
آگهي مناقصه عمومي شماره 98/31/ع
شركت معدني و صنعتي گل گهر )سهامي عام( در نظر دارد »تأمین ، نصب، تست و راه اندازی  سیستم تله متری و کنترل از 
راه دور )SCADA( تاسیسات آبرسانی چاهها و خط انتقال آب «  خود را از طريق برگزاري مناقصه عمومي به پيمانكار واجد 
شرايط واگذار نمايد. لذا كليه متقاضيان مي توانند جهت اخذ اسناد مناقصه به آدرس الكترونيكي WWW.GEG.IR  مراجعه و 
اسناد مذكور را به همراه فرم پرسشنامه ارزيابي تأمين كنندگان از قسمت تأمين كنندگان و مشتريان - مناقصه ها دانلود نمايند . 
مهلت تحويل پاكات ساعت 9 الي 14 روز شنبه مــورخ 98/6/30 در محــل دفتركميسيون معـامالت مجتمع و يا دبيرخانه دفتر 
مركزی تهران مي باشد. ضمناً بازديد از محل اجراي موضوع مناقصه روزهاي سه شنبه و چهارشنبه مورخ 98/6/12 و 98/6/13 براي 

متقاضيان الزامي مي باشد.

                                                                              مدیریت قراردادها و معامالت 
                                                                             شرکت معدني و صنعتي گل گهر 

آگهی شماره یک )فاز اول( )تجدید چاپ(
به موجب مصوبه مورخه 98/5/13 هيأت امنا بنياد فرهنگی قدس كرمان و براساس بند 3 ماده 8 و ماده 19 
آئين نامه مالی و معامالتی بنياد فرهنگی قدس اين بنياد در نظر دارد به منظور كمک به توسعه و تجهيز فضاهای 
آموزشی و پرورشی، آموزش و پرورش استان كرمان تعداد 18 قطعه از اراضی ملكی خود واقع در بلوار كوثر غربی 
)حسن آباد( را از طريق مزايده به فروش برساند از داوطلبين شركت در مزايده دعوت به عمل می آيد جهت 
اطالع از شرايط مزايده و بازديد از اراضی مذكور و تحويل اسناد مزايده از ساعت 8 الی 12 صبح از تاريخ انتشار 
اين آگهی تا پايان وقت اداری 98/6/14 به دفتر بنياد فرهنگی قدس واقع در بلوار جمهوری اسالمی روبروی 

دانشكده فنی دفتر بنياد فرهنگی قدس مراجعه نمايند يا با تلفن 32116871 تماس حاصل نمايند.
بنیاد فرهنگی قدس کرمان 

آگهی مزایده فروش امالک )اراضی( بنیاد فرهنگی قدس 

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

دستگاه مناقصه گزار : شرکت آب و فاضالب سیرجان
موضوع مناقصه : خرید لوله پلی اتیلن در اقطار 20 ، 40 ، 50 ، 63 ، 90 ، 110 ، 160 ، 200 ، 250 و 315  میلی متر با متراژ جمعا 

35000 متر
مهلت و محل دریافت اسناد مناقصه :  متقاضیان شرکت در مناقصه می توانند حداکثر تا ساعت 13 روز پنجشنبه 1398/6/14 برای 
دریافت اسناد مناقصه با در دست داشتن معرفی نامه و فیش بانکی به مبلغ 300،000 ریال به حساب جاری 3295495520 بانک ملت شعبه 
میدان آزادی به نام شرکت آب و فاضالب سیرجان به دفتر قراردادهای شرکت آب و فاضالب سیرجان واقع در خیابان قدس مراجعه نمایند.

 مبلغ تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار  : 760،000،000 ) هفتصد و شصت میلیون ( ریال بصورت ضمانت نامه بانکی )منحصرا 
و الزاما مطابق فرم پیوست مصوبه هیئت وزیران به شماره 123402/ ت - 50659 ه  - مورخ  1394/9/22( یا واریز نقدی به شماره حساب 

3295495520  در وجه شرکت آب و فاضالب سیرجان نزد بانک ملت شعبه میدان آزادی
 مهلت و محل تسلیم پیشنهادها  : ساعت 14 روز چهارشنبه مورخ 1398/6/27 به دبیرخانه شرکت به نشانی مذکور

افتتاح پیشنهادها : ساعت 11 روز پنجشنبه مورخ 1398/6/28
سایر اطالعات مربوطه در اسناد مناقصه مندرج است.

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

شرکت آب و فاضالب سیرجان )نوبت اول(
آگهی  مناقصه عمومی )یک مرحله ای(  شماره 98/6/6/1 م

شرکت شکوفا صنعت پویا جهت تکمیل کادر خود به یک نفر مسلط 
به کامپیوتر و شبکه- دو نفر مهندس متالوژی – دو نفر کارشناس 
برنامه ریزی و یک نفر کارشناس روابط عمومی مسلط به عکاسی

 و تولید محتوا نیازمند است. عالقه مندان می توانند رزومه خود را 
به آدرس ایمیلjob@pouyan-group.com ارسال نمایند.

استخدام آگهی  آگهی مزایده فروش خودروهای اسقاطی

نوبت اول شماره   98/11651
اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان کرمان

شرح در صفحه پنجم 
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سرپرست وزارت آموزش و پرورش خبر داد:

جشن پایان مدارس 

خشت و گلی استان کرمان 

با 24 میلیارد تومان اعتبار

گزارشی از تور یک روزه 

بازدید خبرنگاران از

 پروژه های شرکت توزیع 

نیروی برق شمال استان کرمان

  به بهانه نهم شهریورماه و سالروز
 درگذشت صمد بهرنگی؛ 

عاشق را خالف جهت خاک کنید!

ضرب المثل های کرمانی 

فالنی اهل بخیه است!

تقدیر ازشرکت شهرک های صنعتی به عنوان 

سازمان برتر جشنواره شهید رجایی استان

WWW.KERMANEMROOZ.COM

) ع (تکیه تکیه تا حسین

هشت صفحه
هزار تومان روزانهم 

یادداشت روز: 

محرم از راه رسید!

روایت »کرمان امروز« از حال و هوای این روزهای 

دل عالم و آمادگی برای سوگواری ساالر شهیدان؛

شنبه 9 شهریورماه 1398
29 ذی الحجه 1440
 31 آگوست 2019

سال بیست و چهارم/ شماره 3057

یک روز دیگر تا شروع ماه محرم باقی 
کرمان،  روزها شهر  این  است.  مانده 
گرفته  خود  به  حسینی  بوی  و  رنگ 
بیرق  برافراشتن  با  ها  است. کرمانی 
عزا در مساجد و تکایا و حتی بر سردر 
خانه خود به استقبال این ماه مهم می 
می  راه  از  محرم  هم  باز  آری،  روند. 
رسد و به مانند توصیفی که محتشم 
کاشانی صدها سال پیش از این ماه پر 
از اندوه داشت شور و احساس را در 
عزاداران حسینی چندین برابر می کند 
و داغی که در قلب مومنان از شهادت 
ابا عبداهلل الحسین )ع( است را شعله 
ورتر می سازد تا امسال بیش از پیش 

شیعه بودن را معنی کنیم و.....

متن کامل درصفحه هشتم

5



دو شنبه 9 شهریورماه 29/1398 ذی الحجه 1440/ 31 آگوست 2019/سال بیست و چهارم شماره 3057
اخبار استان

اهدای 
خون سالم 

اهدای زندگی

پایان  جشن  از  پرورش  و  آموزش  وزارت  سرپرست 
مدارس خشت و گلی در اول مهرماه خبر داد و عنوان 
کرد: جشن پایان مدارس خشت و گلی استان سیستان 
و بلوچستان در آبان ماه خواهد بود اما 80 کالس خشت 
و گلی در استان کرمان وجود دارد که با اعتباری افزون 
سال  مهرماه  ابتدای  در  اعتبار  تومان  میلیارد   24 بر 
جاری همراه با سایر استان های کشور جشن پایان این 

نوع مدارس را برگزار خواهد کرد.
ایسنا منطقه کویر، »سید جواد حسینی«  به گزارش 
مجمع  پرورش،  و  آموزش  مشترک شورای  در جلسه 
استان  پرورش  و  آموزش  روسای  و  استان  نمایندگان 
تسهیل کار  برای  گروهی  کار  تشکیل  لزوم  بر  کرمان 
خیران در آموزش و پرورش تاکید کرد گفت: دو هزار 
میلیارد تومان برای طرح رتبه بندی معلمین در سال 
سال  به  نسبت  درصد  دو  که  یافته  اختصاص  جاری 
گذشته افزایش خواهد یافت و این اعتبارات در حالی 

محقق شده که در شرایط جنگ اقتصادی هستیم.
خوب  مدارس  ساخت  در  که  مطلب  این  بیان  با  وی 
پیش رفته ایم، عنوان کرد: در مجمع خیرین آموزشی 
صورت  برنامه ریزی  التعلیم  الزم  مناطق  برای  حتما 
خواهد گرفت و از مدیران استانی می خواهیم در این 
راستا تمام تالش و برنامه های خود را معطوف کنند..

با بیان اینکه یک  سرپرست وزارت آموزش و پرورش 

سوم مدارس کشور را خیرین می سازند به گونه ای که 
مدرسه   61 گذشته  سال  در  کرمان  مانند  استانی  در 
احداث  تومان  میلیارد   30 بر  بالغ  اعتبار  با  خیرساز 
پرورش  و  آموزش  مسئولین  به  خطاب  است  شده 
ابتدای  برای  داریم  انتظار  کرد:  اظهار  کرمان،  استان 
مهرماه انجمن خیرین مدرسه یار را در استان کرمان 
تشکیل دهید و همچنین از ابتدای مهر در انجمن اولیا 
و مربیان باید موضوع راه اندازی انجمن خیرین دانش 
مدارس  در  مشارکت  فرهنگ  تا  شود  مطرح  آموزی 

کشور راه بیفتد.
مسئول  پرورش  و  آموزش  برآنکه  تاکید  با  حسینی 
بازماندگان از تحصیل است، تصریح کرد: برون سپاری 

در استان کرمان به خوبی انجام شده است.
حل  راه  بهترین  را  آموزشی  خدمات  خرید  طرح  وی 
پرورش  و  آموزش  در  انسانی  نیروی  کمبود  موقت 
هزار  تا سال 1401 حدود 255  کرد:  بیان  و  دانست 
سوی  از  آنکه  ضمن  شد  خواهد  بازنشسته  معلم  نفر 
دیگر تا این بازه زمانی  17 درصد به جمعیت دانش 
ما  نیروهای  مقابل آن 30 درصد  و در  افزوده  آموزی 
ما  فرهنگیان  دانشگاه  ظرفیت  و  می کند  پیدا  کاهش 

این کمبود را نمی تواند جبران کند .
هیچ  کرد:  تاکید  پرورش  و  آموزش  وزارت  سرپرست 
نیرویی)معلم( حق رفتن به کالس درس را ندارد مگر 
این  و  رجایی.  شهید  و  فرهنگیان  دانشگاه  مسیر  از 
نیز اعالم  اند  به ما تحمیل شده  نیرویی که  12 هزار 
دوره  فرهنگیان  دانشگاه  در  سال  یک  تا  که  کرده ایم 
ندارند. را  درس  کالس های  در  حضور  اجازه  نبینند، 

مناطق  در  پرورش  آموزش  مشکالت  به  اشاره  با  وی 
یافته  توسعه  کمتر  مناطق  ویژه  به  کشور  افتاده  دور 
در جنوب استان کرمان بیان کرد: طرحی به نام »بوم 
دور  مناطق  در  بومی  نیروهای  از  که  بوم«داریم  برای 
افتاده دارای تحصیالت دانشگاهی به آنها آموزش های 
بکار  منطقه  آن  در  معلم  عنوان  به  و  می دهیم  الزم 

گرفته می شوند.
کشور  سطح  در  معلم  هزار   40 کمبود  از  حسینی 
خبر داد و بیان کرد: مدارس غیردولتی یکی از شیوه 
های عدالت آموزشی است لذا بودجه ای که از طریق 
کمتر  مناطق  در  می شود  صرفه جویی  مدارس  این 
اما مدارس غیردولتی  توسعه یافته اختصاص می دهیم 
استانداردها  براساس  که  هستند  خصوصی  بخش 
فعالیت می کند و باید هدایت، حمایت، کفایت و نظارت 

بر این مدارس داشته باشیم.
وی با بیان این مطلب که 11 درصد مدارس کشور غیر 

دولتی هستند که این مهم در استان کرمان 20 درصد 
است اظهار کرد: متاسفانه تعداد کمی از این مدارس 

چهره مدارس غیردولتی را مخدوش کرده اند.
پایان  جشن  از  پرورش  و  آموزش  وزارت  سرپرست 
مدارس خشت و گلی در اول مهرماه خبر داد و عنوان 
کرد: جشن پایان مدارس خشت و گلی استان سیستان 
و بلوچستان در آبان ماه خواهد بود اما 80 کالس خشت 
و گلی در استان کرمان وجود دارد که با اعتباری بالغ 
سال  مهرماه  ابتدای  در  اعتبار  تومان  میلیارد   24 بر 
جاری همراه با سایر استان های کشور جشن پایان این 

نوع مدارس را برگزار خواهد کرد.
که  درس  کالس  هزار   24 همچنین  داد:  ادامه  وی 
وسیله گرمایشی آنها بخاری نفتی است نیز در سطح 
کشور داریم این درحالی است که علمک گاز دارند که 
گازی  هوشمند  بخاری  به  کالس ها  این  تجهیز  برای 
400 میلیارد تومان اعتبار اختصاص دادیم  و در استان 
کرمان 750 کالس از این نوع داریم که تا اول مهر به 
بخاری گازی هوشمند مجهز شود و برای تجهیز این 
مدارس استان کرمان 9 میلیارد تومان اعتبار اختصاص 

داده شده است.
ایران  اسالمی  جمهوری  نظام  در  داد:  ادامه  حسینی 
بیش از 2 میلیون 600 هزار نفر بی سواد و کم سواد را 
به حلقه باسوادان بازگرداندیم و به همین سبب ایران 
سه بار از طرف یونیسکو مورد تشویق قرار گرفته است. 
3 هزار و 109 نفر بازمانده از تحصیل در استان کرمان 
مشکلی  معلم  و  آموزشی  فضای  لحاظ  به  ما  و  داریم 
شناسایی  ما  مشکل  و  نداریم  آنها  به  آموزش  برای 
کنید.  پرورش کمک  و  آموزش  به  باید  که  است  آنها 
به فرزندان  اجازه آموزش   همچنین برخی خانوداه ها 
اقدامات  نیز  این زمینه  باید در  را نمی دهند که  خود 
پروش موظف است  و  آموزش  زیرا  الزم صورت گیرد 
که دانش اموز بازمانده از تحصیل را تحت پوشش خود 

قرار دهد.
ایران  در  عشایر  دانش آموز  هزار   182 کرد:  بیان  وی 
آنها در استان کرمان  داریم که حدود 12 هزار مورد 
اعتبارات  آموزشی  عدالت  جهت  در  باید  که  هستند 
اختصاص یافته به دانش آموزان اعشاری 3 برابر بقیه 

دانش آموزان باشد.
را  کرمان  استان  پرورش  و  آموزش  وزارت  سرپرست 
میناتوری از کل کشور دانست و گفت: در استان کرمان 
دانش آموز عشایر، اتباع، اقوام مختلف و ... وجود دارد.

در  کشور  دانش آموزان  درصد   30 اینکه  بیان  با  وی 
مناطق کمتر برخوردار هستند پیشنهاد کرد: می توان 

به طوری  کنیم  استفاده  دانشگاه ها  سایر  ظرفیت  از 
رشته  در  تخصصی  دوره های  سال  سه  دانشجو  که 
تعلیم  نحوه  آموزش  یک سال  سپس  و  ببینند  خاص 
آموزش  وارد  ببیند و سپس  دانشگاه فرهنگیان  را در 

و پرورش شود.
حسینی اعالم کرد: از ابتدای هفته دولت تا اول مهرماه 
سال جاری 2 هزار پروژه در وزارت آموزش و پرورش 
که شامل 10 هزار کالس درس، 108 سالن ورزشی 
افتتاح  تومان  میلیارد  هزار   3 بر  بالغ  اعتباری  با   ... و 

خواهد شد.
و  دانست  بزرگان  پرورش  مهد  را  کرمان  استان  وی 
بیان کرد: نظام تعلیم تربیت امروز از مشکالت زیادی 
راستا  این  در  و  نمی کنیم  انکار  را  آنها  و  می برد  رنج 
سند تحول بنیادین تدوین کردیم. در این سند نگاه ها 
علت محور نیست و از نگاه موقتی به سمت نگاه پایدار 
بنیادی  سند  این  در  نگاه  همچنین  و  کردیم  حرکت 

است نه سلیقه ای 
سند  داد:  ادامه  پرورش  و  آموزش  وزارت  سرپرست 
بنیادین آموزش و پرورش دارای 4 الیحه است که از 
دو الیحه آن را عبور کردیم و دو الیحه آن باقیمانده 
شده  تدوین  کنون  تا  سند  این  از  برنامه   670 است. 
باید  استان ها  پرورش  آموزش  راستا  این  در  که  است 
برنامه های خود را بومی و تلفیق می کردند. 25 درصد 
 50 و  تلفیقی  آنها  درصد  و 25  تقویتی  برنامه ها  این 

درصد نوآورانه هستند.
با دستگاه  امروز  متاسفانه  این مطلب که  بیان  با  وی 
افزود:  هستیم  رو  روبه  پرورش  و  آموزش  پیکر  پهن 
برای تحقق سند بنیادی باید تقسیم کار داشته باشیم 
و باید همه اجزا و ارکان درگیر در آموزش و پرورش 

همکاری کنند.
حسینی بیان کرد: مصمم هستم که قانون خاص برای 
آموزش و پروش نوشته و تصویب شود زیرا آموزش و 

پرورش بیشتر از دانشگاه ها نیاز به قانون خاص دارد.
وی با تاکید بر اینکه آموزش و پرورش ما در زیر بار 
که  است  کرده  خم  کمر  ملی  آموزش  درس  سنگین 
خالص  درسی  برنامه  بار  زیر  از  را  دانش آموزان  باید 
کنیم اظهار کرد: هیچ وزارتخانه ای به اندازه آموزش و 
پرورش نمی تواند خلق ثروت کند و باید با خلق قوانین 
بالفعل  و  پویا  را  نهفته  و  بالقوه  این لشکر  آئین نامه  و 

تبدیل کنیم.
پرورش  و  آموزش  کار  کرد:  خاطرنشان  پایان  در  وی 
علی  یا  نیز  پرورش  و  آموزش  رمز  و  است  یادگیری 

است.

استان  انتظامی  فرماندهی  آگاهی  پلیس  رییس 
کرمان گفت: آمار مقایسه ای سال های 97 و 98 
بیانگر رشد 7 تا 8 برابری جرائم نسبت به دهه 80 
است در حالی که نیروی انسانی و امکانات افزایش 
نداشته اما با تکیه بر تالش و پشتکار نیروها شاهد 
افزایش باالی 50 درصدی کشف سرقت ها و کشف 

90 درصدی قتل ها هستیم.
سرهنگ«یداله  کویر،  منطقه  ایسنا  گزارش  به 
کارکنان  ویژه  روزه  یک  همایش  در  حسن پور«  
فرماندهی  و تجسس  استان  آگاهی سراسر  پلیس 
انتظامی شهرستان کرمان اظهار کرد: پیشگیری از 
وقوع جرم مهم ترین وظیفه ناجا و در صورت وقوع 

جرم، کشف و پیگیری جرائم است.

وی افزود: شاید ناجا در وقوع جرائم خیلی دخیل 
نباشد و اما بحث پی جویی از ناجا خواسته می شود.

حسن پور با اشاره به جرائم مربوط به خطر انداختن 
پلیس  کرد:  تصریح  افراد  حیثیت  و  افراد  جان 
اصلی  و  ترین  محوری  ناجا  ارکان  بین  در  آگاهی 
ترین وظایف را به عهده دارد و در حال ایفای نقش 

است.
رییس پلیس آگاهی استان کرمان با اشاره به اینکه 
جرائم گاهی خانواده های یک شهر و یک استان 
مقایسه  آمار  افزود:  دهند،  می  قرار  تاثیر  تحت  را 
ای سال های 97 و 98 بیانگر رشد 7 تا 8 برابری 
جرائم نسبت به دهه 80 است در حالی که نیروی 
بر  تکیه  با  اما  نداشته  افزایش  امکانات  و  انسانی 

 50 باالی  افزایش  شاهد  نیروها  پشتکار  و  تالش 
درصدی کشف سرقت ها و کشف 90 درصدی قتل 

ها هستیم.
وی با اشاره به افزایش قابل مالحظه کشف جعل، 
در  شاید  گفت:  اقتصادی  جرایم  و  کالهبرداری 
داشته  معجزه  انتظار  مالباختگان  جرائم  برخی 
باشند. پلیس آگاهی معجزه نمی کند اما با همت، 
تالش و پشتکار توانسته ایم بسیاری از جرائم را پی 

جویی کرده و پرونده ها را به نتیجه برسانیم.
حسن پور اظهار کرد: حضور مستمر در صحنه ها از 
اولویت های پلیس آگاهی است تا بتوانند بر اساس 
ها  پرونده  برای حل  موجود  های  سرنخ  و  شواهد 

اقدام کنند.

سرپرست وزارت آموزش و پرورش خبر داد:

جشن پایان مدارس خشت و گلی استان کرمان با 24 میلیارد تومان اعتبار

رییس پلیس آگاهی استان کرمان عنوان کرد:

جرائم نسبت به دهه 80 هفت تا هشت درصد رشد یافته است

خبر
مدیر عامل جدید 

مس باهنر منصوب شد

عنوان  به  ضیایی  مجید  سلیمانی،  غالمرضا  سوی  از  حکمی  طی 
مدیرعامل شرکت صنایع مس شهید باهنر منصوب شد.

به گزارش روابط عمومی شرکت صنایع مس شهید باهنر، غالمرضا 
سلیمانی، مدیرعامل شرکت صدرتأمین طی حکمی مجید ضیایی 
را به عنوان مدیرعامل شرکت صنایع مس شهید باهنر منصوب کرد.
ضیایی مدیرعامل جدید شرکت مس باهنر در اولین روز شروع کار، 
با سفر به کرمان  وحضور در مجتمع مس باهنر طی بازدید از خطوط 
تولید و واحدهای مختلف جنبی ، از نزدیک با کارگران این شرکت 
شرکت،  کارکنان  و  مدیران  از  جمعی  حضور  با  نشستی  در  و  آشنا 
گفت: مجموعه مس باهنر در حال حاضر در زمینه تولید محصوالت 

و نیز در زمینه بازار سرمایه از اقتدار کافی برخورداراست.
مدیرعامل  جمله  از  هایی  سمت  در  پیشتر  ضیایی  است،  گفتنی 
و  شرق  کاوه  فوالد  مینا،  سازی  شیشه  کرمان،  زمزم  شرکتهای 
معاونت چندین شرکت صنعتی و معدنی ازجمله فوالد کاوه جنوب 

کیش مشغول به فعالیت بوده است.

تقدیر ازشرکت شهرک های صنعتی 

به عنوان سازمان برتر جشنواره 

شهید رجایی استان 

شرکت   ، صنعتی  های  شهرک  شرکت  عمومی  روابط  گزارش  به 
شهرک های صنعتی به عنوان سازمان برتر در استان کرمان انتخاب 
و مهندس مجید غفاری مدیر عامل شرکت به پاس زحمات ارزنده 
جشنواره  این  حاشیه  در  گرفت  قرار  کرمان  استاندار  تقدیر  مورد 
غفاری گفت: این دستاورد بزرگی است که برای دومین سال پیاپی 
توسط این شرکت به دست آمده است که باعث افتخار مجموعه نه 
نتیجه تالش  این  باید گفت  لذا  بلکه در کشور است  تنها در استان 
صنعتی  های  شهرک  شرکت  مجموعه  در  من  همکاران  ی  همه 
کرمان است و جا دارد همین جا از زحمات شبانه روزی شان تقدیر 

کنم.
معیار  ملی  سطح  در  ای  جشنواره  چنین  برگزاری   : افزود  غفاری 
کاستی  است  ممکن  هاست.  سازمان  ارزیابی  برای  مناسبی  بسایر 
هایی داشته باشد که به مرور زمان برطرف خواهد شد و باید گفت 
که البته هرسال با توجه به شدت گرفتن این رقابت در ارایه خدمات 
با کیفیت شرایط سخت تر خواهد شد و در آینده این نوآوری های 
جدید واثر گذاری، برترین را مشخص خواهد کرد لذا تالش ما نیز 

در همین مسیر خواهد بود.

همزمان با هفته دولت 
انجام شد:

افتتاح راه روستایی 

خافکوئیه - تیرکمان

 در شهرستان بافت
دوم  قطعه  دولت،  هفته  از  روز  دومین  در 
در  تیرکمان   - خافکوئیه  روستایی  راه 

شهرستان بافت به بهره برداری رسید.
ارتباطات و اطالع رسانی  اداره  به گزارش 
کرمان،  استان  شهرسازی  و  راه  کل  اداره 
محمد عزت آبادی با اعالم این خبر گفت: 
این محور روستایی 16 کیلومتر طول دارد 
که پیش از این 3 کیلومتر آن آسفالت شده 
و امروز هم 3 کیلومتر آن با حضور رئیس 
سازمان برنامه و بودجه این استان به بهره 

برداری رسید.
افزود:  بافت  شهرسازی  و  راه  اداره  رئیس 
برای احداث این پروژه 11 میلیارد و 509 

میلیون ریال هزینه شده است.
مزایای  از  خانوار   130 اینکه  بیان  با  وی 
احداث این راه آسفالته بهره مند شده اند، 
مانده  باقی  کیلومتر   10 زیرسازی  گفت: 
این محور نیز انجام شده و مناقصه اجرای 
آسفالت آن در آینده نزدیک برگزار خواهد 

شد.
نفر  هزار   84 از  بیش  با  بافت  شهرستان 
و  کرمان  استان  غربی  در جنوب  جمعیت 
در فاصله 156 کیلومتری مرکز این استان 

قرار دارد.

رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور با صدور بخشنامه ای اعالم کرد:

شرایط بخشودگی جرایم مالیاتی قابل بخشش 
صدور  با  کشور،  مالیاتی  امور  سازمان  کل  رئیس 
مالیاتی  جرایم  بخشودگی  شرایط  ای،  بخشنامه 
قابل بخشش موضوع برخی مواد قانون مالیات های 
اعالم  را  افزوده  ارزش  بر  مالیات  قانون  و  مستقیم 

کرد.
مالیاتی  امور  کل  اداره  عمومی  روابط  گزارش  به 
امضای  به  که  بخشنامه  دراین   ، کرمان  استان 
دکتر امید علی پارسا رسیده و به ادارات کل امور 
با  است:  آمده  ابالغ گردیده،  مالیاتی سراسر کشور 
توجه به اینکه سال 1398 مزین شده به نام سال 
رونق تولید، لذا این سازمان در راستای حمایت از 
تولید و کاالی ایرانی و به منظور حمایت از فعاالن 
اقتصادی، رعایت اصل تکریم ارباب رجوع و افزایش 
رضایتمندی مودیان محترم مالیاتی، تصمیماتی به 
شرح زیر در خصوص بخشودگی جرایم مالیاتی قابل 
بخشش موضوع ماده 169 مکرر قانون مالیات های 
مستقیم مصوب 1380/11/27 و مواد 169، 190، 
و  مستقیم  های  مالیات  قانون  و 199   197 ،193
مواد 22 و 23 قانون مالیات بر ارزش افزوده، برای 
غیر  حقوقی  اشخاص  و  حقیقی  اشخاص  مودیان 
بدهی  مانده  پرداخت  صورت  در  تا  اتخاذ  دولتی، 
جرایم  و  بدهی  اصل  از  اعم   ( خود  شده  قطعی 

پایان سال جاری، در اجرای  تا  قابل بخشش(  غیر 
به  مستقیم  های  مالیات  قانون  ماده 191  مقررات 
عنوان مودی خوش حساب از این حیث و در این 
قرار  بخشودگی  مورد  زیر  شرح  به  و  تلقی  مرحله 

گیرد:
1- در صورت پرداخت مانده بدهی قطعی شده تا 
تاریخ 1398/7/30 معادل 100 درصد جرایم قابل 

بخشش.
شده  قطعی  بدهی  مانده  پرداخت  صورت  در   -2
برای   1398/8/30 تاریخ  تا   1398/8/1 تاریخ  از 
مودیان واحدهای تولیدی دارای پروانه بهره برداری 
و پروانه کسب تولیدی از مراجع ذیربط، معادل 98 
درصد جرایم قابل بخشش و برای سایر مودیان 96 

درصد جرایم قابل بخشش.
3- در صورت پرداخت مانده بدهی قطعی شده از 
تاریخ 1398/9/1 تا پایان سال جاری برای مودیان 
و  برداری  بهره  پروانه  دارای  تولیدی  واحدهای 
پروانه کسب تولیدی از مراجع ذیربط، به ازای هر 
ماه معادل 2 درصد و برای سایر مودیان معادل 4 
فوق   )2( بند  موضوع  بخشودگی  درصد  از  درصد، 

کسر می گردد.
4- میزان بخشودگی جرایم براساس تاریخ پرداخت 

می  سنوات  از  یک  هر  شده  قطعی  بدهی  مانده 
باشد.

5- برای بخشودگی جرایم در اجرای این بخشنامه، 
مودیان یاد شده می بایست درخواست بخشودگی 
جرایم را به اداره امور مالیاتی تسلیم تا در اجرای 

این بخشنامه مورد بخشودگی قرار گیرد.
بخشنامه  این  ابالغ  از  قبل  که  مذکور  مودیان   -6
نسبت به پرداخت بدهی مالیاتی قطعی شده خود 
بخشودگی  درخواست  توانند  می  نموده اند،  اقدام 
به   1398/12/20 تاریخ  تا  حداکثر  را  خود  جرایم 
ادارات امور مالیاتی تسلیم تا مورد بخشودگی قرار 

گیرد.
7- مودیان محترم مالیاتی می توانند برای هر یک 
از   ، سال  آن  مالیاتی  بدهی  پرداخت  با  سنوات  از 

مفاد این بخشنامه بهره مند گردند.
بخشودگی  برای  بخشنامه  این  مفاد  از  استفاده   -8
جرایم عملکرد و دوره های مالیاتی سال های 1395، 
1396 و 1397 برای مودیانی که طبق مقررات ماده 
169 قانون مالیات های مستقیم و آیین نامه اجرایی 
تبصره )3( این ماده مکلف به ارسال فهرست معامالت 
می باشند، منوط به ارسال فهرست معامالت هر یک 

از سال های مذکور تا 1398/7/30 می باشد.
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کوچه بن بست        به بهانه نهم شهریورماه و سالروز درگذشت صمد بهرنگی؛ 

عاشق را خالف جهت خاک کنید!

نهم شهریور هر سال یاد صمد بهرنگی زنده می شود. 
بزرگ  آزادیخواهی  و  بزرگ  معلمی  که  بزرگی  انسان 
بود و ناباورانه به ارس پیوست و زود رفت. در همه این 
سالها آنها که از صمد بهرنگی یاد کرده ، سعی کرده اند 
او را تنها نویسنده داستان های کودکان و خالق ماهی 
سیاه کوچولو معرفی کنند. صمد بهرنگی مقاالت ارزنده 
کمتر  کوچولو  سیاه  ماهی  از  آنها  ارزش  که  دارد  ای 
نیست و هنوز تازگی خود را از دست نداده است. صمد 
مطالعه  با  و  داشت  سر  در  بزرگ  ای  اندیشه  بهرنگی 
عمیقی که داشت خیلی خوب ترکیب نیروها و طبقات 
را  آنها  و  شناخت  مشروطیت  انقالب  در  را  اجتماعی 
معرفی کرد. در یکی از مقاالت ارزنده صمد بهرنگی او 
به موضوع بسیار مهمی اشاره می کند که کاش نسل 
سالگرد  در  برد.  می  پی  آن  ارزش  به  زمان  آن  جوان 
مرگ او نگاهی به مقاله مزبور تحت عنوان در مرز علم 
قدیمه و دانش نو می کنیم. )رجوع کنید به مجموعه 

مقاله ها صفحه 64(
انقالب  شکست  باعث  که  مهمی  رازهای  از  یکی 
مشروطیت و انحراف فکری آن نسل شد و ادامه یافت 
و روشنفکران دیگر هم با افکار اشتباه و مسموم خود 
آن را آبیاری کردند در همان مرز علوم قدیمه و دانش 

نو است که به سراغ اروپا هم رفت.
اما اروپا پس از دو قرن توانست سالم کلیسا و کشیش 
صمد  کند.  فرار  آنها  عقاید  تفتیش  از  بگذارد  کنار  را 
نو  دانش  و  قدیمه  علوم  جدال  داستان  به  بهرنگی 

او  است  کرده  معرفی  را خواندنی  آن  و  پرداخته  اروپا 
بود  اروپا  در  نو  دانش  راه  سنگ  که  را  اسکوالستیک 
عقب  افکار  است  ممکن  است  گفته  و  کرده  معرفی 
رشد  جلوی  مقطعی  در  بتواند  کلیسا  ارتجاع  و  افتاده 
علم را بگیرد اما دانش نو چون سیلی شامخ و ستبر با 
متانت به پیش می رود و مرزی و حدی جز حقیقت 

نمی شناسد. 
تا  کند  می  معرفی  هم  را  حقیقت  بهرنگی  صمد 
در  را  حقیقت  و  نکنند  اشتباهی  برداشت  خوانندگان 
نکنند. حقیقت مورد  و غیرمادی معرفی  عالم معنوی 

قبول علم باید با تجربه محک بخورد حقیقتی باشد که 
در آزمایشگاهی و پشت دوربین های به نحوی به آن 
رسیده است. امروز پشت دوربین ها برای ما بی معنی 
است اما زمانی که ارتجاع با تمام قدرت ادعا می کرد 
زمین می  دور  و خورشید  است  عالم  مرکز  زمین  که 
گردد و همه چیز ثابت و بدون تغییر است دانشمندان 
با دوربین به جنگ با آن رفتند و اعالم کردند زمین 

می گردد.
روشنفکران ما در دهه پنجاه و حتی چهل اغلب پیام 
او  و  نمی کردند  را درک  علمی صمد  و  فلسفی  های 

بود.  با رژیم مخالف  این دوست داشتند که  برای  را 
این دیدگاه یکی از عوامل مهم انحراف فکری بسیاری 
اندیشه  این  هم  هنوز  که  شد  دوران  آن  جوانان  از 
ناگهان  روحیه  این  از  استفاده  با  گروهی  دارد.  وجود 
بدون پشتوانه علمی و داشتن جهانبینی علمی با چند 
و  هم  به  ریسمان  و  آسمان  دوختن  و  شعار ضدرژیم 
های  انقالبی  به  ای  عشیره  دوران  از  عناصری  تبدیل 
دو آتشه آمریکای التین افکار جوانان را منحرف کردند 
اروپایی و غرب را از چنگال  و چگونگی رهایی دانش 
با  یکپارچه  را  غرب  و  نگرفتند  جدی  اسکوالستیک 
جنایت سرمایه داری یکی دانستند و این ها را کسانی 
و  دانستند  زبان خارجه می  القا کردند که  به جوانان 
عنوان دانشگاهی مهندس و دکتر داشتند و در ظاهر 

طرفدار مدرنیته بودند اما فکر ضد مدرنیته داشتند. 
صمد بهرنگی سعی کرد زوال علوم قدیمه و شکفتن 
دانش نو را در اروپا نشان دهد و به فلسفه قرون وسطا 
و تحجر حمله کرد. مقاله های او را باید خواند و نمی 

توان در یک مقاله بیان کرد.
نام صمد  که  افتاد  اتفاق  زمانی  بهرنگی  مرگ صمد 
بهرنگی در محافل روشنفکری به عنوان یک معلم آگاه 
هم  حکومت  و  مردم  بین  اعتماد  دیوار  و  بود  مطرح 
تخریب شده بود. جهالت عناصر ساواک در دستگیری 
بی موقع هواداران صمد و جمع کردن کتاب ها باعث 
شد که مردم با یک مقاله آل احمد انگشت اتهام غرق 
امنیتی  نیروهای  به سوی  را  رودخانه  در  شدن صمد 
حکومت دراز کنند و مخالفان هم بهترین بهره برداری 
وقایع  همین  با  رابطه  در  دانشجو  ها  ده  و  کردند  را 
را  گناهی خود  بی  نتوانست  رژیم  و  افتادند  زندان  به 
بود.  شده  غرق  بهرنگی  صمد  واقع  در  اما  کند.  ثابت 
کتاب های صمد بهرنگی با استقبال روبه رو شد و شعر 

"عاشق را خالف جهت خاک کنید" معروف شد. 

محرم از راه  رسید…
سرویس اجتماعی کرمان امروز

 
دوباره محرم از راه رسید و شهر سیاه پوش عزای مردان و 

زنانی شد که تاریخ هیچ گاه مانند آن ها را نخواهد دید.
این عطر محرم است که به شهر رسیده، باید این عطر را با 
تمام وجود استشمام کرد و از این فرصت طالیی برای تعالی 

نهایت بهره را برد. 
مقام معظم رهبری در جایی می فرمایند: »یکی از بزرگترین 
نعمت ها، نعمت خاطره و یاد حسین بن علی)ع(، یعنی نعمت 
مجالس عزا، نعمت محرم و نعمت عاشورا برای جامعه شیعِی 

ماست«.
مجالس  »قدر  می فرمایند:  دیگر  جایی  در  ایشان  همچنین 
عزاداری را بدانند، از این مجالس استفاده کنند و روحاً و قلباً 
هرچه  اتصال  و  ارتباط  ایجاد  برای  وسیله ای  را  مجالس  این 
محکم تر میان خودشان و حسین بن علی)ع(، خاندان پیغمبر و 

روح اسالم و قرآن قرار دهند«.
محرم در واقع آزادگی و ایثار را یادآوری میکند، دو اصلی که 
یکی از نیازهای اصلی جامعه متعالی است، نیازهایی که انسان 

را به پروردگار نزدیک تر میکند.
محرم را در ناله خالصه نکنیم

در  تنها  را  که محرم  باشیم  داشته  توجه  نکته  این  به  باید 
گرچه  نکنیم،  خالصه  گریه  و  اشک  و  سیاه  لباس  پوشیدن 
همین اشک نیز برای امام حسین)ع( و یاران باوفایش بسیار 
ارزشمند بوده و نشان از اخالص قلبی انسان ها دارد اما باید از 
این اشک ها به اصل عاشورا برسیم، اصلی که برای آن خون ها 

ریخته شد. 
ما در محرم در مراسم عزا شرکت می کنیم، لباس عزا بر تن 
کودکان خود کرده و در هیئت ها حضور می یابیم اما نباید از 
یاد ببریم که فلسفه عاشورا را نیز برای کودکان خود تعریف 
کنیم. باید با زبان کودکانه در کنار بیان مصیبتهای کربال به او 

بگوییم همه اینها در نظر حضرت زینب)س( جز زیبایی نبود.
چه خوب است وقتی لباس عزا بر تن کودکان خود می کنیم 
پژواک صدای کربال  تا  بگوییم در کربال چه گذشت  آنان  به 
باید  نهادینه شود.  ذهنشان  در  ابد  تا  و  بپیچد  گوششان  در 
کودکمان متوجه شود که محرم تنها ناله و آه نیست، باید از 

کودکی به فرزندمان یاد دهیم که اگر محرم را خوب درک 
کرد، َمحرم پروردگار می شود.

هر سال در طول ایام محرم و صفر در سوگ می نشینیم، در 
تمام دنیایی  تنها همین  هیئت های عزاداری شرکت کرده و 

است که ما از محرم برای کودک خود می سازیم.
نکته دیگر توجه به زیارت عاشورا و مفاهیم عمیق آن نه تنها 
در این ایام بلکه در تمام روزهای زندگی است، نباید سالم هایی 
را که در زیارت عاشورا نثار بزرگوارترین انسان ها می کنیم و 
لعنت هایی را که بر دشمنان اهل بیت)ع( می فرستیم تنها بر 
را  این سالم ها  تمام وجود  با  باید  بلکه  باشد،  زبانمان جاری 

درک کرده و از آن به فلسفه عاشورا برسیم.
هر محرمی که آغاز می شود از خود بپرسیم چرا چراغ راه 
امام حسین)ع( و یاران ایشان تا کنون روشن مانده اگر پاسخ 

این سوال راه پیدا کردیم حتما راه را نیز یافته ایم. 
همراه  چرا  کرد؟  انتخاب  را  راه  این  حسین)ع(  امام  چرا 
این  ماندگاری  راز  گرفت؟  قرار  کربال  مسیر  در  خانواده اش 
مسیر چیست؟ و سوال های بسیار دیگری که پاسخش مسیر 

زندگی یک انسان مسلمان را روشن تر می سازد.
باید در پی درک راستین محرم بود. درکی که تا ابد با انسان 
همراه باشد و او را به تعالی برساند. شرکت ظاهری در مراسم 
عزاداری و یا خواندن زیارت ها بدون درک معانی آن نمی تواند 

مسیر خوبی برای رسیدن به تعالی باشد.
محرم امسال نیز مانند محرم های سال های گذشته می گذرد 
دست  به  ایام  این  در  که  را  خوبی  حال  بگذاریم  نباید  اما 

آورده ایم نیز به راحتی از ما گذر کند.

گندمزار

 عشق
خوب  زندگی  یک  داشتن  برای 
اما  داریم  نفس  به  اعتماد  به  نیاز 

و  گیریم  کار  به  و  کرده  کسب  را  آن  چگونه  اینکه 
به  نیاز  که  است  زندگی  های  مهارت  مهمترین  از 
زیرکی دارد. جریان از این قرار است که فرد از همه 
زمان  به  توجه  با  و  بوده  مطلع  خود  احساسات  ی 
داشته  را  آن  با  مقابله  یا  استفاده  قدرت  وقوعشان 
داشته  کنترل  تحت  را  خود  احساسات  اگر  باشد. 
روزهای  از  و  تریم  نزدیک  به هدف  گام  باشیم یک 
خویش لذت بیشتری خواهیم برد. اعتماد به نفس 
به معنای قبول کردن احساسات همانگونه که بروز 
می کنند نیست بلکه تالش برای مقبول واقع شدن 
آنهاست تا رفتارمان از خط های قرمز بیرون نزده 
از  یکی  بودن  خجالتی  باشد.  می  تکامل  از  حاکی 
انسان  قدرت  مسیر  این  در  که  است  هایی  عارضه 
از  فرد  که  زیرا موجب می شود  کاهش می دهد  را 
خودداری  عواطف  و  احساسات  برخی  دادن  بروز 
نشان  برای  بیشتری  جرات  خودباوری  با  کند. 
از  یک  هر  داشت.  خواهیم  هستیم  که  آنچه  دادن 
چرخه  در  توانیم  می  که  هستیم  هایی  انسان  ما 
به  خویش  از  را  فراوانی  استعدادهای  طبیعت  ی 
برانگیزیم  را  اطرافیان  حیرت  و  گذاشته  نمایش 
ولی با توجه به قضاوت ها و حرف های مردم خود 
خود  های  قدرت  ایم،  کرده  حذف  عرصه  این  از  را 
ایم. یعنی  ناتوانی کرده  را کنار گذاشته و احساس 
کسانی که کمر به نابودی ما بسته اند در مرحله ی 
اول خواسته اند که اعتماد به نفس ما را کاهش داده 
از لذت زندگی بی نصیبمان کنند. یک انسان ایده 
از  بتواند عواطف گوناگون را در حد تعادل  باید  آل 
نکرده و عرصه ی زندگی  تا طغیان  بروز دهد  خود 

را به آشوب نکشد.
در چشم هایت روشنایی موج می زد 

در حرف هایت جای خوبان داری و بس 
حاال که آرامش درونت خانه دارد 

تو کهکشانی تازه از گندمزار عشقی 

به قلم 
مهناز سعید 

دلدادگی 

ِنِشستم َور میوِن باغ پسته 
چنان مرغی که چنگ او شکسته 
نمیدونم چطو شد مثل یک  غاز 

که ناغافل  ِزدم َور زیِر آواز
یهو  دیدم صدائو نازکوئی 

ِبَشم ُگف : کیستی تو ، بلبلوئی ؟ 
چو دیدم َور کنارم دختروئی 
نِشسته مثل ماِه سبزه روئی 

ِبِشش گفتم ببخِشن َم عطایم
همو وازاده ی آ کل  رضا َیم 

ِمنم تنها و جال و دلشکسته 
که ِهشکی دل ِبِشش هرگز  نبسته 
ِزنی می خوام که همدم باشه َور َم 

شریک شادی و غم باشه َور َم 
َوَشم خندید و ُگف : رخساره َیم َم 

که و َر دردت گمونم چاره َیم َم 
بگو با من به جای داد و بیداد 

تو کرمون خونه ِته یا زنگی آباد 
کجا باغ و کجاها خونه داری 

که همچی در ِسِرت اوسونه داری 
ِبَشم دردا بالت ، شغل تو چیزه 

که ننجانم َوِشت آرتی ِببیزه 
ِبِشش گفتم که َم لینسانس دارم 

به جای مال و ثروت شانس دارم 
ِمَنم جالم َهنو رو َور امیدم 

یهو دیدی به یه جایی رسیدم 
َوَشم نیقو ملیحی کرده و گف 

بیا باد َا ِسِرت ۰۰۰ َور صورتت ُتف 
به ای حرفات دو تا نوَنم نمی َدن 

زنی هم ذاِت ننجونم نمی َدن 
نمی َدن زن ِبِشت با صد تو لیسانس 

بزن تیپا تو َور این طالع و شانس 
به قول مادرم از قول باشوش

زن امروزه نون می خوایه وگوش 
َوخی َجم ُک برو َور بیِخ َننوت 

که بو شیر می ده تا هفتاد َدهنوت 
اگر موَیم بشه همرنگ ِدندون 

نمی خوام شوهری مثل تو حیرون
...

دل از رخساره مم رنجید اما 
َوَشم حل شد جواب یک  معما 

نِشِستم چار زانو پای ُکرتو 
َوِشش خوندم دواَسر یک دو ِبیتو :

»حقیقت داره گویا گنج قارون 
نمی د َن دل به ِهشکی مفت و ارزون 

بسوزه مال دنیایی که بی  اون 
دروغه قصِته ی لیال و مجنون «

به قلم 
مهدی ایرانمش پور 
کرمانی

به قلم میرسید عباس 
روح االمینی 
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فالنی اهل بخیه است!
از برخی کارهای  زبانزد »اهل بخیه« در فرهنگ کنونی مردم کرمان، کنایه 
خالف است. به عنوان مثال، زمانی که فردی بخواهد با زبان رمز، هم منقل 
و هم محفل خود را به دیگری معرفی کند، می گوید: »فالنی هم اهل بخیه 

است« که نوعی طنز و طعنه نیز محسوب می شود.
این کنایه در مورد افراد رشوه دهنده یا رشوه گیرنده نیز به کار می رود و آن 
هنگامی است که فردی کارش در موسسه ای گره خورده است. دراین قبیل 
موارد که مواد قانونی شدید و غلیظ به رخ ارباب رجوع کشیده می شود و یاس 
و ناامیدی وجود او را فرا می گیرد، نفر سومی وارد معرکه می شود و می گوید: 
ناراحت نباش، فالنی اهل بخیه است! در بیشتر موارد، همین نفر سوم که دالل 
معامله است، رشوه را از رشوه دهنده می گیرد و پس از کسر سهم خود که آن 
را »حق البوق« می نامد، مابقی را به رشوه گیرنده می دهد. هر چند جناب دالل 
باشی در زمینه پنهان کاری و بر جای نگذاشتن سرنخ، سعی وافر می نماید 
ولی از آنجا که دریافت رشوه از افراد مستاصل و درمانده، عملی غیراخالقی و 
ضدانسانی است، سرانجام روزی فرا می رسد که تشت رسوایی دالل و رشوه 
گیر از بام فرو می افتد که در آن صورت نه تنها مجبور می شود مال حرامی  
را که گرد آورده است پس بدهد بلکه زندان و جریمه نقدی و از همه بدتر بی 
آبرویی و آسیب های روانی همسر و فرزندان اوست که دامن رشوه گیر را تا آخر 
عمر رها نمی کند. پرواضح است که رشوه دهنده نیز از مجازات درامان نخواهد 
بود و اینجاست که مثل معروف: »چرا عاقل کند کاری که بازآرد پشیمانی!؟« 

مصداق می یابد.
متاسفانه »رشوه« از آسیب های دیوانساالری حکومت های هزاره های گذشته 
است که ریشه ای عمیق دارد و تنها از طریق سیستم های مکانیزه و شفاف 
که موفق به حذف کاغذبازی شوند و راه اندازی گروه بازرسان بی نیاز و متدین 
ایمانی راسخ داشته باشند،  که در زمینه ی سالم سازی جامعه عزمی جزم و 
این آسیب خطرناک که شکاف های عمیقی در جامعه ایجاد می کند از این 

سرزمین رخت بر می بندد.
رشوه در مجموعه فساد اداری طبقه بندی می شود و بدیهی است در پیرامون 
این آسیب اداری، تخلفات دیگر نیز شکل می گیرد. چرا که مهمترین انگیزه 
افراد رشوه ای )اهل بخیه( طمع است و »طمع و آز« اگر بر انسان تسلط یابد، 
او را به کارهایی وا می دارد که هر فرد با انصافی از شگفتی دهانش باز می 
ماند. در داستان های مشرق زمین، حکایت وزیر پادشاهی که به طمع تصاحب 
گنج، سه بار به مدفوع سگ چوپانی زبان می زند و در خیال خود نقشه قتل 
این چوپان را نیز طرح می کند، داستانی عبرت آموز است ولی اخبار حوادث 
رسانه ها، حاکی از آن است که قربانیان »آز« که یا سرشان باالی دار رفت یا 
برای سالهای طوالنی مقیم زندان شدند، کسانی هستند که این قلم از شرح 
جنایاتشان به طمع تصاحب مالی اندک، شرم دارد و حقیر ترجیح می دهم این 
حدیث را بگذارم و بگذرم. خوانندگان عالقمند می توانند با مراجعه به ستون 

حوادث نشریات در جریان جنایات تکان دهنده ی ناشی از طمع قرار گیرند.

ریشه تاریخی مثل »اهل بخیه«
نانوشته ی ما نقل می کنند، روزی پادشاهی خیاطان  در قصه های فرهنگ 
پایتخت را برای دوختن لباسی زیبا و باشکوه فرا می خواند تا هر یک از آنها 
طرح خود را برای لباس موردنظر ارائه دهد و در ضمن، پادشاه ضمن محک 

زدن هوش و مهارت های هر یک از آنها، خیاط مورد نظرش را انتخاب کند.
خیاط ها در تاالر قصر پادشاه به صف می شوند. در بین آنها یک نفر از پاالن 
دوزها نیز حضور داشت که وزیر او را به پادشاه معرفی کرد. شاه پس از سان 
دیدن از صف خیاط ها به پاالن دوز شهر رسید و از او پرسید، تو که پاالن دوز 
هستی چرا به اینجا آمده ای؟ من خیاط ها را فرا خوانده ام و تو خیاط نیستی! 

پاالن دوز در پاسخ می گوید: »من هم اهل بخیه ام!«
خیاط واژه ای عربی است که دو قسمت یک لباس را با بخیه )کوک( به هم 
این  نامیده می شود و سبب  فارسی »درزی«  زبان  در  وصل می کند. خیاط 
نامگذاری بستن درزها و شکاف های بین قسمت های مختلف یک لباس است. 
واژه ی »اندرز« از همین خانواده است و کسی که پند و اندرز می دهد سعی 
می کند، درز یا شکاف بین نسل ها را با مثل ها و تجربه های خود پر کند یا 
به عبارت واضحتر دو نسل را مثل دو قسمت یک پارچه به هم وصل کند تا 
جامعه مثل لباسی شیک و زیبا، چشم ها را بنوازد و اندیشه ها را شکوفا سازد. 
بزرگترها  و  نیست  جامعه  نفع  به  یکدیگر  از  نسلها  شدن  دور  وصف،  این  با 
بایستی با مهربانی و شکیبایی جوانان و نوجوانان را برای فردایی بهتر، آموزش 

دهند و در این زمینه از تندی و بددهنی پرهیز کنند.

حدیث مّدعیان و خیال همکاران 
همان حکایت زردوز و بوریا باف است 

و  »زردوز  مثل  جدیدتر  شکل  بخیه«  »اهل  زبانزد  رسد،  می  نظر  به  چنین 
بوریاباف« است که قدمت چندهزار ساله دارد و جناب خواجه حافظ شیرازی با 
استفاده از صنعت مدعا مثل، در بیت: »حدیث مدعیان و خیال همکاران/ همان 
حکایت زردوز و بوریا باف است«، پوزه ی شاعران مدعی و همکاران حسود 

خود را به خاک مالیده است.
دکتر غنی در حاشیه ای که بر دیوان خواجه ی شیراز نوشته است به نقل قصه 
زبانزد »زردوز و بوریاباف« پرداخته و آورده است: پادشاهی برای دوختن  لباسی 
زری، زری دوزان شهر را فراخواند. در بین آنها یک نفر بوریاباف )حصیرباف( 
نیز حضور یافته بود. پادشاه به او گفت من زری بافان را فراخوانده ام، تو به چه 
کار آمده ای؟ بوریاباف می گوید: اگر به بافتن باشد، من هم بافنده ام! )نقل 

به مضمون(
مقایسه می  بزرگان  با  را  دارد که خودشان  افراد ضعیفی  به  کنایه  زبانزد  این 
کنند. به عنوان مثال، شاعران سست نظم و کم مایه ای که به سبب غفلت در 
مطالعه، دایره ی واژگان محدودی دارند و از لطافت طبع ـ که خدادادی است 
ـ نیز محروم هستند، سروده هایشان را کمتر از حافظ نمی دانند و چه بسا در 

محافل کم مایگان بر شعر نغز حافظ ایراد هم بگیرند.
مشکل اصلی در این زمینه، حس بیمارگونه ی حسادت است که اگر از حد و 
اندازه ی مجاز درگذرد، جسم و روح حسود را دچار فرسایش و بیماری می کند. 
حال آنکه واقع بینی و ژرف کاوی در آثار و خدمات محسود و نیز توجه به بی 
وفایی دنیا و رهگذر بودن ما و اینکه دیر یا زود طعمه خاک می شویم، می تواند 

حسود را از این حس ویرانگر برهاند.
الزم به یادآوری است پرمدعا بودن افراد کم مایه از کنایه های زبانزد »اهل 
بخیه« نیز هست. در این زبانزد، پاالن دوز که بخیه های درشت و بی نظمی بر 
پاالن می زند، خودش را با خیاطانی که با بخیه های ریز و ظریف، لباسی زیبا 
و شکیل تولید می کنند، مقایسه می کند. این مثل به روزگار ما صاحب کنایه 

های دیگری شد که در آغاز این مقال شرح آن گذشت.

خال مه رویان سیاه و دانه فلفل سیاه 
هر دو جان سوزند اما این کجا و آن کجا 

هر چند ممکن است عده ای به پشتیبانی ثروت خانوادگی، مدرکی دانشگاهی 
تهیه کنند و با سوء استفاده از آن دختر مورد عالقه ی خود را که از خانواده 
ای فرهنگی و اهل علم است، گول بزنند ولی سرانجام در محفلی که دانش 
او محک می خورد، تشت رسوایی اش از بام فرو می غلتد و باید آن کاغذ پاره 
را بگذارد دم کوزه و آبش را بخورد. چرا که همه می دانند »هر گردی گردو 
نیست!« نظیر: »خال مه رویان و دانه ی فلفل« که تنها وجه اشتراک آنها رنگ 
و تخیالت شاعرانه  اندیشی  نازک  بودن حاصل  البته جان سوز  و  است  سیاه 
است. یعنی واقعیت ندارد و تنها همان رنگ سیاه سبب شباهت آنها شده است. 
بنابراین صرف داشتن مدارک فوق لیسانس و دکترا، احترام برانگیز نخواهد بود.

امروزه که سرعت برق آسای ارتباطات بر دنیای ما حکومت می کند با طرح 
چند پرسش، فرق بین زردوز و بوریا باف مشخص می شود. به نحوی که فرد 
متقلب آرزو می کند زمین دهان باز کند و او را ببلعد. بسیاری از مردم، بدون 
استفاده ازمدارک علمی قالبی در سایه درستکاری و صداقت از احترام بیشتری 

برخوردارند. 
فراموش نکنیم که جامعه ی ایرانی به افرادی که با مکارم اخالق و فضیلت 
های انسانی زینت یافته اند، احترام ویژه ای قائل است. خواه دانشگاهی باشند، 
خواه بازاری و کارگر و نظامی و خواه شاعر و هنرپیشه و دانشمند باشند. آنچه 

حرمت و حشمت اجتماعی ایجاد می کند، فضیلت های اخالقی است که بدون 
رنگ و ریا در شخص نهادینه شده باشد و لذا تهیه مدارک تحصیالت عالیه بی 
محتوا و عاری از سواد مربوطه »آب در هاون کوبیدن و گره بر باد زدن است...«

ما هم اهل بخیه هستیم!
و  نخبه  استادان  زبان  از  مخلصانه  فروتنی  اظهار  منظور  به  گاهی  مثل  این 
فرهیخته ی دانشگاه و دانشمندان وارسته نیز شنیده می شود و آن هنگامی 
است که شاگردان آنها، زبان به تعریف و تمجید از گستره ی کران ناپیدای 
علم و اندیشه ی این سرمایه های ارزشمند ملی می گشایند. در چنین مواقعی، 
استادان واقعی و با سواد در نهایت فروتنی و ادب می گویند: آنچه دوستان می 
گویند از حسن نیت آنهاست. ما هم اهل بخیه هستیم! البته این »اهل بخیه« 
با اهل بخیه عوام که در آغاز این مقال بدان اشاره شد فرق بسیار دارد که بر 

عاقالن پوشیده نیست.

غزل شماره 44 دیوان حافظ 
غزل شماره 44 دیوان جناب حافظ که یکی از زیباترین غزل های این دردانه 
ی ادبیات جهان به شمار می رود در پایان این مقال تقدیم خوانندگان عزیز 

می شود.
»کنون که بر کِف ُگل، جام باده ی صاف است/ به صدهزار زبان، بلبلش در 
اوصاف است/ بخواه دفتر اشعار و راه صحراگیر/ چه وقت مدرسه و بحث کشف 
کّشاف است؟/ فقیه مدرسه، دی مست بود و فتوا داد/ که می، حرام ولی به 
زمال اوقاف است/ به ُدرد وصاف، تو را حکم نیست، خوش درکش/ که هر 
چه ساقی ما کرد، عین الطاف است/ بُبر ز خلق و چو عنقا قیاس کار بگیر/ که 
صیِت گوشه نشینان ز قاف تا قاف است/ حدیث مدعیان و خیال همکاران/ 
همان حکایت زردوز و بوریاباف است/ خموش حافظ و این نکته های چون 

زرسرخ/ نگاه دار که قاّلب شهر، صراف است«
نابغه ی غزل سرایی و سخنوری جهان در این غزل نغز و پرمغز، ضمن اشاره به 
نکته هایی مهم، با قدرت پوزه ی شاعر نماها را به خاک مالیده ولی در آخرین 
بیت یکی از مهمترین مسایل فرهنگی را به نقد کشیده و یادآور شده است. 
حیف است که این نکته های هم ارز طال را مطرح کنی، چرا که صراف شهر، 
یعنی همان مسئولی که باید سره را از ناسره، خالص را از ناخالص و پول تقلبی 
را از پول واقعی تشخیص دهد، خودش قالب است. یعنی متقلب و دروغگوست 
و چه بسا شعرهای تو را به نام خودش منتشر کند و یا دست کم آنها را همراه 

با شعرهای سست و کم مایه خودش به مردم قالب کند.
که  نیست  بعید  زیرا  باشد.  بخیه  اهل  نبایستی  هنر  منتقد  و  صراف  بنابراین 
شعرهای استعدادهای ناب را و یا دیگر آثار فرهنگی و هنری برجسته را مردود 
اعالم کند و چند سال بعد به نام خودش چاپ و منتشر نماید. در ضمن این 
غزل خواجه شیراز به روشنی نشان می دهد که باده و می مورد نظر حضرت 

حافظ، شراب انگوری نیست.

می و باده ی حافظ 
در غزل زیبایی که مطالعه فرمودید، به روشنی معلوم است می و باده ی مورد 
نظر خواجه ی شیراز، شراب انگوری نیست. چرا که انسان با مصرف شراب و 
دیگر مشروبات الکلی، عقل خود را از دست می دهد و به همین لحاظ رفتار و 
گفتار او از مرز ادب و نزاکت خارج می شود. امانت داری در حفظ اسرار دیگران 
ـ به عنوان یکی از فضیلت های انسانی ـ از وجودش رخت بر می بندد و ده ها 

رفتار ناپسند دیگر که نیازی به شرح آنها نیست.
در گذشته بعضی از مردم با شرم و حیا که با فردی دچار دشمنی و خصومت می 
شدندـ  به توصیه دوستان نابابـ  مقداری مشروب الکلی می خوردند که بتوانند 
با زشت ترین و رکیک ترین دشنام ها به آبرو و اعتبار طرف، خدشه وارد آورند.

البته این مطلب در واقع توضیح واضحات است. چرا که دانشمندان و پزشکان 
به قدر کافی درباره ی مضّرات مصرف مشروبات الکلی نوشته اند و همگان می 
دانند یکی از ضررهای آن ضایع شدن عقل است و ستون حوادث نشریات دنیا 

شواهد معتبری در این باره ارائه می دهند.
این در حالی است که باده و مستی مورد نظر حافظ، بیدارگر و هشیارکننده است 
و لذا در این غزل حضرت حافظ، مستی فقیه مدرسه، غایت هشیاری و بلوغ 
خرد است که او را علیه دزدان بیت المال هدایت می کند و یا »ساقی« در این 
غزل، اشاره به ذات حضرت باری تعالی است که هر چه به ما می دهد یا می 
ستاند از لطف و رحمت اوست و ما بی هرگونه اما و اگر یا آه و ناله ای، الطاف 

الهی را می پذیریم و شبانه روزی میلیاردها بار شکر می گوییم.
آوردهای  از دست  آگاه شدن  برای  خود  مغز  تمامی ظرفیت  از  که  دانشمندانی 
علمی پیشنیان بهره برده و در سایه مطالعه ی گسترده، توانایی حل کردن مساله 
های پیچیده و غامض بشری را به دست می آورند، به هنگام حل مساله یا کشف 
ناشناخته های علم به چنان لذتی دست می یابند که قابل قیاس با مستی ناشی از 
شراب انگوری نیست و قلم از وصف لذت هایی که در مجالس بزم علمی نصیب 
دانشمندان می شود، عاجز و ناتوان است و نیز لذتی که علما در کنج خلوت خود 
با کتابها به دست می آورند از گونه ای است که نه پایان می یابد نه کم می شود 

و نه چونان شب مستی شراب انگوری، بامداد خمار در پیش دارد.
حضرت حافظ هر چند به مانند حکیم نظامی به لحاظ رفت و آمد بسیار در کاخ 
شاهان بر فرهنگ مجالس بزم و میگساری، تسلط کاملی داشته، از واژگان رایج 
در این مجالس برای انتقال مفاهیم انسان ساز استفاده می کرده است. به قول 
حضرت موالنا: »چون که با کودک سر و کارت فتاد/ پس زبان کودکی باید 
گشاد!« و این روش در آثار بزرگان علم و ادب ایران زمین و از جمله گلستان 
و بوستان جناب شیخ اجل، سعدی شیرازی ـ به روشنی ـ قابل درک است. 
به عالوه، هرکس بی می، مست بودن حضرت حافظ را بر نمی تابد، بایستی 
مطالعه را آغاز کند، بر ادبیات عرفانی ـ به جز خرافاتی که توسط بعضی مریدان 
نادان انتشار یافته است ـ تسلط یابد و از راهنمایی استادان باسواد و هدایت 
الهی بی بهره نباشد. تاریخ ایران زمین را مطالعه کند و از سرگذشت اقوام و 
طوایفی که از هزاران سال پیش بر پهنه ی فالت ایران، زیسته اند آگاهی یابد. 

)تاریخ بخوانید تا محکوم به تکرار آن نباشید!(

سابقه ی حصیربافی در ایران 
در غزل شماره 44 دیوان حضرت حافظ، این نابغه ی غزل سرایی جهان در نهایت 
با صنعت ارسال مثل، دستمایه به  از مثل های قدیمی را  ایجاز و زیبایی یکی 
سخره گرفتن مدعیان و شاعرنماهایی قرار داده است که با نظم سست و بی مایه 
خود، ادعای برابری با او را داشته اند. خواجه ی شیراز داستان خود و شاعر نماهای 

روزگارش را، منطبق بر حکایت »زردوز و بوریاباف« دانسته.
به عبارت دیگر، حافظ با استفاده از فرهنگ عامیانه ای که هفتصد سال پیش 
در فارس و کرمان رواج داشته، مدعیان را آماج تیر و طعنه های طنزآمیز خود 

قرار داده و از میدان به در کرده است.
واژه ی بوریا، واژه ای عربی است که در فارسی »بوریا« بدون همزه ی پایانی 
گویند و آن فرشی است که از نی شکافته یا برگ درخت خرما می بافند. این 
ی  واژه  امروز،  کرمان  در  و  اند  نامیده  نیز  »حصیر«  را  قدیمی  بسیار  فرش 
»حصیر« رواج بیشتری دارد. تا حدود 50 سال پیش، کارگاه های بوریابافی در 
مناطق خرما خیز و از جمله بم، شهداد، کهنوج و جیرفت در استان کرمان رواج 
داشت. استفاده از این فرش سبک وزن به هنگام گردش در طبیعت از فرش 
های پالستیکی بهتر است. ای کاش سازمان میراث فرهنگی، ضمن نوآوری و 
تهیه حصیرهای نرم و ظریف، زمینه ی احیای این هنر باستانی را فراهم می 
آورد که هم ارزآور بود و هم اشتغال زا و هم ضایعات درختان خرما برای نخل 
داران درآمد بیشتری تولید می کرد و عالوه بر آن، هنرهای دستی مدرن عرصه 

ی تازه ای برای فروش پیدا می کردند.
در کتاب 20 جلدی تاریخ جامع ایران، صفحات 43، 44، 45 و 46 جلد اول 
حاصل کاوشهای باستان شناختی در دشت وسیع دهلران، حاکی از آن است، 
محوطه های گنج دره و علی کش، قدیم ترین دهکده های منطقه و به احتمال 
زیاد، قدیمی ترین دهکده های جهان به شمار می روند. کاوش های فرانک 
هول از 1960 تا 1977 میالدی در گورهای این محوطه ها، نشان می دهد 
مردمان این مناطق که در ده هزار سال پیش به صورت نیمه کو چنده ی دامدار 
ـ کشاورز، زندگی می کردند، مردگان خود را پس از اندودکردن با ِگِل اُخرا در 
حصیر می پیچیدند و همراه با تزیینات شخصی در داخل منازل دفن می کردند.
در این عصر که عصر نوسنگی نامیده می شود، هنوز آهن کشف نشده بود ولی 
بافت حصیر و سبدهای حصیری، تولید درفش و سوزن های استخوانی، داس 
های از سنگ میکرولیت با دسته ی استخوانی و دفن کردن تزیینات شخصی 
در گور مردگان، حاکی از تمدن پیشرفته ای در این منطقه است آن هم ده 

هزار سال پیش.
بنابراین، شواهد و اسناد بی چون و چرای باستان شناختی، حاکی از آن است 
که بوریابافی قدمتی بیش از ده هزار سال دارد ولی از آنجا که زردوزی در پی 
کشف فلزات، رواج می یابد، قدمت حکایت زردوز و بوریاباف، نمی تواند بیش 

از 3-4 هزار سال باشد.

ضرب المثل های کرمانی 
به قلم 

یحیی فتح نجات
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سرویس اقتصادی کرمان امروز

امارات یکی از ثروتمندترین کشورهای خاورمیانه است که شهر دوبی در آن 
به خاطر هزینه های باالی زندگی اش شهره است.

به عنوان گران ترین شهر خاورمیانه و یکی  ایران خبر، دوبی  به گزارش    
از گران ترین شهرهای جهان میزبان ثروتمندان زیادی از سراسر جهان است. 
طبق اعالم موسسه "ولث ایکس" در حال حاضر ۳۰ نفر با ثروت ۱ میلیارد 
امارات  شهر  ترین  پرجمعیت  و  بزرگ ترین  که  شهر  این  در  بیشتر  یا  دالر 

شناخته می شود، ساکن هستند.
در ادامه با ثروتمندترین ساکنان شهر دوبی آشنا می شوید:

۱ -عبداهلل بن احمد بن قریر
این فرد با ۵.۹ میلیارد دالر ثروت، ثروتمندترین فرد دوبی و نفر ۲۹۶ حاضر 
در فهرست ثروتمندان فوربس است. او در سال ۱۹۶۷ بانک مشرق را تاسیس 
کرد که یکی از بزرگ ترین بانک های امارات به شمار می رود. خانواده القریر 
تامین  از  و  خاورمیانه  ماکارونی  تولید  کارخانه  ترین  بزرگ  دارای  هم چنین 
مالی کنندگان پروژه ساخت مترو دوبی و برج خلیفه، بزرگ ترین برج جهان 

بوده اند.
او در سال ۲۰۱۵ یک سوم درآمد خود را صرف امور خیریه و تامین هزینه 
 ۱.۹ با  نیز  وی  برادر  کرد.  اماراتی  بضاعت  بی  دانشجوی  ۱۵هزار  تحصیل 

میلیارد دالر ثروت از ثروتمندان مشهور این شهر است.
۲ - ماجد الفوتیم

او دارای یک هولدینگ بزرگ متمرکز بر سرگرمی است که چندین فروشگاه 

بزرگ در امارات را نیز در اختیار دارد. عالوه بر دوبی وی در شهر قاهره مصر 
انجام داده است و ۴.۸ میلیارد دالر ثروت در  نیز سرمایه گذاری های زیادی 

اختیار دارد.
۳ - حسین سجوانی

مالک هولدینگ "داماک " که در زمینه امالک و مستغالت لوکس فعالیت 
روابط  دارای  دارد  ثروت  دالر  میلیارد   ۴.۱ حاضر  حال  در  که  وی  می کند. 
نزدیکی با سرمایه گذاران آمریکایی است و حتی تجربه همکاری با شرکت های 

تجاری دونالد ترامپ را نیز دارد.
۴ - عبداهلل الفوتیم

برداران دومین فرد ثروتمند دوبی که از سال ۱۹۹۵ نماینده توزیع محصوالت 
تویوتا در امارات بوده است. وی هم چنین نمایندگی برندهای مشهوری چون 
زارا و ایکیا در امارات را نیز بر عهده دارد. هم چنین فرزند وی مالک فروشگاه 
زنجیره ای مشهور " دی تو دی" است. این فرد ۳.۳ میلیارد دالر ثروت دارد.

ابرقدرت های کشاورزی در دنیا کدامند؟
 با افزایش جمعیت کره زمین روز به روز اهمیت حوزه کشاورزی بیش از 
پیش حس شود و در آینده ای نه چندان دور این صنعت کشاورزی است که 

سیاست دولتمردان را هدایت می کند.
به گزارش اقتصادآنالین به نقل از خبرآنالین، بعد از آب آشامیدنی این غذا 
است که دومین نگرانی بشریت است و همین اتفاق صنایع کشاورزی را به یکی 
از پر اهمیت ترین صنایع بر روی کره زمین تبدیل می کند. تولید در این حوزه 
نه تنها در حوزه درآمدی حائز اهمیت است بلکه در حوزه سالمت و توسعه 

نیز نقش مهمی ایفا می کند.
با این تفاسیر می خواهیم به بررسی این موضوع بپردازیم که کدام کشورها 
بیشترین تولیدات و صادرات را در حوزه کشاورزی دارند و کشورهای دیگر 

می  انجام  اقدامی  تقویت محصوالت کشاورزی چه  و  تولیدات  افزایش  برای 
دهند؟

برترین تولیدکنندگان
و  هند  آمریکا، چین،  غذایی  محصوالت  و  تولیدات غالت  آمار  به  توجه  با 
روسیه بزرگترین تولید کنندگان محصوالت کشاورزی در دنیا هستند و جای 
تعجب ندارد که چین بزرگترین تولیدکننده برنج در جهان باشد،اما چین بعد 
از برنج بزرگترین تولیدکننده گندم و ذرت و پیاز نیز می باشد و آمریکا نیز پا 
به پای چین در تولید ذرت و سویا در حرکت است. محصوالت زراعی دیگری 
نیز در این کشورها تولید می شوند ولی ما در اینجا به پر اهمیت ترین آنها 

می پردازیم.
ارزن یکی از مهم ترین محصوالت کشاورزی است که در کشورهای آفریقایی، 
آسیایی، هند و نیجریه در حجم انبوه تولید می شود. به همین ترتیب جو و 
بیشترین  اهمیت در صنعت کشاورزی است که  پر  از دیگر محصوالت  لوبیا 

حجم آن توسط آمریکا تولید می شود.
برترین صادرکنندگان

عجیب نیست که چین و هند بزرگترین تولیدکنندگان محصوالت کشاورزی 
باشند چراکه با توجه به جمعیت انبوه آن ها و همچنین موقعیت اقلیمی و 
آب و هوایی سرزمینشان، باید تولید بیشتری در حوزه کشاورزی انجام بگیرد.

برخوردار  سرسبز  مزارع  از  ولی  است  جمعیتی  کم  و  کوچک  کشور  هلند 

است و با تولیدات متوسط توانسته است به فهرست بزرگترین صادرکنندگان 
محصوالت کشاورزی راه پیدا کند.

هلند یکی از بزرگترین صادرکنندگان محصوالتی مانند:) برنج، ذرت، گندم، 
لوبیا، عدس و خوراک دام ها ( به بزرگترین مصرف کنندگان )آمریکا، کانادا، 

آلمان، برزیل و تایلند( است.
راه کار کشورها برای این حجم از تولید چیست؟

در کشورهایی مثل آمریکا، کانادا و اروپای غربی بخش های بسیار کمی از 
زمین ها بالاستفاده مانده  و از آنها در صنعت کشاورزی استفاده نشده است. 
ترتیب  همین  به  و  و... هستند  ها  بزرگراه  و  ها  جاده  شامل  ها  قسمت  این 
آبیاری در حجم وسیع و استفاده از کودها برای تولید محصوالت کشاورزی از 

اهمیت باالیی برخوردار است.
خیلی از کشاورزان به طور خودکار از بذرهای اصالح شده استفاده می کنند 
تا منابع آبی و خاکی آن ها حدر نرود و مجبور به پرداخت هزینه بیشتر نشوند.

شرایط کشاورزی در آسیا و آفریقا کامال متفاوت است و کشورها در این نقاط 
از آب کافی برای مزارع خود برخوردار نیستند و تجهیزات کشاورزی آنها نیز 

بسیار پیش پا افتاده است.
بر روی ساخت جاده ها است در  این کشورها  توجه بیشتر دولتمردان در 
توسعه  مهم  فاکتورهای  از  یکی  عنوان  به  به حوزه کشاورزی  باید  که  حالی 

توجه فراوان شود.

ثروتمندترین ساکنان دوبی چه کسانی هستند؟

به مناسبت هفته دولت خبرنگاران، طی یک تور خبری یک روزه از 
پروژه های شرکت توزیع نیروی برق شمال استان کرمان بازدید کردند.

بازدید خبرنگاران  اولین محل  مرکز “دیسپاچینگ و فوریتهای برق” 
بود. “حسین علیزاده” مدیر این مرکز به تشریح فعالیت های این بخش 
پرداخت و گفت : کنترل، پایش و بار لحظه ای و نظارت از علمکردهای 

این مرکز به شمار می رود.
وی با بیان اینکه این مرکز ۳۰۰ هزار مشترک را تحت پوشش دارد، 
را  عملیاتي  حوزه  مشترکین  کل  از  میزان حدود ۶۰درصد  این  افزود: 

شامل مي شود.
امور دیسپاچینگ و فوریتهای برق شمال استان کرمان عنوان  مدیر 
کرد: حوادثی که در شبکه رخ می دهد و باعث خاموشی وقطعی برق 

می شود کنترل و نظارت آن بر عهده این مرکز است.
مرکز  با  مشترکین  بین  ارتباطی  پل  را   ۱۲۱ تلفنی  سامانه  علیزاده 
فوریت های برق در زمان های قطعی و درخواست های مردمی عنوان 

کرد.
وی اذعان کرد: سامانه ۱۲۱ شهرهاي کرمان ، ماهان ، گلباف ، راین، 
شهداد، باغین و چترود را پوشش می دهد که همکاران در سه شیفت 

کاری پاسخگوی مشترکین می باشند.
کرمان  استان  شمال  برق  فوریتهای  و  دیسپاچینگ  امور  مدیر 
با شماره ۱۲۱ نشدند  به تماس  اگر موفق  خاطرنشان کرد: مشترکین 
می توانند در هر جایی از استان حتی دورترین نقطه با سامانه پیامکی 
۱۰۰۰۰۰۰۰۱۲۱ درخواست های خود را پیامک نموده که به صورت 
بررسی فرستاده  به واحد پی گیری جهت  خودکار در سیستم ثبت و 

می شود.
علیزاده در ادامه بیان کرد: در مرکز شمال استان بیش از ۶۲۵ هزار 

مشترک برق داریم که ۲۶۵ فیدر کنترل فشار متوسط وجود دارد.
وی عنوان کرد: در فیدرهای کنترل فشار متوسط بحث اتوماسیون و 

هوشمندسازی را دنبال می کنیم.
مدیر امور دیسپاچینگ و فوریتهای برق شمال استان کرمان افزود: در 
فیدرهای فشار متوسط به صورت اتوماسیون و مونیتورینگ انجام می 
شود. عالوه بر اینکه نیروها به صورت فیزیکی در محل حضور پیدا می 
کنند می توان با این سامانه بدون حضور فرد در محل کلید را قطع و 

یا وصل کرد.
علیزاده از نصب آشکارسازهای خطا در شبکه که بسیار در رفع خطاها 
نیز موثر است خبر داد و افزود: اگر جایی حادثه رخ دهد از طریق نرم 
از زمانی که این تجهیزات  افزار محدوده خاموش مشخص می شود و 

نصب شده ۲۳ درصد مدت زمان خاموشی بوده است.
وی تصریح کرد: از سال ۹۴ نسبت به سال ۹۷ باالی ۴۰ درصد کاهش 
مدت زمان خاموشی را داشته ایم و این در حالیست که در قبل از آن 

زمان ۹۰۰ خاموشی نسبت به هر مشترک را داشتیم.
مدیر امور دیسپاچینگ و فوریتهای برق شمال استان کرمان با بیان 
اینکه در حال حاضر گروه هایی داریم که در خط گرم برق کار می کنند 
بدون اینکه برق قطع شود و خاموشی داشته باشیم بیان کرد: ۱۶ واحد 
اطالعات عملیات در مرکز توزیع نیروی برق شمال استان کرمان داریم 

که در قالب ۳۶ اکیپ اجرایی فعالیت می کنند.
، گفته می  بود  بعدی خبرنگاران دفتر پیشخوان دولت  بازدید  مکان 
شود به منظور رفاه حال شهروندان و جلوگیری از اتالف وقت و ایجاد 
ترافیک و با راه اندازی “دولت الکترونیک” خدمات ۲۴ گانه مشترکین 

به دفاتر پیشخوان دولت سپرده شده است.
کرمان  غرب  شمال  اموربرق  مشترکین  اداره  رئیس  پورچنگیز  جواد 

: تمامی متقاضیان به جای مراجعه  این رابطه به خبرنگاران گفت  در 
صورت  به  و  کنند  می  مراجعه  پیشخوان  دفاتر  به  توزیع  شرکت  به 

الکترونیکی و با سرعت کار آنها انجام می شود.
انجام  آن  تا صد  و صفر  ثبت  پیشخوان  در  تقاضاها  کلیه  افزود:  وی 

می شود.
پرونده های  با حذف  کرد:  عنوان  غرب  مشترکین شمال  اداره  رئیس 
فسادها  سری  یک  از  الکترونیک  رویکرد  و  مجموعه  این  در  کاغذی 

جلوگیری و به نوعی از آرشیو پرونده ها محافظت می شود.
خبرنگاران همچنین از “موزه صنعت برق کرمان” بازدید کردند ، این 
برق کشور است که در  تهران دومین موزه صنعت  از موزه  موزه پس 
بنای قدیمی کارخانه چراغ برق، نخستین کارخانه برق کرمان تجهیز و 

راه اندازی شده است.
در سال ۱۳۱۱ برای اولین بار یک دیزل ۷۵ کیلوواتی توسط مرحوم 
ابوالقاسم هرندی به کرمان آورده شد و در این محل که قبال کارخانه 
از  آن هم  را  برق شهر  از  توانست قسمتی  بود نصب شد که می  برق 

ساعات اولیه شب تا حداکثر ساعت ۱۲ تأمین کند.
“کارخانه چراغ برق” در ابتدای بازار عزیز شهر کرمان )شمال جنوبی( 
به پیشنهاد  به مرور زمان متروکه و سپس در سال ۹۲  قرار دارد که 
شهبا مدیرعامل وقت بازسازی این منطقه شروع و به موزه صنعت برق 

تبدیل شد.
 ۲ در شهرک صنعتی شماره  واقع  کیلوواتی  نیروگاه خورشیدی صد 

جاده جوپار آخرین تور یک روزه خبرنگاران بود.
” ایمان احمدی” مشاور انرژی های نو شرکت توزیع نیروی برق در 
این رابطه به خبرنگاران گفت: این سامانه توان ۱۰۰ کیلو تزریق انرژی 

الکتریکی به شبکه را دارد.

وی افزود: به این نوع سیستم “فتوولتائیک” گفته می شود یعنی انرژی 
تابشی خورشید را به وسیله پنل به انرژی الکتریکی تبدیل و آن را به 

شبکه برق تزریق می نماید.
مشاور انرژی های نو شرکت توزیع نیروی برق تصریح کرد: این سامانه 
توان  و  دهد  می  انجام  کار  کوچکتر  مقیاس  در  نیروگاه  یک  همانند 

مصرفی ۴۵ خانه را در حالت عادی تامین می کند.
احمدی خاطرنشان کرد: این سامانه به ازای هر کیلووات پنل می تواند 
)استان کرمان که جزو بهترین منطقه در ایران و حتی دنیا است( به طور 

متوسط ۵/۵ کیلووات ساعت برق در طول روز تولید نماید.
این توررسانه ای به همت روابط عمومی شرکت توزیع  گفتنی است 
هدف  با  و  دولت  هفته  مناسبت  به  کرمان  استان  شمال  برق  نیروی 
آشنایی و اطالع رسانی بیشتر رسانه ها با خدمات صنعت برق در شمال 

استان کرمان انجام شد.

به مناسبت هفته دولت صورت گرفت؛
تور یک روزه بازدید خبرنگاران 

از پروژه های شرکت توزیع نیروی برق شمال استان کرمان

آگهی مزایده مال منقول نوبت اول 
دایره مزایده اجرای احکام حقوقی دادگستری کرمان در نظر دارد در 
پنجم حقوقی  احکام شعبه  اجرای  پرونده کالسه ۹۷۱۱۵۵  خصوص 
 ۳۰۰  LC هیدرومک  زنجیری  چرخ  مکانیکی  بیل  یکدستگاه  کرمان 
محمدحسین  آقای  به  متعلق   ۲۰۱۱ مدل  زرد  رنگ  به   HMK
ظاهری  نقس  و  عیب  هرگونه  فاقد  بازدید  هنگام  در  که  شعبان  پور 
ارزش  به  دادگستری  رسمی  کارشناس  توسط  که  رسید  نظر  به 
به  مزایده  طریق  از  را  است  شده  ارزیابی  ریال   ۱۰/۵۰۰/۰۰۰/۰۰۰
فروش برساند جلسه مزایده برای روز شنبه مورخ ۹۸/۰۶/۲۳ ساعت 
اتاق مزایده های اجرای  نماینده دادسرا در محل  با حضور  ۱۰ صبح 
کسانیکه  لذا  گردد  می  برگزار  کرمان  دادگستری  حقوقی  احکام 
از  قبل  روز  تا ۵  توانند  دارند می  مزایده  به شرکت در جلسه  تمایل 
در  واقع  باغین  پارکینگ  در  مذکور  خودرو  از  مزایده  برگزاری  تاریخ 
نمایند  بازدید  احمد شجاعی  زنی  بلوک  کارگاه  باغین، جنب  کرمان، 
مبلغ  به  کارشناسی  مبلغ  درصد   ۱۰ انضمام  به  را  خود  پیشنهاد  و 
 ۹۴۳۸۷۰۳۰۰۷۴۴۰۱۲۴۱ واریز  شناسه  با  ریال   ۱/۰۵۰/۰۰۰/۰۰۰
پاکت  در  و  واریز   ۲۱۷۱۲۹۳۹۵۱۰۰۰ شماره  به  سپرده  حساب 
درب بسته تا قبل از برگزاری جلسه مزایده به اجرای احکام حقوقی 
دادگستری کرمان تحویل نمایند و برنده مزایده کسی خواهد بود که 
باالترین قیمت را پیشنهاد داده باشد  و در صورت انصراف برنده مزایده 
مزایده  برنده  شد.  خواهد  ضبط  دولت  نفع  به  واریز  مبلغ  درصد   ۱۰
بایستی نسبت به واریز مابه التفاوت مبلغ کارشناس تا مبلغ پیشنهادی 

در روز مزایده اقدام نمایند. ۳۶۴ م/الف
دادورز مزایده های اجرای احکام حقوقی دادگستری کرمان 
- شیروانی 

آگهی مزایده مال غیرمنقول 
)نوبت اول(

دایره مزایده اجرای احکام حقوقی دادگستری کرمان در نظر دارد در 
احکام حقوقی  اجرای  پنجم  پرونده کالسه ۹۸۰۲۵۰ شعبه  خصوص 
کرمان ششدانگ ملک به شماره پالک ۲۵۸۱ فرعی از ۵ اصلی بخش 
با  رمضانی  گنجعلیخانی  مهدی  مرحوم  ورثه  به  متعلق  کرمان  چهار 

مشخصات زیر از طریق مزایده بفروش برساند:
۱ـ آدرس ملک: کرمان ـ بلوار جمهوری اسالمی ـ کوچه ۱۴ ـ خیابان 

شهید سعادت آبادی ـ شمالی ۷ ـ انتهای کوچه درب مقابل ...
۲ـ مشخصات ثبتی ملک: ششدانگ ملک با شماره پالک ۲۵۸۱ فرعی 

از ۵ اصلی بخش چهار کرمان 
۳ـ وضعیت ملک بدین شرح است: ملک دارای عرصه به مساحت ۱۸۸ 
به  تقریبا ۷۶ مترمربع  به مساحت  زیرزمین  اعیانی شامل  و  مترمربع 
عنوان انباری مسکونی و همکف جمعا به مساحت تقریبا ۱۵۹ مترمربع 
به صورت آجری با سقف سبک و بخشی گنبدی )۴۳ مترمربع سمت 
شمالی ملک( می باشد ملک دارای حیاط سازی و نمای سیمان سفید 
می باشد. در قسمت حیاط یک سایه بان به سقف سبک به متراژ تقریبا 

۱۸ مترمربع اجرا شده است )سمت درب ورودی( و همچنین دارای 
انشعاب آب و برق و گاز و تلفن می باشد.

با توجه به توضیحات فوق ارزش ریالی ملک ۴/۷۵۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال 
کارشناس  توسط  که  ریال(  میلیون  پنجاه  و  هفتصد  و  )چهارمیلیارد 
روز شنبه  در  مزایده  است جلسه  گردیده  ارزیابی  دادگستری  رسمی 
مورخ ۱۳۹۸/۰۶/۲۳ راس ساعت ۱۱ صبح در محل اتاق مزایده های 
دادگستری کرمان و با حضور نماینده محترم دادسرا برگزار می گردد 
طالبین شرکت در مزایده می توانند تا ۵ روز قبل از مزایده از ملک 
ده  بایستی  مزایده  در  شرکت  به  تمایل  صورت  در  و  بازدید  مذکور 
درصد قیمت کارشناسی به مبلغ ۴۷۵/۰۰۰/۰۰۰ ریال با شناسه واریز 
 ۲۱۷۱۲۹۳۹۵۱۰۰۰ شماره  حساب  به   ۹۷۳۸۷۰۸۰۰۵۹۲۰۱۲۳۷
به همراه درخواست کتبی  و  واریز  ملی  بانک  نزد  دادگستری  سپرده 
تحویل  مزایده  برگزاری  ساعت  از  قبل  تا  و  دربسته  پاکت  در  خود 
نمایند بدیهی است شخصی به عنوان برنده مزایده شناخته می شود 
که قیمت باالتری داده باشد. در صورت انصراف برنده مزایده ۱۰ درصد 
مبلغ پیشنهادی به نفع دولت ضبط خواهد شد. در ضمن دایره اجرا 
برنده  هیچ گونه مسئولیتی در قبال معامالت معارض نخواهد داشت 
التفاوت مبلغ کارشناسی تا مبلغ  مزایده بایستی نسبت به واریز مابه 

پیشنهادی در روز مزایده اقدام نمایند. 
۳۶۸ م/الف

دادورز برگزار کننده مزایده های اجرای احکام حقوقی 
دادگستری کرمان ـ شیروانی 

اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان کرمان در نظر دارد  ۱۷ دستگاه خودرو سبک  وسنگین اسقاطی ، بشرح ذیل در  سال۱۳۹۸ ، با جزئیات 
مندرج در اسناد مزایده و با بهره گیری از سامانه تدارکات الکترونیکی دولت)ستاد( به مراکز اسقاط دارای مجوز قانونی به فروش برساند  لذا کلیه مراکز 
اسقاط می توانند جهت اطالع از شرایط و مشخصات موضوع مزایده به وبگاه سامانه یاد شده به نشانی  www.setadiran.ir مراجعه و نسبت به 

ارائه پیشنهاد خود اقدام نمایند.
- کلیه مراحل فرایند مزایده از دریافت اسناد تا ارائه پیشنهاد و بازگشایی پاکتها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد( انجام خواهد شد. 
الزم است مراکز اسقاط در صورت عدم عضویت قبلی  مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مزایده 

محقق سازند. اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه : مرکز تماس : ۰۲۱-۴۱۹۳۴ 
 تاریخ انتشارمزایده در سامانه --- روز  شنبه  مورخ  ۱۳۹۸/۰۶/۰۹  می باشد . هزینه درج آگهی به عهده برنده مزایده می باشد.  ۵۸۱۹۴۸

روابط عمومی اداره کل منابع طبیعی وآبخیزداری استان کرمان

آگهی مزایده فروش خودروهای اسقاطی
نوبت اول شماره   98/11651

تعداد دستگاه شرح ردیف

3 سواری 1

13 وانت 2

1 جرثقیل 3
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سه ژن عامل ناباروری 
کشف شد 

جلوگیری از انتقال به نسل های بعد
 

پروژه  گفت:در  رویان  المللی  بین  جشنواره  بیستمین  برگزیده  محقق 
ارسالی به این جشنواره موفق به کشف ۳ژنی که عامل ناباروری هستند 

شدیم.
جشنواره  و  کنگره  بیستمین  داخلی  برگزیده  توتونچی  مهدی  دکتر 
بین المللی رویان در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص تحقیقات خود 
در  ناباروری  موارد  درصد   ۴۰ از  بیش  که   می شود  زده  تخمین  گفت: 
مردان، آیدیوپاتیک است. علت اصلی این مسئله، شمار فراوان ژن هایی 

است که می تواند علت بروز »استنوزواسپرمی« باشد.
اسپرم زایی  در  مؤثر  ژن   ۲۰۰۰ از  بیش  تاکنون  اینکه  بیان  با  وی 
تمامی  بررسی  استنوزواسپرمی،  یافتن  علت  برای  که  شده  شناسایی 
این، روش های جدید  وجود  با  افزود:  است،  دشوار  و  اجتناب ناپذیر  آنها 
و  استنوزواسپرمی  پاتوفیزیولوژی  از  رمزگشایی  امکان  آزمایشگاهی، 

یافتن راهی برای درمان آن را فراهم می کند.
بیان  با  رویان  بین المللی  جشنواره  و  کنگره  بیستمین  داخلی  برگزیده 
با  خانواده هایی  مشکل  این  تشخیص  برای  اخیر  سال های  در  اینکه 
در  متداول  بررسی های  گفت:  گرفته اند،  قرار  توجه  مورد  نابارور  مردان 
تشریح علت ناباروری تمام این موارد موفق نبوده، با این وجود نمی توان 
علت ژنتیکی این موارد را انکار کرد به همین دلیل در صدد آمدیم به 
شکل ژنتیکی، این افراد را مورد بررسی قرار دهیم تا ژن های مرتبط با 

آن را شناسایی کنیم.
عضو هیئت علمی گروه ژنتیک پژوهشگاه رویان گفت: عمدتًا رویکرد 

ما پیدا کردن ژن ها و عوامل نازایی و ناباروری در زنان و مردان است.
ادامه داد: در این پژوهش، بررسی نقص حرکت در اسپرم را مورد  وی 

بررسی قرار دادیم که این موضوع باعث ناباروری می شود.
توتونچی با بیان اینکه در این پژوهش موفق به کشف سه ژن شدیم، 
به  منجر  که  شده  اسپرم  حرکت  عدم  باعث  ژن ها  نقص  این  گفت: 

ناباروری می شوند.
بیان  با  رویان  بین المللی  جشنواره  و  کنگره  بیستمین  داخلی  برگزیده 
را  ژن ها  این  در  ژنتیکی  جهش های  تحقیقات،  این  پروسه  در  اینکه 
مردان  در  ناباروری  به  منجر  ژن ها  تغییر  کرد:  تصریح  کردیم،  کشف 

می شود که به طور مشخص در این پروژه سه ژن را شناسایی کردیم.
وی با بیان اینکه این سه ژن می تواند عامل نقصان ژنتیکی باشد که به 
نسل های بعدی منتقل می شوند، افزود: شناسایی این ژن ها می تواند به 
ما کمک کند که از انتقال نسل ژنتیکی به نسل های بعدی جلوگیری 

کنیم و با روش های موجود، به تشخیص آنها قبل از تولد بپردازیم.
به گفته توتونچی، نتیجه این پژوهش منجر می شود که از انتقال این 

جهش ژنتیکی به نسل های بعد جلوگیری کنیم.
برگزیده داخلی بیستمین کنگره و جشنواره بین المللی رویان خاطرنشان 
حال حاضر  در  که  است  نشده   ژنتیکی کشف  عوامل  درصد  کرد: ۱۵ 
پروژه های متفاوت و با رویکردهای مختلف به این موضوع می پردازند و 
کشف این سه ژن، تنها بخشی از این عوامل ژنتیکی محسوب می شود.

منشاء بسیاری از پرونده ها در 
دستگاه قضایی بانک ها هستند

محسنی اژه ای، معاون اول قوه قضائیه با اشاره به اهمیت اجرای احکام 
بیان کرد: اگر حکمی دیر و یا بد اجرا شود همه زحمات ما بر باد می 
رود، اجرای حکم به موقع، درست و صحیح بهتر از با تاخیر و بد اجرا 
کردن است. رئیس کل جدید حکم های انجام نشده و درست اجرا نشده 
را بررسی و تعیین تکلیف کند. وی با اشاره به ورودی زیاد پرونده ها به 
قضایی  دستگاه  در  ها  پرونده  از  بسیاری  منشا  گفت:  قضایی  دستگاه 
استاندار،  استان،  مسئوالن  با  جدید  کل  رئیس  بنابراین  بانک هاست؛ 
نمایندگان و علما بنشینید و بررسی کنید و آسیب های آن ها را برطرف 
نمایید. بخش دیگری از پرونده ها مربوط به زمین است باید طوری کار 

کرد که ورودی پرونده ها به دستگاه قضایی کمتر شود.

اجماع مسئوالن برای خودکفایِی »دارو«
تولید ۳۰۰ قلم ماده اولیه دارویی؛ بزودی

در یک گزارش رسمی؛
نقدینگی به مرز ۲۰۰۰ هزار میلیارد تومان رسید

نظر  اجماع  به  اشاره  با  دارو  و  غذا  سازمان  رییس   
مسئوالِن قوای مختلف در زمینه حمایت از تولید داخلی 
در حوزه دارو و مواد اولیه دارویی، گفت: بر همین اساس 
قرار است ۳۰۰ قلم ماده اولیه دارویی را در زمان کوتاهی 

در کشورمان تولید کنیم.
دکتر محمدرضا شانه ساز در گفت وگو با ایسنا، با اشاره 
به مهم ترین اقدام دولت دوازدهم در حوزه دارو، گفت: 
به هر حال ما در طی این سال ها روندی رو به رشد و 
برنامه ریزی شده  را در حوزه دارو پیش بردیم و این روند 

ادامه دار بوده است.
در  آنکه  وجود  با  اکنون  که  به طوری  افزود:  وی 
از شرکت های  زیادی  تعداد  اما  می بریم،  سر  به  تحریم 
داروسازی برای افتتاح خطوط جدید و حتی برای افتتاح 
کارخانه های خودشان در صف هستند و از وزیر بهداشت 
تولیدشان  خطوط  از  بتوانند  تا  کرده اند  دعوت  هم 
رونمایی کنند. در عین حال آقای وزیر هم اعالم کردند 
که هر ماه یک خط تولید یا کارخانه را افتتاح می کنیم 
و این وعده تاکنون عملی شده است؛ به طوری که طی 

چند ماه اخیر، هر ماه یک کارخانه داروسازی را افتتاح 
کرده ایم.

به صورت تکی مجوز  این  بر  داد: عالوه  ادامه  شانه ساز 
دارویی  حوزه  در  را  محصوالت  از  زیادی  تعداد  تولید 
ارائه داده ایم. بنابراین در حوزه حمایت از تولید داخلی، 
اتفاقات بسیار خوبی افتاده است که ناشی از برنامه ریزی 
و حمایت هایی است که از تولید داخل انجام شده است. 
از طرفی با توجه به تحریم هایی که علیه کشورمان انجام 
شده، همه مسئوالن در قوای مختلف به این اتفاق نظر 
و اجماع رسیده اند که از تولید داخل هم در زمینه مواد 
اولیه دارویی و هم در زمینه دارو، حمایت بیشتری شود.

طبق  اینکه  بیان  با  دارو  و  غذا  سازمان  رییس 
معاونت  هماهنگی  با  که  است  قرار  ما  برنامه ریزی های 
فناوری ریاست جمهوری، ستاد اجرایی فرمان حضرت 
اولیه  ماده  قلم  دارویی، ۳۰۰  و هلدینگ های  )ره(  امام 
کنیم،  تولید  کشورمان  در  کوتاهی  زمان  در  را  دارویی 
تولید در بخش های مختلف  بنابراین شعار رونق  گفت: 

حوزه دارو در حال تحقق است.

ایران،  اسالمی  مرکزی جمهوری  بانک  اعالم  اساس  بر   
نقدینگی در خردادماه سال جاری به بیش از ۱۹۷۹ هزار 
میلیارد تومان رسید که نسبت به مدت مشابه سال قبل، 

۲۵.۱ درصد افزایش نشان می دهد.
انتشار گزیده  با  بانک مرکزی  به گزارش خبرگزاری مهر، 
حجم  جاری،  سال  ماه  خرداد  در  اقتصادی  آمارهای 
نقدینگی را ۱۹ هزار و ۷۹۹ هزار میلیارد ریال اعالم کرد 
که نسبت به اسفندماه سال گذشته ۵.۲ درصد و نسبت به 
مدت مشابه سال قبل )خرداد ۹۸ نسبت به خرداد ۹۷(، 
۲۵.۱ درصد افزایش نشان می دهد. حجم پول در این دوره 
۳۱۰۸.۷ هزار میلیارد ریال با ۵۰.۹ درصد افزایش نسبت 
به خرداد ماه سال قبل بوده و حجم شبه پول نیز با ۲۱.۲ 

درصد رشد، ۱۶۶۹۰.۴ هزار میلیارد ریال است.
سیستم  خارجی  دارایی های  میزان  گزارش،  این  پایه  بر 
ریال  میلیارد  هزار   ۹۲۴۵.۶ امسال  ماه  خرداد  در  بانکی 
اعالم شده که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۱۲.۹ درصد 
افزایش یافته است. در عین حال، بدهی بخش دولتی در 

که  است  ریال  میلیارد  هزار   ۳۴۷۶.۴ بررسی  مورد  دوره 
نسبت به خرداد ماه سال ۹۷ به میزان ۲۵.۷ درصد رشد 

یافته است.
طبق اعالم بانک مرکزی، بدهی بخش غیردولتی ۱۳۴۷۵.۱ 
هزار میلیارد ریال است که نشان دهنده ۱۸.۷ درصد رشد 
نسبت به مدت مشابه سال قبل بوده و نسبت به اسفندماه 

سال گذشته نیز ۲.۷ درصد رشد نشان می دهد.
خالصه دارایی ها و بدهی های بانک مرکزی

میزان دارایی های خارجی بانک مرکزی در خرداد ماه سال 
جاری به ۴۵۲۷.۴ هزار میلیارد ریال رسید که نسبت به 
می دهد.  نشان  کاهش  درصد   ۱.۵ قبل  مشابه سال  مدت 
همچنین بدهی بخش دولتی به بانک مرکزی در دوره مورد 
بررسی نیز ۱۰۰۹.۷ هزار میلیارد ریال بوده که نشان دهنده 
بانک مرکزی  ارزی  افزایش است. بدهی های  ۶۴.۳ درصد 
در خرداد ماه سال جاری ۲۲۱۷ هزار میلیارد ریال اعالم 
شده که نسبت به مدت مشابه سال قبل تغییری نداشته 

است.

موسسات  و  بانک ها  بدهی های  و  دارایی ها  وضعیت 
اعتباری غیربانکی

در  خارجی  دارایی های  میزان  است،  حاکی  گزارش  این 
این بخش با ۳۱.۳ درصد رشد نسبت به مدت مشابه سال 
حجم  و  رسیده  ریال  میلیارد  هزار   ۴۷۱۸.۲ به  گذشته 
با ۷.۴ درصد رشد، ۱۲۲.۸ هزار  نیز  اسکناس و مسکوک 

میلیارد ریال است.
بانک  نزد  غیربانکی  اعتباری  موسسات  و  بانک ها  سپرده 
میلیارد  هزار   ۲۱۱۹.۳ به  افزایش  درصد   ۲۷.۲ با  مرکزی 
اعتباری  و موسسات  بانک ها  بدهی  ریال رسید. همچنین 
غیربانکی به بانک مرکزی نیز در دوره خرداد ماه سال ۹۸ 
با ۳.۷ درصد کاهش نسبت به خرداد ۹۷ به ۱۳۴۵.۵ هزار 

میلیارد ریال رسیده است.
خالصه دارایی ها و بدهی های بانک های تجاری

در  کشور  تجاری  بانک های  خارجی  دارایی های  میزان 
خرداد ماه امسال ۵۶۳.۱ هزار میلیارد ریال است که نسبت 
به مدت مشابه سال گذشته ۱.۳ درصد رشد نشان می دهد. 

 ۴۳۷.۶ نیز  مرکزی  بانک  نزد  تجاری  بانک های  سپرده 
هزار میلیارد ریال بوده که ۲۶.۱ درصد افزایش یافته است.

مورد  دوره  در  تجاری  بانک های  دارایی های  کل  جمع 
نسبت  به  که  بوده  ریال  میلیارد  هزار   ۵۷۸۳.۳ بررسی، 
خرداد ماه سال ۹۷ دارای ۱۷.۷ درصد رشد است و میزان 
بدهی بانک های تجاری به بانک مرکزی در خرداد ماه به 
به  ریال رسیده که ۱۷ درصد نسبت  میلیارد  ۵۴.۵ هزار 

خرداد ۹۷ کاهش داشته است.
وضعیت دارایی ها و بدهی های بانک های تخصصی

بانک های  خارجی  دارایی های  میزان  گزارش،  این  پایه  بر 
تخصصی در خرداد ماه سال جاری ۱۱۱۶.۶ هزار میلیارد 
 ۲۸.۷ گذشته  سال  مشابه  دوره  به  نسبت  که  است  ریال 
بانک های  دارایی های  کل  جمع  است.  یافته  رشد  درصد 
تخصصی در این دوره رقم ۶۲۱۱ هزار میلیارد ریال است 
که ۱۳.۵ درصد رشد دارد. همچنین میزان بدهی بانک های 
تخصصی به بانک مرکزی ۴۶۷.۲ هزار میلیارد ریال است که 

رشدی معادل ۲.۷ درصد نسبت به خرداد ۹۷ دارد.

رییس اداره بیولوژیک سازمان غذا و دارو از توزیع 
داروخانه ها  در   ۱۳۹۸ سال  فصلی  آنفلوآنزا  واکسن 
به  نیز  امسال  خبر داد و گفت: واکسن های موجود 
که  هستند  ظرفیتی  چهار  و  ظرفیتی  سه  صورت 
با تشخیص و تجویز پزشک نوع آن تعیین و مورد 

استفاده قرار می گیرد.
توزیع  از  ایسنا،  با  گفت وگو  در  واشقانی  علی  دکتر 
داروخانه ها  در   ۱۳۹۸ سال  فصلی  آنفلوآنزا  واکسن 
خبر داد و گفت: در سال جاری واکسن آنفلوآنزا از 
دو تامین کننده که سابقه توزیع و مصرف در کشور را 
داشته اند، تامین شده و در اختیار داروخانه ها جهت 

توزیع قرار گرفته است.
افراد واجد شرایط تزریق واکسن  اینکه  بیان  با  وی 
می توانند پس از تجویز پزشک و با در دست داشتن 
داروخانه  به  واکسن  تزریق  و  دریافت  جهت  نسخه 
ها مراجعه کنند، افزود: گـروه هـای پرخطـر شامل 
زنان،  متخصص  تجویز  با  البته  باردار  خانم های 
کودکان ۶ تا ۵۹ ماهه، افراد باالی ۶۰ سال، مبتالیان 

عضالنی،  عصبی  بیماری های  و  نخاعی  ضایعات  به 
و  آسم  مانند  ریوی  مزمن  بیماری های  به  مبتالیان 
مزمن  بیمارهای  ریوی،  انسدادی  مزمن  بیمارهای 
قلبی عروقی البته به جز بیمارانی که صرفا دچار پر 
فشاری خون هستند، افراد با چاقی مرضی، کارکنان 
و  طیور  پرورش دهندگان  و  مرغداری ها  در  شاغل 
پرسنل سازمان دامپزشکی و سازمان حفاظت محیط 
زیست که در قسمت های مرتبط با پرندگان فعالیت 
فصلی  واکسـن  دریافـت  نیازمنـد  و...  می کنند 

آنفلوانزا هستند.
چه کسانی نباید واکسن آنفلوآنزا تزریق کنند؟

واشقانی با بیان اینکه سـایر افـرادی کـه متقاضـی 
برای  منعی  اگر  هستند،  آنفلوانزا  واکسـن  دریافـت 
دریافت واکسـن نداشـته باشـند، مـی توانند واکسـن 
به محدودیت  توجه  با  اظهار کرد:  را دریافت کنند، 
آن،  توزیع  دوره  اوایل  در  خصوصا  واکسن  منابع 
درخواست می شود افرادی که جزو گروه های پرخطر 
پرخطر تحت  افراد  ابتدا  تا  اجازه دهند  ندارند،  قرار 

دریافت  جهت  سپس  و  گرفته  قرار  واکسیناسیون 
واکسن اقدام کنند.

وی در ادامه صحبت هایش تاکید کرد: البته کودکان 
واکسن  به  که  افرادی  ماه،  شش  از  کوچک تر 
آلرژیک  شدید  واکنش های  آن  ترکیبات  یا  آنفلوانزا 
واکسن  نباید  داده اند،  نشان  حیات  تهدیدکننده  یا 

آنفلوآنزا را دریافت کنند.
نوعی  چه  از  امسال  آنفلوآنزای  واکسن های 

هستند؟
امسال  موجود  واکسن های  اینکه  بیان  با  واشقانی 
است  ظرفیتی  چهار  و  ظرفیتی  سه  صورت  به  نیز 
تعیین  واکسن  این  تجویز پزشک  و  با تشخیص  که 
و مورد استفاده قرار می گیرد، اظهار کرد: هر دو این 
خطرناک ترین  که   A نوع  ویروس  واجد  واکسن ها 
نوع ویروس آنفلوآنزاست، هستند که همین ویروس 
دنیا  در  آنفلوآنزا  بیماری  بیشترین همه گیری  عامل 
بوده است. باید توجه کرد که تفاوت نوع سه و چهار 
 A ویروس است که نسبت به نوع B ظرفیتی در نوع

از خطر کمتری برخوردار است.
واکسن های بدون جعبه، اصالت ندارند

واشقانی با تاکید بر اینکه مردم واکسن را به صورت 
بسته بندی تکی در جعبه و به همراه برچسب اصالت 
فاقد  واکسن های  که  کنید  توجه  کنند، گفت:  تهیه 

جعبه و برچسب اصالت مورد تائید نیستند.
از  یکی  مصرف  حال  عین  در  کرد:  تاکید  وی 
واکسن های چهار ظرفیتِی سال جاری، در کودکان 
واکسن  اما   نیست،  مجاز  سال  سه  تا  ماه  شش 
شامل  ظرفیتی  سه  واکسن  و  ظرفیتی  چهار  دیگر 
زمینه  این  در  البته  نمی گیرند.  قرار  این محدودیت 
و  دارو  و  غذا  معاونت  به   الزم  اطالع رسانی های 
سراسر  پزشکی  علوم  دانشگاه های  درمان  معاونت 
کشور و داروخانه ها انجام شده و کادر درمان موظف 
به رعایت این مورد خواهند بود. در عین حال برگه 
راهنما مصرف نیز همراه واکسن وجود دارد و توصیه 
را  برگه  این  واکسن،  مصرف  از  قبل  که  می کنم 

مطالعه کنید.

    اعتراف تلخ در پلیس مشهد 
  فیلم جنایت به خاطر »رجزخوانی پشت فرمان« که توسط دوربین های 
ترافیکی ضبط شده بود، عامل این قتل هولناک را در حالی وادار به اعتراف 
پسر خاله  یکدیگر  با  تلخ کرد که سرنشینان خودروهای درگیر در جنایت 
هستند!     به گزارش رکنا، ماجرای این پرونده جنایی از ساعت ۳ بامداد یکم 
شهریور هنگامی آغاز شد که راننده یک دستگاه پژو ۲۰۶ سفیدرنگ در آن 
ساعت شب به سوی بولوار دوم طبرسی در حرکت بود و ناگهان یک دستگاه 
پژو ۴۰۵ نقره ای را سد راه خود دید. پژو ۴۰۵ به طور نامناسبی در وسط 
خیابان متوقف شده بود و راننده پژو ۲۰۶ که از این اقدام ترافیکی راننده 

دیگر عصبانی به نظر می رسید کنار خودروی ۴۰۵ توقف کرد.
 او شیشه را پایین داد و به راننده ۴۰۵ اعتراض کرد که »داداش بد جایی 
پارک کردی!« راننده ۴۰۵ با شنیدن این جمله نگاه معناداری کرد و پاسخ 
است،  دارد؟! گزارش خراسان حاکی  ربطی  تو چه  به  دلم می خواهد!  داد: 
و  تندخویی  به  بعد  لحظاتی  کشید،  فحاشی  و  توهین  به  که  جمالت  این 
پرخاشگری رانندگان انجامید و در نهایت سرنشینان ۴۰۵ از محل گریختند 
و وارد یکی از خیابان های فرعی در منطقه نظام دوست مشهد شدند ولی 
محل عبور آن ها بن بست بود به همین دلیل دوباره به محل نزاع بازگشتند 

که بالفاصله مورد تعقیب سرنشینان ۲۰۶ قرار گرفتند.
این تعقیب و گریز تا خیابان نظام دوست ۲۴ ادامه یافت و در نهایت هر دو 
در حاشیه خیابان  بودند،  پسرخاله  یکدیگر  با  ها  آن  خودرو که سرنشینان 

متوقف شدند. در این هنگام سرنشینان دو خودرو یقه یکدیگر را گرفتند و با 
مشت و لگد به جان هم افتادند اما وقتی راننده ۴۰۵ چماقی را برداشت و به 
یاری پسرخاله اش رفت، راننده ۲۰۶ نیز پیاده شد و به پشتیبانی از پسر خاله 
اش شتافت. در اثنای این درگیری ناگهان سرنشین ۲۰۶ که جوانی حدود 
۲۴ ساله بود با سه ضربه کارد سرنشین ۴۰۵ را نقش بر زمین کرد. این جوان 
۲۱ ساله که رضا نام داشت در حالی آخرین نفس هایش را می کشید که با 
ورود خودروی گشت کالنتری به محل، عامالن نزاع خونین از محل حادثه 
گریختند و سرنشین ۲۱ ساله پژو ۴۰۵ نیز به دلیل عوارض ناشی از اصابت 

چاقو جان سپرد.
با گزارش این ماجرای هولناک به قاضی ویژه قتل عمد، بالفاصله قاضی کاظم 
پرداخت.  باره  این  در  تحقیق  به  و  درگیری شد  عازم محل  میرزایی شبانه 
پژو  دستگاه  یک  پالک  شماره  که  بود  نگذشته  ماجرا  این  از  ساعتی  هنوز 
قاضی  اما  پیچید  پلیس  بی سیم های  در  عنوان خودروی سرقتی  به   ۲۰۶
باتجربه شعبه ویژه جنایی ۲۱۱ دادسرای عمومی و انقالب مشهد که برای 
با شنیدن  بود،  میرزاکوچک خان مستقر شده  در کالنتری  تحقیقات  ادامه 
ماجرای سرقت پژو ۲۰۶ دستور احضار مالک آن را صادر کرد. وقتی مالک 
جوان خودرو به کالنتری رسید در همان چند سوال تخصصی مقام قضایی 
به تناقض گویی افتاد چرا که وقتی قاضی میرزایی گفت: فیلم دوربین های 
ترافیکی شهر نشان می دهد که رانندگی خودرو را تا ساعتی قبل به عهده 
وقوع  محل  در  حضور  به  ناچار  به  و  بدهد  پاسخی  نتوانست  دیگر  داشتی! 

جنایت اعتراف کرد اما مدعی شد که پسر خاله اش قاتل است و هم اکنون 
متواری شده است!

با شناسایی هویت متهم به قتل، تالش کارآگاهان زبده اداره جنایی پلیس 
با تشکیل یک گروه ویژه در حالی برای دستگیری  آگاهی خراسان رضوی 
متهم فراری آغاز شد که سرهنگ جواد شفیع زاده ) سرپرست پلیس آگاهی 
خراسان رضوی ( به طور مستقیم نظارت و هدایت کارآگاهان را عهده دار بود.

اداره  )رئیس  ثانی  غالمی  سرهنگ  فرماندهی  به  که  کارآگاهان  ویژه  گروه 
جنایی آگاهی( عملیات شبانه را ادامه می دادند، با دستور قضایی عازم منزل 
همسر موقت متهم فراری در منطقه نظام دوست مشهد شدند اما این زن 
لباس  تعویض  از  و پس  آمده  منزل  به  نگرانی  با  کرد همسرش  ادعا  جوان 
هایش به مکان نامعلومی رفته است. وقتی تالش های کارآگاهان به نتیجه 
نرسید، منزل پدر متهم نیز در خیابان علیمردانی شناسایی و مشخص شد 
که آن ها در فرار متهم نقش داشته اند بنابراین به دستور قاضی میرزایی، 
تعدادی از عوامل مرتبط با فراری دادن متهم به پلیس آگاهی احضار شدند 

و مورد بازجویی قرار گرفتند.
که  این  تا  یافت  ادامه  کارآگاهان  اطالعاتی  های  ردیابی  نیز  دیگر  از سوی 
به  است.  گریخته  درگز  شهرستان  روستاهای  از  یکی  به  وی  شد  مشخص 
همین دلیل عملیات گروه ویژه وارد مرحله جدیدی شد و آن ها با استفاده 
از شگردهای فنی و تخصصی حلقه محاصره متهم را که »سجاد- س« نام 
دارد هر لحظه تنگ تر کردند تا این که وی خود را در چنگ پلیس دید و به 

ناچار به مشهد بازگشت. متهم این پرونده جنایی که یقین داشت تا ساعتی 
دیگر در چنگال عدالت گرفتار خواهد شد تصمیم گرفت خود را تسلیم قانون 
کند که در مسیر به کمین کارآگاهان افتاد و این گونه حلقه های قانون بر 

دستانش گره خورد!
متهم این پرونده جنایی که با دیدن فیلم درگیری خونین خود در صفحه 
رایانه پلیس از تعجب چشمانش گرد شده بود، لب به اعتراف گشود و گفت: 
آن شب به منزل خاله ام رفته بودم و با پسرخاله ام فیلم نگاه کردم و مشروب 
خوردم! وقتی خواستم شب هنگام به منزل همسر موقتم بروم پسرخاله ام 
گفت: من تو را با خودروی ۲۰۶ می رسانم! به همین دلیل حدود ساعت ۳ 
بامداد دو نفری به طرف ۱۰۰ متری فجر حرکت کردیم اما راننده پژو ۴۰۵ 
که در وسط خیابان توقف کرده بود، با اعتراض ما روبه رو شد! در این هنگام 
راننده ۴۰۵ بالفاصله چماقی را برداشت و با آن شیشه عقب ۲۰۶ پسرخاله 

ام را شکست و فرار کرد.
وقتی دوباره به محل آمد ما برای برداشتن شماره پالک خودرو او را تعقیب 

کردیم که درگیری شروع شد.
سرنشین و راننده ۴۰۵ هم با یکدیگر پسرخاله بودند و به کمک هم آمدند 
که در این میان من با چاقو چند ضربه به سرنشین ۴۰۵ زدم و از محل فرار 

کردیم. 
تحقیقات بیشتر در این باره توسط کارآگاه جمالی )افسر پرونده( و با صدور 

دستورات ویژه ای از سوی قاضی کاظم میرزایی همچنان ادامه دارد.

چه کسانی نباید واکسن آنفلوآنزا بزنند؟
واکسن آنفلوآنزای ۹۸ رسید

جنگ پسرخاله ها در مسیر خانه  همسر موقت 

خبر
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افتتاح چند طرح ورزشی 

در شرق  استان کرمان 
حضور  با  ورزشی  طرح  چندین  دولت،  هفته  مناسبت  به 
بهره  به  کرمان  استان  شرق  در  محلی  و  استانی  مسئوالن 

برداری رسید.
به گزارش خبرنگار گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان 
از کرمان، طی هفته ی دولت ۱۶ طرح ورزشی با اعتباری بالغ 
بر ۱۱ میلیارد و ۷۵۰ میلیون تومان در سراسر استان کرمان 
افتتاح می شود که از مهمترین این طرح ها می توان به افتتاح 
زمین چمن، احداث زمین چمن و تکمیل سالن های ورزشی 

اشاره کرد.
 در ششمین روز از هفته دولت، چندین طرح ورزشی با حضور 
وحید کریم زاده سرپرست اداره کل ورزش و جوانان استان 
استان  مردم شرق  نماینده  پناه  نیکزادی  اهلل  کرمان، حبیب 
به  محلی  مسئولین  از  جمعی  و  اسالمی  شورای  مجلس  در 
بهره برداری رسید. از جمله ی این طرح ها می توان به افتتاح 
ساختمان اداره ورزش و جوانان و سالن ورزشی چند منظوره 
در ریگان، بهره برداری از زمین فوتبال گنبکی ریگان، افتتاح 
سالن ورزشی امام علی )ع( اسماعیل آباد بخش نگین کویر 
مصنوعی  چمن  و  نرماشیر  ورزشی  سالن  افتتاح  و  فهرج 

شهدای این شهرستان اشاره کرد.

تنیسورکرمانی فاتح مسابقات 

تنیس آزاد کشور
حمیدرضا زرکش، تنیسور کرمانی عنوان قهرمانی رقابت های 

تنیس آزاد کشور را از آن خود کرد.
خبرنگاران  باشگاه  های  استان  گروه  خبرنگار  گزارش  به 
جوان  ،رقابت های تنیس آزاد آقایان کشور با حضور شرکت 
به  و  رحیمی  فرزاد  سرداوری  به  کشور  سراسر  از  کنندگانی 

میزبانی تهران در شهرک امید برگزار شد.
در این دوره از مسابقات ۴۵ بازیکن از استان آذربایجان غربی، 

تهران، قزوین، اصفهان، البرز و گیالن حضور داشتند.
سرانجام پس از ۷ روز رقابت سخت و نفس گیر با انجام دیدار 

فینال، چهره تنیسور های برتر مشخص شد.
در آخرین روز این بازی ها و در فینال این دوره از رقابت ها، 
حمید رضا زرکش،تنیسور کرمانی با نتیجه ۲ بر صفر سیاوش 

شیردل را برد و قهرمان شد.
ایستاد و محمد علی حاجعلی و  نیز در جایگاه دوم  شیردل 

امیر مهدی کاویانی فر هم به صورت مشترک سوم شدند.

جیرفت قهرمان مسابقات 

فوتسال نوجوانان استان کرمان
انار  شهرستان  در  کرمان  استان  نوجوانان  فوتسال  مسابقات 
با قهرمانی تیم ثامن جیرفت به مربیگری اسماعیل رشیدی 

پایان یافت.
به گزارش خبرنگار گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان  
،رقابت های فوتسال نوجوانان استان کرمان در دو گروه پنج 

تیمی از روز شنبه ۲ شهریور جاری آغاز شد.
ثامن جیرفت، فجر کرمان،  تیم های  با شرکت  این مسابقات 
موسی الرضا  علی ابن  سیرجان،  اتحاد  یاران  کرمان،  کاووش 
یاران  البرز سیرجان، منتخب رودبار،  انار،  المهدی  سیرجان، 
با انجام ۲۴ بازی پیگیری  سیرجان و شهدای ناجا سیرجان 
شد. سرانجام در بازی فینال این رقابت ها، تیم ثامن جیرفت 
رضایت  گل  بدون  تساوی  به  قانونی  وقت  در  انار  المهدی  و 
ضربات  در  که  بود  جیرفت  ثامن  تیم  این  نهایت  در  دادند، 
پنالتی توانست با نتیجه ۶ بر پنج از سد تیم انار عبور کند و 

جام قهرمانی را به جنوب استان ببرد.
 همچنین در بازی رده بندی نیز البرز سیرجان با نتیجه دو بر 
صفر توانست فجر کرمان را مغلوب کند و عنوان سومی رقابت 

ها را به خود اختصاص دهد.

سوختن خودرو در آتش 

سوخت قاچاق
خودرویی  گفت:  ریگان  شهرداری  ایمنی  خدمات  مسئول 
بیمارستان شهرستان ریگان  حامل سوخت قاچاق در مقابل 
باشگاه  های  استان  گروه  خبرنگار  گزارش  گرفت.به  آتش 
حامل  خودروی  گرفتن  آتش  کرمان،   از  جوان  خبرنگاران 

سوخت قاچاق باعث مجروح شدن دو سرنشین خودرو شد.
اثر سرعت  گفت:بر  ریگان  ایمنی شهرداری  مسئول خدمات 
زیاد خودروی حامل سوخت قاچاق وبرخورد باگاردریل  باعث 
آتش گرفتن خودرو شد.مراد پورسجادی ابراز کرد:  با حضور 
به موقع اتش نشانان آتش خاموش شد.او بیان کرد :مجروحان 

به بیمارستان شهرستان ریگان اعزام شدند.

واژگونی تیبا و مصدومیت پنج نفر
دستگاه  یک  واژگونی  اثر  بر  گفت:  کهنوج  انتظامی  فرمانده 
خودروی تیبا در محور کهنوج-قلعه گنج ۵ نفر مجروح شدند.

به گزارش  گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان سرهنگ 
شاهپور بهرامی فرمانده انتظامی کهنوج گفت: در پی دریافت 
خبری مبنی برحادثه رانندگی در محور کهنوج- قلعه گنج، 

بالفاصله ماموران جهت بررسی موضوع به محل اعزام شدند.
حادثه مشخص شد  در محل  ماموران  کرد:با حضور  بیان  او 
یک دستگاه خودرو تیبا با ۵ سرنشین که همگی اعضاء یک 

خانواده بودند از جاده منحرف و واژگون شده است.
او افزود:در این حادثه همه سرنشینان خودرو مجروح و توسط 

اورژانس به بیمارستان۱۲فروردین کهنوج منتقل شدند.
این  علت  اینکه  بیان  با  کهنوج  شهرستان  انتظامی  فرمانده 
می باشد  بررسی  حال  در  پلیس  کارشناسان  سوی  از  حادثه 
از رانندگان خواست از سرعت زیاد، سبقت بی مورد، صحبت 
کردن با تلفن همراه و دیگر اقداماتی که باعث حواس پرتی 
و عدم توجه به جلو راننده می شود، پرهیز کرده و با رعایت 

مقررات رانندگی از حوادث دلخراش جلوگیری کنند.

اول  هفته  در  کرمان  مس  جوانان  فوتبال  تیم 
رقابت های لیگ برتر جوانان کشور در سیرجان با 
شکست دو بر یک برابر میزبان خود تیم گل گهر 

زمین را ترک کرد.
به گزارش روابط عمومی باشگاه مس؛ جوانان مس 
در این بازی بسیار بدشانس هم بودند که در دقیقه 
9۰ بهترین موقعیت خود برای به تساوی کشاندن 

بازی را با گل نشدن پنالتی خود از دست دادند.
عباس زراعت کار زننده تک گل تیم جوانان مس 
در این بازی بود.جوانان مس بازی هفته آینده خود 
را روز پنجشنبه ۱۴ شهریور ماه در کرمان برابر تیم 

نفت اهواز برگزار خواهند کرد.

.با انجام قرعه کشی رقابت های لیگ دسته دوم فوتبال 
کشور، حریفان تیم مس نوین در این رقابت ها مشخص 
شدند. به گزارش روابط عمومی باشگاه مس؛ تیم مس 

کارون  های  تیم  با  ها  رقابت  این  الف  گروه  در  نوین 
خرمشهر، نماینده بجنورد، فوالد نوین اهواز، شهید قندی 
فومن،  شهرداری  آباد،  خرم  خیبر  کامیاران،  آواالن  یزد، 

گناوه،  پرسپولیس  قزوین،  کاسپین  همدان،  شهرداری 
استقالل مالثانی، شهرداری آستارا، میالد مهر تهران هم 

گروه شد.

استقالل  تیم  امتیاز  فراوان  احتمال  به  گروه  این  در 
مالثانی به تیم مس شهربابک واگذار خواهد شد. برنامه 

کامل این رقابت ها متعاقبا اعالم می گردد..

»مرد  بازی«،  پایان  »اونجرز:  ابرقهرمانی  فیلم  سه 
عنکبوتی: بازگشت به خانه« و »کاپیتان مارول«، هر سه 
محصول شرکت فیلمسازی »ماروِل«، تنها در پنج ماه از 
سال ۲۰۱9، درآمدی در حدود پنج میلیارد و ۲۰۰ میلیون 

دالر برای این شرکت رقم زدند.
به  را  خود  فروش  خانه  از  دور  عنکبوتی:  مرد  فیلم 
حدود یک میلیارد و ۱۱۰ میلیون دالر رساند. این فیلم 
»کلمبیا  استودیوز«،  »مارول  شرکت  سه  مشارکت  با 
پیکچرز« و »پاسکال استودیوز« تولید شده است. پخش 
میلیون  جهانی آخرین قسمت مرد عنکبوتی که ۱۶۰ 
»سونی  شرکت  برعهده ی  شده،  آن  تولید  خرج  دالر 

پیکچرز« بوده است.
فیلم »اونجرز: پایان بازی« که توسط شرکت دیزنی در 
باالیی  فروش  چنان  گیشه  در  بود،  شده  توزیع  جهان 
داشته که رکورد دو میلیارد و ۷۸9 میلیون دالری آواتار 
که از سال ۲۰۰9 باالترین رکورد فروش یک فیلم بوده را 
نیز شکسته و از فروش خیره کننده ی دو میلیارد و ۷9۶ 

میلیون دالر گذشت.
از آنکه در فیلم  شخصیت »کاپیتان مارول« هم پیش 
فیلمی  با  را  بازی ظاهر شود، سال ۲۰۱9  پایان  اونجرز: 
دیگر از شرکت مارول به نام  همین شخصیت آغاز کرد 
و بعد از ۱۷ هفته اکران به فروش جهانی یک میلیارد و 
۱۲۸ میلیون دالر رسید. پخش جهانی این فیلم هم به 

عهده ی شرکت دیزنی بود.
کامیک استریپ  پایه ی  بر  ابرقهرمانی  فیلم  سه  هر 
این  به  امتیازشان  و  شده اند  تولید  »ماروِل«  مشهور 
این شرکت که سابقه ای طوالنی در  تعلق دارد.  شرکت 
خلق ابرقهرمانان دنیای کامیک استریپ دارد، چند سال 
قبل از اینکه ۱۰۰ درصد سهامش را به دیزنی بفروشد، 
شخصیت های  اساس  بر  فیلم هایی  ساخت  به  شروع 

مخلوق خود کرد.
فیلم هایی مثل بلید )۱99۸(، مردان ایکس )۲۰۰۰(، مرد 
شگفت انگیز  چهار   ،)۲۰۰۳( هالک   ،)۲۰۰۲( عنکبوتی 
)۲۰۰۵(، مردآهنی )۲۰۰۸(، ثور )۲۰۱۱(، کاپیتان آمریکا: 

نگهبانان   ،)۲۰۱۲( اونجرز   ،)۲۰۱۱( اونجر  نخستین 
استرنج  دکتر   ،)۲۰۱۵( مورچه ای  مرد   ،)۲۰۱۴( کهکشان 
که  دیگر  فیلم  چندین  و   )۲۰۱۸( سیاه  پلنگ   ،)۲۰۱۶(
هر کدام یک یا چند دنباله هم داشته اند. طبق اطالعات 
وبسایت مارول، این شرکت تا سه سال آینده دست کم 
و  کرد  خواهد  اکران  هم  دیگر  ابرقهرمانی  فیلم  پنج 

چندتای دیگر هم در دستور کار خود دارد.
اما همه چیز به یک شرکت فیلمسازی و چند شخصیت 
فکر  اگر  است  ساده انگاری  نمی شود؛  محیرالعقول ختم 
این  از  مارول  خیره کننده ی  درآمد  علت  تنها  کنیم 
فیلم ها، جذابیت و عامه پسندی آن است. هرچند خود 
 – صمعی  نظری  از  آنها  اصلی  پخصیت های  و  فیلم ها 
برای  را  آنها  که  ویژگی هایی اند  واجد  سیاسی  و  بصری 
جذاب  دنیا  سراسر  در  مخاطبان  طیف  گسترده ترین 

می کند، اما فقط این نیست.
تاریخچه: از قهرمانان کاغذی تا ابرقهرمانان آهنی

»مارول انترتیمنت« یک شرکت سرگرمی آمریکایی است 
که از تلفیق دو شرکت »گروه سرگرمی مارول« و »توی 
بیز« به وجود آمده است. شرکتی که پیشینه ی آن به 
سال ۱9۳۳ و انتشار مجله ی »وسترن سوپرنُِول مگزین« 
می رسد. آن مجله فقط یک شماره منتشر شد و پس 
از آن اسمش به »کامپلیت وسترن بوک مگزین« تغییر 

یافت.

شرکت  این  توسط  شده  ساخته  قدیمی ترین شخصیت 
شخصیت »کا-زار« در سال ۱9۳۶ معرفی شد و در سال 
این شرکت زیر عنواِن »مارول کامیکز« شروع به   ۱9۳9

انتشار کامیک بوک کرد.
چند سال بعد گروه شرکت های »هلدینگ مک اندروز و 
فوربس« متعلق به رونالد پرلمن، گروه سرگرمی مارول –
شرکت مادر مارول کامیکز - را به قیمت ۸۲.۵ میلیون 

دالر خرید.
پرلمن گفته است »از نظر مالکیت معنوی، مارول یک 
»دیزنِی کوچک« است؛ دیزنی شخصیت های شناخته شده  
ما  شخصیت های  و  دارد  بیشتری  خیلی  لطیف  و 
در  مارول  در  ما  هستند؛  هیرو«  »اکشن  اصطالح  به 

کسب وکار خلق و بازاریابی شخصیت هاییم«.
قیمت  افزایش  گشترده،  تجاری  تالش های  نتیجه ی  در 
سود  کامیک بوک،  صنعت  کلی  رشد  و  کامیک بوک ها 
کارت  شرکت های  بعدتر  پرلمن  یافت.  افزایش  مارول 
بیسبال  بازی  کارت  ُکرپُریشن«،  »فلر  بسکتبال  بازی 
تولیدکننده ی  »پانینی«  اینترنشنال«، گروه  »اسکای الین 
ایتالیایی استیکر، و انتشارات »والش« و »مالیبو کامیکز« 
)دو ناشر کامیک بوک( را هم به ُهلدینگ مارول اضافه کرد 
و می رفت که به هیوالیی در صنعت سرگرمی تبدیل شود.
بعدتر او با افزودن شرکت تولید اسباب بازی »توی  بیز« به 
هلدینگ مارول، قمار بزرگی کرد. اما خوش اقبالی او دوامی 

نداشت. تالش مارول برای توزیع مستقیم محصوالتش 
شد.  شکست هایش  تشدید  و  فروش  کاهش  به  منجر 
باعث  بزرگساالن  بسکتبال  لیگ  در سال ۱9۴9 شرایط 
عدم اقبال کارت های بازی شرکت فلر شد. از سوی دیگر 
شرکت پانینی هم که امتیاز شخصیت های دیزنی منبع 
نمایش  با  بود،  کرده  فراهم  پانینی  درآمد  برای  بزرگی 

ضعیف محصوالت دیزنی در گیشه، متضرر شد.
متعددی  عملیاتی  واحدهای  از  مارول  شرکت  حاال 
تشکیل شده است: »مارول کرکترز« )هلدینگ مالکیت 
کامیک  مجله ی  )انتشار  مارول«  »انتشارات  معنوی(، 
)شرکت  مارول«  »استودیو  کامیکز(،  مارول  استریپ 
)شرکت  تویز  مارول  تلویزیونی(  و  سینمایی  تولیدات 
)یک  عنکبوتی«  مرد  »بازرگانی  اسباب بازی(،  تولید 
سرمایه گذاری مشترک توسط مارول و سونی پیکچرز که 
حقوق فیلم مرد عنکبوتی و محصوالت مرتبط با آن را 
انیمیشن« )مسئول نظارت بر  در اختیار دارد(، »مارول 

تولید انیمیشن های مارول( و غیره.
همیشه  که  ابرقهرمانی  صدها  همت  به  مارول  شرکت 
که  داشت  سوددهی  آنقدر  بودند،  آماده  نجاتش  برای 
خود  حیات  به  دهه  هشت  به  نزدیک  طول  در  بتواند 
»استن   مارس ۲۰۰۷ شرکت  در  این حال  با  ادامه دهد. 
لی مدیا« یک پرونده ی حقوقی پنج میلیارد دالری علیه 
مارول به جریان انداخت و ادعا کرد که این شرکت بطور 
برای  لی  آقای  که  است  مالک شخصیت هایی  مشترک 
در  نیز  فردریک  بعالوه گری  است.  مارول طراحی کرده 
مالکیت  برای  دیگر  حقوقی  پرونده ی  یک  ایام  همان 

شخصیت »گوست رایدر« به جریان انداخت.
در  دیزنی«  »والت  اتفاقات شرکت  این  مجموعه ی  با 
که  داد  مارول  مدیران  به  پیشنهادی   ۲۰۰9 دسامبر 
برای  دالر  میلیارد  چهار  پرداخت  کنند:  رد  نتوانند 
۱۰۰ درصد سهام شرکت. به این ترتیب شرکت عظیم 
داشت،  زیرمجموعه  شرکت  چندین  خود  که  مارول 
غول  زیرمجموعه ی  ده ها  از  یکی  به  شد  تبدیل 

رسانه ای دیزنی.

شکست جوانان مس با از دست دادن پنالتی دقیقه 90 خود

حریفان تیم مس نوین در لیگ دو مشخص شدند

هر فیلم یک چاه نفت: »رابین هود« طرف چه کسی می ایستد؟

در بازی تیم مس برابر آرمان گهر سیرجان بازهم یکی از پنالتی 
های مس تیم مس در شهر سیرجان گم شد و داور مسابقه از یک 

پنالتی مسلم تیم مس چشم پوشید.
به گزارش روابط عمومی باشگاه مس؛ در حالی که احمد محمدی 
داور مسابقه به سختگیرانه ترین شکل ممکن برخورد مدافع مس با 
بازیکن حریف را به ضرر مس پنالتی اعالم کرد، خطای مسلم دروازه 
بان آرمان گهر را برروی فیضی پنالتی تشخیص نداد تا مس ضرر 

عمده ای از این قضیه متحمل شود.
گهر  آرمان  مدافع  دست  به  توپ  نیز  دیگر  مشکوکی  صحنه  در 
باید برای مس اعالم پنالتی  برخورد کرد که مطابق قوانین جدید 

می شد که بازهم داور از این موضوع چشم پوشید.
مس در این بازی با ضربه مهران امیری به گل دیگری هم رسید که 
بازهم داور مسابقه این گل را مردود اعالم کرد و اعتقاد داشت توپ 

مس قبل از گل اوت شده است!
مجموعه تصمیمات داوری برای مس در این بازی همانند بازی های 
اخیر این تیم در سیرجان بازهم به شدت علیه این تیم اخذ شد و 

همانند فصل قبل پنالتی مسلم مس در سیرجان گم شد...
به شهر سیرجان  را  هواداران مس  کرمان  از  اتوبوس  چند دستگاه 

رسانده بودند تا در این بازی تیم مس کرمان تنها نباشد.
ورزشگاه امام علی شهر سیرجان که میزبان این بازی محسوب می 

شد نسبت به سال های قبل خود کامال متفاوت بود و از هر نظر 
امکانات کاملی را برای میزبانی یک مسابقه فوتبال داشت.

بعد از اخراج بازیکن تیم آرمان گهر در دقیقه ۷۰ بازیکنان این تیم 
به شدت وقت کشی می کردند و این موضوع با اعتراض شدید تیم 

مس همراه شده بود.
فوتبال مس  تیم  کاپیتان  عنوان  به  بازی  این  در  حسین حیدری 

بازوبند را بر دست کرده بود.
کانال  تلویزیون  از  مس  بازی  مستقیم  پخش  عدم  به  توجه  با 
زنده  صورت  به  را  بازی  این  دقیقه   9۰ مس  باشگاه  اینستاگرامی 

پخش کرد.

نساجی  مقابل  برتر،  لیگ  در  گل گهر  فوتبال  تیم  خانگی  دیدار  اولین 
مازندران در ورزشگاه تازه بازسازی شده امام علی)ع( سیرجان برگزار شد.

در این دیدار که با حضور پرشور هواداران سیرجانی برگزار شد، می توان از 
آن به عنوان بزرگترین رویداد ورزشی تاریخ سیرجان نام برد.

همین چند ماه پیش بود که تیم فوتبال گل گهر موفق شد پس از دوازده 
سال به لیگ برتر فوتبال کشور صعود کند، صعودی که بدون شک باعث 
آغاز  و  ویژه جوانان  به  مردم سیرجان  بین  در  نشاط خاصی  و  ایجاد شور 
ابتدایی  فصل جدیدی در تاریخ ورزش سیرجان شد، اما در همان روزهای 
بعد از صعود، عدم وجود ورزشگاه مناسب برای برگزاری مسابقات لیگ برتر 

به مهمترین دغدغه مسئوالن شهرستان و مدیران گل گهر تبدیل شد و با 
توجه به سخت گیری ها و قوانین جدید فدراسیون فوتبال برای میزبانی 
در فصل جدید، خیلی ها برگزاری مسابقات لیگ برتر فوتبال در سیرجان 
را غیرممکن می دانستند اما پس از حضور مهندس مالرحمان در شرکت 
معدنی و صنعتی گل گهر، وی در اولین جلسه کاری خود در جمع معاونین 
و مدیران گل گهر، از صعود تیم فوتبال به لیگ برتر، اظهار شادمانی کرد و 
از لزوم مهیا کردن و آماده سازی شرایط الزم از جمله ورزشگاه، برای حضور 
قدرتمندانه در لیگ برتر سخن گفت و در نهایت با فعالیت و کار شبانه 
وجه  هیچ  به  ابتدا  در  که  علی)ع(  امام  ورزشگاه  گل گهر،  فنی  تیم  روزی 

برای برگزاری مسابقات لیگ برتر مورد تایید فدراسیون فوتبال نبود، در 
فوتبال،  فدراسیون  و  آماده  شد  بهترین شکل ممکن  به  ماه  از سه  کمتر 
مجوز برگزاری تمامی مسابقات خانگی گل گهر در سیرجان را صادر نمود 
که اولین بازی آن نیز به بهترین شکل ممکن و با حضور پرشور هواداران 

سیرجانی برگزار شد.
بدون شک، آماده سازی ورزشگاه امام علی )ع( و میزبانی گل گهر از تیم های 
مهندس  سوی  از  ارزشمند  هدیه ای  می توان  را  سیرجان  در  برتری  لیگ 
مالرحمان مدیرعامل گل گهر به مردم عزیز سیرجان و به ویژه جوانان ورزشی 

و ورزش دوست این شهرستان دانست.

حاشیه های بازی آرمان گهر و مس ؛
بازهم پنالتی مس در سیرجان گم شد

به همت شرکت گل گهر،ورزشگاه امام علی )ع( سیرجان بازسازی شد

خبر
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روایت »کرمان امروز« از حال و هوای این روزهای دل عالم و آمادگی برای سوگواری ساالر شهیدان؛

بیرق عزا
در آستانه فرا رسیدن ماه پر غم و اندوه محرم هستیم. یک روز تا 
شروع ماه محرم باقی نمانده است.این روزها شهر کرمان،رنگ و 
بوی حسینی به خود گرفته است. کرمانی ها با برافراشتن بیرق 
عزا در مساجد و تکایا  و حتی بر سر درب خانه خود به استقبال 
این ماه می روند. شهر حال و هوای دیگری پیدا می کند؛ عزاداران 
پیراهن های مشکی بر تن می کنند و شهر یکپارچه سیاهپوش 
ملزومات  تهیه  منازل و مساجد،  روبی  با غبار  می شود. مردم  
نذری و مراسم عزاداری خود را برای عزای ساالر شهیدان آماده 
کرده اند. به هر جا که نگاه کنیم رنگ و بوی محرم  را می بینیم 
و احساس می کنیم؛ کوچه ها، خانه ها، مغازه ها، خیابان ها، و 
حتی آدم ها هم محرم را صدا زده اند و خود را برای عزاداری 

ساالر شهیدان آماده کرده اند.
باز آواز نوحه از مسجد محله می آید. باز پرچم های سیاه بر پا 
شده است. باز لباس های سیاه از چمدان ها بیرون آمده است. باز 
علم ها بر پا شده است. باز جوانان عاشق، سیاه پوش شده اند. باز 

محرم  شد و دل ها شکست.
باز این چه شورش است...

آری، باز هم محرم از راه می رسد و توصیفی که محتشم کاشانی 
صدها سال پیش از این ماه پر از اندوه داشت شور و احساس را 
در عزاداران حسینی چندین  برابر می کند و داغی که در قلب 
مومنان از شهادت ابا عبداهلل الحسین ع است را شعله ورتر می 

کند...
شور و حال نوجوانان

این روزها نوجوانان و جوانان کرمانی حال و هوای دیگری دارند. 
آنها از چند روز پیش تر با نصب پرچم های مشکی مربوط به 
هیات خود و با فراهم آوردن وسایل عزاداری در حال آماده کردن 
هر چه سریع تر محیط هیات ها برای آغاز ماه محرم هستند. با 
دیدن این همه شور و حال برای رسیدن محرم  به خود افتخار 
می کنیم که جوانان و نوجوانان عاشقانه برای رسیدن ایام محرم 
می کوشند و در عزای حسین ع بر سر و سینه می رنند. هیات 
های مذهبی قبل از فرارسیدن ماه محرم اقدام  به خرید وسایل 
مورد نیاز خود می کنند و بسیاری از مغازه ها به فروش سنج، 
طبل، پرچم و دیگر لوازمی که به عزاداری محرم مربوط می شود، 

پرداخته اند و مغازه ها حال و هوای دیگری دارند.
کودکان زیادی در بازار دیده می شوند که اصرار به خرید طبل 
های کوچک و پرچم ها می کنند چرا که عشق به حسین ع در 
سینه همه نهفته است و همه دوست دارند در این ماه عاشقانه 

ارادت خود را ابراز کنند.
محرم و شهادت از نگاه جوانان کرمانی

نوشته  پارچه  خرید  حال  در  کرمانی  ساله   20 جوان  مرتضی 
مشکی و پرچم امام حسین ع بود که به ما چنین گفت: عشق به 
امام حسین ع کودک، جوان و پیر نمی شناسد و با رسیدن  ماه 

محرم همه در شور حسینی هستند.
او با بیان اینکه در یکی از هیات های مذهبی این شهر حضور پر 
رنگ دارد، افزود: به مدت یک هفته است که در حال آماده سازی 

هیات عزاداری ابا عبداهلل الحسین ع هستیم.
وی با بیان اینکه از کودکی به همراه پدر و مادر خود در هیات 
ام،  های مذهبی و مساجد برای عزای حستن ع حضور داشته 
به  رفتن   آرزویم  همه  و  هستم  )ع(  امام حسین  عاشق  گفت: 

کربالی معالست.
سخن آخر

به راستی که دل بی قرار عزای حسین ع است. شاید کسی تا 
اشتیاق  و  نزدیک شور  از  و  نشود  وارد  این محافل دوستانه  در 
دلدادگان حسینی را برای برپایی مجلس عزاداری نبیند، نتواند 
باور کند که استقبال از محرم در حسینیه ها، مساجد و تکایا چه 

حال و هوایی دارد. التماس دعا...

تکیه تکیه تا حسین)ع(

شرکت صنایع مس شهید باهنر )سهامی عام( در نظر دارد نسبت به فروش ضایعات تولیدی و غیرتولیدی اعم از غبار اکسید روی، اکسید 
مس، کیک فیلتر پرس، سرباره های زیرسرندی و مذاب جداسازی شده برنجی و نیکل دار، آهن آالت صنعتی و ساختمانی و سایر 

موارد از طریق برگزاری مزایده عمومی اقدام نماید.
عالقمندان می توانند جهت دریافت اسناد به آدرس های ذیل مراجعه و یا اسناد را مستقیما از طریق سایت به نشانی www.csp.ir دریافت 
و پیشنهادات خود را به صورت کتبی در پاکت دربسته حداکثر تا ساعت 14 روز  شنبه  مورخ   98/06/23   به دبیرخانه شرکت تحویل نموده و 

رسید دریافت کنند.
آدرس مجتمع مس شهید باهنر: کرمان، کیلومتر 12 جاده باغین، ساختمان اداری، واحد تدارکات - تلفن: 034-31227150 

آدرس دفتر مرکزی:  تهران ، میدان ونک ، خیابان گاندی جنوبی ، کوچه هفتم ) شهید پالیزوانی ( ، پالک 19، طبقه سوم، واحد تدارکات 
 تلفن: 021-82166164

روابط عمومی شرکت صنایع مس شهید باهنر

       آگهی مزایده عمومی
 شماره 98-04

محرم  ماه  تا شروع  دیگر  روز  یک     
باقی مانده است. این روزها شهر كرمان، 
رنگ و بوی حسینی به خود گرفته است. 
در  عزا  بیرق  برافراشتن  با  ها  كرمانی 
مساجد و تکایا و حتی بر سردر خانه خود 
به استقبال این ماه مهم می روند. آری، 
باز هم محرم از راه می رسد و به مانند 
توصیفی كه محتشم كاشانی صدها سال 
پیش از این ماه پر از اندوه داشت شور 
و احساس را در عزاداران حسینی چندین 
برابر می كند و داغی كه در قلب مومنان 
از شهادت ابا عبداهلل الحسین )ع( است را 
از  بیش  امسال  تا  سازد  می  ورتر  شعله 

پیش شیعه بودن را معنی كنیم و.....

به قلم مهدیه السادات 
میر مهدی حسینی


