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اخبار استان

استان  تجارت  و  معدن  صنعت،  سازمان  رئیس 
اکتشافات  برای  فعالیت  و  برنامه ریزی  کرمان گفت: 
می شود  دنبال  قدرت  با  کرمان  دراستان  معدنی 
وذخایرمعدنی درنقاطی با ظرفیت بیشتر، شناسایی 

شده است.
به گزارش خبرنگار گروه استان های باشگاه خبرنگاران 
جوان  ، محمد حسینی نژاد رئیس سازمان صنعت، 
کرمان  استان  گفت:  کرمان  استان  تجارت  و  معدن 
ظرفیت خوبی برای چهار بخش زمین شناسی دارای 
ظرفیت کانی زایی دارد و از سال ۹۳ سازمان صنعت، 
معدن و تجارت به صورت ویژه تر بحث اکتشاف را با 
است  قرار  و  می کند  دنبال  راهبردی  به سند  توجه 
افزود:  او  قطب شویم.  و مس  آهن  در حوزه سنگ 
اکتشافات استان کرمان مربوط به دهه های قبل بوده 
و به صورت خاص در سال ۱۹۷۰ توسط شرکت های 

خارجی در استان کرمان اتفاق افتاد.

او بیان کرد: درسند راهبردی استان کرمان، تولید 
۲۴۰ هزار تن مس کاتد باید به ۴۰۰ هزار تن برسد.
استان  تجارت  و  معدن  صنعت،  سازمان  رئیس 
در   ۹۳ سال  در  سیاست  این  کرد:  تصریح  کرمان 
در  مقیاس  بزرگ  مقیاس  در  پهنه  تعریف  قالب 
استان کرمان تعریف شده و افراد حقیقی و حقوقی 
می توانند اکتشافات را در حوزه معدن دنبال کنند، 
توان مالی و فنی  فاقد  اما متاسفانه برخی اشخاص 
در این حوزه ورود کردند و این افراد نه تنها مشکل 
شدن  بلوکه  موجب  بلکه  نکردند،  رفع  را  اکتشاف 
بخش بزرگی از استان شدند لذا با توجه به قوانین و 

نیاز استان سیاست پهنه ها را تعریف کردیم.
قالب ۲۵ پهنه ۴۶ هزار کیلومتر مربع  افزود: در  او 
مقیاس  در  معدنی  اکتشافات  برای  را  استان  از 
اطالعاتی  بانک  آن  ماحصل  و  کردیم  تعریف  بزرگ 

جمع آوری شد که اکتشافات در آن موجود است.

و  مدیر  شنبه  بعدازظهر  امروز:  کرمان  خبرنگار  کرمان- 
مرکزی  دفتر  از  ماندگار  نغمه  انجمن  اعضای  از  چندتن 
نشست  این  در  کردند.  بازدید  امروز  کرمان  روزنامه 
بسیار  بخش  به  ادامه  در  که  شده  ایراد  نیز  سخنانی 

کوتاهی از آن اشاره خواهد شد.
روزنامه  های  فعالیت  از  دیدار  این  در  ماهری  آریاانوشه 
»کرمان-امروز« قدردانی کرد و گفت: روزنامه کرمان امروز 
بها داده است که  به هنر در حوزه های گوناگون  همواره 
البته موسیقی و تئاتر همیشه در حداکثر توجه بوده اند. 
در مسیر فعالیت های انجمن نغمه ماندگار نیز این روزنامه 
همواره مددرسان بوده و از هیچ کمکی دریغ نکرده است 

و امروز به رسم قدردانی اینجا حضور پیدا کرده ایم تا از 
حدود چهارسال همراهی شما با این انجمن تشکر کنیم.

در این نشست آقای نظام زاده دبیر انجمن نغمه ماندگار 
نیز از فعالیت های کرمان امروز در زمینه پوشش خبری 
وقایع هنری و تهیه گزارش از مراسم این انجمن قدردانی 
کرد و گفت: در این چندسال که فعالیت های ما پررنگ 
داشتی  چشم  هیچ  بدون  امروز«  »کرمان  بود  شده  تر 
همواره کنار ما بوده و به همین خاطر از زحمات شما و 

دیگر پرسنل این نشریه متشکریم.
انتهای  نیز در  امروز«  فتح نجات، مدیر مسئول »کرمان 
این جلسه سخنانی ایراد کرد و گفت: توجه بنده حقیر و 

دیگر اعضای هیات تحریریه به مراسم و رخدادهای هنری 
نیست.  الزم  وظیفه  انجام  از  تشکر  و  است  وظیفه  یک 
از نجابت شما »نغمه ماندگار«ی ها است که  این نشان 
قدردانی  کارکنانش  از  رسانه  یک  ی  وظیفه  انجام  برای 
می کنید. از شما متشکریم که در راه پیشرفت و پیشبرد 
هنر و فرهنگ در این استان ما را کمک می کنید و از 
از حب و بغض شما بسیار سپاسگزاریم.  زحمات به دور 
افزون  روز  پیشرفت  آرزوی  ماندگار  نغمه  انجمن  برای 
داریم و البته پیشنهاد می دهیم که این انجمن در دیگر 
حوزه های هنری نیز ورود کند. عملکرد خوب و متوازن 
شما در زمینه تقدیر از بزرگان موسیقی استان و همچنین 

اجرای شب های ساز در کرمان می تواند این نوید را بدهد 
که در آینده این فعالیت های ارزشمند شامل دیگر رشته 
های هنری نیز بشود. به عنوان مثال در عرصه تئاتر نیز 
می تواند فعالیت های انجمن شما گسترش پیدا کند و ما 
یقینا حمایت خواهیم کرد. از سویی دیگر همراهی تئاتر 
و موسیقی یک اتفاق میمون و مبارک است که جذابیت 
می  عرض  درکل  کرد.  خواهد  بیشتر  را  ماندگار  شبهای 
کنم که استعداد و پتانسیل بسیاری در رفتارهای انجمن 
باید در عرصه دیگر  ماندگار مشاهده می شود که  نغمه 
فردایی که همه خوبی های هنری  امید  به  جاری شود. 

ماندگار شود.

رئیس سازمان ص.م.ت  استان خبر داد:

افزایش ذخایر اکتشافی در بزرگترین پهنه معدنی کشور

در بازدید دبیر و اعضای انجمن »نغمه ماندگار« از دفتر روزنامه کرمان امروز، مطرح شد:

استعداد ورود این انجمن به دیگر رشته های هنری احساس می شود

خبر
در ایام عزاداری

 ساالر شهیدان و 72یار باوفایش
کرمان یک پارچه غرق 

در سوگ و ماتم شد

در  سوگواری  مختلف  مراسم  برگزاری  با  حسینی  عزاداران  و  سوگواران   
امامزاده ها ، مساجد، تکایا، حسینیه ها و راه اندازی دسته جات سینه زنی 
و زنجیرزنی در غم و اندوه شهادت امام حسین)ع( و یاران با وفایش اشک 

ماتم و عزا ریختند.
گزارش  در روزهای دوشنبه و سه شنبه مقارن با ایام جانسوز  بر پایه این 
عزاداران  شهر  کشور، موج عظیم   با سراسر  و همزمان  و عاشورا  تاسوعا 
از شب  پاسی  تا  نوجوان   و  کودک  و جوان،  پیر  و مرد،  از زن  اعم  کرمان 
روز  آغازین  ساعت های  از  افزاید  می  گزارش  پرداختند.این  عزاداری  به 
عاشورای حسینی با حضور در مساجد، حسینیه ها و هیأت های مذهبی 
و به راه انداختن دسته جات سینه زنی و زنجیرزنی در سوگ سید و ساالر 
شهیدان)ع( به سر و سینه زدند و فریاد یا حسین)ع( و یا اباالفضل)ع( خود 
را به عرش رساندند. پختن غذاهای نذری و توزیع آن در بین نیازمندان 
حسینیه ها  و  متبرکه  بقاع  در  زائران  از  پذیرایی  و  عزدارای  هیأت های  و 
کنار سایر مراسم عزاداری، مردم  ایام در  این  که در  از سنت هایی است 
کرمان نذر خود را ادا  کرمان به آن پرداختند و خانواده های بسیاری در 
کردند.یادآور می شود، نظیر این مراسم در مناطق ماهان، جوپار و چترود 

کرمان با حضور پرشور مردم عزادار این مناطق برگزار شد.  ار توابع شهر 

هوشنگ مرادی کرمانی، برای سومین بار 

نامزد دریافت جایزه »آسترید لیندگرن«شد
کانون پرورش  »هوشنگ مرادی کرمانی« و »کتابخانه های سیار روستایی 
جایزه  دریافت  نامزدهای  عنوان  به  نوجوانان«  و  کودکان  فکری 

کانون معرفی شدند. »آسترید لیندگرن« از سوی 
به عنوان  مرادی کرمانی  کرمان؛ هوشنگ  از  برنا  گزارش خبرگزاری  به 
کانون  کتابخانه های سیار روستایی  کودک و نوجوان و  کتاب  نویسنده 
کتاب خوانی برای سومین بار  پرورش فکری در بخش پروژه های ترویج 

به عنوان نامزدهای این جایزه در سال ۲۰۲۰ معرفی شدند.
کانون  ایران،  از  را   ۲۰۲۰ سال  جایزه  نامزدهای  معرفی  هیات های 
موسسه  کودک،  کتاب  شورای  نوجوانان،  و  کودکان  فکری  پرورش 
کودک و نوجوان  کودک و انجمن نویسندگان  پژوهشی تاریخ ادبیات 

تشکیل می دهند.
نویسنده ی  بزرگداشت  مناسبت  به  لیندگرن«  »آسترید  یادبود  جایزه 
از   ۲۰۰۲ سال  از  جهان  نویسندگان  پرطرفدارترین  از  یکی  و  سوئدی 

سوی دولت سوئد بنیان نهاده شده است.
کودکان  گران ترین جایزه ی ادبیات  این جایزه به عنوان بزرگ ترین و 
و نوجوانان و دومین جایزه ی بزرگ ادبیات در جهان پس از جایزه ی 
تصویرگران  و  نویسندگان  تنها  نه  که  است  اندرسن  کریستین  هانس 
کودکان و ترویج  بلکه قصه گویان، مروجان و نهادهای حوزه ی ادبیات 

کتاب خوانی نیز می توانند به آن دست یابند.
این جایزه ساالنه به یک یا بیش از یک هنرمند یا مروج، صرف نظر از 

زبان و ملیت اعطا می شود.
کودک و  کیفیت ادبیات  هدف از اهدای این جایزه تقویت و باال بردن 

کودکان در جهان است. نوجوان و توجه بیشتر به حقوق 
کشور از سراسر دنیا در این مسابقه شرکت می کنند. بیش از ۶۰ 

تامین ارز واحدهای صنعتی کرمان
 از محل صادرات پسته

 
ارز  اسالمی،  شورای  مجلس  در  انار  و  رفسنجان  مردم  نماینده  گفته  به 
صادرات  محل  از  کرمان  استان  تولیدی  و  صنعتی  واحدهای  نیاز  مورد 

پسته تأمین خواهد شد.
نیمی  افزود:  خبرنگاران  جمع  در  انارکی محمدی  احمد  ایرنا،  گزارش  به 
کشاورزی  کاالهای غیرنفتی به ویژه محصوالت  از ارز حاصل از صادرات 
کشور بیش از ۲۰ استان مشغول به  کشور متعلق به پسته است و در  در 

کاری هستند. پسته 
کرد: ساالنه هر میزان تولید پسته داشته باشیم پنج درصد آن  وی تصریح 
کشورهای خارجی صادر می شود  صرف مصرف داخلی و ۹۵ درصد آن به 
و امسال بر اساس پیش بینی انجمن پسته ایران ۲۲۰ هزار تن محصول 
مصرف  به  تن  هزار   ۲۰ که  کرد  خواهیم  برداشت  کشور  باغ های  از  پسته 
برای  برنامه ریزی  رو  این  از  شود  می  صادر  آن  بقیه  و  رسد  می  داخلی 

صادرات آن آغاز شده است.
از  کرد:  بیان  اسالمی  شورای  مجلس  در  انار  و  رفسنجان  مردم  نماینده 
در  تحریم ها  و  است  آمریکا  دنیا  در  ایران  پسته  اصلی  رقیب  که  آنجایی 
بازارهای  دولت  می طلبد  است  گرفته  نظر  در  ایران  علیه  زمینه  این 
کند و با ارائه تسهیالت به  خارجی برای فروش این محصول را شناسایی 
از این قشر و خرید بموقع محصول از  صادرکنندگان در راستای حمایت 

کشاورزان زحمتکش فرصت رقابت را از آمریکا بگیرد.
وی ادامه داد: در همین راستا و برای بررسی مشکالت فعاالن اقتصادی 
که با  و حل مشکالت ارزی تجار و صادرکنندگان پسته با پیگیری هایی 
وزارت اقتصاد و دارایی، وزارت صنعت و معدن و تجارت و بانک مرکزی 
مرکزی  بانک  معاونین  و  مدیرعامل  پنجشنبه  روز  سفر  در  دادیم  انجام 
طی  کرمان  استان  به  اقتصاد  و  دارایی  خانه های  وزارت  معاونان  نیز  و 
کرمان به  کشاورزی استان  جلسه ای در اتاق بازرگانی صنایع، معادن و 

مشکالت ارزی صادرکنندگان پسته رسیدگی شد.
انارکی محمدی با بیان اینکه یکی از مشکالت اصلی صادرکنندگان پسته 
کرد: قبال ارز حاصل از صادرات پسته  کید  کشور بود تا نحوه برگشت ارز به 
کشور  وارد  کاال  صورت  به  درصد   ۵۰ )یعنی  تهاتری  درصد   ۵۰ صورت  به 
کشور  می شد(، ۲۰ درصد فیزیکی و  ۳۰ درصد هم به صورت نیمایی وارد 

می شد.
نیاز  ارز  به  کرمان  استان  صنعتی  واحدهای  که  آنجایی  از  افزود:  وی 
کرمان به  از صادرات پسته استان  ارز حاصل  کل  بر این شد،  دارند قرار 

کند. واحدهای تولیدی و صنعتی این استان اختصاص پیدا 
گذشته  کرد: سال  کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسالمی بیان  عضو 
کشور و امسال  کاهش تولید پسته در  خشکسالی و نوسانات دمایی سبب 

خوشبختانه بخشی از مشکالت به دلیل بارش های مناسب رفع شد.
کرمان وجود دارد. بیش از ۲۸۰ هزار هکتار باغ پسته در استان 

افزایش ظرفیت تولید 

گل گهر با افتتاح 

دو بخش جدید
گهرسیرجان  گل  صنعتی  و  معدنی  شرکت  مدیرعامل 
گفت: با افتتاح دو بخش »ذوب و فوالدسازی جهان فوالد 
سیرجان« و »خط دوم آهن اسفنجی کوثر« ظرفیت تولید 

کارخانه به ۱.۲ میلیون تن در سال می رسد.
به گزارش خبرنگار  گروه استان های باشگاه خبرنگاران 
و  معدنی  شرکت  مدیرعامل  مالرحمان  جمشید  جوان  
صنعتی گل گهر سیرجان گفت: خط یک ذوب و فوالد 
سازی جهان فوالد سیرجان به همراه واحد اکسیژن، تولید 
آزمایشی را آغاز کرده و در انتظار افتتاح رسمی قرار دارد.
او با بیان اینکه ظرفیت تولید این کارخانه به ۱.۲ میلیون 
تن در سال می رسد افزود: میزان اشتغال مستقیم کارخانه 
نفر و اشتغال غیر مستقیم آن ۲۲۵۰  فوالدسازی ۷۵۰ 
نفر بوده که برای راه اندازی این پروژه ۲۳۰ میلیون دالر 

سرمایه گذاری شده است.
از  پیش  گهر  گل  شرکت  اینکه  به  اشاره  با  مالرحمان 
تولید  ظرفیت  با  کوثر  اسفنجی  آهن  دوم  نیز خط  این 
۲ میلیون تن )مگامدول( را آماده افتتاح کرده بود بیان 
داشت: راه اندازی این کارخانه گامی جدید برای تکمیل 

زنجیره تولید در مجموعه گل گهر به شمار می آید.
تصریح  گهر  گل  صنعتی  و  معدنی  شرکت  مدیرعامل 
کرد: این کارخانه با سرمایه گذاری ۱۶۶ میلیون دالری 
ساخته شده و میزان ایجاد اشتغال مستقیم آن به ۲۲۰ 
نفر می رسد، عالوه بر این، ۸۸۰ شغل غیر مستقیم نیز با 

راه اندازی این کارخانه ایجاد خواهد شد.
گهر  گل  و صنعتی  معدنی  اینکه شرکت  به  اشاره  با  او 
امسال طرح های متعددی در حوزه های تولید، زیربنایی 
و ... در مسیر راه اندازی دارد گفت: این شرکت در حوزه 
همراه  رشد  با  نیز  کنسانتره(  تولید  و  )استخراج  تولید 
شده عالوه بر این در بخش فروش ریالی محصوالت، این 
شرکت به رقم ۵۱.۳ هزار میلیارد ریال دست یافت که ۷۷ 

درصد بیش از مدت مشابه سال قبل است.
افزود:  گهر  گل  صنعتی  و  معدنی  شرکت  مدیرعامل 
به عنوان بزرگ ترین  شرکت معدنی و صنعتی گل گهر 
برنامه هایی  و  اقدامات  با  ایران،  آهن  سنگ  تولیدکننده 
توانسته  است،  داشته  تاکنون  که طی سال های گذشته 
زنجیره تولید، از معدن تا شمش را کامل کند به طوری 
که استخراج ماده معدنی و فراوری آن از کنسانتره تا تولید 
گندله سنگ آهن، آهن اسفنجی و سپس شمش فوالد، 

سبب رشد ارزش افزوده در این مجموعه شده است.

نقش مهم نیروگاه سیکل ترکیبی کرمان در پایداری 
شبکه جنوب شرق کشور

نیروگاه سیکل ترکیبی کرمان با هشت واحد گازی 
نیروگاه  از یزرگتربن  به عنوان یکی  و ۴ واحد بخار 
و  دنیا  روز  تکنولوژی  از  گیری  بهره  با  کشور  های 
برق  شبکه  پایداری  در  مهندسی  و  فنی  توانمندی 

جنوب شرق کشور نقش مهمی ایفا می کند.
حسین  کرمان-  نیروگاه  عمومی  روابط  گزارش  به   
برق  تولید  مدیریت  شرکت  مدیرعامل  بحرالعلومی، 
کرمان در گفتگو با روابط عمومی این شرکت گفت 
کامیشینیگ  و  اندازي  راه  و  اورهال  بر  نظارت   :
واحدهاي V۹۴.۲ و کالیبراسیون انواع اینسترومنت 

نیروگاه  مهندسی  و  فنی  های  توانمندی  جمله  از 
کرمان  می باشند.  وی افزود: همچنین راه اندازي 
بازیاب  بویلرهاي   ، بخار  واحدهاي  وکامیشینیگ 
تاسیسات  و  تجهیزات  اندازي  راه  و  برداري  بهره  و 
جزیره  به صورت  شبکه  تجهیزات  و  نیروگاه  جانبي 
به  توان  باشند که می  از شاخصه هایی می  نیز  اي 
آنها اشاره کرد. وی با اشاره به نقش دانش بومی و 
توانمندی پرسنل جوان و خالق و فعال، آمادگی این 
نیروگاه را برای خدمات متعدد در زمینه ی مشاوره 
مالي ، انبارداري و حسابداري ، کارگزیني و  بازرگاني 

) تدارکات و ترخیص کاال ( و همچنین پیاده سازي 
استقرار  و  کیفیت  مدیریت  هاي  مشاوره سیستم  و 
سیستم اطالعات مدیریتMIS اعالم داشت و اضافه 
سیکل  واحدهاي  اندازي  راه  و  برداري  بهره  کرد: 
و  فني  مشاوره  ارائه  و  اساسي  تعمیرات  ترکیبي، 
یابی  عیب  و    V۹۴.۲گازي واحدهاي  سوپروایزري 
توربین ها و تعمیرات روتین این گونه واحدها  توسط 
می  انجام  کرمان  نیروگاه  در  شاغل  زبده  نیروهای 
شود و تا کنون در زمینه های یاد شده به بسیاری از 

نیروگاه های مشابه سرویس دهی کرده ایم.
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روایت »کرمان امروز« از وضعیت سوء تغذیه کودکان در مناطق محروم استان کرمان و ناتوانی نهادهای یاری رسان برای پوشش همه آنها:

سوء تغذیه 18000 کودک بالتکلیف کرمانی

یحیی  زبان  از  دولت  هفته  از  گذر  در  پیش  چندی 
امام خمینی  امداد  ناپذیر کمیته  صادقی، مدیر خستگی 
زیر  فرزند  و 200  هزار   19 »حدود  شنیدیم:  کرمان  در 
شش سال در استان کرمان دچار سوء تغذیه هستند که 
به  ما  اما  هستند  ما  مددجوی  آنها  درصد  پنج  از  کمتر 
از  بنده حقیر  برداشت  ارائه می دهیم«  نیز خدمات  بقیه 
این خبر استمداد کمیته امداد است. به عبارتی می توان 
گفت که در استان کرمان به دلیل پهناور بودن و فاصله 
بسیار زیاد بین مناطق محروم، نهادهای مددرسان آنطور 
که باید نمی توانند به خانواده های نیازمند یاری برسانند.

امام خمینی )ره(  امداد  معنی سخنان مدیرکل کمیته 
استان کرمان این است که حدود 18 هزار و 240 کودک 
و  هستند  بالتکلیف  کرمان  استان  در  تغذیه  سوء  دچار 
خودمان  از  است  کافی  شود.  نمی  رسانی  کمک  آنها  به 
امداد هستند چه  پوشش کمیته  آنان که تحت  بپرسیم 
این  که  شویم  متوجه  تا  ساختند  مرتفع  را  معضالتی 
18هزار کودک تقریبا در حال مرگ هستند. ما از کودکان 
گرسنگی خورده یمن بسیار شنیدیم و تصاویر بسیاری از 
کودکان آفریقایی در حال مرگ به دلیل سوء تغذیه دیده 

ایم، اما آیا به مناطق محروم استان خود سر زده ایم؟ 
یقینا خیر!  در هنگامه معضالت ناشی از جنگ از طریق 
چادرهای کمیته امداد به کشورهایی نظیر لبنان و عراق 
استانی  از هم  اما  ایم،  رسانده  فلسطین کمک  و  یمن  و 
های خود غافل مانده ایم. بنده به هیچ عنوان نمی گویم 
که به نیازمندان کشورهای دیگر کمک نکنیم زیرا ایشان 
نیز مسلمان هستند و جامعه دو میلیارد نفری مسلمانان 
کند  ایستادگی  تجاوزی  کوچکترین  برابر  در  باید  جهان 
های  کمک  عادی  مردم  ما  برای  ایستادگی  راه  تنها  و 

اقتصادی است.
اما نکته ای که بنده قصد اشاره به آن دارم، غافل ماندن 
از محیط اطراف خودمان است. نکته ای که پیامبر اسالم 
از  بیانات گوناگون  و در  فرموده است  اشاره  به آن  بارها 
امام علی )ع( تا رهبر معظم انقالب بارها به آن اشاره شده 
است. پس خیرین استان کرمان باید نسبت به این معضل 
که آینده فرزندان این استان را نشانه رفته است حساس 
این کودکان کمال توان خود را  باشند و برای کمک به 
به کار گیرند. حال که نهادهای مددرسان و خیریه های 
این استان به دلیل بحران اقتصادی قادر به مددرسانی به 
همه نیازمندان نیستند مردم باید بسیجی وار وارد صحنه 
شوند و این معضل خطرناک را جدی بگیرند. شاید بهتر 
باشد که امسال به جای تهیه آبگوشت و عدس پلو و قیمه 
نذری فکری اساسی به حال این کودکان کنیم که از هر 
نیازمندی نیازمندتر هستند و آینده این استان به سالمت 
آموزه های  امید روزی که طبق  به  دارد.  ایشان بستگی 

دینی از محیط اطراف خود غافل نشویم.

  کمیته امداد امام خمینی )ره( استان کرمان اعالم کرده است که در این استان حدود 
19 هزار کودک دچار سوء تغذیه وجود دارد که از این میان تنها حدود هزار نفر از ایشان 
تحت پوشش هستند و مددرسانی به بقیه آنها اگرچه در دستور کار است، اما کافی نیست. 
خیرین استان کرمان باید نسبت به این فاجعه که آینده کودکان این استان پهناور را نشانه 
رفته است حساس تر شوند و با بررسی مناطق محروم مانع رشد این فاجعه شوند و با 
توجه به آموزه های دینی از محیط اطراف خود غافل نشوند و شاید بهتر باشد بخشی از 
نذورات خود را در این ماه مهم به کودکان دچار سوء تغذیه در مناطق محروم اختصاص 

دهند و....

لبخندی

از پنجره وجدان

جز  به  دلیلی  که  شوم  نمی  قانع 
باشیم. دلبستگی  زندگی داشته  برای  دلبستگی هایمان 
را نمی توان از میان برداشت زیرا ما بدون دوست داشتن 
نداریم  کردن  زندگی  برای  هیچ هویت و هدف مشخصی 
در  را  صحبت  که  وقتی  نداریم  ماندن  زنده  برای  دلیلی 
دل دیگران صیقل می دهیم روزهای خودمان آفتابی تر 
می شود. حجم زمین در یک لحظه ی مهرانگیز و حجم 
بسته  نقش  شود  می  مبادله  که  ها  آدم  نگاه  در  آسمان 
حق  یکدیگر  به  و  بوده  مهربان  که  است  کافی  است. 
باشیم  دریغ  بی  که  پرداختن  در  بدهیم.  کردن  زندگی 
کالم ساده  دریافت های بیشتری خواهیم داشت. با یک 
گوشه ی  گاهی در  ممکن است وصله ای بر زندگی باشیم 
تنهایی به زیبایی یا رسوایی رفتار خویش می اندیشیم تا 
روحی  همان  وجدانمان  بنشیند  قضاوت  به  وجدانمان 
ک دمیده شده است اما  که از خداوند در وجود خا است 
کارهایمان  گاهی آن را به فراموشی می سپاریم وقتی در  ما 
محبت موج بزند خداوند از پنجره ی وجدان به ما لبخند 
از  توان  نمی  که  است  مهربانی  برای  دلیلی  این  زند.  می 
با برنامه ی فشرده ی عشق ورزیدن دیگر  آن غافل شد. 
کوچه ها را پی  جایی برای غم خوردن ودلشوره نمی ماند 
کم آورده و از شور و هیجان لبریز  در پی باید دوید تا نفس 
شویم تا بر چهره ی جهان رنگ اشتیاق بزنیم. ما برای تاب 
کس طاقت ندارد  نیاوردن و خستگی زاده نشده ایم هیچ 

که ما خم به ابرو بیاوریم.
در دام دنیایت اسیر افتاده بودم 

در اوج تنهایی به غم دل داده بودم
کرد  برگشتی و نور نگاهت زنده ام 

که از حتی خودم جا مانده بودم  من را 

به قلم 
مهناز سعید 

یادداشت های 

گاه و بی گاه

احیا
 در راهروی بیمارستان بودم که شخصی را روی تخت شتابان 
به سوی اتاقی می بردند و در پی آن جماعتی دکتر و پرستار 
با  تزریق  و  شوک  دستگاه  با  معطلی  بدون  و  وارد  سراسیمه 
دستور دقیق پزشک سعی در به زندگی بازگرداندن او داشتند. 
آنها چند دفعه به بیمار شوک دادند تا در آخرین نوبت صفحه 
نمایشگر نبض او را نشان داد و همه با چهره ای خندان و شاد 
دست به آسمان دراز کردند. در هنگام تماشای این صحنه ها 
من هم گویی همراه او برای زندگی تالش می کردم و وقتی 
جان گرفتن فرصت های ویژه زندگی همراه با سکوت شب و 
جمعیتی عاشق و کتاب زندگی برایم تداعی شد که فقط همتی 
می طلبید تا از کمال غفلت هوشیار شوم و به زندگی باز گردم.

به قلم محمد جواد 
ایرانمنش 

مسری ترین بیماری ها را بشناسید    
سرویس علم و زندگی کرمان امروز

ابتال به بیماری های واگیردار در طول تاریخ 
بوده  انسان  سالمت  برای  دائمی  تهدیدی 

است، با این بیماریها بیشتر آشنا شوید.
از  مجموعه  زیر  یک  مسری  بیماری 
بیماریهای قابل انتقال است که در بین افراد 
منتقل می شود، برخی از بیماری های مسری 
گلودرد  یا  سرماخوردگی   ، آنفلوانزا  )مانند 
با فرد مبتال  مزمن( از طریق تماس مستقیم 
سرایت کند و راه دیگر این است که میکروب 
افراد  اوقات  از طریق هوا منتقل شود. بعضی 
یک  که  چیزی  از  استفاده  یا  کردن  لمس  با 
استفاده  آن  از  یا  کرده  لمس  آلوده  شخص 
کرده باشد و یا از راه جنسی به بیماری های 

مسری مبتال می شوند.
بیماری  ترین  مسری  با  مطلب  ادامه  در 
هایی که برخی از آنها در لیست ُکشنده ترین 

بیماری ها هم قرار می گیرند، آشنا می شوید.
آبله

آبله از سال 1979 رسماً در فرم انسانی خود 

بسیاری  وجود؛  این  با  است  شده  کن  ریشه 
بیماری،  این  از  پیشگیری  برای  کشورها  از 
بیماری  این  می دهند.  ادامه  را  واکسیناسیون 
بین  در  راحتی  به  ویروسی  سرایت  دلیل  به 
تعداد  ابتالی  باعث  و  یافت  گسترش  مردم 
اثرات  گشت.  تاریخ  در  انسان ها  از  بیشماری 
جانبی آن در دهان و گلو، تاول پوست و بروز 
نابینایی از اثرات این بیماری است و معموالً با 

مرگ خاتمه می یابد.
جذام

هانسن  بیماری  عنوان  به  که  بیماری  این 
مایکوباکتریوم  باکتری  توسط  است،  معروف 
لپرا ایجاد می شود که با تأثیرگذاری بر اعصاب 
اندازد. در  از کار می  محیطی، عملکرد آن را 
درجه  و  درد  احساس  از  غالباً  بیماران  نتیجه 
می شوند  ناتوان  قسمتهای خاصی  در  حرارت 
شود.  می  عفونت  شیوع  به  منجر  معموالً  که 
تاریخچه این بیماری به هزاره ها باز می گردد 
است  ضعیف  بهداشت  نظر  از  مناطقی  در  و 

بسیار مسری است.
حصبه یا تب تیفوئید

حصبه یک بیماری حاد همراه با تب است که 

بوسیله باکتری سالمونال تیفی ایجاد می شود. 
باکتری سالمونال پاراتیفی نیز که یک باکتری 
مرتبط است می تواند این بیماری را ایجاد کند 
از  باکتری  نوع  این  با  شده  ایجاد  بیماری  اما 
در  باکتری ها  این  است.  ضعیفتر  شدت  نظر 
آب یا غذا توسط یک حامل انسانی ته نشین 
دیگران  به  غذا  یا  آب  در  سپس  و  می شوند 

منتقل می شوند.
طاعون

جانوران  با  مرتبط  بیماری  یک  عنوان  به 
پستیس  یرسینیا  باسیل  آن  عامل  که  است، 
کک های  راه  از  طاعون،بیشتر  بیماری  است. 
می کند.  سرایت  انسان  به  مبتال،  موش  بدن 
از  گازگرفتگی  طاعون،  به  ابتال  دیگر  راه های 
به  مبتال  جاندار  خوردن  یا  جوندگان  طریق 
طاعون است. انتقال طاعون از انسان به انسان 
از طریق تماس و تنفس )در صورتی که  هم 
فرد بیمار به طاعون ریوی مبتال باشد( انجام 
می گیرد. این بیماری سیستم لنفاوی را آلوده 
می کند، به سیستم ایمنی بدن حمله می کند 
و به سرعت چهار روز پس از ظهور عالئم اولیه 

باعث مرگ می شود.

آنفلوانزا
حاد  بیماری  یک  عنوان  به  امروزه  گرچه 
در  طوالنی  سابقه  دارای  شود،  نمی  تصور 
اشکال  اکثر  آنفلوانزادر  است.  انسان  مرگ 
تنفسی  به سیستم  بیماری  این  مسری است. 
سرفه،  خستگی،  تب،  باعث  و  می کند  حمله 
، اسهال و درد عضالت  حالت تهوع، استفراغ 
می شود. این بیماری عمدتا از طریق تماس، 

سرفه و عطسه گسترش می یابد.
هاری

نادر  بسیار  انسان ها  بین  در  امروزه  اگرچه 
است، اما هاری یک تهدید مداوم در چند صد 
سال پیش بود. این بیماری با عالئمی متنوع و 
نامنظم به عنوان کف کردن دهان و توهمات 
به سیستم عصبی حمله  بیماری  )زیرا  شدید 
می کند( مغز را هدف می گیرد. از طریق بزاق 
یک حیوان آلوده و انتقال آن به خون منتقل 

می شود.
ماالریا

بیماری ماالریا که یک بیماری ناشی از نیش 
پشه ها است، می تواند انسان را به آسانی آلوده 
کند. این بیماری معموالً با تب و سردرد شدید 

مشخص می شود، این بیماری اغلب می تواند 
منجر به اغما و حتی مرگ شود.

ژیاردیازیس
اثر  در  که  است  داخلی  انگلی  عفونت  یک 
بلع یا قرار گرفتن در معرض آلوده آب ایجاد 

می شود.
بیماری کرم حلقه ای

 Ringworm یا  عفونت قارچی کرم حلقوی 
ایجاد می شود.  در بدن روی الیه فوقانی پوست 
مشخصه آن ضایعه پوستی دایره رنگ قرمزی با 
ظاهر پوستی روشن در میانه آن است. این ضایعه 

پوستی ممکن است با خارش همراه باشد.
HIV ایدز یا

افراد مبتال به شدت آسیب پذیر و در هجوم 
کشنده ترین  از  و  طلب،  فرصت  عفونت های 
رها  سرماخوردگی  شایع ترین  تا  تومورها 
می شوند. اچ آی وی یا ایدز از سال 2009 به 
صورت بیماری همه گیر در آمده است و امروز 
حدود 33 میلیون نفر در جهان را تحت تأثیر 
تماس  طریق  از  ویروس  این  است.  داده  قرار 
مستقیم غشای مخاطی و خون با مایعات بدن 

فرد مبتال و از طریق جنسی منتقل می شود.

به قلم 
محمد فتح نجات

قلیان؛
نقطه شروع 

اعتیاد !
سهامی  شرکت  بوتیا  دیزل  کرمان  شرکت  تغییرات  آگهی 
خاص به شماره ثبت 14059 و شناسه ملی 14005493392 
الف-  1398/04/25 مورخ  مدیره  هیئت  صورتجلسه  استناد  به 
ملی  کد  با  یوسفی  عبدالمهدی  آقای   : مدیران  سمت  تعیین 
ملی  کد  با  نژاد  برائی  حمید  آقای  مدیره  هیئت  رئیس  بسمت   3090822997
3110450127 بسمت عضو هیئت مدیره آقای سید عبدالیاسر رشیدی با کد ملی 
3091243907 بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و مدیر عامل خانم اعظم یوسفی 
قاسمی  آقای رضا  با کد ملی 3091478572 بسمت عضو هیئت مدیره  زرندی 
اسناد  ب-کلیه  مدیره  هیئت  عضو  بسمت   2992501263 ملی  کد  با  سعیدی 
واوراق بهادار و بانکی با امضای مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره یا امضای منفرد 
مدیرعامل یا رئیس هیئت مدیره و مهر شرکت معتبرو سایر مکاتبات و اوراق عادی 
با امضای مدیرعامل و مهر شرکت معتبر می باشد. اداره کل ثبت اسناد و امالک 

استان کرمان اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری کرمان )587778(

آگهی تغییرات شرکت آراد سالمت کارمانیا شرکت سهامی 
خاص به شماره ثبت 13614 و شناسه ملی 14004813265 
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 
1398/05/23 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : 1- آقای محمدعلی عرب نژاد خانوکی 
با کد ملی 3091037401 بسمت بازرس اصلی و خانم نیره عرب نژاد خانوکی با 
کد ملی 3091012301 بسمت بازرس علی البدل بمدت یکسال انتخاب گردیدند. 
انتخاب گردیدند: خانم  برای مدت دو سال  اعضای هیئت مدیره بشرح ذیل   -2
فاطمه شهسواری پور با کد ملی 3071100558 و آقای علی شهسواری پور با کد 
با کد ملی 3071892292  ملی 3071043007 و خانم بهنوش شهسواری پور 
3- روزنامه کثیراالنتشار کرمان امروز جهت درج آگهی های شرکت انتخاب گردید. 
موسسات  و  ها  شرکت  ثبت  اداره  کرمان  استان  امالک  و  اسناد  ثبت  کل  اداره 

غیرتجاری کرمان )587776(

آگهی تغییرات شرکت آراد سالمت کارمانیا شرکت سهامی 
خاص به شماره ثبت 13614 و شناسه ملی 14004813265 
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1398/05/23 تصمیمات 
 3071100558 ملی  کد  با  پور  شهسواری  فاطمه  خانم   -1  : شد  اتخاذ  ذیل 
ملی  با کد  پور  آقای علی شهسواری   - رئیس هیئت مدیره  و  بسمت مدیرعامل 
3071043007 بسمت نائب رئیس هیئت مدیره - خانم بهنوش شهسواری پور با 
کد ملی 3071892292 بسمت عضو هیئت مدیره 2- کلیه اسناد و اوراق بهادار 
و بانکی و کلیه قراردادها با امضای ثابت مدیرعامل یا مدیرعامل و یکی از اعضاء 
هیات مدیره و مهر شرکت و کلیه اوراق عادی و اداری با امضاء منفرد مدیرعامل و 
مهر شرکت معتبر می باشد. اداره کل ثبت اسناد و امالک استان کرمان اداره ثبت 

شرکت ها و موسسات غیرتجاری کرمان )587619(

آگهی تغییرات شرکت زیست فیدار آریا شرکت با مسئولیت 
محدود به شماره ثبت 15902 و شناسه ملی 14008116436 
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 
به  بیدرانی  پریسا محمدزاده  : 1-خانم  اتخاذ شد  ذیل  تصمیمات   1398/04/15
شماره ملی 2992770231 بسمت رئیس هیئت مدیره و خانم مژگان محمدزاده 
بیدرانی به شماره ملی 2993862227 به سمت مدیرعامل و نایب رئیس هیات 
مدیره و آقای علی محمد زاده به شماره ملی 2980154253 به سمت عضو هیات 

مدیره و آقای اسحق محمدزاده بیدرانی به شماره ملی 3100401778 به سمت 
عضو هیات مدیره و آقای محمد محمدزاده بیدرانی به شماره ملی 2981203789 
اسناد  و  اوراق  نامحدود 2- کلیه  برای مدت  به سمت عضو هیات مدیره شرکت 
بهادار و تعهدآور ازقبیل  چک – سفته – برات – اسناد و قرارداد هاو عقود اسالمی با 
امضا مشترک خانم مژگان محمدزاده مدیرعامل و آقای اسحق محمدزاده بیدرانی 
عضو هیات مدیره و همچنین اوراق عادی و اداری با امضا منفرد مدیرعامل و مهر 
شرکت معتبر میباشد. اداره کل ثبت اسناد و امالک استان کرمان اداره ثبت شرکت 

ها و موسسات غیرتجاری کرمان )587608(

درتاریخ  پویا  اوج  تارا  خاص  سهامی  شرکت  تاسیس 
ملی  شناسه  به   15812 ثبت  شماره  به   17/09/1397
14007990261 ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خالصه 
آن به شرح زیر جهت اطالع عموم آگهی میگردد. موضوع فعالیت 
و  بندی, خرید  بسته  فراوری,  توزیع, پخش,  تولید,  بازرگانی,  فعالیت های  :کلیه 
عقد  نمایندگی,  اعطای  و  اخذ  بازرگانی,  کارت  اخذ  واردات,  و  صادرات  فروش, 
و   17 ماده  وفق  استعالم  و  مزایده  مناقصه,  قالب  در  دولتی  نهادهای  با  قرارداد 
مجوزهای  اخذ  از  پس  لزوم  درصورت  کشوری  مدیریت خدمات  قانون   1 تبصره 
الزم از مراجع ذیربط مدت فعالیت : از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی 
: استان کرمان ، شهرستان کرمان ، بخش مرکزی ، شهر کرمان، شهرک باهنر ، 
خیابان پردیس ، بلوار شیراز ، پالک 0 ، طبقه همکف کدپستی 7618674511 
سرمایه شخصیت حقوقی عبارت است از مبلغ 1000000 ریال نقدی منقسم به 
100 سهم 10000 ریالی تعداد 100 سهم آن با نام عادی مبلغ 1000000 ریال 
بانکی شماره 2001-712/97 مورخ 1397/08/20  توسط موسسین طی گواهی 
نزد بانک پارسیان شعبه کرمان با کد 2001 پرداخت گردیده است اعضا هیئت 
مدیره آقای محمدعلی جباری شاهزاده محمدی به شماره ملی 2980267171و 
به  آقای احمد ضیاء فروغی  به مدت 2 سال  نایب رئیس هیئت مدیره  به سمت 
سمت  به  و  سال   2 مدت  به  مدیرعامل  سمت  به  2991438282و  ملی  شماره 
شماره  به  زراعتکار  ابوالحسنی  نجمه  خانم  سال   2 مدت  به  مدیره  هیئت  عضو 
ملی 2991567600و به سمت عضو هیئت مدیره به مدت 2 سال خانم معصومه 
حیدری به شماره ملی 2992136778و به سمت عضو هیئت مدیره به مدت 2 
سال آقای احسان ضیاء فروغی به شماره ملی 2993767781و به سمت رئیس 
بهادار و  اسناد  اوراق و  : کلیه  امضا  به مدت 2 سال دارندگان حق  هیئت مدیره 
تعهد آور شرکت از قبیل چک ، سفته ، بروات ، قراردادها عقود اسالمی با امضاء 
مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و همچنین کلیه نامه های 
باشد.  می  معتبر  شرکت  مهر  با  همراه  مدیرعامل  منفرد  باامضاء  اداری  و  عادی 
اختیارات مدیر عامل : طبق اساسنامه بازرسان آقای محمدرضا کیانی نیا به شماره 
آقای  مالی  به مدت یک سال  البدل  علی  بازرس  به سمت  ملی 2991433841 
مدت  به  اصلی  بازرس  سمت  به   2993757539 ملی  شماره  به  احمدی  عادل 
یک سال مالی روزنامه کثیر االنتشار کرمان امروز جهت درج آگهی های شرکت 
تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی 
باشد. اداره کل ثبت اسناد و امالک استان کرمان اداره ثبت شرکت ها و موسسات 

غیرتجاری کرمان )586984(

سرچشمه  مس  گذاری  سرمایه  شرکت  تغییرات  آگهی 
ملی  شناسه  و   357 ثبت  شماره  به  عام  سهامی  شرکت 
عادی  عمومی  مجمع  صورتجلسه  استناد  به   10860513778

برای مدت 2  قرار ذیل  به  الف-اعضاء هیئت مدیره  سالیانه مورخ 1398/04/30 
سال انتخاب گردیدند: موسسه صندوق بازنشستگی شرکت ملی صنایع مس ایران 
به شناسه ملی 10630025764 شرکت خدمات فنی و مهندسی صنایع و معادن 
کویر  مس  اطلس  خدماتی  شرکت   10630124147 ملی  شناسه  به  مس  کانی 
به  مس  اندیشان  آتیه  گذاری  سرمایه  شرکت   10630086169 ملی  شناسه  به 
وفلزات غیرآهنی  بازرگانی معادن  شناسه ملی 10102835234 شرکت خدمات 
به شناسه ملی 10101344606 ب- موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت ممیز 
) حسابداران رسمی( با شناسه ملی 10100121718 و شماره ثبت 1064بعنوان 
 ( منش  کوشا  مالی  وخدمات  حسابرسی  موسسه  و  اصلی  بازرس  و  حسابرس 
حسابداران رسمی( به شماره شناسه ملی 10100434110 و شماره ثبت 10832 
بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند. ج-صورتهای 
دنیای  های  د-روزنامه  گرفت.  قرار  تصویب  مورد   29/12/1397 به  منتهی  مالی 
اقتصاد و کرمان امروز جهت درج آگهی های شرکت انتخاب گردیدند. اداره کل 
ثبت اسناد و امالک استان کرمان مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری 

رفسنجان )585627(

آگهی تغییرات شرکت مصرف فرهنگیان رفسنجان شرکت 
 10860505454 ملی  شناسه  و   82 ثبت  شماره  به  تعاونی 
منضم   1397/07/05 مورخ  مدیره  هیئت  صورتجلسه  استناد  به 
رفاه  و  کار  تعاون  اداره   4/2/98 مورخ  98/839/و  شماره  نامه  به 
بشماره  ای  حمزه  حسین  آقای   : مدیران  سمت  الف-تعیین  رفسنجان  اجتماعی 
بشماره  احمدی  علی  آقای  مدیره  هیئت  رئیس  سمت  به  ملی3050756306 
ملی3051725961 به سمت نائب رئیس هیئت مدیره آقای علی اکبر سنگی نسب 
الهیجان بشماره ملی3051729523 به سمت منشی هیئت مدیره آقای محمود 
محمدی مهدی آبادحسنی بشماره ملی 3051881090 به سمت عضو اصلی هیئت 
مدیره آقای احمدنوروزیان رستم آباد به شماره ملی 3051681301 به سمت عضو 
به  ملی3050097681  بشماره  خدابخشی  غالمحسین  آقای  مدیره  هیئت  اصلی 
بانکی و غیره  اسناد تعهدآور  اوراق مالی و   , سمت مدیرعامل ب-کلیه قراردادها 
)اعم از برات, سفته, چک( و سایراوراق بهادار تعاونی پس از تصویب هیئت مدیره 
با امضای ثابت آقای غالمحسین خدابخشی مدیرعامل تعاونی و به انضمام یک از 
دونفر از اعضای هیئت مدیره آقای حسین حمزه ای )اعضای هیئت مدیره( و مهر 
تعاونی اعتبار دارد و کلیه مدارک عادی و مکاتبات با امضای مدیرعامل یا رئیس 
هیئت مدیره و مهرتعاونی قابل قبول و معتبر است. اداره کل ثبت اسناد و امالک 
استان کرمان مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری رفسنجان )585625(

شرکت  اندیش  ایده  ساخت  مبین  شرکت  تغییرات  آگهی 
ملی  شناسه  و   15714 ثبت  شماره  به  خاص  سهامی 
مورخ  مدیره  هیئت  صورتجلسه  استناد  به   14007861579
1397/08/26 : کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک ، سفته ، 
بروات ، قراردادها و عقوداسالمی و کلیه اسناد و اوراق عادی و اداری با امضاء منفرد 
رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. اداره کل ثبت اسناد و 
امالک استان کرمان اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری کرمان )585428(

تانکر  آگهی تغییرات شرکت حمل و نقل فرآورده های نفتی 
رانان شبدیز کرمان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 8714 
و شناسه ملی 10630146682 به استناد صورتجلسه مجمع عمومی 

عادی سالیانه مورخ 1398/04/19 : - اعضای هیئت مدیره شرکت برای مدت دو سال 
بشرح ذیل انتخاب شدند. - آقای نصرت اله رجبی زاده دارزینی فرزند حسن باکد ملی 
3111375536 نماینده شرکت حمل و نقل مکران بار بشناسه ملی 10630104245 
با  با کد ملی 0519773357 - آقای کورش غیبی  نژاد  - آقای غریب رضا غفاری 
کدملی 2991395486 - آقای نامدار پوران نیا با کد ملی 4431356541 بسمت 
بازرس اصلی و آقای علی نقی زاده ماهانی با کد ملی 6079673551 بسمت بازرس 
علی البدل بمدت یکسال انتخاب گردیدند . - صورتهای مالی سال منتهی به پایان 
استان  امالک  و  اسناد  اداره کل ثبت  قرار گرفت.  سال 1397 مورد تصویب مجمع 

کرمان اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری کرمان )583477(

تصویر  و  گستره طب  برداری  تصویر  تغییرات شرکت  آگهی 
ملی  شناسه  و   8465 ثبت  شماره  به  خاص  سهامی  شرکت 
بطور  عادی  عمومی  مجمع  صورتجلسه  استناد  به   10630144199
قرار  به  مدیره  هیئت  اعضاء  الف-   1398/04/27 مورخ  العاده  فوق 
باکدملی  هنزائی  فهیمی  فرناز  خانم  گردیدند:  انتخاب  سال  دو  مدت  برای  ذیل 
خانم   5359901195 باکدملی  کوهبنانی  انحصاری  احمد  آقای   4430456925
کدملی  با  نژاد  نصیری  زهرا  ب-خانم   3050111321 باکدملی  عبادزاده  مژده 
باکدملی  نصرتی  نارویی  شهین  خانم  و  اصلی  بازرس  سمت  به   2559571730
انتخاب  مالی  یکسال  مدت  برای  البدل  علی  بازرس  سمت  به   3199959393
شرکت  های  آگهی  درج  جهت  امروز  کرمان  کثیراالنتشار  روزنامه  ج-  گردیدند. 
انتخاب گردید. اداره کل ثبت اسناد و امالک استان کرمان اداره ثبت شرکت ها و 

موسسات غیرتجاری کرمان )583476(

تصویر  و  طب  گستره  برداری  تصویر  شرکت  تغییرات  آگهی 
شناسه  و   8465 ثبت  شماره  به  خاص  سهامی  شرکت 
مورخ  مدیره  هیئت  صورتجلسه  استناد  به   10630144199 ملی 
فهیمی  فرناز  خانم  مدیران:  سمت  الف-تعیین  تصم   1398/04/27
انحصاری  احمد  آقای  مدیره  هیئت  رئیس  بسمت   4430456925 باکدملی  هنزائی 
مژده  خانم  مدیره  هیئت  رئیس  نایب  بسمت   5359901195 باکدملی  کوهبنانی 
احسان  محمد  آقای  مدیره  هیئت  عضو  3050111321بسمت  کدملی  با  عبادزاده 
اسناد و  از هیات مدیره( ب-کلیه  باکدملی 2991205032بسمت مدیرعامل )خارج 
اوراق بهادار و بانکی با امضاء مدیرعامل و هر سه نفر عضو هیئت مدیره و در صورت 
عدم حضور مدیرعامل با امضا هر سه نفر عضو هیات مدیره و مهر شرکت و کلیه اوراق 
عادی و اداری با امضاء مدیرعامل و مهر شرکت معتبر می باشد. اداره کل ثبت اسناد 
و امالک استان کرمان اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری کرمان )583475(

شرکت  کویر  پیشرو  پخش  پاکان  شرکت  تغییرات  آگهی 
ملی  شناسه  و   14545 ثبت  شماره  به  خاص  سهامی 
العاده  استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق  به   14006191572
مورخ 1398/05/12 - محل شرکت در واحد ثبتی کرمان به آدرس بخش مرکزی 
، شهر کرمان، محله شرف آباد ، حدفاصل کوچه 54-52 ، کوچه قائم 54 ، بلوار 
قائم ، پالک 0 ، طبقه همکف کدپستی 7619948637 تغییر یافت و ماده مربوطه 
در اساسنامه بشرح فوق اصالح گردید. اداره کل ثبت اسناد و امالک استان کرمان 

اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری کرمان )583392(

نفتی  های  فرآورده  نقل  و  حمل  شرکت  تغییرات  آگهی 
شماره  به  خاص  سهامی  شرکت  کرمان  شبدیز  رانان  تانکر 

ثبت 8714 و شناسه ملی 10630146682 به استناد صورتجلسه هیئت مدیره 
راهداری  کل  اداره  شماره5/5/98-16806/45  نامه  به  منضم   1398/04/19 مورخ 
وحمل ونقل جاده ای استان کرمان: - آقای کورش غیبی فرزند افالطون با کدملی 
2991395486 به سمت رئیس هیئت مدیره - آقای نصرت اله رجبی زاده دارزینی 
فرزند حسن باکد ملی 3111375536 به سمت نایب رئیس هیئت مدیره نماینده 
رضا  غریب  آقای   - ملی 10630104245  بشناسه  بار  مکران  نقل  و  شرکت حمل 
عضو  و  مدیرعامل  سمت  به   0519773357 ملی  کد  با  محمد  فرزند  نژاد  غفاری 
اصلی هیئت مدیره انتخاب گردیدند. - کلیه اسناد واوراق بهادار و تعهدآور از قبیل 
دو  از  یکی  و  مدیرعامل  ثابت  امضا  با  اسالمی  عقود  و  بروات،قراردادها  چک،سفته، 
امضا رئیس یا نایب رئیس هیات مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. اداره 
کل ثبت اسناد و امالک استان کرمان اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری 

کرمان )583388(
اندیش  نیک  خدمتان  خوش  شرکت  تغییرات  آگهی 
شناسه  و   14991 ثبت  شماره  به  خاص  سهامی  شرکت 
مورخ  مدیره  هیئت  صورتجلسه  استناد  به   14006907014 ملی 
1398/05/14 الف-تعیین سمت مدیران : آقای محمدجواد سعیدی 
آقای  به سمت رئیس هیئت مدیره و مدیر عامل  باکدملی 3031807286  گراغانی 
داراب یگانه باکدملی 3179580917 به سمت نائب رئیس هیئت مدیره خانم اشرف 
کرباسی راوری باکدملی 3219785247 به سمت عضو هیئت مدیره ب-کلیه اسناد 
امضای  با  اداری  اوراق عادی و  قراردادها و سایر مکاتبات و  بانکی و  و  بهادار  واوراق 
منفرد مدیرعامل و مهر شرکت معتبر می باشد. اداره کل ثبت اسناد و امالک استان 

کرمان اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری کرمان )582456(
آگهی تغییرات شرکت فناور حیات دارو پاریز شرکت سهامی خاص 
استناد  به   14007378981 ملی  شناسه  و   15318 ثبت  شماره  به 
مدیران  الف-تعیین سمت  مورخ 1397/06/31  مدیره  هیئت  صورتجلسه 
ملی 2992253154  کد  با  میرزائی  فقیه  احسان   : باقیمانده  مدت  برای 
بعنوان رئیس هیئت مدیره محمدمحسن عبدالرشیدی با کد ملی 2980726291 بعنوان 
نایب رئیس هیئت مدیره زهره عبدالرشیدی با کد ملی 2993872796 بعنوان عضو هیات 
مدیره و مدیرعامل دانیال قنبری برفه با کد ملی 0016937457 بعنوان عضو هیئت مدیره 
سیدامیر مظفری طباطبائی با کد ملی 2980390161 بعنوان عضو هیئت مدیره ب-کلیه 
اسناد واوراق بهادار و بانکی و تعهدآور از قبیل چک ، سفته و غیره با امضای مدیرعامل یا 
رئیس هیات مدیره با مهر شرکت معتبر و سایر مکاتبات و اوراق عادی با امضای هر یک از 
اعضاء هیات مدیره و مهر شرکت معتبر می باشد. اداره کل ثبت اسناد و امالک استان کرمان 

اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری کرمان )582454(

اندیش  نیک  خدمتان  خوش  شرکت  تغییرات  آگهی 
به شماره ثبت 14991 و شناسه ملی  شرکت سهامی خاص 
14006907014 به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور 
فوق العاده مورخ 1398/05/14 الف-اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل برای مدت دو 
سال انتخاب گردیدند: آقای محمدجواد سعیدی گراغانی باکدملی 3031807286 
آقای داراب یگانه باکدملی 3179580917 خانم اشرف کرباسی راوری باکدملی 
3219785247 ب- آقای علیرضا منزلی باکدملی 2980289809 بسمت بازرس 
اصلی و آقای معین محمد حسنی پور با کد ملی 2993789351 بسمت بازرس 
کثیراالنتشار  روزنامه  ج-  گردیدند.  انتخاب  مالی  یکسال  مدت  برای  البدل  علی 
کرمان امروز جهت درج آگهی های شرکت انتخاب گردید. اداره کل ثبت اسناد و 
امالک استان کرمان اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری کرمان )582452(
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مثل لولو 
در گویش کرمانی، هر گاه فردی با موهای بلند و ژولیده و لباسی ناهنجار و 
چهره ای ترسناک در جامعه ظاهر شود، او را به »لولو« تمثیل کنند و گویند: 

»فالنی خودش را مثل لولو درست کرده است!«
بعضی از پدرها و مادرها برای بازداشتن کودک خود از وارد شدن به مکان 
هایی که برای او بیم خطر می رود، وی را از »لولو« می ترسانند. گاهی 
کودکانی که برای به دست آوردن چیزی ممنوعه پیله می کنند و گریه های 
ممتد سر می دهند، والدین آنها را پشت پنجره برده، به تاریکی اشاره کرده 

و می گویند: اگر گریه کنی، لولو می بردت و می خوردت!
و گوش  دهد  پایان می  را  گریه های کودک  نادرست  این روش  چند  هر 
از  ترس  نظیر  روانی،  سوء  آثار  است  ممکن  ولی  شود  می  آسوده  والدین 

تاریکی و نیز ترس از موجودات موهوم و خیالی برجای بگذارد.
از آنجا که »لولو« موجودی خیالی است، هر یک از کودکان برای ساختن 
چهره و اندام آن در ذهن خود به خیالپردازی روی می آورند و شاید بشود 
گفت، لولو نقطه ی آغاز تخیل کودکانه باشد ولی از آنجا که قانع شده اند 
که باید از لولو بترسند، در ذهن خود از لولو چهره ای ترسناک ـ نظیر گرگ 
یا خرسی که با دست ها و دهان خون آلود به آنها حمله می کند ـ ترسیم 
می کنند و امکان دارد با دیدن کابوسهایی از این دست، دچار شب ادراری 
بر والدین است که به جای ترساندن  لذا  و مشکالت روانی دیگر شوند و 
کودک از لولوـ  که در ژرفای تاریخ ماجرایی سیاسی داردـ با صبر و شکیبایی 
و نقل قصه های پرجاذبه از زبان حیوانات و گیاهان، کودک را از وارد شدن 
به فضاهای خطرناک باز دارند. گریه و لجبازی نیز علت دارد و پدر و مادرها 
بایستی ضمن مشورت با مشاوران دلسوز و باسواد، ریشه ها را بخشکانند. 
بی  و  جهل  روزگار  به  مربوط  و  عامیانه  روشی  لولو،  از  کودکان  ترساندن 

سوادی است. 
در عصر انفجار علم و دانایی، هزاران روش برای آرام کردن و تربیت درست 
کودکان ابداع شده است که کاربرد آنها نیازمند وقت گذاشتن برای موجودی 
است که قرار است دنیای زیباتری بسازد. به جای پرسه زدن های بی دلیل 
و غیرضروری در فضای مجازی، فرزند دلبند خود را به گونه ای تربیت کنید 
که توانا و کارآمد باشد و بتواند نه تنها با شایستگی گلیم خود را از آب بیرون 

بکشد، به دیگران نیز یاری برساند. اگر این توصیه نگارنده را مورد توجه قرار 
ندهید، بی گمان در آینده سخت پشیمان می شوید که چنین مباد!

ناپلئون گفته است: مادر با یک دست گهواره را می جنباند و با دست دیگر 
شما  کودک  که  معناست  بدان  ناپلئون  سخن  این  دهد،  می  تکان  را  دنیا 
شخصیتی ممتاز و بی نظیر است و اگر برای او وقت بگذارید، دنیا را متحول 
می کند. به نحوی که در روزگار پیری، سر بر آسمان سرافرازی می سایید 
و از افتخارات پی در پی او، قند توی دلتان آب می شود. پس وقت را از 

دست ندهید!

ریشه ی تاریخی واژه ی لولو
آقای پرتوی آملی مولف کتاب »ریشه ی امثال و حکم« در جلد دوم این کتاب، 
قتل  تاریخی  حادثه ی  تشریح  مفصل، ضمن  به طور  تا 935  صفحات 931 
عمر خلیفه دوم مسلمانان به دست ابولؤلؤ )فیروز ایرانی( نتیجه گرفته است، در 
پی این حادثه، رعب و وحشت همه جا را فرا گرفت و از آن پس مردم ابولؤلؤ 
را عامل این ترس و وحشت معرفی می کردند و رفته رفته ابولؤلؤ به »لولو« 

بدل شد.
به باور اینجانب، اگر این ریشه یابی تاریخی صحت داشته باشد، پس از حادثه 
فرزندان  مادران  اسالمی،  در همه ی کشورهای  بایستی  قتل خلیفه ی دوم، 
خردسال خود را از لولو بترسانند. در حالی که روایت ابن جوزی، مورخ نامدار 
اسالمی که چند قرن بعد از آن حادثه، یعنی در عهد خلفای عباسی زندگی می 
کرد، چیز دیگری را ثابت می کند. ابن جوزی روایت کرده است: »زنهای عجم 

)ایرانیان( وقتی که می خواهند اوالدشان را بترسانند می گویند، لولو آمد!«

آیا لولو همان گرگ فرانسویان است!؟
به  لولو  واژه ی  یابی  ریشه  برای  روایت خود  دومین  در  آملی  پرتوی  آقای 
نقل از فرد ناشناخته ای به نام دکتر فاضل، آورده است: ازآنجا که در اروپا و 
به ویژه کشور فرانسه، اطفال را به هنگام شیطنت و بازیگوشی از گرگ می 
ترسانند و گرگ را به زبان فرانسوی لُُلو گویند، ایرانیانی که از زمان قاجاریان 
برای تحصیل به فرنگ رفتند، پس از بازگشت به ایران به پیروی از سنت 
فرانسویان، اطفال خود را از لُُلو یعنی گرگ می ترساندند و لغت لُُلو رفته رفته 

به لولو بدل شد.
مولف کتاب ریشه تاریخی امثال و حکم در پایان نتیجه گیری می کند، چون 
لغت لولو قدمت چندانی ندارد، احتمال می رود شق اخیر، یعنی لولوی وارد 
پایان،  باشد. خوشبختانه مولف در  به حقیقت  بیشتر مقرون  از فرنگ،  شده 
نسبت به آنچه که نقل کرده، دچار تردید شده و از محققان آینده استمداد 

طلبیده است. 

متاسفانه در روزگار ما کتاب سازی مثل مدرک سازی باب شده و بعضی از 
ثروتمندان پول کالنی به پژوهشگران تهیدست می پردازند تا کتابی به نام 
آنها ساخته شود ولی از آنجا که این قبیل کتابها با سمه ای است، از روزگار 
مولف دروغین )قالبی( فراتر نمی رود. البته کتاب آقای پرتوی آملی از این 
نیست.  درستی  کار  هم  مثلی  هر  برای  ریشه   تراشیدن  ولی  نیست  دست 
مگر آنکه با مطالعه در آثار گوناگون و تعمق در روایت های گوناگون، پاسخ 
قانع کننده ای برای ذهن انسان عصر اینترنت فراهم آوریم که »مو به درزش 

نرود!«

قدمت »لولو« بیش از 3 هزار سال است 
به نوشته ی جلد اول کتاب 20 جلدی تاریخ جامع ایران، باستان شناسان ضمن 
دامنه های  میانرودان )عراق کنونی( و  باستانی  کاوش در محوطه های 
رشته کوه زاگرس و دشت خوزستان و سواحل دریای خزر، اطالعات تازه 
از ورود آریایی ها به  از جمله، پیش  اند.  ای برای مورخان فراهم آورده 
فالت ایران، اقوام دیگری در این سرزمین زندگی می کردند و در شکل 
دادن به تمدن ایران زمین نقش داشته اند که عبارتند از: ایالمی ها، کاسی 
ها، لولوبی ها، گوتی ها، مانایی ها، اوارتوها، براهویی ها، غول ها، هیتی 

ها و میتانی ها 
در  ها  برپایی حکومت  دیرینگی  شناسی،  باستان  مدارک  و  اسناد  »بنابر 
فالت ایران به حدود هزاره ی سوم پیش از میالد باز می گردد. لولویی ها 
در نواحی زهاب کرمانشاه و شهر زور و سلیمانیه سکونت داشتند. در زبان 
اورارتویی، واژه ی لولو به معنی بیگانه و »دشمن« است. این واژه تا امروز 

نیز در زبان فارسی به همین معنی به کار می رود.
کهن ترین سند مربوط به این قوم، کتیبه ی »نرم سین« مربوط به 2500 
قبل از میالد است. این کتیبه شرح پیروزی نرم سین پادشاه اکد بر لولوبی 
هاست. اما مهمترین سند که فرایند تشکیل فرمانروایی را در میان قوم 
نشان می دهد، نقش مشهور »آنوبانی نی« فرمانروای لولوبی ها در سرپل 
ذهاب است. این کتیبه به سده بیست و دوم پیش از میالد تعلق داد. در 
این نقش، صحنه ی آوردن اسیران به نزد شاه، توسط الهه ی ایشتار نشان 
داده شده و نوشته ی کوتاهی به زبان اکدی همراه آن است که بنابر آن 
می توان استنباط کرد که لولوبیان در نیمه ی دوم هزاره ی سوم پیش 
از میالد، دارای دولتی بوده و جامعه ی طبقاتی داشته اند. این سند از آن 
جهت حائز اهمیت است که نشان می دهد، اندیشه ی شهریاری در میان 
تمدن های بومی فالت ایران سابقه ای کهن دارد. و بسیار فراتر از 2500 

سال است.«

و چرا لولو؟
نگارنده از یافته های جدید باستان شناسی و تاریخی، چنین استنباط می کند، 
سرزمین  این  به  ایران  فالت  بومی  اقوام  از  بیشتر  جمعیتی  با  که  ها  آریایی 
مهاجرت کردند، بی شک بر سر قلمروهای حاصلخیز با بومیان به رقابت و نزاع 
برخاستند. بدیهی است که برای تقویت روحیه سربازان خود کار فرهنگی را، 

همراه با جنگ پیش می بردند. 
برخی از اقوام و طوایف بومی که سیادت مهاجران را می پذیرفتند در فرهنگ 
میهمانان ناخوانده حل می شدند و از لحاظ نظامی، بخشی از ارتش آریایی ها 
می شدند ولی اقوامی که از در ستیز بر می آمدند، دشمن محسوب می شدند. 
خود،  خردسال  فرزندان  گوش  در  کودکی  از  نظامی  برتری  حفظ  برای  آنها 
رقبای بومی را دشمن خطرناک معرفی می کردند تا در جوانی که وارد ارتش 
آریایی می شوند، با خشم و نفرت دشمن را بکشند و کمترین تردیدی در این 
امر به خود راه ندهند. امکان دارد »لولوبی ها« که موفق شده بودند حکومت 
و  آمدند  به حساب می  ها  آریایی  مهمترین دشمنان  از  یکی  بدهند،  تشکیل 
لذا دستگاه فرهنگی مهاجران، نام لولوبی ها را به ذهن مادران سپردند تا در 
پرورش سربازان آینده همت گمارند و چه بسا واژه ی »لولو« برای سربازان 
آریایی، تداعی کننده ی دشمن و بیگانه ای بوده است که باید علیه او تا پای 
با توجه به قدمت چندهزار ساله ی واژه ی »لولو« به نظر می  جان جنگید. 
رسد، واژه ی فرانسوی لُُلو به معنی گرگ از سرزمین ایران وام گرفته شده باشد. 
زیرا شماری از آریایی های ساکن در فالت ایران به اروپا مهاجرت کرده اند و 
بسیاری از واژه های فارسی باستان را با خود به قاره ی سبز بردند و لذا امروزه 
در زبان های اروپایی به واژه هایی بر می خوریم که ریشه ی اصلی آنها فارسی 
است ولی به لحاظ تغییرات آوایی که در طول زمان برای هر زبانی رخ می 
دهد، تحول یافته اند. در این زمینه پژوهشگران زبان شناسی تحقیقات گسترده 
ای انجام داده اند و عالقمندان می توانند به کتابهایی که در این زمینه منتشر 
شده است مراجعه فرمایند. اما به عنوان نمونه می توان واژه ی برج فارسی را 

نام برد که در زبان های اروپایی به »بورگ« بدل شده است.
منابع:

ـ  )دوجلدی(  حکم  و  امثال  تاریخی  های  ریشه  ـ  مهدی  آملی،  پرتوی  1ـ 
انتشارات سنایی، چاپ ششم 1391

2ـ تاریخ جامع ایران )20 جلدی(ـ انتشارات مرکز دایرت المعارف اسالمی ـ 
چاپ اول 1393

برای نگارش بخش ایران باستان بیش از 60 نفر مورخان و استادان دانشگاه 
تالش کرده اند. مطالب این مقاله جلد اول )ایران باستان( مقاله ی »شهریاری 
در ایران باستان« تالیف محمود جعفری دهقی ـ صفحات 132 تا 141 مورد 

استفاده قرار گرفت.

ضرب المثل های کرمانی 
به قلم 

یحیی فتح نجات

سرویس ادبی کرمان امروز

نامی  مرثیه  سرایان  و  شاعران  از  یکی  کاشانی  محتشم 
کشورمان است. ترکیب بند مشهور او »باز این چه شورش 
است«، در مصیبت واقعه ی کربال و سید و ساالر شهیدان، 
است.  بسته  نقش  ایرانی  هر  در ضمیر  )ع(،  امام حسین 
نسبتا  مقبره ای  و  دارد  قرار  کاشان  در  این شاعر  آرامگاه 

باشکوه، با گنبدی فیروزه ای است. 
»شمس  به  ملقب  کاشانی  محتشم  علی  الدین  کمال 
الشعرای کاشانی«، در سال ۹۰۵ هجری در کاشان زاده 
شد. وی بیشتر عمر خود را در این شهر سپری کرد. او در 
دوران نوجوانی به تحصیل علوم دینی و ادبی پرداخت و 
سپس پا جاپای پدر، خواجه میر احمد، گذاشت و پیشه ی 

بزازی را انتخاب کرد. 
 در جوانی فنون شاعری را از »صدقی استرآبادی« آموخت 
قصیده،  چون  گوناگونی  قالب های  در  شعر  سرودن  به  و 

پادشاه  هم عصر  الدین  کمال  پرداخت.  مثنوی  و  غزل 
صفوی، شاه طهماسب، بود. وی به دربار این شاه راه یافت 
و مورد لطف او قرار گرفت. در ابتدا حتی در مدح شاهان 
نیز شعر سرود. شاه طهماسب، کمال الدین را به سرودن 
از  و پس  کرد  ترغیب  بیت  اهل  و مصائب  اشعار مذهبی 
سبک  در  شاعر  بزرگ ترین  به  کاشانی  محتشم  مدتی 
را  جدیدی  سبک  او  شد.  تبدیل  مذهبی  اشعار  و  مرثیه 
در سرودن مرثیه به  وجود آورد و شاگردانی همچون تقی 
الدین محمد حسینی، صرفی ساوجی، وحشتی جوشقانی 

و حسرتی کاشانی تربیت کرد.
غم  در  وی  می کند،  فوت  الدین  کمال  برادر  که  زمانی   
آن،  از  بعد  می سراید.  جانسوز  نوحه های  برادر  فراق 
مرثیه ای سوزناک در مصیبت ساالر شهیدان، امام حسین 
)ع( می سراید که هنوز هم پس از گذشته چند قرن، این 
شعر در عزاداری ها خوانده می شود. شاعران بسیاری نیز از 

ابیات این شعر در اشعار خود استفاده کرده اند:
باز این چه شورش است که در خلق عالم است

باز این چه نوحه و چه عزا و چه ماتم است
باز این چه رستخیز عظیم است کز زمین
بی نفخ صور خاسته تا عرش اعظم است

این صبح تیره باز دمید از کجا کزو
کار جهان و خلق جهان جمله درهم است

گویا طلوع می کند از مغرب آفتاب
کاشوب در تمامی ذرات عالم است

گر خوانمش قیامت دنیا بعید نیست
این رستخیز عام که نامش محرم است

در بارگاه قدس که جای مالل نیست
سرهای قدسیان همه بر زانوی غم است

جن و ملک بر آدمیان نوحه می کنند
گویا عزای اشرف اوالد آدم است

خورشید آسمان و زمین، نور مشرقین
پرورده ی کنار رسول خدا، حسین

در خواب  برادر  فوت  از  بعد  الدین  کمال  گفته می شود   
حضرت علی )ع( را می بیند که به او می فرماید چرا برای 

مصیبت  برای  ولی  می سرایی،  شعر  برادرت  مصیبت 
مهم ترین  این  شاید  نمی گویی؟  مرثیه ای  حسین  فرزندم 
باشد. حتی  این مرثیه ی جانسوز  محرک وی در سرودن 
ترکیب بند  این  ابیات  از  برخی  محتشم  می شود  گفته 
مشهور خود را در خواب از امیرالمومنین و حضرت ولی 

عصر )عج( گرفته است.
 محتشم کاشانی پس از سال ها سرودن شعر و مرثیه در 
هجری   ۹۹۶ سال  االول  ربیع  ماه  در  اطهار،  ائمه ی  باب 
خیابان  در  وی  آرامگاه  درگذشت.  کاشان  در  قمری 
محتشم کاشان و کوچه ی باغبان قرار دارد. مقبره ی وی 
در مساحتی بالغ بر ۸۰ متر ساخته شده است و بر مزارش 
سنگی از جنس مرمر در وسط بقعه قرار داده اند. بقعه ی 
دیوارهای  و  دارد  فیروزه ای  گنبدی  عالی قدر  شاعر  این 
بقعه آجری و مقرنس کاشی کاری شده است. روی دیوارها 
در  آرامگاه  این  است.  شده  نوشته  وی  اشعار  از  ابیاتی 
به  و  است  گرفته  قرار  کاشان  باریک  و  تنگ  کوچه های 

سختی می توان با اتومبیل به مقابل مقبره رفت.

نیم نگاهی به زندگی و آثار محتشم کاشانی، پدر مرثیه سرایی
شب آخر 

شب آخر امام مظلومان 
که از خیمه و برون بنشست

دور او حلقه وار اصحابش 
بنشست شسته از جان دست 

با کالمی ز شهد شیرین تر 
در دل شب به همرهان فرمود 

من ندارم سراغ به ز شما 
دوستانی به زیر چرخ کبود 
اینک ای جمع بند بیعت را 

باز کردم ز دست و پای شما 
تشنه لب کشته می شود فردا 

هر که باشد به دشت کرب و بال 
اندرین شام تار و ظلمانی 

هر کسی راه خویش گیرد پیش 
کار این لشکرست چون با من 

خویش می دانم و اعادی خویش
ناگهان اندر آن شب تار 

گفت عباس این چنین به جواب 
در رهت ای ولی پاک خدا 

تشنه لب جان دهیم بر لب آب 
زنده نگذاردم خدای بزرگ 
چون نباشی تو در میانه ما 

بی تو ما را حیات بی حاصل 
ای تو مقصر و جاودانه ما 

گفت عابس)1( که گر شوم مقتول 
در ره یاریت هزاران بار 

زنده گردم چو باز، خواهم کرد 
از سر صدق در رهت پیکار 

دیگری گفت چون توان کردن 
ترک یاری بسط پیغمبر

گر نماییم چون توان گفتن 
پاسخ او به عرصه محشر 

گفت مسلم )2( که تا نفس باقی است 
بر نداریم دست خود از جنگ 

بشکند وقت جنگ گر شمشیر 
می کنم جنگ در رهت با سنگ 

گفت قاسم که در رکابت مرگ 
هست شیرین تر از عسل در کام 

دست بتوان کشید از سر جان 
شد توان کشته در رکاب امام 

چون گذشتند جملگی از جان 
گفت با لحن دلنشین شه دین 

بنگرید از میان انگشتان 
جای خود در دل بهشت برین 

1ـ عابس ابن ابی شیب شاکری 
2ـ مسلم بن عوسجه

به قلم 
زنده یاد 
عبدالرضا 
افسری 

اهدای 
خون سالم 

اهدای زندگی

تاریخ : 98/6/16  شماره 2845آگهی مزایده

آگهی دعوت مجمع عمومی فوق العاده )نوبت سوم(
شرکت تعاونی مسکن کارمندان اداره کل منابع طبیعی استان کرمان با شناسه ملی 1۰۶3۰12۸4۵7 نظر به اینکه جلسه مجمع عمومی فوق العاده 
نوبت دوم مورخ ۹۸/۶/۹ این تعاونی به حد نصاب مقرر در اساســنامه و قانون شــرکتهای تعاونی نرســید به اطالع کلیه اعضا می رساند جلسه مجمع 
عمومی فوق العاده نوبت ســوم در ســاعت 1۰ صبح مورخ ۹۸/7/۸ در محل نمازخانه اداره کل منابع طبیعی استان کرمان تشکیل می شود از اعضای 
محترم دعوت می شود در جلسه فوق حضور بهم رسانند ضمنا اعضایی که مایلند حق حضور و رای دادن در مجمع را به نماینده تام االختیار واگذار 

نمایند تا تاریخ ۹۸/7/4 به اتفاق نماینده خود جهت تایید برگ نمایندگی به محل دفتر شرکت مراجعه نمایند. 
دستور جلسه: 1- ادامه فعالیت شرکت 2- انحالل شرکت 

هیات مدیره شرکت تعاونی مسکن کارمندان اداره کل منابع طبیعی 
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به قلم
ناصر فرهادی )پاژ(

قسمت هفدهم 
به نام خداوند جان و خرد 

کزین برتر اندیشه برنگذرد
در قسمت قبل از آخرین بانوی نامدار در تاریخ ایران قبل از حمله اعراب 
نوشتیم از این قسمت به بعد می پردازیم به زنانی که بعد از حمله به ایران 

جانفشانی کرده اند  ودر تاریخ کشور عزیزمان تاثیرگذار بوده اند.
کردن  سرنگون  و  ایران  به  اعراب  به  حمله  از  بعد  که  بانویی  اولین 
سلسله ساسانی برای دفاع از وطن جان خود را فدا کرده )بانو( نام دارد. 
او اولین زنی هست که بعد از سالها سکوت کشنده که سراسر مملکت را 
فراگرفته بود ندای آزادی خواهی را بلند کرد و علم طغیان را علیه اعراب 
برافراشت. حال این تاثیرگذاری در میدان نبرد بوده یا در فرهنگ سازی 
و یا در شعر و ادبیات و یا حتی دین مداری و غیره و بیان سرگذشت 
آنها می تواند الگو و راهنمایی برای بانوان ارزشمند ایرانی و جهان در 
از  افتخارات و تحوالت  اعتقاد دارم ریشه همه  باشد چون  حال حاضر 
مادر و زن شروع می شود که در آینده و سرنوشت آنها نقش اول را دارا 
می باشند و به قول بزرگان مبنای هر عمل بزرگی را مادران می نویسند 
و اوست که در دامن پرمهرش آینده را می سازد. اما هر چه در تاریخ 
بیابم در  تاثیرگذار  بانویی  از  از حمله اعراب نشانی  جستجو کردم بعد 
اوایل چیزی ندیدم. در سلسله طاهریان نامی از بزرگ بانویی برده نشده. 
ابومسلم  نهضت  حتی  نکردم  مشاهده  چیزی  هم  صفاریان  سلسله  در 
خراسانی هم که منبع الهامی بوده برای نهضت های دیگری چون سرخ 
جامگان بابک خرم دین و غیره و بانوی نام آوری را پیدا نکردم اولین 
بانویی که بسیار تاثیرگذار بوده است را در شروع قیام خرم دینان یافتم 
آنهم بانویی که اصالتی ایرانی دارد و از دودمان سلسله های ماقبل از 

حمله اعراب بوده است.
علل  مورد  در  است کمی  بپردازیم الزم  بانو  زندگی  به  اینکه  از  قبل 
حمله اعراب به ایران و هم چنین سلسله هایی که از شروع حمله اعراب 
علیه آنها تشکیل و پایه ریزی گردیدند و با مبارزات خودشان نام آور 

شدند را بررسی نماییم.
به  نزدیک  منطقه  چند  جز  ایران  به  حمله  اولیه  سالهای  در  اعراب   
مرزهای خود را نتوانستند تصرف کنند چون همه جا با مقاومت حکام 
محلی روبه رو می شدند و با توجه به اینکه خود آنها هم قصد تصرف 

توان  در  را  ایران  چون  وسیعی  کشور  اداره  و  نداشتند  را  ایران  کامل 
خودشان نمی دیدند. به همین جهت بعد از اینکه منطقه ای را تصرف 
در  خصوص  به  کردند  می  بیعت  محلی  حاکمان  همان  با  کردند  می 
سالهای اولیه حمله به ایران. یکی دیگر از علل پیروزی اعراب بر ایران 
به قول همایون کاتوزیان فساد دربار ساسانیان و مهاجرت جوانان ایرانی 
که از ظلم این سلسله به داد آمده بودند به کشورهای اطراف ایران و 
تعلیم دیدن و تحریک شدن توسط این کشورها بود ودیدیم با کمک 
اعراب قیام کردند و به جای کمک به پادشاهان ایران به نیروهای عرب 
اولین  ایرانیان را به آنها می آموختند.  با  پیوستند و راهکارهای مبارزه 
حمله اعراب در سال 633 میالدی و در زمان خالفت ابوبکر آغاز شد، در 
زمان عمر به اوج خود رسید و در زمان عثمان به سقوط کامل سلسله 
ساسانیان منجر شد. در سال 651 در زمان یزدگرد سوم آخرین پادشاه 
ایران اوج حمالت اعراب بود ولی تا آن زمان اعراب هنوز به جز قسمتی 
از سرزمین پهناور ایران جایی را تصرف نکرده بودند اما چون در قالب 
یک دین برتر از تجمل گرایی و ثروت اندوزی بیزار بود و همه انسانها را 
برابر می دانست و در تبلیغات خود ایران را به ایرانیان می گفت توانست 
روحیه مبارزه جویی را در بین خود ایرانیان هم به وجود بیاورد ولی با 
همه ی این تالشها قرن ها طول کشید تا بتواند فرهنگ سازی کرده و 
عده ای را با خود همراه نماید به همین دلیل هم افراد مختلف تشکیالتی 
را با عنوان نهضت های مقاومت در برابر اعراب تشکیل دادند و به صورت 
حکومتهای محلی با آنها به مبارزه برخاستند البته ایران پرسابقه ترین 
و ثروتمندترین کشور جهان بود. در طول تاریخ بارها و بارها مورد حمله 
و تجاوز کشورها و حتی صحرانشینان قرار گرفته بود و هر کدام برای 
مدتی بر ایران مسلط شده بودند مثل اسکندر و جانشینان یونانی که با 
تشکیل سلسله سلوکیان حدود یکصد سال به صورت حکومتهای کوچک 
و پراکنده به ایران حکومت کردند. در کشور باستانی ما بارها توران بر 
ایران پیروز شده بود یا مغوالن، تاتارها، سلجوقیان تیموریان. اما حمله 
به همین دلیل نهضت های  بود  تر  این حمالت گسترده  از همه  عربها 
ایرانی هم در مقابل آنها شکل می گرفتند و در برابر این تجاوزات مقاومت 
می کردند که ما به طور مختصر به آنها خواهیم پرداخت. حمله اعراب 
رود  جنوب  به  یورش  یک  با  ابتدا  شد  شروع  ایران  به  ابوبکر  زمان  در 
فرات و شهر حیره در غرب قلمرو ساسانیان )عراق فعلی( و آنجا را فتح 
کردند. سرانجام هم در نبرد قادسیه که سردار بزرگ ایران رستم فرخزاد 
فرماندهی سپاه ایران را بر عهده داشت پیروز شدند. به دنبال این پیروزی 
شهر تیسفون سقوط کرد و به تصرف اعراب درآمد اما عثمان بعد از عمر 
عالقه ای به تصرف فالت ایران را نداشت ولی خوان پرنعمت ایران سپاه 
اعراب را به طمع انداخته بود و برای کسب غنائم به تمام سرزمینهای 

ما حمله کردند و در سال 641 میالدی آخرین مقاومت ایران را درهم 
در سال  عاقبت  و  متواری شد  یزدگرد سوم  بردند.  بین  از  و  شکستند 
651 به دست آسیابانی در مرو کشته شد. اعراب بر دولت مرکزی پیروز 
شده بودند اصل مقاومتها از بین رفته بود ولی در هر گوشه ای ازمملکت 
سرداری با گردآوری سپاه و تشکیل حکومتهای محلی و قومی در برابر 
پراکنده  مبارزات  و  پارتیزانی  جنگهای  با  و  کردند  می  مقاومت  اعراب 
ضربات سهمگینی را به آنها وارد می نمودند. چندین سال طول کشید 
تا اعراب توانستند ایالتهای اصفهان، ری، فارس، آذربایجان، ارمنستان، 
حال  این  با  درآوردند.  تصرف  به  را  طبرستان  و  سیستان  خراسان، 
طبرستان تا حدود دویست سال در برابر اعراب مقاومت کرد و زیر سلطه 
آنها درنیامد و همانطوریکه قبال به صورت اشرافی اداره می شد این کار 
هر  به  اعراب  نوشتیم  قبال هم  بودند  به صورت مستقل  و  داشت  ادامه 
والیتی که می رفتند و پیروز می شدند برای اینکه اداره کردن آن والیت 
برایشان مشکل بود با حکام یا بزرگان آنجا قرارداد می بستند که هر سال 
مبلغی به عنوان جزیه پرداخت کنند و اداره امور و کسب این جزیه را 
برعهده خود آنها می گذاشتند. تا به هر شکلی که می توانند این مبلغ را 

از مردم خودشان وصول و به دارالخالفه ارسال نمایند.
حکام هر وقت نمی خواستند جزیه پرداخت کنند علیه خلیفه دست 
 651 سال  سوم  یزدگرد  مرگ  زمان  تا  مورد  این  و  زدند  می  قیام  به 
میالدی ادامه و بعد از آن هم بیشتر و بیشتر شد ولی بعد از مرگ او 
به  اعراب  ظلم  که  گاهی  بود  شده  محدود  مدتی  برای  مردم  مقاومت 
حد نهایت می رسید و حوصله مردم سر می رفت عصیان می کردند. 
مورخان نامی علت اعراب به ایران را چندین مورد می دانستند که با 
توجه به اینکه مطالب و مبانی مقاالت ما تاثیرگذاری زنان است از آن 
می گذریم و به آن نمی پردازیم حال از اولین بانوی مبارز ایرانی )بانو( 
که با دالوری و شجاعت علیه متجاوزین قد علم نموده و بیست سال در 
برابر آنها مقاومت کرد می نویسیم. بانو کیست؟ زنی که زندگی او سراسر 
ماجراهای پرحماسه بود او هیچگاه در برابر اعراب شکست نخورد و پا 
به پای همسرش در مبارزات شرکت می کرد و اگر خیانت داخلی افراد 
خودی و توسط یکی از سرداران خود گروه بابک خرم دین نبود مطمئنا 
بانو و گروهش می توانستند در برابر اعراب پیروز کامل باشند و الاقل 

قسمت اعظمی از وطن اشغال شده را آزاد می کردند. 
اکثر  گفته  برخالف  گردد  اعالم  که  است  توضیح  به  الزم  اینجا  در 
فارسی  سلمان  را  گرویده  اسالم  به  که  ایرانی  فرد  اولین  پژوهندگان، 
معرفی کرده اند، اولین فردی که به اسالم گروید بانویی اصفهانی بود به 
نام ام الفاریسه البته این لقب را حضرت محمد )ص( بر او نهاده بودند. 
هجرت  مکه  به  اصفهان  از  محمد  حضرت  نهضت  ابتدای  در  بانو  این 

کرده است و خودش را به حضرت نزدیک نموده و در واقع از تعالیم 
ایشان بهره مند شده عبداهلل ابن عباس از قول خود سلمان پارسی نقل 
می کند زمانی که سلمان سفری به مدینه نموده در آنجا با بانویی که 
را به خدمت  بود آشنا می گردد و سلمان  اویعنی اصفهانی  همشهری 
حضرت محمد می برد و با پیامبر آشنا می نماید البته عده ای نیز اولین 
مالقات سلمان با این بانو را در مدینه ذکر کرده اند. در کتاب )اعیان 
الشیعه( ذکر شده سلمان می دانسته که یکی از زنان همشهری او به 
حجاز آمده در آنجا پرس و جو می کند تا او را می یابد و از او کمک 
می گیرد تا خدمت پیامبر برسد. دکتر محمدحسین ریاحی ذکر کرده 
در  و  بوده  زیاد  زمینهای  دارای  که  ایران  متمدن  و  گسترده  سرزمین 
شکل گیری و گسترش مکاتب مختلف نقش داشته و باعث شکل گیری 
نهضت های مختلف بوده است و علت شکل گیری مقاومتها در این است 
چون اعراب به صورت بدوی و در دشتهای وسیع و هموار زندگی می 
کردند و نیروهای آنها همیشه در صحراها بوده است. راه و رسم و تکنیک 
مبارزه در کوهستانها را نمی دانستند برعکس آنها. ایرانیان از قدیم االیام 
بیشتر مبارزات خود را در بلندی ها و در کوهها انجام می دادند و راه 
های مبارزات پارتیزانی را به خوبی می دانستند و ریشه این نوع مبارزات 
از قرنها قبل و در زمان سلسله اشکانیان یا پارتها به اوج رسیده بود و با 
همین نوع مبارزات در اکثر جنگ های خود با یونانیان و رومیان پیروز 
میدان بوده اند و کال این سبک مبارزه را آنها ابداع کرده اند و قیام آنها 
هنوز هم معروف است به )جنگهای پارتیزانی( و به طور کلی این نوع 
مبارزات از دوران اردو و سورنا سردار معروفش به شکل بسیار منظمی 
بود و آنها توانستند با همین نوع جنگها حدود چهارصد و هفتاد و پنج 
سال در ایران و آسیا سلطنت کرده و بر نیمی از جهان حکومت نمایند 
یکی از مهمترین شیوه های نبرد سرداران و مبارزان ایرانی این بود، با 
عده کمی نیرو که داشتند با لشکر اعراب می جنگیدند. بابک خرمدین 
با همین سبک و سیاق مبارزه می کرد. قبال نوشتیم  حدود 23 سال 
که اگر خیانت یکی از سردارانش نبود امکان پیروزی و مقابله را اعراب 
با او نداشتند. از اوایل قرن سوم هجری اولین مبارزه را طاهربن حسین 
یکی از سرداران مامون عباسی که از طرف او به امارت خراسان منصوب 
شده بود آن هم به دلیل فشارهایی که برای دریافت مالیات و جزیه بر 
هموطنانش تحمیل شده بود آغاز کرد. او علیه خلیفه و عواملش دست 
با  به طغیان زد در آن زمان هنوز هیچ کس جرات مبارزه و مخالفت 
اولین  و  کرد  شروع  را  مهم  این  حسین  بن  طاهر  و  نداشت  را  اعراب 
حکومت مستقل ایرانی را بعد از اعراب تشکیل داد او حکومت طاهریان 

را به وجود آورده شهر بلخ را هم به عنوان پایتخت خودش برگزید.
ادامه دارد ...

زنان تاثیرگذار در تاریخ ایران 

سرویس دین و مذهب کرمان امروز

یکی از مهمترین اهداف قیام امام حسین )ع( تشکیل حکومت اسالمی بود. 
امام حسین )ع( برای اینکه صرفا به شهادت برسد به کربال نیامد بلکه در پی 

اهدافی از جمله تشکیل حکومت اسالمی عزم کربال کرد
برای  حسین)ع(  جوان،امام  خبرنگاران  باشگاه  وبگردی  گروه  گزارش  به 
قیام کربالاهداف بزرگی داشتند که در ادامه به 10 هدف اصلی ایشان اشاره 

خواهیم کرد:
هدف اول: اصالح امت

امام حسین )ع( در وصیتنامه ای کوتاه، اما بسیار پرمحتوا به برادرش محمد 
حنفّیه می نویسد:" من از سر هوا و هوس قیام نکردم و قصد افساد و ظلم به 
دیگران هم ندارم،) و در پی پست و مقام و مال دنیا هم نیستم( بلکه به منظور 

اصالح امت جّدم قیام کرده ام."
هدف دوم: امر به معروف و نهی از منکر

این هدف، هم در کلمات امام حسین )ع( آمده است و هم اصحاب آن حضرت 
به آن اشاره کرده اند و هم پیروان او و شیفتگان حضرتش در زیارتنامه ها آن 

را زمزمه می کنند.
امام حسین )ع( در وصیت نامه اش خطاب به محمد حنفّیه فرمود:" هدف 
من از قیام امر به معروف و نهی از منکر است." درزیارتنامه های مربوط به امام 
حسین )ع( از جمله زیارت وارث می خوانیم :" شهادت می دهم که تو "امام 
حسین )ع(" نماز را بپا داشتی، و زکات را پرداختی و امر به معروف و نهی 

ازمنکر کردی و تا هنگام شهادت از خدا و رسولش اطاعت کردی."
هدف سوم: احیای سنت پیامبر اکرم )ص(

اسالم  پیامبر  و سنت  به کتاب خدا  را  فرماید:" شما  )ع( می  امام حسین 
دعوت می کنم چرا که سنت رسول خدا را میرانده و بدعت را احیا کرده اند." 
و درجای دیگر خطاب به برادرش محمد حنفّیه می فرماید:" می خواهم امر 

به معروف و نهی از منکر کنم و طبق سنت جد و پدرم عمل نمایم."
هدف چهارم: حمایت از حق و مبارزه با باطل

امام حسین )ع( پس از رو به رو شدن با لشکر حّر می فرمود:" ای یاران من! 
آیا نمی بینید که حق فراموش شده و وباطل صحنه جامعه را فرا گرفته است؟ 
در چنین شرایطی انسان مومن باید ) در مسیر زنده کردن حق و میراندن 

باطل( آماده لقای الهی باشد."
هدف پنجم: تشکیل حکومت اسالمی

یکی از مهمترین اهداف قیام امام حسین )ع( تشکیل حکومت اسالمی بود. 
امام حسین )ع( برای اینکه صرفا به شهادت برسد به کربال نیامد بلکه در پی 
کربال کرد؛ هر چند که می  عزم  اسالمی  تشکیل حکومت  از جمله  اهدافی 
دانست در پایان شهید می شود. در جمله ای از آن حضرت می خوانیم:" بار 
خدایا! تو خوب می دانی که انقالب و نهضت من به خاطر حکومت و سلطنت 
بر مردم و دستیابی به زرق و برق دنیا نبوده بلکه هدف من از حکومت، ارائه 
معالم و نشانه های دینت به مردم ، و اصالح بالد و شهرها و ایجاد امنیت برای 

بندگانت و عمل به فرایض و سنتها و احکام توست."
هدف ششم: مبارزه با جهل

یکی دیگر از اهداف قیام امام حسین )ع( که در زیارت اربعین به آن اشاره 
شده مبارزه با جهل و نجات مردم از ضاللت و گمراهی است. در این زیارت 
و  ایثار  نهایت  و  داد)  تو  راه  در  را  قلبش  خون  حسین  امام   "  : می خوانیم 
فداکاری را کرد( تا بندگانت را از جهل ونادانی و حیرت و سرگردانی نجات 

دهد".
هدف هفتم: اجرای عدالت

امام حسین )ع( می فرماید:" رسول خدا )ص( فرمود: هر کس حاکم ظالمی 
را مشاهده کند که ) در اثر ظلم و جور( محرمات الهی را حالل شمرده و عهد 
و پیمان های الهی را شکسته و با سنت و سیره رسول خدا مخالفت کرده و 
درمیان بندگان خدا با گناه ودشمنی عمل می کند و در مقابل چنین حاکم 
ستمگری هیچ گونه عکس العمل گفتاری یا رفتاری از خود بروز ندهد خداوند 

چنین انسانی را در جایگاه همان ظالم ستمگر داخل می کند."
هدف هشتم: مقام شفاعت عظما

از  بعد  انجام می شود  زیارت عاشورای حسینی  پایان  در سجده ای که در 
حمد و ستایش خداوند، خدا را به سبب تحمل مصیبت آن حضرت شکر می 
گوییم، سپس عرضه می داریم :" خدایا شفاعت حسین را روز ورود در صحنه 
با  محشر به من روزی کن، خداوندا گام های مرا از روی صدق نزد خودت 
اوکردند."  تقدیم  را  یارانی که خون خود  بدار همان  ثابت  یارانش  و  حسین 
جلوه های  پاکش  تربت  در  شفا  بودن  و  حضرت  آن  قبه  زیر  دعا  استجابت 

دیگری از این شفاعت عظمی است.
هدف نهم: افشای چهره منافقان

خطر منافقانه بنی امیه که در لباس خالفت اسالمی همه مقدسات اسالم 
را زیر پا گذاشته و یکی را پس از دیگری محو می کردند همچنین جمعی از 
کوفیان پرمدعای منافق که بر امام حسن )ع( به خاطر صلحش آن همه ایراد 

کرده و تقاضای قیام از امام )ع( می کردند می بایست رسوا می شد.
هدف دهم: امتحان گسترده مسلمین

پاکباز آن حضرت  از شیعیان پرادعا و کم محتوا که خود را فدایی  بعضی 
می پنداشتند باید در کوره امتحان فرو می رفتند و بازماندگان صحابه و یاران 
پیامبر که بارها وصف امامان حسن )ع( و حسین )ع( را از ایشان شنیده بودند 
و کسانی که آرزو می کردند در جنگ های بدر و احد در خدمت آن حضرت 
بوده و شربت شهادت می نوشیدند و آنها که تأسف می خوردند که ای کاش 
در رکاب علی )ع( با "ناکثین " و " قاسطین " و "مارقین " پیکار می کردند 
همه و همه باید به امتحان فراخوانده می شدند و لذا قیام سید الشهدا آزمونی 
بیرون  پاک  اندکی  تنها  بزرگ  آزمون  کوره  ین  ازا  ولی  بود؛  آنها  همه  برای 
آمدند. امام )ع( در پاسخ کسی که عرضه داشت ایشان به کربال نرود، فرمود :" 
اگر در مکان خود اقامت کنم پس این خلق بخت برگشته به چه چیز امتحان 

شود و به چه چیز آزموده گردد؟".

ده هدف اصلی امام حسین)ع( برای قیام
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مرگ دلخراش دختر 
اصفهانی جلوی چشم مردم

ملک شهر  ملت  پارک  استخر  در  ساله، جمعه شب   ۲ ای  بچه  دختر 
اصفهان غرق شد.

مدیر روابط عمومی مرکز حوادث و فوریت های پزشکی استان اصفهان 
اعزام  به محل  بیمارستانی  پیش  اورژانس  امدادی  واحد   ۲ کرد:  اظهار 
شد. عباس عابدی افزود: تکنسین های اورژانس ۱۱۵ در محل مشغول 
بیمارستان غرضی  به  را  او  و  دختربچه شدند  این  ریوی  قلبی،  احیای 
اصفهان منتقل کردند اما عملیات احیاء، موفقیت آمیز نبود. دلیل بروز 

این حادثه هنوز مشخص نیست و در دست بررسی است. 

نجات از چوبه دار 
به حرمت ماه محرم

پسر جوان که به جرم قتل یک مغازه دار به قصاص محکوم شده بود 
با رضایت خانواده مقتول از مجازات مرگ نجات یافت.

مغازه  که  فرید  شد.  شروع  قبل  سال  سه  از  پرونده  این  به  رسیدگی   
دار بود به در خانه مسعود رفت تا طلبش را وصول کند او مدعی بود 
مادر مسعود اجناسی از مغازه آن ها خریده و پولش را نداده است و باید 
هرچه زودتر بدهی خود را تسویه کنند. اما مسعود زیربار نرفت و همین 
موضوع عامل درگیری بین دو پسر جوان شد و در این میان فرید با 

ضربه های چاقوی مسعود به قتل رسید.
همزمان با دستگیری مسعود وی به قتل اعتراف کرد و در شعبه یکم 
دادگاه کیفری استان البرز به ریاست قاضی هدایت رنجبر و با حضور دو 

مستشار تحت محاکمه قرار گرفت.
بدین ترتیب مسعود با درخواست اولیای دم مبنی بر قصاص متهم و با 
حکم قضات دادگاه به قصاص محکوم شد و مدتی بعد نیز این حکم در 

دیوان عالی کشور تأیید شد و وی در یک قدمی چوبه دار قرار گرفت.
پس از آنکه پرونده به شعبه ششم اجرای احکام استان البرز به ریاست 
سازش  و  صلح  واحد  مسئوالن  شد  فرستاده  عنبری  محمد  قاضی 
برای  را  استان تالش خود  نیکوکاران  از  نفر  با کمک چند  دادگستری 
با  جلب رضایت خانواده مقتول آغاز کرده و سرانجام پدر و مادر فرید 
توجه به ایام سوگواری ساالر شهیدان و به حرمت ماه محرم حاضر به 
گذشت شده و مسعود را بخشیدند. قاضی عنبری در این باره به خبرنگار 
گفت: بی تردید لذتی که در عفو هست در انتقام نیست. در بسیاری از 
مراسم اجرای حکم شاهد هستیم که خانواده قاتل قبل از اجرای حکم 
داغ  و  می گیرند  آرامش  کنند  قصاص  را  متهم  اگر  می کنند  احساس 
وقتی  و  افتاده  اتفاق  ماجرا  این  برعکس  اما  می یابد،  التیام  فرزندشان 
چرا  که  می شوند  وجدان  عذاب  و  ناراحتی  دچار  کردند  اعدام  را  متهم 
جان یک انسان را گرفته اند. وی در ادامه با اشاره به اینکه وقوع حوادثی 
خانواده هاست،  و  جامعه  در  خشونت گرایی  دهنده  نشان  دست  این  از 
به  افراد  و  دارد  بیشتری  رواج  خشونت  فرهنگ  که  مناطقی  در  گفت: 
شکل مستمر در معرض خشونت های کالمی و رفتاری قرار دارند چنین 
جنایت هایی رخ می دهد. مشکالت جوانان نظیر سرخوردگی و ناامیدی 
نسبت به آینده، کار، ازدواج و محدودیت ها و محرومیت ها می توانند در 
افزایش این معضالت نقش مهمی ایفا کنند، بنابراین در وهله اول این 
مشکالت ریشه در خانواده و سپس در رواج مصادیق خشونت در سطح 

اجتماع دارد.
وی درخصوص افزایش وقوع چنین حوادثی در آینده هشدار داد و گفت: 
تدابیر آموزش و پرورش، ایجاد شادی و نشاط اجتماعی، کاهش خشونت 
و پرخاشگری در سطح اجتماع، تقویت نقش تربیت خانوادگی، حرکت به 
سمت اعتقادات، باور های مذهبی و حفظ حرمت ها و ارزش ها می تواند 

این مسائل را کاهش دهد.

رئیس پلیس آگاهی نیروی انتظامی :

آگهی فروش اعضای بدن 
کودکان کذب است   

 والدین کودکان را در خودرو تنها نگذارند
 

 حوادث رکنا: رئیس پلیس آگاهی نیروی انتظامی گفت: قاچاق اعضای 
کنون  تا  مواردی  چنین  و  ندارد  صحت  و  است  کذب  کودکان  بدن 

نداشته ایم.
این سئوال که در فضای  به  پاسخ     سردار محسن حسن خانی در 
مجازی کانال هایی وجود دارد که به تبلیغ فروش اعضای بدن انسان و 
در مواردی اعضای بدن کودکان مبادرت می کنند که این مساله سبب 
شده تا برای والدین نگرانی ایجاد شود، آیا چنین موضوعی در کشور 
هیچ  افزود:  اید؟  کرده  دستگیر  رابطه  این  در  را  افرادی  و  دارد  صحت 
این زمینه امسال و طی سال گذشته در پلیس آگاهی  پرونده ای در 

تشکیل نشده است و این موضوع کذب است.
وی افزود: پرونده کودک ربایی داشته ایم و در برخی موارد دیده شده که 
با دیدن  والدین فرزندان خود را داخل خودرو می گذارند و ماموران ما 
چنین مواردی به والدین تذکر و هشدار می دهند که به هیچ عنوان 
بنیتا  حادثه  مثل  ای  حادثه  تا  نگذارند  تنها  خودرو  در  را  خود  فرزندان 

تکرار نشود.
بنیتا دختر ۸  ماهه ای بود که صبح پنجشنبه ۲۹ تیر ۱۳۹۶، در حالی 
که درون خودروی پراید پدرش بود، ربوده شد و پس از ۶ روز، در بامداد ۴ 
مرداد، جسد او پیدا شد. کودکی که ۶ روز داخل خودروی به سرقت رفته 
پدرش با شیشه های بسته و درهایی که قفل نبودند در کنار خیابانی 

خلوت از گرسنگی و تشنگی جان داد.
وی ادامه داد: هفته ای یک یا دو مورد مشاهده می شود که والدین، 
همواره  باید  هموطنان  گذارند.  می  تنها  خودرو  داخل  را  خود  فرزندان 
راحتی  به  هشدارها  این  کنار  از  و  بگیرند  جدی  را  پلیس  هشدارهای 

عبور نکنند.
تامین  بیمارستان های  از  یکی  در  نوزادی  ربوده شدن  به  حسن خانی 
اجتماعی شهریار اشاره کرد و گفت: دوربین های بیمارستان صحنه ای 
را ثبت کرده که خانمی به راحتی وارد بیمارستان می شود و نوزادی را 
با خود می برد. وقتی از این موضوع باخبر شدیم با دستور ویژه موضوع 
پیگیری شد و با اقدامات پلیسی عرصه را بر سارق تنگ کردیم تا نوزاد 
را در جای مشخص رها کند درنهایت کودک ربا در روز بعد توسط پلیس 

دستگیر شد.
جدی  را  پلیسی  هشدارهای  و  باشند  آگاه  باید  والدین  داد:  ادامه  وی 
بگیرند همان طور که گفته شد امسال به دو سه مورد برخورد کردیم که 
سارق، خودرو را همراه با کودک دزدیده است که خوشبختانه با اقدام به 

موقع پلیس این افراد نتوانستند به اهداف خود برسند.

معاون برنامه ریزی و توسعه منابع وزارت آموزش و پرورش خبر داد:
۱۸ هزار سهمیه استخدامی برای آموزش و پرورش

و  آموزش  وزارت  منابع  توسعه  و  برنامه ریزی  معاون 
این  نفری  اعالم سهمیه ۱۸ هزار و ۳۹  پرورش ضمن 
دستگاه های  استخدامی  فراگیر  آزمون  در  وزارتخانه 
اجرایی در آبان ۹۸ گفت: مابه التفاوت افزایش حقوقی 
شهریور  حقوق  با  جدید  احکام  طبق  دانشجومعلمان 

واریز می شود.
درباره  ایسنا  با  وگو  گفت  در  ترکمن  الهیار  علی 
سهمیه وزارت آموزش و پرورش در آزمون استخدامی 
اعالم  طبق  است  قرار  که  کشور  اجرایی  دستگاه های 

سازمان امور اداری و استخدامی در نیمه دوم آبان ماه 
شود  برگزار  کشور  سراسر  در  همزمان  به طور   ۱۳۹۸
نفر سهمیه  و ۳۹  هزار  آزمون ۱۸  این  در  کرد:  اظهار 

داریم.
وی افزود: از این تعداد ۱۲ هزار نفر طبق اساسنامه ماده 
۲۸ دانشگاه فرهنگیان جذب می شوند که فارغ التحصیل 
در  پذیرفته شدن  از  و پس  دیگر هستند  دانشگاه های 
آزمون، در دوره های یک ساله صالحیت حرفه ای معلمی 

شرکت می کنند سپس وارد نظام آموزشی می شوند.

و  آموزش  وزارت  منابع  توسعه  و  برنامه ریزی  معاون 
پرورش با بیان اینکه ۲۰۰۰ سهمیه خاص سیستان و 
بلوچستان داریم که در جهت ارتقای عدالت آموزشی و 
تامین نیروی مورد نیاز این استان اخذ شده است،گفت: 
۴۰۳۹ مجوز استفاده نشده سال های قبل نیز باقی مانده 
می شود.  افزوده  ما  سهمیه های  سرجمع  به  که  است 
و  می شود  منتشر  شهریورماه  اواخر  در  آزمون  دفترچه 
تمام کسانی که به حرفه معلمی عالقه مند و حائز شرایط 

هستند می توانند ثبت  نام و در آزمون شرکت کنند.

برای  افزایش حقوق  اعمال نشدن  الهیار درباره علت 
شده  داده  ماه  مرداد  در  آن  وعده  که  دانشجومعلمان 
بود نیز اظهارکرد: طبق برنامه، نگارش حقوق ارسال و 
فرایند صدور احکام انجام شد؛ قرار بود این افزایش با 
حقوق مرداد ماه اعمال شود اما از آنجا که ماهانه ۲۰ 
نقدینگی  کمبود  دلیل  به  دارد  بارمالی  تومان  میلیارد 
در خزانه موفق نشدیم این کار را انجام دهیم ولی این 
مبالغ با حقوق شهریورماه حتما واریز می شود و ظرف 

دو سه ماه معوقات را تسویه می کنیم.

»ندا  دکتر  سرپرستی  به  استرالیایی  پژوهشگران 
درمان  برای  دارند  سعی  ایرانی  دانشمند  میرزاده« 
سرطان، از مولکول های مهندسی شده طال استفاده 

کنند.
کسسپرس،  مدیکال ا از  نقل  به  و  ایسنا  گزارش  به 
فناوری  سلطنتی  »موسسه  پژوهشگران 
ملبورن«)RMIT( استرالیا، مولکول های مبتنی بر طال 
که می توانند بدون آسیب  کرده اند  را طوری مهندسی 
را  به سلول های سالم، سلول های سرطانی  رساندن 
برای  را  راه  می تواند  پژوهش  این  دهند.  قرار  هدف 

کند. کمتر هموار  کشف داروهایی با عوارض جانبی 
که  داده اند  نشان  بالینی  پیش  پژوهش های 
مولکول های طال می توانند تا ۲۴ برابر بیشتر در از بین 
پژوهشگران  باشند.  موثر  سرطانی،  سلول های  بردن 
باور دارند تاثیر این مولکول ها، به مراتب از داروهای 
در   )cisplatin( »سیس پالتین«  جمله  از  سرطان  ضد 

مهار رشد تومور بیشتر است.
انتخاب شده  مولکول های طال می توانند سلول های 
می توانند  نتیجه  در  دهند؛  قرار  هدف  را  نظر  مورد  و 
کشف  زمینه  در  پیشرفت  برای  خوبی  گزینه های 
سلول های  بردن  بین  از  بدون  که  باشند  داروهایی 

سالم، سرطان را از بین می برند.
گی های مقاومتی  مولکول های مصنوعی معموال با ویژ
کمک می کند؛  که به حفظ تاثیر آنها  ساخته می شوند 
این  شیمی درمانی،  انواع  از  بسیاری  که  حالی  در 

گی را ندارند. ویژ
فعال  مولکول  نوع  چهار  پروژه،  این  در  پژوهشگران 
کرده اند و جزئیاتی در مورد عملکرد  را معرفی  زیستی 
ارائه  سرطانی  سلول  نوع  پنج  به  مقابله  در  آنها 

داده اند.
سرپرست   ،)Neda Mirzadeh(»میرزاده »ندا  دکتر 
ملبورن  فناوری  موسسه  مولکولی  مهندسی  گروه 

با  شیمی درمانی  مورد  در  که  محدودیت هایی  گفت: 
یافتن یک  به  نیاز  فلزات وجود دارد، معموال موجب 

جایگزین بهتر می شود.
به  اخیر،  دهه های  طی  پژوهشگران  افزود:  وی 
سرطان  درمان  زمینه  در  بزرگی  دستاوردهای 
 ۹.۵ از  بیش  ساالنه  هنوز  بیماری  این  اما  رسیده اند 
میلیون نفر را در جهان از بین می برد و دومین دلیل 
داروهای  گرچه  ا است.  جهان  در  میر  و  مرگ  بزرگ 
مبتنی بر فلزات، موفقیت هایی را در نجات بیماران به 
دست آورده اند اما تاثیر آنها به خاطر عوارض جانبی، 
محدود  دارو،  برابر  در  تومورها  مقاومت  و  کم  ثبات 
ایم،  کرده  طراحی  ما  که  طالیی  مولکول های  است. 
نشان  پژوهش  این  نتایج  دارند.  بیشتری  ثبات 
که احتماالتی باورنکردنی در مورد پیشرفت  می دهند 
می توانند  که  دارد  وجود  سرطان  جدید  درمان های 

قدرت و دقت باالیی داشته باشند.

بالینی  پیش  آزمایش های  در  طال،  مولکول های 
برابر  در  را  باالیی  سلولی  سمیت  و  شدند  آزمایش 
سرطان های پروستات، پستان، مالنوما و روده بزرگ 
نشان  حیوانات  روی  آزمایش  دادند.  نشان  خود  از 
می تواند  طال  مولکول های  کمک  با  درمان  که  داد 
که  حالی  در  کند؛  مهار  درصد   ۴۶.۹ تا  را  تومور  رشد 
کردن را دارد. سیس پالتین، تا ۲۹ درصد توانایی مهار 

آنزیم  نوعی  فعالیت  می توانند  طال  بر  مبتنی  ترکیبات 
در  نیز  را   )TrxR(»ردوکتاز »تیوردوکسین  به  موسوم 
سرطان  رشد  با  که  کنند  مهار  سرطانی  سلول های 
مولکول های  است.  ارتباط  در  دارو  برابر  در  مقاوت  و 
به  که  دارند  نیز  التهابی  ضد  مهم  گی های  ویژ طال، 
کاربرد آنها در درمان بیماری های مزمن  تاثیر درمانی و 

کمک می کند. التهابی از جمله التهاب مفصل 
 Chemistry - A European« مجله  در  پژوهش،  این 

Journal« به چاپ رسید.

یک زن ۷۳ ساله در ایالت آندراپرادش در جنوب هند 
دختران دوقلو به دنیا آورده است.

کمک لقاح مصنوعی باردارشده بود، با  که به   این زن 
کرد.  سزارین زایمان 

مانگایاما  نام  به  زن  این  پزشک  سانکار،  اما  دکتر 
در  نوزادان  و  مادر  گفت:  است،  ساله   ۷۳ یاراماتی 

شرایط جسمانی خوبی هستند.
که ۸۲ سال  که او و همسرش  گفت   مانگایاما یاراماتی 
سن دارد همیشه در آرزو ی داشتن فرزند بودند، اما 

تا به حال به آرزویشان نرسیده بودند.
آمدن  دنیا  به  از  پس  راجارائو  ماسیتاراما  او  همسر 

گفت: »ما بسیار خوشحال هستیم.« نوزادان 
دچار  دوقلوها(  )پدر  رجارائو  بعد  روز  یک  درست  اما 
کنون در بیمارستان  گهانی شد و هم ا سکته مغزی نا

تحت درمان است.
اتفاقی  باال  سن  خاطر  به  گر  ا شد  پرسیده  رجارائو  از 
مراقبت  کودکان شان  از  کسی  چه  بیفتد  آن ها  برای 
گفت: هیچ چیز در دست ما  کرد. او در پاسخ  خواهد 
همه  می افتد.  بیفتد  بخواهد  که  اتفاقی  هر  نیست. 

چیز در دست خدا است.
داشتن فرزند برای این زوج مهم بود وخانم یاراماتی 
به عنوان  او  از  زندگی شان  که در دهکده محل  گفته 

خانم بی فرزند نام می بردند.
پزشکان  و  کردیم  امتحان  بارها  ما  کرد:  اضافه  وی 
بی شماری را دیدیم. به همین خاطر این شادترین 
زن  یک  نیز   ۲۰۱۶ سال  در  است.  من  زندگی  زمان 
که باالی ۷۰ سال سن  کور  هندی دیگر به نام دالیندر 

داشت، پسری به دنیا آورد.

دانشمند ایرانی در جستجوی درمان طالیی سرطان

زنی ۷۳ ساله در هند دوقلو زایید

خبر

سرقت ۹ هزار دالری منشی و کارمندان اخراجی
کارمند  دو  همدستی  با  که  تجاری  شرکت  منشی 
هزار   ۹ شرکت  رئیس  کردن  بیهوش  از  پس  اخراجی 
دالر سرقت کرده بودند از سوی پلیس دستگیر شدند.

تیر  ششم  ایران،  از  نقل  به  اقتصادآنالین  گزارش  به 
امسال، رئیس یک شرکت تجاری خصوصی با مراجعه 
به شعبه سوم دادسرا ناحیه ۳۴ تهران از سرقت اموالش 
خبر داد و گفت: در دفتر کارم مشغول رسیدگی به امور 
دفتری بودم که از منشی ام به نام »سیمین« درخواست 
یک فنجان قهوه کردم ولی پس از نوشیدن قهوه دچار 
متوجه  آمدم  به هوش  وقتی  شدم  بیهوش  و  سرگیجه 
تلفن  گوشی  دستگاه   ۲ نقد،  ارز  دالر  هزار   ۹ شدم 
همراه، یک عدد ساعت مچی طال، یک رشته گردنبند 
طال و برخی تجهیزات از شرکت سرقت شده بود هر چه 

با منشی تماس گرفتم، پاسخ نمی داد.
پایگاه  رئیس   - عزیزخانی«  »علی  کارآگاه  سرهنگ 
هشتم پلیس آگاهی پایتخت در تشریح این خبر بیان 
کرد: با توجه به اظهارات مالباخته و سرنخ های موجود، 

مأموران متوجه شدند که منشی شرکت به همراه یکی 
به  اقدام  »علی«،  به نام  شرکت  اخراجی  کارمندان  از 
بیهوش کردن رئیس خود کرده و اموالش را به سرقت 
برده اند. بالفاصله تمامی مدارک کارمندان شرکت مورد 
و  زن  هم  با  آنها  شد  مشخص  که  گرفت  قرار  بررسی 
محل  از  علی  سرقت  از  قبل  روز   ۲ و  هستند  شوهر 
سرقت  به  احتماالً  مسأله  همین  و  شده  اخراج  کارش 
منتهی شده است.  در تحقیقات بعدی محل اختفای 
تیم های  بالفاصله  و  شد  شناسایی  سارق  زوج  این 
عملیاتی به محل اعزام شدند که مشخص شد آنها روز 
کرج  مهرشهر  به  و  کرده  کشی  اسباب  محل  از  قبل، 
نقل مکان کرده اند. در بررسی های تکمیلی مشخص شد 
از کارمندان اخراجی  با یکی دیگر  این زوج سارق  که 
شرکت به نام »تقی« نیز در ارتباط هستند که او نیز در 

این پرونده سرقت همدست آنها است.
عنوان  پایتخت،  آگاهی  پلیس  هشتم  پایگاه  رئیس 
داشت: با هماهنگی از سوی پلیس آگاهی استان البرز 

شد  شناسایی  کرج  مهرشهر  در  سارقان  این  مخفیگاه 
را  سارق  زوج  این  شدند  موفق  عملیاتی  تیم های  و 
تهران  جنوب  محدوده  در  را  تقی  و  مخفیگاهشان  در 
دستگیر کنند.  متهمان اظهار داشتند که پس از اخراج 
از شرکت با همدستی هم نقشه سرقت را کشیده بودند. 
پایان  در  پایتخت،  آگاهی  پلیس  هشتم  پایگاه  رئیس 

خاطرنشان کرد: با اعتراف متهمان به جرم خود، اموال 
مسروقه از مخفیگاهشان کشف و بنابر دستور بازپرس 
مالباخته  به  تهران،   ۳۴ ناحیه  دادسرای  سوم  شعبه 
برای  مناسب  قرار  تأمین  با  متهمان  و  شد  تحویل 
پلیس آگاهی  اختیار کارآگاهان  تحقیقات تکمیلی در 

قرار گرفتند. 

آگهی مزایده  فروش زمين و اجاره  )مزایده شماره 73 ( 
شهرداری کرمان در نظر دارد جهت فروش و اجاره تعداد6۱ قطعه زمین و اجاره ۲موردامالک خود به صورت نقد و اقساط از طریق 
برگزاری مزایده عمومی اقدام نماید.  لذا کلیه متقاضیان شرکت در مزایده می توانند جهت بازدید از نقشه ها و موقعیت امالک )به 
مدیریت  امالک و مستغالت واقع در بلوار فردوسی کوچه شماره ۴( و دریافت اسناد از تاریخ ۹۸/6/۲۰  لغایت ۹۸/7/۳ به مدیریت امور 
قراردادهای شهرداری و جهت تسلیم پیشنهادات تا مورخ ۹۸/7/۸  به دبیرخانه شهرداری واقع در کرمان ، خیابان سپه مراجعه نمایند. 
بازگشایي پاکات در تاریخ ۹۸/7/۹  انجام خواهد شد . برنده مزایده بایستی حداکثر ظرف مدت یک هفته از تاریخ اعالم برندگان به 
صورت کتبی نسبت به واریز مبلغ کل پیشنهادی بصورت نقد و اقساط به شرح ذکر شده در اسناد مزایده اقدام نمایددر این مزایده امکان 
شرکت برای پیمانکاران و طلبکاران  تا سقف سه میلیارد ریال فراهم می باشد و بیشتر از سه میلیارد ریال ، مابقی نقدا و در صورت 
تمایل حد اکثر شش ماهه با کارمزد ۱۰ درصد نسبت به پرداخت به حساب شهرداری اقدام نمایند .الزم بذکر است کلیه شرایط مزایده  
اعم از شرایط تضمین شرکت در مزایده ،مهلت پرداخت ، و شرایط پرداخت نقد و اقساط و سایر شرایط دراسناد مزایده ذکر گردیده 

است. لیست مشخصات امالک در سایت شهرداری به آدرس kermancity.ir قابل رویت می باشد . 
                                                                                  

مدیریت ارتباطات و امور بین الملل شهرداری کرمان  
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بهترین ورزش 

برای کاهش وزن
 

ورزش  ترین  مناسب  که  کرد  اعالم  ورزشی  پزشکی  متخصص 
برای کاهش وزن, ورزش های هوازی می باشند

یک متخصص پزشکی ورزشی با بیان این که ورزش های هوازی 
که  کسانی  گفت:  است،  وزن  کاهش  برای  ورزش  مناسب ترین 
قصد کاهش وزن دارند در طول هفته حداقل ۵ روز را به انجام 

ورزش های هوازی اختصاص دهند.
یک متخصص ورزشی اظهار کرد: ورزش های هوازی مناسب ترین 
افرادی که  بنابراین  به شمار می روند،  وزن  برای کاهش  ورزش 
شرایط  و  فردی  وضعیت  به  توجه  با  دارند  وزن  کاهش  قصد 
فیزیکی در طول هفته باید حداقل ۵ روز را به انجام ورزش های 

هوازی اختصاص دهند.
وی گفت: افرادی که از وزن زیاد رنج می برند برای رسیدن به 
هدف حداقل باید یک ساعت در روز را به تمرین اختصاص دهند 
به دو ست ۳۰ دقیقه ای است، زیرا  و بهترین شیوه تقسیم آن 

تأثیر بیشتری بر سوخت و ساز بدن خواهد داشت.
این متخصص پزشکی ورزشی خاطرنشان کرد: البته بهتر است 
تمرینات ورزشی هوازی از جمله؛ دویدن آهسته، تند راه رفتن 
و  شروع  کم  مدت  و  شدت  با  دوچرخه سواری  یا  زدن  طناب 

به تدریج بر شدت و میزان آن افزوده شود.
او اضافه کرد: اگر جزو افراد شاغل و اضافه وزنی هستید که در 
طول روز زمانی برای فعالیت ورزشی ندارید می توانید در رفت و 
آمد به محل کار پیاده روی تند داشته باشید یا در صورت امکان 
از دوچرخه استفاده کنید در غیر این صورت صبح ها قبل از رفتن 

به کار، ساعتی را به طناب زدن اختصاص دهید.
وی در پایان تمرینات دراز نشست کوتاه جهت تقویت عضالت 

شکم و کاهش دور شکم را مؤثر عنوان کرد.
بهترین زمان برای ورزش کردن چه موقعی است؟

اگر قصد ورزش کردن دارید شاید بهتر است بدانید که چه زمانی 
بهترین موقع برای ورزش کردن است

اوایل  در  کردن  ورزش  گفت:  ورزشی  فیزیولوژی  دکترای  یک 
صبح اثر سودمند بیشتری نسبت به ورزش کردن در اوایل غروب 

دارد.
دکتر وحید ولی پوری با بیان اینکه ورزش صبحگاهی تا حدودی 
به  برای  ازمردم  بسیاری  اظهارکرد:  رایج است،  ایران  بین مردم 
دست آوردن مزیت های جسمانی و روان شناختی به طور منظم 

ورزش می کنند.
وی ادامه داد: ورزش های هوازی از جمله ورزش   های صبحگاهی 

هستند که بر بدن تاثیر بسیار مثبتی دارند.
ولی   پوری اضافه کرد: فعالیت های جسمانی و ورزش بر ساختار 
و عملکرد شناختی شامل بهبود توجه، سرعت پردازش و عملکرد 

اجرایی در سالمندان اثرات مثبتی دارد.
این عضو هیات علمی دانشگاه لرستان با بیان اینکه عامل رشد 
عصبی مشتق از مغز یک پروتئین مهم در دستگاه عصبی مرکزی 
است، خاطر نشان کرد: بسیاری از افراد پیش از خوردن صبحانه 
ورزش می کنند که معموالً افراد سالمند یا بازنشسته ها به علت 

داشتن فرصت مناسب این کار را انجام می دهند.
اثر سودمند  اوایل صبح  وی خاطر نشان کرد: ورزش کردن در 
بیشتری نسبت به ورزش کردن در اوایل غروب بر اکسیداسیون 

چربی و کاهش چربی خون پس از مصرف غذا دارد.

استان  شایسته  ی  نماینده  خواجویی  مهدی 
کرمان در مسابقات موی تای جوانان ـ انتخابی 
قهرمانی  نایب  عنوان  کسب  از  پس  ملی،  تیم 

رقابت ها، به اردوی تیم ملی نیز دعوت شد.
های  ورزش  هیات  رئیس  ابراهیمی،  رضا  علی 
خبرنگار  با  گو  و  گفت  در  کرمان  استان  رزمی 
گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان  ، گفت: 
جوانان  ملی  تیم  انتخابی  ـ  موی تای  مسابقات 
در  کشور  سراسر  از  کنندگانی  با حضور شرکت 
در  اهر  شهرستان  عصر)عج(  ولی  ورزشی  سالن 

آذربایجان شرقی برگزار شد.
او افزود: این پیکارها در بخش پسران با شرکت 

استان   ۳۱ از  تیم   ۳۳ قالب  در  ورزشکار   ۳۸۰
کشور پیگیری شد.

ها،  رقابت  این  پایان  در  کرد:  تصریح  ابراهیمی 
استان  شایسته  ی  نماینده  خواجویی  مهدی 
آن  از  را  ها  رقابت  قهرمانی  نایب  عنوان  کرمان 

خود کرد.
به منظور حضور در  بازیکن  این  بیان داشت:  او 
مسابقات موی تای ۲۰۱۹ جوانان جهان به اردوی 

تیم ملی جوانان نیز دعوت شد.
ابراهیمی افزود: مسابقات موی تای ۲۰۱۹ جوانان 
ترکیه،  کشور  میزبانی  به  امسال  مهرماه  جهان 

شهر آنتالیا برگزار می شود.

حسین  محمد  و  ورزشکار  ابراهیمی  پویا 
تیم  قالب  در  که  کرمانی  سرمربی  یوسفی 
به  تاکرا،  سپک  جهانی  مسابقات  در  ملی 
بین  در  بودند،  یافته  دست  جهان  قهرمانی 

استقبال جامعه ورزش وارد کرمان شدند.
باشگاه  های  استان  گروه  خبرنگار  گزارش  به 
سپک  جهانی  مسابقات   ، جوان   خبرنگاران 
مربی  ورزشکار،   ۸۵۰ از  بیش  حضور  با  تاکرا 

و ۵۰ داور از ۳۱ کشور دنیا در بانکوک تایلند 
برگزار شد.

 تیم ملی زیر ۲۳ سال کشورمان، برای اولین 
است،  آزاد  که سن  جهانی  رقابت های  در  بار 
ایونت،  تیم  پیدا کرد و در سه بخش  حضور 

دبل و رگو به مصاف حریفان خود رفت.
عنوان  به  ابراهیمی  پویا  اعزامی  تیم  در   
به عنوان  یوسفی  حسین  محمد  و  ورزشکار 

سرمربی از استان کرمان تیم ملی را همراهی 
کردند.

تیم ملی سپک تاکرای زیر ۲۳ سال ایران در 
این اولین حضور خود، توانست با غلبه بر تیم 
خوب کامبوج به عنوان نخست رقابت های تیم 
ایونت در دویژن A در تایلند دست پیدا کند.

 تیم ملی زیر ۲۳ سال ایران در حالی به عنوان 
برای  که  کرد  پیدا  دست  جهان  در  قهرمانی 

کسب این عنوان به مصاف رقبایی رفت که از 
بازیکنان بزرگتر از نظر سنی و تجربه ای سود 

می بردند.
کسب   برای  تاکرا  سپک  ملی  تیم  جوانان 
تیم های  سد  از  توانستند  قهرمانی  عنوان 
کامبوج  و  بنگالدش  پاکستان،  کنگ،  هنگ 
بگذرند تا در حضور ۱۰ تیم حاضر در دویژن 

A به عنوان قهرمانی دست پیدا کنند.

موی تای کار کرمانی نایب قهرمان رقابت های کشوری

استقبال از قهرمانان سپک تاکرای جهان در کرمان 

تیم  اردوی  به  کرمان  استان  شایسته  بسکتبالیست  دو 
ملی نوجوانان کشور دعوت شدند.

ماشااهلل ایرانمنش، رئیس هیات بسکتبال استان کرمان در 
گفت و گو با خبرنگار گروه استان های باشگاه خبرنگاران 
جوان از کرمان، گفت: مسابقات بسکتبال ۳ نفره دومین 
دوره المپیاد استعداد های برتر ورزشی کشور با حضور ۲۶ 

تیم از سراسر کشور به میزبانی قزوین برگزار شد.
با  کرمان  استان  نفره  بسکتبال۳  منتخب  تیم  افزود:  او 
فریماه  و  امامی  ساجده  موال،  زینب  فرج پور،  نادیا  ترکیب 
ایلناز طهماسب زاده در این رقابت ها  هاشمی به مربیگری 

حضور یافت.
ایرانمنش تصریح کرد: در پایان این رقابت ها، تیم منتخب 

استان کرمان مقام ششم این المپیاد را کسب کرد.
او بیان کرد: نادیا فرج پور و زینب موال، بازیکنان این تیم با 
بازی خیره کننده ی خود نظر کادر فنی را به خود جلب 

کردند و به اردوی تیم ملی دعوت شدند.
ایرانمنش افزود: هنوز زمان و مکان این اردو مشخص نشده 

که به محض اعالم، متعاقباً منعکس می شود.

سینا ضیغمی نژاد شناگر ملی پوش کرمانی در قالب تیم ملی 
پارا شنای کشورمان برای حضور در مسابقات قهرمانی جهان، 

شنبه شب عازم انگلیس شد
سید شورش دلپسند مربی کرمانی تیم ملی پارا شنای جمهوری 
اسالمی ایران در گفت و گو با خبرنگار گروه استان های باشگاه 
خبرنگاران جوان  ، گفت: تیم ملی پارا شنای کشورمان برای 
حضور در نهمین دوره مسابقات قهرمانی جهان ۲۰۱۹، ساعت 

۲۳:۴۰ دقیقه شنبه ۱۶ شهریور جاری راهی انگلیس شد.
در  )کرمان(  نژاد  ضیغمی  سینا  و  ایزدیار  شاهین  افزود:  او 
بخش معلولین و محمدحسین کریمی جهان آبادی در بخش 
نابینایان و کم بینایان ۳ ملی پوشی هستند که به این رقابت 

ها اعزام شدند.
 ۱۸ دوشنبه  روز  از  جهان  قهرمانی  های  رقابت  کرد:  بیان  او 
شهریور با حضور ۶۰۰ شناگر از ۶۰ کشور آغاز می شود و تا ۲۴ 

همین ماه ادامه دارد.
رقابت های قهرمانی جهان برای دومین بار است که در لندن 
برگزار می شود و در این رویداد سهمیه پارالمپیک ۲۰۲۰ توکیو 

توزیع می شود.

دعوت دو بانوی بسکتبالیست کرمانی به اردوی تیم ملی

برای حضور در رقابت های قهرمانی جهان؛
شناگر توانیاب کرمانی راهی انگلیس شد

کشف  از  رفسنجان  شهرستان  انتظامی  فرماندهی  سرپرست 
این  گاهی  آ پلیس  ماموران  توسط  ترامادول  قرص  عدد  هزار   ۷۱۶

شهرستان خبر داد.
  ، جوان   خبرنگاران  باشگاه  های  استان  گروه  خبرنگار  گزارش  به 
انتظامی  فرماندهی  سرپرست  کریمی،  مهدی  محمد  سرهنگ 

کاالی قاچاق  گفت: ماموران پلیس مبارزه با  شهرستان رفسنجان 
گشت زنی هدفمند به یک دستگاه اتوبوس  این شهرستان هنگام 

کردند. مشکوک شده و آن را برای بازرسی متوقف 
قرص  عدد  هزار   ۷۱۶ اتوبوس  این  از  بازرسی  در  ماموران  افزود:  او 
کشف و در این  ترامادول صد، دویست و ۲۵۰ با مارک فارماشیمی را 

رابطه ۴ متهم را دستگیرکردند.
و  افراد سودجو  با  قاطعیت  و  با جدیت  پلیس  کرد:  تصریح  کریمی 
را نخواهد  افراد  این  به  اجازه جوالن  و  کرده  برخورد  فرصت طلب 

داد.
بدن  در  مورفین  همانند  اثراتی  ترامادول   ، ُمسکن ها  دنیای  در 

گیرنده هایی از مغز  ایجاد می کند. ترامادول هم مانند مورفین به 
انتقال  گیرنده ها در  اپیوئیدی( متصل می شود. این  )گیرنده های 
گون بدن به مغز نقش دارند. مانند سایر  گونا احساس درد از نقاط 
که برای تسکین درد مصرف می شوند، ترامادول هم  مواد مخدری 

اعتیادآور است و نباید خودسرانه استفاده شود.

کشف قرص های ترامادول در رفسنجان

رای افراز پالک 4904 اصلی بخش دو کرمان 
حسب درخواست وکیل قانونی آقای محمود آشورماهانی احد از مالکین مشاعی 
سهام  افراز  بر  مبنی  97/1102/28596/و-97/10/15  شماره  وارده  مزبور  پالک 
مشاعی مشارالیه که اسناد مالکیت ششدانگ زمین مزروعی پالک مزبور به مساحت 1790727 
مترمربع بنام آقایان موقوفه بی بی فاطمه )نسبت به 0/25 سهم مشاع از 96 سهم( و موقوفه حاج 
مدیرالملک  موقوفه  و  سهم(   96 از  مشاع  سهم   0/25 به  )نسبت  کاظم  محمد  و  محمدصادق 
)نسبت به 1/2 سهم مشاع از 96 سهم( و محمود آشورماهانی )نسبت به 4/93 سهم مشاع از 96 
سهم( و مریم ساالر کالنتری )نسبت به 13/21 سهم مشاع از 96 سهم( و نازنین ساالر کالنتری 
)نسبت به 13/21 سهم مشاع از 96 سهم ( و خسرو هدایت )نسبت به 16/745 سهم مشاع از 96 
سهم( و لیال هدایت )نسبت به 16/755 سهم مشاع از 96 سهم( و ابراهیم حاجی مراد )نسبت 
به 11/21 سهم مشاع از 96 سهم( و مجید مقدم )نسبت به 2/68 سهم مشاع از 96 سهم( و نادر 
به  )نسبت  کالنتری  ساالر  نسیم  و  سهم(   96 از  مشاع  سهم   11/21 به  )نسبت  کالنتری  ساالر 
2/68 سهم مشاع از 96 سهم( و مهران کالنتری )نسبت به 0/67 سهم مشاع از 96 سهم( و زهرا 
ایرانمنش )نسبت به یک سهم مشاع از 96 سهم( مشاعا صادر و تسلیم گردیده که پس از صدور 
اخطاریه مورخ )97/10/15( جهت اطالع مالکین مشاعی از انجام عملیات افراز،  مراتب طی 
نامه شماره 97/1102/9267/ص- 97/10/26 جهت ارسال نقشه ماده 101 قانون شهرداری ها به 
شهرداری منطقه یک کرمان اعالم و شهرداری طی نامه شماره 1/204772-97/10/27 نسبت به 
ارسال نقشه تفکیکی شماره 181087- 97/9/27 اقدام و انجام عملیات افراز نسبت به قدرالسهم 
مالک مشاعی مورد نظر را بالمانع اعالم و نسبت به سایر مالکین مشاعی انجام عملیات افراز را 
منوط به پرداخت عوارض قدرالسهم خویش از پالک مزبور نموده ضمنا حسب دستور شماره 
1397168000356653-1397/2/25 بازپرس شعبه دوازدهم دادسرای فرهنگ و رسانه تهران 

سهام آقای ابراهیم حاجی مراد از پالک مزبور غیابا و بدون مبلغ بازداشت گردیده که ضمن 
مکاتبه با مرجع مزبور طی نامه شماره 97/1102/9773/ص- 97/11/10 جهت اخذ مجوز ادامه 
اعزام  خواستار  شماره98/5/14-1398168002469264  نامه  طی  قضایی  افراز، مرجع  عملیات 
کل  اداره  با  مکاتبه  ضمن  لذا  گردیده  قضایی  مرجع  به  االختیار  تام  و  مطلع  و  بصیر  نماینده 
محترم ثبت اسناد و امالک طی نامه شماره  98/1102/4112/ص-98/5/20در خصوص ارائه 
98/110/3928/ص- شماره  نامه  طی  کل  قضایی، اداره  مرجع  درخواست  به  عنایت  با  طریق 

98/6/3 اعالم نموده )با لحاظ بازداشت 2/68 سهم مشاع ملکی آقای ابراهیم حاجی مراد برابر 
قانون افراز و فروش امالک مشاع و آیین نامه های مربوطه اقدام نموده و ضمن مراعات مفاد 
کننده  بازداشت  مرجع  و  مشاعی  مالکین  کلیه  به  بایست  می  افراز  موضوع  نامه  آیین   3 ماده 
ابالغ شود.( پس از ارجاع امر به نماینده و نقشه بردار ثبت و حسب صورتجلسه افراز وارده به 
شماره 98/1102/14597/و-1398/6/14 قطعه مورد افراز طبق نقشه تفکیکی ماده 101 قانون 
ازناحیه شهرداری منطقه یک کرمان کامال در محدوده سند مالکیت  شهرداری ها، ارائه شده 
تعریف  ذیال  نیز  باقیمانده  حدود  قطعه  این  تفکیک  با  لذا  گردیده  واقع  اصلی   4904 پالک 
گردیده لذا ضمن منظور نمودن پالک یک فرعی از 4904 اصلی بخش دو کرمان جهت قطعه 
مفروزه مورد نظر ابتدائا حدود  و مشخصات اولیه پالک 4904 اصلی طبق سند مالکیت صادره 
و متعاقبا حدود و مشخصات قطعه مفروزه مستندا به نقشه ترسیمی نقشه بردار ثبت و نهایتا حدود 
باقیمانده پالک 4904 اصلی ذیال اعالم می گردد ضمنا شماره پالک مجاور شمالی باقیمانده 
پالک 4904 اصلی نیز طی این صورتجلسه از 3991 اصلی به پالک 3991 اصلی مکرر اصالح 

می گردد. حدود و مشخصات قطعه مفروزه مستندا به نقشه ترسیمی نقشه بردار ثبت
از  اصلی مجزی شده  از 4904  فرعی  مزروعی تحت پالک یک  زمین  قطعه  ششدانگ یک 

اصلی مزبور 

شماال به طول 291/53 متر مرزی است به پالک 4904 اصلی باقیمانده 
شرقا در پانزده قسمت که قسمت های دوم و ششم و دهم و دوازدهم و چهاردهم شمالی است 
به طول های 32/50 متر و 0/87 متر و 22 متر و 13/06 متر و 22 متر و 9/01 متر و 22 متر و 
13/41 متر و 50 متر و 5 متر و 18/99 متر و 9 متر و 49/50 متر و 11/09 متر و 41/80 متر مرزی 

است به پالک اخیرالذکر 
جنوبا در سه قسمت که قسمت های اول به صورت شکسته در جهت جنوب شرقی و سوم به 
صورت شکسته در جهت جنوب غربی می باشد به طول های 17/43 متر و 275/61 متر و 21/11 

متر مرزی است به پالک اخیرالذکر 
غربا به طول 326/44 متر مرزی است به خیابان جدیداالحداث به مساحت 91962 مترمربع 

حدود و مشخصات قطعه باقیمانده پالک 4904 اصلی مستندا به نقشه ترسیمی نقشه بردار ثبت 
شماال در چهارقسمت که قسمت دوم آن غربی است اول مرزی است به طول 500 متر به خیابان 
احداثی دوم مرزی است قوس بیرونی به طول 600 متر به جاده سوم مرزی است به طول 140 

متر به 3991 اصلی چهارم مرزی است به طول 340 متر به 3991 اصلی 
شرقا مرزی است به طول 1210 متر به زمین موات 

جنوبا در هفت قسمت که قسمت های دوم و ششم آن شرقی قسمت چهارم آن غربی است اول 
مرزی است به طول 350 متر به زمین موات دوم مرزی است به طول 180 متر به زمین موات 
سوم مرزی است به طول 700 متر به زمین موات چهارم مرزی است به طول 150 متر به زمین 
موات پنجم مرزی است به طول 200 متر به زمین موات ششم مرزی است به طول 180 متر به 

زمین موات هفتم مرزی است به طول 100 متر به دامنه کوه 
غربا اول به طول 240 متر مرزی است که اراضی نوش آباد دوم در دو قسمت که قسمت اول 
شمالی است به طول 51 متر و 16/23 متر مرزی است به اراضی زریسف سوم در نوزده قسمت 

به صورت شکسته در  به صورت شکسته در جهت شمال شرقی و سوم  اول  که قسمت های 
جهت شمال غربی و قسمت های پنجم و هفتم و نهم و سیزدهم و هفدهم و نوزدهم جنوبی و 
یازدهم و پانزدهم به صورت شکسته در جهت جنوب غربی به طول های 21/11 متر و 275/61 
متر و 17/43 متر و 41/80 متر و 11/09 متر و 49/50 متر و 9 متر و 18/99 متر و 5 متر و 50 
متر و 13/41 متر و 22 متر و 9/01 متر و 22 متر و 13/06 متر و 22 متر و 0/87 متر و 32/50 
متر 291/53 مترمرزی است به زمین پالک یک فرعی از 4904 اصلی چهارم به طول 919/33 

متر خیابان جدیداالحداث به مساحت 1698765 مترمربع نقشه افرازی به شرح ذیل می باشد.
تاریخ انتشار: 98/6/17

872 م/الف

امین رضا قوام 
کفیل اداره ثبت اسناد و امالک منطقه 2 کرمان 
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   در سال های اخیر بارها از گردوی كرمان سخن گفته شده و حتی برای نجات 
این محصول كه بعد از محصوالت پسته و خرما سومین محصول استراتژیک و 
صادراتی كرمان  به شمار می رود طرح های مختلفی همچون جشنواره گردو 
اجرا شده است اما این جشنواره ها هم نتوانست نام این محصول را برای استان 
كرمان برند سازد وبهبودی در وضعیت این محصول ایجاد كند. دالیل مختلفی 
همچون وجود آفت كرم خراط، سرمازدگی، خشکسالی و حتی ورود گردوهای 
چینی به بازار، عدم بازاریابی و تبلیغات صحیح و در نهایت در زیر سایه محصوالتی 

همچون پسته و خرما بودن برای مشکالت گردوی استان عنوان می شود

روایت »کرمان امروز« از زخمی دیگر بر تن سومین محصول استراتژیک و صادراتی کرمان؛

سرویس خبر و گزارش کرمان امروز

اشاره:
در سال های اخیر بارها از گردوی کرمان سخن گفته شده 
و حتی برای نجات این محصول که بعد از محصوالت پسته 
و خرما سومین محصول استراتژیک و صادراتی کرمان  به 
شمار می رود طرح های مختلفی همچون جشنواره گردو 
این  نام  نتوانست  هم  جشنواره  این   اما  است  شده  اجرا 
در  وبهبودی  سازد  برند  کرمان  استان  برای  را   محصول 
مختلفی  دالیل  کند.  ایجاد  محصول  این  صادرات  وضعیت 
و  کرم خراط، سرمازدگی، خشکسالی  آفت  وجود  همچون 
حتی ورود گردوهای چینی به بازار، عدم بازاریابی و تبلیغات 
صحیح و در نهایت در زیر سایه بودن محصوالتی همچون 
پسته و خرما برای مشکالت گردوی استان عنوان می شود. 
در همین زمینه گزارشی تهیه شده که درادامه  قابل مطالعه 

است.
وضعیت باغ های گردوی کرمان

تواند  ارتفاع آن می  ارزشمندی است که  از درختان  گردو 
صادراتی  محصول  یک  عنوان  به  و  برسد  هم   متر   20 به 
باارزش  از  یکی  محصول  این  است.  جایگاه خاصی  دارای  
باغی  به عنوان درخت  تولید میوه  از نظر  ترین محصوالت 
و تولید چوب  به عنوان جنگلی یا غیر جنگلی می باشد. 
درخت گردو در شرایط مناسب رشد زیادی دارد و بین 200 

تا300 سال عمر می کند.
در کرمان، 17 هزار و 100 هکتار باغ گردو وجود دارد که 
این  است. در  بارور  باغ  میزان  این  13 هزار و 600 هکتار 
میان شهرستان  بافت به لحاظ تولید گردو رتبه اول و از 
می  گفته  است.  کشور  شهر  دومین  کشت  زیر  سطح  نظر 

از  بعد  زیر کشت  در سطح  بافت  گردوی شهرستان   شود 
داده  اختصاص  خود  به  را  کشور  دوم  رتبه  همدان  استان 
است. شهرستان رابر نیز یکی از قطب های مهم تولید گردو 
باال و سفید  استان کرمان محسوب می شود، کیفیت   در 
بودن گردو ازویژگی های منحصر به فرد گردوی رابر است.

مصائب گردوی کرمان
اما چرا با اینکه کرمان عنوان دومین تولید کننده گردو در 
کشوررا به خود  اختصاص داده و به رغم تمام پتانسیل ها، 
کمر گردو کاران کرمانی خم شده است و این محصول در 
استان کرمان نتوانسته برند شود؟پاسخ  به این سئوال را باید 

در چند عامل جستجو کرد:
وجود آفت کرم خراط

کرم  آفت  جمله  از  بسیاری  مشکالت  اخیر  دهه  یک  طی 

را   کرمان  بافت  و  رابر  گردوی شهرستان   محصول  خراط، 
های  سال  است. طی  کرده  رو  روبه  نابودی  با خطر جدی 
اقلیمی محصول عمده  تغییرات  گذشته آفت کرم خراط و 
باغداران  که   ای  گونه  به  برده،  بین   از  را  رابر  کشاورزان 
امسال با کاهش 50 درصدی محصول خود نسبت  به سال 
های گذشته روبه رو بوده اند. آنگونه که بیان می شود شیوع 
تغییرات  و  ای  تغذیه  آبی، مشکالت  از کم  ناشی  آفت  این 

اقلیمی و سرمازدگی است.
زیر فشار گردوی چین

کشور  به  اوکراینی  و  چینی  گردوی  واردات  اینکه  با 
اما گردوی چینی همچنان  ممنوع شده  که  مدت هاست 
به وفور در بازار ایران یافت می شود و گردوهای مرغوب 
ایرانی روی دست باغداران مانده است. استان کرمان نیز 

از این قاعده مستثنی نیست. 
گردوی ایرانی به لحاظ روغن دهی، طعم و مزه از بهترین 
گردوهای جهان است اما سایر کشورهای تولیدکننده برای 
اینکه بازار را بیشتر در دست بگیرند، روی هم اندازه بودن 
تحت  خریدار  تا  کرده اند  کار  گردو ها  بودن  یک دست  و 
این محصول قرار گیرد. گردوهای چینی که  تاثیر ظاهر 
به وفور در بازار ایران یافت می شوند، هم اندازه و سفید تر 
هستند اما بر خالف گردوی ایرانی به لحاظ کیفیت و طعم 
قیمت  که  آنجا  از  حال  این  با  نیستند.  باالیی  سطح  در 
قیمت گردوی  از  پایین تر  بسیار  قاچاق چینی  گردوهای 
راحتی  به  را  محصول  این  ما  از  بسیاری  است،  ایرانی 
ایرانی  باغدار  که  بدانیم  اینکه  بدون  می کنیم،  خریداری 
خورش  چینی  گردوی  با  ما  وقتی  می بیند  لطمه ای  چه 

فسنجان درست می کنیم!
با اینکه مسئوالن بارها از منع واردات گردو به کشور خبر 
داده اند اما به نظر می رسد که چین همچنان بازار گردوی 

ایران را قبضه کرده است.
زیر سایه پسته و خرما

خرما  و  پسته  سنگین  سایه  زیر  کرمان  استان  در  گردو 
مهر  خبرگزاری  نوشته  به  است  شدن  فراموش  حال  در 
یکی از مشکالت عمده در زمینه تولید گردو این است که 
چرخش مالی در این صنعت بسیار محدود است و حتی 
سرمایه  که  نرسیده اند  نتیجه  این  به  هم  استان  مدیران 
ارزش  می تواند  این محصول  فرآوری  و  تولید  در  گذاری 
افزوده برای استان باشد و منتظر حضور بخش خصوصی 

در این زمینه هستند.

گردوی چینی کرمان زیر تیغ  گردوی  گردن 

سرویس اجتماعی کرمان امروز

در حال حاضر تدریس خصوصی شغل پر نان و آب داری 
محسوب می شود که همه افراد اعم از معلم رسمی یا 
از دانشگاه به روش های  التحصیل شده  یک تازه فارغ 

گوناگونی روی آن حساب می کنند.
آموز:  دانش  برنا؛  اجتماعی خبرگزاری  گروه  گزارش  به 
اجازه؟ این بخش از درس رو  یاد نگرفتیم، میشه دوباره 

تکرار کنید؟
معلم: زمان کالس اجازه تدریس مجدد این مبحث رو 

نمیده، در کالس خصوصی ام ثبت نام کنید!
برای  پردرآمد  راهی  که  مدت هاست  خصوصی  کالس 
می  عنوان  اصلی شان  شغل  کنار  در  معلمان  از  برخی 
می شود  اطالق  آموزشی  به  خصوصی  تدریس  شود. 
که معلم، موضوعی معین را در قبال دریافت هزینه ای 

تدریس می کند.
می تواند  هم  حرفه  این  به  راهیابی  برای  تبلیغات 
و  سایت  صاحب  یکی  تاب.  و  آب  با  هم  و  باشد  ساده 
یکی  ویزیت،  کارت  صاحب  یکی  اینترنتی،  آگهی های 
در پی چسباندن آگهی های تایپ شده روی دیوار، یکی 
از راه رسیده به سمت تدریس  تازه  پرتجربه و دیگری 

روی می آورند.
البته اینکه چرا افراد به سمت آموزش های خصوصی می 
روند را باید در مؤلفه هایی مانند نبودن اساتید مجرب، 

و  بیشتر  آموزشی  نکات  ارائه  گرفتن درس ها،  یاد  بهتر 
زیاد  جمعیت  تست زنی،  روش های  با  آشنایی  جدیدتر، 
تدریس  برای  کافی  وقت  نبودن  رسمی،  کالس های 

برخی از دروس در مدارس و غیره اشاره کرد.
همچنین کیفیت پایین مدارس دولتی و عدم برآوردن 
ورودی  امتحان  و  مدرسه  امتحانات  برای  آموزشی  نیاز 
دانشگاه را از دیگر عوامل مهم گسترش پدیده تدریس 
خصوصی است. همه این عوامل سبب شده این کالس ها 
رشد صعودی داشته باشد و جامعه معلمان را تحت تاثیر 

خود قرار دهد.
تزلزل جایگاه اخالقی و حرفه ای معلمان با ترویج 

تدریس خصوصی 
با بیان  محمد داوری یک کارشناس آموزش و پرورش 
در  مدارس  در  خصوصی  تدریس  رشد  متاسفانه  اینکه 
حال افزایش است گفت: این موضوع انتقاد جدی را به 
معلمان وارد می کند چراکه معلمان نه به لحاظ اخالقی 
و نه به لحاظ مسئولیت کاری حق ندارند به شیوه ای 
در کالس آموزش دهند که دانش آموزان نیازمند کالس 

خصوصی و معلم خصوصی باشند.
در  عادی  های  کالس  در  باید  معلمان  داد:  ادامه  وی 
و  کرده  را  خود  تالش  تمام  آموزان  دانش  به  تدریس 

وظایف خود را در غالب فعالیتی حرفه ای انجام دهند.
این کارشناس آموزش و پرورش با بیان اینکه این موضوع 
به عنوان یک معضل به جایگاه اخالقی معلمان آسیب 
البته ریشه این مورد در مشکالت  وارد می کند افزود: 
را  آنان  منزلتی  و مسئله  است  نهفته  معلمان  معیشتی 
متاسفانه  ما  معلمان  از  ای  عده  چراکه  رود  می  نشانه 

منزلتشان را به معاش خود می فروشند.
سهم بزرگ جبر اقتصادی 

داوری در ادامه عنوان کرد: این درحالی است که هیچ 
نبوده و گاها  به فروش منزلت خود  قلبا راضی  معلمی 
در  کاری  کم  به  مجبور  را  ها  آن  اقتصادی  مشکالت 

کالس و پیشنهاد کالس خصوصی می کند.
به  مالی  و  تجاری  نگاه  که  معلمانی  معموال  افزود:  وی 
و  مقبول  والدین  و  آموزان  دانش  بین  در  دارند  آموش 

و  کارآمد  معلم  یک  عنوان  به  یعنی  نیستند.  محبوب 
مسئولیت پذیر شناخته نمی شوند.

این کارشناس آموزش و پرورش گفت: عوامل پیدایش 
و  فرهنگی  ساختاری،  اداری،  نواقص  در  معضل  این 

معیشتی پنهان شده است.
استثنا برای دانش آموزان کم هوش

وی با اشاره به اینکه استثنا برای برخی از دانش آموزان 
کرد:  تصریح  دارد،  وجود  تر  پایین  هوشی  ضریب  با 

با ضرایب هوشی  آموزانی  دانش  در یک کالس  غالبا 
از  برخی  است  و ممکن  دارند  متفاوت حضور  انگیزه  و 
آن ها برای آموزش بیشتر و بهتر نیازمند ساعات فوق 
برنامه آموزشی باشند. به عالوه والدینی نیز هستند که 
عالقمند یادگیری بیشتر فرزندشان در مقطع تحصیلی 
بوده و او را به حضور به کالس های خصوصی ترغیب 

می کنند.
معلمان شناسنامه دار شوند

داوری ادامه داد: سوال اینجاست که این موضوع چگونه 
اعمال شود که همه گیر نباشد و شکل مافیایی به خود 
نگیرد؟ در پاسخ باید گفت، اکنون بحثی با عنوان نظام 
پرستاری  صنفی  نظام  مانند  که  است  مطرح  معلمی 
فعالیت می کند. در این نظام صالحیت معلمان بررسی و 
رتبه بندی آنان بر اساس توانمندی هایشان انجام می شود 
و در نهایت خانواده ها می توانند بر این اساس معلمی را 
انتخاب کنند که امتیاز بیشتر ی نسبت به سایرین دارد.

این کارشناس آموزش و پرورش با بیان اینکه انجام این 
به  داد:  توضیح  را شناسنامه دار خواهد کرد  معلمان  کار 
این ترتیب افرادی می توانند به صورت خصوصی تدریس 
کنند که مجوز الزم را از مراکز مربوطه کسب کرده باشند.

ساختار اداری ناکارآمد است
راه حل  این موضوع که  پایان خاطرنشان کرد:  وی در 
اگر  است  افراد  سوءاستفاده  از  جلوگیری  برای  خوبی 
در ساختار صنفی و تحت نظارت سازمان نظام معلمی 
قرار گیرد عملی خواهد بود چراکه با حضور در ساختار 
دچار  دیگر کشور  چاره جویی های  تمامی  مانند  اداری 

ناکارآمدی خواهد شد.

رواج معلم خصوصی به عنوان یک شغل نان و آب دار    

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


