
مردم کرمان   23 سال است 
که واقعیت را در »کرمان امروز« می خوانند
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یادداشت:

در لباس دوست خنجر می کشد داستان را رو به آخر می کشد

صفحه  سوم 

استاندار کرمان خبر داد:

پروژه های اقتصاد مقاومتی استان

 46.5 درصـد پیشــرفت داشته است
متن در صفحه دوم

یادداشتی درباره شاه شجاع ؛

 ناجی ایران زمین 

از حمله تیمور

صفحات ششم و هفتم متن در صفحه هشتم

  حکم دادگاه محمدعلی نجفی نقض شد

  آخرین جزییات رتبه بندی معلمان

  مس کرمان از سد ملوان گذشت

  پلمب ۱۶ آرایشگاه زنانه و فاقد مجوز در کرمان

  تعرض به دختران به بهانه پرسیدن آدرس

اخبار ایران، جهان و حوادث:

نیم نگاهی به دلیل پیدایش 

پمپ آب در خانه های کرمانیان؛

چرا  پمپ!؟
 صفحه  سوم

4

یادداشتی به پاس برچیده شدن بخاری های نفتی از مدارس استان کرمان:

»نبارد هوا تا نگوئی ببار«

 زنان تاثیرگذار در تاریخ ایران 

ترم اولی ها چگونه باید وارد دانشگاه شوند؟

2

2

ستاره کرمان

 ماهنامه گردشگری کرمان 

منتشر شد 

2

3

4
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7
مدیر کل ثبت اسناد و امالک استان 

کرمان خبر داد:

 انجام بیش از 17 هزار عملیات 

ک بازداشت و رفع بازداشت امال

کل امور مالیاتی؛ کرمان به رغم هشدارهای دادستانی و اداره  کارتخوان در مطب بعضی از پزشکان شهر  گزارش »کرمان امروز« از فقدان 

متن کامل در صفحه سوم

فرار  از   وظیفه خیانت است!
     این روزها موضوع نبود کارتخوان در مطب بعضی از پزشکان بحث داغ رسانه ای است. عده ای نبود کارتخوان را به درآمد نجومی پزشکان و فرار مالیاتی نسبت می دهند که همین امر منجر به 
اتمام حجت اداره کل امور مالیاتی استان با حمایت دادستانی استان به این دسته از پزشکان شد و قرار بود تا اوایل مهر ماه تمامی مطب های پزشکان به دستگاه کارتخوان مجهز شوند. اما بنا به مشاهدات 
عینی خبرنگاران ما بسیاری از مجموعه های پزشکی هنوز از کارتخوان فراری هستند و مردم را برای گرفتن پول نقد آزار می دهند، باید از خودمان بپرسیم که آیا پزشکی که برای فرار مالیاتی حاضر به 

آزار بیمار می شود، ممکن است در تشخیص و درمان خود نیز خیانت و فرار را ترجیح دهد؟

WWW.KERMANEMROOZ.COM روزان هم 

انتقاد از عملکرد 
هیات والیبال کرمان 

آگهی مزایده فروش امالک تملیکی و مازاد 

بر نیاز بانک رفاه کارگران استان کرمان )نوبت دوم(
متن در صفحه آخر

آگهي مناقصه عمومي شماره 98/33/ع
شرکت معدني و صنعتي گل گهر )سهامي عام( در نظر دارد » تهیه مصالح و اجرای فیلتر شنی در محل حوضچه باطله 
جدید کارخانه های خطوط تولید کنسانتره 5،6 و 7 « خود را از طریق برگزاري مناقصه عمومي به پیمانكار واجد شرایط 
واگذار نماید. لذا کلیه متقاضیان مي توانند جهت اخذ اسناد مناقصه به آدرس الكترونیكي WWW.GEG.IR  مراجعه و اسناد 
مذکور را به همراه فرم پرسشنامه ارزیابي تأمین کنندگان از قسمت تأمین کنندگان و مشتریان - مناقصه ها دانلود نمایند . 
مهلت تحویل پاکات ساعت 9 الي 14 روز دوشنبه مــورخ 98/07/15 در محــل دفترکمیسیون معـامالت مجتمع و یا دبیرخانه 

دفتر مرکزی تهران مي باشد. ضمناً بازدید از محل اجراي پروژه روز دوشنبه مورخ 98/07/08 براي متقاضیان بالمانع مي باشد.

                                                                              مدیریت قراردادها و معامالت 
                                                                             شرکت معدني و صنعتي گل گهر 

به تعدادی پیک موتوری و نیروی انسانی برای کار در آشپزخانه 
رستوران و پرسنل کوتاه قامت برای سالن داری و دو نفر خانم 

برای بازاریابی شرکتها و ادارات در رستوران کوتاه قامتان جانان  
نیازمندیم.تلفن تماس: 09911610190

یک قطعه زمین به مساحت 4200 مترمربع با کاربری تجاری
 واقع در بلوار کشاورز کوچه 9 پالک 16 به فروش می رسد.

شماره تماس: 32127390

یک شرکت راهسازی جهت تكمیل کادرفنی خود به افراد زیر نیازمند است:
1- مهندس عمران آشنا به سیستم تكسا و صورتجلسه نویسی و 

صورت وضعیت نویسی با 3 سال سابقه در راهسازی 
2- سرپرست کارگاه با 3 سال سابقه در راهسازی 

3- راننده گریدر  
4- راننده پایه یک آشنا به کار با کمپرسی تک و ده چرخ 

5- راننده بیل 3 نفر
تلفن تماس:  09132470867

نیازمندیم

نیازمندیمفروش زمین

تبریک
جناب آقای مهندس مشرفی

 بدينوسيله انتصاب حضرتعالي را به سرپرستي گروه پر افتخار صنعتي بارز 
تبريــك و تهنيت عرض مي نمايــم و توفيق روز افزون شــما را از درگاه 

خداوند متعال خواستارم.
محمد جواد صفارزاده

آگهی اجاره آگهی مزایده

دانشگاه آزاد اسالمی واحد زرند در نظر دارد یک قطعه زمین به مساحت یک هكتار در محدوده سایت آموزشی 
خود را از طریق اجاره به واجدین شرایط واگذار نماید. متقاضیان  میتوانند با در دست داشتن فیش واریزی به 
مبلغ 500 هزار ریال به شماره حساب 0107390598004 نزد بانک ملی ایران شعبه دانشگاه  از تاریخ نشر این 
آگهی به مدت 10 روز کاری جهت بازدید و اخذ اسناد مربوطه و ارائه پیشنهاد قیمت در ساعات اداری به حوزه 
اداری مالی دانشگاه مراجعه نمایند.میزان سپرده شرکت در مزایده به مبلغ 100میلیون ریال می باشد که بایستی 

به صورت نقدی به حساب فوق الذکر واریز گردد.
الزم به ذکر است هزینه آگهی بر عهده برنده مزایده خواهد بود. 

تلفن تماس: 33450851 - 034
روابط عمومی دانشگاه آزاد اسالمی زرند 
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اخبار استان

بدینوسیله از کلیه اعضای انجمن خدمات فنی و مهندسی استان کرمان دعوت به عمل می 
آید تا در جلسه مجمع عمومی عادی ساالنه این انجمن در روز پنجشنبه تاریخ 98/07/25 

در ساعت 11:00 صبح حضور بهم رسانند.
مکان: میدان آزادی، ابتدای بلوار جمهوری اسالمی، نرسیده به 20 متری نادر، اتاق بازرگانی، 

صنایع، معادن و کشاورزی کرمان، سالن کنفرانس شماره 1
دستور کار جلسه:

1- ارائه گزارش عملکرد هیئت مدیره
 2- ارائه صورت های مالی و گزارش بازرس و تصویب صورت های مالی

3- انتخاب اعضای اصلی و علی البدل هیئت مدیره و بازرس
4- تصویب ورودیه و حق عضویت سالیانه

5- تعیین روزنامه کثیراالنتشار جهت درج آگهی های مجمع
6- سایر مواردی که در اختیار مجمع عمومی ساالنه می باشد.

همچنین متقاضیانی که نامزد شرکت در انتخابات هیئت مدیره انجمن می باشند، تقاضای 
کتبی خود را حداکثر تا تاریخ 98/07/18 به آدرس دفتر انجمن واقع در خیابان استقالل، 

کوچه 12، پالک 5، ساختمان تشکل های اتاق بازرگانی کرمان ارسال نمایند.

 هیئت مدیره انجمن

آگهی فراخوان مجمع عمومی عادی 
ساالنه انجمن خدمات فنی و مهندسی

 استان کرمان

در  پروژه   267 اینکه  به  اشاره  با  کرمان  استاندار 
تعریف  مقاومتی  اقتصاد  راستای  در  جاری  سال 
این پروژه ها حدود 8.5 درصد  شده است، گفت: 
متناسب با زمان بندی از برنامه سال عقب هستند 
و دستگاه ها باید فعال تر این موارد را دنبال کنند 

تا این عقب افتادگی ها جبران شود.
روابط  از  نقل  به  و  کویر  منطقه  ایسنا  گزارش  به 
در  فدائی  محمدجواد  کرمان،  استانداری  عمومی 
سیزدهمین جلسه ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی 
استان کرمان با اشاره به اینکه پروژه های اقتصاد 
 46.5 فیزیکی  لحاظ  به  کرمان  استان  مقاومتی 
پیشرفت  درصد   10.5 ریالی  لحاظ  به  و  درصد 
تاکید  دارند،  شده(  انجام  گذاری  )سرمایه  ریالی 
کرد: برنامه بازآفرینی شهری جز برنامه های مهم 
و جزء اولویت های دولت است و شخصا از سوی 

ریاست جمهوری دنبال می شود.

حل  در  شهری  بازآفرینی  برنامه  داد:  ادامه  وی 
های  سکونتگاه  و  فرسوده  های  بافت  مشکالت 
تمامی  تقریبا  و  دارد  تاثیر  بسیار  غیررسمی 

اختیارات الزم به استان داده شده است.
رسانی  اطالع  اقدامات  برگسترش  کرمان  استاندار 
ادامه  تاکید کرد و  بازآفرینی شهری  برنامه  درباره 
که  شود  دنبال  شکلی  به  باید  ها  برنامه  این  داد: 
انبوه سازان پروژه ها را در بافت های غیررسمی و 
سکونتگاه ها آغاز کنند و در این رابطه دستگاه های 
اختصاص  امر  این  به  زمین  توانند  می  که  دولتی 

دهند، در این رابطه اقدام کنند.
فدائی گفت: آسیب های اجتماعی جزء موضوعات 
مهمی است که در استان کرمان جزء اولویت های 
کاری قرار گرفته و کارهای خوبی نیز در این زمینه 
به  باید  ها  برنامه  نیز  کار  ادامه  در  و  شده  انجام 

خوبی تنظیم و دنبال شود.

وی با اشاره به اینکه در جلسات قبل بحثی برای 
فعال کردن واحدهای راکد و نیمه راکد داشته ایم 
که یکی از محورهای رونق تولید به شمار می رود، 
گفت: قرار بر این بوده که صنعت، معدن و تجارت 
در شمال و جنوب استان کرمان گزارشی از روند 
فعالسازی این واحدهای راکد و نیمه راکد را تدوین 

و ارائه کنند.
امسال،  ماه   5 در  شد:  یادآور  کرمان  استاندار 
جزء  فعال  نیمه  و  غیرفعال  واحد   35 فعالسازی 
برنامه وزارتخانه است و این قابل قبول نیست زیرا 
قرار  اگر  که  داریم  راکد  نیمه  و  راکد  واحد   900
فعال  روند  برویم  پیش  برنامه  این  اساس  بر  باشد 

سازی این واحدها سالها به طول خواهد انجامید.
فدائی ادامه داد: فعالسازی واحدهای راکد و نیمه 
رونق  در سال  که  است  مهمی  کارهای  راکد جزء 

تولید باید انجام شود.

و  اسناد  ثبت  کل  اداره  عمومی  روابط  گزارش  به 
امالک استان کرمان؛ رضا طالبی زاده در جلسه شورای 
اینکه  و  رسمی  مزایای سند  بر  تاکید  معاونین ضمن 
این اسناد پشتوانه ای برای اخذ تسهیالت بانکی و یا 
عملیات   17358 انجام  از  باشند  می  زندانیان  آزادی 
بازداشت و رفع بازداشت در سطح استان در پنج ماهه 
تعداد  این  از  افزود:  و  داد  خبر  جاری  سال  نخست 
بازداشت و 8040 عملیات  به  9318 عملیات مربوط 

مربوط به عملیات رفع بازداشت می باشد.
وی افزود: از مجموع امالک بازداشت و رفع بازداشت 
کرمان  شهرستان  ثبت  ادارات  استان؛  در سطح  شده 
بازداشت شده  رفع  و  بازداشت  امالک  مورد  با 6036 
اختصاص  به خود  زمینه  این  را در  بیشترین عملکرد 

داده اند و در مجموع قریب 35 درصد مجموع عملیات 
شهرستان  در  امالک  بازداشت  رفع  و  بازداشت  های 

کرمان صورت پذیرفته است.
این مقام قضایی گفت: از مجموع عملیات بازداشت و 
رفع بازداشت صورت گرفته در سطح استان؛ بیش از 

یک سوم متعلق به شهرستان کرمان می باشد.
وی با اشاره به اینکه در هر روز کاری به طور متوسط 
در  امالک  بازداشتی  رفع  و  بازداشت  عملیات   157
رغم  علی  گفت:  شود،  می  انجام  استان  ثبت  ادارات 
از  استفاده  با  ایم  شده  موفق  انسانی  نیروی  کمبود 
سامانه های خدمات الکترونیکی فرایند بازداشت و رفع 
میزان  و  نماییم  تسهیل  و  تسریع  را  امالک  بازداشت 

تردد شهروندان به ادارات ثبت را کاهش دهیم.

استاندار کرمان خبر داد:

پروژه های اقتصاد مقاومتی استان 46.5 درصد پیشرفت داشته است

مدیر کل ثبت اسناد و امالک استان کرمان خبر داد: 

انجام بیش از 17 هزار عملیات بازداشت و رفع بازداشت امالک

خبر
شهردار کرمان خبر داد:

گام بلند کرمان برای پیوستن به 
شبکه  جهانی شهرهای یونسکو

 
 شهردار کرمان از برداشتن گام بلند کرمان برای پیوستن به شبکه  

جهانی شهرهای یونسکو خبر داد.
شهرداری  عمومی  روابط  از  نقل  به  مهر  خبرگزاری  گزارش  به   
توسعه  یونسکو  ملی  کمیسیون  دبیر  ایوبی  اهلل  حجت  کرمان، 
گردشگری در نشست با شهردار کرمان اظهار کرد: استان و شهر 

کرمان یکی از مهمترین و ارزشمندترین نقاط کشور است.
میراث  فهرست  در  کرمان  شده  ثبت  آثار  تعدد  به  اشاره  با  وی 
در  تحرک  برای  مهمی  عامل  را  ظرفیت  این  یونسکو،  جهانی 

توسعه انسانی عنوان کرد.
ایوبی افزود: شهرهای مهم و توسعه یافته و نیز شهرهای در حال 
توسعه  دنیا تحت تاثیر کیفیت نگاه و عملکرد شهرداری ها، مسیر  

رو به پیشرفت خود در این رابطه را طی کرده اند.
شهردار کرمان نیز در این نشست با اشاره به ظرفیت های تاریخی 
و فرهنگی شهر کرمان و نقش این کالن شهر در استان و منطقه، 
ارتقا کیفیت خدمات و معرفی هر چه بیشتر این شهر را به عنوان 

مقصد بسیاری از شاخه های صنعت گردشگری ضروری دانست.

مدیرکل آموزش و پرورش استان خبر داد:

برچیده شدن بساط بخاری نفتی 
750 مدرسه در استان

 
خّیران  اینکه  بیان  با  کرمان  استان  پرورش  و  آموزش  مدیرکل 
پرورش  و  آموزش  به  تومان  میلیارد   40 به  قریب  جاری  سال  در 
استان کمک کرده اند و تعداد زیادی مدرسه خیرساز افتتاح می 
گلی استان که 80 کالس درس  و  افزود: 30 مدرسه خشت  شود 
 750 نفتی  بخاری  بساط  و  شده  مدرن  مدارس  به  تبدیل  داشته 

مدرسه برچیده شده است.
آیین  در  اسکندری نسب«  »احمد  کویر،  منطقه  ایسنا  گزارش  به 
بازگشایی مدارس در کرمان با حضور نماینده ولی فقیه در استان 
ثاراهلل  سپاه  جانشین  استان،  انتظامی  فرمانده  استاندار،  کرمان، 
با گرامیداشت  استان و اعضای مجمع نمایندگان استان کرمان؛ 
سال  در  کرد:  اظهار  شهداء  خاطره  و  یاد  و  مقدس  دفاع  هفته 
تحصیلی جدید در آموزش و پرورش استان کرمان کار خود را با 
شعار »تکریم معلم، مدیریت منابع و مدرسه پویا« آغاز کرده ایم 
و زنگ مهر و ایثار در 7 هزار و 770 مدرسه استان به صدا در آمد.
وی در ادامه افزود: معتقدیم همه راه های روشن از مسیر مدرسه 
می گذرد و مدرسه کانون اصلی تعلیم و تربیت و فراگیری مهارت 
بتوانیم  روز  روزبه  امیدواریم  و  است  ارزشی  و  اجتماعی  های 
جایگاه مدرسه را ارتقاء داده و مدرسه کانون تصمیم گیری شود.

اسکندری نسب تصریح کرد: باید فضای مدرسه به لحاظ سخت 
افزاری و نرم افزاری به گونه ای باشد که بچه ها از مدرسه آمدن 
احساس لذت و شادمانی داشته باشند و شعار مدرسه محوری در 

راستای تحقق اهداف سند بنیادین به منصه ظهور برسد.
فاطمه  بی بی  خیرساز  دبیرستان  از  برداری  بهره  به  اشاره  با  وی 
خانم  کرد:  بیان  مهدوی(  محمدحسین  شهید  مهدوی)مادر 
مهدوی)خواهر شهید( 6 پروژه در حوزه آموزش و پرورش استان 
و  روزی  شبانه  مدرسه  یک  شامل  که  اند  کرده  احداث  کرمان 

کلینیک فرهنگیان در جیرفت و چهار پروژه دیگر می شود.
خّیران  اینکه  بیان  با  کرمان  استان  پرورش  و  آموزش  مدیرکل 
پرورش  و  آموزش  به  تومان  میلیارد   40 به  قریب  جاری  سال  در 
استان کمک کرده اند و تعداد زیادی مدرسه خیرساز افتتاح می 
گلی استان که 80 کالس درس  و  افزود: 30 مدرسه خشت  شود 
 750 نفتی  بخاری  بساط  و  شده  مدرن  مدارس  به  تبدیل  داشته 

مدرسه برچیده شده است.

در ۵ ماهه گذشته سال جاری محقق شد؛

سازش در 15 هزار 
پرونده وارده به شعب شورای 

حل اختالف کرمان 
 

از  کرمان  استان  اختالف  حل  شوراهای  رییس 
آزادی 600 زندانی در 5 ماهه گذشته سال جاری 
خبر داد و گفت: در 5 ماهه گذشته سال جاری 
بیش از 15 هزار پرونده وارده به شعب شورا منجر 
به سازش شده است. به گزارش ایسنا منطقه کویر، 
این خبر  تشریح جزییات  در  زاده«  تقی  »مهدی 
اظهار کرد: در 5 ماهه گذشته جاری تعداد 3 فقره 
پرونده قتل عمد با همت و تالش اعضا و کارکنان 
به  منجر  کرمان  استان  اختالف  حل  شوراهای 
جلب رضایت از اولیای دم و رهایی محکومین به 
قصاص از مجازات اعدام شده است. معاون قضایی 
به  اشاره  با  کرمان  استان  دادگستری  کل  رییس 
اینکه از ابتدای سال جاری 15 هزار و 963 فقره 
پادرمیانی  از  پس  مصالحه،  قابل  پرونده های  از 
شده  منتهی  سازش  به  شعب  کارکنان  و  اعضا 
معادل  استان  اختالف  افزود: شوراهای حل  است 
به صورت  را  ها  پرونده  از  فقره  و 936  هزار   37
تعداد 63  از  حکمی رسیدگی کردند و همچنین 
به شوراهای حل  وارده  پرونده  فقره  هزار و 102 
اختالف استان تعداد 62 هزار و 42 فقره مختومه 
 315 اکنون  هم  اینکه  بیان  با  وی  است.  شده 
شورای حل اختالف در 31 حوزه قضایی مشغول 
فعالیت هستند، افزود: بالغ بر 78 درصد از اوراق 
شوراهای  در  جاری  سال  اول  ماهه   5 در  قضایی 
مخاطبین  به  الکترونیکی  به صورت  اختالف  حل 
ابالغ شده است. رییس شوراهای حل اختالف استان 
معظم  مقام  تأکیدات  و  منویات  به  اشاره  با  کرمان 
رهبری مبنی بر ضرورت ترویج فرهنگ صلح و سازش 
افزایش  جهت  در  اختالف  حل  شوراهای  تقویت  و 
نیافتن تعداد زندانیان در جامعه گفت: شوراهای حل 
اختالف ویژه زندان موفق شدند در 5 ماهه اول سال 
98 از یک هزار و 916 فقره پرونده وارده به شعب یک 
هزار و 817 فقره پرونده را مختومه کنند ضمن آنکه 
شعب شوراهای حل اختالف ویژه زندانیان نقش بسیار 
مهمی در اخذ رضایت از شاکی، ایجاد صلح و سازش 
و حل و فصل پرونده های مدد جویان ایفا می کند به 
مشکالت  توانستند  شوراها  راستا  این  در  که  طوری 
بیش از یک هزار و 30 نفر زندانی را با صلح و سازش 
فی مابین طرفین اختالف برطرف کرده و 600 زندانی 

از زندان های این استان رهایی یابند.

مدیر عامل جمعیت هالل احمر استان :

هالل احمر کرمان به زائران اربعین خدمات رسانی می کند

آغاز برداشت زیتون کنسروی از باغات جنوب کرمان

جشن عاطفه ها دهم مهرماه برگزار می شود

کرمان  استان  احمر  هالل  جمعیت  عامل  مدیر 
گفت:3 هزار نیروی متخصص هالل احمر کرمان در 
ایام پیاده روی اربعین به زائران خدمات درمانی ارائه 

می کنند.
باشگاه  های  استان  گروه  خبرنگار  گزارش  به 
خبرنگاران جوان از کرمان، فالح مدیر عامل جمعیت 
هالل احمر استان کرمان در کار گروه امداد و نجات 
بزرگ  روی  پیاده  به  اشاره  با  همگانی  آموزش  و 

اربعین گفت: جمعیت هالل احمر استان کرمان در 
پیاده روی بزرگ اربعین با 3 هزار نیرو آماده خدمت 

رسانی به زائران در کشور عراق هستند.
او افزود: بحث درمان زائران در کشور عراق به عهده 

جمعیت هالل احمر است.
7نفر  و  دارو  خودرو  دستگاه   4 اینکه  اعالم  با  فالح 
منطقه  به  داوطلب  صورت  به  متخصص  پزشک 
نیروی  با 455  پایگاه  اظهار کرد: 30  اعزام می شود 

متخصص در مسیر جاد ه ها مستقر می شوند.
بنا به اعالم و پیش بینی دبیر کل جمعیت هالل احمر 
کشور  امسال بیش از 3 میلیون نفر در پیاده روی 
اربعین حسینی شرکت خواهند کرد، تا کنون 800 

هزار نفر در سامانه سماح ثبت نام کرده اند.
داشته  همراه  را  خود  لوازم شخصی  افراد  همچنین 
باشند؛ ضمن اینکه ماسک و دارو های مورد نیاز خود 

را همراه بیاورند.

مدیر باغبانی سازمان جهادکشاورزی جنوب 
امسال  می شود  بینی  پیش  گفت:  کرمان 
حدود 1 هزار و 130 تن زیتون کنسروی از 

باغات جنوب کرمان برداشت شود.
به گزارش خبرنگار گروه استان های باشگاه 
شریف  منصور  کرمان،  از  جوان  خبرنگاران 
مدیر باغبانی سازمان جهاد کشاورزی جنوب 
از  کنسروی  زیتون  برداشت  گفت:  کرمان 

بارور  باغات  از  هکتار  و746  1هزار  سطح 
تا  و  آغاز  شهریورماه  نیمه  از  کرمان  جنوب 

مهرماه ادامه دارد.
او افزود: با توجه به اینکه حدود 30 درصد از 
سطح این باغات به صورت کنسروی برداشت 
می شود پیش بینی می شود امسال 1 هزار و 

130 تن محصول برداشت شود.
شریف بیان کرد: حدود 70 درصد از محصول 

برداشت شده منطقه به استان های شمالی 
کشور ارسال و 30 درصد محصول در استان 

فرآوری و به فروش می رسد.
منطقه،  کنسروی  ارقام  مهمترین  افزود:  او 

ارقام زرد و روغنی می باشد.
او تصریح کرد:در حال حاضر دو کارگاه روغن 
کشی و فرآوری زیتون در منطقه مستقر و به 

امر خرید محصول مبادرت دارند.

مدیرکل کمیته امداد استان کرمان گفت: مرحله دوم 
برگزار  استان  مدارس  در  مهرماه   10 ها  عاطفه  جشن 

می شود.
به گزارش خبرنگار گروه استان های باشگاه خبرنگاران 
جوان از کرمان، یحیی صادقی؛ مدیر کل کمیته امداد 
برنامه  ویژه   مراسم  استان کرمان در  )ره(  امام خمینی 
مهر تحصیلی که با مشارکت اداره اوقاف و امور خیریه 
برای اجرای جشن عاطفه ها و اهداء 700 بسته تحصیلی 
به دانش آموزان تحت حمایت کمیته امداد کرمان برگزار 
شد، گفت: این بسته های تحصیلی شامل کیف و لوازم  
آغاز سال تحصیلی جدید  به مناسبت  التحریراست که 
کرمان  امداد  کمیته  حمایت  تحت  آموزان  دانش  بین 
توزیع شد.او بابیان اینکه تهیه این بسته های تحصیلی با 
همکاری اداره اوقاف و توزیع بین دانش آموزان نیازمند 
اقدام ارزشمندی است بیان کرد: باهم افزایی سایر نهاد ها 

و دستگاه ها می توان قدم های مثبتی برای حل مشکالت 
اداره  خوب  ظرفیت های  به  صادقی  برداشت.  محرومان 
اوقاف در استان کرمان اشاره کرد و افزود: می توان از این 
ظرفیت ها برای محرومیت زدایی و خدمت به محرومان 
امداد  کمیته  مدیرکل  برد.  بهره  واقفان  نیت  اساس  بر 
با همکاری خیران  نهاد  این  اینکه  بابیان  استان کرمان 
در حد توان بخشی از نیاز خانواده های تحت حمایت را 
تأمین می کند افزود: با توجه به اینکه بخش وسیعی از 
مراقبت به عهده خانواده هاست، خانواده ها باید فرزندان 

خود را به سمت دین، معنویت و اخالق سوق دهند.
او در ادامه گفت: هزار خانوار تحت حمایت کمیته امداد 
در شهر کرمان فاقد مسکن هستند که اکثر این خانوار ها 

سرپرست خانواده زنان هستند.
کمیته  در  بانوان  اداره  راه اندازی  به  همچنین  صادقی 
اداره  این  گفت:  و  کرد  اشاره  کرمان  یک  منطقه  امداد 

به منظور رسیدگی بهتر به امور زنان سرپرست خانوار 
تحت حمایت این نهاد راه اندازی شده است.

در  نهاد  این  حمایت  تحت  آموزان  دانش  آمار  به  او 
دانش آموز  هزار   20 کرد:  بیان  و  اشاره  کرمان  استان 
تحت حمایت کمیته امداد استان کرمان قرار دارند که 
همه تالش این نهاد بر این است هرسال در آستانه سال 
نیاز های  از  بخشی  خیران  همکاری  با  جدید  تحصیلی 

تحصیلی و پوشاک این دانش آموزان برطرف شود.
برگزاری جشن  به  امداد استان کرمان  مدیرکل کمیته 
این جشن  اشاره کرد و گفت: مرحله نخست  عاطفه ها 
ملی هفتم و هشتم شهریورماه در پایگاه ها و میدان های 
اصلی شهر، مراکز نیکوکاری و میعادگاه های نماز جمعه 
سراسر استان برگزار شد و مرحله دوم این جشن نیز 10 
در  بسازیم«  را  رویایی  مهر  زنگ  »با  با شعار  و  مهرماه 

مدارس استان برگزار می شود.

قابل توجه مودیان محترم مالیات بر ارزش افزوده:
 www.evat.ir مهلت ارائه الکترونیکی اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده دوره تابستان 98 از طریق سامانه

حداکثر تا 15 مهرماه سال جاری می باشد. 
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قلیان؛
نقطه شروع اعتیاد !

در لباس دوست خنجر 
می کشد داستان را رو 

به آخر می کشد 
کودک که بودیم چشم آدم ها را می خواندیم 
اما اکنون که مویی سفید کرده و دستی در 

پنبه غرق کرده ایم دیده ایم که به چشم ها نیز اعتمادی نیست 
بیرون  اعتمادی خنجر  قابل  از آستین  و هر لحظه ممکن است 
بزند. امروزه ترس خوراک بشر شده است اما اگر قرار بود از هیچ 
آوردند!؟  بر سرمان می  لباس دوست چه  در   نترسیم دشمنان 
گاهی نیز از تنهایی هراسانیم اما فراغت از انسانهایی که نمی دانیم 
در فکرشان چه می گذرد یک نعمت بی نظیر است. اعتماد کردن 
به افراد گوناگون راه خوبی برای رسیدن به سعادت نیست و ضربه 
های زیادی از این کانال به بشر وارد شده است. بعضی افراد چنان 
زندگی را کوتاه تصور کرده که به خود اجازه ی فرار از این شرایط 
را نمی دهند. یاس و ناامیدی گریبان زندگی آنها را گرفته است به 
حدی که زندگی را موضوعی کنترل نشدنی تصور می کنند و فکر 
می کنند که نمی توانند آینده را رقم بزنند اما در چنین شرایطی 
یک دوست می تواند زندگی را رو به روشنایی برده و ناامیدی ها را 
به باد فنا بسپارد وگرنه ناامیدی خنجری است که از آستین دوست 
بیرون زده است. اعتماد کردن به دوستان به آنان چنان قدرتی می 
دهد که در یک لحظه بسازند یا بسوزانند. اگر چه گاهی با اعتماد 
کردن محبت خود را نشان می دهیم اما نباید این سالح را در 
اختیار هر کسی گذاشت. دوست داشتن به معنای از دست دادن 
تمام اختیارات نیست و تنها محدوده ای که اعتماد بالمانع است 

محدوده و محیط خانواده می باشد.
بزند عشق بیشتری در  اعتماد بیشتری در خانواده موج  هر چه 

جریان خواهد بود.
دین و دنیایت به دستانش نده 
ریشه را بر خاک گلدانش نده 

شاید از باران خبر دارد ولی 
جان به پای باغ وایوانش نده 

دوستی یک کوچه ی کوتاه بود 
دل به جز در اصل انسانش نده 

به قلم 
مهناز سعید 

یادداشت های 

گاه و بی گاه

طبل و شیپور 
طبل و شیپور سازهایی هستند که در مراسم رسمی استفاده های 
گوناگون دارد و این دو مکمل یکدیگرند اما پدرم هر وقت از 
من کاری می خواست و من برای انجام آن کار نگاهی به مادر 
این  پدر همیشه  انجام دهم.  را  او آن کار  تایید  با  تا  مینداختم 
نکته را به من گوشزد می کرد و می گفت آفرین بر پسرم که 
طبالچی یزید و شیپورچی امام حسین است ولی در هر صورت 
من این نکته را به جان می خریدم و سعی می کردم رضایت 
شده  زبانش  ورد  جمله  این  هم  پدر  کنم.  جلب  را  طرف  دو 
بود تا امروز بعد از آنکه پدر آن جمله را گفت من جمله را به 
گونه ای دیگر برای پدر بازگو کردم و گفتم چه اشکالی دارد 
که هرفرد بر طبل رسوایی یزید و یزیدیان بکوبد و در شیپور 

پیروزی و آزادی امام حسین )ع( و رهروانش بدمد.

نیم نگاهی به دلیل 

پیدایش پمپ آب 

در خانه های کرمانیان؛

چرا پمپ!؟
همه می دانیم  که کمبود آب در کشور و استان ما در وضعیتی 
بحرانی است و نیاز به کارشناسی و مهندسی دقیق دارد. سالها 
پیش در این رابطه تصمیم اینگونه گرفته شد که فشار آب شرب 
شهر کرمان را از منشا یا سرچشمه اش کم کنیم تا هدر رفت 
تحمل  را  فشار کم  این  مدتی  تا  کرمان  مردم   شود.  کمتر  آب 
کردند و پس از چند سال پای پمپ های آب به ساختمان های 
پُر ارتفاع کرمان و پس از آن حتی خانه های همکف باز شد. از 
آن روز دیگر مردم به جای دغدغه دریافت آب بیشتر دغدغه 
لوازم  ارائه  و  تعمیر  فروش،  بساط  و  دارند  بهتر  پمپ  انتخاب 

یدکی این مکنده های قوی بر زندگی مردم پهن شد. 
شد  خواهیم  متوجه  کنیم  نگاه  تصمیم  این  نتیجه  به  اگر  حال 
از  بعضی  و  نیست  کم  خانه ها  در  آب  فشار  دیگر  امروز  که 
این  نتیجه  تنها  نمی کنند.  هم  فکر  جویی  صرفه  به  حتی  مردم 
شاید  و  است  تحمیل شده  مردم  بر  پمپ  هزینه خرید  شد که 
شده  پنهان  خاص  جیب های  در  ها  پمپ  این  فروش  درآمد 
باشد. باید دید که تصمیم گیرندگان آن روز با فروشندگان و 
واردکنندگان امروِز پمپ های خانگی چه ارتباطی دارند. البته 
شاید هم اینها همه تفکری اشتباه باشد و هیچکس در این مسیر 
به بیراهه نرفته است. هرچه هست به گمانم بهتر باشد مسئوالن 

مربوطه در این باره تجدید نظر کنند.

به قلم محمد جواد 
ایرانمنش 

به قلم اکبر 
 خواجه پور

گزارش »کرمان امروز« از فقدان کارتخوان در مطب بعضی از پزشکان شهر کرمان به رغم هشدارهای دادستانی و اداره کل امور مالیاتی؛

فرار از وظیفه خیانت است!

اشاره:
فرار  پزشکان،  مالیات  موضوع  که  است  ماهی  چند 
پزشکان  از  بعضی  مطب  در  کارتخوان  نبود  و  مالیاتی 
در کرمان، بحث داغ این روزهای رسانه ها است. دراین 
زنان  و  سالمند  بیماران  ویژه  به  و  بیماران  تنها  میان 
باردار بودند که برای پرداخت هزینه های ویزیت دچار 
کارتخوان  نبود  در  که  چرا  شدند  می  مضاعف  زحمت 
بایستی ده  بیماران  گاها  از پزشکان،  برخی  در مطب 
بانک  عابر  تا  مطب  مسیر  و  کردند  می  را طی  پله  ها 
را طی کنند تا بتوانند پول نقد را به منشیان پزشکان 
تقدیم کنند. البته بسیاری از افراد نبود کارتخوان را به 
درآمد نجومی پزشکان و فرار مالیاتی نسبت می داده 
اند. همین امر منجر به اتمام حجت سازمان امور مالیاتی 
به این دسته از پزشکان می شد و قرار بود تا اوایل مهر 
کارتخوان  به دستگاه  پزشکان   های  تمامی مطب  ماه 
هنوز همچنان  متاسفانه  وجود  این  با  اما  مجهز شوند. 
جای کارتخوان روی مطب بعضی از پزشکان خالی است 

و این مساله موجب آزار بیماران شده است.
چرا پزشکان کارتخوان نصب نمی کنند؟

پزشک  مطب  چند  به  کرمان  شهر  همین  در  اگر 
مراجعه کنید متوجه می شوید که بعضی از آنها با بهانه 
های واهی کارتخوان در مطب خود ندارند و یا کارتخوان 
همواره خراب است و بیشتر جنبه دکور دارد! به راستی 

چرا پزشکان کارتخوان نصب نمی کنند؟
این  در  او  از  اسمی  خواهد  نمی  که  آگاه  منبع  یک 
از  اندکی  تعداد  تخلفات  درباره  شود  برده  گزارش 
پزشکان برای فرار مالیاتی چنین  به ما گفت: بعضی از 
پزشکان به خاطر اینکه مالیات ندهند یا کمتر مالیات 
بپردازند در مطب هایشان دستگاه کارتخوان نصب نمی 
کنند یا اینکه دستگاه کارتخوان را به اسم افراد دیگری 

ثبت می کنند تا میزان درآمدشان مشخص نشود.
هشدار اداره امور مالیاتی به پزشکان

استان ضمن  مالیاتی  امور  در همین زمینه مدیر کل 
اخطار به پزشکانی که هنوز نسبت به راه اندازی دستگاه 
کرد  خواست  در  اند،  نکرده  اقدام  خود  مطب  در  پوز 
ثبت  مالیاتی  اداره  سایت  در  تر  سریع  هرچه  پزشکان 
نام کنند تا با مشکل مواجه نشوند و افزود: این قانون 
است و اگر انجام ندهند، پیرو مذاکرات قبلی بر اساس 
اعالم دادستان، ما ضابط قضایی هستیم و اگر مردم به 
ما اعالم کنند که کارتخوان مطب پزشکی فعال نیست 
یا اجاره ای باشد، این پزشک مرتکب جرم شده و با آن 

طبق قانون برخورد خواهد شد.
جریمه در انتظار پزشکان قانون شکن

آنگونه که از شواهد و قراین بر می آید اگر پزشکان 
تا اول مهر کارت خوان خود را در سامانه مالیاتی ثبت 
نام نکنند مطابق اعالم گذشته مشمول تبعات قانونی و 
جریمه می شوند چون به قانون عمل نکرده اند. طبق 
کارتخوان  نام  ثبت  کشور  مالیاتی  امور  سازمان  اعالم 
پزشکان در سامانه امورمالیاتی هیچ وقت متوقف نمی 

شود.
ایسنا  خبرگزاری  به  باره   این   در  سلمانی  محمد 
و غم خود  تمام هم  مالیاتی  امور  است: سازمان  گفته 

را  قوانین  و  بگیرد  را  مالیاتی  فرار  جلوی  گذاشته  را 
سطح  افزایش  مالیاتی،  فرهنگسازی  در  و  کند  اجرا 
فعالیت  المال  بیت  حق  وصول  برای  و  مردم  اطالعات 

های مختلفی انجام می دهد.
مالیاتی  سازمان  کل  رییس  کرد:  بیان  ادامه  در  وی 
مهرماه   30 تا  که  کسانی  کرده  بخشنامه  اخیرا  کشور 
خود  بخشش  غیرقابل  جرائم  و  مالیات  اصل  امسال 
جریمه  بخشودگی  درصد   100 از  کنند،  پرداخت  را 
برخوردار می شوند و ما تاکید داریم مودیان حقیقی و 

حقوقی از این فرصت طالیی استفاده کنند.
واحدهای  به  کمک  منظور  به  کرد:  تصریح  سلمانی 
تولیدی دارای پروانه بهره برداری از 30 مهرماه تا پایان 
سال اگر بدهی مالیاتی خود را تقسیط و پرداخت کنند، 
به ازای هر ماه دو درصد از جریمه آنها وصول و مابقی 

بخشیده می شود.
تعریف قضایی فرار از مالیات و مجازات آن

طبق تعاریف قضایی هرگونه تالش قانونی و غیر قانونی 
کردن  پرداخت  کمتر  حتی  و  مالیات  نپرداختن  برای 
مالیات فرار از مالیات محسوب می شود. فرار از مالیات 
جرم عمومی محسوب می شود و همه فعاالن اقتصادی 

باید آن را رعایت کنند.
مالیات  که  افرادی  برای  قانون  در  مجازات  چندین   
پرداخت نمی کنند  از جمله حبس به مدت حداقل ۶ 
ماه تا حداکثر ۲ سال، جزای نقدی از ۲0 میلیون تا ۸0 
از  تا ۷۴ ضربه، محرومیت  از 31  ریال، شالق  میلیون 
حقوق اجتماعی از ۶ ماه تا ۵ سال و انتشار حکم قطعی 

آن ها در رسانه در نظر گرفته شده است.
اگر کسی طبق تبصره ماده 3۶ قانون مجازات اسالمی، 
جرایم مالیاتی را مرتکب شود و این جرایم بیش از 100 
الزاما دادگستری در رسانه ملی و  باشد  تومان  میلیون 
منتشر  قطعی  صدورحکم  از  بعد  کثیراالنتشار  روزنامه 

خواهد شد.
عالوه بر دستگاه قضایی که وظیفه پیشگیری از وقوع 
اداره  خود  ویژه  به  نیز  سازمان ها  همه  دارد،  را  جرم 
باید هر گونه  مالیاتی وظیفه پیشگیری را دارد و همه 
تخلف را به دستگاه قضا اطالع رسانی کنند، چون این 
جرم جنبه عمومی دارد و اگر چنین نشود خود دستگاه 

هم دچار جرم شده است و مجازات خواهد شد.

   این روزها موضوع نبود کارتخوان در مطب بعضی از پزشکان بحث داغ رسانه ای 
است. عده ای نبود کارتخوان را به درآمد نجومی پزشکان و فرار مالیاتی نسبت می دهند 
که همین امر منجر به اتمام حجت اداره کل امور مالیاتی استان با حمایت دادستانی استان 
به این دسته از پزشکان شد و قرار بود تا اوایل مهر ماه تمامی مطب های پزشکان به 
دستگاه کارتخوان مجهز شوند. اما بنا به مشاهدات عینی خبرنگاران ما بسیاری از مجموعه 
های پزشکی هنوز از کارتخوان فراری هستند و مردم را برای گرفتن پول نقد آزار می 
دهند، باید از خودمان بپرسیم که آیا پزشکی که برای فرار مالیاتی حاضر به آزار بیمار می 

شود، ممکن است در تشخیص و درمان خود نیز خیانت و فرار را ترجیح دهد؟

گزارش: مهدیه السادات 
میر مهدی حسینی

دانشجویان بخوانند؛

ترم اولی ها چگونه باید وارد دانشگاه شوند؟
سرویس اجتماعی کرمان امروز

آن  مراقب  باید  اولی  ترم  دانشجویان  که  چالشی  اولین 
باشند کنترل مدیریت عاطفی است.

 به گزارش جام جم آنالین از باشگاه خبرنگاران جوان، 
یا  در سراسر کشور، یک سال  نفر  هزار  که صد ها  روزی 
بیشتر، تمام سختی ها را به جان خریدند تا چنین روزی 
وارد دانشگاه شوند و دوره تازه ای از زندگی خود را آغاز 

کنند.
اکنون قصد داریم برای شما دانشجویان ورودی جدید، 

باید ها و نباید هایی را بگوییم.
ظاهر شایسته داشته باشید

ظاهرتان  می بینند،  شما  از  اطرافیان  که  چیزی  اولین 
است. پسران می بایست تمیز و مرتب بوده و مو  و ریش 
خود را به شکلی مناسب اصالح کرده باشند. دختران هم 

باید تمیز و با ظاهری مناسب محیط دانشگاه باشند.
مانند یک فرد بالغ رفتار کنید

یک  مثل  و  گذاشته  کنار  را  خود  گانه  بچه  رفتار های 
دانشجوی بالغ رفتار کنید. زیرا این امر اطرافیان را تحت 

تاثیر قرار داده تا با شما چطور برخورد کنند.
روابط عاطفی خود را کنترل کنید

از نظر شرایط تحصیلی دانش آموز بعد از سال ها درس 

خواندن در یک محیط تک جنسیتی وارد فضایی می شود 
فعالیت ها مشترک  از  بسیاری  انجام  در  پسر  و  که دختر 
هستند، بنابراین اولین چالش مدیریت روابط عاطفی است 
که ممکن است ایجاد شود. تحقیقات نشان می دهند ۷0 

درصد از دانشجویان ترم اولی به جنس مخالف خود عالقه 
پیدا می کنند که اغلب این عشق ها یک طرفه است.

آداب حضور در کالس را راعایت کنید
برخی از استادان بعد از آمدن به کالس اجازه ورود 

دانشجو به جلسه و حضور در کالس نمی دهند، پس 
در کالس  شوید.  حاضر  در کالس  موقع  به  همیشه 
مرتب به ساعت خود نگاه نکنید، چون بی احترامی به 
برایتان  اگرسؤالی  استاد محسوب می شود. همچنین 
بین  فواصلی  در  و  کنید  یادداشت  را  آن  آمد  پیش 
تدریس سوال خود را مطرح کنید. همچنین همیشه 

برد آموزش دانشکده را چک کنید.
دست خالی وارد کالس نشوید

مخصوص  دفتر  یک  درس  هر  برای  نیست  الزم 
همراه  رسید  و سر  یک خودکار  اما  بدید.  اختصاص 
همراه  فلش  یک  همیشه  البته  باشید،  داشته  خود 
کالس  پایان  است  ممکن  چون  باشید،  داشته  خود 

یک سری فایل از استاد بگیرید.
بعد از کالس، درس را مرور کنید

معموالً همه دانشکده ها سالن مطالعه دارند. بعد از 
که  درسی  هر  بگذارید،  وقت  دقیقه   ۵ فقط  کالس 
استاد در آن روز داده را مرور کنید. همچنین سعی 
یک  کسب  دنبال  به  خواندن  درس  کنار  در  کنید 
مهارت باشید، تا از این طریق هم یک منبع درآمدی 
برایتان باشد وهم خود را برای بازار کار آینده آماده 

کنید.

شرکت ساختمانی کرمانیان )در حال تصفیه( به شماره ثبت ۷۷0۸ اداره ثبت شرکت های کرمان در نظر دارد ضایعات آهنی را از طریق مزایده عمومی به فروش 
برساند: 

1- از کلیه اشخاص حقوقی و حقیقی دعوت به عمل می آید با مراجعه به دفتر مرکزی شرکت واقع در خیابان جهاد، کوچه 3۸، پالک 1۲3 به دریافت اوراق 
و اسناد مربوطه، آگاهی از شرایط فروش و بازدید )کارگاه جنب نمایشگاه بین المللی جنوب شرق واقع در جاده تهران روبروی شهرک صنعتی خضری( اقدام و 
پیشنهاد خرید خود را حداکثر ظرف مدت یک هفته از تاریخ نشر این آگهی با تکمیل فرم مخصوص تقاضا و 10 درصد مبلغ پیشنهادی به عنوان سپرده شرکت 
در مزایده به صورت چک و یا ضمانت بانکی در وجه شرکت ساختمانی کرمانیان، در یک پاکت دربسته در دفتر مرکزی به نشانی فوق الذکر تسلیم نمایند. شماره 

تلفن 0913۴۴۲113۸ جهت پاسخگویی و هماهنگی
۲- زمان گشایش پاکت ها در تاریخ 9۸/0۷/10 راس ساعت 10 صبح در محل دفتر شرکت خواهد بود.

3- به کلیه درخواست ها و پیشنهادات فاقد امضا، مخدوش ،مبهم، مشروط و بدون رسید پرداخت سپرده شرکت در مزایده و همچنین به درخواست های ارسالی 
پس از انقضای مدت تعیین شده ترتیب اثر داده نخواهد شد.

۴- شرکت در مزایده و تسلیم پیشنهاد هیچگونه حقی را برای متقاضی ایجاد نخواهد کرد و شرکت در قبول و یا رد پیشنهاد مختار است. 
مدیران تصفیه شرکت ساختمانی کرمانیان 
حسن نامجو - ذبیح اله بهرامی 

آگهی مزایده عمومی شماره 3/ 98 )فروش ضایعات آهنی(
)نوبت دوم(

مدیریت آموزش و پرورش شهرستان زرند در نظر دارد تعدادی مدارس و کالس درس مازاد بر نیاز خود را به منظور استفاده مراکز پیش دبستانی و موسسات 
به شماره مزایده  باب مدرسه واقع در روستای بالل آباد  اجاره و یک  به  به شماره مزایده 5098004987000003  مناطق مختلف شهرستان  غیردولتی در 
2098004987000002 به فروش برساند متقاضیان می توانند از طریق سامانه الکترونیکی دولت www.setadiran.ir  نسبت به ثبت پیشنهادات خود 

براساس تاریخهای ذیل اقدام نمایند.
مهلت دریافت اسناد مزایده از تاریخ 98/7/2 ساعت 10 صبح لغایت 98/7/13 ساعت 10 صبح 

مهلت بارگذاری اسناد از تاریخ 98/7/3 ساعت 8 صبح لغایت 98/7/13 ساعت 14
تاریخ بازگشایی پاکات ساعت 10 صبح یکشنبه 98/7/14 در اتاق معاون پشتیبانی اداره آموزش و پرورش شهرستان زرند 

تاریخ اعالم به برنده 98/7/15 
ضمنا هزینه کارشناسی امالک و نشر آگهی بر عهده برنده مزایده می باشد.

آگهی مزایده عمومی دو مرحله ای )نوبت دوم(



چهار چهار شنبه 3 مهرماه 25/1398 محرم  1441/ 25 سپتامبر 2019/سال بیست و چهارم شماره 3069
فرهنگ و ادب

چهاردهمین شماره ماهنامه ی »ستاره ی کرمان« مجله ی گردشگری 
شد.  منتشر  ایزدپناه  بتول  خانم  سردبیری  و  مدیرمسئولی  به  کرمان 
درباره  نشریه  های سردبیر  گله  با  نشریه  این  مدیرمسئول  یادداشت  در 
افتاده  از ناحیه کاغذ و چاپ بر سر چاپ  منظم ماهنامه  مشکالتی که 
است، آشنا می شویم. در ادامه با رازهایی از کوه شیوشگان که در سلسله 
کوه های صاحب الزمان قرار دارد آشنا می شویم. در گذشته شنیده بودم 
حیواناتی نظیر سگ با خوردن جسد مردگان، صدایی نظیر شیون و ناله 
سر می دادند و این کوه بدان علت نامیده شده است. وجود کوهی به نام 
تندرستان و زمین هایی به همین نام از وجود تندرستانی که امروزه با نام 
جعلی بیمارستان خوانده می شود در هزاره های پیشین حکایت دارد. این 
واقعیت در کتاب مار در بتکده کهنه، خواننده را با واقعیت های محوطه ی 

باستانی بین قلعه دختر و کوه های صاحب الزمان آشنا می کند. 
ناصر  با  را  گفتگویی  کرمان  ستاره  ی  شماره  این  در  تقی  کوروش 
شجاعی ترتیب داده است که حکایتی از وجود معبد آناهیتا و قبله ی 
مهرپرستان جهان در حوالی کوه های صاحب الزمان، روایت می کند که 

در نوع خود، خواندنی است.
های  کوه  های  دستکاری  مدنی  فعال  و  نگار  روزنامه  غفاری،  برانوش 

صاحب الزمان را به منظور احداث هتلی بر بام کرمان  مورد انتقاد قرار 
داده که خواندنی و تامل برانگیز است.

موسسه  مدرس  دانشگاه،  استادیار  صدر،  جعفری  عبدالرضا  سید 
گوهرشناسی، ضمن نگاهی متفاوت به سنگ های قیمتی و خواص آنها 
نوشته و الهه عقیلی ضمن گفتگویی با حسین ودیعتی بانی موزه ی سیم 
به  در جذب گردشگران  ابراهیم خان ظهیرالدوله سعی  در حمام  زر  و 
مجموعه ی ابراهیم خان دارد که آرمانهای این مجموعه دار خصوصی را 
بیان می کند و در نهایت جاذبه دیگری بر جاذبه های گردشگری ایران 
نصرت  خانم  با  گفتگو  در  کرمانی  پناه  افزوده می شود. حامد حسینی 
عبدالرحمانی ملقب به مادر پته کرمان، سعی در ارائه درکی عمیق از هنر 
پته دوزی و نوآوری های پته دوزان روزگاران ما در این هنر دیرینه دارد.
وی در گفتگوی دیگری با ملیحه ی مدیری هنرمند پته دوزی، خواننده 

را با جلوه های دیگری از هنر نوین پته دوزی آشنا می کند.
یاسر سیستانی با مطلبی با عنوان »از قدمگاه تا مشتاق« ادبیات عرفانی 
را مورد بررسی قرار داده است و خوانندگان ماهنامه با حماسه سرایی 
آشنا می  مشتاقیه  گنبدهای  گانه  و ساکنان سه  کرمانی(  )راجی  آیتی 

شوند.
جمله،  از  آن  گردشگری  های  جاذبه  زرند  شهرستان  سفر،  بخش  در 
آسیاب های شاه هرمز، شگفتی های بی بی حیات، روستاگردی در زرند، 
راهنمایی گردشگری،  رفسنجانی  فارسی  زینب  از  ها  زرند شهر خاطره 
آسیاب های شاه فیروز از دکتر رضا کردی استادیار دانشگاه آزاد، شگفتی 
های بی بی حیات از دکتر رضا کردی، روستاگردی در زرند از مهدی 

سهرابی زرند، سرتخت روستای تاریخ و طبیعت، تاریخ آب و آبیاری زرند 
از محمد برشان، صداهای ماندگار )موسیقی اصیل و محلی زرندی( از 
سید فواد توحیدی، سفرنامه راین و الله زار که توسط شهداد کالنتری 
دره  روستای  بابینی،  روستای  آتشفشان،  دهانه  حسنعلی،  روستاهای: 
زنگی، روستای زیارتگاه )باب زنگی(، قله هزار، منطقه اردیکان، روستای 
راسک، روستای بیدخون را رکاب می زند و درهر جا ویژگی این روستاها 

را برشمارد.
نگاهی به کاروانسرای پاریز با عنوان »هویت بر باد رفته« به قلم مهدیه 

کاردوست پاریزی، روزگار این بنا را بر خوانندگان روشن می سازد.
در سراسر این نشریه وزین و نفیس، تصاویری از امیر ابراهیمی، فواد 
اقبالی، چشم  پور، مرتضی صالحی، رضا  توحیدی، محمد هادی جالل 

خوانندگان را می نوازد.
به رغم وجود مشکالتی که به صورت کاذب بر سر راه روزنامه نگاری 
گردشگران  امید  که  نشریه  این  پدیدآورندگان  تالش  است،  شده  سبز 
امروزیان  کرمان  و  است  تشکر  و  تحسین  خور  در  شود،  می  محسوب 

توفیق روز افزون این عزیزان را از درگاه خداوند متعال خواهانند.
تنها نقدی که به این نشریه وارد است عدم تالش در یافتن وجه تسمیه 
روستاهایی است که به مخاطبان معرفی می شوند. به عنوان مثال، ای 
کاش با زبان شناسان، پژوهشگران دانشگاه ها در این باره صحبت می 
به »ک« ختم می  به عنوان مثال، چرا در کرمان برخی روستاها  شد. 
هستند  هنوز  روستاها.  دیگر  و  دشتخاک  هوتک،  خانوک،  مثل  شوند 
کسانی که وجه تسمیه درست را بدانند ولی در صورت غفلت این واقعیت 

های تاریخی در دل خاک مدفون می شود.
توتیا در زرند و  تولید  به عنوان محل  تیتوییه،  اینکه، دره های  دیگر 
کوهبنان در زرند گردی جایش خالی بود. صنعت پیشرفته ای که در عهد 
ساسانیان توتیای مورد نیاز دنیا را برای چشم پزشکی و آلیاژی به نام 
برنج و نیز تولید جام زرد کرمان که از صنایع پیشرفته ی جهان باستان 

بوده است در این زرند گردی جایگاهی نداشت.

ستاره کرمان، ماهنامه گردشگری کرمان منتشر شد 

سرویس ادبی کرمان امروز

هفت تنان،  مجموعه   نزدیکی  در  حافظیه،  شمال غربی  در  شیراز،  شهر  در 
در کنار بلوار هفت تن، آرامگاه حکمرانی قرار دارد که در زمان حکومتش، 
خواص مردم نظیر حافظ شیرازی به مدح او پرداخته اند و عموم مردم از 

پایان دوره ی حکومتش حسرت خورده اند.
 شاه شجاع کیست؟

و  مظفر  آل  سالطین  از  ابوالفوارس  به  ملقب  شجاع  شاه  جالل الدین 
امیر مبارزالدین محمد مظفر،  این خاندان است. پدرش،  مشهورترین فرد 
پایه گذار سلسله ی آل مظفر است و مادرش ترکان مخدوم شاه، دختر شاه 
جهان قراختایی از سالطین قراختای کرمان است. قراختاییان از سلسله های 
ملوک الطوایفی ایران هستند که در حدود ۸۳ سال بر کرمان حکومت کردند.
وی در ۲۲ جمادی الثانی ۷۳۳ق در یزد متولد شد. وی از جانب مادر به 

سالطین قراختایی کرمان، نسبت داشت.
جالل الدین در دوران حکومت پدرش، شایستگی های فراوانی از خود نشان 
داد. در فتح شیراز توسط پدرش که منجر به انقراض حکومت آل اینجو شد، 
ابتدا در سال ۷۵۴  نقش عمده ای ایفا کرد. همین شایستگی ها باعث شد 
از آن نیز به والیت عهدی  هجری قمری از سوی پدر والی کرمان و بعد 

منصوب شود.
با اینکه در دوران کودکی به دلیل مقارن شدن کودکی اش با  شاه شجاع 
دوره ی پایه گذاری سلطنت آل مظفر موفق به تحصیالت پیوسته ی علمی 
نشده بود، در ادب و هنر نیز شایستگی هایی از خود نشان می داد. او خطی 
نیکو داشت و نوشته هایش دارای نثری روان، زیبا و پرظرافت بودند. شاه 
شجاع خود شعر می سرود و همین ذوق ادبیش باعث شده بود تا در دوران 

حکومتش، دربار وی، محفل انس شعرا باشد.
 از دیگر ویژگی های شاه شجاع که در تاریخ به آن ها اشاره شده و اتفاقاتی 
در  که  آنجایی  از  و  است  او  چهره ی  زیبایی  شده،  نقل  آن  مورد  در  نیز 
مردم  میان  در  بوده،  شده  جمع  نیکو  اخالق  با  چهره  زیبایی  شجاع  شاه 
از محبوبیت فراوانی برخوردار بوده است. در تاریخ آورده اند که روزی شاه 
شجاع با اطرافیانش در حال گذر از شهر بودند. پیرزنی بعد از مشاهده ی 
شاه یکی از بانوان خانه را که مشتاق دیدار شاه شجاع بوده است با فریاد 
صدا زده و می گوید فاطمه خاتون بیا که شاه شجاع از کوی می گذرد. شاه 
شجاع که متوجه می شود، دستور می دهد بایستند و وقتی اطرافیان علت را 
جویا می شوند عنوان می کند روا نیست آرزوی فاطمه خاتون برآورده نشود 

و دلش بشکند. می ایستیم تا ما را ببیند، سپس می رویم.

شاه شجاع در سال ۷۸۶ هجری قمری و در ۵۳ سالگی در گذشت و پیکرش 
بنا بر وصیت خود در پای کوه چهل مقام )مکان فعلی آرامگاه وی( به خاک 

سپرده شد.
 حکومت شاه شجاع

خاندان آل مظفر پس از اتمام دوره ی ایلخانان مغول به دنبال احیای ایران 
باستان و اخراج مغوالن بودند. پس از مرگ سلطان ابوسعید ایلخان، جانی 
به  به سلطنت مغوالن، قصد لشکرکشی  تداوم بخشیدن  برای  بیک مغول 
ایران را داشت. در نامه ای به امیر محمد مبارز )پدر شاه شجاع( از او خواست 
تا مطیع و فرمانبردارش باشد. امیر محمد مبارز در جواب این نامه سپاهیان 
خود را بسیج کرده و به سرعت به آذربایجان حمله کرد. وی آخی جوق، 

نایب جانی بیک را کشت و لشکر مغوالن را وادار به فرار کرد.
بنا بر نقل های متعدد تاریخی، فردی تندخو و زودخشم  امیرمحمد مبارز 
بوده و در عقوبت دادن، سرعت و خشونت داشته است. در بازگشت از سفر 
را در  با پسرانش داشته و آن ها  جنگی آذربایجان به سبب اختالفاتی که 
برخی از حوادث زیان بار جنگ مقصر می دانسته، بر آن ها خشم می گیرد. 
دو پسرش یعنی شاه شجاع و شاه محمود را به کوری و خواهرزاده اش شاه 
گرفتار  از  برای جلوگیری  تن  این سه  تهدید می کند.  به مرگ  را  سلطان 
امیرمبارزالدین را محاصره و  شدن به عقوبت شاه، سحرگاهی در اصفهان 
دستگیر می کنند و او را به کرمان می فرستند. مدتی بعد هم توسط یکی از 

عمال خود در کرمان وی را کور می کنند.
شاه شجاع بر اسب می نشیند و به نشانه ی سلطنت بر سرش چتر می گیرد و 

به این ترتیب در سال ۷۵۹ هجری قمری به پادشاهی می رسد.
جنگ هایش  تمامی  در  خود،  ساله ی  بیست وهفت  سلطنت  طول  در  وی 
پیروز می شود، بر قفقاز و بغداد هم تسلط یافته و گستره ی ایران را به حدود 

گستره  ایران باستان )منهای خراسان( می رساند.
دوران سلطنت شاه شجاع که در میان دو دوره ی خون بار تاریخی در ایران 
یعنی حمله ی مغوالن و یورش های تیمور قرار دارد، روزگار امنیت و آسایش 

مردم در این سرزمین است.
 مرگ شاه شجاع، زمینه ساز خون ریزی های تیمور گورکانی

برای  را  الزم  امکانات  و  توان  که  کسی  تنها  مورخان،  تمامی  عقیده ی  به 
سرکوب کردن تیمور داشته، شاه شجاع بوده است و اگر به مرگ نابهنگام 

از دنیا نمی رفت، تیمور اصال حمله نمی کرد.
وقتی شاه شجاع در اواخر دوره ی حکومت )اواخر عمر( برای برقراری نظم 
در خوزستان به شوشتر رفته بود مرزبان شرق در نامه ای، تاختن امیر تیمور 
بر سیستان را گزارش داده و از امکان پیشروی او ابراز نگرانی کرد. پاسخ 
قاطع، کوبنده و در عین حال کوتاه شاه شجاع جزء اسناد افتخارآمیز تاریخ 

ایران است.
شاه شجاع در نامه ای به تیمور می نویسد:

نقض عهد و دوستی از امیرتیمور بعید است و اگر چنین امری رخ دهد، 
لشکر جرار و شمشیر شیر شکار و تیر جوشن گذار و بازوی کامکار در کار 

است. بسم اهلل اگر حریف مایی.
با مرگ شاه شجاع، که برخی از مورخین، آن را یتیم شدن مرد و زن ایران 
خون بار  حکومت  قرن ها  از  پس  که  مظفر  آل  ایرانی  سلطنت  دانسته اند، 
ترک ها و مغوالن، امنیت و آسایشی را برای مردم به ارمغان آورده بود به 

سرعت رو به زوال رفت.
نکرد.  کسب  موفقیتی  تیمور  برابر  در  زین العابدین  سلطان  پسرش 
جای  به  تیمور  جانب  از  امارت  مقام  پذیرش  با  یحیی  شاه  خواهرزاده اش 
نتوانست  منصور هم  دیگرش، شاه  کرد. خواهرزاده   مقام سلطنت، خیانت 

مانع تیمور شود.
 شاه منصور پس از خیانت برادرش به ایران برای جبران این ننگ، به دزفول 

رفت و سپاهی جمع آوری کرد و نامه ای به شاهزادگان آل مظفر نوشت:
مرا هوای سلطنت نیست، هر یک پسری و سپاهی به من دهید تا بر لب 

جیحون بنشینم و تیمور را نگذارم که از آب گذاره کند.
اما متاسفانه، هیچ یک از کسانی که شاه منصور از آن ها طلب کمک کرده 
بود، اقدامی نکردند و سرانجام در سال ۷۹۵ هجری قمری، شاه منصور در 
نبردی با تیمور که مورخان آن را به ظهر عاشورا تشبیه کرده اند، کشته شد. 
نبردی که در آن، شاه منصور دلیرانه جنگید و حتی نزدیک بود تیمور را از 

بین ببرد که تیمور با خزیدن در چادر زنان نجات یافت.
به دستور تیمور پس از این پیروزی، جمیع شاهزادگان آل مظفر را گردن 
زدند. این نبرد در واقع پایان سلطنت آل مظفر و مقدمه ی یورش های تیمور 

بر ایران بود.

 

آرامگاه شاه شجاع
سنگ  وی،  دستور  به  و  قمری(  هجری   ۱۱۹۲( زند  کریم خان  زمان  در 
مرغوبی تراشیدند و روی قبر شاه شجاع نصب کردند و با خط نستعلیق، نام 

و القاب شاه شجاع، سال وفاتش و سال نصب سنگ را روی آن نگاشتند:
هوالحی الذی ال یموت. هذا مدفن السلطان العادل الباذل المرحوم المغفور 
شاه شجاع المظفری و وفاته فی سنه ست و ثمانین و سبعمائه من الهجریه 
کما قال العارف السالک شمس الدین محمد حافظ علیه الرحمه حیف از 

شاه شجاع و تجدید مزاره فی شهر ربیع الثانی ۱۱۹۲
معمار  سامی  علی  توسط  هجری شمسی   ۱۳۳۸ سال  در  موجود  آرامگاه 
بازسازی سعدیه و حافظیه و به همت انجمن آثار ملی روی قبر ساخته شده 
است. این آرامگاه، گنبدی از کاشی های فیروزه ای است که روی چهار ستون 
مایل با سنگ های سفید استوار شده است. این آرامگاه را روی صفحه ای که 
سه پله از سطح زمین اختالف ارتفاع دارد، بنا کرده اند. داخل گنبد با کاشی 
معرق کاری شده و کتیبه هایی شامل اشعاری از حافظ و اشعاری از خود شاه 
شجاع در آن وجود دارد. در قسمت بیرونی گنبد هم چهار کتیبه به خط 

نستعلیق از اشعار حافظ در مدح شاه شجاع نصب شده است.
به عنوان  حاضر  حال  در  که  دارد  وجود  آجری  بنایی  آرامگاه،  نزدیکی  در 
شاه  آرامگاه  می گیرد.  قرار  استفاده   مورد  فرهنگی  مفاخر  و  آثار  کتابخانه  
شجاع در آذر ماه سال ۱۳۵۴ و در ذیل شماره ثبتی ۱۱۶۹/۷ در میان آثار 

ملی ایران به ثبت رسید.
به فیض جرعه ی جام تو تشنه ایم ولی

نمی کنیم دلیری نمی دهیم صداع
جبین و چهره ی حافظ خدا جدا مکناد

ز خاک بارگه کبریای شاه شجاع

یادداشتی درباره شاه شجاع ؛

 ناجی ایران زمین از حمله تیمور

به قلم
یحیی فتح نجات 

آگهی مزایدهآگهی مزایده
موضوع: واگذاری مکان انتشارات آموزشکده فنی و حرفه ای سما کرمان 

آموزشــکده فنی و حرفه ای سما دانشگاه آزاد اســالمی کرمان در نظر دارد مکان انتشارات خود را از طریق مزایده به مدت 
یک سال اجاره دهد.

لذا از کلیه متقاضیان دعوت می شــود جهت کســب اطالعات و دریافت مدارک همه روزه )به جزء ایام تعطیل و  پنجشنبه ها( 
به نشــانی کرمان - بلوار ولی عصر )عج(- شــهرک خواجو - خیابان مالصدرا- خیابان سما- آموزشکده فنی و حرفه ای سما 

مراجعه نمایند.
مکان و مهلت دریافت مدارک: امور مالی آموزشکده فنی و حرفه ای سما - از تاریخ درج آگهی به مدت ۱0 روز 

مهلت  و مکان تسلیم پیشنهادات: از تاریخ درج آگهی به مدت ۱0 روز - دفتر حراست آموزشکده فنی و حرفه ای سما 
ســایر شرایط در اسناد مزایده مندرج است. آموزشــکده فنی و حرفه ای سما در قبول پیشنهادات و انعقادقرارداد یا رد آنها 

دارای اختیارات تام می باشد و هزینه درج آگهی منتشره بر عهده برنده مزایده است.

موضوع: واگذاری مکان بوفه آموزشکده فنی و حرفه ای سما کرمان 
آموزشــکده فنی و حرفه ای سما دانشگاه آزاد اســالمی کرمان در نظر دارد مکان بوفه خود را از طریق مزایده به مدت یک 

سال اجاره دهد.
لذا از کلیه متقاضیان دعوت می شــود جهت کســب اطالعات و دریافت مدارک همه روزه )به جزء ایام تعطیل  و پنجشنبه ها( 
به نشــانی کرمان - بلوار ولی عصر )عج(- شــهرک خواجو - خیابان مالصدرا- خیابان سما- آموزشکده فنی و حرفه ای سما 

مراجعه نمایند.
مکان و مهلت دریافت مدارک: امور مالی آموزشکده فنی و حرفه ای سما - از تاریخ درج آگهی به مدت ۱0 روز 

مهلت  و مکان تسلیم پیشنهادات: از تاریخ درج آگهی به مدت ۱0 روز - دفتر حراست آموزشکده فنی و حرفه ای سما 
ســایر شرایط در اسناد مزایده مندرج است. آموزشــکده فنی و حرفه ای سما در قبول پیشنهادات و انعقادقرارداد یا رد آنها 

دارای اختیارات تام می باشد و هزینه درج آگهی منتشره بر عهده برنده مزایده است.



چهار شنبه 3 مهرماه 25/1398 محرم  1441/ 25 سپتامبر 2019/سال بیست و چهارم شماره 3069 پنج روزانه خوانی

آگهی تغییرات شرکت بازرگانی و خدماتی فوالد میالد توانا شرکت سهامی خاص به 
شماره ثبت 12486 و شناسه ملی 10630185700 به استناد صورتجلسه مجمع عمومی 
به  شیرازی  صداقت  حمید  الف-آقای   1398/06/09 مورخ  العاده  فوق  بطور  عادی 
شماره ملی 2991294124 به سمت بازرس اصلی و خانم الهام رحیمی به شماره ملی 2993964232 
به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. ب- روزنامه کثیراالنتشار 
کرمان امروز جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب گردید. ج- ترازنامه و حساب سود و زیان 
استان  اسناد و امالک  ثبت  اداره کل  قرار گرفت.  به 1397/12/29 مورد تصویب  منتهی  شرکت 

کرمان اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری کرمان )604278(

سهامی  شرکت  کرمان  کویر  فوالد  و  آهن  ذوب  مجتمع  شرکت  تغییرات  آگهی 
صورتجلسه  استناد  به   10630185578 ملی  شناسه  و   12472 ثبت  شماره  به  خاص 
الف-ترازنامه و حساب  العاده مورخ 1398/06/09  بطور فوق  مجمع عمومی عادی 
سود و زیان شرکت منتهی به 97/12/29 موردتصویب قرار گرفت . ب-موسسه حسابرسی معین 
مشاور مجرب )حسابداران رسمی ( به شناسه ملی 10320404190 و شماره ثبت 26517 به سمت 
بازرس علی  به سمت  به شماره ملی2991294124  بازرس اصلی و آقای حمید صداقت شیرازی 
البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. ج ـ روزنامه کثیراالنتشار کرمان امروز جهت 
نشر آگهی های شرکت انتخاب شد. اداره کل ثبت اسناد و امالک استان کرمان اداره ثبت شرکت 

ها و موسسات غیرتجاری کرمان )604277(

آگهی تغییرات حقوقی و داوری حامیان عدالت دیار کریمان موسسه غیر تجاری به 
شماره ثبت 1889 و شناسه ملی 14007537149 به استناد صورتجلسه مجمع عمومی 
فوق العاده مورخ 1398/06/16 منضم به پروانه وکالت آقای محمد جواد امیری به 
شماره 1007تصمیمات ذیل اتخاذ شد : 1- آقای ایمان اصفهانی با کدملی 0451389530 دارای 
500000 ریال سهم الشرکه با دریافت کلیه سهم الشرکه خود از صندوق از موسسه خارج و دیگر 
هیچ گونه حق و سمتی ندارد. سرمایه موسسه از مبلغ 1500000 ریال به مبلغ 1000000 ریال کاهش 
یافت. در نتیجه ماده مربوطه اساسنامه به شرح مذکور اصالح گردید. شرکا و سهم الشرکه آنها: 1. 
آقای محمدجواد امیری با کدملی 3051032522 دارای 800000 ریال سهم الشرکه 2. آقای جاوید 
امیری با کدملی 3051250147 دارای 200000 ریال سهم الشرکه اداره کل ثبت اسناد و امالک 

استان کرمان اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری کرمان )604268(

آگهی تغییرات حقوقی و داوری حامیان عدالت دیار کریمان موسسه غیر تجاری به 
شماره ثبت 1889 و شناسه ملی 14007537149 به استناد صورتجلسه مجمع عمومی 
فوق العاده مورخ 1398/06/13 منضم به پروانه وکالت آقای محمد جواد امیری به 
شماره 1007تصمیمات ذیل اتخاذ شد : 1- آقای جاوید امیری با کدملی 3051250147 با پرداخت 
با کدملی  امیری  به صندوق شرکت در زمره شرکاء درآمد. 2- آقای محمدجواد  200000ریال 
3051032522 دارای 500000 ریال سهم الشرکه با پرداخت 300000 ریال به صندوق شرکت ، 
سهم الشرکه خود را به مبلغ 800000 ریال افزایش داد. سرمایه موسسه از مبلغ 1000000 ریال به 
مبلغ 1500000 ریال افزایش یافت. در نتیجه ماده مربوطه اساسنامه به شرح مذکور اصالح گردید. 
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان کرمان اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری کرمان 

)604266(

تجاری  غیر  موسسه  کریمان  دیار  عدالت  حامیان  داوری  و  تغییرات حقوقی  آگهی 
مجمع  صورتجلسه  استناد  به   14007537149 ملی  شناسه  و   1889 ثبت  شماره  به 
آقای  وکالت  پروانه  به  منضم   1398/06/13 مورخ  العاده  فوق  بطور  عادی  عمومی 
با  امیری  محمدجواد  آقای   -1  : شد  اتخاذ  ذیل  1007تصمیمات  شماره  به  امیری  جواد  محمد 
کدملی  با  امیری  جاوید  آقای  و  مدیره  هیات  رئیس  و  مدیرعامل  بسمت   3051032522 کدملی 
3051250147 به سمت نایب رئیس هیات مدیره برای مدت نامحدود انتخاب گردیدند. 2-کلیه 
اسناد و اوراق بهاء دار و بانکی و تعهدآور و اوراق عادی و اداری و عقود اسالمی و قراردادها با 
امضاء مدیرعامل همراه با مهر موسسه معتبر می باشد. اداره کل ثبت اسناد و امالک استان کرمان 

اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری کرمان )604265(

موسسه  کرمان  شهرستان  بهداشتی  و  آرایشی  لوازم  صنف  اتحادیه  تغییرات  آگهی 
غیر تجاری به شماره ثبت 1484 و شناسه ملی 14005031894 به استناد صورتجلسه 

اتحادیه  شماره98/5/5-2594  فعالیت  پروانه  به  منضم   1398/06/11 مورخ  عادی  عمومی  مجمع 
صنفی کمیسیون نظارت مرکز استان کرمان: - اساسنامه جدید شامل 30 ماده تصویب وجایگزین 
اتحادیه -  ایرانمنش کد ملی 2992550833 به سمت رئیس  اساسنامه قبلی گردید. - خانم مریم 
آقای امیر میرزائی کد ملی 2991725001 به سمت نایب رئیس اول - آقای میثم خواب بنیان کد 
ملی 2992773700 به سمت نایب رئیس دوم - خانم ملیحه دولتی کد ملی 2980049352 به سمت 
به سمت خزانه دار - آقای عباس  امیرحسینی کد ملی 2991298081  دبیر - آقای محمد راجی 
حسینی نژاد کرمانی کد ملی 2991812389 به سمت بازرس اصلی به مدت 4 سال انتخاب شدند 
. - اسناد و اوراق مالی اتحادیه مانند چک ها، بروات، سفته  ها، اسناد تعهدآور مالی با امضا رییس 
و خزانه  دار و در غیاب هر یک نایب رییس اول و ممهور به مهر اتحادیه معتبر می باشد. براساس 
)ماده 20 اساسنامه( ودر غیاب رییس )هنگام مرخصی یا ماموریت( نواب رییس ) به ترتیب سمت( 
. - نشانی اتحادیه واقع  باشد.  وظایف وی را برعهده دارند براساس )ماده 11 اساسنامه(معتبر می 
در استان کرمان ، شهرستان کرمان ، بخش مرکزی ، شهر کرمان، محله ابوحامد، کوچه چمران 
18 ، خیابان چمران، پالک 0، طبقه همکف کد پستی 7614739151 - تلفن 034-32251459 - 
روزنامه کثیراالنتشار جهت درج آگهی روزنامه کرمان امروزتعیین گردید. اداره کل ثبت اسناد و 

امالک استان کرمان اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری کرمان )602507(

آگهی تغییرات شرکت مهندسان مشاور طرح گارنو شرکت سهامی خاص به شماره 
ثبت 5339 و شناسه ملی 10860561122 به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی 
بطور فوق العاده مورخ 1397/06/01 الف- روزنامه کثیراالنتشار کرمان امروز جهت 
مجرب  مشاور  معین  حسابرسی  ب-موسسه  شد.  تعیین  شرکت  های  آگهی  درج 
با شماره ملی  با شناسه ملی 10320404190 )به نمایندگی آقای سعید براتی  )حسابداران رسمی( 
2030149926( به سمت بازرس اصلی و آقای علیرضا انجم شعاع با شماره ملی 2991461934 به 
سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. ج-صورتهای مالی شرکت 
اداره کل  قرار گرفت.  مورد تصویب  به سال 1396  منتهی  زیان  و  ترازنامه و حساب سود  شامل 

ثبت اسناد و امالک استان کرمان اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری کرمان )602501(

درتاریخ  شایان  عمارت  پارسیان  ساختمانی  خاص  سهامی  شرکت  تاسیس 
1398/06/25 به شماره ثبت 16295 به شناسه ملی 14008621248 ثبت و امضا ذیل 
دفاترتکمیل گردیده که خالصه آن به شرح زیر جهت اطالع عموم آگهی میگردد. 
موضوع فعالیت :مدیریت ، طراحی ، مشاوره ، متره و برآورد ، مرمت و تعمیرات ، نگهداری ، پیمان 
کاری ، بهره برداری ،پیمان کاری پروژه های ابنیه اعم از چوبی ، آجری ، سنگی ، بتنی و فلزی 
، ساختمان های صنعتی و نظایرآن.راه و باند ، راهداری و تاسیسات برقی ، مکانیکی ، مخابراتی 
،ژئوتکنیک ، حفاری چاه های آب ، شبکه های توزیع آب ، جمع آوری فاضالب ، شبکه های 
گازرسانی ، سدسازی . امور پیمانکاری مربوط به خطوط انتقال آب ، نفت ، گاز . شبکه گازرسانی 
و تاسیسات مکانیکی و هیدرومکانیکی ، مخازن بتنی و فلزی ، جنگل کاری ، فضای سبز ، امور 
رایانه ای ، کلیه امور خدماتی ، تامین نیروی انسانی اشخاص حقیقی و حقوقی ، انجام کلیه امور 
بازرگانی اعم از خرید و فروش ، صادرات و واردات کاالهای مجاز بازرگانی و صنعتی و مجوز 
اخذ کارت بازرگانی و اقدام به عملیات بازرگانی و در صورت لزوم مشارکت با اشخاص حقیقی 
و حقوقی ،تهیه و فروش مصالح ساختمانی ، شرکت در مناقصات و مزایدات دولتی و خصوصی. 
به  ثبت  تاریخ  از   : فعالیت  مدت  ذیربط  مراجع  از  الزم  مجوزهای  اخذ  از  پس  لزوم  درصورت 
مدت نامحدود مرکز اصلی : استان کرمان ، شهرستان کرمان ، بخش مرکزی ، شهر کرمان، محله 
طبقه همکف کدپستی   ،  0 پالک   ، ابوذر4  ، کوچه  جنوبی  ابوذر  خیابان   ، امام خمینی  بزرگراه 
7617863357 سرمایه شخصیت حقوقی عبارت است از مبلغ 1000000 ریال نقدی منقسم به 100 
سهم 10000 ریالی تعداد 100 سهم آن با نام عادی مبلغ 1000000 ریال توسط موسسین طی گواهی 
شهید صدوقی  شعبه  شعبه  ملت  بانک  بانک  نزد   1398/06/03 مورخ   181/45179 شماره  بانکی 
کرمان با کد 45179 پرداخت گردیده است اعضا هیئت مدیره آقای امیرشایان امیری به شماره ملی 
3120160611و به سمت مدیرعامل به مدت 2 سال و به سمت عضو هیئت مدیره به مدت 2 سال 
آقای منصور امیری به شماره ملی 3131041234و به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت 2 سال آقای 
رضا نصیری مقدم به شماره ملی 3380168653و به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت 2 سال 
دارندگان حق امضا : کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهد آور شرکت از قبیل چک ، سفته ، بروات 
، قراردادها عقود اسالمی با امضاء مدیرعامل یا رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و همچنین 
کلیه نامه های عادی و اداری باامضاء مدیرعامل یا رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر 
می باشد اختیارات مدیر عامل : طبق اساسنامه بازرسان خانم بهاره نظرزاده پیله رود به شماره ملی 
2640007114 به سمت بازرس اصلی به مدت یک سال مالی خانم زینب پورعلی خانی به شماره 
ملی 3131528151 به سمت بازرس علی البدل به مدت یک سال مالی روزنامه کثیر االنتشار کرمان 
امروز جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و 
صدور پروانه فعالیت نمی باشد. اداره کل ثبت اسناد و امالک استان کرمان اداره ثبت شرکت ها و 

موسسات غیرتجاری کرمان )602495(

شرکت  کرمان  سامان  گستر  سالمت  پزشکی  تجهیزات  شرکت  تغییرات  آگهی 
استناد  به   14006613755 ملی  شناسه  و   14804 ثبت  شماره  به  خاص  سهامی 
تصمیمات  مورخ1398/05/19  العاده  فوق  بطور  عادی  عمومی  مجمع  صورتجلسه 
به  منتهی  مالی  سال  زیان  و  سود  صورت  و  ترازنامه  تصویب   -1  : شد  اتخاذ  ذیل 
موسسات  و  ها  شرکت  ثبت  اداره  کرمان  استان  امالک  و  اسناد  ثبت  کل  اداره   1397/12/29

غیرتجاری کرمان )602493(

شرکت  کرمان  سامان  گستر  سالمت  پزشکی  تجهیزات  شرکت  تغییرات  آگهی 
استناد  به   14006613755 ملی  شناسه  و   14804 ثبت  شماره  به  خاص  سهامی 
اتخاذ  ذیل  تصمیمات   1398/05/19 مورخ  العاده  فوق  عمومی  مجمع  صورتجلسه 
به  ریال   3500000000 مبلغ  از  جدید  سهم   9191 تعداد  صدور  طریق  از  شرکت  سرمایه   : شد 
ملک  ارزیابی  محل  از   ( بانام  ریالی  به 12691 سهم 1000000  منقسم  مبلغ 12691000000ریال 
بمبلغ 8404000000 ریال طبق نامه شماره 273/96 مورخ 96/08/07 و همچنین از محل ارزیابی 
 98/06/03 مورخ   98356 شماره  نامه  طبق  ریال   787000000 بمبلغ  پزشکی  لوازم  و  تجهیزات 
کارشناس رسمی دادگستری ( افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصالح گردید. اداره کل 

ثبت اسناد و امالک استان کرمان اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری کرمان )602491(

آگهی تغییرات شرکت عمران صبای کارمانیا شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 
4581 و شناسه ملی 10860559218 به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور 
فوق العاده مورخ 1398/02/21 الف - اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل برای مدت دو 
سال انتخاب گردیدند: آقای محمد حسن سهراب زاده با کد ملی 2992577928 آقای امیر نصیری 
با کد ملی 2992844527 خانم نرگس بوژدی با کد ملی 3591328510 ب-آقای ناصر ادب نژاد با 
کد ملی 2993395521 بسمت بازرس اصلی و آقای مجید ضیاءسیستانی با کد ملی 2991476567 
کثیراالنتشار  روزنامه  . ج-  گردیدند  انتخاب  مالی  یکسال  مدت  برای  البدل  علی  بازرس  بسمت 
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 )602484(

شماره  به  خاص  سهامی  شرکت  کارمانیا  صبای  عمران  شرکت  تغییرات  آگهی 
استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ  به  ثبت 4581 و شناسه ملی 10860559218 
1398/02/21 الف-تعیین سمت مدیران : آقای امیر نصیری با کد ملی 2992844527 
رئیس  نایب  بسمت   3591328510 ملی  کد  با  بوژدی  نرگس  خانم  مدیره  هیئت  رئیس  بسمت 
هیئت مدیره آقای محمد حسن سهراب زاده با کد ملی 2992577928 بسمت عضو هیئت مدیره 
و مدیرعامل ب-کلیه اسناد واوراق بهادار و بانکی با امضای مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره و مهر 
شرکت معتبر و سایر مکاتبات و اوراق عادی با امضای مدیر عامل و یا رئیس هیئت مدیره و مهر 
شرکت معتبر می باشد. اداره کل ثبت اسناد و امالک استان کرمان اداره ثبت شرکت ها و موسسات 

غیرتجاری کرمان )602483(

آگهی تغییرات شرکت تهیه و تولید مواد معدنی پاسارگاد نشان پارس شرکت سهامی 
خاص به شماره ثبت 8700 و شناسه ملی 10630146547 به استناد صورتجلسه مجمع 
عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 1398/04/10 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : 1- 
آقای محمدحسین خالقی به شماره ملی 2980127485 بسمت بازرس اصلی و خانم نسیم ساالری 
به شماره ملی 3130992871 بسمت بازرس علی البدل بمدت یکسال انتخاب گردیدند. 2- اعضای 
هیئت مدیره بشرح ذیل برای مدت دو سال انتخاب گردیدند: آقای محمدحسن رنجبر با کد ملی 
0068826346و آقای مجتبی یزدان پناه با کد ملی 2994077337و آقای علیرضا توحیدی با کد 
ملی 3111067645 3-روزنامه کثیراالنتشار کرمان امروز جهت درج آگهی های شرکت انتخاب 
گردید. اداره کل ثبت اسناد و امالک استان کرمان اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری 

کرمان )602475(

آگهی تغییرات شرکت تهیه و تولید مواد معدنی پاسارگاد نشان پارس شرکت سهامی 
صورتجلسه  استناد  به   10630146547 ملی  شناسه  و   8700 ثبت  شماره  به  خاص 
هیئت مدیره مورخ 1398/04/10 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : 1- آقای محمدحسن 
رنجبر با کد ملی 0068826346 به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای مجتبی یزدان پناه با کد ملی 
2994077337 به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل و آقای علیرضا توحیدی با کد ملی 

3111067645 به سمت عضو هیئت مدیره 2-کلیه اسناد و اوراق بهادار و بانکی با امضای مدیرعامل 
و یکی از اعضای هیات مدیره مجتمعا با مهر شرکت معتبر و سایر مکاتبات و اوراق عادی با امضای 
اداره ثبت  اداره کل ثبت اسناد و امالک استان کرمان  باشد.  مدیرعامل و مهر شرکت معتبر می 

شرکت ها و موسسات غیرتجاری کرمان )602469(

ثبت  شماره  به  خاص  سهامی  شرکت  کارن  سپید  بامداد  شرکت  تغییرات  آگهی 
15765 و شناسه ملی 14007915673 به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور 
فوق العاده مورخ 1398/04/26 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : 1 - روزنامه کثیراالنتشار 
و  اسناد  ثبت  کل  اداره  شد.  تعیین  شرکت  های  آگهی  درج  جهت  امروز  کرمان 

امالک استان کرمان اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری کرمان )602468(

به  خاص  سهامی  شرکت  کرمان  طراوت  درسا  آبیاری  شرکت  تغییرات  آگهی 
هیئت  صورتجلسه  استناد  به   10630129044 ملی  شناسه  و   6437 ثبت  شماره 
یاربخت  حمید  آقای   : مدیران  سمت  الف-تعیین   1398/06/02 مورخ  مدیره 
کد  با  یاربخت  هدیه  خانم  مدیرعامل  و  مدیره  هیئت  رئیس  سمت  به   3090669218 ملی  کد  با 
ملی  کد  با  بحرینی  ولی  فرخنده  خانم  مدیره  هیئت  رئیس  نائب  سمت  به   2992509973 ملی 
2992338941 به سمت عضو هیئت مدیره ب-کلیه اسناد و اوراق بهادار و بانکی و قراردادها و 
سایر مکاتبات و اوراق عادی با امضای مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره آقای حمید یاربخت و مهر 
شرکت معتبر می باشد. اداره کل ثبت اسناد و امالک استان کرمان اداره ثبت شرکت ها و موسسات 

غیرتجاری کرمان )599222(

آگهی تغییرات شرکت آبیاری درسا طراوت کرمان شرکت سهامی خاص به شماره 
ثبت 6437 و شناسه ملی 10630129044 به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق 
ماده  و  یافت  کاهش  سهم  یک  به  مدیران  وثیقه  سهام   1398/06/02 مورخ  العاده 
مربوطه در اساسنامه اصالح گردید. اداره کل ثبت اسناد و امالک استان کرمان اداره ثبت شرکت 

ها و موسسات غیرتجاری کرمان )599221(

آگهی تغییرات شرکت آبیاری درسا طراوت کرمان شرکت سهامی خاص به شماره 
ثبت 6437 و شناسه ملی 10630129044 به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی 
بطور فوق العاده مورخ 1398/06/02 الف-اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل برای مدت 
دو سال انتخاب گردیدند: آقای حمید یاربخت با کدملی 3090669218 خانم هدیه 
با کدملی 2992338941 ب-خانم  بحرینی  فرخنده ولی  با کدملی 2992509973 خانم  یاربخت 
شیما امیری مقدم با کد ملی 2993767267 بسمت بازرس اصلی و آقای محمدرضا خواجه نصیر با 
کد ملی 2992945145 بسمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند . ج- روزنامه 
کثیراالنتشار کرمان امروز جهت درج آگهی های شرکت انتخاب گردید. اداره کل ثبت اسناد و 

امالک استان کرمان اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری کرمان )599219(

به شماره  ایرانیان شرکت سهامی خاص  هام  تغییرات شرکت خودروسازان  آگهی 
ثبت 9319 و شناسه ملی 10630150852 به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی 
سال   2 مدت  برای  ذیل  حقوقی  اشخاص   -  1397/07/28 مورخ  العاده  فوق  بطور 
بعنوان اعضاء هیأت مدیره انتخاب گردیدند : -شرکت توسعه و آبادانی استان کرمان به شماره ثبت 
7511 و شناسه ملی 10630134823 -شرکت عرصه تجارت ایرانیان به شماره ثبت 7949 و شناسه 
ملی 10630138939 -شرکت ملی پسته ایرانیان به شماره ثبت 1826 و شناسه ملی 10860543674 
3 اداره کل ثبت اسناد و امالک استان کرمان اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری کرمان 

)597226(

شماره  به  خاص  سهامی  شرکت  جنوب  داروئیه  آلیاژ  فرو  شرکت  تغییرات  آگهی 
ثبت 16131 و شناسه ملی 14008427084 به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق 
تاریخ فوق منحل اعالم گردید و  العاده مورخ 1398/06/09 - شرکت مذکور در 
آقای علیرضا ترابی پور به شماره ملی 0056525011 به سمت مدیر تصفیه انتخاب گردید. نشانی 
 ،  10 میثم  کوچه   ، هزارویکشب  کرمان،  شهر   ، مرکزی  بخش   ، کرمان  شهرستان  تصفیه  محل 
اول کدپستی 7618654840 می  ، طبقه  مهسا  ، مجتمع   0 ، پالک  خیابان هزارویکشب )شمالی( 
غیرتجاری  و موسسات  ها  ثبت شرکت  اداره  استان کرمان  امالک  و  اسناد  ثبت  اداره کل  باشد. 

کرمان )597218(

به قلم
ناصر فرهادی )پاژ(

قسمت نوزدهم 

به نام خداوند جان و خرد 
کزین برتر اندیشه برنگذرد

به همراه  اعراب  از حمله  بعد  که  )بانو( دالورزنی  از  قبل  در قسمت 
شوهرش بابک خرمدین دالوری ها نمود  سال های متمادی در برابر 
و  ایستادگی  این  سر  بر  نیز  عاقبت  و  کرد  ایستادگی  اعراب  حمله 
از  بعد  نوشتیم.  را  نمود  عزیز  ایران  فدای  افتخار  با  را  جان  مقاومت 
)بانو( چند قرن از تالش و مقاومت بانوان در تاریخ ایران چیزی نوشته 
قرن  در  ولی  نبوده  تاثیرگذار  زیاد  شده  نوشته  هم  اگر  یا  است  نشده 
خاطر  به  هم  آن  متحول شد  باره  یک  ادبیات  و  تاریخ  چهارم هجری 
اینکه سامانیان از تبار آریایی و نوادگان اشکانیان و یا ساسانیان بودند 
و در واقع عاشق وطن سرافراز خود بودند. وقتی به قدرت رسیدند و در 
خراسانی که همیشه در ادبیات و شعر پیشتاز بود حکومت می کردند 
یا  و  بودند  اعراب  نویسندگان و شاعران که مورد غضب  از  به حمایت 
می  شماری  بی  های  محدودیت  گرفتار  آنها  نشاندگان  دست  توسط 
شدند پرداختند و از این تاریخ به بعد بزرگان شعر و نویسندگی و حتی 
بینیم  می  کنیم  دقت  اگر  یافت.  دوباره  رونقی  ایران  در  نگاری  تاریخ 
که سالطین شعر و ادب پارسی از آن زمان ظهور کردند افرادی مانند 
رودکی، حنظله بادغیسی، فردوسی، عنصری، عسجدی، فرخی و ....که 
همه طالیه داران و حافظان فرهنگ و ادب پارسی بودند ولی خب از 
این بزرگان تاکنون بسیار سخن گفته شده و کتابهای بی شماری در 
موردشان نوشته اند و من تا زمانی که توان تحقیق و کاوش در متون 
و کتب قدیمی و جدید را داشته باشم به این بزرگان خواهم پرداخت 
از آثار و اشعار آنها شما و عالقمندان را مطلع خواهم کرد. در این  و 
قرن  در  که  گوی  پارسی  شاعر  بانوی  اولین  به  پردازیم  می  قسمت 
شاعر  این  زیسته،  می  رودکی  ایران  بزرگ  شاعر  با  همزمان  چهارم  

رابعه نام دارد. 
رابعه کیست؟

رابعه  یا  و  بلخی  ی  رابعه  که   باشد  می  قزداری  کعب  دختر  رابعه 
کعبی نیز نامیده شده است. او شاعر و فرهیخته فارسی گوی است که 
درنیمه نخست قرن چهارم هجری در بلخ افغانستان زندگی می کرده، 

پدرش کعب از عربهای ایرانی تبار بود که به خراسان آمده و فرمانروای 
بلخ، سیستان و قندهار بود. از تاریخ تولد رابعه اطالع دقیقی در دست 
رودکی  عصر  هم  او  که  است  این  گفت  توان  می  چه  آن  اما  نیست 
بزرگ بوده است و آن طور که شیخ عطار نیشابوری نوشته با رودکی 
جزو  خود  که  پدرش  تربیت  تحت  رابعه  است.  داشته  دیدارهایی  نیز 
ادبای دوران خودش بوده رشد کرده و باادبیات و شعر فارسی آشنایی 
کامل پیدا کرده است. رابعه طبع شعر نیکویی داشت. داستان عشق او 
تا اشعارش  باعث می شود  نام بکتاش  به  برادرش  از سرداران  به یکی 
اینکه  بر  رابعه عالوه  تر شود.  غنایی  و  پیدا کند  عاشقانه  بوی  و  رنگ 
در سرودن شعر بسیار چیره دست بوده در هنرهای نقاشی و خطاطی 
به هنر جنگاوری و  بانو  این  اینکه  از همه مهمتر  و  نیز مهارت داشته 
از  یکی  رابعه  گویند  است.  بوده  آراسته  نیز  سوارکاری  و  شمشیربازی 
این  زندگی  جزئیات  از  است.  بوده  خودش  دوران  سوارکاران  بهترین 
بانوی دالور و هنرمند اطالعات زیادی در دست نیست و تنها روایتی 
در  و  نامه  الهی  نیشابوری در کتاب  دارد عطار  او وجود  زندگی  از  که 
حکایت بیست و یکم نام او را آورده است و در مبحث شعر بحر و هزج 
بیت شعر سروده است. در  از چهارصد  بیش  و در  و مسدس مجذوب 

شعری درباره حکومت پدرش چنین سروده:
امیری سخت عالی رای بودی 

که در سرحد بلخش جای بودی 
به عدل و داد امیری پاک دین بود 

که حد او ملک را در زمین بود 
ز جودش نان و نام اهل هنر را 

ز عدلش میش و گرگ اندر جوالی 
ز جاه او بلندی مانده در چاه 

چه می گویم جهت گم گشت از آن چاه 
امیرنیک دل را یک پسر بود 

که در خوبی بعالم در سمر بود 
بر  و  نشیند  می  پدر  جای  حارث  پسرش  کعب  پدرش  مرگ  از  بعد 
نشینی  در شب  و  از مجالس حارث  یکی  در  زند.  تکیه می  او  جایگاه 
از سرداران  یکی  که  بکتاش  با  رابعه  زمان خواهرش  آن  متداول  های 
برادرش بود آشنا می شود. عطار جایگاه بکتاش را کلیددار و خزانه دار 
عنوان کرده است. در این مالقات رابعه به بکتاش دل می سپارد و دایه 
اش که از جریان این عشق مطلع می گردد واسطه ارتباط آنها قرار می 
گیرد و رابعه به بکتاش نامه می نویسد و عکسی از خودش را که نقاشی 
کرده برای او می فرستد. بکتاش هم پاسخ نامه او را می دهد و این نامه 
نگاری های عاشقانه برای مدتی به صورت پنهانی تداوم پیدا می کند.  
رابعه در عین نامه نویسی همواره از بکتاش در عالم حقیقی دوری می 
کند ولی عشقی مجازی و رویایی نسبت به او پیدا می کند تا سرانجام 

روزی فرا می رسد و در خلوتی بکتاش رابعه را می بیند آستین او را 
گرفته و از او می پرسد که چرا مرا چنین عاشق و شیدای خودت کرده 
او می گوید من در  به  رابعه  بیگانگی می کنی؟  با من  اما درواقع  ای 
رویاهایم به تو عشق می ورزم عشقی که واالتر از هر چیزی در جهان 
می باشد و از معبود خود می خواهد که از اسیری دام شهوت و ظواهر 
عظمت عشق  به  عشقی  گاه  هیچ  من  گوید  می  عطار  بپرهیزد.  عشق 

رابعه نسبت به بکتاش  ندیده ام.
روزی لشکری مجهز از دشمن به نزدیکی های بلخ می آید و بکتاش 
شود  می  خود  ملکوتی  عشق  نگران  رابعه  پردازد.  می  آنها  با  نبرد  به 
تصمیم می گیرد با لباس مردانه به میدان نبرد برود و وقتی در میدان 
می بیند که بکتاش زخمی شده تصمیم می گیرد که از این دشمنان 
انتقام بگیرد. بنابراین سوار بر اسب شده و به رزم رفته و عده زیادی از 
مهاجمین را کشته و پیکر نیمه جان بکتاش را سوار بر اسب نموده و 

ازمیدان خارج می کند. عطار می گوید:
بر بکتاش آمد تیغ در کف 

وز آنجا برگرفتش برد با صف
نهادش بی نهان شد در میانه 
کسش نشناخت از اهل زمانه 

چو آن شب روی در کنجی نهان شد 
سپاه خصم چون دریا روان شد 

نموده است.  نیز دیدار  با رودکی  رابعه  عطار روایت گر آن است که 
رودکی در این دیدار شیفته ی دانش و شیوه سرودن شعر رابعه می 

شود و چگونگی دیدار را چنین وصف نموده است.
نشسته بود آن دختر دلفروز 

به راه و رودکی می رفت یک روز 
اگر بینی چو آب رز بگفتی 

ببینی دختر از آن بهتر بگفتی 
بسی آشکار گفت آن روز استاد 
که آن دختر محاباتش فرستاد 

ز لطف طمع آن دلداده ناز 
تعجب ماند آنجا رودکی باز 

به  او  استاد  اشعار  رودکی در جواب  پیش  اشعارش  فرستادن  از  بعد 
و  رفت  بلخ  شهر  تا  آنجا  از  شد.  آگاه  بکتاش  به  نسبت  بانو  آن  عشق 
برای عذرخواهی  او  نماید.  مدد  را  رسید که حارث  پادشاه  به خدمت 
حارث به خدمت او درآمده بود و پادشاه هم به افتخار رسیدن استاد 
جشنی برپا نموده بود که در این جشن همه بزرگان و سران لشکر بلخ 
حضور داشتند. شاه از رودکی درخواست کرد تا شعری برای مجلسیان 
و  در شعر  که  دارید  که شما خواهری  شاه گفت  به  رودکی  و  بخواند 
شاعری بی همتا می باشد و در سرایش شعر بی بدیل است و از توانایی 

مجلس  خواند  شعری  سپس  باشد.  می  برخوردار  زیادی  بسیار  های 
بودند.  آمده  هیجان  به  او  ساز  نواختن  و  رودکی  زیبای  از صدای  هم 
استاد  پرسید  او  از  بود  نشنیده  را  رودکی  قبلی  حرف  که  انگار  شاه 
شاعر این شعر کیست که رودکی را چنین شیفته و به هیجان آورده 
دریای  در  مرواریدی  و هم چون  است  نموده  را چنین گرم  و مجلس 
هنر و ادب می داند این شعر را. رودکی خواند و خواهر پادشاه را به 
عنوان شاعر این شعر معرفی می کند وقتی حارث فهمید که این اشعار 
متعلق به خواهر خودش می باشد بسیار متاسف شد چرا تا به حال از 
که  دیگری  باشکوه  در جشن  رودکی  است.  نبوده  آگاه  خواهرش  هنر 
با شاه سلسله سامانی بوده زمانی به حضور شاه می رسد شعری برای 
سلطان می خواند که سخت مورد توجه او قرار می گیرد. محمد عوفی 
باشد  فارسی می  تذکره شعر  ترین  قدیمی  االلباب که  لباب  در کتاب 
رابعه را اینگونه توصیف کرده است: بنت کعب اگر چه زن بوده اما به 
فضل بر مردان جهان بخندیدی او در عالم ادب بر نظم تازی قادر و در 
شعر پارسی به غایت ماهر بود و طبع توانای او پیوسته عشق باختی و 

شاهد هنرنمایی او بودی.
تذکره نویسان پیرامون عشق رابعه کعب به بکتاش اختالف نظرهایی 
دارند. مثال احمد جامی از قول ابوسعید ابوالخیر می گوید عشق رابعه 
با عشق حقیقی متفاوت است و نمی توان آنها را مقایسه کرد و داستان 
بکتاش را بهانه ای برای طرح عشق حقیقی دانست. هدایت در کتاب 
روضه الصفا رابعه را صاحب عشق حقیقی و مجازی می داند. او  داستان 
دلباختگی رابعه را در )گلستان ارم( به نظم درآورده است بسیاری از 

تذکره نویسان نیز عشق او را صرفا عشق مجازی دانسته اند.
از رابعه به جز هفت غزل و قطعه اثری دیگر باقی نمانده است. یکی 

از غزلهای منسوب به رابعه این است:
زبس گل که در باغ ها وا گرفت 
چمن رنگ از سنگ مانی گرفت
صبا نافه ی مشک نیت نداشت 

جهان بوی مشک از چه معنی گرفت 
مگر چشم مجنون به ابر اندر است 

که گل رنگ رخسار لیلی گرفت 
به می ماند اندر عقیق قدح 

سرسنگی که در الله ماوی گرفت 
سر نرگس تازه از زر و سیم 
نشان سر تاج کسری گرفت 

قمری  هجری   329 سال  به  را  رابعه  مرگ  زمان  و  تاریخ  مورخین 
دانسته اند.

ادامه دارد ....

زنان تاثیرگذار در تاریخ ایران 
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رئیس کل گمرک ایران 

خبر داد :

آماده باش گمرکات برای ارائه 

خدمات به زائران اربعین حسینی 
رئیس کل گمرک ایران از آماده باش گمرکات کشور برای صدور مجوز 
خروج موقت خودرو های شخصی برای حضور در پیاده روی اربعین 

حسینی خبر داد.
به گزارش روابط عمومی گمرک؛ مهدی میر اشرفی، رئیس کل گمرک 
از کشور در  زائران  ایران در خصوص نحوه خروج  جمهوری اسالمی 
همکاری  برای  ایران  اسالمی  جمهوری  گمرک  گفت:  اربعین  ایام 
حسینی،  اربعین  بزرگ  روی  پیاده  ذی ربط  سازمان های  با  جدی 
تمام تالش خود را برای سهولت در خروج زائران از جمله در خصوص 

صدور گواهی خروج موقت خودرو ها انجام می دهد.
او ادامه داد: طبق برنامه ریزی های انجام شده دستور داده ام تا 
به  نیرو  اعزام  برای  باش  آماده  صورت  به  کشور  گمرک های  تمام 

مناطق صدور گواهی خروج موقت باشند.
میراشرفی در ادامه با اشاره به زمانبندی های مشخص برای حضور 
موقت  خروج  گواهی  صدور  برای  گفت:  کشور،  گمرکات  در  مردم 
خودرو های شخصی، مالکان با در دست داشتن مدارک شناسایی 
در  را  خود  گواهی  و  کرده  مراجعه  گمرکات  به  شخصی  و  خودرو 

کوتاه ترین زمان دریافت کنند.
خودرو ها  موقت  خروج  گواهی  صدور  آیا  که  سوال  به  پاسخ  در  او 
زمانبندی خاصی دارد یا خیر؟ تصریح کرد: تمام تالشمان بر این 
است تا روند کاری صدور مجوز خروج موقت به صورت سیستمی 
انجام شود، اما در صورت مشاهده کمبود نیرو و زمان، با درخواست 
نیروی سیار از تمام گمرکات کشور این روند را در پایانه های مرزی نیز 

به صورت شبانه روز انجام خواهیم داد.

کارت معلولیت چه خدماتی برای 

معلوالن فراهم می کند؟
 

معاون توانبخشی سازمان بهزیستی با اشاره به اینکه یک میلیون 
نفر از معلوالن کارت معلولیت را دریافت کرده اند گفت: 250 هزار نفر 

در نوبت تایید کمیسیون هستند.
گفت:  و  کرد  اشاره  معلولیت  کارت های  صدور  به  نفریه   محمد 
کمیسیون های  و  دارد  ادامه  ها  کارت  صدور  روند  حاضر  حال  در 
توانبخشی در حال رسیدگی به وضعیت پزشکی معلوالن هستند.

کارت  تراشه  برای  کننده  صادر  دستگاههای  البته  داد:  ادامه  وی 
معلولیت بدلیل تحریم های اخیر کمی به مشکل برخورده اند اما 
در مجموع تاکنون یک میلیون کارت برای معلولین تحت پوشش 

بهزیستی صادر شده است.
معاون توانبخشی سازمان بهزیستی با اشاره به اینکه یک میلیون 
کل  از  گفت:  هستند  بهزیستی  پوشش  تحت  معلول  هزار   ۴۵۰ و 
معلوالن یک میلیون نفر کارت را دریافت کردند و پرونده ۲۵۰ هزار 

نفر نیز در نوبت بررسی کمیسیون های پزشکی است.
کارت  تمامی معلوالن  به طور حتم  پایان سال  تا  نفریه،  گفته  به 

معلولیت خود را می گیرند.
وی اظهار کرد: دریافت بلیت نیم بها، معرفی به دستگاه ها، دریافت 
خدمات، استفاده از سهمیه ۳ درصد استخدام در دستگاههای 
کارت  این  با  معلوالن  که  است  خدماتی  جمله  از  غیره  و  دولتی 

دریافت می کنند.
و  از کشور معتبر است  و خارج  در داخل  کارت  این  کرد:  تاکید  وی 

جنبه بین المللی دارد.

تعرض به دختران 

به بهانه پرسیدن آدرس
پسر شیطان صفت به بهانه پرسیدن آدرس دختران را فریب داده و 
با تهدید چاقو آن ها را داخل شمشاد ها مورد آزار و اذیت قرار می داد.

سوم شهریور امسال بود که دختر جوانی سراسیمه به اداره پلیس 
رفت و از پسر شیطان صفتی به اتهام آزار شکایت کرد.

شاکی که دختر ۲۰ ساله ای به نام شیرین بود، توضیح داد: کارمند 
شرکت خصوصی در حوالی یوسف آباد هستم. ساعت ۸ صبح در 
حوالی یکی از خیابان های بزرگراه کردستان از تاکسی پیاده شدم و 
به طرف محل کارم به راه افتادم. هنوز مسافت زیادی را طی نکرده 
بودم که پسر جوانی در حالی که کاغذی در دست داشت از داخل 
شمشاد های کنار خیابان بیرون آمد و برای پرسیدن آدرس به من 

نزدیک شد.
به  زور  به  مرا  و  گذاشت  گلویم  زیر  چاقویی  ناگهان  ناشناس  پسر 
به هوش  از ترس بی هوش شدم. وقتی  که  برد  داخل شمشاد ها 
از  و  کرده  تعرض  من  به  صفت  شیطان  پسر  شدم  متوجه  آمدم 
محل گریخته است. با این شکایت تیمی از کارآگاهان پلیس آگاهی 
شناسایی  برای  تهران  جنایی  امور  دادسرای  بازپرس  دستور  به 

متهم وارد عمل شدند.
روبه رو  مشابهی  شکایت  با  مأموران  تحقیقات  ادامه  با  همزمان 
حوالی  در  صفت  شیطان  پسر  داشت  این  از  حکایت  که  شدند 
همان محل به بهانه پرسیدن آدرس قصد تعرض به دختر جوانی 

داشته است، اما دختر جوان از دام او فرار کرده است.
گسترده ای  تحقیقات  متهم  از  چهره نگاری  با  مأموران  آن  از  پس 
را برای شناسایی وی آغاز کردند تا اینکه به پسر میوه فروشی در 
همان نزدیکی که شباهت زیادی با متهم داشت، مشکوک شدند. 
مأموران پس از شناسایی متهم از سوی شاکی ها، وی را به عنوان 

مظنون حادثه بازداشت کردند.
متهم در بازجویی ها جرم خود را انکار کرد، اما با توجه به شواهد 
و مدارک، وی برای تحقیقات بیشتر به دستور بازپرس جنایی در 

اختیار کارآگاهان پلیس آگاهی قرار گرفت.

روحانی در مراسم رژه نیروهای مسلح:
آماده ایم از خطاهای همسایگان در منطقه بگذریم 

رئیس جمهوری با بیان اینکه ما به همسایگان خود 
اعالم می کنیم دست دوستی به سوی آنها دراز کرده 
و آماده ایم از خطاهای گذشته آنها در منطقه بگذریم، 
از نیروهای خارجی خواست که منطقه خلیج فارس را 

ترک کنند.
حسن  المسلمین  و  حجت االسالم  ایسنا؛  گزارش  به 
روحانی رئیس جمهوری در مراسم رژه نیروهای مسلح 
که به مناسبت 31 شهریور سالروز آغاز دفاع مقدس، 
در جوار حرم بنیانگذار جمهوری اسالمی ایران برگزار 
شد با اشاره به فرا رسیدن سی و یکمین سالروز آغاز 
جنگ تحمیلی خاطر نشان کرد: امروز 39 سال از تجاوز 
عفلقیان به سرزمین پاک ایران می گذرد  و امروز زمانی 
است که باید یکبار دیگر فراز و نشیب دهه اول انقالب 

را بازخوانی کنیم.
وی با بیان این که انقالب اسالمی ایران انقالبی برای 
حکومت  تحقق  همچنین  و  مردم   آزادی  و  استقالل 
مردم بود و اسالمی بود ادامه داد: انقالب اسالمی مسیر 
خود را یافته و به پیروزی رسیده بود و می توانست خیر 
و نعمتی برای کل منطقه و جهان استضعاف باشد. اما 
دشمنان   این انقالب از همان روز نخست رو به ملت و  

اراده ملت تالش مذبوحانه خود را آغاز کردند.
اسالمی  انقالب  کرد: دشمنان  اظهار  جمهوری  رئیس 
برای  توطئه   ، ناامنی ها  ایجاد  از  را  خود  تالش های 
ترور  به  رو  آنها  کردند.  آغاز  ترورها  و  کشور  تجزیه 
آوردند، کسی  بزرگانی همچون شهید عالمه مطهری 
ما  جوان  نسل  برای  را  اسالمی  اعتدال  تشکل  که 
تبیین کرد و همچنین مدیران و بزرگانی چون آیت اهلل 
به  را  آنها  و  عزیزان   دیگر  و  باهنر  و  رجایی  بهشتی، 
شهادت رساندند. دشمنان به ترور بزرگان انقالب اکتفا 
نکردند بلکه اقدام به طر احی هایی کردند تا زیر بناهای 

قدرت نظامی  ما را متزلزل کنند.
تزلزل  برای   دشمنان  توطئه  نخستین  گفت:  روحانی 
انحالل  ، طرح   ایران  اسالمی  دفاعی جمهوری  قدرت 
ارتش بود که توسط مزدوران راست و چپ طراحی و 
تبلیغ شده بود . از طرفی دیگر آنها تالش می کردند با 
کلمه حق، باطلی را دنبال  کنند و آن این که به نام 
شورا می خواستند اساس نظم فرماندهی را بر  هم بزنند.

وی با اشاره به تصمیمات راهبردی بنیانگذار جمهوری 
مسلح گفت:  نیروهای  نظم  برای حفظ  ایران  اسالمی 
اولین فرمان امام بزرگوار به مردم ایستادگی و مقابله 

باهمه توطئه گران بود.
وی ادامه داد :جوانان غیور و نیروهای مسلح ما در برابر 
همه آنها که می خواستند به عنوان مزدور از خوزستان 
کردستان وتا  گلستان و  سیستان و بلوچستان  اساس 
و  ایستادند  کنند،  سست  را  انقالب  این  پایه های  و 

باالخره جنگی به نام جنگ عفلقیان بر ما تحمیل شد.
از  کرد: امام خمینی)ره(  نشان  خاطر  رئیس جمهوری 
درایت  و  هوشیاری  با  توطئه ای  چنین  برابر  در  پیش 
خود ایستاده بودند و در اولین گام به ارتش جمهوری 
انقالبی  نیروی  ثانیا  و  بخشیدند.  استحکام  اسالمی 
جدیدی به نام سپاه پاسداران را بنیان گذاری کردند. 
تشکیل  فرمان  نیرو  دو  این  کنار  در  همچنین  ایشان 
بسیج مستضعفین و سامان دهی سازمان این بسیج را 
صادر کردند؛ این ها سه پایه ی اصلی ، برای حفاظت و 

حراست از انقالب و کشور هستند.
امام  درایت  اگر  این که  به  اشاره  با  جمهوری  رییس 
شوم  اهداف  به  بود  ممکن  دشمن  نبود  )ره(  خمینی 
خود دست یابد، اظهار کرد: نیروهای مسلح ما با فرمان 
امام خمینی )ره(، با وحدت و یکپارچگی و هماهنگی 
سال  هشت  نبرد  صحنه های  همه  در  مردم  حضور  و 
کردند،  مقاومت  اسالم  دشمنان  و  مزدوران  برابر  در 
چراغ  شرق،  ایدئولوژی  غرب،  سالح  از  که  دشمنانی 
سبز آمریکا و پول ارتجاع منطقه استفاده می کردند، اما 
ملت بزرگ ایران از هیمنه و سالح شرق و غرب و پول 

ارتجاع عرب نهراسید.
بی شمار  خسارات  کنار  در  جنگ  داد:  ادامه  وی 
ارزش های فراوانی به همراه داشت و به تعبیر رهبری 
جنگ برای ما گنج آورد. همان مقاومت هشت ساله بود 
که موجب شد امروز دشمنان برای تجاوز به سرزمین 
افتاده و موجب پشیمانی آنها شده است  ما به تردید 
و جرات تصمیم گیری در برابر نیروهای مسلح و ملت 

بزرگ ایران را نداشته و نخواهند داشت.
نظامی  جای جنگ  به  دشمن  این که  بیان   با  روحانی 
به تدبیر خود جنگ اقتصادی و تعبیر صحیح تروریزم 
با  ملت  کرد:  تاکید  است،  کرده  آغاز  را  اقتصادی 
میدان  در  جهاد  و  اتحاد  و  هوشیاری  ایستادگی، 
همه  می کند.  عبور  هم  سخت  تنگه  این  از  اقتصادی 
شرکت های  کارگران،  گذاران،  سرمایه   کارآفرینان، 
دانش بنیان و مبتکران سردار و سرباز خط مقدم جنگ 
و  ایستادگی  با  می توانیم  ما  هستند.  دشمن  برابر  در 
اتحاد از این مسیر سخت عبور کرده و دشمن را وادار 

کنیم که در مقابل ما سرفرود آورد.
تسلیم  و  ذلت  اهل  ما  کرد:  تاکید  جمهوری  رییس 
نبوده، بلکه مرد مقاومت و ایستادگی هستیم. ما اهل 
نمی دهیم  اجازه  و  نیستیم  دیگران  مرزهای  به  تجاوز 
دیگران به مرزهای ما تجاوز کنند. بی تردید هدف اول 
اما  انقالب اسالمی است،  نابودی  اقتصادی  این جنگ 
این ملت امتحان خود را در برابر عفلقیان و حزب بعث 
برابر  در  که  دارد  را  توان  این  نیز  امروز  و  کرد  ثابت 

دشمنان ایستادگی کند.

روحانی همچنین با بیان این که نقش دشمن در منطقه 
عراق،  افغانستان،  امنیت  دشمن  و  بوده  امنیت زدا 
سوریه و خلیج فارس را از بین برده است، گفت: هرجا 
امنیت زا  نقش  کردند  پیدا  حضور  ما  مسلح  نیروهای 
عراق،  جمله  از  منطقه  کشورهای  برای  و  داشتند 
و  آوردند  ارمغان  به  امنیت  لبنان  و  فلسطین  سوریه، 
ما  این فرق  را ریشه کن کردند  تروریست های وحشی 

با دشمن است.
برای  همبستگی  و  برادری  امنیت،  ما  داد:  ادامه  وی 
همواره  نیز  آمریکا  و  آوردیم  ارمغان  به  منطقه  مردم 
منطقه  کشورهای  منابع  و  بوده  ناامنی  ایجاد  موجب 
را تاراج می کند. ما به همسایگان خود اعالم می کنیم 
دراز  آنها  سوی  به  برادری  و  دوستی  رفاقت،  دست 
منطقه  در  آنها  گذشته  خطاهای  از  آماده ایم  و  کرده 
بگذریم، چرا که امروز دشمنان اسالم یعنی آمریکا و 
ما  بین  اختالف  و  شکاف  از  می خواهند  صهیونیست 
سوء استفاده کنند. منطق ما منطق خلیج فارسی است 
که امنیت آن درون زا باشد. امنیت خلیج فارس، دریای 
عمان و تنگه هرمز درون زاست و نیروهای خارجی در 

این منطقه می توانند ناامنی و مشکل ایجاد کنند.
شعار  با  ملل  سازمان  در  امسال  گفت:  ادامه  در  وی 
حضور  منطقه«  برای  صلح  هرمز،  و  امید  »ائتالف 
پیش روی  ملل  سازمان  در  را  طرحی  می یابیم. 
جهانیان قرار می دهیم که ایران با همکاری کشورهای 
و  عمان  دریای  فارس،  خلیج  منطقه،  امنیت  منطقه 
می کنیم حضور  اعالم  و  می کند  تامین  را  هرمز  تنگه 
نیروهای خارجی برای آبراه های جهانی، منطقه، امنیت 

کشتیرانی و نفت مشکل زا و خطرآفرین است. مسیر و 
با کشورهای منطقه  راه ما ایجاد وحدت و هماهنگی 

است.
که  آنهایی  کرد:  نشان  خاطر  جمهوری  رییس 
دهند  نسبت  ایران  به  را  منطقه  حوادث  می خواهند 
اگر  افشا می شود  آنها  مانند گذشته دروغ های  بدانند 
به  سالح  همه  این  هستند  منطقه  امنیت  دنبال  آنها 
منطقه ارسال نکنند و اگر راست می گویند منطقه ما 
را تبدیل به مسابقه تسلیحاتی نکنند. اگر دنبال امنیت 
منطقه هستند از این منطقه خارج شوند، زیرا حضور 
شما برای منطقه بال و نقمت بوده است. هر اندازه از 
این منطقه فاصله بگیرید امنیت بیشتری برای منطقه 

به وجود می آید.
سایه  در  ما  ملت  کرد:  نشان  خاطر  پایان  در  وی 
کشور  ارکان  همه  اتحاد  و  رهبری  فرامین  اجرای 
را  نخواهیم گذاشت دشمن ذلت  و  پیروز خواهد شد 
پیروی  به  ما  شعار  که  زیرا  کند،  تحمیل  ما  مردم  بر 
و  آزادی  علی،  بن  حسین  حضرت  آزادگان  ساالر  از 

آزادی خواهی است.
حضور  با  که  تهران  مسلح  نیروهای  رژه  مراسم  در 
رئیس  روحانی  حسن  والمسلمین  حجت االسالم 
جمهوری آغاز شد، جمعی از فرماندهان ارشد نظامی 
رئیس  باقری  سرلشکر  سردار  جمله  از  کشورمان 
فرمانده  سالمی  سرلشکر  مسلح،  نیروهای  ستادکل 
کل سپاه پاسداران ، امیر سرلشکر عبدالرحیم موسوی 
نیروی  فرمانده  اشتری  سردار  و  ارتش  کل  فرمانده 

انتظامی حضور داشتند.

خبری  نشست  نخستین  در  پرورش  و  آموزش  وزیر 
ح  طر جزییات  اعالم  به  رسانه  اصحاب  با  خود 

کرد. رتبه بندی معلمان اشاره 
قانون خاص  تنظیم   محسن حاجی میرزایی درباره 
پرداخت  هماهنگ  نظام  اجرای  برای  مالی  اداری 
و  انجام  کار  این  می کنم  تالش  گفت:  فرهنگیان 

مصمم  شود.  ارائه  مجلس  به  و  تصویب  الیحه ای 
کار  هستم این امر در دستورکار قرار بگیرد زیرا به این 

باور دارم.
کافی داشته   وی افزود: معلم باید حقوق و دریافتی 
کند.  باشد تا با آرامش خاطر مسئولیت خویش را ایفا 
ح رتبه بندی پیش بینی و آیین نامه مربوط تهیه  طر

با  متناسب  مختلف،  رتبه های  در  معلمان  تا  شده 
کنون  که ا سابقه و عملکرد و صالحیتشان قرار بگیرند 
کمیسیون اجتماعی دولت در دستور بررسی است  در 
امید  و  شد  خواهد  اجرا  دولت  در  تصویب  از  بعد  و 
گامی در جهت اصالح حقوق فرهنگیان باشد. داریم 

رتبه بندی  اجرای  درباره  پرورش  و  آموزش  وزیر 
دولت  در  رتبه بندی  نامه  آیین  کرد:  اظهار  معلمان 
باید به تصویب برسد و برای اجرا به دست ما برسد. 
تالش ما تسریع فرآیند است. رتبه بندی قطعا از اول 
مهر اجرا می شود و احکام از اول مهر خواهد بود، اما 
شاید مصوبه دیرتر به دستمان برسد. ۲ هزار میلیارد 
در  و  است  رتبه بندی  برای  فقط  تخصیصی  تومان 

جای دیگری هزینه نمی شود.
گفت: منابع انسانی فوق العاده اهمیت  وی در ادامه 
شده  انجام  برنامه  سازمان  با  هماهنگی هایی  دارد. 
بگیرد.  قرار  مطالعه  مورد  انسانی  نیروی  وضعیت  تا 
برسیم.  انسانی  نیروی  برای  مشترکی  درک  به  باید 
ساماندهی  به  خوبی  کمک  آن  نتایج  امیدواریم 
نفر   ۳۰ و  هزار  استخدام۱۸  برای  کند.  انسانی  نیروی 

فراخوان در مهر اعالم می شود.

حاجی میرزایی افزود: ارتباط منظم با اعضای دولت 
به  را  آن  امیدوارم  و  گاهم  آ ظرفیت ها  از  و  داشته 
خدمت آموزش و پرورش در بیاورم تا اهداف به شکل 

مناسبتری پیش برود.
گفت:  نیز  غیردولتی  مدارس  شهریه های  درباره  وی 
الزامی،  آموزشی  خدمات  عنوان  تحت  آنچه  شهریه 
ندارند  حق  مدارس  و  است  مشخص  می شود،  ارائه 
خدمات  به  ربطی  مابقی  اما  بگیرند  افزون تر  رقمی 
اضافی  خدمات  و  ندارد  پرورش  و  آموزش  آموزشی 
مباحث  این  مجموع  در  نیست.  الزامی  که  است 
مربوط به تعداد معدودی از مجموعه ۱۶ هزار مدرسه 
شهریه های  مدرسه  صد  از  کمتر  و  است  غیردولتی 

اینگونه دارند.
مبنی  پرسشی  به  پاسخ  در  پرورش  و  آموزش  وزیر 
شغل  العاده  فوق  درصدی   ۵۰ افزایش  آیا  اینکه  بر 
این فوق  رتبه بندی به جای  کارکنان دولت و اعمال 
گفت: ۵۰  برای فرهنگیان صحت دارد؟  العاده شغل 
که  بود  پیشنهادی  شغل  العاده  فوق  افزایش  درصد 
هنوز به دولت نیامده و تایید نشده است و متفاوت 

با رتبه بندی است

آخرین جزییات رتبه بندی معلمان

خبر

حکم دادگاه محمدعلی نجفی نقض شد
پرونده  حکم  ایران  عالی  دیوان   ۴1 شعبه 
محمدعلی نجفی، شهردار سابق تهران را که در 
همسر  استاد،   میترا  قتل  جرم  به  بدوی  دادگاه 
دومش به قصاص محکوم شده بود نقض و اعالم 
کرد »تحقیقات در پرونده ناقص است و باید نظر 
اخذ  گلوله ها«  شلیک  نحوه  درباره  کارشناسی 

شود.
که  شده  مقرر  ایران  عالی  دیوان  رأی  براساس   
پرونده آقای نجفی در رابطه با قتل میترا استاد 
در شعبه دیگری مورد رسیدگی مجدد قرار گیرد.

باشگاه خبرنگاران جوان وابسته به صدا و سیما، 
گزارش داده که این حکم در پی شکایت وکالی 
صادر  بدوی  دادگاه  حکم  به  نجفی  محمدعلی 

شده است.

مسعود افرازه وکیل مدافع اولیاء دم میترا استاد 
خبرگزاری تسنیم گفته است: »تا جایی که اطالع 
حکم  به  نسبت  کشور  دیوان عالی  شعبه  داریم، 
نقض  را  حکم  و  گرفته  تحقیقات  نقص  صادره، 

کرده است تا نواقص برطرف شود«.
محل  در  خرداد   ۷ سه شنبه  روز  استاد  میترا 
اثر  بر  تهران  آباد  سعادت  در  واقع  سکونتش 

شلیک گلوله به قتل رسید.
با  پیش  مدت ها  از  که  بود  گفته  نجفی  آقای 
آنکه  از  روز پس  آن  و  داشته  اختالف  همسرش 
ترساندن  قصد  به  گرفت،  باال  میان شان  تنش  
از  پس  و  شد  حمام  وارد  سالح  با  همسرش 
شلیک  همسرش  به  تیر  چند  فیزیکی  درگیری 

کرده که منجر به کشته شدن او شد.



چهار شنبه 3 مهرماه 25/1398 محرم  1441/ 25 سپتامبر 2019/سال بیست و چهارم شماره 3069هفت ورزش، حوادث

انتقاد از عملکرد 
هیات والیبال کرمان

تیم  اعزام  برای  انگیز  بر  بحث  اقدامی  در  کرمان  استان  والیبال  هیات 
نوجوانان استان به المپیاد نخبگان کشوری اقدام به دریافت وجه نقدی 
این  از  رفتاری که پیش  این مسابقات کرده است،  به  اعزامی  نفرات  از 

رایج نبوده !
پدر یکی از اعضای تیم اعزامی به المپیاد نخبگان کشوری در گفت و گو 
با پایگاه خبری تحلیلی ورزش ضمن تائید این خبر اظهار کرد: به فرزندم 
اعالم شده بود که اگر می خواهید هیات تیمی را به این رقابت ها اعزام 

کند باید خودتان هزینه اعزام تیم را بپردازید.
وی گفت: گویا هیات اعالم کرده به واسطه مشکالت مالی از پس اعزام 
این تیم به این مسابقات بر نمی آید. من هم از سر دلسوزی و به خاطر 
آنکه تالش ها و زحمات فرزندم به هدر نرفته باشد این تقاضای مقامات 
هیات والیبال را پذیرفتم و مبلغ ۸۵۰ هزار تومان را به مسئوالن هیات 

تحویل دادم.
این خصوص شفاف  در  ما  برای  مساله  اما چند  افزود:  ادامه  در  ایشان 
نیست، اینکه این مبلغ به چه دلیل از اعضای تیم درخواست شده است؟ 
هیات به عنوان متولی والیبال مسئولیت دارد و در رقابت هایی در سطح 
المپیاد معموال تمامی هزینه های اسکان و تغذیه تیم های شرکت کننده 

بر عهده استان میزبان است.
این  پدر دلسوز تصریح کرد: یکی از نکات جالب دیگر پیرامون این تیم 
هم به درج نام یک ساندویچی بر روی لباس تیم اعزامی به این مسابقات 
محل  از  درآمد  کسب  و  زایی  درآمد  نگاه  حتم  طور  به  گردد،  می  بر 
تبلیغات بر روی لباس یک تیم ورزشی اقدام خوبی است، اما پس چرا از 
خانواده ها پول گرفتید؟ حال که از خانواده ها پول گرفتید، آیا بهتر نبود 
با معرفی اماکن گردشگری استان هویت و فرهنگ واالی استان را در این 
مسابقات به نمایش می گذاشتید؟ در ضمن تا جایی که ما اطالع داریم 
را می  هایش  وقت  دائما  دارد  قرار  هیات  اختیار  در  که  والیبالی  سالن 
فروشد، پس درآمد های هیات صرف چه کارهایی می شود؟ ضمن آنکه 
به ما گفته اند که هیات برای اعزام تیم به مسابقات قهرمانی نوجوانان 
و جوانان استان نیز به ترتیب مبالغی بین ۱۵۰ تا ۲۵۰ هزار تومان از 
نفرات تیم های اعزامی هزینه دریافت کرده است، چرا مسئوالن هیات 
این مبالغ بر چه  در این خصوص شفاف سازی نمی کنند که دریافت 

اساس و معیاری است؟
روزنامه کرمان امروز از مسئوالن هیات والیبال استان می خواهد که در 
این خصوص شفاف سازی کنند و یا به اصالح وضعیت بپردازند و یا اینکه 

با اعالم ریز درآمدها دلیل این دریافت های مالی را مشخص فرمایند.

پلمب ۱۶ آرایشگاه زنانه 

و فاقد مجوز در کرمان
سرپرست پلیس امنیت عمومی استان کرمان از پلمب ۱۶ آرایشگاه زنانه 

از ابتدای سال تا کنون خبر داد.
به گزارش گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان از کرمان؛ سرهنگ 
با  کرمان  استان  عمومی  امنیت  پلیس  زاده، سرپرست  مستعلی  حمید 
اشاره به نظارت دائم بر اصناف و اماکن سطح شهر و پلمب واحد های غیر 
مجاز افزود: رعایت نکردن ضوابط و مقررات صنفی از جمله قرار گرفتن 
در مجاورت تعمیرگاه ها و مراکز خدمات خودرویی، بنگاه های مشاورین 
و  مردانه  آرایشگاه های  آقایان،  ورزشی  مراکز  ها،  خانه  قهوه  و  امالک 
آموزشگاه های مختص آقایان و اماکن عمومی دو شیفت از جمله تخلفات 

صنفی است که منجر به پلمب آرایشگاه های زنانه می شود.
او افزود: در این راستا از ابتدای سال تا کنون ۱۶ آرایشگاه متخلف و فاقد 
مجوز پلمب و برای ۳۷ واحد اخطاریه پلمب صادر و به ۱۹۴ واحد تذکر 

و از ۸۹ آرایشگاه زنانه تعهد کتبی اخذ شد.
سرهنگ مستعلی زاده تصریح کرد: تمامی واحد های پلمب شده به علت 
نداشتن پروانه کسب و تکرار تخلفاتی هم، چون نصب دوربین در سالن 

آرایشگاه منجر به پلمب شدند.
انتشار  علت  به  زنانه  آرایشگاه  واحد   ۶ از  میان  این  از  کرد:  تصریح  او 

تصاویر مشتریان خود در فضای مجازی نیز تعهد اخذ شد.
سرپرست پلیس امنیت عمومی استان قابل رؤیت بودن اینگونه واحد های 
و  زنانه  آرایشگاه  استقرار  و  مداربسته  دوربین  نصب  و  بیرون  از  صنفی 
ضوابط  ممنوعه  موارد  جمله  از  را  مکان  یک  در  آرایشگری  آموزشگاه 
جواز  گرفتن  قصد  که  افرادی  داشت:  اظهار  و  برشمرد  زنانه  آرایشگاه 
کسب آرایشگاه زنانه را دارند باید شرایط و ضوابط خاص اینگونه اماکن 
را رعایت کنند. سرهنگ مستعلی زاده نصب آیفون، دسترسی مستقل 
رعایت  که  دانست  الزامی  موارد  از  را  مناسب  مکان های  در  استقرار  و 
و  صنفی  واحد  دارنده  برای  امنیتی  ضریب  رفتن  باال  سبب  موارد  این 
در  افراد  داد:  هشدار  شهروندان  به  وی  می شود.  کننده  مراجعه  افراد 
صورت مشاهده هر گونه پایش تصویری یا انتشار تصاویر مشتریان تحت 
گیری،  فال  عنوان  تحت  قانونی  غیر  فعالیت  انجام  و  کار  نمونه  عنوان 
رمالی و طالع بینی در آرایشگاه های زنانه را از طریق شماره های ۱۱۰ یا 

۲۱۸۲۴۱۹۷ گزارش کنند.

کشف انبار دپو لوازم خانگی

 قاچاق در سیرجان
فرمانده انتظامی سیرجان از کشف محموله لوازم خانگی خارجی قاچاق 

به ارزش ۷ میلیارد ریال از یک انبار خبر داد.
کرمان؛  از  جوان  خبرنگاران  باشگاه  های  استان  گروه  گزارش  به 
گفت:  سیرجان  انتظامی  فرمانده  نژاد  ایران  رضا  محمد  سرهنگ 
این  آگاهی  پلیس  ارز  و  کاال  قاچاق  با  مبارزه  اداره  کارآگاهان 
شهرستان در پی کسب اطالع از ورود محموله کاالی خارجی قاچاق 
به انبار در مرکز شهر سیرجان رسیدگی به موضوع را در دستور کار 
خود قرار دادند. ایران نژاد تصریح کرد: کارآگاهان پس از هماهنگی با 
مقام قضائی، در بازرسی از این انبار ۲۵ دستگاه ماشین لباسشویی، 
۹ دستگاه ماشین ظرفشویی، ۱۴ دستگاه یخچال فریز و ۴ دستگاه 
اجاق گاز خارجی که همگی فاقد مدارک مثبته گمرکی و به صورت 

قاچاق وارد شده بودند، کشف کردند.
محموله  این  ارزش  گفت:  سیرجان  شهرستان  انتظامی  فرمانده 
توسط کارشناسان مربوطه ۷ میلیارد ریال برآورد شده که در این 

رابطه یک نفر دستگیر و همراه پرونده تحویل مراجع قضائی شد.
سرهنگ ایران نژاد بیان کرد: قاچاق کاال پدیده ای است که از جهات 
تهدید  را  جامعه  یک  فرهنگی  و  اقتصادی  سالم  حیات  گوناگون، 
می کند و در نتیجه، هر گونه فعالیت در زمینه ورود و توزیع کاالی 
قاچاق به کشور، زمینه رکود اقتصادی و تورم را فراهم خواهد کرد.

رقابت های میانداری ۱۲ گانه انفرادی قهرمانی استان 
با رقابت ۲۶ ورزشکار در محل زورخانه بین المللی 

شهید لنگری زاده کرمان برگزار شد.
سید محمد رضا میرحسینی، رئیس هیات پهلوانی 
و زورخانه ای استان کرمان در گفت و گو با خبرنگار 

گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان از کرمان، 
گفت: مسابقات قهرمانی استان ورزش زورخانه ای در 
رشته میانداری ۱۲ گانه انفرادی در رده های نونهاالن، 
نوجوانان، جوانان، امید و بزرگساالن در محل زورخانه 

بین المللی شهید لنگری زاده کرمان انجام شد.

او افزود: در پایان این رقابت ها، در مسابقات وزن اول 
رده سنی نونهاالن )من های ۴۰ کیلوگرم( علی اناری 
از رفسنجان با کسب ۲۰۵ امتیاز اول شد. همچنین 
مرتضی نوروزی دیگر عضو تیم رفسنجان با کسب 
۲۱۱ امتیاز به مقام نخست وزن دوم )به اضافه ۴۰ 

کیلو گرم( دست یافت.
نوجوانان  سنی  رده  در  کرد:  تصریح  میرحسینی 
محمد طا ها ترک زاده با کسب ۲۹۷ امتیاز به مقام 
و  رسید  گرم(  کیلو   ۶۰ )من های  اول  وزن  نخست 
عرفان صابری از رفسنجان در همین وزن با کسب 
۲۵۰ امتیاز دوم شد. همچنین حسین بازماندگان از 
رفسنجان با کسب ۲۹۲ امتیاز در مسابقات وزن دوم 

)به اضافه ۶۰ کیلو گرم( به مقام دومی رسید.
او بیان کرد: درمسابقات رده سنی جوانان و در وزن 
علی  و  مرشدی  علی  گرم(  کیلو   ۸۰ )من های  اول 
به  رفسنجان  و  کرمان  تیم های  عضو  دو  ملکی 
ترتیب با کسب ۱۵۱ و ۱۳۱.۵ امتیاز عناوین اول و 

دومی را به خود اختصاص دادند.
کرمان  استان  زورخانه ای  و  پهلوانی  هیات  رئیس   

گفت: در مسابقات وزن اول رده سنی امید )من های 
با کسب  از کرمان  زاده  امیر کرنگ  ۹۰ کیلو گرم( 
از  عرب  ابوالفضل  همچنین  شد.  اول  امتیاز   ۱۵۶
رفسنجان در مسابقات وزن دوم )به اضافه ۹۰ کیلو 
گرم( با کسب ۱۲۰ امتیاز به مقام نخست مسابقات 

رسید.
میرحسینی افزود: در مسابقات رده سنی بزرگساالن 
)من های  اول  ایمان سیاه کوهی در مسابقات وزن 
۹۰ کیلو گرم( اول شد. ضمن آنکه در مسابقات وزن 
دوم )به اضافه ۹۰ کیلو گرم( علی رضا ایران نژاد از 
رفسنجان با کسب ۱۸۴ امتیاز اول شد و امیر رضا 
آقا عباسی از کرمان با به دست آوردن ۱۸۱.۵ امتیاز 

دوم شد.
با  مسابقات  این  اختتامیه   آیین  کرد:  تصریح  او 
راور  و  کرمان  مردم  نماینده  پورابراهیمی  حضور 
در مجلس شورای اسالمی، میثم پاریزی مدیر کل 
ورزش و جوانان، مسئوالن و پیشکسوتان استان در 
محل زورخانه بین المللی شهید لنگری زاده کرمان  

برگزار شد.

تیم وادوریو کاراته کرمان به سرمربیگری هادی 
در  زاده  طالبی  امیرحسین  مربیگری  و  نخعی 
قهرمانی  مسابقات  دوره  چهارمین  و  بیست 
رنگارنگ  مدال   ۱۳ کسب  با  سبک  این  کشور 

خوش درخشید.
هادی نخعی سرمربی تیم وادوریو کاراته استان 
کرمان در گفت و گو با خبرنگار گروه استان های 
باشگاه خبرنگاران جوان از کرمان، گفت: بیست 
و چهارمین دوره مسابقات قهرمانی کشور سبک 
وادوریو کاراته با حضور بیش از ۶۰۰ کاراته کا در 
قالب ۲۶ تیم از سراسر ایران به میزبانی تهران 

برگزار شد.
او افزود: در پایان این رقابت ها تیم وادوریو کاراته 
استان کرمان به ۱۳ مدال ارزشمند )یک نقره و 
۱۲ برنز( دست یافت و این مدال آوران سهمیه 
عضویت در تیم منتخب سبک برای حضور در 

رقابت های بین المللی هند را به دست آوردند.
نخعی تصریح کرد: رقابت های بین المللی سبک 
هند  میزبانی  به  امسال  ماه  دی  کاراته،  وادوریو 

برگزار می شود.
زیر  شرح  به  آوران  مدال  اسامی  داشت:  بیان  او 

است:
علی ابوالحسنی )یک نشان نقره(

پرهام زینلی )۲مدال برنز(
حسین علیزاده )۲مدال برنز(

صالح صنعتگر )یک مدال برنز(
شایان جمهری )یک مدال برنز(

فربد زینی )۲مدال برنز(
رادمهر علیرضایی )یک مدال برنز(

آرین زینلی )یک مدال برنز(
طا ها شهابی )یک مدال برنز(

عرشیا ناصری )یک مدال برنز(

معرفی نفرات برتر رقابت های میاندارِی ورزش زورخانه ای در کرمان

کاراته کا های کرمانی و کسب ۱۳ مدال از رقابت های کشوری

بانوان کونگ فوکار استان کرمان در مسابقات 
کونگ فو و هنر های رزمی گرات سان قهرمانی 
کشور در قم به ۷ مدال رنگارنگ دست یافتند.
علی همتی، رئیس هیات کونگ فو و هنرهای 
رزمی استان کرمان در گفت و گو با خبرنگار 
از  جوان  خبرنگاران  باشگاه  های  استان  گروه 
هنر های  و  فو  کونگ  مسابقات  گفت:  کرمان، 
دو  به مدت  قهرمانی کشور  گرات سان  رزمی 

روز به میزبانی استان قم برگزار شد.
او افزود: تیم منتخب استان کرمان به مربیگری 
و سرپرستی منیره سلطانی از عنبرآباد در این 

رقابت ها حضور یافت.
همتی تصریح کرد: زهرا سلطانی از شهرستان 
بافت نیز به عنوان داور به نمایندگی از استان 

کرمان در این مسابقات قضاوت کرد.
او بیان کرد: در پایان این رقابت ها، تیم اعزامی 
مدال   ۷ به  رقابت ها  این  به  کرمان  استان 
برنز(   ۴ و  نقره  دو  طال،  مدال  )یک  رنگارنگ 

دست یافت.
حاصل  زیر  نتایج  ترتیب  بدین  افزود:  همتی 

شد:
مبینا مهاجری در وزن -۳۴ دوم

یاسمین بی نیاز در وزن -۴۱ سوم
لعیا السادات منشی پور در اوزان -۴۵+۴۲ سوم

زهرا محمدی در وزن -۴۸ اول
ساجده دولت آبادی در وزن -۵۱ سوم

ام البنین حسینخانی در وزن -۵۵ سوم
فائزه امیری در وزن -۵۹ دوم

در هفته ششم رقابت های لیگ دسته اول فوتبال کشور، مس کرمان در 
خانه ملوان بندرانزلی را مغلوب کرد.

به گزارش خبرنگار گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان از کرمان، 
در چارچوب رقابت های هفته ششم لیگ دسته اول فوتبال کشور )لیگ 
آزادگان(، دو تیم مس کرمان و ملوان بندرانزلی در ورزشگاه شهید باهنر 
کرمان به مصاف یکدیگر رفتند که این بازی با نتیجه سه بر یک به سود 

مس کرمان به پایان رسید.
مس کرمان در این دیدار با ترکیب داوود نوشی صوفیانی - محمدحسین 
مهران   - مقتدایی  مجتبی   - طاهر  امیر   - تهیدست  میثم   - حیدری 
امیری - ارشیا عباسی - پوریا غالمی - مهرداد قنبری - حسین شنانی 

و شروین بزرگ حاضر شد.
مهیار  یعقوبی،  حافظ  عشایر،  مبین  از  متشکل  نیز  انزلی  بندر  ملوان 
زحمتکش، احمد امیر کامدار، سهیل رحمانی، مهدی هاشمی نژاد، میالد 
علی  و  زبرجد  خشایار  مرادی،  محمدمهدی  عامری،  عباس  کمندانی، 

امیری )سعید حالفی( به میدان رفت.
پوریا غالمی، حسین شنانی و شروین بزرگ در دقایق ۶، ۵۷ و ۷۵ برای 

مس گلزنی کردند و تک گل ملوان را نیز سعید حالفی به ثمر رساند.
بود  تبریز  میزبان شهرداری  نیز  استان  نماینده ی  مس رفسنجان، دیگر 

که این دیدار با نتیجه یک بر صفر به نفع مس رفسنجان پایان یافت.
برای مس رفسنجان  فرزادمحمدی در دقیقه ۴۶  را  این دیدار  تک گل 

به ثمر رساند.
آرمان گهر سیرجان نماینده بعدی کرمان هم مقابل فجر سپاسی صف 

آرایی کرد که این دیدار با تساوی بدون گل خاتمه یافت.

هم اکنون مس رفسنجان با ۱۴ امتیاز بر سکوی دوم ایستاده است و مس 
کرمان با ۸ امتیاز در جایگاه یازدهم و آرمان گهر سیرجان نیز با ۴ امتیاز 

در جایگاه دوازدهم جدول رده بندی قرار دارند.

در پایان رقابت های قهرمانی کشور؛
کونگ فوکاران کرمانی ۷ مدال رنگارنگ کسب کردند

مس کرمان از سد ملوان گذشت

اهدای خون سالم، اهدای زندگی 

خبر
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به قلم 
محمد فتح نجات

یادداشتی به پاس برچیده شدن بخاری های نفتی از مدارس استان کرمان:

چندی پیش که مدیرکل آموزش و پرورش استان کرمان 
به دفتر مرکزی استان کرمان آمده بود از او پرسیدیم که 
چه فکری برای بخاری های نفتی که جان دانش آموزان 
با وعده ای  اند که  اندیشیده  انداخته است،  را به خطر 
مثبت و امیدوار کننده رو به رو شدیم. اسکندری نسب 
هیچ  دیگر  امسال  که  داد  قول  کرمان  استان  مردم  به 
در  نخواهد شد.  روشن  استان  مدارس  در  نفتی  بخاری 
ابتدا به رسم وعده های دولتی به این وعده نیز بدبین 
بودیم و در تصور ما نبود که این حرف به عمل تبدیل 
شود. اما امروز با خبری که از سوی روابط عمومی اداره 
کل آموزش و پرورش استان کرمان منتشر شد متوجه 
دانش  جان  و  است  شده  عملی  وعده  این  که  شدیم 

آموزان کرمانی دیگر در امان است.
به این دلیل که در سالهای قبل و حتی ماه های قبل 
بسیار درباره این موضوع گزارشات انتقادی تهیه کردیم و 
یادداشت های بسیاری نگاشتیم و به کوتاهی ها و کاهلی 
های مدیران نیز اشاره کردیم، برخود واجب می دانیم که 
باشیم و درباره آن قلم  اتفاق خوب  این  اکنون قدردان 
مدرسه  خیرین  و  مربوطه  مدیران  از  بدینوسیله  بزنیم. 
ساز که یقینا در این اتفاق بی اثر نبوده اند قدردانی می 

اخبار  امسال  را شاکر هستیم که دیگر  کنیم و خداوند 
از یاد نمی  نباید در جرایدمان منتشر کنیم و  ناگوار را 
بریم که باعث اصلی این وقایع ارزشمند خداوند است. در 
همین رابطه به یاد یکی از اشعار نظامی در شرف نامه 

افتادم که می گوید:
توئی کاسمان را برافراختی
زمین را گذرگاه او ساختی

توئی کافریدی ز یک قطره آب
گهرهای روشن تر از آفتاب

تو آوردی از لطف جوهر پدید
به جوهر فروشان تو دادی کلید

جواهر تو بخشی دل سنگ را
تو در روی جوهر کشی رنگ را

نبارد هوا تا نگوئی ببار
زمین ناورد تا نگوئی ببار

جهانی بدین خوبی آراستی
برون زان که یاریگری خواستی

ز گرمی و سردی و از خشک و تر

سرشتی به اندازه یکدیگر
چنان برکشیدی و بستی نگار

که به زان نیارد خرد در شمار 
همانطور که پیش از این اشاره کردیم؛ خدا را باید شاکر 
نخواهد  کرمانی  آموز  دانش  هیچ  امسال  دیگر  که  بود 
سوخت و روسیاهی دیگر بر ما و مسئوالن نخواهد ماند. 
به امید اینکه مدارس خشت و گلی که فرسوده هستند 
نیز در سال جاری طبق وعده ی مسئوالن برچیده شود 
تا در هنگام زلزله دیگر دل والدین نلرزد و دانش آموزان 

اضطراب آوار نداشته باشند. باید واقع بین باشیم و درک 
در  کرمان  استان  مدارس  از  بسیاری  که وضعیت  کنیم 
شان مردم این استان نیست. درست است که امروز یک 
معضل بسیار بزرگ مرتفع شده است، اما باید بدانیم که 
از لحاظ استاندارد فضا و امکانات آموزشی استان کرمان 
در شرایط نامطلوبی است و با معیارهای جهانی تفاوت 
فاحشی داریم. حال قدم اول را خوب برداشتیم به امید 
خداوند باید به سوی بهتر شدن با شتاب بیشتری حرکت 

کنیم. به امید فردایی بهتر!

»نبارد هوا تا نگوئی ببار«

آگهی مزایده فروش امالک تملیکی و مازاد بر نیاز بانک رفاه کارگران استان کرمان )نوبت دوم(

لیست امالک مازاد و تملیکی بانک رفاه کارگران استان کرمان )مزایده 98/2(
شرایط 
پرداخت

توضیحات قیمت پایه اعیان عرصه کاربری نوع ملک پالک ثبتی آدرس ملک کد ملک ردیف

ب متصرف دارد 1.355.000.000 102/57 قدرالسهم مسکونی آپارتمان 987/1008 بافت - بلوار شهید بهشتی - کوچه 8 - طبقه اول 5/058014 1

ج تخلیه - شامل پاساژ و ساختمان قدیمی 20.420.000.000 415 715 تجاری مسکونی ساختمان 5933 زرند - خیابان شهید چمران -  کوچه 3 - پاساژ و خانه قدیمی - پالک 10 5/02542 2

ج تخلیه - اعیان شامل : همکف)160 م.م( ، زیرزمین 
)160م.م( و نیم طبقه )140م.م(

8.350.000.000 460 637/5 تجاری اداری ساختمان 6518/3120 سیرجان - منطقه ویژه اقتصادی سیرجان - سایت بانکها - بلوار ایران - محل سابق شعبه بانک رفاه 5/02547 3

ج اعیان نیمه ساز )درحد سفتکاری( 4.150.000.000 486/2 500 مسکونی ساختمان 4279/4/7/1287 بم - ارگ جدید - فاز 4 مسکونی - جنب واحدهای بانک سپه - بلوک 1 5/02548 4

ج اعیان نیمه ساز )درحد سفتکاری( 3.830.000.000 486/2 500 مسکونی ساختمان 4279/4/7/1296 بم - ارگ جدید - فاز 4 مسکونی - جنب واحدهای بانک سپه - بلوک 2 5/02549 5

ج اعیان نیمه ساز )درحد سفتکاری( 3.750.000.000 469/71 500 مسکونی ساختمان 4279/4/7/1299 بم - ارگ جدید - فاز 4 مسکونی - جنب واحدهای بانک سپه - بلوک 3 5/02550 6

ج اعیان نیمه ساز )درحد سفتکاری( 4.628.000.000 486/2 492 مسکونی ساختمان 4279/4/7/1286 بم - ارگ جدید - فاز 4 مسکونی - جنب واحدهای بانک سپه - بلوک 4 5/02551 7

ج اعیان نیمه ساز )درحد سفتکاری( 3.588.000.000 486/2 492 مسکونی ساختمان 4279/4/7/1298 بم - ارگ جدید - فاز 4 مسکونی - جنب واحدهای بانک سپه - بلوک 5 5/02552 8

ج اعیان نیمه ساز )درحد سفتکاری( 4.070.000.000 486/2 492 مسکونی ساختمان 4279/4/7/1297 بم - ارگ جدید - فاز 4 مسکونی - جنب واحدهای بانک سپه - بلوک 6 5/02553 9

پ متصرف دارد - 3698م.م از عرصه متعلق به وقف 
میباشد

73.640.000.000 2897 7320 تجاری - مسکونی 
- خدماتی

ساختمان 17/47 کرمان - بزرگراه خلیج فارس - سعادت آباد - بعد از کرمانیت - ضلع شمالی بزرگراه 5/06308 10

پ متصرف دارد - سند به صورت مشاعی است 2.442.360.900 220 377/37 مسکونی ساختمان 573/691 جیرفت - سه راه دهشتریها - خیابان ابومسلم شمالی - کوچه ابومسلم شمالی 6 - سمت چپ - کدپستی 7618177795 5/06309 11

پ متصرف دارد 1.381.380.000 85 2989 مسکونی ساختمان 12/4 جیرفت - جاده جنگل آباد - روستای طوهان - خیابان اصلی - کوچه دوم سمت چپ - اولین بن بست 5/08006 12

پ تخلیه 65.104.200.000 413 252/8 تجاری بانک ساختمان 585/8 سیرجان - خیابان امام - نرسیده به میدان گیتی نورد - محل سابق شعبه بانک رفاه 5/08007 13

پ تخلیه 54.510.000.000 158 158 تجاری بانک ساختمان 6/3477 کرمان ابتدای بلوار جمهوری - سمت چپ - جنب ایستگاه اتوبوس - محل سابق شعبه بانک رفاه 5/08008 14

پ تخلیه 19.647.100.000 حدودًا 510 152/8 تجاری مسکونی ساختمان 1819/2317 رفسنجان - خیابان شهداء - جنب زایشگاه نیک نفس - محل سابق شعبه بانک رفاه 5/08009 15

پ متصرف دارد 2.867.130.000 200 495/9 مسکونی ساختمان 574/1080 جیرفت - چهارراه ژاندارمری - خیابان قرنی 5/08011 16

پ متصرف دارد 1.050.000.000 185 347 مسکونی ساختمان 3922/1 بافت - خیابان چمران - کوچه 21 - انتهای کوچه 5/08015 17

پ متصرف دارد 1.500.000.000 95 47/25 مسکونی ساختمان 987/287 بافت - بلوار شهید بهشتی - حدفاصل کوچه شماره 6 و 8 5/08016 18

پ متصرف دارد - عرصه طبق پایانکار )120/3 م.م( 2.407.500.000 138 128/6 مسکونی ساختمان 2766/1 کرمان خیابان شهید رجایی کوچه 42 کوچه یزدانپناه 5/08020 19

پ تخلیه 1.234.300.000 41/70 قدرالسهم تجاری مغازه 18806/27 زرند خیابان امام - پاساژ امین - طبقه اول 5/08010 20

پ تخلیه 109.784.280.000 510/15 قدرالسهم تجاری واحد 6/5999 کرمان - خیابان استقالل - روبروی بیمارستان سیدالشهداء - مجتمع پزشکی تجاری حکیم طبقه 
همکف سمت چپ داروخانه 

5/09243 21

بانک رفاه کارگران قصد فروش کلیه امالک تملیکی ومازاد برنیازخویش در 
استان کرمان را ازطریق مزایده دارد ضمنا جهت تهیه اسناد مزایده متقاضیان می 
توانند همه روزه از ساعت 8 صبح لغایت 14 بجز جمعه ها و ایام تعطیل رسمی به 
ساختمان مرکزی این بانک واقع در کرمان، خیابان امام جمعه نبش کوچه شماره 

2 طبقه سوم واحد تدارکات و ساختمان مراجعه فرمایند. 

آخرین مهلت تحویل پاکات یک هفته از نوبت دوم انتشار روزنامه 
)با قید تاریخ و تا پایان وقت اداری ساعت 30: 14(

توضیحات مهم: 
1- مبلغ سپرده شرکت در مزایده معادل 5 درصد قیمت پایه مندرج در آگهی 
به همراه 150/000 ریال بابت خرید اسناد و پاکت الزاما می بایست به حساب 

 IR330130100000000243032559 شماره شبای  یا  شماره 243032559 
نزد کلیه شعب بانک رفاه استان کرمان واریز گردد.

2- عرصه و اعیان مندرجه در فهرست ذیل براساس مترمربع و قیمت پایه به 
ریال می باشد. ضمنا کلیه امالک عرضه شده به استثنای مواردی که سهم 

عرضه شده در ستون توضیحات آنان قید گردیده شش دانگ می باشد.

3- کلیه امالک با وضع موجود به فروش می رسند و در صورت داشتن متصرف 
تخلیه ملک و کلیه هزینه های مترتبه به عهده خریدار می باشد.

4- مزایده گذار در رد یا قبول یک یا تمامی پیشنهاد خرید مختار خواهد بود.


