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اخبار استان

بنگاه های  باید  براینکه  تاکید  با  کرمان  استاندار 
اقدام  این  از  پس  و  شود  فعال  راکد  نیمه  اقتصادی 
اظهار  کرد،  خواهیم  تعریف  را  جدیدی  طرح های 
کرد: قصد ما این بوده است که شرکت مس با تامین 
تولید،  رونق  در سال  استان  داخل  از  نیازهای خود 

زمینه رونق واحدهای تولیدی نیمه فعال و غیر فعال 
صورت  برنامه ریزی  طبق  که  بکند  فراهم  را  استان 
فعال  نیمه  واحد   ۱۰۰ تعداد  مس  شرکت  گرفته 
استان را شناسایی و تا پایان سال زمینه رونق تولید 

این واحدها را فراهم خواهد کرد.

جلسه  در  فدایی«  »محمدجواد  ایسنا،  گزارش  به 
تولید  موانع  رفع  و  مقاومتی  اقتصاد  ستاد  مشترک 
با  می تواند  مس  شرکت  گفت:  شهربابک  شهرستان 
کمک به صنایع پایین دستی در رونق تولید و اشتغال 

نقش آفرینی کند.
نیمه  اقتصادی  بنگاه های  باید  براینکه  تاکید  با  وی 
راکد فعال شود و پس از این اقدام طرح های جدیدی 
رونق  سال  در  کرد:  اظهار  کرد،  خواهیم  تعریف  را 
تامین  با  مس  شرکت  که  بوده  این  ما  قصد  تولید، 
نیازهای خود از داخل استان زمینه رونق واحدهای 
تولیدی نیمه فعال و غیر فعال استان را فراهم بکند 
که طبق برنامه ریزی صورت گرفته شرکت مس تعداد 
۱۰۰ واحد نیمه فعال استان را شناسایی و تا پایان 
سال زمینه رونق تولید این واحدها را فراهم خواهد 
کرد همچنین برنامه ریزی برای رونق تولید ۱۰ واحد 
توسط شرکت  که  استان  راکد  واحد  مجموع ۵۰  از 
پایان سال  تا  استان شناسایی شده،  در سطح  مس 

صورت خواهد گرفت.
سطح  در  هکتار  هزار   ۲ کرد:  بیان  کرمان  استاندار 
شهربابک  شهرستان  سهم  که  داریم  گلخانه  استان 
از گلخانه های استان ۵ هکتار است که باید در ۶ ماه 
 ۵۰ به  شهربابک  شهرستان  در  را  سطح  این  آینده 
هکتار برسانیم، که در این راستا دستگاه های مربوطه 

این طرح ها در  اجرای  برای  را  باید همکاری الزم 
شهرستان شهربابک داشته باشند ضمن آنکه انتظار 
هکتار   ۵ سند  مشکل  آینده  ماه  یک  ظرف  داریم 

گلخانه موجود در این شهرستان نیز حل شود.
آالیندگی مس خاتون  رفع  اقدامات  به  اشاره  با  وی 
و در حال اجرا بودن طرح هایی در این خصوص در 
کار شهرستان سخن  و  توسعه کسب  مرکز  از  ادامه 
باعث  مرکز  این  اقدامات  کرد:  بیان  و  آورد  میان  به 
توسعه شهرستان خواهد شد و براساس گزارش خود 
شهرستان  سطح  در  جدید  شغل   ۲۳۰ حدود  مرکز 
گزارش  باید  مرکز  این  که  کرده اند  ایجاد  شهربابک 

عملکرد خود را به استانداری ارایه دهد.
فدایی تصریح کرد: ۱۲ کیلومتر از جاده »شهربابک – 
هرات« تا پایان آبان ماه امسال به بهره برداری می رسد 
معارض  قضا  دستگاه  کمک  با  فرماندار  همچنین 
تا آخر  بقیه مسیر  تا  را رفع کنند  موجود در مسیر 

سال جاری به بهره برداری  رسد.
وی با ابراز تاسف از حل نشدن برخی موضوعات در 
استان و طوالنی شدن روند اجرایی برخی کارها اظهار 
کرد: جای سوال دارد که مردم از این موضوعات چه 
می کشند؟ وقتی سیستم اداری کار نمی کند، ما باید 
چه کاری انجام دهیم؟ چرا برخی همواره باید آن ها 

را هول دهیم؟

استاندار کرمان خواستار شد:

شرکت مس تا پایان  سال در واحدهای نیمه فعال رونق ایجادکند

خبر
رییس کل دادگستری استان :

روزانه 1500 نفر اتباع بیگانه 
به کرمان وارد می شود

 

رییس کل دادگستری استان کرمان با بیان این مطلب که ۷۰ درصد مواد 
مخدر ورودی به کشور از پهنای استان کرمان عبور می کند، گفت: استان 
را  ای  مبارزات گسترده  و  است  مواد مخدر  قاچاق  ماجرای  قربانی  کرمان 
این  به  مربوط  غالبا  نیز  بیشترین کشفیات  و  داشته  مخدر  مواد  قاچاق  با 

استان است.
معاونین  اندیشی  هم  نشست  دومین  در  موحد«  »یداهلل  ایسنا،  گزارش  به 
در  کشور  شرق  های  استان  های  دادگستری  عمرانی  و  پشتیبانی  مالی، 
و عمرانی دادگستری  مالی، پشتیبانی  معاونین  فکر  اتاق  افزود: در  کرمان 
های استان های شرق کشور باید راهکارهای تبیین مسائل خاص و متفاوت 

این استان ها با سایر استانها، تدوین شود.
وی تاکید کرد: هنر مدیران مالی و پشتیبانی این است که مسائل و مشکالت 
استان های شرق کشور را بررسی کرده و در سطوح باالتر مطرح کنند تا از 
نظام چانه زنی، اصرار و مراجعه به سمت یک نظام منسجم و جامع مالی 
حرکت شود. مقام عالی قضایی در استان کرمان با اشاره به اینکه مدیریت 
مالی و پشتیبانی در شرایط جنگ اقتصادی سنگین ترین مسئولیت است، 
گفت: بخش مالی و پشتیبانی دادگستری استان کرمان به خوبی مدیریت 
شده و امکانات موجود به شکلی عادالنه توزیع می شود که جای تقدیر دارد.

با  نیازها  اینکه مطلب که در صورت عدم همخوانی  موحد ضمن اشاره به 
منابع، پاسخگویی به مطالبات به حق کار سختی است، اظهار کرد:  در این 
نیز  نارضایتی  بروز  از  که  داده شود  پاسخ  به شکلی  باید  مطالبات  شرایط 

جلوگیری شود.
وی حرکت نظام مند واحدهای مالی، پشتیبانی و عمرانی را مورد تاکید قرار 
داد و تصریح کرد: کار مالی، پشتیبانی و اقتصادی در شرایط تورمی، دشوار 
است و این موضوع تنها مربوط به بخش خصوصی نیست و در بخش های 

دولتی، قضائی و ... نیز اثرگذار است.
رئیس کل دادگستری استان کرمان ضمن بیان این مطلب که صرفه جویی 
نیز از موضوعات مهم در قوه قضائیه به شمار می رود و باید به این سمت 
حرکت کرد، گفت: با راه اندازی ویدئو کنفرانس در استان کرمان بالغ بر ۸ 
میلیارد تومان در هزینه ها صرفه جویی شده است و در حال حاضر بسیاری 
از جلسات و بازدیدهای استانی به صورت ویدئو کنفرانس برگزار می شود 
افزایش  از تکنولوژی های نوین زمینه صرفه جویی و  ضمن آنکه استفاده 
بهره وری را فراهم می کند و در این رابطه بنا به فرموده رهبر معظم انقالب 

اسالمی باید منابع موجود را بر اساس اولویت ها به کار گرفت
موحد با اشاره به اینکه باید به سالمت و امور رفاهی کارکنان قضایی و اداری 
دستگاه قضایی در استان ها توجه جدی صورت گیرد، اظهار کرد: در استان 
کرمان به دنبال ایجاد کلینیک ویژه کارکنان قضایی و اداری دستگاه قضایی 

هستیم تا در اسرع وقت نسبت به تدوین پرونده سالمت آنها اقدام شود.
اینکه  بیان  با  خود  سخنان  ادامه  در  کرمان  استان  قضایی  شورای  رئیس 
و  هزار  با مساحت ۱۸۳  استان کشور  پهناورترین  عنوان  به  استان کرمان 
۲۸۵ کیلومترمربع، ۱۱ درصد از خاک کشور را به خود اختصاص داده است 
و مساحت این استان تقریبا معادل مساحت برخی کشورها از جمله سوریه 
و معادل مساحت پنج کشور اروپایی است ادامه داد: در مجموع سه میلیون 
و ۱۶۴ هزار و ۸۱۸ نفر جمعیت بر اساس سرشماری سال ۹۵ در این استان 
ساکن هستند که چهار درصد از جمعیت کل کشور را شامل می شود و این 

آمار، حکایت از پراکندگی قابل توجه جمعیت در این استان دارد.
وی به وجود ۲۳ شهرستان و ۵۲ بخش در استان کرمان اشاره و عنوان کرد: 
در ۱۸ شهرستان این استان دادگستری وجود دارد و در پنج شهرستان نیز 
دادگاه های عمومی فعال هستند و در مجموع ۱۴ حوزه قضایی بخش در 
فعالیت  به  کرمان  استان  دادگستری  رئیس کل  دارند.  فعالیت  استان  این 
۳۱۵ شورای حل اختالف با یک هزار و ۵۰۰ عضو در این استان نیز اشاره 
اختالف و  نفر در شوراهای حل  بر سه هزار  بالغ  بیان کرد: در مجموع  و 
به  مشغول  کرمان  استان  کل  دادگستری  قضائی  و  اداری  های  مجموعه 
استان  در  قاضی   ۳۴۵ حاضر  حال  در  شد:  یادآور  هستند.موحد  فعالیت 
کرمان فعال هستند که ۱۹ درصد غیر بومی و مابقی بومی هستند و ۹۸ 
درصد کارکنان اداری دادگستری کل استان کرمان نیز از بین افراد بومی 
مشغول به فعالیت می باشند. وی از استان کرمان به عنوان یکی از قطب 
های صنعتی و معدنی کشور و نیز قطب علمی و دانشگاهی یاد کرد و ادامه 
محصوالت  عمده  و  است  کرمان  استان  در  کشور  باغات  درصد   ۲۵ داد: 
تولید  بزرگترین  استان  این  و  است  تولید پسته  نیز  استان  باغی  و  کشاورزی 
کننده پسته در کشور به شمار می رود. مقام عالی قضائی در استان کرمان با 
اشاره به اینکه ارزش ریالی ساالنه محصوالت باغی ۱۴ هزار میلیارد تومان است 
و عمده آن مربوط به پسته است، تاکید کرد: این استان با دارا بودن هفت هزار 
اثر باستانی و فرهنگی،   ۷۰۰ اثر باستانی و فرهنگی ثبت شده و هفت اثر ثبت 

شده جهانی از قطب های گردشگری کشور نیز به شمار می رود.
فوق  و ظرفیت های  ها  آنکه فرصت  با وجود  استان کرمان  داد:  ادامه  موحد 
العاده ای دارد، با محدودیت ها و تهدیداتی نیز روبرو است و به عنوان مثال این 

استان سربندر نیز هست و گذرگاه قاچاق کاال نیز محسوب می شود.
وی با اشاره به اینکه بافت اجتماعی استان کرمان متفاوت از تمامی استان ها 
و تفاوت ها در شمال و جنوب این استان نیز کامال مشهود است، گفت: استان 
کرمان مرکز خرده فرهنگ ها است و پراکندگی و اختالفات فرهنگی گسترده 
ای دارد و از این رو مدیریت در این استان نیاز به نگاهی فراگیر دارد. عالی ترین 
مقام ارشد قضایی در استان کرمان با بیان این مطلب که وضعیت استان کرمان 
از یک سو فرصت است و اگر فرصت ها خوب مدیریت نشود می تواند تبدیل به 
تهدید شود، اظهار کرد: بعد از سیستان و بلوچستان سرریز ناامنی در افغانستان 
و پاکستان به این استان می رسد. استان کرمان در گذرگاه و مسیر ترانزیت 
قاچاق عمده مواد مخدر قرار دارد و در گذشته غالب بارانداز قاچاقچیان عمده 

مواد مخدر در مرزهای بین استان کرمان با سیستان و بلوچستان بوده است.
دیگر  از  را  غیرمجاز  بیگانه  اتباع  ورود  کرمان  استان  دادگستری  کل  رییس 
استان  از  بیگانه  اتباع  روزانه ۱۵۰۰  و گفت:  برشمرد  استان کرمان  مشکالت 

کرمان عبور می کردند که تهدیدات و ناامنی های زیادی را ایجاد می کرد.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان خبر داد:

برگزاری  جشنواره تئاتر استان در سیرجان 
مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان کرمان از برگزاری سی 
و یکمین دوره جشنواره تئاتر استان کرمان در سیرجان طی آبان 

ماه سال جاری خبر داد.
شورای  جلسه  در  علیزاده  محمدرضا  مهر،  خبرنگار  گزارش  به 
سیاستگذاری سی و یکمین جشنواره تئاتر استان کرمان اظهار 
کرد: این جشنواره از ۲۵ تا ۲۸ آبان ماه سال جاری برگزار می 

شود.

وی با اشاره به برگزاری جشنواره تئاتر استان کرمان در شهرستان 
سیرجان افزود: این جشنواره از جمله رویدادهای هنری تاثیرگذار 

در استان کرمان است.
استان کرمان طی ۳۰ دوره  تئاتر  برگزاری جشنواره  به  علیزاده 
و  رشد  برای  مناسب  بستر  جشنواره  این  برگزاری  کرد:  اظهار 

توسعه تئاتر در استان کرمان را فراهم می کند.
مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان کرمان گفت: جشنواره 

تئاتر استان کرمان باعث تداوم و تثبیت جایگاه تئاتر و گسترش 
دایره مخاطبان می شود.

همچنین طی احکامی جداگانه از سوی مدیر کل فرهنگ و ارشاد 
اسالمی استان کرمان »عبدالرضا قراری« به عنوان دبیر تخصصی 
جشنواره و »پور محسنی« رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی 
شهرستان سیرجان به عنوان دبیر اجرایی سی و یکمین جشنواره 

تئاتر استان کرمان منصوب شدند.

معاون برنامه ریزی و امور اقتصادی توانیر گفت: شرکت توانیر حمایت های 
خود را برای اتمام به موقع پروژه خط ۴۰۰ کیلوولت جیرفت به ارگ بم 
انجام خواهد داد و امیدواریم عملیات اجرایی آن تا پایان پیک سال ۹۹ 
به اتمام برسد. به گزارش ایسنا، »مصطفی رجبی مشهدی« در حاشیه 
بازدید از روند اجرایی خط ۴۰۰ کیلوولت »جیرفت - ارگ بم« اظهار 
حال  در  انتقال  مسیرهای خطوط  دشوارترین  از  فوق  مسیر خط  کرد: 
اجرای چند سال اخیر در کشور است که با همت همکاران برق منطقه ای 
کرمان و مشاور پروژه )شرکت توسعه صنعت برق( در حال احداث است.
رجبی افزود: با توجه به سخت گذر بودن مسیر خط و پیچیدگی پروژه 
باید در انتخاب پیمانکاران واجد شرایط در پروژه نهایت دقت به عمل 

آید تا پروژه در موعد مقرر به پایان برسد.

معاون برنامه ریزی شرکت توانیر همچنین از پست ۴۰۰ کیلوولت ارگ 
جدید بم نیز بازدید و بر اتمام پروژه توسعه ۴۰۰ کیلوولت خط »بم- 

زاهدان« تا پایان سال تاکید کرد.
براساس این گزارش خط ۴۰۰ کیلوولت تک مداره جیرفت ارگ بم به 
طول ۸۹ کیلومتر از پست ۴۰۰ کیلوولت جیرفت آغاز و پس از عبور از 
بارز به پست ۴۰۰ کیلوولت ارگ جدید بم  ارتفاعات سخت گذر جبال 

منتهی می شود.
در حال حاضر عملیات نصب برج های خط توسط شرکت گام اراک در 
حال انجام بوده و  نصب ۵۰ درصد از برج ها به اتمام رسیده است. شروع 
عملیات اجرایی این خط از نیمه دوم سال ۹۳ بوده و پیش بینی می شود 

تا پیک سال ۹۹ به اتمام برسد.

معاون برنامه ریزی توانیر خواستار شد

اتمام خط ۴۰۰ کیلوولتی »جیرفت - ارگ بم« تا پایان پیک سال ۹۹

به گزارش روابط عمومی دانشگاه آزاد اسالمی واحد کرمان آیین گلباران 
و عطر افشانی گلزار مطهر شهدای گمنام دانشگاه به مناسبت هفته تربیت 
اعضای  و  کارکنان  توکلی،  منظری  علیرضا  دکتر  حضور  با  ورزش  و  بدنی 

هیات علمی حاضر در مسابقات فوتسال برگزار شد.

پور ضمن  ثابتی  و  شد  آغاز  مجید  اهلل  کالم  از  آیاتی  قرائت   با  آیین  این 
رییس  از  بدنی   تربیت  هفته  تبریک  و  کنندگان  به شرکت  خوشامدگوی 
دانشگاه آزاد اسالمی استان کرمان به پاس حمایت های ویژه ایشان از ورزش 
منظری  علیرضا  دکتر  کرد.  تشکر  و  تقدیر  استان  کارکنان  و  دانشجویان 

از  تقدیر  و  استان کرمان  واحدهای  به همکاران  مقدم  توکلی ضمن خیر 
با یاد  دست اندرکاران برگزاری مسابقات پیشنهاد کرد این سری مسابقات 
مبارک حضرت امام حسین)ع( و یارانشان در واقعه کربال و حماسه میلیونی 

پیاده روی اربعین  برگزار  شده جام اربعین نام گذاری شود.

به مناسبت هفته تربیت بدنی؛

گلزار  مطهر شهدای گمنام دانشگاه آزاد اسالمی واحد کرمان
گلباران شد
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یادداشت های 
گاه و بی گاه

رنگ 
انواع  با  و  بودیم  کرده  پهن  حیاط  در  شستن  برای  را  قالی 
محلولهای شستشو، برس و پارو چند نفری می نشستیم و هر 
نشویید  این محلول  با  کسی نظری می داد؛ یکی می گفت 
رنگش می رود دیگری می گفت رنگهایش قاطی می شود و 
حین صحبت چندنفری قالی را می شستیم و از هیچ محلولی 
هم برای تمیز کردن قالی مضایقه نکردیم. بعد از تمیز شدن 
قالی دو سه روزی آن را در آفتاب پهن کردیم پس از آنکه 
با بچه ها به سراغ قالی رفتیم تا آن را دوباره در جای خود 
پهن کنیم گلهای رنگی قالی نظرم را به خود جلب کرد که 
هر چه براق تر و درخشنده تر شده بود و با آن همه شستشو و 
آفتاب هیچگونه تغییری نکرده بود همانطور که رنگ گلهای 
قالی را وارسی می کردم صدایم را بلند کردم و گفتم کاش 
ما هم مانند رنگ گل قالی استقامت داشتیم و به اندک بهانه 

کوچکی رنگ عوض نمی کردیم.

به قلم محمد جواد 
ایرانمنش 

انسان های 

در بند خودخواهی
و  اصل  یک  که  خواهیم  می  گاهی 
کنیم  ثابت  جهان  به  را  تازه  قانون 
تشنه  هنوز  خودمان  اینکه  از  غافل 

ی آموختنیم و جاهای خالی بسیاری در حافظه داریم 
که نیاز به پرشدن دارند. جنگل هایمان یک نمونه از 
پر  آشغال  از  سنبل  و  گل  به جای  که  است  جاهلیت 
ای  گوشه  و  بپردازیم  نظافت  به  اگر  است. حتی  شده 
از این جنگل ها را تمیز کنیم فرهنگ اجتماعی شهر 
از  یا کشور متاسفانه موجب می شود که گروهی بعد 
ما به خراب شدن مجدد محیط دست زده باشند چرا 
که براساس تعالیم اشتباه هر کسی به فکر خود بوده 
را  مظلومان  فریاد  حتی  هیچ  که  را  طبیعت  صدای  و 
توانیم  نمی  متاسفانه  جنگل  یک  در  شنوند.  نمی  نیز 
بعد از هر گروهی که مستقر می شود پاکسازی را به 
طور کامل انجام دهیم و افراد نیز هیچگونه تعهدی در 
این باره نداشته و با خود پیمان نبسته اند که زندگی 
بگذارند.  اشتراک  به  دیگران  با  را  زندگی  لطافت  و 
نهادینه کردن این فرهنگ نیز در وجود آدمیزادی که 
درخودخواهی غرق شده است کار آسانی نیست خیلی 
کم پیش می آید که گروهی پس از اقامت در گردشگاه 
کار  این  لذت  از  اما  بپردازند  آن مکان  تمیز کردن  به 
غافل نمی شوند. جنگل های زندگی نیاز به رسیدگی 
و مراقبت دارند ولی ما فقط خودخواهی و سرعت را در 
گوشمان  و  از چشم  اشتباه  تعالیم  که  داریم چرا  نظر 

دور نبوده است.
آسایش  در  خودمان  فقط  که  ایم  خواسته  همیشه 
بوده فقط گلیم خودمان را از آب کشیده و حتی فقط 
اینکه  تا  باشیم  بوده  امان  در  جهنم  آتش  از  خودمان 
ما  است.  پاگرفته  اشتباه در سرزمینمان  فرهنگ های 
شاید مسئولیت دختری را که ترازو به دست گوشه ی 
خیابان نشسته را نیز به دوش داشته باشیم و نباید به 
راحتی از کنار درد مردم رد شویم. آشغال های سطح 
جنگل صاحب الزمان گوشه ای از گرفتاری انسانها در 

بند خودخواهی است.

به قلم 
مهناز سعید 

روایت »کرمان امروز« از جبر جغرافیایی استان کرمان در زمینه قاچاق مواد مخدر و معضالت فرهنگی ناشی از این آفت:

بزرگترین استان؛بزرگترین قربانی

اشاره:
روزی نیست که اخباری مبنی بر قاچاق و کشف مواد 
چشم  به  استان  نشریات  حوادث  صفحات  در  مخدر 
نخورد. به گونه ای که خواندن و یا شنیدن این نوع اخبار 
برای مردم، دیگر عادی شده است! اما به راستی چرا از 
مواد  کشفیات  در  که  استانی  عنوان  به  کرمان   استان 
سئوال  بگذارید  کنند؟  می  یاد  دارد  باالیی  رتبه  مخدر 
بارانداز  کرمان  استان  چرا  بپرسیم  دیگر  ای  گونه  به  را 
در  بخواهیم  اگر  و  است؟  شده  مخدر  مواد  قاچاقچیان 
این  باره کمی دلسوزانه تر بیندیشیم  باید  به سخنان 
رییس کل دادگستری استان اشاره کرد که استان کرمان 
گفته  و  دانسته   مخدر  مواد  قاچاق  ماجرای  قربانی  را 
از پهنای  است: 70 درصد مواد مخدر ورودی به کشور 
استان کرمان عبور می کند و این استان همواره مبارزات 
بیشترین  و  داشته  مخدر  مواد  قاچاق  با  را  ای  گسترده 
این استان است. در همین  به  نیزغالبا مربوط  کشفیات 
شما  دیدگان  پیشکش  که  شده  تهیه  گزارشی  زمینه 

خوانندگان محترم می شود.
جغرافیای کرمان و قاچاق مواد مخدر

برای بررسی چرایی قربانی بودن استان در بحث مواد 
مخدر باید  به بررسی عوامل جغرافیایی موثر در قاچاق 
کشورهای  با  ایران   همجواری  پرداخت.  مخدر  مواد 
کشور  این  اقتصاد  از  اعظمی  بخش  اتکای  و  افغانستان 
بازار های خرید  قاچاق مواد مخدر و وجود  و  بر کشت 

مواد مخدر در مرزهای غربی ایران، مرزهای شرق کشور 
را  با پدیده قاچاق مواد مخدر مواجه کرده است. استان 
کرمان نیز به خاطر همجوار بودن  با استان های سیستان 

و بلوچستان و خراسان جنوبی، محلی است برای تردد 
مواد  رساندن  قصد  که  مخدر  مواد  قاچاق  های  کاروان 
مخدر از شرق به غرب کشور را دارند. از همین رو استان 

های  محموله  پرتردد  های  استان  از  یکی  به  کرمان 
حجیم قاچاق مواد مخدرتبدیل شده است.

از سویی دیگر خشک سالی های چندین ساله استان 
و  گرد  و  آب  بحران  با  استان   بودن  درگیر  و  کرمان 
بیکاری در  غبارهای شدید، خشکی محیط، گرمی هوا، 
مناطق جنوبی و شرقی  همه و همه از مهم ترین دالیل 
حجم باالی قاچاق مواد مخدر از جاده ها و محورها و کوه 
های این استان است. البته پهناور بودن استان و داشتن 
40 هزار کیلومتر کویربه طبع این استان را در ترانزیت 
باری  آثار زیان  این موضوع  مواد مخدر قرار می دهد و 

برای استان ایجاد کرده است.
قاچاق مواد مخدر و امنیت

قاچاق مواد مخدر یکی از آسیب های اجتماعی است 
که به نوعی تهدید کننده امنیت اجتماعی هم  به شمار 
می رود. مساله اعتیاد و قاچاق مواد مخدر مقوله ای است 
بین  جنبه  پس  است  مرتبط  نیز  مرزها  از  خارج  با  که 
مواد  قاچاق  افزایش  بنابراین  کند.  می  پیدا  هم  المللی 
ناپذیری آن  مخدر به چند صورت امنیت مرزها و نفوذ 
را تهدید می کند. هم اینک محموله های عمده و بزرگ 
تجهیزات  به  مجهز  بزرگ  های  کاروان  وسیله  به  مواد 
دوربین  مخابراتی،  پیشرفته  های  دستگاه  مانند  مدرن 
های دید در شب، انواع سالح ها و نفرات آموزش دیده و 
آشنا  به منطقه وارد کشور می شوند. از این رو مقابله با 
آنان به سادگی گذشته امکان پذیر نیست. با این وجود 
نیروی خدوم و جان بر کف انتظامی استان کرمان همواره 
در برابر این تهدید مقابله کرده و وجود گوهر بار شهدای 
نیروی انتظامی استان که از آنان به عنوان شهدای امنیت 
یاد می شود خود گواه  بر این مدعاست. بنابراین برچسب 
و انگ زدن به مردم کرمان در زمینه مصرف مواد مخدر 
بی معنی است و باید این نگاه آفت خیز به استان اصالح 
شود که رسانه ها بایستی در این زمینه فرهنگ سازی 

کنند.

  روزی نیست که اخباری مبنی بر قاچاق و کشف مواد مخدر در صفحات حوادث   
نشریات استان به چشم نخورد. به گونه ای که خواندن و یا شنیدن این نوع اخبار برای 
مردم، دیگر عادی شده است! اما به راستی چرا از استان کرمان با وجود مجاهدت های 
نیروهای انتظامی و امنیتی بازهم به عنوان استانی که در کشفیات مواد مخدر رتبه باالیی 
دارد یاد می شود؟ رییس کل دادگستری استان به این سوال پاسخ خوبی داده است، او می 
گوید: »استان کرمان قربانی ماجرای قاچاق مواد مخدر است و 70 درصد مواد مخدر 
ورودی به کشور از پهنای استان کرمان عبور می کند" بنابراین برچسب و انگ زدن به 

مردم کرمان در زمینه مصرف مواد مخدر بی معنی است

گزارش: مهدیه السادات 
میر مهدی حسینی

مخاطرات بلوغ زودرس
سرویس اجتماعی کرمان امروز

تکامل  دوران  های  پرچالش ترین  از  یکی  نوجوانی   
انسان است که در فاصله سنی 12 - 21 سالگی اتفاق 

می افتد.
و  روانی  فیزیولوژیک،  عظیم  گذر  دوران  نوجوانی 
یک  به  کودک  یک  آن  طول  در  که  است  شناختی 

جوان بالغ تکامل می یابد.
الگوی رشد تدریجی که مشخصه دوران کودکی است 
به رشد و تکامل سریع تغییر می یابد که بر جنبه های 

جسمی و روانی سالمت اثر می گذارد.
سبب  عاطفی  و  شناختی  عملکرد  در  تغییرات 
آنان  بالغ شدن  با  نوجوانان، همزمان  بیشتر  استقالل 

می شود.
ارزش های  از  مهم تر  همساالن  تأثیر  و  پذیرش 
بین  تضادهایی  به  منجر  که  می گردد  خانوادگی 

نوجوانان و والدین می شود.
بلوغ زودرس چیست؟

ظاهر شدن عالئم بلوغ   ازنظر فیزیکی و هورمونی، در 
دختران قبل از ۸ سالگی و در پسران قبل از ۹ سالگی،  
این تعریف در  البته  نامیده می شود که  بلوغ زودرس 

جوامع مختلف تغییر می کند.
ابتدا این کودکان بلندتر از همسن های خود هستند 
قد  استخوان ها ،   درنهایت  زودرس  بلوغ  دلیل  به   ولی 

کوتاه تری در   بلوغ خواهند داشت.
است؛ جنبه  اهمیت  حائز  دو جنبه  از  زودرس  بلوغ 
اول، علل ایجادکننده آن و جنبه دوم، اثر بلوغ زودرس 

بر وضعیت رشد و سالمت کودکان در آینده.

عوامل مؤثر در بلوغ زودرس
دچار  که  کودکانی  است  داده  نشان  مطالعات 
بلوغ  بروز  احتمال  هستند،  رشد  کاهش  و  سوءتغذیه 

زودرس در آنها بیشتر است.
تغذیه که  بلوغ زودرس در کودکان دچار سوء  بروز 
به دنبال افت رشد، افزایش و بهبود وضعیت قد و وزن 

دارند، دیده شده است.
دلیل آن تغییرات هورمونی است که در جبران افت 
رشد رخ داده و باعث تکامل زودرس هیپوتاالموس و 

بلوغ زودرس می شود.
یکی از مهمترین عوامل مؤثر در بروز بلوغ زودرس، 

چاقی و اضافه وزن در کودکان است.
مطالعات اخیر نشان می دهند احتمال بلوغ زودرس 
در دخترانی که دارای رژیم غذایی پر چرب، فعالیت 

بدنی کم و نیز کمی چاق هستند، بیشتر است.
در دیگر مطالعه انجام شده در دانشگاه اوکلند نشان 
داده اند در کودکانی که مادرانشان طی دوران بارداری 
و شیردهی رژیم پرچرب داشته اند، احتمال بروز بلوغ 

زودرس بیشتر است.
فرموالی  با  منحصراً  که  نوزادانی  در  همچنین 
سطح  بودن  باال  دلیل  به  می شوند،  تغذیه  سویا 
بلوغ  بروز  احتمال  فیتواستروژن های موجود در سویا 

زودرس بیشتر است.
کمبود  که  دخترانی  داده اند  نشان  اخیر  مطالعات 
ویتامین D داشتند ریسک منارک زود هنگام، تقریباً 
3 برابر بیشتر از دخترانی است که ویتامین D کافی 

داشتند.
عوامل  برخی  ژنتیکی  و  تغذیه ای  عوامل  بر  عالوه 
محیطی نیز بر بروز بلوغ زودرس به خصوص در دختر 

بچه ها تأثیرگذارند.
که  آفت کش ها  به  می توان  عوامل  این  مهم ترین  از 
می شود،  استفاده  و صیفی جات  سبزی ها  میوه ها،  در 

مداوم  به صورت  اگر  پالستیکی مخصوصاً  ظرف های 
از این ها برای نگهداری یا مصرف غذاهای داغ، گرم و 
چرب استفاده شود و زندگی کنار دریا شاید به دلیل 

استفاده مستمر از غذاهای دریاهای آزاد، اشاره کرد.
خطرات بلوغ زودرس در کودکان

سرطان های  به  ابتال  خطر  افزایش  و  زودرس  بلوغ 
وابسته به هورمون تحقیقات نشان می دهد که میان 
سینه  سرطان  به  ابتال  خطر  افزایش  و  زودرس  بلوغ 

ارتباط وجود دارد.
این ارتباط می تواند ناشی از آن باشد که در نتیجه 
در  زن  یک  بدن  که  استروژنی  سطح  زودرس،  بلوغ 
هر  و  می یابد  افزایش  می کند،  تولید  زندگی  طول 
زنانه  جنسی  هورمون  با  بیشتر  خانم  یک  بدن  چه 
)استروژن( مواجه باشد شانس ابتالی وی به سرطان 

سینه بیشتر می شود.
بلوغ زودرس و کوتاه قدی

یا  کودک  افتد،  می  اتفاق  بلوغ  فرآیند  که  زمانی 
نوجوان با رشد سریع قدی مواجه می شود.

یا  کودک  قد  است  ممکن  موارد،  از  بسیاری  در 
نوجوان در زمان بلوغ، کاماًل طبیعی یا حتی مقداری 
بلندتر از افراد همسن و سال خود هم باشد اما وارد 
ترشح  افزایش  باعث  بلوغ،  مرحله  به  زودرس  شدن 
موعد  از  زودتر  شدن  بسته  و  استروژن  هورمون 

صفحات رشد خواهد شد.
دوران  در  قد  کوتاهی  با  زودرس،  بلوغ  واقع  در 

بزرگسالی، رابطه مستقیمی دارد.
همچنین مشکالت رفتاری و هیجانی همچون تغییر 
در  مدرسه  در  تمرکز  عدم  و  اجتماعی  تعامالت  در 
مشاهده  می کنند  تجربه  را  زودرس  بلوغ  که  افرادی 

می شود.
دچار  که  افرادی  در  شخصیتی  و  خلقی  اختالالت 

بلوغ زودرس می شوند بیشتر مشاهده می شود.

بلوغ زودرس فرد را زودتر از موعد با استرس های 
ارتباطات  می کند،  رو  روبه  جوانی  دوره  به  مربوط 
در  حتی  و  می دهد  قرار  تأثیر  تحت  را  او  اجتماعی 

برخی موارد موجب انزوای نوجوان می شود.
توصیه های تغذیه ای در مقابله با بلوغ زودرس

بلوغ  بروز  در  کودکان  تغذیه  اهمیت  به  توجه  با 
زودرس بنابراین توصیه  های تغذیه ای باید در مرحله 
دقت  تا  گیرد  صورت  کودکان  والدین  به  نخست 
در  کودکان  برای  غذایی  انتخاب های  در  بیشتری 

سنین کودکی داشته باشند.
* رعایت تنوع و مصرف گروه های متعدد غذایی

فعالیت  و  دریافتی  انرژی  میان  تعادل  برقراری   *
بدنی

* مصرف انواع میوه ها وسبزی ها )به ویژه سبزی های 
با برگ سبز تیره و زرد رنگ( حدود 5-3 واحد در روز

از  اندک  استفاده  و  چربی  کم  غذایی  رژیم   *
چربی  و  ترانس  چرب  )اسیدهای  مضر  چربی های 

اشباع(
و  شده  اشباع  غیر  گیاهی  روغن های  از  استفاده   *

پرهیز از مصرف روغن های جامد هیدروژنه
عدم  االمکان  حتی  و  چرب  کم  غذاهای  تهیه   *

استفاده از غذاهای سرخ شده
* محدود کردن مصرف قند و نمک در رژیم غذایی

* پرهیز از اضافه کردن سس های چرب به ساالد
* استفاده از غذاهای خانگی به جای غذاهای آماده 

و تنقالت
از آب میوه های طبیعی، دوغ و شیر به  * استفاده 

جای نوشابه های شیرین و گازدار تجاری
* تشویق کودکان به انجام فعالیت بدنی به خصوص 
در کودکان دارای اضافه وزن حداقل 30 دقیقه در روز
صورت  در  و   D ویتامین  کافی  مقادیر  مصرف   *

کمبود، انجام مکمل یاری

قلیان؛
نقطه شروع اعتیاد !

آگهي مناقصهآگهی مزایده
موضوع: واگذاری انجام امور باغبانی و نگهداری  محوطه فضای سبز دانشگاه 

بدینوســیله به اطالع می رساند دانشگاه آزاد اســالمی واحد کرمان قصد دارد انجام امور باغبانی  و نگهداری محوطه فضای سبزدانشگاه را از طریق 
مناقصه به اشــخاص حقیقی و یا حقوقی واجد شــرایط واگذار نماید،  لذا از کلیه متقاضیان دعوت می شود جهت  کسب  اطالعات و دریافت مدارک 

همه روزه) به جزایام تعطیل و پنجشنبه ها ( بشرح ذیل الذکر اقدام و یا به دانشگاه مراجعه نمایند 
مکان و مهلت دریافت مدارک : مراجعه به ســایت دانشــگاه به نشانی .www.Iauk. ac.ir. و یا دبیرخانه کمیسیون معامالت دانشگاه واقع در 

ساختمان اداری شماره یک- از تاریخ درج آگهی لغایت سه شنبه  ۹۸/۸/14 
مهلت و مکان تسلیم پیشنهادات : تا پایان وقت سه شنبه  ۹۸/۸/14 – دفتر حراست دانشگاه – ساختمان اداری شماره 3 

سایر شرایط در اسناد مناقصه مندرج است . دانشگاه در قبول پیشنهادات و انعقاد قرارداد یا رد آنها دارای اختیارات تام می باشد و هزینه درج آگهی 
منتشره در روزنامه سراسری و محلی بر عهده برنده مناقصه است .

دانشگاه آزاداسالمي واحد کرمان

آگهی مناقصه عمومی )نوبت دوم(آگهی مزایده
شهرداری رفسنجان در نظر دارد براساس بودجه مصوب سال 13۹۸ شورای محترم اسالمی شهر، اجرای عملیات زیرسازی و آسفالت خیابانهای 
شهید قنبری، ادامه بلوار شهید حسینی، خیابان شهید حسینی نسب )امام رضا 4(، خیابان امام سجاد و غیره را از طریق برگزاری مناقصه عمومی 
به پیمانکار واجد شــرایط واگذار نماید. لذا از کلیه متقاضیان که تجربه و توانایی انجام کار را دارند، دعوت به عمل می آید جهت دریافت اســناد 
و اطالع از شــرایط شــرکت در مناقصه به دفتر امور قراردادها واقع در شهرداری مرکزی به آدرس رفسنجان، خیابان تختی یا به نشانی اینترنتی 
www.rafsanjan.ir مراجعه و پیشــنهادات خود را تا پایان وقت اداری روز یکشــنبه مورخ ۹۸/0۸/12 به دبیرخانه شهرداری مرکزی تسلیم 

نمایند. ضمنا شهرداری در رد یا قبول تمام یا هر یک از پیشنهادات مختار است.
روابط عمومی شهرداری رفسنجان 

آگهی مزایده مال غیرمنقول) نوبت اول (
نظر  در  کرمان  دادگستری  حقوقی  احکام  اجرای  مزایده  دایره 
اجرای  چهارم  شعبه   971625 کالسه  پرونده  خصوص  در  دارد 
احکام حقوقی کرمان سه دانگ مشاع از شش دانگ زمین دارای 
مبایعه نامه دستی و در حال در اجاره می باشد متعلق به آقای مصطفی کاظمی 

با مشخصات زیر را از طریق مزایده بفروش برساند: 
1- آدرس ملک : کرمان - بلوار ساوه - جنب پیش دبستانی 2- مشخصات 

ثبتی ملک: دارای مبایعه نامه دستی 
3- وضعیت ملک بدین شرح است: شامل یک قطعه زمین محصور به مساحت 

تقریبا 765 مترمربع و فاقد انشعابات 
با توجه به توضیحات فوق ارزش ریالی شش دانگ ملک 15/300/000/000 ریال 
)پانزده میلیارد و سیصدمیلیون ریال( می باشد که ارزش سه دانگ مشاع از ششدانگ 
معادل 7/650/000/000 ریال )هفت میلیارد و ششصد و پنجاه میلیون ریال( که توسط 
ارزیابی گردیده است. جلسه مزایده در روز یکشنبه  کارشناس رسمی دادگستری 
مورخ 98/08/26 راس ساعت 11 صبح در محل اتاق مزایده های دادگستری کرمان 
و با حضور نماینده محترم دادسرا برگزار می گردد. طالبین شرکت در مزایده می 
توانند تا 5 روز قبل از مزایده از ملک مذکور بازدید و در صورت تمایل به شرکت در  
مزایده بایستی ده درصد قیمت کارشناسی به مبلغ 675/500/000 ریال با شناسه واریز 
93341130042401282 به حساب شماره 2171293951000 سپرده دادگستری نزد 
بانک ملی واریز و به همراه درخواست کتبی خود در پاکت دربسته و تا قبل از ساعت 
برگزاری مزایده تحویل نمایند. بدیهی است شخصی به عنوان برنده مزایده شناخته 
می شود که قیمت باالتری داده باشد. در صورت انصراف برنده مزایده 10 درصد 
مبلغ پیشنهادی به نفع دولت ضبط خواهد شد. در ضمن دایره اجرا هیچ گونه مسئولیتی 
مابه  به واریز  بایستی نسبت  برنده مزایده  قبال معامالت معارض نخواهد داشت  در 

التفاوت مبلغ کارشناسی تا مبلغ پیشنهادی در روز مزایده اقدام نمایند 504 م/الف
 دادورز برگزار کننده مزایده های اجرای احکام حقوقی 
دادگستری کرمان ـ شیروانی
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فرهنگ و ادب

سرویس ادبی کرمان امروز

بخش آخر

آرای  فلسفی  خواجه  نصیر 
کاری  که  خواجه  در استوار کردن  مبانی  فلسفه  مشأ کرد از همه  کارهای  او بهتر 
بود، به  ویژه  برای  گروهی  که  ارسطو را استاد مسلم  و حقایق  عالم  را با فلسفه  او 

بیان  شده  می پنداشتند.
علمی   ثابت   اصل   مانند  را  افالطون   و  ارسطو  اقوال   غالباً   اسالم،   حکیمان  
می پذیرفتند و اشتباه  و خطا و اختالف  آنها را، از شدت  اعتقاد تأویل  می کردند. 
از  ابن سینا  سخت   دفاع   و  الرایین   بین   الجمع   مقدمه   در  فارابی   ابونصر  گفتار 
این  حسن   به  خصوص  کتاب  شفأ نمودار  ارسطو در کتب  خود  آرأ  تعلیمات  و 
اعتقاد و تعصب  است. دیگران  نیز عقیده ای  نزدیک  بدین  دو تن  داشتند تا بدانجا 
که  برای  متأخران، حقی  در اصابت  واقع  و یافتن  مطلبی  اضافه  بر آنچه  حکیمان  

یونان  گفته  بودند، قائل  نمی شدند.
گذشته   )در  رازی   زکریای   محمدبن   ابوبکر  قبیل   از  اشخاصی   میان   این     در 
20-313 ه'.ق( و ابوریحان  محمدبن  احمد بیرونی  )در گذشته  440 ه'.ق( هم  
گاهی  پدید می آمدند که  خود دارای  افکار تازه  بودند و به  دیگران  نیز حق  می دادند 
که  آرأ یونانیان  را باطل  کنند و بر آن  نکته ای  بیفزایند. مناظرات  رازی  با ابوحاتم  
محمدبن  حمدان  رازی  )در گذشته  322 ه'.ق( حاکی  از وسعت  نظر پسر زکریا و 

جمود فکر ابوحاتم  رازی  است.
  پس  از انتشار کتب  ابن سینا و شهرت  و آوازه  شگرف  او در سده  پنجم، حکیمان  
به   فلسفه   آنکه   راستی   و  می دادند  درس   را  او  کتب   تعصب،  از  نوعی   با  اسالم  
شده   عبارت   پژوهان،  حکمت   از  بسیاری   نزد  آفرینش   اسرار  در  تحقیق   جای  
از  او. چنان  که  جمعی  به  دفاع   ابن سینا و تدریس  کتب   اقوال   از بحث  در  بود 
ابن سینا می پرداختند و بعضی  نیز سخنان  وی  را رد می کردند. ابوحامد غزالی  در 
مقدمه  تهافت  الفالسفه  گفته  است  که: هرگاه  ما بطالن  نظر فارابی  را و ابن سینا 
را ثابت  کنیم، در نتیجه، بطالن  اصول  فیلسوفان  مقرر خواهد گشت. عمر خیام  از 

هواخواهان  ابن سینا بود و در این  باره  اصرار می ورزید.
  فخرالدین  محمد بن  عمر رازی  )در گذشته  606 ه'.ق( مشهور به  فخر رازی  
که  در جدل  و علوم  نظری  سخت  قوی  پایه  بود و در بحث  تا بدان  مایه  گستاخ  

بود که  پس  از نقل  حدیث  و روایت  از حضرت  رسول  اکرم  می گفت: محمد تازی  
چنین  گفت  و محمد رازی  چنین  می گوید، بر گفته های  پیشینیان  خاصه، ابن سینا 
از  اعتراضات  و شکوک  گوناگون  وارد ساخت. شاگردان  و پروردگان  مکتب  وی  
قبیل: شمس الدین  عبدالحمیدبن  خسرو شاهی  )در گذشته  شوال  652 ه'.ق( و 
شمس الدین  احمدبن  الخلیل الخویی  )در گذشته  637 ه'.ق( و افضل  الدین  محمد 
بن  ناماور خونجی  )در گذشته  646 ه'.ق( و تاج الدین  محمد بن  الحسین  االُرَموِ ی  
)در گذشته  654 ه'.ق( و اثیرالدین  مفضل  بن  عمر ابهری  )در گذشته  660-3 
ه'.ق( در بالد روم  و سوریه  و عراق  پراگنده  شدند و تعلیمات  استاد خود را منتشر 
از پیش  در سست  کردن  عقاید مشائیان  به  ویژه  شیخ  رئیس   ساختند و بیش  
کوشیدند. تا اینکه  خواجه  نصیر محمدبن  حسن  طوسی  )در گذشته  672 ه'.ق( 
به  دفاع  از ابن سینا برخاست  و شکوک  و ایرادهای  فخرالدین  رازی  و شاگردان  او را 
با دلیلهای  استوار و تقریری  حکیمانه  رد کرد چندان  که  طریقه  ابن سینا بار دیگر 

سمت  قبول  یافت  و بر جای  محکم  خود نشست.
  از این  مقدمه  کلی  چند مطلب  مهم  می توان  فهمید:

  نخست  اینکه: سیر فلسفه  ابن سینا تا زمان  خواجه  چه  بوده  است.
 دوم  اینکه: خواجه  با تمام  قوی  در تشیید بنیان  حکمت  ابن سینا کوشیده  است.

 حتی  گاهی  عقاید مشائیان  را تزییف  و برخی  اوقات  سخنان  ابوالبرکات  بغدادی  
)در گذشته  547 ه'.ق( صاحب  المعتبر و شیخ  اشراق  )در گذشته  587 ه'.ق( را بر 

آرأ شیخ  رئیس  ترجیح  داده  و بهتر دانسته  است.
   شماری  از عقاید خواجه  

گفتنی  است  که  افکار تازه  و عقاید اصلی  خواجه  بیشتر در کتاب  تجرید العقاید به  
چشم  می خورد و خود در آغاز این  کتاب  می گوید: »... من  این  کتاب  را بر بهترین  
روش  ترتیب  و تنظیم  کردم  و آنچه  را که  با دلیل  برایم  ثابت  گشته  و معتقد خود 

قرارش  داده ام  در این  کتاب  گنجانیده ام.."
 -1 گروهی  از متکلمان  و حکیمان  وجود و عدم  را تعریف  به  حد و رسم  کنند. 
متکلمان  گویند: موجود چیزی  است  که  ثابت العین  باشد و معدوم  آن  است  که  
منفی العین  باشد. حکیمان  گویند: موجود آن  است  که  بتوان  از او خبری  داد و 
معدوم  آن  است  که  نتوان  از او خبر داد. خواجه  گوید: این  تعریفها همه  فاسد است  
و »منفی«  مترادف  »موجود«  زیرا »ثابت«  نادرست  چه  شامل  دور می شوند  و 
تعریف   تعریف  وجود، شرح  و  از  مترادف  »معدوم« است  سپس  گوید که: مراد 
لفظ  است  و تبدیل  لفظی  به  لفظ  دیگر که  روشن تر و واضح تر از اولی  است  و این  
از آن  روست  که  چیزی  شناخته تر و عام تر از وجود نیست  تا بتوان  آن  را وسیله  
تحدید و تعریف  وجود دانست  و نظیر این  قول  است  سخن  حاجی  سبزواری  در 

اول  منظومه  حکمت:

 معرف  الوجود شرح  االسم /ولیس  بالحد وال بالرسم 
مفهومه  من  اعرف  االشیأ/و کنهه  فی  غایة  الخفأ

 و شیخ  رئیس  در کتاب  نجاة  گوید: »وجود جز به  شرح  اسم  قابل  تعریف  نیست، 
نتواند داشت، ولیکن  صورت   پایه  همه  شرحهاست، پس  شرحی   و  او مبدأ  چه  

آن  - بدون  آنکه  واسطه ای  داشته  باشد - در ذهن  هست."
 -2 خواجه  در شرح  اشارات، نمط  هفتم، درباره  علم  خدا با شیخ  رئیس  مخالفت  
کرده  و می گوید: »اگر جز این  بود که  در آغاز این  کتاب  با خویشتن  شرط  کردم  
که  هر جا عقیده  خود را با نظر شیخ  مخالف  دیدم  آن  را ذکر نکنم  راه  گریز از این  
مضایق  و تنگیها و غیر آن  را بیان  می کردم. ولیکن  باید به  شرط  وفا کرد. با وجود 
این  از دل  خویش  رخصت  نمی یابم  که  در این  باره  اصالً  به  چیزی  اشاره  نکنم. از 
این  رو در اینجا اشارتی  کوتاه  می کنم، برای  کسی  که  طالب  آن  است. اینک  گوییم: 
اگر گفتار شیخ  را در این  باب  که  گوید: »علم  باری  تعالی  به  حصول  صور در ذات  

او حاصل  می گردد«، پذیرفتن  اشکاالت  زیر الزم  می آید:
امر  این   اینکه: ذات  واحد بسیط، فاعلی  و قابل  آن  صورتها می شود،   نخست  

مستلزم  پدید آمدن  ترکیب  در ذات  خدا می گردد؛
متصف   غیرسلبی   و  غیراضافی   زاید  صفات   به   محل   واجب   ذات   اینکه:  دوم  

می گردد در حالی  که  بطالن  صفات  حقیقی  برای  ذات  واجب  ثابت  است.
سوم  اینکه: ذات  واجب  محل  معلومات  ممکن  و متکثر می شود.

 و باالتر از همه  در این  صورت، باید معلول  اول  ذات  باری، مباین  خود او نباشد، 
بلکه  قائم  به  ذات  او باشد و باری  تعالی  چیزی  مباین  ذات  خویش  نیافریده  باشد 
چه  بر این  تقدیر معلول  اول  تصورات  ذهنی  یا صور علمیه  خواهد بود نه  موجودات  
و اعیان  خارجی، در حالی  که  عدم  تباین  معلول  نخستین  با ذات  باری  خالف  آن  
چیزی  است  که  حکیمان  و فیلسوفان  پیشین  بدان  رفته  و مقرر کرده اند. سپس  
قول  افالطون  را آورده  که  گوید: صور معقول  قائم  به  ذات  باری  هستند و گویی  در 
این  را عقیده  شیخ  اشراق  را که  »علم  خدا را حضوری  می داند.« پسندیده  است  

ولیکن  از او در »شرح  اشارات« نامی  نمی برد.
 -3 به  نظر خواجه  اتصاف  ذات  باری  به  علیت  در حق  او نقص  است، زیرا این  
امر موجب  می شود که  او سبب  موجب  باشد نه  سبب  مختار و نیز خصوصیت  یا 
حیثیتی  که  در زمان  ایجاد معلول  همراه  اوست، در قدمت، با او انباز باشد و این  

صورتی  از شرک  است.
از این  رو خواجه  »علیت« را صفتی  از »امر« خدا که  در قرآن  آمده  قرار می دهد؛ 
ارادشیئا أن  یقول  له  کن   اذا  امره   نیز: »انما  البصر« و  امرنااالواحد کلمح   »و ما 

فیکون.« و از این  راه  است  که  خواجه  به  توحید صرف  و تنزیه  محض  می رسد.
 -4 خواجه  در حقیقت  مکان  نیز با شیخ  اختالف  داشته  و رأی  او را نپسندیده  

است. می دانید که  افالطون  و بیشتر اشراقیان  گویند: مکان، بعد مساوی  با بعد 
متمکن  است  و مراد از متمکن  چیزی  است  که  در مکان  جای  می گیرد.

ارسطو و بیشتر مشائیان  ازجمله  ابن سینا گویند: مکان  سطح  باطن  جسم  حاوی  
است  که  با سطح  ظاهر جسم  محوی  مماس  باشد.

خواجه  در کتاب  صراحةً  می گوید: »معقول  آن  است  که  مکان  بعد مساوی  با بعد 
متمکن  است  و امارت  و دالیل  با آن  سازگارتر است. و دلیل  بر این  قول  آن  است  که  
معقول  از مکان، بعد داشتن  است  زیرا هرگاه  کوزه ای  تهی  از آب  فرض  کنیم  تصور 
ابعادی  می کنیم  که  جرم  کوزه  را احاطه  کند، به  نحوی  که  اگر پر از آب  شود آب  
تمام  آن  ابعاد را فراگیرد- و به  طوری  که  عالمه  حلی  می گوید: این  قول  را ابوبکر 

کات  بغدادی  نیز اختیار کرده  و روش  متکلمان  هم  نزدیک  به  این  روش  است.
 -5 گفته اند خواجه  در شماره  افالک  نیز با شیخ  رئیس  اختالف  دارد و بنده  
تا حال  آن  را جایی  ندیده  و نفهمیده ام، چه  نه  در شرح  اشارت  و نه  شرح  تجرید 

عالمه  حلی  به  این  مطلب  اشارتی  رفته  است.
 -6 می دانید که  درباره  حقیقت  جسم  دو نظر مهم  ابراز شده  است.

نخست  آنکه: جسم  را مرکب  از هیولی  و صورت  پنداشته اند و این  نظر ارسطو 
و مشائیان  است  و شیخ  رئیس  نیز همین  مذهب  دارد، دلیل  عمده  این  گروه  آن  
است  که  در جسمی  که  قابل  اتصال  و انفصال  است  باید ماده ای  ثابت  که  پذیرای  

آن  دو باشد.
 دوم  آنکه: گویند جسم  از ذرات  کوچک  سختی  درست  شده  که  از غایت  خردی  
اجزأ  به   معتقدان   و  »ذیمقراطیس(  عقیده   این   و  نیست   و سختی  قسمت پذیر 

می باشد، عقیده  متکلمان  نیز در باب  جسم  نزدیک  به  همین  مذهب  است.
یک  عقیده  سوم  هم  سهروردی  مقتول  ابراز داشته  و آن  این  است  که: »مادة المواد 
جسم، مطلق  است. جزء آن  نیستو به  دالیل  متعدد قول  مشائیان  را در باب  صورت  

و هیولی  رد کرده  است.
 به  هر حال  خواجه  در کتاب  تجرید االعتقاد دلیل  معروف  اثبات  هیولی  را درست  
ندانسته  و نامعقول  شمرده  است  و گوید: »اینکه  جسم  قبول  اتصال  و انفصال  کند 
به  سبب  ثبوت  ماده ای  جز جسم، بدان  علت  که  امری  محال  پدید آید اقتضأ ندارد .

 مقصد آن  است  که  جسم  بسیط  را جزئی  نیست  و قبول  انقسام  اقتضای  ثبوت  
ماده ای  است  که  هر گاه  آن  را قسمت  کنیم  محال  است  که  آن  ماده  بر وحدت  
خویش  باقی  بماند بلکه  برای  هر جزء آن  ماده ای  جداگانه  حاصل  می شود، پس  
اگر ماده  هر جزئی  بعد از قسمت  حادث  شود تسلسل  الزم  می آید، زیرا در نزد 
مشائیان  هر حادثی  ناچار ماده ای  دارد و اگر این  ماده  قبل  از قسمت  هم  موجود 
باشد الزم  می آید که  فرض  وجود مواد بی نهایتی  در ماده  جسم  از روی  امکان  

پذیرش  انقسامات  غیرمتناهی، ممکن  باشد.

 نگاهی به زندگی و آثار خواجه نصیرالدین طوسی
روزگار خواجه

فالنی »ِهر« را از »ِبر« تشخیص نمی دهد!
در کودکی از مرحوم پدرم و معلمان خود می شنیدم که برای توصیف نهایت 
بی سوادی و نادانی افراد از این مثل استفاده می کردند. به عنوان مثال می 
گفتند: »فالنی به اندازه ای بی سواد و نادان است که حتی »ِهر« را از »بِر« 

تشخیص نمی دهد.«
قدمتی  نگارنده،  گمان  به  که  است  چوپانی  زبان  های  واژه  از  واژه  دو  این 
هزاران ساله دارند ولی از آنجا که در روزگاران پیش از تاریخ، شکل گرفته اند، 

به درستی معلوم نیست چه زمانی وارد گویش کرمانی شده اند.
چوپان ها و دامداران کوچنده در گذشته های دور به هنگامی که گله های 
انبوه را به چرا می بردند، رفته رفته گوسفندان را با بیان برخی واژه ها و صوت 
ها شرطی کرده بودند. به عبارت واضحتر، آنها به کمک دیگر همکاران خود، 
ضمن بیان صوتی نظیر »هرررر« گوسفندان را متوقف می کردند و با بیان 
صوت »بررررر« گله را به حرکت در می آوردند. بدیهی است که گوسفندان 
پس از چندی نسبت به این قبیل صوت ها شرطی می شدند و کافی بود که 
از فاصله ی یک کیلومتری، صدای »هررررر« را از زبان چوپان )شبان( خود 

بشنوند و بالفاصله از حرکت باز ایستند.
چوپان ها برای هر مرحله از زندگی روزانه ی گوسفندان، واژه یا صوتی ویژه 
این واژه ها و صوت ها، زبان چوپانی  را وضع کرده بودند که مجموعه ی 

نام گرفت.

البته زبان چوپانی در هر منطقه یا کشوری متفاوت بود و این تفاوت بستگی 
نزدیکی به زبان مردمان آن منطقه و کشور داشت.

به عنوان مثال در کرمان به جای »هر« از »ِهخ« استفاده می شود و زبانزد 
»یک بز کمتر یک ِهخ کمتر« در گویش کرمانی رواج داشته و کنایه به افراد 
به  تهدید  را  بزرگترهای خود  اهداف خود،  به  برای رسیدن  است که  نادانی 

خودکشی می کردند. 
بزرگترها در پاسخ به سخنان ابلهانه ی چنین افرادی می گفتند: »یک بز کمتر 
یک هخ کمتر!« و گاهی هم به شوخی می گفتند: »خیال می کنی کالغا 

سیاهپوش می شوند!؟«
در گذشته های دور به لحاظ روابط طبقاتی و نبود امکانات الزم، بیشتر مردم 
دست  دور  روستاهای  و  ها  کوه  پشت  در  که  مردمی  ویژه  به  بودند  بیسواد 
علت،  به همین  و  بودند  محروم  دانایی  و  سواد  نعمت  از  کردند  می  زندگی 
معدودی زورمند با استفاده از خرافات، آنها را مورد استثمار قرار می دادند و 
تاریخ پر است از سرگذشت های پرآب چشمی که بر نیاکان مظلوم ما گذشته 
است که متاسفانه برای پیشگیری از اطاله ی کالم از شرح آنها در می گذرم.
هر چند، حرفه ی چوپانی از مشاغل مهم جوامع گذشته بوده و چوپان ها به 
علوم هواشناسی، دامپزشکی، گیاه شناسی، داروشناسی و برخی توانایی های 
جان  از  انسانهای  این  ازتاریخ،  ای  برهه  در  متاسفانه  اند،  بوده  مجهز  دیگر 
گذشته که غذای جوامع را فراهم می کردند، مورد بی مهری قرار گرفتند و به 

خیال معدودی افراد تازه باسواد شده، چوپانی با نادانی مترادف گردید!
به همین لحاظ در زبانزد »هر را از بر تشخیص نمی دهد« کنایه به افرادی 
دارند که از چوپان ها هم کمترند. یعنی چوپان هر و بر را می فهمد ولی فالنی 

به اندازه ای بی سواد است که تفاوتی بین هر و بر قائل نیست.
رواج  اسالم  از  پیش  طبقاتی  جوامع  در  عمومی  بیسوادی  که  نماند  ناگفته 
داشت و ما اگر تاریخ را به دقت مطالعه کنیم درمی یابیم که انوشیروان حتی 
در ازای پرداخت انبوه سکه های کفشگری که آرزو داشت فرزندش دبیری 
بیاموزد، مقاومت کرد و اجازه نداد یکی از استعدادهای محروم وارد طبقه ی 

این در حالی است که در دوره ی اسالمی به  بیاموزد.  دبیران شود و سواد 
شد  خارج  اشراف  انحصار  از  سواد  ها،  خانه  مکتب  و  مساجد  تاسیس  سبب 
وزیری  به  نصیرطوسی  خواجه  و  الملک  نظام  خواجه  نظیر  روستازادگانی  و 

پادشاهان رسیدند و علم و دانش در ایران رو به فزونی و گسترش نهاد.
.... و اما زبانزد »هر را از بر تشخیص نمی دهد« امروزه از حیطه ی سواد 
صرف، فراتر رفته و حوزه ی وسیع تری را در بر می گیرد. زیرا در روزگار 
ما، صدها رشته ی علمی تخصصی و فوق تخصصی ایجاد شده که دانشگاه 
ها متولی آموزش آنها هستند. متاسفانه مدرک زدگی از آفت هایی است که 
جامعه ی ما را تهدید می کند. بدیهی است که اگر فارغ از نوع مدرک بعضی 
از افراد، دانش آنها توسط استادان فرزانه و باسواد محک بخورد، تشت رسوایی 
بسیاری از دارندگان مدرک از بام فرو می افتد و معلوم می شود که »هر« 
را از »بر« تشخیص نمی دهند. بنابراین مثل مورد نظر در روزگار ما بسیار 

پرکاربرد است.

متاسفانه بالهت و نادانی در حد و اندازه ی این زبانزد به بخش بازرگانی 
نیز تسری یافته و بعضی از فروشندگان ـ اعم از تاجر و عمده فروش و خرده 
و  فروشی  و کم  تقلب  از  پرهیز  و  را که صداقت  بازرگانی  الفبای  ـ  فروش 
گران فروشی باشد، نمی دانند و بادست خود، آینده ی حرفه ی خود را تباه 

می سازند.
بسیاری از فروشندگان که در کاسبی تقلب می کنند، در واقع مشتری های 
خود را فراری می دهند. این دسته از فروشندگان به این علت »هر« را از 
»بر« تشخیص نمی دهند که گمان می کنند، خریداران نیز مثل آنها نادان و 
ابله هستند. پرواضح است که هر خریداری برای شناخت کاسب های محله 
ی خود، آنها را مورد آزمون و راستی آزمایی قرار می دهد و پس از شناسایی 
کسبه ی پاک دست و سالم و چشم و دل سیر به خریدن مایحتاج خود از 

آنها ادامه می دهد.
صدساله  ره  مردم،  ناچیز  درآمدهای  غارت  با  برآنند  که  جوانی  فروشندگان 
پدران خداترس خود را یک شبه بپیمایند در واقع گوری برای آرزوهای خود 
حفر می کنند و چه بسا چوب حراج بر آبروی پدران خود نیز بزنند که در آن 
صورت همه چیز را از دست می دهند و در نیمه ی راه ورشکسته می شوند. 
امید است با اندیشیدن تمهیدی بکر از روی کارآمدن تحصیلکردگان بی سواد 
و فروشندگان طماع و چشم و دل خالی جلوگیری شود تا از این طریق، ستون 

های اعتماد جامعه در معرض تخریب و نابودی قرار نگیرند.
دغدغه  دچار  را  جامعه  ارزشی  نیروهای  ایران،  دیرینه ی  دشمنان  متاسفانه 
هایی کرده که نتوانند به حفاظت از ارکان جامعه بپردازند و این در حالی است 
که حفظ سالمت در بخش هایی که ذکر شد، نیازمند عزمی انقالبی است 
که در سیستم های سنتی وجود ندارد. بازرگانان و فروشندگان بایستی مورد 
مراقبت مستمر قرار گیرند. تشویق کسبه ی سالم و تنبیه کسبه ی ناسالم 
بایستی به صورت جدی پیگیری شود و البته توسط صاحب منصبان ارزشی 
که چشم و دل سیر باشند و از چشمه سار آموزه های دینی بی بهره نباشند. 

خیرپیش 

ضرب المثل های کرمانی 
به قلم 

یحیی فتح نجات
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سرویس هنری کرمان امروز

 
َدف، یکی از سازهای کوبه ای در موسیقی ایرانی است که شامل حلقه ای 
انگشت  ضربه های  با  و  کشیده اند  آن  بر  نازکی  پوست  که  است  چوبی 
می نوازند. این ساز از سازهای ضربی ایرانی شبیه به دایره ولی بزرگ تر از 

آن و با صدای بم تر است.
است.  همجوار  کشورهای  و  باستان  ایران  موسیقی  آالت  از  دف  ساز 
با ضربات دست نواخته می  ابزار موسیقی کوبه ای است که  از  این ساز 
شود. دف معموالً از پوست حیوانات ساخته می شود. دف دارای یک قاب 

چوبی،زنجیر و پرده ای از پوست حیوانات است.
می  ایرانی  ای  کوبه  سازهای  ترین  قدیمی  و  ترین  معروف  یکی  دف   
است.  بزرگ پوست صدا های یک طرفه  از خانواده ی  باشد که عضوی 
برای  بیشتر  گذشته  در   ، میشود  نواخته  دست  انگشتان  با  که  ساز  این 
نواختن در خانقاه ها و موسیقی عرفانی مورد استفاده میگرفت ولی امروزه 
در اکثر سبک های موسیقی ایرانی شامل موسیقی دستگاهی و مقامی و 

فولکلوریک و تلفیقی و… مورد استفاده قرار میگیرد. 
 َدّف، یکی از سازهای کوبه ای در موسیقی ایرانی است که شامل حلقه ای 
انگشت  ضربه های  با  و  کشیده اند  آن  بر  نازکی  پوست  که  است  چوبی 
می نوازند. دف ایرانی شبیه به ساز دایره و کمی بزرگتر از آن و با صدایی 
بم تر است. دف حلقه ای از جنس چوب می باشد که عرض آن حدود ۵ تا 
۷ سانتی متر و قطر آن از ۲۵ تا ۴۰ سانتی متر است. بر یکی از سطوح این 
ساز پوست کشیده شده و در داخل جدار چوبی آن حدود ۴۰ حلقه ی 

فلزی قرار گرفته است.
با فواصل مساوی صدایی زنگ وار تولید کرده به همراه     این حلقه ها 
صدای اصلی ساز حالت دلنشین و ذابی را به وجود می آورد. در گوشه ای 

نگه داشتن  برای  نوازنده  که  شده  تعبیه  سوراخی  دایره  چوبی  جدار  از 
ساز به هنگام اجرا انگشت شست خود را درون آن می گذارد و با بقیه ی 
در  نوازنده  می کوبد.  ساز  پوستی  روی سطح  بر  دستش  دو  هر  انگشتان 
حلقه های  لرزش  سبب  می دهد  ساز  به  که  تکان هایی  با  نواختن  هنگام 
آویزان در جدار داخلی آن می گردد و از این طریق صدای زنگ وار، توأم 
با کوبش پوست به وجود می آورد. هیچ یک از صداهای تولید شده در این 

ساز، ارتفاع معینی، ندارند.
 تاریخچهٔ دف در موسیقی

در دوران پیش از اسالم دف در موسیقی ایرانی و ُکردی حضور داشته 
به طوری که رد پای ریتم های آن هنوز در موسیقی کردی وجود دارد، اما 

پس از اسالم این ساز جهت بقای خود در خانقاه ها و تکایای کردستان 
همدم  کردستان  خانقاه های  در  قرن   ۱۳ از  بیش  برای  و  نشست  بست 
دراویش کردستان شد و با ذکر و سماء آنها آمیخته شد به طوریکه ذکرها 
در هر مقامی با ریتم خاص خود در دف همراه هستند و بعبارتی هر ذکری 

مقام خود را دارد که مقام های دف نام دارند. 
برنج ساخته  و  از روی  را که چنبر آن  یا دایره کوچک   در قدیم دف 
به اصطالح  و  با وزن  به دست زدن  یا خمبک می گفتند.  می شد خمک 
بر  که  بوده  هم  دف هایی  می گفتند.  خمبک  یا  خمبک  هم  زدن  بشکن 
جالجل  را  دف  زنگهای  می نواختند.  و  می کردند  تعبیه  زنگ  آن  چنبر 
می گفتند. در دوره اسالمی به کسانی که دف یا دایره می نواختند جالجل 

زن می گفتند.در ایران کهن جالجل وسیله ای بیضی شکل و بزرگ بود 
که زنگ هایی بر آن می بستند و در جنگ ها به کار می بردند و ظاهراً صدای 

مهیبی داشته است. 
 دف را که بر آن زنگوله تعبیه می کنند دف زنگی می گویند. پس از آنکه 
تمبک مجلسی شد به تدریج جای دف را گرفت و از رونق دف کاست و 
سرور  و  عیش  مجالس  در  قصبات  و  کوچک  در شهرهای  بیشتر  را  دف 
و  بود  متداول  بسیار  آذربایجان  و  کردستان  در  ویژه  به  می بردند  کار  به 
نوازندگان ماهر داشت. در سال های اخیر دف نوازی در بیشتر شهرهای 
از  آورده اند.  روی  آن  آموختن  به  آموزان  هنر  و  است  رایج تر شده  ایران 
نوازندگان صاحب سبک آن می توان بیژن کامکار و مسعود حبیبی را نام 
برد که استاد کامکار نقش به سزایی را در شخصیت دادن به این ساز در 
موسیقی اصیل ایرانی ایفا کرده است و استاد حبیبی با ابداع شیوه مدرنی 
در نوازندگی این ساز آن را به صورت کامال اصولی و تکنیکی مانند دیگر 

سازها در آورده است.
فرآیند یادگیری ساز دف: 

مانند هر ساز دیگری ابتدا هنرجو در جلسات اولیه با تئوری موسیقی 
و نت خوانی  بصورت ساده آشنا شده سپس نحوه گرفتن ساز و انواع 
ضربه هاي مورد استفاده در دف را مي آموزد و بتدریج با انجام تمرینها 
هاي  تکنیک  و  مختلف  های  ریتم  با  دف   آموزشی  کتاب  بر  مبتنی 
مختلف دف نوازی آشنا شده فرآیند اولیه یادگیري این ساز به نحوي 
و  تکی  بصورت  چه  را  ساده  های  ریتم  باشد  قادر  هنرجو  که  است 
معمول  طور  به  که  بنوازد  آواز  یا  ساز  یک  با  همنوازی  بصورت  چه 
حدود یکسال طول مي کشد در نهایت داشتن چند تا شرط هست که 
پیشرفت شما را در یادگیري بیشتر مي کند، یکی عالقه و دیگری صبر، 

حوصله، پشتکار و تمرین فراوان.
 نوازندگان دف :

بیژن کامکار و مسعود  از  ایران می توان  نام دف در  به  نوازندگان  از 
حبیبی  نام برد. هژار زهاوی از نوازندگان بنام بین المللی است.

نوشتاری درباره معرفی و تاریخچه دف

آگهی مزایده اموال
در  کرمان  دادگستری  حقوقی  احکام  اجرای  مزایده  دایره 
نظر دارد در خصوص پرونده کالسه 9809983410600054 
طریق  از  را  ذیل  اموال  حقوقی  احکام  اجرای  دوم  شعبه 

مزایده بفروش برساند:
لیست شماره 1

ردیف/ شرح کاال/ تعداد/ قیمت )ریال(
1/ سبد لباس/ 14 عدد/ 8/400/000

2/ ظرف فریزری/ 17 عدد/ 1/200/000
3/ قمقمه آب/ 5 عدد/ 900/000

4/ ظرف قاشق استیل/ 12 عدد/ 1/152/000
5/ برس توالت شور / 20 عدد/ 2/880/000

6/ فوم کابینت خارجی / 22 عدد/ 1/312/000
7/ سطل پدالی کوچک/ 7 عدد/ 756/000

8/ قوطی آشپزخانه طلقی/ 21 عدد/ 1/008/000
9/ برس توالت شور/ 22 عدد/ 792/000

10/ قاشق چوبی خارجی جور/10 عدد/ 600/000
11/ فندک بلند / 13 عدد/ 1/560/000

12/ فندک کوتاه/ 28 عدد/ 1/680/000
13/ نمک پاش بزرگ/ 4 عدد/ 240/000

14/ نمک پاش کوچک/ 2 عدد/ 120/000
15/دستمال آشپزخانه / 12 عدد/ 1/152/000

16/ برس آشپزخانه/ 5 عدد/ 300/000
17/ صافی استیل سینک / 14 عدد/ 840/000

18/ ظروف فریزری استیل بزرگ/ 2 عدد/ 720/000
19/ ظروف فریزری استیل کوچک/ 1 عدد / 120/000

20/ قوطی طلقی قهوه ای / 3 عدد/ 180/000
21/ قوطی طلقی قهوه ای / 9 عدد/ 432/000

22/ سفره مجلسی / 28 عدد/ 3/360/000
23/ پارچ طلقی بدون درب / 4 عدد/ 528/000

24/ پارچ طلقی درب دار/ 5 عدد/ 900/000
25/ صافی داخل قوری / 44 عدد/ 2/640/000

26/ ظرف فریزری 4 گوش / 9 عدد/ 1/620/000
27/ جعبه قرقره/ 2 عدد/ 360/000

28/ پارچ و لیوان/ 1 عدد/ 900/000
29/ پارچ و لیوان )ناقص، یک عدد لیوان کسر(/ 1 عدد/ 720/000

30/ پیاله سرامیک/ 2 عدد/ 1/680/000
31/ جامیوه ای مثلثی خارجی/ 1 عدد/ 540/000

32/ لیوان ناقص/ 2 عدد/ 720/000
33/ ظرف درب دار قهوه ای ترک/ 1 عدد/ 600/000

34/ فنجان دسته دار/ 2 دست/ 1/080/000
35/ نیم لیوان ترک/ 2/5 دست/ 900/000

36/ نیم لیوان 8 گوش چینی/ 3 دست/ 1/260/000
37/ ظرف بنفش سرامیک/ 1 عدد/ 300/000

38/شکالت خوری سرامیک/ 6 عدد/ 2/736/000
39/ پایه دار چینی برجسته / 1 عدد/ 840/000

40/ فنجان سه پله/  2دست / 720/000
41/ نیم لیوان / 1 دست / 720/000

42/ پیاله ناتالی / 1 دست / 780/000
43/ جا قرآنی بیوتر/ 2 عدد / 720/000

44/ پایه دار شکالت سرامیک / 3 عدد/ 1/260/000
45/ کشکول تزئینی/ 1 عدد/ 720/000

46/ گیالس شربتخوری/ 1 دست / 720/000
47/ پیاله ترشی ویکتوریا / 1 دست / 1/200/000

48/ ظرف چهارگوش/ 2 عدد/ 840/000
49/ صبحانه خوری بزرگ/ 7 سری / 6/300/000
50/ نیم لیوان دسته دار چینی/ 1 دست / 300/000

51/ پایه دارگل برجسته / 2عدد/ 840/000
52/ کشکول تزئینی /2 عدد/ 1/440/000

53/ نیم لیوان استکان دسته دار پایه دار چین/ 1 دست / 420/000
54/ استکان دسته دار ساده / 5 عدد/ 600/000

55/ نیم لیوان پافیل/ 2 دست / 480/000
56/ آبمیوه گیر دستی کوچک/ 35 عدد/ 2/520/000

57/ چای خوری بیوتر 4 عدد استکان شکسته / 2 دست / 1/800/000
58/ برس توالت شور گرد/ 12 عدد/ 1/584/000

59/ آب پاش پالستیکی طرح قدیم / 7 عدد/ 840/000
60/ جا تایدی/ 18 عدد/ 1/512/000

61/ قالب ژله 6 تایی سلیکونی/ 20عدد/ 1/584/000
62/ قندچین فنری/  22 عدد/ 1/848/000

63/ سیم خارجی و اسکاج/ 48 عدد/ 1/440/000
64/ سنگ پا/ 4 عدد/ 120/000

65/ قالب ژله ساده سیلیکونی / 18 عدد/2/160/000
66/ ظرف فریزری سه تایی/ 16 عدد/ 2/880/000
67/ ظرف فریزری قفلی بزرگ/ 4 عدد/ 384/000

68/ ظرف فریزری متوسط/ 4 عدد/ 336/000
69/ ظرف فریزری متوسط/ 2 عدد// 120/000

70/ اسکاج ظرفشویی جور/ 7 عدد /1/260/000
71/ اسکاج ظرفشویی/ 13 عدد/ 1/020/000

72/ فنجان نعلبکی عروسکی/ 1 دست/ 720/000

73/ جاقرآنی/ 6 عدد/ 2/160/000
74/ فنجان نعلبکی گلدار چینی/ 4/5 دست/ 4/044/000

75/ دوطبقه گل جدید/ 2 عدد/ 2/160/000
76/ نیم لیوان برش دار یونیک / 8 دست/ 2/880/000

77/ نیم لیوان لی لی/  6 دست/ 3/960/000
78/ قوری گل برجسته / 25 سری/ 7/000/000

79/ شکالت خوری/ 2 عدد/ 840/000
80/ چای خوری کوپال/ 2 دست/ 840/000

81/ 14 پارچه چینی/ 2 سری/ 2/160/00
82/ قابلمه سرامیک / 1 عدد/ 1/800/000

83/ قابلمه درب دار ترک بریدگی دار/ 1 عدد / 420/000
84/ شکال ت خوری رنگی / 1 عدد/ 576/000

85/ سرویس قاشق رومیزی / 1 سری/ 1/440/000
86/ پایه دار جامیوه چینی/ 2 عدد/ 2/040/000

87/ اردرو قلب / 1 عدد/ 456/000
88/ سرویس دربدار آشپزخانه / 1 سری/ 780/000

89/ سرویس لوکس آشپزخانه / 1 سری / 300/000
90/ اردرو 4 تایی چینی / 1 سری / 540/000

91// فنجان تعلبکی قهوه خوری/ 3 دست/ 2/160/000
92/ پیاله 4 گوش چینی/ 2 عدد/ 432/000

93/ سرویس پاسماوری / 2 سری / 6/000/000
94/ ظرف درب دار قهوه ای ترک / 1 عدد/ 720/000

95/ گلدان سرامیک بلند / 1عدد/ 780/000
96/ دیس رولت خارجی / 2 عدد/ 840/000

97/ پیش دستی میوه خوری/ 1 دست / 900/000
98/ جاشمعی پیرکس/ 19 عدد/ 6/840/000

99/ پیاله سرامیک خط دار/ 2 دست/ 960/000
100/ دیس بیضی دو دسته / 1 عدد/ 780/000

101/ کشکول تزئینی/ 1 عدد/ 780/000
102/ استکان دسته دارترک/ 2 دست/ 360/000

103/ ظرف ترشی پایه دار ایرانی/ 1 عدد/ 144/000
104/کاسه 4 گوش ترک / 1 عدد/ 300/000

105/ چای خوری بیوتر/ 2 دست/ 1/800/000
106/ دو طبقه شیرینی چینی/ 1 عدد/ 540/000

107/ استکان دسته دار کاوه / 7 دست / 840/000
108/ جاکره ای شیشه بلور/ 1 عدد/ 300/000

109/ قابلمه سرامیک کوچک/ 1 عدد/ 900/000
110/ فالسک چای کاسه بشقاب رنگی/ 1 سری/ 1/380/000

111/ استکان دسته دار چین / 4 دست / 1/440/000
112/ گلدان چینی متوسط/ 8 عدد/ 2/400/000
113/ پارچ چینی سرامیک/ 3 عدد/ 1/080/000

114/ دیس بیضی چینی دسته دار/ 2 عدد/ 912/000
115/ شیرجوش سرامیک/ 2 سری/ 1/440/000
116/ دیس ماهی کوچک/ 5 عدد/ 2/400/000

117/ شکالت بدون پایه چینی 4 گوش/ 12 عدد/ 5/040/000
118/ شکالت بدون پایه چینی گرد/ 3 عدد/ 1/440/000

119/ دیس بیضی دو دسته چینی کوچک/ 6 عدد/ 2/520/000
120/ دیس بیضی دو دسته چینی بزرگ/ 4 عدد/ 2/640/000

121/ دیس بیضی دو دسته پفکی/ 3 عدد/ 540/000
122/ قابلمه دربدار ترک بزرگ/ 16 عدد/ 12/480/000
123/ کاسه درب دار ترک متوسط / 3 عدد/ 2/700/000

124/ فنجان دو نفره قهوه / 2 عدد/ 600/000
125/ دیس رولت چینی سفید / 8 عدد/ 3/360/000

 / ریال  هزار  هشتاد  و  دویست  و  میلیون  وهفده  یکصد  مبلغ:  جمع 
117/280/000 ریال 

لیست شماره 2
ردیف / شرح کاال/ تعداد/ قیمت )ریال(

1/ شکالت خوری کریستال/ 1 عدد/ 9/200/000
2/ گلدان پایه دار کریستال/ 1 عدد/ 4/200/000
3/ جامیوه ای قو کریستال/ 1 عدد/ 7/800/000

4/ جامیوه ای پایه دار متوسط/ 3 عدد/ 9/000/000
5/ جامیوه ای پایه دار بزرگ/ 1 عدد/ 9/500/000
6/ شکالت خوری کوچک/ 1 عدد/ 1/800/000

7/ جاقرآنی/ 11 عدد/ 360/000
8/دیس 4 گوش کتابی چینی/ 21 عدد/ 10/080/000

9/ دیس 4 گوش کتابی جور/ 21 عدد/ 5/040/000
10/دیس کشکول سورمه ای /1 عدد/ 7/500/000

11/ شکالت پایه دار/ 1 عدد/ 4/500/000
12/ سرویس 17 پارچه چینی/ 1 سری/ 960/000

13/ زودپز غفاری لوکس/ 1 عدد/ 5/400/000
14/ دیس کشکول قایقی چینی/ 1 عدد/ 1/200/000

15/ تنگ و جام پیرکس/1 عدد/ 1/320/000
16/ کتری قوری ترک/ 1 عدد/ 3/000/000

17/ زودپز تک دسته ایران / 1 عدد/ 1/800/000
18/ نیم لیوان ایرکس/ 7 عدد/ 1/680/000

19/ بستنی خوری ترک /16 عدد/ 1/920/000
20/ وارمر بیوتر / 1 عدد/ 3/000/000

21/ پارچ بلور ترک / 1 عدد/ 480/000

22/ فالسک چای نیم لیتری/ 1 عدد/ 960/000
23/ نیم لیوان دسته دار / 4 عدد / 1/800/000

24/ شکالت دربدار/ 4 عدد/ 2/160/000
25/ تنگ پیرکس اصلی / 1 عدد/ 1/080/000

26/ جاکره ای تراشدار/ 1 عدد/ 960/000
27/ جایخی تراش دار/ 2 عدد/ 960/000

28/ پیک خارجی/ 5 عدد/ 1/800/000
29/ نیم لیوان چین/ 3 عدد/ 1/440/000

30/ سس خوری چینی/  5 عدد/ 9/000/000
31/ دیس شیرینی تراشدار / 5 عدد/ 4/800/000

32/ دیس پایه دار /بیوتر/ 1 عدد/ 1/152/000
33/ جاکاردی تراشدار/ 3 عدد/ 1/296/000

34/ تلفن قدیمی / 2 عدد/ 3/600/000
35/ لیوان دسته دار گلدار / 4 عدد / 1/920/000

36/ استکان بیوتر/ 4 عدد/ 3/840/000
37/ شکالت خوری چینی/ 1 عدد/ 600/000

38/ دیس جامیوه ای ژاپنی / 1 عدد/ 960/000
39/ گیالس ترک/ 1 عدد/ 900/000

40/شکالت خوری تراشدار/ 1 عدد/ 1/320/000
41/ پیاله ماست مات / 2 عدد/ 1/800/000

42/ اروف چینی/ 1 عدد/ 840/000
43/ کاسه ترک/ 3 عدد/ 900/000

44/ فنجان دسته دار / 2 عدد/ 700/000
45/ نیم لیوان خارجی/ 4 عدد/ 3/600/000

46/ سبد دسته دار چینی طالیی/ 6 عدد/ 7/200/000
47/ فنجان نعلبکی لومینارک / 6 عدد/ 10/800/000

48/ نمک پاش بلور/  35 عدد/ 3/360/000
49/ قندان بیوتر/ 6 عدد/ 7/200/000

50/ جاشمعی بیوتر / 11 عدد/ 3/960/000
51/ نیم لیوان دسته دار/ 4 عدد/ 1/920/000
52/ پیش دستی لبه گلدار/ 1 عدد/ 840/000

53/ سرویس 12 پارچه چینی/ 1 عدد/ 1/080/000
54/ ظرف فریزری استیل/ 1 عدد/ 840/000

55/ لیوان بلند ترک / 1  عدد/ 720/000
56/ فنجان نعلبکی بلور 12 پارچه / 2 عدد/ 1/440/000

57/ شیرینی خوری پایه دار / 2 عدد/ 720/000
58/ دیس چینی ماهی خوری/ 2 عدد/ 960/000

59/ سرخ کن ثانی/ 1 عدد/ 5/400/000
60/زودپز خارجی درب جدید / 1 عدد/ 4/200/000

61/ گیالس شاه عباسی/ 1 عدد/ 600/000
62/ سشوار مو کامل/ 1 عدد/ 3/600/000

63/ سطل طالیی / 1 عدد/ 1/560/000
64/ فالسک چای جور/ 6 عدد/ 5/040/000

65/ شیرجوش چینی/ 3 عدد/ 1/080/000
66/ فالسک چای بلند/ 28 عدد/ 33/600/000
67/ سس خوری فرانسه / 4 عدد/ 1/200/000

68/ اتو برقی/ 2 عدد/ 4/800/000
69/ سرویس چای بیوتر/ 5 عدد/ 9/000/000

70/ سطل و دستمال / 4 عدد/ 4/320/000
71/ شکالت دربدار/ 2 عدد/ 1/080/000

72/ اروف چینی/ 3 عدد/ 2/700/000
73/ کشکول چینی/ 2 عدد/ 1/680/000

74/ ریش تراش برقی جور/ 3 عدد/ 7/200/000
75/ سرویس کامل آشپزخانه/ 2 عدد/ 28/800/000
76/ کشکول پایه طالیی جور/ 6 عدد/ 14/400/000

77/ بستنی خوری بیوتر / 7 عدد/ 3/360/000
جمع مبلغ: سیصد و چهارده میلیون و یکصد هزار ریال / 314/100/000 ریال 

ناقصی لیست شماره 3
ردیف/ شرح کاال/ تعداد/ قیمت )ریال(

1/ ظروف کریستال بزرگ/ 1 عدد/ 10/200/000
2/ آبمیوه گیر فلزی/ 1 عدد / 11/400/000

3/ سبزی خردکن/ 1 عدد/ 4/200/000
4/ همزن برقی/ 1 عدد/ 1/980/000

5/ آبمیوه گیر قوطی/ 3 عدد/ 540/000
6/ غذا ساز کلونر/ 2 عدد/ 18/000/000

7/ظرف شیرینی سه طبقه/ 1 عدد/ 900/000
8/ آسیاب مخلوط کن / 1 عدد/ 7/800/000

9/ غذاساز سوپرتاپ/ 1 عدد/ 9/000/000
10/ بخار شوی سرجیو/ 1 عدد/ 10/200/000

11/ سرویس قابلمه لوکس ایران / 1 عدد/ 9/600/000
12/ 26 پارچه ناقصی آرکوپال/ 2 عدد/ 3/900/000

13/ سرویس لومینارک اصلی 38 پارچه / 2 سری / 7/800/000
14/ سرویس 28 پارچه / 2 عدد/ 3/900/000

15/خورشت- میوه - ماست - خوری ناقص / 1 عدد/ 3/600/000
16/ فنجان ایرانی / 1عدد/ 300/000

17/ ماست خوری لب طالیی / 15 دست / 4/500/000
18/ فنجان گلدار چینی/ 1 دست / 360/000

19/ سوپ خوری/ 1 عدد / 600/000

20/ فالسک چای/ 3 عدد/ 1/800/000
جمع مبلغ: یکصد و ده میلیون و پانصد و هشتاد هزار ریال : 110/580/000 ریال 

لیست شماره 4
ردیف/ شرح کاال/ تعداد/ قیمت )ریال(

1/ سوپخوری شیپوری ناقص/ 1 عدد/ 360/000
2/ ظرف الزانیا / 6 عدد/ 2/880/000

3/ شکالت خوری پاریس/ 1 عدد/ 420/000
4/ گلدان ترشی/ 1 عدد/ 1/200/000

5/ جامیوه و شیرینی / 1 عدد/ 960/000
6/ قوری پیرکس آیرکس/ 6 عدد/ 1/440/000

7/ شکالت خوری دربدار چین/ 9 عدد/ 4/104/000
8/ سه کاسه ترک دربدار الو / 5 عدد/ 3/900/000

9/ قوری گل برجسته متوسط / 19 عدد/ 5/700/000
10/ تنگ ترک دسته دار/ 1 عدد/ 780/000

11/ تنگ ترک ساده / 3 عدد/2/160/000
12/ کشکول گلدانی/ 1عدد/ 420/000

13/ ظرف میوه بیضی / 1 عدد/ 300/000
14/ نیم لیوان ترک /2 دست/ 1/080/000

15/ ماهی طالیی/ 1 عدد/ 120/000
16/ قابلمه سرامیک رنگی / 1 عدد/420/000

17/شکالت خوری سرامیک / 2 عدد/ 840/000
18/ شیرینی خوری دو طبقه چینی/ 3 عدد/ 3/960/000

19/ جام ترک / 1 عدد/ 588/000
20/ جامیوه ای کریستال/ 9 عدد/ 7/020/000

21/ نیم لیوان دسته دار/ 2 عدد/ 1/080/000
22/ آسیاب ایکسل / 1 عدد/ 1/980/000
23/ اتو تک کاره 727/ 1 عدد/ 840/000

24/ گوشت کوب برقی براون/ 1 عدد/ 2/940/000
25/ تخم مرغ پز برقی/ 4 عدد/7/200/000

26/ گوشت کوب برقی چندکاره کن وود/ 1عدد/ 6/000/000
27/ پارچ چینی سفید/ 1 عدد/ 150/000

28/ ترازو دیجیتال کپلر/ 1 عدد/ 2/040/000
29/آسیاب مخلوط کن سه کاره گراند/ 1 عدد/6/960/000

30/جادستمالی بیوتر/ 1 عدد/ 360/000
31/دیس رولت بیوتر/ 5 عدد/ 1/500/000

32/ بستنی بیوتر / 18 عدد/ 7/560/000
33/ کتری قوری ترک / 2 عدد/ 4/320/00
34/ چای خوری نیوتر/3 عدد/ 2/700/000

35/گوشت کوب برقی 4 کاره / 1 عدد/ 4/140/000
36/غذاساز ویکت/ 1 عدد/ 5/760/000
37/ جای پاپ کورن/ 1عدد/ 720/000

38/ دیس ماهی چینی/ 1 عدد/ 780/000
39/کاسه شکالت 4 گوش چینی و گرد/ 10 عدد/ 4/200/000

40/ همزن برقی مک/ 1 عدد/ 5/760/000
41/ ظرف پردیس استیل دربدار / 3 عدد/ 1/440/000

42/ گلدان چوبی کار دست ساز / 3 عدد/ 1/800/000
43/ چای ساز استیل ساده / 1 عدد/ 4/272/000

44/ ساندویچ ساز استیل/ 1 عدد/ 4/200/000
45/ کتری قوری پیرکس/ 3 عدد/ 2/880/000

46/ فنجان نعلبکی سرامیک / 1 عدد/ 420/000
47/ تاوه استیل تکی / 3 عدد / 2/160/000

48/ ست چای خوری رنگی گلسرخ 17 پارچه/ 1 عدد/ 1/140/000
49/کاسه بشقاب گلسرخ/ 1 عدد / 1/140/000

50/کاسه میوه پایه دار سرامیک/ 2 عدد/ 2/400/000
51/ وارمر سرامیک / 1 عدد/ 480/000

52/ فنجان نعلبکی سورمه ای سرامیک جور/ 2 عدد/ 840/000
53/ کتری قوری استیل شیردار / 1 عدد/ 4/200/000

54/ تنگ و جام سرامیک ستاره / 2 عدد/ 2/040/000
55/جاادویه استیل 13 پارچه / 2 عدد/ 9/000/000

56/کاسه  لب رنگی چینی/3 عدد/ 1/080/000
57/ فنجان سیکا دسته دار/ 12 عدد/ 5/760/000

58/ فنجان دسته دار طرح هندسی/  5 عدد/ 1/500/000
59/ جامیوه پایه دار گلدانی/ 1 عدد/ 2/700/000

60/ پاسماوری 7 تکه/ 4 عدد/ 8/640/000
61/ لیوان تک سرامیک دسته دار/ 2 عدد/ 600/000

62/ کشکول تک سرامیک/ 1 عدد/ 300/000
14/63 پارچه سرامیک/ 2 عدد/ 2/040/000

64/ لیوان الو بلند ترک/ 1 عدد/480/000
65/اردرو چینی/ 2 عدد/ 720/000

66/فنجان نعلبکی گلدار/3 عدد/ 2/340/000
67/ نعلبکی کوچک/ 2 عدد/ 1/200/000
68/ بستنی ساز سانیا/ 1 عدد/ 6/600/000

69/ اردرو چینی/ 1 عدد/ 420/000
70/ فالسک لوکس ایران/ 3 عدد/ 4/500/000

71/فالسک پالستیکی/ 17 عدد/ 8/160/000
72/ فالسک وکیوم/ 8 عدد/ 5/760/000

73/ فالسک دالتون 1 لیتر/ 12 عدد/ 12/960/000
74/ فالسک فیلتردار/ 2 عدد/ 1/800/000

75/ فالسک مسافرتی دسته دار/ 1 عدد/ 1/740/000

76/ فالسک مسافرتی کوچک/ 3 عدد/ 3/600/000
77/ پایه دار ژاپنی/ 1 عدد/ 360/000

78/ گلدان چینی/ 4 عدد/ 1/200/000
79/ نمک پاش بلور/ 24 عدد/ 2/304/000

80/ لیوان دسته دار گلدار/ 2 عدد/ 480/000
81/ شیرینی پایه دار خارجی/ 3 عدد/ 2/700/000

82/ شیرینی تخت خورشیدی/1 عدد/ 720/000
83/ استکان دسته دار/ 1 عدد / 360/000

84/ نمکپاش نوشابه/ 1 عدد/ 84/000
85/ سرویس پاسماوری 14 پارچه / 8 عدد / 3/000/000
86/  سرویس پاسماوری 17 پارچه / 2 عدد / 8/400/000

87/ گوشت کوب چندکاره برقی/ 1 عدد/ 4/200/000
88/ سرویس 19 پارچه الروس / 1عدد/ 3/900/000

 89/سرویس 27 پارچه / 1عدد/ 5/100/000
90/خورشت خوری آرکوپال/ 3 عدد/ 1/260/000

91/ پیاله ماست خوری/ 1 عدد/360/000
92/ استکان دسته دار/ 1 عدد/ 120/000

93/ سرویس 6 نفره چینی / 1 عدد/ 5/760/000
94/ سرویس 26 پارچه/ 2 عدد/ 8/400/000

95/ سرویس 26 پارچه اصلی لومینارک رنگی / 2 عدد/ 18/000/000
96/ سرویس 44 پارچه لومینارک اصلی / 6 عدد/ 108/000/000

97/ سرویس 26 پارچه طرح آرکوپال/ 2 عدد/ 7/800/000
98/ سرویس 38 پارچه اصلی آرکوپال/ 2 عدد/ 32/400/000
99/ سرویس 26 پارچه طرح آرکوپال/ 3 عدد / 11/700/000

100/ سرویس 26 پارچه اسپانیا / 3عدد/ 30/600/000
101/ سرویس 25 پارچه لومینارک اصلی / 1 عدد/ 9/000/000

102/ گلدان کریستال طالیی/ 7 عدد/ 37/800/000
103/ میوه پایه دار کریستال طالیی/ 8 عدد/ 38/400/000
104/ میوه پایه دار کریستال طالیی/ 2 عدد/ 15/600/000

105/ میوه خوری بیضی تزیینی / 3 عدد/ 5/400/000
106/ جامیوه پایه دار بزرگ / 1عدد / 4/200/000

107/ گلدان فرم دار/ 1 عدد/4/200/000
108/ سرویس 25 پارچه/ 7 عدد/ 27/300/000

109/ سرویس 19 پارچه لومینارک/ 4 عدد/ 36/000/000
110/ سرویس عصرانه خوری / 1 عدد / 11/400/000

111/ سرویس 6 نفره / 1 عدد/ 5/400/000
112/ سرویس 41 پارچه اصلی/ 2 عدد/ 28/800/000

113/ سرویس 48 پارچه/ 1 عدد/ 9/000/000
114/ سرویس 40 پارچه/ 1 عدد/ 5/400/000
115/ تنگ تک پیرکس / 4 عدد/ 3/600/000

116/ ظرف فریزری گرد 4 گوش/ 10 عدد/ 2/400/000
117/ ظرف یخچالی مستطیل/ 6 عدد/ 1/080/000

118/ کشکول سورمه ای / 3 عدد/ 7/200/000
119/ تاوه سرامیک 2 اندازه/ 1 عدد/ 840/000

120/ گلدان چینی/ 1 عدد / 360/000
121/ پارچ چینی سفید/ 1 عدد/ 360/000

122/ بشقاب خورشت طرح آرکوپال/ 38 عدد / 27/360/000
123/ جاقاشقی بیوتر/ 43 عدد/ 30/960/000

124/قندان چینی/ 4 عدد/ 1/440/000
125/ کاسه آبگوشت چینی گلدار/ 1 عدد/ 2/160/000

126/کاسه ماست چینی گلدار/ 1 عدد/ 1/440/000
127/ نعلبکی ماست چینی گلدار / 1 عدد / 720/000

128/ چای دان چینی گلدار / 1 عدد/ 720/000
129/ گالب پاش / 1 عدد/ 960/000

130/کاسه بشقاب چینی گلدار/ 1 عدد/ 5/424/000
131/ نمک پاش دوتایی/ 2 عدد/ 1/200/000

132/ سینی بیوتر / 9 عدد/ 42/000/000
133/ سینی بیتوتر اصلی / 13 عدد/ 23/400/000

134/ سینی استیل دسته دار/ 11 عدد/ 10/560/000
135/ رولت خوری/ 19 عدد/ 6/840/000

136/ سرویس چای خوری و شربت بیوتر / 8 عدد/ 8/640/000
137/ ظرف غذا کودک/ 8 عدد/ 2/880/000

138/ قندان چینی / 1 عدد/ 300/000
139/ فنجان دونفره / 2 عدد/ 480/000
140/قوری گلسرخ / 1 عدد/ 420/000

141/کاسه سرامیک و تاوه / 1 عدد/ 1/260/000
142/ اردورو چینی ساده / 1عدد/ 300/000

143/ اردورو 4 تایی/ 1عدد/ 540/000
144/گلدان سرامیکی رنگی فانتزی / 16 عدد/ 18/240/000

145/ گلدان - کشکول - شکالت جور/ 12 عدد/ 10/800/000
146/ سرویس طالیی جور / 3عدد/ 7/200/000

147/ قوری چینی طرح دار/ 1 عدد/ 540/000
148/ لیوان فانتزی میناکاری / 12 عدد/ 6/480/000

149/ بشقاب میناکاری / 15 عدد/ 8/100/000
150/ کفگیر مالغه و سوپ. روغن هخامنشی / 21 عدد/ 5/040/000

151/ کاسه شکالت گرد بزرگ/ 3 عدد/ 1/440/000
جمع مبلغ: نهصد و پنجاه و هشت میلیون و هفتصد و پنجاه و دو هزار ریال 

/ 958/752/000 ریال 
478 م/الف
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ایران و جهان

مردی با همکاری 
پدرش، همسرش را کشت

معاون مبارزه با جرایم جنایی پلیس آگاهی تهران بزرگ از بازداشت قاتلی 
خبر داد که همسرش را در افغانستان به قتل رسانده بود.

اواسط شهریور ماه سال جاری پرونده ای از پلیس اینترپل مبنی بر قتل 
عمد توسط دو تبعه افغانستانی ۷۰ و ۲۰ ساله به اداره دهم پلیس آگاهی 

تهران بزرگ ارجاع شد.
از آن بود مرد جوانی به همراه پدرش در هشتم تیر ماه  پرونده حاکی 
امسال به منزل پدر همسرش در شهر هرات افغانستان رفته و همسرش 

را در آنجا با شلیک دو گلوله به قتل رسانده است.
سرنخهایی مبنی بر فرار قاتالن به کشور ایران و ورود غیر مجاز آنها به 
شهر تهران به دست آمد و متعاقب آن شناسایی مخفیگاه متهمان در 

دستور کار کارآگاهان اداره دهم پلیس آگاهی پایتخت قرار گرفت.
مخفیگاه  دهم  اداره  کارآگاهان  اینکه  تا  داشت  ادامه  پلیسی  تحقیقات 
این پسر و پدر متواری را در شهرک رضویه تهران شناسایی کرده و موفق 
شدند هر دو متهم را در صبح روز بیست و نهم مهرماه دستگیر و به اداره 

دهم پلیس آگاهی منتقل کنند.
سرهنگ علی ولیپور گودرزی؛ معاون مبارزه با جرایم جنایی پلیس آگاهی 
مراحل  سیر  از  پس  متهم  دو  هر  گفت:  خبر  این  اعالم  با  بزرگ  تهران 

قانونی در اختیار پلیس افغانستان قرار خواهند گرفت.

 تنبیه جنون آمیز دانش آموز 
در مقابل همکالسی هایش! 

تنبیه جنون آمیز یک دانش آموز توسط معلمش در مدرسه ای در هند به 
سوژه رسانه ها تبدیل شد.

به گزارش خبرنگار حوزه اخبار داغ گروه فضای مجازی باشگاه خبرنگاران 
یک  جنون آمیز  تنبیه  که  است  شده  منتشر  تازگی  به  ویدئویی  جوان، 
دانش آموز را توسط معلمش در یکی از مدارس هند به تصویر می کشد. 
موجب  همکالسی هایش  خندیدن  و  دانش آموز  این  شوخی  ظاهرا 
عصبانیت این معلم و رفتار عجیب او شد. پس از این اتفاق این معلم 
تصمیم گرفت تا بصورت فیزیکی این دانش آموز را مورد تنبیه قرار دهد.

در ویدئوی منتشر شده مشاهده می شود که این معلم با مشت به جان 
این دانش آموز افتاده و او را در مقابل سایر همکالسی هایش مورد ضرب 
و شتم قرار می دهد. در ابتدای این ویدئو معلم در حالی که کوله پشتی 
دیده  می کند،  پرتاب  دانش آموز  این  سمت  به  را  دانش آموزان  از  یکی 
از  با خروج  ویدئو در حالی که دانش آموز خاطی  این  ادامه  می شود. در 
پشت میزش قصد فرار از دست معلمش را دارد در مقابل کالس به دست 

معلم گرفتار می شود.
بر اساس تصاویر موجود در این ویدئو، این معلم در حالی که دست او 
وارد  این دانش آموز  به سر و صورت  پیاپی چند ضربه  را گرفته بصورت 
می کند. سپس دانش آموز از دست معلم فرار کرده و به انتهای کالس پناه 
می برد. این معلم دوباره به سمت او هجوم برده و چند ضربه پیاپی دیگر 
این ویدئو در حالی که  این نوجوان وارد می کند. در  را به سر و صورت 
برخی دانش آموزان در حال خنده هستند برخی دیگر نیز در حالی که 

دچار شوک شده اند نظاره گر این صحنه دیده می شوند.
بنگلور هند رخ داد. هنوز مشخص  ایالت  از مدارس  این حادثه در یکی 
نیست که آیا مسئوالن مدرسه یا مسئوالن محلی آموزش و پرورش این 

ایالت به این اتفاق واکنشی نشان داده اند یا نه.

سر به نیست شدن سرهنگ 
اماراتی به خاطر افشاگری

یک سرهنگ ارتش امارات که با انتشار یک نوار صوتی سی دقیقه ای در 
خصوص فساد دست به افشاگری زده بود، ناپدید شده است.

العربیه،  از  نقل  به  جوان  خبرنگاران  باشگاه  بین الملل  گروه  گزارش  به 
الظبی«  »سعید  امارات،  ارتش  سازمانی  درون  اطالعات  افشای  از  پس 
سرهنگ این کشور از سوی مقامات امنیتی ربوده شده و هیچ اطالعی از 
او در دست نیست. پدر این سرهنگ اماراتی نیز پیشتر به همین جرم 

)افشاگری( از سوی مقامات امنیتی دستگیر شده بود.
این سرهنگ اماراتی در یک نوار صوتی سی دقیقه ای در خصوص سابقه 
وی  زد.  افشاگری  به  دست  کشور  این  مسلح  نیروهای  در  مالی  فساد 
همچنین گفته بود قصد دارد به کاخ »محمد بن زاید« ولی عهد ابوظبی 
برود و فساد داخلی ارتش امارات را به اطالع وی برساند، اما قبل از هرگونه 

اقدامی بازداشت شد.

رییس سازمان حج خبر داد:
تعطیلی »سماح« و فوت ۱۲۴ زائر اربعین

رییس سازمان حج و زیارت با اشاره به فوت ۱۲۴ 
کرد:  اعالم  اربعین،  موسم  در  ایرانی  زائران  از  نفر 
سامانه »سماح« با مصوبه ستاد اربعین کشور تعطیل 

شد.
سازمان  عمومی  روابط  از  نقل  به  ایسنا  گزارش  به 
این سامانه  زیارت، علی رضا رشیدیان گفت:  و  حج 
برای ثبت نام زائران اربعین باز بود. در این مدت بالغ 

اربعین  سفر  برای  نفر  هزار   ۳۳۰ و  میلیون  سه  بر 
به  مهرماه(   ۲۸( یکشنبه  روز  از  و  کردند  ثبت نام 

طورکامل فعالیت سامانه متوقف شد.  
او در ادامه با اشاره به رشد ثبت نام در این سامانه 
بر  بالغ  افزود: سال گذشته  نسبت به سال گذشته، 
به  و  کردند  ثبت نام  سامانه  این  در  نفر  میلیون  دو 
سفر اربعین رفتند. امسال آمارها حاکی از آن است 

بر  بالغ  تا کنون در مجموع  ماه صفر  ابتدای  از  که 
سه میلیون و ۶۴ هزار زائر از نقاط مختلف کشور به 

عراق و کربال عازم شده اند.
از  زائران  بازگشت  کاهشی  روند  به  اشاره  با  او 
در  دیگر  زائر  هزار   ۴۰۰ حدود  کرد:  اظهار  عراق، 
عراق هستند و به مرور در روزهای آینده به کشور 

بازمی گردند.

و  گمشدگان  امداد  ستاد  داد:  ادامه  رشیدیان 
ـ  بهداشتی  و  بیمه ای  خدمات  و  زائر  راهنمای 
درمانی تا خروج کامل زائران اربعین و بازگشت به 
کشور همچنان فعال خواهد بود. رییس سازمان حج 
و زیارت همچنین از فوت ۱۲۴ نفر از زائران ایرانی 
از جمله ایست  اربعین به دالیل مختلف  در موسم 

قلبی و سوانح رانندگی خبر داد.

اگر  ایران،  خودروسازان  انجمن  دبیر  گفته  به 
صنعت خودروسازی کشور تعطیل شود باید ۱۲ تا 
۱۵ هزار میلیارد دالر واردات خودرو داشته باشیم.

انجمن  مشترک  نشست  اولین  ایسنا،  گزارش  به 
و  قطعات  سازندگان  انجمن  و  ایران  خودروسازان 
مجموعه های خودرویی کشور برگزار شد تا به گفته 
آنها، نسبت به اظهارات رییس بانک مرکزی، پاسخ 

داده شود.
انجمن  دبیر   - نعمت بخش  احمد  نشست  این  در 
خودروسازان ایران - به ارائه آمار تولید خودرو در 
در  گفت:  و  پرداخته  جاری  سال  اول  ماهه  شش 
تولید  کاهش  درصد   ۳۵ امسال  اول  ماهه  شش 
خودرو و ۳۶ درصد افت تولید سواری اتفاق افتاده 
است که به دلیل قیمت خودرو بوده است. چنانچه 
کنیم،  رجوع  گذشته  سال  دو-سه  آمارهای  به 
قیمت گذاری  طوری  رقابت  شورای  که  می بینیم 
است.  شده  زیان ده  ایران  خودروسازی  که  کرده 
سال گذشته ستاد اقتصادی سران سه قوه مسولیت 
همان  سپرد.  حمایت  سازمان  به  را  قیمت گذاری 
برآورد  را  اوایل سال که سازمان حمایت قیمت ها 
کرده و در کمیته خودرو بررسی و اعالم کرد، اعداد 

و ارقام نشان داد که همه خودروهای فروخته شده 
با ضرر و زیان فراوان همراه بوده است.

وی افزود: سرکوب مالی خودروسازان باعث شد تا 
میلیارد   ۸۰۰۰ حدود  کشور  بزرگ  خودروساز  دو 
تومان متحمل ضرر شوند و از آنجایی که هنوز هم 
 ۱۲ به  است،  ادامه دار  خودروسازان  مالی  سرکوب  
الی ۱۳ هزار میلیارد تومان زیان مالی دو خودروساز 
تبدیل شده که این زیان ۲۰ هزار میلیارد تومانی 
همان بدهی خودروسازان به قطعه سازان نیز است. 
عالوه براین دولت به قانون نیز عمل نکرد؛ چراکه 
قیمت  از  کمتر  را  کاالیی  قیمت  دلیل  هر  به  اگر 
را  تولیدکننده  زیان  باید  کند،  اعالم  آن  واقعی 
پرداخت کند، اما در این مورد هیچ جبران ضرری 

از این جهت متحمل نشد.
به  اشاره  با  ایران  خودروسازان  انجمن  دبیر 
صحبت های رییس کل بانک مرکزی مبنی بر اینکه 
روزانه قیمت خودروها افزایش پیدا می کند، گفت: 
ایشان نمی دانند ما دچار سرکوب قسمت هستیم، 
قیمت ها ثابت مانده و خودروسازان زیان ده شده اند. 
 ۱۵ تا   ۱۲ بایستی  شود،  متوقف  صنعت  این  اگر 
هزار میلیارد دالر خودرو وارد کنیم. چرا ما زیان ده 

شده ایم؟ از سال گذشته تاکنون قیمت مواد اولیه 
رشد قابل توجهی داشته است. به طور مثال ورق 
تومان،  به ۶۷۰۰  رسیده  تومان  از ۱۸۰۰  فوالدی 
هزار   ۶۵ اکنون  تومانی  هزار   ۱٩ کیلویی  فوالد 
تومانی   ۲۸۰۰ آلومینیومی  فوالد  است.  تومان 
برابر  سه  نیز  کاال  حمل  رسیده،  تومان   ٩۵۰۰ به 
شده، قیمت کاتالیزورهای ۳۰۰ هزار تومانی به دو 
ارز  اینکه  نرخ  ضمن  است  رسیده  تومان  میلیون 
از ٩۰۰۰  بیش  حاضر  حال  در  نیز  تومانی   ۳۸۰۰
تومان است که آن نیز تعلق نگرفته و باید ارز با نرخ 

آزاد تهیه کنیم.
بر  وارده  قیمت های  افزایش  اینکه  بیان  با  وی 
قطعات خودرو و قیمت گذاری دستوری سبب شده 
تحریم ها، خودروسازان کشور  علیرغم مشکالت  تا 
بدهی  نتوانیم  ما  که  زمانی  گفت:  شوند؛  زیان ده 
قطعه ساز  کنیم،  پرداخت  را  قطعه سازان  به  خود 
برای  نمی تواند  و  نداشته  تولید  توان  دیگر  نیز 
افزایش  تقاضای  لذا  کند؛  قطعه  تامین  خودروساز 
قیمت قطعات را می کند اما از آنجایی که ما افزایش 
باشیم، نمی توانیم  قیمت خودرو نمی توانیم داشته 
کنیم،  قبول  را  قطعات  قیمت  افزایش  درخواست 

بنابراین اگر اینطور باشد، قطعه سازی ها نیز تعطیل 
خواهند شد که به دنبال آن تعطیلی خودروسازان 

است.
افزایش  تقاضای  باید  دولت  کرد:  اظهار  نعمت بخش 
را  تعرفه  نمی خواهیم  حتی  بپذیرد.  را  خودرو  قیمت 
نیز کاهش دهد؛ تعرفه همان ۲۵ درصد بماند اما ما را 
از قیمت گذاری ها معاف کنند تا مشکالت ما حل شود.

بیان  با  بانک مرکزی  ایسنا، رییس کل  به گزارش 
اینکه تا کی باید خودروسازی فشل ادامه یابد، اظهار 
کرد: خودروسازان در طول سال های گذشته بارها 
نقدیندگی جدید دریافت کردند اما نه تنها بهبودی 
در عملکردشان به وجود نیامده که حتی از انجام 
تعهداتشان نیز ناتوان بودند. با این وجود من سال 
تومان  میلیارد  هزار  چهار  که  کردم  اعالم  گذشته 
نقدیندگی  یورو  میلیون   ۸۴۴ و  ریالی  نقدیندگی 
ارزی در اختیار خودروسازان قرار خواهیم داد تنها 
با این شرط که پس از یک سال تعهد بدهند که 
یک  هیچ  عمل  در  اما  می دهند  پس  را  مبلغ  این 
این جا  و سوال  نکردند  قبول  را  تعهد  این  آنها  از 
است که این خودروسازی فشل تا چه زمانی باید به 

همین شکل ادامه پیدا کند.

شایعه ای در فضای مجازی مبنی بر ممنوع الصدا شدن 
حامد زمانی منتشر شده است.

زهرا رضایی مدیر برنامه حامد زمانی در خصوص اننتشار 

خبری مبنی بر ممنوع الکاری این خواننده، به خبرنگار 
باشگاه خبرنگاران جوان،  حوزه موسیقی  گروه فرهنگی 
گفت: این خبر شایعه است و صحت ندارد. نمی دانم کجا 

این خبر را منتشر کرده است.
وی ادامه داد: حامد زمانی حتی برای اولین بار برنامه ای را 
در شب تاسوعا اجرا کرد. البته این نخستین باری نیست 

که اخباری در فضای مجازی درباره حامد زمانی منتشر 
می شود. پیش از این ماجرای درگیری او با پلیس فرودگاه 

نیز سوژه رسانه ها و کاربران فضای مجازی شده بود.

واردات ۱۲ تا ۱۵ هزار میلیارد دالری خودرو در صورت تعطیلی خودروسازی

حامد زمانی ممنوع الصدا شد؟

خبر

گوشت های الکچری و ماساژ دیده، کیلویی یک میلیون تومان! 

ماجرای دردناک مرگ یک نوزاد در بخش مراقبت های ویژه

اینترنتی  بار پیج های مختلف  هرچند وقت یک 
الکچری  های  گوشت  فروش  برای  جوالنگاهی 
به  منجر  امر  همین  که  شود  می  قیمت  گران  و 

واکنش های مختلف نیز شده است.
به گزارش خبرنگار صنعت،تجارت و کشاورزی گروه 
گاهی  از  هر  جوان،  خبرنگاران  باشگاه  اقتصادی 
عرضه گوشت های الکچری در فضاهای اینترنتی 
قیمت های  با  فروشگاه های شمال شهر  برخی  و 
عجیب و غریب سر و صدا به پا می کند که هر یک 

از مسئوالن واکنشی نسبت به این موضوع دارند.
عرضه  که  باورند  این  بر  مسئوالن  برخی  اگرچه 
گوشت های الکچری با قیمت های گزاف در برخی 
مغازه های شمال شهر تنها نوعی عوام فریبی است 
در  آن  خرید  به  اقدام  خاص  قشرهای  برخی  که 
دام  پرورش  منکر  کامل  طور  به  و  کنند  می  بازار 
هستند،  دامداری  واحدهای  در  خاص  شرایط  با 
صنفی  انجمن  رئیس  مقدسی  مقابل  در  اما  

گاوداران معتقد است که گوشت های به اصطالح 
گوساله  که  )گوشتی  ویل  گوشت  همان  الکچری 
طرف  از  و   است(  شیر  تغذیه اش  منبع  تنها  آن 
دیگر برخی عرضه کنندگان معتقدند دام با گرفتن 
ماساژ عضالنی، گوشتی با بافت لطیف و ساختاری 
امر  این  که  می دهد؛  قرار  آنها  اختیار  در  مناسب 
باعث افزایش قیمت تا کیلویی یک میلیون تومان 

می شود.
در شرایطی که قیمت گوشت به سبب ترافیک دام 
رو  بازار  در  نزولی  روند  با  دامداری  واحدهای  در 
برخی  اذعان  رسد  می  نظر  به  است،  شده  رو  به 
فروشندگان مبنی بر عرضه گوشت های الکچری 
و  کاذب  های  قیمت  حفظ  برای  فضاسازی  نوعی 
اظهارات  طبق  که  چرا  است  بازار  در  سودجویی 
پرورش  برای  مجوزی  تاکنون  ربط  ذی  مسئوالن 
دام های الکچری با شرایط خاص در کشور صادر 

نشده است.

تشخیص اشتباه یک پزشک و نبود تجهیزات کافی اتاق عمل باعث شد کادر 
درمانی بیمارستانی در پایتخت در مرگ یک نوزاد مقصر شناخته شوند.

به گزارش گروه وبگردی باشگاه خبرنگاران جوان، آخرین روز های سال ٩۴ بود 
و »سما« و همسرش برای تولد پسر کوچولویشان لحظه شماری می کردند. این 
اولین تجربه بارداری زن جوان بود و برای تولد فرزندشان هیجان زیادی داشتند. 
از آنجا که سما تمایل داشت فرزندش را با زایمان طبیعی به دنیا بیاورد در این 
خانم  داشت،  که  بیماری چشمی  به  توجه  با  اما  کرد،  پزشکش مشورت  با  باره 
دکتر به او گفت احتمال دارد فشار ناشی از زایمان باعث پارگی شبکیه اش شود 
به همین دلیل با تشخیص پزشک وقت عمل سزارین کمی زودتر از موعد برای 

وی تعیین شد.
روز عمل، زن و شوهر جوان و خانواده هایشان از ساعت ٩ صبح به بیمارستانی 
از  منتقل شد.  اتاق عمل  به  بعدازظهر  و »سما« ساعت یک  رفتند  پایتخت  در 
آنجا که آرزو داشت صدای نخستین گریه های پسرش را در لحظه تولد بشنود از 
پزشکش خواست که به جای بی هوشی کامل، جراحی با بی حسی موضعی انجام 
شنیدن  منتظر  که  حالی  در  بیداری  و  خواب  میان  در  سما  بعد  دقایقی  شود. 
صدای گریه نوزادش بود ناگهان متوجه صدای خانم دکتر شد که کادر اتاق عمل 
را به خاطر نبود دستگاه اکسیژن و انکیوباتور- نگهداری نوزاد- مؤاخذه می کرد. 
عکس العمل  و  حرکت  توان  که  حالی  در  اما  افتاد،  جانش  به  عجیبی  اضطراب 
نداشت سرانجام حدود ساعت ۲/۳۰ از اتاق عمل خارج شد و به ریکاوری انتقال 

ادامه داشت.  تا ساعت ۴/۳۰ عصر  نوزادش  از وضعیت  انتظار و بی خبری  یافت. 
پرستار به »سما« گفته بود بچه را برای وعده شیر پیش او می آورد، اما مادر چشم 
انتظار نمی دانست نوزادش به محض اینکه از دستگاه خارج شده نفسش بند آمده 

و جان باخته است.
وقتی خبر فوت نوزاد به والدینش اعالم شد آن ها دچار شوک بزرگی شدند. آن ها 
با در دست داشتن مدارک به دادسرای ناحیه ۱٩ )جرایم پزشکی و دارویی( رفته 

و علیه پزشک زنان و کادر درمانی بیمارستان شکایت کردند.
شوهر »سما« به بازپرس پرونده گفت: »تا پیش از عمل حتی یک بار هم نگفتند 
که بچه مشکل ریوی دارد، اما بعد از اینکه این اتفاق افتاد مدام می گویند که ریه 
بچه مشکل داشته و موقع تولد صورتش کبود بوده است، حتی اگر یک درصد 
هم این موضوع درست باشد، نمی تواند کوتاهی کادر بیمارستان در رسیدگی به 
وضعیت پسرم و مجهز نبودن اتاق عمل را توجیه کند. به همین دلیل من آن ها 

را مقصر مرگ پسرم می دانم و شکایت دارم.«
با این اظهارات و شواهدی که وجود داشت پرونده به دستور بازپرس برای تعیین 
علت دقیق مرگ به کمیسیون پزشکی انتقال یافت. نخستین جلسه کمیسیون 
و  اظهارات طرفین  به  توجه  با  کارشناس  و سه  تشکیل شد  بعد  ماه   ۶ پزشکی 
شواهد پرونده، با استناد به اینکه درخواست حضور فوری پزشک اطفال با توجه به 
وضعیت نوزاد در بدو تولد به صورت کتبی در پرونده نوشته نشده بود، خانم دکتر 
متخصص زنان و زایمان را به میزان ۵ درصد، پرستار بخش مراقبت های ویژه را 

به دلیل ثبت نکردن عالیم حیاتی و وضعیت تنفسی نوزاد و اطالع رسانی ناقص 
نیز  را  اطفال  به میزان ۵ درصد و متخصص  اطفال  به متخصص  بیمار  وضعیت 

به دلیل حضور نیافتن بموقع بر بالین بیمار به میزان ۱۰ درصد مقصر شناختند.
این رأی با اعتراض خانواده نوزاد، در کمیسیون ۵ نفره نیز بررسی شد و این بار 
کارشناسان با توجه به اینکه وضعیت نامساعد نوزاد به صورت تلفنی به متخصص 
گزارش شده بود، پرستار مسئول بخش را به دلیل نداشتن مهارت کافی در ارزیابی 
بر  نیافتن  به دلیل حضور  را  اطفال  متخصص  درصد،   ۵ میزان  به  نوزاد  وضعیت 
بالین نوزاد به میزان ۱۰ درصد و مسئول فنی وقت بیمارستان را به دلیل رعایت 

دانستند.  قصور  مرتکب  درصد   ۵ نوزاد  ویزیت  درباره  پزشکی  موازین  نکردن 
نظریه کمیسیون ۵ نفره نیز این بار با اعتراض متخصص اطفال به کمیسیون ۷ 
نفره فرستاده شد و کارشناسان بیماری تنفسی نوزاد را تا حدود زیادی ناشی از 
زایمان زودهنگام و مرگ او را به دلیل تجهیز نبودن بیمارستان دانستند؛ بنابراین 
پزشک زنان و زایمان را به میزان ۱۵ درصد، متخصص اطفال را به دلیل حضور 
نیافتن بر بالین بیمار به میزان ۱۰ درصد، پرستار بخش را به دلیل نداشتن مهارت 
کافی برای نگهداری از نوزاد ۵ درصد و مسئول فنی وقت بیمارستان را به دلیل 
ویزیت نکردن نوزاد و استفاده نکردن از پرستاران ماهر ۲۰ درصد مقصر اعالم 
کردند. کارشناسان کمیسیون ٩ نفره نیز با تأیید میزان قصور پزشک متخصص 
زنان و مسئول فنی، قصوری را متوجه پرستار ندانسته و متخصص اطفال را نیز 
۱۵ درصد مقصر شناختند. به این ترتیب کیفرخواست پرونده با عنوان مشارکت 
به  رسیدگی  برای  موضوع  و  صادر  پزشکی  قصور  از  ناشی  عمدی  شبه  قتل  در 
شعبه ۱۰۴۳ دادگاه کیفری ۲ )مجتمع شهید قدوسی( به ریاست قاضی محبوب 
افراسیاب فرستاده شد. قاضی پس از بررسی شواهد و مدارک و نظریه کمیسیون 
پزشکی، پزشک متخصص زنان، متخصص اطفال و مسئول فنی وقت بیمارستان 
را هر کدام به پرداخت ۵ میلیون تومان جزای نقدی جایگزین یک سال حبس 
از جنبه عمومی جرم و متخصص زنان و متخصص اطفال را هر کدام به پرداخت 
۱۵ درصد و مسئول فنی وقت بیمارستان را به پرداخت ۲۰ درصد دیه کامل مرد 

مسلمان از جنبه خصوصی محکوم کرد.
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پلمب یک واحد تور 

گردشگری غیر قانونی در زرند
به دستور دادستانی زرند؛ یک واحد متخلف که اقدام به اعزام غیرقانونی 

تور های گردشگری زیارتی می کرد،پلمب شد.
به گزارش خبرنگار گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان از کرمان، 
از  محمد اسالمی رئیس میراث فرهنگی زرند گفت:چند روز قبل یکی 
واحد های  از  یکی  نامناسب  برخورد  از  شکوائیه ای  ارائه ی  با  شهروندان 
خواستار  و  داد  خبر  مناسب  خدمات  نکردن  ارائه   و   زیارتی  سیاحتی 

پیگیری شد.
اوافزود: بالفاصله تیمی جهت بررسی موضوع به محل استقرار این واحد 
اعزام و مشخص می شود که این واحد بدون مجوز قانونی از اداره کل 
به  مسافران  اعزام  به  اقدام  و صنایع دستی  گردشگری  فرهنگی  میراث 

نقاط مختلف کشور می کند.
اسالمی افزود: گزارش تخلف این واحد به دستگاه قضایی ارسال و تشکیل 
و  اطالعات  پلیس  همکاری  با  و  قضایی  مقام  دستور  به  و  شده  پرونده 

امنیت عمومی این واحد پلمب گردید.
از شهروندان زرندی خواست  با درخواست  رییس میراث فرهنگی زرند 
تا برای مسافرت های گردشگری از طریق آژانس های معتبر گردشگری 

اقدام نمایند.
اسالمی با هشدار نسبت به فعالیت تور های غیرمجاز و مخاطرات احتمالی 
فراوانی که در این نوع فعالیت های غیرقانونی وجود دارد گفت:هم اکنون 
قانونی  مجوز های  دارای  زیارتی  و  سیاحتی  دفتر خدمات   ۱۰ بر  افزون 
فرهنگی  میراث  نظارت  تحت  که  کنند  می  فعالیت  زرند  در شهرستان 
گردشگری و صنایع دستی ملزم به رعایت تمام قوانین و مقررات هستند 
و از نظر ارائه ی خدمات مطلوب با قاطعیت می توان گفت که خدمات 
کم  استان  سطح  در  موارد  از  بسیاری  در  زرند  گردشگری  آژانس های 

نظیر است.

کارمند شهرداری زرند 

به اتهام اختالس بازداشت شد
دادستان عمومی و انقالب شهرستان زرند از بازداشت یکی از کارمندان 

شهرداری زرند به اتهام اختالس خبر داد.
به گزارش خبرنگار گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان  سید مهدی 
قویدل دادستان عمومی و انقالب شهرستان زرند گفت: پیرو گزارشات 
درآمد شهرداری  واحد  در  اختالس  بر  مبنی  دادستانی  به  رسیده  اولیه 

زرند، این پرونده در دستور کار دستگاه قضایی قرار گرفت.
این مقام قضایی گفت: در تحقیقات اولیه متوجه شدیم یکی از کارکنان 
کرده  اختالس  مجعول،  سند  از  استفاده  با  شهرداری  این  درآمد  واحد 

است.
او ادامه داد: پرونده در شعبه بازپرسی دادسرای زرند در حال رسیدگی 

است.
دادستان زرند گفت: بنا به بند ب ماده ۲۳۷ قانون آئین دادرسی کیفری 
به  و همچنین  دادرسی کیفری  آئین  قانون  ماده ۲۳۸  و ب  الف  بند  و 
شده  زندان  روانه  متهم  اسالمی،  مجازات  تشدید  قانون   ۵ ماده  استناد 

است.

بازی های هفته هفتم  از حساس ترین  در یکی 
گهر  گل  کشور،  فوتبال  برتر  لیگ  رقابت های 
جدولی  صدر  تیم  مقابل  خانه  در  سیرجان 

سپاهان با نتیجه  ۲ بر ۰ مغلوب شد.
باشگاه  های  استان  گروه  خبرنگار  گزارش  به 
هفته  چارچوب  در  کرمان،  از  جوان  خبرنگاران 
هفتم رقابت های لیگ برتر فوتبال کشور، گل 
این  )ع(  علی  امام  ورزشگاه  در  سیرجان  گهر 

شهر میزبان سپاهان اصفهان بود.
ترکیب  با  بازی  این  در  تیم گل گهر سیرجان 
عبداهلل  ابراهیمی،  علیرضا  فراهانی،  میالد 
حسینی، یوسف وکیا، محسن طرحانی، امین 
محمد  نامور،  پیمان  عبدی،  مهرداد  پورعلی، 
زینالی، مهرداد بایرامی، علی قربانخانی، مهدی 
حضور  برزای  بهنام  و  آشوری  سجاد  زبیدی، 

یافت.
این دیدار با قضاوت جواد رحیم زاده انجام شد.

گل  نیمکت  روی  جاللی  مجید  حضور  اولین 

امیدواری  تا  بود  شده  سبب  سیرجان  گهر 
متوقف  برای  تیم  این  هواداران  نزد  بسیاری 
شاگردان  ولی  بگیرد،  شکل  صدرنشین  کردن 
امیر قلعه نویی که این فصل فقط به قهرمانی 
 ۲ هوشمندانه  بازی  یک  ارائه  با  می اندیشند، 
گل به حریفشان زدند تا سه امتیاز دیگر را به 

حسابشان واریز کنند.
پاس  با  بار  دو  دیدار  این  در  اصفهان  سپاهان 
گل های محمد محبی به گل رسید که یکی 
در دقیقه ۲۷ با ضربه سجاد شهباززاده به گل 
تبدیل شد و دیگری در ثانیه های پایانی بازی 
با ضربه علی قربانی که به عنوان یار جایگزین 

وارد زمین شده بود.
با این پیروزی سپاهان ۳ امتیاز دیگر به حساب 
خود واریز کرد تا ۱۷ امتیازی شود و در صدر 

جدول باقی بماند.
رده ی  در  امتیاز  سه  با  هم  سیرجان  گهر  گل 

پانزدهم جدول جای دارد.

رئیس هیات فوتبال استان کرمان از عضویت 
در  هیئت  این  داوران  کمیته  رئیس  کهوری، 
کمیته داوران فدراسیون فوتبال طی رایزنی های 

صورت گرفته خبر داد.
باشگاه  های  استان  گروه  خبرنگار  گزارش  به 
قرایی، رئیس  از کرمان، علی  خبرنگاران جوان 
با  نشستی  در  کرمان  استان  فوتبال  هیات 
مدیرعامل باشگاه گل گهر و رئیس هیات فوتبال 
رئیس  دبیر،  رئیس،  نایب  حضور  با  سیرجان 
کمیته های آموزش، مالی و کمیته اطالع رسانی 
کرمان  استان  فوتبال  هیات  روابط عمومی  و 
از  خوبی  خبر های  خوشبختانه  اینکه  اعالم  با 
خبر  آخرین  می رسد،  گوش  به  استان  فوتبال 
را مربوط به رایزنی های صورت گرفته مبنی بر 
استان  داوران  کمیته  رئیس  کهوری،  عضویت 
فوتبال  فدراسیون  داوران  کمیته  در  کرمان 

انجام شده،  کار ها  گفت: همه ی  و  کرد  عنوان 
تنها امضای تاج، رئیس فدراسیون مانده است.

بر  خوبی  بسیار  شرایط  اکنون  هم  افزود:  او 
فوتبال استان کرمان حاکم است و ارتباط بسیار 
تنگاتنگی بین هیئت استان و فدراسیون برقرار 
است، طوری که آن ها به وضوح پیشرفت فوتبال 

در استان کرمان را دیده اند.
قرایی تصریح کرد: اگر ما امروز عزتی در فوتبال 
و کشور پیدا کرده ایم، قسمت اعظمی از این 
پیشرفت را مدیون سیرجان و فوتبالش هستیم.
گهر  گل  باشگاه  سیرجان،  فوتبال  هیات  از  او 
گذاشتند،  تمام  سنگ  واقعا  که  گهر  آرمان  و 

تشکر و قدردانی کرد.
کرمان  فوتبال  طالیی  سال  را   ۹۸ سال  قرایی 
بیان  و  و گل گهردانست  گهر  آرمان  با صعود 
ارتباطی  توجه  با  تا چند وقت پیش هم  کرد: 

با کمیته آموزش فدراسیون فوتبال داریم،  که 
تهران  از  خارج  به  را  میزبانی ها  که  وجودی  با 
 A نمی دهند، مقرر شد، کالس مربیگری سطح
آسیا سال ۲۰۲۰ به میزبانی کرمان برگزار  شود و 
آخرین خبر هم مربوط به عضویت آقای کهوری 

در کمیته داوران فوتبال بود.
او با اعالم اینکه استان کرمان لیاقتش بیش از 
این حرف هاست، ابراز امیدواری کرد: در آینده، 
عضو  و  فوتبال  فدراسیون  رئیسه  هیات  عضو 
مجموعه  از  نیز  لیگ  سازمان  رئیسه  هیات 

استان کرمان باشد.
بخش  در  کرمان  استان  فوتبال  هیات  رئیس 
اینکه در کنار  به  اشاره  با  از سخنانش  دیگری 
این اعتمادی که ما به سیرجان داریم و با افتخار 
قبول کردیم کار دست خود بچه های سیرجان 
باشد، گفت: در مقابل، انتظار داریم باشگاه گل 

گهر به قول و قرار های گذشته اش مبنی بر 
اختصاص اعتباراتی برای برگزاری رقابت ها عمل 
کردن  کمک  کار  این  از  منظور  هرگز  و  کند 

نیست.
کمک  عنوان  به  چیزی  ما  افزود:  قرایی 
نمی خواهیم، قرار شد با یک عزت و احترامی، 
خصوصا برای برگزاری رقابت ها مبالغی در نظر 
استان کرمان هزینه  فوتبال  تا در  گرفته شود 

شود.
برنامه  هزینه ها  این  روی  ما  کرد:  تصریح  او 
صورت  به  داریم  اکنون  هم  و  ایم  کرده  ریزی 
شبانه روزی کار می کنیم تا عدالت در فوتبال 
برقرار باشد و بر این اساس، حتی کسانی که 
در ریگان و جنوب نیز هستند بتوانند پس از 
کرمان،  تیم های مس  ترکیب  در  استعدادیابی 
مس رفسنجان و گل گهر سیرجان قرار گیرند.

گل گهر در خانه مغلوب شد

یک کرمانی عضو کمیته داوران فدراسیون فوتبال شد

دادستان عمومی و انقالب کرمان گفت: برای مقابله 
با اقدامات ضد امنیتی و تامین امنیت، اعضای باند 
گوریل وحشت آفرین کمتر از یک ساعت با تالش 

پلیس و مجموعه قضایی دستگیر شدند.
باشگاه  های  استان  گروه  خبرنگار  گزارش  به 
خبرنگاران جوان از کرمان،  ساالری دادستان عمومی 
و انقالب کرمان گفت: در پی ورود جمعی از اراذل 
دستگی  سر  به  قمه  و  سرد  با سالح های  اوباش  و 
فردی به نام مستعار گوریل به شرکت رفاه کرمان و 
ایجاد نا امنی رعب و وحشت در این فروشگاه برای 
افراد  این  توسط  اموال  تخریب  و  مردم  و  مشتریان 
این  این مجرمین و پخش تصاویر  و متواری شدن 
حمله و تهاجم در فضای مجازی، مامورین انتظامی 
شهرستان کرمان با دستورات و احکام قضایی وطی 
به  باند  این  سردسته  هماهنگ  و  ویژه  عملیات 
ساعت  یک  از  کمتر  را  جرم  شرکاء  سایر  همراهی 
تحویل  و  دستگیر  شان  مخفیگاه  در  و  شناسایی 

دادسرا نموده اند.
کرمان  شهرستان  پلیس  اقتدار  با  افزود:  ساالری   

با تعیین  نفر مهاجم متهاجر دستگیر و  هر شش 
بازپرس ویژه از سوی این دادسرا و با توجه به ایجاد 
و  قمه  حمل  و  شهروندان  بین  در  هراس  و  رعب 
امنیت  علیه  اقدام  برای  باند  تشکیل  و  سالح سرد 
مردم و فضای کسب و کار به این افراد اتهام اقدام 
علیه امنیت داخلی کشور و محاربه تفهیم و با قرار 

بازداشت موقت در بازداشت قرار دارند.
بیان  ادامه  در  کرمان  انقالب  و  عمومی  دادستان 
کرد: اعضای این باند سابقه زور گیری، اخاذی، صرف 
مشروبات الکلی و تهدید را در سوابق اتهامی خود 
و مخل  زورگیر  افراد  از  باند  این  و سردسته  داشته 
امنیت جامعه است.  ساالری در پایان ضمن تقدیر 
از زحمات فرماندهی پلیس شهرستان کرمان در امر 
افزود:  مذکور  باند  متهمین  دستگیری  و  شناسایی 
دستگاه قضایی به همراهی مجموعه مقتدر پلیس 
اجازه نخواهد داد فضای امن جامعه و امنیت مردم و 
شهروندان  توسط جمعی اراذل و اوباش مورد تعرض 
قرار گرفته و در این زمینه با قاطعیت عمل خواهد 

نمود

باند گوریل وحشت آفرین در کرمان دستگیر شدند

خبر

آگهی نوبتی سه ماهه دوم سال 1398 ثبت اسناد و 
امالک گلباف 

و  اسناد  ثبت  قانون   12 ماده  موجب  به  وسیله  بدین 
مربوطه  نامه  آیین   59 و   54 اصالحی  مواد  و  امالک 
از  موادی  حذف  و  اصالح  قانون   2 ماده   4 تبصره  همچنین  و 
 1398 سال  دوم  ماهه  سه  در  المالک  مجهول  امالک  ثبت   قانون 
)تیر، مرداد، شهریور( بخش 27 کرمان تقاضای ثبت آنها پذیرفته شده است 
به ترتیب شماره پالک اصلی و فرعی هر یک از امالک ثبت بشرح ذیل 

آگهی می گردد: 
فرزند  گوکی  عاقلی  مهال  بنام  کرمان   27 بخش  اصلی   -  742 پالک  1ـ 
در  واقع  خانه  یکباب  ششدانگ   2980331554 شناسنامه  شماره  به  مهدی 

گلباف خیابان ولیعصر محله شاهپری به مساحت ششدانگ 467 متر مربع 
2- پالک 8 فرعی از 2528 - اصلی بخش 27 کرمان بنام علی حسنی پور 
فرزند حسین به شماره شناسنامه 320 ششدانگ یکیاب خانه واقع در گلباف 

خیابان منتظری محله سرگداره به مساحت ششدانگ 645/23 مترمربع 
3- پالک یک فرعی از 3626 - اصلی بخش 27 کرمان بنام محمد عاقلی 
گوکی فرزند علی به شماره شناسنامه 302 ششدانگ یکباب خانه واقع در 
گلباف خیابان منتظری کوچه شهید خالقی به مساحت ششدانگ 323/29 

مترمربع 
یا  )حقیقی  اشخاصی  یا  شخص  چنانچه  ثبت  قانون   16 ماده  باستناد  لذا 
حقوقی( نسبت به امالک تقاضای ثبت شده در این آگهی اعتراض داشته 
نشر آگهی حداکثر ظرف مدت 90 روز  اولین  تاریخ  از  توانند  باشند می 

اعتراض خود را کتبا به اداره ثبت  اسناد و امالک گلباف تسلیم و رسید 
دریافت نمایند ضمنا طبق تبصره 2 ماده واحده قانون مربوط به اعتراضات 
تاریخ  از  ماه  بایستی ظرف یک  معترض  ثبتی مصوب 1373  های  پرونده 
تسلیم اعتراض به اداره ثبت درخواست الزم را نیز به دادگاه صالح تقدیم 
نوبت اول آگهی  انتشار  از  قبل  تقاضا کننده و دیگری  بین  نمایند چنانچه 
دعوی دادگستری در جریان باشد طبق ماده 17 قانون ثبت طرف دعوی می 
بایست ظرف مدت مذکور گواهی دادگاه مشعر بر جریان دعوا از دادگاه 

اخذ و به این اداره ارائه نماید واال حق وی ساقط خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول:98/8/1 تاریخ انتشار نوبت دوم: 98/9/2

1064 م/الف
محمد مقصودی - رئیس ثبت اسناد و امالک گلباف

 آگهی مزایده مال منقول نوبت اول 
نظر  در  کرمان  دادگستری  حقوقی  احکام  اجرای  مزایده  دایره 
شعبه  احکام  اجرای   970668 کالسه  پرونده  خصوص  در  دارد 
تن   3 کانله  چهار  غربال  دستگاه  یک   - کرمان  حقوقی  اول 
نوار  در ساعت 3- یک دستگاه  تن   6 پسته  2- یک دستگاه خشک کن 
رسمی  کارشناس  توسط  که  اسدی  فرهاد  آقای  به  متعلق  متری   5 نقاله 
شده  ارزیابی  ریال(  میلیون  )هفتصد   700/000/000 ارزش  به  دادگستری 
است را از طریق مزایده بفروش برساند جلسه مزایده برای روز دوشنبه مورخ 
های  مزایده  اتاق  درمحل  دادسرا  نماینده  با حضور  11 صبح  ساعت   98/08/20
اجرای احکام حقوقی دادگستری کرمان برگزار می گردد. لذا کسانیکه تمایل به 
شرکت در جلسه مزایده دارند می توانند تا 5 روز قبل از تاریخ برگزاری مزایده 

از مذکور واقع در کرمان - روستای کریم آباد آبنیل، تلمبه لیالند بازدیدنمایند و 
مبلغ 70/000/000 ریال  به  مبلغ کارشناسی  بانضمام 10 درصد  را  پیشنهاد خود 
به  کرمان  دادگستری  سپرده  حساب   97341010055501250 واریز  شناسه  با 
قبل  تا  بسته  پاکت درب  در  و  واریز  ملی  بانک  نزد  شماره 2171293951000 
تحویل  دادگستری کرمان  احکام حقوقی  اجرای  به  مزایده  برگزاری جلسه  از 
نمایند و برنده مزایده کسی خواهد بود که باالترین قیمت را پیشنهاد داده باشد 
و در صورت انصراف برنده مزایده 10 درصد مبلغ واریزی به نفع دولت ضبط 
خواهد شد. برنده مزایده بایستی نسبت به واریز مابه التفاوت مبلغ کارشناسی تا 

مبلغ پیشنهادی در روز مزایده اقدام نمایند. 499 م/الف
 دادورز برگزار کننده مزایده های اجرای احکام حقوقی 
دادگستری کرمان ـ شیروانی 

قلیان؛ نقطه 
شروع اعتیاد !

آگهی مزایده مال منقول نوبت اول 
دایره مزایده اجرای احکام حقوقی دادگستری کرمان در نظر 
دارد در خصوص پرونده کالسه 980069 اجرای احکام شعبه 
باختری  مقداد  آقای  به  متعلق  پیوست  لیست  شرح  به  کرمان  حقوقی  اول 
ریال   468/550/000 ارزش  به  دادگستری  رسمی  کارشناس  توسط  که 
برای  مزایده  جلسه  برساند  بفروش  مزایده  طریق  از  را  است  شده  ارزیابی 
نماینده دادسرا  با حضور  روز چهارشنبه مورخ 98/08/22 ساعت 9 صبح 
در محل اتاق مزایده های اجرای احکام حقوقی دادگستری کرمان برگزار 
می گردد. لذا کسانیکه تمایل به شرکت در جلسه مزایده دارند می توانند 
تا 5 روز قبل از تاریخ برگزاری مزایده از مذکور واقع در کرمان - خیابان 
شهداء - کوچه 29 منزل آقای حسین فالح بازدید نمایند و پیشنهاد خود 
را به انضمام 10 درصد مبلغ کارشناسی به مبلغ 46/855/000 ریال با شناسه 
واریز 98387070006001283 حساب سپرده دادگستری کرمان نزد بانک 
از  قبل  تا  بسته  پاکت درب  در  و  واریز  به شماره 2171293951000  ملی 
برگزاری جلسه مزایده به اجرای احکام حقوقی دادگستری کرمان تحویل 
نمایند و برنده مزایده کسی خواهد بود که باالترین قیمت را پیشنهاد داده 
نفع  به  واریزی  مبلغ  درصد   10 مزایده  برنده  انصراف  در صورت  و  باشد 
دولت ضبط خواهد شد. برنده مزایده بایستی نسبت به واریز مابه التفاوت 

مبلغ کارشناسی تا مبلغ پیشنهادی در روز مزایده اقدام نمایند.492 م/الف
دادورز برگزار کننده مزایده های اجرای احکام حقوقی 
دادگستری کرمان - شیروانی 

مدیرمحترم واحد اجرای احکام شعبه 1 دادگاه عمومی و 
حقوقی شهرستان کرمان 

شماره  کارشناسی  ابالغیه  به  عطف  احترام  با  علیکم،  سالم 
غالمعباس  اینجانب  عالی،  جناب  دستور  اجرای  در   9810103463000707
یزدان شناس کارشناس رسمی دادگستری در تاریخ 98/07/01 در منزل آقای 
با  و  کرمان  )زریسف(  شهدا  خیابان   29 شماره  کوچه  در  واقع  فالح  حسین 
از قطعات مندرج در لیست صورتجلسه تحویل  ایشان و آقای شیردل  حضور 
اموال تاریخ 98/02/25 موضوع پرونده شماره 980069 آن اجرا بازدید معمول 
و براساس قیمت روز قطعات در بازار لوازم یدکی و مطابق با لیست تنظیمی، 

قیمت پایه آنها تعیین و برابر جدول زیر به حضورتان تقدیم می گردد:
ردیف/ نوع قطعه / تعداد/ قیمت پایه به ریال 

1/ چراغ جلو ریو / 6 عدد/ 9/800/000
2/موتور شیشه باالبر ریو / 3 عدد / 4/5000/000

3/ واشر سرسیلندر ریو/ 4 عدد / 4/600/000
4/ انگشتی تیبا / 22 عدد/ 11/000/000

5/ سوپاپ تیبا ساوه / 3 دست/ 5/000/000
6/ سوپاپ ریو/ 1دست / 2/8000/000

7/ کمک عقب ریو / 3 دست / 7/500/000
8/ کمک جلو تیبا عظام / 4 عدد/ 7/000/000

9/ کالچ کامل ریو عظام / 2 عدد/ 7/000/000
10/ پیستون تیبا/ 2دست / 4/4000/000

11/ پیستون ریو عظام / 3دست / 3/500/000
12/ گیت کالچ سایپا تیبا / 2 دست/ 2/200/000

13 واترپمپ ریو هیپو/ 3 عدد/ 9/000/000

14/ بلبرینگ تایم ریو / 4 دست / 800/000
15/ گیت کالچ سایپا ریو/ 1 دست / 5/000/000

16/ گیت کالچ والو پراید / 2دست / 8/000/000
17/ رینگ موتور ریگ ریو/ 4 دست / 8/000/000
18/ گیت کالچ والو ریو / 3 دست / 17/000/000
19/چراغ جلو تیبا موتور دار / 6 عدد / 9/000/000

20/ چراغ جلو تیبا بدون موتور / 2عدد/ 2/400/000
21/ تسمه تایم ریو / 2عدد/ 4/000/000

22/ میل پلوس کوتاه و بلند ریو/ 2 عدد/ 7/500/000
23/ آئینه بغل ریو چپ و راست /8 عدد/ 9/600/000

24/ گلگیر ریو / 2عدد/ 8/400/000
25/ درب صندوق تیبا/ 1 عدد/ 4/100/000

26/ سپر عقب تیبا/ 4عدد/ 7/000/000
27/ سپر جلو ساینا/ 2 عدد/ 6/500/000

28/ سپر عقب تیبا 2/ 3 عدد/ 5/400/000
29/ دیاق سپر جلو و عقب تیبا / 4عدد/ 6/000/000

30/ دیاق سپر ریو/ 3 عدد/ 6/000/000
31/ گیربکس کامل ریو/ 1 عدد/ 45/000/000

32/ رادیاتور کولر تیبا / 2 عدد/ 6/000/000
33/ رادیاتور آب ریو / 2عدد/ 5/700/000
34/ رادیاتور آب تیبا/ 2عدد/ 3/400/000

35/ کمک جلو تیبا ریو/ 2 عدد/ 3/100/000
36/ میل پلوس بلند ریو /1 عدد/3/850/000

37/ طبق تیبا ریو/ 6 عدد/ 4/800/000
38/ ترمز عقب ریو/ 2 دست / 4/800/000

39/ موترر فن کامل تیبا / 2 عدد/ 2/600/000
40/موتور فن ریو/ 2 عدد/ 4/400/000

41/ فنر ریو/ 9 عدد/ 6/700/000
42/ چراغ خطر ریو سناکو 4عدد/ 4/800/000

43/ چراغ خطر ریو گت / 4 عدد / 4/000/000
44/ آئینه برقی تیبا / 4عدد/ 3/400/000

45/ آئینه برقی ساینا / 3 عدد/ 5/600/000
46/ چراغ جلو ریو گت / 2 عدد/ 2/600/000

47/ سر پلوس ریو / 6 عدد/ 9/900/000
48/ آئینه برقی تیبا / 4عدد/ 3/400/000

49/ زه اطراف ریو / 10 دست / 4/000/000
50/ باک بنزین تیبا / 2 عدد/ 2/400/000

51/دیاق رادیاتور تیبا / 3 عدد/ 3/600/000
52/ لنت جلو و عقب ریو / 28 دست / 18/000/000

53/ لنت جلو و عقب تیبا / 15 دست / 7/500/000
54/ موتور شیشه باالبر تیبا/ 3 عدد / 6/600/000

55/ اکسل عقب ریو / 1عدد/ 5/400/000
56/ سگدست تیبا/ 7 عدد/ 5/600/000

57/ رام زیر موتور / 5 عدد/ 3/500/000
58/ آیینه تیبا دستی/ 3 عدد/ 1/200/000

59/ واترپمپ ریو/ 4 عدد/ 8/000/000

60/ سیلندر ترمز جلو تیبا / 4عدد/ 4/000/000
61/ چراغ جلو ریو سناکو  2عدد/ 3/000/000

62/ چراغ خطر ساینا/ 2عدد/ 2/400/000
63/ چراغ جلو ریو / 2 عدد/ 3/000/000
64/ چراغ جلو تیبا / 2عدد/ 2/400/000
65/ پمپ ترمز تیبا / 3 عدد/ 5/200/000

66/ انباری اگزوزریو / 2عدد/ 3/000/000
67/ انباری اگزوز تیبا / 1عدد/ 1/200/000

68/ پروژکتور ریو/ 2 عدد/ 1/200/000
69/ وایر ریو / 10 دست / 8/000/000

70/ درب جلو تیبا / 2عدد/ 9/000/000
71/ درب عقب تیبا / 1عدد/ 4/500/000
72/ پمپ بنزین ریو/ 2 عدد/ 6/000/000

73/ دیسک چرخ تیبا/ 6 عدد/ 3/600/000
74/ گیت کالچ پراید والو/ 1 دست / 3/800/000
75/ گیت کالچ سایپا تیبا / 1 دست /5/800/000
76/ گیت کالچ تیبا عظام/ 1 دست / 3/800/000

77/ گیت کالچ ساینا / 1دست / 7/500/000
78/ گیت کالچ ریو عظام / 1 دست / 3/500/000

79/ چراغ جلو تیبا بدن موتور / 4 عدد/ 4/800/000
جمع مبالغ پایه قطعات/ 468/550/000

می  مخصوص  بندی  بسته  و  پوشش  ودارای  نو  قطعات  تمام  اینکه  توضیح 
باشند.
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گزارش »کرمان امروز« از وضعیت مدیریت گردشگری در آثار باستانی پُربازدید کرمان که اسف بار است؛

چند سالی است که مردم و مسئوالن استان کرمان متوجه 
و  اند  شده  گردشگری  پُرعیار  و  عیب  بی  طالی  اهمیت 
تکاپو و انتقادات در این زمینه بیشتر شده است. متاسفانه 
در چند دهه اخیر صنعت سبز و بی ضرر گردشگری در 
استان کرمان با وجود استعداد ویژه ای که دارد مورد توجه 
زیرساخت  بودن  ضعیف  موجب  امر  همین  و  است  نبوده 
از قالع اردشیر و دختر که در  های این مهم شده است. 
60 سال گذشته بیشترین میزان تخریب را تجربه کردند 
تا دیگر آثار باستانی در کرمان که به رغم بازسازی و مرمت 
زیرساختهای  از  یکی  متاسفانه  ندارند.  ای  کننده  بازدید 
ضعیف در شهر کرمان، اقامتگاه است که از لحاظ تعداد و از 
لحاظ جاذبه های سنتی در ضعیف ترین حالت ممکن است. 
البته در چند سال اخیر خانه های بومگردی و اقامتگاه های 
سنتی استان کرمان پیشرفت های زیادی داشته است که 

نسبت به استان های مجاور هیچ به نظر می رسد.
که  است  این  موفقیت  عدم  و  ضعف  این  دالیل  از  یکی 
و عوامل  باستانی یک مدیریت دولتی است  آثار  مدیریت 

به  دارند.  گونه  کارمند  رفتاری  ها  مکان  این  در  حاضر 
عنوان مثال می توانم به رستوران حمام وکیل اشاره کنم 
دیر  آن  کارمندان  اما  است،  ارزشمند  بسیار  پتانسیلی  که 
امتحان کنید و یک  توانید  آیند و زود می روند. می  می 
روز حوالی ساعت دو بعد از ظهر که زمان استاندارد ناهار 
کنید،  مراجعه  مجموعه  این  به  است  ایران  در  خوردن 
جالب  ندارند.  غذایی  هیچ  تقریبا  که  شد  خواهید  متوجه 
بار رصد کردم و متوجه شدم که  بنده یک  اینجاست که 
آن روز تعداد کمی مهمان داشتند و دلیل کم بودن غذا، 
تهیه کم است. با یکی از این کارمندان هم صحبت شدم 
و از وی دلیل را پرسیدم که او اینگونه پاسخ داد: »با این 
حقوقی که می دهند توقع داری تا ساعت 4 غذا بدهیم؟ 
ما کم درست می کنیم که اینجا خیلی شلوغ نشود و اگر 
توریستی هم آمد جلویش چایی می گذاریم و چندتا عکس 
می گیرد و می رود. دلیلی ندارد خودمان را اذیت کنیم، 
تازه به ما گفته اند می توانید ساعت 3 بروید، مگر ما چه 
مرد  این  های  داریم؟«  صحبت  کارمندان  دیگر  با  فرقی 
میانسال منطقی است، نکته ای که منطقی نیست، مدیریت 
دولتی گونه این محل است. به جای آنکه به درآمدهای این 
رستوران زیبا فکر کنند به چشم یک اداره به آن نگاه می 
کنند. نمی دانم شاید اگر آن را به بخش خصوصی بدهند 
است  واضح  که  ای  نکته  اما  شود،  حاصل  بهتری  نتیجه 
اگر  این شرایط ما داریم فرصت سوزی می کنیم، زیرا  با 

مکان  این  به  ایرانی  غذای  طعم  چشیدن  برای  توریستی 
و  نمی کند  توصیه  به دیگر گردشگران  را  یقینا آن  بیاید 

اینگونه است که کرمان، کرمان است و یزد، یزد!
در راه رفتن به این رستوران حدود ساعت یک بعد از ظهر 
یک روز تعطیل که مناسبتی مذهبی نبود، قصد تماشای 
با صحنه ای که  را کردم که متاسفانه  حمام گنجعلیخان 
رو شدم.  به  رو  اول مشاهده می کنید  در عکس  صفحه 
درب بسته با قفلی بزرگ! باورم نمی شد که چنین صحنه 
از مهمترین  یکی  ورودی  و در  تعطیل  روز  را در یک  ای 
آثار باستانی این شهر مشاهده می کنم. آنقدر متعجب و 
عصبانی شدم که همسرم متوجه این تغییر شدید در من 
شد. از یکی از دستفروشان آن حوالی پرسیدم که این مکان 
چه  بپرسی  بهتره  گفت:  که  است  تعطیل  هایی  روز  چه 
روزهایی باز است!  یعنی آنقدر درب این شاهکار معماری 
باز  بسته است که این دستفروش نمی داند چه روزهایی 
است! از وی که صنایع دستی می فروخت پرسیدم اوضاع 
فروش اینجا چگونه است که او هم به کم کاری های مکان 
های تاریخی اشاره کرد و میزان درآمدش را به فعالیت های 

گردشگری وابسته دانست.
بنده حقیر همواره درباره وضعیت نابسامان گردشگری در 
نمی شد که چنین  باورم  اما هیچگاه  ام،  زده  قلم  کرمان 
صحنه ای را ببینم و نمی دانستم که اوضاع اینقدر وخیم 
است. اینکه ما در جلسات با استاندار و مدیر میراث فرهنگی 

درباره رونق دادن به گردشگری سخن به میان بیاوریم و 
از سویی چنین رفتارهایی باشد اندکی مضحک است. انگار 
فضایی صحبت کنیم درحالی که هنوز  درباره سفینه  که 
آفتابه مفقود است!  به نمایندگی از فعاالن رسانه ای استان 
از  باره  این  در  استاندار محترم کرمان می خواهیم که  از 

مدیران مربوطه پاسخ بخواهند و دلیل این رخوت ویرانگر 
برای  درآمدزایی  درباره  جلسات  در  اینکه  شوند.  جویا  را 
استان سخن بگوییم و همین اندک درآمد را هم نابود کنیم 
با نفس توسعه و پیشرفت مغایرت دارد. به امید فردایی که 

در آن شاهد سرمایه سوزی نباشیم!

گردشگری استان تعطیل است؟
  درب بسته حمام گنجعلیخان که یکی از مهم ترین آثار باستانی و پُر بازدید کرمان است و ساعات کاری عجیب کارمندان 

در حمام وکیل نشان می دهد که گویا مدیریت گردشگری کال با تعطیلی میانه خوبی دارد و...

سرویس اجتماعی کرمان امروز

از کاوش و جستجو لذت  بوده و  تاریخ  اگر عاشق 
می برید، این شغل ایده آل شماست.

و  تاریخی  یادمانهای  و  گذشتگان  آثار  در  مطالعه 
بازسازی  و  ملی  هویت  شناسایی  در جهت  باستانی 
فرهنگهای باستانی را باستان شناسی گویند. روشن 
کردن گذشته هر جامعه از جهت مسائل اقتصادی، 
عهده  بر  مذهبی  یا  و  سیاسی  اجتماعی،  فرهنگی، 
هر  تاریخی  های  پیشینه  است.  شناسی  باستان 
کشوری میراث آن و زمینه ای برای جذب توریست 

به آن می باشند.
باستان شناس محققی است  که  شواهد الزم  را برای  
تحقیقات  خود را از طریق  بررسی  ، پژوهش  و کاوش  
در نقاط  مختلف  جهان  که  روزی  محل  تردد، سکونت  
یا هر نوع  فعالیت  انسانی  بوده  است ، به  دست  می آورد  
خود  یافته های   براساس   را  گذشته   تا  دارد  سعی   و 
بازسازی  کند. او با مطالعه مکان ها و اشیای قدیمی، 
از زمان های گذشته هر سرزمینی  چیزهای زیادی 
استخراج می کند. باستان شناس می تواند در یک 
یا  شناسی(،  ایران  مانند   ( خاص  جغرافیایی  زمینه 
و  دوره هخامنشی(  )مانند  تاریخی خاص  دوره  یک 
یا یک نوع اشیای باستانی )مانند سفالگری( تخصص 

داشته باشد.
به طور کلی کار باستان شناس سه مرحله دارد :

 – باستانی  آثار  های  مکان  شناسایی  و  کشف   •
های  روش  کمک  به  شناس  باستان  مرحله  این  در 
از  استفاده  بناها،  ویرانه  از  استفاده  مانند  مختلفی 
تاریخی،سفرنامه ها  اطالعات موجود در کتاب های 

و...، مکان های تاریخی را شناسایی می کند.
• کاوش و حفاری – این مرحله مهم ترین و مشکل 
ترین بخش کار باستان شناس است. او در کاوش و 
حفاری، از کلیه دانش، تجربیات و مهارت های خود 
استفاده می کند. در این مرحله دقت و صبر بسیار 
مهم است زیرا ممکن است با انجام اشتباه کوچکی، 
صدمه بزرگی به آثار و بناهای تاریخی در حال کاوش 

وارد شود.
• استخراج و تنظیم اطالعات – در این مرحله اشیا 
ویژگی  بررسی  با  و  استخراج  شده  کشف  بناهای  و 
بدست  آنها  تاریخی  اطالعات  آنها،  مشخصات  و  ها 
می آید. برای تعیین قدمت آنها معموال از راه های 
مختلفی از جمله بررسی سکه یا کتیبه ای که همراه 
آنها بوده، روش الیه نگاری )بررسی الیه های زمینی 

که آثار در آن بوده اند( و... استفاده می کنند.
های  حوزه  از  بسیاری  مانند  شناسی  باستان 
نیست.  هدفمند  کشور  در  تحقیقاتی  و  پژوهشی 
حفاری و کاوش های تحقیقاتی بسیار کم انجام می 
شود. اکثر کاوشها،کاوشهای نجاتبخشی است. به این 
معنا که یک منطقه تاریخی که بر اساس گمانه زنیها، 
دارای شرایط کاوش و باستانشناسی است در معرض 
خاطر  به  مورد  این  گاها  که  گیرد  می  قرار  خطر 
گروه  لذا  آید.  می  پیش  و...  جاده  سد،  پل،  ساخت 
برای کاوش و نجات آثار باستانی اعزام می شوند و 
کلیه آثار مکشوفه، شامل سفال و طال و... را به موزه 

منتقل می کنند.
باستان  توسعه  و  رشد  در  مهم  موارد  از  یکی 
شناسی در کشور، لزوم وجود ارتباطات بین المللی با 
متخصصان و دانشمندان این حوزه می باشد. در سال 
این  سیاسی،  جمله  از  مختلف  دالیل  به  اخیر  های 

روابط به حداقل و در حد صفر رسیده است.
باستان شناس باید ذهنی پویا و جستجوگر، دقت 
باال و توجه زیادی به جزئیات داشته باشد. برخی از 
ابزاری که در حین کار باستان شناس از آنها استفاده 
می کند شامل کلنگ ، بیل ، بیلچه ، برس ، قلم ، 
طناب و بند ، قطب نما ، شابلون ، شاغول ، دوربین 
عکاسی ، فیلم برداری و نقشه برداری ، لوازم طراحی 

و ...
وقت  تمام  صورت  به  باید  معموال  شناس  باستان 
کاوش،  و  حفاری  عملیات  هنگام  به  البته  کند.  کار 
تعیین ساعت معنایی ندارد و باستان شناس تا اتمام 
به نوع  او بسته  کار معموال مشغول است. محل کار 
کار، متنوع است و می تواند ادارات و آزمایشگاه های 
شرایط  در  و  بیرونی  فضاهای  یا  و  ها  موزه  مرتبط، 

مختلف آب و هوایی باشد.
نیاز،  مورد  مهارت  و  دانش  وظایف،  با  ادامه  در 
و  کار  بازار  شغل،  به  ورود  نحوه  و  الزم  تحصیالت 
فرصت شغلی ،میزان حقوق و درآمد باستان شناس 

و برخی از باستان شناسان معروف آشنا می شوید.
وظایف باستان شناس

شناس  باستان  وظایف  تخصص،  نوع  به  بسته 
عبارتند از :

با  مطالعه  برای  باستانی  های  مکان  شناسایی   •
برداری  نقشه  از روش های عکاسی هوایی،  استفاده 

و...
• شرکت در برنامه های کاوش )و گاهی حفاری( به 

عنوان عضوی از یک گروه
از  شده  یافت  اشیای  و  ها  مکان  درباره  گزارش   •
طریق عکاسی، نقشه کشی و یا یادداشت های دقیق 

با جزئیات کامل
• بررسی و دسته بندی اشیای یافته شده

برای  آزمایشگاهی  ابزار  و  تجهیزات  از  استفاده   •
بررسی اشیای یافت شده

• استفاده از کامپیوتر برای شبیه سازی مکان های 
باستانی

و  نتایج تحقیقات  از  ارائه گزارشات الزم  و  تهیه   •
بررسی ها

باستانی  آثار  گذاشتن  نمایش  به  و  بندی  دسته   •
در موزه ها

کارهایی  به  است  ممکن  همچنین  شناس  باستان 
کار  با  مرتبط  مطالب  نوشتن  تحقیقات،  انجام  مانند 
یا  و  کتاب  نوشتن  و مجالت،  ها  روزنامه  برای  خود 

تدریس در دانشگاه ها بپردازد.
مهارت و دانش مورد نیاز باستان شناس

• ذهنی پویا و کاوشگر همراه با قدرت تجسم خوب
• دقت و توجه به جزئیات

به  سازماندهی-  و  ریزی  برنامه  های  مهارت   •
خصوص وقتی سرپرستی گروهی از باستان شناسان 

را بر عهده داشته باشد.

• مدیریت زمان و توانایی انجام کارها در موعد مقرر
• داشتن پشتکار و استقامت

• توانایی کار تیمی یا رهبری یک تیم
• مهارت های ارتباطی خوب

• توانایی نوشتن گزارشات
• آشنایی با زبان انگلیسی

مورد  در  جغرافیایی  و  تاریخی  اطالعات  داشتن   •
ایران و کشورهای همسایه

• توانایی کار با کامپیوتر و اینترنت
سخت  شرایط  در  کار  برای  مناسب  بدنی  توان   •

آب و هوایی
• داشتن عالقه به طبیعت و کار در آن

تحصیالت الزم و نحوه ورود به شغل باستان شناس
و  دانش  کسب  برای  شغل  این  به  مندان  عالقه 
در  شناسی  باستان  رشته  در  باید  الزم  تخصص 
ادامه  امکان  کنند.  تحصیل  کشور  های  دانشگاه 
دانشگاه  در  دکتری  مقطع  تا  رشته  این  در  تحصیل 
های  دوره  گذراندن  ضمنا  دارد.  وجود  ایران  های 
مهارت  در کسب  تحصیل  از  بعد  و  کارآموزی حین 

و تخصص بسیار موثر و مفید هستند.
بازارکار و آینده شغلی باستان شناس

شرکت  و  ها  سازمان  در  تواند  می  شناس  باستان 
های مرتبط دولتی و خصوصی مانند سازمان میراث 
فرهنگی، موزه ها کار کند. در صورت داشتن مهارت و 
دانش الزم، می توانید در دانشگاه ها و مراکز آموزشی 
هم تدریس کند. انجام کارهای تحقیقاتی نیز زمینه 

کاری دیگری است که می  تواند در آن وارد شود.
شغل باستان شناسی در کشور با مسایل و مشکالتی 

روبرو است که برخی از آنها عبارتند از  :
• عدم توجه کافی و اهمیت ندادن به حوزه باستان 

شناسی در کشور و نبودن فرصت های شغلی کافی
این  در  المللی  بین  های  همکاری  وجود  عدم   •

بخش با سایر کشورها
• عدم آموزش نرم افزارها و تکنولوژی های جدید 

به دانشجویان این رشته در دانشگاه ها
• عدم توجه به بعد پژوهشی رشته باستان شناسی 

در کشور
به  نسبت  مناسب  دید  و  کافی  شناخت  نبود   •
باستان  هنوز  )برخی  مردم  بین  در  شناس  باستان 

شناس را گنج یاب می دانند(

اطالعات دقیقی از میزان استخدام و وضعیت شغلی 
باستان شناسان در ایران در دسترس نمی باشد. به 
دلیل اینکه در کشوربه باستان شناسی اهمیت الزم 
باستان  فعالیت  برای  الزم  شرایط  و  شود  نمی  داده 
فراهم  تقریبا  و خصوصی  به صورت شخصی  شناس 
نیست، فرصت های شغلی در آن بسیار کم بوده و به 

چند سازمان دولتی مرتبط محدود می شود.
اندکی شرکت خصوصی  تعداد  اخیر  در سال های 
تاسیس شده اند که کار حفاری و کاوش را با مجوز 
سازمان میراث فرهنگی، انجام می دهند که این می 

باستان  شغلی  های  فرصت  افزایش  جهت  در  تواند 
شناسی امیدوارکننده باشد.

در مجموع رقابت برای یافتن شغل در این بخش 
بسیار زیاد و سخت است.

برخی  در  شغل  این  استخدام  وضعیت 
کشورهای جهان

میزان  دهد  می  نشان  ها  بینی  پیش   - آمریکا 
تا   ۲0۱0 های  سال  بین  شناسان  باستان  استخدام 
۲0۲0، رشد۲۱ درصدی خواهد داشت. در حالی که 
می  ۱4درصد  مشاغل  همه  برای  رشد  این  متوسط 

باشد.
میزان درآمد باستان شناس

آمار دقیقی از میزان حقوق و درآمد باستان شناس 
در کشور وجود ندارد. باستان شناسی که در بخش 
کند،  می  کار  فرهنگی  میراث  سازمان  مانند  دولتی 
حقوق  کشوری  خدمات  مدیریت  قانون  با  مطابق 
دریافت می کند. اما باستان شناسانی که در بخش 
خصوصی ، که بسیار محدود نیز است ، فعالیت دارند، 
با توجه به میزان مهارت و تخصص و توافقی که با 

کارفرما صورت گرفته، درآمدهای متفاوتی دارند.
از  برخی  در  شناس  باستان  درآمد  میزان 

کشورهای جهان
آمریکا - متوسط درآمد ساالنه این شغل ۵4.۲30  
سال  در  دالر(   33.۸40 مشاغل  همه  )برای  دالر 

با آخرین آمارها در سال ۲0۱3،  ۲0۱0 و مطابق 
۵6.۲00 دالر بوده است.

برای  این شغل  انگلستان - متوسط درآمد ساالنه 
با  افراد  برای  و  دالر   ۲4.000 حدود  کار  تازه  افراد 

تجربه46.000 دالر می باشد.
شخصیت های مناسب شغل باستان شناس

عوامل  درست،  و  صحیح  شغل  انتخاب  یک  در 
مختلفی از جمله ویژگی های شخصیتی، ارزش ها، 
عالیق، مهارت ها، شرایط خانوادگی، شرایط جامعه و 
... برای هر فرد باید در نظر گرفته شوند. یکی از مهم 
باشد.  می  شخصیتی  های  ویژگی  عوامل  این  ترین 
شناخت درست شخصیت هر فرد فرآیندی پیچیده و 
محتاج به تخصص و زمان کافی است. البته هر فردی 
ویژگی های منحصربه فرد خود را دارد، حتی افرادی 
که به نوعی تیپ شخصیتی مشابه دارند، باز هم در 

برخی موارد با یکدیگر متفاوت هستند.
های  تیپ  از  موفقی  افراد  همیشه  کلی  طور  به 
نمی  و  هستند  مشاغل  تمام  در  مختلف  شخصیتی 
توان دقیقا اعالم کرد که فقط تیپ های شخصیتی 
خاصی هستند که در این شغل موفق می شوند. اما 
طی تحقیقاتی که صورت گرفته تیپ های شخصیتی 
ای که برای این شغل معرفی می شوند، عموما این 
کار را بیشتر پسندیده و رضایت شغلی بیشتری در 

آن داشته اند.

 باستان شناسی چیست و باستان شناس کیست؟

به قلم
 محمد فتح نجات

آگهی فراخوان مناقصه )نوبت اول(
 فراخوان مناقصه

 کرمانادارٌ کل راٌ ي شُرسازی استان  وام مىاقصٍ گسار
 57777291991شىاسٍ ملی  -9759966167کد پستی  -ري بٍ ريی سٍ راٌ فارابی -بلًار شُید صديقی -کرمان وشاوی

 برآيرد تضمیه شرکت در مىاقصٍ َمراٌ با ارزیابی کیفیمرحلٍ ای  یکمىاقصٍ عمًمی 

مدت  مًضًع نشمارٌ فراذًا
 مباوی مبلغ )ریال( مبلغ )ریال( وًع )ريز(

2769771175777559 

ارائٍ ذدمات حرفٍ ای مالی، 
حسابداری، کىترلی ي وظارتی در 

چارچًب قًاویه ي مقررات ي اصًل ي 
استاوداردَای متدايل حسابداری ادارٌ 

 کل راٌ ي شُرسازی استان کرمان

171 
بر اساس آییه 
وامٍ تضمیه 

معامالت 
 ديلتی 

     1ر965ر677ر777     277ر777ر777
بر اساس مصًبٍ شمارٌ 

/َـ مًرخ 9517/69
َیات محترم  27/71/5169

 سازمان ملی زمیه ي مسكه

دریافت 
 اسىاد

 www.setadiran.irساماوٍ تدارکات الكتريویكی ديلت  محل
 یک َفتٍت حداقل از تارید وشر آذریه آگُی بٍ مد مُلت

تحًیل 
 پیشىُاد َا

 www.setadiran.irساماوٍ تدارکات الكتريویكی ديلت  محل
 دي َفتٍاز آذریه ريز مُلت دریافت اسىاد، بٍ مدت  مُلت

گشایش 
 پیشىُاد َا

 www.setadiran.irساماوٍ تدارکات الكتريویكی ديلت  محل
 طبق اسىاد مىاقصٍ زمان

 


