
یک شرکت معتبر در کرمان نیازمند جذب همکار در حوزه های زیر می باشد:
1( نیروی بازرگانی )حقوق+پورسانت عالی( 5 نفر خانم و آقا

2( نیروی اداری با روابط عمومی باال، آشنا به نرم افزارهای آفیس
 3 نفر خانم

3( نیروی آشنا به برنامه نویسی به زبان ورد پرس و طراحی سایت
 محل کار ارگ جدید بم 2 نفر خانم و آقا 

4( نیروی اجرایی با سابقه در حوزه فعالیت های عمرانی 5 نفر آقا
5( نیروی آشنا به امور حسابداری محل کار رستم آباد نرماشیر

 با حقوق و مزایای باال 1 نفر خانم بومی
متقاضیان واجد شرایط میتوانند جهت دریافت فرم درخواست استخدام 

و ارسال آن صرفا از طریق پیام رسان واتس اپ یا سروش
 به شماره 09210042434 اقدام نمایند.

نیازمندیم
مردم کرمان

   23 سال است 

که واقعیت را در  

»کرمان امروز« می خوانند
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داریم مساله فرهنِگ تولید است. فرهنگ تولید به این معناست که از مسئوالن ارشد گرفته تا مردم مصرف کننده قلبشان برای حمایت از تولید داخلی بتپد و هر کسی به این فکر باشد که چگونه می توان به 

رونق تولید کمک شود، نه اینکه اجناس درجه دو و سه چینی را با برچسب ایرانی فروخت. آفت های این عرصه بسیار است و عزم جدی برای رونق تولید الزم است و....
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اخبار استان

فرهنگی  کانون های  ظرفیت  از  گفت:  کرمان  استاندار 
و هنری مساجد باید برای فعال شدن و رونق محالت 

بهره گرفته شود.
دکتر  کرمان،  استانداری  عمومی  روابط  گزارش  به 
محمدجواد فدائی در دیدار حجت االسالم ارزانی رئیس 
مساجد  هنری  و  فرهنگی  کانون های  هماهنگی  ستاد 
در  موثر  پایگاه های  گذشته،  از  مساجد  کرد:  عنوان 
تربیت و رشد نیروهای انسانی و ظرفیت مهمی برای 

فعالیت های فرهنگی بوده اند. 
از ظرفیت های  استفاده  اینکه رونق و  بر  تاکید  با  وی 
امام  شرایط  و  دانش  روحیه،  ابتکارات،  به  مساجد 
جماعت مسجد وابسته است، بیان کرد: مساجد فعال 
در برگزاری مراسم و برنامه های خاص، عالوه بر جذب 

افراد، موجب رونق مسجد و محله هستند. 
استاندار کرمان فعال بودن کانون های فرهنگی و هنری 
مساجد را مورد تاکید قرار داد و گفت: در کنار اجرای 
و هنری  فرهنگی  کانون های  بودن  فعال  به  اساسنامه  

مساجد باید توجه شود.  
فدائی برگزاری سومین دوره کنگره پیامبر اعظم )ص( 
کرد:  ابراز  و  داد  قرار  اشاره  مورد  را  کرمان  استان  در 
برگزاری این کنگره ها جنبه های مختلفی دارد به ویژه 
اینکه همراه با ارائه مقاله باشد و اعتبار دانشگاهی برای 
آن دیده شود، انگیزه ای برای مشارکت و حضور بیشتر 
و گسترش سطح دانش آن موضوع را فراهم می کنند.

افراد  و  کلیدی  سخنران های  انتخاب  همچنین  وی 
صاحب نظر را مورد تاکید قرار داد.

براساس این گزارش، حجت االسالم حبیب رضا ارزانی 
هنری  و  فرهنگی  کانون های  هماهنگی  ستاد  رئیس 
سومین  برگزاری  از  توضیحاتی  ارائه  به  نیز  مساجد 
پرداخت  کرمان  استان  در  )ص(  اعظم  پیامبر  کنگره 

و بیان کرد: این کنگره می تواند رخداد جهانی باشد.
داشته  توان  در  کانون های مساجد هر چه  افزود:  وی 
انجام  کنگره هایی  چنین  بهتر  برگزاری  برای  باشند 

می دهد و کمک های الزم را خواهد داشت.

استاندار کرمان تاکید کرد:

رونق محالت با فعال شدن کانون های فرهنگی و هنری مساجد

خبر
شهردار کرمان تصریح کرد:

ضوابط مناسب سازی ساختمان ها 

رعایت نشود، پایان کار صادر نمی شود

آیین روز جهانی نابینایان در تاالر بسطامی بوستان مادر برگزار شد.
استان،  بهزیستی  آیین که مدیرکل  این  به گزارش کرمان شهرآن الین، در 
فرهنگی  کمیسیون  رییس  استانداری،  فرهنگی  و  اجتماعی  امور  مدیرکل 
اجتماعی  فرهنگی  معاون  و  کرمان  شهر  اسالمی  شورای  بانوان  و  هنری 
ستاد  تشکیل  به  اشاره  با  کرمان  شهردار  داشتند،  حضور  کرمان  شهردار 
مناسب سازی شهر کرمان گفت: این ستاد که جلسات آن با حضور نمایندۀ 
معلوالن برگزار می شود، مشکالت مربوط به مناسب سازی فضاهای عمومی 
را رصد می کند تا این مشکالت توسط مناطق پنج گانۀ شهرداری برطرف 

شود.
سیدمهران عالم زاده افزود: هم چنین ضوابط استانداردسازی ساختمان های 
عمومی که در شهر ساخته می شود، تدوین و به مناطق پنج گانۀ شهرداری 
این که در  این اساس صادر شود؛ ضمن  بر  تا پروانۀ ساختمانی  ابالغ شده 
صورتی که اشخاص حقیقی و حقوقی که ساختمان عمومی می سازند، این 

ضوابط را رعایت نکنند، پایان کار برای آن ها صادر نخواهد شد.
در  مناسب سازی  ضوابط  رعایت  برای  البته  کرد:  بیان  حال  عین  در  وی 
ساختمان ها، نیاز به فرهنگ سازی داریم تا همه بدانند این حق عمومی بر 

عهدۀ آن هاست.
مدیرکل بهزیستی استان کرمان نیز در این آیین با بیان این که مناسب سازی 
نابینایان  و  برای معلوالن  و تحصیلی  ایجاد دسترسی های شغلی  و  محیط 
سازمان های  و  تشکل ها  حاکمیت،  بر  عالوه  گفت:  است،  حاکمیت  وظیفۀ 

مردم نهاد نیز در این زمینه نقش قابل توجهی ایفا می کنند.
عباس صادق زاده آمار نابینایی در جهان را رو به کاهش دانست، اما در عین 
نفر کودک  نابینایی در دنیا، 19 میلیون  حال گفت: علی رغم کاهش آمار 

نابینا در جهان وجود دارد که آمار نگران کننده ای است.
قابل  نسخ  علم،  و  افتاده  اتفاق  که  پیشرفت های خوبی  به  رغم  افزود:  وی 
توجهی ارایه کرده، اما هنوز آمار افراد نابینا در جامعه زیاد است؛ بنابراین، 
خیرانی که در حوزۀ معیشت و ایاب  و  ذهاب نابینایان کار می کنند، بهتر 

است تالش حداکثری خود را برای پیشگیری از نابینایی به کار گیرند.
این  در  هم  کرمان  استان  نابینایان  انجمن  مدیره  هیأت  عضو  مهدی زاده، 
آیین با اشاره به اقدامات این انجمن گفت: انجمن نابینایان در حوزۀ ارایۀ 
انگلیسی، بریل آموزی، تحرک  آموزش های مختلف ازجمله قالی بافی، زبان 
و جهت یابی، موسیقی و کالس های آموزش درسی برای نابینایان اقدامات 
قابل توجهی انجام داده است. وی افزود: هم چنین 40 نفر از افراد نابینای 
این  نیازمند به خیران معرفی شده اند که ماهانه مبلغی ازسوی خیران به 
گفت:  نیز  نابینایان  اشتغال  در خصوص  می شود.مهدی زاده  پرداخت  افراد 
برخی از نابینایان آموزش های کار روی شیشه و قالی بافی را فرا گرفته اند که 

در صورت وجود حامی، می توانند برای خود درآمدزایی کنند.
وی افزود: تعدادی از نابینایان هم آموزش بازاریابی فرا گرفته اند که هم اکنون 

مشغول به کار هستند.
 الزم به ذکر است؛ در این آیین ویژه نامۀ »کرمان شهر سفید« با خط بریل، 
این  ماه  و مقرر شد هر  توزیع  نابینایان  بین  ضمیمۀ هفته نامۀ کرمان شهر 

ویژه نامه برای نابینایان منتشر شود.
زهرا  کرمان،  شهردار  عالم زاده،  سیدمهران  آیین،  این  از  پس  هم چنین 
شهر  اسالمی  شورای  بانوان  و  هنری  فرهنگی  کمیسیون  رییس  لری، 
کرمان و محمد جهانشاهی، معاون فرهنگی اجتماعی شهردار از نمایشگاه 
بازدید  است،  برپا شده  مادر  بوستان  محل  در  که  نابینایان  توانمندی های 

کردند.

مدیر کل ثبت اسناد و امالک استان کرمان خبر داد:  

رشد هشت برابری وصول مطالبات 
معوق بانک ها

به گزارش روابط عمومی اداره کل ثبت اسناد و امالک استان کرمان؛ رضا 
طالبی زاده در دیدار با مدیر شعب بانک ملت استان از وصول مبلغ 1918 
سال  طی  خصوصی  و  دولتی  های  بانک  معوق  مطالبات  از  ریال  میلیارد 
گذشته در این استان خبر داد و افزود: به رغم کمبود نیرو از سال 1394 
تاکنون میزان وصول مطالبات بانک ها در هر سال نسبت به سال قبل از 
آن رشد دو برابری داشته به طوریکه در چهار سال گذشته با رشد 8 برابری 

وصول مطالبات معوق بانک ها روبه رو بوده ایم.
وی ادامه داد: اداره کل ثبت اسناد و امالک استان کرمان در هر روز کاری 
معوق  مطالبات  از  ریال  میلیون  و 393  میلیارد   6 میزان  متوسط  به طور 
بانک ها را وصول می نماید.این مقام قضایی گفت: در راستای حمایت از 
رونق تولید به دنبال تعطیلی هیچ واحد تولیدی و صنعتی فعالی نیستیم و 
وصول مطالبات بانک ها این موارد را مد نظر قرار می دهیم.وی بیان کرد: 
با اجرایی شدن برنامه ششم توسعه تمامی پرونده های مطالبه مهریه بدواً 
بایستی در واحدهای اجرای اسناد رسمی مطرح شوند و بر همین اساس 
واحد اجرای اسناد رسمی با افزایش پرونده و تراکم ارباب رجوع مواجه شده 
اند بطوریکه پرونده های تشکیلی اجرا در سال 97 نسبت به مدت مشابه 
سال 96 رشد 67 درصدی را نشان می دهد.در ادامه مدیر شعب بانک ملت 
استان کرمان ضمن تقدیر و تشکر از تعامل باالی اداره کل ثبت اسناد و 
امالک استان گفت: 6000 هزار میلیارد ریال مطالبات وصول نشده داریم و 
در راستای حمایت از رونق تولید تجهیزات و امالک کارخانه های فعال را 
تملک نمی کنیم و بیشتر به دنبال تفاهم با بدهکاران بانکی جهت وصول 
معوقات هستیم.وی در پایان خاطر نشان کرد: در سال جاری و در راستای 
از  ملت  بانک  معوق  مطالبات  دنبال وصول  به  کنندگان،  تولید  از  حمایت 
بدهکاران کالن غیرتولید کننده می باشیم و پس از دریافت این مطالبات، 

زمینه را برای دادن تسهیالت به تولید کنندگان واقعی فراهم می نماییم.

مسئوالن راهداری:

احداث جاده شهداد- نهبندان غیر کارشناسی بوده و مکان یابی جاده باید مجدد انجام شود

امدادرسانی به ۴۰ حادثه دیده در استان کرمان

 – شهداد  جاده  از  توجهی  قابل  بخش  که  شود  می  گفته 
نهبندان در گودترین بخش کویر قرار گرفته و به دلیل شوری 
باالی آب و عدم نفوذ پذیری زمین آب در این منطقه جمع می 

شود و جاده را تخریب می کند.
به گزارش  گفتار نو ،محمد یکی از ساکنان شهداد است که 
می گوید: جاده نهبندان شهر شهداد را از بن بست خارج کرده 
بود و رونق اقتصادی در این منطقه ایجاد شده بود اما چندین 
نمی شود  انجام  منطقه  این  در  آمدی  و  رفت  هیچ  است  ماه 
با  از مردم محلی کسب و کار متناسب  در صورتیکه بسیاری 
صنعت حمل و نقل در مجاور جاده ایجاد کرده بودند و در حال 

ورشکستگی هستند.
با وجود  یکی دیگر از ساکنان شهداد به نام احمد می گوید: 
به  راحتی  دسترسی  توانند  می  شهداد  مردم  نهبندان  جاده 
شهرهای زابل و بیرجند و نهبندان داشته باشند و رونقی در 
بود ضمن  شده  ایجاد  محصوالت  انواع  فروش  و  خرید  زمینه 
اینکه به دلیل ثبت جهانی شهداد و وجود مناطق گردشگری 
این جاده  از  به شهداد  برای دسترسی  از گردشگران  بسیاری 
استفاده می کردند که هم اکنون این امر غیر ممکن شده است.

وی گفت: مجتمعی بین راهی در این جاده قرار داشت و 8 ماه 
است تعطیل شده و همه افرادی که در این مجتمع مشغول به 

کار بودند بیکار شده اند و بالتکلیف هستند.
این جاده  از  از سیالب 30کیلومتر  بعد  منابع محلی  به گفته 
به کلی تخریب شده است همچنین سه پل و آبنما نیز قابل 

استفاده نیست.
مسئوالن راهداری اما می گویند با توجه به شدت تخریب ها 
و امکان بروز مجدد سیالب در این منطقه باید در زمینه مکان 

یابی این جاده تجدید نظر و کارشناسی انجام شود.
با توجه به اینکه احداث این جاده از ابتدا غیر کارشناسی بوده 
و مکانیابی جاده باید مجدد صورت گیرد باید منتظر بود و دید 
پروژه  اجرای  خصوص  در  قضایی  و  نظارتی  دستگاههای  که 
این خصوص  در  المال  بیت  بودجه  و صرف  نشده  کارشناسی 

چه عملکردی خواهند داشت.
معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار کرمان در این خصوص 
اظهارکرد: یک راه اضطراری در این مسیر بازگشایی شده است 
که فقط در زمان اضطرار مورد استفاده قرار می گیرد و برای 

استفاده عمومی مناسب نیست.

سیدمصطفی آیت اللهی موسوی با اشاره به برگزاری جلسات 
مکرر و بازدیدهای هوایی از منطقه گفت: جاده در بخش آسیب 
دیده در منطقه ای با ارتفاع بسیار کمتر از مناطق اطراف قرار 
کامال  منطقه  و  کرده  تجمع  بخش  این  در  سیالب  و  گرفته 
باتالقی است و به همین دلیل امکان اصالح مسیر وجود ندارد.

تعیین  برای  مطالعات  انجام  برای  اعتباری  کرد:  تصریح  وی 
به  جاده  این  باید مشکل  و  گرفته شده  نظر  در  مسیر جدید 
جاده  مجدد  سیالب  صورت  در  تا  شود  رفع  اصولی  صورت 

تخریب نشود.
موسوی گفت: جاده فعلی در مسیر سیالب قرار دارد و با توجه 
مجددا  ترمیم  صورت  در  جاده  مجدد  های  بارش  امکان  به 
تخریب خواهد شد و اعتبارات هدر می رود به همین دلیل باید 

کار زیربنایی در این منطقه انجام شود.
وی گفت: طول جاده تا نهبندان ۲70 کیلومتر است که 160 
کیلومتر در حوزه استان کرمان قرار دارد و 30 کیلومتر راه از 

بین رفته است.
جاده نهبندان نقش تاثیر گذاری در زمینه حمل و نقل ایفا می 

کند و باید هر چه زودتر تعیین تکلیف شود.

استان  احمر  هالل  جمعیت  نجات  و  امداد  عملیات  معاون 
کرمان گفت: ۲3 عملیات امدادی و امدادرسانی به 40 نفر در 

هفته گذشته انجام شد.
به گزارش خبرنگار گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان  
جمعیت  نجات  و  امداد  عملیات  معاون  پور  حیدری  محمد 

هالل احمر استان کرمان گفت:امدادگران و نجاتگران جمعیت 
هالل احمر استان کرمان در هفته گذشته ۲8 عملیات امداد و 
نجات انجام داده و به 40 نفر از هموطنان امدادرسانی کردند.

حیدری پور افزود: امدادگران و نجاتگران جمعیت هالل احمر 
موفق به نجات 10 نفر در عملیات نجات و رهاسازی شدند که 

از این میان 9 نفر برای ادامه روند درمان به مراکز درمانی 
منتقل و یک مصدوم نیز به صورت سرپایی مداوا شد.

 94 شامل  تیم،   30 ماموریت ها  این  انجام  در  کرد:  بیان  او 
نیروی عملیاتی، با به کارگیری ۲۲ دستگاه آمبوالنس حضور 

داشتند.

و  اعصاب  بیماران  مرکز  راه اندازی  از  کرمان  استان  بهزیستی  مدیرکل 
روان با ظرفیت ۵0 نفر در هوتک خبر داد.

اداری  شورای  جلسه ی  در  زاده  صادق  نو،عباس  گفتار  گزارش  به 
شهرستان کرمان به میزبانی چترود با اشاره به توانمندسازی جامعه ی 
مهارت  سطح  ارتقاء  مالی،  استقالل  به  دستیابی  اظهارداشت:  هدف، 
ماندگارترین  و  ارزشمندترین  از  زندگی  مهارت های  کسب  و  حرفه ای 

خدمات به جامعه تحت حمایت است.
وی با بیان این که ۵00 نفر از خانواده های منطقه ی چترود تحت حمایت 
بهزیستی هستند، افزود: شرایط اقتصادی این منطقه به گونه ای است 
که می توان با تصمیمات محلی و ارائه ی تسهیالت و آموزش های مختلف 

زمینه ی توانمندسازی و استقالل خانواده ها را فراهم کرد.
صادق زاده با ضروری برشمردن توانمندسازی گروه های هدف اظهار کرد: 
نیازمند و آسیب پذیر  از گروه های  توانمندسازی بهترین روش حمایت 
است که عالوه بر قطع وابستگی باعث حفظ عزت نفس افراد و خانواده ها 
می شود. وی با اشاره به ظرفیت های خصوصی، دولتی و عمومی موجود 

در مناطق، بخش ها و محالت و همراهی خیرین گفت: بهزیستی برای 
راه اندازی انواع مرکز سالمت اجتماعی از جمله مرکز پیشگیری و درمان 
مراکز،  سایر  و  مشاوره  مرکز  و  اجتماعی  خدمات  جامع  مرکز  اعتیاد، 

آماده ی همکاری است.
برای  انجام شده  اقدامات  تشریح  با  استان کرمان  بهزیستی  مدیر کل 
خاطرنشان  چترود  هوتک  در  روان  و  اعصاب  بیماران  مرکز  راه اندازی 
کرد: با توجه به آماده بودن ساختمان مرکز بیماران اعصاب و روان، در 
صورت رفع موانع اداری این مرکز با ظرفیت ۵0 نفر راه اندازی می شود .

تسهیالت  پرداخت  با  اشتغال  زمینه های  کردن  فراهم  صادق زاده 
گفت:  و  کرد  بیان  بهزیستی  اقدامات  از  دیگر  یکی  را  قرض الحسنه 
کارفرمایانی که مددجویان و افراد دارای معلولیت را به کارگیرند، عالوه 
بر دریافت حق بیمه و جبران کارآیی فرد معلول، شامل تسهیالت ۵0 

میلیون تومانی می شوند.

رویداد نوآفرین )استارتاپ( صنایع و خدمات نوآور شهری در کرمان 
برگزار می شود.

شهرداری  اجتماعی  فرهنگی  معاونت  ارتباطات  مدیریت  گزارش  به 
دانشگاه شهید  رشد  مرکز  مدیران  با حضور  که  نشستی  در  کرمان، 
پارک  دانشگاه،  کارآفرینی  و  صنعت  با  ارتباط  فن آوری،  امور  باهنر، 
علم و فن آوری، مرکز تخصصی کارآفرینی کارمانا و خانه کارآفرینی، 
در دفتر محمد جهانشاهی، معاون فرهنگی اجتماعی شهردار کرمان 
و  صنایع  )استارتاپ(  نوآفرین  رویداد  برگزاری  موضوع  شد،  برگزار 

قرار  بررسی  مورد  کارآفرینی  جهانی  هفتۀ  در  نوآور شهری  خدمات 
گرفت.

معاون فرهنگی اجتماعی شهردار کرمان در این نشست با بیان این که 
اگر سازکار مناسب در شهرداری ها فراهم باشد، شهرها آباد می شوند، 
گفت: به طور مثال علی رغم وجود دستگاهی هم       چون میراث فرهنگی، 
نباشند، گردشگری  اگر شهرداری ها  اما  گردشگری و صنایع دستی، 

معنا ندارد.
ارایۀ  در  می تواند  رویداد  این  برگزاری  افزود:  جهانشاهی  محمد 

طرح های نوآورانه در حوزه های مختلف خدمات شهری، به شهرداری 
کمک کند تا به سمت هوشمندسازی شهر حرکت کنیم.

به  پرداختن  باید  رویداد  این  محورهای  ازجمله  این که  بیان  با  وی 
برای  باید  باشد، گقت:  بودن شهر کرمان  انسان محور  و  پیاده پذیری 

تبدیل کردن کرمان به شهر انسان محور تالش کنیم.
الزم به ذکر است؛ در این نشست مقرر شد نخستین رویداد نوآفرین 
یکم  تا  آبان ماه   ۲9 از  شهری،  نوآور  خدمات  و  صنایع  )استارتاپ( 

آذرماه، در کرمان برگزار شود.

مدیرکل بهزیستی کرمان :

توانمندسازی  بهترین روش حمایت از گروه های نیازمند است

برگزاری رویداد استارتاپ صنایع و خدمات نوآور شهری در کرمان

کرمان؛ شهر انسان محور
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آگهی تغییرات شرکت سازه پرداز کرمان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 1299 
و شناسه ملی 10630086173 به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1398/06/04 
 3131394064 ملی  کد  با  نجارزاده  حسین  1-آقای   : شد  اتخاذ  ذیل  تصمیمات 
بسمت   2980819808 ملی  کد  با  نجارزاده  سارا  خانم   - مدیرعامل  و  مدیره  هیات  رئیس  بسمت 
نایب رئیس هیات مدیره - آقای فرزاد نجارزاده با کد ملی 2993832875 بسمت منشی هیات مدیره 
با امضای رئیس هیات  بانکی و قراردادها و اوراق عادی و اداری  2-کلیه اسناد و اوراق بهادار و 
اداره کل  باشد.  با مهر شرکت معتبر می  مدیره و مدیرعامل شرکت آقای حسین نجارزاده همراه 

ثبت اسناد و امالک استان کرمان اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری کرمان )640138(

ثبت  شماره  به  خاص  سهامی  شرکت  کرمان  پرداز  سازه  شرکت  تغییرات  آگهی 
1299 و شناسه ملی 10630086173 به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده 
ثبتی  : 1 - محل شرکت در واحد  اتخاذ شد  مورخ 1398/06/05 تصمیمات ذیل 
کرمان به آدرس استان کرمان ، شهرستان کرمان ، بخش مرکزی ، شهر کرمان، محله خیابان شریعتی 
، واحد 401  ، طبقه سوم  ، مجتمع اطلس  ، پالک 0  ، چهارراه ولی عصر  ، خیابان دکتر شریعتی 
کدپستی: 7614611160 تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصالح گردید. اداره کل 

ثبت اسناد و امالک استان کرمان اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری کرمان )640143(

ثبت  شماره  به  خاص  سهامی  شرکت  کرمان  پرداز  سازه  شرکت  تغییرات  آگهی 
1299 و شناسه ملی 10630086173 به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور 
فوق العاده مورخ 1398/06/04 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : 1- اعضای هیئت مدیره 
بشرح ذیل برای مدت دو سال انتخاب گردیدند: آقای حسین نجارزاده باکدملی 3131394064 ، 
 -2  2993832875 باکدملی  نجارزاده  فرزاد  آقای   ،  2980819808 باکدملی  نجارزاده  سارا  خانم 
خانم معصومه صادقی گوغری با کد ملی 3130048741 بسمت بازرس اصلی و آقای بهنام راسخی 
روزنامه   -3 انتخاب گردیدند.  یکسال  بمدت  البدل  علی  بازرس  بسمت  با کدملی 3131165286 
کثیراالنتشار کرمان امروز جهت درج آگهی های شرکت انتخاب گردید. اداره کل ثبت اسناد و 

امالک استان کرمان اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری کرمان )640145(

به شماره ثبت  با مسئولیت محدود  بوتیا شرکت  تغییرات شرکت مهد آب  آگهی 
مورخ  مدیره  هیئت  صورتجلسه  استناد  به   14007986336 ملی  شناسه  و   15810
ملی  شماره  به  الهامی  بهارک  خانم   -1  : شد  اتخاذ  ذیل  تصمیمات   1398/11/07
به  ملی 2980214396  به شماره  الهامی  آقای رضا   - مدیره  هیئت  رئیس  به سمت   2993799045
سمت نایب رئیس هیئت مدیره - آقای محمدرامین زندی گوهرریزی به شماره ملی 2980248029 
به  به شماره ملی 2980362956  پور  بهرام  به سمت عضو هیئت مدیره و مدیرعامل - آقای معین 
سمت عضو هیئت مدیره به مدت نامحدود انتخاب شدند. 2- دارندگان حق امضا : کلیه اوراق و 
اسناد بهادار و تعهد آور شرکت از قبیل چک ، سفته ، بروات ، قراردادها، عقود اسالمی با امضاء 
مدیرعامل یا رئیس هیئت مدیره یا نایب رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و همچنین کلیه 
نامه های عادی و اداری باامضاء رئیس هیئت مدیره یا نایب رئیس هیئت مدیره یا مدیرعامل همراه 
با مهر شرکت معتبر می باشد. اداره کل ثبت اسناد و امالک استان کرمان اداره ثبت شرکت ها و 

موسسات غیرتجاری کرمان )644600(

تاسیس موسسه غیر تجاری داوری مشق عدل و داد بوتیا درتاریخ 1398/08/01 به شماره ثبت 2132 
به شناسه ملی 14008715239 ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خالصه آن 
به شرح زیر جهت اطالع عموم آگهی میگردد. موضوع : انجام کلیه امور مربوط به 
داوری موضوع مواد 450تا 501 قانون آئین دادرسی مدنی باب هفتم و قانون داوری 
تجاری بین المللی درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهای الزم از مراجع ذیربط مدت : از تاریخ ثبت 
به مدت نامحدود مرکز اصلی : استان کرمان ، شهرستان کرمان ، بخش مرکزی ، شهر کرمان، محله 
پروین اعتصامی ، خیابان پروین اعتصامی ، کوچه پروین اعتصامی 11 ، پالک 0 ، طبقه همکف 
کدپستی 7613688538 سرمایه شخصیت حقوقی : 1,000,000 ریال می باشد. اسامی و میزان سهم 
الشرکه شرکا : آقای امین اسدی فر به شماره ملی 2992164836 دارنده 10,000 ریال سهم الشرکه 
آقای عمار اسداهلل پور همت آبادی به شماره ملی 3051312703 دارنده 970,000 ریال سهم الشرکه 
خانم الهه پاینده به شماره ملی 3051624047 دارنده 20,000 ریال سهم الشرکه اولین مدیران : آقای 
امین اسدی فر به شماره ملی 2992164836 به سمت نایب رئیس هیئت مدیره آقای عمار اسداهلل پور 
همت آبادی به شماره ملی 3051312703 به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره خانم الهه پاینده 
به شماره ملی 3051624047 به سمت رئیس هیئت مدیره برای مدت نامحدود انتخاب گردیدند. 
دارندگان حق امضا : امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور مؤسسه از قبیل چک، سفته، برات، 
با  اداری  و  واوراق عادی  مهر مؤسسه  با  منفردمدیرعامل همراه  امضاء  با  اسالمی  قراردادها، عقود 
امضا منفرد مدیرعامل همراه بامهر موسسه معتبر می باشد. اختیارات مدیر عامل : طبق اساسنامه ثبت 
موضوع فعالیت مذکور،به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد. اداره کل ثبت اسناد و امالک 

استان کرمان اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری کرمان )644627(

شماره  به  خاص  سهامی  شرکت  کویر  نخل  فشرده  الیاف  شرکت  تغییرات  آگهی 
مدیره  هیئت  صورتجلسه  استناد  به   14005387207 ملی  شناسه  و   1764 ثبت 
باکدملی  افضلی  آقای محمود   .1  : اتخاذ شد  مورخ 1398/06/30 تصمیمات ذیل 
بشناسه ملی 14007217915 بسمت  نوین مشیز  پردازان  ایده  از شرکت  بنمایندگی   1532310609
رئیس هیات مدیره . آقای محمدعلی اسکندری زاده باکدملی 2980209929 بنمایندگی از شرکت 
سید  آقای   . مدیره  هیات  رئیس  نایب  بسمت   14007608292 ملی  بشناسه  نشان  ریحانه  آفتاب 
محمد ضیاء علوی با کدملی 3071216882 بنمایندگی از شرکت ریحانه گستر مشیز بشناسه ملی 
با کدملی 2992435198 بسمت  . آقای محمود وفایی  14007351874 بسمت عضو هیات مدیره 
مدیرعامل خارج از هیات مدیره 2- کلیه اسناد و اوراق بهادار و بانکی و تعهدآور و با امضا آقای 
نماینده شرکت آفتاب  امضا آقای محمدعلی اسکندری زاده  بانضمام  محمود وفایی مدیرعامل و 
ریحانه نشان و یا به امضا آقای محمود افضلی نماینده شرکت ایده پردازان نوین مشیز و مهر شرکت 
و اوراق عادی و اداری با امضای مدیرعامل یا یکی از اعضا هیات مدیره و مهر شرکت معتبر می 
باشد. اداره کل ثبت اسناد و امالک استان کرمان مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری بم 

)645199(

شماره  به  خاص  سهامی  شرکت  کویر  نخل  فشرده  الیاف  شرکت  تغییرات  آگهی 
ثبت 1764 و شناسه ملی 14005387207 به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی 
احمد  آقای   -1  : شد  اتخاذ  ذیل  تصمیمات  مورخ 1398/06/30  العاده  فوق  بطور 
با  زاده  اسکندری  محمدسروش  آقای  و  اصلی  بازرس  بسمت   2992560235 ملی  کد  با  فدائی 
کدملی 3052133217 بسمت بازرس علی البدل بمدت یکسال انتخاب گردیدند. 2- اعضای هیئت 
بشناسه  مشیز  نوین  پردازان  ایده  انتخاب گردیدند: شرکت  سال  دو  مدت  برای  ذیل  بشرح  مدیره 
ملی 14007217915 و شرکت آفتاب ریحانه نشان بشناسه ملی 14007608292 و شرکت ریحانه 
گستر مشیز بشناسه ملی 14007351874 3- روزنامه کثیراالنتشار کرمان امروز جهت درج آگهی 
های شرکت انتخاب گردید. اداره کل ثبت اسناد و امالک استان کرمان مرجع ثبت شرکت ها و 

موسسات غیرتجاری بم )645200(

آگهی تغییرات شرکت ندا پرداز آسیا گستر شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 
فوق  عمومی  مجمع  صورتجلسه  استناد  به   14004212116 ملی  شناسه  و   13322
مبلغ  به  2,322,460,000ریال  مبلغ  از  شرکت  سرمایه   1398/03/22 مورخ  العاده 
نقدی  آورده  محل  از  ریالی   6,260,000 عادی  بانام  سهم   810 به  منقسم  ریال   5,070,600,000
طبق گواهی شماره 22-45245 مورخ 98/3/22 بانک ملت شعبه شهید رجائی کرمان افزایش یافت 
و ماده مربوطه در اساسنامه اصالح گردید. اداره کل ثبت اسناد و امالک استان کرمان اداره ثبت 

شرکت ها و موسسات غیرتجاری کرمان )645201(

سهامی  شرکت  پارسیان  فارس  خلیج  هرمز  تدبیر  توسعه  شرکت  تغییرات  آگهی 
صورتجلسه  استناد  به   10630178348 ملی  شناسه  و   11839 ثبت  شماره  به  خاص 
عبدالرسول  آقای   : مدیران  سمت  الف-تعیین   1397/12/25 مورخ  مدیره  هیئت 
به  کشوری  فاطمه  خانم  مدیره  هیات  رئیس  سمت  به   3111056791 ملی  شماره  به  پورمیرزائی 
شماره ملی 3110884267 به سمت نایب رئیس هیات مدیره خانم رویا پورمیرزائی به شماره ملی 
بهاء  اوراق  و  مدارک  و  اسناد  ب-کلیه  مدیرعامل  و  مدیره  هیات  عضو  سمت  به   3111107671
مهر  با  همراه  مدیره  هیات  رئیس  منفرد  امضاء  با  اداری  و  عادی  اوراق  و  تعهدآور  و  بانکی  دار 
شرکت معتبر می باشد. اداره کل ثبت اسناد و امالک استان کرمان اداره ثبت شرکت ها و موسسات 

غیرتجاری کرمان )646752(

شماره  به   1398/08/02 درتاریخ  آبستا  صنعت  افرا  خاص  سهامی  شرکت  تاسیس 
به شناسه ملی 14008718683 ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده  ثبت 16364 
فعالیت  موضوع  میگردد.  آگهی  عموم  اطالع  جهت  زیر  شرح  به  آن  خالصه  که 
:دربرگیرنده امور پیمانکاری مربوط به ساخت ساختمان ها و ابنیه اعم از چوبی،آجری،سنگی،بتنی 
و فلزی ساختمان های صنعتی گلخانه ها و نظایرآن. در برگیرنده امور پیماکاری مربوط به تولید 
توزیع  های  ،پست  برقی  تاسیسات  و  برق  های  شبکه   ، ها  نیروگاه  از  اعم  نیرو  انتقال  و  ،توزیع 
والکترونیک عام و خاص ،سیستم های کنترل برق و ابزار دقیق و حفاظت کاتودیک . دربرگیرنده 
امور پیمانکاری مربوط به خطوط انتقال ) آب ، نفت و گاز( شبکه گاز رسانی ، تاسیسات مکانیکی 
تجهیزات  و  ،تاسیسات  ساختمان  کننده  سرد  های  گاز،سیستم  ایستگاههای  و  هیدرومکانیکی  و 
ساختمان ) آب ، گاز ، برق و فاضالب (. انجام کلیه فعالیت های خدماتی ازجمله تاسیسات تعمیر و 
نگهداری ساختمان و ماشین آالت، امور آشپزخانه و رستوران ، خدمات عمومی )نظیر نامه رسانی 
و  ،چاپ  سبز  فضای  خدمات  و  (نگهداری  خدمتی  پیش   ، آبدارخانه  ،امور  ،تنظیفات  چی  ،تلفن 
تکثیر ،امور بهره برداری از تاسیسات. تامین نیروی انسانی و حمل و نقل درون شهری و سرویس 
دهی و ایاب ذهاب کلیه ارگانهای دولتی و خصوصی. انجام کلیه امور بازرگانی اعم از خرید و 
فروش و صادرات و واردات کاالهای مجاز بازرگانی و صنعتی و مجوز اخذ کارت بازرگانی و 

اقدام به عملیات بازرگانی . کلیه امور صنعتی معدنی ، فرآوری و بازرگانی ، فعالیت های معدنی 
و ثبت محدوده های معدنی ، بازرگانی خدمات فروش و خرید و مشاوره و اکتشاف و استخراج 
معدن درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهای الزم از مراجع ذیربط مدت فعالیت : از تاریخ ثبت به 
مدت نامحدود مرکز اصلی : استان کرمان ، شهرستان کرمان ، بخش مرکزی ، شهر کرمان، محله 
کوی فرهنگیان ، کوچه معلم 14 ، بلوار معلم ، پالک 48 ، ساختمان بیوت 1 ، واحد5 ، طبقه چهارم 
کدپستی 7618714856 سرمایه شخصیت حقوقی عبارت است از مبلغ 1000000 ریال نقدی منقسم 
نام عادی مبلغ 1000000 ریال توسط موسسین  با  به 100 سهم 10000 ریالی تعداد 100 سهم آن 
طی گواهی بانکی شماره 113357296006/742/16 مورخ 1398/06/13 نزد بانک بانک صادرات 
ایران شعبه شهید بهشتی با کد 742 پرداخت گردیده است اعضا هیئت مدیره آقای علیرضا افراش 
به شماره ملی 2991524881و به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت 2 سال خانم بهناز بنی اسدی به 
شماره ملی 2991687533و به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت 2 سال آقای سعیدرضا افراش 
به شماره ملی 2992673420و به سمت عضو هیئت مدیره به مدت 2 سال و به سمت مدیرعامل به 
مدت 2 سال دارندگان حق امضا : کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهد آور شرکت از قبیل چک ، 
سفته ، بروات ، قراردادها عقود اسالمی و همچنین کلیه نامه های عادی و اداری باامضاء مدیرعامل 
همراه با مهر شرکت معتبر می باشد اختیارات مدیر عامل : طبق اساسنامه بازرسان خانم افسانه متقیان 
به شماره ملی 2991778369 به سمت بازرس اصلی به مدت یک سال مالی خانم مهناز مهرپرور به 
شماره ملی 2993732951 به سمت بازرس علی البدل به مدت یک سال مالی روزنامه کثیر االنتشار 
کرمان امروز جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله 
اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد. اداره کل ثبت اسناد و امالک استان کرمان اداره ثبت شرکت 

ها و موسسات غیرتجاری کرمان )646753(

سهامی  شرکت  پارسیان  فارس  خلیج  هرمز  تدبیر  توسعه  شرکت  تغییرات  آگهی 
صورتجلسه  استناد  به   10630178348 ملی  شناسه  و   11839 ثبت  شماره  به  خاص 
هیئت  اعضاء   - الف   1397/12/25 مورخ  العاده  فوق  بطور  عادی  عمومی  مجمع 
مدیره به قرار ذیل برای مدت 2 سال انتخاب گردیدند: آقای عبدالرسول پورمیرزائی به شماره ملی 
3111056791 خانم فاطمه کشوری به شماره ملی 3110884267 خانم رویا پورمیرزائی به شماره 
ملی 3111107671 ب- خانم رویا معماری به شماره ملی 3111056007 به عنوان بازرس اصلی و 
خانم رزا ضیاءالدینی به شماره ملی 3111465391 به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال 
شرکت  های  آگهی  درج  جهت  امروز  کرمان  کثیراالنتشار  ج-روزنامه  گردیدند.  انتخاب  مالی 
موسسات  و  ها  شرکت  ثبت  اداره  کرمان  استان  امالک  و  اسناد  ثبت  کل  اداره  گردید.  انتخاب 

غیرتجاری کرمان )646754(

آگهی تغییرات شرکت حمل و نقل باربری پیک کهنوج شرکت سهامی خاص به 
استناد صورتجلسه مجمع عمومی  به  ملی 10630006937  شناسه  و  ثبت 51  شماره 
آقای   -1  : شد  اتخاذ  ذیل  تصمیمات   1398/04/27 مورخ  العاده  فوق  بطور  عادی 
ملی  کد  با  میالد شکوهی  آقای  و  اصلی  بازرس  بسمت   3161316592 ملی  کد  با  میثم شکوهی 
3150274291 بسمت بازرس علی البدل بمدت یکسال انتخاب گردیدند. 2- اعضای هیئت مدیره 
با کدملی 3160924068 و  انتخاب گردیدند: آقای رضا شکوهی  بشرح ذیل برای مدت دو سال 
آقای حسین شکوهی با کدملی 3161109678 و آقای غالمرضا شکوهی با کدملی 3160636143 
اداره کل  انتخاب گردید.  امروز جهت درج آگهی های شرکت  3- روزنامه کثیراالنتشار کرمان 

ثبت اسناد و امالک استان کرمان مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری کهنوج )646755(

کرمان  مطهری  شهرک  افضل  صبای  مسکونی  مجتمع  تجاری  غیر  موسسه  تاسیس 
و  ثبت   14007890100 ملی  شناسه  به   1967 ثبت  شماره  به   1397/07/22 درتاریخ 
امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خالصه آن به شرح زیر جهت اطالع عموم آگهی 
میگردد. موضوع :انجام کلیه امور مربوط به کارهای خدماتی،تاسیساتی و رفاهی پس از اخذ مجوز از 
مراجع ذیصالح.درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهای الزم از مراجع ذیربط مدت : از تاریخ ثبت به 
: استان کرمان - شهرستان کرمان - بخش مرکزی - شهر کرمان-محله  مدت نامحدود مرکز اصلی 
دانش 1-کوچه منصوری-پالک 0-طبقه همکف- کدپستی 7617939555  شهرک مطهری-کوچه 
سرمایه شخصیت حقوقی : 1,000,000 ریال می باشد. اسامی و میزان سهم الشرکه شرکا : آقای محمود 
نکوئی مقدم به شماره ملی 2992375586 دارنده 330,000 ریال سهم الشرکه آقای حسین میرزاده به 
ملی  شماره  به  پور  اسدی  علی  آقای  الشرکه  سهم  ریال   340,000 دارنده  ملی 3070926541  شماره 
4433076392 دارنده 330,000 ریال سهم الشرکه اولین مدیران : آقای محمود نکوئی مقدم به شماره 
ملی 2992375586 و به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت 2 سال آقای حسین میرزاده به شماره 
ملی 3070926541 و به سمت عضو هیئت مدیره و به سمت مدیرعامل به مدت 2 سال آقای علی اسدی 
پور به شماره ملی 4433076392 و به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت 2 سال دارندگان حق امضا 
: کلیه اوراق و اسناد بهادارو تعهداور موسسه با امضاء ثابت مدیر عامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره 
باشد.  می  معتبر  موسسه  بامهر  همراه  عامل  مدیر  باامضاء  اداری  های  نامه  وکلیه  موسسه  مهر  با  همراه 
اختیارات مدیر عامل : طبق اساسنامه روزنامه کثیر االنتشارکرمان امروزبرای درج آگهی های شرکت 
انتخاب شد . ثبت موضوع فعالیت مذکور،به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد. اداره کل ثبت 

اسناد و امالک استان کرمان اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری کرمان )647226(

آگهی تغییرات شرکت آباد گران کریمان ایرانیان شرکت سهامی خاص به شماره 
عمومی  مجمع  صورتجلسه  استناد  به   10630190451 ملی  شناسه  و   12898 ثبت 
کدملی  با  رادمهر  سیما  الف-خانم   1398/03/05 مورخ  العاده  فوق  بطور  عادی 
بسمت   4322325157 کدملی  با  اکبری  محمدجواد  آقای  و  اصلی  بازرس  بسمت   1753569273
امروز جهت  انتخاب گردیدند. ب-روزنامه کثیراالنتشار کرمان  البدل بمدت یکسال  بازرس علی 
اداره ثبت  استان کرمان  اسناد و امالک  اداره کل ثبت  انتخاب گردید.  درج آگهی های شرکت 

شرکت ها و موسسات غیرتجاری کرمان )647994(

به شماره ثبت  استان کرمان موسسه غیر تجاری  اتاق اصناف مرکز  تغییرات  آگهی 
عادی  عمومی  مجمع  صورتجلسه  استناد  به   14004907320 ملی  شناسه  و   1468
کمیسیون   97/4/25-1052 شماره  فعالیت  پروانه  به  منضم   1398/07/13 مورخ 
نظارت مرکز استان کرمان: - آقای یوسف جعفری کد ملی 2992986100 به سمت رئیس وآقای 
محمدمهدی عباسی کدملی 2991306076 به سمت نایب رئیس اول وآقای محمدعلی میرزازاده 
ملی  کد  حاکمی  گنجعلیخان  محمد  آقای  و  دوم  رئیس  نایب  سمت  به   2991236965 کدملی 
2992110892 به سمت دبیرو آقای مهدی ایرانمنش کدملی 2991427523 به سمت خزانه دار تا 
تاریخ 1401/04/17 انتخاب شدند. - کلیه چک ها، اسناد تعهدآور و اوراق بهادار بانکی و مالی با 
دو امضا )امضای رئیس و خزانه دار اتاق و در غیاب هر یک از ایشان با امضای نایب رئیس اول( به 
همراه مهر امور مالی اتاق معتبر خواهد بود. کلیه نامه های اداری و استخدامی اتاق با امضای رئیس 
و در غیاب رئیس، نواب رئیس به همراه مهر اتاق، معتبر می باشد. - روزنامه کثیراالنتشار کرمان 
امروزجهت درج آگهی تعیین گردید. اداره کل ثبت اسناد و امالک استان کرمان اداره ثبت شرکت 

ها و موسسات غیرتجاری کرمان )648441(

درتاریخ  کارمانیا  لوتوس  پایا  پارس  فناوران  خاص  سهامی  شرکت  تاسیس 
1398/08/09 به شماره ثبت 16372 به شناسه ملی 14008728806 ثبت و امضا ذیل 
دفاترتکمیل گردیده که خالصه آن به شرح زیر جهت اطالع عموم آگهی میگردد. 
موضوع فعالیت : مشاوره و مدیریت در زمینه توسعه کارآفرینی و ارایه خدمات ترویجی، سرمایه 
و  راهنمایی  طریق،  ارایه  و  بررسی   ، رسانی  اطالع  و  مهندسی  و  فنی  های  بخش  زیر  در  گذاری 
پیگیری و مشاوره در کلیه زمینه ها از جمله در بخش کشاورزی و صنایع فراوری وابسته ، صنایع 
غذایی و فراورده های جانبی آن ، عارضه یابی در بخش کشاورزی و صنایع غذایی از جمله صنایع 
، گواهی حالل و موارد مشابه  استاندارد ملی  تاسیس و ساخت و  پروانه  اخذ   ، تبدیلی و تکمیلی 
طراحی کارخانه ، تهیه نقشه های الزم، نظارت، خریداری ، نصب و راه اندازی تجهیزات و ماشین 
کیفیت،  ارتقای  و  تولید  راندمان  افزایش  مشاوره جهت  ارایه خدمات   ، تولیدی  بنگاههای  آالت 
توسعه  و  تحقیق  واحدهای  استقرار  و  ایجاد   ، ها  فراورده  فرموالسیون  توسعه محصول،  و  طراحی 
بازاریابی مجاز غیر هرمی و  بازار و  صنایع غذایی و کشاورزی، خدمات مشاوره در زمینه مطالعه 
غیر شبکه ای، امکان سنجی و براورد اقتصادی طرح ها و پروژه های بنگاههای تولیدی و اقتصادی، 
تاسیس و مشارکت و ایجاد شعب و ایجاد شرکت های زیرمجموعه موسسات و مشارکت در انواع 
نمایندگی شرکت های داخلی و  سازمان های غیردولتی، ترخیص کاال از گمرکات کشور، اخذ 
خارجی ، برگزاری همایش ها، کنگره، سمینار و نمایشگاه با موضوع مرتبط، آموزش در رابطه با 
موضوعات مرتبط ارایه خدمات آزمایشگاهی، نمونه برداری و استقرار سیستم های مدیریت کیفیت 
زیست  مشاوره  خدمات  ارایه  شرکت،  موضوع  با  مرتبط  های  سیستم  سایر  و  سالمت  و  ایمنی  و 
محیطی در خصوص ارزیابی پیامدهای زیست محیطی، کاهش آلودگی، مدیریت پسماند و طراحی 
تصفیه خانه واحدهای کشاورزی و صنایع غذایی، پیگیری اخذ تسهیالت و اعتبارات ارزی و ریالی 
از بانک ها، نهادها و موسسات داخلی و خارجی، توزیع و خرید و فروش و واردات و صادرات 
کلیه کاالهای مجاز بازرگانی و در ارتباط با موضوع فعالیت شرکت درصورت لزوم پس از اخذ 
مجوزهای الزم از مراجع ذیربط مدت فعالیت : از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی : استان 
کرمان ، شهرستان کرمان ، بخش مرکزی ، شهر کرمان، محله ایثار ، خیابان مجتمع ناجا ، کوچه 
اول کدپستی  طبقه   ،  1 ورودی   B ، ب  وپرورش  آموزش  مسکن  مجتمع   ،  52 ، پالک   1 شرقی 
به  منقسم  نقدی  ریال   10000000 مبلغ  از  است  عبارت  حقوقی  شخصیت  سرمایه   7617978185
1000 سهم 10000 ریالی تعداد 1000 سهم آن بی نام عادی مبلغ 3500000 ریال توسط موسسین 
طی گواهی بانکی شماره 10677 مورخ 18/07/1398 نزد بانک رسالت شعبه مرکزی کرمان با کد 
301 پرداخت گردیده است والباقی در تعهد صاحبان سهام می باشد اعضا هیئت مدیره آقای محمد 
دانشی به شماره ملی 0054704431و به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت 2 سال خانم شعله امیری 
هیئت  عضو  به سمت  و  سال   2 مدت  به  مدیرعامل  به سمت  2992849073و  ملی  شماره  به  گور 
مدیره به مدت 2 سال آقای عباس سعیدگوهری به شماره ملی 6079864551و به سمت نایب رئیس 
هیئت مدیره به مدت 2 سال دارندگان حق امضا : کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از 
قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها عقود اسالمی و همچنین کلیه نامه های عادی و اداری با امضا 
مدیرعامل و یکی از اعضای هییت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. اختیارات مدیر عامل 
: طبق اساسنامه بازرسان آقای سپهر دانشی به شماره ملی 0312190867 به سمت بازرس علی البدل 
به مدت یک سال مالی خانم زهرا معافی گور به شماره ملی 2990336214 به سمت بازرس اصلی 
به مدت یک سال مالی روزنامه کثیر االنتشار کرمان امروز جهت درج آگهی های شرکت تعیین 
گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد. اداره کل ثبت 

اسناد و امالک استان کرمان اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری کرمان )649177(

یادداشت های 
گاه و بی گاه

بی خبری 
تلفن همراه به دست به جایی وارد شدم. یکی از دوستان جلویم 
آمد و پس از حال و احوال گفت دیدی چی برایت نوشتم و تلفنم 
را نشان داد و بعد از آن چند کلمه گفت که هیچ از حرفهای او 
نفهمیدم. هاج و واج او را نگاه کردم و برای آنکه او نفهمد لبخند 
از او که جدا شدم راه  تایید تکان دادم  بر لب سری به عالمت 
خانه را پیش گرفتم و سراسیمه خود را به خانه رساندم و در دل 
از خدا خواستم بچه ها باشند تا من ماجرا را برای آنها بگویم و 
آنها معمای حرف های دوستم و تلفن همراه را حل کنند. به خانه 
که رسیدیم. دخترم به پیشوازم آمد من هم بدون درنگ داستان 
را از اول تا آخر گفتم او هم گوشی اش را آورد و بعد چندبار 
دکمه آن را زد و مرا به دنیای دیگری برد دنیایی پر از عشق، صفا، 
محبت و بزرگواری و در این هنگام تازه باخبر شدم با این همه 

ادعای عاشقی در دنیای عاشق ها ذره ای هم نیستم.

به قلم محمد جواد 
ایرانمنش 

ساز عشق
توانیم  می  آن  با  که  راهی  مهمترین 
قرار دهیم  تاثیر  را تحت  عملکرد دیگران 
تشویق است زیرا به افراد انرژی داده و عزم 
آنها را برای شکوفایی بیشتر جزم می کند. 
به طور ساده در تنش های روزانه دیده اید 

که افراد با زخم زبان و شکایت از یکدیگر می خواهند که 
توهین  برعکس  دقیقا  کنند  تضعیف  را  همدیگر  روحیه ی 
تعریف و تمجید اگر که حساب شده و عاقالنه باشد نیرویی 
خاص ایجاد می کند که منجر به حرکت های تازه خواهد 
شد اما اگر تعاریف موجب خودستایی شود جوابی معکوس 
خواهد داشت چرا که خودشیفتگی موجب می شود که سکان 
نیز  تنبیه و تشویق  لذا در  ناخدا رها شود  از دست  کشتی 
رعایت تعادل از ملزومات است. شرط هایی که برای رسیدن 
به تعریف یا تحقیر می گذاریم گاهی افراد را به نقطه ی اوج 
عملکردشان رسانده و گاهی با ایجاد اضطراب در آنها عملکرد 
را تا حد زیادی پایین می آورد. ایراد ندارد که یک معلم بچه 
ها را دعوت به بستنی خوردن کند مشکل زمانی است که 
بستنی را مشروط به رفتار خوب دانش آموز بداند زیرا بچه ها 
شرطی شده و همیشه در جواب کارهایشان توقعاتی خواهند 
داشت که شاید آرامش دیگران را به هم بریزد. محبت و انرژی 
اختیار  به شکل شرطی در  نباید  را  زندگی  برای  نیاز  مورد 

همدیگر بگذاریم که لطفی در برنخواهد داشت.
در دست هایت جا ندارد ساز عشقت 

در زندگی همتا ندارد ساز عشقت 
باید خودت دستت به زانوی زمستان 

برخیزی و نجوا ندارد ساز عشقت

به قلم 
مهناز سعید 

گزارش »کرمان امروز« از لزوم بسترسازی فرهنگی و اجتماعی برای رونق تولید ملی؛

انـــــــدر خم یک کوچــــــه

اشاره:
تنها  نه  کشور  یک  اقتصاد  به  بخشیدن   رونق  برای 
اقتصادی سود بخشی  برنامه های  دولت ها موظفند که 
مسئولیت  نیز  کشور  هر  شهروندان  بلکه  باشند  داشته  
هایی در قبال اقتصاد کشور خود بر عهده دارند. شاید دور 
قبال  بگوییم وظیفه شهروندان در  نباشد که  از حقیقت 
اقتصاد کشور، کمتر از وظیفه دولت ها نیست که در این 
زمینه حمایت از تولید داخلی با خرید محصوالت بومی و 
داخلی اقدامی است که افراد جامعه می توانند برای رونق 

بخشیدن به اقتصاد داخلی انجام دهند. 
پیش از این " کرمان امروز" گزارش ها و مطالب زیادی 
در این زمینه منتشر کرده است اما حال باید دید آیا به 
اندازه کافی در این باره فرهنگ سازی شده است و بستر 
حمایت از تولید داخلی فراهم شده یا خیر...آنچه در ادامه 

می خوانید نگاهی کوتاه دارد بر همین موضوع.
به فروشگاه های موجود در سطح  این سئوال  با طرح 
جایی  اولین  فروشی  مانتو  فروشگاه  یک  روم.  می  شهر 
مانتوهای  یکی  یکی  و  گذارم  می  آن  به  قدم  که  است 
متنوع و رنگارنگ فروشگاه را از نظر می گذرانم. اجناس 
همگی به ظاهر ایرانی می آید اما  بر روی برچسب های 
نبود!  ازبرند آن  بر روی مانتوها هیچ نشانی  الصاق شده 
وقتی از فروشنده می پرسم این مانتوها کار کجاست؟ با 
لحنی آرام و شمرده می گوید ایرانی است و مشغول کار 
خود می شود. بار دیگر می پرسم چرا برچسب، نشانی از 
برند ندارد که این بار می گوید: اگر برچسب برند ایرانی 
چه  دیگر  اندازد  نمی  نگاه  مانتوها  این  به  کسی  بخورد 

برسد به قیمت گرفتن و یا خرید کردن!
با  موضوع   این  درباره  و  روم  می  دیگری  فروشگاه  به 

فروشنده سر صحبت  را باز می کنم. او می گوید: درست 
است که این روزها زیاد درباره اهمیت کاالی ایرانی و یا 
حمایت از آن سخن می گویند اما هنوز خریداران دنبال 
برندهای غیر ایرانی به ویژه ترک هستند و این به معنای 
آن است که هنوز در این زمینه فرهنگ سازی نشده است.

به یک مغازه فروش لوازم خانگی می روم. مادر و دختری 
را در حال خرید سرویس چینی می بینم. کمی به آنها 

نزدیک می شوم و به مکالمه آن دو گوش می سپارم.
مادر: به گمانم نسبت  به چینی های خارجی سنگین 

تر است.
دختر:اما طرح و رنگش بسیار شیک و خاص است و در 
بین اجناس ایرانی هر گز فکر نمی کردم چنین ظروف 

چینی زیبا و خاصی ببینم
بعد از کمی گفتگو آنها کاالی خود را خریده و خوشحال 

به سمت فروشنده  بیرون می روند.  از مغازه  و خندان 
می روم و از او می پرسم به نظر شما خرید اجناس ایرانی 
بین مردم جا افتاده است که اینگونه پاسخ می دهد: شاید 
باورتان نشود اما تا همین چند وقت پیش تولید کننده 
های ایرانی روی اجناس شان مارک خارجی می زدند تا 
این کار را نمی کنند  نه تنها  این روزها  اما  فروش برود 
که با افتخار نام مارک ایرانی شان  را می زنند و فروش 

هم می رود. 
در همین حین زن و مردی وارد فروشگاه شده و درباره 
این  پرسم  می  آنها  از  پرسیدند.  سئواالتی  برقی  جارو 
اجناس ایرانی هستند آیا آنها می خرند؟ که  زن جوان 
گفت: چرا نخرم اگر کیفیت مورد نظر را داشته باشند و 
بتوانند  با نمونه های خارجی رقابت کنند!؟ اگر دولت می 
خواهد کاری کند که مردم  به جنس ایرانی اعتماد کنند 

باید کیفیت  را بهتر کند. 
فرهنگ، موثرترین راه رونق تولید ملی

خوشبختانه در کشور ما همه آنچه برای تولید و رونق 
نیروی  خوب،  بازار  از  ما  دارد.  وجود  است  نیاز  تولید 
عاملی  تنها  برخورداریم.  خالقیت  و  ایده  و  سرمایه  کار، 
که مورد نیاز است و در آن ضعف داریم مساله فرهنگ 
فرهنگ  عنوان یک خرده  به  تولید  فرهنگ  است.  تولید 
عامل  پنج  بر  است  چتری  مانند  اقتصادی  مهم  بسیار 
دیگر که اگر نباشد آنها کنار هم قرار نمی گیرند. فرهنگ 
گرفته  ارشد  مسئوالن  از  که  معناست  این  به  هم  تولید 
به  کسی  هر  و  بتپد  تولید  برای  قلبشان   مردم  همه  تا 
تولید کمک  به رونق  تواند  این فکر کند که چگونه می 
از  غیر  کاالیی  که  بیندیشد  این  به  دار  خانه  کند.خانم 
کاالی ایرانی نخرد، مهندس جوان  به این بیندیشد که 
کاالیی با کیفیت تولید کند و تاجر وبازرگان هم به این 
بیندیشند که چگونه صادرات کاالی ایرانی را بیشتر کنند. 
نه اینکه اجناس درجه دو و سه چینی را با برچسب ایرانی 
بفروشیم! اگر همه دست  به دست هم دهیم مسلما  برای 

تحقق رونق تولید ملی گام برداشته ایم.

    خوشبختانه در کشور ما همه آنچه برای تولید و رونق تولید نیاز است وجود دارد، 
ما از بازار خوب، نیروی کار، سرمایه و ایده و خالقیت کافی برخورداریم، اما تنها عاملی 
که مورد نیاز است و در آن ضعف داریم مساله فرهنِگ تولید است. فرهنگ تولید به این 
معناست که از مسئوالن ارشد گرفته تا مردم مصرف کننده قلبشان برای حمایت از تولید 
داخلی بتپد و هر کسی به این فکر باشد که چگونه می توان به رونق تولید کمک شود، نه 
اینکه اجناس درجه دو و سه چینی را با برچسب ایرانی فروخت. آفت های این عرصه بسیار 

است و عزم جدی برای رونق تولید الزم است و....

گزارش: مهدیه السادات 
میر مهدی حسینی
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فرهنگ و ادب

غربت 
خاک 

 آن سو و این سوی آب 
خاک غریبی است 

که بوی ماندگی دارد 
و مرا می خواند 

تا هم زاد من 
خلسه ی تنهایی 

تن خسته مرا 
به خاک نسپرد.

دلم برای رفتن به دریای دور 
لک زده است 

و دیدن ماهی های آن 
که اهل هیچ خاکی نیستند 

و بار خاطرشان 
فرار از تنوره ی دیوارها 

گریز از گور خاک نشینان است
کاش 
کاش 

کسی ذهن تنیده ی مرا 
به خواب ماهی ها گره بزند 

که از هوای خاک هم 
گریزانند

به قلم سیدرضا 
مجد زاده 

نام کتاب: توجه آگاهی 
نویسنده: رونالد د. سیگل

ترجمه : مرتضی کشمیری - پیوند جاللی 

تغییر یک روزه و یک شبه میسر نمی شود. تغییر، 
جامع  ای  برنامه  اینکه  هم  و  است  زمان  نیازمند  هم 
قابل  و  آزموده شده  ای  برنامه  را می طلبد،  و مدون 
برای  است  موثق  ای  اطمینان. کتاب حاضر مجموعه 
رغم  به  امروزی  پیچیده  دنیای  در  مشکالت  حل 
د. سیگل  رونالد  دکتر  رفاهیاتش.  و  امکانات  همه ی 
دارای مدرک دکترای روان شناسی و استادیار بالینی 
دانشکده پزشکی دانشگاه هاروارد و با بیش از 25 سال 
مختلف  های  شیوه  دانشکده  این  در  تدریس  سابقه 
منظور  به  گوناگون  های  موقعیت  در  را  آگاهی  توجه 
زندگی  ناپذیر  اجتناب  های  چالش  با  موثر  مقابله 
اضطراب،  از:  عبارتند  ها  چالش  این  دهد.  می  ارائه 
افسردگی، نگرانی، ترس، بیماری های متنوع جسمی 
و روحی و روانی و فکری، عدم سازش در روابط، کمبود 
یا فقدان عشق، روابط آشفته، دغدغه های اقتصادی، 
مشکالت اجتماعی، مسائل اخالقی، ترک عادات بد و 

ایجاد عادات خوب، پیری و سرانجام مرگ.
محتویات این کتاب در 350 صفحه، 2 بخش و 11 

فصل گردآوری شده است. در باب میزان کارایی روش 
ها و راه حل های موجود در این مجموعه، تعدادی از 
نویسندگان معروف حوزه روان شناسی این گونه می 

نویسند: 
ـ دکتر جک کورنفیلد نویسنده کتاب قلب خردمند 
و  بینانه  واقع  های  شیوه  به  سیگل  دکتر  گوید:  می 
تعالی  هنر  در  را  عملی  کامال  های  تمرین  اثربخش، 

بخش توجه آگاهی ارائه می کند.
ـ دکتر تارابراک نویسنده کتاب پذیرش بنیادی می 
اگر  که  است  درونی  ظرفیتی  آگاهی  توجه  نویسد: 
و  سالمتی  به  نسبت  را  ما  تواند  می  بپرورانیم  را  آن 
سیگل  دکتر  کتاب  سازد.  بیدار  اصیل  خوشبختی 
که  است  کسانی  تمام  برای  جامع  و  ساده  راهنمایی 
می خواهند قدرت آگاهی ناب را در خصوص هیجان 
ها، دردهای جسمانی یا مشکالت ارتباطی خود به کار 
گیرند. این کتاب سرشار از خرد عملی و ژرف، ما را 
به زیستن لحظات حقیقی زندگی مان همراه با حضور 

قلب کامل دعوت می کند.
ـ دکتر دانیل جی. سیگل نویسنده کتاب بینش ذهن 
می گوید: کتابی جذاب و قابل فهم که می تواند شما 
رهنمون سازد. حضور  بهتر  بزرگی  به  قدم  به  قدم  را 
داشتن در لحظه حال همراه با پذیرش چیزی بیش از 
تمرین صرف است. ـ این کار روشی کامال علمی است 
که سالمت بدن، ذهن و روابط شما با دیگران را ارتقاء 
نامه  این کتاب دعوت  و  ـ  می دهد. وقت آن رسیده 
شماست ـ تا به مسیر جدیدی از هستی قدم بگذارید 
را کاهش  و ترس شما  استرس  اضطراب،  توان  و می 
داده و احساس لذت، قدردانی و بهزیستی را در زندگی 

شما افزون کند.
نویسنده کتاب عشق و مهربانی  ـ شارون سالزبرگ 
می نویسد: این راهنمای روشن و کاربردی می تواند به 
شما کمک کند تا ظرفیت خود را برای پرورش توجه 
تدوین  برای  را  شما  کتاب  این  نمایید.  آگاهی کشف 
به  همچنین  و  کرده  راهنمایی  رسمی  مراقبه  برنامه 
ارائه  با زندگی روزمره  برای کنارآمدن  ابزارهایی  شما 

می کند.
ـ الماسوریاداس نویسنده کتاب بیداری بودای درون 
دگرگون  تکالیف  ها،  تمرین  سیگل  دکتر  گوید:  می 
کننده و روش های ماهرانه بسیاری را ارائه می کند تا 
زندگی آگاهانه ای همراه با آگاهی هوشیارانه و تماس 

معنی دار داشته باشیم. من شیوه منحصر به فرد او را 
که برخاسته از یک عمر تمرین مراقبه و روان درمانی 
است بسیار می پسندم و توصیه می کنم. این کتاب 
بی نظیر یک هدیه واقعی در حوزه مطالعات مربوط به 

خوشبختی و رشد معنوی است.
زندانی  کتاب  نویسنده  هیز  س.  اسیتون  دکتر  ـ 
از توجه  ذهنت نباش! زندگی کن می گوید: صحبت 
آگاهی تصویر راهبانی را به ذهن متبادر می سازد که 
عمر خود را صرف انجام کارهایی رازآلود می کنند. اما 
دکتر سیگل به ما نشان می دهد چطور خرد پذیرش 
و توجه آگاهی را به کارهای هر روزه و زندگی روزمره 
خود بیاوریم. این کتاب باوقار، اصیل و سرشار از خرد 
با زبان شیرین خود ما را وا می دارد تا با چشمانی باز 
بنگریم که چطور بشر گرفتار خود شده است و روش 
تا  کند  می  ارائه  گام  به  گام  و  قدرتمند  آسان،  های 

بیاموزیم آن طور که می خواهیم زندگی کنیم.
از  گذر  کتاب  نویسنده  سیگال  وی.  زیندل  دکتر  ـ 
به  کتاب  این  نویسد:  می  آگاهی  توجه  با  افسردگی 
که  دهد  می  نشان  کننده  متقاعد  و  آسان  ای  شیوه 
چطور آگاهی ناب می تواند به ما کمک کند از خود 
اجتناب  های  چالش  با  مواجهه  در  و  کنیم  مراقبت 

ناپذیر زندگی آرامش خود را از دست ندهیم.
از آنچه گذشت این طور نتیجه می گیریم که در هر 
برای  راه حلی عالی  توان  سنی و در هر مقطعی می 
تا  نمود  اقدام  باید همین حاال  داشت. پس  مشکالت 
غرق  ها،  آسیب  امواج  و  نبلعد  را  ما  حوادث،  گردباد 
مان نکند. خواندن و عمل کردن به این کتاب، در هر 

شرایطی به طور جد توصیه می گردد.

معرفی کتاب 

با همه پالس با صاب پالسم پالس؟
متفکر  و  شاعر  تهران،  دانشگاه  استاد  پورحسینی،  ابوالقاسم  دکتر  مرحوم 
اندیشمند اهل شهداد کرمان در کتاب وزین »فرهنگ و اصطالحات مردم 
کرمان« درباره ی این مثل آورده است: مثل »با همه پالس با صاب پالسم 
پالس؟« به کسی که راهنمایی شده تا در مقابل دیگران ایستادگی بکند و 
یا اگرقرض دارد یا گناهی نموده به ترتیبی خود را از مجازات آن برهاند، بعد 
در مقابل راهنما یا مشاور خود هم بخواهد نعل وارونه بزند، گفته می شود.

ی  پنجه  از  رهایی  در  را  دیگری  فردی،  گاه  هر  تر،  ساده  عبارت  به 
قانون و مجازات جرمی که مرتکب شده است، حیله ای بیاموزد و پس 
ازای  انجام خدمتی در  یا  او پرداخت دستمزد و  از  از رهایی آن فرد 
آموزش آن حیله تقاضا کند و مجرم با اجرای همان حیله، مشاور و 
راهنما را از خود براند، مشاور با لحنی آمیخته به طنز، گالیه خواهد 

کرد: »با همه پالس با صاب )صاحب( پالسم پالس؟!«
زبانزدهای :»با همه بله، با من هم بله!؟« - »با همه چیز بازی با ریش 
بابا هم بازی!؟« و »پیش قاضی و معلق بازی!؟« همه از نظایر زبانزد: »با 
همه پالس با صاب پالسم پالس!؟« هستند که مخاطب را از اقدام علیه 
معلم و راهنما و مشاور با شگردهایی که از آنها آموخته است، باز می 
دارند و از دیگر سو به مشاورانی که مشتری خود را برای پایمال کردن 
حقوق حقه ی دیگران، حیله و نیرنگ می آموزند، هشدار می دهند که 
سرانجام این قبیل آموزش ها، شکست و ناکامی است. زیرا خورشید 

برای همیشه زیر ابر نمی ماند و حق به حقدار می رسد.
دارد  ای  قصه  فارسی،  زبان  زبانزدهای  از  بسیاری  مثل  نیز  مثل  این 
که تامل در آن، انسان را از زیرپا گذاشتن ارزش ها و عدم توجه به 
آموزه های دین مبین اسالم و فرمایشات گهربار موالی متقیان جهان 
حضرت علی )ع( در باب رعایت انصاف و برپاداشتن عدالت بازداشته و 

راه سعادت و خوشبختی را می گشاید.
با همه بع با من هم بع!؟

مرحوم مهدی پرتوی آملی در کتاب دو جلدی »ریشه ی تاریخی امثال 
و حکم« آورده است: مولیر Mouliere، نمایشنامه نویس معروف 

فرانسه، نمایشنامه ای دارد به نام پیرپاتلن pierrePathelin )این 
نمایشنامه از شاهکارهای قرون وسطاست که به سال 1740 میالدی 
نگاشته شده ولی نگارنده ی اصلی آن ناشناس است( نمایشنامه ی 

مذکور بارها در ایران به روی صحنه رفته است.
به چوپانی می  را  تاجری 120 راس گوسفند  نامه،  نمایش  این  در 
سپارد که از پرورش و تکثیر آنها سود ببرد. پس از گذشت چندی، 
تاجر متوجه شد نه تنها گوسفندانش زیاد نمی شوند بلکه کمتر و 
کمتر می شوند. چوپان می گوید: گوسفندان بیمار می شوند و می 
میرند. تاجر باور نمی کند و شبی در آغل پنهان می شود تا علت را 
دریابد. او مشاهده کرد، پس از نیمه شب چوپان همراه با قصابی وارد 
آغل شد، گوسفند پرواری را جدا کرد، سربرید و به قصاب فروخت. 
تاجر از آغل خارج می شود، چوپان را کتک می زند و تهدید می کند 

او را به جرم خیانت در امانت به زندان خواهد انداخت.
و  باز  حّقه  وکیلی  از  و  رود  می  پاریس  به  زندان  ترس  از  چوپان 
زبردست به نام »آوکا پاتلن« تقاضای کمک می کند، وکیل در ازای 
او می  به  الوکاله ی چرب و چاقی که چوپان وعده می دهد،  حق 
آموزد سرش را باندپیچی کند و چنان وانمود کند بر اثر ضربه ای 
که از دست تاجر به سرش خورده، توانایی سخن گفتن را از دست 
داده و تا روز دادگاه در کوچه و بازار و نزد همگان فقط صدای »بع 
با »بع بع«  نیز  را  بازجو و رییس دادگاه  بع« درآورد. پرسش های 

پاسخ بگوید.
چوپان در دادگاه با استفاده از حیله ای که وکیل به او آموخته بود، 
دادگاه  از  بیچاره محکوم می گردد. چوپان  تاجر  و  پیروز می شود 
خارج شده و راه خانه را در پیش می گیرد. وکیل که در پی او راه 
افتاده بود، درخواست دستمزد کرد و چوپان در پاسخ تمامی پرسش 
های او »بع بع« می کرد. از آنجا که گفته اند: »خود کرده را تدبیر 
نیست« وکیل دانست که همکاری با بزهکاران حاصلی جز شکست 
لذا چاره ای جز سکوت و  آبرویی نخواهد داشت و  ناکامی و بی  و 
خاموشی نداشت ولی در پایان با عصبانیت گفت: »با همه بع با من 
هم بع« شرح این نمایشنامه بسیار مفصل و طوالنی است که برای 

پیشگیری از مالل خاطر خوانندگان عزیز، فشرده و خالصه گردید.
با همه بله با من هم بله!؟

مرحوم پرتوی آملی در ادامه افزوده است، عده ای از معاصرین بر این 
باورند مثل باال از واقعه ای که بین پدر و پسری از رجال معاصر رخ 

داده است، ریشه گرفته است. )منظور رجال دوره ی پهلوی است( 
در نیمه ی اول قرن چهاردهم هجری قمری، یکی از رجال سرشناس 
را  ها  وزارتخانه  از  یکی  معاونت  بار  نخستین  برای  که  فرزندش  به 
برعهده گرفته بود، گفت: توقعات مردم حد و حصری ندارد و اغلب با 
مقررات و قوانین تطبیق نمی کند. مرد سیاسی باید حزم و احتیاط 
را از دست ندهد و با مردم به صورت »کجدار و مریز« رفتار کند تا 
هم خالفی از وی سر نزند و هم کسی را نرنجاند. به تو نصیحت می 
کنم که در مقابل تقاضاهای مردم هرگز جواب منفی ندهی هر چه 
می گویند، به طور کامل گوش کن و در پاسخ هر جمله با نهایت 
خوشرویی بگو: »بله، بله« زیرا مردم از شنیدن جواب مثبت آن قدر 
در  تاخیر  بگذرانی،  الوقت  دفع  به  اندازه  هر  که  آید  می  خوششان 

انجام مقصود خویش را در مقابل آن بله ناچیز می شمارند.
فرزندش  از  پدر  بود. روزی  و موفق  به کار بست  را  پدر  پند  فرزند 
وزارتخانه هم  به سرپرستی  فرزند که  را خواستار شد.  انجام کاری 
رسیده بود، گفته های پدر را گوش کرد و در پاسخ هر جمله با کمال 
ادب و تواضع می گفت: »بله، بله قربان« پدر هر چه اصرار کرد تا 
پاسخ صریحی دریافت کند، به جز »بله قربان« های فرزند، چیزی 
نهایت عصبانیت فریاد  از کوره در می رود و در  عایدش نشد. پدر 
می زند: »پسر، این روش را من به تو یاد دادم، حاال با همه بله با 

من هم بله!؟«
نویسنده بر این باور است که یا نمایشنامه وکیل زبردست اثر مولیر 
ریشه ی تاریخی این مثل است و یا حکایت آن رجل سیاسی عصر 
پهلوی و یا هر دوی آنها ولی خداوند رحمتش کناد که با استفاده از 
عبارت »بعید نیست« به نظر خود قطعیت نداده و راه سومی برای 

یافتن ریشه ی تاریخی مثل بازگذاشته است.
با همه پالس با صاب پالسم پالس 

به  صفویان  عصر  در  که  رودی  حبله  التمثیل  جامع  در  مثل  این 
نگارش درآمده است به صورت »با همه کس پالس و با ما نیز؟« ثبت 

شده است که قدمتی بیش از قصه های جناب پرتوی دارد.
روانشاد علی اکبر دهخدا در کتاب 4 جلدی امثال و حکم این زبانزد 
را به شکل: »با همه کس پالس با من هم پالس« ثبت کرده و درباره 
ی قصه ی آن چنین آورده است: »مفلسی قرض مند، چون از عهده 
وامخواهان،  از  اشارت یکی  به  توانست  نمی  برآمدن  ادای دیون  ی 
پالس  ی  ،کلمه  طلبکاری  هر  مطالبت  جواب  در  را  جنون  اظهار 

می گفت به این شرط که چون دائنان بر دیوانگی او یقین کرده، 
پراکنده  طلبکاران  حیله  بدین  و  بگزارد«  را  او  وام  شوند،  پراکنده 
در  مفلس  کرد،  مطالبه ی طلب خود  بدآموز چون  طلبکار  شدند، 
جواب او، این کلمه بگفت و او متحیر ماند. گفت: »با همه پالس با 

من هم پالس؟!«
سنایی: »چندگویی سنایی آن من است/ با همه کس پالس با من 
هم« انوری: »خواستم گفتن که دست و طبع او بحر است و کان/ 

عقل گفت این مدح باشد؟ نیز با من هم پالس؟«
همینطور که مالحظه می فرمایید، قدمت این مثل فارسی بیش از 
هزار سال است که متاسفانه به لحاظ کاهلی بعضی از ماها به تصرف 

جناب مولیر و امثال او درآمده است.
پالس چیست؟ پالس،  گلیم و فرشی است که از پشم به رنگهای 
و  قلندران  که  ستبر  و  خشن  پشمی  ی  جامه  بافند.  می  مختلف 

درویشان بر تن می کنند نیز پالس نام دارد.
در گویش کرمانی سیاه چادر عشایر که از موی بز بافته شده باشد، 
مترادف  کرمانی  گویش  در  پالس  واژه  شود.  می  نامیده  پالس  نیز 
و  گر  حیله  فرد  مقابل  در  چنانکه  است.  آمده  نیز  جل  با  همراه  و 
کالهبرداری که برای عمل زشت خود مقدمه چینی می کند، می 

گویند: »جمع کن جل و پالست را!«
و این سخن می رساند که در گذشته کالهبرداران در نزدیکی شهرها 
و روستاها، پالسی برپا می کردند و داخل آن را با جل )فرشپاره ها( 
مفروش می کردند. این عمل را »پالس انداختن« به معنی اطراق 

کردن و ماندن موقتی در جایی می گفتند.
پالس بودن: 

در گویش امروزی، بعضی از جوانان می گویند: توی خانه ی این و 
آن پالسیم یا در این شهر و آن شهر و یا کشورهای مختلف پالسیم 
و این بدان معناست که خانه و کاشانه ی مستقل و ساکن در یک 

محله و شهر نداریم و مجبوریم پالس باشیم.
هر چند که با توجه به پژوهش های فرزانه ی فقید، عالمه علی اکبر 
دهخدا و نیز با توجه به تاریخ هخامنشیان که نشان می دهد، اغلب 
اقوام پارسی و ایرانی به شغل دامپروری سّیار )عشایری( مشغول بوده 
اند، می توانیم ادعا کنیم واژه ی »پالس« عمری دوهزار ساله دارد 
در  زندگی  مفهوم  انتقال  برای  واژه  این  دانیم  نمی  به درستی  ولی 

حرکت یا برای نامیدن خانه ی عشایر ساخته شده است؟

ضرب المثل های کرمانی 
به قلم 

یحیی فتح نجات

به قلم سیده فریبا
 روح االمینی
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سرویس ادبی کرمان امروز

بی توجهی به آسیب هایی که شبکه های اجتماعی بر پیکره زبان فارسی 
وارد کرده اند عالوه بر خسارت های زبانی، خسارت های فرهنگی و انحطاط 

ادبی را نیز در پی دارد.
کارشناسان  و  اساتید  جوان؛  خبرنگاران  باشگاه  وبگردی  گروه  گزارش  به 
ادبی و فعاالن فرهنگی در چند سال گذشته همواره نسبت به موضوعاتی 
که زبان فارسی را با تهدیدهای جدی مواجه کرده است، هشدار داده اند. بعد 
اهمیت حفظ  به  نسبت  اخیر  انقالب در سال های  تأکیدات رهبر معظم  از 
و پاسداشت زبان فارسی و آموزش آن به کودکان و نوجوانان، اهمیت این 

موضوع در نظر کارشناسان دوچندان شده است.
این محوریت منتشر شد که هر  با  تاکنون مقاالت و کتاب های مختلفی 
یک تالش دارد تا به نوعی به آسیب های موجود در زبان فارسی اشاره کند. 
متاسفانه حقیقت این است که زبان فارسی امروز مورد تهاجم عوامل بیرونی 
و درونی جامعه است. مسائلی که هر روز زبان را تهدید می کند و متاسفانه 
گاه آنقدر مکرراً اتفاق افتاده که حساسیت ها نسبت به آن کمتر شده است. 
فضای  تأثیر  می شود،  مطرح  رابطه  این  در  همواره  که  موضوعاتی  از  یکی 
مجازی بر زبان فارسی است. فضای مجازی هر روز گسترده تر از روز گذشته 
ریشه  بیشتری  مشتاقان  و  کاربران  میان  در  و  داده  ادامه  خود  فعالیت  به 
می دواند. در این میان، موضوعات مختلفی مورد تهدید قرار می گیرد که زبان 
یکی از آنهاست. گسترش سریع و به یک باره فضای مجازی در ایران سبب 
شده تا زبان فارسی نیز با تهدیدات جدی مواجه شود. از شکسته نویسی و 
اغالط امالیی گرفته تا راه یافتن زبان محاوره در زبان معیار و ... . همه این 
اما  دهند،  هشدار  آن  به  نسبت  پیوسته  کارشناسان  تا  شده  سبب  مسائل 
اینکه تا چه حد این هشدارها کارگر می افتد، جای تأمل و درنگ دارد. در 
این میان، مخاطبان فضای مجازی و شبکه های اجتماعی نیز نسبت به این 
موضوع توجه چندانی نداشته و خواسته یا ناخواسته به گسترش این اغالط 
دامن می زنند. عده ای نیز معتقدند که باید این تغییرات را پذیرفت و زبان را 

آنگونه که نیازهای روز را رفع می کند،  به کار گرفت.
تهدید زبان فارسی از طریق فضای مجازی در سال های اخیر با گسترش 
صفحه های شخصی و شبکه های اجتماعی مانند اینستاگرام،  تلگرام، وبالگ 

و ... افزایش بیشتری یافته است. حسن ذوالفقاری، عضو پیوسته فرهنگستان 
زبان و ادب فارسی در مقاله ای که اخیراً در شماره 36 خبرنامه گروه آموزش 
زبان و ادبیات فارسی فرهنگستان به چاپ رسیده، به تهدیداتی که از سوی 
فضای مجازی زبان را تهدید می کند، اشاره کرده که بخش هایی از آن منتشر 

می شود:
یکی از وظایف مهم رسانه ها و فضای مجازی انتقال درست پیام به بهترین 
شکل در کمترین زمان است. زبان به عنوان ابزار ارتباطی نقش بسیار مهمی 
را در این زمینه ایفا می کند. به کارگیری درست زبان و قواعد آن از طریق 
ابزار هر رسانه است.  اولین و مهمترین  اصول و مبانی نگارشی و ویرایشی 
و صحیح  اسلوب  به  معیار،  فاخر،  که  مجازی  رسانه های  از  دسته  آن  زبان 
است، بیشتر فهمیده می شود و رسالت اطالع رسانی آنها نیز به خوبی انجام 
می شود. پاکیزه نویسی رسانه ها جز نقش ارتباطی می تواند با توجه به گستره 
این رسانه ها، درست نویسی را ترویح کند. انتظار می رود شورای عالی فضای 

مجازی با توجه به حجم زیاد کاربران تمهیدات آموزشی الزم را فراهم آورد.
 وبگاه ها و دلیل و بالگ ها و صفحات شخصی از جمله رسانه های فراگیر 
اینترنتی  فضاهای  در  نوین  پدیده های  از  وب نوشت ها  یا  وبالگ ها  هستند. 
اغلب  کاربران  میان  در  سرعت  به  ارزانی،  و  سهولت  لیل  به  که  هستند 
به صورت  فارسی  نوشت های  وب  امروزه  است.  یافته  رواج  اینترنت،  جوان 
قالب نگارشی مستقلی درآمده که از این حیث امری مهم و در خور توجه 
متخصصان و برنامه ریزان زبان و ادب فارسی است. بی توجهی به این حوزه 
عالوه بر خسارت های زبانی که مهمترین آن فاصله میان زبان نوشتار معیار 
در  نیز  را  ادبی  انحطاط  و  فرهنگی  خسارت های  وب نوشته هاست،  زبان  و 
فرهنگ  رواج  آن،  رونق  و  سیاست گذاری  و  توجه  عکس،  به  و  دارد  پی 
مکتوب، گسترش ز بان فارسی، رواج نگارش و ارتقای سطح فرهنگ را در 
فوایدش  از  نباید  مجازی  فضای  مضرات  کنار  در  البته  داشت.  خواهد  پی 
از  برای رفع برخی کاستی های فرهنگی  این فضا  اتفاقاً  چشم پوشی کرد و 

جمله بسط و گسترش فرهنگ کتابخوانی هم می تواند کاربرد داشته باشد.
از  ادبی هستند؛  و  زبانی  آسیب های  برخی  فضاهای مجازی دچار  امروزه 
قبیل آمیختن زبان شعر و نثر شاعرانه با زبان معیار علمی، یکسان نبودن 
سبک نوشتاری، کاربرد وسیع شکسته نویسی، آشفتگی رسم الخط و دخالت 
امالیی  غلط های  وجود  رسم الخطی،  بدعت گذاری  و  شخصی  سلیقه های 
ضمیر،  جای  بودن  نامعلوم  چون  دالیلی  به  جمالت  بودن  مبهم  بی شمار، 
حذف های نابجا، جمالت مرکب و طوالنی،  بی توجهی به معنای دقیق واژگان، 
نشاندن اجزای جمله در جای نامناسب و به جای هم و تأثیر پذیرفتن بیش 
شدید  انتقادهای  مخفی،  بیگانه  واژگان  یافتن  راه  محاوره،  زبان  از  حد  از 
تکنیکی  غیر  آثار  و  ناپخته  اشعار  چاپ  ادب،  و  نقد  قواعد  از  خارج  تند  و 

داستان نویسان و پژوهش های عامه پسند.
بروز خطا و اشتباه اصل فراگیر فضای مجازی است. به طور طبیعی وقتی 
اما  می رود،  باال  هم  بدنویسی  و  خطا  احتمال  شود  زیاد  نویسنده ها  تعداد 
این نگرانی در برابر فواید فضای مجازی قابل حل است. برای پایین آمدن 
احتمال خطا و اشتباه باید به کاربران آموزش داد. از آنجا که فضای مجازی و 
شبکه های اجتماعی در دسترس همه است، به طور طبیعی هر نوع ادبیات و 
فرهنگی در آن راه پیدا می کند. برای مقابله با کج روی ها باید در همین فضا 
و البته رسانه های رسمی و به خصوص صدا و سیما و مدارس و دانشگاه ها 
آموزشی هایی به همه سنین داده شود. این آموزش هم باید بدون نفی کردن 

و جبهه گرفتن باشد؛ چرا که اثرات خود را از دست می دهد.
غلط نویسی و ایجازنویسی معمول در فضای مجازی یک آسیب صددرصدی 
برای زبان و ادبیات فارسی است. این آسیب به مرور به فضای حقیقی هم 
سرایت خواهد کرد. غلط ها به هر حال دست به دست خواهد شد و به زبان 
و فرهنگ عمومی هم انتقال می یابد. این غلط نویسی ها شاید برای نسل ما 
شناخته شده باشد و مشکلی ایجاد نکند، اما ممکن است نسل بعدی را تحت 
تأثیر سوء قرار دهد و کودکان و نوجوانان فکر کنند درست همانی است که 

در فضای مجازی می آید.
این رویه در طول زمان خطرناک خواهد بود. برای مقابله با این اشتباهات 
فاحش ادبی هم می توان از خود فضای مجازی برای آموزش کاربران استفاده 
ادبی در آن. فضای مجازی می تواند  با تشکیل گروه های  کرد، به خصوص 
یک تهدید و خطر جدی برای زبان و ادبیات فارسی باشد اگر آموزش های 
الزم در ارتباط با آن صورت نگیرد. متاسفانه دستگاه های متولی و مسئول 
آنچنان که باید و شاید در این فضا فعالیت نمی کنند و حاضر به هزینه در 

این زمینه نیستند.

سرویس فرهنگی کرمان امروز
 

دختر، گذشته یک زن جوان است. وضعیت دختران هر جامعه معموال با 
وضعیت فرهنگ آن جامعه مرتبط است. در فرهنگ هایی که زنان دارای 
موقعیت اجتماعی پایین هستند، دختران ممکن است توسط والدین شان 
دختران  برای  خدمات  در  کمتر  دولت  است  ممکن  یا  و  باشند  ناخواسته 

سرمایه گذاری کند.
تا   1250 های  سال  بین  در  وسطی  قرون  در  اول  دختر  انگلیسی  کلمه 
 Gerela 1300 میالدی به نظر می رسد ظاهر شده و این کلمه از انگلیسی
به معنی لباس یا قلم مو، گرفته شده است. واژه دختر به معنای هر زن جوان 

غیر متاهل از حدود 1530 به وجود آمده است.
زمانی بود که آموزش رسمی دختران به طور سنتی کمتر از پسران اهمیت 
داشت. در اروپا، استثناهایی قبل از ظهور مطبوعات درس می خواندند و در 
کل آموزش را برای دختران نادرست می دانستند اما پس از ظهور مطبوعات 

اصالحاتی انجام شد.
ملکه  دختران  سواد  از  عمومی  غفلت  مورد  در  توجه  قابل  استثناء  یک 
الیزابت اول است . در مورد او، به عنوان یک کودک، او که به عنوان یک وارث 
احتمالی تاج و تخت بود و زندگی اش در واقع توسط طرح سیاسی دیگر 

اعدام مادرش  از  اعضای قدرتمند دادگاه در معرض خطر قرار گرفت. پس 
)آن بولین( ، آموزش و پرورش او عمدتا توسط هنری هشتم نادیده گرفته 
شد. به طور قابل توجهی، بیوه هنری هشتم ، )کاترین پرا( که عالقه ای به 
هوش عظیم الیزابت داشت، زمانی که الیزابت 9 ساله بود ارائه آموزش عالی 
به او را شروع کرد. الیزابت تحصیالتی برابر به یک مرد برجسته را دارا شد؛ 
او در التین، یونانی، اسپانیایی، فرانسوی، فلسفه، تاریخ، ریاضیات و موسیقی 
کرد،  سازنده  پادشاه  یک  به  تبدیل  را  او  شرایط  که  زمانی  کرد.  تحصیل 

انگلستان پاداش تحصیالت غنی او را به دست آورد.
در قرن هجدهم، اروپایی ها ارزش سواد را به رسمیت شناختند و مدارس 
برای آموزش مردم در تعداد روزافزون باز شد. آموزش در عصر روشنگری 
در فرانسه موجب شد تا یک سوم از زنان در زمان انقالب فرانسه سوادآموز 
شوند. با این حال، آموزش و پرورش هنوز به عنوان بخشی مهم برای پسران 
بود و دختران تا اواخر قرن نوزدهم در مدارس راهنمایی در فرانسه پذیرفته 
لئون  نظر  تحت   1924 سال  اصالحات  که  زمانی  تا  دختران  شدند.  نمی 
در  را  کارشناسی  مدرک  دریافت  حق  بود،  پرورش  و  آموزش  وزیر  بیاردر 
فرانسه  در  دوم  جهانی  جنگ  پایان  از  قبل  مدارس  البته  نداشتند  فرانسه 
از آن زمان، قوانین آموزش اجباری  دختران و زنان جوان  وجود داشتند. 
را در سراسر اروپا افزایش داد. در بسیاری از کشورهای اروپایی، آموزش و 
پرورش دختران تا سال های 1970 محدود شد، به ویژه در سطوح باالتر، به 
خصوص به این دلیل که آموزش عالی در درجه اول برای پسران مورد توجه 
قرار می گرفت، به ویژه در مورد آموزش فنی. به عنوان مثال، دریافت مدرک 

مهندسی معتبر ، تا سال های 1970 به زنان اجازه داده نمی شد.
آموزش دختران

کم کم دسترسی دختران به تحصیالت در برخی کشورها به وجود آمده، 
اما در اکثریت تفاوت های قابل توجهی وجود داشت. شکاف در دسترسی 

بین مناطق مختلف و کشورها و حتی در داخل کشور وجود داشت. در 
نمی  به مدرسه  بودند که  از کودکانی  کشورهای عربی دختران 60 درصد 
دختران  را  آسیا  غرب  و  جنوب  در  کنندگان  غیبت  از  درصد   66 و  روند 
تشکیل می دهند؛ با این حال، دختران بیشتر از پسران در مدارس بسیاری 
از کشورهای آمریکای التین، کارائیب، آمریکای شمالی و اروپای غربی حضور 
دارند. پژوهشی، هزینه های اقتصادی این نابرابری را برای کشورهای در حال 
توسعه اندازه گیری کرده است و اعالم می کند که در مجموع 65 کشورها 
با درآمد پایین و متوسط و کشورهای در حال توسعه موفق به ارائه همان 

فرصت های دبیرستان برای پسران را برای دختران شامل نمی شوند.
اگر چه پیمان بین المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی بیان کرده 
است: "آموزش ابتدایی باید اجباری و آزادانه برای همه باشد" دختران کمی 
کشورها  برخی  در  متوسطه  و  ابتدایی  مدارس  آموز  دانش  عنوان  به  کمتر 
از  تفاوت  این  به  پایان دادن  برای  . تالش های جهانی  نام می شوند  ثبت 
جمله اهداف توسعه هزاره انجام شده است و این فاصله از سال 1990 به 

بعد کمتر شده است.
دختران در بسیاری از نقاط جهان موانع مهمی برای دسترسی به آموزش 
مناسب دارند. این موانع عبارتند از: ازدواج های زودرس و اجباری ؛ بارداری 
و جامعه؛  اساس کلیشه های جنسیتی در خانه، مدرسه  بر  ؛ تعصب  اولیه 
خشونت در راه مدرسه، یا در داخل و اطراف مدارس؛ فاصله های طوالنی با 
مدارس؛ آسیب پذیری، هزینه های تحصیلی، که اغلب اینها منجر می شود 

که والدین فقط فرزندان پسر خود را به مدرسه بفرستند .

شبکههایاجتماعیچهبالییبرسرزبانفارسیمیآورند؟

کلمه دختر اولین بار از کجا آمد؛ 
 دختر، گذشته یک زن جوان است
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ایران و جهان

قتل زِن تنها به  خاطر 
یک رسم عجیب مردانه!

مردی خشمگین در اقدامی هولناک، زن تنها را به قتل رساند و جسد وی 
را در باغچه خانه اش دفن کرد. این مرد که به زودی در دادگاه کیفری یک 
تهران محاکمه خواهد شد، می گوید:، چون قربانی جنایت به وی فحاشی 

کرده، دست به چنین اقدامی زده است.
تابستان سال ۹۷ پسر جوانی به پلیس آگاهی  روزنامه خراسان نوشت: 
تهران رفت و از ناپدید شدن مادر ۵۴ ساله اش به نام عفت خبر داد. وی 
گفت: پس از جدایی پدر و مادرم از هم مادرم به تنهایی در خانه اش 
در خیابان اشرفی اصفهانی زندگی می کرد. وی افزود: دو روز قبل مادرم 
از خانه بیرون رفت و دیگر بازنگشت، ما همه جا را دنبال او گشتیم، اما 

خبری به دست نیاوردیم.
تا این که دیروز یک مرد ناشناس به خانه مان زنگ زد و گفت، مادرمان 
را به گروگان گرفته است. او در ازای آزادی مادرمان از ما پول خواست. او 
گفت باید برای پرداخت پول به یک پارک در غرب تهران برویم. اما من و 
خواهرم وقتی به پارکی که مرد ناشناس آدرس آن را به ما داده بود رفتیم 

هیچ اثری از او به دست نیاوردیم.
با این شکایت، تالش پلیس برای افشای راز ناپدید شدن زن تنها آغاز شد. 
فرزندان  از  به پرس و جو  از تحقیقات خود  پلیس در نخستین مرحله 
عفت پرداخت. دختر این زن به ماموران گفت: من و خاله ام مدتی بود به 
رابطه پنهانی مادرم با چند مرد غریبه پی برده بودیم. ما چند بار از او 
خواستیم تا دست از این رفتارش بردارد، اما گوش نکرد تا این که آخرین 

بار از خانه بیرون رفت و دیگر باز نگشت.
رابطه پنهانی

به دنبال اظهارات دختر جوان، پلیس به بررسی ریز مکالمات تلفنی مادر 
گمشده پرداخت و به رابطه پنهانی وی با یک مرد ازاتباع بیگانه پی برد. 
پلیس به ردیابی این شماره تلفن پرداخت و یک پسر ۲۲ ساله به نام عزیز 
را ردیابی و بازداشت کرد. وی گفت:من عفت را نمی شناسم و هرگز او را 
ندیده ام، اما پدرم با زن های زیادی رابطه دارد. من از این موضوع ناراحت و 
بار ها به پدرم اعتراض کرده بودم. به همین دلیل هم چندماه قبل از پدرم 

جدا شدم و در خانه مجردی زندگی می کردم.
بازداشت مرد مرموز

به دنبال اطالعاتی که پسر جوان به پلیس داد، عظیم ۶۰ ساله ردیابی 
و بازداشت شد. وی که سعی داشت خودش را بی اطالع از نحوه کشته 
شدن عفت نشان دهد در بازجویی های فنی به قتل اعتراف کرد. وی گفت: 
مدتی قبل از طریق یکی از دوستانم با عفت آشنا شدم. من به مالقات 
او رفتم، اما بدبینانه تصور کردم با مردان زیادی رابطه پنهانی دارد. او را 
نصیحت کردم تا دست از رفتار های خالف بردارد، اما به حرف هایم گوش 
نکرد و به همین دلیل با هم دعوا کردیم. او به من فحش داد و، چون 
ما رسم نداریم هیچ زنی به مرد فحاشی کند در اوج عصبانیت او را خفه 
کردم و طالهایش را دزدیدم. من جسد را در باغچه خانه ای که سرایدار 

آن جا بودم دفن کردم.
کشف جسد

به دنبال اعتراف تکان دهنده این مرد، پلیس به خانه باغ مرگ در غرب 
تهران رفت و بقایای جسد دفن شده را پیدا کرد. به دنبال اعتراف این 
مرد و بازسازی صحنه جنایت، پسرش از دست داشتن در جنایت تبرئه 
و برایش قرار منع تعقیب صادر شد. بدین ترتیب قرار شد تا عظیم در 
دادگاه کیفری یک استان تهران پای میز محاکمه بایستد، این در حالی 

است که اولیای دم برای وی حکم قصاص خواسته اند.

زنان بیشتر در کدام بخش ها شاغل هستند؟

فعالیت های  با  کارگاه های  آمار،  مرکز  اعالم  طبق 
مربوط به سالمت انسان، دارای ۶۰ درصد کارکن زن 
بخش  فعالیت های  بین  در  بیشترین سهم  و  هستند 
دارای  کارگاه های  و  است  بوده  خدمات  و  بازرگانی 
درصد،  یک  با  موتوری  نقلیه  وسایل  تعمیر  فعالیت  

کمترین سهم را در سهم زنان شاغل دارد.
سال  در  که  کرد  اعالم  آمار  مرکز  ایسنا،  گزارش  به 
١٣۹۶ حدود ٨١ درصد از کارکنان بخش بازرگانی و 

خدمات را کارکنان مرد و ١۹ درصد را کارکنان زن 
تشکیل داده اند.

انسان،  سالمت  به  مربوط  فعالیت های  با  کارگاه های 
دارای ۶۰ درصد کارکن زن و بیشترین سهم در بین 
و  است  بوده  خدمات  و  بازرگانی  بخش  فعالیت های 
کارگاه های دارای فعالیت  تعمیر وسایل نقلیه موتوری 
با یک درصد، کمترین سهم را در سهم زنان شاغل 

دارد.

آمارگیری  جامع  طرح  ایران،  آمار  مرکز  اعالم  طبق 
طرح های  از  یکی  خدمات  و  بازرگانی  کارگاه های  از 
نوین آماری است که با هدف تهیه  اطالعات مناسب از 
ویژگی های کارگاه های بازرگانی و خدمات، در سطح 
سازمان   همکاری  با  و  ایران  آمار  مرکز  توسط  کشور 
مدیریت و برنامه ریزی استان ها به اجرا درآمده است 
تا در برنامه ریزی های اقتصادی به کارگرفته شود. این 
طرح در سال ١٣۹۷ به اجرا درآمده است که شامل 
٣١ کد طبقه بندی فعالیت های اقتصادی ایران  است، 
خدمات  و  بازرگانی  بخش  کارگاه های  اعظم  قسمت 

کشور را شامل می شود.
نتایج طرح در سال ١٣۹۶ نشان می دهد ٣٣ درصد از 
کارکنان کارگاه های بازرگانی و خدمات را کارکنان با 
تحصیالت باالتر از دیپلم، ٣۴ درصد کارکنان دیپلم 
دیپلم  زیر  تحصیلی  مدرک  دارای  نیز  درصد   ٣٣ و 
تشکیل می دهند. همچنین حدود ۴۲ درصد از ارزش 
بررسی  مورد  خدمات  و  بازرگانی  کارگاه های  افزوده 
نقلیه  )به جز وسایل  فعالیت خرده فروشی  به  مربوط 

موتوری و موتوسیکلت(  است.
بر این اساس، بهره وری کارکنان این کارگاه ها در سال 
ازای هر کارکن معادل ۲٨۲ میلیون ریال  ١٣۹۶ به 
هر  ازای  به  کارکنان  بهره وری  همچنین  بوده است. 

ساعت بیش از ١١٨ هزار ریال بوده است. همچنین 
به  هفته  در  ساعت   ۴۹ کارکن  هر  متوسط  طور  به 

فعالیت مشغول بوده است.
رایانه  نفوذ  ضریب  که  می دهد  نشان  طرح  نتایج 
با  کارگاه های  که  است  درصد   ۲۶ کارگاه ها  این  در 
فعالیت های جنبی خدمات مالی و فعالیت های بیمه 
نفوذ  ضریب  با  کارگزاری  و  صرافی  فعالیت های  و 
در  حیث  این  از  نسبت  باالترین  دارای  درصد   ١۰۰

کارگاه های مورد بررسی است.
طبق اعالم مرکز آمار، ۲۰ درصد از کارکنان کارگاه های 
مورد بررسی نیز از اینترنت برای فعالیت های خود در 

داخل یا خارج از کارگاه استفاده کرده اند.
١١ درصد از مدیران کارگاه های مورد بررسی را زنان 
تشکیل داده اند که فعالیت های آموزش با ۵۰ درصد 
 ٨٣ همچنین  دارند.  این حیث  از  را  سهم  بیشترین 
ابزارهای  از  بازرگانی و خدمات  از کارگاه های  درصد 
الکترونیکی برای پرداخت و دریافت خود بهره برده اند 
فعالیت های  و  مالی  خدمات  جنبی  فعالیت های  که 
در  را  استفاده  میزان  باالترین  درصد   ۹٨ با  بیمه 
این زمینه دارا بوده اند. ۹٨ درصد از کارگاه ها نیز از 
استفاده  دریافت  و  پرداخت  برای  کارتخوان  دستگاه  

کرده اند.

شب،  آن  اینستاگرام  الیو  سنگین  »هزینه 
جان  و  بیرجندی  جوان  پنج  وحشتناک  تصادف 
جم  جام  روزنامه  بود.«  آن ها  از  نفر  چهار  باختن 
باالی صفحه  اینستاگرام  الیو  »پیام شروع  نوشت 
به  تماشا  برای  نفری  چند  و  آمد  دوستانشان 
پیوستند. صدای موزیک و ماشینی که  او  صفحه 
پنج  خوشی  و  خنده  صدای  و  می راند  سرعت  با 
الیو  در  که  بود  چیزی  آن  تمام  بیرجندی  جوان 
نکشید  هم  دقیقه  یک  به  اما  شد  آن شب ضبط 
که ناگهان صفحه سیاه شد و صدای کوبیده شدن 
ماشین و فریادهای سرنشینان خودرو، جایش را به 
تمام خوشی هایی داد که تا چند دقیقه قبل قرار 
الیو  سنگین  هزینه  باشد.  نمایش  معرض  در  بود 
اینستاگرام آن شب، تصادف وحشتناک پنج جوان 

بیرجندی و جان باختن چهار نفر از آنها بود.
روزگاری با هم در مدرسه تیزهوشان شهر فردوس 
بیرجند درس می خواندند. رفیق گرمابه و گلستان 
بودند و همین تابستان گذشته بود که قبولی شان 
حاال  بودند.  گرفته  جشن  هم  کنار  را  کنکور  در 
شهرشان  محله های  و  کوچه ها  در  شان  عکس 
جا خوش  تسلیت  بنرهای  و  دیوار  روی  هم  کنار 
کرده است. همه جای شهر کوچک شان، حرف از 
آنهاست و تصادف مرگبارشان آنچنان تکان دهنده 
است،تمام  هفته  یک  گویی  که  بوده  دلخراش  و 

مردم شهرشان را عزادار کرده است.
در  دیگر  سال  چند  بود  قرار  که  دوستانشان 
مراسم  در  بزنند،  کف  آنها  فارغ التحصیلی  مراسم 
خاکسپاری شان برای کمک به خانواده های عزادار 

سنگ تمام گذاشتند.
شب  که  آنهاست  صمیمی  دوستان  از  یکی  امیر 
حادثه مشغول تماشای صفحه اینستاگرامش بود. 
او در مورد آن شب می گوید: چند دقیقه ای می شد 
صفحه های  دیدن  مشغول  اینستاگرام  در  که 
دوستانم  از  یکی  دیدم  یکدفعه  بودم.  مختلف 
احتماال  تعطیل،  شب  می دانستم  گذاشت.  الیو 

در جایی دارند از تفریحشان فیلم می گیرند. برای 
چند  کردم.  باز  را  صفحه  و  شدم  کنجکاو  همین 
و صدای حرف  بودند  نشسته  ماشین  یک  در  نفر 
خیلی  موزیک  صدای  البته  می آمد.  خنده شان  و 
چه  دقیقا  دهم  تشخیص  نمی توانستم  و  بود  بلند 
کسانی در ماشین بودند. به نظر می رسید ماشین 
سرعت دارد، چون تصاویر مبهم بود و در تاریکی 
شب خیلی سریع می گذشت. یکدفعه صفحه تکان 
در  گوشی  ایستادم.  جایم  سر  ناخودآگاه  خورد. 
دستم خشک شده بود. نمی دانم چه اتفاقی افتاد. 
شاید گوشی از دست راننده افتاد، اما هنوز هم بعد 
از گذشت یک هفته صدای فریادهای دوستانم در 
گوشم هست. مطمئن بودم اتفاق بدی افتاده چون 
آنها  از  خبری  دیگر  و  شد  قطع  هم  الیو  یکدفعه 
آن  هم  دیگر  نفر  چند  امیر،  به جز  آن شب  نشد. 
الیو حادثه ساز را دیده بودند. ساعتی از قطع شدن 
آن نگذشته بود که خبر فوت سرنشینان خودرو در 

شهر پیچید.
ماجرا چه بود؟

امین، ۲۰ ساله دانشجوی رشته دامپزشکی است. 
او این روزها حال روحی خیلی بدی دارد و صحنه 
دور  چشمانش  جلوی  از  هم  لحظه  یک  تصادف 
از  نفر  چهار  آن  در  که  تصادفی  همان  نمی شود. 
او  از دست داد. تصادفی که  را  بهترین دوستانش 
در آن راننده ماشین بود و تنها کسی است که از 

حادثه جان سالم به در برده است.
امین در مورد شب حادثه می گوید: آن شب  پدر 
امین از من اجازه گرفت با ماشین، دوستانش را به 
تفریح ببرد. قرار بود فردای آن روز پسرم به دانشگاه 
برود و چون در شهر دیگری درس می خواند، مدتی 
باید از خانواده و دوستانش دور می ماند. آنها چند 
سال با هم در مدرسه تیزهوشان همکالسی بودند. 
همگی بچه های درسخوان، متدین و هیاتی بودند. 
خوبی  دوستان  او  برای  پسرم  رفقای  می دانستم 
هستند. برای همین من به او اجازه دادم و با چهار 

نفر از دوستانش راهی باغستان شدند. چند ساعتی 
و حدود ساعت  بودند  دوستانشان  از  یکی  باغ  در 
جاده  بودند.  فردوس  به  برگشت  مسیر  در   ١۲
خرابی  و  است  ناامنی  جاده  فردوس  به  باغستان 
زیاد است  و نشیب جاده خیلی  فراز  دارد.  زیادی 
وضعیت  ماشین،  باالی  شتاب  وضعیت  این  در  و 
خطرسازی ایجاد کرده بوده. طبق آنچه در خاطر 
پسرم مانده، ظاهرا یک ماشین می خواسته از پشت 
سر از او سبقت بگیرد و برای همین او ماشین را به 
سمت شانه خاکی کنار جاده رانده است. در همان 
لحظه ترمز ای بی اس ماشین عمل نکرده و ماشین 
مسیر  در  که  درخت  تک  یک  به  زیاد  سرعت  با 
و  کرده  برخورد  نبوده،  جاده  کنار  دیگر  درختان 
واژگون شده است. خودروی اچ سی کراس محصول 
سال قبل بود و عمل نکردن ترمز آن جای تعجب 
دارد. او در ادامه می گوید: از خیلی ها شنیده ام در 
اینستاگرام لحظه تصادف بچه ها را دیده بودند اما 
خودم فیلم را ندیده ام. حال روحی پسرم خیلی بد 
است. او سه روز در بیمارستان بود و بعد، از مرگ 
دوستانش مطلع شد. به حدی بی تابی می کرد که 
داغدار  خودشان  که  دوستانش  از  یکی  خانواده 

بودند برای دلداری او به خانه ما آمدند.
در  دارد  کردن  صحبت  توان  به سختی  که  امین 
مورد شب حادثه می گوید: دوستانم می گویند الیو 
گرفتن من را در اینستاگرام دیده اند اما من هیچ 
چیز از لحظه تصادف به خاطر ندارم. با دوستانم از 
دوران راهنمایی همکالس بودیم. ضربه سنگینی از 
فوت آنها خورده ام که نمی توانم درباره آن صحبت 

کنم.
در عزای پاره تنمان

از خانه شان بوی گالب و صدای شیون می آید. مادر 
علی بی تاب و بی قرار است و گویی هنوز از دست 
دادن جوانش را باور ندارد و می گوید تحمل ندارد 

که در مورد پسرش حرفی بزند.
مرگ  می گوید:  گرفته  صدایی  با  علی  پدر  اما 

امسال  را خم کرد. همین  ما  ناگهانی پسرم کمر 
می خواند  حقوق  رشته  و  بود  شده  قبول  دانشگاه 

اما عمر کوتاهش کفاف نداد درسش را تمام کند.
به  علی  روز  آن  مورد شب حادثه می گوید:  در  او 
از  یکی  باغ  به  دوستانش  با  می خواهد  گفت  من 
برویم  می خواهیم  گفت:  برود.  باغستان  به  آنها 
سیب زمینی زیر آتش درست کنیم و چای بخوریم 
نمی خواهی  مگر  گفتم  او  به  برمی گردیم.  زود  و 
اما  بروی  دانشگاه  به  و  شوی  سمنان  راهی  صبح 
علی گفت زود برمی گردد و من هم مانع او نشدم. 
چند ساعت بعد بود که با ما تماس گرفتند و خبر 
تصادف آنها را دادند. وقتی به محل حادثه رسیدم، 
سرعت  می گفت  پلیس  بود.  کرده  فوت  پسرم 
ماشین باال بوده اما دلیل این اتفاق هر چه باشد، 
دیگر برای من و مادرش هیچ چیز در این دنیا علی 
تصادف  قربانیان  از  دیگر  یکی  نمی شود.محتشم، 
است. پدر محتشم می گوید: در میان جوانان اقوام 
فیلم  و  می شناسند  را  محتشم  دوستان  نفر  چند 
از  بودند. یکی  اینستاگرام دیده  را در  شب حادثه 
صحنه  ناگهان  و  آمد  جیغ  صدای  می گفت  آنها 
تاریک شد. می گفت انگار در یک لحظه گوشی از 
دست راننده افتاد و حواسش پرت شد و ماشین به 

شانه خاکی جاده منحرف شد.
قربانیان از خودرو به بیرون پرت شدند

بیرجند  اورژانس  عمومی  روابط  مسئول  ضیایی، 
برخورد  شدت  می گوید:  تصادف  سانحه  مورد  در 
ماشین  از  شتاب  با  سرنشینان  که  بوده  حدی  به 
به بیرون پرت شده و هر کدام در نقطه ای افتاده 
بودند. زمانی که امدادگران اورژانس به محل حادثه 
رسیدند، سه نفر از سرنشینان جان خود را از دست 
داده بودند و نفر چهارم حال وخیمی داشت و به 
یافت.  انتقال  بیرجند  در  رضا)ع(  امام  بیمارستان 
روز جان  آن  فردای  و  بود  کما  حالت  در  مصدوم 
خود را از دست داد و شمار قربانیان به چهار نفر 

رسید.

الیو اینستاگرام، چهار جوان نخبه را به ُکشتن داد

خبر

زن جوان توسط مرد شیطان صفت به آتش کشیده شد

رئیس پایگاه دوم پلیس امنیت عمومی پایتخت از 
داد که چند  مردی شیطان صفت خبر  دستگیری 
به  جنت آباد  حوالی  در  را  جوانی  زن  پیش  شب 

آتش کشاند.
اواخر  تسنیم،  از  نقل  به  اقتصادآنالین  گزارش  به 
هفته گذشته پرونده ای مبنی بر جلب و دستگیری 
محله  در  جوان  خانمی  عمدی  زدن  آتش  عامل 
عمومی  دادسرای  کشیک  قاضی  توسط  جنت آباد 
و انقالب ناحیه پنج تهران برای رسیدگی تخصصی 

به پلیس امنیت عمومی ارجاع شد.
با بررسی های انجام شده مشخص شد، غروب روز 
خیابان  حوالی  در  ساله   ٣۰ فردی  ماه  آبان  نهم 
باهنر در محله جنت آباد ضمن درگیری و مشاجره 
تهدید  ابتدا  را  خانم  این  جوان،  خانمی  با  شدید 
پاشیدن مواد  با  از لحظاتی  به مرگ کرده و پس 
اشتعال زا )بنزین( بر روی سر و بدن زن جوان، او 
را به آتش کشانده و بالفاصله از محل گریخته بود.

شاکی پس از انتقال به بیمارستان سوانح سوختگی 
جسمانی  وضعیت  از  حالیکه  در  مطهری  شهید 

متهم،  درباره  را  اطالعاتی  نبود  برخوردار  مناسبی 
علت و انگیزه این اقدام در اختیار مأموران پلیس 

امنیت عمومی قرار داد.

به مأموران گفت: چند وقت  اظهاراتش  شاکی در 
پیش، این مرد به بهانه ازدواج با من ارتباط عاطفی 
وی  شوم  تصمیم  از  اینکه  از  پس  که  کرد  برقرار 

ارتباط را قطع کرده که همین  این  مطلع شدم 
مرا  تهدید  و  زور  با  فرد  این  تا  شد  سبب  مساله 

مجبور به ادامه این رابطه کند.
وی افزود: این مرد شیطان صفت زمانیکه از ادامه 
ارتباطم ناامید شد، با پاشیدن بنزین صورت و بدنم 

را به آتش کشاند.
با اطالعات در اختیار گرفته توسط شاکی پرونده، 
شد  شناسایی  متهم  مخفیگاه  و  هویت  بالفاصله 
در  را  متهم  قضایی  مقام  هماهنگی  با  مأموران  و 
محدوده میدان صادقیه در حالیکه قصد درگیری با 
مأموران و فرار از چنگال قانون را داشت با شلیک 
چند تیر هوایی دستگیر و به پلیس امنیت عمومی 

منتقل کردند.
پلیس  دوم  پایگاه  رئیس  محمدی؛  علی  سرهنگ 
گفت:  خبر  این  اعالم  با  پایتخت  عمومی  امنیت 
متهم پس از مواجهه حضوری با شاکی چاره ای جز 
اعتراف نداشت و به جرم ارتکابی اش اعتراف کرد.

از تکمیل  انتظامی، متهم پس  این مقام  به گفته 
با صدور  قضایی  مقام  دستور  با  پلیسی  تحقیقات 

قرار وثیقه روانه زندان شد.
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کشف نیم تن حشیش 

در عملیات پلیس کرمان 
،سردار  باشگاه خبرنگاران جوان   استان های  به گزارش خبرنگار گروه 
عبدالرضا ناظری فرمانده انتظامی استان از کشف بیش از نیم تن حشیش 
از خودرو پژو ۴۰۵ در عملیات مأموران انتظامی بخش راین شهرستان 

کرمان خبر داد.
او افزود: در بازرسی از این خودرو ۵۲۰ کیلو حشیش کشف، راننده آن 

دستگیر و تحویل مرجع قضائی شد.

دستگیری سارق مسلح 

کمتر از ۲۴ ساعت
کشف  و  مسلح  سارق  دستگیری  از  کرمان  شهرستان  انتظامی  فرمانده 
این   ۱۷ کالنتری  ماموران  عملیات  در  ساعت   ۲۴ از  کمتر  سرقت 
این  جزئیات  تشریح  فداءدر  محمدرضا  سرهنگ  داد.  خبر  فرماندهی 
یک  نگهبان  از  مسلحانه  سرقت  فقره  یک  وقوع  پی  در  گفت:  خبر، 
بالفاصله  کرمان  شهر  غربی  حاشیه  در  ساخت  حال  در  ساختمان 
ماموران کالنتری ۱۷ این فرماندهی با اشرافیت اطالعاتی کمتر از ۲۴ 
ساعت موفق شدند، سارق را شناسایی و در یک عملیات ضربتی در 

مخفیگاهش دستگیر کنند.
به  انجام شده  بازجویی های  و  بررسی  از  این متهم پس  است  گفتنی 
سرقت ۲ دستگاه گوشی همراه گرانقیمت و ۱۰ میلیون ریال وجه نقد 
پلیس  تحویل  جرایم  سایر  برای کشف  و  اعتراف  مسلحانه  به صورت 

آگاهی شد.

کشف ۱۰۰ هزار نخ سیگار قاچاق

 در منوجان
با  مبارزه  طرح  اجرای  از  منوجان  شهرستان  انتظامی  فرمانده  جانشین 
قاچاق کاال و کشف بیش از ۱۰۰ هزار نخ سیگار قاچاق از یک دستگاه 

خودرو پژو ۴۰۵ در محور اصلی کهنوج–بندرعباس خبر داد.
از  دخانیات  مصرف  از  ناشی  زیان  و  ضرر  به  اشاره  با  نوری  سرهنگ 
و  گرایش قشر جوان  زمینه های  راستای کاهش  در  شهروندان خواست 
بیشتری  حساسیت  موضوعات  اینگونه  به  نسبت  موادمخدر  به  نوجوان 

داشته باشند.

کشف ۱۰۲ کیلوگرم مواد مخدر

 در نرماشیر
کیلوگرم  "نرماشیر"از کشف ۱۰۲  انتظامی شهرستان  فرمانده  جانشین 
تریاک و دستگیری ۵ قاچاقچی در عملیات پلیس مبارزه با مواد مخدر 

این شهرستان خبر داد.
با  مقابله  قاچاقچی،   ۵ دستگیری  به  اشاره  با  دریجانی  اسحاق  سرگرد 
اجتماعی  معضالت  و  آسیب ها  تمامی  بروز  با  مقابله  را  اعتیاد  معضل 

دانست.

دستگیری ۱۹ سارق و کشف ۳۷ 

فقره سرقت در بردسیر
فرمانده انتظامی شهرستان بردسیر از دستگیری ۱۹ سارق و کشف ۳۷ 

فقره سرقت از ابتدای آبانماه در این شهرستان خبر داد.
سرهنگ جعفر غضنفری گفت: در بازرسی از مخفیگاه متهمان ۱۳۰ متر 
کابل برق ومخابرات، مقداری لوازم خانگی، تعداد ۱۶ عدد وسایل داخل 
خودرو اعم از ضبط صوت و باند، تعداد ۶ عدد الستیک و رینگ خودرو و 

مقداری شیر آالت ساختمانی کشف شد.

سانحه رانندگی در جیرفت یک 

کشته بر جا گذاشت
  

به گفته فرمانده انتظامی جیرفت بر اثر تصادف دو خودروی پژو در این 
شهرستان یک نفر فوت و چهار نفر مجروح شدند.

ایرنا اظهار کرد:  با خبرنگار  انتظامی جیرفت در گفت و گو  فرمانده 
بلوک  روستایی  محور  در  فوت  به  منجر  تصادف  مورد  یک  گزارش 
و  اعالم  پلیسی  فوریت های  مرکز  طریق  از  دهنو  راهی  دو  حوالی 
بالفاصله تیم پلیس در صحنه حاضر شد. سرهنگ رضا محمدرضایی 
افزود: در این سانحه ۲ دستگاه خودروی پژو با هم برخورد کرده بودند 
که در نتیجه آن یکی از رانندگان فوت و دیگری مجروح و همچنین 
سه نفر از سرنشینان خودروها مجروح شدند. وی تصریح کرد: تمامی 
امام  بیمارستان  به  پزشکی  فوریت های  مرکز  طریق  از  مجروحان 

خمینی )ره( جیرفت منتقل شدند.
فرمانده انتظامی جیرفت ادامه داد: کارشناسان پلیس راهور علت این 
سانحه را سرعت غیرمجاز و ناتوانی راننده یکی از خودروها در کنترل 
از  بسیاری  اینکه  به  توجه  با  گفت:  کردند.وی  گزارش  نقلیه  وسلیه 
با  رانندگان  معموال کم عرض هستند  و  دو طرفه  فرعی،  محورهای 
احتیاط بیشتری رانندگی کنند، هوشیاری کامل خود را حفظ کرده 
و با رعایت قوانین راهنمایی و رانندگی در محورهای دو طرفه، ضامن 

سالمت خود و دیگران باشند.

سعید مالیی در این باره گفت: »من بسیار خوشحالم و    
می خواهم از ته دلم از کسانی که در این روز های دشوار 
به من کمک کردند، تشکر کنم. حال می توانم کاماًل 
یعنی  بعدی  مرحله  برای  سازی ام  آماده  و  جودو  روی 

رویداد های IJF و بازی های المپیک متمرکز شوم.«
آلمان  دولت  جودو،  جهانی  فدراسیون  اعالم  طبق   

تقاضای پناهندگی سعید مالیی را پذیرفت.
به گزارش ورزش سه، سعید مالیی که بعد از مسابقات 
جهانی جودوی ۲۰۱۹ به میزبانی ژاپن به ایران بازنگشت 
درخواست  بود  کرده  اعالم  کرد،  سفر  آلمان  به  و 
پناهندگی نداده و با ویزایی که از قبل داشته، در آلمان 
اقامت دارد. با این حال فدراسیون جهانی طی خبری 
پناهندگی  تقاضای  آلمان  اداره مهاجرت  اعالم کرد که 
سعید مالیی را پذیرفته است. سایت فدراسیون جهانی 

از این اقدام کشور آلمان تقدیر کرده و نقل قولی از این 
جودوکار ایرانی نیز منتشر کرده است.

بسیار خوشحالم  باره گفت: »من  این  در  سعید مالیی 
روز های  این  در  که   کسانی  از  دلم  ته  از  می خواهم  و 
می توانم  حال  کنم.  تشکر  کردند،  من کمک  به  دشوار 
کاماًل روی جودو و آماده سازی ام برای مرحله بعدی یعنی 

رویداد های IJF و بازی های المپیک متمرکز شوم.«
کار  اداری  مراحل  که  شده  عنوان  خبر  این  در  البته 
مجوز  باید  او  و  نشده  کامل  هنوز  مالیی  سعید 
با  را  المپیک ۲۰۲۰  برای حضور در  فدراسیون جهانی 

توجه به امتیازاتش در رنکینگ دریافت کند.
ملیت  با  نظر می رسد سعید مالیی  به  این شرایط  با 
آلمانی در المپیک ۲۰۲۰ حاضر خواهد شد و به مبارزه 

می پردازد.

 ۶۵ حضور  با  کشور  قهرمانی  اساللوم  مسابقات 
شرکت کننده از ۱۱ استان کشور به میزبانی کرمان 
زاد، دبیر هیات موتورسواری و  برگزار شد. رضا نیک 
با خبرنگار  اتومبیلرانی استان کرمان در گفت و گو 
گفت:  جوان   خبرنگاران  باشگاه  های  استان  گروه 
مسابقات اساللوم قهرمانی کشور با حضور ۶۵ شرکت 
کننده از ۱۱ استان کشور در پنج کالس به مدت دو 

روز به میزبانی کرمان برگزار شد.
او افزود: در پایان نتایج زیر حاصل شد:

در کالس -۱۵۰۰ بانوان
مقام اول: محبوبه واحدیان از کرمان

مقام دوم: زینب دلواده از اصفهان
مقام سوم: لیال پیکان پور از اصفهان

کالس -۲۰۰۰ بانوان

کالس،  این  در  گان  کنند  شرکت  اعتراض  دلیل  به 
نتایج پس از بررسی متعاقباً اعالم می شود.

کالس -۱۵۰۰ آقایان
مقام اول: مهدی فراهام فر از آیلند

مقام دوم: متین کوچک عظیمی از آیلند
مقام سوم: آیدین عیدی از خراسان رضوی

کالس ۲۰۰۰_ آقایان

مقام اول: مجتبی جلو یز از تهران اول
مقام دوم: میثم زمانی از یزد دوم

مقام سوم: نسیم راشدی از خوزستان
کالس آزاد

مقام اول: آرسام عسکری از آیلند
مقام دوم: حسن منتظر از مازندران

مقام سوم: منصور اسدالهی از کرمان

سردار آزمون در راه رئال مادرید!
تارنمای روسی versiya از احتمال پیوستن سردار 
آزمون به تیم رئال مادرید خبر داد و نوشت: باشگاه 
 ۳۵ قیمت  با  را  آزمون  سردار  پترزبورگ  سن  زنیت 
میلیون یورو می فروشد اما تا پیش از تابستان ۲۰۲۰ 
بازی   ۱۸ جریان  در  سردار  افتاد.«  نخواهد  اتفاق  این 
فصل جدید لیگ روسیه تا اینجای کار ۸ گل به ثمر 

رسانده و ۶ پاس گل به نام خود ثبت کرده است.
UFC قطع همکاری علی اکبری با 

ورزش ام  ایرانی  وزن  سنگین  مبارز  اکبری  علی  امیر 
به  کرد.  همکاری  قطع   UFC سازمان  با  ای،  ام 
دلیل   UFC به  وابسته  منابع خبری  ایسنا،  گزارش 
این اتفاق را تحریم های امریکا بر ضد ایران و مسائل 
 UFC مالی مربوط به آن اعالم کرده  وگفته اند چون
زیر نظر کمیسیون ورزشی ایاالت متحده امریکا است 
ظاهراً مشمول قانون ظالمانه تحریم های امریکا علیه 

ایران شده است.
فردوسی پور آقای گل شد

تیم فوتبال رسانه ورزش به کاپیتانی عادل فردوسی پور 
لیگ  رقابت های  دوره  چهارمین  قهرمانی  عنوان  به 
ِحرف و مشاغل رسید. دراین دوره از مسابقات تیم¬ 
گزارشگران  و  عکاسان  )خبرنگاران،  ورزش  رسانه  های 
ورزش  سازمان  پزشکان،  مستر،  وکالی  ورزشی(، 
پلیس  کالسیک،  وکالی  هنر،  ستارگان  شهرداری، 
راهور، سردفتران، وکالی البرز و نظام مهندسی حضور 
داشتند. فردوسی پور  هم با هفت گل به عنوان آقای 

گلی این مسابقات رسید.
شعارهای  از  ترکیه ای  رسانه های  استقبال    

قومیتی
کمیته انضباطی چه تصمیمی می گیرد؟

بازی تراکتور- استقالل در هفته نهم لیگ برتر یکی 
بوده  فصل  اینجای  به  تا  لیگ  دیدارهای  زیباترین  از 
تبریز  امام)ره(  یادگار  ورزشگاه  سکوهای  روی  ولی 
آن  پیش زمینه  می رسد  نظر  به  که  داد  رخ  اتفاقاتی 
از برخی کانال های هواداری نشأت گرفته بود. با وجود 
محکومیت حمله اخیر ترکیه به خاک سوریه و کشتار 
کردهای این کشور، فریاد زدن نام ترکیه و دادن سالم 
نظامی هنگام تالوت قرآن کریم در مراسم آغاز بازی، 
بازتاب نسبتاً زیادی داشت و مورد استقبال رسانه های 
ترکیه ای قرار گرفت. از سویی سر دادن شعارهایی که 
رنگ و بوی تجزیه طلبی و قومیت گرایی داشت، اصاًل 

خوشایند نبود.
انضباطی  کمیته  که  داد  رخ  حالی  در  اتفاقات  این 
مسجدسلیمان،  نفت  با  برخوردهایی  جاری  فصل  در 
از  را  تیم ها  این  و  داشته  پرسپولیس  و  استقالل 
محروم  خانگی  دیدارهای  در  هواداران شان  همراهی 
هواداران  تخلفات  درخصوص  انضباطی  کمیته  کرد. 
به  رأی  هم  پرسپولیس  مقابل  دیدار  در  تراکتور 
را  رأی  این  که  داد  آنها  جلسه ای  یک  محرومیت 
قطعی  آنها،  گذشته  فصل  تخلفات  به  توجه  با  نیز 
نرسید  اجرا  به مرحله  این محرومیت  ولی  اعالم کرد 
با  انضباطی  کمیته  رئیس  حسن زاده،  اسماعیل  و 

یکسری توجیهات، اعالم کرد هواداران تراکتور محروم 
که  بوده  گونه ای  به  نهم  هفته  تلخ  اتفاقات  نیستند. 
فدراسیون  قضایی  رکن  از سوی  قاطع  برخورد  انتظار 

فوتبال وجود دارد. 
در بند یک و دو ماده ۶۷ آیین نامه انضباطی آمده است: 
»هر شخص که ارزش های انسانی یک شخص یا گروه 
را از طریق الفاظ تحقیرآمیز یا به دلیل رنگ پوست، 
قبیل  این  از  مواردی  و  مذهب  قومیت،  یا  زبان  نژاد، 
مورد خدشه و تعرض قرار دهد چنانچه بازیکن، یکی 

از مقامات رسمی مسابقه  یا یکی  از مقامات رسمی 
باشد، متحمل محرومیتی به میزان حداقل ۵ مسابقه 
و حداقل ۳۰۰ میلیون ریال جریمه نقدی خواهد شد. 
اگر تماشاگران منتسب به یک باشگاه )هر تعداد که 
به  مذکور  باشگاه  شوند،  فوق  اعمال  مرتکب  باشند( 
تماشاگران  حضور  بدون  مسابقه  دو  حداقل  برگزاری 
یا محرومیت از برگزاری مسابقه در ورزشگاه خاص یا 
 ۳۰۰ حداقل  و  بی طرف  ورزشگاه  در  مسابقه  برگزاری 

میلیون ریال جریمه نقدی محکوم می شود.«

سعید مالیی با پرچم آلمان در المپیک!

برگزاری مسابقات اساللوم قهرمانی کشور در کرمان

کوتاه از ورزش ایران
از آقای گلی عادل فردوسی پور تا انتقال سردار آزمون به رئال مادرید

استان  قهرمانی  پهلوانی  کشتی  رقابت های 
کرمان با قهرمانی بمی ها به کار خود پایان داد.

سیدحمید ترابی موسوی، دبیر هیات پهلوانی 
با   گو  و  گفت  در  کرمان  استان  ای  زورخانه  و 
خبرنگاران  باشگاه  های  استان  گروه  خبرنگار 
جوان، گفت: مسابقات کشتی پهلوانی قهرمانی 
استان کرمان و اهدا اولین بازوبند پهلوانی در 

رده سنی بزرگساالن با حضور حدود ۶۰ شرکت 
کننده از شهرستان های کرمان، رفسنجان، بم، 
کرمان  خانه کشتی  در محل  و سیرجان  زرند 

واقع در بلوار بعثت برگزار شد.
انفرادی این رقابت ها اشاره  او به نتایج بخش   
کرد و افزود: در وزن ۵۵ تا ۶۰ کیلوگرم محمد 
کیلوگرم   ۷۰ تا   ۶۰ وزن  بم،  از  سرحدی  جواد 

 ۸۰ تا   ۷۰ وزن  رفسنجان،  از  زاده  خلیل  جواد 
کیلوگرم وحید مریمی نسب از رفسنجان، وزن 
و در  بم  از  تا ۹۰ کیلوگرم مهرداد معقول   ۸۰
از  پورغفاری  آرمین  کیلوگرم   ۱۰۰ تا   ۹۰ وزن 
کرمان عناوین نخست مسابقات را از آن خود 

کردند.
 ترابی موسوی تصریح کرد: همچنین نخستین 

مدت  به  نیز  کرمان  استان  پهلوانی  بازوبند 
پدر شهید سعید سلمان  با حضور  یک سال 
میرزایی به آرمین پورغفاری از کرمان اهدا شد.
 او بیان کرد: در مجموع تیمی نیز بم با ۱۱۵ 
امتیاز بر سکوی نخست ایستاد، کرمان با ۸۸ 
امتیاز در جایگاه دوم قرار گرفت و رفسنجان با 

۸۰ امتیاز سوم شد.

و مدیر مرکز  بیمارستانی  پیش  اورژانس  رئیس 
حوادث و فوریت های پزشکی کرمان گفت: سه 
این شهرستان ۱۷ مصدوم و  ترافیکی در  حادثه 

یک کشته بر جا گذاشت.
با  سید محمد صابری روز شنبه در گفت و گو 

خبرنگار ایرنا افزود: حادثه اول در روستای ده باال 
به دلیل واژگونی پژو ۲۰۷ به وقوع پیوست که ۶ 

مصدوم بر جا گذاشت.
برخورد  دلیل  به  نیز  دوم  حادثه  کرد:  اظهار  وی 
کامیون و پراید در محور جوپار به کرمان رخ داد 

که ۶ مصدوم و یک کشته داشت.
مرکز  مدیر  و  بیمارستانی  پیش  اورژانس  رئیس 
حوادث و فوریت های پزشکی کرمان تصریح کرد: 
در حادثه سوم نیز که در محور روستای سیرچ و 
با واژگونی یک پراید اتفاق افتاد پنج نفر مصدوم 

شدند.
وی گفت: مصدومان حوادث جاده ای شهرستان 
حال  با  پزشکی  فوریت  های  تیم  توسط  کرمان 
عمومی مساعد به بیمارستان شهید باهنر کرمان 

منتقل شدند.

بم فاتح مسابقات کشتی پهلوانی قهرمانی استان شد

سه حادثه ترافیکی در کرمان ۱۷ مصدوم و یک کشته برجا گذاشت

خبر

اهدای خون سالم، اهدای زندگی 
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سالها قبل به خاطر دارم که شهرداری کرمان حرف هایی 
از بچه های محله ما  برای گفتن داشت و هرهفته بعضی 
ملی  باغ  میدان  ورزشگاه  عازم  پیاده  پای  یا  و  با دوچرخه 
می  ها  بازی  تماشای  به  متعدد  مشکالتی  با  و  شدند  می 
نشستند. دوران جالبی بود، من عالقه مند فوتبال نبودم، اما 
یک بار به دعوت دوستان نوجوانم در این ورزشگاه حضور 
پیدا کردم و متوجه شدم که اصال در ورزشگاه ها هیچ چیز 
دیده نمی شود و همین شد که دیگر تماشاچی نشدم. آن 
دوران سپری شد و به دو دهه اخیر رسیدیم که تیم مس 
هشتاد  دهه  در  که  دارم  خاطر  به  حتی  کرد.  خودنمایی 
نیز راه پیدا کرد و رتبه خوبی داشت.  برتر  به لیگ  یکبار 
در آن دوران بسیاری از کرمانیانی که هوادار پرسپولیس و 
استقالل بودند به دلیل صعود تیم مس به هواداری این تیم 
پرداختند. اما آن دوران هم به پایان رسید و پس از مدتی 

تبدیل  کشور  های  تیم  ترین  از ضعیف  یکی  به  تیم مس 
شد و مردم کرمان نیز از هواداری این تیم به شدت فاصله 
گرفتند. در برهه ای هم تیم مس رفسنجان محبوبیت هایی 
را کسب کرد که آن هم سوسویی بیش نبود و پس از مدتی 
خاموش شد و امروز هم که تیم فوتبال گل گهر در لیگ 
برتر است و برای خود هوادارانی کسب کرده است. به نظر 
بنده روزی باید یک کرمانی دلسوز بنشیند و محاسبه کند 
که در این چند دهه که شاید چند هزار میلیارد تومان خرج 
فوتبال کرمان شده است، چه آورد مالی برای مردم استان 
داشته و سرمایه ی این ملت که خرج فوتبال شده است، آیا 

حق الناس نبوده!؟
باید مسئوالن و مدیران دلسوز شرکت های پُردرآمد استان 
به این نکته توجه داشته باشند که این مواد معدنی و نعمت 
را خرج  آن  اگر  و  است  استان  این  خدادادی همه هستی 
مرتکب خیانت  یقینا  کنند  فوتبال  دزدان  و  کثیف  دالالن 
شده اند.نزدیک به 20 سال است که ما هزینه های میلیاردی 
تقریبا هیچ  و  پُرخرج ورزشی صرف کرده  این رشته  برای 
نتیجه ای نگرفته ایم. چند سال قبل هم متوجه فساد مالی 
گسترده ای در این عرصه شدیم که تاسف را افزون ساخت. 
این زمینه  این داریم که در  بر  اصرار  بازهم  اینکه چرا  اما 
این رشته  را صرف  استان  باشیم و سرمایه  فعالیت داشته 

ورزشی -که در آن استعداد ویژه ای هم نداریم- کنیم جای 
سوال و تامل دارد! به فرض  این که تیم گل گهر سیرجان 
قهرمان لیگ شود، باید از خود بپرسیم که چه نفعی برای 
مردم کرمان دارد؟ یا اینکه تیم مس که امروز بسیار ضعیف 
شده است چقدر باید خرج کند تا روزی به لیگ برتر وارد 
شود و بعد از چندصد میلیارد تومان و چند بازی تحقیرآمیز 
به جایگاه فعلی برگردد. صحبت بنده حقیر درباره شرکت و 
یا مدیر خاصی نیست، تنها دلم به حال جوانانی می سوزد 
که در رشته های ورزشی غیرفوتبال فعالیت دارند و به دلیل 
پرداخت نکردن دو میلیون تومان از رقابت ها بازمی مانند 
واقعا  رفتارها  این  شوند.  می  تبدیل  استعداد سوخته  به  و 
بسوزانیم  را  غنی  استعداد  یک  ما  که  است  برانگیز  تاسف 
و سعی بر رشد یک استعداد خالی و ضعیف داشته باشیم. 
این رفتار توجیه می  با کدام منطق  متوجه نمی شوم که 
کرمان  استان  در  فوتبال  رشد  بر  اصرار  همچنان  که  شود 
داریم. آن هم فوتبالی که در کل کشور و تمامی استان ها 
درگیر مافیایی کثیف شده است و همه از این وضعیت گالیه 
دارند، اما ما پافشاری داریم که هر چه زودتر به این مافیا 
ورود کنیم. امیدواریم روزی برسد که وجدان ها بیدار شود 
و دیگر هیچ جوان ورزشکاری برای چند میلیون تومان وجه 

نقد برای همیشه ورزش را کنار نگذارد.

خرج از دخل بیشتر است!

بودن  ، محصور  اسبق کرمان  استاندار  به گفته 
کرمان در خشکی و برخوردار نبودن از مزیت هایی 
چون دسترسی به دریا ، مرز آبی، بندرگاه و منابع 
به  نسبت  را  استان  این  توسعه  روند  گاز  و  نفت 

برخی نقاط کشور دشوار کرده است.
سید حسین مرعشی در نخستین نشست بررسی 
افزود: طبیعی است  مسائل توسعه استان کرمان 
جنوب،  آب های  به  دسترسی  که  استان هایی 
بندرگاه و مرز آبی دارند و یا با کشورهای همسایه 
هم مرز هستند شرایط شان برای توسعه مناسب تر 
و توسعه آن ها سریع تر و آسان تر پیش خواهد رفت.
سخنگوی حزب کارگزاران سازندگی با بیان اینکه 
نفت، گاز و صنایع وابسته به آن در اقتصاد ایران 
نقش مهمی را ایفا می کنند گفت: عدم برخورداری 
کرمان و کل مناطق جنوب شرق از این منابع نفتی 
نیز محدودیتی است که توسعه این منطقه و استان 

را با محدودیت های جدی مواجه کرده است.
وی در ادامه کرمان را  با خوزستان که مرز آبی 
داشته و هم مرز کشور عراق و از طریق اروند نیز 
باکویت هم مرز است مقایسه کرد و گفت: یک سوم 
آب ایران در خوزستان جاری است و نفت نیز امکان 
بزرگی را برای توسعه در خوزستان به وجود آورده 
به خاطر وجود پارس جنوبی  نیز  و استان بوشهر 
صنعت  که  گسترده ای  بسیار  و  وسیع  امکانات  و 
دارد.  ممتازی  موقعیت  نیز  پیداکرده  پتروشیمی 
افزود:  طلبان  اصالح  سیاستگذاری  شورای  عضو 
استان کرمان یک استان محصور در خشکی است 
برخورداری  عدم  و  آب  مرز،  به  دسترسی  عدم  و 
آن  توسعه  پتروشیمی  آن  به تبع  و  گاز   - نفت  از 
بسیار سخت است و اگر امروز کرمان به طور نسبی 
زحمات  نتیجه  دارد  ایران  در  مناسبی  موقعیت 
زیادی است که از طریق مردم عنصر تشکیل دهنده 

آن و مسئوالن دوران مختلف بوده است.
وی  اقتصاد کرمان را بر دوپایه مهم متکی دانست 
و گفت: کشاورزی یکی از پایه های قوی اقتصاد در 
کرمان است که کاماًل خصوصی است و متکی به 
فعالیت بسیار خوب و سخت کشاورزانی است که 
این سامان را ایجاد کرده اند که توانسته ایم با تالش 
تاریخی کشاورزان جایگاه خوبی را در کشاورزی 

برای کرمان رقم بزنیم.
مرعشی بابیان اینکه در یک دوره تولیدکننده برتر 
پسته دنیا بوده ایم به طوری که در صادرات رتبه اول 
در جهان را داشتیم و در ایران نیز رتبه اول گفت: 
استان کرمان در تولید خرما رتبه دوم یا سوم و 
محصوالت جالیزی و مرکبات نیز سهم و رتبه ی 
خوبی را توانسته است در بازار کشور داشته باشد.

وی با اشاره به اینکه عالوه بر کشاورزی ، معادن 
هم نقش مهمی را در اقتصاد استان ایفا می کنند 
کرمان  در  خوب  معدنی  فعالیت  اولین  گفت: 
فعالیت معادن ذغال سنگ بود که متأسفانه این 

معدن امروز در جایگاه مهمی قرار ندارد.
با بیان این  سخنگوی حزب کارگزاران سازندگی 

مطلب که هم اکنون  2۸0 هزار تن مس ایران در 
کرمان تولید می شود گفت: مس کرمان هنوز در 
ایران نقش اصلی را به عهده دارد و هیچ استانی 
ما  رقیب  زمینه  این  در  نمی تواند  در حال حاضر 

در ایران باشد.
و  تولید سنگ آهن  به  توجه  با  مرعشی همچنین 
فوالد در کرمان گفت: این دو تولید نیز به دلیل 
پرحجم بودن هنوز آن طور که باید راه نیفتاده و 

جایگاه خود را باال نبرده اند.
وی  با بیان اینکه امروز استان کرمان حدود ۵۵ 
درصد تولید سنگ آهن ایران را دارا هست گفت: 
تأمین  کرمان  توسط  نیز  کنسانتره  درصد   ۶۵
می شود و همچنین با ۹ میلیون تن فوالد استان 
عهده  به  را  فوالد کشور  تولید  درصد  کرمان 2۵ 
دارد که از اصفهان و خوزستان نیز باالتر قرار گرفته 
است. استاندار اسبق کرمان با اشاره به اینکه یک 
زمانی،  دوره  هیچ  در  کرمان  استان  سری صنایع 
با برند  اند گفت: الستیک کرمان  سهمی نداشته 
بارز امروز توانسته است ۴0 درصد در تولید سهم 
داشته باشد و در ایران ۳0 درصد سهم را به خود 
اختصاص دهد و این در شرایطی است که سابقه 
این صنعت در کرمان وجود نداشته است و مدیران 

در آن دوره کار خوبی را انجام دادند.
مرعشی در ادامه افزود: در صنعت خودرو سال ها 
قبل غیر از تهران هیچ استانی سهم نداشته است و 
اما امروز ۸ درصد تولید خودروی ایران در کرمان 
است و اگر تحریم ها را عبور دهیم این امکان به 
کرمان  که  دارد  وجود  منعقده  قراردادهای  لحاظ 
به ۳0 درصد تولید در ایران برسد و این ها صنایع 
به  اقتصادی  کار  ادامه  برای  که  هستند  جدیدی 

کمک آمدند و باید آن ها را حمایت کرد.
تاکید بر توسعه متوازن 

مورد  باید  که  آنچه  کارگزاران  حزب  سخنگوی 
را توسعه  توجه مدیران و کارشناسان قرار بگیرد 
متوازن در داخل استان دانست و گفت: در طول 
و  است  داشته  وجود  دغدغه  این  سنوات گذشته 
پتانسیل ها و امکانات را به طوری راهبری کرده ایم 
تا همه  مناطق در استان با هم رشد کنند و استان 

از دو یا سه قطبی شدن فاصله بگیرد.
وی شکست جمعیتی را عامل توقف توسعه دانست 
و گفت: شهرهایی چون کرمانشاه دارای شکست 
جمعیتی است و آذربایجان نیز شهر دوم است و 
این وضع در همه استان ها وجود دارد به جز استان 
اقلیمی  شرایط  به  توجه  با  آن هم  که  مازندران 

یکسانی است که وجود دارد.
مرعشی کرمان را بعد از مازندران به عنوان شهری 
با متوازن ترین آرایش توسعه عنوان کرد و گفت: 
کرمان با مراقبتی که از آن به  عمل آمده  توانسته 
مرکز  حول وحوش  در  را  خود  فعالیت های  است 
جمع نکرده و آن را توزیع کند و در مقابل ۵00 
جمعیتی  توازن  یک  کرمان  جمعیت  نفر  هزار 
این  و  دهد  قرار  استان  جاهای  دیگر  در  مناسب 

استان  توسعه  در  باید  که  است  مهمی  نکته ی 
همواره موردتوجه بوده و مراقب باشیم که متناسب 
بااستعدادها برنامه های توسعه را به صورت متوازن 
در تمام مناطق پیش ببریم و جنوب شرق را بیشتر 

موردتوجه قرار دهیم.
در  طلبان  اصالح  سیاستگذاری  شورای  عضو 
باید نگاه  ادامه بیان کرد: در توسعه کرمان حتماً 
و  باشیم  داشته  شرقی  جنوب  توسعه  به  پررنگی 
باید همزمان که به توسعه کرمان فکر می کنیم به 
سراوان و بیرجند و شهرهای اطراف نیز نگاه کنیم 
و از توسعه آن ها غافل نمانیم چراکه ممکن است با 
توسعه نیافتن این مناطق جمعیت به سمت منطقه 
توسعه یافته سرازیر شود و مهاجرین بافت منطقه را 

دچار تغییرات ناخوشایندی کنند.
مرعشی با توجه به اینکه برای توسعه یافتگی کرمان 
برای  ما  بود گفت:  غافل  نکته  یا سه  دو  از  نباید 
توسعه باید متوجه مزیت های شناخته شده از جمله 
سنگ آهن، مس یا وجود سابقه طوالنی در پسته 

یا مرکبات باشیم.
وی با تأکید بر این امر که نباید سهم خود را  از تولید 
و بازار ملی محصوالت و مزیت های شناخته شده از 
تولید  آنجا که کشاورزی و  از  دست دهیم گفت: 
سبزیجات در منطقه جنوب کرمان در کشور حرف 
اول را می زند امروز با یک تهدید مواجه شده  و 
آن توسعه گلخانه ها در همه نقاط ایران است و ما 
باید قبل از آنکه چنین اتفاقی بیفتد برای توسعه 
و  داده  خرج  به  حساسیت  کرمان  در  گلخانه ها 
سهممان را در بازار تولید صیفی جات و مرکبات 

و سبزیجات حفظ کنیم.
افزود:  طلبان  اصالح  سیاستگذاری  شورای  عضو 
و  باشد  غافل  ایران  در  توسعه  این  از  کرمان  اگر 
نقش پیشتاز  خود را حفظ نکند خیلی سریع این 
مزیت های  در  بنابراین  رفت  خواهد  بین  از  نقش 
شناخته شده دیگری چون الستیک بارز و سیمان 
نیز باید مراقب و مصر بود که سهممان را از بازار 

حفظ کنیم.
کشف  به  نسبت  باید  اینکه  این  بر  تأکید  با  وی 
ویژه  توجه  پنهان  یا  و  ناشناخته  مزیت های 

سال   ۱۵ شهداد  مانند  منطقه ای  گفت:  داشت 
که  نمی کرد  فکر  و کسی  بود  شناخته نشده  قبل 
مهم  ظرفیت های  از  یکی  می تواند  منطقه  این 
گردشگری کرمان شود و امروز تبدیل به منطقه 

گردشگری شده است.
ظرفیت های  اینکه  به  اشاره  با  همچنین  مرعشی 
باید  گفت:  است  یزد  از  متنوع تر  خیلی  کرمان 
که  بدانیم  و  گرفت  جدی  را  گردشگری  صنعت 
هر چه گردشگری یزد قوی تر باشد باعث تقویت 
گردشگری کرمان و تقویت گردشگری کرمان نیز 

باعث تقویت گردشگری چابهار خواهد شد.
از  دیگر  یکی  افزود:  کارگزاران  حزب  سخنگوی 
پارک  پنهان  یا  ناشناخته  مزیت های  و  ظرفیت ها 
ویژه  موردتوجه  امروز  که  است  بوده  خبر  ملی 
برنده  صنعت گردشگری  قرارگرفته است و پیش 
بیان کرد: ما در سراسر کشور  استان هست. وی 
با ۱۸۵ هکتار پیدا کنیم  نمی توانیم منطقه ای را 
که بدون سکنه و البته نه بی آب وعلف و یا مراتع 
از  بافت  خبر  منطقه  باشد،  خوب  اقلیم  و  هوا  و 
متری  ارتفاعات ۳۵00  تا  متری  دشت های ۴00 
یک محوطه کاماًل آزاد است که می تواند در توسعه 
البته مشروط به  ایفا کند  را  منطقه نقش مهمی 
اینکه سرمایه گذاری هایی با مدیریت قوی در آنجا 

انجام شود.
توسعه بلند نظری می خواهد 

و  کرد  اشاره  مزیت ها  خلق  به  ادامه  در  مرعشی 
حائز  بسیار  توسعه  برای  نیز  موضوع  این  گفت: 
فرصت ها  سری  یک  از  استفاده  و  است  اهمیت 
که  مثالی  و  شود  مزیت  خلق  باعث  می تواند 
می توان در این راستا زد ارگ جدید و یا صنایع 
خودروسازی است که استان کرمان و شهرستان 
نداشته  از صنعت خودروسازی  سابقه ای  هیچ  بم 
است و هیچ کارشناس یا تاریخ دان و انسان مطلعی 
این موضوع را انکار نکرده است اما کرمان این را به 
خود اثبات کرد که می تواند صنعت خودروسازی را 
در بم داشته باشد و می تواند استعداد این را داشته 
باشد که تبدیل به یکی از قطب های خودروسازی 

در کشور شود.

وجود  به  و  بم  ارگ جدید  ایجاد  به  اشاره  با  وی 
ارگ  تبدیل  و  هم  کنار  در  کارخانه  چند  آمدن 
توسعه  گفت:  صنعتی  منطقه   یک  به  جدید 
بلندنظری می خواهد و با تنگ نظری کار به جایی 
توسعه ی  برنامه  بخواهیم  اگر  و  نمی شود  برده 

موفقی داشته باشیم باید بلندنظر باشیم.
مرعشی همچنین بابیان اینکه متأسفانه برخورد با 
هر کار بزرگی تبدیل به فرهنگ ملی شده است 
توسعه  برای  برنامه ای  هر  با  باشد  قرار  اگر  افزود: 
استان برخوردهایی مخالف با آن شکل گیرد و با 
تنگ نظری همراه باشد نمی توان توسعه پیدا کرد 
و توسعه با ایجاد امنیت برای نیروی انسانی و کنار 
گذاشتن تنگ نظری ها و مسائل را بادید بلند نگاه 

کردن اتفاق می افتد.
افزود:  طلبان  اصالح  سیاستگذاری  شورای  عضو 
حرف بیجا زدن در کشور باب شده است و برخی 
درصد   ۶0 اینکه  جمله  از  را  نادرستی  گفته های 
اقتصاد ایران را در دست آستان قدس و یا دیگر 
کرمان  استان  از  امروز  آنچه  که  می دانند  نهادها 
را  استان  اقتصاد  از  درصد  از 2  کمتر  می شناسم 

تشکیل می دهند.
و  نداده ایم  انجام  را  بزرگی  کار  ما  کرد:  بیان  وی 
باید  که  می دانیم  و  نیستیم  بزرگنمایی  دنبال 
تنگ نظری  از  دور  استان  مسائل  با  برخوردمان 
باشد تا بتوان کاری برای توسعه استان انجام داد 
و هرکسی بیاید و کار کند چه قرارگاه بنیاد، چه 
آستان قدس رضوی، چه اصولگرا و چه اصالح طلب 
هرکسی که برای کار بیاید و بخواهد گامی برای 
توسعه استان بردارد و فضای بهتری را برای استان 
عقیده  مطلقاً  و  می کنیم  استقبال  ما  کند  ایجاد 
داریم که نباید با هیچ فعالیت توسعه ای مخالف بود 

و باید فرصت ها را دریافت.
نیروهای  اگر همه   ادامه تصریح کرد:  مرعشی در 
اصولگرا و اصالح طلب این کشور در صحنه باشند 
کنار گذاشته شود  فتنه  و ساکتین  فتنه  بحث  و 
و همه فعال شوند و به طورکلی همه دگراندیشان 
حریف  و  ایران  بزرگی  حریف  شوند  صحنه  وارد 
سرمایه گذار  باید  باز  و  نمی شویم  کرمان  بزرگی 

خارجی و مدیر و تجربه های جدید را وارد سازیم.
سخنگوی حزب کارگزاران افزود: امروز پنج میلیون 
نفر در ایران فارغ التحصیل دانشگاهی بیکار وجود 
پیدا  برای  که  است  شده  گاهی  خودمن  و  دارد 
کردن یک شغل برای تنها یک نفر دو سال تالش 
کردم و نتوانستم کاری انجام دهم و جایگاهی را 

پیدا کنم.
اقتصاد  اینکه از سال ۵۶ تا ۶۷ سرانه  بابیان  وی 
برنامه های  که   ۶۸ سال  از  و  شد  نصف  ایران 
توسعه ای ایران شروع شد باز در برنامه دوم اجازه 
رشد داده نشد و رشد نرخ اقتصادی 2 درصد شد 
که با ۸ درصد فاصله زیادی داشت و اگر اقتصاد 
ساالنه هشت درصد رشد می کرد تا به اآلن حجم 
اقتصاد ایران 2۵00 میلیارد دالر بود بنابراین وقتی 

رشد اقتصادی ۸ درصد محقق نشد فارغ التحصیل 
بیکار می شود.

مرعشی افزود: مردم به خصوصی سازی دانشگاه ها 
عالقه مند بودند که فرزندانشان وارد دانشگاه شوند 
توسعه  و  کنند  قبول  را  آن ها  تحصیل  هزینه  و 
دانشگاه ها کار درستی بوده و این رشد اقتصاد بوده 
است که توسعه پیدا نکرد و آن ها که برنامه های 
توسعه را کند کردند باید جواب دهند و اینکه چرا 

نگذاشتند با رشد ۸ درصد جلو برود.
توسعه   طلبان  اصالح  سیاستگذاری  شورای  عضو 
و  امن  فضای  یک  ایجاد  به  متکی  را  شتابان 
و  ایده  هر  با  گروه ها  همه  فعالیت  برای  مناسب 
بزرگ  طرح های  همه   از  گفت:  و  دانست  طرحی 
بازار  از  و تالش های بزرگ برای حفظ سهم مان 
برای خلق  و همچنین  کرد  استفاده  باید  موجود 
مزیت های بی شمار جدید باید تالش کرد و در همه 
مناطق با نگاه توسعه متوازن به خصوص در جنوب 

شرق ایران باید پیش رفت.
فساد،  با  مبارزه  برای  بیشتر  مقررات  وضع 

رهگشا نیست 
وی خاطرنشان ساخت: در بحث فساد نکته ای که 
باید به آن توجه کرد این است که هر چه برای 
مبارزه با فساد مقررات بیشتری وضع کنیم فساد را 
تشدید می کنیم و تا زیرساخت ها را برای انجام کار 
آسان انجام ندهیم و روان سازی نکنیم نمی شود با 

فساد مبارزه کرد.
وی با اشاره به اینکه ریاست اصالح طلبان را بنده 
نرخ  و  دارد  کمی  منابع  کشور  گفت:  نپذیرفته ام 
نرخ  به طوری که  است  پایین  ایران  در  پس انداز 
فضای  در  و  است  درصد   ۱۵ تنها  ملی  پس انداز 
سیاسی حتماً باید تفکیکی در کشور وجود داشته 
باشد و مسائل و منابع اقتصادی مردم را بدانیم که 

نباید فدای دعوای سیاسی کرد.
ادامه راجع به ظرفیت های توسعه ای  مرعشی در 
ثروتمند  را کشوری  ایران  ایران گفت: من کشور 
تنها  است چراکه  فقیری  ایران کشور  و  نمی دانم 
منبع بزرگ و به دردبخور نفت و گاز است و نهایت 
برای  باشیم  دو  این  به  متکی  می توانیم  چقدر 
نمی شود  عددی  هشتادمیلیون نفری  جمعیت 
نسبت به اعدادی که در دنیا هست و با نفت و گاز 
اگر به باالترین ظرفیت هم برسیم می شود 2 هزار 

و ۵00دالر آن هم سرانه.
اتفاقات  باید  کشور  در  اینکه  به  اشاره  با  وی 
هیچ  توسعه  ظرفیت های  گفت:  بیفتد  توسعه ای 
محدودیتی جز آنکه به محیط زیست آسیب بزند 
به آن وارد نیست و آنچه باید در کشور موردتوجه 
بر مبنای  باید  باشد ظرفیت ذخایر آب است که 
گذشته  سال  که  شود  محاسبه  آبسالی  سال های 
به  کردیم  رها  را  آب  مترمکعب  میلیارد   ۳0
سمت دریاها و باتالق ها که اگر این آب را ذخیره 
استفاده  آن  بعداز  می کردیم می شد در سال های 

کنیم.

سید حسین مرعشی : 

هر چه برای مبارزه با فساد مقررات بیشتری وضع کنیم فساد بیشتر می شود

به قلم
 محمد فتح نجات


