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استاندار کرمان:
 دانشجویان و دانشگاهیان حضوری مؤثر 
و هـــــــمه جــــانبه در انتخابات داشته باشند
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متن در صفحه هشتم

برگزیدگان جشنواره هنرهای 
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استاندارد سازی 2۴۰ قلم ماشین آالت تدوین شد
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رئيس اتاق بازرگاني:

كرمان ظرفیت های

توسعه صادرات را دارد

کرمان و معضل نقل مکان از مرکز به حاشیه به دلیل مشکالت اقتصادی؛ گزارش »کرمان امروز« از وضعیت حاشیه نشینی در شهر 

متن کامل در صفحه سوم

تــراژدی كوچ اجباری به حاشیــه
  به تازگی مدیر کل امور شهری استانداری کرمان نسبت به پدیده حاشیه نشینی در کرمان انتقاد کرده وگفته است؛ حاشیه نشینی باید در نطفه خفه شود و با جلوگیری از ساخت و سازهای غیر مجاز باید 
فرصت را از زمین خواران گرفت. البته باید این موضوع را مد نظر قرارداد که امروز دیگر حاشیه نشینی تنها با مهاجرت روستاییان به حاشیه شهر کرمان اتفاق نمی افتد، بلکه بسیاری از شهروندان کرمانی به 

دلیل کم توانی اقتصادی مجبور شده اند حاشیه را برای زندگی انتخاب کنند؛ اتفاقی که روند حاشیه نشینی را در این شهر پیچیده تر والبته تاسف بارتر ساخته است و....
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صفحات ششم و هفتم 

  کتک خوردن زن به خاطر جراحی زیبایی!
  نظر خودروسازان درباره خودروی آب سوز!

  خیریه مشیز صدرنشین لیگ برتر فوتبال استان شد
  سارقان احشام در دام پلیس چترود گرفتار شدند

  عروسی خونین با ۱۱ کشته و ۴۲ زخمی
  نامه مرموز دختر جنایتکار به دادگاه

اخبار ایران، جهان و حوادث:

رئيس ستاد انتخابات استان اعالم کرد: 

ثبت نام 189 نفر

 داوطلب نمایندگی

 مجلس در کرمان 

 صفحه  دوم

بیانیه فرشید فالح به بهانه ثبت نام وی برای شرکت در انتخابات مجلس شورای اسالمی از حوزه کرمان و راور؛

سيدحسين مرعشی:

حتما هستیم 
و از انتخابات عقب نمی كشیم

جوانگرایی و برچیدن بساط چاپلوسی

گنجینه معارف

تفکر و فرهنگ بسيجی در اندیشه امام خمينی )ره(

روزان هم 

8

شرکت سیمرغ واحد کرمان در نظر دارد سرویس 
ایاب و ذهاب پرسنل خود را )از سطح شهر کرمان 
به مزرعه شماره 1( واقع در کيلومتر 7 جاده قدیم 
ماهان با یک دستگاه مينی بوس از طریق مناقصه به 

پيمانکار واجد شرایط واگذار نمایند.
از عالقه مندان دعوت به عمل می آید برای دریافت 
اسناد مناقصه از تاریخ انتشار آگهی به مدت 10 روز 
نبش  ـ  امام  خيابان  در  واقع  شرکت  اداری  امور  به 

کوچه 27 مراجعه فرمایند.
تلفن : 32225686

آگهی مناقصه 
مردم کرمان

   23 سال است 

که واقعیت را در  

»کرمان امروز«

 می خوانند

 بخش اول
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اخبار استان

استاندار در پیامی روز دانشجو را تبریک گفت و افزود: امسال در 
حالی روز دانشجو را گرامی می داریم که شور مشارکت سیاسی در 
آستانۀ انتخابات یازدهمین دوره مجلس شورای اسالمی در کشور 
فراگیر شده است و »از دانشجویان و دانشگاهیان انتظار می رود 
ضمن کمک به ارتقاء دانش سیاسی جامعه، حضوری مؤثر و همه 

جانبه در انتخابات پیش رو داشته باشند.«
 : است  آمده  دانشجو  روز  مناسبت  به  کرمان  استاندار  پیام  در 
»روز دانشجو، مظهراستقالل خواهی، عزت طلبی، تفکر و پویایی 

پرچم   32 آذر   16 در  قبل  سال   65 که  است  برومندی  نسل 
را  جویی  آرمان  و  پرسشگری  خواهی،  عدالت  استکبارستیزی، 
تحوالت  کانون  عنوان  به  را  دانشگاه  و  برافراشت  ایران  کشور  در 

اجتماعی، فرهنگی و سیاسی معرفی کرد.«
پیام  ادامه  باهنر کرمان در  تمام دانشگاه شهید  استاد  و  استاندار 
تاکید می کند: »دانشگاه در طول حیات خود در پیشرفت و رشد 
جامعه، رشد فناوری ها، رشد اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی نقش 

بسزایی داشته است.«
وجود  به  ها  زمینه  تمامی  در  »کشور  افزاید:  می  فدایی  دکتر 
و  مدار  اخالق  جو،  مشارکت  ارزشمند،  توانا،  باظرفیت،  انسانهای 
پایبند به قانون نیاز دارد و دانشجویان در این زمینه نقش مهمی 
دارند. دانشجویی که در قبال جامعه مسئولیت داشته باشد و در 
کنار درس خواندن و دانش آموختن، به عنوان کارشناس، نیازها 
و اقتضائات جامعه خود را بشناسد و راه رفع این نیازها را بیابد و 
سپس در مقام عمل برای به کاربردن این آموخته ها و در جهت 

رفع آنها متعهد شود.«
استاندار کرمان در ادامه این پیام می افزاید: »اینجانب اعتقاد دارم 
جریان  دو  اوج  و  باید محل جوشش  جا  همه  و  همیشه  دانشگاه 
از  مندی  بهره  با  و  باشد  در کشور  اجتماعی  و  علمی  حیاتبخش 

امروز  جامعۀ  نیازهای  مهمترین  از  یکی  نخبگان جوان،  ظرفیت 
ایران را در ایجاد دانشگاهی خالق و پویا با دانشجویانی پژوهشگر 
و هوشیار و استادانی آگاه و آینده نگر، بیش از گذشته برای حل 
مسائل و مشکالت در پرتو رهنمودهای مقام معظم رهبری)مدظله 
مقاومتی  اقتصاد  سیاستهای  و  انقالب  دوم  گام  بیانیه  در  العالی( 

برای رونق تولید و ایجاد اشتغال برطرف سازد.«
دکتر فدایی خاطرنشان می سازد: امسال در حالی روز دانشجو را 
انتخابات  آستانۀ  در  مشارکت سیاسی  که شور  داریم  می  گرامی 
شده  فراگیر  کشور  در  اسالمی  شورای  مجلس  دوره  یازدهمین 
است و »از دانشجویان و دانشگاهیان انتظار می رود ضمن کمک 
در  جانبه  همه  و  مؤثر  حضوری  جامعه،  سیاسی  دانش  ارتقاء  به 

انتخابات پیش رو داشته باشند.«
اینجانب ضمن گرامیداشت یاد و خاطره شهیدان دانشجو»مصطفی 
را  دانشجو  روز  شریعت رضوی«،  آذر  و  قندچی  احمد  و  بزرگ نیا 
به دانشجویان و دانشگاهیان عزیز استان تبریک و تهنیت عرض 
در  پژوهش،  و  تحقیق  با  خواهم  می  عزیز  دانشجویان  از  نموده، 
را  استان  مختلف  ظرفیتهای  متوازن،  توسعه  سیاست  چارچوب 

رونق بخشند.

استاندار کرمان:

 دانشجویان و دانشگاهیان حضوری مؤثر و همه جانبه در انتخابات داشته باشند

خبر
رئيس اتاق بازرگاني:

كرمان ظرفیت هاي توسعه 
صادرات را دارد

  رئیس اتاق بازرگاني، صنایع، معادن و کشاورزي استان کرمان با بیان 
اینکه این استان با توجه به ظرفیت ها مي تواند آغازي توفاني براي توسعه 

صادرات داشته باشد گفت: در این زمینه امکانات، زیرساخت ها و شرایط در 
کرمان فراهم است.

بزرگداشت روز صادرات  زاده در نشست  ایرنا، سیدمهدي طبیب  به گزارش 
استان کرمان افزود: استاندار، نمایندگان مجلس و سایر مدیران با برنامه ریزي 
استان ظرفیت  این  در راستاي توسعه صادرات همکاري کنند زیرا صادرات 

توسعه 10 برابري را دارد تا استان صادراتي نام بگیرد.
وي بر اهمیت سرمایه گذاري خارجي و توسعه صادرات تاکید و تصریح کرد: 
استان کرمان با توجه به ظرفیت ها مي تواند میزان صادرات خود را افزایش 

دهد.
رئیس اتاق بازرگاني، صنایع، معادن و کشاورزي استان کرمان گفت: زیرساخت 
هاي الزم براي سرمایه گذاري خارجي در استان کرمان وجود دارد و قانون 

هاي خوبي در این زمینه مصوب شده است.
وي عنوان کرد: تجارت جهاني برد برد است لذا باید براي افزایش مبادالت 
تجاري به هم کمک کنیم و صادرات را توسعه دهیم تا در سالهاي آینده به 

رشد قابل توجهي برسیم.
راستاي  در  سفرا  و  صادرکنندگان  همراه  داریم  آمادگي  افزود:  زاده  طبیب 
صادرات  توسعه  و  خارجي  گذاري  سرمایه  جذب  تجاري،  مبادالت  تقویت 

باشیم.
و  است  قابل تحسین  با وجود مشکالت  فعالیت هر صادر کننده  افزود:  وي 
برگزاري این جلسات نشان دهنده عزم جدي استان کرمان براي حمایت از 

صادرات و تقدیر ویژه از صادرکنندگان برتر است.
نشست بزرگداشت روز صادرات با حضور سرپرست سازمان توسعه و تجارت 
ایران، نایب رئیس اتاق ایران، مشاور وزیر صنعت، معدن و تجارت و رئیس 
جنوبي،  آفریقاي  اندونزي،  قطر،  عمان،  سفیر  عمان،  و  ایران  مشترك  اتاق 
ساحل عاج، رایزن اتریش، هند و هیات هایي از سفارت خانه ها در محل اتاق 

بازرگاني کرمان برگزار شد.

برگزیدگان جشنواره هنرهای 

نمایشی كانون كرمان معرفی شدند
و  کودکان  فکری  پرورش  کانون  نمایشی  هنرهای  جشنواره  هجدهمین 

نوجوانان استان کرمان با اعالم برگزیدگان به کار خود پایان داد.
پرورش  کانون  نمایشی  هنرهای  جشنواره  کرمان شهرآن الین،  گزارش  به 
فکری کودکان و نوجوانان کرمان با اجرای 1۴ نمایش طی سه روز از تاریخ 

10 تا 12 آذر ۹۸ به کار خود پایان داد.
براساس رأی محسن میرزایی، ایمان تاج سلیمان و سکینه عرب نژاد، داوران 
»مهمان  نمایش  سه  کرمان،  استان  نمایشی  هنرهای  جشنواره  هجدهمین 
از  از مرکز فرهنگی هنری کانون رفسنجان یک، »گوساله لجباز«  جامانده« 
مرکز فرهنگی هنری کانون بردسیر دو و »آتش به سر« از مرکز فرهنگی هنری 
کانون رفسنجان دو، بدون اولویت بندی و با در نظر گرفتن نکات درج شده 
در شیوه نامۀ  کشوری، برگزیده و به دبیرخانه کشوری این دوره از جشنواره 

معرفی شدند.
هم چنین در بخش طراحی بروشور، بروشور نمایش »کالغ خنزر پنزری« از 
مرکز شماره دو، کاری از مرجان برومند و بروشور نمایش »دلم یک دوست 
می خواهد« از مرکز عنبرآباد، با طراحی فاطمه موالیی، شایسته تقدیر شدند.
در بخش موسیقی، موسیقی نمایش »کالغ خنزر پنزری« از مرکز شماره دو 

کرمان ساخته ی میالد افشاری، شایسته تقدیر شناخته شد.
با نظر هیات داوران، فاطمه بلوچ عامری از مرکز عنبرآباد، با نمایش»دلم یک 
با  انار  مرکز  از  امیرمهدی جعفری  و  بازیگر زن  بهترین  دوست می خواهد« 

نمایش »پرواز با قطار« بهترین بازیگر مرد شایسته تقدیر اعالم شدند.
بر همین اساس، در بخش عروسک گردانی، معظمه تکاور از مرکز کوهبنان 
با نمایش »االغه و کالغه« بهترین عروسک گردان شد و فاطمه محمودی از 
مرکز شماره پنج کرمان با نمایش »بز و درخت غرغرو« شایسته تقدیر بخش 

ساخت عروسک معرفی شد.
بهترین طراحی صحنه هم با انتخاب هیأت داوران به زهره منتظری از مرکز 
زرند با نمایش »مروارید« تعلق گرفت و مریم جهانشاهی از مرکز عنبرآباد 
با نمایش »دلم یک دوست می خواهد« بهترین متن نمایشنامه این دوره از 

جشنواره هنرهای نمایشی را به خود اختصاص داد.
انار به عنوان کارگردان  با نمایش »پرواز با قطار« از مرکز  محمود افرند نیز 

شایسته تقدیر معرفی شد.
بنابراین گزارش، در بیانیۀ هیأت داوران آمده است:

»تئاتر زندگی است؛ همان زندگی که مملو از تالش است. همان زندگی که از 
شکست ها و پیروزی هایش درس می گیری؛ پیروزی در آن شادی و شکست 

در آن یادگیری است. پس شکست آن نیز پیروزی است...
تئاتر سراسر پیروزی است.

در بررسی تمام آثار شرکت کننده در این جشنواره تالش به وفور دیده می شد 
آثاری  می تواند  که  تالشی  بود؛  مشهود  مربیان  و  اعضا  سرشار  استعداد  و 
شاخص در حد ملی خلق کند، اما... آموزش. خالء آموزش و تمرین مستمر 
تئاتر آموزش و تمرین مستمر  آثار به طور واضح دیده می شد. دوستان،  در 

می خواهد...
ساخت دکور پراُبهت، عروسک های رنگین و زیبا برای خلق تئاتر کافی نیست؛ 
بیایید با هم مطالعه کنیم و یاد بگیریم و یاد بدهیم آنچه را آموزش دیده ایم.
قطع به یقین مدیریت محترم کانون و کارشناسان هنری و ادبی و فرهنگی 
از حیطه آموزش مشتاقانه استقبال و حمایت می کنند، اما شما دوست عزیز 
به آن بسنده نکنید؛ یاد بگیرید، مطالعه کنید و بیاموزید. تئاتر فراتر از یک 

فعالیت اداری و فرهنگی است. تئاتر زندگی است.«
مرکزی  دبیرخانه  به  برگزیده  گروه  سه  فشرده  لوح  است؛  ذکر  به  الزم 
هجدهمین جشنواره کشوری هنرهای نمایشی در تهران ارسال خواهد شد و 
در نهایت با نظر هیأت انتخاب، 1۴ نمایش از سراسر کشور به مرحله پایانی 

و اجرای صحنه ای می روند و 26 تا 2۹ فروردین ۹۹ به رقابت می پردازند.
شرکت کنندگان در این جشنواره اعضای 12 تا 1۸ سال مراکز فرهنگی هنری 
کانون، اعضای ارشد 1۸ تا 2۴ سال و مربیان و کارشناسان کانون پرورش 

فکری کودکان و نوجوانان  بودند.

معاون منابع طبيعی کرمان خبر داد:

كاشت 128 هزار و ۵۰۰ اصله نهال در كرمان 
طرح  اجرای  با  گفت:  کرمان  استان  طبیعی  منابع  معاون 
نهال کاری همگانی 12۸ هزار و 500 اصله نهال در استان 

کرمان کشت می شود.
به گزارش خبرنگار مهر، حسین شجاعی در جمع خبرنگاران 
با اشاره به آغاز اجرای طرح نهال کاری همگانی ایران سرسبز 
خاك  فرسایش  کرد:  اظهار  جفته  آسیاب  آبخیز  حوزه  در 

باعث شد به دنبال راهکار باشیم.
وی با اشاره به اینکه در ابتدا 1۴ میلیون اصله نهال در کل 
درخت کاری  روز  که  اسفند   15 تا  و  می شود  غرس  کشور 

می رسد،  نهال  اصله  میلیون   ۴2 به  نهال  تعداد  این  است 
افزود: در این طرح 12۸ هزار و 500 اصله نهال های بومی و 
سازگار با منطقه در سطح ۹10 هکتار استان کرمان کشت 

می شود.
شجاعی اظهار کرد: در روز آغاز این طرح در 260 هکتار ۴0 

هزار اصله نهال در استان کرمان کشت شد.
کشور  در  ما  که  اقلیمی  تغییر  به  توجه  با  کرد:  اظهار  وی 
و  باشیم  گیاهی  پوشش  حفظ  درصدد  باید  هستیم  روبرو 

یکی از راه های مؤثر نهال کاری است.

رئیس ستاد انتخابات استان کرمان از ثبت نام 1۸۹ داوطلب 
انتخابات یازدهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسالمی در 

استان کرمان خبر داد.
جمع  در  بصیری  محمدصادق  مهر،  خبرنگار  گزارش  به 
خبرنگاران با اشاره به ثبت نام 52 داوطلب یازدهمین دوره 
روز  در  کرمان  استان  در  اسالمی  شورای  مجلس  انتخابات 
زن  نفر  و 11  مرد  نفر  تعداد ۴1  این  از  کرد:  اظهار  ششم، 

بوده است.
برای  این شش روز  نفراتی که طی  وی اظهار کرد: مجموع 
نمایندگی یازدهمین دوره انتخابابت مجلس شورای اسالمی 
حوزه   ۹ در  نفر   1۸۹ اند،  کرده  نام  ثبت  کرمان  استان  در 

انتخابیه بوده است.
نفر در  انتخابات استان کرمان اظهار داشت: ۷  رئیس ستاد 
نفر در حوزه  نرماشیر، 6  انتخابیه بم، ریگان، فهرج و  حوزه 

انتخابیه  حوزه  در  نفر   5 ارزوئیه،  و  رابر  بافت،  انتخابیه 
و  جیرفت  انتخابیه  حوزه  در  نفر  یک  و  انار  و  رفسنجان 
عنبرآباد ثبت نام کردند. وی همچنین از ثبت نام قطعی ۸ 
نفر در حوزه انتخابیه زرند و کوهبنان، 3 نفر از حوزه انتخابیه 
انتخابیه شهربابک، 1۸  از حوزه  نفر   2 بردسیر،  و  سیرجان 
نفر از حوزه انتخابیه کرمان و راور و ۴ نفر از حوزه انتخابیه 
کهنوج، رودبار جنوب، قلعه گنج، فاریاب و منوجان خبر داد.

اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت:  بارزسی کار  مدیرکل 
طی 10سال اخیر ) از سال ۸۸ تا سال ۹۷ ( 3۴ کارگر بر اثر 

حوادث در کارگاه های کشور جان خود را از دست دادند.
به گزارش ایرنا ، علی مظفری در اختتامیه همایش ملی ایمنی 
معادن و صنایع در محل سالن آزادی شهر سرچشمه رفسنجان 
به فوت در کارگاه های  بیان کرد: در سال ۸۸ حوادث منجر 
کشور 5۷ کشته و 2۸0 نفر حادثه دیده داشت و طی یک دهه 
اخیر تا سال گذشته این آمار  3۴ نفر کشته و22۸ نفر  حادثه 

دیده در حوادث کارگاهی داشتیم.
مدیرکل بارزسی کار اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی  تصریح 
کرد: این رقم بیانگر کاهش ۴0 درصدی  حوادث منجر به فوت 

و کاهش حدود 20 درصد  آسیب ها است.
نیاز به  ادامه داد: برای حرکت به سمت کار بدون حادثه  وی 

و  کارگری  اجتماعی،  های  بعد  در  افراد  تک  تک  مشارکت  
کارفرمایی و نیروهای  دولتی است؛  در سال گذشته در بحث  
ساختمان بیشترین آسیب های شغلی در قالب ۴۸ درصد در 

حوادث ساختمانی، 5درصد حوادث در معادن، رخ داده است.
رقمی  معادن،  حوادِث  نرخ  میزان  کرد:  خاطرنشان  مظفری 
معادل ۸  برابر سایر مشاغل را نشان می دهد لذا ایمن سازی 
استفاده  و  از چالش های جهانی است  به عنوان یکی  معادن  

از فناوری های مدرن و تکنولوژی باید به آن توجه ویژه شود.
وی ادامه داد: در  این راستا بحث استانداردسازی تجهیزات در 
معادن بسیار اهمیت دارد یکی از ارکان ایمن سازی معادن که  
باید به ان توجه کرد وجود تجهیزات استاندارد در معادن است 
در معادن ماشین آالت در ابعاد بزرگتری هستند و آسیب ها از 

ناحیه این موضع مهلک تر است.

مظفری گفت: باید تدوین استاندارد های اجباری برای ماشین 
نیز  حاضر  حال  در  شود  انجام  معادن  و  ها  کارگاه  در  آالت 
مشارکت  با  امیدورایم  و  دارد  قرار  کار  دستور  در  موضوع  این 
به  را  موضوع  این  بتوانیم  دانشگاهی  اساتید  و  دانشجویان 

سرانجام برسانیم و ارتقا ایمنی در معادن را داشته باشیم.
و  ایمنی  مقررات  تدوین  موضوعی  ارکان  داد:  ادامه  مظفری 
شده  بینی  پیش  فنی  حفاظت  عالی  شورای  در  کار  بهداشت 
را  ایمنی  العمل  ودستور  نامه  آیین   60 از   بیش  شورا  این  و 
به تصویب رسانده است و تعدادی از آنها به عنوان آیین نامه 
های کلیدی در بحث ارتقا ایمنی مطرح هستند، از جمله آیین 
مرتبط  نامه  آیین  پیمانکاران،   ایمنی  صالحیت  تعیین  نامه 
ایمنی  آموزش  نامه  آیین  ها،  کارگاه  در  ایمنی  بگارگیری  با 

کارگران است.

  معاون مرکز تحقیقات و تعلیمات حفاظت فنی و بهداشت کار گفت: 
استاندارد سازی 2۴0 قلم ماشین آالت تدوین شده که 2۷ قلم مربوط 

به لودر و بلدوزر و ماشین آالت معدنی است.
به گزارش ایرنا قدرت اهلل گودرزی در اختتامیه همایش ایمنی معادن و 
صنایع در محل سالن آزادی شهر سرچشمه بیان کرد: در سال 1۹۹۹ 
میالدی سازمان بین  المللی کار بنا به تحقیقاتی که انجام داد به این 
نتیجه رسید که نرخ بیکاری شاخص مناسبی برای نشان دادن وضعیت 
اشتغال در کشورها به ویژه کشورهای در حال توسعه نمی تواند باشد 
به همین دلیل مفهومی  به نام کار شایسته و شاخص هایی در آن کار 
تعریف شده که یکی از آنها توانایی افراد در یافتن کار، سالمت شغلی، 

تأمین معاش و حفظ کرامت انسانی  است.
از  وی تصریح کرد: سهم بخش معدن در کنار صنعت  و کشاورزی 
سال  جهانی  بانک  و  است  کشوری  هر  در  ملی  اقتصاد  های  بخش 
ناخالص جهانی را ۸5 هزار میلیارد دالر برآورد  گذشته میزان تولید 
کرد که بخش معدن معادل 2 درصد از اقتصاد جهانی را برآورد کرده 
است در کشور ما سال گذشته سهم بخش معدن  1.2  درصد اعالم 

به ۸ درصد می  این میزان  با سرانه معدنی و زنجیره معدنی  شده و 
رسد.

تعلیمات حفاظت فنی و بهداشت گفت: در  معاون مرکز تحقیقات و 
از جنگ جهانی دوم  بعد  بیستم در مورد کشورهای جنگ زده  قرن 
شکست   و  دارد  یافته  توسعه  نیروی  که  کشوری  هر  که  داد  نشان 
نظامی هم بخورد بعد از 20 سال می تواند به جرگه گروه کشورهای 
توسعه  حال  در  کشورهای  در  امر  این  به  متاسفانه   برگردد  صنعتی 
توجه نمی شود و بیشتر آمار مرگ و میر ناشی از بیماری ها و حوادث 

در کشورهای در حال توسعه است که مویّد این موضوع است.
گودرزی بیان کرد: سال گذشته یک میلیون و300 هزار نفر آموزش 
های حوزه ایمنی در کارگاه های کشور را دیدند امسال یکی از اقداماتی 
که انجام شد پیشنهاد مقاوله نامه 1۷6 بود و خوشبختانه این کار انجام 
شد و استاندارد سازی 2۴0 قلم ماشین آالت تدوین شده که 2۷ قلم 

مربوط به لودر و بلدوزر و ماشین آالت معدنی است.
وی با بیان اینکه تفاهم  نامه برگزاری 210 دوره کارگری بین رئیس 
شد  بسته  معادن  برای  مرکز  رئیس  و  کشور  مهندسی  نظام  سازمان 

اگر  و 50  دهه ۴0  در   ... و  ریوی  و  های شغلی  داد: سرطان  ادامه 
به واسطه گرد و غبار پدید می آمد اما امروزه استرس ها باعث بروز 

بیماری ها و سرطان ها در محیط کار است.
مصطفی زیدآبادی مدیر امور ایمنی و بهداشت مجتمع مس سرچشمه 
هم در این همایش بیان کرد: بیش از 10 همایش در سال های گذشته 

با محوریت وزارت صمت در حوزه ایمنی برگزار شده  بود.
وی اظهار کرد: 60 درصد حقوق و عوارض دولتی که پرداخت می شود 
فعالیت  این نشان دهنده  استان کرمان است که  از معادن  ایران،  در 
معدن کاری در این استان است در معدن گل گهر سیرجان  ۸500 

میلیارد تومان پروژه افتتاح شد.
زیدآبادی بیان کرد: در بحث مس محصول فرعی به نام اسید را داریم 
که کارخانه تولید اسید امسال رسما افتتاح شد و صنایع پایین دستی 
برای فرآوری این اسید در حال راه اندازی در منطقه ویژه اقتصادی 
است که صنایع پایین دستی برای مس اهمیت موضوع را نشان می 
دهد و می طلبد مطالعات را انجام دهیم تا درآینده با حوادث مواجه 

نشویم.

رئيس ستاد انتخابات استان اعالم کرد:

ثبت نام 189 نفر داوطلب نمایندگی مجلس در کرمان 

 مدیرکل بازرسی کار اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی:   

در یک دهه گذشته ، 34کارگر بر اثر حوادث کارگری جان باختند

استاندارد سازی ۲4۰ قلم ماشین آالت تدوین شد



یکشنبه 17 آذرماه 11/1398  ربیع الثانی 1441/ 8 دسامبر 2019/سال بیست و چهارم شماره 3112سه جامعه 

یادداشت های 
گاه و بی گاه

خانه 
پدر در بنایی استاد بود. او می گفت؛ روزی شخصی به من 
گفت تا برایش خانه ای بسازم پس از آن روز بر سر زمین 
رفتم و کار را شروع کردم و با هر خشتی که بر خشت می 
بیشتر می شد. من  بودم  گذاشتم دوستی من و آنچه ساخته 
هم به فراخور حال در حین کار هر آنچه دلم می گفت بر 
زبان می آوردم و به همین گونه دیوار و سقف تا خانه ساخته 
شد و هر چه کار به پایان نزدیک می شد دل کندن من هم از 
خانه سخت تر و در آخر وقتی دیوار کشیدم و بر در خانه قفل 
زدم بیرون آمدن از آن برایم غیرممکن بود. دیگر وقت فراغ 
و نوبت به آمدن صاحب خانه رسید و او آمد و کلید خانه را 

گرفت و از آن پس مرا دیگر به آن خانه راه ندادند.

به قلم محمد جواد 
ایرانمنش 

در هیاهوی خزان 
 تو در کنارم نیستی پا به پایم نیستی اما 
عطر  از  کشی.  می  نفس  هوا  همین  در 
بیکران عطرآگین  تا  نفس هایت آسمان 
شده است و من همچنان به زندگی چنگ 

می زنم تا هوای بودنت دلم را نوازش کند. کاش بودی تا 
قدم بر چشم هایم بگذاری و زندگی را به خانه ام بیاوری. 
اما حاال که نیستی روزی هزار بار خنده هایت را مرور می 
کنم تا قوت قلبم باشند. نام تو را در هیچ روزنامه ای نمی 
بی  را آرام و  تو  و  فایده است  بی  فریاد زدنت  نویسم که 
صدا باید دوست داشت عطر نفس هایت برایم کافی است 
بادها و شکوفایی  به هیاهوی  بیاورم.  تا در جو زمین دوام 
کوه و کویر و گلدان نگاه می کنم تا گمان کنم که هستی و 
بودنم را دوام بیاورم. تو شالوده ی زندگی ام هستی تکیه گاه 
دلم هستی و آدم بی تکیه گاه متزلزل می شود. ما ناگزیر از 
دوست داشتن و دوست داشته شدنیم حتی اگر فرسنگ ها 
با امیدمان فاصله داشته باشیم همچنان با او و برای او زندگی 
خواهیم کرد. اگر چه کنارم نیستی اما هنوز با تو طلوع می 
کنم و باتو غروب را تماشا می کنم. من پر از تکرار خواستن 
های توأم زیرا خواستنت به من یارای ایستادن می دهد من از 
تکرار تو خسته نمی شوم بلکه ارادتم به وجودت بیشتر می 
شود بیشتر به تو عادت می کنم و روزها را دوام می آورم تو 

بهانه ی منی برای زنده ماندن گرچه اینجا نیستی.
با تو من روشن و در چرخه ی جان می چرخم 

در هیاهوی بهاران و خزان می چرخم 
رونقم رفته به باالی هزاران شادی 

یاد تو در دل من رقص کنان می چرخم

به قلم 
مهناز سعید 

گزارش »کرمان امروز« از وضعیت حاشیه نشینی در شهر کرمان و معضل نقل مکان از مرکز به حاشیه به دلیل مشکالت اقتصادی؛

تراژدی کوچ اجباری به حاشیه

اشاره:
بنا بر اعالم معاون پیشگیری و درمان بهزیستی کشور، 
از جمعیت کشور در حدود  اکنون 19 میلیون  هم 
که  دارند  سکونت  نشین  حاشیه  منطقه  هزار  سه 
بی  معضل  این  از  نیز  کرمان  استان  میان  این  در 
بهره نبوده است. آنگونه که مدیر کل امور اجتماعی 
استانداری کرمان گفته است؛ 34 نقطه حاشیه ای 
در شهر کرمان وجود دارد. به تازگی نیز مدیر کل 
پدیده  به  نسبت   کرمان  استانداری  شهری  امور 
انتقاد کرده وگفته است؛  حاشیه نشینی در کرمان 
حاشیه نشینی باید در نطفه خفه شود و با جلوگیری 
از ساخت و سازهای غیر مجاز باید فرصت را از زمین 
خواران گرفت. در همین زمینه گزارشی تهیه شده 

که در ادامه قابل مطالعه است.
از متن به حاشیه

زمانی که شهر نشینی در نقاط دنیا بیش از گذشته 
می شد و شهرها مدام در حال بزرگ شدن بودند، 
در اطراف آنها سکونت گاه هایی شکل می گرفت که 
هم  و  کرد  نامتوازن شهری کمک  گسترش  به  هم 
مدیریت های شهری را با چالش های قانونی مواجه 
ساخت. این سکونت گاه ها رفته رفته بیشتر شدند 
ای  عده  و  گرفتند  خود  به  را   شهر  حاشیه  نام  تا 
این  اطراف شهرها مستقر شدند.  در  نشین  حاشیه 
روند تا جایی ادامه پیدا کرد که امروز چالش حاشیه 
نشینی سایه ای عظیم بر سر معضالت اجتماعی و 
شهرها  دوش  روی  بر  گزافی  هزینه  آن  نتیجه  در 
نهاده است. اقتصاد محور اصلی شکل گیری حاشیه 
به  روستایی  کار  مازاد  نیروی  وقتی  است،  نشینی 
تحرک  خود  سکونت  محل  در  امکانات  نبود  دلیل 

مکانی و مهاجرت را بر می گزیند. 

البته باید این موضوع را مد نظر قرارداد که امروز 
با  فقط  نشینی  حاشیه  کرمان،  شهر  اطراف  در 
مهاجرت روستاییان تشکیل نشده بلکه تعداد زیادی 
چرخش  نبود  دلیل  به  نیز  کرمانی  شهروندان  از 
اقتصادی در زندگی مجبور شده اند حاشیه را  برای 
زندگی انتخاب کنند؛ اتفاقی که روند حاشیه نشینی 

را در این شهر پیچیده تر کرده است.
هزینه هایی که بیهوده خرج می شود

باعث شده هر  موضوع حاشیه نشینی در کرمان  
مناطق  این  برای  گذشته   از  بیش  شهرداری  روز 
برای  افزوده ای  ارزش  هزینه کند. هزینه هایی که 
یک  حال  هر  به  نشینی  حاشیه  زیرا  ندارد،  شهر 
محسوب  اجتماعی  معضل  یک  و  نامبارک  اتفاق 
دارد.  خود  دل  در  را  معضالت  دیگر  که  شود  می 

اینکه  دولت ها باید گسترش و توسعه زیر ساخت 
های خدماتی در روستاهای کشور از قبیل امکانات 
سایر  و  فرهنگی  و  درمانی  و  بهداشتی  و  آموزشی 
نیازهای رفاهی و همچنین در نظرگرفتن تسهیالت 
تشویقی از قبیل اعطای وام های قرض الحسنه کم 
های  طرح  اجرای  منظور  به  روستاییان  برای  بهره 
تولید کشاورزی  و دامپروری  را در دستور کار قرار 
شهری  مدیران  اما  نیست،  شکی  آن  در  که  دهند 
گیرند  می  نظر  مد  که  راهکارهایی  با  بتوانند  باید 
مهاجران تازه وارد را  در شهرک های جدیدی که 

باید تاسیس کنند هدایت نمایند.
کمربندی کرمان بسته می شود

کرمان  شهر  در  نشینی  حاشیه  با  مقابله  برای 
بستن  که  اند  داده  ارائه  راهکارهایی  مسئوالن 

کمربندی کرمان یکی از این راهکارها بوده است. 
در مرحله بعد به صورت ضربتی با افرادی که زمین 
های دولتی  را تصرف و تفکیک کرده و به صورت 
غیر قانونی به فروش رساندند برخورد شد و بسیاری 
از زمین ها و امالک دارای حصار و دیوار شد. اما  با 
با معضل  برخورد   برای  ها   این تالش  وجود همه 
رواج  کرمان  در  پدیده  این  هم  باز  نشینی  حاشیه 

دارد.
زمین خواری در نطفه خفه شود

مدیر کل  امور شهری استانداری کرمان از جمله 
حاشیه  معضل  به  تازگی  به  که  است  مسئوالنی 
خواستار  و  کرده   اشاره  کرمان  شهر  در  نشینی 
و  شده  مجاز  غیر  سازهای  و  ساخت  از  جلوگیری 
گفته است: حاشیه نشینی باید در نطفه خفه شود و 

فرصت را از زمین خواران بگیریم.
به گزارش خبرگزاری تسنیم  محمدرضا نژادخالقی  
اسالمی  شوراهای  اعضای  و  شهرداران  همایش  در 
حاشیه نشینی  اینکه  بیان  با  کرمان  استان  شهر 
خفه  نطفه  در  باید  که  شهرهاست  جدی  موضوع 
مجوز  بدون  ساختمان  هر  ساخت  از  گفت:  شود 
از  را  فرصت  تا  شود  جلوگیری  ابتدا  همان  از  باید 

زمین خواران بگیرد.
وی با اشاره به اینکه اهلل آباد کرمان که در مجاورت 
گرفته  آن  جلوی  ابتدا  از  اگر  است  حاشیه شهر  و 
می شد امروز دچار انبوهی از مشکالت نبودیم بیان 
فعال  باید  شهرداری ها  ساختمان  پلیس های  کرد: 

شود.
سخن آخر

حاشیه نشینی پیش از اینکه یک معضل اجتماعی 
اگر  است.  مهم  اقتصادی  معضل  یک  باشد  اساسی 
امروز شهری مثل کرمان دچار حاشیه نشینی شده 
است به این دلیل است که وضعیت اقتصاد شهری 
در این شهر به اندازه ای نابسامان بوده که عده ای 
حیات  ادامه  برای  ناتوانی  دلیل   به  شهروندان  از 
اقتصادی مجبور به ترک کاشانه خود از درون شهر 
به اطراف شده اند. بهبود شرایط اقتصادی شهر قطعا 
در بهبود شرایط حاشیه نشینی تاثیر گذار است چرا 
برای یک شهر چیزی  نشینی  که گسترش حاشیه 

جز تضعیف اقتصاد درون آن شهرندارد.

     به تازگی مدیر کل امور شهری استانداری کرمان نسبت به پدیده حاشیه نشینی در 
کرمان انتقاد کرده وگفته است؛ حاشیه نشینی باید در نطفه خفه شود و با جلوگیری از 
ساخت و سازهای غیر مجاز باید فرصت را از زمین خواران گرفت. البته باید این موضوع 
را مد نظر قرارداد که امروز دیگر حاشیه نشینی تنها با مهاجرت روستاییان به حاشیه شهر 
کرمان اتفاق نمی افتد، بلکه بسیاری از شهروندان کرمانی به دلیل کم توانی اقتصادی 
مجبور شده اند حاشیه را برای زندگی انتخاب کنند؛ اتفاقی که روند حاشیه نشینی را در 

این شهر پیچیده تر والبته تاسف بارتر ساخته است و....

گزارش: مهدیه السادات 
میر مهدی حسینی

سرویس اجتماعی کرمان امروز

مفهوم بخشش معموالً به عنوان یک تصمیم آگاهانه باعث می شود که شما 
بتوانید احساسات منفی و سنگینی از جمله خشم، نارضایتی و یا مجازات را از 
خود دور کنید. هر فردی در زندگی خود بار ها دچار خطا و اشتباهات بزرگ و 
کوچک می شود و به همین دلیل نیز درک مفهوم بخشش خود و عمل کردن 

به آن از ملزومات زندگی به شمار می رود.
اینکه شما نتوانید حتی خودتان را نیز ببخشید باعث می شود که همه چیز را 
بر خود سخت و سخت تر بگیرید و زندگی را برای خود همچون زهری تلخ و 
آزاردهنده بدانید. در این مطلب همراه ما باشید تا در این رابطه بیشتر بگوییم 
و ببینیم که چگونه می توان با درک و پذیرش اشتباهات، آن ها را رها کرد و 

برای دستیابی به بخشش و آمرزش خود پیش رفت.
 چالش های پیش رو برای بخشش خود

آیا تا به حال به کلیت این موضوع فکر کرده اید که چه چیزی باعث می شود 
تا شما نتوانید خودتان را بابت انجام اشتباهات کوچک و یا بزرگ ببخشید؟ 
چرا بیشتر مردم خود را حتی برای کوچک ترین و بی اهمیت ترین اشتباهات 
تنبیه می کنند؟ قطعاً انجام کار هایی که مطابق با ارزش ها و باور های هر کدام 
از ما نباشد می تواند منجر به احساس گناه و پشیمانی شود. به طور کلی دالیل 
متعددی وجود دارد که باعث می شود یک نفر نتواند خود را به راحتی ببخشد:

احساسات
یکی از مشکالت اساسی آن است که شما نه تنها برای انجام یک کار اشتباه 
احساس پشیمانی می کنید، بلکه دلیل اصلی گناهکار بودن خود را در افکار 
و احساساتتان می بینید. اینکه شما بخواهید که کسی به مشکلی بر بخورد 
است. حسادت،  تفکر  نمونه های همین  بارزترین  از  یکی  ببیند  آسیبی  یا  و 
شهوت، طمع و... از جمله احساساتی هستند که می توانند منجر به احساس 
گناه و پشیمانی در افراد شوند. باید پذیرفت که بخشیدن خود به دلیل چنین 
احساسات و افکاری تا حدی دشوار است، چراکه در بسیاری از شرایط، خود ما 

اصاًل از وجود آن ها در درونمان آگاه نیستیم.
مرور مکرر مساله

بسیاری از افراد به طور طبیعی احساسات منفی درون خود را بار ها و بار ها 
افراد در این شرایط، روند موقعیت را برای اطرافیانشان  مرور می کنند. این 
تعریف و یا بهتر است بگوییم اعتراف می کنند تا با این کار خود را به چالش 
بیشتری بکشند. معموالً افرادی که آمادگی ایجاد تغییراتی را در درون خود 
به چیزی شبیه  اما در عوض  ببخشند،  را  ندارند سخت می توانند خودشان 
به بخشش دست می یابند که در آن به جای آنکه اشتباه خود را بپذیرند و 
دست به تغییر خود بزنند، ترجیح می دهند که آن را نادیده بگیرند و یا برایش 

بهانه تراشی کنند.
فواید بخشش

بدیهی است که در روان شناسی مفهوم بخشش مورد ستایش قرار بگیرد و 
کار نیکویی شناخته شود. اینکه شما بتوانید بخشیدن خود را یاد بگیرید باعث 
می شود که رفته رفته تأثیرات مثبت آن را در وجود خود راه دهید و در نهایت 
احساس آرامش بیشتری نسبت به خودتان پیدا کنید. برخی از این تأثیرات 

مثبت در بخشیدن دیگران نیز نمود پیدا می کند.
که  دریافتند  محققان  گرفته  صورت   ۲۰1۶ سال  در  که  مطالعاتی  طبق 
با  پیوند قدرتمندی  استرس، سالمت روانی و بخشش عناصری هستند که 
یکدیگر دارند. بر اساس این تحقیقات افرادی که استرس باالیی را در طول 
زندگی خود تجربه می کنند بهداشت روانی تأثیرپذیرتری نیز دارند و کسانی 
هم که برای بخشیدن آمادگی بیشتری دارند کسانی هستند که سالمت روانی 

بیشتری را تجربه می کنند.
 سالمت روانی

تحقیقات نشان می دهد که بخشش می تواند مزایای روان شناختی بسیاری 
نیز داشته باشد، چیز هایی از جمله کاهش عالئم افسردگی، اضطراب و... یکی 
از اصلی ترین مزایای یادگیری بخشش آن است که شما می توانید راحت تر و 
سریع تر از عصبانیت رهایی پیدا کنید و همین موضوع نیز طبیعتاً تأثیر بسیاری 
در کاهش سطح استرس در وجود شما خواهد داشت، در نتیجه ایمنی روانی 
بیشتری را تجربه خواهید کرد و انرژی رو به افزایشی نیز دریافت خواهید نمود.

سالمت جسمانی
تحقیقات نشان می دهد کسانی که بخشیدن را بلد هستند عالئم بیماری 
کمتری را تجربه می کنند. احساس عصبانیت می تواند پیامد های منفی بسیاری 
در جسم شما داشته باشد، برای مثال ارتباط بین عصبانیت و خصومت با شیوع 
بیماری های عروق کرونر قلب موضوعی غیرقابل انکار است که امروزه بسیار هم 

مورد بحث واقع شده است.
روابط

عصبانیت، احساس گناه، پشیمانی و نارضایتی می تواند باعث بر هم خوردن 
روابط نیز بشود، بنابراین در صورتی که بتوانید مفهوم بخشیدن را یاد بگیرید 
می توانید مسیر طوالنی تری را برای بهبود زندگی خانوادگی و دوستانه خود 
توانایی بخشش یک مؤلفه مهم در  طی کنید. تحقیقات نشان می دهد که 
روابط اجتماعی موفق است. این موضوع می تواند در برقراری پیوند های عاطفی 

نزدیک با افراد نیز بسیار تأثیرگذار باشد.
طبیعی است که توانایی بخشش دیگران نیز در برقراری روابط اجتماعی سالم 
بسیار ضروری است، اما اینکه شما بتوانید خودتان را نیز ببخشید باعث می شود 

که در رفتار و تعامل با افراد دیگر موفق تر عمل کنید.
تصورات غلط

بخشش صرفاً به معنای نادیده گرفتن یک مشکل نیست. مفهوم بخشش 

چیزی فراتر از این را نیز به دنبال دارد. متأسفانه تصورات غلط بسیاری در 
رابطه با بخشش خود وجود دارد که مانع بزرگی در این مفهوم زیبا خواهند 
بود، برای مثال بسیاری از افراد فکر می کنند اینکه شما بتوانید قادر به بخشش 
گسترش  توانایی  که  صورتی  در  است.  درونی تان  ضعف  نشانه  باشید  خود 
همدلی و درک در زمان آسیب و مشکل هرگز آسان نیست. در بسیاری از 
موارد، بخشش بسیار سخت تر از آن است که به خودتان اجازه دهید که در 

خشم و پشیمانی باقی بمانید.
چگونه خودمان را ببخشیم؟

درست مثل هر ویژگی انسانی دیگر بعضی از افراد به طور طبیعی نسبت 
به دیگران بسیار بخشنده تر هستند. اگر شما اعتماد به نفس پایینی دارید و 
دائماً خود را سرزنش می کنید نمی توانید کلیت مسئله را حل نمایید. شما 
باید پیش از هر چیز یاد بگیرید که خود را ببخشید. به طور کلی یک رویکرد 
از چهار عمل  برای بخشش خود  افراد می توانند  که  نشان می دهد  درمانی 

اساسی استفاده کنند:
• مسئولیت
• پشیمانی

• اصالح
• تجدید و تغییر

مسئولیت
شما باید پیش از هر چیز مسئولیت اقدامات خود را بپذیرید. محققان به 
قدم  اولین  افراد  توسط  کار ها  مسئولیت  پذیرش  که  رسیده اند  نتیجه  این 
برای بخشش و آمرزش خود است. با مسئولیت پذیری و قبول اشتباهات شما 
می توانید به شکلی منطقی و عاقالنه احساساتی منفی از جمله احساس گناه و 

پشیمانی بیش از حد را از خود دور کنید.
 پشیمانی

بدی  اصاًل چیز  کنید  پشیمانی  احساس  تا  دهید  اجازه  به خودتان  اینکه 
نیست. همه ما در زندگی می توانیم مرتکب اشتباه شویم و در رابطه با عواقب 
آن ها فکر کنیم. بعد از پذیرش اشتباه و احساس پشیمانی وقت آن می رسد که 
به دنبال راه هایی باشید تا احساستان بهبود پیدا کند. نکته مهم آن است که 
شما باید بدون آنکه به سراغ احساساتی ناسالم بروید احساس پشیمانی کنید.

اصالح
سعی کنید به دنبال اصالح اعمال و کار های خود باشید. یکی از راه های 
اصلی و مهم در رابطه با گذر از احساس گناه دقیقاً همین است. شما می توانید 
برای اصالح اشتباهات خود راه های مختلفی را پیش بگیرید. از عذرخواهی 
کردن گرفته تا جبران اشتباهات، همه و همه راه هایی برای اصالح و ترمیم 

کار های شما هستند.
تجدید و تغییر

به دنبال اقدامات مثبتی باشید که به شما در پیشبرد کارهایتان کمک کنند. 

چگونه می توانید فرد بهتری شوید و تغییراتی مثبت را در درون خود ایجاد 
کنید؟ غالباً بخشیدن خود، راه های بسیاری را برای به دست آوردن تجربه و 

آموختن هرچه بیشتر فراهم می کند و شما را به فرد بهتری تبدیل می نماید.
راه های دیگر برای بخشش خود

1. از توجیه آنچه اتفاق افتاده است دست بردارید
مواجهه با آنچه انجام داده اید و آنچه اتفاق افتاده اولین قدم برای بخشش 
خودتان است. اگر غالباً بهانه تراشی می کنید تا رفتار خود را قابل قبول جلوه 
دهید بهتر است که به دنبال راه بهتری برای روبه رو شدن با مسائل شوید! شما 
باید مسئولیت اشتباهات خود را بر عهده بگیرید و اعتراف کنید که کاری که 

انجام داده اید یک اشتباه بوده است.
۲. سعی کنید انگیزه های خود را درک نمایید

قبل از آنکه بتوانید خود را ببخشید باید درک کنید که چرا چنین اشتباهی 
مرتکب شده اید؟ این کار می تواند به شما کمک کند که در نحوه بخشش خود 
درست تر عمل کنید و در آینده با ریشه یابی این اشتباه دیگر سراغ آن نروید. 
نیرو های انتخابی شما با درک این موضوع فرصتی پیدا می کنند که دوباره احیا 

شوند و به شکل قابل قبول تری ادامه دهند.
3. تفاوت بین پشیمانی و احساس گناه را تشخیص دهید

و  باشید  داشته  بدی  احساس  شده اید  مرتکب  که  اشتباهی  بابت  اینکه 
پشیمان باشید کاماًل طبیعی است، اما احساس شرم و گناه چیزی است که 
در رشد شما و اینکه بتوانید فرد بهتری شوید هیچ کمکی نخواهد کرد. اینکه 
بتوانید احساس پشیمانی را تجربه کنید کاماًل طبیعی است و به شما کمک 
می کند که مسئولیت کار های خود را بپذیرید، اما احساس شرم و گناه فقط 

شما را با محکوم کردن درگذشته ها نگه خواهد داشت.
 4. دلجویی کنید

یکی از راه هایی که غالباً احساس گناه را در افراد کاهش می دهد آن است 
که از کسانی که در نتیجه کار اشتباه شما آسیب دیده اند دلجویی کنید. این 
کار باعث می شود که تمرکز درونی تان افزایش پیدا کند و بتوانید به شکلی 
آگاهانه تر به همدلی پرداخته و درصدد جبران اشتباه هایتان برآیید و در نتیجه 

خود را ببخشید.
۵. ببینید که بخشیدن خودتان چقدر کمک کننده خواهد بود

از بخشیدن خودتان چه سودی می برید؟ همان گونه که بخشیدن دیگران 
فواید بسیاری دارد، اینکه بتوانید خودتان را نیز ببخشید می تواند آرامش و 

سالمت روحی و جسمی شما را حفظ کرده و افزایش دهد.
۶. بهای کار های خود را بپردازید

اینکه بتوانید اشتباهات خود را اصالح کنید بسیار مهم است. چه کاری از 
دستتان برمی آید تا بتوانید بهای کار های خود را بپردازید؟ شرایط را بررسی 

کنید و پاسخ این سؤال را خودتان بیابید.

چگونه خود را ببخشیم؟
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فرهنگ و ادب

 بخش اول
 

انسانی  اجتماع  هر  اساس  و  بنیان  فرهنگ،  و  اندیشه 
تفاوت  به  بشری  جوامع  تفاوت  و  دهند  می  تشکیل  را 
نشان  گردد.  می  باز  آنها  فرهنگ  و  نگرش  اندیشه،  در 
و عالمت  سالم  فرهنگ  و  متعالی  اندیشهٔ  سالم،  جامعهٔ 
جامعهٔ بیمار و منحط، اندیشهٔ راکد و فرهنگ آشفته و 
»اراده«،  عناصر  از  لغوی  لحاظ  از  که  است.بسیج  بیمار 
شکل  اندیشی«  »عام  و  بخشی«  »سامان  »آگاهی«، 
گرفته است، از لحاظ مفهومی روندی اندیشه ای- عملی 
مبتنی  و  آگاهی  آزادانه،  منطقی،  معقول،  روندی  است. 
بر فطرت انسانی نوع بشر که حاصل عقل، تعقل و تدبر 
اوست. در بعد نهادی نیز این روند سازمان می یابد و در 
لوای رهبری آزاداندیش و فرزانه - چونان امام خمینی 
)ره(- قرار می گیرد. بستر و کارمایهٔ اصلی بسیج، اندیشه 
و تفکر و فرهنگ بسیجی است. اندیشه و تفکر بسیجی 
نیز محصول عقل انسان آزاد و عامل شکوفایی آن است 
که در کلیت خود جهان نگری و بالتبع ایدئولوژی گروهی 
یا طبقاتی نیست بلکه ایدئولوژی نوع انسان است.حاصل 
بسیجی  فرهنگ  بسیجی،  ایدئولوژی  و  نگرش  اندیشه، 
است و آن نظامی از اندیشه ها و معانی و ارتباط میان 
»انسان  رفتاری  الگوهای  با  ها  آن  ارتباط  نیز  و  ها  آن 
بسیجی«. در چنین نظام معنادار ارتباطی است که تمام 
کنش ها و رفتارها معنا یافته، ارزش و قداست می یابند. 
برخودار  دینی  عقلی-  از جوهرهٔ  که  فرهنگی  نظام  این 
است با فطرت بشری نیز هماهنگی دارد و دارای ویژگی 
های چند، مانند خداگونه اندیشی، اتکا بر فطرت سلیم 
آرمان  نگری،  واقعیت  بودن،  منطقی  و  عقالیی  انسانی، 
گرایی، والیت مداری, ایمان پذیری، علم باوری، متعهد 
اندیشی،  وفاق  و  گرایی  وحدت  گرایی،  تخصص  بودن، 
مصلحت شناسی، نوآوری و تحول، عدالت خواهی و ظلم 
ستیزی، نگرش عاشورایی، شهادت طلبی و اسوه گرایی 
است و لذا هرگز نمی تواند در قالب های تنگ گروهی 
و طبقاتی یا جناحی و صنفی باقی بماند وگرنه بسیجی 

نخواهد بود.
می  غبطه  بسیجیان  صفای  و  خلوص  به  همواره  "من   
خورم و از خدا می خواهم تا با بسیجیانم محشور گرداند، 
چرا که در این دنیا افتخارم این است که خود بسیجی 

ام«)صحیفه امام، ج ٢١، ص ١٩٤(.
امام خمینی )ره(

می  راتشکیل  اجتماعی  هر  بنیان  فرهنگ،  و  اندیشه 

دهد وتصور جامعه، گروه و فرد عاری از اندیشه یا بدون 
به  انسان  بودن  مدنی  است.  ناممکن  تصوری  فرهنگ، 
نیز  سینا  ابن  یا  فارابی  ابونصر  چون  ای  فالسفه  تعبیر 
نه نشان از زیست جمعی انسان که بیان زیست مبتنی 
حالت  زیستی  چنین  طبعا  و  اوست  تفکر  و  اندیشه  بر 
جمعی نیز به خود می گیرد. بنابراین فصل امتیاز انسان 
است  تمدن  و  تفکر  فرهنگ،  و  اندیشه  انسان  غیر  از 
انسان  از  فالسفه  تعریف  )جمشیدی،١٣٨٢: ص ٢٨٨(. 
به »حیوان ناطق« نیز بیانگر همین معناست. چه ناطق 
به معنای موجود منطقی و عاقل یا موجود اندیشمند و 

صاحب فرهنگ و با ادب است:
 ای برادر تو همه اندیشه ای

مابقی خود استخوان و ریشه ای
 گرگلست اندیشه ات، تو گلشنی

ور بود خاری تو هیمه گلخنی
 )مولوی بلخی، ١٣٧٣: ج ١، ص ٢٦٢(.

اندیشه و  را  بنیان و اساس جامعه و شخصیت فرد  اگر 

به  فرهنگ  بودن  سالم  پس  دهد،  می  تشکیل  فرهنگ 
و  اندیشه  بیماری  و  است  افراد  و  جامعه  معنای صحت 
فرهنگ، بیماری جامعه و افرادش می باشد. اگر فرهنگ 
جامعه ای، رسایی، پویایی، تحرک، بالندگی و قابلیت و 
توانایی کامل و صحیح را برای راه بردن افراد یک جامعه 
نداشته باشد، قابلیت و توانایی آدمیان در چنین جامعه 

ای از دست می رود:
دارد،  راه  به  رو  سالم  فرهنگ  طریق  طی  این  "در 
به  رو  آشفته  فرهنگ  و  گشایش  و  روشنایی  به  رو 
فرهنگ  زیرا   .)٤ ندوشن، ١٣٧١: ص  اختالل«)اسالمی 
جهت دهنده زندگی انسان و روشن کننده مسیر حرکت 
اوست. این است که پیامبران الهی برای بیداری و تحول 
اندیشه و خلق و ابداع فرهنگ، فرهنگی اصیل و سازگار 
اعظم  رسول  که  گونه  همان  اند.  آمده  انسان  وجود  با 

)ص( می فرماید:
"انما بعثت التمم مکارم االخالق« )نهج الفصاحه، ١٣٧٧: 
ص ٣٤٥، ح ٩٤٤، راهنمای انسانیت، ١٣٧٧: ص ١٢٢(. 

تا مکارم اخالقی را به کمال  برانگیخته شدم  همانا من 
برسانم.

تفکر و فرهنگ در هر دو بعد مادی و معنوی، جسمانی و 
روحانی، انسان را راه میبرد و هدایت می کند. او و جامعه 
حرکتش  مسیر  سازد.  می  مرتبط  خارج  عالم  با  را  اش 
و  دهد  می  جهت  او  زندگانی  به  و  کند  می  تعیین  را 
در برابر تهاجمات بیگانه از وی دفاع می نماید. فرهنگ 
سالم، اندیشه سالم و نگرش سالم، انسان و جامعه را در 
مسیر فطرت و حنیفیت به پیش می راند. افراد و اجتماع 
به سوی کمال و  راه  را متحول و دگرگونه می سازد و 
فرد  غلط،  نگرش  و  اندیشه  فرهنگ،  ولی  دارد.  سعادت 
تفاوت  میبرد.  پیش  به  ناصحیح  مسیر  در  را  جامعه  و 
جوامع و گروه ها قبل از هر چیز به تفاوت در اندیشه ها، 
نگرش ها و فرهنگ های حاکم بر آن جوامع برمیگردد 

)جمشیدی، ١٣٨٢: ص ٢٨٩.(
امام خمینی )ره( رهبر انقالب اسالمی ایران در تبیین دو 
جامعه ایرانی یعنی جامعه ای منحط و جامعه ای متعالی 

بزرگوار جامعه  بیان آن  از جامعه منحط در  - منظور 
ایران قبل از پیروزی انقالب اسالمی است و مقصودش 
انقالب  پیروزی  از  بعد  ایران  جامعه  متعالی،  جامعه  از 
اسالمی یا ایران اسالمی به طور کلی است - به فرهنگ 

آن دو جامعه اشاره می کند:
"...فرق ما بین این دو زمان ]قبل و بعد از پیروزی انقالب 
اسالمی[ چی است؟ این فرق در فرهنگ است. فرهنگ 
کرده  فرق  زمان  این  در  ما  فرهنگ  با  زمان  آن  در  ما 

است...«)امام خمینی، ١٣٦١ به بعد: ج ١٧، ص ١٠٩(.
پدید  فرهنگی  اسالمی  انقالب  پیروزی  از  بعد  ایران  در 
نیز  و  انقالب  از  پیش  جامعه  فرهنگ  با  که  است  آمده 
دارد.  بنیادین  های  خود،تفاوت  معاصر  جوامع  فرهنگ 
یکی از ارکان این نگرش تفکر و فرهنگ بسجی است که 
امروزه مورد توجه تمام اقشار جامعه در داخل و خارج 
است. لذا پرسشی که در اینجا مطرح میشود این است 
که به راستی وجه تمایز دو فرهنگ انقالبی و راکد که 
جامعه ای انقالبی را در برابر جامعه ای منحط و آشفته 
قرار میدهد چیست ؟ آیا وجه تمایز و خصلت بارز این 
فرهنگ انقالبی و بالتبع جامعه انقالب، بسیجی بودن آن 
نیست و اگر چنین باشد، تفکر و فرهنگ بسیجی به چه 
معناست؟ و قبل از آن تفکر، نگرش و بینش بسیجی چه 
معنایی دارد؟ این مسئله ای است که ما در این نوشتار با 
رویکرد توصیفی - تحلیلی و بر مبنای داده های کتابخانه 

ای و اسنادی در پی بررسی آن هستیم.
چیستی بسیج و  بررسی لغوی و زبانی

اراده،  »قصد،  معنای  به  لغوی  لحاظ  به  »بسیج«  واژه 
عزم، آمادگی، سامان، آماده شدن، سامان دادن، به نظم 
نیروهای  ساختن  آماده  جنگ،  برگ  و  ساز  درآوردن، 
نظامی برای جنگ و...« میباشد. برای نمونه در فرهنگ 
فارسی معین هفت معنی کلی برای آن ذکر شده است:

"بسیج =١- سامان، جهاز،اسباب، وسایل ٢- سالح، ساز 
جنگ ٣- رخت سفر ٤- )امص( ساختگی، آمادگی، آماده 
سفر شدن ٥-قصد، اراده، عزم، عزیمت ٦- آماده ساختن 
برگ سفر و جنگ ٧-  و  تمامی ساز  و  انتظامی  نیروی 

تجهیزات«)معین، ١٣٧٦: ص ٥٣٨.(.
سه  یا  مفهوم  سه  را  بسیج  واژه  ارکان  کلی  طور  به 
و  نظم  الف(  از:  اند  عبارت  که  دهد  می  عنصرتشکیل 
در  و  تجهیز؛  و  آمادگی  اراده ج(  و  عزم  ساماندهی ب( 
هر کنش یا رفتاری که این سه عنصر جمع شود، کمال 
اراده ای  به مفهوم واقعی تجسم مییابد. بدین معنا که 
تحقق می یابد، آمادگی و حرکت صورت میگیرد و امر 

نظم و سامان می یابد.
ادامه دارد...

گنجینه معارف
تفکر و فرهنگ بسیجی در اندیشه امام خمینی )ره(

دلباخته های جهانی حافظ شیرازی؛ از گوته تا آندره ژید

سرویس فرهنگی – هنری کرمان امروز

 حافظ شاعر دوران هاست. او میدان دار شعر و غزل 
های ٧٠٠ سال  آدم  که گوش  قدر  آن  است.  فارسی 
بعد از حافظ، هنوز بدهکاِر خوش رقصی خیال و کالم 
و  نوروز  از سنت سفره  اوست. دیوان غزلیاتش جزئی 
یلدای ما ایرانی ها شده و به واسطه همین سنت است 
که به دیوان شاعر »زده ام فالی و فریادرسی می آید«، 
تفال می زنیم اما حافظ تنها شاعِر زبان فارسی نبوده 

است.
 نفوذ سخن و کالم او به فراسوی مرزها و به غرب و 
شرق رسیده است و شاعران زیادی با درک نگاه و بیان 
حافظ، از او الگو گرفته اند. به هر حال تعداد کسانی 
که در شعر پیرو حافظ اند، کم نیست و هرکس روزی 

خوِر ظرفیت خود از اشعار حافظ است.
در آلمان- گوته و نیچه

از  آلمانی  شاعران  ترین  پذیرفته  تاثیر  از  یکی  گوته 
دفتر  ترین  مفصل  غربی-شرقی،  دیوان  است.  حافظ 
اوست.  پیری  های  سال  اثر  سه  از  یکی  و  گوته  شعر 
مترجم  یک  مدیوِن  حافظ  با  را  اش  آشنایی  گوته 
اتریشی به نام ژوف هامر پورگشتال است که خود یکی 

از پیشگامان ترجمه آثار فارسی به شمار می آید.
به  را  حافظ  اشعار  برگرداِن  اولین   ١٨١٤ سال  در  او 
با  اش  آشنایی  گوته  کرد.  ارسال  گوته  برای  آلمانی 
از  و  است  خوانده  خود  برای  دوباره  تولدی  را  حافظ 
رجوعش به مشرق زمین در شعر سرآغاز دیوان خود، با 
عنوان هجرت یاد می کند و این هجرت معنوی اوست.

 گوته تنها دلباخته آلمانِی حافظ نیست. رد پای عالقه 
پر قصه  فیلسوف  نیچه،  فردریش  در  به حافظ  مندی 
آلمانی نیز دیده می شود. او با مطالعه آثار بازمانده از 

ایران باستان، دلبسته فرهنگ ایران باستان شد و البته 
عالقه مندی گوته به حافظ در دقیق شدن او به این 

شاعر تاثیر داشته است.
نیچه در مجموعه آثار خود ١٠ بار نام حافظ را آورده 
و اغلب نام گوته را با او همراه کرده . نیچه در میان 
دارد:  حافظ  به  خطاب  شعری  خود  های  نوشت  پاره 
میخانه ای که تو برای خویش پی افکنده ای/ فراخ تر از 
که  ای  می  کشیدن  سر  از  جهان  است/  خانه ای  هر 
تو در اندرون آن می اندازی ناتوان است./ پرنده ای که 
که  موشی  توست/  ضیافت  در  بود/  ققنوس  روزگاری 

کوهی را بزاد/ خود گویا تویی.
در آمریکا- رادولف امرسون

رادولف امرسون، یکی از بزرگ ترین شاعران آمریکایی 
می کند  اعالم  جایی  در  اما  نمی داند  فارسی  که  است 

که همچنان هفت استاد ایرانی یعنی حافظ، فردوسی، 
انوری، نظامی، مولوی، سعدی و جامی مورد استقبال 
و احترام اند. او در سال ١٨٤٤ به اروپا آمد و با تفکر 
حافظ آشنا شد و این اندیشه را با خود به آمریکا برد.

نام  به  از تفکرات حافظ، مکتبی  الهام  با  او در آمریکا 
تعالی گری یا Trancendentalism را پایه گذاری 
کرد که این مکتب موجب آشنایی شاعرانی چون والت 

ویتمن و امیلی دیکنسون با ادبیات ایران شد.
در فرانسه-آندره ژید و ویکتور هوگو

نفوذ سخن حافظ در فرانسه با مرور آثار آندره ژید و 
ویکتور هوگو هویداست. ویکتور هوگو، حافظ را شاعر 
دل ها می نامد و در کتاب اشعار خود غزل حافظ را با 
دل  خبر  است/  هوس  گفتنم  تو  با  دل  »حال  مطلع 

شنفتنم هوس است« آورده است.

 هوگو خطاب به خودش در این کتاب می گوید: »شاعر 
کاش در سرزمین خسروها، در سرزمین نور و آفتاب 
و در میان عنبر و عود چشم به جهان گشوده بودی.« 
و  کالسیک  اثری  ژید  آندره  زمینی  مائده های  کتاب 
شعری منثور است و او به جز حافظ از سعدی نیز در 

این کتاب اقتباس می کند.
در ازبکستان- نوایی، حافظ خوارزمی و دیگران

نیز  شرق  در  نبود.  غرب  بر  موثر  شاعر  فقط  حافظ 
از  یکی  نوایی،  اند.  گرفته  الهام  او  از  زیادی  شاعران 
»محاکمة  کتاب  صاحب  و  ازبکستان  بنام  شاعران 
او  پذیری  تاثیر  و  استقبال  است.  فارسی  به  اللغتین« 
چنان  آن  پیداست  اشعارش  دیوان  در  حافظ  شعر  از 
که پانصد غزل خود را به تقلید از شعر حافظ سروده 
راه عشق  فارسی اش می گوید:»به  است و در دیوان 

اگر مشکل فتد فانی/ ز روح حافظ و معنی جامی اش 
مدد جویم«.

حافظ خوارزمی شاعر ازبکی دیگری است که به سبب 
شیفتگی اش به حافظ به شیراز آمد تا در شهر مراد 
خود  استاد  را  شیرازی  حافظ  او  بکشد.  نفس  خود 
خوانده و حافظ ازبکی ها بودن یکی از آرزوهایش بوده 

است.
در تاجیکستان- بیشتر شاعران قدیم و جدید

درباره اهمیت حافظ در تاجیکستان می توان از مردم 
اکرام  و  با عزت  را  نام حافظ  ها  تاجیکی  کرد.  شروع 
»بسم  او  دیوان  خواندن  از  قبل  و  آورند  می  زبان  به 
غفاروف  جان  عبدا...  دکتر  عقیده  به  گویند.  می  ا...« 
خجندی  اسیری  بخارایی،  عصمت  تاجیک،  دانشمند 
و عبدالرحمن مشفقی بخارایی همه تحت تاثیر حافظ 
بوده اند و حتی چهارپایه گذار ادبیات جدید تاجیک 
از عالمه صدرالدین عینی تا جوان ترین شاعران امروز 
خود  حق  بر  استاد  را  حافظ   ، غزل  در  همه  تاجیک 

می دانند.
در هندوستان- غالب و اقبال و ناصر علی سرهندی

غالب و اقبال دو شاعری هستند که تابع اسلوب بیان 
و شیوایی غزل های حافظ بودند. شیرینی کالم حافظ 
علی  ناصر  مانند  هندی  دیگر  مشهور  شاعران  دهان 
شکر  را  الهوری  واقف  و  ثابت  افضل  میر  سرهندی، 

شکن کرده است.
قرار  خود  سرمشق  را  حافظ«   « شاعری  طرز  ها  آن 
داده اند، به عنوان مثال ناصر علی غزلی دارد که تحت 
تاثیر حافظ گفته و وزن، قافیه و ردیف شعری حافظ را 
تقلید کرده و در مقطع همان غزل، لب به اعتراف می 
گشاید که سبوی خود را از می خواجه شیراز پر کرده 
است: »علی امشب می شیراز در جام و سبو دارد/ اال یا 

ایها الساقی ادر کاسا و ناولها.«
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اندیش  توسعه  سازان  آرمان  شرکت  تغییرات  آگهی 
به شماره ثبت 13134 و شناسه  شرکت سهامی خاص 
مجمع  صورتجلسه  استناد  به   10320627671 ملی 
عمومی عادی سالیانه مورخ 1398/04/10 : -ترازنامه و 
حساب سود و زیان )صورت های مالی( سال مالی منتهی 
پویا  مدیریت حساب گستر   - رسید.  تصویب  به  اسفند 1397  به 29 
)حسابداران رسمی( به شناسه ملی 10100473895 بعنوان حسابرس 
)حسابداران  ارقام  احراز  موسسه حسابرسی  و  اصلی  بازرس  و  مستقل 
رسمی( به شناسه ملی 10320294749 بعنوان بازرس علی البدل برای 
روزنامه   - گردیدند.  انتخاب   1398/12/29 به  منتهی  مالی  سال  یک 
اداره  گردید.  تعیین  شرکت  های  آگهی  درج  جهت  ابرار  کثیراالنتشار 
کل ثبت اسناد و امالک استان کرمان اداره ثبت شرکت ها و موسسات 

غیرتجاری کرمان )676618(

آگهی تغییرات شرکت بهساز کانسار پارس بوم شرکت 
ملی  شناسه  و   16329 ثبت  شماره  به  خاص  سهامی 
عمومی  مجمع  صورتجلسه  استناد  به   14008664194
فوق العاده مورخ 1398/08/22 تصمیمات ذیل اتخاذ شد 
: 1 - محل شرکت در واحد ثبتی کرمان به آدرس شهر 
کرمان بخش مرکزی محله بلوار جمهوری اسالمی خیابان نواب صفوی 
کوچه نواب صفوی 7 پالک0 مجتمع سپهر طبقه چهارم واحد 120کد 
پستی 7618434973 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 )675417(

پویا  معدن  نوین  پوالد  خاص  سهامی  شرکت  تاسیس 
درتاریخ 1398/08/25 به شماره ثبت 16399 به شناسه 
دفاترتکمیل  ذیل  امضا  و  ثبت   14008765212 ملی 
عموم  اطالع  زیر جهت  به شرح  آن  که خالصه  گردیده 
آگهی میگردد. موضوع فعالیت :کلیه فعالیت های مشاوره 
ای و پیمانکاری در زمینه معادن و ژئوتکنیک از قبیل انجام کلیه مراحل 
تعیین  به  مربوط  امور  کلیه  انجام   ، معدنی  ذخایر  ارزیابی  و  اکتشاف 
موقعیت و ثبت محدوده ای معدنی ، تهیه طرح اکتشاف و بهره برداری 
و معرفی مسئول فنی ، تهیه نقشه های توپوگرافی و زمین شناسی ، 
مشاوره و پیمانکاری در زمینه کلیه امور مربوط به فعالیت های معادن 
زیرزمینی و روباز از قبیل آتشباری طراحی روش حفاری و استخراج و 
فرآوری و خدمات فنی در این معادن ، انجام کلیه مراحل مطالعاتی ، 
امکان سنجی ، طراحی روش حفاری و سیستم نگهداری در شیبهای 
سنگی و خاکی و همه فضاهای زیرزمینی از قبیل تونلهای راه و راه آهن 
و تونلهای معادن ، انجام کلیه امور مربوط به بازاریابی غیر هرمی و غیر 
شبکه ای ، حمل مواد معدنی در محدوده معدن ،کلیه تجهیزات مربوط 
به فعالیتهای معدنی و عمرانی .انجام کلیه امور مربوط به خرید و فروش 
و صادرات و واردات مواد معدنی و تجهیزات معدنی و عمرانی. 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 میدان کوثر ، بلوار ساقی کوثر ، کوچه 
ساقی 1 ، پالک 0 ، طبقه منفی 1 کدپستی 7618673153 سرمایه 
شخصیت حقوقی عبارت است از مبلغ 400000000 ریال نقدی منقسم 
به 400 سهم 1000000 ریالی تعداد 400 سهم آن با نام عادی مبلغ 
400000000 ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره 1856/2 
مورخ 1398/08/18 نزد بانک بانک صادرات ایران شعبه میدان بسیج با 
کد 1586 پرداخت گردیده است اعضا هیئت مدیره آقای محسن جاللی 
نیا به شماره ملی 2991795344و به سمت مدیرعامل به مدت 2 سال 
و به سمت عضو هیئت مدیره به مدت 2 سال آقای مسعود رشیدی به 
به  مدیره  هیئت  رئیس  نایب  سمت  به  2992225551و  ملی  شماره 
به  ملی 2992453765و  به شماره  پویان  علیرضا  آقای  سال   2 مدت 
سمت رئیس هیئت مدیره به مدت 2 سال آقای رسول علی حسینی به 
به مدت 2  به سمت عضو هیئت مدیره  شماره ملی 3130979107و 
سال دارندگان حق امضا : کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهد آور شرکت 
از قبیل چک ، سفته ، بروات ، قراردادها عقود اسالمی با امضاء مشترک 
رئیس هیات مدیره آقای علیرضا پویان و نایب رئیس هیات مدیره آقای 
نامه های  با مهر شرکت معتبر میباشد و کلیه  مسعود رشیدی همراه 
عادی و اداری باامضاء رئیس هیات مدیره آقای علیرضا پویان یا نایب 
رئیس هیات مدیره آقای مسعود رشیدی همراه با مهر شرکت معتبر می 
باشد اختیارات مدیر عامل : طبق اساسنامه بازرسان آقای امیرحسین 
کریمی دارنجانی به شماره ملی 2301317341 به سمت بازرس علی 
ملی  شماره  به  نجارزرندی  زهرا  خانم  مالی  سال  یک  مدت  به  البدل 
3080062078 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 )675415(

کرمان  کاغذ  صنعت  تدارک  شرکت  تغییرات  آگهی 
به شماره ثبت 13593 و شناسه  شرکت سهامی خاص 
مجمع  صورتجلسه  استناد  به   14004789188 ملی 
 1398/08/27 مورخ  العاده  فوق  بطور  عادی  عمومی 
رشیدی  میالد  آقای   1-  : شد  اتخاذ  ذیل  تصمیمات 
ضرابی  سارا  خانم  و  اصلی  بازرس  به سمت   3031774132 باکدملی 
البدل برای مدت یک  بازرس علی  باکدملی 2992737267 به سمت 
درج  جهت  امروز  کرمان  کثیراالنتشار  -2روزنامه  شدند.  انتخاب  سال 
آگهی های شرکت انتخاب گردید. اداره کل ثبت اسناد و امالک استان 

کرمان اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری کرمان )675398(

کرمان  کاغذ  صنعت  تدارک  شرکت  تغییرات  آگهی 
به شماره ثبت 13593 و شناسه  شرکت سهامی خاص 
مجمع  صورتجلسه  استناد  به   14004789188 ملی 
العاده مورخ 1398/08/27 تصمیمات ذیل  عمومی فوق 
از مبلغ 1500000000  اتخاذ شد : -1 سرمایه شرکت 
سهم   35000 به  منقسم  ریال   3500000000 مبلغ  به  ریال 
100000ریالی بانام عادی از طریق صدور 20000 سهم جدید از محل 
آورده نقدی به موجب نامه شماره 45179 مورخ 98/08/27 بانک ملت 
افزایش یافت و ماده مربوطه اساسنامه اصالح گردید. -2 محل شرکت 
در واحد ثبتی کرمان به آدرس استان کرمان ، شهرستان کرمان ، بخش 
کوچه   ،  2 شرقی  کوچه   ، شهیدبهشتی  محله  کرمان،  شهر   ، مرکزی 
 ، ایرانیان  اطلس  اداری  تجاری  مجتمع   ،  0 پالک   ،  8 بهشتی  شهید 
طبقه چهارم کد پستی 7613679368 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 )675397(

راه  میمند  مشاور  مهندسین  شرکت  تغییرات  آگهی 
شناسه  و   5701 ثبت  شماره  به  خاص  سهامی  شرکت 
مجمع  صورتجلسه  استناد  به   10860218258 ملی 
ذیل  موارد   -  : مورخ 1398/08/21  العاده  فوق  عمومی 
اساسنامه  مربوطه  ماده  و  گردد  الحاق  شرکت  فعالیت  موضوعات  به 
بشرح مذکور اصالح گردید: - انجام کلیه فعالیت های خدماتی ازجمله 
امور آشپزخانه  تاسیسات تعمیر و نگهداری ساختمان و ماشین آالت، 
و رستوران ، خدمات عمومی و پشتیبانی )نظیر نامه رسانی ،تلفن چی 
(نگهداری و خدمات فضای  ، پیش خدمتی  آبدارخانه  ،امور  ،تنظیفات 
تاسیسات.تامین  از  برداری  بهره  ،امور  تکثیر  و  ،چاپ  باغبانی  و  سبز 
نیروی انسانی و حمل و نقل درون شهری پس از کسب مجوز از مراجع 
ذیصالح . اداره کل ثبت اسناد و امالک استان کرمان اداره ثبت شرکت 

ها و موسسات غیرتجاری کرمان )675392(

پایدار شرکت  راه  کیان  کرمان  تغییرات شرکت  آگهی 
ملی  شناسه  و   15958 ثبت  شماره  به  خاص  سهامی 
مدیره  هیئت  صورتجلسه  استناد  به   14008192876
زاده  ابراهیمی  آقای محمدعلی   - : مورخ 1398/08/11 
هیئت  رئیس  سمت  به   0650172639 ملی  شماره  به 
مدیره - خانم ام البنین ساالری به شماره ملی 3621086511 به سمت 
نایب رئیس هیئت مدیره - آقای امید خدایاری نائینی به شماره ملی 
مدت  برای  مدیرعامل  و  مدیره  هیئت  عضو  به سمت   5659371991
بهادار و تعهدآور و  اوراق  . - کلیه اسناد و  انتخاب گردیدند  باقیمانده 
قراردادها و سایر مکاتبات و اوراق عادی و اداری شرکت با امضای منفرد 
رئیس هیات مدیره آقای محمدعلی ابراهیمی زاده همراه با مهر شرکت 
معتبر می باشد. اداره کل ثبت اسناد و امالک استان کرمان اداره ثبت 

شرکت ها و موسسات غیرتجاری کرمان )675387(

عمومی  روابط  انجمن  مسکن  شرکت  تغییرات  آگهی 
و   7407 ثبت  شماره  به  تعاونی  شرکت  کرمان  استان 
صورتجلسه  استناد  به   10630133782 ملی  شناسه 
هیئت مدیره مورخ 1398/07/03 و منضم به نامه شماره 

98/3858 مورخ 98/08/02 اداره تعاون کار ورفاه اجتماعی شهرستان 
کرمان با استعفای اقای کریم رشیدی از سمت مدیر عاملی و رئیس هیات 
مدیره موافقت گردید. -1آقای داود زمانی راد کد ملی 0066401429 
به   2992096237 ملی  کد  سالجقه  حسن  آقای  و  رئیس  سمت  به 
5839923281به  ملی  کد  بهرمن  محمد  آقای  و  رئیس  نائب  سمت 
تاریخ  تا  تصدی  باقیمانده  مدت  برای  مدیره  هیئت  منشی  سمت 
به   0066401429 ملی  کد  راد  زمانی  داود  آقای   -  1399/07/23
سمت مدیرعامل شرکت تعاونی / اتحادیه برای مدت باقیمانده تصدی 
تا تاریخ 1399/07/23 انتخاب گردید. -2کلیه قراردادها , اوراق مالی 
و اسناد تعهدآور بانکی و غیره )اعم از برات, سفته, چک( و سایراوراق 
داود  آقای  ثابت  امضای  با  مدیره  هیئت  تصویب  از  تعاونی پس  بهادار 
زمانی راد مدیرعامل تعاونی و به انضمام یک از دونفر از اعضای هیئت 
مدیره آقای حسن سالجقه فرزند سهراب ویا آقای محمد بهرمن فرزند 
ابنعلی)اعضای هیئت مدیره( و مهر تعاونی اعتبار دارد و کلیه مدارک 
عادی و مکاتبات با امضای مدیرعامل یا رئیس هیئت مدیره و مهرتعاونی 
قابل قبول و معتبر است. اداره کل ثبت اسناد و امالک استان کرمان 

اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری کرمان )675382(

آگهی تغییرات اتحادیه صنف بتن و سنگ و قطعات بتنی 
و سنگی شهرستان کرمان موسسه غیر تجاری به شماره 
استناد  به   14005517246 ملی  شناسه  و   1551 ثبت 
 1398/07/13 مورخ  عادی  عمومی  مجمع  صورتجلسه 
 2568-95/11/20 شماره  فعالیت  پروانه  به  منضم 
کمیسیون نظارت استان کرمان: - اساسنامه جدید تصویب شامل 30 
ماده جایگزین اساسنامه قبلی گردید. - آقای محمدرسول بهشتی کد 
ملی 2991813830 به سمت رئیس اتحادیه - آقای رامین مخترع کد 
ملی 2992535990 به سمت نایب رئیس اول - آقای محسن سیدی 
مرغکی کد ملی 2992196551 به سمت نایب رئیس دوم - آقای مجید 
سلمان  آرش  -آقای  دبیر  ملی 2990361121به سمت  کد  استیالیی 
زاده کد ملی 3031311353 به سمت خزانه دار - اسناد و اوراق مالی 
امضا  با  مالی  تعهدآور  اسناد  ها،  سفته   بروات،  چک ها،  مانند  اتحادیه 
رییس و خزانه  دار و در غیاب هر یک نایب رییس اول و ممهور به مهر 
اتحادیه معتبر می باشد. براساس )ماده 20 اساسنامه( ودر غیاب رییس 
)هنگام مرخصی یا ماموریت( نواب رییس ) به ترتیب سمت( وظایف وی 
را برعهده دارند براساس )ماده 11 اساسنامه(معتبر می باشد. هر یک از 
اعضای هیات مدیره و با امضای ذیل این صورتجلسه قبول سمت نمودند 
و از تاریخ 1395/09/23 بعنوان اعضای هیات مدیره برای مدت 4 سال 
ملی 3719609952  کد  نگارستانی  بانو  مریم  خانم   - شدند.  انتخاب 
به سمت بازرس اصلی از تاریخ 1395/09/23 به مدت 4 سال انتخاب 
بخش   ، کرمان  شهرستان   ، کرمان  استان  به  اتحادیه  محل   - شدند. 
مرکزی ، شهر کرمان، محله مصطفی خمینی ، ک مصطفی خمینی 54 
، کوچه خبرنگار 29 ، خیابان مصطفی خمینی ، پالک 0 ، طبقه اول کد 
پستی 7617657489– تلفن 034-33228922 -6تصویب گردید. - 
روزنامه کثیراالنتشار جهت درج آگهی روزنامه کرمان امروزتعیین گردید 
و  ثبت شرکت ها  اداره  استان کرمان  امالک  و  اسناد  ثبت  اداره کل   .

موسسات غیرتجاری کرمان )671712(

پیشرو  گستر  نیک  دانای  شرکت  تغییرات  آگهی 
شناسه  و  ثبت 13331  به شماره  شرکت سهامی خاص 
هیئت  صورتجلسه  استناد  به   10104098988 ملی 
 : شد  اتخاذ  ذیل  تصمیمات   1398/07/16 مورخ  مدیره 
ملی 3179204362  به شماره  کیهان محمدی  -1آقای 
ملی  شناسه  به  عام(  پارس)سهامی  استراتوس  گروه  از  نمایندگی  به 
10102942140 به سمت رئیس هیات مدیره - آقای سیدفریدالدین 
صدرهاشمی نژاد به شماره ملی 5839762891سمت نایب رئیس هیات 
نمایندگی  به   2992867667 ملی  شماره  به  عالی  الله  -خانم  مدیره 
ملی  شناسه  به  اندیش)سهامی خاص(  توسعه  سازان  آرمان  از شرکت 
10320627671 به سمت عضو هیات مدیره - خانم راضیه نامجو به 
شماره ملی 2980858838 به سمت مدیرعامل خارج از اعضاء. -2کلیه 
اسناد تجاری و اوراق بهادار شرکت بدون قید حصر و از جمله چک ها، 
سفته ها و قراردادها و بروات و سایر اسناد تجاری و اوراق بهادار با امضای 
دو نفر از اعضای هیات مدیره همراه با مهر شرکت و مکاتبات اداری با 
با مهر  از اعضای هیات مدیره همراه  یا یکی  امضا رئیس هیات مدیره 
شرکت معتبر خواهد بود. اداره کل ثبت اسناد و امالک استان کرمان 

اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری کرمان )670972(

آگهی تغییرات شرکت آرشام سازه امید کریمان شرکت 
ملی  شناسه  و   15066 ثبت  شماره  به  خاص  سهامی 
عمومی  مجمع  صورتجلسه  استناد  به   14007016599
فوق العاده مورخ 1398/07/06 : - محل شرکت به آدرس 
استان کرمان ، شهرستان کرمان ، بخش مرکزی ، شهر 
 ،  0 پالک   ، بلوار جهاد   ، کوچه جهاد 11   ، بلوار جهاد  محله  کرمان، 
یافت  تغییر  اول-با کد پستی 7619833116  ، طبقه  مجتمع کسری 
و ماده مربوطه اساسنامه به شرح فوق اصالح می گردد. اداره کل ثبت 
اسناد و امالک استان کرمان اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری 

کرمان )670761(

شرکت  گواشیر  گستر  آبادان  شرکت  تغییرات  آگهی 
ملی  شناسه  و   10508 ثبت  شماره  به  خاص  سهامی 
مدیره  هیئت  صورتجلسه  استناد  به   10630164000
باکدملی  زاده  بیگ  آرش  آقای   -  :  1398/07/13 مورخ 
2994051540 بسمت رئیس هیئت مدیره - آقای هادی 
و  مدیره  هیئت  رئیس  نایب  بسمت   5359979526 باکدملی  ایزدی 
بسمت   2980285341 باکدملی  زاده  بیگ  شایان  آقای   - مدیرعامل 
عضو هیئت مدیره شرکت انتخاب گردیدند. - کلیه اسناد و اوراق بهادار 
و بانکی و تعهدآور و قراردادها با امضای مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره 
مجتمعاً با مهر شرکت و کلیه اوراق عادی و اداری با امضای مدیرعامل با 
مهر شرکت معتبر می باشد. اداره کل ثبت اسناد و امالک استان کرمان 

اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری کرمان )670504(

آگهی تغییرات شرکت توسعه تدبیر هرمز خلیج فارس 
 11839 ثبت  شماره  به  خاص  سهامی  شرکت  پارسیان 
صورتجلسه  استناد  به   10630178348 ملی  شناسه  و 
مرکز   1398/08/11 مورخ  العاده  فوق  عمومی  مجمع 
اصلی شرکت از کرمان به شهرستان بم ، بخش مرکزی ، شهر بم، محله 
مدرس ، خیابان شاملو ، بن بست معماری ، پالک 58 ، طبقه همکف 
کدپستی 7661614733 تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصالح 
گردید. اداره کل ثبت اسناد و امالک استان کرمان اداره ثبت شرکت ها 

و موسسات غیرتجاری کرمان )670501(

آگهی تغییرات شرکت حمل و نقل کارمانیای ترابر کویر 
شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 5423 و شناسه ملی 
عمومی  مجمع  صورتجلسه  استناد  به   10860561920
عادی بطور فوق العاده مورخ 1397/12/09 : - آقای علی 
ایالقی حسینی به کد ملی 2993052306 بسمت بازرس 
اصلی و آقای مهدی ماهروزی به کد ملی 2991234601 بسمت بازرس 
کثیراالنتشار  روزنامه   -  . گردیدند  انتخاب  یکسال  بمدت  البدل  علی 
اداره کل  گردید.  انتخاب  آگهی های شرکت  درج  امروز جهت  کرمان 
موسسات  و  ها  شرکت  ثبت  اداره  کرمان  استان  امالک  و  اسناد  ثبت 

غیرتجاری کرمان )667758(

بوتیا  آسایش  طب  نور  خاص  سهامی  شرکت  تاسیس 
درتاریخ 1398/08/27 به شماره ثبت 16404 به شناسه 
دفاترتکمیل  ذیل  امضا  و  ثبت   14008770698 ملی 
عموم  اطالع  جهت  زیر  شرح  به  آن  خالصه  که  گردیده 
آگهی میگردد. موضوع فعالیت :تهیه و پخش انواع لوازم 
مراکز   ، ها  بیمارستان  تمامی  با  قرارداد  عقد   ، بیمارستانی  و  پزشکی 
تجهیزات  زمینه  در  غیردولتی  و  دولتی  موسسات  و  ، شرکتها  درمانی 
پزشکی ، پخش و توزیع و واردات کلیه لوازم مصرفی و تجهیزات پزشکی 
، دندانپزشکی ، چشم پزشکی ، ارتوپدی ، آزمایشگاهی و بیمارستانی 
اورژانس،شرکت در کلیه  و  پیراپزشکی  و  ارائه کلیه خدمات پزشکی   ،
اخذ  از  پس  لزوم  درصورت  خصوصی.  و  دولتی  مزایدات  و  مناقصات 
مجوزهای الزم از مراجع ذیربط مدت فعالیت : از تاریخ ثبت به مدت 
نامحدود مرکز اصلی : استان کرمان ، شهرستان کرمان ، بخش مرکزی 
، شهر کرمان، محله بلوار فردوسی ، خیابان قرنی ، خیابان وحشی بافقی 
، پالک 99 ، طبقه همکف کدپستی 7613757155 سرمایه شخصیت 
به 100  منقسم  نقدی  ریال  مبلغ 1000000  از  است  عبارت  حقوقی 
سهم 10000 ریالی تعداد 100 سهم آن با نام عادی مبلغ 1000000 
مورخ   11388 شماره  بانکی  گواهی  طی  موسسین  توسط  ریال 

1398/08/21 نزد بانک بانک قرض الحسنه رسالت شعبه شهید چمران 
با کد 306 پرداخت گردیده است اعضا هیئت مدیره آقای محمدجواد 
مرادی اندوهجردی به شماره ملی 2980694436و به سمت مدیرعامل 
به مدت 2 سال و به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت 2 سال خانم 
مریم مرادی اندوهجردی به شماره ملی 3199757863و به سمت نایب 
رئیس هیئت مدیره به مدت 2 سال خانم زهرا مرادی اندوهجردی به 
به مدت 2  به سمت عضو هیئت مدیره  شماره ملی 3199930026و 
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 آقای ابراهیم 
سمت  به   3190020078 ملی  شماره  به  اندوهجردی  پورشیخعلی 
ابراهیم  البدل به مدت یک سال مالی آقای محمدحسین  بازرس علی 
به  اصلی  بازرس  به سمت  ملی 3190046085  به شماره  پورگودیزی 
مدت یک سال مالی روزنامه کثیر االنتشار کرمان امروز جهت درج آگهی 
به منزله اخذ  فعالیت مذکور  تعیین گردید. ثبت موضوع  های شرکت 
و صدور پروانه فعالیت نمی باشد. اداره کل ثبت اسناد و امالک استان 

کرمان اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری کرمان )666760(

زیست  و  کشاورزی  مهندسی  شرکت  تغییرات  آگهی 
فناوری دلتا کشت شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 
استناد  به   10630159029 ملی  شناسه  و   10031
صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1398/04/23 تصمیمات 
ذیل اتخاذ شد : -1 آقای محمد مهدی عرب نژاد با کدملی 
2992529990 بسمت رئیس هیئت مدیره - آقای مجتبی عرب نژاد 
خانوکی با کدملی 2991809205 بسمت نایب رئیس هیئت مدیره - 
آقای مهدی سامره با کدملی 0070568197 بسمت عضو هیئت مدیره 
و مدیرعامل -2 کلیه اسناد و اوراق بهادار و بانکی و تعهدآور و قراردادها 
با امضای مدیر عامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره با مهر شرکت و اوراق 
عادی و اداری با امضای مدیرعامل با مهر شرکت معتبر می باشد. اداره 
کل ثبت اسناد و امالک استان کرمان اداره ثبت شرکت ها و موسسات 

غیرتجاری کرمان )666727(

زیست  و  کشاورزی  مهندسی  شرکت  تغییرات  آگهی 
فناوری دلتا کشت شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 
استناد  به   10630159029 ملی  شناسه  و   10031
صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1398/04/23 
تصمیمات ذیل اتخاذ شد : 1 - 2 - محل شرکت در واحد ثبتی کرمان 
به آدرس استان کرمان ، شهرستان کرمان ، بخش ماهان ، شهر محی 
آباد، محله کوثرخیز ، خیابان شهید محمدی ، بن بست شهید محمدی 
34 ، پالک 0 ، طبقه همکف با کدپستی 7689134495 تغییر یافت 
از  فوق اصالح گردید. -2 هر یک  بشرح  اساسنامه  مربوطه در  ماده  و 
مدیران باید در مدت مدیریت خود مالک حداقل 1 سهم از سهام شرکت 
بوده و ورقه سهم مزبور را به عنوان وثیقه و تضمین خساراتی که ممکن 
یا مشترکا بر شرکت وارد شود و  از تصمیمات مدیران منفردا و  است 
به صندوق شرکت بسپارد. وثیقه بودن و ورقه سهام مانع استفاده مدیر 
از حقوق ناشیه از آن از قبیل حق رای و دریافت سود نمی باشد، ولی 
مادامی که مدیر مفاصا حساب دوره تصدی خود را از شرکت دریافت 
نکرده سهم مذکور به عنوان وثیقه در صندوق شرکت باقی خواهد ماند 
و ماده33 اساسنامه اصالح گردید. اداره کل ثبت اسناد و امالک استان 

کرمان اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری کرمان )666718(

زیست  و  کشاورزی  مهندسی  شرکت  تغییرات  آگهی 
فناوری دلتا کشت شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 
استناد  به   10630159029 ملی  شناسه  و   10031
العاده مورخ  فوق  بطور  صورتجلسه مجمع عمومی عادی 
اعضای   )1  : شد  اتخاذ  ذیل  تصمیمات   1398/04/23
آقای  گردیدند:  انتخاب  سال  دو  مدت  برای  ذیل  بشرح  مدیره  هیئت 
مجتبی  آقای  و   2992529990 کدملی  با  نژاد  عرب  مهدی  محمد 
سامره  مهدی  آقای  و   2991809205 کدملی  با  خانوکی  نژاد  عرب 
ملی  کد  با  فر  آقاسی  حامد  آقای   2-  0070568197 کدملی  با 
6079948699 بسمت بازرس اصلی و خانم سعیده عبدالکریمی با کد 
ملی 2993858092 بسمت بازرس علی البدل بمدت یکسال انتخاب 
گردیدند. -3 روزنامه کثیراالنتشار کرمان امروز جهت درج آگهی های 
شرکت انتخاب گردید. اداره کل ثبت اسناد و امالک استان کرمان اداره 

ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری کرمان )666716(

راه  میمند  مشاور  مهندسین  شرکت  تغییرات  آگهی 
شناسه  و   5701 ثبت  شماره  به  خاص  سهامی  شرکت 
ملی 10860218258 به استناد صورتجلسه هیئت مدیره 
مورخ 1398/07/30 : - آقای حمیدرضا سرابندی با کد 
آقای  ملی 3670172580 بسمت رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل - 
محمدعلی صالحی باکدملی 5539469992 بسمت نایب رئیس هیئت 
مدیره - خانم سارا طالب روحی باکد ملی3621551301 بسمت عضو 
هیئت مدیره انتخاب گردیدند. - کلیه اسناد و اوراق بهادار و بانکی و 
قراردادها و سایر مکاتبات و اوراق عادی و اداری با امضای مدیرعامل با 
مهر شرکت معتبر میباشد. اداره کل ثبت اسناد و امالک استان کرمان 

اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری کرمان )665489(

غیر  موسسه  کرمان  زرتشتیان  انجمن  تغییرات  آگهی 
تجاری به شماره ثبت 6 و شناسه ملی 10860501693 
بطور  عادی  عمومی  مجمع  صورتجلسه  استناد  به 
شماره  نامه  به  منضم   1398/06/31 مورخ  العاده  فوق 
هیات  اصلی  اعضای   : کرمان  استانداری   68/21/14023-98/8/8
ملی  شماره  با  بخش  نیک  سیروس  آقای   -  : ذیل  شرح  به  مدیره 
2991958561 - آقای جهانگیر فروهر با شماره ملی 2991973927 
فرهاد  آقای   - ملی 2991365331  شماره  با  ایزدیار  سیامک  آقای   -
دولت زاده با شماره ملی 0040753931 - آقای رامین غیبی با شماره 
ملی 2992501573 - خانم مینا کیهانی با شماره ملی 2992384917 
- خانم ماندانا طهمورسی زاده با شماره ملی 2992533602 و - اعضای 
علی البدل هیات مدیره به شرح ذیل: - آقای جهانگیر فرزانه زردشتی 
با شماره ملی 2991327324 - آقای منوچهر گشتاسبی با شماره ملی 
2992367321 3 - آقای دادمهر رستمی با شماره ملی 2991397063 
- آقای فربد کاویانی با شماره ملی 2992114413 برای مدت سه سال 
انتخاب گردیدند. - آقای مهرداد پیمان با شماره ملی 2991674504 
و آقای فرشید صرفه نیا با شماره ملی 0043815324 بسمت بازرسین 
 3179788410 ملی  شماره  با  کالنتری  ایزدی  فرخ  آقای  و  اصلی 
بسمت بازرس علی البدل به مدت یکسال انتخاب گردیدند. - روزنامه 
کثیراالنتشار کرمان امروز جهت درج آگهی های قانونی انجمن انتخاب 
گردید. اداره کل ثبت اسناد و امالک استان کرمان اداره ثبت شرکت ها 

و موسسات غیرتجاری کرمان )665485(

راهوار  مسافربری  نقل  و  حمل  شرکت  تغییرات  آگهی 
مس شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 961 و شناسه 
مجمع  صورتجلسه  استناد  به   10860529900 ملی 
تصمیمات   1398/02/31 مورخ  سالیانه  عادی  عمومی 
به  منتهی  مالی  سال  به  مربوط  مالی  -1صورتهای   : شد  اتخاذ  ذیل 
و  حسابرسی  موسسه   2- گرفت.  قرار  تصویب  مورد   1397/12/29
به سمت  ملی 10100434110  به شناسه  مالی کوشا منش  خدمات 
ملی  شناسه  به  آریا  روش  آبتین  حسابرسی  موسسه  و  اصلی  بازرس 
10320729344 به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی 
انتخاب گردیدند. اداره کل ثبت اسناد و امالک استان کرمان مرجع ثبت 

شرکت ها و موسسات غیرتجاری رفسنجان )665484(

راه  میمند  مشاور  مهندسین  شرکت  تغییرات  آگهی 
شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 5701 و شناسه ملی 
عمومی  مجمع  صورتجلسه  استناد  به   10860218258
خانم   -  :  1398/07/30 مورخ  العاده  فوق  بطور  عادی 
بسمت   2993381075 ملی  کد  با  معزآبادی  کهنوج  یعقوبی  نسرین 
با کد ملی 2993854089  پوریا رحیمی صادق  آقای  بازرس اصلی و 
اعضای   - گردیدند.  انتخاب  یکسال  بمدت  البدل  علی  بازرس  بسمت 
هیئت مدیره بشرح ذیل برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. - آقای 
محمدعلی  آقای  و   3670172580 ملی  کد  با  سرابندی  رضا  حمید 
باکد  روحی  طالب  سارا  خانم  و   5539469992 باکدملی  صالحی 
درج  جهت  امروز  کرمان  کثیراالنتشار  روزنامه   - ملی3621551301 
آگهی های شرکت انتخاب گردید. اداره کل ثبت اسناد و امالک استان 

کرمان اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری کرمان )665476(

آگهی تغییرات شرکت صنایع غذایی کفوت بم شرکت سهامی خاص به 
شماره ثبت 742 و شناسه ملی 10630064820 به استناد صورتجلسه 
هیئت مدیره مورخ 1398/05/27 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : -1 آقای 
حمید شهسواری با کدملی 3131411597 بنمایندگی از شرکت صنایع 
خودرو سازی کرمان با شناسه ملی 10630022080 به سمت رئیس 
بسمت   2992153648 کدملی  با  صالحی  علی  آقای   - مدیره  هیات 
نایب رئیس هیات مدیره - آقای محمد محسن اسدی الری با کدملی 
3071009208 بسمت عضو هیات مدیره - آقای حمید شهسواری با 
کدملی 3131411597 بسمت مدیرعامل -2 کلیه اسناد و اوراق بهادار 
و بانکی و تعهدآور با امضای مدیرعامل و یکی از اعضا هیات مدیره و 
مهر شرکت و اوراق عادی و اداری با امضای مدیرعامل و مهر شرکت 
معتبر می باشد. -3آدرس شرکت : استان کرمان ، شهرستان بم ، بخش 
 ، ، خیابان سرو  ، خیابان سامان  ارگ جدید  بم، محله  ، شهر  مرکزی 
پالک 0 طبقه همکف کدپستی 7671146536 صحیح می باشد. اداره 
کل ثبت اسناد و امالک استان کرمان مرجع ثبت شرکت ها و موسسات 

غیرتجاری بم )665470(

بم  کفوت  غذایی  صنایع  شرکت  تغییرات  آگهی 
شناسه  و   742 ثبت  شماره  به  خاص  سهامی  شرکت 
مجمع  صورتجلسه  استناد  به   10630064820 ملی 
 1398/05/27 مورخ  العاده  فوق  بطور  عادی  عمومی 
بخش  شه  اسداله  آقای   1-  : شد  اتخاذ  ذیل  تصمیمات 
آقای  و  اصلی  بازرس  با کد ملی 3621354158 بسمت 
بازرس  بسمت  ملی 5359915536  با کد  آبادی  نوری سلطان  حسن 
مدیره  هیئت  اعضای   2- گردیدند.  انتخاب  یکسال  بمدت  البدل  علی 
بشرح ذیل برای مدت دو سال انتخاب گردیدند: شرکت صنایع خودرو 
با  با شناسه ملی 10630022080 و آقای علی صالحی  سازی کرمان 
با کدملی  آقای محمد محسن اسدی الری  و  کدملی 2992153648 
3071009208 -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 )665467(

آگهی تغییرات شرکت ققنوس زینت گستر جنوب شرق 
شناسه  و  ثبت 16374  شماره  به  سهامی خاص  شرکت 
مجمع  صورتجلسه  استناد  به   14008730822 ملی 
ذیل  تصمیمات  مورخ 1398/08/18  العاده  فوق  عمومی 
ریال   1000000 مبلغ  از  شرکت  -سرمایه   : شد  اتخاذ 
ریال   3000000000 مبلغ  به  ریالی   10000 سهم   100 به  منقسم 
منقسم به 100 سهم بانام عادی به ارزش 30000000 ریالی از محل 
به شماره  ایران زمین مورخ 1398/08/11  بانک  نقدی در  اورده های 
فوق  به شرح  اساسنامه  مربوطه  ماده  و  یافت  افزایش   2901/98/212
اداره ثبت  استان کرمان  امالک  و  اسناد  ثبت  اداره کل  اصالح گردید. 

شرکت ها و موسسات غیرتجاری کرمان )665462(

غیر  موسسه  کرمان  زرتشتیان  انجمن  تغییرات  آگهی 
تجاری به شماره ثبت 6 و شناسه ملی 10860501693 
استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1398/06/31  به 
منضم به نامه شماره 98/8/8-68/21/14023 استانداری 
ملی  شماره  با  بخش  نیک  سیروس  آقای   -  : کرمان 
با  آقای جهانگیر فروهر  2991958561 بسمت رئیس هیات مدیره - 
آقای   - مدیره  هیات  رئیس  نایب  بسمت  ملی 2991973927  شماره 
سیامک ایزدیار با شماره ملی 2991365331 بسمت خزانه دار - خانم 
منشی  بسمت   2992533602 ملی  شماره  با  زاده  طهمورسی  ماندانا 
با شماره ملی 0040753931  زاده  آقای فرهاد دولت  هیات مدیره - 
ملی  شماره  با  غیبی  رامین  آقای   - مدیره  هیات  عضو  بسمت 
2992501573 بسمت عضو هیات مدیره - خانم مینا کیهانی با شماره 
ملی 2992384917 بسمت عضو هیات مدیره - کلیه اسناد و و مدارک 
با دو  از قبیل چک ،سفته،برات،اسناد مالی، قراردادها  انجمن  تعهدآور 
امضا) رئیس هیات مدیره یا نایب رئیس هیات مدیره و امضا خزانه دار( 
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان  بود.  انجمن معتبر خواهد  و مهر 

کرمان اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری کرمان )665461(

و  پزشکی  تجهیزات  لوازم  شرکت  تغییرات  آگهی 
به  خاص  سهامی  شرکت  کار  طب  رویان  بیمارستانی 
به  شماره ثبت 10933 و شناسه ملی 10630168500 
مورخ  سالیانه  عادی  عمومی  مجمع  صورتجلسه  استناد 
1398/03/05 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : -1اعضای هیات 
مدیره شرکت به شرح ذیل برای مدت دوسال انتخاب گردیدند: خانم 
احیاء سرخی نیا به شماره ملی 2649326174 و خانم شیرین سرخی 
نیا به شماره ملی 2649910021 و آقای حسین صفاری به شماره ملی 
0066998451 -2 آقای محمد رضا سلیمانی سولگانی به شماره ملی 
1753571987 به سمت بازرس اصلی و خانم کفایت دانیالی به شماره 
یکسال  مدت  برای  البدل  علی  بازرس  به سمت  ملی 1971989721 
مالی انتخاب گردیدند. 3 -پس از قرائت گزارش بازرس قانونی شرکت 
ترازنامه و حساب سود و زیان منتهی به پایان سال مالی 97 تصویب 
شد. اداره کل ثبت اسناد و امالک استان کرمان اداره ثبت شرکت ها و 

موسسات غیرتجاری کرمان )662743(

صابر  نفتی  مواد  نقل  و  حمل  شرکت  تغییرات  آگهی 
 9280 ثبت  شماره  به  خاص  سهامی  شرکت  کرمان  بار 
صورتجلسه  استناد  به   10630150040 ملی  شناسه  و 
نامه  طبق  بر  و   1398/07/10 مورخ  مدیره  هیئت 
راهداری  کل  اداره  مورخ 98/07/15  شماره 45/26896 
ابولی  آقای حسین حاجی   1- کرمان  استان  ای  جاده  نقل  و  و حمل 
ناصر  آقای   - رئیس هیئت مدیره  ملی 2991257199 بسمت  به کد 
با کد ملی 2990362975 بسمت نایب رئیس هیئت مدیره  محمدی 
ابولی به کد ملی 2994010054  و مدیرعامل - آقای علیرضا حاجی 
باکدملی  رباطی  کرمی  محمد  آقای   - مدیره  هیئت  عضو  بسمت 
ناروئی  محسن  آقای   - مدیره  هیئت  عضو  بسمت   2991392657
و  اسناد  کلیه   2- مدیره  هیئت  عضو  بسمت  باکدملی2992790338 
اوراق بهادار و تعهد آور شرکت از قبیل چک ،سفته، بروات ، قراردادها 
و عقود اسالمی با امضای منفرد رئیس هیات مدیره آقای حسین حاجی 
ابولی همراه با مهر شرکت معتبر و سایر مکاتبات و اوراق عادی با امضای 
منفرد رئیس هیات مدیره آقای حسین حاجی ابولی و مهر شرکت معتبر 
می باشد. اداره کل ثبت اسناد و امالک استان کرمان اداره ثبت شرکت 

ها و موسسات غیرتجاری کرمان )662742(

شرق  مکارم  اطالعات  فناوری  شرکت  تغییرات  آگهی 
و   8863 ثبت  شماره  به  خاص  سهامی  شرکت  ایرانیان 
صورتجلسه  استناد  به   14001913212 ملی  شناسه 
هیئت مدیره مورخ 1398/07/02 : - آقای سید مجتبی 
رئیس  به سمت  ملی 0051555875  شماره  به  نصیری 
ملی  شماره  به  رنگچیان  نازنین  خانم   - مدیرعامل  و  مدیره  هیأت 
3873524228به سمت نایب رئیس هیأت مدیره، - خانم مریم هاشمی 
به شمارملی 0077660641 به سمت عضو هیأت مدیره، انتخاب شدند. 
سفته،  قبیل چک،  از  شرکت  تعهدآور  و  بهادار  اوراق  و  اسناد  کلیه   -
بروات، قراردادها و عقوداسالمی با امضای مدیرعامل و یک نفر از اعضاء 
هیئت مدیره متفقاً همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. سایر اوراق و 
اسناد عادی و نامه  های اداری با امضای مدیرعامل به تنهایی همراه با 
مهر شرکت معتبر می باشد. اداره کل ثبت اسناد و امالک استان کرمان 

اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری کرمان )662732(

های  فرآورده  نقل  و  حمل  شرکت  تغییرات  آگهی 
به شماره  کرمان شرکت سهامی خاص  ترابر  کویر  نفتی 
استناد  به   10630137942 ملی  شناسه  و   7847 ثبت 
صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1398/03/04 
تصمیمات ذیل اتخاذ شد : -شرکت بوسیله هیئت مدیره 
ای مرکب از 3 تا 5 نفر عضو که بوسیله مجمع عمومی عادی از بین 
صاحبان سهام انتخاب می شوند اداره خواهد شد مدیران کال و یا بعضا 
قابل عزل می باشند و ماده 31 اساسنامه اصالح گردید. اداره کل ثبت 
اسناد و امالک استان کرمان اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری 

کرمان )662729(

نفتی  مواد  نقل  و  حمل  شرکت  تغییرات  آگهی 
ثبت  شماره  به  خاص  سهامی  شرکت  کرمان  بار  صابر 
استناد  به   10630150040 ملی  شناسه  و   9280
العاده مورخ  فوق  بطور  صورتجلسه مجمع عمومی عادی 
خانم   1-  : شد  اتخاذ  ذیل  تصمیمات   1398/07/10
و  اصلی  بازرس  بسمت  ملی 2993756362  کد  با  ابولی  الهام حاجی 
آقای امیر حاجی ابولی با کد ملی 2980353736 بسمت بازرس علی 
انتخاب گردیدند. -2 اعضای هیئت مدیره بشرح  البدل بمدت یکسال 
ابولی  آقای حسین حاجی  گردیدند:  انتخاب  دو سال  برای مدت  ذیل 

کدملی  به  ابولی  حاجی  علیرضا  آقای  و  کدملی 2991257199  به 
2994010054 و آقای ناصر محمدی با کدملی 2990362975 و آقای 
ناروئی  آقای محسن  و  باکدملی 2991392657  رباطی  کرمی  محمد 
آقای علی  و  اعضا اصلی هیات مدیره  بعنوان  باکدملی2992790338 
ایالقی حسینی باکدملی 2993052306 بعنوان عضو علی البدل هیات 
های  آگهی  درج  جهت  امروز  کرمان  کثیراالنتشار  روزنامه   3- مدیره 
شرکت انتخاب گردید. اداره کل ثبت اسناد و امالک استان کرمان اداره 

ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری کرمان )662728(

شرق  مکارم  اطالعات  فناوری  شرکت  تغییرات  آگهی 
و   8863 ثبت  شماره  به  خاص  سهامی  شرکت  ایرانیان 
صورتجلسه  استناد  به   14001913212 ملی  شناسه 
مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 1398/07/02 
: - اعضای هیئت مدیره عبارتند از: - آقای سید مجتبی 
به  رنگچیان  نازنین  خانم  و   0051555875 ملی  شماره  به  نصیری 
ملی  شماره  به  هاشمی  مریم  خانم  و   3873524228 ملی  شماره 
0077660641 که برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. اداره کل ثبت 
اسناد و امالک استان کرمان اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری 

کرمان )662726(

های  فرآورده  نقل  و  حمل  شرکت  تغییرات  آگهی 
شماره  به  خاص  سهامی  شرکت  کرمان  ترابر  کویر  نفتی 
استناد  به   10630137942 ملی  شناسه  و   7847 ثبت 
بر طبق  صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1398/03/04 و 
نامه شماره 45/9635 مورخ 98/03/18 اداره کل راهداری و حمل و 
نقل جاده ای استان کرمان -1 خانم زهرا مظفری نژاد به شماره ملی 
2992512974 به سمت رئیس هیئت مدیره - آقای اصغر ابراهیمی 
رئیس هیئت مدیره -  نائب  به سمت  ملی 2993149342  به شماره 
آقای محسن عابدی فریزنی با کد ملی 2980475599 به سمت منشی 
هیئت مدیره - آقای محمد محمدابراهیمی باکدملی 2991284307 
به سمت عضو هیئت مدیره - خانم مژده عابدی فریزنی به شماره ملی 
2980290947 به سمت عضو هیئت مدیره - آقای ملک منصور اشرفی 
باکدملی 2991302844 به سمت مدیرعامل )خارج از هیئت مدیره( 
-2کلیه اسناد و اوراق بهادار و بانکی با امضای ثابت رئیس هیئت مدیره 
و مدیرعامل و مهر شرکت معتبر و سایر مکاتبات و اوراق عادی با امضای 
رئیس هیئت مدیره و مهر شرکت معتبر می باشد. اداره کل ثبت اسناد 
غیرتجاری  موسسات  و  ها  شرکت  ثبت  اداره  کرمان  استان  امالک  و 

کرمان )662725(

خرماهای  خوشه  محدود  مسئولیت  با  شرکت  تاسیس 
ثبت  شماره  به   1398/08/14 درتاریخ  بروات  دستچین 
امضا  و  ثبت   14008742848 ملی  شناسه  به   16381
ذیل دفاترتکمیل گردیده که خالصه آن به شرح زیر جهت 
بسته  زمینه  در  :فعالیت  فعالیت  موضوع  میگردد.  آگهی  عموم  اطالع 
بندی و فروش خرمای درجه یک از بهترین باغات در ایران و همچنین 
از کشاورزان  با نیت حمایت  اروپایی  به کشورهای همجوار و  صادرات 
داخلی درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهای الزم از مراجع ذیربط مدت 
فعالیت : از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی : استان کرمان ، 
، شهر کرمان، محله شهرک شهید  ، بخش مرکزی  شهرستان کرمان 
باهنر ، خیابان بحر العلوم ، خیابان رزمندگان ، پالک 0 ، مجتمع مهدی 
، طبقه دوم کدپستی 7618769366 سرمایه شخصیت حقوقی عبارت 
یک  هر  الشرکه  سهم  میزان  نقدی  ریال   10000000 مبلغ  از  است 
دارنده  به شماره ملی 2992293598  اعتمادی  آقای مهدی  از شرکا 
شماره  به  دولتی  دهقان  المیرا  خانم  الشرکه  سهم  ریال   9000000
ملی 3111436586 دارنده 1000000 ریال سهم الشرکه اعضا هیئت 
مدیره آقای مهدی اعتمادی به شماره ملی 2992293598و به سمت 
مدیرعامل به مدت نامحدود و به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت 
نامحدود خانم المیرا دهقان دولتی به شماره ملی 3111436586و به 
سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت نامحدود دارندگان حق امضا 
، سفته  از قبیل چک  بهادار و تعهد آور شرکت  اسناد  اوراق و  : کلیه 
، 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 روزنامه کثیر االنتشار کرمان امروز جهت 
درج آگهی های شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور به 
و  اسناد  ثبت  کل  اداره  باشد.  نمی  فعالیت  پروانه  و صدور  اخذ  منزله 
امالک استان کرمان اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری کرمان 

)659871(

تاسیس شرکت سهامی خاص مجتمع روکش الستیک 
 15785 ثبت  شماره  به   1397/08/27 درتاریخ  آریا 
ذیل  امضا  و  ثبت   14007951323 ملی  شناسه  به 
جهت  زیر  شرح  به  آن  خالصه  که  گردیده  دفاترتکمیل 
اطالع عموم آگهی میگردد. موضوع فعالیت :انجام کلیه فعالیت ها در 
زمینه تهیه ، تولید و توزیع و خرید و فروش ، واردات و صادرات انواع 
مواد اولیه تایر و کلیه صنایع وابسته ، انواع الستیک کلیه خودروهای 
سبک و سنگین و ماشین آالت راهسازی و معدنی و انواع موتورسیکلت 
و نیز انواع روغن های صنعتی و غیرصنعتی و نیز قطعات ماشین آالت 
و خودروهای سبک و سنگین و کلیه کاالهای مجاز بازرگانی و طراحی 
و محاسبه و نظارت فنی و اجرای کلیه پروژه های مربوط به سازمانها 
کارخانجات  تولید  خط  اندازی  راه  و  خصوصی  و  دولتی  ارگانهای  و 
بنادر  و  گمرکات  از  کاال  ترخیص   . الستیک  انواع  روکش  و  بازیافت 
داخلی ، گشایش اعتبارات و LC برای شرکت نزد بانک ها و شرکت در 
نمایشگاههای داخلی و بین المللی و اخذ و اعطای نمایندگی شرکت 
های معتبر داخلی و خارجی و اخذ وام و اعتبارات بانکی به صورت ارزی 
و ریالی از کلیه بانکها و موسسات مالی و اعتباری و دولتی و خصوصی 
. شرکت در کلیه مناقصات ومزایدات دولتی و خصوصی. 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، شهرک صنعتی خضراء ، خیابان اصلی ، خیابان 23/3 
، پالک 0 ، قطعه 801 ، طبقه همکف کدپستی 7617199574 سرمایه 
منقسم  نقدی  ریال  مبلغ 10000000  از  است  عبارت  حقوقی  شخصیت 
مبلغ  عادی  نام  با  آن  سهم   1000 تعداد  ریالی   10000 سهم   1000 به 
10000000 ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره 6544/3/317 
مورخ 1397/08/15 نزد بانک بانک ملت شعبه ولیعصر نبش بهشتی با کد 
65441 پرداخت گردیده است اعضا هیئت مدیره خانم مریم قربانی ساری 
خان بیگلو به شماره ملی 0451181761و به سمت مدیرعامل به مدت 2 
سال و به سمت عضو هیئت مدیره به مدت 2 سال خانم فریبا امیری به 
شماره ملی 3255767301و به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت 2 
سال آقای فریبرز امیری به شماره ملی 3255840058و به سمت رئیس 
هیئت مدیره به مدت 2 سال دارندگان حق امضا : کلیه اوراق و اسناد بهادار 
و تعهد آور شرکت از قبیل چک ، سفته ، بروات ، قراردادها عقود اسالمی 
و همچنین کلیه نامه های عادی و اداری باامضاء مدیرعامل و رئیس هیئت 
مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. اختیارات مدیر عامل : طبق 
اساسنامه بازرسان خانم زهرا اشک ریز به شماره ملی 3241942491 به 
سمت بازرس علی البدل به مدت یک سال مالی آقای پژمان سندیانی به 
شماره ملی 5709498408 به سمت بازرس اصلی به مدت یک سال مالی 
امروز جهت درج آگهی های شرکت تعیین  االنتشار کرمان  روزنامه کثیر 
فعالیت  پروانه  به منزله اخذ و صدور  فعالیت مذکور  گردید. ثبت موضوع 
نمی باشد. اداره کل ثبت اسناد و امالک استان کرمان اداره ثبت شرکت ها 

و موسسات غیرتجاری کرمان )659870(

آگهی تغییرات شرکت آرشام سازه امید کریمان شرکت 
ملی  شناسه  و   15066 ثبت  شماره  به  خاص  سهامی 
14007016599 به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 
کدملی  با  شکیبی  سیدمرتضی  آقای   -  :  1398/07/06
2993975919 بسمت رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل 
- خانم فرزانه گمرکی با کد ملی 2980289930 بسمت نایب رئیس 
هیئت مدیره - خانم مریم طاووسی با کدملی 2991387297 بسمت 
عضو هیئت مدیره شرکت انتخاب گردیدند. - کلیه اسناد و اوراق بهادار 
و بانکی و اوراق عادی و اداری با امضای منفرد مدیرعامل مجتمعاً با مهر 
شرکت معتبر می باشد. اداره کل ثبت اسناد و امالک استان کرمان اداره 

ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری کرمان )659869(

شرکت  کریمان  امید  سازه  آرشام  شرکت  تغییرات  آگهی 
ملی  شناسه  و   15066 ثبت  شماره  به  خاص  سهامی 
14007016599 به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی 
بطور فوق العاده مورخ 1398/07/06 : - اعضای هیئت مدیره 
آقای   - گردیدند:  انتخاب  سال  دو  مدت  برای  ذیل  بشرح 
با  طاووسی  مریم  خانم  و   2993975919 کدملی  با  شکیبی  سیدمرتضی 
کدملی 2991387297 و خانم فرزانه گمرکی با کدملی 2980289930 - 
آقای مصیب گمرکی با کدملی 5339205487 بسمت بازرس اصلی و خانم 
ایران خواجوئی مقدم با کدملی 2992359955 بسمت بازرس علی البدل 
بمدت یکسال انتخاب گردیدند . اداره کل ثبت اسناد و امالک استان کرمان 

اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری کرمان )659661(
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عروسی خونین 

با ۱۱ کشته و ۴۲ زخمی
 جشن عروسی زوجی جوان به دلیل بی توجهی مسئوالن تاالر پذیرایی 
به نکات ایمنی به کابوسی مرگبار تبدیل شد. در جریان این حادثه که 
تاالر پذیرایی »مانگه شه و« شهرستان  آذر ماه در  شامگاه پنج شنبه ۱۴ 
از  نفر  پنج  افتاد ۱۱ نفر کشته و ۴۲ نفر هم زخمی شدند.  اتفاق  سقز 

قربانیان حادثه کودک هستند.
امدادگران  و  پلیس  مأموران  که  بود  پنج شنبه  شامگاه   ۲۱:۳۰ ساعت 
مانگه  پذیرایی  تاالر  در  آتشین  حادثه  وقوع  از  اورژانس  و  آتش نشانی 
سقز  شهرستان  حوالی  ملقرنی  روستای  جاده  دو کیلومتری  در  شه و 
این داشت  از  اولین بررسی ها حکایت  باخبر و در محل حاضر شدند. 
وقوع آتش سوزی، مهمانان  به علت  برگزاری مراسم عروسی  که هنگام 
دچار وحشت شده و هنگام فرار از آتش دچار حادثه شده اند. همزمان 
با مهار آتش و ایمن سازی محل، مجروحان و مصدومان حادثه به مراکز 
درمانی شهرستان سقز منتقل شدند و تحت درمان قرار گرفتند. خیلی 
زود مشخص شد که ۱۱ نفر از شرکت کنندگان در مراسم جان خود را از 

دست داده اند و ۴۲ نفر دیگر هم تحت درمان قرار گرفتند.
دشواری امدادرسانی در تجمع مردم

محمد دولتی، رئیس آتش نشانی در توضیح حادثه گفت: آتش نشانان 
پس از وقوع حادثه راهی محل شدند، اما مسیر های منتهی به تاالر به 
علت هجوم مردم مسدود شده بود، برای همین امدادگران به سختی 

توانستند خود را به محل رسانده و آتش را مهار کنند.
یک بی احتیاطی

وی ادامه داد: بررسی های انجام شده نشان می دهد که مسئوالن تاالر 
برای گرم کردن محوطه داخل از چند بخاری که به کپسول گاز مایع 
وصل بود استفاده کرده بودند. همین موضوع سبب نشت گاز از شیلنگ 
و سپس حادثه آتش سوزی شده بود. وی در توضیح بیشتر هم گفت: 
مدیران تاالر برای اینکه مایع داخل کپسول زودتر گرم شود و گاز راحت تر 
به داخل بخاری ها منتقل شود کپسول ها را داخل آب گذشته و شعله ای 
هم زیر کپسول گذاشته بودند که شعله باعث ذوب شدن شیلنگ گاز و 

سپس نشت گاز و در ادامه انفجاز و آتش سوزی شده است.
هجوم به در خروجی

چیا صالحی بابامیری، شهردار سقز هم درباره علت مرگ قربانیان این 
حادثه گفت که هیچ کدام از قربانیان حادثه به علت سوختگی جانشان 
سبب  خروج  در  سمت  به  مهمانان  هجوم  بلکه  نداده اند،  دست  از  را 

سقوط آن ها به زیر دست و پا و سرانجام فوت عده ای شده است.
وضعیت وخیم ۲ مجروح

آخرین  توضیح  در  ویژه شهرستان سقز هم  فرماندار  کریمیان،  کامیل 
وضعیت مجروحان گفت که تالش ها برای درمان آن ها در جریان است 
با این حال وضعیت دو نفر از آن ها که در بیمارستان امام خمینی این 

شهر بستری هستند وخیم گزارش شده است.
از زبان شاهدان

یکی از شاهدان حادثه در شرح ماجرا گفت: هنگام حادثه ما به طبقه باال 
رفته بودیم و داشتیم برای صرف شام حاضر می شدیم که متوجه حادثه 
آتش سوزی در طبقه هم کف شدیم. همه وحشت کردیم و به سمت در 
خروجی هجوم بردیم. هر کسی به فکر نجات خودش بود برای همین 

همه روی زمین سقوط می کردند و عده ای زیر دست و پا ماندند.
شاهد دیگری هم گفت: شیلنگ گاز از کپسول جدا شده بود و آتش 
گرفته بود. یکی از کارکنان تاالر خواست که مانع انتشار گاز شود برای 
و  شده  جدا  دستش  از  شلینگ  اما  بود،  کرده  را خم  شیلنگ  همین 
آتش سوزی  ادامه  با  داد:  ادامه  وی  گرفت.  بیشتری  شدت  آتش سوزی 
ناگهان برق تاالر قطع شد و همه وحشت بیشتری کردند و با سرعت 
بیشتری به سمت در خروجی هجوم بردند. زنان و بچه ها مدام به زیر 
برای  بود  باریک  خیلی  هم  در خروجی  می کردند.  پا سقوط  و  دست 
همین عده ای مجبور شدند شیشه را بشکنند تا بتوانند راه فراری برای 

خودشان پیدا کنند.

نامه مرموز دختر جنایتکار

 به دادگاه
به  نامه ای  بود  مادرش محاکمه شده  قتل  به خاطر  که  افیونی  دختر 

قضات دادگاه نوشت تا رازگشایی کند.
به گزارش گروه وبگردی باشگاه خبرنگاران جوان، رسیدگی به این پرونده 
از هشتم فروردین امسال به دنبال مرگ مرموز یک زن ۶۰ ساله به نام 
زیبا در خانه اش در خیابان انقالب آغاز شد. دختر وی به نام لیال که با 
پلیس تماس گرفته بود، گفت: مادرم به بیماری فراموشی مبتال و بسیار 
پرخاشگربود. اوروزانه تعداد زیادی قرص مصرف می کرد. آخرین بار من و 
مادرم با هم درگیر شدیم و مادرم با کارد آشپزخانه به سمتم حمله کرد. 
من برای دفاع از خودم او را هل دادم که سرش با دیوار برخورد کرد. من 
او را رها کردم و به سمت تراس رفتم تا قلیان بکشم، اما مادرم بار دیگر 
با چاقو به سراغم آمد و بساط قلیان را به هم ریخت و با چاقو به پا و 
شکمم زد که زخمی شدم. من همان موقع خانه را ترک کردم و وقتی 
برگشتم متوجه شدم مادرم جان سپرده است. در حالی که پزشکی قانونی 
علت فوت را ضربه مغزی و خون ریزی اعالم کرده بود لیال بازداشت شد و 

در شعبه ۱۲ دادگاه کیفری یک استان تهران پای میز محاکمه ایستاد.
در جلسه دادگاه برادر لیال، پدربزرگ و مادربزرگش برای وی حکم قصاص 
زمین خورد وسرش  مادرم  روز  بازجویی ها گفت: یک  در  لیال  خواستند. 
آسیب دید. همین موضوع باعث شد تا حال او بدتر شود. مادرم به بیماری 
به  دست  بار  یک  حتی  و  داشت  روانی  مشکل  او  شد.  مبتال  فراموشی 
خودکشی زده بود. وی درباره آخرین درگیری با مادرش گفت: ۲۷ اسفند 
قلیان  حال  در  من  شدیم.  درگیر  هم  با  مادرم  و  من  که  بود   ۹۷ سال 
کشیدن بودم که مادرم بساط قلیان را شکست و به سمتم حمله کرد. او 
نزدیک بخاری روی زمین افتاد و من بالفاصله بخاری را خاموش کردم و 
این آخرین دعوای ما با هم بود. روز هشتم فروردین امسال ما با هم هیچ 
درگیری نداشتیم. من از خانه بیرون رفته بودم تا دارو های مادرم را تهیه 
کنم، اّما وقتی به خانه برگشتم متوجه شدم که کسی در را باز نمی کند. 
به همین خاطر با آتش نشانی تماس گرفتم و از پلیس کمک خواستم. 
آن جا بود که پلیس در را باز کرد و با جسد مادرم روبه رو شدیم. پیشانی 
مادرم خونی بود و من گمان می کنم او هنگامی که قصد داشت در خانه 

را برای من باز کند به زمین افتاد و سرش زخمی شد.
نامه دختر جوان از زندان

با پایان دفاعیات این دختر، قضات وارد شور شدند تا برای او حکم صادر 
کنند، اما وی نامه ای به قضات دادگاه نوشت و گفت: قصد دارد حرف های 
تازه ای را در دادگاه مطرح کند.َ بدین ترتیب او بار دیگر در شعبه ۱۲ دادگاه 
دختر  نکرد.  مطرح  را  تازه ای  حرف  اما  شد،  حاضر  تهران  استان  کیفری 
جوان گفت: باور کنید من بی گناهم و مادرم را نکشتم. احتماالً وقتی با 

او درگیر شدم و او را هل دادم سرش به دیوار برخورد کرده است.
بازگشتم  وقتی  و  رفتم  بیرون  خانه  از  دارو  خرید  برای  موقع  همان  من 
لیال  بودم  شاهد  من  گفت:  لیال  برادر  سپس  بود.  شده  فوت  مادرم  که 
بار ها مادرم را که بدن ضعیفی داشت کتک زده بود. مادرم همیشه از او 
می ترسید. او سابقه خود کشی داشت و قبال چند بار دست به خودکشی 
زده بود. با پایان اظهارات پسر قضات وارد شور شدند تا درباره این پرونده 

تصمیم گیری کنند.

مشتریان بانکی برای دریافت رمز پویا تا پایان آذرماه مهلت دارند

کتک خوردن زن به خاطر جراحی زیبایی!

روابط عمومی بانک مرکزی در اطالعیه ای از مشتریان 
با مراجعه به سایت بانک خود  بانکی خواست  شبکه 
را  الزم  اقدامات  و  آگاه  پویا  رمز  فعال سازی  نحوه  از 

حداکثر تا پایان آذرماه ۹۸انجام دهند.
به گزارش اقتصادآنالین، روابط عمومی بانک مرکزی 
به  اعتباری  موسسات  و  بانک ها  اطالع رسانی  پی  در 
مشتریان خود مبنی بر فعال سازی رمز دوم پویا، در 
اطالعیه شماره چهار تاکید کرد: مهم ترین هدف این 
طرح، افزایش سطح امنیت در پرداخت ها و خریدهای 

اینترنتی بدون کارت است.
به  توجه  با  است:  آمده  اطالعیه  این  از  بخشی  در 

یا  اینترنتی  کالهبرداری های  توجه  قابل  افزایش 
همان فیشینگ و بروز اتفاقات ناخوشایند برای مردم، 
قطع رمز دوم فعلی و جایگزینی رمز دوم پویا یا همان 
یک بار مصرف، امن ترین روش است که در کشورهای 

مختلف نیز استفاده می شود.
این اطالعیه تصریح  بانک مرکزی در  روابط عمومی 
عملیاتی شدن  به  توجه  با  و  منظور  به همین  کرد: 
می شود  توصیه  مجددا  دی ماه،  ابتدای  از  طرح  این 
مشتریان شبکه بانکی با مراجعه به سایت بانک خود 
از نحوه فعال سازی آگاه و اقدامات الزم را حداکثر تا 

پایان آذرماه جاری انجام دهند.

مسافر اروپا وقتی به خانه اش در ایران بازگشت زنی را 
دید که نمی شناخت و وقتی راز عجیب را شنید شوکه 

شد.
به گزارش گروه وبگردی باشگاه خبرنگاران جوان، چندی 
کتک  شوهرش  سوی  از  شدت  به  که  جوانی  زن  قبل 
بیمارستان منتقل شد و دختر جوان که  به  بود  خورده 
مادرش را همراهی می کرد با گریه ادعا کرد پدرش این 

بال را سر مادرش آورده است.
این صحنه درحالی رخ داده بود که چسب روی بینی زن 

جوان نشان از عمل زیبایی او داشت.
زن جوان از ناحیه بینی و فک دچار شکستگی شده بود 
و درد زیادی را تحمل می کرد که پزشکان دست به کار 
شدند و پس از تزریق چند داروی آرام بخش شروع به 

درمان زن کردند.
زندگی عاشقانه

زن جوان که منیر نام دارد پس از درمان به ماموران که 
به بیمارستان پا گذاشته بودند، گفت: سال ها قبل برای 
دیدن خواهرم به کشور ایتالیا رفتم و در هواپیما با مرد 

شیک پوشی که امیر نام داشت آشنا شدم.
وی افزود: خانواده ام وضعیت مالی خوبی دارند و در سفر 
با امیر مالقات کردم و در آن جا متوجه  ایتالیا یک بار 
شدم او مدیر یک شرکت خصوصی است و شرایط مالی 
خوبی دارد، اما وضعیت مالی امیر برای من مهم نبود و 

تنها رفتار و شیک بودنش مرا دل باخته خودش کرد.
این زن ادامه داد: بعد از یک ماه به ایران بازگشتم و به 

دیدن امیر رفتم، پس از مدتی با توجه به شناخت بیشتر 
خانواده  همراه  امیر  گرفتیم،  ازدواج  به  تصمیم  همدیگر 
با توجه به  نیز  ام  ام آمد و خانواده  اش به خواستگاری 
این  به  بودند  تحقیقاتی که خودشان کرده  و  صحبت ها 
ازدواج کردیم.  با هم  و  دادند  خواستگاری جواب مثبت 
همه چیز خوب پیش می رفت، امیر کمی بداخالق بود، 
اما مرد خوبی بود و کمتر با هم مشکل داشتیم و پس از 
چند سال دخترانم به دنیا آمدند، در ۳۹ سالگی صاحب 
دو دختر بودم و به خاطر زایمان های سختی که داشتم 

مدتی بعد دچار افسردگی شدم.
منیر به سختی ادامه داد: رفتار های امیر تغییر کرده بود 
و بدخلقی می کرد، اما هیچ وقت دست بزن نداشت، برای 
یک  سراغ  به  شوهرم  راهنمایی  با  ام  افسردگی  درمان 
مشغول  را  خودم  داد  پیشنهاد  دکترم  که  رفتم  مشاور 
ورزش کنم و تصمیم بر آن شد که برای سرگرم شدن و 

رهایی از فکر و خیال های منفی ورزش کنم.
نام  ثبت  ورزشی  باشگاه  یک  در  و  پذیرفت  نیز  شوهرم 
کردم آن جا دوستان زیاد و خوبی پیدا کردم و با توجه 
به این که بچه هایم بزرگ شده بودند در زمان سفر های 
خارجی شوهرم نگرانی ام کمتر بود و بیشتر با دوستانم 

بودم و ورزش می کردم.
و  بودند  کرده  زیبایی  عمل های  دوستانم  گفت:  منیر 
برای سورپرایز کردن شوهرم  تا من هم  دادند  پیشنهاد 
عمل زیبایی کنم به همین خاطر منتظر ماندم تا شوهرم 
به یک سفر خارجی طوالنی مدت برود تا من در فرصت 

مناسب این عمل زیبایی را انجام دهم.
که  آن شد  بر  تصمیم  و  انجام شد  هماهنگی ها  قبل  از 
عمل جراحی زیبایی بینی، پلک و گونه هایم را انجام دهم 
به  هفته ای  سه  کاری  ماموریت  به  شوهرم  که  روزی  و 

خارج از کشور رفت من نیز زیر تیغ جراح زیبایی رفتم.
کتک کاری

سه هفته از عمل زیبایی ام گذشت و روی بینی ام چسب 
داشتم و روی صورتم هنوز کبودی بود تا این که شوهرم 
ابتدا فکر کرد که  امیر وقتی مرا دید  بازگشت،  به خانه 
تصادف حرفی  درباره  چرا  گفت  و  ام  کرده  تصادف  من 
نزدی که من با لبخند گفتم نمی خواستم ناراحتت کنم 
که در همین لحظه دختر بزرگم از اتاقش بیرون آمد و 
با خنده گفت که تصادف کجا بود؟! مامان عمل زیبایی 

کرده است.
منتظر  لبخند  با  من  و  شد  تمام  دخترم  صحبت  وقتی 
خوشحالی شوهرم بودم در چهره اش عصبانیت را دیدم 
او مرا به باد کتک گرفت به حدی که بینی و فکم شکسته 
شد و همسایه ها به دادم رسیدند وگرنه معلوم نبود چه 

بالیی سرم بیاید.
شکایت از شوهر

امنیت  دیگر  گفت:  بود  بیمارستان  تخت  روی  که  منیر 
جانی ندارم و شاید دیگر صورتم درست نشود، از شوهرم 

شاکی هستم و می خواهم از او جدا شوم.
امیر  سراغ  به  و  شدند  عمل  وارد  ماموران  ترتیب  بدین 
رفتند و او را دستگیر کردند که امیر در دفاع از خود به 

ماموران گفت: من، همسر و فرزندانم را دوست دارم و 
حتی عاشق زنم هستم و روز اول که با منیر آشنا شدم 
به چهره اش عالقه مند شدم و پس از آن بود که رفتارش 

مرا شیفته خودش کرد.
اخالقی می کنم،  بد  اوقات  برخی  دارم  قبول  افزود:  وی 
ولی وقتی از سفر آمدم ابتدا فکر کردم همسرم تصادف 
کرده است و کلی ناراحت شدم، اما وقتی شنیدم همسرم 
عمل زیبایی کرده است عصبانی شدم، چون هیچ وقت 
دیگر  و  ببینم  چهره اش  در  تغییری  نداشتم  دوست 

کنترلم را از دست دادم.
مرد جوان ادامه داد: مجازات را می پذیرم و هر خسارتی 
باشد می پردازم، اما حاضر به جدایی از همسرم نیستم، 
چون او را دوست دارم و نمی خواهم دخترانم در نوجوانی 

طعم جدایی ما را بچشند.
پزشکی قانونی

کارشناسان پزشکی قانونی برای منیر طول درمان دادند 
و شکستگی بینی و فک نیز تایید شد و بازپرس پرونده 

برای امیر پرداخت دیه و مجازات را خواستار شد.
سه ماه بعد از این ماجرا امیر و منیر به دادسرا رفتند و 
زن جوان که از شکایت خود گذشته بود، گفت: من قبول 
دارم که اشتباه کردم و باید برای عمل جراحی زیبایی 
امیر  و وقتی صحبت های  از همسرم مشورت می گرفتم 
و  امیر  عاشق  بردم، من  پی  اشتباه خودم  به  را شنیدم 
بچه هایم هستم و شکایتم را پس می گیرم و قرار شد با 

هم به زندگی ادامه دهیم.

خبر

به دنبال برخی تبلیغات مبنی بر آب سوز کردن خودروها، 
دبیر انجمن خودروسازان ایران گفت: علی رغم پیگیری های 
صورت گرفته برای دریافت اطالعات این طرح و بررسی 

صحت آن، تاکنون از مدعی آن خبری نشده است.
کردن  آب سوز  زمینه  در  تبلیغاتی  که  است  مدتی 
خودروهای سواری صورت گرفته و سایتی در این زمینه 
برای ثبت نام ایجاد شده است. در این سایت ادعا شده با 
خریداری و نصب تجیهزاتی به قیمت ۴.۵ میلیون تومان، 
به  نیازی  دیگر  و  کرد  آب سوز  را  خودرو  یک  می توان 

استفاده از سوخت بنزین نیست.
احمد نعمت بخش - دبیر انجمن خودروسازان ایران - در 
گفت وگو با ایسنا، در این رابطه اظهار کرد: این موضوع 
که چند سال پیش هم مطرح شده بود، چند وقتی است 
با  که دوباره در فضای مجازی مطرح شده است. فردی 
با  تا خودرو  باعث شود  می تواند  او  اختراع  اینکه  ادعای 
چند لیتر آب و یک جسم جامد به راه بیفتد، در سایت ها 
و شبکه های تلویزیونی حضور پیدا کرده است و فعاالن 

صنعت خودرو هم پیگیر این موضوع هستند.
وی ادامه داد: سال های گذشته نیز همواره افراد بسیاری 
ادعا کردند که اختراع آن ها می تواند باعث شود تا خودروها 
به جای سوخت بنزینی و فسیلی، با استفاده از آب کار 
نبوده  واقعیت  می شود،  ادعا  که  آنچه  تمامی  اما  کنند، 
است و این در حالی است که متاسفانه برخی افراد هم 

باور کرده، فریب خورده  و در سایت آن ها ثبت نام کرده اند.
حتی  و  ایران  خودروسازان  انجمن  کرد:  خاطرنشان  او 
مرکز تحقیقات شرکت های خودروسازی مختلف تقاضای 
و صحت  بررسی طرح  برای  مذاکره  و  این طرح  بررسی 
آن را داشتند، اما فرد مدعی با بیان اینکه مبادا اختراع او 
دزدیده شود، از حضور در مراکز تحقیقاتی اجتناب کرده 

است.
برای  سایتی  مدعی  فرد  ظاهراً  کرد:  اظهار  نعمت بخش 
به  که  هستیم  امیدوار  ما  است.  انداخته  راه  به  ثبت نام 
راستی به این اختراع دست پیدا کرده باشد، اما متأسفانه 
علی رغم پیگیری های انجام شده خبر جدیدی به دستمان 
حوزه،  این  در  ما  همکاران  از  یکی  حتی  است.  نرسیده 
وارد سایت این شرکت شده و برای آب سوز کردن خودرو 
ثبت نام کرده است، اما تا به امروز خبری از آن ها نشده 

است.
دبیر انجمن خودروسازان ایران تصریح کرد: این طرح در 
هاله ای از ابهام و سکوت قرار گرفته است. اگر تولید چنین 
و  معدن  وزارت صنعت،  باشد،  داشته  حقیقت  محصولی 
و  و سازمان  محیط زیست  انجمن خودروسازان  تجارت، 
خرید،  به  حاضر  شک  بدون  ذی ربط  سازمان های  سایر 

حمایت و توسعه و تجاری سازی این طرح خواهند بود.
از  یکی  پیش  رابطه چندی  در همین  ایسنا،  گزارش  به 
اعضای هیات علمی گروه مهندسی خودرو دانشگاه علم 

و صنعت اعالم کرد: این موضوع پایه ای در علم دارد اما 
کاربرد روزمره نداشته و ضمانتی هم برای آن وجود ندارد؛ 
بنابراین به مردم توصیه می کنیم که به هیچ وجه گول این 
تبلیغات را نخورند. کسانی که ادعا می کنند خودروهای 
و  صنعتی  معتبر  مراجع  از  یک  هیچ  در  دارند،  آب سوز 
در  حتی  و  نگرفته اند  قرار  مطالعه  مورد  کشور،  رسمی 
کشورهای پیشرفته ای همچون آمریکا نیز نمونه خودروی 
آب سوز وجود ندارد. برای ما عجیب است که چگونه اجازه 

تبلیغات چنین ادعاهایی داده می شود!؟
به گفته امیرحسین کاکایی، جایگزین کردن سوخت با آب 

بعد از مدتی به تمام اجزای داخلی موتور و خودرو آسیب 
زده و باید مبلغ کالنی بیشتر از هزینه سوخت و بنزین، 

هزینه تعمیر خودرو کرده و حتی قید کل خودرو را زد.
خودرو  صنایع  مدیرکل   - مفیدی  سیدرضا  همچنین 
این  در   - تجارت  و  معدن  وزارت صنعت،   نیرومحرکه  و 
رابطه تاکید کرده بود که تاکنون هیچ مجوزی در خصوص 
نشده  صادر  آب سوز  خودروهای  تجهیزات  پیش فروش 
است. در این شرایط سازمان ملی استاندارد ایران نیز در 
در  مجوزی  هیچ  که  کرد  اعالم  ایسنا  پیگیری  به  پاسخ 
زمینه تجهیزات آب سوز کردن خودروها صادر نکرده است.

نظر خودروسازان درباره خودروی آب سوز!
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هالکت شروری که ۱۳ مامور نیروی 

انتظامی را به شهادت رسانده بود

فرمانده انتظامی استان کرمان از هالکت شرور سابقه داری خبر داد 
که در سال ۱۳۸۸، ۱۳ تن از ماموران نیروی انتظامی را به شهادت 

رسانده بود.
به گزارش خبرنگار گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان از کرمان، 
سردار عبدالرضا ناظری فرمانده انتظامی استان با اشاره به ۸ ماه کار 
شناسایی و کار اطالعاتی ماموران در قرارگاه عملیانی  ابوذر  اظهار 
توسط  فهرج   کویر  در   مسلح  اشرار  از  تن   ۲ پی هالکت  در  کرد: 
این  اجساد  شناسایی  جاری  ماه  آذر   ۷ در  کرمان  استان  تکاوران 

قاچاقچیان در دستور کار قرار گرفت.
او در ادامه گفت: با شناسایی اجساد این افراد مشخص شد، یکی از 
آن ها فردی به نام  ولی داد شه بخش  بوده که سال ۱۳۸۸ در کویر 
طبس با نیرو های فرماندهی انتظامی خراسان جنوبی زمانی که برای 
دستگیری قاچاقچیان در حال انجام ماموریت بودند، درگیر می شود.

فرمانده انتظامی استان بیان کرد: این شرور بی رحم ۱۳ تن از جان 
بر کفان نیروی انتظامی را به بی رحمانه ترین شکل در آن سال به 

شهادت می رساند.
 سردار ناظری بیان کرد: از دیگر شرارت های وی می توان به شهادت 
تعدادی از نیرو های سپاه در منطقه  کورین زاهدان ، حمل و توزیع 
مسلحانه مواد مخدر و انجام چندین فقره درگیری مسلحانه دیگر در 

کویر استان کرمان از سال ۱۳۸۸ تاکنون اشاره کرد.
او با اشاره به اینکه هالکت وی مورد تائید اداره کل اطالعات استان 
را در مردم  از رضایت  این شرور موجی  است، گفت: هالکت  کرمان 
منطقه به همراه داشت که امیدواریم مرهمی باشد، برای دل مادران 
و فرزندان شهیدانی که برای حفاظت از این مرز و بوم جان خود را 

نثار کردند.

سارقان احشام در دام پلیس چترود 

گرفتار شدند
احشام  گفت:سارقان  کرمان  شهرستان  انتظامی  فرماندهی  جانشین 
انتظامی  مأموران  عملیات  در  استان  غربی  شمال  شهرستان های 
گوسفند  راس   ۲۵ نیز  آن ها  مخفیگاه  در  و  دستگیر  چترود  بخش 

کشف شد.
به گزارش خبرنگار گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان، سرهنگ 
گفت:ماموران  کرمان  شهرستان  انتظامی  جانشین  کشاورزی،  علی 
انتظامی بخش چترود این فرماندهی با یکسری کار اطالعاتی از محل 
استان  از شهرستان های شمال غربی  تعدادی گوسفند که  نگهداری 

مورد سرقت قرار گرفته بودند آگاهی یافتند.
دستگاه  هماهنگی  با  انتظامی  مأموران  رابطه  همین  در  افزود:  او 
محل  از  بازرسی  در  شدند  موفق  پلیسی  عملیات  یک  در  قضایی 
نگهداری احشام ۲ سارق را دستگیر و ۲۵ راس گوسفند سرقتی را به 

ارزش بیش از ۶۲۰ میلیون ریال کشف کنند.
به  اشاره  با  پایان  در  کرمان  شهرستان  انتظامی  فرمانده  جانشین 
معرفی سارقان دستگیر شده به مرجع قضائی و تاکید بر لزوم توجه 
دامداران به توصیه های پلیس افزود: عدم توجه به توصیه های پلیس 
و کوتاهی در استفاده از وسایل حفاظتی برای نگهداری از احشام و 
نیز اعتماد بیش از حد به افراد ناشناس از عواملی است که زمینه ساز 
بروز سرقت از دامداری ها می باشد که الزم است شهروندان همواره در 
قرار  توجه  مورد  را  پلیس  توصیه های  سرقت،  از  پیشگیری  راستای 

دهند.

رکابزنان کرمانی در مسابقات دوچرخه سواری قهرمانی 
نوجوانان کشور در سمنان با کسب ۷ مدال رنگارنگ 

بر سکوی سوم رقابت ها ایستادند.
حسین اسالمی، رئیس هیات دوچرخه سواری استان 
های  استان  گروه  خبرنگار  با  گو  و  گفت  در  کرمان 
مسابقات  گفت:  کرمان،  از  جوان  خبرنگاران  باشگاه 
انتخابی  ـ  کشور  نوجوانان  قهرمانی  سواری  دوچرخه 
تیم ملی ۱۴ و ۱۵ آذر جاری به میزبانی سمنان در 

پیست دوچرخه سواری پارک سوکان برگزار شد.  
او افزود: در این رقابت ۱۳۰ دوچرخه سوار از ۲۲ استان 
کشور در ۴ رشته و ۴ گروه سنی نوجوانان با هم به 
کرمان  تیم  کرد:  تصریح  اسالمی  پرداختند.  رقابت 
متشکل از علی خدامی، محمد امین رحیم آبادی، بردیا 
خباززداه، رضا صادقی، ترک زاده و دباغ به نمایندگی 
از استان کرمان در این رقابت ها حضور یافت.  رئیس 

هیات دوچرخه سواری استان کرمان بیان داشت: در 
ترتیب  به  کرمان  و  اصفهان  لرستان،  تیم های  پایان، 

مقام های اول تا سوم را به خود اختصاص دادند.
و  کرد  اشاره  رقابت ها  این  انفرادی  نتایج  به  اسالمی 
گفت: در پایان این رقابت ها، علی خدامی یک طال 
و یک نقره، محمد امین رحیم آبادی دو نشان نقره و 
برنز و بردیا خباززداه دو نشان طال و یک نقره را به خود 

اختصاص دادند.
او با اعالم اینکه کمیته فنی فدراسیون دوچرخه سواری 
بر این رقابت ها نظارت داشت، افزود: بهترین های این 
رشته با انتخاب کمیته فنی فدراسیون به اردوی تیم 

ملی فراخوانده می شوند.
اسالمی تصریح کرد: مراسم اهدای مدال این رقابت ها با 
حضور خسرو قمری رئیس فدراسیون دوچرخه سواری 

ایران برگزار شد.

کرمان بر سکوی سوم مسابقات دوچرخه سواری نوجوانان کشورایستاد
خبر

اسکیت  آزاد  دستجات  قهرمانی  رقابت های 
با کسب دو  سرعت نوجوانان کشور در اصفهان 
گردن آویز طال و نقره برای اسکیت سوار کرمانی 

همراه بود.
امیررضا آشورماهانی، رئیس هیات اسکیت استان 
استان  گروه  خبرنگار  با  گو  و  گفت  در  کرمان 
گفت:  کرمان،  از  جوان  خبرنگاران  باشگاه  های 
رقابت های قهرمانی دستجات آزاد اسکیت سرعت 

با  بانوان  و  آقایان  بخش  دو  در  کشور  نوجوانان 
حضور اسکیت سوارانی از سراسر ایران  به مدت 

دو روز به میزبانی  استان اصفهان برگزار شد.
از  بیات  علی  محمد  و  آبادی  فتح  طا ها  افزود:  او 
شهرستان کرمان، امیرحسین سلطانی زنگی، میثم 
میرزایی، پارسا شیخ حسینی از شهرستان رفسنجان 
و علی عرشیا مظفری از شهرستان بم به نمایندگی از 

استان کرمان در این رقابت ها حضور یافتند.

آشورماهانی تصریح کرد: حسین صداقت زاده نیز 
از کرمان به عنوان داور و عادله ادب نژاد به عنوان 
اسکیت  آزاد  دستجات  مسابقات  فنی  مسئول 

سرعت کشور در این مسابقات حاضر شدند.
طا ها  ها،  رقابت  این  پایان  در  کرد:  بیان  او 
فتح آبادی، ورزشکار شایسته کرمانی، پس از یک 
رقابت سخت و نفس گیر با رقبای قدر خود موفق 
به کسب ۲ گردن آویز طال و نقره از این رویداد 

ورزشی شد.
آشورماهانی افزود: فتح آبادی در ماده ۱۰۰۰ متر با 
پشت سر گذاشتن کلیه رقبا به مدال طال و در 
ماده ۳۰۰ متر به گردن آویز نقره دست پیدا کرد 

تا بار دیگر برای استان خود افتخار آفرینی کند.
او این درخشش را به این ورزشکار با اخالق و آینده 
دار، مربی وی و خانواده اش تبریک گفت و برایش 

آرزوی موفقیت کرد.

فوتبال  برتر  لیگ  های  رقابت  نهم  هفته  پایان  در 
استان کرمان، تیم خیریه مشیز کرمان با پیروزی مقابل 

شهرداری کرمان همچنان صدرنشین باقی ماند.
باشگاه خبرنگاران  استان های  به گزارش خبرنگار گروه 
جوان از کرمان، در چارچوب رقابت های هفته نهم لیگ 
برتر فوتبال استان کرمان، یادواره شهدای عرصه نظم و 
امنیت، دربی کرمان بین تیم های خیریه مشیز کرمان و 

شهرداری این شهر برگزار شد.
این دیدار با برد تیم مشیز همراه بود که با این پیروزی 
این تیم در مجموع با کسب ۲۳ امتیاز کماکان در صدر 

لیگ برتر فوتبال استان باقی ماند.
تیم  مصاف  به  جیرفت  در  نیز  شهربابک   شقایق  تیم 
جیرفتی  تیم  بر  دو  بر  سه  نتیجه  با  و  رفت  دقیانوس 

غلبه کرد.
در این دیدار که با کوبل داوری از بم قضاوت شد، مهدی 
شقایق  برای  نادی  حامد  و  طهماسبی  حسین  ایزدی، 

گلزنی کردند.
شقایق با این پیروزی ۱۸ امتیازی شد و همچنان بعد از 
بندی  تیم خیریه مشیز کرمان در رده دوم جدول رده 

مسابقات لیگ برتر فوتبال استان کرمان قرار دارد.
گل  بدون  تساوی  کسب  با  نیز  بروات  شهرداری  تیم 
امتیازی   ۱۶ سیرجان  شهر  نجف  شهرداری  تیم  مقابل 
شد و رده سوم جدول رده بندی لیگ برتر فوتبال استان 

را به خود اختصاص داد.
نتایج هفته نهم مسابقات لیگ برتر فوتبال استان کرمان 

یادواره شهدای عرصه نظم و امنیت بدین ترتیب است:
دقیانوس جیرفت ۲ - شقایق شهر بابک ۳
منتخب عنبرآباد ۳ - آبی پوشان کهنوج ۰
شهرداری ریگان ۱ - شهدای سیریززرند ۱

شهرداری بروات ۰ - شهرداری نجف شهر ۰
سالله نرماشیر ۱ - شهید زحمتکشان جیرفت ۰

شهرداری کرمان ۱ - خیریه مشیزکرمان ۲

نخستین دوره مسابقات آزاد قهرمانی استان اسکای 
رانینگ با معرفی برترین ها در کرمان به کار خود پایان 

داد.
عبدالرضا ابراهیمی، رئیس هیات کوهنوردی شهرستان 
های  استان  گروه  خبرنگار  با  گو  و  گفت  در  کرمان 
نخستین  گفت:  کرمان،  از  جوان  خبرنگاران  باشگاه 
با  دوره مسابقات آزاد قهرمانی استان اسکای رانینگ 
حضور ۲۹ شرکت کننده از جنب آتش نشانی واقع در 
جنگل قائم کرمان به مسافت ۱۲ کیلومتر تا کوه های 

صاحب الزمان برگزار شد.
 او با اعالم اینکه این رویداد بزرگ با قضاوت ۳۲ داور 
انجام شد، افزود: در پایان این رقابت ها در بخش آقایان، 
علی نخعی، محمد توکلی و احد ریحانی بر سکو های 

اول تا سوم ایستادند.
 ابراهیمی تصریح کرد: در بخش بانوان نیز اسما بیگ 
زاده، زینب یوسفی پور و فردوس رضایی به مقام های 

اول تا سوم دست یافتند.
هیئت  همت  به  رقابت ها  این  اینکه  به  اشاره  با  او   
داشت:  بیان  برگزار شد،  کوهنوردی شهرستان کرمان 
مرادی  حضور  با  رقابت ها  این  اختتامیه  مراسم  در 
جوانان،  و  ورزش  کل  اداره  ورزش  امور  توسعه  معاون 
شهرداری  اجتماعی  ـ  فرهنگی  معاونت  جهانشاهی 
جوانان  و  ورزش  اداره  سرپرست  زاده  رفیع  کرمان، 
شهرستان کرمان و ایرانمنش رئیس هیئت کوهنوردی 
استان از نفرات برتر تجلیل شد.  اسکای رانینگ که 
است  شده  ترجمه  فارسی  به  کوهستان  دوی  نام  به 
یکی از رشته های ورزشی است که بیشتر فعالیت های 
آن در فضای آزادی است که در حوزه های کوهستان 

جای بگیرد.
 از آنجایی که این ورزش از طبیعت نشأت می گیرد لذا 
مسافتی را از روستا یا شهر به سوی قله در کمترین 

زمان ممکن طی می کنند.

اسکیت سوار کرمانی قهرمان و نایب قهرمان رقابت های کشوری شد

پایان مسابقات اسکای رانینگ در کرمان خیریه مشیز صدرنشین لیگ برتر فوتبال استان شد

آگهی تحدید حدود اختصاصی 
 437/.4 مساحت  به  اصلی   -  2523 از  فرعی   1 پالک  دارای  بابخانه  یک  ششدانگ  چون 
مترمربع واقع در بخش 23 کرمان به آدرس: شهداد خیابان امام زاده زید کوچه 4 درب سوم مورد تقاضای 
شماره  به  شهداد  ثبت  اختالف  حل  هیئت  رای  باستناد  حسین  فرزند  شهدادی  علیپور  اکبر  علی  آقای 
تعیین تکلیف  قانون  ماده 3  قرار گرفته و آگهی موضوع  نامبرده  مالکیت  92000632-1392/09/19 در 
وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی و ماده 13- آئین نامه قانون ثبت منتشر و در موعد 
به تحدید حدود دارد لذا حسب درخواست مورخه 98/08/22  نیاز  مقرر مورد واخواهی قرار نگرفته و 
مالک بدین وسیله آگهی تحدید حدود آن باستناد تبصره ماده 13 قانون مزبور منتشر و عملیات تحدیدی 
آن از ساعت 10 صبح روز دوشنبه مورخ 98/10/09 شروع و بعمل خواهد آمد لذا به مالک یا مالکین 
امالک مجاور رقبه مزبور اخطار می گردد که در موعد مقرر در این اعالم به محل وقوع ملک حاضر و 
در صورت عدم مراجعه مجاورین عملیات تحدیدی با معرفی مالک انجام و چنانچه کسی از مجاورین بر 
حدود و حقوق ارتفاقی آن اعتراض داشته باشد بر طبق ماده 20 قانون ثبت و ماده 86 ـ اصالحی آئین نامه 
قانون ثبت پس از تنظیم صورتمجلس تحدیدی اعتراض خود را کتبا به این اداره اعالم و ظرف مدت 30 
روز دادخواست به مراجع ذیصالح قضائی تقدیم نماید و گواهی دادخواست به این اداره ارائه نماید و پس 

از گذشت مهلت یاد شده هیچگونه ادعایی مسموع نخواهد بود. تاریخ انتشار: 1398/09/17
1282 م/الف

قلیان؛
نقطه شروع 

اعتیاد !
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   درادامه بخشی از سوابق فرشید فالح برای توجه عموم منتشر می شود:
  معاون اجرایي بنیاد فرهنگي وهنري بین المللي امام رضا )ع(وابسته به  وزارت فرهنگ 

و ارشاد اسالمي
  مشاور استاندار  و مدیر كل حوزه استانداری كرمان ) در دوره آقاي رزم حسیني(

  مدیركل فرهنگ و ارشاد اسالمي استان كرمان) در دوره وزارت جناب آقاي علي 
جنتي(

  معاون اداره كل فرهنگ و ارشاد اسالمي خراسان رضوي )در دوره  مدیر كلي جناب 
آقاي سید جواد جعفري(

  سرپرست  ادارات فرهنگ و ارشاد اسالمي  شهرستان هاي كرمان، بافت و بردسیر
 كارمند نمونه ملي و استاني در اوایل دهه هشتاد در زمان مدیریت در اداره فرهنگ 

و ارشاد اسالمی شهرستان كرمان

بیانیه فرشید فالح به بهانه ثبت نام وی برای شرکت در انتخابات مجلس شورای اسالمی از حوزه کرمان و راور؛

جوانگرایی، استفاده از تکنولوژی روز و برچیدن بساط چاپلوسی
با توكل بر الطاف خفيه الهي  و استمداد از عنايت حضرت 

علي ابن موسي الرضا )ع (
و خاطره  ياد  وگراميداشت   راحل  امام   روح  به  درود  با 
شهداي  نازنين كرمان و شهرستان راور  كه در راه پايداري 

انقالب اسالمي  اولين شهيد استان را تقديم كرده اند  
و  نمايندگان  و  داوطلبان  همه  به  احترام   اداي  ضمن 
مسئوالني كه براي شهر كرمان و شهرستان هاي  كرمان و 
راور  خدمت كرده اند و با درك شرايط كنوني  كه  كارزار 
اقتصادي  عليه كشور  به روزهاي  سرنوشت ساز و حساس  
خود رسيده است  داوطلبي خود را براي يازدهمين دوره 

مجلس شوراي اسالمي اعالم مي نمايم.
به  نمايندگي  دوره  اين  براي   اينجانب  هاي  برنامه  اهم 
شرح ذيل است كه البته شرح هر بخش از آنها در خالل 
انتخابيه  به استحضار مردم شريف حوزه  انتخابات  فرايند  

خواهد رسيد:
الف(جوان گرايي....در بيانيه گام دوم انقالب مقام معظم 
رهبري  بحث اصلي بر محور جوانان انقالبي متمركز شده 

است.
اكنون كه انقالب به دهه چهارم خود رسيده است ضرورت 
دارد شعار توجه به جوانان را كنار گذاشت و عمال كارها را 

به جوانان سپرد.
شعار وقتي ارزش دارد كه رويكرد و رفتار  بر اساس آن 

تنظيم گردد.
ب(تالش براي رشد فضايل اخالقي  و  فرهنگ عمومي. باور 
دارم  بدون  وجدان كاري، وفاي به عهد، انضباط اجتماعي 
،اصالح سبك زندگي و تغيير الگوهاي مصرف،هيچ اصالح  

اقتصادي و توسعه اي  نيز به بار نمي نشيند.
هدف  و آرمان انقالب اسالمي اصالح فرهنگ جامعه بوده 
است كه به رغم همه تالش ها و جان فشاني ها  متاسفانه 
جامعه  يك  مناسب  جايگاه  به  فرهنگي   هاي  در شاخص 
اسالمي نرسيده ايم و نهادهاي فرهنگي يا بي خاصيت شده 

اند و يا به كلي تعطيل.
باور دارم راستگويي  زمينه  توسعه  و اقتصاد است و بدون 

آن جامعه در هيچ زمينه اي موفق نخواهد بود.
ج(توجه به تكنولوژي هاي جديد.

به  زمينه   اكنون  به تالش هاي  صورت گرفته  توجه  با 
كارگيري علوم روز و تكنولوژي در همه عرصه هاي زندگي 

احساس مي شود.
محدوديت  هيچ  الكترونيك   دولت  اجراي  براي  اكنون  
كاغذي  هاي  نامه  هنوز  ولي  ندارد   كشوروجود  در  فني 

شريان حياتي ادارات دولتي هستند.
در كشاورزي با علوم روز بازدهي محصوالت  ده ها برابر  
قابل افزايش است و  آبياري هاي مدرن ده ها سال است 
كه در دنيا  استفاده مي شوند ولي كشت و آبياري سنتي  

بهره وري در كشور را فاجعه بار كرده است.
همين  بر  اوضاع  نيز  زندگي  ديگر  هاي  بخش  همه  در 

منوال است و بايد  نهضت بهره وري بيشتر  با استفاده از 
تكنولوژي هاي روز با قوت جريان پيدا كند.

د(در جامعه ما نشاط اجتماعي  ،مشاركت  ،سرزندگي و 
احساس رضايت  از وضعيت  زندگي  شرايط مطلوبي ندارند.  
طفلی به نام شادی، ديريست گم شده ست/ با چشم های 
ازو  كس  هر  آرزو/  باالی  به  بلند  گيسويی  با  براق/  روشن 

نشانی دارد ما را كند خبر
يك سو خليج فارس / سوی دگر خزر

محمد رضا شفيعی كدكنی
ح:توجه به صنعت گردشگري  به عنوان راه نجات اقتصاد 
توليد  و تجارت  و گردشگري  سر فصل حيات  اقتصادي 
يك جامعه  هستند. در هر يك از اين مقوله  ها توجه به 
مزيت اقتصادي  نقشي اساسي در نتيجه  كار بر عهده دارد.

جاذبه  هزاران  با  كهن  تاريخ  از  برخوردار  كرمان  در 
يك  گردشگري  اجتماعي  و  طبيعي  و  تاريخي  گردشگري 
گردشگري  من  اعتقاد  به  است.  اقتصادي  مهم   مزيت 
تقويت بخش  با  و  استان محسوب شود  توسعه  بايد محور 
فراهم  استان  اقتصادي  رشد  زمينه  عرصه  اين  خصوصي 

گردد.
مقابله  براي  سيستمي  فساد  با  مبارزه  و  و:پاكدستي 
همه  و  ما  دوران  ويروس خطرناك   كه  اقتصادي  فساد  با 
كشور هاي در حال توسعه است اول بايد خود افراد مدعي 
مبارزه  با فساد و جايگاه نظارت مصون سازي  شود.شفاف 
سازي قوانين وحذف رانت اطالعاتي ،حمايت از گردش آزاد 
اطالعات ،برخورد با مفسدين اقتصادي از جمله اولويت هاي 

كشور و مورد تقاضاي مردم است.

و  راور  و  كرمان  شهرستان  ناتمام  هاي  پروژه  ز:اتمام 
پيگيري اجراي مصوبات گذشته در سال هاي  قبل  پروژه 
هاي عمراني متعددي  آغاز شده است كه به داليل گوناگون 
نيمه تمام رها شده اند. طرح هاي تامين آب از مهمترين 
آنهاست. با فوريت تمام بايد موانع اجرايي اين قبيل پروژه 
تومان  ميلياردها  كه  چرا  برسد  اتمام  به  كار  و  برطرف  ها 

سرمايه مردم در زير خاك مانده است.
ح:ساماندهي مهاجران افغان. به رغم شعارها و  بيان مكرر 
مشكل  هنوز  هيچ اثري از ساماندهي اتباع و مهاجران در 

شهر مالحظه نمي شود.
هر كه بخواهد مي آيد و هر كه بخواهد مي رود.

اين وضع قابل قبول مردم كرمان نيست و بايد براي آن 
راهي يافت. به عمل كار برآيد به سخنراني نيست.

ط:مقررات زدايي و تسهيل مسايل قانوني براي همه بخش 
ها به ويژه شرايط كسب و كار.

شناخت   راه  متناقض   بعضا  و  پيچيده  و  متنوع  مقررات 
قانون و  نيز اجراي آن را سخت كرده است. قانون نويسي 
براي تسهيل زندگي اجتماعي آغاز شده  و كالف پيچيده 
مقررات همه اقدامات را سخت و كند كرده است. ضرورت  
دارد مقررات زائد حذف و قوانين  مهم  شفاف و صريح و 
هدف  يك  عنوان  به  بايد  مهم  رويكرد  اين  و  باشند  گويا 

هميشگي  در همه شئون قانون گذاري لحاظ شود.
ي:توجه به نخبگان و ايجاد كارگروه هاي تصميم سازي و 
پرهيز از اظهار نظر و تصميم گيري در حوزه اي كه در آن 

تخصص و سابقه و اطالعات ندارم.
هيچ فردي امروزه نمي تواند  در همه حوزه هاي كاري 

متخصص  باشد  و  در همه زمينه ها نظر بدهد و متاسفانه 
و  ها  حيطه  همه  در  سخنراني  و  نظر  اظهار  ما  كشور  در 
چاپلوسي  از مسئول بي اطالعي كه نادانسته  نظر مي دهد 
توامان كشور را از خرد جمعي  و استفاده از نظر متخصصان 
تصميم  و  مشورتي  ساختارهاي  بايد  است.  كرده  محروم 

سازي را قانوني و نهادينه كرد و تصميم گيري عالمانه و با 
مشورت را احيا كرد.

رويكردها  اين   اجراي  و  توفيق خدمت  منان  خداوند  از 
را خواهانم. 

فرشيد فالح آبان٩٨

سيد حسين مرعشی هفته گذشته در گفتگويی 
اخير  اوضاع  و  انتخابات  درباره  »خبرآنالين«  با 
نياز  ما  كرد:  آغاز  اينگونه  را  خود  سخنان  كشور 
و  برسانيم  مقبوليت  به  را  مشروعيت  كه  داريم 
جمهوری اسالمی را بازسازی كنيم، ما الزم داريم 
كه به جای اينكه از افراد دفاع كنيم، افراد را فدای 
كشور كنيم ولی جناح های كشور را حفظ كنيم، 
نمی شود  با يك جناح  و  است  كشور سه جناحی 
عرصه  در  بايد  اصولگرايان  كرد،  اداره  را  كشور 
ايران باشند، اصالح طلبان هم بايد باشند  سياسی 
و نيروهای انقالبی و ارزشی هم باشند. قرار نيست 
نه  و  اصولگرايان  نه  توانايی  و  ارزش و خاصيت  از 
اصالح طلبان كم شود. به نظر من اگر می خواهد 
اتفاقی بيفتد بايد تاكيد بشود و پيام های روشن و 

مثبتی بيايد كه همه بروند و ثبت نام كنند.
منتقد  حتما  ما  گفت:  مرعشی  سيدحسين 
تصميمات غلط دولت در مورد بنزين هستيم، سر 
دولت هم داد می زنيم، چه اشكالی دارد؟ برای ما 
اصل، افراد نيستند، ما عاشق چشم و ابروی آقای 
روحانی يا عاشق چشم و ابروی رحمانی فضلی يا 
اطالعات  وزير  علوی  آقای  ابروی  و  چشم  عاشق 
مردم  و  اسالم  ابروی  و  چشم  عاشق  ما  نيستيم؛ 

هستيم.
بايد گفت كه حوادث  اخير  با حوادث  رابطه  در 
خود  تحليل  مهم  می دهند،  رخ  شيرين  يا  تلخ 
حادثه نيست، مهم درس گرفتن از حوادث است. 
اولين  كرد؛  روشن  را  نكته  چند  اخير  حوادث 
اصال  گانه كشور  قوای سه  اينكه مسئوالن  مساله  

از واقعيت های جامعه ايران و آنچه كه زير پوست 
بود  كشور  حاشيه ای  مناطق  و  روستاها  و  شهرها 
چنين  يك  اگر  حتما  نداشتند.  درستی  اطالع 
حوادثی را پيش بينی می كردند چنين تصميمی را 
نداشتن يك تحليل  و  آگاهی  نا  اتخاذ نمی كردند. 
آقای  به  ما  دسترسی  بود.  بارز  خيلی  روشن، 
قدسی  كه  رئيس جمهور  آقای  است،  جهانگيری 
هستند و در دسترس نيستند ولی آقای جهانگيری 
و  می كردند  برگزار  كه  كارشناسی  جلسات  در 
كه  جلسه ای  هر  در  می كردند،  دعوت  هم  را  من 
بنزين مطرح می شد من می گفتم كه حتی  بحث 
به  دست  مطلقا  هم  بودجه  كسر  تامين  هدف  با 
كه  می زدند  ديگری  حرف  يك  آنها  نزنيد،  بنزين 
آن هم در همين اعتراضات باطل شد و آن اينكه 
جامعه  ضعيف  طبقات  به  ميخواهيم  ما  می گفتند 
كه در اثر فشارهايی كه از سال گذشته به آنها وارد 
سازگار  مخارجشان  با  درآمدهايشان  و  است  شده 
نيست يك يارانه بدهيم و اين يارانه را می خواهيم 
از افزايش نرخ بنزين تامين كنيم يعنی از طبقات 
مرفه بگيريم و به طبقات ضعيف بدهيم؛ اتفاقا همه 
برای حاشيه شهرها  بنزين  نرخ  افزايش  اين  فشار 
بود يعنی دقيقا برعكس نظر سران قوا بود، معلوم 
تهران  شهر  شمال  در  اگر  بنزين  مصرف  كه  شد 
و..  قدس  شهر  و  شهريار  در  است  دور  دور  برای 
برای كاسبی است، اينها مسافركش هستند و با اين 
بنزين زندگی می كنند. اين عدم شناخت از جامعه 

خيلی مساله مهمی است.
با كشورهای  بايد چه  زود  يا  دير  ما  اينكه  ديگر 

گو  و  پای گفت  دورتر  با كشورهای  و چه  منطقه 
بنشينيم، اين گفت و گو بايد از موضع قدرت باشد، 
هرچه  ما  كه  است  اين  مهمترينش  قدرت  موضع 
و  مشروعيت  گرفتيم  فاصله   ٩۶ دی  حوادث  از 
بنزين  به  پس  است،  كرده  پيدا  افزايش  قدرتمان 
به يك حوادثی بشود  اين منجر  اگر  نزنيد،  دست 
آينده  مذاكرات  در  را  كشور  پشتوانه  شد،  كه 
ايران  اين مهمترين مساله آينده  تضعيف می كند. 
و  ندارد  را  اين  از  مهمتر  مساله  ايران  اصال  است، 
موضع قدرت بايد به سمت مصالحه برود و اين االن 

ضعيف شده است.
نكته سوم اينكه؛ به تازگی مقام معظم رهبری در 
پاسخ به نامه آقای علی شمخانی، دبير شورای عالی 
بر ضرورت  آن،  مفاد  با  موافقت  امنيت ملی ضمن 
رفتار همراه با رافت اسالمی با معترضان آسيب ديده 
كه  همانطور  داشته اند.  تاكيد  بازداشت شدگان  و 
حمايت ايشان در روز يكشنبه از تصميم سران قوا، 
كشور  امنيت  و  ثبات  مديريت  برای  فصل الخطابی 
گزارش  به  رهبری  موقع  به  و  شايسته  پاسخ  شد، 
آقای شمخانی هم فصل نوينی را در فضای سياسی 
اقداماتی  مجموعه  و  زد  رقم  ايران  اجتماعی  و 
شود  انجام  رهبری  فرمان  دنبال  به  است  قرار  كه 
حوادث  آالم  و  دردها  از  مهمی  بخش  می تواند 
ناگوار هفته های اخير را جبران كند. من به عنوان 
سخنگوی كارگزاران و يك ايرانی از اين اقدام سريع 

و به موقع مقام معظم رهبری تشكر می كنم.
فرصت  رو  پيش  انتخابات  جز  ما  گويم  می  من 
مشكالت  اين  بتوانيم  اينكه  برای  نداريم  ديگری 

وضعيت  نداريم؛  ديگری  امكان  كنيم.  ترميم  را 
فقط  انتخابات  اين  در  است؟  چگونه  انتخابات 
به  يا  دارند  محدوديت  كه  نيستند  اصالح طلبان 
حاشيه می روند، اصولگرايان هم به حاشيه می روند، 
برای نمونه نيامدن آقای علی الريجانی در انتخابات، 
تا  می گيرند  ارزشی  نيروهای  قم  در  كه  تصميمی 
علی الريجانی را حمايت نكنند، معنيش اين است 
اصالح طلبان  مشكل  همان  به  هم  اصولگرايان  كه 

دچار شده اند.
را  در قديم وقتی شما می خواستيد يك لشكری 
طوری  كه  می كرديد  سعی  حتما  كنيد  مديريت 
با هم حركت كنند،  تا همه جناح ها  حركت كنيد 
اگر بخشی از لشكر جلو می افتاد شما دچار خسارت 
اينطور  ارزشی  دوستان  اين  به  من  می شديد، 
شما  ارزشی  برادران  محترم،  آقايان  كه  می گويم 

ارزشی تر از ما، شما انقالبی تر از ما، شما وفادارتر 
تنهايی  به  شما  آيا  ولی  نظام،  و  انقالب  به  ما  از 
در  را  مردم  و  كنيد  مديريت  را  ايران  می توانيد 
صحنه نگه داريد؟ حتما پاسخش منفی است. اگر 
در مديران عالی رتبه نظام جمهوری اسالمی حرف 
ما بتواند منتشر شود و پيام ما منتقل شود، پيام ما 
اين است كه بايد بين اين سه بخش لشكر سياسی 
ايران يك فراگيری و يك دعوت عام صورت بگيرد، 
كانديد  الريجانی  آقای  و  بنشينيم  كه  نمی شود 
اين  باشند،  نداشته  كانديدا  اصالح طلبان  يا  نباشد 

يك سم مهلك برای فضای سياسی ايران است.
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عبور  و  می گويم  طنز  به  را  نكته ای  يك   **
در  نژاد،  احمدی  آقای  دولت  در  زمانی  می كنم، 
به  مشترك  صورت  به  باهنر  آقای  با  كه  انجمنی 

كه  شد  قرار   ، داريم  كرمان  توسعه  انجمن  اسم 
سمينار توسعه ای در كرمان برگزار كنيم، از فحوای 
صحبت اينها معلوم شد كه من نبايد آنجا سخنرانی 
كنم، من وقتی فهميدم گفتم كه برای من برنامه 
كی  را  سمينار  گفتند  شد،  استقبال  كه  نگذاريد 
برگزار كنيم؟ گفتم عجله كنيد، گفتند چرا عجله 
ديگر  كه  می رويم  سمتی  به  داريم  گفتم  كنيم؟ 
باهنر هم نمی تواند صحبت كند. ما بايد تالشمان را 
بكنيم؛» به راه باديه رفتن به از نشستن باطل، اگر 
مراد نيابم به قدر ُوسع بكوشم«. ما به اين مملكت 
وفادار هستيم، من خدمت شما به طور قاطع عرض 
ميكنم كه آينده ايران، آينده فرزندان من و شما، 
انقالبی و خط  به معنی  آينده اسالم  آينده شيعه، 
با  اسالمی  جمهوری  كه  ندارد  راهی  هيچ  امامش 
يك مدار متعادلی كه حداقل ۶۰ تا ۶۵ درصد مردم 
ايران آن را قبول دارند، حركت بكند، هيچ راهی جز 
به  ايران  از  به اسم دفاع  اينكه عده ای  نداريم.  اين 
دنبال براندازی و انحالل جمهوری اسالمی هستند 
نمی دانند كه بعد از آن چه خطراتی ايران را تهديد 

می كند.
در  حضورمان  و  می كنيم  را  تالشمان  تمام  ما   
صحنه برای مردم است. هيچ راهی نداريم جز اينكه 
با  كنيم  دعوت  ميانه روی  به  را  اسالمی  جمهوری 
ايران  مردم  درصد   ۶۵ تا   ۶۰ كه  فرمانی  حركت 
در  و  بماند  پايدار  اسالمی  جمهوری  و  بپسندند 
سايه جمهوری اسالمی هركسی تالش كند و افكار 
خودش را پياده كند، ارزشی ها هم تالش كنند تا 

نيرويشان را اضافه كنند.
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