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پل زندگی

صفحه  سوم 

استاندار کرمان خطاب به مسئوالن:
از کوچکترین اقدامی که باعث شبهه  

در سالمت انتخابات می شود،دوری کنید
متن در صفحه دوم

متن در صفحه هشتم

اپلیکیشن فصل زندگی

 طرح برتر جشنواره رضوی شد
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سخنگوی سازمان غذا و دارو تاکید کرد:

فروشگاه ها فرآورده های

 غذایی را فقط از شرکت های 

مجاز تحویل بگیرند

روایت »کرمان امروز« از وضعیت نابسامان حمل و نقل ریلی در استان و درخواست نمایندگان مجلس برای بهسازی خطوط ریلی؛

متن کامل در صفحه سوم

مـــعضل ریل های چهل سالـــه
  به رغم وجود ظرفیت های معدنی و صنعتی در استان متاسفانه عقب ماندگی راه آهن و فرسودگی ریل ها در استان کرمان موجب هدر رفت بودجه ای شده است که باید صرف توسعه 
و پیشرفت استان شود. مشکل بودجه در تجهیز و یا مناسب سازی و بهسازی خطوط ریلی کرمان که حاال به یک مساله مهم و حیاتی تبدیل شده حتی صدای نمایندگان مردم کرمان در مجلس 
شورای اسالمی را نیز درآورده است. بازسازی خطوط ریلی و بهبود شرایط حمل و نقل و ایجاد خط دوم ریلی استان از جمله درخواست های نمایندگان استان از مدیرعامل راه آهن است که 

چندی پیش در یک نشست مطرح شد و باید در انتظار بود و دید که آیا در این زمینه پاسخی دریافت می شود یا اینکه....

WWW.KERMANEMROOZ.COM

صفحات ششم و هفتم 

  مهلت ۳ هفته ای برای تکمیل شبکه ملی اطالعات
  آزمایش »دی ان ای« برای افشای راز خیانت

  سقوط کودک ١١ساله سیریزی در چاه
  جیرفت فاتح مسابقات کاراته قهرمانی استان شد

  سارق سابقه دار طالجات از طریق سامانه مها دستگیر شد

اخبار ایران، جهان و حوادث:

جریمه وام های 

زیر ۱۰۰میلیون

 بخشیده شد

 صفحه  ششم
روایت »کرمان امروز« از وضعیت 

پروازهای استان کرمان که

 معضالت اقتصادی 

بسیاری به وجود آورده است:

 رئیس پلیس راهور مرکز استان کرمان:

قانون گریزها  بدانند 

همه مسیرها کنترل می شود  

چرا بن بست 
شدیم؟

نوشتاری درباره اشک دم مشک شاه عباس!

روزان هم 

۲

آگهی مناقصه عمومی
 یک مرحله ای
 )نوبت دوم(

دانشگاه علوم پزشکی کرمان

متن در صفحه دوم 

دعوت به همکاری 
گروه صنایع سیمان کرمان در نظر دارد یک نفر همکار )ترجیحا آقا( را در قالب مصاحبه حضوری با شرایط ذیل دعوت به 

همکاری نماید:
شرایط: دارا بودن 

-مدرک کارشناس حسابداری )گرایش حسابداری صنعتی(     - سابقه کار مفید باالی 5 سال در کارخانجات تولیدی و صنعتی 
-کارت پایان خدمت یا معافیت کفالت -مدرک ترجیحا از دانشگاه های معتبر دولتی  -حداکثر سن 30 سال 

متقاضیان گرامی درخواست کتبی، نشانی و تلفن تماس خود را همراه با رزومه کاری، یک قطعه عکس 4*3 یک برگ تصویر 
از تمام صفحات شناسنامه، کارت ملی و مدرک تحصیلی را تا پایان وقت اداری 98/9/30 به نشانی اینترنتی ذیل ارسال نمایند. 

jazb@kcig.ir : نشانی اینترنتی

آگهی مناقصه عمومی )نوبت اول(   آگهی مزایده
مناقصه گزار: شرکت معادن زغالسنگ کرمان  موضوع مناقصه: انجام امور تنظیف، نگهداری فضای سبز و خدمات فنی و آبرسانی اداره مرکزی و کوی شرکت.

مهلت دریافت اسناد: از تاریخ نشر آگهی لغایت مورخ 98/10/04   
محل دریافت اسناد: بلوار شهید آیت اهلل صدوقی - شرکت معادن زغالسنگ کرمان - امور قراردادها سرکار خانم خراسانی 

تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار:  مبلغ 750/000/000 ریال 
تاریخ تحویل پاکتها : مورخ 98/10/14  تاریخ گشایش پاکتها: مورخه 98/10/15 

مبلغ خرید اسناد: 200/000 ریال به حساب 31482107 بانک رفاه شعبه شهید صدوقی 
ضمنا این آگهی در سایت www.coal.kr.ir در دسترس می باشد. تلفن تماس: 03432117726

شرکت معادن زغالسنگ کرمان
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اخبار استان

در  مردم  نقش  کرمان  امام جمعه  و  استان  در  فقیه  ولی  نماینده 
خنثی سازی فتنه اخیر را اساسی و تاثیرگذار دانست و بیان کرد: 
به صورت  مسئوالن  باید  اکنون  و  کردند  ایفا  را  خود  نقش  مردم 
قیمت   بنزین،  قیمت  افزایش  از  نگذارند پس  و  کار کنند  جهادی 

سایرکاالها به صورت کاذب افزایش یابد.
حجت االسالم »حسن علیدادی  سلیمانی« در شورای اداری استان 

کرمان گفت: در متون دینی و نگاه اجتماعی مردم برای ما بسیار 
مهم هستند و جایگاه مردم در روایت تا آنجا باال رفته که امام صادق 
من  خانواده  مردم  است:  فرموده  بزرگ  »خداوند  می فرمایند  )ع( 
هستند، پس محبوب ترین آنها پیش من کسانی هستند که نسبت 

به مردم مهربانتر باشند و در تأمین نیازهایشان کوشاتر باشند«.
وی نقش مردم در رکاب امام راحل در پیروزی انقالب اسالمی را 
اساسی و بی نظیر دانست و بیان کرد: به مردم باید خدمت رسانی 
کرد. در اتفاقات اخیر؛ بحث اصالح قیمت سوخت، سران قوا به این 
شاهد  متاسفانه  اما  یابد  افزایش  بنزین  قیمت  که  رسیدند  نتیجه 
افزایش قیمت برخی کاالها به  صورت کاذب هستیم که از مسئوالن 
کاالها  قیمت  بر  ای  ویژه  نظارت  خواهیم  می  کشوری  و  استانی 

داشته باشند تا حقی از مردم اجحاف نشود.
امام جمعه کرمان نقش مردم در خنثی سازی فتنه اخیر را اساسی 
و  ایفا کردند  را  بیان کرد: مردم نقش خود  و  تاثیرگذار دانست  و 
اکنون باید مسئولین به صورت جهادی کار کنند و نگذارند پس از 
افزایش  به صورت کاذب  قیمت  سایرکاالها  بنزین،  قیمت  افزایش 

یابد.
وی با اشاره به انتخابات یازدهمین دوره مجلس شورای اسالمی در 
اسفندماه سال جاری عنوان کرد: تعدادی احساس وظیفه کردند و 
در مهلت قانونی این انتخابات ثبت نام کردند و پس از ثبت نام احراز 
صالحیت این افراد شروع شده است تا پس از اعالم صالحیت ها به 

رقابت سالم بپردازند.
نماینده ولی فقیه در استان کرمان عنوان کرد: هر کسی که تایید 
صالحیت شد حق تبلیغ سالم را دارد و می تواند خود را در معرض 
می  را  هشدار  این  کاندیداها  همه  به  اما  دهد  قرار  مردم  انتخاب 
دهیم که به هیچ عنوان حق تخریب ندارند و نباید فضای کشور 
باید همه  ناسالم سوق دهند بلکه  را به سمت دو قطبی و رقابت 

کاندیداها در چهارچوب اخالقی رفتار کنند.
وی بیان کرد: دشمن همواره به دنبال آن است که به جمهوری 
اسالمی ایران به هر نحوی ضربه ای وارد کند به طور مثال در چند 
داخل  در  اعتراضات  کوچکترین  تا  بوده  آن  دنبال  به  اخیر  سال 
ناامن  را  تبدیل کنند و کشور  به یک آشوب و درگیری  را  کشور 
مدنظر  باید  دارند  اعتراض  که  افرادی  و  خواص  لذا  دهند،  جلوه 
داشته باشند که هر اعتراض جنبه داخلی و خارجی دارد به طوی که 
کشورهای خارجی سعی می کنند این اعتراض را از مسیر خودش 
و در جهان  نبوده  ما  این مهم فقط مختص کشور  و  خارج کنند 
در  به وضوح  توان  را می  آن  نمونه های  و  دارد  اسالم هم وجود 

کشورهای اسالمی مشاهده کرد.
به  سخن  همراهی  و  همدلی  از  علیدادی سلیمانی  حجت االسالم 
باشیم  قانع  قانون  چهارچوب  در  ما  اگر  کرد:  بیان  و  آورد  میان 
نمی افتد و شاهد خالف وحدت  اتفاقی  دیگر در رده مسئولیت ها 

در بیرون نخواهیم بود

نماینده ولی فقیه در استان کرمان :

کاندیداها به هیچ عنوان حق تخریب یکدیگر را ندارند  

خبر
رئیس مدیریت و برنامه ریزی استان 

خبرداد: 

ایجاد منطقه ویژه علم و فناوری
 جنوب شرق در کرمان

 
رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان کرمان گفت:پیشنهاد ایجاد منطقه 
ویژه علم و فناوری در جنوبشرق کشور را داریم تا استان کرمان در این زمینه 

پیشتاز باشد.
به گزارش خبرنگار مهر، جعفر رودری در جلسه ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی 
استان کرمان اظهار کرد: ۱۱ برنامه ملی به تصویب ستاد اقتصاد مقاومتی رسیده 
تا مراتب اجرای آن را طی کنیم که در حال حاضر همزمان با تدوین اجرا دنبال 
می شود و اگر تا پایان سال بتوانیم برنامه ها را تسهیل کنیم، امکان ادامه آن 

در سال های بعد خواهد بود.
اقتصاد  مردمی کردن  فرآیند  در  نقش مهمی  اقتصادی  معین های  افزود:  وی 
برنامه های  اجرای  و هم  توسعه  در مدیریت  غیردولتی هم  و مشارکت بخش 

توسعه ایفا می کنند.
کرد:  تصریح  شهربابک  شهرستان  اقتصادی  معین  فعالیت  به  اشاره  با  رودری 
بالغ بر  دو هزار و ۲۰۰ میلیارد  با اعتباری  ایران ۱۱ پروژه  شرکت ملی مس 
تومان و اشتغال دو هزار و ۸۰۰ نفر را در این شهرستان هدفگذاری کرده که با 
توجه به ارائه برنامه های سه ساله معین های اقتصادی استان، پایان برنامه معین 

اقتصادی شهربابک سال ۹۹ خواهد بود.
رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان کرمان در ادامه با اشاره به رویکرد 
برنامه های اقتصاد مقاومتی بیان کرد: دانش اصلی ترین منبع ثروت در حال 
حاضر است لذا رویکرد اصلی برنامه های معین های اقتصادی براساس برنامه 

های دانش بنیانی خواهد بود.
وی افزود: سه چهارم ثروت کشورهای با درآمد باال در دنیا، سرمایه انسانی است 
که به عنوان ارزش مهارت، تجارب و تالش انجام شده از سوی جمعیت شاغل 
کارکنان، سرمایه اجتماعی و شاخص های حکمرانی مطلوب عنوان شده است.

رودری با بیان اینکه جمهوری اسالمی ایران جایگاه شانزدهم تولید علم در دنیا 
را به خود اختصاص داده اما جایگاه خوبی در کاربردی کردن علم ندارد و این 
استان دنبال شود، تصریح کرد: پیشنهاد  و  اقتصاد کشور  باید در  مسئله مهم 
ایجاد منطقه ویژه علم و فناوری در جنوبشرق کشور را داریم تا استان کرمان 

در این زمینه پیشتاز باشد.

 رئیس پلیس راهور مرکز استان کرمان:

قانون گریزها بدانند همه مسیرها 
کنترل می شود  

رئیس پلیس راهور مرکز استان کرمان گفت: تمامی سطح معابر شهر کرمان به 
دوربین های پایش تصویری مجهز شده است.

تمامی سطح  کرد:  اظهار  مهر  با خبرنگار  گفتگو  در  سرهنگ مسعود محسنی 
معابر شهر کرمان به دوربین های پایش تصویری مجهز شده است.

وی با اشاره به کنترل سرعت وسایل نقلیه پیش از رسیدن خودرو به دوربین 
و در هنگام عبور از آن، افزود: همچنین سرعت خودروها با محاسبه فاصله بین 
دو دوربین بررسی می شود و چنانچه سرعت از حد مجاز بیشتر باشد اعمال 

قانون انجام می شود.
سرهنگ محسنی عنوان کرد: این اقدام در راستای ایمنی و کاهش آمار کشته ها 

و مجروحان ناشی از تصادفات و حتی تصادفات خسارتی است.
رئیس پلیس راهور مرکز استان کرمان بیان کرد: اغلب افراد جامعه از قوانین 
قانون گریز هستند بدانند همه مسیرها  اندکی که  اما تعداد  تبعیت می کنند 
امنیت  و  ایمنی  حفظ  به  شایانی  کمک  ها  سیستم  این  و  شود  می  کنترل 

اجتماعی می کند.
وی با تاکید بر اینکه تمامی تخلفات رانندگی توسط این دوربین ها ثبت می 
شود، افزود: در شرف این هستیم که پیامک تخلفاتی که از طریق این دوربین 

ها ثبت می شود برای مالک خودرو ارسال شود.

سخنگوی سازمان غذا و دارو تاکید کرد:

فروشگاه ها فرآورده های غذایی را فقط

 از شرکت های مجاز تحویل بگیرند
های  فروشگاه  با  رعایت،  عدم  در صورت  گفت:  دارو  و  غذا  سازمان  سخنگوی 
و  رسمی  غیر  های  کننده  توزیع  از  را  خود  اقالم  که  ای  کننده  عرضه 

غیرمجاز تهیه کنند برخورد قانونی خواهد شد.
کیانوش  کرمان،دکتر  پزشکی  علوم  دانشگاه  عمومی  روابط  گزارش  به 
مواد  فروشگاه های  کلیه  گفت:  دارو  و  غذا  سازمان  سخنگوی  جهانپور، 
غذایی موظف هستند محصوالت و فرآورده های غذایی را از شرکت های 
پخش مجاز و رسمی تحویل بگیرند و در صورت تحویل اقالم از پخش 

کننده های غیرمجاز، در مقابل پیامدهای آن مسوول خواهند بود.
 دکتر جهانپور افزود: در مورد مشاهده جسم خارجی از جمله قرص و 
کپسول در تعدادی از بسته های فرآورده های غذایی از جمله ویفر، کیک 
و ... در برخی مناطق جنوبی کشور بررسی های همکاران ما حاکیست 
موضوع به هیچ وجه به سطح تولید و پخش کالن مرتبط نبوده و موارد 
گزارش شده  یا  مشاهده  عرضه  در سطح  مشکوکی  به صورت  احتمالی 
است که به نظر می رسد موضوعی فراتر از حوزه سالمت بوده و حتی می 

تواند ابعاد انتظامی، سیاسی و امنیتی داشته باشد.
گزارش  که  مواردی  در  خارجی  اجسام  جاگذاری  نحوه  داد:  ادامه  وی   
شده است آنهم در تعدادی از محصوالت منسوب به بیش از ۱۲ شرکت 
مختلف، مشخصا در نواحی خاصی از نوار ساحلی جنوب کشور، ارتباطی 
به خطوط تولید و کارخانجات صنایع غذایی نداشته و به احتمال قوی 
افرادی با انگیزه های خاص در سطح عرضه مداخالتی داشته اند و اولین 
اقدام در این زمینه رهگیری مسیر پخش این موارد هست که می تواند 

عامل یا عاملین را مشخص نماید .
به همه  این راستا موکدا  تاکید کرد: در   سخنگوی سازمان غذا و دارو 
و  توزیع  های  شرکت  از  اجناس  تامین  لزوم  غذایی  مواد  فروشگاه های 
پخش مجاز، رسمی و شناسنامه دار مواد غذایی توصیه می شود و در 
با فروشگاه های عرضه کننده ای که اقالم خود را  صورت عدم رعایت، 
قانونی  برخورد  تهیه کنند  و غیرمجاز  توزیع کننده های غیر رسمی  از 

خواهد شد.

به همت جوان کرمانی؛

اپلیکیشن فصل زندگی، طرح برتر جشنواره رضوی شد
جوان کرمانی با »طرح اپلیکیشن فصل زندگی« در نخستین جشنواره 
ملی خانواده رضوی در محور رسانه و فناوری مورد تجلیل قرار گرفت.

رامین عبدلی، دبیر مؤسسه مردم نهاد کلبه آسمانی استان کرمان در 
 ، باشگاه خبرنگاران جوان   استان های  با خبرنگار گروه  گو  و  گفت 
گفت: بنده با طرح و ایده اپلیکیشن فصل زندگی به عنوان تنها کرمانی 
حاضر در نخستین جشنواره ملی خانواده رضوی، جزو ۲ طرح برتر در 

بخش رسانه و فناوری مورد تجلیل قرار گرفتم.
ملی  بنیاد  طرف  از  روز  دو  مدت  به  جشنواره  این  اینکه  اعالم  با  او 
خانواده، آستان قدس رضوی در بنیاد پژوهش های اسالمی شهر مشهد 
 ۴۰۰ بررسی  با  رضوی  خانواده  جشنواره  افزود:  شد،  برگزار  مقدس 
طرح و تجربه موفق ارائه شده و تایید ۸۰ طرح و تجربه موفق توسط 

کمیته داوری )متشکل از حقوقدانان، اعضای هیئت علمی دانشگاه های 
کشوری( انجام شد.

 عبدلی تصریح کرد: اپلیکیشن فصل زندگی از بین ۸۰ طرح و تجربه 
برتر، در بخش  ایده و تجربه موفق  شرکت کننده در کشور، جزو ۲ 

رسانه و فناوری مورد تجلیل قرار گرفت.
محور  شامل  بخش   ۵ در  را  رضوی  خانواده  جشنواره  محور های  او 
و  »آموزش  اجتماعی«،  »مشارکت  همسرگزینی«،  و  »همسریابی 
و  دانست  فناوری«  و  »رسانه  و  حمایت«  و  »توانمندی  پژوهش«، 
بیان داشت: »طرح اپلیکیشن فصل زندگی«، »طرح باشگاه فرهنگی 
»تجربه  ریحانه«،  بخش   khamenei.ir موفق  »تجربه  گلخانه«، 
»تجربه  و   »۵ شبکه  گردیم  برمی  خانه  به  تلویزیونی  برنامه  موفق 

موفق برنامه تلویزیونی دعوت شبکه یک سیما« از جمله ی طرح ها 
و تجربه های موفق راه یافته به دور نهایی در محور رسانه و فناوری 

بودند.
 عبدلی افزود: در نهایت، در محور رسانه و فناوری از »طرح اپلیکیشن 
فصل زندگی« و »تجربه موفق برنامه تلویزیونی به خانه برمی گردیم 

شبکه ۵« تجلیل شد.
به  آگاهانه  ازدواج  هدف  با  زندگی  فصل  اپلیکیشن  اندازی  راه  از  او 
زودی در سطح استان خبر داد و تصریح کرد: بدین ترتیب جوانان با 
استفاده از آن می توانند به صورت رایگان از خدمات مشاوره آنالین و 
آفالین قبل از ازدواج در هر جا که هستند استفاده کرده و در واقع 

آگاهانه ازدواج کنند.

استاندار کرمان با تاکید بر اینکه انتخابات باعث انسجام ملی و نشاط 
اجتماعی در جامعه خواهد شد، توصیه کرد: مردم باید از این حق خود 
استفاده کرده و در انتخابات شرکت کنند. این مشارکت به معنای این 
پیام  مردم  مشارکت  بلکه  باشند  انتخابات  به  راغب  مردم  که  نیست 

پشتیبانی و حمایت آنها از نظام را خواهد داشت.
ما  گفت:  کرمان  استان  اداری  شورای  در  فدایی«  »محمدجواد  دکتر 
مسئوالن در کارها و تصمیماتی که در زندگی مردم تاثیر می گذارد، باید 
باشیم. در برخی موارد  را داشته  بررسی های همه جانبه  نهایت دقت و 
تصمیمی می گیریم که تصور داریم،تصمیم درستی است اما ممکن است 
آن تصمیم درست نبوده و حتی ضد خدمت باشد و بیشترین ضرر در 

این مواقع رخ می دهد.
وی با اشاره به اینکه چون فکر می کنیم، فکر درستی انجام می دهیم اما 
درست نیست هم به خودمان و هم به جامعه ضرر خواهیم رساند، بیان 
کرد: به طورمثال در انتخابات شاید کاری انجام دهیم که تصور می کنیم 

کار درستی بوده اما ممکن است، کار درستی نباشد.
استاندار کرمان استعانت از خدا، مشورت و حرکت در چهارچوب قانون 
را از راهکارهای کمتر شدن خطاها برشمرد و در ادامه با اشاره به سفر 
این  اظهار کرد: خوشبختانه در  استان کرمان  به  اخیر رییس جمهوری 
سفر پروژه های بسیار خوبی در سطح استان کرمان به بهره برداری رسید 

و نیاز است پروژه های جدید دیگری برای استان کرمان تعریف کنیم.
وی در بخش دیگری از صحبت های خود، انتخابات مجلس در سال جاری 
را یک اتفاق بزرگ برای کشور دانست و بیان کرد: سالمت انتخابات امری 
بسیار مهم در برگزاری انتخابات است و باید در انتخابات به گونه ای رفتار 
شود که هیچ خدشه ای به اصل انتخابات وارد نشود و از همه مسئوالن 
امر می خواهیم از کوچکترین اقدامی که ممکن است باعث شبهه  در عدم 

سالمت انتخابات شود،دوری کنند.
فدایی با تاکید بر اینکه انتخابات باعث انسجام ملی و نشاط اجتماعی در 
جامعه خواهد شد، توصیه کرد: مردم باید از این حق خود استفاده کرده 
و در انتخابات شرکت کنند. این مشارکت به معنای این نیست که مردم 
پیام پشتیبانی و حمایت  بلکه مشارکت مردم  باشند  انتخابات  به  راغب 

آنها از نظام را خواهد داشت.
به  اشاره  با  پایان  در  کرمان  استان  در  دولت  اجرایی  مقام  ترین  عالی 
سال  در  کرمان  استان  عشایر  و ۲۰۰ شهید  هزار  یک  یادواره  برگزاری 
جاری عنوان کرد: مسئولین برای برگزاری این یادواره همکاری الزم را 
داشته باشند تا حداقل تشکری از این قشر زحمت کش و ارزشمند شود؛ 
اتفاق سینمایی بزرگی در استان در آینده نزدیک رخ خواهد  همچنین 
داد و ساخت سریال »سلمان فارسی« در استان کرمان کلید زده خواهد 
شد که از همه مسئولین استانی می خواهیم همکاری الزم را انجام دهند.

استاندار کرمان خطاب به مسئوالن:

از کوچکترین اقدامی که باعث شبهه  در سالمت انتخابات می شود،دوری کنید 

 دستگاه مناقصه گزار دانشگاه علوم پزشکی کرمان

شماره مناقصه : 6۹/۱۰/۱۰/۹۸  الف( امور خدمات عمومی مرکز آموزشی و درمانی
افضلی پور

 موضوع مناقصه

 برآورد یکساله الف( مبلغ برآورد: ۸۹/۵۰۲/6۴۸/۴۲۰ ریال
تضمین شرکت در مناقصه الف( مبلغ تضمین: 3/7۵۸/۰۵۲/۹6۸ ریال

 نوع تضمین شرکت در مناقصه: واریز نقدی / ضمانتنامه بانکی

الف( سامانه تدارکات الکترونیکی دولت www.setadiran.ir به شماره فراخوان 
http://iets.mporg.ir ۲۰۹۸۰۹۱۰۵۵۰۰۰۰۰6 ب( پایگاه ملی مناقصات

دریافت اسناد:
از تاریخ درج فراخوان لغایت ساعت 3۰: ۱۴ 

روز پنجشنبه مورخ ۹۸/۹/۲۸

 محل تسلیم فقط پاکت الف: کرمان - ابتدای جاده هفت باغ علوی ، معاونت غذا و دارو ، اداره
 حراست

آخرین مهلت تحویل پیشنهادها: 
ساعت 3۰: ۱۴ روز دوشنبه مورخ ۹۸/۱۰/۹

 جلسه توجیهی در ساعت ۱۰ روز سه شنبه مورخ ۹۸/۱۰/3 در محل امور اداری مرکز آموزشی
.درمانی افضلی پور برگزار خواهد شد

بازگشایی پیشنهادها : 
در ساعت 3۰: ۱۴ روز سه شنبه مورخ ۹۸/۱۰/۱۰

روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی کرمان )هزینه درج آگهی برعهده برنده مناقصه می باشد(.  ۱۰۵۵ م/الف

آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای )نوبت دوم( واکسینه ۲۰۰ هزار 
راس دام 

شهربابک در طرح تب برفکی
رئیس شبکه دامپزشکی شهرستان شهربابک گفت: در اجرای فاز 
واکسیناسیون تب برفکی در شهربابک بیش از ۲۰۰ هزار راس دام 

سبک واکسینه می شود.
با  گفتگو  در  شهربابک  دامپزشکی  شبکه  رئیس  اسدی  مجید 
بیان  با   ، جوان   خبرنگاران  باشگاه  های  استان  گروه  خبرنگار 
اینکه عملیات واکسیناسیون دام های کوچک علیه تب برفکی در 
سراسر شهرستان آغاز شده است گفت: بیماری تب برفکی عالئمی 
ایجاد  و  پا  و  دست  دهان،  تاول  درجه،   ۴۰ باالی  تب  همچون: 
شکاف در سم، بی حالی و کاهش شیردهی در دام ها را به دنبال 

دارد.
او با اشاره به خطرات ناشی از حمل و نقل غیر مجاز دام زنده بدون 
داشتن گواهی بهداشتی حمل، از دامداران، چوبداران، واسطه ها و 
فعاالن در این حوزه درخواست کرد، به منظور جلوگیری از خطر 
ها،  دام  جابجایی  برای  شهربابک،  در  برفکی  تب  بیماری  اشاعه 
ضمن مراجعه به دامپزشکی نسبت به اخذ گواهی بهداشتی حمل 
اجرای  در  را  دام های سبک شهرستان  تعداد  اسدی  کنند.  اقدام 
از ۲۰۰ هزار راس اعالم کرد  فاز واکسیناسیون تب برفکی بیش 
دامپزشکی  واکسیناسیون  اکیپ های  با  دامداران  داشت:  اظهار  و 
این  در  سوال  گونه  هر  جهت  و  باشند  داشته  را  الزم  همکاری 

خصوص با شماره تلفن 3۴۱۱۲۰3۴ تماس بگیرند.
اهدای خون سالم، اهدای زندگی 
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افرادموفقچهکارهاییرامتفاوتانجاممیدهند؟
بخش اول

سرویس اجتماعی کرمان امروز

شاید شما هم کسانی را بشناسید که در هر کاری که انجام می دهند 
موفق اند و انگار موفقیت، اتفاقی پیوسته در زندگی آنهاست. حتما تعجب 
از جنبه های زندگی خود مرتبا  افراد در خیلی  این  کرده اید که چطور 
موفق می شوند. همه ی ما نمونه هایی از افراد بینهایت موفق در ذهن خود 
داریم که تحسین شان می کنیم. اما واقعا این افراد چه می کنند و چه چیز 

خارق العاده ای در موردشان وجود دارد؟
اگر داستان زندگی، مصاحبه ها و کتاب های افراد موفق را خوانده باشید 
می دانید که بیشتر این افراد، موفق به دنیا نیامده اند؛ بلکه به موفقیت 
فهمیده اند چه  اشخاص،  این  واقع  در  داده اند.  ادامه  را  آن  و  رسیده اند 
چیزی آن ها را به سمت استفاده از بیشترین پتانسیل شان سوق می دهد. 
ما به شما می گوییم افراد موفق چه کار هایی را متفاوت با بقیه مردم انجام 

می دهند؛ کار هایی که ما هم می توانیم آن ها را تقلید کنیم.
افراد موفق، هدف های خود را هوشمندانه، انتخاب و دنبال می کنند

نه  دارند،  سر  در  واقعی  هدف های  آن ها  هستند.  هدفمند  موفق،  افراد   
چرا  و  هستند  چه  دنبال  به  می دانند  موفق  افراد  نیافتنی.  دست  رویا هایی 
و  انتخاب  منطقی  و  هوشمندانه  را  خود  اهداف  آن ها  می جنگند.  آن  برای 
دنبال می کنند. هدف های هوشمندانه، هدف هایی خاص، قابل سنجش، دست 
دقیق تر  را  منظور  اینکه  برای  هستند.  موعددار  و  شرایط  با  مرتبط  یافتنی، 

متوجه شوید، ویژگی های یک هدف هوشمندانه را توضیح می دهیم:
خاص بودن

مثال یک هدف کلی می تواند این باشد که »اندامت را متناسب کن!«. 
اما یک هدف خاص می تواند این باشد که »عضو یک باشگاه ورزشی بشو 
و به مدت ۵۲ هفته سه روز در هفته تمرین و ورزش کن!«. یک هدف 
خاص، خیلی دست یافتنی تر و قابل اجراتر است، زیرا پارامتر ها و الزامات 

در آن تعریف و مشخص شده اند.
قابل سنجش بودن

منطقی  سیستم  یک  باید  هدف  یک  پیشرفت  میزان  سنجیدن  برای 
سنجش  قابل  هدف تان  شوید  متوجه  اینکه  برای  باشد.  داشته  وجود 
نیاز  زمان  چقدر  بپرسید:  این  مانند  سوال هایی  خودتان  از  نه  یا  است 

به  فهمید  کجا خواهم  از  هزینه خواهد شد؟  به طور کل چقدر  دارم؟ 
هدفم رسیده ام؟ و .... وقتی شما پیشرفت تان را اندازه گیری می کنید و 
می سنجید، روال کار حفظ می شود، به موقع عمل می کنید و شعف و 
لذت ناشی از دست آورد را که به شما انگیزه می دهد به تالش های تان 

ادامه دهید، تجربه و احساس خواهید کرد.
دست یافتنی بودن

انجامش  به  قادر  باید  هم  باشد،  یافتنی  اینکه دست  برای  یک هدف 
باشید و هم باید اراده اش را پیدا کنید. به عبارتی دیگر، هدف باید واقع 
گرایانه باشد. سوال بزرگی که اینجا مطرح می شود این است: این هدف 

چگونه باید به دست بیاید؟
مرتبط با شرایط بودن

مرتبط با شرایط بودن یک هدف، تکیه بر اهمیت انتخاب هدفی دارد 
که با موقعیت و شرایط موجود، متناسب و مهم باشد. مثال اگر هدف یک 
با قیمت  تا قبل از سال نو، ظروفی را  اینترنتی این باشد که  رستوران 
مناسب به فروش برساند، شاید این هدف دست یافتنی، قابل سنجش 
اگر  اما  است.  کار  و  کسب  این  فعالیت  با  بی ارتباط  اما  باشد،  خاص  و 
هدف این رستوران اینترنتی، رساندن سفارش ها، با کیفیت عالی و در 

سریع ترین زمان ممکن به مشتریان باشد، مرتبط خواهد بود.
موعد دار بودن

یک هدف باید دارای چارچوب زمانی بخصوصی باشد، یعنی مشخص 
به یک ضرب  بودن  متعهد  انجام شود.  باید  مدتی  در عرض چه  کنید 
االجل کمک تان می کند روی تالش های تان برای تکمیل هدف متمرکز 
شوید. این قسمت از معیار های یک هدف هوشمندانه، قرار است جلوی 
ندهد  اجازه  و  بگیرد  را  به سمت هدف  در مسیر تالش  تعلل کردن ها 

حواس پرت کن های روزانه، توجه شما را از هدف تان برگردانند.
وقتی اهداف هوشمندانه را که واقعا برای تان مهم اند شناسایی کردید، 
اکنون  را جستجو کنید.  آن ها  به  راه های رسیدن  پیدا می کنید  انگیزه 
و  هستید  الزم  مهارت های  و  توانمندی ها  و  نگرش  به  مجهز  شما 
می توانید تقریبا به هر هدفی که تعیین کرده اید برسید، به این شرط که 
قدم های تان را نیز هوشمندانه بردارید و چارچوب زمانی برای خود در 
نظر بگیرید که به شما فرصت برداشتن این قدم ها را بدهد. هدف هایی 
که زمانی دور از دسترس به نظر می رسیدند، در نهایت به شما نزدیک تر 
و دست یافتنی تر می شوند، نه به این دلیل که کوچک و بی ارزش شده اند 
بلکه به این علت که شما رشد کرده اید و قابل انطباق تر با آن ها شده اید.

افراد موفق، قاطعانه و فوری عمل می کنند
متاسفانه تعداد کمی از افراد به موفقیت هایی می رسند که رویای آن را در 
سر داشته اند و این تنها یک دلیل دارد: آن ها هرگز دست به عمل نمی زنند!

رشد  هستید.  رشد  حال  در  که  نیست  معنی  این  به  دانش  فراگیری 
زمانی روی می دهد که دانش شما و چیز هایی که یاد گرفته اید، نحوه ی 
زندگی تان را تغییر دهد. خیلی از افراد در توهم و ابهام زندگی می کنند. 
این افراد در واقع زندگی نمی کنند، بلکه فقط عمر خود را می گذرانند، 
زیرا هرگز دست به اقدام الزم برای عملی کردن دانش خود نمی زنند تا 

رویایی را به واقعیت تبدیل کنند.
فیزیک  در  را  تان   PhD و  باشید  داشته  باالیی   IQ نمی کند  فرقی 
کوانتوم گرفته باشید، شما نمی توانید بدون اینکه دست به عمل بزنید، 
بدانید  اینکه  کنید.  پیشرفت  واقعی  دنیای  در  و  دهید  تغییر  را  چیزی 
چطور کاری را انجام دهید و اینکه واقعا کاری را انجام دهید، بسیار با 
هم متفاوت اند. دانش و هوش، هر دو بدون عمل، بی ارزش اند، به همین 
سادگی! موفقیت از همان لحظه ای شروع می شود که تصمیم می گیرید 
به دنبال رویاهای تان غرق  ِ رفتن  کاری بکنید و خودتان را در فرایند 

می کنید. پس تصمیم بگیرید و دست به عمل بزنید.
 افراد موفق، بر کارآمد بودن تمرکز می کنند، نه بر پُرمشغله بودن

مشغله داشتن، اغلب شکلی از تنبلی ذهنی است. آدم هایی که سرشان 
شلوغ است لزوما موفق نیستند. الزم است هوشمندانه تر کار کنید، نه 
پُرمشغله  افراد  تعداد  بیندازید؛  اطراف تان  به  نگاهی  کافیست  سخت تر. 

خیلی بیشتر از افراد کارآمد و موفق است.
دیروقت  تا  روز ها  بیشتر  و  عجله اند  حال  در  همیشه  پُرمشغله  افراد 
این طرف و آن طرف می دوند. آن ها سر کار می روند، در انواع و اقسام 
کنفرانس ها و جلسات شرکت می کنند و به ندرت وقت دارند به خانواده ی 
خود برسند و معموال هم کم می خوابند. برنامه ی کاری این افراد پُر است 
و همین به آن ها حس مهم بودن می دهد، اما همه ی این ها خیاالت است! 
افراد پُرمشغله مانند همستر هایی روی یک چرخ در حال دویدن هستند.

آرام باشید، نفس بکشید و هدف ها و مسئولیت های تان را مرور کنید. 
و  دهید  انجام  کار  یک  زمان  هر  دهید.  قرار  الویت  در  را  مهم ترین ها 
به  دوباره  و  بکنید  کوتاهی  استراحت  نپردازید.  کار  چند  به  همزمان 
کارتان برگردید. همیشه یادتان باشد، نتیجه مهم تر از زمانی است که 

برای رسیدن به آن صرف می کنید...
 ادامه دارد...

یادداشت های 
گاه و بی گاه

پیری
بعد از مدت ها به هم رسیدیم از دوران جوانی همدیگر را 
ندیده بودیم. با تعجب به هم نگاه کردیم و او به من گفت 
چرا موهایت سفید شده است!؟ عینک روی چشمانت چه 
کرده  مجهز  سمعک  سیستم  به  را  گوشهایت  کند؟  می 
ای؟ دندانهایت هم که عاریه ای است! عصای دستت می 
گوید که دیگر پاهایت توان راه رفتن ندارد! من هم همان 
در  را  او  لرزان  دستی  با  دیدم  می  او  در  که  را  مشخصات 
راه  در  که  است  بهایی  اینها  همه  گفتم  و  گرفتم  آغوش 
عاشقی می دهم تا به وصال یار برسیم و قتی به خدمت او 
رسیدیم او با بخشش بی حد و حسابش همه را یک جا و 

جاودانه به ما باز می گرداند.

بهقلممحمدجواد
ایرانمنش

پل 
زندگی

از کاه کوه می سازم اگر با من نباشی 
از  که  نپیچد  سرزمینم  در  هایت  حرف  آهنگ  و 
زندگی فقط تو را خواسته ام و به احترامت همیشه 
در هوای آرزو ایستاده ام. به راستی که زندگی به 
جز با هم بودن انسانها چه معنایی دارد؟ تمام علوم 
انسانی و غیرانسانی به سمتی می رود که زنجیره ی 
طاقت  تو  بی  باشد.  داشته  بیشتری  استحکام  انسانی 
به  را  خواستنت  هم  باز  اما  ندارم  را  ها  رنج  برخی 
از  نباشم.  برای آرزوهایت  مانعی  تا  لب نمی آورم 
خواستنت دلسرد نشده ام اما برخی مسائل را باید به 
تاخیر انداخت تا مگر بعضی یاران بال و پر گرفته به 
اوج برسند. کوتاه آمده ام که تو پرواز کنی که تو 
آغاز کنی اما اگر مال من نباشی از کاه کوه می سازم 
و در آتش دردهایم به سوختن تن می سپارم اگر در 
خیالم باشی بی وقفه ترانه باران می شوم و نگاهت 
می کنم. من مطیع قانون زندگی و دلسپردگی ام اما 
بر می  تو دست  از  هدفم خوشبختی توست گاهی 
اما من  آزادانه در آرزوهایت غرق شوی  دارم که 
برای زنده ماندن چاره ای جز خواستنت ندارم زیرا 
نقطه ی اتصال من به جهان هستی. بی گمان تو را از 
نسل آفتاب آفریده اند که گرمای زندگی ام شده 
ای هم در خیال وهم در واقعیت. اگر با من نباشی 
کوچکی  اندوه  تو  نداشتن  زیرا  میرم  می  روز  هر 
نیست یک روز در نگاهت شکوفا شدم و امروز به 
هر دری می زنم که در خیالت غرق باشم در مرور 

لبخندت جان بگیرم و طلوع را تجربه کنم.
به تو که هیچ 

به دلت حق می دهم 
که برای رد شدن از زندگی پل باشم 
ولی با من ادامه بده مسیر خواستن را 

بهقلم
مهنازسعید

روایت»کرمانامروز«ازوضعیتنابسامانحملونقلریلیدراستانودرخواستنمایندگانمجلسبرایبهسازیخطوطریلی؛

مـــعضل ریل های چهل سالـــه

اشاره:
حمل و نقل ریلی از جمله بخش های زیر بنایی اقتصاد 
است که فرآیند توسعه اقتصادی را تحت تاثیر قرار داده 
و  اقتصادی  توسعه  کلید  و  بازرگانی  مبادالت  اساس  و 
اجتماعی است. این مهم برای استانی همچون کرمان که 
دارای زمینه های سرمایه گذاری در بخش های صنعت 
نقش کلیدی  یابد که  اهمیت می  آنقدر  است  و معدن 
می  چندان  دو  استان  این  برای  را  ریلی  نقل  و  حمل 
کند. اما به رغم وجود ظرفیت های معدنی و صنعتی در 
استان متاسفانه عقب ماندگی راه آهن در استان کرمان 
است.  شده  استان  عمرانی  بودجه  رفت  هدر  موجب 
مشکل بودجه در تجهیز و یا مناسب سازی و بهسازی 
خطوط ریلی کرمان که حاال به یک مساله مهم و حیاتی 
در  کرمان  مردم  نمایندگان  صدای  حتی  شده  تبدیل 

مجلس را نیز درآورده است. 
محمد رضا پور ابراهیمی وضعیت خطوط ریلی استان 
را قابل قبول نمی داند و دغدغه نمایندگان را بازسازی 
برای استان  خطوط ریلی و بهبود شرایط حمل و نقل 
کرمان عنوان می کند. محمد مهدی زاهدی نیز توجه به 
توسعه صنایع و معادن استان، لزوم توسعه خطوط ریلی 
را ضروری ذکر می کند  و می گوید باید  به فکر ایجاد 
خط دوم ریلی استان باشیم. در همین زمینه گزارشی 

تهیه شده که در ادامه  قابل مطالعه است.
اهمیت راه آهن در توسعه و رونق اقتصادی

در جهان امروز، حمل و نقل ریلی از جمله بخش های 
را  اقتصادی  توسعه  فرآیند  که  است  اقتصاد  بنایی  زیر 
تحت تاثیر قرار داده و اساس مبادالت بازرگانی و کلید 
متخصصان  بعضی  است.  اجتماعی  و  اقتصادی  توسعه 
بخش  در  کارآیی  بین  که  باورند  این   بر  نقل  و  حمل 
حمل و نقل و کارآیی عمومی اقتصاد و رشد اقتصادی، 
رابطه ای مستقیم وجود دارد و حمل و نقل را واسطه 
و  بازرگانی  صنعتی،  کشاورزی،  های  فعالیت  میان 

خدماتی در سطح ملی و بین المللی می دانند.
حمل و نقل ریلی در استان کرمان

بسیاری از شهروندان کرمانی و یا مسافران سفر با قطار 
را به دلیل امنیت سفر به عنوان گزینه نخست انتخاب 
می کنند. این در حالی است که بخشی از خطوط ریلی 
در محدوده حوزه کرمان و حتی در منطقه ای بین زرند 
می  ساعت  در  کیلومتر   30 به  قطارها  سرعت  بافق  تا 
رسد که کندی حرکت قطار مسافران را به شدت آزار 
داده و به نوعی اجحاف در حق مردم است. در خطوط 
و  شود  می  دیده  مشکل  این  نیز  تهران  کرمان-  ریلی 
وجود ریل های قطار با قدمت بیش از 40 سال در مسیر 
کرملن -یزد منجر به اسباب زحمت  برای مسافران می 
شدن  طوالنی  عمده  دلیل  کارشناسان  گفته  به  شود. 
مسافرت با قطار در استان کرمان وجود همین ریل های 

بی کیفیت است که سرعت قطار را از 1۲0 کیلومتر گاه 
تا 80 کیلومتر کاهش می دهد.

وضعیت خطوط ریلی استان  قابل قبول نیست
مشکل بودجه در تجهیز و یا مناسب سازی و بهسازی 
خطوط ریلی کرمان که حاال به یک مساله مهم و حیاتی 
در  کرمان  مردم  نمایندگان  صدای  حتی  شده  تبدیل 

مجلس را نیز درآورده است. 
محمد رضا پور ابراهیمی وضعیت خطوط ریلی استان 
را قابل قبول ندانست. او که در نشست بررسی مشکالت 
ریلی استان که با حضور مدیر عامل راه آهن جمهوری 
ترین  افزود: مهم  برگزار شد، سخن می گفت،  اسالمی 
سرعت،  تا  است   کرمان  ریلی  خطوط  بازسازی  الویت 

ایمنی و کیفیت این خطوط نیز ارتقا یابد.
نماینده مردم کرمان و راور در مجلس شورای اسالمی 
حمل و نقل مسافر را یکی از دغدغه ها عنوان و تقاضای 
و  تهران  کرمان-  جدید  خط  و  مسافری  خط  افزایش 

کرمان-مشهد را مطرح کرد و گفت: با توجه به افزایش 
قیمت بلیط های هوایی درخواست ریلی بیشتر می شود 

لذا درخواست می کنم به این تقاضا رسیدگی شود.
 وی گفت: موضوع بعدی واگن حمل بار است که از 
قطار زاهدان-تهران استفاده می شود که درخواست دارم 

این مشکل حل شود.
به  زرند  دشتخاِک  مسیر  درباره  پورابراهیمی  دکتر   
راور که حدود 40 کیلومتر است؛ گفت: قبل از انقالب 
زیرسازی ریلی آن انجام شده و می تواند فوالد راور را به 
زرند وصل کند که درخواست داریم این مسیر مطالعه 
شود زیرا با توجه به دو پروژه مهم صنعتی راور )فوالد 
کمک  ظرفیت  این  شدن  عملیاتی  الستیک(  روکش  و 

خوبی است.
باید به فکر ایجاد خط دوم ریلی باشیم

صنایع  توسعه  به  توجه  با  نیز  زاهدی  مهدی  محمد 
ضروری  را  ریلی  خطوط  توسعه  لزوم  استان،  معادن  و 

دانست و گفته است باید  به فکر ایجاد خط دوم ریلی 
استان باشیم.

محمدمهدی زاهدی اظهار کرد: ایجاد یک خط ریلی 
راور  تاسیس کارخانه فوالد  به  با توجه  راور،  بدر  فرعی 
برای سهولت در امر جابجایی بار و مسافر ضروری است.
نماینده مردم کرمان و راور در مجلس عنوان کرد: از 
دولت می خواهیم آنچه در قانون پیش بینی شده را اجرا 
کند، نیم درصد از درآمد نفت را در توسعه خطوط ریلی 
سرمایه گذاری کند که این امر تاکنون محقق نشده است.
لزوم  استان،  معادن  و  صنایع  توسعه  به  توجه  با  وی 
توسعه خطوط ریلی را ضروری دانست و افزود: باید به 

فکر ایجاد خط دوم ریلی استان باشیم.
و  اداری  ساختمان  توسعه  اینکه  بر  تأکید  با  زاهدی 
ایستگاه راه آهن مطالبه جدی ما است، خاطرنشان کرد: 
مالیاتی که از شرکت های مسافربری اخذ می شود باعث 

کاهش سطح خدمات خواهد شد.
و  شهرسازی  و  راه  وزیر  از  کرد:  خاطرنشان  وی 
سریعتر  هرچه  داریم  درخواست  آهن  راه  مدیرعامل 
نسبت به رفع مشکالت خط ریلی مسیر کرمان - تهران 
و به ویژه تکمیل مراحل بازسازی خط ریلی فرسوده در 

مسیر کرمان- یزد اقدام کند.
ترمیم خطوط ریلی کرمان نیاز به کار جهادی دارد

بررسی  در جلسه  آهن  راه  عامل  مدیر  سعید رسولی، 
مشکالت ریلی استان کرمان، با تشریح مشکالت اتصال 
خطوط ریلی این استان  به شبکه اصلی بار اظهار کرد: 
کار  به  نیاز  کشور  ریلی  خطوط  گستردگی  به  توجه  با 

جهادی در این حوزه است.
وی با اشاره به آغاز پروژه ریل گذاری معدن جالل آباد 
افزود: طول محور بافق کرمان  ۲34 کیلومتر است که 
باید بازسازی شود که از این مقدار ۷۵ کیلومتر بازسازی 
شده ولی 4۶ کیلومتر آن  هنوز در شرایط بحرانی است 

که باید هر چه زودتر ترمیم شود.
به  واگن   43۲ الحاق  به  اشاره  با  راه آهن  مدیرعامل 
شبکه ریلی کشور در سال جاری خاطر نشان کرد:  30 
دستگاه واگن مسافربری جدید نیز از محل تبصره ماده 
استان  صنعتی   واحدهای  ظرفیت  از  استفاده  با  و   18

کرمان به شبکه ریلی اضافه خواهند شد.
وی با بیان این مطلب که موضوع حمل بار از مسائل 
اولویت دار راه آهن است، تصریح کرد: با توجه به اشغال 
۹0 درصد خطوط ریلی کرمان باید این موضوع  مورد 
یک خط جدید  امکان  در صورت  تا  گیرد  قرار  بررسی 

اضافه شود.
رسولی در پایان از پیگیری موضوع خط ریلی بافت به 
صورت مجزا خبر داد و پیش بینی کرد این خط نیز به 

شبکه ریلی متصل خواهد شد.
سخن آخر

وجود راه آهن  مناسب و با کیفیت برای حمل بار در 
استان کرمان بسیار موثر و کار آمدتر از جاده و بزرگراه 
هاست و کامیون ها و خودروهای سنگین ضمن تاثیر بر 
ایمنی جاده ها، فضای راه ها را نیز تخریب می کنند و 
ایمنی  و  کاهش  استان  های  هزینه  آهن  راه  توسعه  با 

افزایش می یابد.

    به رغم وجود ظرفیت های معدنی و صنعتی در استان متاسفانه عقب ماندگی راه آهن 
و فرسودگی ریل ها در استان کرمان موجب هدر رفت بودجه ای شده است که باید 
صرف توسعه و پیشرفت استان شود. مشکل بودجه در تجهیز و یا مناسب سازی و بهسازی 
خطوط ریلی کرمان که حاال به یک مساله مهم و حیاتی تبدیل شده حتی صدای نمایندگان 
مردم کرمان در مجلس شورای اسالمی را نیز درآورده است. بازسازی خطوط ریلی و 
بهبود شرایط حمل و نقل و ایجاد خط دوم ریلی استان از جمله درخواست های نمایندگان 
استان از مدیرعامل راه آهن است که چندی پیش در یک نشست مطرح شد و باید در 

انتظار بود و دید که آیا در این زمینه پاسخی دریافت می شود یا اینکه....

گزارش:مهدیهالسادات
میرمهدیحسینی
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محلی های نوستالژیک؛ از »رعنا« تا »بارو بارو«

نگاهی به کتاب »شبح اُپرا« اثر گاستون لورو

نوشتاری درباره شخصیت و ویژگی های اخالقی شاه عباس یکم

اشک دم مشک شاه عباس!

سرویس هنری کرمان امروز

ایران شبیه یک جعبه موسیقی بزرگ است. جعبه ای که دست روی هر 
منطقه اش بگذارید، از آن صدای ساز و آواز خاص همان منطقه درمی آید.

از  برخی  و  خوانده  محلی  لهجه  و  گویش  با  قطعه ها،  این  از  کدام  هر 
آن ها به دلیل محبوبیت زیاد، بار ها توسط خوانندگان نسل بعد، بازخوانی 
و دگرخوانی شده اند. جالب این که تفاوت گویش و لهجه در این قطعه ها، 

مانع برقراری ارتباط با آن ها نیست.
به طور مثال، ممکن است فردی اهل غرب کشور باشد و با شنیدن یک 
موسیقی بلوچی به وجد بیاید و یک نفر در شمال کشور با یک قطعه جنوبی 
ارتباط برقرار کند. این حرف مشترک همه موسیقی های فولکلور است که 
می توانند بدون توجه به زبان شنونده، او را با خود همراه کنند. در ادامه 

چند قطعه معروف فولکلور را معرفی می کنیم.
لیال - خراسانی

 خراسان در دل خود هزاران نغمه دارد. از »نوایی نوایی« تا »ا... مزار« و 
»لیال«. قطعه »لیال« که بیشتر آن را با نام »لیال در وا کن ُمُیم« می شناسیم، 
یکی از آثار شاخص خراسانی اسماعیل ستارزاده است که موسیقی آن را 

با دوتار اجرا کرده.
احیاگر  و  خراسان  شمال  موسیقی  سبک  صاحب  هنرمندان  از  یکی  او 
موسیقی فولکلور این منطقه بود. »بلندباال«، »دختر فراش باشی« و »شاه 
دوماد« از دیگر قطعاتی است که او تولید کرده و توسط خواننده های دیگر 

نیز بازخوانی شده است.
رعنا - گیلکی

هیاهو  و  پرشور  گیالن،  خود  مانند  درست  گیلکی  محلی  آهنگ های 

زیاد  احتمال  به  که  است  محلی  قطعات  همین  از  یکی  »رعنا«  هستند. 
نسخه اصلی آن را با صدای فریدون پوررضا یا نسخه بازخوانی شده آن را 

توسط گروه رستاک، شنیده اید.
معروف  قطعات  و  بوده  بنان  استاد  ایرانی  آواز  شاگردان  از  یکی  پوررضا 
دو  او  از  است.  خوانده  نیز  را  باران«  از  »پس  پرمخاطب  سریال  موسیقی 

کاست »می گیالن« و »گیله لو« به جا مانده است.
کابوکی - کردی

 شاید اغلب ما با زبان کردی آشنا نباشیم، اما شور قطعه های محلی این 
زبان، می تواند هر مخاطبی را با خود همراه کند. »کابوکی« یا »کابوکه« 
یکی از کهن ترین آوا های کردی است که شاید قدمت آن به بیش از هزار 

سال برسد و بار ها توسط خوانندگان مختلفی اجرا شده است.
برجسته  خواننده  ناظری  شهرام  توسط  قطعه،  این  اجرای  مشهورترین 
این  بار ها  او  ثبت شد.  تار  با سه  است،  اهل کرمانشاه  کشورمان که خود 

قطعه را در کنسرت های خود خوانده است.
بارو بارو - لری

ترانه معروف »بارو بارو« از زنده یاد حسین فرجی است. این قطعه که 
خیلی ها فکر می کنند یکی از تولیدات مستقل گروه رستاک است، در واقع 
متعلق به خواننده ای لر زبان به نام »حسین فرجی« است. البته اجرای این 
گروه مورد تایید فرجی نبود و او معتقد بود این گروه ابیاتی جعلی روی 

ملودی این قطعه خوانده اند.
جالب این که نسخه اصلی این اثر، در زمان انتشار خود یعنی سال ۱۳۷۰، 
بسیار مورد استقبال قرار گرفت و به یکی از پرفروش ترین کاست های زمانه 

خود تبدیل شد.
هله مالی - بوشهری

خان،  جناب  مدیون  جنوبی،  فولکلور  موسیقی  قطعات  اغلب  احیای 
عروسک محبوب برنامه خندوانه است. او بار ها این قطعات را در این برنامه 
خواند و نی انبان یکی از ارکان موسیقی بوشهری را به عموم مردم شناساند. 
برنامه آن را  این  بار ها در  از قطعات بوشهری است که  »هله مالی« یکی 

شنیده ایم.
دریانوردی هنگامی که  ندارد. در  لغوی  بوشهری معنی  هله، در گویش 
می خواهند لنگر را از دریا خارج کنند یا تور ماهی را از آب بیرون بکشند، 
از این آوا استفاده  افراد دو گروه در سمت چپ و راست  برای هماهنگی 
می کنند. گروه اول که تور را باال می کشد می گوید »هله« و گروه دوم پاسخ 

می دهد »مالی«.

خبرنگار  و  نویسنده   )۱۸۶۸-۱۹۲۷( لورو«  »گاستون 
به  به عنوان یک دانش آموخته ی حقوق  بود که  فرانسوی 
مسائل جنایی و معمایی عالقه خاصی داشت. لورو طبع با 
استعداد و سِر ماجراجویی داشت تا جایی که در حوادث 
مهمی مانند انقالب روسیه، خبرنگاری کرد و شاهد عینی 
لورو  و کنجکاوی  مورد عالقه  که  موضوعاتی  از  یکی  بود. 
بود  پاریس  اپرا های  زیرزمین های  و  سردابه ها  شد،  واقع 
که شایعات زیادی درباره آن ها به گوش میخورد، زیرا این 
سردابه های مخوف در دوران جنگ های فرانسه و پروس در 

قرن نوزدهم، نقش زندان را ایفا کرده بودند.
داشت  ذهن  پِس  در  همیشه  را  داستان  این  که  لورو 
بود،  کرده  تحقیق  آن  تاریخی  واقعیت  روی  بر  سال ها  و 
شد.  سینما  صنعت  بعد ها  و  نمایش  هنِر  جذب  مرور  به 
داستان  از  پس  تا  داد  هم  دست  به  دست  این ها  همه 
یعنی  خود  درخشان  اثر  زرد«،  اتاق  »راز  تحسین شده ی 
ادبیات  در حوزه  بعد ها  را  لورو  کند.  را خلق  اُپرا«  »شبح 
ترسناک، جنایی و معمایی در ردیف بزرگانی مانند آرتور 
کونان دویل انگلیسی و ادگار آلن پو آمریکایی قرار دادند. 
از وی حدود ۷۰ رمان و نمایشنامه با تِم عاشقانه و جنایی 

باقی مانده است.

استعداد که  با  و  باهوش  اپرا درباره ی مردی است  شبح 
و همچون  است  داده  از دست  را  از چهره ی خود  بخشی 
زیرزمین های  در  و  میزیند  نقاب  با  خوفناک  شبح  یک 
است  فکر  این  در  او  میزند.  پرسه  پاریس  تماشاخانه های 
که به صورت نامحسوس، یکایک کسانی را که در سرنوشت 
وی نقش داشته اند از سر راه بردارد، در این میان ماجرایی 
و  قدیمی  عشق  یک  و  دارد  وجود  احساسی  و  عاطفی 
را  مسائل  از  بسیاری  است،  شبح  محرک  که  نوستالژیک 

دگرگون میکند.
و  تعلیق  و سراسر  معمایی  عاشقانه،  دراِم  اپرا یک  شبح 

دلهره است. در جای جای کتاب »لذت تخیل ادبی« را از 
نزدیک لمس خواهید کرد و ریتم و کشش داستان باعث 
میشود آن را یک نفس بخوانید. شبح اپرا، فضاسازی بسیار 
در  نمایش  سالن های  صحنه  پشت  و  صحنه  از  متفاوتی 
ارائه میدهد که بسیار جذاب و در عین حال  دوران خود 

هنری از آب درآمده است.
از سویی کتاب ارجاعات زیادی به آثار هنری و ادبی مهم 
دارد؛ به عنوان نمونه، شبح برای شنیدن ناله های »فاوست« 
نظر  از  اپرا  شبح  می آید.  بیرون  تاریکی  و  تنهایی  غاِر  از 
درونمایه و مضمون نیز اثری است غنی و بر مساله »طرد 
و رانده شدن هنرمند« توسط جامعه ی هنری تمرکز دارد، 
هنرمندی که استعداد خود را آگاهانه وقِف عشق، تخریب و 
شر می نماید، بی آنکه یک روانِی افسارگسیخته باشد. وجود 
یک شخصیت ایرانی در داستان به جذابیت های آن برای ما 
فارسی زبانان می افزاید، شخصیتی که نامش در متن اصلی 

Persian man است.
داستان شبح اپرا، یادگاری است از دوران چاپ داستان ها 
به صورت پاورقی در روزنامه ها، اینگونه آثار معموال بایستی 
بسیار مهیج میبودند و با مضامینی عاشقانه و جنایی سر و 
کار میداشتند تا مورد توجه واقع شوند و به صورت مسلسل 

و سریالی منتشر شوند. شبح اپرا از سپتامبر ۱۹۰۹ تا ژانویه 
یعنی  فرانسه  باسابقه ی  و  ادبی مشهور  ۱۹۱۰ در روزنامه 
»گالوآ« )که بزرگانی مانند گی دو موپاسان را در تحریریه 
خود دیده بود( به چاپ رسید، بسیار از آن استقبال شد و 

به سرعت به صورت کتاب نیز منتشر شد.
هرچند کتاب به سرعت فراموش و استقبال از آن کاهش 
هنری  ارزش های  به  مجددا  بعدی  دهه های  در  اما  یافت، 
آن پی برده و تجدید چاپ شد، مورد اقتباس و الهام قرار 
گرفت، در تمام دنیا ترجمه شد و به روی صحنه رفت. تا 
صورت  به  سینمایی  فیلم  ده  بیش  امروز  به  تا  که  جایی 
داستانی یا موزیکال بر مبنای شبح اپرا ساخته شده است.

واقعیت،  و  شایعات  تلفیق  اساس  بر  کتاب  شکل گیری 
دوران نوشته شدن شبح اوپرا و نحوه انتشار آن به صورت 
روزانه، مورد مهمی است که در هنگام خواندن اثر بایستی 
بتوان  را  آن  متفاوت  کمی  لحِن  و  فرم  تا  داشت  نظر  در 
هضم کرد؛ زیرا از همان مقدمه داستان با یک فرم ادبی و 
مضمون داستانی نسبتا متفاوت روبه رو میشوید. از طرفی 
بستر سیاسی و عقائد عامه و آراء هنری در آن دوران را نیز 
بایستی مد نظر قرار داد. دورانی که اروپا در اوج پیشرفت 
اقتصادی و صنعتی بود، ظواهر و تجمالت در زندگی حرف 

نخست را می زد و در عین حال همه مردم در خوف و 
رجا بودند و در انتظار یک جنگ بزرگ، زیرا نفرت میان 

ملت های فرانسه و آلمان بسیار اوج گرفته بود.
اپرا« در دهه ۴۰ شمسی توسط »مرتضی  "کتاب شبح 
آجودانی« ترجمه شد و توسط بنگاه ترجمه و نشر کتاب 
شد.  منتشر  جهان«  ادبیات  »کالسیک  آثار  مجموعه  در 
انتشارات علمی و فرهنگی  از پنج دهه،  خوشبختانه پس 
کرد. چاپ  تجدید چاپ  در سال ۱۳۹۴  را  کتاب  مجددا 
جدید این کتاب در سال ۱۳۹۸ در ۴۹۱ صفحه و با قیمت 
۳۰.۰۰۰ تومان در دسترس عالقمندان می باشد. الزم به 
ذکر است در سال های گذشته خالصه هایی ناقص از این 
اثر به صورت »میکروکتاب« ترجمه شده است که به هیچ 

وجه پیشنهاد نمی شود.
پاراگراف اول کتاب: "شبح اپرا برخالف تصور کسانی که 
آن را به تخیل هنرپیشگان یا عقیده خرافی مدیران اپرا، 
مولود فکر آشفته دختران باله و مادرانشان، ماموران کنترل 
یا کارکنان رختکن یا دربان اپرا مربوط میدانستند، حقیقتا 
است.  بوده  لمس  قابل  و  واقعی  وجودی  و  داشته،  وجود 
شبح  یک  شبح،  این  که  میدهد  نشان  امر  ظواهر  اگرچه 

واقعی یعنی سایه ای بیش نبوده است. "

سرویس فرهنگی – هنری کرمان امروز

دوره صفویه، یکی از ادوار مهم تاریخ ایران است؛ دوره ای که سرزمین ما 
بار دیگر وحدت و پیوستگی کامل خود را به دست آورد و همه اقوام ایرانی، 

زیر یک پرچم قرار گرفتند.
گسترش مذهب شیعه و روی آوردن عموم ایرانیان به این مذهب، زمینه 
اتحاد بیشتر دین و دولت را در عهد صفویه فراهم کرد. اقتداری که بی تردید 
و  جنگ  تحمل  سال ها  از  پس  ایران  که  شد  باعث  بود،  اتحاد  این  پیامد 
جدال های مغوالن، تیموریان و اقوام مهاجم، از زیر بار سنگین تفرقه، کمر 
راست کند و شکوفایی علمی و ادبی را از سر بگیرد. شاهان صفویه، عموماً، 
در  دوباره  رونقی  ها،  آن  با حمایت  و  بودند  هنرپرور  و  هنردوست  افرادی 
عرصه معماری، نقاشی، خط و دیگر صنایع مستظرفه پدید آمد. در میان 
ایجاد  در  گسترده اش  اقدامات  دلیل  به  یکم  عباس  شاه  صفوی،  شاهان 
نظم و ثبات در کشور و تاراندن دشمنان از سرحدات و رونق بخشیدن به 
باید نقطه عطفی  او را  اقتصاد و هنر، جایگاه ویژه ای دارد. دوران سلطنت 
در تاریخ کشورمان به حساب آوریم. او موفق شد برای نخستین بار پس از 
آغاز حکومت دودمان صفوی، عثمانی ها را به پشت سرحدات ایران براند و 
این حال، مورخان  با  ازبکان مهاجم وارد آورد.  بر  شکستی سخت و قاطع 
روایات  و  یکم، سخنان  عباس  شاه  اخالقی  ویژگی های  و  درباره شخصیت 
فراوان و البته متضادی نقل کرده اند؛ روایاتی که چهره ای دوپهلو و اخالقی 

دوگانه را از وی به نمایش می گذارد. 
واجد خشونت افسارگسیخته

او  بدانیم؛  ایران  تاریخ  پادشاهان  خشن ترین  از  یکی  باید  را  عباس  شاه 
نبود.  مماشات  اهل  نداشت،  با وی سازگاری  که  یا کسی  با دشمن  اصوالً 
شیوه ها  هولناک ترین  و  فجیع ترین  از  دشمنانش،  کشتن  برای  عباس  شاه 
استفاده می کرد. روایت اعدام مخالفان با استفاده از آدمخواران شاهدی بر 

این مدعاست. او حتی در این زمینه با پدرش هم شوخی نداشت و سلطان 
محمدخدابنده را، با وضعی اسفناک در قلعه ای محبوس کرد تا درگذشت. 
رفتار او در دوران سلطنتش، مصداق ضرب المثل »الُملُک عقیم« )سیاست 
پدر و مادر نمی شناسد!( بود. به قول اسکندر بیک ترکمان، در »عالم آرای 
عباسی«، »از بدو خلقت طینت آن جناب به جباری و قهاری سرشته شده، 
در سیاست )مجازات( مجرمان واجب السیاسه به فرمان قهرمان طبیعت عمل 
سپه داری  اعظم  جزو  که  بی دولتان  و  گناهکاران  عقوبت  در  اصاًل  نموده، 
و  عزت  ارباب  خاطر  مالحظه  و  دنیوی  اغراض  به  است،  رعیت پروری  و 
غیره، مسامحه و تأخیر جایز ندانسته و نمی داند.« البته بسیاری از افرادی 
نبودند.  »واجب السیاسه«  می رسیدند،  مجازات  به  عباس  شاه  توسط  که 
می گرفت.  نظر  در  مجازات  برای  غیرانسانی  شیوه ای  مواقع  بیشتر  در  وی 
اسکندربیک ترکمان تصریح می کند: »اگر به پدری حکم قتل پسر فرماید، 
همان لحظه فرمان قضا و قدر به امضا رسد و اگر پدری از روی شفقت ابّوت، 
تأخیر در قتل پسر جایز دارد، حکم برعکس آن فرماید و اگر او )پسر( نیز 
با  عباس،  شاه  رفتار جالدان  پردازد.«  دو  هر  قتل  به  دیگری  نماید،  تعلل 
نفس و خواسته اربابشان، مطابقتی غریب داشت؛ محمود افوشته ای نطنزی، 
رفتار  درباره  االخیار«،  ذکر  فی  اآلثار  »نقاوة  کتاب  در  صفوی،  عهد  مورخ 
وی  عنایت  مورد  که سخت  شاه عباس  دژخیمان  از  یکی  »شیخ احمدآقا«، 
بود، می نویسد: »کار سفاکی در آن والیت بدانجا رسانید که زنان از ترس 
را  ایشان  نشد، شکم  واقع  این حالت  را که  زنان  بعضی  و  افکندند  بچه  او 
شکافت و بچه به در آورد و بر سر نیزه کرد و در آن دیار، َدیّاری نگذاشت.« 
طبعاً این زیاده روی در خشونت، خواست شاه عباس بود، وگرنه نوکران او، 
بروز  شاه صفوی  از  که  قلبی  قساوت  نمی خوردند.  آب  ارباب،  اجازه  بدون 
پیدا می کرد، هر مورخی را به شگفتی وا می دارد؛ دستور می داد اسیران را 
بر خالف رأی مرّوت و جوانمردی، پوست بکنند و مخالفانی، چون »زهرمار 
سلطان« را به حکم عباس یکم، زنده زنده در آب جوشاندند! نگاهی به این 
حرکات و سکنات، از شاه عباس یکم، چهره ای قسی القلب، سفاک و بی رحم 

در ذهن تداعی می کند، اما از عجایب شخصیت او که تنه به تنه تیمورلنگ 
می زند، روی دیگر اخالق اوست که اصاًل قابل قیاس با شخصیتی که شرح 

آن را دادیم، نیست.
دل نازکی های دل انگیز!

به رغم آن چه ذکر کردیم، شاه عباس گاه چنان رّقت قلب پیدا می کرد که 
از دیدن بریدن سر گوسفندی، متغّیر می شد و اشک می ریخت. به تعبیر 
نصرا... فلسفی در کتاب »زندگانی شاه عباس«، او همواره اشک در آستین 

داشت و در مناسبت های مختلف، از نثار آن خودداری نمی کرد! وقتی خبر 
هجوم ازبکان به خراسان را شنید، سخت متغیر شد و ساعتی را به گریه 
گذراند و هنگامی که شنید خلیل پاشا، سردار عثمانی، به مناطق همجوار 
اردبیل تاخته و به مرقد جدش، شیخ صفی الدین اردبیلی جسارت ورزیده 
است، خود را به آن شهر رساند و روی قبر شیخ صفی انداخت و ساعت ها 
گریست. این در حالی بود که پدرش، در حبس مشغول جان کندن بود، اما 
توجهی را در سلطان مقتدر صفوی بر نمی انگیخت. به نظر می رسد که این 
اشک دِم مشک، بیش از آن که به کار احواالت دل و رّقت قلب شاه بیاید، 
آنتونیو دوگوا،  قرار می گرفت. شاید روایت  استفاده  امور سیاست مورد  در 
کشیش کاتولیک و سفیر فیلیپ سوم، پادشاه اسپانیا، در دربار صفوی، این 
وجه از رفتار شاه عباس را بهتر تفسیر کند. وی می نویسد که وقتی شاه به 
همراه خدم و حشم خود به کاشان رسید و خیل کاشانیان را مسرور از ورود 
خود دید، سیالب اشک ریخت تا جایی که برای پاک کردن آن، دست به 
آستین سفیر اسپانیا برد و احتماالً، اشک و آب بینی خود را با پارچه لباس 
مشکی کشیش کاتولیک پاک کرد! آن گاه با صدایی بغض آلود به وی گفت: 
»می بینی که این مردم چگونه با شادی و سرور از من استقبال می کنند؟ 
من شایسته این همه مهربانی نیستم و هر وقت گناهان بی شمار خود را 
به یاد می آورم، شدت غم و اندوه، دلم را از لباس تو نیز سیاه تر می کند. ای 
کاش مرد ساده درویشی بودم و با یک لقمه نان زندگی می کردم و پادشاه 
این سرزمین فراخ و این همه مردم که در کمال بی لیاقتی بر آنان حکومت 
می کنم، نمی بودم ]![« مقایسه این جمالت، با رفتار هایی که در فراز پیشین 
از شاه عباس روایت کردیم، پارادوکسی غریب و البته، طنزگونه را به نمایش 
می گذارد که حیرت آور است. به نظر می رسد، شاه عباس، مردی بود که بیش 
از دیگران، توان غلبه بر احساساتش را داشت و می توانست با مهار و استفاده 
از آن ها، در زمان های الزم، بهترین بهره را ببرد؛ شیوه ای که به یقین در 

توفیق وی سهمی عمده را ایفا می کرد.
منبع:خراسان
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برداران  نقشه  مشاور  مهندسین  شرکت  تغییرات  آگهی 
سرزمین کریمان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 6597 
و شناسه ملی 10861190807 به استناد صورتجلسه مجمع 
عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 1398/07/25 تصمیمات ذیل اتخاذ 
شد : 1- اعضا هیئت مدیره به قرار ذیل به مدت دوسال انتخاب گردیدند : 
-خانم معصومه سالجقه به کد ملی 3090714515 -آقای حسن امینائی 
چترودی به کد ملی 2993541129 -آقای مسعود عبداللهی نژاد به کد 
ملی 2991514371 2-آقای محسن آموزنده به کد ملی 2992127841 
به سمت بازرس علی البدل و خانم فروغ چمن رسان شاهمرادی به کد ملی 
2992230758 به سمت بازرس اصلی برای یک سال مالی انتخاب گردید. 
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان کرمان اداره ثبت شرکت ها و موسسات 

غیرتجاری کرمان )682694(

شرکت  روان  گستر  بهار  شرکت  تغییرات  آگهی 
ملی  شناسه  و   10497 ثبت  شماره  به  خاص  سهامی 
10630163879 به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 
1398/08/12 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : -1 آقای سلمان یوسفی مهیار 
کد ملی 4050595869 به سمت رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل -آقای 
اسماعیل مومنی پور کد ملی 3179812923 به سمت نائب رئیس هیئت 
مدیره - آقای محمدعلی رجائی مجد باکدملی 3180018593 به سمت 
امضای منفرد  با  بانکی  بهادار و  اسناد واوراق  عضو هیئت مدیره -2کلیه 
مدیرعامل و مهر شرکت معتبر و سایر مکاتبات و اوراق عادی با امضای 
اداره کل ثبت اسناد و  باشد.  منفرد مدیرعامل و مهر شرکت معتبر می 
امالک استان کرمان اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری کرمان 

)682686(

سهامی  شرکت  روان  گستر  بهار  شرکت  تغییرات  آگهی 
خاص به شماره ثبت 10497 و شناسه ملی 10630163879 
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده 
مورخ 1398/08/12 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : -1 اعضای هیئت مدیره 
یوسفی  -آقای سلمان  گردیدند:  انتخاب  دو سال  برای مدت  ذیل  بشرح 
مهیار با کدملی 4050595869 - آقای محمدعلی رجائی مجد با کدملی 
با کدملی 3179812923  3180018593 - آقای اسماعیل مومنی پور 
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان کرمان اداره ثبت شرکت ها و موسسات 

غیرتجاری کرمان )682683(

شرکت  فردیس  زرین  زار  گندم  شرکت  تغییرات  آگهی 
ملی  شناسه  و   15179 ثبت  شماره  به  خاص  سهامی 
عمومی  مجمع  صورتجلسه  استناد  به   14007180900
شرکت  تعهدی  سرمایه  کلیه  الف--   1398/05/15 مورخ  العاده  فوق 
مبلغ  از  شرکت  سرمایه  است.  گردیده  پرداخت  سهام  صاحبان  توسط 
500000000 ریال به مبلغ 1000000000 ریال منقسم به 100 سهم با 
نام عادی 10000000 ریالی از محل پرداخت نقدی طبق گواهی شماره 
98/8001/01/144854ص مورخ 98/5/16 بانک ملی ایران شعبه کرمان 
اداره کل ثبت  اساسنامه اصالح گردید.  ماده مربوطه در  و  یافت  افزایش 
اسناد و امالک استان کرمان اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری 

کرمان )681155(

شرکت  فردیس  زرین  زار  گندم  شرکت  تغییرات  آگهی 
ملی  شناسه  و   15179 ثبت  شماره  به  خاص  سهامی 
14007180900 به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی 
بطور فوق العاده مورخ 1398/05/15 آقای عبدالمهدی کیوان ابراهیمی با 
کدملی 2991419172 به سمت بازرس اصلی و آقای علی دارم با کدملی 
مالی  برای مدت یک سال  البدل  علی  بازرس  به سمت   4723454322
انتخاب شدند. اداره کل ثبت اسناد و امالک استان کرمان اداره ثبت شرکت 

ها و موسسات غیرتجاری کرمان )681150(

آگهی تغییرات شرکت پیشرو روش نوین کارمانیا شرکت 
ملی  شناسه  و   12605 ثبت  شماره  به  خاص  سهامی 
عمومی  مجمع  صورتجلسه  استناد  به   10630187092
 : اتخاذ شد  العاده مورخ 1398/04/11 تصمیمات ذیل  فوق  بطور  عادی 
-1 اعضای هیئت مدیره بشرح ذیل برای مدت دو سال انتخاب گردیدند: 
الهه  خانم  و  ملی 3219952887  شماره  به  عسکری  محمدهادی  آقای 
امیری  مرضیه  خانم  و   3111495973 ملی  شماره  به  خویدکی  دشتی 
به شماره ملی 3020197074 -2 خانم طیبه کردستانی به شماره ملی 
به  جوشانی  مالئی  فاطمه  خانم  اصلی  بازرس  به سمت   3170014080
شماره ملی 3180032022 به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک 
سال مالی انتخاب شدند. -3روزنامه کثیراالنتشار کرمان امروز جهت درج 
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان  انتخاب گردید.  آگهی های شرکت 

کرمان اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری کرمان )681149(

آگهی تغییرات شرکت پیشرو روش نوین کارمانیا شرکت 
ملی  شناسه  و   12605 ثبت  شماره  به  خاص  سهامی 
10630187092 به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق 
العاده مورخ 1398/04/11 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : 1 - محل شرکت 
در واحد ثبتی کرمان به آدرس استان کرمان ، شهرستان کرمان ، بخش 
بلوار   ،  2 شرقی  کوچه   ، اسالمی  جمهوری  بلوار  کرمان،  شهر   ، مرکزی 
جمهوری ، پالک 0 ، ساختمان یاقوت ، طبقه سوم ، واحد واحد 303 با 
کد پستی 7618854004 تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح 
فوق اصالح گردید. -2اصالح ماده 33 اساسنامه : هریک از مدیران باید 
و  بوده  از سهام شرکت  یک سهم  مالک حداقل  مدیریت خود  مدت  در 
 ورقه سهم مزبور را  به عنوان وثیقه و تضمین خساراتی که ممکن است از 
تصمیمات مدیران  منفرداً یا مشترکاً برشرکت وارد شود  به صندوق شرکت 
بسپارد وثیقه بودن ورقه سهم مانع  استفاده مدیر از حقوق ناشیه از آن از 
قبیل حق رأی 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.  اداره کل ثبت اسناد و امالک استان 

کرمان اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری کرمان )681146(

آگهی تغییرات شرکت پیشرو روش نوین کارمانیا شرکت 
ملی  شناسه  و   12605 ثبت  شماره  به  خاص  سهامی 
10630187092 به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 
1398/04/11 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : -1 آقای محمدهادی عسکری 
به شماره ملی 3219952887 به سمت رئیس هیئت مدیره و مدیر عامل 
- خانم الهه دشتی خویدکی به شماره ملی 3111495973 به سمت نائب 
رئیس هیئت مدیره - خانم مرضیه امیری به شماره ملی 3020197074 
به سمت عضو هیئت مدیره -2کلیه اسناد و اوراق بهادار و بانکی و سایر 
مکاتبات و قراردادها و اوراق عادی با امضای منفرد مدیر عامل و مهر شرکت 
ثبت  اداره  استان کرمان  امالک  و  اسناد  ثبت  اداره کل  باشد.  معتبر می 

شرکت ها و موسسات غیرتجاری کرمان )681145(

زالل  معدنی  آب  محدود  مسئولیت  با  شرکت  تاسیس 
به  ثبت 3214  به شماره  سبزواران درتاریخ 1398/09/09 
شناسه ملی 14008797349 ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل 
گردیده که خالصه آن به شرح زیر جهت اطالع عموم آگهی میگردد. موضوع 
فعالیت :فعالیت در زمینه تولید و بسته بندی آب های معدنی و آشامیدنی 
، نوشابه های گازدار ، کشت و صنعت و ایجاد کارخانجات وابسته و صادرات 
و واردات کلیه کاالهای مجاز بازرگانی و عقد قرارداد با اشخاص حقیقی و 
حقوقی اعم از داخلی و خارجی و دادن نمایندگی ، توزیع و پخش مویرگی 
تولیدی شرکت اعم از آب معدنی و یا محصوالت تولیدی و یا کارخانجات 
وابسته در تمام استانها و شهرستانها و بخشهای کشور جمهوری اسالمی ، 
اخذ وام و تسهیالت بانکی از بانکهای معتبر کشور و موسسات اعتباری و 
مالی و خرید و فروش سهام کارخانجات و شرکت در مناقصه ها و مزایده ها 
درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهای الزم از مراجع ذیربط مدت فعالیت : از 
تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی : استان کرمان ، شهرستان جیرفت 
، بخش مرکزی ، دهستان اسالم آباد ، روستا چمن، خیابان روستای دو 
بنه ، خیابان مطهری ، پالک 0 ، طبقه همکف کدپستی 7867111412 
سرمایه شخصیت حقوقی عبارت است از مبلغ 100000000 ریال نقدی 
میزان سهم الشرکه هر یک از شرکا خانم ژاله کریم خانی به شماره ملی 
0047126752 دارنده 30000000 ریال سهم الشرکه خانم آرزو مرتضوی 
به شماره ملی 0451268342 دارنده 30000000 ریال سهم الشرکه آقای 
سیدمحمود مرتضوی به شماره ملی 3051031607 دارنده 40000000 
ریال سهم الشرکه اعضا هیئت مدیره خانم ژاله کریم خانی به شماره ملی 
0047126752و به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت نامحدود خانم 
آرزو مرتضوی به شماره ملی 0451268342و به سمت مدیرعامل به مدت 
نامحدود و به سمت عضو هیئت مدیره به مدت نامحدود آقای سیدمحمود 

مرتضوی به شماره ملی 3051031607و به سمت رئیس هیئت مدیره به 
مدت نامحدود 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 منفرد رئیس هیئت مدیره همراه با 
مهر شرکت معتبر می باشد اختیارات مدیر عامل : طبق اساسنامه روزنامه 
کثیر االنتشار کرمان امروز جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. 
نمی  فعالیت  پروانه  صدور  و  اخذ  منزله  به  مذکور  فعالیت  موضوع  ثبت 
باشد. اداره کل ثبت اسناد و امالک استان کرمان مرجع ثبت شرکت ها و 

موسسات غیرتجاری جیرفت )680845(

کیان  تجارت  البرز  محدود  مسئولیت  با  شرکت  تاسیس 
به   15806 ثبت  شماره  به   1397/09/10 درتاریخ  صنعت 
شناسه ملی 14007975311 ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل 
میگردد.  آگهی  عموم  اطالع  جهت  زیر  شرح  به  آن  خالصه  که  گردیده 
انواع قطعات و ماشین آالت صنعتی. کارخانجات,  :تولید  موضوع فعالیت 
انجام خدمات فنی مهندسی, مهندسی معکوس,صنعتی. مشاوره و طراحی 
. نظارت و اجراء, نصب ماشین آالت, خرید و فروش انواع ماشین آالت و 
قطعات صنعتی, کلیه فعالیت های بازرگانی, تولید, توزیع, پخش, فرآوری, 
بسته بندی, خرید و فروش, صادرات و واردات, اخذ کارت بازرگانی, اخذ و 
اعطای نمایندگی, عقد قرارداد با نهادهای دولتی در قالب مناقصه, مزایده و 
استعالم وفق ماده 17 و تبصره 1 قانون مدیریت خدمات کشوری درصورت 
لزوم پس از اخذ مجوزهای الزم از مراجع ذیربط مدت فعالیت : از تاریخ 
 ، : استان کرمان ، شهرستان کرمان  نامحدود مرکز اصلی  ثبت به مدت 
بخش مرکزی ، شهر کرمان، شهرک صنعتی خضراء ، خیابان اصلی ، خیابان 
، قطعه 640 ، طبقه همکف کدپستی 7617199531  ، پالک 0   29/1
نقدی  ریال   1000000 مبلغ  از  است  عبارت  حقوقی  شخصیت  سرمایه 
شماره  به  کیا  عادلی  تیمور  آقای  شرکا  از  یک  هر  الشرکه  سهم  میزان 
نعیمه  خانم  الشرکه  سهم  ریال   500000 دارنده   2992508861 ملی 
السادات علوی ارجاسی به شماره ملی 2993749374 دارنده 500000 
ریال سهم الشرکه اعضا هیئت مدیره آقای تیمور عادلی کیا به شماره ملی 
2992508861و به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت نامحدود و به سمت 
مدیرعامل به مدت نامحدود خانم نعیمه السادات علوی ارجاسی به شماره 
ملی 2993749374و به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت نامحدود 
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 
با مهر شرکت معتبر می  باامضاء منفرد مدیرعامل همراه  اداری  عادی و 
باشد. اختیارات مدیر عامل : طبق اساسنامه 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 

)680838(

شرکت  پارسه  انرژی  کارمانیا  شرکت  تغییرات  آگهی 
ملی  شناسه  و   14900 ثبت  شماره  به  خاص  سهامی 
عمومی  مجمع  صورتجلسه  استناد  به   14006742754
قرار  به  مدیره  هیئت  اعضاء  الف-   1398/04/20 مورخ  سالیانه  عادی 
ذیل برای مدت دو سال انتخاب گردیدند: شرکت گروه اقتصادی کرمان 
سازمان  شرکت   14005084146 ملی  بشناسه  عام(  )سهامی  خودرو 
عمران کرمان)سهامی خاص( بشناسه ملی 10630100450 شرکت آرین 
ماهتاب گستر )سهامی خاص( بشناسه ملی 10102264112 ب- موسسه 
حسابرسی و خدمات مدیریت حساب گستر پویا به شماره ثبت 12183 و 
شناسه ملی 10100473895 به عنوان بازرس اصلی و آقای اسداله شه 
بخش بشماره ملی 3621354158 بعنوان بازرس علی البدل برای مدت 
یکسال مالی انتخاب گردیدند. ج-ترازنامه وصورت سود و زیان منتهی به 
درج  امروزجهت  کرمان  روزنامه  د-  گرفت.  قرار  تصویب  97/12/29مورد 
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان  انتخاب گردید.  آگهی های شرکت 

کرمان اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری کرمان )680609(

شرکت  کریمان  قدرت  رستاک  شرکت  تغییرات  آگهی 
ملی  شناسه  و   15092 ثبت  شماره  به  خاص  سهامی 
عمومی  مجمع  صورتجلسه  استناد  به   14007063512
 : اتخاذ شد  العاده مورخ 1398/08/29 تصمیمات ذیل  فوق  بطور  عادی 
-1 اعضای هیئت مدیره بشرح ذیل برای مدت دو سال انتخاب گردیدند: 
- آقای مجتبی حسنی دارستانی با کدملی -2993073753 آقای حسین 
مقدم  هژبری  امین  آقای  کدملی -2980305944  با  کوهبنانی  احمدی 
باکدملی2980270156 اداره کل ثبت اسناد و امالک استان کرمان اداره 

ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری کرمان )680606(

آگهی تغییرات شرکت بزمان سنگ شرکت سهامی خاص 
 10630102296 ملی  شناسه  و   2061 ثبت  شماره  به 
مورخ  العاده  فوق  عمومی  مجمع  صورتجلسه  استناد  به 
: 1 - به موضوع شرکت رشته  اتخاذ شد  1398/08/29 تصمیمات ذیل 
به ساخت ساختمان ها و  پیمانکاری مربوط  امور  برگیرنده  ساختمان:در 
انواع ابنیه اعم از چوبی، آجری،سنگی،بتنی و فلزی ساختمان های صنعتی 
گلخانه ها و انبوه سازی، پل سازی، سدسازی و کلیه امور مربوط به صنعت 
ساختمان . رشته آب:در برگیرنده امور پیمانکاری مربوط به بندها ، سدها 
،ساختمان نیروگاه های آبی،سازه های هیدرولیکی و تونل های آب،مخازن 
آب و شبکه های توزیع آب، تاسیسات و تجهیزات تصفیه خانه های آب و 
فاضالب بزرگ، خطوط انتقال آب، ایستگاههای پمپاژ آب و فاضالب بزرگ، 
شبکه های جمع آوری و انتقال فاضالب ،کانال های انتقال آب و شبکه 
های آبیاری و زهکشی ،سازه های دریایی و ساحلی ،احداث حوضچه ها و 
استخرهای پرورش و تکثیر آبزیان و عملیات ساختمانی )سیویل (تصفیه 
خانه های آب و فاضالب و نظایر آن، وبهره برداری و نگه داری ازشبکه های 
آبیاری و زهکشی ،طراحی و اجرا نظارت سیستم های آبیاری 
نوین تحت فشار و نظایر آن.رشته راه و ترابری:دربرگیرنده 
امور پیمانکاری مربوط به ساخت راه ها نظیر راه های اصلی 
و فرعی، بزرگراه ها ،آزاد راه ها ،راه های ریلی ،باند فرودگاه ها ،سیستم 
های انتقال هوایی پایه دار،تونل ها ،پل ها ،راه های زیرزمینی و راهداری و 
عملیات آسفالتی و نظایر آن. امور پیمانکاری مربوط به مرمت آثار باستانی. 
انجام کلیه امور بازرگانی اعم از خرید و فروش و صادرات و واردات کاالهای 
مجاز بازرگانی و صنعتی و مجوز اخذ کارت بازرگانی و اقدام به عملیات 
بازرگانی ،شرکت در کلیه مناقصات و مزایدات دولتی و خصوصی الحاق و 
ماده مربوطه در اساسنامه اصالح گردید. در صورت ضرورت قانونی انجام 
موضوعات فعالیت پس از اخذ مجوز های الزم ) ثبت موضوع فعالیت مذکور 
به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد.( -2 محل شرکت در واحد 
ثبتی کرمان به آدرس استان کرمان ، شهرستان کرمان ، بخش مرکزی ، 
شهر کرمان، محله حافظ ، خیابان حافظ ، بن بست حافظ 5 بن شرقی 1 
، پالک 197 ، طبقه همکف با کد پستی 7619833933 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 

)680605(

شرکت  کریمان  قدرت  رستاک  شرکت  تغییرات  آگهی 
ملی  شناسه  و   15092 ثبت  شماره  به  خاص  سهامی 
14007063512 به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 
1398/08/29 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : -1 آقای مجتبی حسنی دارستانی 
باکدملی 2993073753 به سمت رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل -آقای 
امین هژبری مقدم باکدملی 2980270156 به سمت نائب رئیس هیئت 
مدیره -آقای حسین احمدی کوهبنانی با کدملی 2980305944به سمت 
عضو هیئت مدیره -2کلیه اسناد واوراق بهادار و بانکی و قراردادها با امضای 
مدیرعامل همراه با مهر شرکت و اوراق عادی با امضای مدیرعامل و مهر 
شرکت معتبر می باشد. اداره کل ثبت اسناد و امالک استان کرمان اداره 

ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری کرمان )680600(

آگهی تغییرات شرکت بزمان سنگ شرکت سهامی خاص 
به  ملی 10630102296  شناسه  و  ثبت 2061  شماره  به 
 1398/08/29 مورخ  مدیره  هیئت  صورتجلسه  استناد 
تصمیمات ذیل اتخاذ شد : -1 آقای محمدجواد خراسانی گزکی با کد ملی 
2990544089 به سمت رئیس هیات مدیره -آقای امیربهادر روحی با کد 
امیررضا  -آقای  رئیس هیات مدیره  نایب  به سمت  ملی 2980127876 
با کد ملی 2980104930 به سمت عضو هیات مدیره  خراسانی گزکی 
و مدیر عامل -2کلیه اسناد و اوراق بهادار و بانکی با امضای مدیرعامل و 
نایب رئیس هیات مدیره و مهر شرکت و کلیه اوراق عادی و اداری با امضاء 
مدیرعامل یا نایب رئیس هیات مدیره و مهر شرکت معتبر می باشد. اداره 
کل ثبت اسناد و امالک استان کرمان اداره ثبت شرکت ها و موسسات 

غیرتجاری کرمان )680599(

آگهی تغییرات شرکت بزمان سنگ شرکت سهامی خاص 
 10630102296 ملی  شناسه  و   2061 ثبت  شماره  به 

مورخ  العاده  فوق  بطور  عادی  عمومی  مجمع  صورتجلسه  استناد  به 
زاده  ترک  محسن  -1آقای   : شد  اتخاذ  ذیل  تصمیمات   1398/08/29
ماهانی با کد ملی6079960141 بسمت بازرس اصلی و آقای محمدمعین 
البدل  علی  بازرس  2980204706بسمت  ملی  کد  با  ماهانی  زاده  ترک 
بمدت یکسال انتخاب گردیدند. -2 اعضای هیئت مدیره بشرح ذیل برای 
با کد  انتخاب گردیدند: آقای محمدجواد خراسانی گزکی  مدت دو سال 
ملی 2990544089 و آقای امیربهادر روحی با کد ملی 2980127876 
با کد ملی 2980104930 -3 روزنامه  امیررضا خراسانی گزکی  آقای  و 
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 )680598(

الیه  کویر  صنعتی  محدود  مسئولیت  با  شرکت  تاسیس 
ثبت  شماره  به   1398/06/31 درتاریخ  نرماشیر  صنعت 
امضا ذیل  و  به شناسه ملی 14008635115 ثبت   2121
دفاترتکمیل گردیده که خالصه آن به شرح زیر جهت اطالع عموم آگهی 
میگردد. موضوع فعالیت :انجام خدمات وآزمون خودروها وتست و بازرسی 
سیلندر CNG و سایر انواع سیلندرها درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهای 
الزم از مراجع ذیربط مدت فعالیت : از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز 
اصلی : استان کرمان ، شهرستان نرماشیر ، بخش مرکزی ، شهر نرماشیر، 
محله مراد آباد ، جاده مراد آباد_نرماشیر ، بن بست ))داوود تارآبادی (( ، 
پالک 6 ، طبقه همکف کدپستی 7673131455 سرمایه شخصیت حقوقی 
عبارت است از مبلغ 1000000 ریال نقدی میزان سهم الشرکه هر یک 
از شرکا خانم معصومه هاشم آبادی به شماره ملی 3111130010 دارنده 
ملی  به شماره  مقدم  علی جرجندی  آقای  الشرکه  ریال سهم   500000
مدیره  هیئت  اعضا  الشرکه  ریال سهم  دارنده 500000   3209918384
خانم معصومه هاشم آبادی به شماره ملی 3111130010و به سمت عضو 
هیئت مدیره به مدت 2 سال آقای علی جرجندی مقدم به شماره ملی 
3209918384و به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت 2 سال و به سمت 
مدیرعامل به مدت 2 سال دارندگان حق امضا : کلیه اوراق و اسناد بهادار و 
تعهد آور شرکت از قبیل چک ، سفته ، بروات ، قراردادها، عقود اسالمی و 
همچنین کلیه نامه های عادی و اداری باامضاء آقای علی جرجندی مقدم به 
سمت مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره 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 
منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد. اداره کل ثبت اسناد و امالک 
استان کرمان مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری بم )679204(

و  معماری  مشاور  مهندسین  شرکت  تغییرات  آگهی 
به  خاص  سهامی  شرکت  پارسه  محیط  و  شهر  شهرسازی 
به   10630175670 ملی  شناسه  و   11605 ثبت  شماره 
الف-  العاده مورخ 1398/07/17  استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق 
به آدرس استان کرمان ، شهرستان  محل شرکت در واحد ثبتی کرمان 
کرمان ، بخش مرکزی ، شهر کرمان، محله هزارویکشب ، کوچه هزارویک 
 ، ، پالک 0  ، کوچه شمالی 1  میثم 24  ، کوچه  شب 25 ک جنوبی1 
یونا ، طبقه اول کدپستی 7618658770 تغییر یافت و ماده  ساختمان 
و  اسناد  ثبت  کل  اداره  گردید.  اصالح  فوق  بشرح  اساسنامه  در  مربوطه 
امالک استان کرمان اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری کرمان 

)679203(

و  معماری  مشاور  مهندسین  شرکت  تغییرات  آگهی 
به  خاص  سهامی  شرکت  پارسه  محیط  و  شهر  شهرسازی 
به   10630175670 ملی  شناسه  و   11605 ثبت  شماره 
الف-تعیین سمت  مورخ 1398/07/17  مدیره  استناد صورتجلسه هیئت 
مدیران : خانم مهدیه رضائی با کدملی 3051280410 به سمت رئیس 
به  با کدملی 2992209023  پور  علی  آقای محمدحسین  مدیره  هیئت 
فرخی  رشید  نعیم  آقای  مدیره  هیئت  رئیس  نائب  و  مدیرعامل  سمت 
و  اسناد  ج-کلیه  مدیره  هیئت  عضو  سمت  به  باکدملی 2992688983 
مهر  با  همراه  مدیرعامل  منفرد  امضاء  به  تعهدآور شرکت  و  بهادار  اوراق 
شرکت و کلیه نامه های اداری و اوراق عادی با امضا مدیرعامل و یا رئیس 
هیات مدیره با مهر شرکت دارای اعتبار می باشد. اداره کل ثبت اسناد و 
امالک استان کرمان اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری کرمان 

)679199(

و  معماری  مشاور  مهندسین  شرکت  تغییرات  آگهی 
خاص  سهامی  شرکت  پارسه  محیط  و  شهر  شهرسازی 
 10630175670 ملی  شناسه  و   11605 ثبت  شماره  به 
مورخ  العاده  فوق  بطور  عادی  عمومی  مجمع  صورتجلسه  استناد  به 
1398/07/17 الف- اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل برای مدت دو سال 
انتخاب گردیدند: آقای محمدحسین علی پور با کدملی 2992209023 
فرخی  رشید  نعیم  آقای  کدملی 3051280410  با  رضائی  مهدیه  خانم 
باکدملی 2992688983 ب-خانم فاطمه رضائی با کدملی 3050165154 
بسمت بازرس اصلی و آقای علی اباذری عسکری با کدملی 3179767367 
 . گردیدند  انتخاب  مالی  یکسال  مدت  برای  البدل  علی  بازرس  بسمت 
ج-روزنامه کثیراالنتشار کرمان امروز جهت درج آگهی های شرکت انتخاب 
گردید. اداره کل ثبت اسناد و امالک استان کرمان اداره ثبت شرکت ها و 

موسسات غیرتجاری کرمان )679198(

برداران  نقشه  مشاور  مهندسین  شرکت  تغییرات  آگهی 
ثبت  شماره  به  خاص  سهامی  شرکت  کریمان  سرزمین 
6597 و شناسه ملی 10861190807 به استناد صورتجلسه 
هیئت مدیره مورخ 1398/07/25 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : الف( اعضای 
ملی  کد  به  شهربابک  مرادی  ابراهیم  آقای   - از:  عبارتند  مدیره  هیات 
3149071216 به سمت مدیرعامل )خارج از هیات مدیره( - خانم معصومه 
سالجقه به کد ملی 3090714515 به سمت رئیس هیئت مدیره - آقای 
حسن امینائی چترودی به کد ملی 2993541129 به سمت نایب رئیس 
هیئت مدیره - آقای مسعود عبداللهی نژاد به کد ملی 2991514371 به 
سمت عضو هیئت مدیره ب(کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از 
قبیل چک، سفته ، بروات ،قراردادها و عقوداسالمی با امضاء مدیر عامل و 
یکی از اعضای هیات مدیره همراه با مهر شرکت و سایر نامه های اداری و 
اوراق عادی با امضا مدیر عامل یا یکی از اعضای هیات مدیره همراه با مهر 
شرکت معتبر می باشد. اداره کل ثبت اسناد و امالک استان کرمان اداره 

ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری کرمان )677734(

کویر  فوالد  و  آهن  ذوب  مجتمع  شرکت  تغییرات  آگهی 
کرمان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 12472 و شناسه 
ملی 10630185578 به استناد صورتجلسه مجمع عمومی 
فوق العاده مورخ 1398/08/18 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : - محل شرکت 
استان کرمان-شهرستان کرمان- بخش  به آدرس  ثبتی کرمان  واحد  در 
ملیکا-میدان  خضراء-خیابان  صنعتی  شهرک  مرکزی-شهرکرمان-محله 
کارافرین-پالک-0 قطعه-a-457 طبقه همکف کدپستی7617199592 
اداره  یافت و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصالح گردید.  تغییر 
کل ثبت اسناد و امالک استان کرمان اداره ثبت شرکت ها و موسسات 

غیرتجاری کرمان )677733(

میالد  فوالد  خدماتی  و  بازرگانی  شرکت  تغییرات  آگهی 
توانا شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 12486 و شناسه 
ملی 10630185700 به استناد صورتجلسه مجمع عمومی 
فوق العاده مورخ 1398/08/25 الف- محل شرکت در واحد ثبتی کرمان 
 ، خضراء  صنعتی  شهرک  محله  کرمان،  شهر   ، مرکزی  بخش  آدرس  به 
خیابان ملیکا ، میدان کارافرین ، پالک 0 ، قطعه a-457 ، طبقه همکف 
یافت و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح  کدپستی7617199592 تغییر 
فوق اصالح گردید. اداره کل ثبت اسناد و امالک استان کرمان اداره ثبت 

شرکت ها و موسسات غیرتجاری کرمان )677732(

ابتکار بوتیا درتاریخ  تاسیس شرکت سهامی خاص نیماد 
ملی  شناسه  به   16431 ثبت  شماره  به   1398/09/06
14008794838 ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که 
خالصه آن به شرح زیر جهت اطالع عموم آگهی میگردد. موضوع فعالیت 
:دریافت تسهیالت از بانک های دولتی و خصوصی و مؤسسات مالی اعتباری. 
شرکت در مزایده های تأمین تأسیسات ساختمانی. شرکت در کلیه مناقصات 
و مزایدات بخش های دولتی و خصوصی در سراسر استان و کشور. تصدی 
به فعالیت کلیه نیروهای قراردادی و حجمی و خدماتی نظافتی باغبانی و 
دبیرخانه. سرویس و نگهداری و پشتیبانی سیستم های بانکی)سخت افزاری 
و نرم افزاری(. درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهای الزم از مراجع ذیربط 
مدت فعالیت : از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی : استان کرمان 

بلوار جمهوری  ، شهر کرمان، محله  ، بخش مرکزی  ، شهرستان کرمان 
اسالمی ، کوچه نواب صفوی7 ، خیابان نواب صفوی ، پالک 0 ، مجتمع 
سپهر ، طبقه اول ، واحد 193 کدپستی 7618434754 سرمایه شخصیت 
حقوقی عبارت است از مبلغ 1000000 ریال نقدی منقسم به 1000 سهم 
1000 ریالی تعداد 1000 سهم آن با نام عادی مبلغ 350000 ریال توسط 
موسسین طی گواهی بانکی شماره 45054/282 مورخ 1398/08/04 نزد 
بانک ملت شعبه مرکزی با کد 45054 پرداخت گردیده است والباقی در 
تعهد صاحبان سهام می باشد اعضا هیئت مدیره آقای امیـــر احمـــدزاده 
به شماره ملی 3131477296و به سمت مدیرعامل به مدت 2 سال و به 
سمت رئیس هیئت مدیره به مدت 2 سال خانم معصــومه شهســـواری 
پور به شماره ملی 3179629517و به سمت عضو هیئت مدیره به مدت 
ملی 3179798254و  به شماره  ُغربا  مظفـــری  اعظـــم  خانم  2 سال 
به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت 2 سال دارندگان حق امضا : 
کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهد آور شرکت از قبیل چک ، سفته ، بروات 
، قراردادها عقود اسالمی و همچنین کلیه نامه های عادی و اداری باامضاء 
مـدیـرعـامـل و رئـیس هیئت مـدیـره و نـایب رئـیس هیئت مـدیـره 
همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. اختیارات مدیر عامل : طبق اساسنامه 
به  ملی 3120035963  شماره  به  احمـــدزاده  گیتـــی  خانم  بازرسان 
احمـــدزاده  آرمــان  آقای  مالی  به مدت یک سال  اصلی  بازرس  سمت 
به شماره ملی 3120131172 به سمت بازرس علی البدل به مدت یک 
سال مالی روزنامه کثیر االنتشار کرمان امروز جهت درج آگهی های شرکت 
به منزله اخذ و صدور پروانه  تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور 
فعالیت نمی باشد. اداره کل ثبت اسناد و امالک استان کرمان اداره ثبت 

شرکت ها و موسسات غیرتجاری کرمان )677731(

آگهی تغییرات شرکت مهندسی کشاورزی و زیست فناوری 
دلتا کشت شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 10031 و 
شناسه ملی 10630159029 به استناد صورتجلسه مجمع 
عمومی فوق العاده مورخ 1398/08/14 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : -1محل 
شرکت از آدرس استان کرمان ، شهرستان کرمان ، بخش ماهان ، شهر 
شهید  بست  بن   ، محمدی  شهید  خیابان   ، کوثرخیز  محله  آباد،  محی 
محمدی 34 ، پالک 0 ، طبقه همکف کدپستی 7689134495 به آدرس 
استان کرمان ، شهرستان کرمان ، بخش ماهان ، دهستان قناتغستان ، 
روستا تلمبه کوثرخیز، کوچه اصلی ، خیابان اصلی ، پالک 0 ، طبقه همکف 
فوق  شرح  به  اساسنامه   4 ماده  و  یافت  تغییر  کدپستی7631118812 
اصالح گردید. اداره کل ثبت اسناد و امالک استان کرمان اداره ثبت شرکت 

ها و موسسات غیرتجاری کرمان )684552(

آگهی تغییرات شرکت بنیامین گاز کرمان شرکت سهامی 
خاص به شماره ثبت 3795 و شناسه ملی 10630112233 
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده 
مدت  برای  ذیل  قرار  به  مدیره  هیئت  الف-اعضاء   1398/05/07 مورخ 
ملی  کد  با  فارسی  ده  جعفری  عباس  آقای  گردیدند:  انتخاب  سال  دو 
2993245971 آقای رسول جعفری ده فارسی با کد ملی 2992665517 
آقای سید مسیحا ایوار با کد ملی 5899288132 ب-خانم ناهید جعفری 
با کد ملی 2994001421 بسمت بازرس اصلی و خانم صدیقه ترکی با کد 
برای مدت یکسال مالی  البدل  بازرس علی  ملی 2990796584 بسمت 
انتخاب گردیدند . ج-روزنامه کثیراالنتشار کرمان امروز جهت درج آگهی 
های شرکت انتخاب گردید. اداره کل ثبت اسناد و امالک استان کرمان اداره 

ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری کرمان )684549(

کرمان  طبیعت  سنگ  سپیدار  شرکت  تغییرات  آگهی 
شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 6647 و شناسه ملی 
10630129141 به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 
1398/08/29 : - آقای حمید گنجه زاده روحانی باکدملی 2991724773 
به سمت رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل - آقای سعید گنجه زاده روحانی 
با کدملی 2991518251 به سمت نایب رئیس هیئت مدیره - خانم فاطمه 
انتخاب  مدیره  هیئت  عضو  سمت  به   2991275871 کدملی  با  نخعی 
گردیدند . - کلیه اسناد و اوراق بهادار و بانکی و تعهدآور و قراردادها و کلیه 
اوراق عادی و اداری با امضاء منفرد مدیرعامل و مهر شرکت معتبر می باشد. 
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان کرمان اداره ثبت شرکت ها و موسسات 

غیرتجاری کرمان )684546(

کرمان  طبیعت  سنگ  سپیدار  شرکت  تغییرات  آگهی 
شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 6647 و شناسه ملی 
10630129141 به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی 
بطور فوق العاده مورخ 1398/08/29 : - خانم مریم گنجه زاده روحانی با 
کد ملی 2991589681 بسمت بازرس اصلی و آقای سیروس یاسائی با 
کد ملی 2991938013 بسمت بازرس علی البدل بمدت یکسال انتخاب 
گردیدند. - اعضای هیئت مدیره بشرح ذیل برای مدت دو سال انتخاب 
گردیددند. - آقای حمید گنجه زاده روحانی باکدملی 2991724773 و 
آقای سعید گنجه زاده روحانی با کدملی 2991518251 و خانم فاطمه 
روزنامه  بعنوان  امروز  روزنامه کرمان   - با کدملی 2991275871  نخعی 
کثیراالنتشار جهت درج آگهی های شرکت انتخاب گردید. اداره کل ثبت 
اسناد و امالک استان کرمان اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری 

کرمان )684544(

آگهی تغییرات شرکت بنیامین گاز کرمان شرکت سهامی 
خاص به شماره ثبت 3795 و شناسه ملی 10630112233 
 1398/05/07 مورخ  مدیره  هیئت  صورتجلسه  استناد  به 
ملی  کد  با  فارسی  ده  جعفری  رسول  آقای   : مدیران  سمت  الف-تعیین 
2992665517 بسمت رئیس هیئت مدیره آقای عباس جعفری ده فارسی 
با کد ملی 2993245971 بسمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره آقای 
هیئت  رئیس  نائب  بسمت  ملی 5899288132  کد  با  ایوار  سیدمسیحا 
مدیره ب-کلیه اسناد واوراق بهادار و بانکی و سایر مکاتبات و اوراق عادی 
و اداری با امضای مدیرعامل و مهر شرکت معتبر می باشد. اداره کل ثبت 
اسناد و امالک استان کرمان اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری 

کرمان )684543(

تاسیس شرکت سهامی خاص آرمان نقشه اقلیم درتاریخ 
ملی  شناسه  به   877 ثبت  شماره  به   1398/09/11
14008806060 ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که 
خالصه آن به شرح زیر جهت اطالع عموم آگهی میگردد. موضوع فعالیت 
:انجام کلیه امور مربوط به فعالیت های نقشه برداری و GIS از قبیل نقشه 
برداری و برداشت دقیق عوارض با استفاده از دوربین و GPS سه فرکانسه 
در سامانه های شمیم ، سمت ، هدی. پیاده سازی و تحویل نقاط مسطحاتی 
و ارتفاعی مربوط به زمین ، مسیر جاده و خطوط انتقال نیرو. طراحی انواع 
نقشه های تفکیکی و تجمیعی. تهیه نقشه های توپوگرافی شامل منطقه ای 
و شهری. تهیه نقشه های ثبتی ) کاداستر ( اراضی باغی و زراعتی ، شهری و 
صنعتی جهت صدور سند مالکیت. تهیه نقشه های منابع ملی و مستثنیات. 
شیب بندی اراضی . تهیه پروفیل طولی و مقاطع عرضی از جاده ، رودخانه 
و خطوط انتقال نیرو. برآورد حجم عملیات خاکبرداری و خاکریزی. نقشه 
برداری از سایت های تاریخی سازمان میراث فرهنگی و گردشگری . تفسیر 
عکس های هوایی قدیمی و تهیه نقشه از آن ها . بازنگری و به روزرسانی 
نقشه های قدیمی . خدمات سامانه اطالعات مکانی GIS و آنالیز و پردازش 
تصاویر ماهواره ای . امکان سنجی و ایجاد سایت های سیستم اطالعات 
بانک های  انواع  تولید   . ای  ماهواره  اطالعات  تفسیر  و   GIS جغرافیایی 
اطالعاتی مکانی و انجام امور ممیزی و بازنگری اطالعات درصورت لزوم 
پس از اخذ مجوزهای الزم از مراجع ذیربط مدت فعالیت : از تاریخ ثبت 
به مدت نامحدود مرکز اصلی : استان کرمان ، شهرستان بردسیر ، بخش 
مرکزی ، شهر بردسیر، محله میدان 17 شهریور ، کوچه الله 16 ، خیابان 
کاشانی ، پالک 0 ، طبقه اول کدپستی 7841713467 سرمایه شخصیت 
حقوقی عبارت است از مبلغ 10000000 ریال نقدی منقسم به 10 سهم 
 10000000 مبلغ  عادی  نام  با  آن  سهم   10 تعداد  ریالی   1000000
ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره 55216/106/597 مورخ 
1398/09/02 نزد بانک بانک کشاورزی شعبه کارخانه قند بردسیر با کد 
2102 پرداخت گردیده است اعضا هیئت مدیره خانم رضوان قاسمی نژاد 
به شماره ملی 3170053523و به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت 2 
سال و به سمت مدیرعامل به مدت 2 سال آقای جواد قاسمی نژاد به شماره 
ملی 3170129309و به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت 2 سال 
خانم زهرا ساالری بردسیری به شماره ملی 3179634669و به سمت عضو 
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 همراه با مهر 
شرکت معتبر می باشد اختیارات مدیر عامل : طبق اساسنامه بازرسان آقای 
سیدعلی حسینی نسب به شماره ملی 3170021834 به سمت بازرس 
اصلی به مدت یک سال مالی آقای محمدجواد خسروی ترشابی به شماره 
ملی 3170057219 به سمت بازرس علی البدل به مدت یک سال مالی 

روزنامه کثیر االنتشار کرمان امروز جهت درج آگهی های شرکت تعیین 
گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت 
نمی باشد. اداره کل ثبت اسناد و امالک استان کرمان مرجع ثبت شرکت 

ها و موسسات غیرتجاری بردسیر )683774(

تاسیس شرکت سهامی خاص کویر پردازش پیمان شهداد 
درتاریخ 1398/04/10 به شماره ثبت 132 به شناسه ملی 
گردیده  دفاترتکمیل  ذیل  امضا  و  ثبت   14008431011
موضوع  میگردد.  آگهی  عموم  اطالع  جهت  زیر  شرح  به  آن  که خالصه 
فعالیت :ارائه خدمات الکترونیکی,نصب و راه اندازی و تعمیر و نگهداری 
و تولید و ساخت و پشتیبانی در زمینه تجهیزات رایانه ای و سیستم های 
الکترونیکی و مخابراتی و اتوماسیون صنعتی و تجهیزات مهندسی پزشکی 
رایانه ای و تجهیزات ابزاردقیق رایانه ای. مشاوره و اجرای طرح های جامع 
فن آوری اطالعات شامل تحلیل و طراحی و تولید و استقرار و راه اندازی 
و پشتیبانی راه کارهای مبتنی بر نرم افزار در بخش عمومی و خصوصی. 
رائه کلیه خدمات اطالع رسانی و فناوری اطالعات و ارتباطات. کلیه فعالیت 
های کامپیوتری, مشاوره, خرید و فروش, صادرات و واردات, اخذ کارت 
بازرگانی, اخذ و اعطای نمایندگی, عقد قرارداد با نهادهای دولتی در قالب 
مناقصه, مزایده و استعالم وفق ماده 17 و تبصره 1 قانون مدیریت خدمات 
کشوری درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهای الزم از مراجع ذیربط مدت 
 ، کرمان  استان   : اصلی  مرکز  نامحدود  مدت  به  ثبت  تاریخ  از   : فعالیت 
شهرستان کرمان ، بخش شهداد ، شهر شهداد، طالقانی ، بلوار شهید باهنر ، 
خیابان طالقانی ، پالک 0 ، طبقه همکف کدپستی 7646146371 سرمایه 
شخصیت حقوقی عبارت است از مبلغ 1000000 ریال نقدی منقسم به 
100 سهم 10000 ریالی تعداد 100 سهم آن با نام عادی مبلغ 1000000 
ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره 69 مورخ 1398/04/02 
نزد بانک ملی ایران شعبه خیابان فیروز آباد با کد 8004 پرداخت گردیده 
است اعضا هیئت مدیره خانم آسیه رمضانی اندوهجردی به شماره ملی 
3190004242و به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت 2 سال آقای 
اسماعیل ایرانمنش به شماره ملی 3190021384و به سمت مدیرعامل به 
مدت 2 سال و به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت 2 سال خانم فاطمه 
رمضانی اندوهجردی به شماره ملی 3190024731و به سمت عضو هیئت 
مدیره به مدت 2 سال دارندگان حق امضا : کلیه اوراق و اسناد بهادار و 
تعهد آور شرکت از قبیل چک ، سفته ، بروات ، قراردادها عقود اسالمی با 
امضاء مشترک مدیرعامل و نائب رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت 
و همچنین کلیه نامه های عادی و اداری باامضاء مدیرعامل یا نائب رئیس 
هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. اختیارات مدیر عامل : 
طبق اساسنامه بازرسان خانم مریم خضری به شماره ملی 3190015570 
به سمت بازرس اصلی به مدت یک سال مالی خانم محدثه کدخداهمت 
آبادی به شماره ملی 3190029709 به سمت بازرس علی البدل به مدت 
یک سال مالی روزنامه کثیر االنتشار کرمان امروز جهت درج آگهی های 
شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور 
پروانه فعالیت نمی باشد. اداره کل ثبت اسناد و امالک استان کرمان مرجع 

ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری شهداد )683771(

سهامی  شرکت  ماهان  راد  زمین  شرکت  تغییرات  آگهی 
خاص به شماره ثبت 16171 و شناسه ملی 14008470802 
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1398/06/26 الف-
تعیین سمت مدیران برای مدت باقیمانده : آقای ستار ایلخانی پور به شماره 
ملی 3392481572 به سمت رئیس هیئت مدیره آقای صادق مقدم به 
شماره ملی 0603383300 به سمت نایب رئیس هیئت مدیره آقای علی 
رضا گودرزی به شماره ملی 5579728069 به سمت مدیرعامل و عضو 
هیئت مدیره ب-کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهد آور شرکت از قبیل چک 
، سفته ، بروات ، قراردادها عقود اسالمی با امضاء مدیرعامل و رئیس هیئت 
مدیره و نایب رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و همچنین کلیه نامه 
های عادی و اداری باامضاء مدیرعامل یا رئیس هیئت مدیره همراه با مهر 
شرکت معتبر می باشد . اداره کل ثبت اسناد و امالک استان کرمان اداره 

ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری کرمان )683625(

آگهی تغییرات شرکت باران زالل کرمان شرکت سهامی 
خاص به شماره ثبت 2767 و شناسه ملی 10630142237 
 1398/07/29 مورخ  مدیره  هیئت  صورتجلسه  استناد  به 
ملی  کد  با  جیرفت  بحرینی  علی  آقای   1-  : شد  اتخاذ  ذیل  تصمیمات 
2992811254 به سمت رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل - خانم سمیه 
رئیس هیئت  نائب  به سمت  ملی 2990403760  با کد  بهمنی  منصور 
عضو  به سمت  ملی 1091370818  کد  با  بهادر  ریحانه  خانم   - مدیره 
هیئت مدیره -2کلیه اسناد واوراق بهادار و بانکی با امضای مدیرعامل یا 
نایب رئیس هیات مدیره و مهر شرکت معتبر و سایر مکاتبات و اوراق عادی 
با امضای مدیرعامل یا نایب رئیس هیات مدیره و مهر شرکت معتبر می 
باشد. اداره کل ثبت اسناد و امالک استان کرمان مرجع ثبت شرکت ها و 

موسسات غیرتجاری جیرفت )682957(

آگهی تغییرات شرکت باران زالل کرمان شرکت سهامی 
خاص به شماره ثبت 2767 و شناسه ملی 10630142237 
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده 
احمدرضا  آقای   1-  : شد  اتخاذ  ذیل  تصمیمات   1398/07/29 مورخ 
بحرینی مقیم جیرفت با کد ملی 0057960054 بسمت بازرس اصلی و 
خانم فاطمه عراقی با کد ملی 2990629971 بسمت بازرس علی البدل 
بمدت یکسال انتخاب گردیدند. -2 اعضای هیئت مدیره بشرح ذیل برای 
مدت دو سال انتخاب گردیدند: - آقای علی بحرینی جیرفت با کد ملی 
2992811254 - خانم سمیه منصور بهمنی با کد ملی 2990403760 
-خانم ریحانه بهادر با کد ملی 1091370818 -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 

جیرفت )682956(

شهرک  افضل  صبای  مسکونی  مجتمع  تغییرات  آگهی 
مطهری کرمان موسسه غیر تجاری به شماره ثبت 1967 و 
شناسه ملی 14007890100 به استناد صورتجلسه مجمع 
هیئت  اعضاء  الف-  مورخ 1398/08/02  العاده  فوق  بطور  عادی  عمومی 
محمد  آقای  گردیدند:  انتخاب  سال  دو  مدت  برای  ذیل  قرار  به  مدیره 
عربی  اصغر  علی  آقای   6079567784 ملی  شماره  به  مقدم  اسماعیلی 
به  مقدم  نکوئی  محمود  آقای  ملی 2092850504  به شماره  میانرودی 
شماره ملی 2992375586 اداره کل ثبت اسناد و امالک استان کرمان 

اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری کرمان )686677(

شهرک  افضل  صبای  مسکونی  مجتمع  تغییرات  آگهی 
به شماره ثبت 1967  مطهری کرمان موسسه غیر تجاری 
صورتجلسه  استناد  به   14007890100 ملی  شناسه  و 
مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1398/08/02 بموجب سندصلح به شماره 
 95 شماره  اسنادرسمی  دفترخانه  1398/08/02تنظیمی  مورخ   64053
کرمان آقای حسین میرزاده که دارای 340000 ریال سهم الشرکه می باشد 
سهم الشرکه خود را به آقای محمد اسماعیلی مقدم واگذار و از مؤسسه 
خارج و دیگر دارای هیچگونه حق و سمتی در مؤسسه نمی باشد و آقای 
علی اسدی پور مبلغ 330000 ریال از سهم الشرکه خود را به آقای علی 
هیچگونه  دارای  دیگر  و  خارج  مؤسسه  از  واگذارو  میانرودی  عربی  اصغر 
از  پس  اشخاص  الشرکه  الف-سهم  نمی باشد.  مؤسسه  در  سمتی  و  حق 
تغییرات صورت گرفته به قرار ذیل می باشد: آقای محمود نکوئی مقدم 
330000ریال سهم الشرکه آقای علی اصغر عربی میانرودی 330000ریال 
سهم الشرکه آقای محمد اسماعیلی مقدم 340000ریال سهم الشرکه اداره 
کل ثبت اسناد و امالک استان کرمان اداره ثبت شرکت ها و موسسات 

غیرتجاری کرمان )686675(

شهرک  افضل  صبای  مسکونی  مجتمع  تغییرات  آگهی 
به شماره ثبت 1967  مطهری کرمان موسسه غیر تجاری 
و شناسه ملی 14007890100 به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 
1398/08/02 الف-تعیین سمت مدیران : محمد اسماعیلی مقدم به شماره 
اصغر  علی  مدیره  مدیرعامل وعضوهیئت  به سمت  ملی 6079567784 
هیئت  رئیس  به سمت  ملی 2092850504  شماره  به  میانرودی  عربی 
مدیره محمود نکوئی مقدم به شماره ملی 2992375586 به سمت نائب 
رئیس هیئت مدیره ب- کلیه اوراق و اسناد بهادارو تعهداور موسسه با امضاء 
ثابت مدیر عامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر موسسه وکلیه 
نامه های اداری باامضاء مدیر عامل همراه بامهر موسسه معتبر می باشد. 
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان کرمان اداره ثبت شرکت ها و موسسات 

غیرتجاری کرمان )686674(
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نبش قبر مرد تاجر، 

متهمان را به قصاص نرساند
روزنامه ایران نوشت: کیفرخواست پرونده مرد میانسال که با همدستی 
بود در حالی صادر شد که  به قتل رسانده  را  باجناق خود  خواهرزنش 
فرزندان مقتول در مراحل اولیه رسیدگی به پرونده رضایت خود را از مادر 

و شوهر خاله شان اعالم کرده بودند.
قتل  از  و  گرفت  تماس  پلیس  با  جوانی  زن   91 سال  اردیبهشت   21
همسرش در خانه خبر داد. زن جوان مدعی بود به همراه دو فرزندش 
به میهمانی رفته و هنگام بازگشت به خانه با جسد همسرش مواجه 
شده است. تحقیقات اولیه حکایت از آن داشت که پدر خانواده که مرد 

ثروتمندی بود توسط فردی آشنا به قتل رسیده است.
تحقیقات کارآگاهان در رابطه با این جنایت ادامه داشت تا اینکه 6 سال 

بعد از قتل، ردپای باجناق مقتول در این جنایت شناسایی شد.
به دستور بازپرس شعبه چهارم دادسرای امور جنایی تهران وی بازداشت 
و در تحقیقات مدعی شد که با همدستی همسر مقتول این جنایت را 

رقم زده است.
بازداشت شده و  اعترافات خشایار و همسر مقتول - فرانک- هر دو  با 
راز این جنایت بعد از 6 سال فاش شد. فرانک در تحقیقات مدعی شد: 
هوشنگ قبل از من با زنی ازدواج کرده بود اما به خاطر اینکه از همسر 

اولش صاحب فرزند نمی شد از او جدا شد.
بعد از آن به اصرار خانواده ام با هوشنگ که 20 سال از من بزرگتر بود 
ازدواج کردم. همسرم مشکل اخالقی داشت و با من بد رفتاری می کرد. در 
نهایت تصمیم به قتل او گرفتم. موضوع را که با خواهر و شوهر خواهرم 
در میان گذاشتم، راضی به همکاری شدند. روز حادثه تعدادی قرص خواب 
آور داخل آبمیوه ریختم و به شوهرم دادم. بعد از اینکه همسرم بیهوش 
شد طبق نقشه من و بچه هایم از خانه خارج شدیم و شوهر خواهرم با 

ورود به خانه با اسلحه او را به قتل رساند.
به دنبال اعتراف متهمان این پرونده، دو فرزند مقتول که تنها اولیای دم 
پرونده محسوب می شدند به شعبه چهارم دادسرای امور جنایی تهران 
رفته و از مادرشان که در این پرونده اتهام معاونت در قتل داشت و از 
شوهر خاله  شان به اتهام مشارکت در قتل عمدی پدرشان اعالم گذشت 

کردند و آنها را بخشیدند.
در ادامه تحقیقات خواهران مقتول به دادسرا رفته و ادعای جدیدی را 
مطرح کردند، ادعایی که مسیر تحقیقات را تغییر داد. آنها مدعی شدند 
که هوشنگ هرگز بچه دار نمی شده و دو فرزندی که به عنوان اولیای دم 

مقتول رضایت داده اند، فرزندان اصلی او نیستند.
اگر  آنجایی که  از  و  اظهارات خواهران مقتول  به  توجه  با  ترتیب  بدین 
محسوب  دم  اولیای  دیگر  مقتول  فرزندان  می شد،  ثابت  آنها  اظهارات 
درخواست  توانستند  می  دم  اولیای  به عنوان  او  خواهران  و  نمی شدند 
قصاص دهند بازپرس شعبانی دستور نبش قبر هوشنگ را صادر کرد 
تا با انجام آزمایش دی ان ای مشخص شود که دو فرزند مقتول متعلق 

به خودش هستند.
پس از ارائه درخواست آنها و استفتا از دفتر یکی از مراجع تقلید مبنی بر 
اینکه برای نبش قبر مرد فوت شده مشکل شرعی وجود ندارد نبش قبر 

صورت گرفت و آزمایش دی ان ای از مقتول انجام شد.
برای  که  فرزند هوشنگ خواسته شد  دو  از  تحقیقات  دیگر  مرحله  در 
آزمایش دی ان ای به پزشکی قانونی بروند. اما از آنجایی که آنها ایران را 
ترک کرده بودند و در پزشکی قانونی حاضر نشدند این آزمایش صورت 

نگرفت.
بدین ترتیب با توجه به اینکه طبق قانون اگر زن و مردی باهم ازدواج کرده 
باشند، فرزندان شان متعلق به آنها محسوب می شود مگر خالفش ثابت 
شود در این پرونده نیز قاضی با استناد به این قانون فرزندان هوشنگ و 
فرانک را متعلق به آنها تلقی و کیفرخواست پرونده قتل مرد تاجر را با 
رضایت اولیای دم که فرزندان مقتول بودند صادر کرد. بزودی این پرونده 
برای رسیدگی از جنبه عمومی جرم به دادگاه کیفری استان تهران ارجاع 

می شود.

قتل فجیع ۲ برادر جلوی 

چشمان سالومه
مرد جوانی که به دلیل قتل دو برادر در 10 سال پیش به اعدام محکوم 

شده بود از قضات دادگاه کمک خواست.
 بیست و دوم آبان ۸۸ پیرمردی به پلیس آگاهی شهریار رفت و از ناپدید 
شدن دو پسرش به نام های حجت و رضا خبر داد. وی گفت: پسر ۴0 
ساله ام حجت، کارگر بود. دیروز پسر کوچکم رضا پیش او رفت و دیگر 
ریز  بررسی موشکافانه فهرست  از آن ها هیچ خبری نشد. کارآگاهان در 
تحقیقات  آوردند.  به دست  را  نخستین سرنخ  تلفنی حجت،  مکالمات 
میدانی نشان می داد حجت چندین بار با یک زن ۳0 ساله به نام سالومه 

تماس گرفته بود. با برمال شدن این موضوع، زن جوان بازداشت شد.
وی گفت: سال هاست که ازدواج کرده ام و یک دختر هفت ساله دارم، اما 
شوهرم به من خرجی نمی دهد. شوهرم به زنی به نام یگانه عالقه مند بود 
و پول هایش را به او می داد. به همین دلیل در کوچه ها و خیابان ها گدایی 
می کردم تا این که سال گذشته به طور اتفاقی با حجت آشنا شدم. سالومه 
ادامه داد: وقتی حجت درد دل هایم را شنید قول داد برایم کار مناسبی 
جور کند. از آن روز به بعد به همراه حجت به خانه های مردم می رفتم و 
کارگری می کردم. آخرین بار به همراه حجت و برادرش رضا برای کارگری 
به یک باغ رفتم، اما صاحب باغ که مجتبی نام دارد با حجت درگیر شد 
و همزمان، دو مرد به نام های شادمهر و حسین به او حمله کردند. آنان با 
چاقو به جان حجت و رضا افتادند و آن ها را کشتند سپس جنازه های دو 
برادر را داخل چاه باغ انداختند، بعد مرا آزار دادند و وقتی التماس هایم 
را دیدند مرا نکشتند و تهدیدم کردند به پلیس حرفی نزنم. خیلی زود 
سه قاتل با گذشت ۴1 شبانه روز از جنایت بازداشت شدند و پیکر های 
متالشی شده دو برادر از داخل چاه بیرون کشیده شد. خانواده دو برادر در 
شعبه ۷1 سابق دادگاه کیفری استان تهران خواستار قصاص قاتالن شدند 

و بعد مجتبی، شادمهر و حسین هم جنایت را به گردن هم انداختند.
در پایان جلسه، قضات سه متهم را به قصاص، هر یک را به 10 سال زندان 
و 100 ضربه شالق محکوم کردند. حکم صادر شده در دیوان عالی کشور 
تایید شده بود که مجتبی و شادمهر توانستند رضایت اولیای دم را جلب 
کنند و از قصاص رهایی یابند. اما حسین در زندان ماند. وی با گذشت 10 
سال از این ماجرا به قضات دادگاه نامه نوشت و درخواست تعیین تکلیف 
کرد. به این ترتیب حسین در شعبه دوم دادگاه کیفری یک استان تهران 
حاضر شد و گفت: شادمهر و مجتبی توانستند رضایت اولیای دم را جلب 
کنند درحالی که من در مدت 10 سال توانستم رضایت همه اولیای دم 
را جلب کنم، اما آن ها پیگیر اجرای حکم هم نمی شوند. به همین دلیل 
را  تکلیفم  از قضات دادگاه می خواهم  ام. من  مانده  زندان  بالتکلیف در 

روشن کنند چرا که از این وضعیت خسته شده ام.

مهلت ۳ هفته ای برای تکمیل شبکه ملی اطالعات
دبیر شورای عالی فضای مجازی گفت: این شورا 
هفته   ۳ ارتباطات  وزیر  به  شنبه  عصر  جلسه  در 
فرصت داد تا طرح تکمیلی شبکه ملی اطالعات را 
ارائه کند. این طرح ظرف 2 ماه در شورای فضای 

مجازی بررسی می شود.
فضای  عالی  شورای  دبیر  فیروزآبادی،  ابوالحسن 
مجازی در برنامه گفتگوی ویژه خبری با بیان اینکه 
برآورد مرکز ملی فضای مجازی نسبت به پیشرفت 
سوی  از  که  اطالعات  ملی  شبکه  درصدی   ۸0
این  از  کمتر  است،  شده  گزارش  ارتباطات  وزارت 
عالی  شورای  جلسه  در  داشت:  اظهار  است،  مقدار 
فضای مجازی که عصر شنبه 2۳ آذرماه برگزار شد، 
ملی  شبکه  مختلف  های  بخش  از  کاملی  جزئیات 
اطالعات در حوزه های مختلف زیرساخت ارتباطی 
و اطالعاتی، خدمات پایه کاربردی، امنیت و تعرفه 

ها مورد بحث و بررسی قرار گرفت.
نیز  اینکه حتی در حوزه تعرفه ها  به  با اشاره  وی 
در  اینترنت  از  استفاده  هزینه  که  هستیم  شاهد 
بسیاری از کاربردهای اداری برای ارتباطات دولتی، 
بانکی و زیرساختی نسبت به استفاده از شبکه ملی 
ارتباطات  وزارت  گفت:  است،  تر  ارزان  اطالعات 

مختلف  های  حوزه  در  را  شبکه  این  مشکالت 
جستجو  موتور  و  ها  رسان  پیام   ، تعرفه  جمله  از 

پذیرفته است.
در  داد:  ادامه  مجازی  فضای  عالی  شورای  دبیر   
افتاد  اتفاق  گذشته  ماه  که  اینترنت  قطع  زمان 
رسانی،  اطالع  حوزه  در  مشکالتی  بروز  شاهد 
مشخص  و  بودیم  رسانه  و  اجتماعی  های  شبکه 
رسانها  پیام  و  بومی  جستجوی  موتورهای  که  شد 
و  حمایت  به  نیاز  و  نداشته  را  ملی  پوشش  توان 
تصمیم گیری در این زمینه وجود دارد. با توجه به 
محورهای مورد بحث در جلسه شورای عالی فضای 
تکمیلی  داد که طرح  قول  ارتباطات  وزیر  مجازی، 
کالن شبکه ملی اطالعات را تا ۳ هفته آینده برای 

ارائه به شورا، آماده کند.
وی با اشاره به وابستگی 9۸ درصدی کشور به موتور 
از  استفاده  در  انحصار  وجود  و  گوگل  جستجوی 
برخی سرویس های فضای مجازی، گفت: بررسی ها 
نشان می دهد برخی طرح ها مانند موتور جستجوی 
بومی و پیام رسانها را باید به عهده بخش خصوصی 
باشد.  داشته  پشتیبان  نقش  تنها  دولت  و  بگذاریم 
ملی  افزاری شبکه  در سطح سخت  دیگر  از سوی 

اطالعات نیز نیاز به تکمیل برخی زیرساختها داریم.
فیروزآبادی افزود: براین اساس مقرر شد طرح کالن 
وزارت ارتباطات در جلسه بعدی شورای عالی فضای 
مجازی ارائه شود و این شورا نیز ظرف 2 ماه این 
طرح را به تصویب برساند و پس از آن، جدول زمانی 

برای اجرای آن اعالم خواهد شد.
اینترنت به هیچ وجه قطع نمی شود

درخصوص  مجازی  فضای  عالی  شورای  دبیر 
اینترنت جهانی  به  قطع دسترسی  از  مردم  نگرانی 
و جایگزینی شبکه ملی اطالعات به جای اینترنت، 

توضیح داد.
اطالعات  ملی  اینکه شبکه  به  اشاره  با  فیروزآبادی 
هم  گفت:  است،  کشور  ارتباطی  شبکه  زیرساخت 
به  مرتبط  دستگاه  میلیون   1۵0 از  بیش  اکنون 
اینترنت در کشور وجود دارد و 6۳ میلیون  شبکه 
میلیون   ۷ کامپیوتر،  ها  میلیون  هوشمند،  گوشی 
و  بانکی  پوز  دستگاه  میلیون   ۸ خانگی،  مودم 
نمایش  به  متصل  هوشمند  تلویزیون  میلیون  یک 
زندگی  که  دهد  می  نشان   )  VOD( درخواستی 

اقشار وسیعی از مردم روی شبکه اینترنت است.
وی با اشاره به ضریب نفوذ بیش از 100 درصدی 

موبایل در کشور و با بیان اینکه 61 میلیون ایرانی 
می  استفاده  موبایل  باندپهن  اینترنت  امکانات  از 
ادارات  از  از منازل و ۳ میلیون  کنند و ۸ میلیون 
دارای اینترنت باندپهن هستند، گفت: روی شبکه 
اقتصاد  اینترنت و زیرساخت شبکه ملی اطالعات، 
بزرگی شکل گرفته و شاهد ایجاد مشاغل مختلف 

خانگی و روستایی هستیم.
اطالعات  اینکه شبکه ملی  به  اشاره  با  فیروزآبادی 
مانند  جهان  کشور   2۸ در  مختلف  عناوین  تحت 
ژاپن و آلمان نیز راه اندازی شده است، ادامه داد: 
اینترنت  موضوع  جدی  طور  به  نیز  فرانسه  حتی 
با  داخلی  ای  شبکه  تا  کرده  مطرح  را  اروپایی 
مالحظات جامعه اروپایی و با مزایایی مانند خدمات 

کیفی تر، ارزان تر و امن تر ایجاد شود.
دبیر شورای عالی فضای مجازی با اشاره به اینکه 
بانک های بزرگ اطالعاتی در دنیا این روزها حریم 
خصوصی مردم را هدف قرار داده اند، افزود: امروزه 
سازی  شخصی  با  هدفگرا  های  بازاریابی  شاهد 
در  افراد  ذائقه  بر  مبتنی  دیتا  پردازش  و  اطالعات 
تواند  می  که  جایی  تنها  و  هستیم  مجازی  فضای 

از حریم خصوصی افراد دفاع کند، دولتها هستند.

خبر

اصل  به  اشاره  با  مرکزی  بانک  عمومی  روابط   
سود  و  تومانی  میلیارد   ۸00 و  هزار   2۴۷ بدهی 
۴۳ هزار و ۸00 میلیارد تومانی معوقات زیر 100 
بخشودگی  اجرایی  دستورالعمل  تومان،  میلیون 
تا سقف یک میلیاردریال در سال  سود تسهیالت 

1۳9۸ را ابالغ کرد.
اخبار  به  اشاره  با  مرکزی  بانک  عمومی  روابط   
خصوص  در  رسانه ها  از  برخی  در  شده  منتشر 
یک  زیر  تسهیالت  جرایم  و  سود  »بخشودگی 
که   »1۳9۷ سال  تا  شده  سررسید  ریال  میلیارد 
منجر به اطالع رسانی نامناسب به مردم شده است؛ 

به اطالع می رساند:
در راستای اجرای بند »ل« تبصره 16 قانون بودجه 
سود  بخشودگی  موضوع  کشور،  کل   1۳9۸ سال 
سال  از  که  ریال  میلیارد  یک  از  کمتر  تسهیالت 
1۳9۵ تاکنون در حال انجام است؛ با توجه به آمار 
از  اخذ شده در سال 1۳9۵، همه مطالبات کمتر 
یک میلیارد ریال سیستم بانکی، شامل بیش از 26 
میلیون پرونده با مانده اصل بدهی بیش از 2۴۷۸ 
هزار میلیارد ریال و سود متعلقه به میزان بیش از 

۴۳۸ هزار میلیارد ریال بود.
با توجه به محدودیت منابع در نظر گرفته شده در 

مفاد تبصره )۳۵( قانون اصالح بودجه سال 1۳9۵ 
کل کشور و جدول پیوست آن، بانک مرکزی ناگزیر 
شد موارد قابل پذیرش را محدود کند که به تدریج 
و در صورت وجود منابع، گستره مشمولین بخشش 

سود تسهیالت زیر یک میلیارد ریال افزایش یابد.
بخشودگی  نیز   1۳9۸ سال  در  مرکزی  بانک 
سود تسهیالت زیر یک میلیارد ریال با سررسید 
سال 1۳9۷ و قبل از آن را با رعایت موارد قابل 
پذیرش تعیین شده )به شرح دستورالعمل اجرایی 

پیوست(، به بانک های عامل ابالغ کرده است.
به  مراجعه  با  می توانند  متقاضیان  رو  این  از 

قرار  صورت  در  و  شده  تعیین  عامل  بانک های 
گرفتن در چارچوب موارد و شرایط قابل پذیرش 
تسهیالت  سود  بخشش  از  مرکزی،  بانک  ابالغی 
پرداخت  صورت  در  ریال  میلیارد  یک  از  کمتر 

یکجای بدهی خود بهره مند گردند.
سپه،  ایران،  ملی  بانک های  حاضر  حال  در 
رفاه  ملت،  تجارت،  ایران،  صادرات  کشاورزی، 
توسعه  مسکن،  ایران،  صادرات  توسعه  کارگران، 
تعاون، صنعت و معدن و پست بانک ایران نسبت 
یک  زیر  تسهیالت  سود  بخشودگی  اجرای  به 

میلیارد ریال اقدام می کنند.

است  متهم  که  جوان  زن  نوشت:  ایران  روزنامه 
پنهانی  رابطه  شوهرش  پسرخاله  با  سال  هفت 
داشته و از او فرزندی به دنیا آورده است، در شعبه 
یکم دادگاه کیفری استان البرز پای میز محاکمه 
نشان  با  زن  این  دادگاه شوهر  در جلسه  ایستاد. 
دادن برگه آزمایش »دی ان ای« به قضات گفت: 
پزشکان قانونی با این آزمایش فاش کردند که این 

بچه متعلق به من نیست.
ماجرای این رابطه پنهانی زمانی فاش شد که همسر 
مرد خیانتکار متوجه پیام های عاشقانه شوهرش با 
به درگیری کشید.  از زنان فامیل شد و کار  یکی 
پس از این ماجرا شوهر فریبا نیز به شباهت پسر ۷ 
ساله اش با پسرخاله خود مشکوک شد و به پزشکی 
قانونی رفت و کارشناسان پس از آزمایش دی ان 

ای اعالم کردند، این پسر بچه فرزندش نیست.
شکایت  با  خیانتکار  مرد  و  زن  ترتیب  بدین 
همسران خود در شعبه یکم دادگاه کیفری استان 
قاضی  با حضور  و  قیومی  قاضی  ریاست  به  البرز 
فیروزه ای رنجبر مستشار دادگاه پای میز محاکمه 

ایستادند.
و  ایستاد  جایگاه  در  جوان  زن  جلسه  ابتدای  در 
من  گفت:  دادگاه  دادرسان  به  شکایت  باطرح 
وشوهرم دو فرزند داریم و از زمانی که او وضعیت 
با من  مالی اش بهتر شد احساس کردم روابط ش 
که  روز  یک  اتفاقی  طور  به  اینکه  تا  شده  سرد 
عاشقانه  پیام های  متوجه  برگشتیم  مسافرت  از 
شوهرم با زن پسرخاله اش شدم درحالی که بشدت 
شوکه شده بودم بعد از مدتی متوجه شدم او برای 
این زن خودرو خریده و از درآمد ماهیانه اش به او 
شوهر  با  را  موضوع  گرفتم  تصمیم  می دهد.  پول 
قضات  برابر  در  فریبا  آنگاه  بگذارم.  درمیان  فریبا 
ایستاد و با انکار رابطه پنهانی اش گفت: حرف های 
این زن را قبول ندارم و من هیچ رابطه ای با شوهر 

او نداشتم.
پیش  اختالف  شوهرم  و  من  بین  قبل  مدتی 
بین  که  خواستم  او  پسرخاله  از  من  و  بود  آمده 
هم  پزشکی  آزمایش  درباره  کند.  میانجیگری  ما 
مطمئنم اشتباهی رخ داده است.سپس مرد جوانی 

قضات  به  بود  پنهانی  رابطه  داشتن  به  متهم  که 
گفت: همسر من دچار توهم شده است من هیچ 
برای  دادگاه  نداشته ام.قضات  زن  این  با  رابطه ای 

آزمایش  انجام  دستور  پرونده  این  بیشتر  بررسی 
دوباره از پسر ۷ ساله را صادر کردند تا با تکمیل 

تحقیقات حکم الزم در این پرونده صادر شود.

جریمه وام های زیر ۱۰۰میلیون بخشیده شد

آزمایش »دی ان ای« برای افشای راز خیانت
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پرونده معلم خاطی قلعه گنج 
به مراجع قضایی ارسال شد

در  که  معلمی  پرونده  قلعه گنج،  پرورش  و  آموزش  مدیر  گفته  به 
یکی از مدارس روستایی این شهرستان موجب شکسته شدن کتف 
اداری  تخلفات  به  رسیدگی  هیات  به  بود  شده  ساله   ۹ دانش آموز 

استان و مراجع قضایی ارسال شد.
سعید احمدی  در گفت و گو با خبرنگار ایرنا اظهار کرد: به دنبال 
برخورد  مدیر دبستان روستای جنگل آباد قلعه گنج با یکی از دانش 
آموزان که موجب وارد شدن آسیب به کتف دانش آموز شده بود پس 
از بررسی های نخستین، پرونده معلم خاطی به هیات رسیدگی به 

تخلفات اداری استان و مراجع قضایی شهرستان ارسال شده است.
مدرسه  به  و  لغو  وی  مدیریت  ابالغ  بالفاصله  افزود:  احمدی  سعید 
دیگری جابجا شد و دانش آموز مصدوم نیز در مرخصی درمان بسر 

می برد.
وی گفت: از دانش آموز آسیب دیده و اولیای آن دلجویی شده است.
 مدیر دبستان روستای جنگل آباد حین بازی در زمین فوتبال بطور 
سهوی به دانش آموز ۹ ساله دختر برخورد می کند و دانش آموز پس 
از برخورد با زمین از ناحیه کتف دچار آسیب می شود، این در حالی 
است که مدیر مدرسه عنوان کرده برخورد وی با دانش آموز در حین 

بازی و غیر عمد بوده است.
 زینب نارویی از بستگان نزدیک دانش آموز نیز به ایرنا گفت: حسن 
کهنوجی پدر دانش آموز مصدوم زینب کهنوجی، در حال حاضر در 

بستر بیماری است و قادر به پاسخگویی به خبرنگاران نیست.
وی در خصوص حادثه پیش آمده اظهار کرد: دانش آموز کنار زمین 
فوتبال مدرسه حین  تماشای بازی بوده که مدیر مدرسه از پشت 
سر و به صورت ناگهانی وی را به طرف زمین فوتبال ُهل می دهد و 
زینب پس از برخورد با زمین خاکی مدرسه از ناحیه کتف و گردن 

دچار آسیب می شود.
وی ادامه داد: زینب کهنوجی ۹ ساله و کالس سوم دبستان روستای 
جنگل آباد از توابع بخش مرکزی قلعه گنج است و پس از این حادثه 
و مراجعه به پزشک در استان هرمزگان پزشک معالج وی گفته است 
جایگذاری  به  قادر  فعال  دانش آموز،  جثه  بودن  نحیف  علت  به  که 

پالتین و انجام عمل جراحی کتف وی نیستیم..

سارق سابقه دار طالجات از 
طریق سامانه مها دستگیر شد

فرمانده انتظامی شهرستان کرمان از دستگیری یک سارق سابقه دار 
طالجات از طریق سامانه مها کمتر از ۴ دقیقه از زمان اعالم به این 

مرکز خبر داد.
به گزارش گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان از کرمان سرهنگ 
"مها"  گفت:  کرمان  شهرستان  انتظامی  فرمانده  فدا   محمدرضا 
گیرنده های  به  مجهز  سامانه ای  الکترونیک،  هشدار  مرکز  مخفف 
منازل،  همچون  مختلفی  اماکن  در  آن  نصب  با  که  است  خاصی 
مغازه ها و دیگر اماکن عمومی و خصوصی در زمان حضور صاحب 
از طریق فشار دادن شصتی و در نبود صاحب آن مکان  آن مکان 
نیز هرگونه حضور یا تخریب جهت ورود را به مرکز منعکس می کند 
به  زمان ممکن  مرکز در سریعترین  این  کاربران  از طریق  مراتب  و 

نزدیکترین تیم گشت جهت بررسی موضوع اعالم می شود.
اصناف  برخی  و  بانک ها  ها،  بودن طالفروشی  به مکلف  اشاره  با  او 
خاص به تجهیز شدن به این سامانه افزود: در همین رابطه یکی از 
طالفروشان شهر کرمان در پی مراجعه فردی که قصد داشت مقداری 
طال را به فروش برساند به این فرد مشکوک شده و سامانه مها مغازه 

خود را از طریق شصتی به صدا در می آورد.
سرهنگ فدا بیان کرد: با به صدا در آمدن زنگ هشدار این سامانه، 
بالفاصله موقعیت این طالفروشی به نزدیکترین تیم گشت انتظامی 
اعالم و ماموران کالنتری۱۱ بازار با حضور ضربتی خود موفق شدند، 
این فرد که سابقه دار و تحت تعقیب بود و به منظور فروش طالی 

تقلبی به این طالفروشی مراجعه کرده بود را دستگیر کنند.
فرمانده انتظامی شهرستان کرمان با اشاره به نقش موثر این سامانه 
گفت: شهروندان  و خصوصی  عمومی  اماکن  سارقان  غافلگیری  در 
می توانند با مراجعه به این مرکز واقع در چهارراه ابوحامد مرکز استان 
جهت نصب سامانه مها برای واحد صنفی و دیگر اماکنی که نیازمند 
واحد های  امنیتی  و  ایمنی  و ضریب  اقدام  امنیت هستند،  تامین 

شخصی و اماکن عمومی را باال ببرند.

با برگزاری هشت مسابقه از هفته پانزدهم رقابت 
های لیگ برتر بهترین های این هفته از مسابقات 

مشخص شدند.
برگزاری  با  برتر  لیگ  های  رقابت  پانزدهم  هفته 
این هفته  پایان  در  پیگیری شد که  8 مسابقه 
استقالل با برتری خانگی مقابل شاهین در صدر 
پرسپولیس  البته سپاهان،  و  قرار گرفت  جدول 
و نفت آبادان با برتری مقابل رقبای خود در رده 

های دوم تا چهارم قرار گرفتند.
نتایج هفته پانزدهم در یک نگاه:

نساجی مازندران 0 - 0 شهر خودرو
تراکتور ۱ - 0 فوالد

سپاهان 2 - 0 پیکان
سایپا 0 - 2 پرسپولیس

پارس جنوبی جم ۱ - ۱ نفت  مسجدسلیمان
گل گهرسیرجان 0 - 0 ذوب آهن

صنعت نفت آبادان ۱ - 0 ماشین سازی تبریز
استقالل ۴ - ۱ شاهین شهرداری بوشهر

تیم هفته: استقالل
استقالِل بدون سرمربی و مدیرعامل در این هفته 
پرگل ترین بازی مسابقات هفته پانزدهم را رقم 
زد و در حالی که شاید پیش بینی می شد این 
تیم به دلیل مشکالتی که در ۱0 روز اخیر داشته 
مقابل شاهین به مشکل بخورد اما یک پیروزی 
پرگل را به هوادارانش هدیه کرد. این تیم با برد 
مقابل شاهین که چند هفته ای نباخته بود به 
صدر جدول برگشت تا تنها تیم بدون مربی باشد 

که روی گام موفقیت حرکت کرده است.

 بازیکن هفته: مهدی قائدی
این  در  استقالل  شده  احیا  و  جوان  مهاجم 
فصل، در بازی با شاهین بوشهر باز هم عملکرد 
درخشانی داشت و با زدن یک گل و دادن یک 
تیمش  پرگل  برد  مقدمات  دیاباته  به  گل  پاس 
 8 با  زد  اخیرا  که  گلی  با  قائدی  کرد.  فراهم  را 
گل صدرنشین جدول گلزنان شد ضمن آنکه این 
بازیکن در حال حاضر با 5 پاس گل، آقای پاس 

گل لیگ نیز هست.
 مربی هفته: گابریل کالدرون

انتقادات  از  بعد  پرسپولیس  آرژانتینی  سرمربی 
هفته های ابتدایی و البته شکست خانگی مقابل 
نفت مسجد سلیمان به یکباره تیمش را متحول 
کرد و در سه بازی متوالی برد با پرسپولیس را 
تجربه کرد تا سرخپوشان فقط به واسطه تفاضل 
کمتر نسبت به سپاهان در رده دوم قرار بگیرند. 
استقالل  از  کمتر  بازی  یک  پرسپولیس  البته 
جدول  صدر  به  تا  دارد  فرصت  هنوز  و  داشته 

برگردد.
 ناکام هفته:ابراهیم صادقی

سرمربی سایپا چندین هفته است که روی ریل 
ناکامی قرار دارد و نتوانسته با نارنجی پوشان به 
تیمش  با  برسد. صادقی  در شرایطی  موفقیت 
مقابل پرسپولیس متحمل شکست خانگی شد 
امتیاز در جدول  تنها ۱۱  بازی  از ۱5  که سایپا 
دارد و شاید در نیم فصل دوم با این رویه دچار 

مشکل شود.
 بازی هفته: استقالل و شاهین

دیدار تیم صدرجدول و تیم آخر جدول با 5 گل 
جذاب ترین بازی هفته بود. در این هفته جدال 
زیبا  های  صحنه  هم  خودرو  شهر  و  نساجی 
داشت اما توپی از خط دروازه ها عبور نکرد. در 
بازی استقالل و شاهین 5 گل ردو بدل شد اما 
برای گلزنی  هم شاهینی ها چند فرصت دیگر 
داشتند و هم استقاللی ها دقت کافی را برای زدن 

گلهای بیشتر به خرج ندادند.
گلزنان برتر:

8 گل
مهدی قائدی )استقالل(

 7 گل

شیخ دیاباته )استقالل(
عیسی آل کثیر )صنعت نفت آبادان(

شهریار مغانلو )پیکان(
6 گل

احمد رضا زنده روح )ماشین سازی تبریز(
حسین مالکی )شاهین شهرداری بوشهر(

مهدی ترابی )پرسپولیس(
5 گل

محمد نوری )پارس جنوبی جم(
امیرارسالن مطهری )ذوب آهن(

علی علیپور )پرسپولیس(
فراز امامعلی )پیکان(

استقالل، قائدی و کالدرون در جمع برترین ها
خبر

قهرمانی  با  استان  آقایان  ووشو  مسابقات 
کرمانی ها در هر سه رده ی سنی نونهاالن، 

نوجوانان و جوانان پایان یافت.
رضا امیری، رئیس هیات ووشو استان کرمان 
در گفت و گو  با خبرنگار گروه استان های 
گفت:  کرمان،  از  جوان  خبرنگاران  باشگاه 
استان  قهرمانی  آقایان،  ووشو  مسابقات 
کرمان در رده های سنی نونهاالن، نوجوانان 
و جوانان با حضور 200 نفر شرکت کننده 

کرمان  ووشو  خانه  در  استان  سراسر  از 
برگزار شد. او افزود: در پایان این رقابت ها، 
 6 با 7 طال،  کرمان  نونهاالن  سنی  رده  در 
ایستاد و  برنز بر سکوی نخست  نقره و 5 
شهرستان های رفسنجان با 2 طال، 2 نقره و 
5 برنز و قلعه گنج با 2 طال و یک برنز در 
جایگاه های دوم و سوم قرار گرفتند. امیری 
نیز  نوجوانان  سنی  رده  در  کرد:  تصریح 
کرمان با ۴ طال، ۴ نقره و یک برنز مقام اول 

داد و شهرستان های  اختصاص  به خود  را 
شهربابک با یک طال، یک نقره و یک برنز 
و سوم  نقره دوم  و یک  با یک طال  رابر  و 
شدند. او بیان کرد: در رده سنی جوانان نیز 
کرمان با 2 طال، 2 نقره و یک برنز به مقام 
اول دست یافت و شهرستان های سیرجان با 
2 طال و یک نقره و قلعه گنج با یک طال 
و یک برنز عناوین دوم و سوم رقابت ها را از 

آن خود کردند.

تیم های فوتسال دختران مس و فوتبال نوجوانان 
در  هفته  این  خود  برتر  لیگ  های  رقابت  در  مس 

شیراز به مصاف نمایندگان این شهر رفتند.
 به گزارش روابط عمومی باشگاه مس؛ در رقابت های 
لیگ برتر فوتسال بانوان کشور تیم دختران مس در 
بازی پانزدهم این فصل خود در شیراز میهمان تیم 
پویندگان بود که با تساوی دو بر دو موفق شد از این 

بازی خارج از خانه با یک امتیاز برگردد.

در این بازی نرجس کریمی هر دو گل شاگردان خانم 
ایرانمنش را به ثمر رساند تا دختران فوتسال مس با 
این یک امتیاز در جدول بازی ها ۱7 امتیازی شوند و 

در رده هشتم جدول قرار گیرند.
روز  را  خود  آینده  هفته  بازی  فوتسال مس  دختران 
جمعه 2۹ آذر ماه در کرمان برابر تیم رهیاب تهران 
برگزار خواهند کرد. تیم فوتبال نوجوانان مس کرمان 
شیراز  در  خود  فصل  این  یازدهم  بازی  در  که  نیز 

بر  یک  شکست  وجود  با  بود،  بهمن  تیم  میهمان 
رده  جدول  در صدر  همچنان  خود،  میزبان  از  صفر 

بندی گروه خود باقی ماند.
امتیاز   ۱8 با  شکست  این  وجود  با  مس  نوجوانان 
و  دارند  گروه خود حضور  در صدر جدول  همچنان 
با وجود شکست این هفته تیم آوای میناب، خیلی 
تا صعود  رخ دهد  باید  گروه  این  در  بعیدی  اتفاقات 
تیم نوجوانان مس از این مرحله با خطر مواجه شود.

نوجوانان مس هفته آینده استراحت خواهند داشت 
و در آخرین بازی مرحله اول خود روز سوم دی ماه در 

کرمان میزبان تیم فوالد یزد خواهند بود.
تیم فوتبال نونهاالن مس کرمان نیز که صعود خود 
کرده  قطعی  برتر  لیگ  های  رقابت  بعد  دور  به  را 
ماه  آذر   22 جای  به  را  خود  هفته  این  بازی  است، 
در روز 2۹ آذر ماه برابر تیم ایستاتیس در یزد برگزار 

خواهد کرد.

کرمان قهرمان مسابقات ووشو استان شد

تساوی دختران فوتسال مس و شکست نوجوانان فوتبالیست مس در شیراز

مسابقات کاراته قهرمانی استان کرمان، یادواره شهدای 
امنیت در جیرفت با قهرمانی میزبان پایان یافت.هادی 
عمومی  روابط  و  رسانی  اطالع  کمیته  رئیس  نخعی، 
هیئت کاراته استان کرمان در گفت و گو با خبرنگار 
کرمان،  از  جوان  خبرنگاران  باشگاه  های  استان  گروه 

گفت: مسابقات کاراته قهرمانی استان کرمان، یادواره 
شهدای امنیت با حضور 250ورزشکار از سراسر استان 
این شهرستان  میزبانی جیرفت در سالن شهدای  به 

برگزار شد.
او افزود: در پایان این رقابت ها، شهرستان جیرفت بر 

ادونس  کاراته  شوتوکان  تیم  ایستاد،  نخست  سکوی 
استان کرمان در معیت تیم منتظران عنبرآباد و شهید 
شهیدجشاری  تیم های  و  شد  دوم  جیرفت  جشاری 
کسب  را  مشترک  سوم  مقام های   کرمان  و  کهنوج 
استان  کاراته  مسابقات  کرد:  تصریح  نخعی  کردند. 

استان  کاراته  هیات  رئیس  امیری  حضور  با  کرمان 
حسین  جیرفت،  فرماندار  معاون  ابوسعیدی  کرمان، 
زاده شهردار، ارم بین سرپرست ورزش و جوانان، افشاری 
و جشاری رئیس و دبیر هیات کاراته این شهرستان و 

جمعی از مسئوالن به مدت یک روز برگزار شد.

کودک سیریزی که در چاه سقوط کرده بود، جان سالم به در برد.
به گزارش خبرنگار گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان از کرمان، 
عباس زاده مسئول پایگاه اورژانس ۱۱5 سیریز در گفتگو با خبرنگار از 

سقوط کودک ۱۱ ساله به چاه خبر داد.
او افزود: با اعالم مرکز فوریت های پزشکی مبنی به سقوط کودک ۱۱ 
اعزام  به محل  اورژانس بالفاصله  با عمق 8 متر عوامل  به چاه  ساله 

شدند.
او بیان کرد: به محض رسیدن به محل حادثه مشاهده شد با کمک 

مردم کودک ۱۱ ساله از درون چاه نجات یافته است .

عباس زاده تصریح کرد: کودک سیریزی که از ناحیه کمر و پا دچار 
مصدومیت شده بود با انجام اقدامات اولیه توسط عوامل اورژانس ۱۱5 

سیریز به بیمارستان امام علی زرند منتقل شد.

جیرفت فاتح مسابقات کاراته قهرمانی استان شد

سقوط کودک ١١ساله سیریزی در چاه

آگهی موضوع ماده ۳ قانون و ماده ۱۳ آئین نامه قانون 
تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای

 فاقد سند رسمی
برابر رأی شماره 139860319005000341 مورخ 1398/09/09 هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف 
شهداد   ملک  ثبت  حوزه  ثبتی  واحد  در  مستقر  رسمی  سند  فاقد  ساختمانهای  و  اراضی  ثبتی  وضعیت 
شناسنامه 97  بشماره  اسداهلل  فرزند  میرعبدالهی خبیصی  زهرا  متقاضی خانم  بالمعارض  مالکانه  تصرفات 
صادره از شهداد در ششدانگ یکباب خانه به مساحت 569 مترمربع پالک 2 فرعی از 2568 - اصلی واقع 
در بخش 23 کرمان به آدرس شهداد - خیابان طالقانی کوچه روبرو بخشداری خریداری از  مالک رسمی 
آقای سید جالل سعیدی   محرز گردیده است . لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 
روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند 
می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ 
رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. 
بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر 

خواهد شد.1347 م/الف
تاریخ انتشار نوبت اول : 98/9/25 تاریخ انتشار نوبت دوم : 98/10/9

ابراهیم سیدی - رئیس ثبت اسناد و امالک 

بدین وسیله به اطالع اعضای محترم انجمن مامایی 
مدیره  هیات  انتخاب  و  رساند مجمع عمومی  می 
کرمان  استان  مامایی  انجمن  دوم  نوبت  بازرس  و 
سالن  محل  در   ۱2 ساعت   ۹8/۱0/۹ تاریخ  در 
اجتماعات معاونت آموزشی واقع در بلوار جمهوری 

اسالمی، چهارراه شفا برگزار می گردد.

مجمع عمومی عادی نوبت دوم 
انجمن مامایی استان کرمان 
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شاید شنیده باشید که بعضی از کرمانیان برای سفرهای خارجی 
خود به مشهد، اصفهان و یا شیراز می روند و از این شهرها -که 
البته تبریز هم از آن جمله است- به سوی کشورهای خارجی 
راهی می شوند. اینجاست که سوال پیش می آید؛ چرا کرمان 
با این همه قدرت مالی و منابع درآمدزا و شرکت های بزرگ 
صنعتی و معدنی و بزرگترین شرکت هواپیمایی کشور، میزبان 
هیچ پرواز خارجی نیست و همان پرواز کربال هم گاهی هست 
مردم  همه  که  است  سوالی  این  شود؟  می  کامل  لغو  گاهی  و 
کرمان بارها از خود پرسیده و می پرسند. چرا نباید در کرمان 
شاهد این اتفاق باشیم که گردشگران خارجی بدون دردسر و 
سختی به کرمان برسند و آن صنعت سبز گردشگری که همواره 
در کرمان با آن رویا سازی می کنیم و هیچ کاری برایش انجام 
نداده ایم باالخره به یک سطح مطلوب برسد!؟ سال گذشته به 
خاطر دارم که صحبت هایی درباره برقراری پرواز ترکیه-کرمان 
شنیده شد، اما متاسفانه مرتب این اتفاق عقب انداخته شد تا 

اینکه امروز کال دیگر از آن صحبتی شنیده نمی شود.
جای سوال است که چگونه فعالیت های یک شرکت بزرگ 
از ضعیف  یکی  کرمان  اما  آغاز می شود،  کرمان  از  هواپیمایی 
ترین استان های کشور در زمینه پروازهای خارجی و صادرات 
و واردات هوایی است. شاید پاسخ این سوال امروز روشن باشد 
که چرا استان فارس محصوالت کشاورزی مشابه با کرمان را به 
راحتی به کشورهای خلیج فارس ارسال و ارزآوری می کنند و 

تقریبا به دو برابر قیمت داخلی می فروشد اما کشاورزان کرمانی 
باید خیار و گوجه خود را زیر خاک دفن کنند و یا جلوی درب 
فعاالن  اذهان  در  سوالها  این  کنند.  انتقاد  و  بریزند  فرمانداری 
اقتصادی و گردشگری استان کرمان همواره وجود دارد که چرا 
کرمان باید همواره عقب مانده باشد و مدیران هم تنها از توسعه 
و پیشرفت حرف بزنند و با این همه منابع طبیعی درآمدزا بازهم 
هشتمان در گرو نهمان باشد. یکی از دالیل عدم پیشرفت مردم 
کرمان در زمینه صنعت و کشاورزی همین است که کرمانیان 
امکان اتصال به بازار جهانی را ندارند و اگر هم قصد داشته باشند 
این  به تهران برسانند در  برای صادرات  را  که محصوالت خود 
مسیر بسیار هستند شهرها و استان های دیگر که کمتر از دو یا 
سه ساعت محصول را به فرودگاه امام خمینی می فرستند و این 
این کار را  درحالی است که اگر یک کشاورز جیرفتی بخواهد 
انجام دهد بیش از 16 ساعت باید در راه باشد که یقینا از تازگی 
آن کاسته می شود و دیگر اصال توجیهی برای صادرات ندارد. 
در برخی موارد نادر که آن شهرهای نزدیک پایتخت دچار آفت 
و یا مشکلی خاص می شوند، گهگاه از کشاورزان و صنعت گران 

کرمانی هم یادی می شود که موقت است.
در  درآمدزا  خارجی  پرواز  چند  که  نیست  سختی  کار  این 
مظلوم  استان  این  که  باشیم  شاهد  و  شود  اندازی  راه  کرمان 
باالخره شاهد تغییرات قابل توجه باشد و از مرحله حرف های 
زیبا و اما و اگرها به مرحله عمل و خدمت برسیم و این استان را 
با این همه پتانسیل ارزشمند با سطحی که لیاقت دارد برسانیم، 
کرمانی  کشاورز  خارجی  پروازهای  نبودن  دلیل  به  اینکه  نه 
محصول خود را به همراه غیرت مسئوالن زیر خاک دفن کند و 
هیچ کس احوالی از او نگیرد. به امید فردایی زیباتر که حرف ها 

به عمل تبدیل شود.

سرویس اقتصادی کرمان امروز

 سیاستگذاران در هر کشوری برای نشان دادن 
و  اقتصادی  حوزه های  در  خود  شاخص  چهره 
اجتماعی، افزایش تولید ناخالص داخلی و رشد 
اصلی خود در  به عنوان هدف  را  درآمد سرانه 
می کنند.  معرفی  رفاه  سوی  به  فقر  از  حرکت 
اما از میان شاخص های متنوعی که به سنجش 
اجتماعی کشورها می پردازند،  و  اقتصادی  رفاه 

شاخص لگاتوم به گونه دیگری عمل می کند.
 این شاخص براساس 1۲رکن ایمنی و امنیت، 
اجتماعی،  سرمایه  حکمرانی،  فردی،  آزادی 
کسب وکار،  شرایط  سرمایه گذاری،  محیط 
دسترسی و زیرساخت، کیفیت اقتصاد، شرایط 
به  آموزش  و  محیط زیست  بهداشت،  زندگی، 
رفاه  به  دستیابی  در  کشورها  راه  نقشه  ترسیم 
جهانی  موسسه  این  جدید  برآورد  می پردازد. 

بیانگر تنزل جایگاه رفاه در ایران است.
شاخص رفاه لگاتوم نشان می دهد که کشورها 
فقر  از  خود  جوامع  حرکت  برای  اندازه  چه  تا 
به سمت رفاه تالش کرده اند. تازه ترین گزارش 
رتبه  می دهد  نشان  لگاتوم  بین المللی  موسسه 
ایران در شاخص رفاه ۲۰1۹ به 11۹ در میان 
حالی  در  این  است،  رسیده  16۷ کشور جهان 
است که برآورد قبلی این موسسه بیانگر جایگاه 
1۰۸ ایران در سال ۲۰1۸ و در بین 1۴۹ کشور 

جهان بوده است.
رفاه  شاخص  مختلف  زوایای  و  ابعاد  بررسی 
تمام  در  ایران  رتبه  که  می دهد  نشان  لگاتوم 
تنزل  بین المللی  شاخص  این  مدنظر  ارکان 
زیرشاخه های  از  هیچ یک  در  بهبودی  و  یافته 
جدید  رتبه بندی  در  است.  نشده  مشاهده  آن 
عناوین  تحت  جدید  زیرشاخص  سه  آن، 
زیرساخت  و  دسترسی  سرمایه گذاری،  محیط 
می خورد.  به چشم  زندگی  شرایط  همچنین  و 
بین المللی  موسسه  این  قبل  سال های  گزارش 
عملکرد  سنجش  به  ۹گانه  ارکان  براساس 

کشورها در زمینه رفاه می پرداخت.
ایران  بین المللی،  این موسسه  در دسته بندی 
حوزه  در  عملکرد  بدترین  دارای   16۳ رتبه  با 
جهان  کشور   16۷ میان  در  فردی  آزادی های 
بین المللی  موسسه  این  مقابل  در  است.  بوده 
رتبه ایران در زمینه آموزش را ۷1 اعالم کرده 
دیگر  میان  در  ایران  عملکرد  بهترین  موید  که 

لگاتوم است. در گزارش سال  ارکان شاخص رفاه 
۲۰1۸ این موسسه، ایران در جایگاه 1۴۲ در میان 
داشت.  قرار  فردی  آزادی های  نظر  از  1۴۹کشور 
همچنین در زمینه آموزش، ایران در جایگاه 6۲ در 

میان 1۴۹ کشور مورد ارزیابی قرار داشت.
بدترین و بهترین رتبه ایران

به نظر می رسد رتبه ایران در حوزه آزادی های 
در  کشورمان  نامناسب  جایگاه  موید  فردی 
قانونی  قانون اساسی و حقوق  به  راستای عمل 
وهله  در  اگرچه  موضوع  این  ابعاد  است.  افراد 
موجب  را  افراد  اجتماعی  آزادی های  اول سلب 
ادامه  این موضوع در  ابعاد  این حال  با  می شود 
دامنگیر جامعه اقتصادی نیز می شود به طوری 
فعالیت های  انجام  در  فردی  آزادی های  که 
و هرگونه عملگرایی  اقتصادی کم رنگ می شود 
و  دولت  دستور  با  تنها  اقتصاد  راستای  در 

حکومت ممکن می شود.
بدیهی است این موضوع تنها با اصالح قانون 
و  قانونی  حقوق  به  افراد  رساندن  و  اساسی 
اساسی آنها ممکن می شود در غیر این صورت 
ابعاد این موضوع می تواند با چالش های بیشتری 
همراه  اقتصادی  و  اجتماعی  مسائل  حوزه  در 
طول  در  می رسد  نظر  به  که  موضوعی  شود؛ 
اقتصادی شده  بازار  چند سال گذشته دامنگیر 
و بسیاری خواستار تجدیدنظر در قانون اساسی 
برای کاهش تحمل محدودیت های اجتماعی و 

فردی شده اند.
زمینه  در  ایران  جایگاه  توانسته  آنچه  اما 
دسترسی  میزان  افزایش  دهد  ارتقا  را  آموزش 
این  دیگر  ابعاد  است.  آموزش  به  جامعه  افراد 
نمایان  رخ  آموزش  کیفیت  بهبود  در  موضوع 
می کند که موید بهبود سرمایه انسانی در جامعه 
است. به نظر می رسد دولت و حکمرانی در طول 
دسترسی  افزایش  جهت  در  گذشته  سال های 
داشته اند.  مبذول  را  بسیاری  تالش های  افراد 
برای  دولت ها  تالش  از  نمی توان  حال  این  با 
خصوصی سازی آموزش و کاهش دسترسی تمام 
غافل  یکسان  آموزشی  به خدمات  جامعه  آحاد 
شد؛ موضوعی که به معنای تالش عمده دولت ها 
آموزش  پولی سازی  و  در جهت خصوصی سازی 
سیاست های  خواسته های  به  عمل  و  همگانی 

نئولیبرالی در کشور است.
فضای کسب و کار و سرمایه گذاری

این سازمان،  مدنظر  ارکان  دیگر  میان  در  اما 

 ۲۰1۸ سال  گزارش  در   11۵ از  ایران  رتبه 
رسیده   ۲۰1۹ سال  در   1۴۹ به  موسسه،  این 
دولت ها  که  می دهد  نشان  موضوع  این  است. 
بهبود  به  موسوم  به سیاست های  عملگرایی  در 
فضای کسب و کار عملکرد مناسبی نداشته اند به 
طوری که قوانین و مقررات مزاحم و دست و پاگیر 
کماکان در فضای کسب و کار اقتصادی کشور به 
چشم می خورد. از سوی دیگر این موضوع موید 
در  دولتی تالش چندانی  که دستگاه  است  آن 
اقتصادی  سرمایه گذاری های  از  حمایت  جهت 
فرار سرمایه های  با  که  موضوعی  است؛  نداشته 
داخلی و خارجی از بازار اقتصادی ایران همراه 
شده و به ثبت رتبه 1۲6 برای ایران در زمینه 

محیط سرمایه گذاری انجامیده است.
تحریم های  اعمال  از  نمی توان  زمینه  این  در 
نفتی و کاهش انعطاف پذیری بازارهای اقتصادی 
ایران اشاره کرد. به عبارتی هدف اولیه تحریم ها 
نفت  صادرات  در  کشور  توانایی  کاهش  اگرچه 
می تواند  آن  اساسی  هدف  حال  این  با  است، 
کاهش توان رقابت پذیری کشور در میان دیگر 

کشورهای جهان باشد.
این موضوع رتبه مناسبی را از نظر دسترسی 
و زیرساخت در اختیار ایران نگذاشته به طوری 
شاخص  این  در  ایران  رتبه  لگاتوم  موسسه  که 
را 11۰ در میان 16۷ کشور جهان اعالم کرده 

است.

حکمرانی، امنیت و سرمایه اجتماعی
به عملکرد حکمرانی کشور  ادامه می توان  در 
اشاره کرد؛ موضوعی که اگرچه از نظر مقامات 
داخلی بیانگر جایگاه واالی آن در حوزه عمل به 
قانون است، با این حال گزارش های بین المللی 
خبر  نیز  شاخص  این  در  ایران  رتبه  تنزل  از 
می دهند. شاخص رفاه لگاتوم نشان می دهد که 
رتبه ایران در حوزه حکمرانی از 1۲6 در سال 

۲۰1۸ به 1۳۸ در سال ۲۰1۹ رسیده است.
چه  تا  حکمرانی  پرسید  باید  شرایط  این  در 
اندازه در جهت حاکمیت قانون، صداقت دولت 
افت  با  کرده  تالش  دولت  سیاسی  مشارکت  و 
دولت  عملکرد  بررسی  باشد.  همراه  آن  جایگاه 
عدم  موید  گذشته  سال  یک  طول  در  حداقل 
مختلف  حوزه های  در  قانون  به  وی  عملگرایی 
نتایج  است.  بوده  اقتصاد  حوزه  در  ویژه  به  و 
جایگاه  می دهد  نشان  نیز  دولت  سیاستگذاری 
توسعه  و  اقتصادی  منظر شاخص های  از  کشور 
اجتماعی به میزان زیادی تنزل یافته است، به 
موارد  در  نیز  خود  دولتی  دستگاه  که  طوری 
در  و  گذاشته  صحه  موضوع  این  بر  متعددی 
برای  جبرانی  سیاست های  اتخاذ  برای  تالش 

معیشت از دست رفته مردم شده است.
در  دولت  نقش  گفت  می توان  اساس  این  بر 
کاهش رفاه اجتماعی و اقتصادی کشور پررنگ 

بوده است.

نتیجه روشن این موضوع در سرمایه اجتماعی 
نمود پیدا می کند. نتایج این موسسه بین المللی 
نشان می دهد رتبه ایران از ۵۵ در سال ۲۰1۸ 
از  نشان  که  رسیده   ۲۰1۹ سال  در   1۲۹ به 
در  ایران  اجتماعی  سرمایه  رتبه  فاحش  تفاوت 
آشوب های  می رسد  نظر  به  دارد.  سال  دو  این 
اقتصادی کشور و کوچک شدن سفره معیشتی 
قوانین  زمینه  در  دولت  عملگرایی  عدم  و 
کشوری، زمینه ساز افزایش هنجارهای اجتماعی 

شده است.
می تواند  که  اجتماعی  هنجارهای  افزایش 
و  مردم  خرید  قدرت  کاهش  مستقیم  نتیجه 
افزایش شکاف طبقاتی باشد در مواردی توانسته 
امنیت داخلی را نیز هدف قرار دهد. اعتراضات 
در  گذشته  سال  سه  طول  در  مردم  خیابانی 
از  اقتصادی  مشکالت  و  چالش ها  به  واکنش 
جمله مواردی است که می تواند به ایجاد نگرانی 
در زمینه امنیت کشور دامن بزند. جایگاه 1۳1 
ایران در سال ۲۰1۹ و در میان 16۷ کشور نیز 
آن  بپردازد،  موضوعی  چنین  تایید  به  می تواند 
هم در شرایطی که رتبه ایران در سال ۲۰1۸ و 

در میان 1۴۹ کشور، ۹۸ بوده است.
شرایط  امنیت  می رسد  نظر  به  اینکه  با  اما 
تحت  و  سال ها  این  طول  در  ایرانیان  زندگی 
زیادی  میزان  به  اقتصادی  نامناسب  شرایط 
تنزل یافته باشد، گزارش موسسه لگاتوم نشان 

می دهد رتبه ایران در سال ۲۰1۹ و در بین 
بوده   ۷۳ زندگی  شرایط  منظر  از  کشور   16۷
است. بر این اساس می توان گفت که امیدواری 
جامعه  زندگی  شرایط  بهبود  خصوص  در 

احساس می شود.
نظام سالمت و محیط زیست

زمینه  در  کشور  وضعیت  ادامه  در  اما 
ارزیابی  به  می توان  اجتماعی  ناهنجاری های 
جایگاه کشور در زمینه بهداشت و سالمت اشاره 
کرد. برآورد این موسسه نشان می دهد که رتبه 
ایران در این زمینه از ۷۷ در سال ۲۰1۸ به ۸۸ 

در سال ۲۰1۹ رسیده است.
تالش های  دولت  گذشته  سال های  طول  در 
سالمت  و  درمان  هزینه  کاهش  برای  زیادی 
خصوص  همین  در  است.  داده  ارائه  اشخاص 
می توان به طرح تحول سالمت که فاز نخست 
آن در دولت یازدهم شروع شد اشاره کرد. این 
هزینه های  کاهش  توانست  ابتدا  اگرچه  طرح 
این  با  باشد  داشته  دنبال  به  را  جامعه  درمانی 
حال در ادامه ناتوانی دولت در تامین منابع الزم 

برای این طرح را به دنبال داشت.
آخرین وضعیت ایران در زیرشاخه های موسسه 
لگاتوم در حوزه محیط زیست قابل بررسی است. 
بر این اساس رتبه ایران در حوزه محیط زیست 
از ۹۹ در سال ۲۰1۸ به 1۵۲ در سال ۲۰1۹ 
رسیده است. این رتبه نشان می دهد که توجه 
دولت و تالش های وی برای حفظ محیط زیست 

در طول این سال ها چندان زیاد نبوده است.
عملکرد ضعیف دولت

در  دولت  عملکرد  گفت  می توان  مجموع  در 
حرکت از فقر به سوی رفاه چندان موفق نبوده 
در  مناسبی  راه  نقشه  دولت  یک سو  از  است. 
دیگر  سوی  از  و  ندیده  تدارک  خصوص  این 
تحریم های اعمال شده نیز مانع از حرکت دولت 
به سمت خواسته های رفاهی جامعه بوده است.

در  جدی  مانعی  می تواند  موضوع  این 
چشم انداز  سند  اهداف  به  ایران  دسترسی 
دولتی  دستگاه  اگر  اساس  این  بر  شود.  تلقی 
دست به تغییرات ساختاری و اصالح در رویه 
رتبه  تنزل   احتمال  نزند،  سیاستگذاری اش 
سال های  در  و  رفاهی  شاخص های  در  ایران 
ایران  فاصله  افزایش  به  و  بیشترمی شود  آتی 
نظر  از  بهتری  جایگاه  در  که  کشورهایی  با 

اقتصادی قرار دارند دامن می زند.

روایت »کرمان امروز« از وضعیت پروازهای استان کرمان که معضالت اقتصادی بسیاری به وجود آورده است:

چرا بن بست شدیم؟

رتبه رفاه ایرانی ها در ۲۰۱۹ چقدر سقوط کرد؟

به قلم 
محمد فتح نجات


