توزیع در بیش
از  300نقطه شهر
کرمان
بزودی در کلیه
شهرستان ها

روز کرمان
علی اصغر مظهری کرمانی
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سالی عجیب بر
مردمی نجیب

سخن سردبیر
خانهتکانی کمکم به پایان میرســد و مردم خود را برای برگزاری مراسم
سنتی نوروز آماده میکنند .در این چند روز باقی مانده به پایان سال تالش
کردیم گرد و غبار را از در و دیوار خانه ها بزداییم که این ســنت ،یادگار
اجداد ما بوده است.
و امــا خانــه دل را چگونــه از نو کنیم و بــه چه صــورت دلگیریها ،گله
گذاریها ،قهرها و کدورت های سال را از دل کنار زنیم؟
یک لحظه به دنیای فانی و گذرا بیندیشــیم و بدانیم خوشــیها و ناخوشیها
گذرا هستند .مهم این است که انسان در دوران کوتاه زندگی بدیها را از
خود دور کرده ،خوبیها را برای دیگران طلب کند.
بایــد بدانیم رمز خوشــبختی آن اســت که در حال زندگــی کنیم و اص ً
ال
افسوس گذشته را نخوریم و از هر لحظه بهتر و بیشتر استفاده کنیم.
بیایید بگذاریم و بگذریم و آنچه باعث کدورت است را دور بریزیم .بیایید
گذشت کنیم و با گشادهرویی دست پدر و مادر خود را ببوسیم و صمیمانه
از آنها پوزش بخواهیم و استدعا کنیم تا پدر و مادر با صدای بلند در حق
ما دعا کنند.
دســت آموزگاران و آنهایی را ببوســیم که حقی به گردن ما دارند تا این
سنت پسندیده احترام به استاد و احترام به بزرگان از یادها نرود.
خداوند را شاکریم که بار دیگر توفیق داد نشریه را مانند گذشته انتشار دهیم
و تمام ســختیها را به فال نیک گیریم .سعی میکنیم از فرصتی که در این
تهدید بزرگ پیش آمده اســت برای کمک به مردم اســتفاده کنیم .گلهها
زیاد است و به اندازه کافی بازگو میشود.
از نمایشگاه کتاب و مطبوعات بزرگ کرمان فعالیت مجدد نشریه را آغاز
کرده ،با استقبال مردم و مسئوالن همراه شدیم و توانستیم نظم در انتشار را
با تمام مشکالت و هزینه های زیاد چاپ به روال سابق باز گردانیم.
ازاینرو ســال  98را به یاری خداوند متعال با اهداف جدید آغاز خواهیم
کرد ازجمله فعالیت گســترده در فضای مجازی جهت پیشــبرد رســانه و
فرهنگسازی در کنار انتشار منظم نشریه.
امیرحسین جبارپور
اسفند ماه 1397
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آخرین روزهای سال  97فرصت مغتنمی است تا نگاهی بیندازیم به
آنچه در این سال بر ما گذشت.
ســالی که طوفان حوادث پی در پی باعث شد تا شرایط اقتصادی
جامعه به گونه ای رقم بخورد که در آستانه ی سال  98همه ی مردم
ما نگران از وضعیت آینده خود و فرزندان شان باشند.
با نگاهی دقیق تر متوجه می شــویم که ســیر صعودی قیمت ها در
همــه ی بخش ها از زمســتان  96و با گران شــده ناگهانی قیمت
ارزهای مختلف در بازار آغاز شد .اتفاقی که بسیاری از کارشناسان
امر آنرا مربوط به کسری بودجه دولت و سعی در تامین این کسری
بوده با باال بردن نرخ ارز دانستند .شاید شروع این امر به همین دلیل
باشد ولی مانند هر اتفاق ناگوار دیگری بعد کنترل اوضاع از دست
همه خارج شد و کسی نبود تا با تدبیری درست و مدیریتی اصولی
جلوی رشــد بی رویه قیمت ارز را بگیرد .بازار دستخوش التهاب
شــد .التهابی که تا زمستان امســال نیز ادامه پیدا کرد و به نظر نمی
رســد نه وکالی ملت و نه دولت تدبیری برای فرونشــاندن التهاب
بازار داشته باشند.
ادامه صفحه 6
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یــاد و خاطره  66جانباخته حادثه ســقوط
هواپیمــای تهــران یاســوج گرامــی بــاد
عکس:ساغر جبارپور
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عیدی پلیس به رانندگان متخلف :خودروهای
توقیفی از  ۲۵اسفند ترخیص میشوند

رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی :
تمام خودروهایی که به علت تخلفات رانندگی توقیف و در پارکینگ
هســتند از  ۲۵اســفند میتوانند ترخیص شــوند ،مخصوصا خودروهای
ارزانقیمت و ضعیفی که در حوزه حمل و نقل وسیله امرار و معاش راننده
هستند.

رنو به ایران برمی گردد

معاون امور صنایع وزارت صمت :شــرکت رنو فرانســه در ایران یک
میلیارد دالر سرمایه گذاری کرده و با توجه به میزان سرمایهگذاری انجام
شده دوباره به ایران باز خواهد گشت.
مکانیزمی در نظر گرفتهایم که تولید رنو با یکســری تفاوتها دوباره
شروع شود.

محرومیت های جدید بانکی برای دارندگان
چکهای برگشتی

مدیرکل مقررات ،مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی بانک مرکزی
از تولیــد یک کد رهگیری برای هر چک برگشــتی خبــر داد و گفت:
دارندگان چک برگشتی ،از افتتاح حساب جدید ،ارائه تسهیالت بانکی و
صدور ضمانتنامه ارزی یا ریالی محروم میشوند

کشف 220لیتر مشروبات الکلی در سیرجان
کشف220لیتر مشروبات الکلی توسط ماموران پلیس اطالعات و امنیت
عمومی شهرستان از یک دستگاه خودرو سواری زانتیا

بازداشت دونفر که ران االغ حمل می کردند/
نمی خواستیم به خورد مردم بدهیم!

دو مــرد که بــا یک خودروی ســواری مقداری گوشــت االغ حمل
میکردند در یکی از روستاهای بندرعباس توسط مأموران پلیس دستگیر
شدند.
فرماندهانتظامیبندرعباس:
هر دو سرنشین خودروی سواری (پراید) بازداشت شدند و تحقیقات از
آنان در حال انجام اســت .گوشت کشف شده نیز چند ران و تکههایی از
بدن یک االغ بود و یکی از افراد بازداشت شده مدعی است این محموله
برای مصرف انسانی نبوده است.مأموران سرگرم تحقیق هستند تا بدانند بقیه
تکههای گوشت االغ کشتار شده به کجا انتقال یافته است/.ایران

کشف ریل ماشین دودی قاجارها در شهرری

محسن شیخاالسالمی ،معاون میراث فرهنگی استان تهران از نمایان شدن
ریل ماشین دودی دوره قاجار در خیابان مقابل امامزاده عبداهلل شهر ری به
دنبال انجام عملیات عمرانی شهرداری خبر داد.
در پــی انجام عملیات عمرانی شــهرداری ری ،در پیادهرو خیابانی در
مجاورت امامزاده عبدهلل شهرری ،پایههای ریل ماشین دودی دوره قاجار
به مساحت حدود  ۴۰متر نمایان شد /چمدان

رئیس اتحادیه آجیل :کمپین «نه به خرید
آجیل» از آمریکا هدایت میشود!

اکنون آمریکا در محصول خشکبار به ویژه پسته رقیب ایران به شمار می
رود به طوری که ساالنه  400هزار تن پسته در ایاالت متحده تولید می شود
و تولید ایران در بهترین شرایط  200هزار تن است اما خود آمریکایی ها نیز
از پسته ایرانی به دلیل باال بودن کیفیت مصرف می کنند.
بنابراین ایجاد کمپین های نه به خرید آجیل و خشــکبار به نفع آمریکا
است و این کمپین ها از آنجا هدایت می شوند؛ به طور مثال در شب چله
نیز چنین کمپینی راه اندازی شد اما موفقیت آمیز نبود زیرا مردم آجیل مورد
نیاز خود را خریداری کردند/.ایرنا

انداختن سفره هفت سین چه قدر آب
میخورد؟

اگر خانوادهای بخواهد یک سفره هفت سین ساده و جمع و جور برای
تحویل ســال نو پهن کند ،باید هزینهای بیــن  ۵۰تا  ۹۰هزار تومان در نظر
بگیرد .البته هنوز قیمت دقیق گل سنبل و سبزه در بازار مشخص نیست/.ایسنا

فرزند استاندار دولت احمدی نژاد متهم پرونده
فساد موسسات مالی

امیر حســین آزاد ،فرزند علی محمد آزاد ،اســتاندار سابق استان های
سیستان و بلوچستان ،همدان و ایالم در دولت محمود احمدی نژاد متهم اول
پرونده فساد مالی در موسسات مالی البرز ایرانیان و ولی عصر است/ .ایرنا

سمی» نوروز
هشدار برای «سین ّ

آن چیزی که این روزها ذهن بسیاری از کارشناسان محیط زیست را به
خود مشغول کرده ،گونه مهاجم گیاهی موسوم به «سنبل آبی» است.
این گونه به دلیل جذب فلزات و آلودگی ،میتواند ســرطان را به جان
ساکنانشهرهایمختلفبیندازد.
این سنبلها از مازندران و گیالن به سمت پایتخت میآیند/.ایران

احداث درمانگاه تخصصی بیماران کلیوی در کرمان
رئیس انجمن بیماران کلیوی استان کرمان گفت :درمانگاه تخصصی
بیماران کلیوی تا اول اردیبهشت در این استان احداث خواهد شد/.کرمان نو

مدیریت مقابله با قاچاق کاال به سپاه داده شد
شاعری ،عضو کمیسیون کشاورزی مجلس:
بــه دلیل ضعف مدیریت در کنترل قاچاق ،مدیریت مقابله با قاچاق
به سپاه واگذار شده که امیدواریم بتواند جلوی قاچاق کاالها را بگیرد.
در حال حاضر کشــش قاچاق کاال به خارج از مرزها افزایش یافته
است .گوشت به آنطرف مرزها به خصوص عراق قاچاق شده و قیمت
آن با ارز نیمایی محاســبه میشــود و متأسفانه مبنای قیمت گوشت در
داخل کشور تعیین میشود.

تالشهای شبانه روزی شهرداری کرمان
قابل تقدیر است
نشست عمومی شــورای اسالمی
شــهر کرمان امشــب بــا حضور
رییس و اعضای شــورا  ،شهردار
کرمــان و جمعــی از مدیــران
شــهرداری کرمان در محل شورا
برگزار شد.
به گزارش پایــگاه خبری کرمان
آنالین ،رییس شــورای اســامی
شــهر کرمان در این نشســت که
بــه بررســی آخریــن مصوبــات
کمیســیون ها و رسیدگی به چند
نامه رســیده به شــورا اختصاص
داشــت ،از زحمات شــهردار و
کلیهی مدیران و پرسنل شهرداری
به جهت تالشهای شــبانهروزی
جهــت آمادهســازی شــهر برای
نوروز امســال تشــکر و قدردانی
کرد.
محمد فرشــاد گفت :هر ساعتی
از شــبانه روز که از ســطح شهر
و پروژههــای آن بازدید کردیم،
شــاهد حضور ،فعالیــت و تالش
نیروهای شهرداری بودیم که این
اقدام قابل تحسین و تقدیر است.
امسال بودجهی حوزهی
فرهنگی شهرداری متحول
شده است
رئیس کمیســیون بودجه شورای

اســامی شــهر گفــت :امســال
بودجهی شهرداری کرمان به طور
کارشناسی شده و شفاف به شورا
ارایه شد.
حســین چناریان افزود :همچنین
در بودجهی ارایه شــده در بخش
فرهنگــی شــاهد تحــول و تغییر
خوبی هســتیم که جای خرسندی
دارد.
وی خاطرنشــان کرد :امیدواریم
برنامههــای خوبــی در این حوزه
اجرا شود.
بعد از سالها بودجهی
شهرداری شفاف ارائه شد
رییس کمیســیون عمران و حمل
و نقــل شــورای اســامی شــهر
کرمان نیز در این نشســت گفت:
انصافا امســال بعد از سالها کار،

بــرای اولین بار دیدم که بودجهی
شــهرداری به صورت شــفاف به
شورا ارایه شد.
کامیــاب افزود :از ایــن جهت از
مجموعــهی شــهرداری کرمــان
تشکر و قدردانی میکنم.
پرداخت به موقع حقوق و
عیدی کارکنان شهرداری
قابل تقدیر است
منصور ایرانمنش عضو شــورای
اســامی شــهر کرمان نیز در این
نشســت گفت :از شهردار کرمان
به خاطر پرداخت حقوق و عیدی
پرسنل در اسفندماه تشکر میکنم،
چــرا کــه در ســالهای اخیر این
اتفــاق نمیافتاد و معموال با تاخیر
پرداخت میشد .این تالش بسیار
خوب و قابل تقدیر بوده است.

وی ادامه داد :در روزهای اخیر از
پروژههای عمرانی در حال اجرای
شــهرداری کرمان در آستانه سال
نو بازدید کردیم که بســیار عالی
بــوده و ما به نوعی بــا حجم کار
عمرانی باالیی که فکر نمیکردیم
در شــرایط مالی و اقتصادی فعلی
شــهرداری که با اتمام پروژههای
بزرگــی مثــل تقاطعهــای غیــر
همسطح و زیرگذر مواجه است،
روبهرو شویم.
ایرانمنــش تصریــح کــرد۲۱ :
پروژهی عمرانی با متراژ  ۹۰هزار
متر مربع شامل بوســتان ،پیادهراه
و پارک محلهای و حاشــیهای در
چهار منطقه شــهر کرمان در حال
اجراســت که بســیار عالی بوده و
جای تشکر و تقدیر دارد .چرا که
مردم شهر از ثمرات آنها به زودی
بهرهمند میشوند.
علی بهرامی نایب رییس شورای
شهر نیز در این نشست ،ضمن ابراز
خرســندی از افزایش چشــمگیر
بودجــه معاونــت اجتماعــی و
فرهنگــی شــهرداری در ســال
جدید گفت :این افزایش نشان از
برداشتن گامی موثر ب ه سوی مردم
مداری است.

افتتاح اولین و مجهزترین کلینیک تخصصی
داندانپزشکی ویژه کودکان و فرزندان بی سرپرست
اولیــن کلینیــک تخصصــی
داندانپزشــکی با پوشــش رایگان
ویــژه کــودکان و فرزنــدان بی
سرپرست مقیم خانه های کودک
و نوجــوان  ،کــودکان و خانواده
های بــی بضاعــت و کــودکان
ســرطانی به همت دکتر علیرضا
عبدی و جمعی از خیرین در استان
کرمان افتتاح شد .
به گزارش روابــط عمومی اداره
کل بهزیســتی استان کرمان اولین
کلینیک تخصصی دندانپزشــکی
ویژه کــودکان بی سرپرســت و
مقیــم مراکــز تحــت حمایت با
مجهزتریــن امکانات و دســتگاه

هــای تخصصــی دندانپزشــکی
به همــت دکترعلیرضــا عبدی ،
پیشکســوتان و دندانپزشکان خیر
با حضــور مدیــر کل بهزیســتی

اســتان کرمان در مرکز نگهداری
فرزندان صنعتی کرمان افتتاح شد .
ایــن کلینیــک دندانپزشــکی با
محیطی بسیار زیبا و مساحت 200

متــر در مجموعــه صنعتی کرمان
به بهره برداری رســید .بهسازی و
نوســازی این مجموعه را مهندس
کاوه ودودی بــه صورت رایگان
انجام داده است .
الزم بــه ذکر اســت هزینه خرید
یک دستگاه این مجموعه توسط
خیر ایرانی مقیم آمریکا خریداری
شده و همچنین چهار دندانپزشک
داوطلبانه به صورت شیفتی به ارائه
خدمات می پردازند .
تمامی خدمات دندانپزشکی این
مرکز بــرای کــودکان و خانواده
های بی سرپرست ،فرزندان مقیم
مراکز و کودکان سرطانی رایگان
می باشد .

حضور  ۷۰۰۰کرمانی در یادمانهای دفاع مقدس
مســئول اردویــی ،راهیــان نور و
گردشــگری ســپاه ثاراهلل کرمان
گفــت:در ایــام نــوروز ،بیش از
۷۰۰۰زائــر راهیان نــور از مناطق
عملیاتــی دفــاع مقــدس بازدید
خواهند کرد.
روح اهلل نیکخــواه بــا بیــان اینکه
در ایــام منتهی به نــوروز ،بیش از
 ۷هزار زائر راهیــان نور از مناطق
عملیاتــی دفــاع مقــدس بازدید
خواهند کرد توضیح داد :امســال
اســتقبال فراوانــی از اردوهــای
راهیان نور توســط زائران کرمانی
صورت گرفته است.
وی ادامه داد :از  ۱۲اســفند آغاز
دانشــجویان کرمانی به ســرزمین
نور آغاز شــده اســت و قریب به

 ۳۰۰۰دانشجوی کرمانی از مناطق
عملیاتــی دفــاع مقــدس بازدید
میکنند و با فرهنگ و سیره شهدا
آشــناتر خواهند کــرد .اردوگاه
شــهید کازرونی استان کرمان در
اهواز پذیرای میهمانان راهیان نور
از استانهای سیستان و بلوچستان،

تهران و ایالم است.
مســئول اردویــی ،راهیــان نور و
گردشــگری ســپاه ثاراهلل کرمان
گفــت :حضــور خانوادههــا در
زیارتگاههــای راهیــان نور باعث
میشــود کــه کــودکان و جوان
ترها که امکان حضــور یا درک

ســالهای دفاع مقدس را نداشته
اند با انس گرفتن با این مکانهای
مقدس بهره برداری فرهنگی الزم
را از این مکانها ببرند.
وی در پایان خاطرنشــان کرد :با
گســترش این فرهنگ پســندیده
در ســالهای آتــی میتوانیم این
انتظار را داشته باشیم که همانطور
کــه مشــهد مقــدس و بــارگاه
ملکوتــی حضرت ثامــن الحجج
(ع) بســیار مورد توجه مردم برای
لحظه تحویل سال قرار میگیرد،
زیارتگاههــای دفــاع مقدس که
یادگار ایثارگریها و درخشــش
بهترین جوانــان این آب و خاک
اســت هم مورد توجه قشــرهای
مختلف مردم قرار بگیرد.

در جلسه با سرمایه گذاران مطرح شد:

تاکید بر تسریع در روند اجرایی گندله سازی خرامه
رییــس هیات عامــل ایمیدرو در
نشســتی با ســرمایه گذاران طرح
گندلــه ســازی خرامــه ،بــا ارایه
راهکارهایی ،خواستار تسریع در
روند اجرایی این پروژه شد.
خداداد غریب پور که در جلســه
ای با حضور مدیران عامل شرکت
های گل گهــر ،فرزانگان فارس
نیکــو و همچنیــن رییــس کمیته
معدن مجلس شــورای اســامی
ســخن می گفــت ،تصریح کرد:
به ســرعت و پیش از پایان ســال
جاری ،نشستی دیگر برای برطرف

سازی گلوگاه های پروژه برگزار
شود.
غریب پور با بیان اینکه برنامه های
پروژه توسط کمیته ای پیاده سازی
و پیگیری شــود،گفت :ضروری
اســت در این کمیته ،تصمیم های
الزم اتخاذ شود.

وی در عیــن حــال اظهــار کرد:
کنتــرل و پایش مســتمر طرح نیز
ســبب تســریع در رونــد اجرایی
پروژه می شود.
طرح  2.5میلیون تنی گندله سازی
خرامه بــه تازگی از ســوی وزیر
صنعت معدن و تجــارت کلنگ

زنی شده است.
ایــن طرح با مشــارکت ایمیدرو،
گلگهــر و شــرکت فرزانــگان
فارس نیکو احداث خواهد شــد
و عقد قــرارداد آن نیــز از طریق
مناقصــه بینالمللی با مشــارکت
شــرکت فکور صنعــت و ان اف
سی انجام شده است.
این طــرح در زمینی به مســاحت
یکصد هکتــار و در مدت  36ماه
در جنوب شهرســتان خرامه (75
کیلومتری شیراز) احداث میشود

خبر

اطفاء حریق تانکر ویژه حمل فراورده های
نفتی حامل سی هزار لیتر بنزین

مدیر عامل سازمان آتشنشانی و خدمات ایمنی شهر کرمان از اطفاء
حریق یک دســتگاه تانکر ویژه حمل سوخت توسط آتشنشانان شهر
کرمان خبر داد.
به گزارش روابط عمومی سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی
«علی عسکری» در تشریح جزییات این خبر گفت :طی تماس تلفنی
در ساعت  15و  21دقیقه امروز  21اسفند ماه با ستاد مرکز فرماندهی
عملیات ( )125این ســازمان از طعمه حریق شــدن یک دستگاه تانکر
ویژه حمل فراورده های نفتی آگاه شدیم.
وی محــل حادثــه را خیابان نمــاز اعالم کرد و افــزود :با توجه به
حساسیت حادثه و این که خودرو ویژه حمل فراورده های نفتی حامل
سی هزار لیتر بنزین بود بالفاصله با توجه به مسکونی بودن محل حادثه
تیم های اطفاء حریق این سازمان سریعا عملیاتی شده و در محل حادثه
حضور یافته و در کمترین زمان ممکن حریق توسط آتشنشانان اطفاء
شــد  .مدیر عامل سازمان آتشنشانی و خدمات ایمنی شهر کرمان بیان
کرد :حریق که از قسمت چرخ های کشنده شروع شده بود و در حال
پیشروی به مخزن سوخت بود که میتوانست فاجعه ای بزرگ رخ دهد
که با وظیفه شناسی و حضور به موقع آتش نشانان از بروز چنین حادثه
ای در شهر کرمان جلوگیری به عمل آمد
وی گفت :خوشبختانه این حادثه خسارت جانی نداشته است و علت
آن در دست بررسی است.

پیوستن مدارس شهر کرمان به پویش
#نه_به_چهارشنبه_سوری_خطرناک

اولین مانور آمادگی و پیشگیری از حوادث چهارشنبه آخر سال توسط
سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری کرمان ،با همکاری سازمان
آمــوزش و پرورش ،جمعیت هالل احمر ،مرکز فوریتهای پزشــکی و
نیروی انتظامی در مدرسه شهید متقیان شهر کرمان برگزار شد.
به گزارش پایگاه خبری کرمان آنالین ،مدیر عامل سازمان آتشنشانی
و خدمات ایمنی شــهرداری کرمان ،هدف از برگزاری چنین مانوری را
آشناییدانشآموزانمدارسمتوسطهباخطراتاحتمالیچهارشنبهسوری
ذکر کرد و گفت :امیدواریم بتوانیم با آموزش مناســب و به موقع در این
زمینه ،از بروز حوادث پیشگیری کنیم.
علی عسکری خاطرنشــان کرد :در همین راســتا آتشنشانان سازمان
آتشنشانی،درمدارسشهرکرمانحضوریافتهوآموزشهایالزمرابرای
پیشگیری از بروز حوادث ارائه میکنند تا ضمن آگاهسازی دانشآموزان
از خطرات و آشنایی با آسیبهای حوادث مربوط به چهارشنبه آخر سال،
اقدامات الزم را در هنگام بروز حادثه به صورت عملی فرابگیرند.
افتخاری دیگر برای استان کرمان :

کسب رتبه دوم اتصال بیشترین نیروگاه
خورشیدی کشور توسط شرکت توزیع
نیروی برق شمال استان کرمان

شرکت توزیع نیروی برق شمال استان کرمان رتبه دوم اتصال بیشترین
نیروگاه خورشیدی درســطح مدیریت توزیع برق و بهینهسازی مصرف
انرژی را در کشور کسب کرد.
به گزارش روابط عمومی شــرکت توزیع نیروی برق شــمال اســتان
کرمان ،هم زمان با برگزاری یازدهمین نمایشــگاه بینالمللی انرژی های
تجدیدپذیر ،بهره وری و صرفه جوئی انرژی ایران که در اسفندماه در تهران
برگزارشد ،شــرکت توزیع نیروی برق شمال استان کرمان توانست رتبه
دوم اتصال بیشترین نیروگاه خورشــیدی درسطح مدیریت توزیع برق و
بهینهسازی مصرف انرژی را در کشور کسب کند .مهندس محمود شهبا
مدیرعامل شــرکت توزیع نیروی برق شــمال استان کرمان با اعالم این
خبر گفت :این رتبه با انجام اقداماتی مانند توسعه انرژیهای تجدیدپذیر
در حوزه فضای سبز و پارکها ،معرفی انرژی تجدیدپذیر به عموم مردم
 ،ایجاد زیرســاخت و تسریع در انعقاد خرید تضمینی برق  ،نظام بخشیدن
به فرآیند نصب سامانه های خورشیدی مشترکین  ،پیگیری و نصب و راه
اندازی سامانه های خورشــیدی در ادارات  ،توجیه وجلب سرمایه گذار
جهت ورود به مزارع خورشیدی محقق شده است.
وی با اشــاره به واقع بودن استان کرمان در ذوزنقه خورشیدی ایران که
پتانسیل بسیار باال جهت بکارگیری انرژی پاک و تجدیدپذیر خورشیدی
را دارا می باشد ،اظهار داشت :خوشبختانه با تالش کارکنان شرکت توزیع
نیروی برق شــمال استان کرمان استقبال بی نظیری از این موهبت الهی در
جهت سرمایه گذاری احداث نیروگاه های خورشیدی در محدوده تحت
پوشش این شرکت صورت پذیرفته که درارزیابی سازمان ساتبا منجر به
اخذ رتبه دوم با امتیاز  339در میان شرکت های برق منطقه ای و توزیع در
زمینه توسعه انرژی های تجدیدپذیر و پاک گردد.
شهبا گفت :شرکت توزیع نیروی برق شمال استان کرمان از سال  94تا
کنون گامهای موثری در خصوص انعقاد قراردادهای خرید تضمینی برق
سامانه های خورشیدی محدود به ظرفیت انشعاب برداشته است .وی افزود:
از میــان قریب بــه  800قرارداد با توان بیش از  10مــگاوات تا کنون 282
سامانه خورشــیدی با توان مجموعاً  4.24مگاوات به بهره برداری رسیده
است.که اتصال به شبکه این ظرفیت تولیدی ساالنه بیش از  8525مگاوات
ساعت تولید انرژی را به همراه داشته است .وی یادآور شد :شرکت توزیع
نیروی برق شمال استان کرمان طی سال های  92تا  93نیز از طریق 15950
میلیون ریال اعتبار 145 ،کیلووات سامانه خورشیدی در مساجد و مدارس
شهرستانهای رفسنجان ،زرند و کرمان نصب و راه اندازی نموده است که
نصب این ظرفیت ســاالنه بیش از  291مگاوات ساعت تولید انرژی را به
همراه خواهد داشت.
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خالق مداحی «کربال کربال» درگذشت

اکبر شریعت » نوحه خوان نوای معروف (کربال کربال ما داریم می
آییم ) به دیار باقی شتافت.
به گزارش خبرگزاری مهر ،حاج اکبر شریعت ،خالق مداحی «کربال
کربال ما داریم میآییم» یکی از ماندگارترین مداحیهای دوران
دفاع مقدس بعد از ظهر امروز به علت بیماری درگذشت.
اکبر شریعت متولد  ۱۳۲۷داراب ،معروف به نغمه خوان دارخوین،
رزمنده هشت سال دفاع مقدس از دو ماه پیش به علت بیماری در
بیمارستان فقیهی شیراز بستری بود.
زمان و مکان تشییع و تدفین این یادگار دوران دفاع مقدس اعالم
میشود.

یک زن ،نخستین مسافر احتمالی مریخ

تهران  -ایرنا  -رئیس ناسا ضمن ابراز امیدواری از حضور بیشتر زنان
در برنامه های آژانس فضایی آمریکا (ناسا) اعالم کرد به احتمال
زیاد نخستین کسی که قدم بر روی کره مریخ می گذارد ،یک زن
خواهد بود.

یک زن ،نخستین مسافر احتمالی مریخ
به گزارش روز چهارشنبه ایرنا به نقل از شبکه خبری سی ان ان« ،جیم
برایدنستاین» رئیس ناسا ضمن حضور در برنامه رادیویی ‹ساینس
فرای دی› اذعان کرد احتمال اینکه یک زن نخستین فردی باشد که
قدم بر مریخ می گذارد زیاد است.
برایدنستاین از شخص خاصی برای حضور در این برنامه نام نبرد ،اما
گفت ،این زنان هستند که در خط مقدم برنامه های آژانس فضایی
آمریکا (ناسا) هستند.
وی در پاسخ به سوال یک کاربر در توئیتر که گفته بود آیا زنان هم
می توانند در سفر بعدی ناسا به کره ماه حضور داشته باشند ،گفت:
«قطعا ،زنان در این امر پیشتاز خواهند بود».
وی در واقع از احتمال حضور یک زن در سفر بعدی به ماه نیز خبر
داد.
به گزارش آژانس فضایی آمریکا ،این سازمان از سال  1978و زمانی
که شش زن به گروه فضا نوردان ناسا پیوستند ،راه طوالنی را پیموده
است؛ امروز  34درصد از فضانوردان فعال ناسا را زنان تشکیل می
دهند.
رئیس ناسا گفت ،آژانس فضایی آمریکا متعهد به استفاده متنوع و
گسترده ای از استعدادهای جهانی است و ما مشتاقانه منتظر حضور
نخستین زن بر روی مریخ هستیم.
ناسا اخیرا اعالمکرده است که  29ماه مارس ( 9فروردین) نخستین
تیم زنانه خود را به یک راهپیمایی  7ساعته فضایی خواهد فرستاد.
پیشتر دو یا یک مرد و یک زن در مأموریت های فضایی ناسا حضور
داشتند.
هیأت نظارت مجلس:

علت حکم سلمان خدادادی تجاوز نبوده
حکم قطعی نیست

سخنگوی هیأت نظارت بر رفتار نمایندگان در خصوص صدور
حکم سلمان خدادادی نماینده مردم ملکان و رئیس کمیسیون
اجتماعی مجلس گفت:
قاضی اشاره کردند که علت حکم تجاوز نبوده است و مصاحبه
قاضی مبتنی بر ارتباط بوده است نه تجاوز.

آگهی مرحله بیست و پنجم
ســال ( 1397منطقه یک
کرمان )

اداره كل ثبــت اســناد و امالک اســتان
كرمان
اداره ثبــت اســناد و امــاک ناحیه یک

شهرستان كرمان
هيــأت موضوع قانون تعيين تكليــف وضعيت ثبتی اراضی و
ساختمانهای فاقد سند رسمی
(( آگهــی موضوع مــاده  3قانون و مــاده  13آئين نامه قانون
تعيين تكليف وضعيت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند
رسمی ))
در اجــرای مــواد مذکور بدین وســیله امالکی کــه برابر
آراء هيأتهای حل اختــاف موضوع قانون تعيين تكليف
وضعيت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر
در واحد ثبتی ناحیه یک كرمان تقاضای ثبت آنها پذیرفته
و ادامه عملیات ثبتی آنها مطابق قانون مذکور تجویز گردیده
اســت ،به ترتیب شماره پالک فرعی از اصلی و بخش محل
وقوع ملک و مشــخصات مالک یا مالکین ( متقاضیان ثبت
) واقــع در بخشهــای ( )7-4-1ثبتی شهرســتان کرمان به
شــرح ذیل آگهی میشــود تا در صورتی كه شــخص یا
اشخاصی نســبت به صدور سند مالكيت متقاضيان اعتراضی
داشته باشند بتوانند از تاريخ انتشار اولين آگهی به مدت دو ماه
اعتراض خود را به اين اداره تسليم و پس از اخذ رسيد ،ظرف
مدت يک ماه از تاريخ تســليم اعتراض ،دادخواســت خود
را بــه مراجع قضايی تقديم نمايند .بديهی اســت در صورت
انقضای مدت مذكور و عــدم وصول اعتراض طبق مقررات
ســند مالكيت صادر خواهد شد .شــایان ذکر است صدور و
تسلیم سند مالکیت بر اساس قانون مذکور مانع مراجعه متضرر
به دادگاه نخواهد بود.

امــاک تقاضای ثبت شــده واقع در
بخش  1کرمان

سوء مدیریتها در صندوق بازنشستگی فوالد
باید برطرف شود
نماینــده مردم کرمــان و راور در
مجلس شــورای اســامی با بیان
اینکه صندوق بازنشستگان فوالد
از ثروتمندتریــن صنــدوق های
کشور است ،گفت :سوء مدیریتها
در این صندوق باید برطرف شود.
بــه گزارش ایســنا منطقــه کویر،
«محمدرضــا پورابراهیمــی» در
نشست بررسی مسائل و مشکالت
کانون بازنشســتگی فوالد اســتان
کرمــان عنوان کرد :بیــش از 14
هــزار نفــر بازنشســته فــوالد در
استان کرمان داریم که  1500نفر
آنها عضو کانون هســتند که باید
فراگیری بیشــتری از آنها داشــته
باشد.
وی بیــان کرد :کارگــران عرصه
صنعــت فــوالد و ذغالســنگ از
ســختکوش ترین اقشــار جامعه
کارگری اســتان هســتند و استان
کرمان بیشترین تعداد بازنشستگان
فــوالد را بعــد از اســتان اصفهان

دارد لذا نقــش کرمان در تصمیم
گیریهای کانون فوالد بسیار مهم
است.
پورابراهیمی بــه اقدامات مجلس
شــورای اســامی در خصــوص
رفع مشــکل کارگران ذغالسنگ
و کانــون صندوق بازنشســتگی
فــوالد پرداخت و ادامه داد :آنچه
در بضاعــت و توانمــان بود برای
بازنشســتگان فوالد انجــام دادیم

و حقوق هــا و بیمه ها نســبت به
گذشــته بهتر شــده است هر چند
باید شرایط بهتر از اکنون را داشته
باشیم.
وی پیشنهاد برگزاری جلسه ای را
به اتفاق هیئت مدیره استانی کانون
صندوق بازنشستگان فوالد کرمان
و معاون سیاســی امنیتی استاندار
کرمان بــا مدیرعامــل صندوق و
هیئت مدیره صندوق در تهران را

مطرح کرد و گفت :تنها صندوقی
که ورودی ندارد و به دلیل ســن
باال خروجی زیــاد دارد صندوق
فوالد است.
رییــس کمیســیون اقتصــادی
مجلس شــورای اسالمی به طلب
 20هزار میلیــارد تومانی صندوق
بازنشستگی فوالد از دولت اشاره
کرد و افزود :این صندوق می توند
دو برابر حقــوق فعلی و تعهدات
بیمــه ای اعضا را برپردازد و مازاد
هم داشــته باشــد ،حجــم زیادی
از شــرکت های بزرگ متعلق به
اعضای این صندوق است.
نماینــده مردم کرمــان و راور در
مجلس شــورای اسالمی در پایان
خاطرنشــان کرد :ســوء مدیریتها
باید برطرف شــود ،ثروتمندترین
صنــدوق کارکنــان دولــت،
بازنشســتکان فوالد اســت ،اما در
عین دارایی و ثروت ،فقیر هستند.

علت کاهش کشفیات مواد مخدر در استان
کرمان چیست؟
دبیر شــورای هماهنگی مبارزه با
مواد مخدر اســتان کرمان به علل
کاهش کشــفیات مواد مخدر در
استان نسبت به سال گذشته اشاره
کــرد و گفت :در ســال گذشــته
یــک ســال اســتثنایی بــه لحاظ
کشــفیات مــواد مخدر بــود؛ اما
تغییر مســیر ترانزیت مواد مخدر،
خرد شدن محمولهها و  ...از علل
کاهش کشــفیات مواد مخدر در
سالجاری است.
«محمدرضــا انارکیمحمــدی»
در شــورای هماهنگی مبــارزه با
مواد مخدر اســتان کرمان با اشاره
به اقدامات شــورای مــواد مخدر
در ســالجاری ،گفت :پیشگیری
اولویت اصلی ستاد مبارزه با مواد
مخدر است ،گفتنی است که این
اولویت زمانبر میباشــد که این
مهم با آگاهسازی و مسئولسازی

خبر

کنگرهی ایرانیان کانادا» از دولت آن
کشور خواسته در پروندهی مفسدین اقتصادی
که به کانادا گریختهاند ورود کند

در بخشــی از این نامه که خطاب به ســه وزیر دولت کانادا نوشته
شــده ،ضمن اشــاره به پروندههــای محمودرضا خــاوری و مرجان
شیخاالســامی آل آقا آمــده« :این افراد درحالی قــادر به نقل مکان
به کانادا و ســرمایهگذاری آزادانــه بودهاند که بســیاری از ایرانی-
کاناداییهــای عــادی در روند مهاجــرت خود تنها مانــده و بخاطر
ملیت خود هدف تحریمهای بانکی قرار گرفتهاند  ...حســاب بانکی
دانشــجویان بینالمللی ایرانی با تنها چندصد دالر موجودی ،مسدود
شده است».
در این نامه که برای جمعآوری امضای ایرانیان روی ســایت این
جمعیت مردمنهاد قرار داده شــده ،از دولت کانادا خواســته شــده به
پروندهی شیخاالســامی و خاوری بطور فوری رسیدگی کند تا «از
تبدیل شدن کانادا به پناهگاه پولهای فاسد جلوگیری کند» /.ایسنا

در پرونده پتروشیمی هشت مدیر دولت
احمدی نژاد حضور دارند

روزنامه جمهوری اســامی در ســتون جهت اطالع شــماره خود
نوشت:
تصاويري که از جلســه دادگاه متهمان فساد پتروشيمي منتشر شده
اند ،نشــان ميدهند در چهرههاي آنها ذرهاي ترس و پشيماني وجود
ندارد .اين افراد با اينکه بيش از هفت ميليارد يورو فســاد مالي دارند،
ترسي ندارند.
ايــن وضعيت ،وظيفه رئيس جديد قوه قضائيه را ســنگين ميکند.
قــوه قضائيه بايد بدون اعتنا به عناوين ،نســبتها و جايگاه افراد با هر
کس که مرتکب جرم ميشــود برخورد قاطع کند تا فساد ريشه کن
شود.
با اينکه در جلسات رسيدگي به پرونده فساد هفت ميليارد يوروئي
پتروشــيمي ،مطالب تکان دهندهاي توســط نماينده دادســتان مطرح
ميشود و بخشي از آن در روزنامه جمهوري اسالمي چاپ شده ،اما
جزئيات اين پرونده بسيار حيرت انگيز است.
يکي از نکات اين اســت که ســردمداران فســاد پتروشيمي پشت
دو نفر که فراري هســتند و در خارج مشغول خوشگذراني میباشند
(خانم شــيخ االســامي و آقاي علمي) پنهان شدهاند درحالي که در
اين پرونده 8 ،مدير دولت دهم و فرزندانشان دخالت مستقيم داشتند
و آنها نيز بايد محاکمه شوند.
رئیس دادگستری بافت خبر داد:

عفو رهبر معظم انقالب ؛ منجر به کاهش
40درصدی جمعیت زندان بافت شد

جامعه محقق میشود.
وی از جمــعآوری و شناســایی
 273معتــاد متجاهــر خبــر داد و
بیان کــرد :ضربه زدن به بنیانهای
اقتصادی قاچاقچیــان یکی دیگر
از اولویتهای ستاد مبارزه با مواد
مخدر است.
دبیر شــورای هماهنگی مبارزه با
موادمخدر اســتان کرمان از میزان

 100فرعــی از  4030اصلــی مجزی شــده از  93فرعی از
 4030اصلی – اقای محمدجواد پورثانی فرزند محمدحسین
به شناســنامه شــماره  251صادره از کرمان در ششــدانگ
یکباب ســاختمان تجاری و مســکونی مشــتمل بر فوقانی به
مســاحت  217/15متر مربع به ادرس کرمان خیابان زریسف
نبش کوچه  17خریداری از محل مالکیت احمد وزیری نسب
 ردیف 0629 25فرعــی از  4250اصلی  -اقای اصغر دهقان انارســتانی
فرزند محمد به شناســنامه شــماره  28صادره از کرمان در
ششدانگ یکباب خانه به مســاحت  200متر مربع به ادرس
کرمان بلوار شــهدای خانوک کوچه  13فرعی اول ســمت
راســت درب چهارم خریداری از محل مالکیت کیخسرو -
شهناز و کیانپور کیانیان  -ردیف 0380
 96فرعــی از  4659اصلی  -اقای یداله محمدزاده فهرجی
فرزند درویش به شناسنامه شماره  101صادره از فهرج در
ششدانگ یکباب خانه به مساحت  242/78متر مربع به ادرس
کرمان خیابــان مصلی  -مصلی  9خریداری از محل مالکیت
علی هنر پیشه  -ردیف 0502
 15892فرعی از  4776اصلی مجزی شده از  128فرعی از
 4776اصلی  -اقای یداله طالبی زاده سردری فرزند عبداله به
شناسنامه شماره  26صادره از کرمان و خانم معصومه سهرج
زاده فرزند علی به شناســنامه شــماره  12صادره از کرمان
بالمناصفه در ششدانگ یکباب خانه به مساحت  277/3متر
مربــع به ادرس کرمان بزرگــراه ایت اله خامنه ای کوچه 39
خیابان امام سجاد کوچه  31خریداری از محل مالکیت محمد
رشید فرخی  -ردیفهای  0637و 0638
 15894فرعــی از  4776اصلــی مجزی شــده از  94فرعی
از  4776اصلی  -خانم گلثوم پشــوئی فرزند غالمحسین به
شناسنامه شماره  12صادره از بم در ششدانگ یکباب خانه
به مســاحت  212/50متر مربع به ادرس کرمان بزرگراه ایت
اله خامنه ای کوچه  21ســمت چــپ درب  21خریداری از
محل مالکیت جلیل رشید فرخی  -ردیف 0769
 15899فرعی از  4776اصلی مجزی شده از  126فرعی از
 4776اصلــی  -خانم زهرا دولت آبادی تکابی فرزند محمد

کشــفیات مواد مخدر در  11ماهه
اول ســالجاری در استان کرمان
سخن به میان آورد و اظهار کرد:
در این بازه زمانــی  105تن انواع
مواد مخدر توسط کمیته مقابله با
مواد مخدر در کل اســتان کشف
شــد که نسبت به کشــفیات سال
گذشــته  23درصد کاهش داشته
است ،بهطوریکه در سال گذشته

به شناســنامه شــماره  164صادره از شــهداد در ششدانگ
یکباب خانه به مســاحت  124/9متــر مربع به ادرس کرمان
کمربندی ایت الــه خامنه ای کوچه  29خریــداری از محل
مالکیت فاطمه عمرانی  -ردیف 1773
 16389فرعی از  4776اصلی  -خانم مریم ســلمانی چهار
فرســخی فرزند جعفر به شناسنامه شــماره  2551صادره از
کرمان در ششــدانگ یکباب خانه به مساحت  245/20متر
مربــع به ادرس کرمان بزرگــراه ایت اله خامنه ای کوچه 53
خریــداری از محل مالکیت ســید نصرالــه عمرانی  -ردیف
0601
 16395فرعی از  4776اصلی مجزی شده از  203فرعی از
 4776اصلی  -اقای مســعود خالداری ابورداری فرزند علی
به شناسنامه شماره  3صادره از جیرفت در ششدانگ یکباب
خانه به مساحت  281/82متر مربع به ادرس کرمان بلوار امام
رضا (ع) کوچه  13اواسط کوچه خریداری از محل مالکیت
اکبر و محمد رشید فرخی  -ردیف 0366
 16402فرعــی از  4776اصلی  -خانم نصرت کدخدازاده
فرزنــد محمد به شناســنامه شــماره  126صــادره از بم در
ششدانگ یکباب خانه به مساحت  251/7متر مربع به ادرس
کرمان بلوار باســتانی پاریــزی کوچه  36نبــش اولین چهار
کوچه سمت چپ واگذاری شهرداری  -ردیف 0808
 16409فرعی از  4776اصلی مجزی شــده از  32فرعی از
 4776اصلی  -اقای محمدحسین قوام آبادی فرزند حسین به
شناسنامه شماره  113صادره از کرمان در ششدانگ یکباب
خانه مشــتمل بر طبقــه فوقانی به مســاحت  150متر مربع به
ادرس کرمان بزرگراه ایت اله خامنه ای کوچه  39خریداری
از محل مالکیت شاهپور کیانیان  -ردیف 0976
 4372فرعی از  4809اصلی  -اقای سیدعلی ثمره هاشمی
شعبجره فرزند ســیدعباس به شناسنامه شماره  735صادره
از زرند در ششــدانگ یکباب ساختمان به مساحت 195/6
متــر مربع به ادرس کرمــان خیابان مهدیه کوچــه  58بعد از
چهارکوچه ســمت راســت زمین ششــم خریداری از محل
مالکیت خسرو کیانیان  -ردیف 0797
 2965فرعی از  5209اصلی  -اقای عباس کرم نژاد فرزند

 135تــن مــواد مخدر در ســطح
استان کشف شد.
وی بــه میزان کشــفیات اســتان
کرمان در  11ماهه اول سالجاری
نسبت به مدت مشابه اشاره کرد و
افزود :در این مــدت زمان میزان
کشفیات انواع مواد مخدر نسبت
به سال گذشته  23درصد کاهش
داشتهایم.

درپی بازدید رئیس دادگستری و دادستان شهرستان بافت به همراه
جمعی از قضات از زنــدان بافت  40درصد از زندانیان بافت باتوجه
به عفــو مقام معظم رهبری از زندان آزاد و بــه آغوش خانواده خود
بازگشتند .
یداهلل سپهری در حاشیه بازدید از زندان بافت اظهار داشت:سیستم
قضائی شهرســتان رســیدگی بــه پرونده های اعســار زندانیان مالی
خصوصا مهریه را باقید فوریت در دستور کار خود قرار داده است.
شایان ذکر اســت از جمله مسایلی که با زندانی کردن افراد ایجاد
میشود ،مشکالت اجتماعی و فرهنگی است که نه تنها زندانیان بلکه
خانوادههای این افراد را درگیر موضوع و تبعات ناشی از آن میکند.
همچنین این فرد بعد از خروج از زندان با توجه به شــرایط آن محیط
و بعــد از آن در جامعه با مشــکالت عدیــدهای در خصوص کار و
زندگی روبرو میشــود،لذا چند سالی اســت قانون گذار و دستگاه
قضائی سیاســت خود را بر کاهش جمعیت کیفری زندان ها متمرکز
نموده است

احمد به شناسنامه شماره  5122صادره از بم در ششدانگ
یکباب خانه مشتمل بر طبقه فوقانی به مساحت  155/49متر
مربــع که موازی  27/21متر مربع از ششــدانگ عرصه مورد
تقاضا متعلق بوقــف و در اجاره نامبرده قــرار دارد به ادرس
کرمان خیابان حکیم کوچــه  16خریداری از محل مالکیت
ف 0194
علی محمد ساالرکالنتری  -ردی 
 2997فرعــی از  5209اصلــی  -اقای جواد اطهری فرزند
امین اله به شناســنامه شــماره  2صادره از بم در ششدانگ
یکباب خانه به مساحت  243/02متر مربع که موازی 42/53
متر مربع از ششــدانگ عرصه مورد تقاضا متعلق بوقف و در
اجاره نامبرده قرار دارد به ادرس کرمان خیابان حکیم کوچه
 16نبــش جنوبــی  2خریــداری از محل مالکیــت عزت اهلل
ف 0587
ساالرکالنتری  -ردی 
 2998فرعی از  5209اصلی  -اقای حســین سلمانی چهار
فرســخی فرزند عباس به شناســنامه شــماره  547صادره از
شهداد در ششــدانگ یکباب خانه به مساحت  553/5متر
مربــع که موازی  96/86متر مربع از ششــدانگ عرصه مورد
تقاضا متعلق بوقــف و در اجاره نامبرده قــرار دارد به ادرس
کرمان خیابان مدیریت کوچه  13خریداری از محل مالکیت
ف 1149
علی محمد ساالرکالنتری  -ردی 

امــاک تقاضای ثبت شــده واقع در
بخش  4کرمان

 812فرعــی از  2اصلــی  -خانم صدیقه ناظمی معز آبادی
فرزند عزیزاله به شناسنامه شــماره  17صادره از کرمان در
ششــدانگ یکباب خانه به مســاحت  225/10متر مربع که
مــوازی  119/58متر مربع از ششــدانگ عرصه مورد تقاضا
متعلــق بوقف و در اجاره نامبرده قــرار دارد به ادرس کرمان
شرف آباد قائم  10جنوبی  4خریداری از محل مالکیت علی
ف 0735
سبزه مو  -ردی 
 4017فرعــی از  8اصلی  -اقای علی محیط یزدی فرزند
احمــد به شناســنامه شــماره  505صادره از رفســنجان و
خانم مهناز غضنفر پور فرزند فتحعلی به شناســنامه شــماره
 217صادره از ســیرجان بالمناصفه در ششــدانگ یکباب

ســاختمان به مســاحت  267/25متر مربع به ادرس کرمان
خیابــان بوعلی  9غربی  2خریــداری از محل مالکیت علویه
سلطانی جوادی  -ردیفهای  1351و 1352
 1419فرعــی از  12اصلــی  -اقــای محمدحســین یاروطن
فرزند اســداله 7به شناسنامه شــماره  1083صادره از کرمان
در ششــدانگ دو باب ساختمان به مساحت  997/7متر مربع
که موازی  596/87متر مربع از ششدانگ عرصه مورد تقاضا
متعلق بوقف میباشــد بــه ادرس کرمان جــاده تهران مقابل
فرودگاه خریــداری از محل مالکیت غالمحســین ایالقی -
ردیف 1375
 4فرعی از  29اصلی  -اقای ماشااله محسن بیگی طغرالجردی
فرزند غالمحسین به شناسنامه شماره  92صادره از کرمان در
ششــدانگ یک باب کارگاه به مساحت  4891/12متر مربع
به ادرس کرمان شرف اباد زمین گلخانه جزء زمین مختاراباد
خریــداری از محل مالکیــت عبدالرضا ابراهیمــی  -ردیف
1016
 553فرعــی از  71اصلی  -اقای اصغــر مختارآبادی فرزند
ابوطالب به شناسنامه شماره  1صادره از کرمان در ششدانگ
یکباب خانه به مســاحت  428/50متر مربع به ادرس کرمان
کاظــم آباد بلــوار امام خریــداری از محل مالکیت حســن
ابراهیمی  -ردیف 1338

امــاک تقاضای ثبت شــده واقع در
بخش  7کرمان

 1840فرعی از  3اصلی مجزی شــده از  29فرعی از  3اصلی
 اقای حمید کمالی فر فرزند غالمرضا به شناسنامه شماره 2صادره از بافت در ششدانگ یکباب خانه به مساحت 305/9
متــر مربع بــه ادرس کرمان باغین میدان قائــم کوچه  3امید
خریداری از محل مالکیت محمد شــجاعی باغینی  -ردیف
1063
تاریخ انتشار نوبت اول  :شنبه 1397/12/11
تاریخ انتشار نوبت دوم  :شنبه 1397/12/25
رییس اداره ثبت اسناد وامالک ناحیه یک شهرستان کرمان
عیسی حافظی فر
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شنبه  25اسفندماه  - 1397سال پانزدهم  -شماره 758
خبر

مرگ همه سرنشینان بوئینگ  ۷۳۷اتیوپی

دفتر نخســت وزیر اتیوپی با اعالم خبر بروز ســانحه برای خطوط
هوایی این کشــور عنوان داشــته که یک هواپیما در مســیر پرواز به
نایروبی دچار سانحه شده و سقوط کرده است.
گویا هواپیمای سقوط کرده یک بوئینگ  ۷۳۷بوده و تمامی ۱۵۷
سرنشین آن کشته شدهاند.
این هواپیما هشت خدمه و  ۱۴۹مسافر داشته است.
همچنیــن طبــق اعالم خبرگــزاری رویتــرز ،این هواپیمــا در ۶۲
کیلومتری جنوب شــرق آدیس آبابا ،پایتخت اتیوپی ســقوط کرده
است.

استاندار کرمان خواستار شد؛

عاری بودن شهر کرمان در ایام نوروز از
معتادان متجاهر

زنی که برای خسارت گرفتن از بیمه ،دست
خود را با اره قطع کرد!

یــک زن  ۲۱ســاله در اســلوونی در اقدامی عجیب بــرای گرفتن
حدود  ۳۸۰هزار یورو خســارت از شرکت بیمه ،دست خود را با اره
برقی قطع کرد.
بــه گزارش جام جم آنالین از باشــگاه خبرنــگاران جوان ،پلیس
اســلوونی یک زن  ۲۱ســاله را که برای دریافت خسارت از شرکت
بیمه دست خود را با اره برقی قطع کرده بود ،بازداشت کرد.
این زن امیدوار بود که بتواند پس از قطع دســت حدود  ۳۸۰هزار
یورو از شــرکت بیمه خســارت دریافت کند .پلیس اسلوونی بر این
باور است که او مدت اندکی پیش از حادثه خود را نزد این شرکت،
بیمه کرده بود.
والتار زرینسکی ،سخنگوی پلیس ،در نشستی خبری در این مورد
اظهار داشت« :او با یکی از همدستان خود به طور عمدی دست خود
را بــا اره برقی از مچ قطع کــرد .او امیدوار بود که بتواند وانمود کند
که این یک حادثه بوده است».
شایان ذکر است ،است که پزشکان در بیمارستان لیوبلیانا ،پایتخت
اسلوونی ،موفق شدند دست او را پیوند بزنند.
این زن به همراه همدســت  ۲۹ســالهاش بازداشــت شــده است.
آنها در صورتی که در دادگاه مجرم شــناخته شوند ممکن است به
هشــت سال زندان محکوم شوند .همدســت این زن یکی از اعضای
خانوادهاش بوده است.

ماجرای قتل جوان ایرانی در آمریکا؛ سفره
عقد سارا بر سر قبر محمد!

ســارا با لباس سفید عروسی بر سر سفره ای که بر روی قبر محمد
پهن شده بود نشست و غم و اندوه این قتل را دوچندان کرد.
فرارو -یک دختر ایرانی ســفره عقد خود بــا نامزد مقتولش را بر
روی قبر او پهن کرد.
بــه گــزارش فرارو ،ســارا بلوچ و محمد شــریفی دو دانشــجوی
دانشــگاه شهر نشــویل در ایالت تنســی آمریکا قرار بود آخر هفته با
یکدیگر ازدواج کنند اما قتل پسر همه آرزوهای دختر را بر باد داد.
سارا  22ســاله با لباس سفید عروسی بر سر ســفره ای که بر روی
قبر محمد  25ســاله پهن شــده بود نشســت و غم و اندوه این قتل را
دوچندان کرد.
طبق گزارش پلیس ،محمــد در پارکینگ آپارتمان و هنگامی که
قصد فروش سیستم بازی ایکس باکس 1را داشته به قتل رسیده است.
ســارا می گوید وقتی که پرستار در بیمارستان به من گفت محمد
مرده اســت انگار همه دنیا از زیر پای من خالی شــد .من غش کردم
و وقتی به هوش آمدم باورم نمیشــد چه اتفاقی افتاده انگار یک رویا
بود.
قاتل فردی  20ساله و سیاهپوست است که بازداشت شده است.
ســارا که لحظه ای اشــک های او بند نمی آمد بر ســر قبر محمد
فریاد می زد :ما قرار بود با هم باشیم محمد من خیلی متاسفم ...خیلی
متاسفم ...خیلی متاسفم.
این دختر گفت :عشق بین من و او دنیایی نبود و همه به این هم می
گفتند که این عشــق نمی تونست روی زمین وجود داشته باشد ،تنها
راه جدا کردن ما از هم مرگ بود.
در پایان مراسم مادر سارا بر روی سر او سیاهه عزا قرار داد.

دادستان تهران:شیخاالسالم سال  ۹۱فرار
کرد

«جعفری دولت آبادی» در گفتوگو با رادیو تهران:
پرونــده پتروشــیمی از بزرگتریــن پروندههای ســال  ۹۱بوده که
تشکیل شده است همان سالی که تحریمها آغاز شد.
در ســال  ۸۸که شــرکت واگذار میشود کســانی که شرکت را
خریــداری کردند به لحاظ اقداماتشــان کار مجرمانه انجام دادند اما
برخالف اعالم روزنامهها اختالسی در کار نیست.
مجمــوع  ۶.۶میلیارد دالر مجموع معامالت مالی بوده اســت نه به
معنای مجموع رد مال متهمان .اینها حق العمل کاری میکردند یعنی
مــواد را میگرفتند و در خارج میفروختند و پول را باید به داخل بر
میگرداندند.
بعد از آنکه خصوصی شــد باید ارزها را به داخل باز میگرداندند
که این کار به دلیل تحریم زمان بر بود و اختالف قیمت ایجاد میکرد
ولــی اینها ارز نیاوردند داخل بلکه رقم ریالی آن را به فروشــندگان
میدادند و ما به التفاوت ایجاد میشده است.
مــا میگوییم حق العمــل کاری اینها به اقدام مالی تبدیل شــده و
مجموع عملیات اینها  ۶میلیارد دالر شده است.
اینها در این فاصله اســتفادههای شخصی کرده اند و شرکتهایی در
دبــی و ترکیه ایجاد کردند و مجموع پولهای اینها  ۲۲میلیون یورو و
 ۱۵میلیون دالر است .که ریالی اش  ۶۵میلیارد تومان است.
متهمان دو نوع هستند نوع اول  ۸نفر هستند که اتهامشان مشارکت
در اخالل در نظام اقتصادی بوده است و  ۶نفر دوم معاونت در اخالل
داشــتند .آن بخشــی که عملیات ارزی انجام دادنــد اخالل در نظام
ارزی کشور بوده است.
اینها یه بخشــی از ارز را خارج کشــور جا به جا میکردند و یکی
از متهمان هم از کشور فرار کرده است و به اشتباه در مطبوعات اعالم
شــد این فرد سال  ۹۶فرار کرده اما در واقع مرداد سال  ۹۱فرار کرده
است.
حجم مالی این پرونده بزرگ بوده است اما اطاله دادرسی عمدی
در این پرونده وجود نداشته است.

اســتاندار کرمــان بــا اشــاره بــه
برنامههای کوتاه مدت در شورای
هماهنگــی مبارزه با مــواد مخدر
استان کرمان در حوزه ساماندهی
کودکان کار و معتــادان متجاهر
عنوان کرد :با توجه به فرا رسیدن

ایام نــوروز ،باید بــه نحوی عمل
کنید تــا چهــره شــهر نامطلوب
نبوده ،لذا درخواست داریم برای
ساماندهی معتادین متجاهر تصمیم
عاجل گرفته شود.
«محمدجواد فدایی» در شــورای

هماهنگــی مبارزه با مــواد مخدر
اســتان کرمــان گفــت :بــرای
ساماندهی کودکان کار و معتادان
متجاهر نیاز بــه برنامههای کوتاه
مدت و بلندمدت داریم.
وی با اشــاره به برنامههای کوتاه
مدت در شورای هماهنگی مبارزه
با مــواد مخدر اســتان کرمان در
حوزه ســاماندهی کــودکان کار
و معتادان متجاهــر عنوان کرد :با
توجه به فرا رســیدن ایــام نوروز،
بایــد بــه نحــوی عمل کنیــد تا
چهره شــهر نامطلوب نبــوده ،لذا
درخواست داریم برای ساماندهی
معتادیــن متجاهــر تصمیم عاجل
گرفته شود
اســتاندار کرمان با یادآوری این
مطلب که برای کودکان کار باید
بهزیســتی با اقدامات کارشناسی
تصمیمگیری کنــد ،اظهار کرد:

در حال حاضر باید هر چه سریعتر
معتادین متجاهر از ســطح شــهر
جمعآوری شوند.
وی از برنامههای میان مدت برای
ساماندهی کودکان کار و معتادین
متجاهر سخن به میان آورد و بیان
کرد :باید برنامههای میان مدت در
راســتای چرخه کامل ساماندهی
و درمــان معتادین متجاهر باشــد،
بهگونــهای که این برنامه شــامل
درمان روحی و جســمی معتادین
تا اشــتغال و عدم بازگشت آنها به
منجالب اعتیاد باشد.
فدایی خطاب به سازمان بهزیستی
گفــت :تــا آخــر فروردیــن بــا
همــکاری دســتگاههای مربوطه
برنامه چرخه کامل ســاماندهی و
درمان معتادیــن متجاهر تدوین و
در آن وظایف هر دستگاه و منابع
مالی مورد نیاز آن مشخص شود.

محلهای که کودکان افغانیش تغذیه بهتر و
سالمتر از کودکان ایرانی دارند...
مسئول دفتر تســهیل گری مناطق
شرف آباد و صیاد شیرازی اظهار
کــرد :با توجه بــه این کــه اتباع
خارجــی افغانــی در جســتجوی
کسب انواع مشــاغل در محدوده
هستند و آمار اشتغال آنها نشان از
موفقیتشان دارد ،بدیهی است که
از شــرایط مالــی  -اقتصادی بهتر
نسبت به سایر گروههای محدوده
برخوردار باشند این مساله با یک
پژوهش میدانی در مناســبتهای
خاص قابل بررســی اســت ،چرا
کــه میزان خرید این گروه و توان
آنها برای خرید اقالم غیر ضروری
(که بیشــتر در وسایل حمل و نقل
عمومی مشــهود اســت) نشان از
توانایی بیشــتر در مقابل با ســایر
گروههــا و حلقههــای اجتماعی
محدوده دارد.
دکتــر «افســون مهــدوی» در
توگو با خبرنگار ایسنا منطقه
گف 
کویر ،محدوده روســتایی شرف
آبــاد و صیــاد شــیرازی را جزء
ســکونتگاههای غیر رسمی شهر
کرمان دانســت و گفــت :در این
نقــاط مهاجرین داخــل و خارج
از اســتان در کنار اتبــاع خارجی
ســکونت دارنــد ،همچنیــن در
بافــت قدیمی روســتا و برخی از
نقاط متصل به خط محدوده شهر
در ســکونتگاه غیر رســمی صیاد

شیرازی پذیرای جمعیت بومی و
اصیلی نیز میباشند.
وی ادامــه داد :وجــود گروههای
مختلــف اجتماعــی فــوق باعث
شــکلگیری حلقههــای بســته
اجتماعی در این محدوده شــده و
این مســاله باعث کم رنگ شدن
ارتباط و تعامالت اجتماعی مثبت
در بین برخی گروههای ساکن در
محدوده شده است.
ایــن عضو هیات علمی دانشــگاه
آزاد اســامی واحــد کرمــان به
جمعیــت افاغنــه ســاکن در این
منطقــه اشــاره کرد و افــزود :در
میان این اقشار مختلف اجتماعی،
به طــور تقریبــی  17درصد اتباع
افغان ســکونت دارنــد که بهطور
متوســط ســه چهارم از جمعیت
افاغنه در مشاغلی مانند کارگری
کارگاههای ســاختمانی ،باربری
مصالح ،کارگران میدان روزمزد و
چاه کنی مشغول به فعالیت هستند.
وی بــه هرم ســنی اتبــاع افغانی
ســاکن در منطقــه شــرفآباد و
صیادشیرازی اشاره و اضافه کرد:
اکثریت این گروه را جمعیت اتباع
 10تا  45ساله تشکیل میدهند و به
این دلیل تعداد کودکان بازمانده
از تحصیلی و کودکان کار در این
قشــر نیز نسبت به ســایر کودکان
محدوده بیشتر است.

سوءتغذیه در بین کودکان ایرانی
بیشتر از افاغنه
مدیر عامل مهندسین مشاور شهر
و اندیشه مانا تاکید کرد :از سوی
دیگر آمار نشان داده که اکثریت
کودکان دارای سوءتغذیه در این
محدوده را ساکنین محلی ایرانی
شــامل می شــوند و علــت کمتر
بــودن وجود بیماری ســوءتغذیه
در میان کودکان اتباع را میتوان
تغذیه بهتر و سالم تر آنها نسبت به
کودکان ایرانی و همچنین استفاده
بیشــتر از خدمات مرکز بهداشت
برشــمرد و این مساله نشان دهنده
میزان تابآوری باالتر اتباع افغان
نســبت به ســکنه ایرانی محدوده
است.
مسئول دفتر تســهیل گری مناطق
شرف آباد و صیاد شیرازی اظهار
کــرد :با توجه بــه این کــه اتباع
خارجــی افغانــی در جســتجوی
کسب انواع مشــاغل در محدوده
هستند و آمار اشتغال آنها نشان از
موفقیتشان دارد ،بدیهی است که
از شــرایط مالــی  -اقتصادی بهتر
نسبت به سایر گروههای محدوده
برخوردار باشند این مساله با یک
پژوهش میدانی در مناســبتهای
خاص قابل بررســی اســت ،چرا
کــه میزان خرید این گروه و توان
آنها برای خرید اقالم غیر ضروری

(که بیشــتر در وسایل حمل و نقل
عمومی مشــهود اســت) نشان از
توانایی بیشــتر در مقابل با ســایر
گروههــا و حلقههــای اجتماعی
محدوده دارد.
مهــدوی از مشــکالت روحی و
روانی افاغنه ساکن در این منطقه
ســخن به میــان آورد و بیان کرد:
البته زندگی در یک کشور بیگانه
مسائل و مشکالت بسیاری از نظر
روحــی و روانی را برای این اتباع
در برداشــته اســت که میتوان به
عدم مقبولیت این گــروه در بین
ساکنین محلی اشاره کرد.
وی افزود :این مساله عدم مقبولیت
عالوه بر خشم درونی( ساکنان و
مهاجــران ایرانی نســبت به گروه
اتباع خارجی) که میتواند ناشی
از اشغال فرصتهای شغلی توسط
آنها باشد ،به عوامل دیگری چون
امکان بهرهبرداری بهتر از خدمات
رفاهــی زندگی (به دلیل شــرایط
اقتصــادی بهتر افاغنه) ،احســاس
مالکیــت و تعلق خاطــر افاغنه به
روســتای شــرف آباد که با عینی
شدن مالکیت زمین و مسکن نمود
یافته است و همچنین مذهب سنی
آنها که توسط جامعه محلی تا حد
زیادی پذیرفته نشده است ،ارتباط
ویژه ای دارد.

مهندس تقی زاده ،مدیرعامل شرکت گل گهر:

با قدرت از تفکر صعود حمایت میکنم

در دیــدار مدیــر عامل شــرکت
معدنــی و صنعتــی گل گهــر با
اعضــای کادر فنــی و بازیکنــان
تیم فوتبــال گل گهر وی از تفکر
«صعود» این تیم حمایت کرد.

مهندس تقی زاده که در دفتر خود
میزبــان کادر فنی و بازیکنان گل
گهر بود گفت :با تالش و غیرت
بــرای صعود به لیــگ برتر تالش
کنید و مدیریت شرکت نیز با تمام

توان و قــدرت از تفکر صعود به
لیگ برتر حمایت خواهد کرد.
وی افــزود :بــا تالش و بــازی با
آرامــش و بــدون اســترس در
دیدارهــای باقی مانده بــه میدان

بروید و بــه جای فکــر کردن به
نتیجه به بازی خوب و غیرتمندانه
فکر کنید.
در فوتبال همیشــه نتایــج بر وفق
مراد نیســت امــا اگر بــا آرامش
و تمرکز بــه میــدان بروید بدون
شــک موفقیت و صعود در انتظار
شماست.
مدیــر عامــل شــرکت معدنی و
صنعتــی گل گهــر اضافــه کرد:
بــدون توجه به حواشــی و حرف
و حدیــث ها به  ۶بازی باقی مانده
فکر کنید و بــرای ما تالش تیمی
مهمتر از کسب نتیجه است.
اگر شما به لیگ برتر صعود کنید
افتخاری اســت کــه اول بــه نام
خودتان و ســپس به نام شــرکت
گل گهر و شــهر ســیرجان ثبت
خواهد شد

حوادث

کشف  5هزار قلم مواد محترقه از  3باب
مغازه در سیرجان
گروه اســتانها-کرمان -فرمانده انتظامي سیرجان از کشف بیش
از 5هزار قلم انواع مواد محترقه غیرمجاز و قاچاق در اين شهرســتان
خبر داد.
به گزارش خبرنگار پايگاه خبري پليس ،سرهنگ»محمدرضا ایران
نژاد»گفت :در راســتاي طرح عملياتي مبارزه با قاچاق كاال و با توجه
به نزديکي پايان سال و احتمال توزيع مواد محترقه غيرمجاز ،موضوع
بصورت ويژه در دستور کار پليس این شهرستان قرار گرفت.
وي افزود :در این راســتا ماموران پلیس آگاهی شهرستان با انجام
کارهاي اطالعاتي موفق شدند  3باب مغازه که در امر توزيع و فروش
مواد محترقه غير مجاز فعالیت می کردند را شناسايي کنند.
ايــن مقام انتظامي ادامه داد :ماموران دایــر مبارزه با قاچاق کاال و
ارز پــس از هماهنگی با مرجع قضائی در بازرســي از این مغازه ها 5
هــزار و  350قلم انواع مواد محترقه غيــر مجاز و فاقد هرگونه مجوز
را کشف کردند.
فرمانده انتظامی ســیرجان در خاتمه با اشــاره به دستگيري3نفر و
معرفي آنان به مرجع قضائي خاطرنشان کرد :پليس با حامالن کاالي
قاچاق و تخريب کنندگان اقتصاد ملي و کسانی که بخواهند امنیت و
آسایش مردم را برهم بزنند،برابر قانون رفتار خواهد کرد.

كشف132كيلوگرم ترياك در عملیات
پلیس سيرجان
گروه اســتان -كرمان -فرمانده انتظامي ســيرجان از كشــف 132
كيلوگــرم ترياك و دســتگيري  3قاچاقچي در اجــرای طرح ارتقاء
امنیت اجتماعی در این شهرستان خبر داد.
به گزارش خبرنگار پايگاه خبري پليس ،سرهنگ»محمدرضا ايران
نژاد»در تشــريح اين خبر گفت :ماموران پليــس مبارزه با موادمخدر
این شهرستان در راســتاي طرح ارتقاء امنیت اجتماعی هنگام کنترل
خودروهای عبوری محور اصلی ســیرجان به یک دستگاه خودروی
پژو پارس مشکوک شده و آن را متوقف کردند.
وي تصريح كرد :در بازرســی از این خودرو15کیلوگرم تریاک
که به طرز بسیار ماهرانه ای در قسمتی از آن جاساز شده بود ،کشف
و راننده دستگیر شد.
ســرهنگ ايران نژاد خاطرنشان كرد :ماموران در عملیاتی دیگر با
همکاری پلیس مبارزه با موادمخدر شــهربابک یک دســتگاه وانت
پیــکان را در همین محور متوقف و در بازرســی از آن117کیلوگرم
تریاک کشف و راننده و سرنشین این خودرو را دستگیر کردند.
فرمانده انتظامي شهرستان سيرجان در پايان از شهروندان خواست
براي كاهش تبعات اجتماعي ناشي از مواد مخدر پليس را در عرصه
شناســایی و دســتگيري قاچاقچيان ياري كنند و هرگونــه اخبار در
اينباره را از طريق سامانه 128به پليس اطالع دهند.

تلف شدن  12هزار مرغ در اثر ریزش سقف
یک مرغداری
رئیس اداره دامپزشــکی شهرســتان همدان از تلف شدن  12هزار
مرغ با ریزش سقف یک مرغداری در همدان خبر داد .
امیرحسین نقیپور در همدان از تلف شدن  12هزار مرغ در همدان
خبر داد و اظهار کرد :به دلیل بارش برف در همدان ســقف یکی از
مرغداریها در همدان فرو ریخت و متاسفانه  12هزار مرغ تخمگذار
از یک مرغداری  40هزار قطعهای تلف شد.
وی در ادامه با اشــاره به ضبط و معدومســازی  31تن مرغ منجمد
فاسد طی روزهای گذشته در همدان بیان کرد :بار اول با نمونهبرداری
صورت گرفته از انبار پشــتیبانی امور دام  31تن مرغ فاســد تشخیص
داده شد.
رئیس اداره دامپزشــکی شهرستان همدان با بیان اینکه بار دیگر در
تهران فاسد بودن  31تن مرغ منجمد در یکی از سردخانههای همدان
مشــخص و با حکم دادســتان معدومسازی انجام شــد گفت :مراجع
قضایی در حال بررســی هستند که آیا این مرغها ناسالم وارد همدان
شده یا در سردخانه فاسد شده است.
وی تاکیــد کرد :گفته میشــود عــاوه بر مرغهــای موجود در
ســردخانه همدان ،محمولههای دیگری وجود داشــته اما آنها ســالم
هستند.

دستگیری سارق بدل انداز سکه در کرمان
فرمانده انتظامی شهرســتان کرمان گفت:ســارق بدل انداز سکه با
هوشیاری ماموران انتظامی یگان امداد این فرماندهی دستگیر شد.
به گزارش خبرنــگار پایگاه خبری پلیس،ســرهنگ «محمد رضا
فــداء» گفت :مأمــوران این یگان پس از دريافــت اطالعاتي مبني بر
اينکه شخصي با اســتفاده از سکه های بدل ،اقدام به بدل اندازی در
طال فروشــی ها مي كند ،دستگيري متهم را در دستور کار خود قرار
دادند.
وی گفــت :ماموران انتظامی این یگان با یکســری کار اطالعاتی
و پایش تصویری بازار بزرگ و با هوشــیاری ماموران ،سارق که در
حین بدل اندازی در یکی از طال فروشــی های بازار بود را شناسائی
و در یک عملیات غافلگیرانه وی را دستگیر و جهت تحقیقات بیشتر
به کالنتری منتقل کردند.
سرهنگ فدا بیان کرد :ســارق که در رويارويي با شواهد موجود
چاره اي جز بيان حقيقت نداشت به جرم خود مبنی بر بدل اندازی 20
عدد سکه طال به پنج طال فروش بازار کرمان اعتراف کرد.
فرمانده انتظامی شهرستان کرمان در پایان گفت :کارکنان انتظامی
این فرماندهی در این ایام حســاس ســال با تالشــی جهادی نسبت به
کاهش ســرقت ها و جرائم کوشــا بوده و خدمات رسانی سریع و به
موقع به شهروندان را در اولویت کاری خود دارند.
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 7فایدهای که کاهش مصرف قند برای
شما دارد

نظــر تمام متخصصان علم تغذیه بر این اســت که کاهش مصرف
قند اگرچه کار ســاده ای نیست ولی اثرات مثبت آن شامل پیشگیری
از ابتال به دیابت ،بیماری های قلبی و همچنین اضافه وزن می شود.
بی شــک کاهش مصرف قند کار ســاده ای نیست چون این ماده
در ترکیــب تمام کیک ها ،نان ،غذاهای آماده و م ...وجود ندارد اما
کاهش مصرف این خوراکی ها تغییرات مثبتی در بدن ایجاد می کند
که منجر به افزایش کیفیت زندگی خواهد شد.
حفظ سالمت کبد:
زیاده روی در مصرف قند فشــار مضاعفــی روی کبد میگذارد
تا جایــی که اثرات آن را با الکل مقایســه کردهانــد .اما خودداری
از مصــرف زیاد قند کار کبد را کاهش می دهــد و به این ترتیب به
سالمت آن کمک بیشتری می شود.
حفظ وزن سالم:
رفتارهــای غذایــی مملو از تنقالت شــیرین ،با کالــری باال و کم
فیبر بدون شــک منجر به افزایش وزن می شود ،خطر ابتال به سندرم
متابولیک و دیابــت را نیز باال می برد .عالوه بر این مصرف زیاد قند
باعــث از بین بردن هورمونی در بدن میشــود که «لپتین» نام دارد و
مسئول ایجاد احساس سیری بعد از مصرف غذا است .در نتیجه مدام
احســاس گرســنگی میکنید و میل زیادی به مصــرف مواد غذایی
قنــدی دارید .امــا زمانی که مصــرف قند را کاهش مــی دهید و به
حداقل میرســانید بدن به تدریج کنترل اشتها را به دست می گیرد.
در نتیجه به موقع احساس سیری می کنید و به این ترتیب کالری بیش
از نیاز عایدتان نمیشود .بدون شک کاهش دریافت کالری نیز شما
ی دهد.
را از چاقی و عوارض آن نجات م 
کاهش سطح تری گلیسیرید:
محققان کلینیک مایو اعالم کرده اند که خوردن بیش از حد مواد
قندی سطح تری گلیسیرید خون را باال می برد و ممکن خطر ابتال به
بیماری های قلبی را افزایش دهد .ترک مصرف قند و رساندن آن به
حداقل میزان ،روشــی مناسب برای حفظ سالمت قلب و کنترل تری
گلیســیرید است .تری گلیســیرید نوعی چربی است که کالری های
ناشــی از مصرف قند را ذخیره کرده و اثرات کلسترول خوب خون
را زایل میکند.
کاهش مشکالت دندانی:
قند بیشتر با تشکیل بیشــتر حفره های دندانی ارتباط مستقیم دارد.
با وجود مســواک زدن و اســتفاده منظم از نخ دندان ،خوردن کمتر
قند از بروز این حفره ها می تواند به نحو چشمگیری پیشگیری کند.
جوانی پوست:
مصرف زیاد قند باعث بروز روندی به نام گلیکوزیله میشود که
مخصوص ذوب کردن قند به وســیله فیبرهای پروتئینها اســت .این
روند نیز آســیب های جدی به االستین و کالژن پوست میرساند .با
کاهش مصرف قند پوست ســالمتری خواهید داشت و عالئم پیری
یعنی چین و چروک و غیره دیرتر سراغتان خواهد آمد.
سالم ماندن مغز:
بنا به اعالم پژوهشــگران ،افزایش قند خون یکــی از عوامل بروز
آســیب های مغزی است که می تواند حافظه را تخریب کند .البته به
عقیده محققان هنوز برای رسیدن به این موضوع بررسی های بیشتری
باید انجام شود.
پیشگیری از سنگ کلیه:
مصرف نوشــیدنی های شیرین و قندهای تصفیه شده خطر تشکیل
ســنگهای کلیوی را به میزان  25درصــد افزایش می دهد .بدتر از
ی شود
همه اینکه نوشــیدنیهای شیرین که جزو کوالها محسوب م 
این احتمال را تا  33درصد نیز باال میبرند .برای پیشــگیری از بروز
این مشکل الزم است که مصرف هر نوع نوشیدنی شیرین را محدود
کنید و به جای آن ها از نوشــیدنیهای سالمی مانند آب و آب میوه
های طبیعی استفاده کنید.
تاسیس شرکت با مسئولیت محدود یکتا
ســامت زیتــون درتاریــخ 28/11/1397
بــه شــماره ثبــت  15936به شناســه ملی
 14008153368ثبــت و امضــا ذیــل
دفاترتکمیــل گردیده کــه خالصه آن به
شــرح زیــر جهت اطــاع عمــوم آگهی
میگردد .موضوع فعالیت  :تصدی به فعالیت خدماتی و نظافتی
خدمــات اعزام نیــرو به مراکز درمانی و بهداشــتی تهیه مواد
خوراکی بیمارستان ها و واحد های درمانی خدمات بهداشت
محیط خدمات بهداشــت آب و فاضالب خدمات پرستاری
امور مربوط به محیط زیســت و فعالیت های زیست محیطی
درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهای الزم از مراجع ذیربط
مــدت فعالیت  :از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی :
اســتان کرمان  ،شهرســتان کرمان  ،بخش مرکزی  ،دهستان
زنگی آباد  ،روستا حجت آباد ،خیابان  12متری  ،کوچه امام
رضا  ، 5پــاک  ، 0طبقه همکف کدپســتی 7639174163
سرمایه شــخصیت حقوقی عبارت اســت از مبلغ 1000000
ریال نقدی میزان ســهم الشرکه هر یک از شرکا آقای حمید
فــرح بخش به شــماره ملــی  2993777939دارنده 500000
ریال ســهم الشــرکه خانم فاطمه کریمی نژاد به شــماره ملی
 3131506636دارنده  500000ریال سهم الشرکه اعضا هیئت
مدیره آقای حمید فرح بخش به شماره ملی 2993777939و
به ســمت نایب رئیس هیئت مدیره به مــدت نامحدود خانم
فاطمه کریمی نژاد به شــماره ملی 3131506636و به ســمت
مدیرعامل به مدت نامحدود و به ســمت رئیس هیئت مدیره
بــه مدت نامحدود دارندگان حق امضا  :کلیه اوراق و اســناد
بهادار و تعهد آور شــرکت از قبیل چک  ،ســفته  ،بروات ،
قراردادهــا ،عقود اســامی و همچنین کلیه نامــه ها و اوراق
عادی و اداری باامضاء سرکار خانم فاطمه کریمی نژاد همراه
با مهر شــرکت معتبر می باشــد و کلیه اوراق و اسناد بهادار و
تعهد آور شــرکت از قبیل چک  ،سفته  ،بروات  ،قراردادها،
عقود اسالمی و همچنین کلیه نامه ها و اوراق عادی و اداری
باامضــاء آقای حمید فرح بخش همراه با مهر شــرکت معتبر
می باشــد .اختیارات مدیر عامل  :طبق اساسنامه روزنامه کثیر
االنتشــار صبح کرمان جهت درج آگهی های شرکت تعیین

کتابخانههای عمومی استان کرمان ،میزبان
مردم و مسئوالن شدند

همزمــان بــا پانزدهمین ســالگرد
تأسیس نهاد کتابخانههای عمومی
کشور و طی اجرای طرح کتابخانه
گــردی ،مــردم و مســئوالن از
کتابخانه های عمومی تازه تأسیس
بازدید کردند.
به گزارش روابــط عمومی اداره
کل کتابخانه های عمومی اســتان
کرمان ،مصطفی شــمس الدینی
پور ،سرپرست اداره کل کتابخانه
های عمومی عنوان کرد :همزمان
با پانزدهمین سالگرد تأسیس نهاد
کتابخانــه های عمومی کشــور و
طی اجرای آیین کتابخانه گردی،
مردم و مسئوالن از کتابخانه های
عمومی تازه تأسیس استان کرمان
بازدیــد و با خدمات این کتابخانه
ها آشنا شدند.
شمس الدینی پور بیان کرد :طرح
کتابخانهگردی بسیار خالقانه است
که بــرای دومین بار توســط نهاد
کتابخانههای عمومی کشور اجرا
می شود .اجرای چنین برنامههایی

به مثابه گردش فرهنگی تأثیرگذار
میتوانــد در جذب کــودکان و
نوجوانان به کتابخانههای عمومی
مؤثر باشد.
وی افــزود :اجــرای طــرح
کتابخانهگردی و حضور مسئوالن
در کتابخانههــا ،میتوانــد آنها را
از نزدیــک در جریان مســائل و
مشــکالت کتابخوانی قــرار دهد
تا با همــکاری یکدیگــر بتوانند
مشکالت را حل و فرهنگ مطالعه
را در بین مردم نهادینه کنند.

شــمس الدینــی پــور حضــور
مسئوالن در کتابخانههای عمومی
را الگویی سازنده برای کودکان و
نوجوانان در زمینه مطالعه دانست
و افــزود :مشــاهده مســئوالن در
کتابخانهها مایه دلگرمی و پشتوانه
نوجوانان اســت تا به مطالعه روی
آورند.
سرپرست اداره کل کتابخانه های
عمومی از مســئولین فرهنگ که
در این طرح شرکت کردند تشکر
کرد و گفت :این مسئوالن دغدغه

فرهنگ کشور را دارند.
ســید مهران عالم زاده ،شــهردار
کرمــان در ایــن کتابخانه گردی
اظهــار داشــت :شــهرداری در
راســتای تعهد و رسالت فرهنگی
خود آمادگــی دارد زمین جهت
توسعه و ساخت کتابخانه عمومی
در سطح شهر به اداره کل کتابخانه
های عمومی واگذار کند و هزینه
های تامین نیروی انسانی از محل
نیم درصد شهرداری ها اختصاص
یابد.
گفتنی است طرح کتابخانه گردی
در  5کتابخانــه عمومــی اســتان؛
کتابخانه شــهید باهنر شهرســتان
کرمــان ،کتابخانه شــهید صفری
زاده شهرستان رفسنجان ،کتابخانه
شــهید مطهری بروات شهرستان
بم ،کتابخانه شهید باهنر شهرستان
انــارو کتابخانــه شــهید صفاری
شهرســتان ســیرجان اجرا شد که
میزبــان شــهرداران ،فرمانداران و
مسئوالن استانی و مردم بودند.

برای نخستین بار در دنیا؛

آغازتولید کاتد مس با روش نوین بومی در
شهربابک

عملیات بهره برداری و تولید کاتد
مس با اتکا بر دانش بومی به روش
تانک بایولیچینگ برای نخستین
بار در دنیــا در مجتمع بابک مس
ایرانیان شهربابک از شرکت های
زیــر مجموعه هلدینــگ میدکو
آغاز شد.
به گــزارش دریافتی ایرنا به نقل
از روابط عمومی شرکت میدکو،
محمدرضــا پورمنــد مدیرعامل
شــرکت میدکــو در آییــن بهره
برداری از کاتد مس روش تانک
بایولیچینگ ایــن موفقیت را که
برای نخســتین بار در دنیا توســط
نیروهــای متخصــص میدکو ،در
مجتمع بابــک مس ایرانیان عملی
شــده اســت را تبریــک گفت و
اظهار داشــت :این مهم یک تغییر
بــزرگ تکنولوژیک در ســطح
جهان و در صنعت مس است.
پورمند ضمــن قدردانی از بانک
پاســارگاد حامی مالی این پروژه
افــزود :این مهم بــا حمایت های

ویژه رئیس هیات مدیره شــرکت
میدکــو به بهــره برداری رســیده
است.
بر اســاس ایــن گــزارش مجتمع
بابک مس ایرانیان با ظرفیت تولید
 50هزار تن کاتد مس و  12هزار
تن لوله مســی در سال فعالیت می
کند.
در روش تانــک بایولیچینــگ با
اســتفاده از نوع خاصی از باکتری
هــای غیرمضــر محصــول نهایی
اســتحصال میشــود و دانش این
تکنولــوژی ســازگار بــا محیط
زیست توســط متخصصین ایرانی
طی پنج ســال پژوهــش و تالش
مســتمر ایجاد و راه اندازی شــده
است.
از مزایــای اصلــی روش تانــک
بایولیچینــگ میتــوان به حذف
کــوره هــای ذوب و در نتیجــه
کاهش قابــل مالحظه آالیندگی
و صرفــه جویــی در مصــرف
آب و منابــع انرژی در راســتای

گردید .ثبت موضوع فعالیت مذکــور به منزله اخذ و صدور
پروانه فعالیت نمی باشد .اداره کل ثبت اسناد و امالک استان
کرمان اداره ثبت شــرکت ها و موسسات غیرتجاری کرمان
()412631
تاسیس شرکت ســهامی خاص گهر مشاور فوالد درتاریخ
 16/10/1397بــه شــماره ثبــت  15863بــه شناســه ملــی
 14008061286ثبــت و امضا ذیــل دفاترتکمیل گردیده که
خالصه آن به شــرح زیر جهت اطالع عموم آگهی میگردد.
موضوع فعالیت :امور مشــاوره و خدمات فنی و مهندسی در
زمینه ساخت و ساز پروژه های صنعتی و ساختمانی-شرکت
در نمایشگاههای بین المللی تخصصی و غیر تخصصی داخل
و خارج کشــور -شرکت در مناقصات و مزایدات -دریافت
و کسب تســهیالت ،اعتبار از طریق وام یا مشارکت مدنی با
بانکها و سایر ســازمانهای تأمین کننده منابع مالی (داخلی
و خارجی) -انجام کلیه امور عملیات بازرگانی شامل خرید،
فروش ،صــادرات و واردات کلیه کاالهای مجاز درصورت
لزوم پــس از اخذ مجوزهــای الزم از مراجــع ذیربط مدت
فعالیت  :از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی  :اســتان
کرمان  -شهرســتان کرمان  -بخش مرکزی  -شهر کرمان-
محله بلــوار بوعلی-بلــوار بوعلی-کوچــه بوعلی -7پالک
-28طبقه اول -کدپســتی  7618897155ســرمایه شخصیت
حقوقی عبارت است از مبلغ  1000000ریال نقدی منقسم به
 100سهم  10000ریالی تعداد  100سهم آن با نام عادی مبلغ
 1000000ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره 95
مورخ  14/07/1397نزد بانک بانک ملی ایران شــعبه پارک
الله سیرجان با کد  8193پرداخت گردیده است اعضا هیئت
مدیره آقای علی ایرانمنش به شــماره ملــی 0061640808و
به ســمت رئیس هیئــت مدیره به مدت  2ســال آقای مجتبی
ایرانمنش به شماره ملی 0063010852و به سمت عضو هیئت
مدیره به مدت  2ســال خانم نوشــین کاویانی به شماره ملی
3051236594و به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت 2
سال و به سمت مدیرعامل به مدت  2سال دارندگان حق امضا
 :کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهد آور شرکت از قبیل چک
 ،ســفته  ،بروات  ،قراردادها و عقود اســامی با امضاء آقای

حمایت از محیط زیســت و عمل
به مســئولیت های اجتماعی اشاره
کرد.به مناســبت بهرهبــرداری از
طرح بومــی تولید براســاس این
گزارش محمدرضا بنیاسدیراد
مدیرعامل شــرکت ملــی صنایع
مــس ایــران ،بــه مناســبت طرح
بومــی تولید کاتد مــس به روش
بایولیچینــگ در مجتمــع بابک
مــس ایرانیــان از شــرکتهای
زیرمجموعــه هلدینــگ میدکو،
خطاب به دکتر علیاصغر پورمند
مدیرعامل هلدینــگ میدکو پیام
تبریکی صادر کرد.
بیتردید ،بهرهگیری این پروژه از
دانش و تــوان متخصصان بومی،
بدون اتکا به تکنولوژی خارجی،
حکایتگــر ایــن حقیقت روشــن
است که ایران عزیز ما با اعتماد به
سرمایههای عظیم خود و توانایی
فرزندان ســختکوش این مرز و
بوم ،میتواند در راه بومیسازی و
در مسیر پیشرفت و تعالی گامهایی

علــی ایرانمنش به کــد ملی  0061640808به ســمت رئیس
هیئــت مدیره همراه با مهر شــرکت و همچنین کلیه اوراق و
نامــه های عادی و اداری با امضاء آقای علی ایرانمنش به کد
ملی  0061640808به ســمت رئیس هیئــت مدیره و یا خانم
نوشــین کاویانی به کــد ملی  3051236594به ســمت نائب
رئیس هیئت مدیره و مدیر عامل همراه با مهر شــرکت معتبر
می باشــد اختیارات مدیر عامل  :طبق اساسنامه بازرسان خانم
پریناز کاظمی به شماره ملی  3040012681به سمت بازرس
اصلی به مدت یک ســال مالی آقای عماد درانی انارســتانی
به شــماره ملی  3051352985به سمت بازرس علی البدل به
مدت یک سال مالی روزنامه کثیر االنتشار صبح کرمان جهت
درج آگهی های شرکت تعیین گردید .ثبت موضوع فعالیت
مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشــد .اداره
کل ثبت اسناد و امالک استان کرمان اداره ثبت شرکت ها و
موسسات غیرتجاری کرمان ()412390
آگهی تغییرات موسسه عدل پویان عدالت افرین امین موسسه
غیر تجاری به شماره ثبت  1360و شناسه ملی 14003958430
به استناد صورتجلســه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده
مــورخ  01/11/1397منضم به پروانه وکالت شــماره 2036
ســمانه مرزبان صادره از کانون وکالی دادگســتری اســتان
کرمان  -اعضاء هیئت مدیــره به قرار ذیل انتخاب گردیدند:
خانم فاطمه عســکر پور به شــماره ملی  2991764104خانم
وجیهه امینایی نیا به شــماره ملی 2993797001خانم ســمانه
مرزبان به شــماره ملــی  2295564451اداره کل ثبت اســناد
و امالک اســتان کرمان اداره ثبت شــرکت ها و موسســات
غیرتجاری کرمان ()410743
آگهی تغییرات موسســه عــدل پویان عدالــت افرین امین
موسســه غیــر تجاری به شــماره ثبــت  1360و شناســه ملی
 14003958430به اســتناد صورتجلســه مجمع عمومی فوق
العــاده مــورخ  01/11/1397منضم به پروانه وکالت شــماره
 3036خانم ســمانه مرزبان صادره کانون وکالی دادگستری
اســتان کرمان بموجب ســند صلــح شــماره  42276مورخ
 26/10/97تنظیمی دفتر اسناد رسمی  19کرمان آقای منوچهر

بلند بردارد.
بنی اســدی فر در خاتمه پیام خود
آورده اســت  :بهرهبرداری از این
طرح مهم عالوه بر نتایج چشمگیر
در عرصــۀ تولیــد ملــی ،ثمرات
زیســتمحیطی بزرگی نیز در پی
دارد

خبر

معاون وزیر صنعت:

افزایش قیمت شکر در بازار برخی استانها
ناشی از ضعف نظارتی است
کرمــان  -ایرنا -معاون وزیر صنعت ،معدن و تجارت و مدیرعامل
سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان با انتقاد از افزایش
قیمت شــکر در برخی بازاره از جمله استان کرمان گفت :برای تامین
شکر در کشور هیچ مشکلی نداریم و افزایش بی رویه قیمت شکر در
این استان غیر قابل قبول و ناشی از ضعف نظارتی است.
افزایش قیمت شــکر در بازار برخی استانها ناشی از ضعف نظارتی
است
بــه گزارش ایرنــا  ،عباس تابش در کارگروه مشــترک رفع موانع
تولیــد و کارگروه تنظیم بازار اســتان کرمان افــزود :طبق اطالعات
موجود از ابتدای امســال تاکنون حدود هفت هزار تن شکر به استان
کرمان وارد شــده است و این جفاست که قیمت شکر در بازار هفت
هزار تومان باشد.
وی تصریح کرد :تنها در اســفندماه جاری ،ســه هــزار و  750تن
حواله شــکر برای استان اختصاص داده شده و بنا به گزارش دستگاه
هــای مربوطــه ،هزار و  750تــن از این میزان به نام اســتان کرمان از
کارخانه بارگیری شــده اســت و باید پیگیری شــود چرا به دســت
مصرف کننده نمی رسد.
معاون وزیر صمت و مدیرعامل سازمان حمایت مصرف کنندگان
و تولیدکنندگان با انتقاد از قیمت باالی شکر در استان اظهار داشت:
وزارت صمت آمادگی دارد هر چقدر شــکر با قیمت سه هزار تومان
در اســتان مورد نیاز باشــد تأمین کند ولی مشــکل در عدم پیگیری
دستگاه های استانی مرتبط برای پیگیری حواله ها است.
تابش با اشاره به وضعیت قیمت شکر در دیگر استان ها گفت :در
دیگر اســتان ها به هیچ وجه شــاهد افزایش قیمت شکر نیستیم و تنها
در اســتان کرمان به دلیل عدم جذب حواله های شکر ،این محصول
دچار افزایش قیمت شده است.
وی با انتقاد از عملکرد دســتگاه های اســتان در زمینه قیمت شکر
افزود :با صراحت می گویم متأسفانه مردم استان کرمان به دلیل عدم
هماهنگی سه دستگاه ،هزینه باالی قیمت شکر را می پردازند.
معاون وزیر صمت و مدیرعامل سازمان حمایت مصرف کنندگان
و تولیدکننــدگان بــا پیگیری تلفنی با مســئوالن کشــوری مرتبط و
همچنین مدیران بازرگانی اســتان فارس از استاندار کرمان خواست
موضوع کمبود شــکر و افزایش قیمت آن در استان که به دلیل عدم
پیگیــری مدیران اســت را پیگیری کرده و فــردی را با نظارت خود
مأمور کند تا به کارخانه تولید شکر در استان فارس رفته و شکر مورد
نیاز استان را تحویل بگیرد.
اســتاندار کرمــان نیز پس از صحبت های معــاون وزیر صمت در
مورد عدم پیگیری دســتگاه های اســتانی برای تحویل شکر از استان
های فارس ،مدیرکل بازرســی اســتانداری را مأمور کرد تا در مورد
دالیل این مسائل و مشکالت گزارشی فوری تهیه کند.
معــاون وزیــر صمــت و مدیــر عامل ســازمان حمایــت مصرف
کنندگان و تولیدکنندگان در این نشســت با اشاره به قیمت  11هزار
و 500تومانی گوشت مرغ گفت :استان ها به دلیل تصمیمات جزیره
ای و استانی در مورد قیمت مرغ ،باعث هرج و مرج در تعیین و تثبیت
نرخ واحدی در این زمینه شدند و باید از اتخاذ تصمیمات جزیره ای
خودداری کنند.
تابش با اشــاره به ورود نهــاده های دامی بــا ارز  4200تومانی به
کشــور افزود :اینکه تولیدکنندگان می گوینــد نهاده های دامی را با
قیمــت آزاد می خرند و بــه همین دلیل نمی توانند مــرغ را با قمیت
 7200تومان به کشتارگاه ها تحویل دهند؛ غیر قابل قبول است چون
اساسا نهاده دامی با قیمت آزاد وجود ندارد و اگر چنین چیزی است
دستگاه های نظارتی باید ورود کنند.
در این نشســت مقرر شد بازرسان سازمان تعزیرات در ایام نوروز،
در تمامی واحدهای تولیدی مرغ حضور فعال داشته باشند

عســکر پور به شــماره ملی  2994029456کلیه سهم الشرکه
خود را به مبلغ  300000ریال به خانم سمانه مرزبان به شماره
ملی  2295564451واگذار و از مؤسســه خارج شــد و دیگر
دارای هیچگونه حق و ســمتی در مؤسســه نمیباشد .اسامی
شرکاء و میزان سهم الشرکه هریک پس از تغییرات صورت
گرفته بشرح ذیل میباشــد  :خانم فاطمه عسکر پور به شماره
ملی  2991764104دارای مبلغ  400.000ریال ســهم الشرکه
خانم وجیهه امینایی نیا به شــماره ملــی 2993797001دارای
مبلغ  300.000ریال سهم الشرکه خانم سمانه مرزبان به شماره
ملی  2295564451دارای مبلغ  300.000ریال ســهم الشرکه
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان کرمان اداره ثبت شرکت
ها و موسسات غیرتجاری کرمان ()410742
آگهی تغییرات موسســه عــدل پویان عدالــت افرین امین
موسســه غیــر تجاری به شــماره ثبــت  1360و شناســه ملی
 14003958430به اســتناد صورتجلســه هیئت مدیره مورخ
 01/11/1397منضم به پروانه وکالت شــماره  2036ســمانه
مرزبان صادره از کانون وکالی دادگســتری اســتان کرمان
الف-تعیین ســمت مدیران  :خانم فاطمه عسکر پور به شماره
ملی  2991764104به سمت رئیس هیات مدیره و مدیر عامل
خانم ســمانه مرزبان به شــماره ملی  2295564451به سمت
نایب رئیس هیــات مدیره خانم وجیهه امینایی نیا به شــماره
ملــی 2993797001به ســمت عضو هیات مدیــره ب-کلیه
اوراق و اســناد بهادار و تعهدآور موسسه از قبیل چک  ،سفته
 ،بروات  ،قراردادها و عقوداســامی با امضای مدیر عامل یا
عضــو هیات مدیره (خانم وجیهه امینایــی نیا ) و نایب رئیس
هیات مدیره همراه با مهر موسســه معتبر میباشد و سایر اوراق
عادی و اداری مدیر عامل همراه با مهر موسسه معتبر میباشد.
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان کرمان اداره ثبت شرکت
ها و موسسات غیرتجاری کرمان ()410741
آگهی تغییــرات شــرکت کشــاورزی و زراعــی نیلی
راور شــرکت تعاونــی بــه شــماره ثبــت  30و شناســه ملی
 10630004220به اســتناد صورتجلســه هیئت مدیره مورخ
 10/10/1397و منضم به نامه شــماره  8734مورخ 29/10/97

اداره تعاون روستایی شهرستان راور -1آقای محمد صالحی
به کد ملی  0047427442به ســمت رئیــس و آقای علیرضا
آقــازاده ابراهیمی به کد ملی  2991289201به ســمت نایب
رئیــس و آقای امان اهلل ابراهیمی به کــد ملی 2992693431
به سمت منشــی هیئت مدیره -آقای مجید امینیان به کد ملی
 2991259728به سمت مدیرعامل  -2کلیه چکها ،قراردادها
و اســناد و اوراقی که ایجاد تعهدی برای شــرکت مینمایند و
یا تمام و یا قســمتی از حق شــرکت را منتفی سازد باستثنای
مواردیکــه هیات مدیــره بمنظور اداره امور جاری شــرکت
ترتیب خاصی داده باشد پس از تصویب هیات مدیره با امضاء
رئیس هیات مدیره و مدیر عامل معتبر خواهد بود ولی اوراق
عادی شــرکت فقط با امضای مدیر عامل صادر خواهد شــد
مگر مراســات هیات مدیره که بامضای رئیس هیات مدیره
صورت خواهد گرفت .اداره کل ثبت اســناد و امالک استان
کرمان مرجع ثبت شــرکت ها و موسســات غیرتجاری راور
()410740
آگهی تغییــرات شــرکت کشــاورزی و زراعــی نیلی
راور شــرکت تعاونــی بــه شــماره ثبــت  30و شناســه ملی
 10630004220به اســتناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی
ســالیانه مــورخ  10/10/1397و منضم به نامه شــماره 8734
مورخ  29/10/97اداره تعاون روســتایی شهرســتان راور -1
اعضاء اصلــی و علی البدل هیئت مدیره به شــرح ذیل برای
مدت سه سال مالی انتخاب گردیدند - :آقای محمد صالحی
کد ملــی  - 0047427442آقــای علیرضاآقــازاده کد ملی
 - 2991289201آقــای رضا فتوحی کد ملی 3255731917
 آقای عالی صالحی کد ملی  - 0039353885آقای امان الهابراهیمی کد ملی  2992693431به سمت اعضای اصلی هیئت
مدیره و آقای عبدالعظیم ناظم پور کد ملی  3051040208به
ســمت عضو علی البدل هیئت مدیره -2آقای ناصر خاندانی
کد ملی 3051488410به ســمت بــازرس اصلی و خانم طیبه
امیری کد ملی  3051029811به ســمت بازرس علی البدل به
مدت یکسال انتخاب گردیدند .اداره کل ثبت اسناد و امالک
استان کرمان مرجع ثبت شــرکت ها و موسسات غیرتجاری
راور ()410739
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عید نوروز در قرآن و فرهنگ اسالمی

واژه عید در قرآن کریم تنها یکبار در آیه  ، 114سوره مائده آمده
است  « :عیسی بن مریم گفت  :بارالها ! پرودگارا ! برای ما از آسمان
مائدهای فرست تا این روز برای ما و کسانی که پس از ما می آیند ،
عید باشــد که تو بهترین روزی دهندگانی و آیت و حجتی از جانب
تو برای ما باشــد ».» عید « روزی اســت که در آن سود و منفعتی به
دســت بیاید و در شرع مقدس اســام  ،روزهای غدیر  ،قربان و فطر
عیــد نامیده می شــوند که در عیــد اضحی  ،قربانــی و در عید فطر ،
زکات فطــره مطرح اســت و در غدیر  ،حضرت علــی (ع) به امامت
منصوب شدند  .همچنین میتوان گفت ؛ عید آن روزی است که در
آن نماز ویژهای برگزار کنند یا روزی است که مجمعی در آن فراهم
آید و یا آنکه عید روزی اســت که خلق از ماتم به شــادمانی « عود «
کنند یا روزی است که تفاوتی میان درویش و توانگر نباشد یا آنکه «
عید « روز شریف و ارجمندی می تواند باشد .از آیه « مائده « استفاده
می شــود که حضرت عیسی مســیح (ع) روز نزول مائده را که سال
روز وقوع یک معجره الهی در تاریخ است  ،برای همه انسانها « عید
« قرار داده اســت تا این روز  ،آیت و حجتی از جانب خداوند برای
مردمان در تمامی اعصار بوده باشــد و به میمنت این پدیده پربرکت
همه ساله شادمانی و خجستگی آن روز تکرار شود .
محمود جعفری  -کوهبنان

رعایت مقررات شهری

در محلــی که زندگی می کنیم اگر مســئولین همه کارها را بکنند
و رعایت قوانین را مســئولین بعهده بگیرند مشــکالت اجتماعی هر
لحظه بشــتر می شــود برای مثال در پیاده روها موتور سواری و چرخ
سواری و پارک کردن موتورو ماشین کار درستی نیست اما همه روز
شــاهدهم که در خیابانهای شــهر ما جوانان با ســرعت در پیاده روها
موتور ســواری و دوچرخه ســواری می کنند و در پارکها نیز موتور
ســواری و دوچرخه سواری ادامه دارد با اینکه همه مسول و متعهدیم
که مقررات را رعایت و کمک مســئولین باشــین امید اســت که در
خیابان شــهید رجائی و ســایر خیابانهای کرمان در پیاده روها ســوار
موتور نشویم و پیاده روها را برای افراد پیاده بگذاریم.
حمزه فریفته

واردات سرطان از  5قاره!

خدا را صد هزار بار شــکر؛ گوش شــیطان کر این روزها وزارت
صنعت ،معدن و تجارت در زمینه واردات انواع و اقســام محصوالت
به ویژه گوشــت جات(!) سنگ تمام گذاشته است و از  5قاره جهان
این حیوانات زبان بسته با پرواز های چارتری گله گله وارد کشور می
شوند تا در کشتارگاه های صنعتی و سنتی آنها را از دم تیغ بگذرانند.
به قول شــاعر «ز هر گوشــت از مرغ و از چارپای  . . .وزارت بیاورد
یک یک به جای!»
در واقع بعد از گل کاری دوســتان بانک مرکزی بر روی تپه های
اقتصادی مملکت و جوالن دالر و ســکه در بازار  ،این بار دوســتان
وزارت صنعت و معدن در تالش هســتند تا بــی ثباتی در بازار ارز و
ســکه  ،دامان خون آلود گوشــت را نگیرد و خدای ناکرده گوشت
قرمز از سفره اغنیاء حذف نشود!
البته از وزارت صنعت و معدن پنهان نیســت از شما چه پنهان قاطبه
مردم ســال هاســت دور گوشــت قرمز را قلم کشــیده اند و به همان
غذاهای ســاده و معمولی مثل «خاویار بادمجون» که شــب و روز از
رسانه ملی تبلیغ می شود ،بسنده می کنند.
اما علی رغم تالش دولت برای تامین گوشــت شــب عید و چهار
شنبه سوری و سیزده بدر و سایر مناسبت های مختلف  ،هفته گذشته
خبرگزاری دولتی ایســنا در اقدامی غیر قابل باور با ابراز نگرانی بابت
ســامتی مردم به بررســی ابعاد مختلف نقش گوشت قرمز در ایجاد
سرطان پرداخت!
در پی انتشــار این خبر بســیاری از مردم دچار «سندروم آلیس در
ســرزمین عجایب» شدند .در جریان هســتید که این سندروم از روی
رمانی به قلم لوئیس کارول نام گذاری شــده و عالئم آن عبارتند از
ســردرگمی و توهــم در ابعاد و اندازه محیط و اشــیاء و رویدادهای
پیرامــون کــه اغلب نوجوانان و جوانــان به آن ابتال مــی یابند اما در
کشــور ما روی همه اثر گذاشته است  .خوشبختانه عالئم این بیماری
خطرناک نیســتند و با گــذر زمان از بین می رونــد! در واقع پس از
انتشــار این خبر موجی از شــادی و نگرانی مردم طبقات متوســط و
ضعیف جامعه را درنوردید  .از یک ســو مردم از این بابت خوشحال
اند که به برکت تدابیر دولت تدبیر و امید چندســالی اســت طبقات
متوســط و ضعیف جامعه موفق به حذف گوشــت قرمز ،این ماده ی
ســرطان زا و بیماری آفرین از سفره خود شده اند اما نگرانی مردم از
این جهت اســت که بعضی از مسئولین دولت اعتقاد دارند آبگوشت
بزبــاش و قورمه ســبزی تنها صنایع رقابتی ایران با جهان می باشــد و
تعدادی دیگر از مدیران نیز معتقدند تنها با خوردن شیشلیک می توان
بر مردم مدیریت کرد!
این پارادوکس یا ناســازنما در حال حاضر به یکی از چالش های
اساســی مردم و مسئوالن تبدیل شده اســت .با این وجود پیشنهاد می
شود دوستان عزیزان دانشمند نگران این سردرگمی نباشند و با همان
فرمون و پر گاز ،روی ســایر اطعمه و اشربه هم کار کنند و اگر مواد
خوراکی ســرطان زای دیگری یافتند خواهشــاً این بار زود تر اطالع
رسانی کنند تا مردم دوباره دچار سندورم آلیس در سرزمین عجایب
نشــوند و عده ای گوشــت نشــناس هم  ،علت اعالم سرطان زا بودن
گوشت را گرانی آن و ناتوانی دولت در کاهش قیمت گوشت اعالم
نکنند! رویاهایتان نقره فام...
با تشکر  -حاج سعیدی

روز کرمان

نازنینی بک ویدیو از نشست انتخاب روز
فرهنگی کرمان در انجمن شــهر کرمان
برایم فرســتاده بود کــه در آن بزرگان و
صاحب نظــران کرمانی در مورد انتخاب
روزی بــه نام کرمــان اظهار نظــر کرده
بودند.
همه نظریات در خــور توجه و حق بودو
من حیرت کردم چگونه می توان قپه سبز
و خواجو و دانشگاه تندرستون جشن سده
و مسایل اقتصادی.....را که همه با اهمیت
هستند ترکیب کرد و روز کرمان نامید.
اگر هم یکی را انتخاب کنیم و برای مثال
روز تولد خواجو یا شاه نعمت اهلل ولی را

روز کرمان بنامیم به دیگر شخصیت ها و
موضوع ها بی لطفی خواهد شد.
من تنها یک شــخصیت را سراغ دارم که
گر چه کرمانی نیســت نتیجه و ثمره یک
عمر تالش و کوشش خودش و همسرش
را صد در صد بدون ریا و هیچ گونه چشم
داشــتی عاشــقانه نثار کرمان کرد.کاری
کارستان که جز او در طول تاریخ کرمان
تــا آنجا کــه خوانده و شــنیده ایم کس
دیگری توفیق انجام آن راداشته است این
شخصبت شــادروان مهندس افضلی پور
است که متاسفانه ما مردم کرمان آن طور
که باید و شــاید در ســال های آخر عمر

از او به شایســتگی که حقش بود تجلیل
نکردیم.
پیشنهاد من به عنوان یک عضو کوچک
خانواده فرهنگی کرمان این است که روز
تولد زنده نام مهندس علیرضا افضلی پور
را به عنوان روز مردی که در حیات خود
با همه هســتی اش تجدید بنای دانشــگاه
قبه ســبز را پس از ....سال آغاز کرد روز
کرمان بنامیم .به خصوص که این انتخاب
همه وجوه فرهنگی اجتماعی علمی ادبی
و اقتصادی را هم در بر می گیرد.
علی اصغر مظهری کرمانی

سالی عجیب بر مردمی نجیب

آخرین روزهای سال  97فرصت مغتنمی
اســت تا نگاهی بیندازیم به آنچه در این
سال بر ما گذشت.
سالی که طوفان حوادث پی در پی باعث
شد تا شرایط اقتصادی جامعه به گونه ای
رقم بخورد که در آستانه ی سال  98همه
ی مــردم ما نگران از وضعیت آینده خود
و فرزندان شان باشند.
بــا نگاهی دقیق تر متوجه می شــویم که
ســیر صعودی قیمت ها در همه ی بخش
ها از زمستان  96و با گران شده ناگهانی
قیمت ارزهای مختلف در بازار آغاز شد.
اتفاقی که بسیاری از کارشناسان امر آنرا
مربوط به کسری بودجه دولت و سعی در
تامین این کسری بوده با باال بردن نرخ ارز
دانستند .شاید شروع این امر به همین دلیل
باشــد ولی مانند هر اتفاق ناگوار دیگری
بعــد کنترل اوضاع از دســت همه خارج
شــد و کســی نبود تا با تدبیری درست و
مدیریتــی اصولی جلوی رشــد بی رویه
قیمــت ارز را بگیــرد .بازار دســتخوش
التهاب شــد .التهابی که تا زمستان امسال
نیــز ادامه پیدا کرد و به نظر نمی رســد نه
وکالی ملــت و نه دولــت تدبیری برای
فرونشاندن التهاب بازار داشته باشند.
روزی نیست که بر قیمت کاال و خدمات

در ایــن کشــور افزوده نشــود .یک روز
باید نگران گران شــدن دستمال کاغذی،
پوشــک بچه و نوار بهداشتی باشیم؛ روز
دیگر باید درگیر نایاب و بعد گران شدن
قیمــت رب گوجــه و روغــن خوراکی
باشــیم؛ و با ســومدیریت در بخش های
مختلف گوشــت منجمد کــه تا چندی
پیش غالب مردم به آن نگاه هم نمیکردند
تبدیــل به کاالیی همچــون گوهر نایاب
شــد که از ســاعات ابتدایی صبح و حتی
سحرگاهان مردم باید در صف گوشت و

مرغ منجمد بایستند تا گوشتی که معلوم
نیســت از کجا و با چه کیفیتی وارد بازار
شده اســت را تهیه کرده و بر سفره خود
بگذارنــد .درباره ی قیمت فزاینده میوه و
سبزی و صیفی جات هم چیز نگوییم بهتر
است که اظهر من الشمس است.
دو خودرو ساز داخلی که به دلیل حمایت
همه جانبه از آن ها با نمایندگی هایشــان
در کشور تبدیل به مافیا شده اند هر روز و
هر لحظه بر قیمت خودروهای بی کیفیت
خود می افزانید تا مهر تایید باشــند بر بی

ثباتی بازار داخلی.
گران شدن لوازم یدکی خودرو هم از این
قاعده مستثنی نیست.
هر روز خبر دستگیری و یا اعدام سلطاین
مختلف منتشــر می شود؛ ســلطان سکه،
سلطان قیر و ...
و هر روز هم ســاطین دیگری در بخش
های مختلف ظهور کرده و خون مردم را
توی شیشه میکنند.
کشــوری که کارخانه نیشکر هفته تپه را
نمیتواند مدیریــت کند باید هم در اواخر
ســال قیمت شــکر در دســت دالالن و
واسطه ها و ســاطین شکر و شرکا باشد
تا به ناگهان قیمت شکر به دو و سه برابر
افزایش پیدا کند.
در کنــار ایــن هــا اخبار اختــاس های
آنچنانی هر روزه منتشر می شود؛ با ارقامی
فوق نجومی که انسان تحصیلکرده هم از
شــمارش صفرهای رقــم اختالس عاجز
اســت .مثال در همین مــورد اخیر مبلغی
حدود  100هزار میلیارد.
و بعد این ســوال پیش مــی آید چرا پول
بــرای اختــاس و دزدی هــای کالن و
حقــوق هــای نجومی بــرای مدیــران و
مســوالن وجود دارد ولی حقوق معلم و
فرهنگی ،کارمند و کارگر و بازنشسته به

تهــران -ایرنــا -فشــار اقتصــادی روی
مطبوعــات بهحدی بود که هیأت نظارت
هم رحمش آمد و سختگیریهای اعالم
وصول را کنار گذاشــت اما قانونگذاران
همچنان خودشان را سفت و محکم گرفته
بودنــد .الیحه قانون جدیــد مطبوعات و
طرح نظام رسانهای امســال هم روی سر
نشریات آویزان بودند و هرازبرق شمشیر
چشم روزنامهنگاران را میزد.
خداحافظ سال سخت مطبوعات
انــگار کل آنچــه را در ســال  1397بــر
مطبوعــات گذشــته بود در چنــد جمله
خالصــه کرده و در اولیــن صفحه مجله
چاپ کــرده بودند« :خوانندگان عزیز ،به
اطالع میرســاند بهدلیل کمبود کاغذ در
بازار و نیز گرانی بیحد وحصر آن ،مجله
تا اطــاع ثانوی بهصــورت ماهانه چاپ
[خواهد شــد] و در اختیار شما همراهان
گرانقــدر قرار خواهــد گرفت .بهمحض
تهیه کاغذ و ملزومات مربوطه ،مجددا ً هر
 15روز یکبار در خدمت شــما خواهیم
بود ».مدیــران مجله «دنیــای جدول» در
بیستوششمین سالگرد انتشار این نشریه
در بهمنماهــی که گذشــت ،لب کالم
امسال را گفته بودند.
وقتــی حــال و روز دنیاهــای جــدول
و ســرگرمی و مجــات عامهپســند و
پرمخاطــب چنیــن باشــد ،وای بــه حال
مطبوعات نخبهگــرا یا محلی کــه تیراژ
کمتــری دارند 1397 .ســال داغخوردن
مطبوعــات بود و ایــن داغ اینبــار نه از
جانب سیاســتگذاران فرهنگ بلکه بیشتر
بهدست ناظران اقتصاد بر صورت نشریات
کاغذی فرود آمد .این دفعه ،چرخ اهمال
وزارت صمــت بود که مطبوعــات را له
میکرد.
میتــوان مشــکالت مطبوعــات را توی
گردونــه انداخت و چرخانــد و یکی را
بیرون کشــید .هرکدام که بیــرون بیاید
کاغذ ،چــاپ ،آگهی ،بحــران مخاطب
و نابــودی مرجعیــت خبری  -داســتان
غمانگیزی است که با مرور  1397جلوی
چشــم رژه مــیرود .امــا داســتان کاغذ
نفسگیرتر از همه بود.
**تابستان قحطی
سال  97سال سلطانها بود و یکی از آنها
ســلطان کاغذ بود؛ یا شــاید هم سالطین

کاغذ .این ســلطانها بهبهانــه حمایت از
مطبوعــات و اربــاب جرایــد ،ارز 4200
تومانــی میگرفتند و کاغــذ میآوردند
و با قیمــت ارز آزاد میفروختند .برخی
از آنهــا این ارز را حتــی خرج کاغذ هم
نمیکردنــد و بدتــر از همــه اینکه حتی
برخی ارزها بهروایتی  24میلیون دالر  -به
شرکتهایی تخصیص داده شده بود که
اص ً
ال وجود خارجی نداشتند.
حرف از  4هزار میلیارد تومان تخلف بود
و اینکه ،بهگفته رئیس اتحادیه ناشران ،از
 200هــزار تن کاغذ دولتی فقط  16هزار
تن توزیع شده .میشد با نظارتهای دقیق
و قاطع مانع این وضعیت شد و نگذاشت
که نوســان قیمت کاغذ بهموازات نوسان
قیمــت ارز کمــر مطبوعات را بشــکند.
اما چنین نشــد .ســلطانهای کاغذ چنان
صاحبنفوذ بودند که حتی باعث شدند
معاونت مطبوعاتی وقت که ازقضا در نام
تجانسی با ماجرا داشت محمد سلطانیفر
از این ســمت کناره بگیرد .در سالی که
گذشــت ســلطانها یکبهیک رونمایی
شدند اما کسی از سلطانهای کاغذ پرده
برنداشت.
گرانی کاغذ که از آذر  96شروع شده بود
در سرتاسر سال  97ادامه یافت و کارد را
به استخوان رساند .همین بس که در آبان
 96قیمت هر کیلو کاغذ رول روزنامه در
بازار  2100تومان بود ،تا ابتدای ســال 97
به  3500تومان رســید ،بهمن ماه رکورد
 12هزار تومان را زد و این روزها هم شده
کیلویی  16هزار تومان 90 .درصد کاغذ
مورد نیاز کشور وارداتی است و تولیدات
صنایع چوب و کاغــذ مازندران و کاغذ
پارس خوزســتان و کاغذسازی تبریز هم
عطش بــازار را فرو نمینشــاندند .تولید
کاغذ از ســنگ آهک در یزد و دشتی و
شبستر هم که به شوخی بیشتر شبیه بود و
نمک بود روی زخم.
وقتــی بتدریج صدای رســانههای چاپی
درآمد ،کمیته ســاماندهی کاغذ تشکیل
شــد ،وزارتخانههــای مختلف جلســات
متعدد گذاشــتند و وانمود کردند که در
حــال پیگیری ماجرا هســتند امــا عاقبت
مشکلی رفع نشد .نهتنها قیمت کاغذ پایین
نیامد بلکه در تابستان امسال ،عم ً
ال دوران
قحطــی فرا رســید .خیلــی از روزنامهها

کاغذشان را روزانه تهیه میکردند .حتی
روزنامههــای بزرگی که خود واردکننده
کاغذ بودند ،فقط برای چند ده روز کاغذ
داشتند.
یک روز کاغذ روزنامــه نبود ،یک روز
کاغذ سبک بالکی نبود ،یک روز کاغذ
گالســه براق نبود ،یک روز کاغذ جلد
مجــات نبــود .کار به جایی رســید که
جنس کاغذ مهــم نبود و روزنامهها روی
هر کاغذی که در بازار گیر میآمد چاپ
میشدند .عالوه بر روزنامهها ،به مجالت
و نشــر کتاب هم ضربه سختی وارد آمد
و هنوز که هنوز است در حال سکندری
خوردننــد .القصه ،تمام تالش مســئوالن
به اینجا ختم شــد که مطبوعات از دوره
قحطی کاغذ گذشــتند و تــازه به دوران
ابرگرانی رسیدند.
در این دریای متالطم ،برخی از نشریات
تــاش کردند با افزایش قیمت ،بخشــی
از هزینههای اضافهشــده را جبران کنند.
امــا کار از ایــن حرفها گذشــته بود و
تدابیــری مثل فــروش آنالین هــم برای
همه افاقه نمیکرد .پس باید صرفهجویی
شدید آغاز میشد .بنابراین روزنامههایی
مثل همشهری ،ســازندگی و هفتصبح
صفحاتشان را کم کردند .روزنامه شرق
بخش اشتراک خود را تعطیل کرد .شرق
و اعتمــاد تصمیم گرفتند بــرای کاهش
هزینههای چاپ صفحات داخلی خود را
سیاهوسفید چاپ کنند.
مجلــه «دنیــای ورزش» کــه به مؤسســه
اطالعات وابسته بود بعد از  50سال تعطیل
شــد .روزنامه آفتاب یزد بیرودربایستی
اعــام کرد «چشــم بــه مهرتــان داریم»
و شــماره حســابی چــاپ کــرد و از
خوانندگانش خواست به روزنامه کمک
کننــد تا بمانــد .بعضــی از روزنامهها اما
دیگر رمق ماندن نداشتند ،مثل همبستگی
که ســردبیرش آخرین شــماره را منتشر
کرد و بعد نوشت که باید به فکر نشریات
خصوصی بود وگرنه فقط نشریات دولتی
میماننــد و کل جامعــه ضــرر میکند:
«داریــم بازمیگردیــم .بازمیگردیم به
عصری که همه منتظر انتشــار دو روزنامه
بودنــد و بس ».ایــن حرفها بوی مرگ
مطبوعــات میداد ،مرگی که پیش از آن
نیز با ازدسترفتن مرجعیت رسانهای آنها

حس شده بود .در سال  ،97بحران گرانی
با بحران آزادی ترکیب شد.
**کمبود کاغذ و کاهش آگهی
ها ،مشکل مطبوعات در سال جاری
اما مشکل مطبوعات فقط کاغذ نبود .در
سال  1397آگهیهای نشریات چاپی هم
بشدت سقوط کرد .نشانهاش را میشد در
میزان آگهیهای دولتی دید .در اواســط
ســال ،معاون مطبوعاتی وقت اعالم کرد
که ســال قبل مجموع آگهیهای دولتی
 80تا  100میلیارد تومان بوده که امســال
در بهتریــن حالــت به  50میلیــارد تومان
میرسید .وضعیت آگهیهای خصوصی
بهمراتب بدتر بود چــون تعداد مخاطبان
روزنامههــا خیلــی پایینتــر آمــده بود.
بودجه یارانه مطبوعات هم نصف شــده
بود .قیمت کاغذ هم ســر به فلک کشیده
بود .پس با چه منطق اقتصادی باید نشریه
چاپ کرد؟ این سؤالی بود که همه اهالی
مطبوعات از هم میپرسیدند.
حتی هیأت نظارت بر نشــریات هم بوی
مــرگ را استشــمام کرده بــود اما گویا
نمیخواســت آن را بــاور کنــد .بــرای
همین بود که دبیر هیأت نظارت «با اشاره
بــه برخی مشــکالت موجــود در حوزه
مطبوعــات» اعالم کرد ایــن هیأت «فع ً
ال
در خصوص ماده  16سختگیری نمیکند
چراکه عذر عدم انتشــار موجه اســت».
یعنی «فع ً
ال» اعالم وصول نشــریات  -که
طبق قانون مطبوعات باید شمارهبهشماره
در ســامانه معاونــت مطبوعاتــی وزارت
ارشــاد ثبت شــود  -بــا اغمــاض انجام
ی در میان و دوتا
میشود و مطبوعات یک 
در میان هم منتشر شوند بهتر است تا اینکه
زیر فشارها بهکلی خاموش شوند.
به نظر میرســد که مطبوعــات تا اطالع
ثانوی که گشایشــی در کارشان حاصل
شود همچنان در این دوران دشوار «فع ً
ال»
ماندهانــد .بــا انتخابات نماینــده مدیران
مســئول در هیأت نظارت ،امسال نزدیک
بود ترکیب این هیــأت هم تغییر کند اما
آرای کمتر مدیرمسئول روزنامه شرق در
مقابل نماینده همیشگی مدیران مسئول -
بهرغم آرای قابلتوجهی که کسب کرد
 نشان داد هنوز باید برای برهمزدن نظممستقر تالش بیشتری به خرج داد.
فشــار اقتصادی روی مطبوعات بهحدی

خداحافظ سال سخت مطبوعات

صورت قطره چکانی افزایش پیدا میکند.
افزایــش حقوقی کــه در برابــر تورم بی
سابقه ای که در سال  97شاهد آن بودیم
چون قطره ناچیزی در دریای مشــکالت
اقتصادی و معیشتی مردم است.
تا کی قرار اســت مردم ما شــاهد رانت و
ویژه خواری گروه خاصی باشند .مردمی
کــه بدنبال وام یک یا دو میلیون از بانک
هــا چند جفت کفش پــاره میکنند وقتی
می شــنوند وام ها چند صد میلیونی طی
نیم ساعت به بعضی افراد خاص و مرتبط
بــه جاهای خاص داده شــده باید هم که
ناامیدانه به آینده خود نگاه کنند.
در این روزهای پایانی سال و با نوشتن این
سطور قصد مکدر کردن خاطر مخاطبین
و خواننــدگان نشــریه صبح کرمــان را
نداشــتم .بنده حقیــر هم با تمــام وجود
همدرد در مشکالت معیشتی و اقتصادی
مردم کشــور عزیزمان و همشریان و هم
استانی های گرامی هستم.
و امیدوارم سال  98با تدبیر مسئولین سالی
بهتر از آنچــه در  97بر مردم نجیب ایران
گذشت باشد.
پیشــاپیش سال نو بر شما مبارک و ایام به
کام.
حامد حسینی پناه کرمانی

بود کــه هیــأت نظــارت هــم رحمش
آمد و ســختگیریهای اعــام وصول را
کنار گذاشــت اما قانونگــذاران همچنان
خودشــان را ســفت و محکــم گرفتــه
بودنــد .الیحــه قانون جدیــد مطبوعات
و طــرح نظام رســانهای مثل دو شمشــیر
داموکلس امســال هم روی سر نشریات
آویزان بودند و هرازگاهی برق شمشــیر
چشــم روزنامهنــگاران را مــیزد .آبان
مــاه بخشهایــی از الیحه قانــون جدید
مطبوعات منتشر شــد که نشان داد اتفاق
جدیــدی محســوب نمیشــود و همان
ســاختار حقوقی مجوزگرفتــن پیش از
انتشار نشریات است با پوستهای جدید.
طرح نظام رسانهای هم ارائه شد که اصرار
دارد بــرای روزنامهنگاران مجوز فعالیت
صــادر کند و نشــریات فقط کســانی را
استخدام کنند که پروانه کار دارند .طبعاً
روزنامهنگاران واکنش منفی نشان دادند.
کســی نمیداند چه زمانی قرار است این
دو شمشیر بر فرق مطبوعات فرود بیایند.
تنها نقطه امیدواری سال  1397این بود که
از این ضربتخوردن قسر در رفت.
اما روزنامه قانون نتوانســت قسر در رود.
سفر رئیسجمهور سوریه به ایران و تیتری
که قانون برای آن زد مایه دردسر روزنامه
شــد .ظریف عاقبتبهخیر شد اما کار آن
ظریفی که تیتر قانون را «مهمان ناخوانده»
زده بود به جاهای باریک کشید.
تلخی توقیف روزنامه قانون در ســومین
جشــنواره رســانههای شــهری بیشتر به
کام نشســت ،وقتی که روزنامهنگارانش
یکبهیک روی ســن میآمدند و جایزه
میگرفتند اما خود روزنامه دیگر نبود.
 1397بــرای مطبوعات ســال عجیبی بود
و به همان اندازه تلخ .امســال ســالی بود
کــه روزنامهنــگاران میخوابیدند و روز
بعد که بیدار میشــدند میدیدند قیمت
کاغــذ و چاپ بــاال رفتــه اما آنها ســر
جایشــان ماندهاند .ســالی بود که بهقول
رئیس اتحادیه قنــادان« ،یک کیلو جعبه
از یک کیلو شــیرینی گرانتر شد» .سالی
بود که نمایشــگاه مطبوعات هم برگزار
نشــد چون نه وزارت ارشــاد پول چنین
ریختوپاشهایــی را داشــت و نه حال
مطبوعات خــوب بود که بتوانند زورکی
به مخاطبان خود لبخند بزنند.
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حسین مختاری واال پسته کار کرمانی

کشاورز نمونه کشور با متوسط عملکرد
 13/5تن برداشت پسته در هر هکتار
نیازمندی های نشریه صبح کرمان

توزیع در بیش از  300نقطه شهر کرمان
خدمات سال جدیدگستردگی فعالیت در
فضای مجازی

ســازمان نیازمندیهای صبح کرمان جهت پاسخگويي به
نيازهــا و انتظارات مردم در بخش نيازمنديهاي شــهري در
ابتداي ســال  1393تاسيس و با انتشار راهنماي صبح کرمان
فعاليت رسانه اي خود را رسما آغاز كرد .هدف و ماموريت
نیازمندیهــای صبح کرمان برقراري ارتباط بي واســطه ميان
خريــداران و فروشــندگان كاال و خدمات تمامــي ايرانيان
دفتر وب سایت راهنمای صبح کرمان
است .چشم انداز راهنمای صبح کرمان ،كسب نقش تعيين
کرمان خیابان خواجو کوچه  17اولین ســاختمان سمت
كننده در اقتصاد شهري بوده و براي تحقق ماموريت و چشم راست
انداز خود سه هدف را سرلوحه قرار داده است :
 -1ايجــاد رقابت ســالم ميان عوامل كســب و كار و نيز
ساعات تماس  9صبح الی  5بعدازظهر
برقراري ارتباط ميان بازار توليد و مصرف.
 -2افزايــش رضايتمنــدي مصــرف كننــدگان خدمات
تلفن پذیرش آگهی09363935168 :
شركت و ايجاد مشتريان وفادار بواسطه توسعه كمي وكيفي
دفتر مرکزی سازمان نیازمندیهای صبح کرمان
خدمات سازمان.
کرمان خیابان خواجو کوچه  17اولین ســاختمان سمت
راست
 -3ارتقا سطح فرهنگ مبادالت كاال و خدمات.
شهروندان و مشارکت در سامان دادن فعالیتهای آنان کمک
به ایجاد اشــتغال و تســریع در نظام مبادلــه کاال و خدمات
همواره به عنوان بســتر رفع نیازهــای مردم و همچنین زمینه
ساز فعالیت کار آفرینان و صاحبان مشاغل باشد.

نيازمنديهاي صبح کرمان هم اكنون هر هفته با بیش از 800
آگهــي و برخورداري از جامع ترين فهرســت موضوعات،
بزرگترين نقش را در نظام مبادله كاال و خدمات در کرمان
به عهده دارد.
در حال حاضر سفارش آگهي از ساعت  8الی  20صورت
میگیرد.

پیج اینستاگرام:

@sobhekerman
پیج اینستاگرام نشریه صبح کرمان دارای  84000دنبال کننده
آماده انتشــار فیلم ها و عکس های تبلیغاتی جهت برندســازی و
حمایت از برند و ســاخت انواع تیزر برای شــما هم استانی های
عزیز کرمان می باشد.

ســايت راهنمــاي صبــح کرمــان بــه آدرس
 kermanresaneh.comنيــز روزانه بــا نمایش هزاران
آگهی چاپ شــده در راهنما و نقش ويــژه اي را در اطالع
رساني الكترونيكي نيازمنديها به عهده گرفته است.
کانال تلگرام:
ســازمان نیازمندیهــای صبــح کرمان قصــد دارد آگهی
محصــوالت باغی ،زراعی ،دامی و نیز محصوالت فرآوری
@sobhkerman
شــده روســتائیان را منتشــر کند تا نقش موثــری در بهبود
معامالت و رونق کسب و کارشان فراهم شود.
کانال تلگرام نشــریه صبح کرمــان دارای  5000بازدید کننده
کرمان
صبح
ما بر این باوریم که ســازمان نیازمندیهــای
جهت انتشار پیام های متنی و نیازمندی های شما می باشد
رســالت خود را پایان یافته تلقی ننموده و همواره در تالش
اســت به ایفاء نقش موثرتر در توسعه مناسبات کسب و کار

نگاهی متفاوت به گردشگری کرمان
چگونه گردشگری را در کرمان احیا کنیم
بعضی از دولت ها برای جلب گردشــگر و کسب درآمد
معیارهــای اخالقــی را زیر پا گذاشــته اند امــا جاذبه های
گردشــگری در همه جای دنیا از جمله در کشــور خودمان
و شــهرمان کرمان به قدری زیاد است که نیازی به گذشتن
از مرزهای اخالقی نیســت .در کراچی پاکستان رستورانی
ویژه ناشنوایان راه اندازی شده است که کارکنان و مشتریان
آن ناشــنوا هستند و بســیاری از جهانگردان برای دیدن این
رســتوران یک وعده غذا را در این رستوران میل می کنند.
در کرمان جاذبه های گردشگری فراوان است اما سالهاست
که در معرفی جاذبه های گردشگری نوآوری نشده است.
اگر جهانگردی چــون مارکوپولو پس از قرن ها دوباره
به کرمان بیاید همان را تماشا می کند که آن روزگار تماشا
کرده است.
یکی از راههای افزودن مکان های گردشگری در کرمان
زنده کردن خاطره های مردان و زنان نســل دیروز اســت
این افراد که روزگار جوانی خود را در کرمان گذرانده اند
خاطرات ارزنده ای دارند که چون معادن بکر می باشد.
نیچه اندیشــمند قرن بیســتم آلمان در ســفر کوتاهی به
سوئیس شبی را در روستایی می گذراند و در مسافرخانه آن
روستا بخشی از کتاب معروف خود «چنین گفت زرتشت»
را می نویسد .اینک آن اتاق و آن روستا با نصب یک سنگ
یادبود وسیله ای برای جذب جهانگردان شده است و رونق
صنایع دستی آن روستا مرهون این ابتکار شهردار است زنده
یاد جمال زاده هم برای تماشای آن سنگ و آن روستا شبی
را در آن روستا گذرانده است.
از جهانگردان خارجی هم بگذریم گروه زیادی از کرمانی
های دور از وطن هنگامی که به کرمان بیایند آرزومی کنند
از مکان های تاریخی کــه خاطرات تاریخ معاصر در تک
تک آجرهای آن حک شده است دیدن کنند.
یکی از این ســاختمان های ارزنــده دارالحکومه دیروز
است که امروز در اختیار فرمانداری کرمان است .حکمرانان
زیادی در ایــن درالحکومه حکومت کرده اند و اتاق و میز
آن خاطره است.
اگر این ساختمان استانداری عصر پهلوی امروز به عنوان

موزه مطرح شــود می توان خاطرات گذشــته را که اغلب
پندآموز است زنده کرد.
در این ساختمان جهت برپائی مراسم خوب و بد تصمیم
گیری شده است که اینک ساختمان باقی است و از آن آدم
ها نامی نیست و هر آجر و خشت آن آیینه عبرت است.
همچنین خانه شــهر کرمان که در ســال گذشــته بحث
برانگیز شــد .نســل امروز به وضع نگران کننده ای از تاریخ
بریده اســت گسســتن از تاریخ به منزله دفــن گنج های با
ارزش تجربه است.
از تاریخی که به صورت تســتی ارائــه می گردد چیزی
باقی نمی ماند و بهترین راه حل احیا کردن همین ساختمان
هاست تا جوانان پس از بازدید از آن به دنبال پرسش هایی
که در ذهنشــان بــه وجود می آید بــه کتابخانه ها مراجعه
کنند .وقتی جوانان کرمان اتاق های دارالحکومه کرمان
راندیده اند نمی توان انتظار داشت که جهانگردان خواستار
دیدن آن باشند.
منزل دکتر باستانی پاریزی در پاریز منزل کوهی کرمانی
در کوه بادامو منزل و گذرگاه تقی خان منزل اطهری و فواد
کرمانی دیوان خانه در بازار بزرگ و کاروانسراهای متعدد
که هر کدام خود بــه تنهایی برگی از تاریخ این مرز و بوم
می باشدو اگر بخواهم اسم ببرم از مجال خارج است و حتی
مغازه خیاطی میرزائی کرمانی و ...
می تواند با اندک ســرمایه ای به موزه تبدیل شــود که
کار دهها هتل پنج ستاره را انجام دهد این سخن مک کالین
جامعه شــناس را باور کنیم که گفته است چشم توریست به
دنبال قدمت و تاریخ است.
آیا می توانیم از اســتاندار فهیم و خوش ذوق و دوستدار
فرهنــگ بومی اســتان و فرماندار محترم و رئیس ســازمان
جهانگردی و میراث فرهنگی استان چشم یاری داشته باشیم
که با بها دادن به این میراث پرارزش رونقی شایسته ی استان
در کرمان درجهت کسصب درآمد گردشگری ایجاد کند.

شهرام مظهری

هفته نامه سياسي ،فرهنگي ،اجتماعي ،اقتصادي(عضو تعاونی مطبوعات کشور)
بنیانگذار :زنده یاد جلیل مظهری
صاحب امتياز و مدیرمسئول :شهال مظهری
سردبیر :امیرحسین جبارپور
رئیس هیئت تحریریه :شهرام مظهری
مدیر نیازمندی ها :احسان ناصری تکلو
طراحی و صفحه آرایی :مهال باختری
کارشناسان بخش نیازمندی ها :خانم حسینی ،خانم مددی ،خانم زنگی آبادی
خانم کریمی ،خانم افشار ،خانم روح بخش

با گورها مأنوس باش تا عبرت بگيرى .امام علی(ع)

تلفن09363935168 - 03432226511 :
روابط عمومی09136186694 :
وب سایتwww.kermanresaneh.com :
پست الكترونيك:
sobhekerman@yahoo.com - sobh.kerman@gmail.com
چاپخانه :مهدوی (بلوار امیرکبیر )32134838

توجه :مطالب ارسالی نویسندگان ،نظر و دیدگاه شخصی آنان بوده و قابل نقد و بررسی است.

شروع مجدد فعالیت نشریه صبح کرمان از نمایشگاه کتاب و مطبوعات  1397کرمان

آگهی مزایده عمومی فروش امالک و مستغالت
مزایده (نوبت چهارم )
چاپ دوم

استان کرمان

استان کرمان

جمعیت هالل احمر استان کرمان در نظر دارد ساختمان اسبق داروخانه و مرکز فوریتهای داروئی تحت اختیار خود را از طریق مزایده عمومی و با جزئیات مندرج در اسناد مزایده را با بهره گیری از سامانه تدارکات الکترونیکی
دولت ( ) setadiran.irوبا شماره مزایده  2097009031000004به صورت الکترونیکی به فروش برساند.
شرایط متقاضیان:
 دارای شخصیت حقوقی و حقیقی مهلت دریافت اسناد مزایده و مشخصات ملک :تا ساعت  1روز سه شنبه مورخ 97/12/28 محل ملک :کرمان میدان علی ابن ابیطالب ساختمان اسبق داروخانه جمعیت هالل احمر استان کرمان مهلت قبول پیشنهادات  :ساعت  14روز شنبه مورخ 98/1/10 زمان بازگشایی پاکات :ساعت  10صبح روز یکشنبه مورخ 98/1/11برگزاری مزایده صرفا از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت می باشد و کلیه مراحل فرایند مزایده شامل خرید و دریافت اسناد مزایده (در صورت وجود هزینه مربوطه) پرداخت تضمین شرکت در مزایده (ودیعه) ارسال پیشنهاد
قیمت و اطالع از وضعیت برنده بودن مزایده گران محترم از این طریق امکان پذیر می باشد.
به درخواست مراجعه کنندگان قبل و بعد از تاریخ های تعیین شده ترتیب اثر داده نمی شود.
تضمین شرکت در مزایده می بایست به صورت (ضمانت نامه باکی یا فیش واریزی ) معتبر غیر مشروط بنام جمعیت هالل احمر باشد.
حضور مزایده گران در جلسه بازگشایی پاکات بالمانع می باشد.
شماره تماس  32120381 -2داخلی 156جهت پاسخگویی به سئواالت از ساعت  8صبح الی  14فعالی می باشد.
در صورت انصراف برنده اول سپرده وی به نفع هالل احمر ضبط و نفر دوم بعنوان برنده معرفی می گردد.در صورت امتناع نفر دوم ضمانتامه وی نیز ضبط می گردد.
جمعیت هالل احمر در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادات مختار است.
تعداد حداقل  1پیشنهاد دهنده جهت بازگشایی پاکات الزامی است.

