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به اقدام متقابل تغییر دادیم

گزارش »کرمان امروز« از بیماری کشنده تب کریمه کنگو و وضعیت سفید استان کرمان به رغم طغیان این بیماری در استان های همسایه؛

متن کامل در صفحه سوم

کنگــــــــو هـــــــشدار 
    این روزها در اخبار، هشدارهای فراوانی درباره بیماری مهلک و کشنده تب کریمه کنگو از زبان مسئوالن در رسانه ها شنیده می شود. خوشبختانه و به رغم درگیری استان های 
همسایه کرمان به بیماری تب کریمه کنگو وضعیت این بیماری در استان کرمان سفید اعالم شده است اما اگر مردم توصیه ها و هشدارها را جدی نگیرند احتمال ابتال به این بیماری وجود 

دارد؛ آن هم بیماری ای که به راحتی جان می ستاند و.....
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اخبار ایران، جهان و حوادث:

تجلیل دانشگاه

 آزاد اسالمی بردسیر

 از هیات امنا وخدام 

امامزاده سید محمد)س(

 صفحه  دوم

از خواستگاری ترامپ 
تا مذاکره با آل

کرمان: کوثر  یادداشتی درباره  اجرای نمایش  »شب شیشه« در فرهنگسرای 

6

شرکت سیمرغ در نظر دارد اجرای عملیات احداث 
فونداسیون و جابجایی یکباب اسکلت فلزی به ابعاد 
5 × 23× 66 از محل نصب شده فعلی مزرعه شماره 
3 واقع در کیلومتر 3 منطقه بهرامجرد به نگار به 
واجد  پیمانکار  به  را  مزرعه  همان  در  جدید  محل 
شرایط واگذار نماید. از متقاضیان دعوت به عمل می 
آید جهت دریافت اسناد مناقصه تا تاریخ 98/4/30 
به امور اداری شرکت واقع در خیابان امام خمینی، 

نبش کوچه 27 ساختمان سیمرغ مراجعه نمایند.
تلفن تماس: 32225686

شرکت سیمرغ واحد کرمان 

آگهی مناقصه 
آگهی دعوت مجمع 

عمومی عادی 

بطور فوق العاده نوبت اول

شرکت تعاونی در حال تصفیه مسکن 

کارکنان شهرکهای صنعتی کرمان

متن در صفحه دوم 

دانشگاه آزاد اسالمي بردسیر در نظر دارد تاالر پذیرایی بزرگ شهر خود را شامل )3سالن مجزا، آشپزخانه،  فضای سبز و تفریحی 
مناسب به  مساحت 12000 مترمربع، آالچیق، مهمانسرا، پارکینگ اختصاصی، سردخانه )زیر صفر و باالی صفر(، دفتر مدیریت 
تاالر، نانوایی، بوفه، یخچال ویترینی، فریزر، میز و صندلی( را به صورت اجاره و با قیمت پایه ماهیانه 9 میلیون تومان به افراد 

واجد شرایط واگذار نماید.
از متقاضیان دعوت می شود برای بازدید از محل و دریافت اسناد مزایده، حداکثر تا 9 مردادماه جاری به روابط عمومی این 

دانشگاه مراجعه نمایند.
متقاضیان باید مبلغ 6 میلیون تومان بابت ضمانت شرکت در مزایده و مبلغ 40هزار تومان بابت خرید اسناد مزایده طی فیش های 

جداگانه به حساب شماره 0105762961006 به نام دانشگاه آزاد اسالمی بردسیر نزد بانک ملی واریز نمایند.
پیشنهادات باید در دو پاکت، »الف« شامل فیش های پرداختی و پاکت »ب« حاوی قیمت پیشنهادی تحویل دانشگاه گردد. 

دانشگاه در رد یا قبول پیشنهادات مختار است و هزینه درج آگهي بر عهده برنده مزایده خواهد بود.
روابط عمومی دانشگاه آزاد اسالمی واحد بردسیر 

03433527009   -03433523301

آگهي مزايده
اجاره تاالر پذيرايی بزرگ شهر
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اخبار استان

 
موزه ها«؛  »خانه  اینکه  بر  تاکید  با  کرمان  استاندار 
مکانی برای پیوند آثار تاریخی و هنری است، گفت: 
و  فرهنگ  وزارت  هنری  معاونت  با  تفاهم  اساس  بر 
و  قدیمی  های  خانه  شناسایی  بحث  اسالمی،  ارشاد 
در  جدی  صورت  به  را  کرمان  برجسته  هنرمندان 

استان کرمان پیگیری خواهیم کرد.
به گزارش ایسنا منطقه کویر دکتر محمد جواد فدائی 
این  تملک  و  لطفی  خانه  مرمت  تکمیلی  نشست  در 
این  متولی  عنوان  به  رسالت  بانک  مسئوالن  با  خانه 
به  اشاره  با  فرهنگی  میراث  و  شهرسازی  و  راه  کار، 
و  تاریخی  های  خانه  شناسایی  برای  استان  جدیت 
هنرمندان برجسته کرمانی افزود: به دلیل وجود خانه 
استان  هنرمندان  مرمت  قابل  و  متعدد  قدیمی  های 
کرمان، بحث مرمت و بازسازی خانه موزه را در سطح 
ویژه شهر کرمان خواهیم داشت  به  و  استان کرمان 
های  رشته  هنرمندان  تجمع  برای  مکانی  بتوانیم  تا 
تخصصی،  های  نشست  برگزاری  منظور  به  مختلف 
برگزاری  و  سخنرانی  جلسات  هنری،  های  آموزش 

گالری ها دراین مکان ها داشته باشیم.
استاندار کرمان تاکید کرد: پیوند هنر و آثار تاریخی، 
عالوه بر اینکه دسترسی ها و استفاده از آثار هنری 
را تسهیل می کند، به نگهداری خانه های تاریخی و 
حفظ و ماندگاری این آثار نیز کمک شایانی خواهد 

کرد.
به گزارش ایسنا و به نقل از روابط عمومی استانداری 
کرمان، براساس صورتجلسه و تفاهم طرفین در این 
قرار شد طرح مرمت و شرح خدمات توسط  جلسه، 
سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری 
بانک  به  تاریخی  های  خانه  مرمت  متولی  عنوان  به 
تا  به عنوان مشاور و مجری طرح داده شده  رسالت 
فاز اول مرمت خانه تاریخی لطفی از ابتدای آبان ماه 
سال جاری آغاز ضمن آنکه مقرر شد آثار هنری استاد 
ملک زاده، استاد برجسته خوشنویسی کرمان نیز در 
قالب این طرح شناسایی و برای عرضه در این موزه 

جمع آوری شود.

رئیس شورای شهر کرمان جشنواره تابستانی شهروند 
نشاط  و  شادی  راستای  در  خوبی  بسیار  حرکت  را 
شهروندان،جذب گردشگر و معرفی شهر،آثار تاریخی و 
صنایع دستی شهر کرمان به توریست ها و گردشگران 

دانست.
به گزارش خبرنگار مهر، محمد فرشاد در نشست عمومی 
شورای شهر کرمان ضمن تشکر از شهردار کرمان به دلیل 
برگزاری جشنواره تابستانی شهروند، گفت: این جشنواره 
حرکت بسیار خوبی در راستای شادی و نشاط شهروندان، 
صنایع  و  تاریخی  آثار  شهر،  معرفی  و  گردشگر  جذب 

دستی شهر کرمان به توریست ها و گردشگران است.
علی خدادادی عضو شورای شهر کرمان در این نشست 
ضمن اشاره به بازدید از ساختمان فعلی مدیریت بحران 
شهرداری، گفت: با توجه به حادثه خیز بودن شهر کرمان، 
مرکز مدیریت بحران شهرداری نیازمند ساختمان بزرگ 

و مجهز است.
وی با اشاره به وجود یک ساختمان بزرگ در سرآسیاب 
تکمیل در  نیمه  و همچنین ساختمان  بحران  زمان  در 
کنار پل فجر در منطقه چهار شهری، از شهردار کرمان 
و  در خصوص ساماندهی ساختمان سرآسیاب  خواست 
تکمیل ساختمان کنار پل فجر برای استفاده در بخش 

مدیریت بحران اقدام کند.
تبریک  ضمن  شورا  عمومی  نشست  در  کرمان  شهردار 
مرکز  اینکه  بیان  با  )ع(  رضا  امام  والدت  فرارسیدن 
پیشگیری،  کار  اکنون  هم  شهرداری  بحران  مدیریت 
آموزش و ستاد هماهنگی را برعهده دارد، افزود: اگر قرار 
باشد شهرداری در کار عملیاتی در زمان بحران ورود پیدا 
کند، رئیس مدیریت بحران شهردار است که این اقدامات، 
پیگیری و رسیدگی در دفتر کار خود انجام می شود و نیاز 

به ساختمان جدید نیست.

خواسته  به  پاسخ  در  ادامه  در  زاده  عالم  مهران  سید 
دو  در خصوص  شهر  شورای  عضو  خدادادی  علی  های 
ساختمان  گفت:  فجر  پل  کنار  و  سرآسیاب  ساختمان 
سرآسیاب تاکنون در اختیار استانداری بوده است و به 
تازگی به شهرداری تحویل داده شده که با توجه به فضا 
و ظرفیتی که دارد، قرار است به مجموعه ورزشی تبدیل 

شود.
سازمان  به  شهرداری  بدهی  به  توجه  با  داد:  ادامه  وی 
تامین اجتماعی، قرار است ساختمان نیمه کاره مجاور 
پل فجر به این سازمان تحویل داده شود که اگر این اقدام 
انجام نشد، تکمیل این ساختمان در دستور کار شهرداری 

قرار می گیرد.
شهردار کرمان همچنین از تکمیل تاالر پذیرایی شهر با 
کمک سرمایه گذار به صورت مشارکتی و یا BOT خبر 

داد.

استاندار کرمان خبر داد:

خانه تاریخی لطفی کرمان از ابتدای آبان ماه مرمت می شود

رئیس شورای شهر کرمان:

جشنواره تابستانی شهروند اقدامی مناسب برای ترویج نشاط در جامعه است

خبر
مدیر عامل شرکت شهرک های صنعتی 

کرمان:

خوشه فرش دستباف کرمان و راور 

برگزیده روز ملی صنعت و معدن شد
 

های  شهرک  شرکت  عامل  مدیر 
خوشه  تقدیر  از  کرمان  صنعتی 
در  راور  و  کرمان  دستباف  فرش 
روز ملی صنعت و معدن خبرداد.

به گزارش روابط عمومی شرکت 
کرمان  صنعتی  های  شهرک 
ملی  روز  گفت:  غفاری  مجید 
حضور  با  که  معدن  و  صنعت 
و  کشوری  مسئوالن  از  جمعی 
از  شد  برگزار  صنایع  مدیران 
و  کرمان  دستباف  فرش  خوشه 
راور به عنوان یکی از خوشه های 
و  کوچک  صنایع  سازمان  برتر 

شهرک های صنعتی ایران تقدیر به عمل آمد.این مراسم با حضور ۳تن از 
وزیران دولت رییس مجلس شورای اسالمی و رییس اتاق بازرگانی ایران 

با روز ملی صنعت و معدن برگزار شد.
فرش  خوشه  توسعه  عامل  کنعانیان  خانم  از  مراسم  این  در  افزود:  وی 
دستباف کرمان و راور با اهداء لوح سپاس تقدیر به عمل آمد. همچنین 
قابل توجه است ۸ مورد از برترین های روز ملی صنعت و معدن مربوط به 
سازمان صنایع کوچک و شهرک های صنعتی ایران می باشد که در حوزه 
شهرک   ، صادراتی  کنسرسیوم  فرعی،  پیمانکاری  صنعتی،  های  خوشه 

صنعتی خصوص و شرکت های خدماتی انتخاب شده است.

ک  بازدید سرزده مدیر کل ثبت اسناد و امال

استان از ادارات ثبت رفسنجان و انار
مدیرکل ثبت اسناد و امالک استان کرمان ضمن بازدید سرزده از ادارات 
ثبت  شهرستان های رفسنجان و اناراز نزدیک درجریان اقدامات وفعالیت 

های این واحدهای ثبتی و روند خدمت رسانی به مردم قرارگرفت .
به گزارش روابط عمومی اداره کل ثبت اسناد و امالک استان کرمان؛ رضا 
طالبی زاده ضمن بازدید سرزده از ادارات ثبت اسناد و امالک شهرستان 
های رفسنجان و انار و دیدار با کارکنان این واحدها، به تبیین اقدامات 
انجام شده در راستای ارتقاء سالمت اداری پرداخت و خاطر نشان کرد: 
بنا به گزارش مراجع نظارتی میزان رضایتمندی ارباب رجوع از ادارات 
تابعه اداره کل ثبت اسناد و امالک استان کرمان نسبت به سنوات گذشته 

افزایش یافته است.
وی با بیان اینکه تمامی پرونده ها و اوراق ثبتی شهرستان های رفسنجان 
و انار اسکن و در سامانه آرشیو الکترونیک قرار گرفته اند بیان کرد: این 
امر نقش موثری در پیشگیری از جرائمی از قبیل جعل و سرقت اوراق 

ثبتی خواهد داشت.
پرونده  اوراق جدید  بروزرسانی  اینکه عدم  بیان  این مقام قضائی ضمن 
گردش  روند  در  اخالل  ایجاد  باعث  الکترونیک  آرشیو  سامانه  در  ها 
الکترونیکی پرونده ها می شود ادامه داد: با بازرسی و بازدیدهای صورت 
اوراق  بروزرسانی  و  نیامده  به وجود  بروزرسانی  روند  در  گرفته مشکلی 

جدیدالورود به نحو مطلوب در حال انجام است.
گفتنی است در پایان این بازدیدها جلساتی با حضور کارکنان واحدهای 
ارائه  ضمن  واحدها  این  روسای  که  شد  برگزار  انار  و  رفسنجان  ثبتی 
گزارش اجمالی از نحوه عملکرد اداره تحت امر به بیان مسایل و مشکالت 
موجود پرداختند و مدیر کل ثبت اسناد و امالک استان کرمان دستورات 

الزم برای حل این مشکالت را صادر کرد.

جشن دهه کرامت در هالل احمر کرمان 

برگزار شد
فقیه در جمعیت هالل  ولی  نمایندگی  دفتر  توسط  جشن دهه کرامت 
احمر استان کرمان با حضور کارکنان و اعضای داوطلب هالل احمر مرکز 

استان برگزار شد.
به گزارش روابط عمومی جمعیت هالل احمر استان کرمان؛ همزمان با 
دهه کرامت و هفته حجاب و عفاف مراسم جشنی توسط دفتر نمایندگی 
ولی فقیه در جمعیت هالل احمر استان با حضور مدیرعامل، کارکنان، 
اعضای جوانان، امدادگران و داوطلبان هالل احمر مرکز استان برگزار شد.
دفتر  مسئول  سجادی  المسلمین  و  االسالم  حجت  مراسم  این  در   
نمایندگی ولی فقیه در جمعیت هالل احمر استان کرمان در خصوص 
سیره زندگی  و الگوی اخالقی امام رضا )ع( سخنرانی کرد و در ادامه این 
جشن مراسم مولودی خوانی و کارگاه سبک فرزند پروری نیز برگزار شد.
با اهدای قرعه کشی به جمعی  الزم به ذکر است در پایان این مراسم 

از زوجین هاللی و حاضرین در جلسه جوایزی به رسم یادبود اهدا شد.

تجلیل دانشگاه آزاد اسالمی بردسیر از 

هیات امنا وخدام امامزاده سید محمد)س(
همزمان با دهه کرامت و نامگذاری پنجم ذیقعده به روز تکریم امامزادگان 
آزاد  دانشگاه  دانشجویی  و  فرهنگی  معاونت  به همت  و  متبرکه  بقاع  و 
اسالمی واحد بردسیر از هیات امنا و خدام آستان مقدس امامزاده سید 

محمد)س( شهرستان تجلیل شد.
سید  امامزاده  بردسیر،  اسالمی  آزاد  دانشگاه  عمومی  روابط  گزارش  به 
محمد)س( از نوادگان حضرت امام حسن مجتبی )ع( است و در جریان 
تحت  جهت  به  سپس  و  داشته  شرکت  یحیی  بن  عمر  به  یحیی  قیام 
تعقیب بودن سادات به کرمان مهاجرت نمود و در اواخر قرن سوم هجری 
بین سال های 290 تا ۳00هـ.ق در کرمان علیه خوارج در کرمان قیام 
نمود و به شهادت رسید. آستان مقدس امامزاده سید محمد)س( بردسیر 
عصمت  بیت  اهل  خاندان  به  ارادتمندان  و  عاشقان  پناهگاه  و  ملجاء 
وطهارت وکانون دعا و راز ونیاز به درگاه حق بوده و این بقعه متبرکه 

ساالنه میزبان هزاران نفر از زوار است.

مدیرکل زندان های استان کرمان خبر داد:
وجود ۲۵۰ زندانی غیرعمد در کرمان

به  اشاره  با  کرمان  استان  زندان های  مدیرکل 
در  خیرین  ریال  میلیارد   9۸ کمک  جمع آوری 
این  به  رسیدگی  فرآیند  در  افزود:  خدا  مهمانی  ماه 
شکات  و  اولیاءدم  از  دعوت  با  نیازمند  مددجویان 
و  صلح  متعدد  جلسات  برگزاری  ضمن  خصوصی 
اصل  از  درصد   ۴0 میزان  به  که  است  قابل  سازش 

بدهی را طلبکاران گذشت نموده اند.
در  امیری«  »رمضان  کویر،  منطقه  ایسنا  گزارش  به 
جلسه صلح و سازش ویژه محکومین جرائم غیرعمد 
شهرستان رفسنجان اظهار کرد: در ماه مبارک رمضان 
برگزار  کرمان  استان  در  گلریزان  جشن   2۱ امسال 
شد که با کمک های جمع آوری شده در این محافل 
تحت  غیرعمد  زندانی  صد ها  آزادی  زمینه  معنوی 

حمایت ستاد دیه فراهم شد.
ریال  میلیارد   9۸ کمک  جمع آوری  به  اشاره  با  وی 
خیرین در ماه مهمانی خدا افزود: در فرآیند رسیدگی 
و  اولیاءدم  از  دعوت  با  نیازمند  مددجویان  این  به 
شکات خصوصی ضمن برگزاری جلسات متعدد صلح 
از اصل  به میزان ۴0 درصد  قابل است که  و سازش 

بدهی را طلبکاران گذشت نموده اند.

عضو هیات امنای ستاد دیه کرمان با اعالم موجودی 
بدهکاران دیه و مالی استان گفت: از تعداد 2۵0 زندانی 
جرایم غیرعمد تنها هشت نفر بابت ناتوانی در پرداخت 
دیات ناشی از حوادث کارگاهی یا سوانح رانندگی در 
بند حضور دارند و مابقی افراد آن دسته از بدهکاران 
یا  مهریه  از  ناشی  تعهدات  دلیل  به  که  هستند  مالی 

صدور چک های بدون پشتوانه گرفتار زندان شده اند.
امیری با اشاره به محبوسان جرایم غیرعمد شهرستان 
زندانی   2۷ تعداد  حاضر  حال  در  گفت:  رفسنجان 
زندان  در  تومان  میلیارد  چهار  مبلغ  با  مالی  بدهکار 
رفسنجان به سر می برند که مدت حبس آن ها به طور 

میانگین ۳ ماه گزارش شده است.
در  شد:  یادآور  کرمان  استان  زندان های  مدیرکل 
برنامه های تنظیم شده توسط ستاد دیه که با عنوان 
و  تکایا  مساجد،  سطح  در  سازش  و  صلح  جلسات 
به یک  نزدیک  بعضا  برگزار می شود،  زندان  مجموعه 
فامیل،  ریش سفیدان  حضور  با  زندانی ها  بدهی  سوم 
وساطت معتمدین محلی و یا حضور چهره های مردمی 
از سوی شاکیان در قالب اصالح ذات البین بخشیده 
می شود که به همین واسطه می توان گفت طلبکاران 

قرار  غیرعمد  جرایم  زندانیان  آزادی  مقدم  خط  در 
دارند.

شریف  مردم  اخیر  روز های  در  که  این  بیان  با  وی 
 ۶ میزان  تا  سیرجان  و  بم  کرمان،  شهرستان های 
میلیارد تومان از حقوق حقه خویش در راستای تسریع 
در روند استخالص افراد ناتوان مالی چشم پوش کرده 
نیازمند  زندانیان  از  دسته  این  خانواده  به  را  آن ها  و 
بخشیده اند گفت: توقع داریم در رفسنجان بیشترین 
این  مردم  چون  باشیم،  داشته  را  شکات  رضایت 
شهرستان در ادوار مختلفی آمادگی خود را به منصه 
نمی کنیم  فراموش  نمونه  عنوان  به  و  رسانده  ظهور 
در  این خطه  از  که  را  آن هایی  و سخاوت  رشادت ها 
ایام جنگ تحمیلی چه کردند و چگونه از رزمندگان 

اسالم یاوری نمودند.
زندانیان  قدیمی ترین  از  نفر   ۵ کرد:  اظهار  امیری 
غیرعمد استان کرمان که در زندان رفسنجان به سر 
می برند به برکت دهه کرامت و با ضمانت جمعی از 
مشتاقان به حضرت ثامن علیه السالم زمینه آزادی شان 
فراهم شده است که امید است از بند رهایی یافته و به 
بعد از سال ها حبس به آغوش گرم خانواده بازگردند.

بانوی خالق جیرفتی 

۴۱۳پرونده طالق را ختم

 به صلح و سازش کرد
هشتم  شعبه  ریاست  که  جیرفتی  خالق  بانوی 
برعهده  را  شهرستان  این  اختالف  حل  شورای 
از متالشی شدن  دارد موفق شد برای جلوگیری 
ابتکار خود  با  از زوج های جوان  زندگی بسیاری 
۴۱۳ پرونده طالق را به صلح و سازش ختم کند.

رئیس دادگستری شهرستان جیرفت در گفت و گو 
به خبرنگار ایرنا گفت: خانم شفیقه شفیعی رئیس 
این  اختالف  حل  شورای  هشت  شماره  شعبه 
شهرستان توانسته طی ۲ سال گذشته ۴۱۳ فقره 

پرونده طالق را با صلح و سازش مختومه کند.
با  شعبه  این  در  افزود:  نسب  شکوهی  حسین 
اند  توانسته  میانجیگری  و  کتب  مشاوره،  ارائه 
خالقیت خوبی بکار گرفته تا شاهد صلح و سازش 

پرونده های طالق باشیم.
وی بیان کرد: رئیس شعبه شماره هشت شورای 
افزون  گذشته  سال   ۲ جیرفت طی  اختالف  حل 
بر ۲ هزار جلد کتاب با هدف کاهش آسیب های 
تمامی  و  کرده  اهدا  مراجعان  به  اجتماعی 
کرده  پرداخت  شخصًا  را  کتب  این  هزینه های 

است.
از  یکی  را  طالق  جیرفت  دادگستری  رئیس 
مهمترین آسیب های اجتماعی در جامعه برشمرد 
نیاز به  و گفت: برای کاهش و رفع این مشکل، 
مشارکت همه دستگاه های مرتبط و افراد خالقی 
خروجی  شاهد  تا  داریم  شفیعی  خانم  همچون 

مطلوبی در این حوزه باشیم.

عملیات اجرایی دو مدرسه 

خّیرساز در کرمان آغاز شد

عملیات اجرایی ۲ مدرسه خّیرساز کرمان با حضور 
نوسازی،  مدیرکل  و  پرورش  و  آموزش  مدیرکل 

توسعه و تجهیز مدارس این استان آغاز شد.
به گزارش ایرنا، کلنگ احداث ۲ مدرسه خیرساز 
مرحومه  و  برخورداری  بهنام  مهندس  مرحوم 
ناحیه  پرورش  و  آموزش  در  ابراهیمیان  عصمت 

یک کرمان به زمین زده شد.
قرار است، ۲ مدرسه ۱۲ کالسه خیر ساز کرمان 
در مجموع با ۲ هزار و ۵۰۰ متر زیربنا، مهر سال 

آینده به بهره برداری برسد.
مدیرکل آموزش و پرورش استان کرمان در آیین 
کرمان،  خیرساز  مدارس  اجرایی  عملیات  آغاز 
به  ویژه  توجه  را  کشور  یافتگی  توسعه  الزمه 
آموزش و پرورش عنوان کرد و افزود: باید تالش 
کنیم در بحث مدرسه پویا با نشاط و سرزنده به 

اهداف خود برسیم.

شرکت تعاونی در حال تصفیه مسکن کارکنان شهرکهای صنعتی کرمان،  شناسه ملی 10630183158
شهرستان کرمان، استان کرمان

به اطالع کلیه اعضای محترم شرکت تعاونی در حال تصفیه می رساند که جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده نوبت اول این تعاونی در ساعت ۱0 روز 
یکشنبه مورخ 9۸/0۵/0۶ در محل دفتر شرکت تشکیل می گردد.

از سهامداران دعوت می گردد راس ساعت مذکور در جلسه حضور بهم رسانند. 
ضمنا: ۱. اعضائی که مایلند حق حضور و رای دادن در مجمع را به نماینده تام االختیار واگذار نمایند تا تاریخ 9۸/0۵/0۵ به اتفاق نماینده خود جهت تایید و 
صدور برگ نمایندگی به محل دفتر شرکت مراجعه نمایند. )حضور توأم عضو و نماینده وی در مجمع ممنوع است(. ضمنا ساعت 9 وکالتنامه توسط اشخاص 

مسئول در محل برگزاری مجمع بررسی می گردد.
2. چنانچه در دستور جلسه انتخاب هیئت تصفیه باشد افرادی که متقاضی کاندیداتوری سمتهای مذکور می باشند حداکثر تا تاریخ 9۸/0۵/0۱ جهت ثبت نام به 

محل دفتر شرکت مراجعه نمایند.
دستور جلسه:  ۱. انتخاب هیئت تصفیه  2. تعیین آدرس تصفیه

هیئت مدیره شرکت تعاونی

آگهی دعوت مجمع عمومی عادی 
بطور فوق العاده نوبت اول

قلیان؛ نقطه شروع اعتیاد !

تاریخ: 9۸/0۴/2۵
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حادثه عشق...

اسیریم  پیوسته  چه  اگر  زمان  حجم  در 
ای  بمیریم.  پژمرده  که  نداریم  دوست  ما 
دردشت  شو  دلم  بهاران  عشق!  ی  حادثه 

با تو جراتی دیگر بگیرم در  خزان لحظه ی آسان دلم شو. تا 
سر  از  زمین  احوال  برگرد  بگیرم.  دیگر  قدرتی  هایت  چشم 
توقعی  تو  از  اما  نیستی  لطافت  و  مهربانی  به  مجبور  برقصان. 
جز این ندارم که دلیل زندگی ام باشی. تو را که برای انتخاب 
وقتی  من  بود.  خواهم  ترین  خوشبخت  باشم  داشته  رو  پیش 
اینکه  امید  به  امید تو زندگی کنم.  به  به آرامش می رسم که 
تشکیل  تو  و  من  از  فقط  جهان  اما  ببینی  را  نگاهم  روز  یک 
اند که نماینده ی  نشده درپشت سرت مردان و زنانی ایستاده 
زندگی شان هستی. گاهی باید مرا نادیده بگیری تا مردمی که 
چشم به دستانت دوخته اند شاد باشند. گاهی باید غمی از دل 
امروز  برسانی.  آرامش  به  را  بیشتری  انسانهای  تا  برداری  آنها 
آمده ام تا راهت را چراغانی کنم حتی اگر به سمت من نیایی 
راهی که در پیش گرفته ای حاکی از دلبستگی های توست از 
تا در آغوشت  انتظار توست  من هم که برگردی روزگار در 
آرام بگیرد مردمی که در انتظار توأند با بودنت بهشت را عیان 
گل  از  پر  هایت  شاخه  همیشه  اگر  که  تویی  مهم  بینند.  می 
آنهایی  در چشم  شاید  ساخت  خواهی  متحول  را  جهان  باشد 
به  بیشتری  های  دارند شادی  را  به دست آوردنت  قدرت  که 
غرق  نگاهت  و  آرامش  از  لبریز  دلت  باشد.  نشسته  انتظارت 
با  و  بشماری  مرا  دردهای  که  نیستی  محکوم  تو  باشد.  نعمت 
زخم هایی که هرگز مداوا نمی شود زندگی کنی. تو پرنده ی 

منی و در انتظار پرواز توأم ای مهربان
از دام های زندگی بی درد برگرد 

وقتی نداری جز خودت همدرد برگرد 
من رّد پای خستگی های زمینم 

از بودنم دلخسته و دلسرد برگرد

به قلم 
مهناز سعید 

گزارش »کرمان امروز« از بیماری کشنده تب کریمه کنگو و وضعیت سفید استان کرمان به رغم طغیان این بیماری در استان های همسایه؛

هـــــــشدار کنگــــــــو

سختگیر باشیم یا بی خیال؟

اشاره:

این روزها در اخبار، هشدارهای فراوانی درباره بیماری 
از زبان مسئوالن در  مهلک و کشنده تب کریمه کنگو 
رسانه ها شنیده می شود. به ویژه اینکه این بیماری در 
استان سیستان و بلوچستان 9 نفر را مبتال کرده و در 
استان اردبیل نیز یک نفر بر اثر ابتال به این بیماری جان 
خود را از دست داده است.اخبار و گزارش ها نیز حاکی از 
آن است که از اواخر فروردین ماه امسال تا کنون،14نفر 
کنکو  دهنده  خونریزی  تب  بیماری  به  استان   این  در 

مبتال شده اند.
همسایه  های  استان  درگیری  رغم  به  و  خوشبختانه 
کرمان  به بیماری تب کریمه کنگو وضعیت این بیماری 
در استان کرمان سفید اعالم شده است. اما از آنجایی که 
ممکن است این بیماری باز خود را نشان دهد درباره آن 

گزارشی تهیه کرده ایم که در ادامه می خوانید.
تب کریمه کنگو

بیماری تب کریمه کنگو از طریق دام یا حشراتی مانند 
کنه به انسان منتقل می شود و شیوع آن در فصل های 

بهار و تابستان بیشتر است.
و  تب  را  کنگو  کریمه  تب  بیماری  عالئم  مهمترین    
لرز، سردرد، استفراغ، ضایعات خونریزی دهنده  پوستی 
در سطح بدن و در بعضی موارد گیجی و خونریزی های 
بیماری جزء  این  گوارشی عنوان می شود. گفتنی است 
بیماری های خونریزی دهنده محسوب می شود، بنابراین 
کسانی که این عالئم را مشاهده می کنند برای تشخیص 
مراکز  یا  پزشک  به  وقت  اسرع  در  موقع  به  درمان  و 

درمانی مراجعه کنند. 
مهم ترین مشکل در زمینه بیماری تب کریمه کنگو، 
این  به طوری که  بیماری است،  به موقع  عدم تشخیص 
مسئله می تواند عوارض زیادی برای بیمار ایجاد کند.  

بندپایان محسوب می  از جمله حشرات گروه  کنه ها 
این  کنند.  تغذیه می  جانداران  از خون سایر  که  شوند 
انواع مختلفی هستند که در گروه انگل   حشرات دارای 
های یک میزبانه ، دو میزبانه و سه میزبانه تقسیم بندی 
می شوند. کنه ها می توانند عامل ایجاد بیماری یا انتقال 

انواع بیماری ها در بین سایر موجودات شوند.
مثل  تولید  تخمگذاری  طریق  از  انگلی  حشرات  این 

کرده و پس از خروج از تخم در گیاهان و علف کمین 
کرده و منتظر میزبان باقی می مانند. پس از یافتن جانور 
میزبان، به پوست وی نفوذ کرده و از خون وی می مکند.
این مصرف خون تا زمانی ادامه پیدا می کند که ابعاد 
بدن آن ها به ده برابر حد عادی رسیده و در این مرحله 
از بدن میزبان جدا می شوند. کنه ها به مدت چند ماه 
در این حالت باقی مانده و برای رسیدن به دوران بلوغ 
این روند را دوباره تکرار می کنند.  این فرایند می تواند 
منجر به انتقال بیماری ها و عوامل ایجاد کننده بیماری 

بین موجودات شود.
مهم ترین راه پیشگیری از ابتال به این بیماری   رعایت 
اصول بهداشتی و آموزش است و افراد در هنگام ذبح دام 
حتما باید از دستکش، چکمه، ماسک و عینک استفاده 

کرده و اصول بهداشتی را کاماًل رعایت کنند.
گفتنی است بیشترین افرادی که در معرض خطر ابتال 
به این بیماری هستند، قصاب ها، دامدارانی که با خون 
و  آلوده در تماس هستند  و الشه و ترشحات دام های 
نیز کسانی که به صورت موردی به ذبح غیربهداشتی دام 

آلوده اقدام می کنند.
 فصل گرما 

فصل گرما  با شیوع تب کریمه کنگو ارتباط دارد. چرا 

که با گرم شدن هوا فعالیت کنه ها آغاز می شود که راه 
انتقال این بیماری از دام  به انسان از طریق کنه اتفاق 
تابستان  با فرا رسیدن  افتد. به همین دلیل اکنون  می 

مردم  باید به نکات بهداشتی بیشتر توجه کنند.
رعایت بهداشت فردی از مهم ترین راه های پیشگیری 
از ابتال به بیماری تب کریمه کنگو است. در این میان 
دامداران باید اولین قدم را برای پیشگیری از این بیماری 
بردارند. به این ترتیب که برای مقابله با زاد و ولد کنه ها 
در فصل گرما حتما هم دام و هم محل نگهداری آن را 

سم پاشی کنند تا کنه ها از بین  بروند.
وضعیت سفید استان کرمان در مبارزه با بیماری 

تب کریمه کنگو
استانداری کرمان گفت: در  مدیرکل پدافند غیرعامل 
اولین  برای  بیماری تب کریمه کنگو  با  مبارزه  راستای 
بار رتبه استان کرمان از رتبه سوم کشوری به وضعیت 
بیمار  بار  نخستین  برای  امسال  و  است  رسیده  سفید 

مبتال به تب کریمه کنگو در استان نداریم.
در  سالجقه   پیمان  کویر،   منطقه  ایسنا  گزارش  به 
مسئولیت  گفت:  کرمان  استان  پدافندغیرعامل  شورای 
پدافند غیرعامل در سطح کشوری با وزرا، در استان ها 
با استانداران ، در دستگاه های اجرایی با مدیران و در 

سطح شهرستان ها با فرمانداران است.
سالجقه با اشاره به اینکه پدافند غیرعامل در اصل، بی 
اثر سازی تهدیدات دشمن برای رسیدن به بازدارندگی 
که  برسد  نتیجه  این  به  باید  دشمن  کرد:  تاکید  است، 
اگر اقدامی علیه کشور و زیرساخت های آن انجام دهد، 

توفیقی نخواهد داشت.
وی به برخی اقدامات انجام شده در استان کرمان در 
با  مبارزه  کرد:  تاکید  و  اشاره  غیرعامل  پدافند  راستای 
بیماری تب کریمه کنگو، ساماندهی فروشگاه های سم 
نهالستان  ساماندهی  برای  پیگیری  استان،  در  غیرمجاز 
های غیرمجاز، ایجاد 21 پست قرنطینه دامی و گیاهی 
بومی  افزار  نرم  از  استفاده  برای  پیگیری  استان،  در 
پادویش به عنوان تنها نرم افزار ایرانی مورد تائید دولت، 
به  اضطراری  برق  مولدهای  بودن  کار  به  آماده  تست 
برگزاری دوره آموزشی پدافند غیرعامل  صورت فصلی، 
از  بازدید  و  ها  و شهرستان  اجرایی  های  دستگاه  برای 
زیرساخت های مهم استان از جمله اقدامات این حوزه 

بوده است.
وی خاطرنشان کرد: در راستای مبارزه با بیماری تب 
از رتبه  بار رتبه استان کرمان  اولین  کریمه کنگو برای 
امسال  و  است  رسیده  سفید  وضعیت  به  کشوری  سوم 
در  کنگو  کریمه  تب  به  مبتال  بیمار  بار  نخستین  برای 

استان نداریم.
به  کرمان  استانداری  غیرعامل  پدافند  مدیرکل 
جلوگیری از ورود ویروس آنفوالنزای فوق حاد پرندگان 
حالی  در  اقدام  این  گفت:  و  داد  خبر  کرمان  استان  به 
های  استان  جمله  از  کشور  استان   23 که  شده  انجام 
بوده  کشور  آلودگی  کانون  ششمین  که  یزد  همجوار 

است، با این ویروس درگیر بودند.
حوزه  در  تخصصی  های  رزمایش  برگزاری  به  وی 
در  کرمان  استان  گفت:  و  کرد  تاکید  غیرعامل  پدافند 
برتر  رتبه  متوالی  سال  غیرعامل طی سه  پدافند  حوزه 
کشوری را به خود اختصاص داده است وتالش می شود 

که این اقدامات تداوم و توسعه یابد.
توصیه

توصیه هایی هم که از سوی مسئوالن  به مردم 
استان می شود این است که حتما گوشت مورد نیاز 
تهیه  دامپزشکی  نظر  مراکز مجاز تحت  از  را  خود 
کنند و گوشت هایی را بخرند که مهر دامپزشکی 
نامشخص  منابع  از  گوشت  تامین  چون  دارند 
دهد.  می  افزایش  حتما  را  بیماری  به  ابتال  خطر 
از  گرما  فصل  در  که  است  موکد  توصیه  همچنین 
مصرف گوشت قرمز به صورت تازه خودداری شود. 
نگهداری گوشت قرمز در یخچال به مدت حداقل 
انفعاالت شیمیایی که  24 ساعت به خاطر فعل و 
در آن صورت می گیرد باعث می شود ویروس عامل 

بیماری از بین  برود.

سرویس اجتماعی کرمان امروز
 

رفتار والدین در برابر کودکان تابعی از توقعات و خواسته های کودک است، 
برابر  در  منفعالنه  یا  رفتار حمایت گری  بتوانند  در چه شرایطی  والدین  اینکه 
خواسته های کودک انجام دهند، آنها را در دو راهی حمایت و عدم حمایت از 

کودکان قرار می دهد.
به گزارش اقتصادآنالین سختگیر بودن یا کودک را به حال خود رها کردن 
در موضوع تربیت کودکان از آن دست مواردی است که همیشه ذهن والدین و 
مخصوصا مادران را با خود درگیر می کند، اینکه مادران در چه شرایطی بخواهند 
یا بتوانند نقش حمایت گری از کودک داشته باشند یا چه وقت بخواهند در برابر 
کارها و رفتار کودک رفتار منفعالنه داشته وبا قاطعیت با او برخورد کنند، آنها 

را در دو راهی حمایت و عدم حمایت ازکودکان قرار می دهد.
با هم  نشان می دهند  از خود  برخوردی که  در  والدین  قاطعیت کالم  وقتی 
متناقض باشد، از این رو کودکان وقتی چنین رفتارهایی را مشاهده می کنند 
در دفعات بعدی نسبت به درستی و تصمیم گیری والدین واکنش های متفاوتی 

انجام می دهند.
دقیق بودن والدین و ایجاد روش ها و راهکارهای درست یکی از اصول مهم 
تربیتی است، همان طور که تشویق و تحسین در ایجاد انگیزه و سوق دادن 
کودک به کارها و وظایف محوله خوب است، به همان نسبت قاطعیت در کالم 

و رفتار والدین نیز می تواند در روند تربیتی کودک مفید باشد.
روان شناسان کودک وجود قاطعیت در رفتار والدین را یکی از ابزارهای مهم 

برای اعمال نفوذ در درون کودک عنوان می کنند.
فاطمه رضایی، روان شناس خانواده، موضوع تربیت کودک را فرایندی همچون 
هیچ  بدون  کودکان  از  برخی  که  دانست  قیودی  و  قوانین   ، الزامات  تحمیل 
فراری  آن  از  از کودکان  برخی  و  را می پذیرند  قوانین  و  الزامات  آن  مقاومتی 

هستند .
زیادی  نقش  بپذیرند  را  قیود  و  الزامات  این  کودکان  اگر  است:  معتقد  وی 

دررشد شخصیت کودک دارد.
کودکان متوقع در برابر والدین

رضایی با ذکر مثال هایی از رفتار کودکان ادامه داد: همه ما شاهد یک سری 
رفتارهای خاص از سوی کودک هستیم، آنها خواسته ها و انتظاراتی دارند به 
عنوان مثال برای به دست آوردن یک چیز به شدت گریه کرده یا پاهای خود را 
بر زمین می کوبند و اصرار دارند. والدین باید توجه داشته باشند اگر در مقابل 

چه  هر  والدین  و  نگیرد  صورت  مقاومتی  هیچ  کودک  چنینی  این  رفتارهای 
پیدا کرده  افزایش  توقعات کودک  دامنه  باعث می گردند  تسلیم شوند،  زودتر 
با  کرد:  توصیه  والدین  به  مورد  این  در  خانواده  روان شناس  متوقع تر شوند.  و 
قاطعیت تمام مقابل این نوع از خواسته کودک بایستند تا کودک از ابزار گریه 
یا پرتاب کردن اشیاء یا پای بر زمین کوبیدن برای رفع خواسته های درست یا 

اشتباه خود استفاده  نکند.
قاطعیت والدین واکنش منفی یا مثبت

قاطعیت والدین در چنین لحظاتی این پیام را به کودک می دهد که او یک 
کودکی نیست که به حال خود رها شده باشد و والدین در برابر خواسته های 
او مقاومتی نمی کنند.با قاطعیت والدین است که کودک می آموزد هر رفتاری 

موجب واکنش مثبت یا منفی از سوی والدین می شود.
رضایی با اشاره به اینکه باید مرز بین قاطعیت و بی اعتنایی به کودک از هم 
از کودک و رفتارهای  والدین مرز بین حمایت  اوقات  افزود: گاهی  جدا شود، 
قاطعانه، حمایت گری یا بی توجهی به کودک را فراموش می کنند و با هم دیگر 
در اتخاد یک روش تربیتی واحد توافق نداشته و با همدیگر هماهنگ و همسو 

نیستند.

پدر و مادرها با همدیگر هماهنگ باشند
با  برخورد  در  قاطعانه ای  رفتار  پدر  می شود  مشاهده  موارد  برخی  در   
حمایت گری  نقش  مادر  ولی  دارد  کودک  غیرمعقول  یا  معقول  خواسته های 
داشته و اصرار دارد پدر خواسته های کودک را اجابت کند و البته عکس این 

قضیه نیز صادق است.
بروز چنین رفتارهای ناهماهنگی ممکن است به سوءبرداشت ها و سوءتدبیرها 
از طرف کودک منجر شود و در نتیجه بهتر است پدر و مادرها ضمن داشتن 
قاطعیت و اقتدار بنا به تشخیص ضرورت ها رفتاری متعادل در برخورد با کودک 

داشته باشند.
تک فرزندی آفت تربیت صحیح کودکان

وی، معتقد است تک فرزندی آفت تربیت صحیح کودکان است.اگر والدین هم 
بخواهند در برابر کودک قاطعیت و مقاومت داشته باشند و در برابر خواسته ها 
و انتظارات او سر تسلیم و تعظیم فرود نیاورند، عرف حاکم برجامعه آنها را به 
سمتی سوق می دهد که ناخودآگاه هر چه از دل و زبان کودک بیرون می آید در 
اسرع وقت و بدون هیچ بهانه ای برایش فراهم می کنند و استداللشان این است 
که فرزند دیگری نداریم و برای همین تمام سرمایه گذاری ها روی همین یک 

فرزند خالصه می شود. رضایی ادامه داد: گاهی اوقات کودکان خواسته هایی 
دارند که متناسب با سن آنها نیست اگر والدین در برابر این نوع از خواسته های 
کودک مقاومت کنند، کودک یاد می گیرد مخالفت والدین با درخواست و نیاز 
والدین درخواست  اگر  و  و دالیل مختلف صورت می گیرد  به علل  بنا  کودک 
کودک را در شرایط زمانی و مکانی بهتر برای او انجام دهند، کودک می آموزد 
که هر آنچه والدین برایش در نظر گرفته اند بهتر است، بنابراین حس اعتماد 
کودک به والدین بیشتر می شود و کودک روی تصمیم ها و انتخاب های والدین 

خود عالقمندی بیشتری نشان می دهد.
برای  را  خود  مخالفت  دالیل  مفید  و  مختصر  والدین  است  بهتر  همچنین 

قاطعیت و انجام ندادن خواسته کودک با وی مطرح کنند.
وی با اشاره به برداشت های ذهنی کودک از والدین اظهار داشت: گاهی اوقات 
والدین تصور می کنند اگر در مقابل خواسته های کودک مقاومت کنند در ذهن 
کودک به یک پدر و مادر بی عاطفه تبدیل شده اند که کودک خود را دوست 
آن درگیر  با  را  والدین خود  است که  اشتباهی  تصور  این  ندارد در حالی که 
می کنند. روان شناس خانواده با بیان  اینکه انتخاب شیوه های تربیتی در برخورد 
با کودکان از سوی پدر و مادرها باید با هماهنگی همدیگر انجام شود، افزود: 
متاسفانه بسیاری از والدین وظیفه تربیت و برخورد با کودکان و نوجوانان را 
تنها وظیفه مادر می دانند و پدر را به عنوان تامین کننده مالی موظف می دانند 
در حالی که چنین موضوعی صحت ندارد، نداشتن الگوی واحد در روش تربیتی 

همسوی والدین با همدیگر نتیجه مطلوب و مساعدی به همراه ندارد.
به کودک  استقالل دادن  والدین در کنار  قاطعیت  این موضوع که  به  توجه 
می تواند اعتماد دو طرفه بین آنها را افزایش دهد، موجب می شود والدین کنترل 
نباید  البته  انجام دهند  نیز  بیشتری  اوضاع داشته و مراقبت های  بهتری روی 
فراموش کرد قاطعیت و جدی بودن والدین هم برای فرزندان خود به معنای 
تحکم و اعمال زور و ترس نیست بلکه به منزله کنترل و مدیریت والدین در 
با  احترام است. روان شناس خانواده  انضباط و  منزل و آموختن مباحث نظم، 
اشاره به رفتار والدین های والدین در مواجهه با کودکان ادامه داد: همه می دانیم 
و خیلی  نمی گیرد  را  فرزندی  و  مادر  و محبت  عاطفه  که هیچ چیزی جای  
وقت ها رابطه محبت آمیز مادر و پدر باعث می شود که آنها در برابر خواسته های 

کودک انعطاف پذیر شده و خیلی زود صحنه را خالی می کنند.
در واقع این والدین با نوع رفتار خود مسوولیت پذیری کودک را از بین برده و 
با ترحم نابجا و حمایت گری افراطی خود باعث می شوند کودک در شرایط زمانی 
و مکانی رفتار غیر قابل پیش بینی از خود بروز داده و باعث سرافکندگی والدین 

شوند.

   این روزها در اخبار، هشدارهای فراوانی درباره بیماری مهلک و کشنده تب کریمه 
کنگو از زبان مسئوالن در رسانه ها شنیده می شود. خوشبختانه و به رغم درگیری استان 
های همسایه کرمان به بیماری تب کریمه کنگو وضعیت این بیماری در استان کرمان سفید 
اعالم شده است اما اگر مردم توصیه ها و هشدارها را جدی نگیرند احتمال ابتال به این 

بیماری وجود دارد؛ آن هم بیماری ای که به راحتی جان می ستاند و.....

گزارش: مهدیه السادات 
میر مهدی حسینی

یادداشت های 

گاه و بی گاه

سئوال 
مثل  و  کرد  جمع  خود  دور  به  را  همه  افطار  از  بعد  پدربزرگ 
کلمه  چه  و گفت:  کرد  شروع  سئوال  یک  با  را  همیشه صحبت 
ای است که به زندگی معنی می دهد؟ اولین نفر پدر جواب داد و 
گفت محبت چون همه ما را دور هم جمع می کند. بعد از او عمو 
گفت: عشق برای اینکه طاقت دوری از یکدیگر را نداریم. من هم 
خواستم چیزی بگویم و گفتم ثروت به این دلیل که در صورت 
از من  بعد  پدربزرگ  نداریم.  ثروت دیگر هیچ کمبودی  داشتن 
گفت همه این موارد جزئی از زندگی است اما جواب سئوال من 
نیست. همهمه ای در جمع افتاد و هر کس نظری داد در این حین 

صدای مهربان مادربزرگ بلند شد و در جواب گفت: تندرستی.

به قلم محمد جواد 
ایرانمنش 
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داستان  اکران  از  ماه  یک  حدود  سینماپرس،  گزارش  به 
انیمیشن خاطره انگیز  این  »اسباب بازی های3« می گذرد و 
داشته  فروش  دالر  میلیارد  نیم  باالی  توانسته  حال  به  تا 
باشد. کودکانی که در سال ۱۹۹۴ میالدی با این انیمیشن 
می توانند  که  هستند  بزرگترانی  امروز  داشتند،  خاطره 
سینما  به  فیلم  این  تماشای  برای  کودکان شان  با  همراه 
بروند. داستان اسباب بازی جزء اولین انیمیشن هایی بود که 
کمپانی  آثار  خصوصا  و  بعدی  دو  کارهای  دوران  از  پس 
مخاطبان  شد  موفق  و  رفت  سینماها  پرده  روی  دیزنی، 
و  »برنارد  »سیندرال«،  »دامبو«،  کند.  جذب  را  بسیاری 
بیانکا« و بسیاری از انیمیشن های دو بعدی خاطره ساز در 
هالیوود پس از آغاز دهه ۹۰ میالدی رفته رفته جایشان را 
به فیلم هایی دادند که نرم افزارهای طراحی کامپیوتری در 
خلق آنها نقش اساسی داشتند. یکی از مهم ترین فیلم های 
گسترده  استقبال  که  بود  اسباب بازی  داستان  دوره  این 
برای  را  اهمیتش  هنوز  نشان می دهد  آن  از سری چهارم 

مخاطبانش حفظ کرده است.
پیکسار چگونه ساخته و پرداخته شد؟

پیکسار یکی از مجموعه های شرکت »لوکاس فیلم« بود و 
فعالیت هایی را در حوزه تولید سخت افزار و نرم افزار برای 
 ۱۹۸۶ سال  در  اینکه  تا  می داد  انجام  انیمیشن  ساخت 
میلیون  پنج  قیمت  به  لوکاس  جرج  از  را  آن  جابز  استیو 
و  شد  انتخاب  اسپانیایی  زبان  از  شرکت  نام  خرید.  دالر 
اولین  پیکسار  از یک دهه،  فیلمسازی. پس  یعنی  پیکسار 
به  اسباب بازی ها«  »داستان  نام  با  را  خود  بلند  انیمیشن 
تحولی  انیمیشن  این  ساخت.  والت دیزنی  شرکت  کمک 
با بودجه 3۰ میلیون دالری  برای پیکسار داشت و  بزرگ 
از  باشد.  داشته  فروش  دالر  میلیون   3۷۰ تقریبا  توانست 
اثر شد، می توان  این  ویژگی هایی که باعث شناخته شدن 
به صداپیشگی تام هنکس برای شخصیت اصلی آن نام برد. 
بهترین  دریافت جایزه های  نامزد  اسباب بازی ها«  »داستان 
فیلمنامه توسط آکادمی اسکار شد که برای اولین انیمیشن 

بلند این شرکت بهترین رویداد ممکن بود.
 چرا داستان اسباب بازی ها؟

لستر  توسط جان  بار  اولین  اسباب بازی ها«  »داستان  ایده 
شد  مطرح  است،  معروف  جدید  عصر  دیزنی  والت  به  که 
با یکدیگر  بارزترین ویژگی هایش تلفیق دو دنیا  از  و یکی 
یا  آدم ها  واقعی  دنیای  و  اسباب بازی ها  دنیای خیالی  بود؛ 
کنار  در  که  اسباب بازی هایی  زندگی  ساده تر،  عبارتی  به 
کوتاه  داستان  با  انیمیشن  این  می کنند.  زندگی  انسان ها 
۱۱۰ دقیقه ای خود موفق به جذب مخاطبان بسیاری شد؛ 
سعی  زیاد،  ادعای  و  حرف  هیچ گونه  بدون  که  انیمیشنی 
معرفی  قصد  تنها  و  کند  سرگرم  را  مخاطبش  می کرد 
انیمیشن  داستان  داشت.  به کودکان  را  دنیای جدید  یک 
برایش  که  حوادثی  و  است  پسربچه  یک  زندگی  مورد  در 
نگاه  در  ایده  می دهد.  رخ  خانه  اسباب کشی  حین  در 
توانسته  سادگی،  عین  در  اما  کوچک،  و  است  ساده  اول 

حرف های جالبی را به مخاطبانش بزند.   دهه ۹۰ زمانی 
بود برای گذار از دوران کالسیک سینما؛ از این رو »داستان 
با  هالیوود  دوران سنتی تر  تقابل  از  روایتی  اسباب بازی ها« 
دوره پس از آن بود که برای مخاطبان نسل جدید نمایش 
داده می شد. این انیمیشن شخصیتی گاوچران می سازد که 
نشانه ای از دوران کالسیک سینمای آمریکاست و رفتارش 
بیانگر شیوه های سنتی آن دوره به حساب می آید؛ اما برای 
عصر جدید یک آدم فضایی وارد قصه می شود؛ شخصیتی به 
اسم باز الیتیر که از آسمان آمده و قصد ایجاد یک تحول 
در میان دارودسته گاوچران دارد و می خواهد دیدگاه آنان 
از دست دادن جایگاه  به روزرسانی کند. گاوچران ترس  را 
خودش در میان دیگران را دارد. از این رو مدام در حال پس 
زدن این دیدگاه جدید است و حتی نمی گذارد دیگران هم 
آن را قبول کنند. درنهایت گاوچران درمی یابد که جریان 
قصد  فقط  بلکه  بزند،  آسیبی  او  به  که  نیست  قرار  تجدد 
درنهایت  سازد.  فراهم  آنان  برای  را  جدیدی  راه های  دارد 
پیشرفت  برای  و  می شوند  متحد  هم  با  مدرن  و  کالسیک 

بیشتر و زندگی بهتر خود تالش می کنند.
 سیاست سریالی شدن این انیمیشن چیست؟

جذب  برای  سینمایی  فیلم های  شدن  سریالی  صنعت 
مالی شرکت های  پایه های  کردن  و محکم  بیشتر  مخاطب 
سازنده از ابتدای تاریخ سینما وجود داشته است. زمانی که 
داستانی موفق از آب دربیاید، سازندگان به این فکر می افتند 
درنهایت  و  بیشتر  فروش  به  آن  دنباله های  ساخت  با  که 
یک  موفقیت  معموال  نه تنها  یابند.  دست  بیشتر  مخاطب 
فیلم باعث خواهد شد سری های بعدی آن هم فروش خوبی 
مجبور  مخاطب  اوقات  از  خیلی  حتی  بلکه  باشند،  داشته 
می شود برای دیدن قسمت سوم یک فیلم، قسمت اول و 
دوم آن را هم ببیند. اما در اکثر مواقع نسخه ادامه دار یک 
مجموعه، به اندازه اولین داستانش خوب نیست. »داستان 
اسباب بازی های ۲« در سال ۱۹۹۹ ساخته شد و با بودجه 
۹۰ میلیون دالری توانست نیم میلیارد دالر بفروشد. اما این 
قسمت شامل هیچ قصه خطی مناسبی برای یک انیمیشن 
نبود و هیچ گاه نتوانست جایگاهی محبوب به اندازه قسمت 
اول آن پیدا کند. »داستان اسباب بازی های ۲« شاید فروش 
قسمت  اما  باشد،  داشته  اولش  سری  به  نسبت  بیشتری 
ویژگی های  از  بود.  مانده  باقی  محبوب تر  همچنان  قبلی 
اول  این است که در قسمت  انیمیشن  این  سریالی کردن 
زندگی  ساختن  و  متفاوت  عروسک های  معرفی  با  بیشتر 
قصه  این  به  مولفه عشق  دوم،  در قسمت  بود،  آنها همراه 
از قبل شد  این اسباب بازی ها بزرگ تر  اضافه شد و دنیای 
آدم  دوم  قسمت  در  سخت تر.  هم  آنها  ماجراجویی های  و 
فضایی داستان وارد گذشته خود شد، بیشتر در چشم قرار 
گرفت و کشمکش های خارجی آن با دنیای خودش تکوین 
پیدا کرد. در این میان شاهد حضور عروسک های جدید هم 
بودیم، چراکه اگر یک اثر قرار است ادامه داشته باشد، باید 
بر تعداد شخصیت هایش اضافه کند که قصه خسته کننده 
نشود. اینجا هم یک دختر گاوچران که مکمل وودی است 
و همچنین یک اسب که در کنار او قرار داده شده، به کار 
اضافه می شود. با اینها گذشته شخصیت وودی هم معرفی 

با  می شود و می توان گفت نسبت بین سازنده اسباب بازی 
خود اسباب بازی در این قسمت کامل شده است. کشمکش 
با  گاوچران  به  مربوط  که  سری  این  دوم  قسمت  در  دوم 
دنیای بیرون بود هم به تکامل رسید. پس از قسمت اول 
که کشمکش های درونی شخصیت ها شکل گرفته بود، در 
قسمت دوم به کشمکش های بیرونی پرداخته شد و همین 
و  تداوم  برای  پیکسار  برنامه ریزی های  از  یکی  صورت  به 

تکراری نشدن مجموعه هایش درآمد.
 چرا داستان اسباب بازی ۳ یک میلیارد دالر فروش داشت؟

سال ۲۰۱۰ و بعد از آنکه دیگر دیزنی توانسته بود پیکسار 
با همکاری شرکت  بکند،  زیرمجموعه های خودش  را جزء 
دریم ورکس یک انیمیشن سه بعدی را در قالب تکنولوژی 

آیمکس برای مخاطبان خود عرضه کرد.
این انیمیشن فروش باالیی داشت و از عوامل فروش زیاد آن 
می توان به نوستالژی  قسمت های قبل اشاره کرد. بعد از ۱۰ 
سال که از آخرین قصه داستان اسباب بازی ها می گذشت، 
توجه  توانست  لستر  به جان  ارائه طرحی  با  آرندت  مایکل 
جلب  مجموعه  این  از  قسمت  سومین  ساخت  برای  را  او 
کند. داستان سوم از دنیای اسباب بازی ها، تبدیل به یکی 
جوایزی  و  شد  مجموعه  این  قسمت های  موفق ترین  از 
از  اسکار  در  را  بهترین موسیقی  و  انیمیشن  بهترین  چون 
با بودجه ۲۰۰ میلیون  توانست  آن خود کرد؛ قسمتی که 

یابد. قصه  میلیارد دالر دست  باالی یک  به فروش  دالری 
فراموشی پیش می رود و  از  این قسمت حول محور ترس 
می پردازد.  هم  باطن  و  ظاهر  تفاوت  به  فراموشی،  از  غیر 
همان گونه  می رفتند.  پیش  یکدیگر  موازی  مساله  دو  این 
که شخصیت پسرکی به نام اندی که صاحب اسباب بازی ها 
آن  مخاطبان  واقعیت  در  می شود،  بزرگ  مرور  به  است، 
روی  حاال  و  شده اند  بزرگ  هم  مجموعه  این  از  قسمت 

صحبت اصلی این قسمت با آنهاست.
را  نامحسوسی، خودش  به شکل  اسباب بازی 3«  »داستان 
به سمت  و  قرار می دهد  هم  هالیوود  تازه  تب  تاثیر  تحت 

دیدگاه فمنیسمی پیش می رود.
 قسمت جدید چگونه ارائه شد؟

 ۲۰۱۹ سال  در  اسباب بازی ها«  »داستان  جدید  قسمت 
به  توانسته  اکران  هفته  چهار  از  بعد  اکنون  و  شد  اکران 
قسمت  این  در  یابد.  دست  دالری  میلیون   ۷۰۰ فروش 
و  کرد  مشاهده  می توان  صداپیشگان  در  جدیدی  نام های 
از جمله آنها می شود به کیانو ریوز و جردن بیل اشاره کرد 
که هر دو از ستاره های بازیگری سینمای هالیوود به شمار 
می روند و متاسفانه نام یکی از صداپیشگان به دلیل مرگش 
آقای  صداپیشه  نیست.  بین  این  در  دیگر  سال ۲۰۱۷  در 
و  کارگردان  ولی  ندارد،  دیگر حضور  اینکه  با  سیب زمینی 
از  که  کرده اند  طراحی  را  قسمت  این  طوری  نویسنده 

و  کرده  استفاده  پیشین  قسمت های  در  او  قبلی  صداهای 
همچنان او در این قسمت حضور داشته باشد. این انیمیشن 
توانسته  تاکنون  و  بوده  همراه  منتقدان  مثبت  واکنش  با 
مخاطبانش را راضی نگه دارد. داستان این قسمت مربوط 
می شود به چهار سال پس از وقایع قسمت قبلی که البته 
پیش  اسباب بازی ها  برای  جدید  صاحب  یک  با  بار  این 
می رود. این بار یک شخصیت جدید به نام فورکی وارد قصه 
میان  این  در  قاشق.  یا  است  نمی داند چنگال  که  می شود 
دیگران به او کمک می کنند تا بتواند یک اسباب بازی باشد. 
این قسمت، بحران شناخت خود را مطرح می کند و نحوه 
با آن و کمک برای آنکه خود را باور کنی و  مواجه شدن 
در این راه دیگران هم به تو کمک خواهند کرد. در بخشی 
که  می کند  برخورد  جدید  شخصیتی  با  وودی  هم  کار  از 
دیدگاهی جدید را در مورد اسباب بازی بودن به او می دهد.

آینده پیکسار در مورد این انیمیشن چگونه است؟
پیکسار اعالم کرده این انیمیشن آخرین قسمت خواهد بود، 
ولی به احتمال خیلی کم امکان ساختن قسمت بعدی هم 
وجود دارد. در عوض خبر قطعی ساخت یک مینی سریال 
در مورد شخصیت جدید قسمت چهارم که فورکی است را 
داده که یکی از چندین اسپین اف های این انیمیشن است 
و قرار است به زودی هرکدام از شخصیت های این انیمیشن 

یک فیلم جدا برای خود داشته باشند.

چرا داستان اسباب بازی ۳ یک میلیارد دالر فروش داشت؟

سالها پیش، اواسط دهه پنجاه، برنامه ی مستندی از تلویزیون پخش می شد 
با عنوان: راز بقا. مستندی که هنرمندانه اشاره به راز بقای جانوران داشت و 
نحوه زیست آنها، بی آن که به انسان بپردازد: این موجود پیچیده با بی نهایت 
الیه های ظاهری و باطنی. به راستی راز بقای او در چه چیز یا چه چیزهایی 

خالصه می شود؟!
سوالی رمز آلود با پاسخ هایی منطبق، مشابه، متفاوت و گاه متناقض از جانب 
بنیان گذاران نحله های بشری، آموزه های مکاتب  اندیشمندان، دانشمندان، 
از  نظر  رای صرف  سایر صاحبان  و  هنرمندان  فیلسوفان،  عرفانی،  و  آسمانی 
مرور، تفسیر و پیامدهای پاسخ های فوق که در این گنجایش قرار نمی گیرد، 
باید دید که راز بقای انسان ها براساس دیدگاه ها و نیازهایشان در چیست؟! 

ما جزء کدام دسته ایم؟
- او به عنوان یک لمپن سیاسی راز بقای خود را در قلع و قمع معارضین و 
محاربین به هر شیوه و یا در حالتی متعادل تر در سرکوب مخالفین و رقیبان با 

ترفندها و طرقی متعدد مثل تبلیغات رسانه ای می داند.
- او به عنوان یک متفکر سیاسی راز بقای خود را در شنیدن مطلوب صدای 
مخالف و سعی در ایجاد بستری مناسب برای جلب نظر وی به جانب موافق و 

همسویی با خط و مشی خویشتن میداند.
- او در جایگاه یک متفکر منطقی راز بقای خود را در کشف علت مساله و یافتن 

راه حلی درست و خردمندانه می داند.
را در رعایت کامل اصول  بقای خود  راز  او در جایگاه یک متفکر اخالقی   -

اخالق و انسانی دانسته و رفتارهای خویش را بر این اساس بنا می نهد.
- او در جایگاه یک متفکر دینی راز بقای خود را در انجام فرامین و آداب و 

مناسب مذهبی، ترک مناهی با محوریت رضایت مندی خدا می داند.
- او در جایگاه یک متفکر متعصب دینی راز بقای خود را در انجام ظاهری 
و بی چون و چرای فرامین و آداب و مناسب مذهبی، ترک ظاهری مناهی با 

محوریت وظیفه و عادت و در قالب ترس از خدا می داند.
- او در جایگاه یک متفکر عرفانی راز بقای خود را در امور تفکیک ناپذیر زیر 
می داند: زندگی در لحظه حال و سپری کردن این لحظه با عشق، شادی و 
رضایت درونی ... و همه چیز و همه کس و همه رویدادها را از آن خدا دانستن 

و اینها را در آیینه ی خدا دیدن.
- او با عنوان یک متفکر اجتماعی راز بقای خود را در زندگی در جامعه ای 

سالم، رشد یافته و مترقی می داند. 
- او در جایگاه یک لمپن اجتماعی راز بقای خود را در رفاه مطلق خویش می 
داند بدون توجه به حقوق و خواسته های دیگران و در صورت لزوم تصاحب 

این حقوق و خواسته ها در راستای نیازها و خوشی هایش
- او در جایگاه یک عامی بی مسئولیت راز بقای خود را در استفاده رایگان از 

حاصل دسترنج و زحمات »غیر« می داند.
- او در جایگاه یک عامی بی اخالق راز بقای خود را در استفاده تصاحبی از 
حاصل دسترنج و زحمات »غیر« و حتی گاه آسیب زدن و تعدی به حقوق آنها 

می داند.
- او در جایگاه یک عامی بی فرهنگ راز بقای خود را در سوء استفاده از انواع 

و اقسام موهبت ها می داند.

- او در جایگاه یک عامی با مسئولیت راز بقای خود را در تکیه کردن به قوای 
همه جانبه خویشتن می داند.

- او در جایگاه یک متعصب اجتماعی راز بقای خود رادر رعایت اصول عرفی 
جامعه و مجموعه قوانین و باید و نبایدهای آن می داند.

و  صحیح  استفاده  رادر  خود  بقای  راز  بااخالق  عامی  یک  جایگاه  در  او   -
شکرگزارانه از مواهب طبیعی و غیرطبیعی می داند.

- او در جایگاه یک عامی با فرهنگ راز بقای خود را در روزمرگی های مودبانه 
و منظم می داند.

- او در جایگاه یک تحصیلکرده بی اخالق راز بقای خود را در استفاده و سوء 
استفاده مرموزانه و زیرکانه از همه مواهب و دسترنج های سایرین می داند.

گیری  بهره  در  را  خود  بقای  راز  اخالق  با  تحصیلکرده  یک  جایگاه  در  او   -
قانونمندانه و منصفانه از کلیه حقوق خویشتن می داند.

- او در جایگاه یک تحصیلکرده بافرهنگ راز بقای خود را در ارتقای سطح 
علمی و فکری خویشتن می داند.

- او در جایگاه یک تحصیلکرده بی فرهنگ راز بقای خود را در فخرفروشی و 
محوریت قرار دادن خویش می داند.

- او در جایگاه یک تحصیلکرده با مسئولیت راز بقای خود را در انجام صحیح 
وظایف محوله می داند.

انجام  در  را  خود  بقای  راز  مسئولیت  بی  تحصیلکرده  یک  جایگاه  در  او   -
غیرمسئوالنه وظایف محوله می داند.

حال بیایید خودمان را طبقه بندی کنیم تا ببینیم راز بقای ما در چیست؟ به 
عبارتی در کدام ردیف یا ردیف ها قرار می گیریم؟پس باید برخی ویژگی ها را 

مدنظر قرار دهیم تا جایگاه و عنوان مان را بیابیم: 
1( در چه خانواده ای رشد کرده ایم: الف( فقیر یا غنی از حیث اقتصادی 

ب( فقیر یا غنی از حیث فرهنگی 
ج( فقیر یا غنی از حیث اخالقی و روانی 

د( پیشینه خانواده 
2( در چه جامعه ای به ثمر نشسته ایم: الف( آزاد یا بسته. ب( پیشرفت یا عقب 
مانده یا در حال گذار. ج( سنتی یا مدرن یا پسامدرن یا ترکیبی ناموزون و آسیب 
زا از سه مورد اخیر و یا تلفیقی هماهنگ، منطقی و مفید از این سه. د( قانون 
مند یا قانون گریز. هـ( شعار مدار یا شعور محور و( اخالقی یا غیراخالقی ز(

پیشنیه جامعه 
3( خصوصیات فردی مان چیست؟ الف( میزان استفاده از قوه تفکر، تعلق و تدبر 
در مواجهه با مسائل زندگی ب( چگونگی نگرش، دیدگاه ها، باورها، سالیق و 
نیازها. ج( قدرت اراده . د( قدرت غرایز و خواهش های نفسانی. و( استعدادها، 

مهارت ها و توانایی ها 
4( جوامع کوچک چه تاثیراتی بر ما گذاشته و چه دیدگاه ها و افکاری را به ما 
داده اند؟ مدرسه، همساالن، دوستان، اقوام، همسایه ها، همکاران، هم محله 

ای ها، هم شهری ها یا هم روستایی ها و ...
5( تحت تاثیر چه نوع حکومت سیاسی بوده ایم: دینی، کمونیستی، جمهوری، 

دموکراسی، استبدادی، دیکتاتوری و ...
این عوامل و سایر موارد مشابه گام های موثری هستند در راستای خودشناسی 
و کشف راز بقای خودمان و سرانجام یافتن رمز آن راز در جهت اقدام برای 
تغییر خویشتن. آیا با این ارزیابی خودمان را در یک جایگاه می بینیم، مثال: 
متعصب اجتماعی یا متفکر اخالقی یا عامی بی مسئولیت .... شاید هم در چند 
ردیف تعریف شویم: تحصیل کرده با اخالق، تحصیل کرده بافرهنگ، تحصیل 
کرده با مسئولیت و متفکر منطقی، که معموال افراد با چند عنوان شناخته می 

شوند! 

نوشتاری درباب ارزیابی خود و دیگران ؛       راز بقا 
به قلم سیده فریبا 

روح االمینی 

اهدای خون سالم، اهدای زندگی 
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سهامی  شرکت  گستر  آسیا  پرداز  ندا  شرکت  تغییرات  آگهی 
خاص به شماره ثبت 13322 و شناسه ملی 14004212116 

 1398/01/24 مورخ  العاده  فوق  عمومی  مجمع  صورتجلسه  استناد  به 
مبلغ  به  ریال   626000000 مبلغ  از  شرکت  سرمایه   -  : شد  اتخاذ  ذیل  تصمیمات 
آورده  محل  از  عادی  بانام  ریالی  371 سهم 6260000  به  منقسم  ریال   2322460000
نقدی با ارائه گواهی بانک ملت به شماره 24-45245 مورخ 1398/01/24 افزایش یافت 
و در نتیجه ماده مربوطه در اساسنامه اصالح شد. اداره کل ثبت اسناد و امالک استان 

کرمان اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری کرمان )522996(

سهامی  شرکت  گستر  آسیا  پرداز  ندا  شرکت  تغییرات  آگهی 
خاص به شماره ثبت 13322 و شناسه ملی 14004212116

ذیل  تصمیمات   1398/01/23 مورخ  مدیره  هیئت  صورتجلسه  استناد  به   
هیات  رئیس  سمت  به   2992582220 کدملی  با  دهقانی  جالل  آقای   -1  : شد  اتخاذ 
مدیره - آقای حامد زندوکیلی قناتغستانی با کدملی 2993879715 به سمت نایب رئیس 
هیات مدیره - آقای رضا گهرگزی با کدملی 2991657219 به سمت مدیرعامل و عضو 
هیات مدیره 2- تعیین دارندگان حق امضا کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت 
از قبیل، چک، سفته، بروات، قراردادها و عقود اسالمی و کلیه اوراق عادی و اداری 
با امضای رئیس هیات مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. اداره کل ثبت اسناد 

و امالک استان کرمان اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری کرمان )522998(

شرکت  کریمان  جنوب  یاقوت  بردیا  شرکت  تغییرات  آگهی 
سهامی خاص به شماره ثبت 13846 و شناسه ملی 14005185110 
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1398/03/11 -محل 
شرکت در واحد ثبتی کرمان به آدرس استان کرمان ، شهر کرمان، خواجوی کرمانی 
، کوچه شرقی 6 ، کوچه جنوبی 4 ، پالک 14 ، ساختمان نشاط ، طبقه همکف ، واحد 
فوق اصالح  بشرح  اساسنامه  در  مربوطه  ماده  و  یافت  تغییر  2 کدپستی 7613646694 
گردید. اداره کل ثبت اسناد و امالک استان کرمان اداره ثبت شرکت ها و موسسات 

غیرتجاری کرمان )523165(

سهامی  شرکت  کارمانیا  هدف  فائزه  شرکت  تغییرات  آگهی 
خاص به شماره ثبت 9424 و شناسه ملی 10630152018 

 1398/02/19 مورخ  سالیانه  عادی  عمومی  مجمع  صورتجلسه  استناد  به 
الف-اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل برای مدت 2 سال انتخاب گردیدند: خانم فرزانه 
السادات موسوی شهابی باکدملی 2980509140 خانم فرانک موسوی شهابی باکدملی 
2980334383 آقای سید جمال الدین موسوی شهابی با کدملی 3130813586 ب-خانم 
فائزه دالوری با کد ملی 3130812407 بسمت بازرس اصلی و آقای سیدحسام الدین 
موسوی شهابی با کد ملی 3120421871 بسمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال 
مالی انتخاب گردیدند. ج- روزنامه کثیراالنتشار کرمان امروز جهت درج آگهی های 
شرکت انتخاب گردید. اداره کل ثبت اسناد و امالک استان کرمان اداره ثبت شرکت 

ها و موسسات غیرتجاری کرمان )525735(

آگهی تغییرات شرکت نوین سازه هزار شرکت سهامی خاص به 
شماره ثبت 4191 و شناسه ملی 10630116125 

الف-تعیین سمت  مورخ 1398/02/24  مدیره  هیئت  استناد صورتجلسه  به 
مدیران : آقای مجید کمالی به شماره ملی 2991542462 به سمت رئیس هیئت مدیره 
آقای حمیدرضا جزینی زاده به شماره ملی 3110690365 به سمت نایب رئیس هیئت 
مدیره آقای سیروس سالجقه به شماره ملی 2992089893 به سمت مدیرعامل و عضو 
هیئت مدیره ب-کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهد آور شرکت از قبیل چک ، سفته ، 
بروات ، قراردادها و عقود اسالمی با امضا مدیرعامل وامضا رئیس هیئت مدیره همراه 
با مهر شرکت و اوراق عادی با امضا مدیرعامل یا رئیس هیئت مدیره معتبر می باشد. 
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان کرمان اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری 

کرمان )528454(

پارسیان  راشا صنعت سریر  مسئولیت محدود  با  تاسیس شرکت 
درتاریخ 1398/04/04 به شماره ثبت 16126

گردیده  دفاترتکمیل  ذیل  امضا  و  ثبت   14008421488 ملی  شناسه  به   
که خالصه آن به شرح زیر جهت اطالع عموم آگهی میگردد. موضوع فعالیت :کلیه 
بسته  فراوری,  پخش,  توزیع,  تولید,  خدماتی.  فعالیتهای  بازرگانی,کلیه  های  فعالیت 
بندیی, انجام کلیه امور مربوط به صادرات و واردات, انواع ماشین آالت معدنی، ماشین 
آالت راه سازی، ماشین آالت سد سازی، ماشین آالت دریایی، ماشین آالت هوایی، 
و  دریایی  از  اعم  سنگین  فوق  و  سنگین  نقلیه  قطعات  و  وسایل  کلیه  و  خدمات  ارائه 
استفاده در کارخانجات، معادن، هوایی و دریایی،  الکترونیکی جهت  هوایی، قطعات 
مواد شیمیایی اعم از پتروشیمی و کشاورزی، سموم آفات، انواع قطعات کارخانجات و 
کلیه متعلقات و تجهیزات، انواع فلزات ،قطعات مورد نیاز کارخانه ها و تمامی خطوط 
تولید، قطعات معدنی، واردات و صادرات و تولید و توزیع انواع قطعات و لوازم یدکی 
خودروهای سواری و سنگین و کامیون و مینی بوس و اتوبوس و تریلر و همانند انها، 
کلیه فعالیت های بازرگانی مربوط به مواد غذایی, صادرات و واردات خوراکی, سیفی 
جات و میوه جات و خشکبار, محصوالت آرایشی و بهداشتی، تجهیزات و کاالهای 
اجرا  و  نظارت  طراحی.  سازی.  راه  و  راه  ابنیه.  و  ساختمانی  فعالیتهای  کلیه  پزشکی، 
فعالیتهای معدنی  برداری. کلیه  نقشه  نقشه کشی و  فعالیتهای معماری.  و مشاوره. کلیه 
بازاریابی  و معدن. کلیه فعالیتهای کشاورزی و دامداری. کلیه فعالیتهای کامپیوتری و 
غیرهرمی و غیر شبکه ای. کلیه فعالیتهای تاسیساتی و پیمانکاری. هرگونه فعالیت مالی 
در جهت پیشبرد اهداف شرکت،. کلیه فعالیتهای خدماتی و بازرگانی. خرید و فروش, 
قرارداد  عقد  نمایندگی,  اعطای  و  اخذ  بازرگانی,  کارت  اخذ  واردات,  و  صادرات 
قانون   1 تبصره  و   17 ماده  وفق  استعالم  و  مزایده  مناقصه,  قالب  در  دولتی  نهادهای  با 
مدیریت خدمات کشوری درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهای الزم از مراجع ذیربط 
مدت فعالیت : از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی : استان کرمان ، شهرستان 
کرمان ، بخش مرکزی ، شهر کرمان، شهرک جهاد ، کوچه شرقی 1 ، کوچه جمهوری 
67 ، پالک 0 ، طبقه همکف کدپستی 7618478876 سرمایه شخصیت حقوقی عبارت 
است از مبلغ 1000000 ریال نقدی میزان سهم الشرکه هر یک از شرکا آقای محمدرضا 
خیری مقدم به شماره ملی 2992940186 دارنده 990000 ریال سهم الشرکه آقای میالد 
خیری مقدم به شماره ملی 2993709186 دارنده 10000 ریال سهم الشرکه اعضا هیئت 
مدیره آقای محمدرضا خیری مقدم به شماره ملی 2992940186و به سمت مدیرعامل 
به مدت نامحدود و به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت نامحدود آقای میالد خیری 
مقدم به شماره ملی 2993709186و به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت نامحدود 

چک  قبیل  از  شرکت  آور  تعهد  و  بهادار  اسناد  و  اوراق  کلیه   : امضا  حق  دارندگان 
اداری  و  عادی  های  نامه  کلیه  همچنین  و  اسالمی  عقود  قراردادها،   ، بروات   ، سفته   ،
 : اختیارات مدیر عامل  باشد.  معتبر می  با مهر شرکت  منفرد مدیرعامل همراه  باامضاء 
طبق اساسنامه روزنامه کثیر االنتشار کرمان امروز جهت درج آگهی های شرکت تعیین 
باشد.  نمی  فعالیت  پروانه  اخذ و صدور  منزله  به  فعالیت مذکور  ثبت موضوع  گردید. 
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان کرمان اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری 

کرمان )528457(

سهامی  شرکت  کارمانیا  هدف  فائزه  شرکت  تغییرات  آگهی 
خاص به شماره ثبت 9424 و شناسه ملی 10630152018

 1398/02/19 مورخ  العاده  فوق  عمومی  مجمع  صورتجلسه  استناد  به   
از  اعم  ابنیه  و  ها  ساختمان  ساخت  به  مربوط  پیمانکاری  امور  دربرگیرنده  الف- 
امور  نظایرآن  و  ها  گلخانه  صنعتی  های  ساختمان  فلزی  و  چوبی،آجری،سنگی،بتنی 
پیمانکاری مربوط به تاسیسات و تجهیزات نفت و گاز و راه و باند به موضوع فعالیت 
انجام  قانونی  ضرورت  صورت  در  گردید  اصالح  اساسنامه  در  مربوطه  ماده  و  الحاق 
موضوعات فعالیت پس از اخذ مجوز های الزم ) ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله 
اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد( ب- تعداد اعضاء هیئت مدیره به 3 تا 5 نفر تغییر 
یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصالح گردید. ج-تعداد سهام وثیقه مدیران یک سهم 
تعیین گردید و ماده مربوطه در اساسنامه اصالح گردید. اداره کل ثبت اسناد و امالک 

استان کرمان اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری کرمان )528466(

سهامی  شرکت  هدف  فائز  خدماتی  شرکت  تغییرات  آگهی 
خاص به شماره ثبت 9424 و شناسه ملی 10630152018 

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1398/02/19 - نام 
شرکت به » فائزه هدف کارمانیا » تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصالح گردید. 
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان کرمان اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری 

کرمان )528467(

سهامی  شرکت  کارمانیا  هدف  فائزه  شرکت  تغییرات  آگهی 
خاص به شماره ثبت 9424 و شناسه ملی 10630152018

 به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1398/02/19 الف-تعیین سمت مدیران : خانم 
فرزانه السادات موسوی شهابی با کد ملی 2980509140 به سمت رئیس هیئت مدیره 
آقای سید جمال الدین موسوی شهابی با کدملی 3130813586 به سمت نایب رئیس 
هیئت مدیره خانم فرانک موسوی شهابی با کد ملی 2980334383 به سمت عضو هیئت 
مدیره و مدیرعامل ب-کلیه اسناد و اوراق بهادار و بانکی با امضای مدیرعامل یا رئیس 
هیات مدیره و مهر شرکت معتبر و سایر مکاتبات و اوراق عادی با امضای مدیرعامل یا 
رئیس هیات مدیره و مهر شرکت معتبر می باشد. اداره کل ثبت اسناد و امالک استان 

کرمان اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری کرمان )528468(

آگهی تغییرات شرکت خدمات مهندسی آب و خاک گهر آب 
جنوب شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 441 و شناسه ملی 

 10630042152
 : شد  اتخاذ  ذیل  تصمیمات   1398/02/25 مورخ  مدیره  هیئت  صورتجلسه  استناد  به 
به   3160973530 کدملی  با  بهبودی  مهدی  آقای   - مدیره:  هیئت  اعضای  الف:سمت 
سمت رئیس هیئت مدیره و مدیر عامل - آقای محمد بهبودی با کدملی 3161118235 
به   3150167647 کدملی  با  تاجیک  زینب  خانم  مدیره-  هیئت  رئیس  نائب  سمت  به 
بانکی و  بهادار و  انتخاب گردیدند . ب:کلیه اسناد و اوراق  سمت عضو هیئت مدیره 
سایر مکاتبات و اوراق عادی و اداری با امضای مدیرعامل آقای مهدی بهبودی و مهر 
شرکت معتبر می باشد. اداره کل ثبت اسناد و امالک استان کرمان مرجع ثبت شرکت 

ها و موسسات غیرتجاری کهنوج )528503(

آگهی تغییرات شرکت خدمات مهندسی آب و خاک گهر آب 
جنوب شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 441 و شناسه ملی 

 10630042152
 1398/02/25 مورخ  العاده  فوق  بطور  عادی  عمومی  مجمع  صورتجلسه  استناد  به 
بسمت  با کدملی 3161129709  تاجیک  راضیه  خانم   1-  : اتخاذ شد  ذیل  تصمیمات 
علی  بازرس  بسمت   3160812499 کدملی  با  تاجیک  علیرضا  آقای  و  اصلی  بازرس 
البدل بمدت یکسال انتخاب گردیدند. 2- اعضای هیئت مدیره بشرح ذیل برای مدت 
دو سال انتخاب گردیدند: آقای مهدی بهبودی با کدملی 3160973530 و خانم زینب 
تاجیک با کدملی 3150167647 و آقای محمد بهبودی با کدملی 3161118235 -3 
روزنامه کثیراالنتشار کرمان امروز جهت درج آگهی های شرکت انتخاب گردید. اداره 
غیرتجاری  و موسسات  ها  ثبت شرکت  استان کرمان مرجع  امالک  و  اسناد  ثبت  کل 

کهنوج )528505(

آگهی تغییرات شرکت مهندسی و توسعه معادن عقیق جنوب 
کرمان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 2505 و شناسه ملی 

 14003099807
ذیل  تصمیمات   1398/03/28 مورخ  العاده  فوق  عمومی  مجمع  صورتجلسه  استناد  به 
و  ارسال  و  خدماتی  امور  کلیه  انجام  شرکت  فعالیت  موضوعات  به   -1  : شد  اتخاذ 
صورت  گردید.در  اصالح  اساسنامه  مربوطه  ماده  و  گردید  الحاق  مرسوالت  دریافت 
ضرورت قانونی انجام موضوعات فعالیت پس از اخذ مجوز های الزم ) ثبت موضوع 
فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد.( 2- هر یک از مدیران 
باید در مدت مدیریت خود مالک حداقل 1 سهم از سهام شرکت بوده و ورقه سهم 
مزبور را به عنوان وثیقه و تضمین خساراتی که ممکن است از تصمیمات مدیران منفردا 
و یا مشترکا بر شرکت وارد شود و به صندوق شرکت بسپارد. وثیقه بودن و ورقه سهام 
مانع استفاده مدیر از حقوق ناشیه از آن از قبیل حق رای و دریافت سود نمی باشد، ولی 
نکرده سهم  دریافت  از شرکت  را  دوره تصدی خود  مفاصا حساب  مدیر  مادامی که 
مذکور به عنوان وثیقه در صندوق شرکت باقی خواهد ماند و ماده33 اساسنامه اصالح 
گردید. اداره کل ثبت اسناد و امالک استان کرمان مرجع ثبت شرکت ها و موسسات 

غیرتجاری جیرفت )531427(

تغییرات شرکت صالح پسته مشرق آریا شرکت سهامی  آگهی 
خاص به شماره ثبت 234 و شناسه ملی 14008211535 

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1398/03/13 انتقال شرکت صالح 
ثبت  اداره  ثبت 234 در  بشماره  تاریخ 28/3/98  پسته مشرق آریا )سهامی خاص( در 

دفاتر تکمیل  امضاء ذیل  ثبت و  به شناسه ملی 14008211535  انار  ثبت  شرکت های 
موجب  به  گردید که خالصه آن بشرح زیر جهت اطالع عموم آگهی میگردد. 
آگهی شماره 139830419585001119 مورخ 98/3/23 اداره ثبت شرکتها و موسسات 
غیر تجاری کرمان و مستند صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 98/3/13 مرکز 
اصلی شرکت به نشانی شهرستان انار ، بخش انار ، شهر انار، کشاورز ، کوچه فرعی 6 ، 
کوچه فرعی 3 ، پالک 0 ، طبقه همکف کدپستی 7741635153 نتقال یافت و در اداره 
ثبت شرکت های ثبت انار تحت شماره 234 به ثبت رسیده است. اداره کل ثبت اسناد و 

امالک استان کرمان مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری انار )531428(

رابر  بار  بایگان  نقل  و  حمل  خاص  سهامی  شرکت  تاسیس 
درتاریخ 1398/04/11 به شماره ثبت 1737 

به شناسه ملی 14008435695 ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که 
خالصه آن به شرح زیر جهت اطالع عموم آگهی میگردد. موضوع فعالیت :انجام امور 
حمل و نقل داخلی کاال از مبداء شهرستان رابر به سایر نقاط کشور و همچنین ایجاد 
و  راهداری  سازمان  از  قبلی  و  کتبی  موافقت  کسب  با  نمایندگی  یا  و  شعب  هرگونه 
به مدت  ثبت  تاریخ  از   : فعالیت  باشد مدت  پذیر  امکان  ای کشور  نقل جاده  و  حمل 
نامحدود مرکز اصلی : استان کرمان ، شهرستان رابر ، بخش مرکزی ، شهر رابر، خیام ، 
کوچه خیام 3 ، خیابان خیام ، پالک 0 ، طبقه همکف کدپستی 7856114894 سرمایه 
سهم   100 به  منقسم  نقدی  ریال   1000000 مبلغ  از  است  عبارت  حقوقی  شخصیت 
موسسین  توسط  ریال   1000000 مبلغ  عادی  نام  با  آن  سهم   100 تعداد  ریالی   10000
طی گواهی بانکی شماره 44/16/119 مورخ 1398/03/22 نزد بانک بانک کشاورزی 
آقای  مدیره  هیئت  اعضا  است  پرداخت گردیده  با کد 2089  طبیعی  منابع  شعبه شعبه 
علی جمشیدشیرازی به شماره ملی 1755015593و به سمت عضو هیئت مدیره به مدت 
2 سال خانم فروغ جمشیدشیرازی به شماره ملی 1756058954و به سمت عضو هیئت 
مدیره به مدت 2 سال خانم معصومه رستمی زمین حسین به شماره ملی 3031189310و 
به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت 2 سال آقای مسعود حسینی یگانه به شماره 
به  سلیمانی  اکبر  علی  آقای  سال   2 مدت  به  مدیرعامل  به سمت  ملی 3130077766و 
آقای محمد  به مدت 2 سال  مدیره  هیئت  به سمت عضو  ملی 5369844593و  شماره 
سال   2 مدت  به  مدیره  هیئت  رئیس  سمت  به  6089617431و  ملی  شماره  به  نوشاد 
دارندگان حق امضا : کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهد آور شرکت از قبیل چک ، سفته 
، بروات ، قراردادها عقود اسالمی با امضاء رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و 
همچنین کلیه نامه های عادی و اداری باامضاء مدیرعامل یا رئیس هیئت مدیره به تنهایی 
همراه با مهر شرکت معتبر می باشد اختیارات مدیر عامل : طبق اساسنامه بازرسان آقای 
رضا بیگ زاده به شماره ملی 3030010597 به سمت بازرس علی البدل به مدت یک 
بازرس  به سمت  به شماره ملی 3090694964  نژاد  سال مالی آقای محمدرضا رجائی 
اصلی به مدت یک سال مالی روزنامه کثیر االنتشار کرمان امروز جهت درج آگهی های 
مورخ 1397/11/24 سازمان  بموجب مجوز شماره 42634/45  تعیین گردید.  شرکت 
اسناد  ثبت  اداره کل  تاسیس گردید.  استان کرمان  ای  نقل جاده  و  و حمل  راهداری 

و امالک استان کرمان مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری بافت )531431(

جنوب  داروئیه  آلیاژ  فرو  خاص  سهامی  شرکت  تاسیس 
درتاریخ 1398/04/09 به شماره ثبت 16131 

به شناسه ملی 14008427084 ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که 
خالصه آن به شرح زیر جهت اطالع عموم آگهی میگردد. موضوع فعالیت :مدیریت، 
و  اکتشافی  تهیه طرح های    - معدنی   و  پروژه های صنعتی  اجرای  و  مشاوره  طراحی، 
معادن   بهره برداری  و  اکتشاف  پروانه های  اخذ    - معادن   از  بهره برداری  و  استخراج 
-  اجرای عملیات اکتشاف و باطله برداری و استخراج معادن  -  حمل و جابجایی مواد 
تأسیسات و  و محصوالت معدنی و صنعتی  -  اجرای پروژه های عمرانی، راهسازی، 
راه آهن در حوزه معادن و صنایع معدنی  -  عملیات پرعیارسازی و فرآوری کانی های 
فلزی و غیر فلزی و احداث کارخانه های تولیدی  -  انجام فعالیت های بازرگانی شامل 
صادرات و واردات، خرید و فروش مواد و محصوالت و ماشین آالت صنعتی و معدنی  
-  انجام هرگونه عملیات پیمانکاری و پیمان مدیریت در حوزه مرتبط با معدن و صنایع 
معدنی درصورت  مواد  عیار سنجی  برای  تأسیس آزمایشگاه های تخصصی  معدنی  - 
لزوم پس از اخذ مجوزهای الزم از مراجع ذیربط مدت فعالیت : از تاریخ ثبت به مدت 
نامحدود مرکز اصلی : استان کرمان ، شهرستان کرمان ، بخش مرکزی ، شهر کرمان، 
هزارویکشب ، کوچه میثم 10 ، خیابان هزارویکشب )شمالی( ، پالک 0 ، مجتمع مهسا 
مبلغ  از  است  عبارت  حقوقی  شخصیت  سرمایه   7618654840 کدپستی  اول  طبقه   ،
10000000 ریال نقدی منقسم به 100 سهم 100000 ریالی تعداد 100 سهم آن با نام 
عادی مبلغ 10000000 ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره 115/98/0096 
کد  با  نصرکرمان  بلوار  شعبه  شعبه  کارآفرین  بانک  بانک  نزد   1398/03/26 مورخ 
000964 پرداخت گردیده است اعضا هیئت مدیره آقای علیرضا ترابی پور به شماره 
ملی 0056525011و به سمت عضو هیئت مدیره به مدت 2 سال و به سمت مدیرعامل 
به مدت 2 سال آقای منصور اسکندرزاده افشار به شماره ملی 0872842800و به سمت 
شماره  به  زاده  اسکندری  غالمحسین  آقای  سال   2 مدت  به  مدیره  هیئت  رئیس  نایب 
ملی 3030302245و به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت 2 سال دارندگان حق امضا : 
کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهد آور شرکت از قبیل چک ، سفته ، بروات ، قراردادها 
عقود اسالمی با امضاء مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره و نایب رئیس هیئت مدیره همراه 
با  همراه  مدیرعامل  باامضاء  اداری  و  عادی  های  نامه  کلیه  همچنین  و  شرکت  مهر  با 
مهر شرکت معتبر می باشد اختیارات مدیر عامل : طبق اساسنامه بازرسان آقای ابراهیم 
سال  به مدت یک  اصلی  بازرس  به سمت  ملی 2992093998  به شماره  صادقزادگان 
مالی آقای محمدامین توانایی به شماره ملی 3020417325 به سمت بازرس علی البدل 
های  آگهی  درج  جهت  امروز  کرمان  االنتشار  کثیر  روزنامه  مالی  سال  یک  مدت  به 
شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت 
نمی باشد. اداره کل ثبت اسناد و امالک استان کرمان اداره ثبت شرکت ها و موسسات 

غیرتجاری کرمان )531460(

آگهی تغییرات شرکت پاد فراز جنوب شرکت سهامی خاص 
به شماره ثبت 10886 و شناسه ملی 10630167999

مورخ   العاده  فوق  بطور  عادی  عمومی  مجمع  صورتجلسه  استناد  به 
1398/01/19 الف-اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل برای مدت 2 سال انتخاب گردیدند 
: آقای امیر شیخ زاده اسدی شماره ملی 2994013940 آقای امیر رحمانی قلعه شاهرخی 
شماره ملی 2991587210 آقای سهیل رحمانی قلعه شاهرخی شماره ملی 2980482315 
ب- آقای جهانگیر امینی زاده شماره ملی 3131037121 به سمت بازرس اصلی آقای 
عباس اکبرپور به شماره ملی 3130913459 به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک 
انتخاب گردیدند. ج- روزنامه کثیراالنتشار کرمان امروز جهت نشر آگهی  سال مالی 

ثبت  اداره  استان کرمان  امالک  و  اسناد  ثبت  اداره کل  انتخاب گردید.  های شرکت 
شرکت ها و موسسات غیرتجاری کرمان )531467(

آگهی تغییرات شرکت پاد فراز جنوب شرکت سهامی خاص 
به شماره ثبت 10886 و شناسه ملی 10630167999

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1398/01/19 الف-تعیین سمت  
هیئت  رئیس  به سمت  ملی2994013940  اسدی شماره  زاده  امیر شیخ  آقای   : مدیران 
نائب  سمت  به   2980482315 ملی  شماره  شاهرخی  قلعه  رحمانی  سهیل  آقای  مدیره 
رئیس هیئت مدیره آقای امیررحمانی قلعه شاهرخی شماره ملی 2991587210 به سمت 
عضو هیئت مدیره و مدیرعامل ب- کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از 
قبیل چک ، سفته ،بروات ،قراردادها و عقود اسالمی و اسناد و اوراق عادی و اداری 
با امضاء منفرد مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می باشد . اداره کل ثبت اسناد و 

امالک استان کرمان اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری کرمان )531485(

ایرانیان  آب  میهن  مشاور  مهندسین  شرکت  تغییرات  آگهی 
ملی  شناسه  و   15725 ثبت  شماره  به  خاص  سهامی  شرکت 

 14006485625
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1397/12/13 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : 1- 
آقای ابوالفضل زاقوئی با کد ملی 2121413529 به سمت رئیس هیئت مدیره 2- آقای 
آقای  مدیره 3-  هیئت  رئیس  نایب  به سمت  ملی2991774983  با کد  پور  بهرام  امین 
حامد یاربخت با کد ملی 3090650223 به سمت عضو هیئت مدیره و مدیرعامل 2- 
کلیه اسناد و اوراق بهادار و بانکی و اوراق عادی و اداری با امضای مشترک آقای حامد 
ابوالفضل زاقوئی رئیس هیئت مدیره و مهر شرکت معتبر  یاربخت مدیرعامل و آقای 
می باشد. 3- آدرس شرکت به استان کرمان ، شهرستان کرمان ، بخش مرکزی ، شهر 
پست  روبروی  ، کوچه  احمر  ، کوچه جمعیت هالل  اسالمی  بلوار جمهوری  کرمان، 
مرکزی ، پالک 0 ، قطعه 13 ، طبقه همکف با کد پستی 7618811549 تغییر یافت و 
ماده مربوطه اساسنامه اصالح گردید. اداره کل ثبت اسناد و امالک استان کرمان اداره 

ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری کرمان )531487(

ایرانیان  آب  میهن  مشاور  مهندسین  شرکت  تغییرات  آگهی 
ملی  شناسه  و   15725 ثبت  شماره  به  خاص  سهامی  شرکت 

 14006485625
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 1397/12/13 تصمیمات 
ذیل اتخاذ شد : 1- آقای محمد مانی با کد ملی 2991786817 بسمت بازرس اصلی و خانم 
شیما امیری مقدم با کد ملی 2993767267 بسمت بازرس علی البدل بمدت یکسال انتخاب 
گردیدند. 2- اعضای هیئت مدیره بشرح ذیل برای مدت دو سال انتخاب گردیدند: - آقای 
ابوالفضل زاقوئی با کد ملی 2121413529 - آقای حامد یاربخت با کد ملی 3090650223 
- آقای امین بهرام پور با کد ملی2991774983 3- روزنامه کثیراالنتشار کرمان امروز جهت 
نشر آگهی های شرکت انتخاب گردید. اداره کل ثبت اسناد و امالک استان کرمان اداره 

ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری کرمان )531488(

آگهی تغییرات شرکت ماشین سازی کرمان فک شرکت سهامی خاص به 
شماره ثبت 1761 و شناسه ملی 10630098224

  1398/02/08 مورخ  سالیانه  عادی  عمومی  مجمع  صورتجلسه  استناد  به 
انتخاب  سال  دو  مدت  برای  ذیل  قرار  به  مدیره  هیئت  اعضاء  الف- 
گردیدند: آقای محمدعلی نژاد محمودی با کدملی 2990592962 خانم مریم ذوالغیاث 
ب-   2980382991 ملی  کد  با  محمودی  نژاد  احسان  آقای   2991421241 باکدملی 
آقای منصور حسن زعیم با کد ملی 2990603468 بسمت بازرس اصلی و خانم عشرت 
یکسال  بمدت  البدل  علی  بازرس  سمت  به   3030636593 ملی  کد  با  نژاد  رضاخانی 
انتخاب گردیدند. ج-روزنامه کثیراالنتشار کرمان امروز جهت درج آگهی های شرکت 
و  ها  ثبت شرکت  اداره  استان کرمان  امالک  و  اسناد  ثبت  اداره کل  انتخاب گردید. 

موسسات غیرتجاری کرمان )531497(

فک  کرمان  سازی  ماشین  شرکت  تغییرات  آگهی 
ملی  شناسه  و   1761 ثبت  شماره  به  خاص  سهامی  شرکت 

10630098224
 : مدیران  سمت  الف-تعیین   1398/02/08 مورخ  مدیره  هیئت  صورتجلسه  استناد  به   
آقای محمدعلی نژاد محمودی با کد ملی 2990592962 به سمت رئیس هیئت مدیره 
نائب رئیس هیئت مدیره آقای  با کد ملی 2991421241 بسمت  خانم مریم ذوالغیاث 
با کد ملی 2980382991 بسمت عضو هیئت مدیره و مدیرعام  نژاد محمودی  احسان 
ب- کلیه اسناد و اوراق بهادار و بانکی با امضای رئیس هیئت مدیره )محمدعلی نژاد 
محمودی( و مهر شرکت معتبر و سایر مکاتبات و اوراق عادی با امضای رئیس هیئت 
مدیره )محمدعلی نژاد محمودی( و مهر شرکت معتبر می باشد. اداره کل ثبت اسناد 

و امالک استان کرمان اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری کرمان )531498(

به  سهامی خاص  رباط شرکت  آلیاژ  فرو  مجتمع  تغییرات شرکت  آگهی 
شماره ثبت 8294 و شناسه ملی 10630142349 

ذیل  تصمیمات   1398/02/09 مورخ  مدیره  هیئت  صورتجلسه  استناد  به 
با کدملی 2990592962  نژاد محمودی  : 1- آقای محمدعلی  اتخاذ شد 
بسمت رئیس هیئت مدیره و خانم مریم ذوالغیاث باکدملی 2991421241 
به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و آقای احسان نژاد محمودی با کد ملی 
2980382991 به سمت عضو هیئت مدیره و آقای محمدعلی نژاد محمودی با کدملی 
2990592962 به سمت مدیر عامل 2-کلیه اسناد واوراق بهادار و بانکی و سایر مکاتبات 
و اوراق عادی با امضای منفرد مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. اداره کل 
ثبت اسناد و امالک استان کرمان اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری کرمان 

)531510(
آگهی تغییرات شرکت آژند راه بوتیا شرکت سهامی خاص به 

شماره ثبت 13829 و شناسه ملی 14005166715 
مورخ  العاده  فوق  بطور  عادی  عمومی  مجمع  صورتجلسه  استناد  به 
انتخاب  سال  دو  مدت  برای  ذیل  قرار  به  مدیره  هیئت  اعضاء  الف-   1398/03/11
کد  معروفی  محسن  آقای  ملی3111526607  کد  حمیدی  پدرام  آقای  گردیدند: 
خانم  ب-   3110132060 ملی  کد  معروفی  محمدعلی  آقای   .2993872249 ملی 
بازرس اصلی و خانم عالیه آواره  به عنوان  با کد ملی 6079670208  امیرماهانی  زهرا 
صدرآبادی با کد ملی 2980039411 به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال 
مالی انتخاب گردیدند. ج- روزنامه کثیر االنتشار کرمان امروز جهت نشر آگهی های 
شرکت انتخاب گردید. اداره کل ثبت اسناد و امالک استان کرمان اداره ثبت شرکت 

ها و موسسات غیرتجاری کرمان )531772(



رئیس جمهوری:
صبر خود را به اقدام متقابل تغییر دادیم

رییس جمهوری گفت: صبر راهبردی خود را از ۱۸ اردیبهشت امسال به 
اقدام متقابل تغییر دادیم و تأکید کردیم که در مقابل هر اقدامی از طرف 

مقابل، متقابل عمل می کنیم.
به گزارش خبرنگار مهر، حسن روحانی در نشست شورای اداری و برنامه 
انقالب  عالی  شورای  مصوبه  اساس  بر  اظهارکرد:  شمالی  خراسان  ریزی 
فرهنگی امروز در تقویم کشور به نام گفت وگو تعامل سازنده نام گذاری 
شده است. وی ادامه داد: آمریکایی که ۱۲ سال اعالم میکرد ایران مخفیانه 
بمب هسته ای می سازد و کار غیر قانونی انجام میدهد اکنون در گفت 
و گو با آژانس اعالم کرده ایران به دنبال سالح هسته ای نیست و اکنون 

پرونده این موضوع بسته شده است.
روحانی با اشاره به اینکه این تهمت آمریکا از نظر حقوقی اصاًل ساده نیست 
عنوان کرد: این کار ۶ قطعنامه سازمان ملل را یکجا لغو کرد که این کار در 

تاریخ کم نظیر بوده و موفقیت عظیمی را نصیب ایران کرد.
وی اظهارکرد: پیروزی برجام کار بزرگ سیاسی و اخالقی در تاریخ ایران 
است بطوری که آمریکایی ها نتوانستند زوگویی و سخنان پوچ خود را در 

سازمان ملل، دادگاه و مجتمعات سیاسی به نتیجه برسانند.
نفع  به  ای  توافق هسته  که  اعالم کردند  ها  برخی  اینکه  به  اشاره  با  وی 
آمریکا است افزود: این سخنان بیهوده نه تنها به خودشان ضربه میزند بلکه 
ملتشان را هم دچار مشکل میکند بطوری که اگر توافق به نفع آمریکا بود 

پس چرا از آن خارج شد.
رییس جمهوری در بخش دیگری از سخنان خود از مردم خراسان شمالی 
نیز تقدیر کرد و افزود: از مردمان سراسر استان قدردانی می کنم که در این 
گرمای طاقت فرسا ایستادند و تحمل کردند تا حرف یک مسئول را گوش 

کنند که در این راستا صمیمانه تشکر می کنم.
روحانی گفت: حضور پرشور و حماسه آفرین مردم خراسان شمالی نشان از 

وحدت و وجود اقوام مختلف در این استان است.
قرارداریم،  ها  دانشگاه  و  مدارس  تعطیلی  فصل  در  اینکه  به  اشاره  با  وی 
اظهارکرد: با توجه به این فصل تعطیلی مردم با دغدغه و فشار اقتصادی که 
داشتند با حضور خود ثابت کردند که پشتوانه این نظام هستند و بیش از 

گذشته در همه صحنه ها حاضر می شوند.

وی گفت: در خراسان شمالی همدلی و وحدت بین تمام مردم و مسوالن 
را  ها  ارزش  این  نباید  که  بطوری  استان شده  آرامش  باعث  و  میزد  موج 
از بین ببریم بلکه باید در هر شرایطی کنار هم باشیم و از این وحدت و 

همدلی بخوبی در همه عرصه ها استفاده کنیم.
روحانی با تبریک والدت امام رضا )ع( ادامه داد: شیوه زندگی امام هشتم 
نفوس  از  نشان  شیوه  این  که  بطوری  بود  خواهد  ما  برای  بزرگی  درس 

ارزشمند و معنوی ایشان است.
رییس جمهوری با اشاره به اینکه باید اخوت و برادری را بجا بیاوریم بیان 
کرد: زیبایی هایی که در اسالم وجود دارد برای جذب مردم کافی است 
بطوری که باید با عدالت در همه کارها در کنار هم باشیم و اخوت و برادری 

را بجا بیاوریم.
روزی ۱۰ روستا به گاز سراسری متصل می شوند

وی با اشاره به وضعیت نفت در کشورگفت: روزی ۱۰ روستا به گاز سراسری 
متصل می شوند بطوری که در سال ۳ هزار روستا گاز رسانی می شوند.

روحانی ادامه داد: در گذشته اول دولت سهمیه نفت ۵۰ هزار بشکه در روز 
بود که اکنون این رقم به ۳۶۰ هزار بشکه در روز رسیده است.

وی با اشاره به اینکه اگر تحریم اخیر آمریکا نبود کارها صورت نمی گرفت 
اظهارکرد: با وجود تحریم های اخیر کارها بیشتر سرعت گرفت که در این 

شرایط راهی جز یکپارچگی و تالش نبود تا به ثمر رسید.
رییس جمهوری گفت: باید در همه عرصه ها کنار هم باشیم و برای آیندگان 

آبادانی را به ارمغان بیاوریم تا نسل های آینده راحت تر زندگی کنند.
روحانی با اشاره به اینکه در دو ماه اخیر آرامش مردم بیشتر شده است، 
افزود: قیمت ارز در چند ماه اخیر خیلی گران شد و عده ای از این موضوع 
سو استفاده کردند که طی تالش های صورت گرفته اکنون جو آرامش بین 

مردم جامعه حاکم است.
وی همچنین به سیل چندماه گذشته اشاره کرد و گفت: تمام مسئوالن 
در این راستا به خوبی عمل کردند بطوری که شرایط سختی در ۱۲ و ۱۳ 
فروردین در کشور حاکم بود اما مردم با تحمل و صبری که داشتند این 

بحران را گذراندند.
سم پاشی ۷۰۰ هزار هکتاری زمینی و هوایی برای مقابله با هجوم 

ملخ ها
رئیس جمهوری ادامه داد: پس از گذشتن این سیل ملخ ها به ۱۲ استان 
هکتار سمپاشی  هزار  راستا ۷۰۰  این  در  که  بطوری  کردند  کشور حمله 

زمینی و هوایی برای مهار آن انجام گرفت.
وی با بیان اینکه باید کارها طبق روال پیش برود، تاکید کرد: باید در تمام 

عرصه ها به فکر مردم باشیم و کاسه صبر مردم را لبریز نکنیم.
در یک سال پنج فاز پارس جنوبی افتتاح و ده ها پتروشیمی افتتاح 

شد
رئیس جمهوری با اشاره به اینکه اگر فشارهای برجام نبود کارها صورت 
ها  ده  و  افتتاح  جنوبی  پارس  فاز  پنج  سال  یک  در  افزود:  گرفت،  نمی 
کار  پای  مسئوالن  که  دارد  این  از  نشان  این  که  شد  افتتاح  پتروشیمی 
مذاکرات  از  بعد  برجام  توافق  امضاء  به  اشاره  با  رئیس جمهوری  هستند. 
نظر  از  برجام  توافق  از  پس  گفت:  بزرگ،  قدرت های  با  فشرده  و  سخت 
اقتصادی، گشایش های خوبی برای کشور شاهد بودیم به طوری که ۱۴ فاز 

پارس جنوبی افتتاح شد.
دکتر روحانی گفت: کمپرسورهای عظیمی را برای تأسیسات پارس جنوبی 
از  بعد  نمی دادند،  تحویل  ما  به  تحریم  بخاطر  اما  بودیم  کرده  خریداری 
برجام ظرف چند ماه همه این دستگاه ها وارد کشور شد و در یکسال ۵ فاز 

جنوبی افتتاح شد.
روزانه ۱۱۰ میلیون لیتر بنزین در کشور تولید می شود

همچنین  و  پتروشیمی  طرح  ده ها  افتتاح  به  اشاره  با  جمهوری  رئیس 
در  بنزین  لیتر  میلیون   ۱۱۰ روزانه  امروز  گفت:  فارس،  خلیج  پاالیشگاه 
کشور تولید می کنیم که در تاریخ بی سابقه است. در آغاز توافق برجام یک 
میلیون بشکه نفت صادر می کردیم، اما در سال های ۹۴ الی ۹۶ این رقم 

به ۲ میلیون و ۸۰۰ هزار بشکه رسید که اینها از نتایج و آثار برجام بود.
دکتر روحانی در ادامه با طرح این سوال که چه کسی موجب شد که آمریکا 
از برجام خارج شود؟، گفت: رژیم صهیونیستی و شخص نتانیاهوی خبیث ۲ 
بار اعالم کردند که ما فشار آوردیم ترامپ از برجام خارج شود و همچنین 
باعث خروج آمریکا  ترامپ  به  او  ولیعهد عربستان هم گفت که فشارهای 
از برجام شده است و بدعهدی دولتمردان امروز آمریکا که هیچ پایبندی 
قایل  نیز احترام  برای متحدان خود  ندارند و حتی  به تعهدات بین المللی 

نیستند، از دیگر عوامل خروج آمریکایی ها از برجام بوده است.
رئیس جمهوری با بیان اینکه آمریکایی ها بعد از خروج برجام تالش کردند، 
دنیا را دنبال خود بکشند و با وضع تحریم های بیشتر علیه ایران و جنگ 
اقتصادی، ایران را نیز مجبور به خروج از برجام کنند، اظهار داشت: ما که 
یک ملت و یک حکومت با تجربه هستیم و در مقابل یک دولت کم تجربه 
در آمریکا قرار داریم به طرف های دیگر برجام مهلت دادیم تا جبران کنند 
از جمله روسیه و چین  از طرف های برجام  این مدت برخی  البته در  که 
قدم هایی برداشتند و همکاری خوبی با ایران دارند اما اروپایی ها نخواستند 

و یا نتوانستند به تعهدات خود عمل کنند.
برای  تالش  و  موضوع  این  در  آمریکایی ها  اینکه  بیان  با  روحانی  دکتر 
دستیابی به هدف خود، تنها مانده اند، گفت: فقط یک رژیم جعلی و یکی 
دو کشور کوچک از آمریکا حمایت کردند، اما همه دنیا در مقابل آمریکا و 
زورگویی اش ایستاده و صبر راهبردی ما را در مقابل آمریکا که کار بسیار 

سختی هم بود می ستایند.
برخی ها در کشور پس از تحریم های آمریکا سوداگری کرده و به 

ملت خود ظلم کردند
به  سخت  شرایط  تحمیل  با  البته  کرد:  اظهار  همچنین  جمهوری  رئیس 

کشور و تحریم های ناعادالنه آمریکا در داخل کشور بعضی افراد که در 
کارهای اقتصادی فعال بودند در ماه های اول بد عمل کردند. سوء استفاده 

و سوداگری نمودند و به ملت خود ظلم کردند.
این  گفت:  نیستند،  زیادی  عده  افراد  این  اینکه  بیان  با  روحانی  دکتر 
سوداگران دالر را از ما گرفتند تا کاالهای اساسی برای رفع نیاز مردم وارد 
کنند، اما با عملکرد نادرست خود و با فرم های تقلبی به وظیفه خود عمل 

نکرده و مردم را دچار مشکل کردند.
رئیس جمهوری با بیان اینکه ما در دولت با تمام توان برای حل مشکالت 
و مقابله با فشار دشمنان تالش می کردیم، گفت: گاهی تالش ما کارساز 
نبود و عده ای ما را دور می زدند که البته دستگیر شدند که باید طبق قانون 

با آنها برخورد شود.
دکتر روحانی با قدردانی از مردم بخاطر مقاومت در برابر مشکالت در این 
شرایط سخت، گفت: می دانم که در این مدت به مردم بسیار سخت گذشته 
است، اما مردم ما مقاومت کردند در برابر مشکالت و دولت را یاری کردند. 
موفق  دشمنان  مسئوالن  تالش  و  مردم  مقاومت  با  می گویم  روشنی  به 

نخواهند شد.
رئیس جمهوری با تأکید بر اینکه اگر دشمنان بخواهند به فشارهای خود 
ادامه داده و ما را تسلیم کنند، در مقابل فشارها ایستادگی خواهیم کرد، 
گفت: ما گاهی سخن نرم می گوییم و به دشمنان خود فرصت می دهیم 
نرم  و  منطق  با  دشمن  با  اول  که  ندارد  هم  اشکالی  شوند.  هدایت  شاید 
صحبت کنیم، اما صبر و تحمل ما هم حد و اندازه ای دارد و کاسه صبر 

روزی لبریز می شود.
متقابل  اقدام  به  امسال  اردیبهشت   ۱۸ از  را  خود  راهبردی  صبر 

تغییر دادیم
دکتر روحانی با بیان اینکه یک عده افراد تازه کار در آمریکا روی کار آمده 
و بازی را بهم زدند تا ما را تحریک کنند، گفت: در برابر این بدعهدی ها 
ما استراتژی صبر راهبردی خود را از ۱۸ اردیبهشت امسال به اقدام تقابل 
تغییر دادیم و تأکید کردیم که در مقابل هر اقدامی از طرف مقابل، متقابل 
عمل می کنیم. اگر آنها با کاهش عمل کنند ما هم تعهدات خود را کاهش 
می دهیم، اگر برجام را نقض کنند ما هم نقض می کنیم. اگر هم تعهدات 
خود را به صورت کامل اجرا کنند ما نیز کامل اجرا خواهیم کرد. البته در 
که  را  درستی  اما مسیر  داریم،  روزها  این  هم  زیادی  مذاکرات  میان  این 

انتخاب کرده ایم، پیش می بریم.
رئیس جمهوری با بیان اینکه مردم مقاوم و عزیز کشور هم امروز کاماًل به 
این نظر رسیده اند که در برابر زورگو نمی توان تسلیم شد و باید در برابر 
همین  آماده ایم،  مذاکره  برای  همیشه  ما  کرد:  تصریح  ایستاد،  زورگویی 
ساعت و همین لحظه شما از زورگویی و تحریم دست بردارید و پای منطق 

و عقل برگردید ما آماده ایم.
دکتر روحانی تأکید کرد: ما اهل منطق و عقالنیت هستیم و به عهد خود 
وفاداریم، اما وقتی شما به عهد خود عمل نمی کنید، ما راه دیگری پیش 
روی خود نداریم و در این مسیر مردم عزیز با همه قدرت در حمایت از 
مسئوالن خود پای کار هستند و از ۱۸ اردیبهشت در مقابل فشار دشمنان 
از تصمیم مسئوالن خود حمایت کرده و بیشتر دولت را حمایت می کنند.

مشکالت  به  اشاره  با  خود  سخنان  از  دیگری  بخش  در  جمهوری  رئیس 
برابر مشکالت  اخیر در کشور، گفت: مردم در  ماه های  و حوادث طبیعی 
نشان دادند که همراه و کمک دولت هستند و در واقعه سیل کشور که ۲۴ 
استان با آن درگیر شد، همه از مردم گرفته تا مسئوالن، نیروهای مسلح، 
نیروهای امدادی و همه و همه پای کار بودند و کمک کردند. کار بسیار 

بزرگی انجام شد.
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رئیس مرکز مدیریت پیوند و درمان بیماری های وزارت بهداشت، 
پرفشاری  به  تا ۶۴ ساله کشور  از جمعیت ۱۸  ابتالی ۲۰ درصد  از 

خون خبر داد.
روزه  یک  سمینار  در  شادنوش،  مهدی  مهر،  خبرگزاری  گزارش  به 
اینکه  بیان  با  فشارخون،  کنترل  و  درمان  کشوری  مدیریت  برنامه 
و  قبلی  بیماری های  بروز  در  خطر  عامل  مهم ترین  خون،  پرفشاری 
این  ما  جامعه  معضالت  از  یکی  گفت:  است،  آنها  عوارض  و  عروقی 
است که مردم گرچه برای زنده ماندن تقال می کنند و نگران زندگی 
زندگی،  این  کیفیت  ارتقای  و  بهبود  برای  درواقع،  اما  شان هستند، 
تالش چندانی نمی کنند و این مقوله بسیار مهم را نادیده می گیرند. 
این موضوع هم به دلیل نحوه رشد و تربیت ما از گذشتگان تاکنون 

اتفاق افتاده است.
وی افزود: در دورترین نقاط دنیا نیز زمانی که از زنده بودن صحبت 
بسیاری  تالش های  و  می ترسند  مرگ  از  افراد  از  بسیاری  می شود، 
برای زنده بودن انجام می دهند، اما به بعد بسیار با اهمیت تر زندگی 
را  موضوع  این  البته  هستند؛  توجه  بی  سالمتی،  حفظ  و  باکیفیت 
بی  خودروهای  مثاًل،  داد،  تعمیم  زندگی  ابعاد  تمامی  به  می توان 
کیفیت تولید و جاده هایی غیراستاندارد ساخته می شود که منجر به 
مواجهه ساالنه با تعداد زیادی از تصادفات و مرگ و میرهای جاده ای 
می شود و این در حالی است که برای به دنیا آمدن و رشد و تربیت 
هر کدام از این نیروهای مولد، بودجه های کالنی صرف شده است، از 
سوی دیگر، در جوامعی مانند ایران، به آموزش سبک ها و شیوه های 

جدید و متداول زندگی کردن در دنیا، کمتر اهمیت داده می شود.
شادنوش با بیان اینکه فشارخون یکی از عوامل ایجاد کننده زندگی 
بی کیفیت است، خاطرنشان کرد: در دنیا بیش از یک میلیارد بیمار 
مبتال به فشارخون وجود دارد و هرسال، بیش از ۱۰ میلیون نفر به 
به همین دلیل، کنترل فشارخون،  بیماری فوت می کنند.  این  علت 

نقش مهمی در کاهش بار بیماری ها در جامعه دارد.
با  بهداشت  وزارت  بیماری های  و درمان  پیوند  رئیس مرکز مدیریت 
بیان اینکه در کشور ما نیمی از افرادی که به فشارخون مبتال هستند، 
از این موضوع اطالعی ندارند، تصریح کرد: در ایران، بیش از ۲۰ درصد 
از افراد ۱۸ تا ۶۴ ساله مبتال به پرفشاری خون هستند که با افزایش 

سن، شیوع این بیماری نیز افزایش پیدا می کند.
وی گفت: عامل ۵۰ درصد از سکته های قلبی و مغزی، فشارخون باال 
است. همچنین، ۱۳ درصد از علت کل مرگ و میرها در کشور، ناشی 

از فشارخون باال گزارش شده است.
فقدان  علت  به  خون،  پرفشاری  کنترل  عدم  کرد:  عنوان  شادنوش 
آگاهی حدود نیمی از بیماران مبتال به فشارخون نسبت به بیماری 
عدم  به  می توان  دیگر  عوامل  از  باشد.  آنها  مهمترین  می تواند  خود، 
تبعیت بیماران از درمان، آموزش و عملکرد ناکافی کادر درمانی اشاره 

کرد.
مانند، میزان  پرفشاری خون  ایجاد  بر  وی، عدم کنترل عوامل مؤثر 
عوامل  دیگر  از  را  چاقی  و  ناکافی  تحرک  جامعه،  در  نمک  مصرف 
و گفت:  برشمرد  پرفشاری خون  میزان کنترل  بودن  پایین  در  مهم 

این عوامل در نهایت باعث افزایش بروز بیماری های قلبی و عروقی و 
عوارض آنها در کشور می شود.

بهداشت  وزارت  بیماری های  درمان  و  پیوند  مدیریت  مرکز  رئیس 
اولیه  پیشگیری  شامل  خون،  پرفشاری  مطلوب  مدیریت  کرد:  بیان 
بیماری های قلبی و عروقی از طریق اصالح شیوه زندگی و نیز استفاده 

از درمان دارویی فشارخون باال در صورت لزوم است.
و  نیستند  قائل  ارزشی  برای جان خود  مردم  اینکه  علت  گفت:  وی 
آموزش های  که  است  این  هستند،  توجه  بی  عوامل خطر  به  نسبت 
الزم را در این خصوص دریافت نکرده اند. آنها نمی دانند به جز زنده 
ماندن، نیازمند زندگی باکیفیت هم هستند و زندگی کردن تنها به 

نفس کشیدن محدود نمی شود.

شادنوش با بیان اینکه فشارخون باال قابل پیشگیری است و با درمان 
و تشخیص به موقع می توان ناتوانی و مرگ زودرس را کاهش داد، در 
خصوص استراتژی های وزارت بهداشت برای مدیریت فشارخون باال، 
یادآور شد: در این راستا،  با توجه به ضرورت تحقق رویکرد سالمت 
همه جانبه و اهداف سند ملی پیشگیری و کنترل بیماری های غیر 
از  ملی کنترل فشارخون  بسیج  بهداشت،  وزیر  پیرو دستور  و  واگیر 
تاریخ ۲۷ اردیبهشت ۹۸ همزمان با روز جهانی فشارخون آغاز شده 
و تا ۱۵ تیر ادامه یافت، در این طرح ۳۰ میلیون نفر تحت غربالگری 
به پرفشاری  نفر مورد جدید مبتال  از ۲ میلیون  قرار گرفته و بیش 

خون شناسایی شدند.
بهداشت  وزارت  بیماری های  درمان  و  پیوند  مدیریت  مرکز  رئیس 
مراکز  در  باال  فشارخون  مدیریت  برنامه  کلی  هدف  اینکه  بیان  با 
تخصصی، پیشگیری و درمان بیماری فشارخون و کاهش عوارض و 
مرگ و میر ناشی از آن است، تاکید کرد: از دانشگاه های علوم پزشکی 
سراسر کشور انتظار می رود، عالوه بر توسعه برنامه مدیریت کنترل 
فشارخون باال در تمامی مراکز درمانی تخصصی تحت پوشش خود، 
عوارض  کاهش  و  بیماران  درمان  کیفیت  ارتقای  به  زمینه،  این  در 
خدمت  ارائه  تیم  توانمندسازی  و  آموزش  زودرس،  مرگ  و  بیماری 
در سه سطح درمانی و همچنین، تقویت هماهنگی درون بخشی و 
از  نیاز بیماران ارجاعی و حمایت  ارائه خدمت مورد  بین بخشی در 
یکپارچه سازی نظام ثبت و گزارش دهی ارائه خدمات در مراکز، بیش 

از پیش اهتمام ورزند.

رئیس مرکز مدیریت پیوند وزارت بهداشت عنوان کرد:
۲۰ درصد افراد ۱۸ تا ۶۴ ساله کشور در معرض سکته
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حضور دو نماینده از 
کرمان در مسابقات فوتبال 

ساحلی کشور
نمایندگان  عنوان  به  بم  شهرداری  و  کرمان  کمیل  تیم های 
استان کرمان در مرحله اول مسابقات قهرمانی فوتبال ساحلی 

بانوان کشور حضور خواهند یافت.
عرفان امیرخسروی، رئیس کمیته اطالع رسانی و روابط عمومی 
گروه  خبرنگار  با  گو  و  گفت  در  کرمان  استان  فوتبال  هیئت 
استان های باشگاه خبرنگاران جوان  ، گفت: مسابقات قهرمانی 
استان  دو  در  جاری  تیر   ۲۶ از  کشور  بانوان  ساحلی  فوتبال 

مازندران و یزد آغاز خواهد شد.
می شود  برگزار  گروه  دو  در  رقابت ها  این  اینکه  اعالم  با  وی 
که میزبان گروه دو باشگاه دهیاری مالباشی یزد است، افزود: 
تیم های کمیل کرمان و شهرداری بم از استان کرمان در گروه 
دوم این رقابت ها قرار دارند و باید با تیم های دهیاری مالباشی 
یزد و شهدا چلیچه در مرحله اول و دور گروهی این مسابقات 

دیدار کنند.
نیز  مسابقات  این  اول  گروه  در  کرد:  تصریح  امیرخسروی 
تیم های شهرداری فرح آباد، فدک ارومیه، پارس دکل مرکزی 
فرح آباد  شهرداری  باشگاه  میزبانی  به  سنگر  گیالن  ایمن  و 

حضور دارند.
وی یادآور شد: مرحله اول و دور گروهی این مسابقات به مدت 
سه روز برگزار خواهد شد که روز جمعه ۲۸ تیر جاری، دور 

اول این مسابقات پایان خواهد یافت.
رئیس کمیته اطالع رسانی و روابط عمومی هیئت فوتبال استان 
کرمان بیان داشت: تیم فوتبال ساحلی بانوان شهرداری بم به 
سرمربیگری فاطمه زنگی و سرپرستی مهرناز عباس زاده و تیم 
کمیل کرمان نیز به سرپرستی اسماء مهدی زاده و سرمربیگری 

سعیده نامجو در این رقابت ها حضور خواهند یافت.
امیرخسروی به برنامه ریزی هیئت فوتبال استان کرمان برای 
و گفت:  کرد  اشاره  استان  در  فوتبال ساحلی  اعتالی  و  رشد 
این هیئت به طور جدی به دنبال گسترش و تقویت فوتبال 
نفر  امسال چهار  تا جایی که  است  استان کرمان  در  ساحلی 
فوتبال  کشوری   A سطح  مربیگری  کالس  در  استان  این  از 
ساحلی که زیر نظر عباس هاشم پور سرمربی تیم ملی برگزار 

شد، شرکت کردند.
برای  استان  فوتبال  با ترغیب هیئت  بم  افزود: شهرداری  وی 
بانوان کشور  ساحلی  فوتبال  مسابقات  در  که  است  بار  اولین 

تیم داری می کند.
امیرخسروی در بخش دیگری از سخنانش تصریح کرد: چندی 
هیات  از  فوتبال  فدراسیون  ساحلی  فوتبال  دپارتمان  پیش 
برای  این هیات  آمادگی  اعالم  به دلیل  استان کرمان  فوتبال 
راه  آن  به  هم  ساحلی  فوتبال  که  ورزشی  المپیاد  در  حضور 

یافته، تقدیر کرد.

کشف ۲۱۹ کیلوگرم 
حشیش در عملیات پلیس 

رودبارجنوب

فرمانده انتظامی استان کرمان از کشف ۲۱۹ کیلوگرم حشیش 
در عملیات پلیس مبارزه با مواد مخدر شهرستان رودبارجنوب 

خبر داد.
به گزارش خبرنگار گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان 
استان  انتظامی  فرمانده  ناظری،  عبدالرضا  سردار  کرمان،   از 
مأموران  گفت:  حشیش  ۲۱۹کیلو  کشف  به  اشاره  با  کرمان 
پلیس شهرستان رودبارجنوب با انجام یک سری کار اطالعاتی 
و با بهره گیری از شیوه های پلیسی از دپوی مقادیری موادمخدر 

در یک منزل مسکونی در این شهر با خبر شدند.
موادمخدر  با  مبارزه  پلیس  ماموران  رابطه  این  در  افزود:  وی 
با همکاری چند تیم از پلیس های تخصصی ضمن هماهنگی 
این محل  از  بازرسی  و در  نظر شده  وارد منزل مورد  قضائی 

۲۱۹ کیلوگرم حشیش کشف کردند.
و  شناسائی  برای  پلیس  تالش  به  اشاره  با  ناظری  سردار 
دستگیری فرد یا افراد مرتبط با این محموله یادآور شد: پلیس 
به  موادمخدر  قاچاق  معضل  با  مبارزه  راه  در  کرمان  استان 
صورت شبانه روز تالش و در این راستا بر جغرافیای استان و 

اقدامات اطالعاتی احاطه خوبی دارد.

کشف ۲تن سنگ فیروزه 
قاچاق در شهربابک

انتظامی  جانشین فرمانده 
تن   ۲ از کشف  شهربابک 
فیروزه  معدنی  سنگ 
دستگیری  و  قاچاق 
یک  توقیف  و  متهم  یک 
این  در  کامیون  دستگاه 

شهرستان خبر داد.
به گزارش خبرنگار گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان  
با  انتظامی شهربابک  فرمانده  سرگرد حسن عبدلی، جانشین 
اشاره به توقیف کامیون سنگ معدنی قاچاق توسط ماموران 
به  راننده  و  پارکینگ  روانه  کامیون  این  گفت:  آگاهی  پلیس 
سبب انجام تخلف و بارگیری غیر قانونی با تشکیل پرونده به 

مراجع قضایی معرفی شد.
نوع  از  این کامیون دوتن سنگ قاچاق  : در  وی تصریح کرد 

فیروزه بوده است.

سرمربی پیشین پرسپولیس از تصمیم قطعی خود 
برای شکایت به فیفا خبر داد.

انتظار  که  طور  همان  آنالین،  جم  جام  گزارش  به 
با  تسویه حساب  برای  پرسپولیس  باشگاه  می رفت 
به  آنها  با  نتوانست  و دستیارانش  ایوانکوویچ  برانکو 
باید  گذشته  همانند  شرایط  این  با  و  برسد  توافق 
شاهد باز شدن پرونده شکایت دیگری از این باشگاه 
به فیفا باشیم. هفته گذشته نماینده حقوقی باشگاه 
پرسپولیس با وکیل برانکو در استانبول دیدار داشت 
و بعد از اینکه توافقی بین آنها حاصل نشد، برانکو 
وی  به  عرب  ایرج  از  شدید  انتقاد  ضمن  ایوانکوویچ 
هشدار داد که مجبور است از باشگاه پرسپولیس به 

فیفا شکایت کند.
برانکو در این باره گفت: در حال تنظیم شکایتم از 

پرسپولیس به فیفا هستم و این شکایت را به زودی 
به فدراسیون جهانی فوتبال ارسال خواهم کرد.

این در حالی است که ماریو بودیمیر مهاجم کروات 
فیفا  به  باشگاه  این  از  هم  پرسپولیس  پیشین 

شکایت کرده است.
از این مربیانی چون وینگو بگوویچ، آری هان،  پیش 
از  جدایی  از  بعد  نیز  ژوزه  مانوئل  و  وینگادا  نلو 
طلب شان  دریافت  برای  شدند  مجبور  پرسپولیس 
باشگاه  این  و  کنند  شکایت  فیفا  به  باشگاه  این  از 
نه تنها مجبور شد طلب این مربیان را بدهد بلکه 
قابل  نکته  مواجه شد.  با جریمه های سنگینی هم 
ذکر اینکه مدیران عاملی محکوم به پرداخت طلب 
آنها  قرارداد  این مربیان شاکی شدند که نقشی در 

نداشتند.

تیم نوجوانان تاپ اکو خاورمیانه کرمان با درخشش 
نایب قهرمانی لیگ کاراته  بر سکوی  در رقابت ها 

وان ایران ایستاد.
در  کرمان  استان  کاراته  هیات  عضو  نخعی  هادی 
باشگاه  های  استان  گروه  خبرنگار  با  گو  و  گفت 
خبرنگاران جوان از کرمان، گفت: دومین دوره لیگ 
کاراته وان ایران با حضور برترین کاراته کا های ایران 
به میزبانی تهران ۲۱، ۲۲ و ۲٣ تیر جاری در رده های 

سنی نونهاالن، نوجوانان، جوانان و امید برگزار شد.
وی افزود: این رقابت ها حدود ۶ ماه به طول خواهند 
میزبان خواهد  استان  را یک  آن  و هر دور  انجامید 

بود.
نخعی با اعالم اینکه کلیه کاراته کا های مدعی به 
سایت  در  شخصی  نام  ثبت  با  و  انفرادی  صورت 
فدراسیون در این رقابت ها حضور می یابند، تصریح 
کرد: نفرات برتر این رقابت ها به تعداد برد ها دارای 
رنکینگ و رده بندی کشوری می گردند و در نهایت 
در انتخاب تیم ملی و اعزام ها از برترین ها دعوت به 

عمل خواهد آمد.
از  اولین دور  این دور که  اینکه در  به  اشاره  با  وی 
کرمانی  کا های  کاراته  بود  رقابت ها  این  دوم  سری 
یافتند،  حضور  و  نام  ثبت  استان  سراسر  از  نیز 

یادآور شد: نفرات منتخب استان تحت عنوان تیم 
شدند  حاضر  مسابقات  این  در  اکوخاورمیانه  تاپ 
مس  باشگاه  حمایت  با  نیز  منتخب  کاتارو های  و 

کرمان در این رقابت ها به جدال پرداختند.
نخعی افزود: در پایان عناوین ذیل حاصل شد:

نتایج نونهاالن
سبحان عوض پور / مدال نقره

علی محمدی / مدال برنز کومیته
امیرعلی آموزگار / مدال برنز

کاتای تیمی نونهاالن / مدال برنز
محمد  وحیدزاده،  محمدمهدی  توکلی،  )اشکان 

رضایی(
نتایج نوجوانان

 پدرام اسدی فر / مدال طال
عرفان عسکری / مدال برنز

امیر حسین بدیعی / مدال برنز
امیر علی کاظمیان )چهارم(

نتایج جوانان
 امیرحسن معین الدینی / مدال برنز

مربی: آقای مصطفی پورجاللی
میالد ملک پور / مدال برنز
محراب مددی / مدال برنز

نتایج امید
مهدی رضایی / مدال نقره

اکو  تاپ  نوجوانان  تیم  پایان  در  کرد:  تصریح  وی 
خاورمیانه کرمان با درخشش در این رقابت ها نایب 

قهرمان کشور شد.
رده بندی استان ها در رده سنی نوجوانان

تهران با ٣ طال، ۱ نقره و ۱ برنز

 تاپ اکوخاورمیانه کرمان با ۱ طال و ۲ برنز
 گلستان با ۱ طال و ۱ برنز

۴. قم و البرز با ۱ طال
۵. مازندران با ٣ نقره

۶. ایالم، کرمانشاه و زنجان با ۱ نقره و ۱ برنز
۷. لرستان و گیالن با ۲ برنز

۸. بوشهر، یزد و فارس با ۱ برنز

برانکو:   در حال تنظیم شکایتم از پرسپولیس برای ارسال به فیفا هستم

درخشش کرمانی ها در رقابت های لیگ کاراته وان ایران

خبر

را  ماهانه ۲۰ هزارپوندی  قرارداد  پیشنهاد  و  پور شایعه تماس  عادل فردوسی 
تکذیب کرد.  به گزارش جام جم آنالین ، درست یک روز پس از انتخاب عادل 
افتاد درباره  راه  به عنوان چهره مردمی جشن حافظ، شایعه ای  پور  فردوسی 

پیشنهاد یکی از شبکه های فارسی زبان ایران به او. 
فردوسی  عادل  باشد.  داشته  واقعیت  تواند  نمی  بود  مشخص  که  شایعه ای 
پور با ارسال پیامکی کوتاه به خبرآنالین، این شایعه را تکذیب کرده و نوشته 

است:»این خبر صحت ندارد. هیچ گونه تماسی از این شبکه با من گرفته نشده 
و اگر هم چنین پیشنهادی مطرح می شد واضح است که آن را نمی پذیرفتم 

و پاسخم منفی بود.«

با  رقابت های دو و میدانی، طناب کشی، طناب زنی و دارت فرزندان مشیز 
معرفی نفرات و تیم های برتر در کرمان به کار خود پایان داد.

در  کرمان،  از  جوان  خبرنگاران  باشگاه  های  استان  گروه  خبرنگار  گزارش  به 
هفتمین روز از ششمین جشنواره فرهنگی ـ ورزشی فرزندان مشیز، مسابقات 
دو و میدانی ۱۰۰ و ۲۰۰ متر، طناب زنی، طناب کشی و دارت دختران در دو رده 

سنی ۷ تا ۱۲ سال و ۱۲ تا ۱۸ سال برگزار شد.
در رشته دو و میدانی ماده ۱۰۰ متر و در رده سنی ۷ تا ۱۲ سال شیدا سلطانی 
از مرکز شبه خانواده مشیز بوشهر فاز ۱ قهرمان شد و ام البنین درخشان و 
عارفه علی آبادی هر دو از مرکز شبه خانواده مشیزکرمان فاز ۱ مقام های دوم 

وسوم رابه دست آورند.

در  ماده ۲۰۰ متر نیز در رده سنی ۱۲ تا ۱۸ سال نیز زهرا اکبری زاده از مرکز 
شبه خانواده مشیز بم فاز ۱، زهرا مداحی روش از مرکز شبه خانواده مشیز بم 
فاز ۲ و فائزه خوبکار از مرکز شبه خانواده مشیز عنبرآباد به ترتیب عناوین اول 

تا سوم را از آن خود کردند.
در رشته طناب کشی رده سنی ۱۲ تا ۱۸ سال هم مرکز شبه خانواده مشیز 

شهداد قهرمان شد. 
در رشته طناب زنی رده سن ۱۲ تا ۱۸ سال نیز آرزو عارفی از مرکز شبه خانواده 
فرحناز  و  دوم  شهداد  خانواده  شبه  مرکز  از  آهار  حوریه  اول،  عنبرآباد  مشیز 

خوبکار از مرکز شبه خانواده مشیز عنبرآباد سوم شد.
در رده سنی ۷ تا ۱۲ سال و در رشته طناب زنی، رقیه رستمی از مرکز شبه 

خانواده مشیز بم فاز ۱ مقام اول، هستی شاهمرادی از مرکز شیه خانواده مشیز 
سیرجان مقام دوم و مبینا بردباریان از مرکز شبه خانواده مشیز سیرجان مقام 

سوم را بدست آورد.
 در رشته دارت رده سنی ۷ تا ۱۲ سال، آتنا پورعلیشاهی از مرکز شبه خانواده 
مشیز بم فاز ۱، فاطمه کدروتی از مرکز شبه خانواده مشیز کرمان فاز ۱ و اسرا 
شهنوازی از مرکز شبه خانواده مشیز زاهدان به ترتیب به مقام های اول تا سوم 

دست یافتند.
در رشته دارت رده سنی ۱۲ تا ۱۸ سال نیز، رقیه برزگر از مرکز شبه خانواده 
مشیز کرمان فاز ۲ مقام اول، حدیث رحیم پور از خیریه کرمان پارسا مقام دوم و 
مطهره فوالدی از مرکز شبه خانواده مشیز بوشهر فاز ۲ مقام سوم را بدست آورد.

پاسخ عادل فردوسی پور به شایعه پیشنهاد یک شبکه ماهواره ای

پایان رقابت های دو، طناب کشی، طناب زنی و دارت فرزندان مشیز

آگهی مزایده مال غیرمنقول پرونده 
اجرائی کالسه 9800176

به موجب پرونده اجرایی کالسه فوق نظر به اینکه خانم نزهت سیرچی 
زاده بابت وصول مهریه اقدام به صدور اجرائیه علیه ورثه مرحوم عباس 
مورخه  اجرائیه  ابالغ  و  پرونده  تشکیل  از  و پس  نموده  زینلی دالورپور 
ثبتی  پالک  خانه  ششدانگ  بستانکار  درخواست  به  بنا   1398/02/22
شماره 274 فرعی از 5209 اصلی بخش 01 ناحیه 00 به مساحت )272/5( 
دویست و هفتاد و دو متر و پنجاه سانتیمتر مربع که مقدار 48 مترمربع از 
الکترونیک  بازداشتی  دفتر  با شماره  باشد  می  به وقف  متعلق  عرصه آن 
139805819007000669 مورد ثبت شماره 16902 در صفحه 134 دفتر 
108 دفاتر بخش یک کرمان حوزه ثبت ملک منطقه یک کرمان مالک 
آقای عباس زینلی دالور پور نام پدر حسن مالک شش دانگ عرصه و 
اعیان دارای سند مالکیت اصلی با شماره چاپی 680770 سری سال به مبلغ 
)800/975/000( هشتصد میلیون و نهصد و هفتاد و پنج هزار ریال به نفع 
اداره اجرای اسناد رسمی کرمان، در دفتر بازداشتی و پرونده ثبتی و سند 

مالکیت قید گردیده است.

محل وقوع ملک در شهر کرمان خیابان دادبین کدپستی 7615753659
ملک مزبور دارای سند مالکیت است.

حدود اربعه ملک طبق ارزیابی شماال: به طول 12 متر دیوار به دیوار خانه 
به دیوار خانه پالک  متر دیوار  به طول 22/80  پالک 226 فرعی شرقا: 
273 و353 فرعی جنوبا: به طول 11/70 متر درب و دیواریست به پیاده رو 
خیابان  غربا: اول به طول 20/30 متر دیواریست به پالک 2062 فرعی دوم 

به طول 2/90 متر دیواریست به پالک 1929 فرعی کال از 5209 اصلی 
حدود اربعه فعلی ملک با سند مالکیت تطبیق می نماید.

به صورت خانه  فعلی ملک  است. وضعیت  مقداری وقف  عرصه ملک 
مشتمل بر طبقه فوقانی و تحتانی است. مساحت عرصه 270/56 مترمربع و 

مساحت بنای مفید 163 متر مربع است.
بنا و مستحدثات: ملک مورد ارزیابی دارای بنا با کاربری مسکونی است 
مساحت زیربنا هر یک از این بناها به شرح ذیل می باشد: - در همکف به 

مساحت 147 مترمربع - در طبقه فوقانی )خرپشته( 15 مترمربع 
نقشه بنا مطابق اصول فنی نمی باشد.

اسکلت ساختمان آجری بدون کالف بندی بتنی نوع سقف تیرآهنی و 
روکار بنا سفال است کیفیت مصالح مصرفی متوسط است.

عایق کاری بنا از لحاظ رطوبت کامل است.

بینی  پیش  بنا 10 سال  مفید  باقیمانده عمر  بنا 30 سال است  تقریبی  عمر 
می شود.

سیستم گرمایشی بخاری گازی سیستم سرمایشی کولر آبی است.
کاربری ملک: مسکونی است.

سایر عواملی که در ارزش ملک موثر می باشد شامل تجهیزات داخلی و 
خارجی )نمای بیرونی( ملک و سایر موارد در ملک به شرح ذیل است: 

بر بلوار است و عامل موثر در افزایش قیمت است.
کفپوش  نوع  و  قدیمی  مستعمل  کابینت  دارای  و  مجزی  آشپزخانه  نوع 

موزاییک سیمانی 
ارزش ملک با توجه به مشخصات فوق الذکر به شرح ذیل تعیین می شود: 
مترمربع 30/000/000  قرار هر  به  مترمربع عرصه  ارز ش ملک 270/56 

ریال و در مجموع 8/116/800/000 ریال 
در  و  ریال   3/500/000 مترمربع  هر  قرار  به  اعیان  مترمربع   163 ارزش 

مجموع 570/500/000 ریال 
ارزش امتیاز آب و برق و گاز 200/000/000 ریال 

و  هشتصد  و  میلیارد  )هشت  ریال   8/887/300/000 ارزیابی  کل  جمع 
هشتاد و هفت میلیون و سیصد هزار ریال( می باشد. 

از ساعت 9 الی 12 ظهر روز یکشنبه مورخه 1398/05/13 در اداره اجرای 

اسناد رسمی کرمان واقع در ضلع شمالی پارک نشاط از طریق مزایده به 
فروش می رسدو مزایده به قیمت پایه کارشناسی 8/887/300/000 ریال 
تعیین شده که قطعی گردیده است شروع و به باالترین مبلغ پیشنهادی نقدا 
فروخته می شود. الزم به ذکر است طالبین و خریداران می توانند در وقت 
مقرر با ارائه چک رمزدار به مبلغ پایه در مزایده شرکت نمایند پرداخت 
بدهی های مربوط به آب و برق و گاز اعم از حق انشعاب یا حق اشتراک 
و مصرف در صورتی که مورد مزایده از این بابت بدهی داشته باشد و 
نیز بدهی های مالیاتی و عوارض شهرداری و غیره تا تاریخ مزایده اعم از 
اینکه رقم قطعی آن معلوم شده یا نشده باشد به عهده برنده مزایده است 
و نیم عشر و حق مزایده نقدا وصول می گردد. ضمنا چنانچه روز مزایده 
با تعطیل رسمی مصادف گردد روز اداری بعد از تعطیلی در همان ساعت 
و مکان مقرر مزایده انجام خواهد شد. جهت کسب اطالعات بیشتر در 

ساعات اداری به اداره ثبت اسناد مراجعه نمایند. 
تاریخ انتشار: 1398/4/25 

589 م/الف
علیرضا محمدی کیا 
 رئیس اداره اجرای اسناد رسمی کرمان 
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یادداشتی درباره اجرای نمایش  »شب شیشه« در فرهنگسرای کوثر کرمان:

به ماه تعطیلی / با خود مرا ببر

هر سال حوالی همین تیرماه و مردادماه است که رضا 
درویشی و تیم تقریبا ثابتش یک نمایش کمدی و اکثرا 
موزیکال را برای مدتی حدود 40 شب اجرا می کنند. 
نمایش  ترین  تماشاگر  پر  را  توان آن  نمایشی که می 
بار ارزشی آن این تعداد زیاد  از  استان دانست و جدا 
مخاطب را به فال نیک و در راستای نزدیک شدن مردم 
به تئاتر دانست. همواره در همین ایام است که انتقادها 
به نمایش رضا درویشی پُررنگ تر می شود و بسیاری از 
فعاالن حوزه تئاتر از الفاظ استفاده شده در این نمایش 
ها و نحوه ی اجرای کمدی گالیه دارند. گالیه هایی 
با  اما  دارم،  قبول  را  آنها  از  برخی  هم  حقیر  بنده  که 
دید جامعه شناختی و اجتماعی که به آن می نگرم بر 
این عقیده هستم که می تواند برای بسیاری از مردم 
ساعت  یک  حدود  که  نمایشی  در  باشد. حضور  مفید 
را نمی  وادار کند  به خنده  را  مردم فسرده ی کرمان 
از چنین  انتقاد  نهی کرد.  را  آن  و  نادیده گرفت  توان 
اثری که از لحاظ هنری شاید انتقادات فراوانی به آن 
اما وقتی که پای روح و  وارد باشد بسیار ساده است، 
روان مردم به میان می آید، عرصه برای انتقاد اندکی 
تنگ و سخت می شود. به نظر بنده حقیر جامعه ما به 
نمایش های این چنینی بسیار محتاج است و به همین 
برای  به دعوت رضا درویشی  است که هر سال  دلیل 
تبلیغ کارش تماشاگر می شوم و مردم را به تماشای 
آن دعوت می کنم. اینکه یک نمایش با لهجه کرمانی 
آن هم در مکانی که جای پارک اتومبیل به سختی پیدا 
نفر  بتواند در مدت 40 روز حدود 20 هزار  می شود 
را به تماشای نمایش وادارد دلیل تبلیغ را برای بنده 
روشن می سازد. یعنی به عبارتی با نوشتن درباره این 

اثر به انتخاب عموم مردم احترام می گذاریم.
و  درباره »شب شیشه«  آقای درویشی  امسال  نمایش 
رسم  این  پیرامون  خرافاتی  موارد  برخی  به  پرداخت 
قلم  با  که  »آل«  حضور  نظیر  مواردی  است.  قدیمی، 
مردم  عامه  فرهنگ  به  توجه  با  درویشی  رضا  شیرین 

نمایش  این  در  نویسنده  رود.  می  روی صحنه  کرمان 
عالوه بر تالش برای کمدیک بودن اجرا در بخشی از 
آن سعی بر رساندن پیام های ضد خرافاتی و پزشکی 
نیز دارد. البته بهتر است به نحوه پیام رسانی مستقیم 
از  و  نکنیم  ورود  عیار و سالمت آن  و  و غیر مستقیم 
کنار نگاه تخصصی به این موضوع عبور می کنیم. اما 
حضور  بود  نوستالژیک  بسیار  بنده  برای  که  ای  نکته 
یکی  به  پرداختن  و  نمایش  این  در  پوش«  »زن  یک 
اینکه  است.  سنتی  بازی  سیاه  قدیمی  های  المان  از 
در شرایط فرهنگی فعلی کشور چنین کاراکتری روی 
صحنه می رود جای بسی امیدواری است. بنده حقیر 
شاد شدن  و  دگرگون  شاهد  تماشاچی  یک  عنوان  به 
تماشاگران در هنگام ورود این شخصیت به روی صحنه 
بودم. کامال مشخص بود که کمدی را از جنسی متفاوت 
تجربه می کنند و از این اجرا راضی بودند، زیرا پیش 
بسیار  کار  با  تماشاگران  همراهی  بازیگر  این  ورود  از 
کمتر از پس از آن بود. اگر به بررسی شخصیت »زن 
استفاده  که  شویم  می  متوجه  بپردازیم  بیشتر  پوش« 
از این کارکتر در سیاه بازی های سنتی ایرانی چقدر 
هوشمندانه و خالقانه اتفاق افتاده است. موجودی مملو 
از پارادوکس که با اغراق های خود هم جنس مذکر را 
مورد انتقاد قرار می دهد و هم اینکه با روحیات زنانه 
شوخی می کند. بعضی از پژوهش گران در این عرصه 
عوامل مذهبی و عقیدتی را در خلق این شخصیت موثر 
محدودیت  دلیل  به  که  گویند  می  ایشان  دانند،  می 
های دینی و عقایدی که خانواده ها در گذشته داشتند 
حضور بازیگر زن روی تخته ی حوض و در تیم سیاه 
ایفای  برای  کارگردانان  و  بوده  ناپسند  و  ممنوع  بازی 
این  نقش زن مجبور به خلق چنین کاراکتری شدند. 
ایده به نظر بنده اشتباه است، زیرا اگر به چند دهه قبل 
از انقالب اسالمی نگاه کنیم متوجه می شویم که برخی 
از گروه های سیاه بازی که عقاید مذهبی چندانی هم 
نداشتند و در آن زمان بازبینی این چنینی هم نبوده 
و  دادند  می  نشان  عالقه  کارکتر  این  به  بسیار  بازهم 
بنابراین  گرفت.  می  قرار  حضار  تشویق  مورد  همواره 
در  نوآوری  و  این شخصیت چیزی جز خالقیت  خلق 
سیاه بازی نیست و نشان از دید وسیع کارگردانان فعال 

در عرصه سیاه بازی به شمار می آید.
و  کاراکتر جذاب  نمایش حضور  این  اینکه در  خالصه 
کمیک »زن پوش« بسیار بر خنده حضار افزود که البته 

بازهم به حوزه رعایت های فرهنگی و صحیح و خطای 
می  را  مردم  خندان  لب  تنها  و  کنم  نمی  ورود  زبانی 
بینم و مردم را به دیدن این نمایش دعوت می کنم. 
افرادی که نمی خواهند شب خود را به خوردن فست 
فود و یا در خانه ماندن اختصاص دهند را دعوت می 
کنم که وقت خود را با این نمایش خنده آور پُر کنند. 
الزم به ذکر است که این نمایش موزیکال تنها تا 11 
مردادماه هر شب راس ساعت 20:15 در فرهنگسرای 

کوثر، جنب پمپ بنزین خورشید، اجرا می شود.
ادامه  در  انداختم  قلم  از  که  را  دیگر  ی  نکته  چند 
که  بنده  احساس  اینکه  اول  کنم.  می  عرض  اینگونه 
تقریبا تمام سن ناقابل خود را در محیط های هنری و 
فرهنگی گذرانده ام، این است که جنس فعالیت های 
این  محمدهادی درویشی، فرزند رضا درویشی که در 
نمایش هم ایفای نقش داشت با این نمایش فرق دارد. 
اجرای استندآپ کمدی وی در برنامه عصر جدید اثری 
هنرمندانه بود که در مقایسه با نقشش در این نمایش 
اندکی اختالف جنس داشت. بنده حقیر بر این عقیده 
است  متفاوت  محمدهادی  فعالیت  حوزه  که  هستم 
باالتر  پله ی  به  را  خود  تر  سریع  هرچه  است  بهتر  و 

برساند.
به  درویشی  رضا  توجه  و  بودن  روز  به  دیگر  نکته  اما 
لحنی  با  نمایش  این  در  است.  روز  سیاسی  مسائل 

صادقانه و کمدی درباره خواستگاری ترامپ از »حکیمه« 
شخصیت زن پوش سخن به میان می آید که به راستی 
یکی از بخش های بسیار خنده آور کار بود. بالفاصله 
پس از آن بحث مذاکره با »آل« پیش می آید که ما را 
به یاد مذاکرات دیپلماتیک می اندازد. درست است که 

دوختن این دو موضوع در چنین نمایشی بسیار سخت 
و  روز  به  و دید  از تالش رضا درویشی  باید  اما  است، 
همگام با زمان او تقدیر کرد. همچنین اینکه او هر سال 
حدود 10 نفر از نوجوانان را برای اجرای موسیقی زنده 

روی صحنه می برد نیز قابل قدردانی است.

بعد از 9 ماه تحصیل و درس خواندن، سرانجام ماه تابستان و استراحت برای 
بچه ها فرا می رسد و یادم هست در زمان ما بچه هایی که تجدید نشده بودند 

می توانستند به بازی و یا سرگرمی بپردازند و اوقات خود را این گونه پر کنند. 
من شخصا در مغازه ای در خیابان ناصریه )عینک سازی( مشغول کار شدم و 
بسیار هم کار خودم را دوست داشتم. هر چند که هر جا و هر مکانی شرایط 
خاص خودش را دارد ولی هر انسانی با شرایط زمان باید خودش را تطبیق دهد 
و هرگز از راه مناسب و درست زندگی منحرف نشود. اخالق بعضی از آدم ها 
و بچه های مدرسه، حساس و زودرنج برداشت می شود ودر برابر کوچکترین 
عکس العملی به شدت موضع گیری می کنند و گاهی با دعوا و کتک کاری 

محل مورد نظر را ترک می کنند.

هر  در  بتوانند  که  است  این  بدهیم،  یاد  ها  بچه  به  باید  که  مسائلی  از  یکی 
شرایطی خودشان را با محیط های مختلف وفق دهند زیرا همه پدر و مادر 
آدم نیستند و ممکن است اصطکاک پیش بیاید. سعه صدر، تحمل، بردباری 
در برابر سخنان تند و تیز همه از اصول اولیه زندگی و کار در محیط بیرون 

از خانه است.
باید در راستای  ما  و  ببیند  را  بیکار  و  تنبل  ندارد که آدم  هیچ کس دوست 
جذب و پرورش جوانان، پیش زمینه های جامعه ای که افرادش متکی به نفس 
و دارای شغل نیستند را تشریح کنیم و شرح بی نهایتی را شروع کنیم که تا 

منزل خواهد رسید.
آموختن شغل و کار فنی در دوران تابستان برای دانش آموزان آینده دار است 
و آنها اگر اینگونه به آینده حرکت کنند به چیزی مورد قبول و پیشرفته اتکا 
می کنند که امکان پاره شدنش بسیار اندک است و امروز در روزهای تابستان 
به همت و عزم جزم خویش بنازیم و برای آینده ای که در آن خانواده و آمد 
و رفتی است، مجهز شویم. هیچ کس جز خودمان چاره دردها را نمی داند و 
اگر به مشورت بزرگان فعال و کوشا، گوش دهیم دچار ناراحتی های بعدی 

نخواهیم شد و از پنجره ی زندگی با تمام دنیا در تماس خواهیم بود.

کره با آل از خواستگاری ترامپ تا مذا
به قلم 

محمد فتح نجات

به قلم
 امین اهلل حقیقی


