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اخبار استان

اهدای خون سالم 
اهدای زندگی

موضوع  به  جدی  توجه  لزوم  بر  کرمان  استاندار 
حمل ونقل زائران اربعین تأکید کرد.

فدایی  محمدجواد  کرمان شهرآن الین،  گزارش  به 
تالش  از  تقدیر  ضمن  اربعین،  استانی  ستاد  در 
اربعین،  تجربیات سفر  گفت:  ستاد  این  کمیته های 

موجب افزایش زائران این سفر معنوی می شود.
وی با بیان این که تمام فعالیت ها برخاسته از عشق 
امام  مقدس  ساحت  به  مسئوالن  و  مردم  ارادت  و 
حسین علیه السالم است، گفت: این عشق و ارادت 
نتیجۀ تجربیات معنوی است که هر فردی به شکلی 

داشته است.
به  توجه  با  کرد:  بیان  هم چنین  کرمان  استاندار 
الزم  سال جاری،  در  اربعین  زائران  شمار  افزایش 

آن ها  حمل ونقل  حوزۀ  در  الزم  تمهیدات  است 
اندیشیده شود تا مشکلی در این زمینه برای زائران 

ایجاد نشود.
فدایی افزود: موضوع سامان دهی جاماندگان اربعین 
نیز بر عهدۀ فرمانداری ها گذاشته شده تا با همکاری 
تأمین  را  نیاز  مورد  امکانات  اجرایی،  دستگاه های 
امنیت، نظم،  آرامش،  برنامه در کمال  این  تا  کنند 

انضباط و حصول معنویت مطلوب انجام شود.
دربارۀ  الزم  اطالعات  داد:  ادامه  کرمان  استاندار 
این  در  و  شده  مشخص  باید  نیز  گذرنامه ها  اعتبار 
مرزها  به  که  افرادی  تا  شود  اطالع رسانی  زمینه 
مراجعه می کنند، بدانند چه شرایطی وجود دارد و 

خود را با آن شرایط تطبیق دهند.

معاون آمار و فناوری اطالعات دادگستری کل 
استان کرمان از راه اندازی سامانه ارائه گواهی 
الکترونیک  خدمات  دفاتر  در  سوءپیشینه 

قضایی خبر داد.
باشگاه  های  استان  گروه  خبرنگار  گزارش  به 
خبرنگاران جوان  حمید خالقی ، معاون آمار و 
فناوری اطالعات دادگستری کل استان کرمان 
ارائه گواهی سوءپیشینه  اندازی سامانه  راه  از 
خبر  قضایی  الکترونیک  خدمات  دفاتر  در 
هزینه  سامانه،  این  اندازی  راه  با  گفت:  و  داد 
پیشینه  سوء  گواهی  صدور  درخواست 
هر  ازای  به  و  یافته  کاهش  درصد   ۶۰ حدود 
درخواست، شخص متقاضی بایستی ۲۳ هزار 

تومان پرداخت کند.
حمید خالقی در توضیح بیشتر نحوه درخواست 
صدور این گواهی افزود: پیش از راه اندازی این 

سامانه، متقاضی می بایست پس از مراجعه به 
دفاتر پیشخوان دولت و پرداخت هزینه، جهت 
در  و  مراجعه  آگاهی  پلیس  به  نگاری  انگشت 
آنجا نیز هزینه این اقدام را پرداخت می نمود 
و سپس نتیجه این انگشت نگاری به دادسرای 
حوزه قضایی مربوطه اعالم می شد که پس از 
مربوطه  گواهی  تمبر  الصاق  هزینه  پرداخت 
صادر و از طریق پست به فرد متقاضی یا نهاد 

درخواست کننده ارسال می شد.
گواهی  صدور  سابق  فرآیند  اینکه  بیان  با  او 
اندازی  راه  افزود:در  بود،  زمانبر  سوپیشینه 
سامانه جدید، فرد تنها با یکبار مراجعه به دفتر 
مبلغی  پرداخت  و  قضایی  الکترونیک  خدمات 
حدود ۲۳ هزار تومان درخواست خود را ثبت 
خود  درخواست  نتیجه  ابالغ  متنظر  و  کرده 

می ماند.

الزم  اقدامات  انجام  از  داد:پس  ادامه  خالقی 
آن  رسانی صدور  اطالع  گواهی،  این  و صدور 
نتیجه  اصل  و  اعالم  متقاضی  به  پیامکی  طی 
دست  به  الکترونیک  ابالغ  سامانه  طریق  از 

متقاضی خواهد رسید.
این مقام قضائی افزود:این امر عالوه بر کاهش 
غیرضروری  آمد  و  رفت  از  پرداختی،  هزینه 
انتظامی  مراجع  مابین  و  شهر  در سطح  افراد 
ارسال  فرآیند  نیز  و  و قضایی جلوگیری شده 
نتیجه این درخواست که از طریق پست بود، 
کاهش یافته و به صورت الکترونیک به دست 

متقاضی می رسد.
صادره  گواهی های  اصالت  گفت:   خالقی 
خدمات  درگاه  سامانه  طریق  از  روش  این  با 
الکترونیک قضایی )www.adliran.ir( قابل 

احراز است.

سرپرست دفتر امنیتی و انتظامی استانداری کرمان با اشاره به امنیت 
موجود در استان کرمان، گفت: در این استان هیچ دغدغه امنیتی وجود 

ندارد و احساس امنیت مردم نیز در حد بسیار باالیی است.
به گزارش ایسنا، حمید شمس الدینی در دیدار با دبیر اول و مسئول 
بخش امنیتی سفارت ژاپن در تهران افزود: استان کرمان در مجاورت دو 
کشور بی ثبات امنیتی از جمله افغانستان و پاکستان قرار گرفته است 
و به تبع آن تاثیرات ناامنی در آن کشورها بر کشور ما نیز مشاهده می 
شود اما به لحاظ اقدامات امنیتی انجام شده، وضعیت این استان مطلوب 

است و سعی شده هیچ مشکل امنیتی ایجاد نشود.
وی تصریح کرد: راهبردهای امنیتی در استان کرمان به نحوی اثرگذار 
داعش،  پرورش  مهد  که  کشورهایی  مجاورت  در  استان  این  که  بوده 
القاعده و گروه های تکفیری  هستند، در امنیت کامل به سر می برد و 
تمامی تحرکات گروه های تکفیری و باندهای قاچاق مواد مخدر در زیر 

چتر امنیتی این استان تحت رصد هستند.
سرپرست دفتر امنیتی و انتظامی استانداری کرمان با اشاره به اینکه 1۰ 
افغانستانی وارد شده به کشور در استان کرمان ساکن  اتباع  از  درصد 
هستند، گفت: بالغ بر 8۰ درصد مواد مخدر سنتی جهان در افغانستان 
تولید می شود و طبیعی است که بخش قابل توجهی از ترانزیت آن از 
ایران می گذرد و استان کرمان نیز در مسیر تردد قاچاق مواد مخدر 
قرار دارد و سرریز تبعات ناامنی ناشی از قاچاق مواد مخدر را در این 

استان شاهد هستیم.
شمس الدینی با تضمین امنیت کامل گردشگران داخلی و خارجی در 

استان کرمان، اظهارداشت: اوج امنیت استان کرمان را در اجرای دوی 
اولتراماراتن در کویر می توان مشاهده کرد که با امنیت کامل در قالب 
از 1۰ کشور  این رابطه ورزشکارانی  انجام شده است و در  چهار دوره 

حضور داشته اند.
وی با اشاره به این مطلب که استان کرمان به عنوان پهناورترین استان 
اقتصادی،  تاریخی،  فرهنگی،  گردشگری،  باالی  های  ظرفیت  کشور؛ 
اجتماعی و تنوع قومی ومذهبی را دارد، عنوان کرد: هفت اثر ثبت شده 
جهانی و بالغ بر ۶۶۰ اثر ثبت شده ملی در استان کرمان وجود دارد و 
این استان در حوزه معادن، تولید و صادرات محصوالت کشاورزی، آثار 
فرهنگی، ظرفیت های علمی و دانشگاهی و ... ظرفیت های بسیار باالیی 

برای جلب گردشگران دارد.
بروز  به  اشاره  با  کرمان  استانداری  انتظامی  و  امنیتی  دفتر  سرپرست 
دو مورد گروگانگیری گردشگران خارجی در استان در دهه 8۰ و قبل 
از آن، تصریح کرد: در یکی از این موارد گردشگر ژاپنی به عنوان یک 
مسافر عادی سوار تاکسی شده بود که در چنگ گروگانگیران گرفتار و 

بالفاصله به پاکستان منتقل شده بود.
شمس الدینی یادآور شد: عمده گروگانگیری ها در استان کرمان مربوط 
خاص  های  سیاست  اجرای  با  که  است  بوده  مخدر  مواد  مبادالت  به 

مبارزه با مواد مخدر از گسترش این پدیده جلوگیری شده است.
بحث  در  نگرانی  هیچ  حاضر  حال  در  که  مطلب  این  بر  تاکید  با  وی 
اتباع خارجی نداریم و ظرفیت الزم در سیستم های امنیتی، انتظامی 
و  امنیتی  کامل  اشرافیت  مبنای  بر  گفت:  است،  شده  ایجاد  نظامی  و 

نظامی، مشکلی در زمینه تامین امنیت گردشگران داخلی و خارجی 
نداریم.

این مقام امنیتی و انتظامی استانداری کرمان خاطرنشان کرد: در شش 
ماه ابتدای امسال تاکنون بالغ بر ۲۲ هزار گردشگر خارجی به استان 
کرمان سفر کرده اند که در مقایسه با مدت مشابه سال قبل 17 درصد 
رشد داشته است و این افراد با امنیت خاصی دراستان در حال گردش 

هستند.
سرپرست دفتر امنیتی و انتظامی استانداری کرمان ادامه داد: در حال 
حاضر کارشناسان خارجی در شهرستان های مختلف استان بدون هیچ 

دغدغه امنیتی مشغول به کار هستند .
شمس الدینی در پاسخ به درخواستی مبنی بر ارائه آمار جرائم در استان 
کرمان به دولت ژاپن، عنوان کرد: این آمار به وزارت کشور منعکس شده 

و با طی روال قانونی در اختیار دولت ژاپن قرار خواهد گرفت.
وی در پاسخ به سوالی مبنی بر ظرفیت های اقتصادی استان کرمان 
نیز گفت: این استان در حوزه اقتصادی دارای ظرفیت های گسترده ای 
است و در حوزه تولید پسته، صادرات محصوالت کشاورزی، تولیدات 
خود  به  را  برتر  های  رتبه   ... و  مس  معادن  از  برداری  بهره  معدنی، 

اختصاص داده است.
البته  تاکید کرد:  استانداری کرمان  انتظامی  و  امنیتی  سرپرست دفتر 
بخشی از تحریم های ظالمانه اعمال شده بر کشور، تاثیرات خود را در 
استان کرمان نیز بر جای گذاشته است اما این قله موانع را رد کرده ایم 

و پیشرفت های اقتصادی تداوم خواهد داشت.

استاندار کرمان در جلسه کمیته استانی هماهنگی اربعین حسینی:

تمهیدات الزم در حوزۀ حمل ونقل زائران اربعین  اندیشیده شود 

سامانه ارائه گواهی سوءپیشینه در کرمان راه اندازی شد

 سرپرست دفتر امنیتی و انتظامی استانداری عنوان کرد:

تمامی تحرکات گروه های تکفیری و باندهای قاچاق مواد مخدر
 تحت رصد هستند

خبر
نکوداشت  آیین  در  کرمان  شهردار 

دکتر فرهاد ناظرزاده کرمانی:
مفاخر سرمایه های یک جامعه اند 

شهردار کرمان در آیین نکوداشت دکتر فرهاد ناظرزاده کرمانی گفت: نام 
سرمایه های  که  مفاخری  از  نکوداشت  با  مگر  شد؛  نخواهد  بزرگ  کرمان 

علمی، فرهنگی و هنری استان محسوب می شوند.
به گزارش کرمانشهر آن الین، سیدمهران عالم زاده تأکید کرد: ارزش این 
نکوداشت ها در صورتی مضاعف خواهد شد که در زمان حیات مفاخر صورت 

گیرد.
او با اشاره به روز ملی کودک، نیاز کودکان جامعه را به الگوهای مناسب 
یادآور شد و گفت: مفاخر هر جامعه الگوهای مناسبی برای ارائه به کودکان 

هستند.
شهردار کرمان دکتر فرهاد ناظرزاده را برخاسته از خانواده ای با اصل و نصب 
فرهنگی برشمرد و اظهار داشت: شهرداری کرمان وظیفه خود می داند که 

از مفاخر فرهنگی قدردانی کند.
 دکتر فرهاد ناظرزاده کرمانی نیز در این آیین شهردار را یک مقام فرهنگی 

دانست.
وی ضمن تشکر از هم شهریان خود و برگزارکنندگان این مراسم، از شهردار 
کرمان به خاطر مشارکت در امور فرهنگی و هنری قدردانی کرد و اظهار 
کرد: در جوامع توسعه یافته، شهردار یک شهر، یک مقام فرهنگی است و 

حتی در بسیاری از موارد از میان چهره های فرهنگی انتخاب می شود.
تاالر  در  کرمانی،  ناظرزاده  فرهاد  دکتر  بزرگ داشت  مراسم  است؛  گفتنی 
بسطامی واقع در پارک مادر کرمان به همت انجمن دل عالم و با همیاری 

شهرداری کرمان برگزار شد.
در پایان این مراسم که با حضور تنی چند از مسئوالن و جمعی از هنرمندان 
و اصحاب رسانه برگزار شد، نیم  تنۀ دکتر فرهاد ناظرزاده کرمانی، رونمایی 
نام گذاری خواهد  نام وی  به  از معابر شهر کرمان که  و مقرر شد در یکی 

شد، نصب شود.
هنرهای  پژوهشگر  مترجم،  دانشگاه،  استاد  کرمانی  ناظرزاده  فرهاد  دکتر 
هنر  و  فرهنگ  ماندگار  از چهره های  و  نمایشنامه نویس  و  تئاتر  و  نمایشی 
ایران است. او فرزند زنده یاد احمد ناظرزاده کرمانی از رجل نامدار ادبی و 

سیاسی در دهه های پیش است.

رییس پلیس آگاهی استان کرمان:

ارزش ریالی پرونده های قاچاق کاال 
در کرمان ۳۸ درصد افزایش یافت

 
رییس پلیس آگاهی فرماندهی انتظامی استان کرمان وضعیت قاچاق کاال و 

ارز در استان را تشریح کرد.
به گزارش ایسنا، سرهنگ یداله حسن پور  در جلسه کمیسیون مبارزه با 
قاچاق کاال و ارز استان کرمان اظهار کرد: در شش ماهه نخست امسال 
درصد   ۳8 کرمان  استان  در  شده  کشف  قاچاق  کاالهای  ریالی  ارزش 

بیشتر از مدت مشابه سال قبل بوده است.
وی افزود: کشفیات پرونده های باالی یکصد میلیون تومان 18۴ درصد، 
پرونده های باالی ۵۰۰ میلیون تومان 17 درصد و توقیف وسائل نقلیه 
حامل کاالی قاچاق ۶۶ درصد در ۶ ماهه نخست امسال افزایش داشته 

ایم.
حسن پور با بیان اینکه در مدت مذکور دستگیری متهمان در رابطه با 
قاچاق کاال در استان کرمان ۳۲ درصد افزایش و تعداد باندهای متالشی 
شده فعال در قاچاق کاال 1۳ درصد رشد داشته است بیان کرد: در بحث 
بلوچستان و  و  به سمت سیستان  قاچاق سوخت  و  نفتی  فرآورده های 
مرز 1۹1 درصد افزایش کشفیات داشته ایم که ۳ میلیون و ۳۶۰ هزار 

لیتر بوده است.
موارد  از  بسیاری  اینکه  به  اشاره  با  کرمان  استان  آگاهی  پلیس  رییس 
احشام،  قاچاق  در  مجموع  در  گفت:  است،  یافته  سازمان  قاچاق، 
منسوجات، مشروبات الکلی خارجی و ... کاهش عملکرد اما در تجهیزات 
پزشکی، صوتی تصویری، ابزارآالت، میراث فرهنگی و .. افزایش کشفیات 

نسبت به مدت مشابه سال قبل داشته ایم.

مدیرکل بنیاد مسکن استان  خبر داد:

تا پایان امسال پنج هزار واحد مسکونی در جنوب استان ساخته می شود
مدیرکل بنیاد مسکن انقالب اسالمی استان کرمان گفت: مسکن مهر 
در  اما  داشتیم  اشتباهاتی  اجرا  در  شاید  و  بود  خوبی  خیلی  تصمیم 
بنیادمسکن تجربه خیلی خوبی در ساخت 1۰ هزار واحد مسکن مهر 

داشتیم که ۹۶ درصد آن را هم اکنون مردم استفاده می کنند.
کرد:  اظهار  ایسنا  خبرنگار  با  گو  و  گفت  در  سلطانی نژاد«  »علی اکبر 
که  است  زیاد  روستاهای  تعداد  با  های  استان  از  یکی  کرمان  استان 
بیش از یک سوم جمعیت استان در روستاها هستند و از ۵ هزار و ۶۰۰ 

روستای استان ۲ هزار و 8۰۰ مورد باالی ۲۰ خانوار می باشند.
وی با بیان اینکه در نظام برنامه ریزی، اقدامات عمرانی، اقتصادی و ... 
در روستاهای باالی ۲۰ خانوار انجام می شود، افزود: در شهرستان های 
جنوبی و شرقی استان کرمان بعضا حدود 7۵ درصد جمعیت شهرستان 
برنامه  نظام  و  روستاها  عمران  در  باید  لذا  روستاها ساکن هستند.  در 

ریزی به روستاها با نگاه ویژه تری بپردازیم.
سلطانی نژاد با بیان اینکه همه روستاهای باالی ۲۰ خانوار استان که در 
سرشماری سال ۹۰ استان بوده اند، دارای طرح هادی روستایی هستند 
و وضعیت بسیار مناسبی در این حوزه داریم، بیان کرد: اخیرا در حوزه 
استانداری کرمان  و  استان  ریزی  برنامه  و  مدیریت  با سازمان  اشتغال 

مشترک  کارکرد  در  مناطق  های  ظرفیت  و  بریم  می  پیش  را  طرحی 
روستاها با عنوان طرح »توسعه پایدار منظومه های روستایی« در دست 

مطالعه است.
مسکن  در  استان  وضعیت  گفت:  کرمان  استان  مسکن  بنیاد  مدیرکل 
استان  روستاهای  مسکن  درصد   ۶۰ از  بیش  و  است  خوب  روستایی 

مقاوم است.
وی با اشاره به اینکه در برنامه ششم توسعه، نگاه از پایین به باال است 
و در حوزه روستاها احکام خیلی خوبی وجود دارد، افزود: برنامه ریزی 
ما همین است و در استان کرمان کمتر روستای باالی ۲۰ خانوار داریم 
که از زیرساخت ها بهره مند نشده باشد و امیدواریم بتوانیم با ظرفیت 
مردم  و  نظام  مجموعه  به  داریم،  روستا   در  که  خوبی  جمعیت  و  ها 

خدمت کنیم.
انجام  بازسازی  کار  حوادث  در  مسکن  بنیاد  کرد:  اظهار  سلطانی نژاد 
می دهد که ما در خوزستان و شهرستان حمیدیه)بعد از سیل ابتدای 
امسال( کار می کنیم که به خوبی پیش رفته و اکنون در بحث سیالب 

طرح هایی در حال آغاز داریم.
وی با اشاره به تفاهمنامه بنیاد مسکن با سازمان برنامه و بودجه برای 

ساخت مسکن در جنوب استان برای محرومان تصریح کرد: ساخت 1۵ 
هزار مسکن روستایی برای استان در سال جاری هدفگزاری که 1۰ هزار 
واحد تمام شده و تا پایان سال ۵ هزار واحد دیگر نیز به اتمام می رسد.
وی در بخش دیگری از سخنانش درباره طرح اقدام ملی مسکن بیان 
بنیاد مسکن در شهرهای زیر  قرار است 1۰۰ هزار واحد توسط  کرد: 
۵۰۰ هزار نفر آغاز شود که کار را به طور جدی در چند شهر استان 
آغاز کرده ایم هرچند ظرفیت نظام بانکی و کمک های دولت در برخی 

شهرها هنوز کامل نشده است.
تصمیم خیلی  مهر  استان کرمان گفت: مسکن  بنیاد مسکن  مدیرکل 
خوبی بود و شاید در اجرا اشتباهاتی داشتیم اما در بنیادمسکن تجربه 
خیلی خوبی در ساخت 1۰ هزار واحد مسکن مهر داشتیم که ۹۶ درصد 

آن را هم اکنون مردم استفاده می کنند.
به  و  نکردیم  ورود  تعاونی  به شکل  مهر  مسکن  در  اینکه  بیان  با  وی 
کسانی که زمین داشتند تسهیالت دادیم و در شهرهای زیر ۲۵ هزار 
نفر بودیم و مردم همکاری کردند تصریح کرد: در ساخت مسکن هر جا 
مشارکت مردم را داشتیم موفق بودیم و در حوزه های اقتصاد، فرهنگ 

و سیاست نیز همینگونه است.

مدیرکل بهزیستی استان خبر داد:
 آمادگی بهزیستی برای حمایت های 

روانی - اجتماعی از کودکان مبتال 
به سرطان وخانواده هایشان 

به مناسبت هفته ملی و روز جهانی کودک مدیرکل و اعضاء شورای 
معاونین بهزیستی استان به همراه جمعی از خیرین فعال در زمینه 
درمان کودکان مبتال به بیماریهای سخت از بخش آنکولوژی کودکان 
بیمارستان افضلی پور کرمان بازدید و با کارکنان و کودکان بیمار و 
بستری در این بخش دیدار کردند. به گزارش روابط عمومی بهزیستی 
با  دیدار  این  در  بهزیستی  زاده مدیرکل  استان کرمان عباس صادق 
 ، بخش  این  کارکنان  روزی  شبانه  های   تالش  و  خدمات  از  تقدیر 
هدف از این بازدید را توجه دادن جامعه به سمت کودکان با شرایط 
خاص ذکر کرد و افزود: روز جهانی و هفته ملی کودک بهترین فرصت 
برای ترویج حقوق همه کودکان است .وی توجه دادن مردم به سمت 
را  سرطان  به  مبتال  کودکان  ویژه  به  خاص  های  ِویژگی  با  کودکان 
ضروری دانست و اظهار داشت : کودکان مبتال به سرطان  نه فقط 
نیازمند خدمات درمانی هستند که خود و خانواده هایشان به حمایت 
هرنوع  برای  کرمان  بهزیستی  و  نیازمندند  اجتماعی   - روانی  های 

همکاری آماده است .
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جدول ضرب 

زندگی
می  که  است  زمانی  همین  زندگی 
گذرد. عشق و مهربانی بهترین راهی 
شود.  می  رد  آن  از  زمان  که  است 

زندگی در پهنای عشق به اوج خود رسیده و به جای 
عذاب تبدیل به موهبتی بی نظیر می شود که انسان 
از آن لذت برده و در آن به روشنایی و نبوغ می رسد. 
زشتی ها را به زیبایی و تلخی ها را به شیرینی تبدیل 
می کند. عشق واقعی زمانی اتفاق می افتد که هیچ بار 
سنگینی بر دوش همراهمان نگذاشته باشیم. اگر قرار 
است  بهتر  بیاوریم  برایش  را  درد  از  دنیایی  باشد که 
آرامشی  دردهایمان  با  زیرا  برگردیم  راه  نیمه  از  که 
کند.  آن رشد  در  بتواند  تا محبت  نمی گذاریم  باقی 
انجام  نوعی  بلکه  نیست  داشتن  دوست  فقط  محبت 
معنی  عمل  با  است.  مقابل  شخص  برابر  در  وظیفه 
رسوخ  نیز  تازه  های  موقعیت  در  حتی  و  کرده  پیدا 
کردن  ترمیم  عشق  شاهکار  بزرگترین  کند.  می 
نواقص و همراهی در پستی هاست وگرنه شاد بودن 
شود.  می  محسوب  ساده  و  طبیعی  امر  یک  اوج  در 
ای  العاده  کار خارق  مهمانی  رقصیدن در یک  با هم 
دارد  اهمیت  موانع  و  ها  برداشتن سنگ  بلکه  نیست 
که مستلزم شهامت و شکیبایی می باشد. با پذیرفتن 
مسئولیت ها دست از بچگی کردن و توقعات بیهوده 
بر می داریم. زندگی پس از ازدواج باید همچون جدول 
ضرب حساب شده و منطقی باشد چرا که احساسات 
نمی توانند بار سنگین مسئولیت ها را بر دوش بگیرند. 
محبت در یک شکل واقعی هر روز باید خلق شده تا 

همچون چسب تکه های زندگی را بهم بچسباند.
از عشق فقط نام تو را فهمیدم 

هر چند که از حادثه ات ترسیدم 
من قافله ی پر از شکستن بودم 

در حوصله ات ساز دگر می چیدم 
تاریک ترین هوای این منطقه ام 

برگرد هوای روشنت را دیدم 

به قلم 
مهناز سعید 

گزارش »کرمان امروز« درباره پرونده سیل اخیر استان و عزِم جزم مسئوالن برای معرفی مقصران احتمالی؛

برخورد با مقصران سیل به کجا رسید؟

اشاره:
با گذشت بیش از شش ماه از وقوع سیالب در استان 
کرمان که خسارت هایی به مزارع کشاورزی و زیر ساخت 
تا  استان جزم شده  مسئوالن  عزم  آورده، حال  وارد  ها 

مقصران این حادثه را شناسایی کنند. 
روزی که کشاورزان مناطق جنوبی و شرقی استان به 
امید برداشت بیشتر محصول، می کاشتند هرگز فکر نمی 
کردند که با یک  سیالب تمام آنچه را که رشته بودند، 

پنبه شود.
سیل فروردین ماه امسال که در نوع خود در استان گرم 
و خشکی مثل کرمان بی سابقه بوده عالوه  بر غافلگیری 
کشاورزان، مسئوالن را هم غافلگیر کرد! طبیعی است که 
چنین سیل ویرانگری خسارت های هنگفتی هم از خود 

بر جای بگذارد.
در  طبیعی همچون سیل  حوادث  اگر  این  از  پیش  تا 
استان رخ می داد و میزان خسارت ها فقط بر روی کاغذ 
می آمد و تا سال ها نتیجه این برآوردها خاک می خورد 
اما این  بار وضع فرق می کند و بعضی مسئوالن به جد 
تا  هستند  احتمالی  مقصران  معرفی  و  شناسایی  دنبال 

بلکه مرهمی باشند  بر درد مردم خسارت دیده.
 کوتاهی برخی دستگاه ها

به  کرمان  استان  بازرسی  مدیرکل  زمینه،  همین  در 

ساخت و ساز در مسیر سیل اشاره کرد و گفت: در تمامی 
مطرح  را  موضوع  العاده  فوق  صورت  به  استانی  ادارات 
کردیم وظایف و تکالیف در سراسر استان بررسی شد و به 
نتایج خوبی رسیدیم با ۲۹ پیشنهاد کاربردی فرستادیم.

ما   : افزود  ادامه  در  آبیار  مهر  خبرگزاری  گزارش  به 
ایرادات شهرستان هایی که در معرض سیل  و  مشکالت 
قرار دارند را شناسایی کردیم و شاید بتوان گفت بیشترین 

قصور مربوط به دستگاه های اجرایی است.
از شهرستان های  برخی  در  مثال  عنوان  به  افزود:  وی 
ساز  و  ساخت  رودخانه  بستر  مسیر  در  کرمان  استان 
برخی  بیشتر کرده است همچنین در  را  شده که خطر 
از ساخت و سازها در بررسی میدانی مشخص شده که 
بار  به  را  زیادی  خسارات  بیفتد  راه  سیل  که  زمانی  در 

می آورد.
بازرس کل استان کرمان یادآور شد: چندین پست برق 
در بستر رودخانه در برخی از شهرستان ها وجود دارد که 
باعث تعجب است که چگونه مطالعه شده که این عملیات 

در بستر رودخانه انجام گرفته است؟

آبیار خاطرنشان کرد: بعد از بررسی این موارد، مشکالت 
مورد پیگیری قرار گرفته است لذا آمار اعالم شده آمار 
خوبی نیست ما شش هزار کیلومتر رودخانه داریم که دو 
رودخانه ها  بستر  در  وساز  کیلومتر ساخت  و ۸۰۰  هزار 

قرار دارند.
وی افزود: یکی از تکالیفی که در آیین نامه بند سه قرار 
دارد اگر در مسیر رودخانه ها درخواستی داده شد پروانه 

ساخت و ساز صادر نشود. 
آبیاراظهارکرد: ایرادات زیادی در این رابطه وجود دارد 
که اگر فکری به حال آن  نشود، مشکل جدی به وجود 
شدنی  رفع  ایرادات  از  بسیاری  که  این  ضمن  آید  می 

هستند. 
با بررسی  ارتباط  افزود:  در  بازرس کل استان کرمان 
و  شده  انجام  خوبی  اقدامات  گرفته  صورت  خطاهای 
ارائه مطالب خود  به منظور  از مدیران مربوطه  تعدادی 

به دستگاه قضائی احضار شده اند.
وی با انتقاد از ساخت و سازهای متعدد و ایجاد پست 
برق در بستر رودخانه ها گفت: چند تن از مدیران مربوطه 

احضار  قضائی  به دستگاه  مطالب خود  ارائه  منظور  به 
شده اند.

خروجی  روی  بر  خبر  این  درج  با  مهر  خبرگزاری 
خود آورد؛ احمد آبیار در نشست شورای حفظ حقوق 
مکلف  را  دهیاران  کرد:  بیان  کرمان  استان  بین الملل 
کنیم تا در هر منطقه از تخلفات انشعاب غیر مجاز برق 

جلوگیری کنند.
وی افزود: در سراسر کشور مدیران باید در ارتباط با 
تخلفات انشعاب برق با یکدیگر تعامل داشته باشند و در 

استان کرمان نیز این بحث باید اتفاق بیفتد.
نگاهی به خسارت های سیالب در استان

 34۰ به  امسال  ماه  فروردین  سیل  مسئوالن  گفته  به 
و  هزار  یک  و  شمال  در  روستایی  ارتباطی  راه  کیلومتر 
وارد  خسارت  کرمان  استان  جنوب  در  کیلومتر   3۰۰
شانه  کیلومتر   145 به  سیل  این  همچنین  است.  کرده 
پل  از  تعدادی  و  نماها  آب  ارتباطی،  محورهای  خاکی 
های ارتباطی استان کرمان خسارت زده است. یک منزل 
مسکونی در شهربابک توسط سیالب تخریب شد و به زیر 
ساخت های کشاورزی مناطق مختلف استان نیز خسارت 

های هنگفتی وارد شد.
از  تعدادی  تخریب  به  منجر  همچنین  سیل  این 
انتقال برق فشار متوسط و ضعیف، تخریب  شبکه های 
قنوات،  تعدادی  به  خسارت   آب،  ذخیره  استخرهای 

تخریب کانال های انتقال آب کشاورزی شد.
سخن آخر

استان درس عبرت  اخیر  نتایج سیالب  که  است  امید 
قبول  در  که  باشد  مسئوالن  برای  تاریخی  ای  تجربه  و 
مسئولیت ها تنها به میز و صندلی می اندیشند و برای 

بحران ها برنامه ای ندارند .

   با گذشت بیش از شش ماه از وقوع سیالب در استان کرمان که خسارت های بسیاری 
به صنعت کشاورزی و زیر ساخت های آن وارد آورده، حال عزم مسئوالن استان جزم 
شده تا مقصران این حادثه را شناسایی کنند، آنگونه که مدیرکل بازرسی استان کرمان 
گفته است چند نفر از مدیران مربوطه به منظور ارائه مطالب خود به دستگاه قضائی 
احضار شده اند. امید است که نتایج سیالب اخیر استان درس عبرت و تجربه ای تاریخی 
برای مسئوالنی باشد که در قبول مسئولیت ها تنها به میز و صندلی می اندیشند و برای 

بحران ها برنامه ای ندارند و.....

گزارش: مهدیه السادات 
میر مهدی حسینی

سهامی  شرکت  مدوار  معدنی  تولیدی  شرکت  تغییرات  آگهی 
خاص به شماره ثبت ۲۸6۹ و شناسه ملی 1۰63۰11۰4۰۲ به 
استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 13۹۸/۰7/۰1 
تصمیمات ذیل اتخاذ شد : -1 سرمایه شرکت از مبلغ 3۰۰ میلیارد ریال منقسم 
به 3۰۰۰۰۰۰۰۰ سهم 1۰۰۰ ریالی بانام به مبلغ 1۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال منقسم 
به 1۰۰۰۰۰۰۰ سهم به ارزش اسمی هر سهم 1۰۰۰ ریالی بانام کاهش یافت و در 
نتیجه ماده مربوطه اساسنامه اصالح گردید. اداره کل ثبت اسناد و امالک استان 

کرمان اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری کرمان )6۲46۹3(

آگهی تغییرات شرکت آریا اورست ماشین شرکت سهامی خاص 
به شماره ثبت 11777 و شناسه ملی 1۰63۰1776۲۰ به استناد 
صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 13۹۸/۰5/۰5 تصمیمات ذیل اتخاذ 
شد : کلیه اسناد واوراق بهادار و بانکی با امضای مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره 
یا امضای منفرد رئیس هیئت مدیره و مهر شرکت معتبر و سایر مکاتبات و اوراق 
عادی با امضای 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 

)6۲46۹۲(

سهامی  شرکت  مدوار  معدنی  تولیدی  شرکت  تغییرات  آگهی 
خاص به شماره ثبت ۲۸6۹ و شناسه ملی 1۰63۰11۰4۰۲ به 
مورخ 13۹۸/۰6/16 تصمیمات  مدیره  استناد صورتجلسه هیئت 
العاده  فوق  عمومی  تفویض مجمع  از  اختیار حاصله  به  : -1بنا  اتخاذ شد  ذیل 
مورخ 13۹۸/۰1/15 در خصوص افزایش سرمایه به هیات مدیره سرمایه شرکت 
از مبلغ6۰ میلیارد ریال به مبلغ 3۰۰ میلیارد ریال منقسم به 3۰۰ میلیون سهم 
1۰۰۰ریالی با نام از محل مطالبات حال شده افزایش یافت و ماده مربوطه در 
اساسنامه اصالح گردید. اداره کل ثبت اسناد و امالک استان کرمان اداره ثبت 

شرکت ها و موسسات غیرتجاری کرمان )6۲46۸۹(

بوم  پارس  کانسار  بهساز  خاص  سهامی  شرکت  تاسیس 
ملی  شناسه  به   163۲۹ ثبت  شماره  به   13۹۸/۰7/11 درتاریخ 
14۰۰۸6641۹4 ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خالصه 
آن به شرح زیر جهت اطالع عموم آگهی میگردد. موضوع فعالیت 
امور پیمانکاری کلیه پروژه های معدنی و  :اقدامات معدنی و عمرانی: - اجرای 
عمرانی: اعم از پی جویی، اکتشاف، بهره برداری، فراوری و ذوب مواد معدنی، راه 
سازی، سدسازی، ابنیه، انبوه سازی و ایجاد شهرک های مسکونی و صنعتی و 
کارهای مشابه و اخذ مجوزهای مربوطه بر اساس قراردادهای رایج کشور. - انجام 
امور پیمانکاری در رشته های تخصصی موضوع شرکت نظیر شاتکریت، تزریق 
سیمان یا مواد دیگر، خاکبرداری و خاکریزی، تسطیح و آماده سازی اراضی، ایجاد 
کانال و حفر ترانشه، حفر چاه های عمیق و نیمه عمیق، انجام حفاری اکتشافی 
و ژئوتکنیک، الیروبی، سدسازی، مخازن بتنی و فلزی، طراحی و حفر انواع تونل 
های معدنی و عمرانی _انجام امور نقشه برداری - اخذ مجوزهای الزم جهت انجام 
فعالیت های شرکت در موضوع اساسنامه. ب . اقدامات مهندسی و مشاوره: - ارایه و 
انجام خدمات مشاوره فنی، طراحی و مهندسی و نظارت عالیه و نظارت کارگاهی بر 
کلیه امور معدنی و عمرانی شامل : انجام امور مشاوره و مطالعات پیش امکانسنجی 
و امکانسنجی، طراحی، برنامه ریزی معادن شامل مطالعات ژئوتکنیکی و پایداری 
شیب، مطالعات هیدرولوژی و هیدروژئولوژی، مطالعات زمین شناسی و اکتشافی 
و تخمین ذخیره، طراحی و برنامه ریزی معادن، ارزیابی فنی و اقتصادی پروژه 
ها، طراحی پایه و تفصیلی , انجام و ارایه کلیه محاسبات مهندسی و پاسخگویی 
به کلیه سواالت مهندسی و تکنیکی، خدمات مهندسی خرید ، خدمات نظارت 
کارگاهی بر کلیه عملیات اجرایی، خدمات برنامه ریزی و کنترل پروژه ت . اقدامات 
تولیدات صنعتی و  از طریق: - احداث کارگاه ها و کارخانجات  تولیدی مرتبط 
معدنی مرتبط با نیازمندیهای کشور، راه اندازی کارخانه های فراوری مواد معدنی و 
خطوط پرعیارسازی و ذوب مواد معدنی و راه اندازی مجتمع های صنعتی، تاسیس 
کارخانجات و صنایع مکمل، مدرنیزه کردن و توسعه صنایع معدنی، احداث کارگاه 
ها و کارخانجات تولید و استحصال انواع مصالح معدنی و ساختمانی، فراورده های 
بتنی و آسفالت و نظایر آن. ث . فعالیت در امور ماشین آالت، وسائط حمل و نقل 
و تجهیزات ابزار دقیق - .آماده سازی و تجهیز کارگاه ها و تامین ماشین آالت 
معدنی و صنعتی، مونتاژ، نصب، راه اندازی، تعمیرات و نگهداری و بازرسی فنی، 
سرویس تجهیزات و ماشین آالت معدنی و صنعتی مورد نیاز شرکت، خرید، نصب 
و راه اندازی تجهیزات ابزاردقیق ج . فعالیتهای بازرگانی مرتبط با موضوع شرکت - 
بازاریابی، خرید و فروش و اخذ مجوزهای الزم در خصوص ماشین آالت معدنی و 
عمرانی و انواع مواد معدنی و شیمیایی، شرکت در مناقصه ها و مزایده های دولتی 
و خصوصی مرتبط با موضوع شرکت. ح . انجام فعالیتهای تحقیقاتی و آزمایشگاهی 
در رابطه با موضوع شرکت - احداث و تجهیز آزمایشگاه های مکانیک سنگ و 
مکانیک خاک، اخذ دانش فنی در داخل و خارج برای تحقق اهداف شرکت و ارتقا 
فن آوری های جدید در موضوعات مرتبط با شرکت درصورت لزوم پس از اخذ 
مجوزهای الزم از مراجع ذیربط مدت فعالیت : از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز 
اصلی : استان کرمان ، شهرستان کرمان ، بخش مرکزی ، شهر کرمان، محله نواب 
صفوی ، کوچه رئوف 6 ، کوچه نواب صفوی7 ، پالک ۰ ، مجتمع مسکونی سپهر 
، طبقه همکف کدپستی 761۸43467۰ سرمایه شخصیت حقوقی عبارت است 
از مبلغ ۲۰۰۰۰۰۰ ریال نقدی منقسم به 1۰۰ سهم ۲۰۰۰۰ ریالی تعداد 1۰۰ 
سهم آن با نام عادی مبلغ 16۰۰۰۰۰ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی 
شماره ۰5۰4۲۲-1-۹6 مورخ 13۹۸/۰6/۲۸ نزد بانک بانک توسعه تعاون شعبه 
مرکزی با کد ۲۸۰۰ پرداخت گردیده است والباقی در تعهد صاحبان سهام می 
باشد اعضا هیئت مدیره آقای محمد مهدوی پور به شماره ملی 314۹51۰۹37و 
به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت ۲ سال آقای محمد جواد مهدوی پور به 
شماره ملی 314۹6176۲6و به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت ۲ سال 
هیئت  عضو  به سمت  ملی 4۹6۹7۰۸7۲1و  شماره  به  نامور  نادری  زهرا  خانم 
دارندگان حق  سال  مدت ۲  به  مدیرعامل  به سمت  و  سال  مدت ۲  به  مدیره 
امضا : کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهد آور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، 
قراردادها عقود اسالمی و همچنین کلیه نامه های عادی و اداری با امضاء خانم زهرا 
نادری نامور به عنوان مدیر عامل و آقای محمد جواد مهدوی پور به عنوان نایب 
رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. اختیارات مدیر عامل : 
طبق اساسنامه بازرسان آقای محسن پورمحمدیان به شماره ملی 314۹۰77۲3۰ 
به سمت بازرس علی البدل به مدت یک سال مالی خانم صدیقه پورمحمدیان 
بازرس اصلی به مدت یک  شهربابکی به شماره ملی 314۹5۲6۹3۰ به سمت 
سال مالی روزنامه کثیر االنتشار کرمان امروز جهت درج آگهی های شرکت تعیین 
گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد. 
موسسات  و  ها  ثبت شرکت  اداره  کرمان  استان  امالک  و  اسناد  ثبت  اداره کل 

غیرتجاری کرمان )6۲4676(

کریمان  ستون  ساروج  خاص  سهامی  شرکت  تاسیس 
ملی  شناسه  به   16۰65 ثبت  شماره  به   13۹۸/۰۲/۲۹ درتاریخ 
که  گردیده  دفاترتکمیل  ذیل  امضا  و  ثبت   14۰۰۸34۲56۰

 .1: فعالیت  آگهی میگردد. موضوع  اطالع عموم  زیر جهت  به شرح  آن  خالصه 
از  اعم  ابنیه  انواع  امور پیمانکاری مربوط به ساخت ساختمان ها و  دربرگیرنده 
چوبی،آجری،سنگی،بتنی و فلزی ساختمان های صنعتی و کلیه امور مربوط به 
صنعت ساختمان و طراحی و محاسبه و نظارت پروژه های عمرانی . دربرگیرنده 
، نفت و گاز( شبکه گاز رسانی  انتقال ) آب  امور پیمانکاری مربوط به خطوط 
ساختمان  کننده  سرد  های  ،سیستم  هیدرومکانیکی  و  مکانیکی  تاسیسات   ،
،تاسیسات و تجهیزات ساختمان ) آب ، گاز ، برق و فاضالب ( و انتقال زباله ، 
تاسیسات و تجهیزات تصفیه خانه های آب و فاضالب ، وسایل انتقال ) آسانسور 
، تجهیزات آشپزخانه و سلف  برقی(، سیستم های خبر و هشدار دهنده  پله  و 
سرویس و رختشویخانه ،سیستم های ارتباطی ،شبکه های رایانه ای ساختمان 
،ماسه پاشی )سندپالست(،حفاظت کاتدی ،پوشش)الینینگ( ایستگاههای پمپاژ 
و نظایر آن. . در برگیرنده امور پیماکاری مربوط به تولید ،توزیع و انتقال نیرو اعم 
از نیروگاه ها ، شبکه های برق و تاسیسات برقی ،پست های توزیع والکترونیک 
عام و خاص ،سیستم های کنترل برق و ابزار دقیق و نظایر آن. . در برگیرنده 
امور پیمانکاری مربوط به بندها ، سدها ،ساختمان نیروگاه های آبی،سازه های 
و  تاسیسات  آب،  توزیع  های  و شبکه  آب  آب،مخازن  های  تونل  و  هیدرولیکی 
تجهیزات تصفیه خانه های آب و فاضالب بزرگ، خطوط انتقال آب و مخازن آب، 
ایستگاههای پمپاژ آب و فاضالب بزرگ، شبکه های جمع آوری و انتقال فاضالب 
،کانال های انتقال آب و شبکه های آبیاری و زهکشی ،سازه های دریایی و ساحلی 
،احداث حوضچه ها و استخرهای پرورش و تکثیر آبزیان و عملیات ساختمانی 
)سیویل (تصفیه خانه های آب و فاضالب و نظایر آن، وبهره برداری و نگه داری 
ازشبکه های آبیاری و زهکشی ،طراحی و اجرا نظارت سیستم های آبیاری نوین 
تحت فشار و نظایر آن. . دربرگیرنده امور پیمانکاری مربوط به ساخت راه ها نظیر 
،باند فرودگاه ها  راه های اصلی و فرعی، بزرگراه ها ،آزاد راه ها ،راه های ریلی 
،سیستم های انتقال هوایی پایه دار،تونل ها ،پل ها ،راه های زیرزمینی و راهداری 
و عملیات آسفالتی و نظایر آن. . انجام کلیه فعالیت های خدماتی ازجمله تاسیسات 
تعمیر و نگهداری ساختمان و ماشین آالت، امور آشپزخانه و رستوران ، خدمات 
عمومی )نظیر نامه رسانی ،تلفن چی ،تنظیفات ،امور آبدارخانه ، پیش خدمتی (
از تاسیسات،  برداری  بهره  ،امور  نگهداری و خدمات فضای سبز ،چاپ و تکثیر 
تامین نیروی انسانی - شرکت در کلیه مناقصات و مزایدات دولتی و خصوصی 
و اخذ وام و تسهیالت از بانکها و موسسات مالی و اعتباری معتبر 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، خواجوی کرمانی ، خیابان خواجوی کرمانی ، کوچه خواجوی کرمانی 16 
، پالک ۰ ، طبقه اول کدپستی 761363۹1۸۹ سرمایه شخصیت حقوقی عبارت 
است از مبلغ 1۰۰۰۰۰۰ ریال نقدی منقسم به 1۰۰ سهم 1۰۰۰۰ ریالی تعداد 
1۰۰ سهم آن با نام عادی مبلغ 1۰۰۰۰۰۰ ریال توسط موسسین طی گواهی 
بانکی شماره 4516/1/۲11 مورخ 13۹۸/۰۲/15 نزد بانک بانک ملت شعبه شعبه 
خواجوی کرمانی با کد 45161 پرداخت گردیده است اعضا هیئت مدیره آقای 
میالد مومن زاده به شماره ملی ۲۹۸۰54۹33۹و به سمت رئیس هیئت مدیره به 
مدت ۲ سال آقای محمدحسین سلطانی سنگی به شماره ملی 3۰517۹3۰1۹و 
به سمت عضو هیئت مدیره به مدت ۲ سال و به سمت مدیرعامل به مدت ۲ سال 
آقای محمد فالح پور به شماره ملی 311۰7۰15۸۸و به سمت نایب رئیس هیئت 
مدیره به مدت ۲ سال دارندگان حق امضا : کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهد آور 
شرکت از قبیل چک ، سفته ، بروات ، قراردادها عقود اسالمی و همچنین کلیه نامه 
های عادی و اداری باامضاء منفرد رئیس هیات مدیره همراه با مهر شرکت معتبر 
می باشد اختیارات مدیر عامل : طبق اساسنامه بازرسان آقای محمود ذوالعلی به 
شماره ملی ۲۹۹3۹1۰3۲۹ به سمت بازرس اصلی به مدت یک سال مالی آقای 
محمدرضا نبی زاده مشیزی به شماره ملی 317۹4653۸7 به سمت بازرس علی 
البدل به مدت یک سال مالی روزنامه کثیر االنتشار کرمان امروز جهت درج آگهی 
های شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه 
فعالیت نمی باشد. اداره کل ثبت اسناد و امالک استان کرمان اداره ثبت شرکت ها 

و موسسات غیرتجاری کرمان )6۲4674(

رباط شرکت سهامی  آلیاژ  فرو  تغییرات شرکت مجتمع  آگهی 
خاص به شماره ثبت ۸۲۹4 و شناسه ملی 1۰63۰14۲34۹ به 
استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 13۹۸/۰6/۰۲ 
به  از مبلغ 1۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ریال  : سرمایه شرکت  اتخاذ شد  تصمیمات ذیل 
مبلغ ۲5۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال منقسم به ۲5۰ سهم 1۰۰۰۰۰۰۰۰۰ ریالی بانام 
از طریق صدور تعداد 15۰ سهم جدید از محل مطالبات حال شده سهامداران 
افزایش یافت و ماده 5 اساسنامه اصالح گردید. اداره کل ثبت اسناد و امالک استان 

کرمان اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری کرمان )6۲467۲(

آگهی تغییرات شرکت فنی و مهندسی نیکان نیرو ابان شرکت 
سهامی خاص به شماره ثبت ۸4 و شناسه ملی 1۰۸61۲۰4۲55 
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 
13۹۸/۰6/۰3 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : -1 آقای محمد فخار محی الدینی با کد 
ملی 54۲۹75۹61۹ بسمت بازرس اصلی و آقای محمدعلی خراسانی اناری با کد 
ملی 3۰5۲1۸6۹73 بسمت بازرس علی البدل بمدت یکسال انتخاب گردیدند. 
-۲ اعضای هیئت مدیره بشرح ذیل برای مدت دو سال انتخاب گردیدند: آقای 
محمدرضا طالبی نسب باکدملی54۲۹۹۲5357 و آقای محمدعلی طالبی نسب 
باکدملی 54۲۹۹۲۸747 و آقای مهدی طالبی نسب با کدملی 3۰4۰۰۲۲۸۰6 
و آقای علی باقری زاده اناری با کدملی 3۰4۰۰75۲6۸ -3 روزنامه کثیراالنتشار 
کرمان امروز جهت درج آگهی های شرکت انتخاب گردید. اداره کل ثبت اسناد و 
امالک استان کرمان مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری انار )6۲4666(

آگهی تغییرات شرکت فنی و مهندسی نیکان نیرو ابان شرکت 
سهامی خاص به شماره ثبت ۸4 و شناسه ملی 1۰۸61۲۰4۲55 به 
استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 13۹۸/۰6/۰3 
: -1 شرکت بوسیله هیئت مدیره ای  اتخاذ شد  تصمیمات ذیل 
مرکب از حداقل 3 تا 5 عضو که بوسیله مجمع عمومی عادی از  بین صاحبان 
سهام  انتخاب می شوند اداره خواهد شد مدیران کاًل یا بعضاً قابل عزل می باشند و 
ماده 31 اساسنامه اصالح گردید. -۲هریک از مدیران باید در مدت مدیریت خود 
مالک حداقل یک سهم از سهام شرکت بوده و  ورقه سهم مزبور را  به عنوان وثیقه و 
تضمین خساراتی که ممکن است از تصمیمات مدیران  منفرداً یا مشترکاً برشرکت 
وارد شود  به صندوق شرکت بسپارد وثیقه بودن ورقه سهم مانع  استفاده مدیر از 
حقوق ناشیه از آن از قبیل حق رأی و  دریافت سود نمی باشد ولی مادامی که  مدیر 
مفاصا حساب دوره تصدی خود را از شرکت دریافت نکرده سهم  مذکور به عنوان 
وثیقه  در صندوق شرکت باقی خواهد ماند و ماده 33 اساسنامه اصالح گردید. 
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان کرمان مرجع ثبت شرکت ها و موسسات 

غیرتجاری انار )6۲4654(

آگهی تغییرات شرکت آرشام سازه امید کریمان شرکت سهامی 
خاص به شماره ثبت 15۰66 و شناسه ملی 14۰۰7۰165۹۹ به 

استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 13۹۸/۰1/۲6 الف-اعضاء 
هیئت مدیره به قرار ذیل برای مدت ۲ سال انتخاب گردیدند: خانم سمیه شبان 
با کد ملی 36۲۲۰۲5344 آقای سیدمرتضی شکیبی با کد ملی۲۹۹3۹75۹1۹ 
با کد  با کد ملی ۲۹۸۰۲۸۹۹3۰ ب-خانم مریم طاووسی  خانم فرزانه گمرکی 
با کد  ایران خواجوئی مقدم  و خانم  اصلی  بازرس  ملی ۲۹۹13۸7۲۹7 بسمت 
ملی ۲۹۹۲35۹۹55 بسمت بازرس علی البدل بمدت یکسال انتخاب گردیدند 
انتخاب  امروز جهت درج آگهی های شرکت  روزنامه کثیراالنتشار کرمان  . ج- 
گردید اداره کل ثبت اسناد و امالک استان کرمان اداره ثبت شرکت ها و موسسات 

غیرتجاری کرمان )6۲4653(

آگهی تغییرات اتحادیه تولیدکنندگان و فروشندگان کابینت و 
لوازم اداری ترکیب چوب و فلزکرمان موسسه غیر تجاری به شماره 
ثبت 14۲3 و شناسه ملی 14۰۰4661۰6۹ به استناد صورتجلسه 
مجمع عمومی عادی مورخ 13۹۸/۰7/۰1 منضم به پروانه فعالیت 
اداره صنعت معدن  از  اتحادیه های صنفی شماره ۲57۰ مورخ ۹۸/4/5 صادره 
اتحادیه  . ب-اعضاء  گرفت  قرار  تصویب  مورد  اساسنامه جدید   - الف  تجارت  و 
به قرار ذیل برای مدت 4 سال انتخاب گردیدند: آقای محمدعلی میرزازاده کد 
کد  روکرد  پورواعظی  اکبر  آقای  اتحادیه  رئیس  به سمت  ملی ۲۹۹1۲36۹65 
شفیعی  ثمره  محمدرضا  آقای  اول  رئیس  نایب  به سمت  ملی 3۰5۲۰۰561۸ 
کد  شادمان  محمد  آقای  دوم  رئیس  نایب  سمت  به   ۲۹۹۲۰5456۹ ملی  کد 
ملی  کد  نسب  صالحی  ارسالی  علی  آقای  دبیر  به سمت  ملی 31۸۹۹37۲14 
۲۹۹۲۲6۸7۸1به سمت خزانه دار ب- اسناد و اوراق مالی اتحادیه مانند چک ها، 
بروات، سفته  ها، اسناد تعهدآور مالی با امضا رئیس و خزانه  دار و در غیاب هر یک 
نایب رییس اول و ممهور به مهر اتحادیه معتبر می باشد. ج- آقای محسن کرمی 
رباطی کد ملی ۲۹۹16۹۲766 به سمت بازرس اصلی انتخاب گردید. آدرس مرکز 
، کوچه  ، شهر کرمان، خیام  به بخش مرکزی  استان کرمان  اصلی موسسه در 
مالک اشتر 17 ، خیابان شهید مطهری ، پالک 74 ، طبقه همکف کد پستی 
7617766۸۹۹ تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصالح گردید. د- روزنامه 
کثیراالنتشار کرمان امروزحهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. اداره کل 
ثبت اسناد و امالک استان کرمان اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری 

کرمان )6۲4645(

سرچشمه  آریاناران  معدنی  و  صنعتی  شرکت  تغییرات  آگهی 
ملی  شناسه  و   37۹۲ ثبت  شماره  به  خاص  سهامی  شرکت 
1۰۸6۰55۸۹1۸ به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده 
مورخ 13۹۸/۰4/15 در اجرای ماده 141 الیحه اصالحی قانون تجارت سرمایه 
شرکت از مبلغ 5۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال به مبلغ 5۰۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال منقسم به 
5۰۰۰۰۰۰ سهم بانام عادی 1۰۰۰ ریالی کاهش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه 
اصالح گردید. اداره کل ثبت اسناد و امالک استان کرمان اداره ثبت شرکت ها و 

موسسات غیرتجاری کرمان )6۲4636(

آگهی تغییرات شرکت آرشام سازه امید کریمان شرکت سهامی 
خاص به شماره ثبت 15۰66 و شناسه ملی 14۰۰7۰165۹۹ به 
استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 13۹۸/۰1/۲6 الف-تعیین 
سمت مدیران : خانم سمیه شبان با کدملی36۲۲۰۲5344 بسمت رئیس هیئت 
مدیره آقای سیدمرتضی شکیبی با کدملی ۲۹۹3۹75۹1۹ بسمت نایب رئیس 
هیئت مدیره و مدیرعامل خانم فرزانه گمرکی با کد ملی ۲۹۸۰۲۸۹۹3۰ بسمت 
عضو هیئت مدیره ب-کلیه اسناد و اوراق بهادار و بانکی و اوراق عادی و اداری 
با امضای منفرد مدیرعامل مجتمعاً با مهر شرکت معتبر می باشد. اداره کل ثبت 
اسناد و امالک استان کرمان اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری کرمان 

)6۲463۰(

تاسیس موسسه غیر تجاری فرهنگی ورزشی امید آوران کوثر 
مشیز درتاریخ 13۹۸/۰7/1۰ به شماره ثبت ۲117 به شناسه ملی 
14۰۰۸66۰1۸6 ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خالصه 
آن به شرح زیر جهت اطالع عموم آگهی میگردد. موضوع :احداث ، تاسیس و 
مدیریت مجموعه های ورزشی و تشکیل تیم های ورزشی و شرکت در مسابقات 
و  ورزش  کل  اداره  هماهنگی  با  ورزشی  مسابقات  برگزاری  و  خارجی  و  داخلی 
ریالی  تسهیالت  و  وام  اخذ  مربوطه،  ورزشی  هیات های  و  فدراسیون  و  جوانان 
و ارزی از بانک ها و موسسات مالی و اعتباری داخلی و خارجی و ضمانت نامه 
های بانکی و گشایش اعتبارات اسنادی، عقد قرارداد با اشخاص حقیقی و حقوقی 
دولتی و خصوصی، شرکت در مزایدات و مناقصات دولتی و خصوصی، برگزاری 
همایش ها و نمایشگاههای بین لمللی، اخذ و اعطای نمایندگی و ایجاد شعب در 
داخل و خارج کشور، تاسیس موسسات استعدادیابی نوابغ ورزشی در رشته های 
مرتبط و هرگونه فعالیت مجاز که مرتبط با موضوع موسسه باشد. ایجاد آکادمی در 
رشته های ورزشی برای آقایان و بانوان در رده های سنی مختلف، آموزش رشته 
های ورزشی و شرکت در فستیوال ها و مسابقات ورزشی رده های سنی مختلف 
داخلی و خارجی ،دوستانه و رسمی،فروش پوشاک ورزشی و غیرورزشی در صورت 
ضرورت قانونی انجام موضوعات فعالیت پس از اخذ مجوز های الزم ) ثبت موضوع 
فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد( مدت : از تاریخ 
، بخش  : استان کرمان ، شهرستان کرمان  نامحدود مرکز اصلی  ثبت به مدت 
مرکزی ، شهر کرمان، چهار راه سمیه ، خیابان جهاد1]جهادشمالی [ ، کوچه جهاد 
، طبقه پنجم کدپستی 761۹۸1333۹ سرمایه شخصیت  ، پالک ۰  ]جهاد3[ 
 : الشرکه شرکا  اسامی و میزان سهم  باشد.  : 1۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال می  حقوقی 
نمایندگی محمدرضا  به  به شناسه ملی 1۰63۰۰۲443۸ و  خیریه کوثر مشیز 
سهم  ریال   ۹6,۰۰۰,۰۰۰ دارنده   3۰5۰47۹6۹۸ ملی  شماره  به  نژاد  صادقی 
الشرکه کشت و صنعت کوثر بم به شناسه ملی 1۰63۰۰۲74۰7 و به نمایندگی 
دارنده 1,۰۰۰,۰۰۰  ملی ۲۹۸۰۲۰۹۹۲۹  شماره  به  زاده  اسکندری  محمدعلی 
 1۰63۰1۰4۲45 ملی  شناسه  به  بار  مکران  نقل  و  حمل  الشرکه  سهم  ریال 
 ۰۸7۲۲533۹۲ ملی  شماره  به  زاده  اسمعیل  حاج  حمید  نمایندگی  به  و 
ملی  شناسه  به  کویر  پخش  مکران  الشرکه  سهم  ریال   1,۰۰۰,۰۰۰ دارنده 
1۰۸6۰۲4۹54۰ و به نمایندگی مجتبی موالئی به شماره ملی ۲۹۹۲634۸۰۸ 
به  مشیز  ریحانه  غیرانتفاعی  فرهنگی  الشرکه  سهم  ریال   1,۰۰۰,۰۰۰ دارنده 
شناسه ملی 14۰۰3676۸۸۰ و به نمایندگی سیدامجد مسعودزاده به شماره ملی 
: خیریه  مدیران  اولین  الشرکه  ریال سهم  دارنده 1,۰۰۰,۰۰۰   3۰۹۰5۲۸6۲۲
کوثر مشیز به شناسه ملی 1۰63۰۰۲443۸ به نمایندگی محمدرضا صادقی نژاد 
و صنعت  مدیره کشت  هیئت  رئیس  به سمت  ملی 3۰5۰47۹6۹۸  به شماره 
کوثر بم به شناسه ملی 1۰63۰۰۲74۰7 به نمایندگی محمدعلی اسکندری زاده 
به شماره ملی ۲۹۸۰۲۰۹۹۲۹ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره حمل و نقل 
اسمعیل  نمایندگی حمید حاج  به  به شناسه ملی 1۰63۰1۰4۲45  بار  مکران 
زاده به شماره ملی ۰۸7۲۲533۹۲ به سمت عضو هیئت مدیره مکران پخش 
کویر به شناسه ملی 1۰۸6۰۲4۹54۰ به نمایندگی مجتبی موالئی به شماره ملی 
۲۹۹۲634۸۰۸به سمت عضو هیئت مدیره فرهنگی غیرانتفاعی ریحانه مشیز به 
شناسه ملی 14۰۰3676۸۸۰ به نمایندگی سیدامجد مسعودزاده به شماره ملی 

3۰۹۰5۲۸6۲۲ به سمت عضو هیئت مدیره آقای سیدامجد مسعودزاده به شماره 
ملی 3۰۹۰5۲۸6۲۲ به سمت مدیرعامل برای مدت نامحدود انتخاب گردیدند. 
دارندگان حق امضا : کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور و اوراق عادی و اداری با 
امضای ثابت رئیس هیئت مدیره به همراه امضاء متغیر مدیرعامل یا نایب رئیس 
هیئت مدیره و همراه با مهر مؤسسه معتبر می باشد. اختیارات مدیر عامل : طبق 
اساسنامه ) ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی 
باشد( اداره کل ثبت اسناد و امالک استان کرمان اداره ثبت شرکت ها و موسسات 

غیرتجاری کرمان )6۲46۲6(

سرچشمه  آریاناران  معدنی  و  صنعتی  شرکت  تغییرات  آگهی 
ملی  شناسه  و   37۹۲ ثبت  شماره  به  خاص  سهامی  شرکت 
مورخ  مدیره  هیئت  صورتجلسه  استناد  به   1۰۸6۰55۸۹1۸
ملی  شماره  به  ساالروند  محمد  آقای   -  :  13۹۸/۰5/۰1
ملی  شناسه  با  کرمان  سازان  ارفع  شرکت  از  نمایندگی  به   4۸4۹۹۲۸5۸7
باقی  برای مدت  به سمت عضو موظف هیئت مدیره شرکت   1۰۸6۰۲315۲۹
اداره ثبت  استان کرمان  امالک  و  اسناد  اداره کل ثبت  انتخاب گردیدند.  مانده 

شرکت ها و موسسات غیرتجاری کرمان )6۲۰6۰3(

درتاریخ  طب  کارمانیا  درنیکا  خاص  سهامی  شرکت  تاسیس 
ملی  شناسه  به   16۲۲5 ثبت  شماره  به   13۹۸/۰5/۲3
14۰۰۸54۰45۹ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خالصه 
:آمبوالنس  فعالیت  موضوع  میگردد.  آگهی  عموم  اطالع  زیر جهت  به شرح  آن 
خصوصی و مرکز مشاوره و خدمات پزشکی و پرستاری در منزل،تامین نیروی 
ادارات و مراکز دولتی و خصوصی،شرکت در کلیه مناقصات وپیمانها و  انسانی 
مزایدات دولتی و خصوصی،شرکت در نمایشگاههای بین الملل تخصصی و غیر 
تخصصی داخل و خارج کشور،ایجاد شعب و دفاتر نمایندگی در زمینه موضوع 
فعالیت شرکت در داخل و خارج از کشور،انعقاد قراردادهای همکاری و مشارکت 
با شرکت های داخلی و خارجی در زمینه موضوع فعالیت شرکت،عقد قرارداد با 
اشخاص حقیقی و حقوقی در زمینه موضوع فعالیت شرکت،خرید و فروش وتهیه و 
توزیع و واردات و صادرات کلیه تجهیزات و کاال های بازرگانی،اخذ وام و اعتبارات 
بانکی به صورت ارزی و ریالی از کلیه بانک ها وموسسات مالی و اعتباری داخل 
و خارج از کشور درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهای الزم از مراجع ذیربط مدت 
فعالیت : از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی : استان کرمان ، شهرستان 
کرمان ، بخش مرکزی ، شهر کرمان، محله بلوار حجاج ، خیابان گلستان ، کوچه 
اول کدپستی 761۸4۸64۸4 سرمایه شخصیت  ، طبقه  ، پالک ۰  گلستان ۲ 
حقوقی عبارت است از مبلغ 1۰۰۰۰۰۰ ریال نقدی منقسم به 1۰۰ سهم 1۰۰۰۰ 
ریالی تعداد 1۰۰ سهم آن با نام عادی مبلغ 1۰۰۰۰۰۰ ریال توسط موسسین طی 
گواهی بانکی شماره 4517۹/1۸۹ مورخ 13۹۸/۰5/۰۹ نزد بانک بانک ملت شعبه 
اعضا هیئت مدیره  پرداخت گردیده است  با کد 4517.۹  شهیدصدوقی کرمان 
آقای مهدی شهابی نژاد به شماره ملی 1۲۸۸3۹3۰67و به سمت عضو هیئت 
مدیره به مدت ۲ سال آقای راضیه شهابی نژاد به شماره ملی 1۲۹۲5۸۰۹33و 
به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت ۲ سال آقای مجتبی مرادی به شماره 
ملی 31315۹۰6۰۲و به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت ۲ سال و به سمت 
مدیرعامل به مدت ۲ سال دارندگان حق امضا : کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهد 
آور شرکت از قبیل چک ، سفته ، بروات ، قراردادها، عقود اسالمی و همچنین کلیه 
نامه های عادی و اداری با امضاء مدیرعامل یا نائب رئیس هیئت مدیره همراه با مهر 
شرکت معتبر می باشد اختیارات مدیر عامل : طبق اساسنامه بازرسان خانم مهوش 
مکارمی اسفرجانی به شماره ملی 1۸1۹3611۸7 به سمت بازرس علی البدل به 
مدت یک سال مالی آقای گرامی شهابی نژاد به شماره ملی 3131۲363۲۹ به 
سمت بازرس اصلی به مدت یک سال مالی روزنامه کثیر االنتشار کرمان امروز 
جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله 
اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد. اداره کل ثبت اسناد و امالک استان کرمان 

اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری کرمان )6۲۰6۰۲(

آب  گهر  وخاک  آب  مهندسی  تغییرات شرکت خدمات  آگهی 
جنوب شرکت سهامی خاص بشماره ثبت 161۹۰و شناسه ملی 
1۰63۰۰4۲15۲ به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده 
مورخ 13۹۸/۰۲/۲6 انتقال شرکت خدمات مهندسی آب و خاک گهر آب جنوب 
)سهامی خاص( در تاریخ۹۸/5/3 بشماره ثبت 161۹۰در اداره ثبت شرکت های 
تکمیل  دفاتر  امضاء ذیل  و  ثبت  ملی 1۰63۰۰4۲15۲  به شناسه  ثبت کرمان 
موجب  به  میگردد.  آگهی  عموم  اطالع  زیر جهت  بشرح  آن  که خالصه  گردید 
ثبت شرکت  مرجع  مورخ ۹۸/4/11  آگهی شماره 13۹۸3۰41۹5۹۲۰۰۰۰53 
ها و موسسات غیر تجاری کهنوج و مستند صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده 
مورخ ۹۸/۲/۲6 مرکز اصلی شرکت به نشانی شهرستان کرمان ، بخش مرکزی 
، شهر کرمان، ابوذر شمالی ، نبش امام حسین 17 ، کوچه ابوذر۲4 ، بلوار امام 
حسین ، پالک ۰ ، طبقه همکف با کد پستی 7617۸7۸155 انتقال یافت و در 
اداره ثبت شرکت های ثبت کرمان تحت شماره 161۹۰ به ثبت رسیده است. اداره 
کل ثبت اسناد و امالک استان کرمان اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری 

کرمان )6۲۰6۰1(

درتاریخ  آژند  بنای  بوتیا  خاص  سهامی  شرکت  تاسیس 
ملی  شناسه  به   16۰3۹ ثبت  شماره  به   13۹۸/۰۲/15
14۰۰۸3۰۹515 ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خالصه 
آن به شرح زیر جهت اطالع عموم آگهی میگردد. موضوع فعالیت : 
عملیات ساخت در امور عمرانی از قبیل احداث ساختمان و راه و یا شبکه های آب 
رسانی فعالیت نظام مهندسی و طراحی پروژه های و سد سازی و امثال آن انجام 
کلیه امور مربوط به طراحی،مرمت و ساخت ابنیه و راه های شهری و روستایی 
عملیات ساخت در امور عمرانی از قبیل احداث ساختمان و راه و یا شبکه های 
آب رسانی و انجام کلیه امور نگهداری و خدماتی و نظافتی شامل اجرا و نگهداری 
پروژه های فضای سبز و نگهداری و انجام خدمات رستوران و سایر امور خدماتی 
و تامین نیروی انسانی-انجام خدمات پروژه های گاز رسانی و آب رسانی و برق 
رسانی-طبخ تهیه و توزیع غذا-کلیه امور مربوط به حمل و نقل شهری از قبیل 
سرویس دهی و ایاب و ذهاب کلیه ادارات و ارگانهای دولتی و خصوصی درصورت 
لزوم پس از اخذ مجوزهای الزم از مراجع ذیربط مدت فعالیت : از تاریخ ثبت به 
مدت نامحدود مرکز اصلی : استان کرمان ، شهرستان کرمان ، بخش مرکزی ، 
شهر کرمان، صادقیه ، کوچه صادقیه 4 ، کوچه بعثت 1 ، پالک ۰ ، مجتمع بامداد 
، بلوک 5_ ، طبقه دوم ، واحد 7 کدپستی 761۸۹35۹13 سرمایه شخصیت 
حقوقی عبارت است از مبلغ 1۰۰۰۰۰۰ ریال نقدی منقسم به 1۰۰ سهم 1۰۰۰۰ 
ریالی تعداد 1۰۰ سهم آن با نام عادی مبلغ 1۰۰۰۰۰۰ ریال توسط موسسین طی 
گواهی بانکی شماره 45344 مورخ 13۹۸/۰1/۲4 نزد بانک ملت شعبه شفا با کد 
45344 پرداخت گردیده است اعضا هیئت مدیره آقای علیرضا جعفری سیریزی 
به شماره ملی 3۰۸۰۰۸7313و به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت ۲ 
سال خانم اعظم جعفری سیریزی به شماره ملی 3۰۹۰377۰55و به سمت عضو 
به شماره ملی  آقای احمدرضا جعفری سیریزی  به مدت ۲ سال  هیئت مدیره 

3۰۹15۲۸431و به سمت مدیرعامل به مدت ۲ سال و به سمت رئیس هیئت 
مدیره به مدت ۲ سال دارندگان حق امضا : کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهد آور 
شرکت از قبیل چک ، سفته ، بروات ، قراردادها عقود اسالمی و همچنین کلیه 
نامه های عادی و اداری باامضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. 
اختیارات مدیر عامل : طبق اساسنامه بازرسان آقای محمد امید رشیدفرخی به 
شماره ملی ۲۹۸۰۲46131 به سمت بازرس علی البدل به مدت یک سال مالی 
آقای محمد احمدرجبی به شماره ملی ۲۹۹3۸۸51۰3 به سمت بازرس اصلی به 
مدت یک سال مالی روزنامه کثیر االنتشار کرمان امروز جهت درج آگهی های 
شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه 
فعالیت نمی باشد. اداره کل ثبت اسناد و امالک استان کرمان اداره ثبت شرکت ها 

و موسسات غیرتجاری کرمان )6۲۰5۹7(

بوتیا  اکسیر هوشمند  زیست  دانا  تاسیس شرکت سهامی خاص 
ملی  شناسه  به   16۲۸۲ ثبت  شماره  به   13۹۸/۰6/13 درتاریخ 
14۰۰۸5۹۸۰۹۸ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خالصه 
آن به شرح زیر جهت اطالع عموم آگهی میگردد. موضوع فعالیت 
:تولید فرآورده های آرایشی و بهداشتی, ارائه خدمات مشاوره مرتبط, فروش و توزیع 
مواد مصرفی مرتبط, انجام کلیه فعالیت های بازرگانی, تولید, توزیع, پخش, فراوری, 
و  بهداشتی  آرایشی,  نهایی  تولید محصوالت  و  فرموالسیون  مشاوره,  بندی,  بسته 
شوینده, سنتز و تولید مواد اولیه مرتبط با صنایع آرایشی, بهداشتی و شوینده در مقیاس 
های آزمایشگاهی, نیمه صنعتی و صنعتی, سنتز نانو ساختارهای مرتبط صنایع مذکور 
جهت بکارگیری و ایجاد دانش بومی جهت تولید آنها در داخل, ارائه مشاوره برای توسعه 
و فرموالسیون محصوالت آرایشی, بهداشتی و شوینده, تولید انواع مواد شیمیایی مرتبط 
با صنایع مختلف شیمیایی, واردات مواد مورد نیاز با صنایع شیمیایی از کمپانی های 
معتبر خارجی, خرید و فروش, صادرات و واردات, اخذ کارت بازرگانی, اخذ و اعطای 
نمایندگی, عقد قرارداد با نهادهای دولتی در قالب مناقصه, مزایده و استعالم وفق ماده 
17 و تبصره 1 قانون مدیریت خدمات کشوری درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهای 
الزم از مراجع ذیربط مدت فعالیت : از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی : استان 
کرمان ، شهرستان کرمان ، بخش مرکزی ، شهر کرمان، محله اقبال ، کوچه شرقی 3 
، کوچه شهید نامجو 13 ، پالک 35 ، طبقه همکف کدپستی 761۹743173 سرمایه 
شخصیت حقوقی عبارت است از مبلغ 1۰۰۰۰۰۰ ریال نقدی منقسم به 1۰۰ سهم 
1۰۰۰۰ ریالی تعداد 1۰۰ سهم آن با نام عادی مبلغ 1۰۰۰۰۰۰ ریال توسط موسسین 
طی گواهی بانکی شماره ۲555 مورخ 13۹۸/۰6/۰4 نزد بانک صادرات ایران شعبه ۲4 
آذر با کد ۲555 پرداخت گردیده است اعضا هیئت مدیره آقای عباس پرداختی دوخانی 
به شماره ملی ۲۹۹۲5۰3۰1۰و به سمت عضو هیئت مدیره به مدت ۲ سال خانم آسیه 
دخانی به شماره ملی ۲۹۹3۹16351و به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت ۲ سال 
و به سمت مدیرعامل به مدت ۲ سال خانم مرضیه دانائی به شماره ملی 31114۲7676و 
به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت ۲ سال دارندگان حق امضا : کلیه اوراق و اسناد 
بهادار و تعهد آور شرکت از قبیل چک ، سفته ، بروات ، قراردادها عقود اسالمی با امضاء 
مشترک مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و همچنین کلیه نامه های 
عادی و اداری باامضاء منفرد مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. اختیارات 
مدیر عامل : طبق اساسنامه بازرسان آقای عباس پورافغان به شماره ملی ۲۹۹۰6573۰4 
به سمت بازرس علی البدل به مدت یک سال مالی آقای رسول امیری به شماره ملی 
۲۹۹۲7۲6451 به سمت بازرس اصلی به مدت یک سال مالی روزنامه کثیر االنتشار 
کرمان امروز جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور به 
منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد. اداره کل ثبت اسناد و امالک استان کرمان 

اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری کرمان )61۹۲۹۰(

خاص  سهامی  شرکت  روان  گستر  بهار  شرکت  تغییرات  آگهی 
به شماره ثبت 1۰4۹7 و شناسه ملی 1۰63۰163۸7۹ به استناد 
صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 13۹۸/۰6/3۰ 
تصمیمات ذیل اتخاذ شد : -1 آقای پیمان یوسفی مهیار با کد ملی 4۰4۰113111 
بسمت بازرس اصلی و آقای اقبال یوسفی سیف با کد ملی 4۰51۹۸115۰ بسمت 
بازرس علی البدل بمدت یکسال انتخاب گردیدند. -۲ اعضای هیئت مدیره بشرح 
ذیل برای مدت دو سال انتخاب گردیدند: آقای سلمان یوسفی مهیار با کد ملی 
آقای  و   166۰۰14336 ملی  کد  با  بگباغلو  نوائی  بالل  وآقای   4۰5۰5۹5۸6۹
اسماعیل مومنی پور با کد ملی 317۹۸1۲۹۲3 -3روزنامه 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 )61۹۲۸۹(

آگهی تغییرات شرکت رستاک قدرت کریمان شرکت سهامی خاص 
استناد  به  ملی 14۰۰7۰6351۲  و شناسه  ثبت 15۰۹۲  به شماره 
صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 13۹۸/۰6/11 تصمیمات ذیل اتخاذ شد 
: -1 آقای مجتبی حسنی دارستانی با کدملی ۲۹۹3۰73753 به سمت 
رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل - آقای امین هژبری مقدم با کدملی۲۹۸۰۲7۰156 
به سمت نائب رئیس هیئت مدیره - آقای علی هژبری مقدم با کدملی ۲۹۸۰1۰1۸1۸ 
به سمت عضو هیئت مدیره -۲ کلیه اسناد و اوراق بهادار و بانکی و قراردادها با امضای 
مدیرعامل و رئیس هیات مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی با امضای مدیرعامل 
و مهر شرکت معتبر می باشد. اداره کل ثبت اسناد و امالک استان کرمان اداره ثبت 

شرکت ها و موسسات غیرتجاری کرمان )61۹۲۸۸(

خاص  سهامی  شرکت  روان  گستر  بهار  شرکت  تغییرات  آگهی 
به شماره ثبت 1۰4۹7 و شناسه ملی 1۰63۰163۸7۹ به استناد 
صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 13۹۸/۰6/3۰ تصمیمات ذیل اتخاذ 
شد : -1 آقای سلمان یوسفی مهیار کد ملی 4۰5۰5۹5۸6۹ به سمت رئیس هیئت 
مدیره و مدیرعامل -آقای اسماعیل مومنی پور کد ملی 317۹۸1۲۹۲3 به سمت 
نائب رئیس هیئت مدیره -آقای بالل نوائی بگباغلو کد ملی 166۰۰14336 به سمت 
عضو هیئت مدیره -۲کلیه اسناد واوراق بهادار و بانکی با امضای منفرد مدیرعامل و 
مهر شرکت معتبر و سایر مکاتبات و اوراق عادی با امضای منفرد مدیرعامل و مهر 
شرکت معتبر می باشد. اداره کل ثبت اسناد و امالک استان کرمان اداره ثبت شرکت 

ها و موسسات غیرتجاری کرمان )61۹۲۸6(

تغییرات شرکت رستاک قدرت کریمان شرکت سهامی  آگهی 
خاص به شماره ثبت 15۰۹۲ و شناسه ملی 14۰۰7۰6351۲ به 
مورخ  العاده  فوق  بطور  عادی  عمومی  استناد صورتجلسه مجمع 
کدملی  با  بخشائی  پیمان  آقای   1-  : شد  اتخاذ  ذیل  تصمیمات   13۹۸/۰6/11
باکدملی  عرفانیان  محمدحسین  آقای  و  اصلی  بازرس  بسمت   ۲۹۹3۹433۰۸
انتخاب گردیدند. -۲  البدل بمدت یکسال  بازرس علی  ۲۹۹3۰64۲41 بسمت 
اعضای هیئت مدیره بشرح ذیل برای مدت دو سال انتخاب گردیدند: آقای مجتبی 
حسنی دارستانی با کدملی ۲۹۹3۰73753 و آقای علی هژبری مقدم با کدملی 
۲۹۸۰1۰1۸1۸ و آقای امین هژبری مقدم با کدملی۲۹۸۰۲7۰156 -3 روزنامه 
کثیراالنتشار کرمان امروز جهت درج آگهی های شرکت انتخاب گردید. اداره کل 
ثبت اسناد و امالک استان کرمان اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری 

کرمان )61۹۲۸5(
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  زینبّیـــه
خالصه ای از  منظوم خطبه حضرت زینب )س (

ُمنـتهــــا                        بی  خـداونــد   سپـــاِس  
شیــرخـدا دخت  ؛  زینبـــم  من  کــه 

ستیـز                        کافر  خـــوبان  نســــل  از  من 
عــزیز ؛   داور  خــداوند  چشــــم  بـه 

بدان                        نســــــل  ز  ؛  یزیـــدی   اّما  تو 
مشـــرکان ی  سرکرده  ازنســـل  تــو 

حیــــدرم                        ؛  شیـرخــــدا  اوالد   من 
پیغمبـــرم دخــت  ی  زاده  آن  مـــن 

ای                         جگــــرخواره  هنـــد  ز   اّما   تو 
ای باره  شکـــم  مشـــرکــان   از  تو 

ـِــَزد                         س می  را   تو  زیبــا  چه  تکّبــر 
رسد می  فطـرتی   را   تو  زشیطـــان 

قــوام                          غــرورت  تخـــِت  به  گرفتی 
دوام نـدارد  وتخـــتی  تــاج  چنیـــن 

اســت                          باطـل  ما  کــار  در  تو  خیال 
اسـت حاصـل  بی  راه   در  تو  تالش 

کین                          تیــغ  زدی  را   زادگان  نبـــی 
میـــن ا  آل  بــه  نشـــاید  اســـارت 

تویی                          میـــدان  پیــروز   که  خیالت 
تویـی محشــــرنشینــان  روی  سیـه 

چند                           داده  مهلتـی  را   تو  گـــر  خدا 
گنـد گرداب  به  افــتی  بیــش  کزین 

ای                           بستـــه  را  برگشت  راه  خـود  به 
ای رستـــه  قهــرحــق  از  مپنـــدار 

ای                           کرده  دربــدر  حــــرم   اهل  تو 
ای سرکـرده  به  خـاکی  چـــه   ندانی 

َسراست                            عالم  به  ُکشتی  راکه  کسی 
پیغمبــــراست جـــان   و  دل   عزیز 

سرسـری                            چنین  کردی  راکه  سری 
ســروری زمـــان  و  زمیـــن  بر  کند 

کنـــد                            تالوت  قــــرآن  که  را  لبی 
ســـزد می  تورا  کیــن  چوب  کجـــا 

ای                            کرده  نبـــی  آل  به  قســــاوت 
ای کرده  پیــــروی  خود  اجـــداد  ز 

ای                           شرمنده  که  روزی  اسـت  دور  نه 
ای سـرافکنده  )ص(  محّمــد  زروی 

قســم                            سبحـــان  خـداوند  ذات  به 
الــــم این   از  تو  نیـــابی  رهـایـی 

چنیـن                          کردی  برنیـــزه  که  را  سری 
االمیـــــن روح  نور  ی  قبــــله  بود 

اند                          خروشیـــده  مــــا   بر  تو  ددان  
اند نوشیــــده  خداونـــد  خـــون  ز 

ای                         برآشفتـــه  شقـــاوت   از  خود  تو 
ای کشتـــه  زبـــون   را   ما  مپنــدار 

پیغمبـرند                           نـزد  مــــا  شهیــــدان 
خورند روزی  خداونـــــد  نــــزد  به 

آتشنــد                           در  تو  کشتـــگــان  ولی 
چشند می  جان  به  را  خــــدا  عـذاب 

کیــــن                           بنـــد  در  امـروز  اسیــران 
یقین ملـک  امیـــــران  محشـــر  به 

آینـــــدگان                           که  ببینــم  نیکـو  چه 
زبان بـر  عیـــان  را  ما  عشــــق  کند 

سخـــن                           اّمــا   ازتو  نگـویدکســی  
لـعــن و  نفرین   و  آه  صــد  دو  مگربا 

ام                           خستـه  دل  بیش  کزین  گویم  چه 
ام بستـــــه  و  فـر  یاران  داغ   از  لب 

مرا کن  عطـــــا  صبوری  ؛  خـدایا  
شیـرخـــدا دخت  ؛  زینبم  من  که 

نوشتاری درباره

اهمیت اجرای تئاترهای  
غیرکرمانی در کرمان

فکر نمی کنم این روزها کسی باشد که از دنیای فرهنگ و هنر خبر 
داشته باشد و اهمیت صادرات و واردات آن را منکر شود. صادرات و واردات فرهنگی 
یکی از با اهمیت ترین اتفاقات اجتماعی است که موجب رشد و ارتقای سطح فهم و 
درک مردم و همچنین هنرمندان می شود. این تبادالت هم می تواند خارجی باشد 
و هم اینکه در بین شهرها و استان های یک کشور انجام شود که این مورد دومی 
در اتحاد هنرمندان یک کشور بسیار موثرتر است. در همین باره در یک سال اخیر 
شاهد اتفاقی بسیار خوب و مبارک در استان کرمان هستیم، اتفاقی که حسام اسدی 
شکاری در آن بسیار موثر بود و باعث شد که بارها هنرمندان شهرستان های استان 
کرمان در شهر کرمان اجرا داشته باشند و مردم و هنرمندان شهر کرمان با تفکرات 
و هنر ایشان بیشتر آشنا شوند و از سویی دیگر این عزیزان با فرهنگ هنرمندان 
کرمانی بیشتر آشنا شوند. این اجراها را باید اتفاقاتی مبارک و محترم دانست که 
یقینا هم موجب ارتقای سطح درک مردم می شود و هم اینکه عیار هنر را در یک 
شهر افزایش می دهد. برای هنرمندان و هنردوستان کرمانی کار آسانی نیست که 
هر ماه برای تماشای نمایش هایی که در پایتخت اجرا می شود به تهران پُرهزینه 
و پُر دردسر سفر کنند. بسیار ارزشمند است که آثار هنری پایتخت در کرمان اجرا 

شود و این ارزش و اهمیت بر کسی پوشیده نیست.
در همین راستا چندی پیش متوجه شدم که افشین هاشمی قرار است در کرمان 
آبرومند است و  بنده بسیار  از نظر  باشد آن هم در سالنی که  تئاتر داشته  اجرای 
معماری آن را بسیار دوست دارم. این سالن که به نام مرحوم علی معلم عزیز مزین 
شده است از مجموعه امکانات »خانه هنر« در کرمان می باشد که یک نهاد کامال 
خصوصی به مدیریت امیر عابدین پور است و پتانسیل های هنری بسیاری را شامل 
می شود. الزم به ذکر است یکی از مواردی که در صادرات و واردات بسیار موثر و مهم 
می باشد وجود بسترهایی چنین مناسب است. البته به لطف خداوند، کرمان در یک 
دهه اخیر صاحب پالتوها و سالن های مناسبی شده است و امروز باید خدا را شاکر 
بود. اجرای افشین هاشمی در سالن علی معلم را تماشا کردم و اصال مایل به صحبت 
درباره اجرای آن نیستم و این بخش را بر عهده متخصصان امر می گذارم. اما نکته ای 
که باعث نگارش این سطور شد اهمیتی است که باید برای اجرای تئاتر غیرکرمانی در 
کرمان قائل شویم. اهمیتی که در کرمان مدتها مغفول مانده بود و خوشبختانه اخیرا 
بیشتر مورد توجه قرار گرفته است. استادان تئاتر و هنرمندان شاخص فعال در این 
عرصه که دغدغه پیشرفت تئاتر کرمان را در دل دارند باید درباره اهمیت این اجراها 
در کرمان بیشتر فکر کنند. زیرا بر همه واضح است که هنر در محیطی ایزوله نه تنها 
موفق به پیشرفت نمی شود، بلکه دچار نوعی پالسیدگی می شود که در قالب تکرار 
قابل درک است. بنابراین از هنرمندان تاثیرگذار در زمینه دعوت از هنرمندان ارزشمند 
کشوری می خواهیم که در این موضوع فعالیتی ویژه داشته باشند و از مراتب و سختی 
های این راه نترسند. روزنامه کرمان امروز در این باره کمال همکاری را به صورت 

رایگان خواهد داشت و از چنین اتفاقاتی حمایت می کند.

به قلم 
مهدی ایرانمنش 
پور کرمانی

به قلم 
محمد 
فتح نجات 

فرهنگ و ادب

سرویس فرهنگی ادبی کرمان امروز

بزرگان بسیاری در عرصه علم و ادب درتاریخ ابران 
این  کودکی  دوران  های  عکس  اندکه  شده  متولد 
بزرگان در فضای مجازی دست به دست شده است. 
از زندگانی  تا بخشی  این نوشتار سعی می کنیم  در 

این بزرگان را با زبان تصویر به نمایش بگذاریم.
فریدون مشیری در سی ام  شهریور ۱۳۰۵ در تهران 
اداری  مأموریت  دلیل  به  او  پدری  جد  آمد.  دنیا  به 
به همدان منتقل شده بود و پدرش ابراهیم مشیری 
افشار در سال ۱۲۷۵ خورشیدی درهمدان متولد شد 
و در روزهای جوانی به تهران آمد و از سال ۱۲۹۸ در 

وزارت پست مشغول خدمت گردید.
وی سالهای اول و دوم تحصیالت ابتدایی را در تهران 
پدرش  اداری  مأموریت  علت  به  سپس  و  داد  انجام 
تهران  به  دوباره  سال  چند  از  بعد  و  رفت  مشهد  به 
دارالفنون  در  را  دبیرستان  اول  سال  سه  و  بازگشت 

گذراند و آنگاه به دبیرستان ادیب رفت. 
آمد.  دنیا  به  تهران  در   ۱۳۱۹ سال  در  کیارستمی 
نخستین تجربهٔ هنری او نقاشی بود او این هنر را تا 
که  آنجا  تا  داد  ادامه  همچنان  نوجوانی  دوران  پایان 
نقاشی  مسابقهٔ  یک  در  توانست  سالگی   ۱۸ سن  در 
برندهٔ جایزه شود. وی اندکی پس از این کامیابی در 
دانشکدهٔ هنرهای زیبای دانشگاه تهران پذیرفته شد.

وی در دانشگاه بیشتر به فراگیری نقاشی و طراحی 
تأمین  برای  تحصیل  هنگام  در  و  پرداخت  گرافیک 
هزینه های زندگی به عنوان پلیس راهنمایی رانندگی 
مشغول به کار شد. کیارستمی از سال ۱۳۴۰ )در دههٔ 
۱۹۶۰( به عنوان نقاش تبلیغاتی در »آتلیه ۷« و یکی 
دو مؤسسهٔ دیگر به کار طراحی جلد کتاب، پوستر و 
آگهی های بازرگانی پرداخت، و بعدها به »تبلی فیلم« 

رفت. 
صادق هدایت در سه شنبه ۲۸ بهمن ۱۲۸۱ برابر با 
۱۷ فوریه ۱۹۰۳ در تهران متولد شد. پدرش هدایت 
قلی خان )اعتضاد الملک، فرزند نیرالملک وزیر علوم، 
الملوک  زیور  مادرش  نام  و  ناصرالدین شاه(  در دوره 
حسین قلی  دختر  هدایت قلی خان،  عموی  )دختر 
رضاقلی خان  صادق  اعالی  جّد  مخبرالدوله(است. 
صاحب  و  ناصری  عصر  معروف  رجال  از  هدایت 
التواریخ بود.  الفصحا واجمل  کتاب هایی چون مجمع 
صادق کوچک ترین پسر خانواده بود و دو برادر و دو 
خواهر بزرگ تر از خود و یک خواهر کوچکتر از خود 

داشت.
در  خورشیدی   ۱۳۱۱ سال  در  چمران  مصطفی 
محله  آهنگرها،  بازار  تهران،  خرداد  پانزده  خیابان 
سرپولک به دنیا آمد. او فرزند حسن چمران ساوجی 
مهاجرت  تهران  به  ساوه  چمران  روستای  از  که  بود 

کرد.
وی تحصیالت ابتدایی خود را در مدرسه انتصاریه، 
در  را  متوسطه  دوران  و  گذراند  پامنار،  نزدیک 
دارالفنون و البرز طی کرد. به سال ۱۳۳۲ با رتبه ۱۵ 
در رشته الکترومکانیک دانشکده فنی دانشگاه تهران 
پذیرفته شد. او در تمام دوران تحصیل شاگرد اول بود 
و از استاد سخت گیر خود مهدی بازرگان نمره بیست 

و دو )۲۲( را در درس ترمودینامیک دریافت کرد.
غالم رضا تختی در محله خانی آباد در جنوب تهران 
با اصالتی از ترک های استان همدان زاده شد.با تبدیل 
داستان هایی  گاه  ملی«،  »قهرمان  یک  به  او  شدن 
درباره او نقل می شود که لزوماً صحت تاریخی ندارند.
یاد  »جهان پهلوان«  عنوان  به  تختی  از  ایران  در   
شده  تألیف  او  وصف  در  زیادی  کتاب های  می شود. 
شده،  ساخته  وی  مورد  در  سینمایی  فیلمی  است، 
حتی تندیسی از وی ساخته شده و در میدان تجریش 

در شهر تهران نصب شده است.
علی شریعتی در دوم آذر سال ۱۳۱۲ در روستای 
کاهک در کویر مزینان در نزدیکی سبزوار زاده شد. 
پدر پدربزرگش، مال قربانعلی معروف به آخوند حکیم، 
مردی فیلسوف و فقیه بود که در مدارس قدیم بخارا 
و مشهد و سبزوار تحصیل کرده و از شاگردان برگزیده 

حاج مال هادی سبزواری محسوب می شد. 
در   ۱۳۱۵ سال  فروردین   ۱۴ در  ابراهیمی  نادر 
ابراهیمی،  عطاءالُملک  پدرش  آمد.  به دنیا  تهران 
فرزنِد آجودان حضورقاجار و از نوادگاِن ابراهیم خان 
بود،  قاجار  نامداِر کرمان در عصر  ظهیرالدوله، حاکم 
که رضاشاه پهلوی او را، ضمِن خلِع درجه از کرمان به 
مشکین شهر تبعید نمود، که هنوز قلمستانی به نام او 
در حومهٔ مشکین شهر وجود دارد )قلمستان عطا( و 
هنوز فامیل او )ابراهیمی های کرمان( در شهر و استان 

کرمان شناخته شده و مشهور هستند.
مادِر نادر ابراهیمی هم از الریجانی های مقیم تهران 
مقدماتی  تحصیالت  ابراهیمی  نادر  می آمد.  شمار  به 
خود را در زادگاهش یعنی شهر تهران گذراند و پس از 
گرفتن دیپلم ادبی از دبیرستان دارالفنون، به دانشکدهٔ 

حقوق وارد شد.
خسرو شکیبایی در ۷ فروردین ماه سال ۱۳۲۳ در 
خیابان مولوی تهران به دنیا آمد. در شناسنامه نامش 
»خسرو« است ولی خانواده و نزدیکان او را »محمود« 
صدا می کردند. پدر خسرو سرگرد ارتش بود و وقتی 
قبل  او  رفت.  دنیا  از  اثر سرطان  بر  بود  ساله   ۱۴ او 
چون  حرفه هایی  در  تئاترشود،  عرصه  وارد  اینکه  از 
خیاطی و کانال سازی وآسانسورسازی کار می کرد. در 
۱۹ سالگی برای اولین بار روی صحنه تئاتر رفت و بعد 
از مدتی به عباس جوانمرد، معرفی و به صورت کامال 

حرفه ای بازیگر تئاتر شد.
وی فارغ التحصیل بازیگری دانشکده هنرهای زیبای 
سال  از  را  خود  هنری  فعالیت  و  بود  تهران  دانشگاه 
۱۳۴۲ با بازیگری تئاتر آغاز کرد، ۵ سال بعد یعنی در 

سال ۱۳۴۷ وارد حرفهٔ دوبلوری شد.
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ثروت های  از  یکی  عنوان  به  همواره  دستی  صنایع 
انکارناپذیر کشورمان مطرح بوده، اما ما فقط نام برخی 
نوشتار  این  در  می دانیم.  را  صنعت  این  رشته های  از 
سعی شده برخی از رشته های صنایع دستی که شاید 

نامشان را کمتر شنیده باشید را معرفی کنیم.
ُفَرت بافی یا تُن بافی

ُفَرت در فرهنگ معین به معنای تار و پود آمده است، 

صدای  از  کلمه  این  معتقدند  ُفَرت بافان  از  برخی  اما 
شده  برگرفته  ُفَرت  دستگاه  در  شانه  و  نی ها  برخورد 
است در کل به نظر می رسد ُفَرت از دگرگون شدن واژه 
برد شکل گرفته است. ُفَرت بافی امروزه یکی از صنایع 
و  می آید  به حساب  بوژان  روستای  و  نیشابور  دستی 
اگرچه شهرت ملی چندانی ندارد، اما در منطقه تربت 

جام کامال شناخته شده است.
 قناویز بافی

از صنایع دستی که در گذشته به خطه  یکی دیگر 
شناخته  بافی  قناویز  نام  با  بوده  منسوب  خراسان 
می شود، ولی قناویز بعد ها در یزد بافته و معروف شد، 

اما به نظر می رسد که امروزه کامال منسوخ شده است. 
است:  آمده  چنین  قناویز  درباره  دهخدا  فرهنگ  در 
»قناویز نوعی پارچه ابریشمی ساده که بیشتر به رنگ 

سرخ است."
 پاپیه ماشه

پاپیه ماشه نام یکی دیگر از صنایع دستی است که 
شاید نامش را کمتر شنیده باشیم. پاپیه ماشه در لغت 
نام گذاری  علت  و  است  شده  جویده  کاغذ  معنای  به 

با  کردن  خمیر  از  پس  را  کاغذ  که  است  این  آن 
قرار می دهند  فشار  تحت  و  سریش مخلوط می کنند 

تا زیرساخت کار تولید شود.
رواج  پاپیه ماشه در دوره صفویه در کشورمان  هنر 
داشت و مراکز عمده تولید محصوالتی که در قالب آن 

تولید می شدند در شهر های اصفهان و قزوین بودند.
 قطاعی یا کاغذبری

نامش  کمتر  شاید  که  دستی  صنایع  از  دیگر  یکی 
هنر  این  است.  کاغذبری  یا  قطاعی  باشیم  شنیده  را 
کاغذبران  از  شد.  رایج  ایران  در  تیموریان  دوره  در 
میرقاسم  هروی،  کاتب  عبداهلل  شیخ  به  می توان  بنام 
میرزا  تبریزی،  علیرضا  تبریزی،  بنیاد  مذهب، 
محمدعلی قوچانی، ابراهیم نامی، محمدمهدی شریف 

شریعتمداری و میرزا احمد تهرانی اشاره کرد.
در  کاغذبری  هنر  گذشته  در  بدانید  است  بهتر 
شهر های هرات، تبریز و شیراز رواج زیادی داشت، اما 

این روز ها منسوخ شده است.
هنر  که  باشد  آمده  پیش  برایتان  سؤال  این  شاید 
این  به  پاسخ  در  است؟  داشته  کاربردی  چه  قطاعی 
پایان  و  آغاز  برگ  چند  گذشته  در  گفت  باید  سؤال 
از  بریده هایی  با  را  دست نوشت  کتاب های  از  برخی 

کاغذ های رنگین تزیین می کردند.
 نقده دوزی

دستی  صنایع  رشته های  از  دیگر  یکی  نقده دوزی 
هخامنشیان  زمان  به  هنری  رشته  این  قدمت  است. 

برمی گردد.
رشته هنری نقده دوزی در دوره اشکانیان و ساسانیان 
همراه با گالبتون دوزی و ده یک دوزی بسیار رایج بود. 
در دوره اسالمی نیز هنرمندانی که به تهیه پرده کعبه 
و روپوش مقابر متعهد بودند باعث شدند که استفاده از 

شیوه نقده دوزی رواج چشمگیری داشته باشد.

یا  از طال  باید گفت به نخ های فلزی که  اینجا  در 
نقره یا آلیاژ و به صورت نخی پهن ساخته شده باشد، 

نقده می گویند.
 ده یک دوزی یا برجسته دوزی

ده یک دوزی هم همچون رشته نقده دوزی از زمان 
هخامنشیان در ایران رایج بوده است. این هنر در دوره 

اسالمی برای تزیین پرده ها به کار گرفته شد.
هنر ده یک دوزی یا برجسته دوزی در دوران صفویه 
شکوفا شد. این هنر در دوره های افشار، زند و قاجار 

نیز رواج داشت.
یا  دوزی  یک  ده  رشته  در  که  هنرمندانی 
برجسته دوزی فعالیت می کنند از نخ گالبتون استفاده 
عبور  نقطه  یک  از  بار  ده  را  سوزن  و  نخ  و  می کنند 
بار ها تکرار می کنند تا  می دهند. آن ها این دوخت را 
بتوانند محصول مدنظرشان را تولید کنند. زمینه کار 
در نقده دوزی مشخص نیست و به نظر می رسد که 

کار برجسته است.
 چیق بافی

شده  شناخته  کمتر  دستی  صنایع  از  دیگر  یکی 
ابتدای  از  هنر  این  می شود.  شناخته  چیق بافی  نام  با 
اصل  در  و  کرده  پیدا  رواج  کشورمان  در  چادرنشینی 
دست بافته ای شبیه حصیر است، اما برخالف حصیربافی 

از نقوش سنتی و متنوعی در آن استفاده می شود.
 ُجَوک کاری

جوک کاری از هنر های وابسته به چوب است که از 
ایجاد نقوش هندسی با استفاده از دو تا سه رنگ چوب 
و کنار هم قرارگرفتن این نقوش با قطعات کوچک با 
مقطع های مختلف مثلث، مستطیل و لوزی به وجود 
می آید. این هنر از هنر های اختصاصی شهر شیراز به 
تا  زمان  مرور  به  اما تصور می شود که  دست می آید، 

اندازه زیادی به فراموشی سپرده شده است.

از کودکی تا بزرگ سالی بزرگان علم و ادب دریک نگاه 

صنایع دستی که کمتر نامشان را شنیده اید
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نوبل  جایزه  استکهلم  در  سوئد  علوم  آکادمی 
ادبیات سال ۲۰۱۹ را به پیتر هاندکه، نویسنده 
به  را  یعنی ۲۰۱۸  قبل  و جایزه سال  اتریشی 
اولگا توکارچوک، نویسنده لهستانی اعطا کرد. 
روزنامه های  تمام  تقریبا  اتفاق،  این  از  پس 
اتریش مقاله ای را به این جایزه اختصاص دادند.

به گزارش ایسنا بر اساس خبر رسیده از رایزنی 
اتریش  در  ایران  اسالمی  جمهوری  فرهنگی 
دیگر  برخی  و  »استاندارد«  روزنامه  از  نقل  به 
مورد  مدتی  اتریشی  هاندکه  پیتر  رسانه ها،  از 
قرار  نوبل  آکادمی  انتخاب کنندگان  توجه 
گرفته بود، اما به دلیل اظهارات سیاسی اش در 
گذشته به او فرصت کمی داده شده  بود. این 
به صورت  هاندکه ۷۶ساله  است که  در حالی 

ناگهانی به مقام های باالتر صعود کرد.

به  را  هاندکه  به  جایزه  اعطای  نوبل  آکادمی 
یک  »برای  او  که  می کند  توجیه  طریق  این 
پیرامون  زبانی،  نبوغ  با  که  تأثیرگذار،  کار 
بررسی  را  انسانی  تجربه های  ویژگی های  و 
این  در  است.  جایزه  این  مستحق  می کند« 
نویسنده  عنوان  به  او  کار  به  هم  اطالعیه 
داستان و هم به عنوان نمایشنامه نویس اشاره 

شده است.
هنر ویژه پیتر هاندکه توجه فوق العاده  به مناظر 
شده  باعث  که  است  جهان  مادی  حضور  و 
سینما و نقاشی دو تا از بزرگ ترین منابع الهام 
آکادمی  توجیهات  از  دیگر  یکی  این  باشد؛  او 

سوئد برای اعطای جایزه به او است. 
از هاندکه پس از جنگ جهانی دوم به عنوان 
یاد  اروپا  نویسندگان  تأثیرگذارترین  از  یکی 
رمان خود  نخستین  او  آن که  از  می شود. پس 
»شاخ ها« )۱۹۶۶( و یا »توهین به تماشاچیان« 
)۱۹۶۹( را به رشته تحریر درآورد اثر مهر خود 

را در صحنه ادبی به جای گذاشت.
است:  شده  عنوان  هاندکه  پیتر  معرفی  در   

هاندکه در ۶ دسامبر ۱۹۴۲ در منزل پدربزرگ 
خود در شهر گریفن استان کرنتن متولد شد. 
در دوسالگی با مادر خود به آلمان شرقی رفت 
و به مدت چهار سال در آن جا اقامت کرد. او در 
سال ۱۹۴۸ به اتریش و به شهر گریفن بازگشت. 
در سال ۱۹۶۱ از مدرسه فارغ التحصیل شد و 
و  گراتس  شهر  دانشگاه  وارد  سال  همان  در 
در  شد.  تحصیل  به  مشغول  حقوق  رشته  در 
سال ۱۹۶۷ اولین رمان خود را به نام »حیوان 

خانگی« نوشت.
از سال ۱۹۶۷ تا ۱۹۷۰ در پاریس و دوسلدرف 
و از سال ۱۹۷۱ تا سال ۱۹۷۸ در شهر پاریس 
زندگی کرد. سال ۱۹۷۹ به اتریش بازگشت و 
تا سال ۱۹۸۷ در اتریش بود. از سال ۱۹۸۷ تا 
دور  به  مسافرت  در  سال  چهار  حدود   ۱۹۹۰
دنیا بود. از سفرهای او می توان به آمریکا، مصر، 
ژاپن، یونان و ... اشاره کرد. پیتر هاندکه از سال 
پاریس  شهر  حاشیه  در  امروز  به  تا   ۱۹۹۰

زندگی می کند.
بین المللی  و  داخلی  جایزه   ۴۰ از  بیش  او 

دریافت کرده و در حدود ۵۰ اثر ترجمه کرده  
نظیر  دیگری  ادبی  جوایز  نیز  پیش تر  است. 
جایزه »کافکا« و جایزه »گئورگ بوشنر« را از 
آن خود کرده است. از تالیفات مشهور هاندکه 
»بر  پنالتی«،  از  دروازه بان  »ترس  به  می توان 
»پیمودن  چپ دست«،  »زن  دهکده ها«،  فراز 

دریاچه کنستانتس« و... اشاره کرد.
بعضی از آثار او به عنوان فیلمنامه استفاده شده 
در  پنالتی«  از  دروازه بان  »ترس  مانند  است؛ 
سال ۱۹۷۰، »حرکت اشتباه« در سال ۱۹۷۵ 
و »آسمان باالی برلین« در سال ۱۹۸۷ که هر 

سه به کارگردانی ویم وندرس ساخته  شده اند.
شده  برگردانده  فارسی  زبان  به  آثاری  او  از 
مترجم  حداد،  علی اصغر  توسط  جمله  از 
کتاب  در  بخشی  همچنین  فارسی.  به  آلمانی 
اثر  شعر«  و  موسیقی  سرزمین  »سودازدگان 
آلمانی، که  ادبیات  و  زبان  استاد  تورج رهنما، 
و شاعران  نویسندگان  با  موضوع آن »آشنایی 
امروز اتریش« است به پیتر هاندکه اختصاص 

داده شده است.

ماجرای اعطای نوبل ادبیات به پیتر هاندکه

به قلم
ناصر فرهادی )پاژ(

قسمت بیست و دوم 

به نام خداوند جان و خرد 
کزین برتر اندیشه برنگذرد

در قسمت قبل از بانو مهستی و بیجه منجمه گفتیم و حال برای اینکه به 
دیگر بانوان نامدار ایران بپردازیم الزم است کمی از وضعیت زندگی زنان از 
قرن پنجم هجری تا قرن دهم به بعد نوشته شود. متاسفانه از قرن پنجم هیچ 
بانویی نام آور نشده بود و اسمی از کسی برده نشده و تنها در قرن دهم تک 
ستارگانی ظهور کردند ولی نامی از آنها برده نمی شد ولی از قرن دوازدهم به 
بعد بانوان در یک جنبش خودجوش آن هم بعد از انقالب مشروطیت به تکاپو 
افتادند برای گرفتن حقوق خود که همان نقش داشتن در سرنوشت خودشان 
بود، آنها فعالیت هایی را آغاز کردند و این نهضت جدید با همت بزرگ بانویی 
به نام عالم تاج قائم مقامی یا )ژاله( آغاز گردید. این بانو  از خانواده قاجار و 

از نوادگان قائم مقام فراهانی نخست وزیر فتحعلیشاه و محمدعلی شاه بود.
 ژاله در سال ۱3۲۶ هجری قمری در شهرستان فراهان متولد شد. مادرش 
گوهر ملک دختر معین الملک بود و پدرش میرزا فتح اهلل خان، نبیره قام مقام 
فراهانی بود. او  در پنج سالگی خواندن و نوشتن را هم به فارسی و هم به زبان 
عربی فرا گرفت آنهم به صورت محدود و در منزل خودشان و تا سن پانزده 
سالگی بیشتر علوم زمان خودش را آموخت. بعد به اتفاق خانواده اش به تهران 
مهاجرت کرد. در سال ۱3۱۷ قمری با دوست پدرش علیمردان خان بختیاری 
میرپنج که خواهرش همسر سردار اسعد بختیاری بود ازدواج کرد. علی مردان 
خان جزو نظامیان ایران و در ارتش ایران فعالیت داشت ازنظر سنی دختران 
علی مردان خان از ژاله بزرگتر بودند ولی او به ناچار مجبور به ازدواج با علی 
نام حسن پژمان بختیاری که  از او صاحب فرزندی شد به  مردان خان بود. 
در سال ۱۲۷۹ متولد شد و در سال ۱3۵3 بدرود حیات گفت. پژمان یکی از 
بزرگترین شاعران معاصر و محقق و مترجم توانایی بود و در محله حسن آباد 
تهران به دنیا آمد ولی زادگاه اصلی و سرزمین پدرش دشتک بختیاری است 
که در ۸۵ کیلومتری مرکز استان چهارمحال بختیاری در دامنه کوهساران 
بلند منتهی به زردکوه و در کنار سرچشمه های رود کارون واقع است. گفتیم 
که پدرش علیمردان خان میرپنج از خوانین معروف بختیاری و از سرداران 
دوران مشروطه بود که از صاحب منصبان باالی نظامی محسوب می شد. علی 
مردان خان به تهران آمد و در دستگاه مظفرالدین شاه مشغول فعالیت گردید 
و خواهرزاده اش سردار اسعد بختیاری جزو سران بزرگ مشروطه بوده است. 
ژاله  به  متخلص  مقامی  قائم  عالمتاج  نوشتیم  قبال  که  همانطور  پژمان  مادر 
از شاعران نامدار اواخر قاجاریه و از سلسله شریف سادات بود. ژاله عالوه بر 

گفتن اشعار زیبای انقالبی و پرخروش یکی از مدافعان برقراری حقوق زن بود 
و در این مورد تالش فراوانی می کرد. متاسفانه ازدواج ژاله با همسرش ازدواج 
مناسبی نبود به خصوص تفاوت سنی او با علی مردان خان زیاد بود و درک 
مشترکی از یکدیگر نداشتند و از همان ابتدا با همسرش تفاوت نگرش ودیدگاه 
داشتند همین اختالفات منجربه جدایی آنها از یکدیگر شد و زندگی مشترک 
آنها بیش از سه سال دوام نیاورد. پژمان در نوزادی به رنج افتاد. در واقع بدون 
بررسی  ما قصد  اینکه  به  توجه  با  داد.  ادامه می  اش  زندگی  به  مادر  حضور 
زندگی پژمان بختیاری را در این مقطع نداریم و اگر خدا بخواهد در آینده به 
آن می پردازیم بنابراین بر می گردیم به زندگی ژاله بختیاری یا عالمتاج قائم 
مقامی که پس از طالق از علی مردان خان به مدت ۲۷ سال پژمان را ندید 
ولی وقتی که پژمان به سن ۲۷ سالگی رسید از خدمت پدربزرگ و بعد هم 
سردار اسد بختیاری برای مستقل زندگی کردن به تهران و به نزد مادرش آمد 
و تا آخر عمر ژاله با او زندگی می کرد. ژاله ۲3 ساله بود که انقالب مشروطه 
تاریک  بخاطر شرایط  به طوریکه  بود درون گرا  او شاعری  پیوست.  به وقوع 
اجتماعی  و زمانی که در آن زندگی می کرد، اشعارش سنت شکنانه و زنانه 
بود. شعر گفتن خود را از دیگران پنهان می کرد حتی از فرزندش پژمان که 
درباره مادرش چنین می گوید: ژاله  اواخر عمر خود را با خواندن کتابهای 
ادبی و تاریخی و نجوم می گذرانید. سرانجام هم در روز ۵ مهرماه سال ۱3۲۵ 
ساعت یک بعدازظهر در سن ۶۲ سالگی درگذشت و در جوار مقبره امام زاده 

حسن در جنوب غربی تهران به خاک سپرده شد. 
چند نمونه از اشعار ژاله قائم مقامی در زیر آمده است:

بسته در زنجیر آزادیست سرتاپای من 
برده ام ای دوست و آزادی بود موالی من
از تو گر برتر نباشد جنس زن مانند تست 

گو خالف رای مغرور تو باشد رای من 
و با این شعر 

چه می شد آخرای مادر اگر شوهر نمی کردم 
گرفتار بال خود را چه می شد گر نمی کردم 

گر از بدبختیم افسانه می خواند داستان گویی
به بدبختی قسمت کان قصه را باور نمی کردم 

مگر بار گران بودیم و مشت استخوان ما 
بدو را پشت خم می کرد اگر شوهر نمی کردم 

زر و زیور فراوان بود زیر منتم اما 
من مسکین تمنای زر و زیور نمی کردم 

و ژاله در بیتی خود را چنین معرفی می کرد: 
عالم گرفتم بی گفتگوی 

خاک عالم بر سر عالم کنید 
بعد از شاعر زیباسرا ژاله بختیاری می پردازیم به بانوی دیگری که از خانواده 
سلطنتی قاجار می باشد. او انسان واال و بزرگوار و از خود گذشته ای بود که 
تمام اموال و دارایی های خود را صرف خدمت به نیازمندان و محرومان جامعه 
آن روز ایران نمود و با همتی بسیار واال کمر همت بسته و از داشته هایش 

گذشته همه ثروت خود را صرف ساختن بیمارستانی در تهران نمود که اولین 
بیمارستان مدرن با تجهیزات پیشرفته بود و اولین مرکز خدمات درمانی در 
شهر تهران بود که وقف بیماران نیازمند گردید و با این کار جان هزاران بیمار 
تاج خانم  نجمیه ملک  نام  به  بیمارستانی  بخشید.  نجات  از مرگ حتمی  را 
فیروز )نجم السلطنه( عالوه بر ساختن بیمارستان فوق خدمات ارزنده دیگری 
نیز انجام داده است ولی متاسفانه این بانو از نظر مردم ناشناخته مانده است. 
ملک تاج خانم نوه عباس میرزا بود که بیمارستان را در تهران ساخت و آن 
را وقف نمود. معماری این بیمارستان سبک دوران قاجار بود. بیمارستان یاد 
شده در تاریخ ۱۴ مردادماه سال ۱3۸۲ با شماره ثبت ۹3۹۴ به عنوان یکی 
از آثار ملی ایران به ثبت رسیده است. بانو فیروزه نجم السلطنه دختر نصرت 
و  ایران دوست  مرد  مادربزرگ  و  دربار  وزیر  اهلل  هدایت  میرزا  الدوله همسر 
پرقدرت ترین و حاذق ترین وکیل مدافع ایران در مبارزه با آزادی امتیاز نفت 
ایران از چنگال استعمارگر پیر جهان انگلیس بوده است و ایران نه تنها نفتش 
آزاد شد بلکه وجه و ابهت این پیر استعمارگر را در جهان  لگدمال نمود. میرزا 
هدایت خان وزیر دفتر شاه کار ساخت بیمارستان را از سال ۱3۰۶ هجری 

قمری شروع کرد و در سال ۱3۰۷ وقف گردیده است.
را در  اواخر عمر خود  نیز  ایران  همچنین دکتر محمدمصدق نخست وزیر 
همین بیمارستان بستری گردید و تحت درمان قرار گرفت. کار عظیم تر این 
بانوی گرامی تربیت فرزند دلیر و شجاع به نام محمد مصدق بود که یکی از 
نوابغ سیاسی ایران زمین است. او در سال ۱۲۶۱ هجری شمسی در خانواده 
ای اشرافی در تهران به دنیا آمد. پدرش سالها در سمت های بسیار باالیی 
نزدیک  دوستان  از  یکی  و   ... دربار  وزیر  شاه  ناصرالدین  دارایی  وزیر  نظیر 
میرزاتقی خان امیرکبیر بود. مصدق که در ده سالگی پدرش را از دست داده 
داد  میرزا حسین خان  بزرگش  برادر  به  را  ناصرالدین شاه شغل پدرش  بود 
و به فرزند کوچک لقب مصدق السلطنه و مقداری از حقوق پدرش را به او 
بخشید. مصدق مدتی از زندگی خود را در تبریز و در دربار ولیعهد گذرانید 
پس از درگذشت ناصرالدین شاه و به تهران آمدن مظفرالدین شاه مصدق نیز 
به اتفاق مادرش به تهران برگشت. در همین سالها با زهرا خاتون از نوادگان 
ناصرالدین شاه ازدواج کرد. ازدواجی که ثمره اش پنج فرزند بود و مصدق با 
انقالب مشروطه مستوفی گری را رها کرد و در اولین دوره انتخابات مجلس 
شورای ملی به نمایندگی طبقه اعیان و اشراف اصفهان انتخاب گردید ولی 
او پذیرفته نشد و همین امر باعث شد  اینکه جوان بود نمایندگی  به خاطر 
تا او به دنبال ادامه تحصیالت خود در رشته حقوق برود. او اولین ایرانی بود 
که مدرک دکترای حقوق را در دانشگاه سوییس دریافت نمود چون مصدق 
به  تکمیل تحصیالت خود  برای  و  رفت  فرانسه  به  تحصیل  ادامه  برای  ابتدا 
با  همکاری  برای  ایران  به  برگشت  از  بعد  مصدق  کرد.  سفر  کشور سوییس 
وزارت مالیه )دارایی( به کار دعوت شد و مدتی در این وزارت خانه فعالیت 
کرد. در حکومت صمصام السلطنه با وزیر دارایی وقت اختالف نظر پیدا کرد 
و ازمعاونت این وزارت خانه استعفا داد. با روی کارآمدن دولت وثوق الدوله و 
با بستن قرارداد سال ۱۹۱۹ دولت وثوق مخالف بود. به همین دلیل مصدق 
فعالیت  به  الدوله  وثوق  شکن  قانون  دولت  علیه  و  بازگشت  اروپا  به  دوباره 

پرداخت. با لغو قرارداد ۱۹۱۹ و سقوط کابینه وثوق الدوله مصدق این بار 
برای همیشه به ایران بازگشت.

با توجه به اینکه هدف از نوشتن این سلسله مقاالت معرفی زنان تاثیرگذار 
دنباله  به  و  فعالیت های دکتر محمد مصدق می گذریم  و  از خدمات  است 
موضوع اصلی که خدمات و ادامه زندگی نجم السلطنه می باشد می پردازیم. 
بانو نجم السلطنه سه بار ازدواج کرد و درهر سه این ازدواجها هر سه شوهرش 
فوت نمودند. او به همراه فرزندان کوچکش تنها ماند. او که شش سال بعد 
از آغاز و تاج گذاری ناصرالدین شاه به دنیا آمده بود در سال ۱3۱۱ هجری 
نجم  درگذشت.  پهلوی  رضاخان  پادشاهی  آغاز  از  بعد  سال  شش  قمری 
السلطنه خواهر عبدالحسین خان فرمانفرما بود و برادرش بسیار به او عالقه 
داشت به طوریکه هر وقت اعالم می کرد که می خواهد برادرش را ببیند از 
اول صبح برادرش از خواب بیدار می شد و دستور می داد که به تمام منزل 
سر و سامانی بدهند و به طور کامل و شایسته از خواهرش پذیرایی نمایند و 
خودش با کالسکه چی مخصوصش به استقبال خواهرش می رفت و خودش 
فورا از کالسکه پیاده می شد و به او کمک می کرد تا سوار کالسکه شود و 

خودش را از دیدار خواهرش بسیار خوشحال نشان می داد.
نجم السلطنه اولین بار با پسر اسماعیل خان نوری وکیل الممالک کرمان 
ازدواج کرد. اسماعیل خان به عنوان اولین ایرانی بود که برای ادامه تحصیالت 
عالیه به کشور روسیه رفت و مرتضی قلی خان پسر اسماعیل خان و همسر 
نجم السلطنه از خانواده سلطنتی نبود ولی خودش و پدرش حاکم وقت کرمان 
بپردازیم  السلطنه  پرماجرای نجم  زندگی  به  بخواهیم  اگر  بگذریم چون  بود. 

خود کتابی خواهد شد نجم السلطنه در سال ۱3۱۱ در تهران فوت کرد.
نام رشحه که در سال ۱۱۹۸  به  بانویی  حال می پردازیم به شرح زندگی 
هجری قمری به دنیا آمد. او شاعری توانا و دختر ادیب بزرگ )هاتف اصفهانی( 
بود. هاتف شاعر بلند آوازه قرن سیزدهم بود. همسر رشحه میرزا علی اکبرخان 
متخلص به )نظیری( می باشد و پسرش میرزا احمدخان متخلص به )کشته(  
و برادر دیگرش سید محمد متخلص به )سحاب( می باشد. به طوریکه مالحظه 
اند  بوده  شاعر  و  ادیب  همه  که  شد  زاده  ای  خانواده  در  بانو  این  شود  می 
معلمی که به او شعر گفتن را آموخت برادرش )سحاب( بود. او از خانواده ای 
سادات بود در اشعارش بیشتر به مدیحه سرایی از دختران و پسران فتحعلیشاه 
پرداخته است. محمد میرزا در کتاب تذکره نقل مجلسی می نویسد: رشحه 
شاعری بسیار توانا بود و با الله خاتون و مهری هروی و مهستی گنجوی که  
بهترین شعرای نسوان می باشند برابری می کرد. به نقل از محمد میرزا که 
گفته دیوان شعر رشحه دارای سه هزار بیت شعر بوده است رشحه هیچگاه 
ازدواج نکرد و بیشتر اوقاتش رسیدگی به امور خانواده و پدرش بوده است البته 
باید اضافه کرد زنان و دختران فتحعلیشاه همه یا شاعر بودند و یا در سخنوری 
استاد به طوریکه دیوان شعر بیگم خاتون دختر فتحعلیشاه  بیش از سه هزار 

بیت شعر داشته است.

 ادامه دارد ...

زنان تاثیرگذار در تاریخ ایران 

شهرداری شهر مس سرچشمه با توجه به مجوز شورای اسالمی شهر مس سرچشمه به شماره 675/ش/5 مورخ 98/07/02 
در نظر دارد انجام خدمات اجرایی )خدمات فنی، عمرانی، مهمانسرا و ... شهر مس سرچشمه ( را به مدت یک سال از طریق 
مناقصه عمومی به پیمانکار واجد شرایط واگذار نماید. لذا از کلیه شرکت ها و پیمانکاران دارای صالحیت دعوت می گردد 
جهت دریافت اسناد و مدارک مناقصه حداکثر تا پایان وقت اداری روز چهارشنبه 98/08/08 به سایت شهرداری سرچشمه به 

آدرس www.sarcheshmehcity.ir مراجعه و یا با تلفن 03434312460 تماس حاصل نمایند.
با این توضیح که: 

1- هزینه درج آگهی بر عهده برنده مناقصه می باشد. 2- شهرداری در رد یا قبول هر یک از پیشنهادات مختار است.
3- برندگان اول تا سوم هرگاه حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده آنان به ترتیب ضبط خواهد شد.

4 - سایر اطالعات در اسناد مناقصه مندرج است.
محسن پوراسماعیلی - شهردار مس سرچشمه 

شهرداری مس سرچشمه در نظر دارد خدمات عمومی )نگهداری فضای سبز( شهر مس سرچشمه را به مدت یک 
پیمانکاران دارای  از کلیه شرکت ها و  لذا  نماید.  پیمانکار واجد شرایط واگذار  به  مناقصه عمومی  از طریق  سال 
مس  شهرداری  سایت  به   98/8/8 تاریخ  تا  مناقصه  مدارک  و  اسناد  دریافت  جهت  گردد  می  دعوت  صالحیت 

سرچشمه به آدرس www.sarcheshmehcity.ir مراجعه و یا با تلفن 03434312460 تماس حاصل نمایند.
با این توضیح که: 

1- هزینه درج آگهی بر عهده برنده مناقصه می باشد. 2- شهرداری در رد یا قبول هر یک از پیشنهادات مختار است.
3- کلیه اطالعات و جزئیات مربوط به معامله در اسناد مناقصه درج گردیده است.

محسن پوراسماعیلی - شهردار مس سرچشمه 

آگهی مناقصه خدمات اجرایی شهرداری مس سرچشمه
)نوبت اول( 

آگهی مناقصه عمومی نگهداری فضای سبز شهرمس سرچشمه 
)نوبت اول(
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در واکنش به عملیات 
تهاجمی آنکارا در شمال سوریه؛

فرانسه فروش تسلیحات 
به ترکیه را متوقف کرد

 
وزارتخانه های امور خارجه و دفاع فرانسه از توقف فروش و صادرات تسلیحات 

فرانسه به ترکیه خبر دادند.
به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از راشاتودی، وزارتخانه های امور خارجه و 
دفاع فرانسه که فروش تمام تسلیحات این کشور به ترکیه را به دلیل آنکه 
ممکن است در عملیات سرکوب آنکارا علیه شبه نظامیان ُکرد سوریه بکار 

رود، متوقف می کنند.
در بیانیه مشترکی که این دو وزارتخانه فرانسه منتشر کردند، آمده است: »با 
امید و انتظار برای پایان یافتن این تهاجم، ]دولت[ فرانسه تصمیم گرفته 
است که تمام برنامه ها برای صادرات تسلیحات خود به ترکیه را به دلیل 
آنکه ممکن است تسلیحات مزبور در تهاجم ]علیه سوریه[ بکار روند، به 

حالت تعلیق در می آورد. این تصمیم به فوریت اجرا می شود«.
تعلیق فروش تسلیحات به ترکیه در حالی مطرح می شود که وزرای اتحادیه 
اروپا خود را برای شرکت در نشست هفته آینده لوکزامبورگ آماده می کنند؛ 
نشستی که هدف آن طرح ریزی یک پاسخ مناسب به »عملیات بهار صلح« 

ترکیه است.
توقف صادرات  از  نیز  آلمان  وزیر خارجه  است که »هیکو ماس«  گفتنی 
تسلیحات این کشور به ترکیه خبر داد. کشورهای هلند و نروژ نیز فروش 

تسلیحات خود به ترکیه را متوقف کرده اند.
الزم به ذکر است عملیات تهاجمی ترکیه علیه شبه نظامیان ُکرد وابسته 
به یگانهای مدافع خلق که در پی خروج نیروهای نظامی آمریکا از شمال 
سوریه آغاز شد، با واکنش منفی و انتقاد فراوان رهبران کشورهای غربی 
همراه شد. با آنکه »دونالد ترامپ« رئیس جمهوری آمریکا به »رها کردن« 
متحدان ُکرد خود در منطقه متهم شده است، تالش می کند تا مقامات 
ترکیه را با تهدید به وضع تحریمهای اقتصادی از عملیات نظامی در سوریه 

منصرف سازد.
داده  وعده  ترکیه  جمهوری  رئیس  اردوغان«  طیب  »رجب  مقابل،  در  اما 
که تنها به »تروریستها« در شمال سوریه حمله می کند و از حمله به 

غیرنظامیان خودداری می کند!
با این حال، »ژان ایو لودریان« وزیر خارجه فرانسه در بیانیه ای مشترک با 
همتایان بلژیکی، استونیایی، آلمانی، لهستانی و انگلیسی خود از رئیس 

جمهور ترکیه خواست تا عملیات نظامی در شمال سوریه را متوقف کند.
در این بیانیه آمده است: »تجدید خصومتهای مسلحانه در شمال شرق 
]سوریه[ ثبات کل منطقه را بیش از پیش تضعیف ساخته و با تحمیل 
درد و رنج بر غیرنظامیان، به آوارگی گسترده تر که باعث افزایش شمار 

پناهجویان خواهد شد، دامن می زند«.

قتل دختر جوان در آسانسور
مرد تهرانی به دختر جوان در آسانسور تجاوز جنسی نمود، وی اول دختر 
را کشت و سپس کار کثیف خود را انجام داد. این اتفاق تلخ در برج شهرک 
نفت در شمال غرب تهران رخ داد. زنی جوان  با پلیس ۱۱۰ تهران بزرگ 
است.  رها شده  نفت  برج…. شهرک  در  ای  و گفت جنازه  تماس گرفت 
سپس افسران کالنتری ۱۴۰ باغ فیض به سرعت دست به کار شدند و به 

برج موردنظر رفتند.
آنان با دیدن جسد دختری که سر و صورتش زخمی بود ماجرا را با کشیک 
وقت دادسرای ناحیه ۲۷ در میان گذاشتند. بدین ترتیب بازپرس »حسین 
– پلیسی به  روشن« و پلیس دایره دهم آگاهی مرکز، رسیدگی قضایی 
پرونده را در دستور کارشان قرار دادند و جنازه به پزشکی قانونی فرستاده 

شد.
  کارآگاهان در نخستین گام به بررسی دقیق فیلم دوربین های مداربسته 
برج پرداختند و مشخص شد دختر نگون بخت، ساعت ۰۲/۱۱ دقیقه همان 
روز به همراه مرد ۳۱ – ۳۰ ساله ای وارد آن جا شده بود. با افشای این 
موضوع، ساکنان برج نیز فیلم دوربین های مداربسته را دیدند و »رضا- ح« 
را شناسایی کردند. این مرد ۳۰ ساله چندی پیش در برج، سرایداری می کرد 
اما فعالیتش، تداوم نداشت. پلیس در ادامه تحقیق میدانی پی برد »رضا« 
و شبها،  کند  کارگری می  »فرحزاد«  دره  در  موادغذایی  فروشگاه  در یک 
نگهبان یک فروشگاه دیگر در »مجیدیه« است. با شناسایی محل کار متهم 
فراری و کنترل نامحسوس، سرانجام وی در »مجیدیه« ردیابی و دستگیر 
شد. »رضا« که در بازجویی مقدماتی، خود را بی گناه می خواند با دیدن 
فیلم دوربین مداربسته برج، چاره ای جز بیان حقیقت ندید: »هفتم مهر 
بود که یک دختر تنها برای پرسیدن آدرس شرکت کاریابی به سوپرمارکتی 
که در آن کار می کردم آمد. شرکت کاریابی، روبه روی سوپرمارکت بود و 
آدرس را به او دادم. چند دقیقه بعد همان دختر خوش برخورد از شرکت 
خارج شد و دوباره به سراغم آمد.« وی افزود: »دختر تنها از بیکاری گالیه 
می کرد که به یاد یکی از بستگانم افتادم که به دنبال خدمتکار بود. به آن 
دختر، پیشنهاد کار در یکی از برج های شهرک نفت را دادم و با هم به راه 
افتادیم. در برج، موضوع را به فامیلم گفتم اما جواب مثبت نداد.« »رضا« 
ادامه داد: »به همراه آن دختر، سوار آسانسور شده بودیم که ناگهان اسیر 
وسوسه شیطانی شدم و به جای آنکه دکمه همکف را بزنم، منفی سه را 
فشردم. دختر دم بخت که از نقشه من باخبر شده بود داد و بیداد کرد و 
درگیر شدیم. من سر او را محکم به بدنه آسانسور زدم که بیهوش شد و 
روی زمین افتاد. در حالی که به شدت ترسیده بودم چند ضربه دیگر به سر 
او زدم. پس از اطمینان از مرگش به سرعت فرار کردم اما …« پرونده در 
شعبه سوم بازپرسی دادسرای امور جنایی تهران تحت رسیدگی قضایی قرار 

گرفت و مرد جنایتکار با صدور بازداشت موقت، زندانی شد.
 به دنبال بازسازی صحنه جرم، کیفرخواست صادر و به شعبه ۱۱۳ دادگاه 
کیفری استان تهران فرستاده شد. در نشست رسیدگی به این ماجرا که 
با حضور چهار مستشار  و  قاضی »محمدی کشکولی«  ریاست  به  دیروز 
تشکیل شد ابتدا روشن- نماینده دادستان- کیفرخواست را خواند. سپس 
خانواده داغدار در جایگاه ویژه ایستاد و برای »رضا« اشد مجازات خواست. 
گردن  را  جنایت  دیگر  بار  یک  رسید  که  عصیانگر  مرد  به  دفاع  نوبت 
گرفت: »وقتی دختر جوان به همراه من سوار آسانسور شد چشمش به 
کیف پولی افتاد که در دست من بود. او از من مقداری پول خواست تا 
خرج زندگی اش کند. با شنیدن آن تقاضا، حرف هایی زدم که منجر به 
سوءتفاهم و ناراحتی دختر جویای کار شد. من اما قصد آزار او را نداشتم.« 
در پایان این نشست، هیات قضایی با اعالم تنفس وارد شور شد تا رای 

صادر کند.

رییس جمهوری  دو الیحه جدید را به مجلس ارسال کرد
رئیس جمهوری ۲ الیحه »اصالح موادی از قانون 
اصالحی  »پروتکل  و  کشور«  عمومی  محاسبات 

اساسنامه ریسکام« را به مجلس ارسال کرد.
اطالع  پایگاه  از  نقل  به  مهر  خبرگزاری  گزارش  به 
الیحه   ۲ رئیس جمهور  دولت،  هیئت  دفتر  رسانی 
و  عمومی«  محاسبات  قانون  از  موادی  »اصالح 
»پروتکل اصالحی اساسنامه ریسکام« را به مجلس 

ارسال کرد.
جمهوری،  رئیس  روحانی  حسن  االسالم  حجت 
 )۳۶( و   )۳۴(  ،)۳۲(  ،)۳۱( مواد  اصالح  الیحه 
قانون محاسبات عمومی کشور را به مجلس شورای 

اسالمی فرستاد.
هیات وزیران در جلسه ۲۷ شهریور ۱۳۹۸ با هدف 
امین  های   پست  در  پیمانی  کارمندان  بکارگیری 
اموال، عامل ذیحساب و کارپرداز با اصالح موادی از 

قانون محاسبات عمومی کشور موافقت کرد.
براساس این الیحه دستگاه های اجرایی می توانند 
»مستخدمین ثابت و عناوین مشابه در دستگاه هایی 
که فاقد عنوان رسمی می باشند« و »پیمانی« را در 
اموال، عامل ذیحساب و کارپرداز  امین  پست های 

منصوب کنند.
گفتنی است، محدودیت در استخدام کارکنان رسمی 

به دلیل تکالیف قانونی دولت در راستای اصالح نظام 
اداری و صرفه جویی در هزینه های عمومی کشور از 
یک سو و بازنشستگی طیف وسیعی از مستخدمین 
رسمی و عدم جذب جایگزین از سوی دیگر، عماًل 
دستگاه های اجرایی را با کمبود مستخدمین رسمی 
انتصاب  در  که  ای  گونه  به  است،  کرده  مواجه 
کارپرداز  و  عامل ذی-حساب  اموال،  امین  پستهای 
که مطابق قانون محاسبات عمومی کشور صرفاً باید 
از میان مستخدمین رسمی انتخاب شوند، ناچار به 
جابه جایی و انتقال نیرو از دستگاه های دیگر شده 

اند.
از طرفی، قانون مدیریت خدمات کشوری، اجازه به 
کارگیری مستخدمین پیمانی در تصدی پست های 
است.  شده  داده  اجرایی  های  دستگاه  به  سازمانی 
عمومی  نهادهای  و  دولتی  های  از شرکت  بسیاری 
از  غیردولتی نیز براساس قوانین و مقررات مربوط، 
عناوین »کارمند ثابت« یا »کارمند دایمی« در مورد 

مستخدمین رسمی خود استفاده می کنند.
انسانی  نیروی  تأمین  منظور  به  و  جهت  همین  به 
دایمی  یا  ثابت  پیمانی،  مستخدمین  میان  از  الزم 
دستگاه های اجرایی برای تصدی پست های مذکور 
و به روزرسانی احکام قانون محاسبات عمومی کشور 

مراحل  طی  برای  و  تصویب  دولت  در  الیحه  این 
قانونی به مجلس شورای اسالمی ارسال شد.

»الیحه  همچنین   روحانی  حسن  االسالم  حجت 
ای  منطقه  مؤسسه  اساسنامه  اصالحی  پروتکل 
و  صالحیت  تأیید  انطباق،  ارزیابی  استانداردسازی، 
اندازه شناسی سازمان همکاری اقتصادی )ریسکام(« 
شورای  مجلس  به  قانونی  تشریفات  طی  برای  را 

اسالمی ارسال کرد.

به  توجه  با   ۱۳۹۸ مهر   ۷ جلسه  در  دولت  هیات 
در  اکو  عضو  کشورهای  وزیران  شورای  تصمیم 
هیئت  فنی  مدیریت  میزبان  نهاد  تغییر  خصوص 
استانداردسازی،  منطقه ای  »مؤسسه  اندازه شناسی 
شناسی  اندازه  و  صالحیت  تأیید  انطباق،  ارزیابی 
کشور  از  )ریسکام(«  اقتصادی  همکاری  سازمان 
»پروتکل  الیحه  پاکستان،  کشور  به  قزاقستان 

اصالحی اساسنامه ریسکام« را تصویب کرد.

بیان  با  راهداری  سازمان  نقل  و  حمل  معاون 
اینکه ۲۵ تا ۲۹ مهرماه، روز های اوج بازگشت 
زائران از کربالی معلی خواهد بود، از پیش بینی 

ناوگان برای انتقال زائران خبرداد.

سازمان  از  نقل  به  مهر  خبرگزاری  گزارش  به 
قربانی  مهران  نقل جاده ای،  و  و حمل  راهداری 
اظهار داشت: بررسی روند بازگشت زائران نشان 
و  است  شده  آغاز  بازگشت  های  سفر  دهد  می 

امروز  از  شده  انجام  های  بینی  پیش  اساس  بر 
دوشنبه این روند رشد قابل توجهی پیدا می کند.

وی با بیان این که ۲۵ تا ۲۹ مهرماه، روز های 
اوج بازگشت زائران از کربالی معلی خواهد بود، 
از  ای  جاده  نقل  و  حمل  عمومی  ناوگان  افزود: 
جابه  خروجی  مرزهای  به  را  زائران  مهرماه   ۱۰
جا کرده اند که آمارها حاکی است عملکرد این 
رشد  برابر   ۴.۲ گذشته  سال  به  نسبت  ناوگان 

داشته است.
زائران  بازگشت  باالی  حجم  این که  بیان  با  وی 
از ظرفیت موجود شبکه  اوج بیشتر  در روزهای 
حمل و نقلی است، گفت: بر اساس برنامه ریزی 
صورت گرفته هموطنانی که مرز مهران را برای 
بازگشت انتخاب می کنند به یکی از پایانه های 
منتقل  کرمانشاه  و  همدان  اندیمشک،  سه شهر 
مورد  شهرهای  مقاصد  اساس  بر  سپس  و  شده 
به جا  یا ریلی جا  ناوگان جاده ای  از طریق  نظر 

می شوند.

حمل  و  راهداری  سازمان  نقل  و  حمل  معاون 
از  یکی  را  اربعین  های  سفر  ای،  جاده  نقل  و 
کرد  توصیف  دنیا  در  نظیر سفرها  بی  مدل های 
و ادامه داد:  این نوع سفر ها برنامه ریزی خاصی 
می طلبد که از نظر علمی به عنوان برنامه ریزی 
حمل و نقل با عدم قطعیت مطرح شده و تابعی 

از رفتارهای سفر مردم است.
ها  استان  همه  برای  کرد:  نشان  خاطر  وی 
کارشناس ناظر تعیین شده است که در پایانه ها 
انتقاد ها و شکایات رسیدگی  به  مستقر شده و 

می کنند.
قربانی همچنین به اقدام ویژه در مرکز مدیریت 
تمام  افزود: عملکرد  و  اشاره کرد  راه های کشور 
ناوگان اتوبوسی با سیستم هوشمند سپهتن رصد 
جابه  به  نیاز  که  ضروری  مواقع  در  و  شود  می 
شرکت  و  راننده  به  پیامک  است،  ناوگان  جایی 
حمل و نقل ارسال می شود تا از توان عملکردی 

ناوگان حداکثر استفاده به عمل آید.

از  با مواد مخدر خوزستان  رئیس پلیس مبارزه 
پایانه  دو  در  مخدر  مواد  با  مبارزه  تیم  استقرار 
مرزی شلمچه و چذابه خبر داد و گفت: دو تیم 
سپکا به صورت شبانه روزی خودروها را در این دو 
پایانه پایش می کنند. به گزارش ایسنا، سرهنگ 
یداهلل امیری اظهار کرد: در راستای پیشگیری از 
و  پایانه مرزی شلمچه  از دو  خروج مواد مخدر 
به  مواد مخدر  با  مبارزه  پلیس  کارکنان  چذابه، 
همراه دیگر کارکنان اعزامی از استان های معین، 

در این پایانه ها مستقر شده اند.
مواد  با  مبارزه  پلیس  ماموران  کرد:  تصریح  وی 
ایام  ابتدای  از  سپکا،  تیم  دو  همراه  به  مخدر 
حال  در  شبانه روزی  صورت  به  تاکنون  اربعین 
مخدر  مواد  خروج  از  پیشگیری  و  چهره زنی 

هستند.
موردی  هیچ  تاکنون  اینکه  به  اشاره  با  امیری 
در خصوص خروج مواد مخدر از مرز شلمچه و 

چذابه به کشور عراق گزارش نشده است، گفت: 
در  خود  خادمان  با  داریم  تقاضا  شهروندان  از 

نیروی انتظامی تعامل و همکاری داشته باشند.
با  با مواد مخدر خوزستان  پلیس مبارزه  رئیس 
مرز  از  کربال  سفر  قصد  که  افرادی  اینکه  بیان 
مخدر  مواد  جاسازی  از  دارند  چذابه  و  شلمچه 
به هر روشی پرهیز کنند، عنوان کرد: ماموران 
شهروندان  شان  و  عزت  حفظ  برای  انتظامی 
آنان در کشور  از دستگیری  ایرانی و جلوگیری 
برای  را  خود  توان  تمام  اربعین،  ایام  در  عراق 

پیشگیری از این امر به کار بسته اند.
از فردی مواد  اینکه در صورتی که  بیان  با  وی 
سفر،  از  جلوگیری  ضمن  شود  کشف  مخدر 
گذرنامه وی نیز توقیف میشود، اظهار کرد: اگر 
پلیس کشور عراق از شخصی مواد مخدر کشف 
مجازات های  سختگیرانه،  رفتار  بر  عالوه  کند، 

سنگینی برای آنان در نظر می گیرد.

۲۵ تا ۲۹ مهر اوج بازگشت زائران اربعین به کشور

استقرار پلیس مبارزه با مواد مخدر در مرزهای خوزستان

خبر

احیای بینایی با کمک شبکیه مصنوعی!
دارند  قصد  استنفورد«  »دانشگاه  پژوهشگران 
به  ارائه دهند که می تواند  نوعی شبکیه مصنوعی 

افراد نابینا در دوباره دیدن کمک کند.
به گزارش ایسنا و به نقل از وبسایت رسمی دانشگاه 
تالش  دهه  یک  از  بیش  پژوهشگران  استنفورد، 
ابداع  دیجیتال  مصنوعی  شبکیه  نوعی  تا  کرده اند 
کنند که قابلیت کاشت در چشم را داشته باشد و 
امکان دوباره دیدن را برای افراد نابینا فراهم کند. 
 Stanford(»استنفورد »دانشگاه  پژوهشگران 
این  حل  کلید  تا  شده اند  موفق   )University

معما را پیدا کنند. این کلید، گرما است.
بسیار  رایانه ای  تراشه  یک  به  مصنوعی،  شبکیه 
کوچک و الکترودهای فلزی نیاز دارد. این الکترودها 
ابتدا فعالیت نورون های اطراف خود را ثبت می کنند 
تا نقشه ای از انواع سلول ارائه دهند. این اطالعات 
از  تصویری  داده های  انتقال  برای  بعد،  مرحله  در 
دوربین به مغز مورد استفاده قرار می گیرند. یکی از 

مشکالت این است که داده های منتقل شده توسط 
چشم بسیار زیاد هستند؛ تا جایی که ممکن است 

به داغ شدن تجهیزات الکترونیکی منجر شوند.
 E.J.(»چیچیلنیسکی جی  »ای. 
از  و  استنفورد  دانشگاه  استاد   ،)Chichilnisky
مورد  تراشه های  پژوهشی گفت:  گروه  این  اعضای 
کیفیت  با  مصنوعی  یک شبکیه  برای ساخت  نیاز 
بافتی منجر شوند که  به داغ شدن  باال، می توانند 
مهندسی  بخش  پژوهشگران  شده اند.  وارد  آن  به 
ابداع  استنفورد، روشی  رایانه دانشگاه  برق و علوم 
کردند تا این مشکل را با کمک داده های تصویری 
که نورون ها در چشم به وجود می آورند، حل کنند.
تصویری،  اطالعات  انتقال  برای  نورون های شبکیه 
به مغز می فرستند. مشکل  را  الکتریکی  پالس های 
اینجاست که شبکیه دیجیتالی برای درک ویژگی 
نورون ها، باید این پالس ها را ثبت و رمزگذاری کند 
می شود.  تولید  زیادی  گرمای  فرآیند،  این  در  اما 

هزار  دهها  به  واقعی،  دیجیتالی  شبکیه  نخستین 
الکترود نیاز دارد که موجب می شوند این فرآیند، 

پیچیده تر شود.
استاد   ،)Boris Murmann(»مورمان »بوریس 
روشی  ما  گفت:  استنفورد  دانشگاه  برق  مهندسی 
با  را  تصویری  درک  سطح  بتوانیم  تا  کردیم  پیدا 
استفاده از داده های کمتری انجام دهیم. ما با درک 
پردازش  باید  که  داده هایی  میزان  توانستیم  بهتر 
انتخاب  با  شدیم  موفق  ما  دهیم.  کاهش  شوند، 
دیجیتالی  انتخاب  و  اساسی  نمونه های  داده ها، 
کم  داده ها  میزان  از  فرد،  به  منحصر  پالس های 

کنیم.
دیجیتال سازی  مراحل  این،  از  پیش  افزود:  وی 
صورت  جداگانه  صورت  به  فشرده سازی،  و 
می گرفتند و داده های اضافی بسیاری را ذخیره و 
روش هایی  خود،  فناوری  در  ما  می کردند.  منتقل 
فرآیند  در  که  کرده ایم  ابداع  فشرده سازی  برای 

دیجیتال سازی صورت می گیرند.
از   ،)Dante Muratore(»موراتور »دانته 
این  در  پالس  هر  گفت:  پروژه  این  پژوهشگران 
می تواند  و  دارد  را  خود  مانند  موج  فرآیند، شکل 

دانش الزم را در مورد شبکیه ارائه دهد.
نخستین  پروژه،  این  که  دارند  باور  پژوهشگران 
کاشت  قابل  و  کارآمد  تراشه های  ابداع  برای  گام 
در چشم است که نه تنها عملکرد خوبی در چشم 
عمل  مغزی  ماشین  یک  مثل  بلکه  باشند،  داشته 
سیگنال های  به  را  عصبی  پالس های  که  کنند 
با  تراشه ها  این  شاید  می کنند.  تبدیل  رایانه ای 
نیز  بدن  اندام  بقیه  در  بتوانند  کاربردهایی  چنین 
بیماران  در  را  مثال، حرکت  برای  و  بروند  کار  به 
مبتال به فلج اندام و شنوایی را در بیماران ناشنوا 

ذخیره کنند.
 »IEEE TBioCAS« مجله  در  پژوهش،  این 

به چاپ رسید.
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تیم ولی عصر کرمان فاتح 

رقابت های هندبال پسران استان
مسابقات هندبال نونهاالن پسر استان کرمان در زرند با قهرمانی تیم 

ولی عصر کرمان پایان یافت.
گو  و  گفت  در  کرمان  استان  هندبال  هیات  دبیر  صادقی،  حمید 
کرمان،  از  جوان  خبرنگاران  باشگاه  های  استان  گروه  خبرنگار  با 
گفت: مسابقات هندبال نونهاالن پسر استان کرمان با حضور شرکت 
از سراسر استان به مدت دو روز به میزبانی شهرستان  کنندگانی 

زرند برگزار شد.
افزود:  او به قهرمانی ولیعصر کرمان در این رقابت ها اشاره کرد و 
سرانجام پس از دو روز رقابت، تیم هندبال نونهاالن ولیعصر کرمان 
موفق شد با کسب پیروزی در تمامی مسابقات، به عنوان قهرمانی 

این دوره دست پیدا کند.
صادقی تصریح کرد: در دور پنجم این مسابقات که عصر جمعه ۱۹ 
مهر جاری برگزار شد، تیم ولی عصر کرمان با نتیجه ۱۵ بر ۱۳ از 

سد کوهبنان گذشت و قهرمان شد.
او بیان کرد: تیم زرند نیز با نتیجه ٢٠ بر ۱۱ امید کرمان را مغلوب 

کرد و به مقام دوم این رقابت ها دست یافت.
دبیر هیئت هندبال استان کرمان گفت: تیم هندبال نونهاالن امید 
کرمان نیز به مقام سوم این مسابقات رسید و تیم های کوهبنان و 
اختصاص  خود  به  را  پنجم  و  چهارم  مقام های  ترتیب  به  جیرفت 

دادند.
شهرستان ها  از  یکی  که  بود  بار  نخستین  اینکه  اعالم  با  صادقی 
افزود:  داشت،  عهده  بر  را  نونهاالن  هندبال  مسابقات  میزبانی 
این  بهتر  هرچه  برگزاری  با  توانست  زرند  شهرستان  خوشبختانه 

مسابقات نمره قبولی کسب کند.

اجرای طرح استعدادیابی 

والیبال در ٢٣ شهرستان کرمان

استعدادیابی  طرح  اجرای  از  کرمان  استان  والیبال  هیات  رئیس 
والیبال در ٢۳ شهرستان این استان با حضور بیش از ۳ هزار مستعد 

خبر داد و گفت: این طرح همچنان ادامه دارد.
استان کرمان در گفت  والیبال  رئیس هیات  پور،  ثابتی  اکبر  علی 
از  جوان  خبرنگاران  باشگاه  های  استان  گروه  خبرنگار  با  گو  و 
کرمان، با تأکید بر اینکه والیبال استان کرمان پیشگام در توسعه 
استعدادیابیست، به نخستین سمینار مربیان ورزش مدارس کرمان 
این سمینار  اشاره کرد و گفت:  این هیئت  استعدادیابی  با کمیته 
دارای  ورزشکار  آموزان  دانش  شناسایی  و  سازی  یکسان  پیرامون 

قابلیت حضور در طرح استعدادیابی برگزار شد.
او به بیان تاریخچه ی طرح استعدادیابی والیبال در استان کرمان 
پرداخت و افزود: طرح استعدادیابی والیبال از سال ۱۳۹٢ در ٢۳ 
همچنان  و  شد  آغاز  مستعد  هزار   ۳ از  بیش  با حضور  شهرستان 

ادامه دارد.
نظر  از  استعدادیابی  طرح  ورزشکاران  کرد:  تصریح  پور  ثابتی 

جسمانی و تکنیکی وضعیت بسیار خوبی دارند.
مینی  تیم های  به  مستعد  ورزشکاران  مجموع،  در  کرد:  بیان  او 

والیبال، نوجوانان و جوانان تزریق می شوند.

تساوی دختران فوتسال مس 

برابر شهروند ساری
 تیم فوتسال دختران مس کرمان در ادامه رقابت های لیگ برتر 
فوتسال بانوان کشور برابر تیم شهروند ساری به تساوی دو بر دو 

رسید.
به گزارش روابط عمومی باشگاه مس؛ در هفته هشتم رقابت های 
لیگ برتر فوتسال بانوان کشور، دختران مس در سالن تالش کرمان 
میزبان تیم شهروند ساری بودند که تالش شاگردان خانم ایرانمنش 
در پایان بازی تساوی دو بر دو با دو گل خواهران دو قلو کریمی 

یعنی نرجس و نجمه بود.
دختران فوتسالیست مس با این یک امتیاز مجموع امتیازات خود را 
به ۱۳ رساندند تا چشم به رسیدن به جمع چهار تیم باالی جدول 

در هفته های آتی داشته باشند.
دختران فوتسال مس هفته آینده در یکی از بازی های حساس خود 

در تهران به مصاف تیم رهیاب خواهند رفت.
دختران فوتسال مس برای صعود به دور نهایی این رقابت ها باید 
باالی جدول  تیم  چهار  در جمع  اول  مرحله  های  بازی  پایان  در 

قرار گیرند.

دوره  چهارمین  و  بیست  از  کرمانی  کاران  رزمی 
هاپکیدو  جهانی  رشته  در  کشور  قهرمانی  مسابقات 

برنز  نقره و ۴  به میزبانی کرج ۴ مدال طال، ۸   ghf
صید کردند.

 ghf هاپکیدو  سبک  مسئول  خانی،  حسن  عباس 
رزمی  ورزش های  هیات  مسئول  و  کرمان  استان 
انار در گفت و گو با خبرنگار گروه استان  شهرستان 
های باشگاه خبرنگاران جوان از کرمان، گفت: بیست 
رشته  در  کشور  قهرمانی  مسابقات  دوره  چهارمین  و 
از  جهانی هاپکیدو ghf با حضور۴٢٠ شرکت کننده 
البرز،  به میزبانی استان  سراسرکشور به مدت دو روز 

شهرستان کرج برگزار شد.
او افزود: تیم شهرداری انار در قالب ۳۱ شرکت کننده 
امین  سرپرستی  و  خانی  حسن  عباس  مربیگری  به 
این  در  کرمان  استان  از  نمایندگی  به  نسب  قدیری 

رقابت ها حضور یافت.
حسن خانی تصریح کرد: در پایان این مسابقات، تیم 
استان کرمان با کسب ۴ مدال طال، ۸ نقره و ۴ برنز بر 

سکوی چهارم کشور ایستاد.
او بیان کرد: براین اساس، نتایج زیر حاصل شد:  

استایل مبارزه
کسب ۴ مدال طال:

۱. امین قدیری نسب
٢. سجادامیری

۳. عمادغالمرضایی
۴. ابوالفضل حسین زاده  

کسب ۳ مدال نقره:
۱. عباس حسن خانی

٢ علیرضافتح آبادی
۳. علی سلیمانی
کسب ۳مدال برنز

۱. امیرعلی غالمرضایی
٢. علیرضارشیدی

۳. امیرمحمدفتاحی
استایل دفاع شخصی دو نفره  

کسب ۴مدال نقره
)رده  عمادغالمرضایی  و  غالمرضایی  امیرعلی   .۱

نونهاالن(
)رده  آبادی  وعلیرضافتح  خانی  حسن  عباس   .٢

نوجوانان(
استایل اُفت زنی با مانع

کسب ٢مدال نقره و برنز
۱. ابوالفضل فتاحی

٢. مهدی مهدی زاده

در  سوم  مقام  کسب  به  موفق  مهاجری  محمدمهدی 
دومین مرحله لیگ کاراته وان کشور شد.

با  بابلسر  شهرستان  مازندران  استان  در  مسابقات  این 
مربیگری مسعود شریفی در تاریخ ۱۹ مهر ۹۸  برگزار شد.

به  گزارش سایت فدراسیون کاراته، دومین مرحله لیگ 
نوبخت  مهرماه در سالن شهید  روز ۱۹  ایران  وان  کاراته 
بابلسر مازندران پیگیری شد و کاراته کاهای رده سنی امید 
به روی تاتامی رفتند. نتایج کسب شده بدین ترتیب است:

کاتا انفرادی:۱.احمدرضا محمودی تهران ٢.مهدی رضایی 
سید  و  شرقی  آذربایجان  کرمی  حسین  کرمان۳.امیر 

مجید وکیلی قم
کهکیلویه  راستین  رضا  ۱.سید  کیلوگرم:   ۵۵- وزن 
وبویراحمد ٢.شاهرخ نجفی مازندران ۳.علیرضا عظیمی 

تهران و محمد حکم آبادی کرمان

وزن -۶٠ کیلوگرم: ۱.مهدی آقاجانی قم ٢.محمد پرنیان 
گیالن ۳.احمد نجفی البرز و پوریا مرادی اصفهان

وزن -۶۷ کیلوگرم: ۱.مرتضی نعمتی قم ٢.قاسم خوبرو 
امیرحسین  و  مازندران  میرزایی  اصفهان۳.ابوالفضل 

ضابطی گیالن
٢.عماد  مرکزی  حیدری  ۱.علیرضا  کیلوگرم:   ۷۵- وزن 
ایروانی تهران ۳.ایمان برزعلی گلستان و محمد مهدی 

مهاجری کرمان
قم  عبدالحسینی  سینا  ۱.محمد  کیلوگرم:   ۸۴- وزن 
٢.مهدی محمدی مازندران ۳.آیدین یعقوبی آرو مازندران و 

آرمین شکوری تهران
وزن +۸۴ کیلوگرم: ۱.مجید نیکو همت مرکزی ٢.مهدی 
بابایی مازندران ۳.محمد رضایی مازندران و محمد بهبود 

مازندران

 تیم های فوتبال رده های سنی مختلف باشگاه 
مس کرمان در رقابت های این هفته لیگ برتر 

خود به مصاف رقیبان رفتند.
به گزارش روابط عمومی باشگاه مس در رده سنی 
اختصاصی  زمین  در  مس  فوتبال  تیم  امیدها 
شهدای مس میزبان پارس جم بود که موفق شد 

این تیم را با نتیجه ٢بر۱ شکست دهد.
گل های شاگردان آقای عسگری در این بازی را 
قادری و رستمی به ثمر رساندند تا با کسب این 
سه امتیاز امیدهای مس از هفت بازی خود ۱٢ 
امتیازی شوند و در رده چهارم جدول قرار گیرند.
پنجشنبه  روز  را  خود  بعد  هفته  بازی  تیم  این 
٢۵ مهر ماه در اهواز برابر تیم نفت برگزار خواهد 

کرد.
در ادامه رقابت های لیگ برتر جوانان کشور نیز 
تیم  میزبان  مس  شهدای  زمین  در  مس  تیم 
تالش  نهایت  در  که  بود  خوزستان  فوالد  مدعی 

دو تیم به تساوی بدون گل رسید.
هفت  از  امتیاز  یک  این  کسب  با  مس  جوانان 
مسابقه خود ۱۱ امتیازی شدند و در رده پنجم 
جدول رده بندی قرار گرفتند. بازی بعد این تیم 
تیم  برابر  و  تهران  در  ماه  مهر   ٢۹ دوشنبه  روز 

مقاومت انجام خواهد شد.
کشور  نوجوانان  برتر  لیگ  های  رقابت  ادامه  در 
تیم  به مصاف  نوجوانان مس در کنگ  تیم  نیز 
البدر رفت که در نهایت با نتیجه ۳بر۱ این بازی 

را واگذار کرد.
با وجود این شکست نوجوانان مس با ۴ بازی به 
همراه دو تیم دیگر با ۷ امتیاز و بنا به تفاضل 

گل صدر جدول را میان خود تقسیم کردند.
روز  را  خود  بعد  هفته  بازی  مس  نوجوانان 
تیم  میزبان  کرمان  در  ماه  مهر   ٢۵ پنجشنبه 

بهمن شیراز خواهد بود.
بازی  از  یکی  در  کرمان  مس  نونهاالن  تیم  اما 
شد  موفق  خود  برتر  لیگ  فصل  این  مهم  های 
در رفسنجان ال مسینو نونهاالن را با قاطعیت به 
سود خود فتح کند و مس رفسنجان را در زمین 

خود با نتیجه سه بر دو شکست دهد.
رضا  آقای  شاگردان  برای  جذاب  بازی  این  در 

محمدی، ترک زاده، امیری و اندوهجردی سه گل 
نونهاالن  امتیاز  این سه  با  تا  ثمر رساندند  به  را 
مس از ۵ بازی خود ده امتیازی شوند و در رده 

سوم جدول گروه خود جای بگیرند.
روز  را  خود  آینده  هفته  بازی  نیز  مس  نونهاالن 
جمعه ٢۶ مهر ماه در کرمان برابر تیم ایستاتیس 

یزد برگزار خواهند کرد.
در  نیز  کرمان  مس  های  ساله   ۱۷ زیر  تیم  اما 
چارچوب بازی رفت دور نیمه نهایی رقابت های 
قهرمانی استان در شهربابک به مصاف تیم مس 
این شهر رفت و با نتیجه قاطع ۴ بر ٠ به پیروزی 
تا در آستانه صعود به فینال رقابت های  رسید 

قهرمانی استان قرار بگیرد.

در رقابت های کشوری هاپکیدو ghf؛
رزمی کاران کرمانی به ۱۶ مدال رنگارنگ دست یافتند

کسب مقام سوم کاراته وان کشور توسط محمد مهدی مهاجری

پیروزی امیدها و نونهاالن و تساوی جوانان و شکست نوجوانان مس

مرحله  دومین  در  کرمانی  کا های  کاراته 
و  نقره  به یک مدال  ایران  وان  کاراته  لیگ 

سه برنز دست یافتند.
استان  کاراته  هیئت  رئیس  امیری،  احمد 
کرمان در گفت و گو با خبرنگار گروه استان 
کرمان،  از  جوان  خبرنگاران  باشگاه  های 

لیگ  مرحله  دومین  های  رقابت  گفت: 
کاراته وان ایران با حضور شرکت کنندگانی 
نونهاالن  سنی  رده  دو  در  کشور  سراسر  از 
استان  میزبانی  به  روز  دو  مدت  به  امید  و 

مازندران شهرستان بابلسر برگزار شد.
این رقابت ها، ورزشکاران  پایان  افزود: در  او 

استان کرمان با کسب یک مدال نقره و سه 
برنز به کار خود پایان دادند.

نونهاالن،  رده  در  ترتیب  بدین  افزود:  امیری 
با  کرمان  )الف(  مس  صنعت  کاتای  تیم 
ترکیب سبحان عوض پور، امیرحسین اسدی، 

محمد وحیدزاده بر سکوی سوم ایستاد.

او تصریح کرد: در رده سنی امید نیز، مهدی 
محمد  شد،  قهرمان  نایب  کاتا  در  رضایی 
حکم آبادی در وزن ۵۵- کیلوگرم بر سکوی 
هم  مهاجری  مهدی  محمد  و  ایستاد  سوم 
قرار  کیلوگرم در جایگاه سوم  در وزن ۷۵- 

گرفت.

سه کرمانی به اردوی تیم های ملی نوجوانان و 
جوانان دعوت شدند.

استان  هندبال  هیات  رییس  مهدوی،  سیدرضا 
های  استان  گروه  خبرنگار  با  گو  و  گفت  در 
به  اشاره  با  کرمان،  از  جوان  خبرنگاران  باشگاه 
تیم ملی  اردوی  به  بازیکن کرمانی  دعوت یک 
نوجوانان گفت: بنا به دعوت فدراسیون هندبال 

ملی  تیم  اردوی  در  شرکت  برای  بازیکنان  از 
به  زاده  مولی  امیرحسین  نوجوانان،  هندبال 
عنوان تنها بازیکن کرمانی به این اردو فراخوانده 

شده است.
او افزود: اردوی تیم ملی نوجوانان از سه شنبه 
برگزار  تا یکشنبه ٢۸ مهر جاری در قزوین   ٢۳

می شود.

آماده  منظور  به  اردو  این  کرد:  تصریح  مهدوی 
مسابقات  در  حضور  برای  ملی  تیم  سازی 

آسیایی تدارک دیده شده است.
بخش  در  کرمان  استان  هندبال  هیات  رئیس 
دیگری از دعوت یک بازیکن و یک مربی کرمانی 
به اردوی تیم ملی جوانان خبر داد و بیان کرد: 
اردوی  اعالم فدراسیون هندبال، چهارمین  بنابر 

به  اعزام  منظور  به  جوانان  ملی  تیم  آمادگی 
مهر   ٢۴ از  آسیایی  بازی های  دوره  هفدهمین 

جاری در تهران برگزار می شود.
صادقی افزود: بر این اساس، حسین جهانی به 
عنوان بازیکن و فرید علیمرادی به عنوان مربی 
حضور  اردو  این  در  کرمان،  استان  از  ملی  تیم 

دارند.

دستگیری  از  کرمان  استان  انتظامی  فرمانده 
همراه  به  ریالی  میلیارد  دویست  کالهبردار 
مرکز  آگاهی  پلیس  کارآگاهان  توسط  همدستش 

استان خبر داد.

باشگاه  های  استان  گروه  خبرنگار  گزارش  به 
خبرنگاران جوان از کرمان، سردار عبدالرضا ناظری، 
انتظامی استان کرمان گفت: فردی که به  فرمانده 
همراه همدستش با پیش فروش آهن آالت مبادرت 

به کالهبرداری از خریداران می کرد با تالش بی وقفه 
ماموران پلیس آگاهی شناسایی و دستگیر شد.

جهت  پلیس  تحقیقات  روند  ادامه  به  اشاره  با  او 
تکمیل پرونده این دو نفر و احقاق حق مالباختگان 

مالباخته  و  شاکی  نفر   ۹٠ از  بیش  کرد:  بیان 
با  شاءاهلل  ان  که  دارد  وجود  مجرم  این  پرونده  در 
همکاری خود مردم تمام تالش خود را خواهیم کرد 

تا این افراد به مال از دست رفته خود برسند.

کاراته کا های کرمانی بر سکو های دوم و سوم لیگ کاراته وان ایران

دعوت سه کرمانی به اردوی تیم ملی هندبال

کالهبردار دویست میلیارد ریالی دستگیر شد

خبر
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گزارش »کرمان امروز« از مراسم رونمایی از چهارمین شماره مجله »نمایش شناخت« در کرمان؛

نمایش   « مجله  از  شماره  چهارمین  از  رونمایی  مراسم 
شناخت« فصلنامه اختصاصی سینما و تئاتر، عصر پنجشنبه 
هفته گذشته 18 مهرماه در خانه گفتمان شهر کرمان برگزار 
شد. مجله نمایش شناخت با مدیر مسئولی و سردبیری نظر 
احمدی با دوره انتشار فصلنامه، از پاییز 1397 انتشار خود 
را آغاز کرده است و  خوشبختانه این مجله با محتوایی بسیار 
درخشان در حوزه تئاتر چهارمین شماره خود را نیز منتشر 
و جشن رونمایی از آن را در زادگاه خود برگزار کرد. نمایش 
تئاتر در  نشریه تخصصی و خصوصی حوزه  تنها  شناخت 
کشور است و محتوای حرفه ای این مجله از همان شماره 
اول باعث شد که در مراسم رونمایی از آن که آذرماه سال 
گذشته در تهران برگزار شد جمعی از بهترین اساتید تئاتر 
همچون دکتر فرهاد ناظرزاده کرمانی، صدرالدین زاده، دکتر 
جمشید ملک پور و دیگر اساتید معتبر این حوزه سخنرانی 
کنند. کسب رتبه برتر انجمن منتقدان تئاتر کشور یکی از 
جوایز معتبری است که در این مدت نصیب اولین و تنها 
نشریه تخصصی ادبیات شهرستان های کشور شده است و 
امید است که تمامی هنرمندان و مسئوالن فرهنگی استان 
کرمان با حمایت های خود از این نشریه زمینه استمرار و 

موفقیت های بیشتر این نشریه را فراهم سازند. 
عشق و جذبه

استاد مهدی ثانی در این مراسم گفت: حدود چهل تا پنجاه 
از آن در شهرها و روستاهای مختلف  سال قبل و پیشتر 
و به ویژه شهر کرمان که بنده شخصا شاهد آن بودم هر 
شب ده ها مراسم و جشن متعدد برگزار می شد . موضوع 
مهم در این مراسم، استقبال گسترده مردم برای مشاهده 
برگزار می شد.  ها  مناسبت  این  به  بود که  هایی  نمایش 
بدیهی است که در آن سال ها هیچ یک از رسانه های فعلی 
وجود نداشت و با این حال جذبه و عشق عواملی بودند که 
باعث آن شور و هیجان و استقبال بود. وی ادامه داد: حال 
با وجود این همه رسانه و تبلیغات گسترده در سطح شهر 
چرا تئاترهای ما از تماشاگر خالی شده است!؟ یکی از دالیل 
مهمش این است که تئاترها ضعیف هستند و نمی توانند 
از رسانه ها  باید  ایجاد کنند. ما هنرمندان  جذبه و عشق 
برای کشاندن مردم به سالن های تئاتر استفاده کنیم. رسانه 
های ضعیف همچون اینستاگرام باعث شده اند ما به مرحله 

نابودی اندیشه برسیم. 
شناخت و فرهنگ

دکتر امیرکاووس باالزاده یکی از اساتید شناخته شده گروه 
ویژه  میهمان  و  سخنران  تهران  های  دانشگاه  در  نمایش 
این مراسم بود که پیرامون مجله نمایش شناخت اینگونه 

سخنان خود را آغاز کرد: کار نظر احمدی در مجله نمایش 
شناخت مصداق این مصرع است که بلبلی خون دلی خورد 
و گلی حاصل کرد. البته خون دل خوردن واقعی از زمان 
حاصل شدن این مجله تازه شروع می شود و قطعا آقای 
احمدی راهی بسیار دشوار را پیش رو دارند. قبل از انتشار 
این مجله و وقتی که آقای احمدی پیرامون نام این مجله 
با بنده مشورت کردند، نام »نمایش شناخت« به این دلیل 
انتخاب شد که مساله شناخت در همه هنرها و به ویژه هنر 
نمایش مساله ای بسیار اساسی است. این پژوهشگر ادامه 
داد: بسیاری از اساتید نمایش های سنتی کشور همچون 
نمایش روحوضی در حال حاضر از دنیا رفته اند و متاسفانه 
شاگردی نیز تربیت نکرده اند. شرایط اجتماعی نیز به گونه 
ای رقم خورده که زیست انسان ها را تغییر داده است و ما 
وقتی در خانه های آپارتمانی زندگی می کنیم بدیهی است 
که نمی توانیم آداب و رسوم و نمایش هایی که در خانه 
های بزرگ قدیمی قابلیت اجرا داشته است را شاهد باشیم. 
باال زاده گفت: فرهنگ ایران اگر در یک دوره ای متحول 
شد دلیلش آن بود که سازمان هایی همچون کانون پرورش 
فکری کودکان و نوجوانان شکل گرفتند. شما می توانستید 
های  کالس  آنجا  در  دهید.  پرورش  را  ذوقتان  کانون  در 
رایگان تئاتر، سینما و هنرهای دیگر بود. کانون با انواع شیوه 
های تشویقی باعث شد که تعداد بسیار زیادی از اعضا برای 
همیشه کتاب خوان های حرفه ای شوند. این در حالی است 
که در حال حاضر ده ها عامل وجود دارد که افراد از کتاب 
فاصله بگیرند. به عنوان مثال محتوای کتاب های درسی دانش 
اشعار شاعران  از  استفاده  به جای  و  فاجعه است  ما  آموزان 
شده  استفاده  چندم  درجه  شاعران  اشعار  از  کشور  بزرگ 
است. بنده خودم سال هایی در یکی از محروم ترین مناطق 
شهر تهران معلم بودم و در مدرسه ای تدریس می کردم که 
بسیاری از دانش آموزان هیچ عالقه ای به تحصیل نداشتند. با 
اهدای کتاب های کانون پرورش فکری به این دانش آموزان 
بودند. وی گفت:  مطالعه شده  عاشق  واقعا  ها  آن  از  بعضی 
اینجور کارها می تواند فرهنگ را متحول کند. فرهنگ باید 
از زیر بنا متحول شود. اگر مسئوالن کرمانی واقعا خواستار 
تحول و پیشرفت تئاتر کرمان هستند یکی از راه های مهم آن 

حمایت از نشریاتی همچون نمایش شناخت است.
داستان روزنامه نگاری در ایران داستانی پررنج است و در 
با عشق و عالقه فردی و  این شرایط وقتی که نشریه ای 
بدون هر گونه پشتوانه دولتی تولید می شود واقعا نیاز به 
حمایت دارد. این استاد دانشگاه گفت: مجله نمایش شناخت 
مجله ای سراسری است اما در کرمان تولید می شود و از 
متولیان فرهنگ و دوستداران فرهنگ و تئاتر کرمانی توقع 
می رود که به هر شیوه ای که می توانند حامی این مجله 
باشند. نمونه ای از این حمایت ها را بنده دیروز از جانب 
دکتر فرهاد ناظرزاده کرمانی شاهد بودم که زمانی که قصد 
مراجعه به شهر تهران را داشت تعداد نسبتا زیادی از این 
مجالت را سفارش داد. افرادی همچون بنده نیز که نمی 

توانند از نظر مالی حامی مجله باشند می توانند با حضور در 
اینگونه مراسم و تبلیغ حمایت کنند. 
مجله نمایشی

گفت:  کشور  نمایشی  مجالت  پیرامون  ادامه  در  باالزاده 
اندازه  تاکنون  مشروطه  دوران  از  کشور  نمایشی  مجالت 
انگشتان دو دست نیز نمی رسد. یکی از مشهورترین این 
سال  آن  اول  شماره  که  است  بوده  نمایش  مجله  مجالت 
1334 و به همت آقای فروغ منتشر شده است و کال 6 تا 
7 شماره از آن بیشتر منتشر نشده است. نکته بسیار جالب 
اینکه از نظر محتوایی آن مجله با مجله نمایش که در حال 
حاضر منتشر می شود بهتر است. سئوال این است که اگر 
واقعا توان کاری را ندارید چرا این همه کاغذ را خراب می 
کنید؟ فصلنامه تئاتر نیز چهار شماره ابتدایی آن که بسیار 
اخیر  آن که در چهار دهه  دیگر  اما صد شماره  بود  پربار 
منتشر شده است به هیچ وجه قابل مقایسه با چهار شماره 
ابتدایی نیست. چرا که کاری که از روی عشق و عالقه انجام 
نشود و صرفا با هدف گزارش کاری منتشر شود نتیجه ای 
از این نخواهد داشت. بعد از حمایت موضوع مهمتر  بهتر 
خواندن است. اگر نخوانیم قطعا بالهای بزرگی سرمان می 

آید. 
عدم حمایت

حسین ذکایی از روزنامه نگاران کرمانی نیز  در این مراسم 
مراسم  این  در  فرهنگی  مسئوالن  عدم حضور  از  گالیه  با 
گونه  دریافت هیچ  بدون  این مجله  از  گفت: چهار شماره 
آگهی تاکنون منتشر شده است و بنده که در زمینه روزنامه 
نگاری فعالیت دارم واقعا برایم سئوال است که چگونه این 
مجله با این هزینه های سنگین تاکنون دوام آورده است. 
انتشار یک مجله تخصصی و آن هم با چهار شماره باید یک 
افتخار برای مسئوالن فرهنگی ما باشد ولی متاسفانه حتی 
در مراسم رونمایی نیز حضور ندارند و اگر این مجله را نادیده 
بگیرند و صرفا ادارات فرهنگی ما دغدغه حقوق کارمندان 
خود را داشته باشند قطعا بعد از دو شماره دیگر این مجله 

متوقف می شود. 
گفت و گو

از  تقدیر  ضمن  مراسم  این  پایان  در  نیز  احمدی  نظر 
استاد  قول  به  گفت:  مراسم  در  حاضرین  و  سخنرانان 
تئاتر، دیالوگ است. دیالوگی  ناظرزاده مهمترین کار ویژه 
که زیرساخت دموکراسی را تشکیل می دهیم و اینجاست 
که ما به نقش تئاتر در روند توسعه بهتر پی می بریم. در 
جامعه ما حتی شاعران و نویسندگان بزرگ به دلیل فرهنگ 
حاکم بر جامعه، عقاید عرفانی و ... حتی گاهی با گفت و گو 
نیز مخالفت می کرده اند. این موضوعات باعث شد تا تئاتر 
مدرن و ورود آن به کشور تاریخچه ای بسیار کوتاه داشته 
دلیل  به همین  نیز  تئاتر  نگاری  روزنامه  تاریخچه  و  باشد 
چندان طوالنی نیست. احمدی گفت: اولین روزنامه تئاتری 
آقای میرزا  قبل در کشور توسط  کشور حدود 110 سال 
ایشان  بنیان گذاشته شده است.  نائینی  رضای طباطبایی 

جمله بسیار معروفی دارند که ما در ابتدای مجله نیز آن را 
آورده ایم و آن اینکه: » عقیده عقالی عالم و حکمای بنی 
آدم در این مساله مسلم است که تبدیل اوضاع بربریت و 
تکمیل لوازم تمدن و تربیت در هیچ مملکتی میسر نخواهد 
شد مگر با ایجاد سه چیز که اصل و ترقی و تمدن می باشد 
و اگر یکی از آن ها قصور داشته باشد تمدن ناقص است. اول 

مدرسه، دوم روزنامه و سیم تئاتر«
نظر احمدی با ذکر تاریخچه ای از مجالت تئاتری در کشور 
گفت: بعد از مجله تئاتر که همزمان با به توپ بسته شدن 
گریبانگیر  طلسم  یک  شد  تخریب  نیز  آن  دفتر  مجلس 
مجالت تئاتری در کشور ما شده است و آن اینکه تقریبا 
تعطیل  شماره  چند  بعد  کشور  تئاتری  نشریات  تمامی 
شده اند. حتی نشریاتی که پشتوانه دولتی نیز دارند سابقه 
تعطیلی و عدم انتشار دارند. در 5 سال اخیر نیز تعداد زیادی 
نشریه تئاتری مجوز گرفته اند که شروعی طوفانی نیز داشته 
اند اما حتی یکی از این مجالت بیشتر از 5 شماره نتوانسته 

است دوام داشته باشد. 
احمدی گفت: در این شرایط » نمایش شناخت« تنها نشریه 
تخصصی تئاتر کشور است که به صورت خصوصی منتشر 

می شود.
نیز  امروز  کرمان  خبرنگار  با  گو  و  گفت  در  احمدی  نظر 
نمایش شناخت گفت:  انتشار مجله  از  اهداف خود  درباره 
تعداد نشریات تئاتری در کشور بسیار کم هستند  و نشریات 

دولتی  نهادهای  توسط  مستقیما  که  آنجا  از  نیز  موجود 
همچون حوزه هنری و وزارت ارشاد اداره می شوند مجبور 
هستند که تابع ادارات خود باشند و در واقع سیاست های 
اصلی آن ها بیشتر تبلیغ فعالیت ها و سیاست های آن اداره 
است تا نیازمندی های واقعی تئاتر کشور. در این شرایط 
تئاتر مستقل کشور هیچ نشریه ای نداشت و از همین رو 
ما سعی کردیم که با انتشار مجله نمایش شناخت برای این 
بخش از تئاتر کشور و در این راستا فعالیت کنیم. خوشبختانه 
طی این چهار شماره تعداد زیادی از بهترین اساتید کشوری 
با نوشتن مقاالت بسیار خوب و جذاب ما را همراهی کرده 
اند.  در همان سال اول و بعد از دو شماره جایزه اول انجمن 
منتقدان خانه تئاتر به مجله نمایش شناخت اختصاص پیدا 
کرد. هفته گذشته نیز این مجله از طریق برنامه شب تئاتر 
شبکه چهار معرفی شد. با این شرایط متاسفانه هیچ گونه 
حمایتی در کرمان از این مجله صورت نگرفته است. از طرف 
این در  راه درآمد نشریات آگهی است و  دیگرعمده ترین 
حالی است که معموال هیچ کس به نشریات تخصصی و آن 
هم در حوزه تئاتر حاضر به دادن آگهی نیست. از همین رو 
این دولت است که حامی  معموال در کشورهای پیشرفته 
نشریات تخصصی است. نشریات دولتی حوزه تئاتر که در 
حال حاضر در کشور تولید می شوند برای هر شماره حدودا 
10 برابر ما بودجه دارند و متخصصان این حوزه می توانند از 

نظر محتوا بین این دو مقایسه داشته باشند.

... و ُگلی حاصل شد

به قلم حسین رضایی
 دانشجوی دکتری برق-

الکترونیک
 دانشگاه شهید باهنر 

کرمان 

و  کاربردی  کامال  دانش  این  ارتقای  با هدف  نوشتار   این 
ضروری برای توسعه صنعت و اقتصاد کشور عزیزمان ترویج 
داده می شود. بنده حسین رضایی دانشجوی دکتری برق-
زمینه  در  فعال  و  کرمان  باهنر  شهید  دانشگاه  الکترونیک 
مقاالت  از مجموعه  این سری  در  الکترونیک  نانو  و  رباتیک 
با شما هستم با موضوع آشنایی با روش های ساخت قطعات 
نیز  ربات  الکترونیکی  مدارات  مهم  بخش  که  الکترونیکی 
می باشند. این قطعات برای ساخت ربات ها و سامانه های 
هوشمند ضروری و از ابزار کار می باشند. به نوعی می توان 
گفت که قطعات الکترونیکی مانند آجر و گچ و سیمان یک 
دادن  قرار  با  و  بوده  سازنده  اجزا  که  باشند  می  ساختمان 

منظم آن ها یک ساختمان بعد از طراحی ساخته می شود.
فیزیک  از  برگرفته  و  پایه  علم  یک  عنوان  به  الکترونیک 
پایه  بر  الکترونیکی  مدارات  در  صادق  قوانین  تمامی  است. 
و  شده  استخراج  فیزیک  از  قوانین  این  باشند.  می  فیزیک 
این  اجرای صحیح  و  بررسی  صرفا   الکترونیک  متخصصان 
به  الکترونیکی  مدارات  از طرفی  و  دارند  مدارات  قوانین در 
دلیل  هر  یا  سازی  هوشمند  یا  کنترل  اندازی،  راه  منظور 
ریاضی  معادالت  صورت  به  شوند  می  استفاده  که  دیگری 
پیاده سازی می شوند. اما چگونه می توان از طبیعت ویژگی 
الکترونیکی پردازش کرد و  قالب مدارات  ها را گرفت و در 

مجددا به طبیعت برگرداند. 
عایق  و  رسانا  نارسانا،  انواع  به  مواد  بندی  تقسیم  دریک 
تقسیم می شوند. این تقسیم بندی با توجه به رسانش مواد 
صورت می گیرد. نکته مهم در مورد نیمه رسانا ها این است 
که در شرایط خاصی رسانا می شوند. این شرایط ممکن است 
تغییر دما، تابش،فشار و یا هر ویژگی دیگری باشد بنابراین 
که  باشند  می  هایی  حسگر  الکترونیکی  قطعات  از  نوعی 
درخط مقدم مدارات قرار می گیرند و بعد از تبدیل ویژگی 
های طبیعی به انواع الکترونیکی خود ارتباط بین طبیعت و 

مدارات الکترونیکی را فراهم می کنند. 
شود  می  استفاده  مدارات  در  که  هایی  حسگر  انواع  در 
متخصصان  دارند.  مهمی  نقش  هادی  نیمه  حسگرهای 
را  مدارات   تمامی  بتوانند  آینده  در  امیدوارند  الکترونیکی 
به صورت یکپارچه پیاده سازی نمایند. اما این پیاده سازی 
به چه معناست و از چه موادی تشکیل شده اند؟ سیلیسیوم 
و ژرمانیوم از دو ماده نیمه رسانا می باشند که به وفور در 
سطح کره زمین موجود می باشند. اما این مواد چه مراحلی 
را باید پشت سر بگذارند تا یک قطعه الکترونیکی مانند دیود 

و ترانزیستور شوند. 
 فرایند های تولید قطعات الکترونیکی از یک جهت با بسیاری 
از فرایند های تولید دیگر متفاوت است. در فرایند های تولید 
قطعات الکترونیک، درجه خلوص مواد اولیه مورد نیاز در حد 
بسیار باالیی اهمیت بسیار زیادی دارند. اهمیت این موضوع 
در حدی است که از اصطالح electronic grade برای 

اشاره به درجه خلوص بسیار باالی مواد استفاده می شود.
تمامی  آماده سازی در  به نام  به همین دلیل مرحله  مهمی 
این  در  دارد.  وجود  الکترونیک  قطعات  تولید  فرایند های 
مرحله درجه خلوص مواد اولیه به روش های گوناگون و در 
مقدار  به  نهایت  در  تا  می شود  داده  افزایش  متعدد  مراحل 
خلوص مورد نظر برسد. درجه خلوص مواد اولیه مورد نیاز در 

این صنعت به اندازه ای باال است که توسط واحد هایی مانند 
ppm به معنی چند اتم ناخالصی در یک میلیون اتم ماده 

اولیه، بیان می شوند.
به این صورت  سیلیکون،  ماده  خالص سازی  مرحله  آخرین 
ظرف  درون  سیلیکون  خالص  بلوِر  یک  که  می شود  انجام 
سیلیکون مذاب خالص شده قرار داده می شود، تا بلور بازهم 
بلورهای  این ظرف رشد کند )همان طور که  خالص تری در 
نبات در درون محلول اشباع شده به دور یک ریسمان نازك 
رشد می کنند(. در واقع به این ترتیب، ماده سیلیکون مورد 
نیاز به صورت یک شمش تک کریستالی تهیه می شود )یعنی 
بلور  یک  سیلیکون،  سانتی متری  بیست  شمش  یک  تمام 

پیوسته و بدون نقص باید باشد!(.
ترین  رایج  جمله  )chochrasky(از  چچراسکی  روش 
روش های ساخت شمش های سیلیکون تک بلوری می باشد. 
اما در این روش برای استفاده مراحل بعدی الزم است بعد 
از تولید شمش های استوانه ای به حلقه های با ضخامت کم 
برش داده شوند این برش ها را ویفر سیلیکون می نامند. در 
ادامه برای ایجاد مدارات الزم است از فرایند های مانند کاش 
ایجاد  برای  و خشک  تر  زدایش  لیتوگرافی  ایمپلنت،  یونی، 

پیوند های N-P و در نهایت ساخت دیود ها و ترانزیستور 
هایی که بخش مهم مدارات مجتمع الکترونیکی می باشند 
می  نانو صورت  در سطح  که  ها  فرایند  این  گردد.  استفاده 
گیرد زمینه نانو الکترونیک را فراهم کرده است و به عنوان 

یک گرایش از زیر شاخه های الکترونیک مطرح می باشد. 
ویفر  روی  بر  الکترونیکی  قطعات  است  نیاز  دیگر  نگاه  در 
های ایجاد شوند به زبان ساده با ایجاد آالیندگی از نوعی از 
مواد از جمله آلومینیم و فسفر می تواند یک بخش از ویفر 
خالص سیلیکون را به نوع N یا P تبدیل کرد و همه چیز 
از کنار هم قرار دادن این دو بخش در کنار هم  شروع می 
شود و این پیوند مهم است که با توجه ویژگی نیمه هادی آن 
دنیای دیجیتال و الکترونیک را به وجود آورده است.  پیوند 
P-N دارای یک پتانسیل ذاتی به نام پتانسیل سد است و 
برای هدایت و عبور جریان نیاز به غلبه بر آن است ویژگی 
مهم بعدی این پیوند عبور جریان یک طرفه آن است. همین 
ویژگی های به ظاهرا ساده زمینه ساخت قطعات مهمی مانند 
دیود و ترانزیستور های را فراهم می کند. بنابراین هر کدام 
از قطعات به صورت جداگانه نیز قابل ساخت خواهند بود اما 
مدارات  قابل  در  تکراری  و  کاربرد  پر  مدارهای  پیاده سازی 
مجتمع صورت می گیرد که به آن های چیپ )IC( گفته 
با مقاومت کم مانند  می شود. در مدارات مجتمع از فلزات 
نیز استفاده می  از طال  آلومینیم و حتی در شرایطی  مس، 
شود که عمده این کاربرد ها برای بسته بندی و ایجاد پایه 
های با رسانای باال برای قطعات است تا عملکرد آن را باال 
ببرد و به خوبی در مدار ایفای نقش کند. ناگفته نماند بسته 
به نوع مدار و اندازه آن هر یک از قطعات و سیم بندی آن ها 
انتخاب می شود . این انتخاب با توجه به عملکرد و کارایی 
آن می باشد که طراح مدارات از آن ها در مدار خود بهره 
می برد و  در ادامه کافی است با تکیه بر علم الکترونیک و 
قوانین حاکم بر آن قطعات به هم سیم بندی و متصل شوند. 

مهندسان  به  زیادی  سازی  شبیه  های  افزار  نرم  امروزه 
کمک می کنند تا قبل از ساخت مدار آن ها را تست کنند 
و قبل از هر گونه هزینه خطا های احتمالی در ساخت مدار 
پیش رو را از بین ببرند. همیشه بین طراحی و پیاده سازی 
واقعی مدارات الکترونیک یک تفاوت های جزئی وجود دارد 
است.   ناچیز  بسیار  و  امر طبیعی  یک  مهندسان  دید  از  که 
این شبیه سازی و پیاده سازی مدارات در الیه های مختلف 
باالترین  در  تا  تالشند  در  متخصصان  که  گیرد  می  صورت 
به صورت  یا همان سنتز، طراحی ها  پیاده سازی  از  سطح 
یکجا به اصطالح on chip صورت بگیرد. در این طراحی 
همه بخش های مدار به صورت یک جا و یک باره بر روی 
یک قطعه ویفر به صورت تراشته طراحی وساخته می شود.

آشنایی  و  معرفی   بر  نوشتار سعی  این  در  عزیز  دوستان 
روش های ساخت قطعات الکترونیک به زبان ساده بود. علم 
الکترونیک یک علم پیش رو با شتاب باال است که دریایی از 
دانش را در خود جای داده است که این نوشتار قطره ای  در 
برابر این دریا بود. آن چه مهم است توسعه و استفاده از این 
علم می باشد با این داشته که استان کرمان را به رتبه اول 
استان معدن خیز کشور می دانیم امید است از این فرصت 
کنیم  استفاده  الکترونیک  علم  های  زیرساخت  ایجاد  برای 
فروشی  از خام  داریم  که  به محصوالتی  آفرینی  ارزش  با  و 
جلوگیری کنیم و برای رونق اقتصاد کشورمان قدم های مهم 
و تعیین کننده ای برداریم. قطعا این مهم با عدم وابستگی 
همراه بوده و از گذر هایی مانند تولید صد درصد داخلی و 
بومی سازی صنایع تولید حمایت می کند. در پایان قدر دان 
توجه روزنامه "کرمان امروز" به منظور ایجاد  فرصت چاپ 
مجموعه مقاالت علمی هستیم و امیدواریم این موضوع نیز 
مورد نظر همه شما عزیزان قرار گرفته باشد. با ما تا مقاله 
ای دیگر و موضوعی دیگر از مجموعه مباحث الکترونیک و 

رباتیک همراه باشید.

یادداشت:    با فرآیند ساخت قطعات الکترونیکی آشنا شویم 
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سعید احمدی


