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سرپرست اداره کل ثبت اسناد و امالک استان : 

اسناد رسمی تنظیمی

 در کرمان 

رشد ۱۴ درصدی دارد

کشاورزی استان و راه اندازی صنایع تبدیلی؛  روایت »کرمان امروز« از تنها راه نجات 

متن کامل در صفحه سوم

حلقه مفقوده اقتصاد کشاورزی
  صنایع تبدیلی؛ یکی از حلقه های مفقود چرخه کشاورزی و صنعت در جنوب استان به شمار می رود که نبود آن کشاورزان را مجبور به فروش محصوالت خود به دالالن با کمترین قیمت و سود نامناسب می 
کند. این در حالی است که توجه و تجهیز مناطق کشاورزی جنوب استان به صنایع تبدیلی می تواند عالوه  بر ایجاد رشد و رونق کم نظیر در بخش کشاورزی به اقتصاد مردم این منطقه نیز کمک کند. به نظر می 

رسد این معضل به عنوان زنجیره ای گمشده در چرخه کشاورزی این استان مجال بروز استعدادهای بالقوه و کسب درآمد حداکثری را از بین برده است و....

WWW.KERMANEMROOZ.COM

صفحات ششم و هفتم 

   وجود ۲۶هزار کودک بی سرپرست در کشور
 کاهش میزان مرگ و میر بیماران سرطانی در ایران

 انتقام فوتسالیست های رفسنجانی در هفته هفدهم لیگ برتر
  نقشه شوم سرقت از پدر خوانده به جنایت کشید

 صعود چهار تیم برتر به دور نهایی لیگ بدمینتون کرمان

اخبار ایران، جهان و حوادث:

تایید صالحیت

 ۸۸.۵ درصد 

داوطلبان

 انتخابات مجلس 

 صفحه  دوم

نگاهی به تئاتر »پنج و نیم صبح« 

به نویسندگی و کارگردانی 

»علی صادقی زاده«:

مدیرکل فرهنگ و ارشاد استان کرمان:

نمایشگاه کتاب کرمان

 از ۷ تا ۱۳ دی ماه برگزار می شود

قــــــــربانی 
پـــــــــــنهان

جمع آوری 12 میلیون لیتر آب از شهرکرمان

روزان هم 

2

بدین وسيله به اطالع کليه اعضاء محترم اتحادیه صنف   اغذیه 
مدیره  هيأت  انتخابات  رساند  مي  کرمان  شهرستان  فروشان 
نفر  دو  و  اصلي  عضو  نفر  پنج  انتخاب  براي  مذکور  صنف 
بازرس  نفر  بازرس اصلي و یک  نفر  البدل و یک  عضو علي 
علي البدل دوشنبه مورخ 98/10/16 از ساعت 8/30 الی10 در 
محل سالن اجتماعات اتاق اصناف مرکز استان به نشاني ميدان 
قرني ابتداي خيابان سعدي   برگزار مي گردد. لذا از کليه اعضاء 
محترم اتحادیه صنف مربوطه )صاحب پروانه( درخواست مي 
شود الزاما با همراه داشتن پروانه کسب یا کارت ملی در محل 

برگزاري انتخابات حضور بهم رسانند.
هومن سیوندي پور
رئیس هیات اجرایي برگزاري انتخابات
اتحادیه هاي صنفي شهرستان کرمان

صنف   اتحادیه  محترم  اعضاء  کليه  اطالع  به  وسيله  بدین 
مدیره  هيأت  انتخابات  رساند  مي  تابلوسازان شهرستان کرمان 
نفر  دو  و  اصلي  عضو  نفر  پنج  انتخاب  براي  مذکور  صنف 
بازرس  نفر  بازرس اصلي و یک  نفر  البدل و یک  عضو علي 
علي البدل سه شنبه مورخ 98/10/17 از ساعت 8/30 الی10  در 
محل سالن اجتماعات اتاق اصناف مرکز استان به نشاني ميدان 
قرني ابتداي خيابان سعدي   برگزار مي گردد. لذا از کليه اعضاء 
محترم اتحادیه صنف مربوطه )صاحب پروانه( درخواست مي 
شود الزاما با همراه داشتن پروانه کسب یا کارت ملی در محل 

برگزاري انتخابات حضور بهم رسانند.
هومن سیوندي پور
رئیس هیات اجرایي برگزاري انتخابات
اتحادیه هاي صنفي شهرستان کرمان

بدین وسيله به اطالع کليه اعضاء محترم اتحادیه صنف    عکاسان 
و فيلمبرداران شهرستان کرمان مي رساند انتخابات هيأت مدیره 
صنف مذکور براي انتخاب پنج نفر عضو اصلي و دو نفر عضو 
علي البدل و یک نفر بازرس اصلي و یک نفر بازرس علي البدل 
چهارشنبه مورخ 98/10/18 از ساعت 8/30 الی10   در محل 
سالن اجتماعات اتاق اصناف مرکز استان به نشاني ميدان قرني 
اعضاء  کليه  از  لذا  مي گردد.  برگزار  خيابان سعدي    ابتداي 
محترم اتحادیه صنف مربوطه )صاحب پروانه( درخواست مي 
شود الزاما با همراه داشتن پروانه کسب یا کارت ملی در محل 

برگزاري انتخابات حضور بهم رسانند.
هومن سیوندي پور
رئیس هیات اجرایي برگزاري انتخابات
اتحادیه هاي صنفي شهرستان کرمان

بدین وسيله به اطالع کليه اعضاء محترم اتحادیه صنف لوازم، 
ماشين آالت و نهاده های کشاورزی شهرستان کرمان مي رساند 
انتخابات هيأت مدیره صنف مذکور براي انتخاب پنج نفر عضو 
اصلي و دو نفر عضو علي البدل و یک نفر بازرس اصلي و یک 
ساعت   از   98/10/19 مورخ  شنبه  پنج  البدل  علي  بازرس  نفر 
8/30 الی10 در محل سالن اجتماعات اتاق اصناف مرکز استان 
به نشاني ميدان قرني ابتداي خيابان سعدي   برگزار مي گردد. 
لذا از کليه اعضاء محترم اتحادیه صنف مربوطه )صاحب پروانه( 
درخواست مي شود الزاما با همراه داشتن پروانه کسب یا کارت 

ملی در محل برگزاري انتخابات حضور بهم رسانند.
هومن سیوندي پور
رئیس هیات اجرایي برگزاري انتخابات
اتحادیه هاي صنفي شهرستان کرمان

آگهي فراخوان برگزاري انتخابات
اتحادیه صنف اغذیه فروشان

شهرستان کرمان

آگهي فراخوان برگزاري انتخابات
اتحادیه صنف تابلوسازان 

شهرستان کرمان

آگهي فراخوان برگزاري انتخابات
اتحادیه صنف عکاسان و فیلمبرداران 

 شهرستان کرمان

آگهي فراخوان برگزاري انتخابات
اتحادیه صنف لوازم، ماشین آالت

 و نهاده های کشاورزی شهرستان کرمان

آگهي مناقصه عمومي تجدید شده شماره 98/39/ع )نوبت دوم(
شرکت معدني و صنعتي گل گهر )سهامي عام( در نظر دارد » عملیات برق رساني، شبكه و دکل جهت نصب  دوربین هاي 
حراست سایت شماره 2 «  خود را از طریق برگزاري مناقصه عمومي به پیمانكار واجد شرایط واگذار نماید. لذا کلیه متقاضیان 
فرم  همراه  به  را  مذکور  اسناد  و  مراجعه    WWW.GEG.IR الكترونیكي  آدرس  به  مناقصه  اسناد  اخذ  جهت  مي توانند 
پرسشنامه ارزیابي تأمین کنندگان از قسمت تأمین کنندگان و مشتریان - مناقصه ها دانلود نمایند . مهلت تحویل پاکات ساعت 
9 الي 14 روز شنبه مــورخ 98/10/14 در محــل دفترکمیسیون معـامالت مجتمع و یا دبیرخانه دفتر مرکزی تهران مي باشد. 
ضمناً بازدید از محل اجراي موضوع مناقصه روز شنبه مورخ 98/10/7 براي متقاضیان بالمانع مي باشد. شرکت معدني و صنعتي 

گل گهر در رد یا قبول هر یك از پیشنهادات مختار مي باشد.
                                                                              مدیریت قراردادها و معامالت 
                                                                             شرکت معدني و صنعتي گل گهر 

آگهی مزایده

آگهی مزایده

آگهی مزایده 

آگهی مزایده   

بنیاد تعاون زندانیان استان کرمان در نظر دارد، 2 عدد مخزن گاز را از طریق مزایده عمومی بفروش برساند.
متقاضیان می توانند از تاریخ درج آگهی به مدت 7 روز کاری جهت دریافت اسناد به دفتر مرکزی بنیاد تعاون 
به آدرس بزرگراه امام جنب اداره کل زندانهای استان مراجعه و جهت کسب اطالعات بیشتر با شماره تلفن های 

33224681 -33239860- 034 تماس حاصل فرمایند.
بدیهی است بنیاد تعاون در رد و قبول پیشنهادات مختار بوده و هزینه چاپ آگهی بر عهده برنده مزایده خواهد 

بود.
بنیاد تعاون زندانیان استان کرمان 

بنیاد تعاون زندانیان استان کرمان در نظر دارد، تعدادی قالی دستباف را به صورت یكجا از طریق مزایده عمومی بفروش 
برساند.

متقاضیان می توانند از تاریخ درج آگهی به مدت 7 روز کاری جهت دریافت اسناد به دفتر مرکزی بنیاد تعاون به آدرس بزرگراه 
امام جنب اداره کل زندانهای استان مراجعه و جهت کسب اطالعات بیشتر با شماره تلفن های 33224681 -33239860- 034 

تماس حاصل فرمایند.
بدیهی است بنیاد تعاون در رد و قبول پیشنهادات مختار بوده و هزینه چاپ آگهی بر عهده برنده مزایده خواهد بود.

بنیاد تعاون زندانیان استان کرمان 
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اخبار استان

متعدد  مصادیق  نیز  انتخابات  در  اینکه  به  اشاره  با  کرمان  جمعه  امام 
حق الناس وجود دارد، بر رعایت حق الناس در طول مراحل برگزاری 

انتخابات تاکید کرد.
در  سلیمانی،  علیدادی  االسالم حسن  مهر، حجت  خبرنگار  گزارش  به 
خطبه های این هفته نمازجمعه کرمان با اشاره به ویژگی های انسان های 

بهشتی اظهار کرد: طبق آیات قرآن کریم بهشتیان عالئم و نشانه هایی 
دارند و یکی از نشانه های بهشتی ها این است که از اطاعت خداوند خارج 

نشوند و در تمام اعمال خود این امر را رعایت کنند.
امام جمعه کرمان با بیان اینکه انسان بهشتی وقتی احساس می کند که 
بر  به مسیر حق و صحیح  رفتار و موضع اشتباهی گرفته است، سریع 
می گردد، ادامه داد: در نقطه مقابل اگر نفس را رها کنیم و هر حرکتی 

که اراده کند انجام بدهد، حتماً از افراد بهشتی فاصله می گیرد.
دومین  الهی  پیمان های  و  عهد  به  بودن  متعهد  اینکه  به  اشاره  با  وی 
ویژگی افراد بهشتی است، افزود: منظور رعایت اعمال عبادی و مراقبت 
و جبران گناهانی است که انجام می دهیم لذا حضرت علی علیه السالم 
ضایع  را  آنها  است،  کرده  واجب  اعمالی  شما  بر  »خداوند  می فرماید: 

نکنید« در نتیجه نباید از حدود الهی تجاوز کرد.
کنیم،  زیاد  یا  و  کم  را  واجبات  نباید  اینکه  بیان  با  سلیمانی  علیدادی 
اظهار کرد: همه انحرافات از آنجا آغاز شد که ما خودمان گاهی اوقات 
برخی اعمال را با سلیقه خودمان کم و یا زیاد می کنیم لذا اگر در جامعه 
افراد به توصیه های رهبری عمل می کردند این همه مشکالت  ما همه 
نداشتیم اما متأسفانه افراد سعی می کنند توصیه ها را به نفع خودشان 

تفسیر کنند.
وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به بحث مهم انتخابات بیان 
کرد: نامزدهای در طراز مجلس شورای اسالمی باید گام دوم انقالب که 

مطالبه جدی رهبری است را مدنظر قرار دهند.
علیدادی سلیمانی با بیان اینکه شرایط فعلی کشور بسیار حساس است 

جدی تر  باید  کشور  شتاب  و  کرده ایم  ورود  انقالب  دوم  گام  به  چون 
باشد، افزود: هرچه پیشرفت ها بیشتر شود دشمنی دشمنان ما جدی تر 
و پیچیده تر خواهد بود لذا باید به این امر توجه داشته باشیم چراکه هر 
حرکتی که در داخل کشور رخ دهد دشمن به دنبال بهره بردای از آن 

است بنابراین شرایط ما حساس است.
وی با اشاره به اینکه ما باید در انتخابات مراقب رفتار و گفتار خودمان 
به صورت جدی باشیم، ادامه داد: دشمن خطی دارد که این خط را در 
کشورهای مخالف خود اجرا می کند و آن خط، نفوذ، استحاله، حساسیت 
زدایی نسبت به استکبار، بی مجلس کردن و بی قانون کردن کشورها 

است.
امام جمعه کرمان با بیان اینکه انتخابات حق الناس است، اظهار کرد: 
حق الناس هم دارای ابعادی است که یکی از بعدهای آن، حفظ آرای 
مردم است و حق الناس بعدی نیز رعایت عدالت در تأیید یا رد نامزدهای 
انتخاباتی است تا افرادی که الیق نیستند، در صحنه انتخاب قرار نگیرند 

که همه این موارد باید به عنوان حق الناس انتخابات رعایت شود.
وی با اشاره به اینکه رعایت اخالق و تخریب نکردن رقبا نیز یکی دیگر از 
مصادیق حق الناس در انتخابات است، تصریح کرد: نامزدهای انتخابات 
بگویند  با مردم سخن  توان خودشان  از صالحیت ها و  فقط حق دارند 
اما گاهی گزارشهایی در زمینه تخریب  را تخریب کنند  نباید رقیب  و 

رقبای انتخاباتی به گوش می رسد که شایسته نیست.
جامعه  با  همطراز  مجلسی  امیدوارم  کرد:  تاکید  سلیمانی  علیدادی 

اسالمی و همراه با گام دوم انقالب داشته باشیم.

امام جمعه کرمان:

امیدوارم مجلسی همطراز با جامعه اسالمی و همراه با گام دوم انقالب داشته باشیم

خبر
مدیرکل فرهنگ و ارشاد

 استان کرمان:

نمایشگاه کتاب کرمان
 از ۷ تا ۱۳ دی ماه برگزار می شود

 
مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان کرمان با اعالم خبر برگزاری نمایشگاه 
کتاب کرمان از تاریخ ۷ تا ۱۳ دی ماه گفت: ۸۸ هزار و ۱۳۰ عنوان و در مجموع 
حدود ۷۰۰ هزار جلد کتاب در بخش داخلی نمایشگاه و ۱۴ غرفه با حضور ۹ 
ناشر از ۸۶ کشور با ۱۱ هزار و ۲۰۰ کتاب در بخش خارجی نمایشگاه حضور 

خواهند داشت.
»محمدرضا علیزاده« در نشست خبری با اصحاب رسانه با بیان اینکه هجدهمین 
نمایشگاه ناشران ایران در کرمان برگزار می شود که مهم ترین رویداد فرهنگی 
کاملی  کتاب یک مجموعه  نمایشگاه  افزود:  تلقی می شود  کتاب  محور  حوزه 
از رخدادهای فرهنگی است که با حضور اصحاب فرهنگ و هنر، نویسندگان، 

اساتید دانشگاه و موثران فرهنگی، ادبی و هنری شکل می گیرد.
علیزاده با اشاره به ویژگی نمایشگاه کتاب امسال استان کرمان تصریح کرد: با 
توجه به مصوبه شورای فرهنگ عمومی مبنی بر اینکه شهر کرمان برای چشم 
و  کند  می  تالش  و  ریزی  برنامه  ایران  کتاب  پایتخت  عنوان  به   ۱۴۰۰ انداز 
برگزاری نمایشگاه امسال برای ما خیلی مهم است و تالش می کنیم از کیفیت 

مطلوبی برخوردار باشد.
جامعه  و  دانشگاهی  جامعه  آموزان،  دانش  تعداد  و  گستردگی  کرد:  بیان  وی 
فعالیت های  و  نمایشگاه  برگزاری  استان کرمان است که  نقطه قوت  فرهنگی 

خوزه کتاب و کتابخوانی مورد توجه قرار می گیرد.
مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان کرمان گفت: در نمایشگاه امسال فروش 
کتب و رسانه های دیجیتال، فروش کتاب های خارجی در بخش بین الملل و 
بخش بیانیه گام دوم انقالب در قالب آثار هنری از جمله عکس در معرض دید 

بازدیدکنندگان نمایشگاه قرار می گیرد.
وی افزود: حدود ۶۱۳ ناشر برای حضور در هجدهمین نمایشگاه کتاب استان 
کرمان ثبت نام کردند که ۲۱۷ ناشر به صورت مستقل و ۱۱۴ ناشر به نمایندگی 
انتخاب شده که در مجموع ۳۳۱ ناشر در بخش کتب داخلی نمایشگاه حضور 

خواهند داشت.
علیزاده اظهار کرد: ۸۸ هزار و ۱۳۰ عنوان و در مجموع حدود ۷۰۰ هزار جلد 
کتاب در بخش داخلی نمایشگاه و ۱۴ غرفه با حضور ۹ ناشر از ۸۶ کشور با ۱۱ 

هزار و ۲۰۰ کتاب در بخش خارجی نمایشگاه حضور خواهند داشت.
وی با اشاره به ۱۵ غرفه رسانه های دیجیتال افزود: هجدهمین نمایشگاه کتاب 
استان کرمان از ۷ تا ۱۳ دی ماه در محل نمایشگاه بین المللی جنوبشرق برگزار 

می شود و ساعت بازدید از ۹ و ۳۰ دقیقه صبح تا ۲۰ خواهد بود.
مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان کرمان گفت: ۱۸ کتابفروشی در کرمان 
برگزاری  زمان  از  بعد  هفته  سه  تا  و  هستند  نمایشگاه  همراه  و  یار  عنوان  به 
نمایشگاه، مردم می توانند بن های خود را از کتابفروشی های منتخب خریداری 

کنند.
وی افزود: برگزاری شب های فرهنگی شهرستان های استان در قالب تورهای 
کتاب،  بررسی  و  نقد  جلسات  کتاب،  نمایشگاه  از  روزانه  بازدید  و  کتابگردی 
رونمایی و جشن امضای کتاب با حضور نویسندگان از دیگر برنامه های جنبی 

نمایشگاه خواهد بود.
 ۱۳۰ ایران  فرهنگی  های  نمایشگاه  موسسه  هماهنگی  با  کرد:  اظهار  علیزاده 
میلیون تومان یارانه در قالب کارت های خرید کتاب و بن تخفیف ۲۰ درصد 
بین عالقمندان توزیع می شود و برخی از انتشاراتی ها امکان تخفیف بیش از 

این عدد را نیز دارند.
وی با اشاره به اینکه مردم کرمان عالقمند به کتاب هستند و همیشه استقبال 
انتخاب شده که شعار  زندگی«  یعنی  نمایشگاه »کتاب  افزود: شعار  اند،  کرده 

نمایشگاه بین المللی کتاب است.
علیزاده در پایان بیان کرد: سرویس رفت و برگشت عمومی از محل میدان آزادی 

کرمان در روزهای برگزاری نمایشگاه فراهم است.

سرپرست اداره کل ثبت اسناد و امالک استان : 

اسناد رسمی تنظیمی در کرمان 
رشد ۱۴ درصدی دارد

امور  در  اینکه  بیان  با  کرمان  استان  امالک  و  اسناد  ثبت  کل  اداره  سرپرست 
حقوقی و قضائی جایگاه اسناد رسمی در مقابل اسناد عادی بسیار رفیع است 
گفت: رشد ۱۴ درصدی اسناد رسمی تنظیمی در دفاتر اسناد رسمی طی هشت 
ماهه گذشته نسبت به مدت مشابه سال قبل نشان می دهد مردم بیش از پیش 

تمایل به استفاده از این اسناد دارند.
عباس ملکی در حاشیه سفر به بم و بازدید سرزده از تعدادی از دفاتر اسناد رسمی 
این شهرستان افزود: مزایای اسناد رسمی باید به نحو چشمگیری اطالع رسانی 

شود تا دیگر فردی تمایل به تنظیم و استفاده از اسناد عادی را نداشته باشد.
اسناد و امالک استان کرمان  اداره کل ثبت  برنامه های مدون  به تشریح  وی 
برای ارتقاء سالمت اداری پرداخت و افزود: در هشت ماهه نخست سال جاری 
اسناد رسمی تنظیمی در دفاتر اسناد رسمی شهرستان بم نیز بیش از ۲۲ هزار 
مورد بوده که در راستای حفظ اعتماد و اطمینان مردم به سند رسمی و افزایش 
بهداشت قضائی، بیش از ۱۷ هزار از اسناد مذکور مورد بازرسی قرار گرفته است.

سرپرست اداره کل ثبت اسناد و امالک استان کرمان با تاکید بر اینکه بر اساس 
ارتقاء سالمت  برای  استان کرمان  امالک  و  اسناد  ثبت  اداره کل  برنامه مدون 
اداری مقرر شد تمام اسناد رسمی تنظیم شده در دفاتر اسناد رسمی شهرستان 
با  کرد: سردفتران  بیان  گیرد،  قرار  ارزیابی  و  رسیدگی  مورد  پایان سال  تا  بم 
باید شأن و منزلت کاری خود را حفظ و به گونه ای  رعایت قوانین و مقررات 
رفتار کنند که مردم در دفاتر با احساس آرامش و خیالی آسوده اسناد معامالت 

خود را در دفاتر اسناد رسمی تنظیم کنند.
وی با اشاره به اینکه تعداد معدودی از سران دفاتر اسناد رسمی با بروز تخلفاتی 
در  گفت:  کنند  می  متزلزل  را  رسمی  اسناد  دفاتر  سران  سایر  جایگاه  و  شان 
راستای ارتقاء سالمت اداری و مبارزه با هرگونه فساد در هشت ماهه گذشته ۳۹ 
رای در دادگاه انتظامی سران دفاتر اسناد رسمی صادر شده که شامل احکامی 

همچون انفصال موقت، توبیخ کتبی، جریمه نقدی و سلب صالحیت می شود.
ملکی اظهار کرد: با توجه به اینکه برخی از پرونده های موجود در دفاتر اسناد 
اسناد  و  مستندات  نگهداری  باید شرایط  دارند،  باالی ۸۰ سال  قدمت  رسمی 
فضای  اصالح  با  رسمی  اسناد  دفاتر  و سران  فراهم شود  بهتری  نحو  به  مردم 
اداری و محیط بایگانی و شرایط نگهداری مستندات مردم می  توانند خدمات 
مطلوب تری به ارباب رجوع ارائه کنند و در این راستا مهلت ۱۰ روزه ای به 
شرایط  و  اداری  فضای  تا  شده  داده  بم  شهرستان  رسمی  اسناد  دفاتر  سران 
مهلت  اتمام  از  پس  صورتیکه  در  و  دهند  بهبود  را  مردم  مستندات  نگهداری 
انتظامی  دادگاه  به  متخلف  سردفتران  نگیرد  صورت  الزم  اصالحات  مذکور 

سردفتران و دفتریاران استان معرفی خواهند شد.

صالحیت ۸۸.۵ درصد داوطلبان انتخابات مجلس شورای اسالمی در 
هیات های اجرایی استان کرمان تایید شد.

به گزارش ایسنا و به نقل از روابط عمومی استانداری کرمان، با پایان 
یازدهمین  نمایندگی  داوطلبان  صالحیت  به  رسیدگی  زمان  یافتن 
ستاد  رییس  اجرایی،  های  هیات  در  اسالمی  شورای  مجلس  دوره 

از تایید صالحیت ۸۸.۵ داوطلبان در استان  انتخابات استان کرمان 
کرمان خبر داد.

نفر در  نام ۳۶۲  ثبت  افزود: در مجموع  بصیری  دکتر محمد صادق 
استان در بازه زمانی ثبت نام داوطلبان، قطعی شد که ۴۷ نفر پس از 

این مرحله از انصراف دادند.

نشان  خاطر  کرمان  استاندار  اجتماعی  و  امنیتی  سیاسی،  معاون 
کرد: صالحیت ۳۱۵نفر از داوطلبان در هیات های اجرایی انتخابات 
یازدهمین دوره مجلس شورای اسالمی در ۹ حوزه انتخابیه بررسی و 
در نهایت صالحیت ۲۷۹ داوطلب معادل ۸۸.۵ درصد از سوی هیات 

های اجرایی تایید شد.

تایید صالحیت ۸۸.۵ درصد داوطلبان انتخابات مجلس 
در هیات های اجرایی استان کرمان

معاون خدمات شهری شهردار کرمان گفت: بیش از ۱۲ میلیون 
لیتر آب های سطحی ناشی از بارندگی های اخیر در نقاط مختلف 

شهر کرمان جمع آوری شد.
از  جوان  خبرنگاران  باشگاه  های  استان  خبرنگارگروه  گزارش  به 
کرمان  شهردار  شهری  خدمات  معاون  نیکویی  مهدی  کرمان، 
در  گفت:  کرمان،  شهر  در  باران  خوب  بارش های  به  اشاره  با 

شده  ثبت  کرمان  شهر  در  بارش  میلیمتر   ۳۱ اخیر  بارندگی های 
است.

او افزود: در این مدت ۱۲ میلیون لیتر آب های سطحی ناشی از 
بارندگی در سطح شهر کرمان جمع آوری شد.

نیکویی گفت: نیرو های خدمات شهری شهرداری کرمان با استفاده 
از ۶۷ دستگاه پمپاژ سیار و ثابت و با استقرار تعدادی تانکر در نقاط 

مختلف شهر عملیات جمع آوری آب های سطحی را انجام دادند.
از  را  اصلی  معابر  که  بود  آن  بر  تالشمان  همه  اینکه  بیان  با  او 
آب های باران پاکسازی و مسیر های تردد شهروندان را آزاد کنیم، 
با توجه به شیب و ساختار بعضی از خیابان های  گفت: متأسفانه 
بافت قدیم که از گذشته دارای مشکالتی است، در بعضی از معابر 

فرعی با مشکالتی مواجهه بودیم

جمع آوری ۱۲ میلیون لیتر آب از شهرکرمان
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یادداشت های 
گاه و بی گاه

مشاوره 
شیر و گرگ و روباه دور هم نشسته بودند و در مورد غذایی 
چرب و چیلی صحبت می کردند. بعد از ساعتی صحبت در 
بود شیر  انداخته  راه  قور عجیبی  و  قار  سه  هر  حالی شکم 
گرگ  را مأمور کرد تا برای تهیه غذا جنگل را بگردد و 
غذایی در خور شأن هر سه یابد و بعد از ساعتی دست خالی 
برگشت وقتی از او علت را پرسید گفت به طرف هر حیوانی 
می رفتم از ترس پا به فرار می گذاشت و من هیچ کاری 
از دستم ساخته نبود. در این بین روباه پیشنهاد داد که برای 
آوردن غذا برود پس روباه مامور تهیه غذا شد. بعد از ساعتی 
روباه با چند حیوان خوش گوشت و فربه در حالی که همه 
حیوانات به سر و وضع خود کاماًل رسیده بودند به جمع شیر 
و گرگ وارد شدند و در ادامه وقتی هر سه نفر از خوردن 
سیر شدند شیر از روباه پرسید چگونه این کار را انجام داده 
است و گفت من به آنها گفتم شیر جلسه مشاوره ای گذاشته 

است و می خواهد با شما در موردی مشورت کند.

به قلم محمد جواد 
ایرانمنش 

رقص محبت 
در چشم جهان 

می کند  گم  را  خود  راه  خیابان  روی  می  که  ما  شهر  از 
تا  و  شود  می  پنهان  ها  خرابه  نزدیک ترین  در  زندگی 
برگردی از گنج زندگی فقط رنج می ماند. تو محکم ترین 
طنابی هستی که روز را به هیجان وصل کرده و لبخند را به 
لب های آدم می بندی و خوشبختی را تا قلب آدم هدایت 
لبخندها را درک  می کنی. قلب ها بزرگترین غصه ها و 
می کنند اما وقتی که نیستی تا ریسمان از پایشان باز کنی از 
انسان تجسمی بی خاصیت باقی می ماند تو سلطان پرنده ها 
و پروانه هایی و تو باید همای سعادت را به خانه ام بیاوری. 
کاش می دانستی که برای زندگی کردن به تو احتیاج دارم 
دلم  و چراغ  را کشیدن چشم  تو  انتظار  اما  نیستی  اگرچه 
شده است. به هر جا که می روی راهت را از من جدا نکن 
و دوباره به این چشم های منتظر برگرد. باز شکایت کن 
داشته  کردن  زندگی  برای  دیگری  بهانه  که  بگیر  بهانه  و 
باشم. حرف بزن که در عمق صدایت زندگی را ورق بزنم. 
شاهکار زندگی ام باش که به تو افتخار کنم و از نگاهت 
شادمانی را به جهان تزریق کنم. سوگند می خورم که خنده 
گناه و گریه امتیاز نیست و باید به چشم جهان رقص محبت 
را نشان دهید تا اشتیاق دوباره برای بهتر شدن داشته باشد. 
از شهرمان که می روی با اولین سوت قطار برگرد انتظارت 
را می کشم ولی از چشم هایی مانده به راه می ترسم. اینجا 
بعد تو یک شهر دلواپس تو است. اینجا یک شهر با تمام 
کوچه هایش روزها را می شمارد تا تو برگردی و در کوله 
بارت عطر آالله بیاوری تا بهشت را با خود آورده و نسل 

داس ها را از پیکره گندمزار پاک کنی.
 از خانه که می روی دلم می لرزد 

برگرد که آشناترین باشی 
امروز به انتظار رسوا شده ام 

آهو نشدم که در کمینم باشی 
برگرد که من دوباره محتاج توام

 بی عشق فقط به حال خود می میرم

به قلم 
مهناز سعید 

روایت »کرمان امروز« از تنها راه نجات کشاورزی استان و راه اندازی صنایع تبدیلی؛ 

حلقه مفقوده اقتصاد کشاورزی

اشاره:
از  برخورداری  با  کرمان  استان  جنوب  کشاورزی 
زمینه تولید انواع محصوالت با حجم و کیفیت فراوان و 
مطلوب، برای اقتصادی شدن نیازمند اقدامات زیر بنایی 

و موثری مانند راه اندازی صنایع تبدیلی است.
معتقدند؛  استان  جنوب  کشاورزی  حوزه  کارشناسان 
سرمایه  از  حمایت  و  تبدیلی  و  غذایی  صنایع  توسعه 
در  بانکی  و  یابی  بازار  اداری،  های  حوزه  در  گذاران 
قرار  نظر  مد  باید  ویژه  صورت  به  تسهیالت  پرداخت 

گیرد تا منفعت بیشتری عاید ساکنان این خطه شود.
می  بم  شهرستان  کشاورزی  مدیرجهاد  که  آنگونه 
و  مرکبات  بازار  در  خوبی  رونق  اکنون  هم  گوید؛ 
مدیر  است.  گرفته  شکل  خطه  این  باغی  محصوالت  
جهاد کشاورزی شهرستان ریگان نیز از کیفیت  بسیار 
خوب و مطلوب محصوالت سال جاری این منطقه خبر 
داده و گفته است: محصوالت این خطه تماما ارگانیک 
تولید شده اند. با وجود این ظرفیت در جنوب استان اما 
کشاورزان این منطقه از نبود کارخانه های باال دستی 
این محصوالت گالیه مند هستند و معتقدند؛  فرآوری 
این مساله موجب خام فروشی  و به خصوص برند نشدن 
محصوالت جنوب کرمان خواهد شد. در همین زمینه 

گزارشی تهیه شده که در ادامه قابل مطالعه است.
اهمیت کشاورزی در جنوب استان کرمان

جایگاه بخش کشاورزی به عنوان موتورمحرک رشد و 
توسعه اقتصادی  و در تامین نیازهای مردم دنیا بر کسی 
پوشیده نیست؛ این موضوع در کشور ما هم از اهمیت 

از  بسیاری  در  که  شاهدیم  و  است  برخوردار  ای  ویژه 
تفکر  با یک  محصوالتی که در حال حاضر وجود دارد 

جهادی به خودکفایی رسیده ایم.
در استان کرمان نیز خاک بسیار خوبی برای کشاورزی 
وجود دارد بنابراین کشاورزان و باغداران این منطقه با 
همت توانسته اند با تولید محصوالت و مرکبات مطلوب 

نیازهای استان و حتی منطقه را در این زمینه بر طرف 
کنند.

رونق بازار مرکبات در جنوب استان
ترین  مهم  از  یکی  کرمان  استان  جنوب  کشاورزی 
بخش های اقتصادی استان پس از انقالب اسالمی بوده 
است و با وجود همه مشکالت برون زا از جمله خشک 

سالی روند تولیدات این بخش طی 4 دهه اخیر روندی 
صعودی را طی کرده است و این مساله باعث شده است 
که این استان همیشه در تولید محصوالت کشاورزی  و 
پیشرو  های  استان  جزو  نفتی  غیر  صادرات  زمینه  در 
محسوب شود که این موفقیت ها  در بازار محصوالتی 
همچون پسته و گردو وانواع مرکبات و محصوالت باغی 

قابل مشاهده و استناد  به آمار است.
خبرگزاری مهر در گزارش مفصلی که در زمینه بازار 
داغ مرکبات جنوب استان  بر روی خروجی خود قرار 
داده نوشته است؛ هم  اکنون کار برداشت انواع مرکبات 
و  شده  آغاز  کرمان  استان  کشاورزی  اصلی  مرکز  در 
کشاورزان در جنوب و شرق استان کرمان کار برداشت 

را آغاز کرده اند.
گالیه کشاورزان و باغداران

چرخه  مفقود  های  حلقه  از  یکی  تبدیلی  صنایع 
کشاورزی و صنعت در جنوب استان به شمار می رود 
که گاه  کشاورزان را مجبور به فروش محصوالت خود به 
دالالن با نازل ترین قیمت و سود نامناسب می کند. از 
همین روی، کشاورزان این منطقه از نبود کارخانه های 
باال دستی فرآوری این محصوالت گالیه مند هستند و 
معتقدند؛ این مساله موجب خام فروشی  و به خصوص 
برند نشدن محصوالت جنوب کرمان خواهد شد. این در 
حالی است که توجه و تجهیز مناطق کشاورزی جنوب 
استان به صنایع تبدیلی می تواند عالوه  بر ایجاد رشد و 
رونق کم نظیر در بخش کشاورزی به اقتصاد مردم این 
منطقه نیز کمک کند اما به نظر می رسد معضل کمبود 
صنایع تبدیلی در این منطقه همچنان به عنوان زنجیره 
ای گمشده در چرخه کشاورزی این استان مجال بروز 
امر  متولیان  از  را  زمینه   این  در  بالقوه  استعدادهای 

گرفته است.

    صنایع تبدیلی؛ یکی از حلقه های مفقود چرخه کشاورزی و صنعت در جنوب استان 
به شمار می رود که نبود آن کشاورزان را مجبور به فروش محصوالت خود به دالالن 
با کمترین قیمت و سود نامناسب می کند. این در حالی است که توجه و تجهیز مناطق 
کشاورزی جنوب استان به صنایع تبدیلی می تواند عالوه  بر ایجاد رشد و رونق کم نظیر 
در بخش کشاورزی به اقتصاد مردم این منطقه نیز کمک کند. به نظر می رسد این معضل 
به عنوان زنجیره ای گمشده در چرخه کشاورزی این استان مجال بروز استعدادهای 

بالقوه و کسب درآمد حداکثری را از بین برده است و....

گزارش: مهدیه السادات 
میر مهدی حسینی

سرویس اجتماعی کرمان امروز
  

امسال  نخست  نیمه  در  قانونی  پزشکی  آمار  براساس 
قانونی  نزاع به مراکز پزشکی  ۳۳۱ هزار و ۱۵۲ مصدوم 
مراجعه کردند که در مقایسه با مدت مشابه سال قبل ۲.۵ 

درصد بیشتر شده است
به  مربوط  آمار  آخرین  قانونی  پزشکی  پیش  چندی 
نزاع را منتشر کرد و اعالم کرد که آمار مراجعان نزاع به 
پزشکی قانونی در شش ماه نخست امسال در مقایسه با 
مدت مشابه در سال قبل، ۲,۵ درصد بیشتر شده است. 
همانطور که آمار و ارقام از زیاد شدن اختالالت روانی در 
جامعه هم حکایت دارد. البته با مراجعه به سایت پزشکی 
قانونی و مقایسه ی آمار و ارقام می توان فهمید که روند 
آن  از  بخشی  طبعا  که  شده  آغاز   ۹۷ سال  از  افزایشی 
گفته ی  به  اما  است.  موضوع  این  دقیق تر  ثبت  از  ناشی 
آسیب شناسان عوامل فردی، مهارت های ارتباطی و عوامل 
اجتماعی نقش مهمی در بروز و ظهور رفتار خشونت آمیز 

دارند. 
آمار و ارقامی که این روزها در زمینه ی سالمت روان و 
ارائه می شود، چندان خوب  رفتارهای خشونت آمیز  بروز 
در  روانشناس  یک  پیش  روز  چند  همین  مثال  نیست. 
می دهد  نشان  »تحقیقات  کرد:  اعالم  ایسنا  با  گفت وگو 
سالمت  روان گران  نیازمند  ایران  مردم  درصد   ۲۶ که 
هستند و در بین جمعیت ۱۵ تا ۶4 سال به طور میانگین 
روان  و  اعصاب  به مشکل  مبتال  نفر  ایرانی یک  از هر 4 
فشارخون  چاقی،  سرطان،  چون  بیماری هایی  است. 
و  دیابت  عروقی،  و  قلبی  بیماری های  کلسترول،  باال، 
بیماری های مربوط به نقص سیستم ایمنی به طور قابل 
رفتارهای  هم  استرس  است.  استرس  به  وابسته  توجهی 
و  الکل  قلیان،  از  استفاده  می دهد،  افزایش  را  پرخطر 
روابط جنسی ناایمن که در منطقه توریست پذیر و چند 
پیامدهای  از  است،  باال  بسیار  مازندران  مانند  فرهنگی 
استرس محسوب می شود«.آمار وزارت بهداشت هم چیز 
مشابهی را نشان می دهد: اینکه حدود ۳۰ درصد از مردم 
ایران دچار اختالالت روانی هستند؛ در طیف بیماری های 
حریرچی،  ایرج  پیش  وقت  چند  شدید.  تا  پایین  درجه 
گفته  خبری  نشست  یک  در  بهداشت  وزارت  سخنگوی 
بالغین  جمعیت  از  درصد   ۲۳.4 متوسط  طور  »به  بود: 
سال  یک  در طول  روانپزشکی  اختالل  یک  دچار  کشور 
بوده اند، این میزان در میان زنان ۲۷.۶ درصد  و در میان 
مردان ۱۹.4 درصد است؛ یعنی از هر چهار نفر در گروه 
روانپزشکی  اختالل  از  نفر  یک  سال،   ۱۵ باالی  سنی 
ضعیف تا متوسط و در موارد کمتری شدید رنج می برد. 
از  عمر  طول  در  روانپزشکی  اختالل  یک  وجود  احتمال 
هر سه  از  نفر  یک  یعنی  است،  متغیر  درصد  تا ۳۶   ۱۸
یک  طول  در  روانپزشکی  اختالالت  شیوع  نفر.  شش  تا 
سال در استان های مختلف کشور از  بین ۱۲.۸ درصد تا 
۳۶.۳ درصد متغیر بوده است. در تهران این میزان ۳۰.۲ 
نفر.  سه  هر  از  نفر  یک  تقریبا  یعنی  است.  بوده  درصد 

البته در تهران میزان این اختالالت در فواصل نزدیک تری 
اندازه گیری شده است و این مطالعات داللت بر این دارد 
که تنش های سیاسی، اجتماعی و اقتصادی ایجاد شده یا 
به وجود آمده در فواصل زمانی مشخص، تاثیرات مستقیم 

بر سالمت روان مردم داشته است«.
 خشونت ناشی از کاهش نشاط اجتماعی است

مددکاران  انجمن  رئیس  چلک،  موسوی  حسن  سید 
از خشونت و  ارائه شده  آمار  با  رابطه  ایران در  اجتماعی 
»موضوع  می گوید:  »سازندگی«  به  جامعه  در  آن  شیوع 
پارسال  یا  امسال  ماهه ی  شش  موضوع  خشونت  و  نزاع 
در  دهه  چند  طی  که  است  رفتاری  خشونت  نیست. 
جامعه ی ما مشاهده می شود و در بین پرونده های قضایی 
معموال جزء سه پرونده ی دارای فراوانی باالست. بخشی 
انصافا  قانونی هم  نزاع است و پزشکی  این ها در قالب  از 
آنچه را که به دست می آورد، با هدف استفاده از آن در 
اختیار رسانه ها و مردم قرار می دهد«.او ادامه می دهد: »از 
زاویه ای دیگر هم می شود به این موضوع نگاه کرد. اگر قرار 
است در جامعه ای خشونت نباشد، باید نشاط اجتماعی در 
نباید نگران  این جامعه مردم  آن جامعه بیشتر شود. در 
وارد  مردم  به  فشاری  نباید  آور  استرس  عوامل  و  باشند 
کنند. براساس پژوهشی که دو سال پیش وزارت بهداشت 
بود،  راستای سیاست های کلی سالمت سفارش داده  در 
روانی  فشار  موجب  که  عاملی   ۳۰ بین  در  شد  مشخص 
در میان مردم می شود، نگرانی در رتبه ی اول قرار دارد. 
طبیعتا آدم های نگران افراد شادی نیستند. از سوی دیگر 
طبق پژوهشی دیگر مشخص شده که در جامعه ی ما طی 
مردم  رفتار  در  باال  حد  در  هیجان  دو  اخیر،  سال  چند 
دیده می شود؛ یکی خشم و دیگری اندوه. برعکس شادی 
میزان کمی دارد. در چنین شرایطی نباید انتظار داشت 
وزارت  آمار  باشد. طبق  داشته  کمی  درصد  که خشونت 
بهداشت ۲۳ تا ۲۵ درصد مردم حداقل یک اختالل روانی 
دارند. مردم نسبت به آینده نگران اند. نمی خواهم بگویم 
شرایط  از  بعضی  اما  است،  ناکامی  نتیجه  تنها  خشونت 
بستری را فراهم می کنند که رفتار خشونت آمیز جایگزین 
رفتار مهربانی در جامعه شود«.به نکته ی دیگری هم اشاره 
کودک آزاری،  سالمند آزاری،  که  کشوری  »در  می کند: 
محیط  در  تنها  خشونت  طبیعتا  دارد،   ... و  معلول آزاری 
و  آموزش  بستر  در  حتی  بلکه  نمی دهد؛  رخ  اجتماع 
پرورش هم این مسئله مشاهده می شود. در واقع خیابان 
تنها بخشی از این مسئله را  دربرمی گیرد و محل ظهور و 

بروز خشونت است«.
اشاره می کند:  انواع مختلف خشونت  به  موسوی چلک 
»از خشونت که حرف می زنیم منظورمان بیشتر خشونت 
روحی  و  حالیکه خشونت های جنسی  در  است.  فیزیکی 
که مردم در روابطشان تجربه می کنند هم وجود دارد، اما 
جایی برای ثبت و ضبط آنها نیست و اغلب پنهان می شود. 
بنابراین آمار خشونت اینی نیست که دارد  اتفاق می افتد. 
حتی آمار پزشکی قانونی هم شامل همه ی نزاع هایی که 
در کشور رخ می دهد نیست. بخشی از مسئله ی خشونت 
 ۱۷ حدود  رانندگی  در  مثال  برمی گردد.  تاب آوری  به 

هزار فوتی داریم و این خودش می تواند بخشی از رفتار 
خشونت آمیز باشد. در جامعه ی ما موضوع خشونت نرخ 
باالیی دارد که بخشی از آن ناشی از ابعاد فردی است. گاهی 
ممکن است اعتماد به مجریان قانون کم باشد و طوالنی 
را  خودش  فرد  که  می شود  موجب  قضایی  فرایند  شدن 
جای مجریان قانون بگذارد«.او درمورد ابعاد دیگر مسئله 
افراد  ارتباطی  مهارت های  به  دیگر  »بخشی  می گوید: 
می شود  موجب  ارتباطی  مهارت های  ضعف  برمی گردد؛ 
رفتارهای خشونت آمیز نمود بیشتری داشته باشد. بخشی 
این  به  باید  اما  است.  زندگی  ناکامی های  از  ناشی  دیگر 
نکته توجه داشت که عوامل خشونت الزاما فردی نیست. 
به کرات  را  خشونت آمیز  رفتار  خانواده  در  که  بچه ای 
می بیند و تجربه می کند، احتمال اینکه در آینده عامل به 
رفتار خشونت آمیز باشد به مراتب بیشتر است. بنابراین 
فاکتورهای اجتماعی در کنار عوامل فردی اهمیت زیادی 
دارند؛ مانند امنیت اجتماعی، مهارت های ارتباطی و حتی 
امنیت اقتصادی«.او ادامه می دهد: »من می گویم عوامل 
بایو سایکو سوشیال در این مسئله اهمیت دارد. اقتصاد 
هم در این میان نقش زیادی دارد. آن هم در جامعه ی ما 
که فضای کسب و کار و اشتغال وضعیت خوبی ندارد. در 
چنین شرایطی باید شاهد رفتار غیرمتعارف از مردم بود 
که خشونت هم بخشی از این رفتارهای غیرمتعارف است.  
جامعه  و  خانواده  فرد،  روی  چون  غیرمتعارف  می گویم 
عوارض دارد و هر سه ی اینها باید هزینه ی رفتار خشونت 
را  خانوا ده اش  عضو  دعوا  در  که  فردی  بپردازند.  را  آمیز 
از دست می دهد  چطور قابل جبران است؟ ضمن اینکه 
در خشونت های خانگی و جنسی این عوارض ماندگاری 
می تواند  هم  آنها  تخریبی  آثار  طبیعتا  و  دارد  بیشتری 
بیشتر باشد«.او به فراوانی خشونت در گروه جوانان هم 
اشاره می کند: »خشونت در گروه جوانان تا زیر 4۰ سال 
به مراتب شیوع بیشتری دارد و در تمام جوامع همینطور 
اشکال  هم خشونت  مختلف  اجتماعی  طبقات  در  است. 

متفاوتی دارد«. 
افزایش   ۵ . ۲   درصدی   مراجعان   نزاع   

بنابر آخرین آمار منتشر شده از سوی پزشکی قانونی، 
در نیمه نخست امسال، ۳۳۱ هزار و ۱۵۲ مصدوم نزاع به 
مراکز پزشکی مراجعه کردند که البته نشان می دهد در 
شده  بیشتر  درصد   ۲.۵ پارسال،  مشابه  مدت  با  مقایسه 
است. سال پیش در همین مدت تعداد مراجعان نزاع۳۲۳ 
بیشتری هم  قانونی جزئیات  بود.پزشکی  نفر  و ۳4  هزار 
ارائه داده است: در شش ماهه نخست سال جاری از کل 
هزار   ۱۰۷ و  مرد  نفر   ۶۶۹ و  هزار   ۲۲۳ نزاع  مراجعین 
با  این مدت استان های تهران  بودند. در  نفر زن  و 4۸۳ 
و  و ۱۳۳  هزار  با ۲۸  و ۹۸۱، خراسان رضوی  هزار   ۵4
ایالم  استان های  بیشترین و  با ۲4 هزار و ۳۶۱  اصفهان 
خراسان  و  نفر  هزار  دو  با  بوشهر  نفر،    ۵۱۳ و  هزار  با 
جنوبی با دو هزار و ۱۱۷ نفر کمترین آمار مراجعان نزاع را 
داشته اند. همچنین در شش ماهه نخست امسال بیشترین 
و  ماه  تیر  نفر در  و ۸۲۸  با ۶۱ هزار  نزاع  مراجعان  آمار 
ثبت  فروردین  در  نفر   ۸۵۸ و  هزار   44 با  آن  کمترین 
شده است.همچنین براساس آمار پزشکی قانونی می توان 
نسبت  به   ،۹۷ سال  در  نزاع  مراجعان  تعداد  که  فهمید 
افزایشی جدی مواجه  با روند  مدت مشابه در سال قبل 
اعالم  طبق  اینکه  جالب  درصد.   ۶,۵ حدود  است؛  بوده 
مرکز آمار ایران، نرخ رشد اقتصادی در سال ۹۷، منفی 
4.۲ بوده است؛ بنابراین همانطور که از سوی کارشناسان 
از فاکتورهای مهم در  اعالم شده، عوامل اقتصادی یکی 

بروز رفتارهای خشونت آمیز است.
تهران،  استان های  در  نیز  گذشته  سال  اینکه  جالب 
خراسان رضوی و اصفهان باالترین نرخ نزاع گزارش شده 
دارای  پرونده   ۵۸۵ و  هزار  هشت  با  تهران  استان  بود؛ 
تهران،  از  بود و پس  استان ها  بین  نزاع در  نرخ  باالترین 
خراسان رضوی با سه هزار و ۹۷۱ و اصفهان با سه هزار و 

۵۹۵ پرونده در این روند قرار داشتند.

دعوا می کنیم؟ زیاد!
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نوشتاری درباره ابوالحسن صبا، موسیقی دان برجسته ایران؛
نیمای موسیقی 

نگاهی به کتاب »مالون می میرد« اثر ساموئل بکت

سرویس هنری کرمان امروز
 

ابوالحسن صبا را پژوهشگران موسیقی نخستین هنرمندی می دانند که به 
پژوهش در عرصه و ردیف های موسیقی ایرانی اصرار ورزید، این موسیقی 
دان را می توان ادای دینی به موسیقی برشمرد به واسطه اینکه ابداع کرد، 

پرورش داد و اندوخته هایش را به آینده سپرد.
ابوالحسن صبا، ۱۴ فروردین سال ۱۲۸۱ شمسی در تهران و در خانواده 
ای سطح باال از لحاظ اجتماعی و آشنا با هنر و ادبیات متولد شد. ابوالقاسم 
های  داشته  او  استاد  نخستین  عنوان  به  ابوالحسن  پدر  السلطنه  کمال 
موسیقی را به وی آموخت. آشنایی ابوالحسن صبا با موسیقی با ساز سه تار 
آغاز شد. وی پیش پدر سه تار می نواخت و چندی نگذشت که به کالس 
بزرگان موسیقی آن زمان همچون میرزا عبداهلل، درویش خان و علی نقی 

وزیری راه یافت.
صبا تحصیالت خود را در هنرستان کمال الملک در رشته نقاشی ادامه 
داد و در آنجا با مقوله های گوناگون دیگر هنرهای دستی همچون ریخته 
گری، معرق کاری و خاتم کاری آشنا شد و در سال ۱۳۰۲ شمسی وارد 
مدرسه عالی موسیقی به عنوان تنها مرکز آکادمیک آن زمان شد؛ تالش 
این هنرمند جوان در فراگیری اصول موسیقی او را به دانشجویی ممتاز 

بدل کرد که تشویق همگان را به همراه داشت.
به  صبا  ابوالحسن  آفرین،  هنگ  حسین  استاد  های  کالس  به  ورود  با 
یادگیری ساز ویولن نزد این استاد برجسته مشغول شد و چندی نگذشت 
که به عنوان نوازنده ای با قابلیت های باال در سطح موسیقی سنتی ایران 

شناخته شد.
ویولن  آن  در  صبا  که  بود  اثری  نخستین  ملیجه«  فولکلور»زرد  قطعه 
نواخت. این اثر با تنظیمی جدید بر روی صفحه ضبط و بعدها در زمان 
انتشار با استقبال قابل توجه مخاطبان همراه شد. پس از فارغ التحصیلی 
در شهر  تا  مامور شد  وزیری  علینقی  از طرف  موسیقی  عالی  در مدرسه 
رشت، مدرسه موسیقی تاسیس کند. صبا با سفر به شمال کشور به مدت 
دو سال در آنجا به سر برد و در کنار تدریس موسیقی با تحقیق در حوزه 
موسیقی مقامی آن منطقه، قطعاتی قدیمی را که در معرض نابودی بودند 

جمع آوری کرد.
استاد صبا در سال ۱۳۱۹ به رادیو پیوست و جزو بهترین و ممتازترین 
نوازنده این رسانه شنیداری محسوب می شد و از سال ۱۳۲۶ به عضویت 
هنرهای زیبا در آمد، عالوه بر آهنگسازی، تالیف کتاب و تدریس خصوصی، 

استادی هنرستان موسیقی ملی و رهبری ارکستر شماره ۱ هنرهای زیبا 
از دیگر فعالیت های او بود که این تشکل هنری بعدها به عنوان ارکستر 

صبا تغییر نام داد.
رفع مشکالت موسیقی، از دغدغه های صبا بود

صبا بر تمامی سازهای موسیقی ایرانی تسلط یافت، به طوریکه هرکدام را 
عالی می نواخت، اما بعدها انرژی خود را بر روی سازهای سه تار و ویولن 

معطوف و در ادامه این روند آثاری را نیز برای این سازها تدوین کرد.
ویولن در  نوازنده ساز  عنوان  به  نیز  ایران، صبا  ملی  رادیوی  تاسیس  با 
ارکسترهای این مرکز فعالیت کرد، اما بیشتر توان خود را در آموزش به 
کار گرفت و در هنرستان موسیقی آن زمان شاگردان بسیاری را تربیت 
کرد، مقوله ای که او را از هم نسالن خود مستثنی می کرد، نگاه ویژه او به 
داشته های اصیل موسیقی ایرانی بود. وی نزد اساتیدی موسیقی را آموخت 
که به آن اشراف کامل داشتند و توانستند اندوخته های خود را بگونه ای 

مطلوب به ابوالحسن صبا منتقل کنند.
ویولن نوازی صبا در زمان خود منحصر به فرد بود. وی با تکیه بر آموزه 

های موسیقی ردیف دستگاهی و ادغام آن با تکنیک های نوازندگی ویولن، 
رویکرد تازه ای را از جمله بندی های موسیقی ایرانی ارائه می کرد. یکی 
دیگر از شاخصه های این استاد موسیقی تسلط به انواع سازهای موسیقی 
ایرانی و سبک های نوازندگی آن بود ،آثاری که از آن دوره به جای مانده 
نشان می دهد صبا تا چه اندازه درک متفاوتی از سازهای موسیقی ایرانی 

داشته است.
کار، هدف و انگیزه اصلی صبا بود و لحظه ای از عمر خویش را به غفلت 
و  متبحر  نوازنده  یک  آهنگسازی  از  بیش  او  کرد.  نمی  بیکاری سپری  و 
چیره دست بود. او در شیوه نت نویسی و ردیف نویسی خود کوشید تا با 
ابداع عالئم خاصی اجرای تزئین ها و تحریرها را با کیفیت الزم لحاظ کند. 
تدوین و تالیف ردیف های موسیقی سنتی یکی دیگر از زمینه های تالش 

این بزرگمرد موسیقی بود.
استاد صبا شاگردان بسیاری را پرورش داد که اغلب آنان از موسیقیدانان 
بزرگ و برجسته و از استادان بنام و موثر در این هنر هستند که از آن 
جمله می توان به مهدی خالدی، علی تجویدی، حبیب اهلل بدیعی، رحمت 

اهلل بدیعی، پرویز یاحقی، همایون خرم، عباس شاپوری، حسین دهلوی، 
فرامرز پایور، حسین تهرانی، مجید وفادار، اسداهلل ملک و... اشاره کرد.

در  ولی  داشت  مهارت  نیز  ساز  ساخت  و  خوشنویسی  نقاشی،  در  وی 
میان تمام هنرها به موسیقی بیشتر ازهمه هنرها عالقه مند بود و برای 
آموزش آن با تعصبات دوران خود مبارزه می کرد. رفع مشکالت موسیقی 
از دغدغه های صبا بود و اعتقاد داشت که نوازندگان فکری بجز تمرین 

نباید داشته باشند.
از قراری که مجالت  نیز داشت.  صبا ذوق سرشاری در شعر و شاعری 
نوشته اند او در این رشته از ادبای عصر کسب فیض کرده است. صبا در 
کنار اشعار جدی، روی برخی از آهنگ هایی که به نظرش خوش می آمد 

شعری هزل آمیز می گذاشت. 
صبا؛ پژوهشگری در موسیقی

صبا  ما  موسیقی  معاصر  تاریخ  در  پژوهشگران  و  کارشناسان  اعتقاد  به 
او  بود.  شده  مواجه  عامه  اقبال  با  کارش  و  داشته  را  نیما  چون  نقشی 
نخستین هنرمندی بود که با ردیف های موسیقی ایرانی به صورت خالق 
برخورد کرد و به پژوهش در این زمینه اصرار داشت. نهادینه کردن ویولن 
جمله  از  سازی  جریان  و  ابتکار  ابداع،  بارز  وجهه  ایرانی،  ساز  منزله  به 
اقدامات صبا بود که موجب تحول در موسیقی ایرانی شده است، تا جایی 

که می توان عصر او را دوران طالیی موسیقی ایرانی دانست.
کارشناسان و پژوهشگران، صبا را مجتهدی تمام عیار درعالم موسیقی 
می دانند و اعتقاد دارند امثال این هنرمند در قرن اخیر از انگشتان یک 

دست تجاوز نمی کند.
از استاد صبا آثار مختلفی به جای مانده که از آن میان می توان به زنگ 
شتر، سامانی، بهارمست،به زندان، زرد ملیجه، بیاد گذشته، درقفس، رقص 

چوبی قاسم آبادی، کوهستانی و چهارمضراب های گوناگون اشاره کرد.
به اعتقاد موسیقیدانان در میان قطعات یاد شده از قطعۀ زنگ شتر می 
توان به عنوان دشوارترین و تکنیکی ترین ساخته صبا نام برد که در ردیف 
دوم ویولن او به عنوان چهارمضراب سه گاه به چاپ رسیده که نواختن آن 

نشانگر تسلط و چیره دستی نوازندگان ویولن است.
سرانجام این عالم موسیقی در ۲۹ آذر سال ۱۳۳۶ در ۵۵ سالگی به علت 
سکته قلبی درگذشت و پیکرش در نخستین روز زمستان ۱۳۳۶ شمسی 
با حضور هنرمندان و هنردوستان در آرامگاه ظهیرالدوله به خاک سپرده 
شد. خانه پر گل و گیاه صبا در خیابان شاه آباد سابق کوچه ظهیرالسالم 
به  ماه ۱۳۵۳  آبان  در  هنر  و  فرهنگ  هفتمین جشن  در  که  است  واقع 
عنوان خانه صبا گشایش یافت و ویولن استاد، دستنویس ها، نوشته های 
چاپ شده و زندگینامه اش در آن خانه در معرض تماشای مشتاقان صبا 

قرار گرفت.

سرویس ادبی کرمان امروز
 

و  دنیا  در  که  است  ایرلندی  نویسنده   )۱۹۸۹-۱۹۰۶( بِِکت«  "ساموئل 
شناخته  گودو«  انتظار  »در  یعنی  مشهورش  نمایش نامه  با  بیشتر  ایران 
می شود. بکت که متولد دوبلین بود و زاده شده در خانواده ای پروتستان، 
آنقدر به فرانسه و فرهنگ و ادبیات آن عالقمند بود که عالوه بر تحصیل 
در رشته ادبیات و زبان فرانسه در دانشگاه، در انتهای دهه ۲۰ میالدی به 
پاریس مهاجرت کرد که در آن دوران پاتوق اهالی فرهنگ و هنر بود و 

چهره های مشهور فراوانی در آن به سر می بردند.
این مهاجرت سرآغاز حضور بکت در محافل ادبی و هنری پاریس بود که 
در اندیشه های وی و سبک نویسندگی اش تاثیری ابدی گذاشت. مهمترین 
این تاثیرات را بکت از هموطنش یعنی »جیمز جویس« پذیرفت. سبک 
مضامین  با  همراه  بکت  آثار  در  جویس،  جیمز  خاِص  ادبی  زبان  و  بیان 
الهیاتی به گونه ای مدرن و موجز تبدیل شد. در همین  عمیق فلسفی و 
دوراِن پاریس بود که بکت از مسیحیت فاصله گرفت و در دهه ۵۰ میالدی 
با در انتظار گودو به جنگ الهیات رفت. بکت که در سال ۱۹۶۹ مفتخر 
ادبیات شد، در ۱۹۸۹ و در هشتاد و سه سالگی  نوبل  به دریافت جایزه 

درگذشت.
بکت در اوائل دهه ۵۰ میالدی سه گانه ای نوشت که »مالون می میرد« 
دومین اثر آن محسوب میشود. کتاب بسیار غافلگیر کننده و غریب آغاز 
دراز  اتاق  یک  در  تختی  روی  بر  در  مرگ  انتظار  در  پیرمردی،  میشود، 
بیرون محدود به خوردن  با دنیای  کشیده است، در حالی که پیوند وی 
غذایی است که هر روز برایش می آورند. پیرمرد برای تفنن و بیکار نماندن، 

در ذهن خود به خیاالت مختلفی میپردازد، خیاالتی که حد و مرزی ندارند 
و شامل چند داستان با شخصیت های مختلف و خرده روایت هایی هستند 

که سراسر پیچیده و رازآمیزند.
"مالون می میرد« رمانی است بدبینانه و حاوی بخش مهمی از آراء بکت 
در باب لزوم انزوا )کاری که خود بکت بعد ها به آن دست زد(. راوی داستان 
که در بخش زیادی از کتاب اسمی ندارد، بسیار بدبین است و از سویی نمی 
داند که چرا و به چه شکلی به چنین وضعیتی افتاده است، نمی داند آن 
پیرزنی که هر روز غذا می آورد و سطل فضوالت را خالی می کند کیست، 
اما می داند که احتماال به یک جامعه تعلق دارد! جامعه ای که آدم ها را و 
زندگیشان را همواره به گند می کشد بدون آنکه توضیحی دهد و آدم ها در 
جواب همواره تالش بیشتری میکنند تا به مدارج باالتر برسند! پس آدم 

باید از این جامعه کناره بگیرد.
"مالون می میرد« اثری است ژرف، شبه فلسفی و در عین حال مذهبی که 
رو به سوی مرگ روایت میشود. کتاب یکنواختِی »زندگی و تنهایی« را در 
برابر »قطعیت مرگ و تنهایی در آن« قرار می دهد و موقعیت تاثیرگذاری 
را به رویمان می گشاید. همچنین "دوگانه فکر و توهم" از مضامین اصلی 
کتاب به شمار می رود. از طرفی فرم پیچیده و نامتعارف، چندالیه بودن 
ترجمه  قابل  عمال  که  بکت  لفاظی  و  زبان  )و  آن  خاص  ریتم  و  داستان 
نیست( موجب می شود با یک اثر سخت مواجه باشیم که در عین سادگی 
ظاهری کلمات و جمالت آن، به راحتی درک نمی شود. »مالون می میرد« 
داستانی است که در ادبیات مدرن همچون یک اثر کالسیک می درخشد 

و بایستی چندبار خوانده تا به راز و رمزش پی برده شود.
بکت »مالون می میرد« را زمانی نوشت که چهل و پنج سال سن داشت 

و قرار نبود بمیرد. این کتاب احتماال بیش از آثار دیگر وی تحت تاثیر 
از ایده اصلی آن تا فرم روایت. »مالون  جیمز جویس نوشته شده است، 
می میرد« رمانی است متفاوت که پیش از گودو، بکت را در جوامع ادبی به 
شهرت رساند و خالقیت ادبی وی را شکوفا کرد؛ به عبارتی سرآغاز بلوغ 
و چرخش بکت را باید در »مالون می میرد« جست و جو کرد. کتاب در 
دوران خود پرفروش نبود و چاپ محدودی داشت، اما روایت غیر متعارف 
آن و زبان خاصش باعث شد که بعد ها جزء آثار جریان ساز رده بندی شود 

و بسیاری از نویسندگان در ادامه مسیر آن دست به قلم شوند.
کتاب  بازار  به  دیر  خیلی  بکت  ساموئل  درخشان  اثر  می میرد«  "مالون 
ُسمی  سهیل  ترجمه  دارد.  ترجمه شده  نسخه  دو  کتاب  این  آمد.  ایران 
توسط نشر ثالث به چاپ رسیده است و چاپ هشتم آن در ۱۸۰ صفحه 
در سال ۱۳۹۸ با قیمت ۲۵.۰۰۰ تومان منتشر شد. ترجمه جدیدتر که 
توسط »مهدی نوید« صورت گرفته است به تازگی به چاپ سوم رسیده و 

نشر چشمه آن را با قیمت ۴۰.۰۰۰ تومان عرضه کرده است.
-از متن کتاب: " اگر می خواستم، می توانستم همین امروز بمیرم، فقط 
با کمی تالش، البته اگر می توانستم بخواهم، اگر می توانستم تالش کنم. 
اما بهتر آن که به مرگ تن بدهم، بی سر و صدا، بدون سراسیمگی. به حتم 
چیزی تغییر کرده است. دیگر بی وزن خواهم شد، نه سنگین، نه سبک، 
خنثی و بی اثر خواهم بود. این مشکلی نیست. مشکل فقط درِد احتضار 
است. باید مراقب این درد ها باشم. اما از وقتی به اینجا آمده ام کمتر به 
این درد ها فکر میکنم. البته هنوز هم گاهی بی تاب میشوم، باید مراقب این 

غلیان های عاطفی باشم، تا دو یا سه هفته آتی"

www.teetr.ir
میدونى محبوبترین نشریه کرمانى کدومه؟!
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آگهی ابالغ اوراق مالیاتی
مودیان محترم مالیاتی مشروحه ذیل : دراجرای ماده 208 قانون مالیاتهای مستقیم بدین وسیله اوراق مالیاتی ذیل ابالغ می 

گردد. بدیهی است حسب مقررات ماده 238 قانون  مالیاتهای مستقیم ، مودیان ردیف 1 تا 7 چنانچه نسبت به مندرجات برگ 
ابالغی به شرح ذیل معترض می باشند ظرف بیست روز از تاریخ درج در آگهی اعتراض کتبی خود را  به آدرس کرمان - خیابان 
قدس - اداره کل امور مالیاتی استان- اداره امور مالیاتی1806- شماره تماس 31224392  تسلیم نمایند و مودی ردیف 8 باید 
راس ساعت و تاریخ مقرر در جلسه هیات حل اختالف مالیاتی  که به همین منظور در محل کرمان  - خیابان قدس - اداره کل 

امور مالیاتی استان - هیاتهای حل اختالف مالیاتی تشکیل می گردد حضور به هم رساند. 1056م/الف

روابط عمومی اداره کل امور مالیاتی استان کرمان

سرای  اندیشه  هنری  و  فرهنگی  منظوره  تک  تجاری  غیر  موسسه  تاسیس 
به شناسه ملی  به شماره ثبت 2147  فردوسی کرمان درتاریخ 1398/09/16 
14008817995 ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خالصه آن به شرح 
زیر جهت اطالع عموم آگهی میگردد. موضوع :برگزاری نشست های فرهنگی،هنری،ادبی)شعر 
و شاعران(، معرفی بررسی و نقد کتاب و نشریه و نیز انتخاب و اهدای جوایز به برگزیدگان آثار 
فرهنگی هنری شماره مجوز 11/98/13893تاریخ مجوز 1398/07/17 مرجع صادرکننده اداره 
کل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان کرمان در صورت ضرورت قانونی انجام موضوعات فعالیت 
پس از اخذ مجوز های الزم مدت : از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی : استان کرمان 
، شهرستان کرمان ، بخش مرکزی ، شهر کرمان، محله پارک جنگلی ، کوچه شهیدآیت اهلل 
صدوقی 19 ، بلوار شهید آیت اهلل صدوقی ، پالک 0 ، طبقه اول کدپستی 7617911116 
سرمایه شخصیت حقوقی : 1,000,000 ریال می باشد. اسامی و میزان سهم الشرکه شرکا 
: آقای رضا شاه محمدی به شماره ملی 2993992740 دارنده 600,000 ریال سهم الشرکه 
آقای مختار سالجقه به شماره ملی 5839799335 دارنده 400,000 ریال سهم الشرکه اولین 
مدیران : آقای سیدمحمدعلی گالبزاده به شماره ملی 2991224908 به سمت رئیس هیئت 
مدیره خانم رفعت یعقوبی چترودی به شماره ملی 2993537385 به سمت عضو هیئت مدیره 
آقای رضا شاه محمدی به شماره ملی 2993992740 به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره 
آقای عباس آذرانداز به شماره ملی 3189666806 به سمت عضو هیئت مدیره آقای مختار 
سالجقه به شماره ملی 5839799335 به سمت نایب رئیس هیئت مدیره برای مدت دو سال 
انتخاب گردیدند. دارندگان حق امضا : تمامی اسناد مالی تعهدآور و قراردادها و اسناد و اوراق 
بانکی از قبیل چک، سفته، برات مؤسسه با امضای مدیرعامل و مهر موسسه اعتبار خواهد داشت 
و سایر مکاتبات با امضای) یکی از این دو نفر کافی است( مدیرعامل یا رییس هیئت مدیره و 
مهر موسسه صادر خواهد شد . اختیارات مدیر عامل : طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل 
: آقای سید داود ملکی کوهپایه با کدملی 2993343513 بعنوان بازرس اصلی ) 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 )697651(

سرای  اندیشه  هنری  و  فرهنگی  منظوره  تک  تجاری  غیر  موسسه  تاسیس 
به شناسه ملی  به شماره ثبت 2147  فردوسی کرمان درتاریخ 1398/09/16 
14008817995 ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خالصه آن به شرح 
زیر جهت اطالع عموم آگهی میگردد. موضوع :برگزاری نشست های فرهنگی،هنری،ادبی)شعر 
و شاعران(، معرفی بررسی و نقد کتاب و نشریه و نیز انتخاب و اهدای جوایز به برگزیدگان آثار 
فرهنگی هنری شماره مجوز 11/98/13893تاریخ مجوز 1398/07/17 مرجع صادرکننده اداره 
کل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان کرمان در صورت ضرورت قانونی انجام موضوعات فعالیت 
پس از اخذ مجوز های الزم مدت : از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی : استان کرمان 
، شهرستان کرمان ، بخش مرکزی ، شهر کرمان، محله پارک جنگلی ، کوچه شهیدآیت اهلل 
صدوقی 19 ، بلوار شهید آیت اهلل صدوقی ، پالک 0 ، طبقه اول کدپستی 7617911116 
سرمایه شخصیت حقوقی : 1,000,000 ریال می باشد. اسامی و میزان سهم الشرکه شرکا 
: آقای رضا شاه محمدی به شماره ملی 2993992740 دارنده 600,000 ریال سهم الشرکه 
آقای مختار سالجقه به شماره ملی 5839799335 دارنده 400,000 ریال سهم الشرکه اولین 
مدیران : آقای سیدمحمدعلی گالبزاده به شماره ملی 2991224908 به سمت رئیس هیئت 
مدیره خانم رفعت یعقوبی چترودی به شماره ملی 2993537385 به سمت عضو هیئت مدیره 
آقای رضا شاه محمدی به شماره ملی 2993992740 به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره 
آقای عباس آذرانداز به شماره ملی 3189666806 به سمت عضو هیئت مدیره آقای مختار 
سالجقه به شماره ملی 5839799335 به سمت نایب رئیس هیئت مدیره برای مدت دو سال 
انتخاب گردیدند. دارندگان حق امضا : تمامی اسناد مالی تعهدآور و قراردادها و اسناد و اوراق 
بانکی از قبیل چک، سفته، برات مؤسسه با امضای مدیرعامل و مهر موسسه اعتبار خواهد داشت 
و سایر مکاتبات با امضای) یکی از این دو نفر کافی است( مدیرعامل یا رییس هیئت مدیره و 
مهر موسسه صادر خواهد شد . اختیارات مدیر عامل : طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل 
: آقای سید داود ملکی کوهپایه با کدملی 2993343513 بعنوان بازرس اصلی ) 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 )697651(

آگهی تغییرات شرکت تهیه و تولید مواد معدنی پاسارگاد نشان پارس شرکت 
سهامی خاص به شماره ثبت 8700 و شناسه ملی 10630146547 به استناد 
با  توحیدی  رضا  علی  -آقای   :  1398/08/23 مورخ  مدیره  هیئت  صورتجلسه 
با کد ملی  کد ملی 3111067645 بسمت رییس هیئت مدیره - آقای مجتبی یزدان پناه 
با کد  نائب رییس هیئت مدیره و مدیر عامل - خانم شراره رنجبر  2994077337 بسمت 
ملی 2992149713 بسمت عضو هیئت مدیره - کلیه اسناد و اوراق بهادار و بانکی با امضای 
مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره مجتمعا با مهر شرکت معتبر و سایر مکاتبات 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 )697636(

آگهی تغییرات شرکت مهندسی پنگان الکترونیک شرکت سهامی خاص به 
شماره ثبت 9164 و شناسه ملی 10630148802 به استناد صورتجلسه هیئت 
مدیره مورخ 1398/08/12 : - آقای محمدرضا چاوشیان باکدملی2992920282 
بسمت رئیس هیئت مدیره آقای محمدحسین چاوشان باکدملی2993996754 بسمت نایب 
رئیس هیئت مدیره آقای علی اسماعیلی باکد ملی 3051404251 به سمت عضو هیئت مدیره 
و مدیرعامل انتخاب گردیدند . -کلیه اسناد و اوراق بهادار بانکی با امضای مدیر عامل و یکی از 
اعضای هیئت مدیره ومهر شرکت معتبر و سایر مکاتبات و اوراق اداری و عادی با امضای یکی 
از اعضای هیئت مدیره و مهر شرکت معتبر میباشد. اداره کل ثبت اسناد و امالک استان کرمان 

اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری کرمان )697635(

آگهی تغییرات شرکت ارفع سازان کرمان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 
عمومی  مجمع  استناد صورتجلسه  به  ملی 10860231529  و شناسه   6002
عادی سالیانه مورخ 1398/03/01 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : -1 صورتهای مالی 
سال منتهی به 1397/12/29 مورد بررسی و تصویب قرار گرفت. -2 موسسه 
حسابرسی و خدمات مدیریت ممیز به شناسه ملی 10100121718 بعنوان بازرس اصلی و 
موسسه حسابرسی آبتین روش آریا به شناسه ملی 10320729344 بعنوان بازرس علی البدل 
برای سال مالی منتهی به 1398/12/29 انتخاب گردیدند. -3 روزنامه کرمان امروز به عنوان 
روزنامه کثیراالنتشار جهت درج آگهی های شرکت انتخاب گردید. اداره کل ثبت اسناد و امالک 

استان کرمان اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری کرمان )697632(

آگهی تغییرات شرکت مهندسی پنگان الکترونیک شرکت سهامی خاص به 
شماره ثبت 9164 و شناسه ملی 10630148802 به استناد صورتجلسه مجمع 
عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 1398/08/12 : - اعضای هیئت مدیره بشرح 
ذیل برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. - آقای محمدرضا چاوشیان باکدملی2992920282 

باکدملی  اسماعیلی  علی  آقای  و   2993996754 باکدملی  چاوشان  محمدحسین  آقای  و 
3051404251 - خانم زهرا احمدپور گهرتی به کد ملی 3149923506 به سمت بازرس 
اصلی و خانم الهه باباپور به کد ملی 2994086204 به سمت بازرس علی البدل برای یک 
سال مالی انتخاب گردیدند . - 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 )697631(

آگهی تغییرات شرکت تهیه و تولید مواد معدنی پاسارگاد نشان پارس شرکت 
سهامی خاص به شماره ثبت 8700 و شناسه ملی 10630146547 به استناد 
صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1398/08/23 : - اصالح ماده 31 
اساسنامه : هیئت مدیره ای 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 بعضا قابل عزل می باشند و 
ماده 31 اساسنامه اصالح گردید. - اصالح ماده 33 اساسنامه :شرکت بوسیله هر یک از مدیران 
باید در مدت مدیریت خود مالک حداقل 1 سهم از سهام شرکت بوده و ورقه سهم مزبور را به 
عنوان وثیقه و تضمین خساراتی که ممکن است از تصمیمات مدیران منفرد و یا مشترکا بر 
شرکت وارد شود و به صندوق شرکت بسپارد. وثیقه بودن و ورقه سهام مانع از استفاده مدیر 
از حقوق ناشیه از آن از قبیل حق رای و دریافت سود نمی باشد، ولی مادامی که مدیر مفاصل 
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 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری کرمان )697630(

تاسیس شرکت سهامی خاص پیشخوان نگین آرون شهر درتاریخ 1398/09/21 
ذیل  امضا  و  ثبت   14008834803 ملی  شناسه  به   382 ثبت  شماره  به 
دفاترتکمیل گردیده که خالصه آن به شرح زیر جهت اطالع عموم آگهی میگردد. 
موضوع فعالیت :ارائه خدمات پیشخوان دولت الکترونیک از قبیل ایجاد و بهره برداری و انجام 
کلیه خدمات مرتبط و قابل ارائه در دفاتر پیشخوان دولت و بخش عمومی غیردولتی درصورت 
لزوم پس از اخذ مجوزهای الزم از مراجع ذیربط مدت فعالیت : از تاریخ ثبت به مدت نامحدود 
مرکز اصلی : استان کرمان ، شهرستان راور ، بخش مرکزی ، شهر راور، محله حسینیه ، کوچه 
اربعین3 ، بلوار اربعین ، پالک 0 ، طبقه همکف کدپستی 7651933977 سرمایه شخصیت 
حقوقی عبارت است از مبلغ 1000000 ریال نقدی منقسم به 100 سهم 10000 ریالی تعداد 
100 سهم آن با نام عادی مبلغ 1000000 ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره 
44537/256 مورخ 1398/09/14 نزد بانک ملت شعبه راور با کد 44537 پرداخت گردیده 
است اعضا هیئت مدیره خانم عاطفه کریمی دارستانی به شماره ملی 3210055270و به سمت 
رئیس هیئت مدیره به مدت 2 سال خانم نرگس صالحی مجد به شماره ملی 3219859526و 
به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت 2 سال خانم بتول خواجوئی راوری به شماره ملی 
3219889069و به سمت مدیرعامل به مدت 2 سال و به سمت عضو هیئت مدیره به مدت 2 
سال دارندگان حق امضا : کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهد آور شرکت از قبیل چک ، سفته ، 
بروات ، قراردادها عقود اسالمی و همچنین کلیه نامه های عادی و اداری با امضاء مدیرعامل یا 
رئیس هیات مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد اختیارات مدیر عامل : طبق اساسنامه 
بازرسان خانم زهرا صالحی مجد به شماره ملی 3210079331 به سمت بازرس علی البدل 
به سمت  به شماره ملی 3219954960  مالی خانم طیبه صالحی مجد  به مدت یک سال 
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 مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری 

راور )697627(

تاسیس شرکت سهامی خاص کانی کاوان کارن کویر درتاریخ 1398/09/23 
ذیل  امضا  و  ثبت   14008837830 ملی  شناسه  به   16464 ثبت  شماره  به 
دفاترتکمیل گردیده که خالصه آن به شرح زیر جهت اطالع عموم آگهی میگردد. 
موضوع فعالیت :نظارت, مطالعات, طراحی و اجرای پروژه های عمرانی, معدنی, کشاورزی, نقشه 
برداری, ساختمانی, بتن, ابنیه, حفاری, آتشباری, تاسیساتی, انجام آزمایشات مکانیک خاکی 
و مکانیک سنگی, آب, زهکشی, انجام کارهای خدماتی, تجارتی و بازرگانی و راهسازی, مرمت 
باستانی, کاوش های معدنی, خرید و فروش, صادرات و واردات, اخذ کارت  آثار  بازسازی  و 
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 بلوار جمهوری اسالمی 
، کوچه ناجا ، کوچه همتی فر14 ، پالک 0 ، مجتمع مسکونی گیالس)ناجا( ، طبقه چهارم 
کدپستی 7618436361 سرمایه شخصیت حقوقی عبارت است از مبلغ 1000000 ریال نقدی 
منقسم به 400 سهم 2500 ریالی تعداد 400 سهم آن با نام عادی مبلغ 1000000 ریال 
توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره 705/296145 مورخ 1398/09/19 نزد بانک ملت 
شعبه طهماسب آباد کرمان با کد 4502 پرداخت گردیده است اعضا هیئت مدیره آقای حسین 
حمزهء به شماره ملی 2980060933و به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت 2 سال خانم 
پروانه حمزهء به شماره ملی 2994028433و به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت 2 
سال آقای محمد کریمی به شماره ملی 3131599014و به سمت مدیرعامل به مدت 2 سال 
و به سمت عضو هیئت مدیره به مدت 2 سال دارندگان حق امضا : کلیه اوراق و اسناد بهادار 
و تعهد آور شرکت از قبیل چک ، سفته ، بروات ، قراردادها عقود اسالمی با امضاء مشترک 
مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و همچنین کلیه نامه های عادی و اداری 
باامضاء مدیرعامل یا رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. اختیارات مدیر 
عامل : طبق اساسنامه بازرسان آقای مسعود کریمی گوغری به شماره ملی 2993317563 به 
سمت بازرس اصلی به مدت یک سال مالی خانم اعظم حمزهء به شماره ملی 2993747428 
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 )697605(

آگهی تغییرات شرکت نو اندیش رباتیک گهر شرکت سهامی خاص به شماره 
مجمع  صورتجلسه  استناد  به   14006151308 ملی  شناسه  و   16050 ثبت 
العاده مورخ 1398/09/09 - موضوع شرکت به شرح ذیل تغییر  عمومی فوق 
یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصالح گردید: مشاوره، طراحی، نظارت ، ساخت،مهندسی 
معکوس ، فروش تجهیزات، نصب، متره و برآورد، تعمیرات، بهره برداری و نگاهداری در کلیه 
امور فنی و مهندسی شامل: تجهیزات آزمایشگاهی ،نیمه صنعتی و صنعتی معادن ،ماشین 
االت حفاری ,فراوری معدنی، طراحی واجرا پروژه های معدنی وصنعتی ،سیستم های رباتیک 
و مکاترونیک، تأسیسات حرارت مرکزی، تهویه مطبوع، آب، فاضالب، بهینه سازی مصرف انرژی 
و ممیزی انرژی، سیستم های انرژی تجدید پذیر،تجهیزات دارویی وپزشکی, سیستم های انتقال 
و تصفیه و شیرین سازی آب، سیستمهای روشنایی، میزبانی وب، طراحی سامانه های تحت 
و  دیتا  ارتباطی  یاب، شبکه های  موقعیت  های  سامانه  گرافیک،  همراه، طراحی  تلفن  و  وب 
مانیتورینگ صنعتی  و  اتوماسیون  ابزار دقیق،  آن، هوشمند سازی ساختمان، کنترل،  نظایر 

و برنامه نویسی، تابلوهای برق و کنترل صنعتی و خدمات شتابدهی برای کلیه صنایع شامل: 
صنایع غذایی،کشاورزی، فوالد و ذوب فلزات، معادن، خودروسازی، پاالیشگاه ها و نیروگاه ها و 
کلیه صنایع وابسته به صورت مجزا و توأمان و همچنین صادرات و واردات، شرکت در کلیه 
مناقصه ها و مزایده های دولتی ،غیر دولتی ومشارکت در سایر شرکت ها از طریق تاسیس 
یا تعهد سهام شرکت های جدید ویا خرید یا تعهد سهام شرکت های موجود در زمینه های 
در  گذاری  وسرمایه  وتحقیقاتی،خدماتی  مهندسی،مطالعاتی  تولیدی،معدنی،صنعتی،طراحی 
کلیه امور فوق الذکر 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( اداره کل ثبت 

اسناد و امالک استان کرمان اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری کرمان )697596(

کارمانیا شرکت  آوران  مهر  اعتماد  پزشکی  تجهیزات  تغییرات شرکت  آگهی 
سهامی خاص به شماره ثبت 11625و شناسه ملی 10630175860 به استناد 
شرکت  انتقال   1398/06/12 مورخ  العاده  فوق  عمومی  مجمع  صورتجلسه 
تجهیزات پزشکی اعتماد مهر آوران کارمانیا )سهامی خاص( در تاریخ98/9/17 بشماره ثبت 
11625 در اداره ثبت شرکت های ثبت کرمان به شناسه ملی 10630175860 ثبت و امضاء 
ذیل دفاتر تکمیل گردید که خالصه آن بشرح زیر جهت اطالع عموم آگهی میگردد. به موجب 
آگهی شماره 139830419587000294 مورخ 98/8/29 اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر 
تجاری بم و مستند صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1398/06/12 مرکز اصلی 
شرکت به نشانی شهر کرمان، محله شهرک شهید باهنر ، خیابان بحر العلوم ، خیابان رزمندگان 
، پالک 0 ، مجتمع مهدی ، طبقه دوم کدپستی 7618769366 انتقال یافت و در اداره ثبت 
شرکت های ثبت کرمان تحت شماره 11625 به ثبت رسیده است. اداره کل ثبت اسناد و 

امالک استان کرمان اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری کرمان )693659(

کارمانیا شرکت  آوران  مهر  اعتماد  پزشکی  تجهیزات  تغییرات شرکت  آگهی 
سهامی خاص به شماره ثبت 11625و شناسه ملی 10630175860 به استناد 
شرکت  انتقال   1398/06/12 مورخ  العاده  فوق  عمومی  مجمع  صورتجلسه 
تجهیزات پزشکی اعتماد مهر آوران کارمانیا )سهامی خاص( در تاریخ98/9/17 بشماره ثبت 
11625 در اداره ثبت شرکت های ثبت کرمان به شناسه ملی 10630175860 ثبت و امضاء 
ذیل دفاتر تکمیل گردید که خالصه آن بشرح زیر جهت اطالع عموم آگهی میگردد. به موجب 
آگهی شماره 139830419587000294 مورخ 98/8/29 اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر 
تجاری بم و مستند صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1398/06/12 مرکز اصلی 
شرکت به نشانی شهر کرمان، محله شهرک شهید باهنر ، خیابان بحر العلوم ، خیابان رزمندگان 
، پالک 0 ، مجتمع مهدی ، طبقه دوم کدپستی 7618769366 انتقال یافت و در اداره ثبت 
شرکت های ثبت کرمان تحت شماره 11625 به ثبت رسیده است. اداره کل ثبت اسناد و 

امالک استان کرمان اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری کرمان )693659(

آگهی تغییرات شرکت زیبا آرمه شفق کرمان شرکت سهامی خاص به شماره 
مجمع  صورتجلسه  استناد  به   10630170680 ملی  شناسه  و   11131 ثبت 
عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 1398/08/19 : - آقای مرید شیخ اسدی 
به شماره ملی 3131048336 به سمت بازرس اصلی و خانم زهرا محلی زاه ماهانی به شماره 
انتخاب شدند.  البدل برای مدت یک سال مالی  ملی 6079716542 به سمت بازرس علی 
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان کرمان اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری کرمان 

)693658(

آگهی تغییرات شرکت مهندسین مشاور فرازان طرح بارز شرکت سهامی خاص 
استناد صورتجلسه  به  ملی 10630133818  و شناسه  ثبت 7410  به شماره 
هیئت  اعضاء   -  : مورخ 1398/08/04  العاده  فوق  بطور  عادی  عمومی  مجمع 
مدیره به شرح ذیل برای مدت دو سال انتخاب گردیدند: - آقای محمد جواد بنی اسدی فرزند 
غالمرضا دارای شماره ملی 2991551097 - آقای حسین ابراهیمی فرسنگی فرزند مهدی 
دارای  فرزند حسین  داورانی  احمدی  اکبر  علی  آقای   - ملی 2993140728  شماره  دارای 
شماره ملی 2992448222 اداره کل ثبت اسناد و امالک استان کرمان اداره ثبت شرکت ها و 

موسسات غیرتجاری کرمان )693654(

به  درتاریخ 1398/09/14  نیکو  ارزانش  تاسیس شرکت سهامی خاص سینا 
شماره ثبت 4773 به شناسه ملی 14008815691 ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل 
گردیده که خالصه آن به شرح زیر جهت اطالع عموم آگهی میگردد. موضوع 
فعالیت :-1 تعمیر و نگهداری ماشین آالت صنعتی و سنگین و اخذ و اعطای نمایندگی از 
تولیدکنندگان داخلی و خارجی و تامین قطعات یدکی و خدمات پس از فروش و تولید قطعات 
یدکی و واردات و صادرات کاالهای مجاز بازرگانی . -2 تولید وسایل و ابزار ایمنی راهها ، اجرا و 
پیمانکاری پروژه های راهداری ، درزگیری و روکش آسفالت و خط کشی و برف روبی و تولید و 
نصب تابلوهای ایمنی ، تولید شبرنگ ، واردات شبرنگ تابلوها ، تولید چشم گربه ای با سنجاق 
شیشه ای و پلی کربنات ، سوالر و تولید لوله های فلزی آرمکو و اجرای پروژه های مربوط به آن 
، تولید دانه های شیشیه ای ) گالسیبد ( اخذ وام از بانکها و دیگر موسسات مالی درصورت لزوم 
پس از اخذ مجوزهای الزم از مراجع ذیربط مدت فعالیت : از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز 
اصلی : استان کرمان ، شهرستان سیرجان ، بخش مرکزی ، شهر سیرجان، محله منطقه ویژه 
اقتصادی ، بلوار ایران ، بلوار جهاد سازندگی ، پالک 0 ، طبقه همکف کدپستی 7815343157 
سرمایه شخصیت حقوقی عبارت است از مبلغ 100000000 ریال نقدی منقسم به 1000 سهم 
100000 ریالی تعداد 1000 سهم آن با نام عادی مبلغ 35000000 ریال توسط موسسین 
طی گواهی بانکی شماره 98/264/112 مورخ 1398/08/14 نزد بانک بانک آینده شعبه 35 
متری گلستان با کد 264 پرداخت گردیده است والباقی در تعهد صاحبان سهام می باشد 
اعضا هیئت مدیره خانم سمانه ارزانش به شماره ملی 0520410351و به سمت عضو هیئت 
مدیره به مدت 2 سال آقای جلیل نیکوئی نوغانی به شماره ملی 0932255401و به سمت 
عضو هیئت مدیره به مدت 2 سال آقای سیدعباس هاشمی به شماره ملی 3149021588و 
به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت 2 سال آقای محمدحسین ارزانش به شماره ملی 
4431361235و به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت 2 سال آقای محمدرضا ارزانش به 
شماره ملی 4432399643و به سمت عضو هیئت مدیره به مدت 2 سال و به سمت مدیرعامل 
به مدت 2 سال دارندگان حق امضا : کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهد آور شرکت از قبیل 
چک ، سفته ، بروات ، قراردادها عقود اسالمی و همچنین کلیه نامه های عادی و اداری باامضاء 
رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. اختیارات مدیر عامل : طبق اساسنامه 
بازرسان آقای امید رضائی به شماره ملی 3256695655 به سمت بازرس علی البدل به مدت 
یک سال مالی آقای آرش هاشم زهی به شماره ملی 3621735021 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 مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری سیرجان )691635(

آگهی تغییرات شرکت ندا پرداز آسیا گستر شرکت سهامی خاص به شماره 
ثبت 13322 و شناسه ملی 14004212116 به استناد صورتجلسه هیئت مدیره 
مورخ 1398/07/30 : - آقای جالل دهقانی با کدملی 2992582220 به سمت 
رئیس هیات مدیره - آقای رضا گهرگزی با کدملی 2991657219 به سمت نایب رئیس هیات 
مدیره - آقای حامد زندوکیلی قناتغستانی با کدملی 2993879715 به سمت مدیرعامل و 
عضو هیات مدیره برای مدت باقیمانده دوره تصدی انتخاب گردید. - کلیه اسناد و اوراق بهادار 
و تعهدآور شرکت از قبیل، چک، سفته، بروات، قراردادها و عقود اسالمی و کلیه اوراق عادی و 
اداری با امضای رئیس هیات مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. اداره کل ثبت اسناد و 

امالک استان کرمان اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری کرمان )691502(

ثبت  شماره  به  خاص  سهامی  شرکت  درمان  جهان  شرکت  تغییرات  آگهی 
عمومی  مجمع  استناد صورتجلسه  به  ملی 10630088686  شناسه  و   1382
عادی بطور فوق العاده مورخ 1398/09/10 الف-اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل 
برای مدت دو سال انتخاب گردیدند: آقای عباس حاج غنی به شماره ملی 6079813459 
آقای امیررضا حاج غنی به شماره ملی 2993912038 خانم سمیرا امیر ماهانی به شماره ملی 
2980102881 ب- خانم فاطمه یوسفی غالمحسینی نژاد به شماره ملی 2992338575 به 
سمت بازرس اصلی و خانم زهرا حاج غنی به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال 
مالی انتخاب شدند. ج-روزنامه کثیراالنتشار کرمان امروز جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب 
گردید. اداره کل ثبت اسناد و امالک استان کرمان اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری 

کرمان )689656(

آگهی تغییرات شرکت بامداد سپید کارن شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 
مدیره  هیئت  استناد صورتجلسه  به  ملی 14007915673  شناسه  و   15765
نژاد به  : خانم سیمین رجایی  الف-تعیین سمت مدیران  مورخ 1398/07/02 
به شماره  نژاد  ایزد رجایی  آقای  مدیره  رئیس هیات  عنوان  به  ملی 3130898077  شماره 
ملی2994024810 به عنوان مدیر عامل و عضو هیئت مدیره خانم آتنا رجایی نژاد به شماره 
ملی 2993743491 به عنوان عضو هیات مدیره ب-کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت 
از قبیل چک، سفته ، بروات ،قراردادها و عقوداسالمی با امضاءرئیس هیات مدیره و مدیر عامل 
همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. اداره کل ثبت اسناد و امالک استان کرمان اداره ثبت 

شرکت ها و موسسات غیرتجاری کرمان )689654(

ثبت  شماره  به  خاص  سهامی  شرکت  درمان  جهان  شرکت  تغییرات  آگهی 
1382 و شناسه ملی 10630088686 به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 
به شماره  امیررضا حاج غنی  آقای   : الف-تعیین سمت مدیران   1398/09/10
ملی  شماره  به  غنی  حاج  عباس  آقای  مدیره  هیئت  رئیس  به سمت  ملی 2993912038 
به شمارملی  ماهانی  امیر  خانم سمیرا  مدیره  هیئت  رئیس  نایب  به سمت   6079813459
بهادار و  اوراق  و  اسناد  به سمت مدیر عامل و عضو هیئت مدیره ب-کلیه   2980102881
تعهدآور شرکت از قبیل چک ، سفته ، بروات ، قراردادها و عقوداسالمی با امضاء مدیر عامل و 
رئیس هیت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. اداره کل ثبت اسناد و امالک استان 

کرمان اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری کرمان )689653(

آگهی تغییرات شرکت پارس عمران نخل و آفتاب شرکت سهامی خاص به 
شماره ثبت 16123 و شناسه ملی 14008419706 به استناد صورتجلسه هیئت 
مدیره مورخ 1398/05/22 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : محل شرکت از آدرس: : 

استان کرمان ، شهرستان کرمان ، بخش مرکزی ، شهر کرمان، محله بلوار جمهوری اسالمی ، 
کوچه شرقی 1 ، کوچه آبنوس 23 ، پالک 21 ، طبقه اول کدپستی: 7619647485 به آدرس 
جدید: استان کرمان ، شهرستان ریگان ، بخش مرکزی ، شهر محمدآباد، محله ریگان ، خیابان 
کمیل ، بلوار ولیعصر ، پالک 77 ، طبقه همکف کد پستی: 7691819128 تغییر یافت و ماده 
مربوطه به شرح فوق اصالح گردید. اداره کل ثبت اسناد و امالک استان کرمان اداره ثبت شرکت 

ها و موسسات غیرتجاری کرمان )689652(

آگهی تغییرات شرکت بامداد سپید کارن شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی  15765 و شناسه ملی 14007915673 
عادی سالیانه مورخ 1398/07/01 الف - اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل برای 
ملی 3130898077  شماره  به  نژاد  رجایی  سیمین  خانم  گردیدند:  انتخاب  سال  دو  مدت 
به شماره ملی  نژاد  ایزد رجایی  آقای  به شماره ملی 2993743491  نژاد  آتنا رجایی  خانم 
عنوان  به  ملی 3131008571  شماره  به  نژاد  رجایی  رضا  2994024810 ب-آقای حسن 
بازرس اصلی و آقای یزدان رجایی نژاد به شماره ملی 3130884009 به عنوان بازرس علی 
البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند. ج-صورت سود و زیان و ترازنامه منتهی به 
98/6/31 مورد تصویب قرار گرفت. اداره کل ثبت اسناد و امالک استان کرمان اداره ثبت شرکت 

ها و موسسات غیرتجاری کرمان )689650(

آگهی تغییرات شرکت ارتباط شمس رعد شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 
13520 و شناسه ملی 14004668217 به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 
به سمت  ملی 3179620730  با کد  ابراهیمی  مختار  آقای   -  :  1398/09/03
رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل - خانم صدیقه خواجه زاده با کد ملی 3179138769 به 
سمت نایب رئیس هیئت مدیره - خانم فاطمه ابراهیمی با کد ملی 2980326186 به سمت 
عضو هیئت مدیره انتخاب گردیدند . - کلیه اسناد و اوراق بهادار و بانکی و قراردادها و کلیه 
اوراق عادی و اداری 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 )689649(

آگهی تغییرات شرکت ارتباط شمس رعد شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی  13520 و شناسه ملی 14004668217 
عادی بطور فوق العاده مورخ 1398/09/03 : - آقای حمزه ایزدی یزدان آبادی 
ملی  کد  با  مانیزانی  بیات  مسلم  آقای  و  اصلی  بازرس  بسمت   3091433455 ملی  کد  با 
3934400655 بسمت بازرس علی البدل بمدت یکسال انتخاب گردیدند . - اعضای هیئت 
ابراهیمی با کد ملی  مدیره بشرح ذیل برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. - آقای مختار 
3179620730 و خانم صدیقه خواجه زاده با کد ملی 3179138769 و خانم فاطمه ابراهیمی 
با کد ملی 2980326186 - 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 )689648(

آگهی تغییرات شرکت در آب کرمان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 3131 
و شناسه ملی 10860552551 به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور 
فوق العاده مورخ 1398/06/22 الف-اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل برای مدت دو 
سال انتخاب گردیدند: آقای غالمرضا میسر جانی با کدملی 2991532017 آقای مهدی امیری 
با کدملی 3031612493 خانم فرخنده واعظی نژاد با کدملی 2992316202 آقای امیرپرویز 
مولوی به کد ملی 3071112394 آقای علی سلطانی با کد ملی 2991762381 ب-آقای عبد 
الحسین میثمی به شماره ملی 2992937241به سمت بازرس اصلی و آقای وحید حسن زاده 
انتخاب  البدل برای مدت یکسال مالی  به شماره ملی 2993883038به سمت بازرس علی 
قرارگرفت. د-  به سال1397مورد تصویب  ترازنامه و حساب سود و زیان منتهی  شدند. ج- 
روزنامه کثیراالنتشار کرمان امروز جهت درج آگهی های شرکت انتخاب گردید. اداره کل ثبت 

اسناد و امالک استان کرمان اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری کرمان )688923(

شرکت  کارمانیا  آوران  مهر  اعتماد  پزشکی  تجهیزات  شرکت  تغییرات  آگهی 
سهامی خاص به شماره ثبت 1726 و شناسه ملی 10630175860 به استناد 
صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1398/06/11 الف-تعیین سمت مدیران : خانم 
نیره بنی اسدی با کد ملی 3110432536 به سمت رئیس هیئت مدیره خانم المیرا دهقان 
دولتی با کد ملی 3111436586 به سمت نایب رئیس هیئت مدیره آقای مهدی اعتمادی با 
کد ملی 2992293598 به سمت مدیر عامل و عضو هیئت مدیره ب-کلیه اسناد و اوراق بهادار 
و بانکی با امضای منفرد مدیرعامل و مهر شرکت و سایر اوراق عادی و اداری با امضای منفرد 
مدیرعامل و مهر شرکت معتبر می باشد. اداره کل ثبت اسناد و امالک استان کرمان مرجع ثبت 

شرکت ها و موسسات غیرتجاری بم )688922(

آگهی تغییرات شرکت پوالد نوین معدن پویا شرکت سهامی خاص به شماره 
ثبت 16399 و شناسه ملی 14008765212 به استناد صورتجلسه مجمع عمومی 
فوق العاده مورخ 1398/08/28 : - سرمایه شرکت از مبلغ 400.000.000 ریال 
منقسم به 400 سهم 1.000.000 ریالی به مبلغ 50.400.000.000 ریال منقسم به 50400 
سهم 1.000.000 ریالی بانام ازطریق صدور تعداد 50.000 سهم جدید از محل آورده نقدی 
( بشماره 1586/5  استان کرمان  بانک صادرات )مدیریت شعب  صاحبان سهام طی گواهی 
مورخ 1398/08/28 افزایش یافت در نتیجه ماده مربوطه اساسنامه به شرح ذیل اصالح گردید. 
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان کرمان اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری کرمان 

)688921(

ثبت  شماره  به  خاص  سهامی  شرکت  کرمان  آب  در  شرکت  تغییرات  آگهی 
مدیره  هیئت  صورتجلسه  استناد  به   10860552551 ملی  شناسه  و   3131
جانی  میسر  غالمرضا  آقای   : مدیران  سمت  الف-تعیین   1398/06/22 مورخ 
امیری  مهدی  آقای  مدیرعامل  و  مدیره  هیئت  رئیس  سمت  به   2991532017 کدملی  با 
با  نژاد  واعظی  نایب رئیس هیئت مدیره خانم فرخنده  به سمت  با کدملی 3031612493 
کدملی 2992316202 به سمت عضو اصلی هیئت مدیره آقای امیرپرویز مولوی به کد ملی 
3071112394 به سمت عضو اصلی هیئت مدیره آقای علی سلطانی با کد ملی 2991762381 
به سمت عضو اصلی هیئت مدیره ب-کلیه اسناد و مدارک و اوراق بهاء دار بانکی و تعهدآور و 
قراردادها و اوراق عادی و اداری با امضا مدیر عامل و رئیس هیات مدیره همراه با مهر شرکت 
معتبر میباشد. اداره کل ثبت اسناد و امالک استان کرمان اداره ثبت شرکت ها و موسسات 

غیرتجاری کرمان )688916(

شرکت  کارمانیا  آوران  مهر  اعتماد  پزشکی  تجهیزات  شرکت  تغییرات  آگهی 
سهامی خاص به شماره ثبت 1726 و شناسه ملی 10630175860 به استناد 
صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 1398/06/11 الف-اعضاء 
هیئت مدیره به قرار ذیل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند: د. خانم نیره بنی اسدی با 
کد ملی 3110432536 آقای مهدی اعتمادی با کد ملی 2992293598 خانم المیرا دهقان 
دولتی با کد ملی 3111436586 ب- خانم فرزانه اعتمادی با کد ملی 2991700874 بسمت 
بازرس اصلی و آقای مظفر اعتمادی با کد ملی 3111205843 بسمت بازرس علی البدل برای 
مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند. ج- روزنامه کثیراالنتشار کرمان امروز جهت درج آگهی 
های شرکت انتخاب گردید. اداره کل ثبت اسناد و امالک استان کرمان مرجع ثبت شرکت ها 

و موسسات غیرتجاری بم )688912(

آگهی تغییرات شرکت مسکن مهر کارکنان صنعت چاپ کرمان شرکت تعاونی 
به شماره ثبت 8408 و شناسه ملی 10630143641 به استناد صورتجلسه هیئت 
مدیره مورخ 1397/11/11 منضم به نامه شماره 97/659 مورخ 97/12/6 اداره 
تعاون کار و رفاه اجتماعی استان کرمان تعیین سمت مدیران : آقای رضا کریمی کد ملی 
2991603747 به سمت رئیس هیئت مدیره آقای هادی ایرانمنش کدملی 2992567779 
به سمت نایب رئیس هیئت مدیره آقای مجتبی نیک نشان کدملی2991692006 به سمت 
منشی هیئت مدیره آقای مجتبی نیک نشان کدملی2991692006 به سمت مدیرعامل ب- 
کلیه قراردادها , اوراق مالی و اسناد تعهدآور بانکی و غیره )اعم از برات, سفته, چک( و سایراوراق 
مدیره  هیئت  اعضای  از  نفر  دو  ثابت  امضای  با  مدیره  هیئت  تصویب  از  پس  تعاونی  بهادار 
آقای رضا کریمی کدملی 2991603747 رئیس هیئت مدیره و آقای هادی ایرانمنش کدملی 
2992567779 نایب رئیس هیئت مدیره و آقای مجتبی نیک نشان کدملی 2991692006 
منشی هیئت مدیره و مدیرعامل و مهر تعاونی اعتبار دارد و کلیه مدارک عادی و مکاتبات با 
امضای مدیرعامل یا رئیس هیئت مدیره و مهرتعاونی قابل قبول و معتبر است. اداره کل ثبت 

اسناد و امالک استان کرمان اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری کرمان )688907(

شرکت  کارمانیا  آوران  مهر  اعتماد  پزشکی  تجهیزات  شرکت  تغییرات  آگهی 
سهامی خاص به شماره ثبت 1726 و شناسه ملی 10630175860 به استناد 
العاده مورخ 1398/06/12 مرکز اصلی شرکت  صورتجلسه مجمع عمومی فوق 
از بم به استان کرمان شهر کرمان، محله شهرک شهید باهنر ، خیابان بحر العلوم ، خیابان 
رزمندگان ، پالک 0 ، مجتمع مهدی ، طبقه دوم کدپستی 7618769366 انتقال یافت و ماده 
مربوطه در اساسنامه اصالح گردید. اداره کل ثبت اسناد و امالک استان کرمان مرجع ثبت 

شرکت ها و موسسات غیرتجاری بم )688904(

آگهی تغییرات شرکت مسکن مهر کارکنان صنعت چاپ کرمان شرکت تعاونی 
صورتجلسه  استناد  به   10630143641 ملی  شناسه  و   8408 ثبت  شماره  به 
مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 1397/11/11 منضم به نامه شماره 
97/659 مورخ 97/12/6 اداره تعاون کار و رفاه اجتماعی شهرستان کرمان - اعضاء 
هیئت مدیره به قرار ذیل برای مدت 2 سال انتخاب گردیدند: آقای هادی ایرانمنش کدملی 
2992567779 -آقای مجتبی نیک نشان کدملی 2991692006 -آقای رضا کریمی کدملی 
2991603747 بعنوان اعضاء اصلی و آقای مجید قادری باغینی به شماره ملی 2992546232 
البدل  علی  اعضاء  به سمت  ملی 2992117323  کد  شماره  به  آبادی  زنگی  احمد  آقای  و 
ب- آقای محسن الهوتی به شماره ملی 2992123196 به عنوان بازرس اصلی و خانم فاطمه 
نعمتی به شماره ملی 2992919357 به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب 
گردیدند. اداره کل ثبت اسناد و امالک استان کرمان اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری 

کرمان )688902(

 آگهی ابالغ اوراق مالیاتی
قانون مالیاتهای مستقیم بدین وسیله اوراق مالیاتی ذیل ابالغ می گردد. بدیهی  208مودیان محترم مالیاتی مشروحه ذیل : دراجرای ماده 

چنانچه نسبت به مندرجات برگ ابالغی به شرح ذیل  7تا  1ردیف  انمودیقانون  مالیاتهای مستقیم ،  238است حسب مقررات ماده 
اداره کل امور  –خیابان قدس  –د ظرف بیست روز از تاریخ درج در آگهی اعتراض کتبی خود را  به آدرس کرمان نمعترض می باش

در  راس ساعت و تاریخ مقرر باید 8د و مودی ردیف نتسلیم نمای  31224392شماره تماس  -1806اداره امور مالیاتی –مالیاتی استان
هیاتهای حل  -استان  امور مالیاتی کل اداره – قدس خیابان - ن کرما در محل جلسه هیات حل اختالف مالیاتی  که به همین منظور

 .تشکیل می گردد حضور به هم رسانداختالف مالیاتی 

سال  شماره ملی کالسه فعالیت نام و نام خانوادگی ردیف
 عملکرد

 مالیات )ریال( برگ ابالغی

 مبنی بدوی هیات رای 92 2992918520 378 سایر آبادی علی پارسای محسن 1
 برتاییدمالیات

889536990 

 مبنی بدوی هیات رای 92 9180730104 317 پسته نورزهی خان جالت 2
 برتاییدمالیات

64196000 

 مبنی بدوی هیات رای 94 9180730104 317 پسته نورزهی خان جالت 3
 برتاییدمالیات

7290200 

 مبنی بدوی هیات رای 92 2980057630 3163 آهن زاده دایی مهسا 4
 برتاییدمالیات

65344740 

 مبنی بدوی هیات رای 93 2980057630 3163 آهن زاده دایی مهسا 5
 برتاییدمالیات

852458430 

 مبنی بدوی هیات رای 94 2980057630 3163 آهن زاده دایی مهسا 6
 برتاییدمالیات

751750900 

 مبنی بدوی هیات رای 92 9180640001 354 پسته زهی امام شیرآقا 7
 برتاییدمالیات

5855840 

 و بساز پور مهدی مجتبی 8
 بفروش

 حل هیات به دعوت برگ 92 2980053341 372
 مالیاتی اختالف

 25/10/98مورخه 9ساعت

217474570 

 

 کل امور مالیاتی استان کرمانروابط عمومی اداره 

_تاریخ_  
_شماره_  
_پیوست_  



ششیکشنبه 1 دی ماه 25/1398 ربیع الثانی 1441/ 22 دسامبر 2019/سال بیست و چهارم شماره 3122
ایران و جهان

پدر مقتول با یک صلوات 

از خوِن فرزندش گذشت

ماموران   ۸۹ سال  مهر  ششم  شب  نیمه  نوشت:  خراسان  روزنامه 
مشهد   ۴۱ رسالت  خیابان  اهالی  تلفنی  تماس  طریق  از  انتظامی 
در جریان نزاعی خونبار قرار گرفتند که بررسی های مقدماتی نشان 
می داد: چند جوان ناشناس در حالی که چوب و چاقو و قمه در دست 
داشتند به منزل زنی به نام »خورشید« هجوم برده اند و جوان ۲۴ 

ساله ای به نام »حمید« را به شدت مجروح کرده اند؛
بنابراین گزارش، با انتقال پیکر خون آلود جوان مجروح به بیمارستان 
شهید هاشمی نژاد مشهد و با حضور نیرو های کالنتری رسالت در 
محل حادثه، تحقیقات در این باره ادامه یافت، اما چند ساعت بعد، 
خبر مرگ این جوان در بی سیم های پلیس پیچید و این گونه پرونده 

نزاع دسته جمعی، رنگ جنایت گرفت.
 دقایقی بعد با گزارش این ماجرای وحشتناک به قاضی ویژه قتل عمد 
در زمان حادثه، بالفاصله »قاضی علی اکبر صفائیان« عازم بیمارستان 
شد و به تحقیق در این باره پرداخت. بررسی های میدانی مقام قضایی 
بیانگر آن بود که جوان ۲۴ ساله به دلیل برخی اختالفات قبلی مورد 
)حمید  مقتول  با  قبل  مدتی  از  که  است  گرفته  قرار  افرادی  هجوم 
وی  تعقیب  با  نیز  حادثه  مهاجمان شب  داشتند.  درگیری  گوهری( 
به طور  که  بودند  یافته  اطمینان  منزل »خورشید«  در  از حضورش 
با  را  و جوان ۲۴ ساله  وارد منزل شدند  و دسته جمعی  غافلگیرانه 

ضربات تیغه های هولناک چاقو و قمه به قتل رساندند.
با به دست آمدن سرنخ های مهمی از این  این گزارش حاکی است: 
جنایت، دامنه تحقیقات قاضی صفائیان به رسالت ۴۱ کشید و همه 
مهاجمان طی چند ساعت بررسی های شبانه مقام قضایی شناسایی 
شدند، اما همه آن ها فراری بودند تا این که با صدور دستورات ویژه ای 
از سوی مقام قضایی، کارآگاهان اداره جنایی پلیس آگاهی خراسان 
رضوی وارد عمل شدند و در اسفند سال ۸۹، سه تن از متهمان فراری 
این پرونده جنایی را در چند عملیات هماهنگ دستگیر کردند و به 

پنجه عدالت سپردند.
در حالی که پزشکی قانونی پس از معاینه جسد مقتول، علت مرگ 
اعالم  بدن  حیاتی  عناصر  به  برنده  و  تیز  نوک  اصابت جسم  را  وی 
کرده بود، یکی از متهمان این پرونده به نام »عباس« مورد ظن قوی 
قاضی ویژه قتل عمد قرار گرفت و دستور بررسی های تخصصی برای 
نقش وی در ارتکاب جنایت را صادر کرد، اما این مرد ۴۰ ساله )در 
زمان حادثه( ضمن اقرار به حضور در محل وقوع قتل، ارتکاب جنایت 
را نپذیرفت و مدعی شد که من و دوستانم برای آشتی با »حمید« 

)مقتول( به آن منزل رفته بودیم!
بنابر گزارش، این در حالی بود که همه مدارک و شواهد مستند از 
نقش اصلی »عباس-خ« در قتل »حمید« حکایت داشت. با این حال، 
تحقیقات میدانی قاضی صفائیان از شاهدان عینی و افرادی که در 
ضربه  که  می داد  نشان  نیز  داشتند  حضور  مرگبار  درگیری  صحنه 

کشنده را »عباس« بر پیکر جوان ۲۴ ساله فرود آورده است.
پس از بازجویی های تخصصی و جمع آوری اسناد و مدارک موجود، 
پرونده های  ویژه  زبده  قاضی  حضور  در  هم  جنایت  صحنه  بازسازی 
جنایی در زمان حادثه، انجام شد و این پرونده با صدور کیفرخواست 
در دادسرای عمومی و انقالب مشهد، در شعبه پنجم دادگاه کیفری 

یک خراسان رضوی مورد رسیدگی قرار گرفت.
با حضور وکالی مدافع و  برگزاری چند جلسه  از  قضات دادگاه پس 
»عباس-خ«  که  پرداختند  متهمان  محاکمه  به  حالی  در  دم  اولیای 
این که در  تا  انکار می کرد  قتل  ماجرای  را در  همچنان نقش خود 
بدین  و  کرد  را صادر  قسامه  مراسم  برگزاری  دادگاه مجوز  سال ۹۶، 
ترتیب شاهدان عینی در جلسه دادگاه و با تشریفات قانونی، قسم 
یاد کردند که ضربه مرگبار را »عباس-خ« بر پیکر »حمید گوهری« 
فرود آورده است. بنابر گزارش اختصاصی خراسان، این گونه بود که 
و  پرونده  محتویات  موجود،  مستندات  و  مدارک  به  توجه  با  دادگاه 
و  داد  متهم  نفس  قصاص  به  رای  قسامه  مراسم  برگزاری  همچنین 

جرم او را محرز دانست.
با این حال، رای صادر شده از سوی شعبه پنجم دادگاه کیفری یک 
خراسان رضوی مورد اعتراض متهم قرار گرفت و برای بررسی دقیق تر 
باتجربه  قضات  اما  شد،  ارجاع  کشور  عالی  دیوان  هفدهم  شعبه  به 
دادگاه درباره  رای  پرونده،  از مطالعه محتویات  نیز پس  عالی  دیوان 
قصاص متهم را تایید کردند و بدین ترتیب این پرونده جنایی برای 
اجرای حکم به معاونت اجرای احکام دادسرای عمومی و انقالب مشهد 

ارسال شد.
ماجرا  این  از  سال   ۱۰ حدود  که  حالی  در  است،  حاکی  ها  گزارش 
می گذشت تالش های خانواده قاتل برای گرفتن رضایت از اولیای دم 
به نتیجه نرسید تا این که مقدمات اجرای حکم فراهم شد بنابراین 
بود بیش  »عباس-خ« در حالی پای چوبه دار رفت که حاضر شده 
از یک میلیارد تومان برای اعالم گذشت اولیای دم بپردازد، ولی پدر 

مقتول حاضر به گذشت نشد.
در همین حال بزرگان محله، بستگان قاتل و معتمدان شهر از پدر 
مقتول درخواست رضایت داشتند تا این که ناگهان پدر مقتول همه 
آن ها را به یک مهمانی بزرگ دعوت کرد و با بیان این که خون پسرم 
را به پول نمی فروشم و فقط از قاتل به پاس خون شهدا و رضایت 
خاطر امام حسین )ع( و امام رضا )ع( می گذرم از آنان خواست با یک 
صلوات اعالم گذشت او را تایید کنند. این در حالی بود که قاتل در 
پای چوبه دار با شنیدن این ماجرا، ناباورانه دچار شوک شد و سر بر 

سجده نهاد!
حضور  در  گذشت  اعالم  جلسه  صورت  تنظیم  با  ها،  گزارش  بنابر 
قاضی زرگر )قاضی باتجربه اجرای احکام دادسرای عمومی و انقالب 
جنبه  درباره  نهایی  گیری  تصمیم  برای  جنایی  پرونده  این  مشهد( 
عمومی جرم به شعبه پنجم دادگاه کیفری یک خراسان رضوی ارسال 
شد. طبق قانون دادگاه باید متهم را از جنبه عمومی جرم به تحمل 

۳ تا ۱۰ سال زندان محکوم کند.

دستور ویژه رهبری به روحانی درباره سیِل اهواز
وزیر کشور با اشاره به آخرین وضعیت سیل در اهواز 
داده شد  انقالب  رهبر  به  این  از  پیش   گفت: گزارشی 
این مشکل  رفع  برای  رئیس جمهوری  به  نیز  ایشان  و 
این  برای  رئیس جمهوری  و  دولت  تا  دادند  دستوراتی 

موضوع اعتباری لحاظ کند.
در  بجنورد  به  ورود  بدو  در  فضلی  رحمانی  عبدالرضا 
بحران  وضعیت  آخرین  به  اشاره  با  خبرنگاران  جمع 
مشکل  کرد:  اظهار  اهواز  شهر  در  آبگرفتگی  و  سیل 

که  است  فاضالب  اطرافش،  شهرهای  و  اهواز  اصلی 
نیز  قبل  سیل  در  و  ندارد  مناسبی  زیرساخت های 

تذکرات الزم به مدیران داده  شده بود.
شد  داده  رهبری  به  این  از  پیش   گزارشی  افزود:  وی 
مشکل  این  رفع  برای  رئیس جمهور  به  نیز  ایشان  و 
این  برای  رئیس جمهور  و  دولت  تا  دادند  دستوراتی 

موضوع اعتباری لحاظ کند.
سازمان  رئیس  به  رئیس جمهور  داد:  ادامه  کشور  وزیر 

برنامه  و بودجه در راستای تخصیص بودجه دستور داده 
است تا درون بودجه ۹۹ یا خارج از آن، اعتباری برای 

رفع مشکل مردم اهواز در نظر گرفته شود.
رحمانی فضلی خاطرنشان کرد: مشکل خاصی االن در 
اهواز نیست و امکانات و وسایل برای مردم ارسال شده و 
بر اساس گزارش از این منطقه، مشکل کم شده است؛ 
اما باید شهرداری و آب و فاضالب برای رفع این مشکل 

اقدام کنند.

این  فاضالب  زیرساخت های  تغییر  بر  تأکید  با  وی 
تا  نیروست  وزارت  اقدام  این  اصلی  شهر گفت: متولی 
کار اصلی تغییر زیرساخت فاضالب را انجام دهد. وزیر 
کشور در بخش دیگری از سخنانش، برگزاری رقابت ها 
و  خوب  ظرفیت  را  شمالی  خراسان  در  مسابقات  و 
خراسان  گفت:  و  کرد  توصیف  استان  برای  مؤثری 
رفع  سیل،  بازسازی  عمرانی،  حوزه های  در  شمالی 

مشکالت و موانع تولید خوب عمل کرده است.

خبر

رئیس سازمان بهزیستی کشور با اشاره به وجود 
بدسرپرست  و  سرپرست  بی  کودک  هزار   ۲۶
در  ما  کودک  هزار   ۱۶ گفت:  کشور،  سطح  در 
در  کودک  هزار   ۱۰ و  جایگزین  خانواده های 
خانواده  شبه  مرکز   ۶۵۰ از  بیش  و  شیرخوارگاه 

نگهداری می شوند.
رسمی  افتتاح  آیین  در  دانا  قبادی  وحید   
کودک  هزار   ۲۶ اینکه  بیان  با  شبیر  شیرخوارگاه 
بی سرپرست و بدسرپرست داریم که ۱۶ هزار نفر 
آنها در خانواده های جایگزین هستند، گفت: ماهانه 
جایگزین  خانواده های  به  دولت  توسط  مبالغی 
سال  اردیبهشت  از  که  می شود  داده  تخصیص 

جاری روی کارت بانکی شان شارژ می شود.
وی افزود: ۱۰ هزار نفر دیگر نیز در ۳۴ شیرخوارگاه 
نگهداری  خانواده  شبه  مرکز   ۶۵۰ از  بیش  و 
می شوند. دولت از طریق بهزیستی ماهانه مبالغی 
شبه  قالب  در  که  خیریه هایی  به  یارانه  عنوان  به 

خانواده فعالیت می کنند پرداخت می کند.
رئیس سازمان بهزیستی کشور با بیان اینکه بیش 
از ۹۳ درصد فعالیت های بهزیستی توسط خیریه 

اظهار  انجام است،  ها و بخش غیردولتی در حال 
کرد: معتقدیم هرچقدر فضا برای مشارکت خیرین 

بازتر باشد کار بهتر و مناسب تر انجام خواهد شد.
قبادی دانا افزود: شیرخوارگاه شبیر در سال ۱۳۳۲ 
توسط مرحوم شبیر پایه گذاری شد و قدیمی ترین 
فرسوده  ساختمان  این  است.  کشور  شیرخوارگاه 
شبیر،  شد.  انجام  آن  زنی  کلنگ   ۹۴ سال  و  بود 
نمونه موفق از کار خیرجمعی است و بیش از ۳۵۰ 
و  نقدی  کمک  شرکت ها  و  کرده اند  کمک  خّیر 
غیرنقدی کرده و خیرانی بدون ذکر نام در ساخت 

شبیر مشارکت داشته اند.
وی ادامه داد: یک هفته است که کودکان در مرکز 
بزرگترین  و  مجهزترین  شبیر،  شده اند.  مستقر 
و  گرمایش  لحاظ  به  است.  کشور  شیرخوارگاه 
استانداردهای  و  دارد  مناسبی  سیستم  سرمایش 
مورد نیاز در آن رعایت شده است. امیدوارم افتتاح 
برای  شروعی  شبیر  شیرخوارگاه  جدید  ساختمان 
فعالیت سیستماتیک جامعه خیرین و ورود آنها به 
سایر فعالیت های بهزیستی از جمله استانداردسازی 
مسکن  نهضت  کشور،  سطح  شیرخوارگاه های 

سازی برای خانوار دارای معلول و اشتغال جامعه 
تحت پوشش ما باشد.

شبه  مراکز  افزایش  ما  هدف  که  کرد  تاکید  وی 
حضور  بلکه  نیست  شیرخوارگاه ها  و  خانواده 

کودکان بی سرپرست در خانواده هاست.
از  بیش  بهزیستی کشور،  سازمان  رئیس  گفته  به 
۱۹ میلیارد تومان هزینه احداث شیرخوارگاه شبیر 

شده است.

پولدارش  ناپدری  خانه  از  سرقت  برای  جوان  پسر 
کرد.  اجیر  را  نوچه اش  دو  و  دار  سابقه  شرور  یک 
پیرمرد  خانه  از  سرقت  در  وقتی  آدمکش  دزدان 

پولدار ناکام ماندند وی را کشتند و گریختند.
از  پرونده  این  به  نوشت: رسیدگی  روزنامه خراسان 
شامگاه ۲۱ بهمن سال ۹۷ به دنبال کشته شدن یک 
مرد ۶۸ ساله به نام احمد در خانه اش در بولوار دریا 
در دستور کار مأموران کالنتری ۱۳۴ شهرک غرب 
قرار گرفت. ماموران به خانه این مرد رفتند و با جسد 
وی روبه رو شدند که شواهد نشان می داد با پیچیده 

شدن لباس به دور سر و صورتش خفه شده است.
قوت  را  سرقت  فرضیه  خانه  ریختگی های  هم  به 
بخشید و ماموران دریافتند احتماال عامل جنایت 
ماموران گفت: سال  به  احمد  پسر  آشناست.  یک 
۷۸ مادرم فوت شد و پدرم ازدواج کرد، اما نامادری 
ام هم چند سال بعد به خاطر بیماری فوت شد. 
به همین دلیل پدرم برای سومین بار با زنی جوان 
کامبیز  نام  به  پسر خردسال  یک  که  کرد  ازدواج 
نام  اموالش را به  داشت. پدرم همان سال ها همه 
من سند زد. پس از چند سال وقتی کامبیز بزرگ 
شد از این موضوع ناراحت بود. او چند بار با پدرم 

سر این موضوع بحث کرده بود.
وی ادامه داد: چند ساعت قبل کامبیز با من تماس 
گرفت و گفت هر چه با پدرم تماس گرفته کسی 
حرف های  شنیدن  از  که  من  است.  نداده  پاسخ 
کامبیز نگران شده بودم به خانه پدرم رفتم و پس 

از شکستن در با جسد او روبه رو شدم.
بازداشت پسرخوانده

عنوان  به  کامبیز  جوان،  پسر  اظهارات  دنبال  به 
نخستین مظنون، ردیابی و بازداشت شد.

مرگ  از  اطالع  بی  را  داشت خودش  که سعی  وی 
پدرخوانده اش نشان دهد، گفت: روز جمعه بود و من 
همراه همسر و دو فرزند خردسالم به خانه ناپدری 
خداحافظی  ناهار  خوردن  از  پس  ما  بودم.  رفته  ام 
برگشتیم. عصر من  به خانه مان در کرج  و  کردیم 
با ناپدری ام تماس گرفتم، اما او پاسخ نداد. من که 
نگران او شده بودم ماجرا را به برادر ناتنی ام گفتم. 
در حالی که تناقض گویی های وی شک پلیس را دو 
نفر برای  چندان کرده بود، وی به اجیر کردن سه 

سرقت از خانه ناپدری اش اعتراف کرد.
نقشه شوم

پول  داشتم.  مالی  مشکل  بود  مدتی  گفت:  وی 

نزول گرفته بودم و نمی توانستم آن را پس بدهم. 
هربار  او  اما  خواستم،  پول  ام  ناپدری  از  بار  چند 
بهانه ای می آورد. به همین دلیل با مرد جوانی به 
نام عادل که سابقه دار بود مالقات کردم. او چند 
ماه پیش از زندان آزاد شده بود. او که سابقه سرقت 
از خانه هایی را در تبریز و اصفهان در پرونده اش 
دوستانش  از  نفر  دو  همراه  گفت،  من  به  داشت 
ام  پدرم خوانده  خانه  به  امیر  و  فرهاد  نام های  به 

می روند و از آن جا سرقت می کنند.
آن  نقشه شوم خود گفت:  اجرای  تشریح  وی در 
ناپدری  خانه  به  فرزندانم  و  همسر  همراه  به  روز 
ام رفتیم. هنگام بازگشت به رستوران رفتم و دو 
و  دادم  عادل  به  را  غذا ها  من  گرفتم.  غذا  پرس 
طبق نقشه عادل و دو نفر از دوستانش مقابل خانه 
را زدند و گفتند که  ام رفتند و زنگ در  ناپدری 
برایش نذری آورده اند. وقتی ناپدری ام در را باز 
کرد، آن ها وارد خانه شدند. قرار بود فقط از آن جا 
ناپدری  نمی دانم چطور شد که  اما  سرقت کنند، 

ام را کشتند.
تشریح قتل

اعتراف های پسر جوان، علی که شروری سابقه  با 

دار بود، بازداشت شد و قتل را گردن گرفت. وی 
گفت: من به همراه فرهاد و امیر به چندین خانه 
دستبرد زده بودیم. وقتی کامبیز پیشنهاد سرقت 
آن  به  ما  پذیرفتیم.  داد،  را  اش  ناپدری  خانه  از 
کلید  و  کرد  مقاومت  او  ناپدری  اما  رفتیم،  جا 

گاوصندوق را به ما نداد.
امیر  و  فرهاد  و  کرد  فریاد  و  داد  به  شروع  او 
او  دهان  دور  را  لباس هایی  بودند،  ترسیده  که 
کنم.  آرام  را  او  تا  خواستند  من  از  و  پیچیدند 
باعث  که  کوبیدم  به سرش  من هم چند مشت 

مرگ او شد.
نیز  وی  همدست  دو  شرور  این  اعتراف های  با 
بازداشت شدند و جرمشان را گردن گرفتند. بدین 
ترتیب، برای عادل به اتهام قتل و سرقت، برای 
فرهاد و امیر به اتهام معاونت در قتل و مشارکت 
در  معاونت  اتهام  به  کامبیز  برای  و  سرقت  در 
برای  شان  وپرونده  صادر  کیفرخواست  سرقت 
رسیدگی به شعبه دوم دادگاه کیفری یک استان 
تهران فرستاده شد. قرار است آن ها به زودی از 
خود دفاع کنند. این درحالی است که اولیای دم 

برای متهمان اشد مجازات را خواسته اند.

وجود ۲۶هزار کودک بی سرپرست در کشور

نقشه شوم سرقت از پدر خوانده به جنایت کشید

کاهش میزان مرگ و میر بیماران سرطانی در ایران
اکبری، مشاور عالی وزیر بهداشت  محمد اسماعیل 
در حاشیه برگزاری کنگره سالیانه انجمن رادیوتراپی 
انکولوژی ایران بیان کرد: درمان سرطان در ایران در 
و  می شود  انجام  کیفیتی  با  و  مطلوب  بسیار  شرایط 

قابل مقایسه با دنیا هستیم.
گذشته  دهه  یک  که طی  مطالعه ای  به  اشاره  با  وی 
کشور  در  به سرطان  مبتال  بیمار  هزار   ۸۴۰ روی  بر 
انجام شده است، ادامه داد: مطالعات ما نشان می دهد 
در ظرف یک دهه گذشته میزان مرگ و میر بیماران 

مبتال به سرطان در ایران، کاهش یافته است.

اکبری با عنوان این مطلب که در بعضی از سرطان ها 
در  گفت:  است،  بوده  خوبی  درمانی  پیشرفت های 
بعضی از سرطان ها، نیاز داریم کار بیشتری انجام شود.

مشاور عالی وزیر بهداشت اولویت وزارت بهداشت در 
بیماران  مناسب  تشخیص  را  سرطان  درمان  زمینه 
تیروئید،  و  پستان  سرطان های  در  افزود:  و  دانست 
خوب کار کرده ایم و در سرطان های دستگاه گوارش، 
نوع  این  شیوع  میزان  زیرا  کنیم،  کار  بیشتر  باید 

سرطان ها در حال افزایش است.
اینکه وضعیت کشور در زمینه متخصص  با بیان  وی 

کشور   ۲۲ بین  در  داد:  ادامه  است،  خوب  انکولوژی 
توزیع  برای  کشورها  بهترین  از  ایران  منطقه، 

متخصصان انکولوژی است.
در  سرطان ها  غربالگری  موضوع  به  اشاره  با  اکبری 
طور  این  و  است  تعارفات  غربالگری  گفت:  کشور، 
نیست که بتوان برای همه سرطان ها غربالگری انجام 

داد.
دنیا  رویکرد  اینکه  درباره  بهداشت  وزیر  عالی  مشاور 
سویی  و  سمت  چه  به  سرطان ها  درمان  زمینه  در 
پیش رفته است، افزود: اختالف ما با دنیا فقط در دیر 

مراجعه کردن مردم برای درمان است.
درمانی،  عوارض شیمی  و  در خصوص مشکالت  وی 
گفت: در دنیا هم کسی شیمی درمانی را دوست ندارد 
و به عنوان یک درمان کم سود از آن نام برده می شود.
غیر  بد  کار  یک  درمانی،  شیمی  شد:  متذکر  اکبری 
اجرای آن هستیم و حق  به  علمی است که محکوم 

نداریم آن را کنار بگذاریم، چراکه کمک می کند.
مشاور عالی وزیر بهداشت گفت: به عنوان یک طبیب، 
اما  خریم،  می  جان  به  را  درمانی  شیمی  عوارض 

نمی توانیم آن را کنار بگذاریم
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برد مقتدرانه سیرجان
 و رفسنجان در لیگ دسته اول 

بسکتبال کشور
تیم های نظم آوران سیرجان و مس رفسنجان در هفته پنجم مسابقات 

لیگ دسته اول بسکتبال کشور از سد حریفان خود گذشتند.
باشگاه های  اول بسکتبال  در چارچوب رقابت های هفته پنجم لیگ دسته 
کشور، تیم نظم آوران سیرجان در سالن ورزشی گل گهر میزبان تیم خانه 

بسکتبال جهرم بود.
 این دیدار با نتیجه ۸۴ بر ۶۷ به نفع تیم نظم آوران سیرجان پایان یافت.

در دیگر این دیدارها، مس رفسنجان در خانه به مصاف رعد پدافند فسا رفت 
که این دیدار علی رغم ناداوری ها و سوت های اشتباه، با نتیجه ی ۸۲ - ۷۳ به 

نفع مس رفسنجان پایان یافت.

 کرمان قهرمان مسابقات 
کشتی نونهاالن استان شد

مسابقات لیگ کشتی نونهاالن استان کرمان در خانه کشتی با قهرمانی 
کرمانی ها پایان یافت.

دور نهایی مسابقات لیگ کشتی نونهاالن استان کرمان با حضور ۱۲ تیم 
در خانه کشتی کرمان برگزار شد.

تیم های  و  ایستاد  نخست  سکوی  بر  کرمان  ها،  رقابت  این  پایان  در 
رفسنجان و شهربابک به ترتیب در جایگاه های دوم و سوم قرار گرفتند.

 باشگاه عدالت بر سکوی

 نخست مسابقات انتخابی

 تیم نینجا رنجر کرمان ایستاد
مسابقات انتخابی تیم نینجا رنجر شهرستان کرمان با قهرمانی باشگاه 

عدالت به کار خود خاتمه داد.
گفت:  کرمان  استان  رزمی  ورزش های  هیئت  رئیس  نایب  توسلی،  زهره 
شرکت   ۷۸ با حضور  کرمان  شهرستان  رنجر  نینجا  تیم  انتخابی  مسابقات 
کننده از ۵ باشگاه عدالت، پاس، فاطیما، مرحوم وزیری و سعادت در خانه 

رزمی کرمان برگزار شد.
بر  افزود: مهدیه جوشایی مسئولیت برگزاری و فاطمه خوزستانی نظارت  او 
رقابت ها را عهدار بودند. توسلی تصریح کرد: در پایان این رقابت ها، باشگاه 
عدالت به مقام نخست دست یافت و باشگاه پاس و فاطیما نیز دوم و سوم 
رنجر  نینجا  تیم  عضویت  به  رقابت ها  این  برتر  نفرات  کرد:  بیان  او  شدند. 

شهرستان کرمان در آمدند.

بدمینتون  لیگ  مسابقات  برگشت  دور  پایان  در 
استان کرمان، تیم های علوم پزشکی، ایرانمنش، زنده 

یادکریمی و رعد به دور نهایی راه پیدا کردند.
به گزارش خبرنگار گروه استان های باشگاه خبرنگاران 
بدمینتون  لیگ  مسابقات  دوره  نخستین   ، جوان  
آقایان استان کرمان با حضور ۱۲ تیم از سراسر استان، 

در دو گروه در تاالر بدمینتون کرمان برگزار شد.
کنسانتره  بردسیر،  فوالد  تیم های  نخست،  گروه  در 
بم،  پزشکی  علوم  نوربخش،  کرمان،  ایرانمنش  زرند، 
دانشگاه آزاد استان کرمان و کنسانتره زرند با یکدیگر 

رقابت کردند.
 در گروه دوم نیز تیم های رعد کرمان، اردشیر همتی 
زرند،  سازی  کک  کرمان،  کریمی  یاد  زنده  کرمان، 

سرچشمه و آرواره ها زرند به مصاف هم رفتند.
علوم  تیم های  ها،  رقابت  این  برگشت  دور  پایان  در 
تیم های  و  نخست  گروه  از  ایرانمنش  و  بم  پزشکی 
زنده یاد کریمی و رعد از گروه دوم به عنوان تیم های 
برگزیده به دور بعدی مسابقات لیگ استان راه یافتند. 
برگزار  کرمان  در  اسفندماه  رقابت ها  این  بعدی  دور 

می شود.

صعود چهار تیم برتر به دور نهایی لیگ بدمینتون کرمان
خبر

تیم والیبال نشسته جیرفت در مسابقات 
بر  بلوچستان  و  سیستان  جانبه  چهار 

سکوی نخست رقابت ها ایستاد.
مجتبی منصوری، دبیر هیات ورزش های 
جیرفت  شهرستان  معلولین  و  جانبازان 
استان  گروه  خبرنگار  با  گو  و  گفت  در 
گفت:   ، جوان   خبرنگاران  باشگاه  های 

نشسته  والیبال  چهارجانبه  مسابقات 
خاطره ی  و  یاد  بزرگداشت  مناسبت  به 
شهدای امنیت وطن با حضور تیم هایی از 
استان سیستان و بلوچستان و شهرستان 
جیرفت به مدت ۲روز به میزبانی هیات 
استان  معلولین  و  جانبازان  ورزش های 
با  او  برگزار شد.   بلوچستان  و  سیستان 

اعالم اینکه تیم والیبال نشسته جیرفت 
به  بیشتر  آمادگی  و  هماهنگی  برای 
که  مسابقات کشوری  در  منظور شرکت 
قرار است دی ماه ۹۸ به میزبانی بوشهر 
برگزار شود، عازم این دوره از مسابقات شد، 
افزود: این تیم با ترکیب کاظم محمدی، 
شاهرخی،  اسماعیل  پالشی،  حسین 

علی  سبحانی،  حمید  سعیدی،  علی 
اکبر احمد یوسفی، صالح شریفی، عارف 
سعیدی و مصطفی لشکری به سرپرستی 
هادی  مربیگری  و  نیا  منصوری  مجتبی 

ابراهیمی در این رقابت ها حضور یافت.
منصوری تصریح کرد: در این مسابقات، 
قائم  جواهری  نشسته  والیبال  تیم 

با  نخست  بازی  در  توانست  جیرفت 
شکست  را  زابل  تیم  یک  بر   ۳ نتیجه 
موفق  نیز  بازی خود  دومین  در  و  دهد 
با نتیجه ۳ بر ۲ تیم زاهدان را در  شد 
پیش  از  گیر  نفس  و  دیدار سخت  یک 
رو بردارد و قهرمان این دوره از مسابقات 

شود.

فوتسال  برتر  لیگ  مس رفسنجان در هفته هفدهم 
سوم  رده ی  به  ساپیا  مقابل  پیروزی  با  کشور،  بانوان 

جدول رقابت ها صعود کرد.
بانوان  فوتسال  برتر  لیگ  هفدهم  هفته  چارچوب  در 
کشور، مس رفسنجان برابر سایپا ۴ بر صفر پیروز شد 
پیروزی مس  این  با  بگیرد،  را  اول  نیم فصل  انتقام  تا 
رفسنجان به رده سوم صعود کرد و سایپا به رده پنجم 

سقوط کرد.
نیز  استان  نماینده ی  دیگر  دختران کویر مس کرمان 
مقابل رهیاب گستر تهران به میدان رفت که این دیدار 
با نتیجه ی دو بر یک به نفع دختران کویر مس کرمان 

پایان یافت.
نتایج مسابقات هفته هفدهم لیگ برتر فوتسال بانوان 

به شرح زیر است:
مس رفسنجان ۴ – سایپا صفر

پارس آرا شیراز ۲ – شهروند ساری یک
هیات فوتبال خراسان رضوی ۷ – پویندگان فجر شیراز 

یک
نامی نو اصفهان ۱۳ – هیئت فوتبال شهرستان اصفهان 

صفر
دختران کویر مس کرمان ۲ – رهیاب گستر تهران یک

پاالیش نفت آبادان صفر – ملی حفاری ایران -۳

فوتبال  برتر  لیگ  رقابت های  دهم  هفته  در 
شهرداری  و  برد  بم  شهرداری  کشور،  بانوان 

سیرجان متوقف شد.
در مهمترین دیدار هفته دهم رقابت های لیگ 
برتر فوتبال بانوان کشور، تیم پاالیش گاز ایالم 

برابر شهرداری سیرجان به تساوی رسید.
برابر  نیز  کردستان  وچان  و  بم  شهرداری 
حریفان شان به پیروزی رسیدند و در رده های 

دوم و سوم قرار گرفتند.
سیرجان  شهرداری  اصفهان  سپاهان  جایگاه 
در  و  نکرد  تغییری  نیز  ایالم  گاز  پاالیش  و 

رده های سوم تا پنجم باقی ماندند.
نتایج مسابقات هفته دهم لیگ برتر فوتبال 

بانوان به شرح زیر است:
پارس جنوبی   – آذربایجان غربی ۲  همیاری 

بوشهر یک
هات فوتبال البرز یک – ملوان بندرانزلی ۲

سیرجان  شهرداری   – یک  ایالم  گاز  پاالیش 
یک

آذرخش زاگرس شیراز صفر – وچان کردستان 
۷شهرداری بم ۳ – فوالد مبارکه سپاهان یک
ذوب آهن اصفهان ۳ – آویسای خوزستان یک

مدیر عامل سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری کرمان از 
نجات دو بانوی گرفتار در کوه های صاحب الزمان کرمان خبرداد.

میرزایی  رضا  جوان،  خبرنگاران  باشگاه  های  استان  گروه  گزارش  به 
مدیرعامل سازمان آتش نشانی کرمان گفت: گزارشی از طریق تلفن  
۱۲۵ به ما اعالم شد که دو نفر از شهروندان که به قصد کوهنوردی به 
کوه های مسجد صاحب الزمان )عج( عزیمت کرده بودند دچار مشکل 

شده اند.
او افزود: این دو خانم که برای کوهنوردی به کوه های صاحب الزمان 
به  آشنایی  عدم  و  اصلی  مسیر  از  شدن  خارج  علت  به  بودند  رفته 

کوهنوردی  دریکی از مسیرهای کوه سردرگم شده بودند.
مدیر عامل سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی کرمان تصریح کرد: 

مسیر  ادامه  به  قادر  می شوند  متوجه  که  این  از  بعد  خانم  دو  این 
نیستند با اقدام درست با شماره ۱۲۵ سازمان آتش نشانی تماس گرفته 

و درخواست کمک کردند.
او با اشاره به اینکه تماس این دو خانم به موقع به پرسنل اعالم وچند 
تن از اعضای تیم امداد ونجات به محل حادثه اعزام شدند گفت: اکیپ 
امداد و نجات کوهستان سازمان آتش نشانی در کمال دقت و تخصص 
اقدام به نجات این دو بانو کرده و در کمال سالمت آن ها را به پایین 

کوه انتقال دادند .
میرزایی تاکید کرد: شهروندان باید در طی کوه پیمایی از مسیر اصلی 
خارج نشوند ضمنا همیشه به همراه یک آشنا با کوه نوردی اقدام به 

کوه نوردی کنند.

جیرفتی ها فاتح مسابقات چهارجانبه سیستان و بلوچستان شدند

انتقام فوتسالیست های رفسنجانی
 در هفته هفدهم لیگ برتر

یک تساوی و یک پیروزی حاصل کار نمایندگان 
فوتبال بانوان کرمان در لیگ برتر

نجات دو بانو درکوه های صاحب الزمان کرمان
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به قلم سعید 
قاسمی زاده

تئاتر »پنج و نیم صبح« ظاهرا اخبار و آمار چند سال اخیر 
را که افزایش مسمومیت های کودکان و حتی مسمومیت های 
منجر به مرگ آنها در رابطه با مصرف اتفاقی و اشتباهی قرص و 
شربت متادون را نشان می دهد، بهانه و دستمایه شکل گرفتن 
این درام اجتماعی و حتی نامگذاری آن قرار داده است. زبان و 
گفتار نمایشی به عنوان یک ویژگی بسیار پررنگ این نمایش 
با حجم زیاد ولی در  را  بر دیگر عناصر نمایش، خود  با غلبه 
بسیاری از موارد بدون کیفیت دراماتیک نشان می دهد. البته 
در چند سال اخیر این غلبه به صورت یکی از شاخصه های 

تئاتر کرمان به خصوص از نوع جشنواره ای آن در آمده است.
معلومی  و  مشخص  داستانی  ساختار   » صبح  نیم  و  پنج   «
تاروپود همین ساختار مطرح میکند.  را در  دارد و محتوایش 
ژرف ساختی نه چندان پیچیده اما دارای ظرافت های یک اثر 
نمایشی رئال که با توجه به محور اصلی متن )اعتیاد و قربانی 
شدن کودکان به خاطر این پدیده شوم( شاید بایستی این گونه 
باشد. محوری که بارها در تئاترهای این مرز و بوم به کار گرفته 
شده و نمونه بارز و محکم آن  را در»شب بیست و یکم« مرحوم 

»استاد محمد« خوانده و دیده ایم.
خانواده ای امروزی و چهار نفره که با حجم زیاد دیالوگ ، 
همواره شکلی از خانواده های شلوغ را در ذهن تداعی می کند. 
نبود همیشگی دختر  رغم  به  این خانواده کم جمعیت حتی 
خانواده و فقط با حضور عمه و پسر عموی کوچک و تنها چنان 
وضعیت شلوغ و درهمی را پیدا میکند که فرصت لحظه ای 
سکوت و اندیشیدن را به شخصیت ها و البته به مخاطب نمی 
دهد. )به نظر می آید این وضعیت پرحرفی و درهم ریختگی 
ریشه در فرهنگ خانوادگی قشری خاص دارد( بار عظیمی از 
این شلوغِی دیالوگی بر زبان مادر خانواده گذاشته شده است. 

متأسفانه بسیاری از این گفتگوها که ظاهراً با هدف تأکید بر 
این شلوغی و استمرار آن و ایجاد طنز آن هم از نوع رایج در 
فرهنگ و نتیجتاً تئاتر کرمان به کار گرفته شده جدای ازکمک 
به ساختار واقع گرایانه متن، باعث شده از اهمیت آنها کاسته 
شود و به خصوص در صحنه اول)خانه( که بخش عظیمی از 
متن را به خود اختصاص داده، کشدار و تکراری جلوه کند تا 
اتفاق و یا  فضاسازی و شخصیت پردازی این صحنه بی هیچ 
اثر بخشی خاصی و فقط به مدد لحظات یا دیالوگ های طنز 

سرپا بماند.
» پنج و نیم صبح « یک تراژدی اجتماعی است و این تراژدی 
پایان  به  هنوز  نمایش  که  نمایاند  می  مهمتر  وقتی  را  خود 
نرسیده است. در طول متن، داستان با روابط ساده ای شکل 
می گیرد و بی هیچ طرح معمایی جلو می رود اما به آرامی 
یک نگرانی و فروریزِی روابط که نقطه اوج آن را در صحنه آخِر 
برخورد پدر و مادر خانواده می بینیم، ایجاد می شود. در یک 
سوم پایانی دیگرانی را می بینیم که حضور ناگهانی و پررنگی 
دارند و در واقع صحنه پایانی در حضور آنها و بی نیاز به آنها 
و بی اثر در آنها اتفاق می افتد. اما از منظری دیگر متن، به 
خصوص در این صحنه خود را دارای ژرف ساختی تکان دهنده 
و قربانی ای پنهان نشان می دهد. دختری که اینجا حضور دارد 
با دختر خانواده که در هیچ جا حضور ندارد تطابقی پنهان را 
در ذهن مخاطب ایجاد می کند و قربانی دیگری را معرفی می 
کند که در جامعه امروزی و در حضور و حتی همکاری دیگران 
و جلوی چشم کودک )نوجوان و جوان آینده( به مسلخ هوا و 
هوس رفته است. از جمله تفاوت هایی که بین دو قربانی وجود 
فراگیر  اعتیاد است و خبرش  قربانی  اولی  این است که  دارد 
و عمومی می شود و دومی قربانی جامعه پرفریب و عاری از 

غیرت و... که خبرش زیر پوست شهر در جریان است.
تنیده شده  بافت  تفسیرهای  و  تأویل  نقد،  این  در  ترجیحاً 
متن نمایش و اخبار صدا و سیما در بین صحنه ها را که دارای 
گویاترین حرفهاست بدون ورود به آن به عهده مخاطب گذاشته 
می شود اما الزم است به استفاده از صدای عدم سیگنال شبکه 

ها که در لحظات پایانی بحث و دعوای دو صحنه به سوتی کر 
کننده تبدیل می شود، اشاره کرد که بمانند آژیری است که  
اتفاقی ناگوار در درون و پایان نمایش را خبر می دهد و البته به 

مثابه زنگ خطری برای همگان است.
مطالب مربوط به نمایشنامه و ساختار و محتوای متن را نمی 
توان همیشه دقیق و مطمئن بیان کرد. در واقع آنچه که باید 
گفت درباره آنچه که اجرا می شود باید باشد. علی صادقی که 
قباًل او را به عنوان بازیگر با بازیهای درخشان و جوایزش در 
و...( دیده  از آن سوی دنیا  پروانه ای  پر  بازیگری )رد  حیطه 
و  بینیم  می  کارگردان  و  نویسنده  کسوت  در  اینک  بودیم 
مشاهده می کنیم که در این حیطه هم در همین اولین گام، 
خود را قوی و دغدغه مند نشان می دهد. آنچه که در »پنج و 
نیم صبح« مشخص است تأثیرپذیری از فضای کارهای قبلی 
اجرای  آنها در  از  استفاده  او و  صادقی و تجربه های گذشته 

هرچه بهتر این کار است.
طراحی صحنه که به پنج صحنه؛ خانه، زیرزمین، تعمیرگاه، 
خانه عمه و خانه ای دیگر خالصه می شد به جز در فرشها از 
یکپارچگی واحدی برخوردار نیست چرا که خانه اول با کاغذ 
دیواری با رنگی مالیم و گلدانهایی بر طاقچه، نمایی آرام، زیبا 
و حتی عاشقانه را القا می کند اما فرشهای خانه از آنها فقط 
چهارچوبی باقی مانده و عاری از هر رنگ و نقش و نگار است. در 
کنار اینها صندلی یا مبلمانی با شکلی خاص) تلویزیون گونه( و 
سیاه رنگ نیز اضافه شده است. این طراحی که تعمدا در صحنه 
های دیگر نیز بکار رفته، در جایی مثل تعمیرگاه یا زیرزمین 
تعداد  همین  آید  می  نظر  به  اما  نیست  کار  کلیت  جوابگوی 
صحنه هم برای مفهومی که می خواهد عرضه کند کافی است.

به طور کلی بازی بازیگران قابل قبول است. بازی علی صادقی 
در صحنه اول با میمیک آرام و همچنین خونسردی و کندی 
که در لحن و نوع گفتارش که در بیرون آوردن جوراب از پایش 
و طلب کردن لیوانی آب به خوبی از خود نشان می دهد گهگاه 
در تقابل با بقیه به عنوان سرعت گیر لحظات این صحنه عمل 
می کند تا درک بهتری از وضعیت و شخصیت ها صورت بگیرد. 

بازی محمد رئیسی که در نقش یک تعمیرکار دارای زبان الکن 
جذاب، طناز و قابل توجه و تقدیر است و امیرحسین اشرف 
عسکری نیز در نقش پدر کودک با صدای رسای خود ضعفی 

هم اگر داشته، پوشانده است. 
خانم ها ضمن اینکه بازی روان و زیبایی را ارائه می کنند 
متأسفانه به خاطر فضا، شخصیت، گفتگو، برخورد و اکت های 
بنده  نظر  به  ایرانی  مادر  ای  کلیشه  های  شاخصه  و  تکراری 
عاری از هر نوع خالقیت و نوآوری می باشند که نهایتاً بازی 
سختشان در دو لحظه برخورد افشاگرانه مادر و خواهرشوهر و 

لحظه سیلی خوردن مادر صورت می گیرد.
و  اعتیاد  موضوع  با  ما  کودک؛ چون  بازیگر  با  رابطه  در  اما 
قربانیان آن در قالب یک درام اجتماعی رو به رو هستیم گریزی 
نیست از کاتارسیس و تأثیرگذاری که باید در مخاطب رخ بدهد 
و این تأثیر ابتدا باید از کانال احساس صورت بگیرد تا تأثیر 
تئاتر  رسالت  و  بگذارد  جا  به  را  خود  اندیشمندانه  و  منطقی 
بازیگر کودک  اگر  آید  نظر می  به  برسد.  انجام  به  و هنرمند 
با سن و سال کمتری انتخاب می شد و اگر جمالت شیرین 
زبانانه بیشتر از دیالوگ های مثبت بر زبانش جاری می شد و 
همچنین صحنه پردازی قبل از نوشیدن متادون با وسواس و 
ظرافت بیشتری کارگردانی می شد مطمئنا تأثیرگذاری و تلخی 
قربانی شدن کودک را دو چندان می کرد. در این راستا حتی 
فیکس شدن کودک درلحظه اتفاِق خطر نه تنها کمکی به اثر 
بخشی آن نکرده بلکه از آن کاسته و حتی جزئیات بعد از اتفاق 
نیز که توسط مادر و عمه کودک در صحنه پایانی بیان می 
شوند نیز کمکی به این اثربخشی نمی کند. به نظر می رسد این 
دیالوگها که در حالتی فیکس، بی روح و دکلماسیون گونه ادا 
می شوند جدای از روایت جزئیات واقعه از لحاظ ساختار متنی 
در تقابل با صحنه اول که در قالب پخش صدای مکالمه یک 

طرفه تلفنی اجرا می شود، صورت گرفته است.
با تمام تفاسیری که در رابطه با این دو صحنه ذکر شد اینجا 
اگر از منظر دوم )قربانی پنهان( به »پنج ونیم صبح« نگاه کنیم 
می بینیم که به عنوان یک اثر نمایشی اجتماعی دغدغه مند 
تا حدودی همه چیز قابل قبول و در جای خود گذاشته شده 
است و اینگونه حتی نام نمایش را نیز از فقط یک نام صرف و 
منفعل به یک نام ماندگار و مفهومی چالش برانگیز بدل می 

کند.
در مجموع »پنج و نیم صبح« به رغم ضعف های دراماتیک 
متن، اثری درخور توجه و قابل تحسین است که تمام تالش 
خود را به کار می گیرد تا در مسیر اشاره به کودکان قربانی 
اعتیاد، مردم قربانیان پنهان جامعه را نیز ببینند و این چنین 

تماشاگر عام و خاص خود را تا پایان اجرا راضی نگه دارد.

سرویس جامعه و سالمت کرمان امروز
  

آیا باید زندگی در زمانه فعلی را دوست داشته باشیم؟ 
آیا می توانیم با هجمه اخبار ناخوشایندی که هر روز با 
روان انسان بازی می کنند کنار بیاییم؟ آیا استرس ها، 
فشارهای زندگی در همه جوانب و دغدغه های کوچک 

و بزرگ که امان بشر را می برند قابل تحمل هستند؟
بحران های  از  اعم  بد  اخبار  که  روزگاری  در 
اقتصادی-اجتماعی، جنگ،  درگیری، تروریسم و... به 
روزمرگی های زندگی  آدم ها در هر کجای این دنیا که 
طی  »سرطان«  طوفان  خبر  می شوند،  سرریز  باشند 
سال های آینده یکی دیگر از آن پیشامدهایی ست که 
نگرانی را به جان بشر عصر حاضر می اندازد. وقتی از 
معنایی  دیگر  مرزبندی  می گوییم،  سرطان  سونامی 
ندارد، بلکه مفهومی در مقیاس جهانی است و اعدادی 
و  هر چند شدت  و  گرفته اند  نشانه  را  دنیا  همه  که 
ضعف آنها در کشورهای مختلف متفاوت می شود اما 
در امان ماندن تمام و کمال از این بیماری موهبتی 
کره  این  از  کجایی  هیچ  حال  شامل  هنوز  که  است 

خاکی نشده است.
سرطان قرار است طی ۱۰ سال آینده یک رشد ۶۹ 
درصدی را در سراسر جهان تجربه کند و این یعنی 
و  است  گالویز  بیماری  این  چالش  با  همچنان  دنیا 
باشد روزهای حتی سخت تری هم  قرار  شاید جهان 

در همین رابطه به خودش ببیند.
 ۶۹ جهان  آینده:  سال   ۱۰ در  سرطان  رشد 

درصد، ایران ۱۱۵ درصد
به  سرطان  جهانی،  بهداشت  سازمان  اعالم  به  بنا 
شناخته  جهان  در  میر  و  مرگ  عامل  دومین  عنوان 
حریرچی،   ایرج  آنچه  طبق  هم  ایران  در  می شود. 
قائم مقام وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی اعالم 
اتفاق  جهانی  مقیاس  در  آنچه  مانند  سرطان  کرده، 
می افتد، دومین عامل مرگ و میر محسوب می شود. 
حریرچی هفته گذشته در آیین افتتاح چهاردهمین 
علوم  دانشگاه  در  سینه  سرطان  بین المللی  کنگره 
پزشکی تهران گفت: »سرطان در ۱۰ سال آینده در 

دنیا ۶۹ درصد رشد  می کند.
در ایران هم در این مدت شاهد رشد ۱۱۵ درصدی 
این بیماری هستیم. به این معنی که سرطان در ایران 
طی این مدت زمانی ۲ برابر می شود.« بنا به گفته قائم 
مقام وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی افق ۱۰ 
ساله نشان دهنده رشد سرطان در ایران است اما باید با 
اقدامات مناسب رشد آن را کنترل کنیم و اگر بتوانیم 

سرطان های خطرناک را کاهش بدهیم.
سن  رفتن  باال  را  سرطان  افزایش  علت  حریرچی 

عنوان می کند و می گوید: »۱,۵ درصد از هزینه های 
ایران  در  می شود.  سرطان  صرف  دنیا  در  بیماری 
سرطان بیش از بیماری های قلبی و عروقی برای نظام 
کل  درصد   ۲ از  بیش  می کند.  ایجاد  هزینه  سالمت 

هزینه های کشور به سرطان اخصاص پیدا می کند.«
 ۵۰  ،۲۰۲۰ تا  سرطان   :۲۰۰۳ سال  پیش بینی 

درصد رشد می کند
۳ آوریل ۲۰۰۳ سازمان بهداشت جهانی در وب سایت 
رسمی خود اعالم کرد سرطان تا سال ۲۰۲۰ معادل ۵۰ 
درصد برابر ۱۵ میلیون نفر مبتال رشد می کند. این در 
حالی است که جدیدترین آمارها در سال ۲۰۱۸ نشان 
می دهند فقط در همین سال تعداد مبتالیان به سرطان 

در سطح جهانی به ۱۸,۱ میلیون نفر رسیده است.
با  این وصف عدد تخمینی حدود ۱۷ سال قبل  با 
آنچه امروز ثبت می شود، کمی متفاوت است و البته 
 ۱۵ حدودی  عدد  از  سرطان  بیشتر  رشد  از  نشان 
میلیون مبتال به ۱۸ میلیون نفر را دارد. گزارش جهانی 
سرطان در سال ۲۰۰۳ اطالعات مشخصی را ارائه کرد 
استعمال  از  جلوگیری  برای  اقدام  می داد  نشان  که 
دخانیات )سیگار(، رژیم غذایی و بیماری های عفونی 

می تواند از یک سوم سرطان ها پیشگیری کند. 
۱۰ میلیون نفر قربانی سرطان در سال ۲۰۱۸

سال ۲۰۱۸ بیماری سرطان بر اساس آنچه تخمین 
زده شده جان حدود ۱۰ میلیون نفر را گرفته است.  
ترسناکی  اعداد  شویم،  دقیق تر  آمارها  در  که  زمانی 
پیش روی ما قرار می گیرند. درحالی که تعداد افرادی 
که در سراسر دنیا به بیماری سرطان مبتال می شوند 
به سرعت در حال افزایش است، تنها در سال ۲۰۱۸، 
۱۸,۱ میلیون نفر به این بیماری  مبتال شده اند و از این 
تعداد ۹.۶ میلیون نفر جان خود را بر اثر یکی از انواع 

سرطان ها از دست داده اند.
نکته مهم اینجاست که در پایان قرن فعلی سرطان 
به عنوان دلیل شماره یک مرگ و میر در سراسر جهان 
شناخته می شود، هر چند در حال حاضر این بیماری 
دومین عامل مرگ و میر در دنیاست. بر اساس گزارش  
منتشرشده سال ۲۰۱۸ آژانس بین المللی تحقیق روی 
سرطان سازمان بهداشت جهانی این بیماری تنها عامل 

مانع افزایش سن امید به زندگی در جهان است.
توضیح  چطور  را  سرطان  بیماری  اعداد 

می دهند؟
به  کشور   ۱۸۵ از  اطالعات  جمع آوری  با  محققان 
قسمت هایی از بدن که سرطان در آنها شکل می گیرد، 
نگاه دقیق تری داشته اند و در همین راستا ۳۶ نوع از 

انواع این بیماری را بررسی جدی تری کرده اند.
زده اند  تخمین  محققان  اطالعات،  همین  اساس  بر 

از هر ۵ مرد یک نفر و از هر ۶ زن یک نفر در طول 
زندگی خود به بیماری سرطان مبتال می شوند. در عین 
حال همین پیش بینی ها حکایت از این دارد که از هر 
۸ مرد یک نفر و از هر ۱۱ زن یک نفر بر اثر بیماری 
سرطان جان خود را از دست می دهد.  تعداد مبتالیان 

به سرطان به دالیل متعددی در حال افزایش است. 
در گزارش های جهانی سرطان آمده است: جمعیت 
جهانی رو به رشد است که در این صورت معنایی که 
از دل این افزایش جمعیت بیرون می آید، ابتالی مردم 
باال  است. در عین حال  بیماری سرطان  به  بیشتری 
در  دیگری  تامل  قابل  نکته  نیز  جمعیت  سن  رفتن 
همین زمینه محسوب می شود چرا که ریسک ابتال به 

بیماری سرطان با افزایش سن باال می رود.
هم  بدتر  سرطان  با  مرتبط  اعداد  راستا  همین  در 
می شوند چرا که تعداد مرگ و میر ناشی از سکته های 
مغزی و بیماری های قلبی و عروقی رو به کاهش است 
در نتیجه اعداد و ارقام ناشی از مرگ و میر سرطان 

بیش از پیش به چشم می آیند.
مردان بیش از زنان سرطان می گیرند

تقریبا  مردها  در  سرطان ها  انواع  همه  بروز  میزان 
است  حالی  در  این  است.  زنان  از  بیش  درصد   ۲۰
بیماری در مردان  این  از  ناشی  میر  و  آمار مرگ  که 
ثبت شده  از خانم ها  بیش  باز هم حدودا ۵۰ درصد 
است.  سرطان ریه در بین مردها به عنوان شایع ترین 
سرطانی که به آن مبتال می شوند، شناخته می شود. 
بر اساس آمار در سال ۲۰۱۸ مردان ۱۴,۵ درصد در 
مقایسه با عدد ۸.۴ درصد که متعلق به زنان است به 
سرطان ریه مبتال شدند. در حقیقت سرطان ریه علت 
اول مرگ در بین مردان محسوب می شود که پشت 
سر آن سرطان های پروستات، روده بزرگ،  کبد و معده 

قرار دارند.
در بین زنان اما سرطان سینه شایع ترین نوع سرطانی 
است که تشخیص داده می شود. در جدیدترین موارد 
هر  از  جهان  سطح  در  زنان  بین  سرطان  تشخیص 
چهار نفر یک نفر به سرطان سینه مبتال بوده است. 
در  سینه  سرطان  تحقیقات،  جدیدترین  در  واقع  در 
۱۵۴ از ۱۸۵ کشور، معمول ترین نوع سرطان بین زنان 

شناسایی شده است.
این در حالی است که سرطان سینه اگر زود و به موقع 
تشخیص داده شود، بیماری قابل کنترل و مدیریتی 
بر  پیش رو  دلیلی  عنوان  به  همچنان  هر چند  است، 
مرگ و میر بین زنان در جهان شناخته می شود که 
پشت سرش سرطان هایی همچون ریه، روده بزرگ و 
نگرانی های  عین حال  در  قرار می گیرند.  دهانه رحم 
زمینه سرطان های  زنان در  تجارب  درباره  فزاینده ای 

مختلف شکل گرفته است به این ترتیب که سرطان 
ریه دلیل اصلی مرگ و میر زنان در ۲۸ کشور بوده که 
باالترین میزان آن در مناطق آمریکای شمالی، شمال و 
غرب اروپا، چین، استرالیا و نیوزلند اتفاق افتاده است.

در واقع مجارستان باالترین میزان مرگ و میر زنان 
بر اثر سرطان ریه را به خود اختصاص داده است که 
در  دخانیات  استعمال  با  موارد  این  از  بسیاری  البته 
تحقیق  بین المللی  آژانس  محققان  بوده اند.   ارتباط 
ارقام  و  آمار  این  که  عقیده اند  این  بر  سرطان  روی 
نشان می دهد هنوز کارهای بسیار زیادی برای انجام 
دادن باقی مانده است تا صدای زنگ هشدار سرطان 
در سطح جهانی بلند شود و البته آنها بر این باورند که 

پیشگیری نقش کلیدی را در این زمینه ایفا می کند. 
جهان؛  مختلف  مناطق  در  سرطان  تفاوت 

آسیایی ها بیشترین قربانیان سرطان!
احتمال اینکه فردی به بیماری سرطان مبتال شود 
یا بر اثر این بیماری جان خود را از دست بدهد در 

مواردی به  منطقه زندگی او نیز بستگی دارد. 
در واقع نزدیک به نیمی از موارد سرطانی جدید 
با سرطان که  از مرگ های مرتبط  از نیمی  و بیش 
در سراسر جهان اتفاق می افتند به قاره آسیا مربوط 
از  درصد   ۶۰ موطن  که  جایی  یعنی  می شوند، 

جمعیت کل دنیاست.
البته موضوع فقط در آسیا خالصه نمی شود. آمریکا 
بیماری  درباره  جدی  مشکالت  حال  عین  در  هم 
قاره  این  سرطان دارد. ۲۱ درصد وقوع سرطان در 

به همراه ۱۴,۴ درصد مرگ ناشی از این بیماری آن 
هم در حالی که آمریکا صرفا ۱۳.۳ درصد از جمعیت 
جهان را تشکیل می دهد، آمار نگران کننده ای از این 
بیماری در این منطقه ارائه می دهد. در اروپا اما وقوع 
۲۳.۴ درصد سرطان همراه با ۲۰.۳ درصد مرگ بر 
قاره  این  که  می دهد  رخ  حالی  در  بیماری  این  اثر 
فقط ۹ درصد جمعیت جهان را به خود اختصاص 

داده است.
مورد  این  در  هم  خوبی  خبرهای  حال  این  با 
متعددی  تالش های  اینکه  جمله  از  دارد  وجود 
این  می شود.  انجام  بیماری  این  از  پیشگیری  برای 
تالش ها را می توان در کشورهایی مشاهده کرد که 
جوامعی با سطح آگاهی بسیار باالیی در این موارد 
دارند و البته در این جوامع قوانینی تعریف شده اند 
استعمال  از  دست  تا  می کنند  تشویق  را  مردم  که 
و  اروپای شمالی  مثال  عنوان  به  بکشند.  دخانیات 
آمریکای شمالی از جمله این مناطق هستند که بر 
به  رو  آنها  در  ریه  میزان سرطان  مشاهدات  اساس 

کاهش بوده است.
همچنین سرطان دهانه رحم در کشورهایی که در 
راه هماهنگی برای ارتقای سطح آگاهی درباره این 
بیماری تالشی انجام داده اند رو به کاهش بوده است. 
در عین حال آمار سرطان در کشورهایی که اقتصاد 
قدرتمندی دارند، متفاوت است. به این ترتیب تعداد 
سرطان هایی که بر اثر فقر و بیماری های عفونی شکل 

می گیرند در این کشورها رو به کاهش است.

دخانیات،  جهانی:  بهداشت  سازمان 
مهم ترین ریسک فاکتور سرطان هستند

عامل  دومین  عنوان  به  در حال حاضر  سرطان 
مرگ و میر آدم ها در مقیاس جهانی شناخته می شود 
اتفاق  که  مرگی   ۶ هر  از  دنیا  کل  در  به طوری که 
می افتد، یکی از آنها به دلیل سرطان است. این در 
از  حالی است که تقریبا ۷۰ درصد مرگ های ناشی 
بیماری سرطان در کشورهایی با سطح درآمد کم و 
متوسط واقع می شوند.  در عین حال حدود یک سوم 
مرگ های ناشی از سرطان به دلیل ۵ خطر موجود در 
خط مشی رفتاری و رژیم های غذایی اتفاق می افتند 
که عبارتند از؛ باال بودن شاخص توده بدنی، پایین 
بودن میزان مصرف میوه و سبزیجات، نبود فعالیت 
فیزیکی و کم تحرکی، استعمال دخانیات )توتون و 

تنباکو( و مصرف الکل.
که  برمی گردد  موضوع  این  به  اهمیت  قابل  نکته 
سرطان  به  ابتال  ریسک فاکتور  مهم ترین  دخانیات 
از  درصد  تقریبا ۲۲  به طوری که  محسوب می شوند 
مرگ های ناشی از سرطان به دلیل استعمال تنباکو و 
توتون اتفاق می افتند.همچنین سرطان نشات گرفته 
ویروس  و  هپاتیت  مانند  عفونی  بیماری های  از 
پاپیلومای انسانی )HPV( دلیل مرگ ۲۵ درصد از 
موارد مبتال به سرطان در کشورهایی با سطح درآمد 

پایین و متوسط هستند. 
کدامند؟  دنیا  در  سرطان ها  مرگبارترین 

سرطان ریه در صدر!
جمله  از  بزرگ  روده  و  سینه  ریه،  سرطان های 
سرطان هایی هستند که بیشترین مبتالیان را در جهان 
به خود اختصاص داده اند. بر اساس گزارش ها سرطان 
ریه در سال ۲۰۱۸ مرگبارترین سرطان در جهان بوده 
به طوری که جان ۱,۸ میلیون نفر را گرفته است، یعنی 
عددی معادل ۱۸.۴ درصد از کل سرطان های مرگبار 
عامل  عنوان  به  بزرگ  روده  سرطان  سال ۲۰۱۸.  در 

مرگ و میر در رتبه دوم قرار می گیرد.
این نوع از سرطان در سال ۲۰۱۸، ۸۸۱ هزار نفر 
قربانی در سطح جهان گرفته است. سرطان سینه 
با ۶۲۷ هزار قربانی در سال ۲۰۱۸ در رتبه پنجم 
سطح  در  و  سال  این  در  سرطان ها  مرگبارترین 
سه  این  ترکیب  مجموع  در  می گیرد.  قرار  جهانی 
سرطان با یکدیگر یک سوم مرگ و میرهای جهان 
در  می دهند.  اختصاص  خود  به  را  سال ۲۰۱۸  در 
عین حال سرطان معده با ۷۸۳ هزار قربانی ناشی از 
این بیماری در رتبه سوم و سرطان کبد با ۷۸۲ هزار 
قربانی در رتبه چهارم مرگبارترین سرطان های جهان 

در سال ۲۰۱۸ قرار می گیرند.

نگاهی به تئاتر »پنج و نیم صبح« به نویسندگی و کارگردانی »علی صادقی زاده«:

قربانی پنهان

روند رشد سرطان در ۱۰ سال آینده؛  

پایان قرن بیست ویکم، سرطان دلیل شماره یک مرگ بشر می شود!


