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اخبار استان

سرمایه گذاری  فرصت های  معرفی  »روند  نشست  در  کرمان  شهردار 
و  صنایع  بازرگانی،  اتاق  در  که  گذار«  سرمایه  جذب  روند  تسهیل  و 
معادن کرمان برگزار شد، گفت: طرح های شهری و سرمایه گذاری در 
پروژه ها از مهم ترین دغدغه های شهرداری است که از ابتدای این دوره 

در شهرداری ایجاد تحوالت اساسی در این حوزه مدنظر بوده است.
سید مهران عالم زاده با اشاره به اتفاقات بدی که در حوزه پروژه های 
شهری در شهرداری افتاده است، افزود: در حال حاضر تقریبا تمامی 
قراردادهای شهرداری کرمان در حوزه سرمایه گذاری دچار چالش است 
و  نبودن  قراردادها، شفاف  تنظیم  آن ها، ضعف در  بررسی  از  که پس 
جامع نبودن آن ها و هم چنین انجام نشدن تعهدات طرفین، در اجرای 
در  که هر طرف،  بندی  گونه ای  به  کرده،  ایجاد  را  پروژه ها مشکالتی 

قرارداد را به سود خود تفسیر و از آن استفاده کرده است.
جدید  ساختمان  احداث  شامل  پروژه  دو  کنون  تا  داد:  ادامه  وی 
شهرداری و تبدیل میدان میوه و تره بار به مجموعه مصالح ساختمانی 
در بیرم آباد ساماندهی شده است و در مواردی هم که اختالفاتی وجود 

داشت، نظرات کارشناسان را مّد نظر قرار دادیم. 
عالم زاده تصریح کرد: قصد داریم سایر پروژه ها را نیز ساماندهی کنیم 
که متاسفانه یا یکی از طرفین پای کار نمی آید و یا حضور نمی یابند که 

خود این موضوع یک چالش محسوب می شود.
شهردار کرمان بیان کرد: اگر فرد سرمایه گذار بخواهد در شهری برای 
سرمایه گذاری اقدام کند به طور قطع از چند سرمایه  گذار قبلی پرسش 
پهن  سرمایه گذاران  برای  قرمز  فرش  واقعا  شهرداری  آیا  که  می کند 

کرده است؟
شهری،  پروژه های  در  مشکالت  برخی  بروز  علت  کرد:  اظهار  وی 
بی تعهدی از سوی سرمایه گذاران و یا اشتباه در تنظیم متن قراردادها 
بوده و در نهایت سبب گردیده، در هر حالتی، سرمایه گذاران خود را 
وارد  ما  به  آسیب جدی  موضوع  این  که  می دانند  طلب کار شهرداری 
کرده و به همین دلیل به همکاران توصیه شده از این به بعد در همان 
در  و سپس  برسند  نهایی  و  منطقی  نتیجه  به  سرمایه گذاران  با  ابتدا 
حل  کارشناسی  و  مصالحه  با  آن را  احتمالی  اختالفات  ایجاد  صورت 

نمایند.
عالم زاده، گفت: نام پروژه های زیادی برای اجرا در شهر کرمان مانند 
در  اطالعاتی  و  تحلیل  و  مطالعه  هیچ  اما  می شود  شنیده  آبی  پارک 

و  سرمایه گذاری  سازمان  رابطه  درهمین  که  ندارد  وجود  آن ها  مورد 
و  جمع آوری  را  طرح ها  باید  کرمان،  شهرداری  مردمی  مشارکت های 

برای مطالعه آن ها با شرکتی قرارداد ببندد.
وی افزود: اگر اطالعات صحیح و هدفمند از چند پروژه وجود داشته 
فرصت های  معرفی  همایش  در  خوبی  به  را  آن ها  می توانیم  باشد، 
سرمایه گذاری کرمان که در نیمه نخست سال آینده برگزار می شود، 

معرفی و ارائه نماییم.
وی در ادامه گفت: متاسفانه این دیدگاه وجود داشته که شهرداری باید 
در ارتباط با سرمایه گذاران پیروز مطلق باشد در حالی که در بسیاری از 
طرح ها باخته است، اما این طرز تفکر صحیح نیست و ما باید بدانیم که 
هر سرمایه گذاری اگر ببازد، دیگر در آن حوزه سرمایه گذاری نمی کند 

و باید نگاه برد- برد در این حوزه وجود داشته باشد.
برای  می تواند  که  شهری  حوزه های  برخی  به  کرمان  شهردار 
سرمایه گذاران جذاب باشد، اشاره و اظهار کرد: به عنوان مثال استفاده 
از دوچرخه در حمل و نقل عمومی شهری یکی از موضوعات جذاب 
سرمایه گذاری است که اگر فضای الزم شهری در اختیار سرمایه گذار 

قرار گیرد، می توان به اجرای آن امیدوار بود و به آن کمک کرد.
عالم زاده، تصریح کرد: در توسعه استفاده از اتوبوس شهری نیز اگر چه 
این  به  یارانه  اگر شهرداری  اما  ندارد  اقتصادی  توجیه  اصال  این طرح 
بخش اختصاص دهد، این حوزه نیز می تواند مورد عالقه سرمایه گذاران 

قرار گیرد.
وی ساماندهی پسماندها را موضوعی دیگر در حوزه شهری برای جذب 
سرمایه گذاران  گذشته  سال  چند  در  کرد:  بیان  و  عنوان  سرمایه گذار 
عالقه مندی برای سرمایه گذاری در طرح احداث مجموعه های زباله سوز 
اعالم آمادگی کرده بودند که متاسفانه این طرح پس از افزایش ناگهانی 

قیمت ارز دیگر صرفه اقتصادی برای آن ها ندارد. 
در  نیز هتل هایی در شهر کرمان  داد: در حوزه گردشگری  ادامه  وی 
حال احداث است که  مشارکت احتمالی شهرداری در این حوزه نیز 
با  تعامل  در  باید  که  است  دقیقی  و  کارشناسانه  بررسی های  نیازمند 

حوزه گردشگری انجام پذیرد. 
شهردار کرمان، تصریح کرد: احداث مجموعه های تفریحی و ورزشی نیز 
پروژه هایی است که شهرداری می تواند طرح آن ها را به سرمایه گذاران 
معرفی کند و حداقل زمین و پروانه را به عنوان آورده خود داشته باشد.

سامانه  طرح  سه  نیز  فناوری  حوزه  در  کرد:  خاطرنشان  عالم زاده 
که  داریم  کار  دستور  در  را  حاشیه ای  پارک  و  نوری  فیبر  دوربین ها، 
سرمایه گذاری  برای  را  فراخوان هایی  ابتدایی  پروژه  دو  برای  به زودی 

اعالم خواهیم کرد.
از  ناشی  افزوده  ارزش  و  آزادسازی  تملک،  بحث های  کرد:  بیان  وی 
تعریض نیز از جمله اقدامات شهرداری است که قصد داریم این حوزه 

را به بخش خصوصی واگذار کنیم.
به  متعهد  دولت  شهری  پروژه های  از  بسیاری  مورد  در  افزود:  وی 
واگذاری امتیازات آب، برق و... بوده اما اکنون با کمبودهایی روبروست 
ادامه  در  می شود  پیشنهاد  که  کند  اجرا  را  تعهدات  این  نمی تواند  و 
این گونه فعالیت ها دولت یا تعهدی را نپذیرد و همه چیز را به عهده 
سرمایه گذار بگذارد و یا تعهدات خود را اجرایی کند، زیرا این موضوع 
بی اعتمادی برای سرمایه گذاری ایجاد خواهد کرد و شهر آسیب زیادی 

می بیند.
از  بیشتر  باید  خصوصی  بخش  دیدگاه  این که  بر  تاکید  با  عالم زاده، 
شهرداری  مردمی  مشارکت های  و  سرمایه گذاری  سازمان  در  گذشته 
بخش  کمک  با  بتوانیم  امیدواریم  گفت:  باشد،  داشته  وجود  کرمان 
خصوصی در تنظیم قراردادهای خوب، شفاف، جامع و مناسب از نظر 

حقوقی برای پروژه های سرمایه گذاری موفق تر عمل کنیم.

با  کرمان،  شهر  در   c هپاتیت  بیماری  حذف  ریزی  برنامه  نشست 
حضور معاون تحقیقات و فناوری وزیر بهداشت و استاندار کرمان در 

سالن پیامبر اعظم استانداری برگزار شد.
به گزارش پایگاه اطالع رسانی دانشگاه علوم پزشکی کرمان، با انجام 
از   c هپاتیت  حذف  برنامه  الزم  های  زیرساخت  و  ها  ریزی  برنامه 
اسفند ماه سال جاری در شهر کرمان به مدت دو سال آغاز می شود.

گفت:  نشست  این  در  بهداشت  وزیر  فناوری  و  تحقیقات  معاون   
برنامه ای در سطح وزارت تدوین شده که برنامه حذف هپاتیت c در 
شهرهایی که دانشگاه علوم پزشکی آمادگی داشته باشد اجرا می شود.

  دکتر رضا ملک زاده افزود: همانطور که آمارها نشان می دهد از سال 
۱۹۹۰ برخی از بیماری ها در دنیا افزایش یافته که یکی از بیماری 

ها، هپاتیت c است.
 وی با بیان اینکه با انجام اقدامات انجام شده از جمله واکسیناسیون 
در مورد بیماری هپاتیت B، اکنون ایران جزو نقاط پاک در دنیا از نظر 
این بیماری محسوب می شود، گفت: در حال حاضر شیوع بیماری 

هپاتیتB در ایران حدود سه دهم درصد است.
که  مطلب  این  اظهار  با  بهداشت  وزیر  فناوری  و  تحقیقات  معاون    
اکثر افرادی که به ویروس هپاتیت C مبتال می شوند از بیماری خود 
خبر ندارد و اغلب از اقشار آسیب پذیر جامعه هستند، گفت: بیماری 
هپاتیت C متاسفانه واکسن ندارد اما درمان های دارویی موثری دارد.

 ،C وی بیان کرد: با شناسایی به موقع افراد مبتال به ویروس هپاتیت 
می توان از انتقال این ویروس به دیگران جلوگیری کرد.

 به گفته وی حدود 35 درصد افراد مبتال به هپاتیت C بهبود پیدا می 
کنند اما 65 درصد مبتالیان دچار بیماری های کبدی و نارسایی های 
کبدی می شوند و این باعث تحمیل هزینه های بسیار به جامعه است.

کنی  ریشه  کرد:  عنوان  بهداشت  وزیر  فناوری  و  تحقیقات  معاون   
اجتماعی است که هرکس  C یک رسالت  بیماری هپاتیت  و حذف 
هفدهمین  اکنون  ایران  و  دهد  انجام  را  کار  این  خود  شهر  در  باید 
کشورجهان است که ریشه کنی بیماری هپاتیت C را آغاز کرده است.
ایران داروی هپاتیت  ایم در    دکتر ملک زاده گفت: ما موفق شده 
C را تولید کنیم و مهمترین چالش ما شناسایی افراد مبتال به این 

بیماری است که عمده آنها از افراد پرخطر جامعه هستند.
 رئیس دانشگاه علوم پزشکی کرمان در این نشست گفت: برای حذف 

بیماری هپاتیت C نیاز است که همه دستگاه های دولتی و خیران 
کمک کنند.

  دکتر حمید رضا رشیدی نژاد افزود: برنامه حذف بیماری هپاتیت 
ماه   چند  که  است  جهانی  بهداشت  سازمان  های  برنامه  از  یکی   C
پیش این برنامه در شهر رفسنجان آغاز شد و در کرمان نیز اجرایی 

می شود.
  در این نشست حجت االسالم والمسلمین دکتر علی عارفی مسئول 
پزشکی  علوم  دانشگاه  در  رهبری  معظم  مقام  نمایندگی  نهاد  دفتر 
کرمان هم در مورد نقش روحانیون در اجتماعی کردن حوزه سالمت 

سخن گفت.
وزیر  فناوری  و  تحقیقات  معاون  مشاور  پوستچی  حسین  دکتر   
بهداشت و معاون آموزشی پژوهشکده بیماری های کبد و گوارش و 
دکتر نخعی مشاور ارشد رئیس دانشگاه علوم پزشکی کرمان و استاد 
پزشکی اجتماعی، در رابطه با وضعیت بیماری هپاتیت C در ایران و 
جهان و همچنین اقدامات انجام شده در راستای حذف این بیماری 

در ایران سخن گفتند.
بیماری  حذف  برنامه  شدن  اجرایی  برای  خیران  نشست  این  در   

هپاتیتc قول مساعدت مالی دادند.

شهردار کرمان:

قراردادهای شهرداری کرمان در حوزه سرمایه گذاری دچار چالش است 

با حضور معاون تحقیقات و فناوری وزیر بهداشت برگزار شد؛

نشست برنامه ریزی برای حذف بیماری هپاتیت c در شهر کرمان

خبر
اصالحیه درمورد یادداشتی 

درباره تئاتر »خوابیدار«
اصالحیه ای که توسط عوامل این گروه تئاتر برای روزنامه کرمان امروز ارسال 
منتشر  ادامه  در  عذرخواهی  بیان  و  اشتباه  قبول  تایید،  را ضمن  است  شده 

می کنیم؛

اصلی  نود و هشت، مطلبی در صفحه  و  ماه هزار و سیصد  تاریخ 7 دی  در 
روزنامه کرمان امروز با تیتر و عنوان »یادداشتی درباره نمایش خوابیدار اثری 
از هنرمندان شهرستان انار که به همت موسسه کرمان تئاتر در کرمان برگزار 
از یار همیشگی تئاتر کرمان جناب  شد« چاپ شد، ضمن تشکر و قدردانی 
آقای فتح نجات قابل ذکر است که موسسه کرمان تئاتر و ریاست محترم آن 
تمامی  و  اند  بوده  خوابیدار  گروه  تبلیغات  مدیر  شکاری  اسدی  حسام  آقای 
مراحل تولید و هزینه های این اجرا بر عهده ی آقای سعید زلفی و بازیگران 
ایجاد تلقین  از آن جایی که این تیتر باعث  اثر بوده است،  این  و کارگردان 
اشتباه در مخاطبین روزنامه شده است گروه اجرایی ضمن تشکر و قدردانی 
از زحمات جناب آقای حسام اسدی شکاری و دست اندرکاران موسسه کرمان 
امروز  کرمان  مسئول  مدیر  عزیز  نجات  فتح  آقای  جناب  همچنین  و  تئاتر 

خواهان چاپ اصالحیه فوق در همان صفحه اصلی این روزنامه می باشد.

مدیرکل آموزش و پرورش کرمان:

باوجود ۵۷۰۰ فضای آموزشی در 
 کرمان هنوز با ایده آل فاصله داریم  

مدیرکل آموزش و پرورش کرمان گفت: در کرمان ۴۰ هزار دانش آموز مشغول 
به تحصیل هستند و 57۰۰ فضای آموزشی وجود دارد و از میان این تعداد 

فضای آموزشی 35 درصدشان نیازمند تخریب و بازسازی هستند.
به گزارش خبرنگار مهر، احمد اسکندری نسب مدیرکل آموزش و پرورش 
کرمان در برنامه تلویزیونی پرسشگر که به مسائل آموزش و پرورش می 
پردازد با اشاره به سالگرد زمزمه بم و گذشت   ۱۴ سال از این حادثه ناگوار 
و در پاسخ به اینکه چرا هنوز برخی مدارس در کرمان بازسازی نشده اند؟ 
یافته  توسعه  کمتر  منطقه  و ۱6  استانهاست  از  پهناورترین  کرمان  گفت: 
بیشتری  دغدغه  آموزش  درباره  باعث شده  کرمان  بودن  زلزله خیز  دارد.   
آل  ایده  با  هنوز  در  کرمان  آموزشی  فضای  باوجود 57۰۰  باشیم.  داشته 
فاصله داریم، از این تعداد ۱7 درصد نیازمند مقاوم سازی و بازسازی است 

و ۱۸ درصد مدارس  تخریبی هستند. 
وی با اشاره به اینکه در سال های ۹۰ تا ۹۱ حضور و مشارکت خیرین را 
بیشتر شاهد بوده ایم و قریب به ۲5۰۰ کالس  درس توسط آنها ساخته 
اغلب در مناطق  شده است، گفت: ۱7۰ کالس درس کانکسی داریم که 
عشایری اند و امکان ساخت  مدرسه در آن مناطق نیست و یا کمتر از ۱۰ 
دانش آموز دارند. همچنین از سویی در برخی مناطق که جمعیت زیاد شده 

و  فضا نداریم کانکس باید دایر شود.   
وی با بیان اینکه در زمان وقوع زلزله بم ۲6 هزار دانش آموز داشتیم اما 
اکنون ۴۰ هزار دانش آموز داریم، اظهار کرد:  مکان های تخریب شده از 
زمان زلزله، با همت دولت و مردم ساخته شده اند اما چون جمعیت رو به 

رشد است هنوز با  کمبود فضا مواجه هستیم.   
وی با اشاره به اینکه مشارکت خیرین را دنبال می کنیم گفت: اکنون به 
صورت پایلوت، خیرین، به شکل گروهی مدرسه می  سازند. اخیرا مدرسه 

ای با مشارکت ۹۰ خّیر ساخته شد.   
از سیستم گرمایشی75۰  را  نفتی  امسال، بخاری  ابتدای  از  ما  افزود:  وی 
مدرسه که علمک گاز به آنجا رسیده بود جمع  آوری و استاندارد کردیم 
مگر مدارس عشایری و کوهستانی که امکانات برق و گاز نیست. اگر جایی 
برق باشد، بخاری تابشی  داریم و جایی که برق و گاز باشد، دیگر بخاری 

نفتی نداریم.   
اگر خیرین 3۰ درصد  برای مشارکت خیرین گفت:  تفاهم جدید  به  وی 
ساخت یک پروژه را مشارکت کنند تا 7۰ درصد هم  دولت تقبل میکند و 
فرصت خوبی است تا مشکل فضای آموزشی استان برطرف شود. بودجه 

خوبی اختصاص داده شده و  کارهای خوبی شروع شده است.

مدیرعامل شرکت آب و فاضالب  استان:

طرح بزرگ آب رسانی به دهج و جوزم 

به زودی به بهره برداری می رسد
اتفاق  به  استان  آبفا  محمد طاهری رئیس هیات مدیره و مدیرعامل شرکت 
آبفا  امور  ،مدیر  شرکت  این  برداری  بهره  و  توسعه  و  فنی  معاونین 
شهرستان شهربابک از مراحل اجرای پروژه آبرسانی به شهرهای دهج 

و جوزم بازدید کرد.
در این بازدید مدیرعامل شرکت آبفا استان کرمان گفت: شهرهای دهج 

و جوزم در پی خشکسالی های اخیر دچار مشکل کم آبی شده اند.
وی افزود: در همین راستا طرح مطالعات آب رسانی به این شهرها در 
دستور کار قرار گرفت و در نهایت پروژه انتقال آب از شهربابک به شهر 

دهج،جوزم و دهستان خبر در سال ۹5 کلید خورد .
از  بسیاری  رکود  و  اقتصادی  شرایط  به  توجه  با  کرد:  بیان  طاهری 
پروژه ها،این پروژه آبرسانی به عنوان یک پروژه فوق العاده سنگین و 

استثنایی در استان کرمان،پیشرفت بسیار رضایت بخشی دارد.
طاهری در ادامه گفت: در این طرح ،آبرسانی به چندین شهر و روستا 
انجام می شود که شامل ۹ هزار مترمکعب مخزن ذخیره آب که شامل 
3 هزار مترمکعب در شهر جوزم،5 هزار مترمکعب در مبدا و۱۰۰۰ متر 
مکعب مخزن در مسیر خط  و همچنین 5 مرحله ایستگاه پمپاژ بین 
راهی است و با پیش بینی های انجام شده آبرسانی به شهر جوزم در 
دهه فجر افتتاح و آبرسانی به دهج نیز تا پایان سال به اتمام خواهد 

رسید.
شایان ذکر است طرح انتقال آب از شهربابک به شهرهای جوزم،دهج و 
دهستان خبر به طول 75 کیلومتر با اعتبار ۴۰ میلیارد ریال آغاز شده 

و تاکنون 65 کیلومتر از این پروژه به اتمام رسیده است.

مدیرکل پزشکی قانونی استان کرمان با بیان اینکه استان کرمان 
در  را  کشور  سوم  رتبه  تصادفات  باختگان  جان  تعداد  لحاظ  به 
سال گذشته به خود اختصاص داده است گفت: کرمان در سال 
جاری رتبه چهارم را در این رابطه دارد همچنین بر اساس تعداد 

مجروحین رتبه ما در کشور شانزدهم است .
دکتر »عباس آمیان« در جلسه شورای ترافیک شهرستان کرمان 
بر  راننگی  حوادث  شده های  کشته  تعداد  دنیا  در  اینکه  بیان  با 
اساس هر ۱۰ هزار خودرو ۹ نفر ولی در کشور ما 37 نفر است که 
آمار بسیار باالیی  است اظهار کرد: متاسفانه تعداد جان باختگان 
حوادث رانندگی به نسبت ۸ ماهه اول سال ۹7 در شهر کرمان 
افزایش 5.۹ درصدی را داشته است که البته در روستاها کاهش 

۱۴.3 درصدی را شاهد هستیم.
مدیر کل پزشکی قانونی استان کرمان با بیان اینکه استان کرمان 
در  را  کشور  سوم  رتبه  تصادفات  باختگان  جان  تعداد  لحاظ  به 
سال گذشته به خود اختصاص داده است گفت: کرمان در سال 
جاری رتبه چهارم را در این رابطه دارد همچنن بر اساس تعداد 

مجروحین رتبه ما در کشور شانزدهم است.
مدیر  پور«  اسدی  زاده  زابلی  »مجتبی  گزارش  این  براساس 
راهداری و حمل و نقل شهرستان کرمان نیز در این جلسه با بیان 
اینکه تعداد زیادی دوربین کنترل سرعت در جاده های شهرستان 
شده  نصب  دوربینهای  بر  عالوه   : افزود  است  شده  نصب  کرمان 
های  جاده  اکثر  آنکه  ضمن  است  نصب  حال  در  دیگری  تعداد 

رفتن سرعت  باال  این سبب  و  دوبانده هستند  کرمان  شهرستان 
خودروها می شود که البته سرعت باال فرهنگ و قوانین خود را 

نیاز دارد.
رانندگی  و  راهنمایی  متاسفانه سرقت عالئم  اینکه  بیان  با  زابلی 
بروز مشکالت  برق سبب  ترانس  یا حتی  یا کابل های روشنایی 
زیادی شده است اظهار کرد: نقاط حادثه خیز یا مستعد حادثه 
آنها محور  اند که مهمترین  در شهرستان کرمان شناسایی شده 
»ماهان - جوپار«، میدان هفت باغ، سه راهی شهداد، دوراهی »بم 
- کرمان - باغین«، دوربرگردان ماهان باغ شاهزاده، دوربرگردان 
پایانه باربری و تقاطع لشکر ثاراهلل در محور کرمان - کوهپایه است 

که برای ایمن سازی یا اصالح مسیر باید دراولویت قرار گیرند.

مدیرکل پزشکی قانونی استان خبر داد:

کرمان، رتبه چهارم جانباختگان  تصادفات  در کشور را دارد 

 
  

 (دٍم)ًَبت  عوَهی  یک هرحلِ ای ِهٌاقصتجدید آگْی 
 

 نگهبانی و انتظامات بیمارستان ولی عصز)عج( شهزبابکی امور رمناقصه واگذا 

 73/24/10/98 شماره مناقصه: دانشگاه علوم پششکی کزمان دستگاُ هٌاقصِ گسار
 24/10/98مورخ:

 نگهبانی و انتظامات امور  هَضَع هٌاقصِ
 دریافت اسناد : 

سامانه تدارکات الکتزونیکی الف(
 www.setadiran.irدولت 

ب( پایگاه ملی مناقصات   
http://iets .mporg.ir    

 )صزفاً جهت مشاهده(

 ریال 060/911/823/3 )ریال( برآٍرد یکسالِ
 ریال 553/195/191 )ریال( تضویي شرکت در هٌاقصِ

 روس14:30 اس تارید درج فزاذوان لغایت ساعت دریافت اسٌاد
 12/10/98مورخ  شنبه پنج

اسٌاد ٍ  بارگساریآخریي هْلت 
 23/10/98مورخ   شنبهدوروس14:30 ساعتتا  در ساهاًِ ستاد ایراى پیشٌْادّا

 22/10/89مورخ  شنبهسه روس  14:30 ساعتاس  بازگشایی پیشٌْادّا
امور اداری بیمارستان ولی عصز)عج( شهزبابک  در محل  10/10/98مورخ  سه شنبهروس  10در ساعت جلسه توجیهی ضمناً 

 بزگشار ذواهد شد.
ابتدای جاده هفت باغ علوی، معاونت غذا و دارو، اداره  –کزمان  :) تضویي شرکت در هٌاقصِ(هحل تسلین فقط پاکت الف 

 حزاست
 ()هزینه درج آگهی بر عهده برنده مناقصه می باشد. دانشگاه علوم پزشکی کرمانروابط عمومی 
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یادداشت های 
گاه و بی گاه

آقای مدیر 
مدیریت هم شغلی سخت و پرمسئولیت است که رسیدن به 
آن فقط با تحصیل علم و تجربه کافی میسر است. او اسم و 
رسمش این نبود و از مادر هم مدیر متولد نشده بود ولی آن 
زمان که به این سمت رسید دیگر از همه چیز تمام و مثل آب 
خوردن با ریزه کاری های آن آشنا بود چون چند سال بعد از 
بازنشستگی هم هر از گاهی به دوستان سر می زد و در کمال 
تواضع با آنها هم صحبت می شد. در زمان حضور او در هر 
جا هر شخصی از راه می رسید با احترام او را با همین نام صدا 

می زد و می گفت: سالم آقای مدیر!

به قلم محمد جواد 
ایرانمنش 

وابستگی یا  

دلبستگی!؟

تا جایی خوب و سازنده است  محبت 
که ایجاد وابستگی نکرده و یا وابستگی های خطرناک 
ایجاد نکند. اغلب از خشونت اطرافیان ناله می کنیم اما 
به دلیل  ایم که این خشونت  تا به حال فکر کرده  آیا 
وابستگی زیاد آنها به ما اتفاق افتاده است وقتی که می 
خواهند در مقابل وابستگی احساس آزادی داشته باشند 
کارشان به خشونت کشیده تا بتوانند استقالل خود را 
از دیگران حس می  بیشتر  نشان دهند. شخص وابسته 
کند که این وابستگی ها مانع از شکوفایی و حرکت و 
تغییر است و انسان برای زندگی کردن ناگزیر از تغییر 
روحی  های  کشمکش  درگیر  وابسته  جوانان  است. 
شده و سرکش و غضب آلود با دلبستگی های دیروزی 
خود مقابله می کنند و همچنان شاهد جنگ های پدر و 
پسر و یا مادر و دختر هستیم که از روی محبت شدید 
ایجاد شده است زیرا در سن بلوغ جوان فکر می کند 
باید استقالل داشته باشد و هر چه وابسته تر باشد باید 
برای حس استقالل در زندگی اش  شکاف بزرگتری 
ایجاد گردد که می تواند خطرناک باشد. برای محبت 
هایمان حد و مرز قائل شویم تا جامعه و فرزندان سالم 
تری داشته باشیم هر چند که بی اعتنا رد شدن از کنار 
باعث می  اما گاهی  باشد  توقع دیگران سخت  و  درد 
شود که خود را پیدا کرده و در کور سوی جهان راه 
بیافرینند. ما نمی توانیم برای  روشن زندگی کردن را 
همه ی آدم های اطرافمان زندگی ساخته و برای همه 
بال و پر باشیم. پس بهتر است که برای محبت هایمان 
به  اندازه  از  بیش  را  دیگران  و  شده  قائل  مرز  و  حد 
خود مشغول نکنیم تا وابستگی دلیل بر پربستگی نباشد 

تادیگران به پوچی نرسند.
 تکیه کردن گاهی قدرت ایستادن را از تو می گیرد 

محبت گناه نیست، اندازه می خواهد 
زمان می خواهد 

به قلم 
مهناز سعید 

روایت »کرمان امروز« از گام های باقی مانده در مسیر ریشه کن شدن بی سوادی و کوتاهی در راه رسیدن به این هدف مهم:

بی توجهی به پیکار با بی سوادی

 اشاره: 
بررسی آمار بی سوادان کشور نشان می دهد که  با وجود 
زحمات زیادی که برای مبارزه با بی سوادی طی سال های 
اخیرصورت گرفته اما متاسفانه هنوز درصدی از جامعه بزرگ 
سال کشور با  بی سوادی روبه رو است که البته این مساله  
قابل تعمق و تامل است و این درحالی است که بر اساس آمار 
رسمی سازمان جهانی یونسکو نرخ جمعیت باسواد برخی از 

کشورها به 100 درصد رسیده است.
آنگونه که مدیر آموزش و پرورش استان گفته است؛ قبل 
از انقالب تنها 47 درصد از مردم ایران باسواد بودند که در 
سرشماری سال95 این عدد به 88 درصد رشد داشته است. 
یعنی میزان باسوادی در سال های پس از انقالب افزون بر 40 

درصد افزایش داشته است. 
مسیری که باید ادامه یابد

با تمام تالش های انجام شده و دست آوردهای تحقق یافته 
در این زمینه به گفته بعضی از مسئوالن هنوز به دلیل برخی 
مشکالت تا رسیدن کامل به اهداف مورد نظر در این خصوص 

گام های بسیار دیگری باقی مانده است. 
استاندار کرمان در این  باره می گوید: اراده ای برای به صفر 
رساندن بی سوادی وجود ندارد و توجهی به تصمیماتی که در 

جلسات قبل گرفته شد، نشده است.
به گزارش ایسنا، دکتر"محمدجواد فدایی"  با اشاره به اینکه 
متاسفانه روند برخی کارها نشان می دهد که جدی نیستیم، 
اظهار کرد: شناسایی بی سوادان در روستا چقدر کار دارد که 

بودجه و هزینه می خواهد؟
می  فوری  بدهیم  انجام  خواهیم  می  کاری  هر  افزود:  وی 
گویند پول و این یعنی اصل موضوع اهمیتی ندارد و اینگونه 

کار به جایی نمی رسد.

و  ندارد  وجود  ای  اراده  اینکه  بیان  با  کرمان  استاندار 
فرمانداران و دهیاران این مساله را جدی نگرفته اند و روحیه 
مشارکت وجود ندارد در حالی که دهیار به تنهایی می تواند 
آمار بی سوادان را بدهد افزود: وقتی در جلسات تصمیم می 
گیریم، همه تایید می کنند اما بعد از گذشت چهار ماه عملی 

نمی شود و مشکل این است که کار را جدی نمی گیریم.
که  شود  می  بیان  حالی  در  کرمان  استاندار  های  صحبت 
و  آموزش  کل  اداره  سوادآموزی  معاون  ضیاءالدینی،  محمود 

ایسنا می گوید: در سال جاری  با  استان در گفتگو  پرورش 
نفر  ایرانی 98۲1  دوره سوادآموزی سواد  در  بود  مقرر شده 
را آموزش بدهیم که تاکنون ۲544 نفر را تحت پوشش قرار 

داده ایم.
ضیاءالدینی مشکل اصلی را شناسایی و جذب بی سوادان 
اتباع  سواد  آموزش  سهمیه  نفر   ۳700 افزود:  و  کرد  اعالم 

خارجی در استان بوده که 19۲0 نفر را جذب کرده ایم.
مدیر کل آموزش و پرورش استان کرمان هم از وجود 50 

هزار نفر افغانی بی سواد در استان خبر داده وگفته است: 
بیشترین آمار بی سوادی استان کرمان را در شهرستان رودبار 

و کمترین آمار را در کوهبنان داریم.
اینکه در  بیان  با  ایسنا   با  احمد اسکندری نسب در گفتگو 
حال حاضر نرخ باسوادی در گروه سنی شش سال به باال به 
بیسوادان  آمار  تصریح کرد:  است  از 9۳ درصد رسیده  بیش 
استان کرمان براساس سرشماری سال 95 تعداد 155 هزار 
و 150 نفر بوده که بیش از 8۲ هزار نفر خانم و بیش از  7۲ 

هزار نفر مرد بوده اند.
انجام  از  حال  عین  در  استان  پرورش  و  آموزش  مدیرکل 
جامعه  سواد  بی  افراد   کردن  سواد  با  راستای  در  اقداماتی 
برای  محلی  یادگیری  مراکز  ایجاد  است:  گفته  و   داده  خبر 
آموزش مهارت ها، راه اندازی حلقه های کتاب و کتابخوانی 
سوادآموزی  راستای  در   ... و  خانواده  با  خواندن  استان،  در 

انجام شده است.
در  نیز  رایانه  مقدمات  آموزش  طرح  اینکه  به  اشاره  با  وی 
در  مشکل  بیشترین  افزود:  است،  سوادآموزی  کار  دستور 
و  دهیاران  شد  قرار  که  است  استان  بیسواد  افراد  شناسایی 
بخشداران در این زمینه همکاری داشته باشند اما عملی نشد 

و مشکل وجود دارد.
عدالت  استقرار  زمینه  در  کرد:  تصریح  اسکندری نسب 
کنیم  استان تالش می  در  باسوادی  نرخ  افزایش  و  آموزشی 
باشد، میزان  بیشتر  زیرا هرچه میزان علم و سواد در کشور 

جرائم و آسیب های اجتماعی کمتر می شود.
سخن آخر

پیکار با بی سوادی یعنی اهدای بسته ای از نور به همه آنانی 
که از این نعمت بزرگ محروم اند. سواد آموختن  به افراد بی 
سواد باعث باال بردن آگاهی افراد و مشارکت هر چه  بیشتر 
آنان در فعالیتهای اجتماعی و سیاسی و اقتصادی می شود و 
در نهایت منجر به وحدت ملی می گردد. بنابراین تحقق این 
رسالت را تنها وظیفه آموزش و پرورش ندانیم و همه نهادهای 
فرهنگی باید به میدان آیند تا آن درصد  باقی مانده  بی سواد 

استان نیز باسواد گردند.

    با تمام تالش های انجام شده و دست آوردهای تحقق یافته در زمینه مقابله با بی 
سوادی در استان کرمان به گفته بعضی از مسئوالن هنوز به دلیل برخی مشکالت تا رسیدن 
کامل به اهداف مورد نظر در این خصوص گام های بسیار دیگری باقی مانده است و گویا 
این مهم فراموش شده است به نحوی که استاندار کرمان در این  باره می گوید: اراده ای 
برای به صفر رساندن بی سوادی وجود ندارد و فرمانداران و دهیاران این مساله را جدی 

نگرفته اند و روحیه مشارکت وجود ندارد و باید توجه بیشتر شود و....

گزارش: مهدیه السادات 
میر مهدی حسینی

سرویس فرهنگی کرمان امروز
    

 
 فضاهای آموزشی انسان های آینده را تربیت می کنند 
و به نوع نگرش و شیوه رفتاری جوامع شکل می دهند، 
اجتماعی  رفتار  بهبود  موجب  باید  مدرسه  محیط  پس 

دانش آموزان شود.
به گزارش ایسنا، عاملی مانند فضای شخصی در مدرسه 
الگوهای  بگذارد.  تاثیر  آموزان  دانش  رفتار  بر  می تواند 
رفتاری متنوع، ورود فناوری های نوین و نیاز به فضاهای 
انعطاف  سمت  به  را  آموزشی  فضاهای  منظوره،  چند 
پذیری سوق می دهد. تغییر فضای کالس از طریق تغییر 
بر  می تواند  پذیر  اجتماع  محیط های  ایجاد  و  چیدمان 
اندازه فضای شخصی دانش آموز تاثیر گذار باشد. به این 
صورت که چیدمان نیمکت ها، اندازه فضای شخصی و در 
با یکدیگر را  ارتباط و تعامل دانش آموزان  نتیجه میزان 
تغییر می دهد. زاویه قرار گیری دانش آموز، فاصله آن از 
معلم و دیگر دانش آموزان، قابل رویت بودن وی توسط 
معلم بر اندازه فضای شخصی که مانند حباب آن ها را در 

بر گرفته،  تاثیر گذار است.
معماری  تاثیر  "واکاوی  با  ارتباط  در  که  پژوهشی  در 
شخصی  فضای  تعیین  بر  پذیر  انعطاف  داخلی 
دانش آموزان در مدرسه" توسط تیم پژوهشگران متشکل 
معماری،  گروه  دکترا،  )دانشجوی  اسماعیلی  اعظم  از 
واحد علوم و تحقیقات(، آزاده شاهچراغی )دانشیار، گروه 
معماری، واحد علوم و تحقیقات( و فرح حبیب )استاد، 
گروه معماری، واحد علوم و تحقیقات( انجام شده، آمده 
بر  بتوانند  باید  آموزشی  فضاهای  کلی  طور  به  است:» 
جوابگوی  دانش آموز  اجتماعی  رفتارهای  تنوع  اساس 
باشند.  زمان  طول  در  پایداری  و  پذیر  انعطاف  نیازهای 
عالوه بر این رفتار ما برآیندی از نیازها، انگیزه ها، قابلیت 
محیط، ادراک، تصویر ذهنی و در نهایت معنی است که 
از محیط برای خود ساخته ایم. از این رو واضح است که 
فردی  و  عوامل محیطی  این  تاثیر  ما تحت  فعالیت های 
می تواند شکل های متفاوتی به خود بگیرد. موضوع رفتار 
اجتماعی، هم روابط اجتماعی میان شهروندان را تحت 
تاثیر قرار می دهد و هم شیوه استفاده انسان از محیط، به 
واسطه رفتار فردی یا رفتار اجتماعی باز تعریف می شود."

از  اطالعات  و  مشاهدات  ثبت  برای  که  پژوهشی  در 

متغیرهای  است:»  آمده  شده،  استفاده  میدانی  شیوه 
محیطی طبیعی و کالبدی از قبیل نور، رنگ، سرو صدا، 
در  باید  میزو صندلی ها  تجهیزات،  و  تهویه  گرما، سرما، 
بر  زیرا  شوند،  گرفته  قرار  نظر  مد  آموزشی  محیط های 
رفتار ما تاثیرگذارند. مثال اگر در یک فضای باز عمومی 
برای  افراد  اینکه  احتمال  باشد،  داشته  وجود  نیمکت 
زیاد  بسیار  شوند،  ترغیب  یکدیگر  با  و صحبت  نشستن 
میدان  وسیع  و  گشوده  فضای  یک  همچنین  می شود. 
به مکث،  را  ما  باریک،  فضای خطی  از یک  بیش  گونه، 

ایستادن و تعامل ترغیب می کند.
در  انسان  واکنش های  بر  گذار  تاثیر  عوامل  جمله  از 
در  هستند.  محیطی  متغیرهای  اجتماعی  وضعیت های 
قابل  زمان  و  مکان  از  فارغ  رفتاری  هیچ  واقعی  شرایط 
تصور نیست. ما به طور متقابل از محیط تاثیر می پذیریم 
و بر آن تاثیر می گذاریم. بنابر این با ایجاد امکانات مناسب 
رفتارهایی  انجام  به  را  افراد  می توان  عمومی  فضای  در 

ترغیب کرد یا از برخی رفتارها بازداشت."
محققان می گویند:» طرح مبلمان بر رفتار و احساسات 
از  یکی  مبلمان  می گذارد.  تاثیر  اتاق  داخل  در  مردم 
مرزهای  که  است  گو  و  گفت  اصلی  کننده های  تسهیل 
ارتباطی و فواصل تعاملی مناسب را تعیین می کند. محل 
مبلمان،  فاصله بین آن ها و دکوراسیون مورد استفاده در 
کتاب خود روش های امروز را بسیار متفاوت با سال های 
داخل  روابط  در  بیشتر  تغییرات  این  می داند  گذشته 
کالسی ایجاد شده اند، به طوری که دیگر رابطه معلم با 

دانش آموز و همین طور دانش آموز با دانش آموز به صورت 
از  یک طرفه نیست. کالس جایی است که دانش آموزان 
تجربیات یکدیگر می آموزند و پیرامون مشکالت هم بحث 

می کنند.
این عوامل سبب ایجاد تغییراتی در چیدمان کالس ها 
از مولفه های کالبدی که در کالس درس  هستند. یکی 
تغییر پیدا می کند،  چیدمان میز و صندلی دانش آموزان 
و  آموزش  متخصصان  توسط  موضوع  این  و  است 
گرفته  قرار  گو  و  گفت  و  بحث  مورد  خوبی  به  پرورش 
آموزش  بسیاری در  تاثیر  است. چیدمان میز و صندلی 
در  آموزان  دانش  یادگیری  سطح  ارتقای  و  پرورش  و 
ردیفی  چیدمان  شامل  که  دارد  آموزشی  محیط  های 
روش های  در  است.  گروهی  و  دایره ای شکل  و ستونی،  
صورت  به  ستونی  و  ردیفی  چیدمان  از  آموزش،  سنتی 
نیمکت های دو یا سه نفره پشت سر هم استفاده می شد."

مبلمان  آنکه  برای  می گویند:»  وهمکارانش  اسماعیلی 
فضاهای  پذیری  انعطاف  مسئله  به  بتواند  آموزشی 
چند  مهم  ویژگی  چند  باید  بگوید،  پاسخ  آموزشی 
فضا  با  متناسب  طراحی  و  بودن  متحرک  عملکردی، 
تجمیع  و  ترکیب  تفکیک،  قابلیت  یعنی  باشد  دارا  را 
که  باشد  صورتی  به  کالس  امکانات  اگر  باشد.  داشته 
دایره   صورت  به  می توانند  دانش آموزان  صندلی های 
و  یکدیگر  با  دانش آموزان  تا  شوند  دهی  سازمان  شکل 
با معلم ارتباط متقابل برقرار کنند، در این صورت معلم 
جزئی از دانش آموزان محسوب می شود و می تواند عالوه 

جمعی  بحث های  هدایت  و  راهنمایی  به  تدریس،  بر 
داشن آموزان نیز بپردازد.

در  صندلی ها  چیدن  طرز  بررسی  هنگام  هرحال،   در 
کالس، توجه به همه دانش آموزان شایان اهمیت است. 
یکی از نیازهای اساسی دانش آموزان این است که مورد 
توجه دبیران قرار گیرند. چنانچه فضای فیزیکی کالس 
بدون  باشد،  دانش آموزان  در  احساس  این  ایجاد  مشوق 
تردید از میزان مسائل و مشکالت انضباطی نیز به طور 
چشمگیری کاسته می شود. تغییر مبلمان کالس موجب 
کالسی  مهارت های  و  نوآوری  خالقیت،   میزان  تغییر 
باعث  کالس  در  قالی  وجود  همچنین  بود.  شده  بچه ها 
سپری کردن زمان بیشتری در کالس و همچنین موجب 

افزایش تعامل مستقیم می شود."
محیط  طراحی  است:»  آمده  پژوهش  این  نتایج  در 
می توان  واقع  در  است.  کالبدی  محیط  از  بیش  چیزی 
محیط  آن ها،  در  که  کرد  طراحی  محیطی  نظام هایی 
یکدیگر  با  یکپارچه  کلی  قالب   در  مختلف  رفتارهای  و 
ترکیب شوند. اگر نظارت بر فضای شخصی درک شود، 
فضای  می شوند.  خلق  پذیر  انعطاف  بسیار  محیط هایی 
شخصی ترکیبی از فاصله و زاویه قرار گرفتن نسبت به 

دیگران است.
فضاهای شخصی گوناگون امکان رفتارهای غیر کالمی 
امروزه  می دهند.  تغییر  را  ارتباط  شکل های  دیگر  و 
پذیر  انعطاف  مطالعات در خصوص ویژگی های معماری 
محیط  می دهند،  نشان  اجتماعی  رفتارهای  بر  موثر 
رفتارهای  در  برجسته ای  نقش  طبیعی  و  کالبدی 
و  کردن  پر  بدون  تغییرات  دارد.  دانش آموزان  اجتماعی 
فاصله  و  مقیاس  اندازه ها،   تغییر  محیط،  کردن  اشغال 
عوامل تنوع محیطی هستند که تمایل به برقراری رابطه 
بنابراین چنانچه  با دیگران را تحت تاثیر قرار می دهند. 
محیط های آموزشی به درستی و باتوجه به خصوصیات 
رفتارهای  بر  شوند،  طراحی  کودک  روانی  و  جسمانی 
کمک  با  می توان  و  می گذارند  اثر  کودکان  اجتماعی 
محیط و کالبد تا حدودی رفتار مورد نظر را پیش بینی 
یا اصالح کرد و بتوان برای خلق هرکدام از موقعیت های 
متناسب با رفتارهای اجتماعی از رفتارهای اجتماعی از 

معماری انعطاف پذیر و محیط کمک گرفت."
نوآوری های  فصلنامه  هفتادم  شماره  در  پژوهش  این 

آموزشی منتشر شده است.

در قالب یک پژوهش بررسی شد؛
تاثیر چیدمان کالس درس بر دانش آموزان

عشایر ما مردمانی صادق، با اخالص و راستگو و شجاع و دور از نیرنگ و خدعه هستند.  )مقام معظم رهبری مدظله العالی(
ستاد بزرگداشت یادواره شهداء عشایر استان 

کمیته فرهنگی و هنری ستاد )اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان کرمان( کرما ن - سوم بهمن ماه جیرفت
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فرهنگ و ادب

چه کسی آلبر کامو را کشت؟
سرویس ادبی کرمان امروز

  
ایتالیایی ادعا می کند تصادف اتومبیلی که در آن غول  روزنامه نگاری 
ادبی فرانسه در سال ۱۹۶۰ کشته شد، تصادفی نبود و پای کا گ ب در 
میان است و دلیل اش هم موضع گیری کامو علیه سیاست های شوروی 

سابق بوده.
از  بیش  از  پس  نداشت  را  انتظارش  کسی  قطعا  و  عجیبی ست  خبِر 
نیم قرن بشنود که تصادفی که منجر به مرِگ آلبر کامو شد، حادثه ای 
بوده که کا .گ .ب آن  را طراحی کرده و از طرفی دولِت فرانسه هم چندان 
بدش نمی آمده چنین اتفاقی رخ دهد و از مرِگ نویسنده اش سود می برده. 
اما حاال کتاِب تازه ای در اروپا منتشر شده که تئورِی توطئه ای را می سازد 
و پیش می برد. کتاب جدید ادعا می کند که آلبر کامو از سوی کا .گ .ب 
از پیش  به قتل رسیده است و تصادف خودروی گالیمار و کامو تماما 
طراحی شده بوده است. این تحقیقات بر اساِس یافته های بایگانی شده 
و هم چنین ادعای برخی چهره های ادبی و دفترچه های خاطرات کشف 
شده است و نشان می دهد که کشور فرانسه هم ممکن است در تصادف 
داشته  دست  بود،  نویسنده  این  کشته شدن  نتیجه اش  که   ۱۹۶۰ سال 
باشد. شصت سال پس از آن که آلبر کامو، برنده ی فرانسوی جایزه نوبل 
ادبیات در چهل وشش ساله گی بر اثر سانحه ی راننده گی درگذشت، کتاب 
تازه ای منتشر شده که استدالل می کند که او در تالفِی موضع گیری ها و 

حرف های ضِد شوروی اش از طرِف جاسوسان کا .گ .ب ترور شد.
چه کسی شک کرد؟

اولین بار  کاتلی  است. جیوانی  میان  در  ایتالیایی  نویسنده ی  یک  پای 
در سال ۲۰۱۱ نظریه خود را منتشر کرد و در روزنامه ی مشهوِر کوریرا 
دال سرا گزارش نوشت که اظهاراتی را در دفتر خاطرات شاعر و مترجم 
مشهور اهِل چک کشف کرده است که در آن نوشته شده مرِگ کامو 
»مرِگ  عنوان  با  کتابی  در  کاتلی  جیوانی  اکنون  است.  نبوده  تصادف 
به  تازه ای  را گسترش داده است و استدالل های  کامو« تحقیقات خود 
میان آورده است. اما ماجرای هشت سال پیش چه بود؟ نظریه ی جدید 
ادعا می کرد تصادف اتومبیلی که در آن غول ادبی فرانسه در سال ۱۹۶۰ 
کشته شد، تصادفی نبود. وقتی آلبر کامو فیلسوف، نویسنده و روشن فکِر 
تصادف  در  ادبیات،  نوبل  جایزه  کسب  از  پس  سال  دو  تنها  فرانسوی، 
راننده گی درگذشت، به نظر می رسید یک تراژدی تقریباً عجیب در میان 
است. در جیِب کامو بلیت قطار بازگشتی استفاده نشده از خانه ی خود 
تعطیالت  از  بعد  داشت  قصد  ساله   ۴۶ نویسنده ی  این  بود.  پاریس  به 
نوجوان شان  دوقلوهای  و  همسرش  با  و  برود  مسافرت  به  کریسمس 
گالیمار  میشل  ناشرش  و  دوست  عوض،  در  کند.  سفر  ژان  و  کاترین 
پیشنهاد داد تا او راننده گی کند. کامو بالفاصله کشته شد. گالیمار هم 
چند روز بعد درگذشت. پلیس بلیت قطار و ۱۴۴ صفحه از دست نوشته ای 
به ناِم »مرد اول« پیدا کرد. رمانی ناتمام که بر اساس کودکی کامو در 
الجزایر ساخته شده است و خودش پیش بینی کرده بود بهترین کار او 
خواهد بود. این فاجعه فرانسه را شوکه و غمگین کرد؛ اما هیچ کس تصور 
نمی کرد که این تصادف چیزی غیر از یک تصادف بوده باشد. هشت سال 
پیش روزنامه ی ایتالیایی کوریرا دال سرا اعالم کرد که جاسوسان اتحاد 
جماهیر شوروی احتماالً پشت این تصادف بوده اند. این تئوری برگرفته 
گفته  که  است  ایتالیایی  شاعر  و  نویسنده  کاتولی  جیوانی  اظهارات  از 

و مترجم  زبرانا شاعر  ژان  به  مربوط  بود: در یک دفترچه خاطرات که 
مشهور چک است، چیزهایی نوشته شده است. در پاراگرافی زبرانا می 
نویسد: »من حرف های بسیار عجیب از دهان کسی شنیدم که چیزهای 
زیادی می دانست و منابع بسیار مطلعی داشت. به گفته ی او، حادثه ای 
که زنده گی را از آلبر کامو در سال ۱۹۶۰ گرفت، از طرِف شوروی ترتیب 
باعث سوراخی در چرخ  پیشرفته  از قطعه ای  استفاده  با  آنها  داده شد. 
اتفاق را  این  اتومبیِل کامو آسیب رساندند. برخی  شدند و به الستیک 
دستوری می دانند که شخصاً از سوی دمیتری شپیلوف، وزیر امور خارجه 
اتحاد جماهیر شوروی، به عنوان واکنشی به مقاله ی منتشرشده در مجله 
فرانسوی فرانک تایور در مارس ۱۹۵۷ صادر شد. مقاله ای که در آن کامو 
به شپیلوف حمله کرد و از او صریحاً نام برد. کامو در یادداشِت خود »قتِل 
عام های شپیلوف« تصمیم مسکو مبنی بر اعزام نیرو برای سرکوِب قیام 
مجارستان در سال ۱۹۵۶ را محکوم کرده بود. یک سال بعد، کامو رسما 
از بوریس پاسترناک، نویسنده روسِی برنده جایزه نوبل و نویسنده ی دکتر 
ژیواگو حمایت کرد. اثری که استالین در شوروی آن را ممنوع کرده بود. 
کوریرا دال سرا نتیجه می گیرد که دالیل کافی برای مسکو و ترور کامو 
به سبِک معمول عوامل کا .گ .ب وجود دارد. نویسنده ی بیگانه، طاعون و 
اسطوره ی سیزیف در گورستان لورمارین در نزدیکی ساحل آزور به خاک 
سپرده شد و کماکان به عنوان چهره ای مردمی و هم چنین یک روشنفکر 
مورد توجه است. چندسال پیش سارکوزی، رئیس جمهور وقت فرانسه 
تالش کرد تا بقایای او را به پانتئون منتقل کند که ناکام ماند. اما این 
فرضیه مخالفانی هم دارد. الیویه تاد، خبرنگار سابق بی بی سی در پاریس  
که کتابی درباره ی زنده گِی آلبر کامو هم نوشته است، به آبزرور گفت که 

در حین تحقیق در بایگانی های اتحاد جماهیر شوروی، هیچ چیزی پیدا 
نکرده که این کاری به سفارِش مسکو باشد. »اولین واکنش من این است 
که هیچ چیز در مورد فعالیت های کا .گ .ب من را غافل گیر نمی کند، اما 
شما باید از خود بپرسید که چه کسی از این اتفاق سود می برد و چرا؟ 
این خبر جالب و سرگرم کننده است و مطمئناً صحیح است که اسناد 
کا .گ .ب پر از گزارش هایی است که چه گونه شوروی ها از چکی ها برای 
انجام کارهای کثیف خود استفاده می کردند. اما در این موضوع چیزی 

در کا .گ .ب موجود نیست. به نظِر من این داستان درست نیست.
قصه ی تازه

میشل  ناشرش  وقتی  درگذشت.   ۱۹۶۰ ژانویه  چهارم  در  کامو  آلبر 
برخورد  به یک درخت  و  از دست داد  را  اتومبیل خود  گالیمار کنترل 
درگذشت.  بعد  روز  چند  گالیمار  و  شد  کشته  بالفاصله  نویسنده  کرد. 
سه سال قبل از آن حادثه، کامو جایزه ی نوبل ادبیات را به دلیل »بیان 
مشکالت وجدان انسانی در دوران ما« به دست آورد. »به نظر می رسید 
که این تصادف در اثر انفجار یا شکسته شدِن چیزی افتاده باشد باشد. 
کارشناسان از وقوع این اتفاق در مسیری طوالنی و جاده ای به طول ۳۰ 
فوت و با ترافیک اندک در آن زمان متعجب شدند.« هربرت لوتمن این 
تکه را در زندگی نامه ی کامو در سال ۱۹۷۸ نوشت. کاتلی معتقد است 
که بخشی از خاطرات زبرانا توضیح می دهد که چرا این فرضیه درست 
است. این شاعر در اواخر تابستان ۱۹۸۰ نوشت که »یک مرد مطلع« 
به او گفته بود که کا .گ .ب مقصر است. آنها تایرها را با ابزاری تنظیم 
کردند که وقتی ماشین با سرعت زیاد حرکت می کرد، در نهایت آن را 
سوراخ کرد.« او گفت که این دستور توسط دمیتری شپیلوف، وزیر امور 

به تالفی یک مقاله توسط کامو در  اتحاد جماهیر شوروی  خارجه ی 
روزنامه فرانسوی تایرور منتشر شده در مارس ۱۹۵۷ صادر شده است. 
می رسد  نظر  »به  می دهد:  گزارش  این گونه  زبرانا  خاطراِت  دفترچه ی 
این ماموریت سه سال زمان الزم بوده است. آنها سرانجام  برای اجرای 
کامو  می کنند  فکر  همه  امروز  تا  که  بردند  پیش  را  کار  گونه ای  به  و 
به  خود  معتبِر  منبِع  از  مرد  این  درگذشت.  معمولی  تصادفی  دلیل  به 
شواهد  اعتمادند.«  قابل  کاماًل  منابع اش  که  کرد  ادعا  و  داد  خبر  من 
قیاِم  درباره  ی  کامو  موضع گیری  همان  اصلی  مسئله ی  می دهد  نشان 
مجارستان و سرکوِب آن است و هم چنین حمایِت نویسنده ی فرانسوی 
از از بوریس پاسترناک. کاتلِی ایتالیایی سال ها وقت اش را صرف تحقیق 
او در کتاِب خود  زبرانا کرده است.  اعتباِر حرف های  درباره ی سنجِش 
مصاحبه  زبرانا  همسر  با  است،  شده  منتشر  کامو«  »مرِگ  ناِم  با  که 
می کند.  تحقیق  فرانسه  در  کا .گ .ب  نفوذ  درباره ی  هم چنین  می کند. 
پس از انتشار این کتاب در ایتالیا تماس هایی با کاتلی گرفته می شود 
کامو.  مشکوِک  مرِگ  ماجرای  از  اطالعاتی  بر  مبنی  ادعاهایی ست  که 
یکی از آن ها می گوید: »شخصی گفت که در این حادثه سِر صحنه آمده 
است. به نظرم آن شخص شواهد بیشتری نسبت به آنچه در اختیارِ  من 
گذاشت، می دانست. اما من از سؤال خودداری کردم.« شخِص دیگری که 
روزنامه نگاری قدیمی ست به کاتلی گفت:»من آن زمان تحقیق نکردم، 
که  داشتند  یقین  کامو  نزدیکاِن  برخی  که چگونه  است  یادم  هنوز  اما 
حادثه صحنه سازی ای از طرِف کا .گ .ب است.« جیوانی کاتلی استدالل 
می کند که سخنان صریح کامو در روابط فرانسه و اتحاد جماهیر شوروی 
اثر گذاشته بود و شخصیت برجسته ی کامو به عنوان یادآورنده ی اعماِل 
اتحاد جماهیر شوروی برای مردم فرانسه متجلی می شد.  بی رحمانه ی 
در نتیجه هر دو دولت فرانسه و اتحاد جماهیر شوروی از خاموشی کامو 
سود زیادی می بردند و برای همین در آن زمان هیچ تحقیق و بررسِی 
کاملی انجام نشده است. کاتلی می گوید که نظریه او از سوی کاترین، 
دختر کامو، تأیید نشده است. با این وجود این کتاب در فرانسه، آرژانتین 
و ایتالیا منتشر شده است و از حمایت پل آستر  که استدالل کاتلی را 
است،  است. »نتیجه گیری وحشتناک  استقبال شده  قانع کننده خواند، 
اما پس از هضم شواهدی که کاتلی به ما داده است، توافق با او دشوار 
به  باید  اکنون  دیگری  کشوِر  در  راننده گی«  »تصادف  بنابراین  نیست. 
ساله گی   ۴۶ در  را  کامو  آلبر  پس  مطرح شود.  سیاسی«  »ترور  عنوان 
انتشاِر  حاِل  در  انگلیسی  ناشران  با  صحبت  در  کاتلی  کردند.«  ساکت 
ترجمه انگلیسِی »مرِگ کامو« هستند، گفت: »امیدوارم که دانشگاهیان 
اما  بوده.«  ساده  تصادف  یک  این  که  نکنند  اتخاذ  را  قدیمی  عقیده 
استاد ادبیات فرانسه کمبریج، آلیسون فینچ، قانع نشد. حامیان تئوری 
ترور شامل پل آستر هستند  و ژان زبرانا نویسنده و مترجم چکی که 
خانواده اش از طرِف رژیم کمونیستی مورد آزار و اذیت قرار گرفتند و 
دالیل خوبی برای متنفر بودن از کمونیسم دارد. به هرحال روزنامه نگاِر 
ایتالیایی با جمع آورِی شواهِد پراکنده نظریه ای جدی را مطرح کرده که 
زیر گروِه تئوری توطئه دسته بندی می شود و همیشه و در هر موضوعی 
طرفداراِن خودش را دارد. جیوانی کاتلی امیدوار است عالوه بر چیزهایی 
پیدا  هم  تازه تری  چیزهای  بتواند  نوشته،  کامو«  »مرگ  کتاِب  در  که 
کند و تعداِد زیادتری را به این عقیده نزدیک کند که آلبر کامو برای 

اظهارنظر علیه اتحاِد جماهیِر شوروی از سوی کا .گ .ب ترور شد.

در جست وجوی نویسندگان نوستالژی های مدرسه 

سرویس ادبی کرمان امروز

راه های  اولین  از  یکی  مدرسه،  فارسی  کتاب های   
کلی  طور  به  و  داستان  و  شعر  با  دانش آموزان  آشنایی 
 ،۶۰  ،۵۰ دهه های  دانش آموزان  هستند.  فارسی  ادبیات 
۷۰ و اوایل ۸۰ در کتاب های درسی شان عالوه بر اشعار 
و متن هایی از ادبیات کالسیک و معاصر، با داستان هایی 
دوست داشتنی  و  محبوب  شخصیت هایی  و  خاطره انگیز 
نوستالژی  به  تبدیل  برایشان  حال  که  بودند  مواجه 

شده است.
خانم«،  »کوکب  کبری«،  »تصمیم  مانند  داستان هایی 

»حسنک کجایی« و.... 
تصمیم کبری

برو  جان!  کبری  گفت:  او  به  کبری  مادر  »روزی   
کتاب داستانت را بیاور و برایم بخوان«. این شروع یکی 
است؛  درسی  کتاب های  خاطره انگیز  داستان های  از 
کتاب خیس  با  وقتی  نام کبری که  به  داستان دختری 
و باران خورده اش روبه رو می شود، تصمیم می گیرد منظم 

باشد.
نوشته  صفارپور  عبدالرحمن  را  نوستالژی  داستاِن  این 
آموزشی  کتاب های  مؤلف  سال ها  که  نویسنده ای  است؛ 
آثار  بیشتر  دارد.  کتاب  عنوان   ۲۰۰ از  بیش  و  بوده 
است.  رسیده  چاپ  به  مدرسه  انتشارات  در  صفارپور 
داستان »تصمیم کبری« سرانجام بعد از سال ها، در دهه 

۸۰ از کتاب های درسی حذف شد.
خانواده آقای هاشمی

از  دیگر  یکی  هاشمی  آقای  خانواده  ماجرا های   
دانش آموزاِن  درسِی  کتاب های  محبوب  داستان های 
تعلیمات  کتاب  در  استثنائاً  که  بود  گذشته  سال های 

اجتماعی سوم دبستان گنجانده شده بود.

این کتاب از ابتدا تا انتها ماجرای یک خانواده پنج نفره 
به  کازرون  از  و  بود  پست  اداره  کارمند  پدرشان  که  را 
نیشابور منتقل شده بود، روایت می کرد. کتاب تعلیمات 
به  عادل  حداد  غالمعلی  توسط  دبستان  سوم  اجتماعی 
نگارش درآمد و در نهایت با تغییر این کتاب در سال ۹۴، 

داستان خانواده آقای هاشمی هم حذف شد.
کوکب خانم

باسلیقه ای  و  پاکیزه  زن  عباس  مادر  خانم،  »کوکب   
نگاه  خنک  جای  در  همیشه  را  شیر  سطل  او  است. 
و خاک  گرد  تا  می اندازد  پارچه ای  روی سطل  می دارد. 

برآن ننشیند و پاکیزه بماند«.
این ها جمالت آغازین یکی از محبوب ترین داستان های 
فارسی است که در سال ۱۳۵۷ وارد کتاب فارسی دوم 
دبستان شد؛ داستان زن پاکیزه و باسلیقه و مهمان نوازی 
از  پذیرایی  عهده  از  خوبی  به  که  خانم  کوکب  نام  به 

دوست داشتنی  داستاِن  این  برآمد.  سرزده اش  مهماناِن 
بود،  دبستان  فارسی  کتاب های  در   ۹۰ دهه  تا  که  را 

محمدرضا انتظاریان نوشته است.
حسنک کجایی

 »دیر وقت بود. خورشید به نوک کوه های مغرب نزدیک 
رنگ  قهوه ای  گاو  نبود.  خبری  حسنک  از  اما  می شد، 
سرش را از آخور بلند کرد و صدا کرد: »ما... ما... ما...«. 
یعنی من گرسنه ام، حسنک کجایی«؟ داستاِن مشهور و 
پرنیان در  توسط محمد  خاطره انگیز »حسنک کجایی« 
کتاب های  وارد  آن  بعد ها خالصه  و  نوشته  سال ۱۳۴۹ 

درسی دبستان شد.
طراح  کالنتری،  پرویز  هم  را  داستان  این  تصویرگری 
بعد ها در سال  بر عهده داشت.  ایرانی  برجسته  نقاش  و 
۱۳۸۷ حسن وارسته بر اساس این داستان نمایش نامه ای 
را نوشت و روی صحنه برد. »حسنک کجایی« تا اواخر 

دهه ۸۰ مهمان کتاب فارسی دوم دبستان بود و در دهه 
خاطره ها  به  همیشه  برای  و  شد  حذف  کتاب ها  از   ۹۰

پیوست.
چوپان دروغگو

آمد!  گرگ  می کرد:  فریاد  بی سبب  گاه  گاه  »چوپانی   
برای نجات دادن چوپان و گوسفندان  گرگ آمد! مردم 
مردم  و  می خندید  چوپان  اما  می دویدند،  او  سوی  به 

می فهمیدند که دروغ گفته است«.
چوپان  شخصیت  که  است  محال  قدیم  دانش آموزاِن 
دروغگو و داستانش را فراموش کنند؛ چوپانی که عاقبت 
سودی  پشیمانی اش  و  دید  را  دروغ گویی اش  نتیجه 

نداشت.
جالب است بدانید اصل این داستان در افسانه های یونان 
باستان آمده است که با الهام از روایت هانری ریشه، شاعر 
در  و  شد  ترجمه  فارسی  به  میالدی   ۱۸ قرن  فرانسوی 

کتاب فارسی دوم دبستانی جا گرفت.
دهقان فداکار

 »در آن شب سرد و تاریک، نور لرزان فانوس کوچکی 
راه او را روشن می کرد. دهی که ریزعلی در آن زندگی 
اَزبرعلی خواجوی مشهور  می کرد، نزدیک راه آهن بود«. 
و  محبوب  شخصیت های  از  یکی  خواجوی  ریزعلی  به 
بود که داستاِن فداکاری مثال زدنی اش در کتاب  واقعی 

فارسی سوم دبستان آمده بود.
تیتر  با  آبان سال ۱۳۴۰ روزنامه اطالعات  در روز ۱۶ 
فداکاری  از  تبریز«  راه آهن  در  حیرت آور  واقعه  »یک 
مسافران  جان  آن  از  پیش  روز  سه  که  داد  خبر  مردی 
قطار تبریز- تهران را از مرگ نجات داده بود. داستاِن این 
داشت،  جا  درسی  کتاب های  در  تا سال ها  که  فداکاری 
برای چند سالی از کتاب ها حذف شد و دوباره با تغییراتی 

در تصویرسازی به کتاب ها برگشت.
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نگاهی مختصر به آثار تلویزیونی سیروس مقدم ؛ 

رکورد فوق العاده آقای کارگردان
سرویس هنری کرمان امروز

سیروس  که  تلویزیونی  مجموعه های  قصه  از  مختصری 
مقدم کارگردان آن ها بوده را در این گزارش بخوانید.

فرهنگی  گروه  تلویزیون  رادیو  حوزه  خبرنگار  گزارش  به 
باشگاه خبرنگاران جوان،  سیروس مقدم در سال ۱۳۳۳ در 
آبادان متولد شد. او فارغ التحصیل دبیرستان امیرکبیر آبادان 
فعالیتش  است.  نقاشی  رشته  در  زیبا  هنر های  دانشکده  و 
با دستیار کارگردانی و طراحی صحنه و  از سال ۱۳۵۵  را 
لباس در مجموعه تلویزیونی »دایی جان ناپلئون« آغاز کرد. 
همچنین فعالیت در سینمای حرفه ای را از سال ۱۳۶۶ با 
فیلم »ردپایی بر شن« به عنوان منشی صحنه آغاز کرد. او 
در سریال ماندگار »امام علی )ع(« دستیار داود میرباقری 

بود.
 وی همسر الهام غفوری تهیه کننده است. سیروس مقدم 
است.  ساخته   سریال   ۲۵  )۱۳۹۴ تا   ۱۳۸۰( سال   ۱۴ در 
تهیه کننده اکثر این سریال ها همسرش الهام غفوری است. 
دیگر  از  رسید.  شهرت  به  جوان«  »پلیس  سریال  با  مقدم 
سریال های موّفق او می توان به اغماء، نرگس، روز حسرت، تا 
ثریا، چاردیواری، میکائیل و پایتخت اشاره کرد. در ادامه به 

برخی آثار مقدم اشاره می شود:
با سلسله حکمت

»اکبر  کارگردانی  به  ایرانی  تلویزیونی  مجموعه  یک  این 
خواجویی«، »سیروس مقدم« و »مرتضی جعفری« است که 
طی سال های ۱۳۶۶-۱۳۶۸ تهیه و از شبکه یک سیما پخش 
شد. این مجموعه نمایشی، بر اساس ادبیات کهن پارسی شکل 

گرفته بود و هر بخش از آن، داستان مستقلی داشت.
فرزانه  گرجستانی،  سیروس  مشایخی،  جمشید  مرحوم 
کابلی، مرحوم مهدی فتحی، جهانگیر الماسی، اکبر عبدی 

و... بازیگران این مجموعه تلویزیونی بودند.
 مزرعه کوچک

یک مجموعه تلویزیونی محصول سال ۱۳۸۳ به کارگردانی 
و  اسباالن  آرش  پری،  گل  اهلل  نویسندگی  مقدم،  سیروس 
تهیه کنندگی مهناز میرجهانگیری و علی لدنی است که در 
سال ۱۳۸۴ از شبکه یک پخش شد. این مجموعه در ۲۶ 

قسمت ۴۰ دقیقه ای تهیه شده است.
پونه حاج محمدی، مرحوم کیومرث ملک  ملکی،  کیهان 
حمیدی،  زهره  فر،  زارعی  فرشید  توشه،  حسین  مطیعی، 
رجبی  مهران  و  نظری  ملیحه  ودادیان،  مهری  راد،  ایرج 

بازیگران این سریال بوده اند.
 اغماء

مقدم،  سیروس  کارگردانی  به  قسمتی   ۳۰ سریالی 
نویسندگی علیرضا افخمی و داریوش مختاری است که رضا 
جودی تهیه کننده آن بود. این سریال در ماه رمضان۱۳۸۶ 
از شبکه اول سیما پخش شد. این سریال در نظر سنجی ها 
ماه  تلویزیونی  سریال های  محبوب ترین  از  یکی  عنوان  به 

رمضان شناخته می شود.
داستان این سریال درباره دکتر طاها پژوهان پزشک فوق 
متخصص جراحی مغز و اعصاب است که امین تارخ نقشش 
را بازی کرد. او به دلیل جراحی های موفقیت آمیز به پنجه 
طالیی مشهور است. دکتر پژوهان اما به دلیل بیماری حاد 
همسرش مولود )شیرین بینا( بر سر دو راهی قرار دارد؛ از 
اوست،  مانع جراحی همسرش توسط  طرفی عرف پزشکی 
ولی مولود اصرار دارد که فقط توسط پژوهان جراحی شود. 
از سویی تنها فرزند آن ها پری )نفیسه روشن( مخالف این 

عمل جراحی توسط پدر است …
حامد  نوذری،  ایرج  زنگنه،  لعیا  بینا،  شیرین  تارخ،  امین 
روشن  نفیسه  و  خنیاگر  شیوا  اکبری،  محمدرضا  کمیلی، 

بازیگران این مجموعه بودند.
پیامک از دیار باقی

این سریال در نوروز ۱۳۸۷ از شبکه یک پخش شد. این 
با حضور  و  تنابنده  از محسن  فیلم نامه ای  پایه  بر  مجموعه 
بازیگرانی چون محمدرضا شریفی نیا در نقش منصور سیم 
سیم  منصور  همسر  بدری  نقش  در  بایگان  افسانه  خواه، 
خواه، حمید لوالیی در نقش بهرام برادر بدری، رضا شفیعی 
جم در نقش غالم ورنی، افشین سنگ چاپ در نقش فتح 
سلیمانی  نادر  شکرریز،  نبات  نقش  در  لرستانی  شهره  اهلل، 
نقش شیرین شکرریز،  روانخواه، شیال خداداد در  نقش  در 
آرام جعفری در نقش فرشته  نقی،  راستاد در نقش  رامین 
نوروزی، سروش گودرزی در نقش حمید سیم خواه و حامد 

کمیلی در نقش حامد سیم خواه تهیه شده است.
 داستان این سریال درباره مرد کالهبردار و خسیسی به 
نام منصور سیم خواه است که برای فرار از دست طلبکاران، 
ضمن ایجاد یک دعوای ساختگی، خود را به مردن می زند. 
همه که فکر می کنند او مرده  است، او را به خاک می سپارند 

و این آغاز ماجرا هایی برای منصور و اطرافیانش است…
 روز حسرت

در  که  است  قسمتی   ۲۵ و  تلویزیونی  مجموعه ای  عنوان 
درباره  سریال  این  داستان  شد.  پخش   ۱۳۸۷ رمضان  ماه 
او  خانم وکیلی است که یک شب خواب عجیبی می بیند. 
و پس  را می بیند  برزخ  عالم  از  در خواب خود گوشه هایی 
از دیدن همین خواب است که اتفاقات عجیب و غریبی در 

خانواده زن رخ می دهد …
مهراوه  پورسرخ،  پوریا  بایگان،  افسانه  قریبیان،  فرامرز 
شریفی نیا و رحیم نوروزی در این مجموعه بازی کرده اند.

چاردیواری
چاردیواری یا چهاردیواری مجموعه ای تلویزیونی است که 
هرشب از ۲۸ اسفند ۱۳۸۸ تا پایان نوروز از شبکه یک در 

۱۵ قسمت ۵۰ دقیقه ای پخش شد.
داستان چاردیواری درباره جوانی به نام نادر است که در 
ازدواج  برای  را  متمولی  و  جوان  دختر  درخواست  گذشته 
ظاهری و رسمی قبول کرده. دختر قصد داشته با این ازدواج 
در خارج از کشور ادامه تحصیل دهد، حاال پس از چند سال 
از خارج از کشور برگشته و قصد دارد به این ازدواج رسمی 
با نادر خاتمه بدهد؛ اما در عین حال با همکاری نادر طوری 
در برابر پدرش صحنه سازی کند که او و نادر پس از چند 
دیگر  از سوی  دارند.  اختالف  با هم  زندگی مشترک،  سال 
نادر در رابطه با خانواده پدری اش هم دچار مسائلی است 

که وضعیت او را پیچیده تر می کند...
سعید  امیرجاللی،  مریم  پسیانی،  آتیال  جعفری،  امیر   
آزیتا الچینی  بهنوش طباطبایی و  آقاخانی، مهران رجبی، 

بازیگران اصلی این مجموعه بودند.
زیر هشت

جعفری(  )امیر  عطا  اسم  به  ساله ای   ۴۰ مرد  داستان 
است که حاشیه نشین شهر تهران و راننده و پادوی حاجی 
»کارخانه داری« است. او عاشق منیژه )پانته آ بهرام( دختر 
حاجی می شود و به خاطر او و با نقشه او از جواهر فروشی 

سرقت می کند و به زندان می رود و ...

 تا ثریا
داستان زن میانسالی به نام ثریا )آزیتا حاجیان( است که 
پانزده سال پیش شوهر خود را از دست داده و در بیمارستانی 
مشغول به پرستاری است. او با سرهنگ )همایون ارشادی( 
که یکی از بیمار ها بوده  است، آشنا می شود و پس از درمان 
او، پنهانی با یکدیگر ازدواج می کنند. او مبلغ هنگفتی را به 
پسر سرهنگ )مهران احمدی( قرض می دهد و قرار می شود 

که سود پول را نیز از او بگیرد...
هومن  مهری،  حسین  احمدی،  مهران  حاجیان،  آزیتا 
الناز  لیندا کیانی،  ارسالن قاسمی،  سیدی، نسرین نصرتی، 
حبیبی، میرطاهر مظلومی و... در این مجموعه ایفای نقش 

کرده اند.
 چک برگشتی

این مجموعه تلویزیونی در زمستان ۱۳۹۰ تولید و در نوروز 
۹۱ پخش شد. داستان فیلم درباره یک دوره انتخابات مجلس 
کاندید اهای  از  یکی  هاشمی(  )هدایت  مشرفی  دکتر  است. 
ماه  هر  باید  جعفری(  )امیر  لطیف  او  مشاور  است.  مجلس 
بابت مهریه همسر سابق خود رویا )بهاره رهنما( دو سکه به 
او و مشرفی می شود.  او بدهد. همین دو سکه باعث دردسر 
لطیف شغل شرخری دارد و مشکالت لطیف و کریم مشرفی 

حوادثی به همراه دارد و مجموعه طنزی را خلق می کند.
 دیوار

محصول سال ۱۳۹۱ که در ۱۳ قسمت ۴۸ دقیقه ای تهیه 
مهرداد  سلطانی،  مهدی  کوثری،  فریبا  پسیانی،  آتیال  شد. 

صدیقیان و تینا آخوند تبار بازیگران این سریال بودند.
بچه های نسبتًا بد

یک سریال عاطفی و اجتماعی است که در مهرماه ۱۳۹۲ 
پخش شد. این سریال داستان چهار جوان خالفکار است که 
یک گاو صندوق را که دو هزار سکه بهار آزادی در آن وجود 
دارد، می دزدند. این سکه ها به همت یک مؤسسه خیریه و 
برای اهدا به زوج های نیازمند فراهم شده است که با دزدیده 

شدنشان مؤسسه دچار مشکالتی می شود…
حمید گودرزی، علی طباطبایی، میالد کی مرام، مرحوم 

اکرم  پورحسینی،  پرویز  تیموری،  یوسف  طباطبایی،  علی 
محمدی و مجید مشیری بازیگران آن بودند.

 مدینه
داستان فیلم درباره زنی به نام مدینه )پریوش نظریه( است 
که همسرش در آب دریا غرق شده و کارخانه به جا مانده 
از او را با پسر خوانده اش بهمن )مهرداد صدیقیان( که از 
)مهدی  عبدی  می کند…  اداره  کرده ،  بزرگ  را  او  بچگی 
سلطانی( شریک کارخانه پس از مرگ جهان )آتیال پسیانی( 
وجود  به  کارخانه  در  مدینه  برای  مشکالتی  مدینه  همسر 
او  می آورد که در پی آن مدینه و بهمن قصد خرید سهم 

را می کنند…
بهمن برای حمایت از مدینه برای خرید سهم عبدی پول 
نزول می کند، اما با مرگ عبدی همه چیز پیچیده می شود و 
مدینه و بهمن مجبور می شوند برای پرداخت پول های نزولی 
کارخانه را بفروشند… صاحب جدید کارخانه در ازای دادن 
که  می گذارد  او  برای  شرطی  بهمن  به  کارخانه  از  سهمی 

انجام آن برای بهمن بسیار دشوار است…
این سریال در ماه رمضان سال ۹۳ پخش شد.

میکائیل
دیپلم  و  برتر  تندیس  توانست  تلویزیونی  مجموعه  این 
پلیسی  و سریال های  فیلم  بهترین سریال جشنواره  افتخار 

مسکو را از آِن خود کند.
به  میکائیل،  رفیق  و  عزیز  این سریال رسول دوست  در   
اشتباه قربانی توطئه اشرار می شود. میکائیل )کامبیز دیرباز( 
نظم  استقرار  برای  است،  پرتالشی  و  پلیس سختکوش  که 
بر  تکیه  با  و  می کند  جزم  را  خود  عزم  بیشتر،  آرامش  و 

حمایت های مردم، دل به دریا می زند و…
بهنوش  و  خمسه  علیرضا  تفتی،  کامران  دیرباز،  کامبیز 

طباطبایی در این مجموعه ایفای نقش کردند.
علی البدل

نام  به  تاریخی  روستایی  در  علی البدل  مجموعه  داستان 
چشمه قل قل اتفاق می افتد که دو طایفه به نام آبیاری ها و 
آبناری ها در آن زندگی می کنند. این دو طایفه از قدیم االیام 

در عین حال که کنار هم هستند، اختالفاتی با هم دارند که 
باعث شده آبادی رونق چندانی نداشته باشد و اهالی بیشتر 
درگیر اختالفات خود باشند. تا این که اهالی دو طایفه برای 
حل مشکالت روستا و اداره آن، شورایی تشکیل می دهند 

که عضوی به نام علی البدل دارد.
محسن  زاده،  فخیم  مهدی  همچون  مشهوری  بازیگران 
تنابنده، احمد مهران فر، مرحوم حسین محب اهری، مهدی 
حاجی  هومن  گلچین،  فرشته  افشاری،  بهرام  هاشمی، 

عبداللهی و... در این مجموعه حضور داشتند.
 پایتخت

نوبتی هم باشد نوبت نام بردن از سریالی است که مردم 
بازپخش  و  شماری  لحظه  آن  جدید  سری  پخش  برای 

فصل های گذشته را هم با شوق بسیار دنبال می کنند.
پایتخت به کارگردانی سیروس مقدم و با طراحی و بازی 
آن  اول  فصل  که  است  سریالی  مجموعه  تنابنده  محسن 
ایام نوروز سال ۱۳۹۲ نیز  در نوروز ۱۳۹۰ پخش شد. در 
»پایتخت ۲« پخش شد. »پایتخت ۳« نیز در سال ۱۳۹۳ 
همچنین  شد.  پخش   ۱۳۹۴ رمضان  در   »۴ »پایتخت  و 
اقبال  مورد  و  پخش   ۱۳۹۷ سال  نوروز  در   »۵ »پایتخت 
بسیار قرار گرفت. »پایتخت ۶« نیز در حال ساخت است و 

در نوروز سال ۱۳۹۹ پخش خواهد شد.
 نقی معمولی با بازی محسن تنابنده نام شخصیت اصلی 
سری سریال تلویزیونی پایتخت است. از تکه کالم های این 

شخصیت می توان به موارد زیر اشاره کرد:
»فدایی داری« )با خوشحالی و برای تشکر(، »بی تربیت« 
)معموالً با لحن عصبی( و جمالتی نظیر »مگه داریم، مگه 
نقی  از تکیه کالم های  میشه« و »بزنم دهنه رو جر بدم« 
معمولی است. ظاهر او با مو های فر و سبیل کامل می شود. 
شجاعت، غیرت و خانواده دوستی از صفات بارز نقی است.

ارسطو عامل با بازی احمد مهران فر شخصیتی مخاطب 
پسند است که با لهجه خاص خودش هر مخاطبی را جذب 
می کند؛ از جمله جذابیت او جّر و بحث هایی است که با نقی 
دارد. او با یک زن چینی به نام چو چانگ )راحله چانگ( 
ازدواج کرد، اما زن او در پایتخت ۴ با سقوط هواپیما فوت 

کرد. از تکه کالم های او می توان به موارد زیر اشاره کرد:
»آخ آخ آخ«، »حساس نشو حساس نشو«، »فدای تو بشم 
و  پرحاشیه«  »پیرمرد  و  پسر«  داری  یو  الو  »آی  و  من«، 
همچنین جمله ای نظیر »چرا بچه بچه حرف می زنی تو؟«.

 بابا پنجعلی با بازی علیرضا خمسه یکی از شخصیت های 
اصلی سریال پایتخت است، بازی فوق العاده علیرضا خمسه 
در این شخصیت باعث محبوبیت آن شده است. بابا پنجعلی 
پدر نقی معمولی است که بیماری آلزایمر دارد. »شما حرف 
»َصّدامه؟«،  نخردمه«،  »ناهار  دهنش«،  »بخوابونم  نزن«، 
از  معصومیه؟«  و »عباس  علی آباد«  »بوریم  میگه«،  »الِکی 

تکه کالم های اوست.
بهتاش فریبا با بازی بهرام افشاری هم یکی از شخصیت های 
محبوب »پایتخت ۵« است. بهتاش فریبا پسر بهبود فریبا 
و فهیمه معمولی است. از تکه کالم های او می توان به »اَی 

ِخدا« و »ِوَل َهِکن« اشاره کرد.

آگهی تغییرات شرکت مهندسی تباشیر کرمان شرکت سهامی 
به  و شناسه ملی ۱۰۶۳۰۱۱۰۲۵۰  ثبت ۲۸۵۴  به شماره  خاص 
آقای   -  :  ۱۳۹۸/۰۸/۲۹ مورخ  مدیره  هیئت  صورتجلسه  استناد 
مسعود نخعی با کد ملی ۲۹۹۱۳۷۶۹۱۰ به عنوان رئیس هیأت مدیره - خانم 
مریم جهانگرد با کد ملی ۲۹۹۱۴۱۵۳۷۱ به عنوان نایب رئیس هیأت مدیره 
- آقای علی مظاهری تهرانی با کد ملی ۱۲۸۷۹۴۰۵۶۰ به عنوان عضو هیأت 
مدیره - آقای محمد نبی پور با کد ملی ۲۹۹۱۷۲۹۸۶۴ به عنوان عضو هیأت 
وتعهدآور  بهادار  اوراق  و  اسناد  . - کلیه  انتخاب گردیدند  و مدیرعامل  مدیره 
شرکت ازقبیل چک، سفته، بروات، قراردادها و عقوداسالمی با امضای دو نفر 
نبی  و محمد  تهرانی  و علی مظاهری  نخعی  آقایان مسعود  نفر شامل  از سه 
پور بعنوان امضاء ثابت و یا هر کدام جداگانه به همراه امضا خانم حمیده حاج 
جعفری )مدیرمالی( همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود و سایر نامه های اداری 
با امضای مدیرعامل یا یکی از اعضا هیات مدیره با مهر شرکت معتبر می باشد. 
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان کرمان اداره ثبت شرکت ها و موسسات 

غیرتجاری کرمان )۷۰۷۳۵۲(

آگهی تغییرات شرکت مهندسی تباشیر کرمان شرکت سهامی 
به  و شناسه ملی ۱۰۶۳۰۱۱۰۲۵۰  ثبت ۲۸۵۴  به شماره  خاص 
مورخ  العاده  فوق  بطور  عادی  عمومی  مجمع  صورتجلسه  استناد 
۱۳۹۸/۰۸/۲۹ : - اعضای هیأت مدیره به شرح ذیل برای مدت دو سال انتخاب 
شدند: - آقای مسعود نخعی با کد ملی ۲۹۹۱۳۷۶۹۱۰ و خانم مریم جهانگرد 
با کد ملی ۲۹۹۱۴۱۵۳۷۱ و آقای محمد نبی پور با کد ملی ۲۹۹۱۷۲۹۸۶۴ 
و آقای علی مظاهری تهرانی با کد ملی ۱۲۸۷۹۴۰۵۶۰ اداره کل ثبت اسناد 
کرمان  غیرتجاری  موسسات  و  ها  شرکت  ثبت  اداره  کرمان  استان  امالک  و 

)۷۰۷۳۵۵(

آگهی تغییرات شرکت مهندسی تباشیر کرمان شرکت سهامی 
به  و شناسه ملی ۱۰۶۳۰۱۱۰۲۵۰  ثبت ۲۸۵۴  به شماره  خاص 
استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۳۹۸/۰۸/۲۹ 
: - هیات مدیره مرکب از حداقل سه تا پنج نفر مدیر خواهد بود که در مجمع 
انتخاب خواهند شد وماده مربوطه اصالح  برای مدت دو سال  عمومی عادی 
و  ها  شرکت  ثبت  اداره  کرمان  استان  امالک  و  اسناد  ثبت  کل  اداره  گردید. 

موسسات غیرتجاری کرمان )۷۰۷۳۵۶(

بوتیا  فردای  امید  زیبا  خاص  سهامی  شرکت  تاسیس 
ملی  شناسه  به   ۲۱۲۵ ثبت  شماره  به   ۱۳۹۸/۰۷/۲۱ درتاریخ 
۱۴۰۰۸۶۸۹۰۰۰ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خالصه 
آن به شرح زیر جهت اطالع عموم آگهی میگردد. موضوع فعالیت 
:انجام کلیه فعالیت های خدماتی ازجمله تاسیسات تعمیر و نگهداری ساختمان 
و ماشین آالت، امور آشپزخانه و رستوران ، خدمات عمومی )نظیر نامه رسانی 
،تلفن چی ،تنظیفات ،امور آبدارخانه ، پیش خدمتی (نگهداری و خدمات فضای 
سبز ،چاپ و تکثیر ،امور بهره برداری از تاسیسات.تامین نیروی انسانی و حمل 
و نقل درون شهری. تولید و توزیع کلیه البسه ، ماسک و کاور و کاله و کلیه 
ملزومات بیمارستانی ، شرکت در مناقصات و مزایدات دولتی و خصوصی . خرید 
و فروش مرتبط به موضوع فعالیت شرکت . پذیرش کلیه سفارشات مربوط به 
کارخانجات و ارگانهای دولتی و غیردولتی جهت تولید البسه و ملزومات مرتبط. 
درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهای الزم از مراجع ذیربط مدت فعالیت : از 
تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی : استان کرمان ، شهرستان بم ، بخش 
مرکزی ، شهر بم، محله صدا و سیما ، خیابان پشت اداره اطالعات ، کوچه انتظام 
۵ ، پالک ۹ ، طبقه همکف کدپستی ۷۶۶۱۷۷۴۱۴۶ سرمایه شخصیت حقوقی 
عبارت است از مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰ ریال نقدی منقسم به ۱۰۰ سهم ۱۰۰۰۰ ریالی 
تعداد ۱۰۰ سهم آن با نام عادی مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰ ریال توسط موسسین طی 
گواهی بانکی شماره ۴۶۴۸۲/۰۸ مورخ ۱۳۹۸/۰۷/۱۳ نزد بانک بانک ملت شعبه 
شعبه بلوار امام خمینی بم با کد ۴۶۴۸۲ پرداخت گردیده است اعضا هیئت 

مدیره آقای ایمان رضاپور به شماره ملی ۳۱۰۰۰۹۸۶۲۵و به سمت مدیرعامل 
به مدت ۲ سال و به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت ۲ سال خانم مهرناز 
افشاری پور به شماره ملی ۳۱۰۰۱۸۸۹۵۰و به سمت نایب رئیس هیئت مدیره 
به مدت ۲ سال آقای محمدحسین رضاپور به شماره ملی ۳۱۰۰۲۷۹۵۶۵و به 
سمت عضو هیئت مدیره به مدت ۲ سال دارندگان حق امضا : کلیه اوراق و 
اسناد بهادار و تعهد آور شرکت از قبیل چک ، سفته ، بروات ، قراردادها عقود 
اسالمی و همچنین کلیه نامه های عادی و اداری باامضاءمنفرد مدیرعامل همراه 
با مهر شرکت معتبر می باشد اختیارات مدیر عامل : طبق اساسنامه بازرسان 
آقای پوریا مصطفوی به شماره ملی ۳۱۰۰۱۱۲۶۲۸ به سمت بازرس اصلی به 
مدت یک سال مالی آقای پدرام بنی اسدی به شماره ملی ۳۱۰۰۱۲۶۰۶۸ به 
سمت بازرس علی البدل به مدت یک سال مالی روزنامه کثیر االنتشار کرمان 
امروز جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور به 
منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد. اداره کل ثبت اسناد و امالک استان 

کرمان مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری بم )۷۰۷۳۶۴(

آگهی تغییرات شرکت مهندسان مشاور طرح گارنو شرکت سهامی 
به  ملی ۱۰۸۶۰۵۶۱۱۲۲  و شناسه  ثبت ۵۳۳۹  به شماره  خاص 
استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۳۹۸/۰۹/۰۴ 
سال مالی شرکت از روز اول بهمن ماه هر سال آغاز میشود و روز 
آخر دی ماه سال آینده به پایان خواهد رسید و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح 
اداره ثبت  اداره کل ثبت اسناد و امالک استان کرمان  مذکور اصالح گردید. 

شرکت ها و موسسات غیرتجاری کرمان )۷۰۷۳۷۲(

آگهی تغییرات شرکت مهندسین مشاور فرازان طرح بارز شرکت 
سهامی خاص به شماره ثبت ۷۴۱۰ و شناسه ملی ۱۰۶۳۰۱۳۳۸۱۸ 
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۳۹۸/۰۸/۰۵ الف-تعیین 
ملی  شماره  به  داورانی  احمدی  اکبر  علی  آقای   : مدیران  سمت 
۲۹۹۲۴۴۸۲۲۲، به سمت رئیس هیأت مدیره آقای محمد جواد بنی اسدی 
به شماره ملی ۲۹۹۱۵۵۱۰۹۷، به سمت نایب رئیس هیأت مدیره آقای حسین 
ابراهیمی فرسنگی به شماره ملی ۲۹۹۳۱۴۰۷۲۸، به سمت عضو هیأت مدیره 
و مدیر عامل ب- کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، 
سفته، بروات، قراردادها و عقود اسالمی با امضای ثابت مدیرعامل )آقای حسین 
ابراهیمی فرسنگی ( و یکی از دو امضای آقایان علی اکبر احمدی داورانی و 
ثبت  اداره کل  باشد.  معتبر  مهر شرکت  با  همراه  اسدی  بنی  یا محمد جواد 
اسناد و امالک استان کرمان اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری کرمان 

)۷۰۷۳۷۶(

سهامی  شرکت  پویا  معدن  نوین  پوالد  شرکت  تغییرات  آگهی 
خاص به شماره ثبت ۱۶۳۹۹ و شناسه ملی ۱۴۰۰۸۷۶۵۲۱۲ به 
استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۳۹۸/۰۹/۰۶ 
سرمایه شرکت از مبلغ ۵۰۴۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال به مبلغ ۱۲۰۴۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال 
منقسم به ۱۲۰۴۰۰ سهم با نام عادی ۱۰۰۰۰۰۰ ریالی از محل پرداخت نقدی 
طبق گواهی بانک پاسارگاد بشماره ۹۸/۳۸۱ص/۲۰۰۳ مورخ ۹۸/۹/۶ افزایش 
یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصالح گردید. اداره کل ثبت اسناد و امالک 

استان کرمان اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری کرمان )۷۰۷۳۷۷(

شهرستان  ساختمان  تاسیسات  صنف  اتحادیه  تغییرات  آگهی 
رفسنجان موسسه غیر تجاری به شماره ثبت ۲۷۵ و شناسه ملی 
۱۴۰۰۷۲۷۷۱۹۰ به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ 
مورخ   ۷۴۲۹ بشماره  صنفی  اتحادیه  فعالیت  پروانه  به  منضم   ۱۳۹۸/۰۹/۱۲
۹۸/۶/۲۳ صادره از اداره صنعت معدن و تجارت الف- سمت اعضاء هیئت مدیره 
به قرار ذیل برای مدت ۴ سال تعیین گردید: آقای محمد اکبری نسب جنت آباد 
کد ملی ۳۰۵۱۶۵۰۰۹۹ به سمت رئیس اتحادیه آقای اکبر نبی زاده رفسنجانی 
کد ملی ۳۰۵۱۰۷۱۹۹۴ به سمت نایب رئیس اول آقای حسین اسدی کمال 

سیدمحمد  آقای  دوم  رئیس  نایب  سمت  به  ملی ۳۰۵۱۱۴۱۴۵۳  کد  آبادی 
مرتضوی کد ملی ۳۰۵۱۴۷۸۲۵۳ به سمت دبیر آقای عباس سلطانی چاکینی 
کد ملی ۳۰۵۱۱۹۴۲۰۴ به سمت خزانه دار ب- اسناد و اوراق مالی اتحادیه 
مانند چک ها، بروات، سفته  ها، اسناد تعهدآور مالی با امضا رییس و خزانه  دار 
و در غیاب هر یک نایب رییس اول و ممهور به مهر اتحادیه معتبر می باشد. 
براساس )ماده ۲۰ اساسنامه( ودر غیاب رییس )هنگام مرخصی یا ماموریت( 
نواب رییس ) به ترتیب سمت( وظایف وی را برعهده دارند براساس )ماده ۱۱ 
اساسنامه(معتبر می باشد. ج- آقای محمد ابراهیمی نژاد جالل آباد کد ملی 
۳۰۵۱۰۸۹۰۸۷ به سمت بازرس اصلی انتخاب گردید. د- روزنامه کرمان امروز 
جهت درج آگهی های شرکت انتخاب گردید. ه- محل موسسه در واحد ثبتی 
رفسنجان به آدرس شهر رفسنجان، محله سی متری ، کوچه ۱۷ شهریور ۲۵ ، 
کوچه طالقانی۳۳]معلم۴[ ، پالک ۱۲ ، طبقه همکف کدپستی ۷۷۱۷۶۸۳۳۷۵ 
اداره کل  اساسنامه بشرح فوق اصالح گردید.  ماده مربوطه در  و  یافت  تغییر 
ثبت اسناد و امالک استان کرمان مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری 

رفسنجان )۷۰۷۳۸۱(

آگهی تغییرات شرکت حکیم فن آوران جنوب شرکت سهامی 
به  ملی ۱۰۶۳۰۱۵۶۵۸۰  و شناسه  ثبت ۹۸۰۰  به شماره  خاص 
مورخ  العاده  فوق  بطور  عادی  عمومی  مجمع  صورتجلسه  استناد 
۱۳۹۸/۰۷/۱۱ : - آقای صادق شفیعی راد با کد ملی ۳۱۳۱۴۸۵۸۲۵ بسمت 
بازرس اصلی و خانم نعیمه نکوئی با کد ملی ۲۹۹۳۷۱۷۹۶۰ بسمت بازرس 
علی البدل بمدت یکسال انتخاب گردیدند . - اعضای هیئت مدیره بشرح ذیل 
انتخاب گردیدند. - آقای علی شهیدی زندی با کد ملی  برای مدت دو سال 
۲۹۹۲۷۸۲۶۷۱ و آقای سیداحمد توحیدی با کد ملی ۲۹۹۱۷۷۷۸۵۰ و خانم 
بهاره کاظمی صادقی با کد ملی ۰۰۵۴۷۱۱۸۲۷ - 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 )۷۰۷۳۸۹(

اریکه  عمارت  شهران  خاص  سهامی  شرکت  تاسیس 
ملی  شناسه  به   ۱۶۴۴۴ ثبت  شماره  به   ۱۳۹۸/۰۹/۱۶ درتاریخ 
۱۴۰۰۸۸۱۷۳۶۸ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خالصه 
آن به شرح زیر جهت اطالع عموم آگهی میگردد. موضوع فعالیت 
:انجام خدمات اجرای ساختمان ، طراحی و اجرای انواع سازه ها اعم از صنعتی ، 
سدسازی ، پل سازی ، ساختمانهای مسکونی و اداری ، انجام پروژه های عمرانی 
و راهسازی ، تصفیه خانه آب و فاضالب ، شبکه انتقال آب ، شبکه جمع آوری 
فاضالب ، شبکه توزیع برق و مخابرات ، پروژه های ریلی ، HSSE ، اجرای 
پروژه های شهرسازی ، معادن ، مخازن آب ، گازرسانی ، نقشه برداری ، تفکیک 
اراضی ، مقاوم سازی . شرکت در کلیه مناقصات و مزایدات دولتی و خصوصی ، 
اخذ تسهیالت بانکی از بانکها و موسسات مالی و اعتباری معتبر. درصورت لزوم 
پس از اخذ مجوزهای الزم از مراجع ذیربط مدت فعالیت : از تاریخ ثبت به مدت 
نامحدود مرکز اصلی : استان کرمان ، شهرستان کرمان ، بخش مرکزی ، شهر 
کرمان، محله فیروزه ، کوچه شهید صدوقی ۳ ، خیابان پروین اعتصامی غربی 
، پالک ۹۹ ، طبقه همکف کدپستی ۷۶۱۷۷۸۸۱۶۱ سرمایه شخصیت حقوقی 
عبارت است از مبلغ ۳۰۰۰۰۰۰ ریال نقدی منقسم به ۳۰۰ سهم ۱۰۰۰۰ ریالی 
تعداد ۳۰۰ سهم آن با نام عادی مبلغ ۳۰۰۰۰۰۰ ریال توسط موسسین طی 
گواهی بانکی شماره ۳۲۸۰/۱۵۶ مورخ ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ نزد بانک بانک صادرات 
ایران شعبه شعبه استاد علی اکبر صنعتی با کد ۳۲۸۰ پرداخت گردیده است 
اعضا هیئت مدیره آقای سیدمحسن دیبا به شماره ملی ۲۹۹۱۶۰۵۹۵۲و به 
سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت ۲ سال آقای مصعب موالئی به شماره 
ملی ۲۹۹۲۲۸۸۴۸۹و به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت ۲ سال آقای امیر 
شیخ زاده اسدی به شماره ملی ۲۹۹۴۰۱۳۹۴۰و به سمت عضو هیئت مدیره 
امضا  دارندگان حق  به مدت ۲ سال  مدیرعامل  به سمت  و  به مدت ۲ سال 
: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهد آور شرکت از قبیل چک ، سفته ، بروات 
باامضاء  اداری  و  عادی  های  نامه  کلیه  همچنین  و  اسالمی  عقود  قراردادها   ،

مدیرعامل یا رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. اختیارات 
مدیر عامل : طبق اساسنامه بازرسان آقای میثم پورعباس بیلندی به شماره 
ملی ۰۹۱۹۸۹۴۲۵۹ به سمت بازرس علی البدل به مدت یک سال مالی آقای 
حامد طیبی به شماره ملی ۲۹۹۱۸۲۲۳۹۲ به سمت بازرس اصلی به مدت یک 
امروز جهت درج آگهی های شرکت  سال مالی روزنامه کثیر االنتشار کرمان 
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 )۷۰۷۳۹۰(

خاص  سهامی  شرکت  ارگ  طاق  چهار  شرکت  تغییرات  آگهی 
به شماره ثبت ۱۰۹۵۱ و شناسه ملی ۱۰۶۳۰۱۶۸۶۸۳ به استناد 
صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۳۹۸/۰۸/۲۱ سرمایه 
ریال   ۱۵۰۰۰۰۰۰۰۰ مبلغ  به  ریال   ۱۰۰۰۰۰۰ مبلغ  از  شرکت 
منقسم به ۱۰۰ سهم با نام عادی ۱۵۰۰۰۰۰۰ ریالی از محل پرداخت نقدی طبق 
گواهی شماره ۴۵۳۲/۱۱۷۳ مورخ ۹۸/۸/۲۱ بانک ملت شعبه کوثر کرمان افزایش 
یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصالح گردید. اداره کل ثبت اسناد و امالک 

استان کرمان اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری کرمان )۷۰۷۳۹۵(

زمین  آشیان  سبز  صنعت  کارنو  خاص  سهامی  شرکت  تاسیس 
ملی  شناسه  به   ۱۶۴۷۳ ثبت  شماره  به   ۱۳۹۸/۰۹/۲۸ درتاریخ 
۱۴۰۰۸۸۵۲۶۵۹ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خالصه 
آن به شرح زیر جهت اطالع عموم آگهی میگردد. موضوع فعالیت :کلیه خدمات 
بازرگانی و خرید و فروش و صادرات و واردات ماشین آالت و مواد بازیافتی و مواد 
اولیه و نو ، انجام خدمات بازیافت و جمع آوری زباله و مواد بازیافتی و کلیه فعالیت 
ها در زمینه صنعت سبز و محیط زیستی و بازیافت، کلیه فعالیت های مربوط 
به بخش کشاورزی و گیاهان دارویی اعم از تولید و کاشت و داشت و برداشت 
، صادرات و واردات کلیه اقالم مجاز ، انجام کلیه فعالیت های خدماتی ازجمله 
تاسیسات تعمیر و نگهداری ساختمان و ماشین آالت، امور آشپزخانه و رستوران 
، خدمات عمومی )نظیر نامه رسانی ،تلفن چی ،تنظیفات ،امور آبدارخانه ، پیش 
خدمتی (نگهداری و خدمات فضای سبز و باغبانی،چاپ و تکثیر ،امور بهره برداری 
از تاسیسات، تامین نیروی انسانی،امور پیمانکاری مربوط به ساخت ساختمان ها و 
انواع ابنیه اعم از چوبی،آجری،سنگی،بتنی و فلزی ساختمان های صنعتی گلخانه 
ها و انبوه سازی، پل سازی، سدسازی و کلیه امور مربوط به صنعت ساختمان ، 
شرکت در کلیه مناقصات و مزایدات دولتی و خصوصی ، درصورت لزوم پس از 
اخذ مجوزهای الزم از مراجع ذیربط مدت فعالیت : از تاریخ ثبت به مدت نامحدود 
مرکز اصلی : استان کرمان ، شهرستان کرمان ، بخش مرکزی ، شهر کرمان، 
بلوار نبوت ، پالک ۰ ، طبقه اول کدپستی   ، محله رسالت ، کوچه نبوت ۱۷ 
۷۶۱۷۸۳۳۴۶۶ سرمایه شخصیت حقوقی عبارت است از مبلغ ۱۰۲۰۰۰۰ ریال 
نقدی منقسم به ۱۰۲ سهم ۱۰۰۰۰ ریالی تعداد ۱۰۲ سهم آن با نام عادی مبلغ 
۱۰۲۰۰۰۰ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره ۳۲۸۰/۱۱۲ مورخ 
ایران شعبه استاد علی اکبر صنعتی با  ۱۳۹۸/۰۹/۱۸ نزد بانک بانک صادرات 
کد ۳۲۸۰ پرداخت گردیده است اعضا هیئت مدیره آقای امیرارسالن باقی زاده 
به شماره ملی ۲۹۸۰۵۱۱۴۷۱و به سمت عضو هیئت مدیره به مدت ۲ سال 
آقای مرتضی شیخ شعاعی به شماره ملی ۲۹۸۰۵۶۷۵۱۵و به سمت رئیس هیئت 
مدیره به مدت ۲ سال آقای محمدجواد سلیمانی به شماره ملی ۵۸۳۰۰۲۱۳۱۵و 
به سمت مدیرعامل به مدت ۲ سال و به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت 
۲ سال دارندگان حق امضا : کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهد آور شرکت از قبیل 
چک ، سفته ، بروات ، قراردادها عقود اسالمی با امضاء دونفر از سه نفر هیات 
مدیره همراه با مهر شرکت و همچنین کلیه نامه های عادی و اداری باامضاء 
یکی از اعضا هیات مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد اختیارات مدیر 
عامل : طبق اساسنامه بازرسان آقای محمدساالر شادمان ماهانی به شماره ملی 
۲۹۸۰۵۴۸۳۵۹ به سمت بازرس علی البدل به مدت یک سال مالی آقای عابدرضا 
ایران منش به شماره ملی ۲۹۸۰۷۲۴۴۴۰ 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 ثبت شرکت ها و موسسات  اداره کل ثبت اسناد و امالک استان کرمان 

غیرتجاری کرمان )۷۰۷۳۹۸(

سهامی  شرکت  جنوب  آوران  فن  حکیم  شرکت  تغییرات  آگهی 
خاص به شماره ثبت ۹۸۰۰ و شناسه ملی ۱۰۶۳۰۱۵۶۵۸۰ به استناد 
سیداحمد  آقای   -  :  ۱۳۹۸/۰۷/۱۱ مورخ  مدیره  هیئت  صورتجلسه 
آقای علی   - مدیره  رئیس هیئت  به سمت  ملی ۲۹۹۱۷۷۷۸۵۰  با کد  توحیدی 
شهیدی زندی با کد ملی ۲۹۹۲۷۸۲۶۷۱ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره - خانم 
به سمت عضو هیئت مدیره -  با کد ملی ۰۰۵۴۷۱۱۸۲۷  بهاره کاظمی صادقی 
آقای علی شهیدی زندی با کد ملی ۲۹۹۲۷۸۲۶۷۱ به سمت مدیر عامل انتخاب 
گردیدند. - کلیه اسناد واوراق بهادار و بانکی با امضای مشترک مدیرعامل و رئیس 
هیئت مدیره و مهر شرکت معتبر و سایر مکاتبات و اوراق عادی با امضای مدیرعامل 
یا رئیس هیئت مدیره و مهر شرکت معتبر می باشد. اداره کل ثبت اسناد و امالک 

استان کرمان اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری کرمان )۷۰۷۴۰۲(

تاسیس شرکت سهامی خاص باربری انجمن صنعت پخش هفتواد 
کرمان درتاریخ ۱۳۹۸/۰۹/۲۴ به شماره ثبت ۱۶۴۶۸ به شناسه ملی 
دفاترتکمیل گردیده که خالصه  امضا ذیل  و  ثبت   ۱۴۰۰۸۸۴۲۴۰۷
آن به شرح زیر جهت اطالع عموم آگهی میگردد. موضوع فعالیت :انجام امور حمل 
و نقل جاده ای داخلی محموالت متعلقه از مبداء شهرستان کرمان به سایر نقاط 
کشور و همچنین ایجاد هرگونه شعب و یا نمایندگی با کسب موافقت قبلی و کتبی 
از   : فعالیت  باشد مدت  پذیر  امکان  ای  نقل جاده  و  و حمل  راهداری  از سازمان 
تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی : استان کرمان ، شهرستان کرمان ، بخش 
مرکزی ، شهر کرمان، محله خواجو ، بلوار استقالل ، کوچه استقالل ۱۲ ، پالک ۵ 
، طبقه همکف کدپستی ۷۶۱۷۷۹۵۷۹۵ سرمایه شخصیت حقوقی عبارت است از 
مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰ ریال نقدی منقسم به ۱۰۰ سهم ۱۰۰۰۰ ریالی تعداد ۱۰۰ سهم 
آن با نام عادی مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره 
۱۳۵۸۰۵۰۹ مورخ ۱۳۹۸/۰۹/۱۳ نزد بانک بانک ملت شعبه شعبه هما کرمان با کد 
۴۵۰۱۳ پرداخت گردیده است اعضا هیئت مدیره آقای اصغر حسومی به شماره ملی 
۱۲۸۷۸۴۳۹۳۱و به سمت مدیرعامل به مدت ۲ سال آقای مهدی رادی به شماره 
ملی ۲۹۹۱۵۵۲۷۸۶و به سمت عضو هیئت مدیره به مدت ۲ سال آقای محسن 
صفوی به شماره ملی ۲۹۹۲۴۶۸۲۸۲و به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت ۲ 
سال آقای محمد معاذاللهی به شماره ملی ۳۱۷۹۵۹۲۳۹۷و به سمت نایب رئیس 
هیئت مدیره به مدت ۲ سال دارندگان حق امضا : کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهد 
آور شرکت از قبیل چک ، سفته ، بروات ، قراردادها عقود اسالمی با امضاء رئیس 
هیئت مدیره و نایب رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت 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 حسن فرح بخش به شماره ملی 
۲۹۹۱۰۲۳۵۰۳ به سمت بازرس اصلی به مدت یک سال مالی خانم تارا شهابی نژاد 
به شماره ملی ۲۹۹۳۴۱۳۳۷۶ به سمت بازرس علی البدل به مدت یک سال مالی 
امروز جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.  االنتشار کرمان  روزنامه کثیر 
بموجب مجوز شماره ۴۵/۲۶۴۹۳ مورخ ۱۳۹۸/۰۷/۱۳ سازمان راهداری و حمل و 
نقل جاده ای تاسیس گردید. اداره کل ثبت اسناد و امالک استان کرمان اداره ثبت 

شرکت ها و موسسات غیرتجاری کرمان )۷۰۷۴۰۳(

و  صندلی  و  قالی  مبل  بازرگانی  تولیدی  شرکت  تغییرات  آگهی 
مبلمان سالطین مدرن پوریای ولی شرکت سهامی خاص به شماره 
ثبت ۱۴۱۴۰ و شناسه ملی ۱۴۰۰۵۵۸۹۰۰۷ به استناد صورتجلسه 
ذیل  تصمیمات   ۱۳۹۸/۰۱/۲۲ مورخ  العاده  فوق  عمومی  مجمع 
اتخاذ شد : ۱ - نام شرکت به " تولیدی بازرگانی مبل قالی مدرن سالطین 
کل  اداره  گردید.  اصالح  اساسنامه  در  مربوطه  ماده  و  یافت  تغییر   " کریمان 
ثبت اسناد و امالک استان کرمان اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری 

کرمان )۷۰۷۴۱۵(
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طرح اینترنت ملی
 به چه معناست؟

داخلی  فضای  به  ها  داده  انتقال  با  گفت:  مجلس  مخابرات  کمیته  رئیس 
توانند  می  خود  متقاضیان  و  شد  نخواهد  قطع  جهان  با  ایران  کشور،ارتباط 

انتخاب کنند که از بستر داخلی و یا خارجی نیازشان را تامین کنند.
اینکه اظهارات مطرح شده  بیان  با  رمضانعلی سبحانی فر، در گفت و گویی 
در رابطه با اینترنت ملی محلی از اعراب ندارد، اظهار کرد: اصوال طرحی تحت 
عنوان اینترنت ملی وجود خارجی ندارد و ما تنها به دنبال اجرای شبکه ملی 

داده ها هستیم که تمام داده ها و اطالعات را به فضای داخلی منتقل کنیم.
وی افزود: اینترنت یک فضای بین المللی است و امکان قطع آن وجود ندارد. اما 
ما نیازمند طراحی شبکه ملی اطالعات هستیم که فضای امنی برای نگهداری 

داده های داخلی باشد.
 سبحانی فر معتقد است که ما  باید به گونه ای برنامه ریزی کنیم که اگر 
المللی قرار گرفتیم  با مشکلی از حیث ادامه  زمانی مورد تحریم های بین 
فعالیت های کشور مواجه نشویم و امور داخلی خود را  به راحتی ادامه دهیم.

وی ادامه داد: در عبث و بیهوده بودن ادعاهای قطع اینترنت  با اجرای شبکه 
ملی انتقال داده ها، همین بس که در صورت اجرای آن،  ما حتی از امکان 
با  ما  جهانی  تعامالت  یا  و  شد  خواهیم  محروم   نیز  المللی  بین  پروازهای 

کشورهای دیگر نیز متوقف می شود.
 رئیس کمیته مخابرات مجلس تاکید کرد: با اجرای شبکه ملی داده ها تمامی 
داده های ملی بر پایه و بیس سرورهای داخلی انجام خواهد شد و این موضوع 
بدین معنا است که تمامی شرکت ها و دستگاه های دولتی ملزم به انتقال 

سرورهای خود به داخل کشور هستند.
وی افزود:با اجرای این طرح قطعا سرعت اینترنت باال می رود و در مصرف آن 

نیز صرفه جویی صورت می گیرد.
به گفته سبحانی فر، شبکه ملی داده ها در آبان ماه به صورت محدود اجرا شد 

و با رفع نواقص آن درآینده به صورت کامل اجرایی می شود.
وی با بیان این مطلب که شبکه ملی داده ها، اینترنت را با قیمتی به مراتب 
پایین تر در اختیار متقاضیان قرار می دهد، یادآور شد: در این زمان فرد می 

تواند انتخاب کند که از کدام بستر نیاز خود را تامین کند.
این نماینده مجلس در پایان گفت: در حال حاضر ۸۰ درصد از زیرساخت های 
شبکه ملی اطالعات در کشور  فراهم شده و حدود ۴۰ درصد از داده ها نیز به 

همین بستر انتقال پیدا کرده است.

محسن افشانی در راه بازگشت 
دوباره به زندان

محسن افشانی، بازیگر تلویزیون و سینما که ۶ ماه پیش به دنبال انتشار یک 
کلیپ تصویری و به جرم حمل سالح روانه زندان شده بود، )پنجشنبه ۵ دی( 
برای مرخصی چندروزه از زندان خارج شد و یک پست را در صفحه شخصی 

خود به اشتراک گذاشت.
به گزارش خبر فوری به نقل از خبرآنالین ، ۵ تیر امسال بود که اخبار منتشر 
شده حکایت داشت که محسن افشانی، بازیگر سینما، روانه زندان شده است. 
افشانی برای ساخت یک دابسمش که حاوی خشونت بود و در آن از اسلحه ای 

که مجوز نداشت، استفاده شده بود، احضار، بازداشت و روانه زندان شد.
برای  محکومیت اش،  دوره  از  ماه   ۶ از طی  بعد  دی(،   ۵ )پنجشنبه  از  که  او 
مرخصی چند روزه از زندان خارج شده است، با انتشار پستی در اینستاگرام 

نوشت:
 امروز ۵ دی ۱۳۹۸ هست و دقیقا ۶ ماه از زندان رفتنم گذشت!

االن توی مرخصی هستم و دوباره باید برگردم زنداِن تهران بزرگ و خودم رو 
معرفی کنم. توی این ۶ ماه به اندازه ۱۰ سال تجربه کردم و تنها بدی زندان 
اینه که دستت از دنیا کوتاهه، مثل اینکه مرده باشی و نتونی از نزدیک کنار 

عزیزانت باشی و بهشون رسیدگی کنی..
توی این سینه پراز رازهاست که شاید روزی سرباز کنه!!

۶ ماه دیگه باید تحمل کنم، خیلی سخته دوری از خونه و خونواده...

تجاوز بعد از قتل در آسانسور
مرد تهرانی به دختر جوان در آسانسور تجاوز جنسی نمود، وی اول دختر را 

کشت و سپس کار کثیف خود را انجام داد.
این اتفاق تلخ در برج شهرک نفت در شمال غرب تهران رخ داد.

زنی جوان با پلیس ۱۱۰ تهران بزرگ تماس گرفت و گفت جنازه ای در 
باغ   ۱۴۰ کالنتری  افسران  است. سپس  رها شده  نفت  برج…. شهرک 

فیض به سرعت دست به کار شدند و به برج مورد نظر رفتند.
با  را  ماجرا  بود  زخمی  و صورتش  که سر  دیدن جسد دختری  با  آنان 

کشیک وقت دادسرای ناحیه ۲۷ در میان گذاشتند.
مرکز،  آگاهی  دهم  دایره  پلیس  و  روشن  بازپرس حسین  ترتیب  بدین 
و  دادند  قرار  کارشان  دستور  در  را  پرونده  به  پلیسی  قضایی  رسیدگی 

جنازه به پزشکی قانونی فرستاده شد.

عامل قتل خواهر در یک قدمی 
چوبه دار

پرونده پسر شیشه ای که در اقدامی هولناک خواهرش را به قتل رسانده 
به  حکم  اجرای  برای  قصاص  بر  مبنی  والدینشان  درخواست  با  بود 
دادسرای جنایی تهران رفت. رسیدگی به این پرونده از شامگاه ۲۷ مهر 
مرگ  در خصوص  آباد  یافت  بیمارستان  مأموران  تماس  با  و   ۹۴ سال 
مشکوک دختر جوانی آغاز شد. با اعالم این خبر بازپرس جنایی و تیم 
بررسی صحنه جرم راهی محل حادثه شدند. دختر جوان در خانه ای در 
شهرک ولیعصر مجروح شده و پس از انتقال به بیمارستان جان خود را از 
دست داده بود. مادر مقتول در تحقیقات اولیه گفت: روز گذشته پسرم 
مرتضی از کمپ ترک اعتیاد فرار کرد و به خانه آمد. بعد شروع به مصرف 
ماده مخدر شیشه در خانه کرد. ناگهان بی دلیل با دخترم آتنا درگیر شد 
و چند ضربه چاقو به او زد. سریع دخترم را به بیمارستان رساندیم، اما او 
جانش را از دست داد. با شناسایی هویت قاتل، با دستور سجاد منافی 
آذر، بازپرس ویژه قتل تهران، تحقیقات تیم جنایی برای دستگیری پسر 
فراری ادامه یافت. درنهایت تیم جنایی موفق شد پسر شیشه ای را در 
یک کمپ ترک اعتیاد دستگیر کند. پسر ۲۶ ساله در تحقیقات به قتل 
خواهرش اعتراف کرد و گفت: از هفت سال قبل به ماده مخدر شیشه 
اعتیاد پیدا کردم. چند ماه قبل با اجبار خانواده به کمپ ترک اعتیادی 

در چیتگر رفتم؛ اما از آنجا خسته شده و فرار کردم.
بعد از فرار به خانه آمدم و سه گرم شیشه مصرف کردم که حالم بد شد. 
برای بهتر شدن حالم چند قرص اکستازی خوردم، اما از حالت طبیعی 
خارج شدم. عصر با خواهرم درگیر شدم و با چاقوی ضامن داری که در 

جیبم بود، ضربه ای به گلو و سینه اش زدم. بعد هم از ترس فرار کردم.
با اعتراف پسر شیشه ای به جنایت و با توجه به درخواست اولیای دم 
محکوم  قصاص  به  را  او  کیفری  دادگاه  قضات  پسرشان،  قصاص  برای 
کردند همزمان با تأیید حکم قصاص از سوی دیوان عالی کشور سرانجام 
تهران  جنایی  امور  دادسرای  به  حکم  اجرای  برای  جنایت  این  پرونده 

ارسال شد تا پسر شیشه ای به زودی پای چوبه دار برود.

رییس سازمان بهزیستی کشور خبر داد:
ایجاد شرایط تسهیل کننده برای فرزندخواندگی

در  مشکالت  درباره  کشور  بهزیستی  سازمان  رئیس 
فرآیند فرزندخواندگی توضیحاتی داد.

 وحید قبادی دانا رئیس سازمان بهزیستی کشور درباره 
شرایط  کرد:  اظهار  فرزندخواندگی  فرآیند  در  مشکالت 
فرزندخواندگی در حال تسهیل است تا خانواده ها بتوانند 
پوشش  تحت  کودکان  سخت  مراحل  کردن  طی  بدون 

سازمان بهزیستی را به فرزندی قبول کنند.
 ۹۶ سال  در  کرد:  بیان  کشور  بهزیستی  سازمان  رئیس 
درحال  و  شد  تسهیل  فرزندخواندگی  قوانین  از  بخشی 
داریم  فرزندخواندگی کردن سعی  ایجاد سامانه  با  حاضر 
مراحل اداری را سرعت بخشیم تا فرزندان ما بتوانند وارد 

خانواده ها شده و در خانواده رشد پیدا کنند.
وی با تاکید براینکه موضوع فرزندخواندگی حساس است، 
افزود: ما نمی توانیم فرزندانمان را به هرکسی بسپاریم و 
باید صالحیت خانواده ها ثابت شود تا بتوانند ولی خوبی 
بنابراین تعجیل بی مورد در این  برای فرزندان ما باشند 

باید شرایط تسریع و تسهیل  اما  نباید صورت گیرد،  کار 
شود.

قبادی دانا گفت: یکی از قوانین که تغییر کرده آن است 
که پیش از این کسی که فرزند نداشت می توانست فرزندی 
را به عنوان فرزندخوانده از سازمان بهزیستی تحویل گیرد، 
اما در قانون جدید کسانی هم که فرزند دارند می توانند 

فرزندی را از بهزیستی تحویل گیرد.
رئیس سازمان بهزیستی کشور ادامه داد: از دیگر قوانین 
دختران  که  است  آن  فرزندخوانگی  برای  شده  تسهیل 
مجرد نیز می توانند کودکی را از بهزیستی تحویل گیرد 
از  توانستند  می  متاهل ها  فقط  این  از  پیش  که  درحالی 

بهزیستی فرزندخوانده تحویل گیرند.
وی خاطرنشان کرد: برخی از فرزندان ما دارای مشکالت 
از  برخی  هستیم  شاهد  که  هستند  معلولیت  و  جسمانی 
خانواده ها آن ها را به عنوان فرزندخوانده قبول کرده و از 

آن ها نگهداری می کنند.

خبر

کارشناس ارشد دفتر بررسی های امور حقوقی معاونت 
رییس جمهوری در امور زنان و خانواده از تدوین الیحه  
جدید برای مقابله با کودک همسری خبر داد و گفت: 
این الیحه که حداقل سن ازدواج را برای دختران ۱۳ 
با  است،  کرده  تعیین  سال   ۱۵ پسران  برای  و  سال 
حمایت اعضای کمیته فرعی کمیسیون لوایح دولت به 

تصویب رسید.
بررسی های  دفتر  ارشد  کارشناس  جعفری،  زهرا 
و  زنان  امور  در  رییس جمهوری  معاونت  حقوقی  امور 
خانواده بیان کرد: معاونت امور زنان و خانواده ریاست 
تدوین  به  مربوط  مطالعات   ۱۳۹۲ سال  از  جمهوری 
الیحه تعیین حداقل سن ازدواج را آغاز کرد. در ابتدا 
پرداخت  ازدواج  به  مربوط  قوانین  آسیب شناسی  به 
به  سپس  و  بررسی  را  قوانین  این  نواقص  و  خالها  و 
شناسایی ظرفیت های فقهی که با توجه به آن می توان 
سن ازدواج را در قوانین کشور اصالح کرد پرداخت و 
بر مبنای آن در سال ۱۳۹۷ الیحه تعیین حداقل سن 
ازدواج یا همان الیحه اصالح ماده ۱۰۴۱ قانون مدنی 

را تدوین و به دولت تقدیم کرد.

 ۱۰۴۱ ماده  طبق  حاضر  حال  در  وی،  اظهارات  بنابر 
تمام  سال   ۱۳ سن  زیر  در  دختر  ازدواج  مدنی  قانون 
با  شمسی  تمام  سال   ۱۵ سن  زیر  در  پسر  و  شمسی 
اجازه دادگاه و اذن ولی و رعایت مصلحت مجاز است. 
لذا الیحه مذکور ازدواج دختران زیر ۱۶ سال و پسران 
زیر ۱۸ سال را ممنوع کرد و عالوه بر آن، اجازه می داد 
که دختران بین ۱۳ تا ۱۶ سال و پسران بین ۱۶ تا ۱۸ 
سال با حکم دادگاه خانواده ازدواج کنند. اما این الیحه 
موفق به تصویب در کمیته فرعی کمیسیون لوایح دولت 

نشد.
جعفری تصریح کرد: در همین راستا معاونت امور زنان 
و خانواده ریاست جمهوری به منظور جلب نظر موافق 
اعضای کمیته و با هدف حمایت از تمامی کودکان در 
برابر ازدواج های زودهنگام و اجباری، متن الیحه اولیه 
برای دختران ۱۳ و  را  ازدواج  را اصالح و حداقل سن 
برای پسران ۱۵ سال تعیین کرد؛ یعنی با تصویب نهایی 
این الیحه در مجلس، ازدواج زیر ۱۳ سال برای دختران 

و زیر ۱۵ سال برای پسران ممنوع می شود.
کارشناس ارشد دفتر بررسی های امور حقوقی معاونت 

رییس جمهوری در امور زنان و خانواده یادآور شد: متن 
الیحه  اصالح شده  در آذر ماه سال جاری تقدیم دولت 
و  زیر ۱۳ سال  دختران  ازدواج  آن  موجب  به  که  شد 
در  الیحه  این  می شود.  ممنوع   سال   ۱۵ زیر  پسران 
کمیته  در  جاری  سال  ماه  دی  سوم  در  که  جلسه ای 
حمایت  با  شد  برگزار  دولت  لوایح  کمیسیون  فرعی 

اعضای کمیته به تصویب رسید.
به گفته جعفری، به موجب مطالعات انجام شده ای که 
در مقدمه توجیهی معاونت آمده است، ازدواج کودکان 
حق سیر طبیعی رشد و بالندگی، برخورداری از مراقبت 
والدین، تفریح و سرگرمی که در تکامل شخصیت کودک 
و  گروه هم ساالن  در  دارد، حضور  کننده  تعیین  نقش 
تاثیر قرار می دهد و  ادامه تحصیل را تحت  دوستان و 
جسم  سالمت  متوجه  هم  را  خطراتی  این ها  بر  عالوه 
زیر ۱۳ سال  روان کودک می کند. چنانچه دختری  و 
پارگی  مانند  با خطراتی  لحاظ جسمی  به  ازدواج کند 
ناخواسته جنین،  زودرس، سقط  زایمان  اندام جنسی، 
کم  نوزاد  تولد  و  بارداری  دوران  در  شدید  خون ریزی 
وزن مواجه می شود و به لحاظ روانی نیز خطراتی نظیر 

اضطراب، افسردگی و وسواس برای او ایجاد می شود.
به گفته وی، با وجود اینکه ازدواج دختران زیر ۱۳ سال 
و پسران زیر ۱۵ سال مهم ترین حقوق آنها را در معرض 
اقدامات  با  نهادهای مسئول  باید  و  قرار می دهد  خطر 
مختلف قانون گذاری و فرهنگ سازی از ازدواج کودکان 
با  مقابله  الیحه  با  مخالفت هایی  اما  کنند،  جلوگیری 
مخالفان  برخی  جمله  از  دارد.  وجود  کودک همسری 
جنسی  بلوغ  مساله  با  حاضر  حال  »در  که  معتقدند 
زودرس مواجه هستیم و آیا درست است که ازدواج زیر 

سنین ۱۳ و ۱۵ سال را ممنوع کنیم؟«
توجه  آن  به  باید  که  اصلی  سوال  معاونت  نظر  از  اما 
ما می پذیرد که  جامعه  اساساً  آیا  این است که  داشت 
دختر زیر ۱۳ بتواند مادر بشود و بتواند کودک خود را 
به درستی تربیت کند؟ آیا دختر زیر ۱۳ سال مهارت 
آیا همسر زیر ۱۳ سال  را آموخته است؟  فرزندپروری 
می تواند روابط خود با شریک زندگی اش را به درستی 
مدیریت کند و در شرایط بحرانی رفتار منطقی داشته 
بلوغ  و  جنسی  بلوغ  بر  عالوه  ازدواج  برای  آیا  باشد؟ 

جسمی، به رشد عاطفی و بلوغ اجتماعی نیاز نداریم؟

پس از گذشت دو روز از سانحه جنگنده میگ ۲۹، 
این  خلبان  شهادت  ایران  اسالمی  جمهوری  ارتش 

جنگنده را تایید کرد.
روز چهارشنبه مورخ ۴ دی ماه سال جاری یک فروند 
در  مأموریت  انجام  حین  ارتش   ۲۹ میگ  جنگنده 

ارتفاعات سبالن دچار سانحه شد.
اعزام  و  جوی  بد  شرایط  دلیل  به  سانحه  این  در 

یگان های  و  تکاوران  از  جستجوگر  مختلف  تیم های 
هوانیروز ارتش و سپاه، هالل احمر، کوهنوردان محلی 
و مردم منطقه، شناسایی محل سقوط جنگنده و یافتن 
که  شد  انجام  سختی  به  خلبان  وضعیت  از  اطالعات 
سرانجام ، شهادت سرهنگ خلبان محمدرضا رحمانی 

محرز شد.
 ۱۳۷۳ سال  در  شجاع  خلبان  این  است  ذکر  شایان 

دوره های  و  آمد  در  ارتش  هوایی  نیروی  استخدام  به 
خلبانان  نظر  زیر  را  خود  خلبانی  تکمیلی  و  مقدماتی 

خبره ارتش طی کرد.
وی پس از پایان دوره خلبانی به عنوان خلبان جنگنده 
در  وظیفه  انجام  به  مشغول  هوایی  نیروی  در   ۵ اف 
با  آن  از  پس  و  اسالمی شد  ایران  آسمان  از  حراست 
طی دوره خلبانی هواپیمای میگ ۲۹، خدمت صادقانه 

خود را با این جنگنده در پایگاه شهید فکوری تبریز 
ادامه داد. سرهنگ خلبان شهید محمد رضا رحمانی، 
ارتش  هوایی  نیروی  باتجربه  و  زبده  خلبانان  از  یکی 
بود که باروحیه جهادی و با انجام صدها مرحله پرواز 
در مأموریت های مختلف کارنامه درخشانی از خود به 
یادگار گذاشته است. از این شهید عزیز یک فرزند ذکور 

به یادگار مانده است.

تدوین الیحه  برای مقابله با »کودک همسری«

ارتش شهادت خلبان جنگنده میگ ۲۹ را تائید کرد

واکنش نفتی ها به ابهام در مورد کیفیت بنزین
شرکت ملی پاالیش و  پخش فرآورده های نفتی پیرو 
خبر منتشر شده در برخی کانال های خبری مبنی بر 
آروماتیکش  زنجیره  پاالیشگاه  در  باید  »بنزین  اینکه 
شود«  کمتر  آن  سرطان زایی  حالت  تا  شود  شکسته 

اطالعیه ای منتشر کرد.
در  تولیدی  بنزین  است:  آمده  اطالعیه  این  در 
دنیا  پاالیشگاه های  تمام  در  و  ایران  پاالیشگاه های 
محصول  مولفه ها  این  که  است  مولفه  چند  شامل 
ایزومریزاسیون،  کاتالیستی،  تبدیل  واحدهای  نهایی 

اف سی سی، آراف سی سی، آلکیالسیون، بنزین استریت 
ام تی بی ای  مانند  اکتان افزاهایی  و  تقطیر(  )واحد  ران 

است.
ریفورمیت یکی از مولفه های تشکیل دهنده بنزین است 
مداوم  احیای  با  نفتا  کاتالیستی  تبدیل  واحد  در  که 

تولید می شود و شامل آروماتیک است.
 در همه پاالیشگاه های دنیا یکی از مهمترین واحدها، 
واحد تبدیل کاتالیستی با احیای مدام است که محصول 
خروجی آن شامل آروماتیک است و اگر بنابر شکستن 

این آروماتیک بود اصال وجود واحد تبدیل کاتالیستی 
در پاالیشگاه معنی نداشت.

هر کدام از مولفه های بنزین بعضی از مشخصات بنزین 
را تامین می کنند و ممکن است یک یا چند مشخصه 
بنزین  مثال  عنوان  به  باشد،  بیشتر  مجاز  حد  از  آنها 
و  اروماتیک  پایه  کاتالیستی،  تبدیل  واحد  از  خروجی 
بنزین خروجی از اف سی سی و آر اف سی سی پایه 

ألفین است. 
در  واحدها  این  خروجی  دنیا  پاالیشگاه های  تمام  در 

میزان  که  می شود  مخلوط  نسبتی  به  بنزین  استخر 
مجاز  محدوده  در  گوگرد  بنزن،  ألفین،  اروماتیک ها، 
بنزین  مشخصات  سایر  و  بگیرد  قرار  زیست محیطی 
نیاز موتور است  ...که مورد  اکتان، آر وی پی و  مانند 

هم تامین شود.
بنزین تحویلی به مصرف کنندگان به ویژه در کالنشهرها 
مطابق با استاندارد ملی و یورو ۴ است و انتشار مطالب 
بی پایه صرفا به منظور تشویش اذهان عمومی و ایجاد 

نگرانی بی اساس در جامعه است.

آگهی مناقصه شماره ۲0۹800013۲000004 )نوبت اول(

اداره کل انتقال خون استان کرمان در نظر دارد، خرید تجهیزات سردخانه ای با ملحقات 
مورد نیاز را از طریق مناقصه به شماره 2098000132000004 با جزئیات مندرج در اسناد مناقصه را با 
بهره گیری از سامانه تدارکات الکترونیک دولت www.setadiran.ir   به صورت الکترونیکی به 
فروش برساند زمان انتشار در سایت 1398/10/08 تاریخ دریافت شرایط مناقصه از تاریخ نشر آگهی 
تا تاریخ 1398/10/24 ساعت 19 زمان بازگشایی  ارائه پیشنهاد  لغایت 1398/10/14 ساعت 19 و 
پاکتها 1398/10/25 ساعت 10 زمان اعالم برنده 1398/10/26 ساعت 10 می باشد. ضمنا برگزاری 
فرآیند شامل  مراحل  باشد و کلیه  الکترونیک دولت می  تدارکات  از طریق سامانه  مناقصه صرفا 
دریافت اسناد مناقصه، پرداخت تضمین شرکت در مناقصه )ودیعه( ارسال پیشنهاد قیمت، بازگشایی 

پاکات، اعالم به برنده، واریز وجه مناقصه در بستر سامانه امکان پذیر می باشد. 713392
روابط عمومی اداره کل انتقال خون استان کرمان 
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طی 45 دقیقه
 دو واحد مسکونی 

در کرمان طعمه حریق شد
 

مدیر عامل سازمان آتشنشانی و خدمات ایمنی شهر کرمان، از طعمه 
حریق شدن دو منزل مسکونی در شهر کرمان خبر داد.

رضا میرزایی در این خصوص گفت: طی تماس تلفنی با ستاد مرکز 
یک  شدن  حریق  طعمه  از  سازمان  این   )125( عملیات  فرماندهی 

منزل مسکونی آگاه شدیم.
وی محل حادثه را خیابان سعدی اعالم کرد و افزود: آتش نشانان در 
محل حادثه حضور پیدا کردند و عملیات اطفاء حریق منزل مسکونی 
را در دستور کار قرار داده و از سرایت آتش سوزی به منازل همجوار 

جلوگیری کردند.
مدیر عامل سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری کرمان، 
همچنین از اطفاء حریق یک منزل مسکونی که مقدار زیادی مواد 
شیمیایی خطرناک به صورت غیر اصولی در آن انبار شده بود خبر 

داد.
میرزایی محل این حادثه را خیابان شهید شیروانی اعالم کرد و افزود: 
عالوه بر حجم شعله و آتش سوزی توسط مواد شیمیایی جنس این 
اثر سوختن، گازهای سمی خطرناک  به گونه ای است که در  مواد 
تولید می کنند که موجب تخریب محیط زیست و به خطر افتادن 

سالمت ساکنین و شهروندان می شود.
وی ادامه داد: بالفاصله دوتیم اطفاء حریق این سازمان از ایستگاه های 
7 و 10 به محل حادثه اعزام و ضمن رعایت نکات ایمنی و حفاظتی 
این آتش سوزی با تالش 8 نفر آتش نشان مهار شد. وی در پایان 

گفت: علل حوادث ذکر شده در دست بررسی است.

کشف بیش از ۲۰ تن انواع 
موادمخدر در عملیات های 

قرارگاه عملیاتی ابوذر
سرپرست قرارگاه عملیاتی ابوذر گفت: با تالش ماًموران و یگان های 
زیرمجموعه قرارگاه عملیاتی ابوذر طی ۹ ماهه امسال بیش از 20 تن 

انواع مواد مخدر کشف شده است.
به گزارش خبرنگار گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان از کرمان  
ابوذر  عملیاتی  قرارگاه  سرپرست  روانبخش،  عبدالعلی  سرهنگ 
استان کرمان گفت: با تالش ماًموران و یگان های زیرمجموعه قرارگاه 
عملیاتی ابوذر طی ۹ ماهه امسال بیش از 20 تن انواع مواد مخدر 
کشف شده که به نسبت مدت مشابه سال گذشته، کشفیات انواع 

مواد مخدر 1۴8 درصد افزایش داشته است.
تالش های  با  افزود:  کرمان  استان  ابوذر  عملیاتی  قرارگاه  سرپرست   
کیلو   ۴۶ تریاک،  کیلو   780 و  تن   1۶ جاری  سال  در  گرفته  انجام 
 8۶5 و  تن   2 هروئین،  گرم   5۴0 و  کیلو   251 مرفین،  گرم   ۴۳0 و 
کیلوحشیش، 125 کیلو و 185 گرم شیشه و در مجموع بیش از 20 
تن انواع موادمخدر کشف و در این راستا 1۶۹ نفر قاچاقچی و ۶ نفر 

اشرارمسلح دستگیر شده اند.
او با اشاره به هالکت ۴ نفر از اشرار، مبارزه با مواد مخدر را یکی از 
اعتیاد موجب  ادامه داد:  ابوذر دانست و  مأموریت های اصلی قرارگاه 
مهم  امر  این  با  مبارزه  و  بوده  اجتماعی  معضالت  از  بسیاری  بروز 

نیازمند عزم همگانی است.

دستگیری سارق حرفه ای
 بدل انداز کمتر از یک ساعت

فرمانده انتظامی شهرستان کرمان از دستگیری سارق حرفه ای بدل 
انداز کمتر از یک ساعت در عملیات ماموران انتظامی کالنتری ۳۴ 

باغین این فرماندهی خبر داد.
از  جوان  خبرنگاران  باشگاه  های  استان  گروه  خبرنگار   گزارش  به 
کرمان ؛ سرهنگ محمدرضا فداء در ادامه بیان کرد: این متهم که 
قصد داشت از شهرستان های غربی استان کرمان به استان های شمال 
غربی کشور متواری شود به جرم خود مبنی بر جعل فاکتور طال و 
بدل اندازی دو عدد انگشتر طال به ارزش ۴5 میلیون ریال اعتراف و 
از وی مقداری طالی بدلی به همراه فاکتور و مقداری وجه نقد کشف 

شد.
او بیان کرد: این متهم انگشتر های بدل را به قیمت 50 هزار تومان 
مبلغ  به  اصل  طالی  جای  را  به  آن ها  فاکتور،  جعل  با  و  خریداری 
می شود  توصیه  که  می فروخت  فروشان  طال  به  ریال  میلیون   ۴5

شهروندان و طالفروشان نسبت به اینگونه موارد هوشیار باشند.
همچنین فرمانده انتظامی شهرستان کرمان با اشاره به تالش مضاعف 
پلیس برای برخورد با عامالن هرگونه جرم، از دستگیری ۴۶ اراذل و 

اوباش دراجرای طرح ارتقاءامنیت اجتماعی خبر داد.
نیز در اغتشاشات اخیر به  این تعداد 11 نفر  از  سرهنگ فداءگفت: 

عنوان لیدر در جهت تحریک شهروندان فعالیت داشتند.
افراد  تمامی  قضایی گفت:  مرجع  به  متهمان  معرفی  به  اشاره  با  او 
مرتبط با این اراذل و اوباش در مرکز استان مخصوصاً کسانی که از 
زندان آزاد شده اند به طور نامحسوس تحت کنترل پلیس هستند و 
در صورت ارتکاب کوچکترین جرم و تخلف، حتما دستگیر و تحویل 

مراجع قضایی خواهند شد.

مراسم  در  کرمان  استان  جوانان  و  ورزش  مدیرکل 
افتتاحیه طرح استعدادیابی فرهنگستان فوتبال این 
ورزش  برای  مدت  بلند  و  اصولی  اقدام  یک  را  طرح 

استان دانست.
 به گزارش روابط عمومی باشگاه مس؛ پاریزی در این 
در  کرمان  مس  باشگاه  اقدامات  از  تشکر  با  مراسم 
پیگری و اجرای این طرح گفت: باید در اجرای طرح 
برنامه های روزمره  از  های استعدادیابی و آکادمیک 
دور شد و کارهایی انجام دهیم که اصولی و برنامه 
ریزی شده باشند تا طی مدت در نظر گرفته، ثمرات 

و نتایج خود را ارائه دهد.
فوتبال  فرهنگستان  اجرای طرح  افزود:  ادامه  وی در 

برای  برنامه ریزی هایی که  به  با توجه  باشگاه مس 
ها  برنامه  همین  از  یکی  دقیقا  بیند  می  خود 
آتی  های  سال  در  امیدوارم  که  شود  می  محسوب 
مس  باشگاه  و  استان  فوتبال  برای  را  خود  ثمرات 

کرمان به بهترین شکل ممکن نشان دهد.
پاریزی با بیان اینکه آکادمی ها قلب تپنده باشگاه ها 
برای تولد نسل جدید بازیکنان برای خود می باشند 
گفت: اداره کل ورزش و جوانان برای اجرای این طرح 
در کنار باشگاه مس کرمان قرار دارد و اجرای مستمر 
این گونه طرح ها قطعا تاثیر مثبتی بر جریان کلی 
ورزش استان به خصوص در بخش کشف و پرورش 

استعدادها خواهد داشت.

مدیر کل ورزش و جوانان استان : 
طرح استعدادیابی باشگاه مس اصولی و بلند مدت است

خبر

مدیرعامل باشگاه مس کرمان در مراسم افتتاحیه 
به  وابسته  را  طرح  این  فوتبال،  فرهنگستان  طرح 
هیچ شخصی ندانست و آن را کامال سیستماتیک 

و مدون برشمرد.
محمود  مس؛  باشگاه  عمومی  روابط  گزارش  به   
محمودی نیا در این مراسم گفت: طرح استعدادیابی 
فرهنگستان با برنامه ریزی باشگاه مس و همراهی 
کامل هیات فوتبال از مهر ماه گذشته اجرایی شده 
راه  خود،  منتخب  نفرات  حضور  با  امروز  و  است 

بلندش را ادامه می دهد.
و  نام  هیچ  به  وابسته  طرح  این  اینکه  بیان  با  وی 
باید برای هدف  افزود: این طرح  یا شخصی نیست 
میان  از  استان  فوتبال  بزرگ  استعدادهای  کشف 
سرانجام  به  استان،  مستعد  های  فوتبالیست  تمام 
برسد و برای این هدف کامال استراتژی و برنامه آن 
چیده شده است و با اجرای کامل آن در سال های 

آتی، در 5تا۶ سال آینده خروجی آن را در تیم های 
باشگاه مس کرمان و سایر تیم های فوتبال استان و 
همچنین ایران و در راس همه آن ها تیم های ملی 

کشورمان خواهیم دید.
تمامی  اینکه  بیان  با  مس  باشگاه  مدیرعامل 
مسئولین استان زمانی که برنامه های این طرح را 
ادامه  آوردند  به عمل  از آن حمایت کامل  شنیدند 
داد: ما در مرحله اول با آمایشی که انجام دادیم این 
طرح را در شهرستان هایی که استعدادهای بیشتری 
در فوتبال داشتند اجرایی نمودیم و با نخبه پروری 
از میان این استعدادها، طرح را به بهترین سرانجام 

خواهیم رساند.
طرح  های  برنامه  برخی  تشریح  با  نیا  محمودی 
شاغل  مربیان  و  ها  فوتبالیست  برای  فرهنگستان 
های  آکادمی  تمامی  برای  امکانات  گفت:  آن  در 
استعدادیابی این طرح فراهم شده است و اگر نکات 

باشد،  مانده  باقی  ها  آن  تکمیل  برای  نیز  ظریفی 
طی روزهای آتی رفع خواهد شد.

طرح  این  نشاندن  ثمر  به  بر  والدین  نقش  بر  وی 
برای  همگانی  همکاری  با  افزود:  و  کرد  تاکید  نیز 

آتی  انشااهلل در سال های  این طرح،  اجرایی کردن 
آن،  در  حاضر  بازیکنان  حضور  از  درخشانی  آمار 
ارائه  در تیم های ملی و تیم های استان و کشور 

خواهد شد.

تیم فوتبال نوجوانان مس کرمان موفق شد با 
اقتدار کامل و به عنوان تیم صدرنشین گروه 
خود، جواز صعود به دور بعد رقابت های لیگ 

برتر نوجوانان کشور را کسب کند.
باشگاه مس؛ پس  عمومی  روابط  گزارش  به   
مس  باشگاه  نونهاالن  فوتبال  تیم  اینکه  از 
دور  راهی  خود  گروه  صدرنشین  عنوان  به 
فوتبال  تیم  شد،  برتر  لیگ  های  رقابت  بعد 

نوجوانان مس کرمان نیز موفق به انجام این 
کار شد.

تیم نوجوانان مس در آخرین بازی دور گروهی 
خود در زمین اختصاصی شهدای مس میزبان 
تیم فوالد یزد بود که موفق شد با چهار گل 

میهمان خود را شکست دهد.
گل های نوجوانان مس را در این بازی صالح 
حسام  و  زاده  قلی  علی  گل،  دو  محمدی 

چوبداری به ثمر رساندند.
شاگردان آقای رسول نامجو با این سه امتیاز 
در پایان دوازده بازی دور گروهی خود با کسب 
21 امتیاز ضمن کسب عنوان اول گروه، راهی 

دور بعد رقابت ها شدند.
نوجوانان مس در 12 بازی خود ۶ پیروزی، ۳ 
تساوی و ۳ شکست را ثبت کردند و با 18 گل 
زده و 10 گل خورده راهی دور بعد مسابقات 

شدند.
برتر  لیگ  نوجوانان  های  رقابت  بعد  مرحله 
قرعه  از  پس  نونهاالن  های  رقابت  همانند 
کشی در میان تیم های صعود کننده و گروه 
بندی، به صورت متمرکز در یک شهر برگزار 
این  از  کننده  صعود  تیم  دو  و  شد  خواهد 
مرحله به جمع چهار تیم پایانی بازی ها راه 

پیدا خواهند کرد.

مسابقات شنای دانشجویان دانشگاه های منطقه 
شهید  دانشگاه  تیم  قهرمانی  با  بم  در  کشور   8

باهنر کرمان پایان یافت.
محمدعلی نورالهی، رئیس مجتمع آموزش عالی 
شهرستان بم در گفت و گو با خبرنگار گروه استان 
های باشگاه خبرنگاران جوان از کرمان، گفت: به 
بود  یاد  و  بم  دلخرلش  زلزله  سالگرد  مناسبت 

شنای  مسابقات  بزرگ،  حادثه  این  جانباختگان 
دانشجویان دانشگاه های منطقه 8 کشور با حضور 
دانشجویانی از استان های سیستان و بلوچستان و 
کرمان به مدت دو روز به میزبانی  این مجتمع در 

دو بخش دختران و پسران برگزار شد.
 او افزود: در این رقابت ها تعداد ۶0 دانشجوی دختر 
و پسر در قالب ده تیم از دانشگاه های بم، شهید 

و  بلوچستان  و  سیستان  جیرفت،  کرمان،  باهنر 
در  تیمی  رشته   ۳ و  انفرادی  ماده   11 در  زابل، 
با  بم  شهرستان  فجر  ورزشی  فرهنگی  مجموعه 

هم به رقابت پرداختند.
 نورالهی تصریح کرد: در پایان این رقابت ها، در 
مجموع امتیازات و در دو بخش دختران و پسران، 
تیم دانشگاه شهید باهنر کرمان بر سکوی نخست 

ایستاد و تیم های دانشگاه سیستان و بلوچستان 
و مجتمع آموزش عالی بم نیز به مقام های دوم و 

سوم دست یافتند.
 او بیان کرد: شهرستان بم در دو رشته 50 متر 
در  که  کرد  کسب  سهمیه  دو  نیز  آزاد  و  پروانه 
خواهند  شرکت  آینده  سال  دانشجویی  اُلمپیاد 

کرد.

مدیرعامل باشگاه مس:    
طرح فرهنگستان فوتبال به هیچ شخصی وابسته نیست

صعود مقتدرانه نوجوانان مس کرمان به مرحله بعد لیگ برتر

کرمان فاتح مسابقات شنای دانشگاه های منطقه ۸ کشور شد

قلیان؛
نقطه شروع اعتیاد !
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 سوم دی را در تقویم ها »روز ثبت احوال« ثبت کرده اند. به 
همین مناسبت سراغ »یحیی فتح نجات« نویسنده، پژوهشگر 
و روزنامه نگار کرمانی رفتیم تا قصه شیرین انتخاب نام های 
خانوادگی در ایران را از زبان او بشنویم. متن این گفتگو را 

در ادامه مشاهده می کنید؛
ریشهنامهایخانوادگیایرانیازکجامیآید؟

تهران،  احوال  سجل  اداره  تأسیس  با  پهلوی  دوران  در 
درآمد  مدنی  قانون  یک  صورت  به  نام خانوادگی  بکارگیری 
و  می آیند  افراد  اسم  از  بعد  که  القابی  اما  شد،  اجباری  و 
قدمتی  هستند،  امروزی  خانوادگی  نام های  همین  معادل 
القاب  خاستگاه  پیش  سده های  در  دارند.  هزارساله  چند 
ابوالفضل  مثل  برمی گشت.  افراد  و مشاغل  زادگاه  به  بیشتر 
بیهقی، فردوسی توسی، حافظ شیرازی یا سوزنی سمرقندی 
که پدرش سوزن می ساخت )چلنگری( و نظامی عروضی که 
چون به وزن و قافیه در شعر مسلط بود، با این لقب شناخته 

می شد.
ایرانیها نامخانوادگی، از استفاده اجبار دوران در 

چطورصاحبآنشدند؟
در قدیم اگر کسی شغل آهنگری داشت و مردم می خواستند 
با آنها رفت  وآمد کنند، می گفتند برویم خانه آهنگرها! زمانی 
هم که این قانون وضع شد، نام  خانوادگی  اکثر مردم همان 
مثال  ترتیب  این  به  داشتند.  شهرت  آن  به  که  شد  چیزی 
یا  عالم زاده  نام خانوادگی شان  بودند،  علم  اهل  که  کسانی 

عالمی شد و آنهایی هم که در اداره ها یا دیوان های استیفای 
آن زمان کارشان حسابداری بود، مستوفی نام گرفتند.

 با این حساب نام های  خانوادگی متناسب با مشاغل، مرز 
بین فرودستان و تهیدستان جامعه را هم مشخص می کرد؟

بله و شاید به همین علت در ٥٠ سال اخیر خیلی از مردم 
نام های فامیلی آبا و اجدادی شان را تغییر دادند.

مردم میشود باعث که دالیلی بیشترین 
نامخانوادگیشانراعوضکنند،چیست؟

از  را  معنایی خود  ارزش  زمان  با گذشت  واژه ها  از  بعضی 
دست می دهند. من معلمی را می شناسم که نام خانوادگی اش 
»خارکن« بود، اما چون معلم شده بود، دوست نداشت با این 
فامیلی شناخته شود. یا مثال کسی که اجدادش پشم فروش 
طبیعی  پس  نیست،  مطلوبش  پشمی  نام خانودگی  بودند، 
است نسل های بعدی که در جامعه و فرهنگ متفاوتی به دنیا 

آمده اند، با یک سری از اینها دچار مشکل شوند.
افرادآسیب اصالت و بههویت نامخانوادگی تغییر 

نمیزند؟
من با این تغییر مخالف هستم، چون معتقدم نام خانوادگی 
گاهی  می دهد.  نشان  را  خانواده  یک  نسب  و  اصل  و  ریشه 
قول  به  نام خانوادگی شان  دارند  تمایل  کسانی  هم  اوقات 
معروف الکچری باشد و برای تغییر آن اقدام می کنند. به نظر 
من فقط زمانی باید نام خانوادگی را تغییر داد که بار معنایی 

منفی داشته باشد.
انتخاب برای دیگری روشهای چه قدیم در 

نامخانوادگیوجودداشت؟
پس از اینکه موضوع نام خانوادگی در بین مردم جا افتاد، 

خیلی ها برای انتخاب آن دست به دامن شاهنامه شدند. این 
کتاب دریایی بزرگ و بی کران از لغات زیباست که هم برای 
اسم کوچک و هم برای نام خانوادگی کاربرد دارد. کما اینکه 
به  تعلق خاطرشان  دلیل  به  عشایر  و  ایالت  مردم  قدیم  در 
شاهنامه، نام و نام خانوادگی خود را با مراجعه به آن انتخاب 
رستم پور،  رستم،  اسفندیاری،  اسفندیار،  مثل  می کردند. 
و  ایالت  بین  در  را  فراوانی  بیشترین  که  گودرزی  گودرز، 

عشایر دارند.
شمااصالتاکرمانیهستیدودرجاییگفتهبودیدکه

درکرماننامخانوادگی»ایرانمنش«آنقدرزیاداست
کهاگروسطیکبازاربایستیدوایننامخانوادگیرا
صدابزنید،نصفجمعیتبهسمتشمابرمیگردند،

دلیلاینفراوانیچیست؟
در زمان قدیم اگر کسی می خواست نام خانوادگی را که قبال 
استفاده شده است، انتخاب کند، باید از نخستین صاحب آن 
نام یادداشتی می آورد مبنی بر اینکه از فامیل و خاندان او 
که  نصرت الرعایا  نام  به  مردی  موقع  است همان  نقل  است. 
می اندیشید هرکسی خانواده بزرگی داشته باشد، از ارزش و 

احترام بیشتری در جامعه برخوردار می شود، پس از انتخاب 
نام خانوادگی ایرانمنش، هر روز صبح مقابل اداره ثبت احوال 
از  تصوری  که  ساده دلی  افراد  و  روستاییان  به  و  می رفت 
نام خانوادگی نداشتند، توصیه می کرده نام فامیل ایرانمنش 
را برای خود برگزینند. این روایت به نوعی دلیل زیادبودن 

نام خانوادگی ایرانمنش در کرمان را توضیح می دهد.  
برمیگردد؟ چیزی چه به خودتان فامیلی ریشه 

»فتحنجات«کهیکفامیلیدوکلمهایاست.
نام های فامیلی دوبخشی هم از شیوه های مرسوم  انتخاب 
شجره نامه  صاحب  که  بعضی  مثال  است.  بوده  زمان  آن 
در  اجدادشان  از  یکی  نام  داشتند  دوست  بودند،  خانوادگی 
پدرش  نام  که  من  پدر  مثل  حفظ شود.  نام خانوادگی شان 
فتح اهلل بود و برای زنده نگه داشتن نام او ابتدا فتح را انتخاب 
خوشش  مرسوم  پیشوندهای  و  پسوند  از  چون  و  می کند 
نمی آمده است، کلمه نجات را کنارش می گذارد، زیرا عقیده 

داشت این دو واژه به نوعی مکمل هم هستند.
وآخرینسوالزیباتریننامیانامهایخانوادگیاز

نگاهشما؟
بعضی از اسامی و نام های خانوادگی از قرآن و نام های ائمه 
و معصومین انتخاب می شود که واقعا هم زیبا و قابل احترام 
فراوان ترین  از  هستند. فکر می کنم  محمد، علی و حسین 
فامیلی  نام  ترتیب  همین  به  و  باشند  ما  روزگار  اسامی 
محمدی و حسینی هم زیاد داریم. به غیر از اسامی مذهبی، 
مثل  اسامی   دیده ام؛  شاهنامه  در  را  نام ها  زیباترین  من 
سورن، گودرز، سهراب و آرش که همه شان می توانند هم نام 

باشند و هم نام خانوادگی.

به همت انجمن موسیقی استان کرمان، کنسرت موسیقی عرفانی 
 »MYTICAL MUSIC OF EAST TRIO« شرق  
در  واقع  بسطامی  ایرج  تاالر  در  ماه  دی  جمعه شب ششم 
پارک مادر برگزار شد. کنسرتی بدیع، خالقانه و جذاب که 
شرق  های  فرهنگ  از  برگرفته  آن  موسیقایی  های  ریشه 
از  کشور، بلوچستان و هندوستان بود و قریب به 3٠٠ نفر 
های  شب  سردترین  از  یکی  در  سالن  در  حاضر  مخاطبان 
و  کرمان  بردند. شهردار  لذت  اجرا  این  گرمای  از  زمستانی 
مسئوالن  از  کرمان  شهرداری  فرهنگی  و  اجتماعی  معاون 
بر  عالوه  و  بودند  کنسرت  این  در  حاضر  دوست  فرهنگ 
از چهره های موسیقیایی  انجمن موسیقی، شماری  اعضای 
کرمان همچون پیروز ارجمند، سعادت ارجمند، امین قربانی 
و... نیز در بین مخاطبان مشاهده می شدند. هرچند که با 
توجه به جذابیت و بکر بودن این اجرا توقع استقبال بیشتری 

از هنرمندان موسیقی کرمان می شد.
پیوندفرهنگی

نوازندگی  و  خوانندگی  گروه،  این  سرپرست  الهامی  فرید 
ساز مقامی تنبور را در این اجرا برعهده داشت. محمدعلی 
دلنواز از بلوچستان با ساز بنجو هنرنمایی کرد. سازی جالب 
که پیش از این در هیچ اجرایی در کرمان مشاهده نشده بود 
و »درشن آنند« نماینده موسیقی بسیار جذاب هندوستان با 
ساز طبال که این نوع از موسیقی معموال برای همه ما ایرانی 

ها خاطره انگیز است.
فرید الهامی سرپرست این گروه در ابتدای این کنسرت با 
یادبود پنجم دی ماه سالگرد زلزله بم از حاضرین درخواست 
یک دقیقه سکوت به صورت ایستاده را کرد. موسیقی عرفانی 
شده  اجرا  جذاب  و  ترکیبی  قطعات  اکثریت  مشترک  وجه 
ویژگی که  این  البته مشخص شدن  و  بود  این کنسرت  در 
اساس  بر  فرهنگ های مختلف  اصیل  انواع سازهای  تلفیق 
هنرمندان  که  است  نهایتی  بی  گنج  شناسانه  زیبایی  وجه 
خالق موسیقی می توانند از آن بهره ببرند. ترکیب هایی که 

موجب پیوند فرهنگ های مختلف نیز می شود.
ریشهآریایی

این  دکتر پیروز ارجمند، موسیقی شناس قومی در حاشیه 
نوع  این  به  گفت:   امروز  کرمان  با  گو  و  گفت  در  کنسرت 
یا  اصطالح »فیوژن«  به  بودید  آن  امشب شاهد  موسیقی که 
»نیوایج« گفته می شود که در ایران به عنوان موسیقی تلفیقی 
شناخته می شود. گرایش این نوع موسیقی صوفیانه است که 

بر اساس سه فرهنگ کردستان، بلوچستان و هندوستان شکل 
گرفته است و ریشه آریایی را می توان وجه مشترک هر سه 
این فرهنگ ها دانست. ساز بنجو که توسط محمدعلی دلنواز 
به ساز جپنی )ژاپنی( مشهور  بلوچستان  اجرا شد در منطقه 
بوده است. چرا که بر اساس یک اسباب بازی ساخته شده است 
و سپس با تکامل به شکل امروزی رسیده است. این ساز بیشتر 
در  ما  اینکه  جالب  و  می شد  نواخته  پاکستان  بلوچستان  در 
شهرستان بردسیر نیز در گذشته نوازنده این ساز را داشته ایم. 
ساز طبال نیز همان نقاره در فرهنگ ما ایرانی ها بوده است که 
از ایران به هند می رود و در آنجا تبدیل به طبال می شود. ساز 
تنبور نیز از قدیمی ترین سازهای کشور ما است که پیشینه 

آن به 3 هزار و پانصد سال می رسد. 
تنبور  ساز  مشهور  نوازان  مقام  از  الهامی  فرید  افزود:  وی 
را  آلبوم  چند  در  همکاری  سابقه  ناظری  شهرام  با  و  است 
دارند. آقای دلنواز در سال های اخیر در معرفی ساز بنجو 
در کشور و جهان نقش بسیار مهمی را داشته است و آقای 
آنند نیز از هندوستانی های ساکن ایران است و هنرمندان 
کوبه ای ما بسیار می توانند از این هنرمند بیاموزند. ارجمند  
در پایان گفت: در موسیقی هر نوع  تلفیقی که موجب خلق 

زیبایی شود مجاز است.
کرمانوسالنکنسرت

فرید الهامی نیز در گفت و گو با کرمان امروز ریشه تمامی این 

نوع موسیقی ها را نزدیک به یکدیگر دانست و گفت: ما گروهی 
به اسم روژنا داریم که بر اساس دوتار خراسان، سورنای لرستان، 
است.  گرفته  شکل  تنبور  و  کردستان  دف  بلوچستان،  بنجوی 
سازهایی که ریشه عرفانی و مقامی دارند. به دلیل مسافت زیاد 
فعال  ما  و  نشد  میسر  گروه  آن  کنسرت  اجرای  هنرمندان  بین 
مجبور شدیم که با هنرمندان فعلی کنسرت برگزار کنیم و بعد 
از تهران، کرمان دومین مقصد گروه ما است. الهامی با انتقاد از 
نبود سالن مناسب در کرمان و وضعیت نامناسب آکوستیک تاالر 
ایرج بسطامی گفت: امیدوارم که برای سالن در کرمان اتفاقات 
خوبی در آینده ای نزدیک رخ دهد تا مردم فوق العاده مهربان و 

میهمان نواز کرمان لذت بیشتری از موسیقی ببرند.

هنرمندانکرمانی
سورج یاسایی دبیر انجمن موسیقی استان کرمان پیرامون 
نحوه برگزاری این کنسرت گفت: ما با هنرمندان این گروه 
دوست هستیم و با توجه به قدرت و جذابیتی که از این گروه 
سراغ داشتیم پیگیر اجرای این گروه در کرمان چندین ماه 
قبل بودیم. با توجه به اجرای درخشان این گروه در تهران و 
تبلیغاتی که در سطح شهر داشتیم و همچنین قیمت بسیار 
توقع  شد،  می  شروع  تومان  هزار   3٠ از  که  بلیت  مناسب 
داشتیم که هنرمندان موسیقی کرمان که بیشتر در زمینه 
این  از  تری  گرم  استقبال  هستند  فعال  ای  کوبه  سازهای 

کنسرت داشته باشند ولی متاسفانه اینگونه نشد.

بازنشر گفتگوی روزنامه »شهروند« با یحیی فتح نجات به بهانه روز ثبت احوال:

از ماجرای »نصرت الرعایا« تا »ایرانمنش«

گزارش »کرمان امروز« از کنسرت موسیقی عرفانی شرق در کرمان:

نـــــوای ریشه هـــــا
گزارش و عکس: 

سعید احمدی


