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مدیر کل اتباع و مهاجرین خارجی کرمان:

کرمان از بُعد اشتغال اتباع خارجی وضعیت خوبی ندارد

WWW.KERMANEMROOZ.COMصفحه  دوم

نگاهی به بدترین و فاجعه بارترین حوادثی

 که به دلیل خطای انسانی رخ دادند

نیم نگاهی به  زندگی »لوئی بریل« مخترع خط بریل
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نگاهی به کتاب»طلسم« اثر والتر اسکات
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رییس مرکز مدیریت بیماری های واگیردار 
وزارت بهداشت خبر داد: 

بروز موج دوم آنفلوآنزا 

H1N1 با نوع B ویروس

معاون سالمت اداره کل دامپزشکی استان:

آنفلوآنزای فوق حاد 

کنون در استان  پرندگان تا

مشاهده نشده است

متن در صفحه دوم

رییس دفتر نظارت و بازرسی انتخابات استان خبر داد:

رد صالحیت 53 درصد داوطلبان

 انتخابات مجلس در کرمان 

گالیه و انتقادات مردمی را در پی دارد؛ که  کرمان  کمبود و مستهلک بودن تجهیزات آتش نشانی  گزارش »کرمان امروز« از 

متن کامل در صفحه سوم

آتش نشانی کرمان در حداقل امکانات
  تا به امروز بارها مردم و شهروندان کرمانی با تماس های تلفنی و یا ایمیل درباره کمبود و یا مستهلک بودن وسایل و تجهیزات آتش نشانی کرمان گالیه کرده اند. حتی چندی پیش شهردار کرمان در این 
باره به صراحت اشاره کرد که »ما برخی تجهیزات مربوط به اطفاء در ارتفاع را نداریم و جان مردم در خطر است« با توجه به حساسیت باالی این حرفه نیاز است که آتش نشانان به تجهیزات روز برای موقعیت 

های گوناگون مجهز باشند، اما واقعیت این است که امکانات در این مراکز کافی نیست و ممکن است به سادگی شاهد پالسکوهای بسیاری در کرمان باشیم و....

روایت »کرمان امروز« از وضعیت سیل 
و آبگرفتگی در استان کرمان  و سیستان و بلوچستان 

و خطرات احتمالی و نیاز به توجه ویژه 
مردمی  و دولتی به اوضاع مردم این مناطق؛

تا شمع عزاداری 
نشده اند کمـک کـنـیـم

لوله  نظر دارد خرید  شرکت سیمرغ واحد کرمان در 
اتیلن EP100 و PN12 )حلقه های 100 متری(  پلی 
به متراژ تقریبی 3990 متر و لوله مانسیمان رده 40 به 
متراژ تقریبی 1374 متر را جهت مزرعه شماره 3 واقع در 
کیلومتر 3 منطقه بهرامجرد به نگار  از طریق مناقصه به 

پیمانکار واجد شرایط واگذار نماید.
از عالقه مندان دعوت به عمل می آید برای دریافت اسناد 
مناقصه از تاریخ انتشار آگهی به مدت 5 روز به امور اداری 
شرکت واقع در خیابان امام نبش کوچه 27 مراجعه فرمایند. 

تلفن تماس: 32225686

شرکت سیمرغ واحد کرمان 

شرکت سیمرغ واحد کرمان در نظر دارد اجرای عملیات 
لوله کشی پلی اتیلن فشار قوی خط انتقال آب،  آتش نشانی 
و فاضالب مزرعه شماره 3 واقع  در کیلومتر 3 بهرامجرد 
به نگار را براساس نقشه و مشخصات فنی ارائه شده توسط 
کاری  سوابق  دارای  که  شرایط  واجد  پیمانکار  به  مشاور 

مرتبط باشد واگذار نماید.
از عالقه مندان دعوت به عمل می آید برای دریافت اسناد 
مناقصه از تاریخ انتشار آگهی به مدت 5 روز به امور اداری 
شرکت واقع در خیابان امام نبش کوچه 27 مراجعه فرمایند. 

تلفن تماس: 32225686

شرکت سیمرغ واحد کرمان 

آگهی مناقصه آگهی مناقصه 

در پی بروز سیالب؛
حـــــــدود 140 روســـــتای استان
در  انتظار امدادرسانی است

روزان هم 



دو سه شنبه 24 دی ماه 18/1398 جمادی االول 1441/ 14 ژانویه 2020/سال بیست و چهارم شماره 3138
اخبار استان

سیالب و بارش برف در کرمان صدها روستا را در محاصره قرار داده 
بودند  مواجه  با مشکل  نیز  تامین آب شرب  برای  که  روستاهایی  و 

حاال زیر آب رفته اند.
خبرگزاری مهر نوشت: بار دیگر عدم توانمندی در استحصال آب های 
بحران جدی  با  استان کرمان موجب شد روستاهایی که  جاری در 
آبیاری  خشکسالی مواجه هستند و برای تأمین آب شرب به روش 
سیار وابسته اند به دلیل جاری شدن آب های جاری با سیالب مواجه 
شوند. .راه دسترسی به ۱۴۰ روستا در مناطق مختلف استان کرمان 
بسته و آب و برق برخی از روستاها قطع است و امداد رسانی به این 

روستاها در حال انجام است.
از  بسیاری  اما  شده  امدادرسانی  نفر   ۳۰۰ و  هزار  سه  به  تاکنون 

روستاها هنوز در محاصره برف و سیالب هستند.
 تنها ۳۷ روستا در مناطق کوهستانی استان کرمان به دلیل بارش 
سنگین برف طی چند روز گذشته از دسترس خارج شده اند و تالش 

برای بازگشایی راه این روستاها ادامه دارد.
اما  یافته اند  نجات  از خطر سیالب  نفر  احمر هزاران  با تالش هالل 
را غافلگیر  باغ ها، جاده ها و منازل روستایی مردم  آبگرفتگی مزارع، 

کرده است.
استان  به  را  کرمان  استان  که  ایرانشهر  به  رودبار  جاده  همچنین 

اصلی رمشک  راه  و همچنین  بلوچستان متصل می کند  و  سیستان 
- قلعه گنج مسدود است.

جدی  مشکالت  موجب  پل ها  تخریب  و  آبنماها  جاده ها،  آبگرفتگی 
برای تردد شده است. تیم های راهداری در این مناطق مستقر و ضمن 

بازگشایی برخی از راه ها تالش برای باز کردن جاده ها ادامه دارد.
استان هرمزگان  به  را  استان کرمان  به جاسک که  قلعه گنج  جاده 
جاده  این  بازگشایی  برای  تالش  و  است  بسته  نیز  می کند  متصل 

ادامه دارد.

 برخی از راه های روستایی شهرستان رودبار و کهنوج نیز بسته است 
که می توان به راه روستاهای مظفرآباد، آبسردوئیه، اشاره کرد.

این  در  احمر  هالل  و  است  شده  کلی  آبگرفتگی  دچار  روستا   ۴۷
آبگرفتگی  دچار  که  خانه هایی  تعداد  هنوز  شده  مستقر  روستاها 
شده اند مشخص نیست اما طبق اعالم هالل احمر کرمان، صدها نفر 
از خطر نجات یافته اند و ۱۶ تیم در شهرستان های منوجان، کهنوج، 
ساردوئیه، ارزوئیه، قلعه گنج، ریگان و رودبارجنوب مستقر شده اند و 

بسته های زیستی بین آنها توزیع شده است.
در مجموع طبق اعالم هالل احمر کرمان ۳ هزار و ۳۰۰ نفر امداد 
برف  مناطق  در  نیز  نفر   ۸۰۰ و  هزار  سه  همچنین  شده اند  رسانی 

گرفیر، امدادهای الزم را دریافت کرده اند.
رئیس مرکز پیش بینی اداره کل هواشناسی استان کرمان در گفتگو 
با مهر اظهارکرد: میزان بارشهای چند روز اخیر بسیار باال بوده است 
از مناطق شرق و جنوب کرمان این سامانه  و هم اکنون در برخی 

فعال است اما ضعیف تر شده است.
در شمال کرمان نیز با وجود مسدود شدن مقطعی برخی از راههای 
این وجود راه  با  باز می باشند  این جاده ها در حال حاضر  اما  اصلی 
برخی از روستاهای رابر و بافت به دلیل بارش سنگین برف مسدود 

است و تالش برای بازگشایی این راه ها ادامه دارد.

پرداختی  پرورش کف حقوق  و  آموزش  وزارت  غیردولتی  مدارس  مدیرکل 
گفت:  و  دانست  کار  قانون  طبق  را  آینده  سال  شهریه  الگوی  در  معلمان 
موسس دیگر نمی تواند نیروی حق التدریس با حقوق پرداختی کمتر از قانون 
کار جذب کند.مدیرکل مدارس غیردولتی وزارت آموزش و پرورش  درباره 
روند تعیین شهریه مدارس غیردولتی سال آینده و زمان ابالغ آن اظهار کرد: 
به زودی سامانه مربوط را برای اصالح اطالعات موسسان مدارس باز می کنیم 

و شهریه را بسیار زودتر از آغاز سال تحصیلی آتی اعالم خواهیم کرد.
سعید صالح افزود: الگوی شهریه تغییراتی نسبت به سال جاری دارد. البته 
اتفاق رخ  الگو تنها تغییرات جزئی در فرمول ها دارد، اما مهمترین  ساختار 
داده سیستماتیک شدن ورود داده ها و صحت سنجی اطالعات است. این امر 
از طریق اتصال به سامانه سناد،  ضمن خدمت و تامین اجتماعی انجام می 

شود. مراحل اولیه اتصال به سامانه تامین اجتماعی انجام و مراحل اجرایی 
دانش آموز، ظرفیت،  تعداد  اطالعاتی چون  ترتیب  این  به  است.  مانده  باقی 
تعداد کالس و نیروهای بیمه شده از طریق سیستم صحت سنجی شده و 

خطای انسانی و جهت گیری های احتمالی کاهش می یابد.
مدیرکل مدارس غیردولتی وزارت آموزش و پرورش کف داده حقوق برای 
کار  قانون  در  آینده، حداقل حقوق  الگوی شهریه سال  در  را  انسانی  نیری 
دانست و گفت: موسس دیگر نمی تواند حق التدریس با حقوق کمتر از کف 
این است که میزان اشکاالت قبلی کاهش  ما  قانون کار جذب کند. تالش 
یابد و به صفر نزدیک شود. وقتی سیستم هوشمند شود، تخلفاتی چون کم 

کاری کاهش می یابد.
از یک  از سال آینده شاهد دریافتی های کمتر  آیا  اینکه  به  صالح در پاسخ 

میلیون تومان در بین معلمان مدارس غیردولتی نخواهیم بود؟ اظهار کرد: 
اطالعاتی که موسس وارد می کند در تعیین شهریه نهایی اثرگذار است. کف 
حقوقی که موسس وارد می کند نباید کمتر از حداقل حقوق در قانون کار 

باشد. طبق قانون معلمان باید تحت پوشش بیمه نیز قرار بگیرند.
وی با بیان اینکه تمام تالش ما واقعی کردن نرخ شهریه است گفت: نیازمند 
فرهنگ سازی در این زمینه هستیم. باید هم شرایط اقتصادی مردم و هم 
اقتصادی سختی دارند و  وضعیت موسسان را درنظر بگیریم. مردم شرایط 
نمی شود آن را کتمان کرد. از آن سو شرایط موسسان را هم باید در نظر 
انتخاب ملک  نامه های جدید،  آیین  باال رفته و  بهای مدارس  اجاره  گرفت. 
را برای مدرسه سخت تر کرده است. اجاره بهاء به شدت افزایش یافته و در 

تهران تا ۱۰۰ درصد افزایش اجاره بهاء نیز داشته ایم.

در پی بروز سیالب؛

حـدود 140 روســتای استان در  انتظار امدادرسانی است

عیدی معلمان غیرانتفاعی؛

غیرانتفاعی ها به پرداخت حقوق اداره کار و بیمه معلمین حق التدریس ملزم شدند

خبر
برگزاری کارگاه اخالق حرفه ای

 در دانشگاه علوم پزشکی کرمان
کارگاه اخالق حرفه ای با حضور دکتر محمد حسین مهرالحسنی عضو هیات علمی 
دانشکده مدیریت و اطالع رسانی، ویژه کارکنان دانشکده های پرستاری و داروسازی 

دانشگاه برگزار شد.
به گزارش روابط عمومی دانشکده پرستاری دانشگاه علوم پزشکی کرمان، در این کالس 
آموزشی، دکتر محمد حسین مهرالحسنی عضو هیات علمی دانشکده مدیریت و اطالع 
رسانی، مطالبی در مورد جایگاه اخالق حرفه ای در شاخه های مختلف، عوامل موثر بر 
تصمیم گیری و رفتار اخالقی، اخالق کار و تعهد حرفه ای برای حاضرین بیان کرد. در 

پایان به بحث وتبادل نظر پرداخته شد. 

اتمام عملیات کف سازی بازار تاریخی 

حاج آقا علی کرمان
 

معاون میراث فرهنگی اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان 
کرمان از اتمام عملیات ساماندهی و کف سازی راسته بازار تاریخی حاج آقا علی کرمان 

با مشارکت کسبه این بازار خبر داد.
»مجتبی شفیعی« با اشاره به اینکه راسته بازار حاج آقا علی کرمان در سال های گذشته 
طی چند فاز مورد مرمت قرار گرفته است، اظهار کرد: در این عملیات های مرمتی 
ستون ها و سقف های این راسته بازار توسط اداره کل میراث فرهنگی،گردشگری و 

صنایع دستی استان کرمان مرمت و بازسازی شد.
شفیعی با بیان اینکه هم اکنون در یک عملیات مرمتی شش ماهه این راسته بازار 
به  توجه  با  این عملیات مرمتی  افزود:  مرمت، ساماندهی و کف سازی شده است، 

آسیب های فراوان و وضعیت نامطلوب کف این راسته بازار انجام گرفته است.
وی اظهار کرد: جذب مشارکت مالکین و بهره برداران بناهای تاریخی در عملیات ها و 
پروژه های مرمتی به منظور افزایش حس تعلق آن ها و حفاظت و صیانت از آثار تاریخی 

از اهداف و اولویت های وزارت میراث فرهنگی است.
معاون میراث فرهنگی اداره کل میراث فرهنگی،گردشگری و صنایع دستی استان 
کرمان با بیان اینکه راسته بازار حاج آقا علی بخشی از مجموعه تاریخی حاج آقا علی 
کرمان است، خاطرنشان کرد: این مجموعه تاریخی عالوه بر بازار دارای عناصر دیگری 
همچون کاروانسرا، آب انبار، مسجد و مدرسه هست که به همت حاج آقا علی مشهور 

به زعیم اهلل در دوره قاجار بنا شده است.

رئیس منابع طبیعی و آبخیزداری سیرجان:

 احداث سازه های آبخیزداری در سیرجان 

نقش مهمی در کنترل سیالب های مخرب داشت

به گفته رئیس منابع طبیعی و آبخیزداری سیرجان، احداث ۱۲۰ سازه آبخیزداری با 
اعتبار ۲۰ میلیارد ریال طی سالجاری نقش مهمی در کنترل مهار آب های سطحی و 

جلوگیری از بروز سیالب های مخرب در این منطقه داشت.
به گفته رئیس منابع طبیعی و آبخیزداری سیرجان، احداث ۱۲۰ سازه آبخیزداری با 
اعتبار ۲۰ میلیارد ریال طی سالجاری نقش مهمی در کنترل مهار آب های سطحی و 

جلوگیری از بروز سیالب های مخرب در این منطقه داشت.
حوزه های  برای  ملی  توسعه  صندوق  محل  از  اعتبار  این  افزود:  میرشاهی  مهران 
آبخیزداری شهرستان سیرجان اختصاص یافت که با این اعتبار ۱۲۰ سد و بند خاکی، 

سیمانی و مالتی و سازه های آبگیری احداث و به اتمام رسید .
رئیس منابع طبیعی و آبخیزداری سیرجان افزود: بارندگی های دو هفته پیش سبب 
تنگوییه  سد  و  بیدشاهی  منطقه  در  آبخیزداری  سازه های  شدن  سرریز  و  آبگیری 

شهرستان سیرجان شده است.
از سیل و سیالب در منطقه  تغذیه سفره های آب زیرزمینی، جلوگیری  میرشاهی 
و ممانعت از ورود رسوب به سد تنگوئیه را از مزایای احداث ۱۲۰ سد و سازه یاد 
شده عنوان کرد. به گفته میرشاهی بهار و تابستان امسال سال خوبی برای دامداران، 
کشاورزان و بهره برداران از منابع طبیعی در سطح شهرستان سیرجان است و امیدواریم 

این بارش ها ادامه یابد که در صورت تداوم سفره های آب زیرزمینی هم باال می آیند.
بارش های چند روز گذشته در سیرجان عالوه بر آبگیری سازه های آبخیزداری سبب 

خوشحالی کشاورزان و مردم شده است.

مدیر کل اتباع و مهاجرین خارجی کرمان:

کرمان از بُعد اشتغال اتباع خارجی وضعیت خوبی ندارد

مدیر کل اتباع و مهاجرین خارجی استان کرمان گفت: از بُعد اشتغال اتباع خارجی 
وضعیت خوبی نداریم و امروز مشاهده می کنیم این افراد در بسیاری از صنوف مشغول 

به کار هستند
به گزارش خبرنگار مهر، حمید شمس الدینی در بیست و هفتمین جلسه کارگروه 
تنظیم بازار استان کرمان بیان داشت: متأسفانه طی دهه های گذشته به دلیل عدم 
نظارت کافی و عدم اجرای قوانین اتباع بیگانه در برخی مشاغل ورود کرده اند. وی افزود: 
از بُعد اشتغال اتباع خارجی وضعیت خوبی نداریم و امروز مشاهده می کنیم این افراد 
در بسیاری از صنوف مشغول به کار هستند همچنین حضور این افراد زیاد شده است.

مدیر کل اتباع و مهاجرین خارجی استان کرمان گفت: وقتی نهادهای متولی به وظایف 
خود عمل نمی کند این مشکالت پدید می آید ما یک مبنایی برای به کارگیری این 
اشخاص داریم که این افراد باید پروانه و کارت کارگری داشته باشند که اگر نداشتند 
باید با آنها برخورد قانونی کنیم.شمس الدینی تصریح کرد: اگر بخواهیم این مشکالت را 
ساماندهی کنیم باید سایر دستگاه های اجرایی و قضائی نیز با ما همکاری کنند ضمن 

اینکه در بسیاری از مغازه ها کودکان زیر سن قانونی مشغول به کار هستند.

رییس دفتر نظارت و بازرسی انتخابات استان کرمان گفت: از مجموع 
شورای  مجلس  دوره  یازدهمین  برای  ثبت نامی  داوطلب  نفر   ۳۶۲
از  را اعالم کردند و پس  انصراف خود  نفر  این استان ۶۳  اسالمی در 

بررسی نهایی ۴۷ درصد تایید صالحیت شدند.
رضا رضایی در گفت و گو با خبرنگار ایرنا، افزود: طبق مواد ۲۸ ، ۲۹ 
و ۳۰ قانون انتخابات و با استفاده از اطالعات موجود قبلی و استعالم 
از مراجع چهارگانه، صالحیت ۴۷ درصد داوطلبان انتخابات مجلس از 
دوم دی ماه به مدت ۲۰ روز در دفتر نظارت و بازرسی انتخابات استان 

کرمان و هیات مرکزی بررسی شد.

در  اسالمی  شورای  مجلس  نمایندگی  داوطلب   ۶۳ اینکه  بیان  با  وی 
هیات  توسط  نیز  نفر   ۳۶ کرد:  تصریح  دادند  انصراف  کرمان  استان 

اجرایی رد صالحیت شده اند.
مجلس،  شده  صالحیت  تایید  داوطلبان  اسامی  اینکه  بیان  با  رضایی 
به فرمانداری های حوزه های اصلی انتخابیه استان کرمان اعالم شده ، 
باید  انتخابیه نیز در ۲۲ دی  تصریح کرد: فرمانداران حوزه های اصلی 
نتیجه بررسی دفتر نظارت )تایید یا رد صالحیت( را به صورت مکتوب 

به داوطلبان اعالم کنند.
وی تاکید کرد: داوطلبانی که صالحیت آن ها احراز و یا تایید نشده از 

۲۲ تا ۲۶ دی به مدت پنج روز مهلت دارند اعتراض خود را به شورای 
نگهبان اعالم کنند.

رضایی گفت: این افراد می توانند دالیل و مستندات مربوط به اعتراض 
خود را ظرف مدت یاد شده از ساعت هشت تا ۱۶ به فرمانداری کرمان 
واقع در خیابان عدالت و یا در تهران به ورزشگاه تختی تحویل دهند تا 
از این طریق به دفتر مرکزی نظارت بر انتخابات شورای نگهبان ارسال 
شود. یازدهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسالمی، دوم اسفندماه 
،دارای   انتخابیه  ۹حوزه  با  کرمان  استان  می شود.  برگزار  جاری  سال 

۱۰کرسی نمایندگی در مجلس شورای اسالمی است .

رییس دفتر نظارت و بازرسی انتخابات استان خبر داد:

رد صالحیت 53 درصد داوطلبان انتخابات مجلس در کرمان

معاون سالمت اداره کل دامپزشکی استان کرمان با اعالم اینکه در استان کرمان 
این بیماری تاکنون مشاهده نشده است، بیان کرد: تعدادی کانون آنفلوانزای فوق 
حاد پرندگان در کشور شناسایی شده است و در ۱۲ استان پر خطر کشور در صورت 
عدم واکسیناسیون انفلوانزای فوق حاد پرندگان، رخداد این بیماری با احتمال زیادی 

مشاهده می گردد.
دکتر »صدیقه کاظمی نیا« در سومین نشست کمیته فنی بیماری های طیور، به 
منظور بحث و تبادل نظر و اتخاذ تمهیدات امنیت زیستی و قرنطینه ای جهت 
تداوم برنامه های مراقبت و پیشگیری از بیماری های طیور گفت: تمامی قوانین 
دامپزشکی در راستای ارتقا و بهبود مدیریت بهداشتی واحدهای پرورش طیور می 

باشد.
کاظمی نیا اظهار کرد: با تمهیدات این اداره کل طی سه سال گذشته از ورود بیماری 

آنفلوانزای فوق حاد پرندگان به استان جلوگیری شده است.
معاون سالمت اداره کل دامپزشکی استان کرمان با اعالم اینکه در استان کرمان این 
بیماری تاکنون مشاهده نشده است، بیان کرد: تعدادی کانون آنفلوانزای فوق حاد 
پرندگان در کشور شناسایی شده است و در ۱۲ استان پر خطر کشور در صورت 
عدم واکسیناسیون انفلوانزای فوق حاد پرندگان، رخداد این بیماری با احتمال زیادی 

مشاهده می گردد.
این مقام مسوول با اشاره به اینکه در استان کرمان موضوع پولت هایی که از مناطق 
پرخطر کشور وارد استان ما می شوند از دو جنبه حایز اهمیت می باشد افزود: از 
یک سو الزم است این پولت ها واکسن های مورد نیاز را دریافت کرده باشند و از 

سوی دیگر مراقبت از این پولت ها نیز مهم می باشد.
وی از برگزاری جلسه اختصاصی با صاحب نظران و کارشناسان مربوطه در خصوص 
تعیین برنامه های مدون و پیشنهادی واکسیناسیون گله های گوشتی علیه بیماری 

های طیور در هفته های آتی خبر داد.
معاون سالمت اداره کل دامپزشکی استان کرمان، ۵ محور کنترل بیماری نیوکاسل 
در استان را مراقبت، معیار های کنترلی، تشخیص بیماری، اطالع رسانی و آموزش 
این بیماری اعالم نمود و خاطر نشان کرد: خسارات اقتصادی که بیماری نیوکاسل به 

صنعت مرغداری وارد می کند کمتر از آنفلوانزای فوق حاد پرندگان نیست.
وی با اعالم شناسایی چندین مورد کانون بیماری نیوکاسل و در پی آن معدوم 
سازی این کانون ها در استان، اذعان کرد: از ابتدای سال چندین مورد کانون 

این بیماری توسط مسوولین فنی بخش های خصوصی گزارش شده که تاییدیه 
آزمایشگاهی هم داشته اند که سبب تلفات طیور گوشتی در استان شده است. 
کاظمی نیا افزود: از جمله موارد حایز اهمیت در این بیماری اطالع رسانی و حذف به 
موقع این کانون ها، قرنطینه کردن کانون های بیماری، بهداشت و شستشوی قفس 
شورها، اجرای برنامه صحیح واکسیناسیون، توزیع مناسب نهاده و بهداشت انبار های 

نهاده می باشد. این مقام مسوول با تاکید بر اینکه الزم است تمامی ماشین های 
حمل نهاده مجوز داشته و دارای گواهی کارواش باشند اظهار کرد:  از جمله برنامه 
های آتی این کمیته بررسی کانون های مهم بیماری نیوکاسل  از دو منظر میزان 
کارایی واکسن موجود بر سویه شایع و بررسی شیوه واکسیناسیون و نیز رعایت 

اصول امنیت زیستی در ایجاد مشکالت این بیماری است.

معاون سالمت اداره کل دامپزشکی استان:

آنفلوآنزای فوق حاد پرندگان تاکنون در استان مشاهده نشده است

دانشگاه علوم پزشکی کرمان - مرکز آموزشی      شماره مزایده : ۷۹/۷/۱۱/۹۸
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گزارش »کرمان امروز« از کمبود و مستهلک بودن تجهیزات آتش نشانی کرمان که گالیه و انتقادات مردمی را در پی دارد؛

آتش نشانی کرمان در حداقل امکانات

اشاره:
امروز"  "کرمان  روزنامه  با  شهروندان  و  مردم  بارها 
بودن  یا مستهلک  به کمبود و  تماس گرفته و نسبت 
که  اند  کرده  گالیه  نشانی  آتش  تجهیزات  و  وسایل 
تماس چندین مرتبه ما با دوستانی که در سازمان آتش 
نشانی داشته ایم و سخنان ایشان مهر تاییدی بر انتقاد 

و گالیه مردمی در این زمینه بوده است.
تماس  با  که  اند  بوده  میان هم شهروندانی  این  در  البته 
در  عزیز  نشانان  آتش  های  تالش  و  زحمات  از  خود  های 
حوادثی که  برای آنان رخ داده بود، تشکر و قدردانی کرده 

اند.
آتش  حادثه  یک  شاهد  خود  که  شهروندان  از  یکی 
سوزی و تالش آتش نشانان برای خاموش کردن آتش 
بوده است به همکار ما چنین گفته است: در این آتش 
از  بسیاری  تقریبا  و  بوده  باال  درصد خسارت   سوزی 
امکانات  متاسفانه  سوخت.  صحنه  در  موجود  وسایل 
در  که  تجهیزاتی  تنوع  و  نوع  به  نسبت   نشانی  آتش 

بازار وجود دارد، ضعیف است.
 این شهروند افزود: بدون شک نیروهای سازمان آتش 
نشانی کرمان خواهان نابودی دارایی های مردم نبوده 
و نیستند ولی کمبود و یا مستهلک  بودن تجهیزات 

موجب می شود قشر آتش نشانان نیز تحت الشعاع بی 
توجهی ها قرار گیرد.

گالیه های مردمی در حالی مطرح می شود که طبق 
استاندارد باید  برای هر پنج هزار نفر جمعیت  شهری 
یک ایستگاه آتش نشانی وجود داشته  باشد. با توجه 
به حساسیت باالی این حرفه نیاز است  تا آتش نشانان 
افتاده مجهز  اتفاق  برای هر موقعیت  از تجهیزات روز 

باشند اما امکانات کافی نیست.
نیازمند به روز رسانی و بازسازی

در این زمینه مدیر عامل سازمان آتش نشانی و خدمات 
ایمنی شهرداری کرمان گفت: خودروها و تجهزات این 

سازمان نیاز به بازسازی و به روز رسانی دارند.
و  حریق ها  تعداد  افزایش  به  اشاره  با  میرزایی  رضا 
حوادث و متنوع شدن آنها با توجه به ساختار شهر و 
خانه ها و آپارتمان های مسکونی گفت: حدود 25 سال 
از عمر بیشترخودروهای این سازمان می گذرد و نیاز 
است برخی از آنها به تجهیزات روز مجهز و تعدادی نیز 

بازسازی شوند.
وی با بیان اینکه هم اکنون 10 ایستگاه آتش نشانی 
این  تجهیز  برای  گفت:  است،  فعال  کرمان  شهر  در 
دو  نیازمند  کرمان،  شهر  پوشش دهی  و  ایستگاه ها 
یک  کف،  و  آب  حاوی  فوماتیک  خودروی  دستگاه 
دستگاه خودروی حمل پودر، 3 دستگاه خودرو سبک 
سنگین،7  نجات  خودرو  دستگاه   2 حریق،  اطفای 
و 10  مزدا  و  پیکاپ  نیسان  ،2 دستگاه  کاپرا  دستگاه 
دو  و  چرخ  چهار  حریق  اطفای  موتورسیکلت  دستگاه 

چرخ  هستیم.
وی با بیان اینکه خودروی اطفای حریق حامل پودر 

برای آتش سوزی های مواد نفتی به خصوص پاالیشگاه ها 
و مخازن نفت مورد استفاده قرار می گیرد، افزود: شهر 
کرمان نیازمند خودرو اختصاصی امداد و نجات کوه و 

کوهستان و غواصی است.
میرزایی در بخش دیگری از صحبت های خود ضمن 

اشاره به افزایش ساختمان های چندین طبقه در شهر 
کرمان، گفت: سازمان آتش نشانی نیازمند نردبان با 54 
متر ارتفاع و باالبر 32 تا 40 متری است که برای خرید 

این دو وسیله 50 میلیارد تومان اعتبار الزم است.
 وی در بخش دیگری از صحبت های خود با اشاره به 

اینکه آتش نشانان برای انجام عملیات های مختلف 
به خصوص اطفای حریق نیاز به  تجهیزات کامل ایمنی 
از جمله دستگاه تنفسی، لباس، چکمه، کاله، دستکش 
و چراغ قوه دارند تا بتوانند عالوه بر حفظ جان خود، 
عملیات را در کمترین زمان ممکن به اتمام برسانند، 
تصریح کرد: متاسفانه استنشاق گازهایی خطرناک در 
پی سوختن موادهای مختلف نفتی، پالستیک، پارچه 
و ... برای آتش نشانان مشکالت جدی به همراه داشته 

است و باید به ایمنی آنها توجه ویژه شود.
در  تنفسی  دستگاه   31 اکنون  هم  گفت:  وی 
آتش نشانی موجود است اما این مجموعه نیازمند 200 

دستگاه تنفسی جدید است.
ایمنی  خدمات  و  نشانی  آتش  سازمان  مدیرعامل 
هر  تجهیز  برای  کرد:  خاطرنشان  کرمان  شهرداری 
 30 حدود  شده،  یاد  فردی  امکانات  به  آتش نشان 

میلیون تومان اعتبار الزم است.
وی با بیان اینکه برای خریداری امکانات یاد شده باید 
در  گفت:  یابد،  اختصاص  امر  این  به  دولتی  اعتبارات 
صورت تامین اعتبار، آتش نشانان و ایستگاه های آتش 

نشانی به امکانات الزم تجهیز می شوند.
 سخن آخر

آتش  سازمان  حوادث،  از  ایمن  داشتن شهری  برای 
انسانی و تجهیزات دارد.  نیاز به نیروی  نشانی کرمان 
امیدواریم هر چه زودتر مشکالت این سازمان برطرف 
امنیت  از حوادث  شود چرا که خسارت های مختلف 
روحی، روانی و اقتصادی مردم را  به خطر می اندازد. با 
تجهیز این مجموعه و به روز رسانی امکانات آن یقینا 
خسارت های کمتری در حوادث را شاهد خواهیم  بود.

   تا به امروز بارها مردم و شهروندان کرمانی با تماس های تلفنی و یا ایمیل درباره کمبود 
و یا مستهلک بودن وسایل و تجهیزات آتش نشانی کرمان گالیه کرده اند. حتی چندی پیش 
شهردار کرمان در این باره به صراحت اشاره کرد که »ما برخی تجهیزات مربوط به اطفاء 
در ارتفاع را نداریم و جان مردم در خطر است« با توجه به حساسیت باالی این حرفه نیاز 
است که آتش نشانان به تجهیزات روز برای موقعیت های گوناگون مجهز باشند، اما واقعیت 
این است که امکانات در این مراکز کافی نیست و ممکن است به سادگی شاهد پالسکوهای 

بسیاری در کرمان باشیم و....

گزارش: مهدیه السادات 
میر مهدی حسینی

کویر شرکت سهامی  آرای  تهویه  تغییرات شرکت  آگهی 
خاص به شماره ثبت 8298 و شناسه ملی 10630142387 
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده 
مورخ 1398/09/25 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : 1- آقای اکبر جعفری 
آقای  و  اصلی  بازرس  بسمت   2993245732 باکدملی  فارسی  ده 
بازرس  باکدملی 2992257192 بسمت  منصور جعفری ده فارسی 
علی البدل بمدت یکسال انتخاب گردیدند. 2-اعضای هیئت مدیره 
بشرح ذیل برای مدت دو سال انتخاب گردیدند: آقای مسعود جعفری 
ده فارسی با کدملی 2992930903 و آقای امین بشارت با کدملی 
با کدملی 2992717691  اسماء معصومی  3052162871 و خانم 
3-روزنامه کثیراالنتشار کرمان امروز جهت درج آگهی های شرکت 
انتخاب گردید. اداره کل ثبت اسناد و امالک استان کرمان اداره ثبت 

شرکت ها و موسسات غیرتجاری کرمان )722967(

فیروز  راضیه  گستر  انرژی  شرکت  تغییرات  آگهی 
شناسه  و  ثبت 15361  شماره  به  سهامی خاص  شرکت 
هیئت  صورتجلسه  استناد  به   14007437079 ملی 
شماره  به  زاده  نوروزی  نادر  آقای   -  :  1398/06/23 مورخ  مدیره 
طاهره  خانم   - مدیره  هیات  رئیس  به سمت  ملی 2991510765 
و  عامل  مدیر  سمت  به  ملی0069745420  شماره  به  کارآموزیان 
نائب رئیس هیات مدیره - آقای محمد محمدی امامزاده به شماره 
ملی5839628794 به سمت عضو هیات مدیره به مدت باقی مانده 
اوراق  و  اسناد  کلیه   - گردیدند.  انتخاب   ) تاریخ 1398/10/20  )تا 
بهادار و تعهدآور شرکت به امضاء مشترک مدیر عامل و رئیس هیات 
مدیره همراه با مهر شرکت دارای اعتبار می باشد اداره کل ثبت اسناد 
و امالک استان کرمان اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری 

کرمان )722965(

کویر  همای  هنرآفرینان  تجاری  غیر  موسسه  تاسیس 
به شناسه  ثبت 2165  به شماره  درتاریخ 1398/10/12 
دفاترتکمیل  ذیل  امضا  و  ثبت   14008890032 ملی 
گردیده که خالصه آن به شرح زیر جهت اطالع عموم آگهی میگردد. 
موضوع : هنرهای تجسمی، آتلیه و کارگاه، ساخت المان و مجسمه 
کل  اداره  مجوز 1398/09/04  تاریخ  مجوز 17178/98/11  شماره 
فرهنگ و ارشاد اسالمی استان کرمان مدت : از تاریخ ثبت به مدت 
نامحدود مرکز اصلی : استان کرمان ، شهرستان کرمان ، بخش مرکزی 
، شهر کرمان، محله شهرک پیروزی ، آپارتمان بانک مسکن ، بلوار 
نصر ، خیابان رودکی ، پالک 0 ، طبقه سوم ، واحد 335 کدپستی 
7618684366 سرمایه شخصیت حقوقی : 10,000,000 ریال می 
باشد. اسامی و میزان سهم الشرکه شرکا : آقای اکبر محمدرضاخانی 
به شماره ملی 4829918861 دارنده 100,000 ریال سهم الشرکه 
 4829957530 ملی  شماره  به  محمدرضاخانی  مسعود  آقای 
اکبر  آقای   : مدیران  اولین  الشرکه  سهم  ریال   9,900,000 دارنده 
محمدرضاخانی به شماره ملی 4829918861 به سمت رئیس هیئت 
مدیره به مدت 3 سال آقای مسعود محمدرضاخانی به شماره ملی 
4829957530 به سمت مدیرعامل و به سمت عضو هیئت مدیره 
به مدت 3 سال دارندگان حق امضا : تمامی اوراق و اسناد بهادار و 
قراردادهای تعهدآور با امضای مدیرعامل آقای مسعود محمدرضاخانی 
ممهور به مهر مؤسسه معتبر بوده و سایر مکاتبات با امضای مدیرعامل 
مؤسسه صادر خواهد شد. اختیارات مدیر عامل : طبق اساسنامه ) 
ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی 
باشد.( اداره کل ثبت اسناد و امالک استان کرمان اداره ثبت شرکت 

ها و موسسات غیرتجاری کرمان )722962(

تاسیس شرکت سهامی خاص شمش و نورد هاله سمنگان 
به شناسه  ثبت 4799  به شماره  درتاریخ 1398/10/12 
دفاترتکمیل  ذیل  امضا  و  ثبت   14008889741 ملی 
گردیده که خالصه آن به شرح زیر جهت اطالع عموم آگهی میگردد. 
موضوع فعالیت :تولید شمش فوالد به روش کوره القایی و ریخته گری 
قطعات. تولید نبشی و ناودانی . تولید فوالد آلیاژی . خرید و فروش 
مواد معدنی درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهای الزم از مراجع ذیربط 
مدت فعالیت : از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی : استان 
کرمان ، شهرستان سیرجان ، بخش مرکزی ، شهر سیرجان، محله 
شهرک بعثت ، خیابان نسرین ، خیابان غزال]نسرین 8[ ، پالک 0 
، طبقه همکف کدپستی 7816866363 سرمایه شخصیت حقوقی 
از مبلغ 1000000 ریال نقدی منقسم به 100 سهم  عبارت است 
مبلغ 1000000  عادی  نام  با  آن  تعداد 100 سهم  ریالی   10000
بانکی شماره 471/1140 مورخ  توسط موسسین طی گواهی  ریال 
1398/10/08 نزد بانک بانک رفاه کارگران شعبه شعبه قدس با کد 
1140 پرداخت گردیده است اعضا هیئت مدیره آقای نادر کشوری به 
شماره ملی 1381805876و به سمت مدیرعامل به مدت 2 سال و 
به سمت عضو هیئت مدیره به مدت 2 سال خانم فرنوش فهیمی به 
شماره ملی 2991675802و به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت 
2 سال آقای احسان اشک زری به شماره ملی 3071103565و به 
به  وحیدی  آقای جلیل  به مدت 2 سال  مدیره  هیئت  سمت عضو 
شماره ملی 3071766734و به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به 
مدت 2 سال دارندگان حق امضا : کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهد 
آور شرکت از قبیل چک ، سفته ، بروات ، قراردادها عقود اسالمی و 
رئیس  و  باامضاءمدیرعامل  اداری  و  عادی  های  نامه  کلیه  همچنین 
اختیارات مدیر  باشد  با مهر شرکت معتبر می  هیئت مدیره همراه 

عامل : طبق اساسنامه بازرسان آقای امین رستمی راوری به شماره 
ملی 3210009872 به سمت بازرس علی البدل به مدت یک سال 
مالی آقای حسین بهرمن به شماره ملی 5830004178 به سمت 
االنتشار کرمان  بازرس اصلی به مدت یک سال مالی روزنامه کثیر 
موضوع  ثبت  گردید.  تعیین  شرکت  های  آگهی  درج  جهت  امروز 
فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد. اداره کل 
ثبت اسناد و امالک استان کرمان مرجع ثبت شرکت ها و موسسات 

غیرتجاری سیرجان )722960(

شرکت  بوتیا  دیزل  کرمان  شرکت  تغییرات  آگهی 
ملی  شناسه  و   14059 ثبت  شماره  به  خاص  سهامی 
عمومی  مجمع  صورتجلسه  استناد  به   14005493392
فوق العاده مورخ 1398/09/20 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : 1 - محل 
، شهرستان  کرمان  استان  آدرس  به  کرمان  ثبتی  واحد  در  شرکت 
 ، سرجنگلداری  فاز2  محله  کرمان،  شهر   ، مرکزی  بخش   ، کرمان 
کوچه غربی 2 ، بزرگراه امام رضا ، پالک 0 ، ساختمان تجاری اداری 
رباب شرق ، طبقه دوم کد پستی 7618759982 تغییر یافت و ماده 
مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصالح گردید. اداره کل ثبت اسناد 
و امالک استان کرمان اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری 

کرمان )722959(

شرکت  بوتیا  دیزل  کرمان  شرکت  تغییرات  آگهی 
ملی  شناسه  و   14059 ثبت  شماره  به  خاص  سهامی 
العاده  فوق  استناد صورتجلسه مجمع عمومی  به   14005493392
مورخ 1398/09/23 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : 1 - موضوع شرکت 
به شرح ذیل تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصالح گردید: 
انجام  و  مجاز  کاالهای  و صادرات  واردات  بازرگانی  امور  کلیه  انجام 
امور خدماتی و تولیدی و سرمایه گذاری در خصوص ماشین های 
برقی و خورشیدی ،سرمایه گذاری در شرکت های مختلف خارجی و 
همچنین سرمایه گذاری شرکت های خارجی در زمینه خودروهای 
سنگین و نیمه سنگین و سبک،سرمایه گذاری در پروژه های تولیدی 
و احداث انواع کارخانجات،تولید انواع خودروهای گازوئیلی ،هیبریدی 
و CNG و تولید ماشین آالت سنگین راهسازی و کامیون و کامیونت 
و  میکسر  ،تراک  تراک  دام  جفت،  کشنده  و  تک  کشنده  جمله  از 
کلی  بصورت  مجاز  کاالهای  و  اقالم  کلیه  و  ای  جاده  های  کامیون 
انجام هر گونه عملیات پیمانکاری و مدیریت پیمان و  و خدمات و 
اخذ و اعطای نمایندگی از شرکت های داخلی و خارجی و شرکت در 
مزایدات و مناقصات دولتی و خصوصی داخل و خارج از کشور،اخذ 
وام و اعتبار و تسهیالت از بانک های داخلی و خارجی و امکان ایجاد 
دفاتر و شعبات در داخل و خارج از کشور و نهایتا هر گونه فعالیت 
های بازرگانی ، تولیدی ،خدماتی و صنعتی، ایجاد خط مونتاژ و تولید 
ماشین آالت سنگین و نیمه سنگین و ماشین آالت جاده ای مشاور 
صنعتی و بازرگانی در صورت ضرورت قانونی انجام موضوعات فعالیت 
پس از اخذ مجوز های الزم ) ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ 
و صدور پروانه فعالیت نمی باشد.( اداره کل ثبت اسناد و امالک استان 
کرمان اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری کرمان )722956(

آگهی تغییرات شرکت بانیان توسعه فناوری ارتباطات امید 
و  ثبت 16176  به شماره  ایرانیان شرکت سهامی خاص 
مدیره  هیئت  صورتجلسه  استناد  به  ملی 14008476198  شناسه 
اتخاذ شد : 1- آقای غالمرضا  مورخ 1398/09/19 تصمیمات ذیل 
هیئت  رئیس  سمت  به   2993328794 ملی  شماره  به  برومندفر 
به   2993330901 ملی  شماره  به  برومندفر  محمد  آقای  مدیره 
سمت نایب رئیس هیئت مدیره آقای حسین مطهری به شماره ملی 
اسداله حسینی  آقای  به سمت عضو هیئت مدیره   3051110493
رنجبر به شماره ملی 2993671561 به سمت مدیرعامل خارج از 
هیات مدیره ب 2-کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهد آور شرکت از 
قبیل چک ، سفته ، بروات ، قراردادها عقود اسالمی با امضاء مدیرعامل 
و رئیس هیئت مدیره یا نائب رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت 
معتبر می باشدو و همچنین کلیه نامه های عادی و اداری با امضاء 
هریک از اعضاء هیئت مدیره یا مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر 
ثبت  اداره  کرمان  استان  امالک  و  اسناد  ثبت  اداره کل   . باشد  می 

شرکت ها و موسسات غیرتجاری کرمان )721507(

ارتباطات  فناوری  توسعه  بانیان  شرکت  تغییرات  آگهی 
ثبت  شماره  به  خاص  سهامی  شرکت  ایرانیان  امید 
صورتجلسه  استناد  به   14008476198 ملی  شناسه  و   16176
مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 1398/09/19 تصمیمات 
مدت  برای  ذیل  بشرح  مدیره  هیئت  اعضای   -1  : شد  اتخاذ  ذیل 
باقیمانده دوران تصدی انتخاب گردیدند: - آقای غالمرضا برومندفر 
شماره  به  برومندفر  محمد  آقای  و  ملی 2993328794  شماره  به 
ملی  شماره  به  مطهری  حسین  آقای  و   2993330901 ملی 
3051110493 اداره کل ثبت اسناد و امالک استان کرمان اداره ثبت 

شرکت ها و موسسات غیرتجاری کرمان )721506(

شرکت  جنوب  آوران  فن  حکیم  شرکت  تغییرات  آگهی 
ملی  شناسه  و   9800 ثبت  شماره  به  خاص  سهامی 
10630156580 به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور 
فوق العاده مورخ 1398/10/02 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : 1- اعضای 
هیئت مدیره بشرح ذیل برای مدت باقیمانده دوران تصدی انتخاب 

گردیدند : آقای علی شهیدی زندی با کدملی 2992782671 و آقای 
سیداحمد توحیدی با کدملی 2991777850 و آقای سجاد نکوئی با 
کدملی 2980037321 اداره کل ثبت اسناد و امالک استان کرمان 

اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری کرمان )721500(

شرکت  جنوب  آوران  فن  حکیم  شرکت  تغییرات  آگهی 
ملی  شناسه  و   9800 ثبت  شماره  به  خاص  سهامی 
مدیره  هیئت  صورتجلسه  استناد  به   10630156580
مورخ 1398/10/02 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : 1- آقای سیداحمد 
توحیدی با کد ملی 2991777850 به سمت رئیس هیئت مدیره - 
آقای علی شهیدی زندی با کد ملی 2992782671 به سمت نائب 
با کد ملی  نکوئی  آقای سجاد  رئیس هیئت مدیره و مدیر عامل - 
باقیمانده  مدت  برای  مدیره  هیئت  عضو  به سمت   2980037321
دوران تصدی 2-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 )721498(

شرکت  زراوند  سازه  بلند  شرکت  تغییرات  آگهی 
ملی  شناسه  و   1165 ثبت  شماره  به  خاص  سهامی 
10860251473 به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور 
فوق العاده مورخ 1398/06/17 الف-اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل 
به  سرافرازی  آقای محمدرضا  گردیدند:  انتخاب  برای مدت 2 سال 
زوئی  ده  مصطفوی  سیدعباس  آقای   3090054851 ملی  شماره 
به  مرتضوی  سیدمحمدعلی  آقای   3090726777 ملی  شماره  به 
شماره ملی 3090665001 آقای رضا حسن زاده ده آقائی به شماره 
ملی  شماره  به  سرافرازی  مرتضی  آقای  ب-   3090753073 ملی 
3090826291 به سمت بازرس اصلی و آقای رضا میرزایی حتکنی 
به شماره ملی 3091114260 به سمت بازرس علی البدل برای مدت 
زیان  و  انتخاب گردیدند. ج-ترازنامه و حساب سود  مالی  یک سال 
منتهی به سال 1397 مورد تصویب قرار گرفت. اداره کل ثبت اسناد 
و امالک استان کرمان مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری 

زرند کرمان )721456(

کرمان  آفتاب  نگین  پردیس  شرکت  تغییرات  آگهی 
و شناسه  ثبت 14267  به شماره  شرکت سهامی خاص 
عادی  عمومی  استناد صورتجلسه مجمع  به  ملی 14005776492 
بطور فوق العاده مورخ 1398/09/27 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : 1ـ 
آقای عارف طهماسبی سروستانی به شماره ملی 2992614955 به 
به شماره ملی  آبادی  امیر احمدی رق  آقای  و  اصلی  بازرس  سمت 
2980346179به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی 
انتخاب شدند. اداره کل ثبت اسناد و امالک استان کرمان اداره ثبت 

شرکت ها و موسسات غیرتجاری کرمان )719147(

آگهی تغییرات شرکت پردیس نگین آفتاب کرمان شرکت 
ملی  شناسه  و   14267 ثبت  شماره  به  خاص  سهامی 
14005776492 به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 
1398/09/27 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : 1 - محل شرکت در واحد 
ثبتی کرمان به آدرس استان کرمان ، شهرستان کرمان ، بخش مرکزی 
، شهر کرمان، محله قلعه محمود ، خیابان میرزا رضای کرمانی ، خیابان 
مطهری ، پالک 0 ، طبقه همکف کدپستی 7613934933 تغییر یافت 
و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصالح گردید. اداره کل ثبت 
اسناد و امالک استان کرمان اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری 

کرمان )719144(
تاسیس شرکت با مسئولیت محدود تندرستی و سالمت 
شماره  به   1398/10/08 درتاریخ  ورزش  مسیر  هادیان 
ثبت   14008878600 ملی  شناسه  به   16497 ثبت 
و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خالصه آن به شرح زیر جهت 
اطالع عموم آگهی میگردد. موضوع فعالیت :مشاوره تغذیه ، مشاوره 
تمرین ، سنجش وضعیت تندرستی بدن ، تناسب اندام فعالیت های 
ورزشی ، تربیت مربی ، ارزیابی رشد حرکتی کودکان ، استعدادیابی 
و  اندام  تناسب  با  مرتبط  آموزشی  کارگاههای  برگزاری   ، ورزشی 
فعالیت های ورزشی ، تاسیس باشگاه ورزشی ، شرکت در مناقصات 
و مزایدات و شرکت در نمایشگاهها و همایش ها ، صادرات و واردات 
کلیه کاالهای مجاز مرتبط با موضوع فعالیت درصورت لزوم پس از 
ثبت  تاریخ  از   : فعالیت  ذیربط مدت  مراجع  از  اخذ مجوزهای الزم 
 ، : استان کرمان ، شهرستان کرمان  نامحدود مرکز اصلی  به مدت 
امام   ، اسالمی  جمهوری  بلوار  محله  کرمان،  شهر   ، مرکزی  بخش 
، طبقه  ، پالک 0  والفجر 19  ، کوچه  ، کوچه شمالی 1  جمعه20 
واحد 3 کدپستی 7619636851 سرمایه شخصیت حقوقی   ، دوم 
الشرکه  سهم  میزان  نقدی  ریال   1000000 مبلغ  از  است  عبارت 
ملی  شماره  به  احسائی  زاده  قاضی  مژگان  خانم  شرکا  از  یک  هر 
2980586544 دارنده 10000 ریال سهم الشرکه آقای معین لطیفی 
الشرکه  سهم  ریال  دارنده 10000  ملی 2993781006  شماره  به 
خانم مژده قاضی زاده احسائی به شماره ملی 3071894856 دارنده 
980000 ریال سهم الشرکه اعضا هیئت مدیره خانم مژگان قاضی 
زاده احسائی به شماره ملی 2980586544و به سمت رئیس هیئت 
مدیره به مدت نامحدود خانم مژده قاضی زاده احسائی به شماره ملی 
3071894856و به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت نامحدود 

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

کرمان )719123(
آگهی تغییرات شرکت نوین دانش آینده شرکت سهامی 
خاص به شماره ثبت 884 و شناسه ملی 10630072629 
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده 
: -1 قرائت گزارش  اتخاذ شد  مورخ 1397/07/30 تصمیمات ذیل 
مالی  صورتهای  رسیدن  تصویب  وبه  قانونی  بازرس  و  مدیره  هیئت 
به  برای سال منتهی  زیان شرکت  و  ترازنامه و حساب سود  از  اعم 
آگهی  درج  امروز جهت  کرمان  کثیراالنتشار  -2روزنامه   29/12/96
انتخاب گردید. -3 موسسه حسابرسی مستقل  قانونی شرکت  های 
اندیشان پارس) حسابداران رسمی( به شناسه ملی 10320852352 
غالمحسین  آقای  و  اصلی  بازرس  بسمت   31089 ثبت  شماره  و 
نعیمایی بشماره ملی 0047062101 بسمت بازرس علی البدل برای 
مدت یکسال انتخاب گردیدند اداره کل ثبت اسناد و امالک استان 
کرمان اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری کرمان )719115(

برداران  نقشه  مشاور  مهندسین  شرکت  تغییرات  آگهی 
سرزمین کریمان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 6597 
و شناسه ملی 10861190807 به استناد صورتجلسه مجمع 
العاده مورخ 1398/09/13 تصمیمات ذیل  عمومی عادی بطور فوق 
اتخاذ شد : 1- اعضا هیئت مدیره به قرار ذیل به مدت دو سال انتخاب 
گردیدند: - آقای ابراهیم مرادی شهربابک به کد ملی 3149071216 
- آقای حسن امینائی چترودی به کد ملی 2993541129 - آقای 
مسعود عبداللهی نژاد به کد ملی 2991514371 2- خانم معصومه 
سالجقه به کد ملی 3090714515 به سمت بازرس اصلی و خانم 
به سمت  به کد ملی 2992230758  فروغ چمن رسان شاهمرادی 
بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. اداره کل ثبت 
اسناد و امالک استان کرمان اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری 

کرمان )727901(

شرکت  کرمانیان  نیرو  صفا  شرکت  تغییرات  آگهی 
ملی  شناسه  و   10315 ثبت  شماره  به  خاص  سهامی 
العاده  فوق  عمومی  مجمع  صورتجلسه  استناد  به   10630161896
مورخ 1398/09/19 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : 1-هریک از مدیران 
باید در مدت مدیریت خود مالک حداقل یک سهم از سهام شرکت 
را  به عنوان وثیقه و تضمین خساراتی که  بوده و  ورقه سهم مزبور 
وارد  برشرکت  یا مشترکاً  مدیران  منفرداً  از تصمیمات  است  ممکن 
شود  به صندوق شرکت بسپارد وثیقه بودن ورقه سهم مانع  استفاده 
مدیر از حقوق ناشیه از آن از قبیل حق رأی و  دریافت سود نمی باشد 
از شرکت  ولی مادامی که  مدیر مفاصا حساب دوره تصدی خود را 
دریافت نکرده سهم  مذکور به عنوان وثیقه  در صندوق شرکت باقی 
خواهد ماند و ماده 33 اساسنامه اصالح گردید. اداره کل ثبت اسناد 
و امالک استان کرمان اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری 

کرمان )727889(

شرکت  پارت  مهر  پسته  شرکت  تغییرات  آگهی 
ملی  شناسه  و   15051 ثبت  شماره  به  خاص  سهامی 
14006998380 به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 
1398/09/12 الف-تعیین سمت مدیران : خانم هما آگاه با کدملی 
2980336998 به سمت رئیس هیئت مدیره آقای محمدرضا مهرابی 
با کدملی 2990904476 به سمت نایب رئیس هیئت مدیره آقای 
حسین مهرابی با کدملی 2992776483 به سمت عضو هیئت مدیره 
و مدیرعامل ب- کلیه اسناد واوراق بهادار و بانکی و قراردادها با امضای 
دو نفر از سه نفر اعضاء هیات مدیره و مهر شرکت معتبر و کلیه اوراق 
عادی و اداری با امضای مدیرعامل و مهر شرکت معتبر می باشد اداره 
کل ثبت اسناد و امالک استان کرمان اداره ثبت شرکت ها و موسسات 

غیرتجاری کرمان )727888(

شرکت  پارت  مهر  پسته  شرکت  تغییرات  آگهی 
ملی  شناسه  و   15051 ثبت  شماره  به  خاص  سهامی 
14006998380 به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور 
قرار  به  مدیره  هیئت  اعضاء  الف-   1398/09/12 مورخ  العاده  فوق 
ذیل برای مدت دو سال انتخاب گردیدند: خانم هما آگاه با کدملی 
 2992776483 کدملی  با  مهرابی  حسین  آقای   2980336998
ستاره  کدملی 2990904476 ب-خانم  با  مهرابی  محمدرضا  آقای 
اسدی یزدی باکدملی 3040170880 بسمت بازرس اصلی و آقای 
مجتبی بهرام زاده ابراهیمی باکدملی 2992786721 بسمت بازرس 
روزنامه  ج-  گردیدند.  انتخاب  مالی  یکسال  مدت  برای  البدل  علی 
انتخاب  شرکت  های  آگهی  درج  جهت  امروز  کرمان  کثیراالنتشار 
گردید. اداره کل ثبت اسناد و امالک استان کرمان اداره ثبت شرکت 

ها و موسسات غیرتجاری کرمان )727887(

آگهی تغییرات شرکت صفا نیرو کرمانیان شرکت سهامی 

به  ملی 10630161896  شناسه  و  ثبت 10315  شماره  به  خاص 
استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1398/09/19 تصمیمات ذیل 
اتخاذ شد : 1- آقای سیامک امیرتیموری به کدملی 5839491071 
بسمت رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل -خانم ژاله امیرتیموری به 
کدملی5839671241 به سمت نائب رئیس هیئت مدیره آقای علی 
رادمنش به کدملی 5839954225 به سمت عضو هیئت مدیره 2- 
کلیه اسناد و اوراق بهادار و بانکی و قراردادها و کلیه اوراق عادی و 
اداری با امضای منفرد مدیرعامل و مهر شرکت معتبر می باشد. اداره 
کل ثبت اسناد و امالک استان کرمان اداره ثبت شرکت ها و موسسات 

غیرتجاری کرمان )727882(

کرمان  خندان  پسته  صادرات  شرکت  تغییرات  آگهی 
شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 2711 و شناسه ملی 
10630108842 به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی 
اتخاذ شد : 1-  العاده مورخ 1398/09/25 تصمیمات ذیل  بطور فوق 
موسسه حسابرسی آبادیس نگارآرون باشناسه ملی 14005348782 و 
شماره ثبت 37095 بسمت بازرس اصلی و آقای محمدحسین شیرانی 
البدل بمدت یکسال  بازرس علی  باکدملی 2992616613 بسمت  فر 
انتخاب گردیدند. 2- 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 )727880(

شرکت  کرمانیان  نیرو  صفا  شرکت  تغییرات  آگهی 
ملی  شناسه  و   10315 ثبت  شماره  به  خاص  سهامی 
بطور  عادی  عمومی  مجمع  صورتجلسه  استناد  به   10630161896
فوق العاده مورخ 1398/09/19 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : 1- آقای 
هادی شاکری به کد ملی 2993711751 به سمت بازرس اصلی و 
آقای مهدی سالجقه به کد ملی 5839697370 بسمت بازرس علی 
البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. 2- اعضای هیئت 
مدیره بشرح ذیل برای مدت دو سال انتخاب گردیدند: آقای سیامک 
امیرتیموری به کدملی 5839491071 و آقای علی رادمنش به کدملی 
5839954225 و خانم ژاله امیرتیموری به کدملی 5839671241 
3- روزنامه کثیراالنتشار کرمان امروز جهت درج آگهی های شرکت 
انتخاب گردید. اداره کل ثبت اسناد و امالک استان کرمان اداره ثبت 

شرکت ها و موسسات غیرتجاری کرمان )727879(

شرکت  بار  مکران  نقل  و  حمل  شرکت  تغییرات  آگهی 
ملی  شناسه  و   2255 ثبت  شماره  به  خاص  سهامی 
10630104245 به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 
1398/09/26 و بر طبق نامه شماره 37595/45 مورخ 01/10/98 
آقای  استان کرمان 1-  ای  نقل جاده  و  راهداری و حمل  اداره کل 
طرف  از  نمایندگی  به   2992435198 ملی  کد  به  وفائی  محمود 
موسسه خیریه کوثر مشیز به شناسه ملی 10630024438 بعنوان 
عضو هیات مدیره برای مدت باقیمانده دوران تصدی انتخاب شدند. 
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان کرمان اداره ثبت شرکت ها و 

موسسات غیرتجاری کرمان )727878(

آگهی تغییرات شرکت تولیدی شیمیایی و معدنی سرچشمه 
 15286 ثبت  شماره  به  خاص  سهامی  شرکت  هامون 
صورتجلسه  استناد  به   14006170665 ملی  شناسه  و 
با کد  افغان  : - آقای عباس پور  هیئت مدیره مورخ 1398/09/26 
ملی 2990657304 بنمایندگی از شرکت صنایع مس افق کرمان 
 - مدیره  هیئت  رئیس  سمت  به  ملی 10630061317  شناسه  به 
آقای رضا هدایت با کد ملی 3051134945 بنمایندگی از شرکت 
 10860513778 ملی  شناسه  به  سرچشمه  مس  گذاری  سرمایه 
کد  با  کارگرزاده  امین  آقای   - مدیره  هیئت  رئیس  نایب  به سمت 
به  کرمان  سازان  ارفع  شرکت  از  بنمایندگی   2993835939 ملی 
شناسه ملی 10860231529 به سمت عضو هیئت مدیره - آقای 
از  بنمایندگی   3052252240 ملی  کد  با  زینلی  محمدحسین 
ملی  شناسه  به  تهران  مس  نوآوران  معدنی  و  مهندسی  شرکت 
10861913973 به سمت عضو هیئت مدیره - خانم آسیه سعیدی 
خلیلی با کد ملی 3051346861 بنمایندگی از شرکت حمل و نقل 
مسافربری راهوار مس به شناسه ملی 10860529900 به سمت عضو 
هیئت مدیره - آقای رضا هدایت با کد ملی 3051134945 بسمت 
مدیرعامل برای مدت باقیمانده انتخاب گردیدند . - کلیه اسناد و اوراق 
بهادار و بانکی و تعهدآور با امضای مدیرعامل و یکی از اعضا هیات 
مدیره و مهر شرکت و اوراق عادی و اداری با امضای منفرد مدیرعامل 
و مهر شرکت معتبر می باشد. اداره کل ثبت اسناد و امالک استان 
کرمان اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری کرمان )727872(

آگهی تغییرات شرکت چوبینه مبل مدرن قالی سالطین 
شماره  به  خاص  سهامی  شرکت  کریمان  ماندگار  هنر 
استناد  به  ثبت 14140 و شناسه ملی 14005589007 
ذیل  تصمیمات   1398/09/30 مورخ  مدیره  هیئت  صورتجلسه 
به  به شماره ملی 2980847437  پریا نوحی  : 1ـ خانم  اتخاذ شد 
به شماره ملی  پوریا نوحی  امیر  آقای  ـ  سمت رئیس هیئت مدیره 
آقای  ـ  مدیره  وعضوهیئت  عامل  مدیر  سمت  به   2980637688
علیرضا نوحی به شماره ملی 2990361413 به سمت نایب رئیس 
هیئت مدیره 2-کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهد آور شرکت از قبیل: 
چک،سفته و بروات با امضاء مدیر عامل و رئیس هیئت مدیره مجتمعا 

با مهر شرکت معتبر خواهد بود و همچنین کلیه اوراق عادی و اداری 
و قراردادها و عقود اسالمی و اوراق شهرداری با امضاء مدیرعامل یا 
رئیس هیئت مدیره ومهر شرکت معتبر می باشد. اداره کل ثبت اسناد 
و امالک استان کرمان اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری 

کرمان )727870(

آگهی تغییرات شرکت چوبینه مبل مدرن قالی سالطین 
شماره  به  خاص  سهامی  شرکت  کریمان  ماندگار  هنر 
ثبت 14140 و شناسه ملی 14005589007 به استناد 
صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 1398/09/30 
تصمیمات ذیل اتخاذ شد : 1-خانم فاطمه خیابانچیان به شماره ملی 
ایزدی مقدم به  بازرس اصلی خانم بتول  3874801802 به سمت 
برای  البدل  علی  بازرس  سمت  به   2992506990 به  ملی  شماره 
مدت یک سال مالی انتخاب شدند. 2- اعضای هیئت مدیره بشرح 
به  نوحی  پریا  خانم  ـ  گردیدند:  انتخاب  سال  دو  مدت  برای  ذیل 
شماره ملی 2980847437 ـ آقای امیر پوریا نوحی به شماره ملی 
2980637688 ـ آقای علیرضا نوحی به شماره ملی 2990361413 
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان کرمان اداره ثبت شرکت ها و 

موسسات غیرتجاری کرمان )727867(

آگهی تغییرات شرکت مهندسین مشاور نقشه برداران سرزمین 
کریمان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 6597 و شناسه 
ملی 10861190807 به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 
1398/09/13 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : 1- آقای ابراهیم مرادی شهربابک 
به کد ملی 3149071216 به سمت مدیرعامل ونایب رئیس هیات مدیره 
- آقای حسن امینائی چترودی به کد ملی 2993541129 به سمت رئیس 
هیئت مدیره - آقای مسعود عبداللهی نژاد به کد ملی 2991514371 به 
سمت عضو هیئت مدیره 2-کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از 
قبیل چک، سفته ، بروات ،قراردادها و عقوداسالمی با امضاء مدیر عامل و 
یکی از اعضای هیات مدیره همراه با مهر شرکت و سایر نامه های اداری و 
اوراق عادی با امضا مدیر عامل یا یکی از اعضای هیات مدیره همراه با مهر 
شرکت معتبر می باشد. اداره کل ثبت اسناد و امالک استان کرمان اداره ثبت 

شرکت ها و موسسات غیرتجاری کرمان )727866(

بازرگانی مبل قالی مدرن  آگهی تغییرات شرکت تولیدی 
ثبت  شماره  به  خاص  سهامی  شرکت  کریمان  سالطین 
14140 و شناسه ملی 14005589007 به استناد صورتجلسه مجمع 
 : اتخاذ شد  العاده مورخ 1398/09/30 تصمیمات ذیل  عمومی فوق 
1 - نام شرکت به » چوبینه مبل مدرن قالی سالطین هنر ماندگار 
کریمان » تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصالح گردید. اداره 
کل ثبت اسناد و امالک استان کرمان اداره ثبت شرکت ها و موسسات 

غیرتجاری کرمان )727863(
کریمان  فاطر  کاوشگران  خاص  سهامی  شرکت  تاسیس 
درتاریخ 1398/10/15 به شماره ثبت 16509 به شناسه ملی 
14008895816 ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که 
خالصه آن به شرح زیر جهت اطالع عموم آگهی میگردد. موضوع فعالیت 
:انجام فعالیت های معدنی ، صنعتی اعم از استخراج از معادن ، باطله برداری 
 ، ، طراحی  معادن  اکتشاف  و  ، حفاری  فرآوری محصوالت ذکر شده  و 
مشاوره ، نظارت و پیمانکاری معادن و کارخانجات فرآوری. خرید و فروش ، 
تهیه ، تولید ، توزیع ، ساخت ، طراحی و صادرات و واردات کلیه تجهیزات و 
ملزومات و ماشین آالت عمرانی ، صنعتی و معدنی و راه سازی و سایر اقالم 
مجاز بازرگانی . شرکت در مناقصات و مزایدات دولتی و خصوصی ، اخذ 
وام و تسهیالت ریالی و ارزی از کلیه بانک ها و موسسات مالی و اعتباری 
داخلی و خارجی و اخذ نمایندگی از کلیه شرکتها و کارخانجات معتبر 
داخلی و خارجی و اعطای آن و کلیه فعالیت های تجاری که به نحوی در 
سوددهی شرکت موثر باشد درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهای الزم از 
مراجع ذیربط مدت فعالیت : از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی : 
استان کرمان ، شهرستان کرمان ، بخش مرکزی ، شهر کرمان، محله بلوار 
هوانیروز ، خیابان ارغوان ، کوچه یاس 13 ، پالک 0 ، ساختمان عارف ، 
بلوک 1 ، طبقه همکف کدپستی 7618969947 سرمایه شخصیت حقوقی 
عبارت است از مبلغ 1000000 ریال نقدی منقسم به 100 سهم 10000 
توسط  ریال  مبلغ 1000000  عادی  نام  با  آن  سهم  تعداد 100  ریالی 
موسسین طی گواهی بانکی شماره 114/3280 مورخ 1398/10/09 نزد 
بانک بانک صادرات شعبه استاد علی اکبر صنعتی با کد 3280 پرداخت 
گردیده است اعضا هیئت مدیره آقای شریف حسین کرامت به شماره ملی 
2992223409و به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت 2 سال آقای 
منصور خالقی به شماره ملی 2992626635و به سمت رئیس هیئت مدیره 
به مدت 2 سال خانم محبوبه همدمی نژاد به شماره ملی 3090780461و 
به سمت مدیرعامل به مدت 2 سال و به سمت عضو هیئت مدیره به مدت 
2 سال دارندگان حق امضا : کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهد آور شرکت 
از قبیل چک ، سفته ، بروات ، قراردادها عقود اسالمی با امضاء هر سه نفر 
عضو هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و همچنین کلیه نامه های عادی و 
اداری باامضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می باشد اختیارات مدیر 
عامل : طبق اساسنامه بازرسان خانم فاطمه بیک زاده جاللی به شماره ملی 
2980748102 به سمت بازرس علی البدل به مدت یک سال مالی خانم 
زهره مددی زاده به شماره ملی 3040034723 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 
استان  امالک  و  اسناد  ثبت  اداره کل  باشد.  نمی  فعالیت  پروانه  صدور 

کرمان اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری کرمان )727862(
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فرهنگ و ادب

نوشتاری درباب تاثیر ترجمه در زبان و ادبیات فارسی

نگاهی به کتاب»طلسم« اثر والتر اسکات

سرویس ادبی کرمان امروز

بخش اول
 

در  معاصر  فارسی  ادبیات  آغازین  تحول 
این  است.  شده  بررسی  مهم  پژوهش  چندین 
پژوهش ها که با نوشته های ادوارد جی براون 
شد،  آغاز  معاصر  ادبی  های  گرایش  ی  درباره 
چندین پژوهش مهم درباره جنبه های خاص و 
عام ادبیات فارسی را در پی آورد. این پژوهش 
ها نکته های زیادی درباره ی روزنامه نگاری و 
ها  تجربه  نخستین  مطبوعاتی،  ی  مقاله  ابداع 
برای  کوشش  و  داستانی  ادبیات  ی  زمینه  در 
اروپایی  سبک  به  هایی  نمایش نامه  بازآفرینی 
در فرهنگ ایرانی به ما آموخته اند. با این حال، 
هنوز چندین پرسش مهم درباره این دوره بی 
خاص  تأثیر  ها  پرسش  این  است.  مانده  پاسخ 
ترجمه ی ادبی و تأثیر اقتباس ادبی در تکامل 
می  قرار  توجه  مورد  را  معاصر  فارسی  ادبیات 
دهند: جنبش ترجمه ی آثار ادبی تا چه اندازه 
داد  قرار  نویسندگان  دیدرس  در  بکر  الگوهایی 
و تا چه اندازه مخاطبان تازه را به خواندن آثار 
ادبی مشتاق کرد )آن گونه که مخاطبان پذیرای 
این متن ها، یا بهتر است بگوییم: خواستار این 

متن ها شوند(؟
تاریخ ترجمه ی ادبی در ایران ظاهرا هنوز به 
نگارش در نیامده است. تا آن جا که ما اطالع 
تنها  معاصر،  فارسی  ادبیات  دانان  تاریخ  داریم 
بیش  )گرچه  اند  کرده  آن  به  گذرا  ای  اشاره 
ترشان بر این باورند که ترجمه ی ادبی در خلق 
ادبیات و ارایه ی  الگوهای سبکی و نمونه وار به 
نویسندگانی که قصد داشتند جای گزینی برای 
سزا  به  تأثیری  بیابند،  ادبی  سنتی  گونه های 
بررسی  در  حال  به  تا  همچنین  است(.  داشته 
و طبقه بندی آثار ترجمه شده، ارزیابی کیفیت 
این ترجمه ها، شناخت مخاطبان آن ها، تعیین 
میزان استقبال مردم و دالیل آن، یا برآورد تأثیر 
اقدامی  معاصر،  ادبی  تحول  بر  ها  ترجمه  این 
آغازین  بخش  است.  نگرفته  صورت  مند  نظام 
این مقاله، طرحی کلی از دامنه ی تأثیر ترجمه 
بر آثار ادبیات داستانی پس از مشروطه را ارایه 

می دهد.
ادبی، به همراه تجدد  اقتباس  عصر ترجمه و 
پایانی مهم دارد: سال 1854،  و  ادبی، سرآغاز 
بزرگ  شاعر  آخرین  قاآنی،  درگذشت  تاریخ 

سبک نئوکالسیک در دوره ی قاجاریه؛ و سال 
نبود"  یکی  بود،  "یکی  انتشار  تاریخ   ،1921
از  یک  هر  نیمایوشیج.  "افسانه"  و  زاده  جمال 
این دو نویسنده، نماینده ی دگرگونی در ذوق 
از جامعه  برهه  این  بر  اوضاع حاکم  نیز  ادبی و 
ی ایران به شمار می آیند؛ تغییری که عمدتا از 
پیوند مداوم با غرب ایجاد شده و ابزار اصلی آن 

نیز ـ صد البته ـ ترجمه بود.
فرهنگی  و  تاریخی  تحول  نیما  و  زاده  جمال 
یان  گفته ی  به  دهند.  نشان می  را  پیوند  این 
نخستین  خود،  معاصران  میان  از  قاآنی  ریپکا، 
ویژه  )به   اروپایی  های  زبان  با  که  بود  کسی 
شناسی  گیاه  درباره  کتابی  ترجمه  با  ـ  فرانسه 
داشت.  آشنایی  انگلیسی  زبان  اندکی  نیز  و  ـ 
عمدتا  که  ـ  غرب  با  اندک  ستد  و  داد  این  اما 
سمت و سویی کاربردی داشت ـ بر سبک این 
شاعر درباری که شاید بهترین نماینده ی ذوق 
ادبی دوره ی قاجار بود، تأثیر چندانی نداشت. 
و  رفتند  میان  از  کم کم  ها  سلیقه  و  ذوق  این 
سلیقه های ادبی بیش تر غربی جای گزین آن 
ها شد. تحولی که نه تنها در نوشته های جمال 
زاده، بلکه در شخصیت این نویسنده ایرانی نیز 
کشور  از  خارج  در  را  خود  عمر  تر  بیش  )که 
چاپ  برلین  در  را  کتابش  نخستین  و  گذراند 
موضوعات  اگرچه  است.  نمایان  آشکارا  کرد( 
تر موضوعاتی  بیش  زاده  مورد عالقه ی جمال 
برخاسته از فرهنگ سنتی خود او بود، به لحاظ 
سبک، از الگوهای غربی الهام می گرفت. جمال 
زاده مظهر تأثیر غرب بر نویسندگان فارسی، و 
از غربت غرب  به میهن  بازگشت  برای  کوشش 

است.
تاریخ های آغازین و پایانی پیش گفته به دالیل 
دارالفنون  ی  مدرسه  بااهمیت اند.  نیز  دیگری 
های  ترجمه  که  داد  پرورش  فراوانی  مترجمان 
بسیار منتشر کردند. این مدرسه در سال 1852 
)دو سال پیش از مرگ قاآنی( بنیانگذاری شد. 
از سوی دیگر، کودتای رضاخان که ساختار کلی 
زندگی سیاسی و اجتماعی را از ریشه دگرگون 
ریپکا  داد.  1921روی  سال  ی  ژانویه  در  کرد، 
قاآنی سبک قدیم رو  معتقد است که در عصر 
به مرگ و سبک جدید رو به رشد گذاشت؛ و 
در نظر برخی مانند ورا کوبیچکوا، رنسانس ادبی 
ایران  به  سنتی  ایران  گذار  مشروطه،  ی  دوره 
ها،  تاریخ  این  لذا  دهد.  می  نشان  را  معاصر 
و فرهنگی میان  ادبی  دو قطب مخالف زندگی 
در  آیند.  می  شمار  به  مخاطبان  و  نویسندگان 

این دوره ادبیات توانست با زبانی خودمانی تر با 
گروه بزرگی از مردم درد دل کند، و به تدریج 
جایگزین ادبیات درباری با سبک مکلف، تکراری 

و شدیدا عربی شود.
این دوره، در  ادبی  اقتباس های  ترجمه ها و 
سه مقوله ی کلی جای می گیرند: نثر )شامل 
نثر ادبی و غیرادبی، در قالب رمان، رمان کوتاه، 
)منثور  نامه  نمایش  تاریخ(،  و  کوتاه  داستان 
ها  گونه  این  از  یک  هر  در  شعر.  و  منظوم(،  و 
مسایل مربوط به مخاطب و نیز سبک به گونه ای 
مطرح می شود. همان گونه که ترجمه ی قاآنی 
نشان می دهد، نخستین کتاب های ترجمه شده 
های  کتاب  فارسی،  به  اروپایی  های  زبان  از 
دیگر  علوم  برخی  و  نظامی  علوم  درباره  درسی 
بودند؛ که برای استفاده ی دانشجویان دارالفنون 
و مراکز آموزشی دیگر ترجمه شده بودند. سپس 
نوشته های تاریخی و بعدا نیز رمان ها به تدریج 

به این ترجمه ها افزوده شدند.
در میان رمان ها، نخست رمان های تاریخی، 
به  الکساندر دوما  مانند مجموعه ی رمان های 
را  ها  آن  از  شماری  که  شدند  ترجمه  فارسی 
 1276 سال  در  )درگذشته  میرزا  محمدطاهر 
"ژیلباس"  کتاب  وی  برگرداند.  فارسی  به  خ( 
همچنین  کرد.  ترجمه  نیز  را  لساژ  ی  نوشته 
نوشته  "تلماک"  مانند  آموزشی  های  رمان 
دانیل  ی  نوشته  کروزوئه"  "رابینسون  فنلون، 
دفو، "سفرهای گالیور" نوشته سویفت و برخی 
آثار سرگرم کننده تر، از جمله رمان های علمی 
تخیلی ژول ورن، و داستان های شرلوک هولمز 
نوشته ی کانن دایل نیز از جمله ی این آثار به 

شمار می روند.
)درگذشته  اصفهانی  حبیب  میرزا  ی  ترجمه 
نوشته  بابا  حاجی  کتاب  از  خ(  سال 1276  در 
یافت که  نیز چنان محبوبیتی  موریه  ی جیمز 
براون آن را از جمله کتاب های مؤثر در بیداری 
ملی مردم به شمار آورد. این مترجم کتاب مردم 
گریز/ میزانتروپ مولیر را نیز ترجمه کرده است.
در میان مترجمان فارغ التحصیل از دارالفنون، 
می توان از نویسنده ی پرکار یعنی محمدحسن 
درگذشته   / )اعتمادالسلطنه  الدوله  خان صنیع 
در سال 1275 خ(، مؤلف چندین اثر تاریخی و 
مترجم آثاری چون خاطرات مادمازل دو مونت 
، خانواده  زندگینامه کریستف کلمب   ، پیسینر 
ی سوئیسی رابینسون و نیز کتاب دکتر مانگری 
نخستین  این  برد.  نام  مولیر  ی  نوشته  لویی 
از لقب هایشان  گروه مترجمان، همان گونه که 

پیداست، اگر هم نسب اشرافی نداشتند، وابسته 
از  بودند.  مذهبی  باالی  طبقات  یا  دربار  به 
همین رو گرچه سبک ادبی آنان رو به پیشرفت 
گذاشته بود، تأثیر سلیقه های درباری را بازتاب 
می دهد؛ و در کل، این ترجمه ها برای عامه ی 
مردم نوشته نشده است. یحیی آرین پور ترجمه 

های اولیه را چنین ارزیابی می کند:
رعایت  در  آثار  این  مترجمان  »متاسفانه 
توجه  اصلی،  های  متن  ادبی  مشخصات 
موارد  بعضی  در  و  نداشتند؛  مبذول  کافی 
را  فارسی  اشعار  ایرانی،  داستان نویسان  نیز 
زینت بخش آن ها می کردند. به عالوه، اینان در 
کنار ترجمه ی شاهکارها و نمونه های برجسته 
ای  پیش  پاافتاده  آثار  کالسیک،  ادبیات  ی 
همچون خاطرات مادام دومونت پنسیر ، نوشته 
رمان نویس فرانسوی، پونسون دوتریل، را نیز به 
این  این که  انگیزتر  فارسی برگرداندند. شگفت 
مترجمان پیش گفتارها و دیباچه هایی نیز برای 
رمان های جنایی، تجاری و کم ارزش نوشته و 
و  تحصیالت  فراگیر  دانش  نشر  لزوم  آن،  طی 
فنون را مورد بحث قرار داده اند ] و بزرگواری 
و همت شخصیت[های] محترم سلطنتی را که 
به چنین اهداف واال و متعالی تمایل نشان داده 

اند، ستوده اند«.
اما این مترجمان، با وجود اشکاالت باال، ناگزیر 
به پیروی از سبک نوشتاری متن های اصلی و تا 
حد ممکن نگارش ساده و روان، و خودداری از 
ارایه ی عبارت های مسجع و مرصع در ترجمه 
های  ویژگی  این جزو  از  پیش  تا  که  اند؛  بوده 
این  اگر  لذا  آمد.  می  شمار  به  ادبی  نثر  الزم 
ترجمه ها وجود نداشت، ممکن بود سبک ادبی 
با گفتار  با وجود قرابت بسیارش  امروزی ـ که 

برخوردار  اروپایی  ادبی  نثر  زیبایی  از  عامیانه، 
است ـ هرگز پدید نیاید.

به دیده می آید.  تناقض هایی  ارزیابی  این  در 
مترجمانی  است  ممکن  گونه  چه  نمونه،  برای 
های  متن  نوشتاری  سبک  از  بودند  ناگزیر  که 
زبان اصلی پی روی کنند، به ویژگی های ادبی 
از  جدا  اما  باشند؟  نداشته  توجه  ها  متن  این 
پور  آرین  که  رسد  می  نظر  به  ها،  تناقض  این 
در ارزیابی خود، به برخی پرسش های بنیادی 
توجه  ادبی   ترجمه های  نخستین  ی  درباره 
سبک  تفاوت  به  توجه  بدون  وی  است.  نکرده 
آثار منحصر  واقع میان  ـ و در  میان مترجمان 
قطعاتی  تنها  را  شده  یاد  موارد  تمام  ـ  فرد  به 
ادبی در نظر می گیرد. او از ترجمه ی آثار پیش 
پا افتاده و در واقع ارزیابی تأثیر چنین ترجمه 
چه  که  این  نمی دهد:  دست  به  دلیلی  هایی 
کسانی این ترجمه ها را می خوانند و مخاطبان 

ترجمه ها چه کسانی اند؟
بررسی  را  پرسش  این  ما نخست می کوشیم 

کنم.
شمار زیادی از ترجمه های اولیه در نشریه های 
ادواری به سرعت در حال رشد، منتشر شد )با 
این ترجمه  اوایل درج می شد(.  دست کم در 
ها، از جنبش های مشروطه خواهی مربوط به 
سال  مشخص  طور  به  و  ش   . ه    1285 سال 
های پیش از آن پی روی می کردند؛ و در سال 
1250 شمسی بود که ترجمه ی محمد حسن 
از کتاب "ماجرای کاپیتان هاتراس" نوشته ی 
ژول ورن، در بخش علمی روزنامه ایران - که 
و  اخبار  ی  ویژه  و  دولتی  رسمی  ارگان  یک 
شاه  شخصی  کارهای  از  درباری  های  گزارش 
بود - به چاپ رسید و در دسترس همگان قرار 

گرفت.
 ،)50 ص  1983؛  )براون  براون  ی  گفته  به 
مادمازل  خاطرات  مخرب  العاده  فوق  کتاب 
سال  ضمیمه  ترجمه،  از  پس  پنسیر  دومونت 
نامه یا کتاب سال 1313 ه  . ق گردید و انتشار 
آن خشم شدید ناصرالدین شاه را در پی آورده، 
دستور داد همه نسخه های آن را ضبط و نابود 

کنند.
ـ   97( ق   . ه    1314 سال  در  که  "تربیت" 
محمدحسین  میرزا  سرپرستی  به  1896م( 
شد،  می  منتشر  اصفهانی  فروغی  ذکاءالملک 
انشاپردازی  دلیل سبک،  به  که  بوده  نشریه ای 
ای  ویژه  ادبی  اهمیت  نثر،  بودن  سلیس  و 
در  نشریه  این  شیوه ی  گرچه  و  است؛  داشته 
نام آن زمان،  افراد صاحب  از  تملق و ستایش 
نفوذ  و  تأثیر  از  بود،  کاسته  آن  ادبی  ارزش  از 
نشریه  این  بود.  برخوردار  ای  مالحظه  قابل 
کرد.  می  چاپ  پاورقی  شکل  به  را  ها  ترجمه 
که از جمله می توان به آثاری از برنارد دوسنت 
پیر و شاتوبریان اشاره کرد. نشریه ی "فرهنگ" 
که در سال های 1880 و نیز نشریه "گنجینه 
فنون" که اوایل سال های دهه ی 1900 انتشار 
شده،  ترجمه  آثار  چاپ  لحاظ  به  یافتند،  می 
با اهمیت بودند. در واقع ترجمه به بخش کم 
تبدیل  مشروطه  از  پس  مطبوعات  تر  اهمیت 
گردید؛ مطبوعاتی که عمدتا مقاله های روزنامه 
و  اجتماعی  و  ای، سرمقاله ها و هجو سیاسی 
توان  می  می کردند.  چاپ  فارسی  شعرهای 
طرف  خوانندگان  که  کرد  استنباط  چنین 
توجه مترجمان ـ اگر چه نسبت به خوانندگان 
درباری از سوی محافل بزرگ تری هدایت می 
شدند ـ هنوز محدود به طبقات تحصیل کرده 
در  باسوادان  میزان  افزایش  وجود  با  و  بودند؛ 
محافل  به  ادبیات  نبودن  محدود  و  دوره  این 
اشرافی در این زمان، دیگر نمی توان آن ها را 

خوانندگان عام و مردمی دانست.
نگاهی کوتاه به فهرستی که محمدعلی تربیت 
هم  و  ترجمه  )هم  شده  منتشر  های  کتاب  از 
جنبش  تا  چاپ  کار  به  آغاز  زمان  از  تألیف( 
که  دهد  می  نشان  کرده،  گردآوری  مشروطه 
سلیقه های خوانندگان هم به کتاب های زبان 
فارسی و هم به ترجمه و اقتباس گرایش داشته 

است.

ادامه دارد...

سرویس ادبی کرمان امروز
 

شاعر  و  نویسنده   )1832-1771( اسکات  والتر  سر 
اسکاتلندی بود که در سبک »رمانتیسم« قلم می زد و 
شعر می گفت، اما به دلیل سبک خاصی که در نگارش 
تاریخ  در  کرد،  استفاده  و  ابداع  تاریخی  داستان های 
ادبیات به عنوان مبتکر و پدِر »رمان تاریخی« جاودانه 
نویسندگان  توسط  نیز  امروز  به  تا  اسکات  سبک  شد. 
مختلف مورد تقلید قرار می گیرد و آثار وی همچنان در 
سراسر دنیا محبوب و پرفروش هستند. اکثر آثار اسکات 
فرانسه  و  بریتانیا  اسطوره های  و  افسانه ها  و  مسائل  به 
»آیوانهو«  شک  بدون  پردازد.  می  وسطی  قرون  در 

مشهورترین اثر اوست.
تحصیل  ادینبورو  معتبر  دانشگاه  در  اگرچه  اسکات 
کرد و ذهنی تربیت شده داشت، اما هرگزدست از خیال 
امر  همین  و  نکشید  عامه پسند  افسانه های  و  پردازی 
عبارتی  به  شد.  وی  درخشان  آثار  شکل گیری  موجب 
اشعار  و  عامیانه  ترانه های  از  توانست  به خوبی  اسکات 
و  بازار  و  کوچه  مردم  عوامانه ی  بعضا  و  سلحشوری 
از  اسکات  اثر  دریاچه«  »بانوی  گیرد.  الهام  دهقانان، 
میرود.  شمار  به  نوزدهم  قرن  منظوِم  آثار  مهم ترین 
نیز  اداری  فرمانداری و کار  جالب آن که حتی ِسمت 

وقفه  بی  اسکات شود و وی  نویسندگی  مانع  نتوانست 
مینوشت، هرچند پس از ظهور شاعری بزرگ در دنیای 
از  داد  ترجیح  اسکات  »بایرون«،  یعنی  زبان  انگلیسی 

شاعری فاصله بگیرد.
اسکات  والتر  متاخر  آثار  جمله  از  »طلسم«  داستان 
در  شد،  منتشر   1825 سال  در  که  رود  می  شمار  به 
شهرت  مرز های  آیوانهو  با  اسکات  پیشتر  که  حالی 
مورد  نیز  »طلسم«  اما  بود،  درنوردیده  را  محبوبیت  و 
استقبال خوانندگان قرار گرفت. در قرن نوزدهم هنوز 
»قرون وسطی« از جنبه ادبی و تاریخی برای اروپاییان 
جذاب و مبهم به شمار می رفت و داستان های شگفت 
انگیز و خیال پردازانه ای که از تاریخ قرون وسطی نشات 
میگرفت به سرعت محبوب میگشت. داستان »طلسم« 

در چنین بستری منتشر شد.
اسکاتلندی که  داستان طلسم درباره شوالیه ای است 
در جنگ صلیبی سوم در ارتش ریچارد شیردل )پادشاه 
انگلستان( در ارض موعود حضور دارد )در حوالی سال 
با سپاه  از مجموعه نبرد هایی  ارتشی که پس   ،)1190
قدرتمند صالح الدین ایوبی، به همراه متحدان فرانسوی، 
موقت  در صلحی  مسلمانان  با  ایتالیایی خود  و  آلمانی 
اورشلیم  به سر میبرد، مسلمانانی که  البته شکننده  و 
رهبری  با  و  دارند  اختیار  در  که  است  چندسالی  را 

صالح الدین به خوبی بر اوضاع مسلط هستند.
شوالیه اسکاتلندی که با نماد خود یعنی »پلنگ نشان« 

در داستان خطاب قرار میگیرد، فردی است دین دار و 
به  شوالیه  این  رازگونه.  و  نامعلوم  هویتی  با  گوشه گیر 
کرات در ماموریت های مختلف شایستگی خود را نشان 
و  دستگی  چند  صلیبی  سپاه  میان  در  اما  است،  داده 
نیز دشمنانی  اسکاتلندی  و شوالیه  میزند  موج  خیانت 
قوی در ارتش صلیبی دارد. از سویی این شوالیه به دلیل 
روابط خوب با مسلمانان و جرائمی دیگر، مورد تهمت 
است در حالی که در اوج جنگ و ستیز، دل در گروی 
دختری واالتبار نیز دارد و آرزوی عشقی دست نیافتنی 

وی را از درون فرسوده کرده است.
تاریخی،  زمینه  و  بستر  جنبه  از  داستان  قوت  نقطه 
که  است  صلیبی  جنگ های  از  دوره ای  کردن  انتخاب 
وقایع فراوانی در آن با حضور چهره هایی جذاب و مهم 
از نظر تاریخی رقم خورده است. مصاف صالح الدین به 
عنوان رهبری شایسته که به تازگی اورشلیم را پس از 
برابر  در  است،  درآورده  مسیحیان  چنگ  از  قرن  یک 
ریچارد شیردل، جنگاوری بزرگ که پادشاهِی متزلزل 
خود را به قصد رستگاری شخصی و نجات ارض موعود 
رها کرده است، هسته اصلی داستان را شکل می دهد. 
و  گرما  و  بیماری  با  جنگ  از  دوره  این  است  گفتنی 
مشکالت فراوانی برای ارتش صلیبی همراه بود که در 

داستان به بسیاری از آن ها اشاره می شود.
شخصیت های  و  داستان ها  با  کافی  اندازه  به  رمان 
مارکی  و  فرانسه  پادشاه  فیلیپ،  مانند  مهم  اما  فرعی، 

رینالد دی  و  اتریشی  لئوپولد  و  ایتالیایی  مونت سرات 
تِمپلر(  همان  یا  معبد  شوالیه های  )رئیس  شاتیلون 
است.  شده  تزیین  قدیس ها  و  شوالیه ها  و  شهبانو ها  و 
مبنای  بر  شخصیت پردازی  و  داستان  کلیت  هرچند 
خرده  و  وقایع  از  بسیاری  و  است  تاریخی  واقعه  یک 
آنان  پرداخِت  نحوه  اما  دارند،  حقیقت  نیز  روایت ها 
تخیلی و به سبک افسانه های سلحشوری دوران میانه 
و  اتفاقات  در  گسترده ای  تغییرات  نویسنده  و  است 
مساله  این  اگرچه  است،  داده  جزئیات  و  سرنوشت ها 

با  اثر  یک  عنوان  به  رمان  جذابیت های  از  چیزی 
اثر  اما موجب میشود  پس زمینه تاریخی کم نمیکند، 
بیشتر به عنوان یک داستان عامه پسند و تخیلِی ادبی 
طبقه بندی شود و ارزش تاریخی و علمی نداشته باشد.

»حسین  مرحوم  را  اسکات  والتر  اثر  "طلسم« 
در  و  کرد  ترجمه  شمسی   1340 سال  در  دره باغی« 
شرکت  توسط  ادبیات،  تاریخ  کالسیِک  آثار  مجموعه 

سهامی کتاب های جیبی منتشر شد.
خوشبختانه پس از پنج دهه فقدان، این کتاب در دهه 
انتشارات علمی فرهنگی تجدید چاپ شد.  90 توسط 
چاپ سوم این کتاب در سال 1396 در 586 صفحه و 

با قیمت 30.000 تومان عرضه شد.
-از متن کتاب: " مسلمان، چنان که درصدد کشف و 
درک معانی بیانات او برآمده باشد با توجه خاصی وی 
مسیحی  سخنان  او  خیال  به  ظاهرا  زیرا  نگریست؛  را 
متضمن رمز یا خدعه ای بود. سرانجام چنان که گویی 
برای تعبیر بیانات همراه جدیدش تصمیمی اتخاذ کرده 
باشد گفت: »تو از افراد ملتی هستی که دوست دارند 
وقوع  ندارد  امکان  که  چیز هایی  ذکر  با  شما  بخندند. 
نیافته خودتان و دیگران  آنچه هرگز وقوع  نقل  یابد و 
را سرگرم می کنید. من خطا کردم که به گفته های تو 
خرده گرفتم، زیرا برای تو گزافه گویی طبیعی تر است تا 

بیان حقیقت.«

اهدای خون سالم، اهدای زندگی 
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داستان زندگی "لوئی بریل" نابینایی که خطی برای نابینایان اختراع کرد؛
مبدع الفبای جادویی برای نابینایان

سرویس فرهنگی کرمان امروز

 در سال ۱۹۵۲، جسد لوئی بریل، پسر چرم دوز و زین ساز 
فـقیری از اهـالی دهکده کوپوری، واقع در ایاالت سن ومارن 
که چند سال قبل از آن تاریخ در گورستان زادگاهش به خاک 
سپرده شده بود به مقبره پانتئون پاریـس -آرامگاه مشاهیر 
فرانسه- انتقال داده شد. تنها دست های متوفی، به درخواست 

همشهریانش، در گورستان زادگاهش، مدفون گردید.
بـریل، یک صف طوالنی، مرکب  انتقال جنازه   در مراسم 
از افرادی نابینا که به کمک عصا های سفیدرنگ، با قدم های 
نامطمئن، حرکت می کردند شرکت کرده بودند. این نابینایان 
بریل  به خاطر خطی که  اندازه،  تا چه  بودند  آگاه  به خوبی 
اختراع کرده بود، مدیون او هستند. این خط که از نقطه های 
را در  از دانـشهای بشری  انبوهی  برجسته تشکیل می شود، 

دسترس نابینایان گذاشته بود.
خواه  بی شمار،  زنانی  و  مردانی  جهان،  سرار  در  امروز، 
با  را،  ضخیمی  کاغذ  ورقه  وظیفه،  سر  از  خواه  و  داوطلبانه 
یک  و  کوچک  میز  یک  یعنی  ساده ای،  وسایل  از  استفاده 
صفحه مشبک و یک قلم حکاکی، به فواصل معینی، سوراخ 
های  نقش  کـاغذ  ورقـه  پشت  در  سوراخ ها  این  می کنند. 
را  آن ها  می توانند  نابینایان  که  می آورد  وجود  به  برجسته 

لمس کنند.
اما  آمده است،  نابینایان  به کمک  نو هم  فناوری ها  امروزه 
برای دهه های همین فناوری نسبتا ساده خط بریل بود که 
یاور نابینا ها بود. در دهه های پیش، تنها در مؤسسه نابینایان 
این  خوانندگان  هائوی«،  »والنتن  انجمن  موسوم به  پاریس، 

خط از ۸۰۰۰ تن تجاوز می کردند.
بود،  فقیر  چرم دوز  یک  فرزند  چـهارمین  کـه  بریل  لوئی 
بسیار  شادی  باعث  او  تولد  و  آمد  دنیا  به   ۱۸۰۹ سال  در 
خانواده اش شد. پدرش عقیده داشت که او در دوران پیری اش 

تنها مونس او خواهد بود.
کودک نحیف بتدریج رشد کرد و شروع به راه رفتن  کرد. 
عنوان  به  درعین حال  که  پدری اش  خـانه  نـشیمن  اتاق 
آشپزخانه از آن استفاده می شد و در روی اجاق آن آب دیگ 
سوپ به آرامی می جوشید، حس کنجکاوی کودک را ارضاء 
نمی کرد. این کودک سه ساله می خواست به اسرار تمام اشیاء 
موجود در دنیای کوچک خود که از خـانه پدری اش تـجاوز 

نمی کرد دست یابد.
والدین اش همواره او را از دسـت زدن بـه ابـزار میز کارگاه 
تنها  که  همین  کودک،  ولی  می داشتند.  برحذر  چرم دوزی 
می شد، ابزار های چرم دوزی را به دست می گرفت و به بریدن 
ولی  می برد.  لذت  آن  مطبوع  بوی  از  و  می پرداخت  چرم 
بود،  مشغول  چرمی  قـطعه  بریدن  به  که  مـوقعی  روز  یک 
گـزن چرم بری  نـوک  روایتی  به  و  از چرم  تراشه ای  ناگهان 
به چشمش فرورفت و صورتش را غرق خون کرد. با شنیدن 

فریاد های دلخراش کودک، همسایگان به سوی او شتافتند.
فـراوان  تـأثر  با  بازگشتند  خانه  به  والدینش  که  موقعی 
پی بردند که یکی از چشمان کودکشان آسیب دیده است. 
دارویی که، در آن زمان به وسیله پیـرزنان تجویز شده بود، 
مؤثر واقع نشد و بیماری ورم ملتحمه چشم که کودک به آن 
دچار شده بود، رفته رفته به التهاب چرکین تبدیل گـردید و 
بـه چـشم دیگر نیز سرایت کرد. طولی نکشید که قرنیه های 
هر دو چشم از بین رفت و بـاالخره کـودک بینایی خود را 
پرندگان  صدای  می گفت  مادرش  به  او  داد.  دست  از  کامال 
را می شنوم، ولی آن ها را نمی بینم. چرا مرا در تاریکی نگاه 

می دارید؟
 از آن پس، کودک پنـج ساله در دنـیای صدا ها می زیست. 
ناپلئون،  جنگ های  از  ناشی  مشکالت  نتیجه  در  همزمان، 
دولت تصمیم گرفته بود کـه بـرای رفـع نیاز های مالی خود، 
ژانویه  در  کند.  وصول  مصادره،  صورت  به  مردم  از  مبالغی 
۱۸۱۴ دستور مصادره اموال در دهکده زادگاه بریل اجرا شد. 
اعتراض آمیز  لحن  با  را که  پنج ساله، صدای پدرش  کودک 
پدرش  می کرد می شنید. سرانجام  بحث  مصادره  ماموران  با 
ناچار شد ۱۶ فـرانک، که بـرای او وجه قابل مالحظه ای بود، 
بپردازد. یک ماه بعد، نیرو های دشمن دهکده را اشغال کردند. 
لوئی صدای پای گاو مورد عـالقه اش را که اشغالگران به زور 
با خود می بردند، می شنید. به مدت ۷۴ روز هیاهوی سربازان 
روسی و پروسی که به تناوب خانه پدرش را اشـغال کـرده 

بودند، به گوشش می رسید.
باالخره بار دیگر آرامش در دهکده برقرار شد، ولی در نتیجه 
جنگ های طوالنی و بدی برداشت محصول، اهالی دهکده به 
فالکت افتاده بودند، به طوری که از ۶۱۰ تن جمعیت آن، ۶۲ 
نفر مستحق دریافت کمک تـشخیص داده شـدند و به این 
منظور اهالی متمکن دهکده را به پرداخت مالیات مخصوص 
وادار نمودند. این وضع دشـوار پدر بـریل را نـسبت به آینده 

پسرش نگران کرده بود.
»پالوی« -کشیش- و »بشره« -آموزگار دهکده-، تحت تأثیر 
او عالقه مند  به  لوئی کوچک قرار گرفته و  استعداد زودرس 
در  قـصر مسکونی اش  دورویـلیه« که  بـودند. »مارکی  شده 

مجاورت دهکده قرار داشت نیز به این کودک نابینا دلبستگی 
سال ها  که  آورد  خاطر  به  اشراف زاده  این  بـود.  کـرده  پیدا 
مراسمی  در  ورسای،  کاخ  در   ،۱۸۷۴ سال  در  یعنی  قبل، 
جوانان  هـائوی«،  »والنتن  آن  طی  که  بود  کرده  شرکت 
نابینایی را کـه به کمک خطی که خود او اختراع کرده بود 
متعاقب  و  بود  به دربـار مـعرفی کرده  بودند،  آموخته  سواد 
این جریان، »مؤسسه سلطنتی جـوانان نـابینا« با کـمک های 

مالی سخاوتمندانه شاه و درباریان تأسیس شده بـود.
مجسمه و تصویری از والنتن هـائوی

 پس »مارکی دورویلیه« تصمیم گـرفت که لوئی بریل را به 
مؤسسه مذکور بفرستد و یک بورس تحصیلی برای او بگیرد. 
به   ،۱۸۱۹ سـال  فـوریه  در  نابینا،  کودک  ترتیب،  این  به 
»مؤسسه سلطنتی نابینایان جوان« وارد شد. ساختمان این 
مـؤسسه، ساختمان مـدرسه مذهبی سـابق »سن فیرمن« بود 
نامناسبی بود، ولی این معایب  که مکان مـرطوب و سرد و 
برای لوئی کوچک بی اهمیت بود، زیرا وی چنان به فراگرفتن 
در  که  ریاضیات  و  تـاریخ  و  زبـان  دستور  قبیل  از  دروسی 
این مؤسسه تدریس می شد، سـرگرم شده بود که بـه چـیز 

دیگری توجه نداشت.
در این مؤسسه، خطی کـه بـه وسیله »والنتن هائوی« برای 
نابینایان اختراع شده بود، مورد استفاده قرار می گرفت. یک 
کتاب درسی بسیار کـوچک وقـتی که به این خط برگردانده 
»والتن  مـی کرد.  اشغال  را  بزرگ  جـلد  چـندین  مـی شد، 
هـائوی« در بدو امر، حروف خود را با چـوب سـاخته بود، ولی 
بعدا آن ها را به حروف برجسته ای که بروی مقوا قرار می داد 
تبدیل کرد. این حروف با لمس بـه دشواری تـشخیص داده 
می شد و جای زیادی را اشغال می کرد و به عالوه سـاختن 
با تمام این معایب، این روش  آن ها زیـاد وقـت مـی گرفت. 

برای خـواندن از طریق لمس راه را باز کرده بود.
در مؤسسه نابینایان، داستان اولین شاگرد »والنتن هائوی« 
ایـنکه روش  بر سر زبان ها بود. شایع بود که هـائوی، برای 
در  کـه  را  نابینایی  جوان  بگذارد  آزمایش  مورد  به  را  خود 
خـود  آمـوزشگاه  به  مـی کرد  گـدایی  کـلیسایی  جـلوی 
آورد تا به او، با استفاده از خط ابتکاری خود، سواد بیاموزد. 

برای پسرشان  را  نابینا که حرفه گدایی  والدین کودک  ولی 
از سـوادآموزی مـی دانستند بـه »والنتن هائوی«  سودآورتر 
ناچار  داشتن شاگرد خود،  نگاه  برای  و وی،  اعتراض کردند 
بـه  گـدایی  راه  از  کـودک  آنـچه  معادل  مبلغی،  بود  شده 

دست مـی آورد، به والدین او بـپردازد.
می گذاشت،  احترام  سالخورده خود  استاد  به  آنکه  با  لوئی 
خطی را که او اختراع کرده بود و اکنون دیگر کهنه شده بود 
مورد انتقاد قرار داد و از همان موقع به فکر اصالح آن افتاد. 
ولی فعال با ولع بـه فراگرفتن دروس می پرداخت و به ویژه به 
رشته موسیقی، عالقه ای خاص نشان می داد. در این مؤسسه، 
بریل  و  می آموختند  شاگردان  به  گوش  راه  از  را،  موسیقی 
می دانست.  تدریس  روش  نواقص  از  یکی  را  موضوع  همین 
مخصوص،  حروف  نابینایان  برای  که  شد  موفق  وی  بعد ها 

جهت خواندن و نوشتن نـت های مـوسیقی پیدا کند.
برای  مخصوص،  تاالر  نابینایان،  مؤسسه  در  متأسفانه   
گذاشته  راه پله  در  را  پیانو  نداشت.  وجود  موسیقی،  تدریس 
بودند و دانشجویان برای نواختن »فلوت« روی درگاهی های 
تکمیل  به  لوئی  همه  این  با  می نشستند.  پنجره ها  مقابل 
در  مهارت  کسب  به  خصوص  به  و  خود  موسیقی  معلومات 

نواختن »پیانو« و »ارگ« اهتمام ورزید.
انضباطی شدید در مؤسسه نابینایان حـکمفرما بـود. ضعف 
کارکنان  استخدام  در  که  بود  گردیده  موجب  مؤسسه  مالی 
و  مراقب  تعداد  کمی  به  توجه  با  و  نمایند  صرفه جویی 
سرپرست، انضباط را از طریق تشدید تنبیهات برقرار سازند. 
چون محبوس ساختن نابینایان در سـیاه چال ها، برای آنـان 
شـدید  تنبیهی  می بردند،  سر  به  تاریکی  در  هرحال  به  که 
مـحسوب نمی شد، لذا سرکشان را از صرف غذاهای معمولی 
محروم می کردند و تا مدتی به آن ها چیزی جز نان خشک و 

آب، نمی دادند. تنبیه های بدنی نیز متداول بود.
محروم  مؤسسه  از  خروج  حق  از  را  خطاکاران  نیز  گاهی 
می ساختند. گردش هفتگی، در روزهـای پنـجشنبه هرهفته 
صورت می گرفت. در ایـن روز شـاگردان، ساختمان مرطوب 
مؤسسه را ترک می کردند و برای هواخوری به باغی می رفتند. 
در این گردش ها، شاگردان را با طنابی به یکدیگر می بستند 
و تحت مراقبت یک نفر سرپرست حرکت می دادند. این وضع 

نامطلوب، به سالمت لوئی بریل لطمه می زد.
مؤسسه  از  هائوی«  »والنتن  بازدید  خبر  انتشار  روز  یک 
وجود  به  آموزشگاه  ایـن  در  بی سابقه ای  هیجان  نـابینایان، 
مؤسسه،  اولیای  و  شاگردان   ۱۸۲۱ سال  اوت  ماه  در  آورد. 
آماده  مشهور  مرد  این  از  پذیرایی  برای  را  خود  بی تابی،  با 

می کردند.
دست  روز،  آن  در  هائوی«،  »والنتن  که  مـوقعی  آیا  اما 
که  بزند  حدس  می توانست  می فشرد،  را  جوان  دانشجویان 
دست جوانی را که بعد ها از حیث دانش و شهرت جانشین او 

خواهد گردید، فشرده است؟
روزی یک سروان توپخانه به نام »شارل باربیه دوالسر«، به 
منظور ارائه روش جدیدی که بـرای سـوادآموزی نـابینایان 
مدعیان  آنکه  با  کرد.  مراجعه  مؤسسه  به  بود،  کرده  اختراع 
و  می شدند  تلقی  مزاحم  اشخاصی  معموال  جدید  اختراعات 
با وجود اینکه مـدیر سـابق مؤسسه، از پذیرفتن همین افسر 
به  که  مؤسسه-  جدید  -مدیر  »پی نیه«  بود  ورزیده  امتناع 
را  فرصتی  هیچ  و  داشـت  خـاص  عـالقه ای  خود  شاگردان 
با وی  مالقات  به  داد،  نمی  از دست  آنان  بهبود وضع  برای 

رضایت داد.
اختراع  »السپد«،  و  »پرونی«  فرانسه  علوم  آکادمی  در 
سـروان »باربیه« را مورد بررسی قرار دادند و نتیجه گرفته 
را  کوران  و  الالن  میان  گفتگوی  اختراع  »این  که  بودند 

امکان پذیر می کند.«
بـرای  امر  ابتدای  در  را  ابتکاری خود  روش  مزبور،  سروان 
خدمت  ارتش  در  که  موقعی  وی  بود.  کرده  اختراع  ارتـش 
می کرد، اغلب مجبور می شد در نیمه شب دستور ها و پیام های 
آسایشش  امر  این  چون  و،  بخواند  را  فرماندهان  از  رسیده 

از  مرکب  روش  یک  که  برآمد  صدد  در  می کرد،  مختل  را 
انگشت  با  آنـها  لمس  با  تا  کند  ابداع  برجسته  نقطه  و  خط 
بتواند دستور های رسیده و کوتاه، نظیر »حرکت به پیش«، 

»عقب نشینی عمومی« و امثال آن را بخواند.
از سیستم  که  افتاد  فکر  به  »باربیه«  پایان جنگ،  از  پس 
»تحریر شبانه« خود به نفع نابینایان استفاده کند و به این 
منظور اختراع خود را تکمیل کرد و آن را »تحریر شنیداری« 
نام نهاد. زیرا این روش مـانند تـندنویسی امروزی شنیداری 
بود و با کمک یک خط کش کشویی که دارای منافذ کوچکی 
کلمات،  امالء  به  توجه  بدون  را،  هرعبارتی  برگرداندن  بود، 

میسر می کرد.
ایـن  در  حـکاکی  قلم  بردن  فرو  با  می توانستند  نابینا ها 
مـنافذ، به روی یک ورقه کاغذ ضخیم، سوراخ هایی به وجود 
بیاورند. این سوراخ ها برجستگی هایی را به وجود می آورد که 
از ترکیب آنها، طبق قـواعد معینی، کلمات به وجود می آمد. 
نابینا ها را تحت تأثیر قرار داد و  انقالبی، مؤسسه  این روش 
دکتر پی نیه -رئیس مؤسسه- تصمیم گرفت آن را به عنوان 

روش مـکمل، در سوادآموزی نابیناها، به کار ببرد.
کلمات  امالی  به  مذکور  روش  شـد،  اشـاره  که  طوری  به 
نقطه گذاری  عالئم  و  اعداد  فاقد  عالوه  به  و  نداشت  توجهی 
و نت های موسیقی بود. لوئی بریل این نواقص را تذکر داد و 
در پی رفع آن ها و به طور کلی ساده کردن روش پیشنهادی 

سروان باربیه برآمد.
پی نیه از بـاربیه دعوت نمود در دفتر مؤسسه حضور یابد و 
پیشنهاد های اصالحی بریل را مورد بررسی قرار دهد. به این 
ترتیب، در دفتر مدیر مؤسسه، نوجوان پانزده ساله، با افسر 
با وضوح  را   نظرات خود  و  روبه رو شد  پنجاه ساله  عبوس 
کامل تـشریح کـرد. ولی باربیه حاضر نشد پیشنهاد های این 

نمی  پافشاری  عقاید خود  قبوالندن  در  که  را،  نحیف  جوان 
کرد، بپذیرد.

اعتراف  یکدیگر  مزایای روش  به  متقابال  تن  این دو  بعد ها 
نخستین  در  »من  نوشت:  مورد چنین  این  در  بریل  کردند: 

کوشش های خود، از روش باربیه الهـام گرفتم.«
از  جایزه ای  دریافت  به  آنکه  از  پس  خود،  نـوبه  به  باربیه، 
»تحریر  سیستم  اختراع  مناسبت  به  فرانسه؛  انستیتوی 
مورد  را  خود  جوان  رقیب  کوشش های  شد،  نائل  شبانه«، 
ستایش قرار داد و چنین نوشت: »این لوئی بریل، دانشجوی 
بار به فکر ساده  اولین  نابینایان بود که برای  جوان مؤسسه 
کـردن روش تـحریر نابینایان افتاد و موفق شد با استفاده از 
یک خط کش سه شیاری، ا ین روش را ساده تر کند. در این 
روش اصالح شده حروف جای کمتری را اشغال می کند و با 
سهولت بـیشتری خـوانده می شود. از ایـن دو لحاظ، خدمات 
وی شایان توجه و در خور تـحسین اسـت و مـا باید خود را 

مرهون او بدانیم.«
لوئی بریل، ضمن انجام تکالیف مدرسه، تمام اوقات فراغت 
خود را به تکمیل خط نابینایان که بزرگترین هدف زندگی 
ایـام  در  حـتی  و  می داد  اختصاص  رفت  می  شمار  به  او 

تعطیالت، اوقات خود را صرف این کار می کرد.
موقعی که به ۱۵ سالگی رسـید، روش ابـداعی او به حدی 
تکمیل شده بود که »پی نیه« مدیر موسسه تحت تأثیر آن 
غیر  طور  به  الاقل،  روش،  این  که  داد  دستور  و  گرفت  قرار 
رسمی در آموزشگاه مورد استفاده قـرار گـیرد، زیرا بـه کار 
بردن روش »والنتن هائوی« با آنکه قدیمی شده بود، هنوز 

اجباری بود.
 لوئی بریل ۶۳ عالمت اخـتراع کرده بود که عالوه بر حروف 
نیز می گردید. وی  ریاضی  و  نقطه گذاری  الفبا، شامل عالئم 
برای رسیدن به این نتیجه، روش ابداعی »باربیه« را ساده تر 
عمودی  شده  سوراخ  نقاط  ردیف  دو  بـه  را  آن  و  سـاخته 
کاهش داده و با یک ردیف خـطوط کـوتاه افقی تکمیل کرده 

بود.
با تغییر تعداد و محل نقطه ها و خطوط،  این ۶۳ عالمت، 
را  افق روشن تری  یافته،  تکامل  این روش  به دست می آمد. 
به  می توانستنند،  آنـان  زیـرا  مـی گشود  نابینا ها  مقابل  در 
کمک آن، یادداشت بردارند و مطالب کتاب هایی را که بینا ها 
برای آن ها قرائت مـی کردند، با ایـن حـروف، بنویسند و نیز 
بین خود مکاتبه کنند. به این ترتیب دنیای جدیدی بر روی 

نابینا ها گشوده می شد.
شورای نظام وظیفه، لوئی را از انجام خـدمت نـظام مـعاف 
علت  را  نابینائی  گویی  که  این شورا  که  است  جالب  و  کرد 
اینکه  استناد  به  را  وی  نـمی دانست،  معافیت  برای  کافی 
نظام  خدمت  انجام  از  ندارد،  را  نوشتن  و  خواندن  توانایی 

معارف کرد!
استعداد لوئی به حدی توجه مسئوالن مـؤسسه را جـلب 
برگزیدند،  معلمی  سمت  به  سالگی   ۲۰ در  را  وی  که  کرد 
ولی این سمت مزایایی نداشت مگر حق استفاده از یک اتاق 
مطالعه  به  بال  فراغ  با  آنجا  در  می توانست  کـه  خـصوصی 
بپردازد و نیز اجازه دوختن یک سردوشی از پارچـه ابـریشمی 

زربـفت روی لباس سیاه متحد الشکل معمولی.
از سایر لحاظ، وی مشمول مقررات عمومی مؤسسه از قبیل 
مقررات مربوط بـه بـازبینی ورود و خروج و سانسور نامه ها و 

حتی تنبیهات، بود.
»پی نیه« -مدیر مؤسسه - که می خواست وسایل سرگرمی 
منزل  به  را  او  اوقـات  از  گـاهی  آورد،  فـراهم  را  بریل 
مجالس  به  با خود  را  وی  نیز  گاهی  و  می کرد  دعوت  خود 
شب نشینی می برد. اما ایـن مـجالس برای بـریل لذت بخش 
پیانو  او دعوت می کردند که پشت  از  که  موقعی  ما  ا  نبود. 
را  هایدن  یا  و  موزارت  بـتهون،  قـطعات  از  یکی  و  بنشیند 
کوچک  اطاق  وی  می کرد.  خاطر  رضایت  احساس  بنوازد، 
اختراع  درباره  تحقیقاتش  به  آن  در  را که می توانست  خود 
عـالماتی، برای نـت های موسیقی ادامه دهد و یا به تألیف 
دیگری  جای  هر  به  بپردازد  ریاضیات،  به  راجع  کتابی، 

تـرجیح می داد.
خود  در  پیش  از  بیش  که  خـستگی ای  وجود  با  بریل، 
احساس می کرد، به شغل مـعلمی کـه بـه عهده گرفته بود، 
عالقه نشان می داد و سعی می کرد خـستگی خـود را ندیده 

بگیرد.
اما بریل یک روز به خونریزی ریوی دچار گردید و تردیدی 
بـیماری سل گرفتار شده است.  بـه  نماند که  باقی  برایش 
کـنند،  سبک تر  را  او  کـار  اینکه  برای  مـؤسسه  مسئوالن 
مقوی  غذا های  و  سپردند  او  بـه  را  کـوچکی  کالس های 
از  او  نجات  برای  تـدابیر،  ایـن  ولی  کردند.  تجویز  برایش 
بیماری ای که در آن زمان قابل عالج نبود، مؤثر واقع نشد. با 
این حال بریل نشاط و شـادی خـود را همچنان حفظ کرده 
بود و موقعی که در مـجلسی به شرح جزئیات خنده آور و 
یـا جـدی داستانی می پرداخت، تنها چیزی که شنوندگان را 
مـتوجه وخـامت وضع سالمتی اش می کرد، ضعف و گرفتگی 

آوازش بود.
به  و  زد  دست  جدید  تحقیقاتی  به  بریل  موقع،  این  در 
اختراع ماشینی بـنام »رافی گراف« موفق شد کـه به وسیله 
آن بینا ها می توانستند نوشته های نـابینا ها را بـخوانند. ولی 
طـرز عمل این ماشین بـه اندازه ای پیـچیده بود که استفاده 
نـیافت. ماشین تحریری که بعد ها اختراع شد،  از آن دوام 
این هدف را ممکن کرد و میان نابینایان و بینایان پلی به 
که  معنی  این  با  بود،  پل یک طرفه  ایـن  ولی  آورد.  وجود 
بـینا ها مـطالبی را که نابینا ها بـا مـاشین تحریر می نویسند، 

می توانند، ولی عـکس این قضیه مصداق پیدا نمی کند.
در نتیجه دسیسه هایی که در مؤسسه رخ داد، »پی نیه« از 
سمت ریاست بر کنار شد و شخصی بنام »دوفو« به جای 
او انتخاب شد. مدیر جـدید مردی خشک و کوته فکر بود و 
و  اختراعات  بـه  و  نـداشت  مـساعد  نـظر  بریل  بـه  نسبت 
کار  به  از  را  دانشجو ها  و  نمی داد  نشان  اوتوجهی  کشفیات 
حاصل  اطالع  اگر  و  می کرد  منع  او  ابداعی  روشهای  بردن 
می کرد که آنها، پنهانی به مطالعه و یا استفاده از آثـار و یـا 

روش های بریل می پردازند، آن ها را تنبیه می کرد.
تحمل این وضع برای بـریل دشـوار بـود. او که سـال های 
طاقت فرسایی را گذرانید تا اینکه باالخره »دوفو« شخصی 
را که بر عکس خودش مردی فهیم و مبتکر بود، به عنوان 
شخص  این  تالش های  اثر  در  و  برگزید   خویش  معاون 
از وضع وخیمی که دچار آن شده بود نجات پیدا  مؤسسه 

کرد.
تا آن وقـت، خط ابداعی »والنتین هائوی« به عنوان خط 
رسمی نابینایان در مؤسسه بکار برده می شد. ولی تشخیص 
بود.  دشوار  انگشت،  با  لمس  طریق  از  خط،  این  حروف 
بریل  روش  مفصل،  مذاکرات  و  مباحثات  از  پس  سرانجام 
در  نابینایان،  رسمی  خط  عنوان  به  و  گردید  آن  جانشین 

مؤسسه مورد استفاده قـرار گرفت.
آنجا  در  نابینایان  مؤسسه  که  ویـکتور«  »سن  کوچه 
محله های  آلوده ترین  و  ناپاک ترین  از  یکی  بود،  شده  واقع 
پایتخت به شمار میرفت. المارتین، شاعر و نویسندهء مشهور 
فرانسوی، با بیان فصیح خود این موضوع را به مقامات دولتی 
گوشزد کرد و در نتیجه، باالخره ساختمانی جدید در بلوار 
انوالیه، بـرای نـابینایا ها ساخته شد که تا امروز هم به همین 

منظور از آن استفاده می شود.
با   ،۱۸۴۴ سال  فوریه   ۲۲ تاریخ  در  جدید،  مؤسسه 
طرز  حاضران  مقابل  در  و  گردید  افتتاح  خاص  تشریفاتی 
خواندن و نوشتن، از طـریق بـه کار بردن حروف بر جسته 

بـریل، نشان داده شد.
مؤسسه  جدید  محل  بهداشتی  و  سالم  مـحیط  متاسفانه 

نتوانست از پیشرفت بیماری بریل جلوگیری کند.
از سال ۱۸۳۵ بیماری سل او گاهی کاهش و گاهی تشدید 
می یافت. ولی او که می دانست مرگش نزدیک است آن را، 
مانند یک مـسیحی واقـعی، ولی با اندکی افسوس، پذیرفته 

بود.
بریل در همان سال چشم از جهان فرو بست و همه را دچار 
تأثر ساخت. او بی سر و صدا، همانگونه که زیسته بـود، دنیا 
را تـرک گفت. هیچ یک از خـبرنگاران نشریات، درباره مرگ 
هیچ  برای  بیچاره  نابینایی  درگذشت  ننوشتند.  چیزی  او 
کس قابل توجه نبود. روزنامه نگاران خبر مربوط به داوطلبی 
خبر  از  فـرانسه،  آکادمی  عضویت  برای  را،  »لفرودوموسه« 

مرگ بریل مهم تر تشخیص داده بودند.
از سال ۱۹۴۹،  است.  بریل جهانگیر شده  امروزه، روش   
ایـن روش بـه وسیله یونسکو در تـمام نقاط جهان ترویج 
می شود. اگر بخواهیم تنها یک نمونه از گسترش خط بریل 
ایـن خـط،  را ذکر کنیم، کافی است خاطرنشان کنیم که 

تنها در افریقا، بیش از ۸۰۰ لهجه محلی را در بر می گیرد.
عالقه  از  نمونه ای  زندگانی اش  که  بریل،  چه  گر 
بی چشمداشت به پژوهش های عـلمی و خـدمت بـه بشریت 
شایسته  که  آنطوری  حیات اش،  زمان  در  می رود،  شمار  به 
مقامش بود، مورد توجه معاصرین اش قرار نگرفت، اما پس 
او  به  نسبت  مردم  حق شـناسی  از  هایی  نشانه  مرگش  از 

مشاهده شد.
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 DNA نمونه گیری
از ۱۴۲ خانواده جان باختگان

براساس اعالم پزشکی قانونی کشور تاکنون از ۱۴۲ خانواده جان 
باختگان سانحه سقوط هواپیمای اوکراینی نمونه DNA گرفته 

شده است.
سقوط  حادثه  در  نفر   ۱۴۷ کشور  قانون  پزشکی  اعالم  طبق 
هواپیما جان خود را از دست داده اند که هنوز از ۵ خانواده نمونه 

گیری نشده است.
همچنین از خانواده ۱۴ جان باخته تبعه خارجی نمونه گرفته 
نفر  و ۱۱  افغانستان  تبعه کشور  آن ها  از  نفر  است که ۳  شده 

متعلق به کشور اوکراین هستند.
پروفایل نمونه DNA اتباع اوکراینی با همکار ی های انجام شده 

به کشور ارسال و تحویل پزشکی قانونی شده است.
طبق اعالم سازمان پزشکی قانونی کشور، تاکنون فردی از جان 

باختگان تشخیص هویت نشده است.

سیل و آبگرفتگی 
در ۲۶ استان کشور

رییس سازمان امداد ونجات از امدادرسانی به ۱۲٨۷۲ نفر در ۲٦ 
استان کشور خبر داد.

»مرتضی سلیمی« رییس سازمان امداد و نجات جمعیت هالل 
امدادرسانی در کوالک برف و سیل و  به گزارش  با اشاره  احمر 
تهران،  به جز  استان  ماه گفت: ۲٦  تا ۲۲ دی  از ۱٨  آبگرفتگی 
و  سیالب  درگیر  همدان  و  اردبیل  گیالن،  شمالی،  خراسان 

آبگرفتگی هستند.
اینکه به ۵۳ شهر و روستا و ۵٠ محور کوهستانی  با بیان  وی 
شده  امدادرسانی  نفر  به ۱۲٨۷۲  گفت:  است،  شده  امدادرسانی 
است.همچنین ۳٩ نفر به محل امن منتقل شده اند و برای ۳۱۳۲ 

نفر اسکان اضطراری فراهم شده است.
رییس سازمان امداد و نجات با اشاره به اینکه ۴۲۲ دستگاه در 
مسکونی  واحد   ٩٦ از  گفت:  شده اند،  رهاسازی  برف  و  کوالک 

تخلیه آب صورت گرفته است.
سلیمی با بیان اینکه ۲۱۴ تیم شامل ۱٠۷۱ نفر در این عملیات 
حضور داشتند، خاطرنشان کرد: امدادرسانی در هرمزگان، کرمان، 
ادامه  اصفهان  و  بویراحمد  و  کهگیلویه  بلوچستان،  و  سیستان 

دارد.

محاصره راه های ۱۰ روستا 
در سیستان و بلوچستان

معاون راهداری سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای از محاصره 
شدن ۱٠ روستا در سیستان و بلوچستان بر اثر سیل خبر داد 
و گفت: به محض این که سطح آب گرفتگی کاهش پیدا کند 
نسبت به بازگشایی راه های روستایی اقدام می کنیم و البته امداد 

رسانی هوایی به این مناطق به صورت مستمر انجام می شود.
نقل  و  و حمل  راهداری  راهداری سازمان  معاون  مطاعی،  حیدر 
و  اصلی  راه های  وضعیت  آخرین  درباره  کرد:  اظهار  جاده ای 
فرعی استان سیستان و بلوچستان گفت: در این استان سطح 
به گونه ای که در  است  از هرمزگان  بیشتر  بسیار  آب گرفتگی 
از  بسیاری  مناطق  که  چرا  می کند  تردد  قایق  با  مردم  چابهار 
این استان جزو دشت های پایین دست بوده و از باالدست مانند 
آب  دچار  سیالب  وقوع  هنگام  به  و  کرمان  جنوب  مسیل های 

گرفتگی می شوند.
معاون راهداری سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای افزود: 
محورهای  دیگر  ایرانشهر  منطقه  محورهای  برخی  از  غیر  به 
این استان باز است و هیچ مشکلی نداریم البته تعداد زیادی 
از راه های فرعی و روستایی سیستان و بلوچستان به دلیل آب 

گرفتگی یا بارش برف مسدود شده اند.
مطاعی ادامه داد: گرچه ابتدا باید راه های شریانی و اصلی باز 
شود تا بتوانیم به راه های فرعی و روستایی دست پیدا کنیم 
بتوانیم هر چه سریعتر  تا  بیاید  پایین  آب  امیدواریم  سطح 

نسبت به بازگشایی راه ها اقدام کنیم.
وی اظهار کرد: در استان سیستان و بلوچستان حدود ۱٠ روستا 
هستند که به دلیل آب گرفتگی و مسدود شدن همه راه های 
کمک  اما  شده اند.  محاصره  سیالب  میان  در  مواصالتیشان 

رسانی به این مناطق از طریق امداد رسانی هوایی ادامه دارد.
معاون راهداری سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای درباره 
آخرین وضعیت راه های مواصالتی استان هرمزگان گفت: در این 
استان نیز تالش بسیاری صورت گرفت که حاصل آن بازشدن 
همه راه های شریانی و اصلی هرمزگان است و می توان گفت که 
هیچ روستایی در این استان وجود ندارد که به دلیل مسدود 

شدن راه های مواصالتی آن در محاصره قرار گرفته باشد.
مطاعی ادامه داد: تنها محوری که در این استان به دلیل آب 
بوده  کنارگ  جاسک  محور  است  شده  مسدود  فعال  گرفتگی 
برطرف  را  مشکل  این  آب  سطح  آمدن  پایین  محض  به  که 

خواهیم کرد.

خبر رییس مرکز مدیریت بیماری های واگیردار وزارت بهداشت خبر داد: 
بروز موج دوم آنفلوآنزا H1N1 با نوع B ویروس

اصرار مرگبار یک مادر برای بازگشت به خانه

وزارت  واگیردار  بیماری های  مدیریت  مرکز  رییس 
در  آنفلوآنزا  ویروس  وضعیت  تشریح  ضمن  بهداشت 
ما  کشور  در   H۱N۱ ویروس  اینکه  بیان  با  کشور، 
هفته  در  گفت:  بوده  غالب  ویروس ها  سایر  به  نسبت 
گذشته موج دوم ابتال به آنفلوانزا را ویروس نوع B به 

خود اختصاص داده است.
کنگره  هشتمین  و  بیست  در  گویا  محمدمهدی  دکتر 
تسلیت  ضمن  ایران  گرمسیری  و  عفونی  بیماری های 
سقوط  سانحه  و  سلیمانی  قاسم  حاج  سردار  شهادت 
همه گیری  وضعیت  به  اشاره  با  اوکراینی،  هواپیمای 
کرد:  اظهار  کشور،  در  امسال  پاییز  ابتدای  از  آنفلوانزا 
تغییر  شاهد  ساله  هر  که  بیماری  عنوان  به  آنفلوانزا 
کننده  تهدید  عامل  هستیم،  دنیا  سطح  در  آن  چهره 

سالمت تلقی می شود.
و  شمالی  نیمکره  در  آنفلوانزا  ویروس  وضعیت 

جنوبی زمین
با  گذشته  ماه های  در  متاسفانه  اینکه  بیان  با  وی 
همه گیری آنفلوانزا شاهد مرگ و میر گسترده در دنیا 
آنفلوانزا  ویروس  آخرین وضعیت  تشریح  بودیم، ضمن 
در نیمکره شمالی و جنوبی زمین، خاطرنشان کرد: به 
هیچ عنوان نمی توان با قطعیت گفت که این بیماری 
در نقاط مختلف از الگویی واحد در ابتال، پیشگیری و 

درمان پیروی می کند.
بیشترین مورد ابتال در کشور استرالیا

در  آنفلوانزا  گیری  همه  امسال  که  این  بیان  با  وی 
سال های  به  نسبت  زمین  شمالی  و  جنوبی  نیمکره 
پیدا کرده،  زودتر شیوع  زمانی  بازه  در همین  گذشته 
به کشور  ابتال مربوط  بیشترین مورد  خاطرنشان کرد: 

استرالیا با ویروس غالب H۳N۲ است.
وزارت  واگیردار  بیماری های  مدیریت  مرکز  رییس 
را  آمریکا  در  آنفلوانزا  وضعیت  همه گیری  بهداشت 
ویروس  این  گفت:  و  دانست  جهان  نقاط  سایر  مشابه 
در کشورهای آمریکایی با نوع آنفلوانزای B شیوع پیدا 

کرد.
انفجار ویروس آنفلوانزا در سال های اخیر

هزار   ٨۷ ابتال،  مورد  میلیون   ٩ گویا،  دکتر  گفته  به 
بستری و ۴ هزار و ٨٠٠ مورد مرگ و میر آخرین آمار 
گفته  به  که  آمریکاست  در  آنفلوانزا  به  ابتال  از  جهانی 
اخیر  سال های  در  ویروس  این  انفجار  نوعی  محققان 

بوده است.
مبنی  بهداشت  اخطار سازمان جهانی  از  ادامه  در  وی 
چندان  نه  ای  آینده  در  آنفلوانزا  جهانی  همه گیری  بر 
انواع مختلف ویروس  دور خبر داد و خاطرنشان کرد: 
از  به مراتب شدیدتر   H۳N۲ ،H۱N۱ ،آنفلوانزا های 

سال های قبل بود.
وزارت  واگیردار  بیماری های  مدیریت  مرکز  رییس 
آنفلوانزا در  به  ابتال  روند  مقایسه  تاکید کرد:  بهداشت 
این  به  ابتال  افزایش  از  نشان   ۲٠۱٩ و   ۲٠۱٨ سال 

بیماری در جهان دارد.
ویروس غالب آنفلوانزا در ایران

ما  کشور  در   H۱N۱ ویروس اینکه  بیان  با  گویا 
خاطرنشان  بوده  غالب  ویروس ها  سایر  به  نسبت 
کرد: در هفته گذشته موج دوم ابتال به آنفلوانزا را 

ویروس نوع B به خود اختصاص داده است.
ویروس  به  مبتالیان  سنی  گروه  بیشترین  وی 
آنفلوانزا را بین ۵ تا ۱۴، ۲۵ تا ۳۴ و افراد ٦۵ سال 
به باال دانست و با بیان این که باید کشورها نسبت 
به شیوع پاندمی ها هوشیار باشند، افزود: در ۱٠٠ 
سال گذشته پنج مورد پاندمی در ویروس آنفلوانزا 
آینده  پاندومی  می شود  بینی  پیش  که  داده  رخ 

متفاوت تر از تمامی گونه ها باشد.
واگیردار  بیماری های  مدیریت  مرکز  رییس 
و  مسلم  آنچه  کرد:  خاطرنشان  بهداشت  وزارت 
بودن  بینی  پیش  قابل  غیر  است،  انکار  غیرقابل 
گرفتار  را  کشورها  از  بسیاری  که  پاندمی هاست 

می کند.

ویروس  انتشار  زمان  و  نوع  پیش بینی،  ادعای 
آنفلوانزا غیرممکن است

وی با بیان این که ادعای پیش بینی، نوع و زمان انتشار 
ویروس آنفلوانزا غیرممکن است، لزوم برنامه ریزی دقیق 
و آمادگی برای مقابله با ویروس های مختلف آنفلوانزا را 

ضروری ذکر کرد.
واگیردار  بیماری های  مدیریت  مرکز  رییس  گفته  به 
بروز  با  نمی توان  عنوان  هیچ  به  بهداشت،  وزارت 
کرد؛  مقابله  آنفلوانزا  ژنتیکی  جهش های  و  همه گیری 
ولی در عین حال می توانیم در مقابل با کاهش عوارض 

و درمان به موقع اقدامات الزم را انجام دهیم.
وی توضیح داد: به طور مثال در مواجهه با شیوع آنفلوانزای 
پرندگان می توانیم هوشیارتر و دقیق تر وارد عمل شده و 

بدون فوت وقت از بروز فاجعه جلوگیری کنیم.
آزمایشگاه های  پیشرفته ترین  به  مجهز  ایران 

تشخیص ویروس آنفلوانزاست
ترین  پیشرفته  به  مجهز  ایران  که  این  بیان  با  گویا 
آنفلوانزاست،  ویروس  تشخیص  آزمایشگاه های 
خاطرنشان کرد: باید در سریع ترین زمان ممکن نمونه 
ساختار  بررسی  برای  آزمایشگاه ها  به  مشکوک  های 

موارد  از  پیشگیری  و  درمان  نحوه  ویروس،  ژنتیکی 
جدید ابتال ارسال شوند.

وزارت  واگیردار  بیماری های  مدیریت  مرکز  رییس 
کاراترین  را  بخشی  درون  همکاری  شرط  بهداشت 
گفت:  و  دانست  آنفلوانزا  ویروس  با  مواجهه  در  اقدام 
بررسی سکانس های ژنتیکی ویروس آنفلوانزا، امکانات 
و هماهنگی های ویژه ای را می طلبد که در کشور ساز 

و کار آن وجود دارد.
استقرار چهارچوب آمادگی برای پاندمی آنفلوانزا

وی از استقرار چهارچوب آمادگی برای پاندمی آنفلوانزا 
 PIPP برقراری  از زمان  افزود:  )PIPP( خبر داد و 
تا کنون ۱۳ کارخانه تولید واکسن وارد قرارداد شده و 
تعهدات این چهارچوب ها را پذیرفته اند. ۴٠٠ میلیون 
دوز واکسن پاندمیک آنفلوانزا، ۱٠ میلیون دوره درمان 
آنتی وایرال، ۲۵٠ هزار کیت تشخیصی و ۲۵ میلیون 

سرنگ تهیه شده است.
شده  مشخص  چهارچوب ها  این  در  داد:  ادامه  گویا 
را در اختیار  آنفلوانزای خود  اگر کشوری ویروس های 
کارخانجات مورد قرارداد بگذارد، از منافع آن بهره مند 

می شود.

مرد خشن بعد از جدایی از همسرش وقتی دید وی 
اصرار دارد سر زندگی اش برگردد در یک اقدام تلخ با 
ضربات چاقو زنش را در خانه به قتل رساند.این مرد پای 

میز محاکمه جرمش را انکار کرد.
به گزارش اقتصادآنالین به نقل از رکنا، عصر ٦ دی سال 
٩۷ پرویز ۳۷ ساله همسر ۳٠ ساله اش به نام میترا را در 
خانه شان در چهاردانگه کشت و با پلیس تماس گرفت.

با جسد خونین  رفتند  این مرد  به خانه  مأموران  وقتی 
میترا روبه رو شدند که با ضربه های متعدد چاقو کشته 

شده بود.
جسد با دستور قضایی به پزشکی قانونی منتقل شد و 

پرویز تحت بازجویی قرار گرفت.

ابتدای زندگی  از همان  : من و همسرم  این مرد گفت 
آمدن دو دخترمان هم  دنیا  به  اختالف داشتیم.  با هم 
اوضاع را بدتر کرد. به همین دلیل تصمیم گرفتیم از هم 
جدا شویم. بعد از طالق گاهی اوقات میترا برای دیدن 
دخترانمان به خانه ما می آمد و اصرار داشت سر زندگی 

اش برگردد.
میترا  بود،  صبح   ٦ ساعت  بار  آخرین  داد:  ادامه  وی 
برای دیدن فرزندانم به خانه ام آمده بود .او فرزندانم را 
دید و دو دخترم به مدرسه رفتند .اما میترا خانه ام را 
ترک نکرد. او شروع به صحبت کرد و گفت، دلش برای 
فرزندانمان تنگ شده و نمی تواند این وضعیت را تحمل 
کند. او از من خواست تا سر زندگی اش برگردد که سر 

همین موضوع با هم درگیر شدیم .
متهم گفت: میترا قباًل هم بارها برایم پیامک ارسال کرده 
بود و اصرار داشت صیغه ام شود که من مخالفت کرده 
بودم. وقتی بار دیگر این موضوع را پیش کشید در اوج 
عصبانیت چاقوی آشپزخانه را برداشتم و چند ضربه به 

او زدم.
به دنبال اعتراف های این مرد و بازسازی صحنه جرم، 
وی در شعبه ۷ دادگاه کیفری یک استان تهران پای میز 

محاکمه ایستاد.
دم  اولیای  پرونده  این  به  رسیدگی  جلسه  ابتدای  در 
قصاص  حکم  پرویز  برای  و  ایستادند  ویژه  جایگاه  در 

خواستند .

انکار  را  ایستاد جرمش  روبه روی قضات  پرویز  وقتی 
کرد و گفت: قبول دارم آن روز با همسر سابقم درگیر 

شدم اما من فقط یک ضربه با چاقو به کتف او زدم .
وی در تشریح ماجرا گفت: وقتی دعوا میان ما باال گرفت 
را  آشپزخانه  چاقوی  و  رفت  آشپزخانه  سمت  به  میترا 
برداشت و به سمت من حمله کرد. او می خواست مرا 
با چاقو بزند که چاقو را از او گرفتم و چاقو ناخواسته به 
را  برخورد کرد. من نمی دانم ضربه های دیگر  او  کتف 
او زده است. من واقعا قصد کشتن میترا  به  چه کسی 

را نداشتم.
شور  وارد  قضات  جلسه،  پایان  در  گزارش،  این  به  بنا 

شدند تا رای صادر کنند.

دختر که از بدرفتاری های همسر صیغه ای اش خسته شده بود با همدستی 
یک پسر جوان نقشه قتل او را کشید و جنایت هولناکی را رقم زد.

به گزارش اقتصادآنالین به نقل از رکنا، متهمان پس از جدا کردن سر قربانی، 
جسد او را در جاده دماوند به آتش کشیدند.

در دادگاه
در جلسه رسیدگی به این پرونده که در شعبه ۱٠ دادگاه کیفری یک استان 
تهران برگزار شد، ابتدا نماینده دادستان کیفرخواست را خواند و گفت: علی 
۳٠ ساله متهم است با همدستی سمیه ۲۷ ساله شوهر صیغه ای سمیه به نام 
حسن را در خانه شان کشته و با همدستی خواهر سمیه به نام سمیرا جسد 
را در جاده دماوند به آتش کشیده اند. اکنون با توجه به مدرک های موجود 
در پرونده برای علی به اتهام قتل ،برای سمیه به اتهام معاونت در قتل و برای 
سمیرا به اتهام مشارکت در مخفی کردن جسد تقاضای اشد مجازات را دارم.

گذشت از قصاص
سپس پدر قربانی در جایگاه ویژه ایستاد و گفت : متهمان با بی رحمی زیاد 
پسرم را کشتند اما من نمی توانم برای آن ها درخواست قصاص کنم. به همین 
دلیل با دریافت دیه اعالم گذشت می کنم اما آن ها را به خدا واگذار می کنم.
شده  آشنا  سمیه  با  بود  مدتی  گفت:  و  ایستاد  ویژه  جایگاه  در  علی  سپس 
بودم .سمیه می گفت، همسر صیغه ای اش مرد بد اخالقی است و مدام او را 
کتک می زند. او با من درددل کرد و از من کمک خواست. به همین دلیل 
تصمیم گرفتیم تا حسن را که سد راه خوشبختی ما بود از میان برداریم و با 

هم ازدواج کنیم.

تشریح جنایت
وی ادامه داد: من تعدادی قرص خواب خریدم و آن ها را به سمیه دادم. طبق 
نقشه سمیه قرص ها را داخل آب میوه ریخت و به شوهر صیغه ای اش داد . 
من وقتی به خانه سمیه و شوهرش رفتم حسن در خواب عمیق بود که چند 
لگد به او زدم و متوجه شدم دیگر تکان نمی خورد .آن جا بود که فهمیدم 
جان سپرده است .می خواستم با تیغ سرش را ببرم اما نشد. به همین دلیل 
با چاقوی آشپزخانه سرش را از بدنش جدا کردم. دو شبانه روز جسد در خانه 
بود و ما نمی دانستیم با آن چه کار کنیم. به همین دلیل سمیه با خواهرش 
تماس گرفت و از او کمک خواست .وقتی سمیرا به آن جا آمد جسد را میان 

موکت پیچیدیم و با تاکسی اینترنتی به جاده دماوند بردیم .
وی در حالی که سرش را پایین انداخته بود، ادامه داد: من در جاده دماوند 
تا راز قتل برمال نشود. من قبول  بنزین خریدم و آن جا جسد را آتش زدم 
دارم اشتباه بزرگی مرتکب شده ام و پشیمانم . حاال می خواهم به پدر مقتول 
بگویم من واقعا قصد کشتن پسرش را نداشتم .قرار بود من و سمیه به او قرص 
بدهیم تا به خواب عمیق برود و ما بتوانیم فرار کنیم. اما حسن متوجه ماجرا 

شد و من ناچار شدم او را بکشم .
پسر جوان گفت: من اگر قصد کشتن حسن را داشتم همراه خودم چاقو می 

بردم .اما من سر او را با چاقوی آشپزخانه از بدنش جدا کردم.
سپس وی به سمت پدر قربانی رفت و بر دستان او بوسه زد و از این که از 

قصاص گذشت کرده از او تشکر کرد 
زندگی تلخ دختر جوان

سپس سمیه که با قرار وثیقه آزاد بود روبه روی قضات ایستاد و گفت: سال ها 
قبل وقتی که خردسال بودم پدر و مادرم فوت کردند و من همراه خواهرم 
زندگی می کردم. من و خواهرم به سختی زندگی مان را می گذراندیم تا این 
که در نوجوانی با حسن آشنا شدم و به عقد موقت او در آمدم. حسن خرج 
از  اما مرد بدخلقی بود و همیشه مرا کتک می زد. من  ام را می داد  زندگی 
بدرفتاری های او خسته شده بودم . به همین دلیل وقتی با علی آشنا شدم 
نقشه کشیدم تا حسن را از میان بردارم. اما واقعاً قصد کشتن حسن را نداشتیم 
. من و علی می خواستیم با هم به کشور دیگری فرار کنیم و در آن جا زندگی 

تازه ای را شروع کنیم .
وی در حالی که اشک می ریخت، گفت: من دوسال و چهار ماه در زندان بودم 
و سختی زیادی کشیدم تا این که توانستم با قرار وثیقه آزاد شوم. حاال هم از 

قضات دادگاه تقاضای بخشش دارم .
سپس سمیرا در جایگاه ویژه ایستاد و گفت : من اصاًل از نقشه خواهرم و پسر 
جوان اطالعی نداشتم. آن ها با من تماس گرفتند و وقتی به آن جا رفتم با 
جسد روبه رو شدم ،شوکه شدم. به همین دلیل مجبور شدم به حرف های 
آن ها گوش کنم .خواهرم همان موقع تاکسی اینترنتی گرفت و ما با کمک 
هم جسد را سوار ماشین کردیم و با هم به جاده دماوند بردیم و علی او را به 
تنهایی آتش زد .من دستی در قتل نداشتم و در حمل جسد ناچار شدم به 

خواهرم کمک کنم. اما چهار ماه در بازداشت بودم.
تا رای  با پایان اظهارات متهمان، قضات وارد شور شدند  بنا به این گزارش، 

صادر کنند.

قتل فجیع در یک ازدواج موقت
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اطفای حریق یک پارکینگ 
در شهرکرمان

مدیرعامل سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهر کرمان از اطفاء 
حریق آتش سوزی دو خودروی داخل پارکینگ یک مجتمع مسکونی 

در شهر کرمان خبر داد.
رضا  جوان   خبرنگاران  باشگاه  های  استان  گروه  خبرنگار  گزارش  به 
میرزایی مدیرعامل سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهر کرمان 
گفت: آتش سوزی در پارکینگ مجتمع مسکونی در خیابان شهید 

همتی فر شهرک ثاراهلل رخ داد.
او افزود: درابتدا دو دستگاه خودرو داخل پارکینگ دچار حریق شده بودندو 
با توجه به بیش از ۱۰ خودرو دیگر که در پارکینگ مجتمع مسکونی 

پارک شده بودند آتش به سرعت در حال پیشروی بود.
این حریق توسط آتش نشانان  از تالش مستمر  بیان کرد: پس  میرزایی 
مسکونی  مجتمع  در  منازل  به  آتش  سرایت  از  همچنین  و  شد  مهار 
جلوگیری به عمل آمد. مدیر عامل سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی 
بر  در  جانی  حادثه خسارت  این  خوشبختانه  کرد:  تصریح  کرمان  شهر 
بررسی  دست  در  کارشناسان  سوی  از  آتش سوزی  علت  و  است  نداشته 

است.

واژگونی خودروی مدیر عامل 
جمعیت هالل احمر استان 

فرمانده پلیس راه کرمان-بم گفت: خودروی حامل مدیر عامل جمعیت 
هالل احمر استان کرمان به همراه معاونین و دیگر همراهیان  واژگون 

شد.
با  گفتگو  در  کرمان-بم  راه  پلیس  فرمانده  سعیدی  مهران  سروان 
خبرنگار گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان از کرمان،گفت: به 
دلیل لغزنده بودن جاده و تخطی از سرعت مطمئنه خودروی مدیر 
عامل جمعیت هالل احمر کرمان در محور ماهان به کرمان واژگون 
شد. او افزود: این حادثه در حین برگشت مدیر عامل جمعیت هالل 

احمر در بازدید از مناطق سیل زده استان به وقوع پیوست.
سعیدی تصریح کرد: در این حادثه مدیر عامل جمعیت هالل احمر به 
همراه معاون امداد و نجات و سایر همراهان جراحات سطحی برداشته 

و آسیب جدی  نداشته ایم.
فرمانده پلیس راه کرمان -بم افزود: رانندگان باید در محور های استان 
با توجه به بارش برف و یخ زدگی رعایت احتیاط را داشته باشند و با 

سرعت مطمئنه رانندگی کنند.

تیم نظم آوران سیرجان در هفته یازدهم رقابت های 
حریفش  سد  از  کشور  بسکتبال  اول  دسته  لیگ 

پتروشیمی بندر امام گذشت.
به گزارش خبرنگار گروه استان های باشگاه خبرنگاران 
اول  دسته  لیگ  مسابقات  یازدهم  هفته  در  جوان  
در  آوران سیرجان  نظم  تیم  مردان کشور  بسکتبال 

خانه مقابل پتروشیمی بندر امام به میدان رفت.
این دیدار، سیرجانی ها موفق شدند، میزبانشان  در 
از  با نتیجه ۷۲ به ۶۰  امام را  تیم پتروشیمی بندر 

پیش رو بردارند.
 قبل از شروع مسابقه، طی مراسمی، یاد و خاطره 
شهید سرافراز سردار سپهبد حاج قاسم سلیمانی و 
درگذشت جمعی از هموطنان در حوادث اخیر گرامی 

داشته شد.
بازی   ۲ با  حاضر  حال  در  سیرجان  آوران  نظم  تیم 
امتیاز در رده سوم جدول  افتاده و کسب ۱۴  عقب 
لیگ دسته اول بسکتبال کشور )گروه جنوب( قرار 

دارد.

پیروزی بسکتبالیست های سیرجانی در هفته یازدهم لیگ یک
خبر

گفت:   ایران  فوتبال  لیگ  سازمان  مشاور 
سهمیه صعود تیم ها از لیگ یک به لیگ برتر 

باید به دو نیم سهمیه افزایش پیدا کند.
 مشاور سازمان لیگ فوتبال ایران گفت:  سهمیه 
صعود تیم ها از لیگ یک به لیگ برتر باید به 

دو نیم سهمیه افزایش پیدا کند.
به گزارش روابط عمومی باشگاه مس؛ غالمرضا 
بهروان در گفت وگو با برنامه فوتبال یک شبکه 
لیگ  از  تیم ها  صعود  سهمیه  مورد  در  ورزش 

افزایش سهمیه  برتر گفت: قطعا  یک به لیگ 
صعود از دو تیم به دو نیم تیم می تواند برای 
لیگ یک بسیار مفید باشد و از هیأت رئیسه 
این  به  می خواهم  لیگ  سازمان  و  فدراسیون 
لیگ  زیرا  کند،  ورود  جدی  طور  به  مسأله 
بسیاری  و  است  برتر  لیگ  پایه  و  اساس  یک 
از تیم های لیگ یک نیز به تیم های رده پایه 

توجه دارند.
سهمیه  افزایش  امکان  اگر  داد:  ادامه  بهروان 

وجود  برتر  لیگ  به  لیگ یک  از  تیم ها  صعود 
زمانی  پروسه  یک  در  است  بهتر  پس  ندارد، 
 ۱۶ به  تیم   ۱8 جای  به  یک  لیگ  رقابت های 
تیم کاهش پیدا کند. در گذشته زمانی که من 
مسئولیت داشتم، می خواستیم سهمیه را دو و 
نیم تیم کنیم اما برخی از دوستان در سازمان 

هیأت رئیسه لیگ مخالفت کردند.
صعود  سهمیه  نیم  افزایش  کرد:  تأکید  وی 
تمامی  که  می شود  باعث  لیگ  رقابت های  به 

تیم ها از بی انگیزگی خارج شوند و رقابت ها را 
تا هفته های پایانی به طور جدی دنبال کنند.

اینکه ظاهرا برخی از دوستان  بهروان در مورد 
مخالف  دارند  سهمیه  رئیسه  هیأت  در  که 
لیگ  و  یک  لیگ  تیم های  سهمیه  افزایش 
برتر هستند، گفت: افرادی که در هیأت رئیسه 
به  قطعا  هستند  لیگ  سازمان  و  فدراسیون 
لیگ یک  و  فوتبال فکر می کنند  منافع ملی 

برای آنها اهمیت فراوانی دارد.

روابط عمومی  و  اطالع رسانی  کمیته  رئیس 
هیات فوتبال استان کرمان از برگزاری دو کالس 
استان خبر  این  بانوان  توجیهی دروازه بانی ویژه 

داد.
خبرنگار  با  گو  و  گفت  در  امیرخسروی  عرفان 
از  جوان  خبرنگاران  باشگاه  های  استان  گروه 
کرمان، گفت: دو کالس توجیهی دروازه بانی ویژه 
بانوان با تدریس مهدیه موالیی مربی دروازه بانان 

تیم ملی ایران در استان کرمان برگزار شد.
توجیهی  کالس  نخستین  اینکه  اعالم  با  او 
دروازه بانان ویژه بانوان شهر کرمان با شرکت ۲۳ 
افزود: کالس  برگزار شد،  فوتسال  بخش  در  نفر 
دوم نیز با حضور ۱۵ شرکت کننده در رشته ی 
جیرفت  شهر  پزشکی  علوم  سالن  در  فوتبال  

انجام شد.
امیرخسروی تصریح کرد: این کالس ها طی یک 

روز و در دو بخش تئوری و عملی به انجام رسید.
فوتبال  هیات  رئیس  ویژه  نگاِه  و  تأکید  به  او 
تصریح  و  اشاره  بانوان  فوتبال  به  کرمان  استان 
کرد: قرایی، رئیس هیئت فوتبال استان کرمان، 
استان  فوتبال  متولی  عنوان  به  که  مدتی  طی 
فعالیت می کند، نگاه عادالنه ای به فوتبال آقایان 
بانوان  برای  در جا هایی  و حتی  داشته   بانوان  و 

مزیت های بیشتری هم در نظر گرفته اند.

 امیرخسروی بیان کرد: برگزاری این کالس ها نیز 
در راستای همین نگاه برگزار شد، به طوری که 
استان حتی از حوزه "مربیگری دروازه بانی برای 

بانوان" نیز غافل نشده است.
هیات  بانوان  رئیس  نایب  جعفری  مرضیه  از  او 
هیات  رئیس  جاللی  علی  و  استان  فوتبال 
تالش  واسطه ی  به  جیرفت  شهرستان  فوتبال 

برای برگزاری این دوره ها قدردانی کرد.

اذعان مقامات سازمان لیگ به کم بودن سهمیه صعود لیگ یک

برگزاری دوکالس توجیهی دروازه بانی بانوان در کرمان
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وضعیت استان سیستان و بلوچستان و روستاهای اطراف زاهدان 
این روزها نابسامان است و سیل به خانه های مردم ورود کرده است 
برده  پناه  باالی درختان نخل  به  از ترس مرگ  افراد  از  و بسیاری 

اند. از سویی دیگر امکان امداد رسانی به این مناطق بسیار سخت 
شده است و بسیاری از روستاها کال در آب محاصره هستند و امکان 
مددرسانی سخت است. تنها یک عزم ملی و متمرکز می تواند این 
اوضاع را اندکی سامان دهد که البته دولت هم طبق روال ُکند خود 
این  اما نکته ی مسلم  باشد.  انجام برخی کارها می  یقینا در حال 
است که اگر افکار مردمی از این واقعه دور شود امکان مرگ بسیاری 

از هموطنانمان وجود دارد.
در  دیده  حادثه  مردم  عزادار  و  داغدار  همه  که  روزهایی  این  در 
نیست  بد  هستند،  کرمان  تشییع  مراسم  در  جانباخته  و  هواپیما 

گوشه ای از این توجه مهرآمیز به سمت این عزیزان محروم متمرکز 
در  بحرانی  وضعیت  از  خبر  منطقه  بومی  خبرنگاران  برخی  شود. 
بسیاری از روستاها می دهند و گویا چند صد نفر در محاصره آب 
انتظار کمک هستند.  در  بلند  نه چندان  بلندی های  بر  و  هستند 
بلندی هایی که شاید به زودی آب آنها را نیز پوشش دهد و شاهد 
مرگ چند هموطن دیگر باشیم. چه بهتر  قبل از اینکه قرار باشد 
چند روز دیگر برای قربانیان احتمالی شمع عزاداری روشن کنیم، 
همین امروز اقدام به عمل کنیم و مددرسانی مردمی را آغاز کنیم. 
بسیاری از موسسات خیریه چند روز است که شماره حساب هایی 

را معرفی کرده اند و می توان براساس سابقه و میزان اعتماد به 
را  این موسسات که هم مردمی و هم دولتی هستند کمک هایی 
ارسال کرد تا بلکه اوضاع بدتراز این که هست نشود. باید بدانیم که 
هموطن همواره هموطن است، چه در حال سفر به اوکراین و چه 
در حال زندگی در محروم ترین نقطه کشور. به امید فردایی که در 
آن شور و شعور اجتماعی مددرسان یکدیگر باشند و از سویی دولت 
محرومیت  به  نیاز  کشور  این  از  هایی  بخش  که  باشد  متوجه  نیز 
زدایی دارد و نباید دست روی دست گذاشت تا حادثه ها محروم 

زدایی کنند. 

روایت »کرمان امروز« از وضعیت سیل و آبگرفتگی در استان کرمان و سیستان و بلوچستان و خطرات احتمالی و نیاز به توجه ویژه مردمی و دولتی به اوضاع مردم این مناطق؛

تا شمع عزاداری نشده اند کمک کنیم

به قلم 
محمد فتح نجات

سرویس اجتماعی- تاریخی کرمان امروز

از خواب بیدار شدیم و چیزی را دیدیم و شنیدیم که در 
اما  بودیم،  شنیده  موردش  در  بار ها  حادثه  از  پس  روز های 
هواپیمای  کنیم:  باورش  نداشتیم  دوست  و  نمی خواستیم 

مسافربری اوکراینی در اثر خطای انسانی ساقط شده بود.  
دستکم  و  نبوده  بی سابقه  تاریخ  در  اتفاقاتی  چنین  وقوع 
شدن  ساقط  از  متعددی  موارد  شاهد  اخیر  سال های  در 
شلیک  و  انسانی  خطای  دلیل  به  مسافربری  هواپیما های 
اشتباهی سیستم های پدافندی یا دیگر انواع سال ح های زمین 

به هوا و یا حتی بمب گذاری بوده ایم.
آمریکایی  ناو  شلیک  موارد  این  دردناکترین  و  آشناترین 
وینسنس در سال ۱۹۸۸ به هواپیمای مسافربری ایرانی بود 
که در آن ۲۹۰ ایرانی جانشان را از دست دادند. تازه ترین مورد 
این گونه حوادث نیز مربوط به سال ۲۰۱۷ و یک هواپیمای 
مسافربری خطوط هوایی مالزی با ۲۹۸ خدمه و مسافر بود که 
در آسمان اوکراین و به اشتباه توسط نیرو های مورد حمایت 
روسیه ساقط شد و البته هیچگاه روسیه و نیرو های طرفدار 
آن در شرق اوکراین مسئولیت آن را نپذیرفتند. مورد شناخته 
شده، اما قدیمی دیگر مربوط به یک هواپیمای خطوط هوایی 
پدافند  سیستم  توسط  که  بود   ۱۹۸۳ سال  در  جنوبی  کره 
هوایی اتحاد جماهیر شوروی مورد اصابت قرار گرفته، به مرگ 
۲۶۹ نفر مسافر آن انجامید و یکی از اولین موارد ساقط شدن 

هواپیما های مسافربری به دلیل خطای انسانی بود.
بدین بهانه در ادامه این مطلب قصد داریم شما را با بدترین و 
فاجعه بارترین حوادثی که در اثر خطای انسانی در طول تاریخ 

مدرن رخ داده آشنا کنیم.
۱. نابودی دریاچه آرال

 دریاچه آرال یک حوزه آبریز محصور و یکی از بزرگ ترین 
دریاچه های جهان بود. این دریاچه از شمال به قزاقستان و از 
جنوب به مرز ازبکستان متصل بود. حوزه آبریز این دریاچه، 
قرقیزستان  تاجیکستان،  ترکمنستان،  ازبکستان،  کشور های 
مربع  کیلومتر  زمانی ۶۸.۰۰۰  دریاچه  این  بود.  قزاقستان  و 
مساحت داشت، اما از دهه ۱۹۶۰ مساحت آن به دلیل پروژه ها 
کاهش  به  رو  شوروی  جماهیر  اتحاد  آبیاری  سیاست های  و 

گذاشت.
به ۴ دریاچه کوچکتر تقسیم  این دریاچه  در سال ۲۰۰۷ 
که  می دهد  نشان   ۲۰۱۴ سال  ماهواره ای  تصاویر  اما  شده، 
بخش شرقی دریاچه آرال به طور کلی خالی از آب است که 
اکنون از آن با نام بیابان آرالکوم یاد می شود. بان کی مون، دبیر 
کل سابق سازمان ملل از این فاجعه به عنوان یکی از بدترین 

فجایع زیست محیطی سیاره زمین یاده کرده است.
اکوسیستم های داخل و اطراف دریاچه از بین رفته، مردمی 
که روزگارشان را با ماهیگیری می گذراندند اکنون بیکار شده 
و از امواج خروشان دریاچه تنها مواد شیمیایی سمی به جای 
مانده که یادگار آزمایشات تسلیحاتی و استفاده بیش از حد از 
کود های شیمیایی هستند. نرخ مرگ و میر کودکان در منطقه 

افزایش یافته و بیماری سل به شدت شیوع یافته است. اگر چه 
تالش های محدودی برای احیای این دریاچه صورت گرفته، اما 
در بخش جنوبی دریاچه، دولت ازبکستان سعی دارد از بستر 

خشک شده آن برای اکتشاف و استخراج نفت استفاده کند.
۲. فاجعه چرنوبیل

 در میان فجایع اتمی جهان فاجعه چرنوبیل شناخته شده ترین 
و مرگ بارترین آن هاست. از لحاظ بزرگی، این فاجعه بعد از 
فاجعه فوکوشیما قرار می گیرد، اما در ماجرای چرنوبیل مقادیر 
بسیار بیشتر از مواد رادیواکتیو وارد هوا شده و به بخش های 
غربی اتحاد جماهیر شوروی و اروپا نفوذ کرد. نیروگاه اتمی 
چرنوبیل در نزدیکی شهر پریپرت در اوکراین و تحت مدیریت 

مستقیم مقامات رسمی اتحاد جماهیر شوروی قرار داشت.
در ۲۶ آوریل ۱۹۸۶، در جریان یک تست سیستمی، راکتور 
شماره ۴ این نیروگاه شاهد افزایش غیرطبیعی انرژی بود که با 
انفجار هسته آن همراه شد. بدین ترتیب مواد رادیواکتیو وارد 
هوا شده و به سرعت به نقاط دیگر منتقل گردید. در نتیجه 
۳۱ نفر از مردم شهر کشته شده و شهر پریپرت بعد از تاخیری 
از سوء مدیریت تخلیه شد. بررسی ماجرا و تحقیقات  ناشی 
صورت گرفته نشان داد که عامل و خطای انسانی نقش اصلی 
را در این فاجعه داشته است و پیش از شروع تست ها، یکی از 
کارکنان نیروگاه مکانیزم های خاموش کردن اتوماتیک سیستم 

را غیرفعال کرده بود.
در ادامه نگرانی هایی در مورد عدم توجه مقامات شوروی به 
روزآمدسازی نیروگاه ها و رآکتور ها نیز مطرح شد. اکنون این 
مواد  تا  گرفته  قرار  غول پیکر  احاطه یک مخروط  در  رآکتور 
رادیواکتیو بیشتری به هوا وارد نشود و تنها تعداد معدودی از 

محققان و دانشمندان به این منطقه دسترسی دارند و کار های 
انجام  را  آلودگی زدایی  البته  و  نگهداری  و  تعمیر  تحقیقاتی، 

می دهند.
۳. انفجار در شاتل چلنجر

 وارد شدن مجدد به جو زمین تنها بخش ترسناک از سفر به 
فضا نیست. در ۲۸ ژانویه ۱۹۸۶، شاتل فضایی چلنجر در هوا 
و بر فراز کیپ کاناورال در فلوریدا منفجر شد. باز شدن قطعات 
شاتل زمانی شروع شد که یک واشر اورینگی مربوط به بوستر 
راکت جامد در هنگام پرتاب دچار نقص عملکرد شد. وقتی که 
این واشر پاره شد، گاز داغ از آن نشت کرده و به تانکر سوخت 
خارجی آسیب وارد کرد که انفجاری را در پی داشت. میلیون ها 
نفر از مردم آمریکا در روی زمین و از طریق تلویزیون شاهد 
بلند شدن چلنجر و در ادامه انفجار آن و پخش شدن قطعاتش 

در اقیانوس بودند.
۷ فضانوردی که در داخل سفینه بودند کشته شدند. به دنبال 
این حادثه، رونالد ریگان، رییس جمهوری وقت ایاالت متحده، 
به  کمیته ای را مسئول رسیدگی به ماجرا کرد. تیم تحقیق 
پرتاب  برای  شده  گرفته  نظر  در  روز  که  رسید  نتیجه  این 
باعث  پایین  بسیار  دمای  و  بوده  سرد  بسیار  چلنجر  سفینه 
نقص عملکرد واشر اورینگی شده است. عالوه بر این، آن  ها به 
این نتیجه رسیدند که کمپانی تولید کننده بوستر های راکت 
اخطار ها در مورد احتمال نقص عملکرد آن ها را نادیده گرفته 
است. مدیران ناسا نیز به این بی اعتنایی ادامه داده و به مدت 

۱۷ سال این نقص ها را نادیده گرفتند.
۴. فاجعه فرودگاه تنریف

تاکنون  تاریخ هوانوردی  فاجعه  بدترین   در مارس ۱۹۷۷، 

نه در هوا  داد در شرایطی که حادثه  اسپانیا رخ  تنریف،  در 
بلکه روی باند فرودگاه رخ داد. به دلیل ترکیب شدن عوامل 
مختلفی مانند کاهش دید به دلیل مه و ارتباط نامناسب بین 
بخش کنترل هوایی و خلبانان دو هواپیمایی که روی زمین 
قرار داشتند، بیش از ۵۸۳ نفر از سرنشینان هر دو هواپیما 

جانشان را از دست دادند.
برخورد دو هواپیما زمانی رخ داد که یکی از هواپیما ها به 
بلند  برای  بودن شرایط  پیام مساعد  که  فکر می کرد  اشتباه 
شدن از روی باند را دریافت کرده در حالی که یک هواپیمای 
دیگر هنوز روی باند پرواز و در مسیر آن قرار داشت. خلبان و 
کمک خلبان پرواز KLM خیلی دیر متوجه این اشتباه شدند 

و در میان مه با هواپیمای PanAm برخورد کرد.
۵. نشت نفت به دریا در ماجرای سکوی نفتی دیپ واتر 

هرایزن
 در ۲۰ آوریل ۲۰۱۰، در حال حفاری اکتشافی عمیق در 
چاهی نفتی در خلیج مکزیک، سکوی نفتی دیپ واتر هرایزن 
آتش سوزی  و  انفجار  دچار   )Deepwater Horizon(
شد. در جریان این حادثه، ۱۱ نفر از ۱۲۶ خدمه سکو کشته 
شدند در حالی که ۱۷ نفر دیگر نیز به شدت دچار جراحت و 
سوختگی شده بودند. این سکوی نفتی بعد از دو روز سوختن 
آغاز  دریا  به  نفت  نشت  و  شد  غرق  آوریل   ۲۲ در  سرانجام 
گردید. در طی ۸۷ روز، از دریچه صدمه دیده چاه نفتی بین 

۱۳۴ تا ۲۰۸ میلیون گالن نفت خام وارد خلیج مکزیک شد.
انجام  این حادثه  از  که ۵ سال پس  برآورد هایی  اساس  بر 
شده، بیش از ۸۰۰.۰۰۰ پرنده، ۶۵.۰۰۰ الکپشت و ۱۲ درصد 
از جمعیت پلیکان های قهوه ای منطقه جانشان را در نتیجه این 

فاجعه از دست داده و آمار مرگ و میر دلفین ها ۴ برابر بیشتر 
از مرگ و میر آن ها در بدترین مورد قبل از آن شد. بیش از ۱۰ 
درصد از نفت نشت کرده از سکوی نفتی دیپ واتر هرایزن نیز 
در بستر دریا جا خوش کرده که برای دهه ها اکوسیستم های 
کف این منطقه را تحت تاثیر قرار خواهد داد. بعد ها مشخص 
شد که این حادثه ناشی از خطای انسانی در غیرفعال کردن 
مکانیزم های ایمنی متعدد بوده که حتی پرسنل روی سکو نیز 
از خرابی آن ها بی اطالع بوده و سال ها به همین شکل به حال 

خود رها شده بودند.
۶. نشت گاز سیانید در هند

 در ۲ دسامبر ۱۹۸۴، انفجاری در یک مرکز تولید حشره کش 
به نام Union Carbide در بهوپال، هند رخ داد. این انفجار 
باعث نشت بیش از ۴۵ تن گاز متیل ایزوسیانات و رسیدن به 
شهر های مجاور شد که در نهایت مرگ سریع و فوری ۳.۰۰۰ 
نفر را در پی داشت. در ادامه آمار کشته ها بین ۱۵.۰۰۰ تا 
۲۰.۰۰۰ نفر تخمین زده شد هر چند سازمان های غیررسمی 
ادعا کردند که نزدیک به ۵۰۰.۰۰۰ نفر در معرض استنشاق و 
اثرات این گاز سمی قرار گرفته اند. بعد از این حادثه، نشت گاز 
به خوبی مدیریت نشده و بیش از ۳۰۰ تن زباله در این محل 

به حال خود رها شد که تا سال ۲۰۱۶ همچنان باقی بودند.
این زباله های سمی باعث آلوده شدن آب منطقه شده و باعث 
بیماری های مزمن و نارسایی های جسمی در نوزادان شد. در 
سال ۲۰۰۴ دولت هند مجبور شد آب سالم در اختیار مردم 
سال  در  و  شده  آلوده  زیرزمینی  آب  زیرا  دهد،  قرار  منطقه 
۲۰۱۰ نیز ۷ نفر از پرسنل سابق مرکز تولید حشره کش به 

دلیل سهل انگاری در رابطه با ماجرا گناهکار شناخته شدند.
۷. فرو ریختن ساختمان در بنگالدش

 مرگ بارترین سانحه مربوط به کارخانه های نساجی در تاریخ 
و مرگ بارترین ویرانی ساختمانی تاریخ در ۲۴ آوریل ۲۰۱۳ 
در رانا پالزا در بنگالدش رخ داد، زمانی که یک ساختمان ۸ 
طبقه در داکا، پایتخت کشور، به ناگاه ویران شد. این ساختمان 
اداره  و  بانک  و  بزرگ  نساجی  کارگاه  چندین  فعالیت  محل 
بود. در روز ۲۳ آوریل، به دلیل ترک هایی که در پایه سازه 
دیده شد، کل ساختمان تخلیه گردید. کارگران روز بعد تهدید 
شدند که در صورت بازنگشتن به سر کارشان، حقوق روزانه 

خود را دریافت نخواهند کرد.
در حالی که جریان برق ساختمان قطع شده بود، ژنراتور برق 
شروع به کار کرده و کارگران به سر کارهایشان در زمینه تولید 
البسه برای برند های معتبر خارجی بازگشتند. ساختمان در 
ساعت ۸:۵۷ دقیقه صبح و تنها دقایقی پس از شروع کار روزانه 
فرو ریخت. به سرعت عملیات برای بیرون کشیدن زندگان و 
مردگان آغاز شده که ۳ هفته به طول انجامید و در نهایت 

۱.۱۲۹ جسد از زیر آوار بیرون کشیده شدند.
از این ماجرا، حوادث مشابه  در طول سال های قبل و بعد 
این  ریختن  فرو  اما  بود،  داده  رخ  بنگالدش  در  متعددی 
ساختمان بود که مسائلی مانند کار اجباری و شرایط نامناسب 
در محیط کار را برجسته کرد. مالک ساختمان دستگیر شده 
و علیرغم ارائه وثیقه، به دلیل اتهامات دیگر هنوز در زندان به 

سر می برد.

نگاهی به بدترین و فاجعه بارترین حوادثی که به دلیل خطای انسانی رخ دادند
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