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چرا مالچ پاشی متوقف شده است؟

هشت صفحه
هزار تومان هم  روزان

با سرمایه گذاری ۲ هزار میلیارد تومان
 راه اندازی خواهد شد؛

مجتمع فرآوری و تولید

 شمش سرب و روی کوهبنان

گزارش »کرمان امروز« از چرایی متوقف شدن طرح مالچ پاشی در شرق استان
 به رغم آسیب پذیری این مناطق در برابر طوفان شن و ریزگرد؛
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مشکالت و معضالت ناشی از طوفان شن و ریز گرد در نواحی شرقی 
کند و مشخص  استان هر ساله جان مردم این مناطق را تهدید می 
نیست که نهادهای مسئول در این زمینه چرا موفق عمل نمی کنند؛ 
به گفته فرماندار ریگان؛ مالچ پاشی که دو سال قبل در این شهرستان 
آغاز شده بود به مدت یک سال است که تعطیل شده !  و این اتفاق 
قابل تامل است و مسئوالن باید در این باره پاسخ گو باشند که چرا با 
وجود تهدیدهای مذکور بازهم شاهد کوتاهی و کاهلی هستیم و....

متن کامل درصفحه سوم
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میدونى محبوبترین نشریه کرمانى کدومه؟!

دوم

رگا    ربند جهانی 
                               افتخار اریانی           

                                                                 حما یت   ره کرمانی 
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اخبار استان

اداره کل نوسازی مدارس استان کرمان در اجرای آیین نامه اجرایی بند ج ماده 12 قانون برگزاری 
مناقصات در نظر دارد معادل 44 میلیارد ریال قیر 70 - 60 به شرح ذیل را با روش مناقصه عمومی از 
شرکت های تولید کننده قیر خریداری نماید. لذا از متقاضیان دعوت می شود از تاریخ چاپ فراخوان 

نوبت اول به مدت 3 روز به سامانه ستاد ایران مراجعه نمایید. 759851 

روابط عمومی 

 مبلغ تضمین شرکت در فرآیند محل تامین اعتبار
 ارجاع کار - ریال

 نام کاال اعتبار موجود میلیون ریال

1801015015 2/200/000/000 44/000 قیر 70- 60

فراخوان نوبت اول - شماره 1- 98/ ق

با بیان اینکه منابع مالی داوطلبان  رییس کل دادگستری استان کرمان 
انتخابات  به  کثیف  های  پول  ورود  از  باید  کرد:  اظهار  شود،  رصد  باید 
جلوگیری شود و نهادهای نظارتی و اطالعاتی وضعیت را رصد می کنند 
که از ورود پول های نامشروع به انتخابات جلوگیری شود و مسئله مهم 
این است که نباید از امکانات عمومی به نفع یا ضرر نامزدهای انتخابات 

استفاده شود که جرم است.
تخلفات  و  جرائم  از  پیشگیری  اندیشی  هم  نشست  در  موحد«  »یداهلل 
رسانه  کرد:  اظهار  کرمان  دادگستری  در  ها  رسانه  حوزه  در  انتخاباتی 
در  بود  الزم  که  هستند  انتخابات  در  تاثیرگذار  ساختارهای  از  یکی  ها 
چارچوب فعالیت های ستاد پیشگیری از جرائم و فعالیت های انتخاباتی 

این نشست هم اندیشی برگزار شود.
اجتماعی  و  سیاسی  شرعی،  وظیفه  یک  انتخابات  در  افزود: شرکت  وی 
مختلفی  ابعاد  رسانه  اصحاب  برای  وظیفه  این  به  عمل  و  است  همگانی 
اقشار  انتخاباتی در بین  ایجاد شور، شعور و نشاط  دارد که یک بعد آن 

مختلف مردم است.
موحد تصریح کرد: همه اذعان دارند حضور همگانی و گسترده مردم در 
انتخابات جزء از طریق مشارکت مسووالنه و با نشاط رسانه های جمعی 
امکانپذیر نیست و مسووالن و داوطلبان بدون کمک رسانه ها نمی توانند 

زمینه بسیج عمومی برای مشارکت مردم در انتخابات را فراهم کنند.
رییس کل دادگستری استان کرمان با اشاره به بُعد دیگر وظیفه رسانه ها 
در انتخابات بیان کرد: همه می دانیم دشمنان ملت ایران به ویژه در این 

مقطع تاریخی حداکثر توان و رسانه خود را به کار گرفته اند که با انتشار 
های سیاسی،  بداخالقی  و  تخریب  و ساختگی،  اطالعات جعلی  و  اخبار 
افکار عمومی مردم را به اغتشاش بکشانند و موجبات سردرگمی مردم در 
فضای انتخابات را فراهم کرده و از این طریق اعتماد عمومی را به نظام 

سیاسی و اقتدار نظام کاهش بدهند.
وی افزود: در مقابل این توطئه ها رسانه های داخلی باید برکات و نتایج 
تا  کنند  ترسیم  به وضوح  را  انتخابات 40 سال گذشته  در  مردم  حضور 
مردم بدانند شرکت در انتخابات تاثیر عمده ای در سرنوشت خودشان و 

کشور داشته و خواهد داشت.
موحد اظهار کرد: رسانه ها باید به این مسئله توجه کنند که محور فعالیت 
به  مداری  قانون  با  و  داده  قرار  قانون  را  انتخابات  عرصه  در  خود  های 

سالمت انتخابات و پیشگیری از تخلفات و جرائم انتخاباتی کمک کنند.
وی تصریح کرد: رسانه ها باید با آگاهی بخشی و اطالع رسانی به موقع 
انتخابات مجلس شورای اسالمی در سطح  نبایدهای عرصه  باید ها و  از 

عمومی از جرائم انتخاباتی پیشگیری کنند.
این مقام قضائی اظهار کرد: رسانه ها براساس بیانات امام)ره( و مقام معظم 
رهبری شاخص های یک انتخاب مناسب و نماینده کارآمد را برای مردم 
روشن سازند تا مردم با بصیرت کامل، اصلح را از میان داوطلبان برگزینند 
و از این طریق مجلسی حافظ انقالب اسالمی، پاسدار خون شهداء و منافع 
ملت شکل بگیرد. وی افزود: رسانه ها باید آیینه تمام نمای مطالبات مردم 
باشند و خواسته های عمومی در عرصه های مختلف از جمله انتخابات را 

آشکارا و بدون واهمه انعکاس بدهند.
موحد گفت: رسانه ها باید توجه داشته باشند که رسانه ای مورد وثوق 
و مرجع مردم است که در انعکاس اخبار و اطالعات صداقت و درستی را 
مبنای کار خود قرار می دهد و از افراط و تفریط پرهیز می کند و رسانه 

های اخالق محور یک سرمایه ارزشمند بری مردم محسوب می شوند.
رسانه  اصحاب  به  ادامه خطاب  در  کرمان  استان  دادگستری  رییس کل 
توصیه کرد: احترام به قوانین و مقررات انتخاباتی، اهتمام به آموزش، رشد 
و آگاهی عمومی در زمینه انتخابات، ترویج فرهنگ، اصول و ارزش های 

انتخابات و ... باید مورد توجه رسانه ها باشد.
های  دوره  مانند  رسانه  اصحاب  است  انتظار  اینکه  بر  تاکید  با  موحد 
نشاط  و  امیدوارکننده  بخش،  ادبیات صادقانه، وحدت  انتخاباتی گذشته 
آور در عرصه انتخابات را جزو اصول کاری خود در این مقطع تاریخی قرار 

تبلیغات همه  برای  دهند اظهار کرد: فراهم کردن زمینه بدون تبعیض 
نامزدها و جریان های انتخاباتی در حدی که قانون اجازه می دهد مسئله 

مهمی است که باید از سوی اصحاب رسانه مورد توجه قرار بگیرد.
وی با تاکید بر احترام به ارزش ها و دستاوردهای انقالب و نظام اسالمی 
و پرهیز از انتشار مطالب موهن درباره افراد حقیقی و حقوقی، پرهیز از 
باید دقت کنند که در  افکار عمومی، تصریح کرد: اصحاب رسانه  فریب 
دام داوطلبانی که فقط با تخریب رقیب و دادن وعده های غیرقابل اجرا و 
واهی می خواهند آراء عمومی را جلب کنند، گرفتار نشوند که کمک به 

این داوطلبان جفا در حق ملت، نظام و آرمان شهداست.
رییس کل دادگستری استان کرمان با تاکید بر پرهیز از تشدید یا تقویت 
گروهی  صنفی،  مذهبی،  تعصبات  تحریک  و  ای  قبیله  قومی،  اختالفات 
یا محلی در ایام انتخابات گفت: رسانه ها باید به این مساله توجه ویژه 

داشته باشند.
وی افزود: بیگانگان تالش می کنند مردم را نا امید و ذهن آنها و فضا را 
مشوش کنند که رسانه ها باید مردم را امیدوار و به مشارکت در انتخابات 

تشویق کنند تا برگ زرین دیگری به تاریخ نظام اسالمی اضافه کنند.
و  دریافت  رسمی  منابع  از  فقط  را  اخبار  ها  رسانه  اینکه  بیان  با  موحد 
منتشر کنند، گفت: اصحاب رسانه اینقدر درک صحیحی از واقعیت های 
جامعه دارند که به موقع و درست به وظیفه دینی، ملی و اجتماعی خود 

عمل می کنند.
عالی ترین مقام قضایی استان کرمان تصریح کرد: روز سکوت و ممنوعیت 
تبلیغات 24 ساعت قبل از آغاز انتخابات است که باید جدی گرفته شود.

با تاکید بر حفظ حرمت اشخاص،  رییس کل دادگستری استان کرمان 
باید  افزود:  انتخابات  ایام  در  آنها  بستگان  و  داوطلبان  کرامت  و  حیثیت 
حرمت و حیثیت این افراد مصون بماند و آنچه باید مورد نقد و ارزیابی 
قرار بگیرد عملکرد و توانمندی و نقاط ضعف و قوت عملکردی نامزدهای 

انتخابات است که باید منصفانه مورد بحث و گفت و گو قرار بگیرد.
وی با بیان اینکه منابع مالی داوطلبان باید رصد شود، اظهار کرد: 
باید از ورود پول های کثیف به انتخابات جلوگیری شود و نهادهای 
نظارتی و اطالعاتی وضعیت را رصد می کنند که از ورود پول های 
که  است  این  مهم  مسئله  و  شود  جلوگیری  انتخابات  به  نامشروع 
نباید از امکانات عمومی به نفع یا ضرر نامزدهای انتخایات استفاده 

شود که جرم است.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان کرمان گفت: 
به رغم تعدد و تکثر رسانه ها در استان کرمان)بیش 
به دادگاه مطبوعات  از ۳00 رسانه(، پرونده هایی که 
ارجاع و رسیدگی می شود، نسبت بسیار اندکی با حجم 
تیزهوشی  درایت،  از  حاکی  و  دارد  رسانه  زیاد  تعداد 
و  ضوابط  به  نسبت  رسانه  اصحاب  مند  قانون  نگاه  و 

هم  نشست  در  علیزاده«  »محمدرضا  است.  مقررات 
در  انتخاباتی  تخلفات  و  جرائم  از  پیشگیری  اندیشی 
حوزه رسانه ها در دادگستری کرمان با اشاره به اینکه 
اظهار کرد:  رسانه ها رکن چهارم دموکراسی هستند، 
انتخابات یکی از عرصه هایی است که رسانه ها در آن 

اثرگذاری ویژه ای دارند.

وی افزود: مطبوعات و رسانه های استان کرمان همیشه 
در صحنه های مختلف حضور داشته و به وظیفه خود 

به نحو احسن عمل کرده اند.
بیان  کرمان  استان  اسالمی  ارشاد  و  فرهنگ  مدیرکل 
انتخابات  ایام  در  حتی  گذشته  های  دوره  در  کرد: 

حداقل مشکالت رسانه ها را در استان داشته ایم.

»دادخدا ساالری« دادستان کرمان نیز در این نشست 
اظهار کرد: عدم ارتکاب جرم توسط رسانه های استان 
کرمان امنیت روانی برای مردم ایجاد کرده و مطبوعات 
با  خوبی  همکاری  و  هستند  نجیب  کرمان  استان 
دستگاه قضائی داشته و در راستای عدم ارتکاب جرم و 

بزه حرکت کرده اند.

رییس کل دادگستری استان کرمان:

باید از ورود پول های کثیف به انتخابات جلوگیری شود  

مدیرکل ارشاد اسالمی استان :

اصحاب رسانه استان کرمان نسبت به ضوابط و مقررات نگاهی قانون مند دارند

خبر
توزیع 11 میلیون پاکت شیر

 در مدارس کرمان 
 

معاون توسعه مدیریت و پشتیبانی اداره کل آموزش و پرورش استان کرمان 
گفت: 11 میلیون پاکت شیر با اعتباری افزون بر 175 میلیارد ریال طی سال 

تحصیلی جاری در مدارس این استان توزیع می شود.
استانی شیر مدارس  قوام رضامیرحسینی در کمیته  ایرنا، سید  به گزارش 
استان کرمان با حضور مدیرکل آموزش و پرورش استان کرمان با بیان اینکه 
دفتر  از سوی  ابالغی  با مصوبه  استان محروم کشور  توزیع شیر در هشت 
توزیع  افزود:  می شود  انجام  پرورش  و  آموزش  وزارت  به  ریاست جمهوری 
ابتدایی  دوره  در  شاغل  کارکنان  و  آموزان  دانش  هدف  گروه های  در  شیر 
دولتی و غیردولتی و متوسطه دوره اول دولتی و غیردولتی و مدارس شبانه 
همچنین  و  بهزیستی  سازمان  پوشش  تحت  سرپرست  بی  کودکان  روزی 
پیش دبستانی های ضمیمه همزمان مدارس ابتدایی دولتی این استان انجام 

می شود.
ارتقا  و  بین دانش آموزان  ترویج فرهنگ مصرف شیر در  اینکه  بیان  با  وی 
میان وعده مناسب غذایی  تامین  آموزان و همچنین  سطح سالمت دانش 
برای دانش آموزان از اهداف اصلی برنامه توزیع شیر در مدارس است، اظهار 
داشت: سالمت جسمی دانش آموزان و همچنین موارد بهداشتی شیر مدارس 
استاندارد  کل  اداره  همچنین  و  استان  پزشکی  علوم  دانشگاه  توسط  باید 

استان و دستگاه های عضو کارگروه شیر مورد توجه جدی قرار بگیرد.
رضامیرحسینی با بیان اینکه توزیع شیر مدارس در این مرحله در مناطق 
جنوبی مدنظر آموزش و پرورش استان کرمان است، افزود: هدف این نهاد 

توزیع شیر با کیفیت در بین دانش آموزان است.
معاون توسعه مدیریت و پشتیبانی آموزش و پرورش استان کرمان بر نظارت 

جدی بر کیفیت شیر در مدارس تاکید کرد.
وی با بیان اینکه بر اساس دستورالعمل ارسالی باید 60 نوبت شیر در مدارس 
استان کرمان توزیع شود که در این مرحله با اعتبار موجود حدود 22 نوبت 
توزیع خواهد شد، خاطرنشان کرد: در سال تحصیلی جاری بیش از 500 

هزار دانش آموز در مدارس سراسر استان از شیر مدارس استفاده می کنند.

مشاهده یک قالده گربه پاالس 

در استان کرمان

مدیرکل حفاظت محیط زیست استان کرمان گفت: یک قالده گربه پاالس 
در رابر کرمان پس از ورود به یک روستای مسکونی زنده گیری شد تا در 

زیستگاه خود رها سازی شود.
کرمان،  از  جوان  خبرنگاران  باشگاه  های  استان  گروه  خبرنگار  گزارش  به 
دومین  این  کرمان گفت:  استان  زیست  مدیر کل حفاظت محیط  شاکری 
که  می شود  گزارش  پاالس  گربه  حضور  کرمان  رابر  در  که  است  مرتبه 

نخستین بار در منطقه درآلو و اکنون در منطقه نودژمشاهده شده است.
او افزود: بر اساس منابع موجود این گربه سان بسیار زیبا بیشتر در مناطق 
اندازه  با  وحشی  گربه  یک  حقیقت  در  می شودوپاالس  یافت  آسیا  مرکزی 
کوچک است که نام خود را از روی محققی آلمانی گرفته که برای اولین 
بار در سال 1776 این پستانداران را شناسایی کرد و نام این محقق پیتر 

سایمون پاالس بود.
شاکری تصریح کرد: طی یکسال گذشته این دومین گربه پاالسی است که 
رابر کرمان گزارش شده است و حدود یک  حضورش در حوزه شهرستان 
مردم  توسط  پاالس  یک  گیری  زنده  از  پس  مشابه  اقدامی  در  پیش  سال 
در منطقه درآلو که به مرغ های عشایر حمله کرده بود و از ترس به باالی 
با حضور به موقع ماموران حفاظت محیط  درخت سپیداری پناه برده بود 

زیست نجات یافت.
او اظهار کرد: گربه جدید نیز پس از حمله ور شدن به مرغ ها توسط مردم 
روستای نودژ تعقیب شده بود و به باالی یک اصله درخت گردو پناه برده بود 
که خوشبختانه با توجه به آموزشی که به مردم محلی داده شده بود فوری 
با یگان حفاظت محیط زیست شهرستان رابر تماس برقرار می شود و کمتر 
از ده دقیقه ماموران خود را به محل می رسانند و به کمک مردم این پاالس 

زیبا را زنده گیری می کنند.
شکل ظاهری گربه های پاالس با وجود خز بلند و متراکم آن ها، وجهه ای با 
ابهت به آن ها بخشیده است، این گونه گربه رنگ زرد یا خاکستری دارند و 
بر روی دم شان حلقه های سیاه رنگ دیده می شود وبر روی بدن و پیشانی 

آن ها نقاط و طرح های خاصی نقش بسته است.
گربه پاالس مذکور با توجه به بارندگی سنگین برف در منطقه هم اکنون 
در اداره حفاظت محیط زیست شهرستان رابر کرمان نگهداری می شود تا 
ماموران بتوانند در اسرع وقت آن را در زیستگاه خود و به دور از مناطق 

مسکونی رها سازی کنند.

شهردار جدید بم معرفی شد
آیین تکریم علیرضا پشتیبان شهردار سابق و معارفه محمد بنی اسدی به 

عنوان شهردار جدید شهر بم برگزار شد.
به گزارش خبرنگار گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان از کرمان، 
آیین تکریم علیرضا پشتیبان شهردار سابق و معارفه محمد بنی اسدی 
به عنوان شهردار جدید شهر جهانی بم با حضور  موسوی آیت الهی 
امورشهری  مدیر کل  نژاد خالقی  کرمان،   استانداری  عمرانی  معاونت 
ائمه  جیرفت،  پزشکی  علوم  دانشگاه  رئیس  مکارم  کرمان،  استانداری 
فرمانداربم،  شهسوارپور  هادی  بروات،  و  بم  نرماشیر،  شهر های  جمعه 
اعضای شورای اسالمی بم، مسئوالن نظامی، انتظامی و اداری و جمع 
بسیاری از مردم شهرستان بم در محل سالن اجتماعات ارشاد اسالمی 

برگزار شد.
  بنی اسدی شهردار جدید بم در این مراسم گفت: همکاری و تعامل 
مسئوالن محترم و شهروندان با شهردار و مجموعه شهرداری ضروری 
است، از قدیم گفته اند یک دست صدا ندارد و مردم نجیب و خونگرم 

بم بزرگ این موضوع را به خوبی درک کرده اند.
با  همراهی  و  همکاری  با  که  هستم  آن  دنبال  به  گفت:  ادامه  در  او 
نمایندگان خود آن ها هستند  واقع  مجموعه شورا و شهرداری که در 
بسازیم  اش  ویژه  جایگاه  و  شان  خور  در  را  بم  جهانی  شهر  بتوانند 
چراکه شهر بم تنها شهری هستی که با 2۳ هزار هکتار اراضی شهری 
و منظر فرهنگی آن ثبت جهانی شده است پس باید شهرمان را در حد 
یک شهر جهانی باال ببریم و با وحدت، همدلی، همکاری و همراهی با 

شهردار ی شهر بم را بسازیم.

مجتمع فرآوری و تولید شمش سرب و روی با سرمایه گذاری 2 
هزار میلیارد تومان در شهرستان کوهبنان راه اندازی خواهد شد.

به گزارش روابط عمومی استانداری کرمان، جلسه اعالم احداث 
شهرستان  در  روی  و  سرب  شمش  تولید  و  فرآوری  مجتمع 
امیری  دکتر  کرمان،  استاندار  فدائی  دکتر  حضور  با  کوهبنان 
در  کوهبنان  مردم  نماینده  و  استان  نمایندگان  مجمع  رئیس 
گذاری  سرمایه   شرکت  مدیرعامل  عصاری  مهندس  مجلس، 
توسعه معدن و فلزات و مهندس جمیلی مدیرعامل گروه صنعتی 
استانداری  مرتضوی  در محل سالن شهید  زرین صبا  معدنی  و 

برگزار گردید.
دکتر فدائی استاندار کرمان با اعالم آمادگی استان در راستای 
راه  و معدن،  سرمایه گذاری داخلی و خارجی در بخش صنعت 
اندازی مجتمع فرآوری و تولید شمش سرب و روی در کوهبنان 
را موجب رونق و فعال شدن معادن متعدد این منطقه دانست. 
وی ادامه داد: اشتغالزایی از مهمترین دغدغه های کشور است که 
فعالیت  و  کارگیری  به  شاهد  مجتمع هایی  اندازی چنین  راه   با 

جمعی از جوانان بومی استان خواهد شد.
عزیز اهلل عصاری مدیرعامل شرکت سرمایه  گذاری توسعه معدن 
و فلزات در این نشست خبری عنوان کرد: شرکت سرمایه گذاری 

توسعه معادن و فلزات از شرکت های برتر بورس است و 26 هزار 
میلیارد تومان ارزش بازار دارد. وی به سبد سهام شرکت اشاره 
داشت و عنوان کرد: 22.5 درصد سهام گل گهر، 20 درصد سهام 
گهرزمین و 17 درصد سهام چادرملو را در اختیار داریم. عصاری 
را  اکتشاف  کنسرسیوم  کشور  در  بار  نخستین  برای  داد:  ادامه 
شامل 12 شرکت قدرتمند شکل داده که حلقه مفقوده در بخش 
معادن را می تواند پوشش دهد و کمبود خوراک صنایع را برطرف 

کند.
مدیرعامل شرکت سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات گفت: در 
حوزه زیرساخت ها و حمل و نقل ترکیبی وارد شده ایم و اسکله 
فول مکانیزه در بندر شهید رجایی برای پهلو گرفتن کشتی های 
بزرگ 150 هزار تنی احداث خواهیم کرد. عصاری ادامه داد: در 
بخش ارتباط صنعت و دانشگاه، شرکتی با همکاری شرکت های 
بزرگ تاسیس کرده ایم که بر روی ایده های نیروهای گروه های 
زیرمجموعه و دانش بنیان و دانشگاه ها سرمایه گذاری کنیم. وی 

همچنین از راه اندازی کنسرسیوم حفاری خبر داد.
ابراهیم جمیلی مدیرعامل گروه صنعتی و معدنی زرین صبا نیز 
در این جلسه بیان کرد: این مجتمع در سه فاز و با ظرفیت ۳00 
هزار تن کنسانتره سرب و روی ایجاد خواهد شد. وی افزود: پیش 

بینی اشتغال برای یک هزار نفر در این مجتمع به طور مستقیم 
بومی  نیروهای  از  اول  درجه  در  تا  دادیم  تعهد  که  شده  دیده 

منطقه به کار گرفته شوند.

با سرمایه گذاری ۲ هزار میلیارد تومان راه اندازی خواهد شد؛

مجتمع فرآوری و تولید شمش سرب و روی کوهبنان
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گزارش »کرمان امروز« از چرایی متوقف شدن طرح مالچ پاشی در شرق استان به رغم آسیب پذیری این مناطق در برابر طوفان شن؛

چرا مالچ پاشی متوقف شده است؟ اشاره:
 بازهم شن در ریگان طوفان به پا کرد و بازهم سالمت 
بر  گرفت.  قرار  آسیب  معرض  در  مردم  روزمره  زندگی  و 
اساس گزارش های رسیده بر اثر وزش طوفان شدید شن 
اند.  درمانی شده  مراکز  راهی  نفر  ریگان65  در شهرستان 
طوفان  وزش  جوان،  شدت  خبرنگاران  باشگاه  گزارش  به 
شن به حدی بوده است که منجر به مسدود شدن برخی از 
محورهای مواصالتی شده و راه ارتباطی 32 روستا را قطع 
کرده بود. همچنین 150 روستا در محاصره کامل شن قرار 

گرفته و روستا نشینان کامال خانه نشین شده بودند .
همه این مشکالت ومعضالت ناشی از وزش طوفان شن 
در نواحی شرقی استان در حالی است که  به گفته فرماندار 
ریگان مالچ پاشی که دو سال قبل در این شهرستان آغاز 
شده  بود به مدت یک  سال است که این طرح در ریگان 

تعطیل شده است!
آنگونه هم که کارشناسان منابع طبیعی می گویند؛ مالچ 
وغبار  گرد  گیری  شکل  های  کانون  کاری  نهال  و  پاشی 
بهترین راه مبارزه با این معضل است و بکار گیری این روش 
از بروز خسارت های جبران ناپذیر جلوگیری می کند. اما 
به راستی چرا  با اجرای این طرح ها مخالفت می شود!؟ در 

این گزارش نگاهی انداخته ایم  به این موضوع...
لزوم حل مشکل ریزگردها در شرق استان

هفته  متوسط  طور  به  کرمان  استان  شرق  محروم  مردم 
ای دو روز درگیر وجود ریزگردها و طوفان شن هستند. با 
حساب و کتابی دیگر مردم این مناطق در سال 104 روز 

با این بحران درگیر هستند. مردم این مناطق همواره متاثر 
از وزش بادهای 120روزه سیستان و بلوچستان هستند که 
خشک شدن اکثر رودخانه ها و کاهش رطوبت نیز مزید بر 
علت شده تا شهرهای ریگان، فهرج و نرماشیر درگیر طوفان 
شن  باشند و تاکنون اقدامی موثر و عملی از سوی دولت ها 

برای حل کامل این مشکل صورت نپذیرفته است.
توقف طرح مالچ  پاشی

شن  طوفان  وزش  از  ناشی  ومعضالت  مشکالت  این  همه 

در نواحی شرقی استان در حالی است که  به گفته فرماندار 
آغاز  این شهرستان  در  قبل  پاشی که دو سال  مالچ  ریگان 
شده  بود به مدت یک  سال است که این طرح در ریگان 
این طرح مخالفت می شود؟  با  اما چرا  است!  تعطیل شده 
دالیلی همچون  مخالفت خود،  دلیل  تشریح  برای  مخالفان 
مردم  و  زیست  محیط  برای  مهلک  عوارض  بروز  و  ایجاد 
های  عملیات  معتقدند؛  و  کنند  می  بیان  را  منطقه  محروم 
بلکه موثر  از مردم دوا نمی کند  تنها دردی  نه  مالچ پاشی 

هم نیست.
11 دلیل برای حذف مالچ  پاشی

استفاده  شناسی  کویر  علم  پدر  کردوانی  پرویز  پروفسور 
و  داند  می  را یک خیانت  گرد  ریز  با  مقابله  برای  مالچ  از 
می گوید روش های جدید برای مقابله با بیابان زایی باید 
مالچ  پاشی جایگزین  و ریگ  جایگزین روش های قدیمی 

پاشی شود.
با اشاره به 11 دلیل  به گزارش خبرگزاری برنا کردوانی 
برای حذف مالچ نفتی در طرح مقابله  با ریز گردها تصریح 
می کند: هزینه  باال، جلوگیری از هدر رفتن  سرمایه ملی، 
گیاهان  و  جانوران  رفتن  بین  از  حرارتی،  ضریب  افزایش 
نفوذ  اتالف آب،  ایجاد  بوی تعفن، سرطان  زایی،  عرصه، 
ناپذیر شدن خاک، ممانعت از تردد روی عرصه های مالچ 

پاشی شده و  عمر کوتاه مالچ معایب این ماده می باشند.
افزاید: پاشیدن  ریگ  بر روی کانون های گرد  وی می 
مالچ  جانبی  عوارض   و  دارد  کمتری  بسیار  هزینه  غبار  و 
نفتی  را نیز به همراه ندارد عالوه  بر این می توان نقش 
و نگارهایی بر روی آن طراحی کرد و به عنوان تفریحگاه 

مورد استفاده قرار داد.

آیا مالچ  پاشی خطرناک است؟
با دالیلی که مخالفان طرح مالچ پاشی عنوان می کنند 
این سئوال کلی به ذهن متبادر می شود که آیا مالچ پاشی 

برای محیط زیست خطرناک است؟
نفت  با پژوهشگاه صنعت  باره سازمان جنگل ها  این  در 
یک تحقیق مشترک انجام دادند و نتایج این پژوهش مبین 
و خاک  آب  منابع  بر  مالچ  محیطی  زیست  سوء  آثار  عدم 
است و مالچ نفتی را عاری از مواد خطرناک برای سالمتی 

انسان و محیط زیست اعالم داشته اند.
سخن آخر

البته موافقان طرح مالچ پاشی نیز می گویند که عملیات 
مالچ پاشی به تنهایی نمی تواند موجب نجات مناطق درگیر 
با گرد و غبار و طوفان شن شود بلکه  باید همزمان نهال 
مناطق  در  اینکه  بگیرد.  نیز صورت  کاری  و درخت  کاری 
این   در  دولت  با طوفان شن  درگیر  نواحی  و  استان  شرق 
منتظر  باید  که  است   ای  بگیرد مساله  تصمیمی  باره چه 
نشست و دید آیا طرحی ملی در زمینه مهار ریزگرد انجام 
می شود یا اینکه وعده ای بیش نیست و شهرستان های 

شرقی استان در زیر طوفان شن مدفون خواهند شد!؟

   مشکالت و معضالت ناشی از طوفان شن و ریز گرد در نواحی شرقی استان هر ساله جان 
مردم این مناطق را تهدید می کند و مشخص نیست که نهادهای مسئول در این زمینه چرا 
موفق عمل نمی کنند؛ به گفته فرماندار ریگان؛ مالچ پاشی که دو سال قبل در این شهرستان 
آغاز شده بود به مدت یک سال است که تعطیل شده !  و این اتفاق قابل تامل است و 
مسئوالن باید در این باره پاسخ گو باشند که چرا با وجود تهدیدهای مذکور بازهم شاهد 

کوتاهی و کاهلی هستیم و....

گزارش: مهدیه السادات 
میر مهدی حسینی

آگهی تغییرات شرکت بهرام تجارت نیواد شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 10 
و شناسه ملی 14007723105 به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق 
العاده مورخ 1398/09/05 : - اعضای هیات مدیره عبارتند از : - آقای مهدی بهرامی به 
کد ملی 2992170372 - آقای علی بهرامی به کد ملی 2991960019 - آقای معین بهرامی به 
کد ملی 2994108526 برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. - آقای حجت درانی زند به کد ملی 
2992169171 به سمت بازرس اصلی وآقای فرخ رضا فهیمی راوری به کد ملی 2991578408 
به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند. اداره کل ثبت اسناد و امالک 

استان کرمان مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری گلباف )748304(

درتاریخ  پویا  آور  فن  معین  خودرویی  خدمات  خاص  سهامی  شرکت  تاسیس 
امضا  و  ثبت  ملی 14008937228  به شناسه  ثبت 2146  به شماره   1398/11/01
ذیل دفاترتکمیل گردیده که خالصه آن به شرح زیر جهت اطالع عموم آگهی میگردد. 
....- فروش  و  از سایپا  اعم  از شرکت های خودرو ساز داخلی  نمایندگی  :کسب  فعالیت  موضوع 
و خدمات پس از فروش خودروهای داخلی- سرمایه گذاری در انجام کلیه امور فنی و خدمات 
نگهداری و تعمیرات انواع خودروها - احداث ، ایجاد ،راه اندازی و تجهیز کارگاه صنعتی و تولیدی 
- سرمایه گذاری در کلیه زمینه های طراحی ، ساخت و نصب انواع خطوط تولیدی - انجام امور 
بازرگانی اعم از خرید و فروش ، بسته بندی ، صادرات ، واردات قطعات و تجهیزات ، ابزار آالت ، مواد 
مصرفی ، محصوالت ، کاالها و خدمات در امور مربوطه درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهای الزم از 
مراجع ذیربط مدت فعالیت : از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی : استان کرمان ، شهرستان 
بم ، بخش مرکزی ، شهر بم، محله امام حسین ، کوچه جمهوری 18 ، بلوار جمهوری ، پالک 392 
، طبقه همکف کدپستی 7661335367 سرمایه شخصیت حقوقی عبارت است از مبلغ 9600000 
ریال نقدی منقسم به 960 سهم 10000 ریالی تعداد 960 سهم آن با نام عادی مبلغ 9600000 
ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره 82 مورخ 1398/09/28 نزد بانک ملی ایران شعبه 
بم با کد 8211 پرداخت گردیده است اعضا هیئت مدیره خانم ماندانا معینی نیا به شماره ملی 
2292049902و به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت 2 سال خانم ماریا معین نیا به شماره 
ملی 3110183803و به سمت عضو هیئت مدیره به مدت 2 سال خانم فاطمه معین نیا به شماره 
ملی 3110841290و به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت 2 سال آقای علی اصغر معین نیا به 
شماره ملی 3111439704و به سمت مدیرعامل به مدت 2 سال دارندگان حق امضا : کلیه اوراق و 
اسناد بهادار و تعهد آور شرکت از قبیل چک ، سفته ، بروات ، قراردادها عقود اسالمی با امضاء ثابت 
مدیر عامل و ثابت رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و همچنین کلیه نامه های عادی و اداری 
با امضاء مدیر عامل یا رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. اختیارات مدیر عامل 
: طبق اساسنامه بازرسان خانم مریم نیک آیین به شماره ملی 3111103447 به سمت بازرس 
اصلی به مدت یک سال مالی خانم گلناز دادبین به شماره ملی 3111133737 به سمت بازرس 
علی البدل به مدت یک سال مالی روزنامه کثیر االنتشار کرمان امروز جهت درج آگهی های شرکت 
تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد. اداره کل 

ثبت اسناد و امالک استان کرمان مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری بم )748298(

آگهی تغییرات شرکت بهرام تجارت نیواد شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 10 و 
شناسه ملی 14007723105 به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1398/09/05 
: - اعضای هیات مدیره عبارتند از : - آقای مهدی بهرامی به کد ملی 2992170372 به 
سمت مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره - آقای علی بهرامی به کد ملی 2991960019 
به سمت نایب رئیس هیئت مدیره - آقای معین بهرامی به کد ملی 2994108526 به سمت عضو 
هیئت مدیره - کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک ، سفته ، بروات ، قراردادها 
و عقوداسالمی و کلیه اسناد و اوراق عادی و اداری با امضاء منفرد مدیرعامل همراه با مهر شرکت 
معتبر می باشد. اداره کل ثبت اسناد و امالک استان کرمان مرجع ثبت شرکت ها و موسسات 

غیرتجاری گلباف )748293(

شماره  به   1398/09/04 درتاریخ  رادیس  نیرو  آب  خاص  سهامی  شرکت  تاسیس 
ثبت 16420 به شناسه ملی 14008787608 ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده 
که خالصه آن به شرح زیر جهت اطالع عموم آگهی میگردد. موضوع فعالیت :رشته 
کشاورزی : دربرگیرنده امور پیمانکاری در زمینه جنگلداری،درختکاری ،بهسازی و اصالح اراضی 
،آبخیزداری و آبخوان داری ،مالچ پاشی و تثبیت شن روان ،عملیات به زارعی ،کاشت و داشت و 
برداشت محصوالت عمده و استراتژیک ،مرتع داری و ایجاد مراتع دست کاشت ،ایجاد فضای سبز و 
نگهداری آن ،امور دامپروری شامل )طیور،گاوداری ، زنبورداری  و گوسفند داری(،شیالت  و آبزیان 
و نظایر آن. رشته آب:در برگیرنده امور پیمانکاری مربوط به بندها ، سدها ،ساختمان نیروگاه های 
آبی،سازه های هیدرولیکی و تونل های آب، مخازن آب و شبکه های توزیع آب، شبکه های جمع 
آوری و انتقال فاضالب ،کانال های انتقال آب وشبکه های آبیاری و زهکشی ،سازه های دریایی و 
ساحلی ،احداث حوضچه ها و استخرهای آبزیان و عملیات ساختمانی )سیویل (تصفیه خانه های آب 
و فاضالب وبهره برداری و نگهداری ازشبکه های آبیاری و زهکشی ،طراحی و اجرا نظارت سیستم 
های آبیاری نوین تحت فشار و نظایر آن. خدمات: انجام کلیه فعالیت های خدماتی ازجمله تاسیسات 
تعمیر و نگهداری ساختمان و ماشین آالت، امور آشپزخانه و رستوران ، خدمات عمومی )نظیر نامه 
، پیش خدمتی (نگهداری و خدمات فضای سبز و  آبدارخانه  ،امور  ،تنظیفات  ،تلفن چی  رسانی 
باغبانی،چاپ و تکثیر ،امور بهره برداری از تاسیسات، تامین نیروی انسانی، بازرگانی: انجام کلیه امور 
بازرگانی اعم از خرید و فروش و صادرات و واردات کاالهای مجاز بازرگانی و صنعتی و مجوز اخذ 
کارت بازرگانی و اقدام به عملیات بازرگانی ، شرکت در مناقصات و مزایدات دولتی و خصوصی، اخذ 
و اعطای تسهیالت از بانکها و موسسات مالی و اعتباری معتبر درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهای 
الزم از مراجع ذیربط مدت فعالیت : از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی : استان کرمان ، 
شهرستان کرمان ، بخش مرکزی ، شهر کرمان، محله ابوذر شمالی ، خیابان مالک اشتر ، کوچه ابوذر 
11 ، پالک 21 ، طبقه همکف کدپستی 7617754863 سرمایه شخصیت حقوقی عبارت است از 
مبلغ 1000000 ریال نقدی منقسم به 100 سهم 10000 ریالی تعداد 100 سهم آن با نام عادی 
مبلغ 1000000 ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره 3280/190 مورخ 1398/08/28 
نزد بانک بانک صادرات ایران شعبه استاد علی اکبر صنعتی با کد 3280 پرداخت گردیده است اعضا 
هیئت مدیره آقای معین صادقی گوغری به شماره ملی 2980041602و به سمت رئیس هیئت 
مدیره به مدت 2 سال آقای امین صادقی گوغری به شماره ملی 2980354953و به سمت نایب 
رئیس هیئت مدیره به مدت 2 سال خانم مینا صادقی گوغری به شماره ملی 3060334341و به 
سمت عضو هیئت مدیره به مدت 2 سال آقای مجتبی قاسمی به شماره ملی 3130967931و به 
سمت مدیرعامل به مدت 2 سال دارندگان حق امضا : کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهد آور شرکت 
از قبیل چک ، سفته ، بروات ، قراردادها عقود اسالمی با امضاء رئیس هیئت مدیره همراه با مهر 
شرکت و همچنین کلیه نامه های عادی و اداری باامضاء رئیس هیئت مدیره یا نایب رئیس هیئت 
مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد اختیارات مدیر عامل : طبق اساسنامه بازرسان خانم 
فاطمه معین به شماره ملی 3040268163 به سمت بازرس علی البدل به مدت یک سال مالی 
آقای محمد شاه حیدری پور به شماره ملی 3170033905 به سمت بازرس اصلی به مدت یک 
سال مالی روزنامه کثیر االنتشار کرمان امروز جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. ثبت 
موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد. اداره کل ثبت اسناد و امالک 

استان کرمان اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری کرمان )748290(

شماره  به  خاص  سهامی  شرکت  سازه  کیمیا  گستر  فراسو  شرکت  تغییرات  آگهی 
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی  ثبت 14914 و شناسه ملی 14006769044 
عادی بطور فوق العاده مورخ 1398/09/21 : - اعضای هیات مدیره عبارتند از: - آقای 
امیرفردین پارسا انصاری به شماره ملی 2980245011 - آقای علیرضا ابوالحسنی به 
شماره ملی 0451694090 - آقای مرتضی رمضانی به شماره ملی 2181333564 برای مدت دو 
سال انتخاب گردیدند. - آقای مهدی سلیمانی به شماره ملی 0080905080 به سمت بازرس 
اصلی وآقای امید امیرافضلی به شماره ملی 2980781517 به سمت بازرس علی البدل برای مدت 
یک سال مالی انتخاب شدند. - ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت منتهی به سال 1397 مورد 
تصویب قرار گرفت. اداره کل ثبت اسناد و امالک استان کرمان اداره ثبت شرکت ها و موسسات 

غیرتجاری کرمان )748288(

آگهی تغییرات شرکت فراسو گستر کیمیا سازه شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 
مورخ  مدیره  هیئت  استناد صورتجلسه  به  ملی 14006769044  شناسه  و   14914
به  به شماره ملی 2980245011  انصاری  پارسا  امیرفردین  آقای   - :  1398/09/21

به شماره ملی 0451694090 به سمت  ابوالحسنی  آقای علیرضا  سمت رئیس هیئت مدیره - 
مدیرعامل و نایب رئیس هیئت مدیره - آقای مرتضی رمضانی به شماره ملی 2181333564 به 
سمت عضو هیئت مدیره - کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک ، سفته ، بروات 
، قراردادها و عقوداسالمی و کلیه اسناد و اوارق عادی و اداری با امضاء منفرد رئیس هیئت مدیره 
همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. اداره کل ثبت اسناد و امالک استان کرمان اداره ثبت شرکت 

ها و موسسات غیرتجاری کرمان )748287(

آگهی تغییرات شرکت امداد صنعت فراگستر کارمانیا شرکت سهامی خاص به شماره 
ثبت 13680 و شناسه ملی 14004903121 به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 
1398/07/29 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : -1 آقای رضا بزرگ با کد ملی 2991518881 
به سمت رئیس هیئت مدیره - آقای منصور معین الدینی با کد ملی 6079724502 به سمت نائب 
رئیس هیئت مدیره - آقای محمدتقی امینی با کد ملی 2990912983 به سمت عضو هیئت مدیره 
و مدیرعامل -2کلیه اسناد واوراق بهادار و تعهدآور با امضای مشترک رئیس هیئت مدیره و نایب 
رئیس هیات مدیره همراه با مهر شرکت معتبر و اوراق عادی و اداری با امضای مدیر عامل همراه 
با مهر شرکت معتبر می باشد. اداره کل ثبت اسناد و امالک استان کرمان اداره ثبت شرکت ها و 

موسسات غیرتجاری کرمان )744962(

آگهی تغییرات شرکت امداد صنعت فراگستر کارمانیا شرکت سهامی خاص به شماره 
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی  ثبت 13680 و شناسه ملی 14004903121 
آقای   1-  : شد  اتخاذ  ذیل  تصمیمات   1398/07/29 مورخ  العاده  فوق  بطور  عادی 
علیرضا عسکری با کدملی 2991472847 بسمت بازرس اصلی و آقای نعیم ذوالعلی با کدملی 
2991454105 بسمت بازرس علی البدل بمدت یکسال انتخاب گردیدند. -2 اعضای هیئت مدیره 
بشرح ذیل برای مدت دو سال انتخاب گردیدند: آقای رضا بزرگ با کد ملی 2991518881 و آقای 
منصور معین الدینی با کد ملی 6079724502 و آقای محمدتقی امینی با کد ملی 2990912983 
-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 )744958(

آگهی تغییرات شرکت مهندسی پایدار سازه سیرنا شرکت سهامی خاص به شماره 
ثبت 2787 و شناسه ملی 10862096757 به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی 
بطور فوق العاده مورخ 1398/08/12 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : -1 آقای مهدی افراش 
باکدملی 3071544626 بسمت بازرس اصلی و خانم سیده مژگان هاشمی مرجانی 
با کدملی 3392666742 بسمت بازرس علی البدل بمدت یکسال انتخاب گردیدند. -2 اعضای 
باکدملی  عباسلو  مجید  -آقای  گردیدند:  انتخاب  سال  دو  مدت  برای  ذیل  بشرح  مدیره  هیئت 
باکدملی  باکدملی 3060252068 و خانم سمیه عباسلو  افراش  3071189230 و خانم فاطمه 
3071259433 -3 روزنامه کثیراالنتشار کرمان امروز جهت درج آگهی های شرکت انتخاب گردید. 
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان کرمان مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری سیرجان 

)743387(

آگهی تغییرات خیریه حامیان کودک و خانواده جنوب شرق موسسه غیر تجاری به 
شماره ثبت 767 و شناسه ملی 10630066311 به استناد صورتجلسه مجمع عمومی 
مورخ   2914/2/516/1/325 شماره  نامه  به  منضم   1398/08/11 مورخ  العاده  فوق 
98/10/7 پلیس اطالعات و امنیت عمومی ف . ا . ا کرمان الف - محل شرکت در واحد ثبتی کرمان 
به آدرس شهر کرمان، محله خیابان شریعتی ، کوچه دکتر شریعتی 10 ، خیابان دکتر شریعتی 
، پالک 228 ، پاساژ سجاد ، طبقه اول کدپستی7613987443 تغییر یافت و ماده مربوطه در 
اساسنامه بشرح فوق اصالح گردید. ب- تعداد اعضا هیات امنا به 15 نفر افزایش و ماده مربوطه در 
اساسنامه بشرح مذکور اصالح گردید. اداره کل ثبت اسناد و امالک استان کرمان اداره ثبت شرکت 

ها و موسسات غیرتجاری کرمان )743383(

تغییرات خیریه حامیان کودک و خانواده جنوب شرق موسسه غیر تجاری  آگهی 
مجمع  صورتجلسه  استناد  به  ملی 10630066311  شناسه  و   767 ثبت  شماره  به 
عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 1398/08/11 پلیس اطالعات و امنیت عمومی 
ف . ا . ا کرمان الف-اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل برای مدت دو سال انتخاب گردیدند: آقای 
رضا خشنود باکدملی 4459602172 - خانم افسانه قاضی زاده باکدملی 2992109754 - خانم 
افسون قاضی زاده باکدملی 2992916153 - خانم اکرم دامغانی باکدملی 2992247650 - خانم 
شیرانی  پشته  نسرین  خانم  و  اصلی  اعضاء  بعنوان  باکدملی 0052307549  زاده  گلرسان  مریم 
باکدملی 2992148091 و خانم عصمت حسینی باکدملی 3052030302 به عنوان اعضاء علی 
البدل ب-خانم فاطمه رضایی باکدملی 2980149411 بعنوان بازرس اصلی و خانم پریسا طبیب 
زاده باکدملی 3620210357 بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند. 
ج-روزنامه کرمان امروز جهت درج آگهی های موسسه انتخاب گردید. اداره کل ثبت اسناد و امالک 

استان کرمان اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری کرمان )743382(

آگهی تغییرات شرکت فنی مهندسی آلیاژ خاتون شرکت سهامی خاص به شماره 
ثبت 952 و شناسه ملی 10861965657 به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی 
: -1صورتهای مالی  اتخاذ شد  العاده مورخ 1397/09/15 تصمیمات ذیل  بطور فوق 
سال 96 مورد تصویب قرار گرفت. -2 موسسه حسابرسی ژرف بین بهبود ارقام به شناسه ملی 
10103509060 با نمایندگی آقای علی اصغر شهبازی طی نامه شماره 7914/97 بعنوان حسابرس 
و بازرس اصلی و خانم عزت امیری دلوئی به شماره ملی 0934190860 به سمت بازرس علی 
البدل برای مدت یک سال شمسی انتخاب گردید. -3روزنامه کرمان امروز جهت درج آگهی های 
شرکت انتخاب گردید. اداره کل ثبت اسناد و امالک استان کرمان مرجع ثبت شرکت ها و موسسات 

غیرتجاری شهربابک )743381(

آگهی تغییرات خیریه حامیان کودک و خانواده جنوب شرق موسسه غیر تجاری به 
شماره ثبت 767 و شناسه ملی 10630066311 به استناد صورتجلسه هیئت مدیره 
مورخ 1398/08/11 پلیس اطالعات و امنیت عمومی ف . ا . ا کرمان الف-تعیین سمت 
مدیران : آقای رضا خشنود باکدملی 4459602172 به سمت رئیس هیات مدیره خانم 
افسانه قاضی زاده باکدملی 2992109754 به سمت نائب رئیس هیات مدیره خانم فتانه مرتضوی 
باکدملی 3031269829 به سمت مدیرعامل خانم مریم گلرسان زاده باکدملی 0052307549 به 
سمت خزانه دار خانم افسون قاضی زاده باکدملی 2992916153 به سمت منشی هیات مدیره 
خانم اکرم دامغانی باکدملی 2992247650 به سمت عضو اصلی هیات مدیره ب- کلیه اسناد و 
اوراق بهادار و تعهدآور با دو امضاء از اشخاص ذیل و مهر خیریه معتبر خواهد بود. رئیس هیات 
مدیره ، نایب رئیس هیات مدیره ، خزانه دار، مدیرعامل اداره کل ثبت اسناد و امالک استان کرمان 

اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری کرمان )743380(

سهامی  شرکت  البرز  آتیه  گستر  اعتماد  ای  بیمه  خدمات  شرکت  تغییرات  آگهی 
خاص به شماره ثبت 11782 و شناسه ملی 10630177687 به استناد صورتجلسه 
مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1398/07/14 منضم به نامه شماره 195697 مورخ 
98/10/10 امور نمایندگان بیمه البرز شرکت بوسیله هیئت مدیره ای مرکب از حداقل5 
نفر عضو که بوسیله مجمع عمومی عادی از  بین صاحبان سهام  انتخاب می شوند اداره خواهد شد 
مدیران کاًل یا بعضاً قابل عزل می باشند و ماده 31 اساسنامه اصالح گردید. اداره کل ثبت اسناد و 

امالک استان کرمان اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری کرمان )742652(

آگهی تغییرات شرکت خدمات بیمه ای اعتماد گستر آتیه البرز شرکت سهامی خاص 
به شماره ثبت 11782 و شناسه ملی 10630177687 به استناد صورتجلسه مجمع 
نامه شماره 195697  العاده مورخ 1398/07/14 منضم به  عمومی عادی بطور فوق 
مورخ 98/10/10 امور نمایندگان بیمه البرز الف- اعضای هیئت مدیره به قرار ذیل برای مدت دو 
سال انتخاب گردیدند: آقای محسن داستان باکدملی 5279303321 آقای محمدحسین داستان 
باکدملی 2980874485 خانم نرگس پیرمرادی بزنجانی باکدملی 2992090077 خانم سیمین 
محمدرضائی باکدملی 1754389139 خانم نجمه پیرمرادی بزنجانی با کدملی 2991572817 
آقای  و  اصلی  بازرس  بسمت  ملی 2992259411  کد  با  باغینی  زاده  وحید شجاعی  آقای  ب- 

مالی  یکسال  مدت  برای  البدل  علی  بازرس  بسمت  ملی 2991445262  کد  با  محمدی  مجید 
انتخاب  آگهی های شرکت  درج  امروز جهت  کرمان  کثیراالنتشار  روزنامه  گردیدند. ج-  انتخاب 
گردید. اداره کل ثبت اسناد و امالک استان کرمان اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری 

کرمان )742649(

سهامی  شرکت  البرز  آتیه  گستر  اعتماد  ای  بیمه  خدمات  شرکت  تغییرات  آگهی 
خاص به شماره ثبت 11782 و شناسه ملی 10630177687 به استناد صورتجلسه 
نامه شماره 195697 مورخ 98/10/10  به  هیئت مدیره مورخ 1398/07/14 منضم 
امور نمایندگان بیمه البرز الف-تعیین سمت مدیران : آقای محمد حسین داستان با 
کدملی 2980874485 به سمت رئیس هیئت مدیره خانم نرگس پیرمرادی بزنجانی با کدملی 
2992090077 به سمت نایب رئیس هیئت مدیره آقای محسن داستان باکدملی 5279303321 
به سمت عضو هیئت مدیره و مدیرعامل خانم سیمین محمدرضائی باکدملی 1754389139 به 
سمت عضو هیئت مدیره خانم نجمه پیرمرادی بزنجانی با کدملی 2991572817 به سمت عضو 
هیئت مدیره ب- کلیه اسناد و اوراق بهادار و بانکی و کلیه قراردادها با امضاء آقای محمد حسین 
داستان رئیس هیئت مدیره و مهر شرکت و کلیه اوراق عادی و اداری با امضاء مدیرعامل یا نایب 
رئیس هیات مدیره و مهر شرکت معتبر می باشد. معتبر می باشد. اداره کل ثبت اسناد و امالک 

استان کرمان اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری کرمان )742646(

آگهی تغییرات شرکت مهندسین مشاور آواک خشت و شهر شرکت سهامی خاص 
به شماره ثبت 14145 و شناسه ملی 14005595333 به استناد صورتجلسه مجمع 
به  مدیره  هیئت  اعضاء   - الف   1398/06/17 مورخ  العاده  فوق  بطور  عادی  عمومی 
ملی  شماره  به  نیمامصطفائی  آقای  گردیدند:  انتخاب  سال  دو  مدت  برای  ذیل  قرار 
2991741740 آقای سینامصطفائی به شماره ملی 2980029084 آقای آژنگ بقایی به شماره 
ملی 0062440391 ب- خانم حسنیه امیری حصنی به شماره ملی 5359919191 به سمت 
بازرس اصلی ،خانم عهدیه رضایی زاده به شماره ملی 2980756514 به سمت بازرس علی البدل 
برای مدت یک سال انتخاب شدند. اداره کل ثبت اسناد و امالک استان کرمان اداره ثبت شرکت ها 

و موسسات غیرتجاری کرمان )742645(

آگهی تغییرات شرکت حکیم مس شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 680 و شناسه 
ملی 10860521523 به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1398/08/26 : - آقای 
از طرف شرکت سرمایه  بنمایندگی  ملی 2993317296  به کد  سیدجواد مرتضوی 
گذاری صنایع مس افق کرمان به شناسه ملی 10630061317 و شماره ثبت 14019 
بسمت رئیس هیات مدیره - آقای بهبود ساردوئی نسب به کد ملی 3178920374 بنمایندگی از 
طرف شرکت فنی و مهندسی و خدماتی همگامان مس به شناسه ملی 10860546109 و شماره 
ثبت 1951 بسمت نایب رئیس هیات مدیره - آقای فردین اسفندیارپور به کد ملی 3131044993 
بنمایندگی از طرف شرکت تعاونی اعتبار کارکنان شرکت سرمایه گذاری مس سرچشمه پیشرو به 
شناسه ملی 10860107733 و شماره ثبت 6629 بسمت عضو هیات مدیره - آقای محمد سلیم 
زاده به کد ملی 3051035386 به سمت عضو هیات مدیره - آقای ذبیح اله محمودی کهنوجی 
به کد ملی 3149035163 به سمت عضو هیات مدیره - آقای بهبود ساردوئی نسب به کد ملی 
اوراق  انتخاب گردیدند. - کلیه اسناد و  باقیمانده  3178920374 بسمت مدیرعامل برای مدت 
بهادار،بانکی و تعهدآور با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضا هیات مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می 
باشد و اوراق عادی و اداری با امضاء منفرد مدیرعامل و مهر شرکت معتبر می باشد. اداره کل ثبت 

اسناد و امالک استان کرمان مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری رفسنجان )742644(

تاسیس موسسه غیر تجاری دادورزان دادبه مهرجو درتاریخ 1398/08/30 به شماره 
ثبت 2140 به شناسه ملی 14008779341 ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده 
که خالصه آن به شرح زیر جهت اطالع عموم آگهی میگردد. موضوع : انجام کلیه امور 
مربوط به داوری موضوع مواد 450تا 501 قانون آئین دادرسی مدنی باب هفتم و قانون داوری 
تجاری بین المللی درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهای الزم از مراجع ذیربط مدت : از تاریخ ثبت 
به مدت نامحدود مرکز اصلی : استان کرمان ، شهرستان کرمان ، بخش مرکزی ، شهر کرمان، 
محله میرزاآقاخان ، خیابان شهید فدایی ، کوچه غربی 9 ، پالک 88 ، طبقه همکف کدپستی 
میزان سهم  و  اسامی  باشد.  می  ریال   1,000,000 : 7617674493 سرمایه شخصیت حقوقی 
الشرکه شرکا : آقای حسن سیف زاده کرمانی به شماره ملی 2980103551 دارنده 480,000 ریال 
سهم الشرکه خانم سوده باقریان رفسنجانی پور به شماره ملی 2980173576 دارنده 40,000 ریال 
سهم الشرکه آقای میثم باقریان رفسنجانی پور به شماره ملی 2994114186 دارنده 480,000 
ریال سهم الشرکه اولین مدیران : آقای حسن سیف زاده کرمانی به شماره ملی 2980103551 و 
به سمت عضو هیئت مدیره و به سمت مدیرعامل به مدت نامحدود خانم سوده باقریان رفسنجانی 
پور به شماره ملی 2980173576 و به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت نامحدود آقای 
میثم باقریان رفسنجانی پور به شماره ملی 2994114186 و به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت 
نامحدود دارندگان حق امضا : کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور مؤسسه از قبیل چک، سفته، 
برات، قراردادها، عقود اسالمی با امضاء مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره همراه با مهر مؤسسه واوراق 
عادی و اداری با امضا هریک از اعضای هیئت مدیره همراه بامهر موسسه معتبر می باشد. اختیارات 
مدیر عامل : طبق اساسنامه ثبت موضوع فعالیت مذکور،به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی 
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری  استان کرمان  امالک  و  اسناد  اداره کل ثبت  باشد. 

کرمان )742640(

تاسیس شرکت سهامی خاص ردگون ره آب هیراد درتاریخ 1398/10/24 به شماره 
ثبت 16522 به شناسه ملی 14008918025 ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده 
که خالصه آن به شرح زیر جهت اطالع عموم آگهی میگردد. موضوع فعالیت :ارائه و 
انجام مطالعات و طراحی و امکان سنجی فنی و اقتصادی شبکه های آبیاری و زهکشی منابع آبهای 
سطحی و زیرزمینی . طراحی شبکه آبرسانی بندهای انحرافی ، طراحی و مطالعات خطوط جمع 
آوری تاسیسات آبگیری ، خطوط انتقال آب تصفیه خانه ها آب و نمک زدایی ، جمع آوری و انتقال 
آب های سطحی مطالعات حفاظت و مهندسی رودخانه ، تاسیسات انحراف آب کنترل سیالب و 
سیستم های هشدار سیل ، حفاظت سواحل و بهره برداری رودخانه ها ، جنگل و مرتع ، حفاظت 
خاک و آب و آبخیزدازی ، تثبیت شن ، تسطیح و بهسازی اراضی ، خاک شناسی و اصالح اراضی 
، طراحی استخرهای پرورش ماهی و مراکز پرورش ماهیان زینتی ،تهیه طرحهای توسعه و عمران 
فضای سبز ، طراحی گلخانه ها ، طراحی و مطالعات ژئوتکنیک و ژئوفیزیک ، طراحی خطوط انتقال 
نفت و گاز ، مطالعات و طراحی در زمینه راهداری خطوط ریلی و راه آهن ، طراحی و مطالعات 
راه های اصلی و فرعی تاسیسات راه سازی بهینه سازی انرژی و مطالعات نقاط حادثه خیز ،نقشه 
برداری زمینی ، فتوگرامتری و هیدروگرافی و میکروژئوذری ، طراحی و مطالعات سیستم های 
جغرافیایی )GIS( 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 پارک نشاط ، کوچه قرنی 6 ، بن بست شهید صالح زندی ، پالک 17 ، طبقه اول 
کدپستی 7613737666 سرمایه شخصیت حقوقی عبارت است از مبلغ 3000000 ریال نقدی 
منقسم به 300 سهم 10000 ریالی تعداد 300 سهم آن با نام عادی مبلغ 3000000 ریال توسط 
موسسین طی گواهی بانکی شماره 65/22030/305 مورخ 1398/10/11 نزد بانک بانک تجارت 
شعبه شعبه مرکزی کرمان با کد 22030 پرداخت گردیده است اعضا هیئت مدیره آقای هوشنگ 
ایرانمنش به شماره ملی 2992431621و به سمت مدیرعامل به مدت 2 سال و به سمت رئیس 
هیئت مدیره به مدت 2 سال آقای امین محسنی زاده به شماره ملی 2993882880و به سمت 
نایب رئیس هیئت مدیره به مدت 2 سال آقای حمید زمانی به شماره ملی 3091368297و 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 با امضاء مدیرعامل و نایب رئیس هیئت مدیره همراه با مهر 
شرکت و همچنین کلیه نامه های عادی و اداری و قراردادها باامضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت 
معتبر می باشد اختیارات مدیر عامل : طبق اساسنامه بازرسان آقای محسن محسنی زاده به شماره 
ملی 2990907726 به سمت بازرس اصلی به مدت یک سال مالی آقای اسماعیل آمیغی به شماره 
ملی 3031901061 به سمت بازرس علی البدل به مدت یک سال مالی روزنامه کثیر االنتشار 
کرمان امروز جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ 
و صدور پروانه فعالیت نمی باشد. اداره کل ثبت اسناد و امالک استان کرمان اداره ثبت شرکت ها و 

موسسات غیرتجاری کرمان )742638(

تاسیس شرکت سهامی خاص نوید تیمچه تجارت نیل درتاریخ 1398/06/17 به شماره ثبت 
16286 به شناسه ملی 14008605219 ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خالصه آن 
امور  الزم جهت  مجوزات  :اخذ  فعالیت  موضوع  میگردد.  آگهی  عموم  اطالع  زیر جهت  شرح  به 
الکترونیکی و غیر  بازاریابی غیرشبکه ای و غیر هرمی  امور  الکترونیکی.فعالیت در  ارائه خدمات 
الکترونیکی. فروش اجناس تولید کنندگان به صورت مجازی و غیر مجازی.ارائه خدمات فروش، 
هوش تجاری، توسعه، مشاوره، تجزیه و تحلیل، نظارت فنی، پیاده سازی، پشتیبانی و نگهداری 
فنی و عرضه خدمات مربوط به سیستم های یکپارچه سازمانی. سیستم های مدیریت ارتباط با 
مشتریان،اتوماسیون انبار. سیستم یکپارچه توزیع کاال چه به صورت خرد و چه به صورت کالن. 
اعم از ارسال به استان ها و شهرستان ها ایران و خارج از کشور. طراحی و پیاده سازی شبکه برای 
تولیدات خرد و بازار سازی و بازار یابی غیرشبکه ای و غیر هرمی برای این نوع محصوالت خدمات 
مشاوره در خصوص مدیریت استراتژیک، مدیریت منابع انسانی جهت بازاریابی غیر شبکه ای مجاز 
و همچنین   ICT و   IT در خصوص  فنی  نوین  توسعه خدمات  الکترونیکی.  غیر  و  الکترونیکی 
هوش مصنوعی، طراحی، پیاده سازی و بهینه سازی فرآیندها. افتتاح حساب های بانکی،اخذ وام 
و تسهیالت و اعتبارات از کلیه بانکها و موسسات مالی و اعتباری دولتی و خصوصی داخل ایران یا 
خارج از ایران برای شرکت. جذب سرمایه های الزم در انواع قالب های مشارکتی مورد تایید شرع 
مقدس اسالم و قانون جمهوری اسالمی ایران.فروش سهام شرکت به افراد سرمایه گذار طراحی، 
پیاده سازی شبکه سرمایه جهت جذب سرمایه های خرد و کالن و جاری کردن این سرمایه ها در 
راستای اهداف شرکت و همچنین در جهت رونق تولیدات خرد و امور خدماتی مورد نیاز و مناسب 
اقتصاد روز ایران و جوامع شرکت در مناقصات، پیمانها و مزایدات دولتی و خصوصی و عقد قرارداد 
با سازمانها، نهادها، ادارات، شرکت ها و موسسات دولتی و غیردولتی در زمینه فعالیت های شرکت 
ایجاد نمایندگی در داخل و خارج از شرکت در زمینه فعالیت های شرکت شرکت در نمایشگاههای 
داخلی و خارجی انجام فعالیت های تجاری، بازرگانی و توانمند سازی و توان افزایی مجازی و غیر 
مجازی در زمینه فعالیت شرکت خرید و فروش کاالها و خدمات. اخذ و اعطاء نمایندگی عقد قرارداد 
با کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی جهت همکاری ها و مشارکت های الزم تامین نیروی انسانی 
متخصص در زمینه موضوع فعالیت شرکت طراحی، پیاده سازی و عملیات سازی پرتال اینترنتی. 
اخذ مجوزات الزم جهت برگزاری همایش ها و کمپین ها برای افراد موضوع فعالیت شرکت اخذ 
مجوزات الزم جهت فعالیت های بازاریابی غیرشبکه ای و غیر هرمی و فروش محصوالت و خدمات 
به صورت دورگردهای فناورانه و همچنین نمایشگاههای فصلی و پایگاههای فروش موقت مشارکت 
با شرکتهای داخلی و خارجی تولیدکننده نرم افزار و سخت افزار.سرمایه گذاری و مشارکت در سایر 
شرکت ها با موضوع فعالیت مشابه از طریق تعهد سهام شرکت های جدید و یاخرید و تعهد سهام 
شرکت های موجود. صادرات و واردات تکنولوژی، نرم افزار، مهارت، تخصص و خدمات مهندسی در 
زمینه موضوع فعالیت شرکت. انجام مطالعات راهبردی و طرح های جامع. خرید و فروش، واردات، 
صادرات، بازرگانی خدمات و کاالهای مجاز پس از کسب مجوز از مراجع ذیصالح. طراحی و پیاده 
سازی شبکه های اجتماعی آنالین مبتنی بر ارتباطات جمعی و ایجاد تاالرهای گفتگوی آنالین و 
همچنین اماکن کسب، خدمات، تجهیزات،ماشین آالت و نرم افزارهای مخصوص فعالیتهای یاد شده 
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 پارک 
مطهری ، کوچه مطهری 7 ، خیابان مطهری ، پالک 108 ، طبقه همکف کدپستی 7613613189 
سرمایه شخصیت حقوقی عبارت است از مبلغ 100000000 ریال نقدی منقسم به 100000 سهم 
1000 ریالی تعداد 100000 سهم آن با نام عادی مبلغ 100000000 ریال توسط موسسین طی 
گواهی بانکی شماره 45237 مورخ 1398/05/10 نزد بانک بانک ملت شعبه شعبه پارک مطهری 
کرمان با کد 45237 پرداخت گردیده است اعضا هیئت مدیره خانم فاطمه رساء به شماره ملی 
2992768782و به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت 2 سال آقای محمدرضا کمساری بنانی به 
شماره ملی 3219971407و به سمت عضو هیئت مدیره به مدت 2 سال و به سمت مدیرعامل به 
مدت 2 سال آقای امید ترکزاده ماهانی به شماره ملی 6070023390و 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 با امضاء مدیرعامل و رئیس 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 آقای حمیدرضا معین الدینی به شماره ملی 
6070026322 به سمت بازرس علی البدل به مدت یک سال مالی آقای محمدرضا بناء زاده ماهانی 
به شماره ملی 6079957371 به سمت بازرس اصلی به مدت یک سال مالی روزنامه کثیر االنتشار 
کرمان امروز جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ 
و صدور پروانه فعالیت نمی باشد. اداره کل ثبت اسناد و امالک استان کرمان اداره ثبت شرکت ها و 

موسسات غیرتجاری کرمان )739729(

آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری مس سرچشمه شرکت سهامی عام به شماره 
ثبت 357 و شناسه ملی 10860513778 به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 
1398/06/16 و منضم به نامه شماره 122/58531 مورخ 98/10/08 سازمان بورس 
و اوراق بهادار -1کلیه اسناد تعهدآور و همچنین کلیه چک ها و بروات و سفته ها و 
سایر اوراق تجاری و قراردادها توسط آقای علی ارجمندی )مدیرعامل( به عنوان امضا ثابت و یکی 
از اعضا هیات مدیره بعنوان امضا دوم تایید و امضا شود. در غیاب مدیرعامل رئیس یا نایب رئیس 
هیات مدیره به جای مدیرعامل امضا خواهند کرد. ضمنا امضا و مکاتبات عادی و جاری کماکان به 
عهده مدیرعامل شرکت خواهد بود. -2 اختیارات هیات مدیره به شرح ذیل به مدیرعامل تفویض 
گردید: - نمایندگی شرکت در برابر صاحبان سهام،اشخاص ثالث و کلیه ادارات دولتی و مراجع 
قضایی - نصب و عزل کلیه مأموران و کارکنان شرکت و تعیین شغل و حقوق و دستمزد و پاداش 
و  ترفیق و تنبیه و  تعیین سایر شرایط استخدام و معافیت و خروج آنها از خدمت و مرخصی و 
 بازنشستگی و مستمری وراث آنها - افتتاح هر نوع حساب و استفاده از آن بنام شرکت نزد بانکها 
و مؤسسات  قانونی دیگر - دریافت مطالبات شرکت و پرداخت دیون شرکت - عقدهرنوع قرارداد و 
تغییر و تبدیل یا فسخ و اقاله آن در مورد خرید و فروش و معاوضه  اموال منقول و  غیرمنقول که 
مرتبط با موضوع شرکت  باشد بالجمله انجام کلیه عملیات  و معامالت مذکور در ماده 2 این اساسنامه 
در چارچوب آیین نامه معامالت شرکت.   - واگذاری یا تحصیل هر گونه حق کسب و پیشه و تارت 
)سرقفلی( - تقدیم درخواست و پیگیری ثبت هر گونه اختراع و با نام و نشان و تصویر و عالئم 
تجاری و یا خرید و تحصیل و فروش و یا واگذاری اختراعات و ورقه اختراع و یا هر گونه حقوق و 
امتیازات مربوط به آنها -تقاضا و اقدام برای ثبت هرگونه عالمت و نام تجاری -عقد هر گونه قرارداد 
اجاره چه شرکت موجر باشد و چه مستاجر و اقاله و فسخ آنها - اقامه هرگونه دعوای حقوقی و 
جزایی و دفاع از هر دعوای حقوقی و جزایی اقامه شده علیه شرکت چه حقوقی چه جزایی در هر 
یک از مراجع اختصاصی یا عمومی در جهت استیفای حقوق مذکور با حق حضور و مراجعه به 
معامالت انتظامی، قضات تحقیق و استیفای کلیه اختیارات مورد نیاز در دادرسی از آغاز تا اتمام 
از جمله حضور در جلسات اعالم ارائه و نظر در خواست پژوهش، فرجام  واخواهی و اعاده دادرسی 
، مصالحه و سازش ، استرداد اسناد و دادخواست و دعواا و انکار و تکذیب اسناد و اعالم جعل و 
تعیین جاعل و با حق امضا قراردادهای حاوی شرط داوری یا توافقنامه داوری جداگانه و ارجاع دعوا 
به داوری و تعیین و گزینش داور منتخب با حق صلح و یا بدون آن و اجرای حکم نهائی و قطعی 
داور درخواست تخلیه و خلع ید و رفع تصرف عدوانی و مزاحمت ، در خواست ضرر و زیان و صدور 
دستور الزم االجرا)اجرائیه( و تعقیب آنها و معرفی بدهکار و کارشناس و اموال بدهکار و درخواست 
توقیف مضنون و متهم و قبول اموال بدهکار در جلسات مزایده در مقابل طلب شرکت انتخاب و 
عزل وکیل و نماینده با حق توکیل مکرر و اقرار در ماهیت دعوا و جلب ثالث و دعوای متقابل و دفاع 
در مقابل آنها و تامین خواسته و تامین ضررر و زیان ناشی از جرائم و اخذ محکوم به امور مشابه 
دیگر از قبیل آنچه گذشت. - تعیین میزان استهالک ها  با توجه به قوانین جاری کشور - تنظیم 
خالصه صورت دارائی و دیون شرکت پس از انقضای سال مالی وهمچنین ترازنامه و حساب عملکرد 
و حساب سود و زیان شرکت. اداره کل ثبت اسناد و امالک استان کرمان مرجع ثبت شرکت ها و 

موسسات غیرتجاری رفسنجان )739726(

اداره  و  دارایی  و  اقتصادی  امور  سازمان  کارکنان  اعتبار  شرکت  تغییرات  آگهی 
ملی  و شناسه  ثبت 4035  به شماره  تعاونی  استان کرمان شرکت  مالیاتی  امور  کل 
10630114594 به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 
1396/03/09 منضم به نامه های شماره 98/160645 مورخ 98/5/12 بانک مرکزی 
جمهوری اسالمی ایران و 98/19/2/7884 مورخ 98/6/23 اداره تعاون کار و رفاه اجتماعی استان 
کرمان سرمایه شرکت از 1067000000ریال به مبلغ 28500000000ریال منقسم به 950 سهم 
با نام عادی 30000000 ریالی افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصالح گردید. اداره کل 

ثبت اسناد و امالک استان کرمان اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری کرمان )739724(



چهار سه شنبه 15 بهمن ماه 9/1398 جمادی الثانی 1441/ 4 فوریه 2020/سال بیست و چهارم شماره 3149
فرهنگ و ادب

سیمرغ بلورین، فقط برای مرادی کرمانی
سرویس ادبی کرمان امروز

هر داستان دستمان را می گیرد و ما را از دنیایی که برای 
خود ساخته ایم، بیرون می کشد تا دست کم برای لحظاتی 
از  آدم هایی غیر  و  زندگی شخصیت ها  هم که شده غرِق 
خود و اطرافیانمان شویم و تا می توانیم پرنده خیالمان را 
به پرواز دربیاوریم. اصاًل فایده اصلی خواندِن داستان همین 
است که دیگر به خودمان فکر نکنیم. داستاِن فیلم ها هم 
با  با دیدن یک فیلم سینمایی  همین طور است. یعنی ما 
داستان آن همراه می شویم و تا ساعت ها بعد از پایان فیلم 
به داستانش فکر می کنیم و درباره شخصیت هایش حرف 

می زنیم.
فیلم ها داستان هایی تصویری هستند که گاهی از روی 
کتاب ها ساخته می شوند و این، برای کسانی که کتابی را 
خوانده اند و بعد فیلمی را که از آن کتاب اقتباس و ساخته 
شده، دیده اند، لذتی دوچندان دارد. سی و هشتمین دوره 
جشنواره فیلم فجر آغاز شده و به همین مناسبت به سراغ 
ساخته  فیلم  آثارشان  اساس  بر  که  رفته ایم  نویسندگانی 
شده و در دوره های مختلف این جشنواره حضور داشته اند.

هوشنگ مرادی کرمانی
 آثار خالق »قصه های مجید« رکورددار اقتباس سینمایی 
نوجوانی  در  که  کرمانی  مرادی  هوشنگ  است.  ایران  در 
عالقه عجیبی به سینما پیدا کرد و در دوره ای بلیت سینما 
و صاحب سبک  نام آشنا  نویسندگان  از  یکی  می فروخت، 
ایرانی است که با زبان و بیان سهل ممتنعش دِل خیلی 
به عنوان  را به دست آورده و حاال  ادبیات  از دوستداران 
نویسنده ای جهانی از او یاد می شود. از جمله آثار مرادی 
شده  ساخته  سینمایی  فیلم  آن ها  اساس  بر  که  کرمانی 
»صنوبر«،  کرد:  اشاره  داستان ها  این  به  می توان  است، 

»قصه های مجید«، »خمره«، »چکمه«، »تنور«، »مثل ماه 
شب چهارده« و »مربای شیرین«.

اما مهم ترین اقتباس های سینمایی از آثار مرادی کرمانی 
که در جشنواره فیلم فجر و بعدتر، در اکران عمومی بیشتر 
کارگردانی  به  مامان«  »مهمان  فیلم های  شدند،  دیده 
داریوش مهرجویی و »تیک تاک« به کارگردانی محمدعلی 
است  داستان خانواده ای  مامان«  طالبی هستند. »مهمان 
که وضع مالی خوبی ندارند و مهمانانی سرزده به خانه شان 

می آیند.
داستان این فیلم در بیست و دومین جشنواره فیلم فجر 
نامزد دریافت سیمرغ بلورین بهترین فیلم نامه شد، اما این 
داستان »تیک تاک« بود که برای آقای نویسنده سیمرغ 
نامه جشنواره دوازدهم را به ارمغان  بلورین بهترین فیلم 
یادگاِر  ساعت  که  است  مادری  داستان  فیلم  این  آورد. 
به  تا  به معلم پسِر کالس دومی اش می دهد  را  همسرش 

او هدیه کند.
جعفر مدرس صادقی

صادقی،  مدرس  جعفر  داستانی  آثار  مهم ترین  از  یکی   
شد.  منتشر   ۱۳۶۲ سال  در  که  است  »گاوخونی«  رمان 
رمان  این  اساس  بر  افخمی  بهروز   ۱۳۸۱ سال  در  بعد ها 
فیلم نامه ای اقتباسی نوشت. فیلم »گاو خونی« در بیست 
و دومین جشنواره فیلم فجر به نمایش درآمد و زنده یاد 
نقش  بازیگر  بهترین  بلورین  سیمرغ  انتظامی  ا...  عزت 

مکمل مرد را به خاطر بازی در آن دریافت کرد.
با  هفته  »دو  بخش  در   ۱۳۸۳ سال  در  خونی«  »گاو 
درآمد.  نمایش  به  هم  کن  فیلم  جشنواره  کارگردانان« 
داستان »گاو خونی« روایت کابوس های پسر جوانی است 
تولدش،  محل  شهِر  رفته اش،  دنیا  از  پدِر  خاطرات  که 
اصفهان و از همه مهم تر رودخانه زاینده رود او را به شدت 

آشفته می کند؛ تا جایی که مرز بین واقعیت و تخیل را گم 
می کند. افخمی در نوشتن فیلم نامه کاماًل به متن رمان 

مدرس صادقی وفادار بوده است.
گلی ترقی

 اگر هوشنگ مرادی کرمانی در بین نویسنده های ایرانی 
داریوش  است،  سینمایی  اقتباس  بیشترین  رکورددار 
آثار  از  اقتباس سینمایی  استاد  را هم می توان  مهرجویی 
این کارگردان در  آثار سینمایی  از  داستانی دانست. یکی 
حوزه اقتباس فیلم »درخت گالبی« محصول سال ۱۳۷۶ 

است.

این فیلم بر اساس داستان »درخت گالبی« از مجموعه 
داستان های کوتاه گلی ترقی، نویسنده معاصر ساخته شده 
است و داستان شاعر و نویسنده ای را روایت می کند که در 
دوران میان سالی به باغی در زادگاهش می رود تا تازه ترین 
جشنواره  شانزدهمین  در  فیلم  این  بنویسد.  را  اثرش 
فیلم فجر سیمرغ بلورین بهترین فیلم را نصیب داریوش 
مهرجویی کرد و در دومین جشن خانه سینما در سال ۷۷ 

هم تندیس بهترین فیلم نامه را به دست آورد.
محمود دولت آبادی

 خالق »کلیدر« و »جای خالی سلوچ« در ابتداِی دوران 

نویسندگی اش آثار داستانی کوتاه می نوشت که مجموعه 
مهم ترین  شده اند.  گردآوری  سپنج«  »کارنامه  در  آن ها 
ویژگی آثار محمود دولت آبادی توصیفی و تصویری بودن 
آن هاست و برای همین بسیار مناسب اقتباس نمایشی و 
سینمایی هستند. یکی از داستان های کوتاه این نویسنده 
فیلم  یک  اقتباس  اساس   ۱۳۸۴ سال  در  »سفر«  نام  به 
سینمایی به نام »زمستان است« به کارگردانی رفیع پیتز 
شد که در بیست و چهارمین جشنواره فیلم فجر به نمایش 

درآمد.
این فیلم همچنین در سال ۲۰۰۶ نامزد دریافت جایزه 
روایت  فیلم  شد.  برلین  فیلم  جشنواره  در  طالیی  خرس 
زندگی خانواده ای فقیر است که سرپرستشان راهی سفری 
به خارج از کشور می شود و در همین زمان پای کارگری 
جوان به زندگی شان باز می شود. »زمستان است« با این 
که نتوانست در داخل کشور نظر منتقدان را به خود جلب 

کند، اما نمونه خوبی از پیوند ادبیات با سینماست.
حبیب احمدزاده

خسرو  زنده یاد  نقش های  یادماندنی ترین  به  از  یکی   
به  شب«  »اتوبوس  فیلم  راننده  نقش  در  بازی  شکیبایی 
کارگردانی کیومرث پوراحمد است. فیلم داستان نوجوانی 
پشت جبهه  به  را  عراقی  اسیران  که  است  در دل جنگ 
حبیب  داستان های  از  یکی  اساس  بر  فیلم  این  می برد. 
داستان  مجموعه  در  مقدس  دفاع  نویسنده  احمدزاده، 
این  درباره  پوراحمد  است.  شده  ساخته  جنگی«  »شهر 
داستان گفته است: »به قدری گیرا و جذاب بود که مرا به 
دنبال خود کشاند و گفت مرا بساز«. »اتوبوس شب« در 
جشنواره بیست و ششم دستش از جایزه کوتاه ماند، اما در 
یازدهمین جشن خانه سینما تندیس بهترین فیلم و فیلم 

نامه را از آن خود کرد.

نگاهی به تولید موسیقی انقالبی پیش و پس از بهمن ۵۷؛
خمینی ای امام...

سرویس فرهنگی - هنری کرمان امروز

در  عمومی،  رهبری  و  دهی  از جهت  فارغ  ها،  انقالب   
سراسر جهان تا همه نباشند، رخ نمی دهد. انقالب اسالمی 
شعار های  تا  چپ  صرفا  شعار های  بود.  اینطور  هم  ایران 
کامال اسالمی در میان انبوه تظاهرکنندگان دیده می شد. 
جریان  در  که  است  طبیعی  خیلی  فضایی  چنین  در 
بودگی«  »همه  همین  هم  روز ها  آن  انقالبی  موسیقی 

رعایت شده باشد.
 با این حال برخی از سرود ها بیشتر به چشم آمده است. 
انقالبی  است. سرودی  موارد  از همین  امام«  »خمینی ای 
سطح  در  که  باشد  نمونه ها  نخستین  از  یکی  شاید  که 
اثر  اجرای  مکان  و  زمان  هم  دلیلش  شد،  شنیده  وسیع 
بود. حمید شاهنگیان درباره ساخت این قطعه گفته است 
این  روی  نمی دانستند که من  ام هم  که »حتی خانواده 
به  من  بودند،  خواب  همه  که  می کنم. شب ها  کار  قطعه 
را  کارم  با یک ضبط صوت کوچک  و  بام می رفتم  پشت 

انجام می دادم.«
نتیجه این کار هم روز ۲۲ بهمن ماه سال ۱۳۵۷، درست 
زمانی که امام )ره( وارد البی فرودگاه مهرآباد شد و تمام 
حضور  انتظار  سالن  در  زمان  آن  انقالبی  سیاسی  رجال 

داشتند؛ اجرا شد.
داستان موسیقی انقالبی که احتماال بتوان گفت رگه های 
مشخصی از حماسه هم در آن موج می زند به همین جا 
وادی حضور  این  در  هم  ایرانی  نمی شود. چپ های  ختم 
داشتند. یک نمونه از سرود های انقالبی که آن ها ساختند 
و  انقالبی شناخته شده  عنوان یک سرود  به  و هنوز هم 
»بهاران خجسته  قطعه  دارند،  خاطراتی  آن  از  هم  مردم 
رسمیت  به  را  سرود  این  اما  انقالب،  از  پس  است.  باد« 
بار ها  و  بار ها  فجر،  دهه  در  سال  هر  تاکنون  و  شناختند 
از رادیو و تلویزیون پخش شده است. نخستین بار سرود 
»بهاران خجسته باد« برای گرامیداشت سال مرگ خسرو 
از رادیو و  گلسرخی و کرامت اهلل دانشیان در ۲۹ بهمن 
توده  کادر حزب  از  بهزادی  عبداهلل  تلویزیون پخش شد. 
ایران، شعری را با عنوان »سرود بهار« به افتخار »پاتریس 
او  به همسر  اهل کنگو سرود و خطاب  انقالبی  لومومبا« 
به پاس پایمردی اش در همراهی با »لومومبا« دو هفته 
اسید سپردند، نوشت  به  را  لومومبا  این که جسد  از  بعد 

را  شعر  این  از  بخشی  دانشیان«  »کرامت  که  می گویند 
تبدیل به سرود کرد و حتی همراه شاگردانش در روستای 
صف  سر  را  سرود  این  معلم،  عنوان  به  ماموریتش  محل 

می خواندند.
بعد ها وقتی دانشیان و گلسرخی اعدام شدند، اسفندیار 
ساواک  توسط  پرونده  همان  در  هم  او  که  منفردزاده 
دستگیر شده بود، آن را در فقر امکانات با همراهی رفقای 
دیگر، اجرا کرد. امکانات او به قدری کم بود که می گویند 
میکس  بعد  و  نواخت  به یک  را یک  تمام ساز ها  خودش 

کرد.
قطعه  به  می توان  ایرانی  چپ های  ساخته های  دیگر  از 
»آفتابکاران جنگل« که به »سر اومد زمستون« هم معروف 
است اشاره کرد. این قطعه یکی از سرود های انقالبی ایران 
است که در سال ۵۷ در آلبومی به نام »شراره های آفتاب« 
از  ایران منتشر و  توسط سازمان چریک های فدایی خلق 
شهرت فراوانی برخوردار شد. متن شعر و سرود در اصل 
»سعید  از  اثر  این  شعر  دارد.  اشاره  سیاهکل  واقعه  به 
سلطانپور« است و موسیقی آن با الهام از یک ترانه فولکلور 
صدای  با  که  شد  تنظیم  برآن«  »مهرداد  توسط  ارمنی 
»داوود شراره ها« و همراهی گروه کر انجمن دانشجویان 

ایرانی واشنگتن اجراشده است.
»برپا خیز از جا کن بنای کاخ دشمن« یکی از سرود های 
»کنفدراسیون  توسط  که  است  انقالبی  هیجان  پر 
دانشجویان ایرانی« ساخته شده است. این قطعه در اصل 
اقتباسی از »خلق متحد« سرجیو اورتگای شیلیایی است. 

شعر این اثر متعلق به ویکتور خاراست.
چاووش و دیگران

انقالب به این دلیل که به همه گروه ها تعلق دارد، هر چند 
با هدف مشترک  اما  داشت،  وجود  اساسی هم  اختالفات 
هم  کنار  در  همه  و  شد  انجام  پهلوی  استبداد  سرنگونی 
از قضا، هنرمندانی  بودگی«  این »هدف  حاضر شدند. در 
تولیدات  به  هم  داشتند  مذهبی  گرایشات  زمان  آن  که 
»خمینی ای  همان  اش  نمونه  می زدند.  دست  هنری  آثار 
امام« است که می شود گفت معروف ترین این سرودهاست. 
شاید جالب باشد بدانید که محمدرضا شجریان، محمدرضا 
لطفی و علیزاده هم در این جریانات حضور داشتند و حتی 
بازی کرد،  نقشی که محمدرضا شجریان در دهه شصت 

ریشه در همین فعالیت ها دارد.
 نیرو های مذهبی هم در آن زمان به این نتیجه رسیده 

برانگیختن شور و  انقالبی در  بودند که »نقش سرود های 
هیجان انقالبی و دامن زدن به آتش خشم برخاسته از نهاد 
ملت ستمدیده« نباید نادیده گرفته شود. یکی از این آثار 
با رنگ و بوی قوی مذهبی، قطعه »ایران ایران ایران رگبار 
مسلسل ها« با صدای رضا رویگری است. اثری که در متن 

حکومت نظامی ساخته شد.
مهمی  بسیار  نقش  هم  چاووش«  »کانون  میان  این  در 
در تولید آثار انقالبی بازی کرده است. آن طور که روایت 
شده »هسته اصلی موسیقی انقالبی در مرکز حفظ و اشعه 
موسیقی« شکل گرفته و جمعی از شاگردان دکتر داریوش 
متشکل  که  گروهی  اند.  یازیده  امر دست  این  به  صفوت 
مشکاتیان،  پرویز  علیزاده،  حسین  لطفی،  محمدرضا  از 

داریوش طالیی و ... بود.
موسیقی  این  از  برخی  داد،  رخ  که  ژاله  میدان  موضوع 
دانان در رادیو با محوریت »هوشنگ ابتهاج« که مسئول 
جمعی  دسته  انقالبی،  اقدامی  در  بود،  رادیو  موسیقی 
این  از  علیزاده  لطفی و حسین  استعفا کردند. محمدرضا 
حادثه به بعد در جرگه انقالبیون در آمدند. علیزاده در آن 
زمان »سواران دشت امید« و بعد از آن قطعه »حصار« را 
ساخت، قطعه ای که زندانیان سیاسی و خانواده های شان 

را ستوده بود و بسیار مورد توجه قرار گرفت. »حصار« از 
رادیو پخش شد، زندانیان سیاسی هم آن را شنیدند و کار 
به جایی رسید که در بعضی زندان ها، جوانان در بند، برای 

داشتن رادیو دست به اعتصاب غذا زدند.
این فعالیت ها، سنگ بنای »کانون چاووش« را بنا نهاد 
بود«؛  انقالب  زمزمه  »چاووش  اند:  گفته  اش  درباره  که 
و  شد  ساخته  چاووش  کانون  توسط  مستقل  برنامه   ۱۰
محمدرضا  علیزاده،  حسین  گرفت.  قرار  عموم  اختیار  در 
شهرام  شجریان،  محمدرضا  مشکاتیان،  پرویز  لطفی، 
ناظری، علی اکبر شکارچی، حمید متبسم ارشد تهماسبی، 
فرخ مظهری، عبدالنقی افشارنیا، برادران کامکار، جمشید 
عندلیبی، صدیق تعریف، سعید فرح پوری، زیداهلل طلوعی 
و ... هنرمندانی بودند که قطعات بدیع و شورانگیزی را در 

کانون چاووش اجرا کردند.
است.  شده  تولید  بسیار  هم  منفرد  آثار  میانه  این  در 
»به الله در خون خفته« یکی از این آثار است که توسط 
ساخته های  از  بسیاری  شد.  ساخته  میرزاده«  »مجتبی 
وقت  قلت  دلیل  به  یا  لیست  این  در  که  هستند  انقالبی 
از  اطالعات  کمبود  دلیل  به  یا  اند  نگرفته  جای  زمان  و 
جزو  نظر  به  که  این  مهم تر  بخش  در  و  آن  سازندگان 

سرود های انقالبی قرار نمی گرفتند به این دلیل که بعد 
از پیروزی انقالب و در دوران ثبات ساخته شده اند.

پیروزی«،  این  باد  آثاری، چون »خجسته  گلریز  محمد 
خوانده  را  تو«  نیرنگ  به  ننگ  »آمریکا  و  آزادی«  »بانگ 
است. قطعاتی که بعد از رفع خطر ساخته شده اند و برخی 
هایش  ویژگی  از  یکی  انقالبی  موسیقی  دیگر  می گویند 
شجریان،  که  کار هایی  مثل  است،  آن  بودن  زیرزمینی 
لطفی و علیزاده در کانون چاووش انجام داده اند یا کاری 
که رضا رویگری و فریدون خشنود انجام دادند و خودشان 
جرأت  کسی  که  ساختیم  را  اثر  این  زمانی  ما  اند  گفته 
نداشت از این اقدامات انجام دهد. این موضوعات احتماال 
باید در جای خود به بحث گذاشته شود، اما مهم ترین نکته 
انقالب عمال همه گروه ها، در  این است که در بحبوحه 

جریان ساخت موسیقی انقالبی حضور داشتند.
موسیقی  و  امام«  »خمینی ای  از  شاهنگیان  حمید 

انقالب می گوید
نفس ها بوی انقالب و اعتراض می داد

کوروش شیرازیان: امام از پله های هواپیما پایین می آید. 
استاد مرتضی مطهری و سید احمد خمینی نیز پشت سر 
ایشان حرکت می کنند؛ در این لحظه سرود »خمینی ای 
حمید  از  ماندگار  اثری  می شود،  پخش  و  نواخته  امام« 
از  پیش  که  آثاری  مشاهده  برای  که جستجو  شاهنگیان 
بهار  هنوز  که  جوانی  ندارد.  نتیجه ای  ساخته،  سرود  این 
از تحصیل در دانشگاه  سی سالگی را جشن نگرفته پس 
شور  تاثیر  تحت  و  بازگشته  وطن  به  آمریکا  شیکاگوی 
اعتراضی مردم در روز های انقالب، قطعه ای ماندگار خلق 

می کند.
تصویر دانش آموزان نوجوانی که مقابل امام صف کشیده 
در  جان  ز  گذشته  شرف، ای  مظهر  مجاهد ای  »اِی  و  اند 
خاطره ای  به  می زنند  فریاد  وجود  تمام  با  را  هدف«  ره 
حذف نشدنی برای مردم ایران بدل شده، اما شاید کمتر 
کسی بداند در اجرای اولیه قطعه، هیچ نشانی از گروه ُکر 
انقالب  به  مانده  روز های  در  شاهنگیان  و  نمی شود  دیده 
یک  در  را  اثر  این  دو ضبط صوت  با کمک  و  تنهایی  به 
زیرزمین ضبط و به دشواری منتشر کرده است. »حمید 
شاهنگیان« حاال در آستانه ۷۰ سالگی است؛ ولی زمانی 
هوای  و  گویی حال  می کند،  مرور  را  انقالب  روز های  که 

سال ۵۷ وجودش را فرا می گیرد.
منبع: هفته نامه صدا

اهدای خون سالم، اهدای زندگی 
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شیخ بایزید بسطامی کیست؟
مهم و تاثیر گذار در تاریخ سرویس ادبی - تاریخی کرمان امروز

 
ابویزید طیفور پسر عیسی پسر سروشان بسطامی ملقب 
به سلطان العارفین در نیمه اول قرن دوم هجری یعنی در 
ایالت  از  بسطام  شهر  در  امویان  حکومت  دوره  آخر  سال 
کومش قومس در محله موبدان زرتشتیان در خاندانی زاهد 

و متقی و مسلمان چشم به جهان گشود.
● نام و نسب بایزید بسطامی

ابویزید طیفور پسر عیسی پسر سروشان بسطامی ملقب 
به سلطان العارفین در نیمه اول قرن دوم هجری یعنی در 
ایالت  از  بسطام  شهر  در  امویان  حکومت  دوره  آخر  سال 
کومش )قومس( در محله موبدان )زرتشتیان( در خاندانی 
زاهد و متقی و مسلمان چشم به جهان گشود. تولد او به 
سال ۱۳۱ هجری ثبت شده و جد او سروشان والی والیت 

قومس بوده است.
● اساتید بایزید بسطامی در تصوف

چنین می ماند که بایزید در تصوف استاد نداشته و خرقه 
ارادت از دست هیچ یک از مشایخ تصوف نپوشیده است. 
از  بسیاری  که  اند  کرده  نقل  و  دانسته  امی  را  او  گروهی 
حقایق بر او کشف می شد و خود نمی دانست. گروهی دیگر 
نقل کرده اند که یکصد و سیزده یا سیصد و سه استاد دیده 
است. قدر مسلم اینکه استاد او در تصوف معلوم نیست و 
خود چنین گفته است که مردمان علم از مردگان گرفتند 
و ما از زنده ای علم گرفتیم که هرگز نمیرد. و باز پرسیدند 
حال  بهر  زنی.  پیره  گفت:  بود؟  که  تصوف  در  تو  پیر  که 
جهت زندگانی این عارف بزرگ ایرانی مبهم بوده و اطالع 
ما نیز در این باره بسیار محدود و ناقص است. ولی با این 
همه آنچه از تعلیم و عرفان او باقی مانده است به هیچ وجه 
ناقص و مبهم نیست و به روشنی معلوم می شود که وی 
مردی بزرگ بوده است. به نقل آورده اند: چون کار او بلند 
حاصل،  گنجید.  نمی  ظاهر  اهل  در حوصله  او  شد سخن 
هفت بارش از بسطام بیرون کردند. وقتی که وی را از شهر 
بیرون می کردند پرسید جرم من چیست؟ پاسخ دادند: تو 
کافری. گفت: خوشا به حال مردم شهری که کافرش من 
باشم. در میان عارفان ایرانی بایزید از نخستین کسانی است 
که به نویسندگی و به قولی به شاعری پرداخته است. امام 
محمد غزالی در قرن پنجم هجری از آثار قلمی او استفاده 
کرده ولی در حال حاضر چیزی از آثار قلمی وی در دست 

نیست.
● وفات بایزید بسطامی

سهلکی وفات وی را در سال ۲۳۴ هجری به سن هفتاد 
و سه ثبت کرده، سلمی و قشیری و خواند مــیــر نــیــز 
عبداهلل  خواجه  اند؛  کرده  ذکر   ۲۶۱ سال  و   ۲۳۴ سـال 
 ۲۶۱ سال  طبقات،  های  نسخه  بعضی  کاتبان  یا  انصاری 

هجری را درست تر پنداشته اند.
● احوال و اسرار بایزید بسطامی

را  از احوال و اسرار خود آنچه  بایزید  به روایت سهلکی، 
زاده خویش  برادر  این  پنهان می داشت، پیش  از دیگران 
گفته  وقت مرگ  در  ابوموسی  گویند  کرد. می  آشکار می 
بود چهارصد سخن را از بایزید بگور می برم که هیچکس را 
اهل آن ندیدم که با وی گویم. هنگام وفات بایزید، ابوموسی 
بایزید نیز زیست.  از  بیست و دو سال داشت و سالها بعد 
ابوموسی نسبت به عموی خویش حرمت و تکریم بسیار به 
را  او  وفات خویش وصیت کرد  آورد. چنانکه هنگام  جای 
نزدیک بایزید دفن کنند اما قبر او را از قبر بایزید گودتر 

کنند تا گور او با گور بایزید برابر نباشد.
● حکایت شیخ فرید الدین عطار

می  االولیاء  تذکرة  در  نیشابوری  عطار  فریدالدین  شیخ 
آمد  پیشم  حج  راه  در  مردی  گفت  که  »نقلست  نویسد: 

گفت: کجا می روی؟ گفتم: به حج. گفت: چه داری؟ گفتم: 
دویست درم. گفت: بیا به من ده که صاحب عیالم و هفت 
بار گرد من در گرد که حج تو اینست. گفت: چنان کردم و 
باز گشتم و گفت از نماز جز ایستادگی تن ندیدم و از روزه 
جز گرسنگی ندیدم. آنچه مراست از فضل اوست نه از فعل 

من. و گفت: کمال درجه عارف سوزش او بود در محبت".
بایزید بسطامی و شیخ ابو سعید ابوالخیر

ابوالخیر عارف مشهور قرن پنجم هجری  ابو سعید  شیخ 
درباره بایزید چنین گفته است: هژده هزار عالم از بایزید پر 
می بینم و بایزید در میانه نبینم. یعنی آنچه بایزید است 

در حق محو است.
● بایزید بسطامی در تذکرة االولیاء

آن خلیفه الهی، آن دعامه نامتناهی، آن سلطان العارفین، 
ناکامی، شیخ  الخالیق اجمعین، آن پخته جهان  آن حجة 
بایزید بسطامی رحمة اهلل علیه، اکبر مشایخ و اعظم اولیاء 
عالم  قطب  و  بود  بحق  خلیفه  و  بود  خدای  حجت  و  بود 
بود و مرجع اوتاد و ریاضات و کرامات و حاالت و کلمات 
نافذ و جدی  اسرار و حقایق نظری  و در  نبود  اندازه  را  او 
انس  بود. غرقه  بلیغ داشت و دایم در مقام قرب و هیبت 
و محبت بود و پیوسته تن در مجاهده و دل در مشاهده 
داشت و روایات او در احادیث عالی بود و پیش از او کسی 
را در معانی طریقت چندان استنباط نبود که او را گفتند 
که در این شیوه نخست او بود که علم به صحرا زد و کمال 
او پوشیده نیست تا به حدی که جنید گفت: بایزید در میان 
ما چون جبرئیل است در میان مالئکه. و هم او گفت: نهایت 
میدان جمله روندگان که به توحید روانند بدایت میدان این 
خراسانی است. جمله مردان که به بدایت قدم او رسند همه 
در گردند و فرو شوند و نمانند. دلیل بر این سخن آن است 
که بایزید میگوید: دویست سال به بوستان برگذرد تا چون 
ابوالخیر رحمة اهلل علیه  ابوسعید  ما گلی در رسد. و شیخ 
می گوید: هژده هزار عالم از بایزید پر می بینم و بایزید در 
میانه نبینم. یعنی آنچه بایزید است در حق محو است. جد 
وی گبر بود و از بزرگان بسطام یکی پدر وی بود. واقعه با او 

همبر بوده است از شکم مادر.
در  به شبهت  لقمه  که  هرگاه  کند:  نقل  مادرش  چنانکه 
قرار  و  آمدی  تپیدن  در  من  شکم  در  تو  نهادمی  دهان 
نگرفتی تا باز انداختمی. و مصداق این سخن آن است که 

از شیخ پرسیدند که مرد را در این طریق چه بهتر؟ گفت: 
توانا. گفتند:  نبود؟ گفت: تنی  اگر  دولت مادر زاد. گفتند: 
اگر نبود؟ گفت: دلی دانا. گفتند: اگر نبود؟ گفت: چشمی 

بینا. گفتند: اگر نبود؟ گفت: مرگ مفاجات.
چون  فرستاد  دبیرستان  به  مادرش  چون  که  است  نقل 
اشکرلی  »ان  رسید  آیت  این  به  و  رسید  لقمان  سوره  به 
و لوالدیک« خدای میگوید مرا خدمت کن و شکر گوی و 
مادر و پدر را خدمت کن و شکر گوی. استاد معنی این آیت 
میگفت. بایزید که آن بشنید بر دل او کار کرد. لوح بنهاد 
و گفت: استاد مرا دستوری ده تا به خانه روم و سخنی با 
بایزید به خانه آمد. مادر  مادر بگویم. استاد دستوری داد. 
گفت: یا طیفور به چه آمده ای؟ مگر هدیه ای آورده اند یا 
عذری افتادست؟ گفت: نه که به آیتی رسیدم که حق می 
فرماید ما را به خدمت خویش و خدمت تو. من در دو خانه 
کدخدایی نتوانم کرد. این آیت بر جان من آمده است. یا از 
خدایم در خواه تا همه از آن تو باشم و یا در کار خدایم کن 
تا همه با وی باشم. مادر گفت: ای پسر تو را در کار خدای 
باش.  را  برو و خدا  تو بخشیدم.  به  کردم و حق خویشتن 
برفت و سی سال در شام و شامات  از بسطام  بایزید  پس 
میگردید و ریاضت می کشید و بی خوابی و گرسنگی دایم 
از همه  پیش گرفت و صد و سیزده پیر را خدمت کرد و 
او  پیش  در  بود.  صادق  یکی  جمله  آن  از  و  گرفت  فایده 
نشسته بود. گفت: بایزید آن کتاب از طاق فروگیر. بایزید 
گفت: کدام طاق؟ گفت: آخر مدتی است که اینجا می آیی 
و طاق ندیده ای؟ گفت: نه! مرا با آن چه کار که در پیش 
تو سر از پیش بردارم؟ من به نظاره نیامده ام. صادق گفت: 
چون چنین است برو. به بسطام باز رو که کار تو تمام شد.

نقل است که او را نشان دادند که فالن جای پیر بزرگ 
است. از دور جایی به دیدن او شد. چون نزدیک او رسید 
آن پیر را دید که او آب دهن سوی قبله انداخت. در حال 
شیخ بازگشت. گفت: اگر او را در طریقت قدری بود خالف 
شریعت بر او نرفتی. نقل است که از خانه او تا مسجد چهل 

گام بود. هرگز در راه خیو نینداختی حرمت مسجد را.
نقل است که دوازده سال روزگار شد تا به کعبه رسید که 
در هر مصلی گاهی سجده باز میفکند و دو رکعت نماز می 
نیست  دنیا  پادشاه  این دهلیز  و می گفت:  کرد. می رفت 
رفت  کعبه  به  پس  دوید.  برتوان  جا  بدین  بار  یک  به  که 

این  تبع  را  او  نبود  ادب  گفت:  نشد.  مدینه  به  آن سال  و 
زیارت داشتن. آن را جداگانه احرام کنم. بازآمد سال دیگر 
جداگانه از سر بادیه احرام گرفت و در راه در شهری شد. 
خلقی عظیم تبع او گشتند. چون بیرون شد مردمان از پی 
او بیامدند. شیخ باز نگریست. گفت: اینها کی اند؟ گفتند: 
ایشان با تو صحبت خواهند داشت. گفت: بار خدایا! من از 
تو در میخواهم که خلق را به خود از خود محجوب مگردان. 
که  خواست  پس  گردان.  محجوب  من  به  را  ایشان  گفتم 
محبت خود از دل ایشان بیرون کند و زحمت خود از راه 
نگریست.  ایشان  به  پس  بگزارد  بامداد  نماز  بردارد  ایشان 
گفت: »انی انا اهلل ال اله اال انا فاعبدونی«. گفتند: این مرد 
دیوانه شد. او را بگذاشتند و برفتند و شیخ اینجا به زبان 
خدای سخن میگفت. چنانکه بر باالی منبر گویند: حکایة 
عن ربه. پس در راه می شد. کله سر یافت بر وی نوشته: صم 
بکم عمی فهم الیعقلون. نعره ای زد و برداشت و بوسه داد 
و گفت: سر صوفی ای می نماید در حق محو شده و ناچیز 
نه چشم  بشنود  یزلی  لم  دارد که خطاب  نه گوش  گشته 
دارد که جمال الیزالی بیند نه زبان دارد که ثنای بزرگواری 

او گوید نه عقل و دانش دارد که ذره ای معرفت او بداند.
این آیت در شان اوست. و ذوالنون مصری مریدی را به 
شب  همه  بایزید!  ای  که  بگو  و  برو  گفت:  فرستاد.  بایزید 
قافله  و  باشی  می  مشغول  راحت  به  و  بادیه  در  میخسبی 
درگذشت. مرید بیامد و آن سخن بگفت. شیخ جواب داد: 
ذوالنون را بگوی که مرد تمام آن باشد که همه شب خفته 
باشد چون بامداد برخیزد پیش از نزول قافله به منزل فرود 
آمده بود. چون این سخن به ذالنون باز گفتند بگریست و 
نرسیده است و  بدین درجه  ما  احوال  باد!  گفت: مبارکش 

بدین بادیه طریقت خواهد و بدین روش سلوک باطن.
نقل است که در راه اشتری داشت زاد و راحله خود بر آنجا 
نهاده بود.کسی گفت: بیچاره آن اشترک که بار بسیار است 
بر او و این ظلمی تمام است. بایزید چون این سخن به کرات 
از او بشنود گفت: ای جوانمرد! بردارنده بار اشترک نیست. 
فرو نگریست تا بار بر پشت اشتر هست؟ بار به یک بدست 
از پشت اشتر برتر دید و او را از گرانی هیچ خبر نبود. گفت: 
سبحان اهلل! چه عجب کاریست. بایزید گفت: اگر حقیقت 
حال خود از شما پنهان دارم زبان مالمت دراز کنید و اگر 
به شما مکشوف گردانم حوصله شما طاقت ندارد با شما چه 

باید کرد؟ پس چون برفت و مدینه زیارت کرد امرش آمد 
به خدمت مادر بازگشتن. با جماعتی روی به بسطام نهاد. 
خبر در شهر اوفتاد اهل بسطام به دور جایی به استقبال او 
شد. بایزید را مراعات ایشان مشغول خواست کرد و از حق 
باز می ماند. چون نزدیک او رسیدند، شیخ قرصی از آستین 
بگرفت. و رمضان بود. به خوردن ایستاد. جمله آن بدیدند 
از وی برگشتند. شیخ اصحاب را گفت: ندیدید. مساله ای از 

شریعت کار بستم همه خلق مرا رد کردند.
پس صبر کرد تا شب در آمد. نیم شب به بسطام رفت 
فرا در خانه مادر آمد گوش داشت. بانگ شنید که مادرش 
طهارت میکرد و میگفت: بار خدایا! غریب مرا نیکو دار و 
دل مشایخ را با وی خوش گردان و احوال نیکو او را کرامت 
کن. بایزید آن میشنود گریه بر وی افتاد پس در بزد. مادر 
گفت: کیست؟ گفت: غریب توست. مادر گریان آمد و در 
بگشاد و چشمش خلل کرده بود و گفت: یا طیفور! دانی به 
چه چشم خلل کرد؟ از بس که در فراق تو می گریستم و 

پشتم دو تا شد از بس که غم تو خوردم.
کارها  پسین  باز  که  کار  آن  گفت:  شیخ  که  است  نقل 
میدانستم پیشین همه بود و آن رضای والده بود و گفت: 
آنچه در جمله ریاضت و مجاهده و غربت و خدمت میجستم 
در آن یافتم که یک شب والده از من آب خواست. برفتم 
تا آب آورم در کوزه آب نبود. و بر سبو رفتم نبود در جوی 
باز آمدم در خواب شده بود. شبی  رفتم آب آوردم. چون 
آمد  در  خواب  از  میداشتم چون  بر دست  کوزه  بود  سرد 
آگاه شد. آب خورد و مرا دعا کرد که دید کوزه بر دست 
من فشرده بود گفت: چرا از دست ننهادی؟ گفتم: ترسیدم 
که تو بیدار شوی و من حاضر نباشم. پس گفت: آن در فرا 
نیمه کن. من تا نزدیک روز میبودم تا نیمه راست بود یا 
نه و فرمان او را خالف نکرده باشم همی وقت سحر آنچه 

میجستم چندین گاه از در درآمد.
نقل است که چون از مکه می آمد به همدان رسید تخم 
معصفر خریده بود. اندکی از او بسر آمد برخرقه بست. چون 
به بسطام رسید یادش آمد خرقه بگشاد مورچه ای از آنجا 
بدر آمد. گفت: ایشان از جایگاه خویش آواره کردم برخاست 
بنهاد  ایشان بود  ایشان را به همدان برد. آنجا که خانه  و 
تا کسی که در التعظیم المراهلل به غایت نبود الشفقة علی 
خلق اهلل تا بدین حد نبود. و شیخ گفت: دوازده سال آهنگر 
نفس خود بودم در کوره ریاضت مالمت بر او می زدم تا از 
به  آینه خود بودم  آینه ای کردم. پنج سال  نفس خویش 
انواع عبادت و طاعت آن آینه میزدودم. پس یک سال نظر 
اعتبار کردم بر میان خویش ـ از غرور و عشق ـ و به خود 
نگریستم. زناری دیدم و از اعتماد کردن بر طاعت و عمل 
زنار  آن  تا  کردم  دیگر جهد  سال  پنج  پسندیدن.  خویش 
بریده گشت و اسالم تازه بیاوردم. بنگریستم همه خالیق 
مرده دیدم. چهار تکبیر در کار ایشان کردم و از جنازه همه 
بازگشتم و بی زحمت خلق به مدد خدای به خدای رسیدم.

نقل است که چون شیخ به در مسجدی رسیدی ساعتی 
بایستادی و بگریستی. پرسیدند: این چه حال است؟ گفتی: 
تشویش  که  و  یابم  زنی مستحاضه می  را چون  خویشتن 
می خورد که به مسجد در رود و مسجد بیاالید. نقل است 
که یکبار قصد سفر حجاز کرد. چون بیرون شد بازگشت 
بود؟  چرا  این  ای  نکرده  نقص  عزم  هیچ  هرگز  گفتند: 
گفت: روی به راه نهادم زندگی دیدم تیغی کشیده که اگر 
بازگشتی نیکو و اال سرت از تن جدا کنم. پس مرا گفت: 
به  را  الحرام« خدای  البیت  ببسطام و قصدت  »ترکت اهلل 
بسطام بگذاشتی و قصد کعبه کردی. نقل است که گفت: 
مردی در راه پیشم آمد. گفت: کجا میروی؟ گفتم: به حج. 
گفت: چه داری؟ گفتم: دویست درم. گفت: بیا به من ده 
که صاحب عیالم و هفت بار گرد من در گرد که حج تو این 

است. گفت: چنان کردم و بازگشتم.

منبع: خبرگزاری آفتاب
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عیدی کارمندان 
رسمی و قراردادی تعیین شد

ضوابط تعیین و پرداخت پاداش پایان سال ۱۳۹۸ )عیدی( کارکنان 
دولت ابالغ شد.

معاون اول رییس جمهوری ضوابط تعیین و پرداخت پاداش پایان 
سال ۱۳۹۸ )عیدی( کارکنان دولت را که به پیشنهاد سازمان برنامه 

و بودجه کشور تصویب شده برای اجرا، ابالغ کرد.
براساس این مصوبه مبلغ عیدی کارکنان دولت یک میلیون و 200 
هزار تومان تعیین شده و پرداخت هر گونه وجه دیگری به عنوان 
پاداش آخر سال )عیدی( یا عناوین مشابه، عالوه بر مبلغ موضوع 

این بند ممنوع است.
خرید  کارکنان  به  )عیدی(  سال  آخر  پاداش  پرداخت  همچنین 
در  آنان  تمام وقت  خدمات  نسبت  به  موقت  و  قراردادی  خدمت، 
از  افراد  این گونه  عیدی  میزان  حال  هر  در  و  است   ۱۳۹۸ سال 

50درصد رقم مذکور کمتر نخواهد بود.
این  اجرای  لحاظ  از  بانوان  نیمه وقت  خدمت  است،  گفتنی 

تصویب نامه، نیز تمام وقت محسوب می شود.

بُریدن َسر همسر با توهم خیانت!
مردی که با تصور خیانت همسرش، او را به قتل رسانده و سر از تنش 
وقتی  داد  توضیح  گرفت،  قرار  قضات  برابر  در  وقتی  بود،  کرده  جدا 

همسرش گفته او را دوست ندارد، تصمیم به قتل گرفته است.
شرق نوشت: یک سال قبل خانواده زنی جوان به مأموران خبر دادند 
فرزندشان مدتی است که گم شده. آن ها به پلیس گفتند: ما هر روز با 
دخترمان در ارتباط بودیم، اما دو روز است که تلفن را جواب نمی دهد 
را  تلفن  نکردند. شوهرش هم  باز  را  در  اما  رفتیم،  خانه اش هم  به  و 

جواب نمی دهد.
مأموران با شکایت والدین زن جوان به خانه او رفتند و جسد این زن به 
نام مینا را که با ضربات متعدد چاقو به قتل رسیده و سر از تنش جدا 
شده بود پیدا کردند. مأموران بعد از چند روز تحقیق، شوهر این زن به 
نام حامد را شناسایی و بازداشت کردند. حامد در بازجویی ها به قتل 
با همسرم جروبحث کردم. همسایه ها پشت سر  اعتراف کرد و گفت: 
او خیلی حرف می زدند. یک روز زن همسایه به من گفت: چرا اجازه 
می دهی زنت با هرکسی رفت و آمد کند. بعد از آن بود که به همسرم 

مشکوک شدم تا اینکه روز حادثه تصمیم گرفتم او را به قتل برسانم.
با اعتراف مرد جوان و پایان تحقیقات، کیفرخواست علیه متهم صادر و 
پرونده برای رسیدگی به دادگاه کیفری استان تهران ارسال شد. جلسه 
رسیدگی به این پرونده در شعبه 2 دادگاه کیفری استان تهران برگزار 
شد. بعد از اینکه کیفرخواست خوانده شد، وکیل اولیای دم در جایگاه 
قرار گرفت و درخواست قصاص از سوی والدین مقتول را به دادگاه ارائه 
داد و گفت: اولیای دم حاضر به پرداخت تفاضل دیه و سهم صغار نیز 

هستند. سپس متهم در جایگاه قرار گرفت و اتهام را قبول کرد.
او در توضیح آنچه اتفاق افتاده بود، گفت: چندبار همسایه ها به من 
جلوی  من خواستند  از  و  دارد  رابطه  غریبه  فردی  با  گفتند همسرم 
من  می زدند.  حرف  خیلی  او  پشت سر  بگیرم.  را  زنم  رفت و آمد های 
اهمیتی نمی دادم تا اینکه روز حادثه حدود ساعت ۳ بعدازظهر بود که 

به خانه رفتم و دیدم فردی از منزل ما بیرون رفت.
قبل از آن به همسرم گفته بودم که دارم به خانه برمی گردم. وقتی وارد 
خانه شدم، دیدم همسرم لباس مناسبی به تن ندارد. پرسیدم فردی 
نداد.  درستی  بود. همسرم جواب  رفت چه کسی  بیرون  خانه  از  که 

گفت: دوست ندارد درباره این چیز ها حرف بزند.
بعد هم گفت: دندانش درد می کند و می خواهد به دندان پزشکی برود. 
بیرون  خانه  از  من  به  بی توجه  بدهد.  را  جوابم  باید  گفتم  او  به  من 
رفت و چندساعت بعد برگشت. به او گفتم توضیح بده آن مرد که از 
خانه بیرون رفت چه کسی بود و چرا تو آرایش کرده بودی. همسرم 
یک دفعه عصبانی شد و جواب داد: دیگر تو را دوست ندارم، دست از 
سرم بردار، بگذار بروم، طالقم بده، بچه ها را هم نمی خواهم، فقط من 
را رها کن که بروم، هیچ وقت دوستت نداشتم، من همان فردی را که 

تو دیدی دوست دارم.
اما  داشتیم،  درگیری  هم  با  ما  که  بود  چندسالی  داد:  ادامه  متهم 
هیچ وقت همسرم نگفته بود من را دوست ندارد. به او گفتم بر فرض 
که طالقت دادم، می خواهی کجا بروی؟ جواب داد اصال منتظر طالق 
نمی شوم، من می روم. همین حاال به همان فردی که تو دیدی زنگ 
می زنم تا بیاید و من را ببرد. به او گفتم هرکاری کردی توبه کن، من 
ادامه  را  زندگی مان  و  می شود  تمام  همه چیز  دیگر  و  می بخشم  هم 
می دهیم، اما زنم عصبانی بود، گفت: دیگر نمی خواهد با من زندگی 

کند.
در این هنگام قاضی به متهم گفت: مدعی هستی که همسرت مدتی 
بود با کسی رابطه داشت. این در حالی است که دو روز تلفن همراه او 
دست تو بود. آیا تو پیامک یا تماس مشکوکی در آن تلفن پیدا کردی؟
متهم گفت: من وقتی گوشی را از همسرم گرفتم، همه تنظیماتش 
را از ابتدا درست کردم. همه چیز را پاک کردم و بعد دوباره تنظیمات 
کارخانه را راه اندازی کردم، ولی چیزی در آن ندیدم، اما آن روز وقتی 
که خیلی پیگیر شدم، همسرم جوابم را داد و گفت: می خواهد برود و 
دیگر من را دوست ندارد. وقتی که گفت: من را دوست ندارد، انگار خانه 

روی سرم خراب شد و تصمیم گرفتم که او را بکشم.
قاضی گفت: چرا سر از تنش جدا کردی؟

نمی رسید،  مغزم  به  انگار خون  لحظه  آن  در  واقعا  داد:  متهم جواب 
نمی توانستم درست تصمیم بگیرم. او به من خیانت کرده بود. وقتی 
گفتم توبه کن، به من گفت که دیگر من را دوست ندارد و می خواهد 

طالق بگیرد.
قاضی خطاب به متهم گفت: اگر در شرایط روانی ای که حاال هستی و 
همسرت زنده بود، متوجه می شدی خیانت کرده است، باز هم کاری را 

که انجام دادی تکرار می کردی؟
متهم گفت: نه او را نمی کشتم، طالقش می دادم.

بعد از گفته های متهم و وکیل مدافع او، هیات قضات در حالی برای 
صدور رأی دادگاه وارد شور شدند که برخالف ادعای متهم، هیچ مدرکی 
دال بر خیانت مقتول کشف نشده و مردی غریبه نیز شناسایی نشده 

است.

خبر

ورود ۱۸۰هزار بسته دارو های مورد نیاز به ایران

۹ معدنچی در آفریقای جنوبی »سنگسار« شدند

واکنش جالب آقای کارگردان به تهدید قتل

سفیر سوئیس در تهران با بیان اینکه دو سه هفته آینده 
کانال مالی سوئیس بطور کامل عملیاتی می شود، گفت: 
۱۸0 هزار بسته از داروهای مورد نیاز برای پیوند اعضا وارد 
ایران شد.  »مارکوس الیتنر« سفیر سوئیس در تهران  در 
تشریح  به  کشورش  سفارتخانه  محل  در  خبری  نشستی 
جزییات کانال مالی جدید برای ارسال اقالم انسان دوستانه 

به ایران پرداخت.
این است که اطمینان  این تمهید مالی  وی گفت: هدف 
در  مستقر  های  شرکت  و  صادرکنندگان  کند  حاصل 
سوئیس در حوزه دارویی پزشکی و بخش های غذایی کانال 
ایمنی را داشته باشند و به صادراتشان به ایران ادامه دهند.

وی گفت:با ایجاد این کانال سوئیس سهم مهمی خواهد 
داشت که ایران به لحاظ دارویی و غذایی تامین شود.

سفیر سوئیس عنوان کرد: این کانال تنها ابزار انساندوستانه 
نیست، میتوان گفت عالمتی سیاسی است.

به  زدایی  تشنج  از  ای  نشانه  را  تمهید  این  گفت:  الیتنر 
حساب می آوریم.

سفیر سوئیس ادامه داد: محصوالت دارویی و اقالم پزشکی 
تمهید  این  طریق  از  اند.  بوده  معاف  تحریمها  از  همواره 

بانکها تضمین می دهد که  وزارت خزانه داری آمریکا به 
معامالت را انجام دهند.

وی گفت: ما سرمایه گذاری در این سازوکار کرده ایم و 
میخواهیم اطمینان حاصل کنیم که اقالم به دست مصرف 
کنندگان ایرانی برسند. بانکها و شرکتهای مشارکت کننده 
اطالعات دقیق و جزیی درباره شرکای خود در ایران را به 
از معامله موفق هفته  مقامات سوئیسی خواهند داد. بعد 
گذشته الزم است شماری از جزییات فنی بپردازیم که این 

کانال را نهایی کنیم.
وی گفت: انتظار دارم دو سه هفته آینده این کانال فعالیتش 

را به طور کامل شروع کند.
سفیر سوئیس درباره معامله آزمایشی هفته گذشته گفت؛ 
شد.  انجام  سوئیس  در  مستقر  بانک  توسط  پرداخت  سه 
این معامالت شامل تامین داروهای متفاوت از شرکتهای 
یورو  آنها 2.۳میلیون  تقریبی  ارزش  سوئیسی هستند که 
برای  نیاز  داروهایی مورد  از  بسته  امروز ۱۸0 هزار  است. 

پیوند اعضا وارد ایران شدند.
الیتنر در پاسخ به سوالی درباره اینستکس گفت: ما عضو 
به  اینستکس  سازوکار  از  بخشی  و  نیستیم  اروپا  اتحادیه 

مسائل  روی  بر  کردیم  ابتدا سعی  از  ما  آییم.  نمی  شمار 
بانکی تمرکز کنیم. از ابتدا بر کاالها و اقالم انساندوستانه 
انساندوستانه  اقالم  از  فراتر  ما  سازوکار  و  کردیم  تمرکز 

نخواهد رفت.
سفیر سوئیس در تهران درباره اینکه 2.۳ میلیون یورو از 
منابع بلوکه شده ایران برداشت شده و درباره تضمین این 
کانال گفت: برنامه ما این است که سازوکاری را شروع کنیم 
که پایدار بماند. اطمینان داریم خواهیم توانست منابع مالی 
ایران را به حسابهای مستقر در سوئیس منتقل کنیم که 
حرکت پایداری را در این زمینه صورت دهیم. در این راستا 
به طور موازی با همه مشارکت کنندگان گفتگو می کنیم.

به  ها  شرکت  مشخصات  اینکه  درباره  سوئیس  سفیر 
برای  گفت:  شود؟  می  منتقل  آمریکا  داری  خزانه  وزارت 
تمام شرکتها این حرکتی داوطلبانه است یا می توانند از 
راهکارهای دیگر استفاده کنند.عالقه مندیم کانال شفاف 

باشد.
وی همچنین گفت: بخش بزرگی از پول از طریق ارز یارانه 

ای است.
درباره  فارس  خبرنگار  سوال  به  پاسخ  در  سوئیس  سفیر 

مانع  راه  میانه  در  آمریکا  داری  وزارت خزانه  اگر  اینکه 
بر سر کانال مالی ایجاد کند؟ گفت: ما این کانال را ایجاد 
این  بلکه می خواهیم  باشد  برای چند هفته  نکردیم که 

اقدامات ما ادامه دار و پایدار باشد.
الیتنر در پاسخ به سوال دیگر خبرنگار فارس درباره اینکه 
آیا دیگر کشورها هم می توانند از این کانال برای ارسال 
این  کرد:  اظهار  کنند؟  استفاده  ایران  به  کاالهای مذکور 
در  مستقر  شرکتهای  و  سوئیسی  شرکتهای  برای  کانال 
از  توانند  می  دیگر  نهادهای  و  کشورها  و  است  سوئیس 

سازوکارهای دیگری استفاده کنند.
وی در پاسخ به سوال دیگر خبرنگار فارس درباره اینکه آیا 
این کانال شامل خوراک دام هم خواهد شد؟ گفت: این 
مورد هم در آینده بخشی از معامالت خواهد بود فرآیند 

گام به گام خواهد بود.
سفیر سوئیس همچنین گفت: باید بیمار از دارو استفاده 
کند و این داروها در ایران بیاید و در ایران استفاده شود و 
نه اینکه در کشورهای همسایه با بهای گزاف فروخته شود.

وی همچنین عنوان کرد ما نیازمند حضور کشورهای دیگر 
نیستیم و این سازوکار سوئیسی است.   

معدنچیان  از  گروه  دو  میان  درگیری  جریان  در 
غیرقانونی در آفریقای جنوبی، ۹ نفر زجرکش شدند.

آفریقای  پلیس  از  نقل  به  فرانسه  گزارش خبرگزاری  به 
حومه های  از  یکی  در  جنایت  این  قربانی   ۹ جنوبی، 
از  دیگر  گروه  یک  شده اند.  سنگسار  ژوهانسبورگ 
هستند.  جرم  ارتکاب  اصلی  متهم  غیرقانونی  معدنچیان 

لسوتو  اتباع کشور کوچک  از  و متهمان  قربانیان  تمامی 
جنوبی  آفریقای  خاک  در  که  فقیری  پادشاهی  هستند؛ 

محصور است. 
مرگ  از  قربانیان  گروه  اعضای  از  یکی  پلیس،  گفته  به 
تاکنون  است.  منتقل شده  بیمارستان  به  و  یافته  نجات 
نزدیک به ۹0 نفر به اتهام ارتباط یا آگاهی از این جنایت 

بازجویی شده اند.
اتاق معادن آفریقای جنوبی هزاران معدنچی  به گزارش 
غیرقانونی در این کشور و به ویژه حومه ژوهانسبورگ برای 
کشف طال در شرایط خطرناک کار می کنند. معدنچیان 
غیرقانونی برای دفاع از خود و حمله به گروه های رقیب، 
کامال مسلح هستند. در سپتامبر سال 20۱5 دست کم 20 

معدنچی غیرقانونی در جریان تصفیه حساب دو گروه 
رقیب در حومه کالنشهر ژوهانسبورگ به قتل رسیدند. 
آفریقای جنوبی یکی از جرم خیزترین کشورهای جهان 
آوریل  فاصله  است که در  آن  نشانگر  آمار دولتی  است. 
سال 20۱۸ تا مارس 20۱۹، بیش از 2۱ هزار نفر در این 

کشور کشته شده اند.

کارگردان فیلم »محافظین کهکشان« به یک طرفدار 
متعصب که او را تهدید به قتل کرد یک واکنش طنازانه 

نشان داد.
توئیتر  در  کهکشان«  »محافظین  متعصب  هوادار  یک 
گمانه زنی  برخی  کرد.  تهدید  مرگ  به  را  گان«  »جیمز 
از آنجا که ممکن است »محافظین کهکشان  می کردند 
دارد  احتمال  باشد،  مارول  برای  گان  فیلم  آخرین   »۳
این جا  در  بکشد.  را  راکن«  »راکت  کارگردان شخصیت 
کشته  راکت  اگر  که  کرد  تهدید  »هوادار«  این  که  بود 
شود، گان هم می میرد. اما گان عکس العملی مانند یک 
راکت  »اگر  نوشت:  و  داد  نشان  هوادار  این  به  کمدین 

راکن را هم نکشم خواهم مرد.«
با  راکن«  »راکت  سرنوشت  به  بردن  پی  برای  هواداران 
کنند.  صبر  سال  چند  باید  کوپر«  »بردلی  صداپیشگی 
مراحل پیش-تولید »محافظین کهکشان« تا پایان یافتن 
آغاز  انتحار«  »جوخه ی  ریبوت  تولید  از  پس  مرحله ی 

نمی شود.
»به  می گوید:  دی سی  برای  فیلمسازی  مورد  در  گان   
خود  به  بار  اولین  برای  کردم.  رشد  انسان  یک  عنوان 

اجازه داده ام از روند تولید فیلم لذت ببرم. اما در این راه 
با گروه فوق العاده ای همکاری می کنم. تمام افراد قسمت 
جمع  یک جا  کهکشان[  ]محافظین  سوم  و  دوم  و  اول 
شده اند. عوامل و تهیه کنندگان فیلم از بهترین دوستانم 
استایل  بار  این  و  فیلمنامه ام  عاشق  هستند.  دنیا  در 
فیلمبرداری را تغییر داده ام بنابراین جذاب تر و عمیق تر 

است.«
تاریخ  را در  فیلم »پرندگان شکاری«  به زودی  دی سی 
»زن  و  می برد  پرده  روی  ماه(  بهمن   20( فوریه   ۷
می کند.  اکران  آینده  تابستان  را   »۱۹۸۴ شگفت انگیز 
»رابرت  بازی  و  ریوز«  »مت  کارگردانی  به  »بتمن« 
اکران خواهد شد.  تابستان سال ۱۴00  پتینسون« هم 
عالوه بر این »بلک آدام« )Black Adam( قرار است 
بهار   )2  !Shazam(  »2 »شزم   ،2022 سال  اواخر 
سال 2022، »فلش« )The Flash( تابستان 2022 

و »آکوامن 2« کریسمس سال 2022 عرضه می شوند.
تابستان سال ۱۴00  در  اکران  برای  انتحار«  »جوخه ی 
سوم  قسمت  اکران  تاریخ  است.  شده  گرفته  درنظر 

»محافظین کهکشان« مشخص نیست.

در  مذهبی  مراسم  یک  در  جمعیت  ازدحام  اثر  بر  نفر   20 دست کم 
ورزشگاهی در شمال تانزانیا کشته شدند.

مقامات تانزانیا همچنین اعالم کردند که دست کم ۱۶ نفر نیز در این مراسم 
مصدوم شدند. به گفته آنها شمار جان باختگان ممکن است باز هم افزایش 

یابد.
در این مراسم که در ورزشگاه سرباز شهر موشی، مرکز استان کلیمانجارو 

روی داد پیروان آئین مسیحیت انجیلی )اوانجلیسم( شرکت کرده بودند.

به گفته شاهدان عینی این حادثه هنگامی روی داد که واعظ این مراسم 
مایعی را که از نظر حاضران »مقدس« بود بر روی زمین ریخت. بسیاری از 
پیروان به امید اینکه این مایع بیماری آنها را »شفا« خواهد داد تالش کردند 
آن را لمس کنند. امری که در نهایت باعث شد گروهی از آنها بر اثر هجوم 

جمعیت جان خود را از دست بدهند.
بنا به گزارش ها پنج نفر از جان باختگان این حادثه کودک بودند.

این مراسم مذهبی از سوی بونفیکا اموامپوسا که ملقب به »حواری« است 

برگزار شده بود. این واعظ سرشناس هدایت جنبشی مذهبی به نام »برخیز 
و بدرخش تانزانیا« را برعهده دارد.

او به دنبال وقوع هجوم جمعیت در مراسم از محل حادثه گریخت. رئیس 
پلیس تانزانیا در پیامی تلویزیونی از این واعظ مذهبی خواسته است که خود 

را به پلیس معرفی کند.
جان ماگوفولی، رئیس جمهوری تانزانیا در واکنش به حادثه موشی با انتشار 

پیامی مراتب »حزن و اندوه« خود را از کشته شدن 20 نفر اعالم کرد.

 اواسط مرداد امسال مردی ۷0 ساله در تماس با پلیس از وقوع یک جنایت 
خبر داد و گفت: من دخترم را کشتم!

با حضور مأموران در محل حادثه جسد دختر 22 ساله به دستور بازپرس 
آغاز شد. متهم در  از پدر وی  یافت و تحقیقات  انتقال  قانونی  به پزشکی 
اعترافاتش گفت: دخترم نسترن سال ها به مواد مخدر اعتیاد داشت و شیشه 
می کشید؛ او خیلی پرخاشگر بود هرچه می گفتیم ترک کند، قبول نمی کرد 
او  با  گرفت  تصمیم  و  آشنا شد  نادر  به نام  جوانی  پسر  با  نیز  قبل  چندی 

ازدواج کند.
وی ادامه داد: نسترن و نادر با هم همه جا می رفتند من به دخترم گفته بودم 

تا زمانی که عقد نکرده است حق ندارد بیرون از خانه بماند، ضمن اینکه 
این اواخر متوجه شده بودم نادر هم قصد ازدواج با دخترم را ندارد و پدرش 

مخالف این ازدواج است.
به همین دلیل اجازه نمی دادم دخترم با نادر به مسافرت برود تا اینکه چند 

روز قبل از قتل، نسترن به طور ناگهانی از خانه رفت.
ما خیلی تالش کردیم او را پیدا کنیم، اما جواب تلفنش را نمی داد. تا اینکه 
فهمیدم با نادر به سفر شمال رفته است. وقتی دخترم برگشت من خیلی 
عصبانی شدم و گفتم چرا بدون اینکه به من بگوید به سفر رفته است که 

ناگهان به سمت من حمله کرد و وسایل خانه را شکست.

کاری که کردم خیلی  از  را خفه کردم. حاال هم  او  و  من عصبانی شدم 
تهران  استان  کیفری  دادگاه   ۱۱ شعبه  در  مرد  این  سرانجام  پشیمانم. 

محاکمه شد.
اعالم  شوهرش  به  نسبت  دختر  این  دم  ولی  تنها،  به عنوان  نسترن  مادر 
گذشت کرد و گفت: دخترم زندگی ما را سیاه کرده بود خیلی ما را آزار 
می داد و هم من و هم شوهرم از دستش خسته شده بودیم خیلی تالش 
کردیم تا حالش خوب شود، اما نشد. شوهرم تقصیری نداشت عصبانی شد 
او پدر خوبی برای بچه هایش بود. بدین ترتیب قضات پس از پایان جلسه 

متهم را به چهار سال حبس تعلیقی محکوم کردند.

هجوم جمعیت برای »شفا« جاِن ۲۰ نفر را گرفت

چهارسال حبس، مجازات مردی که دخترش را خفه کرد!

قلیان؛
نقطه شروع 

اعتیاد !
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پایان مسابقات دارت قهرمانی 

بانوان استان کرمان
مسابقات دارت قهرمانی استان کرمان در بخش بانوان با معرفی نفرات برتر 

به کار خود پایان داد.
از کرمان،  باشگاه خبرنگاران جوان  استان های  به گزارش خبرنگار گروه 
انقالب اسالمی  پیروزی شکوهمند  به مناسبت چهل و یکمین سالگرد 
دارت  مسابقات  سلیمانی"،  قاسم  حاج  "شهید  سپهبد  سردار  یادمان  و 
قهرمانی استان کرمان در بخش بانوان با حضور حدود ۲۰ شرکت کننده از 

سراسر استان در خانه دارت کرمان برگزار شد.
 در پایان این رقابت ها فاطمه شول و فریده جابری نسب بر سکو های اول 

و دوم رقابت ها ایستادند.
 دالرام سخنور و مهدیه ابوالحسنی نیز به صورت مشترک سوم شدند.

 مراسم اهدای حکم و مدال این رقابت ها با حضور کریم زاده معاون توسعه 
و منابع پشتیبانی اداره کل ورزش و جوانان استان کرمان انجام شد.

قاچاق مواد مخدر 

در پوشش مسافرت خانوادگی
فرمانده انتظامی جیرفت از دستگیری زوجی که قصد داشتند در پوشش 
مسافرت خانوادگی بیش از ۷۲ کیلو گرم تریاک را از محور های مواصالتی 

استان عبور دهند، خبر داد.
از کرمان،  باشگاه خبرنگاران جوان  استان های  به گزارش خبرنگار گروه 
سرهنگ رضا محمدرضایی فرمانده انتظامی جیرفت در تشریح جزئیات 
با موادمخدر شهرستان با  دستگیری زوج قاچاقچی گفت: پلیس مبارزه 
گسترش چتر اطالعاتی خود در خارج از شهرستان دریافتند یک زوج با 
مشخصات معلوم به همراه ۲ فرزند خردسال خود پس از بارگیری محموله 
مواد مخدر در یک دستگاه خودرو پژو ۲۰۶ از شهرستان های همجوار قصد 
دارند در پوشش مسافرت خانوادگی این محموله را به مرکز کشور منتقل 

نمایند.
او افزود: ماموران مبارزه با مواد مخدر سرانجام موفق به شناسایی خودروی 
مورد نظر در یکی از محور های مواصالتی شهرستان شدند و با هماهنگی 

مقام قضایی در عملیاتی به موقع آن را متوقف کردند.
اوعنوان کرد: پس از انتقال خودرو به مقر پلیس و در بازرسی از آن ۸۳ 
شیوه  به  که  تریاک  گرم  و ۶۰۰  کیلو  حاوی ۷۲  بزرگ  و  کوچک  بطری 
ماهرانه ای جاسازی شده بود کشف شد و این زوج نیز با تشکیل پرونده به 

دستگاه قضائی معرفی شدند.
فرمانده انتظامی شهرستان جیرفت تصریح کرد: قاچاقچیان مواد مخدر 
بدانند پلیس و سایر دستگاه های اطالعاتی و امنیتی هرگز اجازه نخواهند 
امنیت اجتماعی  پلید خود  اهداف  با  توزیع کنندگان مواد مخدر  تا  داد 
شهروندان را خدشه دار کنند و قطعا پلیس از مشارکت عمومی در حوزه 

مبارزه با جرائم موادمخدر استقبال خواهد کرد.

کشف ۱۰۳ کیلو گرم حشیش

 در رابر
فرمانده انتظامی شهرستان رابرگفت: در عملیات شبانه ۲ تیم از ماموران 

پلیس ۱۰۳ کیلو و ۸۷۰ گرم حشیش در این شهرستان کشف شد.
از کرمان،   باشگاه خبرنگاران جوان  استان های  به گزارش خبرنگار گروه 
ماموران  گفت:  رابر  انتظامی شهرستان  فرمانده  ناصری،  سرهنگ حمید 
کالنتری مرکزی با همکاری یگان امداد شهرستان رابر هنگام گشت زنی 
پیکان  وانت  خودروی  دستگاه  یک  به  مواصالتی  محور های  در  شبانه 

مشکوک شده و به آن دستور ایست دادند.
او افزود: راننده این خودرو بدون توجه به ایست پلیس اقدام به فرار کرد 
که ماموران با تعقیب و مراقبت ضربتی، این خودرو را متوقف و راننده آن 

را دستگیر کردند.
ناصری تصریح کرد: ماموران در بازرسی از این خودرو ۱۰۳ کیلو و ۸۷۰ گرم 
حشیش که به طرز ماهرانه ای در زیر اتاق و برخی قسمت های دیگر آن 

جاساز شده بود را کشف کردند.

مسابقات اسکواش استان کرمان، یادمان سردار 
قهرمانی  سلیمانی"با  قاسم  حاج  سپهبد"شهید 

تیم کرمان به کار خود پایان داد.
استان  اسکواش  هیات  رئیس  حسین حسینی، 
کرمان در گفت و گو با خبرنگار گروه استان های 
باشگاه خبرنگاران جوان از کرمان، گفت: مسابقات 
مناسبت  به  کرمان  استان  قهرمانی  اسکواش 
شکوهمند  پیروزی  سالگرد  یکمین  و  چهل 
سپهبد"شهید  سردار  یادمان  و  اسالمی  انقالب 
حاج قاسم سلیمانی" به میزبانی هیات اسکواش 

استان در سالن مرسانای کرمان برگزار شد.
افزود: ۶۰ ورزشکار منتخب از شهرستان های  او   
کرمان، سیرجان و انار به صورت انفرادی و تیمی 
در رده های سنی کمتر از ۹، ۱۱، ۱۳، ۱۵، ۱۷ و 
بانوان و  ۱۹ سال و باالی ۳۰ سال در دو بخش 

آقایان با هم به رقابت پرداختند.
حسینی تصریح کرد: در نهایت در بخش انفرادی 
آقایان زیر ۱۱ سال، سینا اکبری و کیان طالبی 
و  ایستادند  رقابت ها  دوم  و  اول  سکو های  بر 
کیارش سعیدنیا و کسری پورصالحی نیز به طور 

مشترک سوم شدند.
ارشیا  نیز  سال   ۱۳ زیر  رده ی  در  کرد:  بیان  او 
یگانه عظیمی اول شد، پویا جدیدی عنوان دوم 
را کسب کرد و محمدمهدی ایرانپور و امیرمحمد 

ابوسعیدی به مقام سوم مشترک دست یافتند.

در  گفت:  کرمان  استان  اسکواش  هیات  رئیس 
و  یادگاری  ده  ابوالفضل  هم  سال   ۱۵ زیر  رده ی 
از آن  را  یاسین شب ها مقام های نخست و دوم 
خود کردند و کمیل روح اللهی و مبین بیداد نیز 

به مقام سوم مشترک رسیدند.
 حسینی افزود: در رده ی سنی زیر ۱۹ سال نیز 
یافت،  دست  نخست  مقام  به  زاده  عرب  محمد 
ابوالفضل ابوطالبی عنوان دوم را تصاحب کرد و 
به  طا ها حسینی  و سید  اسفندیارپور  ابوالفضل 

صورت مشترک سوم شدند.
 ۹ زیر  بانوان  انفرادی  بخش  در  کرد:  تصریح  او 
یاسمین  و  علیپوراسماعیلی  سپیده  نیز  سال 
و  را تصاحب کردند  و دوم  اول  مقام های  عبدی 
نگین رحیم زمانی و دلیل برهانی سوم مشترک 

شدند.
هم  سال   ۱۱ زیر  رده ی  در  کرد:  بیان  حسینی 
نیکی سادات هاشمی اول شد، اسرا علیپور مقام 
دوم را از آن خود کرد و فاطمه پوراسماعیلی و 
ستایش باسفهرجانی به مقام سوم مشترک دست 

یافتند.
در  گفت:  کرمان  استان  اسکواش  هیات  رئیس 
نیز ریحانه رئیسی و فاطمه  رده ی زیر ۱۳ سال 
قربانی مقام های اول و دوم را به خود اختصاص 
طور  به  رئیسی  زهرا  و  رضایی  هستی  و  دادند 

مشترک سوم شدند.

حسینی افزود: در رده ی زیر ۱۵ سال هم آناهیتا 
روسا  و  شدند  دوم  و  اول  صابری  آیسا  و  کیانی 

برهانی مقام سوم را تصاحب کرد.
نیز  او تصریح کرد: در رده سنی ۱۷ و ۱۹ سال 
ترنم جمشیدی مقام نخست را کسب کرد، هدیه 
خوارزمی به مقام دوم رسید و پرستو دانش طلب 

و حمیده شهشهانی سوم شدند.
حسینی بیان کرد: در رده سنی باالی ۳۰ سال 
هم فرنگیس طاهری و مرجان مستری مقام های 

اول و دوم را تصاحب کردند.
در  گفت:  کرمان  استان  اسکواش  هیات  رئیس 
مجموع تیمی نیز تیم کرمان با چهار مدال طال، 
چهار نقره و شش برنز برسکوی نخست ایستاد، 
انار با سه مدال طال، دو نقره و شش برنز دوم شد 

و تیم سیرجان با سه مدال طال، دو نقره و شش 
برنز جایگاه سوم را به خود اختصاص داد.

 حسینی افزود: اهدای جوایز به نفرات و تیم های 
امور ورزش،  توسعه  معاون  مرادی  با حضور  برتر 
کل  اداره  شهرستان های  امور  مسئول  دامغانی 
هیئت  رئیس  حلوایی  استان،  جوانان  و  ورزش 
اسکواش شهرستان سیرجان و رؤسای کمیته های 

هیات اسکواش استان انجام شد.
و  مدعوین  مسئوالن،  تمام  از  قدردانی  ضمن  او 
اعضای کمیته ها به واسطه ی برگزاری شایسته ی 
این رقابت ها، از برگزاری مسابقات منطقه ای این 
با هماهنگی  میزبانی کرمان  به  رشته ی ورزشی 
جمهوری  اسکواش  فدراسیون  رئیس  سلیمانی 

اسالمی ایران به زودی خبر داد.  

کرمان قهرمان مسابقات اسکواش استان شد

ملی  مرحله  از  کرمان  استان  ورزشی  کاروان 
سراسر  عشایر  و  روستاییان  ورزشی  رقابت های 
کشور، جام خوشه چین ۶ نشان رنگارنگ صید 

کرد.
محسن اشرف زاده، رئیس گروه ورزش روستایی 
در  کرمان  استان  جوانان  و  ورزش  کل  اداره 
گفت و گو با خبرنگار گروه استان های باشگاه 
خبرنگاران جوان از کرمان، ضمن تبریک ایام اهلل 
دهه مبارک فجر و فرا رسیدن چهل و یکمین 
اسالمی،  انقالب  شکوهمند  پیروزی  سالگرد 

رقابت های  ملی  مرحله  دوره  نخستین  گفت: 
کشور،  سراسر  عشایر  و  روستاییان  ورزشی 
کنندگانی  شرکت  حضور  با  چین  خوشه  جام 
فارس، شهر  استان  میزبانی  به  ایران  سراسر  از 

شیراز برگزار شد. 
او افزود: کاروان ورزشی ۱۹ نفره استان کرمان   
از ۴ مربی و سرپرست و ۱۵ ورزشکار  متشکل 
رشته های طناب کشی، هفت سنگ مهارتی و 
چوب کشی به سرپرستی غالمرضا علیخانی با 
نام سردار سرافراز اسالم سردار سپهبد "شهید 

حاج قاسم سلیمانی" به این رقابت ها اعزام شد.
اشرف زاده با اعالم اینکه مسابقات هفت سنگ 
با شرکت هفت استان فارس،  جام خوشه چین 
بوشهر،  همدان،  جنوبی،  خراسان  مازندران، 
آذربایجان غربی و کرمان برگزار شد، تصریح کرد: 
در این مسابقات هر ورزشکار شانس سه پرتاب 
داشت که در نهایت عباس شجاعی پور از بوشهر 
قهرمان شد، امیر محمد رجایی از کرمان )بافت( 
از  متین کدخدایی  و  یافت  دوم دست  مقام  به 

آذربایجان غربی مقام سوم را کسب کرد.
 او بیان کرد: یونس جهانشاهی از عنبرآباد در 
رشته چوب کشی آقایان بر سکوی دوم ایستاد و 
محمدجواد تقی زاده از بردسیر در چوب کشی 

سنگین عنوان سوم را کسب کرد.
و  ورزش  کل  اداره  روستایی  ورزش  گروه  رئیس 
از  بوشاسب  مریم  گفت:  کرمان  استان  جوانان 
بافت هم در رشته چوب کشی سنگین وزن نیز 

دوم شد.
 اشرف زاده افزود: مسابقات طناب کشی آقایان، 
 ۷ حضور  با  نیز  چین  خوشه  جام  ملی  طرح 
استان در دو گروه برگزار شد که در پایان اراک 
عنوان قهرمانی این رقابت ها را به خود اختصاص 
داد، کرمان )بافت( نایب قهرمان شد و قزوین و 
خراسان جنوبی به صورت مشترک سوم شدند.

او تصریح کرد: در رشته طناب کشی بانوان هم 
که در سالن دراک شیراز برگزار شد، استان های 
به  غربی  آذربایجان  و  کرمان  فارس،  مرکزی، 

مقام های اول تا چهارم دست یافتند.
 اشرف زاده بیان کرد: احمدی معاون فرهنگی 
و ورزش همگانی وزارت ورزش و جوانان در این 
پربارترین  عنوان  به  کرمان  استان  از  رقابت ها 

استان به لحاظ کسب رتبه یاد کرد.
و  بندی  رتبه  رویداد  این  در  چه  اگر  گفت:  او 
ورزش  کاروان  اما  نگرفت،  صورت  دهی  امتیاز 
روستایی استان کرمان حائز ۱۰۰ درصد کسب 

سکو و مدال شد.
دوره  نخستین  حاشیه  در  افزود:  زاده  اشرف   
روستائیان  جام خوشه چین  ورزشی  مسابقات 
"شهید  کاروان  سرپرست  فارس،  استان  در 
اهدای  با  کرمان  استان  سلیمانی"  قاسم  حاج 
تمثال  به  منقش  تابلوی  و  تندیس  چفیه، 
سردار سرافراز جبهه های مقاومت، سرباز والیت 
"شهید حاج قاسم سلیمانی" به وزیر ورزش و 
جوانان، مدیر کل دفتر توسعه ورزش روستایی 
کل  مدیر  و  جوانان  و  ورزش  وزارت  عشایری  و 
از تالش هایشان  ورزش و جوانان استان فارس 
به منظور ارتقاء سطح ورزش روستایی قدردانی 

کرد.

کرمانی ها و کسب شش نشان رنگارنگ از جام خوشه چین

خبر

پرونده مسابقات لیگ برتر اسکیت سرعت بانوان 
زاده  صداقت  حسین  باشگاه  قهرمانی  با  استان 

کرمان بسته شد.
امیررضا آشورماهانی، رئیس هیئت اسکیت استان 
کرمان در گفت و گو با خبرنگار گروه استان های 
باشگاه خبرنگاران جوان از کرمان، گفت: لیگ برتر 
اسکیت سرعت استان کرمان طی سه مرحله در 
بخش بانوان انجام شد که نخستین و دومین این 
مراحل، طی مهر و آبان ماه ۹۸، قبل از شهادت 

شهید  گرامیداشت  عنوان  با  سلیمانی،  سپهبد 
زنده سردار سرافراز "حاج قاسم سلیمانی" برگزار 
برتر  لیگ  پایانی  و  سوم  مرحله  افزود:  او  شد.  
ماه  بهمن  کرمان،  استان  بانوان  سرعت  اسکیت 
چهل  بزرگداشت  ها،  دل  سردار  شهادت  از  بعد 
انقالب  شکوهمند  پیروزی  سالگرد  یکمین  و 
حاج  "شهید  سپهبد  سردار  یادمان  و  اسالمی 
تیم در ۲۱ ماده و  با حضور ۷  قاسم سلیمانی" 
۷ رده سنی در محل پیست اسکیت پارک مادر 

کرد:  تصریح  آشورماهانی  شد.   پیگیری  کرمان 
با  بانوان  بخش  در  کننده  شرکت   ۱۵۰ از  بیش 
هم به رقابت پرداختند که در پایان این مسابقات، 
باشگاه حسین صداقت زاده کرمان عنوان قهرمانی 
بخش تیمی مراحل سه گانه لیگ برتر اسکیت 

سرعت استان را از آن خود کرد.
 او با بیان اینکه دو تیم از کرمان در این دوره از 
رقابت ها حضور داشتند، بیان کرد: بدین ترتیب 
هیئت  تیم  کرمان،  زاده  صداقت  حسین  باشگاه 

سیرجان،  ستارگان  باشگاه  رفسنجان،  اسکیت 
زرند  باشگاه  رفسنجان،  سرچشمه  مس  باشگاه 
باشگاه  و  کرمان  اسکیت  شهر  باشگاه  اسکیت، 
پارسیان جیرفت مقام های اول تا هفتم را به خود 

اختصاص دادند.
 آشورماهانی افزود: مراسم اختتامیه این مسابقات 
حضور  با  جاری  بهمن   ۲۱ روز  عصر   ۱۵ ساعت 
کرمان  کوثر  سالن  محل  در  استانی  مسئوالن 

برگزار می شود.

کرمان قهرمان لیگ برتر اسکیت سرعت بانوان استان شد
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سرویس علم و دانش کرمان امروز

.
با اینکه روند دهه های گذشته اغلب به صورت خطی ادامه داشته، اما 
دنیای امروز بسیار متفاوت از آنچه مردم انتظار داشتند در سال 2010 
به نظر برسد  ترسیم شده است. بنابراین یک موضوع درباره دهه آینده 
جدی است. درواقع جهان تا سال 2030 بسیار متفاوت تر از آنچه انتظار 

می رود خواهد بود.
این یک دلیل خوب برای نگاه کردن به 10 سال آینده است. اگرچه 
هیچگاه نمی توان با اطمینان به این موضوعات نگاه کرد اما برخی پیش 
بینی ها محتمل تر به نظر می رسند. با این نگرش به 10 ایده احتمالی 

برای سال 2030 می پردازیم:
بحران دیکتاتوری پوپولیستی

در چند سال گذشته ، پوپولیست هایی در کشورهایی مانند برزیل و 
ایاالت متحده و هند و فیلیپین با قول بازگشت قدرت به مردم ، مقامهایی 
عالی را به دست آوردند. آنها به جای تحقق این تعهد ، قدرت بیشتری 
را در اختیار خودشان قرار داده اند و ضمن حمله به نهادهای مستقل و 

تضعیف آزادی بیان همه چیز را وارونه جلوه داده اند.
هرچه حضور این نوع رهبران در مقام های عالی، بیشتر باشد ، اثرات 
منفی عملکرد آنها در زندگی روزمره شهروندان جامعه بیشتر خواهد شد. 
همانطور که نمونه هایی در ترکیه و ونزوئال دیده شده است. برای مثال 
رانندگی  گواهینامه  تمدید  سادگی  به  کاری  امیدوارند  که  شهروندانی 

انجام دهند ، باید مبلغی رشوه پرداخت کنند.
 از بین رفتن اهمیت شبکه های اجتماعی

مردم امروز وقت و توجه زیادی را در شبکه های اجتماعی می گذرانند. 
اما حقیقت این است که اهمیت شبکه های اجتماعی تا جایی است که بر 
همه چیز از جمله محورهای گفتمان عمومی و انتخابات ریاست جمهوری 
آمریکا تأثیر می گذارد. این موضوع به این علت است که تصمیم گیرندگان 
کلیدی در نظرات اجتماعی تعداد کمی از افراد سیاسی با عقاید افراطی را 

در شبکه های اجتماعی مسئول تغییر عقاید مردم می کنند.
در دهه های گذشته ، سردبیران روزنامه ها می دانستند که تندروها و 
افراط گرایان بیشتر از خوانندگان معمولی نامه ارسال می کنند. بنابراین 
آنها نظرات خود را به شکلی می نوشتند که این نوع افراد را نیز در خبرها 
دخیل کنند. امروز اما شرایط به نفع شبکه های اجتماعی مثل توییتر 
و اینستاگرام تغییر کرده است  ولی پیش بینی می شود تاثیر سیاسی 

شبکه های اجتماعی نیز به مرور کاهش پیدا کند.
 هزینه مسکن راکد می شود

یکی از قابل توجه ترین روندهای چند دهه اخیر افزایش سریع هزینه 
های مسکن در کالنشهرهای بزرگ جهان است. سرمایه گذاران ثروتمند 
که از فرصتهای سرمایه گذاری سودآور ناامید شده اند ، به هدایت قیمت 
خرید آپارتمان ها به تغییرات قیمت مسکن کمک کرده اند. در شهرهایی 
مانند نیویورک ، بسیاری از آپارتمان های لوکس اکنون خالی است.گرچه 
بعید به نظر می رسد قیمت ها کاهش یابد اما  رشد آنها ممکن است به 

طور قابل توجهی کند شود.
 جوانان کمتر جذب سیاست می شوند

در طول دهه 2010 ، جوانان بسیاری مشغول سیاست بودند. بسیاری 
از آنها از ظهور پوپولیسم راستگرا ابراز نگرانی می کردند و در مواجهه با 
تغییرات آب و هوایی عمیقا نگران بودند. با تشکر از شبکه های اجتماعی 
، آنها به راحتی جذب سیاست های داغ می شدند یا عقاید خود را ابراز 
می کردند. اما در گذشته بسیاری از دوره های درگیری سیاسی با فواصل 
آرام تر دنبال می شدند. به عنوان مثال فعاالن دانشجویی دهه 1960 با 
یک الی 2 دهه تالش به موفقیت رسیدند. با وجود موفقیت فعلی جوانان 
در سیاست، پیش بینی می شود موج های فعلی عالقه جوانان در سیاست 

به مرور زمان کاهش پیدا کند و جوانان از سیاست دور شوند.
 ظهور پوپولیستهای »معتدل«

می  پوپولیستها  که  است  داده  نشان  جانسون  بوریس   ، انگلستان  در 
توانند با اتخاذ مواضع معتدل در فرهنگ و اقتصاد ، قول دهند که پول 
بیشتری را برای خدمات اجتماعی صرف کنند و کابینه ای نسبتاً متنوع 

را با هم جمع کنند. این یک طرح برای نوعی پوپولیسم "معتدل" ایجاد 
می کند که هنوز هم به برخی از نهادهای دموکراتیک حمله می کند ، 
اما دیدگاه های افراطی تر درباره نژاد و فرهنگ را که معموالً با نامزدهای 
راست افراطی در ارتباط است رد می کند. اگر وی در انگلیس موفق شود ، 
پوپولیست های 10 سال آینده ممکن است بیشتر شبیه جانسون و کمتر 

شبیه دونالد ترامپ باشند.
افزایش دستمزد برای افراد کم مهارت

سالهاست که درآمد بسیاری از دموکراسیهای توسعه یافته برای کسانی 
که در رأس سازمانها قرار دارند افزایش یافته اما برای کسانی که از راس 
که  است  شده  باعث  تفاوت  این  است.  پایین  بسیار  دارند  فاصله  قدرت 
بسیاری از شهروندان نسبت به آینده اقتصادی کشورشان به شدت بدبین 
باشند.اما در ایاالت متحده ، این روند اکنون برعکس است. با رسیدن به 
اشتغال کامل اقتصادی در چند سال گذشته ، دستمزدها افزایش یافته 
است. در حقیقت ، در سال 2019 ، دستمزد افراد با دستمزد پایین تقریباً 

دو برابر سریعتر از دستمزدهای کارمندان رده باال رشد یافته است.
 دوران پس از بیداری

در سال 2010 چیزی که برخی از مفسران آن را "بیداری بزرگ" می 
نامیدند ، ایجاد شد. به خصوص در ایاالت متحده ، چپ های سفید پوست 
داشتند.  گذشته  به  نسبت  هویت  به  نسبت  تری  رادیکال  های  دیدگاه 
تا بی عدالتی های عمیق  تغییر کمک کرده است  این  اما در حالی که 
بعید  که  هایی  ایده  از  برخی  به  اما   ، برود  توجه عموم  به   سیستمیک 
است با تصویب گسترده ای روبرو شوید ، برجسته شد. برای مثال برخی 
معتقد بودند تصرفات فرهنگی مانند آشپز یک کشور که از غذای دیگر 

الهام  های سنتی  لباس  از  که  هایی  لباس  یا   ، کند  می  تهیه  را  ملل 
قبول هستند. طی چند  غیرقابل  فرهنگی"  "تصرف   ، شوند  می  گرفته 
ماه گذشته ، طیف گسترده ای از چهره های چپ از جمله باراک اوباما 
برخی جنبه های بیداری بزرگ را مورد انتقاد قرار داده اند.بر این اساس 
برخی معتقدند این دیدگاهها ممکن است از گفتمان عمومی محو شوند.

 محافظه کاران متنوع تر می شوند
در بیشتر کشورها ، از جمله آلمان و ایاالت متحده ، مهاجران و اقلیت 
های مذهبی بیشتر به احزاب چپ گرایش دارند. به یک معنا ، این تعجب 
آور است: مهاجران تمایل به محافظه کاری اجتماعی دارند. بیشتر ناظران 
ادامه خواهد  آینده  روند در دهه های  این  تصور می کنند که  سیاسی 
یافت. در آمریکا ، بسیاری از پژوهشگران سیاسی حتی پیش بینی می 
کنند که دموکرات ها به دلیل رشد سهم غیر سیاه جمعیت ، سرانجام 
اکثریت کلی اما مشخصی را خواهند داشت و اگر آنها موفق شوند از رأی 
دهندگان مهاجر با ارزشهای محافظه کارانه حمایت کنند، شاید با اتخاذ 
نوع پوپولیسم نسبتاً معتدل که توسط جانسون دنبال می شود،  سیاست 

های غربی ممکن است کمتر از لحاظ نژادی قطبی شود.
 نابرابری مالی جهانی سقوط می کند

 توزیع ثروت در دموکراسی های ثروتمند مانند دانمارک و کانادا طی 
چند دهه گذشته به مراتب نابرابر شده است. اما در کل جهان ، نابرابری 
درآمد در حقیقت رو به کاهش است: از آنجا که درآمد افراد فقیر در هند 
یا چین بسیار سریعتر از درآمد افراد مرفه در سوئد یا استرالیا رشد کرده 
است ، جهان در حال حاضر برابر تر از 10 سال پیش است. تا زمانی که 
بخش هایی از آسیا و آفریقا بتوانند در مسیر رشد اخیر خود ادامه  مسیر 

دهند ، احتماالً این روند در دهه آینده ادامه خواهد یافت.
  لیبرال دموکراسی درجا می زند

دهه 2010 نشان داده است که لیبرال دموکراسی نیاز به اصالح جدی 
دارد. اگر دموکراسی های توسعه یافته اکنون نسبت به گذشته پایدارتر به 
نظر می رسند ، این امر تا حدودی به این دلیل است که شهروندان آنها 
نسبت به چند دهه پیش به مراتب از سیستمهای سیاسی خود رضایت 
کمتری دارند.اما در حالی که دموکراسی ها ممکن است پایدارتر باشند 
، بعید به نظر می رسد که دیکتاتوری بتواند جایگزین واقعی آنها باشد 
و مسیر را ادامه دهد. بنابراین ممکن است خیلی امیدوار نباشیم که دو 
ارزش اساسی لیبرال دموکراسی  آزادی فردی و خودمختاری جمعی ر 

10 سال آینده از آنچه اکنون دیده ممی شود ، قوی تر به نظر برسند.

منبع: پایگاه خبری تحلیلی انتخاب 

جهان در سال 2030 چگونه خواهد بود؟ 

نوشتاری درباره محمود درویش شاعر فلسطین
سرویس ادبی کرمان امروز

 

 محمود درویش در 13 مارس 19۴1 در روستای البروه 
در شرق شهر عکا در فلسطین به دنیا آمد.وی سال های 
زیادی از عمرش را در قاهره، بیروت، تونس و پاریس به 

تبعید گذراند.
محمود درویش در اوت 200۸ در پی عمل جراحی قلب 

در تگزاس آمریکا در گذشت. 
پایداری، در 13  ادبیات  محمود درویش چهره معروف 
»بروه«  نام  به  فلسطین  از  دهکده ای  در   ،19۴1 مارس 
بود  عرب  شاعران  سرشناس ترین  از  یکی  او  شد.  متولد 
که شعرهایش محصول آوارگی  در فلسطین اشغالی است. 

این »بروه« همان است که ناصر خسرو از آنجا گذر کرده 
بروه می گفتند.  را  آن  و می نویسد: »به دهی رسیدم که 

آنجا قبر عیش و شمعون علیهما السالم را زیارت کردم."
محمود  و  کشیدند  آتش  به  را  دهکده  این  اسرائیلی ها 
درویش شش ساله بود که مجبور شد به همراه خانواده اش 
به لبنان پناهنده شود. سرانجام پس از مقاومت های بسیار 
دهکده »بروه« از دست اسرائیلی ها خارج شد و هنگامی 

که اهالی وارد دهکده شدند همه چیز از بین رفته بود.
دارم  یاد  »به  محمود درویش در گفت وگویی می گوید: 
زندگی  زیبا  و  آرام  دهکده ای  در  بودم.  ساله  شش  که 
می کردیم. خوب به یاد دارم. در یکی از شب های تابستان 
بام  پشت  روی  که  است  این  ده  اهل  عادت  معموال  که 
بخوابند. مادرم ناگهان مرا از خواب بیدار کرد و دیدم که 
داریم با صدها تن از مردم دهکده در میان بیشه ها فرار 

می کنیم. گلوله های سربی از روی سر ما می گذشت... "
محمود درویش بعدها در مبارزات مردم فلسطین شرکت 
کرد و این زمانی بود که 1۴ سال بیشتر نداشت. در شهر 
حیفا به زندان افتاد و از آن پس مرتب گرفتار پلیس بود. 

باید مرتب خود را به صورت هفتگی معرفی می کرد.
در  مدرسه  در  که  زمانی  از  را  درویش سرودن  محمود 
مجموعه  نخستین  و  بود  کرده  شروع  بود  تحصیل  حال 
تنها  که  زمانی  یعنی  منتشر شد  در سال 1960   آثارش 
نوزده سال داشت. با دومین مجموعه اش برگ های زیتون 
پیشرو  از شاعران  یکی  عنوان  به  الزیتون( 196۴  )اوراق 
موضوع  دو  دارای  اشعارش  شد.  شناخته  مقاومت  شعر 

عمده و کلی است: عشق و سیاست. 
نمونه ای از اشعار محمود درویش

از سرود باران تا مزامیر گل سرخ پیشگامان شعر امروز 

عرب، ترجمۀ موسی اسوار
من شاهد کشتارم

و شهید جغرافیا
من زادۀ واژه های ساده ام

ریگ سنگ را بالها دیدم من
شبنم را جنگ افزار ها دیدم من

آنگاه که دِر قلبم را فروبستند
و نقاط بازرسی در من به پا کردند

و رفت و آمد را منع
قلب من کوهی شد

و دنده هایم پاره سنگ
و قرنل بردمید..

من یوسفم پدر... 
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