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روزان هم  یادداشت: 

از چشم هایت درد را فهمیده بودم

WWW.KERMANEMROOZ.COMصفحه  سوم

تجارتی زیبا با ظاهری پر زرق و برق
 اما باطنی مخّرب 

معاون رئیس جمهوری خبر داد:

بهره برداری از 5350 واحد مسکونی در استان کرمان

نوشتاری درباره »کرک داگالس«؛ بازیگر، تهیه کننده و کارگردانی مشهور؛

اسطوره همیشه زنده
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در دیدار شهردار کرمان با سفیر 
ارمنستان مطرح شد: 

کرمان خواهرخواندگی 

 با یکی از شهرهای ارمنستان

ستاره های خاموش 

جشنواره فجر

از نوید تا لیال

متن در صفحه دوم

گزارش »کرمان امروز« 

از برگزاری نهمین نمایشگاه 

خودرو و قطعات وابسته در کرمان

کرونا؛ کرمان و سوءاستفاده عده ای بی وجدان از هراس مردمی درباره ویروس  ک دارو در  گزارش »کرمان امروز« از قاچاق خطرنا

متن کامل در صفحه سوم

ماهی گیری از گل آلود کثیف کرونا
    در استان کرمان مقابله با قاچاق کاال و ارز همواره در اولویت بوده، اما همچنان وضعیت این استان در مقابله با قاچاق کاال جای کار دارد، زیرا در سطح ملی در این زمینه جایگاه مناسبی نداریم. درهمین باره معاون سیاسی امنیتی استاندار 
کرمان گفته است: »در حال مقابله با داروهای قاچاق و تقلبی هستیم که برای مقابله با ویروس کرونا به استان آمده است!« با وجود اینکه هنوز در کرمان موردی از ویروس کرونا مشاهده نشده است، این سخن از زبان معاون استاندار خبر از تهدیدی 

وحشتناک دارد که سالمت و جان مردم را نشانه رفته است. باید از مسئوالن امر پرسید که چگونه با این همه آمار ضد قاچاق که شما ارائه می کنید، بازهم اینگونه با جان مردم بازی می شود؟

در شورای توسعه استان اعالم شد:
موافــقت با درخواست بازگشت 
اعتبارات مازاد درآمد به استان

متن در صفحه هشتم

هواشناسی هشدار داد:

طوفانی 

با سرعت ۹۰ کیلومتر 

در راه است

 صفحه  دوم

صفحات ششم و هفتم 

  تمام سربازان مهارت فنی و حرفه ای یاد می گیرند
  نوزاد عجیبی که یک سال از مادرش کوچکتر است!

  دو کشته و زخمی در واژگونی تانکر حمل سوخت
  پزشک چینِی افشاکننده کرونا درگذشت

  تجاوز جنسی وحشیانه به دختر دوساله 

اخبار ایران، جهان و حوادث:

کرد؛ کرمان اعالم  گروه مبارزه با بیماری های دانشگاه علوم پزشکی  مدیر 

کرونا 
در کرمان 
مشاهده 

نشده 
و دارویی 
هم ندارد

آگهی فراخوان برای شناسایی فروشنده سنگ آهن

شرکت سیمان ممتازان کرمان در نظر دارد فروشندگان توانمند برای خرید و حمل 50,000تن سنگ آهن هماتیت دانه بندی شده با مشخصات 
ذکر شده در زیر را شناسایی ومورد ارزیابی قراردهد.عالقمندان می توانند برای کسب اطالعات بیشتر در ساعات اداری با شماره 034-33370561 

داخلی - 1902 ، آقای مهندس کارور ویا 58132202 - 034 آقای مهندس پور نخعی تماس حاصل نمایند.
 خلوص Fe2o3 حداقل به میزان60-40درصد

 اندازه حداکثر 70 میلیمتر
 مقدار Na2o+K2o حداکثر به میزان 0.5 درصد

 مقدار کلر حداکثر به میزان 0.01 درصد
 میزان مجاز رطوبت مواد حداکثر 5 درصد 

   % FeO max 0.5 
واجدین شرایط می توانند مدارک و مستندات)اساسنامه شرکت وآگهی آخرین تغییرات برای اشخاص حقوقی ،مشخصات کامل هویتی برای اشخاص 
حقیقی ,مجوزها و مدارک مورد نیاز مربوط به بهره برداری معدن، تصویر آخرین آنالیز انجام شده(، فهرست ومشخصات کامل ماشین آالت، تجهیزات 
ورزومه کاری خود را حداکثر تا بیست و سوم بهمن ماه  به آدرس کرمان : کیلومتر 32 جاده کرمان به رفسنجان کارخانه سیمان ممتازان، امور 
قراردادها و یا تهران : اتوبان همت ) شرق ( ، خیابان شیراز جنوبی ، کوچه بابا علیخانی غربی ، پالک 26، طبقه چهارم تلفن 88616389)021(  امور 

commercial@momtazancement.com  .بازرگانی شرکت و یا به نشانی الکترونیکی زیر ارسال نمایند

آگهي فراخوان شناسایي شركت ها به شماره 98/16/ف )نوبت دوم(
شرکت معدني و صنعتي گل گهر )سهامي عام( در نظر دارد پروژه » مهندسي معکوس، تهیه نقشه های فنی و 
ساخت و ساختن یک ست چهارشاخ و گاردان تراک 100 تن « خود را از طریق برگزاري مناقصه به شرکت سازنده 
واجد شرایط واگذار نماید. لذا کلیه متقاضیان مي توانند جهت اخذ اسناد فراخوان شناسایي شرکت ها و سازندگان به 
آدرس الکترونیکي WWW.GEG.IR  مراجعه و اسناد مذکور را از قسمت تأمین کنندگان و مشتریان - مناقصه 
ها دانلود نمایند و پاکت خود را که حاوي مدارک خواسته شده جهت شناسایي و ارزیابي مناقصه گران مي باشد، 
حداکثر تا تاریخ سه شنبه مورخ 98/11/29 به نشاني دفتر کمیسیون معامالت مجتمع و یا  دبیرخانه دفتر مرکزی 

تهران تحویل نمایند. 
                                                                              مدیریت قراردادها و معامالت 
                                                                             شرکت معدني و صنعتي گل گهر 

آگهي فراخوان شناسایي شركت ها به شماره 98/13/ف )نوبت دوم(
شرکت معدني و صنعتي گل گهر )سهامي عام( در نظر دارد پروژه » مهندسی معکوس  و  ساخت بورد الکترونیکي سنسور 
لذا کلیه متقاضیان مي توانند جهت  نماید.  پیمانکار  واجد شرایط واگذار  به  برگزاري استعالم  از طریق  را  ارتعاش سنج« خود 
اخذ اسناد فراخوان شناسایي شرکت ها و سازندگان به آدرس الکترونیکي WWW.GEG.IR  مراجعه و اسناد مذکور را از 
قسمت تأمین کنندگان و مشتریان - مناقصه ها دانلود نمایند. و پاکت خود را که حاوي مدارک خواسته شده جهت شناسایي 
مناقصه گران مي باشد، حداکثر تا تاریخ سه شنبه مورخ 98/11/29 به نشاني دفتر کمیسیون معامالت مجتمع و یا  دبیرخانه 

دفتر مرکزی تهران تحویل نمایند. 

                                                                              مدیریت قراردادها و معامالت 
                                                                             شرکت معدني و صنعتي گل گهر 

GOLGOHAR MINING & INDUSTRIAL COMPANYGOLGOHAR MINING & INDUSTRIAL COMPANY

www.teetr. ir
میدونى محبوبترین نشریه کرمانى کدومه؟!
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اخبار استان

واحد   ۳۵۰ و  هزار  پنج  از  برداری  بهره  از  جمهوری  رئیس  معاون 
مسکونی ویژه محرومان مناطق جنوب و شرق استان کرمان خبر داد.

از  بهره برداری  مراسم  نوبخت در  مهر، محمدباقر  به گزارش خبرنگار 
و  جنوبی  شهرستان های  محرومان  ویژه  روستایی  مسکن  هزار  چهار 

این  فجر  مبارک  دهه  از  روز  در ششمین  داشت:  بیان  استان  شرقی 
افتخار نصیبم شده تا با همکاری کمیته امداد و بنیاد مسکن انقالب 
مردم خوب  در جمع  داده شده  تعهدی که  ایفای  در جهت  اسالمی 

جنوب کرمان باشم.
وی افزود: طی یک سال گذشته در راستای توسعه ۱۶ پروژه مهم با 
اعتباری افزون بر ۴۳۴ میلیارد تومان در جنوب و شرق استان کرمان 
تصویب کردیم که در حال حاضر برای عملیاتی شدن پروژه ها ۳۴۵ 

میلیارد تومان آن محقق شده است.
معاون رئیس جمهوری گفت: توجه به محرومان و افرادی که به هر 
دلیل مشکل مالی دارند رسالت انقالب اسالمی است که در این راستا 
سال گذشته طی سفری که به استان داشتیم ۱۰ هزار واحد مسکونی 
بنیاد  توسط  آن ها  از  واحد  هزار  چهار  تاکنون  که  رسید  تصویب  به 
مسکن انقالب اسالمی ساخته شده و نیز هزار و ۳۵۰ واحد هم توسط 
کمیته امداد امام خمینی )ره( احداث شده که امروز شاهد بهره برداری 

از آنها خواهیم بود.

هزار  بازسازی  و  احداث  زنی  کلنگ  شاهد  امروز  شد:  یادآور  نوبخت 
واحد مسکونی آسیب دیده از سیل اخیر خواهیم بود و قرار است ظرف 
شش ماه آینده به اتمام برسند ضمن اینکه اگر مسئوالن کشوری به 
دیدار مردم می آیند و قولی می دهند قطعاً به قول خود عمل خواهند 

کرد.
وی تصریح کرد: طی دو سفر اخیر رئیس جمهور به استان کرمان و 
سفر بنده به جنوب استان اعتبارات خوبی به استان اختصاص یافت 
که در راستای آن امسال بیش از ۹۹۰ میلیارد تومان طی ۱۱ ماه اخیر 
در این استان هزینه و پرداخت شده و به عبارت ساده تر در این استان 

سرمایه گذاری شده است.
معاون رئیس جمهوری ضمن گرامیداشت یاد و خاطره سردار شهید 
فداکاری های  و  رشادت ها  داشت:  بیان  سلیمانی  قاسم  حاج  سپهبد 
اینکه ما  امنیت بسیار مؤثر و مهم بود ضمن  ایجاد  ایشان در جهت 
خدمات  جهت  در  امنیت  فرصت  این  از  باید  کوچک  خدمتگزاران 

رسانی به مردم به بهترین نحو استفاده کنیم.

رییس اداره پیش بینی اداره کل هواشناسی استان کرمان 
گفت: در برخی مناطق شرقی استان سرعت وزش باد ۷۵ 
تا ۸۰ کیلومتر در ساعت پیش بینی می شود و در غرب 
و شمال غرب استان نیز احتمال سرعت وزش باد تا ۹۵ 

کیلومتر در ساعت وجود دارد.
»حمیده حبیبی« در گفت و گو با ایسنا درباره وضعیت 

جوی استان کرمان در روزهای آینده اظهار کرد: در این 
هفته مهم ترین پدیده جوی وزش باد خواهد بود و اکثر 
وزش  شاهد  چهارشنبه  تا  شنبه  امرروز  از  استان  نقاط 

بادهای نسبتا شدید تا شدید خواهند بود.
وی افزود: در مناطق شرقی استان طوفان شن و خاک پیش 
بینی شده و احتمال اختالل تردد در راه های مواصالتی 

کرمان به سیستان و بلوچستان، کرمان به یزد و خراسان 
جنوبی به واسطه کاهش دید افقی و کیفیت هوا وجود دارد.
حبیبی تصریح کرد: در برخی مناطق شرقی استان سرعت 
وزش باد ۷۵ تا ۸۰ کیلومتر در ساعت پیش بینی می شود 
و در غرب و شمال غرب استان نیز احتمال سرعت وزش 

باد تا ۹۵ کیلومتر در ساعت وجود دارد.

رییس اداره پیش بینی هواشناسی استان کرمان گفت: 
بحران و همه دستگاه های  به مدیریت  هشدارهای الزم 

اجرایی داده و اطالعیه آماده باش را ارسال کرده ایم.
استان  در  دما  محسوس  کاهش  اینکه  به  اشاره  با  وی 
نخواهیم داشت، بیان کرد: از روز سه شنبه هفته آینده هوا 

سردتر می شود اما خیلی قابل توجه نیست.

معاون رئیس جمهوری خبر داد:

بهره برداری از 5350 واحد مسکونی در استان کرمان 

هواشناسی هشدار داد:

طوفانی با سرعت ۹0 کیلومتر در راه است

خبر
در دیدار شهردار کرمان با سفیر 

ارمنستان مطرح شد: 

خواهرخواندگی کرمان

 با یکی از شهرهای ارمنستان

شهردار کرمان خواستار تسهیل مراودات فرهنگی و اقتصادی بین کرمان و 
شهرهای مختلف ارمنستان شد.

»آرتاشس  با  دیدار  در  عالم زاده  سیدمهران  کرمان شهرآن الین،  گزارش  به 
ظرفیت های  به  اشاره  با  ایران،  در  ارمنستان  جمهوری  سفیر  تومانیان«، 
کشور  تاریخی  و  فرهنگی  مشترکات  و  کرمان  شهر  فرهنگی  و  تاریخی 
ارمنستان همواره روابط حسنه  ایران و  ایران گفت: دو کشوِر  با  ارمنستان 
دو  بین  سیاسی  خوب  روابط  بر  تکیه  با  بنابراین،  داشته اند؛  سازنده ای  و 
کشور، می توانیم برای تسهیل مراودات فرهنگی و اقتصادی، گام های مؤثری 

برداریم.
وی با بیان این که یکی از چارچوب های مناسب همکاری بین کشورها، انعقاد 
قرارداد خواهرخواندگی است، گفت: امیدوارم با پیگیری سفارت ارمنستان 
شهرهای  از  یکی  با  کرمان  خواهرخواندگی  برای  امکان  این  تهران،  در 

ارمنستان فراهم آید.
از  خود  بازدید  به  اشاره  با  دیدار  این  در  نیز  ایران  در  ارمنستان  سفیر 
تفاهم نامۀ  انعقاد  گفت:  شهر  این  تاریخی  جاذبه های  به ویژه  کرمان،  شهر 
خواهرخواندگی بین کرمان و یکی از شهرهای ارمنستان را پیگیری خواهم 

کرد.

حضور پررنگ استان کرمان

 در نمایشگاه گردشگری تهران

مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان کرمان از حضور 
پررنگ این استان در نمایشگاه گردشگری تهران خبر داد.

کرمان،  از  جوان  خبرنگاران  باشگاه  های  استان  گروه  خبرنگار  گزارش  به 
فریدون فعالی، مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان 
و  گردشگری  المللی  بین  نمایشگاه  سیزدهمین  اینکه  به  اشاره  با  کرمان 
سی و سومین نمایشگاه ملی صنایع دستی از تاریخ ۲۳ بهمن تا ۲۶ بهمن 
جاری در محل دایمی نمایشگاه های بین المللی تهران برگزار می شود، گفت: 
در این نمایشگاه ها، ظرفیت های صنعت گردشگری و توانمندی های حوزه 

صنایع دستی استان کرمان معرفی می شود.
او در ادامه به حضور فعال استان کرمان در سیزدهمین نمایشگاه بین المللی 
گردشگری و سی و سومین نمایشگاه ملی صنایع دستی تهران تاکید کرد 
و افزود:امسال استان کرمان با همکاری بخش خصوصی بسیار پررنگ تر و با 

برنامه ریزی بسیار پربارتر حضور دارد.
مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان کرمان تصریح 
کمیسیون  تهران  گردشگری  المللی  بین  نمایشگاه  سیزدهمین  کرد:در 
رفسنجان،  و  کرمان  بم،  شهرداری های  کرمان،  بازرگانی  اتاق  گردشگری 
سرچشمه،  مس  مجتمع  ماهان(،  )هواپیمایی  شهداد  لوت  ستاره  اکوکمپ 
خدمات  دفاتر  از  تعدادی  و  سیرجان  گهر  گل  صنعتی  و  معدنی  شرکت 

مسافرتی، هتل ها، اقامتگاه های بوم گردی و ... حضور و همکاری دارند.
اینکه استان کرمان در فضایی به مساحت ۳۵۰ متر مربع  با اشاره به  فعالی 
می یابد،  حضور  تهران  گردشگری  المللی  بین  نمایشگاه  سیزدهمین  در 
برگزاری  استان های همجوار،  با  نامه های گردشگری  تفاهم  عنوان کرد:انعقاد 
نشست های تخصصی در حوزه گردشگری سالمت، برپایی جلسات هم اندیشی 
با مدیران جوامع هتلداری، دفاتر خدمات مسافرتی، اقامتگاه های بوم گردی و 
اداره  برنامه های  از مهمترین  راهنمایان گردشگری استان های مختلف کشور 

کل میراث فرهنگی استان کرمان در این نمایشگاه خواهد بود.
او به رونمایی از دو استارتاپ گردشگری استان کرمان در حاشیه سیزدهمین 
نمایشگاه بین المللی گردشگری تهران اشاره و تصریح کرد:در این نمایشگاه 
آقا علی رفسنجان، گلیم شیریکی پیچ سیرجان،  از پنج پوستر خانه حاج 
بیابان ثبت جهانی لوت شهداد، باغ ثبت جهانی شاهزاده ماهان و روستای 

نمونه گردشگری دلفارد جیرفت هم رونمایی می شود.
مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان کرمان با بیان 
هنر های  نیز  تهران  دستی  صنایع  ملی  نمایشگاه  سومین  و  سی  در  اینکه 
سنتی و صنایع دستی این خطه در قالب ۱۷ غرفه معرفی می شوند، افزود: 
تراش  و  سنتی  زیورآالت  حصیربافی،  دوزی،  پته  بافی،  گلیم  رشته های 
این  در  که  هستند  رشته هایی  جمله  از  قیمتی  نیمه  و  قیمتی  سنگ های 

نمایشگاه به معرض نمایش گذاشته می شود.
فعالی با تاکید بر اینکه سیزدهمین نمایشگاه بین المللی گردشگری و سی 
برای  مناسبی  بسیار  تهران فرصت  نمایشگاه ملی صنایع دستی  و سومین 
استان های مختلف کشور است تا ظرفیت ها و توانایی های خود را به نمایش 
صنعت  شغلی  فرصت های  نمایشگاه ها  گونه  این  کرد:در  اظهار  بگذارند، 
از  بوم گردی  اقامتگاه های  اندازی  راه  نیز شناخته می شوند که  گردشگری 

آن جمله است.

ساخت بیمارستان ۱50 تخت خوابی شهربابک
فرماندار شهربابک گفت: ساخت بیمارستان ۱۵۰ تخت خوابی شهربابک آغاز 

و اعتبار آن از شرکت ملی صنایع مس ایران تأمین می شود.
کرمان،   از  جوان  خبرنگاران  باشگاه  های  استان  گروه  خبرنگار  گزارش  به 
سعید قائینی فرماندار شهربابک در نشست خبری با اصحاب رسانه شهربابک 
گفت: طبق گفته مدیرعامل شرکت ملی صنایع مس ایران طراحی ساختمان 

جدید بیمارستان شهربابک در حال اجراست.
و  نظام  مردم،  به  ندهد  انجام  را  داد: هر مسئولی که وظیفه خود  ادامه  او 

خودش خیانت می کند.
قائینی یکی از بزرگترین ضعف های دستگاه ها را ارائه نکردن عملکرد خود 
دانست و افزود: مدیران دستگاه ها باید همیشه پاسخگوی مردم و رسانه ها 

باشند و ۲۴ ساعت شبانه روز را ساعت اداری بدانند.
او گفت: با پیگیری های زیادی که انجام شده باند ُکند رو بلوار خلیج فارس 
شهرستان تا عید نوروز به بهره برداری خواهد رسید، که برای ساخت آن 

۲۰۰ میلیون تومان از اعتبارات شرکت مس هزینه می شود.
قائینی با اشاره به اینکه ساخت بیمارستان ۱۵۰ تخت خوابی شهربابک آغاز 
و اعتبار آن از شرکت ملی صنایع مس ایران تأمین می شود، ادامه داد: سعی 
داریم تا پیش از عید نوروز بازارچه محلی و بازار میوه و تره بار را افتتاح 
گر  مطالبه  صحیح  راه  از  باید  اینکه  بر  تأکید  با  شهربابک  فرماندار  کنیم. 
باشیم، اعالم کرد: برای راه اندازی برق شهرک امام رضا )ع( در شهربابک 

شرکت مس پرداخت ۲۰۰ میلیون تومان اعتبار را متقبل شده است.

رییس  معاون  حضور  با  کرمان  استان  برنامه ریزی  و  توسعه  شورای 
کرمان،  استاندار  کشور،  بودجه  و  برنامه  سازمان  رییس  و  جمهوری 
رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی و مسئولین استانی و محلی در 

شهرستان عنبرآباد برگزار شد.
استان  ریزی  برنامه  و  مدیریت  رییس سازمان  رودری«  دکتر »جعفر 
کرمان  استان  در  مالیات  پرداختی  وضعیت  به  جلسه  این  در  کرمان 
پرداخت و گفت: در ۱۰ ماهه گذشته سال جاری ۶۴۷ میلیارد تومان 
درخواست  که  داشتیم  مالیات  وصول  کرمان  استان  در  درآمد  مازاد 
بازگشت اعتبارات مازاد درآمد استان هستیم که خوشبختانه در این 
راستا دکتر نوبخت رییس سازمان برنامه و بودجه کشور دستور موافقت 

با این موضوع را صادر کرده اند.
دکتر محمدجواد فدایی استاندار کرمان نیز در این جلسه به وضعیت 
و ۵۰۰  هزار  گفت: حدود ۲  و  کرد  اشاره  کرمان  استان  در  آبرسانی 
متاسفانه ۷۷۰  و  بوده  آبرسانی  دارای شبکه  کرمان  استان  روستای  
روستای استان کرمان دارای شبکه آبرسانی نبوده و آبرسانی به این 
روستاها به صورت سیار صورت می گیرد که برای ایجاد شبکه آبرسانی 

به این روستاها به حدود ۷۰۰ میلیارد تومان اعتبار نیاز داریم.
امور  معاون  آیت الهی موسوی«  مصطفی  »سید  گزارش  این  براساس 
این  بیان  با  نیز  این جلسه  نیز در  استاندار کرمان  هماهنگی عمرانی 
مطلب که امسال میزان بارندگی ها در استان کرمان ۲۲۰ درصد نسبت 
به مدت مشابه سال گذشته رشد داشته است، عنوان کرد: طرح اضطرار 
سیل در استان کرمان تصویب شده اما اعتبار الزم برای آن اختصاص 
داده نشده است اما برای ایمنی استان کرمان در برابر سیل به حدود ۷۰ 

میلیارد تومان اعتبار نیاز داریم.
به گزارش ایسنا، »مجید سعیدی« مدیرکل مدیریت بحران استانداری 
کرمان نیز در این جلسه به وضعیت بارش ها در استان کرمان و خسارات 
اقدامات  کرمان  استان  گفت:  و  پرداخت  امسال  دیماه  از سیل  ناشی 
مقابله ای برای ورود سامانه بارشی که از ۱۹ دی ماه وارد استان و به 
مدت ۵ شبانه روز در استان فعال بود، داشت و در برخی نقاط استان 
بیش از میانگین بارش های ساالنه  شاهد بارندگی )باران یا برف( بودیم.

وی با بیان این مطلب که با تالش شبانه روز استان کرمان در مدت ۶ 
روز توانستیم استان کرمان را از حالت اضطرار خارج کنیم، به خساراتی 
که به واحدهای مسکونی شهری و روستایی ناشی از وقوع سیل وارد 
شده بود اشاره کرد و افزود: حدود یک هزار واحد مسکونی در سیل 
اخیر تخریب شدند ضمن آنکه به حدود ۶۰۰ واحد مسکونی نیز آسیب 

وارد شد.
وقوع  اثر  در  کرد:  عنوان  کرمان  استانداری  بحران  مدیریت  مدیرکل 
مسدود  روستایی  راه   ۴۶۲ کرمان  استان  جنوبی  مناطق  در  سیالب 
شده بود که توانستیم با کمک نیروهای راهداری و امداد این مسیرهای 
روستایی را بازگشایی کنیم ضمن آنکه در این مدت نیز به ۱۹۸۲ خانوار 

امدادرسانی و ۷۷۲ اسکان اضطرای توسط هالل احمر انجام شد.
سعیدی با بیان اینکه در ۲ روستای شهرستان قلعه گنج به دلیل تخریب 
مسیرهای منتهی این روستاها امداد هوایی صورت گرفت، ادامه داد: 
۵۸۸۰ کیلومتر راه های اصلی و فرعی طی چند دوره برف روبی شد و 
۹۲۵۰ تن شن و نمک در محورهای مواصالتی تحت تاثیر استان برای از 
بین بردن یخ زدگی و لغزندگی پاشیده شد همچنین آب ۱۰۲ روستا به 
دلیل وقوع سیل قطع شده بود که شبکه آبرسانی آنها اصالح و آب این 
روستاها نیز برقرار شد ضمن آنکه در این مدت به تعدادی از روستاها با 

تانکر آبرسانی کردیم.
سعیدی عنوان کرد: در سیل دی ماه به بخش کشاورزی ۱۲۹ میلیارد 
تومان، به بخش عشایری ۵۳ هزار میلیون ریال و به بخش منابع طبیعی 

۵۳ هزار میلیون ریال خسارت وارد شده است.
وی با بیان اینکه به راه های اصلی و فرعی استان از حدود ۱۰ تا ۱۰۰ 
درصد خسارت وارد شد اظهار کرد: ۱۲۸۳۳۲۹ میلیون ریال به راه های 
اصلی، فرعی، روستایی و عشایری و معابر شهری وابنیه فنی خسارت 
وارد شده است همچنین به تاسیسات زیربنایی همچون برق، آب ۹۵ 

هزار میلیون ریال خسارت وارد شده است.
مدیرکل مدیریت بحران استانداری کرمان تصریح کرد: در بخش آب 
منطقه ای )رودخانه ها، ایستگاه های هیدرومتری و تاسیسات آبی( نیز 
حدود ۷۰۰ میلیون ریال و به مدارس )بازسازی، تعمیرات و تجهیزات( 
این مناطق نیز خساراتی وارد شد به طوری که ۱۵ مدرسه شامل ۸۹ 

کالس درس در اثر وقوع سیل دیماه تخریب شدند.
امسال  سیل  گفت:  و  کرد  اشاره  سیل  این  جانی  تالفات  به  وی 
خوشبختانه تلفات جانی نداشت اما از ابتدای سال جاری تا کنون ۱۱ 
استان  در  را  غیرطبیعی همچون سیل جان خود  اثر حوادث  در  نفر 

کرمان از دست دادند.

در شورای توسعه استان اعالم شد:

موافــقت با درخواست بازگشت اعتبارات مازاد درآمد به استان

آگهی مزایده مال غیرمنقول پرونده اجرائی 
کالسه 9701450

نظر به اینکه بدهکار شرکت تعاونی صالح المهدی کرمان و راهن آقای سعید گیالنی نسبت به پرداخت 
بدهی خود در مهلت تعیین شده اقدام ننموده اند لذا بنا به درخواست بستانکار ششدانگ پالک به شماره 
7 فرعی از 6 اصلی مفروز و مجزا شده از فرعی از اصلی مذکور قطعه واقع در بخش 4، ناحیه 00 حوزه 
خیابان  ـ  کرمان  آدرس  به  مترمربع   1571/75 مساحت  به  کرمان  استان  کرمان  یک  منطقه  ملک  ثبت 
شرعیعتی )شهید بهشتی( بعد از سه راه 24 آذر - اولین کوچه سمت چپ به حدود شماال: در چهار قسمت 
که قسمت دوم آن شرقی است اول به طول )28/17( بیست و هشت متر و هفده سانتیمتر به شماره دوازده 
فرعی از شش اصلی دوم دیوار مشترک به طول )5/70( پنج متر و هفتاد سانتیمتر به شماره هشتصد و 
چهل و دو فرعی از شش اصلی سوم دیوار مشترک به طول )11/63( یازده متر و شصت و سه سانتیمتر 

به شماره هشتصد و چهل و دو فرعی از شش اصلی چهارم به طول )0/59( پنجاه و نه سانتیمتر به کوچه 
شرقا: دیواریست به طول )50/00( پنجاه متر به کوچه خاص 

جنوبا: دیواریست به طول )24/50( بیست و چهار متر و پنجاه سانتیمتر به خ مورخ 0/09یابان شهید بهشتی 
غربا: در دو قسمت اول دیواریست به طول )5/60( پنج متر و شصت سانتیمتر به خیابان دوم دیوار مشترک 

به طول )40/98( چهل متر و نود و هشت سانتیمتر به شماره ده فرعی از شش اصلی 
مشخصات ملک 

از جیرفت  تولد 1356/07/01 صادره  تاریخ  ابراهیم شماره شناسنامه 918  فرزند  مالکیت سعید گیالنی 
دارای شماره ملی 3031327683 با جزء سهم 6 از کل سهم 6 به عنوان مالک شش دانگ عرصه و اعیان، 
موضوع سند مالکیت اصلی به شماره چاپی 100297 سری الف سال 90 که در صفحه 269 دفتر امالک 

جلد 20 ذیل شماره 5452 ثبت گردیده است.
شماره  دستور  موجب  به  دائم  بازداشت  مورد  پنج  امالک:  دفتر  محدودیت   : محدودیت 
از دادیار محترم شعبه دوم اجرای احکام دادسرای  9510113414603322 مورخ 1395/07/12 صادره 
عمومی و انقالب کرمان به نفع دادیار محترم شعبه دوم اجرای احکام دادسرای عمومی و انقالب کرمان 
بازداشت می باشد. به موجب دستور شماره 9510113414605143 مورخ 1359/11/19 صادره از دادیار 
محترم شعبه دوم دادسرای عمومی و انقالب کرمان به نفع دادیار محترم شعبه دوم دادسرای عمومی و 
انقالب کرمان بازداشت می باشد. به موجب دستور شماره 1396021000332209 مورخ 1396/02/09 
صادره از دادیار محترم شعبه دوم اجرای احکام دادسرای عمومی کرمان به نفع دادیار محترم شعبه دوم 
اجرای احکام دادسرای عمومی کرمان بازداشت می باشد به موجب دستور شماره 1396021000847222 
مورخ 1396/12/07 صادره از قاضی محترم اجرای احکام شعبه یک دادگاه عمومی حقوقی شهرستان 
کرمان بازداشت می باشد به موجب دستور شماره 1397021000383221 مورخ 1397/05/02 صادره از 
قاضی محترم اجرای احکام شعبه 2 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان کرمان به مبلغ 8/000/000/000 به 

نفع قاضی محترم اجرای احکام شعبه دوم دادگاه عمومی حقوقی کرمان بازداشت می باشد.

مبلغ  به  تجارت  بانک  نفع  به  به شماره 10501 مورخ 1390/08/11 که  امالک: رهنی  دفتر  محدودیت 
22500 ریال به مدت سه سال ثبت شده رهنی شماره 12047 مورخ 1391/08/10 دفترخانه اسناد رسمی 
شماره 96 شهر کرمان استان کرمان که به نفع بانک تجارت به مبلغ 3/000/000/000 ریال ثبت شده مازاد 
دارد رهنی شماره 19873 مورخ 1394/12/06 دفترخانه اسناد رسمی شماره 96 شهر کرمان استان کرمان 

که به نفع بانک تجارت به مبلغ 4/992/000/000 ریال به مدت 1 سال ثبت شده است.
مشخصات ملک بر طبق نظر کارشناس:

حدود اربعه فعلی ملک با سند مالکیت تطبیق نمی نماید. الزم به ذکر است عرصه ملک از سمت جنوب 
در تعریض خیابان قرار گرفته است. مساحت عرصه باقیمانده براساس مستندات موجئ 1458 مترمربع می 
باشد. عرصه ملک طلق است. وضعیت فعلی ملک: به صورت مجتمع تجاری در دست احداث می باشد.

آنگونه که در تصویر پروانه ساختمان شماره 92000409 مورخ 1392/01/29 صادره توسط شهرداری 
منطقه دو کرمان قید گردیده مجتمع تجاری مورد نظر بر روی عرصه ملک فوق الذکر و امالک با پالک 
های فرعی 1742/1743/7542 همگی از شش اصلی، بنا شده است در تصویر پروانه فوق الذکر نام مالک 

عاطفه طهماسبی و شرکاء ذکر گردیده است.
مجتمع مورد نظر مشتمل است بر طبقات زیرزمین، همکف، نیم طبقه همکف و طبقات اول تا پنجم، در 
طبقات زیرزمین تا پنجم واحدهای با مساحت باال برای کاربری هایی مشابه مطب و همچنین رستوران 

و تاالر اجتماعات پیش بینی شده است. اجرای این طبقات وارد مرحله نازک کاری گردیده است.
- نقشه بنا مطابق اصول فنی می باشد / نمی باشد. با توجه به اینکه مدرکی دال بر تایید استحکام بنای 

ساختمان ارائه نگردیده ،اظهار نظر در این خصوص میسر نمی باشد.
با  نوع خرپایی شیبدار  از  به جز سقف طبقه آخر که  بلوک  تیرچه  بتنی، سقف ها  - اسکلت ساختمان 

پوشش از ورق موجدار می باشد.
کیفیت مطالح مصرفی خوب می باشد. بنا شمالی/ جنوبی است. عایق کاری بنا از لحاظ رطوبت کامل 
است. عملیات ساختمانی کل مجموعه تکمیل نشده است. باقیمانده عمر مفید بنا سی سال پیش بینی می 
شود. برای سیستم گرمایشی مجموعه استفاده از شوفاژ با موتورخانه مرکزی پیش بینی گردیده که لوله 
کشی آن انجام شده است. برای سرمایش واحدها استفاده از اسپیلت که توسط بهره برداران از واحدها 
تعبیه خواهد شد پیش بینی شده است. امکانات رفاهی - خدماتی همچون کافی شاپ و رستوران به عنوان 
امکانات مکمل واحدهای تجاری در نظر گرفته شده است. کاربرد ملک تجاری است. در خصوص در 
اجاره بودن یا نبودن ملک: بررسی میدانی حاکی از فروش بخشی از واحدهای تجاری به افراد می باشد.

موجود  نواقص  است،  نشده  کامل  ساختمان  اجرایی  عملیات  اینکه  به  توجه  با  بنا:  در  مشهود  معایب   -
علی القاعده در مراحل تکمیل ساختمان بایستی مرتفع شود. لذا در این مرحله عیب خاصی قابل طرح 

نمی باشد.
- سایر عواملی که در ارزش ملک موثر می باشد: نمای ساختمان از سنگ و آلومینیوم، کف ها سنگ 
و سرامیک، سقف کاذب تایل کناف، اندود دیوارها از گچ سفید، پله برقی، آسانسور، شیشه سکوریت 

مغازه ها، نرده استیل و سنگی 
- ارزش ملک با توجه به مشخصات فوق الذکر به شرح ذیل تعیین می شود: در خصوص ارزیابی ملک 

مورد نظر موارد مشروحه ذیل مدنظر می باشد: مدرکی دال بر تجمیع اسناد عرصه امالکی که بر روی آنها 
مجتمع تجاری بنا شده، ارائه نگردید. پروانه ساختمانی بروز شده ارائه نگردیده

ارزش روز پروانه صادره شماره 92000409 از طریق آن اداره طی نامه شماره 139804919061006008 
مورخ 1398/08/19 از شهرداری منطقه دو استعالم گردید ولیکن توفیقی در دریافت پاسخ از شهرداری 
به  از اطالعات موجود مربوط  با توجه استفاده  اعیانی، هزینه صدور پروانه  ارزیابی  حاصل نشد. لذا در 

موارد مشابه منظور شده است.
ارزیابی عرصه اعیان ملک معرفی شده مدنظر بوده در حالیکه بخشی از مشاعات کل مجموعه از جمله 

ورودی و راهروها در محدوده ملک موردنظر قرار دارد.
الف: عرصه 

ارزش عرصه به مساحت 1458 مترمربع 143/300/000/000 ریال 
ب: اعیان با توجه به اطالعات موجود که مساحت اولیه کل عرصه )شامل چهارپالک( برابر با 2866/37 
مترمربع بوده و سطح زیربنای کل اعیانی احداثی 22225 مترمربع می باشد لذا برای ملک موردنظر با توجه 
به مساحت عرصه که براساس سند ارائه شده برابر 1571/75 متر می باشد. سهم اعیاوی احداثی برابر با 
12187 مترمربع در نظر گرفته می شود که با توجه به هزینه های ساخت، اشتراکات، پروانه و امتیازات 
تجاری از قرار هر مترمربع اعیانی به طور متوسط برابر با 80/000/000 ریال و برای 12187 مترمربع برابر 

با 974/960/000/000 ریال منظور می گردد.
ارزش ملک اعم از عرصه و اعیان با در نظر گرفتن قیمت روز ملک با توجه به امکان فروش متوسط، 
با فرض بالمعارض بودن و عدم بدهی به سازمان ها و نهادهای ذیربط به میزان 11/118/260/000/000 

)یک هزار و صد و هجده میلیارد و دویست و شصت میلیون( ریال تعیین و تایید می گردد.
از ساعت 9 الی 12 ظهر روز شنبه مورخه 1398/12/10 در سالن اجتماعات شهید نصر اداره کل ثبت 
اسناد و امالک کرمان واقع در ضلع شمالی پارک نشاط از طریق مزایده بفروش می رسد و مزایده از 
مبلغ پایه کارشناسی 137/180/000/000 ریال که قعطی گردیده است شروع و باالترین مبلغ پیشنهادی 
فروخته خواهد شد فروش کال نقدی است الزم به ذکر است طالبین و خریداران می توانند با ارائه یک 
چک رمزدار به مبلغ پایه در مزایده شرکت نمایند پرداخت بدهی های مربوط به آب و برق و گاز اعم 
از حق انشعاب یا حق اشتراک و مصرف در صورتی که مورد مزایده از این بابت بدهی داشته باشد و نیز 
بدهی های مالیاتی و عوارض شهرداری و غیره تا تاریخ مزایده اعم از اینکه رقم قطعی آن معلوم شده 
یا نشده باشد به عهده برنده مزایده است ضمن آنکه پس از انجام مزایده در صورت وجود مازاد وجوه 
پرداختی بابت هزینه های فوق از محل مازاد به برنده مزایده مسترد می گردد ضمنا چنانچه روز مزایده با 
تعطیل رسمی مصادف گردد روز اداری بعد از تعطیلی مزایده انجام خواهد شد طالبین و خریداران می 
توانند جهت کسب اطالعات بیشتر در ساعات اداری به اداره اجرای ا سناد رسمی کرمان مراجعه نمایند.

تاریخ انتشار: 1398/11/19
1603 م/الف

علیرضا محمدی کیا 
رئیس اداره اجرای اسناد رسمی کرمان 



شنبه 19 بهمن ماه 13/1398 جمادی الثانی 1441/ 8 فوریه 2020/سال بیست و چهارم شماره 3151سه جامعه 

آگهی ابالغ اجرائیه کالسه 9801620
شماره  به  نصراهلل  فرزند  شهیکی،  عصمت  خانم  به  وسیله  بدین 
ملی 6059847455 متولد 1360/11/01 و نصرت شهیکی فرزند 
نصراهلل به شماره ملی 6059847463 متولد 1359/03/01 و گنج 
خاتون پارسا فرزند بهادر به شماره ملی 6059812236 متولد 1340/06/07 و آرزو 
وراث   1373/04/09 متولد   2980613908 ملی  شماره  به  نصراهلل  فرزند  شهیکی 
مرحوم نصراهلل شهیکی بدهکار پرونده کالسه فوق که برابر گزارش مامور ابالغ، 
ابالغ واقعی به ایشان میسر نگردیده ابالغ می گردد که بابت مهریه به همسر مرحوم 
نصراهلل شهیکی مبلغ 792/954/796 ریال بدهکار می باشید که بر اثر عدم پرداخت 
اجرائیه  قانونی  تشریفات  از  پس  نموده  اجرائیه  صدور  درخوست  بستانکار  وجه 
صادر و بکالسه فوق در این اجراء مطرح می باشد لذا طبق ماده 18/19 آئین نامه 
اجرائی مفاد اسناد رسمی بشما ابالغ می گردد از تاریخ انتشار این آگهی که تاریخ 
ابالغ اجرائیه محسوب است فقط یک نوبت در روزنامه درج و منتشر می گردد 
ظرف مدت ده روز نسبت به پرداخت بدهی خود اقدام و در غیر این صورت بدون 

انتشار آگهی دیگری عملیات اجرائی طبق مقررات علیه شما تعقیب خواهد شد.
1604م/الف

کفیل اداره اجرای اسناد رسمی کرمان 
زهرا سرمست 

یادداشت های 
گاه و بی گاه

آتش 
خواستم  می  بود  فراگرفته  را  وجودم  تمام  رخوت  و  سردی 
آتشی روشن کنم که با آن خود را گرم کنم. در این فکر بودم 
که در نزدیکی ام دودی دیدم با شتاب به آن سو رفتم تا شاید 
با آتش آن دود گرم شوم اما آن آتش به خانه ای افتاده بود و 
مردم در خاموش کردن آن کمک می کردند. من هم به جمع 
پیوستم هر کسی کاری انجام می داد تا هر چه سریعتر آتش 
خاموش شود. آتش که خاموش شد دردلم آتشی که آرزوی 
آن را داشتم برپا شده بود. به یاد آتشی که به آن خانه افتاده بود 
آهی کشیدم شعله های آتش دلم زبانه کشید و تازه دریافتم 
برای شعله ور ماندن همیشه آتش دل می بایست هیمه عشق به 

خدا و همنوع و دم آه را آماده داشته باشم.

به قلم محمد جواد 
ایرانمنش 

گزارش: مهدیه السادات 
میر مهدی حسینی

گزارش و عکس:
 سعید احمدی

گزارش »کرمان امروز« از قاچاق خطرناک دارو در کرمان و سوءاستفاده عده ای بی وجدان از هراس مردمی درباره ویروس کرونا؛

ماهی گیری از گل آلود کثیف کرونا

اشاره:
در  همواره  ارز  و  کاال  قاچاق  با  مقابله  کرمان  استان  در 
با  این استان در مقابله  اما همچنان وضعیت  بوده،  اولویت 
قاچاق کاال جای کار دارد، زیرا در سطح ملی در این زمینه 
جایگاه مناسبی نداریم. درهمین باره معاون سیاسی امنیتی 
داروهای  با  مقابله  حال  »در  است:  گفته  کرمان  استاندار 
قاچاق و تقلبی هستیم که برای مقابله با ویروس کرونا به 
استان آمده است!« با وجود اینکه هنوز در کرمان موردی از 
ویروس کرونا مشاهده نشده است، این سخن از زبان معاون 
استاندار خبر از تهدیدی وحشتناک دارد که سالمت و جان 
امر پرسید که  از مسئوالن  باید  نشانه رفته است.  را  مردم 
چگونه با این همه آمار ضد قاچاق که شما ارائه می کنید، 
بازهم اینگونه با جان مردم بازی می شود؟ و چه موانعی در 
این  راه  قاچاق کاال و به ویژه دارو وجود دارد؟ برای دریافت 
این پاسخ ها گزارشی را در همین زمینه تهیه کرده ایم که  

در ادامه قابل مطالعه است.
رنجی که از قاچاق کاال می بریم

در ماده123 قانون امور گمرکی قاچاق کاال اینگونه تصریح 
شده است:" کاالیی که از مسیر غیر مجاز و یا بدون انجام 
تشریفات گمرکی به قلمرو گمرکی وارد یا خارج شود یا  با 
استناد خالف واقع از اماکن گمرکی بدون پرداخت حقوق 
از خروج  بعد  یا  و  از گمرکات  ورودی چه در حین خروج 

کشف شود، قاچاق است."
فرایند قاچاق کاال به عنوان یک پدیده مجرمانه عالوه بر 
کاهش درآمدهای دولت و فرارهای مالیاتی منجر به تحمیل 
بی ثباتی در امور بازرگانی، لطمه به تولیدات و صنایع داخلی 

و آسیب به ساختار اقتصادی، اجتماعی جامعه می شود.
و  زیان  وارد کشور می شود چندین  قاچاق  وقتی کاالی 
ضرر با خود به همراه دارد که هر یک از آنها به چند عارضه 
نظام  تمام  کوتاهی،  مدت  در  و  شود  می  تبدیل  درجامعه 

خدمات رسانی را تحت تاثیر قرار می دهد.
خسارت و ضررها

کاال  قاچاق  ضررهای  و  شد؛خسارات  اشاره  که  همانگونه 
بسیار وسیع و گسترده است به گزارش ایرنا، ضرر هر ایرانی 
از ناحیه قاچاق کاال، ماهیانه معادل 105 هزار تومان است و 
قاچاق کاال سالیانه دو میلیون و 500 هزار فرصت شغلی در 

کشور را از بین می برد. 
کاهش اشتغال، تضعیف تولید ملی، رشد مصنوعی قیمت 

در  اختالل  و  مشروع  درآمد  ایجاد  از  جلوگیری  کاالها، 
فعالیت وارد کنندگان قانونی کاال  به عنوان پیامدهای کوتاه 
مدت قاچاق کاال است و اخالل در نظام پولی و ارزی کشور، 
سلب امنیت اقتصادی، کاهش انگیزه سرمایه گذاری و ضرر 

به امنیت ملی از پیامدهای بلند مدت قاچاق کاال است.
وضعیت نامناسب کرمان در امر مقابله

اقدامات  ارز  و  کاال  قاچاق  با  زمینه  در  کرمان  استان  در 
زیادی انجام شده اما همچنان وضعیت این استان در مقابله 
با قاچاق کاال نامناسب است و استان کرمان در سطح ملی 

در این زمینه جایگاه خوبی ندارد.
در  بصیری  صادق  محمد  تسنیم  خبرگزاری  گزارش  به 
کمیسیون مبارزه  با قاچاق کاال و ارز با بیان اینکه در استان 
گزارش  درستی  به  اما  شده  انجام  زیادی  کارهای  کرمان 
نشده است، گفت: در حال درگیر مقابله  با داروهای قاچاق 
و تقلبی هستیم که  برای مقابله  با ویروس کرونا به استان 

آمده است.
با قاچاق در  با تاکید بر اینکه همه وظیفه داریم که  وی 

استان مبارزه کنیم، گفت: در این اندیشه نباشیم که مبارزه 
با قاچاق  کاال وظیفه نهادهای خاصی است.

اینکه  به  اشاره  با  استاندار کرمان  امنیتی  معاون سیاسی 
گزارش ها باید در زمان معین ارسال شده و تمام دستگاه ها 
گزارشات خود را ارسال کنند، گفت: دستگاه ها باید کمک 
کنند در کنار یکدیگر در جنگ اقتصادی پیروز شویم، مانند 

دفاع مقدس که همه یاری و همکاری داشتند.
وی با بیان اینکه باید مشکل قاچاق کاال در استان کرمان 
چه  در  که  شود  بررسی  باید  افزود:  کنیم  ریشه یابی  را 
مناطقی مشکل حل شده و به چه دلیل در جاهایی هنوز 

مشکل قاچاق وجود دارد.
به گزارش پایگاه خبری "گفتار نو" دبیر کمیسیون مبارزه 
کرد:  اظهار  جلسه  این  در  هم  استان  ارز  و  کاال  قاچاق  با 
ها  مکمل  داروها،  جمله  از  محور  سالمت  قاچاق  کاالهای 
و لوازم آرایشی و بهداشتی در استان مشاهده می شود که 
در این حوزه در استان کرمان فعالیت مطلوبی انجام نشده 
همجواری  و  متفاوت  های  بیماری  وجود   با  طلبد  می  و 

با استان های مرزی فعالیت و نظارت بر قاچاق این نوع 
کاالها افزایش یابد.

تشکیل قرارگاه مبارزه با قاچاق کاال و ارز
ارز استان کرمان  با قاچاق کاال و  دبیر کمیسیون مبارزه 
از  کشور  گمرکات  در  اقتصادی  امنیت  پلیس  استقرار  از 
به  نظارتی  دوربین های  عنوان کرد:  و  داد  آینده خبر  سال 
به طوری که  آمده اند  کاال  قاچاق  با  مقابله  امر  در  ما  کمک 
ماهان(«،  راه  پلیس  بم)   – »ماهان  محور  ایستگاه های  در 
محور »زرند – کرمان)چترود(« و محور »کرمان - جیرفت« 

تجهیزات پایش تصویری نصب شده است.
صادقی از تشکیل قرارگاه مبارزه با قاچاق کاال و ارز ویژه 
منسوجات و پوشاک خبر داد و عنوان کرد: این قرارگاه در 

آینده نزدیک در سطح استان کرمان تشکیل خواهد شد.
مهدی حسینی نژاد رییس سازمان صنعت، معدن و تجارت 
بازرسی های  این جلسه گفت:  در  نیز  کرمان  استان  شمال 
صورت گرفته از وضعیت کاالهای موجود در بازار کشور از 
سوی گروه های نظارتی وزارت صنعت، معدن و تجارت در 
10 ماهه گذشته سال جاری در کشور بیش از 1۴0 هزار 

مورد بوده است که 25۷ مورد آن در استان بوده است.
وی با تاکید برآنکه مجوزهای تمامی انبارها و واحدها در 
و  کاال  قاچاق  عنوان  به  که  شود  ثبت  باید  انبارها  سامانه 
احتکار به سیستم تعزیرات و دادگستری معرفی نشوند، بیان 
نیفتاده  کامل  صورت  به  تاکنون  اتفاق  این  متاسفانه  کرد: 

است.
استان  شمال  تجارت  و  معدن  صنعت،  سازمان  رییس 
کرمان یکی از الزامات موفقیت در امر مبارزه با قاچاق کاال و 
ارز را همکاری همه دستگاه ها دانست و اظهار کرد: بر اساس 
و  قاچاق کاال  با  مبارزه  برای  باید  تمامی دستگاه ها  قانون 
ارز مشارکت کنند و در این زمینه از دستگاه ها درخواست 
کردیم که همکاری داشته باشند و خوشبختانه تا حدودی 

این امر اجرایی شده است.
ادامه  خردادماه  پایان  تا  نظارتی  طرح  اینکه  بیان  با  وی 
می یابد گفت: مصوب شده که کاالی 30 درصد واحدهای 
این منظور 11  صنفی استان کرمان پایش شوند که برای 
دستگاه عضو کانون صنفی از جمله بسیج، سپاه و نهادهای 
اطالعاتی با ما همکاری می کنند که این امر موجب کشف 

کاالهای قاچاق در واحدهای صنفی استان خواهد شد.
سخن آخر

خسارات قاچاق کاال  به میزانی است که باید طرح دیگری 
در انداخت تا جامعه بیش از این شاهد از بین رفتن سرمایه 
و  ها  دستگاه  همه  طلبد  می  رو  این  نباشند.از  خود  های 
ارگان ها باید به میدان مبارزه  بیایند و در این راه  به دولت 
کامال  آن  های  ریشه  برای همیشه  بار  یک  تا  کنند  کمک 

سوزانده شود. 

    در استان کرمان مقابله با قاچاق کاال و ارز همواره در اولویت بوده، اما همچنان 
وضعیت این استان در مقابله با قاچاق کاال جای کار دارد، زیرا در سطح ملی در این زمینه 
جایگاه مناسبی نداریم. درهمین باره معاون سیاسی امنیتی استاندار کرمان گفته است: »در 
حال مقابله با داروهای قاچاق و تقلبی هستیم که برای مقابله با ویروس کرونا به استان 
آمده است!« با وجود اینکه هنوز در کرمان موردی از ویروس کرونا مشاهده نشده 
است، این سخن از زبان معاون استاندار خبر از تهدیدی وحشتناک دارد که سالمت و جان 
مردم را نشانه رفته است. باید از مسئوالن امر پرسید که چگونه با این همه آمار ضد 

قاچاق که شما ارائه می کنید، بازهم اینگونه با جان مردم بازی می شود؟

از چشم هایت 
درد را فهمیده 

بودم 
برای آرام کردن درد دیگران و رنج هایی که عزیزان مان 
قبل  که  است  راهی  اولین  زدن  حرف  دهند  می  آزار  را 
از هر تالشی برایمان امکان پذیر است. هر چند که عمل 
دستمان  از  کاری  جاها  برخی  در  اما  است  از سخن  برتر 
ساخته نیست قبل از حرف زدن باید شیوه ی گوش دادن 
را به خوبی آموخته و به کار بست. آنقدر در حرف هایشان 
غرق شده باشیم که گاهی ما را به خاطر خاموشی مواخذه 
کنند. اما گاهی روزها و هفته ها باید گوش داد تا پی به 
عمق یک فاجعه برد حتی قبل از حرف زدن می توان گفت 
که گوش دادن راه اولیه ی برخورد با مسائل و مشکالت 
دیگران است بعد از آن تازه می توان برحسب قضاوت ها 
حرفی زد و اشارتی نمود. قبل از گوش دادن، حرف زدن 
فایده نداشته و چه بسا زخم های مردم را تازه تر کند. ما 
زمانی می توانیم دردی از دل برداریم که خود را به جای 
باشیم. پس  احاطه داشته  بر شرایط  آن شخص گذاشته و 
بعضی حرف زدن ها به آسانی حرف زدن معمولی نیست. 
بعد از همسان نگری و قرار گرفتن در شرایط شخص مقابل 
تازه می توان به تفکر جامعی درمورد او رسید و با سخن 
گفتن نگرانی هایش را تا حدی کنترل کرد. گاهی حرف 
های یک رهگذر نیز می تواند دنیای آدم را آرام کند با 
حرف هایمان باید ترس مخاطب را کنترل کرده و بعد از 

آن راهکارهای موجود را ارائه دهیم.
از چشم هایت درد را فهمیده بودم 

مهتاب را بی وقت و ساعت دیده بودم 
می خواستم تا جای لبخندت بماند 

بر زخم هایی که از آن رنجیده بودم 

به قلم 
مهناز سعید 
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مکان: میدان خواجو - ابتدای خیابان سرباز 

دانشگاه فرهنگیان کرمان 

سالن کنفرانس پردیس خواجه نصیر 

انتخابات هیات مدیره انجمن 
مطالعات برنامه درسی استان کرمان 

گزارش »کرمان امروز« از برگزاری نهمین نمایشگاه خودرو و قطعات وابسته در کرمان

نهمین نمایشگاه بزرگ خودرو قطعات و صنایع وابسته از 
سه شنبه 15 تا جمعه 18 بهمن ماه  در مکان نمایشگاه 
بین المللی جنوب شرق واقع در جاده کرمان باغین برگزار 
شد. نمایشگاهی بسیار جذاب که پاتوقی برای دوستداران 
در  خودرو  قطعات  عمده  دهندگان  سفارش  و  خودرو 
روزهای پایانی هفته گذشته شده بود. در مراسم افتتاحیه 
محل  در  گذشته  هفته  شنبه  سه  عصر  که  نمایشگاه  این 
نمایشگاه برگزار شد تعدادی از مسئوالن استانی و از جمله 
دکتر زاهدی نماینده مردم کرمان و راور در مجلس حضور 

داشتند. 
کرمان و خودرو

فعال  و  جوان  عامل  مدیر  سعید  امیرحسین  مهندس 
نمایشگاه بین المللی جنوب شرق در افتتاحیه این نمایشگاه 
با گرامیداشت دهه مبارک فجر و بزرگداشت سپهبد قاسم 
مهمترین  از  یکی  سازی  خودرو  صنعت  گفت:  سلیمانی 
است  توانسته  که  شود. صنعتی  می  محسوب  دنیا  صنایع 
ادامه داد:  از کشورها را متحول کند. وی  صنعت بسیاری 
کشور ایران به عنوان یکی از کشورهای مهم  خاورمیانه در 
اقدامات  در صنعت خودرو  پیشبرد  و  تولید خودرو  زمینه 
با  کرمان  استان  میان  این  در  است.  داده  انجام  را  مهمی 
از قطب های مهم  دارا بودن 6 شرکت خودروسازی یکی 
و موثر در کشور محسوب می شود. شرکت های مدیران 
بم،  خودروسازی  موتور،  کرمان  موتور،  ریگان  خودرو، 
کارمانیا و خودروسازی راین از شرکت های مهم کشوری 
هستند که در استان کرمان فعالیت دارند و قریب به ۴0 
رسالت  از  یکی  کنند.  می  تولید   را  سواری  خودرو  نوع 
های مهم صنعت نمایشگاهی معرفی محصوالت جدید به 
مصرف کنندگان می باشد. رسالتی که ما را بر آن داشت 
تا با برگزاری این نمایشگاه، گامی موثر و مهم در راستای 
مهم  های  قطب  از  یکی  عنوان  به  کرمان  استان  معرفی 
صنعت خودرو برداریم. مهندس سعید گفت: اکثر نمایشگاه 
هایی که سال جاری در کشور برگزار شد مربوط به قطعات 
بود و برندهای معتبر خودرویی در آن ها حضور نداشتند. 
امروز در نمایشگاه جنوب شرق کشور مفتخریم که یکی از 
بزرگترین نمایشگاه های خودرو را در کشور را برگزار می 

کنیم. این نمایشگاه با حضور برندهای معتبر جهانی و با 6 
هزار متر مربع مساحت نمایشگاه برگزار می شود که 2 هزار 
متر از آن مربوط به قطعات خودرو ) با حضور 30 شرکت 
قطعه ساز(  و سایر فضا نمایشگاه برندهای معتبر خودرویی 
است. وی در پایان گفت: ما این نمایشگاه  و نهمین دوره آن 
را با گرامیداشت یاد و نام سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانی 
گامی  ها  نمایشگاه  این  برگزاری  با  امیدواریم  کردیم.  آغاز 
موثر و مثبت در راستای ارتقای نام استان کرمان برداریم. 

دالیل عقب ماندگی
پروفسور محمد مهدی زاهدی نماینده مردم کرمان و راور 
به عنوان میهمان ویژه افتتاحیه این نمایشگاه نیز در سخنان 
خود با گرامیداشت ایام دهه فجر و سپهبد شهید حاج قاسم 
سلیمانی گفت: صنعت پیکان در کشور ما تقریبا همزمان با 
صنعت خودرو » دوو« فعالیت خود را آغاز کرد و کارخانه 
هیوندا نیز چندین سال بعد از پیکان افتتاح شد. ولی وقتی 
تاسف  نهایت  با  که  بینیم  می  کنیم  می  مقایسه  االن  که 
خودروهای  و  ایم  مانده  باقی  وضعیت  همان  در  تقریبا  ما 
اگر  ما  اند.  داشته  را  زیادی  بسیار  های  پیشرفت  ای  کره 
خودروهای ظاهرا لوکسی را که در داخل کشور تولید می 
شود نیز مورد واکاوی قرار دهیم متوجه می شویم که اکثر 
قطعات این خودروها مربوط به کشورهای خارجی است و ما 
عمال در حال مونتاژ این خودروها در کشور هستیم. ما هنوز 
نتوانسته ایم بعد از 50 الی 60 سال به نقطه ای مطلوب 
برسیم و از نظر قیمت و کیفیت با خودروهای حداقل کره 
ای رقابت کنیم. تکنولوژی ای که استفاده می کنیم به روز 
این وضعیت دولتی  از مهمترین دالیل  یکی  نیست. شاید 
اول  روز  از  کشور  خودروسازی  مهم  های  کارخانه  بودن 
تاکنون بوده است و در حال حاضر نیز اگر خیلی بخواهیم با 

اغماض بگویم باید واژه خصولتی را به کار ببریم. اگر این 
فضا را به بخش خصوصی واگذار کرده بودیم و این بخش 
باید  ما  بود.  این  از  بهتر  وضعیت  قطعا  آمد  می  کار  پای 
باشیم. آالیندگی  این صنعت تجدید نظر جدی داشته  در 
ناشی از خودروهای ما کشور و به ویژه پایتخت را با چالش 
جدی مواجه کرده است. زاهدی گفت: صنعت خودرو باید 
با دانشگاه ها کامال درهم آمیخته شود. تمام صنایع بزرگ 
دنیا و از جمله صنایع خودرو همه به اتفاق از دانشگاهیان 
کمک می گیرند. رساله های کارشناسی ارشد و دکتری در 
چه  هر  پیشرفت  چگونگی  موضوع  با  پیشرفته  کشورهای 
از  ما  کشور  در  که  موضوعی  است.  خودرو  صنعت  بیشتر 
بسیار  های  توانمندی  ما  کشور  در  است.  شده  غفلت  آن 
باالیی است. توانمندی هایی که به عنوان مثال در زمینه 
صنایع موشکی باعث حیرت جهانیان شده است. در زمینه 
ماهواره نیز همین وضعیت صدق می کند. کمک گرفتن از 
کشور  مختلف  صنایع  شکوفایی  موجب  قطعا  دانشگاهیان 
خواهد شد. چند سال قبل دانشگاهیان ما در یک بخش به 
کمک صنعت خودرو آمدند و ده ها هزار خودروای که به 
دلیل برخی قطعات الکترونیکی در پارکینگ ها مانده بود 
با کمک دانشجویان وارد بازار شد. امیدوارم این نمایشگاه 
حتی اگر یک پیام برای صنعت خودرو دارد این باشد که 
ما می توانیم صنعت خودرو را به جایی برسانیم که حداقل 
با کشورهایی  نظر قیمت و هم کیفیت  از  رقابت هم  قابل 

همچون کره جنوبی باشد. 
این  در  سازان  قطعه  اینکه  از  گفت:  پایان  در  زاهدی 
باید  بنده بسیار خوشحال شدم. ما  نمایشگاه حضور دارند 
ببوسیم.  را  کشور  قطعات خودروی  کنندگان  تولید  دست 
این  شک  بدون  بدهیم  بها  سازی  قطعه  صنعت  به  اگر 

شرکت ها می توانند با طراحی و مواد اولیه مرغوب قطعه 
ای را تولید کنند که قابل رقابت با بهترین برندهای جهانی 
باشد. حمایت از قطعه سازان باید به عنوان یک استراتژی 
جدی مورد توجه تولیدکنندگان خودرو و مسئوالن مربوطه 

قرار گیرد. 
اولین نمایشگاه خودرو

مهندس رامین آجیلیان مدیر شرکت ابتکار یگانه و مجری 
که  خبری  نشست  در  خودرو   نمایشگاه  نهمین  برگزاری 
برگزار شد گفت: در سال جاری  افتتاحیه  از مراسم  پیش 
آن  همه  که  است  شده  برگزار  متعددی  های  نمایشگاه 
و  خودرو  نمایشگاه  اولین  این  و  بودند  قطعه  نمایشگاه  ها 
قطعات به معنای واقعی آن در کشور در سال جاری است. 
و  اصفهان  تهران،  های  استان  از  سازان  قطعه  افزود:  وی 

فارس در این نمایشگاه حضور دارند. عالوه بر خودروهای 6 
شرکت استان کرمان، خودروهایی از نمایندگی های تویوتا 
و بنز در  معرض نمایش قرار گرفته اند. نمایش خودروهای 
دیگر  از  نیز  سنگین  سیکلت  موتور  تعدادی  و  کالسیک 

بخش های جذاب نهمین نمایشگاه خودرو است. 
المللی  بین  نمایشگاه  عامل  مدیر  که  است  ذکر  به  الزم 
که:   داد  ها  کرمانی  به  نیز  را  این خبر خوب  جنوب شرق 
با  را  خانگی  لوازم  نمایشگاه  ماه  اسفند   6 تا  بهمن   29 از 
مساحت 6 هزار متر مربع برگزار خواهیم کرد. پس از آن از 
8 اسفند ماه شاهد برگزاری نمایشگاه ساخت ایران خواهیم 
نمایشگاه  برگزاری  برای  رایزنی  حال  در  اینکه  بود. ضمن 

بهاره نیز در این مکان هستیم.



چهار شنبه 19 بهمن ماه 13/1398 جمادی الثانی 1441/ 8 فوریه 2020/سال بیست و چهارم شماره 3151
فرهنگ و ادب

نوشتاری درباره" کرک داگالس"؛ بازیگر، تهیه کننده و کارگردانی مشهور؛

اسطوره همیشه زنده
سرویس هنری کرمان امروز

تهیه  بازیگر،   ،۱۹۱۶ دسامبر   ۹ زاده  داگالس  کرک 
از  یکی  که  است  آمریکایی  نویسنده  و  کارگردان  کننده، 
آخرین بازماندگان دوران طالیی صنعت فیلمسازی بود که 
هفدهم بهمن ماه جاری در ۱۰۳ سالگی بر اثر کهولت سن 

درگذشت.
و  پدر  با  فقیرانه ای  دوران کودکی  از سپری کردن  پس 
فیلم »عشق عجیب  با  مادری مهاجر و شش خواهر، وی 
مارتا ایورس« )۱۹۴۶( با باربارا استنویک همبازی شد که 
این اولیه تجربه بازیگری اش بود. خیلی زود داگالس در 
دهه های پنجاه و شصت تبدیل به ستاره باکس آفیس شد 
و به عنوان بازیگر اصلی درام های جدی از جمله فیلم های 
وسترن و جنگی شناخته شد. وی در طول دوران بازیگری 
اش در بیش از ۹۰ فیلم سینمایی ظاهر شد. داگالس به 

سبک بازیگری انفجاری اش مشهور است.
نقش  در  داگالس  که  کاراکتری  محبوبیت  طریق  از   
اصلی فیلم »قهرمان« )۱۹۴۹( بازی کرد بود که تبدیل به 
یک ستاره بین المللی شد و اولین نامزدی اسکار بهترین 
فیلم هایی که  آورد. دیگر  بدست  را  مرد  اول  نقش  بازیگر 
از:  بودند  عبارت  کرد  بازی  اش  حرفه ای  دوران  اوایل  در 
لورن  مقابل  در  که   )۱۹۵۰( شیپور«  یک  با  جوان  »مرد 
در  خال  »تک  کرد؛  نقش  ایفای  دی  دوریس  و  باکال 
حفره« )۱۹۵۱( در مقابل جان استرلینگ؛ و »یک داستان 
کارآگاهی« )۱۹۵۱(. وی دومین نامزدی اسکارش را برای 
زیبا« )۱۹۵۲( در مقابل النا  و  فیلم »بد  نقش دراماتیک 
ترنر و سومین نامزدی اش را بخاطر بازی در نقش ونسان 

ونگوگ در فیلم »شور زندگی« )۱۹۵۶( بدست آورد.
در سال ۱۹۵۵ و کمپانی بریانا پروداکشنز را تأسیس کرد 
که فیلم های متنوعی از »راه های افتخار« )۱۹۵۷( گرفته 
تا »اسپارتاکوس« )۱۹۶۰( را تولید کرد. در این دو فیلم، 
وی خودش نقش آفرینی کرد و با استنلی کوبریک که آن 
زمان کارگردان گمنامی بود همکاری نمود. داگالس به از 
بین بردن "لیست سیاه هالیوود" کمک زیادی کرد، بدین 
از دالتون ترامبو خواست برای »اسپارتاکوس«  ترتیب که 
تیتراژ رسمی روی پرده بنویسد. کرک در »شجاعان تنها 
کالت کالسیک محسوب  فیلم  هستند« )۱۹۶۲( که یک 
می شود، و همچنین در »هفت روز در ماه مه« )۱۹۶۴( در 
مقابل برت لنکستر که با او در هفت فیلم همبازی بوده، 
خودش  نیز  را  آن ها  کنندگی  تهیه  و  کرد  آفرینی  نقش 
انجام داد. در سال ۱۹۶۳، در تئاتر برادوی »پرواز بر فراز 
بعد ها  و  بود،  خریده  را  آن  که  داستانی  فاخته«،  آشیانه 
یک  به  تبدیل  و  داد  داگالس  مایکل  پسرش  به  را  آن ها 
پرید«  قفس  از  »دیوانه  عنوان  )با  شد  اسکار  برنده  فیلم 

)۱۹۷۵((، درخشید.
داگالس  نیکوکار،  و  خیر  آدم  و  بازیگر  یک  عنوان  به 
برای  اسکار  یک  و  آورد  بدست  اسکار  جایزه  نامزدی  سه 
دستاورد یک عمر از آن خود کرد و همچنین مدال آزادی 
ریاست جمهوری را نیز کسب کرد. به عنوان یک نویسنده، 
نوشته است. در حال  نامه  و زندگی  تابحال ده رمان  وی 
افسانه های  بزرگترین  لیست  هفدهم  رتبه  وی  حاضر 
سینمایی مرد سینمای کالسیک هالیوود از سوی موسسه 
فیلم آمریکا )AFI( را در اختیار دارد و باالترین رتبه افراد 

زنده آن لیست متعلق به خود اوست.
در زندگی نامه ای که در سال ۱۹۸۸ با عنوان »پسر کهنه 
و  والدین  و  او  که  دشواری هایی  از  کرد،  منتشر  فروش« 
شش خواهرش در سال های اولیه زندگی شان در امستردام 
در  که  »پدرم،  است:  نوشته  می کردند،  تحمل  نیویورک 
روسیه تاجر اسب بود، یک اسب و یک گاری کوچک خرید 
و کهنه فروش شد، لوازم کهنه، آهن و فلزات قراضه را به 
که  ایگل  در خیابان  پایین می خرید... حتی  بسیار  قیمت 
فقیرنشین ترین منطقه شهر بود و همه خانواده ها زندگی 
دشواری داشتند، کهنه فروشی پایین ترین طبقه مردم بود 

و من پسر کهنه فروش بودم.«
خوراکی  آسیاب  کارگردان  به  شد  که  بزرگتر  کرک 
برای  نان  و  شیر  خرید  برای  کافی  پول  تا  می فروخت 
پرداخت  روزنامه  پخش  به  بعد ها  کند.  اش جمع  خانواده 
و در دوران جوانی به بیش از چهل شغل مختلف پرداخت 
تا اینکه سرانجام بازیگری را شروع کرد. وی زندگی کردن 
در خانواده ای با شش خواهر را خفه کننده تلقی می کرد و 
می گفت: »به شدت دلم می خواست از خانه بروم. به عبارتی 
گویی زیرم آتش روشن کرده بودند.« در دبیرستان پس از 
بازی در چند نمایش تئاتر، می دانست که دلش می خواهد 
یک بازیگر حرفه ای شود. از آنجائی که توانایی مالی کافی 
برای پرداخت شهریه دانشگاه را نداشت، با رئیس دانشگاه 
او  به  را  دبیرستانش  کارنامه  و  کرد  سنت الرنس صحبت 
گرفت  وام  دانشگاه  شهریه  پرداخت  برای  وی  داد.  نشان 
که با کار نیمه وقت باغبانی و سرایداری اقساط این وام را 
پرداخت می کرد. کرک در تیم کشتی نیز عضو برجسته ای 
پول  تابستانی،  کارناوال  از طریق کشتی گرفتن در  و  بود 

در می آورد.
 استعداد بازیگری داگالس در آکادمی هنر های دراماتیک 
او  باعث شد  نیویورک سیتی کشف شد که  واقع در شهر 
بورس ویژه ای دریافت کند. یکی از همکالسی هایش بتی 
جوان پرسک بود )که بعد ها با نام لورن باکال مشهور شد( 
و در شروع حرفه بازیگری داگالس نقش بسیار مهمی ایفا 
با هم  از کرک خوشش می آمد و آن ها مدتی  باکال  کرد. 
دوست بودند. یک همکالسی دیگر او که دوست باکال بود، 
اول کرک شد. در  بعد ها همسر  نام داشت که  دایانا دیل 
داگالس  که  دریافت  باکال  بودند،  هم  با  که  زمانی  مدت 
هیچ پولی در بساط ندارد و حتی یک بار شب را در زندان 

گذرانده، چون جایی برای خوابیدن نداشته است.
تا  داد  داگالس  به  را  عمویش  کت  باکال  بار  یک  حتی 
گرم شود. گاهی فقط برای اینکه بتواند او را ببیند، یکی از 
دوستانش یا مارش را به رستورانی که کرک در آن گارسونی 
این  آرزویش  بود  گفته  او  به  داگالس  می کشاند.  می کرد 
او را  تا  است که روزی خانواده اش را به نیویورک بیاورد 
روی صحنه تئاتر ببینند. بعد ها باکال می گفت که آن زمان 
آرزوی خودش این بوده که با او باشد، ولی ظاهراً کرک او را 
نمی خواسته، زیرا باکال زیادی برای او جوان بوده، هر چند 
با او چیزی کم نگذاشته بود. تفاوت سنی  که در دوستی 

این دو هشت سال بیشتر نبود.
داگالس از زمانی که در مهد کودک بود و شعر »سینه 
می خواسته  دلش  شد،  تشویق  و  خواند  را  بهاری«  سرخ 
بازیگر شود. وی در سال ۱۹۴۱ یعنی مدت کوتاهی پس 
از آنکه این کشور وارد جنگ جهانی دوم شد، وارد نیروی 
دریایی ایاالت متحده شد و افسر ارتباطات در مبارزات ضد 
زیر دریایی شد. در سال ۱۹۴۴ بود که به علت جراحات 
دایانا  با   ۱۹۴۳ نوامبر  در  شد.  مرخص  از خدمت  جنگی، 
دیل ازدواج کرد. آن ها صاحب دو پسر به نام های مایکل، 
متولد ۱۹۴۴ و جوئل، متولد ۱۹۴۷ شدند و در سال ۱۹۵۱ 

از هم جدا شدند.
پس از پایان جنگ، داگالس به نیویورک سیتی بازگشت 
و در رادیو، تئاتر و پیام های بازرگانی کار پیدا کرد. در کار 
رادیو، وی در چند سریال رادیویی آبکی صداپیشگی کرد 
که حاال تجربه آن کار ها را بسیار باارزش قلمداد می کند، 
زیرا مهارت استفاده از صدا برای یک بازیگر مهارت مهمی 
است و حاال افسوس می خورد که چرا همین راه هایی که او 
رفته است دیگر برای افراد دیگر وجود ندارد. شروع بازی 
در صحنه تئاتر زمانی برایش رقم خورد که به جای ریچارد 
 )۱۹۴۳( بگو«  و  »ببوس  نمایش  در  بازی  برای  ویدمارک 

انتخاب شد که باعث شد نقش های بعدی را بدست آورد.
تا  شود،  تئاتر  بازیگر  که  بود  کشیده  نقشه  داگالس 
اینکه دوستش لورن باکال به او کمک کرد تا اولین نقش 
سینمایی اش را بدست آورد، بدین ترتیب که او را به هل 
والیس )کارگردان( که به دنبال بازیگر مرد مستعد جدیدی 
بود، معرفی کرد. فیلم والیس، »عشق عجیب مارتا ایورس« 
)۱۹۴۶( با باربارا استنویک، اولین حضور سینمایی داگالس 

شد. وی نقش مرد جوان بی اعتماد به نفسی را بازی کرد 
که حسادت او را می خورد و زندگی اش تحت تسلط زن بی 
رحمی بود که از او چند سال بزرگتر بود. این آخرین باری 
بود که داگالس نقش یک مرد ضعیف و بیچاره را بازی کرد. 
فیلم  در همان  داگالس  که  بودند  کرده  ارزیابی  منتقدین 
اولش، نشانه های "یک بازیگر طبیعی و ذاتی سینمایی" را 

از خود نشان داده است.
هشتمین  در  سرسخت  مردی  عنوان  به  داگالس  وجهه 
استنلی  و  شد  ساخته   )۱۹۴۹( »قهرمان«  یعنی  فیلمش 
خودخواه  بوکسور  یک  نقش  در  بازی  برای  را  او  کریمر 
انتخاب کرد. با این حال با قبول این نقش، کرک قمار کرده 
بود، زیرا باید پیشنهاد درخشیدن در فیلمی با بودجه باال 
از ام جی ام، یعنی »گناهکار بزرگ« را رد می کرد که البته 
برایش سه برابر بیشتر دستمزد به همراه داشت. داگالس 
اولین نامزدی اسکارش را دریافت کرد و خود فیلم شش 

نامزدی در کل بدست آورد.
بریانا  نام  به  را  خودش  فیلمسازی  کمپانی  نهایت  در 
پروداکشنز تأسیس نمود که نام این کمپانی از نام مادرش 
درون  »از  فیلم  داگالس  در سال ۱۹۴۷  بود.  گرفته شده 
گذشته« را ساخت. وی در این فیلم در کنار رابرت میچام 
و جین گریر نقش آفرینی کرد. در سال ۱۹۴۹ با نمایش 
»سه خواهر« وارد برادوی شد که تهیه کننده اش کاترین 

کورنل بود.
در دهه های پنجاه و شصت، داگالس دیگر ستاره مسلم 
باکس آفیس بود و در مقابل هنرپیشه های زن پیشروی آن 
دوران بازی کرده بود. در اولین فیلم وسترنش، »در امتداد 
را  مرزی  افسر صلح  یک  نقش   )۱۹۵۱( زندگی«  و  مرگ 
نقش  در  بازی  و  سواری  اسب  با  زود  خیلی  و  کرد  بازی 
هفت تیرکش ها آشنا شد و در چندین و چند وسترن نقش 
آفرینی کرد. وی فیلم »شجاعان تنها هستند« )۱۹۶۲( که 
اصول خودش  با  بازی می کند که  را  کابویی  در آن نقش 
که  فیلم  این  می نامد.  محبوبش  فیلم  را  می کند،  زندگی 
تحسین  مورد  است،  ترامبو  دالتون  نویسش  فیلمنامه 
منتقدین نیز قرار گرفت، ولی در گیشه موفق نبود، چون 

بازاریابی و تبلیغات خوبی برایش نشده بود.
فیلم  را در  در سال ۱۹۵۰، داگالس نقش ریک مارتین 
»مرد جوان با یک شیپور« بازی کرد که بر اساس رمانی 
الهام از زندگی بیکس  با  اثر دوروتی بیکر و  به همین نام 
دی  دوریس  بود.  شده  ساخته  جاز،  نواز  کورنت  بیدربک، 
یک  شیفته  که  جوانی  زن  بود،  کرده  بازی  جو  نقش  در 
موزیسین جاز می شود. این درست بر عکس زندگی واقعی 
این دو بود، زیرا دوریس دی داگالس را خودخواه و فیلم را 

بینهایت کسل کننده می خواند.
در  »تک خال  فیلم  در  کرک  که  بود   ۱۹۵۱ سال  در 
حفره« نقش گزارشگر روزنامه ای را بازی کرد که به دنبال 
یه داستان بزرگ برای گزارش کردن بود. این فیلم اولین 
بود.  کننده  تهیه  و  نویسنده  عنوان  به  وایلدر  بیلی  تجربه 

موضوع و داستان فیلم در آن برهه، جنجالی بود و مخاطب 
آمریکایی از آن خوشش نیامد. این فیلم در جشنواره فیلم 
محبوبیت  البته  برد.  را  خارجی  فیلم  بهترین  جایزه  ونیز 
از  بعضی  در  حتی  و  یافته  افزایش  اخیر  سال های  در  آن 
قرار  تاریخ  برتر  فیلم   ۵۰۰ لیست  در  را  آن  نظرسنجی ها 
داده اند. وودی آلن این فیلم را یکی از فیلم های محبوبش 
خوانده است. به عنوان ستاره و قهرمان فیلم، شدت و حدت 

داگالس در بازیگری در این فیلم تحسین شده است.
»یک  عنوان  با  دیگری  فیلم   ۱۹۵۱ سال  در  داگالس 
داستان کارآگاهی« بازی کرد که نامزد چهار جایزه اسکار 
شد.  فیلمش  اولین  در  گرنت  لی  برای  اسکاری  جمله  از 
گرنت می گفت داگالس "شگفت انگیز" بود، هم در بازی 
جذاب،  است.  بزرگ  ستاره  یک  وی  خودش.  هم  و  اش 
خشن و حیرت انگیز. برای آماده شدن برای این نقش، وی 
چندین روز را در اداره پلیس نیویورک گذراند و حتی در 

بازجویی ها شرکت می کرد.
که  فیلمی  سه  از  دیگر  یکی   )۱۹۵۲( زیبا«  و  »بد  در 
فیلم  کننده  تهیه  نقش  داگالس  شد،  اسکار  جایزه  نامزد 
و  نویسنده ها  بازیگران،  از  که  می کند  بازی  را  یکدنده ای 
کارگردانانش سوءاستفاده می کند و آن ها را بازیچه دست 
دو  او  زندگی  در  دی  دوریس  و  باکال  می دهد.  قرار  خود 
نوع زن بسیار متفاوت از هم بودند. در »مرد جوانی با یک 
بازی  را  جاز  موزیسین  یک  نقش  وی   )۱۹۵۰( شیپور« 
نقش  )آهنگساز-پیانیست(  کارمایکل  هوگی  و  می کند 
بخشیده  بیشتر  رئالیسم  فیلم  به  تا  می کند  ایفا  را  مکمل 
کمک  موزیسین  یک  نقش  ایفای  در  داگالس  به  و  باشد 
که  درخشید  »اولیس«  در  داگالس  سال ۱۹۵۴  در  کند. 
سیلوانا  و  بود  شده  ساخته  هومر  حماسی  شعر  روی  از 
مانگانو در نقش پنه لوپه و سیرس و آنتونی کوئین در نقش 
آنتینوس بازی کردند. ماریو کامرینی )کارگردان( و فرانکو 

بروساتی با هم فیلمنامه آن را نوشتند.
داگالس   )۱۹۵۴( دریا«  زیر  فرسنگ  هزار  »بیست  در 
بر نقش های جدی و مصمم می تواند  نشان داد که عالوه 
نقش هایی که مستلزم حالتی کمیک و سبک تر هستند را 
نیز به خوبی از آب درآورد. در این فیلم اقتباسی از رمان 
ژول ورن، وی نقش ملوانی خوشبین و ساده دل را بازی 
نیموی کم حرف و  ناخدا  نقطه مقابل  می کند که درست 
متفکر است. این فیلم یکی از موفق ترین فیلم های اکشن-

زنده والت دیزنی و یک فیلم بسیار موفق در گیشه بود. وی 
در فیلم وسترن »مردی بدون ستاره« و همچنین در »برای 
کمیک  کاراکتر های  توانست  وی   )۱۹۶۳( پول«  یا  عشق 

مشابهی را جان بخشد.
متفاوت،  نوآنس های  با  بسیاری  فیلم های  در  داگالس   
میان  آن  از  که  است  نموده  ایفا  را  ارتشی  مردان  نقش 
بی  »شهر   ،)۱۹۵۷( سری«  فوق  »رابطه  به  می توان 
رحم« )۱۹۶۱(، »قالب« )۱۹۶۳(، »هفت روز در ماه مه« 
)۱۹۶۴(، »قهرمانان تلمارک« )۱۹۶۵(، »در مسیر زیانبار« 

»پاریس   ،)۱۹۶۶( بیفکن«  آسا  غول  »سایه   ،)۱۹۶۵(
و   )۱۹۸۰( نهایی«  معکوس  »شماره   ،)۱۹۶۶( می سوزد« 
متمایز  بازیگری  سبک  نمود.  اشاره   )۱۹۸۰(  »۳ »زحل 
باعث شد که تبدیل به شخصیت محبوب  کرک داگالس 
و  لیتل  ریچ  فرانک گورشین،  از جمله  تلویزیونی  مقلدین 

دیوید فرای شود.
نقش او به عنوان ونسان ونگوگ در فیلم »شور زندگی« 
بر  شده  ساخته  مینلی  وینسنت  کارگردانی  به   )۱۹۵۶(
فرانسه  در  بیشتر  استون،  ایروینگ  پرفروش  کتاب  اساس 
به  ظاهری  لحاظ  از  تنها  نه  داگالس  شد.  فیلمبرداری 
ونگوگ بسیار شبیه بود، بلکه تالطم درونی این نقاش را 
منتقدین  از  بعضی  بازیگر دیگری منتقل می کرد.  از  بهتر 
بازی او را مشهورترین نمونه از نقش آفرینی »هنرمند زجر 
کشیده ای« می دانند که از طریق آثارش به دنبال یافتن 

آرامش از میان درد های زندگی است.
کازان،  الیا  کارگردانی  به  درامی   )۱۹۶۹( »سازش«  در 
نام،  همین  تحت  وی  از  رمانی  اساس  بر  شده  ساخته 
فی  کنار  در  را  آشفته ای  تبلیغاتی  مدیر  نقش  داگالس 
داناوی ایفا کرد. با آنکه فیلم در گیشه موفق نبود و بیشتر 
نقد های منفی از سوی منتقدین دریافت کرده بود، داناوی 
حس می کرد که نقد ها عادالنه نبوده اند و بعد ها در زندگی 
چرا  که  کنم  درک  نمی توانم  »من  بود:  نوشته  اش  نامه 
منتقدین بازی کرک را کوبیده بودند، زیرا به نظر من نقش 
آفرینی او در این فیلم شگفت انگیز بود. وی آدم باهوشی 
در حرفه بازیگری است و رویکردی عمل گرایانه نسبت به 
بازیگری دارد، طوری که باعث شد فلسفه ای در من درباره 

بازیگری شکل بگیرد.«
بین سال ۱۹۷۰ و سال ۲۰۰۸، داگالس نزدیک به ۴۰ 
فیلم ساخت و در برنامه های تلویزیونی مختلفی ظاهر شد. 
در سال ۱۹۷۰، وی در فیلم وسترن »مرد شیادی بود...« 
با هنری فوندا همبازی شد که تهیه کنندگی و کارگردانی 
این فیلم را جوزف ال. منکیویس به عهده داشت. در سال 
۱۹۷۳ وی اولین فیلمش را با نام »اسکاالواگ« کارگردانی 
تلویزیونی  موزیکال  نسخه  در  نیز   ۱۹۷۳ سال  در  کرد. 

»دکتر جکیل و آقای هاید« ظاهر شد.
تهیه کنندگی  در سال ۲۰۰۳، مایکل و جوئل داگالس 
کرک،  بر  عالوه  که  دادند  انجام  را  است«  »ارثی  فیلم 
و  مایکل  پسر  مایکل،  از جمله  نیز،  خانواده  دیگر  اعضای 
همسر سابقش، دایانا دیل، در آن حضور داشتند. در مارس 
از  »قبل  نامه ای  زندگی  نفره  یک  شوی  داگالس   ،۲۰۰۹
ساخت.  کالیفرنیا  سیتی  کالور  در  را  کنم«  فراموش  آنکه 
ژانویه  در  بار  اولین  که  به مستندی شد  تبدیل  فیلم  این 

۲۰۱۰ به نمایش در آمد.
دایانا دیل در  با  اول  بار  ازدواج کرد که  بار  دو  داگالس 
نوامبر ۱۹۴۳ بود که در سال ۱۹۵۱ طالق گرفتند و دو 
پسر به نام های مایکل داگالس )بازیگر( و جوئل داگالس 
)تهیه کننده( داشتند و بار دوم در پاریس بود، یعنی زمانی 
»شور  فیلم  فیلمبرداری  طول  در  بایدنز،  آن  با  وی  که 
زندگی« آشنا شد. این زوج در سال ۱۹۵۴ ازدواج کردند و 
در سال ۲۰۱۴ شصتمین سالگرد ازدواجشان را در بورلی 
)تهیه  پیتر  نام های  به  پسر  آن ها دو  هیلز جشن گرفتند. 
به   ۲۰۰۴ سال  در  اریک  دارند.  )بازیگر(  اریک  و  کننده( 

علت اوردوز الکل و دارو از دنیا رفت.
به  را  داگالس  زندگی  از  زیادی  بخش  نیکوکارانه  امور 
خود اختصاص داده اند. وی و همسر دومش از طریق بنیاد 
خیریه خود میلیون ها دالر برای امور نیکوکارانه اختصاص 
داده اند. آخرین کمک های نیکوکارانه آن ها افزون بر ۲.۳ 
جهت  آنجلس  لس  کودکان  بیمارستان  به  دالر  میلیون 
کرک  فلوشیپ  وقف  همچنین  و  جراحی  ربات  خرید 
داگالس در موسسه فیلم آمریکا بوده است. در اکتبر ۲۰۱۵ 
به مرکز زنان لس آنجلس  این زوج ۵ میلیون دالر دیگر 
تا حمایت ۱۵ دالری خود در سه سال  میشن بخشیدند 

گذشته از این مرکز را تقویت کرده باشند. 

منبع: برترین ها
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ستاره های خاموش جشنواره فجر؛ از نوید تا لیال
سرویس فرهنگی- هنری کرمان امروز

بازیگران شاخص سینما و چهره های محبوب  بعضی  غیبت 
سی وهشتمین جشنواره فیلم فجر، محصول رونق تولید سریال 

در شبکه نمایش خانگی است.
فیلم  خبری  نشست  در  و  پارسال  که  محمدزاده  نوید 
فیلمی در جشنواره  بهمن ۹۸  بود  داده  وعده  »سرخپوست« 
ندارد درگیر پروژه »قورباغه« به کارگردانی هومن سیدی است. 
بازی های  است.  این دوره جشنواره  غایب  بازیگر  او مهم ترین 
محمدزاده در سال های اخیر مورد توجه منتقدان و تماشاگران 
برای  که  او  است.  بسیار ستایش شده  و  بوده  ایران  سینمای 
امضا«  تاریخ، بدون  بازی در فیلم »ابد و یک روز« و »بدون 
در  هم  بین المللی  جایزه  چند  شده،  بلورین  سیمرغ  برنده 
)حمید  و وحشی«  »قاتل  با  حاتمی  لیال  دارد.   کارنامه خود 
مشکل  اما  آمد،  هشتم  و  سی  جشنواره  آستانه  تا  نعمت اهلل( 
تهیه کننده و کارگردان فیلم موضوعی است که رسماً به عنوان 
اگر  شده،  مطرح  نعمت اهلل  تازه  فیلم  نیافتن  راه  برای  عاملی 
چه حرف و حدیث درباره این فیلم کم نیست، اما دوستداران 
بی شمار سینمای نعمت اهلل باید تا اکران عمومی منتظر بمانند. 
همکاری زوج لیال حاتمی و حمید نعمت اهلل نتایج قابل توجهی 
پولی«  »بی  و  خواب«  »رگ  در  بازی  برای  حاتمی  و  داشته 
کرده.  دریافت  را  زن  نقش  بازیگر  بهترین  بلورین  سیمرغ 

لیال حاتمی با »قاتل و وحشی« می توانست یکی از بخت های 
دریافت سیمرغ بلورین بهترین بازیگر نقش اول زن هم باشد.

غیبت ترانه علیدوستی کشف بیستمین جشنواره فیلم فجر 
و برنده سیمرغ بلورین بهترین بازیگر نقش اول زن آن دوره، 
با فیلم »زندگی  در جشنواره طوالنی شده است. او سال ۹۲ 
مشترک آقای محمودی و بانو« در سی ودومین جشنواره فیلم 
فجر حضور داشت و در سال های اخیر، به دالیل مختلف غایب 
مصیبی  سحر  کارگردانی  به  »اورکا«  است.  بوده  جشنواره 

تازه ترین فیلم علیدوستی است که به جشنواره نرسید.
حامد بهداد که این روزها سریال »دل« با بازی او در شبکه 
است که  بازیگرانی  از  دیگر  یکی  توزیع شده،  نمایش خانگی 
است.  مشهود  فجر  فیلم  جشنواره  در سی وهشتمین  غیبتش 
بازیگری که برای بازی در »جرم« سیمرغ بلورین را دریافت 
کرد و بارها نامزد دریافت این تندیس بوده، سال گذشته برای 
بازی در »قصر شیرین« نامزد دریافت سیمرغ بلورین شد. او 
پیش از شروع جشنواره و در جشن منتقدان سینمایی تندیس 

بهترین بازیگر مرد را برای این فیلم دریافت کرد.
پرکار  و  محبوب  ستاره  عطاران  رضا  گذشته  سال  چند  در 
مدتی  او  بازی  با  نظر«  »زیر  فیلم  بوده.  عامه پسند  سینمای 
است اکران شده و احتماالً نوروز ۹۹ فیلم »انفرادی« را روی 
پرده سینماها خواهد داشت. مسیر فیلمسازی عطاران با اغلب 
انتخاب هایش در بازیگری تفاوت دارد. او که با »خوابم می آد« 

بهترین  بلورین  سیمرغ  برنده  تلخ(  و  متفاوت  کمدی  )یک 
کارگردانی فیلم اول و نامزد بهترین بازیگر نقش اول شده، با 
فروش فیلم های »هزارپا«، »نهنگ عنبر«، »مصادره« و »من 
تجاری  سینمای  برای  قبول  قابل  گزینه ای  نیستم«  سالوادور 
دهه  نسل  بازیگران  معدود  از  هم  پیروزفر  پارسا  است.  بوده 
او  را حفظ کرده.  اعتبار خود  و  هفتاد است که هنوز جایگاه 
سال های اخیر کمتر نقش اول بازی کرده، تمرکزش را روی 
تئاتر گذاشته و کوشیده وجه و اعتبارش را معطوف به بازیگری 
توجه  مورد  و  محبوب  همچنان  همه  این  با  نکند،  سینما  در 
است، امسال برای او، سال پرکاری محسوب می شود. پیروزفر 
امسال در فیلم »مست عشق« به کارگردانی حسن فتحی نقش 
موالنا را بازی کرد. کارنامه فتحی در سینما، به اندازه کارنامه 
به  »شهرزاد«  با  که  او  ندارد.  اهمیت  و  اعتبار  تلویزیونی اش 
موقعیتی ویژه دست یافته در »مست عشق« سراغ فضایی تازه 
رفته است. »مست عشق« که به دلیل شرایط تولید و حضور 
بازیگران ترک خبرساز شده احتماالً نوروز ۹۹ روی پرده خواهد 
رفت. »مجبوریم« فیلم رضا درمیشیان که پیروزفر در آن بازی 
در  روزها  این  او  نیافت.  راه  به سی وهشتمین جشنواره  کرده 

»تی تی« به کارگردانی آیدا پناهنده مقابل دوربین رفته است.
به  »دختر«  با  که  الوند  ماهور  تازه،  نسل  بازیگران  میان  از 
سینمای ایران معرفی شد مهم ترین غایب این دوره از جشنواره 
نامزد  استانبول«  »چهارراه  فیلم  در  بازی  برای  که  او  است. 

دریافت سیمرغ بلورین شده، امسال در »عنکبوت« بازی کرد 
که یکی از پربازیگرترین پروژه های سینمای ایران در سال ۹۸ 
بود. »عنکبوت« که به گفته تهیه کننده اش جواد نوروزبیگی، 
داستان و فضایی خاص و متفاوت دارد به بخش سودای سیمرغ 
بازیگری،  الوند پس از چهار سال ورود به حرفه   تا  راه نیافت 
از حضور در سی و هشتمین جشنواره فیلم فجر محروم شود.

اما یکی از پرفراز و نشیب ترین کارنامه های حرفه ای در میان 
بازیگران سینمای ایران متعلق به امین حیایی است. بازیگری 
مستعد که بخش عمده انرژی، خالقیت و هوشش را صرف بازی 
در آثار تجاری کرده، اما این میزان پیوند با سینمای عامه پسند 
و گاه نازل، باعث نشده استعداد بازیگری اش نابود شود. حیایی 
بلورین  بازی در فیلم »شب« سیمرغ  برای  در دهه هشتاد و 
در  مستمرش  اما، حضور  کرد  دریافت  را  مرد  بازیگر  بهترین 
سینمای تجاری، مانع از آن شد که به عنوان بازیگر سینمای 
غیرتجاری و هنری مورد اعتماد کارگردانان باشد. او که سال 
گذشته و با بازی متفاوتش در »درخونگاه« می توانست برنده 
سیمرغ بلورین بهترین بازیگر مرد باشد، امسال برای دومین بار 
پس از »شعله ور« با حمید نعمت اهلل همکاری کرد. »شعله ور« 
تصویری تازه از امین حیایی ارائه داد و برایش دیپلم افتخار 
بهترین بازیگر مرد را به ارمغان آورد. غیبت »قاتل و وحشی« 
همه  از  بیش  شاید  فجر،  فیلم  هشتمین جشنواره  و  در سی 
عوامل این پروژه به حیایی ضربه زد، بازیگری که با این فیلم 

می توانست به سیمرغ بلورین نزدیک شود.
کمتر کسی گمان می کرد جوان خوش سیمایی که با »شور 
عشق« به سینمای ایران آمد، بیش از دو دهه در دل سینمای 
حرفه ای دوام بیاورد. بهرام رادان که برای فیلم های »شمعی 
را  فجر  فیلم  بلورین جشنواره  و »سنتوری« سیمرغ  باد«  در 
و  داشت  جشنواره  در  فیلم  سه  گذشته  سال  کرده،  دریافت 
امسال، غیبتی مشهود در این رویداد دارد. مهناز افشار هم در 
یک دهه اخیر، تالش کرده جایگاه حرفه ای خود را در همکاری 
با پروژه های مستقل و فیلم های متفاوت بازتعریف کند. او که 
بازیگر  بهترین  بلورین  سیمرغ  آباد«  »سعادت  در  بازی  برای 
مناسب  گزینه ای  کوشیده  کرد،  دریافت  را  زن  مکمل  نقش 
برای سینمای  اعتماد  قابل  و ستاره ای  فیلم های هنری  برای 
تجاری باشد. او امسال به دلیل مهاجرت فرصت حضور در هیچ 

فیلمی را پیدا نکرد.
منبع: روزنامه ایران

به شماره  کرمان شرکت سهامی خاص  یار  امین  معدنکاری  تغییرات شرکت  آگهی 
ثبت ۸530 و شناسه ملی 10630144۸47 به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 
13۹7/0۸/07 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : 1- آقای رضا کالنتری مهر با شماره ملی 
با شماره  آقای علی کالنتری مهر  و رئیس هیات مدیره -  به سمت مدیر عامل   3130۸۲57۹7
ملی 3060061165 به سمت نایب رئیس هیات مدیره - خانم عذرا نژاد خاکساری با شماره ملی 
30704۲6441 به سمت عضو هیات مدیره ۲-کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل 
چک، سفته، بروات، قراردادها و عقوداسالمی و سایر اوراق عادی با امضاء 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 )75560۲(

درتاریخ  رخش  هوشمند  هزاره  مهندسی  و  فنی  خاص  سهامی  شرکت  تاسیس 
13۹۸/11/0۸ به شماره ثبت 1655۲ به شناسه ملی 1400۸۹5547۲ ثبت و امضا 
ذیل دفاترتکمیل گردیده که خالصه آن به شرح زیر جهت اطالع عموم آگهی میگردد. 
موضوع فعالیت :مشاوره وتولید و تجهیز ونصب و فروش و پشتیبانی نرم افزار و سخت افزار، خرید 
نرم  و  ترافیکی  و  نظارتی  مداربسته  دوربین های  پشتیبانی  و  تجهیز  و  نصب  تولیدو  و  فروش  و 
دیتابیس  سازی  بهینه  کاوی،  داده  شیمیایی،  مواد  آزمایش  و  فروش  و  تولید  مربوطه  افزارهای 
ها، طراحی سایت، امنیت شبکه, تجهیز و خرید و فروش و نصب زیرساخت های مخابراتی، تولید 
و  تجاری  فعالیتهای  کلیه  ارائه  پهباد  و  ربات  انواع  به  مربوط  های  افزار  نرم  و  افزار  سخت  انواع 
گشایش  بازرگانی،  مجاز  کاالهای  کلیه  فروش  از  پس  خدمات  و  خریدوفروش  بازرگانی  خدمات 
اعتبارات و ال سی برای شرکت نزد بانکها، ترخیص کاال از گمرکات داخلی، اخذ و اعطای نمایندگی 
شرکتهای معتبر داخلی و خارجی، انعقاد قرارداد با کلیه اشخاص حقیقی وحقوقی، ایجاد شعب و 
نمایندگی در داخل و خارج کشور، اخذ وام و اعتبارات بانکی بصورت ارزی و ریالی از کلیه بانکهای 
داخلی وخارجی، شرکت در کلیه مناقصات ، پیمانها و مزایدات دولتی و خصوصی اعم از داخلی 
و  داخلی  مختلف  کنفراسهای  و  و سمینارها  همایشها  کلیه  در  و شرکت  برگزاری  المللی،  بین  و 
خارجی_ارائه خدمات مشاوره ای در زمینه فعالیت شرکت مشاوره و نظارت بر اجرای طرح های 
انفورماتیکی، شبکه داده ها )ارائه اجرا و پشتیبانی( تولید و ارائه رایانه  ، تولید و ارائه دستگاه های 
و  نرم افزاری  ارائه و پشتیبانی بسته های  نرم افزارهای سفارش مشتری،  تولید و پشتیبانی  جانبی، 
CD اطالعاتی تولید داخل، خدمات شبکه های اطالع رسانی 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 صادقیه ، کوچه صادقیه 4 ، کوچه بعثت 
۲ ، پالک 0 ، مجتمع طلوع ، بلوک a5 ، طبقه دوم ، واحد 7 کدپستی 761۸۹35۹3۹ سرمایه 
 1000 سهم   1000 به  منقسم  نقدی  ریال   1000000 مبلغ  از  است  عبارت  حقوقی  شخصیت 
ریالی تعداد 1000 سهم آن با نام عادی مبلغ 1000000 ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی 
شماره IR3401۸000000000۲۲73045۹7۲ مورخ 13۹۸/0۹/1۸ نزد بانک بانک تجارت شعبه 
الهیه با کد ۲۲730 پرداخت گردیده است اعضا هیئت مدیره خانم مریم سلطانی به شماره ملی 
0۹3۸1۸۹743و به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت 1 سال و به سمت مدیرعامل به مدت 1 
سال خانم زهرا لشکری به شماره ملی ۲۹۹15074۲1و به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت 
1 سال خانم فخر السادات فانیان به شماره ملی 3071۲۸7۲5۹و به سمت عضو هیئت مدیره به 
مدت 1 سال دارندگان حق امضا : کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهد آور شرکت از قبیل چک ، سفته 
، بروات ، قراردادها عقود اسالمی و همچنین کلیه نامه های عادی و اداری باامضاء نفر اول خانم 
مریم سلطانی و نفر دوم یکی از خانمها زهرا لشکری یا فخرالسادات فانیان همراه با مهر شرکت 
معتبر می باشد اختیارات مدیر عامل : طبق اساسنامه بازرسان آقای محمود حمزه به شماره ملی 
0453317170 به سمت بازرس اصلی به مدت یک سال مالی آقای محمدرضا فقیهی به شماره 
االنتشار  مالی روزنامه کثیر  به مدت یک سال  البدل  بازرس علی  به سمت  ملی ۲5۲۹745374 
کرمان امروز جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ 
و صدور پروانه فعالیت نمی باشد. نامه بانک تجارت به شماره 315/۲۲730/6۹ مورخ ۹۸/11/03 
و موسسات  ها  ثبت شرکت  اداره  استان کرمان  امالک  و  اسناد  ثبت  اداره کل  باشد.  صحیح می 

غیرتجاری کرمان )755600(

آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری مس سرچشمه شرکت سهامی عام به شماره 
ثبت 357 و شناسه ملی 10۸6051377۸ به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 
13۹۸/06/16 منضم به نامه شماره ۹۸/10/0۸ سازمان بورس اوراق بهادار : - آقای 
بازنشستگی شرکت  از موسسه صندوق  بنمایندگی  به کد ملی 04۹1۲۹۹۲30  محمدجواد شیخ 
ملی صنایع مس ایران به شناسه ملی106300۲5764 به سمت رئیس هیئت مدیره - آقای علی 
ارجمندی به کد ملی ۲۹۹۲3۸7۹67 بنمایندگی از شرکت سرمایه گذاری آتیه اندیشان مس به 
شناسه ملی1010۲۸35۲34 به سمت نائب رئیس هیئت مدیره - آقای منصور سلطانی به کد ملی 
00353۸51۲1 بنمایندگی از شرکت خدماتی اطلس مس کویر به شناسه ملی106300۸616۹ 
ملی 00670341۸7  کد  به  عزیزکندی  سعیدی  آقای حمیدرضا   - مدیره  هیئت  عضو  به سمت 
بنمایندگی از شرکت خدمات بازرگانی معادن وفلزات غیرآهنی به شناسه ملی10101344606به 
سمت عضو هیئت مدیره - آقای محمد فاطمیان به کد ملی 407۲1۸۸۹۲1 بنمایندگی از شرکت 
خدمات فنی و مهندسی صنایع و معادن کانی مس به شناسه ملی106301۲4147 به سمت عضو 
هیئت مدیره - آقای علی ارجمندی با کد ملی۲۹۹۲3۸7۹67 بسمت مدیر عامل انتخاب گردیدند 
. - کلیه اسناد واوراق بهادار و بانکی و تعهدآور با امضای مدیرعامل و یکی از اعضا هیئت مدیره 
باشد.  امضای منفرد مدیرعامل و مهر شرکت معتبر می  با  اداری  و  اوراق عادی  و  و مهر شرکت 
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان کرمان مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری رفسنجان 

)7555۹5(

به   13۹۸/0۸/14 درتاریخ  شرق  جنوب  آرون  آوش  خاص  سهامی  شرکت  تاسیس 
شماره ثبت 163۸0 به شناسه ملی 1400۸741۸۲۸ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل 
گردیده که خالصه آن به شرح زیر جهت اطالع عموم آگهی میگردد. موضوع فعالیت 
معادن,  بازرسی  باالبر,  و  جرثقیل  بازرسی  غذایی,  مواد  بازرسی  آسانسور,  بازرسی  کاال,  :بازرسی 
خودر,  قطعات  بازرسی  تفریحی,  تجهیزات  بازرسی  صنعتی,  تجهیزات  بازرسی  خودررو,  بازرسی 
بازرسی محصوالت کشاورزی, خرید و فروش,  ارزیابی خدمات,  و  بازرسی کاال  نوع خودرو,  تایید 
صادرات و واردات, اخذ کارت بازرگانی, اخذ و اعطای نمایندگی, عقد قرارداد با نهادهای دولتی در 
قالب مناقصه, مزایده و استعالم وفق ماده 17 و تبصره 1 قانون مدیریت خدمات کشوری درصورت 
لزوم پس از اخذ مجوزهای الزم از مراجع ذیربط مدت فعالیت : از تاریخ ثبت به مدت نامحدود 
مرکز اصلی : استان کرمان ، شهرستان کرمان ، بخش مرکزی ، شهر کرمان، محله پارک نشاط ، 
خیابان سپه ، کوچه سپه ۲ ، پالک ۸۲ ، طبقه همکف کدپستی 7613734734 سرمایه شخصیت 
حقوقی عبارت است از مبلغ 10000000 ریال نقدی منقسم به 100 سهم 100000 ریالی تعداد 
شماره  بانکی  گواهی  طی  موسسین  توسط  ریال   10000000 مبلغ  عادی  نام  با  آن  سهم   100
پرداخت   ۲1454 کد  با  پیروزی  شعبه  پارسیان  بانک  نزد   13۹۸/0۸/06 مورخ   133/۹۸/۲145
به  به شماره ملی ۲۹۹۲71311۲و  اشرف گنجوئی  احمد  آقای  اعضا هیئت مدیره  است  گردیده 
سمت مدیرعامل به مدت ۲ سال و به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت ۲ سال آقای مصطفی 
میدانی به شماره ملی ۲۹۹411۸6۲۹و به سمت عضو هیئت مدیره به مدت ۲ سال خانم شیرین 
محمدحسینی دوراندیش به شماره ملی 3031۲۸67۹0و به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت ۲ 
سال دارندگان حق امضا : کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهد آور شرکت از قبیل چک ، سفته ، بروات 
، قراردادها عقود اسالمی با امضاء منفرد مدیرعامل ) احمد اشرف گنجوئی ( همراه با مهر شرکت 
رئیس  یا   ) اشرف گنجوئی  احمد   ( باامضاء مدیرعامل  اداری  و  نامه های عادی  و همچنین کلیه 
هیئت مدیره ) شیرین محمدحسینی دوراندیش ( همراه با مهر شرکت معتبر می باشد اختیارات 
مدیر عامل : طبق اساسنامه بازرسان خانم مهدیه میدانی به شماره ملی ۲۹۹۲۸6۸۹۲۲ به سمت 
بازرس علی البدل به مدت یک سال مالی آقای یاسر انجم شعاع به شماره ملی ۲۹۹3۸7۸۸۸3 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 
غیرتجاری  موسسات  و  ها  شرکت  ثبت  اداره  کرمان  استان  امالک  و  اسناد  ثبت  کل  اداره  باشد. 

کرمان )7555۸7(

آگهی تغییرات شرکت آذر کیان کریمان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 11666 
و شناسه ملی 10630176331 به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق 
العاده مورخ 13۹۸/0۹/۲3 الف-اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل برای مدت ۲ سال 
شاه  مرضیه  خانم  کدملی ۲۹۸0515۲64  با  ستاره شیردل  خانم  گردیدند:  انتخاب 

محمدی با کدملی 65۹۹۹371۲۸ آقای حسام حبیب پور با کد ملی ۲۹۸003۲311 ب- خانم 
پروین محمودی با کد ملی 313046175۲ به سمت بازرس اصلی و خانم فریبا محمودی با کد ملی 
31315۸740۸ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند. ج-روزنامه 
و  اسناد  ثبت  اداره کل  انتخاب گردید.  آگهی های شرکت  امروز جهت درج  کثیراالنتشار کرمان 

امالک استان کرمان اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری کرمان )7555۸3(

آگهی تغییرات شرکت معدنکاری امین یار کرمان شرکت سهامی خاص به شماره 
ثبت ۸530 و شناسه ملی 10630144۸47 به استناد صورتجلسه مجمع عمومی 
عادی سالیانه مورخ 13۹7/0۹/07 1- اعضای هیئت مدیره به شرح ذیل به مدت 
اقای   -3130۸۲57۹7 ملی  شماره  دارای  مهر  کالنتری  رضا  آقای  گردیدند:  انتخاب  سال  دو 
ملی  شماره  به  خاکساری  نژاد  عذرا  -خانم   3060061165 ملی  شماره  به  مهر  کالنتری  علی 
ملی 3070۹133۸5  شماره  دارای  االمینی حسینی  روح  محمد  سید  آقای   -۲  30704۲6441
به سمت بازرس اصلی به مدت یکسال مالی و آقای احسان نوروزی نژاد فرسنگی به شماره ملی 
۲۹۹4137143 به سمت بازرس علی البدل به مدت یک سال مالی انتخاب شدند. اداره کل ثبت 

اسناد و امالک استان کرمان اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری کرمان )7555۸1(

ثبت  شماره  به  خاص  سهامی  شرکت  کرمان  گستر  هلیل  شرکت  تغییرات  آگهی 
استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ  به  و شناسه ملی 106301175۸۲   4337
کدملی  با  فر  عاطفی  فرهاد  آقای   -1  : شد  اتخاذ  ذیل  تصمیمات   13۹۸/0۹/۲7
با کد ملی  ۲۹۹۲56۹437 به سمت مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره - آقای فرشید عاطفی فر 
۲۹۹۲6۲1۲50 به سمت نائب رئیس هیئت مدیره - خانم فاطمه مختاری اکبرآبادی با کد ملی 
۲۹۹۲677۹06 به سمت عضو هیئت مدیره ۲- کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل 
چک، سفته، بروات، قراردادها و عقود اسالمی و اوراق عادی و اداری با امضاء منفرد مدیرعامل و 
رئیس هیات مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. اداره کل ثبت اسناد و امالک استان کرمان 

اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری کرمان )753۲1۸(

به  آگهی اصالحی تکمیلی شرکت دانای نیک گستر پیشرو شرکت سهامی خاص 
مدیران  درخواست  به  بنا   101040۹۸۹۸۸ ملی  شناسه  و   13331 ثبت  شماره 
مورخ  مدیره  هیات  صورتجلسه  متن  در   - دارم:  می  اعالم   13۹۸/10/30 مورخ 
13۹۸/07/16 به شماره مکانیزه 13۹۸3041۹5۸5003604 مورخ ۹۸/0۸/۲۲ شماره ملی آقای 
کیهان محمدی 03۲0۲۸7750 صحیح می باشد که بدینوسیله اصالح می گردد. اداره کل ثبت 

اسناد و امالک استان کرمان اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری کرمان )753۲10(

آگهی تغییرات شرکت صنایع غذایی کفوت بم شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 
74۲ و شناسه ملی 10630064۸۲0 به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده 
: 1 - به موضوع شرکت طرحهای  اتخاذ شد  مورخ 13۹۸/10/۲5 تصمیمات ذیل 
کشاورزی،گلخانه داری و طراحی،اجرا،مدیریت کلیه طرحهای کشاورزی،گلخانه ای،باغداری،مرتع 
داری،صنایع مرتبط با کشاورزی،خرید و فروش کلیه کاالها و محصوالت مجاز کشاورزی و مرتبط 
با آن،انعقاد قرارداد با کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی،اخذ وام و اعتبار از شبکه بانکی و موسسات 
مالی و اعتباری داخلی و خارجی الحاق و ماده مربوطه در اساسنامه اصالح گردید.در صورت ضرورت 
قانونی انجام موضوعات فعالیت پس از اخذ مجوز های الزم ) ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله 
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان کرمان مرجع ثبت  باشد.(  اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی 

شرکت ها و موسسات غیرتجاری بم )753۲0۹(

ثبت  شماره  به  خاص  سهامی  شرکت  کارمانیا  گستر  لعل  شرکت  تغییرات  آگهی 
7۸13 و شناسه ملی 1063014736۲ به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی 
بطور فوق العاده مورخ 13۹۸/0۹/۲۸ : - اعضای هیات مدیره عبارتند از : - آقای 
محمدرضا زینلی زاده رنجبر با کدملی 3031۲۸3۹0۲ و آقای محمدحسین عاطفی فر با کد ملی 
۲۹۹1۹4۹7۸3 وآقای سیدمحمد حسینی با کدملی ۲۹۹061۸333 برای مدت دوسال انتخاب 
گردیدند. - آقای مهدی میر احمدی با کدملی ۲۹۹1670۹۹1 به سمت بازرس اصلی و آقای رضا 
علینقی زاده خبیصی به شماره ملی ۲۹۹۲7555۸3 به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک 
سال مالی انتخاب شدند. - روزنامه کثیراالنتشار کرمان امروز جهت درج آگهی های شرکت انتخاب 
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری  اداره کل ثبت اسناد و امالک استان کرمان  گردید. 

کرمان )753۲0۸(

آگهی تغییرات شرکت هلیل گستر کرمان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 4337 
استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور  به  و شناسه ملی 106301175۸۲ 
فوق العاده مورخ 13۹۸/0۹/۲7 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : 1- اعضای هیات مدیره 
به شرح ذیل برای مدت دوسال انتخاب گردیدند: آقای فرهاد عاطفی فر با کدملی ۲۹۹۲56۹437 
و آقای فرشید عاطفی فر با کد ملی ۲۹۹۲6۲1۲50 و خانم فاطمه مختاری اکبرآبادی با کد ملی 
اصلی و خانم  بازرس  به سمت  با کدملی 1750۹۲1731  نادری  ۲۹۹۲677۹06 ۲- خانم مریم 
زهره نادری با کدملی 1754۸۹۲450 به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب 
شدند 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 )753۲06(

ثبت  شماره  به  خاص  سهامی  شرکت  کارمانیا  گستر  لعل  شرکت  تغییرات  آگهی 
مورخ  مدیره  استناد صورتجلسه هیئت  به  ملی 1063014736۲  و شناسه   7۸13
13۹۸/0۹/۲۸ : - آقای محمدحسین عاطفی فر با کد ملی ۲۹۹1۹4۹7۸3 به سمت 
رئیس هیئت مدیره - آقای سیدمحمد حسینی با کدملی ۲۹۹061۸333 به سمت 
نائب رئیس هیئت مدیره - آقای محمدرضا زینلی زاده رنجبر با کدملی 3031۲۸3۹0۲ به سمت 
مدیرعامل و عضو هیئت مدیره - کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، 
بروات، قراردادها و عقود اسالمی و اوراق 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 )753۲04(

تاسیس شرکت سهامی خاص ماندگار فضای سپنتا درتاریخ 13۹۸/0۹/16 به شماره 
ثبت 16447 به شناسه ملی 1400۸۸1۹۸۸5 ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده 
که خالصه آن به شرح زیر جهت اطالع عموم آگهی میگردد. موضوع فعالیت :1-امور 
حمل ونقل: شامل رانندگی و اداره امور نقلیه درون شهری - تعمیرونگهداری: شامل 
تعمیر و نگهداری تجهیرات و وسائل اداری ) غیر از امور رایانه(، خدمات فنی خودررو - امور آشپزخانه 
و رستوران: شامل طبخ و توزیع غذا، اداره رستوران و بوفه - خدمات عمومی : شامل تنظیفات ، نامه 
رسانی ، پیشخدمتی ، امور آبدارخانه ، خدمات پاسخ گویی تلفنی - نگهداری وخدمات فضای سبز: 
شامل خدمات باغبانی ونگهداری فضای سبز - امور چاپ وتکثیر: شامل صحافی ، حروف چینی ، 
غلط گیری، خطاطی، چاپ وتکثیر وسایر امور فنی وهنری چاپ 7- امور تاسیساتی: شامل تعمیر 
ونگهداری وبهره برداری از تاسیسات برودتی وحرارتی 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 طاهر آباد ، کوچه ۸ متری ، کوچه الله 3 ، پالک 0 ، 
طبقه همکف کدپستی 761۸۸76736 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 453۲۸ مورخ 13۹۸/0۸/1۹ نزد بانک ملت شعبه 
میدان کوثر کرمان با کد 453۲۸ پرداخت گردیده است اعضا هیئت مدیره خانم مهدیه زرین کاله 
به شماره ملی 5۸3۹۸7۲۸۹1و به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت ۲ سال و به سمت مدیرعامل 
به مدت ۲ سال خانم مرضیه زرین کاله به شماره ملی 5۸3۹۸73۸61و به سمت نایب رئیس هیئت 
مدیره به مدت ۲ سال آقای محمد زرین کاله به شماره ملی 5۸3۹۹3۲116و به سمت عضو هیئت 
مدیره به مدت ۲ سال دارندگان حق امضا : کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک 
، سفته ، بروات ، قراردادها عقود اسالمی و همچنین کلیه نامه های عادی و اداری با امضاء مهدیه 
زرین کاله همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. اختیارات مدیر عامل : طبق اساسنامه بازرسان آقای 
مرتضی محمدی به شماره ملی 3۹31۸71۲5۸ به سمت بازرس اصلی به مدت یک سال مالی آقای 

محمدجواد زرین کاله به شماره ملی 5۸30041۸1۲ 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 )753۲03(

تاسیس شرکت با مسئولیت محدود کیا توانمند ارتباط سیستم درتاریخ 13۹۸/05/06 
به شماره ثبت 161۹3 به شناسه ملی 1400۸4۹۹531 ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل 
گردیده که خالصه آن به شرح زیر جهت اطالع عموم آگهی میگردد. موضوع فعالیت 
و  ای  رایانه  های  سیستم  مخابراتی,  و  کامپیوتری  تجهیزات  واردات  و  صادرات  فروش,  و  :خرید 
و دیجیتالی, دوربین های مداربسته و سیستم های  ای  رایانه  و  اداری  ماشین های  الکترونیکی, 
رایانه ای, تجهیزات ماهواه ای و ارتباطی, فروش خدمات مهندسی در زمینه رایانه و ارائه خدمات 
اینترنتی, نصب و راه اندازی تعمیر و نگهداری تجهیزات رایانه ای و الکترونیکی و مخابراتی, طراحی 
و  نظارت  طراحی  شبکه,  پشتیبانی  های  سیستم  و  کامپیوتری  های  شبکه  پشتیبانی  و  نصب  و 
اجراء. مشاوره های رایانه ای, تولید و پشتیبانی نرم افزار, وکلیه فعالیتهای کامپیوتری. اخذ کارت 
بازرگانی, اخذ و اعطای نمایندگی, عقد قرارداد با نهادهای دولتی در قالب مناقصه, مزایده و استعالم 
اخذ مجوزهای  از  لزوم پس  قانون مدیریت خدمات کشوری درصورت  تبصره 1  و  ماده 17  وفق 
الزم از مراجع ذیربط مدت فعالیت : از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی : استان کرمان ، 
شهرستان کرمان ، بخش مرکزی ، شهر کرمان، محله شهیدرجائی ، خیابان حافظ ، بن بست حافظ 
3 ، پالک 10۹ ، طبقه همکف کدپستی 761۹۸3544۹ سرمایه شخصیت حقوقی عبارت است 
از مبلغ 4000000 ریال نقدی میزان سهم الشرکه هر یک از شرکا آقای محمدرضا شایسته به 
شماره ملی 1۲1۹76۲466 دارنده 1000000 ریال سهم الشرکه خانم فائزه عسکری سیرچی به 
شماره ملی ۲۹۹3۹667۹0 دارنده 1000000 ریال سهم الشرکه خانم سارا امام زادهء به شماره 
امام زادهء به شماره ملی  الشرکه آقای آرش  ملی 3100115007 دارنده 1000000 ریال سهم 
3100۲3۸001 دارنده 1000000 ریال سهم الشرکه اعضا هیئت مدیره آقای محمدرضا شایسته 
به شماره ملی 1۲1۹76۲466و به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت نامحدود و به سمت 
مدیرعامل به مدت نامحدود خانم فائزه عسکری سیرچی به شماره ملی ۲۹۹3۹667۹0و به سمت 
عضو هیئت مدیره به مدت نامحدود خانم سارا امام زادهء به شماره ملی 3100115007و به سمت 
به  به شماره ملی 3100۲3۸001و  زادهء  امام  آقای آرش  نامحدود  به مدت  رئیس هیئت مدیره 
سمت عضو هیئت مدیره به مدت نامحدود دارندگان حق امضا : کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهد 
آور شرکت از قبیل چک ، سفته ، بروات ، قراردادها، عقود اسالمی با امضاء مشترک مدیرعامل و 
رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و همچنین کلیه نامه های عادی و اداری باامضاء مدیرعامل 
یا رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. اختیارات مدیر عامل : طبق اساسنامه 
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 )7531۹۸(

درتاریخ  لوت  کویر  نگین  خودرویی  خدمات  خاص  سهامی  شرکت  تاسیس 
13۹۸/0۹/30 به شماره ثبت 37۹6 به شناسه ملی 1400۸۸5577۸ ثبت و امضا 
آگهی  عموم  اطالع  جهت  زیر  شرح  به  آن  خالصه  که  گردیده  دفاترتکمیل  ذیل 
میگردد. موضوع فعالیت :انجام کلیه امور مربوط به خدمات اداری مرتبط با خودرو 
شامل اخذ و پرداخت عوارض شهرداری, مفاصاحساب دارایی و اظهارنامه های مالیاتی مربوط به 
خودرو , اخذ اصل و المثنی اسناد خودرو از کلیه نمایندگی های فروش خودرو در کشور, اسقاط 
نمودن خودرو, مشاوره فنی در خصوص بیمه, تصادفات, نمایندگی شرکت همفکران. خدمات دهی 
ادارات.  کلیه  برون سپاری  نقل. خدمات خودرویی در سراسر کشور. خدمات  و  به سازمان حمل 
با دفاتر پیشخوان دولت و شرکت همفکران. خرید و فروش, صادرات و واردات, اخذ  نامه  تفاهم 
کارت بازرگانی, اخذ و اعطای نمایندگی داخلی و خارجی, عقد قرارداد با نهادهای دولتی در قالب 
مناقصه, مزایده و استعالم وفق ماده 17 و تبصره 1 قانون مدیریت خدمات کشوری درصورت لزوم 
پس از اخذ مجوزهای الزم از مراجع ذیربط مدت فعالیت : از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز 
اصلی : استان کرمان ، شهرستان رفسنجان ، بخش مرکزی ، شهر رفسنجان، محله مومن آباد ، 
کوچه مدرس17]معراج۲6[ ، خیابان معراج ، پالک 0 ، طبقه اول کدپستی 771۹65۸144 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 
پرداخت   4310 کد  با  پرتویی  شهید  شعبه  ایران  صادرات  بانک  نزد   13۹۸/07/۲1 مورخ   103
گردیده است اعضا هیئت مدیره آقای مجتبی محمدی رضاآبادی به شماره ملی 30400۲03۸۲و 
به سمت عضو هیئت مدیره به مدت ۲ سال آقای رضا محمدی به شماره ملی 3040140۲7۲و 
ملی  شماره  به  حسینی  تقی  فرزانه  خانم  سال   ۲ مدت  به  مدیره  هیئت  رئیس  نایب  سمت  به 
3040140604و به سمت عضو هیئت مدیره به مدت ۲ سال و به سمت مدیرعامل به مدت ۲ سال 
خانم فاطمه تقی حسینی جالل آباد به شماره ملی 3050614110و به سمت رئیس هیئت مدیره 
به مدت ۲ سال دارندگان حق امضا : کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهد آور شرکت از قبیل چک 
، سفته ، بروات ، قراردادها عقود اسالمی با امضاء مشترک مدیرعامل و نائب رئیس هیئت مدیره 
همراه با مهر شرکت و همچنین کلیه نامه های عادی و اداری باامضاء منفرد مدیرعامل همراه با 
مهر شرکت معتبر می باشد. اختیارات مدیر عامل : طبق اساسنامه بازرسان آقای محمد محمدی 
رضاآبادی به شماره ملی 3050۲47614 به سمت بازرس علی البدل به مدت یک سال مالی آقای 
محمدرضا لطفی نیا به شماره ملی 3051۲1۹7۹7 به سمت بازرس اصلی به مدت یک سال مالی 
روزنامه کثیر االنتشار کرمان امروز جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت 
مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد. اداره کل ثبت اسناد و امالک استان کرمان 

مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری رفسنجان )7531۹4(

درتاریخ  کریمان  جو  حق  داوران  پیش  داوری  تجاری  غیر  موسسه  تاسیس 
و  ثبت   1400۸۹44۲34 ملی  شناسه  به   ۲17۲ ثبت  شماره  به   13۹۸/11/05
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 
اخذ  از  پس  لزوم  درصورت  المللی  بین  تجاری  داوری  قانون  و  هفتم  باب  مدنی  دادرسی  آئین 
مجوزهای الزم از مراجع ذیربط مدت : از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی : استان کرمان ، 
شهرستان کرمان ، بخش مرکزی ، شهر کرمان، محله امام خمینی ، خیابان قرنی ، کوچه ش 15 ، 
پالک ۲3۹ ، ساختمان کاوندیش ، طبقه دوم کدپستی 7613۸3۹4۸۸ سرمایه شخصیت حقوقی : 
1,000,000 ریال می باشد. اسامی و میزان سهم الشرکه شرکا : آقای میالد مداحی پور به شماره 
ملی 30۲001656۸ دارنده 10,000 ریال سهم الشرکه آقای آرش سنجری خواه به شماره ملی 
30۲0306035 دارنده ۹۸0,000 ریال سهم الشرکه آقای اسمعیل بلوچ شهریاری به شماره ملی 
3031656504 دارنده 10,000 ریال سهم الشرکه اولین مدیران : آقای میالد مداحی پور به شماره 
ملی 30۲001656۸ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت نامحدود آقای آرش سنجری خواه 
به شماره ملی 30۲0306035 به سمت مدیرعامل و به سمت عضو هیئت مدیره به مدت نامحدود 
آقای اسمعیل بلوچ شهریاری به شماره ملی 3031656504 به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت 
نامحدود دارندگان حق امضا : امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور مؤسسه از قبیل چک، 
سفته، برات، قراردادها، عقود اسالمی با امضاء منفردمدیرعامل همراه با مهر مؤسسه واوراق عادی 
و اداری با امضا منفرد مدیرعامل همراه بامهر موسسه معتبر می باشد. اختیارات مدیر عامل : طبق 
اداره کل  باشد.  نمی  فعالیت  پروانه  و صدور  اخذ  منزله  فعالیت مذکور،به  ثبت موضوع  اساسنامه 

ثبت اسناد و امالک استان کرمان اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری کرمان )7531۸4(

آگهی تغییرات اتحادیه صنف قصابان شهرستان کرمان موسسه غیر تجاری به شماره 
استناد صورتجلسه مجمع عمومی  به  ثبت ۲044 و شناسه ملی 1400۸۲۸4۸70 
عادی مورخ 13۹۸/10/15 بر طبق پروانه فعالیت به شماره ۲5۹0 مورخ ۹6/0۸/11 
وزارت صنعت معدن و تجارت 1- اعضا هیات مدیره و بازرسین بشرح ذیل برای مدت 
چهارسال انتخاب گردیدند: آقای عبدالرضا منصوری نیا بشماره ملی ۲۹۹۲51336۹ بسمت رئیس 
اتحادیه آقای محمدرضا سهرابی پور بشماره ملی ۲۹۹۲466557 به سمت نایب رئیس اول اتحادیه 
آقای  اتحادیه  نایب رئیس دوم  به سمت  پور بشماره ملی ۲۹۹134۸356  آقای غالمحسین فرج 
رضا گنجعلیخانی حاکمی بشماره ملی ۲۹۹۲06۸۸۹6 به سمت دبیر اتحادیه آقای مهدی جعفری 
گنجوئی  اشرف  آقای حسین  اتحادیه  دار  به سمت خزانه  ملی ۲۹۹۲0۸5۲۹4  بشماره  فرسنگی 
بشماره ملی ۲۹۹316۸۲341 به سمت بازرس اتحادیه ۲-اسناد و اوراق مالی اتحادیه مانند چک ها، 
بروات، سفته  ها، اسناد تعهدآور مالی با امضا رییس و خزانه  دار و در غیاب هر یک نایب رئیس 
اول و ممهور به مهر اتحادیه معتبر می باشد و اوراق عادی و اداری با امضا رئیس اتحادیه و مهر 
اتحادیه معتبر میاشد. اداره کل ثبت اسناد و امالک استان کرمان اداره ثبت شرکت ها و موسسات 

غیرتجاری کرمان )7531۸3(

ثبت  شماره  به  خاص  سهامی  شرکت  مهر  لعل  پاک  شرکت  تغییرات  آگهی 
11۸6۲ و شناسه ملی 1063017۸5۸0 به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 
13۹۸/10/۲6 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : 1 - امضا کلیه اوراق واسناد تعهد آور از 
جمله چک ، سفته و برات و قراردادهای منعقده و همچنین اوراق عادی و سایر نامه 
های اداری با امضا مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. ۲ - هیئت مدیره بندهای 1 
، 3 ، 4 ،6 ، 7، ۸ ،۹ ، 11 ،1۲ ،13 ،15 و 16 و 17 از ماده 40 اساسنامه که مربوط به اختیارات 
هیئت مدیره می باشد به مدیرعامل تفویض اختیار نمود و مدیر عامل موظف به اجرای آنها بر طبق 
قانون تجارت می باشد. اداره کل ثبت اسناد و امالک استان کرمان اداره ثبت شرکت ها و موسسات 

غیرتجاری کرمان )7531۸۲(

تاسیس شرکت سهامی خاص آسانبر کیهان رو صدر آسیا درتاریخ 13۹۸/10/۲۸ به 
شماره ثبت 1653۲ به شناسه ملی 1400۸۹۲77۲0 ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل 
گردیده که خالصه آن به شرح زیر جهت اطالع عموم آگهی میگردد. موضوع فعالیت 
:ارائه کلیه خدمات آسانسوری اعم از مشاوره ، طراحی ، تولید ، ساخت ، نصب و راه 
اندازی و پشتیبانی ، تعمیر و نگهداری در زمینه تجهیزات آسانسوری ، ارائه کلیه خدمات تاسیساتی 
و ساختمانی ، مشارکت و اجرای خدمات پشتیبانی ادارات و شرکت های خصوصی و دولتی شامل 
نظافت و خدمات عمومی ساختمان ، تامین نیروی انسانی ، صادرات و واردات کلیه کاالهای مربوط 
به موضوع شرکت ، طراحی و فروش و نصب و راه اندازی و پشتیبانی و خدمات پس از فروش پله 
برقی ، طراحی و فروش و نصب و راه اندازی و خدمات پس از فروش دربهای اتوماتیک ، شرکت در 
تمامی مناقصات و مزایدات دولتی و خصوصی درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهای الزم از مراجع 
ذیربط مدت فعالیت : از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی : استان کرمان ، شهرستان کرمان 
، بخش مرکزی ، شهر کرمان، محله پارک مطهری ، کوچه مطهری ۲ ، خیابان مطهری ، پالک 1 ، 
طبقه همکف کدپستی 7617777700 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 14003۲۸/۹۸/1۸ مورخ 13۹۸/10/14 نزد بانک 
بانک تجارت شعبه شعبه مهندسین با کد ۲۲050 پرداخت گردیده است اعضا هیئت مدیره آقای 
حسین مرتضوی عباس آبادی به شماره ملی ۲۹۹۲7۲4343و به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت 
۲ سال آقای محمد آذین به شماره ملی 535۹۸56750و به سمت عضو هیئت مدیره به مدت ۲ 
سال آقای میثم آذین به شماره ملی 535۹۹۸5070و به سمت مدیرعامل به مدت ۲ سال و به 
سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت ۲ سال دارندگان حق امضا : کلیه اوراق و اسناد بهادار و 
تعهد آور شرکت از قبیل چک ، سفته ، بروات ، قراردادها عقود اسالمی با امضاء مشترک مدیرعامل 
و رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و همچنین کلیه نامه های عادی و اداری و قراردادها 
اساسنامه  : طبق  عامل  مدیر  اختیارات  باشد.  می  معتبر  مهر شرکت  با  همراه  مدیرعامل  باامضاء 
بازرسان خانم سپیده محمدی رفسنجانی پور به شماره ملی 305۲14۲۹76 به سمت بازرس علی 
البدل به مدت یک سال مالی آقای محمدرضا امیری به شماره ملی 535۹۹۲۹073 به سمت بازرس 
امروز جهت درج آگهی های شرکت  اصلی به مدت یک سال مالی روزنامه کثیر االنتشار کرمان 
تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد. اداره کل 

ثبت اسناد و امالک استان کرمان اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری کرمان )753175(

آگهی تغییرات شرکت فائزه هدف کارمانیا شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۹4۲4 
و شناسه ملی 1063015۲01۸ به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 
13۹۸/04/01 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : 1 - نام شرکت به » فائز هدف کارمانیا » 
تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصالح گردید. اداره کل ثبت اسناد و امالک 

استان کرمان اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری کرمان )753173(

ثبت  شماره  به  خاص  سهامی  شرکت  تیگران  بردسازان  شرکت  تغییرات  آگهی 
مورخ  مدیره  هیئت  صورتجلسه  استناد  به   10630070۹14 ملی  شناسه  و   33
13۹۸/10/15 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : 1- آقای علیرضا زهره کرمانی با شماره 
با  کرمانی  زهره  پیوند  آقای   - مدیره  هیئت  رئیس  به سمت  ملی ۲۹۹133545۹ 
با  کرمانی  زهره  لبخند  خانم   - مدیره  هیئت  رئیس  نایب  به سمت  ملی ۲۹۹170706۲  شماره 
با شماره  علیرضا زهره کرمانی  آقای   - به سمت عضو هیئت مدیره  شماره ملی ۲۹۸0۲63۸50 
ملی ۲۹۹133545۹ به سمت مدیرعامل ۲- کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل 
چک، سفته، بروات، قراردادها و عقوداسالمی با امضاء مدیر عامل و رئیس هیئت مدیره همراه با 
مهر شرکت و سایر اوراق عادی با امضاء مدیر عامل ممهور به مهر شرکت معتبر می باشد. اداره کل 
ثبت اسناد و امالک استان کرمان مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری ماهان )753171(

آگهی تغییرات شرکت مجتمع فرو آلیاژ رباط شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 
۸۲۹4 و شناسه ملی 1063014۲34۹ به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی 
بطور فوق العاده مورخ 13۹۸/0۹/30 الف- اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل برای مدت 
مریم  خانم  کدملی ۲۹۹05۹۲۹6۲  با  نژاد محمودی  آقای محمدعلی  گردیدند:  انتخاب  دو سال 
ذوالغیاث باکدملی ۲۹۹14۲1۲41 آقای احسان نژاد محمودی با کد ملی ۲۹۸03۸۲۹۹1 خانم 
سارا نژاد محمودی با کد ملی ۲۹۹3714۲۲۸ خانم سیما نژاد محمودی با کدملی ۲۹۸00۸0403 
خانم رویا نژاد محمودی باکدملی ۲۹۸05601۸۹ اداره کل ثبت اسناد و امالک استان کرمان اداره 

ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری کرمان )753160(

آگهی تغییرات شرکت مجتمع فرو آلیاژ رباط شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 
فوق  عمومی  استناد صورتجلسه مجمع  به  ملی 1063014۲34۹  و شناسه   ۸۲۹4
العاده مورخ 13۹۸/0۹/30 تعداد اعضاء هیئت مدیره به حداقل 3 تا 7 عضو تغییر 
یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصالح گردید. اداره کل ثبت اسناد و امالک استان 

کرمان اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری کرمان )75315۹(

آگهی تغییرات شرکت بزمان سنگ شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲061 و شناسه ملی 
1063010۲۲۹6 به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 13۹۸/10/۲۹ تصمیمات ذیل اتخاذ 
شد : 1 - آقای امیررضا خراسانی گزکی با کد ملی ۲۹۸0104۹30 به سمت رئیس هیات مدیره 
-آقای امیربهادر روحی با کد ملی ۲۹۸01۲7۸76 به سمت نایب رئیس هیات مدیره - آقای 
محمدجواد خراسانی گزکی با کد ملی ۲۹۹05440۸۹ به سمت عضو هیات مدیره - آقای حمید جعفرحمیدی 
با کدملی 3040041۸۸6 بسمت مدیر عامل خارج از هیات مدیره برای مدت باقیمانده دوران تصدی ۲ -کلیه 
اسناد و اوراق بهادار و بانکی با امضای مشترک رئیس هیات مدیره و نایب رئیس هیات مدیره و مهر شرکت و 
کلیه اوراق عادی و اداری با امضاء رئیس هیات مدیره یا نایب رئیس هیات مدیره و مهر شرکت معتبر می باشد. 

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان کرمان اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری کرمان )75315۸(

شماره  به  خاص  سهامی  شرکت  رباط  آلیاژ  فرو  مجتمع  شرکت  تغییرات  آگهی 
مدیره  هیئت  صورتجلسه  استناد  به   1063014۲34۹ ملی  شناسه  و   ۸۲۹4 ثبت 
محمودی  نژاد  محمدعلی  آقای   : مدیران  سمت  الف-تعیین   13۹۸/0۹/30 مورخ 
باکدملی  باکدملی ۲۹۹05۹۲۹6۲ بسمت رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل خانم مریم ذوالغیاث 
کدملی  با  محمودی  نژاد  احسان  آقای  مدیره  هیئت  رئیس  نائب  سمت  به   ۲۹۹14۲1۲41
۲۹۸03۸۲۹۹1 به سمت عضو اصلی هیئت مدیره خانم سارا نژاد محمودی باکدملی ۲۹۹3714۲۲۸ 
به سمت عضو اصلی هیئت مدیره خانم سیما نژاد محمودی باکدملی ۲۹۸00۸0403 به سمت عضو 
اصلی هیئت مدیره خانم رویا نژاد محمودی باکدملی ۲۹۸05601۸۹ به سمت عضو اصلی هیئت 
مدیره ب-کلیه اسناد واوراق بهادار و بانکی و سایر مکاتبات و اوراق عادی با امضای منفرد مدیرعامل 
همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. اداره کل ثبت اسناد و امالک استان کرمان اداره ثبت شرکت 

ها و موسسات غیرتجاری کرمان )753157(

ثبت 33  به شماره  تیگران شرکت سهامی خاص  بردسازان  تغییرات شرکت  آگهی 
بطور  عادی  عمومی  مجمع  استناد صورتجلسه  به  ملی 10630070۹14  شناسه  و 
العاده مورخ 13۹۸/10/15 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : 1- آقای علیرضا زهره  فوق 
کرمانی با شماره ملی ۲۹۹133545۹ و آقای پیوند زهره کرمانی با شماره ملی ۲۹۹170706۲ و 
خانم لبخند زهره کرمانی با شماره ملی ۲۹۸0۲63۸50 برای مدت دو سال به عنوان اعضاء اصلی 
هیئت مدیره انتخاب شدند. ۲-آقای محمد حسین رستمی با شماره ملی ۲۹۹1۹4۸1۹1 به سمت 
البدل برای  بازرس اصلی و آقای علی عالی با شماره ملی 3110۹50774 به سمت بازرس علی 
مدت یک سال مالی انتخاب شدند. اداره کل ثبت اسناد و امالک استان کرمان مرجع ثبت شرکت 

ها و موسسات غیرتجاری ماهان )753155(
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ایران و جهان

اعترافات تلخ 
تازه داماد به قتل همسرش

روزنامه ایران نوشت:  بازپرس جنایی و مأموران اداره دهم پلیس 
در  جوانی  دختر  مرموز  مرگ  و  آتش سوزی  از  پایتخت  آگاهی 

خانه اش با خبر شدند.
بررسی صحنه جرم راهی محل  تیم  بازپرس و  این خبر،  اعالم  با 
روی  را  جوان  دختر  خانه جسد  وسایل سوخته  میان  در  و  شده 
تخت خواب دیدند.مأموران آتش نشانی، آتش سوزی را عمدی اعالم 
کرده بودند و از آنجایی که شواهد نشان می داد دختر جوان تالشی 
برای رهایی از آتش نکرده بود، این احتمال مطرح شد که دختر 

جوان قبل از آتش سوزی یا به قتل رسیده یا بی هوش شده بود.
در  دختر  این  عقدی  همسر  حادثه  وقوع  زمان  در  که  آنجایی  از 
پارکینگ همان خانه حضور داشت پسر جوان بازداشت شد. علی 
گودرزی، معاون مبارزه با جرایم جنایی پلیس آگاهی پایتخت در 
قتل  به  وی  پسر،  این  بازداشت  از  پس  روز  چند  گفت:  باره  این 

همسرش اعتراف کرد.
متهم که دکترای رشته  آی تی دارد در رابطه با انگیزه اش از این 
جنایت گفت: تصمیم به قتل نداشتم در یک لحظه این فکر به 
ذهنم رسید. یک تکه سیم برداشتم و یک سرش را به برق و سر 
دیگرش را هم به بدن همسرم که روی تخت خوابیده بود وصل 
کردم. برق او را گرفت و فوت کرد. بعد هم کبریت کشیدم و اتاق 

خواب را آتش زدم و خودم به انباری رفتم و مشغول کار شدم.

قتل خواهر و پدر
 به خاطر تماشای تلویزیون!

پسری که به خاطر تلویزیون دیدن با خواهرش درگیر شده و خواهر و 
اولیای  دم بدون قید و شرط  پدرش را به قتل رسانده  است از سوی 

بخشیده شد.
تلفنی  تماس  با  فروردین سال 94  مأموران  پرونده،  اطالعات  براساس 
پسری جوان به نام حامد در جریان قتل پدر و خواهرش قرار گرفتند.

حامد به پلیس گفت برای دیدن مسابقه فوتبال با دوستش بیرون بود 
و زمانی  که برگشت، با جسد خواهر و پدرش مواجه شد.

با تشکیل پرونده مقدماتی با موضوع قتل عمد و به دستور بازپرس 
شعبه هفتم بازپرسی دادسرای امور جنایی تهران، پرونده برای رسیدگی 

در اختیار اداره دهم پلیس آگاهی تهران بزرگ قرار گرفت.
با توجه به اظهارات حامد در محل حاضر شد و اجساد را به  پلیس 

پزشکی قانونی انتقال داد.
مأموران برای مشخص شدن صحت گفته های حامد دوستان او را مورد 

بازجویی قرار دادند.
را  بود شب  پسر جوان مدعی  اشکان، دوست حامد که  از  تحقیقات 

همراه او بود، آغاز شد.
پسر جوان گفت: من بعدازظهر دنبال حامد رفتم و با هم به سینما 

رفتیم؛ بعد هم شب را در خانه ما ماند.
فردای آن روز من حامد را به خانه اش رساندم، داشتم دور می زدم تا 
به منزل خودمان برگردم، یک دفعه حامد هراسان پایین آمد و من را 

صدا زد و گفت بابام.
من دنبال حامد رفتم و جسد پدر حامد را در خانه دیدم.

بعد هم وارد اتاق شدیم و جسد خواهرش را دیدم.
مأموران چند بار حامد را مورد بازجویی قرار دادند تا شاید ردی از عامل 

قتل پیدا کنند.
در نهایت تناقض گویی های حامد راز این جنایت را فاش کرد.

کرده   پدرش  و  خواهر  قتل  به  اقدام  گفت خودش  مأموران  به  حامد 
است.

او در توضیح آنچه اتفاق افتاده  بود گفت: من و خواهرم در خانه بودیم 
که سر تلویزیون با هم دعوا کردیم.

خواهرم می خواست یک برنامه تماشا کند اما من گفتم فوتبال دارد و 
می خواستم خودم فوتبال ببینم؛ با هم جروبحث کردیم و من کنترل 

تلویزیون را از خواهرم گرفتم.
او را به اتاقش بردم و در را روی خواهرم بستم.

عصبانی شد و بیرون آمد. او با چاقوی آشپزخانه به من حمله کرد. من 
هم چاقو را از او گرفتم و او را به داخل اتاق بردم؛ دستم را روی گلویش 

گذاشتم و وقتی به خودم آمدم که خواهرم خفه شده  بود.
آن قدر ترسیدم که نمی دانستم باید چه کنم. به فکرم رسید قتل او 
را خودکشی نشان دهم. داشتم طناب درست می کردم تا او را از سقف 
اتاقش آویزان کنم که یک دفعه پدرم در را باز کرد و وارد خانه شد و 
همه چیز را دید؛ من هم با همان چاقویی که خواهرم به من حمله 

کرده  بود پدرم را به قتل رساندم.
متهم در ادامه توضیحاتش گفت: بعد از قتل پدرم مطمئن بودم که 

همه چیز مشخص می شود و من زندانی می شوم.
تصمیم گرفتم صحنه سازی کنم و بگویم قتل ها کار کسی دیگر بوده  
است. با دوستم تماس گرفتم و گفتم بیا با هم به سینما برویم؛ خیلی 
عادی همه چیز را گذراندم اما حالم خیلی بد بود؛ سعی می کردم همه 

چیز را عادی جلوه بدهم.
شب را هم کنار دوستم ماندم تا ثابت کنم زمان قتل در خانه نبودم. 
بعد از این حادثه وقتی با دوستم مقابل در خانه مان رفتیم، تصمیم 
گرفتم بقیه نقشه ام را هم اجرا کنم. هنوز دوستم از خانه ما دور نشده 

 بود که از او خواستم برگردد و گفتم پدرم کشته شده  است.
بعد از گفته های متهم کارآگاهان او را برای بازسازی صحنه به محل 
حادثه بردند و متهم یک بار دیگر با همه جزئیات صحنه هر دو قتل 

را بازسازی کرد.
این در حالی بود که خانواده حامد از اتفاقی که افتاده  بود بسیار شوکه 
بودند؛ آنها گفتند حامد و خواهرش همیشه همدیگر را دوست داشتند؛ 
هرچند مثل خیلی از خواهر و برادرها با هم جروبحث می کردند اما این 
مشاجره ها به حدی نبود که حامد بخواهد دست به چنین جنایتی 

بزند و بعد هم پدرش را بکشد.
بشود  که  نداشتند  مشکلی  و  بودند  خوشبختی  خانواده  خیلی  آنها 

حدس زد چنین جنایتی به خاطر آن مشکل رخ می دهد.
میز  پای  متهم  کیفرخواست  صدور  از  بعد  حادثه  از  بعد  سال  سه 
محاکمه رفت. اولیای  دم مقتوالن بدون قیدوشرط رضایت خود را اعالم 

کردند و متهم به لحاظ جنبه عمومی جرم محاکمه شد.
او گفت: از اتفاقی که افتاده  است بسیار پشیمان هستم. من خواهر و 
پدرم را بسیار دوست داشتم و از وقتی که این اتفاق افتاد خیلی 

ناراحتم و عذاب وجدان شدیدی دارم.
به  توجه  با  دارم  درخواست  است. من  نامناسب  روحی ام  وضعیت 
اینکه اولیای  دم لطف و گذشت کردند، دادگاه نیز از اشتباه من 
چشم پوشی کند. من چهار سال است در زندان هستم و روزهای 
بسیار سختی را گذراندم. بعد از گفته های متهم و وکیل مدافع او 
تصمیم گیری درخصوص محکومیت  برای   2 هیات قضات شعبه 

متهم وارد شور شدند.

خبر

ایران رکورددار کاهش ناباروری شد

تمام سربازان مهارت فنی و حرفه ای یاد می گیرند

نوزاد عجیبی که یک سال از مادرش کوچکتر است!

دبیر کارگروه جمعیت مرکز ماهر بسیج با بیان 
اینکه جمعیت ایران رو به سالمندی در حرکت 
ایران  در  ناباروری  کاهش  رکورد  گفت:  است 
ثبت شد. صالح قاسمی، دبیر کارگروه جمعیت 
سلسله  پنجمین  و  چهل  در  بسیج  ماهر  مرکز 
امروز  مخاطرات  اسالمی،  »انقالب  نشست های 
تبلیغات  سازمان  جلسات  سالن  در  که  فردا«  و 
کرد:  اظهار  شد  برگزار  سمنان  استان  اسالمی 
و  ایران  در  جمعیت  کاهش  صعودی  سرعت 
افزایش جمعیت سالمند از مهم ترین چالش های 

حال حاضر کشور است.
وی با بیان اینکه پیش تر از این ها نسبت هر یک 
یک  هر  به  روند  این  که  بود  فرزند   6 تولد  زن 
زن تولد کمتر از 2 فرزند تغییریافته است افزود: 
همین امر سبب شده است که ایران در کاهش 

ناباروری رکورد بزند.
عنوان  بسیج  ماهر  مرکز  کارگروه جمعیت  دبیر 
کرد: اگر روند کاهش جمعیت ادامه یابد در 30 

سال آینده ایران جزو پنج کشور سالمند جهان 
خواهد شد.

قاسمی با بیان اینکه زنگ خطر بحران جمعیت در 
ایران به صدا درآمده است گفت: بحران جمعیت 
و  اقتصادی  فرهنگی،  اجتماعی،  ساختارهای  در 

سیاسی یک تهدید محسوب می شود.
درصد   10 حاضر  حال  در  اینکه  بیان  با  وی 
جمعیت کشور با سنی باالی 60 سال را جامعه 
دهه  سه  در  گفت:  می دهند  تشکیل  سالمندان 
آینده 30 میلیون نفر از جمعیت کشور باالی 60 
سال سن خواهند داشت و به عبارتی میزان نرخ 
رشد جمعیت باالی 60 سال 16 برابر می شود و 

کشور را با چالشی جدی مواجه خواهد کرد.
تأکید  بسیج  ماهر  مرکز  جمعیت  کارگروه  دبیر 
کرد: باید چاره ای جدی برای رفع بحران جمعیت 
با  شک  بدون  چراکه  شود؛  اندیشیده  ایران  در 
وقوع پدیده »انقالب خانوادگی« ساختار خانواده 
و  مخرب  تهدیدی  تبدیل  و  دگرگون  کشور  در 

ویران کننده می شود.
قاسمی عنوان کرد: بر اساس آمار و ارقام موجود 
در چهار سال گذشته تعداد تولدها از یک میلیون 
تولد  هزار  به 120  کشور  در  تولد  هزار  و 570 

کاهش یافته است.
وی بیان کرد: اگر کاهش جمعیت به همین شکل 
ادامه یابد در سال 1425 نرخ رشد جمعیت در 

ایران صفر می شود.

نیروهای  کل  ستاد  مهارت آموزی  قرارگاه  مسئول 
مهارت آموزی  قرارگاه  تشکیل  به  اشاره  با  مسلح 
سربازان  تمامی   1401 سال  تا   : گفت   ، سربازان 

زیرپوشش آموزش مهارت شغلی قرار می گیرند.
سردار سید مهدی فرحی  در گفت و گو با خبرنگاران 
افزود : با دستور مقام معظم رهبری و ریاست نیروهای 

مسلح قرارگاه مهارت آموزی سربازان تشکیل شد.
سربازان  از  نیمی  اینکه  به  توجه  با   : داد  ادامه  وی 

 2 حضور  هستند  دانشگاهی  تحصیلکرده  جامعه  از 
برای  مناسبی  فرصت  در خدمت سربازی  آنها  ساله 

فراگیری مهارت شغلی به شمار می رود .
مسئول قرارگاه مهارت آموزی نیروهای مسلح گفت 
قرارگاه  این  تشکیل  نخست  سال  در   1396 سال   :
یکصد هزار سرباز تحت پوشش اموزش های مهارتی 

قرار گرفتند .
وی افزود : در ادامه در سال گذشته 164 هزار سرباز 

زیر پوشش این آموزش ها قرار گرفتند و امسال نیز 
قرار  آموزشی  های  دوره  این  در  سرباز  هزار   200

دارند.
به گفته سردار فرحی با هماهنگی های صورت گرفته 
با سازمان های مرتبط گواهینامه رسمی مهارتی اعطا 
می شود تا پس از خدمت سربازی مدرکی مبنی بر 

داشتن مهارت در اختیار داشته باشند.
وی گفت : در حال حاضر 22 دستگاه و نهاد از جمله 

جهاد کشاورزی ، فنی و حرفه ای ، ورزش و هالل 
احمر طی توافقنامه ای که با آنها بسته شد در اجرای 

این برنامه همکاری می کنند .
مسئول قرارگاه مهارت آموزی نیروهای مسلح اضافه 
کرد : با هماهنگی هایی که با بانک های رسالت و 
صورت  بیمه  و  کار  وزارت  اشتغال  معاونت   ، انصار 
گرفته به سربازان مهارتی تسهیالت اشتغال پرداخت 

شود .

شاید یکی از عجیب ترین مواردی که با موضوع 
 26 مادری  است:  این  باشید  شنیده  نوزاد  تولد 
ساله و دختر 25 ساله!؟نوزادی که تنها 1 سال با 

مادرش اختالف سنی دارد به دنیا آمد.
از  سال  یک  که  نوزادی  تولد  عجیب  رکورد   
روز  داغ  اخبار  یک  تیتر  است  کوچکتر  مادرش 
و  پزشکی  دنیای  در  رکوردزنی  که  خبری  بود، 

بحث درمان ناباروری داشت.

خبری با تیتر عجیب؛ نوزادی در سن 25 سالگی 
برای  انتظار  از سال ها  بعد  نوزاد  این  متولد شد، 
تولد یعنی از سال 1992 سرانجام توسط مادری 
جوان که 26 سال سن دارد به دنیا آمد؛ هر آنچه 
که گفته شد واقعیت است واقعیتی که جزئیات 

آن را خواهید خواند.
»تینا گیبسون« نوزاد دختری به نام »اما ورن« 
به دنیا آورد؛ در کمال حیرت نوزاد دختر تنها 1 

سال اختالف سنی با مادر خود دارد.
فریز  جنین  عنوان  به   1992 سال  در  که  نوزاد 
تشکیل  ناباروری  درمان  مراکز  از  یکی  در  شده 
شده بود تا سال ها توسط دستگاه ها و تجهیزات 
از گذشت  اینکه بعد  تا  خاص نگهداری می شده 
24 سال از فریز شدن او به رحم »تینا« منتقل 
متولد  باداری  دوران  شدن  سپری  از  بعد  و  شد 
به  نوزاد  این  زمانیکه  بدانید  است  جالب  شد. 

او  کنونی  مادر  درآمد  شده  فریز  جنین  حالت 
سن  نیم  و  سال   1 تنها  گیبسون«  »تینا  یعنی 
داشته است که مطمئنا در ان زمان هرگز تصور 
که  بیاورد  دنیا  به  را  نوزادی  روزی  کرده  نمی 
اتفاق  این  است.  کوچک تر  از خودش  سال  یک 
فریز شده  نگهداری جنین  در  بود  رکوردشکنی 
فراموش  موارد  از  یکی  پزشکی  دنیای  برای  که 

نشدنی خواهد بود.

یک پزشک چینی به نام لی ون لیانگ، که در بیمارستان مرکزی ووهان 
کار می کرد و اولین کسی بوده که درباره خطر شیوع یک ویروس جدید 

در ووهان هشدار داده بود، در اثر بیماری درگذشت.
و  کند  شایعات خودداری  اینگونه  انتشار  از  که  بود  خواسته  او  از  پلیس 

ساکت باشد.
 این پزشک 34 ساله، سعی کرده بود که از طریق شبکه های اجتماعی 
و مصاحبه درباره خطر شیوع نوع جدید ویروس کرونا اطالع رسانی کند 
و به همکارانش هشدار داده بود که در برخورد با این نوع جدید ویروس 

دقت بیشتری کنند.
چند روز پس از این اظهاراتش، پلیس او را احضار کرده بود و به او هشدار 
داده بود که از پخش کردن شایعات خودداری کند و به او گفته بودند که 

ساکت باشد. او در چین به عنوان یک قهرمان شناخته شده است.

به دنبال تجاوز جنسی به دو دختر خردسال در دهلی، پایتخت هند، سر 
وزیر دهلی از نارندرا مودی، نخست وزیر این کشور و رقیب سیاسی خود 

خواست تا شخصا نسبت به تامین امنیت زنان و دختران اقدام کند.
هفته گذشته دو مورد تجاوز دیگر در دهلی گزارش شد. در مورد اول دختر 
دو ساله و نیم در حومه غرب دهلی بیرون از خانه خود مشغول بازی بود 
که ناپدید شد و خانواده اش او را سه ساعت بعد خون آلود و بیهوش در 

پارکی پیدا کردند.
از هضم حادثه  ناتوان  زنان دهلی  امور  مالیوال، رئیس کمیسیون  سواتی 
گذرد؟  می  چه  دهلی  »در  گفت:  خردسال  دختر  این  به  جنسی  تجاوز 
نمی فهم. این چه حیوانیتی است؟ دختر دو و نیم ساله را در بیمارستان 
مالقات کردم، تمام بدنش خراش و زخم برداشته است. در پارکی و در 
حال خونریزی به حال خود رها شده بود. دهلی چه شهری است، این ها 

چگونه حیواناتی هستند؟«
در حادثه دیگری دختری پنج ساله در شرق دهلی مورد تجاوز جنسی 
گروهی قرار گرفت. پلیس سه مرد را در این خصوص دستگیر کرده است.
دولت هند می گوید در سال گذشته میالدی بیش از 2 هزار زن و دختر 
در دهلی مورد تجاوز جنسی قرار گرفته اند، آمار غیررسمی و موارد گزارش 

نشده از این رقم فراتر می رود.

وزیر علوم، تحقیقات و فناوری گفت: حذف سهمیه ها با توجه به 
شروع ثبت نام کنکور، در آزمون سراسری 99 اعمال نمی شود.

منصور غالمی اظهارکرد: برنامه ثبت نام برای کنکور همچنان ادامه 
اساس  بر  رقابت  پر  های  رشته  از  برخی  در  پذیرش  که  دارد؛ چرا 

کنکور باید صورت گیرد.
وی افزود: پذیرش بدون آزمون برای سال 99 همچنان برقرار است 
و داوطلبانی که عالقه مند به ثبت نام در این دوره ها هستند، در 

رشته ها و دانشگاه های مورد عالقه ثبت نام کنند.
به گفته وزیر علوم، ظرفیت پذیرش در کنکور سراسری استاندارد 

می شود.
پنجاهمین کنکور سراسری دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی کشور 

روزهای 12 و 13 تیرماه 99 برگزار می شود.

ساماندهی سهمیه  الیحه  آذر   16 روز  در  بهداشت  و  علوم  وزرای 
به شورای  برای تصویب  تقدیم کردند که  به دولت  را  های کنکور 

عالی انقالب فرهنگی ارجاع شد.
بر اساس این الیحه فقط چند سهمیه مهم در کنکور اعمال خواهد 

شد.
پذیرش  برای   99 سال  سراسری  کنکور  در  شرکت  برای  نام  ثبت 
دانشجو در رشته  های با آزمون دوره  های روزانه، نوبت دوم)شبانه(، 
نیمه حضوری، مجازی و پردیس  های خودگردان دانشگاه  ها، دانشگاه 
پیام نور، موسسات آموزشی غیرانتفاعی و غیردولتی، همچنین رشته 
 های با آزمون دانشگاه آزاد از طریق سایت سازمان سنجش آموزش 
کشور به نشانی اینترنتی www.sanjesh.org از روز چهارشنبه 

آغاز شد و تا 24 بهمن ماه ادامه دارد.

پزشک چینِی افشاکننده کرونا درگذشت

تجاوز جنسی وحشیانه به دختر دوساله 

حذف سهمیه ها در کنکور ۹۹ اعمال نمی شود
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ووشوکاران کرمانی 

بر سکو های اول و سوم 

رقابت های کشوری ایستادند
دختران ووشوکار کرمانی از رقابت های قهرمانی کشور یک نشان طال و دو 

برنز صید کردند.
رضا امیری، رئیس هیات ووشو استان کرمان در گفت و گو با خبرنگار گروه 
استان های باشگاه خبرنگاران جوان از کرمان، رقابت های ووشوی قهرمانی 
دختران کشور به میزبانی هیئت ووشوی خوزستان در ماهشهر برگزار شد.

او افزود: پیکار های فوق در ۲ بخش ساندا و تالو برگزار شد.
امیری تصریح کرد: تیم منتخب دختران استان کرمان موفق به کسب سه 

مدال رنگارنگ )یک طال و دو برنز( از این رقابت ها شد.
او بیان کرد: بر این اساس، در فرم »جین شو« نوجوانان، عسل جمالی از 

کرمان با امتیاز ۸/۴۵ بر سکوی نخست ایستاد.
رئیس هیات ووشو استان کرمان گفت: در فرم »دائو شو« نوجوانان نیز 

مهسا شفیعی از کرمان با امتیاز ۸/۷۲ به مقام سوم دست یافت.
امیری افزود: در فرم »جین شو« نونهاالن هم درسا قصری از کرمان با امتیاز 

۸/۶۳ مقام سوم را از آن خود کرد.
او با اعالم اینکه نفرات برتر، جواز حضور در اردوی تیم جوانان را کسب 
مسابقات  آینده،  در سال  ایران  ووشوی جوانان  تیم  کرد:  تصریح  کردند، 

جهانی مراکش را پیش رو دارد.

صعود جیرفت، رفسنجان و زرند 

به دور بعدی مسابقات فوتسال بانوان
مسابقات فوتسال گروه A لیگ برتر بانوان استان کرمان با صعود تیم های 
جواهری اردیبهشت جیرفت، آرزم رفسنجان و شهید صادقی زرند به دور بعدی 

رقابت ها پایان یافت.
به گزارش خبرنگار گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان، به مناسبت ایام 
اهلل دهه مبارک فجر، مسابقات فوتسال لیگ برتر بانوان استان کرمان، یادواره 
شهید "حاج قاسم سلیمانی" فصل ۹۹ ـ ۹۸ در دو گروه A و B طراحی شد 
که گروه A شامل تیم های جواهری اردیبهشت جیرفت، آرزم رفسنجان، بابک 
میدوک شهربابک، مس نوین رفسنجان، شهید صادقی زرند و مس سرچشمه 
رفسنجان و گروه B شامل تیم های شقایق شهربابک، شرف آباد، شهرداری بم، 

گلباف ارزوئیه و فجر نوین بافت است.
رقابت های گروه A از ساعت ۸ صبح روز دوشنبه ۱۴ بهمن ماه ۹۸ به میزبانی 

رفسنجان در سالن انقالب این شهرستان آغاز شد.
در نهایت با پایان یافتن این مسابقات، تیم جواهری اردیبهشت جیرفت با ۱۵ 
امتیاز، تیم آرزم رفسنجان با ۱۲ امتیاز و تیم شهید صادقی زرند با ۷ امتیاز 

موفق به صعود به دور بعدی رقابت ها شدند.
فرناز مقبلی از تیم جواهری اردیبهشت جیرفت با ۹ گل زده خانم گل این دوره 
از مسابقات معرفی شد، همچنین ناهید، ولی الهی نیز برترین دروازه بان این 

دوره انتخاب شد.
در مراسم اختتامیه ی این رقابت ها با حضور جعفری نایب رئیس هیات فوتبال 
و  هیئت  این  رئیس  نایب  ترکمان  رفسنجان،  فوتبال  هیات  رئیس  استان، 
مدیر عامل باشگاه آرزم لوح یادبودی از طرف باشگاه آرزم رفسنجان به تمامی 

سرپرستان تیم های شرکت کننده در مسابقات اعطا شد.
همچنین از طرف هیات فوتبال شهرستان رفسنجان نیز به تمامی تیم های 

شرکت کننده دو عدد توپ به عنوان یادبود اهدا شد.
:A نتایج بازی های روز پایانی مسابقات فوتسال بانوان گروه

جواهری اردیبهشت جیرفت ۳ _ شهید صادقی زرند ۲
مس نوین رفستجان ۲_ مس سرچشمه رفسنجان ۲

آرزم رفسنجان ۵_ بابک میدوک شهربابک ۱
مسابقات گروه B این دوره از مسابقات نیز از ۲۳ بهمن ماه ۹۸ در شهرستان 

کرمان برگزار خواهد شد.

دو کشته و زخمی 

در واژگونی تانکر حمل سوخت
پزشکی  علوم  دانشگاه  مدیرحوادث  و  بیمارستانی  پیش  اورژانس  رییس 
کرمان گفت: در واژگونی تانکر حمل سوخت در محور راور به زرند، یک نفر 

کشته و یک نفر زخمی شد.
از کرمان،  باشگاه خبرنگاران جوان  استان های  به گزارش خبرنگار گروه 
سیدمحمد صابری رییس اورژانس پیش بیمارستانی و مدیرحوادث دانشگاه 
علوم پزشکی کرمان گفت: در حادثه واژگونی تانکر حمل سوخت )گازوییل( 
در کیلومتر ۴۵ محور راور به زرند یک نفر به علت شدت جراحات وارد شده 

در دم جان باخته و یک نفر مصدوم شد.
او افزود: مصدوم این حادثه بعد از دریافت اقدامات اولیه درمانی به وسیله 
تیم فوریت های پزشکی به بیمارستان علی ابن ابیطالب )ع( راور منتقل 

شده است.

وزارت ورزش  بانوان  توسعه ورزش  امور  معاون 
بین  میادین  در  ایران  بانوان  گفت:  جوانان  و 
بر  عالوه  تا  کردند  ایجاد  را  شرایطی  المللی 
و  حجاب  الگوی  عنوان  به  قهرمانی،  کسب 

عفاف در کشور های دیگر مطرح شوند.
باشگاه  های  استان  گروه  خبرنگار  گزارش  به 
زاد، معاون  ، مهین فرهادی  خبرنگاران جوان  
امور توسعه ورزش بانوان وزارت ورزش و جوانان 
در دومین همایش بزرگ بانوان رزمی کار کرمان 
که با شرکت بیش از ۲ هزار بانوی رزمی کار، 
فجر  سالن  در  هیات ها  روسای  و  رئیس  نواب 
برگزار شد، ضمن خیرمقدم به شرکت کنندگان، 
یاد و خاطره شهدا، امام شهدا، شهدای مدافع 
سپهبد  آنها،  سرآمد  و  مقاومت  شهدای  حرم، 
شهید "حاج قاسم سلیمانی" و همه همرزمانش 
را گرامی داشت و چهل و یکمین سالگرد فجر 

انقالب اسالمی را نیز تبریک گفت.
 او افزود: یکی از عرصه های مهم اجتماعی که 
دارد  نگه  را  خود  اجتماعی  موقعیت  توانست 
کند،  کمک  انقالب  صدور  در  هم  شدت  به  و 

عرصه ورزش و به ویژه بخش بانوان بود.
 فرهادی زاد خطاب به بانوان رزمی کار تصریح 
ویژه  به  مختلف  رشته های  بانوان  شما  کرد: 

فعالیت های  در  توانستید  رزمی  رشته های 
داخلی و به ویژه میادین بین المللی شرایطی 
به  قهرمانی،  بر کسب  تا عالوه  کنید  ایجاد  را 
کشور های  در  عفاف  و  حجاب  الگوی  عنوان 
بانوان کشور های  دیگر مطرح شوید و در واقع 
دیگر با تبعیت از حجاب شما در بازی ها حضور 
یافتند و این نقش الگویی ورزش ایران را نشان 

می دهد.
ایران و  بیان کرد: ورزش جمهوری اسالمی  او   
فعالیت های  سالمتی،  نقش  بر  بیشتر  بانوان 
همگانی و سرآمد، ورزش همگانی و فعالیت های 
قهرمانی تأکید دارد که شما هم اکنون در این 

نقش ها فعالیت می کنید.
بانوان وزارت ورزش  توسعه ورزش  امور   معاون 
در  زنان  نقش  که  آنجایی  از  گفت:  جوانان  و 
جامعه به عنوان محور اصلی و در خانواده به 
ما  باشد،  اثرگذار  می تواند  اصلی  الگوی  عنوان 
تمامی برنامه های ورزش کشور را حول و حوش 
فعالیت های ورزش همگانی بیشتر تأکید داریم 
و البته به نقش قهرمانی هم نگاه ویژه ای داریم.
چهار  کسب  اکنون  هم  افزود:  زاد  فرهادی   
را  پارالمپیک  سهمیه   ۹ و  المپیک  سهمیه 
بانوان شاهد هستیم که این رقم تا  در بخش 

خرداد سال آینده که رقابت های توکیوست قابل 
افزایش است.

 او تصریح کرد: اولیای دانش آموزان و ورزشکاران، 
زنان و مادران ما تأکید به سواد حرکتی داشته 
باشند و این نیاز حرکتی دختران و پسران باید 
نظر  نقطه  از  که  سالگی   ۱۱ سن  از  قبل  تا 
بسیار  زمان  زمان،  این  حرکتی  تکامل  و  رشد 
دلیل  همین  به  و  کنیم  تأمین  را  مهمیست 
نفر  یک  می خواهید  اگر  می گویند  که  است 
اگر  و  را آموزش دهید  را آموزش دهید پسری 

را  را آموزش دهید دختر ها  می خواهید نسلی 
محور  این  به  می بایست  ما  و  دهید  آموزش 

اصلی توجه ویژه کنیم.
استان کرمان  از ورزشکاران رزمی  زاد  فرهادی   
نقش  عزیزان  این  داشت:  بیان  و  کرد  قدردانی 

موثری را در بعد قهرمانی کشور دارند.
ورزش  در حوزه  اجرای طرح های جدیدی  از  او 
بانوان برای سال آینده خبر داد و گفت: تمام 
تالش خود را بکار می بندیم تا نیاز های بانوان را 

در این حوزه ببینیم.

معاون وزیر ورزش عنوان کرد؛
نقش الگویی ورزش ایران در دنیا

گفت:  کرمان  استان  جوانان  و  ورزش  مدیرکل 
ورزش خوب  حوزه  در  که  اقتصادی  معین  تنها 
و قوی کار کرده صنایع مس است و باید قدردان 

این نعمت خدادادی باشیم.
باشگاه  های  استان  گروه  خبرنگار  گزارش  به 
خبرنگاران جوان از کرمان، میثم پاریزی مدیرکل 
ورزش و جوانان استان کرمان، در جلسه شورای 
شهربابک  گفت:  شهربابک  شهرستان  ورزش 
است  داشته  ورزش  در حوزه  بسیار خوبی  رشد 
یکی  کرمان  استان  در  جمعیتش  به  نسبت  و 
زیرساخت های  حوزه  در  شهرستان ها  بهترین  از 

ورزشی است.
او به آمار ورزشکاران سازمان یافته این شهرستان 
کم  شهرستان های  جزو  را  شهربابک  و  اشاره 

حاشیه استان در بخش ورزش توصیف کرد.
در  بانوان  ورزش  به  اهمیت  کرد:  بیان  پاریزی   
اما  است،  بوده  مثبت  و  بسیار خوب  شهربابک 

باید بیش از این مورد توجه قرار گیرد.
اساس  بر  را  شهرستان  ورزش  مشکالت  رفع  او 
باید  کرد:  عنوان  و  دانست  الزم  بندی  اولویت 
امکانات  از  که  باشد  نحوی  به  ریزی ها  برنامه 
ورزشی شهرستان به نحو مطلوب تری استفاده 

کرد.
پاریزی تاکید کرد: ورزش دانش آموزی، هیئت ها 
داشته  ریزی  برنامه  باید  ورزشی  باشگاه های  و 
افزایی در ورزش  امر مهم هم  این  با  باشند که 

صورت بگیرد.
همه  همگانی،  ورزش  حوزه  در  کرد:  بیان  او   
کمیته ی  که  هستند  ملزم  ورزشی  هیئت های 

همگانی خود را فعال کنند.

مدیرکل ورزش و جوانان استان کرمان تاکید کرد: 
حوزه های توسعه زیرساخت های ورزشی، توجه به 
معلوالن  و  جانبازان  قهرمانی،  همگانی،  ورزش 
متعادل  صورت  به  و  هم  کنار  در  باید  بانوان  و 

مدیریت شوند.
او توسعه همگانی ورزش را زمانی نتیجه بخش 
شهرستان  اجتماعی  آسیب های  که  دانست 

کاهش یابند.
ورزشی  هیئت های  اینکه  به  اشاره  با  پاریزی   
تا نوروز ضعیف  از فجر  شهربابک در طرح ملی 
این  در  که  داریم  سعی  ما  افزود:  اند،  کرده  کار 
را  کشور  اول  رتبه  تفاوت  با  کرمان  استان  طرح 
کسب کند و هر ساله نیز جزو شش استان برتر 

کشور بوده ایم.
رتبه  در  همیشه  شهربابک  ورزش  گفت:  او 
بندی هایی که از سوی اداره استان انجام می شد، 
و  است  بوده  استان  برتر  شهرستان  سه  جزو 
نباید  و  شود  حفظ  جایگاه  این  که  می طلبد 

شاهد هیچ افتی باشیم.
 مدیرکل ورزش و جوانان استان کرمان به برخی 
اعتبارات دولتی در ورزش شهربابک اشاره کرد و 
برای ساخت خانه جوان شهربابک  داشت:  بیان 
یک میلیارد و ۶۰۰ میلیون تومان و برای سالن 
شهر خاتون یک میلیارد و ۹۰۰ میلیون تومان 

اعتبار در نظر گرفته شده است.
به  گنج  قلعه  در  علوی  بنیاد  فعالیت های  از  او 
عمده ی  داشت:  اظهار  و  کرد  یاد  پایلوت  عنوان 
اعتبارات ما در حوزه ورزش از محل ۲۷ صدم از ۹ 
درصد مالیات بر ارزش افزوده تامین می شود که 
تاکنون ۸ درصد به ما تخصیص داده شده است.

 پاریزی تصریح کرد: تنها معین اقتصادی که در 
حوزه ورزش خوب و قوی کار کرده صنایع مس 

است و باید قدردان این نعمت خدادادی باشیم.
او به برخی پروژه های مشارکتی ساخته شده در 
شهربابک اشاره و اعالم کرد: ساخت چند سالن 
سقف کوتاه در دستور کار صنایع مس قرار دارد، 
اما این کار ها باید به صورت مشارکتی انجام شود.

متعهد  و  گر  مطالبه  باید  اینکه  به  اشاره  با  او 
انسانی  نیروی  به  توجه  با  یادآورشد:  باشیم، 
زیرمجموعه آموزش و پرورش، باید زیرساخت های 

بیشتری در این حوزه ایجاد شود.
کرد:  تصریح  کرمان  و جوانان  ورزش  مدیر کل   
جمعیت  از  نفر  هزار   ۱۰ حدود  ورزشکاران 
از  و  می شوند  شامل  را  شهربابک  شهرستان 
می کنند  استفاده  شهرستان  ورزشی  خدمات 
جمعیت  به  نسبت  توجهی  قابل  آمار  این  و 

شهرستان است.
امور جوانان  به تشکیل ستاد های ساماندهی  او 
گفت:  و  کرد  تاکید  شهربابک  شهرستان 
ظرفیت های خوبی در حوزه سمن های شهرستان 
وجود دارد و این افزایش آگاهی نسبت به نحوه ی 

خدمات گیری از سمن ها باید نهادینه شود.
ادامه  در  نیز  فرماندار شهربابک  قائینی   سعید 
پاریزی مدیر کل ورزش  از زحمات  ضمن تشکر 
و جوانان استان کرمان گفت: مطالبه گری شرط 

اول بدست آوردن هرچیزی است.
که  معناست  بدین  مطلوب  مدیریت  افزود:  او 
کمترین امکانات را در راستای باالترین بهره وری 

به کارگیریم.
قائینی با بیان اینکه ما در بخش ورزش معلوالن 

برای  داشت:  اظهار  ایم،  نداده  انجام  فعالیتی 
اداره  بهزیستی،  مساعدت  با  نابینا  ورزشکاران 
نابینایان  هیئت  و  شهرداری  جوانان،  و  ورزش 
نظر  در  افراد  این  ذهاب  و  ایاب  برای  سرویسی 

گرفته شود.
 او با اشاره به اینکه فعالیت شرکت ملی صنایع 
است،  بوده  العاده  فوق  ورزش  حوزه  در  مس 
تصریح کرد: شهربابک سالن ها و امکانات ورزشی 
مناسبی دارد و کمتر شهرستانی از آن برخوردار 

است.
اشاره  دولتی  برخی محدودیت های  به  قائینی 
کرد و گفت: علی رغم فشارجهانی که به کشور 
و نظام مقدس جمهوری اسالمی ایران وارد می 
شود، اما ما کمر خم نکرده ایم، بلکه پیشرفت 
خوبی داشته ایم و این باعث انگشت به دهان 

ماندن معاندان شده است.
بانوان را ضروری دانست و  او توجه به ورزش   
گفت: الزم است که هیئت ورزش های همگانی 
قبیل  از  برنامه هایی  و  کند  فعالیت  بیشتر 

پیاده روی، کوهنوردی و ... را برگزار کند.
قائینی تاکید کرد: باید با همکاری شهرداری، 
اداره ورزش و جوانان یک روز بدون خودرو را در 

شهربابک داشته باشیم.
با  نیز  شهربابک  شهردار  نیا  کرمی  محسن 
توجه  مورد  باید  همگانی  ورزش  اینکه  بیان 
گفت:  شود،  فراهم  آن  زیرساخت  و  گیرد  قرار 
جوامع پیشرفته انسان محور هستند و شهر ها 
باید برای استفاده همه سنین و اقشار از جمله 

کودکان و معلوالن مناسب سازی شود.
برخی  در  خودرو  بدون  شنبه های  سه  به  او   
شهر ها اشاره کرد وافزود: با ایجاد زیرساخت های 
مناسب در شهربابک نیز باید روزی در هفته را 

بدون خودرو فعالیت کنیم.
علی اسدی نماینده مردم شهربابک در مجلس 
شورای اسالمی نیز اظهار داشت: از برنامه های 
ما پیش برد ورزش همگانی در شهرستان بوده 

است.
نیاز در هر منطقه  بر اساس  اینکه  بیان  با  او 
از شهرستان شهربابک زیر ساخت های ورزشی 
همه  رغم  علی  گفت:  است،  شده  فراهم 
کشور  در  شهربابک  ورزش  موجود،  مشکالت 

سرآمد است.
حوزه  فعاالن  زحمات  از  تشکر  ضمن  اسدی   
ورزش به ویژه پیشکسوتان آن تاکید کرد: باید 
زیرساخت های  و  امکانات  از همه  تالش کنیم 
را  وری  بهره  باالترین  شهرستان  در  موجود 
داشته باشیم و به نحوی مطلوب از آن استفاده 
مسئول  شهبازی  ناصر  تالش های  به  کنیم.او 
صنایع  شرکت  ورزشی  عمرانی  پروژه های 
مس  شرکت  افزود:  و  کرد  اشاره  ایران  مس 
محدودیت های دارد و نمی توان انتظار داشت 

که همه خواسته ها را برآورده سازد.
از  با شرایط جهانی مس بیش   اسدی گفت: 
حد گران می شود و به تبع آن می توان گفت 
شهرستان های  از  یکی  به  آینده  در  شهربابک 

پرقدرت تبدیل خواهد شد.
اداره  سرپرست  نعمت  ناصر  جلسه  این  در 
ورزش و جوانان شهربابک و همچنین روسای 
شهرستان  این  ورزشی  باشگاه های  و  هیات ها 
مشکالت و مسائلی را در حوزه ورزش شهربابک 

مطرح کردند و خواستار رفع آن شدند.

مدیرکل ورزش کرمان عنوان کرد؛
مس قوی ترین معین اقتصادی بخش ورزش کرمان

آگهي مناقصه عمومي   
شهرداري کرمان در نظر دارد جهت انجام  پروژه های ذیل  به شرح ذکر شده   ، از محل اعتبارات داخلی  از طریق برگزاری مناقصه عمومي 
اقدام نماید. لذا از کلیه مشاوران تائید صالحیت شده و دارای مجوز در رشته راهسازی با حد اقل رتبه ۳  دعوت بعمل مي آید ضمن معرفی 
کتبی نماینده خود برای خرید اسناد مناقصه از تاریخ ۹۸/۱۱/۱۹   لغایت ۹۸/۱۲/۴   به مدیریت امور قراردادهای شهرداری مرکز  و  جهت تسلیم 
پیشنهادات تا تاریخ ۹۸/۱۲/۱۰  به دبیرخانه شهرداری مرکز به آدرس کرمان ، میدان شورا ساختمان جدید  مراجعه نمایند. در ضمن شهرداری در 
رد یا قبول پیشنهادات مختار است و شرکت کنندگان باید مبالغ ذیل را به عنوان ضمانت شرکت در مناقصه بشرح ذکر شده در اسناد مناقصه 
به همراه سایر مدارک تحویل نمایند .جلسه بازگشایي پاکات در تاریخ ۹۸/۱۲/۱۱   انجام می شود و در صورتیکه برنده مناقصه حاضر به انعقاد 
قرارداد نشود ضمانت نامه ایشان  به نفع شهرداری ضبط خواهد شدالزم بذکر است به این مناقصه هیچگونه پیش پرداختی تعلق نمی گیرد. 
بدیهي است که هزینه چاپ آگهي بعهده برندگان  مناقصه میباشد و سایر اطالعات و جزئیات در اسناد مناقصه مندرج است.  شناسه: ۳۰۶۰م/الف
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    عمومي آگهي مناقصه                                                          
با   مناقصه عمومی برگزاري از طریق  داخلیاز محل اعتبارات  ،  ذكر شده به شرح  هاي ذیل ه پروژ انجام جهت  كرمان در نظر دارد شهرداري
ضلم  معریلی  دعوت بعملل ملی دیلد  3راهسازي با حد اقل رتبه در رشته مجوز و داراي يت شده تائيد صالح مشاوراننماید. لذا از كليه اقدام 

جهلت  و به مدیریت املور قراردادهلاي شلهرداري مركلز     4/12/98لغایت    19/11/98تاریخ  خرید اسناد مناقصه از براي كتبی نماینده خود
ضلم   در مراجعله نماینلد. ميدان شورا سلاختمان جدیلد كرمان ، به ددرس ري مركز به دبيرخانه شهردا  10/12/98تاریخ تا  تسليم پيشنهادات

بشرح ذكلر شلده در  مناقصه به عنوان ضمانت شركت دررا مبالغ ذیل  شركت كنندگان باید و در رد یا قبول پيشنهادات مختار است شهرداري
ه مناقص هو در صورتيكه برند می شود انجام   11/12/98در تاریخ ات پاكجلسه بازگشایی . تحویل نماینده همراه سایر مدارک ب اسناد مناقصه

الزم بذكر است به ای  مناقصه هيچگونه پيش پرداختی تعلق ضبط خواهد شد شهردارينفع  به  ایشان د ضمانت نامهحاضر به انعقاد قرارداد نشو
   سایر اطالعات و جزئيات در اسناد مناقصه مندرج است. ميباشد و مناقصه گان عهده برندبدیهی است كه هزینه چاپ دگهی ب نمی گيرد.

 
 
 مبلغ برآورد اولیه مدت عنوان مناقصه ردیف

 )ریال(
 مبلغ ضمانت نامه 

 )ریال( 
 مجوز الزم 

 3ته راهسازي حد اقل رتبه رش 000/000/260 566/203/182/5 ماه 4 دذر و محدوده ترایيكی مربوطه  24مطالعات مرحله اول و دوم تقاطع شرف دباد و چهار راه  1
 3رشته راهسازي حد اقل رتبه  000/000/270 757/551/244/5 ماه4 مطالعات مرحله اول و دوم تقاطع  چهار راه اهلل دباد و سه راهی جوپاري  و محدوده ترایيكی مربوطه 2
 3رشته راهسازي حد اقل رتبه  000/000/250 621/862/915/4 ماه4 كی مربوطهمطالعات مرحله اول و دوم تقاطع چهار راه نيكزاد و سه راهی سيلو و محدوده ترایي 3
 3رشته راهسازي حد اقل رتبه  000/000/170 462/995/356/3 ماه4 مطالعات مرحله اول و دوم تقاطع درامستان جدید و محدوده ترایيكی مربوطه 4
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سرویس اقتصادی کرمان امروز
  .

خرید  به  را  خود  درآمد  درصد   ۴.۵ حدود  ایرانی  خانوار  هر  ساالنه 
محصوالت آرایشی و بهداشتی اختصاص می دهد، به نوعی که بازار این 
صنایع در ایران به ارزش بیش از ۲ میلیارد دالر دومین بازار بزرگ در 
در  هندی  روزنامه  یک  که  است  آماری  این  است،  آسیا  غرب  منطقه 
خصوص میزان مصرف لوازم آرایشی در بین ایرانیان منتشر کرده است؛ 

آماری که شاید تنها شنیدنش هر ایرانی را به فکر بیندازد.
بر اساس آمار های گفته شده ایران بعد از عربستان دومین کشور در 
مصرف لوازم آرایشی در خاورمیانه است و ۲۹ درصد از مواد آرایشی در 

منطقه خاورمیانه تنها در ایران مصرف می کند.
نشان  هم  با  را  بهداشتی  و  آرایشی  لوازم  مصرف  منتشره،  آمار های 
می دهد، یعنی اینکه مصرف لوازمی چون خمیر دندان، صابون، شامپو و 
... نیز در این آمار سهیم هستند و تنها نمی توان آن را مرتبط به مصرف 

لوازم آرایشی زنانه دانست.
بنابراین هجوم جامعه ایرانی به مصرف لوازم آرایشی و پیشی گرفتن 
آن از سایر کشورها باید از نظر اجتماعی و روانشناسی بررسی شود و از 

سوی مسئوالن در رده های مختلف مورد توجه قرار گیرد.
محمدرضا محبوب فر جامعه شناس، درباره مصرف باالی خانوار های 
ایرانی از لوازم آرایشی و بهداشتی اظهار کرد: ایران جزء ۱۰ کشور پر 
مصرف لوازم آرایشی و بهداشتی در دنیاست ؛در خاورمیانه هم بعد از 

کشور عربستان، دومین کشور پر مصرف محصوالت آرایشی است.
او در ادامه بیان کرد: متاسفانه رواج فرهنگ زیبایی و جامعه مصرفی 
در ایران باعث شده است که بخش زیادی از درآمد ایرانیان صرف خرید 

لوازم آرایشی شود و مصرف آن را روز به روز افزایش دهد.
این جامعه شناس با اشاره به میل زیبایی و رواج زیباگرایی مطرح کرد: 
بیشترین آمار مصرف لوازم آرایشی در بین دانش آموزان و دانشجویان 

جامعه ایرانی دیده می شود.
جامعه  در سطح  شدن  شنیده  و  دیده  به  گرایش  افزود:  فر  محبوب 
میزان استفاده از مصرف لوازم آرایشی را باالتر می برد و برای جامعه 

انسانی مانند ایران این موضوع پدیده ای ناخوشایند است.
این  افزایش  کرد:  تصریح  این مساله  منفی  پیامد های  او در خصوص 
شد،  خواهد  اجتماعی  و  خانوادگی  مشکالت  افزایش  سبب  موضوع 
همچنین یکی دیگر از پیامدهای مصرف لوازم آرایشی، به خطر افتادن 

سالمت افراد به دلیل وجود مواد شیمیایی در آن ها است.
بین  در  بیشتر  بهداشتی  و  آرایشی  محصوالت  از  استفاده  امروزه 
نوجوانان و جوانان ایرانی به وفور مشاهده می شود، به گونه ای که همین 
مصرف بی اندازه آن ها موجب شده تا برخی از سودجویان برای کسب 
درآمد بیشتر از این راه به قاچاق و واردات غیرقانونی این قبیل لوازم به 

داخل کشور اقدام کنند.

و  آرایشی  فرآورده های  بر  نظارت  مدیرکل  که  است  درحالی  این 
وادرات  درباره  جاری  سال  ماه  آذر  در  دارو  و  غذا  سازمان  بهداشتی 
غیرقانونی لوازم آرایشی و بهداشتی گفت: ساالنه هزار و ۱۶۳۶ میلیون 
دالر یا حدود ۱.۶ میلیارد دالر لوازم آرایشی و بهداشتی قاچاق و تقلبی 
واردات  حجم  که  حالی  در  می شود،  کشور  وارد  غیررسمی  مبادی  از 

قانونی این کاال ها حدود ۱.۲ میلیارد دالر است.
این  تولید داخل  بازار  و  قانونی  واردات  از  بیان کرد: جدا  ادامه  او در 
محصوالت یک بازار فرعی و غیرقانونی برای لوازم آرایشی و بهداشتی 
وجود دارد که خارج از سیستم نظارتی و حاکمیتی وزارت بهداشت و 
سازمان غذا و دارو است. حجم بازار قانونی این لوازم که تحت کنترل 

سازمان غذا و دارو قرار دارد، ساالنه حدود ۱.۲ میلیارد دالر است که 
یا  تولید  قانونی  مجوز  با  که  است  آرایشی  و  بهداشتی  کاال های  شامل 

وارد می شوند.
افراد  بین  در  آرایشی  لوازم  حد  از  بیش  استفاده  اینکه  به  توجه  با 
می تواند دالیل روانشناختی نیز داشته باشد؛ شهرام علیزاده روانشناس 
مصرف  بزرگترین  از  یکی  ایران  کرد:  اظهار  باره  این  در   ، اجتماعی 
که  است  حالی  در  این  است،  خاورمیانه  در  آرایشی  لوازم  کننده های 
طبق آمار رسمی وزارت بهداشت حدود ۳۰ درصد از این مواد آرایشی 

و بهداشتی تقلبی هستند.
این روانشناس با اشاره به دالیل روانشناختی این مساله گفت: بسیاری 
از زنان کشور بدون توجه به عواقب زیان آور استفاده از مواد آرایشی و 
بهداشتی، به طور مرتب از این مواد استفاده می کنند. استفاده بیش از 
حد این لوازم می تواند دالیل بسیاری داشته باشد. یکی از مهمترین این 

دالیل، افزایش اعتماد به نفس مقطعی است.
به  اعتماد  دلیل  به  چهره  ویژگی های  از  رضایت  عدم  افزود:  علیزاده 
نفس پایین، بسیاری افراد را به ایجاد تغییرات اساسی در اعضای مختلف 
ترغیب می کند. انجام عمل های زیبایی و استفاده مداوم از لوازم آرایشی 
از جمله راهکار های مقطعی و ناکارآمد در افزایش اعتماد به نفس است، 
همچنین افراط در استفاده از لوازم آرایشی می تواند یکی از نشانه های 
افراد با شخصیت نمایشی باشد و این افراد تمایل دارند که خود را برتر 
از دیگران نشان دهند و از ظاهر خود برای جلب توجه سایرین استفاده 

کنند.
لوازم  از  استفاده  که  است  ذکر  به  الزم  کرد:  مطرح  روانشناس  این 
آرایشی در کشور های توسعه یافته، به دلیل آگاهی از زیان های این لوازم 
پایین تر است و با توجه به یادگیری نوجوانان از راه مشاهده بزرگساالن، 
سن استفاده از لوازم آرایشی در حال کاهش است و این مساله می تواند 

صدمات جبران ناپذیر روحی و جسمانی را به آن ها وارد کند.
و  بهداشتی  لوازم  خرید  برای  اقتصادی  هزینه های  صرف  بر  عالوه 
آرایشی؛ طبق گزارش انجمن متخصصان پوست ایران، یکی از علل مهم 
مراجعه افراد به متخصص پوست در سال های اخیر مربوط به عوارض 
ناشی از استفاده از مواد آرایشی و بهداشتی است، لذا ضرورت دارد که 

افراد در مصرف این قبیل لوازم دقت الزم را داشته باشند.

تجارتی زیبا با ظاهری پر زرق و برق اما باطنی مخّرب 

مدیر گروه مبارزه با بیماری های دانشگاه علوم پزشکی کرمان اعالم کرد؛

کرونا در کرمان مشاهده نشده و دارویی هم ندارد

سرویس خبری کرمان امروز

ویروس  درباره  گذشته  هفته  شفیعی«  »مهدی  دکتر 
کرونا به خبرنگاران گفت: خوشبختانه تا این لحظه مورد 
مشاهده  کرمان  در  کروناویروس  بیماری  به  مشکوکی 
نشده است ضمن آنکه حتی تاکنون در کشور هیچ فردی 

به این بیماری مبتال نشده است.
وی در خصوص تمهیدات دانشگاه علوم پزشکی کرمان 
توجه  با  کرونا  بیماری  شیوع  از  جلوگیری  راستای  در 
به حضور زیاد چینی ها در کرمان، اظهار کرد: مرزهای 
کامال  زمینه  این  در  کشور  هوایی  و  دریایی  زمینی، 
که  جدیدی  افراد  سالمتی  به طوریکه  می شود  مراقبت 
وارد کشور )از هر کشوری باشد و فقط مختص چینی ها 
افراد  اما  می گیرند  قرار  بررسی  مورد  می شوند  نیست( 
بودند همانند جامعه  ایران ساکن  از قبل در  چینی که 
نداریم  افراد  این  ایرانی هستند و مشکل خاصی درباره 
زمانی  اما  نداریم  کشور  از  آنها  خروج  با  مشکلی  ما  و 
که قصد ورود به ایران داشته باشند تابع قوانین جدید 
قرار  سالمت  نظر  از  ارزیابی  مورد  و  می شوند  مراقبتی 

خواهند گرفت.
مشکل خاصی در خصوص کروناویروس جدید در 

استان وجود ندارد
واگیر  های  بیماری  با  مبارزه  و  پیشگیری  گروه  مدیر 
معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی کرمان با تاکید 
جدید  کروناویروس  خصوص  در  خاصی  مشکل  برآنکه 
آیا  که  سوال  این  به  پاسخ  در  ندارد  وجود  استان  در 
بیمارستان خاصی در کرمان برای بستری کردن بیماران 

احتمالی کرونا ویروس جدید در نظر گرفته شده است؟ 
تصریح کرد: خیر. عالیم اولیه این بیماری خاص نیست 
و عالیم این بیماری همانند بیماری های تنفسی و شبه 
آنفلوآنزا است و فقط براساس شرح حال و سابقه سفرهای 
آنها اگر مشکوک به ابتال به بیماری کروناویروس باشند 
آزمایش از آنها گرفته و درصورتی که جواب آزمایش آنها 
به  لذا مردم می توانند  مثبت شود بستری خواهند شد، 

همه بیمارستان های استان مراجعه کنند.
وی با بیان اینکه مراقبت از بیماران مبتال به کروناویروس 
شیوع  زمان  کرد:  اظهار  است  آنفلوآنزا  بیماری  همانند 
مردم  به  کرمان  بیمارستان های  همه  آنفلوآنزا  بیماری 
خدمت رسانی می کردند و اتاق ایزوله در همه آنها وجود 
اعظم)ص(  پیامبر  و  افضلی پور  بیمارستان های  اما  دارد 
درصورتی که فرد مشکوک دچار به این بیماری داشته 
باشیم در این بیمارستان ها بستری خواهیم کرد بنابراین 
دو  این  بیاید  پیش  مشکوکی  و  اضطراری  شرایط  اگر 

بیمارستان در آمادگی کامل هستند.
بیماری  این  واکسن  گفته شده  اینکه  باره  در  شفیعی 
آن  می تواند  تحریم ها  به  توجه  با  ایران  آیا  شده  کشف 
واکسن  از  استفاده  کرد:  عنوان  کند؟  کشور  وارد  را 
و  است  جهانی  بهداشت  سازمان  دستورالعمل  براساس 
تولید  بیماری  این  برای  قطعی  شکل  به  واکسنی  هنوز 
نشده است و کشورهای دارای تکنولوژی به دنبال کشف 
واکسن این بیماری هستند و اگر واکسن آن تولید شود 
قطعا اول در مناطقی که شیوع بیماری در آن زیاد است 

مثل کشور چین استفاده می شود.
وی افزود: اینکه آیا این واکسن همانند واکسن آنفلوآنزا 
کنند،  تزریق  مردم  همه  و  شود  داده  کشورها  همه  به 
بستگی به نظر کارشناسان خبره سازمان بهداشت جهانی 
دارد زیرا برخی ویروس ها پس از مراقبت و کنترل دیگر 
بیماری  مثال  به طور  نمی کنند.  ایجاد  اپیدمی  دنیا  در 
کرونا  همچون  چین  کشور  در   ۲۰۰۳ سال  در  سارس 
دیگر  و  نرفت  فراتر  خیلی  چین  از  اما  کرد  پیدا  شیوع 
موارد زیادی از بیماری سارس در دنیا دیده نشد و ممکن 

است این ویروس نیز همانند سارس باشد اما همه این 
ویروس  یک  این  زیرا  می کند  مشخص  زمان  را  موارد 
جدیدی است و ۲ ماه است که شناخته شده و فقط در 
کشور چین و چند کشور دیگر آن هم به صورت تک گیر 
ویروس  بررسی های  براساس  بعد  های  ماه  لذا  می باشد 
و  می شود  مشخص  دنیا  در  آن  انتشار  الگوی  شناسان، 

سپس تصمیم گیری های الزم انجام خواهد شد.
تا آخر فصل زمستان کمبود واکسن آنفلوآنزا نداریم

واگیر  های  بیماری  با  مبارزه  و  پیشگیری  گروه  مدیر 
معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی کرمان با اشاره 
توانستیم  دارویی،  های  تحریم  باوجود  امسال  اینکه  به 
واکسن آنفلوآنزا را تهیه کرده و هم اکنون مقدار زیادی از 
این واکسن ها نیز در شرکت های دارویی باقی مانده است 
نداریم  آنفلوآنزا  واکسن  کمبود  زمستان  فصل  آخر  تا  و 

تصریح کرد: واکسن کرونا نیز اگر به تولید انبوه برسد و 
همه مردم بتوانند از آنها استفاده کنند، قطعا جمهوری 
واکسن  این  تهیه  در  خاصی  مشکل  نیز  ایران  اسالمی 
این  دریافت  برای  متعددی  راه های  زیرا  داشت  نخواهد 
واکسن وجود دارد، ضمن آنکه واکسن نیز خیلی شامل 

شرایط تحریمی نمی شود.
وی در پاسخ به این سئوال که آیا ایران در داروهایی 
که در سایر کشورها برای بیماران مبتال به کرونا استفاده 
این  کرد:  بیان  ندارد؟  کمبودی  و  مشکل  می کنند، 
برای سایر  داروهایی که  و  ندارد  داروی خاصی  بیماری 
ثابت نشده  استفاده می شود هنوز  بیماری های ویروسی 
که روی این بیماری تاثیری دارد یا خیر. پزشکان چینی 
با توجه به بیماران زیادی که در آن کشور وجود دارد، 
تنها کاری که  و  این موضوع در حال کار هستند  روی 

کنترل  و  بیماران  از  مراقبت  داد  انجام  می توان  فعال 
بیماری های زمینه ای است.

مردم بی مورد ترس و واهمه نداشته باشند
واهمه  و  ترس  بی مورد  کرد:  توصیه  مردم  به  شفیعی 
منتشر  مجاری  فضای  در  که  اخباری  و  باشند  نداشته 
با شدت و ضعف  از کشور  اخبار خارج  می شود معموال 
بوده، به طورمثال موضوع اینکه ماسک کمک کننده در 
عدم ابتال به بیماری است یا خیر و ... همه اینها مربوط 
به کشوری است که ویروس در آن شیوع پیدا کرده و 
مربوط به کشوری که اصال این بیماری به آن ورود پیدا 
نکرده نیست و امکان ورود این ویروس به کشور ما بسیار 

ضعیف است.
وی سرماخوردگی و آنفلوآنزا را از شایع ترین بیماری های 
با  مردم  متاسفانه  کرد:  عنوان  و  دانست  زمستان  فصل 
کوچکترین عالیم از بیماری تنفسی، آن را به کرونا ربط 
می دهند این در حالی است که نباید مردم زیاد نگران 

بیماری کروناویروس باشند.
واگیر  های  بیماری  با  مبارزه  و  پیشگیری  گروه  مدیر 
معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی کرمان در واکنش 
به این مساله که دو روز پیش شایعه شد که در کرمان 
یک مورد مشکوک به کرونا ویروس جدید مشاهده شده 
است گفت: این موضوع کامال تکذیب می شود ضمن آنکه 
در سایر نقاط کشور نیز موارد مشکوکی به این بیماری 
اعالم شد که پس از بررسی های دقیق همه آنها رد شده 

است.
هم  نکته  این  به  باید  کرد:  خاطرنشان  پایان  در  وی 
توجه داشته باشیم که هنوز در فصل آنفلوآنزا هستیم و 
خطر این بیماری تمام نشده است.  بهترین کار این است 
که در این شرایط اصول بهداشت فردی را رعایت کنیم 
یعنی مدام دست ها را با آب و صابون شسته و از روبوسی 
در  آنکه  کنیم ضمن  پرهیز  ایام  این  در  دادن  دست  و 
صورت بروز به بیماری های تنفسی در خانه مانده و اگر 
پزشک  به  بیشتر شد  روز  یا چهار  از سه  بیماری  طول 

مراجعه کنند.


