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روزان هم  یادداشت: 

گنج ها و رنج ها

WWW.KERMANEMROOZ.COMصفحه  سوم

سرپرست اداره کل ثبت اسناد استان:  

سردفتران به وظایف قانونی 
خود پایبند باشند

رئیس کل دادگستری استان کرمان خبر داد:

گذشت 1۲ میلیارد تومانی شاکیان پرونده های جرایم غیر عمد

زنان تاثیرگذار در تاریخ ایران را بیشتر بشناسیم
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استاندار کرمان خواستار شد؛

لزوم ارائه آموزش های 

عمومی مرتبط با مباحث

 اقتصادی و اجتماعی

دعوت مدیرعامل مجموعه

گهر به شرکت  گل   

در انتخابات روز جمعه 

متن در صفحه دوم

در نشست مدیرعامل شرکت آب منطقه ای کرمان
 با مدیرکل مدیریت بحران استان، مطرح شد:

رفع تصرف از 73 هکتار

 حریم رودخانه در استان

که وجود دارد: روایت »کرمان امروز« از جمعه سرنوشت ساز پیش رو و دعوت از مردم  برای حضور پای صندوق های رای به رغم معضالتی 

نــــــــــــرویم ، می رونــــــــــــد !

نماینده ولی فقیه در استان کرمان:
نقـــــش امـــــدادگـــران زن در 
جامعه بسیار ارزشمند است

متن کامل در صفحه سوم

    دو روز دیگر تا جمعه سرنوشت ساز بیشتر نمانده است. اگر چه رخدادهای ناگواری همچون حوادث آبان ماه، سقوط هواپیمای مسافربری اوکراینی در کنار مشکالت اقتصادی و معیشتی، منازعات حزبی و تحریم ها، نوعی 
ناامیدی را در جامعه به وجود آورده است، اما مردم هوشیار و وطن دوست ایران به خوبی می دانند که تنها با مشارکت باال در انتخابات و انتخاب نمایندگان صالح می توانند به بهبود اوضاع امید داشته باشند. باید بدانیم که اگر ما 

نرویم و رای ندهیم، اشخاصی با عقاید مخالف ما پای صندوق رای خواهند رفت و نمایندگانی برضد تفکرات ما را به خانه ملت می فرستند که این یعنی زندگی سخت تر و اوضاع بدتر و....

متن در صفحه هشتم

کرمان      آمادگی استان 

برای برگزاری

باشکوه انتخابات 

دوم اسفند

 صفحه  دوم

صفحات ششم و هفتم 

   خودکشی مرد عصبانی در خانه باجناق
  هفت سال انتظار در پرونده قتل برای انگشتر طال

  کشف ۳۴۵ کیلوگرم تریاک در راین
  متهمان، قتل را به گردن همدیگر انداختند
  قتل زن پولدار  با وسوسه سرقت طالهایش

اخبار ایران، جهان و حوادث:

گزارش »کرمان امروز« 
از مراسم تکریم

 و الگوسازی از مقام مرحوم 
کرمانی؛ محمد ارجمند 

تقدیر از 
100 سال 
خدمت 

آگهی تجدید مزایده عمومی )نوبت دوم(   آگهی مزایده

مزایده گزار: شرکت معادن زغالسنگ کرمان  موضوع مزایده: فروش 10000 تن زغال سنگ حرارتی معدن ابنیل 
مهلت دریافت اسناد: از تاریخ نشر آگهی لغایت مورخه 98/12/04   محل دریافت اسناد: بلوار شهید آیت اهلل صدوقی - شرکت معادن زغالسنگ 

کرمان - امور قراردادها سرکار خانم خراسانی تضمین شرکت در مزایده: مبلغ 3/700/000/000 ریال 
 تاریخ تحویل پاکتها : مورخه 98/12/13  تاریخ گشایش پاکتها:  مورخه 98/12/14 

مبلغ خرید اسناد:  300/000 ریال به حساب 31482107 بانک رفاه شعبه شهید صدوقی 
شرکت معادن زغالسنگ کرمانضمنا این آگهی در سایت www.coal.kr.ir در دسترس می باشد. تلفن تماس: 03432117726

به چند نفر فروشنده مجرب )خانم و آقا( 

با روابط عمومی باال و یک نفر نیروی خدماتی

 برای کار در فروشگاه پوشاک رگا نیازمندیم

نشانی: بلوار جمهوری اسالمی نبش والفجر جنوبی

تلفن تماس:09139422006

در  لوله  خط  مسیر  حفاری  جهت  معتبر  شرکت  یک 

محدوده شهرستان عسلویه نیاز به 10 دستگاه پیکور و 

۵ دستگاه بولدوزر دارد.

از پیمانکارانی که توانایی تأمین دستگاه های فوق را 

دارند جهت شرکت در مناقصه دعوت به عمل می آید.

جهت کسب اطالعات بیشتر با شماره 091722281۵4 

تماس حاصل نمایید.

نیازمندیم *فراخوان تأمین ماشین آالت راه سازی*

آگهي مناقصه عمومي تجدید شده شماره 98/58/ع
شرکت معدني و صنعتي گل گهر )سهامي عام( در نظر دارد »خرید و نصب چمن مصنوعی زمین فوتبال ورزشگاه شماره 2 « 
خود را به شرح مندرج در اسناد مناقصه از طریق برگزاري مناقصه عمومي به شرکت فروشنده واجد شرایط واگذار نماید. لذا کلیه 
متقاضیان مي توانند جهت اخذ اسناد مناقصه به آدرس الکترونیکي WWW.GEG.IR  مراجعه و اسناد مذکور را به همراه 
فرم پرسشنامه ارزیابي تأمین کنندگان از قسمت تأمین کنندگان و مشتریان - مناقصه ها دانلود نمایند . مهلت تحویل پاکات 
ساعت 9 الي 14 روز چهارشنبه مــورخ 98/12/14 در محــل دفترکمیسیون معـامالت مجتمع و یا دبیرخانه دفتر مرکزی 

تهران مي باشد. 

                                                                              مدیریت قراردادها و معامالت 
                                                                             شرکت معدني و صنعتي گل گهر 

GOLGOHAR MINING & INDUSTRIAL COMPANY

آگهی مناقصات عمومی یک مرحله ای )نوبت اول( 
دانشگاه علوم پزشکی کرمان     متن در صفحه 7
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اخبار استان

امام جمعه کرمان نقش امدادگران زن در جامعه را بسیار ارزشمند 
دانست.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت االسالم حسن علیدادی سلیمانی، در 
مراسم تجلیل از بانوان امداد گر کمیته امداد امام خمینی )ره( استان 
اینکه  است ضمن  ارزشمند  کاری  امدادگران  کار  کرد:  بیان  کرمان 
گرفتن دست  و  نیازمندان  به  ریا  بی  و  منت  بی  کردن کمک  ارائه 

نیازمند ارزش کار امدادگر را بیشتر می کند.
افزود:  امدادگر  بانوان  حقوقی  و  حقیقی  شخصیت  به  اشاره  با  وی 
شخصیت حقوقی بانوان به عنوان امدادگر نهاد مقدس کمیته امداد 

که محروم ترین قشر در آن وجود دارد بسیار ارزشمند است.
نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه کرمان گفت: از پیامبر اکرم 
)ص(روایتی است که فرمودند »مردم عیال خدا هستند« بنابراین هر 

کس به عیال خدا یاری رساند خداوند برای او جبران خواهد کرد.
و  بزرگ  بسیار  کار  امدادگران  شما  کرد:  تصریح  علیدادی سلیمانی 

ارزشمندی می کنید لذا خداوند خود طرف حساب شماست.

گفت: شخصیت حقیقی  امداد  کمیته  امدادگر  زنان  به  وی خطاب 
شما به عنوان یک زن در جامعه بسیار مهم و ارزشمند است ضمن 

اینکه در اسالم هم به جایگاه زن اهمیت ویژه ای داده شده است.
قاسم  حاج  سپهبد  شهید  تربیت  شد:  یادآور  کرمان  جمعه  امام 
سلیمانی نمونه بارزی از یک تربیت اسالمی است که توسط مادری 

نمونه انجام گرفته است.
علیدادی سلیمانی اظهار کرد: نقش مادران در جامعه بسیار مهم است 
ضمن اینکه امدادگران زن به عنوان مادر و زن محوریت خانواده را 

بر عهده دارند.
وی گفت: استحکام، جهش و تربیت یک خانواده یعنی مادر بنابراین 

مادران بخش قابل توجهی از تربیت را به جامعه منتقل می کنند.
قرار  خطاب  مورد  را  امداد  کمیته  زن  امدادگران  علیدادی سلیمانی 
مشغول  مقدس  مجموعه  یک  امدادگر  عنوان  به  شما  گفت:  و  داد 
کار هستید و نیز در جایگاه حقیقی به عنوان مادر قرار گرفته اید که 

حقیقت شما در آنجا خود را نمایان می کند.

برای  استان  آمادگی  از  کرمان  انتخابات  ستاد  رئیس 
شورای  مجلس  انتخابات  دوره  یازدهمین  برگزاری 
انتخابات و تقویم  اسالمی خبر داد و گفت: طبق قانون 
هیات های  و  ستاد  اعضای  های  فعالیت  آن،  اجرایی 
گزارش  به  است.  شده  انجام  کنون  تا  نظارت  و  اجرایی 

کمیته های  نشست  کرمان،  استانداری  عمومی  روابط 
هماهنگی،  منظور  به  استان  انتخابات  ستاد  شش گانه 
بررسی و ارائه گزارش اقدامات و وضعیت روند برگزاری 
اجتماعی  و  امنیتی  ریاست معاون سیاسی،  به  انتخابات 
زیرساخت،  حوزه  با  مرتبط  مباحث  و  برگزار  استاندار 

سوی  از  مسائل  سایر  و  تجهیزات  اطالع رسانی،  امنیت، 
کمیته ها بررسی شد. دکتر محمدصادق بصیری در این 
نشست به آمادگی استان برای برگزاری انتخاباتی باشکوه 
در دوم اسفند ماه اشاره داشت و گفت: پوشش مناسب 
حوزه ارتباطات و مخابراتی در سطح استان برای شعب 

اخذ رای فراهم شده است. وی به توزیع تعرفه های رای 
در سطح فرمانداری ها اشاره داشت و ادامه داد: تجهیزات 
دستگاهی، خودرویی، نوشت افزار الزم برای روز انتخابات 
تامین و دوره های آموزشی ویژه اعضای هیات های اجرایی 

و کاربران برگزار شده است.

نماینده ولی فقیه در استان کرمان:

نقش امدادگران زن در جامعه بسیار ارزشمند است

    آمادگی استان کرمان برای برگزاری انتخابات باشکوه دوم اسفند

خبر
در نشست مدیرعامل شرکت آب منطقه ای کرمان با 

مدیرکل مدیریت بحران استان، مطرح شد:

رفع تصرف از 73 هکتار حریم 
رودخانه در استان 

چندی پیش مهندس علی رشیدی در جلسه ای با مهندس سعیدی مدیرکل 
استانداری  عمرانی  معاونت  حوزه  محل  در  که  استانداری  بحران  مدیریت 
تشکیل شد، ضمن تشکر از حمایت های بی دریغ استاندار محترم و مجموعه 
مدیریت بحران استان، به برخی از فعالیتهای شرکت آب منطقه ای کرمان 
در راستای حفظ حقوق بیت المال و حفاظت از منابع آب و اقدامات به عمل 

آمده درخصوص ساماندهی رودخانه های استان اشاره کرد.
رشیدی طول کل رودخانه های درجه یک استان را 8000 کیلومتر عنوان 
کرد و گفت: از این میزان حدود 5000 کیلومتر آن در اولویت انجام مطالعات 
و ساماندهی است و تاکنون از محل اعتبارات ملی و استانی اختصاص یافته 
به این شرکت 456 کیلومتر مطالعات تعیین حد و بستر و حریم رودخانه 
های استان انجام شده است و حدود 1800 کیلومتر نیز در دست مطالعه 

است.
 23 حدود  تاکنون  کرد:  بیان  همچنین  کرمان  ای  منطقه  آب  مدیرعامل 
کیلومتر اجرای ساماندهی و مهار سیالب انجام شده و ساماندهی رودخانه 
شهر  به  سیالب  ورود  باعث   96 و   95 سالهای  در  که  بردسیر  بخشاء  آب 
بردسیر و ایجاد خسارت جانی ومالی به اهالی این شهر شده بود را انجام 
دادیم و با یک کار مهندسی و حساب شده و با حمایت اعتباری که مدیر 
کل بحران استانداری انجام داد حدود 5 کیلومتر از مسیر رودخانه یاد شده 
طرح  همچنین  ما  شد.  ایمن  سیالب  خطر  از  بردسیر  شهر  و  ساماندهی 
ای  منطقه  آب  شرکت  توسط  استان  های  رودخانه  اضطراری  ساماندهی 
برای اجرایی  اعتبار الزم  تامین  نیازمند  کرمان را در دست اجرا داریم که 

شدن است.
علی رشیدی همچنین از آزاد سازی و رفع تصرفات غیرقانونی بیش از 73 
هکتار از اراضی واقع شده درحریم و بستر رودخانه های استان در ده ماهه 

سال جاری خبرداد.
در ادامه جلسه مهندس سعیدی مدیرکل مدیریت بحران استان ضمن تشکر 
از اقدامات جهادی شرکت آب منطقه ای کرمان در ایمن سازی و ساماندهی 
رودخانه های استان خواستار تعامل بیشتر این مجموعه با استانداری شد . 
وی همچنین قول مساعد داد که همچون گذشته کمک های اعتباری خود 

را به شرکت آب منطقه ای کرمان داشته باشند

سرپرست اداره کل ثبت اسناد و امالک استان کرمان مطرح کرد:  

سردفتران به وظایف قانونی 
خود پایبند باشند

به گزارش روابط عمومی اداره کل ثبت اسناد و امالک استان کرمان، عباس 
ملکی گفت: سران دفاتر اسناد رسمی ضمن داشتن سعه صدر و پایبندی به 
قانون می بایست برخورد مناسبی با ارباب رجوع داشته باشند و شان کاری 

خود را حفظ نمایند.
وی بیان کرد: در راستای صیانت از حقوق مردم اهتمام این اداره کل بر آن 
بوده با سردفتران و دفتریاران متخلف، قاطعانه برخورد شود و در این زمینه 
آراء متعددی در دادگاه انتظامی سران دفاتر اسناد رسمی و ازدواج و طالق 

صادر شده و در مواردی منجر به سلب صالحیت سردفتر نیز شده است.
میزان  در خصوص  کرمان  استان  امالک  و  اسناد  ثبت  کل  اداره  سرپرست 
تخلفات صورت گرفته توسط سران دفاتر اسناد رسمی و ازدواج و طالق گفت: 
با راه اندازی سامانه های متعدد الکترونیکی و با اصالحات ساختاری صورت 
دفاتر  این  تخلفات  میزان  و طالق،  ازدواج  و  رسمی  اسناد  دفاتر  در  گرفته 
کاهش یافته است. وی در ادامه بیان کرد: تعداد قابل توجهی از سران دفاتر 
اسناد رسمی و ازدواج و طالق با تحصیالت علمی و عملی باالیی مشغول به 
فعالیت هستند و با توجه به شان و جایگاهشان وظیفه سنگین تری نسبت به 

سایرین دارند که باید قدر و شأن این جایگاه مهم را حفظ کنند.

استاندار کرمان ارائه آموزش های عمومی در ارتباط با افزایش 
و  اقتصادی  مباحث  با  مرتبط  روز  مسائل  به  عمومی  آگاهی 

اجتماعی را ضروری دانست.
به گزارش روابط عمومی استانداری کرمان، محمدجواد فدائی 
در آیین آزادی 100 نفر از محکومان جرائم غیرعمد زندان های 
زمینه  که  کسانی  همه  و  خیران  از  قدردانی  با  کرمان  استان 
آزادی و بازگشت به خانواده این افراد را فراهم کردند، عنوان 
کرد: در جریان وقوع جرائم غیرعمد و بدهی های مالی، مسئله 

عدم آگاهی و بی احتیاطی فرد مطرح است.

آگاهی  افزایش  با  ارتباط  در  عمومی  آموزش های  ارائه  وی 
عمومی را به مسائل روز مرتبط با مباحث اقتصادی، اجتماعی 
و فرهنگی مورد تاکید قرار داد و گفت: بی احتیاطی و ناآگاهی 
است که موجب گرفتاری می شود، با ارائه آموزش ها می توان تا 

حد زیادی از وقوع جرائم غیرعمد جلوگیری کرد.
غیرعمد  به محکومان جرائم  کرمان همچنین خطاب  استاندار 
آزاد شده بیان کرد: فرصت دوباره ای که در زندگی برای شما 
صالح  اعمال  و  گذشته  جبران  برای  باید  است،  شده  فراهم 

استفاده کرد.

رئیس کل دادگستری کرمان از گذشت 12 میلیارد تومانی شاکیان 
پرونده های جرایم غیر عمد خبر داد.

از  نفر   100 آزادی  جشن  در  موحد  یداهلل  مهر،  خبرنگار  گزارش  به 
محکومان جرایم غیر عمد استان کرمان بیان کرد: امسال هشت میلیارد 
تومان در راستای آزادی زندانیان جرایم غیر عمد پرداخت شده است. 
وی افزود: هم اکنون در استان کرمان فرد زندانی به عنوان جرایم غیر 
عمد قبل از مهرماه 98 نداریم و همه محکومان مشمول ضوابط ستاد 

دیه قبل از مهر سال جاری آزاد شده اند.
قوه  رئیس  اخیر  سفر  در  گفت:  کرمان  استان  دادگستری  کل  رئیس 
قضائیه به استان کرمان زمینه آزادی 100 زندانی جرایم غیرعمد فراهم 
گشت همچنین 20 زندانی هم با کمک انجمن حمایت از زندانیان به 

آغوش خانواده هایشان بازگشتند.
وی تصریح کرد: در استان کرمان به همت و تالش خیران و مسئوالن 

انجام  عمد  غیر  زندانیان  آزادی  راستای  در  بزرگی  کارهای  ربط  ذی 
شده ضمن اینکه شاهد گذشت 12 میلیارد تومانی شاکیان پرونده های 

جرایم غیر عمد هم بوده ایم.
وی یادآور شد: در راستای سفر اخیر رئیس قوه قضائیه به استان زمینه 
هزار   500 همچنین  شد  فراهم  غیرعمد  جرایم  محکوم   120 آزادی 
تومان پول به همراه سبد کاال به ارزش 310 هزار تومان به خانواده های 

زندانیان نیازمند اهدا شد.
رئیس کل دادگستری استان کرمان ابراز کرد: یکی از ابزارهای تضمین 
نظم،  ایجاد  برای  باید  اینکه  ضمن  است  زندان  امنیت  و  نظم  کننده 

امنیت، آسایش عمومی و عدالت از زندان استفاده شود.
از  مناسب  مقدار  به  باید  که  دارد  تاکید  رئیسی  آیت اهلل  گفت:  موحد 
مجازات و ابزار قانونی استفاده شود زیرا استفاده غیر ضروری نه تنها 
مؤثر و مفید نیست بلکه ضرر هم دارد چون زندانی را در مضیقه قرار 

می دهد و خانواده وی هم دچار شرایط سختی خواهند شد.
و  شرور  افراد  جای  زندان  افزود:  کرمان  استان  قضائی  شورای  رئیس 
است  می کنند  دچار خطر  را  مردم  عمومی  امنیت  و  نظم  که  کسانی 
را که  زندانیان غیر عمد  تا  باید همت کنند  بنابراین قضات و خیران 
موجب تحمیل هزینه های مادی و معنوی به جامعه می شوند را از زندان 

آزاد کنند تا بار این هزینه ها نیز از دوش جامعه برداشته شود.
وی گفت: کاهش جمعیت زندان ها باید مد نظر باشد زندان مثل یک 
استفاده  از آن  نیاز در جهت درمان  باید در حد  تلخ است که  داروی 
بیماری  و  عارضه  تولید  شود  مصرف  نیاز  حد  از  بیش  اگر  زیرا  شود 

خواهد کرد.
همه  در  خود  سخنرانی های  همه  در  قضائیه  قوه  رئیس  گفت:  موحد 
اگر  اینکه  تاکید دارد و  بر رسیدگی به خانواده های زندانیان  استان ها 

کسی الزم نیست در زندان نماند.

استاندار کرمان خواستار شد؛

ارائه آموزش های عمومی مرتبط با مباحث اقتصادی و اجتماعی

رئیس کل دادگستری استان کرمان خبر داد:

گذشت ۱۲ میلیارد تومانی شاکیان پرونده های جرایم غیر عمد

تاریخ: 98/11/29     شماره 1978/ب/98
آگهی دعوت مجمع عمومی عادی سالیانه بنیاد خیریه فرهنگی تربیتی حاج علی اکبر صنعتی 

)پرورشگاه صنعتی( مورخ 98/12/22

تاریخ: 98/11/29     شماره 1979/ب/98
آگهی دعوت مجمع عمومی فوق العاده بنیاد خیریه فرهنگی تربیتی حاج علی اکبر صنعتی 

)پرورشگاه صنعتی( مورخ 98/12/22

آگهی مزایده اجاره اماکن )کافی شاپ-انتشارات(آگهی مناقصه احداث گلخانه هیدرو پونیک

بدین وسیله از کلیه اعضاء محترم هیأت امناء بنیاد خیریه فرهنگی تربیتی حاج علی اکبر صنعتی )پرورشگاه صنعتی( جهت حضور در جلسه 

مجمع عمومی عادی سالیانه که در روز پنج شنبه مورخ 98/12/22 ساعت 15 در محل پرورشگاه واقع در کرمان خیابان شهید بهشتی حدفاصل 

چهارراه طهماسب آباد و چهارراه ولیعصر )عج( شخصا یا در صورت عدم امکان حضور نماینده کتبی شرکت نمایند.

دستور جلسه: 1 - ارائه گزارش هیات مدیره از عملکرد سال مالی 98 - 97 و بررسی و تصویب پیشنهادات 2 - بررسی صورت های مالی و 

تصویب آن 3 - ارائه گزارش بازرس قانونی4 - انتخاب یا تمدید دوره فعالیت بازرس پرورشگاه 5 - انتخاب روزنامه رسمی 

بدین وسیله از کلیه اعضاء محترم هیأت امناء بنیاد خیریه فرهنگی تربیتی حاج علی اکبر صنعتی )پرورشگاه صنعتی( 
جهت حضور در جلسه مجمع عمومی فوق العاده که روز پنج شنبه مورخ 22/ 12 / 98  ساعت 17 در محل پرورشگاه 

تشکیل می گردد دعوت بعمل می آید.
دستور جلسه: 

1 - اصالح بندهای 3 - 8 - 10 - 12 - 22 - 28  و 30 اساسنامه و تصویب اساسنامه جدید 

1 - دستگاه مناقصه گزار: دانشگاه آزاد اسالمی واحد بم
2 - موضوع و میزان مناقصه: احداث گلخانه هیدرو پونیک در مساحت حدود ده هزار متر مربع واقع در سایت دانشگاه شامل 

تاسیسات و تجهیزات برقی،مکانیکی،گلخانه های تولید و سیستم آبیاری و سایر مواردی که گلخانه نیاز دارد.
3 - مبلغ سپرده 300/000/000 ریال به صورت ضمانت نامه بانکی و یا واریز به حساب 0105599170001 به نام دانشگاه آزاد 

اسالمی واحد بم با شناسه واریز 1010019035877
4 - مهلت و محل دریافت اسناد مناقصه: بلوار حوزه و دانشگاه – دانشگاه آزاد اسالمی واحد بم-دبیرخانه و یا مراجعه به 

WWW.iau سایت
5 - مهلت تحویل اسناد مناقصه:از روز چهارشنبه مورخ 98/11/30 لغایت یکشنبه 98/12/11 ساعت 12:00

6 - زمان بازگشایی پاکات یکشنبه 98/12/11 ساعت 14:00

1 -دستگاه مزایده  گزار: دانشگاه آزاد اسالمی واحد بم
2 -موضوع: اجاره اماکن دانشگاه )کافی شاپ- انتشارات - آژانس(

3 -مبلغ سپرده 7/000/000 ریال به صورت ضمانت نامه بانکی و یا واریز به حساب 0105599170001 به نام دانشگاه 
آزاد اسالمی واحد بم با شناسه واریز 1010019035877

4 -مهلت و محل دریافت اسناد مزایده : بم بلوار حوزه و دانشگاه- دبیرخانه دانشگاه آزاد اسالمی واحد بم و یا مراجعه 
WWW.iau به سایت

5- مهلت و تحویل اسناد مزایده از روز چهارشنبه 98/11/30 لغایت یکشنبه 98/12/11 ساعت 14
6 - زمان بازگشایی پاکات یکشنبه 98/12/11 ساعت 14
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یادداشت های 
گاه و بی گاه

کاله 
دیروز که به کتابفروشی رفتم تا کتابی خریداری کنم به یاد 
قلم افتادم و قلمی گرفتم و تا امروز از آن قلم یاد نکردم. امروز 
خواستم  که  آنگاه  رسیدم  میزم  پشت  و  کار  محل  به  وقتی 
بنویسم همچون قبل دست بردم و همان قلم زنجیر شده را که 
روی دسته ای کاغذ بود با یک برگ کاغذ به آرامی برداشتم. 
دو سه کلمه اول را همچون قبل با سری شکسته و به اکراه 
نوشت که ناگهان به یاد قلمی که گرفته بودم افتادم پس دست 
بردم آن را برداشتم کاله سرش بود کاله سرش را برداشتم 
و روی پایش گذاشتم تا جایی برای زنجیر انداختن نباشد و 
شروع به نوشتن به راحتی و روان با قلم کردم و در پایان برای 

آنکه سرش شکسته نشود کاله را دوباره بر سرش گذاشتم.

به قلم محمد جواد 
ایرانمنش 

گنج ها 

و رنج ها
حرکت  و  ساختن  زمان  در  که  ها  ترس 

کردن به سراغمان می آیند عادی و طبیعی هستند و اگر 
هستند.  هضم  قابل  نشوند  بیمارگونه  وسواسی  به  تبدیل 
انسان  از کنار آنها گذشت. همانگونه که  باید  با قدرت 
های خوب مخالفانی دارند. طی کردن مسیر خودسازی و 
موفقیت نیز همواره با ترس و اضطراب های زیادی همراه 
راه  تنها  ها  ترس  این  برابر  در  مقاومت  البته که  و  است 
رسیدن به صعود و کامیابی است. شاید دلیل کارهایمان 
اینکه  به  اطمینان  با  اما  نباشد  رضایت  و  شادی  روی  از 
در وجودمان  ها  ترس  داشت  انگیز خواهد  دل  حاصلی 
مقابله کرده  با ترس خود  کمرنگ می شوند. وقتی که 
تا  انگار که  برنامه ای را که در سر دارید آغاز کنید  و 
ها  قدم  اولین  برداشتن  زیرا  ندارید  راه چندانی  موفقیت 
نتوانستن  و  نشدن  از  ترس  با  که  چرا  دارد  ویژه  اهمیت 
از  را  خود  حق  تا  اید  گذاشته  راه  به  پا  و  کرده  مبارزه 
که  بمانیم  منتظر  نباید  امروز  جهان  در  بگیرید.  زندگی 
به ما بدهند چون حق دادنی نیست  حقمان را دو دستی 
تنها راهی است که می  لذا شجاعت  حق گرفتنی است 
تواند انسان را به آرزوهای دور و نزدیکش برساند شروع 
کردن کار و برداشتن قدم های اولیه ارزشمند است ولی 
کافی نیست بلکه در طول راه باید به قدرت خود افزوده 
برابر  در  بتوان  تا  پرداخت  تازه  های  ارزش  کسب  به  و 
با  که  نیستیم  کسی  تنها  ما  داشت  مقاومت  نامالیمات 
ورود به یک قلمروی تازه احساس ترس می کنیم و هر 
با ترس  مقابله  برای  به شرایط خود راهی  توجه  با  کس 

پیدا می کند. 
البته راه هایی که از روی راحت طلبی برگزیده می شوند 
قابل اطمینان نبوده و به سر منزل امنی نخواهند رسید زیرا 

گنج ها در رنج ها پنهانند.
در چشم هایت ترس از رفتن نداری 

یا دلهره از زندگی بی من نداری 
هر روز می بینم در آغوشت خدا را 
تا زنده ای کابوس از مردن نداری 

به قلم 
مهناز سعید 

روایت »کرمان امروز« از جمعه سرنوشت ساز پیش رو و دعوت از مردم  برای حضور پای صندوق های رای به رغم معضالتی که وجود دارد:

نـــــــــــرویم ، می رونــــــــــــد !
سرویس خبر و گزارش کرمان امروز

جمعه سرنوشت ساز
دو روز دیگر به یکی از سرنوشت سازترین روزها برای 
ایرانیان باقی مانده و کسی نیست که نداند تنها با یک 
اسفندماه  دوم  انتخابات  در  گسترده  و  پرشور  حضور 
تصمیم  کشور  آینده  مدیریت  برای  توان  می  که  است 
می  راه  از  ساز  سرنوشت  جمعه  دیگر  روز  دو  گرفت. 
رسد؛ روزی که هر رای مردم می تواند انسجام و وحدت 
ملی و همبستگی ملت  را بار دیگر نشان دهد و قدرت 

مردمساالری دینی در نظام را نشان دهد.
اگر چه رخدادهای ناگواری همچون حوادث آبان ماه و 
سقوط هواپیمای مسافر بری اوکراینی در کنار مشکالت 
منازعات  از  مردم  شدن  خسته  معیشتی،  و  اقتصادی 
المللی  بین  های  بحران  و  ها  تحریم  گروهی،  و  حزبی 
نا امیدی  و فشارهای گسترده و سیستماتیک خارجی، 
فراگیری را در جامعه ایجاد کرده است اما مردم هوشیار 
و وطن دوست ایران به خوبی می دانند؛ با مشارکت  باال 
در انتخابات و انتخاب نمایندگان خوب در مجلس می 
توانند کار خود را پیش ببرند. آنها نیک می دانند اگر چه 
است پس  معیشتی  و  اقتصادی  درگیر مشکالت  کشور 
اگر در این شرایط انتخابات را رها و نسبت به انتخابات 
بین  روزها  این  که  شکافی  کنند،  اعتنایی  بی  مجلس 
افتاده عمیق تر می شود و در  اتفاق  مردم و مسئوالن 
نهایت تهدیدهای بین المللی برای ما و کشورمان جدی 

تر می شود.
بنابراین حضور در انتخابات یک تکلیف ملی، فردی و 
شرعی است و اساس نظام نیز از اول براساس رای ملت 
بوده است و در تمام مراحل مردم به صورت مستقیم و 
غیرمستقیم تاثیرگذار بوده اند. ما اگر در انتخابات شرکت 
با مشارکت  از دست می دهیم.  نکنیم حق رای خود را 
و حضور خود به نوعی در آینده کشور شرکت کرده ایم 
و برای آینده می توانیم برنامه ریزی داشته باشیم. از این 
هفته  این  جمعه  انتخابات  در  باید  تنها  نه  مردم  روی 
باید  بلکه  باشند  داشته  رنگی  پر  مشارکت   و  حضور 
داشته  حساسیت  اصلح  نمایندگان  انتخاب  به  نسبت 
باشند. چرا که حضور آنان در پای صندوق های رای و 
انتخاب درست آنان است که  پایه های نظام  را تقویت 
می کند و امنیت آحاد جامعه را باال می برد. پس اگر 
چهار  سرنوشت  کنیم  انتخاب  را  انقالبی  و  مومن  افراد 

سال کشور و خود را بیمه کرده ایم. 
مساله جدی است!

افرادی است که  با  نوشتار  از  این قسمت  روی سخن 
گمان می کنند با مشارکت نکردن  در انتخابات و حتی 
تشویق دیگران  برای عدم مشارکت و راه اندازی کمپین 
سئوال  زیر  را  نظام   مشروعیت  رای"،  بی  رای،  های" 
باید   تضعیف می شوند   نظام  های  پایه  و  برد  خواهند 
نسبی  رقابت  امکان  و  آرا  که صندوق  زمانی  تا  بدانند؛ 
وجود دارد، مشارکت ولو پایین باعث مشروعیت زدایی 
از نظام  سیاسی نخواهد شد؛ نه در ایران و نه در هیچ 
کجای دنیا. بنابراین اگر رای دادن  را تکلیف نمی دانید 
و شرکت یا عدم شرکت را حق خود می دانید بررسی 
هزینه و فایده های تصمیم تان را حداقل یک  بار دیگر 
به دست  و چه  دهید  از دست می  که چه  کنید  مرور 

ندهیم،  رای  و  نرویم  ما  اگر  که  بدانیم  باید  آورید!  می 
اشخاصی با عقاید مخالف ما پای صندوق رای خواهند 
رفت و نمایندگانی برضد تفکرات ما را به خانه ملت می 

فرستند که این یعنی زندگی سخت تر و اوضاع بدتر
سخنان سید حسین مرعشی

کارگزاران،  حزب  سخنگوی  مرعشی،  سیدحسین 
اصالح  احزاب  به  کنایه  با  این حزب  در نشست خبری 
را  انتخابات  بهانه رد صالحیت ها  به  نوعی  به  طلبی که 
تحریم کرده اند، اظهار کرد: ما ضمن احترام به دوستانی 
نیامدن  که  بگوییم  باید  ندارند  حضور  انتخابات  در  که 
به  اگر  انتخابات شرایط را سخت تر می کند و  به عرصه 
میدان نیاییم مشخص نیست در آینده این نیامدن چه 

مشکالتی را برای کشور ایجاد می کند.
به گزارش پایگاه خبری گفتار نو،مرعشی در پاسخ به 
این پرسش که چرا در این شرایط اصالح طلبان باید در 
از زمین  به  ایران  آینده  انتخابات شرکت کنند؟، گفت: 
بلندشدن و زمین خوردن ها بستگی دارد. قبول ندارم 
چون نهادهای قدرت کار خود را می کنند، ما باید صحنه 
سیاسی را ترک کنیم. درست نیست رای مردم بی اثر 
نوری، خاتمی  ناطق  با وجود  نیست. در سال۷۶، مردم 
را برگزیدند. در سال۸۴ همه می گفتند قالیباف انتخاب 

می شود اما احمدی نژاد انتخاب شد. در تمام این سال 
ها، رای مردم اثرگذار بوده است. قرار نیست همیشه ما 
پیروز باشیم بلکه باید در این روند، رشد کنیم. باید از 
همین انتخابات محدود استفاده کنیم. خردورزی حکم 

می کند از همین شرایط هم استفاده کنیم.
او ادامه داد: باید بدانیم در جمهوری اسالمی نه نهاد 
کامال انتصابی داریم و نه نهادهای خیلی انتخابی، بلکه 
هر دو دسته نهاد محدود به دیگری هستند. بنابراین از 

تاثیر رای مردم در آنها نباید غافل شد.
مخالفان  استدالل  درباره  کارگزاران  حزب  سخنگوی 
ارائه لیست در انتخابات پیش رو گفت: گفته می شود 
می  راه  مملکت  کارهای  شود،  یکپارچه  حاکمیت  اگر 
اصولگرایان  که  شرایطی  در  که  دیدید  شما  اما  افتد. 
حاضر  انتخابات  در  طلبان  اصالح  دادند  می  احتمال 
بروز  اصولگرایان  میان  اختالفات  چگونه  شد،  نخواهند 
کرده است و امروز به حداقل ۴ لیست تقسیم شده اند. 
در چنین شرایطی خردورزی حکم می کند تا از فرصت 

های ممکن برای تاثیر گذاری رای مردم استفاده کرد.
اسامی نامزدهای تایید صالحیت  شده در حوزه 

انتخابیه کرمان و راور
اسامی  به  اندازیم  می  نگاهی  نوشتار  این  ادامه  در 

انتخابیه  حوزه  در  شده  صالحیت  تایید  نامزدهای 
اعالم   چنین  ها  خبرگزاری  سوی  از  که  راور  و  کرمان 

شده است:
 ۳- کارآموزیان  سا  مه  فاطمه   ۲- فرخیان  ایمان   ۱-
 ۵- محمدرضایی  علی  بنانی-۴  کمساری  محمدرضا 
معصوم  مهناز  بانو  ماه   ۶- قناتغستانی  حسین محمدی 
زاده -۷ امین مقدم -۸ محسن منوچهری نژاد -۹ سمیه 
بشرابادی  مهرابی  محمدعلی   ۱۰- مهدوی  السادات 
علی   ۱۳- موحدی  مریم   ۱۲- نژاد  مهرابی  امین   ۱۱-
نوری  حسین   ۱۵- نوروزی  مهدی   ۱۴- پور  نصیری 
مهدی   ۱۸- یوسفی  میثم   ۱۷- نفس  نیک  اکرم   ۱۶-
ابراهیمی نژاد رفسنجانی -۱۹ علی ابوترابی -۲۰ عباس 
ارجمند کرمانی -۲۱ منصور اسکندری زاده افشار -۲۲ 
حامد اسمعیل بیگی ماهانی -۲۳ رقیه اکیما -۲۴ علی 
امیرپورسعید -۲۵ محمد امینی زاده -۲۶ غالمرضا انجم 
شعاع ۲۷ - محمدعلی ایرانمنش -۲۸ زهرا ایرانمنش ۲۹ 
بابایی -۳۱ محمد  - مصطفی آتش پوش -۳۰ محمود 
داورانی  پورابراهیمی  محمدرضا   ۳۲- بندروئیه  باقری 
پورمحمدی  علی   ۳۴- براواتی  پورعزیزی  محسن   ۳۳-
-۳۵ مریم چمنی نائینی -۳۶ سوده حجتی کرمانی ۳۷ 
اناری  دهقان  عباس   ۳۸- ماهانی  زاده  خلیل  -محمد 
۳۹ -رویا دیوان بیگی کرمانی -۴۰ ابوالفضل رفیع پور 
-۴۱ محسن زارعی -۴۲ محمدمهدی زاهدی -۴۳ زهره 
سپهوند  محمدرضا   ۴۵- ساالری  احسان   ۴۴- ساالری 
گراغانی -۴۸  اکبر سعیدی  -۴۶ حسین سعیدی -۴۷ 
سجاد شجاعی -۴۹ وحید شمسی پور -۵۰ سیدمجتبی 
عرب زاده مدنی پور -۵۱ محمود عربی -۵۲ فرخ فدایی 

-۵۳ رامین صالحی مورکانی 
۹۹۲ صندوق اخذ رای سیار و یک هزارو ۳۲۸ 

صندوق ثابت اخذ رای
یازدهمین  رسانی ستاد  اطالع  رییس کمیته  گفته  به 
دوره انتخابات مجلس شورای اسالمی استان  برای جمع 
رای  اخذ  صندوق   ۹۹۲ کنندگان   شرکت  آرای  آوری 
رای پیش  اخذ  ثابت  و یک هزار و ۳۲۸ صندوق  سیار 

بینی شده است .
به گزارش ایرنا به گفته عباس تقی زاده برای این دور 
هزار   ۴۰ از  بیش  اسالمی  شورای  مجلس  انتخابات  از 
و  فرمانداران  نمایندگان  شعب،  اعضای  قالب  در  نفر 
بخشداران، محافظان شعب و صندوق های رای، بازرسان 
شعب، اعضای هیات نظارت و نمایندگان نامزدها در امر 

برگزاری انتخابات همکاری دارند.
تقی زاده با تاکید بر اینکه در هیچ یک از شعب استان 
اخذ رای الکترونیکی نداریم اظهار کرد :  تنها دو مرحله 
صورت  به  آرا  شمارش  و  رای  اخذ  یعنی  انتخابات  از 
آنالین  و  الکترونیکی  افراد  تشخیص  مرحله  و  دستی 

انجام می شود.
حوزه  این  در  که  دارد  انتخابیه  ۹حوزه  کرمان  استان 
ها تعداد ۱۹۰نامزد در قالب ۲۴زن و ۱۶۶مرد برای ۱۰ 
کرسی نمایندگی این استان در مجلس شورای اسالمی 
با هم رقابت می کنند. یازدهمین دوره انتخابات مجلس 
استان  در  اسفندماه  دوم  جمعه  روز  اسالمی  شورای 

کرمان همزمان با دیگر نقاط کشور برگزار خواهد شد.

    دو روز دیگر تا جمعه سرنوشت ساز بیشتر نمانده است. اگر چه رخدادهای ناگواری 
همچون حوادث آبان ماه، سقوط هواپیمای مسافربری اوکراینی در کنار مشکالت اقتصادی 
و معیشتی، منازعات حزبی و تحریم ها، نوعی ناامیدی را در جامعه به وجود آورده است، 
اما مردم هوشیار و وطن دوست ایران به خوبی می دانند که تنها با مشارکت باال در 
انتخابات و انتخاب نمایندگان صالح می توانند به بهبود اوضاع امید داشته باشند. باید بدانیم 
که اگر ما نرویم و رای ندهیم، اشخاصی با عقاید مخالف ما پای صندوق رای خواهند رفت 
و نمایندگانی برضد تفکرات ما را به خانه ملت می فرستند که این یعنی زندگی سخت تر 

و اوضاع بدتر و....

»ترازوی رنج و معنا « چگونه عمل می کند؟
سرویس اجتماعی کرمان امروز

بپذیریم که رنج از بین نمی رود بلکه از شکلی به شکلی دیگر در می آید. 
خودمان را در نظر بگیریم؛ مدام از رنجی به دردی دیگر منتقل شده ایم و 
این روند، همچنان ادامه دارد. همه همین گونه اند ولو این که بروز ندهند. 
حتی ممکن است، کسی رنجی داشته باشد که از نظر شما رنج نیست ولی 

برای او بسیار دردناک است.
 "رنج" بخش جدایی ناپذیر زندگی انسان هاست.

در این باره نکات زیر را در زندگی تان لحاظ کنیم تا زندگی بهتری داشته 
باشیم:

۱ - یادمان نرود که زندگی هیچ انسانی، عاری از رنج نیست؛ تاکید می 
کنم هیچ انسانی. به لحاظ روان شناسی، عمومیت رنج، تحمل آن را آسان 

تر می کند.
یک مثال ساده: اگر هواپیمایی سقوط کند و تنها قربانی آن یکی از اعضای 
اگر همه ۱۰۰  را تحمل خواهیم کرد ولی  بیشتری  باشد، درد  ما  خانواده 

سرنشین آن کشته شوند، کمتر درد خواهیم کشید.
حاال اگر به این باور برسیم که "رنج" همزاد بشر است و همه ما دچار درد، 
رنج و مشکل هستیم و فقط نوع رنج هایمان با هم متفاوت است، راحت تر 
می توانیم با چالش های زندگی مان کنار بیاییم. پس همیشه یادمان باشد 

که ما تنها کسی نیستیم که رنج و مشکل داریم.
از بین نمی رود بلکه از شکلی به شکلی دیگر در  ۲ - بپذیریم که رنج 

می آید.
عبور  که  امتحان  از  است،  امتحان  آموز  دانش  مشکل  ساده:  مثال  یک 
قبول  کنکور  از  اگر  کند  می  فکر  و  است  دغدغه  برایش  کنکور  کند،  می 
شود، خوشبخت ترین انسان است، بعد از آن پاس کردن واحدها و گرفتن 
را  او  التحصیلی،  فارغ  که  این  هوای  به  او  مستمر  رنج  شود  می  لیسانس 
سعادتمند می کند و سپس درد اشتغال، رنج کار و دستمزد و انتظار برای 

بازنشستگی و ... .
خودمان را در نظر بگیریم؛ مدام از رنجی به دردی دیگر منتقل شده ایم و 

این روند، همچنان ادامه دارد. همه همین گونه اند ولو این که بروز ندهند. 
حتی ممکن است، کسی رنجی داشته باشد که از نظر شما رنج نیست ولی 

برای او بسیار دردناک است.
و  رنج  و همیشه  ماست  زندگی  از  دائمی  بخشی  رنج،  که  بپذیریم  وقتی 
نگرانی - بزرگ یا کوچک - در زندگی وجود دارد، کنار آمدن با آن راحت 
تر می شود. در این باور، رنج، چیزی زائد و تحمیلی نیست، بلکه یک همراه 

همیشگی است که باید آن را پذیرفت و همراهش زندگی کرد.
البته معنای این گزاره، تالش برای از بین بردن رنج ها و مشکالت نیست. 
ما همیشه در حال مبارزه با مشکالت هستیم و باید هم این کار را بکنیم 

ولی بدانیم که مشکالت و رنج های بعدی در راه اند.
۳ - اما مهم تر از دو نکته باال ، اصل مطلب این است که برای همراهی 
بهتر با رنج، بهترین و کارآمدترین راه، دادن "معنا" به آن است. در مواجهه 
با رنج، اگر به خود رنج بپردازیم، رنج مان مضاعف می شود. اما اگر فراتر از 

رنج برویم و معنایی به آن بدهیم، راحت تر می توانیم با آن زندگی کنیم.
چند مثال ساده:  پدر و مادری درگیر رنج بزرگ کردن فرزند بیمار خود 

هستند،  فراتر از رنج بیماری به این بیندیشند که در حال نجات زندگی یک 
انسان و تربیت یک عضو مفید برای جامعه هستند.

کسی که در راه  دفاع از آرمان و وطن اش به اسارت رفته به جای درگیری 
ذهنی با اصل اسارت، به آن معنا دهد که دارد در راه آرمان و وطن مقاومت 

می کند.
کسی به رنج بی پولی اش این معنا را بدهد که نمی خواهد شرافت انسانی 

اش را درگیر کسب مال ناحق کند.
دانشجویی درد غربت و سختی تحصیل را این گونه معنا کند که فردایی 

روشن در انتظارش هست.
روزنامه نگاری سختی ها و فشارهایی که به او وارد می شود را این گونه 
معنا ببخشد که من دارم برای افزایش آگاهی مردم کشورم تالش می کنم 

و ...
به  بود  کرده   محکوم  را  نگاری  روزنامه  قاضی،  یک  که  شنیدم  بار  یک 
رونویسی از یک کتاب قطور. برای آن روزنامه نگار رونویسی از کتابی که 
دوستش نداشت، طاقت فرسا بود. پیشنهادی که دادم این بود: این رونویسی 

را تبدیل کن به تمرین خوش خطی. یعنی این معنا را به کارت بده که 
داری تمرین خط می کنی نه این که در حال اجرای حکم دادگاه هستی. 
د راین صورت راحت تر با آن کنار می آیی و در آخر نیز بهره ای می بری.

 روان شناسان می گویند معنا بخشی به رنج ها، به طور فوق العاده ای 
از  یکی  دهد.  می  افزایش  را  زندگی  از  ها  انسان  رضایتمندی  و  کارآمدی 
کارکردهای ادیان نیز همین است. دین ها می کوشند برای هر اتفاقی در 
زندگی پیروان شان، معنایی تعریف کنند. مثاًل اگر فرزند کسی از دنیا برود، 
دین به او می گوید که فرزندت امانت خدا بود که به او پس دادی و االن در 
معرض آزمایش الهی هستی و اجر خواهی داشت. کسی که به چنین گزاره 
ای باور داشته باشد، راحت تر می تواند با فقدان فرزندش کنار بیاید تا کسی 

که فقط به مرگ فرزندش - بی هیچ معنایی - می اندیشد.
بنابراین، فارغ از هرگونه ایدئولوژی و باوری که داریم، بهتر است هر رنجی 

که بر ما وارد می شود را معنادار کنیم.
نکته اساسی این است که هر اندازه بتوانیم معنایی )البته که معنای واقعی( 

که تعریف می کنیم "بزرگ تر از رنج مان" باشد، بهتر زندگی می کنیم .
یک ترازو را در نظر بگیرید که در یک کفه آن، رنج و مشکل تان قرار دارد 
و در کفه دیگر، معنایی که به آن داده اید. اگر رنج تان بزرگ تر از معنایتان 
باشد، عذاب بیشتری می کشید و آن را تحمل می کنید ولی اگر کفه معنا 
سنگین تر باشد، درد کمتری دارید و به جای تحمل رنج، با آن همراهی 
می کنید. بدیهی است که انسان عاقل بین "عذاب و تحمل" و "درد کمتر و 
همراهی"، دومی را می پذیرد چرا که حاصل اولی، فرسودگی تدریجی است 

و نتیجه دومی، پختگی و تعالی مستمر.
زندگی انسان های بزرگ و تاریخ ساز نیز همواره آکنده بود از رنج های 
پرمعنا. اگر گاندی و ماندال در هند و آفریقای جنوبی، معنایی برای رنج ها 
و زندان های خود نداشتند، آیا می توانستند آن حجم انبوه درد را تحمل 
کنند، کشورشان را نجات دهند و اینک نامی بزرگ در تاریخ داشته باشند؟
پس: از رنج فرار نکنید که نمی توانید، بدان معنا دهید که می توانید. این، 

مدیریت رنج است در "سیاره رنج".
منبع: عصر ایران
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چه نسبتی بین جامعه ایران دوره قاجار با گالیور است؟

این هفت فیلم در سال ۹۹ خواهند فروخت

سرویس ادبی کرمان امروز
 

 
با گالیور  قاجار  ایران دوره  بین جامعه  چه نسبتی 
با  ساله  پنج  و  سی  و  یکصد  نظام  آن  مگر  است؟ 
گالیور  باید  که  است  داشته  نسبت  ساالری  کوتوله 

ترجمه شود؟
ایران)ایبنا(- مجتبی حدیدی،  کتاب    خبرگزاری 
»گالیور؛  کتاب  مدید  نشر  پژوهشگر:  و  منتقد 
سویفت  جاناتان  نوشته  مترجم السلطنه«  علیرضای 
را به اهتمام هاشم بناءپور و طرح جلدی از علیرضا 

دربانی منتشر کرد.
بومی  را  گالیور  جلد  طرح  با  مواجهه  در  مخاطب 
گویای  خود  این  و  می بیند  قاجاری  لباس های  با  و 
ایران  در  آن  ترجمه  نخستین  که  است  مطلب  این 
رمز  آنجا که کتاب  از  است.  انجام شده  قاجار  زمان 
را  کتاب  ترس  از  سویفت  داشته  سیاسی  اشارات  و 
به گالیور نامی منتسب می کند و پسرعمویی به نام 
او  نام  به  و  گالیور می تراشد  برای  ریچارد سیمسون 
کتاب را منتشر می کند و در مقدمه نامه ای از گالیور 
یک  رسالت  نشود.  ردیابی  تا  می نویسد  پسرعمو  به 
چه  و  باشد  می تواند  کجا  تا  متن  برابر  در  نویسنده 
لزومی دارد که برای نوشتار این همه آدمی خود را 

به زحمت بیندازد.
رمان  که  افتادم  اوبراین  فلن  از  پلیس  یاد سومین 
نوشته  دادگاه  در  احتمالی  دفاعیه  یک  عنوان  به  را 
بود و با همان کتاب تبدیل شد به رأس مثلث ادبی 
و  بکت  ساموئل  را  دیگرش  ضلع  دو  که  ایرلند  در 
سایه  در  زیستن  می دادند.  تشکیل  جیمزجویس 
نوشتار مقوله  مهمی است که در مشرق زمین کمتر 
به آن پرداخته شده است و در سایه  ترجمه می توانیم 
با نوشتن یک دفاعیه  به آن پی ببریم و ببینیم که 

می کرده  حسادت  اوبراین  به  جویس  جیمز  چطور 
است.

امکان پذیر  فقط  متن  این  در  آدم ها  شدن  تبدیل 
است و این را در سفرنامه گالیور به خوبی شاهدیم. 
تبدیل شدن به موجودی قهرمان و موجودی ضعیف 
در دومرحله. یک بار انسان ها را ریزتر از خود دیدن و 
دوم بار بزرگتر از خود دیدن. انگار باید به بیماری های 
روانی نیز موقع خوانش این متن اشراف داشت و خود 
بزرگ بینی و خود کوچک بینی را دانست. باید بگویم 
واقعی  تاریخ  که  نیستیم  طرف  تواین  مارک  با  که 
مدرن و آمریکایی را در متن خود بگنجاند و آن را 

دستمایه تفکر قرار دهد.
تفاوت بین طنز آمریکایی و طنز انگلیسی در همین 
است که طنز آمریکایی واقعی است و جهان و انسان 
تا تضادها آشکار شوند.  برابر هم قرار می دهد  را در 
قرار می گیرد.  برابر خود  در  انسان  اروپا  در طنز  اما 
در اینجا نیز با متنی غیر واقعی طرف هستیم که به 
صورت سمبلیک قهرمان داستان دستخوش تحوالتی 
کل  در  که  است  استعاره ای  این  و  می شود  جسمی 

متن پراکنده شده است.
از  قاجار  زمان  در  مترجم السلطنه  علیرضا  بعدها 
سویفت داستان گالیور را ترجمه می کند. البته نامی 
که از مترجم در چاپ سنگی قید شده است علیرضا 
اما  نیست.  از وی معلوم  مترجم است و شرح حالی 
این است که چه نسبتی بین جامعه  اکنون پرسش 
ایران دوره قاجار با گالیور است؟ مگر آن نظام یکصد و 
سی و پنج ساله با کوتوله ساالری نسبت داشته است 
که باید گالیور ترجمه شود؟ اگر جاناتان سویفت بعد 
از نگارش کتاب تا مدت ها از حکومت می ترسیده پس 
چرا علیرضای مترجم السلطنه از قجرها نترسیده و به 

ترجمه کتاب دست زده است؟
آیا ترجمه این کتاب نوعی پوشش به تمامیت خواهی 
روشنفکران  برای  ساختن  اطمینان  سوپاپ  و  قاجار 

روابط حسنه سلطنت جلیله  اصال  است؟  بوده  عصر 
ورود  باعث  انگلستان  فخیمه  امپراتوری  با  قاجار 
ادبیات طنز اروپا به ایران شده است؟ چرا انگلیسی ها 
می توانسته  ایران  در  سویفت  که  می کردند  فکر 
عیار  و سمک  کرد  اما حسین  باشد  داشته  مخاطب 
نمی شده؟  صادر  انگلستان  کشور  به  امیرارسالن  و 
پس باید ریشه های این مساله را کمی بیرون از آن 

جستجو کنیم.
باید  می شویم  روبه رو  طنز  اثر  یک  با  که  هنگامی 
به سرهای سیاسی و جمجمه  های ادبی نیم   نگاهی 
داشته باشیم. اگر به قول گوگل فکر کنیم که طنز 
وقت  آن  اشک هاست  میان  در  باعث خنده  اروپا  در 
می  توانیم به لغت نامه  ساموئل جانسون مراجعه کنیم 
و ببینیم که آیا طنز شعری است که در آن فساد و 
حماقت مورد انتقاد قرار می گیرد یا نه. جان درایدن، 
منتقد و شاعر انگلیسی، هدف از طنز را فقط اصالح 

فساد می داند.

جاناتان سویفت نویسنده طنزپرداز انگلیسی عقیده 
دارد که طنز آئینه ای است و هر کس هر چهره ای را 
در آن کشف می کند، مگر چهره خودش. همچنین 
می گوید که قصد طنز کینه توزی و بدخواهی نیست. 
به زعم او طنز درمان بخش و شفا دهنده عیب ها و 

دردهای جامعه است.
از  دعوت  و  خود  فلسفه  ارائه  پی  در  گالیور  طنز 
انتقاد در این  دیگران برای همراهی نیست. چرا که 
اعتبار نهایی  اندیشه است ولی  طنز اگرچه برمبنای 
آن به ارائه فلسفه نیست. آگاهی از موقعیت خود و 
پذیرش وضعیت اکنون شاکله اصلی طنز گالیور است 
که در ایران نخستین بار به نام »کولی ور« نامگذاری 

شده است.
از موقعیت  انتقاد  به  اینکه طنز وابسته  به  با توجه 
به  را  زمان  پردازعنصر  طنز  که  است  ممکن  است؛ 
دوره های  در  که  نماید  خود  متن  وارد  گونه ای 
باشد. چرا  پاورقی و توضیحات داشته  به  نیاز  بعدی 

براي  است  ممکن  امروز  انتقاد  قابل  موضوع  که 
که  این  یا  و  شود  لمس  قابل  غیر  بعدی  دوره های 

خیلی در الیه های استعاری در هم تنیده باشد.
می تواند  شود  دیده  تضادی  پدیده  دو  بین  اگر 
تولید موقعیت طنز آلود کند. عدم تناسب در لحظه 
موقعیت  متن  این  در  دقیقا  موقعیت.  طنز  یعنی 
دوانسان  با  را  ما  کوچکی  به  برزرگی  از  انسان 
در  بزرگ  گالیوری  اول  می کند.  روبه رو  نامتعارف 
گالیوری کوچک در  و دوم  انسان هایی کوچک  بین 
باطنی  حال  شرح  طنز  این  بزرگ.  انسان هایی  بین 
تاریخ  به  اگر هرکسی  و  باشد  هر مخاطبی می تواند 
زیست خود مراجعه کند می تواند ببیند که دوره های 
در  است  کرده  تجربه  زندگی  در  را  افول  و  سیطره 
و  شاعران  توجه  مراکز  از  یکی  نیز  مشروطه  دوران 

نویسندگان قالب طنز بود.
انتقاد به  روشنگری برای اکثریت محروم جامعه و 
می شدند.  محسوب  مشروطه  اهداف  از  حاکم  طبقه 
به عنوان رشته ای مستقل  را  ادبیات طنز  شکوفایی 
در ادبیات این دوره؛ مرهون انقالب مشروطه هستیم. 
اشاره کنیم  از مشروطه  به پیش  اگر بخواهیم  البته 
باید به طنز درباری رویکرد داشته باشیم. این کتاب 
تاکنون به صورت اقتباسی تبدیل به انیمیشن و فیلم 
جهان  در  مختلف  زبان های  به  بارها  و  است  شده 

ترجمه شده است.
 جاناتان سوییفت طنزنویس و نویسنده رساله های 
سیاسی اهل ایرلند بود که در دوبلین زاده شد. وی 
به  ایرلند  استقالل  جنگ های  در  شرکت  از  پس 
در  پرداخت.  سیاسی  فعالیت  به  و  رفت  انگلستان 
سنت  جامع  کلیسای  ریاست  ایرلند،  به  بازگشتش 
پاتریک، دوبلین را به عهده گرفت و در همین دوران 
را  سوییفت  درآورد.  تحریر  رشته  به  را  زیادی  آثار 
انگلیسی  ادبیات  نثرنویسان  از چیره دست ترین  یکی 

می دانند. معروف ترین اثر او سفرهای گالیور است.

سرویس هنری کرمان امروز

به  فجر  جشنواره  سی وهشتمین  در  که  آثاری  میان  از   
نمایش درآمدند، ۷ فیلم وجود دارد که به دالیل مختلف از 
حضور ستاره ها گرفته تا کیفیت فیلم و قصه آن، می توانند 
این ۷  با  باشند.  امیدوار  باال در گیشه سال ۹۹  به فروش 
فیلم آشنا شوید. ناگفته نماند در کنار این ۷ فیلم، در سال 
۹۹ مانند همه سال های اخیر، به طور قطع شاهد فیلم های 
و  می رسند  تولید  به  که  بود  خواهیم  پرشماری  کمدی 
خواهند  سینما ها  پرده  روی  جشنواره،  در  شرکت  بدون 
امسال  اکران  از  هم  کمدی  فیلم  تعدادی  همچنین  رفت. 
جا مانده اند که در اکران ۹۹ شرکت خواهند کرد؛ بنابراین 
گیشه  برای  بدی  چندان  سال   ۹۹ سال  می رسد  نظر  به 

سینمای ایران نخواهد بود.
خروج

ابراهیم حاتمی کیا به عنوان   فارغ از هر حاشیه ای، اسم 
سینما  به  عالقه مندان  برای  کافی  اندازه  به  کارگردان 
برای  »خروج«  مهم  برنده  برگ  اما  است،  کنجکاوکننده 
برخالف  فیلم  این  است.  آن  موضوع  گیشه،  در  موفقیت 
دیگر آثار حاتمی کیا نوک پیکان انتقادش را به سوی دولت 
گرفته و از قضا حسابی هم تند است. »خروج« در جشنواره 
اختتامیه،  و  خبری  نشست  تا  گرفته  اکران  اولین  از  فجر 
حضور پرحاشیه ای داشت. درباره این فیلم، اتفاقاً کم توجهی 
هیات داوران جشنواره، می تواند به دیده شدن آن در اکران 
عمومی کمک کند. حضور فرامرز قریبیان در نقش قهرمان 

فیلم هم به سهم خود برای تماشاگران جذاب خواهد بود.
خوب، بد، جلف: ارتش سری

قطعی  سری«  ارتش  جلف:  بد  »خوب  شدن  پرفروش   
است. پیمان قاسمخانی سه سال قبل با اولین فیلم خود در 
مقام کارگردان حضور بسیار موفقی روی پرده سینما داشت 
و ۱۶ میلیاردی شد. حاال زوج موفق پژمان جمشیدی و سام 
درخشانی، در جلد همان کاراکتر های »سام« و »پژمان«، 
با همان پت و مت بازی های خود، با قسمت دوم این فیلم 
زوج  این  تماشای  از  مخاطبان  خوب  خاطره  برگشته اند. 
کمدی در سریال »پژمان« و فیلم »خوب، بد، جلف«، کافی 

ا ست تا فروش فیلم تضمین شود. به عالوه نباید فراموش 
کرد که در هر صورت حساب فیلم های کمدی برای مردم 
تجربه  را  باال  فروش های  راحتی  به  آثار  این  و  جداست 

می کنند.
درخت گردو

 محمدحسین مهدویان کارگردان خوش سابقه ای است و 
هر چهار فیلمی که ساخته، آثار پرمخاطبی بوده اند. »درخت 
زندگی  و  دارد  مخاطب  برای  جذابی  و  تازه  سوژه  گردو« 
سردشت  شیمیایی  بمباران  فاجعه  تحت تأثیر  را  مرد  یک 
و  فیلم  این  از  مخاطبان  استقبال  است.  کشیده  تصویر  به 

رسیدن آن به سکانس های فوق العاده در جشنواره، می گوید 
»درخت گردو« در اکران عمومی جزو پرفروش ترین فیلم ها 
نیز  اصلی  نقش  عنوان  به  معادی  پیمان  بازی  بود.  خواهد 
سینما ها  پرده  روی  آن  تماشای  به  نسبت  را  مخاطبان 
و  پرسروصداترین  از  هم  گردو«  می کند. »درخت  کنجکاو 

محبوب ترین فیلم های حاضر در جشنواره بود.
روز صفر

از  نیمی  دارد،  که  و جالبی  با سوژه خاص  »روز صفر«   
فیلم  این  است.  کرده  را طی  گیشه  در  موفقیت  برای  راه 
تولید سختی داشته است و با صحنه های اکشن و پرهیجانی 

که دارد، برای دیدن روی پرده عریض سینما ساخته شده 
است. قطعا حضور امیر جدیدی و ساعد سهیلی هم در فیلم، 
سهم زیادی در رونق گیشه این فیلم خواهد داشت، هرچند 
اندازه گریم  به  این فیلم  بازی سهیلی در  که ممکن است 
برگ  مهم ترین  نباشد.  راضی کننده  مخاطب  برای  خوبش، 
برنده فیلم سوژه آن و لحظات اکشن آن است که نمونه اش 
را کمتر در سینمای ایران می بینیم، به عالوه یک قهرمان 
شکست ناپذیر و جذاب که در جشنواره بسیار محبوب بود.

شنای پروانه
و  نیم«  و  شیش  »متری  مانند  فیلم هایی  موفق  گیشه   

»مغز های کوچک زنگ زده« در سال های اخیر می گوید، 
شانس  هم  غیرکمدی  فیلم های  و  شده  عوض  معادله 
پروانه« ساخته  داشت. »شنای  را خواهند  پرفروش شدن 
ظرفیت  که  است  غیرکمدی  آثار  از  یکی  کارت،  محمد 
هم  فیلم  این  دارد.  موفق  گیشه  یک  داشتن  برای  زیادی 
یک قصه پرکشش و جذاب دارد، هم از حضور ستاره های 
پرطرفداری مانند جواد عزتی، طناز طباطبایی و امیر آقایی، 
بهره برده است. »شنای پروانه« با کسب بیشترین نامزدی 
در جشنواره فجر، یکی از پرافتخارترین آثار این دوره هم 
گیشه  در  فیلم  موفقیت  برای  شرایط  همه  و  است  بوده 

مهیاست.
عنکبوت

خوش ساخت  فیلم  از  پس  سال  سه  ایرج زاد  ابراهیم   
در  و  گذاشته  خاصی  سوژه  روی  دست  داغ«،  »تابستان 
»عنکبوت« برهه ای از زندگی یک قاتل زنجیره ای مشهور 
از  فیلم  این  است.  کرده  روایت  را  نام »سعید حنایی«  به 
اختصاصی  نمایش  یک  تنها  و  ماند  بیرون  مسابقه  بخش 
این  بر  عالوه  داشت،  کاخ جشنواره  در  رسانه  اهالی  برای 
اما همین  ایرج زاد ندارد،  از  مخاطب عام شناخت چندانی 
که می داند داستان فیلم درباره قاتل عنکبوتی است، او را به 
تماشای فیلم کنجکاو و مشتاق خواهد کرد. غیر از داستان 
فیلم، حضور محسن تنابنده در نقش این قاتل زنجیره ای، 

یکی دیگر از جذابیت های »عنکبوت« است.
مغز استخوان

 »مغز استخوان« به کارگردانی حمیدرضا قربانی، یکی از 
آثاری بود که در جشنواره فجر، مورد توجه مخاطبان قرار 
گرفت و تا روز آخر در میان فیلم های برگزیده مردم حضور 
داشت. قربانی سابقه درخشانی در سینما ندارد، اما حضور 
ستاره هایی مانند جواد عزتی و پریناز ایزدیار در این فیلم، 
»مغز  کند.  کمک  فیلم  فروش  به  خود،  سهم  به  می تواند 
استخوان« گرته برداری واضحی از سینمای اصغر فرهادی 
یک  سر  بر  خود  محوری  شخصیت  دادن  قرار  با  و  است 
دوراهی سخت، داستانش را جلو می برد. به طور کلی »مغز 
استخوان« یک فیلم متوسط است که قصه آن ظرفیت دارد 
روی  می توان  دلیل  همین  به  کند،  جذب  را  مخاطب  که 

فروش خوب آن حساب کرد.
منبع: روزنامه خراسان

اهدای خون سالم، اهدای زندگی 
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زنان تاثیرگذار در تاریخ ایران را بیشتر بشناسیم

قسمت سی و ششم 
پی افکندم از نظم کاخی بلند 

که از باد و باران نیابد گزند 
در قسمت قبل مقداری از افتخارات بدست آمده توسط 
مادر غزل ایران زمین، بانو سیمین بهبهانی را تقدیم حضور 
خوانندگان گرامی روزنامه نمودم. در این قسمت ادامه آن 

را به عرض می رسانم.
اعم  خود  اشعار  از  ای  مجموعه  سال 1378  در  سیمین 
به چاپ  البرز  انتشارات  توسط  را  و گفتگو  یادواره  نقد،  از 
همت  به  او  های  سروده  مجموع  چنین  هم  و  رسانید 
انتشارات سخن با عنوان )سالهای آب و سراب( نیز تجدید 
به  بشر  حقوق  بان  دیده  جایزه  سال  همین  و  شد  چاپ 
باز در همین سال 1378  و  اعطا گردید  بهبهانی  سیمین 
و  همت  به  انگلیسی  زبان  به  او  شعر   103 از  ای  ترجمه 
آقای دکتر کاوه صفا  و  فرزانه میالنی  کوشش خانم دکتر 
انتشارات  به همت  و  یرد  مایکل پی  از  با پیش گفتاری  و 
دانشگاه سیراکوز به چاپ رسید. سازمان جهانی حقوق بشر 
سیمین  به  را  تیسکی(  اوسی  فن  )کارل  مدال  برلین  در 
بهبهانی اهدا نمود. از طرف دیگر آوا )پژواک شعر و ادب( 
شماره 8 و 9 ویژه نامه ی سیمین را منتشر کرد )در شهر 
ملو کشور سوئد( توسط کانون نویسندگان ایران با همکاری 
او  بزرگداشت  مراسم  اجرای  قلم کشور سوئد طی  انجمن 
به  باز در همین سال در سفری که  داده شد.  به سیمین 
اوال  خانم  دانمارک  قلم  انجمن  دعوت  به  داشت  کپنهاک 
اجرای  کشور   آن  تئاتر  معروف  بازیگر  و  هنرپیشه  پسن 
دکلمه شعرهای ترجمه شده سیمین را به شیوه نمایشی به 

نیکویی برگزار نمود. 
جایزه  دریافت  نامزد  بهبهانی  سیمین  سال  همین  در 
مثال  )یکی  انتشار   1379 سال  در  و  گردید  نوبل  ادبی 
با  سخن(  )وانتشار  بود  او  از  شعری  ی  مجموعه  که  این( 
کتاب  در  که حدود 102 شعر سیمین  آلمانی  ترجمه ی 
vomwortamjemuies فرانسوی و واژه ها به کوشش 

آقای بهرام چوبینه و خانم جودیت وست و با همکاری نشر 
نیما منتشر می شود در )اسن. آلمان( و در 31 اردیبهشت 
از دانشگاه آزادی آمریکا در لوس آنجلس در ادبیات و علوم 
انسانی به سیمین بهبهانی دکترای افتخاری داده می شود 
و جالب است که دوباره در همین سال 1380 برای دومین 

بار نامزد دریافت جایزه ادبی نوبل می شود.
دایره  بنیاد  از سوی  را   در سال 1381 جایزه شعر گاال 
المعارف ایرانیکا که بنیان گذار آن روانشاد دکتر یار شاطر 
در آمریکا بود  به این بانوی افتخارآمیز تقدیم نمودند. در 
همین زمان از فرهنگسرای پویا تندیس ستایش می گیرد 
)در کلن آلمان( و در 17 اسفند ماه لوح بنیاد فرهنگی دکتر 
اسماعیل خویی  در روز جهانی زن )8 مارس( به بزرگ بانو 
سیمین اهدا می گردد و در همین اسفندماه 81  لوح کانون 
دانشجویان ایرانی دانشگاه استنفورد را دریافت می کند و 
مجموعه ی اشعار او را )انتشارات نگاه( نیز به پایان می برد. 
در روز 30 مهر تقدیرنامه ای از همایش ادبیات دوستی 
ماه  دی  در 24  و  ارسباالن  فرهنگسرای  از  کوبارا  و  ایران 
توسط موسسه فرهنگی هنری فوق همراه کارنامه و جایزه 
و  فوق  هیات  توسط  ایران  امروز  شعر  دوره  سومین  ی 

تندیس به شاعران نامدار به او اهدا می گردد.
مراسم  دوره  سومین  ماه  دی   24 در  و   1383 سال  در 
یادبود بیژن جاللی که همراه با سومین جایزه یادبود این 
فرهیخته می باشد را به او تقدیم می دارند. در سال 1384 
و  از 12 سرزمین  را  بانوی شاعر  آثار سی  آذر محلوجیان 
سوئدی  زبان  به  و  نموده  گردآوری  جهان  مختلف  کشور 
ترجمه می نماید و یکی از این شعرای معروف بانوی غزل 
کتاب  این  در  را  اشعارش  که  باشد  بانو می  ایران سیمین 
چاپ نموده و نام این اثر ارزنده از یکی از شعرهای سیمین 
به نام )یک متر و هفتاد صدم( می باشد. در 24 اردیبهشت 
ورود  مناسبت  به  فرانسیسکو  سان  شهرداری  سال 1385 
سیمین به این شهر جایزه ای به عنوان خوش آمد گویی 
اردیبهشت و در  نمود و در 30  اهدا  او  به  این شهر  به  او 
این گردهمایی سخنرانی و در مجمع مادران مقیم آمریکا 
وابسته به دانشکده ی ویرجینیای شمالی شرکت و در آن 
نیز شعرخوانی نمود و در خردادماه دانشگاه شیکاگو برای 
می  دعوت  از سیمین  و سخنرانی  یک سلسله شعرخوانی 
کند و فرانک لویس خاورشناس ودانشمند مشهور آمریکایی 
این همایش شرکت می کند. در 12  او در  احترام  به  نیز 
خرداد بنیاد فرهنگی ایران و انجمن ایرانیان مقیم آمریکا، 

آمریکاییان نیویورک و کانون فرهنگی و انسانی ایران لوح 
مشترکی در گرامیداشت به او تقدیم نمودند.

در  آمریکا  شرق  بانوان  انجمن  خرداد   14 تاریخ  در 
زندگی  درباره  فیلمی  پرشکوه  همایشی  طی  نیوجرسی 
خرداد  دوم  در  گذارد.  می  نمایش  به  را  بهبهانی  سیمین 
می  برگزار  سیمین  شعرخوانی  منظور  به  دیگری  همایش 
دانشکده  در  او  درباره  چند سخنرانی  آن  که ضمن  گردد 
که  گیرد  می  انجام  کانادا  تورنتوی  دانشگاه  زمینی  علوم 
دارد  برعهده  توکلی  دکتر محمد  را  دانشکده  این  استادی 
و در 15 مرداد سال 1385 جایزه فرهنگی لطیفه توسط 
مطالعات  بنیاد  و  ایرانیکا  بنیاد  طرف  از  شاطر  استادیار 
اهدا می گردد. در شهریور سال 1386  به سیمین  ایرانی 
شعری   SALT سالت  مجله  الکترونیکی  نسخه  نخستین 
از سروده های سیمین را با عنوان )گفتی از انگوراست( را 
با ترجمه مشترک علی علیزاده و جان گینسال منتشر می 
کند این مجله در آدالید استرالیا منتشر می شود. در تاریخ 
17 اسفند همان سال بزرگداشت سیمین بهبهانی توسط 
کتابخانه ی صدیقه دولت آبادی که در مورد آن قبال نوشته 
گرامی  پیکرتراش  توسط  او  تندیس  از  برداری  پرده  و  ایم 
آقای میرمحمد قاسمی زاده ساخته شده بود انجام گرفت. 
در سال 1387 دفتر دیگری از اشعار سیمین به نام )یک 
دامن گل( مجموعه ای از شعرهای او  به زبان تاجیکی و با 

خط آن کشور منتشر می شود.

توسط نشر عرفان در تاجیکستان در نهم فروردین همان 
کوشش  به  ایران  توانای  شاعر  بزرگ  این  نکوداشت  سال 
مطالعات  کانون  به  وابسته  روشن  فرهنگی  میراث  بنیاد 
اردیبهشت  در  گردید.  برگزار  مریلند  دردانشگاه  ایرانی 
1387 اهدای لوح )پژوهشگر برجسته( به شاعر بزرگ ایران 
از طرف انجمن استادان و پژوهشگران ایرانی )لوس آنجلس( 
و در اول تیرماه مرکز پژوهش زبان های جهانی وابسته به 
و  سخنرانی  از  ای  سلسله  به  را  سیمین  ساکا  او  دانشگاه 
شعرخوانی دعوت می کند و در 2 شهریور نخستین جایزه  
ادبی بی تا )دریاباری( به کوشش مرکز ایرانشناسی دانشگاه 
کالیفرنیا به سیمین اهدا می شود و برای بار دوم در دی 
ماه طبق روال آن دانشگاه لوح تقدیر یک عمر فعالیت ادبی 
او تقدیم  به  با عنوان )خورشید(  ایران  از جایزه شعر زبان 
)پاریس(  دوبوار  بهمن جایزه سیمین  در سوم  و  می شود 
به نمایندگی کمپین یک میلیون امضا برای تغییر قوانین 
گیرد.  می  تعلق  به سیمین  ایران  زنان  علیه  آمیز  تبعیض 
در سال 1388 ترجمه ی گزینده ای از سفرهای سیمین 
توسط  یر  پی  مایکل  ویرایش  و  خلیلی  سارا  کوشش  به 
انتشارات سخن تهران به چاپ می رسد. در سال 1389 و 
در 23 مهر اهدای کارنامه ی صدسال شعر زبان فارسی  به 
کوشش مرکز تحقیقات شعر و هنر تهران به سیمین تعلق 
گرفت. در سال 1390 موفق شد جایزه ی میراث فرهنگی 
را از سوی بنیاد فرهنگ )لوس آنجلس( دریافت کند و در 
و  بانو  بزرگداشت سیمین  مهرماه  نوزدهم  در  سال 1391 
مراسم اهدای جایزه کتاب مستقل سال به غزل او اهدا می 
ارسال  برایش  غیابی  به صورت  بیماری  علت  به  که  گردد 
گردید و در حدود 20 مهر نکوداشت این بانوی فرهیخته 
می  برگزار  )تهران(  نیمایی  شعر  جایزه  دوره  سومین  در 
گردد و در 25 مهر رونمایی برگزیده اشعار سیمین باعنوان 
)عشق در رگها( را به زبان دانمارکی در دانشگاه کپنهاک 
و ترجمه ی این سروده ها توسط خانم هاماریانه الرشن و 
مهستی یزدی به شیوه نمایشی نوشته و اجرای تئاتر آن نیز 
انجام می شود و در دوم اسفندماه دریافت لوح یادبود برای 
تالیف زندگی نامه خود نوشت شاعر با نام )شاعر با مادرم 
و  )روانشناسی  های  رشته  میان  ی  برگزیده  اثر  و  همراه( 
ادبیات( از مرکز خدمات روانشناسی سیاوشان تهران به او 
تعلق می گیرد و در 24 اسفند در هفدهمین دوره جایزه 
بزرگداشت  در  مراسمی  خبرنگاران  شعر  سال  کتاب  ی 
تهران  کاووسیه  ی  محله  در  البته  گیرد.  می  انجام  شاعر 

و در سال 1392  کتاب )معبد متروک( که دربرگیرنده 
)در  مجارستانی  زبان  به  از سروده های سیمین  29 شعر 
بوداپست مجارستان( که کتاب مذکور برگرفته از نام یکی 
تاریخ 7  و در  به چاپ می رسد  است  غزلهای سیمین  از 
یانوش  المللی شعر  بین  تندیس  و  شهریور دریافت جایزه 
یانونیوش )بزرگترین جایزه شعر مجارستان که معروف به 
جایزه نوبل شعر در این کشور می باشد و برای دریافت آن 
از  آدونیس  هیل  جفری   – بریتانیا  کشورهای  از  شعرایی 
کشور سوریه بوگینی یفتوشکتکو از کشور سوریه، توماس 
کشور  از  تگلووای  دنیاوتوماس  و  اسالو  کشور  از  ساالمون 
لیتوانی از کاندیداهای دریافت این جایزه بودند. جایزه به 
سیمین بهبهانی از کشور ایران تعلق گرفت و سرانجام این 
ایران  عزیزمان  کشور  ادب  و  شعر  فرهنگ  تابناک  ستاره 
سرافراز که بیش از همه بزرگان و ادیبان و دانشمندان به 
تنهایی برای ما سرافرازی و افتخارآفرینی کرده است و نام 
و پرچم سرزمین مان را در اقصی نقاط جهان برافراشته و 
هنر و نبوغ ایرانی را به تمام جهان به اثبات رسانیده است. 
در تاریخ 28 مرداد 1393 در نخستین ساعات بامداد روز 
سه شنبه پس از دو هفته بیهوشی چشم از جهان فروبست 
و در مقبره خانوادگی خود در بهشت زهرای تهران بدون 
خود  برای  را  طاهر  زاده  امام  که  اش  وصیتنامه  به  توجه 
انتخاب کرده بود دفن گردید  داستان زندگی اش را با یکی 
امیدواریم  بزرگ خاتمه می دهیم.  بانوی  این  از شعرهای 
که جوانان و عالقه مندان به شعر و ادب اشعار او را مطالعه 

نمایند تا بیشتر او را شناخته و یادش را گرامی بدارند.
می خواستم به پای تو تقدیم جان کنم 

بختم چنین نخواست که کاری چنان کنم 
چون ساغر بلور شکستم به خاره سنگ 

تا در تو از اسف اثری امتحان کنم 
گفتی که حیف گفتمت آری ولی هنوز 

دارم غنیمتی که تو را شادمان کنم 
برخرده هام نگری هر شکسته را 
در پرتو نگاه تو نگین کمان کنم 

جز بازوی شکسته چه می آیدم به کار 
تا بانوای عشق نی از استخوان کنم 

دیرآمدی اگر چه بهارم ز شاخه ریخت 
شادا خزان که میوه تو را ارمغان کنم 

ادامه دارد .....

به قلم
ناصر فرهادی )پاژ(

آگهی تغییرات شرکت تدبیر فردای البرز شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 13309 و 
شناسه ملی 14004180728 به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 
1398/03/30 و بر طبق مجوز شماره 122298 مورخ 98/06/31 بیمه البرز -1 اعضای هیئت 
مدیره بشرح ذیل برای مدت دو سال انتخاب گردیدند: آقای حمیدرضا افراش با کد ملی 2991571357 
و آقای عنایت اهلل سالجقه با کد ملی 5839823252 و آقای مرتضی شجاعی با کد ملی 2990694153 
-2 روزنامه کثیراالنتشار کرمان امروز جهت درج آگهی های شرکت انتخاب گردید. اداره کل ثبت اسناد و 

امالک استان کرمان اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری کرمان )758141(

آگهی تغییرات شرکت تدبیر فردای البرز شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 13309 و 
شناسه ملی 14004180728 به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1398/03/30 و بر 
با کد  افراش  آقای حمیدرضا  البرز -1  بیمه  طبق مجوز شماره 122298 مورخ 98/06/31 
ملی  کد  با  شجاعی  مرتضی  آقای   - مدیرعامل  و  مدیره  هیئت  رئیس  به سمت  ملی 2991571357 
2990694153 به سمت نائب رئیس هیئت مدیره - آقای عنایت اهلل سالجقه با کد ملی 5839823252 
به سمت عضو هیئت مدیره -2کلیه اسناد واوراق بهادار و بانکی با امضای مدیر عامل و نایب رئیس هیئت 
مدیره و مهر شرکت معتبر و سایر مکاتبات و اوراق عادی با امضای مدیرعامل و مهر شرکت معتبر می باشد. 
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان کرمان اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری کرمان )758144(

به  خاص  سهامی  شرکت  سرچشمه  آریاناران  معدنی  و  صنعتی  شرکت  تغییرات  آگهی 
شماره ثبت 3792 و شناسه ملی 10860558918 به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 
العاده مورخ 98/9/10  از مجمع عمومی فوق  اختیار حاصل  بر طبق تفویض   1398/10/07
سرمایه شرکت از مبلغ 5 میلیارد به مبلغ 600 میلیارد ریال منقسم به 600 میلیون سهم با نام عادی 
1000ریالی افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصالح گردید. اداره کل ثبت اسناد و امالک استان 

کرمان اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری کرمان )758149(

تاسیس شرکت سهامی خاص مهر آویژه ماهان درتاریخ 1398/11/05 به شماره ثبت 16543 
به شناسه ملی 14008943267 ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خالصه آن به شرح 
زیر جهت اطالع عموم آگهی میگردد. موضوع فعالیت :تعمیر و نگهداری ، آشپزخانه و رستوران 
، حمل و نقل عمومی بار و مسافر درون شهری ، سرویس دهی و ایاب و ذهاب کارکنان و پرسنل و سرویس 
دهی مدارس ، چاپ و تکثیر ، باغبانی و اجرای فضای سبز ،تاسیسات آب و گاز و برق و شوفاژ ،قرائت 
کنتور ، خدمات عمومی و تخلیه و بارگیری ، تامین نیروی انسانی برای تمامی ارگان ها و نهادهای دولتی 
و خصوصی ، نظارت ، اجرا ، تعمیر و نگهداری هرگونه ابنیه فلزی و بتنی ، راه سازی و زیرسازی و روسازی 
خطوط راه آهن ، تاسیسات بندری ، تعمیر و نگهداری خطوط راه آهن ، اجرا خدمات عمرانی 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 شهرک قدس ، شهید رجایی 49 
، کوچه جنوبی 2 ، کوچه نرگس شرقی 3 ، پالک 0 ، طبقه همکف کدپستی 7614667435 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 1586 مورخ 
1398/10/23 نزد بانک صادرات ایران شعبه میدان بسیج با کد 1586 پرداخت گردیده است اعضا هیئت 
مدیره خانم معصومه کنعانی به شماره ملی 1950662519و به سمت مدیرعامل به مدت 2 سال و به 
سمت عضو هیئت مدیره به مدت 2 سال آقای امین ادهمی به شماره ملی 2981126040و به سمت نایب 
رئیس هیئت مدیره به مدت 2 سال آقای حسام خواجه به شماره ملی 2990645497و به سمت رئیس 
هیئت مدیره به مدت 2 سال دارندگان حق امضا : کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهد آور شرکت از قبیل 
چک ، سفته ، بروات ، قراردادها عقود اسالمی با امضاء منفرد مدیرعامل 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 عبدالرسول صفوی به شماره ملی 3031428420 به سمت بازرس 
علی البدل به مدت یک سال مالی آقای یاسر محمدحسینی نژاد به شماره ملی 3130961410 به سمت 
بازرس اصلی به مدت یک سال مالی روزنامه کثیر االنتشار کرمان امروز جهت درج آگهی های شرکت 
تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد. اداره کل ثبت 

اسناد و امالک استان کرمان اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری کرمان )758150(

آگهی تغییرات شرکت زرین پخش کارمانیا شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 11641 و 
شناسه ملی 10630176030 به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 
1398/10/18 الف- آقای مسعود یوسفیان با کدملی 2992649163 بسمت بازرس اصلی و 
خانم فاطمه سیوندی پور با کدملی 5839524492 بسمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب 
گردیدند. ب- اعضای هیئت مدیره بشرح ذیل برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. خانم طاهره سیوندی 
پور با کدملی 5839524573 آقای محمد حمزه با کدملی 2992220825 آقای امین حمزه با کدملی 
2994060401 ج- روزنامه کثیراالنتشار کرمان امروز جهت درج آگهی های شرکت انتخاب گردید. اداره 

کل ثبت اسناد و امالک استان کرمان اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری کرمان )758151(

آگهی تغییرات شرکت زرین پخش کارمانیا شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 11641 و 
شناسه ملی 10630176030 به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1398/10/18 : الف-

تعیین سمت مدیران : - خانم طاهره سیوندی پور با کد ملی5839524573 به سمت رئیس 
هیئت مدیره - آقای امین حمزه با کد ملی 2994060401 به سمت نایب رئیس هیئت مدیره - آقای 
محمد حمزه با کد ملی 2992220825 به سمت عضو هیئت مدیره و مدیرعامل ب- کلیه اسناد و اوراق 
بهادار و بانکی با امضای منفرد مدیرعامل و مهر شرکت و کلیه اوراق عادی و اداری با امضاء منفرد مدیرعامل 
و مهر شرکت معتبر می باشد. اداره کل ثبت اسناد و امالک استان کرمان اداره ثبت شرکت ها و موسسات 

غیرتجاری کرمان )758153(

آگهی تغییرات شرکت زرین پخش کارمانیا شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 11641 
مورخ  العاده  فوق  عمومی  مجمع  صورتجلسه  استناد  به   10630176030 ملی  شناسه  و 
1398/10/18 : الف- محل شرکت از آدرس کرمان شرف آباد بلوار قائم خیابان امام رضا نبش 
کوچه امام حسین 11 به آدرس استان کرمان ، شهرستان کرمان ، بخش مرکزی ، شهر کرمان، محله شرف 
آباد ، کوچه نصیری2 ، کوچه قائم 2 ، پالک 0 ، طبقه همکف باکد پستی 7619911654 تغییر یافت و 
ماده مربوطه اساسنامه به شرح فوق اصالح می گردد. اداره کل ثبت اسناد و امالک استان کرمان اداره ثبت 

شرکت ها و موسسات غیرتجاری کرمان )758160(

آگهی تغییرات شرکت شهاب نسوز سرچشمه شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 14520 
 1398/09/12 مورخ  مدیره  هیئت  صورتجلسه  استناد  به   14006159586 ملی  شناسه  و 
تصمیمات ذیل اتخاذ شد : 1 - محل شرکت در واحد ثبتی کرمان به آدرس استان کرمان ، 
شهرستان کرمان ، بخش مرکزی ، شهر کرمان، محله استادمطهری ، کوچه استاد مطهری 36 ، خیابان 
استاد مطهری ، پالک 33 ، طبقه اول کدپستی: 7617674964 تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه 

بشرح فوق اصالح گردید. 1ـ آقای علی بهرام نژاد به کد ملی 3131432993 به سمت رئیس هیئت مدیره 
ـ آقای عباس صفرزاده بندری به کد ملی 2993320823 به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره - آقای 
شهرام شهاب به کد ملی 3255752035 به سمت نایب رئیس هیئت مدیره -2 کلیه اسناد و اوراق بهادار 
و تعهدآور شرکت از قبیل چک ، سفته ، بروات ، قراردادها و عقوداسالمی با امضاء مشترک مدیرعامل و 
رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و کلیه اسناد و اوراق عادی و اداری با امضا مدیرعامل یا 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 )760182(

آگهی تغییرات شرکت شهاب نسوز سرچشمه شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 14520 
و شناسه ملی 14006159586 به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده 
مورخ 1398/09/12 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : 1ـ اعضای هیات مدیره به شرح ذیل به مدت 
دو سال انتخاب گردیدند:ـ  آقای علی بهرام نژاد به کد ملی 3131432993ـ  آقای عباس صفرزاده بندری 
به کد ملی 2993320823 ـ آقای شهرام شهاب به کد ملی 3255752035 2ـ - آقای هادی شهابی به 
شماره ملی 2991490667 به سمت بازرس اصلی - خانم موژان روحی به کد ملی 0054946719 به 
سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند. -3 پس از قرائت گزارش بازرس قانونی 
ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت منتهی به سال 1397 مورد تصویب قرار گرفت. اداره کل ثبت اسناد 

و امالک استان کرمان اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری کرمان )760191(

آگهی تغییرات شرکت سهامی خاص آبتین راه بنیان پاسارگاد به شماره ثبت 1597 و شناسه 
ملی 14005560014 به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 1398/02/07 
تصمیمات ذیل اتخاذ شد : 1- نادر دهقانی به شماره ملی 3130041699 به سمت بازرس 
اصلی و حجت چراغی به شماره ملی 2298392129 به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال 
مالی انتخاب شدند. 2- عطاءاله معین الدینی به شماره ملی 3110875306 و مجید بلوچی فتح آبادی به 
شماره ملی 3090787474 و فرزانه پاک ضمیر به شماره ملی 1249475635 به عنوان اعضای هیئت 
مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند./ اداره کل ثبت اسناد و امالک استان مرکزی مرجع ثبت شرکت 

ها و موسسات غیرتجاری دلیجان )760990(

آگهی تغییرات شرکت سهامی خاص آبتین راه بنیان پاسارگاد به شماره ثبت 1597 و شناسه 
ملی 14005560014 به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1398/02/07 تصمیمات ذیل 
اتخاذ شد : 1- عطاءاله معین الدینی به شماره ملی 3110875306 به سمت رئیس هیئت 
مدیره و مجید بلوچی فتح آبادی به شماره ملی 3090787474 به سمت مدیر عامل و عضو هیئت مدیره 
و فرزانه پاک ضمیر به شماره ملی 1249475635 به سمت نائب رئیس هیئت مدیره برای مدت دو سال 
انتخاب گردیدند. 2- کلیه اسناد و اوراق بهادار و بانکی با امضای رئیس هیئت مدیره و آرین معین الدینی 
به شماره ملی 0440295416 مجتمعا همراه با مهر شرکت و سایر نامه های اداری با امضاء رئیس هیئت 
مدیره یا آرین معین الدینی به شماره ملی 0440295416 همراه با مهر شرکت معتبر می باشد./ اداره 

کل ثبت اسناد و امالک استان مرکزی مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری دلیجان )760991(

آگهی تغییرات شرکت حمل و نقل مسافربری راهوار مس شرکت سهامی خاص به شماره 
ثبت 961 و شناسه ملی 10860529900 به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور 
فوق العاده مورخ 1398/06/17 الف-اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل برای مدت دو سال انتخاب 
گردیدند: شرکت صنایع مس افق کرمان به شناسه ملی 10630061317 شرکت ارفع سازان کرمان به 
شناسه ملی 10860231529 آقای حسین فرهادی پاریزی به شماره ملی 3071622694 شرکت فنی و 
مهندسی و خدماتی همگامان مس به شناسه ملی 10860546109 آقای احمد نادعلیخانی به شماره ملی 
3051695076 اداره کل ثبت اسناد و امالک استان کرمان مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری 

رفسنجان )761916(

ثبت  شماره  به  خاص  سهامی  شرکت  بوتیا  افالک  سازه  آرشین  شرکت  تغییرات  آگهی 
13764 و شناسه ملی 14005073706 به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 
1398/10/25 سرمایه شرکت از مبلغ 500000000 ریال به مبلغ 2000000000 ریال منقسم 
به 400 سهم بانام عادی 5000000 ریالی از محل آورده نقدی طبق گواهی شماره 69/22130/573 مورخ 
98/11/1 بانک تجارت شعبه پزشکان افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصالح گردید. اداره کل 

ثبت اسناد و امالک استان کرمان اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری کرمان )763199(

آگهی تغییرات شرکت آذرین نوآور کرمان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 3794 
و شناسه ملی 10630112229 به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1398/05/02 
باکدملی  کبوترخانی  حسنی  محمدحسین  آقای   1-  : شد  اتخاذ  ذیل  تصمیمات 
باکدملی  چاروک  باقری  ملیحه  خانم   - مدیرعامل  و  مدیره  هیئت  رئیس  بسمت   2980658596
2980396354 بسمت نایب رئیس هیئت مدیره - خانم پرنیان عسکری باکدملی 2980882631 
بسمت عضو هیئت مدیره -2 کلیه اسناد واوراق بهادار و بانکی و قراردادها و سایر مکاتبات و اوراق 
عادی و اداری با امضای منفرد مدیرعامل آقای محمد حسین حسنی کبوترخانی و مهر شرکت معتبر 
می باشد. اداره کل ثبت اسناد و امالک استان کرمان اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری 

کرمان )763200(

آگهی تغییرات شرکت سه کنج شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 1163 و شناسه ملی 
 1398/10/22 مورخ  العاده  فوق  عمومی  مجمع  استناد صورتجلسه  به   10630082150
امور پیمانکاری مربوط به ساخت راه ها نظیر راه های اصلی و فرعی بزرگراه ها راه های 
ریلی باند فرودگاه سیستم های انتقال هوایی پایه دار در تونل ها پل ها راه های زیر زمینی ) تهیه 
نصب نگهداری و تعمیر تجهیزات( و عملیات آسفالتی و امور مربوط به تاسیسات سرچاهی و خطوط 
لوله جریانی ، نفت و گاز و کارخانه های گاز و گاز مایع و تزریق گاز و آب . پاالیشگاه های نفت و گاز 
و کارخانه های پتروشیمی ، مخازن ذخیره نفتی ، خطوط انتقال نفت و گاز ، تلمبه خانه های نفت و 
ایستگاه های تقویت فشار گاز ، سازه های دریایی نفت به موضوع فعالیت شرکت 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 اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد( اداره کل ثبت اسناد 

و امالک استان کرمان اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری کرمان )763209(

آگهی تغییرات شرکت پخش نوآوران بادرام اردیبهشت شرکت سهامی خاص به شماره 
ثبت 15805 و شناسه ملی 14007974670 به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی 
بطور فوق العاده مورخ 1398/09/28 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : الف-اعضاء هیئت مدیره 
به قرار ذیل برای مدت 2 سال انتخاب گردیدند: آقای عباس ساالری به شماره ملی 3130219234 
آقای پویان ساالری به شماره ملی 1288206021 آقای پوریا ساالری به شماره ملی 1287049443 
آقای زریر ساالری به شماره ملی 1286998743 خانم آپامه ساالری به شماره ملی 2993758098، 

ب- خانم ندا اخوتی به شماره ملی 2992739588 بسمت بازرس اصلی و آقای مرتضی احمدی نژاد 
فرسنگی به شماره ملی 2980406422 بسمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب 
گردیدند. ج- روزنامه 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 )763211(

به  خاص  سهامی  شرکت  مس  راهوار  مسافربری  نقل  و  حمل  شرکت  تغییرات  آگهی 
شماره ثبت 961 و شناسه ملی 10860529900 به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 
1398/06/17 الف-تعیین سمت مدیران : شرکت صنایع مس افق کرمان به شناسه ملی 
10630061317 به نمایندگی آقای سید احمد نبوی به شماره ملی 3051062308 به سمت رئیس 
هیئت مدیره شرکت ارفع سازان کرمان به شناسه ملی 10860231529 به سمت عضو هئیت مدیره 
به نمایندگی آقای حسین فالح به شماره ملی 3051933929 به سمت نایب رئیس هیئت مدیره 
آقای حسین فرهادی پاریزی به شماره ملی 3071622694 به سمت عضو هیئت مدیره شرکت فنی 
و مهندسی و خدماتی همگامان مس به شناسه ملی:10860546109 به نمایندگی آقای میثم میهن 
خواه به شماره ملی 3050183829 به سمت عضو هیئت مدیره آقای احمد نادعلیخانی به شماره 
ملی 3051695076 به سمت عضو هیئت مدیره آقای حسین فالح به شماره ملی 3051933929 به 
سمت مدیر عامل ب-کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور با امضای ثابت آقای حسین فالح به سمت 
مدیر عامل و یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و سایر اوراق عادی و اداری به امضای 
آقای حسین فالح به سمت مدیر عامل همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. اداره کل ثبت اسناد و 

امالک استان کرمان مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری رفسنجان )763214(

آگهی تغییرات شرکت آذرین نوآور کرمان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 3794 و 
شناسه ملی 10630112229 به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده 
مورخ 1398/05/02 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : -1 اعضای هیئت مدیره بشرح ذیل برای 
باکدملی 2980658596 و  آقای محمدحسین حسنی کبوترخانی  انتخاب گردیدند:  مدت دو سال 
خانم ملیحه باقری چاروک باکدملی 2980396354 و خانم پرنیان عسکری باکدملی 2980882631 
-2 آقای مجید عسکری با کدملی3051985120 بسمت بازرس اصلی و خانم نجمه نکوئی با کدملی 
2990560904 بسمت بازرس علی البدل بمدت یکسال انتخاب گردیدند. -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 )763215(

به  خاص  سهامی  شرکت  اردیبهشت  بادرام  نوآوران  پخش  شرکت  تغییرات  آگهی 
شماره ثبت 15805 و شناسه ملی 14007974670 به استناد صورتجلسه هیئت مدیره 
ملی  شماره  به  ساالری  عباس  آقای   : مدیران  سمت  الف-تعیین   1398/09/28 مورخ 
به شماره ملی 1288206021  پویان ساالری  آقای  به سمت رئیس هیئت مدیره   3130219234
به سمت نائب رئیس هیئت مدیره آقای پوریا ساالری به شماره ملی 1287049443 به سمت عضو 
هیئت مدیره آقای زریر ساالری به شماره ملی 1286998743 به سمت عضو هیئت مدیره خانم 
آپامه ساالری به شماره ملی 2993758098 به سمت عضو هیئت مدیره خانم رضوان نکوئی شجاع 
با امضای  بانکی  به شماره ملی 1287676332 به سمت مدیرعامل ب-کلیه اسناد واوراق بهادار و 
مدیرعامل و نایب رئیس هیات مدیره و مهر شرکت معتبر و سایر مکاتبات و اوراق عادی با امضای 
مدیرعامل و مهر شرکت معتبر می باشد. اداره کل ثبت اسناد و امالک استان کرمان اداره ثبت شرکت 

ها و موسسات غیرتجاری کرمان )763217(

به شماره ثبت 10315  نیرو کرمانیان شرکت سهامی خاص  تغییرات شرکت صفا  آگهی 
مورخ  العاده  فوق  عمومی  مجمع  صورتجلسه  استناد  به   10630161896 ملی  شناسه  و 
1398/10/15 الف- کلیه سرمایه تعهدی شرکت توسط صاحبان سهام پرداخت گردیده است. 
ب-سرمایه شرکت از مبلغ 10000000 ریال به مبلغ 1000000000 ریال منقسم به 100 سهم با نام 
عادی 10000000 ریالی بانام از محل آورده نقدی طبق گواهی شماره 3280/135 مورخ 98/10/15 
اصالح  اساسنامه  در  مربوطه  ماده  و  یافت  افزایش  اکبر صنعتی  علی  استاد  ایران شعبه  بانک صادرات 
گردید. اداره کل ثبت اسناد و امالک استان کرمان اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری کرمان 

)763218(

به شماره ثبت  پایدار سازه سیرنا شرکت سهامی خاص  تغییرات شرکت مهندسی  آگهی 
2787 و شناسه ملی 10862096757 به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 
1398/10/04 - نام شرکت به » مهندسی آراد دژ سیرنا » تغییر یافت و ماده مربوطه در 
اساسنامه اصالح گردید. اداره کل ثبت اسناد و امالک استان کرمان مرجع ثبت شرکت ها و موسسات 

غیرتجاری سیرجان )763835(

به شماره  بوتیا شرکت سهامی خاص  تغییرات شرکت مهندسین مشاور سام طرح  آگهی 
ثبت 14100 و شناسه ملی 14005546555 به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده 
مورخ 1398/10/28 : محل شرکت در واحد ثبتی کرمان به آدرس استان کرمان ، شهرستان 
کرمان ، بخش مرکزی ، شهر کرمان، محله شهرک باهنر ، کوچه آزادگان 11 ، بلوار آزادگان ، پالک 0 
، طبقه دوم ، با کد پستی 7618674785 تغییر یافت. اداره کل ثبت اسناد و امالک استان کرمان اداره 

ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری کرمان )766951(

با مسئولیت محدود به شماره  ارتباط سیستم شرکت  آگهی تغییرات شرکت کیا توانمند 
فوق  عمومی  مجمع  صورتجلسه  استناد  به   14008499531 ملی  شناسه  و   16193 ثبت 
به شماره  زاده  امام  آرش  آقای   1-  : اتخاذ شد  ذیل  تصمیمات  مورخ 1398/11/12  العاده 
ملی 3100238001 با دریافت 1000000 ریال سهم الشرکه خود از صندوق شرکت از شرکت خارج 
و دیگر هیچ گونه حق و سمتی ندارد. -2 خانم سارا امام زاده به شماره ملی 3100115007 با دریافت 
1000000 ریال سهم الشرکه خود از صندوق شرکت از شرکت خارج و دیگر هیچ گونه حق و سمتی 
ندارد. در نتیجه سرمایه شرکت از مبلغ 6000000 ریال به مبلغ 4000000 ریال کاهش یافت و ماده 
مربوطه اساسنامه به نحو مذکور اصالح گردید. نام شرکا و میزان سهم الشرکه ـ آقای محمدرضا شایسته 
به شماره ملی 1219762466 دارای مبلغ 1000000 ریال سهم الشرکه ـ خانم فائزه عسکری سیرچی 
به شماره ملی 2993966790 دارای مبلغ 1000000 ریال سهم الشرکه - خانم زهره عسکری به شماره 
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان  الشرکه  ملی 2980248101 دارای مبلغ 2000000 ریال سهم 

کرمان اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری کرمان )766953(

آگهی تغییرات شرکت گسترش رفاه آریا نور شرکت تعاونی به شماره ثبت 14837 و شناسه 
ملی 14006662265 به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1398/07/27 منضم به نامه 
شماره 98/10/25-98/5844 اداره تعاون، کار ورفاه اجتماعی شهرستان کرمان : - خانم سحر 
اسمعیلیان کد ملی 2991422602  فرحناز  رئیس وخانم  به سمت  جوینده کد ملی 2980404543 

به سمت نائب رئیس و خانم مریم قاسمی زاده کد ملی 2993826212به سمت منشی هیئت مدیره 
انتخاب گردیدند. - خانم سحر جوینده کد ملی 2980404543 به سمت مدیرعامل برای مدت 3 سال 
انتخاب گردید. - کلیه قراردادها , اوراق مالی و اسناد تعهدآور بانکی و غیره )اعم از برات, سفته, چک( و 
سایراوراق بهادار تعاونی پس از تصویب هیئت مدیره با امضای ثابت خانم سحر جوینده مدیرعامل تعاونی 
و به انضمام یکی از اعضای هیئت مدیره خانم فرحناز اسمعیلیان فرزند ناصر)اعضای هیئت مدیره( و 
مهر تعاونی اعتبار دارد و کلیه مدارک عادی و مکاتبات با امضای مدیرعامل یا رئیس هیئت مدیره و 
مهرتعاونی قابل قبول و معتبر است. اداره کل ثبت اسناد و امالک استان کرمان اداره ثبت شرکت ها و 

موسسات غیرتجاری کرمان )766962(

آگهی تغییرات شرکت کیا توانمند ارتباط سیستم شرکت با مسئولیت محدود به شماره 
فوق  عمومی  مجمع  استناد صورتجلسه  به  ملی 14008499531  شناسه  و  ثبت 16193 
العاده مورخ 1398/11/12 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : - تعداد اعضاء هیات مدیره به 3 نفر 
کاهش یافت و ماده مربوطه اساسنامه اصالح گردید. اداره کل ثبت اسناد و امالک استان کرمان اداره 

ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری کرمان )766967(

آگهی تغییرات شرکت مهندسین مشاور سام طرح بوتیا شرکت سهامی خاص به شماره 
مورخ  مدیره  هیئت  صورتجلسه  استناد  به   14005546555 ملی  شناسه  و   14100 ثبت 
باکدملی  عربی  سیدحسین  آقای   - مدیره  هیئت  اعضای  سمت  الف:   :  1398/10/28
 2992634328 باکدملی  فرد  زینلی  علیرضا  آقای   - مدیره  هیئت  رئیس  سمت  به   0942948823
به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل - آقای کیانوش شایانی پور باکدملی 0920513700 
به سمت عضو هیئت مدیره انتخاب گردیدند. ب - کلیه اسناد و اوراق بهادار و بانکی و کلیه قراردادها 
با امضاء مشترک مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره و مهر شرکت و کلیه اوراق عادی و اداری با امضاء 
مشترک مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره و مهر شرکت معتبر می باشد. اداره کل ثبت اسناد و امالک 

استان کرمان اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری کرمان )766971(

آگهی تغییرات شرکت مهندسین مشاور سام طرح بوتیا شرکت سهامی خاص به شماره 
ثبت 14100 و شناسه ملی 14005546555 به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی 
بطور فوق العاده مورخ 1398/10/28 : الف -اعضای هیئت مدیره بشرح ذیل برای مدت دو 
سال انتخاب گردیدند آقای سیدحسین عربی باکدملی 0942948823 آقای علیرضا زینلی فرد باکدملی 
2992634328 آقای کیانوش شایانی پور باکدملی 0920513700 ب - آقای سیدمحمد صالح علمی با 
کد ملی 2993758497 بسمت بازرس اصلی و خانم معصومه رمضانی نژاد با کد ملی 0075570246 
امروز  کثیراالنتشار کرمان  انتخاب گردیدند. ج-روزنامه  مالی  یکسال  بمدت  البدل  علی  بازرس  بسمت 
اداره ثبت  اداره کل ثبت اسناد و امالک استان کرمان  انتخاب گردید.  جهت درج آگهی های شرکت 

شرکت ها و موسسات غیرتجاری کرمان )766975(

آگهی تغییرات شرکت کیا توانمند ارتباط سیستم شرکت با مسئولیت محدود به شماره 
فوق  عمومی  مجمع  استناد صورتجلسه  به  ملی 14008499531  شناسه  و  ثبت 16193 
اتخاذ شد : 1 ـ خانم زهره عسکری به شماره  العاده مورخ 1398/11/11 تصمیمات ذیل 
سرمایه  درآمد.  شرکاء  زمره  در  به صندوق شرکت  ریال  پرداخت 2000000  با  ملی 2980248101 
مربوطه  ماده  نتیجه  در  یافت.  افزایش  ریال   6000000 مبلغ  به  ریال   4000000 مبلغ  از  شرکت 
اساسنامه به شرح مذکور اصالح گردید. نام شرکا و میزان سهم الشرکه ـ آقای محمدرضا شایسته به 
شماره ملی 1219762466 دارای مبلغ 1000000 ریال سهم الشرکه ـ خانم فائزه عسکری سیرچی 
به  زاده  امام  آرش  آقای  ـ  الشرکه  ریال سهم  مبلغ 1000000  دارای  ملی 2993966790  به شماره 
شماره ملی 3100238001 دارای مبلغ 1000000 ریال سهم الشرکه ـ خانم سارا امام زاده به شماره 
ملی 3100115007 دارای مبلغ 1000000 ریال سهم الشرکه - خانم زهره عسکری به شماره ملی 
2980248101 دارای مبلغ 2000000 ریال سهم الشرکه اداره کل ثبت اسناد و امالک استان کرمان 

اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری کرمان )766976(

تاسیس شرکت با مسئولیت محدود خدمات پیشخوان دولت تجارت گستر پاینده ماهان 
و  ثبت   14008975910 ملی  شناسه  به   16570 ثبت  شماره  به   1398/11/19 درتاریخ 
امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خالصه آن به شرح زیر جهت اطالع عموم آگهی میگردد. 
کلیه  انجام  و  برداری  بهره  و  ایجاد  قبیل  از  الکترونیک  دولت  پیشخوان  :ارائه خدمات  فعالیت  موضوع 
خدمات مرتبط و قابل ارائه در دفاتر پیشخوان دولت و بخش عمومی غیر دولتی 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 بازارچه خوداشتغالی 
، طبقه همکف کدپستی 7613613459  ، غرفه  اشتغالی  ، مجتمع خود  ، پالک 0  ، خیابان مطهری 
از  سرمایه شخصیت حقوقی عبارت است از مبلغ 1000000 ریال نقدی میزان سهم الشرکه هر یک 
شرکا آقای منصور امینائی چترودی به شماره ملی 2992093645 دارنده 500000 ریال سهم الشرکه 
خانم زهره معین الدینی به شماره ملی 6079452073 دارنده 500000 ریال سهم الشرکه اعضا هیئت 
به مدت  الدین سعید به شماره ملی 2980571784و به سمت مدیرعامل  مدیره خانم سمیرا شمس 
نامحدود و به سمت عضو هیئت مدیره به مدت نامحدود آقای منصور امینائی چترودی به شماره ملی 
2992093645و به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت نامحدود خانم زهره معین الدینی به شماره 
ملی 6079452073و به سمت رئیس 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 و همچنین کلیه 
نامه های عادی و اداری باامضاء مدیرعامل یا رئیس هیئت مدیره یا نایب 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 )766980(

 14837 ثبت  شماره  به  تعاونی  شرکت  نور  آریا  رفاه  گسترش  شرکت  تغییرات  آگهی 
مورخ  عادی  عمومی  مجمع  صورتجلسه  استناد  به   14006662265 ملی  شناسه  و 
1398/07/27 منضم به نامه شماره 98/10/25-98/5844 اداره تعاون، کار ورفاه اجتماعی 
شهرستان کرمان : - تعداد 3 نفر به شرح زیر به سمت اعضاء اصلی هیات مدیره - خانم سحر جوینده 
کد ملی2980404543 - خانم فرحناز اسمعیلیان کد ملی2991422602 - خانم مریم قاسمی زاده کد 
ملی2993826212 و تعداد 2 نفر به شرح زیر به سمت اعضاء علی البدل هیئت مدیره : - آقای امیر علی 
قاسمی زاده کد ملی2980270253 - آقای علی قاسمی زاده کد ملی3199833500 برای مدت سه 
سال انتخاب گردیدند. - آقای محمدرضا صمدانی کد ملی2980153151 به سمت بازرس اصلی و آقای 
احمدرضا قاسمی زاده کد ملی2980804940 برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند . اداره کل ثبت 

اسناد و امالک استان کرمان اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری کرمان )766981(
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کودک دو ساله
 جاِن مادرش را 

از مرگ نجات داد
دختر بچه ۲ ساله با کمک فیس بوک جان مادر خود را از مرگ نجات داد.

در انگلیس دختر بچه ۲ ساله توانست با تصمیم و عکس العمل سریع جان 
مادر خود را از مرگ نجات دهد.

سوفیا، دختر بچه ۲ ساله وقتی دید مادر ۲۸ ساله اش دچار حادثه شده 
است، سریع به کمک او آمد.

سوفیا پس از این حادثه، بالفاصله گوشی همراه مادرش را برداشت و با 
کمک انگشت وی قفل گوشی همراه را باز کرد و با پیام رسان فیسبوک با 
مادربزرگ خود تماس تصویری برقرار کرد و مادرش را که در آشپزخانه بروی 

زمین افتاده بود را به وی نشان داد.
مادربزرگ این کودک خردسال بالفاصله با اورژانس تماس گرفت و صوفیا و 
برادر چهار ساله اش منتظر رسیدن اورژانس ماندند. این مادر ۲۸ ساله پس 
از انتقال به بیمارستان مشخص شد که از عفونت روده رنج می برده که پس 

از درمان، سالمتی خود را بدست آورد.
مادر صوفیا گفت: من انتظار داشتم که برادر بزرگتر صوفیا به من کمک کند 
به این دلیل که به او گفته بودم در مواقع اضطراری چگونه رفتار کند و گمان 
نمی کردم که آنچه برادر صوفیا آموزش داده بودم، او به خاطر سپرده باشد.

قتل زن پولدار 
با وسوسه سرقت طالهایش

سرایدار مجتمع مسکونی که با انگیزه سرقت طال های زن پولدار او را به 
اتاقک سرایداری کشانده و به قتل رسانده بود، بعد از قتل جسد را در 

باغچه مجتمع دفن کرد. متهم در دادگاه سناریوی جدیدی را مطرح کرد.
ششم شهریور ۹۷، خبر مفقود شدن زن ۵۵ ساله به نام فهیمه توسط 
همسرش به ماموران پلیس اطالع داده شد. تحقیقات برای یافتن ردی 
از زن میانسال در حالی ادامه داشت که ماموران در بررسی دوربین های 
مدار بسته محل سکونت فهیمه به این نتیجه رسیدند که او از مجتمع 

مسکونی خارج نشده بود.
ماموران در ادامه تحقیقات به سرایدار افغان مظنون شدند و او را تحت 
بازجویی قرار دادند. مرد سرایدار به نام نقیب بعد از دستگیری لب به اعتراف 
گشود و پرده از راز قتل فهیمه برداشت و گفت: از مدتی قبل فهیمه را 

می شناختم و می دانستم که او زن پولداری است.
وسوسه سرقت طال های او باعث شد نقشه قتلش را طراحی کنم. روز حادثه 
وقتی او را دیدم که تنهایی داشت از مجتمع خارج می شد، موقعیت را برای 
اجرای نقشه ام مناسب دیدم و او را به بهانه ای به اتاقک سرایداری کشاندم و 
سرش را چند بار به زمین کوبیدم. وقتی مطمئن شدم که نفس نمی کشد، 

جسدش را پنهانی در باغچه مجتمع دفن کردم.
با اعتراف متهم پرونده برای رسیدگی به شعبه دوم دادگاه کیفری یک 
استان تهران ارجاع شد و رسیدگی به پرونده با ریاست قاضی محسن زالی 
انجام شد. در ابتدای جلسه رسیدگی، چهار فرزند فهیمه به عنوان اولیای 

دم تقاضای قصاص قاتل مادرشان را کردند.
سپس متهم در دفاع از خود گفت: اتهام قتل را قبول ندارم. من ۱۷ سال 
سرایدار ساختمان بودم و دوستان زیادی در آن مجتمع داشتم. روز حادثه 
یکی از دوستانم به من گفت فهیمه را برای سرقت اموالش به قتل رسانده 
و با دست به باغچه اشاره کرد و گفت جسدش را آنجا دفن کرده ام. من بعد 

از دستگیری تحت فشار اعتراف دروغین به قتل کردم.
قاضی خطاب به متهم گفت:، اما مقداری از اموال سرقتی در اتاقک تو 

کشف شد.
متهم ادعا کرد: دوستم آن ها را به من سپرده بود که برایش نگه دارم.

پس از دفاعیات متهم، قضات دادگاه ختم جلسه دادرسی را اعالم کرده و 
برای صدور رای وارد شور شدند.

خبر

شمار قربانیان ویروس کرونا 
از ۱۸۰۰ نفر فراتر رفت

هفت سال انتظار در پرونده قتل برای انگشتر طال

 مقامات چین از ۹۳ مورد جدید مرگ و میر بر اثر 
ویروس کرونا و افزایش جانباختگان این ویروس به 

بیش از ۱۸۰۰ نفر خبر دادند.
نیوز،  اسکای  از  نقل  به  مهر  گزارش خبرگزاری  به 
قربانیان  شمار  که  است  حاکی  رسمی  آمارهای 
ویروس کرونا در چین از مرز ۱۸۰۰ نفر عبور کرده 

است.
بر اساس این گزارش، ۹۳ نفر دیگر نیز بر اثر ابتالء 

به این ویروس در استان هوبی چین جان باختند.

مقامات بهداشتی در استان هوبی که شیوع ویروس 
کرونا از این استان آغاز شده است از ابتالی ۱۸۰۷ 

مورد جدید به ویروس کرونا خبر دادند.
 )nVoC-۲۰۱۹( گفتنی است ویروس جدید کرونا
برای اولین بار ۱۲ دسامبر در شهر »ووهان« چین 

شناسایی شد.
کمیسیون بهداشت و درمان شهرداری ووهان در ۳۱ 
دسامبر، اعالم کرد افرادی که با بازار غذاهای دریایی 

شهر در ارتباط بودند، به این بیماری مبتال شده اند.

بهزاد در شعبه ۷۱دادگاه کیفری سابق استان تهران در حالی پای 
میز محاکمه ایستاد که اولیای دم برای او حکم قصاص خواستند.

با گذشت ۷ سال از قتل پسری جوان در یکی از بوستان های جنوب 
تهران عامل قتل وی برای سومین بار پای میز محاکمه ایستاد.

این جنایت خونین شامگاه بیست و هشتم تیر سال ۹۱ در بوستان 
نارون کیانشهر رخ داد. مأموران کالنتری ۱۵۷ وقتی به محل حادثه 
با یکدیگر درگیر  رسیدند دریافتند چند پسر جوان بر سر موضوعی 

شده اند و در این میان مهدی ۲۲ساله کشته شده است.
بررسی ها نشان می داد پسر ۲6 ساله ای به نام بهزاد و عمویش فاضل 
۲۲ ساله با مقتول و برادر وی درگیر شده بودند که در این درگیری 
بهزاد با قمه به گردن و دست مهدی  زده و سپس به همراه عمویش 

از محل گریخته است.
با شروع تحقیقات، برادر مهدی که شاهد این ماجرا بود به مأموران 
گفت: چند روز پیش در پارک نارون قدم می زدم که یک انگشتر پیدا 
کردم و آن را به فاضل نشان دادم. او گفت انگشتر طالست بعد هم 
انگشتر را در جیبش گذاشت و رفت. خیلی ناراحت شدم و سر همین 
موضوع با فاضل درگیر شدم، می خواستم انگشتر را از او پس بگیرم اما 
بهزاد که در پارک بود با دیدن این درگیری به طرفداری از عمویش 
جلو آمد. همان موقع برادرم مهدی هم سر رسید و به کمک من آمد. 

بهزاد با قمه ای که در دست داشت به برادرم حمله کرد و او را زد.
پلیس با اطالعاتی که به دست آورد به ردیابی دو متهم فراری پرداخت 
اما ۱۳ روز بعد از جنایت بهزاد با پای خودش به پلیس آگاهی رفت و 
گفت: من بی گناهم. آن شب من وقتی متوجه درگیری برادر مهدی 

و عمویم شدم جلو رفتم اما با بدن خونین و نیمه جان مهدی رو به رو 
شدم، من نمی دانم چه کسی او را زده بود اما وقتی از طریق خانواده ام 
است تصمیم  تعقیب من  در  قتل  به  متهم  عنوان  به  پلیس  فهمیدم 

گرفتم خودم را معرفی کنم.
آگاهی  اداره  به  هم  فاضل  ادعا  این  شدن  مطرح  از  پس  روز  چهار 

پایتخت رفت و از جزئیات درگیری گفت.
اما در ادامه تحقیقات سرانجام بهزاد به قتل اعتراف کرد و گفت: از 
با  ماجرای انگشتر طال خبر داشتم، وقتی فهمیدم مهدی  و برادرش 
عموی کوچکم در پارک درگیر شده اند به خانه پدرم رفتم و قمه ای را 
که در پارکینگ مخفی کرده بودم برداشتم و به پارک برگشتم. مهدی 
که چوب در دست داشت به من حمله کرد و من هم برای دفاع از 
خودم با قمه به گردنش زدم اما نمی خواستم او را بکشم. بعد هم با 
در  روز  کردیم. چند  فرار  تهران  از  و  موتور شدیم  یک  سوار  عمویم 
شهرهای شمال غرب کشور سرگردان بودیم اما به خاطر عذاب وجدان 

به تهران برگشتیم و تسلیم شدیم.
بهزاد در شعبه ۷۱دادگاه کیفری سابق استان تهران در حالی پای میز 

محاکمه ایستاد که اولیای دم برای او حکم قصاص خواستند.
بهزاد در دادگاه خودش را بی گناه خواند. فاضل و سایر شرکت کنندگان 
در درگیری مرگبار نیز که همگی با قرار قانونی آزاد بودند در جایگاه 

ویژه ایستادند و خود را بی گناه خواندند.
محکوم  قصاص  به  را  بهزاد  قضایی  هیأت  جلسه  آن  پایان  در  اما 
بهزاد  که  بود  بررسی  تحت  عالی کشور  دیوان  در  کرد. حکم صادره 
درخواست اعاده دادرسی را مطرح کرد و خواستار رسیدگی دوباره به 

پرونده اش شد. 4 سال بعد از این ماجرا یعنی در سال ۹۵ درخواست 
برای  پرونده  و  پذیرفته  کشور  عالی  دیوان  در  بهزاد  دادرسی  اعاده 

رسیدگی به شعبه هم عرض فرستاده شد.
بهزاد این بار در شعبه دهم دادگاه کیفری یک استان تهران پای میز 
بی گناهی ام  اثبات  برای  و  نیستم  قاتل  من  گفت:  و  ایستاد  محاکمه 

شاهد دارم.
سپس قاضی از پسر جوانی که متهم برای شهادت به دادگاه معرفی 
کرده بود خواست ماجرا را شرح دهد که وی گفت: من راننده کامیون 
هستم. ماشینم را کنار خیابان پارک کرده بودم که صدای داد و فریاد 
را از داخل پارک شنیدم. وقتی به پارک رفتم بهزاد را دیدم که دستش 
زخمی بود و پسری هم غرق خون روی زمین قرار داشت. همان موقع 
یک نفر را دیدم که قمه در دست و سراسیمه از پارک بیرون رفت. 

به نظرم او قاتل بود.
کردند.  محکوم  قصاص  به  را  بهزاد  دیگر  بار  قضات  جلسه  پایان  در 
پرونده بار دیگر برای بررسی به دیوان عالی کشور فرستاده شد اما این 

بار بهزاد مدعی شد عمویش فاضل قاتل است.
پذیرفته شده  بار دیگر  بهزاد  اعاده دادرسی  در حالی که درخواست 
بود وی برای سومین بار در شعبه چهارم دادگاه کیفری یک استان 
تهران پای میز محاکمه ایستاد و این بار نیز با انکار اتهام قتل مهدی 
به قضات و اولیای دم گفت: باور کنید من قاتل نیستم. عمویم با برادر 

مهدی اختالف داشت و با قمه مهدی را زد.
در پایان جلسه قضات وارد شور شدند تا برای سومین بار حکم این 

پسر جوان صادر شود.

خانواده  اعضای  از  نفر  چهار  که  جوان  مرد 
وقتی  بود،  گرفته  گروگان  را  سابقش  همسر 
خود را در محاصره مردم دید، به  زندگی اش 

پایان داد.
حدود ساعت ۳ بعدازظهر یکشنبه ۲۷ بهمن، 
تماس  در  نارمک   ۱۲۷ کالنتری  مأموران 
مرگ  از  پایتخت  قتل  کشیک  بازپرس  با 

خودخواسته مرد جوانی خبر دادند.
دستور  به  تحقیقات  خبر  این  اعالم  دنبال  به 
در  شد.  آغاز  پایتخت  جنایی  بازپرس 
مرد  شد  مشخص  گرفته  صورت  بررسی های 

خاطر  به  قبل  مدتی  فرامرز،  نام  به   جوان 
اختالفات خانوادگی از همسرش جدا شده بود.
و  طالها  گرفتن  پس  برای  فرامرز  حادثه  روز 
همسرش  به  ازدواج  زمان  در  که  هدیه هایی 

داده بود به خانه باجناق سابقش رفت.
اما دقایقی از حضور وی در آن خانه نگذشته 
بود که صحبت هایشان به یک درگیری لفظی 
شد.  تبدیل  فیزیکی  درگیری  سپس  و  شدید 
مرد ۳۰ ساله وقتی با جواب منفی خانواده و 
همسرش در پس دادن طالها و هدیه ها رو به 
دست  تهدید  با  و  برد  چاقو  به  دست  شد  رو 

همسرش  خانواده  اعضای  از  نفر  دو  پای  و 
آنها  از  یکی  که  نیز  را  دیگر  نفر  دو  بست.  را 

باجناقش بود با ضربه های چاقو مجروح کرد.
وی که مدعی بود تا پس نگرفتن اموالش این 
این  به  نمی کند حدود 4 ساعت  آزاد  را  افراد 
اینکه چند  تا  داد  ادامه  گروگانگیری  ماجرای 
غیرعادی  وضعیت  متوجه  همسایه ها  از  نفر 
ساکنان این خانه و سرو صداها شدند و خود را 

به خانه همسایه رساندند.
مرد جوان وقتی همسایه ها را پشت در خانه دید 
کرده اند  گزارش  پلیس  به  را  موضوع  فهمید  و 

راهی  شاید  تا  کرد  چاقو  با  تهدید  به  شروع 
برای فرار پیدا کند و خود را به خیابان برساند. 
راهی  که  فرامرز  بود.  بی فایده  وی  تالش  اما 
برای فرار از میان جمعیت پیدا نکرده بود، در 
مقابل چشمان وحشت زده مردم با چاقو شروع 
امدادگران  رسیدن  از  قبل  و  کرد  خودزنی  به 

اورژانس و مأموران پلیس جان باخت.
پزشکی  به  جنایی  بازپرس  دستور  به  جسد 
قانونی انتقال داده شد. دو مجروح این حادثه 
نیز به بیمارستان منتقل شدند و تحقیقات در 

این باره ادامه دارد.

زنی که با همدستی دو مرد نقشه قتل شوهرش 
یکم  شعبه  در  بود،  کرده  اجرایی  و  طراحی  را 

دادگاه کیفری استان البرز محاکمه شد.
۱6 شهریورماه سال ۹6 زن جوانی به نام سمانه 
به کالنتری واوان مراجعه و عنوان کرد: همسرم 
نادر پس از خروج از خانه برنگشته و هیچ اطالعی 

هم از وضعیت او ندارم.
پس از اظهارات این زن رسیدگی به این پرونده 
آخرین  گام  نخستین  در  مأموران  و  شد  آغاز 
تماس های تلفنی نادر را مورد بررسی قرار دادند 
مرد  با  در شامگاه سیزدهم  او  که مشخص شد 
محمدشهر  محدوده  در  مسعود  به نام  ناشناسی 
سرنخ،  این  با  بود.  گذاشته  مالقات  قرار  کرج 
بازجویی  در  و  شد  بازداشت  و  ردیابی  مسعود 
همسر  سمانه  با  که  است  مدتی  کرد:  عنوان 
هم  به  و  کرده  برقرار  دوستی  ارتباط  مقتول 
صحبت هایش  در  سمانه  بودیم.  شده  عالقه مند 
آزار می دهد. پس  را  او  نادر  بود که  بارها گفته 
مدتی که از ارتباط مان گذشت روزی نادر متوجه 
ارتباط ما شد و از من خواست تا با هم مالقات 

کنیم من هم با نقشه سمانه نادر را به باغی که 
متعلق به یکی از دوستان سمانه بود کشاندم و با 
همدستی پسرعمه ام فرید او را با چاقو کشتیم و 

جسدش را داخل چاهی در باغ انداختیم.
با اعتراف مسعود تیمی از مأموران آگاهی به باغ 
مورد نظر رفتند و جسد نادر را از داخل چاه ۱۰ 
بازپرس  دستور  به  و جسد  کردند  متری کشف 
کشیک قتل به پزشکی قانونی منتقل شد و در 

ادامه هم فرید و سمانه دستگیر شدند.
قصد  من  شد:  مدعی  دستگیری  پس از  فرید 
دخالت در موضوع قتل را نداشتم اما پسردایی ام 
که  بود  گفته  من  به  قبل  روز  چند  مسعود 
هم  من  و  آمده  پیش  برایم  ناموسی  موضوعی 
شب  شدم.  قضیه  این  وارد  او  به  کمک  برای 
شکم  به  ضربه ای  چاقو  نوک  با  تنها  من  حادثه 
مقتول زدم اما مسعود با چاقو ضربه ای به گردن 
نادر زد و پس از آنکه او فوت کرد او را با هم به 

داخل چاه انداختیم.
راز جنایت گفت:  افشا شدن  از  سمانه هم پس 
و  نداشتم  همسرم  کشتن  از  اطالعی  هیچ  من 

قتل  به  را  او  دارند  قصد  آنها  که  نمی دانستم 
هم  با  است  قرار  می کردم  فکر  فقط  برسانند 
ارتباط من و مسعود هم در  کتک کاری کنند. 
حد دوستی تلفنی بوده و هیچ ارتباط بیشتری 

باهم نداشتیم.
بازسازی  و  پرونده  متهم   ۳ اظهارات  به دنبال 
صحنه جرم و صدور کیفرخواست، آنها در شعبه 
یکم دادگاه کیفری استان البرز به ریاست قاضی 

قیومی محاکمه شدند.
در ابتدای جلسه دادگاه پس از قرائت کیفرخواست 
متهم ردیف اول مسعود ۲۵ساله متهم است به 
با  زنا  و  نامشروع  ارتباط  و  قتل  در  مشارکت 
به  متهم  فرید  دوم  ردیف  متهم  مقتول،  همسر 
مشارکت در قتل و متهم ردیف سوم سمانه ۳4 
ارتباط  وهمچنین  شوهر  قتل  در  معاونت  ساله 

نامشروع...
در ادامه دختر مقتول در جایگاه ایستاد و برای 
او گفت:  پدرش درخواست قصاص کرد.  قاتالن 
از حق قصاص مادرم می گذرم اما دو متهم دیگر 
باید به خاطر کشتن پدرم اعدام شوند. این دختر 

۱4ساله گفت پدرم با ناجوانمردی این دو متهم 
کشته شده است.

پس از آن متهم ردیف اول در جایگاه قرار گرفت 
و درحالی که اتهام قتل را قبول نداشت، گفت: 
پسرعمه ام نادر را کشته است. وی در مورد اتهام 
زنا هم عنوان کرد: من درحد دست دادن با سمانه 
رابطه داشتم، او از من خواست که شوهرش را از 
از متهم پرسید چند  برداریم.قاضی  سر راهمان 

بار به خانه سمانه رفتی؟ متهم گفت: دو بار.
وقتی موضوع نقشه سمانه را به پسرعمه ام گفتم 
او از من خواست تا ۳ میلیون تومان پرداخت کنم 
تا در ازای آن به من کمک کند.فرید نیز در دفاع 
از خودش گفت: من قاتل نیستم. ضربه چاقوی 
مرگش شد.  باعث  مرحوم  گردن  به  پسردایی ام 
نداشتم.سمانه  نادر  فوت  در  دخالتی  هیچ  من 
اتهام  من  گفت:  سوم  ردیف  متهم  به عنوان  هم 
معاونت در قتل را قبول ندارم و اتهام زنا را نیز 

نمی پذیرم.
پس از پایان جلسه قضات برای صدور حکم وارد 

شور شدند.

خودکشی مرد عصبانی در خانه باجناق

متهمان، قتل را به گردن همدیگر انداختند
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کشف ۵۴۱ کیلوگرم موادمخدر

 در کهنوج
فرمانده انتظامی استان کرمان ازکشف ۵۴۱ کیلوگرم تریاک و دستگیری ۲ 

قاچاقچی در عملیات پلیس شهرستان کهنوج خبر داد.
سردار   ، جوان   خبرنگاران  باشگاه  های  استان  گروه  خبرنگار  گزارش  به 
عبدالرضا ناظری فرمانده انتظامی استان کرمان گفت: ماموران پلیس مبارزه 
با موادمخدر"کهنوج" با انجام کار اطالعاتی مشترک با پلیس هرمزگان از 
قصد سوداگران مرگ جهت انتقال یک محموله سنگین موادمخدر به مرکز 

کشور از طریق محور های مواصالتی شهرستان "کهنوج" مطلع شدند.
او بیان کرد: در این رابطه ماموران پلیس مبارزه با مواد مخدر کهنوج با 
غافلگیرانه خودروی  عملیات  قاچاقچیان طی یک  تحرکات  بر  اشرافیت 
قاچاقچیان را در یک نقطه این شهر شناسایی و متوقف کردند که از این 
خودرو ۱۵۴ کیلو و ۳۶۰ گرم تریاک کشف و ۲ سرنشین آن دستگیر شدند.

سردار ناظری اظهار کرد: در ادامه نیز ماموران از منزل یکی از قاچاقچیان 
در  که  تریاک  کیلوگرم   ۳۸۷ شهر  دیگر  نقطه  یک  در  شده  دستگیر 

قسمت های مختلف این منزل جاساز شده بود کشف کردند.
از همکاری و تالش بی وقفه پلیس  با قدردانی  انتظامی استان  فرمانده 
استان هرمزگان تصریح کرد: قطعا کشف این حجم مواد که برای توزیع در 
دیگر نقاط کشور حمل و دپو شده بودند تاثیر به سزائی در کاهش گرایش 
به مواد خانمانسوز مخدر دارد و چه بهتر که عموم مردم نسبت به فعالیت 
توزیع  تا اساسا زمینه ورود و  باشند  قاچاقچیان ریز و درشت حساس تر 

موادمخدر درسطح محله ها شکل نگیرد.

برخورد قاطعانه پلیس با بر هم 

زنندگان نظم و امنیت انتخابات
فرمانده انتظامی شهرستان بم گفت: پلیس با کسانی که قصد بر هم زدن 
نظم و امنیت انتخابات را داشته باشند، قاطعانه و بدون اغماض برخورد خواهد 
کرد.  سرهنگ"اکبر نجفی"در جلسه ای که به منظور توجیه مسئوالن ستاد 
و  دادستان  با حضور  فرماندار  دفتر  بم در  انتخاباتی شهرستان  کاندید های 
روسای ستاد های انتخاباتی برگزارشد گفت: پلیس بر حسب وظایف محوله با 
برنامه ریزی دقیق و منظم، تامین نظم و امنیت انتخابات را بر عهده دارد که 
در این راستا با کسانی که قصد بر هم زدن نظم و امنیت انتخابات را داشته 

باشند، قاطعانه و بدون اغماض برخورد می کند.
سرهنگ" نجفی" در ادامه بیان کرد: نیروی انتظامی شهرستان بم تالش 
و مشارکت  انتخاباتی  نشاط  و  زمینه شور  آرام،  فضایی  ایجاد  با  تا  کرده 

حداکثری مردم را در انتخابات فراهم کند.
فرمانده انتظامی شهرستان بم، طرفداران نامزد های مجلس شورای اسالمی 
را به صعه صدر، پایبندی به قانون و مقررات و منشور اخالقی دعوت و 
همکاری و تعامل روسای ستاد های انتخاباتی را در این راستا خواستار شد.
او گفت : ان شاءاهلل مردم فهیم بم، همانند گذشته، بیشترین همکاری را 

با ماموران ناجا در راستای تامین نظم و امنیت انتخابات خواهند داشت.
سرهنگ نجفی با اشاره به آمادگی کامل و صد درصدی پلیس برای انجام 
انتخاباتی امن و پرشور افزود: کارکنان نیروی انتظامی، بدون وابستگی به 
طیف و گروه های سیاسی بر مبنای قانون، فرمایشات امام راحل و مقام 

معظم رهبری هیچگونه دخالتی در انتخابات ندارند.

کشف ۳۴۵ کیلوگرم تریاک در راین
فرمانده انتظامی استان کرمان از کشف ۳۴۵ کیلوگرم تریاک در عملیات 
ماموران انتظامی بخش راین شهرستان کرمان با همکاری قرارگاه عملیاتی 

ابوذر خبر داد.
سردار عبدالرضا ناظری گفت: ماموران مبارزه با مواد مخدر بخش راین در 
پی گشت زنی های هدفمند و نامحسوس در سطح حوزه استحفاظی به 
قرارگاه  با همکاری ماموران  و  پژو مشکوک  یک دستگاه خودروی سواری 
عملیاتی ابوذر، طی هماهنگی با مقام قضایی دستور توقف خودرو را صادر 

کردند.
او با اشاره به اینکه راننده خودرو بدون توجه به ایست پلیس متواری شد، 
افزود: ماموران پس از طی مسافتی با اقدامات پلیسی خودرو را متوقف و 
در بازرسی از آن، ۳۴۵ کیلوگرم تریاک را کشف کردند، ولی متهم با استفاده 

از پوشش گیاهی منطقه متواری شد.

تصادف ۲ خودرو در "شهربابک" 

با ۲ کشته و یک مجروح
اثر  بر  نفر  نفر و مجروحیت یک  "شهربابک"از فوت ۲  انتظامی  فرمانده 
در  سمند  خودروی  دستگاه  یک  با  تاکسی  پژو  دستگاه  یک  برخورد 

محور"شهربابک- خاتم " خبر داد.
سرهنگ "محسن صیفوری" گفت: در پی اعالم تصادف بین ۲ خودروی 
سواری در محور "شهربابک-خاتم" ماموران انتظامی به محل حادثه اعزام 
شدند. فرمانده انتظامی "شهربابک" افزود: با حضور ماموران مشخص شد، 
بر اثر برخورد بین یک دستگاه پژو ۴۰۵ تاکسی با یک دستگاه خودروی 
سمند، راننده ۶۰ ساله پژو و سرنشین آن که خانمی مسن بوده در دم 
جان خود را از دست داده اند و راننده خودروی سمند نیز مجروح و روانه 
بیمارستان شده است. سرهنگ صیفوری بیان کرد: در ادامه کارشناسان 
پلیس راه جهت ترسیم کروکی در محل حاضر شدند تا علت اصلی این 

حادثه مرگبار را بررسی کنند.

کشف ۱۶۸ کیلوگرم تریاک 

در عملیات پلیس شهربابک
در  تریاک  گرم   ۳۰۰ و  کیلو   ۱۶۸ کشف  "از  انتظامی"شهربابک  فرمانده 

عملیات پلیس این شهرستان خبر داد.
سرهنگ"محسن صیفوری" گفت:ماموران پلیس مبارزه با موادمخدر این 
شهرستان با انجام کار اطالعاتی با پلیس استان خراسان رضوی از عبور 
یک دستگاه خودروی سمند حامل مواد مخدر از محدوده این شهرستان 
مطلع شدند. او افزود: در این رابطه ماموران با استقرار در یکی از محور های 
اصلی شهرستان شهربابک خودروی مورد نظر را شناسایی و متوقف کردند.
سرهنگ صیفوری بیان کرد: در بازرسی از این خودرو ۴۱ بسته بزرگ و 
همراه  به  راننده  و  کشف  گرم  و ۳۰۰  کیلو  وزن ۱۶۸  به  تریاک  کوچک 

سرنشین این خودرو دستگیر شد.

از  کرمان  استان  جوانان  و  ورزش  مدیرکل 
کشور  قهرمانی  کشتی  مسابقات  برگزاری 
جوانان، جام "سردار سلیمانی" طی ۱۱ تا ۱۷ 

اسفند ماه به میزبانی کرمان خبر داد.
باشگاه  های  استان  گروه  گزارش خبرنگار  به 
پاریزی،  میثم  کرمان،  از  جوان  خبرنگاران 
در  کرمان  استان  جوانان  و  ورزش  مدیرکل 
با استاندار  دیدار مسئوالن فدارسیون کشتی 
پیش  ماه  چند  از  درخواستی  گفت:  کرمان 
مسابقات  برگزاری  بر  مبنی  فدراسیون  به 
بخش  دو  در  جوانان  کشور  قهرمانی  کشتی 
داشتیم که  میزبانی کرمان  به  فرنگی  و  آزاد 

فدراسیون نیز با این میزبانی موافقت کرد.
سردار  شهادت  با  مصادف  امر  این  افزود:  او   
مقرر  و  شد  سلیمانی"  قاسم  "حاج  سپهبد 
سلیمانی"  "سردار  جام  نام  با  رقابت ها  شد 
با جام تختی که یک  تا همتراز  برگزار شود 

و  شود  نهادینه  بتواند  المللیست  بین  جام 
گستردگی داشته باشد.

فرهنگی  بُرد  کار  این  اینکه  اعالم  با  پاریزی 
بسیار باالیی برای استان کرمان دارد، تصریح 
سردار  این  زادگاه  کرمان  دیگر،  از سوی  کرد: 
سرافراز بوده و تالش می کنیم این مسابقات 
در شأن نام "سردار سلیمانی" و استان برگزار 

شوند.
بیان  کرمان  استان  جوانان  و  ورزش  مدیرکل 
و  شده  انجام  مالحظات  کلیه  تاکنون  کرد: 
به  که  است  بار  برای چندمین  فدراسیون  از 
دغدغه  اکنون  هم  و  می آیند  کرمان  استان 
در  که  هاییست  تیم  اسکان  بحث  نگرانی  و 
استان حضور پیدا می کنند تا شأن و منزلت 
کرمان حفظ  استان  و  "سردار سلیمانی"  نام 

شود.
 ۱۷ تا   ۱۱ رقابت ها  اینکه  بیان  با  پاریزی 

کننده  شرکت   ۸۰۰ حضور  با  ماه  اسفند 
فرنگی  و  آزاد  بخش  دو  در  کشور  سراسر  از 
خواست:  کرمان  استاندار  از  می شوند،  برگزار 
مساعدتی داشته باشند تا با هم افزایی بین 
دستگاه ها عالوه براسکان، در بحث اسپانسری 

مسابقات نیز تعاملی ایجاد شود.
لیگ  سازمان  رئیس  نصیرزاده،  عبدالمهدی   
هم  اینکه  اعالم  با  نیز  کشتی  فدراسیون 
اکنون از استان کرمان چهار نفر در فدراسیون 
کشتی سمت دارند، گفت: استان کرمان طی 
سال های اخیر روند رو به رشدی را در پیش 
داشته است، لذا انتظارات این رشته ورزشی از 

کرمان باال رفته است.
او با اشاره به اینکه استان کرمان یک استان 
صنعتی است و به واسطه کسب درآمدهایش 
به ویژه گل گهر و ... انتظار می رود، در راستای 
به  فوتبال  بر  عالوه  شان  اجتماعی  رسالت 
ورزش کشتی هم کمک کنند، افزود: بیشتر 
کاپ،  مدال،  قبیل  از  رقابت ها  هزینه های 
به   ... و  اجرایی  برگزاری،  هزینه های مسئوالن 
خود  طریق  از  سلیمانی"  "سردار  واسطه ی 

فدراسیون پرداخت می شود.
و  اشاره  ورزشکاران  اسکان  بحث  به  نصیرزاده 
 ۶ رویداد  این  برای  که  آنجایی  از  کرد:  بیان 
و ۶ ساعت  از شبکه سه  زنده  ساعت پخش 
داریم  دوست  لذا  داریم،  ورزش  شبکه  از 
شرکت های  یا  فرهنگی  میراث  با  هماهنگی 
صنعتی بزرگ صورت گیرد تا هتل هایی را در 
اختیار ورزشکاران قرار دهند، ما هم در مقابل 
برای  خود  ظرفیت های  از  می کنیم  تالش 

تبلیغ این هتل ها استفاده کنیم.
او تصریح کرد: در این رویداد بزرگ که با نام 
برادر  و  پسر  شده،  مزین  سلیمانی"  "سردار 
این سردار سرافراز به همراه وزیر کشور حضور 

پیدا می کنند.
نصیرزاده همه ی شرایط کرمان در برگزاری این 
رقابت ها را خوب ارزیابی کرد و افزود: متأسفانه 
شرایط اسکان در شأن استان کرمان نیست، 
لذا از استاندار درخواست داریم برای حل این 

مشکل، اقدامات الزم را به انجام برسانند.
 در این نشست، محمدجواد فدایی، استاندار 
صنعتی  واحد های  اینکه  اعالم  با  هم  کرمان 
استان واقعا دارند برای ورزش کار می کنند، از 
افتتاح استادیوم های ورزشی شهربابک، کرمان 
و رفسنجان به همت شرکت صنایع مس ایران 
در آینده ای نزدیک خبر داد و گفت: این طرح 
ها، بزرگترین افتتاح ورزشی تاریخ کشور است.

ها، مس  پروژه  این  احداث  بر  افزود: عالوه  او 
دارد در راستای مسئولیت اجتماعیش ساالنه 
کرمان  استان  ورزش  در  تومان  میلیارد   ۱۰۰
قدردانی  جای  خود  این  که  می کند  هزینه 

دارد.
در  ورزشکاران  اسکان  بحث  برای حل  فدایی 

این رویداد بزرگ قول مساعد داد.
 در این نشست مقرر شد: طی ابالغی از سوی 
اسالمی  جمهوری  کشتی  فدراسیون  رئیس 
سیاسی،  معاون  بصیری،  محمدصادق  ایران، 
به  کرمان  استانداری  اجتماعی  و  امنیتی 
مسابقات  این  برگزاری  ستاد  رئیس  عنوان 

منصوب شود.

کرمان میزبان مسابقات کشتی قهرمانی کشور جوانان  می شود

تیم منتخب کونگ فو بانوان استان کرمان ضمن 
رقابت های کشوری،  از  رنگارنگ  کسب ۲۵ مدال 
عنوان قهرمانی رده سنی نوجوانان و نایب قهرمانی 

رده نونهاالن را نیز از آن خود کرد.
هنرهای  و  فو  کونگ  هیات  رئیس  همتی،  علی 
رزمی استان کرمان در گفت و گو با خبرنگار گروه 
کرمان،  از  جوان  خبرنگاران  باشگاه  های  استان 
بانوان  کشور  قهرمانی  فو  کونگ  مسابقات  گفت: 
و  جوانان  نوجوانان،  نونهاالن،  سنی  رده ی   ۴ در 
از سراسر  با حضور شرکت کنندگانی  بزرگساالن 
کشور به مدت سه روز به میزبانی استان تهران، 

شهرستان شهریار برگزارشد.

او افزود: در پایان این رقابت ها، تیم استان کرمان 
به مربیگری سمیه زند اقطایی و سرپرستی غزل 
دستیار موفق شد از این مسابقات ۹ مدال طال، ۶ 

نقره و۱۰برنز تصاحب کند.
مجموع  در  کرمان  همچنین  کرد:  تصریح  همتی 
تیمی توانست عنوان قهرمانی رده سنی نوجوانان 
و نایب قهرمانی رده سنی نونهاالن را از آن خود 

کند.
او بیان کرد: نتایج بخش انفرادی به شرح زیر است:

مقام اول
فاطیما گنبدکناری

مرضیه بهمن پور

نگار دستیار
مریم پورخسروانی

نازنین زهرا علیزاده
نازنین نژادعلیرضا نسب

آوا آزاده دل
محدثه قاسمی

ملیکا روح االمینی
مقام دوم

فاطمه پورخسروانی
نازنین دستیار

مهسا اسدی
مهدیه جهانشایی

ام البنین ایزدآبادی
ستایش طهماسبی

مقام سوم
مبینا خضری

هانیه پورخسروانی
انیس خورتن

نگین ایزدآبادی
هدیه درویش اوالدی

مهدیه بهمن پور
آرزو پرواز

ریحانه گنبدکناری
یگانه کهوری

کونگ فوکاران کرمانی قهرمان و نایب قهرمان رقابت های کشوری شدند

خبر

دانشگاه علوم پزشکی کرمان   دستگاه مناقصه گزار

دریافت اسناد: 
الف سامانه تدارکات 
الکترونیکی دولت 

www.setadiran.ir
ب( پایگاه ملی 

مناقصات 
http://iets.mporg.ir
)صرفا جهت مشاهده(

 موضوع مناقصات امور خدمات عمومی، تاسیسات، نگهبانی و طبخ و توزیع غذای بیمارستان سینا زرند
برآورد یکساله  و تضامین شرکت 

در مناقصه )ریال(

از تاریخ درج فراخوان لغایت ساعت ۱۴/۳۰ روز پنجشنبه مورخ ۹۸/۱۲/۸ دریافت اسناد:

تا ساعت ۱۴/۳۰ روز چهارشنبه مورخ ۹۸/۱۲/۲۱ آخرین مهلت بارگزاری اسناد و 
پیشنهادها در سامانه ستاد ایران 

از ساعت۱۱روز شنبه مورخ ۹۸/۱۲/۲۴ بازگشایی پیشنهادها 

ضمنا جلسه توجیهی در ساعت 10 روز چهارشنبه مورخ 98/12/14 در محل بیمارستان سینا زرند برگزار خواهد شد

محل تسلیم فقط پاکت الف )تضمین شرکت در مناقصات(: کرمان - ابتدای جاده هفت باغ علوی، معاونت غذا و دارو، اداره حراست 

روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی کرمان )هزینه درج آگهی بر عهده برنده مناقصه می باشد( 777221

آگهی مناقصات عمومی یک مرحله ای )نوبت اول(
 مناقصات واگذاری امور خدمات عمومی، تاسیسات، نگهبانی و طبخ و توزیع غذای بیمارستان سینا زرند

شماره مناقصه  مبلغ تضمین شرکت 
در مناقصه 

برآورد یکساله )ریال(  شرح

۱۱۳/۲۴/۱۲/۹۸ ۹۲۸.۶۸۵.۰۰۳ ۱۸.۵۷۳.۷۰۰.۰۵۶  خدمات عمومی

۱۱۴/۲۴/۱۲/۹۸ ۳۰۸.۲۰۴.۴۴۶ ۶.۱۶۴.۰۸۸.۹۱۹  نگهبانی

۱۱۵/۲۴/۱۲/۹۸ ۲۳۵.۰۰۴.۸۹۰ ۴.۷۰۰.۰۹۷.۷۹۲  تاسیسات

۱۱۶/۲۴/۱۲/۹۸ ۷۰۴.۴۶۵.۳۰۰ ۱۴.۱۲۹.۳۰۵.۱۰۰  طبخ و توزیع غذا
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گزارش و عکس: 
سعید احمدی

گزارش »کرمان امروز« از مراسم تکریم و الگوسازی از مقام مرحوم محمد ارجمند کرمانی؛

تقدیر از 100 سال خدمت 

به همت بنیاد نخبگان و دانشگاه علوم پزشکی استان 
مرحوم  مقام  از  الگوسازی  و  تکریم  مراسم  کرمان، 
جاری  هفته  دوشنبه  عصر  کرمانی  ارجمند  محمد 
کرمان  استان  نوآوری  مرکز  تاالر  در  ماه  بهمن   28
مسئوالن  حضور  با  که  مراسم  این  در  شد.  برگزار 
دانشگاه علوم پزشکی، بنیاد نخبگان استان و کشور، 
مدیر کل اوقاف، معاون استاندار کرمان، رئیس مرکز 
به  و  دانشجویان  دانشگاهی،  اساتید  شناسی،  کرمان 
ویژه خانواده ارجمند کرمانی حضور داشتند قریب به 
10 سخنران پیرامون بزرگی و خدمات محمد ارجمند 
کردند.  سخنرانی  ایشان  بزرگ  خانواده  و  کرمانی 
رونمایی  و  کرمانی  ارجمند  منوچهر  دکتر  از  تجلیل 
از کتاب پژوهشی سلطان قالی که با موضوع زندگی 
نامه زنده یاد محمد ارجمند کرمانی و به همت دکتر 
علیرضا هاشمی نژاد تهیه شده است از دیگر اتفاقات 
مبارک در این مراسم بود. الزم به ذکر است که محمد 
و منوچهر ارجمند، پدر و پسری هستند که در تاریخ 
کرمان بیش از 100 سال خدمت به مردم کرمان را به 
ثبت رسانده اند و در مراسم روز دوشنبه از هردو این 

عزیزان قدردانی شد.
نخبه ماندگار

این  سخنران  اولین  عنوان  به  نخبگان  بنیاد  رئیس 
مراسم گفت: ما در بنیاد نخبگان به کسی نخبه می 
حالی  در  این  و  باشد  داشته  تاثیرگذاری  که  گوییم 
را  ارجمند  محمد  یاد  زنده  زندگی  وقتی  که  است 
بررسی می کنیم متوجه می شویم که ایشان از چند 
مهندس  اند.  داشته  انگیز  شگفت  تاثیرگذاری  جهت 
و  بافی  قالی  زمینه  در  هنرشان  از  گفت:  سعیدی 
معرفی قالی کرمان به دنیا و اینکه ایشان موفق شدند 
دیگر  موضوع  بشناسانند.  دنیا  تمام  به  را  هنرشان 
کارآفرینی ایشان است و با توجه به جمعیت آن زمان 
کرمان موفق شدند که برای 5 هزار نفر از مردم این 
کنند. سوم  کارآفرینی  ها  روستایی  ویژه  به  و  استان 
اینکه ایشان یک بازرگان بسیار بزرگ بودند و اینکه 
یک نفر صد سال قبل توانسته باشد با آن امکانات با 
بزرگی است. بحث  باشد بسیار کار  ارتباط  جهان در 
فرزند پروری و اینکه فرزندان ایشان راه و رسم و منش 
ایشان را به صورت خانوادگی و نسل به نسل منتقل 
از دیگر بزرگی های ارجمند کرمانی است.  اند  کرده 
ایشان در سال 1332 بیمارستان ارجمند را در کرمان 
تحصیل  برای  را  بزرگشان  فرزند  و  کردند  تاسیس 
خارج  به  کرمان  مردم  به  پزشکی  خدمت  و  پزشکی 
از کشور فرستادند و این آینده نگری را ما امروز در 
برگزاری  از  شاهد هستیم. هدف  ارجمند  بیمارستان 
این مراسم عالوه بر بحث تکریم موضوع مهمتر الگو 

سازی برای جوانان ایران و به ویژه کرمان است. 
الگوی پزشکی

دکتر رشیدی مدیر کل دانشگاه علوم پزشکی استان 
کرمان نیز گفت: خدمات ارزنده مرحوم محمد ارجمند 
امروزه قشر پزشکی در وجود فرزند خلف  کرمانی را 
کرمانی شاهد هستند.  ارجمند  منوچهر  دکتر  ایشان 
بیمارستان  که  است  این  نیز  موضوع  این  حاصل 
کرمان  بیمارستان  ترین  قدیمی  عنوان  به  ارجمند 
درخشان  بسیار  عملکردی  و  خوشنامی  با  هم  هنوز 
در حال خدمت به مردم کرمان است.وی گفت: ما اگر 
می خواهیم تغییر رفتاری در جامعه ایجاد کنیم راهی 
با درس و  نداریم.  الگوهای جامعه  جز معرفی کردن 
تئوری به تنهایی به ویژه از نظر اخالق پزشکی تغییر 
این  برای  و  بود  نخواهیم  جامعه شاهد  در  را  خاصی 
تغییر بهترین راه معرفی الگوهای عملی همچون رفتار 
دانشجویان  برای  کرمانی  ارجمند  خانواده  منش  و 

پزشکی و پزشکان جامعه است. 
عشق به وطن

مدیر کل دفتر الگو سازی و تکریم بنیاد ملی نخبگان 
کمبود  کشور  در  ما  گفت:  مراسم  این  در  نیز  کشور 
الگوهای بزرگ در کشور نداریم اما یکی از مشکالت ما 
گم بودن و ناشناخته بودن اینگونه بزرگان است. دکتر 

شاهرضایی گفت: ما در بنیاد نخبگان هر ساله تعدادی 
گرامیداشت برای بزرگان این کشور می گیریم و وقتی 
که بنده به هر یک از این مراسم ها می روم معموال دو 
یا سه ویژگی بسیار مهم آن شخصیت ها را یادداشت 
می کنم. این در حالی است که برای شخصیت زنده یاد 
محمد ارجمند کرمانی  قریب به 70 ویژگی ممتاز را 
نوشته ام و بدون هرگونه تعارف ارجمند کرمانی یکی 
از پدیده های نخبگی در کشور است. شاهرضایی گفت: 
یکی از ویژگی های مهم ارجمند کرمانی که برای نسل 
جوان ما باید الگو باشد وطن دوستی است. یک نخبه 
روستایی اگر عاشق روستای خودش نباشد بسیار بعید 
باشد.  خودش  کشور  و  استان  عاشق  بتواند  که  است 
ارجمند کرمانی تمام تالشش را برای ارتقای روستائیان 

کرمانی و مردم کرمان به کار گرفته است. 
راز ماندگاری

رئیس مرکز کرمان شناسی نیز در این گرامیداشت 
داشت  سعی  کرمانی  ارجمند  محمد  مرحوم  گفت: 
به جامعه  را  بود  در وجودش  ارجمندی که  تمام  که 
ایشان  گفت:  زاده  گالب  علی  محمد  کند.   منتقل 
سواد  داشتن  اما  نداشتند  خواندن  سواد  که  هرچند 
از همین رو فرزندان  با تمام وجود درک کردند و  را 
که خودش  درآوردن  پول  و  تجارت  جای  به  را  خود 
فراگیری  به  بود  زمان  آن  تاجران  بزرگترین  از  یکی 
دانش ترغیب کرد. این در حالی است که ما شخصیت 
های بزرگی همچون فواد کرمانی را داشته ایم که از 
ترس پدرش مخفیانه باسواد شد و متاسفانه امروز هم 
بسیار هستند پدرانی که بین پول و سواد فرزندشان 
را به پولدار شدن ترغیب می کنند. نکته دیگر اینکه 
را  پولدار شد مردم محروم جامعه  ارجمند زمانی که 
دردهای  که  کرد  تالش  وجود  تمام  با  و  نبرد  یاد  از 
می  فراموش  دردها  که  چرا  کند.  کم  را  جامعه  این 
شوند اما هم دردها هرگز. اگر ارجمند ها فراموش نمی 
شوند و در دل مردم جای دارند به همین دلیل است. 
ورود  پروانه  قبر،  سنگ  روی  بر  نوشتن  آشیان  خلد 
به باغ بهشت نیست. خلد آشیان کسی است که یک 
آشیان برای بیماران دردمند بسازد و کارهای نیکی که 

ارجمندها انجام دادند. 
سلطان قالی

دکتر علیرضا هاشمی نژاد پژوهشگر و نویسنده  کتاب 

زندگی نامه زنده یاد محمد ارجمند کرمانی با عنوان 
سلطان قالی  که در این مراسم شاهد رونمایی از آن 
بودیم گفت: یکی از مشکالت بسیار بزرگ ما پیرامون 
های  حتی شخصیت  و  کرمان  بزرگ  های  شخصیت 
معاصر کمبود شدید منابع  علمی است. بنده زمانی که 
تحقیق پیرامون زندگی محمد ارجمند را آغاز کردم در 
مجموع 2 صفحه متن درباره این شخصیت در کرمان 
پیدا کردم که مطالب این دو صفحه نیز چندان علمی 
و قابل استناد نبودند. ما از نظر منابع، اسناد و آرشیو 
در استان کرمان وضعیت بسیار ضعیفی را داریم که 
مسئوالن ما در استان باید به صورت جدی تر به فکر 
حل این معضل باشند. شما این معضل را زمانی متوجه 
می شوید که بخواهید به صورت جدی یک پژوهش 
معاصر  حتی  و  مهم  های  شخصیت  پیرامون  علمی 
تاکنون  از کارهایی که  باشید. بسیاری  کرمان داشته 
هیچ  ما  نیستند.  علمی  متاسفانه  است  شده  انجام 
اطالع درستی از وضعیت اجتماعی مردم کرمان حتی 
فعالیت  نداریم.  تا چهل شمسی  در دهه های بیست 
های محمد ارجمند کرمانی که از نظر تاریخی از اواخر 
قاجار آغاز شده است و تا پهلوی دوم نیز ادامه داشته 
است بسیار تاثیرگذار بوده اند. شخصیت ایشان ابعاد 
مختلفی داشته است. در حوزه تولید فرش، هنر فرش 
می  ما  از  بسیاری  را  آن  شهرت  که  فرش  تجارت  و 
برای وقایعی که  دانیم. در حوزه اجتماعی و سیاسی 
برای مردم پیش می آمده است ایشان تاثیرگذار بوده 
دست  در  عموما  استان  این  تجارت  قاجار  اواخر  اند. 
تاجران سایر مناطق دیگر همچون تاجران تبریزی و 
هندوها بوده است. ارجمند زمانی که وارد عرصه تولید 
و تجارت می شود باعث خودباوری کرمانی ها در عرصه 
اقتصاد می شود. یکی از نیازهایی که کارشناسان فرش 
به تجربه  به آن توجه کنند رجوع  باید  ما در کرمان 
ها و نحوه خالقیت های ارجمند کرمانی در هنر فرش 
فرش  بافندگان  معموال  اجتماعی  نظر  از  البته  است. 
آن  از  بسیاری  و  بودند  جامعه  اقشار  فقیرترین  جزو 
فرزندان  و  کودکان  ناچیز  بسیار  مبلغی  ازای  در  ها 
خود را به اجاره تولید کنندگان و تاجران می دادند. 
فرش  های  کارگاه  در  استثمار  بارز  نمونه  متاسفانه 
محمد  است  این  واقعیت  اما  است.  افتاده  می  اتفاق 
شود  می  عرصه  این  وارد  که  زمانی  کرمانی  ارجمند 

تامین اجتماعی کارگران را انجام می داده است و از 
نظر پزشکی، تامین ارزاق و مناسب بودن محل کارگاه 

بیشترین تالش را داشته است. 
قالی  پایان گفت: در کتاب سلطان  نژاد در  هاشمی 

حدودا 200 صفحه اسناد و مدارک معتبر پیرامون به 
ویژه فرش های ارجمند کرمانی تهیه شده است که 
امید است مقدمه ای باشد برای پژوهش های جدی 

تر در آینده.
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