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استخدام نیرو خانم و آقا  جهت کار در رستوران
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آگهی استخدام 

رییس دانشگاه علوم پزشکی کرمان :

کودکان 

به ندرت دچار 

کرونا می شوند

بهبود وضعیت شبکه

 نمایش خانگی با موج 

سریال های جدید 

جزئیات درمان دارویی کرونا

همه چیز درباره ی نشانه ها و درمان اختالل 
سوشال فوبیا یا هراس اجتماعی

آیا عنوان و جلد کتاب 
بر میزان فروش آن تاثیر دارد؟

WWW.KERMANEMROOZ.COM

کــرونا  و دوراهـی تــرس و پیشگیــری

هشت صفحه
هزار تومان روزانهم 

 به منظور جلوگیری از انتشار ویروس کرونا؛ 

مدارس استان کرمان

 از امروز تا آخر هفته 

تعطیل شدند

روایت »کرمان امروز« از جوسازی سیاه در فضای مجازی درباره ویروس کرونا
 و ترس افکنی در جامعه برای جذب مخاطب و فالوور که خودش می تواند دلیل مرگ باشد؛

دوشنبه 5 اسفند ماه 1398

29 جمادی الثانی 1441/ 24 فوریه 2020

سال بیست و چهارم شماره 3162

متاسفانه بعضی از صفحات مجازی در نرم افزارهای اجتماعی، 
گرفته اند  اپیدمی یک بیماری را با فیلم های علمی تخیلی اشتباه 
که این  کنند  کلیپی را منتشر می  و برای جذب مخاطب هر متن و 
امر موجب هراس و رفتارهای منفی هیجانی در جامعه شده و 
که این  خودش باعث تولید مافیا و محتکر می شود. باید بدانیم 
بیماری تنها با اتحاد مردمی در زمینه رعایتهای بهداشتی ریشه کن 
کرد و  می شود و نمی توان در این زمینه روی دولت حساب باز 
تنها مردم می توانند با کسب اطالعات از مراجع معتبر و بی توجهی 
به مطالب فالوور جذب کن با حفظ خونسردی از این بحران گذر 

کنند و.....

متن کامل درصفحه هشتم
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التحصیالن  غ  از بین فار کرمان در نظر دارد  شرکت صنایع مس شهید باهنر 
آقا/ خانم لیسانس رشته های مهندسی صنایع و مدیریت منابع انسانی و 
مدیریت صنعتی جهت مشاغل اداری به صورت قرارداد شرکت پیمانکاری 
تامین نیرو  جذب نماید. متقاضیان می توانند جهت کسب اطالعات بیشتر 

کثر تا تاریخ 98/12/13 به سایت www.csp.ir مراجعه نمایند. حدا
روابط عمومی شرکت صنایع مس شهید باهنر 

آگهی دعوت به همکاری

www.teetr.ir

میدونى محبوبترین نشریه کرمانى کدومه؟!
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اخبار استان

کرمان حفظ آرامش و جلوگیری از ایجاد نگرانی در جامعه را  استاندار 
گفت: حفظ آرامش و جلوگیری از شایعات فقط  کید قرار داد و  مورد تا
گاهی های جامعه ممکن می شود. با اطالع رسانی صحیح و افزایش آ

مدیریت  استانی  ستاد  جلسه  فدائی  محمدجواد  ایرنا،  گزارش  به 
پیشگیری از آلودگی به ویروس کرونا خطاب به روسای دستگاه های 
اجرایی استان، افزود: ارگان ها و دستگاه ها بحث آموزش به پرسنل 
کرمان  که توسط دانشگاه علوم پزشکی  خود را بر اساس محتواهایی 

تهیه شده است مورد توجه قرار دهند.
ها  رسانه  و  سیما  و  صدا  ظرفیت  از  استفاده  خواستار  همچنین  وی 
برای آموزش و اطالع رسانی به مردم شد و ظرفیت شهرداری ها را در 

کید قرار داد. آموزشها مورد تا
کرمان اظهارکرد: ستادهای شهرستانی مدیریت پیشگیری  استاندار 
محوریت  با  استانی  ستاد  با  متناظر  کرونا  ویروس  به  آلودگی  از 
در  درمان  و  بهداشت  های  شبکه  روسای  دبیری  و  ها  فرمانداری 
ها  شهرستان  سطح  در  را  مربوطه  مصوبات  و  تشکیل  ها  شهرستان 

کنند. اجرایی می 
این  در  نیز  کرمان  استانداری  اجتماعی  و  امنیتی  سیاسی،  معاون    
نشست با اشاره به بخشنامه وزارت کشور در خصوص کرونا ویروس، 
وظایف و انتظارات از ارگان ها و دستگاه های مربوطه را در مقابله با 

کید قرار داد. این بیماری مورد تا

گفت:  کرمان  پزشکی  علوم  دانشگاه  رییس 
ویروس  چین  کشور  تجارب  اساس  بر  خوشبختانه 
کودکان را دچار بیماری جدی  کرونا بسیار به ندرت 
بیماران  گزارش  در  و  کند  می  بستری  نیازمند  و 
افراد  نیز دامنه سنی  بستری شده در ووهان چین 

بستری بین ۲۲ تا ۹۲ سال بوده است.

ستاد  جلسه  در  رشیدی نژاد«  »حمیدرضا  دکتر 
ویروس  به  آلودگی  از  پیشگیری  مدیریت  استانی 
کرونا ویروس در  گسترش  کرونا، ضمن تشریح روند 
جهان و ایران، مهمترین عامل موثر در پیشگیری و 
جلوگیری از ابتال به این بیماری را رعایت بهداشت 
شست  جمله  از  اقداماتی  گفت:  و  دانست  فردی 
دست  از  پرهیز  صابون،  و  آب  با  ها  دست  شوی 
و  بینی  جلوی  پوشاندن  و  کردن  روبوسی  و  دادن 
گودی آرنج در انتقال  دهان هنگام عطسه و سرفه با 

کند.  بیماری جلوگیری می 
برای  آمادگی  را  این ستاد  وی هدف اصلی تشکیل 
کاهش  کرونا ویروس جدید و  مقابله با وقوع اپیدمی 
موارد ابتال، عوارض و مرگ و میر ناشی از این بیماری 
از  ویروس  کرونا  بیماری  داد:  ادامه  و  کرد  عنوان 
کشور ها نیز آلوده شده اند یا  چین شروع شد و دیگر 
که آمادگی  احتماال خواهند شد اما مهم این است 
ریزی  برنامه  و  باشیم  را داشته  و پیشگیری  مقابله 

کنیم. مناسب 
کرونا ویروس  کید بر اینکه بیماری  رشیدی نژاد با تا
گذشته بیماری های سارس  نسبت به دو اپیدمی 
گفت:  دارد  کمتری  میر  و  مرگ  درصد  مرس،  و 

شوند  می  مبتال  کرونا  به  که  بیمارانی  درصد   ۸۰
است  ممکن  درصد   ۲۰ است،  خفیف  بیماریشان 
داشته  پزشکی  ویژه  توجه  به  نیاز  و  باشد  شدید 
عوارض  دچار  که  است  شدیدتر  درصد   ۵ باشند 
جدی می شوند و زیر دو درصد ممکن است مرگ 

خ دهد. و میری ر
داد:  ادامه  کرمان  پزشکی  علوم  دانشگاه  رییس 
این  چین  کشور  تجارب  اساس  بر  خوشبختانه 
بیماری  دچار  را  کودکان  ندرت  به  بسیار  ویروس 
گزارش  در  و  کند  می  بستری  نیازمند  و  جدی 
دامنه  نیز  چین  ووهان  در  شده  بستری  بیماران 

سنی افراد بستری بین ۲۲ تا ۹۲ سال بوده است.
گاهی  آ افزایش  و  شهروندان  آموزش  نژاد  رشیدی 
بیماری  این  انتقال  راه های  به  نسبت  را  جامعه 
و  دانست  شایعات  با  مبارزه  مهم  های  راه  از  یکی 
کرمان  علوم  دانشگاه  فنی  تخصصی  کمیته  گفت: 
آموزشی  و  بهداشتی  های  توصیه  و  تشکیل  مرتب 

متعددی در این زمینه تهیه شده است.
و  جامعه  در  شده  ایجاد  روانی  جو  به  اشاره  با  وی 
گفت: الزم است  نگرانی مردم راجع به این بیماری، 
کرد و برای جلوگیری از انتشار این  جو روانی را آرام 

بیماری از تجمعات و همایش ها و مسافرت های 
غیر ضروری باید تا حد ممکن پرهیز شود.

بیمارستانی،  مراقبت  نظام  تقویت  رشیدی نژاد 
بهداشتی  و  عمومی  بخش  در  فردی  حفاظت های 
حفاظتی  اقالم  و  لوازم  تدارک  و  پشتیبانی  درمانی، 
این  با  مقابله  برای  شده  انجام  اقدامات  دیگر  از  را 
کرد: مردم اخبار و اطالعات  کید  بیماری دانست و تا
و  کنند  دریافت  رسمی  و  موثق  مراجع  از  را   علمی 
به راحتی به هر مطلب منتشر شده در شبکه های 

مجازی اعتماد نکنند.
پور  افضلی  بیمارستان  عفونی  بخش  داد:  ادامه  وی 
به  نیاز  که  ارجاعی  بیماران  محل  عنوان  به  کرمان 
گرفته شده است. مراقبت ویژه داشته باشند در نظر 

این توصیه  با  کرمان  رییس دانشگاه علوم پزشکی 
که مردم بهتر است شست و شوی دست به مدت 
کسازی  گرفتن از بیماران مبتال و پا ۲۰ ثانیه، فاصله 
کننده و الکل را مورد  اشیاء آلوده با مواد ضد عفونی 
گفت:  از ماسک  قرار دهند در مورد استفاده  توجه 
که  کسانی  استفاده از ماسک فقط برای فرد بیمار و 
برای  استفاده  و  هست  می باشند  تماس  در  وی  با 

مردم عادی اثر ندارد و صرفا هدر دادن پول است.

استاندار کرمان :

ارگان ها بحث آموزش به پرسنل خود را مورد توجه قرار دهند

رییس دانشگاه علوم پزشکی کرمان :

کودکان به ندرت دچار کرونا می شوند

خبر
مدارس استان کرمان

 از امروز تا آخر هفته تعطیل شدند
کرد  اعالم  ای  اطالعیه  در  کرمان  استان  پرورش  و  آموزش  عمومی  روابط 

مدارس استان از  امروز تا آخر هفته تعطیل می باشند.
گرفته و  کرد: با بررسی های صورت  »امید سالجقه« با اعالم این خبر اظهار 
از  به دلیل پیشگیری  کرونا،  از ویروس  به تصمیم ستاد پیشگیری  با توجه 
کرمان در تمامی دوره های تحصیلی از  شیوع این ویروس، مدارس استان 

امروز دوشنبه ۵ اسفندماه ۹۸ تا پایان هفته تعطیل می باشند.

کالس های درس دانشگاه آزاد اسالمی 
واحد کرمان تعطیل شدند

 
جاری  هفته  پایان  تا  کرمان  واحد  اسالمی  آزاد  دانشگاه  درس  های  کالس 

تعطیل شدند.
در  کرمان  واحد  اسالمی  آزاد  دانشگاه  رییس  توکلی«  منظری  »علیرضا  دکتر 
کرمان  واحد  اسالمی  آزاد  دانشگاه  تعطیلی  خبر  اعالم  با  ایسنا  با  گو  و  گفت 
استانداری  تصمیم  از  بعد  و  هستیم  کرمان  استان  کمیت  حا تابع  ما  گفت: 
کرمان  کرمان و علوم پزشکی  کرمان و با توجه به اینکه دانشگاه شهید باهنر 
کردند، با تایید استانداری تا پایان  کالس های درس خود را  اعالم تعطیلی 
کرمان تعطیل خواهند  کالس های درس دانشگاه آزاد اسالمی واحد  هفته 

بود.

کالس های دانشگاه علوم پزشکی کرمان
 تا آخر هفته تعطیل است

هفته  آخر  تا  کرمان  پزشکی  علوم  دانشگاه  دانشجویان  کالس های  تمامی 
جاری تعطیل است.

گزارش خبرگزاری مهر، بنا به اعالم معاون آموزشی دانشگاه علوم پزشکی  به 
در  کرمان  پزشکی  علوم  دانشگاه  دانشجویان  کالس های  تمامی  کرمان 
تمامی مقاطع به جز اینترن ها و دستیاران تخصصی و فوق تخصصی تا آخر 

هفته جاری تعطیل است.

نمایشگاه توانمندیهای بومی سازی شده 
شرکت صنایع مس شهید باهنر افتتاح شد 

کارآفرینی و با حضور جمعی از مقامات عالی  همزمان با روز اقتصاد مقاومتی و 
گذاری  گذاری تامین اجتماعی و مدیرعامل هلدینگ سرمایه  شرکت سرمایه 
بومی  توانمندیهای  نمایشگاه  کرمان،  بازرگانی  اتاق  رئیس  و  صدرتامین 

سازی شده مس شهید باهنر افتتاح شد.
ابراز   در این مراسم محمود ملکوتی خواه، عضو هیات مدیره شستا ضمن 
خرسندی از افتتاح این نمایشگاه درمس باهنر بعنوان یکی از شرکتهای زیر 
مجموعه شستا بیان داشت: تیم جدید مدیریت مس باهنر آینده ای روشن 
و رو به رشد را پیش رو خواهد داشت و مسیر توسعه ای قابل توجهی را به 

ثبت می رساند. 
عضو هیات مدیره شستا افتتاح نمایشگاه توانمندی های بومی سازی شده 
که برای نخستین بار در شرکتهای زیر مجموعه در دستور  مس شهید باهنر 

گرفته است را دلیلی بر حرکت رو به تعالی این شرکت برشمرد. کار قرار 
در  نیز  تامین  صدر  گذاری  سرمایه  شرکت  مدیرعامل  سلیمانی،  غالمرضا 
کارکنان مس  مراسم افتتاح این نمایشگاه ضمن تشکر از مدیریت و تمامی 
شرکتهای  امیدواریم  داشت  اعالم  مهمی  رویداد  چنین  انجام  برای  باهنر 
گونه اقدامات بتوانند در شرایط خاص  کنار انجام این  شتاب دهنده نیز در 

کنند. کشور بخش مهمی از مشکالت مجموعه های صنعتی را برطرف 
نمایشگاه،  این  افتتاح  آیین  در  نیز  کرمان  بازرگانی  اتاق  رئیس  زاده  طبیب 
کشور برشمرد و اعالم داشت  مس باهنر را یکی از افتخارات صنایع استان و 
کمک  کارافرینی استان نیز  گونه اقدامات می تواند به نوعی به اشتغال و  این 

کرده و برای صنایع و معادن استان موجب رونق تولید شود.
مجید ضیائی مدیرعامل مس باهنر نیز ضمن تشکر از همکاران برای اجرایی 
ح بومی سازی قطعات اعالم داشت این اقدام در راستای فرامین  شدن طر
از  حمایت  و  مقاومتی  اقتصاد  خصوص  در  رهبری  معظم  مقام  ارزشمند 

ساخت داخل آغاز شده و ادامه خواهد یافت . 
کرد توانمندی های بومی سازی شده این شرکت در  ضیائی ابراز امیدواری 
القای خودباوری و غرور ملی همه جوانان این مرزو بوم و ثبت اقدامات موثر 

کارکنان مس شهید باهنر نقشی ارزنده داشته باشد.

آغاز ششمین فصل پژوهش های 
باستان شناسی جنوب کرمان

گفت:  کرمان  استان  دستی  صنایع  و  گردشگری  فرهنگی،  میراث  مدیرکل 
اول  هفته  از  کرمان  جنوب  باستانشناسی  پژوهش های  فصل  ششمین 

اسفند آغاز و تا پایان فروردین سال آینده ادامه دارد.
  ، کرمان  از  جوان  خبرنگاران  باشگاه  های  استان  گروه  خبرنگار  گزارش  به 
گردشگری و صنایع دستی استان  کل میراث فرهنگی،  فریدون فعالی، مدیر 
استان  جنوب  باستانشناسی  پژوهش های  فصل  ششمین  گفت:  کرمان 
ادامه  آینده  پایان فروردین سال  تا  و  آغاز  از هفته اول اسفند امسال  کرمان 

دارد.
او با بیان اینکه این فصل پژوهش با مشارکت پژوهشگاه میراث فرهنگی و 
گردشگری و دانشگاه توبینگن آلمان به انجام می رسد، افزود: این هیات به 
سرپرستی مشترک نادر علیدادی سلیمانی و پیتر فلزنر از دانشگاه توبینگن 
پژوهش های  تکمیل  و  سازی  مستند  به  شده  یاد  هیات  و  انجام  آلمان 

باستانشناسی خود می پردازند.
و  شناسایی  هدف  با  باستانشناسی  بررسی های  از  فصل  این  گفت:  فعالی 
غ حوزه جنوب و چگونگی ارتباط آن با سواحل  اثر مفر با تکیه بر مطالعات 
خلیج فارس و دریای عمان و ارتباطات فرامنطقه ای در بین النهرین )جنوب 

عراق امروزی( صورت می گیرد.
میدانی  بررسی های  نتیجه  در  و  گذشته  فصل   ۵ طی  کرد:  بیان  او 
کرمان و حوزه هلیل رود  باستانشناسی، اطالعات ارزنده ای از جنوب استان 

به دست آمده است.

حمایت  اینکه  به  اشاره  با  کرمان  استان  دادگستری  کل  رئیس 
بیماری  درمان  و  پیشگیری  امر  با  مرتبط  های  دستگاه  از  قضایی 
با  قضا  حوزه  گفت:   ، داریم  کاری  اولویت  در  را  کرونا  جمله  از  ها 
محتکران و سودجویان اقالم بهداشتی و پیشگیرانه از جمله مواد 

کننده و ماسک برخورد قاطع می کند. ضدعفونی 
گزارش ایرنا، یداهلل موحد در نشست مشترک با رئیس و معاونان  به 
های  ریزی  برنامه  اینکه  بر  کید  تا با  کرمان  پزشکی  علوم  دانشگاه 
کرمان اندیشیده  کشور و استان  کرونا در  الزم برای پیشگیری از بروز 
شده  افزود: متاسفانه برخی سودجویان با احتکار اقالم بهداشتی 
به دنبال  کننده و ماسک،  از جمله مواد ضد عفونی  و پیشگیرانه 
که  هستند  سود  کسب  و  باال  های  قیمت  با  اقالم  این  فروش 
زمینه  این  پرونده های مطروحه در  به  با جدیت  دستگاه قضایی 
کرده و برابر قانون مجازات های بازدارنده در این زمینه را  رسیدگی 

مد نظر خواهد داشت.
کامل فعالیت واحدهای عرضه اقالم بهداشتی  وی با اشاره به رصد 
کرد: مجموعه  و درمانی از سوی ضابطان دستگاه قضایی، عنوان 
نظارت های  زمینه  این  در  نیز  استان  دانشگاه های علوم پزشکی 

الزم را مد نظر قرار داده است.
برای  الزم  تدابیر  اظهارکرد:  کرمان  استان  قضایی  شورای  رئیس 
و  اندیشیده شده  نیز  زندان ها  به  کرونا  از ورود ویروس  پیشگیری 
کننده، آموزش  در تعامل با دانشگاه علوم پزشکی، مواد ضدعفونی 
در  مشخص  سهمیه  یک  براساس  پیشگیرانه  اقالم  و  الزم  های 

زندان ها تامین خواهد شد.
کرد: براساس برنامه ریزی های انجام شده و اعمال  موحد تصریح 
وجود  بیماری  این  درباره  نگرانی  جای  هیچ  دقیق  های  نظارت 

ندارد.

گروه شغلی از ابتدای سال  کرد: 15  کرمان اعالم  مدیرکل امور مالیاتی استان 
به  متصل  پرداخت  )پایانه  فروش  صندوق  سامانه  از  استفاده  به  ملزم   1399
مقررات  مطابق  کتور(  فروش)فا صورتحساب  صدور  و  بانکی(  پرداخت  شبکه 

هستند.
کرمان ، محمد سلمانی  کل امور مالیاتی استان  گزارش روابط عمومی اداره  به 
قانون   )169( ماده   )2( تبصره  اجرایی  نامه  آیین   )3( ماده  مفاد  به  اشاره  با 
مالیات های مستقیم مبنی بر تعیین مشاغل مشمول نصب سامانه صندوق 
فراخوان  دومین  مذکور  نامه  آیین  اساس  بر  امسال  شهریورماه  گفت:  فروش 
گروه  کشور برای فعالین غیر حوزه درمان منتشر شد و 15  سازمان امور مالیاتی 

)شامل 50 شغل( مشمول نصب و استفاده از سامانه فروش شدند.

از سامانه  استفاده  به  ملزم  ابتدای سال 1399  از  این مشمولین  افزود:  وی 
صدور  و  بانکی(  پرداخت  شبکه  به  متصل  پرداخت  )پایانه  فروش  صندوق 

کتور( مطابق مقررات هستند. صورتحساب فروش)فا
کرد: از تمامی صاحبان مشاغل و  کرمان تصریح  مدیرکل امور مالیاتی استان 
حرف مشمول دعوت به عمل می آید که با مراجعه به درگاه عملیات الکترونیکی 
سازمان امور مالیاتی کشور به نشانی الکترونیکی https://tax.gov.ir نسبت به 
ثبت سریال استاندارد پایانه فروشگاهی یا پایانه های پرداخت متصل به شبکه 

کنند. کارتخوان های بانکی( اقدام  پرداخت بانکی خود ) 
این  برای  فروشگاهی  سامانه  از  استفاده  عدم  جرایم  درخصوص  سلمانی 
کرد: به موجب تبصره 2 ماده 169 قانون مالیات های  مشموالن، خاطرنشان 

رئیس کل دادگستری استان هشدار داد:

برخورد قاطع دستگاه قضایی کرمان با محتکران اقالم بهداشتی 

مدیرکل امور مالیاتی استان کرمان :

از ابتدای سال 1399، 15 گروه شغلی ملزم به نصب سامانه صندوق فروش شدند

آگهـی تجدید مناقصـه عمومی یک مرحلـه ای )نوبت دوم(
اداره کل بیمه سالمت استان کرمان در نظر دارد مناقصه انجام امور جاری واحد نقلیه را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت مجددا برگزار نماید. کلیه 
مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکت ها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد( 
به آدرس www. Setadiran.ir انجام خواهد شد و الزم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی، مراحل ثبت نام در سایت مذکور را انجام و 

دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند.  تاریخ انتشار اسناد مناقصه در سامانه 98/12/5 می باشد. 
1 - موضوع مناقصه : انتخاب پیمانکار به منظور انجام امور جاری واحد نقلیه

2 - مبلغ تضمین شرکت در مناقصه: 240/000/000 ریال
3 -نوع تضمین: ضمانتنامه بانکی یا فیش واریزی وجه نقد به شماره حساب 7777213064 نزد بانک رفاه شعبه شفا، به نام اداره کل بیمه سالمت استان کرمان

4 - مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت تا ساعت 14 روز یکشنبه مورخ 98/12/11 
5 - تاریخ جلسه توجیهی جهت شرکت کنندگان ساعت 10 صبح روز شنبه 98/12/17

6 -آخرین مهلت بارگذاری قیمت پیشنهادی واسناد مناقصه در سایت : ساعت 14 روز شنبه 98/12/24
7 - تاریخ جلسه کمیسیون مناقصات و بازگشایی پاکتهای الف و ب و ج و بررسی پیشنهادات ساعت 10صبح روز یکشنبه 98/12/25

8 - نشانی کرمان بلوار جمهوری اسالمی حد فاصل چهار راه شفا و فرهنگیان – شماره تماس 32134356 - 034 اداره امور اداری
اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه: مرکز تماس 27313131 دفتر ثبت نام: 88969737 و 85193768                              781047

کمیسیون معامالت اداره کل بیمه سالمت استان کرمان

مستقیم، عدم اجرای حکم این تبصره موجب تعلق جریمه ای 
به میزان دو درصد )2%( فروش است.

مالیاتی  امور  سازمان  شهریورماه  فراخوان  طبق  است،  گفتنی 
کشور صاحبان محترم حرف و مشاغل زیر مشمول نصب، راه 
نیز  تر  پیش  که  فروش  صندوق  سامانه  از  استفاده  و  اندازی 

اطالع رسانی شده بود عبارتند از:
دفاتر   .3 خانواده،  مشاوران  و  حقوقی  مشاوران   .2 وکال،   .1
ک، 5. تاالر پذیرایی، رستوران  اسناد رسمی، 4. مشاورین امال
کبابی ها، اغذیه فروشی ها و فست فودی ها،  ها، چلوکبابی ها، 
تهیه  و  کترینگ ها  شاپ ها،  کافی  و  سنتی  خانه های  سفره 
تاالرها،  باغ  و  غذاخوری  سالن های  خانه ها،  قهوه  غذاها، 
کته  جگرکی ها،  ها،  پزی  حلیم  و  آش  طباخی ها،  سراها،  باغ 
کبابی ها، بریانی فروشی ها و مشاغل مشابه، 6. مرکز اقامتی از 
قبیل هتل ها، هتل آپارتمان ها، مهمان پذیرها، مهمان سراها، 
مهمان خانه ها، مسافرخانه ها، باغ ویالها، اقامتگاههای بین 
راهی و متل ها، 7. نمایشگاه ها و فروشگاه های وسایط نقلیه 
و  ساختمانی  راهسازی،  آالت  ماشین  استثنای  به  موتوری) 
کشاورزی(، 8. آرایشگاه های مردانه و زنانه، 9. آجیل و خشکبار 
فروشی ها)به استثنای مشمولین ماده )81( قانون مالیات های 
مستقیم و واردکنندگان(، 10. قنادی  ها و شیرینی فروشی ها، آب 
میوه فروشی ها، بستنی و فالوده فروشی ها، 11. میوه و تره بار 
بار فروشی های  بار،  تره  و  فروش های مستقر در میادین میوه 
بار، میوه فروشی ها، 12. مجموعه های فرهنگی و  تره  و  میوه 
ورزشی، 13. لوازم تحریر و نوشت افزار فروشی ها) به استثنای 
رایانه ای)گیم  کنندگان(، 14. بازی های  کنندگان و وارد  تولید 
کافی نت ها، 15. دفاتر خدمات ارتباطی)دفتر خدمات  نت ها( و 
مشترکین تلفن همراه و ثابت و خدمات پستی(، دفاتر خدمات 
الکترونیکی)از جمله دفاتر پلیس+10 ، دفاتر خدمات الکترونیک 
الکترونیک  خدمات  و  دولت  پیشخوان  خدمات  دفاتر  شهر، 

قضایی.(
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یادداشت های 
گاه و بی گاه

آداب ورود 
به جا و  یادش به خیر زمان کودکی، آن روز پدر آداب ورود 
مکانی را به من درس می داد. او از خانه خودمان شروع کرد و 
گفت در ابتدای ورود به خانه باید در بزنی و پس از آنکه اجازه 
ورود شنیدی نام خدا را بلند بر زبان آوری و بعد سالم کنی و 
در این جا بود که پدر مکثی کرد و کمی آب خورد و به من هم 
فرصتی داد تا ضمن مرور کلمه به کلمه درس، آن را به حافظه 
بسپارم و پس از آن پدر آداب ورود به جاهای گوناگون را هم 
برایم گفت و من از آن به بعد سعی برآن داشتم مانند دیگران 
در آغاز ورود به هر جا آداب به جای آورم در خاطرات کودکی 
و درس پدر غرق شده بودم که با صدای مشتهای ممتدی به در 
کوبیده می شد هراسان از جا پریدم و قبل از آنکه حرفی بزنم 
جماعتی را دیدم که به خانه ریختند و موشک موشک گویان به 

طرف زیرزمین هجوم بردند.

به قلم محمد جواد 
ایرانمنش 

پیمان های 

مقدس

در میان حقایق مخالف و موافق همچنان 
با دلی روشن به خواستن و ساختن ادامه داده تا به مرحله 
چهارچوب  بتوانیم  تا  برسیم  توانستن  و  خودباوری  ی 
زندگی را محکم کرده و آرزوهای دیرینه را در آن محقق 
سازیم. وقتی دو نفر تشکیل زندگی می دهند از حقیقت 
تواند  می  اما  شوند  نمی  جدا  است  دردناک  که  زندگی 
بعد  باشد.  را شکل دهد که مایه ی حرکت  ابدی  تنوعی 
از ازدواج حق اشتراک در رنج ها و آرزوها برقرار خواهد 
اگر که یک  بود، حق اشتراک در گریه ها و خنده ها و 
قدم برای خود بر می داریم برای طرف مقابل باید دو قدم 
برداریم چه با ازدواج و چه بی ازدواج. مردم برای تعامل 
اشتراک  به  آنها  با  را  خود  زندگی  که  ناچارند  زندگی  در 
بگذارند و زندگی را با آنها سهیم شوند و چه بهتر که با 
پیمان ازدواج این شراکت ها شکل زیباتری داشته باشد 
چرا که انسان با پیدا شدن اولین رگه های احساسات به 
فکر پیدا کردن و رسیدن به اوج زیبایی های زندگی بوده 
است. آنچه در برپا شدن پیمان ازدواج اهمیت دارد حضور 
آرامش  به  پایبندی  در  مهمی  نقش  وجدان  است  وجدان 
دیگران دارد از جمله ازدواج و چون قرار نیست که همیشه 
از آسمان آورده و یا انسان های  بچه ها را لک لک ها 
نخستین از خاک پا بگیرند نیاز به چنین پیمانهایی حتی 
برای تشکیل لشکرها نیز احساس می شود اما در نهایت 
هدف رسیدن به آرامشی فراگیرتر از تمام این مرزهاست.

از باغ هایت بار زیتون بسته بودم 
می رفتم اما از نبودن خسته بودم 
بی عشق من پای رسیدن را ندارم 
می رفتم اما در قدم آهسته بودم 

به قلم 
مهناز سعید 

ایران توانایی مقابله با »کرونا« را دارد؟
سرویس اجتماعی کرمان امروز

به اعتقاد متخصصان کشندگی ویروس کرونا تنها ۲ 
درصد است و تمام امکانات برای پیشگیری و تشخیص 

این بیماری در ایران وجود دارد.
اولیه،   آمارهای  براساس  نیوز،  جهان  گزارش  به   
ویروس کرونا تنها در حدود ۲ تا۳ درصد از مبتالیان 
منجر به مرگ می شود و هیچ کس دقیقًا نمی داند علت 
این موضوع چیست؛ ویروسی که به گفته کارشناسان 
از خفاش ها به انسان انتقال یافته و تاکنون گریبان گیر 
هزاران نفر در دنیا شده است؛ هرچند وزارت بهداشت 
و  ایمنی  بارها هشدارهای  گذشته  روزهای  ایران طی 
بهداشتی را در خصوص ابتال به این بیماری داده بود 
مرزهای کشور  از  توانست  ویروس  این  نهایت  در  اما 

عبور کرده و وارد ایران شود.
آخرین  براساس  بهداشت،  وزارت  گفته مسؤوالن  به 
از  نفر   ۷۸۵ گذشته  روز  ظهر  تا  آزمایشگاهی  شواهد 
درمانی  بهداشتی  مراکز  به  که  نفری  هزاران  میان 
بررسی  برای  بیمارستان ها  به  بودند،  کرده  مراجعه 
روز  از  ارجاع شده اند.  گرفتن  قرار  نظر  تحت  و  بیشتر 
گذشته تا کنون، ۱۰ مورد ابتالی جدید تایید شده است 
که ۸ نفر در شهر قم و دو نفر در شهر تهران هستند؛ 
به صورت مجموع طی روزهای گذشته ۲۸ نفر تست 
ابتال به کرونایشان مثبت بوده که عمده این افراد در 

شهر قم ساکن هستند یا به قم سفر داشته اند.
*کرونا چگونه منتقل می شود؟ 

ویروس کرونا هنگام عطسه یا سرفه کردن فرد آلوده 
در هوا انتشار پیدا می کند. از این طریق، ممکن است 
فرد بیمار مستقیمًا ویروس را به شخصی دیگر انتقال 
دهد و یا با آلوده کردن سطوح باعث شود تا افراد سالم 
با ویروس تماس پیدا کنند و در نهایت این ویروس از 
طریق دهان یا بینی آن ها وارد بدن شان شود. در این 
بین، کارکنان مراکز بهداشتی به ویژه با خطر بیشتری 
مواجه هستند، چرا که به واسطه شغل خود در معرض 

دوز بسیار باالتری از ویروس قرار دارند.
شقایق یزدانی نیشابوری ویروس شناس، در این باره 
می گوید: سازمان بهداشت جهانی تا امروز یعنی سال 
۲۰۲۰ چند وضعیت فوق العاده اعالم کرده است، سال 
خوکی  آنفوالنزای  جهانی  گیری  همه  که  بود   ۲۰۰۹
فلج  بیماری  مجدد  بازگشت   ۲۰۱۴ سال  شد،  اعالم 
 ۲۰۱۶ سال  و  آفریقا  غرب  در  ابوال  بیماری  و  اطفال 
شیوع ویروس زیکا در آمریکای جنوبی اعالم شد. سال 
۲۰۱۸ تایید یک مورد ابوال در شهر ووهان و هم اکنون 
شیوع ویروس کرونا در چین اعالم شده است. تا دیروز 
از ۲۴ هزار  بیش  ویروس  این  به  مبتالیان  آمار  عصر 
از  بیش  و  بوده  ویروس کرونای جدید  به  آلوده  مورد 
۱۵۰۰ فوتی داشته ایم. ویروس کرونا دغدغه ای جهانی 
نبوده  باال  چندان  آن  میر  و  مرگ  میزان  شاید  است؛ 
مرگ  آمار  ۲ درصد  حدود  آمارها  طبق  واقع  در  باشد، 

ومیر این بیماری بوده، عددی که رقم باالیی نیست.
چرا »کرونا« دغدغه جهانی شده است؟

و  علوم  دانشکده  میکروبیولوژی  گروه  استادیار  این 
که  اینجاست  سوال  اما  می گوید:  نوین  فناوری های 
این  دلیل  است؟  جهانی شده  دغدغه  ویروس  این  چرا 
است که شیوع این ویروس بسیار زیاد بوده و به راحتی 
روش های  بهترین  می کند.  پیدا  سرایت  افراد  سایر  به 
ابتال به این بیماری شستن مکرر دستها  از  پیشگیری 
و  آب  اگر  است.  ثانیه   ۲۰ مدت  به  صابون  و  آب  با 
الکل  حاوی  کننده های  عفونی  ضد  از  ندارید  صابون 
یا  عطسه  هنگام  را  تان  بینی  و  دهان  کنید.  استفاده 
با  نشده  تماس محافظت  از  و  بپوشانید  سرفه دیگران 
تجمعات  در  کنید.  خودداری  اهلی  و  وحشی  حیوانات 
انبوه حتمًا از ماسک استفاده کنید و فاصله یک متری با 
کسانی که عالیم بیماری دارند را رعایت کنید. هنگام 
سرفه یا عطسه دستمال جلوی دهان گرفته و بعد آن 
را در سطل زباله بیندازید. سطوحی که لمس می شود 
را ضدعفونی کنید و در مکان های شلوغ و حمل و نقل 
بپرهیزید.  عمومی  سطوح  و  وسایل  لمس  از  عمومی 
سعی کنید دستکش یکبار مصرف همراه داشته باشید 
و گوشت و تخم مرغ را کامال بپزید و هنگام بیماری در 

خانه بمانید.
در صورت ابتال به کرونا چه کنیم؟

ادامه  پزشکی  شناسی  ویروس  تخصصی  دکترای 
فعالیت  کرونا  ویروس  به  ابتال  صورت  در  می دهد: 
دریافت  جز  به  و  کنید  محدود  را  خانه  از  خارج  های 
مراقبت های پزشکی به محل کار مدرسه یا محل های 
عمومی نروید. از حمل و نقل عمومی استفاده نکنید و 

در یک اتاق متفاوت با افراد دیگر در خانه بمانید.
به  را  بیماری  این  می توانند  حیوانات  آیا 

انسان منتقل کنند؟
عنوان  به  حیوانات  از  بسیاری  می دهد:  توضیح  وی 
ویروس  این  اند.  شده  شناخته  کرونا  ویروس  منبع 
و  است  خورشید  تاج  شبیه  که  است  هایی  تاج  دارای 
است.  از همین موضوع گذاشته شده  این ویروس  نام 
ویروس ها برای تکثیر خود مجبور هستند از سلول های 
بدن انسان استفاده کند. خانواده ویروس کرونا دارای 
ویروس های نوپدید و نوظهور است. سال ۲۰۰۲ کورونا 
 ۱۰ با  انسان(  و  چینی  گربه  )خفاش،  سارس  ویروس 

درصد کشتگی همراه بود. ۸ هزار ۴۳۷ نفر آلوده این 
ویروس شدند که ۸۱۳ نفر فوت کردند. ویروس سارس 
از طریق گربه به انسان منتقل شده است و همچنان 
برخی افراد دچار آن می شوند و این ویروس ریشه کن 
نشده است. همچنین طبق آمار بین ۴۰ الی ۵۰ درصد 

ویروس مرس کشته داشته است.
اشاره  با  پزشکی  شناسی  ویروس  تخصصی  دکترای 
به ویروس کورنا ۲۰۱۹ می گوید: کرونا هدیه خفاش به 
انسان است توضیح می دهد ویروس کرونا از خفاش و 
انسان منتقل شده است.  به  آبزی  از حیوانات  استفاده 
ویروس  عالئم  جمله  از  تنفس  شدن  کوتاه  باال،  تب 
درگیر  را  انسان  ریه  تنها  کرونا  ویروس  است.  کرونا 
نمی کند؛ پس از ریه، کلیه فرد مبتال شده به کرونا از 
کار می افتد. احتمال ابتال به این بیماری در افراد دارای 

بیماری زمینه ای بیشتر است.
منظور از بیماری زمینه ای چیست؟

به  مبتال  افراد  می دهد:  ادامه  شناس  ویروس  این 
سرطان، ام اس، افرد دارای مشکالت ریوی، کلوی و 
افرادی که پیوند داشته باشند بیشتر در معرض ویروس 
کرونا قرار دارند. کودکان نیز مبتال به این ویروس می 
 ۸۰ سال   ۶۰ باالی  افراد  میدهد  نشان  آمار  اما  شوند 
درصد ابتال به این بیماری را شامل شده اند. طبق گفته 
ماه   ۱۸ حداقل  بیماری  این  واکسن  ساخت  محققین 

آینده خواهد بود.
استفاده  ماسک  از  مردم  که  است  الزم  آیا 

کنند؟
می گوید:  کشور  در  ماسک  مصرف  درخصوص  وی 
استفاده  ماسک  از  عادی  مردم  نیست  نیازی  اکنون 
کنند. افراد باید فاصله یک متری با افرادی که عالئم 
چین  کشور  کنند.  رعایت  را   دارند  سرماخوردگی 
مجهز  بیمارستان   ۲ تاسیس  جمله  از  زیادی  اقدامات 
از  استفاده  را داده است.  با ویروس کرونا  در مواجهه 
است.  مناسب  کرونا  ویروس  برای   n۹۵ های  ماسک 

اکنون بیمارستان های کشور آماده باش هستند.
 n۹۵ ماسک های جراحی تنها ۲ ساعت و ماسک های
تنها ۸ ساعت کارایی دارند. درمان برای ویروس کرونا 
و بسیاری از ویروس ها نداریم؛ ویروس ها وابسته به 

درمان  و  واکسن  ساخت  رو  همین  از  هستند  سلول 
برای ویروس ها سخت است.

یزدانی نیشابوری با اشاره به شایعاتی که در خصوص 
ویروس کرونا در کشور می گوید: دستورالعمل کشوری 
حوزه  به  بهداشت  وزارت  توسط  جدید  ویروس  کرونا 
است.  شده  ارسال  کشور  سراسر  پزشکی  علوم  های 
نباید به اخبار  کشور در حالت آماده باش قرار دارد و 

منتشر شده در فضای مجازی استناد کرد.
وی ادامه می دهد: تا کنون یک هزاو ۷۰۰ نفر افراد 
حوزه پزشکی دچار ویروس کرونا شده اند. طی دو روز 
اخیر تعداد افراد آلوده های ویروس جهانی چندهزار نفر 
افزایش یافت زیرا معیارهای تشخیص و سنجش خود 
بالینی  را تغییر داد. امروزه در چین کسانی که عالئم 
داشته باشد به عنوان افراد آلوده شدگان ویروس کرونا 

شناخته می شود.
ایران توانایی مقابله با کرونا را دارد؟

شاید یکی از سواالتی که این روزها ذهن افراد جامعه 
را مشغول کرده باشد این است که آیا کشور ما توانایی 
مقابله با ویروس کرونا را دارد؛ پروفسور یزدان، یزدان 
پناه در گفت و گو با یورونیوز درباره شرایط ایران برای 
امکانات درمانی  به لحاظ  بیماری  این  با شیوع  مقابله 
و با توجه به تحریم ها و نقش تحریم  در پیشگیری و 
درمان آن می گوید: به طور دقیق نمی دانم که تحریم ها 
اثری در پیشگیری یا درمان بیماری کووید۱۹- داشته 
باشند یا خیر. در واقع نخستین مساله در مقابله با شیوع 
یا درمان این بیماری پیدا کردن ویروس  است که برای 
به  آن  انجام  که  است  آزمایش هایی  ملزوم  تشخیص 
تحریم ها  به  آنها  داشتن  که  دارد  نیاز  دستگاه هایی 
خاصی  یا  پیشرفته  خیلی  دستگاه های  و  ندارد  ربطی 
هم نیستند. در مرحله بعد به ماسک و تجهیزات اولیه 
برای پیشگیری نیاز داریم که فکر نمی کنم به تحریم ها 

ربطی داشته باشد.
ایران  آیا شیوع این ویروس در  باره که  وی در این 
در مقایسه با اروپا می تواند با خطرهای بیشتری همراه 
و  فرانسه  من  تحقیقانی  حوزه  می دهد:  توضیح  باشد؟ 
اروپاست و خیلی نمی توانم راجع به ایران صحبت کنم 
اما به نظرم تمام امکانات برای پیشگیری از این بیماری 
در ایران وجود دارد.  پیدا کردن واکسن یا درمان قطعی 
در یکی دو ماه آینده برای این بیماری ممکن نیست و 
نیاز به زمان بیشتری دارد. هیچ درمان یا روش ثابت 

شده ای برای این بیماری، تا به االن وجود ندارد.
رئیس بخش بیماری های عفونی بیمارستان »بی شا« 
که  است  این  کار  مهمترین  می کند:  توصیه  پاریس 
خونسردی خود را حفظ کنید. اگر در تماس با افراد بیمار 
به  خودسرانه  وجه  هیچ  به  و  بمانید  خانه  در  بوده اید 
مراکز درمانی مراجعه نکنید چون احتمال شیوع بیماری 
در این مکان ها بسیار باالست. در مرحله بعد در صورت 
داشتن عالیمی مانند تب، سرفه و تنگی نفس ماسک 
بزنید و بدون ترک خانه با مراکز درمانی تماس بگیرید 
تا در صورت تشخیص، تدابیر الزم برای قرنطینه کردن 

و درمان شما در نظر گرفته شود.

آیا عنوان و جلد کتاب بر میزان فروش آن تاثیر دارد؟

 
کرمان امروز  سرویس ادبی 

آنالین نشان می دهد طراحی جلد و  نتایج یک تحقیق 
کتاب های  فروش  میزان  بر  مستقیمی  تاثیر  کتاب  عنوان 

جدید دارد.
گزارش خبرگزاری کتاب ایران به نقل از پابلیشرزویکلی    به 
در  تحقیقاتی  شرکت  یک  ُکدکس،  گروه  گذشته  پاییز   -
ارزیابی  برای  آنالینی  آزمایش  کتاب،  مخاطبان  زمینه 
در  مختلف  کتاب های  ارائه  نحوه  تاثیرگذاری  چگونگی 
کتاب ها صورت  جذب مشتریان و جست وجوی آنها برای 
گنجانده  آزمایش  این  در  جدید  عنوان   ۵۰ از  بیش  داد. 
شرکت  آن  در  کتاب  خریدار  هزار  چهار  حدود  و  شدند 

کردند.
شدند،  طراحی  آمازون  انتشارات  توسط  که  جلدهایی   
به مراتب بهترین عملکرد را در جذب خریداران داشتند. 
که  را  برتر  از ۱۰ کتاب  در حقیقت، این شرکت هشت مورد 
بود.  کرده  منتشر  بود  شده  جست وجو  خریداران  توسط 
از این آزمایش، کنار هر جلد یک دکمه  )به عنوان بخشی 
به  آن  روی  کلیک  هر  که  داشت  وجود  بخوانید«  »بیشتر 

کتاب حساب می شد.( عنوان یک »جست وجو« برای آن 

 
کدکس در جایگاه باالیی  که در نمودار  پنج عنوان آمازون 
گرفتند در میان ۱۱ کتاب الکترونیک پرفروش ۲۰۱۹ نیز  قرار 
کتاب های الکترونیکی آمازون از سوی  که  بودند. از آنجایی 
این شرکت قویا بازاریابی می شوند، پیتر هیلدیک اسمیت، 
پرفروش ها  آنها در فهرست  کدکس می گوید حضور  رئیس 
کدکس نشان دهنده تاثیر مستقیم طراحی جلد  و نمودار 
که به نظر  کتاب های جدید است. چیزی  بر میزان فروش 
کرده، به ویژه برای نویسندگان  می رسد آمازون عمیقا درک 

کمتر شناخته شده و بدون طرفدار.
بررسی  همه  از  بیشتر  که  کتاب هایی  دو-سوم  برای   
که عنوان  گفتند  کدکس  شدند، شرکت کنندگان در آزمون 
برای  آنها  ترغیب  عامل  قوی ترین  آن،  گرافیک  نه  کتاب، 
کلیک روی دکمه »بیشتر بخوانید« بوده است. هیلدیک 
می خوانند  و  می خرند  کتاب  که  »افرادی  گفت:  اسمیت 
که با یک  کلمات اند؛ هیچ چیز بیشتر از پیامی قوی  عاشق 
عنوان یا عنوان فرعی منحصربه فرد فرستاده می شود آنها 

را برنمی انگیزد. 
دیگر  »یکی  گفت:  آمازون  خالق  مدیر  دادسن،  کورتنی   
از  اطمینان  تاثیرگذار،  جلد  یک  خلق  در  مهم  کارهای  از 
که طراحی جلد با عنوان هم خوانی داشته  این نکته است 

که آمازون اثر متقابل میان عنوان  باشد. او توضیح داد 
وقتی  زیرا  می دهد،  قرار  اولویت  در  را  جلد  تصویر  و  کتاب 
خوانندگان  هستند،  ارتباط  در  معناداری  طرز  به  دو  این 
ما  به  این  –که  فهمید  خواهند  را  کتاب  دنیای  و  لحن 
کتاب خاص لذت  که از یک  کمک می کند به خوانندگانی 

خواهند برد دست یابیم. 
که  داشته  وجود  مواردی  اینکه  با  کرد  اشاره  دادسن   
هم خوانی  تا  کرده  عوض  را  کتاب  یک  عنوان  آمازون 
ح جلد داشته باشد، رویکرد متداول تر این  بیشتری با طر
کنند تا بازتاب  که تیم طراحی ببینند چطور طراحی  است 

کند. کتاب را تقویت  عنوان 
جلدها  که  است  این  دادسن  برای  دیگر  مهم  نکته   
در  هستند،  مهم  آنالین  صورت  به  که  همان قدر 
دارند  اهمیت  مختلف  قالب های  در  هم  کتاب فروشی ها 
آمازون  می شود.  واقع  موثر  می رسد  نظر  به  که  راهکاری 
و  گرایشات  بررسی  برای  موجود  داده های  از  همچنین 

بازخورد مشتری استفاده می کند.
طراحی جلد تالش مشترکی از سوی نویسنده، ویراستار 
کرد:  اشاره  دادسن  است.  طراحی  و  بازاریابی  تیم های  و 
»جلد باید برای همه افراد درگیر در طراحی پاسخگو باشد. 
این یک فرآیند بسیار دقیق با بازخوردهای فراوان است.«
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فرهنگ و ادب

بهبود وضعیت شبکه نمایش خانگی با موج سریال های جدید 

کرمان امروز سرویس فرهنگی - هنری 

از مورد توجه ترین  شبکه نمایش خانگی این روزها یکی 
کرده  کارگردان ها را جلب  که توجه بسیاری از  رسانه هاست 
کارگردان ها به ساخت سریال های جدید در  است و اغلب 
نمایش خانگی روی آورده اند. سریال »مانکن«، »کرگدن« 
که آخرین  و »دل« سه سریال جدید نمایش خانگی بودند 
قسمت سریال »مانکن« دوشنبه توزیع شد و با پایان این 
سریال، سریال های جدیدی آماده پخش از نمایش خانگی 

شدند.
کیایی به عنوان  کارگردانی مصطفی  گناه« به  سریال »هم 
»هم  شود.  می  توزیع  زودی  به  »مانکن«  جایگزین  سریال 
کیایی در نمایش  گناه« اولین تجربه سریال سازی مصطفی 
شبکه  در  دوشنبه  هر  اسفند  ابتدای  از  که  است  خانگی 

نمایش خانگی توزیع می شود.
کیایی، هنگامه  کرامتی، محسن  پرویز پرستویی، مهتاب 
تیموریان،  رؤیا  رضایی،  حبیب  تهرانی،  هدیه  قاضیانی، 
افسانه  فروتنیان،  خ  شاهر کدل،  پا مهدی  رایگان،  مسعود 
کرمی،  احسان  گرامی،  روشنک  شریفی،  پدرام  آزاد،  چهره 
مارال  خلیق،  سوگل  امیدی،  حسین  پرستویی،  بهروز 
اسماعیلی،  شیرین  قجابگلو،  فروغ  باقری،  علی  آدم،  بنی 

کالنتر، محمد اعالیی، محمدرسول صفری، محمد  فرانک 
»هم  سریال  بازیگران  و...  جاویدنژاد  تک  آی  و  موحدنیا 

گناه« را تشکیل می دهند.
تهیه  و  تبریزی  حسین  کارگردانی  به  »موچین«  سریال 
است  خانگی  نمایش  دیگر  سریال  آهنگری  میثم  کنندگی 
که به زودی آماده پخش می شود. این سریال با داستانی 
 13 در  اجتماعی  معضالت  کشیدن  تصویر  به  و  کمدی 
قسمت به نمایش خانگی می آید و بازیگرانی چون مرجانه 
جهرمی،  زهرا  لرستانی،  شهره  لوالیی،  حمید  گلچین، 
افشین  چنارانی،  امین  رجبی،  مهران  جمشیدی،  عباس 
رابعه  آشا محرابی،  غیاثی، مجید شهریاری، سعیده عرب، 
ایفای  سریال  این  در  نوری  امیر  و  صادقی  علی  اسکویی، 

کرده اند. نقش 
از سریال های جدید نمایش خانگی  »آقازاده« یکی دیگر 
که بهار سال آینده آماده نمایش می شود. این سریال  است 
از بهرنگ توفیقی و حامد عنقا در دنیای  که تجربه دیگری 
آقایی،  امیر  چون  بازیگرانی  بازی  با  است  سازی  سریال 
محمدحسین  دیرباز،  کامبیز  سلطانی،  مهدی  خ،  تار امین 
حیایی،  امین  مهراد،  سینا  پور،  هاشم  جمشید  لطیفی، 
کریمی، لعیا زنگنه و ثریا قاسمی مقابل دوربین رفت. نیکی 

از  هم  سیدی  هومن  کارگردانی  به  »قورباغه«  سریال 

که بهار سال  جدیدترین سریال های نمایش خانگی است 
ای  پربیننده  سریال  رسد  می  نظر  به  و  شود  می  توزیع   99
سحر  ابر،  صابر  محمدزاده،  نوید  چون  بازیگرانی  باشد. 
سریال  در  ج  پورفر نوید  و  حسینی  فرشته  دولتشاهی، 

»قورباغه« به ایفای نقش می پردازند.
کنندگی  کارگردانی منوچهر هادی و تهیه  سریال »دل« به 
آن  از  قسمت  چند  که  هایی  سریال  از  یکی  فرحانی  جواد 
کار  اینجای  به  تا  و  است  شده  توزیع  خانگی  نمایش  در 

کند  از سوی مخاطبان دریافت  نظرات مثبتی  نتوانسته 
باقیمانده می  در قسمت های  و دید  ماند  منتظر  باید  اما 
داستان  روند  این  یا  کند  زده  شگفت  را  مخاطبان  تواند 

ادامه دارد.
حامد  بایگان،  افسانه  امکانیان،  بیژن  افشاری،  بهرام 
ع، علی  بهداد، ساره بیات، کورش تهامی، سعید راد، لیال زار
کوشکی،  سخنگو، مهراوه شریفی نیا، تینو صالحی، مهدی 
نسرین مقانلو و یکتا ناصر بازیگران سریال »دل« را تشکیل 

می دهند.
تهیه  و  کارگردانی سیروس مقدم  به  سریال »خواب زده« 
که این  کنندگی الهام غفوری یکی دیگر از سریال هایی است 
این سریال  روزها در نمایش خانگی در حال پخش است. 
انتظارهای زیاد مردم با پخش چند قسمت هنوز  با وجود 
منتظر  باید  و  بگیرد  قرار  مخاطبان  توجه  مورد  نتوانسته 

پخش قسمت های باقیمانده سریال باشیم.
و  انسان  رابطه  روایتگر  ماورایی  داستانی  با  سریال  این 
مهدی  سلیمانی،  کورش  چون  بازیگرانی  و  است  شیطان 
ریحانه  و  مستوفی  الدن  نوری،  شجاع  علیرضا  سلطانی، 
ج نوذری، سیما  پارسا، پریوش نظریه، سام درخشانی، ایر
این  در  دانایی  علی  امیر  و  حسینی  سجاد  فرید  بابایی، 

کرده اند. سریال ایفای نقش 

تاسیس شرکت سهامی خاص فراز گستر پاد زاگرس درتاریخ 1398/06/09 به شماره 
گردیده  دفاترتکمیل  ذیل  امضا  و  ثبت   14008580189 ملی  شناسه  به   16260 ثبت 
به شرح زیر جهت اطالع عموم آگهی میگردد. موضوع فعالیت :1-  که خالصه آن 
جانمائی و کارشناسی محل احداث پد و تایید محل فرود وسایل پرنده ) بالگردی (.2- 
جانمائی و احداث جایگاه و محل فرود بالگرد در محوطه های باز پروری زمین.3- جانمائی و طراحی و 
احداث سازه های محل فرود بالگرد روی ساختمان های بیش از 45 متر ارتفاع. و همچنین فرود برروی 
سکوهای نفتی و کشتی های بزرگ .4- احداث و کارشناسی محل و جایگاه فرود بالگرد در داخل و 
خارج از کشور. 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 الغدیر ، خیابان نرگس ، بلوار ولی عصر ، پالک 0 ، طبقه همکف کدپستی 7618146595 
به 100 سهم 100000  نقدی منقسم  مبلغ 10000000 ریال  از  سرمایه شخصیت حقوقی عبارت است 
ریالی تعداد 100 سهم آن با نام عادی مبلغ 10000000 ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره 
45/4214 مورخ 1398/05/23 نزد بانک بانک صادرات ایران شعبه شعبه جمهوری اسالمی با کد 4214 
پرداخت گردیده است اعضا هیئت مدیره خانم سعیده رستمی شمسی به شماره ملی 0062391283و 
به سمت عضو هیئت مدیره به مدت 2 سال و به سمت مدیرعامل به مدت 2 سال آقای امیررضا صفی 
خانی به شماره ملی 3950447334و به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت 2 سال آقای علی احسان 
صفی خانی به شماره ملی 3961791376و 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 و همچنین کلیه نامه های عادی و اداری باامضاء رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر 
می باشد. اختیارات مدیر عامل : طبق اساسنامه بازرسان خانم اشرف سیف به شماره ملی 3961623309 
به سمت بازرس علی البدل به مدت یک سال مالی آقای واحد سیاوشی به شماره ملی 3961721051 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 )767970(

راور  شهرستان  طبیعی  منابع  گستر  بهار  برداران  بهره  فراگیر  شرکت  تغییرات  آگهی 
شرکت تعاونی به شماره ثبت 357 و شناسه ملی 14005311062 به استناد صورتجلسه 
هیئت مدیره مورخ 1398/03/11 منضم به نامه شماره 751/98 موخ 98/03/21 اداره  
تعاون شهرستان راور : -1 آقای مجتبی گوهری سیدآباد کد ملی 3210009023 فرزند مهدی دارنده 
شماره شناسنامه 0 کد پستی 7651734339 صاده از راور متولد سال 1368 به سمت مدیرعامل شرکت 
تعاونی انتخاب گردید. -2کلیه قراردادها، اوراق مالی و اسناد تعهد آور بانکی و غیره )اعم از برات، 
سفته و چک( و سایر اوراق بها دار تعاونی پس از تصویب هیئت مدیره با امضای ثابت آقای مجتبی 
گوهری سیدآباد مدیرعامل و به انضمام یکی از دو نفر اعضای هیئت مدیره آقای حسن طاهری ریحانی 
تعاونی  مهر  و  مدیره(  هیئت  )اعضای  علی  فرزند  راوری  زاده  شبان  یا خانم سعیده  و  اهلل  ذبیح  فرزند 
اعتبار دارد و کلیه مدارک عادی و مکاتبات با امضای مدیر عامل یا رئیس هیئت مدیره و مهر تعاونی 
قابل قبول و معتبر است اداره کل ثبت اسناد و امالک استان کرمان مرجع ثبت شرکت ها و موسسات 

غیرتجاری راور )767975(

آگهی تغییرات شرکت مهندسی نگارین صنعت کرمان شرکت سهامی خاص به شماره 
استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی  به  ثبت 2156 و شناسه ملی 10861369477 
بطور فوق العاده مورخ 1398/10/21 الف - اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل برای مدت 
دو سال انتخاب گردیدند: آقای حمید دهشیری پاریزی با کد ملی 3071681054 آقای حسین عظیمی 
باکدملی 3149756774 آقای علی نظری با کدملی 3051406678 اداره کل ثبت اسناد و امالک استان 

کرمان مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری رفسنجان )773495(

آگهی تغییرات شرکت سگال آروین مانا شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 15668 
و شناسه ملی 14007818743 به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1397/11/14 
محل شرکت در واحد ثبتی کرمان به آدرس بخش مرکزی ، شهر کرمان، شهاب ، 
کوچه ادیب 1 ، خیابان ادیب ، پالک 0 ، طبقه اول کدپستی 7616883181 تغییر یافت 
و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصالح گردید. اداره کل ثبت اسناد و امالک استان کرمان اداره 

ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری کرمان )773506(

به  خاص  سهامی  شرکت  کرمان  صنعت  نگارین  مهندسی  شرکت  تغییرات  آگهی 
مدیره  هیئت  صورتجلسه  استناد  به   10861369477 ملی  شناسه  و   2156 ثبت  شماره 
پاریزی  دهشیری  حمید  آقای   : مدیران  سمت  الف-تعیین   1398/10/21 مورخ 
کد  با  عظیمی  حسین  آقای  مدیره  هیئت  رئیس  سمت  به   3071681054 ملی  کد  با 
کدملی  با  نظری  علی  آقای  عامل  مدیر  و  مدیره  هیئت  رئیس  نایب  سمت  به   3149756774 ملی 
3051406678 به سمت عضو هیئت مدیره ب- کلیه اسناد و اوراق بهادار و بانکی و قراردادها و کلیه 
اوراق عادی و اداری با امضای مدیرعامل یا رئیس هیئت مدیره هر کدام به تنهایی و مهر شرکت معتبر 
باشد. اداره کل ثبت اسناد و امالک استان کرمان مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری  می 

رفسنجان )773507(

آگهی تغییرات شرکت مهندسی نگارین صنعت کرمان شرکت سهامی خاص به شماره 
فوق  عمومی  مجمع  صورتجلسه  استناد  به   10861369477 ملی  شناسه  و   2156 ثبت 
آدرس  به  رفسنجان  ثبتی  واحد  در  شرکت  محل   - الف   1398/10/21 مورخ  العاده 
بخش مرکزی ، شهر رفسنجان، محله شهرک فرهنگیان ، کوچه ))5 متری(( ، کوچه 
آیت اهلل هاشمی رفسنجانی 6 ، پالک 55 ، طبقه اول کدپستی 7717964539 تغییر یافت و ماده مربوطه 
در اساسنامه بشرح فوق اصالح گردید. اداره کل ثبت اسناد و امالک استان کرمان مرجع ثبت شرکت 

ها و موسسات غیرتجاری رفسنجان )773510(

به شماره  اندیش شرکت سهامی خاص  تغییرات شرکت آرمان سازان توسعه  آگهی 
مورخ  مدیره  هیئت  استناد صورتجلسه  به  ملی 10320627671  و شناسه  ثبت 13134 
از  نمایندگی  به   2990349820 ملی  شماره  به  نامجو  محمد  آقای   -  :  1398/08/29
شرکت پیشگامان آتی نگر اطلس)سهامی خاص( به شناسه ملی 10320627652 به سمت رئیس هیئت 
مدیره - آقای مهرداد گودرزیان به شماره ملی 1971862193 به سمت نایب رئیس هیئت مدیره - خانم 
الله عالی به شماره ملی 2992867667 به نمایندگی از شرکت دانای نیک گستر پیشرو )سهامی خاص( 
به شناسه ملی 10104098988 به سمت عضو هیئت مدیره - خانم الله عالی به شماره ملی 2992867667 
به سمت مدیرعامل - امضا اوراق و اسناد تعهد آور از جمله چک ، سفته و برات با امضای مدیرعامل 
با مهر شرکت و  باتفاق عضو دیگر هیئت مدیره همراه  نامبردگان  از  و رئیس هیئت مدیره و یا یکی 
اوراق عادی و مراسالت با امضا مدیرعامل و یا یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر 
خواهد بود. اداره کل ثبت اسناد و امالک استان کرمان اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری 

کرمان )773511(

آگهی تغییرات شرکت صنعت سازه عمید شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 11119 
العاده مورخ  استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق  به  و شناسه ملی 10630170550 
1398/09/26 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : 1- سرمایه شرکت از مبلغ 1000000 ریال 
منقسم به 1000 سهم 1000 ریالی به مبلغ 37000000000 ریال منقسم به 1000 سهم 37000000 ریالی 
اساسنامه اصالح  در  مربوطه  ماده  و  یافت  افزایش  مطالبات حال شده سهامداران  از محل  عادی  بانام 

گردید. اداره کل ثبت اسناد و امالک استان کرمان اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری کرمان 
)773512(

تاسیس شرکت سهامی خاص پردیس بتن ماهان درتاریخ 1398/08/08 به شماره ثبت 
63 به شناسه ملی 14008725782 ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خالصه 
فعالیت  :کلیه  فعالیت  موضوع  میگردد.  آگهی  عموم  اطالع  جهت  زیر  شرح  به  آن 
های ساختمانی, ابنیه, راه, راه سازی, طراحی, نظارت, اجرا, مشاوره, عمرانی و معماری,کلیه فعالیت 
های پیمانکاری و تاسیساتی, خدماتی, تاسیساتی آب, برق, گاز, کلیه فعالیتهای معدن و معدنی, سد, 
سدسازی, ساخت پل, جاده, ریل, تونل,خرید و فروش, صادرات و واردات, اخذ کارت بازرگانی, 
اخذ و اعطای نمایندگی, عقد قرارداد با نهادهای دولتی در قالب مناقصه, مزایده و استعالم وفق ماده 
17 و تبصره 1 قانون مدیریت خدمات کشوری درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهای الزم از مراجع 
ذیربط مدت فعالیت : از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی : استان کرمان ، شهرستان کرمان 
، بخش ماهان ، شهر ماهان، محله آستانه ، کوچه حر زاده ، کوچه باهنر 8 ، پالک 0 ، طبقه همکف 
کدپستی 7631817511 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 139/22360/65 مورخ 1398/07/29 نزد بانک تجارت شعبه ماهان با کد 22360 
پرداخت گردیده است اعضا هیئت مدیره آقای کاظم اکبری ماهانی به شماره ملی 2980042056و به 
سمت مدیرعامل به مدت 2 سال و به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت 2 سال خانم فائزه امیرماهانی 
به شماره ملی 6070007883و به سمت عضو هیئت مدیره به مدت 2 سال آقای محمدرضا پورحسین 
شاهی ماهانی به شماره ملی 6070010876و به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت 2 سال دارندگان 
حق امضا : کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهد آور شرکت از قبیل چک ، سفته ، بروات ، قراردادها 
عقود اسالمی و همچنین کلیه نامه های عادی و اداری باامضاء منفرد مدیرعامل همراه با مهر شرکت 
معتبر می باشد. اختیارات مدیر عامل : طبق اساسنامه بازرسان خانم زهره اکبری ماهانی به شماره ملی 
6070009215 به سمت بازرس علی البدل به مدت یک سال مالی خانم بتول نقی زاده ماهانی به شماره 
ملی 6079721481 به سمت بازرس اصلی به مدت یک سال مالی روزنامه کثیر االنتشار کرمان امروز 
صدور  و  اخذ  منزله  به  مذکور  فعالیت  موضوع  ثبت  گردید.  تعیین  شرکت  های  آگهی  درج  جهت 
پروانه فعالیت نمی باشد. اداره کل ثبت اسناد و امالک استان کرمان مرجع ثبت شرکت ها و موسسات 

غیرتجاری ماهان )773515(

آگهی تغییرات شرکت صنعت سازه عمید شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 11119 
و شناسه ملی 10630170550 به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1398/09/25 
تصمیمات ذیل اتخاذ شد : 1. خانم میترا قاضی زاده ماهانی با کد ملی 2991450045 
بسمت رئیس هیئت مدیره . خانم گلنوش باغخانی پور با کد ملی 3100147987 بسمت نایب رئیس 
هیئت مدیره . آقای علی زنده روح کرمانی با کد ملی 2991429186 بسمت مدیرعامل و عضو هیات 
مدیره 2. کلیه اسناد و اوراق بهادار و بانکی و قراردادها و کلیه اوراق عادی و اداری با امضاء مدیرعامل 
یا رئیس هیات مدیره و مهر شرکت معتبر می باشد. اداره کل ثبت اسناد و امالک استان کرمان اداره 

ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری کرمان )773518(

ثبت  شماره  به  خاص  سهامی  شرکت  کرمانیان  ساختمانی  شرکت  انحالل  آگهی 
العاده  فوق  استناد صورتجلسه مجمع عمومی  به  ملی 10630136785  7708 و شناسه 
گردید.  منحل  فوق  تاریخ  در  فعالیت  عدم  بعلت  1-شرکت   1397/08/20 مورخ 
2-آقایان حسن نامجو به شماره ملی 3051078050 و ذبیح اله بهرامی به شماره ملی 
3110874598 به سمت مدیران تصفیه انتخاب گردیدند. 3 - آدرس مدیران تصفیه کرمان: خیابان 24 
آذر- کوچه جنوبی 2- کوچه جهاد 38- پالک 123 و کدپستی 7619748571 میباشد. اداره کل ثبت 

اسناد و امالک استان کرمان اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری کرمان )773521(

شماره  به  خاص  سهامی  شرکت  کرمان  عمید  ساختمانی  شرکت  تغییرات  آگهی 
مورخ  مدیره  هیئت  صورتجلسه  استناد  به   10630100300 ملی  شناسه  و   1864 ثبت 
1398/09/25 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : الف:تعیین سمت اعضای هیئت مدیره - آقای 
علی زنده روح کرمانی با کد ملی 2991429186 به سمت رئیس هیئت مدیره - خانم میترا قاضی زاده 
ماهانی با کد ملی 2991450045 به سمت نائب رئیس هیئت مدیره - آقای عمید زنده روح کرمانی 
با کد ملی 2991458100 به سمت عضو هیئت مدیره - آقای مهدی اسدی با کدملی 2994020580 
و  بانکی  و  بهادار  واوراق  اسناد  :کلیه  انتخاب گردیدند ب  مدیرعامل  و  مدیره  هیات  به سمت عضو 
قراردادها و سایر مکاتبات و اوراق عادی با امضای آقای علی زنده روح کرمانی رئیس هیئت مدیره یا 
خانم میترا قاضی زاده ماهانی نایب رئیس هیات مدیره و مهر شرکت معتبر می باشد. اداره کل ثبت اسناد 

و امالک استان کرمان اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری کرمان )773524(

شماره  به   1398/11/23 درتاریخ  فردا  نوباوه  طراحان  خاص  سهامی  شرکت  تاسیس 
گردیده  دفاترتکمیل  ذیل  امضا  و  ثبت   14008984359 ملی  شناسه  به   16578 ثبت 
که خالصه آن به شرح زیر جهت اطالع عموم آگهی میگردد. موضوع فعالیت :ارائه 
خدمات به کسب و کارهای آنالین ، طراحی سایت ، دیجیتال مارکتینگ ، سئو ، ارائه پلن به کسب 
از مراجع  اخذ مجوزهای الزم  از  لزوم پس  موبایل درصورت  اپلیکیشن  ، طراحی  و کارهای آنالین 
ذیربط مدت فعالیت : از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی : استان کرمان ، شهرستان کرمان ، 
بخش مرکزی ، شهر کرمان، محله خیابان شریعتی ، خیابان فلسطین ، خیابان دکتر شریعتی ، پالک 0 ، 
طبقه اول کدپستی 7614615668 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 172/3280 مورخ 1398/11/06 نزد بانک بانک صادرات ایران شعبه استاد 
علی اکبر صنعتی با کد 3280 پرداخت گردیده است اعضا هیئت مدیره آقای رضا ذوالعلی به شماره 
ملی 2981068393و به سمت مدیرعامل به مدت 2 سال و به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت 2 سال 
آقای حسن ذوالعلی به شماره ملی 3179151005و به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت 2 سال 
خانم فائقه باباخانی به شماره ملی 3179769114و به سمت عضو هیئت مدیره به مدت 2 سال دارندگان 
حق امضا : کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهد آور شرکت از قبیل چک ، سفته ، بروات ، قراردادها 
عقود اسالمی و همچنین کلیه نامه های عادی و اداری باامضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر 
می باشد اختیارات مدیر عامل : طبق اساسنامه بازرسان خانم زینب حاجی زاده عسکری به شماره ملی 
2980854123 به سمت بازرس علی البدل به مدت یک سال مالی آقای علیرضا گیالنی به شماره ملی 
3120287441 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 
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری  باشد. اداره کل ثبت اسناد و امالک استان کرمان  نمی 

کرمان )773525(

شماره  به   1398/11/16 درتاریخ  ایلیا  خالق  نوآوران  خاص  سهامی  شرکت  تاسیس 
ثبت 16566 به شناسه ملی 14008971079 ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که 
خالصه آن به شرح زیر جهت اطالع عموم آگهی میگردد. موضوع فعالیت :1- اجرای 
طرح های جامع فن آوری اطالعات شامل مشاوره ، تحلیل ، طراحی ، تولید ، استقرار 
، راه اندازی و پشتیبانی راه کارهای مبتنی بر نرم افزارها جامع کاربردی غیر رسانه ای در بخش عمومی 
و دولتی و وزارتخانه ها و سازمان ها و شرکت های وابسته به دولت و بخش خصوصی و مشارکت با 
شرکت های داخلی و خارجی تولید کننده نرم افزار و سخت افزار. 2- خرید و فروش سهام شرکت 
تعهد سهام  از طریق  فعالیت مشابه  با موضوع  ها. 3- سرمایه گذاری و مشارکت در سایر شرکت ها 
شرکت های جدید و یا خرید و تعهد سهام شرکت های موجود. 4- دریافت وام و تسهیالت مالی و 

اعتباری اعم از ارزی و ریالی در زمینه موضوع فعالیت شرکت. 5- انجام امور قراردادی و برآورد پروژه 
در زمینه موضوع فعالیت شرکت. 6- انجام فعالیت در زمینه تجارت الکترونیک . 7- انجام خدمات 
برنامه ریزی و کنترل پروژه و خدمات مهندسی ارزش و مطالعات امکان سنجی و توجیه پذیری فنی و 
اقتصادی طرح های انفورماتیکی. 8- تامین نیروی انسانی متخصص در زمینه موضوع فعالیت شرکت. 
نمایندگی از شرکت های  9- شرکت در نمایشگاههای رایانه ای داخلی و خارجی و اخذ و اعطای 
رایانه ای داخلی و خارجی قطعات. 10- برنامه نویسی و طراحی صفحات تحت وب. 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 راه آهن ، کوچه شهید آیت اهلل 
صدوقی 25 ، بلوار شهید آیت اهلل صدوقی ، پالک 0 ، طبقه همکف کدپستی 7617913359 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 175/3280 
پرداخت   3280 کد  با  صنعتی  اکبر  علی  استاد  شعبه  ایران  صادرات  بانک  نزد   1398/10/22 مورخ 
به  به شماره ملی 2991727950و  گردیده است اعضا هیئت مدیره آقای مرتضی مهاجری رفسنجانی 
سمت مدیرعامل به مدت 2 سال و به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت 2 سال خانم رفعت خدایاری به 
شماره ملی 2992451363و به سمت عضو هیئت مدیره به مدت 2 سال خانم راحیل حمزه به شماره ملی 
2992780111و به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت 2 سال دارندگان حق امضا : کلیه اوراق و 
اسناد بهادار و تعهد آور شرکت از قبیل چک ، سفته ، بروات ، قراردادها عقود اسالمی با امضاء رئیس 
هیئت مدیره و نایب رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و همچنین کلیه نامه های عادی و اداری 
باامضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می باشد اختیارات مدیر عامل : طبق اساسنامه بازرسان 
خانم مژده عقیلی نسب به شماره ملی 2992764841 به سمت بازرس علی البدل به مدت یک سال مالی 
آقای احسان پورشاهرخی به شماره ملی 3031446356 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 )773537(

آگهی تغییرات شرکت صنعت سازه عمید شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 11119 
فوق  بطور  عادی  عمومی  مجمع  استناد صورتجلسه  به  ملی 10630170550  شناسه  و 
العاده مورخ 1398/09/25 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : 1- اعضای هیئت مدیره بشرح 
ذیل برای مدت دو سال انتخاب گردیدند: خانم میترا قاضی زاده ماهانی باکدملی 2991450045 و خانم 
گلنوش باغخانی پور باکدملی 3100147987 و آقای علی زنده روح کرمانی باکدملی 2991429186 
کرمان  غیرتجاری  موسسات  و  ها  شرکت  ثبت  اداره  کرمان  استان  امالک  و  اسناد  ثبت  کل  اداره 

)773541(

و   1668 ثبت  شماره  به  خاص  سهامی  شرکت  رفیع  کرمان  شرکت  تغییرات  آگهی 
فوق  بطور  عادی  عمومی  مجمع  صورتجلسه  استناد  به   10630096256 ملی  شناسه 
به  منتهی  مالی  : 1 - صورتهای  اتخاذ شد  العاده مورخ 1398/10/21 تصمیمات ذیل 
 -  2 گرفت.  قرار  مجمع  تصویب  مورد  زیان  و  سود  مالی  صورتهای  و  ترازنامه  شامل   1397/12/29
موسسه حسابرسی شاخص روش به شناسه ملی 10100432805 به سمت بازرس اصلی و آقای میالد 
انجم شعاع به کد ملی 2993843052 به سمت بازرس علی البدل بمدت یکسال انتخاب گردیدند. اداره 

کل ثبت اسناد و امالک استان کرمان اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری کرمان )773546(

آگهی تغییرات شرکت خدمات بیمه ای جنوب شرق شرکت سهامی خاص به شماره 
استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی  به  ثبت 2671 و شناسه ملی 10630108443 
سالیانه مورخ 1398/04/22 منضم به نامه شماره 212855-98 مورخ 98/4/24 مدیریت 
برای  ذیل  قرار  به  مدیره  هیئت  الف-اعضاء  آسیا  بیمه  کارگزاران  و  نمایندگان  امور 
ملی 2991274840 خانم صدیقه  به کد  نوربخش  اله  نصرت  آقای  انتخاب گردیدند:  سال  دو  مدت 
نوذری به کد ملی 2990337105 خانم الهام حسینی محمدآبادی به کد ملی 2992287865 ب- آقای 
سیدمحمد حسین مدنی به شماره ملی 2991436077 به سمت بازرس اصلی و خانم فاطمه شاهپسندی 
به شماره ملی 2990611215 به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. 
ج- روزنامه کثیراالنتشار کرمان امروز جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب شد. د-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 )773557(

شماره  به   1398/11/16 درتاریخ  آریا  پردازان  مونه  خاص  سهامی  شرکت  تاسیس 
ثبت 16565 به شناسه ملی 14008971007 ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که 
خالصه آن به شرح زیر جهت اطالع عموم آگهی میگردد. موضوع فعالیت :1- اجرای 
طرح های جامع فن آوری اطالعات شامل مشاوره ، تحلیل ، طراحی ، تولید ، استقرار 
، راه اندازی و پشتیبانی راه کارهای مبتنی بر نرم افزارها جامع کاربردی غیر رسانه ای در بخش عمومی 
و دولتی و وزارتخانه ها و سازمان ها و شرکت های وابسته به دولت و بخش خصوصی و مشارکت با 
شرکت های داخلی و خارجی تولید کننده نرم افزار و سخت افزار. 2- خرید و فروش ، صادرات و 
واردات تجهیزات کامپیوتری ، مخابراتی ، سیستم های رایانه ای و الکترونیکی. 3- انجام فعالیت در 
الکترونیک. 4- شرکت در نمایشگاههای رایانه ای داخلی و خارجی و اخذ و اعطای  زمینه تجارت 
نمایندگی از شرکت های رایانه ای داخلی و خارجی قطعات. 5- راه اندازی کسب و کارهای اینترنتی 
و نوپا ) استارتاپ (. 6- ارائه خدمات اینترنتی و اینترانت. 7- طراحی و نصب و پشتیبانی شبکه های 
 ، ارتباطی  و  مخابراتی   ، الکترونیکی   ، ای  رایانه  های  سیستم   ، مداربسته  های  دوربین   ، کامپیوتری 
سویچینگ ، آنتن ها و کابل های ارتباطی مربوطه. 8- برنامه نویسی و طراحی صفحات تحت وب. 
به مدت  ثبت  تاریخ  از   : فعالیت  از مراجع ذیربط مدت  از اخذ مجوزهای الزم  لزوم پس  درصورت 
نامحدود مرکز اصلی : استان کرمان ، شهرستان کرمان ، بخش مرکزی ، شهر کرمان، محله راه آهن 
، کوچه شهید آیت اهلل صدوقی 25 ، بلوار شهید آیت اهلل صدوقی ، پالک 0 ، طبقه همکف کدپستی 
 100 به  منقسم  نقدی  ریال   1000000 مبلغ  از  است  عبارت  حقوقی  سرمایه شخصیت   7617913359
سهم 10000 ریالی تعداد 100 سهم آن با نام عادی مبلغ 1000000 ریال توسط موسسین طی گواهی 
ایران شعبه استاد علی اکبر صنعتی  بانکی شماره 179/3280 مورخ 1398/10/26 نزد بانک صادرات 
شماره  به  رفسنجانی  مهاجری  مرتضی  آقای  مدیره  هیئت  اعضا  است  گردیده  پرداخت   3280 کد  با 
شماره  به  خدایاری  رفعت  خانم  سال   2 مدت  به  مدیره  هیئت  رئیس  سمت  به  2991727950و  ملی 
ملی  شماره  به  حمزه  راحیل  خانم  سال   2 مدت  به  مدیره  هیئت  عضو  به سمت  2992451363و  ملی 
2992780111و به سمت مدیرعامل به مدت 2 سال و به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت 2 سال 
دارندگان حق امضا : کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهد آور شرکت از قبیل چک ، سفته ، بروات ، 
قراردادها عقود اسالمی با امضاء رئیس هیئت مدیره و نایب رئیس هیئت مدیره همراه با مهر و همچنین 
کلیه نامه های عادی و اداری باامضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می باشد اختیارات مدیر 
بازرس  به شماره ملی 2992764841 به سمت  بازرسان خانم مژده عقیلی نسب  : طبق اساسنامه  عامل 
اصلی به مدت یک سال مالی آقای احسان پورشاهرخی به شماره ملی 3031446356 به سمت بازرس 
علی البدل به مدت یک سال مالی روزنامه کثیر االنتشار کرمان امروز جهت درج آگهی های شرکت 
تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد. اداره کل ثبت 

اسناد و امالک استان کرمان اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری کرمان )773558(

آگهی تغییرات شرکت ساختمانی عمید کرمان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 
1864 و شناسه ملی 10630100300 به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور 
فوق العاده مورخ 1398/09/25 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : الف - اعضای هیئت مدیره 
بشرح ذیل برای مدت دو سال انتخاب گردیدند: آقای علی زنده روح کرمانی با کد ملی 2991429186 
ملی  کد  با  ماهانی  زاده  قاضی  میترا  خانم   2991458100 ملی  کد  با  کرمانی  روح  زنده  عمید  آقای 
2991450045 آقای مهدی اسدی با کدملی 2994020580 ب - آقای احمد مهدی زاده گوکی با کد 
ملی 3180018178 بسمت بازرس اصلی و خانم اقدس ترک زاده تبریزی با کد ملی 2991230045 
بسمت بازرس علی البدل بمدت یکسال مالی انتخاب گردیدند . 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 )773562(

آگهی تغییرات شرکت آباد گران کریمان ایرانیان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 
12898 و شناسه ملی 10630190451 به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور 
فوق العاده مورخ 1398/09/03 : - اعضای هیئت مدیره بشرح ذیل برای مدت دو سال 
انتخاب گردیدند. - آقای سید محمد مهدی سیدین سدیفی با کد ملی 0043464920 و 
آقای سعید زارع با کدملی 0076265889 و آقای حامد طالبی با کد ملی 0937878294 اداره کل ثبت 

اسناد و امالک استان کرمان اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری کرمان )773565(

آگهی تغییرات شرکت ابناء دوهزار کرمان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 4739 
فوق  بطور  عادی  عمومی  مجمع  استناد صورتجلسه  به  ملی 10860560778  شناسه  و 
العاده مورخ 1398/10/30 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : الف - آقای محمدرضا هنرآموز 
ملی 2990389921  با کد  پورعباسی  آقای حسین  و  اصلی  بازرس  بسمت  ملی 2993068032  با کد 
ذیل  بشرح  مدیره  هیئت  اعضای  ب-   . گردیدند  انتخاب  یکسال  بمدت  البدل  علی  بازرس  بسمت 
 - باکدملی 2991974788  زاده  تکریمی حسن  آقای علی   -  : انتخاب گردیدند  دو سال  برای مدت 
باکدملی  زاده  حسن  تکریمی  محمدرضا  آقای   -  0036557234 کدملی  با  پورعباسی  فرزانه  خانم 
2992732060 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 )773566(

آگهی تغییرات شرکت ابناء دوهزار کرمان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 4739 
و شناسه ملی 10860560778 به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1398/10/30 
ملی  کد  با  زاده  حسن  تکریمی  علی  -آقای  مدیره:  هیئت  اعضای  سمت  الف:   :
2991974788 به سمت رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل -خانم فرزانه پورعباسی با کد 
ملی 0036557234 به سمت نایب رئیس هیئت مدیره - آقای محمدرضا تکریمی حسن زاده با کد ملی 
2992732060 به سمت عضو هیئت مدیره انتخاب گردیدند. ب- کلیه اسناد و اوراق بهادار و بانکی و 
قراردادها و کلیه اوراق عادی و اداری با امضای یک نفر از اشخاص زیر : مدیرعامل آقای علی تکریمی 
حسن زاده و یا آقای محمدجواد تکریمی حسن زاده سهامدار و مهر شرکت معتبر می باشد. اداره کل 

ثبت اسناد و امالک استان کرمان اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری کرمان )773567(

تاسیس شرکت با مسئولیت محدود فیدار گستر پایا فوالد بافت درتاریخ 1398/09/23 به 
شماره ثبت 1748 به شناسه ملی 14008839506 ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده 
که خالصه آن به شرح زیر جهت اطالع عموم آگهی میگردد. موضوع فعالیت :فعالیت 
های صنعتی و نیمه صنعتی فعالیت های خدماتی فعالیت های صنعتی و خدماتی در راستای گسترش 
فوالد فعالیت های جانبی کارخانه فوالد درصورت لزوم درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهای الزم از 
مراجع ذیربط مدت فعالیت : از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی : استان کرمان ، شهرستان بافت 
، بخش مرکزی ، شهر بافت، محله دانشگاه آزاد ، بلوار دانشگاه آزاد ، کوچه دانشگاه آزاد11 ، پالک 3 
، طبقه همکف کدپستی 7851917688 سرمایه شخصیت حقوقی عبارت است از مبلغ 10000000 ریال 
نقدی میزان سهم الشرکه هر یک از شرکا آقای مصیب صالحی به شماره ملی 2539911031 دارنده 
500000 ریال سهم الشرکه آقای صابر سلطانی نژاد به شماره ملی 3120017949 دارنده 500000 ریال 
سهم الشرکه آقای امید حسن پوری به شماره ملی 3391717149 دارنده 9000000 ریال سهم الشرکه 
اعضا هیئت مدیره آقای مصیب صالحی به شماره ملی 2539911031و به سمت رئیس هیئت مدیره به 
مدت نامحدود آقای صابر سلطانی نژاد به شماره ملی 3120017949و به سمت نایب رئیس هیئت مدیره 
اسناد  اوراق و  : کلیه  امضا  نامحدود دارندگان حق  به مدت  به سمت مدیرعامل  نامحدود و  به مدت 
بهدار و تعهد اور شرکت از قبیل چک،سفته،بروات،قراردادها عقود اسالمی و همچنین کلیه نامه های 
عادی و اداری با امضا مدیر عامل و به همراه یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر 
میباشد 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 مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری بافت )773568(

به  خاص  سهامی  شرکت  شرق  جنوب  ای  بیمه  خدمات  شرکت  تغییرات  آگهی 
مدیره  هیئت  صورتجلسه  استناد  به   10630108443 ملی  شناسه  و   2671 ثبت  شماره 
کد  به  نوربخش  اله  نصرت  آقای   : مدیران  سمت  الف-تعیین   1398/04/22 مورخ 
ملی 2991274840 به سمت مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره خانم صدیقه نوذری به 
کد ملی 2990337105 به سمت نایب رئیس هیئت مدیره خانم الهام حسینی محمدآبادی به کد ملی 
2992287865 به سمت عضو هیئت مدیره ب- کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل 
چک ، سفته ، بروات ، قراردادها و عقوداسالمی با امضاء ثابت مدیرعامل و یکی از دو نفر اعضا هیئت 
مدیره همراه با مهر شرکت و کلیه اسناد و اوراق عادی و اداری با امضا مدیرعامل و 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 )773569(

شماره  به  خاص  سهامی  شرکت  ایرانیان  کریمان  گران  آباد  شرکت  تغییرات  آگهی 
مورخ  مدیره  هیئت  استناد صورتجلسه  به  ملی 10630190451  و شناسه  ثبت 12898 
هیئت  رئیس  سمت  به   0076265889 کدملی  با  زارع  سعید  آقای   -  :  1398/09/03
مدیره - آقای سید محمد مهدی سیدین سدیفی با کد ملی 0043464920 به سمت نائب رئیس هیئت 
مدیره - آقای حامد طالبی با کد ملی 0937878294 به سمت عضو هیئت مدیره - آقای سید محمد 
مهدی سیدین سدیفی با کد ملی 0043464920 به سمت مدیر عامل انتخاب گردیدند . - کلیه اسناد 
واوراق بهادار و بانکی و سایر مکاتبات و اوراق عادی با امضای منفرد مدیرعامل و در صورت غیبت 
ایشان با امضای 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 )773570(

 1397/12/28 درتاریخ  اردیبهشت  شیمی  بوم  محدود  مسئولیت  با  شرکت  تاسیس 
دفاترتکمیل  ذیل  امضا  و  ثبت   14008239297 ملی  شناسه  به   15996 ثبت  شماره  به 
گردیده که خالصه آن به شرح زیر جهت اطالع عموم آگهی میگردد. موضوع فعالیت 
از  پس  لزوم  درصورت  شیمیایی  های  حالل  و  مواد  پخش  و  سازی  خالص  :تولید، 
 : اصلی  مرکز  نامحدود  به مدت  ثبت  تاریخ  از   : فعالیت  ذیربط مدت  مراجع  از  اخذ مجوزهای الزم 
استان کرمان ، شهرستان کرمان ، بخش مرکزی ، شهر کرمان، چهارراه زندان ، بزرگراه امام خمینی 
، میدان پژوهش ، پالک 0 ، طبقه همکف کدپستی 7616913439 سرمایه شخصیت حقوقی عبارت 
به  پور  غنچه  احسان  آقای  از شرکا  هر یک  الشرکه  میزان سهم  نقدی  ریال  مبلغ 2000000  از  است 
شماره ملی 3120016365 دارنده 1500000 ریال سهم الشرکه خانم زهره یاسری نسب به شماره ملی 
3610194456 دارنده 500000 ریال سهم الشرکه اعضا هیئت مدیره آقای احسان غنچه پور به شماره 
مدت  به  مدیره  هیئت  عضو  سمت  به  و  نامحدود  مدت  به  مدیرعامل  سمت  به  3120016365و  ملی 
نامحدود خانم زهره یاسری نسب به شماره ملی 3610194456و به سمت عضو هیئت مدیره به مدت 
نامحدود دارندگان حق امضا : کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهد آور شرکت از قبیل چک ، سفته ، 
بروات ، قراردادها، عقود اسالمی و همچنین کلیه نامه های عادی و اداری با امضاء آقای احسان غنچه 
: طبق اساسنامه روزنامه کثیر االنتشار  باشد. اختیارات مدیر عامل  با مهر شرکت معتبر می  پور همراه 
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 )773571(



دوشنبه 5 اسفند ماه 29/1398 جمادی الثانی 1441/ 24 فوریه 2020/سال بیست و چهارم شماره 3162 پنج روزانه خوانی

نوشتاری پژوهشی حاصل تحقیقات گروه پژوهش موسیقی دژاکام؛

نیم نگاهی به سرگذشت موسیقی فیلم
نویسندگان:آرمینا جلیل زاده، پریا فالح

 علیرضا غضنفرپور

مفهوم ژانر فيلم
و  نقد  در  متداولی  بسیار  اصطالح  گونه،  يا   )Genre( ژانر 
مردم،  از  بسیاری  است.  سینمايی  و  هنری  ادبی،  مطالعات 
می  اشتباه  سینمايی  و  ادبی  مکتب  يا  فرم  يا  سبک  با  را  ژانر 
معنی  و  نیست  ها  اين  از  کدام  هیچ  ژانر  که  حالی  در  کنند، 
متفاوتی دارد. مثال دو فیلمساز متفاوت می توانند در يک ژانر 
الزاما  هم  با  آنها  سبک  اما  بسازند  فیلم  کمدی  مثل  سینمايی 
يکی نباشد. مثال هر دو کمدی سازند اما سبک کار آنها هیچ 
های  قالب  و  ژانرها  بین  بايد  اين  بر  عالوه  ندارد.  هم  به  ربطی 
انیمیشن،  فیلم  خبری،  فیلم  مستند،  فیلم  مثل  سینمايی 
فیلم عروسکی، فیلم آموزشی و فیلم تبلیغاتی تمايز قائل شد.

شونده  تکرار  و  مشترک  های  نشانه  و  الگوها  معموال  ژانرها 
می  نظر  به  آشنا  مخاطبان  برای  که  اند  هنری  و  ادبی  آثار  در 
دنیای  وارد  هنر  و  ادبیات  از  ها،  سبک  همانند  آنها  رسند. 
يک  بالفاصله  قادرند  سینما  تماشاگران  اند.  شده  سینما 
های  فیلم  و  آن  دکورهای  و  مناظر  طريق  از  را  وسترن  فیلم 
موسیقی  و  صحنه  وسايل  و  ها  لباس  طريق  از  را  گانگستری 

فیلم تشخیص دهند.
انواع ژانرها

تراژدی،  کمدی،  از:  عبارتند  سینمايی  ژانرهای  ترين  مهم 
تريلر  گانگستری،  وسترن،  جنگی،  حماسی،  ملودرام، 
و  تخیلی  علمی-  نوآر،  فیلم  عاشقانه،  موزيکال،   ،)Thriller(
وحشت) Horror(. وسیع ترين و متداول ترين ژانر در سینما، 
ملودرام  مثل  فرعی  ژانرهای  به  خود  که  است  ملودرام  ژانر 
تاريخی، ملودرام اجتماعی، ملودرام جنگی و ملودرام جنايی 

تقسیم می شود.
جمله:  از  دارند  وجود  هم  فرعی  سینمايی  ژانرهای  برخی 
تريلر سیاسی، کمدی رمانتیک، اکشن )حادثه ای(، کودکان، 

.)Adventure( ورزشی، ماجرايی
ژانرها بسیار متنوع اند و گاهی درهم تداخل کرده و يا از هم 
ترکیبی  ها«  بیگانه  و  ها  »کابوی  فیلم  مثال  گیرند.  می  تاثیر 
وودی  های  فیلم  يا  است  تخیلی  علمی  ژانر  و  وسترن  ژانر  از 
فیلم  دارند.  تراژيک  های  جنبه  اما  اند  کمدی  که  اين  با  آلن 
است،  موزيکال  و  وسترن  ژانرهای  ترکیب  نیز  بالو«  »کت 
همین طور فیلم »باگزی مالون« که ترکیب ژانرهای موزيکال 
نیز  راين«  تا  کرخه  »از  فیلم  رود.  می  شمار  به  گانگستری  و 
از  فیلم،  )ژانر  است.  جنگی  و  ملودرام  ژانرهای  از  ترکیبی 

کالسیک«  ترجمه حسام الدین موسوی( کالسیک تا پسا 
شمايل ها و عناصر ژانر

محدوده  در  و  دارند  ملی  مفهومی  کامال  ژانرها،  برخی 
جغرافیايی و فرهنگی معینی تولید می شوند و کاربرد دارند. 
آمريکاست، چرا که  سینمای  مثال ژانر وسترن که منحصر به 
آمريکا و زندگی  تاريخ  از دل  شخصیت های آن  داستان ها و 
نوزدهم  قرن  اواخر  در  آمريکايی  های  گاوچران  و  ها  کابوی 
از  يکی  ساخته  قطار  بزرگ  سرقت  فیلم  است.  شده  گرفته 

نخستین فیلم های ژانر وسترن در تاريخ سینماست.
شود  می  محسوب  آمريکايی  ژانری  وسترن،  ژانر  که  اين  با 
اما ژانر ديگری نیز وجود دارد به نام »وسترن اسپاگتی« که از 
شده  تولید  ايتالیا  در  و  سینماست  ژانر(  فرعی )ساب  ژانرهای 
است . کارگردان ايتالیايی از پیشگامان اين ژانر به حساب می 
آيد و فیلم های مهمی مثل »خوب بد زشت«، »به خاطر يک 
که  است  ساخته  را  غرب«  در  روزگاری  و »روزی  دالر«  مشت 
و  فیلمبرداری  سبک  پردازی،  شخصیت  نظر  از  ها،  فیلم  اين 
وسترن  های  فیلم  با  بارزی  های  تفاوت  موسیقی،  بازيگری، 

آمريکايی دارند.
مثال  انگیزند.  برمی  سینما  مخاطب  در  را  انتظاراتی  ژانرها 
آنها از يک فیلم وسترن انتظار دارند که حتما کابوی سوارکار 
تماشاگر  يا  کنند.  شلیک  هم  به  ها  آدم  يا  ببینند  آن  در  را 
بخوانند  آواز  آن  در  بازيگران  که  دارد  انتظار  موزيکال  فیلم 
هالیوودی  خانوادگی  های  ملودرام  طور  همین  برقصند.  يا 

در  ندارد  انتظار  تماشاگر  بنابراين  دارند،  خوش  پايان  معموال 
پايان اين فیلم ها، قهرمان داستان بمیرد چرا که با قواعد اين 

ژانر جور در نمی آيد.
نجات  و  کامیابی  سعادت،  برای  ما  توقع  نیز  کمدی  ژانر 
نشسته  آن  انتظار  به  که  شکلی  به  پايان  در  را  فیلم  قهرمان 

بوديم، برآورده می سازد.
البته برخی فیلم های سینمای هنری و مدرن در قالب هیچ 
ژانر  يک  عنوان  تحت  را  آنها  توان  نمی  و  گنجند  نمی  ژانری 
طبقه بندی کرد مثل اغلب فیلم های  مایکل آنجلو آنتونیونی 
گدار ، لوییس  ، آندره تارکوفسی ، اینگمار برگمن ، ژان لوک 
کیارستمی . اگرچه برخی ها در سال های  بونوئل  یا عباس 
جمله  از  ها  کارگردان  از  برخی  های  فیلم  کردند  سعی  اخیر 
آندره تارکوفسکی و روبر برسون  را که دورنمايه های مذهبی 
طبقه  معناگرا«  نام »سینمای  به  ساختگی  ژانری  تحت  دارند 
و  است  ارزش  بی  سینمايی  مطالعات  نظر  از  که  کنند  بندی 

اهمیت آکادمیک ندارد.
میزان  و  عامه  پسند  براساس  ژانر  هر  در  ها  فیلم  تعداد 
وجود  امکان  اين  البته  شود.  می  ساخته  ژانر  آن  محبوبیت 
مثل  پسند  مردم  ژانرهای  از  برخی  سینما  صنعت  که  دارد 
فیلم های گانگستری اوايل دهه ۳۰ را قربانی کند تا در هنگام 

بحران بتوانند اعتبار خود را حفظ کند.
جذابیت ژانرها ثابت نیست و در طول زمان تغییر می کند. 
و  محبوب  خیلی  میالدی  پنجاه  دهه  اواخر  تا  وسترن  ژانر 
دهه  اين  تا  وسترن  کالسیک  آثار  ترين  مهم  و  بود  پرطرفدار 
»ماجرای  »الدرادو«،  »ريوبراوو«،  »دلیجان«،  شدند.  تولید 
واالنس  لیبرتی  به  که  کسی  »چه  سرخ«،  »رود  نیمروز«، 
»ستاره  »جويندگان«،  عزيزم«،  »کلمانتین  کرد«،  شلیک 
حلبی« و »تیر شکسته« از مشهورترين فیلم های وسترن اين 

دوره اند.
برخی از ژانرها مثل وسترن و موزيکال امروز جذابیت گذشته 
و طرفداران خود را از دست داده اند؛ زيرا مانند گذشته نمی 
ژانرهای  اما  کنند.  برقرار  ارتباط  امروزی  مخاطبان  با  توانند 
علمی-  و  ترسناک  رمانتیک،  کمدی  جنايی،  تريلر  ملودرام، 

تخیلی همچنان پرطرفدارند و مرتب تولید می شوند.
و  بشناسد،  را  موسیقی  ژانرهای  تمام  باید  آهنگساز  یک 

کار استفاده می شود، به  این که چه ژانری از موسیقی برای 
آهنگساز  سلیقه  و  کارگردان  خواسته  کار،  فضای  چگونگی 
بستگی دارد. شاید مجبور شود موسیقی مینیمال، محلی، 
بنویسد.  فیلم  برای  را  غریبی  عجیب  و  آوانگارد  کار  یا  ک  را
آهنگساز فیلم باید صحنه را هم بشناسد، یعنی شاید مجبور 
کند، یا موسیقی  شود براساس صحنه، موسیقی ای را خلق 
تغییرات  فیلم  صحنه های  با  همراه  لحظه  به  لحظه  او 
کند. قطعا هر موسیقی زیبایی روی هر فیلمی  خاصی پیدا 
موسیقی،  اجبار  به  گاهی  دارد  امکان  نمی شود.  قشنگ 
نباشد،  زیبا  اصال موسیقی  کند، شاید  پیدا  فضای دیگری 
گفت در سال های  اما روی تصویر قشنگ بنشیند. می توان 
که  اخیر در سینمای ایران، کارگردانی مانند اصغر فرهادی 
آثار او، ملودرام های اجتماعی با فضای تلخ هستند، ترجیح 
این  به  نکند.  استفاده  فیلم هایش  از موسیقی در  می دهد 
او  از  گرفتن  تاثیر  با  نیز  دیگر  کارگردان های  از  خیلی  ترتیب 
همین  به  دهند.  انجام  را  کار  همین  می دهند،  ترجیح 
موسیقی  سینمایی،  اخیر  کارهای  از  بسیاری  در  دلیل، 
تابع جماعت  )نسترن  ندارد.  حضور  یا  است  کم رنگ  فیلم 

- خبرنگار ایسنا( )ژانرهای سینمایی / عبدالرضا حقیری(
تعاریف موسیقی فیلم

سینما  پیدایش  با  همراه  فیلم:  موسیقی  پیدایش  اولین 
بود . سال 1895 برادران لومیر در پاریس . اجرای زنده پیانو 
همراه فیلم بود . برای پوشاندن صدای دستگاه نمایش و 
توجه مردم به فیلم . بعدها چند نوازنده و ارکستر . استفاده 

از ارگ )بوق ، سوت قطار ، افکت( .
 1909 سال  ادیسون  کمپانی  موسیقایی:   فهرست 

)خوشایند ، عاشقانه ، غمگین ، سرزنده و ... (.
کارل فیشر. چه قطعه  کمپانی  کس وینکلر  برگه راهنما: ما

کجای فیلم و به چه مدت زمان. ای در 
اولین قدم های ورود صدا به سینما : سال 1920 :

1 - صدا روی فیلم: فتو الکتریک دکتر لی دوفارست .
2 - صدا روی دیسک: برادران وارنر.

اولین فیلم ناطق:  توسط برادران وارنر محصول 1927
آهنگساز  کروسلند  الن  کارگردان  جاز  خواننده  فیلم   ***

لوئیس سیلورز  بازی ال جالسن . 

به  مجهز  نمایش  سالن   15.000 ماه  چندین  عرض  در 
تجهیزات صدا شد و 10.000 نوازنده بیکار شدند. 

اصول بنیادی آهنگسازی فیلم: 
که طبیعت فیلم سیال ، بی قاعده و  1 -  فاقد فرم: از آنجا 

غیر قابل تکرار است موسیقی هم باید چنان باشد.
2 - هماهنگی با سر و صداهای اطراف. 

کند. کند. نباید احساس سطحی  کمک  3 - به بیان فیلم 
موسیقی فیلم باید:  

کند. 2 - رنگ آمیزی آوایی تصاویر  1 - فضای سازی 
کتور مهم در موسیقی فیلم:  دو فا

1 - جا و مکان:  تاریخی ، افراد ، موقعیت ومکان
و  گرم   ، کند  روشن  و  تاریک  را  حالت  احساس:  بیان   -  2
اوج  فیلم،  برنده  پیش  احساسات،  گفته  نا بیان  سرد، 

دهنده احساسات.
چرا به موسیقی فیلم نیاز است: 

زیبا شناسی(  )فلسفه  استاتیکا  نظر  از  پدیده حرکت:   -  1
باهم متحد هستند.

2 - حرکت اصوات حرکت تصاویر را تقویت میکند. 
با  که  تعادل تجربه حسی دیدن و شنیدن: هنگامی   - 3
بیش از یک حس به درک میپردازیم در آرامش بیشتری به 

سر میبریم.
نبایدها در موسیقی فیلم: 

نباید   -  2 کند.  غلبه  سکانس  یک  بر  نباید  موسیقی   -  1
کند. آنچه تصویر میگوید را تکرار 

انواع موسیقی در فیلم: 
1 - موسیقی واقعی 2 - موسیقی فونکسیونل 3 - موسیقی 

آنی.
ساختارهای دراماتیک موسیقی: 

والت  محصول   ، موس  میکی  حرکت:  و  موسیقی   -  1
دیسنی 1928

*** فیلم میکی مو . 
*** تام و جری:  آهنگساز )اسکات برادلی ( 1940 - 1957 
بزرگ:  دیکتاتور   ، هالیود  در    ) مایر  گلدوین  )مترو  توسط 

کارگردان ، آهنگساز )چارلی چاپلین( .
از  استفاده  طبیعی:  انداز  چشم  و  مکان  موسیقی   -  2

موسیقی  از  استفاده  محلی.  موسیقی  یا  بومی  ساز  یک 
فرانسه  در   19 قرن  دوم  )دریافتگری(نیمه  امپرسیونیسم 

)کلود دبوسی  و موریس راول (
کارگردان:  هندی  آواز  و  سیتار  ساز  از  گاندی  فیلم   ***
 ، فنتون  ج  جور و  شانکار   راوی   : موسیقی  اتنبرو   ریچارد 

محصول   1981.
*** مستند جاده ابریشم : آهنگساز )کیتارو (.

موسیقی  تاریخی:  های  جلوه  و  دوران  موسیقی   -  3
مخصوص همان زمان و سبک و مکان.

*** فیلم رومئو و ژولیت محصول 1968 کارگردان )فرانکو 
موسیقی  شکسپیر  ویلیام  نمایشنامه  اساس  بر   ) زفریلی 

)نینو روتا  1979-1911 ایتالیا - پدرخوانده(.
کشش دراماتیک: اوج احساس  4 - موسیقی برای ایجاد 
کشش را  در جایی از فیلم، شادی، عشق، خزن. احساس 
کن هستند  که تصاویر روی پرده بسیار آرام و سا در لحظاتی 

کند. به بیننده القا 
آمریکا،   1941 محصول  کین:  همشهری  فیلم   ***
تیتراژ   .  ) هرمان  )برنارد  موسیقی:   ) ولز  )اورسن  کارگردان: 
که  نوشته  اولین  از  نما   26 در  کشش.  و  ترس  ایجاد  فیلم 
در سکوت تصویر میشود. لحظه به لحظه ارتباط تصاویر و 

موسیقی پیگیری شده است.
کمدی : شاید فکر شود موسیقی آن جدی  5 - موسیقی 
دارد.  را  آهنگسازی  و  موسیقی  ترین  سخت  ولی  نیست 

تکنیک ترکیب ریتم ها و سازها غیر معمول است.
*** فیلم عصر جدید: محصول 1936 کارگردان و آهنگساز 

)چارلی چاپلین( .
و  کارگردان   .1940 محصول  بزرگ:  دیکتاتور  فیلم   ***
با  چاپلین  بازی  صحنه  در  چاپلین(.  )چارلی  آهنگساز 
و  است.  جدی  موسیقی  کمیک  صحنه  وجود  با  بادکنک 
گرفتن دنیا و رویاهای و آرزوهای هیتلر برای  تلخی به بازی 

تسخیر جهان است.
نتوان  انسانی: وقتی  بیان احساسات  برای  6 - موسیقی 
از موسیقی  کرد  بیان  را در قالب تصویر  انسانی  احساسات 

بهره می بریم.
آمریکا.   1975 محصول  ها:  آرواره  فیلم   ***

کارگردان)استیون اسپیلبرگ ( موسیقی )جان ویلیامیز (.
عنوانهایی برای شناسایی موارد استفاده موسیقی: 

1 - تشدید یا آرامش بخشیدن روند حرکت فیلم.
2 - انعکاس احساسات و ایجاد فضاسازی.

از یک  3 - بعد جدید و تفسیر آهنگساز )تفسیر آهنگساز 
شخصیت = شاد است ولی تنهاست(

کشن( 4 - همگام با حرکت )ا
5 - یک عنصر زمان و مکان

کمدی 6 - یک عنصر 
7 - برای یکدستی )اتحاد(. تکنیک الیت موتیف، یک تم 

و بعد واریاسیون، دولوپمان )بسط وگسترش(.
تقسیم بندی موسیقی برای فیلم: 

1 - تم شخصیت: الیت موتیف برای یک فرد 
2 - تم های محلی، مکان و زمان توسط موسیقی 

3 - حاالت: بیان احساسات انسانی  
کشن حرکت 4 - تمپو: ریتم فیلم و ا

5 - تداوم: ادامه موسیقی از یک صحنه به صحنه دیگر، 
برای یکدست شدن آن.

 1969 محصول   : کید  ساندانس  و  کسیدی  بوچ  فیلم   
ک  ج روی هیل ( موسیقی )بورت بکرا آمریکا . کارگردان )جور
( برنده اسکار بهترین موسیقی . سفر هشت هزار مایلی آنها 
توسط موسیقی در چند دقیقه بسیار حساب شده تداوم 

می بخشد بدون اینکه حس تداوم داستان از بین برود.
که قرار است بیفتد را پیش  6 - اخطار دهنده ها: اتفاقاتی 

گاهی می دهد. فیلم های وسترن و جنگی. آ
درون  در  که  چیزی  یا  داستان  توضیح  توضیحی:   -  7

گذرد. شخصیت می 
8 - طنز، شوخ طبعی.

ادامه دارد...

بخش چهارم



ششدوشنبه 5 اسفند ماه 29/1398 جمادی الثانی 1441/ 24 فوریه 2020/سال بیست و چهارم شماره 3162
ایران و جهان

رشد ۲ تا ۳۲میلیونی 
قیمت ها در بازار خودرو

افزایش قیمت ها در بازار خودرو نه تنها متوقف نشده است بلکه با سرعت 
بیشتر در حال پیشروی است به طوری از دو روز گذشته تا کنون قیمت 

برخی خودروها تا ده ها میلیون تومان افزایش یافته است.
به گفته کارشناسان خرید و فروش در بازار خودرو متوقف شده است و 
بازار راکد شده است با این حال افزایش قیمت خودرو متوقف نشده است.

طی هفته های گذشته قیمت ها در بازار خودرو با درصد ثابت و به طور 
مداوم در حال افزایش بوده است ولی در حال حاضر بازار خودرو شاهد رشد 
ناگهانی و چشم گیر قیمت خودرو است به گونه ای که با اتمام تعطیالت 
آخر هفته گذشته قیمت وانت آریسان با رشد ۲ میلیون و ۵۰۰ هزارتومانی 

به ۷۷ میلیون تومان رسید.
وانت آریسان تنها خودرو در بازار نیست که افزایش قیمت داشته است و 
در این بین خودروهای گروه سمند نیز افزایش قیمت را تجربه می کنند 
به طوری که قیمت سمند ال ایکس، سمند ای اف ۷ و سمند سورن به 

ترتیب ۴، ۴ و ۲ میلیون تومان افزایش یافته است.
خودروهای گروه پژو نیز از افزایش قیمت ها در امان نماندند و قیمت پژو 
۲۰۰۸ با ۳۲ میلیون تومان افزایش به ۴۷۲ میلیون تومان رسیده است و 
سایر خودروهای این گروه نیز افزایش قیمت داشته اند و قیمت خودروهای 
پژو ۲۰۶ تیپ ۲ فول، پژو ۲۰۷ دنده ای و پژو پارس به ترتیب ۵، ۷ و ۶ 

میلیون افزایش یافته است.
سایر خودروهایی که افزایش قیمت داشته اند عبارتند از رانا ال ایکس که 
با افزایش ۴ میلیونی به قیمت ۱۱۱ میلیون تومان رسیده است، دنا تیپ 
۱ نیز با افزایش قیمت ۱۰ میلیون تومانی به قیمت ۱۵۷ میلیون تومان 
رسیده است و رنو تندر ای ۲ نیز با ۲ میلیون تومان افزایش قیمت به ۱۸۲ 

میلیون تومان رسیده است.

قصاص برای قاتل تاجر سنگ
روزنامه ایران نوشت: جسد مرد ثروتمندی که از تاجران سنگ های قیمتی 
حالی  در  محالتی  بزرگراه  در  واقع  خانه اش  در  قبل  سال   ۶ بود 
پیدا شد که گاوصندوق خانه نیز به سرقت رفته بود. مأموران در 
ردیابی هایی فنی و تحقیقات میدانی متوجه شدند که مسعود بر اثر 
خفگی به قتل رسیده است و آخرین بار با یکی از دوستانش به نام 

محمدرضا ارتباط تلفنی داشته است.
بدین ترتیب مأموران وی را برای تحقیق و بازجویی دستگیر کردند 
و به اداره آگاهی بردند. محمدرضا در بازجویی ها راز قتل مسعود را 
فاش کرد و گفت: من و مقتول دوست بودیم و رابطه خوبی هم 
داشتیم آن روز هم برای اینکه همدیگر را ببینیم به همراه دوستانم 
به خانه اش رفتیم، اما دوستانم به نام های فرشاد و جمال با دیدن 
وسوسه  او  زندگی  وضعیت  و  مسعود  خانه  در  قیمتی  سنگ های 
شدند و تصمیم گرفتند او را بکشند. آنها میوه و آبمیوه خریده  بودند 

و درون آن دارو ریختند و بعد هم مسعود را به قتل رساندند.
بعد از اعترافات متهم، فرشاد و جمال نیز دستگیر شدند و فرشاد به 
قتل اعتراف کرد و گفت: من مقتول را از مدت ها قبل می شناختم 
و با هم مراوده مالی داشتیم . روز حادثه به خانه مقتول رفتیم تا 
کمی خوشگذرانی کنیم و دور هم باشیم. در خانه بودیم که جمال 
یک سکه نشانم داد و مدعی  شد این سکه ۵۰۰ میلیون تومان ارزش 
دارد و گفت اگر مسعود را بکشم، سکه را به من می دهد. او گفت ما 
می توانیم با به قتل  رساندن وی سنگ های قیمتی ای که در خانه اش 

بود را برداریم.
جمال آبمیوه را تهیه کرد و در آن مقداری داروی خواب آور ریخت 
و به مسعود داد. وقتی بدحال شد من گردنش را گرفتم و فشار 
با پارچه ای  تا به گوشه ای ببرمش بعد هم دست و پایش را  دادم 
بستم و رویش یک پارچه کشیدم تا نبیند ما چه می کنیم بعد هم 
سنگ های قیمتی خانه اش را سرقت کردیم. متهم گفت: بعد از اینکه 
از خانه بیرون آمدیم جمال سکه ای که قولش را داده  بود به من داد، 
اما بعد متوجه شدم سکه نقره  است و او دروغ گفته که سکه طال به 

من می دهد. سپس از جمال که تبعه افغانستان بود بازجویی شد.
او همه اتهامات را رد کرد و گفت اصاًل نمی داند دو متهم ایرانی چه 
می گویند و گفته های آنها را قبول ندارم. با پایان جلسات بازجویی 
کیفرخواست علیه هر ۳ متهم صادر و پرونده با اتهام قتل عمدی 
برای فرشاد و معاونت در قتل عمدی برای جمال و محمدرضا به 
و  گرفتند  قرار  جایگاه  در  اولیای دم  ادامه  در  فرستاده  شد.  دادگاه 
خواستار صدور حکم قصاص و همچنین دیه به لحاظ جراحاتی که 
قبل از مرگ به مقتول وارد شده  بود، شدند. فرشاد متهم ردیف اول، 
قرار  تریبون  پشت  دارد  سرقت  و  کالهبرداری  سابقه  فقره  که ۲۳ 
گرفت و گفت: من اتهامات شرب خمر، سرقت و کتک زدن مقتول را 
قبول دارم، اما قتل را قبول ندارم، چون زمانی که ما از خانه مقتول 

بیرون می آمدیم او زنده بود.
در ادامه ۲ متهم دیگر در جایگاه حاضر شدند آنها هم اتهام خود را 
قبول نکردند و مدعی شدند که در قتل هیچ نقشی نداشتند. بدین 
ترتیب قضات پس از محاکمه، فرشاد را به قصاص، جمال را به خاطر 
معاونت در قتل به ۱۵سال زندان و محمدرضا را به ۱۰ سال زندان 
محکوم کردند. اما حکم صادره در دیوان عالی کشور تأیید نشد و 
سه متهم بار دیگر در شعبه دهم دادگاه کیفری یک استان تهران 

از خود دفاع کردند.
خواست  به  من  گفت:  و  ایستاد  ویژه  جایگاه  در  فرشاد  سپس 
محمدرضا داروی بیهوشی را داخل آب طالبی مسعود ریختم و وقتی 
او بیهوش شد او را کشتم. جمال نیز اتهامش را منکر شد و گفت: 
من دستی در قتل نداشتم و فرشاد و محمدرضا با هم نقشه قتل 
را کشیده بودند. در پایان جلسه قضات وارد شور شدند و با توجه 
به مدرک های موجود در پرونده، فرشاد را به قصاص و محمدرضا و 

جمال را به زندان محکوم کردند.

خبر

شمار کشته های کرونا در چین باز هم افزایش یافت

جزئیات درمان دارویی کرونا

مقامات بهداشت استان هوبی بامداد یکشنبه از افزایش 
ویروس  از  استان  این  شهروندان  شدگان  کشته  شمار 
کرونا و رسیدن آمار تلفات به دو هزار و ۳۴۰ نفر خبر 

دادند.
به گزارش رویترز، براساس گفته های مقامات بهداشتی 
چین، در کنار کشته شدن دو هزار و ۳۴۰ تن، تعداد 
کل افراد مبتال شده به ویروس کرونا در استان هوبی از 

۶۴ هزار نفر فراتر رفته است.
کمیسیون  شده  روزرسانی  به  آمار  آخرین  براساس 
بهداشت و درمان استان هوبی چین، ۱۵ هزار و ۲۹۹ 
نفر از مبتالیان به ویروس کرونا بهبود یافته اند و  ۶۳۰ 

مورد جدید در استان ثبت شده است.

جدیدترین  در  شده،  ارائه  آمار  اساس  بر  همچنین 
استان  در  کرونا  ویروس  بیماری  اثر  بر  نفر   ۹۶ آمار، 

هوبی جان باخته اند.
با شیوع  مقابله  برای  اقداماتش  ادامه   دولت چین در 
در  تردد  برای  سختگیرانه تری  مقررات  کرونا،  ویروس 

استان هوبی به اجرا گذاشت.
استان گفته  این  از ساکنان  نفر  به حدود ۶۰ میلیون 
موارد  جز  به  و  بمانند  خود  خانه های  در  که  شده 
از  استفاده  همچنین  نشوند،  خارج  خانه  از  ضروری 
خودروهای شخصی تا زمان نامحدود ممنوع شده است.

استان هوبی و شهر ووهان در آن مرکز شیوع و انتشار 
ویروس کرونا بوده است.

رئیس مرکز مدیریت بیماری های واگیر وزارت بهداشت، گفت: تفاوت 
کرونا ویروس با آنفلوانزا، در نوع عالئم بیماری است.

محمد مهدی گویا، با حضور در برنامه گفتگوی ویژه خبری شبکه دو 
سیما، در خصوص وضعیت کرونا ویروس در کشور، توضیحاتی ارائه داد 
و افزود: عالئم کرونا ویروس در مدت ۶ تا ۷ روز اول به صورت خفیف 

بوده و به یکباره شدید می شود.
تنها  گفت:  بهداشت،  وزارت  واگیر  بیماری های  مدیریت  مرکز  رئیس 

چیزی که از مردم می خواهیم که به ما اعتماد کنند.
قرار  و  است  حال  بد  افراد  برای  فقط  آزمایش  گرفتن  داد:  ادامه  وی 

نیست از همه آزمایش گرفته شود.
گویا گفت: ما با تمام امکاناتی که داریم در مقابل کرونا ویروس ایستاده 

ایم و مردم نباید نگران باشند.
وی افزود: دوره این بیماری ممکن است تا ۱۴ روز طول بکشد و اگر 

حال عمومی بیمار تشدید شد، باید تحت مراقبت قرار بگیرد.
دارد،  وجود  قرنطینه شهر  امکان  آیا  که  این سوال  به  پاسخ  در  گویا 
بار شکست می خورد.  هر  و  اجرا می شد  پیش  قرن ها  قرنطینه  گفت: 
قرنطینه »ووهان« چین هم به همین شکل بوده و فقط باعث نگرانی 

و اضطراب مردم می شود.
واکنش  در  بهداشت،  وزارت  واگیر  بیماری های  مدیریت  مرکز  رئیس 
به کمبود ماسک، افزود: جو روانی باعث شده تا همه فکر کنند باید 
و  آب  با  دست ها  شستن  ما  اول  توصیه  که  حالی  در  بزنند،  ماسک 

صابون است.
گویا در ارتباط با عالئم بیماری، گفت: هر فردی با تب و درد مواجه 
شد، می تواند نزد پزشک برود و او باید تشخیص بدهد که نیاز است به 

بیمارستان برود یا خیر.
به  اشاره  با  بهداشت،  وزارت  واگیر  بیماری های  مدیریت  مرکز  رئیس 
بر  کمیته  این  در  افزود:  ویروس،  کرونا  درمان  کمیته کشوری  تشکیل 
روی مدرن ترین روش های درمانی که در دنیا به کار می رود، بحث شد 
و در نهایت تصمیم گرفتیم دو روش درمانی برای بیماران به کار بگیریم.

امتحان  که  دارویی،  درمان  روش  دو  هر  امیدواریم  داد:  ادامه  گویا 
خودشان را پس داده اند، برای بیماران مؤثر باشد.

این  گفت:  بهداشت،  وزارت  واگیر  بیماری های  مدیریت  مرکز  رئیس 
درمان دارویی اختصاصی، برای آن دسته از بیماران مبتال به کار گرفته 

می شود که بد حال باشند و بیماری زمینه ای داشته باشند.
پیرحسین کولیوند رئیس سازمان اورژانس کشور، یکی دیگر از مهمانان 

گفتگوی ویژه خبری بود.
وی گفت: تشکیل قرارگاه کرونا ویروس، اولین اقدام وزارت بهداشت در 

مقابله با این بیماری است.
کولیوند افزود: در هر شهری یک بیمارستان برای کنترل این بیماری 
ویژه  بیمارستان   ۹ تهران،  شهر  در  البته  است.  شده  گرفته  نظر  در 

پذیرش مبتالیان پیش بینی شده است.

سرپرست معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی 
به  ابتالء  زمان  در  مردم  اینکه  به  اشاره  با  البرز 
آن  عالئم  مشاهده  یا  و  سرماخوردگی  بیماری 
نکنند،  تزریق  کورتون  یا  و  دگزامتازون  آمپول 
که  شرایطی  چنین  در  موارد  این  تزریق  گفت: 
تضعیف  موجب  شده  کشور  وارد  کرونا  ویروس 

سیتسم ایمنی بدن فرد سرماخورده می شود.
برگزاری نخستین  اینانلو در حاشیه  سید حسن 
کرونا  ویروس  ویژه  کمیته  رسانی  اطالع  جلسه 

کرد:  در استان البرز، در جمع خبرنگاران، اظهار 
موارد  شده  تکلیف  استان  بیمارستان های  به 
کز  مرا همان  در  را  کرونا  ویروس  به  مشکوک 
کید  تا با  وی  کنند.   قرنطینه  و  مداوا  درمانی 
با  بیماران  استان  بیمارستان های  در  اینکه  بر 
دیگران  از  کرونا  به  مشکوک  و  تنفسی  مشکل 
مهم  موارد  این  گفت:  می شوند،  جدا  بیماران 
کز درمانی استان البرز تکلیف شده  به تمامی مرا
علوم  دانشگاه  درمان  معاونت  سرپرست  است. 

توصیه های  رعایت  خصوص  در  البرز  پزشکی 
که با عالئم مشابه  الزم برای مراقبت از افرادی 
سرماخوردگی در خانه نگهداری می شوند، گفت: 
کیسه  دستمال و ماسک های مورد استفاده را در 
گذاشته و حتی االمکان با  زباله های درب بسته 

چند الیه آن را بپوشانید.
می کنیم  درخواست  مردم  از  افزود:  اینانلو 
انجام  مانند  ضروری  غیر  درمانی  مراجعات 
موکول  دیگر  زمانی  به  را  زیبایی  جراحی های 

کلینیک های  و  بیمارستان ها  البته  کنند، 
اما  می کنند  ارائه  را  چنینی  این  خدمات  استان 
بهتر است مردم انجام این اقدامات را به زمان 

کنند. دیگری موکول 
علوم  دانشگاه  درمان  معاونت  سرپرست 
بهداشتی  وسایل  تهیه  کرد:  اشاره  البرز  پزشکی 
درمان  و  بهداشت  وزارت  طریق  از  شوینده ها  و 
داده  قرار  کار  دستور  در  مدارس  و  ادارات  برای 

شده است.

که برخی داروخانه ها به مشتریان خود اعالم  در حالی 
که ماسک هایشان به اتمام رسیده است، یک  کرده اند 
به  اقدام  تهران  های  خیابان  از  یکی  در  دستفروش 

فروش انواع مختلف آن می کند.
و   ٢٠  ،١۵ قیمت  به  را  ماسک ها  مختلف  مدلهای  او 
۴٠ هزار تومان به فروش می رساند و به مشتریان خود 
مدت  به  ماسک ها  این  از  می توانند  که  می کند  تجویز 
کنند. مشاور  ١٠ روز و در نوبت های ١٢ ساعته استفاده 
در  ماسک   گسترده  توزیع  از  توییتی  در  بهداشت  وزیر 
تمهید  با  می شود  پیش بینی  و  داد  خبر  داروخانه ها 

وزارت بهداشت این مشکل مرتفع شود.
نوشت:  فارس  خبرگزاری  که  است  حالی  در  این   
محصوالت  بر  نظارت  مدیرکل  پور،  مهدی  اسماعیل 
بهداشت، دارویی و تجهیزات پزشکی سازمان حمایت 
با  که  داد  هشدار  تولید کنندگان  و  مصرف کنندگان 
ماسک های  انواع  گرانفروشان  و  کنندگان  احتکار  کلیه 

پزشکی شناسایی و با آنها برخورد قانونی می شود.
انواع  برای  تقاضا  افزایش  به  توجه  با  افزود:  وی 

سوء استفاده های  آن  تبع  به  و  پزشکی  ماسک های 
در  توزیع  عوامل  و  عرضه کنندگان  از  برخی  احتمالی 
عدم عرضه مکفی و فروش اقالم مذکور به قیمت های 
با  آمده  بعمل  هماهنگی های  حسب  غیرمتعارف، 
خ فروش انواع ماسک سه  کثر نر سازمان غذا و دارو حدا
کارخانه، فروش  الیه جراحی به تفکیک قیمت فروش 
مصرف کننده  و  توزیع  عوامل  سوی  از  درمانی  کز  مرا به 
گذاری مربوطه  خ  کمیسیون نر نهایی پس از تصویب در 

کلیه واحدهای تولیدی ابالغ شد. به 
به  مکلف  مذکور  واحدهای  کرد:  اظهار  ادامه  در  وی 
ج  در و  شده  تعیین  مصوب  قیمت های  سقف  رعایت 

قیمت بر روی بسته بندی محصوالت خود می باشند.
گونه  هر  قیمت  افزایش  اینکه  بر  کید  تا با  پور  مهدی 
نشان  خاطر  است،  ع  ممنو پزشکی،  کاالی  و  ماسک 
خ فروش به مصرف کننده  کثر نر کرد: در حال حاضر حدا
مصوبه  مطابق  الیه،  سه  ماسک  عدد  هر  نهایی 
و  می باشد  ریال   4١٠٠ مربوطه  گذاری  خ  نر کمیسیون 
کز عرضه مکلف به رعایت سقف  کلیه داروخانه ها و مرا

الیه  سه  ماسک  انواع  فروش  در  شده  تعیین  قیمت 
می باشند.

اسماعیل مهدی پور ، همچنین درباره آخرین وضعیت 
پتانسیل  جهت  به  شد:  متذکر  کشور،  در  ماسک  تامین 
سوی  از  کشور  داخل  در  مذکور  اقالم  تامین  امکان 
تولید کنندگان، در حال حاضر مشکلی برای تامین اقالم 
کثر ظرفیت  کنندگان با حدا مذکور وجود نداشته و تولید 
عزیز  از هموطنان  لذا  باشند،  فعالیت می  در حال  خود 
نیاز  از  و بیش  از خریدهای غیر ضروری  تقاضا می شود 

خودداری نمایند.
بر محصوالت بهداشتی، در خصوص  کل نظارت  مدیر 
با  داشت:  اعالم  پزشکی  ماسکهای  انواع  گرانفروشی 
کرونا و افزایش میزان تقاضا برای  ع بیماری  توجه شیو
کننده های  انواع ماسک های پزشکی و انواع ضد عفونی 
کنندگانی  دست، با آن دسته از توزیع کنندگان و عرضه 
که با سوء استفاده از این شرایط نسبت به عدم عرضه و 
احتکار اقدام می نمایند به عنوان اخالل در نظام توزیع، 
صورت  قاطع  برخورد  قانون  برابر  و  پوشی  چشم  بدون 

می پذیرد.
صورت  در  شهروندان  کرد  تقاضا  شهروندان  از  وی 
احتکار،   ، گرانفروشی  قبیل  از  تخلف  هرگونه  مشاهده 
ج قیمت در این زمینه شکایات خود را به شماره  عدم در

١٢4 اعالم نمایند.
و  محتکران  به  مجدد  هشدار  ضمن  پور  مهدی 
جهت  به  ؛  شد  یادآور  پزشکی  ماسکهای  گرانفروشان 
جلوگیری از بروز هرگونه اخالل در تأمین و فرآیند توزیع و 
همچنین احتکار انواع ماسک های تولید داخل، رصد و 
کلیه تولیدکنندگان از  پایش مستمر میزان توزیع و عرضه 
سوی سازمان غذا و دارو انجام پذیرفته و فروش تامین 
کنندگان صرفًا می بایست از طریق عوامل توزیع دارای 

مجوز انجام پذیرد.
و  داروخانه ها  کلیه   : افزود  همچنین  پور  مهدی 
عرضه کنندگان به منظور جلوگیری از سوء استفاده های 
مکلف  بازار،  در  تقلبی  ماسک های  عرضه  در  احتمالی 
انجام  را  از شبکه مجاز تعیین شده خرید خود   ، شدند 

دهند.

افزایش خطر مواجهه با کرونا با تزریق کورتون و دگزا

بازار سیاه فروش ماسک در تهران، تا  ۴۰هزار تومان!
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موتوسیکلت  واژگونی 

مرگ راکب را رقم زد
واژگونی یک دستگاه موتورسیکلت در محور بافتـ  صوغان راکب ۲۷ ساله 

را به کام مرگ فرستاد.
به گزارش خبرنگار گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان  ، سرهنگ 
علی اکبر نصیری، سرپرست پلیس راه شمال استان کرمان گفت: در اثر 
واژگونی یک دستگاه موتوسیکلت در محور بافت ـ صوغان راکب جوان 
موتوسیکلت که حدودا ۲۷ ساله بود به علت شدت جراحات وارده در دم 

فوت شد.
او افزود: بر اساس اعالم کارشناسان، بی احتیاطی راکب موتوسیکلت و توجه 

نکردن به جلو علت حادثه بود.

کشف خودروی سرقت شده

 از استان اصفهان در ارزوئیه
فرمانده انتظامی ارزوئیه از کشف یک دستگاه خودروی پژو پارس سرقت 

شده از استان اصفهان در این شهرستان خبر داد.
تیم  تالش  با  این خودرو  به کشف  اشاره  با  پورامینایی  مهدی  سرهنگ 
گشت انتظامی هنگام پایش نامحسوس خودرو های عبوری تصریح کرد: 
این خودرو به پارکینگ منتتقل شد که اقدامات الزم برای تحویل آن به 

صاحبش ادامه دارد.
فرمانده انتظامی ارزوئیه از شهروندان خواست: برای پیشگیری از سرقت 
به توصیه و هشدار های پلیسی توجه داشته و در صورت اطالع از هرگونه 
سرقت و یا تردد افراد مشکوک و ناشناس مراتب را سریعاً به شماره تلفن 

فوریت های پلیسی ۱۱۰ اعالم کنند.

کشف ۵۴۴ کیلوگرم مواد افیونی

 در ارزوئیه
در  افیونی  مواد  کیلوگرم  کشف ۵۴۴  از  کرمان  استان  انتظامی  فرمانده 

عملیات پلیس شهرستان ارزوئیه خبر داد.
سردار عبدالرضا ناظری گفت: ماموران پلیس مبارزه با موادمخدر ارزوئیه 
با انجام کار اطالعاتی از ورود یک محموله سنگین مواد افیونی به حوزه 
این شهرستان مطلع و با استقرار در این محور ضمن توقیف یک دستگاه 
خودروی پراید راه پاک کن از یک دستگاه خودروی سایپا ۵۴۴ کیلو و ۲۵۰ 

گرم تریاک کشف کردند.
این  در  متهم   ۲ دستگیری  به  اشاره  با  کرمان  استان  انتظامی  فرمانده 
رابطه و معرفی آنان به مقامات قضایی بیان کرد: شهروندان در موفقیت 
ماموریت های پلیس نقش تعیین کننده ای دارند و با انعکاس هوشمندانه 
و به موقع هرگونه اخبار و اطالعات در رابطه با فعالیت سوداگران مرگ 

می توانند در کاهش عرضه و سوءمصرف موادمخدر نقش آفرینی کنند.

آتش سوزی دو مرغداری 

در شهربابک
رئیس شبکه دامپزشکی شهرستان شهربابک گفت: طی دو شب گذشته 

دو واحد مرغداری در این شهرستان دچار آتش سوزی شدند.
مجید اسدی رئیس شبکه دامپزشکی شهربابک در گفت و گو با  خبرنگار 
گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان از کرمان ، از آتش سوزی دو واحد 

مرغداری در شهربابک خبر داد.
او آتش گرفتن مشعل را دلیل این آتش سوزی ها دانست و افزود: دود ناشی 
از آتش سوزی و کمبود اکسیژن باعث تلف شدن جوجه های داخل سالن ها 

شده است.
اسدی به از بین رفتن ۲۴ هزار قطعه جوجه گوشتی در این دو حادثه اشاره 
و اظهار کرد: آتش سوزی در دو واحد مرغداری در روستا های سهراب و 
حصاروئیه شهربابک خسارات زیادی برجا گذاشت که هزینه ی آن به همت  

کارشناسان بیمه در دست بررسی است.
او با تاکید بر اینکه مرغداران نسبت به ایمنی سالن های مرغداری اقدام 
کنند، تصریح کرد: از ابتدای سال تا کنون ۳ مرغداری در شهرستان در آتش 

سوزی دچار حادثه شده اند.

در  کرمانی  ژیمناست  احمدکهنی،  مهدی 
دار  ملبورن در رشته  رقابت های جام جهانی 
را  مسابقات  این  قهرمانی  نایب  عنوان  حلقه 

از آن خود کرد.
های  استان  گروه  خبرنگار  گزارش  به 
ملی  تیم  کرمان،  از  جوان  خبرنگاران  باشگاه 
ژیمناستیک ایران برای شرکت در جام جهانی 
سهمیه  کسب  مراحل  از  یکی  که  ملبورن 
ترکیب سعید  با  المپیک محسوب می شود، 
احمد  مهدی  و  جامعی  عبداهلل  کیخا،  رضا 
کهنی )کرمان( به مربیگری رضا خیرخواه به 

این رقابت ها اعزام شد.
از  کنندگانی  شرکت  حضور  با  رقابت ها  این 

جاری  هفته  پنجشنبه  روز  از  دنیا  سراسر 
احمدکهنی  مهدی  شد،  آغاز  اسفند(  )یکم 
این  نخست  روز  در  کرمان  استان  نماینده 

رقابت ها در دارحلقه به میدان رفت.
این ملی پوش ارزشمند ژیمناستیک ایران که 
روز پنجشنبه هفته گذشته به فینال دارحلقه 
نهایت  در  بود،  کرده  صعود  رقابت ها  این 
توانست به مدال باارزش نقره مسابقات دست 

پیدا کند.
این  دوم  جایگاه  در   ۱۴.۵۰۰ نمره  با  کهنی 
که  یونانی  ژیمناست  گرفت،  قرار  رقابت ها 
سابقه قهرمانی المپیک را دارد صاحب نشان 

طالی دارحلقه شد.

ژیمناست کرمانی نایب قهرمان جهان شد

سرویس ورزشی کرمان امروز

 
ورزش در خانه

 همه می دانیم که ورزش روزانه تا چه حدی موثر 
است. ولی با گزینه های بسیار و اطالعات بی حد 
و حصری که در مورد ورزش در خانه وجود دارد، 
بهترین  کردن  پیدا  برای  دارد  امکان  سادگی  به 
به  نیازی  ولی  شویم.  سردرگم  ورزشی  حرکات 

نگرانی نیست. 
علل مهم برای ورزش در خانه

- صرفه جویی در وقت
- صرفه جویی در پول از دلیل های ورزش در خانه

- بهداشت بیشتر از دلیل های ورزش در خانه
- وجود نداشتن حواس پرتی ها

از علل های ورزش در  - داشتن حریم خصوصی 
منزل

- انتخاب وسایل و تجهیزات از دلیل های ورزش 
در خانه

- تنوع بیشتر در نوع ورزش
- منتظر نماندن از دالیل مهم ورزش در خانه

- ورزش کردن با سرعت مخصوص خودتان
- برنامه تمرینی شما میتواند انعطاف پذیر تر باشد

- از بین رفتن ترس از قضاوت شدن
- راحت تر بودن از دلیل های ورزش در خانه

- مجبور نیستید که لوازم اضافی برای نگهداری از 
فرزند را با خویش همراه کنید

- افزایش ورزش های خانوادگی
- هیچ وقت لوازمتان را فراموش نخواهید کرد

ورزش  از  پس  را  زیادي  راه  که  نیستید  ناچار   -
طی کنید

- ناچار نیستید که با اشخاص غریبه حرف بزنید 
- انتخاب موزیک با شماست

- آرامش بیشتر از علت های ورزش در خانه
- کاهش بهانه ها از دلیل های ورزش در خانه

بدنسازی در خانه  از آغاز   مواردی که پیش 
باید بدانید 

 هدف خود را معلوم کنید
باید هدف خود را در آغاز معلوم کنید که میخواهید 
به یک بدن خوش فرم و مناسب برسید و یا به یک 
این  از  تبدیل شوید. هر یک  ای  ورزش کار حرفه 
اهداف، با هم کامال متفاوت هستند و سبک زندگی 
و نوع تغذیه و تمرین های شما باتوجه به آن معلوم 

خواهد شد.

 مشکالت و موانع را بشناسید
با  شما  طبیعتاً  باشید.  بین  واقع  مورد خویش  در 
انجام حرکات مبتدی تبدیل به ورزش کار حرفه ای 
و شبیه به افرادی که تصویر آنها در مجله ها است 
نخواهید شد. برای این که شخص با مدت کم به 
یابد و همین  پیشرفت های چشمگیر دست نمی 
امر او را از امتداد کار دلسرد کرده و او تمرکزش را 

از دست می دهد.
  برنامه ریزی داشته باشید

در  است.  ملزومات  از  کاری  هر  در  ریزی  برنامه 
داشتن  بدون  پیشرفت  بدنسازی  ورزش  خصوص 
برنامه پیش نخواهد رفت. باید برای خویش برنامه 
ریزی روزانه، هفتگی و حتی ماهانه داشت باشید. 
برنامه ریزی که برای ورزش بدنسازی در خانه در 

نظر میگیرید باید شامل موارد زیر باشد:
 به چه وسایلی نیاز دارید؟
چه حرکاتی را مدنظر دارید؟

تغذیه مناسب با برنامه فعالیت شما چیست؟
چه گروهی از عضالت را باید تمرین دهید) روزانه، 

هفتگی و ماهیانه( ؟
آیا برنامه شما به صورت روزانه، هفتگی و یا ماهیانه 

است؟
برنامه شما در سطح تازه کار، متوسط و حرفه ای 

است؟
برنامه کاهش وزن دارید یا افزایش وزن؟

 ورزش در خانه
 انواع ورزش در خانه بدون امکانات:

اهداف  به  توانید  می  حرکات  این  انجام  با  شما 
این  و  نشوید  دلسرد  باید  تنها  یابید.  دست  خود 
این  در  تمرین  و  تکرار  دهید.  ادامه  را  ها  تمرین 
این حرکات به شما کمک می کند تا تناسب اندام 
داشته باشید و در ضمن از روحیه خوبی برخوردار 

باشید.
 اسکوات

عضالت  که  مفصلی  چند  است  حرکتی  اسکوات 
چهار سر ران را هدف گرفته اما به خاطر ماهیتی 
باسن(،  که دارد، عضالت پشت، عضالت سرینی) 
عضالت شکم و عضالت همسترینگ) پشت پا( را 
هم درگیر می کند. این حرکت به طرز باورنکردنی 
باعث تولید هورمون تستسترون شده و رشد قابل 
توجه عضالت در سرتاسر بدن را به دنبال خواهد 
داشت. از آنجا که حرکت اسکوات یکی از حرکات 
از  آگاهی  است؛  پا  عضالت  تقویت  برای  بنیادی 
روش اجرای صحیح حرکت اسکوات بسیار ضروری 

است.

 استپ آپ
چنانچه به دنبال فرم دادن به عضالت پا و باسن 
تردید  بی  هستید  همزمان  طور  به  هم  آن  خود 
یکی از بهترین تمرین، انجام حرکت پله یا استپ 
و  بوده  ساده  بسیار  حرکت  این  انجام  است.  آپ 
تمرین  از  استفاده  است.  اجرا  قابل  هم  منزل  در 
شنا،  مثل  هایی  ورزش  کنار  در  آپ  استپ  های 
دوچرخه سواری و پیاده روی بسیار مؤثر است و 

قدرت عضالت را افزایش می دهد.
 تراست قدرت

روی  بر  را  ها  دست  شوید،  خم  پایین  سمت  به 
زمین و زیرشانه ها قرار دهید. آنگاه پاها را به عقب 
بیاندازید و فرم حرکت شنا را به بدن خود بگیرید. 
پس از آن دوباره پاها را جلو بیاندازید و در حرکتی 
انفجاری به باال بپرید، طوری که دست ها به سمت 
باال کشیده شده باشد و انگشتان دست باز باشد. 
به آرامی پایین بیایید و این تمرین بدنسازی را از 

نو شروع کنید.
 پالنک

پالنک یک تمرین ایزومتریک از طریق وزن خود 
تخته  به  شبیه  موقعیتی  در  بدن  که  است  بدن 
قرار می گیرد و فشاری که به شکم وارد می شود 
نگه  هدف  است.  خوب  بسیار  شکم  تقویت  برای 
حداکثر  برای  مناسب  فرم  با  پالنک  یک  داشتن 
زمان امکان دارد که چالش های متعددی بر روی 
عضله  یا  رکتوس  شکم،  عضالت  ازجمله  عضالت 

راست شکم، همچنین ماهیچه بازو و پا دارد.
 پرش جانبی

قرار  جعبه  وسط  در  شما  پای چپ  که  حالی  در 
از  آغاز،  برای  بایستید.  آن  سمت  یک  در  گرفته 

جای خویش پریده، پای چپ را روی زمین و پای 
بهتر  انجام  برای  دهید.  قرار  جعبه  روی  را  دیگر 
دست ها را حرکت دهید. به جابه جا شدن روی 
باکس  حرکت  این  دیگر  نام  دهید.  ادامه  جعبه 

شافل می باشد.
 شنا تک دست

العاده  فوق  حرکات  از  یکی  دست،  تک  شنای 
و  بدنی  باالی  آمادگی  که  است  برانگیز  تحسین 
هماهنگی عضالت را نشان می دهد. حتماً تابحال 
ولی  دهید  انجام  را  حرکت  این  اید  نموده  سعی 

موفق نشده اید!
تا  انجام شنا سوئدی تک دست الزم است  برای   
قدم به قدم پیش بروید. نخستین مرحله انجام شنا 
سوئدی با هر دو دست است. شنا سوئدی را آهسته 
انجام دهید و این حرکت را به ۲۰- ۳۰  و کامل 

تکرار در روز برسانید.
 پرش با جمع کردن زانو

برای آغاز تمرین در یک شرایط راحت ایستاده و 
را  ها  دست  کنید.  خم  را  خویش  زانوهای  قدری 
در هم قالب نموده و روبه روی خویش نگه دارید. 
توجه داشته باشید که کف دست ها باید به طرف 
پائین باشد. این شرایط آغاز تمرین است. با پائین 
به صورت سریع  زانوها،  و خم کردن  باسن  بردن 
هوا  در  پریدن  با  بپرید.  باال  طرف  به  انفجاری  و 
و  کرده  جمع  سینه  طرف  به  را  خویش  زانوهای 
تا  نمایید.  لمس  ها  دست  با  را  آنها  کنید  تالش 
جایی که میتوانید باال پریده و زانوهای خویش را 
انرژی برخورد  با زمین  جمع کنید. موقع برخورد 
را با خم کردن زانوها و تکرار مجدد تمرین جذب 

کنید.

ورزش در خانه چه فوایدی دارد؟

خبر
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کرمان امروز سرویس اجتماعی 
 

های  موقعیت  برخی  در  است  ممکن  نوجوانان  مخصوصا  افراد  ی  همه 
گروهی دچار اضطراب شوند. کسانی  کار  اجتماعی مانند  سخنرانی عمومی یا 
های  موقعیت  در  هستند،  مواجه  اجتماعی  هراس  یا  فوبیا  سوشال  با  که 
است  ممکن  اضطرابشان  که  طوری  به  هستند.  مضطرب  بسیار  اجتماعی 
باعث عقب ماندن آنها از فعالیت های اجتماعی و ناراحتی در تعامالت آنها 

شود.
که از  که دچار هراس اجتماعی هستید، مهم است  کنید  گر احساس می  ا
که می توانند به شما در  آن مطمئن شوید و بدانید درمان هایی وجود دارند 
ببرید.  زندگی خود لذت  از  تا دوباره  کنند  کمک  با شرایط اجتماعی  مقابله 

گیرند.  گورافوبیا اشتباه می  بسیاری از افراد این اختالل را با آ
سوشال فوبیا یا هراس اجتماعی چیست؟

هراس اجتماعی ترس غیر منطقی، شدید و مداوم از یک فعالیت یا وضعیت 
موقعیت  دو  یا  یک  به  تنها  ترس  افراد،  از  برخی  در  است.  خاص  اجتماعی 
اما  گفتگو.  شروع  یا  عموم  در  کردن  صحبت  مانند  است،  محدود  خاص 
دارند.  ترس  اجتماعی  از هر وضعیت  و  بسیار مضطرب هستند  بعضی دیگر 
یعنی  است،  سالگی   19 تا   11 بین  اجتماعی  فوبیای  اختالل  شروع  سن 

نوجوانی.
عالئم و نشانه های اختالل فوبیای اجتماعی

که در معرض بررسی  • فرد از یک یا چند موقعیت اجتماعی یا عملکردی 
مورد  ناآشنا،  افراد  با  مالقات  مثال:  برای  دارد.  ترس  است،  دیگران  دقیق 
کردن یا انجام عملی خاص گرفتن هنگام غذا خوردن، صحبت  مشاهده قرار 
ارزیابی  نوعی  یا  باعث خجالت زدگی  که  کند  رفتار  ترسد طوری  • فرد می 

منفی از طرف دیگران شود.
اضطراب  باعث  همیشه  تقریبا  اجتماعی  شرایط  معرض  در  گرفتن  قرار   •

شدید در فرد می شود.
• ترس فرد از موقعیت های اجتماعی باعث اجتناب او از آن موقعیت ها یا 

تحمل اضطراب و استرس شدید در او می شود.
گاهی باال در موقعیت های اجتماعی، با عالئمی مانند:   • احساس خودآ

گریه. شرم شدید، دل درد، ضربان قلب باال، سرگیجه و 
• داشتن ترس مداوم، شدید و مزمن از مورد تماشا واقع شدن و قضاوت 

دیگران
خود  های  گروهی  هم  یا  ها  همکالسی  با  صحبت  برای  تردید  احساس   •
)اجتناب از تماس با چشم، تنها نشستن هنگام ناهار و اجتناب از صحبت 

گروهی( کردن در پروژه های 
• داشتن نشانه های جسمانی اضطراب) سرخی صورت، تپش قلب، عرق 

کردن، تهوع، احساس خجالت یا تحقیر(
• نشانه ها معموال 6 ماه یا بیشتر حضور دارند.

کرده اند  که دوست دارید دور  گر این نشانه ها شما را انجام فعالیت هایی  ا
کرده اند، باید به فکر  کردن و نگه داشتن دوست را برایتان مشکل  و یا پیدا 
که در درمان اختالل هراس اجتماعی  درمان آن باشید. با یک روان شناس 

کنید. تخصص دارد صحبت 
 درمان اختالل فوبیای اجتماعی چگونه انجام می شود؟

این  به  این اختالل هستید  به  گر مبتال  ا که بدانید  از همه مهم است  اول 
عدم  دارد.اما  درمان  اختالل  این  و  هستید  غیرطبیعی  که  نیست  معنی 
پیگیری برای درمان ممکن است منجر به: افسردگی، مشکالت مواد مخدر 
کیفیت پایین زندگی شود. دو روش درمانی  کار و  یا الکل، مشکالت مدرسه یا 
یا  و  رفتاری  درمان  و  دارو  تجویز  دارد:  وجود  اجتماعی  فوبیای  برای  موثر 

ترکیبی از هردو.

دارو درمانی:
کاهش  با  و  است.  اختالل  این  برای  موثر  و  آسان  درمان  یک  دارو  تجویز 
کند. در برخی موارد، دارو  کمک می  نشانه های خجالت زدگی و شرم به فرد 
گیر و یا حذف عالئم فوبیای اجتماعی می شود.  کاهش چشم  درمانی باعث 
هیچ  دهند.  نمی  نشان  خوبی  کنش  وا داروها  بعضی  به  افراد  بعضی  البته 
گاهی  که متوجه شویم چه دارویی برای فرد موثر است و  راهی وجود ندارد 
کدام  که  تا متوجه شود  کند  را امتحان  گون  گونا فرد مجبور است داروهای 

برای او موثر واقع می شود.
درمان  در  آمریکا  داروی  و  غذا  سازمان  در  شده  تایید  داروهای  از  برخی 
البته  است.   Effexor و   ,Paxil, Zoloft, Luvox اجتماعی  فوبیای  اختالل 
که ممکن است در بهبود نشانه ها و عالئم  داروهای دیگری هم وجود دارند 
تنها  توانند بسیار موثر باشند و  که می  موثر باشند. مزیت داروها این است 

یک بار در روز مصرف می شوند. 
می  درمان  را  عالئم  فقط  داروها  اینکه  همه  از  اول  دارند.  هم  نواقصی  اما 
کنید، به احتمال زیاد عالئم برگشت پیدا می  گر مصرف آنها را قطع  کنند و ا
کنند. دوم اینکه بسیاری از افراد دچار عوارض جانبی داروهای ضداضطراب 
می شوند. مانند:  سردرد، دل درد، تهوع و مشکالت خواب. سازمان غذا و 
باعث  داروها ممکن است  این  که  آمریکا همچنین هشدار می دهد  داروی 

ایجاد یا وخیم تر شدن افکار و رفتارهای خودکشی شوند.
برای بسیاری از نوجوانان، مزایای داروها از معایب شان بیشتر است. این 
که باید توسط شما، پزشک تان و والدین تان انجام شود.  یک انتخاب است 
گرفتید و دچار هرگونه عوارض جانبی مثل  گر تصمیم به استفاده ی داروها  ا
بگذارید.و  میان  در  تان  پزشک  با  سریعا  را  آن  شدید،  افسردگی  یا  غمگینی 
متوقف  را  اضطرابی  داروهای  مصرف  هرگز  خود،  پزشک  با  صحبت  از  قبل 
کردن داروهای اضطرابی ممکن است عوارض جانبی  گهان متوقف  نکنید. نا

جدی را به دنبال داشته باشد.
 درمان رفتاری:

افکار  تغییر  و  در تشخیص  تواند  با یک درمانگر مجرب می  رفتاری  درمان 
کند.  که موجب اضطراب شما در شرایط اجتماعی می شود، کمک  کی  ترسنا
که اغلب در درمان اختالل فوبیای  مواجهه درمانی نوعی از رفتار درمانی است 
اجتماعی استفاده می شود. در این روش، شما را به تدریج در موقعیت های 
احساس  کم  کم  تا  دهند،  می  قرار  است  آور  اضطراب  برایتان  که  اجتماعی 
موضوع  این  یادگیری  حال  در  شما  مغز  فرایند،  این  طول  کنید.در  راحتی 

که از آن می ترسید، چندان هم بد نیست. که وضعیت اجتماعی  است 
کمترین  که  کنند، ابتدا با موقعیت هایی  کار می  که با این روش  درمانگرانی 
آن  در  که  همین  کنند.  می  شروع  آورند  می  وجود  به  شما  در  را  اضطراب 
کردید به سراغ موقعیت سخت تر و اضطراب  کامال احساس راحتی  موقعیت 
آور تر می روند. و همینطور پیش می روند تا بزرگ ترین ترس تان هم از بین 

برود.
و  دارید  سروکار  اصلی  مشکل  با  شما  که  است  این  در  درمان  این  مزیت 
درمان  گر  ا همینطور  نیست.  ها  نشانه  بردن  ازبین  و  کاهش  فقط  قصدتان 

کمتری بازگشت دارند. کنید عالئم به میزان  رفتاری را قطع 
درمان های دیگر برای فوبیای اجتماعی

آرام  از این روش شما تکنیک هایی را برای  درمان آرام سازی: با استفاده 
البته  آموزید.  را می  کشیدن و مدیتیشن  کردن خودتان مثل: تمرین نفس 
نه  شود،  می  واقع  موثر  اجتماعی  خاص  های  هراس  درمان  در  روش  این 

فوبیای اجتماعی به طور عمومی.
کننده های بتا: این داروها در اصل برای درمان فشار خون باال یا  مسدود 
کننده های بتا  سایر مشکالت قلبی استفاده می شود. با این حال، مسدود 
نام “اضطراب  به  از هراس اجتماعی  نوع خاصی  با  افراد  برخی  برای درمان 
به  را  اجتماعی عملکردی” موثر هستند. مثال وقتی می خواهید عملکردی 
که  مشکل  یا در مواقعی  اجرا بگذارید: سخنرانی، اجرای موسیقی، رقص و 
کند: مثل ارائه  کمک می  خاص و قابل پیش بینی دارید این درمان به شما 
کالس درس.  اما برای فوبیای اجتماعی عمومی موثر نیست. کنفرانس در  ی 

همه چیز درباره ی نشانه ها و درمان اختالل سوشال فوبیا یا هراس اجتماعی

روایت »کرمان امروز« از جوسازی سیاه در فضای مجازی درباره ویروس کرونا و ترس افکنی در جامعه برای جذب مخاطب و فالوور که خودش می تواند دلیل مرگ باشد؛

کرونا و دوراهی ترس و پیشگیری

افزارهای  نرم  در  مجازی  صفحات  از  برخی  متاسفانه 
علمی  های  فیلم  با  را  بیماری  یک  اپیدمی  اجتماعی، 
متن  هر  مخاطب  جذب  برای  و  اند  گرفته  اشتباه  تخیلی 
و  هراس  موجب  امر  این  که  کنند  می  منتشر  را  کلیپی  و 
رفتارهای منفی هیجانی در جامعه شده و خودش باعث 
که این بیماری  تولید مافیا و محتکر می شود. باید بدانیم 
ریشه  بهداشتی  رعایتهای  زمینه  در  مردمی  اتحاد  با  تنها 
کن می شود و نمی توان در این زمینه روی دولت حساب 
کسب اطالعات از مراجع  کرد و تنها مردم می توانند با  باز 
حفظ  با  کن  جذب  فالوور  مطالب  به  توجهی  بی  و  معتبر 

کنند و..... گذر  خونسردی از این بحران 
البته نکته ی عجیب  که  ایران شد  کرونا وارد  متاسفانه 
ما  پروازهای  که  وضعیتی  با  نبود،  هم  عقلی  از  دور  یا  و 
که ما از مرزهای هوایی جابجا  داشتند و تعداد چینی ای 
کردیم این اتفاق دیر و زود داشت، اما سوخت و سوز  می 
که  ایران شد  وارد  این ویروس  نهایتا  که  نداشت. دیدیم 
کمتر درباره آن  البته بسیار زودتر از این وارد شده بود، اما 

ایران  مردم  امروز  و  گذشت  بود  هرچه  شد.  می  صحبت 
کرونا و حدود 30  مانده اند و حدود 800 ایرانی مشکوک به 
گر به سابقه اعالم آمار در  بیمار قطعی و 6 نفر فوتی. شاید ا
کنیم، بتوان این آمار را افزایش داد و یا حتی  ایران رجوع 
کرمان  کرد. در زمان شیوع آنفلونزای H1N1 در  چند برابر 
کردند  می  اشاره  را  فوتی  نفر   90 حدود  عددی  مسئوالن 
مربوطه  های  بخش  در  که  پزشکان  از  چندتن  بعدها  که 
فعالیت داشتند این عدد را حدود 400 نفر دانستند. قصد 
بتوان  تا  این نکات اشاره شود  به  باید  اما  نبش قبر ندارم 

تصویری واضح از آمارهای جدید در ذهن داشت. 
همه  و  است  شده  کرمان  حتی  و  ایران  وارد  کرونا  امروز 
که این ویروس می تواند  مردم باید بیدار و هوشیار باشند 
مرگ  احتمال  که  بدانیم  باید  دیگر  سویی  از  بگیرد.  جان 
یعنی  است.  درصد   2 حدود  چیزی  بیماری  این  درباره 
کمتر از احتمال مرگ در هنگام خروج از خانه. کارشناسان 
10 درصد  را  از خانه  درصد احتمال مرگ در هنگام خروج 
نزاع  و  طبیعی  بالیای  تصادفات،  از  ناشی  که  دانند  می 
کرونا تنها 2 درصد احتمال مرگ  خیابانی است. اما ویروس 
هراس  از  دور  به  اما  باشد،  مردم  توجه  مورد  باید  که  دارد 
گذشته همین ترس مردمی باعث  و وحشت. در چند روز 
کننده به  که مافیای ماسک و مواد ضدعفونی  شده است 
گر  که برماست« ا وجود آید و به قول ناصرخسرو؛ »ازماست 
کنیم اطالعات درباره این بیماری را از مراجع معتبر  سعی 
کنیم و به صفحات بی اعتبار فضای مجازی توجه  کسب 

نداشته باشیم، یقینا این ترس و هراس بی مورد را تجربه 
کرد. نخواهیم 

متاسفانه این روزها شاهد هستیم که بسیاری از صفحات 
و  فالوور  جذب  برای  اجتماعی  افزارهای  نرم  در  مجازی 
کردن  تبدیل  با  و  زنند  می  کاری  هر  به  دست  مخاطب 

یک بیماری به یک داستان علمی تخیلی، به قصد جذب 
اند. به  را در جامعه رقم زده  مخاطب، هراسی بی سابقه 
بیماری  این  شیوع  ابتدایی  روزهای  در  که  دارم  خاطر 
غیرایرانی  و  ایرانی  مجازی  فضای  در  ساختگی  تصاویری 
که فردی شبیه به زامبی های خون آشام  منتشر می شد 

به حالت  و  افتاده است  که روی زمین  را نشان می داد 
که سازمان  تشنج جان می دهد. در آن زمان تا قبل از این 
جهانی بهداشت این ویدیو را مضحک و ساختگی بداند، 
کرونا یعنی چنین  که  از مردم بر این تصور بودند  بسیاری 
وضعیتی و هراس در جامعه بسیار بود. حتی بعد از تکذیب 
که  آن ویدیو هنوز بسیاری از مردم بر این عقیده هستند 
که  کنند  آن درست بوده و مسئوالن به دروغ تکذیب می 
چنین عقیده ای خالف عقالنیت است. اینها را نوشتم تا 
به مراجع معتبر توجه  تنها  باید  اوضاعی  بگویم در چنین 
که  نوجوانانی  بعضا  و  اعتبار  بی  ادمین های  به  نه  نمود، 
تنها به فالوور می اندیشند. برخی از این صفحات جامعه را 
گرفته اند و متوجه نمی  با فضای بازیهای رایانه ای اشتباه 
که این هراس و ترس می تواند در بسیاری از مردم  شوند 
گرفتن ماسک  کند و آن صفهای طوالنی برای  ایجاد مرگ 
تکثیر  برای  مکانی  به  خودش  تواند  می  و...  دستکش  و 
که تنها راه برون  کنم  بیماری تبدیل شود. بازهم اشاره می 
از بحران این بیماری اتحاد مردمی در زمینه رعایت  رفت 
داشت  توقع  دولت  از  توان  نمی  و  است  بهداشتی  نکات 
بیماری  این  زود  یا  کند. دیر  اخراج  کشور  از  را  بیماری  که 
که احساس  بهتر است  کرمان می رسید، پس  و  ایران  به 
از  که  آنفلونزا  مانند  و  بگذاریم  کنار  را  غافلگیری  کاذب 
بگذریم.  نیز  نامبارک  رخداد  این   از  کردیم  گذر  بحرانش 
که در آن شهروندان ایرانی به دور از  به امید فردایی بهتر 

کنند. استرس و هراس از مرگ زیست 
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