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روزان هم  معاون مالی و اقتصادی شهردار کرمان خبر داد:

عوارض اصناف کرمان  بخشیده می شود

WWW.KERMANEMROOZ.COMصفحه  دوم

زنان تاثیرگذار در تاریخ ایران 
را بیشتر بشناسیم

تاریخچه شعر غزل

 به همراه چند غزل زیبا
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سخنگوی دانشگاه علوم پزشکی استان: 

با جان خود بازی نکنید؛ 

در صورت داشتن عالئم به موقع 

کنید به بیمارستان مراجعه 

ترانه های 

شاد و غمگین 

کنند؟   با ما چه می 

متن در صفحه دوم

رییس کل دادگستری استان کرمان:
باید بســـترهای ایــجاد فـــســاد 
شناسایی شده و از بین بروند 

که تا پایان هفته پیش بینی شده است؛ کرمان و بارش های شدید  گزارش »کرمان امروز« از تغییر شرایط جوی در 

تهدید سیل در غبار کرونا پنهان نشود !

متن کامل در صفحه سوم

     این روزها همه رسانه ها، مسئوالن و حتی مردم اخبار کرونا و آمار مربوط به آن را پیگیری می کنند، اما متاسفانه اخبار دیگری هم در استان ما به گوش می رسد. در هفته های گذشته و همچنین در دو روز 
اخیر در مدت زمانی کم بارش هایی در استان کرمان رخ داد که بر اثر این بارش ها تعدادی از مناطق و روستاهای جنوب این استان تحت تاثیر اثرات مخرب سیل و آب گرفتگی قرار گرفت. بارش هایی که به 
گفته کارشناسان اداره کل هواشناسی کرمان تا پایان این هفته در استان ادامه دارد. به نظر می رسد شاهد تغییر اقلیم هستیم و باید به شرایط ناپایدار جوی عادت کنیم که یکی از اثرات بارز آن وقوع سیل است. 

بنابراین در ایام کرونا نباید از فکر این اتفاق محتمل غافل شویم و پس از وقوع یک فاجعه، کاسه چه کنم در دست بگیریم، امروز وقت عمل است و....

6

رییس جمهوری:

تردد میان استان ها 

از اول اردیبهشت ماه آزاد می شود 

آگهی تجدید مناقصه عمومی )نوبت دوم(   آگهی مزایده
مناقصه گزار: شرکت معادن زغالسنگ کرمان  موضوع مناقصه: انجام عملیات استخراج روباز معدن سراپرده جنوبی

مهلت دریافت اسناد: از تاریخ نشر آگهی لغایت مورخه 99/02/07   محل دریافت اسناد: بلوار شهید آیت اهلل صدوقی - شرکت معادن زغالسنگ 
کرمان - امور قراردادها سرکار خانم خراسانی تضمین شرکت در فرایند ارجاع کار: مبلغ 625/000/000 ریال 

 تاریخ تحویل پاکتها : مورخه 99/02/20  تاریخ گشایش پاکتها:  بازگشایی پاکت ب و ارزیابی کیفی مورخه 99/02/21 و بازگشایی پاکت الف و ج مورخ 99/02/23
مبلغ خرید اسناد:  300/000 ریال به حساب 31482107 بانک رفاه شعبه شهید صدوقی 

شرکت معادن زغالسنگ کرمانضمنا این آگهی در سایت www.coal.kr.ir در دسترس می باشد. تلفن تماس: 03432117726

آگهی مناقصه نوبت اول شرکت تعاونی  خاص سحاب فرهنگیان استان کرمان 
متن در صفحه 3

فروش، نصب و سرویس آسانسور و باالبر

فروش و نصب انواع درب های برقی

 )کرکره، جک، اتوماتیک(

فروش و نصب انواع دوربین و دزدگیر 

انجام پروژه های برق کشی و تاسیسات 

آب )ساختمان(

کرمان- خیابان احمدی غربی 
 نبش کوچه 27

32263134
09307186654

مهندس ارساالن 
دیوان بیگی زند

واگذاری چند قطعه زمین در شهرک فرهیختگان مس با سند ثبتی و تفکیک شهرداری

 شرایط اقساط و قیمت ویژه
تلفن تماس: 09372423055 و 09374353375. 

آدرس شرکت:خیابان جهاد کوچه 48 ،  طبقه دوم بانک انصار واحد 5

آگهی 
واگذاری زمین
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اخبار استان

خبر
معاون مالی و اقتصادی

 شهردار کرمان خبر داد:
عوارض اصناف کرمان

 بخشیده می شود

بخشودگی  تشویقی  بستۀ  ارائه  از  کرمان  شهردار  اقتصادی  و  مالی  معاون 
به  بوده اند،  تعطیل  اجتماعی  فاصله گذاری  طرح  در  که  اصنافی  عوارض 

شورای اسالمی شهر کرمان خبر داد.
به گزارش خبرنگار گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان  ، رضا دادگرپور، 
معاون مالی و اقتصادی شهرداری کرمان گفت: برای حمایت از اصنافی که 
به منظور پیشگیری از شیوع ویروس کرونا و در طرح فاصله گذاری اجتماعی، 
پیشنهاد  تشویقی  بستۀ  بوده اند،  تعطیل  گذشته  سال  اسفندماه  ابتدای  از 

داده است.
او افزود: بستۀ تشویقی شهرداری در کمیسیون بودجۀ شورای اسالمی شهر 
کرمان به تصویب رسیده و پس از تصویب نهایی در نشست عمومی شورای 

اسالمی شهر کرمان، قابل اجرا خواهد بود.
 دادگرپور تصریح کرد: به غیر ۱۲ صنف ضروری که در طرح فاصله گذاری 
اجتماعی تعطیل نبودند، بقیۀ اصناف شامل این بستۀ تشویقی خواهند شد.
معاون مالی و اقتصادی شهردار کرمان با بیان اینکه این اقدام با تأیید اتاق 
اتاق اصناف،  تأیید  با  این بستۀ پیشنهادی  اصناف اجرا می شود، گفت: در 
عوارض سالیانۀ اصناف به میزان تعطیلی که در اجرای طرح فاصله گذاری 

اجتماعی داشته اند، کسر خواهد شد.
تصویب شورای  و  پیشنهاد شهرداری  با  نیز  این  از  پیش  افزود:  دادگرپور   
اسالمی شهر کرمان، مهلت پرداخت عوارض نوسازی و خودروی سال ۹۸، 
تا پایان اردیبهشت ماه سال جاری تمدید شد و شامل جریمه دیرکرد نخواهد 

شد.

سیل به بیش از  ۱۵۰۰ کالس درس 
در استان آسیب زد

مدیر کل نوسازی مدارس استان کرمان از هزار و ۵۳۵ کالس درس آسیب 
دیده طی سیل های اخیر در استان، خبر داد.

سید     ، جوان   خبرنگاران  باشگاه  های  استان  گروه  خبرنگار  گزارش  به 
محمد واعظی نژاد مدیر کل نوسازی مدارس استان کرمان در جلسه فوری 
با ناظران و مدیر پروژه های مناطق جنوب و شرق استان در خصوص مدارس 
آسیب دیده در سیل دی ماه سال ۹۸ و فروردین ماه سال ۹۹ گفت: در این 
دو سیل اتفاق افتاده در مجموع ۲۶۳ مدرسه با ۱۵۳۵ کالس درس آسیب 
ارزیابی های به عمل آمده از سوی کارشناسان  از بررسی ها و  اند که  دیده 
این اداره کل آمار مربوط جمع آوری شده و مقرر شد که این مدارس آسیب 

دیده از محل اعتبارات ملی و استانی و خیرین بازسازی و تعمیر شوند.
 ۱۸۹ افزود:  سیل  در  دیده  آسیب  مدارس  خسارت  میزان  با  رابطه  در  او 
از مدارسی هستند که در سیل دیماه سال ۹۸ مورد  مدرسه آسیب دیده 
تخریب واقع شدند و ۷۴ مدرسه هم در سیل فروردین امسال آسیب دیدند 

که جمعاً ۲۶۳ مدرسه نیاز به بازسازی و تعمیرات دارند.
مدیر کل نوسازی مدارس استان کرمان عنوان کرد: از ۷۴ مدرسه آسیب 
دیده در سیل فروردین امسال ۷۱ مورد تعمیراتی بوده و نیاز به تعمیر دارند 
و سه مورد تخریبی هستند که می بایست مدارس تخریبی به صورت کامل 

تخریب شده و از نو بازسازی شوند.
او گفت: هنگامی که حرف از تعمیر یک مدرسه به میان می آید منظور و 
هدف تعمیر جزئی آن نیست بلکه مدرسه به صورتی باید تعمیر و بهسازی 
شود که یک مدرسه نوساز و به روز را ما تحویل آموزش و پرورش دهیم تا 

خدای ناکرده در حوادث غیر مترقبه دچار آسیب و زیان نشوند.
حداکثری  استفاده  تمام،  نیمه  پروژه های  اتمام  کرد:  بیان  نژاد  واعظی 
خصوصی،  بخش  و  اقتصادی  بنگاه های  مشارکت  و  خیرین  ظرفیت  از 
کلیه  شدن  برچیده  طیبه،  حیات  آموزشی  مجتمع های  پروژه های  اتمام 
پروژه های آسیب  اجرای  استاندارد در مدارس،  سیستم های گرمایشی غیر 
دیده از سیل، شروع پروژه های شاخص در استان و استفاده از پتانسیل های 
مدارس  نوسازی  کل  اداره  اهداف  جمله  از  فنی  واحد  در  بخش خصوصی 

استان کرمان در سال ۹۹ است.

سخنگوی دانشگاه علوم پزشکی کرمان به استفاده 
در  کرونا  بیماران  درمان  جهت  خون  پالسمای  از 
بیماران  درمان  گفت:  و  کرد  اشاره  کرمان  استان 
مورد  خون  پالسمای  روش  از  استفاده  با  کرونایی 
جهانی  بهداشت  سازمان  و  بهداشت  وزارت  تایید 
این  اجرای  زیرساخت  چون  و  است  گرفته  قرار 
موضوع  این  است،  موجود  کرمان  استان  در  طرح 
در دستور کار دانشگاه علوم پزشکی قرار گرفته تا 

از این طرح به شکل بومی استفاده شود.
با  خبری  نشست  در  شفیعی«  »مهدی  دکتر 
انجام  طرح  به  اشاره  با  کروناویروس  محوریت 
آزمایش تست کرونا از افراد به صورت سرپایی در 
استان کرمان گفت: با اجرای چنین طرحی، ممکن 
است در روزهای آینده تعداد مبتالیان سرپایی به 

کووید ۱۹ در استان کرمان افزایش پیدا کند.
درمان  جهت  خون  پالسمای  از  استفاده  به  وی 
و  کرد  اشاره  کرمان  استان  در  کرونا  بیماران 
از  استفاده  با  کرونایی  بیماران  درمان  گفت: 
بهداشت  وزارت  تایید  مورد  خون  پالسمای  روش 
و  است  گرفته  قرار  جهانی  بهداشت  سازمان  و 
چون زیرساخت اجرای این طرح در استان کرمان 
دانشگاه  کار  دستور  در  موضوع  این  است،  موجود 
به شکل  طرح  این  از  تا  گرفته  قرار  پزشکی  علوم 

بومی استفاده شود.
پاسخ  در  کرمان  پزشکی  علوم  دانشگاه  سخنگوی 
به این سوال که آیا مبتالیان به کووید ۱۹ دیگر از 
بیماری مصون مانده و مبتال به این ویروس دیگر 
جهانی  بهداشت  سازمان   کرد:  بیان  نخواهند شد؟ 
و محققانی که بر روی این ویروس پژوهش انجام 
آیا  اینکه  زمینه   در  پاسخ درستی  هنوز  می دهند 
فرد مبتال به کووید ۱۹ در برابر این ویروس مصون 
مبتالیان  اینکه  و  اند  نداده  ارائه  یاخیر،  می مانند 
به این ویروس ایمنی نسبی یا دائمی در برابر این 
بیماری در آینده خواهند داشت، قطعا نیاز به زمان 
و پژوهش های بیشتری دارد اما آنچه در مطالعات 

حیوانی نشان می دهد، ذاتا باید ایمنی در برابر این 
ویروس را افزایش بدهد اما موارد جزیی از ابتالی 
مجدد بیماران نیز در دنیا گزارش شده است ولی 

در ایران هنوز گزارشی در این راستا نداشته ایم.
با بیماری های واگیردار دانشگاه  مدیرگروه مبارزه 
تعداد  افزایش  به  اشاره  با  کرمان  پزشکی  علوم 
کرمان  استان  در  کرونا  تشخیصی  های  آزمایشگاه 
در  کرونا  تشخیصی  آزمایشگاه های  کرد:  بیان 
کرد  خواهند  پیدا  افزایش  زودی  به  کرمان  استان 
از اطرافیان بیماران قطعی و  و تست های بیشتری 
شد  خواهد  گرفته   ۱۹ کووید  به  ابتال  مشکوکین 
تعداد  است  شده  بینی  پیش  راستا  این  در  که 
 ۳ به  کرمان  شهر  در  تشخیصی  های  آزمایشگاه 
مورد برسد ضمن آنکه براساس مجوزات ارائه شده 
های صورت  و هماهنگی  بهداشت  وزارت  از سوی 
جیرفت،  رفسنجان،  شهرهای  در  است  قرار  گرفته 
آینده  در  ها  آزمایشگاه  این  نیز  سیرجان  و  بم 

نزدیک راه اندازی شوند. 
های  آزمایشگاه  اندازی  راه  جزییات  درباره  وی 
اظهار  کرمان  در  کرونا  تشخیصی  سوم  و  دوم 
در  کرمان  کرونای  تشخیص  دوم  آزمایشگاه  کرد: 
سازی  آماده  مراحل  و  شده  فعال  بعثت  کلینیک 

آزمایشگاه سوم نیز در دست اقدام است.
درباره  کرمان  پزشکی  علوم  دانشگاه  سخنگوی 
تشخیصی  آزمایشگاه  سومین  اندازی  راه  دالیل 
گام دوم  به شروع  توجه  با  در کرمان گفت:  کرونا 
پلکانی  بازگشایی  با  همزمان  و  کرونا  با  مقابله 
صنوف، برنامه را به این سمت بردیم که غربالگری 
با  بیماران  بتوانیم  تا  باشیم  داشته  را  زودهنگامی 
کمترین عالئم بالینی را شناسایی و در منزل  ایزوله 
کرمان  در  کرونا  گسترده  شیوع  از  مانع  و  کنیم 
و  مراجعان  است  ممکن  راستا،  این  در  که  باشیم 
طی   ۱۹ کووید  به  مبتال  قطعی  بیماران  اطرافیان 
روزهای آینده افزایش یابد که در این صورت نیاز 
به راه اندازی آزمایشگاه سوم در کرمان احساس می 

شد.
با بیماری های واگیردار دانشگاه  مدیرگروه مبارزه 
راه  وضعیت  آخرین  درباره  کرمان  پزشکی  علوم 
اندازی آزمایشگاه تشخیصی کرونا در سایر شهرهای 
در  علوم پزشکی  دانشگاه های  در  نیز گفت:  اعالمی 
سیرجان  و  رفسنجان  جیرفت،  بم،  شهرستان های 
خریداری  کرونا  آزمایشگاه  نیاز  مورد  تجهیزات 
شده، نیروها آموزش دیده و در حال کنترل نهایی 
حد  به  آزمایش ها،  کیفیت  که  زمان  هر  و  هستند 
پاستور  انستیتو  تایید  مورد  و  برسد  قبول  قابل 
آغاز  می توانند  را  خود  فعالیت  گیرند،  قرار  تهران 

کنند.
شفیعی افزود: قطعا با راه اندازی این آزمایشگاه ها و 
اضافه شدن به به ظرفیت آزمایشگاهی استان، این 
فرصت مهیا خواهد شد تا هرکسی که نیاز به تست 
کرونا دارد در اسرع وقت در نزدیک ترین آزمایشگاه 

محل زندگی خود بتواند تست را انجام دهد.
بهداشتی  اقالم  کمبود  سوال  به  پاسخ  در  شفیعی 
مورد نیاز در استان کرمان عنوان کرد: خوشبختانه 
هیچگونه  اکنون  هم  گرفته  صورت  اقدامات  با 
کمبودی در مواد ضدعفونی کننده دست در سطح 

به  ماسک  زمینه  در  اما  نمی شود  احساس  استان 
مواجه  کمبود  با  مقداری  کاذب،  تقاضای  دلیل 
مردم  همکاری  با  بتوانیم  امیدواریم  که  هستیم 
این  مسئولین،  سوی  از  شده  اتخاذ  تصمیمات  و 

کمبود را نیز برطرف کنیم.
مدیرگروه مبارزه با بیماری های واگیردار دانشگاه 
به  مراجعه  عدم  از  انتقاد  با  کرمان  پزشکی  علوم 
موقع مردم در مواجهه با این ویروس تصریح کرد: 
متاسفانه شاهد یک ترس بی موردی در بین مردم 
در راستای مراجعه به بیمارستان های و مراکز ۱۶ 
این  عالئم  بروز  هنگام  در  دانشگاه  درمانی  ساعته 
شدت  به  که  است  حالی  در  این  هستیم  بیماری 
وضعیت  آنکه  از  قبل  افراد  که  کنیم  می  توصیه 
مراجعه  ها  بیمارستان  به  شود،  وخیم  حالشان 
ویروس  این  با  ریه  کامل  درگیری  شاهد  تا  کنند 
نباشیم و قطعا گذشت زمان دیگر کاری را از دست 
پزشکان برنخواهد آورد لذا ترس بی مورد باعث دیر 
مراجعه کردن بیمار به بیمارستان می شود که این 
خطرناک بوده و ممکن است بیمار جان خود را از 

دست بدهد.

سخنگوی دانشگاه علوم پزشکی استان: 

با جان خود بازی نکنید؛ در صورت داشتن عالئم به موقع به بیمارستان مراجعه کنید

گفت:  کرمان  استان  دادگستری  کل  رییس 
یک  حتی  کرمان  استان  در  خوشبختانه 
و  ایم  نداشته  کرونا  به  مبتال  زندانی  مورد 
این موفقیت در پی تالش های دانشگاه علوم 
شده  حاصل  ها  زندان  کل  اداره  و  پزشکی 

است.
شورای  نشست  نخستین  در  موحد«  »یداهلل 
افزود:  جدید  سال  در  کرمان  استان  قضایی 
حفظ کرامت قضات، کارکنان دستگاه قضایی 
و سازمان های وابسته، اصحاب دعوا، وکال، و 
کارشناسان و سایر افرادی که به این دستگاه 
اولویت های قوه  از  مراجعه دارند یکی دیگر 
این  باید  و مدیران  رود  به شمار می  قضائیه 
کار را در دستور کار قراردهند و لحظه ای از 

آن غفلت نداشته باشند.
وی ادامه داد: جلب مشارکت نهادهای مردمی 
برای تحقق اهداف قوه قضائیه از دیگر اولویت 
های این قوه به شمار می رود و در این راستا 
دستور العمل ریاست قوه قضائیه باید مبنای 

فعالیت قرار گیرد.
توسعه  کرمان،  استان  قضایی  شورای  رئیس 
پیشگیرانه،  اقدامات  انجام  و  نظارتی  رویکرد 
و  جرم  کشف  های  سامانه  کردن  برخط 
پیگیری جدی دادستان ها برای کشف جرائم 
در سال  قضائیه  قوه  های  اولویت  دیگر  از  را 
دادستان ها  و  قضات  گفت:  و  برشمرد  جدید 
را رصد  زا  و مساله  زا  باید ساختارهای جرم 
کرده و در راستای رفع مشکالت اقدام کنند.

با  خود  سخنان  از  دیگری  بخش  در  موحد 
اشاره به اینکه ریاست قوه قضائیه در جلسه 
دادستان  و  ها  دادگستری  روسای  با  اخیر 

قضات،  از  تقدیر  ضمن  کشور  سراسر  های 
کارکنان  و  مدیران  قضائی،  دستگاه  کارکنان 
دستگاه های وابسته به دادگستری ها، محاکم 
و سایر واحدهای قضایی در سال ۹۸، تاکید 
کردند که در ماه های پایانی سال که کشور 
مبتال به بیماری منحوس کرونا شده بود نیز 
همکاران قضایی و اداری گام های بلندی را 
اعالم  براساس  کرد:  خاطرنشان  اند  برداشته 
تعیین  راستای  در  قضائیه،  قوه  ریاست  نظر 
تکلیف پرونده های معوقه در کشور قدم های 
خوبی برداشته شده است و در این راستا در 
معوقه  های  پرونده  درصد   ۶۲ کرمان  استان 
و  مختومه  قضائیه  قوه  دستورالعمل  مشمول 

منجر به صدور رای شده است.
رییس کل دادگستری استان کرمان با اشاره 
تکلیف  تعیین  راستای  در  که  مطلب  این  به 
هستیم،  راه  نیمه  در  معوقه  های  پرونده 
سال  در  جدیت  با  باید  کار  این  کرد:  عنوان 
اقدام همچنان در  این  زیرا  یابد  ادامه  جاری 
به  تا  دارد  قرار  قوه قضائیه  برنامه های  راس 
به  رسیدگی  راستای  در  متعارف  بروزسانی 

پرونده های وارده دست یابیم.
تاکیدات  اساس  بر  اینکه  به  اشاره  با  موحد 
ریاست قوه قضائیه، ویروس کرونا ممکن است 
اجرای  مانع  نباید  اما  کند  ایجاد  محدودیت 
برنامه های تحولی در قوه قضائیه شود و باید 
تعریف  را  زمینه  این  در  متعارف  سازکارهای 
کرده و کار را پیش برد اظهار کرد: براساس 
قضایی  دستگاه  قضائیه،  قوه  ریاست  نظر 
متناسب  و  باشد  هوشمند  دستگاهی  باید 
و  موانع  وجود  با  را  خود  کار  شرایطی  هر  با 

در  خالقیت  با  و  برده  پیش  ها  محدودیت 
راستای پیشبرد اهداف خود گام بردارد.

استان کرمان ضمن  عالی ترین مقام قضایی 
فرصت های  از  باید  که  این مطلب  بر  تاکید 
گفت:  برد،  را  استفاده  حداکثر  شده  ایجاد 
فرصت  اما  است  تهدید  یک  کرونا  اگرچه 
هایی را در درون خود دارد و یکی از فرصت 
های موجود در این زمینه فرصت تغییر نظام 
دادرسی از نظامی حضوری و سنتی به نظامی 
و  ابزارها  از  استفاده  با  مدرن  و  غیرحضوری 
در  افراد  حضور  تا  است  نوین  های  فناوری 

مراجع قضایی را به حداقل رسانیم.
موجود  فرصت  این  در  اگر  کرد:  عنوان  وی 
اقدام  دادرسی  نظام  تغییر  راستای  در  نتوان 
دیگری  فضای  در  که  نیست  مشخص  کرد، 
زیرا  کرد  ایجاد  را  وضعیت  تغییر  این  بتوان 
برای  نسبی  آمادگی  جامعه  حاضر  حال  در 

پذیرش تحوالت را دارد.
یادآور  کرمان  استان  دادگستری  کل  رییس 
دادرسی  نظام  توسعه  راستای  در  شد: 
ارتباطات  کرمان  استان  در  غیرحضوری 
مستقیم ریاست قوه قضائیه با مردم به صورت 
زیرساخت  و  انجام می شود  کنفرانس  ویدئو 
های  پیگیری  و  آرا  تا  فراهم شده  های الزم 
مربوطه در اسرع وقت انجام شود و نیازی به 

حضور مستقیم مردم نباشد. 
ویروس  که  مطلب  این  بر  تاکید  با  موحد 
کردن  مکانیزه  برای  مناسبی  ظرفیت  کرونا 
امور قضایی ایجاد کرده و در این راستا باید 
کار حساب شده ودقیقی را انجام داد، گفت: 
از دستگاه  بیرون  و  با فساد در درون  مبارزه 

به  قضائیه  قوه  های  اولویت  دیگر  از  قضایی 
شمار می رود و این موضوع باید جزء رئوس 
برنامه های کاری بخش های مختلف دستگاه 
و  درون  در  فساد  وجود  زیرا  باشد  قضایی 
بیرون از مجموعه قضائی به هیچ وجه مورد 

قبول نیست.
مدیران  نگاه  اگر  معتقدم  کرد:  تاکید  وی 
اداری  های  رده  آخرین  تا  باشد  ستیز  فساد 
با  مبارزه  همچنان  و  بود  خواهد  تاثیرگذار 
فساد در درون و بیرون از دستگاه قضایی در 

اولویت قرار دارد.
رییس کل دادگستری استان کرمان با اشاره 
به این مطلب که اصالح بسترهای ایجاد فساد 
اولویت های کاری  با فساد از دیگر  و مبارزه 
باید  گفت:  رود،  می  شمار  به  قضائیه  قوه 
بسترهای ایجاد فساد شناسایی شده و از بین 

بروند.
های  آزادی  و  عدل  گسترش  افزود:  موحد 
مشروع یکی دیگر از اولویت های قوه قضائیه 
است و قضات در این زمینه باید فعال عمل 
کرده ومنفعل و منتظر دادخواست، جلسه و 

شکایت نباشند.
یک  را  ها  پرونده  بی جهت  بودن  قطور  وی 
آفت و آسیب جدی در مراجع قضایی دانست 
و اظهار کرد باید ترتیبی اتخاذ شود تا از درج 
اوراق بالاستفاده و غیر مفید در پرونده های 
قضایی خودداری شود چراکه این اوراق عالوه 
وقت  اتالف  موجب  پرونده  نمودن  قطور  بر 
قضات درجهت بررسی نمودن آنها می شود و 
در نتیجه هزینه هایی را به بیت المال تحمیل 

می نماید .
رییس کل دادگستری استان کرمان با اشاره به 
اینکه کرمان می تواند پایلوت فهرست نویسی 
خاطرنشان  باشد،  ها  پرونده  قطر  کاهش  و 
در  راستا  این  در  نظر  مورد  راهکارهای  کرد: 
دست تدوین است و به مراجع مربوطه اعالم 
کاهش  شاهد  نزدیک  آینده  در  تا  شود  می 

قطر پرونده ها و خالصه کردن آنها باشیم.
الکترونیک  محاکمات  انجام  گفت:  موحد 
تاکید  مورد  موارد  از  دیگر  یکی  زندانیان 
می  شمار  به  کرمان  استان  قضایی  دستگاه 
رود تا از رفت و آمد زندانیان جلوگیری شود 
زیرا اگر یکی از زندانیان در مسیر رفت و آمد 
کرونا  ویروس  به  زندان  و  قضائی  مراجع  به 

مبتال شود، فاجعه خواهد بود.
کرمان  استان  در  بحمداهلل  کرد:  تاکید  وی 
حتی یک مورد زندانی مبتال به کرونا نداشته 
ایم و این موفقیت در پی تالش های دانشگاه 
علوم پزشکی و اداره کل زندان ها حاصل شده 

است.

رییس کل دادگستری استان کرمان:

باید بسترهای ایجاد فساد شناسایی شده و از بین بروند  
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گزارش »کرمان امروز« از تغییر شرایط جوی در کرمان و بارش های شدید که تا پایان هفته پیش بینی شده است؛

تهدید سیل در غبار کرونا پنهان نشود!

تغییر اقلیم در همه جهان از جمله ایران رخ داده است و این تغییرات، 
مجموعه شرایط اقلیمی از جمله ریزش های جوی، میزان  بارش ها و 
سرما و گرما را تحت تاثیر قرار داده است. از آنجایی که قسمت اعظم 
نیمه خشک  و  منطقه خشک  در  اقلیمی  بندی  تقسیم  نظر  از  کشور 
جهان قرار دارد، زمان ریزش های جوی در فصول مختلف تغییر یافته، 
ضمن اینکه ریزش هایی که رخ می دهد با شدت های زیاد در مدت 

کم است.
به  بارشی  گذشته  های  هفته  کرمان طی  استان  در  مثال  عنوان  به 
میزان حدود 100 تا 140 میلی متر رخ داده است و این میزان زیاد 

است و حدود یک سوم متوسط بارندگی های استان است.
که  بگویند  قطع  به طور  توانند  نمی  هنوز  کارشناسان  وجود  این  با 
وارد دوره ترسالی شده ایم ولی آنچه که  بر روی آن صحه می گذارند، 
کره  کل  در  که  است  عادی جوی  غیر  شرایط  و  اقلیم  تغییر  موضوع 
اقلیم در  تعادل  به هم خوردن  و  با دخالت های بی جای بشر  زمین 

حال رخ دادن است.
برای  را  باید خود  گویند؛  می  هواشناسی  کارشناسان  اساس  این  بر 
شرایط مختلف جوی آماده کنیم که یکی از اثرات بارز آن وقوع سیل 
است. در هفته های گذشته و همچنین در دو روز اخیر در مدت زمان 
کمی بارش هایی در استان کرمان رخ داد که  بر اثر این بارش ها تعداد 
زیادی از شهرها و روستاهای جنوب این استان تحت تاثیر اثرات مخرب 

سیل قرار گرفتند.
 بارش ها تا پایان هفته ادامه دارد

این همه در حالی است که از آغاز این هفته باز شهر کرمان شاهد 

بارش هایی که  به گفته  بارش های مستمر و گاه شدید بوده است. 
در  هفته  این  پایان  تا  کرمان  استان  هواشناسی  سازمان  کارشناسان 

استان ادامه دارد.
در این  باره حمیده حبیبی رییس مرکز اداره کل هواشناسی استان 
نسبتا  باد  وزش  استان  نقاط  بیشتر  در  امروز  طی  گوید:  می  کرمان 
ارتفاعات  باران، رعد و برق، بارش احتمالی تگرگ و در  شدید، رگبار 

غرب استان احتمال بارش برف پیش بینی شده است.
وی با اشاره به اینکه طی این مدت آبگرفتگی معابرو طغیان رودخانه 
های فصلی دور از انتظار نیست افزود: روزهای سه شنبه و چهارشنبه 
کاهش دما در سطح استان محسوس خواهد بود. همچنین مجددا با 
ورود سامانه بارشی از اواخر وقت چهارشنبه تا اواخر پنج شنبه در اکثر 
مناطق استان شاهد ناپایداری های جوی به صورت رگبار و رعد و برق 

و وزش باد نسبتا شدید خواهیم بود. 
آیا سیل شهر کرمان را تهدید می کند؟

با پیش بینی های اداره کل هواشناسی کرمان این سئوال مطرح می 
شود که آیا سیل شهر کرمان  را تهدید می کند؟

معاون خدمات شهری شهرداری کرمان در پاسخ  به این سئوال به 
سمت  از  کرمان  شهر  برای  سیل  تهدید  زمینه  در  ایسنا  خبرگزاری 
منطقه ده باال گفت: باتوجه به اقداماتی که از سال گذشته با همکاری 
شهرداری، معاونت عمرانی استانداری، اداره کل منابع طبیعی و سایر 
را  کرمان  شهر  بارندگی ها  این  گرفته  صورت  ربط  ذی  های  دستگاه 

تهدید نخواهد کرد.
"مهدی نیکویی" با اشاره به بارندگی های شدید عصر روز یکشنبه ۲4 
فروردین و دوشنبه ۲5فروردین ماه در شهر کرمان گفت: شهر کرمان 
تقریبا شیب ندارد و مسطح است و با کمترین بارندگی دچار آبگرفتگی 

می شود.
وی با بیان اینکه تا این لحظه شهر دچار آبگرفتگی حادی نشده است، 
دارد  کرمان وجود  معابر شهر  برخی  در  آبگرفتگی  احتمال  داد:  ادامه 
حالت  در  شهرداری  نیروهای  و  ها  پمپ  تجهیزات،  امکانات،  بنابراین 

آبگرفتگی در برخی  تا در صورتی که دچار  باش کامل هستند  آماده 
معابر شویم، عملیات تخلیه را فورا انجام دهند.

سخن پایانی
خطر سیل برای جنوب استان کرمان حتمی و مسبوق به سابقه است. 
بنابراین دستگاه های  متولی دولتی باید بزرگ ترین اقدامات  را در 
برنامه ریزی  اگر جوامع محلی در  اما  انجام  برسانند  به  این  زمینه  
و اجرای آن مشارکت نداشته باشند قطعا برنامه های کنترل سیل به 

هدف نخواهد رسید و پایدار نمی ماند.

   این روزها همه رسانه ها، مسئوالن و حتی مردم 
اخبار کرونا و آمار مربوط به آن را پیگیری می کنند، 
اما متاسفانه اخبار دیگری هم در استان ما به گوش 
می رسد. در هفته های گذشته و همچنین در دو روز 
اخیر در مدت زمانی کم بارش هایی در استان کرمان 
رخ داد که بر اثر این بارش ها تعدادی از مناطق و 
روستاهای جنوب این استان تحت تاثیر اثرات مخرب 
سیل و آب گرفتگی قرار گرفت. بارش هایی که به 
گفته کارشناسان اداره کل هواشناسی کرمان تا پایان 
این هفته در استان ادامه دارد. به نظر می رسد شاهد 
جوی  ناپایدار  شرایط  به  باید  و  هستیم  اقلیم  تغییر 
عادت کنیم که یکی از اثرات بارز آن وقوع سیل است. 
بنابراین در ایام کرونا نباید از فکر این اتفاق محتمل 
غافل شویم و پس از وقوع یک فاجعه، کاسه چه کنم 

در دست بگیریم، امروز وقت عمل است و....

گزارش: مهدیه السادات 
میر مهدی حسینی

آگهی مناقصه )نوبت اول(آگهی مزایده
شــرکت تعاونی خاص سحاب فرهنگیان استان کرمان در نظر دارد 1- درب ضد سرقت تعداد 150 عدد ۲ - لوله 
گاز )زیرکار( و اتصاالت مربوطه 3- تعداد ۲000 قطعه ســنگ پله و زیرپله )مشخصات سنگ پله مرمریت کرمان: 
اندازه ســنگ پله : 1۲5×33×3 سانتی متر - اندازه سنگ زیرپله : 1۲5 ×15×۲ سانتی متر( را به مشخصات ذیل 
جهت اســتفاده واحدهای بخش مســکن فاز 8 واقع در کرمان: بلوار جمهوری اسالمی خیابان وصال کوچه 14 از 
طریق مناقصه به صورت تهاتری خریداری نماید. موارد تهاتر اعم از الف: واحدهای تجاری واقع در کرمان: چهارراه 
جوپاری، بین شــهرک خواجو تا شــهرک امام علی )ع( به طرف چهارراه زندان ب: زمین واقع در هفت باغ علوی 

کیلومتر ۲0 جاده کرمان - ماهان می باشند.
متقاضیان جهت کسب اطالعات بیشتر از تاریخ انتشار آگهی به مدت یک هفته به آدرس: کرمان - خیابان سپه - 

نبش سپه یک، مراجعه و یا با شماره تلفن 090۲3417851 آقای مهندس خواجه تماس حاصل نمایند.
روابط عمومی شرکت تعاونی خاص سحاب فرهنگیان استان کرمان 

شرکت  مس  راهوار  مسافربری  نقل  و  حمل  شرکت  تغییرات  آگهی 
سهامی خاص به شماره ثبت 961 و شناسه ملی 108605۲9900 به 
استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1398/1۲/14 بر طبق تفویض 
اختیار حاصل از مجمع عمومی فوق العاده مورخ 98/6/17 سرمایه شرکت از مبلغ 
۲00.000.000.000 به مبلغ ۲70.000.000.000 ریال منقسم به ۲70.000.000 
سهم با نام عادی 1000ریالی از محل سود انباشته افزایش یافت و ماده مربوطه 
در اساسنامه اصالح گردید. اداره کل ثبت اسناد و امالک استان کرمان مرجع ثبت 

شرکت ها و موسسات غیرتجاری رفسنجان )81۲351(

به  ارفع سازان کرمان شرکت سهامی خاص  تغییرات شرکت  آگهی 
شماره ثبت 600۲ و شناسه ملی 10860۲315۲9 به استناد صورتجلسه 
هیئت مدیره مورخ 1398/11/30 - محل شرکت در واحد ثبتی کرمان 
خیابان   ، اسالمی  جمهوری  بلوار  محله  کرمان،  شهر   ، مرکزی  بخش  آدرس  به 
صادقیه ، بلوار جمهوری اسالمی ، پالک 0 ، مجتمع میالد ، طبقه اول ، واحد 111 
کدپستی 7618951355 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 )81۲349(

سرچشمه  معدنی  و  شیمیایی  تولیدی  شرکت  تغییرات  آگهی 
شناسه  و   15۲86 ثبت  شماره  به  خاص  سهامی  شرکت  هامون 
مورخ  مدیره  هیئت  صورتجلسه  استناد  به   14006170665 ملی 
1398/11/05 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : -1 حدود و اختیارات مدیرعامل به شرح 
ذیل مورد تصویب قرار گرفت: - نمایندگی شرکت در برابر اشخاص و کلیه ادارات 
دولتی و مؤسسات خصوصی -  نصب و عزل کلیه مأموران و کارکنان شرکت و تعیین 
شغل و حقوق و دستمزد و ارتقا و  ترفیق و تنبیه و  تعیین سایر شرایط استخدام و 
معافیت و خروج آنها از خدمت و مرخصی و  بازنشستگی و مستمری وراث آنها - 
افتتاح حساب و استفاده از آن بنام شرکت نزد بانکها و مؤسسات  - دریافت مطالبات 
شرکت و پرداخت دیون آن از اصل و بهره و متفرعات  -  اقامه هرگونه دعوی و 
دفاع از هرگونه دعوی یا تسلیم به دعوی یا انصراف از آن اعم از  حقوقی و  کیفری 
با داشتن تمام اختیارات مراجعه به امر دادرسی از حق پژوهش، فرجام  مصالحه، 
تعیین وکیل، سازش  ادعای جعل نسبت به سند طرف و استرداد سند تعیین داور با 
یا  بدون اختیار صلح و بطور کلی استفاده از کلیه  حقوق و اجرای کلیه تکالیف ناشی 
از قانون  داوری تعیین وکیل برای دادرسی و غیره یا بدون حق توکیل و  توکیل در 
توکیل ولو کراراً  تعیین مصدق و کارشناس اقرار خواه در ماهیت دعوی و خواه به 
امری که کاماًل  قاطع دعوی  باشد دعوی خسارت استرداد دعوی جلب شخص ثالث 
و دفاع از دعوای ثالث اقدام به دعوای   متقابل و دفاع از آن تأمین مدعی به تقاضای 
توقیف اشخاص و اموال از دادگاهها اعطای مهلت  برای پرداخت  مطالبات شرکت 
درخواست صدور برگ اجرائی و تعقیب عملیات اجرائی و اخذ  محکوم به چه در 
دادگاه و چه  در ادارات و دوائر ثبت اسناد.  - تعیین میزان استهالک ها  - تنظیم 
خالصه صورت دارائی و قروض شرکت هر شش ماه یکبار و دادن آن به بازرس 
با صالحدید  ریال(  میلیارد  )یک  سقف 1.000.000.000  تا  معامالت   -  شرکت 
مدیرعامل انجام پذیرد. اداره کل ثبت اسناد و امالک استان کرمان اداره ثبت شرکت 

ها و موسسات غیرتجاری کرمان )81۲345(

آگهی تغییرات شرکت آژند راه بوتیا شرکت سهامی خاص به شماره 
صورتجلسه  استناد  به   14005166715 ملی  شناسه  و   138۲9 ثبت 
مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1398/1۲/09 الف - محل شرکت در 
واحد ثبتی کرمان به آدرس بخش مرکزی ، شهر کرمان، محله فیروزه ، خیابان 
فیروزه ، کوچه ش 6 ، پالک 0 ، مجتمع ایرانیان ، بلوک C ، طبقه دوم ، واحد 4 
کدپستی7617783968 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 )81۲338(

آگهی تغییرات شرکت تولیدی و خدماتی فرجام کرمان شرکت سهامی 
خاص به شماره ثبت 907 و شناسه ملی 10630073805 به استناد 
صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1398/1۲/04 الف-تعیین سمت مدیران : 
آقای غالمعباس سعیدا نژاد با کد ملی ۲991۲93365 به سمت رئیس هیئت مدیره 
به سمت عضو هیئت  به شماره ملی ۲99059۲03۲  نژاد  آقای غالمرضا سعیدا 
مدیره آقای امیر سعیدا نژاد با کد ملی ۲991667559 به سمت نایب رئیس هیئت 
مدیره و مدیر عامل ب- کلیه اسناد واوراق بهادار و بانکی و قراردادها با امضای رئیس 
هیئت مدیره و مهر شرکت معتبر و سایر مکاتبات و اوراق عادی و اداری با امضای 
مدیرعامل و مهر شرکت معتبر می باشد. اداره کل ثبت اسناد و امالک استان کرمان 

اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری کرمان )81۲333(

آگهی تغییرات شرکت تولیدی و خدماتی فرجام کرمان شرکت سهامی 
خاص به شماره ثبت 907 و شناسه ملی 10630073805 به استناد 
صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 1398/1۲/04 
الف-اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل برای مدت دو سال انتخاب گردیدند: آقای 
امیر سعیدا نژاد به شماره ملی ۲991667559 آقای غالمرضا سعیدا نژاد به شماره 
ملی ۲99059۲03۲ آقای غالمعباس سعیدا نژاد به شماره ملی ۲991۲93365 
ب-خانم اشرف مهرابیان با کد ملی ۲99۲006971 بسمت بازرس اصلی و خانم 
فاطمه مهرابیان با کد ملی ۲99037170۲ بسمت بازرس علی البدل برای مدت 
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 )81۲3۲۲(

آگهی تغییرات شرکت آژند راه بوتیا شرکت سهامی خاص به شماره 
صورتجلسه  استناد  به   14005166715 ملی  شناسه  و   138۲9 ثبت 
مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 1398/1۲/08 الف-- اعضاء 
محسن  آقای  گردیدند:  انتخاب  سال  دو  مدت  برای  ذیل  قرار  به  مدیره  هیئت 
معروفی باکدملی ۲99387۲۲49 خانم پریا ناصری باکدملی ۲99409915۲ آقای 
محمدعلی معروفی باکدملی 311013۲060 ب- خانم زهرا امیرماهانی باکدملی 

باکدملی  صدرآبادی  آواره  عالیه  خانم  و  اصلی  بازرس  عنوان  به   6079670۲08
انتخاب  مالی  سال  یک  مدت  برای  علی البدل  بازرس  عنوان  به   ۲980039411
شرکت  های  آگهی  نشر  جهت  امروز  کرمان  االنتشار  کثیر  ج-روزنامه  گردیدند. 
تعیین گردید. اداره کل ثبت اسناد و امالک استان کرمان اداره ثبت شرکت ها و 

موسسات غیرتجاری کرمان )81۲317(

آگهی تغییرات شرکت آژند راه بوتیا شرکت سهامی خاص به شماره 
صورتجلسه  استناد  به   14005166715 ملی  شناسه  و   138۲9 ثبت 
خانم   : مدیران  سمت  الف-تعیین   1398/1۲/08 مورخ  مدیره  هیئت 
پریا ناصری باکدملی ۲99409915۲ به عنوان رئیس هیأت مدیره آقای محسن 
معروفی کد ملی ۲99387۲۲49 به عنوان نایب رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل 
آقای محمدعلی معروفی کد ملی 311013۲060 به عنوان عضو هیأت مدیره ب- 
کلیه اسناد و اوراق بهادار وتعهدآور شرکت ازقبیل چک، سفته، بروات، قراردادها و 
عقوداسالمی با امضای مشترک خانم پریا ناصری رئیس هیأت مدیره و آقای محسن 
معروفی مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود و کلیه قراردادها و سایر 
مهر شرکت  با  مدیرعامل همراه  معروفی  آقای محسن  امضای  با  اداری  نامه های 
معتبر می باشد. اداره کل ثبت اسناد و امالک استان کرمان اداره ثبت شرکت ها و 

موسسات غیرتجاری کرمان )81۲30۲(

آگهی تغییرات شرکت حمل و نقل مکران بار شرکت سهامی خاص به 
شماره ثبت ۲۲55 و شناسه ملی 10630104۲45 به استناد صورتجلسه 
العاده مورخ 1398/11/0۲ تصمیمات  مجمع عمومی عادی بطور فوق 
ذیل اتخاذ شد : - موسسه حسابرسی امین محاسب پارس حسابداران رسمی با 
شناسه ملی 10100586130 به عنوان بازرس اصلی و آقای عباسعلی شعبانی با 
کدملی 664979۲9۲6 به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب 
و  ها  شرکت  ثبت  اداره  کرمان  استان  امالک  و  اسناد  ثبت  کل  اداره  گردیدند. 

موسسات غیرتجاری کرمان )81۲۲98(

شرکت  کرمان  مقوای  و  کاغذ  تولید  صنایع  شرکت  تغییرات  آگهی 
ملی 10860566866  شناسه  و  ثبت 593۲  شماره  به  خاص  سهامی 
مورخ  العاده  فوق  بطور  عادی  عمومی  مجمع  صورتجلسه  استناد  به 
1398/09/03 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : . الف: موسسه حسابرسی کار برگ سامان 
به شماره ثبت 40457 به سمت بازرس اصلی و آقای سعید عاکف خلخاللی به 
شماره ملی 0044870159 به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی 
انتخاب گردیدند. اداره کل ثبت اسناد و امالک استان کرمان اداره ثبت شرکت ها و 

موسسات غیرتجاری کرمان )81۲۲95(

آگهی تغییرات شرکت دانا پویان وندا شرکت سهامی خاص به شماره 
صورتجلسه  استناد  به   14007317147 ملی  شناسه  و   15۲64 ثبت 
مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1398/11/۲8 تصمیمات ذیل اتخاذ شد 
: 1 - سرمایه شرکت از مبلغ ۲500000 ریال منقسم به ۲500 سهم 1000ریالی 
بانام به مبلغ 5000000 ریال منقسم به 5000 سهم 1000ریالی بانام عادی از 
محل آورده نقدی با ارائه گواهی بانک ملت به شماره 45179 مورخ 1398/11/۲8 
افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصالح گردید. ۲ -محل شرکت به آدرس 
محله  کرمان،  ، شهر  مرکزی  بخش   ، کرمان  ، شهرستان  کرمان  استان   : جدید 
هوشنگ مرادی ، خیابان صائب تبریزی ، بلوار هوشنگ مرادی ، پالک 0 ، مجتمع 
آراد ، قطعه 83 ، طبقه همکف، کد پستی: 7618845903 تغییر یافت و ماده 
مربوطه اساسنامه اصالح گردید. اداره کل ثبت اسناد و امالک استان کرمان اداره 

ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری کرمان )809798(

آگهی تغییرات شرکت دانا پویان وندا شرکت سهامی خاص به شماره 
صورتجلسه  استناد  به   14007317147 ملی  شناسه  و   15۲64 ثبت 
العاده مورخ 1398/11/۲8 تصمیمات  مجمع عمومی عادی بطور فوق 
ذیل اتخاذ شد : 1 - آقای منصور محمدی باکدملی 3080047095 بسمت بازرس 
اصلی و آقای سعید زندوکیلی باکدملی ۲993946013 بسمت بازرس علی البدل 
بمدت یکسال انتخاب گردیدند. ۲ - 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 )809795(

آگهی تغییرات شرکت حمل و نقل بهمن بار کرمان شرکت سهامی 
به   106301۲6339 ملی  شناسه  و   6163 ثبت  شماره  به  خاص 
مورخ 1398/11/۲1  سالیانه  عادی  عمومی  مجمع  صورتجلسه  استناد 
تصمیمات ذیل اتخاذ شد : الف - صورتهای مالی و تقسیم سود سال مالی منتهی 
به1398/09/30 مورد تصویب قرار گرفت . ب -انتخاب حسابرس مستقل و بازرس 
قانونی: موسسه حسابرسی آرمان اندیش آگاه به شماره ثبت 5۲7و شناسه ملی 
101037091۲1 بعنوان حسابرس مستقل و بازرس قانونی و موسسه حسابرسی 
آرمان نوین رسیدگی با شناسه ملی 101030134۲8 به عنوان بازرس علی البدل 
برای سال مالی منتهی به پایان آذر ماه 1399انتخاب گردید . 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 )80979۲(

آگهی تغییرات شرکت دانا پویان وندا شرکت سهامی خاص به شماره 
صورتجلسه  استناد  به   14007317147 ملی  شناسه  و   15۲64 ثبت 
مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1398/11/۲8 تصمیمات ذیل اتخاذ شد 
: 1 - سرمایه شرکت از مبلغ ۲500000 ریال منقسم به ۲500 سهم 1000ریالی 
بانام به مبلغ 5000000 ریال منقسم به 5000 سهم 1000ریالی بانام عادی از 
محل آورده نقدی با ارائه گواهی بانک ملت به شماره 45179 مورخ 1398/11/۲8 
افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصالح گردید. ۲ -محل شرکت به آدرس 
محله  کرمان،  ، شهر  مرکزی  بخش   ، کرمان  ، شهرستان  کرمان  استان   : جدید 
هوشنگ مرادی ، خیابان صائب تبریزی ، بلوار هوشنگ مرادی ، پالک 0 ، مجتمع 
آراد ، قطعه 83 ، طبقه همکف، کد پستی: 7618845903 تغییر یافت و ماده 
مربوطه اساسنامه اصالح گردید. اداره کل ثبت اسناد و امالک استان کرمان اداره 

ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری کرمان )809781(

آگهی تغییرات شرکت دانا پویان وندا شرکت سهامی خاص به شماره 
صورتجلسه  استناد  به   14007317147 ملی  شناسه  و   15۲64 ثبت 
العاده مورخ 1398/11/۲8 تصمیمات  مجمع عمومی عادی بطور فوق 
ذیل اتخاذ شد : 1 - آقای منصور محمدی باکدملی 3080047095 بسمت بازرس 
اصلی و آقای سعید زندوکیلی باکدملی ۲993946013 بسمت بازرس علی البدل 
بمدت یکسال انتخاب گردیدند. ۲ - 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 )809778(

آگهی تغییرات شرکت حمل و نقل بهمن بار کرمان شرکت سهامی 
به   106301۲6339 ملی  شناسه  و   6163 ثبت  شماره  به  خاص 
مورخ 1398/11/۲1  سالیانه  عادی  عمومی  مجمع  صورتجلسه  استناد 
تصمیمات ذیل اتخاذ شد : الف - صورتهای مالی و تقسیم سود سال مالی منتهی 
به1398/09/30 مورد تصویب قرار گرفت . ب -انتخاب حسابرس مستقل و بازرس 
قانونی: موسسه حسابرسی آرمان اندیش آگاه به شماره ثبت 5۲7و شناسه ملی 
101037091۲1 بعنوان حسابرس مستقل و بازرس قانونی و موسسه حسابرسی 
آرمان نوین رسیدگی با شناسه ملی 101030134۲8 به عنوان بازرس علی البدل 
برای سال مالی منتهی به پایان آذر ماه 1399انتخاب گردید . 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 )809775(

تاسیس شرکت سهامی خاص آریو سپهر نورا درتاریخ 1398/1۲/۲0 به 
شماره ثبت 16633 به شناسه ملی 14009045953 ثبت و امضا ذیل 
دفاترتکمیل گردیده که خالصه آن به شرح زیر جهت اطالع عموم آگهی 
میگردد. موضوع فعالیت :طراحی مهندسی ، خرید ، اجرا و نگهداری و تعمیرات 
کلیه پروژه های الکترونیکی ، IT ، انفورماتیک ، مخابراتی ، تاسیساتی ، پایگاه 
داده ، سرورها و انرژی های نوین . خرید ، فروش ، صادرات و واردات و اخذ کارت 
بازرگانی و ترخیص کاال از گمرکات داخلی و خارجی و بین المللی . گشایش حساب 
و حوالجات  ها  ، ضمانتنامه  ارزی  و  ریالی  اعتبار  و  تسهیالت   ، اسنادی  اعتبار   ،
از بانک ها و موسسات مالی و شرکت های داخلی و خارجی . انتقال تکنولوژی 
کلیه  در  حقوقی  و  حقیقی  اشخاص  با  قرارداد  انعقاد   . کشور  داخل  به  خارج  از 
زمینه های فعالیت شرکت. داللی و حق العمل کاری ، شرکت در کلیه مناقصات 
و مزایدات خصوصی و دولتی در داخل و خارج کشور. درصورت لزوم پس از اخذ 
نامحدود  به مدت  تاریخ ثبت  از   : فعالیت  از مراجع ذیربط مدت  مجوزهای الزم 
مرکز اصلی : استان کرمان ، شهرستان کرمان ، بخش مرکزی ، شهر کرمان، محله 
ابوحامد ، کوچه ابوحامد10 ، کوچه شرقی 4 ، پالک 6 ، طبقه همکف کدپستی 
7614738849 سرمایه شخصیت حقوقی عبارت است از مبلغ 1000000 ریال 
نقدی منقسم به 100 سهم 10000 ریالی تعداد 100 سهم آن با نام عادی مبلغ 
بانکی شماره 98/168018 مورخ  1000000 ریال توسط موسسین طی گواهی 
1398/1۲/10 نزد بانک قرض الحسنه رسالت شعبه بانکداری اجتماعی با کد 010 
پرداخت گردیده است اعضا هیئت مدیره آقای میالد شاه حسینی به شماره ملی 
3۲10033315و به سمت مدیرعامل به مدت ۲ سال و به سمت عضو هیئت مدیره 
به مدت ۲ سال آقای علی شاه حسینی به شماره ملی 3۲1006۲6۲5و به سمت 
نایب رئیس هیئت مدیره به مدت ۲ سال آقای محمدعلی شاه حسینی به شماره 
ملی 3۲19787691و به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت ۲ سال دارندگان حق 
امضا : کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهد آور شرکت از قبیل چک ، سفته ، بروات ، 
قراردادها عقود اسالمی و همچنین کلیه نامه های عادی و اداری باامضاء مدیرعامل 
و هریک از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. اختیارات مدیر 
عامل : طبق اساسنامه بازرسان آقای فرشید مالئی به شماره ملی 3040۲۲8765 
به سمت بازرس علی البدل به مدت یک سال مالی آقای حسین نیکخواه پاریزی به 
شماره ملی 3040۲۲9699 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 )809159(

خاص  سهامی  شرکت  ژرمانیا  گستر  سبز  شرکت  تغییرات  آگهی 
استناد  به   10630189909 ملی  شناسه  و   1۲850 ثبت  شماره  به 
صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1398/1۲/07 تصمیمات ذیل اتخاذ شد 
: 1 - آقای امیر بهادر رنجبر همقاوندی به شماره ملی ۲99۲830704 به سمت 
رئیس هیئت مدیره - خانم بهاره کهربائی به کد ملی ۲99۲903061 به سمت 
نایب رئیس هیئت مدیره - آقای علی پایدار شهربابک به کد ملی 0075394804 
به سمت عضو هیئت مدیره و مدیرعامل ۲ -کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور 
شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها و عقود اسالمی با امضاء مدیرعامل 
)علی پایدار شهربابک( همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. اداره کل ثبت اسناد و 
امالک استان کرمان اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری کرمان )809155(

خاص  سهامی  شرکت  ژرمانیا  گستر  سبز  شرکت  تغییرات  آگهی 
استناد  به   10630189909 ملی  شناسه  و   1۲850 ثبت  شماره  به 
العاده مورخ 1398/1۲/07 تصمیمات  صورتجلسه مجمع عمومی فوق 
ذیل اتخاذ شد : 1 - به موضوع شرکت سم پاشی اماکن عمومی و ادارات و ارگانهای 
خصوصی و دولتی ، هتلها ، رستورانها، آشپزخانه ها و منازل مسکونی شامل دفع 
آفات و حشرات و جانوران موذی و گندزدایی و ضدعفونی الحاق و ماده مربوطه 
در اساسنامه اصالح گردید. در صورت ضرورت قانونی انجام موضوعات فعالیت پس 
از اخذ مجوز های الزم ) ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه 
فعالیت نمی باشد.( اداره کل ثبت اسناد و امالک استان کرمان اداره ثبت شرکت ها 

و موسسات غیرتجاری کرمان )809151(

خاص  سهامی  شرکت  ژرمانیا  گستر  سبز  شرکت  تغییرات  آگهی 
استناد  به   10630189909 ملی  شناسه  و   1۲850 ثبت  شماره  به 
صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 1398/1۲/07 
تصمیمات ذیل اتخاذ شد : 1 - آقای حسین پایه ور به کد ملی ۲99۲8۲9358 
به  و خانم صوفی موسوی سعید  اصلی  بازرس  به سمت  اصلی  بازرس  به سمت 
کد ملی 0041835611 به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی 

انتخاب شدند. ۲ - اعضای هیئت مدیره بشرح ذیل برای مدت دو سال انتخاب 
گردیدند: آقای علی پایدار شهربابک به کد ملی 0075394804 و آقای امیر بهادر 
رنجبر همقاوندی به شماره ملی ۲99۲830704 و خانم بهاره کهربائی به کد ملی 
های  آگهی  درج  جهت  امروز  کرمان  کثیراالنتشار  -روزنامه   3  ۲99۲903061
شرکت انتخاب گردید. اداره کل ثبت اسناد و امالک استان کرمان اداره ثبت شرکت 

ها و موسسات غیرتجاری کرمان )809145(

آگهی تغییرات اتحادیه صنف تولیدکنندگان تعمیرکاران سیم پیچان 
لوازم خانگی سردوگرم شهرستان کرمان  و فروشندگان قطعات یدکی 
موسسه غیر تجاری به شماره ثبت 1441 و شناسه ملی 140047898۲1 
پروانه  بر طبق  استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ 1398/10/۲3  به 
فعالیت به شماره ۲543 مورخ 98/11/01 کمیسیون نظارت مرکز استان کرمان 1 
-آقای محمد احمدی نژاد کدملی 31899۲۲144 به سمت رئیس اتحادیه -آقای 
محمدرضا احمدی نژاد کد ملی ۲99۲614191 به سمت نایب رئیس اول- آقای 
جواد رحیم پور کد ملی ۲99۲113603 به سمت نایب رئیس دوم -آقای حمید 
رهروان کد ملی ۲99۲0637۲1 به سمت دبیر- آقای مظفر کارآموزیان کد ملی 
۲99۲530859 به سمت خزانه دار برای مدت 4 سال انتخاب شدند. ۲ - اسناد 
و اوراق مالی اتحادیه مانند چک ها، بروات، سفته  ها، اسناد تعهدآور مالی با امضا 
رییس و خزانه  دار و در غیاب هر یک نایب رئیس اول و ممهور به مهر اتحادیه 
معتبر می باشد. براساس )ماده ۲0 اساسنامه( ودر غیاب رئیس )هنگام مرخصی یا 
ماموریت( نواب رئیس ) به ترتیب سمت( وظایف وی را برعهده دارند براساس )ماده 
11 اساسنامه(معتبر می باشد. 3 - آقای حامد حاج ملک کد ملی ۲980068705 
به سمت بازرس اتحادیه 4 - نشانی اتحادیه : استان کرمان ، شهرستان کرمان ، 
بخش مرکزی ، شهر کرمان، محله سرباز ، کوچه سرباز ۲0 ، بن بست غربی 4 ، 
پالک 0 ، طبقه اول ، واحد 1 کد پستی 7616756543 5 - روزنامه کثیراالنتشار 
کرمان امروز جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. اداره کل ثبت اسناد و 
امالک استان کرمان اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری کرمان )809143(

آگهی تغییرات شرکت کارمانیا فلز خاورمیانه شرکت سهامی خاص 
استناد  به   14007499711 ملی  شناسه  و   15401 ثبت  شماره  به 
صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1398/1۲/19 الف-تعیین سمت مدیران 
: آقای آرمین شرافت اصفهانی به شماره ملی ۲9806۲3857به سمت مدیر عامل 
و عضو هیئت مدیره آقای آرش شرافت اصفهانی به شماره ملی ۲980449611 
به سمت رئیس هیئت مدیره خانم مریم هروی به شماره ملی ۲99148۲0۲8 به 
سمت نایب رئیس هیئت مدیره ب-کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از 
قبیل چک ، سفته ، بروات ، قراردادها و عقوداسالمی با امضاء مشترک مدیرعامل و 
رئیس هیئت مدیره و نامه های عادی و اداری با امضاء مدیرعامل یا رئیس هیئت 
مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. اداره کل ثبت اسناد و امالک استان 

کرمان اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری کرمان )809136(

آگهی تغییرات شرکت کارمانیا فلز خاورمیانه شرکت سهامی خاص 
استناد  به   14007499711 ملی  شناسه  و   15401 ثبت  شماره  به 
صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 1398/1۲/19 
الف - اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل برای مدت دو سال انتخاب گردیدند: آقای 
آرمین شرافت اصفهانی به شماره ملی ۲9806۲3857 آقای آرش شرافت اصفهانی 
به شماره ملی ۲980449611 خانم مریم هروی به شماره ملی ۲99148۲0۲8 
ب-آقای مجید شجاعی باغینی به شماره ملی ۲99۲۲89965 به سمت بازرس 
اصلی و آقای محمدعلی فرهوشی به شماره ملی ۲98063970۲ به سمت بازرس 
علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند. اداره کل ثبت اسناد و امالک 

استان کرمان اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری کرمان )809130(

آگهی تغییرات بنیاد خیریه فرهنگی و تربیتی حاج علی اکبر صنعتی 
موسسه غیر تجاری به شماره ثبت 1 و شناسه ملی 10630000133 
مورخ  العاده  فوق  بطور  عادی  عمومی  مجمع  صورتجلسه  استناد  به 
 98/06/05 مورخ   ۲914/۲/516/1/113 شماره  نامه  طبق  بر  و   1398/05/03
و  بررسی  مالی سال 96-97  های  کرمان: -1 صورت  استان  انتظامی  فرماندهی 
مورد تصویب قرار گرفت. -۲اعضای اصلی و علی البدل هیئت مدیره به شرح ذیل به 
مدت دو سال انتخاب گردیدند: آقایان مهدی آگاه به شماره ملی ۲99۲311707 
علوی  سیداحمد   - ملی: ۲990545۲۲0  شماره  به  راد  اسدی  بنی  -محمدرضا 
ملی:  شماره  به  میراحمدی  -علی   ۲991349964 ملی:  شماره  به  ارجاس 
۲991386۲41 - علی اکبر رحیمی به شماره ملی: 5359837705 اعضای اصلی 
و- سید علی مصطفوی به شماره ملی 309098۲099 و مهدی رجبعلی پور به 
شماره ملی ۲991۲15917 بعنوان عضو علی البدل هیئت مدیره -3آقای نصرت 
اهلل رجبی زاده دارزینی به شماره ملی: 3111375536 بعنوان بازرس اصلی و آقای 
حسین عرب پورداهوئی به شماره ملی: 309057656۲ بعنوان بازرس علی البدل 
به مدت یکسال انتخاب گردیدند. -4 روزنامه کرمان امروز بعنوان روزنامه رسمی 
انتخاب گردید. اداره کل ثبت اسناد و امالک استان کرمان اداره ثبت شرکت ها و 

موسسات غیرتجاری کرمان )809116(

آگهی تغییرات بنیاد خیریه فرهنگی و تربیتی حاج علی اکبر صنعتی 
موسسه غیر تجاری به شماره ثبت 1 و شناسه ملی 10630000133 
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1398/05/03 و بر طبق نامه 
انتظامی استان کرمان  شماره ۲914/۲/516/1/113 مورخ 98/06/05 فرماندهی 
-1 آقایان محمدرضا بنی اسدی راد با شماره ملی: ۲990545۲۲0 به سمت رئیس 
هیئت مدیره - مهدی آگاه به شماره ملی ۲99۲311707 به سمت نایب رئیس 
هیئت مدیره - سیداحمد علوی ارجاس با شماره ملی: ۲991349964 به عضو 
هیئت مدیره و خزانه دار - علی میراحمدی با شماره ملی: ۲991386۲41 به سمت 
عضو هیئت مدیره و منشی - علی اکبر رحیمی با شماره ملی: 5359837705 به 
سمت عضو هیئت مدیره و آقای محمود صنعتی با شماره ملی: ۲991۲84501 به 
سمت مدیرعامل -۲ کلیه مکاتبات رسمی با امضاء رئیس هیئت مدیره یا مدیرعامل 
و مهر بنیاد خیریه فرهنگی تربیتی حاج علی اکبر صنعتی اعتبار داشته هم چنین 
کلیه قراردادها، اوراق و اسناد تعهدآور و چک ها با امضاء ثابت مدیرعامل و یکی از 
اعضاء هیئت مدیره با مهر بنیاد و در صورت نبود مدیرعامل با امضاء رئیس هیئت 

مدیره و یکی از اعضاء هیئت مدیره و مهر بنیاد معتبر می باشد. اداره کل ثبت 
اسناد و امالک استان کرمان اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری کرمان 

)809114(

شرکت  آسمانه  سدسازی  و  ساختمان  و  راه  شرکت  تغییرات  آگهی 
ملی 10630131611  شناسه  و  ثبت 6981  به شماره  سهامی خاص 
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1398/11/16 تصمیمات ذیل 
اتخاذ شد : الف - تعیین سمت مدیران : آقای رامین سهرابی نیا به شماره ملی 
۲9916۲۲466 به سمت مدیر عامل و رئیس هیئت مدیره ۲ـ آقای علیرضا دارابی 
زاده به شماره ملی ۲99۲6۲687۲ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره 3ـ آقای 
احمد علی آب بر به شماره ملی ۲99۲031331 به سمت عضو هیئت مدیره انتخاب 
گردیدند ب - کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک ، سفته ، 
بروات ، قراردادها و عقود اسالمی با امضاء مدیر عامل و رئیس هیات مدیره همراه 
با مهر شرکت و همچنین کلیه اوراق و نامه های عادی و اداری با امضاء مدیر عامل 
همراه با مهر شرکت معتبر می باشد . اداره کل ثبت اسناد و امالک استان کرمان 

اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری کرمان )809111(

آگهی تغییرات شرکت عمران و مسکن سازان استان کرمان شرکت 
سهامی خاص به شماره ثبت 3099 و شناسه ملی 1086055۲۲50 به 
استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1398/07/01 الف-تعیین سمت 
مدیران : شهرداری کرمان به شناسه ملی 1400۲7366۲0 با نمایندگی آقای سید 
مهران عالم زاده بحرینی با کدملی 006۲487۲05 به سمت رئیس هیات مدیره 
شرکت عمران و مسکن سازان ایران به شناسه ملی101018۲6839 با نمایندگی 
آقای صالح نقی پور ویجویه به کد ملی 137055۲378 به سمت نایب رئیس هیات 
مدیره بانک مسکن به شناسه ملی 1010083079۲ با نمایندگی آقای مالک سعید 
به کد ملی 3179571454 به سمت عضو هیات مدیره شرکت گروه سرمایه گذاری 
هاشمی  مهدی  آقای سید  نمایندگی  با  ملی10101۲36571  به شناسه  مسکن 
سهی به کدملی ۲991708417 به سمت عضو هیات مدیره شرکت سرمایه گذاری 
توسعه و عمران استان کرمان به شناسه ملی10860555136 با نمایندگی آقای 
حسین نجارزاده به کدملی 3091196836 به سمت عضو هیات مدیره آقای حسین 
نجارزاده به کد ملی 3091196836 به سمت مدیرعامل با حدود اختیارات مطابق 
با اساسنامه شرکت انتخاب گردید. ب- کلیه قراردادها و اسناد تعهدآور شرکت با 
امضا ثابت مدیرعامل و یکی از اعضا هیات مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضا رئیس 
هیات مدیره یا نایب رئیس هیات مدیره و یکی از اعضا هیات مدیره همراه با مهر 
شرکت معتبر خواهد بود و سایر مکاتبات شرکت با امضا مدیرعامل معتبر خواهد 
بود. اداره کل ثبت اسناد و امالک استان کرمان اداره ثبت شرکت ها و موسسات 

غیرتجاری کرمان )809097(

فرهنگ  روح  نگری  ژرفا  مشاور  مهندسین  شرکت  تغییرات  آگهی 
ملی  شناسه  و  ثبت 15091  شماره  به  سهامی خاص  ایرانیان شرکت 
1400706139۲ به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 
1398/10/13 : - محل شرکت از محل فعلی به آدرس استان کرمان ، شهرستان 
کرمان ، بخش مرکزی ، شهر کرمان، محله آزادی ، کوچه بهمنیار 1 ، خیابان ۲4 
آذر ، پالک 0 ، ساختمان تاج ، طبقه منفی 1 -کد پستی 7619713319 تغییر 
یافت و ماده مربوطه در اساسنامه به شرح فوق اصالح می گردد . اداره کل ثبت 
اسناد و امالک استان کرمان اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری کرمان 

)809085(

آگهی تغییرات شرکت فروزان سیر تکاپو کرمانیان شرکت با مسئولیت 
محدود به شماره ثبت 15338 و شناسه ملی 140074038۲7 به استناد 
شرکت   - مورخ 1398/1۲/11  العاده  فوق  عمومی  مجمع  صورتجلسه 
مذکور در تاریخ فوق منحل اعالم گردید و آقای منوچهر حسین زاده گرمی به 
نشانی محل  انتخاب گردید.  تصفیه  به سمت مدیر  ملی 3031565479  شماره 
تصفیه کرمان خیابان شیخ احمد کافی جنوبی کوچه 6 فرعی شهید شمس الدینی 
به کد پستی 7617714167 می باشد. اداره کل ثبت اسناد و امالک استان کرمان 

اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری کرمان )809075(

درتاریخ  سپنتا  حساب  باتاب  خاص  سهامی  شرکت  تاسیس 
1398/1۲/۲1 به شماره ثبت 16634 به شناسه ملی 140090466۲9 
ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خالصه آن به شرح زیر جهت 
اطالع عموم آگهی میگردد. موضوع فعالیت :انجام امور حسابداری و مشاوره مدیریت 
مالی به اشخاص حقیقی و حقوقی 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 نماز ، کوچه شهید 
مفتح 9 ، خیابان ۲0 متری بهار ، پالک 0 ، طبقه همکف کدپستی 7614687649 
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 3۲80/198 مورخ 1398/1۲/10 نزد 
بانک صادرات ایران شعبه استاد علی اکبر صنعتی با کد 3۲80 پرداخت گردیده 
است اعضا هیئت مدیره خانم بهناز بهزادنژاد به شماره ملی ۲980310387و به 
سمت عضو هیئت مدیره به مدت ۲ سال خانم فریبا علیدادی راینی به شماره ملی 
۲980397679و به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت ۲ سال خانم الله بهزاد 
نژاد به شماره ملی ۲98085838۲و به سمت مدیرعامل به مدت ۲ سال و به سمت 
رئیس هیئت مدیره به مدت ۲ سال دارندگان حق امضا : کلیه اوراق و اسناد بهادار و 
تعهد آور شرکت از قبیل چک ، سفته ، بروات ، قراردادها عقود اسالمی و همچنین 
کلیه نامه های عادی و اداری باامضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می باشد 
اختیارات مدیر عامل : طبق اساسنامه بازرسان خانم نصرت کدخدامحمدمسافری 
به شماره ملی ۲991488514 به سمت بازرس علی البدل به مدت یک سال مالی 
خانم الهام کدخدامحمدمسافری به شماره ملی ۲99۲90۲۲33 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 )809073(
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فرهنگ و ادب

ترانه های شاد و غمگین با ما چه می کنند؟  
سرویس هنری کرمان امروز

تا حدود 70 دسيبل )چيزي  با شدت متوسط  صداهاي محيطي 
مانند قدرت صداي یك جارو برقي(، مي تواند باعث افزایش خالقيت 
برعكس  بلندتر  صداهاي  به  دادن  گوش  حال  این  با  شود.  انسان 
توجه  قابل  افت  نتيجه  در  و  پرتي  حواس  به  منجر  قبل  وضعيت 

خالقيت و نوآوري مي شود.
از جمله نخستين مطالعات صورت گرفته در زمينه ارتباط موسيقی 
و سالمت روان انسان، می توان به تالش های لئونارد مير آهنگساز، 
نویسنده و فيلسوف در سال 1956 اشاره کرد. وی با بررسی تغييرات 
این  به  بتهوون  از جمله شاهكارهای  فاخر موسيقی  آهنگ قطعات 
نتيجه رسيد که گوش دادن به یك ترانه )چه با کالم و چه بی کالم(، 
می تواند باعث شكل گيری احساسی مشابه قرار گرفتن در وضعيت 
خأل یا تنش شود. در واقع شنونده با شنيدن موسيقی سفری کوتاه 

به اعماق ذهن خود خواهد داشت.
مخچه بخشی از سيستم عصبی است که شدیدا توسط ترانه های 
شاد فعال می شود. فعال سازی مخچه منتج به افزایش جریان خون 

به سمت پاها شده و انرژی کلی بدن را باال می برد.
اخيرا مطالعه ای توسط محققان دانشگاه مونترآل انجام شده است. 
در این پژوهش دانشمندان حاضر، فعاليت مغزی 217 داوطلب را 
یا  لرزش  از  عالمتی  دنبال  به  آنها  بين  و  دادند  قرار  بررسی  مورد 
هرگونه تغيير جزئی سلول های مغز پس از گوش دادن به ليستی از 

آهنگ های دلخواه هر شرکت کننده بودند.
تصاویر مغزی شرکت کننده ها نشان داد که پخش موسيقی مورد 
عالقه آنها باعث ترشح دوپامين شده است؛ دوپامين هورمون لذت 

و پاداش است.
به  دادن  گوش  که  دریافتند  همچنين  مونترآل  تحقيقاتی  تيم 
شدن  شرطی  مشابه  مقدماتی"  "اثر  نوعی  عالقه  مورد  موسيقی 
کالسيك دارد. در شرطی شدن کالسيك، فيزیولوژیست روسی ایوان 
پاولف توضيح می دهد که حيوانات به مرور زمان نسبت به محرک 
ها حساس می شوند؛ به همين دليل است که بزاق دهان سگ تنها 
با مشاهده فردی که قبال به وی غذا داده است ترشح می شود، حتی 

اگر واقعا هم غذایی در کار نباشد.
نيز به همين ترتيب است. ذهن هر فرد  انسان و موسيقی  رابطه 
الگوی دلخواهی از اصوات موزون دارد که با پخش شدن آن حتی 
اگر زبان خواننده نيز قابل درک نباشد، ترشح دوپامين و شروع به 

کار سيستم پاداش دهی مغز کليد خواهد خورد.
و  تيلور  گروه  المللي  بين  ناشر  توسط  پژوهشي   2013 سال  در 
فرانسيس به چاپ رسيد که حاکي از تاثير مهم ترانه هاي شاد بر 
تغييرات مثبت خلق و خو در دراز مدت بود. با استناد به یافته هاي 
این مطالعه، گروهي از شرکت کنندگان که تنها 12 دقيقه از زمان 
روزانه خود را صرف گوش دادن به موسيقي هاي شاد کرده بودند، 
نه تنها در مقایسه با گروه شاهد تمرکز باالتري را به ثبت رساندند، 

بلكه آمار افسردگي و اختالالت اضطرابي نيز در آنها پایين تر بود.
انسانی،  اعصاب  علوم  مجله  از  جدید  پژوهشی  اساس  همچنين 
افرادی که به موسيقی های غمگين گوش می دهند در مقایسه با 
آنهایی که انواع شادتر را انتخاب می کنند، بيشتر در معرض اضطراب 

افزایش یابنده و زود رنجی قرار خواهند داشت.
کنندگان  شرکت  از  هریك  عصبی  فعاليت  سطح  مطالعه  این  در 
پس از پخش مدل های متفاوتی از موسيقی شامل غمگين، شاد و 

ترسناک سنجيده شد.

طبق اطالعات سازمان جهانی بهداشت، ساالنه بيش از 800 هزار 
مرگ در اثر خودکشي گزارش می شود که اکثر قربانيان بين 15 

الي 29 سال دارند.
از  متعبر  علمي  مجامع  توسط  که  متعدد  مطالعات  این،  بر  عالوه 
اند نشانگر نكته اي  انجمن روان شناسی آمریكا منتشر شده  جمله 
ناراحتي،  و  پریشاني  مواقع  در  خصوص  به  نوجوانان  هستند:  مهم 
روزانه بيش از 2 ساعت موسيقي گوش مي کنند. از این رو هشدار 
داده می شود که اگر نوجوانی بيش از حد معمول با موسيقی سرگرم 

است، باید مورد توجه ویژه اطرافيانش قرار گيرد.
 بر اساس پژوهشي از پاب مد، گوش دادن به موسيقي هاي غمگين 
به خصوص در مورد افراد مبتال به افسردگي مي تواند وضعيت ذهني 
و حتي جسمي آنها را بدتر کند. گفتني است که این رابطه کامال دو 
طرفه خواهد بود. بدین معنا که افسردگي و گوش دادن به موسيقي 

هاي غمگين بر یكدیگر اثر تشدید کننده دارند. 
شواهد حاکي از آن هستند که افراد افسرده با عالئم باليني واضح، 

به  دهند.  مي  نشان  موسيقي  به  سایرین  از  متفاوت  هایي  پاسخ 
شرکت  از  آن  طي  و  انجام  کنتيكت  کالج  توسط  آزمایشي  تازگي 
از  غمگين  قطعه  یك  و  شاد  قطعه  یك  که  خواسته شد  کنندگان 
واکنش  ادامه  در  کنند.  انتخاب  را  مورد عالقه خود  موسيقي هاي 

اشخاص به ترانه مورد نظر بررسي شد.
نتایج به دست آمده بدین صورت بودند: حاِل آن دسته از داوطلباني 
که افسردگي داشتند و دچار عارضه اي به نام نشخوار ذهني بودند 
)تكرار افكار منفي(، پس از گوش دادن به ترانه غمگين رو به وخامت 

گذاشت.
مطالعه اي دیگر از مجله تحقيقات مصرف کننده نشان مي دهد 
که صداهاي محيطي با شدت متوسط تا حدود 70 دسيبل )چيزي 
مانند قدرت صداي یك جارو برقي(، مي تواند باعث افزایش خالقيت 
برعكس  بلندتر  صداهاي  به  دادن  گوش  حال  این  با  شود.  انسان 
توجه  قابل  افت  نتيجه  در  و  پرتي  حواس  به  منجر  قبل  وضعيت 

خالقيت و نوآوري مي شود.
نتایج کاربردی:

"next"  در  به موسيقی های غمگين گوش نكنيد. گزینه   - 1
پخش کننده های موسيقی برای این است که هر گاه به موسيقی 

غمگين رسيدید، آن را بزنيد و به موسيقی بعدی برسيد.
2 - هر روز به موسيقی های شاد و انرژی بخش گوش کنيد. صبح 
ها را با یك موسيقی پر انرژی شروع کنيد تا با ترشح هورمون های 
نيز  گاه  هر  باشيد.  داشته  پيش  در  تری  پرنشاط  روز  آور،  شادی 
احساس کردید ناراحتی به سراغ تان می آید، موسيقی شاد گوش 

کنيد.
چون  کنيد،  می  گوش  شاد  موسيقی  رانندگی  هنگام  وقتی   -  3
جریان خون به سمت پاهایتان تقویت و انرژی تان زیاد می شود، 
سرعت  با  و  آورد  می  بيشتری  فشار  گاز  روی  پایتان  ناخودآگاه 
موقع  اگر  این  بنابر  است.  بزرگی  خطر  این،  رانيد.  می  بيشتری 
مراقبت  و  کنيد، خودآگاهی  می  شاد گوش  موسيقی  به  رانندگی، 

بيشتری داشته باشيد.
4 - با صدای خيلی بلند به موسيقی گوش نكنيد چون باعث افت 

حواس و کاهش خالقيت می شود.
می  گوش  موسيقی  روز  در  ساعت   2 از  بيش  نوجوانی  اگر   -  5
کند، احتماالً درگير مشكالت روحی است. حتما به او توجه ویژه ای 

داشته باشيد و در صورت لزوم با یك مشاور صحبت کنيد.
منبع: عصر ایران

تاریخچه شعر غزل به همراه چند غزل زیبا

سرویس ادبی کرمان امروز

 

غزل
غزل قالبی از شعر فارسی است. در غزل مصراع نخست با مصراع های زوج 
غزل هم قافيه است. شعر غزل معموالً بين 5 تا 14 بيت دارد و ابيات غزل 
فارسی از لحاظ مضمون دارای استقالل اند. در آخرین بيت غزل شاعر نام 

شعری یا تخلص خود را می آورد. 
شعر غزل

غزل" در لغت به معنی "حدیث عاشقی" است. در قرن ششم که قصيده 
در حال زوال بود "غزل" پا گرفت و در قرن هفتم "غزل"رسما قصيده را 

عقب راند و به اوج رسيد.
 در قصيده موضوع اصلی آن است که در آخر شعر "مدح" کسی گفته 
اما در غزل "معشوق" مهم  "ممدوح" است  شود و در واقع منظور اصلی 
است و در آخر شعر غزل شاعر اسم خود را می آورد و با معشوق سخن می 
گوید و راز و نياز می کند. این "معشوق" گاهی زمينی است اما پست و 

بازاری نيست و گاهی آسمانی است و عرفانی.
 غزل شعر کوتاهي است بيش از چهار و کمتر از پانزده بيت که در مصراع 
اول هم قافيه است و این قافيه در مصراع چهارم و ششم و تا آخر غزل 
ادامه دارد و در پایان غزل معموالً  شاعر نام خود را مي آورد که تخلص 

غزل ناميده مي شود.
 مضمون شعر غزل

موضوعات اصلی غزل و مضمون شعر غزل معموالً ) عشقی- تغزلی( است 
ولي مضامين دیگري از گونه شراب، بهار، سرنوشت و غيره نيز در غزل وارد 
مي شود. شكل شعر غزل باید بسيار ممتاز باشد و به ویژه از نظر زبان نباید 
کلمات خشن و ناخوش آهنگ در غزل به کار برده شود، غزل نوع شعري 

است که مورد عالقه بسيار زبان هاي پارسي و هندو ترکي است.
 تاریخچه  غزل

اگر در  قالب های شعر فارسی است که شاید  از قدیمی ترین  غزل، یكی 
ادبيات جهان دنبالش بگردیم شكل هایی نزدیك به همين قالبی که در زبان 

فارسی وجود دارد را بتوانيم بيابيم.
نوع  که  ادبيات  گونه های  از  یكی  می کنند،  تقسيم  را  ادبی  انواع  وقتی   
قالبی نشان  را در  باید خود  تغزل است؛ که  نيز محسوب می شود،  اصلی 
داده، محملی برای ارایه خود داشته باشد که ادبيات فارسی این را به عهده 
شعر نهاده است. یعنی هنر کالمی که تغزل را حمل می کند، شعر است 
غزل چون توانسته است تغزل را با خود حمل کند، پيشينه ی بسيار دوری 
دارد؛ حتی در مراجعه به اوایل شكل گيری شعر فارسی نيز با غزل مواجه 

می شویم.
ایران  ادبيات  وارد  غزل  شعر  بلخی،  شهيد  سروده های  از  بعد  درواقع،   
شكل  با  همراه  دقيقا  فارسی،  شعر  دوران  تقسيم بندی های  با  می شود. 
ویژه ای که حكومت بر رعایای خود داشت، غزل فارسی هم شيوه خاصی را 
برای خودش در نظر گرفته است، وقتی می شود راحت و بدون پرده پوشی 
که  می کند  استفاده  عناصری  از  فارسی  غزل  که  می بينيم  کرد،  صحبت 

عناصری با نظایر بيرونی هستند که این امر در اشعار شاعرانی مانند فرخی، 
انوری و … که متعلق به سبك خراسانی هستند، مشاهده می شود.

 بعد از حمله مغول که نمی شد خيلی از حرف ها را بيان کرد، غزل فارسی 
این وظيفه شاعران را به عهده می گيرد و هنگام سخن گفتن از شاهد، می 
و سرو، جای یك کاراکتر ساده در شعر، سعی به تبدیل کردن نماد دارد 
که بتواند معانی مختلفی را با خود حمل کنند. این امر در سبك عراقی 

بيشتر دیده می شود.
 در سير سياسی و حاالت اجتماعی ایران می بينيم که هر قدر حكومت ها 
خردتر می شوند، از همه آموزه ها در کنار هم استفاده می شود. به عنوان مثال 
در دوره ای، شاعرانی که قبال در حكومت های وقت جایگاه مشخصی داشتند 
کشورهای  در  می دهند،  دست  از  بعدی  حكومت های  در  را  جایگاه  آن  و 
در  به مضمون پردازی  و شاعران سبك هندی  استقبال می شوند  همسایه 
ابيات شعر غزل می پردازند که افراط بيش از حد باعث می شود این شيوه 

کارکرد جذاب خود را از دست بدهد.
 بعد از این دوره، شاعران در دوره قاجار به طرزهای سابق غزل بازگشت 
روشنفكران  قاطبه  شدن  آشنا  و  مشروطه  دوران  تا  امر  این  که  می کنند 
ایرانی با ادبيات فرنگی یا اروپایی و پيدایش شعری که نيما آن را تثبيت 

کرد، ادامه داشت.
 در این دوره نگاه جدیدی به شعر تزریق و پنجره جدیدی به شعر باز 
می شود و غزل جزو معدود قالب هایی است که خود را تثبيت کرده، بعد از 
نيما سعی می کند از این تحولی که اتفاق افتاده است، تاثير گرفته، شكل 

دیگری بيابد و سعی می کند اجتماعی شود.
زیادی وجود داشت؛ ولی  اجتماعی  البته در دوران مشروطه، شعرهای   
در غزل  دیگری  با طرز  ما  و  افتاده  اتفاق  این  به صورت جدی تر  اینجا  در 
شعر  بر  او  ک  است  نگاهی  تاثير  نيما  تاثير  حقيقت،  می شویم.در  روبه رو 
دارد؛ شيوه ای که نيما ارایه می کند، فقط در صورت شعر نيست که شكل 
قالب را در ادبيات قدمایی ما عوض می کند؛ بلكه نيما در نوع نگاه به جهان 

تاثير می گذارد.
 در شعر کهن جهان، جهان اقليدسی یا ارسطویی یا متوازن و متعارفی 
است که این خود را در شعر هم نشان می دهد. گویی برای هر شعر ترازویی 
وجود دارد. نگاه بعد از دوره رنسانس نگاهی است که گاليله و نيوتن روی 
آن تاثير گذاشته و هيات حاکم بر فيزیك هيات بطلميوسی و آرام آرام برای 

پذیرفتن جهان نااقليدسی آماده می شود.
 این قضيه همين طور که روی علوم تاثير می گذارد، روی ادبيات و شعر و 
نگاه نيما هم اثر می گذارد و باعث می شود که شعر بعد از نيما کامال جهت 

خود را عوض کند.
 وی با عنوان کردن این مطلب که بعد از نيما شعری که در آسمان سير 
از  می کند  این شعر سعی  داد:  ادامه  بازمی گردد،  زمين  به سمت  می کرد 
سمت آسمان به سمت زمين بازگشته، بر این زمين سفت گام بگذارد و 

پس از نيما خود را نگاه دارد.
آن  و  می یابد  غزل  در  را  خود  جای  روایت  آرام  آرام  زمان،  این  در   
تصویرپردازی های ساده ای که قبال در شعر غزل وجود داشت و با استفاده از 
عناصر خاصی به ذهن شاعر می رسيد، تغيير کرده، از تمامی مظاهر زندگی 

اجتماعی در غزل نو بعد از نيما استفاده می شود.
به  شدت  به  که  است  غزلی  می کند،  حرکت  جلو  سمت  به  که  غزلی   
را  و خود  اهميت می دهد  بسيار شخصی  و  عينی  امروزی  تصاویر  روایت، 

ادبيات  اوزان تثبيت شده سابق مقيد نمی داند. شاید وزن هایی که در  به 
سابق وزن های نامطبوعی شمرده می شد، االن دیگر اینگونه نبوده، کامال 

پذیرفته شده است.
 بعد از نيما، دو جریان شعر بدون وزن و شعر موزون به وجود می آید، : 
یك عده سعی می کنند از تمام عناصری که نيما استفاده می کرد استفاده 
کنند و عده ای دیگر سعی می کنند راهی که نيما باز کرده را دنبال کنند. 
در شاخه ای که از وزن استفاده می کنند، کسانی هستند که نمی توانند از 
جاذبه های غزل چشم بپوشند، به همين دليل بيشتر شعرهایشان در این 

قالب است.
 یكی از دالیل ماندگاری غزل فارسی  نگاه اجتماعی و خاستگاه شخصی 
آن است: شعر غزل فارسی خلوت مخاطب شعر را پر می کند و چيزی که 
مخاطبان شعر در خلوت خود زمزمه می کنند، غزل است. زیرا شعر غزل 

فارسی از قابليت های یك بيان شخصی استفاده می کند.
 مثال در مورد عشق یا مرگ که کامال شخصی است، صحبت می کند و 
چون محمل این نوع ادبی تغزل بوده، غزل فارسی توانسته است خود را به 
ما برساند؛ درحالی که مثنوی نتوانسته است به این گستردگی کار کند. حتا 

چهارپاره نيز تنها در شاخه های فرعی خود را نگه داشته است.
به شعر  امروزی  وارد کردن فضای  با  نيستانی،  مانند منوچهر   شاعرانی 
غزل فارسی، روایت را در غزل تثبيت کردند. درواقع شعری که به سمت 
این  نيماست که در غزل  از  از ویژگی های پس  انسان گرایش دارد، یكی 
اتفاق بيشتر رخ داده است. از شهریار نامی نمی برم، زیرا او هم دوره نيما 
مانند هوشنگ  به سمت جلو حرکت می کنند؛ ولی کسانی  با هم  و  بوده 
ابتهاج )هـ.ا.سایه(، نوذر پرنگ، حسين منزوی و .. کسانی هستند که غزل 

معاصر را کامال انسانی، دنيایی و زمينی گفته اند.
 بعد از انقالب به خاطر نوع حرکت اجتماعی مان، اقبال بسيار جدی به شعر 
غزل فارسی شد. بعد از انقالب، هم از عاشقانه های زمينی برای ممدوح های 
مشخص استفاده شد و هم از غزل روایی و غزلسرایان نسل بعد از انقالب 
از آموزه های سيمين بهبهانی و حسين منزوی و … خوب استفاده کردند.

سيدحسن  محمودی،  سهيل  امين پور،  قيصر  مانند  شاعرانی  همچنين   
حسينی و کسانی که هم دوره این شاعران هستند، به این قالب تشخص 
در  نو  غزل  و  می افتد  اتفاق  هم  جنگ  که  مخصوصا  داده اند.  چشم نوازی 

خدمت جنگ قرار می گيرد.
که  است  شده  وارد  معاصر  غزل  شعر  به  نوپایی  جریان  سال ها  این  در 
شاعران این جریان سعی در نامگذاری برای خودشان هستند و می توانيم 
منتظر حرکت های جدی تر دیگری از آنان باشيم. ما نمی توانيم یك جریان 
افرادی  غالبی را در شعر غزل معاصر تعيين کنيم: همانقدر که غزل های 

مانند حسين منزوی، محمدعلی بهمنی و … مقبوليت زیادی دارند.
 همانقدر غزل های شاعران جوانی که االن شعر را به حكایت گفتن در 
غزل تبدیل کرده اند، اقبال دارد؛ برخالف سالهای قبل از انقالب، نمی توان 
چيزی به اسم مرکزیت ادبی پيدا کرد و تكثرگرایی که در سياست مطرح 
شده، در ادبيات هم وجود دارد. به همين دليل این گروه در کنار گروه قبلی 

با هم به جلو می آیند.
 شعر غزل فارسی می تواند کارهای دیگری هم انجام دهد که اینك ما 
قرار می گيریم، شعر غزل  بر مقتضيات اجتماعی که در آن  بنا  نمی دانيم 
فارسی شكل  دیگری می یابد و با تغيير شكل های اجتماعی قطعا شكل های 
ادبی هم تغيير می کند؟ زیرا غزل می تواند آینه تمام نمای جامعه خود باشد.

 حسن تخلص در غزل
صنعت حسن تخلص بيشتر در قصيده معمول است ولی گاه آن را در 
غزل نيز به کار می برند. اما به این طریق که در ابيات آخر غزل گریز به 
مدح کرده، یكي دو بيت در ستایش ممدوح بگویند و غزل را به دعاي او 
یا بيت غزل دیگری ختم کنند؛ به طوري که گاهي مدیحه در حكم جمله 

معترضه باشد.
 غزل سرایان بلند آوازه

ادبيات عرفانی کهن می توان سعدی،  بلندآوازه در  از جملۀ غزل سرایان 
مولوی، حافظ، عراقی، و خواجوی کرمانی را نام برد.

 غزل و سعدی
همه عمر برندارم، سر ازاین خمار مستی         

که هنوز من نبودم، که تو در دلم نشستی
تو نه مثل آفتابی، که حضور و غيبت افتد        

 دگران روند و آیند و تو هم چنان که هستی
چه حكایت از فراقت، که نداشتم؟ وليكن        

 تو چو روی باز کردی، در ماجرا ببستی
دل دردمند ما را، که اسير تست یارا        
 به وصال مرهمی ده، چو به انتظار خستی
گله از فراق یاران و جفای روزگاران         

نه طریق توست سعدی، کم خویش گير و رستی
غزل و مولوی

ميان ما درآ، ما عاشقانيم         
که تا در باغ عشقت در کشانيم

مقيم خانۀ ما شو، چو سایه         
که ما خورشيد را همسایگانيم

چو جان اندر جهان گر ناپدیدیم        
 چو عشق عاشقان گر بی نشانيم

وليك آثار ما پيوستۀ توست         
که ما چون جان نهانيم و عيانيم

هرآن چيزی که تو گوئی که آنيد         
به باالتر نگر، باالی آنيم

تو آبی، ليك گردابّی و محبوس         
درآ در ما، که ما سيل روانيم

 غزل و حافظ
زاهد خلوت نشين، دوش به می خانه شد
از سر پيمان گذشت، با سر پيمانه شد

صوفی مجلس که دی، جام و قدح می شكست         
باز به یك جرعه می، عاقل و فرزانه شد
شاهد عهد شباب، آمده بودش به خواب

باز به پيرانه سر، عاشق و دیوانه شد
مغ بچه ای می گذشت، راه زن دین و دل

درپی آن آشنا، ازهمه بيگانه شد
گریۀ شام و سحر، شكر که ضایع نگشت

قطرۀ باران ما، گوهر یك دانه شد
منزل حافظ کنون، بارگه پادشاست

دل بر دل دار رفت، جان بر جانانه شد
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زنان تاثیرگذار در تاریخ ایران را بیشتر بشناسیم

قسمت سی و نهم 

به نام خداوند جان و خرد 
کزین برتر از اندیشه برنگذرد

در این قسمت قصد داریم به زندگی بانویی بپردازیم که 
در یک خانواده هنرمند، نویسنده و شاعر و در دیگر رشته 
های فعالیت شان جزو نام آوران سرزمین ما ایران عزیز بوده 
اند از این خانواده که به شرح زندگی آنها خواهیم پرداخت 
جزو  آنها  همه  و  است  نمانده  باقی  دیگر  کسی  متاسفانه 

صاحب نام های کشور می باشند.
اولین بانویی که در مورد او خواهیم نوشت فروغ فرخزاد 
است که در تهران و در خانواده ای که پدر جز نظامیان با 
درجه سرهنگی ولی با روحیه ای ظریف و عالقمند به شعر 
و ادب بود و در این راه مشوق فرزندانش بوده و آنها را در 
و  راهنمایی  هنر  و  ادبیات  جمله  از  گوناگون  های  رشته 
تشویق نموده به دنیا آمده است. فروغ در تاریخ هشتم دی 
ماه سال 1313 در تهران متولد شد و با نام فروغ فرخزاد 
به عنوان شاعر نامداری در عرصه ادب ایران درخشیده ولی 
توجه  قابل  نمونه های  از  که  منتشر کرده  دفتر شعر  پنج 
ادب  شاهکارهای  از  گفت  توان  می  و  است  معاصر  شعر 

فارسی می باشد.
اتومبیلش  واژگونی  براثر  سالگی   32 در  فرخزاد  فروغ   
درگذشت. او که با مجموعه های شعری به نام اسیر، دیوار 
را  شعر  سرودن  کار  نیمایی  شعرهای  قالب  در  عصیان  و 
آغاز کرد بعد از آشنایی با ابراهیم گلستان نویسنده و فیلم 
ساز سرشناس ایرانی و همکاری با او تحول فکری جدیدی 
بعد  اش  دوباره  بازگشت  در  وی  و  آمد  وجود  به  فروغ  در 
دیگر  تولدی  نام  به  ای  مجموعه  انتشار  با  وقفه  مدتی  از 
تحسین گسترده همگان را برانگیخت و ایده جدید او مورد 
)ایمان  قرار گرفت. سپس مجموعه  استقبال عالقه مندان 
بیاوریم به آغاز فصل سرد( را منتشر کرد تا جایگاه خود را 
در شعر معاصر ایران به عنوان شاعری بزرگ به ثبت برساند. 
اشعار و سروده های او به زبانهای مختلف جهان از جمله 
انگلیسی، ترکی، عربی، چینی، فرانسوی، اسپانیایی، ژاپنی، 

آلمانی و عربی ترجمه شده است.

داشت.  زیادی  مشکالت  خود  شخصی  زندگی  در  فروغ 
الدوله  عین  خیابان  در  هجری   1313 ماه  دی   15 در  او 
از پدری که  تهران در کوچه مهدیه  فعلی(  ایران  )خیابان 
آمد.  دنیا  به  تبار  کاشانی  مادری  از  و  بود  تفرشی  اصالتا 
البته پوران فرخزاد خواهر بزرگ تر فروغ چندی پیش در 
مصاحبه ای اعالم کرد فروغ روز هشتم دی ماه متولد شده 
و از اهل تحقیق خواست تا این اشتباه را اصالح کنند. فروغ 
تبار و سرهنگ محمد فرخزاد  وزیری  توران  فرزند چهارم 
برادر کوچک  توان  این خانواده می  اعضای  از دیگر  است. 
فرخزاد  خانواده  در  البته  برد  نام  را  فرخزاد  فریدون  ترش 
عرصه  در  چون  که  اند  بوده  هم  دیگر  دختر  و  پسر  چند 
نمی  برده  آنها  از  نامی  اند  نبوده  فعال  زیاد  ادبیات  و  هنر 
آغاز  پاره گویی سرودن  با چهار  را  اشعار خود  فروغ  شود. 
کرد و مجموعه های اسیر، دیوار و عصیان را در این قالب 
سروده است. وی در سن 17 سالگی یعنی در سال 1330 با 
پرویز شاهپور طنزپرداز که از شعرا و نقاشان و نویسندگان 
نسبتا معروف آن زمان و پسرخاله مادرش هم بود ازدواج 
کرد.. این ازدواج متاسفانه در سال 1334 به جدایی انجامید 
حاصل این ازدواج ناموفق یک پسر به نام کامیار بود که در 
تاریخ 29 خرداد 1331 متولد شد. فروغ پیش از ازدواج با 
شاهپور با وی نامه نگاری های عاشقانه زیادی داشت. این 
نامه ها در زمان ازدواج این دو  و همچنین نامه های فروغ 
به شاهپور پس از جدایی از وی بعدها توسط کامیار شاهپور 
فرزندشان و عمران صالحی در کتابی به نام )اولین تپش 
های عاشقانه قلبم( منتشر شد. فروغ بعد از اینکه از شاهپور 
جدا شد برای گریز از هیاهوی روزمرگی که چون زنجیر به 
زندگی یکنواختش بسته شده بود به اروپا سفر کرد. او در 
این سفر کوشید تا با فرهنگ غربی آشنا شود و در حالیکه 
زندگی اش به سختی می گذشت بیشتر به تئاتر و دیدن 
اپرا و موزه های آنجا می رفت و در مدتی که در اروپا بود 
زبان های ایتالیایی، فرانسه و آلمانی را نیز آموخت. از طرف 
با فرهنگ هنری و  او  دیگر سفرهای او به اروپا و آشنایی 
ادبی اروپا افکار او را باز کرد و زمینه ای شد برای دگرگونی 
های فکری اش و مورد دیگری که در زندگی او اتفاق افتاد 
به سوی یک دگرگونی دیگر کشانید. آشنایی اش  را  او  و 
ایرانی  سرشناس  فیلمساز  و  نویسنده  گلستان  ابراهیم  با 
بود و باعث همکاری با او گردید و همینطور دیدگاه های 
اجتماعی او را دگرگون نمود نامه منتشر شده فروغ که برای 
ابراهیم گلستان نوشته بود  نشانگر این است آن دو با هم 

روابط عاشقانه ای نیز داشته اند.
توجه فروغ در سال 1337 به سوی سینما معطوف گردید 
و در این مورد و مسیر ابراهیم گلستان او را همراهی می 
همینطور  و  گردید  او  در  تغییرات جدیدی  موجب  و  کرد 

باعث تحول فکری و ادبی فروغ شد و این دو مدت چهار 
سال بعد از آشنایی یعنی در سال 1341 فیلمی با نام )خانه 
می  تبریز  باغی  بابا  آسایشگاه جذامیان  در  را  است(  سیاه 
سازند. فروغ در سال 1342 در نمایشنامه شش شخصیت 
در جستجوی نویسنده اثری که نوشته لوئیجی بیراندلو بود 
خوش  هم  بسیار  و  کرد  بازی  صابری  پری  کارگردانی  به 
فیلم  که  رسد  زمستان همان سال خبر می  در  درخشید. 
خانه سیاه است او برنده جایزه نخست جشنواره )اورهاوزن( 
شده است و باز در همان سال مجموعه ی شعر تولدی دیگر 
مروارید  انتشارات  توسط  نسخه  هزار  باالی سه  تیراژ  با  را 
فرانسه  و  آلمان  به  فروغ در سال 1343  منتشر می کند. 
و ایتالیا سفر کرد و سال بعد در دومین جشنواره سینمای 
سوئدی  کنندگان  تهیه  و  کند  می  شرکت  دوپزارو  مولف 
ساختن چند فیلم را به او پیشنهاد می کنند و هم چنین 
چندین ناشر اروپایی مشتاق ترجمه و نشر آثار می شوند. 
منتشر  را  دیگر(  )تولدی  مجموعه  فروغ  دوره  این  از  بعد 
می کند که اشعار او در این کتاب تحسین گسترده ای را 
برانگیخت و بعد از این مجموعه شعر مجموعه دیگری به 
نام ایمان بیاوریم به آغاز فصل سرد منتشر می شود و روانه 

کتابفروشی ها می گردد.
در همان سالهای 1342 و 1343 فروغ یک بار دست به 
بود  را خورده  )گاردنال(  قرص  و یک جعبه  زد  خودکشی 
به  را  او  و  شد  متوجه  غروب  هنگام  در  خدمتکارش  ولی 
در سال  فرخزاد  فروغ  و سرانجام  رسانید  البرز  بیمارستان 

 1345 سال  بهمن   24 دوشنبه  بعدازظهر  دقیقه   4  /30
جاده  در  گلستان  ابراهیم  با خودرو جیپ  رانندگی  هنگام 
برخورد  مهدکودک  ماشین  به  اینکه  برای  قلهک  دروس 

نکند از جاده منحرف می گردد و جان می بازد.
زاده  امام  به  را  او  جسد  ماه  بهمن   26 چهارشنبه  روز 
اسماعیل قلهک بردند و با حضور خانواده و دوستان و عالقه 
مندانش در گورستان ظهیرالدوله به خاک می سپارند. در 
مراسم تدفین و خاکسپاری او بزرگانی که در ادب فارسی نام 
آوربودند شرکت کردند که عبارت بودند از: صادق چوبک، 
اخوان  مهدی  احمد،  آل  جالل  شیرازی،  انجوی  ابراهیم 
ثالث، احمد شاملو، هوشنگ ابتهاج، سیاوش کسرایی، بهرام 
بسیاری  و  احمدی  احمدرضا  بندری،  دریا  نجف  بیضایی، 
دیگر از هنرمندان رادیو و تئاتر و نویسندگان و شعرا حاضر 
زندگی  احوال  و  شرح  اینکه  به  توجه  با  طرفی  از  بودند. 
که  دهد  می  نشان  ما  به  کوتاهش  عمر  دوران  طی  فروغ 
او به تقدیر و سرنوشت از پیش شکل گرفته برای خودش 
تغییر  جهت  در  اراده  آزادی  از  جسارت  با  و  نبود  راضی 
ماهیت و نحوه تفکر و هم چنین از شخصیت خودگام فراتر 
ماهیت  اصل  و  خود  وجودی  اصل  به  توسل  با  و  برداشت 
کتابهای  در  او  مکتوب  اشعار  و  اگزیستانیسالیسم  مالکیت 
بسیار  اش  زندگی  در  نیز  را  نظریه  این  توان  می  شعرش 
موثر دانست. آثار فروغ به طور کلی عبارت است از مجموعه 
اسیر که در سال 1331 به چاپ رسیده است و شامل 42 
شعر. دیوار در سال 1335 که شامل 25 قطعه از اشعارش 

اثر  به چاپ رسیده عصیان در 1336 شامل 17  در آن 
اوست و مجموعه تولدی دیگر را با 25 شعر در سال 1341 
منتشر کرد و سرانجام ایمان بیاوریم به آغاز فصل سرد که 
چاپ  به  آن  در  فروغ  اشعار  آخرین  از  قطعه  هفت  شامل 
رسیده است. آثار منتشر شده فروغ فرخزاد توسط افرادی 
به زبانهای مختلف ترجمه شده است که در قسمت بعدی 
نام کامیار  به  فرزند  فروغ یک  از  پرداخت.  به آن خواهیم 
متولد شده که فردی بسیار هنرمند، شاعر، نقاش و نوازنده 
ای بسیار حساس و حرفه ای بوده است و سالهای عمر خود 
را با خانواده پدرش زندگی کرد و بعد از فوت پدرش مدتها 
در اروپا به تحصیل و کارهای هنری پرداخته است و ضمنا 
اشعار زیبایی نیز سروده است که با توجه به اینکه پدر و 
مادرش هر دو شاعر و هنرمند بزرگی بوده اند در زیر سایه 
نام آنها زیاد نمودی پیدا نکرده که بعدا به زندگی او و ادامه 
شرح زندگی پدر و مادر فروغ می پردازیم . افراد بزرگ و 
شعرای نامدار در مورد شعر فروغ نظرات زیادی داده اند که 

بهتر است تعدادی از این نظرات را بنویسیم.
مهدی اخوان ثالث شاعر هم دوره فروغ درباره او چنین 
می گوید: او زنی معترض به ستمی که بر زنان می رفت 
جامعه  افراد  از  نیمی  به  که  به ظلمی  می خواست  و  بود 
توانیم  می  هایش  کتاب  در  را  این  کند.  اعتراض  می شد 
ببینیم از اسیر گرفته تا دیوار و زندگی و طرز فکر خیالی 
اش در عصیان بعد هم که خواست اسلوب کارکرد تازه ای 
را ارائه دهد بسیار لطیف و پرشور و حال شعر می گفت. او 
شاعر خوبی بود به خصوص شعرهای آخرش بسیار لطیف 

و پرشور و حال بود. 
از  پس  که  شاعری  گوید:  می  فروغ  درباره  شاملو  احمد 
تولد دوباره خویش بیش از پنج یا شش سال نزیست اما با 
مجالی که بی رحمانه اندک بود توانست به صورت یکی از 
درخشان ترین چهره های شعر امروز تثبیت شود با مرگ 
او موسیقی درخشانی که شعر معصومانه اش بود غیرقابل 
محمدرضا  استاد  و  ایستاد  باز  گسترش  از  و  ماند  تقلید 
شفیعی کدکنی شاعر معاصر می گوید: می بینیم که فروغ 
با گسترشی که در کیفیت افاعیل قایل شده است پیش تر 
افاعیل گراییده بود وزن  از نیما که اغلب به توسعه کمی 
شعر را گسترش داده است و یکی از خصوصیات فراموش 
زبان  شدن  وار  کلیشه  علت  به  را  چهارم  قرن  شعر  شده 
شعری در دوره های بعد فراموش شده بود زنده کرد و از 

حد رایج و مشخص آن هم توسعه بیشتری بخشید.
در قسمت بعد چند نظریه دیگر را مطرح خواهیم کرد.

ادامه دارد ...

به قلم
ناصر فرهادی )پاژ(
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رییس جمهوری:
تردد میان استان ها از اول اردیبهشت ماه آزاد می شود 

رییس جمهوری گفت: از روز شنبه ۳۰ فروردین ماه 
کسب و کارهای کم ریسک با پروتکل های بهداشتی 

و اتصال به سامانه و دریافت کد آغاز می شوند.
 حجت االسالم حسن روحانی روز یکشنبه در جلسه 
از  یکی  با کرونا گفت:  مقابله  و  ملی مدیریت  ستاد 
و  کسب  شروع  هوشمند  گذاری  فاصله  برنامه های 
کارهایی کم ریسک برای استان ها به جز تهران بود 

که این کار  شروع شده است.
وزارت  راستا  این  در  داد:  ادامه  رییس جمهوری 
بهداشت و درمان با اصناف هماهنگ کردند که هر 
وارد  شود  فعال  و  کند  شروع  می خواهد  که  صنفی 
سامانه شود و در آن ثبت نام کرده و کد مربوطه را 
از  و درمان  بهداشت  وزارت  و همیشه  دریافت کند 

طریق این سامانه با آنها مرتبط باشد.
روحانی یادآور شد: اکثریت افراد این کد را دریافت 
کردند اما ممکن است افرادی جا مانده باشند یا هنوز 
ارتباط با این سامانه برقرار نشده باشد. از همه کسبه 
و فعاالن اقتصادی که   کار را شروع کردند آنهایی 
که به سامانه متصل نشدند در همین هفته و تا پایان 
این سامانه متصل شوند و کاری است که  به  هفته 

برای آینده کشور و برای خود کسبه مفید است.  
و  افراد  دوره  این  پایان  در  شد  قرار  داد:  ادامه  وی 
کردند  فعالیت  خوب  زمینه  این  در  که  بنگاه هایی 
دارای امتیاز باشند و امتیاز آنها هم به صورت خاصی 
ارائه شود که مردم  مشخص شود و تابلویی به آنها 
کسب  و  بنگاه ها  و  مغازه ها  از  یک  کدام  که  بدانند 
تالش  جامعه  و  مردم  برای سالمت  بیشتر  کارها  و 

کردند و این مسیر ادامه پیدا می کند.
روسای  با  که  جلسه ای  در  دیروز  گفت:  روحانی 
کارهای  و  کسب  برای  شد  قرار  داشتیم  کمیته ها 
کشور  و  صمت  بهداشت،  وزارت  با  هم  پرریسک 
برنامه ریزی کنند و هر زمان که این طرح آماده شد، 
گیری  تصمیم  که  دستورالعمل هایی  و  پروتکل ها  با 

می شود، اجرایی شود.  
اجتماع  حضوری در ماه رمضان نخواهیم داشت

روحانی موضوع دیگر مطرح شده در نشست هیات 
و  عنوان  رمضان  ماه  در  اجتماعات  مساله  را  دولت 
برای  خصوص  این  در  گیری  تصمیم  کرد:  تصریح 
جلسه آینده خواهد بود؛ مردم در مساجد و اماکنی 
مانند مسجد و حسینیه، مراسم تبلیغی، عبادی، دعا 

و قرآن خوانی داشتند.
را  آن  نهایی  تصمیم  اگرچه  افزود:  رییس جمهوری 
برای جلسه آینده گذاشتیم اما اگر شرایط به همین 

قاعدتا  باشد،  می کنیم  مشاهده  امروز  که  صورت 
را  زحمت  این  و  داشت  نخواهیم  حضوری  اجتماع 
مجازی  اجتماعی  شبکه های  و  سیما  و  صدا  باید 
اگر  استفاده کنند.  این ها  از  و مردم  بگیرند  برعهده 
هم تحولی رخ بدهد در جلسه آینده تصمیم نهایی 

را اتخاذ می کنیم.
گفت:  بهداشت،  وزارت  اصول  به  اشاره  با  روحانی 
اصول  آن  مبنای  بر  و  مهم  بهداشت  وزارت  اصول 
است که کسب و کاری راه می افتد یا نمی افتد. یکی 
از اصول، ظرفیت خود وزارت بهداشت از حیث تخت 
بیمارستانی، نیروی انسانی، پزشک، پرستار، تنخواه 

ویژه و دستگاه تنفس مصنوعی است.
رییس جمهوری افزود: این امکانات محدود است و 
این در همه تصمیم گیری ها این مبنای کار ما است. 
حیث  از  بهداشت  وزارت  توانمندی  دیگر،  مبنای 
است.  تست  انجام  توانایی  و  قدرت  و  آزمایشگاه ها 
انجام و امکان  باید امکان تست وجود داشته باشد، 
آزمایش به عنوان یکی از پارامترهایی است که باید 

مد نظر قرار داده شود.
وی گفت: اگر فردی به کرونا مبتال بود باید نزدیکان 
با  قبل  روزهای  در  که  آنهایی  شود،  شناسایی  وی 
بیمار در تماس نزدیک بودند و احتماال آنها نیز آلوده 
توانمندی وجود  این  باید  شده اند شناسایی شوند و 

داشته باشد.
استان  در  کرونا  شیوع  بررسی  به  اشاره  با  روحانی 
زنجان گفت: در این استان ۱۸ درصد مبتال بوده اند و 
با بررسی افراد در تماس با بیمار مشخص شده است 
که ۲۱ درصد افراد در تماس هم مبتال شده اند که 

این توانمندی شناسایی برای ما مهم است.
بهداشت  وزارت  آمار  کرد:  تصریح  جمهوری  رییس 
اگر  است  نزولی  بیماری  روند  که  دهد  نشان  باید 
و  است  نگرانی  جای  است  صعودی  حال  در  روند 
این نگرانی هم بحق است. این چهار اصل را وزارت 
بهداشت و درمان را مد نظر قرار می دهد و بر اساس 

همین مبانی اقدام می کند.
شرایط  کار  و  کسب  برای  اگر  کرد:  بیان  روحانی 
داریم که  تاکید  و  است  نظر گرفته شده  سخت در 
این اصول باید رعایت شود همه این ها بر اساس آن 
مسیر  در  درمان  و  بهداشت  اصل  چهار  با  که  است 
به نقاط قابل تحمل و قابل  صحیح حرکت کنیم و 

قبول در نهایت به نقطه مطلوب برسیم.
از  شده  ارائه  آمارهای  به  اشاره  با  جمهوری  رییس 
آمار وزارت راه  سوی وزارت راه و شهرسازی گفت: 

فروردین  دوم  هفته  تا  اسفند  اواخر  از  و شهرسازی 
۹۹ نشان می دهد در زمانی که هیچ الزام و فشار و 
سخت گیری در ترددها نداشتیم با زمانی که سخت 
چندانی  فاصله  مردم  عمل  در  شد  بیشتر  گیری ها 

مشاهده نمی شود.  
زبان ساده  با  موارد  و  وقتی حقایق  روحانی گفت: 
می شوند  متوجه  آنها  و  شود  می  بیان  مردم  برای 
عمل  است  الزم  اموری  جامعه  و  سالمت  برای 
و  بگیر  به  و  ندارد  گیری  سخت  به  نیاز  می کنند 
ببند. این  آمار نشان می دهد ما مردمی با  فرهنگ 

باال داریم.
در  می کنم  تقاضا  مردم  از  گفت:  رییس جمهوری 
هم  اجتماعی(  هوشمند  )فاصله گذاری  مرحله  این 
که در شهرستان ها و استان ها به جز استان تهران 
ریسک  کم  کارهای  و  و کسب  است  اجرایی شده 
را  بهداشتی  اصول  کرده اند،  آغاز  را  خود  فعالیت 

رعایت کنند.
در  جامعه  در  مردم  آمد  و  رفت  کرد:  تاکید  وی 
و  باشد  ضرورت  حد  در  همچنان  جدید  شرایط 
مراجعه آنها به فروشگاه ها و مغازه ها و محل کسب. 
کار در حد ضرورت باشد تجار و فعاالن اقتصادی و 
کاسبان نیز هم مراقبت کنند و اصول بهداشتی را 

مد نظر قرار دهند.
یکدیگر  همراهی  و  کمک  با  ما  گفت:  روحانی 
چه  هر  امروز  تا  و  برسیم  موفقیت  به  می توانیم 
از  و  همراهی  خاطر  به  باشیم  داشته  موفقیت 

خودگذشتگی ها بوده است.

و  ماندن  خانه  در  کرد:  بیان  جمهوری  رییس 
تعطیل بودن کسب و کار و ماندن دانش آموزان 
باید  نیست  چاره ای  اما  است  سخت  منزل  در 
این  از  یکدیگر  کمک  با  بتوانیم  تا  کرد  تحمل 

ویروس خطرناک به خوبی عبور کنیم.
ندارد  حق  شهرستانی  هیچ  استانداری،  هیچ 
پلیس  کند.  ایجاد  مانع  شهرستان  بین  تردد  در 
که  باشند  داشته  نظر  در  هم  بسیج  نیروهای  و 
تردد بین شهرستان ها از امروز آزاد است و تردد 
آزاد  اردیبهشت  نخست  روز  از  استان ها هم  بین 

می شود
 ممنوعیت تردد بین شهرستان ها و استان ها 

برداشته می شود
هیات  نشست  موضوع  آخرین  جمهوری  رییس 
دولت را آزاد شدن رفت و آمد بین شهرستان ها 
عنوان کرد و گفت:  در رفت و آمد بین شهرستان ها 
و استان ها، اگر استانی استاندار یا شورای تامین 
یا هر کس دیگری تصمیمی گرفت و در روزهای 
کرده  ممنوع  را  شهرستان ها  برخی  تردد  اخیر 
بین  تردد  در  ممنوعیت ها  همه  امروز  از  است، 

شهرستان ها و استان ها برداشته می شود.
وی تاکید کرد: هیچ استانداری، هیچ شهرستانی 
حق ندارد در تردد بین شهرستان مانع ایجاد کند. 
پلیس و نیروهای بسیج هم در نظر داشته باشند 
و  است  آزاد  امروز  از  شهرستان ها  بین  تردد  که 
تردد بین استان ها هم از روز نخست اردیبهشت 

آزاد می شود.

واکسن  آکسفورد،  دانشگاه  استاد  یک  گفته  به 
COVID-۱۹ می تواند به زودی آماده شود. دکتر سارا 
گیلبرت استاد واکسینولوژی می گوید ۸۰درصد اطمینان 
تولید  تیمش  توسط  که   ۱۹-COVID واکسن  دارد 

می شود، مقابل این بیماری جواب خواهد داد.
به گزارش اسکای نیوز، براساس اعالم دانشگاه جان 
بخشی  آکسفورد  در  گیلبرت  دکتر  تیم  هاپکینز، 
کرونا  ویروس  واکسن  یافتن  برای  جهانی  تالش  از 
محسوب می شوند که بیش از یک میلیون و ۹۰۰هزار 
نفر را در سراسر جهان مبتال کرده است. پروفسور 
انسانی  آزمایش های  است  قرار  که  گفته  گیلبرت 
هفته  7روز  او  و  شود  انجام  آینده  هفته  دو  ظرف 
هرچه  نظر  مورد  واکسن  تا  است  به کار  مشغول  را 
سریع تر ساخته و عرضه شود. دکتر گیلبرت در این 
خصوص به روزنامه تایمز گفت: »فکر می کنم شانس 
باالیی وجود دارد که این واکسن براساس آنچه انجام 
داده ایم، جواب بدهد. این فقط یک حدس و گمان 

نیست و هر هفته ای که می گذرد، داده های بیشتری 
برای بررسی وجود دارد. من به شخصه ۸۰درصد به 
موفقیت کار امیدوارم. البته اگر همه  چیز به طور کامل 
و صحیح پیش برود، آماده سازی یک واکسن تا پاییز 
تقریبا امکان پذیر خواهد بود، اما هیچ کس نمی تواند 
وعده قطعی بدهد که این واکسن جواب خواهد داد.«

اعالم  ساوتهمپتون  دانشگاه  محققان  هفته،  اوایل 
کردند که آنها دریافته اند، این ویروس دارای محافظ 
کمی است و این بدان معناست که واکسن می تواند 
خیلی سریع  آماده شود. بریتانیا یکی از کشورهایی 
ساخت  برای  بودجه  تخصیص  صدر  در  که  است 
بر  بالغ  میالدی  گذشته  آنها  ماه  دارد.  قرار  واکسن 
۲۱۰میلیون پوند را به یک صندوق بین المللی برای 
برای  بزرگ ترین سهم  این کار تحویل دادند؛ یعنی 
اعالم  نیز  بریتانیا  دولت  همچنین  واکسن.  ساخت 
کرده که درصورت موفقیت آمیز بودن واکسن ویروس 
کرونا، مایل به خرید میلیون ها دوز از آن است. با این 

حال و با وجود خوش بینی دانشگاه آکسفورد، سایر 
کرونا  ویروس  واکسن  روی ساخت  که  شرکت هایی 
است یک سال  ممکن  که  گفته اند  کرده اند،  تمرکز 
زمان ببرد تا چیزی آماده توزیع شود. به رغم به گوش 
رسیدن اخبار خوش درخصوص ساخت واکسنی علیه 
ویروس کرونای جدید، چالش های بسیار زیادی نیز 
پیش روی دانشمندان و محققان قرار دارد. موضوع 
قرنطینه شدن مردم در انگلستان باعث شده تا کسانی 
که روی ساخت واکسن کار می کنند، با کمبود حجم 
را سخت  کار  این موضوع  که  روبه رو شوند  ویروس 

کرده است.
که  است  گفته  عمومی  بهداشت  کارشناس  یک 
در  واحد  واکسن  یک  آیا  که  نیست  مشخص  هنوز 
برابر ویروس کرونا کافی خواهد بود، یا خیر. افرادی 
بهبود  ویروس کرونا  ویروس های مشابه  از سایر  که 
یافته اند فقط برای مدت کوتاهی مصون بوده اند. اگر 
چنین باشد، وضعیت به گونه ای خواهد بود که واکسن 

در یک دوره زمانی و برای چندین بار باید به افراد 
تزریق شود و یا به صورت ساالنه و دوره ای این کار 
برای محافظت در برابر ویروس انجام گیرد. هم اکنون، 
پزشکان بر این باورند، از آنجا که تاکنون هیچ جهش 
است،  نداشته  وجود  کرونا  ویروس  در  عمده ای 
می توان علیه آن واکسینه شد. پیتر تیلن، متخصص 
کاربردی  فیزیک  آزمایشگاه  در  مولکولی  ژنتیک 
را  ویروس  روی  مطالعه  که  هاپکینز  جان  دانشگاه 
نسبتاً  جهش ها  »تعداد  می گوید:  است،  داده  انجام 
کم بوده است. در این مرحله، میزان جهش ویروس 
SARS- نشان می دهد که واکسن تولید شده برای

واکسن همه  نه  است،  واحد  واکسن  CoV-۲ یک 
ساله ای مانند واکسن آنفلوآنزا.« در عین حال برخی 
اپیدمیولوژیست ها بر این باورند که ویروس کرونا با 
عبور از یک میزبان به میزبانی دیگر، سرانجام جهش 
می یابد و در نهایت واکسیناسیون های متعدد ضروری 

خواهد بود.

واکسن کرونا ممکن است شهریور بیاید

معاون وزیر آموزش 

و پرورش:

شاید امتحانات هماهنگ پایه ششم 

برگزار نشود
معاون وزارت آموزش و پرورش با اشاره به اینکه امسال با توجه به 
شرایط شاید امتحانات هماهنگ پایه ششم برگزار نشود، گفت: 
مرور مطالب در ابتدای سال تحصیلی آینده یکی از روش های 

جبران خأل آموزشی است.
رضوان حکیم زاده اظهار کرد: آموزش وپرورش از ابتدای تعطیلی 
از  اطمینان  بر  مبنی  خود  اصلی  ماموریت  به  توجه  با  مدارس 
و  استانی  ملی،  سطوح  در  را  اقداماتی  آموزش،  جریان  تداوم 

مدرسه ای طراحی کرد.
وی افزود: در سطح ملی برنامه های آموزشی تلویزیون را داریم، 
تداوم  و  آموزان  دانش  فراغت  اوقات  مدیریت  اهمیت  به  توجه 
یادگیری  بحث  در  فاصله ای  که  هدف  این  با  یادگیری  جریان 
دانش آموزان ایجاد نشود، مدنظر بود برهمین اساس آموزش های 

تلویزیونی آغاز شد.
معاون آموزش ابتدایی وزارت آموزش و پرورش گفت: معلمان نیز 
به صورت خودجوش فعالیت های خوبی را در فضای مجازی آغاز 
کردند و شاهد صحنه هایی از تالش آنها همچون استفاده از در 
یخچال خانه تا تمام امکانات در اختیار بودیم و این نشان داد 

آنها افراد روزهای سخت هستند .
وی با اشاره به اینکه در این ایام بسیاری از خانواده ها به ما پیام 
دادند که تازه متوجه اهمیت کار مدرسه و دشواری کار معلمان 
خاص  شرایط  که  زمان  این  در  خانواده ها  شد:  متذکر  شده اند، 
اصلی  شرکای  عنوان  به  بود  نشده  پیش بینی  قبل  از  و  است 
تربیت و یادگیری نقش مهمی دارند اما نگران نباشند، سالمت 
دانش آموزان بسیار مهم است و تعطیلی مدارس به این دلیل 

است که به جز سالمتی همه چیز قابل جبران است.
معاون آموزش ابتدایی وزارت آموزش و پرورش افزود: ۸۰ درصد 
محتوای کتاب های درسی به ویژه در دوره ابتدایی تدریس شده 
است و معلمان از روش های مختلف با دانش آموزان ارتباط برقرار 
کردند، برای شروع سال تحصیلی بعد آموزش و پرورش از تمام 
راه هایی که کمک می کند تا از یادگیری دانش آموزان مطمئن 
یا  جبرانی  کالس  برگزاری  همچون  کرد  خواهد  استفاده  شوند 
سال  مباحث  به  مروری  آینده  سال  ابتدای  در  معلمان  اینکه 
ادامه  هم  تحصیلی  سال  اگر  داشت،  خواهند  قبل  تحصیلی 
داشته باشد از تمام مسیرها برای تداوم جریان آموزش استفاده 

خواهیم کرد.
در  می کنند  تالش  معلمان  و  پرورش  و  آموزش  کرد:  بیان  وی 
ابتدای سال تحصیلی آینده اگر به عنوان مثال دانش آموز پایه 
دوم به کالس سوم دبستان می رود ابتدا معلم مطمئن می شود 
که مباحث کالس دوم را یاد گرفته و بعد وارد مباحث کالس 

سوم خواهد شد.
حکیم زاده درباره امتحانات هماهنگ پایه ششم ابتدایی متذکر 
چراکه  است  هماهنگ  صورت  به  ششم  پایه  امتحانات  شد: 
نقدهایی به شیوه ارزشیابی توصیفی در این پایه بود اما امسال 
را  هماهنگ  آزمون  شاید  دارد  وجود  که  شرایطی  به  توجه  با 
یادگیری  از  اطمینان  درباره  مختلفی  جلسات  باشیم،  نداشته 
دانش آموزان، شرایط مناسب برای برگزاری امتحانات و وضعیت 
پایان سال تحصیلی برگزار شده است و به محض نهایی شدن 

آن اعالم خواهد شد.
وی در پاسخ به این سوال که آیا عضویت در اپلیکیشن شاد روزانه 
5۰۰ تومان هزینه دارد، تصریح کرد: با توجه به دستورالعملی که 
فرستادیم و قابل دسترسی است عضویت در این اپلیکیشن هیچ 
هزینه ای ندارد و اگر مشکالت فنی وجود دارد آنها را از استان ها 
جمع آوری می کنیم و به قسمت فناوری آموزش و پرورش منتقل 
تا  شده  پیش بینی  پشتیبانی  خط  چند  همچنین  می کنیم 

خانواده ها را راهنمایی کنند.

پدر را کرونا ُکشت، مادر و پسر 

خودکشی کردند
رکنا نوشت: مرگ مردی بر اثر کرونا ماجرای تلخی را برای یک 
خانواده رقم زد. وقتی این مرد به خاطر ویروس جدید جان خود 

را از دست داد، پسر جوانش دست به خودکشی زد.
نتوانست دوام  بود  ناراحت  از رفتارها و برخورد های مردم  او که 
بیاورد و خودکشی کرد. اما ماجرا به همین جا ختم نشد. مادر 
هم  با  همزمان  را  شوهرش  و  فرزند  داغ  نتوانست  نیز  خانواده 

تحمل کند. او نیز با قرص برنج به زندگی خودش پایان داد.
که  بود  ماه  فروردین  بیست ویکم  روز  صبح   ۱۰:۳۶ ساعت 
زنی  مشکوک  مرگ  خبر  تجریش   ۱۰۱ کالنتری  مأموران  به 
پنجاه وسه ساله رسید. وقتی بررسی ها در این زمینه آغاز شد، 
مأموران دریافتند که این زن بر اثر مصرف قرص برنج جان خود 

را از دست داده است.
بنابراین تحقیقات در خصوص علت خودکشی این زن آغاز شد. 
در ادامه مشخص شد که شوهر این زن سه هفته پیش بر اثر 
بیماری کرونا جان خود را از دست داده بود. از آنجا که به دلیل 
شیوع این ویروس آنها نتوانستند مراسم سوگواری برگزار کنند 

پسر خانواده دچار افسردگی شد.
او از برخورد های اطرافیانش ناراحت بود و از اینکه کسی به دیدن 
آنها در آن شرایط سوگواری نمی آمد، شاکی بود. این پسر جوان 
نتوانست رفتارهای اطرافیانش را تحمل کند و درنهایت دو روز 
پیش از خودکشی مادرش به زندگی خود پایان داد. مادر خانواده 
نیز که دیگر مرگ پسرش را نمی توانست تحمل کند، پس از دو 
روز قرص برنج خورد و درنهایت تراژدی تلخ این خانواده با مرگ 

مادر پنجاه وسه ساله به پایان رسید.
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آیا بیماری کرونا مانع از 

ورزش کردن می شود؟
سرویس ورزشی کرمان امروز

 
برای مبارزه با گسترش کرونا )corona( در ورزش رعایت موردهای 

زیر ضروری است:
١- خودداری از حضور غیر ضروری در مکان های پرتردد و پرجمعیت

٢- شست وشوی مکرر دست ها با آب و صابون
٣- خودداری از دست دادن و روبوسی

٤- رعایت حریم ایمن ١.۵ تا ٢ متری با دیگر اشخاص در تجمعات، 
مانند زمان حضور در ورزشگاه

۵- استفاده از محلول های ضدعفونی در محل ورزش و کار برای 
تمیز کردن دست ها و سطوح وسیله ها

٦- مراجعه به پزشک در صورت وجود عالیمی مثل سرفه، گلودرد، 
نفس تنگی ، تب و مشکالت گوارشی

براساس  آن  معاوضه  و  استاندارد  های  ماسک  از  استفاده   -٧
از  یا  اند  شده  مریض  که  افرادی  برای  مربوطه  های  دستورالعمل 

مریض نگهداری می کنند.
-8 افردی که دچار سرما خوردگی و عفونت هستند از حضور در 

ورزشگاه پرهیز کنند.
-9 تماشاگران حاضر در ورزشگاه ماسک بزنند و از دست دادن و 

تماس با یکدیگر خودداری کنند.
 آیا ورزش کردن در طول بیماری کرونا  خوب است یا بد؟

 چه زمانی ورزش توصیه نمی شود؟
با وجود عالیمی مانند سرما خوردگی کم یا گوش درد می توانید 
بدون خطر به تمرین های ورزشی خویش ادامه دهید، ولی ورزش 

کردن در شرایط زیر سفارش نمی شود.
 ۱. داشتن تب

زمانی که تب دارید، دمای بدن شما باالتر از حالت معمولی است. 
باشد. تب  باید ٣٧ درجه  بدن در شرایط معمولی  متوسط دمای 
عفونت  اثر  بر  معموالً  ولی  باشد  داشته  زیادي  علل  دارد  امکان 
اثرات  دارد  امکان  ایجاد می شود. تب  باکتریایی  یا  ویروسی  های 
ناخوشایندی مانند ضعف، کم آبي ، درد عضالنی و کاهش اشتها را 

به دنبال داشته باشد.
 ورزش کردن زمانیکه تب دارید، کم بود آب بدن را تشدید می کند 

و می تواند سبب وخیم تر شدن تب شود.
 عالوه بر این، تب باعث کاهش قدرت و توانایی عضالت می شود 
سرانجام دقت و هماهنگی آن ها را کاهش داده و احتمال آسیب 
دیدگی تان افزایش می یابد. همین علل سبب می شوند که ورزش 
در چنین  است که  بهتر  باشد.  دارید، مخرب  تب  زمانیکه  کردن 
شرایطی، استراحت کنید و باشگاه رفتن یا تمرین های ورزشی را 

تعطیل کنید.
 ۲. سرفه ی پی در پی یا خلط دار

سرفه یکی از پاسخ های طبیعی بدن به هرگونه تحریک یا وارد 
شدن جسم خارجی به مجرای تنفس است که به حفظ سالمتی 
این، سرفه های مکرر ممکن است  با وجود  بدن کمک می کند. 
هایی  بیماری  مثال  باشد.  تنفسی  دستگاه  عفونت  عالئم  از  یکی 
مثل سرماخوردگی، آنفوالنزا و حتی التهاب ریه، ممکن است عامل 
ایجاد سرفه های مکرر باشند. سرفه های مکرر، عالئمی هستند که 
نشان می دهند به استراحت نیاز دارید و باید تمرینات ورزشی را 

متوقف کنید.
 البته سرفه خشک و اندک، مانع شما برای ادامه ی تمرین های 
نیستند ولی چنانچه مداوم یا همراه با خلط باشند، باید تمرین های 

خویش را قطع کنید.
 سرفه های مکرر، مانع از این می شوند که نفس عمیق بکشید به 
ویژه زمانیکه ضربان قلب تان در جریان تمرین باال رفته و به اکسیژن 
بیشتری احتیاج دارید. این وضعیت سبب ایجاد نفس تنگی می 
شود و سریعتر شما را خسته می کند. سرفه ی همراه با خلط، 
دیگر مشکالت  یا  عفونی  های  بیماری  عالئم  از  یکی  دارد  امکان 

پزشکی باشد که نیازمند استراحت و مراجعه به پزشک است.
 عالوه بر این، سرفه کردن یکی از مهم ترین راههای انتقال بیماری 
هایی مانند آنفوالنزاست. زمانی که با وجود سرفه به باشگاه می روید، 

دیگر اشخاص را در معرض ابتال به بیماری خود قرار می دهید.
۳. بیماری التهاب معده و روده

بیماری هایی که بر دستگاه گوارش تأثیر می گذارند، به عنوان مثال 
بیماری التهاب معده و روده، میتوانند عالیم بسیار جّدي و شدیدی 
داشته باشند و مریض را چند روزی از تمرین های ورزشی دور کنند. 
حالت تهوع، استفراغ، اسهال، تب، درد شکمی و کاهش اشتها، عالیم 

شایع این بیماری هستند.
 اسهال و استفراغ باعث کاهش آب بدن میشوند که فعالیت های 

فیزیکی آن را تشدید می کند.
 یکی از عالیم شایع این بیماری  ها ، حس ضعف است که احتمال 
 ، افزایش می دهد. همچنین  تمرین  را در جریان  آسیب دیدگی 
بسیاري از بیماری های مربوط به دستگاه گوارش، شدیدا واگیردار 
هستند و به آسانی به افراد دیگر منتقل می شوند. با وجود این 
چنانچه میخواهید فعالیت بدنی داشته باشید، تمرین های کششی 

سبک و یوگا در خانه، بهترین انتخاب است.
 ۴. کرونا و آنفوالنزا

کرونا و آنفوالنزا یک بیماری واگیردار است که به سیستم تنفسی 
درد  گلودرد،  لرز،  و  تب  مانند  آنفوالنزا عالیمی  رساند.  می  اسیب 
عضالنی، خستگی، سردرد، سرفه و گرفتگی بینی ایجاد می کند. 
آنفوالنزا امکان دارد خفیف یا شدید باشد و میزان شدت آن به سطح 
عفونت بستگی دارد. در موردهای بسیار حاد، حتی منجر به مرگ 

بیمار می شود.
 همه ی مبتالیان به آنفوالنزا، تب را تجربه نمی کنند ولی آنهایی 
که دچار تب می شوند ، در معرض خطر کم بود آب بدن قرار دارند 
و در این وضعیت، ورزش کردن تنها وضعیت را بدتر می کند. اکثر 
اشخاص در کم تر از دو هفته بهبود می یابند ولی تمرین های 
افزایش می دهد و  ورزشی در حین اوج بیماری، مدت بیماری را 

بهبودی را به تاخیر می اندازد.
های  پاسخ  بیماری،  طول  در  ورزشی  شدید  های  فعالیت  انجام   
سیستم ایمنی بدن را به طور موقت، متوقف می کند. همچنین 
واگیردار است و به  ، کرونا و آنفوالنزا یکی از بیماری های شدیداً 
آسانی با عطسه، سرفه یا حتی ترشحات دهان موقع حرف زدن ، 

جابجا می شوند.
 درصورتی که به بیماری کرونا و آنفوالنزا مبتال شده اید بهتر است 

که تمرین را چند روزی قطع کنید و در خانه استراحت کنید.

به عضویت  استان کرمان  رئیس هیات اسکیت 
اسکیت  هیئت های  عملکرد  ارزیابی  کمیته 

استان های سراسر کشور در آمد.
باشگاه  های  استان  گروه  خبرنگار  گزارش  به 
خبرنگاران جوان از کرمان، بهمن محمد رضایی، 
رئیس فدراسیون اسکیت جمهوری اسالمی ایران، 

از  بیش  که  را  آشورماهانی  امیررضا  طی حکمی 
را  کرمان  استان  اسکیت  هیات  ریاست  سال   ۵
بر عهده دارد و در طول این مدت تحول بسیار 
کرده  ایجاد  هیات  این  عملکرد  در  چشمگیری 
عملکرد  از  ارزیابی  کمیته  عضویت  به  را  است 
منصوب  کشور  استان های  اسکیت  هیات های 

کرد.
رئیس  سوی  از  آشورماهانی  نیز  این  از  پیش   
ایران  اسالمی  جمهوری  اسکیت  فدراسیون 
سیاست گذاری  و  راهبردی  شورای  عضویت  به 
فدراسیون و کمیته آموزش و پژوهش فدراسیون 
اسکیت جمهوری اسالمی ایران منصوب شده بود.

انتصاب یک کرمانی در کمیته ارزیابی هیات های اسکیت کشور

مناسبت  به  مسابقات مجازی هفته جوان که 
میالد حضرت علی اکبر)ع( به همت اداره ورزش 
و جوانان شهرستان جیرفت برگزار شد، با معرفی 

برترین ها به کار خود پایان داد.
جوانان  و  ورزش  اداره  رئیس  بین،  ارم  مهدی 
خبرنگار  با  گو  و  گفت  در  جیرفت  شهرستان 

از  جوان  خبرنگاران  باشگاه  های  استان  گروه 
کرمان، گفت: امور جوانان این اداره به مناسبت 
به  اکبر)ع( و هفته جوان و  میالد حضرت علی 
اقدام  زحمات سربازان سالمت  از  قدردانی  پاس 
به برگزاری مسابقات مجازی با عناوین »دلنوشته 
ای به خداوند جهت رفع بیماری کرونا« و »نامه 

نگاری به کادر درمان جهت تقدیر و تشکر از این 
فرشته های زمینی« در رده سنی ١8 تا ٣۵ سال 

برگزار کرد.
 او افزود: در پایان، مریم سادات بهادر، کیانوش 
شفیعی و فاطمه درینی به ترتیب حائز عناوین 

اول تا سوم این مسابقات شدند.

و  استقبال شهروندان  از  تشکر  بین ضمن  ارم 
همراهی آنها با پویش "ماندن در منزل"، تصریح 
عادی  از  بعد  مسابقات  این  برتر  نفرات  از  کرد: 
محل  در  مراسمی  طی  موجود،  شرایط  شدن 
اداره ورزش و جوانان  این شهرستان تقدیر می 

شود.

شهرستان  رانندگی  و  راهنمایی  رییس 
اثر برخورد شدید خودروی  بر  سیرجان گفت: 
پژو ٤۰۵ با یک دستگاه جرثقیل در سیرجان، 

یک نفر کشته و دو نفر مصدوم شدند.

باشگاه  های  استان  گروه  خبرنگار  گزارش  به 
دوم  سرهنگ  کرمان،  از  جوان  خبرنگاران 
امین پاک ایزدی، رییس راهنمایی و رانندگی 
شدید  برخورد  در  گفت:  سیرجان  شهرستان 

با یک  یک دستگاه خودروی سواری پژو ٤۰۵ 
بلوار  کنار  در  شده  پارک  جرثقیل  دستگاه 
هجرت، راننده سواری خودروی پژو کشته و دو 

سرنشین آن مصدوم شدند. 

او افزود: کارشناس پلیس راهنمایی و رانندگی، 
علت این حادثه را ناتوانی راننده خودروی پژو 
٤۰۵ در کنترل وسیله نقلیه به علت  تخطی 

از سرعت مطمئنه اعالم کرده است.

دادستان عمومی و انقالب شهرستان رودبار جنوب 
از دستگیری عامل قتل ٢ نفر از اعضای یک خانواده 

در رودبار جنوب خبر داد.
باشگاه  های  استان  گروه  خبرنگار  گزارش  به 
خبرنگاران جوان  ، حامد عمرانی، دادستان عمومی 
بازداشت عامل  از  رودبار جنوب  انقالب شهرستان  و 
قتل یک پیرمرد ٧۰ ساله و کودک خردسال رودباری 
با مخالن  خبر داد و گفت: برخورد دستگاه قضایی 
و  کننده  پشیمان  سخت؛  عمومی  امنیت  و  نظم 

بازدارنده است.

او افزود: پس از کسب گزارشی در آخرین ساعات از 
آخرین روز سال 98 مبنی بر تیراندازی مسلحانه در 
حومه شهر رودبار جنوب بدون فوت وقت، دادستانی 
رودبار جنوب به موضوع ورود و بازپرس ویژه قتل این 

دادسرا در محل حادثه حضور یافت.
حامد عمرانی بیان کرد: متاسفانه در این حادثه یک 
یک  همراه  به  خانواده(  )پدربزرگ  ساله   ٧۰ پیرمرد 
اسلحه کالشینکف  به ضرب گلوله  کودک خردسال 
به  خانواده  پسر  دیگر  و  مادر  و  رسیدند  قتل  به 
که  شدند  اعزام  بیمارستان  به  جراحات  علت شدت 

گزارش شده  آن ها خوب  عمومی  حال  خوشبختانه 
است.

حادثه  اولیه  ساعات  همان  در  اینکه  بیان  با  او 
دستگیری  و  شناسایی  برای  الزم  قضایی  دستورات 
تحقیقات  گفت:  شد،  صادر  تلخ  حادثه  این  عوامل 
اولیه مشخص کرد قاتل از اقوام خانواده مقتول است 
این  انگیزه  و  علت  مالی،  و  خانوادگی  اختالفات  و 

جنایت بوده است.
عمرانی افزود: در همان روز های ایام عید نوروز و در 
راستای اجرای میثاق نامه عدالت و امنیت پایدار که 

از نوآوری های ارزشمند رییس کل دادگستری استان 
کرمان است، چندین جلسه مشترک با سران طوایف 
و ریش سفیدان محلی برگزار شد و پیرو رایزنی های 
رودبار  دادستانی  به  را  خود  قاتل  گرفته،  صورت 
خود؛  بزه  به  اعتراف  از  پس  و  کرد  معرفی  جنوب 

متهم راهی زندان شد.
مهم  مرتکبان جرائم  و  امنیت  و  نظم  به مخالن  او 
هشدار داد: دستگاه قضایی با قاطعیت تمام با افراد 
شرور برخورد می کند و اجازه جوالن به احدی از آن ها 

داده نمی شود.

پایان مسابقات مجازی هفته جوان در جیرفت

 حادثه رانندگی سیرجان سه کشته و مصدوم  بر جای گذاشت

بازداشت عامل قتل اعضای خانواده رودباری
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سرویس علم و زندگی کرمان امروز

آمار مبتالیان به ویروس کرونای جدید در جهان از یک 
و نیم میلیون نفر گذشته و تا کنون نزدیک به صد هزار 

نفر جان خود را از دست داده اند.
سراسر  در  تحقیقاتی  مراکز  و  آزمایشگاه ها  دانشگاه ها، 
دنیا بی وقفه در پی یافتن راه حلی نهایی برای پایان دادن 
به این کابوس سال ۲۰۲۰ هستند، اما تا این لحظه و در 
زمان انتشار این مطلب، هنوز هیچ دورنمای روشنی برای 

پایان این وضعیت قابل تصور نیست. 
دانشمندانی که در تالش برای ساخت واکسن یا تولید 
هیچ  هستند،  جدید  کرونای  ویروس  با  مقابله  برای  دارو 
اعالم  جهانی  همه گیری  پایان  برای  مشخصی  زمان 
نکرده اند. در خوشبینانه ترین حالت، برخی پایان تابستان 
پایان سال جاری میالدی را حداقل زمان  و برخی دیگر 

الزم برای پایان بخشیدن به شیوع کرونا تخمین زده اند.
بیماری  درباره  بسیاری  چیز های  دانشمندان  امروز  تا 
که  هم هست  بسیاری  چیز های  و  دریافته اند   ۱۹ کووید 
هنوز مشخص نیست. تعجبی ندارد که در چنین شرایطی، 
حتی سازمان جهانی بهداشت نیز اطالعات متناقض و یا 

موقتی منتشر و بعد از مدتی آن را تصحیح کند.
بحث بر سر راه های انتقال ویروس، بحث بر سر این که آیا 
ماسک N۹۵ قابلیت استفاده دوباره دارد یا نه، یا این که 
متر  دو  یا  باشد  متر  یک ونیم  مجاز  فیزیکی  فاصله گیری 

هنوز به نتیجه نهایی نرسیده است.
پیامد ها و تأثیرات ابتال به ویروسی با قطر ۱۲۵ نانومتر، 
و  ژنتیک  و  پزشکی  خیره کننده  پیشرفت های  وجود  با 

بهداشت، هنوز نقاط مبهم بسیاری دارد.
بررسی  میز  روی  دارو   ۷۰ حدود  در  لحظه  این  تا 
دانشمندان جهان است و بر اساس برخی مطالعات، حدود 
 SARS-CoV-۲ ویروس  با  مقابله  در  مؤثر  ماده   ۳۰
تا  گرفته  ضدماالریا  دارو های  از  است.  آزمایش  حال  در 
بررسی  هم  روماتیسم  و  ایدز  ضد  و  ضدابوال  دارو های 
نتیجه بخش  را  آن  بتوان  که  اثری  کنون  تا  اما  شده اند، 

تلقی کرد یافت نشده است.
برای  قبلی  دارو های  دانشمندان  این که  دالیل  از  یکی 
نیز  با کرونا  برای مقابله  را  با عفونت های ویروسی  مقابله 
آزمایش می کنند این است که این داروها، از قبل، مراحل 
تست انسانی و اخذ مجوز را طی کرده اند و اگر کارآمدی 
بیشتری  سرعت  با  شود،  داده  نشان  آن ها  اثربخشی  و 

می توانند آن را به تولید انبوه برسانند.
فراتر از پزشکان و ویروس شناسان و دانشمندان ژنتیک، 
بخش صنعت و تکنولوژی نیز بی کار ننشسته و مهندسان 
و طراحان هم در پی یافتن راه حل های خالقانه برای مقابله 

با کرونا هستند.

بیمارستان ها  در  کمک تنفسی  دستگاه های  کمبود   
یکی از عوامل باال رفتن مرگ ومیر در بسیاری کشور های 
دستگاه ها  این  محدود  ظرفیت  از  که  اخباری  دنیاست. 
دردناک  و  نگران کننده  بسیار  می شود  گزارش  ایتالیا  در 
مرسدس  کمپانی  مهندسان  شرایطی،  چنین  در  است. 
بنز، تکنولوژی ای به نام CPAP را توسعه داده اند که به 
احتمال باال کمبود تجهیزات بسیار گران قیمت دستگاه های 

تنفسی ونتیالتور ها را تا حدی جبران می کند.
ابداعی  تکنولوژی  که  می دهد  نشان  گزارش ها  برخی 
از  بسیاری  نیاز  بنز،  مرسدس  یک  فرمول  تیم  مهندسان 

بیماران را به دستگاه های تنفسی برطرف خواهد کرد.
چیزهاییکهدانشمندانمیدانندونمیدانند

ویروس SARS-CoV-۲ مکانیسم اثر پیچیده ای دارد 
و این مساله بسیاری از دانشمندان را گیج کرده است. بر 
اساس بسیاری مطالعات علمی منتشر شده تا کنون، بیشتر 
قربانیان در سراسر دنیا مردان بوده اند، هرچند نرخ ابتالی 
زنان و مردان به این ویروس یکسان بوده است. در بسیاری 

کشور ها بیش از ۶۰ درصد قربانیان مرد بوده اند.
عملکرد  با  بی ارتباط  را  مساله  این  پژوهشگران  برخی 
این  دلیلش  که  باورند  این  بر  و  می دانند  کرونا  ویروس 
می کنند.  مصرف  دخانیات  زنان  از  بیش  مردان  که  است 
برخی دیگر نیز عامل بیولوژیک را در آن دخیل می دانند و 
پاسخ را در هورمون های استروژن و تستسترون جست وجو 

می کنند.
نکته مبهم بعدی این است که در ابتدای شیوع ویروس 
کرونای جدید این باور وجود داشت که فقط افراد سن باال 
و با سابقه بیماری قبلی در معرض خطر هستند، اما پس 
از مدتی مشخص شد که جوانان و افراد کم سال و حتی 

نوزادان نیز در معرض خطر کرونا هستند.
 یافته دیگر و مطالعات جدید دانشمندان درباره ویروس 
یکی  دارد.  هم  امیدبخشی  نسبتاً  نتایح  جدید،  کرونای 
این که برخی مطالعات جدید منتشرشده نشان می دهد با 
جدید،  ویروس  ژنتیکی  کند جهش های  به سرعت  توجه 
احتماالً برخالف آنفلوآنزای فصلی که هر سال نیاز به تولید 

واکسن جدید دارد، فقط به یک واکسن نیاز باشد.
ویروس  جهش  سرعت  که  معتقدند  دانشمندان  بعضی 
کرونای جدید از جهش های ویروس آنفلوآنزا کمتر است و 
 )SARS( مشابه ویروس های سندروم شدید تنفسی حاد

و سندروم تنفسی خاورمیانه )MERS( است.
یافته های  آخرین  در  نیز  نومیدکننده ای  نکات  البته 
این  به  می توان  جمله  آن  از  و  دارد  وجود  دانشمندان 
اشاره کرد که قابلیت انتقال این ویرس به مراتب بیش از 
آنفلوآنزاست، هیچ ایمنی قبلی در برابر آن وجود ندارد و 
همه انسان ها به صورت بالقوه در برابر ابتال به این ویروس 

آسیب پذیرند.
آیاامیدیهست؟

هنوز در بین دانشمندان و پزشکان و مؤسسات تحقیقاتی 
و مقامات سازمان جهانی بهداشت بر سر این که چه دارویی 

به چه میزان اثربخشی دارد، اتفاق نظری وجود ندارد.
 Remdesivir رمدسیویر  برای  دانشمندان  برخی 
بختی  بود،  شده  تولید  ابوال  با  مقابله  برای  قباًل  که 
روی  تکمیلی  آزمایش های  حال  در  همچنان  و  قائل اند 
و   Chloroquin کلروکین  به  دیگر  برخی  هستند.  آن 
که   Hydroxychloroquin هیدروکسی کلروکین  یا 

برای مقابله با ماالریا به کار گرفته می شد، امید بسته اند.
این دانشمندان احتمال می دهند که این دارو ها حتی در 

کنار دارو های شناخته شده ضدایدز در مقابله با عفونت های 
ویروسی مانند بیماری کووید ۱۹ مؤثر واقع شوند. هرچند 
مطالعات برخی دانشمندان اثربخشی دارو های ضدایدز را 

در مقابله با ویروس کرونای جدید رد می کند.
بودن یک  بی اثر  یا  اثربخشی  اعالم  این است که  مساله 
دارو به این سادگی ها ممکن نیست. چنین چیزی منوط به 
آزمایش های فراوان تکرارپذیر است و اگر یک یا چند بیمار 
در جایی از دنیا بر اثر مصرف دارویی بهبودی یافته اند، به 

این معنا نیست که آن دارو قطعی یا مؤثر است.
بر این منوال، برخی پزشکان از اثربخشی دارویی به نام 
فاوی پیراویر صحبت می کنند و برخی دیگر اثربخشی آن 

را تأیید نمی کنند.
در دانش پزشکی، چنین اختالف نظر هایی کاماًل طبیعی 
توصیه  بهداشت جهانی  مارس، سازمان  ماه  اواسط  است. 
تسکین  برای  ایبوپروفن  داروی  مصرف  از  مردم  که  کرد 
عالئم بیماری کووید ۱۹ پرهیز کنند، چون ممکن است 
توصیه  نیز  فرانسه  بهداشت  وزیر  کند.  تشدید  را  عفونت 
استامینوفن  از  است  بهتر  تب  کاهش  برای  بود  کرده 
بهداشت  جهانی  سازمان  اما  شود،  استفاده  )پاراستامول( 
تنها چند روز بعد در روز ۱۹ مارس اخطار خود حذف کرد.
 این مساله فقط محدود به بحران شیوع ویروس کرونای 
جدید نیست. همین روز های اخیر، سازمان غذا و داروی 
ایاالت متحده امریکا FDA توصیه کرد که افراد به هیچ 
وجه از داروی رانیتیدین استفاده نکنند و مصرف این دارو 
متوقف و از بازار خارج شود. این دارو در سال ۱۹۷۶ یعنی 
بیش از چهل سال قبل در انگلستان کشف شد و از سال 
و  می شد  استفاده  گوارشی  مشکالت  درمان  برای   ۱۹۸۱
گذاشته  کنار  باید  و  شده  داده  تشخیص  اینک خطرناک 

شود.
در پاسخ به این پرسش که آیا امیدی هست یا نه، چند 
نتایج  هرچیز  از  قبل  داشت.  دور  نظر  از  نباید  را  نکته 
داده ها و بررسی های دانشمندان در زمینه این همه گیری 
جهانی است که باید تکمیل شود. چیز هایی که دانشمندان 
بتوان در کوتاه مدت  از آن است که  می دانند هنوز کمتر 
انتظار داشت به ریشه کنی کرونا منجر شود و باعث شود 

به زودی زندگی عادی در سراسر جهان برقرار شود.
از  استفاده  با  که  است  بیماری  این  کنترل  دوم  مساله 
فیزیکی  فاصله گیری  و  قرنطینه  تشخیصی،  کیت های 
که  است  واکسنی  کشف  سوم  مسئله  و  می شود؛  ممکن 
است.  نشده  پیدا  قطعی  صورت  به  لحظه  این  تا  هنوز 
داده اند  واکسن خبر  از کشف  که  تحقیقاتی ای  مؤسسات 
مؤسسات  و  داروسازی  شرکت های  برخی  نیستند.  کم 
پژوهشی اجازه انجام تست ضدکرونا روی انسان را دریافت 
مثل  شرکت هایی  و  کانسینوبیو  چینی  شرکت  کرده اند. 
کمپانی  و   BioNTech تک  ان  بیو  و   US-Inovio
از  از جمله شرکت هایی هستند که   CureVac آلمانی 
افراد  روی  را  خود  واکسن های  آینده  ماه های  یا  ماه  این 

داوطلب آزمایش خواهند کرد.
برای  نیز  کرونا  تشخیصی  کیت های  این ها،  کنار  در 
کیت های  برخوردارند.  بسیاری  اهمیت  از  پزشکان 
تشخیصی با شناسایی افراد مبتال می تواند شیوع بیماری 

را تا حد امکان کنترل کند و از شمار قربانیان بکاهد.
ممکن  به سادگی  نیز  تشخصی  کیت های  تولید  البته 
برخی  نارضایتی  اعالم  به  می توان  جمله  آن  از  و  نیست 
کرونا  تشخیص  چینی  کیت های  از  اروپایی  کشور های 
بهداشتی  مقامات  مثال،  برای  همچنان که،  کرد.  اشاره 
جمهوری چک چندی پیش اعالم کردند حدود۸۰ درصد 

از کیت های چینی تست کرونا درست کار نمی کنند.
مشکل بعدی بر سر راه، توان محدود انجام آزمایش روزانه 
است. در کشوری مثل آلمان در حال حاضر فقط می توان 
متخصصان  و  داد  انجام  کرونا  آزمایش  هزار   ۴۰ روزانه 
ویروس شناسی این کشور به دنبال راهی هستند که این 
میزان را بتوان به روزی ۲۰۰ تا ۴۰۰ هزار نفر رساند و ژنوم 
مخاط  از  نمونه برداری  با  را   SARS-CoV-۲ ویروس 

افراد تشخیص داد.
یافتن  تنفسی،  دستگاه های  تشخیصی،  کیت های  اگر   
و  قرنطینه  رعایت  واکسن،  کشف  و  کارآمد  دارویی 
برنامه  طبق  گوناگون  کشور های  در  فیزیکی  فاصله گیری 
مورد انتظار دانشمندان پیش برود، بله؛ امیدی به متوقف 
در  زندگی  داشت  امید  می توان  و  هست  کرونا  کردن 

شهر های جهان به روال عادی برگردد.
محقق  زمانی  چه  پیش شرط ها  این  که  است  این  نکته 
می شوند و سایه هراس از کرونا تا چه زمانی بر سر مردم 
جهان خواهد بود؛ مساله ای که هنوز برای هیچ کس روشن 

نیست.

آنچه دانشمندان هنوز درباره ی کرونا نمی دانند 

سرویس اجتماعی کرمان امروز

 ،MBCT درمان شناختی مبتنی بر ذهن و توجه آگاهی یا همان
نوعی از روان درمانی است که شامل مجموعه ای از شناخت درمانی، 
با  قضاوت  بدون  هم  آن  نگرش  یک  پرورش  همین طور  و  مراقبه 
عنوان ذهن و توجه آگاهی است. در این مطلب همراه ما باشید تا 
در رابطه با این موضوع به ظاهر پیچیده، اما تاثیرگذار بیشتر بدانیم.

دربارهدرمانشناختیمبتنیبرتوجهآگاهی
تقریباً می توان گفت که همه ما نگرانی های بسیاری را در رابطه 
از  فراتر  شرایط  از  بسیاری  در  که  داریم  و...  آینده  گذشته،  با 
سخت تر  برایمان  را  زندگی  و  می روند  پیش  روزمره  استرس های 
داشته  وجود  بسیاری  راه های  که  می رود  انتظار  طبیعتاً  می کنند. 
باشد که با کمک آن ها بتوان تمریناتی ذهنی را به کار گرفت و با 
تا در  را قدرت بخشید  آگاهانه  کمک تکنیک های ذهنی، توجهی 
نهایت نیز در نتیجه آن بتوان ذهن را به صورت مثبت تری هدایت 

کرده و میزان استرس را به مراتب کاهش داد.
به طور کلی می توان گفت که فرض اصلی شناخت درمانی بر این 
است که افکار بر خلق وخو و رفتار انسان ها مقدم اند و این باور های 
نتیجه  در  و  منفی  احساسات  شکل گیری  باعث  که  هستند  غلط 
از  نیز هدف  دلیل  به همین  افسردگی می شوند.  مسائلی هم چون 
درمان شناختی مبتنی بر توجه آگاهی این است که افراد بتوانند 
در شناخت و ارزیابی مجدد الگو های فکری منفی خود تجدیدنظر 
کرده و آن ها را به افکار مثبت تبدیل نمایند تا در نهایت نیز بتوانند 
زندگی شان  در  شیرین  واقعیت های  شکل  به  را  مثبت  افکار  این 

منعکس کنند.
تأثیرMBCTبردرمانشناختی

درمان شناختی مبتنی بر توجه آگاهی یا همان MBCT به افراد 

کمک می کند که با کمک تکنیک هایی بتوانند به صورت آگاهانه 
به مراقبه ذهن خود بپردازند و در نتیجه به فکر و احساسات خود 
محیط  یا  و  خود  آنکه  بدون  هم  آن  کنند،  توجه  البته  و  کمک 
اطرافشان را مورد قضاوت قرار دهند و به درست و غلط بودن کار 

فکر کنند.
این کار باعث می شود که افراد به مرور و در آینده بتوانند وضوح 
فکری خود را فراهم کنند و ابزاری را در ذهن خود ایجاد نمایند 
تا با کمک آن از افکار منفی رهایی یافته و از شر دام هایی ذهنی و 

روحی همچون افسردگی خالص شوند.

به طور کلی می توان گفت که ترکیبی از ذهن و توجه آگاهی با 
شناخت درمانی، دقیقاً همان چیزی است که باعث می شود تأثیر 
همان  یا  و  افسردگی  بر  آگاهی  توجه  بر  مبتنی  درمانی  شناخت 
MBCT به مراتب افزایش یابد. توجه آگاهی باعث می شود که فرد 
احساسات خود را مشاهده و شناسایی کند، در حالی که شناخت 
درمانی به او کمک می کند تا فرآیند های خودکار فکر را قطع کرده 

و از طریق احساسات به روشی سالم تر روی آورد.
تأثیرشناختدرمانیمبتنیبرتوجهآگاهیبرافسردگی

 MBCT روش  اصلی  هدف  که  کرد  اشاره  باید  کلی  طور  به 

درمان بیمارانی است که به افسردگی مزمن مبتال هستند. در 
این روش به این افراد کمک می شود که الگو های منفی خودکار 
ذهن خود را ادامه ندهند و در نتیجه از دام افسردگی نیز رهایی 

پیدا کرده و یا از افزایش و عود کردن آن جلوگیری کنند.
درمانی  روش شناخت  این  بر  انجام شده  مطالعات  در حقیقت، 
به همان اندازه مؤثر بوده اند که دارو های ضدافسردگی از شدت 
که  کرد  اشاره  باید  این  بر  عالوه  کاسته اند.  روحی  بیماری  این 
کاهش  بر  عالوه   MBCT که  هستند  آن  از  حاکی  تحقیقات 
می تواند  آن  افزایش  از  جلوگیری  حداقل  یا  و  افسردگی  میزان 
بر کاهش میزان هوس افراد به تجربه و اعتیاد به مواد مخدر نیز 

مؤثر باشد.
عالوه بر روش هایی که توسط متخصصان و روان شناسان ارائه 
می شود بسیاری از تمرینات خارج از کالس انجام می شوند. معموالً 
از شرکت کنندگان خواسته می شود که کار هایی مانند گوش دادن 
به مراقبه های صوتی را در خانه انجام دهند تا با کمک آن بتوانند 
روزمره شان  زندگی  در  خود  آگاهی  توجه  و  ذهن  پرورش  برای 
در  ذهنی  مهارت  این  پرورش  که  است  ممکن  بردارند.  قدمی 
تمامی لحظه های روزمره تان نیز در ذهن شما فعال باشد، حتی 

در زمان مسواک زدن، دوش گرفتن، شستن ظرف ها، ورزش و...
برخی از این مهارت ها شامل این موارد می شوند:

• توجه دقیق به آنچه که در اطراف شما رخ می دهد
• مشارکت در محیط اطراف بدون خودآگاهی

• پذیرش موضع غیر داوری و بی قضاوت
• تمرکز بر لحظه، آن هم بدون حواس پرتی

درمانی  روش شناخت  تمرین های  از  بسیاری  که  است  درست 
مبتنی بر توجه آگاهی یا همان MBCT به صورت فردی صورت 
می گیرند و در واقع خود فرد بستگی دارند، اما بسیاری از افراد 
معتقدند که شرکت کردن در دوره ها و کالس ها نیز تأثیر بسیار 

زیادی در بهبود عملکرد این روش باقی خواهد گذاشت.

درمان رفتاری-شناختی چیست؟ 


