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آگهی 
واگذاری زمین

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 www.teetr.ir

میدونى محبوبترین نشریه کرمانى کدومه؟!

دعوت به همکاریآگهی مزایده
از آقایان دارای تخصص های کاردانی و کارشناسی در رشته های ذیل برای همکاری به صورت  یک شرکت معتبر تولیدی 

قراردادی موقت دعوت به همکاری می نماید: 
* دپارتمان تولید: گرایش های شیمی )محض، کاربردی، مهندسی(

* دپارتمان تعمیرات: گرایش های مکانیک 
* دپارتمان برق و انرژی: گرایش های برق

* دپارتمان بازرگانی: گرایش های مهندسی صنایع/ گرایش های مدیریت )بازرگانی و صنعتی(
تذکر: مقاطع باالتر از کارشناسی ولو با رضایت کامل متقاضی و افراد غیربومی استان پذیرفته نمی شوند.

تحصیل در دانشگاه های معتبر دولتی و کسب معدل باالتر، سابقه کار در واحدهای بزرگ صنعتی، سابقه پرداخت بیمه، 
مهارت های فناوری اطالعات و رضایت کارفرما از معیارهای اولویت می باشد. فرزندان معظم شاهد و ایثارگر در شرایط علمی 

مساوی با سایرین دارای اولویت می باشند.
عالقمندان به حضور در فرآیند جذب، پیشینه )رزومه( شناسنامه ای، مهارتی و کاری خود را حداکثر تا 22 اردیبهشت به نشانی 

ذیل ارسال فرمایند. اسناد ارسالی محرمانه تلقی گردیده و در بایگانی شغلی شرکت نگهداری می گردد.
Job.kerman99@gmail.com

آگهی تجدید مناقصه عمومی یک مرحله ای )نوبت اول( دانشگاه علوم پزشکی کرمان     
متن در صفحه 2

آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای )نوبت اول( دانشگاه علوم پزشکی کرمان     
متن در صفحه 2

هشت صفحه    1000 تومان دوشنبه 15 اردیبهشت ماه 10/1399 رمضان 1441/ 4 می 2020/سال بیست و چهارم شماره 3192

روزان هم  یادداشت های گاه و بی گاه

ُمد

WWW.KERMANEMROOZ.COMصفحه  سوم

مدیرعامل صندوق فوالد کشور:  

زغالسنگکرمانواردبورسمیشود

چگونهباموسیقیتنشهایجسموذهنمان

رامدیریتکنیم؟
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سخنگوی دانشگاه علوم پزشکی 
کرمان هشدار داد:

کنون  کرونا هم ا گردش 

در خانه ها چالش زا است

آشنایی با 

جالل آل احمد 

سبک نوشتن و آثار او

متن در صفحه دوم

استاندار کرمان:
مشکالت کارگران کرمانی به 

مراجع کشوری منتقل می شود

کرونا؛  کرمانی در ایام  گزارش »کرمان امروز« از حال و روز بد مستاجران 

صاحب خانه ها همدست کرونا نشوند !
متن کامل در صفحه سوم

  یکی از مهم ترین مواردی که همزمان با شیوع گسترش ویروس کرونا مشکالتی را برای مستاجران کرمانی ایجاد کرد، مبحث اجاره نشینی، پرداخت به موقع اجاره و اتمام قرارداد است. بسیاری از واحدهای مسکونی مستاجرنشین در این  
روزها با مساله اتمام قرارداد رو به رو شده اند و در شرایط فعلی به دلیل هراس از ابتال به کووید19 نه می توانند کارگران را برای اسباب کشی وارد خانه کنند و نه می توانند وارد خانه دیگران شوند برای دیدن ملکی که قرار است اجاره 

شود. به نظر می رسد باید راهکارهایی قانونی برای تداوم قرارداد حداقل تا زمان پایان شیوع کرونا اندیشیده شود و یا اینکه صاحبخانه ها به ارکان انسانیت خود رجوع کنند و ناخواسته با کرونا همدست نشوند و....

6

۹۰درصد مردم هنوز به کرونا

 مبتال نشده اند

متن در صفحه هشتم

آثار مصرف داروهای

کسن »ب ث ژ«   ضد ایدز و وا

در کاهش احتمال

کرونا  ابتال به 

 صفحه  ششم

صفحات ششم و هفتم 

جدیدترین اخبار از واگذاری ها تا سهام عدالت
سارق منازل کوهپایه با ۲۰ فقره سرقت دستگیر شد

چین اورست را  اندازه گیری می کند
تکذیب شایعه شهادت فرمانده نیروی هوافضای سپاه

واژگونی ماکسیما با یک کشته و ۲ مجروح

اخبارایران،جهانوحوادث:

روایت »کرمان امروز«
 درباره تهدید ناشی از

 نگهداری مواد ضدعفونی
 الکل دار در خودروها 

که حادثه می آفریند:

از ترس کرونا 
خودرومان را
 آتش نزنیم



دو دوشنبه 15 اردیبهشت ماه 10/1399 رمضان 1441/ 4 می 2020/سال بیست و چهارم شماره 3192
اخبار استان

بدین  وسیله از کلیه سهامداران محترم دعوت می شود در جلسه مجمع عمومی عادی 
سالیانه این شرکت که در روز پنج شنبه مورخ 99/02/25 راس ساعت 00: 10 در محل 

دفتر شرکت تشکیل می شود حضور بهم رسانند.
دستور جلسه: 

1- استماع گزارش هیات مدیره 2- بررسی و تصویب ترازنامه و حساب سود و زیان سال 
مالی منتهی به 98/12/29  3- انتخاب بازرس قانونی برای سال مالی 1399 4- انتخاب 
روزنامه برای درج آگهی های شرکت در سال 1399  5- انتخاب مدیران )اعضا هیأت مدیره( 

6- سایر مواردی که در صالحیت مجمع عمومی عادی سالیانه می باشد.
از سهامداران محترم تقاضا می شود جهت حضور در جلسه وکالتنامه رسمی نمایندگی را 

بهمراه خود داشته باشند.
هیأت مدیره شرکت 

آگهی دعوت به جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه منتهی
  به 29 اسفندماه 1398 

شرکت خدمات مالی و مشاوره ای معتمد حساب جنوب شرق 
)سهامی خاص( به شماره ثبت 10871

خبر
مدیرعامل صندوق فوالد کشور:  

 زغال سنگ کرمان 

وارد بورس می شود
 

سرمایه  شرکت  کشور  فوالد  بازنشستگی  صندوق  مدیرعامل  گفته  به   
گذاری این صندوق در ماه های آینده وارد بازار سرمایه می شود و به تبع آن 

شرکت های تابعه از جمله زغالسنگ کرمان را وارد بورس خواهد کرد.
روابط عمومی صندوق بازنشستگی فوالد کشور  با اعالم این مطلب به ایرنا 
افزود: رضا مسرور مدیرعامل این صندوق افزایش بازده دارایی های صندوق 
عنوان  تولید  سال جهش  در  برنامه های صندوق  مهمترین  از  یکی  را  فوالد 

کرده است .
مسرور تاکید کرده ؛ با توجه به بررسی های جامعی که در شورای سرمایه 
گذاری صندوق فوالد انجام شد، به این نتیجه رسیدیم که ورود هوشمندانه 
به بازار سرمایه، مناسب ترین رویکرد در راستای افزایش بازده دارایی های 

صندوق است.
به  داالهو  تجارت  فوالد  فوالد گفت: شرکت  بازنشستگی  مدیرعامل صندوق 
بورسی شدن شرکت های  به  نسبت  عنوان شرکت سرمایه گذاری صندوق 

تابعه و سرمایه گذاری در بازه زمانی تعیین شده، اقدام می کند.
پرورده  سنگ  زغال  ایران،  مرکزی  آهن  سنگ  شرکت های  داد:  ادامه  وی 
طبس، زغال سنگ کرمان، فوالد آلیاژی ایران، فوالد خراسان و فراورده های 
نسوز آذر در قالب یک هلدینگ فوالد تجارت داالهو در بورس قرار می گیرد.

به گفته کارشناسان امر اینک سه هزار کارگر در معادن زغال سنگ فعال سه 
بکار  راور و کوهبنان مشغول   ، استان کرمان شامل زرند  شهرستان شمالی 
هستند که قرار گرفتن این معادن در بورس میتواند گره گشای بسیاری از 
مطالبات و مشکالت قدیمی و حل نشده این قشر از زحمتکشان جامعه باشد.

مدیرکل آموزش وپرورش استان خبر داد:

وجودهشت هزار معلم کرمانی فاقد مسکن

فاقد مسکن  از وجود 8 هزار معلم  استان کرمان  مدیرکل آموزش وپرورش 
خبرداد.

به گزارش خبرنگار گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان از کرمان، احمد 
اسکندری نسب مدیر کل آموزش وپرورش استان کرمان در نشست خبری 
با اصحاب رسانه در سومین روز از هفته معلم ضمن گرامیداشت مقام معلم 
گفت: معلم به عنوان مهمترین نظام تعلیم وتربیت است وشان ومنزلت معلم 

جز الویت های آموزش وپرورش است.
او با اشاره به راهبر دهای مدنظر آموزش وپرورش در سال جاری افزود: باتوجه 
به اینکه اعتقاد داریم معلمان باید بدون دغدغه وظیفه کارش را به درستی 

انجام دهد بحث معیشت آنان است.
او تصریح کرد: مدنظر داریم که اماکن رفاهی را در تمام مناطق وشهرستان های 
سایر  در  رفاهی  مکان  وحداقل  کنیم  وتجهیز  توسعه  اندازی،  راه  استان 

شهرستان ها مکان های خانه معلم است.
اسکندری نسب در نشست خبری با اصحاب رسانه از مرکز درمانی کلینیک 
فرهنگیان به عنوان مجهز ترین مرکز در کرمان یاد کرد وگفت: این کلینیک 
در حوزه رادیولوژی، سنوگرافی، ماموگرافی و... رضایتمندی قابل توجهی را به 

خود اختصاص داده است.
او با بیان اینکه 8 هزار معلم فاقد مسکن در کرمان داریم افزود: تالش داریم 
این مسئله را با مسکن شهرسازی وسایر مسئوالن رفع کنیم که در این هفته 

بصورت نمادین این امر را کلید می زنیم.
وگفت:  کرد  اشاره  جاری  سال  در  دیگری  راهبر دهای  به  نسب   اسکندری 
تصمیم داریم که کلینیک فرهنگیان در مرکز استان در آینده نه چندان دور 

برای رفاه حال فرهنگیان ، راه اندازی شود.

سخنگوی دانشگاه علوم پزشکی کرمان با تاکید بر اینکه روند افزایشی 
افزایش  اپیدمیولوژی،  از نظر  مبتالیان به کووید 19 در استان کرمان 
باشد  نگران کننده می  اما  نیست  نبوده و موج دوم ویروس  چشمگیر 
ویروس کرونا در  انتقال  زنجیره  نشان می دهد که  آمارها  اظهار کرد: 
را  اپیدمی  جدید  موج های  اینکه  احتمال  و  نشده  قطع  کرمان  استان 

داشته باشیم، وجود دارد.
دکتر »مهدی شفیعی« در جمع خبرنگاران در پاسخ به این سوال که آیا 
بحث گروه خونی در ابتالی افراد به کووید 19 موثر است یا خیر؟ اظهار 
کرد: در شیوع یک بیماری، همواره یک سری سواالت و فرضیات مطرح 
افرادی که در گذشته  تاثیر  مربوط گروه خونی،  بحث های  می شود. 
فضاهای مجازی  در  موارد مطرح شده  دیگر  و  ها سالک زدن  واکسن 
همه براساس مشاهدات است و سوال هایی است که در ذهن محققین 
نیز ممکن است شکل گیرد اما مورد قطعی نیست و به شکل تایید شده 

مطرح نشده است.
وی درباره آمار جدید و ارتباط این آمار با اجرای گام های اجرایی از 
سوی ستاد مقابله با کرونا اظهار کرد: از یک هفته قبل پیش بینی می 
کردیم که وقتی بحث گام به گام مقابله با ویروس کرونا مطرح می شود 
و طرح فاصله گذاری هوشمند اجرا و بازگشایی پلکانی اصناف صورت 
می گیرد، ممکن است با افزایش موارد مبتالیان به ویروس کرونا روبرو 
شویم که به شدت به رفتار و نحوه برخورد مردم و صنوف بستگی دارد.
سخنگوی دانشگاه علوم پزشکی کرمان با تاکید بر اینکه روند افزایشی 
افزایش  اپیدمیولوژی،  از نظر  مبتالیان به کووید 19 در استان کرمان 
باشد  نگران کننده می  اما  نیست  نبوده و موج دوم ویروس  چشمگیر 
ویروس کرونا در  انتقال  زنجیره  نشان می دهد که  آمارها  اظهار کرد: 

جدید  موجهای  بازگشت  اینکه  احتمال  و  نشده  قطع  کرمان  استان 
ایپدمی را داشته باشیم، وجود دارد.

شفیعی با تاکید بر اینکه باید برنامه ها را هوشمندانه اجرا کنیم اظهار 
کرد: در وضعیت کنونی اپیدمی کرونا در کشور و استان کرمان، بحث 
اصلی در رعایت نکات بهداشتی از سوی مردم است. هم اکنون بیشتر 
دنبال  به  و  منزل  در  فرد  به  فرد  صورت  به  استان  در  ویروس  انتقال 
این  که  هاست  مسافرت  و حتی  بازدیدها  و  دید  ها،  مهمانی  برگزاری 
باید نکات بهداشتی  از گذشته مردم  افتد، پس بیش  اتفاق می  انتقال 

را رعایت کنند.
سخنگوی دانشگاه علوم پزشکی کرمان درباره سفید، نارنجی و یا قرمز 
بودن مناطق استان کرمان گفت: طی آخرین اطالعات، امار و ارقام قرار 
است کمیته علمی مبارزه با بیماری کرونا در کشور، براساس موارد فوت، 
را تعریف و  بیماری در روزهای گذشته شاخص ها  بستری و وضعیت 

براساس این کمیته رنگ بندی مناطق مختلف کشور تعیین شود.
بازگشایی  امکان  و  اصناف  بقیه  بازگشایی  اساس  براین  داد:  ادامه  وی 
و  بهداشتی  های  پروتکل  و  شرایط  براساس  تجمعی  اماکن  یکسری 
هوشمندانه صورت خواهد گرفت که در این راستا نقش نظارتی سازمان 

ها، دانش و آگاهی مردم در این راستا بسیار کمک کننده خواهد بود.
اکثر شهرستان های  از  تقریبا  هفته های گذشته  در  اینکه  بیان  با  وی 
افزود:  ایم  داشته  را   19 کووید  به  مثبت  قطعی  مورد  کرمان  استان 
استان  به  مربوط  تنها  نه  کرونا  دوم  موج  کردن  تجربه  احتمال  بحث 
کرمان، بلکه در کشور و دنیا مطرح است. در روزهای گذشته سازمان 
بهداشت جهانی اعالم کرده موج های متعددی از کرونا به دلیل ماهیت 
این ویروس را تجربه خواهیم کرد که نشان می دهد باید هوشمندانه 

همچنان رفتار کنیم.
مدیرگروه مبارزه با بیماری های واگیردار دانشگاه علوم پزشکی کرمان 
با بیان اینکه ستاد دانشگاهی مقابله با کرونا به صورت روزانه تشکیل 
و فضای اپیدمی را در استان به صورت مرتب رصد می کند اظهار کرد 
از جمله  تصمیمات گذشته  بخواهیم  اینکه  بر  دال  تاکنون شواهدی   :
دوباره  را  اجتماعی  های  گذاری  فاصله  یا  و  ترافیکی  های  محدودیت 
هستیم  شاهد  اکنون  هم  زیرا  ندارد  وجود  کنیم،  تشدید  یا  و  اعمال 
عمومی  های  مکان  در  که  بحثی  و  بوده  ها  خانه  در  ویروس  گردش 

اپیدمی بخواهد به وجود آید، مطرح نیست.
شفیعی با این هشدار که مردم شرایط در منزل را به صورت عادی فرض 
نکنند اظهار کرد: گردش ویروس هم اکنون در خانه ها چالش زا است نه 
در مکان های عمومی؛ پس بحث رعایت بهداشت فردی بیش از گذشته 

پررنگتر شده است.
قطع  در  مردم  نقش  درباره  کرمان  پزشکی  علوم  دانشگاه  سخنگوی 
گام دوم  در  اصناف  اکثر  بازگشایی  از  بعد  کرد:  اظهار  ویروس  زنجیره 
طرح مقابله با ویروس کرونا، تقریبا ۷0 تا 80 درصد صنوف پروتکل های 
بهداشتی ارائه شده به آنها را رعایت می کنند و تیم های نظارتی نیز 
در حال رصد اصناف هستند اما متاسفانه شاهد هستیم رعایت کردن از 

سمت مردم کم رنگتر شده است.
وی با تاکید بر اینکه نیاز است که مردم نیز خودشان بحث های فاصله 
گذاری فیزیکی، پرهیز از حضور در ازدحام ها و مسائل بهداشت فردی را 
رعایت کنند اظهار کرد: ادارات نیز به دلیل محدود بودن فضای فیزیکی 
خودشان، تا حدودی کمتر پروتکل ها را رعایت می کنند اما همچنان در 
ادارات بحث های حضور دو سوم کارمندان در حال اجراست اما به نظر 
می رسد مردم باید کارهای غیرضروری را به وقت دیگر موکول کنند و 

ترددهای غیرضرروی در برخی ادارت را کمتر به وجود آورند.
مدیرگروه مبارزه با بیماری های واگیردار دانشگاه علوم پزشکی کرمان با 
بیان اینکه ادارات نیز از بحث های نظارتی مستثنی نخواهند بود افزود: 
ضمن آموزش نکات الزم، تذکرات کتبی نیز به ادارات داده می شود. 
حتی به برخی اداراتی که فضای مناسب و کافی داشته باشند، توصیه 
کرده ایم که مبلمان اداری خود را تغییر دهند و در صورت بروز تخلفات 

مجدد توسط ادارات، قانونی با آنها برخورد خواهیم کرد.
وی در بخش پایانی صحبت های خود درباره دالیل عدم اعالم موارد 
با  کرد:  اظهار  کرمان  استان  در   19 کووید  به  مبتالیان  قطعی  مثبت 
اعالم کردن آمار موارد مبتالیان به کرونا به صورت شهرستانی، نگرانی 
که  هستیم  ویروس  جمعیت  انتقال  نتیجه  در  و  جمعیتی  جابجایی 
متاسفانه چنین تجربه ای را در این روزها در استان های همجوار کرمان 
شاهد بوده ایم اما باید به این نکته نیز توجه داشت که صفر بودن چند 
معنای  به  اصال  منطقه  یک  در   19 کووید  به  مبتال  قطعی  موارد  روز 

خوشبینانه بودن یا نبود بیماری در آن شهرستان نیست.

استاندار کرمان گفت: رقم مدنظر در دستمزد اعالم شده برای کارگران 
به  را  کارگران  نظرات  ما  ولی  نیست  استان  اختیارات  از   99 سال  در 

مراجع باالتر منعکس می کنیم.
به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی استانداری کرمان، 
کارگران،  از  امتنان  جشنواره  یکمین  و  سی  در  فدایی  جواد  محمد 
استان  محور  سالمت  کارفرماهای  و  نمونه  کار  واحدهای  و  گروه ها 
و  کارگری  بحث های  در  افزود:  کارگر  هفته  و  روز  تبریک  با  کرمان 
کارفرمایی باید اختیارات ملی و استانی از یکدیگر تفکیک شود و خیلی 
از موضوعات مدنظر کارگران مختص استان کرمان نیست و استان های 

دیگر را نیز شامل می شود.
وی با اشاره به برنامه ریزی دولت برای اختصاص تسهیالت به واحدهای 
این  اختصاص  نحوه  و  میزان  کرد:  تصریح  کرونا  از  ناشی  دیده  آسیب 
تسهیالت از سوی دولت مشخص می شود و در استان نیز طبق برنامه 

ریزی دولت عمل می شود.
بررسی  را  اظهار کرد: مطالبات کارگران و کارفرمایان  استاندار کرمان 
انجام  را  است  استان  در  خودمان  وظیفه  آنچه  و  می کنیم  تحلیل  و 

می دهیم و مسائل ملی را نیز منعکس و پیگیری خواهیم کرد.
با اشاره به صحبت های رئیس خانه کارگر استان درباره مسأله  فدایی 

قراردادهای موقت کارگری بیان کرد: قراردادهای موقت نیز در اختیار 
امیدواریم  که  شود  اصالح  باید  قانون  زمینه  این  در  و  نیست  استان 

مجلس یازدهم در این زمینه پیشقدم شود.
مدیر کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان کرمان نیز در این مراسم با 
اشاره به وجود بیش از 53 هزار واحد کارگری در استان کرمان گفت: 
از  نفر  هزار  کارگاه ها مشغولند که 343  این  در  نفر  حدود 480 هزار 

آنها بیمه اجباری می باشند.
زیر  از  کارگران  سواد  سطح  تغییر  به  توجه  با  افزود:  اسماعیلی  رضا 
دیپلم به فوق دیپلم شاهد تغییر خواسته ها و انتظارات کارگران هستیم 
و برای حل این مسائل تعامالت کارگران و کارفرمایان باید بیشتر شود.
استان  در  کارفرمایی  و  کارگری  تشکل   600 وجود  به  اشاره  با  وی 
کرمان اظهار داشت: همه ساله فراخوان انتخاب کارگر، کارگاه و گروه 
کار نمونه را در سطح استان داریم که در سال گذشته تعداد بیش از 
هزار و 800 نفر در این فراخوان ثبت نام کردند که هزار و ۷50 مورد 
به کمیته داوری ارجاع شدند و در نهایت 34 نفر برگزیده و از محل 

کار آنها بازدید میدانی به عمل آمد.
به گزارش روابط عمومی استانداری، در این مراسم از نخبگان جامعه 

کار و تولید استان توسط دکتر فدایی استاندار کرمان تقدیر شد.

سخنگوی دانشگاه علوم پزشکی کرمان هشدار داد:

گردش کرونا هم اکنون در خانه ها چالش زا است

استاندار کرمان:

مشکالت کارگران کرمانی به مراجع کشوری منتقل می شود

 دستگاه مناقصه گزار                    دانشگاه علوم پزشکی کرمان 

دریافت اسناد: 
الف سامانه تدارکات 
الکترونیکی دولت 

www.setadiran.ir
ب( پایگاه ملی 

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

موضوع مناقصه امور نگهداری و راهبری تاسیسات شبکه بهداشت و بیمارستان خاتم االنبیاء )ص( بافت
3.954.084.516 برآورد یکساله   )ریال(

19۷.۷04.226 تضمین شرکت در مناقصه 
)ریال(

از تاریخ درج فراخوان لغایت ساعت 14/30 روز پنجشنبه مورخ 99/2/18 دریافت اسناد:

تا ساعت 14/30 روز سه شنبه  مورخ 99/02/30 آخرین مهلت بارگزاری اسناد و 
پیشنهادها در سامانه ستاد ایران 

از ساعت 12 روز چهارشنبه مورخ 99/02/31 بازگشایی پیشنهادها 

ضمنا جلسه توجیهی در ساعت 10 روز دوشنبه مورخ 99/02/22 در محل  شبکه بهداشت و درمان شهرستان بافت   برگزار خواهد شد

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

روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی کرمان )هزینه درج آگهی بر عهده برنده مناقصه می باشد(  830731

 دستگاه مناقصه گزار                    دانشگاه علوم پزشکی کرمان 

دریافت اسناد: 
الف سامانه تدارکات 
الکترونیکی دولت 

www.setadiran.ir
ب( پایگاه ملی مناقصات 
http://iets.mporg.ir
)صرفا جهت مشاهده(

امور تهیه، طبخ و توزیع غذای بیمارستان سینا زرند موضوع مناقصه
14.140.548.550 برآورد یکساله   )ریال(

۷0۷.02۷.428 تضمین شرکت در مناقصه )ریال(

از تاریخ درج فراخوان لغایت ساعت 14/30 روز شنبه مورخ 99/2/20 دریافت اسناد:

تا ساعت 14/30 روز سه شنبه  مورخ 99/02/30 آخرین مهلت بارگزاری اسناد و 
پیشنهادها در سامانه ستاد ایران 

از ساعت 12 روز چهارشنبه مورخ 99/02/31 بازگشایی پیشنهادها 

ضمنا جلسه توجیهی در ساعت 10 روز سه شنبه مورخ 99/02/23 در محل  زرند خیابان شهید دکتر چمران بیمارستان سینا دفتر مدیربیمارستان  برگزار خواهد شد

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

روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی کرمان )هزینه درج آگهی بر عهده برنده مناقصه می باشد(  831321

آگهی تجدید مناقصه عمومی یک مرحله ای )نوبت اول(
مناقصه واگذاری امور نگهداری و راهبری تاسیسات شبکه بهداشت و بیمارستان خاتم االنبیاء )ص( بافت

آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای )نوبت اول(
مناقصه واگذاری امور تهیه، طبخ و توزیع غذای بیمارستان سینا زرند 1399  

آگهی مزایده 

شماره مناقصه: 4/31/2/99

شماره مناقصه: ۷/31/2/99

گروه صنعتی بارز )مجتمع کرمان( در نظر دارد اقالم ضایعاتی و بالاستفاده خود را که به شرح جدول زیر می باشد از طریق مزایده به فروش 
برساند متقاضیان خرید می توانند جهت دریافت اطالعات بیشتر و ارائه قیمت از تاریخ درج آگهی به مدت پنج روز به آدرس کارخانه واقع در 
کرمان کیلومتر 25 جاده جوپار مجتمع صنایع الستیک بارز و یا با شماره تلفن های 03431345238 - 03431345256-03431345239 

واحد تدارکات تماس حاصل نمایند.  جهت دریافت فرم مزایده به آدرس اینترنتی WWW.KBIG.IR مراجعه نمایید.

روابط عمومی گروه صنعتی بارز )مجتمع کرمان( 831203

اقالم ضایعاتیردیفاقالم ضایعاتیردیف

بشکه های 220 لیتری و 1000 لیتری فلزی، پالستیکی۷ضایعات فلزی و آهن آالت1

 باطری وسایل نقلیه8 پالت های پالستیکی و کامپوزیتی2

ضایعات لوازم اداری، کامپیوتری وبرقی9 چوب و تخته3

 شیشه و بطری های شیشه ای10 روغن و لجن روغن ضایعاتی4

 منسوجات پلیمری و براده های تفلونی11قرقره های فلزی5

الستیک ضایعاتی12کارتن، پالستیک، کاغذ و طوقه مقوایی6

آگهی تحدید حدود اختصاصی
پالک  فوقانی  طبقه  بر  مشتمل  مغازه  یکباب  ششدانگ  چون 
 141/80 مساحت  به  کرمان   3 بخش  در  واقع  اصلی   2942 از  فرعی   288۷
مترمربع به آدرس خیابان میرزا آقاخان بین کوچه ۷0 و ۷2 مورد تقاضای آقای 
علی ابراهیمی موحد می باشد تاکنون تحدید حدود نشده و نیاز به تحدید حدود 
دارد و اعمال تبصره ذیل ماده 15 قانون ثبت هم میسر نمی باشد لذا حسب 

درخواست مالک به شماره 2146- 99/2/13 بدین وسیله آگهی تحدید حدود 
اختصاصی منتشر و عملیات تحدیدی از ساعت 8 صبح روز  99/3/13 در محل 
شروع و به عمل خواهد آمد لذا به مالک یا مالکین امالک مجاور رقبه مزبور اخطار 
می گردد که در موعد مقرر در این اعالن در محل وقوع ملک حاضر و در صورت 
عدم مراجعه مجاورین عملیات تحدیدی با معرفی مالک انجام و چنانچه کسی 
نسبت به حدود و حقوق ارتقاقی آن اعتراضی داشته باشد طبق ماده 20 قانون 
ثبت حداکثر ظرف مدت 30 روز پس از تنظیم صورتمجلس تحدیدی اعتراض 

خود را کتبا به این اداره اعالم نماید و ظرف مدت یک ماه از تاریخ اعالم اعتراض 
مهلت دارند تا به دادگاه صالحه مراجعه و اقدام به تقدیم دادخواست نموده و رسید 
تقدیم دادخواست را از دادگاه اخذ و به این اداره تسلیم نمایند بدیهی است پس 
از مضی مهلت یاد شده و ارائه گواهی عدم تقدیم دادخواست توسط متقاضی ثبت 
عملیات ثبتی به نام وی ادامه خواهد یافت و هیچگونه ادعایی مسموع نخواهد 

بود. تاریخ انتشار: 99/2/15       104 م/الف
محمود مهدی زاده - رئیس اداره  ثبت اسناد و امالک منطقه 2 کرمان 
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یادداشت های 
گاه و بی گاه

مد 
دیشب پدر به رسم پدربزرگ همه را دورهم جمع کرد و البته 
با فاصله اجتماعی نشاند و با نقل قولی از پدربزرگ حرفش را 
اینگونه آغاز کرد. خنده بر هر درد بی درمان دواست و در پی 
آن به استناد صحبت های پدربزرگ چند ضرب المثل دیگر 
برای  زیادی  فواید  و  گفت  داشت  ربط  موضوع  این  به  که 
خنده برشمرد و از همه خواست تا همیشه لبخند بر لبهایشان 
باشد و ما همه با چشم های از حدقه درآمده چشم به چشم 
های پدر دوخته و عکس العمل دیگری نشان ندادیم. در این 
جا بود که پدر حرف را به روز کشاند و گفت ولی گویی 
مدتی است مثل االن دیگر خنده بر لبان هیچکس نمی آید 
و خنده ای که برای هیچکس و هیچ مورد دری باز و بسته 
نمی کرد و همیشه بر لب بود بازیچه دست مد شده است در 
این جا من صدایم را بلند کردم و پرسیدم پدر کدام مد و او 

گفت: مد ماسک!

به قلم محمد جواد 
ایرانمنش 

گزارش »کرمان امروز« از حال و روز بد مستاجران کرمانی در ایام کرونا؛ 

صاحب خانه ها همدست کرونا نشوند!

با شیوع  همزمان  که  معضالتی  ترین  مهم  از  یکی 
گسترش ویروس کرونا مشکالتی را برای مستاجران 
کرمانی ایجاد کرد، مبحث اجاره نشینی است.بسیاری 
از واحدهای مسکونی مستاجر نشین در این  روزها با 
مساله اتمام قرار داد خود روبه رو شده اند و به نظر 
می رسد باید راهکارهایی قانونی برای تداوم قرارداد 

حداقل تا زمان پایان شیوع کرونا اندیشیده شود.
واحدهای  از  یکی  در  که  کرمانی  شهروند  یک 
مسکونی بلوار جمهوری اجاره نشین است در این باره 
می گوید: قرارداد ملک به پایان رسیده و صاحبخانه 
دارد  اصرار  را می خواهد  واحد مسکونی  چون خود 
که هر چه زودتر محل را تخلیه کنیم؛ در این شرایط  
واقعا نه می توانم ملک جدید پیدا کنم و نه می توانم 
تخلیه کنم. اگر حتی درصدی بتوانم ملک جدید با 
قیمت منصفانه هم پیدا کنم برای بازدید از ملک هیچ 
کس حاضر نمی شود در روزهایی که ویروس کرونا 

شیوع دارد کسی را به خانه اش راه دهد.
او می گوید: در دو ماه اخیر هم  به علت تعطیل 
بودم  کار  به  آنجا مشغول  واحد صنفی که در  بودن 
شرایط  این  در  و  ام  بوده  دور  کار  محیط  از  عمدتا 

ریالی از اجاره بها کم نشده است. 
یکی از مستاجران شهرک مطهری هم می گوید: ما 

با مشکل تخلیه ملک مواجه نیستیم اما مالک  حدود 
30 درصد اجاره بها را افزایش داده است و مشخص 
نیست  با کدام انصاف این اقدام را صورت می دهد. 

همچنین طی روزهای گذشته پیامی از سوی یکی 
را  خود  که  شده  ارسال  امروز  کرمان  مخاطبان  از 
پرداخت  است:  نوشته  و  کرده  معرفی  نشین  اجاره 

بوده است.  ما  ترین مشکل  بها همیشه مهم  اجاره 
با  روزها  این  هستیم.  تالطم  در  همیشه  با صاحبانه 
توقف فعالیت های کاری و اقتصادی در این  دو ماه 
نتوانستیم درآمد معمولی خود را داشته باشیم. از این 

رو پرداخت اجاره بها برای ما سخت تر شده است.
علیرضا.ب که مالک چند واحد مسکونی است و به 
استدالل های  است  داده  اجاره  را  آنها  چند خانواده 
البته منطقی هم به  باره می آورد و  این  خود را در 

نظر می رسد.
اجاره  نیستم  حاضر  من  که  البته  گوید:  می  او 
دریافت نکنم.چرا که من بخش قابل توجهی از درآمد 
خود را از طریق همین اجاره بها دریافت می کنم و 
زندگی خود را می گذرانم. وقتی هم باید  بابت اجاره 
مسکن خود به اداره مالیات هر سال مالیات پرداخت 
کنم پس چگونه می توانم از دریافت اجاره بها چشم 

پوشی کنم!؟
را  بها  اجاره   من  که  باشد  قرار  اگر  افزاید:  می  او 
کاهش دهم و یا برای مدتی از دریافت اجاره صرف 

نظر کنم باید  به میزان سابق مالیات  بدهم.
سخن آخر

 حال که کرونا ویروس بر روی زندگی همه مردم 
که  مستاجرین  و  موجرین  بهتراست  گذاشته  تاثیر 
در این ماه ها با چنین شرایطی رو به رو هستند با 
یکدیگر توافق و تعامل کرده تا به موعد قرار داد خود 
اضافه کنند چون سودو زیان برای هر دو طرف است. 
در صورتی که از این ماه- اردیبهشت- به بعد مشکل 
کرونا خاتمه پیدا نکند می تواند برای جابه جایی ها 
دغدغه مهمی باشد و در آن صورت دولت باید وارد 
با یکدیگر  عمل شود و سپس مستاجران و موجران 

تعامل الزم  را داشته  باشند.

   یکی از مهم ترین مواردی که همزمان با شیوع گسترش ویروس کرونا مشکالتی را 
برای مستاجران کرمانی ایجاد کرد، مبحث اجاره نشینی، پرداخت به موقع اجاره و اتمام 
قرارداد است. بسیاری از واحدهای مسکونی مستاجرنشین در این  روزها با مساله اتمام 
قرارداد رو به رو شده اند و در شرایط فعلی به دلیل هراس از ابتال به کووید19 نه می 
توانند کارگران را برای اسباب کشی وارد خانه کنند و نه می توانند وارد خانه دیگران شوند 
برای دیدن ملکی که قرار است اجاره شود. به نظر می رسد باید راهکارهایی قانونی برای 
تداوم قرارداد حداقل تا زمان پایان شیوع کرونا اندیشیده شود و یا اینکه صاحبخانه ها به 

ارکان انسانیت خود رجوع کنند و ناخواسته با کرونا همدست نشوند و....

گزارش: مهدیه السادات 
میر مهدی حسینی

احساس ارزشمندی چیست و چطور می توانیم آن را تقویت کنیم؟
از میان همه مفاهیم مربوط به »خود«، احساس ارزشمندی یا ارزشمند 
به خود،  نفس، عشق  نفس، عزت  به  اعتماد   است.  دانستن خود، مهم ترین 
بنیان  اما  هستند؛  بااهمیت  همگی  مشابه،  مفاهیم  دیگر  و  خود  به  احترام 
احساس  ببینید  تا  باشید  همراه  ما  با  است.  ارزشمندی  احساس  آنها  همۀ 

ارزشمندی چیست و چطور باید ارزش خودمان را درک و تقویت کنیم.
احساس ارزشمندی چیست؟

به بیان ساده، احساس ارزشمندی میزان اهمیتی است که برای خود قائل 
با  مقایسه  در  از خودمان که مشخص می کند  احساسی  دورنمایی  هستیم: 
احساس  چیست.  آن  دلیل  و  داریم  خودمان  درباره  احساسی  چه  دیگران 
ارزشمندی بخشی بنیادی از وجود ماست و برداشت ما از خودمان را شکل 
حتی  و  داریم  که  احساسی  هر  می کنیم،  فکر  درباره شان  هرآنچه  می دهد. 
به خودمان می دهیم.  ارزشی است که خودمان  چگونگی رفتار ما محصول 
برای  توصیه هایی  ادامه،  در  است.  حساسی  موضوع  ارزشمندی  احساس 

شناسایی ارزش خودتان ارائه می کنیم.
نظریه احساس ارزشمندی

بسیاری از آدم ها فقط وقتی احساس ارزشمندی می کنند که به موفقیت 
 self-worth( ارزشمندی  احساس  نظریهٔ  مبنای  بر  می رسند.  خاصی 
به  را  خودش  زندگی،  در  خود  اهداف  به  دستیابی  با  انسان   ،)theory
این  عناصر  عزت نفس  و  عملکرد  قاطعیت،  توانمندی،  می شناسد.  رسمیت 

نظریه هستند.
به  نگاهی  چه  ما  می کنند  مشخص  یکدیگر  با  ترکیب  در  عنصر   ۴ این 
اندازه  این  آیا  باارزش اند،  موفقیت ها  و  دستاوردها  هرچند  داریم.  خودمان 
اهمیت دادن به آنها درست است؟ آیا بهتر از دیگران بودن، تنها چیزی است 
که باعث می شود به خودمان ارزش بدهیم؟ چه چیزی واقعا حس ارزشمندی 

را به ما القا می کند؟
معنی واقعی احساس ارزشمندی

یا  دارایی چشمگیر  بدون  پذیرش خودمان همان  گونه که هستیم،   شاید 
شغل رؤیایی مان، دشوار باشد. این پذیرش برای برخی چنان دردناک است 
دارد که  احتمال هم وجود  این  فرار کنند.  از آن  تا  که هر کاری می کنند 
از چنین درد و  انسان  از خودآگاهی بترسند! طبیعی است که  افراد  برخی 
ترسی فرار کند. اما این فرایند برای کشف ارزش خودمان ضروری است و 
نباید از زیر آن در برویم. در پس پردهٔ هر احساس به ظاهر دردناکی، به رهایی 
بی پایان می رسیم. نخستین گام در این مسیر، خودآگاهی است. خودآگاهی 

کلید دستیابی به احساس ارزشمندی است.
همهٔ ما تصویری از کسی را که می خواهیم باشیم، در ذهنمان داریم. گاهی 
این تصویر با خود واقعی ما یکسان نیست. داشتن اهداف مختلف و جاه طلبی 
خوب است؛ اما هرگز نباید بگذاریم رؤیاهایمان باعث شوند خود واقعی مان 
انکار  به  ارزشمندی است. میل  انکاِر خود دشمن احساس  را کتمان کنیم. 
است که خودآگاهی را دشوار می کند. بسیاری افراد نمی  خواهند از تصورشان 

درباره خودشان فاصله بگیرند. آنها نمی خواهند خود واقعی شان را بپذیرند.
ارزش دادن به خود چیز بدی نیست. این کار باعث می شود ضعف هایمان 
را بپذیریم و بر توانایی هایمان تمرکز کنیم. گاهی ما از خیلی از ویژگی های 
مثبت خودمان آگاه نیستیم. خودآگاهی کمک می کند آنها را کشف کنیم. 
یا  باشیم  خودمان  دوست  بهترین  می توانیم  خود،  به  ارزش دادن  مسیر  در 
بدترین دشمن مان. با تعویق خودآگاهی، درواقع، رهایی و بهبود را به تأخیر 
می اندازیم. احساس ارزشمندی وقتی حاصل می شود که بدانیم که هستیم و 

چه ویژگی های مثبتی داریم.
عوامل مؤثر رایج در سنجش ارزشمندی

 عناصر چهارگانه ای که پیش تر به آنها اشاره شد، تنها عوامل تعیین کنندۀ 
احساس ارزشمندی نیستند؛ عوامل فراوان دیگری هم در میزان ارزشی که 
فرد برای خودش قائل است، مؤثرند، عواملی مانند بحران های کودکی، نمرات 

پایین و حتی قلدری.
را  ارزشمندی خودش  میزان  آنها  اساس  بر  انسان  که  عواملی  رایج ترین 

تعیین می کند، عبارت اند از:
۱. دایره روابط

خیلی وقت ها، آدم ها بر اساس تعداد افراد مهمی که می شناسند و با آنها 
رابطه نزدیک دارند، اعتبار خودشان را تعیین می کنند.

۲. نمود فیزیکی و احساسی
قضاوت و اعتبارسنجی افراد بر پایه نمود بیرونی آنها در همه ما رخ می دهد. 
اینکه مردم چه می پوشند، چطور صحبت می کنند و جامعه چه فکری درباره 

آنها می کند، برای افراد مهم است.
3. حرفه

در  فردی  است  ممکن  است.  مؤثر  آدم ها  ارزش گذاری  در  حرفه  و  شغل 
برخورد با پرستارها سرد باشد، اما با پزشکان رفتاری دوستانه داشته باشد؛ 
زیرا باور دارد پزشک آدم موفق تری است! حرفه افراد اغلب در تعیین اهمیت 

زندگی آنها نقش دارد.
۴. دارایی

میزان دارایی، از میزان حقوق گرفته تا تعداد و نوع ماشین تان، یکی دیگر 
از عواملی است که در سنجش ارزش خود مؤثر است. معموال دارایی مادی 

مدنظر است.
چه چیز را نباید احساس ارزشمندی بدانیم؟

باورهای نادرست بسیاری درباره ارزشمندی آدم ها وجود دارند. این باورها 
قائل  لیاقتشان  از  ارزشی کمتر  برای خودشان  آدم ها  برخی  باعث می شوند 
شوند؛ مثال دارایی مادی را در حقیقت نباید شاخصی برای ارزشمندی افراد 

دانست.
ارزش انسان ربطی به حرفه ندارد

حرفه ما نباید در ارزشی که برای خودمان قائلیم، تأثیرگذار باشد. خیلی 
وقت ها افرادی با مهارت ها و توانمندی های باال، شغل مناسبی پیدا نمی کنند؛ 
بنابراین مجبور می شوند در جایگاهی پایین تر کار کنند. این وضعیت چیزی 
بر  ارزش فرد  باید  آنها کم نمی کند. پس چرا  توانمندی های  و  از مهارت ها 
اساس شغل و حرفه اش تعیین شود؟ تنها موردی که مهم است میزان رضایت 

شغلی است.
ارزش انسان ربطی به دستاوردها ندارد

موفقیت ارزشمند است اما نباید در سنجش ارزش خودمان تأثیرگذار باشد. 
هیچ عنوان، گواهی یا مدالی نمی تواند ارزش ما را تعیین کند.

ارزش انسان ربطی به سن ندارد
اما  برسد  نظر  به   کلیشه ای  جمله  این  شاید  است!«  عدد  یک  فقط  "سن 
سن وسال ربطی به میزان آمادگی شما برای رویارویی با رخدادها و حقایق 

ندارد. کافی است بخواهید و تصمیم بگیرید.
ارزش انسان ربطی به زندگی عاشقانه اش ندارد

داشتن احساس خوب درباره خودمان با این دلیل که شخص دیگری حس 
ترک مان  فرد  آن  اگر  اما چه می شود  است.  فریبنده  دارد،  ما  درباره  خوبی 
کند؟ چه مجرد هستید و چه نه، رابطه عاطفی را مبنای ارزش گذاری خودتان 

قرار ندهید.
ارزش انسان ربطی به نمره ها و رتبه ها ندارد

کم هوش ترین فرد کالس هم که باشید، ارزش تان کمتر از باهوش ترین آدم 
کالس نیست. شما ویژگی هایی دارید که شاید از برخی ویژگی های بهترین 

شاگرد کالس هم برتر باشند.
ارزش انسان ربطی به سالمتی ندارد

معموال  اندیش  مثبت  افراد  کنند.  تضعیف  را  روحیه مان  ها  بیماری  شاید 
زودتر بهبود پیدا می کنند؛ پس مثبت اندیشی را فراموش نکنید. فراتر از این، 

سالمتی ما را آدم ارزشمندتری نمی کند.
ارزش انسان ربطی به وضعیت مالی ندارد

آدم ها را نباید با پول و دارایی مادی شان ارزش گذاری کرد! اگر از وضعیت 
راضی هستید و از عهده مخارج زندگی برمی آیید، پس مشکلی وجود ندارد.

ارزش انسان ربطی به سلیقه ندارد

دیگران  نظر  هستید؟  سنتی  زیادی  دوره وزمانه  این  برای  دیگران،  به نظر 
نداشته  مشکلی  موضوع  این  با  خودتان  که  است  این  مهم  ندارد.  اهمیتی 

باشید.
اهمیت احساس ارزشمندی

بهترین مزیت آگاهی از ارزش خودمان، تأثیری است که بر رفتار ما دارد. 
احساس ارزشمندی بر کارها و انتخاب های آگاهانهٔ ما تأثیر می گذارد. احساس 
ارزشمندی باعث می شود از آنچه در زندگی مان تأثیر منفی دارد دوری کنیم 

و پذیرای چیزهایی باشیم که ما را به آدم بهتری تبدیل می کنند.
بدون  حتی  می شود  باعث  که  است  چیزی  همان  ارزشمندی  احساس 
از  سالمی  سطح  به  وقتی  باشیم.  خشنود  هم  باز  دارایی  و  پول  موفقیت، 

احساس ارزشمندی برسیم، زندگی معنای بیشتری پیدا می کند!
چطور ارزش خودمان را تشخیص دهیم؟

ندارید.  خودتان  درباره  خوبی  اما حس  پذیرفتید؛  را  سرانجام خودآگاهی 
هیچ ویژگی قابل توجهی در خودتان نمی بینید. فکر می کنید آدمی معمولی 
هستید که هیچ  چیزی برای عرضه به دیگران ندارید! احساس می کنید نیاز 
دارید ارزش تان تأیید شود. می خواهید دستاوردی داشته باشید. حتی دلتان 
باید  اما  باشد.  داشته  وجود  انسان  ارزش   سنجش  برای  آزمونی  می خواهد 

بدانید احساس ارزشمندی از درون انسان جان می گیرد.
دوباره تأکید می کنم: احساس ارزشمندی برآمده از ارزشی است که خودتان 

به خودتان می دهید. همین که وجود دارید، به اندازه کافی ارزشمند است!
قدرت گرفتن

قدرت ناشی از کشف ویژگی هایی است که در آنها سرترید! این ویژگی ها 
ارزش هایی  چه  می کنند  یادآوری  ما  به  همیشه  بینی  کم  خود  هنگام  در 
داریم. الزم نیست به دنبال چیزهای بزرگ باشید. به فهرستی از استعدادها، 
چیزهایی که در خودتان می پسندید و شما را برجسته می کنند، چالش هایی 
نکته های  و  کرده اید  دیگران  به  که  کمک هایی  گذاشته اید،  پشت سر  که 

چشمگیر دیگر فکر کنید. قدرت شما در همین موارد پنهان شده است.
پیونددادن احساس ارزشمندی با چیزها و آدم ها خطرناک است

تالش برای کسب اعتبار با چیزها و آدم ها تصمیم آسیب زایی است. این کار 
باعث می شود توانایی های نهفته خودتان را نبینید و نفهمید انسان توانمندی 
هستید. تالش برای جلب تأیید بیرونی، باعث سرخوردگی و ناامیدی می شود. 

ارزش  را در درون خودتان پیدا کنید. کلید زندگی سالم همین است.
چطور احساس ارزشمندی را تقویت کنیم؟

 اکنون می دانید چه چیزهایی احساس ارزشمندی را از بین می برند. پس 
و  قوی تر کنید  و  بیشتر  را  آن  بگیرید چطور  یاد  این می رسد که  به  نوبت 
سپس حفظ کنید. برای شروع، چیزهای ارزشمندی را که پیش تر در خودتان 

کشف کردید، با فعالیت های پربارتر جایگزین کنید. مثال های زیر را ببینید:
کسی که ارزش خودش را در برتری تحصیلی یا کاری می داند:

آنها  به  را  رایج  زمان  از  )بیشتر  بگیرید  فاصله  تحصیل  یا  کار  از  مدتی 
اختصاص ندهید(. فعالیت جدیدی را شروع کنید. مهارت جدید یاد بگیرید 

مثل ساززدن یا اسب سواری. کتابی غیرمعمول بخوانید.
کسی که ارزش خودش در روابطش در شبکه های اجتماعی را می داند:

با آدم های  از دنیای مجازی و شبکه های اجتماعی بکشید.  مدتی دست 
واقعی وقت بگذرانید. به پیاده روی های طوالنی و سازنده بروید. حواستان 
باشد که چه کلمه هایی به کار می برید و چه کارهایی می کنید. به دوستان و 
آشنایانتان نشان دهید که به آنها اهمیت می دهید. هوایشان را داشته باشید.
در مسیر شناسایی ارزش هایتان، هرگز خودتان را با دیگران مقایسه نکنید. 
هنگام مقایسه، خودآگاهی از بین می رود. دیگر توانایی هایتان را نمی بینید. 
مشخص  دیگران  شاخص های  اساس  بر  را  ما  ارزش  که  است  مقایسه  این 

می کند. شاید بهتر باشد برای خودتان قاعده و قانون تعریف کنید.
ساده تر  خود،  ندانستن  ارزشمند  سنگیِن  وزنه  از  رهایی  زمان،  گذر  با 
می شود؛ انجام کارهایی که با آنها باور دارید هم ساده تر می شود. تردیدی در 
موفقیت این فرایند نداشته باشید. مطمئن باشید سفر شما برای شناسایی 

ارزش هایتان، پربارترین تجربه زندگی تان خواهد بود.
روش های زیر را برای تقویت احساس ارزشمندی به  کار بگیرید:

۱. فهرستی از استعدادها و مهارت هایتان تهیه کنید
و  دارد  شگفت انگیزی  توانایی  انسان  داریم!  عرضه  برای  چیزی  ما  همه 
کنید.  تهیه  استعدادهایتان  و  مهارت ها  از  فهرستی  بیاموزد.  بسیار  می تواند 
با شناسایی توانایی هایتان، نقاط ضعف را به عقب می رانید و اجازه می دهید 

توانمندی هایتان به چشم بیایند.
۲. خودتان را ببخشید

اشتباهاتتان  از  ببخشید!  و کمبودهایتان  به خاطر همه عیب ها  را  خودتان 
درس بگیرید. با وجود احساس گناه و شرم همیشگی، نمی توانید به سطح 

سالمی از احساس ارزشمندی برسید.
3. ریسک کنید

تنها دلیل اینکه کار بزرگی برای خودتان نکرده اید این است که هنوز تردید دارید 
آن را انجام دهید یا نه! از ریسک پذیری برای بهترشدن نترسید. دست از تردید به 
توانایی هایتان بردارید و پیش  بروید. اگر بار نخست موفق نشدید، یاد می گیرید دفعه 

بعد از مسیر دیگری پیش بروید. برخیزید و کارهای بزرگ انجام دهید.
۴. به خودتان عشق بورزید

منفی  ویژگی   تایی  چند  اگر  بپذیرید.  هستید،  که  همان طور  را  خودتان 
دارید، برای اصالح آنها تالش کنید. زندگی در وضعیت انکار، اشتباه است. 

این کار فقط رسیدن به رهایی را عقب می اندازد.
۵. با آدم های سالم در ارتباط باشید

آدم های سالم ها یکدیگر را جذب می کنند. عادت های خوب، عادت های بد 
را از بین می برد )غلبه بر عادت بد(. خودتان را در میان تغییرات دلخواهتان 
احاطه کنید. با آدم هایی در ارتباط باشید که بر تردیدهایشان غلبه کرده اند 

و مانند شما در مسیر شناسایی ارزش هایشان هستند.
احساسی،  فیزیکی،  سالم  زندگی  به  ارزش هایش  ارزیابی  با  باید  هرکس 
اجتماعی و ذهنی برسد. ما باید آگاهانه در مسیر توجه به دیگران و مهم تر از 
آن توجه به خودمان گام برداریم. احساس ارزشمندی منبع سرشار و مانای 

رضایت از زندگی است.
سخن پایانی

دوستانتان  است  ممکن  ارزش هایتان  شناسایی  مسیر  در  که  بدانید  باید 
را از دست بدهید. آدم هایی که خود را ارزشمند نمی دانند، با هم نشینی با 
یکدیگر به خود قوت قلب می دهند. اعتمادبه نفسی که در این مسیر به دست 
می آورید، تهدیدی برای این افراد است. هیچ اشکالی ندارد. کاری کنید رشد 
و پیشرفت شما برای آنها الهام بخش باشد. اما برای جدایی از کسانی که از 

رشد شما حمایت نمی کنند، لحظه ای تردید نکنید.
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آشنایی با جالل آل احمد سبک نوشتن و آثار او

نیم نگاهی به ویژه نامه نوروز 1399ماهنامه سرمشق

سرویس ادبی کرمان امروز

 
فعال سیاسی-اجتماعی و همسر سیمین  نویسنده،  احمد، معلم،  جالل آل 
دانشور از متفکران قرن اخیر است که زندگی پرفرازونشیبی از سرگذرانده و 
آثاری از خود به جای گذاشته که تا قرن ها بعد ارزش خواندن دارند. در این 
مطلب از سلسله مقاالت »آشنایی با نویسندگان جهان« درباره جالل آل احمد 

و آثارش صحبت کرده ایم.
"می دیدم که این مردان آینده، در این کالس ها و امتحان ها آن قدر خواهند 
ترسید و مغزها و اعصاب شان را آن قدر به وحشت خواهند انداخت که وقتی 
دیپلمه شوند یا لیسانسیه، اصال آدم نوع جدیدی خواهند شد. آدمی انباشته 
انبانی از ترس و دلهره. آدم وقتی معلم است، متوجه این چیزها  از وحشت. 
نیست. چون طرف مخاصم است. باید مدیر بود؛ یعنی کنار گود ایستاد و به این 
صف بندی هرروزه و هر ماهه ی معلم و شاگرد چشم دوخت تا دریافت که یک 
ورقه ی دیپلم یا لیسانس یعنی چه. یعنی تصدیق به این که صاحب این ورقه 
دوازده سال یا پانزده سال تمام و سالی چهار بار یا ده بار در فشار ترس قرار 

گرفته و قدرت محرکش ترس است و ترس است و ترس."
است  آل احمد  نوشته ٔ جالل  مدرسه«  »مدیر  کتاب  از  بخشی  پاراگراف  این 
و تنها نمونه ای از سبک بیان و نوع دیدگاه اوست. اما در ادامه بیشتر با این 

نویسنده،  سبک و آثار او آشنا می شوید.
بیوگرافی جالل آل احمد

برای جالل آل احمد شاید هیچ بیوگرافی ای بهتر از آنچه او از خودش می گوید، 
نباشد: »در خانواده ای روحانی )مسلمان- شیعه( برآمده ام. پدر و برادر بزرگ 
و یکی از شوهرخواهرهایم در مسند روحانیت مردند و حاال برادرزاده  و یک 
شوهرخواهر دیگر روحانی اند و این تازه اول عشق است که الباقی خانواده هم 

مذهبی اند.
نزول اجاللم به باغ وحش این عالم در سال ۱۳۰۲ است. دبستان را که تمام 
کردم دیگر نگذاشت )پدر( درس بخوانم که »برو بازار کار کن« تا بعد، از من 
جانشینی بسازد و من بازار را رفتم، اما دارالفنون هم کالس های شبانه باز کرده  
بود که پنهان از پدر اسم نوشتم. روزها کار ساعت سازی بعد سیم کشی برق، 
بعد چرم فروشی و از این قبیل … و شب ها درس ها. همین جوری ها دبیرستان 
تمام شد و توشیح »دیپلمه« آمد زیر برگه وجودم در سال ۱۳۲۲ یعنی که 

زمان جنگ."
عالی  از دانش سرای  را  ادبیات  لیسانس  از آن که  بعد  جالل در سال ۱۳۲۶ 
گرفت به استخدام آموزش و پرورش درآمد. او حاال عالوه بر نویسندگی یک 

معلم هم بود.
آشنایی با سیمین دانشور

زبان  به  به صورت حرفه ای  که  ایرانی  زن  )اولین  دانشور  با سیمین  آشنایی 
فارسی داستان نوشت( نقطه ی عطفی در زندگی جالل بود. او دربارهٔ سیمین 
می گوید: »زنم سیمین دانشور که می شناسید؛ اهل کتاب و قلم و دانشیار رشته 
زیبایی شناسی و صاحب تألیف ها و ترجمه های فراوان، و در حقیقت نوعی یار و 
یاور قلم؛ که اگر او نبود چه بسا خزعبالت که به این قلم در آمده بود. از سال 

۱۳۲۹ به این ور، هیچ کاری به این قلم منتشر نشده که سیمین اولین خواننده 
و نقاش آن نباشد«. آن ها سال ۱۳۲۷ در راه شیراز-تهران با هم آشنا شدند. این 
آشنایی منجر به ازدواج شان شد که البته برخالف میل خانواده ها صورت گرفت.

سبک نوشتن جالل
به  اما داستان کوتاه  دارد،  زیادی  ما قدمت  اگرچه داستان نویسی در کشور 
شکلی که در آثار نویسندگانی مانند جمال زاده، طالبوف، صادق هدایت و البته 
جالل آل احمد می بینیم به زمان معاصر برمی گردد و زمانی که آل احمد شروع 

به نوشتن کرد، اگرچه برای اولین بار نبود، اما هنوز تازه و نوپا بود.
آنچه جالل آل احمد را از سایر نویسندگان متمایز می کند و باعث جاودانه 
شدن او در عصر خودش می شود، اندیشه  و لحن ساده و دلنشین اوست. روایت 
زمانی که  است؛ حتی  همراه  موشکافی  و  تحلیل  با  داستان هایش  در  او حتی 
و  است  کرده  زندگی  آن  در  که  می نویسد  دورانی  اتفاقات  بدیهی ترین   از 
همین موجب هم ذات  پنداری خواننده با راوی داستان های او می شود. جالل 
حرف هایش را رک و بی پرده و گاهی حتی تندوتیز و تلخ می زند و به این شکل 
قصد دارد تا مخاطب را به مستقیم ترین شکل ممکن با واقعیت روبه رو کند؛ به 

این امید که تاثیری که الزم است را بر ذهن او بگذارد.
آگاهی بخشی، به ویژه به عامه مردم، از روشن ترین اهداف جالل آل احمد است 
که به خوبی در آثارش نمایان است و به همین دلیل است که برای تأثیرگذاری 
بیشتر در نوشته هایش از لحن عامیانه و ادبیات کوچه بازاری که از دل جامعه 
برآمده، استفاده کرده است. واکنش هایی که او در نوشته هایش به مسائل روز 

جامعه دارد او را یک نویسنده ٔ سیاسی-اجتماعی معرفی می کند.
از دیگر ویژگی های آثار جالل می توان به نقش بسزایی که در شناساندن ایران 
دیروز در دهه های قبل از انقالب به نسل بعد دارد اشاره کرد. برای نسل امروز، 
زنده بودن و ملموس بودن ماجراهایی که در دهه های سی و چهل در داستان های 

جالل رخ داده است، نشان از قدرت قلم او، هنر او و درک باالی او دارد.

نوشته های جالل تنها در داستان هایش خالصه نمی شود، بلکه سفرنامه، مقاله 
و ترجمه هم در بین آثارش به چشم می خورد.

نامه های سیمین دانشور و جالل آل احمد
 کتاب نامه های سیمین دانشور و جالل آل احمد در سه جلد در سال ۱۳۸۳ 
چاپ شده است. دو جلد اول شامل نامه هایی است که هنگام سفر سیمین به 
آمریکا برای تحصیل در رشتهٔ زیبایی شناسی در دانشگاه استنفورد بود، بین 
نامه هایی است که در  اما دربرگیرندهٔ  آن ها رد و بدل شده است. جدل سوم 

سفرهای کوتاه شان برای  هم نوشته اند. 
معرفی آثار جالل آل احمد

"زیارت« نخستین داستان جالل آل احمد است که آن را در بیست سالگی، 
زمانی که برای اولین بار به زیارت کربال مشرف شد، نوشت و بعدا در مجله ٔ سخن 
در سال ۱۳۲۲ منتشر کرد. در سال ۱۳۲۳، اولین کتاب خود یعنی »دید و 

بازدید« را که مجموعه ای از ۱۲ داستان است، منتشر کرد.
دومین مجموعه ی داستانی او به نام »از رنجی که می بریم« در سال ۱۳۲۶ به 
چاپ رسید. در این کتاب او از نگرانی ها و دغدغه هایش به عنوان یک نویسنده 
می گوید و از این دوره به نام دوره ٔ سکوت یاد می کند و می گوید: »در این دوره 
سکوت است که مقداری ترجمه می کنم به قصد فنارسه )فرانسه( یاد گرفتن. از 
ژید، کامو، سارتر و نیز از داستایوسکی.« تنها یک سال بعد بود که مجموعه ای 
دیگر از داستان های کوتاهش را با عنوان »سه تار« روانه ی بازار کرد که روایتی 

صریح از فقر و خرافات و اثرات آن بر جامعه است.
بعد از آن تا سال ۱۳۳۱ که چهارمین مجموعه خود یعنی »زن زیادی« که در 
آن وضعیت زنان روزگار خود را توصیف می کند را منتشرکند، بیشتر به ترجمه  
می پردازد و به ترجمه آثار نویسندگانی چون داستایوفسکی، آلبرکامو، آندره ژید 
و ژان پل سارتر مشغول می شود و پنجره ی تازه ای رو به عالقه مندان به مطالعه ٔ 

آثار دیگر نویسندگان جهان می گشاید.
پس از آن جالل آل احمد به دو موضوع بسیار مهم در آن زمان پرداخت وبرای 
هرکدام یک داستان بلند نوشت. پس از کودتای ۲۸ مرداد، که دوران سختی 
برای آزادی خواهان و مخالفین حکومت بود. جالل پس از یک دوره ٔ افسردگی 

درسال ۱۳۳۴ مجموعه ی »سرگذشت کندوها« را به چاپ رساند.
و در سال ۱۳۳۷ با نوشتن کتاب »مدیر مدرسه« به مسئله ی مهم آموزش و 
پرورش می پردازد. او که خود سال ها معلم بود، به خوبی توانسته است تا در این 

کتاب وضعیت تعلیم وتربیت در مدارس آن زمان را به تصویر بکشد.
در ادامه نیز سایر آثار جالل آل احمد فهرست شده اند.

سفرنامه ها
• اورازان )۱۳۳۳(

• تات نشین های بلوک زهرا )۱۳۳۷(
• جزیره خارک در یتیم خلیج فارس )۱۳۳۹(

• خسی در میقات )۱۳۴۵(
• سفر به والیت عزرائیل )۱۳۶۳(

• سفر روس )۱۳۶۹(
مقاالت

• گزارش ها )۱۳۲۵(
• حزب توده سر دو راه )۱۳۲۶(

• هفت مقاله )۱۳۳۳(
• سه مقاله دیگر )۱۳۴۱(

• غرب زدگی )۱۳۴۱(
• کارنامه سه ساله )۱۳۴۱(
• ارزیابی شتابزده )۱۳۴۲(

• گفتگوها )۱۳۴۶(
• یک چاه و دو چاله )۱۳۵۶(

• در خدمت و خیانت روشنفکران )۱۳۵۶(
ترجمه ها

• »عزاداریهای نامشروع« )۱۳۲۲(
• »محمد آخرالزمان« نوشته بل کازانوا )۱۳۲۶(

• »قمارباز« اثر داستایوفسکی  )۱۳۲۸(
• "بیگانه« اثر آلبرکامو به همراه علی اصغر خبره زاده )۱۳۲۸(

• »سوء تفاهم« اثر کامو )۱۳۲۹(
• »دست های آلوده« اثر سارتر )۱۳۳۱(

• »بازگشت از شوروی« اثر ژید )۱۳۳۳(
• »مائده های زمینی« اثر ژید به همراه پرویز داریوش )۱۳۴۳(

• »کرگدن« اثر یونسکو، )۱۳۴۵(
• »عبور از خطـ« اثر یونگر به همراه محمود هومن )۱۳۴۶۹

• »تشنگی و گشنگی« اثر یونسکو )۱۳۵۱(، که در حدود ۵۰ صفحه از این 
آخرین کتاب را آل احمد ترجمه کرده بود که مرگ باعث نشد آن را به پایان 

ببرد و پس از وی منوچهر هزارخانی بقیهٔ کتاب را ترجمه کرد.
مرگ جالل

جالل آل احمد در ۱۸ شهریور ۱۳۴۸ در چهل وپنج سالگی در اسالم گیالن 
درگذشت. سیمین دانشور در مورد لحظات آخر عمر جالل این گونه می گوید: » 
با دیدن اوضاع جالل، برای آوردن دکتر، خانه را ترک کردم و بعد از برگشتن 
همه چیز تمام شده بود. تبسمی آرام بر لبش بود. آرام و آسوده، انگار از راز 
همه چیز سر درآورده و با تبسم می گوید: »کاله سر همه تان گذاشتم و رفتم."

کتاب »غروب جالل«، نوشتهٔ سیمین دانشور است و شامل دو بخش است: 
»غروب  و  است  احمد  آل  اندیشه های  و  زندگی  دربارهٔ  که  جالل«  »شوهرم 
جالل« که دربارهٔ روزهای پایانی زندگی اوست که در سال ۱۳۶۰ منتشر شد. در 
این کتاب و در بخش دوم آن جزئیات بیشتری در مورد مرگ جالل آمده است.

کتاب هایی که در نقد وبررسی آثار جالل آل احمد منتشر شد
با گذشت سال ها آثار جالل آل احمد هم چنان مورد توجه و بررسی عالقه مندان 
و منتقدان است و کتاب های زیادی در این باره نوشته شده است که به برخی 

از آن ها اشاره می کنیم.
"غروب جالل«، نوشته سیمین دانشور.

"عامیانه های جالل آل احمد«، نوشته محمدرضا دربیگی.
"نقدی بر غربزدگی« نوشته داریوش آشوری از دیگر آثاری است که به نقد 
کتاب غرب زدگی جالل پرداخته است. داریوش آشوری در جایی با اشاره به 
کتاب غربزدگی جالل آل احمد این کتاب را سطحی خوانده و گفته است:»درباره 
آل احمد باید بگویم که جالل به مرور زمان ضد غرب شده بود. یک نوستالژی به 
سنت داشت و معتقد بود که چرا ما باید ظاهرمان و فکرمان از غرب سرچشمه 
بگیرد. یک نگاه اصالت جو پشت افکار آل احمد بود که در کتاب »غربزدگی« نیز 
به آن پرداخته است. مثال این پرسش که چرا من اُبژه ی دنیای غرب هستم و 
دنیای غرب اُبژه ی من نیست؟ و این برای جالل یک تحقیر محسوب می شد.«

»خشت و شیشه« نوشته ناصر فتحی راسخ است. در مقدمه این کتاب آمده 
است: نمونه های توصیف و نقد در آثار جالل آل احمد که به پشتوانه تسلط و 
احاطه وی بر ادبیات و عرصه های مختلف آن از مقاله و داستان و سفرنامه و 
… و با سبک خاص او به رشته تحریر در آمده است، می تواند الگوي مناسبی 
برای عالقه مندان و به خصوص دانشجویان باشد و آنان را با موارد زیبایی از 
ادبیات معمار آشنا سازد. بر این اساس نوشته ها و نظرات جالل آل احمد درباره 
معماری و شهرسازی از میان کتب و مقاالت وی انتخاب و استخراج و جمع آوری 
شد.موضوعات مرتبط با معماری با رویکرد توصیف و نقد، بر مبنای مفهوم و 

محتوای غالب در هر نوشته در یک سرفصل مشترک قرار گرفت.
"چکامه زخم« مجموعه ای از شعرهایی که برای جالل آل احد سروده شده 
است که در بین آن ها شعرهایی از مهدی اخوان ثالث، احمد شاملو، م.آزاد و 
حسین منزوی دیده می شود. این مجموعه توسط علی بهداروند در سال ۱۳۷۲ 

به چاپ رسید.
از علی شریعتی، محمد علی  "یادنامه جالل آل احمد« مجموعه مقاله هایی 
جمالزاده، عبدالکریم سروش، آیت اهلل طالقانی و دیگر موافقان و مخالفان جالل 
آل احمد است که درباره او نوشته شده اند. این کتاب را علی دهباشی در سال 

۱۳۷۸ منتشر کرد.

سی و نهمین ماهنامه ی فرهنگی اجتماعی »سرمشق« )ویژه نامه ی 
نوروز ۱۳۹۹( به مدیرمسئولی و سردبیری خانم بتول ایزدپناه راوری در 
آخرین روزهای اسفندماه منتشر شد. در این شماره پر و پیمان سرمشق، 
یادداشت های بتول ایزدپناه و وحید قرایی درباره زخم های سال گذشته 
و تاکید بر امید، مقاله ی سید احمد سام با مروری در شعر قله های ادب 
پارسی به هوشنگ ابتهاج )هـ..ا.سایه( اختصاص یافته که البته چاشنی 

نوه بازی های نویسنده حالوت خاصی به این مقاله بخشیده است.
مشغول  همچنان  نشریه،  این  ی  نویسنده  دیگر  مظهری  اصغر  علی 
زاده  بادمجان است. دکتر عباس تقی  و  تاریخ کودتای کشک  پردازش 
»گفتمان  عنوان  با  ارزشمند  ای  مقاله  در  ارتباطات  علوم  متخصص 
مردم  و  مسئوالن  بین  خالق  و  پویا  گفتگوی  غیبت  از  گفتمانی«  بی 
و بین روشنفکران در راستای توسعه ی همه جانبه نوشته و خاطرنشان 
ساخته است؛ عملکرد گلخانه ای یا جزیره ای مسئوالن و تشکل های 
به شکاف در جامعه شده  متمایل  فاصله ی  پیدایش  غیردولتی، سبب 
که می توان از آن به افت اعتماد و سرمایه اجتماعی تعبیر کرد. وی در 
فرسایش  گفتگوی همدالنه، سبب  در  کاستی  است:  یادآور شده  ادامه 
محافظه  افکار  انباشت  موجود،  وضع  حفظ  به  تمایل  انسانی،  نیروهای 
کارانه و ناپویا با انگیزه ی آرامش بی ارزش و ساختگی شده و به نظر 
می رسد بخش هایی از زیرساخت های فرهنگی و اجتماعی، سیاسی و 
اقتصادی غیرفعال شده اند. وی ضمن تاکید بر گفتمان به عنوان عامل 
می  که  است  برشمرده  را  پیشنهاداتی  اجتماعی،  رشد  و  بالندگی  مهم 
تواند کشور را روی ریل پیشرفت تاهدف مطلوب هدایت کند و لذا بر 
مدیران فرهیخته و دانشمند استان است که این جوان صاحب نظر را در 

مسیر خدمت به میهن عزیزمان یاری کنند.
محمدعلی علومی نویسنده شیرین سلک کرمان، در مطلبی با عنوان 

»بهار دلکش رسید و ...« ضمن نقل خاطرات شیرینی از دوران کودکی، 
از تجربه های دردناک خود در ارتباط با بیماری کوید ۱۹ نوشته است. 
اینجانب به عنوان یکی از هواداران وی آرزومندم، سالمتی و شادکامی 
اش روز افزون باد چماه کوهبنانی در مطلبی با عنوان »سرمشق در گذر 
از رنج ها« از سختی کار روزنامه نگاری نوشته و همکارانش را به نگارش 

تجربه ها و خاطرات مفید برای آیندگان تشویق کرده است.
در بخش ادبیات ماهنامه، گفتگو با حسن رجبی بهجت )شاعر( درباره 
فردوسی،  خیام،  حافظ،  های:  بهاریه  گرایی،  بومی  به  زبان  تمایل  ی 
عطار،  سعدی،  مولوی،  گنجوی،  نظامی  شروانی،  خاقانی  ناصرخسرو، 
به  که  بهار  الشعرای  ملک  و  کرمانی  خواجوی  بافقی،  وحشی  سنایی، 
از  پیام  آخرین  های:  قصه  است،  شده  تهیه  پناه  حسینی  حامد  همت 
نرگس  از  کرد  نجوا  را چه کسی  من  راز  امیری،  زهرا  میرزاپور،  سعید 
خلیفه ای، او سر ندارد از صهبا توکلی،  سیل به قلم بتول نصرت آبادی و 
نیز سروده هایی از محمد جهانشاهی، شهرام پارسا مطلق، فواد توحیدی، 
فاطمه هویدا، نرجس خالویی، سعید کوشش، عادل شیبانی، حمید نیک 
نفس، حسن رجبی بهجت، مرتضی کردی، حسین سبزه صادقی، اصغر 
کرمشاهی، محمدقلی نسب، محمدرضا واحدی و مسلم حاج عبدالهی که 

پایان بخش صفحات ویژه ی ادبیات است.
در بخش سینما کوروش تقی زاده با طرح پرسش »در سال ۹۸ چه 
فیلم هایی را دیده اید؟« ذهن بسیاری را درباره ی کیفیت فیلم ها نیز 
به چالش کشیده که ماحصل آن خواندنی است و چه بسا بتوان فهرستی 

از فیلم های خوب را از خالل پاسخ ها تهیه کرد.
در بخش موسیقی، گفتگو با سعادت ارجمند، خواننده را با کاستی ها 
و مشکالت این در کرمان آشنا می کند. یادداشت منصور علیمرادی بر 
کتاب »نگاهی به موسیقی نواحی کرمان« تالیف فواد توحیدی، زمینه ی 

آشنایی اجمالی خواننده را با سازها، سبک ها و تاریخ موسیقی کرمان 
فراهم می آورد در مقاله ای با عنوان »شباهت ها و تفاوت های تکنیک 
در سبک های آواز« به قلم مسعود نکویی، خواننده با انواع آواز، اندام 
آوازی و تمرینات پرورش صدا آناتومی و عضالت حنجره و ... آشنا می 
و  رنگ  چهارمضراب،  درآمد،  پیش  ای  مقاله  در  جعفری  شهاب  شود. 

تصنیف را مورد بررسی قرار داده است. 
این  هنرمندان  از  خاطرات جمعی  به  اختصاص  ماهنامه،  تئاتر  بخش 
رشته در کرمان دارد. در بخش هنرهای تجسمی، گفتگو با رضا ناصری 
پور )معمار( از »روند تخریب زیبایی های شهر را متوقف کنیم« سخن 
به میان آمده و مقاله ی حجت گلچین )عضو هیات علمی دانشگاه( و نیز 
سیما حبیبی درباره ی گرافیک شهری، دیدگاه های تازه ای به مخاطب 

می بخشد.
پای  تاسیس  سال  پنجاهمین  بهانه  به  نیکپور  مجید  تاریخ  بخش  در 
مفصل  ای  مقاله  آنگاه  و  نشسته  هرندی  ی  کتابخانه  مدیران  صحبت 
درباره ی حکام و استانداران دو قرن اخیر کرمان همراه با تصاویر آنها 

چاپ شده است.
بخش فرهنگ حاوی جشن نوروز در افغانستان به قلم کاووس سالجقه 
است در بخش جامعه ی ماهنامه، شرایط روحی این روزهای جامعه در 
گفتگو با ماندانا نظامی، کافی شاپ نشینی و ذائقه قهوه خوری کرمانی 
ها در گفتگو با آقای عسکری، جامعه شناسی کافی شاپ در گفتگو با 
صادق  و  اینستاگرام  فعال  شمس  محسن  با  گفتگو  حمیدپور،  فرنوش 

امیری فعال رسانه ای، مورد بحث قرار گرفته است.
ُجنگ این شماره سرمشق به گفتگو با ایرانمنش پور کرمانی )وازاده ی 
کل ماشاءاهلل، قصه هایی از محبی کرمانی، مهدی ایرانمنش پور کرمانی، 
حمید نیک نفس، یاسر سیستانی ،چماه کوهبنانی، یحیی فتح نجات، 
شهین مخترع و طنزهای منظوم مسلم حسن شاهی، سعید زینلی، سید 
علی میرافضلی، حمید نیک نفس، اکبر اکسیر، اکبر خدادادی و مجتبی 

احمدی اختصاص یافته است.
در صفحات پایانی مجله، کتاب های مسخ و بیگ نیت معرفی شده اند 

و فیلم انگل مورد بررسی قرار گرفته است.

آگهی مزایده گروه صنعتی بارز
بدین وسیله به اطالع می رساند، شرکت تولیدی معدنی مدوار در نظر دارد جداسازی گلوله 
های فوالدی ضایعات از ریجکت مصرفی خود واقع در کارخانه تغلیظ 500 تنی کیلومتر 40 
جاده رفسنجان به سرچشمه را از طریق مناقصه واگذار نماید. لذا از متقاضیان واجد شرایط 
دعوت به عمل می آید حداکثر تا تاریخ 99/02/22 جهت دریافت اسناد شرکت در مناقصه و 
اطالع از شرایط به آدرس شهر مس سرچشمه خیابان نسترن 2 پالک 13 دفتر مرکزی مراجعه 

و یا با شماره های 56-34312764- 034 با آقای احمدی تماس حاصل فرمایید.
شایان ذکر است هزینه آگهی به عهده برنده مناقصه است.

آگهی مناقصه عمومی 
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معرفی کتاب هایی برای ماه رمضان 

تذکره االولیا با مقدمه شفیعی کدکنی
پایان انتظار ۵۰ ساله

 این کتاب که نام محمدرضا شفیعی کدکنی را به 
عنوان مصحح و نویسنده مقدمه روی جلد دارد در 
قالب دو هزار صفحه از سوی نشر سخن متنتشر شده 
منتشر  سال ها  از  پس  خالصه  که  کتاب  این  است. 
و  زیست  و  عطار  که  دارد  اهمیت  آن جهت  از  شد 
زیستی  ایران،  فرهنگ  بزرگان  میان  در  معاشراتش 
ناشناخته است. بیراه نگفته ایم اگر تصریح کنیم که 
نیست.  دست  در  اطالعی  عطار  زندگی  جزییات  از 
بر  شفیعی کدکنی  مقدمه  اهمیت  موضوع  این 
»تذکره االولیا« را دو چندان می کند. در بخش هایی 
از مقدمه کتاب به قلم شفیعی کدکنی درباره زادگاه و 
زندگی عطار می خوانیم: »زادگاه عطار و مزار پدرش 
مرکز  کدکن  که  دارد  قرار  کدکن  در  ابراهیم  شیخ 

جلگه رخ است.

نیشابور  تا  کدکن  فاصله  در  عطار  نمی دانیم  ما 
مرکزی، که شهر اصلی بوده است، در چه وضعیتی 
ربْع  و  از جلگه رخ  است. کی  بوده  و سفر  اقامت  از 
میان  چگونه  یا  است  رفته  مرکزی  شهر  به  شامات 
این دو نقطه در رفت و آمد بوده است. وقتی عطار 
در »منطق الطیر« از »دو ما« سخن می گوید بی گمان 
از »نیشابور« سخن  وقتی  و  مقصودش کدکن است 
مرکزی  شهر  همان  منظورش  »شهر«  یا  می گوید 
مالحظات  از  همچنین  شفیعی  است.«  نیشابور 
تصحیح »تذکره االولیا« می گوید و اینکه در تصحیح 
این کتاب باید از »روش ملکولی« استفاده کرد: »این 
از  یکی  ذهن  و  اندیشه  حاصل  جمله اش  هر  کتاب 
بزرگان زهد و تصوف است و هر کدام از این جمله ها 
خود جهانی است ویژه خویش. باید در تصحیح این 
جمله ها از تمام اسناد و قراین بهره برد ضمن اینکه 
نسخه های کهن »تذکره االولیا« در این راه می توانند 

به ما بیشترین یاری را برسانند.« این کتاب سال ها 
تابستان  در  و سرانجام  برآورد  را  انتظار عالقه مندان 
۹۸ منتشر شد. بسیاری بر این عقیده اند که تصحیح 
شفیعی از تذکره االولیا، بهترین تصحیح موجود از این 
کتاب مهم تاریخ ادبیات فارسی است. کتابی در باب 
عرفان و تصوف که فارسی روان و خوشخوان آن از 
پس قرن ها هنوز برای عالقه مندان جذابیت دارد. این 
کتاب را می توان یکی از بازمانده های نثر روان فارسی 

قبل از حمله مغول دانست.
قصص قرآن مجید

کتابی بر مبنای نسخ خطی موجود
انتشارات  و  نوشته  مهدوی  یحیی  را  کتاب  این   
مجید«  قرآن  »قصص  است.  کرده  منتشر  خوارزمی 
برگرفته از تفسیر کهن قرآن کریم به فارسی نوشته 
ابوبکر عتیق بن محمد هروی نیشابوری، معروف به 
سورآبادی یا سوریانی است. نام تفسیر سورآبادی در 

برخی نسخه های خطی موجود »تفسیر التفاسیر« 
موجود،  خطی  نسخ  مبنای  بر  اثر  این  است.  آمده 
تفسیری بزرگ است که ظاهرا به هفت ُسبع تقسیم 
اکرم  رسول  نعت  و  با حمد خدا  تفسیر  است.  شده 
می آید  تفسیر  درباره  مقدمه  ای  می شود سپس  آغاز 
روایت  به  مفسر  اینکه  و  آن  بودن  فارسی  سبب  و 
داده  شرح  است،  کرده  اعتماد  راویان  از  کدامیک 
سپس از سوره حمد تا انتهای سوره ناس ترجمه و 
تفسیر می شود. او همچنین قصص مربوط به آیات را 
گاهی به مناسبت یک آیه یا شأن نزول آن و گاهی در 
ضمن ترجمه و تفسیر آیات، آورده و پس از ترجمه 
برخی آیات، سوال و جوابی آورده است که ناظر به 
عنوان  با  اثر  این  است. قصه های  آیه  آن  از  مشکلی 
عتیق  ابوبکر  تفسیر  از  برگرفته  مجید  قرآن  قصص 
یحیی  کوشش  به  سورآبادی  به  مشهور  نیشابوری 
مهدوی برای نخستین بار در ۱۳۴۷ چاپ شده است.

آگهی تغییرات شرکت گسترش بازرگانی کرمان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۸6۸ 
و شناسه ملی ۱06۳0۱00۳6۸ به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 
۱۳۹۸/0۴/20 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : ۱. قرائت گزارش هیئت مدیره وبازرس قانونی وبه 
تصویب رسیدنصورتهای مالی سال ۹۷ به تصویب مجمع رسید. 2. موسسه حسابرسی ایساتیس محاسب 
کویر )حسابداران رسمی ( با شناسه ملی ۱0۸6۱۸۸6۴۱۸ و شماره ثبت ۷۷0 به عنوان حسابرس و بازرس 
اصلی و موسسه حسابرسی کارآمد حساب ایرانیان )حسابداران رسمی( با شناسه ملی ۱0۱0۳۹0۷200 و 
شماره ثبت 2۳۷۹۴ به عنوان بازرس علی البدل برای سال ۱۳۹۸ انتخاب گردیدند. ۳. روزنامه کرمان امروز 
جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب گردید. اداره کل ثبت اسناد و امالک استان کرمان اداره ثبت شرکت 

ها و موسسات غیرتجاری کرمان )۸2۸۴06(

آگهی تغییرات شرکت سه کنج شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۱6۳ و شناسه ملی 
۱06۳00۸2۱50 به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۳۹۸/۱۱/۱۴ الف تعیین سمت 
اعضاء هیئت مدیره : - آقای فرامرز طوفان با شماره ملی 2۹۹05۸۹2۸۷ به سمت رئیس 
هیئت مدیره - آقای محمدرضا پهلوان با شماره ملی 2۹۹2۴۸۷۴۱۴ به سمت نایب رئیس 
هیئت مدیره - آقای محمدحسین ایرانمنش با شماره ملی 2۹۹2۳۸2۹۸۱ به سمت مدیر عامل وعضو 
هیئت مدیره انتخاب شدند. ب - کلیه اسناد واوراق بهادار وتعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته ، بروات 
،قراردادها وعقوداسالمی با امضای مدیرعامل و یا رئیس هیئت مدیره و یا نایب 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 )۸2۸۳۹2(

آگهی تغییرات شرکت ساختمانی کرمانیان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۷۷0۸ و 
شناسه ملی ۱06۳0۱۳6۷۸5 به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده 
مورخ ۱۳۹۸/۱۱/2۱ الف- آقای عبدالرضا اسدی زیدآبادی به شماره ملی ۳62۱۱5562۷ 
به سمت مدیر تصفیه انتخاب گردیدند . ب- آدرس مدیر تصفیه کرمان : خیابان 2۴ آذر، کوچه جنوبی2 ، 
کوچه جهاد ۳۸، پالک ۱2۳ و کدپستی ۷6۱۹۷۴۸5۷۱ میباشد اداره کل ثبت اسناد و امالک استان کرمان 

اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری کرمان )۸2۸۳۸2(

شناسه  و   ۱۱6۳ ثبت  شماره  به  خاص  سهامی  شرکت  کنج  سه  شرکت  تغییرات  آگهی 
ملی ۱06۳00۸2۱50 به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 
۱۳۹۸/۱۱/۱۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : الف- اعضای هیئت مدیره به شرح زیر برای دو 
سال انتخاب گردیدند: آقای محمد حسین ایرانمنش باشماره ملی2۹۹2۳۸2۹۸۱ -آقای فرامرز طوفان با 
شماره ملی2۹۹05۸۹2۸۷ -آقای محمدرضا پهلوان با شماره ملی2۹۹2۴۸۷۴۱۴ ب - خانم زهرا ایرانمنش 
با شماره ملی 2۹۹250۱۳۴۴ به سمت بازرس اصلی و خانم فرح تجربه کار با شماره ملی 0052260۷55 
به سمت بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب شدند. ج- ترازنامه وحساب سود وزیان شرکت 
منتهی به سال ۱۳۹۷ به تصویب رسید. اداره کل ثبت اسناد و امالک استان کرمان اداره ثبت شرکت ها و 

موسسات غیرتجاری کرمان )۸2۸۳۷۹(

آگهی تغییرات شرکت پاکان پخش پیشرو کویر شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۴5۴5 
و شناسه ملی ۱۴006۱۹۱5۷2 به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۳۹۸/۱۱/2۸ 
تصمیمات ذیل اتخاذ شد : ۱ - تفویض اختیارات هیات مدیره به مدیرعامل : هیات مدیره 
اختیارات بند ۱۳ ماده ۴0 اساسنامه شرکت به شرح: 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، سازی  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 ناشیه از قانون  داوری 
، تعیین وکیل برای دادرسی و غیره با 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 
به مدیرعامل آقای امیرحسین رستمی تفویض و این حدود اختیار در جلسه مصوب و به ایشان داده شد. 
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان کرمان اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری کرمان )۸2۸۳۷۳(

تاسیس شرکت سهامی خاص خدمات پبشخوان دولت الکترونیک افق ارتباطات راد درتاریخ 
۱۳۹۹/02/0۱ به شماره ثبت ۱66۷2 به شناسه ملی ۱۴00۹0۸6۹6۷ ثبت و امضا ذیل 
دفاترتکمیل گردیده که خالصه آن به شرح زیر جهت اطالع عموم آگهی میگردد. موضوع 
فعالیت :ایجاد و بهره برداری از دفتر پیشخوان دولت ارائه خدمات الکترونیکی, ارائه کلیه خدمات اطالع 
رسانی و فناوری اطالعات و ارتباطات, کلیه فعالیت ها و خدمات کامپیوتری و خدمات اینترنتی, کلیه 
فعالیت ها خدماتی, انجام کلیه امور خدمات اداری مرتبط با خودرو شامل اخذ و پرداخت عوارض شهرداری, 
مفصاحساب دارایی و اظهارنامه مالیاتی مربوط به خودرو. تفاهم نامه با دفاتر پیشخوان دولت, موضوعات 
مربوط به تجارت الکترونیک, کلیه خدمات مخابراتی, ارائه خدمات راجع به آب رسانی و گاز رسانی و یا 
برق رسانی و کلیه خدمات مربوط به آن. خرید و فروش دفترچه راهنمای وظیفه عمومی, خدمات اینترنتی 
وظیفه عمومی, طرح اطالعات اقتصادی خانوارها, کلیه خدمات مربوط به ارسال بسته های پستی, کلیه 
خدمات مربوط به گذرنامه, خرید و فروش, صادرات و واردات, اخذ کارت بازرگانی, اخذ و اعطای نمایندگی, 
عقد قرارداد با نهادهای دولتی در قالب مناقصه, مزایده و استعالم وفق ماده ۱۷ و تبصره ۱ قانون مدیریت 
خدمات کشوری درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهای الزم از مراجع ذیربط مدت فعالیت : از تاریخ ثبت به 
مدت نامحدود مرکز اصلی : استان کرمان ، شهرستان کرمان ، بخش مرکزی ، شهر کرمان، محله میدان 
کوثر ، بلوار آزادگان ، میدان کوثر ، پالک 0 ، ساختمان نی لی سا ، طبقه همکف کدپستی ۷6۱۸6۸۹۹۳۳ 
به ۱00 سهم ۱0000  منقسم  نقدی  ریال  مبلغ ۱000000  از  است  عبارت  سرمایه شخصیت حقوقی 
ریالی تعداد ۱00 سهم آن با نام عادی مبلغ ۱000000 ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره 
0۱/۴5۳2۸ مورخ ۱۳۹۹/0۱/۱0 نزد بانک ملت شعبه شهید سپهد قاسم سلیمانی کرمان با کد ۴5۳2۸ 
پرداخت گردیده است اعضا هیئت مدیره خانم ساره هنرمندراد به شماره ملی 22۹6۳۳۴2۱0 و به سمت 
نایب رئیس هیئت مدیره به مدت 2 سال آقای علیرضا هنرمندراد به شماره ملی 2۹۹22005۸۱ و به سمت 
مدیرعامل به مدت 2 سال و به سمت عضو هیئت مدیره به مدت 2 سال آقای محمدرضا سلیمانزاده گودری 
به شماره ملی ۳050۱۳۴62۳ و به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت 2 سال دارندگان حق امضا : کلیه 
اوراق و اسناد بهادار و تعهد آور شرکت از قبیل چک ، سفته ، بروات ، قراردادها عقود اسالمی و همچنین 
کلیه نامه های عادی و اداری باامضاء مدیرعامل ) علیرضا هنرمندراد ( یا نائب رئیس هیئت مدیره ) ساره 
هنرمندراد ( همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. اختیارات مدیر عامل : طبق اساسنامه بازرسان خانم 
مهرناز هدایت به شماره ملی 2۹۸02۸۳0۴5 به سمت بازرس اصلی به مدت یک سال مالی خانم رزا حسنی 
کبوترخانی به شماره ملی 2۹۸02۸5۳۹0 به سمت بازرس علی البدل به مدت یک سال مالی روزنامه کثیر 
االنتشار کرمان امروز جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله 
اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد. اداره کل ثبت اسناد و امالک استان کرمان اداره ثبت شرکت ها و 

موسسات غیرتجاری کرمان )۸2۸۳6۴(

آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری پارس تدبیر پاریز شرکت سهامی خاص به شماره 
ثبت ۱0652 و شناسه ملی ۱06۳0۱65۴۹0 به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی 
سالیانه مورخ ۱۳۹۸/0۴/25 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : الف - صورتهای مالی سال ۹۷به 
تصویب مجمع رسید . ب- موسسه حسابرسی ایساتس محاسب کویر)حسابداران رسمی(با شناسه ملی 
۱0۸6۱۸۸6۴۱۸و شماره ثبت ۷۷0به عنوان حسابرس و بازرس اصلی و موسسه حسابرسی کارآمد حساب 
ایرانیان)حسابداران رسمی( با شناسه ملی ۱0۱0۳۹0۷200و شماره ثبت 2۳۷۹۴به عنوان بازرس علی 

البدل برای سال ۱۳۹۸انتخاب گردیدند. ج - روزنامه کرمان امروز به عنوان روزنامه کثیراالنتشار جهت 
نشر آگهی های شرکت انتخاب گردید. اداره کل ثبت اسناد و امالک استان کرمان اداره ثبت شرکت ها و 

موسسات غیرتجاری کرمان )۸2۸۳5۸(

و  ثبت 6۹۱۱  به شماره  کویر شرکت سهامی خاص  استیل  بارز  تغییرات شرکت  آگهی 
شناسه ملی ۱06۳0۱۳۱0۱۸ به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 
۱۳۹۸/0۴/۱۷ الف- اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل برای مدت دوسال انتخاب گردیدند: 
آقای محسن جالل پور دارای کد ملی 2۹۹۱۳۹656۳ آقای امین جالل پور دارای کد ملی 2۹۹۳۹۳۱5۷۱ 
با کد ملی 2۹۹25۱252۳ به  خانم زهره مرادی دارای کد ملی 2۹۹20۴۱۳۹۴ ب-آقای عباس طاهر 
عنوان بازرس اصلی و آقای امین حسینی زاده با کد ملی 2۹۹۱5۴۸۴۳۳ به عنوان بازرس علی البدل برای 
مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند. ج- صورتهای مالی سال های ۹5 و ۹6 و ۹۷ مورد تصویب قرار گرفت 
. د- روزنامه کرمان امروز جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب گردید. اداره کل ثبت اسناد و امالک استان 

کرمان اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری کرمان )۸2۸۳52(

ثبت  شماره  به   ۱۳۹۹/02/0۷ درتاریخ  بوتیا  آژند  کیمیا  خاص  سهامی  شرکت  تاسیس 
۱66۷۹ به شناسه ملی ۱۴00۹0۹۷۸۸۴ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خالصه 
آن به شرح زیر جهت اطالع عموم آگهی میگردد. موضوع فعالیت :موضوع فعالیت شرکت 
اعم از تولید صادرات و واردات مواد شیمیایی ، کودهای کشاورزی ، شیمیایی زیستی ، ارگانیک و نهاده های 
کشاورزی شامل کود ، سم ، بذر ، اصالحگرها تولید ، واردات و صادرات مواد بهداشتی ، آرایشی ، شیمیایی 
و ارگانیک ، فرآوری مواد معدنی و انجام عملیات معدنی ، اکتشاف ، استخراج و فرآوری مواد معدنی فلزی و 
غیر فلزی ، اخذ و اعطاء نمایندگی از شرکت های داخلی و خارجی ، تولید و فرآوری مواد غذایی ، خشکبار 
و مواد شیمیایی مربوط به صنایع غذایی ، انجام زنجیره کشاورزی و احداث مجموعه های کشت و تولید و 
فرآوری محصوالت کشاورزی 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، 
امام جمعه ، پالک 0 ، طبقه دوم کدپستی  بلوار جمهوری اسالمی ، کوچه والفجر ۱۹ ، خیابان  محله 
۷6۱۹6۳۱۷۷۳ سرمایه شخصیت حقوقی عبارت است از مبلغ ۱000000000 ریال نقدی منقسم به ۱00 
سهم ۱0000000 ریالی تعداد ۱00 سهم آن با نام عادی مبلغ ۳50000000 ریال توسط موسسین طی 
گواهی بانکی شماره 206/۱۱۴۳ مورخ ۱۳۹۹/02/0۱ نزد بانک بانک رفاه کارگران شعبه شهید صدوقی 
کرمان با کد ۱۱۴۳ پرداخت گردیده است والباقی در تعهد صاحبان سهام می باشد اعضا هیئت مدیره 
آقای محمد میرمحمدی به شماره ملی 2۹۹۱۸۱۴۱۴۴ و به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت 2 
سال آقای روح اله موردینی نژاد به شماره ملی ۳0۷۱۱26662 و به سمت مدیرعامل به مدت 2 سال و 
به سمت عضو هیئت مدیره به مدت 2 سال آقای محمدقاسم رجائی نژاد به شماره ملی ۳۱۳۱5۴0۱25 
و به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت 2 سال دارندگان حق امضا : کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهد آور 
شرکت از قبیل چک ، سفته ، بروات ، قراردادها عقود اسالمی و همچنین کلیه نامه های عادی و اداری 
باامضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می باشد اختیارات مدیر عامل : طبق اساسنامه بازرسان آقای 
سجاد رجائی نژاد به شماره ملی ۳۱۳0۹۹۱۴۷6 به سمت بازرس علی البدل به مدت یک سال مالی آقای 
مصطفی خالوئی به شماره ملی ۳۱۳۱0655۷5 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 )۸2۸۳۳0(

تاسیس شرکت سهامی خاص نامی بازرگان آالشت درتاریخ ۱۳۹۸/0۸/۱۸ به شماره ثبت 
۱6۳۸۳ به شناسه ملی ۱۴00۸۷۴6۷6۳ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خالصه 
آن به شرح زیر جهت اطالع عموم آگهی میگردد. موضوع فعالیت :خرید ، فروش ، توزیع ، 
واردات و صادرات کلیه کاالهای مجاز بازرگانی اعم از کاالهای الکتریکی ، الکترونیکی ، تاسیسات گرمایشی 
و سرمایشی ، روان کارها و ابزار و نصب و راه اندازی و نگهداری آنها ، تجهیزات پزشکی ، محصوالت بهداشتی 
، آرایشی ، مواد غذایی ، محصوالت کشاورزی و پتروشیمی و لوازم خودرویی و همچنین ترخیص کاال از 
گمرکات داخلی و بین المللی ، شرکت در مناقصه ها و مزایده ها و عقد قرارداد با اشخاص حقیقی و حقوقی 
داخلی و خارجی ، گشایش اعتبارات و ال سی ، اخذ وام و تسهیالت ریالی و ارزی از کلیه بانکها و موسسات 
مالی و اعتباری داخلی و خارجی ، شرکت در نمایشگاههای تخصصی و غیر تخصصی داخلی و خارجی 
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 بلوار هوانیروز ، بلوار 
هوانیروز ، کوچه هوانیروز ۳0 ، پالک 0 ، طبقه همکف کدپستی ۷6۱۸۹6۸56۳ سرمایه شخصیت حقوقی 
عبارت است از مبلغ ۱000000 ریال نقدی منقسم به ۱00 سهم ۱0000 ریالی تعداد ۱00 سهم آن با نام 
عادی مبلغ ۱000000 ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره ۴۳ مورخ ۱۳۹۸/0۸/0۴ نزد بانک 
بانک ملی ایران شعبه فرودگاه کرمان با کد ۸0۱5 پرداخت گردیده است اعضا هیئت مدیره خانم عاطفه 
بحرینی احمدآباد به شماره ملی ۳0520۳25۸5و به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت 2 سال آقای 
علی نامجوباغینی به شماره ملی ۳۱۷005۷۷66و به سمت عضو هیئت مدیره به مدت 2 سال آقای محمد 
نامجو باغینی به شماره ملی ۳۱۷۹۷۸5۸۳۷و به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت 2 سال و به سمت 
مدیرعامل به مدت 2 سال دارندگان حق امضا : کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهد آور شرکت از قبیل چک 
، سفته ، بروات ، قراردادها عقود اسالمی و همچنین کلیه نامه های عادی و اداری باامضاء مدیرعامل همراه 
با مهر شرکت معتبر می باشد. اختیارات مدیر عامل : طبق اساسنامه بازرسان آقای محمدرضا مستعلی زاده 
سلوردی به شماره ملی ۳۱۷۹۷۴۷۷۸۱ به سمت بازرس اصلی به مدت یک سال مالی آقای اسماعیل نظام 
آبادی به شماره ملی ۳۱۷۹۸۱۱0۹۹ به سمت بازرس علی البدل به مدت یک سال مالی روزنامه کثیر 
االنتشار کرمان امروز جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله 
اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد. اداره کل ثبت اسناد و امالک استان کرمان اداره ثبت شرکت ها و 

موسسات غیرتجاری کرمان )۸2۸۳2۸(

آگهی تغییرات شرکت حمل و نقل کارمانیای ترابر کویر شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 
5۴2۳ و شناسه ملی ۱0۸6056۱۹20 به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق 
العاده مورخ ۱۳۹۸/۱۱/20 الف - اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل برای مدت دو سال انتخاب 
گردیدند: شرکت ساعیان پویا به شناسه ملی ۱06۳0۱۱5255 آقای محمدرضا مهدی زاده گوهری به 
کدملی 2۹۹2۴26۹2۱ آقای احمد زندوکیلی با کدملی 60۷۹۷۸5۹00 شرکت حمل و نقل مکران بار به 
شناسه ملی ۱06۳0۱0۴2۴5 آقای حامد زرین ترنج به کدملی ۳۱۷۹5۳0۱62 ب- آقای مهدی ماهروزی 
به کدملی 2۹۹۱2۳۴60۱ بسمت بازرس اصلی و آقای عباس نخعی به کدملی ۳0۹۱۳۴۹2۱۷ 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 )۸2۴۷۳5(

آگهی تغییرات شرکت حمل و نقل کارمانیای ترابر کویر شرکت سهامی خاص به شماره 
مورخ  مدیره  هیئت  صورتجلسه  استناد  به  ملی ۱0۸6056۱۹20  شناسه  و  ثبت 5۴2۳ 
۱۳۹۸/۱۱/20 منضم به نامه شماره ۴۷۴۱۷/۴5 مورخ ۹۸/۱2/۷ اداره کل راهداری و حمل 
و نقل جاده ای استان کرمان الف-تعیین سمت مدیران : آقای محمدرضا مهدی زاده گوهری به کد ملی 
2۹۹2۴26۹2۱ به سمت رئیس هیات مدیره خانم فاطمه میراحمدی چناروئیه به کدملی2۹۹۳0۸6502 
بنمایندگی شرکت ساعیان پویا به شناسه ملی ۱06۳0۱۱5255 به سمت نائب رئیس هیات مدیره آقای 
حامد زرین ترنج به کدملی ۳۱۷۹5۳0۱62 به سمت عضو هیات مدیره آقای نصرت اله رجبی زاده دارزینی 
به کدملی ۳۱۱۱۳۷55۳6 بنمایندگی شرکت حمل و نقل مکران بار به شناسه ملی ۱06۳0۱0۴2۴5 به 
سمت عضو هیات مدیره آقای احمد زندوکیلی با کدملی 60۷۹۷۸5۹00 به سمت مدیرعامل و عضو هیئت 
مدیره ب-:کلیه اسناد واوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادهاو عقود اسالمی با 

امضای ثابت مدیرعامل و رئیس هیات مدیره یا نایب رئیس هیات مدیره و مهر شرکت معتبر و سایر مکاتبات 
و اوراق عادی با امضای منفرد مدیرعامل آقای احمد زندوکیلی و مهر شرکت معتبر می باشد. اداره کل ثبت 

اسناد و امالک استان کرمان اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری کرمان )۸2۴۷۳۳(

تاسیس شرکت سهامی خاص صنایع زیر ساخت آب و لوله ساینار درتاریخ ۱۳۹۸/۱2/0۴ به 
شماره ثبت ۱660۴ به شناسه ملی ۱۴00۹0۱0۴۴۴ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده 
که خالصه آن به شرح زیر جهت اطالع عموم آگهی میگردد. موضوع فعالیت :کلیه خدمات 
تولید . بسته بندی . توزیع و پخش امور مربوط به رشته آب و لوله های پلی اتیلن . صادرات و واردات و امور 
بازرگانی اقالم مجاز 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 سر 
آسیاب ، کوچه صیاد شیرازی ۳5 ، خیابان صیاد شیرازی ، پالک 0 ، طبقه همکف کدپستی ۷6۱6۱6۸۱۳۹ 
به ۱00 سهم ۱0000  منقسم  نقدی  ریال  مبلغ ۱000000  از  است  عبارت  سرمایه شخصیت حقوقی 
ریالی تعداد ۱00 سهم آن با نام عادی مبلغ ۱000000 ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره 
۱65۷/20۴6/۸2 مورخ ۱۳۹۸/۱۱/26 نزد بانک کشاورزی شعبه مهر گستر کرمان با کد 20۴6 پرداخت 
گردیده است اعضا هیئت مدیره آقای مرتضی شیخ سامانی به شماره ملی ۱2۹۱۹۴6۳06و به سمت نایب 
رئیس هیئت مدیره به مدت 2 سال خانم سعیده نورمحمدی به شماره ملی ۳۱20۱۱۳۷۳5و به سمت عضو 
هیئت مدیره به مدت 2 سال آقای پویا صفا به شماره ملی ۳۱۳۱5۱۱55۹و به سمت مدیرعامل به مدت 2 
سال و به سمت عضو هیئت مدیره به مدت 2 سال آقای هاشم سلیمانی به شماره ملی 6۴۴۹۹222۷۳و به 
سمت رئیس هیئت مدیره به مدت 2 سال دارندگان حق امضا : کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهد آور شرکت 
از قبیل چک ، سفته ، بروات ، قراردادها عقود اسالمی و همچنین کلیه نامه های عادی و اداری باامضاء 
آقای پویا صفا به سمت مدیر عامل و عضو هیئت مدیره یا خانم سعیده نورمحمدی به سمت عضو هیئت 
مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. اختیارات مدیر عامل : طبق اساسنامه بازرسان آقای مصطفی 
شیخ سامانی به شماره ملی ۱2۹۳0۳0۱۷۱ به سمت بازرس اصلی به مدت یک سال مالی آقای سعید 
شمس الدینی به شماره ملی 5۸۳۹۹۳۸۷26 به سمت بازرس علی البدل به مدت یک سال مالی روزنامه 
کثیر االنتشار کرمان امروز جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله 
اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد. اداره کل ثبت اسناد و امالک استان کرمان اداره ثبت شرکت ها و 

موسسات غیرتجاری کرمان )۸2۴۷۳۱(

تاسیس موسسه غیر تجاری کارگزاری بیمه ای امید آسمینون منوجان درتاریخ ۱۳۹۹/02/02 
به شماره ثبت ۱6۸ به شناسه ملی ۱۴00۹0۹060۷ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده 
که خالصه آن به شرح زیر جهت اطالع عموم آگهی میگردد. موضوع : گسترش انواع بیمه 
ها از قبیل بیمه اجتماعی کشاورزان روستائیان و عشایر محصوالت کشاورزی بازرگانی و غیره . حوزه فعالیت 
کارگزاری مذکور صرفا دهستان بجگان - نودژ از بخش آسمینون شهرستان منوجان تعیین میگردد. منضم 
به نامه شماره 5۴۴۸۷/۹۸ - ۱۳۹۸/۱۱/0۸ صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان ،روستائیان و عشایر استان 
، بخش  ، شهرستان منوجان  استان کرمان   : نامحدود مرکز اصلی  به مدت  تاریخ ثبت  از   : کرمان مدت 
آسمینون ، دهستان بجگان ، روستا بجگان، کوچه شهید قائمیان ، خیابان اصلی بجگان ، پالک 0 ، طبقه 
همکف کدپستی ۷۸۹6۳2۷۴20 سرمایه شخصیت حقوقی : ۱,000,000 ریال می باشد. اسامی و میزان 
سهم الشرکه شرکا : آقای جعفر محمودی کندر به شماره ملی ۳۱6005۳۸5۷ دارنده ۸00,000 ریال سهم 
الشرکه آقای محسن محمودی کندر به شماره ملی 60۸0000۸۱۴ دارنده 200,000 ریال سهم الشرکه 
اولین مدیران : آقای جعفر محمودی کندر به شماره ملی ۳۱6005۳۸5۷ و به سمت رئیس هیئت مدیره به 
مدت نامحدود آقای محسن محمودی کندر به شماره ملی 60۸0000۸۱۴ و به سمت نایب رئیس هیئت 
مدیره و به سمت مدیرعامل به مدت نامحدود دارندگان حق امضا : کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور با 
امضای مدیرعامل یا رئیس هیئت مدیره همراه با مهر مؤسسه واوراق عادی و اداری با امضای مدیرعامل یا 
رئیس هیئت مدیره همراه بامهر موسسه معتبر می باشد. اختیارات مدیر عامل : طبق اساسنامه اداره کل ثبت 

اسناد و امالک استان کرمان مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری کهنوج )۸2۴۷۳0(

تاسیس موسسه غیر تجاری مهرزاد دیار رویش کریمان درتاریخ ۱۳۹۸/0۹/۱۷ به شماره 
ثبت 2۱۴۸ به شناسه ملی ۱۴00۸۸2۱6۱6 ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که 
خالصه آن به شرح زیر جهت اطالع عموم آگهی میگردد. موضوع : موضوع فعالیت موسسه 
آموزشی  فعالیت های حوزه های  از  است که بخشی  بهزیستی  به جامعه هدف سازمان  خدمت رسانی 
و پژوهشی و روان شناختی را شامل میشود. اهداف موسسه عبارتند از: ارائه خدمات آموزشی و اجرای 
اجتماعی،توان بخشی،روان شناسی سازمانی،روان شناختی در  آموزشی در حوزه پیشگیری  کارگاههای 
جهت ارتقاء سالمت روان جامعه ارائه خدمات پژوهشی در حوزه پیشگیری اجتماعی،توان بخشی، روان 
ارائه خدمات مشاوره ای در حوزه  ارتقاء سالمت روان جامعه  شناسی سازمانی،روان شناختی در جهت 
پیشگیری اجتماعی،توان بخشی،روان شناسی سازمانی،روان شناختی در جهت ارتقاء سالمت روان جامعه 
منم به شماره مجوز ۷۱۴۱/۱/۱/۱/2۴ تاریخ مجوز ۱۳۹۸/05/۱۹ اداره کل بهزیستی استان کرمان ) ثبت 
موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد( مدت : از تاریخ ثبت به مدت نامحدود 
مرکز اصلی : استان کرمان ، شهرستان کرمان ، بخش مرکزی ، شهر کرمان، محله امام جمعه ، خیابان امام 
جمعه ، کوچه ۷ ، پالک 0 ، طبقه دوم کدپستی ۷6۱۹6۴۳۷65 سرمایه شخصیت حقوقی : ۱0,000,000 
ریال می باشد. اسامی و میزان سهم الشرکه شرکا : آقای محمد نبی پور به شماره ملی 2۹۹۱۷2۹۸6۴ 
دارنده ۱00,000 ریال سهم الشرکه خانم اسماء نبی پور به شماره ملی 2۹۹22۷۸۹۱2 دارنده ۱00,000 
ریال سهم الشرکه آقای سیدمهدی حسینی فرد به شماره ملی ۳05۱2۳26۱0 دارنده ۱00,000 ریال 
سهم الشرکه خانم یاسمین مهرزاد به شماره ملی ۳62۱۱2۹۸۸۱ دارنده ۹,600,000 ریال سهم الشرکه 
آقای کاظم نعمت اله زاده ماهانی به شماره ملی 60۷۹۷0۱۳۱6 دارنده ۱00,000 ریال سهم الشرکه اولین 
مدیران : آقای محمد نبی پور به شماره ملی 2۹۹۱۷2۹۸6۴ و به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت ۳ سال 
آقای سیدمهدی حسینی فرد به شماره ملی ۳05۱2۳26۱0 و به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت 
۳ سال آقای حسین فرساد به شماره ملی ۳۱۱0۱۳6۷۱6 و به سمت عضو هیئت مدیره - عضو علی البدل 
به مدت ۳ سال خانم بتول قادری به شماره ملی ۳۱۳0۸6۳۹0۷ و به سمت عضو هیئت مدیره - عضو 
علی البدل به مدت ۳ سال خانم یاسمین مهرزاد به شماره ملی ۳62۱۱2۹۸۸۱ و به سمت مدیرعامل و به 
سمت عضو هیئت مدیره به مدت 2 سال آقای کاظم نعمت اله زاده ماهانی به شماره ملی 60۷۹۷0۱۳۱6 و 
به سمت عضو هیئت مدیره به مدت ۳ سال خانم اسما نبی پور با کد ملی 2۹۹22۷۸۹۱2 به سمت خزانه 
داربه مدت ۳ سال دارندگان حق امضا : تمامی اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور با امضای مدیرعامل و خزانه 
دار با مهر مؤسسه معتبر خواهد بود و مکاتبات عادی و اداری موسسه با امضای مدیر عامل با مهر موسسه 
با کدملی 2۹۹۱6۸0۱2۱  : طبق اساسنامه خانم الدن مرادنژاد  بود. اختیارات مدیر عامل  معتبرخواهد 
بعنوان بازرس اصلی و خانم مرضیه هاشمی با کدملی ۳05۱۱66۸20 بعنوان بازرس علی البدل برای مدت 
۱ سال مالی انتخاب شدند . اداره کل ثبت اسناد و امالک استان کرمان اداره ثبت شرکت ها و موسسات 

غیرتجاری کرمان )۸2۴۷2۷(

آگهی تغییرات شرکت سازه حساب ارگ شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱5۴60 
العاده مورخ  فوق  استناد صورتجلسه مجمع عمومی  به  و شناسه ملی ۱۴00۷5۷۳6۸۸ 
شرکت  فعالیت  موضوع  به  مواردی  الحاق  با   : شد  اتخاذ  ذیل  تصمیمات   ۱۳۹۸/0۴/05
ماده 2 اساسنامه به شرح ذیل اصالح گردید: بازرسی فنی در زمینه نفت،گاز،پتروشیمی،آب و فاضالب 
برق ،صنایع،صنایع غذایی،بهداشتی،کاالهای صادراتی و وارداتی،حمل و نقل،خودرو،انواع پوشش،خطوط 
لوله،تجهیزات صنعتی،مواد کلیه فعالیت های مشاوره و اجرا تولید و عقد قرارداد در امور فوق امور مربوط 
 ،RT،UT،VT،PT،MTبه آموزش جوشکاری و انجام قسمت های مخرب و غیرمخرب و بازرسی جوش
و آموزش HSE )ایمنی ،بهداشت و محیط زیست( جهت نیرو های مشاور،نمایندگان پیمانکار،ناظرین و 
کارخانه ها و صدور گواهینامه. ایجاد آزمایشگاه و امور مربوط به کالیبراسیون در ابعاد حجم فشار،دما،جرم 
انواع فشارسنج و کلیه تجهیزات اندازه گیری . کلیه کارهای خدماتی-پشتیبانی-تامین نیروی  و تعمیر 
انسانی-جذب نیروی انسانی-تعمیر و نگهداری و خدمات امور آشپزخانه و رستوران-رفتگری و جمع آوری 
زباله و رفت و روب معابر شهری-خدمات عمومی و تنظیف- خدمات بهداشتی و درمانی –نامه رسانی-
پیشخدمتی-تلفنچی-باغبانی-احداث و نگهداری فضای سبز-خدمات اداری و ماشین نویسی-امور دفتری 

و بایگانی و منشی گری-چاپ و تکثیر و اسکن-تامین خودرو و تامین خودروی استیجاری-امور حمل و نقل 
درون شهری-تولید و بسته بندی جعبه و محصوالت-خدمات چاپخانه-خدمات انبارداری و باسکول-انجام 
تمامی ازمایشات خاک و نمونه برداری-خدمات جوشکاری و برشکاری-اجرای سقف کاذب-اجرای انواع نماها 
و طراحی و دکوراسیون داخلی-انجام و امور کلیه کارهای تاسیسات ، امور پیمانکاری مربوط به تولید،توزیع 
و  عام  الکترونیک  و  توزیع  برقی، پست های  تاسیسات  و  برق  نیروگاه ها،شبکه های  از  اعم  نیرو  انتقال  و 
خاص،سیستم های کنترل برق و ابزار دقیق و نظایر آن امور پیمانکاری مربوط به مخابرات صوتی،تصویری و 
داده ای غیررسانه ای ،ساخت ایستگاههای اصلی انتقال دهنده و توزیع کننده،انواع شبکه های پستی و نظایر 
آن. خدمات درمانی از جمله تامین نیروی درمانی و پزشک و پرستار ونگهبان ، تهیه و تولید و توزیع تمامی 
ادوات و لوازم پزشکی و بیمارستانی اعم از باند و گاز و سرنگ ، پک های جراحی و وسایل اتاق عمل ، تهیه و 
تولید و توزیع البسه بیمارستان ، مدارس و شرکت ها، پیمانکاری ساختمان و انجام کلیه امور برق و تاسیسات 
به ادارات و شرکت ها و بیمارستان ها ، کلیه خدمات مربوط به ایاب و ذهاب درون شهری و کیترینگ و تهیه 
و تولید و توزیع مواد خوراکی برای بیمارستان ها و ادارات و شرکت ها. تولید و توزیع و پخش کلیه محصوالت 
مصرفی و غذایی و خوراکی و لبنی و انواع نان و کلیه فعالیت های شرکت های خدماتی و تنظیف ادارات 
و بیمارستانها و منازل و فرودگاهها ، ساخت گلخانه و تولید و توزیع و پخش محصوالت گلخانه و طرحهای 
کشاورزی اعم از پرورش و پرواربندی گاو و گوسفند و شتر مرغ و انواع طیور و خرید و فروش میوه و تره بار از 
مبدا تا مقصد . خرید و فروش و صادرات کلیه کاالهای بازرگانی، شرکت در مناقصات و مزایدات و اخذ وام و 
تسهیالت ریالی از کلیه بانکها ی دولتی و خصوصی ، شرکت در نمایشگاههای بین المللی داخل و خارج کشور 
، ایجاد شعب و دفاتر نمایندگی در زمینه موضوع فعالیت در داخل و خارج کشور ، ارائه کلیه خدمات در زمینه 
رنگ کاری نماهای ساختمان و جدول گذاری ، ایزوگام ، آسفالت کاری ، عایق بندی ، شست و شو و پاکسازی 
معابر ، سند پالست ، کنیتکس ، رومالین ، مولتی کالر و کلیه خدمات ساختمانها ،سفره آرایی و تامین ظروف 
و اقالم و وسایل مورد نیاز . کلیه امور طراحی ، نظارت و اجرا در رشته ساختمان و امور پیمانکاری مربوط به 
ساخت ساختمانها و ابنیه اعم از چوبی ، آجری ، سنگی ، بتنی و فلزی و نظایر آن ، کلیه امور طراحی ، نظارت 
و اجرا در رشته راه و ترابری و امور پیمانکاری مربوط به ساخت راهها نظیر راههای اصلی و فرعی ، بزرگراهها ، 
آزادراهها ، راههای ریلی ، باند فرودگاه ، سیستم های انتقال هوایی پایه دار ، تونل ها ،پل ها ، راههای زیرزمینی 
و سیستم های حمل و نقل ) تهیه ، نصب ،نگهداری و تجهیزات ( و راهداری و عملیات آسفالتی و نظایر آن 
. خدمات طبخ و توزیع غذای رستورانهای ادارات و سازمانها و ارگانها ی دولتی و خصوصی و تامین و تجهیز 
لوازم اداری و ابنیه و تاسیسات ساختمان 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 )۸2۴۷26(

آگهی تغییرات اتحادیه صنف ماشین ساز فلزتراش و صنعتگران خودرو کرمان موسسه غیر 
تجاری به شماره ثبت ۱۴0۳ و شناسه ملی ۱۴00۴۴۸۹۹00 به استناد صورتجلسه مجمع 
عمومی عادی مورخ ۱۳۹5/۱0/26 و بر طبق پروانه فعالیت اتحادیه صنفی بشماره 255۳ 
مورخ ۹6/۱0/6 اداره صنعت معدن و تجارت الف- اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل برای مدت ۴ سال تعیین 
گردیدند: آقای احمد یعقوبی کدملی 2۹۹۱۹۳0۸5۳ به سمت رئیس اتحادیه آقای جعفر بخت آزاد کرمانی 
کد ملی 2۹۹2002۱6۱ به سمت نایب رئیس اول آقای محمدرضا رمضانی پور کد ملی 60۷۹۷0۸0۱۹ 
به سمت نایب رئیس دوم آقای مسعود حیدری زاده کد ملی 2۹۹۱56۱۷۷۷ به سمت دبیر آقای امین 
مقیمی زاده کد ملی 2۹۹2۴۴5۹۸۳ به سمت خزانه دار ب- 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 رییس اول و ممهور 
به مهر اتحادیه معتبر می باشد. براساس )ماده 20 اساسنامه( ودر غیاب رییس )هنگام مرخصی یا ماموریت( 
نواب رییس ) به ترتیب سمت( وظایف وی را برعهده دارند براساس )ماده ۱۱ اساسنامه(معتبر می باشد 
ج- اساسنامه جدید شامل ۳0 ماده تصویب گردید. د-آقای رضا خوارزمی کد ملی 2۹۹05۹6۴6۱به سمت 
بازرس انتخاب گردیدند. د-نشانی موسسه در کرمان به نشانی بخش مرکزی ، شهر کرمان، ابوذر شمالی ، 
خیابان ابوذر ، خیابان مالک اشتر شمالی ، پالک 0 ، طبقه دوم کد پستی ۷6۱۷۷5۴۸۱۹ تغییر یافت و 
ماده مربوطه در اساسنامه اصالح گردید. ه- روزنامه کثیراالنتشارجهت درج آگهی کرمان امروزتعیین گردید 
. اداره کل ثبت اسناد و امالک استان کرمان اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری کرمان )۸22۸۴۹(

ثبت  به شماره  الماس صنعت ذوب درتاریخ ۱۳۹۹/0۱/05  تاسیس شرکت سهامی خاص 
۱66۴۳ به شناسه ملی ۱۴00۹05۹5۹0 ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خالصه آن 
به شرح زیر جهت اطالع عموم آگهی میگردد. موضوع فعالیت :ارائه و اجرای کلیه فعالیت های 
معدنی،ماشین  و  موادصنعتی  اکتشاف،تولید،استخراج،فراوری،ذخیره،لیچینگ،بازیافت  به  پیمانکاری،مربوط 
آالت و تجهیزات تاسیسات صنعتی جانبی و اصلی،خطوط انتقال مواد در کارخانجات،بهره برداری از معادن 
و توسعه آنها ،خرید و فروش،صادرات و واردات،حق العمل کاری کلیه مواد،محصوالت و ماشین آالت صنعتی 
و معدنی وکلیه محصوالتی معدنی،مواد پتروشیمی،خوراک پتروشیمی،سرمایه گذاری در معادن،مشارکت در 
طرحهای معدنی،پیمانکاری در امور صنعتی شامل خوردگی،مکانیک،تعمیرات خط،ماشین آالت،تاسیسات 
مکانیکی و هیدرو مکانیکی،ابزار دقیق،تولید قطعات صنعتی اعم از ریخته گری،فرآوری مواد صنعتی،تراش 
و آبکاری،اخذ وام و تسهیالت از بانکها و موسسات مالی و اعتباری،شرکت در مزایدات و مناقصات دولتی 
وخصوصی درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهای الزم از مراجع ذیربط مدت فعالیت : از تاریخ ثبت به مدت 
نامحدود مرکز اصلی : استان کرمان ، شهرستان کرمان ، بخش مرکزی ، شهر کرمان، محله شهرک صنعتی 
کدپستی ۷6۱۷۱۹۹۴۹6  همکف  طبقه   ، قطعه 5۷۱   ،  0 پالک   ، شقایق  بلوار   ، اصلی  خیابان   ، خضراء 
سرمایه شخصیت حقوقی عبارت است از مبلغ ۱00000000 ریال نقدی منقسم به ۱00 سهم ۱000000 
ریالی تعداد ۱00 سهم آن با نام عادی مبلغ ۳5000000 ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره 
2۹۸/۹۸/۱۸ مورخ ۱۳۹۸/۱2/20 نزد بانک تجارت شعبه جمهوری کرمان با کد 22020 پرداخت گردیده 
شماره  به  یاسمی  الدین  حسام  آقای  مدیره  هیئت  اعضا  باشد  می  سهام  صاحبان  تعهد  در  والباقی  است 
ملی ۳0۷۱660۹۴۴و به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت 2 سال خانم معصومه یاسمی به شماره ملی 
۳0۷۱665۴۹0و به سمت عضو هیئت مدیره به مدت 2 سال آقای حمیدرضا محمدی کوهبنانی به شماره 
ملی 5۳500۱۳۷۷۷و به سمت مدیرعامل به مدت 2 سال و به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت 2 
سال دارندگان حق امضا : کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهد آور شرکت از قبیل چک ، سفته ، بروات ، قراردادها 
عقود اسالمی و همچنین کلیه نامه های عادی و اداری باامضاءآقای حمیدرضا محمدی کوهبنانی به سمت 
مدیرعامل و آقای حسام الدین یاسمی به سمت رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد 
اختیارات مدیر عامل : طبق اساسنامه بازرسان آقای حسام الدین حمزهء به شماره ملی 2۹۸06۹۹۱۹5 به 
سمت بازرس اصلی به مدت یک سال مالی خانم کتایون میمندی به شماره ملی ۳۱۴۹555۴۳۴ به سمت 
بازرس علی البدل به مدت یک سال مالی روزنامه کثیر االنتشار کرمان امروز جهت درج آگهی های شرکت 
تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد. اداره کل ثبت اسناد 

و امالک استان کرمان اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری کرمان )۸22۸۴۴(

آگهی تغییرات اتحادیه صنف نانوایان شهرستان سیرجان موسسه غیر تجاری به شماره ثبت 
۳۳۴ و شناسه ملی ۱۴00۷5۸0۸۷0 به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ 
۱۳۹۸/06/2۷ و بر طبق پروانه فعالیت به شماره ۷۴52 مورخ ۹۸/06/2۸ کمسیون نظارت 
شهرستان سیرجان ۱ - آقای اسمعیل افشاردوست کرمانی به شماره ملی ۳0۷0۱0۱۹5۱ به سمت رئیس 
اتحادیه -خانم فهیمه فاریابی به شماره ملی 2۹۹۱۷۹6650 به سمت نایب رئیس اول -آقای محمدرضا 
آباده ء به شماره ملی ۳0۷۱۳۷06۷۹ به سمت نایب رئیس دوم -آقای مصطفی بازمانده قرائی به شماره 
به سمت  ملی ۳۱۷۸۸550۹2  شماره  به  افسری  اسماعیل  -آقای  دبیر  به سمت  ملی ۳0۷0۱6۸52۳ 
خزانه دار برای مدت ۴ سال انتخاب شدند. 2 - 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 رییس اول و ممهور به مهر اتحادیه 
معتبر می باشد. براساس )ماده 20 اساسنامه( ودر غیاب رییس )هنگام مرخصی یا ماموریت( نواب رئیس 
) به ترتیب سمت( وظایف وی را برعهده دارند براساس )ماده ۱۱ اساسنامه(معتبر می باشد. ۳ - روزنامه 
کثیراالنتشار جهت درج آگهی روزنامه کرمان امروزتعیین گردید. ۴ - محل شرکت در واحد ثبتی سیرجان 
به آدرس استان کرمان ، شهرستان سیرجان ، بخش مرکزی ، شهر سیرجان، محله کوی شریعتی ، کوچه 
شماره ۴ ، بلوار قاآنی ، پالک 0 ، طبقه اول ، واحد 2 کد پستی ۷۸۱5۷۴۴۴۸۱ تغییر یافت و ماده مربوطه 
در اساسنامه بشرح فوق اصالح گردید. 5 -آقای مجتبی عسکری نیا به شماره ملی ۳0۷۱2۳۸۴۱۱ به 
سمت بازرس اصلی اتحادیه اداره کل ثبت اسناد و امالک استان کرمان مرجع ثبت شرکت ها و موسسات 

غیرتجاری سیرجان )۸22۸۴۳(
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۹۰درصدمردمهنوزبهکرونامبتالنشدهاند
 رییس مرکز مدیریت بیماری های واگیر وزارت بهداشت 
در  کشور  شهرهای  آلوده ترین  در  آمار،  طبق  گفت: 
سخت ترین شرایط، کمتر از ۱۰ درصد مردم به این عفونت 
این ویروس  به  مبتال شدند، یعنی ۹۰ درصد مردم هنوز 

مبتال نشده اند.
بهداشت  وزارت  واگیر  بیماری های  مدیریت  مرکز  رییس 
با بیان اینکه در مقابله با کروناویروس سالحی جز رعایت 
فاصله گذاری اجتماعی در دست نداریم، گفت: طبق آمار، 
در آلوده ترین شهرهای کشور در سخت ترین شرایط، کمتر 
از ۱۰ درصد مردم به این عفونت مبتال شدند، یعنی ۹۰ 

درصد مردم هنوز به این ویروس مبتال نشده اند.
دکتر محمدمهدی گویا، در حاشیه جلسه شورای سالمت و 
امنیت غذایی خوزستان که در استانداری خوزستان برگزار 
شد، اظهار کرد: حدود سه هفته است که وارد مرحله حمله 
به ویروس کرونا شده ایم. زمانی که همه گیری این ویروس 
آغاز شد، ما از سالمت مردم دفاع می کردیم، یعنی بیماری 
و  می شد  داده  تشخیص  سریعا  بیمارستان  به  مراجعین 

درمان مورد نظر برای آن ها انجام می شد.
درمان   ۱۹ کووید-  بیماری  افزود:  وی  ایسنا،  گزارش  به 
پیشگیری  برای  واکسنی  و  ندارد  تاییدشده ای  و  قطعی 
تمام  ماه،  دو  ندارد. حدود  وجود  نیز  ویروس  این  ابتال  از 
استان های کشور درگیر دفاع از سالمت مردم در برابر این 
ویروس بودند و خوشبختانه توانستند از سالمت مردم دفاع 

کنند.
گویا بیان کرد: این کار بسیار سخت بود و برخی از پرسنل 
و کادر بهداشتی و درمانی جان خود را در این راه از دست 
دادند و همچنان برخی از آن ها درگیر این ویروس هستند 
و شرایط سالمت آن ها به شدت به خطر افتاده است که 
این  بدانیم  و  شویم  قائل  اهمیت  مساله  این  برای  باید 

سالمتی و حفظ جان آسان به دست نیامده است.

بهداشت  وزارت  واگیر  بیماری های  مدیریت  مرکز  رییس 
گفت: در حال حاضر ما مستقیما بیماریابی فعال را انجام 
)مراقبت های   PHC شبکه  طریق  از  یعنی  می دهیم، 
می کنیم  برقرار  تماس  مردم  با  مستقیما  اولیه(  بهداشتی 
صورتی  در  می شویم.  جویا  را  آن ها  سالمت  وضعیت  و 
ویروس  این  از  عالئمی  دارای  کند  اعالم  فردی  که 
را  نمونه برداری ها  ما  بهداشتی   همکاران  بالفاصله  است، 
آزمایش  نتیجه  بودن  مثبت  صورت  در  و  می دهند  انجام 
صورت  در  و  می شود  انجام  بعدی  اقدامات  کروناویروس، 

لزوم، برخی از این افراد تحت درمان قرار می گیرند.
وی بیان کرد: بر اساس پروتکل های وزارت بهداشت به ویژه 
افراد مسن و کسانی که بیماری زمینه ای دارند، می توانند 

به صورت سرپایی و در منزل درمان شوند.
گویا ادامه داد: با انجام صحیح این کار، تعداد کمتری به 
ایزوله  بیماریابی،  مراحل  و  می کنند  مراجعه  بیمارستان 
به  مبتالیان  تماس  از  می شود.  انجام  سریع تر  درمان  و 
اجازه  و  نیز جلوگیری می شود  افراد دیگر  با  کروناویروس 
قطعا  و  کنند  مبتال  را  دیگری  افراد  که  نمی شود  داده 

بیماری، سبک تر و کنترل شده تر خواهد بود.
عالئم  که  افرادی  کرونا،  به  حمله  مرحله  در  گفت:  وی 
کمی از ابتال به کروناویرس را دارند، شناسایی می شوند و 
اقدامات درمانی برای آن ها انجام می شود. برای این کار دو 
شرط الزم است، نخست اینکه ممکن است افرادی که به 
کروناویروس مبتال باشند، ظاهر سالم یا عالئم کمی داشته 
روز در منزل  باور کنند که ۱۴  باید  افراد  این  اما  باشند، 
فردی  است  ممکن  زیرا  نکنند  آلوده  را  دیگران  تا  بمانند 
که آلوده می شود، به نوع شدید بیماری مبتال شود و حتی 

جان خود را از دست دهد.
بهداشت  وزارت  واگیر  بیماری های  مدیریت  مرکز  رییس 
این  دارند در  نیز وظیفه  ما  بهداشتی  داد: همکاران  ادامه 

۱۴ روز به طور مستقیم و غیرمستقیم با این فرد و خانواده 
وی در تماس باشند و در صورتی که حال عمومی بیمار 
برای وی  کارهای الزم  و  اعزام  بیمارستان  به  کند،  تغییر 

انجام شود.
خانواده  اعضای  از  نمونه گیری  مرحله  دومین  گفت:  وی 
مراقبت  تحت  نیز  آن ها  است.  کروناویروس  به  مبتال  فرد 
قرار می گیرند و اگر در این ۱۴ روز حیاتی، تشخیص داده 
و  است  کروناویروس  به  مبتال  افراد  این  از  یکی  که  شود 
با ما همکاری خوبی داشته باشد، سریعا بیماری فروکش 

می کند و فرد دیگری به این ویروس مبتال نمی شود.
به  مبتال  زیادی  تعداد  شاید  فاز  این  در  کرد:  بیان  گویا 
کروناویروس با عالئم کم شناسایی شوند که این موضوع، 
بسیار اهمیت دارد زیرا طبق آمارها هر چه تعداد بیماران 
و  مرگ  و  بستری  آمار  شوند،  شناسایی  بیشتری  سرپایی 

میر کاهش می یابد که این کاهش، رمز موفقیت ما است.
بهداشت  وزارت  واگیر  بیماری های  مدیریت  مرکز  رییس 

بسیار  شرایط  در  استان ها  برخی  حاضر  حال  در  گفت: 
رعایت  وضعیت،  این  شرط  که  می برند  سر  به  مطلوبی 
جاها  برخی  در  البته  است.  بوده  بهداشتی  پروتکل های 
پروتکل های بهداشتی رعایت نشد و مردم از منزل خارج 

شدند.
از  عالمتی  ظاهر  در  که  فردی  شاید  اینکه  بیان  با  گویا 
دیگران  شود،  شدن  آلوده  موجب  باشد،  نداشته  بیماری 
رعایت  را  بهداشتی  پروتکل های  مردم  اگر  کرد:  عنوان 
در  آمار،  طبق  برمی گردد.  بیماری  مطمئنا  نکنند، 
کمتر  شرایط،  سخت ترین  در  کشور  شهرهای  آلوده ترین 
از ۱۰ درصد مردم به این عفونت مبتال شدند، یعنی ۹۰ 
درصد مردم هنوز به این ویروس مبتال نشده اند. بنابراین 
نباید فکر کنیم که کار تمام شده و راحت از منزل خارج 

شویم یا به دید و بازدید برویم.
ما  زیرا  شود  انجام  احتیاط  با  باید  کارها  همه  گفت:  وی 
سالحی جز رعایت فاصله گذاری اجتماعی در دست نداریم.

ارائه  ضمن  عفونی  بیماری های  متخصص  یک 
توضیحاتی در خصوص چرایی پایین بودن آمار ابتال 
به کرونا در بیماران HIV مثبت، در عین حال از 
تاثیرات واکسن »ب ث ژ« در تقویت سیستم ایمنی 

و آثار آن بر کرونا، سخن گفت.
در  ایسنا،  با  گفت وگو  در  مردانی  مسعود  دکتر 
بیماران  ابتالی  آمار  بودن  پایین  چرایی  خصوص 
HIV به کرونا، گفت: برخی بیماران HIV داروهای 
مصرف  خود  بیماری  کنترل  برای  ویروسی  ضد 

می کنند که تا ۳۰ درصد نیز بر روی بیماری کرونا 
موثر است. همچنین از آنجایی که این افراد سیستم 
نکات  بیشتر  خودشان  دارند،  ضعیف تری  ایمنی 

بهداشتی را رعایت می کنند.
وی افزود: مطالعات در سطح جهان نشان می دهد 
با اینکه مبتالیان به HIV با نقص سیستم ایمنی 
روبرو هستند اما، بیش از حد معمول به کرونا مبتال 
نشده اند؛ در حالی که تصور ما خالف این موضوع 

بود.

مردانی با بیان اینکه دو داروی ضد HIV به نام های 
»کلترا« و »آتانازاویر« در درمان بیماران مبتال به 
کووید ۱۹ استفاده می شود، تصریح کرد: پس فرد 
یا بر  یا به کرونا مبتال نمی شود و   HIV مبتال به
وسیعی  آثار  است  ممکن  داروها  این  مصرف  اثر 
مورد  در  اولیه  مطالعات  نکند.  مشاهده  بیماری  از 
ایران نشان می دهد  به HIV در  کیس های مبتال 
ابتالی به کرونا در این بیماران موارد زیادی نبوده 

است.

وی در پاسخ به سوالی در خصوص تاثیر واکسن 
»ب ث ژ« در کاهش موارد ابتالی کرونا، خاطرنشان 
به کرونا  ابتال  امکان  کرد: مطالعات نشان می دهد 
افرادی که در بدو تولد این واکسن را دریافت  در 
ایمنی  سیستم  واکسن  این  است.  کمتر  کرده اند، 
افراد را یک مقداری تقویت می کند و یکی از علل 
تفاوت آمار ابتال در ایران با کشورهایی مانند ایتالیا 
و فرانسه این است که این واکسن در بدو تولد در 

این کشورها تزریق نمی شود.

اقدامات  جدیدترین  دارایی  و  اقتصادی  امور  وزیر 
از طریق صندوق واسطه  درباره واگذاری سهام دولت 
تشریح  را  عدالت  آزاد سازی سهام  و  یکم  مالی  گری 

کرد.  
ویژه  گفت وگوی  در  دژپسند  فرهاد  ایسنا،  گزارش  به 
از طریق صندوق  واگذاری سهام دولت  درباره  خبری 
واسطه گری مالی یکم )صندوق سرمایه گذاری قابل 
عدالت  سهام  سازی  آزاد  و   )ETF بورس  در  معامله 
اظهار کرد: اولین برنامه من در حوزه خصوصی سازی، 
روش های  و  واگذاری  روش های  در  شناسی  آسیب 
سازی،  خصوصی  نوع  بهترین  بود.  گذاری  قیمت 
خصوصی سازی است که  بر مبنای تامین مالی نباشد، 
بلکه برای کارایی بیشتر و تسهیل مردم در حکمرانی 
اقتصاد است. با این رویکرد دارایی های در اختیار دولت 

را به عامه مردم و بخش خصوصی واگذار می کنیم.
وی ادامه داد: در اولین مرحله از واگذاری، بالغ بر ۲۳ 
هزار میلیارد تومان از باقیمانده سهام دولت از طریق 
فروش واحدهای سرمایه گذاری صندوق واسطه گری 
مالی یکم با اعمال ۲۰ درصد تخفیف به مردم واگذار 
می شود و میزان سهامی که به هر فرد تعلق می گیرد 
به میزان مشارکت آنان در این فراخوان بستگی خواهد 
تومان  میلیون  دو  تا  یک  سقف  تا  متقاضیان  داشت. 
از یک صندوق می توانند  بیشتر  تا  برای یک صندوق 

این تخفیف ۲۰ درصدی را داشته باشند.

سهام  تومانی  میلیارد  هزار   ۴۳۰ ارزش آوری 
عدالت برای بورس

وزیر اقتصاد افزود: آزاد سازی سهام عدالت در شرایط 
حاضر از دو جنبه دارای اهمیت است؛ یکی از این نظر 
این  سازی  آزاد  کرونا،  از  ناشی  بحران  شرایط  در  که 
سهام می تواند گشایشی در کار مردم محسوب شود 
و از سوی دیگر اینکه در شرایط فعلی بازار سرمایه و 
صعود شاخص های بورس کشور، این موضوع می تواند 
موجب تعمیق و رونق هر چه بیشتر این بازار شود که با 
آزادسازی سهام عدالت معادل ۴۳۰ هزار میلیارد تومان 

به ارزش بازار سرمایه افزوده شده است.
وی ادامه داد: مجلس شورای اسالمی در قانون بودجه 
سال ۱۳۹۹ کل کشور به دولت اجازه داد، در یک دوره 
قابل  گذاری  سرمایه  صندوق های  مدیریت  دار،  مدت 
معامله در بورس را دولت بر عهده گیرد که هدف آن 
هم مشارکت دادن همزمان عامه مردم و فعاالن  بازار 

بورس و هم کاهش ریسک برای خریداران است.
صندوق  به   مربوط  اقدامات  تمام  گفت:  اقتصاد  وزیر 
اول در قالب ETF که انجام شد و بعد از اعالم توزیع 
سهام برای صندوق یکم، آگهی صندوق دوم را اعالم 

می کنیم.
مردمی کردن اقتصاد با واگذاری اموال دولتی

باید از واگذاری  ایران  دژپسند اظهار کرد: همه اقشار 
اموال دولتی در قالب صندوق های ETF در این زمینه 

مطلع باشند که برای تحقق این امر، از فضای مجازی، 
صداوسیما استفاده خواهد کرد. یکی از اهداف عرضه 
کردن  مردمی   ETF صندوق های  در  دولت  سهام 
مردم  توده  واگذاری  این  هدف  جامعه  است.  اقتصاد 
است و باید ریسک مدیریت شود که برای همین است 
دولتی  اموال  واگذاری  برای  را   ETF صندوق های  که 
انتخاب کردیم تا بر آن ها نظارت داشته باشیم و نظارت 
ادامه  توسعه  ششم  برنامه  پایان  تا  واگذاری ها  این   بر 
خواهد داشت. وزیر اقتصاد با بیان اینکه آزادسازی سهام 
صندوق های ETF برای مردم از دو ماه بعد آغاز خواهد 
تعیین  بودجه  در  درآمد  این  خرج  محل  افزود:  شد، 
خواهد شد. در شرایط تحریم و تجربه بودجه بدون نفت 
به معنای واقعی و همزمان با مضایق ناشی از همه گیری 
کرونا و در شرایطی که نمی توانیم بودجه را رها کرده و از 
بانک مرکزی استقراض کنیم، واگذاری  سهام دولت در 
شرکت های بورسی، بهترین اقدام است که ضمن تامین 
مالی دولت، کوچک سازی دولت، مردمی کردن اقتصاد 

و ارتقای کارایی را هم محقق می کند.
صدور روزانه ۱۰۰ هزار کد بورسی

وی ادامه داد: در حال حاضر روزانه یکصد هزار نفر کد 
بورسی دریافت می کنند و این رقم طی دو هفته آینده 
با تقویت زیرساخت ها که در دست اجرا است  به آمار 
یافت.  افزایش خواهد  روز  بورسی در  یک میلیون کد 
درباره اپلیکیشن احراز هویت غیرحضوری نیز در حال 

تصمیم گیری نهایی هستیم که با اجرای این برنامه 
شاهد سرعت باالتری در پذیرش ها خواهیم بود.

ناشی  درآمد  گذشته  سال  در  اینکه  بیان  با  دژپسند 
بیش  که  بوده  درصد   ۱۱۸ معادل  خصوصی سازی  از 
از میزان مصوب بوده است که امسال ۲۵۰۰ میلیارد 

تومان درآمد از عرضه های شناور داشتیم.
مستقیم  مدیریت  خواستار  مشموالن  درصد   ۹۰

سهام عدالت
عدالت  سهام  مشموالن  درصد   ۹۰ حدود  افزود:  وی 
خواستار مدیریت مستقیم سهام عدالت هستند،   البته 
قصدی برای خرید مجدد سهام عدالت از سوی دولت 
وجود ندارد، حتی پیشنها بازارگردانی سهام عدالت از 
سوی بانک های دولتی نیز مطرح شد که به شدت با آن 
مخالفت کردم. بایستی به مردم تاکید کنم که ترکیب 

شرکتهای سهام عدالت سبد ارزشمند است.
افرادی  برای  قانونی  لحاظ  از  اینکه،  بیان  با  دژپسند 
که مشمول سهام عدالت نیستند کاری نمی شود کرد،   
گفت: پیشنهاد من این است که مردم از فرصت ایجاد 
شده در خصوص ETF های دولتی به خوبی استفاده 

کنند.
وزیر اقتصاد در پایان سخناش اعالم کرد: ۳۰ شرکت 
سهام عدالت استانی وجود دارد که هر چه سریع تر باید 
وارد بورس شوند تا در سریعترین زمان ممکن شیرینی 

سهام عدالت عاید مشموالن و مردم شود.

آثار مصرف داروهای ضد ایدز و واکسن »ب ث ژ« در کاهش احتمال ابتال به کرونا

جدیدتریناخبارازواگذاریهاتاسهامعدالت

چیناورسترا

اندازهگیریمیکند
 

چین در حال اعزام تیم بررسی و نقشه برداری برای اندازه گیری 
»اورست« ارتفاع بلندترین کوه دنیا است تا به حدس و گمان ها 

درباره اندازه واقعی این کوهستان خاتمه دهد.
شنبه  روز  چین  پست  مورنینگ  چاینا  ساوث  روزنامه  گزارش  به 
قله دنیا در  بلندترین  به  تیم ماه جاری میالدی  این  گزارش کرد 
منطقه تبت واقع در شمال غرب چین اعزام شده و مدت ها برای 

این کار برنامه ریزی صورت گرفته است.
این تیم شامل ۵۳ تن از محققان و نقشه برداران است و قرار است 
با استفاده از پیشرفته ترین فناوری ها از جمله سامانه موقعیت 
سنجی بایدو که با ده ها ماهواره پشتیبانی می شود، بلند ترین 

کوه دنیا را اندازه گیری کنند.
تبت  منطقه  در  ها  چینی  و  »سامارگاتا«  ها  نپالی  را  قله  این 
»چومونگ النگما« می نامند جهان نیز این کوه را با نام »اورست« 
می شناسد این کوه در رشته کوه هیمالیا بین چین و نپال قرار 

دارد.
سال ۲۰۰۵ میالدی، چینی ها بلندا و همچنین دامنه قله را بررسی 
 ۴۳ و  متر   ۸۴۴ و  هزار   ۸ قله  این  ارتفاع  آن  اساس  بر  و  کردند 
سانتیمتر اعالم شد که دقیقترین اندازه گیری از آن زمان تاکنون 

بوده است.
بخش  باید  قله  این  های  گیری  اندازه  در  که  گوید  می  اما  نپال 
اندازه کوه ۸  این حساب  با  نیز محسوب شود که  برفی آن  کاله 
هزار و ۸۴۸ متر خواهد بود بسیاری این دیدگاه را قبول دارند اما 
تاکیدهای دیگری هم هست مبنی بر اینکه این بخش می تواند 
 ۸.۱ لرزه  زمین  از  پس  بخصوص  و  کند  تغییر  سانتیمتری  چند 
ریشتری سال ۲۰۱۵ میالدی در چین ممکن است اندازه قله تغییر 

کرده باشد.
اکتبر سال ۲۰۱۹ »شی جین پینگ« رییس جمهوری خلق چین 
از نپال دیدار کرد و طرفین توافق کردند در این زمینه تحقیقات 
مشترکی انجام دهند و این قله را نماد دوستی دو کشور نامیده اند.
می  چین  هوشمند  های  تلفن  اپراتور  بزرگترین  موبایل«  »چاینا 
ایستگاه  هواوی،  مخابراتی  همکاری شرکت  با  این  از  پیش  گوید 
پنجم  نسل  و  است  شده  نصب  منطقه  این  در  دار  آنتن  های 
تحت  را  کوه  این  های  قسمت  تمامی  اکنون  پرسرعت  اینترنت 

پوشش قرار داده است.

تکذیبشایعهشهادتفرمانده

نیرویهوافضایسپاه
پایگاه اطالع رسانی سردار حاجی زاده خبر داد: سردار حاجی زاده در 
سالمتی کامل و در حال انجام ماموریت های جاری نیروی هوافضای 
سپاه هستند. رسانه های معاند وابسته به استکبار جهانی و ارتجاع 
سناریویی  طی  مجازی  فضای  در  آن ها  دنباله های  و  منطقه ای 
طرح  به  نسبت  متوالی  بار  چندمین  برای  شده  نخ نما  و  تکراری 
شایعات و اخبار کذب درباره شهادت فرمانده نیروی هوافضای سپاه 
اقدام نموده و آرزو های باطل خود را در قالب شایعه پراکنی و انتشار 
الیه  منتهی  شهادت  تردید  بدون  می کنند.  پیگیری  کذب  اخبار 
آرزو های تربیت شدگان مکتب عاشورا و بزرگترین افتخار پاسداران 
اسالمی  جمهوری  مقدس  نظام  دشمنان  و  است  اسالمی  انقالب 
ایران بهتر است با پرهیز از این دست سرگرمی ها و دلخوشی های 

کاذب، بیش از این خود را مورد مضحکه قرار ندهند

هدیهمتفاوتیکشرکتچینی

بهپزشکانوپرستارانایران
سفیر ایران در چین از اهدای ده دستگاه صندلی ماساژ از سوی یک 
شرکت چینی و ارسال آن به وزارت بهداشت به پاس خدمات کادر 
درمان ایران خبر داد. محمد کشاورززاده در پیامی توییتری نوشت: 
کادر درمانی ایران در مبارزه با کرونا طی این مدت جانفشانی ها 
کرده است. آوازه فداکاری آن ها به اقصی نقاط جهان رسیده و یک 
شرکت چینی برای تقدیر از پزشکان و پرستاران ایرانی ده دستگاه 
تهران  به  پرواز  اولین  با  که  کرده  اهدا  سفارت  به  ماساژ  صندلی 

ارسال تا توسط وزارت بهداشت در اختیار آن ها قرار گیرد.
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عدم توجه به جلو حادثه 

آفرید
با کامیون در  اثر وقوع تصادف بین یک دستگاه خودروی پژو ۴۰۵  بر 

محور"دهبکری-راین" یک نفر کشته و ۳ تن مجروح شدند.
سرهنگ علی اکبر نصیری گفت: در پی اعالم مرکز فوریت های پلیسی 
۱۱۰ مبنی بر وقوع یک فقره تصادف در محور"دهبکری-راین" از توابع 
محل  در  امدادی  عوامل  و  راه  پلیس  ماموران  بالفاصله  بم  شهرستان 

حاضر شدند.
سرپرست پلیس راه شمال استان افزود: پس از حضور ماموران در محل 
دستگاه  یک  با   ۴۰۵ پژو  خودروی  دستگاه  یک  شد  مشخص  حادثه 
ساله   ۲۲ راننده  سانحه  این  در  اند.که  کرده  برخورد  به شدت  کامیون 
خودروی سواری به علت شدت جراحات وارده در دم فوت و ۳ سرنشین 

آن نیز به شدت مصدوم و به بیمارستان منتقل شده اند.

کشف ۱۲۹ کیلوگرم تریاک در عملیات 

تکاوران قرارگاه عملیاتی ابوذر
فرمانده قرارگاه عملیاتی ابوذر از کشف ۱۲۹ کیلو و ۸۷۰ گرم تریاک در 

عملیات ماموران یگان تکاوری ۱۱۶ شهرستان"کهنوج"خبر داد.
 ۱۱۶ تکاوری  یگان  ماًموران  گفت:  روانبخش  عبدالعلی  سرهنگ   
شهرستان "کهنوج" با انجام کار اطالعاتی از قصد قاچاقچیان برای حمل 
یک محموله سنگین موادمخدر با استفاده از یک دستگاه خودروی پژو 

۴۰۵ با عبور از محور های مناطق جنوبی استان مطلع شدند.
استقرار در محور"قلعه گنج-کهنوج"  با  ماًموران  رابطه  این  افزود: در  او 
خودروی مورد نظر را شناسایی کرده و به آن دستور ایست دادند، اما با 

فرار راننده روبه رو شده و بالفاصله به تعقیب و مراقبت آن پرداختند.
و  تعقیب  با  نیز   ۱۱۶ یگان  تکاوران  کرد:  تصریح  روانبخش  سرهنگ 
مراقبت ضربتی و موضع گیری مناسب موفق شدند این خودرو را پس 
از طی مسافتی کوتاه متوقف کنند، اما سرنشین این خودرو با توجه به 

پوشش جغرافیایی منطقه از محل متواری شد.
این  مختلف  قسمت های  از  کرد:  بیان  ابوذر  عملیاتی  قرارگاه  فرمانده 
خودرو ۱۲۹ کیلو و ۸۷۰ گرم تریاک کشف شد که تالش برای شناسایی 

و دستگیری قاچاقچی فراری ادامه دارد.

واژگونی ماکسیما با یک کشته و ۲ مجروح
و  نفر  یک  باختن  جان  از  کرمان  استان  شمال  راه  پلیس  سرپرست 
مجروحیت ۲ نفر دیگر بر اثر واژگونی یک دستگاه خودروی ماکسیما 

در محور"رفسنجان-سرچشمه " خبر داد.
از  راه  پلیس  گشت  واحد  ماموران  گفت:  نصیری  اکبر  علی  سرهنگ 
واژگونی یک دستگاه خودروی ماکسیما در محور"رفسنجان-سرچشمه" 

مطلع و بالفاصله به منظور بررسی صحنه در محل حاضر شدند.
او افزود: در بررسی اولیه مشخص شد یک دستگاه خودروی ماکسیما از 
جاده منحرف و واژگون شده و در اثر آن یکی از سرنشینان که خانمی 
حدودا ۲۲ ساله بوده در دم فوت و ۲ سرنشین دیگر این سواری به شدت 

مجروح و روانه بیمارستان شدند.
و  رانندگی  اغلب حوادث  علت  جلو  به  توجه  عدم  اینکه  به  اشاره  با  او 
واژگونی ها است، گفت: توجه دقیق به قوانین راهنمایی و رانندگی ضامن 
جان سرنشینان وسایل نقلیه و دیگر افراد است و عدم توجه به قوانین 

چنین حوادث دلخراشی را به همراه دارد.

روابط عمومی  و  اطالع رسانی  کمیته  رئیس 
هیئت فوتبال استان کرمان از برگزاری مسابقات 
فوتسال نمایشی جام رمضان به صورت مجازی 

در این استان خبر داد.
امیرخسروی، رئیس کمیته اطالع رسانی  عرفان 
و روابط عمومی هیئت فوتبال استان کرمان در 
گفت و گو با خبرنگار گروه استان های باشگاه 
خبرنگاران جوان از کرمان، به برگزاری مسابقات 
نمایشی فوتسال جام رمضان به صورت مجازی 
به  بنا  اشاره کرد و گفت:  استان  این  در سطح 
و  اداره کل ورزش  از سوی  دستورالعمل صادره 
جوانان استان کرمان مبنی بر برگزاری مسابقات 
فوتسال نمایشی جام رمضان به صورت مجازی 
در سطح استان، متقاضیان می توانند فیلم های 
نمایشی خود را از ۱۳ اردیبهشت تا ۲۰ همین 

مربوطه  شهرستان های  فوتبال  هیات  به  ماه 
ارسال کنند.

از  باید  افزود: هیات فوتبال شهرستان ها نیز  او 
بین فیلم های ارسالی در هر شهرستان با حضور 
آن  منتخبان  فوتسال  استعدادیابان  و  مربیان 
هیئت، سه نفر اول تا سوم را انتخاب و همراه 
به  واتساپ  پیام رسان  در  مربوطه  فیلم های  با 
شماره ۷۶۸۳، ۶۳۱، ۰۹۱۳ )هیئت فوتبال استان( 

ارسال کنند.
امیرخسروی تصریح کرد: بدین ترتیب با حضور 
استعدادیابان و مربیان فوتسال منتخب استان، 
تا  اول  نفرات  ها،  هیئت  منتخب  افراد  بین  از 
خود  جوایز  دریافت  منظور  به  و  انتخاب  سوم 
معرفی  استان  جوانان  و  ورزش  کل  اداره  به 

می شوند.

برگزاری مسابقات فوتسال نمایشی جام رمضان در کرمان

رییس اورژانس پیش بیمارستانی و مدیر 
حوادث دانشگاه علوم پزشکی کرمان گفت: 
غیرمجاز،  افاغنه  حامل  خودروی  واژگونی 
بردسیر، یک کشته و ۶  در محور کرمان- 

مصدوم برجای گذاشت.

به گزارش خبرنگار گروه استان های باشگاه 
سیدمحمد  کرمان،  از  جوان  خبرنگاران 
صابری، رییس اورژانس پیش بیمارستانی و 
مدیر حوادث دانشگاه علوم پزشکی کرمان 
گفت: واژگونی پژو ۴۰۵ حامل اتباع افاغنه 

غیرمجاز  در محور کرمان- بردسیر رخ داد، 
۶ مصدوم و یک کشته برجای گذاشت. 

از  بعد  حادثه  این  مصدومان  افزود:  او 
اقدامات اولیه درمانی از سوی ۳ تیم فوریت 
به  مساعد  عمومی  حال  با  پزشکی  های 

منتقل  بردسیر  )عج(  قائم  بیمارستان 
شدند.

این  تمامی مصدومان  تصریح کرد:  صابری 
حادثه مرد و در رده سنی ۱۸ تا ۴۲ سال 

قرار دارند.

سرپرست فرماندهی انتظامی"کهنوج"گفت:ماموران 
در  شهرستان  این  حاجی"  عملیاتی"چاه  پاسگاه 
کمتر از ۵ ساعت یکی از عامالن سرقت مسلحانه 

طال و جواهرات را شناسایی و دستگیر کردند.
یک  وقوع  اعالم  با  افزود:  بهرامی  سرهنگ شاهپور 
فقره سرقت مسلحانه طال و جواهرات از خودروی 
حد  کهنوج  شهرستان  در  شهروندان  از  یکی 

پاسگاه  ماموران  بالفاصله  روستای"کوتک"  فاصل 
در  موضوع  به  رسیدگی  حاجی"برای  انتظامی"چاه 

محل حاضر شدند.
او افزود: در بررسی های صورت گرفته مشخص شد 
۲ نفر خانم پس از اتمام جشن عروسی با خودروی 
بوده  حرکت  حال  در  خود  منزل  سمت  به  پارس 
نفر   ۵ با   ۴۰۵ پژو  خودروی  دستگاه  یک  که  اند 

اندازی  تیر  به  اقدام  به صورت مسلحانه  سرنشین 
انگشتر،  از جمله  و جواهرات  و مقداری طال  کرده 
النگو، گوشواره و گردنبند را از خودروی این خانم ها 

سرقت و متواری می شود.
انجام  با  انتظامی  ماموران  گفت:  بهرامی  سرهنگ 
از  کمتر  تخصصی  و  اطالعاتی  اقدامات  یک سری 
را  مسلح  سارقان  از  نفر  یک  مخفیگاه  ساعت   ۵

شناسایی و این فرد را با هماهنگی مقام قضایی 
طی یک عملیات ضربتی دستگیر کردند.

او بیان داشت: این سارق پس از رو به رو شدن با 
طال  مسلحانه  سرقت  به  پلیس  مستندات  و  ادله 
کرد  اعتراف  دیگر  نفر   ۴ با همدستی  و جواهرات 
که تالش جهت دستگیری سایر همدستانش ادامه 

دارد.

فرمانده انتظامی شهرستان کرمان از دستگیری 
سرقت  فقره   ۲۰ کشف  و  منزل  سارق  نفر  یک 
لولو"  "ده  پاسگاه  انتظامی  ماموران  عملیات  در 
محمدرضا  سرهنگ  داد.  خبر  فرماندهی  این 
از  فقره سرقت  وقوع چندین  پی  در  گفت:  فداء 
کوهپایه  روستای  در  سکنه  از  خالی  ویال های 
در  ویژه  صورت  به  سارقان  یا  سارق  دستگیری 

دستور کار پلیس قرار گرفت.
او افزود: در این رابطه ماموران انتظامی پاسگاه ده 
لولو با انجام اقدامات اطالعاتی سارق را شناسایی، 
و در حالی که قصد سرقت از یک منزل ویالیی 
دستگیر  غافلگیرانه  عملیات  یک  در  داشت  را 

کردند.
قرار  با  متهم  کرد:  بیان  ادامه  در  فداء  سرهنگ 

در  پلیس  مستندات  و  مدارک  برابر  در  گرفتن 
فقره   ۲۰ به  ماموران  تخصصی  بازجوئی های 
روستای  در  خصوصی  اماکن  و  منازل  سرقت 
وی  مخفیگاه  از  بازرسی  در  و  اعتراف  کوهپایه 
انتظامی  فرمانده  نیز کشف شد.  مسروقه  اموال 
به  متهم  تحویل  به  اشاره  با  کرمان  شهرستان 
به شهروندان گرامی  یادآور شد:  مقامات قضایی 

گذاشتن  خالی  در صورت  که  می کنیم  توصیه 
محل سکونت خود آن را به افراد مطمئن و قابل 
تجهیزات  به  را  محل ها  این  و  بسپارند  اعتماد 
اموال  و  و وسایل  ایمن مجهز کرده  و  هوشمند 
گونه  هر  و  نکنند  رها  ویال ها  حیاط  در  را  خود 
با  تماس  طریق  از  نیز  را  مشکوک  افراد  تردد 

شماره تلفن ۱۱۰ به پلیس گزارش کنند.

 واژگونی خودروی حامل افاغنه غیرمجاز هفت کشته و مصدوم  بر جای گذاشت

دستگیری سارق مسلح طال و جواهرات کمتر از پنج ساعت در کهنوج

سارق منازل کوهپایه با ۲۰ فقره سرقت دستگیر شد

خبر

اقدامات  موثر  نقش  به  اشاره  با  کرمان  استان  انتظامی  فرمانده 
فرهنگی و آموزشی در اصالح بسیاری از رفتار های نادرست و مسائل 
زمینه ساز جرائم گفت: در این رابطه باید آموزش همگانی بعنوان 
فصل مشترک آموزش و پرورش و معاونت اجتماعی پلیس بیشتر 

مورد توجه قرار بگیرد.
سردار ناظری، فرمانده انتظامی استان و جمعی از معاونین انتظامی 
به مناسبت هفته معلم در دیدار با مدیرکل آموزش و پرورش استان 
ضمن تبریک روز معلم و با ذکر نام و یاد شهدا به ویژه شهید"حاج 
قاسم سلیمانی" و شهید استاد"مطهری" گفت: حمایت ها و تدابیر 
شما در سال تحصیلی جدید در مقابله با کرونا و پیشگیری از ابتالی 
قشر عظیم دانش آموز به این ویروس مهلک جای قدردانی دارد. او 
افزود: در سایه تدابیر و برنامه ریزی های انجام شده نهاد آموزش و 
آسیب  افراد  آموزش،  حوزه  در  کردید  تالش  شما  اینکه  و  پرورش 
می شود  فرصت  یک  به  تبدیل  تهدید  این  گفت  می توان  نبینند 

و قطعا در دوران پسا کرونا هم یک سری برنامه ریزی هایی دارید. 
افتادن در درس  بیان کرد: بدون شک هرگونه عقب  ناظری  سردار 
و تحصیل قشر جوان یک نوع عقب گرد خواهد بود که بحمداهلل 
به طور کل در حوزه  و  این حیطه  در  پرورش  و  آموزش  مجموعه 

آموزش همگانی با نهایت توان در حال تالش است.
او ادامه داد: ما نیز در حوزه آموزش همگانی یک حلقه واسطه با 
آموزش پرورش در مجموعه معاونت اجتماعی داریم که با ظرفیت 
از  برخی  به  و  برنامه های خوبی داشتیم  سازی همکاران شما یک 
تعطیلی  سبب  به  ما  حوزه  در  اما  یافتیم،  دست  خودمان  اهداف 
مدارس یک وقفه اتفاق افتاد و تالش داریم در حوزه آموزش همگانی 
توسعه بیشتری داشته باشیم. سردار ناظری با اشاره به نقش موثر 
اقدامات فرهنگی و آموزشی در اصالح بسیاری از رفتار های نادرست و 
مسائل زمینه ساز جرائم تصریح کرد: امید است در ادامه با ظرفیت 
موجود، اقدامات موثرتری به انجام برسانیم چراکه بسیاری از جرائم 

در حوزه های انتظامی، ترافیکی و دیگر موارد در حوزه فرهنگ قابل 
کنترل هستند و باید تالش کنیم این خالء آموزشی پر شود.

فرمانده انتظامی استان با اشاره به اینکه معلمان در دورافتاده ترین 
نزاع ها و دیگر شرارتها،  واکاوی  با  یادآور شد:  مناطق حضور دارند، 
این  در  که  می کنیم  مشاهده  را  آموزش ها  سری  یک  خالی  جای 
موارد باید در کنار تالش همکاران آموزش و پرورش و دیگر نهاد های 

فرهنگی و اجتماعی، پلیس حلقه آخر باشد.
فرمانده انتظامی استان با اشاره به اینکه گاهی روند ارتکاب جرم، 
دستگیری و زندانی شدن افراد به یک چرخه باطل تبدیل می شود، 
در  اجتماعی  اقشار  و  طبقات  همه  روی  باید  کرد:  خاطرنشان 
کنیم  کار  موضوعات  دیگر  و  معنوی  اخالقی،  فرهنگی،  حوزه های 
و  معلمان  با  را  کارشناسی  جلسات  سری  یک  رابطه  این  در  که 
فرهنگیان عزیز خواهیم داشت تا این قشر در موارد مورد نظر بیشتر 

و موثرتر ورود و ایفای نقش کنند.

آموزش همگانی فصل مشترک آموزش و پرورش و معاونت اجتماعی پلیس



دوشنبه 15 اردیبهشت ماه 10/1399 رمضان 1441/ 4 می 2020/سال بیست و چهارم شماره 3192 خبری. تحلیلی با زمینه فرهنگی. اجتماعی. ورزشی
 موسس و ناظر کیفی : یحیی فتح نجات      صاحب امتیاز و مدیرمسئول: محمد فتح نجات        مدیر داخلی: عفت حمیدی          سرپرست خبرنگاران: هما حجازی

سردبیر: مهدیه السادات میرمهدی حسینی       دبیر سرویس ورزشی: امید سالجقه         صفحه آرا: نرگس بامری                مدیر سازمان آگهی ها: محبوبه امامی صدر
نشانی: كرمان ـ میدان امام حسین )ع( ـ ابتدای بلوار باستانی پاریزی ـ بعد از اداره زمین شناسی جنوب خاوری ـ نرسیده به تاالر مهر

www. KERMANEMROOZ .com نشانی سایت رسمی كرمان امروز:
KM3127795@ yahoo.com نشانی ایمیل كرمان امروز:

زار
اف

رم 
نــ

ود 
انل

د
ما:

شــ
اه 

مر
 ه

فن
تل

روزانهم  چاپ : مهدوی 32134838
تلفن :  33124737ـ 33127794 ـ 33129371 دورنگار : 33127795   

موسیقی پدیده ای باستانی است به قدمت تاریخ بشر. ریتمی که در آمد 
و شد شبانه روز و فصل ها و در آوای پرندگان و صدای باران نهفته بود، 
آنقدر سحرآمیز بود که بشر غارنشین را به جادوی خود فرا خواند تا در مواقع 
اندام و رفتار و صدای خود تکرار کند. دور آتش  ترس و شادی آن را در 
مقدس برقصد و در پیچ وتاب ُسکرآور نوای طبل با ارواح و خدایان ارتباط 
با آن  را  یا به هنگام جنگ شجاعت خود  یابد،  باز  را  گیرد و آرامش خود 
تهییج کند یا در شکار جمعی از آن برای ارتباط گیری با گروه استفاده کند.
 موسیقی از پس هزاره ها، همچنان جزیی جدایی ناپذیر از زندگی روزمره 
ماست و مردم زیادی در سراسر جهان روزانه به موسیقی گوش می دهند؛ اما 
چگونه می شود از موسیقی برای تغییر حال بد به حال خوب استفاده کرد؟

نتایجی که به تازگی از تحقیقات آکادمی صدادرمانی بریتانیا منتشر شده به 
راستی شگفت انگیز است. تحقیقات این آکادمی که به موضوع "گوش دادن 
به موسیقی با اهداف درمانی" پرداخته و روی ۷ هزار و ۵۸۱ نفر از سراسر 
جهان انجام شده، ثابت می کند که موسیقی با تاثیرگذاری بر سیستم عصبی 
همچنین  مطالعات  این  می شود.  ما  سالمت  وضعیت  بهبودی  باعث  بدن، 
نشان می دهد که چه نوع موسیقی هایی باعث برانگیختن پاسخ های عصبی 
بتوان  تا  باید به یک قطعه موسیقی گوش داد  مثبت می شود و چه مدت 

پاسخ های عصبی مثبت را فعال کرد.
نتایج این پروژه علمی به روشنی اثبات می کند که گوش دادن به موسیقی 
همچون نواختن آن برای حفظ سالمتی و اینکه روحیه خوبی داشته باشیم، 

بسیار ضروری است.
تاثیرات روانشناسانه ی موسیقی می تواند خیلی بیشتر از آنچه که فکرش را 
بکنید، قدرتمند و گسترده باشد. موسیقی درمانی، مداخله ی درمانی است 
که گاهی برای بهبود سالمت روحی، کمک به بیمار در غلبه بر استرس و 
افزایش سالمت عمومی به کار می رود. حتی این نظر وجود دارد که ذائقه ی 
موسیقایی شما می تواند ارائه دهنده ی نگرشی در مورد جنبه های گوناگون 

شخصیتی شما باشد.
موسیقیباماچهمیکند

در ادامه با برخی تاثیرات موسیقی بر جسم و ذهن و روان که مبتنی بر 
برای  نکته هایی  نیز  و  شوید  می  آشنا  است  علمی  های  یافته  و  مطالعات 

خوددرمانی با موسیقی:
ایجادتمرکزوبهبوددرکوشناخت

عدم تمرکز و بیقراری هنگام انجام فعالیت های روزانه یکی از مشکالتی 
است که برخی با آن درگیرند.

تحقیقات نشان می دهد وقتی مشغول انجام فعالیت دیگری هستیم پخش 
موسیقی به عنوان زمینه، می تواند عملکرد ما را در کارهایی که نیاز به درک 
و شناخت دارد، باال ببرد. محققان دریافتند که موسیقی با ریتم تند منجر به 
افزایش سرعت در کار و پردازش شده و موسیقی با ریتم تند و ریتم مالیم 

هم می تواند حافظه را تقویت کند.
و درک عمیقی  تمرکز  داشتید که  را  کاری  انجام  بار قصد  این  اگر  پس 
عملکرد  تا  کنید  پخش  زمینه  موسیقی  خود  برای  است  بهتر  داشت،  نیاز 
ذهنی تان بهتر شود. البته توصیه می کنیم سراغ قطعه های بدون کالم بروید 

تا تمرکزتان با شعر و کالم بهم نریزد.
بهبودُخلقوخو

انجام فعالیت های روزانه با ُخلق و خوی ناشاد یا گرفته و عصبی دشوار و 
مشکل آفرین است. یکی دیگر از فواید شنیدن موسیقی این است که شما را 

شادتر می کند. در مطالعه ای که در مورد دالیل گوش دادن افراد به موسیقی 
صورت گرفت محققان دریافتند موسیقی پخش شده، نقش مهمی در بهبود 
خلق و خو دارد. موسیقی به افراد کمک کرده بود بتوانند به ُخلق بهتری 

دست پیدا کرده و خودآگاهی بیشتری پیدا کنند.
مطالعه ی دیگری دریافت گوش دادن آگاهانه و انتخابی به موسیقی مناسب 
می تواند در عرض دو هفته، تاثیر بسزایی در ُخلق و خوی افراد گذاشته و 

میزان احساس شادی را افزایش دهد.
کاهشومدیریتدرد

پژوهش ها نشان داده که موسیقی می تواند در کاهش و مدیریت درد مفید 
باشد. مطالعه ای که روی بیماران فیبرومیالژیا )سندرم درد اسکلتی-عضالنی 
مزمن( انجام شد دریافت بیمارانی که تنها به مدت یک ساعت به موسیقی 
گوش داده بودند احساس درد و افسردگی شان کاهش چشمگیری داشت. 
این نتایج نشان می دهد که موسیقی درمانی می تواند ابزاری مهم در درمان 

دردهای مزمن باشد.
حین  قبل،  که  بیمارانی  داد  نشان   20۱۵ سال  در  ای  مطالعه  همچنین 
و بعد از عمل جراحی به موسیقی گوش داده بودند، نسبت به آنهایی که 
به موسیقی گوش نداده بودند، درد و اضطراب کمتری تجربه کرده بودند. 
گوش دادن به موزیک در هر شرایطی از درد موثر است، این مطالعه دریافت 
آنهایی که به موسیقی گوش داده بودند، داروی کمتری برای تسکین درد 
خود مصرف کرده بودند. در شرایطی که بیمار این اجازه را داشت خودش 

موسیقی مورد عالقه اش را انتخاب کند، حتی نتایج بهتری ثبت شد.
افزایشانگیزهوتوانجسمی

حتماً این تجربه را داشته اید که ورزش کردن با گوش دادن به موسیقی 
برای تان راحت تر می شود. محققان دریافته اند گوش دادن به موسیقی با ریتم 
تند به افراد انگیزه می دهد تا سخت تر کار کنند. مطالعه ای تاثیر موسیقی 

روی ۱2 فرد سالم را که روی دوچرخه ی ثابت رکاب می زدند مورد بررسی 
افزایش  موجب  تندتر  ریتم های  با  موسیقی  دریافتند  محققان  داد.  قرار 
عملکرد در مسافت رکاب زده شده، سرعت رکاب زدن و قدرت تالش شده 

بود. اما کاهش ریتم موسیقی منجر به کاهش تمام این عوامل شده بود.
یک تاثیر روانی مهم دیگر موسیقی، افزایش عملکرد است. معموال در انجام 
هر کاری، ریتمی وجود دارد، دانشمندان کشف کرده اند که افزودن یک ریتم 
کوبشی قوی و تند می تواند افراد را تشویق کند تا سرعت خود را باال ببرند.

به گفته ی محققان، موسیقی می تواند برانگیختگی هیجانی و فیزیولوژیکی 
بیشتری نسبت به محرک های دارویی یا مخدر ایجاد کند. حتی گوش دادن 
به موسیقی قبل از رفتن به محل کار نیز می تواند مانند یک محرک عمل 

کند.
بنابراین توصیه می کنیم روزتان را با گوش دادن به موسیقی با ریتم تند 
به شنیدن موسیقی  را  اوقاتی  فعالیت روزانه  شروع کنید. همچنین هنگام 
اختصاص دهید. برخی قطعه های کالسیک از جمله سمفونی 40 موتسارت 
به گونه ای شگفت انگیز توان و قدرت جسمی و روانی شما را برای انجام کار 

باال می برند.
دستیابیبهآرامش

با گوش دادن به یک موسیقی برای مدت ۱۳ دقیقه، می توان به آرامش 
رسید. برای این کار باید موسیقی هایی با ریتمی آرام، ملودی های ساده و 

بدون شعر انتخاب کرد.
گروه  آرام  آهنگ های  به  دادن  مثال گوش  بطور  که  داد  نشان  تحقیقات 

Marconi Union عالئم اضطراب را تا ۶۵ درصد کاهش داده است.
این آزمایش، فشارهای عضالنی در بدن آزمایش شوندگان  انجام  از  پس 
به میزان ۷۹ درصد کاهش یافته، ۸4 درصد از آنها گفته اند افکار منفی که 
ذهنشان را همواره مشغول می کرده ناپدید شده و ۸2 درصد نیز گفتند که 

احساس آرامش و رضایت خاطر می کنند و توانسته اند راحت بخوابند.
 کمکبهخواببهتر

بیخوابی یا اینسومنیا، یک مشکل جدی است که افراد در تمام گروه های 
سنی را درگیر می کند. رویکردهای زیادی برای درمان این مشکل و سایر 
اختالالت رایج خواب وجود دارد، که در این میان گوش دادن به موسیقی 

کالسیک آرامشبخش می تواند روشی بی خطر، موثر و دردسترس باشد.
در مطالعه ای که روی دانشجویان انجام شد، محققان دریافتند آنهایی که 
به موسیقی گوش داده بودند، کیفیت خواب شان به میزان قابل توجهی بهتر 
از کسانی بود که به کتاب صوتی گوش داده بودند یا به هیچ چیزی گوش 
نداده بودند. از آنجایی که موسیقی یک درمان موثر برای مشکالت خواب 

است، می تواند یک روش آسان و بی ضرر برای درمان بیخوابی باشد.
کاهشاشتها

می تواند  که  است  این  موسیقی  روانی  اثرات  انگیزترین  شگفت  از  یکی 
ابزاری مفید در کاهش وزن باشد. اگر سعی دارید از وزن خود کم کنید، 
به شما  نور محیط می تواند  به موسیقی و همزمان کم کردن  گوش دادن 
در رسیدن به هدف تان کمک کند. طبق مطالعات انجام شده، افرادی که 
در رستوران هایی با نور سبک که در آنجا موسیقی الیت پخش می شود غذا 
غذا می خوردند، ۱۸  رستوران ها  سایر  در  که  آنهایی  به  نسبت  می خوردند 
درصد غذای کمتری خورده بودند، چرا؟ محققان دریافتند موسیقی و نور 
افراد بیشتر احساس  ایجاد شود، در نتیجه  کمک می کند شرایط آرام تری 
آرامش و راحتی کرده و آرام تر غذا می خورند و در نتیجه نسبت به زمان 

سیری خود آگاه ترند.
شما هم سعی کنید در خانه هنگام غذا خوردن یک موسیقی مالیم پخش 

کنید و با ایجاد فضایی آرامشبخش، آهسته تر و آگاهانه تر غذا میل کنید.
چندتوصیهکاربردی

ما در زندگی روزمره بیش از حد به موسیقی گوش می دهیم که به اختیار 
ما پخش نمی شود و همزمان بسیار کمتر از آنچه که باید و شاید به موسیقی 
دلخواهمان گوش می سپاریم. اگر می خواهید موسیقی درمانی کنید، الزم 
است که به موسیقی با ذهن متمرکز و به صورت آگاهانه گوش فرا داده شود. 
شنیدن موسیقی پس زمینه که به طور معمول از رادیو تلویزون و رسانه ها 
پخش می شود، نه تنها گوش مردم را نسبت به موسیقی بی اعتنا می سازد 
بلکه حتی آن را سرکوب نیز می کند. بنابر این موسیقی زمانی مفید است و 
حال ما را خوب می کند که با انتخاب ما و در محیطی مساعد شنیده شود.

همچنین الزم است تا از موسیقی بدون کالم استفاده کرد چرا که اشعار 
تمرکز ما را از موسیقی منحرف می کنند.

نکته دیگر انتخاب زمان برای شنیدن موسیقی است. تحقیقات نشان داده 
که گوش دادن به موسیقی باعث کاهش استرس و خودآگاهی شده و توجه 
ما را به لحظه حال معطوف می کند. پس بهتر است لیستی از موسیقی های 

مناسب برای اوقات کار روزانه، رانندگی و غذاخوردن انتخاب کنید.
استفاده از نواهای طبیعی مثل صدای پرندگان، صدای آب، بارش باران و 
باد می تواند ضربان قلب را تا ۵0 بار در دقیقه یعنی به اندازه زمان خواب 

کاهش دهد که به خودی خود موجب آرامش جسم و تندرستی است.
برای تأثیر مثبت موسیقی باید از موسیقی مناسب استفاده شود. موسیقی 
نباید تم یکنواخت داشته باشد. باید به موسیقی فاصله های منظم داده شود 

تا شنیدن موسیقی برای افرادی که ناراحت هستند کسالت آور نباشد.
منبع: عصر ایران

خوددرمانی با موسیقی:  
چگونه با موسیقی تنش های جسم و ذهنمان را مدیریت کنیم؟

روایت»کرمانامروز«دربارهتهدیدناشیازنگهداریموادضدعفونیالکلداردرخودروهاکهحادثهمیآفریند:

از ترس کرونا خودرومان را آتش نزنیم
سرویس اجتماعی کرمان امروز

اندکی مبهم  البته  اندکی به چشمتان سیاه برسد و  شاید این تیتر 
به  را  از زندگی  تنها سبک جدیدی  نه  به راستی که کرونا  اما  باشد. 
مردم القا کرده است بلکه برخی فرصت ها و تهدیدها را نیز با خود به 
زندگی نوع بشرآورده است. یکی از این تهدیدات حمل مقدار زیادی 
الکل در کیف، جیب و یا حتی اتومبیل است. نکته ای که مدیرعامل 
سازمان آتش نشانی کرمان را بر آن داشته است که اطالعیه ای در این 
رابطه منتشر کند. حمل ظرف های حاوی الکل و رها کردن آنها در 
فاجعه شود.  باعث  تواند  نامطمئن می  آن هم در ظرف های  خودرو 
این روزها شاهد هستیم که در همه داروخانه های شهر کرمان مایع و 
ژل ضد عفونی دست فروخته می شود. اغلب این مواد به صورت مایع 
و در ظرف های چند لیتری فروخته می شوند که مردم برای راحت 
تر استفاده کردن در ظرف های کوچکتری قرار می دهند و فاجعه از 
همین جا شروع می شود. فاجعه ای که تنها به آتش سوزی منتهی 
نمی شود و در اخبار خواندیم که چندی پیش کودکی به دلیل قرار 
داشتن الکل ضد عفونی در بطری کوچک آب، آن را نوشید و دچار 
مسمومیت شدید شد. پس باید این مایع را در ظروفی قرار دهیم که 
قابلیت نگهداری الکل و مواد شیمیایی را داشته باشد. ظروف اسپری 
کننده و یا ظرف هایی که روی آنها برچسب نگهداری از مواد اشتعال 
آتش نشانی  سازمان  مدیرعامل  که  ای  نکته  اما  است.  شده  چاپ  زا 
شهرداری کرمان به آن اشاره کرده درباره احتمال باالی آتش سوزی 

داری  نگه  دار  الکل  مواد ضدعفونی  آنها  در  است که  در خودروهایی 
می شود.

چندی پیش رضا میرزایی، مدیرعامل سازمان آتش نشانی و خدمات 
ایمنی شهرداری کرمان در این باره گفت: این روزها ظرف های محتوای 
الکل پس از شیوع ویروس کرونا در اغلب خودروها مشاهده می شود که 
افراد و رانندگان از آن برای ضد عفونی کردن دست ها و سطوح داخلی 
وسایل نقلیه استفاده می کنند و نگهداری این محصوالت درون خودرو 

به خود  مواد هر چند خود  این  احتمال آتش سوزی می شود.  موجب 
آتش نمی گیرد اما اگر در شرایط خاصی مثال در معرض مستقیم نور 
خورشید قرار بگیرد امکان دارد موجب بروز آتش سوزی شود و به طور 
کلی نگهداری الکل و مواد ضد عفونی کننده در مکان های سربسته و 
محصور مانند اتاقک خودروها در صورت قرار گرفتن در معرض آفتاب 
خطرناک است. با توجه به این که کم کم داریم وارد ماه های گرم سال 
و  اسپری های ضدعفونی کننده  به همین خاطر خطر وجود  می شویم 

یا بطری ها و ظروف حاوی الکل در درون خودروها افزایش یافته و 
ممکن است توقف خودروها در زیر آفتاب باعث بروز انفجار و یا آتش 
سوزی ظروف حاوی الکل دراین وسایل نقلیه شود. الکل قدرت انفجار 
باالیی ندارد مگر در شرایط بحرانی و خاص، ولی وقتی که الکل را در 
فضای کوچک مثل خودرو و یا در زیر تابش نور مستقیم خورشید قرار 
دهیم، سرعت تبخیر آن باالتر می رود و بخارات آن با هوای محیط، 
یک ترکیب قابل اشتعالی را ایجاد می کند که اگر این ترکیب به سمت 
منبع حرارتی حرکت کند، مثال در صورت وجود ظروف الکل دار در 
خودرو، نفرات و سرنشینان آن در داخل این وسیله نقلیه، سیگار و یا 
الکتریکی زده شود، بخارات  کبریتی روشن کنند یا حتی یک جرقه 

الکل به سرعت شعله ور شده و باعث آتش سوزی می شود.
به گفته میرزایی قرار گرفتن ظروف محتوای الکل در معرض مستقیم 
آفتاب، وقتی که درهای خودروها بسته باشد، شیشه پنجره های آن 
که  نحوی  به  و  چندبرابر  را  حرارت  و  کند  می  عمل  بین  ذره  مثل 
الکل  ترشدن هوای داخل خودرو، ممکن است ظروف حاوی  با گرم 
ادامه توصیه می کند:  خطرسازشده و آتش سوزی رخ دهد. وی در 
درصورت نیاز به مواد ضدعفونی کننده در داخل خودرو بهتر است از 
اسپری و ظروف کوچک برای مواد ضد عفونی کننده درخودرو استفاده 
شود و آن را در کیف خود گذاشته و با خود برده و مجدد به خودرو 
برگردانند. به هیچ وجه از ظروف نامناسب و بطری های بدون برچسب 
مواد خطرناک و نیز ظروف فاقد نشانه مشخص برای نگهداری الکل 
و موادضد عفونی کننده در داخل خودروها استفاده نشود و آنها را در 
خودروها قرار ندهند، چرا که کودکان این گونه ظروف نامناسب را به 
و  گیرند  می  اشتباه  است،  آشامیدنی  مایع  و  آب  دارای  اینکه  خیال 

ممکن است کودکان با نوشیدن آن، جان شان به خطر افتد.


