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بدینوسیله به اطالع سهامداران محترم میرساند جلسه 
به  منتهی  مالی  سال  سالیانه  عادی  عمومی  مجمع 
 ۹۹/۲/۲۹ دوشنبه  روز   ۸.۳۰ ساعت  در    ۹۸/۱۲/۲۹

برگزار میگردد .
هیات مدیره

مردم کرمان 23 سال است اصالحیه شرکت ارفع سازان
که واقعیت را در 

»کرمان امروز« می خوانند

کوچک تر می شود؛ که هر روز  کرمان در ماه رمضان و سفره هایی  گزارش »کرمان امروز« از وضعیت افزایش قیمت در بازار 

دود کرونا و گرانی در چشم روزه داران

متن کامل در صفحه سوم

    اگر چه پیش از فرارسیدن ماه مبارک رمضان، قیمت کاالهای اساسی اعالم شد و مسئوالن وعده دادند که نه تنها در ماه رمضان کاال به وفور وجود خواهد داشت بلکه نوسانات نرخ ارز و شرایط اقتصادی 
بر قیمت اجناس تاثیر نمی گذارد. با این وجود مردم هر روز در این ماه مبارک گرانی را به وفور احساس می کنند. این روزها سیر صعودی قیمت ها در حالی با شتاب بسیار افزایش پیدا می کند که گویا قرار 

نیست نظارت خاصی نیز در این ایام صورت بگیرد و...

متن در صفحه هشتم

جوابیه اداره
کرمان  پست 

 به روزنامه
کرمان امروز  

 صفحه  دوم

صفحات ششم و هفتم 

  پرواز هزاران ملخ پاکستانی به سمت ایران
 شرایط پرداخت حق اوالد به کارگران متاهل

 کشف ۶۴۵ کیلوگرم آویشن قاچاق در راور
  کشف ۲۲ رأس گوسفند قاچاق در جیرفت

  شکایت دختر جوان  از بدن سازمشهور و پولدار
  سارقان احشام در دام پلیس فهرج

اخبار ایران، جهان و حوادث:

یادداشتی به بهانه درگذشت محمدابراهیم حمیدی

 پیشکسوت مطبوعات کرمان، سردبیر روزنامه های

 »اندیشه«، »فاتح« و نماینده روزنامه های

 »صبح امروز«  و »آیندگان« در کرمان:

غروب غریبانه
ستاره ای دیگر 
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اخبار استان

خبر
معاون فرهنگ و ارشاد اسالمی

 شمال استان کرمان:

طرح »بهارانه کتاب« 

در کرمان اجرا می شود

 معاون فرهنگی و رسانه ای اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان کرمان 
از اجرای طرح »بهارانه کتاب« در کرمان طی اردیبهشت ماه جاری خبرداد.

به گزارش خبرنگار مهر، محمدجواد حسین زاده در جمع اصحاب رسانه در 
خصوص اجرای طرح »بهارانه کتاب« بیان کرد: به منظور حمایت از فرهنگ 

مطالعه طرح بهارانه کتاب در کرمان به مدت ۱۱ روز اجرا خواهد شد.
بهاره  طرح  افزود:  کتاب  خریداران  از  حمایتی  طرح های  به  اشاره  با  وی 
کتاب در سال جاری همچون سال های گذشته همزمان با سراسر کشور در 

کتابفروشی های استان اجرا خواهد شد.
معاون فرهنگی و رسانه ای اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان کرمان 
گفت: یکی از موضوعاتی که امسال مورد توجه قرار گرفته امکان خرید آنالین 

توسط خریداران از کتابفروشی ها است.
حسین زاده تصریح کرد: طرح بهارانه کتاب از روز ۲۰ اردیبهشت ماه سال 
جاری آغاز می شود و به مدت ۱۱ روز ادامه خواهد داشت ضمن اینکه ثبت نام 

از فروشگاه های متقاضی شرکت در این طرح در حال انجام است.
وی یادآور شد: تخفیف فروش کتاب در طرح بهارانه کتاب ۲۰ درصد اعالم 
نوجوان  و  کودک  دانشگاهی،  عمومی،  کتاب های  فروش  اینکه  ضمن  شده 

در قالب این طرح تنها در فروشگاه های مجری طرح مشمول تخفیف است.
معاون فرهنگی و رسانه ای اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان کرمان 
اظهار کرد: در طرح بهارانه کتاب کتاب های آموزشی و کمک آموزشی، افست، 
کتاب فاقد شابک یا شابک غلط شامل تخفیف نمی شوند و تنها کتاب هایی که 

در خانه کتاب به ثبت رسیده باشند شامل تخفیف می شوند.
مشارکت  کتاب  بهارانه  طرح  در  که  فروشگاه هایی  اسامی  شد:  یادآور  وی 

خواهند داشت پس از پایان ثبت نام اطالع رسانی و اعالم خواهند شد.

گسترش همکاری موزه ملی ایران 

و اداره کل میراث فرهنگی کرمان

فرهنگی،  میراث  کل  اداره  و  ایران  ملی  موزه  بین  جانبه  دو  های  همکاری 
گردشگری و صنایع دستی استان کرمان گسترش می یابد.

 به گزارش  خبرنگار گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان از کرمان، در 
دیدار جبرئیل نوکنده، رییس کل موزه ملی ایران و فریدون فعالی مدیرکل 
میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان کرمان  که در موزه ملی 
ایران در تهران برگزار شد، بر همکاری های دو جانبه و گسترش تعامالت 

فرهنگی تاکید شد.
جبرئیل نوکنده در این دیدار به ظرفیت های موجود موزه ملی ایران برای 
همکاری های مشترک آینده با اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع 
دستی استان کرمان اشاره و آن را عاملی برای افزایش توانمندی اجرایی دو 

طرف خواند.
 او برگزاری نمایشگاه های متقابل مشترک از آثار تاریخی_ فرهنگی، پروژه 
های علمی_ پژوهشی و نشست های تخصصی را از جمله  همکاری های 

مشترک بین این دو مجموعه عنوان کرد. 
فریدون فعالی نیز با برشمردن فرصت ها و امکانات موجود در استان کرمان 
از تعمیق و تقویت همکاری های مشترک استقبال و بر اهمیت گسترش آن 

تاکید کرد.

جوابیه اداره پست کرمان
 به روزنامه کرمان امروز

مدیرمسئول روزنامه کرمان امروز
با سالم

مورخ  چهارشنبه  نشریه  درآن  شده  درج  خبر  به  باعنایت  احتراماً،   
به استحضار مي رساند  99/۰۲/۱7درخصوص»اوضاع پست خراب است« 
پست   باشد  مي  کرونا  با  مبارزه  درگیر  جامعه  که  سخت  شرایط  دراین 
درایام  )حتی  نشده  متوقف  پستي  خدمات  به  مردم  دسترسي  منظور  به 
وباتالش   استان  درسطح  منظم  هاي  ریزي  برنامه  با  نوروزی(و  تعطیالت 
خستگي ناپذیر همکاران از جمله نامه رسان ها وبا پشتیبانی سایر حوزه 
آنها تحویل می  ها درسه شیفت کاری،  مرسوالت همشهریان به نشانی 
شود که نشان می دهد پست با تمام توان در حال انجام وظیفه می باشد 
بنابراین  تمام موارد درج شده درخبر آن نشریه  تکذیب و جوابیه به شرح 

ذیل اعالم مي گردد:
  شایسته است طبق قانون مطبوعات جوابیه درصفحه اول در اسرع وقت 

درج گردد
۱- بسته های پستي که بایستي  ظرف 48 ساعت توزیع گردند: به منظور 
تأخیر  باعث  ومقصد  درمبدا  مرحله  دو  در  مرسوالت  نمودن  عفوني  ضد 
درارسال مي گرددو دراطالعیه ها نیز اعالم گردیده  تا شهروندان با خیالي 

آسوده، مرسوالتشان تحویل بگیرند.
با شماره هاي 5-3۲۱۱۱37۱ درساعات اداري  ۲-تلفن هاي پاسخگویی 
که اپراتور پاسخگوي تماس هاي همشهریان وپیگیري مرسوالت مي باشد.
وبابکارگیری  باشد  می  غیرواقعی  ۱5۰نفری  طویل  هاي  صف  3-ایجاد 
دستگاه نوبت دهی وسیستم صف ، رعایت فاصله ، عالمت  گذاری صندلی 
ارباب رجوع  ، ضدعفونی محیط وسطوح تسهیالت وآرامش محیط را برای 

پاسخگویی مراجعین فراهم گردیده است. 
4-باجه هاي معطله براي تسریع پاسخگویي 4باجه ودر زمان اوج مراجعه 

به 6باجه افزایش می یابد .
5- باجه معطله مربوط به مرسوالت دارای نقص آدرس یا نبود فرد گیرنده 
درنشانی می باشد و توصیه می شود فرستندگان بهنگام درج نشانی دقت 

در ارائه آدرس صحیح با درج کدپستی را داشته باشند.
6- دراین شرایط سخت که جامعه درگیر مبارزه با کرونا مي باشد پست  
درایام  )حتی  نشده  متوقف  پستي  خدمات  به  مردم  دسترسي  منظور  به 
وباتالش   استان  درسطح  منظم  هاي  ریزي  برنامه  با  نوروزی(و  تعطیالت 
خستگي ناپذیر همکاران از جمله نامه رسان ها وبا پشتیبانی سایر حوزه 
ها درسه شیفت کاری،  مرسوالت همشهریان را به نشانی آنها تحویل می 
شود که براي جلوگیري از تضییع حق مردم وجلوگیري  از زیان به جامعه 

کمک شایان نموده وبرهمگان پوشیده نیست.

پی نوشت مدیر مسئول:
الزم به ذکر است که مطالب درج شده در گزارش مذکور مشاهدات عینی 
بنده حقیر بوده و عدم واقعیت در آن جایی ندارد و حتی تعداد منتظران 
اما گویا در این روزها اوضاع اداره پست  در باجه را بنده شمارش کردم. 
کرمان بسیار بهتر شده و به گفته کارمندان این اداره وضعیت دیگر بسان 
مجموعه  این  کارکنان  و  مدیران  برای  روی  این  از  نیست.  ماه  فروردین 
روند  اوضاع  این  بهبود  که  امیدواریم  و  داریم  افزون  روز  موفقیت  آرزوی 

صعودی داشته باشد.

استاندار کرمان بر لزوم تصمیم گیری جامع برای ویژه برنامه های 
بزرگداشت سردار شهید سلیمانی تاکید کرد.

استانداری  عمومی  روابط  از  نقل  به  مهر  خبرگزاری  گزارش  به 
توسعه  و  ترویج  شورای  جلسه  در  فدایی  جواد  محمد  کرمان، 
فرهنگ ایثار و شهادت با اشاره به برنامه ریزی های صورت گرفته 
استان  در  امسال  پاییز  در  اجتماعی  ایثار  همایش  برگزاری  برای 

افزود: در جلسه شورا مصوب شد همایش علمی ایثار اجتماعی به 
همکاری  با  مقاالت،  ارسال  برای  یکساله  زمان  به  نیازمندی  دلیل 
در  باهنر  شهید  دانشگاه  و  استان  ایثارگران  امور  و  شهید  بنیاد 

اردیبهشت ماه سال آینده برگزار شود.
وی جایگاه و منزلت شهید سلیمانی را واالتر از آن دانست و تصریح 
کرد: نباید هر دستگاه، واحد و یا اداره هر قسمت و مکانی را بدون 
اجازه از خانواده شهید و بدون اطالع اعضای شورا به نام این شهید 
و  و دستورالعملی  قاعده  نامگذاری ها طبق  این  باید  بنظرم  و  بزند 

زیر نظر یک کمیته ای باشد.
استاندار کرمان اظهارکرد: در جلسه شورا مصوب شد بنیاد شهید با 
تمامی ارگان ها مکاتبه کند تا تمامی همایش ها، سمینارها، کنگره 
و برنامه هایی که می خواهند برای شهید سلیمانی برگزار کنند را به 
کمیته برنامه های این شهید ارسال کنند و بعد از بررسی و تصویب 
در  برنامه ها  این  با حضور خانواده شهید سلیمانی،  این کمیته  در 

نهایت در شورای فرهنگ ایثار و شهادت مطرح شود.
برای  شهادت  و  ایثار  فرهنگ  شورای  تصمیم  به  اشاره  با  فدایی 
پیگیری ثبت ملی گلزار شهدای کرمان افزود: در جلسه امروز شورا 
مصوب شد تمامی موارد مربوط به شهید سلیمانی مثل نامگذاری 

برنامه های  کمیته  در  برنامه ها  دیگر  و  یادمان ها  برگزاری  اماکن، 
شهید سلیمانی در استان بررسی و تصمیم گیری شود.

این  در  نیز  کرمان  استان  ایثارگران  امور  و  شهید  بنیاد  کل  مدیر 
جلسه با اشاره به برنامه ریزی برای برگزاری همایشی تحت عنوان 
قبلی جلسه  استان کرمان گفت: طبق مصوبات  اجتماعی در  ایثار 
شورای فرهنگ ایثار و شهادت قرار بود با همکاری دانشگاه شهید 
شود  برگزار  امسال  ماه  آبان  یا  خردادماه  در  همایش  این  باهنر 
ارائه  مقاالت  ارسال  برای  را  پژوهشی  سرفصل های  شهید  بنیاد  و 
کند. احمد گروئی ساردو با اشاره به اهمیت ایثار اجتماعی تصریح 
جامعه  امروزی  نیاز  عنوان  به  اجتماعی  ایثار  داریم  اعتقاد  کرد: 
ایران است و با مشارکت جامعه دانشگاهی می توانیم در این زمینه 

گام های زیادی برداریم.
وی با اشاره به برنامه ریزی برای اجرای طرح یادمان شهید سپهبد 
دو  تهیه  داشت:  اظهار  و شهادت  ایثار  نماد  عنوان  سلیمانی تحت 
گردان  فرمانده  پور  محمدی  علی  حاج  واالمقام  شهید  از  مستند 
با صدا و سیما در  رفسنجان و شهید مدافع حرم علی عظیمی را 
دستور کار داشتیم که خوشبختانه به نتیجه رسیده و ساخت 5۲ 

مستند از سرداران شهید استان را نیز در دستور کار داریم.

جامع  ساخت  حال  در  خیریه  مراکز  از  کرمان  شهردار 
رادیوتراپی و آنکولوژی »یاس« و مرکز جامع پزشکی هسته ای 
)کمک(  سرطان  به  مبتال  کودکان  از  حمایت  خیریه  مؤسسه 

کرمان بازدید کرد.
به گزارش کرمان  آنالین، سیدمهران عالم زاده در این بازدید در 

جریان روند ساخت این دو مرکز قرار گرفت.
پزشکی  مراکز خیریۀ  وجود  اهمیت  به  اشاره  با  وی همچنین 
برای  که  بیماراني  به  کمک  در  مراکز  این گونه  نقش  گفت: 

درمان خود توان مالي ندارند، بسیار مهم است.
دو  این  در ساخت  که  از خیرانی  تقدیر  کرمان ضمن  شهردار 
حد  در  هم  کرمان  شهرداری  گفت:  گماشته اند،  همت  مرکز 
مقدورات، در تکمیل و ساخت این دو مرکز همراهی و کمک 
خواهد کرد. الزم به ذکر است؛ مرکز خیریه جامع رادیوتراپی 
و آنکولوژی »یاس«، با زیربنای 3۱۰۰ مترمربع در سه طبقه، 
دارای دو Bunker رادیوتراپی، یک Bunker براکی تراپی و 
یک دستگاه CT سیموالتور و یک بخش مجهز شیمی درمانی، 

در کیلومتر اول هفت باغ علوی در حال ساخت است.
تشخیصی  مرکز  چهارمین  نیز  هسته ای  پزشکی  جامع  مرکز 
پزشکی  تصویربرداری  تکنیک   )petscan( اسکن  »پت 
جامع  مرکز  بزرگ ترین  به عنوان   و  است  ایران  در  هسته ای« 
ایران را تحت  تشخیصی سرطان، می تواند منطقه جنوب شرق 

پوشش قرار دهد.
مجوز این دو مرکز و زیربخش های آموزشی، پژوهشی، درمانی 

و پیشگیری، توسط مراجع ذی ربط صادر شده است.

استاندار کرمان تاکید کرد:

لزوم تصمیم گیری جامع برای  بزرگداشت سردار شهید سلیمانی

شهردار کرمان خبر داد:

همکاری شهرداری در ساخت دو مرکز پزشکی

اسید  کارخانه  شامل  شهربابک  مس  توسعه  طرح های 
سولفوریک خاتون آباد، کارخانه اکسیژن خاتون آباد، انبار 
دستور  با  گذشته  هفته  پنجشنبه  روز  جدید  کنستانتره 
استان  در  ویدئوکنفرانس  صورت  به  جمهوری  رییس 

کرمان به بهره برداری رسید.
کرمان  استان  در شهربابک  این طرحها  ایرنا،  گزارش  به 
به بهره برداری رسیده و ارزش آن در مجموع چهار هزار 
میلیارد تومان برآورد شده است که برای ۲48 نفر به طور 

مستقیم شغل ایجاد می کند.
طرح توسعه ذوب مس خاتون آباد

افزایش  به  منجر  که  خاتون آباد  مس  ذوب  توسعه  طرح 
5۰ درصدی تولید مس آندی و کارخانه اسیدسولفوریک 
تن  هزار   6۰۰ تولیدساالنه  ظرفیت  با  خاتون آباد 
طرح های  جمله  از  می شود،  سال  در  اسیدسولفوریک 

افتتاح شده بود.
بر اساس پیش بینی ها، با افتتاح این طرح ظرفیت ساالنه 
آندی  مس  تن  هزار   ۱۲۰ به  هزار   8۰ از  متجمع  این 

افزایش می یابد.
تکنولوژی  از  آباد  خاتون  ذوب مس  کارخانه  گذشته  در 
برد که دارای  نسل های قدیم کوره ذوب فلش بهره می 
آنها  محدودیت های تکنیکی متعددی بود که مهمترین 
بسیار  شارژ  سیستم  و  ونتوری  مشعل  چهار  از  استفاده 
امکان  عدم   ، باال  استهالک  پایین،  دقت  با  و  قدیمی 
فسیلی،  سوختهای  باالی  مصرف  اکسیژن،  از  استفاده 
میزان تولید غبار و تاثیر آن به روی سایر تجهیزات پایین 
دستی بود بنابراین با هدف اصلی رفع ضعف های اشاره 

افزایش  با به روز کردن تکنولوژی بود که همزمان  شده 
ظرفیت 5۰ درصدی تولید نیز در دستور کار قرار گرفت.

برای اجرای این طرح ۱۱۰ میلیارد ریال سرمایه گذاری 
بخش خصوصی و ۱۱8 میلیون دالر سرمایه گذاری ارزی 

صورت گرفته و برای ۱۲۰ نفر اشتغال ایجاد می کند.
با  هم  آباد  خاتون  مس  ذوب  سولفوریک  اسید  کارخانه 
 73۰ گذاری  سرمایه  با  و  تن  هزار   6۰۰ ساالنه  ظرفیت 
میلیارد ریال و 96 میلیون یورو ، زمینه اشتغال 65 نفر 

را به صورت مستقیم فراهم کرده است.
کارخانه تولید اکسیژن

کارخانه تولید اکسیژن مس خاتون آباد با سرمایه گذاری 
۱9۲ میلیارد ریال و 3۱ میلیون یورو از دیگر طرح های 
به صورت  را  نفر   3۱ اشتغال  زمینه  که  بود  شده  افتتاح 

مستقیم ایجاد می کند.
ذوب  توسعه  طرح  های  پروژه  زیر  از  یکی  کارخانه  این 
تامین  منظور  به  که  رود  می  شمار  به  آباد  خاتون  مس 
فرایند غنی سازی هوای کوره جدید  نیاز  اکسیژن مورد 
های  کوره  نیاز  مورد  هوای  سازی  غنی  متعاقبا  و  فلش 

کنورتر طراحی و اجرا شده است.
را  روز  در  اکسیژن  تن   44۰ تولید  ظرفیت  کارخانه  این 

دارد.
کارخانه اسید خاتون آباد

این طرح به منظور اطمینان از رفع آلودگی های زیست 
محیطی ناشی از انتشار گازهای خروجی کوره های ذوب 
دی  گاز  تبدیل  هدف  با  که  شد  انجام  کنورتر  و  فلش 

اکسید گوگرد ناشی از سوختن گوگرد موجود در

کنسانتره به ظرفیت حدود 6۰۰ هزارتن اسید سولفوریک 
در سال طراحی و اجرا شده است.

از  این طرح جذب کامل غبار خروجی  از مزیتهای  یکی 
گاز  در  موجود  غبار  درصد  که۱۰۰  الکتروفیلترهاست 
اتمسفر  به  ورود  امکان  و  جذب  مرحله  این  در  ورودی 

را پیدا نمی کنند.
برای اجرای این طرح بخش خصوصی 75 میلیارد ریال 
سرمایه گذاری ریالی و ۱۰۰ میلیون یورو سرمایه گذاری 

ارزی داشته است.
انبار کنستانتره مس

ظرفیت  محدودیت های  و  ذوب  کارخانه  ظرفیت  افزایش 
جمله  از  قدیم  انبار  طراحی  در  موجود  مشکالت  سایر  و 

جلوگیری از اتالف فیزیکی ماده ارزشمند کنسانتره مس، 
انگیزه اصلی برای طراحی و اجرای انبار کنسانتره جدید 

بود.
ایجاد  شامل  تن  هزار   6۰ ظرفیت  مجموع  با  انبار  این 
 5 مس،  کنسانتره  متریک  تن  هزار   5۰ انبارش  ظرفیت 
متریک  تن  هزار   5 و  فالکس  سیلیکا  متریک  تن  هزار 
بهره  به  بازگشتی  سرد  مواد  تن   ۲6 و  سرباره  کنسانتره 
برداری رسید و برای 3۲ نفر به طور مستقیم شغل ایجاد 

کرد.
بخش خصوصی برای افتتاح این طرح ۱58 میلیارد ریال 
گذاری  سرمایه  یورو  میلیون   3 و  ریالی  گذاری  سرمایه 

ارزی داشته است.

جزییات طرح هایی که به دستور رییس جمهوری در استان کرمان افتتاح شد 

مدیرعامل جمعیت هالل احمر استان کرمان گفت: در سیل رودبار 
جنوب در جنوب استان و منطقه شهداد از توابع شهرستان کرمان 
در ابتدای سال جاری قریب به 5 و نیم میلیارد تومان توسط هالل 

احمر امدادرسانی و کمک شده است.
»رضا فالح« در نشست خبری با اشاره به فرا رسیدن ۱8 اردیبهشت 
کرد: جمعیت هالل  اظهار  احمر  و هالل  جهانی صلیب سرخ  روز 
در  محور  داوطلب  کامال  و  المنفعه  عام  و  مردمی  نهاد  یک  احمر 
سطح ملی و بین المللی خدمات و فعالیت های بشردوستانه خود 

را ارائه می دهد.
از ۱89 کشور  اینکه صلیب سرخ جهانی در بیش  به  با اشاره  وی 
دنیا در حال خدمت است، افزود: جمعیت هالل احمر ایران خدمات 
و مورد  داوطلبانه  فرهنگ،  پنج محور مردمی، جوانان،  را در  خود 
اعتماد بودن ارائه می دهد و امروز در حوادث و بحران ها مردم با 
اعتمادی که دارند، کمک های نقدی و غیرنقدی خود را به هالل 

احمر می دهند.
با اشاره به نقش رسانه ها در کمک به جمعیت هالل احمر  فالح 
تصریح کرد: در سال گذشته 395 برنامه و پروژه محرومیت زدائی 
در قالب کاروان های سالمت، پروژه های حمایتی و معیشتی توسط 
معاونت داوطلبان جمعیت هالل احمر اجرا شده و قریب به ۲48 

هزار نفر از این فعالیت ها استفاده کردند.
مدیرعامل جمعیت هالل احمر استان کرمان با اشاره به اجرای طرح 

ملی نذر آب در مناطق محروم استان بیان کرد: در فروردین سال 
های  کمک  استان،  اقتصادی  های  بنگاه  ظرفیت  محل  از  گذشته 
مردم و نهادهای استان کمک های نقدی و غیرنقدی به میزان 683 
تن به ارزش ۲۱ میلیارد تومان به استان های آسیب دیده از سیل 

اهداء شده است.
وی افزود: در سال گذشته ۱3۲6 عملیات امداد و نجات در حادثه 
های ملی و استانی توسط معاونت داوطلبان هالل احمر کرمان انجام 
و به 4۰8 هزار نفر امدادرسانی شده و قریب به 6۰۰۰ نفر روز نیروی 

جمعیت در این عملیات ها حضور داشته اند.
های  آموزش  از  نفر  هزار   76 استفاده  کرد:  تصریح  ادامه  در  فالح 
هالل احمر، بهره گیری ۲۰۰۰ نفر از خدمات تیم سحر هالل احمر 
ویژه در مناطق سیل زده کشور،  به  روانی  در زمینه مشاوره های 
حاشیه  آموزان  دانش  آموزش  خرد،  کارهای  و  کسب  از  حمایت 
شهرها و ... از جمله اقدامات جمعیت هالل احمر در راستای کاهش 

آسیب های اجتماعی در سال قبل بوده است.
 ۱۰ به  قریب  گفت:  کرمان  استان  احمر  مدیرعامل جمعیت هالل 
میلیارد تومان پروژه عمرانی در سطح استان کرمان در سال 98 اجرا 

و از چهار دستگاه خودروی امداد و نجات نیز رونمایی شد.
وی افزود: در زمینه پیشگیری از شیوع کرونا ویروس نیز جمعیت 
در  استان  ورودی  نقطه   ۱7 در  و  داشت  همکاری  احمر  هالل 
غربالگری و تب سنجی مسافران و میهمانان ورودی به استان حضور 

به شرایط کنونی، توسط سازمان جوانان هالل  با توجه  و  داشتیم 
احمر به ۱55 خانوار نیازمند کمک شده است.

فالح گفت: در سیل رودبار جنوب در جنوب استان و منطقه شهداد 
از توابع شهرستان کرمان در ابتدای سال جاری قریب به 5 و نیم 

میلیارد تومان توسط هالل احمر امدادرسانی و کمک شده است.
وی در پایان با اشاره به اینکه شعار امسال روز جهانی صلیب سرخ 
و  پزشکی  کادر  از  کرد:  بیان  است،  سالمت«  حافظان  از  »تقدیر 
درمانی کشور که همه تالش خود را در مقابله با کرونا و نجات جان 

انسان ها گذاشتند، تشکر می کنم.

مدیرعامل جمعیت هالل احمر کرمان خبر داد:

کمک ۵.۵ میلیارد تومانی هالل احمر به مردم سیل زده استان کرمان
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یادداشت های 
گاه و بی گاه

رمز و راز

به فراخور حال  تا چند کارت  از یک  امروز همه  در دنیای 
دارند و برای هر کارت رمزی و من هم چهار کارت دارم که 
یکی ملی و سه تای دیگری اعتباری است و برای هر کدام 
یک رمز به بهانه ای انتخاب کرده ام. یکی از کارت ها تاریخ 
تولد پدرم و دومی تاریخ تولد مادرم و سومی هم از خودم 
است و از کارتهای اعتباری به ترتیب استفاده می کنم. پس 
هنگام استفاده هر یک، وقتی رمز آن را از من می پرسند رمز 
از من سوالی  به طریقی  تا شنونده  به گونه ای می گویم  را 
بپرسد و در آن سوال راز آن کارت برمال می شود. مثل امروز 
که نوبت استفاده از کارت خودم شد پس در وقت گفتم رمز 
سال هزار و سیصد و نود و هشت را بر زبان آوردم و پرسشگر 
هم این سوال را از من پرسید مثل اینکه یک سال عقب هستید 
و من در جواب گفتم نه تاریخ تولدم است. در این جا لبخند بر 
لبهای پرسشگر آمد و در عین ناباوری پرسید مگر ممکن است 
و من جواب دادم بله چون هر گونه حساب کرده ام با این سن 

و سال بیش از یک سال کار مفید انجام نداده ام!

به قلم محمد جواد 
ایرانمنش 

گزارش »کرمان امروز« از وضعیت افزایش قیمت در بازار کرمان در ماه رمضان و سفره هایی که هر روز کوچک تر می شود؛

دود کرونا و گرانی در چشم روزه داران

که  گذرد  می  رمضان  مبارک  ماه  از  روز   15 حالی  در 
افزایش قیمت بی حساب و کتاب کاالها و فقدان نظارت 
اگر  است.  شده  داران  روزه  سفره  شدن  کوچک  سبب 
از فرارسیدن ماه مبارک، قیمت های کاالهای  چه پیش 
اساسی اعالم شد و مسئوالن وعده دادند که نه تنها در 
و  ارز  نرخ  نوسانات  بلکه  است  وفور  به  کاال  رمضان  ماه 
با  گذارد.  نمی  تاثیر  اجناس  قیمت  بر  اقتصادی  شرایط 
این وجود مردم هر روز در ماه رمضان امسال گرانی را به 
وفور احساس می کنند. سیر صعودی قیمت ها در حالی 
با شتاب هر چه تمام تر در کرمان جلو می رود که گویا 

قرار نیست نظارت خاصی نیز در این ایام صورت بگیرد.
رضا مویدی، یکی از شهروندان کرمانی است که  با اشاره 
به قرار گرفتن در ماه رمضان می گوید: قبل از آمدن این 
به  و قیمت ها سر  نامناسب  بسیار  بازار  ماه هم وضعیت 
فلک کشیده بود به گونه ای که یک خرید عادی از یک 
میوه فروشی برایمان 100 هزار تومان تمام می شد حاال 

دیگر اصال نمی توان به مغازه ها نزدیک شد.
رمضان  ماه  برای  ما  کرد:  تاکید  کرمانی  شهروند  این 
خریدی انجام نداده ایم و سعی داریم با همین مواردی که 

در خانه موجود است این ماه را سپری کنیم. 
محسن جلیلی از دیگر شهروندان کرمانی است که یک 
که  گذشته  سال  گوید:  می  دارد،  فروشی  واحد شیرینی 
فروش چندانی  ما  نداشت  وجود  گرانی  این حد  تا  هنوز 

نداشتیم حتی همان زولبیا و بامیه را نتوانستیم آن گونه 
که انتظار داشتیم بفروشیم. حاال امسال با این وضعیت که 
قیمت ها باال رفته و رشد قیمت داشته اند اصال نمی توان 

روی فروش حساب کرد چرا که قیمت تمام شده زولبیا و 
بامیه آن قدر است که طبیعی است تعداد زیادی از مردم 
نتوانند آن را خریداری کنند و برای همین هم ما تولید 

زیادی نداریم.
حجت احمدی از دیگر شهروندان کرمانی است که یک 
مغازه میوه فروشی دارد و در مورد بازار ماه مبارک رمضان 
می گوید: قیمت میوه و تره بار تفاوت آن چنانی نسبت 
به ماه قبل نداشته اما مساله این است که مردم  با همین 

قیمت ها هم نمی توانند خرید داشته  باشند.
او افزود: مغازه من در منطقه پایین شهر است و بیشتر 
این منطقه هستند قدرت خرید حتی  افرادی که ساکن 
ندارند  هم  را  سال  عادی  های  ماه  در  میوه  کیلو  یک 
بکنند  راتقویت هم  باید خود  بنابراین در ماه رمضان که 

اصال رغبتی برای خرید ندارند.
یکی از بانوان کرمانی هم ضمن گالیه از افزایش بی رویه 
قیمت ها به ما چنین گفت: ما نظارت بر قیمت ها  را فقط 
در اخبار و نشریات می خوانیم اما در عمل نطارتی نمی 
بینیم و این افزایش قیمت ها است که خودنمایی می کند 

و هر کس هر چقدر بتواند از مردم پول می گیرند.
این شهروند افزود: به راستی مسئوالن چرا تا این حد در 
برابر قیمت ها منفعالنه عمل می کنند؟ واقعا دوست دارم 
بدانم نقش مسئوالن در این میان چیست! واقعا این قیمت 

ها در ماه رمضان عادالنه نیست.
سخن آخر

درست است تعطیلی یک ماهه بسیاری از اصناف سبب 
شده تا قدرت خرید بسیاری پایین آید و یا چک هایشان 
سر رسید شود اما این قشر نباید فکر کنند که می توانند 
بدهی ها را با گران فروشی ها جبران کنند. در هر صورت 
در کف بازار شاهد گرانی های بی حساب و کتابی هستیم 
که مسئوالن باید نظارت  بیشتری بر این موضوع داشته 
از روزهای گذشته  تر  نباید سفره مردم کوچک  و  باشند 

شود و بر اقشار کم درآمد فشار وارد شود.

   اگر چه پیش از فرارسیدن ماه مبارک رمضان، قیمت کاالهای اساسی اعالم شد و 
مسئوالن وعده دادند که نه تنها در ماه رمضان کاال به وفور وجود خواهد داشت بلکه 
نوسانات نرخ ارز و شرایط اقتصادی بر قیمت اجناس تاثیر نمی گذارد. با این وجود مردم 
هر روز در این ماه مبارک گرانی را به وفور احساس می کنند. این روزها سیر صعودی 
قیمت ها در حالی با شتاب بسیار افزایش پیدا می کند که گویا قرار نیست نظارت خاصی 

نیز در این ایام صورت بگیرد و...

گزارش: مهدیه السادات 
میر مهدی حسینی

کرونا تا چه زمانی با بشر می ماند؟ 
 یک متخصص بیماری های عفونی با بیان اینکه سرانجام 
اپیدمی کرونا به رعایت بهداشت توسط افراد جامعه بستگی 
دارد،  اظهار کرد: اپیدمی تا یکی دوماه آینده روند کاهشی 
خود را طی خواهد کرد؛ اما همچنان خطر وجود دارد و تا 
انجام واکسیناسیون عمومی خطرات  زمان کشف واکسن و 

آن را جدی بگیریم.
علوم  دانشگاه  علمی  هیات  عضو   - یادگاری  داوود  دکتر 
پزشکی شهید بهشتی در گفت وگو با ایسنا، با اشاره به آینده 
اپیدمی کرونا به ویژه با فرارسیدن فصل تابستان و یا پاییز 
و زمستان، اظهار کرد: شدت بیماری و روند رو به کاهش و 
افزایش آن هنوز مبهم بوده و جای سوال  دارد؛ ممکن  یا 
است بیماری شدت خود را داشته باشد اما از نظر شیوع و 
میزان آلودگی روند رو به کاهش است، یعنی در آینده موارد 
صفر  به  ابتال  میزان  ولی  می شود  کمتر  مراتب  به  بیماری 

نخواهد رسید.
عوامل تاثیرگذار در روند کاهشی بیماری

گرمسیری  و  عفونی  بیماری های  تحقیقات  مرکز  رییس 
عوامل  اینکه  بیان  با  بهشتی  شهید  پزشکی  علوم  دانشگاه 
مختلفی در روند کاهشی بیماری دخیل هستند، عنوان کرد: 
عامل اول رعایت مسائل بهداشتی، اجرای طرح فاصله گذاری 
ابتالی  دوم  عامل  حفاظتی؛  ابزار  از  استفاده  و  هوشمند 
ایمنی نسبی و  نوعی  ایجاد  و  افراد جامعه  از  زیادی  درصد 
سومین عامل بروز تغییرات آب و هوایی است که می تواند 
به کاهش میزان ابتال به کرونا ویروس منجر شود. البته این 
موضوع هم مطرح است که ممکن است با افزایش دما و فرا 
رسیدن تابستان شانس زنده ماندن ویروس کاهش یافته و 

لذا احتمال ابتال نیز به تبع آن کمتر شود.
وضعیت بحرانی همه گیری مانند گذشته نخواهد بود

وی با بیان اینکه دقیقا نمی توان پیش بینی کرد که با فرا 
رسیدن پاییز و زمستان چه اتفاقی برای ویروس رخ می دهد، 
اظهار کرد: طبیعی است که وضعیت بحرانی همه گیری مانند 
گذشته نخواهد بود، هرچند ممکن است به صورت محدود 

نوساناتی داشته باشیم.
طرح  و  بهداشت  رعایت  عدم  صورت  در  وی،  گفته  به 
فاصله گذاری، احتمال افزایش درصد ابتال و شروع پیک های 
بیماری  روند  هرچند  بنابراین  دارد.  وجود  اپیدمی  بعدی 
کاهشی است ولی نباید برای رفع محدودیت ها و احتیاط های 
بهداشتی عجله کنیم. باید بدانیم که این بیماری تا سالیان 
سال و تا زمان کشف واکسن موثر و یا  داروهای اثربخش 

با ما خواهد بود.
با برنامه ریزی مناسب می توان شانس انتقال ویروس 

را کاهش داد
برای تک تک  برنامه ریزی جدی  بر ضرورت  تاکید  با  وی 
آینده،  در  ویروس  این  با  بهتر  مواجهه  جهت  جامعه  افراد 
گفت: بشر می تواند به تدریج خود را با شرایط پیش رو تطبیق 
دهد؛ به نحوی که هم زندگی عادی در جریان باشد و هم 
با  اصل  در  کند.  محافظت  ویروس  برابر  در  خود  از  بتواند 
برنامه ریزی مناسب می توان شانس انتقال ویروس را کاهش 
داد. همانگونه که امروز اطالعات مردم  در زمینه بیماری و 

یافته  افزایش  قبل  دوماه  نسبت  به  بهداشتی  نکات  رعایت 
و این امر نقش بسزایی در کنترل بیماری ایفا کرده است.

احتمال جهش ویروس در آینده
آینده،  در  ویروس  جهش  احتمال  به  اشاره  با  یادگاری 
اظهار کرد: احتمال جهش وجود دارد و حتی ممکن است به 
دنبال جهش، افراد بهبود یافته مجددا مبتال شوند. احتمال 
جهش در مورد تمام ویروس ها وجود دارد، ولی این مساله 
در حال حاضر قابل پیش بینی نیست و ممکن است جهش 

کروناویروس به نفع یا به ضرر بشر باشد.
وضعیت شیوع بیماری در فصول سرد سال

با اشاره به وضعیت شیوع  این عضو هیات علمی دانشگاه 
و  پاییز  در  کرد:  اظهار  نیز  سال  سرد  فصول  در  بیماری 
کروناویروس  با  فصلی  آنفوالنزای  بروز  همزمانی  زمستان 
برخی  چراکه  شود،  مشکالتی  بروز  به  منجر  است  ممکن 
عالئم آنفوالنزای فصلی و کرونا شبیه به هم بوده و تشخیص 
و تفکیک آن ها دشوار و صرفا با آزمایش های تکمیلی امکان 
پذیر است. لذا این مساله هزینه های زیادی به جامعه تحمیل 
می کند، بنابراین برای غلبه بر آن باید برنامه ریزی مناسبی 

داشته باشیم.
ضرورت واکسینه کردن افراد در معرض خطر نسبت 

به آنفوالنزای فصلی
خطر  معرض  در  و  آسیب پذیر  افراد  واکسینه کردن  وی 
جامعه در مقابل آنفوالنزا را اولین راهکار عنوان کرد و گفت: 
با این کار میزان ابتال و همزمانی این بیماری ها کاهش پیدا 
نادر  و  کرونا  شیوع  دلیل  به  حاضر  حال  در  البته  می کند. 

بودن موارد ابتال به آنفوالنزا، تشخیص بیماری راحت تر است.
باید  آنفوالنزا  واکسن  با  رابطه  در  اینکه  بیان  با  یادگاری 
گفت:  کنیم،  پیروی  کشوری  کمیته  دستورالعمل های  از 
واکسن  میلیون   ۸0 نمی توان  امکانات  محدودیت  دلیل  به 
انفوالنزا در اختیار داشت. لذا  کمیته کشوری تعیین می کند 
که چه افرادی باید حتما واکسینه شوند و چه افرادی نیاز 

به واکسن ندارند.
انتقاد از وجود انگ اجتماعی نسبت به بیماران کرونایی

وی در بخشی دیگر با انتقاد از وجود انگ اجتماعی نسبت 
به مبتالیان و یا حتی بهبودیافتگان بیماری کووید 1۹، اظهار 
دوره  که  افرادی  از  که  می شود  دیده  گاهی  متاسفانه  کرد: 
شود؛  می  دوری  کرده اند،  طی  را  خود  بیماری  و  قرنطینه 
درحالیکه این افراد می توانند مانند افراد عادی زندگی کنند 
و چه بسا ایمن تر هم هستند. افراد خانواده و اطرافیان باید 
کنند.  رعایت  را  افراد  این  با  مرتبط  روانی  و  روحی  مسائل 
همچنین جامعه، ادارات و فضای خانواده باید بتوانند به نحو 
احسن از افراد مبتال و افرادی که از بند بیماری رهایی یافته، 
حمایت کنند؛ چراکه همانگونه که گفته شده روحیه خوب 
و عدم وجود استرس و نگرانی به تقویت سیستم ایمنی بدن 

کمک می کند.
هنوز برای رفع محدودیت های بهداشتی زود است

رفع  برای  هنوز  اینکه  بیان  با  عفونی  متخصص  این 
باید  همچنان  گفت:  است،  زود  بهداشتی  محدودیت های 
احتیاط  با  و  کرده  رعایت  را  مراقبت ها  و  بهداشتی  مسائل 
رفتار کنیم. به مالقات پدر و مادر و اقوام سالخورده نرویم؛ 

چراکه افراد سن باال ریسک خطر باالتری دارند و اگر فردی 
ناقل باشد به راحتی می تواند بیماری را منتقل کند.

سرانجام  اینکه  بیان  با  دانشگاه  علمی  هیات  عضو  این 
اپیدمی به رعایت بهداشت توسط افراد جامعه بستگی دارد، 
 اظهار کرد: اپیدمی تا یکی دوماه آینده روند کاهشی خود را 
طی خواهد کرد ولی با این حال باید تا زمان کشف واکسن و 

انجام واکسیناسیون عمومی آن را جدی بگیریم.
کم کم از بحران شدید رهایی پیدا خواهیم کرد

یادگاری با بیان اینکه در حال حاضر روند بیماری با کاهش 
خواهیم  پیدا  رهایی  شدید  بحران  از  کم  کم  و  روبروست 
نباید  و  معرض خطر هستیم  در  ولی همچنان  گفت:  کرد، 
باید در هنگام کار  احتیاط های بهداشتی را فراموش کنیم. 
و فعالیت به یاد داشته باشیم که این ویروس وجود دارد و 

ممکن است ما را مبتال کند.
روزه داری در شرایط کرونایی هیچ منعی ندارد

گرمسیری  و  عفونی  بیماری های  تحقیقات  مرکز  رییس 
با اشاره به  دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، در خاتمه 
این شرایط، اظهار کرد:  ماه مبارک رمضان و روزه داری در 
روزه داری در شرایط کرونایی هیچ منعی ندارد و شاید توصیه 
چیزی  منزل  از  بیرون  در  روزه دار  فرد  چراکه  بشود؛  هم 
روز  طول  در  نیز  وسایل  و  اشیاء  با  او  تماس  و  نمی خورد 
کاهش می یابد. ولی در مورد افراد مبتال باید گفت تا زمانی 
که عالئم این بیماری را دارند توصیه می شود روزه نگیرند 
تا شرایط جسمی آنها بهبود پیدا کند، ولی بعد از بهبودی 

منعی برای روزه گرفتن آنها وجود ندارد.

زیرآسمان کرمان 

کرمان فاقد مسیرهای

 پیاده روی امن است
تجربه ثابت کرده است، پیاده روی بسیاری از ناخوشی ها را 
درمان می کند. نیازی نیست این ناخوشی ها را فهرست 
و  متعهد  پزشکان  از  توانند  می  مربوطه  مسئوالن  کنم. 
دلسوز و استادان دانشگاه علوم پزشکی این فهرست را 
از آن  های شخصی حقیرنشان  تجربه  آورند.  به دست 
نارسایی های گوارشی،  از سردردها،  بسیاری  دارد که 
گرفتگی ها و دردهای عضالنی و ... بدون نیاز به انواع 
درمان  مستمر  و  منظم  روی  پیاده  با  شیمیایی  داروهای 
از  پیشگیرانه  عامل  یک  عنوان  به  حتی  و  شود  می 
به  قلبی، گردش خون، چاقی های منجر  نارسایی های 
دردهای مفاصل و اعصاب و استخوان، افکار و اندیشه 
های پریشان، نقش موثری دارد و به تبع آن هزینه های 

دارویی و درمانی خانوارها کاهش می یابد.
طبیعی است، این موهبت الهی که قرن ها و هزاره ها، 
بیماری  از  بسیاری  گزند  از  را  ما  اجداد  روح  و  جسم 
دود  از  عاری  و  پاک  هوای  در  است،  کرده  حفظ  ها 
این در حالی است  بود.  نتیجه بخش خواهد  خودروها 
ها،  جاده  صرف  ها،  شهرداری  ی  بودجه  تمامی  که 
و  شود  می  خودروها  خدمت  در  پلهایی  و  ها  خیابان 
کسی به فکر پیاده ها نیست و اگر هم مسیری در گوشه 
ای از شهر باشد به سبب تجاوز خودروها و عدم وجود 
هوا  در  پا  مردم  امنیت  انتظامی،  های  گشت  و  پاسگاه 
پیاده  نامطمئن است به عبارت واضحتر تاکنون برای  و 
روی به عنوان یک داروی معجزه گر و رایگان، سرمایه 

گذاری خاصی صورت نگرفته است. 
لُب کالم اینکه، مسیرهای پیاده روی بایستی در جایی به 
دور از دود مسموم کننده ی اگزوز خودروها و مجتمع 
های صنعتی و همچنین محل تجمع معتادان احداث شود 
تا جسم شهروندان با این ورزش رایگان در مقابل انواع 

بیماری ها مصونیت یابد.
سالم  سوای  دوچرخه  مسیرهای  نبود  که  است  بدیهی 
تاکنون  که  است  دیار  این  کهنه  دردهای  از  یکی  نیز 
بسیاری از خانواده ها را داغدار کرده است. هنوز پدر 
علی زارعی از اندوه پرپر شدن فرزندش در مسیر هفت 
آمار  البته  است.  داغدار  داد،  رخ  پیش  سالها  که  باغ 
نیروی انتظامی از این خسارتها موجود است و مسئوالن 
دلسوز می توانند به آنها رجوع کنند و عمق فاجعه ی 
نبود مسیرهایی برای مردان و زنانی که می خواهند سالم 
عزیزمان  وطن  به  خدمت  در  بتوانند  تا  کنند  زندگی 
موثر و کارآمد باشند، پی ببرند و کاری بکنند که خیل 
سالمتی  زیرساخت  که  ورزش  دو  این  به  عالقمندان 
از  دور  به  و  امن  محیطی  در  روند  می  شمار  به  جامعه 
این طرح  البته  سموم اگزوز خودروها، ورزش کنند و 
وقتی ثمربخش خواهد بود که دسترسی ساکنان شمال 
امن و  پیست های  به  و جنوب و شرق و غرب کرمان 

پاکیزه سریع و آسان باشد.
توفیق مسئوالن نجیب و دلسوز کرمان را در اجرای این 
طرح پیشرفته که از مهمترین زیرساخت های توسعه ی 
متوازن و آینده نگر خواهد بود از درگاه خداوند منان 
مسالت می نمایم. ناگفته نماند که به مصداق »عقل سالم 
از  استفاده  با  کرمان  شهرداری  مدیران  سالم«  بدن  در 
برای  این طرح مهم، زمینه را  اعتبارات ملی در اجرای 
رشد مغزهای سالم در راستای ساختن ایران فردا، فراهم 
و  فرهیخته  مدیران  عنوان  به  را  نامشان  و  کرد  خواهند 
آینده نگر به جاودانگی خواهند سپرد. حق نگهدارتان 

باد.
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به قلم 
مهدی 
ایرانمنش پور 
کرمانی

خاطرات این بهار
سبزه زاری تا همیشه سبز،سبز

آسمانی الجوردی
مسِت ، مست

جویباری از زالل عاشقی
کوهساری رنگ چشم رازقی
یک نسیم شاد با رنگ خیال

کولیان سبز پوش نوبهار
باید از این لحظه نقاشی کشید
باید از رقص چکاوک ها نوشت

البالی خاطرات زشِت ،زشت
از میان کوله بار خاطرات

خستگی ، بیهودگی را پاک کرد
باید از  حال و هوای این بهار
پر کنم در کوله بار خاطرات

در زمستانی که شاید سرد بود
بار دگر کوله را باید گشود
با هوای روزهای این بهار

در اتاقی بسته
دور از خستگی

باید از پس کوچه ی سرما گذشت
شاید امسالش زمستان سرد بود 

فرهنگ و ادب

نگاهی کوتاه به ارتباط ادبیات با سینمای ایران

آشنایی با شاعران معروف ایرانی که درباره عشق 

شعر های زیبا و به یادماندنی سروده اند

سرویس فرهنگی- هنری کرمان امروز

همانطور که می دانیم ارتباط سینما از آغاز پیدایش آن در جهان با دیگر 
که  داشته  مقتضیاتی  هفتم  هنر  زیرا  است،  بوده  نزدیک  ارتباطی  هنرها 
پتانسیل بهره جویی از سایر هنرها اعم از موسیقی، نقاشی، تیاتر و … را 
دارد. اما گفتنی است که رابطه ی ادبیات و سینما رابطه ای عمیق و وسیع 
به  این مطلب  ادبیات شده است. در  از  اقتباس سینما  به  است که منجر 

ارتباط ادبیات با سینمای ایران خواهیم پرداخت .
فیلم و ادبیاِت داستانی دو ژانر قیاس پذیر با یکدیگر هستند؛ البته این 
امر به معنای شباهت مطلق میان این دو هنر نیست. بین آنها تفاوت  هایی 
هم دیده می  شود که از نوع وساطت برای انتقال پیام و ابزار بیان متفاوت 
این دو رسانه نشات می  گیرد. به عبارتی می توان گفت “اقتباس” مفهومی 
است که سعی دارد اشتراکات میان سینما و ادبیات را مورد بررسی قرار 
دهد. اقتباس به طور کلی بر سه نوع است: اقتباس آزاد، اقتباس وفادارانه 
و اقتباس لفظ به لفظ. اقتباس از ادبیات در سراسر دنیا امری بسیار شایع 

است به طوری که در غرب وقتی به فهرست پرفروش ترین کتاب ها نگاهی 
تبدیل  سال  پرفروش  کتاب  پنج  یا  چهار  حداقل  که  بینیم  می  بیندازیم 
ادبیات و سینما در  میان  نزدیک  رابطه  اند که خود گویای  فیلم شده  به 
غرب است. اما آنچه می خواهیم به آن در ارتباط ادبیات با سینمای ایران 
در سینما  ادبی  اقتباس  ایران کمتر شاهد  در  است که چرا  این  بپردازیم 

هستیم!؟
همواره وقتی که به آسیب  ها و کمبودهای داستان  پردازی در سناریوهای 
این  سینماگران  و  سینما  استفاده  عدم  در  آن،  نتیجه  شده؛  اشاره  ایرانی 
مرزوبوم از منابع الیزال داستان خالصه شده است. این بحث قدمتی دیرینه 
دارد و تقریباً از همان اوان ورود سینما به ایران مطرح بوده است. هر چند 
اتفاقا در آن ها موردهای  ایران داریم که  ادبی در  اقتباس  از  نمونه هایی 
موفقی وجود داشته است اما در نهایت این آمار راضی کننده نیست. شاید 
یک خط  به  مبرم  نیاز  که  است  گو  قصه  سینمای  این  که  برسد  نظر  به 
لزوم  و  واسطه  بی   ارتباط  این  اما  دارد،  داستان  کلی  طور  به  و  داستانی 
برقراری آن، البته ربط چندانی به نوع خاصی از سینما نیز ندارد؛ با این که 
الزام بهره گیری از دست  آمدهای ادبی در سینمای مخاطب محوِر داستان  

پرداز بیشتر احساس می  شود.
همه  این  با  گفت  باید  ایران  سینمای  با  ادبیات  ارتباط  بحث  ادامه  در 
قطع  قصه  از  سینما  ناف  بند  هنوز  نیز،  داستان  گریز  سینمای  در  حتی 

داستان  به  تواند  می  ادبی  اقتباس  که  است  دلیل  همین  به  است.  نشده 
پردازی در سینما کمک کند. اگر این کمک و تاثیر را در فیلم هایی چون 
گاو، سارا، بانو، میهمان مامان و حتی دایره مینای مهرجویی؛ داش آکل، 
خاک و غزل مسعود کیمیایی؛ آرامش درحضور دیگران، ناخدا خورشید و 
نفرین ناصر تقوایی؛ تنگسیر امیر نادری؛ شازده احتجاب و سایه های بلند 
باد بهمن فرمان  آرا؛ شوهر آهو خانم داود مالپور و… در نظر بگیریم، در 
ادبیات معاصر خویش، در حق  از  اجتناب  با  ایران  یابیم که سینمای  می 
خود جفا کرده است. البته در این میان نمی توانیم فقط مولف فیلم را دارای 
نقش بدانیم زیرا ادبیات ایران نیز به اندازه ی دیگر ادبیات جهان به درام 
نزدیک نیست و این نیز می تواند عامل مهمی در کم بودن ارتباط ادبیات 

و سینمای ایران باشد.
ما  ایران  سینمای  و  ادبیات  ارتباط  واقع  در  که  است  این  دیگر  اتفاق   
تقریبا قطع شده است. نه عمومِ  نویسندگاِن در حوزه ادبیات تمایل دارند 
از آثارشان فیلمی ساخته شود نه سینماگران بعضا به قدر کافی کتاب می 
خوانند که ببینند چه کتابی برای فیلم شدن به دردشان می خورد. بنابراین 
البته  است.  شده  فراموش  تقریبا  امر  یک  ما  کشور  در  اقتباسی  سینمای 
این مورد در مورد همه ی سینماگران یا نویسندگان صدق نمی کند و ما 
می توانیم از داریوش مهرجویی به عنوان کارگردان مطرحی نام ببریم که 
همواره سعی کرده است که از ادبیات در آثار خود استفاده کند و در اکثر 

موارد هم اقتباس های او مورد قبول واقع شده اند. برای مثال  مهرجویی 
در فیلم “درخت گالبی” به خوبی توانسته  است داستانی از “گلی ترقی” را 
به فیلم تبدیل  کند که در این تبدیل )با وجود اینکه صحنه هایی به  فیلم 

اضافه می شود( نشانه های مکتوب متن به تصویر سینمایی بدل می شوند.
هر متنی مجموعه  ای از نشانه  ها است و هر نشانه  ای متشکل از دال و 
مدلول است و نویسنده است که با ابتکار خود دست به آفرینش می  زند تا 
نشانه ای را به ذهن متبادر کند، نشانه ای که از متن برمی آید و حاکی از 
سبک نویسنده  ی اثر است. نمونه متعالی از نویسندگانی که در عالم سینما 
درخشیده اند “هوشنگ مرادی کرمانی” است که ۱۰ فیلم و یک سریال 
مهم بر اساس آثارش ساخته شده است. “داریوش مهرجویی” که فیلم های 
“لیال“، “درخت گالبی”، “سارا “و “مهمان مامان” را بر اساس داستان  های 
دیگران تهیه کرده است، جزو شاخص ترین کارگردان های اقتباسی کشور 

است.
در انتهای بحث ارتباط ادبیات با سینمای ایران همچنین باید به فیلم هایی 
امروز  شرایط  گذاشتند.  بسزایی  تاثیر  ما  داستان های  روی  که  کرد  اشاره 
می تواند نویسنده ای چون “مرادی کرمانی” را مطرح کند. او هم به سینمای 
ما خوراک داد و هم از آن یاد گرفت که چطور سینمایی و تصویری بنویسد. 
این نزدیکی ادبیات و سینما به صورت مشخص در آثار او دیده می شود. 

یکی از راه  هایی که می  تواند سینمای ما را متعالی کند ادبیات ماست.

سرویس ادبی –هنری کرمان امروز

و  گفتن  شعر  روش  قدیمی ترین  عاشقانه  شعر 
صمیمانه ترین نحوه ابزار عشق و عالقه است که از دیرباز 
مورد توجه شاعران و نویسندگان قرار گرفته است. شعر 
موضوع  به  وقتی  و  دارد  عاشقانه  ذاتی  خود  خودی  به 
دو  احساسی  جنبه های  لطیف ترین  می پردازد  عشق 
جهان را در هم می آمیزد. این پیچیده ترین و عمیق ترین 
احساسات انسانی به حدی منحصر به فرد و خاص است 
که تاکنون کسی نتوانسته تعریفی دقیق از آن ارائه دهد. 
این  که  کنند  ادعا  می توانند  انسان ها  تمامی  تقریبا  اما 

حس را تجربه کرده اند.
و  ترانه ها  و  فیلم ها  ما  همه  که  است  دلیل  همین  به 
جمالت  و  داریم  دوست  را  عاشقانه  ادبیات  و  کتاب ها 
و  می سپاریم  خاطر  به  را  شعر ها  و  فیلم ها  احساسی 
با  تا  باشید  ما  همراه  مطلب  این  در  می کنیم.  استفاده 
گزیده ای از شعر های عاشقانه ۴ شاعر و نویسنده معروف 
یادماندنی  به  و  زیبا  شعر های  عشق  درباره  که  ایرانی 

سروده اند آشنا شوید. 
 ۱ - احمد شاملو 

 آن که می گوید دوستت می دارم
خنیاگر غمگینی ست

که آوازش را از دست داده است
 ای کاش عشق را زبان سخن بود

امروز  شعر  عالقه مندان  برای  معاصر  شاعر  شاملو   
خلق  با  که  است  شده  شناخته  و  محبوب  چهره ای 
رهانید  وزن  بند  از  را  خود  سپید  شعر  قالب  در  آثاری 
معاصر  شعر  عالقه مندان  برای  را  توجه  جالب  سبکی  و 
مجموعه  تمامی  در  شاملو  عاشقانه  شعر  کرد.  خلق 
باغ  مجموعه  نظیر  شاملو  کتاب های  دارد.  نمود  آثارش 
آینه، مجموعه لحظه ها و همیشه، ابراهیم در آتش، آیدا 
از  نظیر  بی  آیدا، درخت، خنجر مجموعه هایی  آینه،  در 
شعر ها و متن های ادبی عاشقانه شاملو هستند که با زبان 
بر جنبه های  فاخر و حماسی در سبک خراسانی عالوه 
عاشقانه، صدای جامعه شاملو هم بوده و هستند. شاملو با 
شعر لطیف عاشقانه خود به خفقان و سیاهی جامعه خود 
نیز اعتراض می کرد و چشم و صدای مردم خود بود که 
روشنایی عشق را در میان سیاهی و تاریکی ها به مردم 

زمانه خود نشان می داد.
۲ - فروغ فرخزاد

 شاید این را شنیده ای که زنان
در دل »آری« و »نه« به لب دارند

ضعف خود را عیان نمی سازند
رازدار و خموش و مکارند

آه، من هم زنم، زنی که دلش
در هوای تو می زند پر و بال

دوستت دارم ای خیال لطیف
دوستت دارم ای امید محال

موضوع اصلی شعر فروغ، عشق است و کمتر ایرانی را 
می تونید بیابید که با شعر عاشقانه فروغ آشنایی نداشته 
باشد. شعر عاشقانه فروغ فرخزاد با نام اصلی فروغ فرخزاد 
به  اشعارش  در  که  دارد  پروا  بی  و  زنانه  زبانی  عراقی، 
خوبی خود را نشان می دهد. فروغ با مجموعه های دیوار 
و عصیان و اسیر در قالب شعر نیمایی کار خود را شروع 
و  نویسنده  گلستان،  ابراهیم  با  آشنایی  سپس  و  کرد 
فکری  تحول  موجب  او،  با  همکاری  و  ایرانی،  فیلم ساز 
انتشار مجموعه شعر تولدی دیگر  و ادبی در فروغ شد. 
آن  ادبی  جامعه  در  بسیار  تحسین  برانگیختن  موجب 

آغاز  به  بیاوریم  ایمان  نظیر  با مجموعه بی  و  زمان شد 
فصل سرد جایگاه خود را به عنوان شاعری بزرگ در شعر 

معاصر ایران تثبیت کرد.
نیمه  قالب های:  به  او  شعر  مجموعه  پنج  قالب های   
سنتی، چهار پاره نو، )عامی- آهنگی( نیمایی و نیمایی 
نو )سبک شخصی فروغ( تقسیم می شوند. فروغ در ۱۶ 
سالگی با پرویز شاپور طنزپرداز ایرانی ازداج نمود. عمر 
این ازدواج کوتاه بود و پس از ۴ سال به جدایی انجامید. 
فروغ قبل از ازدواج با پرویز شاپور، با وی نامه نگاری های 
عاشقانه ای داشت. این نامه ها به همراه نامه های فروغ در 
نامه های وی به شاپور  این دو و همچنین  ازدواج  زمان 
پسر  شاپور  کامیار  توسط  بعد ها  وی،  از  جدایی  از  پس 
فروغ و عمران صالحی در کتابی به نام »اولین تپش های 

عاشقانه قلبم« منتشر شد.  
۳ - فریدون مشیری

 شنیدم مصرعی شیوا، که شیرین بود مضمونش
منم مجنون آن لیال که صد لیالست مجنونش 

 ز عشق آغاز کن، تا نقش گردون را بگردانی
که تنها عشق سازد نقش گردون را دگرگونش

 به مهر آویز و جان را روشنایی ده که این آیین
همه شادی است فرمانش، همه یاری است قانونش

 غم عشق تو را نازم، چنان در سینه رخت افکند
که غم های دگر را کرد از این خانه بیرونش

او  خود  همچون  مشیری  فریدون  عاشقانه  شعر های 
زبانی ساده و زالل و آرام و بی آالیش دارد. شعر عاشقانه 
نماد قلبی عاشق و صمیمی است و مشیری با طبع آرام 
و لطیف خود واژگان را به زیبایی در بند شعر در می آورد. 
فریدون مشیری از جمله شاعرانی است که در دو دسته 
شعر سنتی و شعر نو سروده اند و عالوه بر قالب سنتی 
غزل شعر های زیبایی در قالب شعر معاصر یعنی شعر نو 
دارد که بسیار معروف و زبانزد هستند. مشیری سرودن 
شعر را از نوجوانی و تقریبا از پانزده سالگی شروع کرد. 
تأثیر شاهنامه خوانی های  تحت  او  نوجوانی  سروده های 
این شاعر شعر  از کتاب های  است.  پدرش شکل گرفته 
عاشقانه می توان تشنه طوفان، ابر و کوچه، از خاموشی، 
آواز آن پرنده غمگین، گناه دریا، نایافته، بهار را باور کن، 
مروارید مهر، آه باران، از دیار آشتی، با پنج سخن سرا، 

لحظه ها و احساس را نام برد.

آرمان  و  عاشقانه  و  انسانی  شعری  مشیری  شعر   
خواهانه است که در عین عاشقانگی الیه هایی از واقعیت 
گرایی را در خود دارد که ان را به شعری آرام و نجیب 
به  می توان  را  مشیری  شعر  سبک  است.  کرده  تبدیل 
سبک عراقی نزدیک دانست. شعر مشیری شعریست که 

برای عموم قابل درک است. 
۴ - رهی معیری

 ساقی بده پیمانه ای ز آن می که بی خویشم کند
بر حسن شور انگیز تو عاشق تر از پیشم کند

زان می که در شب های غم بارد فروغ صبحدم
 غافل کند از بیش و کم فارغ ز تشویشم کند
نور سحرگاهی دهد فیضی که می خواهی دهد

با مسکنت شاهی دهد سلطان درویشم کند
 سوزد مرا سازد مرا در آتش اندازد مرا

وز من رها سازد مرا بیگانه از خویشم کند
بستاند ای سرو سهی سودای هستی از رهی
یغما کند اندیشه را دور از بد اندیشم کند

 رهی معیری شاعر عاشق پیشه ای که هیچگاه ازدواج 
نکرد، اما اشعار عاشقانه اش زینت بخش نامه های عاشقان 
ایرانی بوده و هست. محمدحسن معیری )بیوک( متخلص 
)نظام  معیرالممالک  نوه  خلوت  موید  فرزند  »رهی«  به 
الدوله( از شاعران غزلسرای بسیار نامی معاصر است. این 
و  موسیقی  و  شعر  به  کودکی  دوران  از  برجسته  شاعر 
نقاشی عالقه فراوان داشت و در اثر تمرین در هر سه این 
فنون به مهارت باالیی دست پیدا کرد. ترانه های بسیار 
محبوب و خاطره انگیزی توسط این شاعر توانمند سروده 
و  می خواندند  را  آن ها  ایران  خوانندگان  که  است  شده 
باعث شهرت این شاعر شدند. ترانه های معروفی همچون 
دیدی که رسوا شد دلم، شب جدایی، خزان عشق و ... 

هنوز هم در بین مردم معروف هستند.
تاثیر سعدی، حافظ و صائب شعر   رهی معیری تحت 
این  اشعار  در  شاعر  تاثیرگذارترین  سعدی  اما  می سرود، 
شاعر بود که ردپایش در آثار این شاعر به چشم می خورد. 
و  »گوشه گیر«  پریون«،  »شاه  »زاغچه«،  رهی  القاب 
با  معیری  رهی  اشعار  از  مجموعه ای  هستند.  »حق گو« 
رهی  رسید.  چاپ  به   ۱۳۴۵ سال  در  عمر  سایه  عنوان 
بی تردید یکی از چند چهره ممتاز غزل سرای معاصر است.
منبع: برترین ها
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زنان تاثیرگذار در تاریخ ایران را بیشتر بشناسیم

قسمت چهل و یکم

به نام خداوند جان و خرد 
کزین برتر از اندیشه برنگذرد

بانوی  زندگی  شرح  به  پردازیم  می  قسمت  این  در 
در  را  خانوادگی  زندگی  و  بود  آشنا  درد  که  خودساخته 
نداشتن  شاهد  و  کرده  طی  فراز  و  پرنشیب  تنگناهای 
امکانات برای خود و دیگران بوده است. این بانو در سال 
1305 در محله ساغریسازان شهر رشت پا به عرصه وجود 
در   1319 سال  در  او  بود.  خانواده  فرزند  دومین  و  نهاد 
که  بود  فداکارش  مادر  و  داد  از دست  را  پدرش  نوجوانی 
با خیاطی کردن در تامین معاش و تحصیل آنها مدام در 
تالش بود و تنهایی مسئولیت زندگی فرزندانش را برعهده 
داشت. او هیچ گاه شکوه ای هم نداشت و این را وظیفه 
را صرف  خود  وقت  تمام  و  دانست  می  خودش  برای  ای 
کار کردن می کرد که نکند فرزندانش احساس کمبودی 
بنمایند. آذر هم که در حال درس خواندن بود در خیاطی 
بچه  برای  طور  همین  و  کرد  می  کمک  مادرش  به  هم 
هایی که وضع مالی خوبی داشتند کالسهای خصوصی و 
تقویتی می گذاشت و از این راه هزینه های تحصیلش را 
تا حدودی تامین می کرد تا فشار کمتری به مادرش بیاید. 
و هیچگاه  و صبور  مهربان  بسیار  بود  زنی  مادرش  اگرچه 
گله ای نداشت آذر تمام تالش خودش را برای هر چه بهتر 
درس خواندن می کرد و برادر بزرگش در مورد زندگی او 
چنین می گوید ما در زمستان همه در یک اتاق کوچک 
دورکرسی جمع می شدیم و با نور یک چراغ نفتی هر کسی 
کار خودش را انجام می داد. خواهرم آذر همیشه در حال 
درس خواندن بود و عجیب هم به این کار عالقمند بود ولی 
در تابستانها اوضاع ما بهتر بود چون دیگر می توانستیم از 
اتاق کوچک به زیر سقف بزرگتری برویم و آزادتر باشیم. 
آن سقف آسمان بود که باالی سر ما وجود داشت آن هم 

با ماه زیبا و ستارگان درخشانش در واقع سرپناه همه ی 
بی پناهان بود. آذر عالقه بسیار زیادی داشت تا بتواند در 
اما  بخواند  درس  )تجربی(  طبیعی  رشته  در  و  دبیرستان 
پدرش با این کار او مخالف بود البته به خاطر این نبود که 
نظر خودش را به او تحمیل کند بلکه می خواست او را به 
دانشسرای مقدماتی بفرستد تا هر چه زودتر بتواند درسش 
را تمام کند و پولی به دست بیاورد. چون در آشفته بازار آن 
زمان به سادگی هر کسی نمی توانست زندگی خودش را 
از نظر مخارج تامین کند به همین دلیل درس خواندن در 
دانشسرا را برای او انتخاب کرد. آذر هم با پیشنهاد پدرش 
به آن مرکز رفت و توانست در سال 1322 وارد شود و بعد 
از دو سال در خرداد ماه سال 1324 فارغ التحصیل گردید. 
ولی با توجه به اینکه هنوز از نظر قانونی به سنی نرسیده 
بود که بتواند در اداره فرهنگ استخدام شود باید یکسال 
صبر می کرد بعد استخدام می شد. او که عاشق تدریس در 
مدرسه بود مجبور شد تا یکسال دیگر هم تحمل کند ولی 
قبول کرد که این یک سال را به صورت رایگان درس بدهد 
و بابت این کار هیچ گونه دستمزدی دریافت نکند. آذر از 
شهریور سال 1335 به کار معلمی مشغول شد و ماهیانه 
مبلغ 965 ریال حقوق دریافت می کرد او در دبستان ژاله 
را  گیر خود  پی  به طور  اینکه  پرداخت ضمن  تدریس  به 
توانست در  فراوان  با تالش  و  آماده می کرد  برای کنکور 
سال 1331 در کنکور دانشکده پزشکی تهران شرکت کند 
و در این آزمون موفق شد. او برای ادامه تحصیل به تهران 
آمد این موفقیت برای آذر که دیپلم دانشسرای مقدماتی را 
داشت بسیار مهم بود چون می توانست هم زمان تدریس 
هم بکند و هزینه تحصیلی خودش را دربیاورد. او در جنوب 
تهران به تدریس پرداخت. در سال آخر رشته پزشکی بود 
پول  به  اگر چه  و  آموزگاری دست کشید  از  اجبار  به  که 
تدریس احتیاج داشت ولی با هر سختی که بود دوره هفت 
خرداد  در  رسانید.  پایان  به  موفقیت  با  را  پزشکی  ساله 
1337 و بعد از اینکه دو سال از گذراندن دوره دانشیاری 
او گذشته بود که با دکتر منصور خلعتبری که در آن زمان 
این  حاصل  و  کرد  ازدواج  بود  قانونی  پزشکی  کارشناس 
بود  آذرمیدخت  او  بزرگ  دختر  که  بود  فرزند  ازدواج سه 
که در رشته ژئوفیزیک دکترا گرفت البته از کشور فرانسه 
و در حال حاضر نیز شغل خبرنگاری و نویسندگی مجالت 
فرانسه را در رشته علمی برعهده دارد. دختر دوم آذر بانو 

میترا هم در رشته پرستاری در فرانسه تحصیل کرده و به 
عنوان متخصص اتاق عمل در این کشور شاغل می باشد و 
اما پسر آخر دکتر آذر اندامی به نام آرش در رشته معماری 
آن هم در کشور فرانسه به تحصیالت خودش ادامه داد و 
در حال حاضر در پاریس زندگی می کند. دکتر اندامی از 
پزشکانی بود که هر چه بیشتر مطالعه می کرد و بیشتر 
می دانست می فهمید که هنوز خیلی از چیزها را نمی داند 
به همین جهت سعی داشت که همیشه در حال فراگیری 
باشد به همین منظور همیشه در حال پژوهش و تحقیق 
دوران  از  او  زندگی  بود.  آزمایشگاهی  و  پزشکی  علوم  در 
او سعی می  امر می باشد  این  از  کودکی و جوانی حاکی 
و  و حتی کشیک  بماند  بیمارستان  در  را  اکثر شبها  کرد 
نگهبانی سایرپزشکان را نیز قبول می کرد و به جای آن ها 
در بیمارستان می ماند تا بتواند تجارب بیشتری را کسب 
توانست  روزی  کار شبانه  دو سال  از  بعد  و سرانجام  کند 
گواهی کارورزی در رشته زنان و مامایی را از دانشگاه تهران 
کسب کند بعد از این موفقیت از اداره فرهنگ خودش را 
تهران  پاستور  انستیتو  در  و  کرد  منتقل  بهداری  اداره  به 
به   1340 سال  در  آزمایشگاه  بخش  در  دستیار  عنوان  با 
اداره واکسن سازی و میکروسکوپی بکار مشغول گردید و 
بعد از مدتی کار کردن با سمت رئیس بخش آزمایشگاهی 
با  قسمت  این  در  او  داد.  ادامه  کارش  به  پاستور  انستیتو 
تحقیقات  انجام  مشغول  ضدمیکروبی  های  واکسن  تهیه 
گردید. در سالهای 1343 تا سال 1345 بیماری شبه وبای 
التور در ایران شیوع پیدا کرده بود و تقریبا در تمام مناطق 
فراگیر شده بود. در آن شرایط هولناک که بیماری تقریبا 
بیشتر شهرهای ایران را فراگرفته بود تنها راه این بود که 
به نوعی جلوی پیشرفت و شیوع این بیماری گرفته شود و 
دکتر آذر با تالش فراوان موفق شد واکسن ضدوبا را کشف 
کند و با این کشف موفق شد جان هزاران نفر را از مرگ 
قرار دادن  از  نیز  پاستور  انستیتو  البته  حتمی نجات دهد 
هر گونه امکانات از او دریغ نکرد و نهایت همکاری را با او 
با  و  با تالش  آزمایشگاه  کارکنان بخش  تمام  و  داد  انجام 
ریاست و سرپرستی دکتر اندامی موفق به این کار شدند. 
این واکسن از فاجعه ای عظیم جلوگیری کرد و باعث آالم 
درد بیماران گردید و خدمتی بود بسیار به موقع و بزرگ. 
در آن زمان کار تکثیر این واکسن در حد بسیار زیاد باعث 
که  همسایه  کشورهای  به  را  آن  از  زیادی  مقدار  تا  شد 

التیامی بر درد مردم  آنها هم درگیر این بیماری بودند و 
به کلی  وبا  بیماری  اینکه  از  بعد  ارسال گردید.  باشد  آنها 
ریشه کن شد دکتر اندامی با استفاده از بورسیه تحصیلی 
فرانسه  کشور  به  علمی  مطالعات  برای  پاستور  انستیتو  از 
سال  در  میالدی   1967 سال  اوریل  در  و  گردید  اعزام 
1346 توانست گواهینامه تخصصی در رشته فارماکولوژی 
به تهران چند  بازگشت  از  بعد  را دریافت کند. آذراندامی 
طرح دیگر در مورد فارماکولوژی را در تهران مورد پژوهش 
قرار داد بخصوص در مورد داروهای ضدعفونی بیمارستانی 
و مکانهای بهداشتی و درمانی و اتاق های عمل را توانست 
بسازد و نتیجه تالشهایش را در چندین مقاله در مجالت 
علمی و پژوهشی به چاپ رسانید. او در سال 1351 به خاطر 
تالش و کشف واکسن آنتی ویروس های میکروبی از طرف 
آزمایشگاهی  امور  ریاست  به سمت  تهران  دانشگاه  رئیس 
تهران  دانشگاه  از  و در سال 1353  دانشگاه منصوب شد 
دریافت  را  بالینی  آزمایشگاهی  علوم  تخصصی  گواهینامه 
بیماران  فارماکولوژی  رشته  در  کار  مجوز  توانست  و  کرد 

را بدست آورد.
زمینه  در  پژوهش  و  مطالعه  برای  بارها  اندامی  دکتر 
شناسی  و سرم  مختلف  باکتریهای  و  ای  روده  باکتریهای 
علمی  نشستهای  و  کنفرانسها  در  شرکت  چنین  هم  و 
میکروب شناسی که در کشورهای مختلف و به خصوص 
در شهر بروکسل پایتخت نروژ تشکیل می گردید شرکت 
فرانسه  کشور  پاستور  انستیتو  مسئوالن  سوی  از  و  کرد 
مورد تقدیر قرار گرفته است. او در سال 1357 بعد از سی 
نایل گردید.  بازنشستگی  افتخار  سال تالش و پژوهش به 
از  را  علمی  گر  تالش  این  نتوانست  هم  بازنشستگی  ولی 
تالش وادارد. او همچنان در مطب دکتر خلعتبری به کار 
درمان مبتالیان مشغول بود و هم زمان نیز به مدت سه 
سال به عنوان ریاست آزمایشگاه )باهر( به خدمت کردن 
به نیازمندان بیمار ادامه داد و در آخر عمر هم در مطب 
در خیابان  زایمان  و  زنان  پزشک متخصص  که  همسرش 
بیماری  معالجه  مشغول  تهران  در جنوب  السلطنه  حسام 
های زنان نیازمند بود  ادامه داد. در همین سالها بود که 
بیماری  او  ولی  آمد  متعهد  پزشک  این  سراغ  به  بیماری 
و  همسر  حتی  کرد.  می  پنهان  همه  از  را  خود  نگرانی  و 
فرزندانش نیز از این بیماری بی اطالع بودند تا اینکه شبی 
که در مطب مشغول معاینه بیماری بود تعادلش را از دست 

داد. در این زمان بود که به فکر درمان افتاد و تصمیم 
گرفت برای مداوا به کشورهای خارج سفر کند. اما دیگر 
برای درمان دیر شده بود و هم چنین کارهای مقدماتی و 
خروجی او آنقدر طوالنی شد که دیگر فایده ای نداشت و 
باالخره در بیست و هشتم مرداد ماه سال 1363 در 58 
سالگی به آمبولی ریه مبتال شده بود که آن هم از عوارض 
تومور مغزی که در سرش بود به دیار باقی شتافت روحش 

شاد و راهش پررهرو باد.
اندامی و خدماتی که در طول عمر کوتاه  آذر  اما دکتر 
انجمن  از طرف  تا  انجام داده بود باعث شد  ولی پربارش 
بین المللی نجوم که در سال 1919 میالدی وظیفه کاوش 
بررسی و اکتشاف ستاره ونوس یا همان ناهید را برعهده 
داشت و هم چنین نام گذاری های جدید نیز به عهده این 
موسسه بود و توسط ماهواره اکتشافی ماژالن که در سال 
1990 موفق شده بودند با نقشه برداری در سطح سیاره 
داده  انجام  که  مختلفی  های  برداری  عکس  با  را  ونوس 
برای حفره هایی  نامگذاری  این  تایید  و  با هماهنگی  بود 
می  آنها  بر  را  عادی  افراد  اسامی  شد.  می  شناسایی  که 
افرادی  نام  به  نیز  را  عمیق  های  و حتی حفره  گذاشتند 
که خدماتی ارزنده انجام داده باشند و با تایید این انجمن 
آذرمیدخت  با تالش  و  یافت  اختصاص می  برای همیشه 
خلعتبری دختر آذر اندامی و پیشنهاد آژانس فضایی اروپا 
حفره ای را از قله مرکزی ونوس به نام آذر اندامی نام نهاده 
شد که این مورد برای اولین بار در جهان انجام شده بود 
ایرانیان که  ایران عزیز و  و افتخاری بس بزرگ بود برای 
استحقاق اینگونه نامگذاری ها را دارند نصیب ایران گردید 
موقعیت  این  از  بعد  آذراندامی  زادگاه  رشت  شهر  در  و 
بلواری توسط شورای شهر و شهرداری رشت تصویب شد 
دانشمند  و  تاثیرگذار و محقق  بانوی  بزرگ  این  نام  به  تا 
ایرانی که چهره ای بین المللی شده بود نامیده شود. بانو 
آذراندامی در گورستان بهشت زهرا ردیف 36 قطعه 18 
دفن گردید و بر روی سنگ رنگ و رو رفته او این نوشته 

به چشم می خورد.
آن  در  و جایش  نیکی  و  مهر  دانش  این سرا  در  راهش 
سرای فردوس برین جاودانه باد. بانو آذر اندامی در زندگی 
خانوادگی خویش هم همسری شایسته و مادری فداکار و 

نمونه بوده است.
ادامه دارد ...

به قلم
ناصر فرهادی )پاژ(

شماره  به  خاص  سهامی  شرکت  کرمان  تباشیر  مهندسی  شرکت  تغییرات  آگهی 
ثبت 2854 و شناسه ملی 10630110250 به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 
وتعهدآور  بهادار  اوراق  و  اسناد  کلیه  امضا  حق  دارندگان  تعیین   1399/01/23
نفر شامل  از سه  نفر  با امضای دو  ازقبیل چک، سفته، بروات، قراردادها و عقوداسالمی  شرکت 
آقایان مسعود نخعی و علی مظاهری تهرانی و محمد نبی پور همراه با مهر شرکت معتبر خواهد 
بود و سایر نامه های اداری با امضای مدیرعامل یا یکی از اعضا هیات مدیره با مهر شرکت معتبر 
می باشد. اداره کل ثبت اسناد و امالک استان کرمان اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری 

کرمان )830300(

تاسیس شرکت سهامی خاص عصر ارتباط مرصاد درتاریخ 1399/01/31 به شماره 
ثبت 16670 به شناسه ملی 14009085153 ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده 
فعالیت  موضوع  میگردد.  آگهی  عموم  اطالع  جهت  زیر  شرح  به  آن  خالصه  که 
:نرم افزار،سخت افزار و شبکه 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 
، کوچه شیخ احمد کافی 20  ، خیابان شیخ احمد کافی  با قدرت  ، شهر کرمان، محله  مرکزی 
مبلغ  از  است  عبارت  حقوقی  شخصیت  سرمایه   7617715856 کدپستی  اول  طبقه   ،  0 پالک   ،
10000000 ریال نقدی منقسم به 100 سهم 100000 ریالی تعداد 100 سهم آن با نام عادی مبلغ 
3500000 ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره 45245 مورخ 1399/01/24 نزد بانک 
تعهد  در  والباقی  است  گردیده  پرداخت   45245 کد  با  کرمان  رجایی  شهید  شعبه  ملت  بانک 
و  ملی 2980001821  شماره  به  مومنی  مرصاد  آقای  مدیره  هیئت  اعضا  باشد  می  سهام  صاحبان 
به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت 2 سال آقای میالد مومنی به شماره ملی 2980446297 و به 
سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت 2 سال آقای رضا مومنی به شماره ملی 3199853439 و به 
سمت عضو 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 رضا مومنی همراه با مهر شرکت معتبر 
نیا به شماره ملی  می باشد. اختیارات مدیر عامل : طبق اساسنامه بازرسان خانم مریم ظهور علی 
2980428116 به سمت بازرس اصلی به مدت یک سال مالی آقای حمیدرضا مومنی به شماره ملی 
2992576492 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 )830294(

آگهی تغییرات شرکت پویا اندیشان شاخص فردا شرکت سهامی خاص به شماره 

ثبت 14119 و شناسه ملی 14005568556 به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1399/01/16 
الف-تعیین سمت مدیران : آقای محمد حسین داستان باکدملی 2980874485 بسمت رئیس هیات 
مدیره خانم نرگس پیرمرادی باکدملی 2992090077 بسمت نایب رئیس هیات مدیره آقای وحید 
شجاعی زاده باغینی باکدملی 2992259411 بسمت عضو هیات مدیره و مدیرعامل ب-کلیه اسناد 
واوراق بهادار و بانکی با امضای دو نفر از سه نفراعضاء هیات مدیره و مهر شرکت معتبر و سایر 
مکاتبات و اوراق عادی با امضای یکی از اعضاء هیات مدیره و مهر شرکت معتبر میباشد. اداره کل 

ثبت اسناد و امالک استان کرمان اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری کرمان )830287(

آگهی تغییرات شرکت مهندسی تباشیر کرمان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 
2854 و شناسه ملی 10630110250 به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده 
مورخ 1399/01/23 شعبه شرکت در استان تهران - منطقه 19 ، شهرستان تهران ، 
بخش مرکزی ، شهر تهران، محله ونک ، میدان شیخ بهائی ، خیابان شیخ بهائی شمالی ، پالک 
15 ، برج مرمر ، طبقه پنجم ، واحد جنوبی با کدپستی 1995833838 تغییر یافت و ماده مربوطه 
در اساسنامه اصالح گردید. اداره کل ثبت اسناد و امالک استان کرمان اداره ثبت شرکت ها و 

موسسات غیرتجاری کرمان )830280(

آگهی تغییرات شرکت پویا اندیشان شاخص فردا شرکت سهامی خاص به شماره 
ثبت 14119 و شناسه ملی 14005568556 به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی 
بطور فوق العاده مورخ 1399/01/16 الف - اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل برای 
مدت دو سال انتخاب گردیدند: آقای محمد حسین داستان با کدملی 2980874485 خانم نرگس 
ملی 2992259411  با کد  باغینی  زاده  آقای وحید شجاعی  ملی 2992090077  با کد  پیرمرادی 
ب- آقای مجید محمدی با کد ملی 2991445262 بسمت بازرس اصلی و خانم نجمه پیرمرادی 
انتخاب  مالی  یکسال  مدت  برای  البدل  علی  بازرس  بسمت   2991572817 کدملی  با  بزنجانی 
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 

)830278(

آگهی تغییرات شرکت خدمات کشاورزی زمرد پسته پردیس شرکت سهامی خاص 
هیئت  صورتجلسه  استناد  به   14008921418 ملی  شناسه  و   16525 ثبت  شماره  به 
مدیره مورخ 1398/11/20 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : 1 - محل شرکت در واحد 
ثبتی کرمان به آدرس استان کرمان ، شهرستان کرمان ، بخش مرکزی ، شهر کرمان، محله شرف 
آباد ، کوچه قائم 53 ، بلوار قائم ، پالک 0 ، طبقه همکف با کدپستی 7614977674 تغییر یافت 

و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصالح گردید. اداره کل ثبت اسناد و امالک استان کرمان 
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری کرمان )830274(

تاسیس موسسه غیر تجاری آسایش رهام بوتیا درتاریخ 1398/09/25 به شماره ثبت 
56 به شناسه ملی 14008844179 ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خالصه 
بیمه  انواع  : گسترش  به شرح زیر جهت اطالع عموم آگهی میگردد. موضوع  آن 
ها از قبیل بیمه اجتماعی کشاورزان روستاییان و عشایر محصوالت کشاورزی بازرگانی و غیره . 
حوزه فعالیت کارگزاری مزبور صرفا دهستانهای 1- کوه پنج 2- مشیز از بخش مرکزی شهرستان 
بردسیر تعیین میگردد. شماره مجوز 31299/97 تاریخ مجوز 1397/07/18 صندوق بیمه اجتماعی 
و صدور  اخذ  منزله  به  مذکور  فعالیت  موضوع  ثبت  کرمان)  وعشایراستان  روستاییان  کشاورزان 
 ، استان کرمان   : اصلی  مرکز  نامحدود  به مدت  ثبت  تاریخ  از   : باشد( مدت  نمی  فعالیت  پروانه 
 ،  1 شماره  کوچه   ، شورا  بوستان  بلوار  محله  بردسیر،  شهر   ، مرکزی  بخش   ، بردسیر  شهرستان 
بلوار بوستان شورا ، پالک 0 ، طبقه همکف کدپستی 7841633891 سرمایه شخصیت حقوقی : 
1,000,000 ریال می باشد. اسامی و میزان سهم الشرکه شرکا : خانم میترا زنگی آبادی به شماره 
ملی 2991472383 دارنده 500,000 ریال سهم الشرکه خانم راضیه زنگی آبادی به شماره ملی 
2992768006 دارنده 500,000 ریال سهم الشرکه اولین مدیران : خانم میترا زنگی آبادی به شماره 
ملی 2991472383 و به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت نامحدود خانم راضیه زنگی آبادی 
به شماره ملی 2992768006 و به سمت مدیرعامل و به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت نامحدود 
دارندگان حق امضا : کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور با امضای مدیرعامل همراه با مهر مؤسسه 
اختیارات مدیر  باشد.  معتبر می  بامهر موسسه  امضای مدیرعامل همراه  با  اداری  و  واوراق عادی 
عامل : طبق اساسنامه اداره کل ثبت اسناد و امالک استان کرمان مرجع ثبت شرکت ها و موسسات 

غیرتجاری بردسیر )830271(

ثبت  به شماره  پردازی کرمان شرکت سهامی خاص  تغییرات شرکت داده  آگهی 
عادی  عمومی  مجمع  صورتجلسه  استناد  به   10630102657 ملی  شناسه  و   2097
مدیره  هیات  اعضای  ـ   1  : شد  اتخاذ  ذیل  تصمیمات   1399/01/25 مورخ  سالیانه 
عبارتند ازآقای وحید اسمعیلیان به شماره ملی 2990377646 آقای محمد اسمعیلیان به شماره ملی 
انتخاب  برای مدت دو سال  ملی 2991889306  به شماره  2991409061 خانم نصرت خضرائی 
خانم  اصلی  بازرس  سمت  به   2992063703 ملی  شماره  به  اسمعیلیان  فائزه  خانم  ـ   2 گردیدند. 
سال  مدت یک  برای  البدل  علی  بازرس  به سمت   3130845593 ملی  شماره  به  اسالمی  مژگان 
مالی انتخاب شدند. 3ـ روزنامه کثیراالنتشار کرمان امروز جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب 
شد. 4 ـ پس از قرائت گزارش بازرس قانونی ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت منتهی به سال 
1398مورد تصویب قرار گرفت. اداره کل ثبت اسناد و امالک استان کرمان اداره ثبت شرکت ها 

و موسسات غیرتجاری کرمان )828815(

آگهی تغییرات شرکت داده پردازی کرمان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 
مورخ  مدیره  هیئت  صورتجلسه  استناد  به   10630102657 ملی  شناسه  و   2097
شماره  به  اسمعیلیان  وحید  آقای  1ـ   : شد  اتخاذ  ذیل  تصمیمات   1399/01/25
ملی 2990377646 به سمت مدیر عامل و رئیس هیئت مدیره ـ آقای محمد اسمعیلیان به شماره 
شمارملی  به  خضرائی  نصرت  خانم  ـ  مدیره  هیئت  رئیس  نایب  سمت  به   2991409061 ملی 
2991889306 به سمت عضو هیئت مدیره 2 - کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از 
قبیل چک ، سفته ، بروات ، قراردادها و عقوداسالمی با امضاء مدیر عامل و رئیس هیئت مدیره 
با مهر شرکت معتبر می باشد. اداره کل  با مهر شرکت همراه  یا نایب رئیس هیئت مدیره همراه 

ثبت اسناد و امالک استان کرمان اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری کرمان )828814(

به شماره  سازه ساحل جنوب شرکت سهامی خاص  رعد  تغییرات شرکت  آگهی 
ثبت 13969 و شناسه ملی 14005358910 به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی 
برای  قرار ذیل  به  العاده مورخ 1397/11/07 الف- اعضاء هیئت مدیره  بطور فوق 
انتخاب گردیدند: آقای عبداهلل بهرامی خوشکار شماره ملی 3131463201 آقای  مدت دو سال 
محسن بهرامی خوشکار شماره ملی 3130895272 آقای محمد صداقت شماره ملی 3700084171 
ب- خانم فاطمه کاراموزیان شماره ملی 6070015061 به سمت بازرس اصلی و خانم مریم دهقانی 
دشتابی به شماره ملی 3130974784 به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب 
گردیدند. ج ـ روزنامه کثیراالنتشارکرمان امروز جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب گردید. 
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان کرمان اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری کرمان 

)828813(

به شماره  سازه ساحل جنوب شرکت سهامی خاص  رعد  تغییرات شرکت  آگهی 
ثبت 13969 و شناسه ملی 14005358910 به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 
شماره  خوشکار  بهرامی  عبداهلل  آقای   : مدیران  سمت  الف-تعیین   1397/11/07
ملی 3131463201 به سمت رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل آقای محسن بهرامی 
خوشکار شماره ملی 3130895272 به سمت نائب رئیس هیئت مدیره آقای محمد صداقت شماره 
ملی 3700084171 به سمت عضو هیئت مدیره ب-کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت 
از قبیل چک ، سفته ،بروات ،قراردادها و عقود اسالمی و اسناد و اوراق عادی و اداری با امضاء 
منفرد مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. اداره کل ثبت اسناد و امالک استان کرمان 

اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری کرمان )828811(
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خبر وزیر صمت دستور داد:  

قیمت ها را در بازار خودرو واقعی کنید

شرایط پرداخت حق اوالد به کارگران متاهل

به  ویژه  دستور  صدور  با  صنعت  وزیر  نوشت:  تسنیم 
رئیس سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان، 
از مسئوالن این سازمان خواست تا با توجه به وجود برخی 
قیمت  به  نسبت  دار  فاصله  و  متعارف  غیر  های  قیمت 

واقعی خودرو در بازار آزاد اقدام کنند.
به منظور  تاکید نموده است؛  این راستا  رضا رحمانی در 
و ضرورت حساسیت  کنندگان  از حقوق مصرف  حمایت 
طلب  فرصت  جوی  سود  جریان  وجود  حیث  از  موضوع 
با قیمت  به پیگیری جدی و برخورد  پشت پرده، نسبت 
و  تصمیمات  اتخاذ  با  وقت  اسرع  در  کاذب،  سازی های 
با سایر  و هماهنگی کامل  با همکاری  اقدامات متناسب، 
دستگاه های نظارتی و امنیتی موارد بررسی و نتایج بدست 
کنندگان  مصرف  امنیت  احساس  افزایش  جهت  آمده 
آحاد  شهروندی  حقه  حقوق  حفظ  راستای  در  و  واقعی 

مردم، موارد را به اینجانب گزارش نمایید.
همچون  اقداماتی  ضروریست  است:  کرده  تصریح  وی 
پیگیری، شناسایی و برخورد با متخلفان احتمالی احتکار 

از  قانونی  و  قاطع  برخورد  و  شناسایی  پیگیری،  خودرو، 
اینترنتی  های  سایت  با  قضایی  و  نظارتی  مراجع  طریق 
متخلف که با ارائه قیمت های کاذب فضای بازار را دچار 
التهاب می کنند؛ در دستور کار جدی سازمان حمایت قرار 

گیرد.
به  خطاب  تجارت  و  معدن  صنعت،  وزیر  دستور  در 
سازمان حمایت آمده است؛ رفع موانع ثبت نام متقاضیان 
در  و  جد  به  داخلی  خودروسازان  فروش  های  سایت  در 
شرایط  تا  گیرد  قرار  دقیق  رصد  مورد  زمان  ترین  سریع 
تولید  خودروهای  واقعی  مصرف کنندگان  نیاز  رفع  برای 
معاندان  با  داخل تسهیل شود و دست سوداگران همسو 
 و دشمنان در جنگ اقتصادی و تحریم های ظالمانه غرب 
از سر مصرف کنندگان کوتاه شود. رحمانی با اشاره به غیر 
واقعی بودن قیمت های موجود در بازار و مناسب نبودن 
سرمایه گذاری مردم در این عرصه، تاکید نموده است با 
هماهنگی با رسانه های پر مخاطب داخلی زمینه ی آگاه 
سازی و اقناع عمومی جهت جلب همراهی بیشتر ایشان و 

کوتاه کردن دست سودجویان صورت پذیرد. وزیر صنعت، 
کانون  شناسایی  با  است  نموده  تصریح  تجارت  و  معدن 
با  و همچنین  آنان  با  قاطع  برخورد  و  های فرصت طلب 

توجه به نام گذاری امسال به نام سال جهش تولید، تالش 
مضاعفی جهت تولید و عرضه هرچه بیشتر، زمینه ی این 

سوءاستفاده ها هرچه سریعتر از بین برود.

صنفی  انجمن های  عالی  کانون  رئیس  نوشت:  میزان 
فرزند  که  کارگرانی  تمام  به  اوالد  حق  گفت:  کارگران 
دارند پرداخت نمی شود و دارای شرایط و ضوابط خاصی 

است.
ناصر چمنی در خصوص شرایط پرداخت حق اوالد به 
با یک  برای خانوارهای  اوالد  اظهار کرد: حق  کارگران 
به  و  است  کارگران  دستمزد  حداقل  درصد   ۱۰ فرزند 

صورت ماهانه پرداخت می شود.
وی افزود: این حق هر سال با افزایش حداقل دستمزد 
بیشتر می شود همچنین میزان حق اوالد معادل ۳ برابر 
هر  در  فرزند  هر  برای  ساده  کارگر  روزانه  مزد  حداقل 
ماه است.رئیس کانون عالی انجمن های صنفی کارگران 
بیان کرد: حق اوالد برای کارگران که دو فرزند دارند، 

برابر با ۲۰ درصد حداقل دستمزد کارگران است که این 
حق در سال جاری برابر با ۳۶۷ هزار تومان است.

کارگرانی  تمام  برای  اوالد  البته حق  داد:  ادامه  چمنی 
حداقل  باید  کارگر  و  نمی شود،  واریز  دارند  فرزند  که 
۷۲۰ روز )دوسال( سابقه پرداخت حق بیمه به تامین 

اجتماعی داشته باشد.
وی خاطر نشان کرد: حق اوالد طبق قانون تا سن ۱۸ 
سال پرداخت می شود و درصورتی که فرزند از ۱۸ سال 
به بعد قصد ادامه تحصیل داشته باشد، سرپرست خانوار 
به تحصیل فرزند خود می تواند  ارائه گواهی اشتغال  با 
حق اوالد را تا مادامی که تحصیل وی ادامه داشته باشد، 

دریافت کند.
رئیس کانون عالی انجمن صنفی کارگران خاطر نشان 

به  اقدام  تحصیل،  حال  در  فرزند  که  صورتی  در  کرد: 
ازدواج کند و پس از ازدواج نیز به تحصیل خود ادامه 
به کارگر پرداخت  و  اوالد قطع نخواهد شد  دهد، حق 

می شود.
برای  زمانی  محدودیت  کار  قانون  در  وی؛  گفته  به 
تحصیل اوالد مشخص نشده است و تا زمانی که گواهی 
اشتغال به تحصیل فرزند اعتبار داشته باشد، حق اوالد 

پرداخت می شود.
تامین  قانون   ۸۷ و   ۸۶ مواد  اجرای  در  افزود:  چمنی 
در  یا  و  کارگاه  یک  در  که  شوهری  و  زن  اجتماعی، 
در  باشند  داشته  بکار  اشتغال  جداگانه  کارگاه های 
حق  سال   ۲ )پرداخت  مذکور  شرایط  داشتن  صورت 

بیمه( حق اوالد به هر دو والدین پرداخت می شود.
انجمن های صنفی کارگران تصریح  رئیس کانون عالی 
کرد: پرداخت حق اوالد به جنسیت فرزند بستگی ندارد 

و برای تمام فرزندها یکسان است.

بر  مبنی  سهامداران  از  برخی  اعتراض  دنبال  به   
اشتباه در انتخاب روش مدیریت سهام عدالت، امکان 
ویرایش در این سامانه فقط برای یک بار برای افرادی 
که از ۱۰ تا ۱۵ اردیبهشت اشتباها روش سهام داری 

را انتخاب کرده اند، فراهم شد.
مدیریت  روش  تعیین  آغاز  خبرآنالین،  گزارش  به 
سهام عدالت از ۱۰ اردیبهشت ماه از طریق دو روش 
مستقیم و غیرمستقیم بود، افرادی که خواستار این 
بودند تا سهام خود را بدون واسطه در اختیار بگیرند 
روش  در  اما  کنند،  انتخاب  باید  را  مستقیم  روش 

غیرمستقیم مالکیت و مدیریت سهام به شرکت های 
سهامداران  و  می شود  واگذار  استانی  سرمایه گذاری 
دیگر هیچگونه دخل و تصرفی در این سهام نخواهند 
در  افرادی که  بود  اعالم شده  ابتدا  از همان  داشت. 
مدت زمان تعیین شده اقدام به انتخاب روش مدیریت 
نکنند، به صورت اتوماتیک روش مدیریت غیرمستقیم 

برای این افراد انتخاب می شود.
بعد از گذشت چند روز از انتخاب روش سهامداران 
برای تعیین مدیریت سهام عدالت، سازمان خصوصی 
سازی اعالم کرد گزینه غیر مستقیم از سامانه حذف 

انتخاب روش مدیریت  افرادی که به دنبال  شده  و 
غیرمستقیم هستند احتیاجی به ورود در این سامانه 

ندارند.
اخیرا به دنبال اعتراض برخی از سهامداران مبنی بر 
اشتباه در انتخاب روش مدیریت سهام عدالت، امکان 
این  بار برای  ویرایش در این سامانه فقط برای یک 

افراد فراهم شد.
در  معاون سازمان خصوصی سازی  »حسن عالیی« 
گفت و گو با خبرنگار اقتصادی ایرنا به امکان ویرایش 
روش مدیریت سهام عدالت برای یک بار در سامانه 

سهام عدالت اشاره کرد و گفت: در چند روز نخست 
روش  دو  از  یکی  انتخاب  آزادسازی،  فرآیند  اجرای 
مستقیم یا غیرمستقیم، در نسخه اولیه سامانه سهام 
عدالت برای مشموالن فراهم شده بود اما از چند روز 

بعد گزینه روش مدیریت غیرمستقیم برداشته شد.
وی خاطرنشان کرد: پیش فرض سامانه انتخاب روش 
غیرمستقیم توسط مشمولین بوده است و برای افرادی 
که از ۱۰ تا ۱۵ اردیبهشت اشتباها روش سهام داری را 
انتخاب کردند یک بار امکان ویرایش گذاشته شده تا 

روش مدنظر را انتخاب کنند.

امکان ویرایش در انتخاب روش مدیریت سهام عدالت فراهم شد

شکایت دختر جوان

 از بدن سازمشهور و پولدار 

شرق نوشت: مرد بدن ساز که بعد از تعرض به دختر جوان و 
دادن وعده ازدواج او را رها کرد تا با یک پزشک ساکن لندن 
ازدواج کند، با شکایت دختر جوان به دادگاه کشانده شد.این 
بدن ساز مشهور که دوره های جهانی زیبایی اندام را گذرانده و 
یکی از افراد مشهور در این حوزه است، قبل از خروج از کشور 

از اتهامش باخبر شد.
و  به مأموران پلیس شکایت کرد  سه ماه قبل دختری جوان 
مدعی شد ازسوی بدن ساز معروفی مورد آزارواذیت قرار گرفته 

است.
در  منطقه ای  در  قبل  ماه  سه  گفت:  مأموران  به  دختر  این 
شمال تهران با مردی جوان آشنا شدم. ما هر دو برای انجام 
نزدیک من شد و  او  بودیم که  به مرکزی مراجعه کرده  کاری 
شماره تماس داد. او واقعا اندام زیبایی داشت و قد بلند و چهره 
مهربانش باعث شد باور کنم فرد صادقی است. شماره تماسش 
را گرفتم. او به من گفت باید درباره موضوعی که زندگی هردوی 
ما را تغییر می دهد با من صحبت کند. بعد از اینکه از آن مرکز 
بیرون آمدم، با او تماس گرفتم و برای فردای آن روز باهم قرار 
گذاشتیم. به نظر می رسید مرد مؤدب و بسیار مهربانی است. 

من فکر می کردم در کنار او خوشبخت می شوم.
من  از  گفت  و  کرد  برخورد  مهربان  بسیار  او  قرار  اولین  در 
خوشش آمده است و می خواهد با من ازدواج کند. در قرار دوم 
که باز هم در پارک بود، باهم خیلی خوب بودیم و حتی شایان 
برای ازدواج با من برنامه ریزی کرد. چندبار دیگر هم همین طور 
گذشت تا اینکه روز حادثه او من را به خانه اش دعوت کرد و 
گفت چند نفر از نزدیکانش در خانه هستند و می خواهد مرا با 
آنها آشنا کند. من که در این مدت از او رفتار بسیار خوبی دیده 
بودم و فکر می کردم شایان واقعا عاشقم است، حرفش را باور 
کردم و به خانه اش رفتم، اما بعد از ورود متوجه شدم کسی در 
خانه نیست و او مرا فریب داده است. شایان به من تعرض کرد.
قانونی  پزشکی  به  او  معرفی  و  گفته های دختر جوان  از  بعد 
تأیید شد که او مورد آزار و اذیت قرار گرفته است. به این ترتیب 
به دستور قضات شعبه ۱۱ دادگاه کیفری استان تهران متهم 
بازداشت شد. او بعد از دستگیری ابتدا منکر رابطه شد، اما بعد 
گفت: من و دختر جوان سه ماه قبل آشنا شدیم و واقعا هم 
قصد داشتم با او ازدواج کنم، اما بعد از مدتی متوجه شدم ما 

به درد همدیگر نمی خوریم.
متهم گفت: ما باهم رابطه داشتیم و من این را قبول دارم، اما 
رابطه ما به زور نبود و دختر جوان هم رضایت داشت، بنابراین 

من به او تعرض نکرده ام و گفته اش درباره تعرض دروغ است.
 پرونده با تکمیل تحقیقات برای رسیدگی آماده شد. متهم در 
شعبه ۱۱ دادگاه کیفری استان تهران مورد محاکمه قرار گرفت.
در ابتدای جلسه رسیدگی، دختر جوان در جایگاه قرار گرفت و 
گفت: بعد از این حادثه من و خانواده ام به شدت تحت تأثیر قرار 
گرفتیم. من حتی به مرگ فکر کردم و وضع روحی ام به شدت 
به هم ریخت. حالم اصال خوب نیست و نمی دانم دقیقا باید چه 
بکنم تا از این وضعیت رهایی یابم. پدر و مادرم هم دست کمی 
آنها هم خیلی تحت تأثیر قرار گرفته اند. مادرم  ندارند.  از من 
مدام گریه می کند و به خاطر اینکه آینده ام تباه شده، ناراحت 

است. شایان زندگی من و خانواده ام را با این کارش نابود کرد.
بعد از گفته های این دختر، متهم در جایگاه قرار گرفت. او اتهام 
را رد کرد و گفت: من به این دختر به عنوان فردی که می توانم 
با او ازدواج کنم نگاه کردم و با هم رفت وآمد و رابطه داشتیم 
و در مدتی هم که با او بودم همیشه خوش رفتار بودم، اما بعد 
از سه ماه متوجه شدم او زنی نیست که بتواند در کنار من 
زندگی ام  و  مشهور هستم  و  بدن ساز حرفه ای  یک  من  باشد. 
ملزومات خاصی دارد، به همین دلیل از او جدا شدم. در مدتی 
من  متوجه شد  او  اینکه  تا  نبود  مشکلی  بودیم  که جدا  هم 
قصد دارم با یک دختر جوان که پزشک است و در لندن زندگی 
می کند، ازدواج کنم. من داشتم آماده سفر به لندن می شدم 
که این دختر متوجه شد و از من شکایت کرد. چند روز مانده 
به سفرم بود که من بازداشت شدم و تازه فهمیدم چه اتفاقی 

افتاده است.
کارش  این  با  که  گفتم  دختر  این  به  من  داد:  ادامه  متهم 
حاضر  شرایطی  در  فقط  گفت  او  می کند،  خراب  را  زندگی ام 
به  تومان  میلیون  من صد  که  بگیرد  پس  را  شکایتش  است 

او بدهم.
متهم گفت: من فرد ثروتمندی هستم و در مدتی که با دختر 
جوان رابطه داشتم، این موضوع را متوجه شده بود، به همین 
دلیل هم با این روش قصد اخاذی از من را دارد و می خواهد 

زندگی ام را خراب کند.
قضات با پایان جلسه دادگاه برای تصمیم گیری در این زمینه 

وارد شور شدند.

پرواز هزاران ملخ پاکستانی به سمت ایران
گزارش های رسانه های پاکستانی حاکی از آن 
بالدار پاکستانی  به زودی هزاران ملخ  است که 
به مرز ایران خواهند رسید بنابراین نیاز است تا 

هرچه سریع تر اقدامات الزم صورت بگیرد.
رکنا،  زیست  محیط  حوزه  خبرنگار  گزارش  به 
روزنامه نیوز پاکستان در گزارشی خبر داد: دولت 
پاکستان در بحبوحه بحران COVID-۱9 در 
حال مهار موج دوم حاصل از مهاجرت ملخ ها 
به سراسر کشورش است و در حال حاضر حدود 
۳۸ درصد از پاکستان یک منطقه پرورش دهنده 
مرطوب  زمستان  است.  بیابانی  های  ملخ  برای 
شرایط ایده آل برای تولید در کمربند کشاورزی 
و در آن سوی مرز در شمال شرقی ایران ایجاد 

کرد. انتظار می رود ، مهاجرت های جدیدی از 
داخل پاکستان و عبور از مرزهای ایران طی چند 
هفته ، مهاجرت های جدیدی از داخل پاکستان 

و عبور از مرزهای ایران را تجربه کند.
این روزنامه اضافه کرده است که امسال اوضاع 
وخیم تر می شود ، زیرا ، برای اولین بار در دهه 
 swarms های مختلف ، تهدید دوم حمله به
وجود  ژوئیه  و  ژوئن  اواخر  در  آفریقا  شرق  در 

دارد.
که  گزارش می خوانیم  این  پایان  در  همچنین 
پاکستان با حمله این ملخ ها ۳.۷ میلیارد دالر 
آسیب مالی خواهد دید کمااینکه این کشور از 
 ۱9-COVID لحاظ اقتصادی حاصل از بحران

نیز معلول است.
رئیس  درگاهی،  محمدرضا  که  است  گفتنی 
استان  به  سفر  در  کشور  نباتات  حفظ  سازمان 
فارس با بیان اینکه امسال کشور ما از دو جهت 
است،  گرفته  قرار  صحرایی  ملخ  هجوم  مورد 
عنوان کرد: حمله این آفت از شرق هندوستان 
با شدت بیشتری  و پاکستان در روزهای آینده 
انجام می شود و با توجه به اینکه در شبه جزیره 
عرصه های  و  مراتع  حاضر  حال  در  عربستان 
کشاورزی پوشش گیاهی ندارند از طرف شمال 
شرق آفریقا که در حال حاضر کانون های تخلیه 
شده دارند و با حجم بیشتر از سال گذشته به 

سمت جنوب کشور ما حمله می کنند.

حال با توجه به حمله طاعونی این ملخ ها، هم 
گرفته  قرار  تهدید  مورد  نیز  ما  مرزهای  اکنون 
برای  کشور  مسئوالن  تا  است  نیاز  بنابراین  اند 
جلوگیری از ورود هزاران ملخ  پاکستانی اقدامات 
آمادگی  به  توجه  با  البته  دهند  انجام  را  الزم 
ملخ های  با  مبارزه  برای  تجربه گذشته  و  ایران 
مهاجم می توان امید داشت که اقدامات موثری 
انجام شود کمااینکه محمد رضا میر سخنگوی 
در  پیش  چندی  کشور  نباتات  حفظ  سازمان 
گفت وگویی اعالم کرد که سموم، ماشین آالت، 
مبارزه  برای  الزم  خودروی  و  تجهیزات  ادوات، 
با این آفت در استان های جنوبی کشور تدارک 

دیده شده است.
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کشف شش قطعه شی 

تاریخی در ارزوئیه کرمان
در  عتیقه  شی  قطعه  شش  گفت:  ارزوئیه  شهرستان  انتظامی  فرمانده 

شهرستان ارزوئیه از قاچاقچیان کشف شد.
کرمان،   از  باشگاه خبرنگاران جوان  های  استان  گروه  گزارش خبرنگار  به 
گفت:  ارزوئیه  شهرستان  انتظامی  فرمانده  پورامینایی  مهدی  سرهنگ 
شش قطعه شی تاریخی عتیقه از دو نفر قاچاقچی توسط ماموران نیروی 

انتظامی کشف شد.
  او افزود: قدمت دو قطعه از این اشیاء ۴ هزار سال است.

باید در حفظ آثار  ارزوئیه تصریح کرد: مردم  انتظامی شهرستان  فرمانده 
تاریخی کوشا باشند و هرگونه خبر در این رابطه را به پلیس اطالع رسانی 

کنند.
سرهنگ پورامینایی گفت: قاچاقچیان قصد داشتند این اشیاء را از حوزه 

شهرستان خارج کنند که با هوشیاری ماموران انتظامی دستگیر شدند.

قاتل فراری ظرف ۲۴ ساعت

در محل مخفیگاهش دستگیر شد
قاتل  از دستگیری یک  گنج  قلعه  انقالب شهرستان  و  دادستان عمومی 

فراری ظرف ۲۴ ساعت در این شهرستان خبر داد.
کرمان،  از  باشگاه خبرنگاران جوان  های  استان  گروه  گزارش خبرنگار  به 
از  گنج  قلعه  شهرستان  انقالب  و  عمومی  دادستان  افشارمنش  سجاد 
دستگیری یک قاتل فراری ظرف ۲۴ ساعت در این شهرستان خبر داد و 
گفت: قاتل به ضرب گلوله کلت کمری اقدام به قتل یک مرد میان سال 

نموده بود.
افشارمنش در تشریح جزئیات این خبر اظهار کرد: پس از کسب گزارشی 
گنج،  قلعه  توابع  از  شومهری  روستای  در  مسلحانه  نزاع  یک  بر  مبنی 
بالفاصله بازپرس ویژه قتل دادسرای قلعه گنج به همراه کارآگاهان پلیس 

آگاهی در محل حادثه حاضر می شوند و تحقیقات اولیه آغاز می شود.
او ادامه داد: پس از انجام یکسری اقدامات اطالعاتی نهایتا قاتل در محل 
مخفیگاهش دستگیر و چهار قبضه سالح شامل دو قبضه سالح جنگی 
کالشینکف، کلت کمری و دو قبضه اسلحه شکاری از محل اختفای متهم 

کشف و ضبط شده است.
اولیه ضمن اعتراف به قتل،  دادستان قلعه گنج گفت:متهم در بازجویی 
علت و انگیزه اصلی خود را اختالفات خانوادگی با مقتول اعالم کرده است.
او با هشدار به اینکه اجازه جوالن به مخلین نظم و امنیت عمومی جامعه 
را نخواهیم داد، گفت:رسیدگی به این پرونده با قید فوریت در دادسرای 

عمومی و انقالب قلعه گنج ادامه خواهد داشت.

کشف چهار هزار قلم 

ژل ضدعفونی قاچاق در بم
ماموران  گفت:  بم  شهرستان  انتظامی  فرمانده  نجفی  اکبر  سرهنگ 
انجام ماموریت در محور  پلیس آگاهی حین  ارز  و  قاچاق کاال  با  مبارزه 
مواصالتی"بم-زاهدان" یک دستگاه خودروی نیسان وانت را جهت بررسی 

متوقف کردند.
او افزود: ماموران در بررسی این خودرو متوجه شدند که حامل تعداد زیادی 
مواد ضدعفونی کننده تقلبی و فاقد هرگونه مدارک است که در این رابطه 

۴ هزار قلم ژل ضدعفونی بدون مجوز کشف شد.
فرمانده انتظامی شهرستان بم با اشاره به تشدید اقدامات کنترلی پلیس 
در ایام شیوع ویروس کرونا بیان داشت: در این رابطه یک متهم دستگیر و 

پس از تشکیل پرونده مقدماتی تحویل مراجع قضائی شد.

کشف ۶۴۵ کیلوگرم آویشن قاچاق در راور

فرمانده انتظامی شهرستان راور از کشف ۶۴۵ کیلوگرم گیاه آویشن قاچاق 
از یک دستگاه اتوبوس در این شهرستان خبر داد.

سرهنگ علیرضاسوری گفت: ماموران ایستگاه بازرسی شهید"جهانگرد"این 
شهرستان حین کنترل خودرو های عبوری محور راور-مشهد یک دستگاه 

اتوبوس را جهت بررسی متوقف کردند.
او افزود: ماموران ضمن توقیف این اتوبوس از قسمت های مختلف آن ۶۴۵ 

کیلوگرم آویشن قاچاق کشف کردند.
با اشاره به دستگیری راننده متخلف به  انتظامی شهرستان راور  فرمانده 
با تشکیل  این محموله قاچاق تصریح کرد: متهم  سبب حمل غیرمجاز 
پرونده به همراه دارو های غیرمجاز کشف شده جهت سیر مراحل قانونی 

به دستگاه قضایی معرفی شد.

کشف ۲۲ رأس گوسفند قاچاق در جیرفت
این  در  قاچاق  گوسفند  رأس   ۲۲ کشف  از  جیرفت  انتظامی  فرمانده 
شهرستان خبر داد و گفت: انتقال این گونه احشام بدون مجوز بهداشتی 

می تواند سالمت شهروندان را به مخاطره بیندازد.
سرهنگ رضا محمدرضای گفت: مأموران انتظامی شهرستان هنگام 

کنترل محور های عبوری یک دستگاه وانت پیکان را متوقف کردند.
او افزود: مأموران در بازرسی از این خودرو تعداد ۲۲ رأس گوسفند که 

فاقد مجوز از دامپزشکی بودند را کشف کردند.
این  ریالی  ارزش  کارشناسان  اینکه  بیان  با  محمدرضایی  سرهنگ 
محموله قاچاق را ۴۰۰ میلیون ریال برآورد کردند اظهار کرد:در این 
پرونده جهت  تشکیل  با  متهم  و  توقیف  رابطه یک دستگاه خودرو 

سیر مراحل قانونی به مراجع قضائی معرفی شد.
فرمانده انتظامی شهرستان جیرفت در پایان خاطرنشان کرد:با توجه 
انسان  به  سرایت  قابل  خطرناک  بیماری های  از  بسیاری  که  این  به 
گونه  این  انتقال  و  نقل  است،  انسان  و  دام  بین  مشترک  واقع  در 
احشام بدون مجوز بهداشتی می تواند سالمت شهروندان را به مخاطره 

بیندازد.

از کشف ۶۳  استان کرمان  انتظامی  فرمانده 
دستگاه استخراج ارز دیجیتال به ارزش بیش 
از ۵ میلیارد ریال در عملیات پلیس امنیت 

اقتصادی خبر داد.
سردار عبدالرضا ناظری گفت: ماموران پلیس 

امنیت اقتصادی استان در پی دریافت خبری 
مبنی بر اقدام به راه اندازی تجهیزات تولید ارز 
از شهرک های حومه شهر  یکی  دیجیتال در 

کرمان، موضوع را تحت بررسی قرار دادند.
اطالعات  تکمیل  از  پس  ماموران  افزود:  او 

یکی  از  بازدید  در  قضایی  هماهنگی  ضمن 
از واحد های این شهرک متوجه شدند بخشی 
از  غیرمجاز  استفاده  به  واحد  این  محوطه  از 
اختصاص  ارز دیجیتال  استخراج  دستگاه های 

یافته است.

یک  دستگیری  به  اشاره  با  ناظری  سردار 
رابطه و همچنین صاحب کارگاه  این  نفر در 
ماینر  دستگاه   ۶۳ محل  این  از  کرد:  تصریح 
ساخت کشور چین به ارزش تقریبی بیش از 

۵ میلیارد ریال کشف شد.

فرمانده انتظامی استان خبر داد: 
کشف ۶۳ دستگاه ماینر به ارزش بیش از پنج میلیارد ریال در کرمان

شهرستان  انقالب  و  عمومی  دادستان 
یک  دم،  اولیای  گذشت  با  گفت:  جیرفت 
محکوم به قصاص پس از ۱۵ سال از اعدام 

رهایی یافت.
به گزارش خبرنگار گروه استان های باشگاه 
خبرنگاران جوان از کرمان،  حسین سالمی، 
دادستان عمومی و انقالب شهرستان جیرفت 
با ماه مبارک رمضان  اینکه همزمان  بیان  با 
با گذشت اولیای دم؛ یک محکوم به قصاص 

پس از ۱۵ سال از اعدام رهایی یافت.
دادیار  موثر  حضور  و  پیگیری  با  افزود:  او 
و  جیرفت  دادسرای  کیفری  احکام  اجرای 

و  جیرفت  زندان  رییس  روزی  شبانه  تالش 
واحد مددکاری و کمیته صلح و سازش زندان 
و تشکیل جلسات متعدد بین اولیا و خانواده 
و  بزرگان  ظرفیت  از  گیری  بهره  و  مقتول، 
سنت حسنه شرعی سازش و مصالحه بین 
اعدام  قصاص  حق  از  مقتول  خانواده  مردم، 
ماه  این  در  طرفین  بین  و  کردند  گذشت 

مبارک مصالحه به عمل آمد.
اقدام  این  از  دانی  قدر  با  جیرفت  دادستان 
و  گذشت  با  دم  اولیای  گفت:  خداپسندانه 
ایثار رضایت کامل خود را نسبت به محکوم 
به قصاص که رای آن قطعی و آماده اجرا بود 

اعالم کردند که قابل قدردانی و ستایش است. 
او با بیان اینکه قصاص از احکام کیفری در 
اسالم است که قرآن آن را مایه حیات جامعه 
می داند، بیان کرد: تشریع حکم قصاص برای 

جلوگیری از انتقام های کور و دور از عدالت و 
جلوگیری از جرات یافتن جنایتکاران در قتل 
یا ضرب و جرح شهروندان وضع شده است. 
البته در آموزه های اسالمی توصیه زیادی به 

عفو و گذشت نیز وجود دارد.
سالمی با اشاره به اینکه قاتل در سال ۱۳۸۵ 
در پی یک اختالف، اقدام به قتل کرده بود، 
افزود: برخی از قتل ها اگرچه عمد بوده و قاتل 
بدون  مجرم  ولی  شده؛  محکوم  قصاص  به 
برنامه ریزی قبلی و بر اثر درگیری ناخواسته 
و  صلح  کمیته  و  شده است  قتل  مرتکب 
سازش زندان در این موارد وارد عمل می شود.

شهرستان  انتظامی  فرماندهی  سرپرست 
فهرج از متالشی شدن دو باند بزرگ سارقان 

احشام در این شهرستان خبر داد.
به گزارش خبرنگار گروه استان های باشگاه 
رضا  سرهنگ  کرمان،  از  جوان  خبرنگاران 

انتظامی  فرماندهی  سرپرست  آبادی،  رفیع 
مأموران  با هوشیاری  فهرج گفت:  شهرستان 
اقدامات  یکسری  انجام  با  فهرج  انتظامی 
سارقان  بزرگ  باند  دو  عملیاتی  و  اطالعاتی 

احشام در این شهرستان متالشی شدند.

 ۴۰ سرقت  به  باند  این  اعضای  افزود:  او   
فقره احشام در شهرستان های فهرج، عنبر 
که  کردند  اعتراف  کرمان  و  رفسنجان  آباد، 
به  دام  راس   ۱۵۰ باند  دو  این  از  تاکنون 
ارزش ۳ میلیارد ریال کشف شده که به مال 

باختگتان تحویل شده است.
تاکنون  کرد:  تصریح  آبادی  رفیع  سرهنگ   
در این رابطه ۱۰ سارق دستگیر شده و شش 
توقیف و تحویل  آنها  از  نیز  دستگاه خودرو 

مراجع قضایی شده است.

عفو قاتل پس از ۱۵ سال در جیرفت

سارقان احشام در دام پلیس فهرج

خبر

سیرجان  شهرستان  دامپزشکی  شبکه  رییس 
امسال ۱۷ واحد متخلف عرضه فرآورده  گفت: 
پلمب  دامی در شهرستان سیرجان  های خام 
شبکه  رییس  پور،  زینلی  علیرضا  شدند. 
دامپزشکی شهرستان سیرجان  در گفت و گو 
با خبرنگار گروه استان های باشگاه خبرنگاران 
جوان از کرمان، گفت: از ابتدای امسال تاکنون 
۱۷ واحد قصابی و مرغ و ماهی فروشی متخلف 

در این شهرستان پلمب شدند. 
 او با بیان اینکه بحث نظارت بر عرضه فرآورده 
در  عرضه  تا  تولید  مراکز  از  دامی  خام  های 

ماهی  و  مرغ  قصابی  کشتارگاهی،  واحدهای 
فروشی، طباخی و غیره تماما بر عهده بازرسان 
دامپزشکی بوده و در تمام مراحل، دامپزشکی 

حضور فعاالنه ای دارد. 
دامپزشکی  اقدامات  به  اشاره  با  پور  زینلی 
ارتقای  منظور  به  گفت:  سیرجان  شهرستان 
های  فرآورده  عرضه  مراکز  در  بهداشت  سطح 
 ۲ از  بیش  تاکنون  سال  ابتدای  از  دامی  خام 
هزار و ۴۰۰ مورد بازدید بهداشتی از مراکز تولید 
و عرضه فرآورده های خام دامی در قالب طرح 
ماه  در  ویژه  به  بهداشتی  های  نظارت  تشدید 

واحد   ۱۷ که  است  شده  انجام  رمضان  مبارک 
عرضه مرغ و ماهی و قصابی متخلف به دلیل 
و  دامپزشکی  بهداشتی  ضوابط  نکردن  رعایت 
رعایت نکردن پروتکل های بهداشتی ابالغ شده 
از سوی وزارت بهداشت و سازمان دامپزشکی از 

ابتدای فروردین ماه تاکنون پلمب شده است.
 ۶۳۰ از  بیش  مدت  این  در  گفت:  پور  زینلی   
کیلوگرم فرآورده های خام دامی فاسد و تاریخ 
مصرف  چرخه  از  و  معدوم  و  ضبط  منقضی 

خارج شدند. 
صورت  های  بازرسی  طی  افزود:  همچنین  او 

پذیرفته از سوی کارشناسان نظارت بهداشتی 
شبکه، یک مرکز غیر مجاز جمع آوری شیر که 
اقدام به جمع آوری غیر اصولی و بدون مجوز 
شیر از واحدهای گاوداری می کرد تا زمان اخذ 

مجوزهای بهداشتی دامپزشکی تعطیل شد.
رییس شبکه دامپزشکی شهرستان سیرجان از 
همشهریان محترم خواست ضمن تهیه فرآورده 
تاییدیه  با  و  مجاز  مراکز  از  دامی  خام  های 
طریق  از  و  سریعا  را  تخلف  موارد  دامپزشکی، 
این شبکه  اطالع  به  تماس ۴۲۲۰۵۰۳۶  شماره 

برسانند.

از  استان  عمومی  امنیت  پلیس  سرپرست 
شناسایی و دستگیری سارق مسلح پس از ۱۰ ماه 
عمومی  امنیت  پلیس  ماموران  عملیات  در  فرار 
اجرای  در  پارساافزود:  محمود  سرهنگ  داد.  خبر 
جلب  بر  مبنی  دادستان  معاون  از  واصله  دستور 

و دستگیری یک متهم به اتهام سرقت مسلحانه 
بالفاصله موضوع در دستور کار ماموران این پلیس 

قرار گرفت.
او افزود: این متهم که جوانی ۲۱ ساله است حدود 
در  مسلحانه  سرقت  انجام  پی  در  پیش  سال   ۲

از  پس  و  محکوم  ۵ سال حبس  به  کرمان  شهر 
گذراندن ۶ ماه از محکومیت با گذاشتن وثیقه و 
معرفی ضامن از زندان متواری شده و مدت ۱۰ ماه 

تحت تعقیب مراجع قضایی بود.
سرهنگ پارسا تصریح کرد: ماموران پلیس امنیت 

با انجام کار اطالعاتی محل اختفاء این متهم را در 
یکی از محالت مرکز استان شناسایی و با حضور 
در این محل وی را در حالی که با یک قبضه سالح 
را دستگیر  ور شد  ماموران حمله  به سمت  سرد 

کرده و تحویل مراجع قضایی دادند.

پلمب ۱۷ واحد متخلف در سیرجان

دستگیری سارق مسلح فراری در عملیات پلیس امنیت استان
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به قلم
 یحیی فتح نجات 

»آدم اگر خودش هم از بین برود، یادش و کارهایی که برای آدم های دیگر 
یاد می کنند.  او  از  از بین نمی رود. همیشه آدم های دیگر  کرده، هیچ  وقت 

انگار که همیشه زنده است.«
اعتماد نوشت: »خانواده اش تبریزی بودند  ایران روزنامه  به گزار ش عصر 
اما خودش سال ۱۲۶۴ در ایروان متولد و جبار نامیده شد. پدرش هم کارگر 
شیرینی پزی  در  نصفه نیمه ای  مهارت  هم  و  بود  ساختمانی  کارهای  فصلی 

داشت اما سایه فقر همیشه بر زندگی خانواده سنگینی می کرد.
جبار تا نوجوانی به همان سبک و سیاق مرسوم آن سال ها سواد خواندن 
به ترک  بعد زیر فشار زندگی و تنگی معیشت مجبور  و نوشتن آموخت و 
تحصیل شد اما یادگیری را هرگز رها نکرد. شغل های مختلفی را آزمود، در 
به  دوره ای  حتی  و  شد  تبدیل  آگاه  و  خودساخته  مردی  به  زندگی  مکتب 
روزنامه نگاری روی آورد و برای نشریه مالنصرالدین - که از مهم ترین نشریات 

آن دوره بود - نوشت.
پدر و مادرش را در گذر از جنگ اول جهانی از دست داد و خودش چندی 

بعد تا یک قدمی مرگ رفت اما زنده ماند.
مدتی در ترکیه زندگی کرد و پس از جنگ به ایران برگشت و ابتدا در مرند 
و بعد سال ۱۲۹۸ در تبریز مقیم شد. بیشتر وقتش به تدریس در مدرسه 
می گذشت و همانجا بود که نوآوری های خود را عرضه کرد. با این باور که 
باید برخی مهارت های  از شروع تحصیالت رسمی در مدرسه،  بچه ها پیش 
اطفال  باغچه  را  تاسیس کرد و آن  تبریز  بیاموزند، کودکستانی در  را  اولیه 

نامید. باغچه اطفال اولین کودکستان تاریخ ایران است.
او تا پیش از آن، به مناسبت نام پدرش عسگر، میرزا جبار عسگرزاده خوانده 
نام خانوادگی اش را تغییر  باغچه اطفال بود که  از راه اندازی  اما پس  می شد 

داد و باغچه بان را برگزید. چندی بعد از تجربه تدریس به سه کودک ناشنوا، 
طرح تازه ای به ذهنش رسید.

همپای  و  مثل  نمی توانستند  طبیعی  نقص  آن  خاطر  به  کودک  سه  این 
بچه های دیگر تحصیل کنند و معلم مجبور بود بیشتر از دیگران به آنان توجه 

کند و - از وقت دیگران بزند - و وقت بیشتری برای شان بگذارد.
مشاهده این تفاوت ها و مشکالت ناشی از آن، باغچه بان را به فکر راه اندازی 
در   ۱۳۰۵ سال  را  فکر  این  او  انداخت.  ناشنوا  بچه های  مختص  مدرسه ای 

ساختمان کوچکی چسبیده با باغچه اطفال عملی کرد.
مخالفت هایی را که از سوی مقام های باالدستی وجود داشت، نادیده گرفت 
و حتی بعد از قطع سرانه مدرسه و کودکستانش هم از تصمیم خود عقب 
ننشست و کار را به قوت اراده و با هزینه شخصی پیش برد. عقیده داشت 
گرفتن  نظر  در  بدون  همه،  و  است  آموزش  جامعه ای  هر  اولویت  مهم ترین 

جنسیت یا نقایص شان باید بتوانند تحصیل کنند.
سال های  در  اما  می رسد  نظر  به  افتاده  پیش پا  و  عادی  امروزه  این حرف 

حیات مرحوم باغچه بان بسیاری آن را نمی پذیرفتند. هم با تحصیل دختران، 
حتی در مدارس تک جنسیتی مخالف بودند و هم هزینه کردن و صرف وقت 
خرج  »آفتابه  را  معلوالن  دیگر  یا  ناشنوایان  توانمندسازی  و  آموزش  برای 

لحیم« می دیدند.
جمله یکی از چهره های مشهور عصر مشروطه - که البته در نهایت در صف 
ما هم  مانده دختران  - که می گفت: »همین  انقالب جای گرفت  مخالفان 
تحصیل کنند« نه یک اظهار نظر شخصی و حاشیه ای که نشان دهنده نوع 

نگاه بخشی از جامعه آن روز ایران بود.
بیشترشان  که  گذاشت  جای  به  خود  از  هم  مکتوبی  آثار  باغچه بان 
نمایشنامه هایی برای کودکانند و آموزه هایی مثل راستی و تالش و امید را 
روایت می کنند. از میان این نمایشنامه ها، قصه بابابرفی از سایر آثار مشهورتر 

است.
برای  احترام  و  بزرگی  به  نامش  اما  رفت،  دنیا  از  آذرماه ۱۳۴۵  باغچه بان 

نسل های بعدی به یادگار ماند.
شبیه به آنچه راوی قصه بابابرفی می گفت: »آدم اگر خودش هم از بین برود، 
از بین نمی رود.  یادش و کارهایی که برای آدم های دیگر کرده، هیچ  وقت 

همیشه آدم های دیگر از او یاد می کنند. انگار که همیشه زنده است.«
و  زحمات  که  داشت  اکراه  همیشه  اثرگذار،  چنین  مردی  که  این  جالب 
کوشش هایش را »خدمت« بدانند و می گفت وقتی با خودم خلوت می کنم، 

می بینم الیق عنوانی مثل »خدمتگزار جامعه« نیستم.
او از سختی های زندگی به وارستگی رسیده بود و همین وارستگی را هم 
بابابرفی در سایت  تا به آخر حفظ کرد. به قول یکی از کامنت های صفحه 

گودریدز: »خوش به حالت آقای باغچه بان!«

نوشتاری درباره جبار باغچه بان؛   پدر باغچه اطفال

یادداشتی به بهانه درگذشت محمدابراهیم حمیدی، پیشکسوت مطبوعات کرمان، سردبیر روزنامه های »اندیشه«، »فاتح« 
و نماینده روزنامه های »صبح امروز« و »آیندگان« در کرمان:

غروب غریبانه ستاره ای دیگر 

در نخستین ساعات روز سه شنبه، شانزدهم اردیبهشت ماه، برابر با 
یازدهم ماه مبارک رمضان هفته ی گذشته، محمد ابراهیم حمیدی 
راوری یکی دیگر از پیشکسوتان مطبوعات دیار کریمان، دعوت حق 
را لبیک گفت و هر چند که به روزگار همه گیری کرونا غریبانه در 
از اقوام و دوستداران خود را به  دل خاک آرمید ولی جمع زیادی 

سوگ نشاند.
روانشاد محمد ابراهیم حمیدی به سال ۱۳۲۰ هجری شمسی در 
وجود  عرصه  به  پای  راور  شهر  در  متدین  و  فرهیخته  ای  خانواده 
معتمدان  از  که  غالمرضا حمیدی  آقاشیخ  مرحوم  پدرش  گذاشت. 
بازار راور بود به لحاظ برخورداری از تحصیالت قدیمی، قلمی شیوا 
و طبعی روان در نگارش مقاالتی داشت که خود در اعیاد مذهبی 
ایراد می کرد. والده اش، بی بی فاطمه خزاعی راوری خواهرزاده ی 

آقاشیخ مصطفی خزاعی راوری روحانی وارسته این دیار بود.
هوش سرشار محمدابراهیم سبب شد در کودکی راهی مکتب خانه 
شود و پس از فراگیری قرآن و آشنایی با برخی از گنجینه های زبان 
وجود  رساند.  پایان  به  نیز  را  ابتدایی  ی  دوره  در  تحصیل  فارسی، 
انبوه روزنامه ها و مجله هایی که پست برای پدرش می آورد، سبب 
شد که نخستین شعله های عشق به روزنامه نگاری در وجود محمد 
راور  آنجا که در آن سالها هنوز در  از  زبانه بکشد.  نوجوان  ابراهیم 
کرمان  راهی  تحصیل  ادامه ی  برای  بود،  نشده  تاسیس  دبیرستان 
انتقادی و کار در  با نوشتن مقاله های  او  شد و زندگی مطبوعاتی 

مطبوعات محلی آغاز گردید.
وی پس از اخذ دیپلم متوسطه به استخدام اداره ی دارایی کرمان 
درآمد و ضمن کار در این اداره به تحصیل ادامه داد و سرانجام موفق 

به کسب مدرک لیسانس مدیریت بازرگانی از دانشگاه کرمان شد و 
تا سطح معاون مدیرکل صعود کرد.

او طی دهه های ۳۰، ۴۰ و ۵۰ ضمن عهده دار بودن سردبیری 
نشریات  برخی  نمایندگی  فاتح،  و  اندیشه  محلی  های  روزنامه 
سراسری از جمله صبح امروز و آیندگان را برعهده داشت و از آنجا 
که خیرخواه و مشوق پیشرفت دیگران بود، نسل دوم کودکان راوری 
که برای ادامه ی تحصیل به کرمان آمده بودند، برای نگارش مقاله 
های انتقادی در راستای بهبود فرهنگ و رفاه عمومی از راهنمایی 
های او ـ که خود به روزنامه نگار برجسته ای تبدیل شده بود ـ بهره 

می بردند.
دانشگاه  ارتباطات  گروه  رییس  راوری  پور  کمالی  یحیی  پرفسور 
پوردو آمریکا و مدیر مرکز مطالعات جهانی، موسس و سردبیر مجله 
ی گلوبال )رسانه های جهانی( و بنیان گذار و مدیر انجمن ارتباطات 
او  ی  زندگینامه  که  جهانی«  ی  دهکده  »مسافر  کتاب  در  جهانی 
ما  همشهریان  از  یکی   ...« است:  شده  یادآور  شود،  می  محسوب 
و  روزنامه  چندین  ی  نماینده  حمیدی،  محمدابراهیم  آقای  نام  به 
نویسندگی  به  من  عالقه  ی  متوجه  وقتی  او  بود.  کرمان  در  مجله 
نشریات  و  ها  روزنامه  برای  که  کرد  تشویقم  نگاری شد،  روزنامه  و 
سراسری بنویسم. به کمک آقای حمیدی بود که همکاری با صبح 
نوشتم،  می  آنها  برای  که  مقاالتی  کردم.  آغاز  را  آیندگان  و  امروز 
اغلب انتقادی بود. از آنجا که دلم می خواست امور مرتبط با مردم با 
کیفیت بهتری انجام شود، در نوشته هایم اغلب دید انتقادی نسبت 
به مسایل داشتم. سعی می کردم نقاط ضعف و مشکالت موجود را 

شناسایی کنم و در مقاالتم به آن ها بپردازم.«
روانشاد محمد ابراهیم حمیدی راوری، مردی خوش خلق، گشاده 
از امید به زندگی و توکل به خداوند متعال بود و لذا  رو و سرشار 
در یاری رساندن به دیگران تردید به خود راه نمی داد. او در انتقال 
تجربه های مطبوعاتی خود به نسل روزنامه نگاران انقالب اسالمی، 
هرگز از نصیحت گویی و لحن آمرانه استفاده نمی کرد و همواره یار 
و مددکار آنها بود. اینجانب در دهه ی هفتاد از تجربه های ارزشمند 

او که طی پنج دهه در جان و دلش انباشته شده بود، برای راه اندازی 
موفق روزنامه کرمان امروز بهره های زیادی بردم. الزم به ذکر است 
که ایشان از انتهای دهه ۶۰ وارد صنعت ظهور و چاپ عکس شده 
و اولین نمایندگی شرکت »فوجی فیلم« را در جنوب شرق کشور 
راه اندازی کرد. به گونه ای که دیگر فعاالن این حوزه مجبور نبودند 
از تهران و  با تحمل هزینه حمل و تاخیر بسیار خریدهای خود را 
شهرهای دیگر انجام دهند و با فاصله زمانی بسیار کم از نمایندگی 
مرحوم حمیدی مواد مصرفی خود را تهیه می کردند و این اتفاق در 
زمینه سرعت بخشیدن به ظهور عکس در کرمان بسیار کمک کرد. 
اما این استاد مسلم روزنامه نگاری، بسیار فروتن، صبور و مردم دار 
بود و هرگز در مقابل دیگران قامت به ادعا بر نمی افراشت و این در 
حالی بود که او تا به امروز چندین شاگرد خلف را به عرصه روزنامه 

نگاری کشور معرفی کرده است.
زیادی  طرفداران  طنز،  از  ای  آمیزه  با  همراه  روان  ساده،  او  قلم 
داشت. ستون »نیم نگاه« که در سال ۱۳7۵ در روزنامه کرمان امروز 
این پیش کسوت  امضای مستعار »تکین« چاپ می شد، تسلط  با 
ی  گستره  و  مردم  فرهنگ  بر  احاطه  در  را  کرمان  نگاری  روزنامه 
مطالعاتی وی نشان می دهد. مطالبی که در پی می آید، از صفحه 
7 روزنامه کرمان امروز شماره ۲۶ چهارشنبه ۳۱ شهریور ماه ۱۳7۵ 
برای آشنایی خوانندگان عزیز با قلم شیوا، موجز وشیرین زنده یاد 
ابراهیم حمیدی راوری، نقل شده است: »درد دل نیم نگاه  محمد 
نویس: به نیم نگاه نویس کرمان امروز – یعنی همین بنده ی حقیر- 
اطالع دادند، مطالب این ستون گل کرده و سایر نشریات از جمله 
نقل  به  ماه  شهریور   7 چهارشنبه   ۱۱۹۵ ی  شماره  هوایی  کیهان 
خدا  دادند،  خبر  شتر  به  گفتم:  است.  پرداخته  نگاه  نیم  از  مطلبی 
به تو عنایت کرده است. شتر گفت: »بار من همان صدمن  پسری 
با همان جیره و  این ستون هستم  بنویس  است« یعنی من، میرزا 

مواجب قبلی!«
بر  عالوه  پرتالش،  و  ذوق  خوش  نگار  روزنامه  این  های  یادگاری 
صدها مقاله و مطالب طنز که در نشریات استانی و سراسری چاپ 
شده است، چهار فرزند به نامهای: بهناز، بهنام، بهداد و بهزاد است که 

حاصل ازدواج او با دخترعمویش بانو بهجت فهیمی است. 
فراموش نکنیم که هر دوره ای متعلق به نسلی است.

 »هر که آمد عمارتی نو ساخت/ رفت و آن را به دیگری پرداخت«
همه ی ما رفتنی هستیم و چه خوب است که با خدمت صادقانه 
از  نیکی  نام  دیرپا،  دیار  کهن  این  آبادی  راه  در  مخلصانه  تالش  و 
این  برای  باشد.  آخرتمان  توشه ی سفر  تا  بگذاریم  یادگار  به  خود 
پیشکسوت مطبوعات و روزنامه نگار مبّرز و انسان دوست از درگاه 
و  نماییم  مسالت می  الهی  آمرزش  و  علّو درجات  خداوند سبحان، 
برای همسر، فرزندان، برادر، خواهران و تمامی اقوام و دوستان این 
انسان آزاده و شریف صبر و شکیبایی آرزومندیم. روحش شاد و قرین 

رحمت الهی باد.
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میدونى محبوبترین نشریه کرمانى کدومه؟!


