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روزان هم  مدیرعامل آبفا رفسنجان:

رفسنجان با کمبود 1۵۰ لیتر آب در ثانیه مواجه است

WWW.KERMANEMROOZ.COMصفحه  دوم

رییس شورای هماهنگی تبلیغات اسالمی استان اعالم کرد: 

 برگزاری ۵۰ برنامه 

در روز های 1۴ و 1۵ خرداد

هاوارد هاکس؛ تصویرگر ماهیت

 و واقعیت زندگی بر پرده نقره ای 

مسکن اجتماعی؛ از دیگران بیاموزیم 
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رییس کل دادگستری:

انجمن حمایت از زندانیان

کرمان عملکرد موفقی دارد  در 

نگاهی به زندگی و آثار

 محمدرضا شفیعی کدکنی: 

کوچه باغ های نیشابور  شاعر 

متن در صفحه دوم

سخنگوی دانشگاه علوم پزشکی:

سیر صعودی ابتال به کرونا 
در کرمان همچنان ادامه دارد

2

مدیرکل فرهنگ و ارشاد استان کرمان:

تاالر مرکزی کرمان جزء اولویت های 

وزارت ارشاد است

کرمانبهسیگاریها؛ کروناییدانشگاهعلومپزشکی کرمانوهشدار گزارش»کرمانامروز«ازبررسیوضعیتمصرفدخانیاتدراستان

متن کامل در صفحه سوم

سیگار ؛ دستیار بی رقیب کرونا
 آنگونه که معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی کرمان می گوید؛ در پیمایشی که انجام گرفته به طور متوسط ۷ درصد جمعیت استان روزانه بیش از ۶ نخ سیگار مصرف می کردند و سابقه مصرف روزانه 
تنباکو در استان کرمان حدود 21 درصد بوده و حدود 3۸ درصد جمعیت استان با دود سیگار مواجه بوده اند و همچنین افراد سیگاری بیشتر در معرض خطر بیماری های ریوی و تنفسی از جمله کرونا هستند. 

در واقع سیگار عرصه را برای جوالن کرونا در ریه سیگاری ها فراهم می سازد و این یعنی افزایش خطر مرگ در ایام کرونا و....

متن در صفحه هشتم

زیرساختهای

گردشگری

باغشاهزادهماهانکرمان

تکمیلشد

 صفحه  دوم

صفحات ششم و هفتم 

  موج دوم کرونا در پنج استان
  تاکید رئیس جمهوری بر واقعی کردن قیمت خودرو

  جان باختن مقنی در عمق ده متری چاه
  جزئیاتی از تخلیه جنجالی منزلی در بردسیر

  ورود ۱۴ میلیون ایرانی به بازارهای مالی

اخبار ایران، جهان و حوادث:

کرمان: کرماندرمیدانبیچارهآزادی لودازشاهکارجدیدشهرداری روایتیطنزآ

قفس گودزیال 
پایلوت آینده نگری در کرمان

فروشگاه عالیان، با ۱۷ سال سابقه کاری، نمایندگی و عاملیت 
فروش برندهای:

-صنایع چینی زرین ایران)تولیدکننده ظروف خانگی و هتلی(
-صنایع استیل ایران)تولیدکننده قاشق و چنگال(
-شرکت ناب استیل)تولیدکننده قاشق و چنگال(

با قیمت توافقی واگذار می شود.
نشانی: کرمان - خ ۲۴آذر - بعداز چهارراه آزادگان نرسیده به کمربندی سمت چپ

نلفن تماس: ۰۹۱۳۱۴۴۰۰۴۳ )مقدم(

آگهی واگذاری فروش فوق العاده امالک            

 )مزایده شماره 99/51 

کرمان و رفسنجان(

شرح در صفحه 5

شرکت آب و فاضالب سیرجان در نظر دارد امور بهره برداری، نگهداشت )نگهداری برنامه ای(، تعمیرات و مشترکین، 
مربوط به تاسیسات آب شرب شهرستان سیرجان را با برآورد 40/329/505/955 )چهل میلیارد و سیصد و 
بیست و نه میلیون و پانصد و پنج هزار و نهصد و پنجاه و پنج ( ریال  از محل اعتبارات داخلی از طریق 
برگزاری مناقصه به پیمانکار واجد شرایط واگذار نماید.لذا از کلیه شرکت های پیمانکاری که دارای مدارک گواهی صالحیت 
انجام کار در رشته آب می باشند دعوت می شود از تاریخ درج آگهی )99/3/12( حداکثر تا پایان وقت اداری 99/03/19 
مبلغ  500/000 )پانصد هزار( ریال به عنوان هزینه خرید اسناد مناقصه در وجه شرکت آبفای سیرجان به حساب شماره  

3400318188 واریز و ضمن ارائه رسید واریزی به دفتر قراردادهای شرکت، اسناد مناقصه را دریافت نمایند.
مبلغ تضمین شرکت در مناقصه )ضمانت نامه شرکت در فرآیند ارجاع کار(: 2.016.500.000 )دو میلیارد 

و شانزده میلیون و پانصد هزار( ریال و به یکی از انواع ذیل می باشد.
به شماره 123402 / ت -  بافرم پیوست مصوبه هیات وزیران  بانکی )منحصرا مطابق  ضمانتنامه 

50659 ه - مورخ 1394/9/22(
واریز نقدی به حساب شماره 3400318188 نزد بانک ملت شعبه میدان آزادی بنام شرکت آب و فاضالب سیرجان 

به پیشنهادهای فاقد امضاء، مشروط، مخدوش، فاقد سپرده و سپرده های مخدوش یا سپرده های کمتر از میزان مقرر، چک 
شخصی و نظایر آن و همچنین پیشنهاداتی که بعد از انقضای مدت مقرر واصل شود مطلقا ترتیب اثر داده نخواهد شد.

آخرین مهلت تسلیم پاکت های الف، ب، ج به دبیرخانه شرکت: ساعت 14 مورخ 1399/03/31
افتتاح پاکت های الف و ب و ج: ساعت 10 مورخ 1399/04/01

آدرس: سیرجان - خیابان قدس- شرکت آب و فاضالب سیرجان 
ضمنا هزینه درج آگهی در روزنامه به عهده برنده مناقصه می باشد. 

دفتر قراردادهای شرکت آب و فاضالب سیرجان 

شرکت آب و فاضالب سیرجان )نوبت دوم(
آگهی مناقصه عمومی )یک مرحله ای( شماره 99/3/3/1 م

www.teetr.ir

میدونى محبوبترین نشریه کرمانى کدومه؟!
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اخبار استان

خبر
رییس شورای هماهنگی تبلیغات 

اسالمی استان اعالم کرد: 

 برگزاری ۵۰ برنامه در روز های ۱۴ و ۱۵ خرداد
رییس شورای هماهنگی تبلیغات اسالمی استان کرمان گفت: بیش از ۵۰ 

برنامه در روز های ۱۴ و ۱۵ خرداد در استان کرمان اجرا می شود.
انجم شعاع رییس شورای هماهنگی تبلیغات اسالمی استان کرمان در گفتگو 
با خبرنگار گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان از کرمان با اعالم اینکه 
در روز های ۱۴ و ۱۵ خرداد در استان کرمان بیش از ۵۰ برنامه اجرا می شود 
گفت: از مهمترین این برنامه ها، برگزاری مراسم ارتحال امام خمینی )ره( در 
مهدیه صاحب زمان شهر کرمان همراه با سخنرانی امام جمعه کرمان است.

از  چهارشب  مدت  به  راحل  امام  زندگی  تلویزیونی سبک  مسابقه  افزود:  او 
سیمای مرکز کرمان از دیگر برنامه ها است.

انجم شعاع با اشاره به اینکه استفاده از فضای مجازی با انتشار کلیپ و فیلم 
کوتاه از امام راحل را داریم اظهار کرد: در مساجد وتکایا با رعایت پروتکل 

بهداشتی مراسم های عزاداری برگزار می شود.
او بیان کرد: مراسم ویژه ۱۵ خرداد در روز جمعه همراه با دعای ندبه در گلزار 

شهدای کرمان و مسجد صاحب زمان برگزار می شود.

زیرساخت های گردشگری 

باغ شاهزاده ماهان کرمان تکمیل شد
 

های  زیرساخت  تکمیل  از  ماهان  شاهزاده  باغ  جهانی  میراث  پایگاه  مدیر 
گردشگری این اثر ارزشمند تاریخی ثبت جهانی در استان کرمان خبر داد.

و  ایجاد  اینکه  بیان  با  خبرنگاران  به  مطلب  این  اعالم  با  فرحبخش  فوزیه 
اصلی  برنامه های  از  ماهان  شاهزاده  باغ  گردشگری  های  زیرساخت  تکمیل 
اداره کل میراث فرهنگی استان کرمان بوده افزود: با توجه به گردشگرپذیر 
بر  بالغ  اعتباری  با  بهداشتی  ماهان ساخت ۲۰ سرویس  باغ شاهزاده  بودن 
۱۴ میلیارد ریال در محل این باغ به پایان رسیده و هم اکنون در مرحله راه 

اندازی دستگاه سپتیک فاضالب با اعتباری برابر با ۲ میلیارد ریال هستیم.
شاهزاده  جهانی  ثبت  باغ  از  خارج  در  مذکور  طرح  اینکه  به  اشاره  با  وی 
اجرا شده است اظهار کرد: این اقدام به منظور رفاه بیشتر بازدیدکنندگان و 

گردشگران که از این باغ دیدن می کنند، انجام  شده است.
فرحبخش با بیان اینکه ایجاد زیرساخت های بهداشتی استاندارد در اماکن 
در  کرد:  تصریح  است،  کل  اداره  این  های  اولویت  از  گردشگری  و  تاریخی 
اماکن  در  فرهنگی  و  بهداشتی  های  زیرساخت   و ساخت  نوسازی  خصوص 
گردشگری می توان از قابلیت بخش خصوصی در حوزه گردشگری استفاده 

کرد.
وی بیان کرد:طرح ساخت سرویس های بهداشتی مذکور با پیگیرهای پایگاه 
ثبت جهانی باغ شاهزاده ماهان اجرا شده است و به زودی شاهد برنامه های 

دیگری از سوی این پایگاه خواهیم بود.
فرحبخش به تجهیز باغ شاهزاده ماهان به سامانه بلیط فروشی الکترونیکی 
افزایش سطح خدمات  برای  اقدام  این  افزود:  و  اشاره کرد  در سال گذشته 

گردشگری به لحاظ کمی و کیفی انجام گرفته است.
مدیر پایگاه میراث جهانی باغ شاهزاده ماهان خاطرنشان کرد: باغ شاهزاده 
ماهان یکی از ۹ باغ ایرانی است که در تیرماه سال ۱۳۹۰ در فهرست آثار 
جهانی به ثبت رسید و اطالعات این باغ از طرف یونسکو به ۳۵ زبان ترجمه 

و در نقشه گردشگری قرار گرفته است.

مدیرعامل آبفا رفسنجان:

رفسنجان با کمبود ۱۵۰ لیتر آب 

در ثانیه مواجه است
 

در  رفسنجان  گفت: شهرستان  رفسنجان  آبفا شهرستان  مدیرعامل شرکت 
حال حاضر با کمبود ۱۵۰ لیتر آب در ثانیه روبه رو است و شیوع ویروس 

کرونا نیز بر مصرف باالی آب تاثیر گذاشته است.
»حسین چرخ انداز« در نشست هم اندیشی با فرماندار و بخشداران رفسنجان 
امکان پذیر نیست  با همکاری مسئولین  آبفا جز  اظهار کرد: حل مشکالت 
و مسئوالن باید در جریان و وضعیت منابع تامین آب،چگونگی آبرسانی و... 

قرار بگیرند.
پیش  معضالت  از  یکی  را  روستایی  و  غیرمجاز شهری  انشعابات  وجود  وی 
روی شرکت آب و فاضالب عنوان کرد و افزود: شناسایی و جمع آوری این 
برنامه  و  بوده  آبفا  کاری شرکت  های  اولویت  و  ها  انشعابات، جزو ضرورت 
مدون و مداومی برای مقابله با این معضل در شرکت تهیه شده و با جدیت 

در حال انجام می باشد.  
خودگران  های  شبکه  وجود  رفسنجان  شهرستان  آبفا  شرکت  مدیرعامل 
و  دانست  آبفا  روی شرکت  پیش  های  چالش  از  دیگر  یکی  را  روستاها  در 
خاطرنشان کرد: با وجود شبکه های خودگردان هیچگونه نظارتی بر میزان 
مصرف  برای  ای  هزینه  هیچگونه  هم  مشترک  و  نیست  مشترکان  مصرف 
روستاهای  آبرسانی  شبکه  فرسودگی،  به  توجه  با  کند.  نمی  پرداخت  آب 

خودگردان باید تعویض شود که این امر نیاز به اعتبار دارد.
وی عنوان کرد: برای تحت پوشش قرار گرفتن شبکه خودگردان باید روستاها 

ضمن اعالم آمادگی، حق انشعاب نیز پرداخت نمایند.
چرخ انداز در ادامه به مواردی همچون ضرورت جدا سازی مصرف آب فضای 
سبز از آب شرب، تامین اعتبار برای بازسازی شبکه های فرسوده با توجه به 
اینکه بیش از ۵۰ درصد شبکه آبرسانی فرسوده است و تامین اعتبار برای 
به اتمام رساند ساخت مخزن ۱۵ هزار مترمکعبی رفسنجان که بیش از ۸۰ 

درصد پیشرفت فیزیکی دارد، اشاره کرد.
مدیرعامل شرکت آبفا شهرستان رفسنجان با بیان اینکه شهرستان رفسنجان 
در حال حاضر با کمبود ۱۵۰ لیتر آب در ثانیه مواجه است و شیوع ویروس 
کرونا نیز بر مصرف باالی آب تاثیر گذاشته است، خواستار نهایت همکاری 
دستگاههای اجرایی، ارگانهای دولتی و شهروندان در مصرف آب جهت عبور 

از بحران کم آبی تابستان شد.
چرخ انداز تأکید کرد: باید با قاطعیت و بدون هیچ گونه اغماضی با دارندگان 

انشعابات غیر مجاز و پرمصرف برخورد شود.

به گفته رئیس کل دادگستری استان کرمان انجمن حمایت زندانیان 
رفع  در  فراگیر  های  برنامه  اجرای  با  مجموعه  این  با  همکار  خیران  و 
مشکالت خانواده زندانیان و جلوگیری از فروپاشی خانواده های آنها طی 

سال های اخیر عملکرد موفقی از خود بر جا گذاشته است .
به گزارش ایرنا، یداهلل موحد در  نشست سالیانه مجمع عمومی انجمن 
حمایت زندانیان کرمان افزود: انجمن حمایت از زندانیان نقش پیشگیرانه 
دارد و باید به نحوی در راستای کمک به خانواده زندانیان حرکت کند تا 
از فروپاشی خانواده زندانیان جلوگیری کرده و با اقدامات حمایتی خود 
اجاره ندهد همسر زندانی طالق بگیرد و فرزندان زندانیان ترک تحصیل 

کنند.
وی با اشاره به این مطلب که انجمن حمایت زندانیان کرمان با همکاری 
خیران در مجموع طی سال گذشته ۲۴ میلیارد و ۳۶۱ میلیون ریال 
به خانواده های زندانیان نیازمند کمک کرده است، ادامه داد: کمک به 
اقدامی در  قرار دارند، هم  زندانیان که در شرایط سخت  خانواده های 
زمینه پیشگیری از وقوع جرم توسط فرزندان این خانواده ها است و هم 
حرکتی با رویکرد خداپسندانه است که بی شک اجر اخروی به دنبال 

خواهد داشت.
موحد بر توانمندسازی خانواده های زندانیان و افراد تحت پوشش کمیته 
اگر  و گفت:  تاکید کرد  نیز  نهادهای حمایتی  و سایر  بهزیستی  امداد، 
بتوان  خانوادگی  مشاغل  توسعه  و  موجود  های  ظرفیت  از  استفاده  با 
زمینه  و  آنها حمایت کرده  از  ها،  و عزت خانواده  ضمن حفظ کرامت 

توانمندسازی آنها را فراهم کرد، ارزشمند است.
وی با اشاره به این مطلب که  پدیده و رفتار مجرمانه در طول تاریخ 
جوامع بشری وجود داشته و جوامع بشری را آزار داده،  امنیت و آسایش 
آن را مخدوش کرده و زیان های متعددی به جامعه بشری وارد کرده 
است، ادامه داد: از این رو  جوامع بشری همواره سعی می کنند در برابر 
این پدیده اجتماعی و جرم واکنش نشان داده و با آن  مقابله و مبارزه 

کنند تا چهره جامعه خود را از بزه و بزهکاری پاک کنند.

جوامع  داد:  ادامه  کرمان  زندانیان  حمایت  انجمن  مدیره  هیات  رئیس 
بشری در مسیر مقابله و مبارزه با جرم و رفتارهای مجرمانه گاهی موفقیت 
هایی داشته اند و گاهی نه تنها موفقیتی کسب نکرده اند بلکه نرخ جرم 
آنقدر رشد داشته که موجب فروپاشی جوامع و نظام های سیاسی نیز 

شده است.
موحد خاطرنشان کرد: موضوع بسیار مهم این است که چرا به رغم اینکه 
انسانها با فطرت پاک و سرشت پاکیزه خلق و متولد می شوند، در جریان 
زندگی به سمت ارتکاب جرم گرایش می یابند و اندیشمندان، حکمرانان 

و جامعه شناسان همواره به دنبال پاسخ این سوال بوده و هستند.
وی اظهارکرد: موضوع دالیل گرایش افراد به سوی ارتکاب جرم به دلیل 
نرخ رشد جرائم به صورت ویژه ای مورد توجه قرار گرفته و مطالعات و 
پژوهش های بسیار زیادی در این زمینه مطرح است تا از وقوع جرم در 
و  نتایج مطالعات  برخی  رابطه  این  در  و  بشری جلوگیری شود  جامعه 
پژوهش های انجام شده، به کار گرفته شده و در حوزه هایی موفق بوده 

اند و در حوزه هایی نیز نتایج مورد انتظار حاصل نشده است.
وی با اشاره به این مطلب که  امروز بشر تالش می کند تا دالیل وقوع 
جرم را شناسایی کرده و با حذف این عوامل، از وقوع جرم پیشگیری کند، 
افراد معلول یکسری عوامل، شرایط و  از سوی  ارتکاب جرم  ادامه داد: 
موقعیت هایی است که در جامعه ایجاد می شود و اگر این فرصت ارتکاب 
جرم در جامعه به وجود نیاید در جامعه با تنوع جرائم مواجه نخواهیم بود.

یا  پدر  اگر  مثال  عنوان  به  افزود:  کرمان  استان  دادگستری  رئیس کل 
عنوان  به  را  خود  و  باشد  داشته  ای  مجرمانه  رفتار  خانواده  سرپرست 
قهرمان معرفی کند،  به الگوی مجرمانه برای فرزند خود تبدیل می شود 
واگر این فرزند دچار آسیب شود، معلول موقعیتی است که او را به سمت 

انحراف و رفتارهای مجرمانه سوق داده است.
وی در مثال دیگری عنوان کرد: وقتی پدر خانواده وارد زندان می شود 
و مادر با استفاده از حق طالق، این زندگی را رها کرده و در بسیاری 
باید دید  ازدواج می کند،  دوباره  از مشکالت خود  برای عبور  موارد  از 

که سرنوشت فرزندان این خانواده چه می شود زیرا در این شرایط این 
فرزندان یا به سمت جرائم خرد می روند و یا عضو باندهای قاچاق، شرارت 

و .... می شوند.
وی تصریح کرد: از این رو است که رسالت اصلی انجمن حمایت زندانیان 
و خیران همکار با این مجموعه، اجرای برنامه های فراگیر و حمایت جامع 

از خانواده زندانیان و جلوگیری از فروپاشی خانواده های آنها است.
نماینده عالی قوه قضائیه در استان کرمان از حمایت خیران و اعضای 
مجمع عمومی انجمن حمایت زندانیان کرمان تقدیر کرد و اظهارداشت: 
بسیاری از خانواده های زندانیان نیازمند، افرادی بوده اند که در شرایط 
خاصی گرفتار شده اند و اگر شرایط خوبی باشد و بتوانند آبرومند زندگی 

کنند هیچوقت نمی خواهند ذره ای از آبروی آنها کم شود.

نتیجه  مثبت شدن  از  کرمان  پزشکی  علوم  دانشگاه  سخنگوی 
تست کرونای ۵۲ نمونه جدید در استان کرمان خبر داد.

خبرنگاران  جمع  در  شفیعی  مهدی  مهر،  خبرنگار  گزارش  به 
در  نمونه   ۳۹۸ ها  گیری  نمونه  آخرین  در  کرد:  اظهار 
مورد  کرمان  استان  سطح  کرونای  تشخیص  آزمایشگاه های 

بررسی قرار گرفت.
از مثبت شدن نتیجه تست کرونای ۵۲ نمونه جدید خبر  وی 
داد و اظهار کرد: ۱۲ مورد از این افراد بیمار بستری، ۱۴ مورد 
بیماران  اطرافیان  مورد   ۲۴ و  پرسنل  مورد  دو  سرپایی،  بیمار 

غربالگری شده هستند.
شفیعی ۲۷ نفر از موارد جدید را زن و ۲۵ نفر را مرد دانست 
دانشگاه  به  مربوط  مثبت جدید  نمونه های  از  نفر   ۲۵ افزود:  و 

علوم پزشکی کرمان است.

وی ادامه داد: از حوزه دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان هفت 
نفر، حوزه دانشگاه علوم پزشکی جیرفت ۱۷ نفر، حوزه دانشگاه 
علوم پزشکی بم دو نفر و حوزه دانشکده علوم پزشکی سیرجان 

یک نفر مثبت اعالم شده است.
سخنگوی دانشگاه علوم پزشکی کرمان گفت: از ابتدای اپیدمی 
تاکنون نتیجه تست کرونای هزار و ۷۷۵ نفر در استان کرمان 
مثبت شده است که از این تعداد ۷۴۵ نفر بستری و هزار و ۳۰ 

نفر سرپایی و اطرافیان بیمار هستند.
وی از درگذشت دو بیمار مبتال به کووید ۱۹ در استان کرمان  
خبر داد و گفت: در مجموع از ابتدای اپیدمی تاکنون ۸۲ نفر بر 

اثر ابتالء به این بیمار جان خود را از دست داده اند.
شفیعی یادآور شد: دو مورد جدید فوتی دو زن از شهرستان های 

تحت پوشش حوزه دانشگاه علوم پزشکی جیرفت هستند.  

اینکه  بیان  با  کرمان  استان  اسالمی  ارشاد  و  فرهنگ  مدیرکل 
پروژه تاالر مرکزی شهر کرمان، جزء طرح های ملی است تصریح 
به دو سال طول کشید و  نزدیک  نیز  پیمانکار پروژه  تغییر  کرد: 
بعد از وقفه ای که به وجود آمد، روند پروژه در سال ۹۷ مجدد 
آغاز شد به طوری که در حال حاضر تاالر مرکزی کرمان حدود 
۹۵ درصد پیشرفت دارد و جزء اولویت های امسال وزارت فرهنگ 

و ارشاد اسالمی است.
آخرین  درباره  ایسنا  با  گو  و  گفت  در  علیزاده«  »محمدرضا 
از  پروژه یکی  این  اظهار کرد:  تاالر مرکزی شهر کرمان  وضعیت 
۱۵ تاالر کشور است که کار مطالعات آنها از سال ۸۳ آغاز و بعد 
از جانمایی، اجرای عملیات ساختمانی آن در شهر کرمان از سال 

۸۸ آغاز شد.
پیشرفت  افزود:  کرمان  استان  اسالمی  ارشاد  و  فرهنگ  مدیرکل 

فیزیکی تاالر مرکزی کرمان تا سال ۹۳ حدود ۸۷ درصد بود که 
بعد از آن مشکل مالی برای اتمام این پروژه پیش آمد.

با بیان اینکه پروژه تاالر مرکزی شهر کرمان، جزء طرح  علیزاده 
های ملی است تصریح کرد: تغییر پیمانکار پروژه نیز نزدیک به دو 
سال طول کشید و بعد از وقفه ای که به وجود آمد، روند پروژه در 
سال ۹۷ مجدد آغاز شد به طوری که در حال حاضر تاالر مرکزی 
کرمان حدود ۹۵ درصد پیشرفت دارد و جزء اولویت های امسال 

وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی است.
وی افزود: در سال گذشته اعتبار خوبی معادل ۲۶ میلیارد تومان 
پنج  فقط  اما  شد  گذاشته  کرمان  مرکزی  تاالر  برای  مرکز  از 

میلیارد تومان آن محقق شد.
علیزاده با اشاره به اینکه وزیر ارشاد سال قبل مکاتبه ای با رییس 
دفتر رییس جمهور داشته و تاالر کرمان را جزء اولویت های های 

وزارتخانه اعالم کرد، گفت: استاندار نیز جلساتی با وزیر داشته و 
پیگیری های الزم برای اتمام این پروژه انجام شده است.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان کرمان با اشاره به اینکه 
روند اجرایی پروژه تاالر مرکزی شهر کرمان بسیار طوالنی شده و 
مشکل اصلی در اتمام این پروژه بحث تخصیص منابع است، اظهار 
اعتبارات  محل  از  استان  است،  ملی  پروژه  اینکه  وجود  با  کرد: 
اعتبار مناسبی معادل ۱۵ میلیارد تومان گذاشته و همه  متوازن 

دست به هم دادند تا تاالر مرکزی به سرانجام برسد.
وی در پایان درباره اعتبار موردنیاز برای اتمام تاالر مرکزی کرمان 
اما  است  نیاز  تومان  میلیارد   ۴۵ شد  اعالم  قبل  سال  کرد:  بیان 
است  سنگین  پروژه  کند.  می  تغییر  عدد  این  تورم  به  توجه  با 
و فکر می کنم  رفته  باال  و مشمول مرور زمان شده و هزینه ها 
حداقل ۵۰ میلیارد تومان اعتبار برای تمکیل این پروژه نیاز باشد. 

رییس کل دادگستری:

انجمن حمایت از زندانیان در کرمان عملکرد موفقی دارد

سخنگوی دانشگاه علوم پزشکی:

سیر صعودی ابتال به کرونا در کرمان همچنان ادامه دارد

مدیرکل فرهنگ و ارشاد استان کرمان:

تاالر مرکزی کرمان جزء اولویت های وزارت ارشاد است 
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مسکن اجتماعی؛ از دیگران بیاموزیم 
سرویس اقتصادی کرمان امروز

 

اعمال  برای ساخت،  از طریق دادن سوبسید  اروپا، مسکن اجتماعی  در 
کنترل در مورد سطح و استاندارد واحدهای تولید شده و قیمت مسکن 
از  اطالع  بدل شد.  مسکن  بحران  در حل  کلیدی  عنصری  به  استیجاری 
جزییات تجربیات این کشورها می تواند برای حل بحران مسکن در کشور 

راهگشا باشد.
مسکن  از  خوبی  مثال های  اسکاندیناوی  کشورهای  و  فرانسه  هلند، 
اجتماعی هستند. در همه کشورهای صنعتی به جز انگلیس، آمریکا و آلمان 
غربی، ساخت مسکن اجتماعی تا نیمه دهه 1970 ادامه پیدا کرد و بین 
سال های 1965 تا 1975 به اوج رسید. در اروپا، مسکن اجتماعی عنصری 
کلیدی در حل بحران مسکن شد. این مهم با دادن سوبسید برای ساخت 
مسکن اجتماعی، اعمال کنترل در مورد سطح و استاندارد واحدهای تولید 
شده و قیمت مسکن استیجاری عملی شد. اطالع از جزییات تجربیات این 

کشورها می تواند برای حل بحران مسکن در کشور راهگشا باشد.
تاثیر زمین بر قیمت مسکن

زمین بر قیمت تمام شده مسکن تاثیر به سزایی دارد. در تمامی کشورها 
سعی کرده اند قیمت زمین را کاهش بدهند. مهم ترین روش ها عبارتند از: 
کنترل کاربری زمین از طریق صدور مجوز ساخت، ذخیره زمین بوسیله ی 
و  خرید  برای  مالیاتی  سیاست های  محلی،  حکومت های  و  شهرداری ها 
به  مالیاتی  تخفیف  و  سوبسید  خالی،  زمین های  بر  مالیات  زمین،  فروش 

سازندگان مسکن اجتماعی.
کنترل قیمت زمین؛ تجربه های متفاوت

آلمان
· اعمال کنترل شدید بر کاربری زمین

برنامه ریزی و ساختمان سازی  · اعمال کنترل بر روند صدور جواز برای 
در زمین

برای  مناسب  کشاورزی  زمین های  قطعات  خرید  امکان  آوردن  فراهم   ·
توسعه های آتی شهری بوسیله ی شهرداری ها

· ذخیره سازی زمین بوسیله ی حکومت های ایالتی و محلی
سوئد

· دادن انحصار برنامه ریزی کاربری به شهرداری ها
· دادن اجازه ساختمان طی دوره مشخص

آن  قبل  سال  ده  قیمت  به  توسعه  طرح های  برای  زمین  خرید  حق   ·
بوسیله ی شهرداری ها

· ذخیره زمین بوسیله ی شهرداری ها
دانمارک

· ذخیره مقدار زیادی زمین مناسب برای توسعه آتی شهری بوسیله ی 
حکومت های محلی

· فروش زمین طبق قرار داد که در طوالنی مدت )90-80 سال( مجددا 
اولیه  دولت آن را خریداری می کند و حتی در زمان بازخرید قیمت های 

زمین پرداخت می شود
· اجاره طوالنی مدت زمین بوسیله ی حکومت های محلی

هلند
هلند دارای بیش ترین سهم مسکن اجتماعی در بین کشورهای اتحادیه 

اروپا
قانون مسکن اجتماعی هلند در سال 1901 تصویب شد. تامین مسکن 

که  است  اجتماعی"  مسکن  "سازمان های  عهده  به  هلند  در  اجتماعی 
که  سازمان ها  این  هستند.  و خصوصی  غیرانتفاعی  بنیادهای  یا  انجمن ها 
مسئولیت  و  می کنند  فعالیت  دولت  نظارت  تحت  هستند،  مورد   425
پایه  خدمات  ارائه  و  اجتماعی  مسکن  اجاره  و  فروش  نگهداری،  ساخت، 
به ساکنان را به عهده دارند. در هلند میزان اجاره بهای مسکن اجتماعی 
از مسکن اجاره ای خصوصی کم تر است و دولت برای پرداخت اجاره بها به 

ساکنین کمک می کند.
سازمان های مسکن اجتماعی هلند از سال 1993 از لحاظ مالی کامال از 
دولت مرکزی مستقل شدند. اما سسیتمی برای گرفتن وام از بازار سرمایه 

برای آن ها بوجود آمد که شامل موارد زیر است:
1. "صندوق مرکزی مسکن اجتماعی" در بخش عمومی که مستقل است. 
دچار  وقتی  و  دارد  عالی  نظارت  سازمان ها  مالی  وضعیت  بر  این صندوق 

مشکل مالی می شوند برای پشتیبانی دخالت می کند.
که  است  اجتماعی"  مسکن  تضمین  "صندوق  حمایتی  ابزار  دومین   .2
برای  اجتماعی  مسکن  سازمان های  بوسیله ی  و  دارد  خصوصی  ماهیتی 
را  باز سرمایه  بازار  از  وام  گرفتن  شرایط  و  گرفته  مالی شکل  همبستگی 

برای شان فراهم می کند.
برای حل مشکالت  محلی  یا  مرکزی  دولت  نکند،  کفایت  این ها  اگر   .3

مالی دخالت می کند.
در سال 2011 بیش از 3.8 میلیون خانوار از 4.2 میلیون خانوار هلندی از 
مسکن اجتماعی استفاده می کردند. تا سال 2010 همه خانوارهای هلندی 
مختص  آن  از  پس  اما  کنند  استفاده  اجتماعی  مسکن  از  می توانستند 
گروه های کم درآمد شد. در سال 2014 بیش از 32 درصد کل موجودی 
مسکن هلند، مسکن اجتماعی بود و 75 درصد از موجودی مسکن اجاره ای 
را تشکیل می داد. هلند باالترین سهم مسکن اجتماعی را در بین کشورهای 

اتحادیه اروپا دارد.
برطرف شدن کمبود مسکن ظرف یک دهه در آلمان

در آلمان حتی اشخاص حقیقی، بخش خصوصی و شرکت ها نیز در کنار 
سازمان های غیرانتفاعی در تامین مسکن اجتماعی شرکت می کنند اما تحت 
کنترل قواعد دولتی هستند. در این کشور نیز موسسات دولتی و خصوصی 

وام های بلندمدتی به سازندگان مسکن اجتماعی می دادند. کارخانه ها برای 
کارگران و دولت برای کارکنانش خانه می ساختند و از اواخر دهه 1890 
غیرانتفاعی  مسکن سازی  به  موظف  بیمه  شرکت های  قانونی،  تصویب  با 
شدند. در سال 1949 آلمان 5.5 میلیون واحد مسکونی کمبود داشت. این 
کمبود مسکن به دلیل خرابی های ناشی از جنگ جهانی و افزایش جمعیت 
شهرنشین بود. برای حل این معضل آلمانی ها چهار سیاست پیش گرفتند 

که به موجب آن کمبود مسکن را برطرف کردند:
1. امنیت استیجار: تثبیت اجاره بها از جنگ جهانی اول وضع شده بود و 
پس از جنگ جهانی دوم نیز با پشتیبانی قانون مدنی ادامه یافت. در سال 
2001 اصالحاتی به نفع مالکان برای فسخ و افزایش اجاره بها انجام شد. 
اما افزایش اجاره بها بیش از 20 درصد در طول سه سال مجاز نبود و مالک 
بیمه سهل که مستاجر و  باشد. یک نظام  می بایست دالیل موجه داشته 
مالک بیمه گذار آن هستند و خسارات را جبران می کند و نیز سپرده گذاری 
که  سال 2001  از  می کند.  تسهیل  را  مستاجر  و  مالک  بین  روابط  برای 
روابط بازار بیش تر بر استیجار اعمال می شود، توانمندسازی کم درآمدترها 

نیز بیش تر در دستور کار قرار گرفته است.
2. مسکن اجتماعی: در این سیاست دولت تا 80 درصد از بهای زمین و 
ساخت را برای اشخاص حقیقی و حقوقی تامین مالی می کرد. بنا به توافق 
تا 30 سال  از 20  تامین مالی، واحدهای ساخته شده پس  این  و میزان 
به سازنده تعلق می گرفت تا بتواند به قیمت بازار آن را اجاره دهد یا به 
فروش برساند. برای نوسازی مسکن نیز چنین قاعده ای با دوره ی 10 ساله 
برقرار شد. در طول این مدت، این واحدها به کسانی که دولت )شهرداری( 
معرفی می کرد، اجاره داده می شد. اجاره بها نیز فقط برابر هزینه های جاری 
بود، یعنی مالک نباید هیچگونه سودی ببرد. با این سیاست بین سال های 
مسکونی  واحد  هزار  ساالنه 330  یا  میلیون   3.3 افزون  تا 1959   1949
اجتماعی ساخته شد. به عالوه 2.7 میلیون واحد هم بدون کمک دولت بنا 

شد و به این ترتیب کمبود مسکن ظرف یک دهه برطرف شد.
3. کمک هزینه مسکن: این سیاست شامل کسانی می شود که نمی توانند 
مسکن مناسب خانواده خود در بازار باز اجاره کنند. کمک هزینه پرداختی 
به آن ها با در نظر گرفتن اندازه ی مسکن، مکان آن، اجاره بهای ثبت شده، 

با  اشخاص  این  می شود.  محاسبه  خانوار  افراد  تعداد  و  شخص  درآمد 
مراجعه به شهرداری ها و اخذ مجور الزم از کمک هزینه بهره مند می شوند.

4. یارانه مسکن ملکیبا چرخش اقتصاد کالن از بازار اجتماعی به طرف 
جدید  مسکن  برای  مستقیم  یارانه  اعطای   1982 سال  از  شدن:  بازاری 
خانوارهای جوان نیز معمول شد. به تدریج یارانه ی بخشایش مالیاتی که 
طبقات مرفه از آن بهره مند می شدند، به تدریج حذف و یارانه ی مستقیم 
جای آن را گرفت. حجم یارانه های مسکن ملکی به تدریح از دیگر یارانه ها 
یورو  میلیارد   12 ساالنه  باالی  رقم  به   1990 دهه ی  در  و  گرفت  پیشی 
رسید. این هزینه ی سنگین که تغییری هم در ساختار تصرف مسکن در 
یارانه ی مسکن  را در حذف  آلمان  نداد، همه ی جناح های سیاسی  آلمان 

ملکی در سال 2006 همنوا ساخت.
ساخت مسکن اجتماعی برای مبارزه با بیکاری در دانمارک

شکل  بیستم  قرن  ابتدای  دانمارک  در  اجتماعی  مسکن  انجمن های 
موجودی  از  درصد   20 که  رسیده اند  انجمن   700 به  اکنون  و  گرفتند 
این  در  مسکن  اجتماعی  سیاست  است.  آنان  اختیار  در  دانمارک  مسکن 
کشور متکی به انجمن های غیرانتفاعی مسکن است که مسکن استیجاری 
تابع مقررات  انجمن ها  این  بر اساس هزینه و بدون سود عرضه می کنند. 
طور  به  را  انجمن  که  است  اعضاء  به  متعلق  آن ها  مالکیت  اما  دولت اند، 

دموکراتیک اداره می کنند.
تامین مالی این انجمن ها 91 درصد از طریق وام بانک ها، 7 درصد وام 
اولین  دانمارک  بهره و 2 درصد سپرده گذاری مستاجران است. در  بدون 
بار جامعه پزشکان مسکن سازی غیرانتفاعی را شروع کرد. ساخت مسکن 
اجتماعی در این کشور برای مبارزه با بیکاری بود. مسکن سازی گسترده در 
دانمارک به کمک وام های دولتی و بوسیله ی شهرداری ها باعث شد عرضه 

از تقاضا بیش تر شود و بحران به وجود بیاید.
شهرداری ها به افرادی که برای پرداخت اجاره نیاز به کمک داشته باشند، 
کمک هزینه مسکن می دهند. اجاره بها بر اساس هزینه تعیین می شود اما 
بعد از بازپرداخت وام ها، اجاره بها کاهش نمی یابد و مبلغ مازاد به صندوق 
ملی ساختمان واریز می شود. این صندوق در سال 1966 برای انجمن های 
مسکن تاسیس شد و به آن ها برای نوسازی ساختمان های شان و اخیرا برای 

ساختمان های جدید وام می دهد.
همه کسانی که سن شان حداقل 15 سال باشد می توانند در این انجمن ها 
درآمد  مانند  اساس شاخص هایی  بر  اولویت  در عمل  اما  کنند.  نام نویسی 
کم تر، بعد خانوار، دانشجو بودن و کهنسال نیازمند حمایت انجام می پذیرد. 
در مناطقی که بیماری و متقاضی بیکار زیاد باشد، این انجمن ها برای حفظ 
به دانشجویان  یا  باشند  ثابت  به کسانی که دارای درآمد  موجودیت خود 
می کنند  انجمن ها  به  که  کمکی  دلیل  به  شهرداری ها  می دهند.  اولویت 
دارای سهمیه 25 درصدی از واحدهای مسکونی هستند که معموال آن ها را 

به نیازمندترین ها، خارج از اولویت بندی فهرست انتظار می دهد.
مشکل مسکن در کشور ما از سال های دهه پنجاه شروع شد. آنچه که 
می توانیم  مسکن  مشکل  کردن  برطرف  برای  دیگر  کشورهای  تجربه  از 
بیاموزیم، نقش دولت در تامین بودجه ساخت و زمین در موفقیت تجربه 
تامین کننده  کشورها  از  بسیاری  در  دولت  است.  اجتماعی  مسکن  ایجاد 
مسکن اجتماعی بود و نه تولیدکننده و در تامین مسکن نیز تامین زمین 
و بودجه ساخت اهمیت دارد. نکته دیگر نقش سایر اجزای تولید و به ویژه 
برای  مصالح  ارزان  و  انبوه  تولید  از  در حمایت  دولت  نقش  است؛  مصالح 
اهمیت  دارای  قیمت آن  نگاه داشتن  پایین  و  تولید مسکن  تداوم چرخه 

است.

گزارش »کرمان امروز« از بررسی وضعیت مصرف دخانیات در استان کرمان و هشدار کرونایی دانشگاه علوم پزشکی کرمان به سیگاری ها؛

سیگار؛ دستیار بی رقیب کرونا
اشاره: 

استعمال دخانیات یکی از معضالتی است که جامعه امروز 
به وفور جوانان و  این روزها   با آن درگیر است و  به شدت 
نوجوانان و حتی دختران و زنانی دیده می شوند که به طور 
گسترده به مصرف انواع مختلف مواد دخانی از جمله سیگار 

و قلیان می پردازند.
چهار  سالیانه  است؛  ازآن  حاکی  نیز  جهانی  های  گزارش 
از  دنیا  در  را  خود  جان  دخانیات  مصرف  اثر  نفردر  میلیون 
دست می دهند و اگر روند استعمال به این گونه مواد ادامه 
یابد 500 میلیون نفر از جمعیت فعلی دنیا در نهایت به علت 
مصرف دخانیات خواهند مرد که نیمی از آنها را کودکان و 
قابل توجه که روزانه در  نوجوانان تشکیل می دهند. رقمی 

حجم اخبار و گزارش ها گم می شود.
البته در این روزها که روزهای کرونایی نیز نامیده می شود 
اشتباه  به  کنند  از کسانی که دخانیات مصرف می  بسیاری 
معتقدند؛ سیگار و سایر دخانیات آنان را در برابر کرونا مصون 

ساخته و کمتر به این بیماری مبتال می شوند.
اگر چه طبق تخمین عضواسبق فراکسیون دخانی مجلس 
آمار کشته شدگان در اثر دخانیات بیش از فوتی های ناشی 
از کرونا است اما نتایج یک تحقیق تازه که بر طیفی گسترده 
نشان می دهد که  انجام شده  کرونا  بیماری  به  مبتالیان  از 
افراد  میان  در  مرگ  و  جدی  های  نارسایی  بروز  احتمال 
سیگاری مبتال به مراتب از افراد دیگر بیشتر است. در همین 

زمینه گزارشی تهیه شده که در ادامه  قابل مطالعه است.
حقایقی تلخ از استعمال دخانیات در ایران 

بر اساس آمار سازمان بهداشت جهانی، هر شش ثانیه یک 
نفر در جهان بر اثر استعمال دخانیات و ساالنه نزدیک به شش 
میلیون نفر بر اثر ابتال به بیماری ناشی از مصرف دخانیات می 
به کشورهای در حال  این رقم مربوط  میرند که 70 درصد 
توسعه است. این رقم تا سال 2030 میالدی به حدود هشت 

میلیون نفر خواهد رسید. 
ایران  در  سیگار  نخ  میلیارد   60 ساالنه  بدانید  نیست  بد 
گزارش شده است و همچنین مرگ بیش از 56 هزار ایرانی 
با احتساب  به علت مصرف دخانیات ثبت شده که  در سال 
مثابه  به  درمان  هزینه  ریال  میلیارد   300 تا   200 تحمیل 
بر  همچنین  است.  اقتصادی  منابع  رفت  هدر  و  عمر  تباهی 
اساس مطالعات انجام شده، روزانه 100 میلیارد ریال صرف 

خرید و فروش سیگار در کشور می شود و متاسفانه کشور ما 
استعمال  خاطر  به  مهلک  و  نوظهور  بیماری   52 دستخوش 

سیگار است.
 51 بهداشت،  وزارت  از  آمده  دست  به  اطالعات  براساس 
درصد   31 و  قلیان  مصرف  سابقه  آموزان،  دانش  درصد 
سابقه مصرف سیگار دارند. براساس این یافته ها به تفکیک 
جنسیت، 54 درصد پسران دانش آموز، تجربه مصرف قلیان و 
38.5 درصد آنها تجربه استعمال سیگار داشته اند؛ همچنین 
49.1 درصد دختران دانش آموز، تجربه مصرف قلیان و 32 

درصد آنان نیز سابقه استعمال دخانیات داشته اند. 
ایرانی ها روزانه ۸ هزار کیلومتر سیگار مصرف 

می کنند
بهداشتی  معاونت  ای  حرفه  و  محیط  بهداشت  گروه  مدیر 
دانشگاه علوم پزشکی کرمان با اشاره به میزان مصرف سیگار 
کیلومتر سیگار  هزار   8 روزانه  ایرانی ها  کرد:  اظهار  ایران  در 

مصرف می کنند.
براساس  گفت:  ایسنا  خبرگزاری  به  گلزاری"  "حمیدرضا 
میلیارد   30 معادل  روزانه  ایرانی ها  گرفته  صورت  بررسی ها 
تومان سیگار و نزدیک به 60 میلیارد نخ سیگار مصرف می 
کنند که حدود 25 میلیارد تومان از این سیگارهای مصرفی 

قاچاق هستند.
بهداشتی  معاونت  ای  حرفه  و  محیط  بهداشت  گروه  مدیر 
دانشگاه علوم پزشکی کرمان ادامه داد: یکی از دالیل اینکه 
استان های بوشهر و آذربایجان غربی در رده  های اول مصرف 
سیگار در کشور هستند به دلیل این است که سیگار قاچاق 
در آنجا ارزان است و بعد از آنها استان های کرمان، گیالن و 

قزوین رتبه های بعدی مصرف سیگار در کشور قرار دارند.
گلزاری با اشاره به تحریم های آمریکا علیه جمهوری اسالمی 
تحریم  وجه  به هیچ  سیگار  واردات  در  کرد:  عنوان  ایران 
نشده ایم و آمریکا در ایران 30 میلیون دالر برای تولید سیگار 

سرمایه گذاری کرده است.
مصرف سیگار، تریاک و قلیان عوارض کرونا را 

تشدید می کند
این  در  هم  کرمان  پزشکی  علوم  دانشگاه  بهداشتی  معاون 
را  کرونا  عوارض  قلیان  و  تریاک  سیگار،  مصرف  گفت:  باره 

تشدید می کند.
برخی  خصوص  در  احمدی طباطبایی"  وحید  "سید  دکتر 
به  ابتال  از  را  افراد  دخانیات  مصرف  براینکه  مبنی  اظهارات 
کامال  نظر  اظهار  این  گفت:  سازد،  می  مصون  کرونا  ویروس 
اشتباه است و افراد سیگاری بیشتر در معرض خطر بیماری 
به  افراد  این  هستند.  کرونا  جمله  از  تنفسی  و  ریوی  های 
مرتب  خودشان  است  درگیر  دود  با  آنها  ریه  اینکه  دلیل 
دارد  وجود  نیز  کرونا  در  عالمت  این  چون  و  می زنند  سرفه 
لذا این افراد دیرتر به پزشک مراجعه می کنند و ریه های افراد 
سیگاری مشکل دارد و اگر به بیماری ریوی دچار شوند شدت 
بیماری در آنها بسیار زیاد خواهد بود بنابراین مصرف سیگار، 

تریاک و قلیان عوارض کرونا را بسیار تشدید می کند.

وی همچنین گفت: پیمایشی در سال 96 در کل کشور و 
به تبع آن در دانشگاه علوم پزشکی کرمان انجام شد که در 
این پیمایش و تحقیق که بسیار عظیم و در سطح ملی و با 
اعتبار باالیی صورت گرفت، نتایج قابل توجهی به دست آمد.

علوم  دانشگاه  در سطح  پیمایش  این  نتایج  تشریح  به  وی 
 40 تحقیق،  این  در  کرد:  اظهار  و  پرداخت  کرمان  پزشکی 
ذکر  را  سیگار  مصرف  سابقه  زنان  درصد   5 و  مردان  درصد 
کرده بودند و در زمینه مصرف روزانه سیگار که عمدتاً مصرف 
بیش از 6 نخ سیگار مد نظر بود، 16 درصد مردان و 0.05 
درصد زنان بیش از 6 نخ سیگار را به صورت روزانه استفاده 

می کردند.
داد:  ادامه  کرمان  پزشکی  علوم  دانشگاه  بهداشتی  معاون 

در کل استان به طور متوسط 7 درصد جمعیت استان روزانه 
بیش از 6 نخ سیگار مصرف می کردند و سابقه مصرف روزانه 
تنباکو در استان کرمان حدود 21 درصد بوده و حدود 38 

درصد جمعیت استان با دود سیگار مواجه بوده اند.
بیماری ها  از  بسیاری  عامل  را  قلیان  طباطبایی  احمدی 
دانست و بیان کرد: قلیان باعث بیماری هایی همچون هپاتیت، 

سل، تبخال و ... می شود.
وی با اشاره به بازگشایی برخی از صنوف عنوان کرد: طبق 
مصوبه استانی و ملی مبارزه با کرونا به هیچ عنوان قهوه خانه ها 
اجازه بازگشایی را ندارند و از مردم می خواهیم که اگر موردی 
از بازگشایی قهوه خانه ها را مشاهده کردند، گزارش دهند تا 
بالفاصله پرونده واحدهای متخلف را به دادسرا اراجاع  دهیم 
زیرا این مکان ها در شرایط کنونی باعث تهدید سالمت مردم 

بوده و در بحث سالمت مردم با هیچ کسی تعارف نداریم.
معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی کرمان ترک سیگار را 
شدنی دانست و اظهار کرد: در کرمان مرکز ترک سیگار داریم 
که در حال حاضر به دلیل شیوع بیماری کرونا تعطیل است 
اما در روزهای آینده و با مجوز ستاد استانی مقابله با کرونا 

دوباره بازگشایی خواهد شد.
سیگار  از  استفاده  تاثیر  خصوص  در  طباطبایی  احمدی 
الکترونیکی جهت ترک سیگار عنوان کرد: استفاده از سیگار 
الکترونیک به هیچ عنوان توصیه نمی شود و سرطان زا بوده و 
نوع  این  بیماری های قلبی خواهد شد و مصرف  بروز  باعث 

سیگارها بسیار خطرناک است.
کرد:  بیان  کرمان  پزشکی  علوم  دانشگاه  بهداشتی  معاون 
یکی از سیاست های مهم در امر مبارزه با دخانیات محدودیت 
و  معدن  صنعت،  سازمان  راستا  این  در  که  است  دسترسی 
تجارت نباید به دکه ها اجازه فروش سیگار را بدهد و تعداد 

کمی مغازه اجازه عرضه سیگار داشته باشند.
وی توانمندسازی مردم و کمک به ترک، افزایش مالیات بر 
سیگار، منع تبلیغات دخانیات، کاهش دسترسی به دخانیات 
را از استراتژی های مقابله با مصرف دخانیات برشمرد و اظهار 
کرد: مافیای دخانی زیرک ترین روانشناسان و جامعه شناسان 
را جذب کرده اند و بیشتر گروه هدف آنها نوجوانان و جوانان 

هستند.

   آنگونه که معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی کرمان می گوید؛ در پیمایشی که 
انجام گرفته به طور متوسط ۷ درصد جمعیت استان روزانه بیش از ۶ نخ سیگار مصرف 
می کردند و سابقه مصرف روزانه تنباکو در استان کرمان حدود ۲۱ درصد بوده و حدود 
۳۸ درصد جمعیت استان با دود سیگار مواجه بوده اند و همچنین افراد سیگاری بیشتر در 
معرض خطر بیماری های ریوی و تنفسی از جمله کرونا هستند. در واقع سیگار عرصه را 
برای جوالن کرونا در ریه سیگاری ها فراهم می سازد و این یعنی افزایش خطر مرگ در 

ایام کرونا و....

گزارش: مهدیه السادات 
میر مهدی حسینی
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فرهنگ و ادب

نگاهی به زندگی و آثار محمدرضا شفیعی کدکنی:  شاعر کوچه باغ های نیشابور
َکْدَکنی )زادهٔ ۱۹ مهر ۱۳۱۸/  محمدرضا شفیعی 
۱۹۳۹ در کدکن( فقیه، ادیب، نویسنده، پژوهشگر و 
بین  است.در  ایران  اهل  سرشک  م.  تخلص  با  شاعر 
آوازه  نشابور"  های  باغ  کوچه  "در  شعر  اشعارش 

بیشتری دارد.
مهرماه  نوزدهم  در  کدکنی  شفیعی  محمدرضا   
نیشابور  بین  قدیمی  روستاهای  از  کدکن  در   ۱۳۱۸
و تربت حیدریه به دنیا آمد. شفیعی کدکنی هرگز به 
دبستان و دبیرستان نرفت و از آغاز کودکی نزد پدر 
نیشابوری  ادیب  و محمدتقی  بود(  روحانی  )که  خود 
)ادیب نیشابوری دوم( به فراگیری زبان و ادبیات عرب 
از  را  مالک  ابن  الفیهٔ  تمام  هفت سالگی  )در  پرداخت 
هاشم  شیخ  نزد  را  اصول  و  کالم  فقه،  و  بود(  حفظ 

قزوینی )معروف به »فقیه آزادگان«( فراگرفت.
 اما پس از مرگ شیخ هاشم، تا آخرین مراحل درس 
خارج فقه را نزد سید محمدهادی میالنی خواند . او 
به پیشنهاد دکتر علی اکبر فیاض در دانشگاه فردوسی 
مشهد نام نویسی کرد و در کنکور آن سال نفر اول شد 
و به دانشکدهٔ ادبیات رفت و مدرک کارشناسی خود 
را در رشتهٔ زبان و ادبیات فارسی از دانشگاه فردوسی، 
دانشگاه  از  رشته  همین  در  نیز  را  دکتری  مدرک  و 

تهران گرفت.
 او مدتی در بنیاد فرهنگ ایران و کتابخانه مجلس 
استاد  عنوان  به  سپس  و  ورزید  اشتغال  کار  به  سنا 
دانشکده ادبیات تهران در رشته سبک شناسی و نقد 

ادبی به کار مشغول شد.
 دکتر شفیعی همچنین مدتی را بنا به دعوت دانشگاه 
های آکسفورد انگلستان و پرینستون آمریکا و ژاپن به 

عنوان استاد به تدریس و تحقیق اشتغال داشت.
ادبیات  متبحر  و  بارز  استادان  از  شفیعی  دکتر   
معاصر ایران و از محققین بزرگ به شمار می رود که 

در  و  است  نظر  صاحب  فارسی  ادب  و  شعر  نقد  در 
شعر و شاعری نیز مقام واالیی دارد و صاحب سبک 
و شیوه خاصی است که او را به عنوان شاعری پیشرو 

می شناسند.
 از ویژگی های شخصیتی دکتر شفیعی این است که 
وی در محافل ادبی به ندرت ظاهر می شود و بیشتر 

در انزوای اهل ادب به سر می برد.
 وی در  جوانی  به  شعر و شاعری  پرداخت و  نام مستعار 
 )م . سرشک ( را برگزید، شفیعی کدکنی سرودن شعر 
را از جوانی به شیوهٔ قدمایی آغاز کرد و پس از چندی 

به سبک نو مشهور به نیما یوشیج روی آورد.
 با انتشار دفتر شعر در کوچه باغ های نشابور نام آور 
و  انتقادی  گروه  سه  به  می توان  را  شفیعی  آثار  شد. 

آثار  کرد.  تقسیم  وی  خود  اشعار  مجموعه  و  نظری 
کالسیک  آثار  تصحیح  شامل  نویسنده،  این  انتقادی 
فارسی و نگارش مقاالتی در حوزه نظریه ادبی می شود، 
که بخشی از آن ها در زیر آورده شده اند. در میان آثار 
نظری شفیعی کدکنی کتاب موسیقی شعر جایگاهی 
ویژه دارد و در میان مجموعه اشعارش در کوچه باغ 

های نشابور آوازه بیشتری دارد.
باید در زمره شاعران اجتماعی  را   شفیعی کدکنی 
دانست. او در اشعار خود تصویری از جامعه ایرانی در 
دههٔ ۴۰ و ۵۰ خورشیدی را بازتاب می دهد و با رمز 
دلبستگی  نمایانده،  به خواننده  را  دوران  آن  کنایه  و 
و گرایش فراوان به آیین وفرهنگ ایرانی و بخصوص 
خراسان را نشان می دهد. او از اندک محققین تاریخ و 

ادب فارسی است که به تاریخ کرامیه پرداخته و کتابی 
منقح در این باب فراهم کرده  است.

 کتاب های دیگر او مثل موسیقی شعر، صور خیال، 
ادوار شعر فارسی، زمینه های اجتماعی شعر فارسی، از 
جامی تا روزگار ما امروزه از کتاب های کالسیک نقد 
فارسی  به شعر  او عالقه مند  ادبی محسوب می شوند. 
است و عالقهٔ او به عرفان و نقد ادبی هم از همین جا 

نشأت می گیرد.
 شفیعی معتقد است که تحوالت شعر معاصر فارسی 
تابعی از متغیر ترجمه است. این نظرگاه بنیاد کتاب وی 
»با چراغ و آینه، در جستجوی ریشه های تحول شعر 
ایران« را شکل داده  است. برخی دیدگاه های  معاصر 
وی در این کتاب مورد انتقاد برخی قرار گرفته است.

 شفیعی کدکنی از سال ۱۳۴۸تا کنون استاد دانشگاه 
پیشنهاد  برگهٔ  زیر  فروزانفر  بدیع الزمان  است.  تهران 
فضیلت  به  است  »احترامی  بود  نوشته  وی  استخدام 
اخوان  مهدی  نزدیک  دوستان  جمله  از  شفیعی  او«. 
ثالث، شاعر خراسانی، به شمار می رود و دلبستگی خود 

را به اشعار وی پنهان نمی کرد.
 ۵ پنجشنبه  روز  کدکنی  شفیعی  محمدرضا   
شهریور ۱۳۸۸ تهران را به مقصد آمریکا ترک کرد. 
این سفر بازتاب وسیعی در مطبوعات ایران داشت. 
او برای استفاده از یک فرصت مطالعاتی به مؤسسهٔ 
مطالعات پیشرفتهٔ پرینستون رفت تا در باب تاریخ و 
تطور فرقهٔ َکرامیه تحقیق کند، و پس از ۹ ماه دوری 
به  بازگشت  از  پس  و  بازگشت  ایران  به  میهن،  از 
ایران بر سر کرسی تدریس خود در دانشگاه تهران 

حاضر شد.
بین  جشنوارهٔ  دورهٔ  هفتمین  در   ۱۳۹۸ مهر  در   
المللی هنر برای صلح، »نشان عالی هنر برای صلح« 
به سبِب بیش از نیم قرن تالش در اعتالی فرهنگ 

و ادب پارسی به محمدرضا شفیعی کدکنی اهداء 
شد.

 مجموعه اشعار محمدرضا شفیعی کدکنی:
کتاب های استاد محمدرضا شفیعی شاعر برجسته 

معاصر
۱۳۴۴ - زمزمه ها
۱۳۴۴ - شبخوانی

۱۳۴7 - از زبان برگ
۱۳۵۰ - درکوچه باغ های نیشابور

۱۳۵6 - بوی جوی مولیان
۱۳۵6 - از بودن و سرودن

۱۳۵6 - مثل درخت در شب باران
۱۳67 - هزاره دوم آهوی کوهی

 اشعار شفیعی کدکنی  
 ای مهربان تر از برگ در بوسه های باران
 ای مهربان تر از برگ در بوسه های باران

بیداری ستاره در چشم جویباران
 آیینه ی نگاهت پیوند صبح و ساحل

لبخند گاه گاهت صبح ستاره باران
 بازا که در هوایت خاموشی جنونم

فریاد ها برانگیخت از سنگ کوه ساران
 ای جویبار جاری ! زین سایه برگ مگریز

کاین گونه فرصت از کف دادند بی شماران
 گفتی: به روزگاران مهری نشسته گفتم
بیرون نمی توان کرد حتی به روزگاران

 بیگانگی ز حد رفت ای آشنا مپرهیز
زین عاشق پشیمان سرخیل شرمساران

 پیش از من و تو بسیار بودند و نقش بستند
دیوار زندگی را زین گونه یادگاران

 وین نغمه ی محبت بعد از من و تو ماند
تا در زمانه باقی ست آواز باد و باران

آگهی تغییرات شرکت مهندسین مشاور بین المللی ماهران صنعت کرمان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۰۳۰۳ و 
شناسه ملی ۱۰6۳۰۱6۱7۸۴ به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۳۹۸/۱2/2۰ شناسایی استارت آپ ها، 
واحد های فناور و شرکت های دانش بنیان و مشاوره و خدمات تامین سرمایه و فعالیت در حوزه تولید، بازاریابی غیرهرمی 
و غیرشبکه ای، انتقال فناوری و تجاری سازی، عارضه یابی کسب و کارهای نوپا و کسب کارهای مبتنی بر فناوری و دانش، تامین مالی، 
شتابدهی و مشاوره جهت راه اندازی استارت اپ ها و بنگاه های کوچک، متوسط و بزرگ، ایده ها و اختراعات و صاحبان ایده به موضوع 
فعالیت شرکت الحاق و ماده مربوطه در اساسنامه اصالح گردید. در صورت ضرورت قانونی انجام موضوعات فعالیت پس از اخذ مجوز های 
الزم ) ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد( اداره کل ثبت اسناد و امالک استان کرمان اداره ثبت 

شرکت ها و موسسات غیرتجاری کرمان )۸۵7۰26(

تاسیس شرکت سهامی خاص حمل و نقل پیشرو سیر همراه ترابر درتاریخ ۱۳۹۹/۰2/۳۰ به شماره ثبت ۴۸۹۰ به شناسه ملی 
۱۴۰۰۹۱۵۴۰2۴ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خالصه آن به شرح زیر جهت اطالع عموم آگهی میگردد. موضوع 
فعالیت :انجام امور حمل و نقل داخلی کاال از مبدا شهرستان سیرجان به سایر نقاط کشور و همچنین ایجاد هرگونه شعب 
و یا نمایندگی با کسب موافقت قبلی و کتبی از سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای کشور امکانپذیر باشد مدت فعالیت : از تاریخ 
ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی : استان کرمان ، شهرستان سیرجان ، بخش مرکزی ، شهر سیرجان، محله گل گهر ، کوچه )مخابرات( ، 
کوچه کوثر 6 ، پالک ۰ ، بلوک ۴۱ ، طبقه همکف کدپستی 7۸۱7۸۱۹۳۱۵ سرمایه شخصیت حقوقی عبارت است از مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰ ریال 
نقدی منقسم به ۱۰۰ سهم ۱۰۰۰۰ ریالی تعداد ۱۰۰ سهم آن با نام عادی مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره 
۹۹/6۴۳۹۹ مورخ ۱۳۹۹/۰2/۱7 نزد بانک بانک شهر شعبه شعبه کرمان با کد 2۹۹ پرداخت گردیده است اعضا هیئت مدیره آقای آرش 
امیرآذر به شماره ملی ۰۰۵۴۰6۸622 و به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت 2 سال آقای محسن عبدلی طغرالجردی به شماره ملی 
۳۰۸۰۱۰۴۴۳۹ و به سمت عضو هیئت مدیره به مدت 2 سال آقای نصرت اله رجبی زاده دارزینی به شماره ملی ۳۱۱۱۳7۵۵۳6 و به سمت 
رئیس هیئت مدیره به مدت 2 سال آقای مسعود لشکری به شماره ملی ۳۱7۹6۳۹7۰۹ 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 با امضاء مدیرعامل و رئیس هیئت 
مدیره همراه با مهر شرکت و همچنین کلیه نامه های عادی و اداری باامضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می باشد اختیارات 
مدیر عامل : طبق اساسنامه بازرسان آقای رضا افضلی ده زیاری به شماره ملی 2۹۹۱۰۱2۸۴6 به سمت بازرس اصلی به مدت یک سال مالی 
آقای محمد صفرزاده به شماره ملی 2۹۹2۱۰۴۹6۵ به سمت بازرس علی البدل به مدت یک سال مالی روزنامه کثیر االنتشار کرمان امروز 
جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. بموجب مجوز شماره ۴۵/۴66۸۰ مورخ ۱۳۹۸/۱2/۰۴ اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای 
استان کرمان تاسیس گردید. اداره کل ثبت اسناد و امالک استان کرمان مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری سیرجان )۸۵7۰2۴(

آگهی تغییرات شرکت کرمان صنعت حامد شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۹2۹ و شناسه ملی ۱۰6۳۰۱۱۳۵7۴ به 
استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۳۹۹/۰2/2۱ -سرمایه شرکت از مبلغ ۳۸۰۰۴۵۰۰۰۰۰ ریال به مبلغ نود 
و هشت میلیارد و چهار میلیون و پانصد هزار ریال منقسم به یکصد سهم با نام عادی ۹۸۰.۰۴۵.۰۰۰ ریالی از محل پرداخت 
نقدی طبق گواهی شماره ۴۵۱۸7/۱2۴ مورخ ۹۹/2/2۱ بانک ملت شعبه سرباز کرمان افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه 

اصالح گردید. اداره کل ثبت اسناد و امالک استان کرمان اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری کرمان )۸۵7۰22(

ملی  و شناسه  ثبت ۱۳۵6۴  به شماره  فرا گستر کریمان حقیقت شرکت سهامی خاص  تغییرات شرکت پخش  آگهی 
۱۴۰۰۴7626۹۳ به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۳۹۹/۰2/2۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد 
: ۱ - آقای سعید خواجه نصیری باکدملی ۰۰۴۰2۹۰77۸ به سمت بازرس اصلی و آقای محمدصالح خیاط زاده باکدملی 
2۹۹2۹۴۸۸۱۰ به سمت بازرس علی البدل بمدت یکسال انتخاب گردیدند. 2 - روزنامه کثیراالنتشار کرمان امروز جهت درج آگهی های 

شرکت انتخاب گردید. اداره کل ثبت اسناد و امالک استان کرمان اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری کرمان )۸۵7۰2۱(

ملی  و شناسه  ثبت ۱۹2۸  به شماره  زاویل شرکت سهامی خاص  راهسازی کرمان  و  تغییرات شرکت ساختمانی  آگهی 
۱۰6۳۰۱۰۰۹6۱ به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۳۹7/۰۹/2۹ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : 
-۱ آقای محمد حسین رستمی با کد ملی 2۹۹۱۹۴۸۱۹۱ و آقای احسان بهرام نژاد با کد ملی ۳۱۳۰۹۱67۱7 و آقای پیوند زهره 
کرمانی با کد ملی 2۹۹۱7۰7۰62 و خانم صدیقه عباسی با کد ملی 2۹۹۱۹766۰۸ و خانم صابره سیوندی پور با کد ملی 2۹۹۳۹6۸۹۵۵ 
برای مدت دو سال به عنوان اعضاء اصلی هیئت مدیره انتخاب شدند. -2 آقای حسین عباسی با کد ملی 2۹۹2۳۸۳۰7۴ به سمت بازرس 
اصلی و آقای محمدرضا بهرامی با کد ملی ۳۱۱۰۱6۳۴2۱ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند. -۳ترازنامه 
و حساب سود و زیان شرکت منتهی به سال ۱۳۹6 مورد تصویب قرار گرفت. اداره کل ثبت اسناد و امالک استان کرمان اداره ثبت شرکت 

ها و موسسات غیرتجاری کرمان )۸۵7۰۱7(

آگهی تغییرات شرکت توسعه تدبیر هرمز خلیج فارس پارسیان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 2۱۳۱و شناسه ملی 
۱۰6۳۰۱7۸۳۴۸ به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۳۹۸/۰۸/۱۱ انتقال شرکت توسعه تدبیر هرمز خلیج 
فارس پارسیان )سهامی خاص( در تاریخ ۹۸/۸/26 بشماره ثبت 2۱۳۱در اداره ثبت شرکت های ثبت بم به شناسه ملی 
۱۰6۳۰۱7۸۳۴۸ ثبت و امضاء ذیل دفاتر تکمیل گردید که خالصه آن بشرح زیر جهت اطالع عموم آگهی میگردد. به موجب آگهی شماره 
۱۳۹۸۳۰۴۱۹۵۸۵۰۰۳۵۹2 مورخ ۹۸/۸/2۱ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری ومستند صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 
۹۸/۸/۱۱ مرکز اصلی شهرستان بم ، بخش مرکزی ، شهر بم، محله مدرس ، خیابان شاملو ، بن بست معماری ، پالک ۵۸ ، طبقه همکف 
کدپستی 766۱6۱۴7۳۳ شرکت به نشانی انتقال یافت و در اداره ثبت شرکت های ثبت بم تحت شماره 2۱۳۱ به ثبت رسیده است. اداره 

کل ثبت اسناد و امالک استان کرمان مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری بم )۸۵7۰۱۵(

ملی  و شناسه  ثبت ۱۳۵6۴  به شماره  فرا گستر کریمان حقیقت شرکت سهامی خاص  تغییرات شرکت پخش  آگهی 
۱۴۰۰۴7626۹۳ به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۳۹۹/۰2/2۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : ۱ - سرمایه 
تعهدی به مبلغ ۳2۵۰۰۰۰۰ ریال به موجب نامه شماره 6۹/227۵۰ مورخ ۹۹/۰2/2۱ بانک تجارت پرداخت گردید. 2 - سرمایه 
شرکت از مبلغ ۵۰۰۰۰۰۰۰ ریال به مبلغ 2۵۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال منقسم به ۱۰۰ سهم 2۵۰۰۰۰۰۰ریالی بانام عادی از محل آورده نقدی طی 
گواهی بانک تجارت شعبه معلم به شماره 6۹/227۵۰ مورخ ۱۳۹۹/۰2/2۱ افزایش یافت و ماده مربوطه اساسنامه اصالح گردید. اداره کل 

ثبت اسناد و امالک استان کرمان اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری کرمان )۸۵7۰۱۳(

ملی  و شناسه  ثبت ۱۳۵6۴  به شماره  فرا گستر کریمان حقیقت شرکت سهامی خاص  تغییرات شرکت پخش  آگهی 
۱۴۰۰۴7626۹۳ به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۳۹۹/۰2/2۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : ۱ - سرمایه 
تعهدی به مبلغ ۳2۵۰۰۰۰۰ ریال به موجب نامه شماره 6۹/227۵۰ مورخ ۹۹/۰2/2۱ بانک تجارت پرداخت گردید. 2 - سرمایه 
شرکت از مبلغ ۵۰۰۰۰۰۰۰ ریال به مبلغ 2۵۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال منقسم به ۱۰۰ سهم 2۵۰۰۰۰۰۰ریالی بانام عادی از محل آورده نقدی طی 
گواهی بانک تجارت شعبه معلم به شماره 6۹/227۵۰ مورخ ۱۳۹۹/۰2/2۱ افزایش یافت و ماده مربوطه اساسنامه اصالح گردید. اداره کل 

ثبت اسناد و امالک استان کرمان اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری کرمان )۸۵7۰۱۳(

استناد  به  ملی ۱۰6۳۰۰۸2۱۵۰  شناسه  و  ثبت ۱۱6۳  شماره  به  خاص  سهامی  شرکت  کنج  سه  شرکت  تغییرات  آگهی 
صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۳۹۹/۰2/۰۸ الف-تعیین سمت مدیران : آقای محمد رضا پهلوان با شماره ملی 2۹۹2۴۸7۴۱۴ 
به سمت رئیس هیئت مدیره آقای محمد حسین ایرانمنش با شماره ملی 2۹۹2۳۸2۹۸۱ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره 
آقای فرامرز طوفان باشماره ملی 2۹۹۰۵۸۹2۸7 به سمت مدیر عامل وعضو هیئت مدیره ب- کلیه اسنادواوراق بهاداروتعهدآورشرکت از 
قبیل چک،سفته،بروات،قراردادها وعقوداسالمی باامضای مدیرعامل ورئیس هیئت مدیره ویانایب رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت 

معتبر می باشد. اداره کل ثبت اسناد و امالک استان کرمان اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری کرمان )۸۵7۰۱2(

آگهی تغییرات شرکت راهبان کویر شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 6۹۱6 و شناسه ملی ۱۰۸6۰۵6۸۹7۰ به استناد 
صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۳۹۸/۱۱/۱۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : ۱ - اعضای هیئت مدیره 
بشرح ذیل برای مدت دو سال انتخاب گردیدند: آقای جواد افشاری پور با کد ملی ۳۰۳۱7۳۵7۹۱ و آقای جواد اکبرپور با 
کدملی ۳۱۳۰۹۸۱7۹۹ ، خانم شعله افشاری پور با کد ملی ۳۰۳۱۳۵۰7۳۱ 2 - خانم فاطمه افشارمنش با کدملی ۳۰2۰۳۴76۱۰ بسمت 

بازرس اصلی و خانم شهال افشاری پور با کدملی ۳۰۳۱۳7۳۱۹7 بسمت بازرس علی البدل بمدت یکسال انتخاب گردیدند ۳ -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 )۸۵7۰۱۰(

آگهی تغییرات شرکت راهبان کویر شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 6۹۱6 و شناسه ملی ۱۰۸6۰۵6۸۹7۰ به استناد 
صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۳۹۸/۱۱/۱۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : -۱ آقای جواد افشاری پور با کد ملی ۳۰۳۱7۳۵7۹۱ 
بسمت رئیس هیات مدیره - آقای جواد اکبرپور با کدملی ۳۱۳۰۹۸۱7۹۹ بسمت نایب رئیس هیات مدیره - خانم شعله 
افشاری پور با کد ملی ۳۰۳۱۳۵۰7۳۱ بسمت عضو هیات مدیره و مدیرعامل 2 -کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور و سایر 
مکاتبات و اوراق عادی و اداری با امضای آقای جواد افشاری پور رئیس هیات مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. اداره کل ثبت 

اسناد و امالک استان کرمان اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری کرمان )۸۵7۰۰۳(

آگهی تغییرات شرکت ساختمانی و راهسازی کرمان زاویل شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۹2۸ و شناسه ملی 
۱۰6۳۰۱۰۰۹6۱ به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۳۹7/۰۹/2۹ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : -۱ آقای محمد حسین 
رستمی به شماره ملی 2۹۹۱۹۴۸۱۹۱ به مدیرعامل و سمت رئیس هیئت مدیره - آقای احسان بهرام نژاد به شماره ملی 
۳۱۳۰۹۱67۱7 به سمت نایب رئیس هیئت مدیره - آقای پیوند زهره کرمانی به شماره ملی 2۹۹۱7۰7۰62 به سمت عضو 
هیئت مدیره - خانم صدیقه عباسی به شماره ملی 2۹۹۱۹766۰۸ به سمت عضو هیئت مدیره - خانم صابره سیوندی پور به شماره 
ملی 2۹۹۳۹6۸۹۵۵ به سمت عضو هیئت مدیره -2 کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها و 
عقوداسالمی و سایر اوراق عادی با امضاء مدیر عامل همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. اداره کل ثبت اسناد و امالک استان کرمان 

اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری کرمان )۸۵7۰۰۱(

تاسیس شرکت با مسئولیت محدود رایکا تجارت آریا طب درتاریخ ۱۳۹۸/۰6/۰۹ به شماره ثبت ۱626۳ به شناسه ملی 
۱۴۰۰۸۵۸۱۱۹۴ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خالصه آن به شرح زیر جهت اطالع عموم آگهی میگردد. موضوع 
فعالیت :تهیه تولید توزیع واردات و صادرات انواع مواد اولیه و انواع محصوالت تمام شده دارویی, مکمل های غذایی, 
شیمیایی, بهداشتی, مسکن ها و اقالم مصرفی کلینیک ها و مطب ها, تجهیزات پزشکی در زمینه ارتوپدی دندانپزشکی قلب و عروق و 
اقالم بیمارستانی و در زمینه زیبایی فیلر بوتاکس مواد مزوتراپی و تهیه و تولید و توزیع تمامی دستگاههای مربوطه کلینیک ها و مطب 
ها وبیمارستانها, تهیه تولید توزیع واردات و صادرات کلیه لوازم آرایشی و بهداشتی, تولید توزیع پخش فرآوری بسته بندی مواد غذایی و 
خشکبار و کلیه کاالهای مجاز ایرانی, کلیه فعالیت های خدماتی, حمل ونقل درون شهری و سرویس ایاب و ذهاب, تعمیر ونگهداری: 
شامل تعمیر و نگهداری تجهیرات و وسائل اداری ) غیر از امور رایانه(، خدمات فنی خودررو موارد مشابه, امور آشپزخانه و رستوران: شامل 
طبخ و توزیع غذا، اداره رستوران و بوفه و موارد مشابه, خدمات عمومی : تامین نیروی انسانی, تنظیفات ، نامه رسانی ، پیشخدمتی ، امور 
آبدارخانه ، خدمات پاسخ گویی تلفنی وموارد مشابه, نگهداری وخدمات فضای سبز: شامل خدمات باغبانی ونگهداری فضای سبز وموارد 
مشابه, امور تاسیساتی: شامل تعمیر ونگهداری وبهره برداری از تاسیسات برودتی وحرارتی وموارد مشابه, کلیه فعالیت های بازرگانی, خرید 
و فروش, صادرات و واردات, اخذ کارت بازرگانی, اخذ و اعطای نمایندگی, عقد قرارداد با نهادهای دولتی در قالب مناقصه, مزایده و استعالم 
وفق ماده ۱7 و تبصره ۱ قانون مدیریت خدمات کشوری درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهای الزم از مراجع ذیربط مدت فعالیت : از تاریخ 
ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی : استان کرمان ، شهرستان کرمان ، بخش مرکزی ، شهر کرمان، محله رسالت ، کوچه دهش ، کوچه 
غربی 2 ، پالک ۰ ، طبقه همکف کدپستی 76۱7۸۴77۵۴ سرمایه شخصیت حقوقی عبارت است از مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰ ریال نقدی میزان 
سهم الشرکه هر یک از شرکا خانم فائزه مهدی زاده گوکی به شماره ملی 2۹۸۰۰2۱۳77 دارنده ۹۹۰۰۰۰ ریال سهم الشرکه خانم اسماء 
مهدی زاده به شماره ملی 2۹۸۰۸2۳۳۹2 دارنده ۱۰۰۰۰ ریال سهم الشرکه اعضا هیئت مدیره خانم فائزه مهدی زاده گوکی به شماره ملی 
2۹۸۰۰2۱۳77و به سمت مدیرعامل به مدت نامحدود و به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت نامحدود خانم اسماء مهدی زاده به شماره 
ملی 2۹۸۰۸2۳۳۹2و به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت نامحدود خانم طاهره قادری به شماره ملی ۳۰۵2۱۱۳۰7۰و به سمت عضو 
هیئت مدیره به مدت نامحدود دارندگان حق امضا : کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهد آور شرکت از قبیل چک ، سفته ، بروات ، قراردادها، 
عقود اسالمی و همچنین کلیه نامه های عادی و اداری باامضاء منفرد مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می باشد اختیارات مدیر عامل 
: طبق اساسنامه روزنامه کثیر االنتشار کرمان امروز جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ 
و صدور پروانه فعالیت نمی باشد. اداره کل ثبت اسناد و امالک استان کرمان اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری کرمان )۸۵6۹۹۰(

و شناسه  ثبت ۱۴۴۵۹  به شماره  تعاونی  بوتیا شرکت  نگین  آریا  درمانی  و  بهداشتی  تغییرات شرکت خدمات  آگهی 
ملی ۱۴۰۰6۰7۳6۰۴ به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۳۹۹/۰2/۰۱ منضم به نامه شماره ۹۹/۴۱۱ مورخ ۹۹/2/۱۵ 
اداره تعاون کار و رفاه اجتماعی شهرستان کرمان الف-تعیین سمت مدیران : خانم شهال سعیدی گراغانی به کد ملی 
۳۰۳۱626۵۴۰ به سمت رئیس هیئت مدیره آقای علی ضرابی به کد ملی 2۹۹۱6۴۵۴۵۸ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره خانم فاطمه 
امیری دوماری به کد ملی 2۹۹۳۳۱6۱۸۴ 2به سمت منشی هیئت مدیره خانم شهال سعیدی گراغانی به کد ملی ۳۰۳۱626۵۴۰ به سمت 
مدیرعامل ب-کلیه قراردادها , اوراق مالی و اسناد تعهدآور بانکی و غیره )اعم از برات, سفته, چک( و سایراوراق بهادار تعاونی پس از 
تصویب هیئت مدیره با امضای ثابت خانم شهال سعیدی گراغانی به کد ملی ۳۰۳۱626۵۴۰ مدیرعامل تعاونی و به انضمام یک از دونفر 
از اعضای هیئت مدیره آقای علی ضرابی و یا خانم فاطمه امیری دوماری )اعضای هیئت مدیره( و مهر تعاونی اعتبار دارد و کلیه مدارک 
عادی و مکاتبات با امضای مدیرعامل یا رئیس هیئت مدیره و مهرتعاونی قابل قبول و معتبر است. اداره کل ثبت اسناد و امالک استان 

کرمان اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری کرمان )۸۵۴72۱(

آگهی تغییرات شرکت خدمات بهداشتی و درمانی آریا نگین بوتیا شرکت تعاونی به شماره ثبت ۱۴۴۵۹ و شناسه ملی 
۱۴۰۰6۰7۳6۰۴ به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۳۹۹/۰2/۰۱ منضم به نامه شماره ۹۹/۴۱۱ 
مورخ ۹۹/2/۱۵ اداره تعاون کار و رفاه اجتماعی شهرستان کرمان الف-اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل برای مدت ۳ سال 
انتخاب گردیدند: خانم شهال سعیدی گراغانی به کد ملی ۳۰۳۱626۵۴۰ -آقای علی ضرابی به کد ملی 2۹۹۱6۴۵۴۵۸ -خانم فاطمه امیری 
دوماری به کد ملی 2۹۹۳۳۱6۱۸۴ بعنوان اعضای اصلی و خانم شعله سعیدی گراغانی به کد ملی ۳۰۳۱۳۴۳۴76 و خانم سمیه صادقی 
تیجنگ به کد ملی 22۹7۱۰۴2۳۵به عنوان اعضاء علی البدل ب- خانم شیما سعیدی گراغانی به کد ملی ۳۰2۰۰۳۵6۸6 به عنوان بازرس 
اصلی و خانم فاطمه سعیدی به کد ملی ۳۰2۰22۰7۴2 به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. اداره کل 

ثبت اسناد و امالک استان کرمان اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری کرمان )۸۵۴7۰6(

نانو تجهیزات آسیا درتاریخ ۱۳۹۹/۰2/2۸ به شماره ثبت ۱672۵ به شناسه ملی  تاسیس شرکت با مسئولیت محدود 
۱۴۰۰۹۱۴7۰۱۸ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خالصه آن به شرح زیر جهت اطالع عموم آگهی میگردد. موضوع 
فعالیت :تولید ، توزیع ، صادرات و واردات کلیه تجهیزات و ملزومات پزشکی و کلیه محصوالت آرایشی و بهداشتی فرآیند 
شده و پاک کننده ها و ضد عفونی کننده ها ، مواد اولیه مربوطه و کلیه محصوالت غذایی و آشامیدنی، کلیه محصوالت 
مکمل های غذایی و رژیمی به صورت محصول نهایی و فله )بالک( پس از اخذ مجوزهای الزم، انجام بسته بندی برای کلیه اقالم فوق، 
اخذ نمایندگی، انجام کلیه امور بازرگانی از جمله واردات، صادرات، فروش عمده و خرده فروشی، توزیع، اهداء نمایندگی کلیه کاالهای 
مجاز درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهای الزم از مراجع ذیربط مدت فعالیت : از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی : استان کرمان ، 
شهرستان کرمان ، بخش مرکزی ، شهر کرمان، محله شهرک شهید طباطبائی ، کوچه آزادگان 2۸ ، کوچه آزادگان ۳۰ ، پالک ۱2 ، طبقه 
همکف کدپستی 76۱۹77۹۵۸7 سرمایه شخصیت حقوقی عبارت است از مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال نقدی میزان سهم الشرکه هر یک از 
شرکا آقای محمدرضا سهرابی به شماره ملی ۰۰6۸۸۱۹7۵7 دارنده ۵۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال سهم الشرکه آقای محمدحسن رنجبر به شماره ملی 
۰۰6۸۸26۳۴6 دارنده ۵۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال سهم الشرکه اعضا هیئت مدیره آقای محمدرضا سهرابی به شماره ملی ۰۰6۸۸۱۹7۵7 و به سمت 
نایب رئیس هیئت مدیره به مدت نامحدود آقای محمدحسن رنجبر به شماره ملی ۰۰6۸۸26۳۴6 و به سمت رئیس هیئت مدیره به 
مدت نامحدود آقای امین خلیل زاده به شماره ملی 2۹۸۰۴27۹۳۴ و به سمت مدیرعامل به مدت نامحدود دارندگان حق امضا : کلیه 
اوراق و اسناد بهادار و تعهد آور شرکت از قبیل چک ، سفته ، بروات ، قراردادها، عقود اسالمی با امضاء مدیر عامل و یکی از اعضاء هیات 
مدیره مشترکا و همچنین کلیه نامه های عادی و اداری باامضاء مدیر عامل یا یکی از اعضاء هیات مدیره منفردا همراه با مهر شرکت 
معتبر می باشد اختیارات مدیر عامل : طبق اساسنامه روزنامه کثیر االنتشار کرمان امروز جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. 
ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد. اداره کل ثبت اسناد و امالک استان کرمان اداره ثبت شرکت 

ها و موسسات غیرتجاری کرمان )۸۵2۵۰2(

آگهی تغییرات شرکت کیا صنعت چهلستون شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۳۵۰6 و شناسه ملی ۱۴۰۰۴6۴۹6۴۱ 
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۳۹۸/۰۵/2۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : -۱ سرمایه شرکت از 
مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰ریال به مبلغ ۳۰۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال منقسم به ۳۰۰۰۰۰ سهم ۱۰۰۰۰ ریالی بانام از طریق صدور سهام جدید از 
محل آورده نقدی طی گواهی بانک صادرات )مدیریت شعب استان کرمان( بشماره ۱۸۵6/۳7 مورخ ۱۳۹۸/۰۵/2۰ افزایش یافت. -2 محل 
شرکت در واحد ثبتی کرمان به آدرس استان کرمان، شهرستان کرمان، بخش مرکزی،شهر کرمان،محله هزارویکشب،خیابان هزارویکشب 
شمالی،کوچه هزارویکشب ۱۹،پالک صفر،طبقه اول با کد پستی 76۱۸6۵7۵6۰ 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 )۸۵2۴۹۳(

تابان قدرت کرمان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۳۳2 و شناسه ملی ۱۰6۳۰۱۱7۵۳۰  آگهی تغییرات شرکت 
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۳۹۸/۱۱/۰7 الف-تعیین سمت مدیران : آقای پیمان رفیعی نژاد به کد ملی 
2۹۹2۸۳۵۹۰۰ به سمت رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل آقای محمدرضا مختاری به کد ملی 2۹۹2۱۴۳۵2۹ به سمت نایب 
رئیس هیئت مدیره آقای احمد سیستانی زاده به کد ملی ۳۰۹۰2۸۴۳۸۳ به سمت عضو هیات مدیره ب-کلیه اسناد واوراق بهادار و بانکی 
با امضای آقای پیمان رفیعی نژاد به اتفاق یک امضا آقای محمدرضا مختاری یا آقای احمد سیستانی زاده و با مهر شرکت معتبر و سایر 
مکاتبات و اوراق عادی با امضای آقای پیمان رفیعی نژاد و مهر شرکت معتبر می باشد. اداره کل ثبت اسناد و امالک استان کرمان اداره 

ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری کرمان )۸۴72۵۳(

آگهی تغییرات شرکت تابان قدرت کرمان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۳۳2 و شناسه ملی ۱۰6۳۰۱۱7۵۳۰ به استناد 
صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۳۹۸/۱۱/۰6 الف - اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل برای مدت دو 
سال انتخاب گردیدند: آقای پیمان رفیعی نژاد به کد ملی 2۹۹2۸۳۵۹۰۰ آقای محمدرضا مختاری به کد ملی 2۹۹2۱۴۳۵2۹ 
آقای احمد سیستانی زاده به کد ملی ۳۰۹۰2۸۴۳۸۳ ب- آقای محمدرضا منتظر به کد ملی 6۰6۹۵۴۹7۰۸ بسمت بازرس اصلی و خانم سیده 
محبوبه باقری به کد ملی 267۹۱2۳۳۰۱ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند. ج- صورتهای مالی منتهی به 
۱۳۹7/۱2/2۹ شامل ترازنامه و صورتهای سود و زیان مورد تصویب قرار گرفت. د-روزنامه کثیر االنتشار کرمان امروز جهت نشر آگهی های شرکت 

تعیین گردید. اداره کل ثبت اسناد و امالک استان کرمان اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری کرمان )۸۴72۵2(

آگهی تغییرات شرکت پوالد نوین معدن پویا شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱6۳۹۹ و شناسه ملی ۱۴۰۰۸76۵2۱2 
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۳۹۸/۱۰/۱۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : ۱ - موسسه 
حسابرسی شاخص روش به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۳2۸۰۵ و شماره ثبت ۱۰7۸7 به عنوان بازرس قانونی اصلی و حسابرس 
البدل شرکت برای سال مالی منتهی به  بازرس علی  مستقل شرکت و خانم زهرا نجار زرندی به شناسه ملی ۳۰۸۰۰62۰7۸ بعنوان 
۱۳۹۸/۱2/2۹ انتخاب گردیدند. اداره کل ثبت اسناد و امالک استان کرمان اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری کرمان )۸۴72۴۴(

ملی  شناسه  به   ۱7۵6 ثبت  شماره  به   ۱۳۹۹/۰2/2۱ درتاریخ  بابکان  پاالیش  کیمیا  خاص  سهامی  شرکت  تاسیس 
۱۴۰۰۹۱۳26۹۹ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خالصه آن به شرح زیر جهت اطالع عموم آگهی میگردد. موضوع 
فعالیت :تولید و بازیافت مات و سرباره و سمانته مس درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهای الزم از مراجع ذیربط مدت 
فعالیت : از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی : استان کرمان ، شهرستان شهربابک ، بخش مرکزی ، شهر شهربابک، محله حسن 
آباد ، خیابان اصلی ، خیابان صنایع سنگ جنوب ، پالک ۰ ، طبقه همکف کدپستی 77۵۱6۸7۴6۵ سرمایه شخصیت حقوقی عبارت 
است از مبلغ ۵۰۰۰۰۰۰۰ ریال نقدی منقسم به ۱۰۰ سهم ۵۰۰۰۰۰ ریالی تعداد ۱۰۰ سهم آن با نام عادی مبلغ ۱7۵۰۰۰۰۰ ریال توسط 
موسسین طی گواهی بانکی شماره ۴6۰۸6/6 مورخ ۱۳۹۹/۰2/۱۱ نزد بانک بانک ملت شعبه ولیعصر شهربابک با کد ۴6۰۸6 پرداخت 
گردیده است والباقی در تعهد صاحبان سهام می باشد اعضا هیئت مدیره آقای منصور نیک خواه به شماره ملی ۳۱۴۹۰2۵۴7۸ و به 
سمت عضو هیئت مدیره به مدت 2 سال و به سمت مدیرعامل به مدت 2 سال خانم مهدیه عبدلی ندیک به شماره ملی ۳۱۴۹۸77۸۳۰ 
و به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت 2 سال آقای حامد عبدلی ندیک به شماره ملی ۳۱۴۹۹۴2۵۴۳ و به سمت رئیس هیئت 
مدیره به مدت 2 سال دارندگان حق امضا : کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهد آور شرکت از قبیل چک ، سفته ، بروات ، قراردادها عقود 
اسالمی و همچنین کلیه نامه های عادی و اداری باامضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می باشد اختیارات مدیر عامل : طبق 
اساسنامه بازرسان آقای محمد سلیمانی به شماره ملی ۱۱6۰۰۰۵7۸۸ به سمت بازرس علی البدل به مدت یک سال مالی خانم زینب 
صالحی شهربابکی به شماره ملی ۳۱۴۹۹2۱۴۱۴ به سمت بازرس اصلی به مدت یک سال مالی روزنامه کثیر االنتشار کرمان امروز جهت 
درج آگهی های شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد. اداره کل ثبت اسناد و 

امالک استان کرمان مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری شهربابک )۸۴72۴۳(

آگهی تغییرات شرکت کرمان صنعت حامد شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۹2۹ و شناسه ملی ۱۰6۳۰۱۱۳۵7۴ به استناد 
صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۳۹۸/۱2/۱7 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : الف - تعیین اعضاء هیئت 
مدیره : آقای محمد علی صفری فرسنگی باکدملی 2۹۹2۴۸۸۴۴۵ - آقای حامد صفری فرسنگی باکدملی 2۹۸۰۴۳۳۵۱۹ - خانم 
زهرا حاج عباسی ماهانی باکدملی 6۰7۹7۱۰7۱۴ برای مدت دو سال انتخاب گردیدند . ب - موسسه حسابرسی ابتکارحساب آریا باشناسه ملی 
۱۰26۰6۵۵۳۹۹ و شماره ثبت ۳27۴ به سمت بازرس اصلی شرکت و آقای محمد حسن حسنی سعدی باکدملی 2۹۹۱6۱67۴۱ به سمت بازرس 
علی البدل شرکت برای سال مالی ۱۳۹۸ انتخاب گردیدند. ج-صورتهای مالی سال منتهی به سالهای ۱۳۹۵ و ۱۳۹6و ۱۳۹7 شامل ترازنامه و 
صورتهای سود و زیان مورد تصویب مجمع قرار گرفت. د-روزنامه کثیراالنتشار کرمان امروز جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. اداره کل 

ثبت اسناد و امالک استان کرمان اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری کرمان )۸۴72۳2(

تاسیس شرکت سهامی خاص خدمات گردشگری رهسپار خیال کریمان درتاریخ ۱۳۹۹/۰2/2۱ به شماره ثبت ۱67۱2 به 
شناسه ملی ۱۴۰۰۹۱۳۱۸۸۸ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خالصه آن به شرح زیر جهت اطالع عموم آگهی 
میگردد. موضوع فعالیت :احداث پایگاههای گردشگری در نقاط مورد نظر استان کرمان و همچنین سایر استانهای دیگر از 
طریق احداث اجاره . مشارکت با افراد حقیقی و حقوقی . اخذ تسهیالت مربوط به فعالیت شرکت . اخذ نمایندگی از شرکت های مشابه 
اعم از داخلی و خارجی طبق ضوابط کشور مدت فعالیت : از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی : استان کرمان ، شهرستان کرمان ، 
بخش مرکزی ، شهر کرمان، محله بلوار فردوسی ، خیابان قرنی ، خیابان وحشی بافقی ، پالک ۰ ، طبقه همکف کدپستی 76۱۳7۵66۱۸ 
سرمایه شخصیت حقوقی عبارت است از مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال نقدی منقسم به ۱۰۰ سهم ۱۰۰۰۰۰۰۰ ریالی تعداد ۱۰۰ سهم آن با نام 
عادی مبلغ ۳۵۰۰۰۰۰۰۰ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره 2۰۹-۹۸-2۱7۱ مورخ ۱۳۹۸/۱2/۰۱ نزد بانک بانک پارسیان شعبه 
الهیه کرمان با کد 2۱7۱ پرداخت گردیده است والباقی در تعهد صاحبان سهام می باشد اعضا هیئت مدیره آقای محمود صنعتی با 
شماره ملی 2۹۹۱2۸۴۵۰۱ به نمایندگی از بنیاد خیریه فرهنگی و تربیتی حاج علی اکبر صنعتی به شناسه ملی ۱۰6۳۰۰۰۰۱۳۳ و به سمت 
رئیس هیئت مدیره به مدت 2 سال آقای منصور رشیدی پور با شماره ملی ۳2۰۹۸۳۰۱۵۰ به نمایندگی از صنایع بم و خرما به شناسه 
ملی ۱۰6۳۰۰۰۴۹۱6 و به سمت عضو هیئت مدیره به مدت 2 سال آقای سید علی مصطفوی با شماره ملی ۳۰۹۰۹۸2۰۹۹ به نمایندگی از 
گالب زهرا به شناسه ملی ۱۰6۳۰۰۸2۹۳۰ و به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت 2 سال آقای مرتضی عسکری گوهری به شماره 
ملی 2۹۹۳7۴۹۸2۱ 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 با امضاء مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و همچنین کلیه نامه های عادی و 
اداری باامضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. اختیارات مدیر عامل : طبق اساسنامه بازرسان آقای جواد رجب پور به شماره 
ملی 2۹۹266۱۵7۰ به سمت بازرس علی البدل به مدت یک سال مالی آقای نصرت اله رجبی زاده دارزینی به شماره ملی ۳۱۱۱۳7۵۵۳6 
به سمت بازرس اصلی به مدت یک سال مالی روزنامه کثیر االنتشار کرمان امروز جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. بموجب 
مجوز شماره ۹۸2/۱۳7/6۰۰7 مورخ ۱۳۹۸/۱۰/۱۴ وزارت میراث فرهنگی گردشگری و صنایع دستی اداره کل استان کرمان تاسیس گردید. 

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان کرمان اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری کرمان )۸۴7226(

آگهی تغییرات شرکت کرمان صنعت حامد شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۹2۹ و شناسه ملی ۱۰6۳۰۱۱۳۵7۴ به استناد 
صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۳۹۸/۱2/۱7 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : الف - تعیین سمت مدیران : آقای محمد علی صفری 
فرسنگی با کد ملی 2۹۹2۴۸۸۴۴۵ به سمت رئیس هیئت مدیره - آقای حامد صفری فرسنگی با کد ملی 2۹۸۰۴۳۳۵۱۹ به سمت 
نایب رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل - خانم زهرا حاج عباسی ماهانی با کد ملی 6۰7۹7۱۰7۱۴ به سمت عضو هیئت مدیره انتخاب گردیدند. 
ب - کلیه اسناد و مدارک و اوراق بهاء دار بانکی و تعهدآور و اوراق عادی و اداری با امضاء منفرد رئیس هیات مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می 

باشد. اداره کل ثبت اسناد و امالک استان کرمان اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری کرمان )۸۴72۱۹(
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دفتر فروش امالک منطقه شرق در نظر دارد تعدادی از امالک متعلق به 
خود را از طریق برگزاری مزایده کتبی با شرایط نقد و اقساط و بدون دریافت 

کارمزد به فروش برساند.
کسب  و  نظر  مورد  امالک  از  بازدید  برای  توانند  می  خرید  متقاضیان  لذا 
اطالعات بیشتر از نحوه برگزاری مزایده ، اخذ برگ شرایط شرکت در مزایده 
و اسناد مزایده و تحویل پاکت پیشنهادات از تاریخ 1399/03/07 تا تاریخ 
1399/03/17 همه روزه حتی ایام تعطیل از ساعت 8  لغایت 16 به دفاتر 
فروش امالک امداد به آدرس های ذیل مراجعه فرمایند و یا مدارک و فرم 
های مربوطه را از سایت معرفی شده اخذ نمایند. ضمناً آخرین مهلت تحویل 

پاکت پیشنهادات حداکثر ساعت 16 مورخ 1399/03/17 می باشد.
مالحظات :

میزان  به  ای  سپرده  بایست  می  مزایده  در  شرکت  برای  متقاضیان   )1
بانکی  چک  طی  را  خود  نظر  مورد  ملک  مزایده  پایه  قیمت  درصد  پنج 
ملی  شناسه  با  )ره(  خمینی  امام  امداد  کمیته  اقتصادی  مجتمع  وجه  در 
نسخه  دو   و  نموده  امالک  فروش  دفاتر  تحویل  و  تهیه   14003163370

رسید دریافت نمایند.
2( متقاضیان می بایست یک نسخه از رسید سپرده ماخوذه به همراه برگ 
تکمیل شده پیشنهاد قیمت و برگ امضاء شده شرایط شرکت در مزایده 
را داخل پاکت مخصوص پیشنهادات قرار داده و پس از درج فقط نام و نام 
خانوادگی بر روی آن حداکثر تا ساعت 16روز شنبه 1399/03/17 داخل 

صندوق پیشنهادات بیاندازند.
3( فروشنده در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادات واصله و همچنین تمدید 

مهلت مزایده یا ابطال آن به هر شکل مجاز و مختار است.
4( پیشنهادات فاقد سپرده ، مخدوش ، مبهم و یا مشروط از درجه اعتبار 
ساقط و تکمیل و رعایت مفاد فرم های شرکت در مزایده که از طریق دفاتر 

فروش ارائه می گردد الزامی است.
5( متقاضیان دارای شخصیت حقوقی می بایست ذیل فرم شرایط شرکت در 

مزایده را به مهر و امضاء مسئولین ذیربط برسانند.
6( حضور کلیه شرکت کنندگان یا نماینده آنان در جلسه مزایده آزاد است 
و عدم حضور هر یک یا کلیه شرکت کنندگان موجب هیچ ادعایی از طرف 

آنان نخواهد بود.
7( توصیه می شود متقاضیان محترم به اطالعات مندرج در ردیف هر ملک 
توجه و ضمن رعایت مفاد مندرج در برگ شرایط شرکت در مزایده از ملک 

مورد نظر حتماً بازدید به عمل آورند.
جز  )به  ها  بانک  سوی  از  صادره  صیاد  سامانه  های  چک  طی  اقساط   )8

صندوق قرض الحسنه( قابل دریافت و از اخذ سفته معذور می باشیم. 
پانزده  سالیانه  مشمول  معامله  ثمن  الباقی  نقدی  پرداخت  صورت  در   )9

درصد تخفیف به صورت روز شمار خواهد شد.
10( درصورت برنده نشدن در مزایده سپرده متقاضی حداکثر ظرف مدت ده 

روز کاری عودت داده خواهد شد. 

از  پس  ماه  یک  حداکثر  ملک  تحویل  زمان  درصد  مبلغ  پرداخت   )11
پرداخت حصه نقدی می باشد.

12( عقد قرارداد و تحویل چک های اقساط در فاصله زمانی ده روز کاری از 
تاریخ برگزاری مزایده الزامی است.

13( کلیه امالک بر اساس مساحت مندرج در سند مالکیت و وضع موجود 
ارزیابی شده و به فروش می رسند و رعایت هر گونه گذربندی احتمالی برابر 

ضوابط و مقررات به عهده خریدار می باشد.
دفاتر فروش امالک امداد به نشانی :

1- کرمان _ میدان عاشورا _ بلوار جانباز _ خیابان ارتش _ نبش ارتش 
12 _ جنب دبیرستان دخترانه فرهیختگان _ دفتر شرکت فتح و نصر _ 

)مجتمع اقتصادی کمیته امداد امام خمینی )ره( منطقه شرق ( 
ساختمان  از  بعد   _  2 شماره  _کوچه  پاسداران  خیابان   _ رفسنجان   -2

بسیج _ مجتمع اقتصادی کمیته امداد امام خمینی )ره( منطقه شرق
 تلفن های تماس :

  34262108 و  09138544226 )پاسخگوئی در ساعات اداری(  
http:// www.emdadimam.ir : آدرس اینترنتی

زمان برگزاری مزایده : روز یک شنبه مورخ 1399/03/18 ساعت 8 صبح .
محل برگزاری مزایده : رفسنجان _ خیابان پاسداران _کوچه شماره 2 _ 
بعد از ساختمان بسیج _ مجتمع اقتصادی کمیته امداد امام خمینی )ره( 

منطقه شرق

فروش فوق العاده امالک            )مزایده شماره 99/51 کرمان و رفسنجان(
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مشخصات امالک مجتمع اقتصادی کرمان 

مشخصات امالک مجتمع اقتصادی رفسنجان

بر بلوار شهید صدوقی جنب بنگاه 
آهن آالت عامری قطعه 1 تفکیکی
)ساختمان پست برق در مقابل 

ملک )برخیابان( قرار دارد 
و ملک به صورت وضع موجود 

واگذار می گردد(
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خبر

تاکید رئیس جمهوری بر واقعی کردن قیمت خودرو

دخالت مرگبار مرد جوان در اختالفات یک زوج

انجام 108 سورتی پرواز برای مهار آتش در کهگیلویه

ریاست  به  دولت  اقتصادی  هماهنگی  ستاد  جلسه 
رییس جمهور تشکیل و در این جلسه بر ضرورت 
ارتقای فناوری و کیفیت تولید داخلی، شفاف سازی 
و واقعی کردن نرخ خودرو تأکید شد. در این جلسه 
سرپرست وزارت صنعت، معدن و تجارت از وضعیت 
ایجاد  در  آن  مهم  نقش  و  خودروسازی  صنعت 
اشتغال، گزارشی ارائه داد که براساس آن روند تولید 
اول  ماهه  دو  و  گذشته  سال  دوم  نیمه  در  خودرو 
امسال افزایشی بوده است. حسین مدرس خیابانی 
در زمینه تاثیر این وزارتخانه در مدیریت قیمت در 

بازار خودرو و مقابله با رانت جویی گزارشی داد و 
رئیس جمهوری نیز در این خصوص عالوه بر لزوم 
تقویت و رشد تولید خودرو در داخل کشور بر ارتقا 
شفاف  همچنین  و  داخل  تولید  کیفیت  و  فناوری 
سازی و واقعی کردن نرخ خودرو تاکید کرد. لزوم 
با  فروش خودرو  و  تولید  هماهنگ کردن سیاست 
مالحظات زیست محیطی از طریق جایگزین کردن 
فرسوده  خودروهای  جای  به  جدید  خودروهای 
ستاد  جلسه  در  شده  مطرح  موضوعات  دیگر  از 

هماهنگی اقتصادی دولت بود.

روزنامه شرق نوشت: راز زن و مردی که هفت سال 
قبل با همدستی هم شوهر زن را به قتل رسانده و 
جسد او را در خانه دفن کرده بودند، زمانی برمال شد 
که صاحب جدید خانه برای ساختن استخر، باغچه را 

حفر و استخوان انسان پیدا کرد.
 متهمان که در شعبه 10 دادگاه کیفری استان تهران 
محاکمه شدند، ادعا کردند بدرفتار های مقتول دلیل 

این قتل بود.
نماینده دادستان تهران در ابتدای جلسه رسیدگی در 
جایگاه قرار گرفت و در توضیح کیفرخواست گفت: 
متهمان که مهرداد و شیما نام دارند، 29 دی سال 92 
شوهر شیما را که ابراهیم نام داشت، به قتل رساندند 
و جسدش را در باغچه خانه دفن کردند. هفت سال 
بعد، زمانی که صاحبخانه قصد احداث استخر داشت 
و باغچه را کند، استخوان ها را پیدا کرد و مأموران را 
به  مأموران  تحقیقات،  ادامه  در  داد.  قرار  در جریان 
ساکنان سابق خانه مشکوک شدند؛ چراکه گفته شده 
است.  شده  گم  ناگهانی  به  صورت  خانواده  پدر  بود 
وقتی مأموران از شیما بازجویی کردند، راز قتل برمال 

شد.
وی گفت: با توجه به مدارک موجود در پرونده و سایر 
شواهد، به عنوان نماینده دادستان درخواست صدور 
قوه  اول  معاون  اینکه  ضمن  دارم.  را  قانونی  حکم 
قضائیه از طرف طفل صغیر مقتول درخواست قصاص 

کرده است. از نظر دادسرا، مهرداد متهم به مباشرت در 
قتل و دفن جسد و معاونت در جعل اسناد طالق و 
شیما متهم به معاونت در قتل و دفن جسد و مباشرت 

در جعل اسناد طالق است.
است،  بزرگ سال  که  مقتول  فرزند  دیگر  ادامه،  در 
را  قاتل  قصاص  درخواست  و  گرفت  قرار  جایگاه  در 
مطرح کرد. سپس مهرداد به عنوان متهم ردیف اول 
در جایگاه ایستاد. او گفت: چند سالی می شد که با 
ابراهیم دوست بودم. دوستی ما از طریق خواهرم بود؛ 
چون خواهرم با شیما دوست بود، یک روز به من گفت 
شوهر شیما کمی پول الزم دارد، من هم پول را قرض 
دادم و سفته گرفتم؛ اما مدتی بعد چون دوستی ما 
عمیق شد، سفته ها را پاره کردم. من به خانه ابراهیم 
مدام رفت و آمد داشتم تا اینکه شب حادثه خواهرم با 
من تماس گرفت و گفت ابراهیم و شیما دعوا کرده اند 
و شیما کمک الزم دارد. من هم قبول کردم به کمک 
بروم. وقتی وارد خانه شدم، با ابراهیم صحبت کردم 
و به او گفتم با همسرت تندی نکن و مشکالت تان را 
مسالمت آمیز حل کنید؛ اما ابراهیم خیلی عصبانی بود 

با چاقو به سمت شیما حمله کرد.
او  حین  همین  در  بگیریم،  را  جلویش  کردم  سعی 
تالش کرد من را بزند، من هم یک چاقو برداشتم و 
برای اینکه از خودم دفاع کنم، ضربه ای به مقتول زدم 
و همان یک ضربه باعث مرگش شد. خیلی عصبی و 

ناراحت بودم و به شیما گفتم مقصر تو بودی که من 
این کار را کردم. همان موقع شیما به من گفت اگر 
بازداشت شدیم، من می گویم در قتل شریک بودم تا 
مجازاتت کمتر شود. فردای آن روز من به خانه شیما 
رفتم و جسد را در باغچه دفن کردیم. بعد هم شیما 
به پلیس اعالم کرد شوهرش به  صورت ناگهانی مفقود 

شده و خبری از  او نیست.
در حالی که  حادثه  از  بعد  ماه  پنج  داد:  ادامه  متهم 
شیما و بچه هایش در شهرستان نزد پدر شیما زندگی 
می کردند، من به آنجا رفتم و شیما را خواستگاری 
رابطه  ما  خواندیم.  محرمیت  صیغه  هم  با  و  کردم 
نامشروع با هم نداشتیم و اعتراف های قبلی ام در این 

خصوص کذب است.
آیا همسر و فرزند  این سؤال که  به  متهم در پاسخ 
یا خیر گفت: همسرم سال ها قبل  دیگری هم دارد 
خانه ام را از من گرفت و بعد هم من را ترک کرد. من 
با بچه هایم زندگی می کردم. با اینکه از هم به  صورت 
رسمی طالق نگرفتیم، سال هاست جدا از هم زندگی 

می کنیم.
سپس شیما، متهم ردیف دوم، در جایگاه قرار گرفت. 
او گفت: من و ابراهیم اختالف شدیدی با هم داشتیم. 
قبل از این حادثه، من درخواست طالق داده بودم؛ اما 
ابراهیم قبول نکرد و من را طالق نداد. روز حادثه من 
و ابراهیم با هم جرو بحث کردیم و ابراهیم فحش های 

شدم.  ناراحت  خیلی  هم  من  داد.  من  به  رکیکی 
چرا  بگیرم،  طالق  تو  از  می خواستم  که  من  گفتم 
طالقم ندادی؟ گفت آخر تو را می کشم، ولی طالقت 

نمی دهم.
همین طور که داشتیم جرو بحث می کردیم، من سمت 
آشپزخانه  دِر  مقابل  بیاورم.  شام  تا  رفتم  آشپزخانه 
که  دوستم  با  هم  من  و  زد  من  به  محکمی  سیلی 
خواهر مهرداد است، تماس گرفتم و گفتم چه اتفاقی 
افتاده. او هم مهرداد را برای کمک فرستاد. مهرداد 
برای اینکه من را نجات دهد، جلوی شوهرم را گرفت 
تا به من حمله نکند؛ اما ابراهیم به او حمله کرد و 
مهرداد هم یک ضربه بیشتر به او نزد. ما از ترس به 
پلیس یا اورژانس خبر ندادیم. هیچ ارتباطی هم تا 
آن زمان با هم نداشتیم و بعد از قتل ابراهیم بود که 

مهرداد به خواستگاری من آمد.
که چرا شوهرش  این سؤال  به  پاسخ  در  زن جوان 
حاضر نبود او را طالق بدهد، گفت: ابراهیم قبل از 
من دو بار ازدواج کرده بود؛ اما چون خیلی عصبی 
و پرخاشگر بود، همسرانش از او جدا شده بودند. او 
می کنند  فکر  همه  بدهم  طالق  را  تو  اگر  می گفت 
مشکل از من است که نمی توانم با همسرم زندگی 

کنم؛ به همین خاطر هم حاضر به جدایی نبود.
قضات بعد از گفته های متهمان و وکالی آنها، برای 

تصمیم گیری درباره این پرونده وارد شور شدند.

دیل  و  خاییز  مناطق  سوزی  آتش  مهار  برای 
توسط  پرواز  سورتی   10۸ گچساران  شهرستان 

بالگردهای ارتش انجام شد.
خلبان  سرهنگ  ارتش،  عمومی  روابط  از  نقل  به 
در  ارتش  هوانیروز  رزمی  پایگاه  فرمانده  علیفام 

مسجد سلیمان گفت: با دستور فرمانده نیرو زمینی 
و هوانیروز ارتش از عصر روز جمعه نهم خردادماه دو 

فروند بالگرد 21۴ وارد گچساران شد.
در  ارتش  بالگردهای  افزود:  علیفام  خلبان  سرهنگ 
انتقال  برای  پرواز  سورتی   10۸ شنبه  و  جمعه  روز 

نیروها به ارتفاعات خاییز کهگیلویه و دیل گچساران 
با  نفر  از ۵۳0  بیش  اینکه  بیان  با  دادند. وی  انجام 
منتقل  دیل  و  خاییز  ارتفاعات  به  ارتش  بالگردهای 
شدند ادامه داد: بالگردهای ارتش در این مدت بیش 

از ۳0 ساعت پرواز انجام دادند.

تالش  گفت:  ارتش  هوانیروز  رزمی  پایگاه  فرمانده 
شده نیروهای امدادی در نزدیکترین مکان به محل 

آتش سوزی پیاده شوند.
سوزی  آتش  کامل  مهار  تا  افزود:  علیفام  سرهنگ 

بالگردهای ارتش در منطقه حضور فعال دارند.

اینکه  بیان  با  عفونی  بیماری های  متخصص  یک 
به نظر می رسد که ترس مردم از کرونا ریخته است 
و  فردی  بهداشتی  قبل کمتر مسائل  به  و نسبت 
اجتماعی را رعایت می کنند، گفت: در حال حاضر 
و  کرمانشاه  بلوچستان،  و  سیستان  خوزستان،  در 
هرمزگان موج دوم اپیدمی در حال جریان است. در 
تهران نیز موج دوم به صورت بسیار آهسته پیش 
بهداشتی،  موازین  رعایت  و در صورت عدم  می رود 

منتظر موج سوم هم هستیم.
در  مردانی  مسعود  دکتر  »تابناک«،  گزارش  به   
در  عروق  درگیری  به  اشاره  با  ایسنا،  با  گفت وگو 
بیماری کووید19-، گفت: وقتی فردی به کرونا مبتال 
می شود، در آنزیم های رگ داخل ارگان های مختلف 
یک ضایعه التهابی ایجاد می کند و می تواند منجر 
به آمبولی شود. به همین دلیل است که اگر رگ 
قلب را بگیرد، منجر به سکته قلبی و اگر هم رگ 
مغز را درگیر کند، منجر به سکته مغزی می شود 

یا اگر رگ کلیه را درگیر کند، نارسایی کلیه ایجاد 
می شود.

که  بیماری  بروز  ابتدایی  هفته های  از  افزود:  وی 
دچار  کووید19-  به  مبتال  بیماران  شد  مشاهده 
متوجه  می شوند،  ریه(  )آمبولی  آمبولی  ترومبو 
تمام  اساس  همین  بر  شدند.  نیز  عروقی  درگیری 
بیمارستان  و در  به کرونا مبتال شده  بیمارانی که 
بستری می شوند، برای پیشگیری از آمبولی در آنها 
برایشان داروهای ضدانعقاد مانند هپارین و... تجویز 
کووید19-  بنابراین  کرد:  تاکید  مردانی  می شود. 

ربطی به خون ندارد، بلکه عروق را درگیر می کند.
با اشاره به بازگشایی صحن حرم های  وی در ادامه 
وزارت  که  آماری  آخرین  طبق  کرد:  اظهار  مطهر، 
کرونا  از  مردم  ترس  متاسفانه  کرده،  ارائه  بهداشت 
بهداشتی  مسائل  کمتر  قبل  به  نسبت  و  ریخته 
فردی و اجتماعی را رعایت می کنند. بیشتر مسافرت 
می روند و یا در مجامع عمومی حاضر می شوند. این 

ویروس  گردش  افزایش  به  منجر  می تواند  اقدامات 
شود. بنابراین با توجه به این بازگشایی ها، همچنان 

باید مسائل بهداشتی را در همه جا رعایت کنند.
واقعا خطرناک است که فردی  تاکید کرد:  مردانی 
است،  و...  نفس  تنگی  که دچار عالئم تب، سرفه، 
اساس  همین  بر  شود.  حاضر  عمومی  مجامع  در 
عالئم  این  که  صورتی  در  که  می خواهیم  مردم  از 
به  و  نیایند  بیرون  خانه  از  وجه  هیچ  به  دارند،  را 
طور مرتب دست هایشان را با آب و صابون بشویند. 
بمانند و فقط در  ندارند، در خانه  اگر کار ضروری 
صورت ضرورت سفرهای بین شهری و درون شهری 
داشته باشند. در غیر این صورت همان اتفاقی که 
دیگرمان  استان های  گریبانگیر  افتاد،  در خوزستان 

هم می شود.
هم  مشاغل  حال  عین  در  گفت:  همچنین  وی 
تمام  در  اما  شده اند،  بازگشایی  کامل  ظرفیت  با 
سرو  محل  آبدارخانه،  آشپزخانه،  فعالیت  ادارات 

به تجمع می شود  و همه جاهایی که منجر  غذا 
فاصله  حتما  کار  محل  در  افراد  کردند.  ممنوع  را 
کارکنان  از  کسی  اگر  و  کنند  رعایت  را  اجتماعی 
عالمت دارد، جدا از حضور در محل کار خودداری 
و  کارخانه ها  و  ادارات  در  را  اجتماعی  فاصله  کند. 
عین  در  کنند.  حفظ  عمومی  مکان های  سایر  در 
حال استفاده از ماسک هم در محل کار به ویژه در 
نفر در آن حضور دارند،  از 10  اتاق هایی که بیش 

توصیه می شود.
مردانی درباره احتمال بروز موج دوم کرونا در کشور، 
و  سیستان  خوزستان،  در  حاضر  حال  در  گفت: 
اپیدمی  بلوچستان، کرمانشاه و هرمزگان موج دوم 
به  دوم  موج  نیز  تهران  در  است.  جریان  حال  در 
صورت بسیار آهسته و بطئی پیش می رود. حتی 
اگر  بنابراین  بیماری هستیم.  ما منتظر موج سوم 
مردم مراقبت نکنند، ممکن است موج سوم بیماری 

هم اتفاق افتد.

است  متهم  که  جوانی  مرد  نوشت:  شرق  روزنامه 
به  سرش  به  ضربه ای  واردکردن  با  را  خود  دوست 

قتل رسانده، اتهام را رد کرد و خواستار برائت شد.
طریق  از  گذشته  سال  فروردین  پلیس  مأموران 
مرگ  جریان  در  تهران  در  بیمارستانی  حراست 
گرفتند.  قرار  سیاوش  نام  به  جوانی  مرد  مشکوک 
خانواده سیاوش اعالم کردند: او درحالی که به شدت 
بدحال بود، به خانه آمد و بعد از حال رفت. وقتی 
و  شد   خراب  حالش  آوردیم،  بیمارستان  به  را  او 

فوت کرد.
کرد  اعالم  قانونی  پزشکی  که  بود  حالی  در  این 
علت فوت ضربه ای است که به سر مقتول برخورد 

است.  شده  مغزی  خون ریزی  دچار  مقتول  و  کرده 
روشن شدن  برای  را  خود  تحقیقات  مأموران  وقتی 
پیامکی  مقتول  تلفن همراه  در  کردند،  آغاز  ماجرا 
مقتول  از  ایمان  نام  به  فردی  آن  در  که  دیدند  را 
به خاطر رفتارش عذرخواهی کرده بود. پلیس ایمان 
را بازداشت کرد. او به درگیری با مقتول اعتراف کرد، 
اما مدعی شد قتلی در کار نبوده و او ضارب نیست. 
و  پرونده  در  موجود  مدارک  به  توجه  با  بااین حال 
صادر  متهم  علیه  کیفرخواست  اولیای دم،  شکایت 
و پرونده برای رسیدگی به شعبه 2 دادگاه کیفری 

استان تهران فرستاده شد.
متهم در جلسه رسیدگی به این پرونده در شعبه 

اینکه  از  بعد  جلسه  ابتدای  در  شد.  حاضر   2
کیفرخواست علیه متهم خوانده شد، مادر مقتول 
خواستار  و  گرفت  قرار  جایگاه  در  ولی دم  به عنوان 

صدور حکم قصاص شد.
در ادامه، متهم در جایگاه قرار گرفت. او اتهام قتل 
را رد کرد و گفت: شب حادثه من و برادرم در خانه 
به  داشتیم  نیمه شب  بودیم.  میهمان  همسایه مان 
خانه برمی گشتیم که سیاوش با ماشین درحالی که 
سرعت زیادی داشت به سمت من آمد. به او اعتراض 
کتک  را  همدیگر  ولی  کردیم،  دعوا  هم  با  کردم. 
نزدیم، فقط جروبحث کردیم. او به من فحش داد، 
و  واسطه شد  برادرم  بعد  دادم.  را  هم جوابش  من 

گفت شما دوست هستید تمامش کنید.
بعد مقتول به برادرم زنگ زد و عذرخواهی کرد. البته 
من متوجه شده بودم خیلی مست بود و دهانش 
هم بوی الکل می داد. حتی به من گفت بیا با هم 
مشروب بخوریم، من قبول نکردم و همین مسئله 
دیدم  وقتی  بود.  کرده  عصبی  بیشتر  خیلی  را  او 
مقتول عذرخواهی کرد، من هم پیامک فرستادم و 
از او عذرخواهی کردم. صبح به من گفتند او فوت 
او  به  هم  دستم  من حتی  درحالی که  است.  کرده 

نخورده بود.
هیات  او،  وکیل مدافع  و  متهم  گفته های  از  بعد 

قضات برای صدور رأی دادگاه وارد شور شدند.

موج دوم کرونا در پنج استان

انکار قتل شبانه دوست صمیمی

ورود 1۴ میلیون ایرانی 

به بازارهای مالی
جلسه  مصوبات  طبق  گفت:  اطالعات  فناوری  اجرایی  شورای  رئیس 
جمهوری  رئیس  دستور  و  اطالعات  فناوری  اجرایی  شورای  سیزدهم 
با  اجرایی،  از خدمات دستگاه های  الکترونیکی شدن 10 محور  برای 
همراهی سازمان خصوصی سازی، وزارت اقتصاد، سازمان بورس و اوراق 
ارتباطات  الکترونیک که توسط وزارت  بهادار و بستر یکپارچه دولت 
از 1۳میلیون و  امکان آزادسازی سهام عدالت برای بیش  ایجاد شده 
۶۴0 هزار نفر از متقاضیان تا تاریخ هشتم خرداد فراهم شد. این تعداد 
اکنون در حال افزایش است و با تسهیل دسترسی الکترونیکی و غیر 
آزادسازی  تقاضای  از هموطنان  بیشتری  تعداد  فراهم شده،  حضوری 
 1۴ به  دارم  که  آماری  آخرین  طبق  آن ها  تعداد  و  داشته اند  سهام 

میلیون نفر رسیده است.

زمان قرعه کشی و تحویل

 ۲۵ هزار خودرو
ثبت نام 11 محصول  ارائه شده برای طرح فروش فوق العاده که از هفته 
گذشته آغاز شده است تا روز چهارشنبه هفته جاری ادامه دارد. پس 
از روز پایانی ثبت نام، سایت  بسته و روز شنبه 1۷ خردادماه فرآیند 
دربیاید،  آن ها  اسم  که  افرادی  اسامی  شد.  خواهد  انجام  قرعه کشی 
از طریق پیامک به آن ها اطالع رسانی می شود و ظرف مدت  اعالم و 
۴۸ پس از اعالم اسامی، زمان دارند تا نسبت به واریز و تکمیل وجه 
اقدام کنند. اگر فردی در قرعه کشی برنده شده و وجه مورد نیاز را 
تامین نکند، تا دو سال از شرکت در فرآیند ثبت نام محروم می شود. 
به گفته خودروسازان حداقل سه ماه پس از قرعه کشی خودرو تحویل 
مشتری داده می شود. آنطور که به گوش می رسد امکان انصراف و یا 
تغییر خودروی انتخابی متقاضی طرح فروش فوق العاده برای مشتریان 
به  مراجعه  با  و  شده  فراهم  مشتریان  درخواست  به  بنا  ایران خودرو 
میزکار و انتخاب گزینه استعالم وضعیت فروش فوق العاده و انتخاب 
انتخابی  خودروی  تغییر  امکان  خودرو  مجدد  ثبت  و  انصراف  گزینه 
فعال شده است. همچنین افرادی که در این دوره از قرعه کشی برنده 
نشوند، باید منتظر شرکت در دوره بعدی ثبت نام ها باشند. این طرح تا 

پایان سال طی سه مرحله دیگر نیز انجام می شود. 

دختر ده ساله پس از شکنجه 

در مراسم جن گیری جان باخت
یک دختربچه 10 ساله در شهر قالمه در شرق الجزایر در پی شکنجه 

شدن در یک مراسم جن گیری جان خود را از دست داد.
قالمه در ۵00 کیلومتری  به گفته رسانه های محلی دادستانی شهر 
شرق الجزیره )پایتخت( با انتشار بیانیه ای  اعالم کرد این دختر در خانه 
پدر و مادرش قربانی شده است. در زمان پذیرش این کودک نگون بخت 
بوده  مشهود  وی  جسد  روی  سوختگی  و  ضربه  آثار  بیمارستان،  در 
کرده  جنگیری  مراسم  برگزاری  به  اقدام  که  ساله ای   2۸ فرد  است. 

بازداشت شده است.
با آنکه جن گیری عموما یک مفهوم و »آیین« با ریشه های کاتولیک 
به شمار می رود اما گروهی از مسلمانان هم با استناد به آیات قرآن، 
مراسمی با نام »رقیه« و برای دفع بال و زخم چشم و بیماری دارند. 
به گزارش خبرگزاری فرانسه جن گیرها در الجزایر برای شفای بیماران، 
راندن شیاطین یا کمک به زنان نابارور برای حاملگی، از سوی بسیاری 

از مردم به کار گرفته می شوند.
انتشار این خبر خشم شمار گسترده ای از کاربران شبکه های اجتماعی 
در الجزایر را برانگیخته است. رسانه های محلی از جمله یک ایستگاه 
»جنایات«  دست  این  برابر  در  دولت  انفعال  پایان  خواستار  رادیویی 

شده اند.
این  به  دادن  مشروعیت  برای  علما  برخی  دینی  توجیهات  وجود  با 
این  با  آفریفا  شمال  »مسلمان«  کشورهای  در  بسیاری  »آیین«، 

تشریفات مخالفند.
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جان باختن مقنی در عمق ده متری چاه

مدیر عامل سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهر کرمان از جان باختن 
فردی در حال حفر چاه ،خبر داد.

به گزارش خبرنگار گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان، رضا میرزایی 
مدیر عامل سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهر کرمان گفت: دهم 
خرداد ماه در ساعت ۲۰:۱۰ از یک مورد امداد و نجات چاه واقع در فاز ۳ 
شهرک سعیدی مطلع شدیم که بالفاصله تیم تخصصی امداد و نجات به 
همراه خودرو مجهز به تجهیزات نجات از نزدیکترین ایستگاه به محل حادثه 
نشانی و خدمات  امداد و نجات سازمان آتش  تیم های  افزود:  او  اعزام شد. 
ایمنی سریعا در محل حادثه حضور پیدا کردند و عملیات امداد و نجات را 
با توجه به حساسیت ویژه ای که با توجه به شرایط فرد دچار حادثه شده دارا 

بود در دستور کار قرار دادند.
این  علت  کرمان  شهر  ایمنی  خدمات  و  نشانی  آتش  سازمان  عامل  مدیر 
حادثه را بی احتیاطی بیان کرد و در ادامه گفت: در بررسی های اولیه ظاهرا 
با توجه به تاریک شدن هوا و تاریک بودن عمق چاه ۱۰ متری فرد اقدام به 
انتقال روشنایی به داخل چاه کرده است و این احتمال وجود دارد که فرد 

دچار حادثه شده در عمق چاه بی هوش و دچار برق گرفتگی شده است.
او تصریح کرد: با تالش کارکنان سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی سریعا 

از چاه خارج شد اما متاسفانه این فرد جان باخته است.

سهل انگاری باعث آتش سوزی
 در مراتع شهربابک شد

رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهربابک گفت: ۳ هزار متر مربع از 
اراضی مرتعی با پوشش درمنه شهربابک طعمه حریق شد.

محمد مومنی رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیز داری شهربابک در گفت 
و گو با خبرنگار گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان از کرمان،گفت: 
گزارشی مبنی بر آتش سوزی در حوالی امام زاده سبزپوشان شهربابک اعالم 
شد. او اعالم کرد: ۳ هزار متر مربع از اراضی مرتعی با پوشش درمنه شهربابک 
انگاری و آتش روشن کردن گردشگران را  طعمه حریق شد. مومنی سهل 
علت حادثه دانست و افزود: خوشبختانه نیرو های بومی با کمک امدادگران 

و عوامل آتش نشانی موفق به اطفا حریق شدند.
گیاهان  شدن  و خشک  گرما  فصل  شروع  به  توجه  با  کرد:  تاکید  مومنی 
بایستی شهروندان از روشن کردن آتش در محیط هایی که وقوع آتش سوزی 

متصور است، پرهیز کنند.

جزئیاتی از تخلیه جنجالی منزلی 

در بردسیر
دربردسیر  مسکونی  منزل  بردسیرگفت:تخلیه  شهرستان  دادگستری  رئیس 

طبق مفاد قانونی انجام شده است.
به گزارش خبرنگار گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان از کرمان، حسین 
رمضان زاده رییس دادگستری بردسیر در خصوص مطلب منتشره در فضای 
مجازی مبنی بر تخلیه یک واحد مسکونی و انتقال اثاثیه منزل به کوچه در 
استان کرمان  بردسیر گفت: در اجرای حکم قطعی دادگاه تجدیدنظر  شهر 
مبنی بر خلع ید متصرف از یک باب ساختمان مسکونی که مالکیت ثبتی 
و رسمی آن به نام شخص ثالث )محکوم له( بوده در فروردین ماه سال جاری 
اجرائیه مربوطه صادر شده است. اوافزود:به رغم اعطاء فرصت کافی طی دو 
نشد  انجام  تخلیه  برای  اقدامی  علیه(  )محکوم  متصرف  شخص  به  مرحله 

ودادگستری برابر مقررات نسبت به تخلیه منزل و اجرای حکم اقدام کرد.
رمضانی زاده تصریح کرد: در اردیبهشت ماه سال جاری دستور اجرای حکم 
خطاب به مرجع انتظامی صادر شده بود که با توجه به ممانعت محکوم علیه 
و وضعیت وی مجددا به ایشان فرصت کافی اعطا شد. او تاکید کرد:در نهایت 
با توجه به پیگیری محکوم له و لزوم اجرای قاطع احکام قضایی در راستایی 
جلوگیری تخطی اشخاص از قوانین و مقررات و حفظ امنیت سایر شهروندان 
حکم  اجرای  دستور  جامعه  سطح  در  عدالت  برقراری  لزوم  درراستای  ونیز 
رییس  مواجه شدند.  علیه  ممانعت محکوم  با  مأمورین مجددا  که  صادرشد 
دادگستری بردسیر بیان کرد: پس از ممانعت محکوم علیه از اجرای حکم، 
برابر مقررات نسبت به تخلیه منزل و اجرای حکم اقدام شد لکن متأسفانه 
اشخاصی با اغراض مشخص نسبت به بزرگنمایی و بازتاب منفی موضوع در 

رسانه ها و فضای مجازی اقدام کردند که جای سؤال و تعجب دارد.

استان کرمان گفت: در حوزه ورزش و جوانان،  مدیرکل ورزش و جوانان 
نیازمند یک هم افزایی، ساختار دهی و شکل دهی به ساختاری هستیم 

که بتواند به پیشرفت ورزش کمک کند.
میثم  جوان   خبرنگاران  باشگاه  های  استان  گروه  خبرنگار  گزارش  به 
پاریزی، مدیرکل ورزش و جوانان استان کرمان در دیدار جمعی از مدیران و 
نمایندگان باشگاه های خصوصی با وی که در محل این اداره کل برگزار شد، 
از نگاه مثبت سردار معروفی فرمانده سپاه ثاراهلل استان کرمان به ورزش، 
قدردانی کرد و گفت: در دیداری که با وی داشتیم، درخواست دادند، می 
خواهند جلسه ای با هیات های ورزشی استان داشته باشند و این ظرفیت 

بسیار خوبیست.
 او افزود: سردار معروفی در این جلسه اعالم آمادگی کردند، تمام اماکن 
این مجموعه به ویژه فوتسال به صورت عمومی در اختیار همه قرار گیرد.

پاریزی با تأکید بر اینکه قطعاً ما برای پیشبرد اهداف و کارهایمان در رفع 
دغدعه های ورزش، نیاز به هم افزایی بین دستگاه ها داریم، تصریح کرد: 

تمام این موارد ساختار می خواهد.
ندارد،  را  خودش  جایگاه  ما  کشور  در  ورزش  متأسفانه  اینکه  اعالم  با  او 
و  شود  تعریف  شغل  یک  عنوان  به  نتوانسته  مربیگری  امروز  کرد:  بیان 
شود  انجام  مراوداتی  کار  وزارت  و  ورزش  وزارت  بین  باید  کار  این  برای 
مربیگریست  شغلشان  که  کسانی  برای  امنیت  ی  حاشیه  این  بتواند  تا 
این  که  شود  تعریف  چارچوبی  دارند،  هم  آکادمیک  تحصیالت  عمدتاً  و 

دغدغه مرتفع شود.
سخنانش  از  دیگری  بخش  در  کرمان  استان  جوانان  و  ورزش  مدیرکل   
این  توانند  اینکه نمی  به  با توجه  باشگاه ها  اینکه مدیران عامل  بیان  با 
حمایت را از شهرستان های ذینفع آن صنعت داشته باشند،گفت: بیشترین 
دلیلش این است، در حوزه مدیریت در باشگاه های کرمان متاسفانه ثبات 

نیست و این بیشترین آسیب است.
باشیم،  داشته  باشگاه مس  از  نباید  را  مطالبات  از  بسیاری  افزود:  پاریزی 
بلکه باید از خود آن صنعت داشته باشیم و در هیئت مدیره صنایع مس 

مطرح کنیم.
اجتماعیشان کمک می  مسئولیت  راستای  در  اینکه صنایع  اعالم  با  او   
کنند، تصریح کرد: اما باید این بودجه هدفمند شود و ما به عنوان متولیان 
ورزش استان می توانیم پیشنهادات تأثیرگذار خود را بدهیم که قابلیت 

اجرا داشته باشد.
پاریزی با اشاره به اینکه گاهی بین هیات های فوتبال و باشگاه ها اختالف 
جمعیت  به  باید  فوتبال  های  هیات  داشت:  بیان  دارد،  وجود  نظرهایی 

کّمی خیلی زیادی خدمات دهند و باشگاه صنعتی یک محدوده کوچکی 
اما معتقدند اینها ویترین ورزش هستند.

 مدیرکل ورزش و جوانان استان کرمان گفت: دغدغه ها باید مرتفع شود و 
برای این کار باید ساختار شکل گیرد که به تنهایی نمی شود.

پاریزی افزود: این دغدغه ها باید از حوزه باالترین مرجع تصمیم گیری در 
به مدیران صنایع  استاندارست  به ریاست  استان که شورای ورزش استان 
ارجاع شود و در حوزه هیات مدیره خود شرکت ها، این تصمیمات پیگیری 

شود تا استمرار داشته باشد.
او به بحث واگذاری ماده ۲7، اشاره و تصریح کرد: بزرگترین مشکل ورزش 

در حوزه زیرساختارش این است که توجیه اقتصادی ندارد.
اقتصادی در  بنگاه های  به  اینکه صد درصد واگذاری ها  اعالم  با  پاریزی   
راستای مسئولیت اجتماعیشان شکل گرفته است، بیان داشت: به دنبال 
این هستیم، بتوانیم حمایت شرکت ها و بنگاه هایی که سالیانه مجبور به 
پرداخت مالیات هستند را جذب کنیم و برای این کار بوروکراسی اداری را 
کم کنیم تا آنها رغبت بیشتری پیدا کنند. او گفت: می توان اسپانسرهایی 

را نیز جذب کرد.
جوانان،  و  ورزش  حوزه  در  افزود:  کرمان  استان  جوانان  و  ورزش  مدیرکل 
نیازمند یک هم افزایی، ساختار دهی و شکل دهی به ساختاری هستیم 

که بتواند کمک کند و این فعالیت و حمایت ها باید مستمر شود.
 پاریزی با بیان اینکه تاکنون اقدامات خوبی در حوزه ورزش شده و پیگیری 
هایی هم در دست انجام است، تصریح کرد: جلسات متعددی با شهردار 
کرمان داشته ایم، امروز می بینیم خیلی از شهرداری های کشور در لیگ 

های برتر کشور دارند فعالیت می کنند.
او بیان کرد: به رغم اینکه نگاه ما به هیات های ورزشی نگاه کلی و عام 
است، اما فوتبال جمعیت، مقبولیت و جذابیت خاص خود را دارد، یعنی 
در حقیقت فوتبال در یک کفه ترازو قرار می گیرد، و این مسئله برای ما 

قابل درک است.
پاریزی ابراز امیدواری کرد: با آمدن آقای سعیدیان در رأس سازمان ورزش 

شهرداری کرمان، به ورزش محالت نگاه ویژه ای صورت گیرد.
او تأکید کرد: باید به فوتبال محالت به عنوان توسعه ورزش همگانی نگاه 
کرد، چرا که به غیر از این هم نیست و قطعاً این مساله بخشی از دغدغه 
های امروز را کم می کند. مدیرکل ورزش و جوانان استان کرمان خطاب به 
مجموعه باشگاه داران افزود: امیدواریم این هم افزایی که بین دستگاه ها 
و مجموعه اداره کل ورزش) که محوریت کار را عهده دار است(، هایت ها 
و باشگاه ها )که ساختار و بازوان اجرایی ما هستند( و مجموعه شهرداری، 

سپاه و بنگاه های اقتصادی بتوانند در کنار هم به ساختار و نظمی که 
قرار است شکل بگیرد، کمک کند و بدین ترتیب این دغذعه ابتدایی را از 

مجموعه شما بر داریم.
 پاریزی افزود: قطعاً همه باشگاه ها به شماها به عنوان پشتوانه شان نیاز 
دارند، یعنی شما بازیکن را بسازید و به آنها تحویل دهید، آنها به دلیل 
تمرکزی که روی برگزاری مسابقات و تیم داری دارند، نمی توانند کارهای 

استعدادیابی و استعدادسنجی را انجام دهند.
او به واگذاری اماکن اشاره و تصریح کرد: علی رغم اینکه باید پاسخ دیوان 
محاسبات و سازمان بازرسی استان را بدهیم اما اولویت نخستمان واگذاری 

اماکن ورزشی به هیات های ورزشیت.
 پاریزی بیان کرد: تالش می کنیم، در حوزه بنگاه های اقتصادی بتوانیم 
برخی بودجه ها را به سمت هیئت های ورزشی بفرستیم و این نوید بخش 

آینده ای روشن برای ورزش است.
او در بخش دیگری از سخنانش به بیان آسیب های شیوع کرونا در حوزه 
ورزش پرداخت و گفت: همه ی باشگاه ها در این حوزه آسیب دیده اند و 
در حقیقت، در این مقطع بیشتر ضرر را ورزش کرد و کمترین توجه به 
ورزش شد. او با اعالم اینکه ورزش در جامعه نمود دارد، تصریح کرد: ستاد 
ملی و استانی در حوزه ورزش تصمیماتی را می گیرد، اما این در حالیست 
که نمی توان در کشور نسخه واحدی را پیچید چرا که شرایط شهرستان 
ها با هم فرق می کند. پاریزی بیان کرد: سعی می کنیم با یک حساسیت 
ویژه ای کار را پیش ببریم تا ورزش را به افزایش شیوع کرونا متهم نکنند.

ضد  مواد  فروش  عوامل  گفت:  سیرجان  شهرستان  انتظامی  فرمانده 
عفونی کننده تقلبی در سیرجان در شهرستان زرند دستگیر شدند.

به گزارش خبرنگار گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان از کرمان، 
سرهنگ ایران نژاد، فرمانده انتظامی شهرستان سیرجان گفت: در پی 
قبیل  از  بهداشتی  اقالم  و  مواد  به  مردم  نیاز  و  کرونا  ویروس  شیوع 
اقالم  با فروش  ماسک، دستکش و  ضدعفونی کننده ها، سودجویان 

مالی  منافع  بهداشتی،  مجوز  بدون  و  مجاز  غیر  بهداشتی  و  دارویی 
زیادی کسب کرده و سالمت شهروندان را به مخاطره می اندازند.

و  کالهبرداری  بر  مبنی  سیرجانی  شهروند   ۲ شکایت  به  اشاره  با  او 
فروش مواد ضدعفونی در شهرستان، افزود: در این رابطه ماموران پس 
نیابت قضایی در یک  با هماهنگی و گرفتن  از کسب اطالعات الزم، 
عملیات پلیسی، ۲ نفر را به اتهام فروش مواد ضد عفونی کننده تقلبی 

در شهرستان زرند دستگیر کردند.
از منزل مسکونی متهمان،  بازرسی  بیان کرد: در  نژاد  ایران  سرهنگ 
آماده  لیبل  هزار   ۹۶ تقلبی،  کننده  مواد ضدعفونی  و  ژل  عدد   ۲۴۴
بر  فاقد  ژل  مخصوص  خالی  سی  سی   ۲۵۰ قوطی   7۴۰ استفاده، 
مواد ضد  کننده  تولید  فاکتور شرکت جعلی  تعدادی  و  مهر  چسب، 

عفونی کشف شد.

مدیر کل ورزش و جوانان استان مطرح کرد؛ 

نقش هم افزایی و ساختار دهی مناسب در پیشرفت ورزش کرمان

عوامل فروش مواد ضد عفونی کننده تقلبی در سیرجان دستگیر شدند

سیرجان  شهرستان  طبیعی  منابع  اداره  رییس 
مرتعی  عرصه های  از  هکتار  شش  گفت:حدود 

شهرستان سیرجان، طعمه آتش شدند.
باشگاه  های  استان  گروه  خبرنگار  گزارش  به 
خبرنگاران جوان از کرمان، مهران میرشاهی، رییس 

اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان سیرجان 
مراتع شهرستان  در  آتش سوزی  فقره  سه  وقوع  از 
سیرجان طی یک روز خبر داد و گفت: حدود شش 
بخش  زار  چاه  مناطق  مرتعی  عرصه های  از  هکتار 
گلستان، گدار خانه سرخ و کمر بست بخش پاریز 

شهرستان سیرجان که دارای پوشش انبوه گیاهی 
بودند، طعمه آتش شدند. میرشاهی سهل انگاری و 
روشن کردن آتش از سوی گردشگران را علت حادثه 
دانست و بیان کرد: یگان حفاظت منابع طبیعی با 
کمک بخشداران مناطق، فرمانداری، هالل احمر و 

همیاران منابع طبیعی، موفق به اطفا حریق شدند.
او به شهروندان توصیه کرد: با توجه به آغاز فصل 
گرما و خشک شدن گیاهان از روشن کردن آتش 
در محیط هایی که احتمال وقوع آتش سوزی وجود 

دارد، جدا پرهیز کنند. 

آتش میهمان ناخوانده شش هکتار از عرصه های مرتعی سیرجان

خبر
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هاوارد هاکس بدون شک از جمله عالیجنابان سینمای کالسیک آمریکا به 
شمار می آید که به همراه هیچکاک و جان فورد مثلث طالیی هالیوود در ۲ 
دهه درخشان سینمای آمریکا را رقم زدند. هاکس با تولید بیش از ۵۰ فیلم 
از جمله فیلمسازان پرکار هالیوود نیز محسوب می شود که بیش از هر چیز 

زندگی و میل به زیستن در آثارش جاری بود.
هاوارد هاکس متولد ۳۰ می ۱۸۹۶ میالدی در خانواده ای ثروتمند بود. 
او ۱۰  بود و خانواده وی زمانی که  پدر وی صاحب کارخانه کاغذ سازی 
سال داشت به کالیفرنیا آمدند. هاوارد پس از فارغ التحصیل شدن در رشته 
بخش  در  کار  به  و  بازگشت  آنجلس  لس  به  کورنل  از  مکانیک  مهندسی 
وسایل صحنه استودیوی بازیگران مشهور - لسکی پرداخت. او در ۱۹۲۲ 
میالدی به کار در بخش داستان کمپانی فیلمسازی پارامونت مشغول شد 
و سه سال بعد به کمپانی فوکس رفت، ابتدا به فیلمنامه نویسی پرداخت و 

سپس فیلم جاده افتخار را در ۱۹۲۶ میالدی کارگردانی کرد.
هاوارد هاکس در طول دوران کاری خود با بیشتر کمپانی های هالیوودی 
کنترل  ها  کمپانی  این  در  بودن  سهام  صاحب  دلیل  به  و  کرد  همکاری 
وسیعی بر کار خود داشت این با وجود نفوذی بود که مدیران تولید کمپانی 

های فیلمسازی هالیوود بر دیگر نویسندگان و فیلم سازان داشتند.
هاوارد هاکس ۱۹۷۷ میالدی در کالیفرنیا درگذشت.

 سینمای هاوارد هاکس
سینمای هاکس سینمای قصه گوست، سینمایی برای سینما. هاکس فیلم 
با  ممکن  شکل  سینمایی ترین  و  نحو  بهترین  به  را  قصه اش  که  می سازد 
بهترین و قابل قبول ترین بازی ها بیان کند و به گفته خودش اگر مطمئن 
نباشد که از عهده گفتن و ساختن قصه فیلم به خوبی برخواهد آمد، فیلم 
را نخواهد ساخت! شاخص این تفکر در سینما بی شک هیچکاک است که 
در حقیقت سازنده معبدی برای ستایش سینماست و افرادی چون هاکس 

و جان فورد را نیز در معبد خود گنجانده است.
این  می نویسد.  باز  و  می کند  تصور  و  می خواند  را  قصه  نخست  هاکس 
با وسواس  کاغذ  روی  بر  قصه  تمام جرئیات  در  او  که  است  پله  نخستین 
پیاده می کند و با خیال آسوده آن را برای پله دوم که پیاده کردن قصه در 
صحنه است، پیش می برد. در پله دوم سینما جان می گیرد. بازی ها با دقت 

با  می کند  فیلم نامه طلب  که  دکوپاژی  می شوند.  تصحیح  تمام  وسواس  و 
ظرافت و تیزبینی انجام می شود و بعد نور، صدا، دوربین، حرکت...

در سینمای هاکس استفاده از هر نمایی، مفهوم خاصی را به دنبال دارد. 
نما، نداشته  از هر  از مفاهیم استفاده شده  شاید تماشاچی، دانش دقیقی 
باشد اما این شیوه گزینش نماها در ناخودآگاه تماشاچی اثر می کند. با این 
حال ۲ پله اول یعنی قصه فیلم نامه و بازی ها هنوز هم نقش اصلی را در 

سینمای هاکس بازی می کنند.
 ۵۰ و  کرد  کار  خودش  زمان  فیلم نامه نویسان  بهترین  با  سال ها  هاکس 
اثری که از خود برجای گذاشت، حاصل همکاری با نویسندگانی چون بیلی 
وایلدر، چارلز براکت، بن هکت، ویلیام فاکنر، چارلز مک آرتور، جولز فرتمن، 

دادلی نیکولز، چارلز لدرر، بوردن چیس، ناتلی جانسن، لی براکت و... بود.
می گوید  همینگوی  به  هاکس  روزی  بودند.  دوست  هاکس  و  همینگوی 
او، فیلمی خوب و قابل قبول بسازد. نمی دانم  اثر  از بدترین  که می تواند 
کدام شان »داشتن ونداشتن« را پیشنهاد می کند و نتیجه، یکی از بهترین 
آثار هاکس و در واقع یکی از بهترین فیلم های سینمای سیاه دهه های سی 

و چهل آمریکا از کار درمی آید.
در سینمای هاکس همه چیز در سر صحنه رقم زده می شد و روی میز 
تدوین اتفاقی تاثیرگذاری نمی افتاد. البته چیزی که جایگاه او را به عنوان 
یک کارگردان مولف در سینما تثبیت می کند، استفاده از بهترین هاست. در 
کنار بهترین فیلم نامه نویس ها، بازیگرها، آهنگ سازها و فیلم بردارها همه با 

هم زیر مولف بودن او را امضا می کنند.
فیلمشناسی هاوارد هاکس

هاکس در دوران صامت، ۸ فیلم ساخت که شاید بهترین آنها دختری در 
هر بندر)۱۹۲۸( باشد؛ نخستین فیلمی که سبک خاص او را معرفی کرد 
)تمرکز بر رفاقت و عشق های ۲ ملوان و تلفیق آن با حادثه پردازی ها و 
جنبه های احساسی( و نیز سبب شهرت او، بخصوص در اروپا و فرانسه شد.

دوران ناطق در سینمای هاکس با نگهبان سپیده دم )۱۹۳۰( آغاز شد 
که از بسیاری خاطرات و تجربه های شخصی او در دوران هوانوردی الهام 
می گرفت )همچون فیلم صامت سیرک هوایی و بعداً فقط فرشته ها بال 
دارند و نیروی هوایی(. فرمانده آمریکایی یک اسکادران داوطلب در جبهه 
فرانسه در جنگ جهانی اول، با فرمان های ضد و نقیض خود موجب تلفات 
قابل توجهی در میان خلبانان می شود تا جایی که یکی از افسرانش با او 
جان  افسر،  همین  خاطر  به  فرمانده  نهایت،  در  و  خیزد  می  بر  مبارزه  به 
از  خود را قربانی می کند. هاکس در این فیلم، استفاده های آگاهانه ای 

صدا، حرکت و حادثه کرد اما از این مهم تر، این فیلم را می توان نخستین 
محیط  ساختن  یعنی  اش  عالقه  مورد  های  سوژه  از  یکی  راه  در  او  قدم 
های خشن مردانه و تقابل بی رحمی ها و فداکاری ها در این محیط ها 
دانست؛ دستمایه ای که بالفاصله و در دهه ۱۹۳۰ میالدی یعنی دوران اوج 
گنگستریزم، رکود اقتصادی و فوران جرم و جنایت، زمینه های رجوع به آن 

در قالب سینمای سیاه بیش از پیش فراهم شد.
۲ تمرین اولیه او، قانون مجرمان )۱۹۳۱( و جمعیت می غرد )۱۹۳۲( راه 
را برای شاهکار هاکس در این قلمرو، صورت زخمی )۱۹۳۲( هموار کرد. 
با  مونی(  پل  بازی  با  کاپون  آل  از  )برداشتی  طلب  جاه  گنگستری  تونی، 
خشونت، ابتدا دسته های مخالف را سرکوب می کند و سپس رییس خود 
را هم می کشد و به ثروت و قدرتی بی نهایت می رسد، اما نهایتاً پلیس او 
را محاصره می کند و از پا در می آورد. شخصیت پردازی آکنده از جزئیات، 
تشریح استادانه فضایی بی رحم و خشونت نهفته در میزانسن و تدوین این 
از دیگر همتایانش در آن زمان جدا می کند، هر چند عزت  را  فیلم، آن 

نفس، جاه طلبی او پیش تر، این تفاوت ها را رقم زده بود.
با صرف نظر از چند فیلم دیگر هاکس در این حال و هوا، دهه سی را 
می توان آغازگر کمدی ها یا طنزهای خاص او نیز دانست؛ طنزی که از 
نخستین فیلم او خود را می نمایاند و حتی در خشن ترین آن ها تا آن 
و  گرم  نگاه  از  جزیی  که  طنزی  دارد،  حضور  زخمی  صورت  یعنی  زمان 
شیرین هاکس به زندگی و از دید او مسکن بی وقفه آالم ناپایدار است. قرن 
بیستم )۱۹۳۴( ماجرای یک کارگردان تئاتر )جان باریمور( است که بازیگر 
گمنامی )کارول لومبارد( را به شهرت می رساند و با او ازدواج می کند، اما 
بازیگر او را ترک می کند و به هالیوود می رود. کارگردان پس از شکست 
های بسیار، همسرش را در قطاری می یابد و با او قراردادی دوباره امضا می 
کند. ضرباهنگ سریع  و گفت و گوها و یکی از مشخصه های تالیفی هاکس 

یعنی روی هم افتادن بخشی از گفت و گوها در این فیلم در اوج است.
ماجرای  است؛  دارتر  خنده   )۱۹۳۸( بیبی  کردن  بزرگ  تردید  بدون  اما 
در  هپبرن(  هوا)کاترین  سربه  و  شوخ  دختری  سوزان،  که  هایی  اغتشاش 
زندگی منظم و علمی یک پرفسور جانورشناس )کری گرانت( به وجود می 
آورد. شخصیت های فرعی جذاب )پستچی، عمه دختر، شکارچی زن نما 
و… بیبی، پلنگ پرفسور!( و ضرباهنگ سریع حوادث و شوخی ها، فضایی 
دیوانه وار و شاید تا حدی ملهم از آثار برادران مارکس را به وجود می آورد 
که در نهایت از طریق تقابل ۲ شخصیت منشی جدی و سوزان پرتکاپو – و 
اسکلت  پرفسور  جدانشدنی  جزء   ۲ صورت  به  مایه  این  تمثیلی  گسترش 

راهی  دو  هجو  یا  طنزآمیز  بیان  صدد  در   – گریزان  پلنگ  و  دایناسور 
همیشگی عشق و وظیفه است.

  این دو راهی را به گونه ای دیگر در منشی همه کاره اش )۱۹۴۰( نیز 
هست و می توان گفت از تغییر بنیادینی می آید که هاکس در نمایشنامه 

"صفحه اول" به وجود می آورد.
 تکرار  و هر بار نوزایی و بازیابی، همین مایه ها را در گلوله آتش )۱۹۴۱(، 
و  بازی)۱۹۵۳(  میمون  بودم)۱۹۴۹(،  جنگ  زمان  مذکر  عروس  یک  من 
گلوله  در  بینیم.  نیز می  ترجیح می دهند)۱۹۵۳(  را  ها  آقایان موطالیی 
در  که  است  استانویک(  )باربارا  گنگستر  معشوقه یک  اخالل،  عامل  آتش 
خانه ۸ پرفسور مجرد )به سرکردگی گری کوپر( پنهان می شود که زندگی 
خود را وقف کار بر یک دایره المعارف کرده اند و  نتیجه معلوم است: بلوا 
و شوخی هایی مداوم به مدد فیلمنامه عالی بیلی وایلدر و چارلز براکت، 

عشق تدریجی پرفسور جوان به دختر و به دام افتادن گنگسترها در انتها.
از  بود،  آزموده  هم  را  دیگر  های  عرصه  تر،  پیش  مدتی  از  هاکس  اما 
با  هوایی)۱۹۴۳(  نیروی  و  دارند)۱۹۳۹(  بال  ها  فرشته  فقط  جمله 
 )۱۹۴۲( نداشتن  و  داشتن  هوانوردی،  ماجراهای  پیرامون  هایی  داستان 
و خواب بزرگ)۱۹۴۶( در نوع سینمای سیاه، رود سرخ)۱۹۴۸( و آسمان 
گروهبان  چون  مهمی  تر  کم  های  فیلم  و  وسترن  نوع  در  بزرگ)۱۹۵۲( 
از  یکی  دارند  بال  ها  فرشته  فقط  کند.  می  تداعی  را  یورک)۱۹۴۱( 
شاهکارهای کوچک هاکس با کم ترین تأکید بر طرح داستانی و  متمرکز 
بر روابط و احساسات چند خلبان یک شرکت هوایی باربری در آمریکای 

التین است.
یکی دیگر از شاهکارهای هاکس رود سرخ است؛ نخستین تجربه اساسی 
او در نوع وسترن بر پایه داستانی از بوردن چیس. حکایت گله داری که با 
انتقال احشامش، زندگی خود را متحول می سازد. رود سرخ بر خالف دیگر 
آثار هاکس که معموالً در زمان و مکان هایی محدود و بسته رخ می دهند، 
مسافت و زمانی بسیار طوالنی را در بر می گیرد و بافت واقعی زندگی و 
رویدادها در آن دارای اهمیتی اساسی هستند و باز بر خالف دیگر وسترن 
های او از نظر بصری، بسیار چشمگیر و خوش عکس است اما این ها هم 
به این دلیل است که این فیلم به گونه ای سنتی در نوع وسترن و درباره 
پایه گذاری یک تمدن در چشم اندازی تاریخی است و چون وارد محدوده 
شویم،  گوها  و  گفت  و  اشیا  جزئیات  بر  توجه  و  ها  رابطه  و  ها  شخصیت 

بالفاصله دنیای هاکس را باز می شناسیم.
منبع: خبرگزاری ایرنا

هاوارد هاکس؛ تصویرگر ماهیت و واقعیت زندگی بر پرده نقره ای 

روایتی طنزآلود از شاهکار جدید شهرداری کرمان در میدان بی چاره آزادی کرمان:

قفس گودزیال؛ پایلوت آینده نگری در کرمان

چند روزی است که شهرداری کرمان یک سازه فلزی 
بزرگ را در کرمان احداث کرده است. سازه ای که از 
همان ابتدا برای مردم کرمان سوال بود که با این قد و 
قواره قرار است چه چیزی از آب درآید! امروز اما مردم 
کرمان متوجه این مهم شده اند و بیش از پیش عاشق 
شهردار کرمان شده اند. امروز شاهد هستیم در کرمان 
افتاده است که در هیچ کجای دنیا شاهد آن  اتفاقی 
نبودیم؛ »آینده نگری« صفت و رفتاری که در بسیاری 
از کشورهای پیشرفته و فوق پیشرفته جهان فراموش 
شده است. به همین دلیل است که در فیلم ها مشاهده 
می کنیم که گودزیال و کینگ کونک به شهرهای آنها 
حمله می کنند و کلی انسان بی گناه کشته می شود. 
بالها  این  داشتند  را  ما  مدیران  درایت  هم  آنها  اگر 
سرشان نمی آمد و این روزها خیالشان آسوده تر بود.

به اطالع مردم شریف کرمان می رسانیم که از امروز 
دیگر نه گودزیال می تواند به این شهر تاریخی حمله 

را  این شهر  کردن  نابود  توان  کینگ کنک  نه  و  کند 
دارد. ما امروز با تکیه بر علم کارشناسان جانورشناسی 
نگری  آینده  و  اندیشی  دور  به  توجه  با  همچنین  و 
مدیران کرمانی توانسته ایم بالهای احتمالی در آینده 
کنیم.  دفع  تومانی  میلیون  چند  سازه  یک  با  تنها  را 
البته منظور سیل و زلزله نیست، چون در مقابل آنها 
تنها یک تدبیر اندیشیده شده است و آن هم غافلگیری 
بی  و  فکر  بی  مدیران  کنیم  می  فکر  ما  اینکه  است. 
پیش  از  آنها  است،  محض  اشتباه  یک  هستند  تدبیر 
می دانند که باید غافلگیر شوند و این ما هستیم که از 
از  غافلگیر شدن آنها غافلگیر می شویم. اصال مشکل 

ماست نه ایشان.
بگذریم! داستان مقابله با گودزیال که پایلوت آن در 
پیشرفته  فوق  قفس  یک  از  استفاده  با  است  کرمان 
را جذب  پرنده  گودزیالهای  که شبها  انجام می شود 
خود می کند و روزها گودزیالهای روپا را. همانطور که 
در عکس مشاهده می کنید در روز این سازه به مانند 
یک قفس خاکستری رنگ است که حیرت عابران را 
برمی انگیزد. یکی از دوستان به من گفت که این هدیه 
چون  و  است  آورده  کرمانیان  برای  که  است  پاپانوئل 
گوزن ها در شهر کرمان اجازه تردد ندارند مجبور شده 
با  من  اما  برود.  و  کند  ولش  آزادی  میدان  همین  در 
این ایده مخالفم زیرا اصال متوجه نمی شوم که بابای 

نوئل چه ربطی به کرمان و کرمانِی مسلمان دارد. پس 
همان فلسفه گودزیال باور پذیرتر است و نباید از این 
نکته تعجب کنیم که چرا سازندگان این سازه متوجه 
شمایل روزانه آن نبوده اند و تنها به ریسه های رنگی 

شبش فکر کرده اند.
به عنوان یک رسانه کرمانی باید از شهرداری کرمان 
تشکر کنیم که با دوراندیشی خود خطر حمله گودزیال 
امروز دیگر شاهد این  از شهر کرمان دور کردند و  را 
اتفاق نخواهیم بود که در پیاده روهای کرمان گودزیال 
از  باید  دیگر  سویی  از  کند.  جدا  کرمانیان  تن  از  سر 
مجموعه ای که این سازه را ساختند تشکر کنیم که به 
جای مشورت با طراحان المان و کارشناسان زیباسازی 
ژاپن مشورت کردند و متوجه  با وزارت دفاع  شهری، 
شدند که خطر گودزیال در این روزها از هرچیز دیگر 
پُررنگ تر است و با ساختن قفس گودزیال قرار است 
به جاذبه های این شهر افزوده شود. زیرا پس از اینکه 
گودزیال در این قفس به دام افتاد می توانیم آن را به 
جنگل قائم ببریم و به جای مرحوم عنتروی سیگاری 
برای دیگر  تا هم درس عبرتی  بگذاریمش  نمایش  به 
هیوالها شود و هم اینکه از دیگر کشورها برای تماشای 
آن گردشگر جذب کنیم. به امید روزهای پُر گردشگری 
که این صنعت را در استان دگرگون سازد از امشب در 

کنار قفس گودزیال چالش سلفی برگزار خواهیم کرد.

به قلم 
محمد فتح نجات


