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اخبار استان

خبر
سرپرست پلیس امنیت عمومی استان کرمان خبرداد:

توقیف 94 دستگاه خودرو و موتوسیکلت 

متخلف در کرمان

سرپرست پلیس امنیت عمومی استان کرمان از توقیف ۹۴ دستگاه خودرو 
 

و موتوسیکلت متخلف در اجرای طرح پاکسازی تفرجگاه ها در این استان 
خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه خبری پلیس، سرهنگ محمود 
پارسا گفت: با توجه به قرار گرفتن در فصل تابستان و افزایش حضور بیشتر 
مردم در پارک ها و تفرجگاه ها و مراکز تفریحی، متأسفانه عده ای از عناصر 
به تحرکات  اقدام  اوباش،  اراذل و  نابهنجار و مخل آسایش عمومی و بعضاً 
خشونت آمیز و نزاع و قدرت نمایی در انظار عموم کرده و سبب برهم خوردن 
آرامش و آسایش مردم در تفرجگاه ها و بوستانها شده و با ایجاد جو رعب و 

وحشت در بین افراد جامعه می شوند.
وی افزود: طرح ارتقا امنیت اجتماعی در پارک ها و تفرجگاه ها با به کارگیری 
حداکثری از نیروهای عملیاتی به اجرا گذاشته شد و مأموران پس از شناسایی 
قالب  در  الزم  بینی های  پیش  و  اطالعات  و  اخبار  کسب  و  هدف  مناطق 
گروه های عملیاتی با همکاری دیگر نیروها در ساعت مقرر به صورت همزمان 
به مناطق از پیش تعیین شده وارد و اقدام به اجرای طرح های مختلف امنیت 
اجتماعی کرده که بی شک مهم ترین رهاورد آن، فراهم شدن امنیت و آرامش 

برای خانواده ها در پارک ها و تفرجگاه ها خواهد بود.
سرهنگ پارسا بیان کرد: در اجرای این طرح مأموران موفق شدند ۱۸ دستگاه 
موتورسیکلت و ۷۶ دستگاه خودرو متخلف را توقیف و ۹ نفر از کسانی که در 

تفرجگاه ها برای شهروندان ایجاد مزاحمت می کردند دستگیر کنند.
سرپرست پلیس امنیت عمومی استان کرمان تصریح کرد: در این طرح هم 
چنین ۴۹ دستگاه خودرو که با ایجاد آلودگی صوتی برای دیگران مزاحمت 

ایجاد می کردند نیز توقیف و روانه پارکینگ شدند.
اندام  اماکن تفریحی و عمومی جای عرض  اینکه  بر  با تاکید  وی در پایان 
مجرمان و هنجارشکنان نیست، گفت: با هرگونه اقدامی که امنیت اجتماعی 
را مختل کند مقتدرانه برخورد خواهد شد و امید است مردم نیز پلیس را در 
اجرای موفقیت آمیز مأموریت های محوله و همچنین برقراری امنیت پایدار 

یاری کنند.

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی کرمان:

افراد فاقد بیمه از تسهیالت حمایتی کرونا 

بهره مند می شوند

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی کرمان گفت: صاحبان و فعاالن کسب و 
 

کارهای فاقد بیمه که به دلیل شیوع ویروس کرونا آسیب دیده اند تسهیالت 
حمایتی دریافت می کنند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی اداره کل تعاون، کار و رفاه 
اجتماعی استان کرمان، رضا اسماعیلی با بیان اینکه همزمان با شیوع کرونا 
طرح احصا فعالیت ها و کسب و کارهای آسیب دیده از کرونا به صورت ملی 
اجرا شد، گفت: پرداخت تسهیالت حمایتی به شاغالن کسب و کارها و فعاالن 
اقتصادی ۱۴ رسته و ۵۵۰ حرفه آسیب دیده از کرونا در ستاد ملی مقابله با 

کرونا تأیید و فرآیند ثبت نام از ۱۳ خرداد ماه آغاز شده است.
وی با تاکید بر اینکه فرصت ثبت نام تا پایان تیرماه همچنان باقی است و افراد 
با مراجعه به سامانه کارا می توانند برای بهره مندی از تسهیالت حمایتی کرونا 
ثبت نام کنند، گفت: بر این اساس بنگاههایی که کد کارگاهی و شاغل بیمه 
شده داشته و از سال گذشته تاکنون فعال بوده اند، بر اساس تعداد نیروهای 

کار فعال خود مشمول دریافت تسهیالت حمایتی کرونا می شوند.
اسماعیلی تصریح کرد: با پیشنهاد وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و تأیید 
ستاد ملی مقابله با کرونا امکان ثبت نام متقاضیان فاقد بیمه در رسته های 
اعالمی فراهم شد و مشاغل و کسب وکارهای فاقد بیمه می توانند به سامانه 

کارا مراجعه و مراحل ثبت نام خود را دنبال کنند.
وی ادامه داد: ارسال پیامک دعوت متقاضیان تسهیالت کرونا که فاقد بیمه 
آغاز شده و طی مذاکرت معاونت توسعه اشتغال و کارآفرین وزارت تعاون، کار 
و رفاه اجتماعی با دستگاه های مختلف، اطالعات افراد شاغل و بنگاه های فاقد 

بیمه مورد بررسی و احصا قرار گرفته است.
وی عنوان کرد: متقاضیان مشمول فاقد بیمه می توانند با مراجعه به سامانه 
کارا به نشانی kara.mcls.gov.ir برای دریافت تسهیالت حمایتی کرونا 

ثبت نام کنند .
مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی کرمان اعالم کرد: سهم استان کرمان 
از محل تسهیالت حمایت از بنگاه های اقتصادی و کسب و کارهای متأثر از 
کرونا مبلغ هزار و ۱۴۰ میلیارد تومان است و مشاغلی که به دستور دولت 
در ایام کرونا تعطیل شده بودند به ازای هر نفر نیروی کار ۱۶ میلیون تومان، 
مشاغلی که به تشخیص ستاد ملی مقابله با کرونا آسیب دیده تشخیص داده 
شده اند مبلغ ۱۲ میلیون تومان و مشاغل راننده خویش فرمایی متأثر از کرونا 
شش میلیون تومان تسهیالت )با نرخ سود ۱۲ درصد با سه ماه فرصت تنفس 
و بازپرداخت ۲۴ ماه و شروع اقساط از مهر ماه سال جاری( دریافت می کنند.
وی اظهار کرد: در فرآیند پرداخت تسهیالت؛ متقاضی پس از ثبت نام در 
سامانه کارا نسبت به ارسال درخواست به دستگاه اجرایی دارای مجوز اقدام 
می کند و پس از تأیید درخواست توسط دستگاه بخشی به بانک عامل انتخابی 

متقاضی ارجاع خواهد شد.

امدادرسانی برای اطفای حریق ۲۲ هکتار از 

مراتع غرب کرمان
مدیرعامل جمعیت هالل احمر استان کرمان از امدادرسانی نیرو های امدادی 
این جمعیت برای اطفای حریق ۲۲ هکتار از مراتع کوهستانی در غرب استان 
خبرنگاران  باشگاه  های  استان  گروه  خبرنگار  گزارش  به  داد.  خبر  کرمان 
از کرمان، رضا فالح مدیر عامل جمعیت هالل احمر استان کرمان،  جوان 
گفت: نجاتگران و امدادگران این جمعیت ۲۲ هکتار از مراتع کوهستانی در 
شهرستان های بردسیر، بافت و رابر که دچار حریق شده بودند را در طی یک 

روز با فاصله زمانی یک الی دو ساعت تقدم و تاخر، امدادرسانی کردند.
او با اشاره به حضور ۱۵ نجاتگر هالل احمر از شهرستان های بردسیر، بافت، 
سیرجان و رابر در مناطق دچار حریق گوشک، کوه پنج، چهارگنبد و روستای 
عملیات،  این  در  ساعت   ۱۴ مجموع  در  امدادی  نیرو های  افزود:  شکرآب، 

نیرو های اتش نشانی و ... را برای اطفا حریق همراهی کردند.
او بیشترین خسارت ناشی از این حریق را شهرستان بافت دانست وعنوان کرد: 
بیشترین آتش سوزی در منطقه گوشک روستای شکرآب با ۱۲ هکتار مرتع 
از توابع شهرستان بافت رخ داده است. مدیرعامل جمعیت هالل احمر استان 
کرمان با بیان اینکه، همچنین ۱۰ هکتار مرتع کوهستانی از منطقه کوه پنج 
و چهارگنبد در محور بردسیر و سیرجان دچار حریق شده است تصریح کرد: 
۱۵ نیرو امدادی هالل احمر در این عملیات های اطفا حریق حضور یافته اند.

متاسفانه  گفت:  کرمان  استان  در  دیه  ستاد  نمایندگی  مدیر   
ورودی به زندان های استان کرمان در سال جاری افزایش یافته 
و در حال حاضر ۱۸۹ نفر زندانی واجد شرایط غیرعمد در استان 

داریم.
»سیدحجت اهلل موسوی قوام« در نشست هیات امنای ستاد دیه 
استان کرمان اظهار کرد: متاسفانه ورودی به زندان های استان 
کرمان در سال جاری افزایش یافته و ۹۰ نفر زندانی واجد شرایط 
جرائم غیرعمد طی یک ماه گذشته وارد زندان های استان کرمان 

شده اند.
وی با اشاره به اینکه در حال حاضر ۱۸۹ نفر زندانی واجد شرایط 
افرادی  تعداد  این  از  نفر   ۲۷ افزود:  داریم،  استان  در  غیرعمد 
در  غیرعمد  جرائم  دلیل  به  و  شده  تمام  آنها  سابقه  که  هستند 
از ۱۰ میلیون  اگر کمتر  زندان هستند و در ستاد مصوب شده، 
محل  از  باید  آن  از  بیش  و  مردمی  های  کمک  از  است،  تومان 

تسهیالت تامین شود.
موسوی قوام تصریح کرد: از ابتدای امسال ۶۶ نفر با کمک های 
ستاد دیه از زندان آزاد شده و با محاسبه ۴۰ نفر آزادی به مناسبت 
هفته قوه قضائیه، آزادی چهار ماه گذشته به بیش از ۱۰۰ نفر می 
اینکه  به  اشاره  با  کرمان  استان  دیه  ستاد  نمایندگی  رسد.مدیر 
جشن گلریزان در اکثر شهرستان های استان برگزار شده، اظهار 
تومان جذب  میلیون   ۶۷۰ کرمان  شهر  گلریزان  در جشن  کرد: 
با سال قبل رشد خیلی  کمک خیران را داشتیم که در مقایسه 
خوبی داشتیم. به گزارش ایسنا، »جاللی« مسئول کمیته فضای 
مجازی ستاد دیه استان کرمان نیز در این جلسه گفت: امسال با 
توجه به شیوع کرونا، برنامه های ستاد دیه در فضای مجازی با 
عنوان گلریزان های مجازی دنبال شد و سعی شد با استفاده از 
قالب های جدید رسانه و ظرفیت بچه های استان کرمان کار را 

انجام بدهیم.
موشن  محتوایی)پوستر،  جامع  بسته  تولیدات  از  جلسه  این  در 

گرافیک، فیلم کوتاه و ...( ستاد دیه رونمایی شد.

 مدیر داروی معاونت غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی کرمان با تاکید 
بر اینکه هیچ جای نگرانی برای کمبود دارو جهت بیماران کرونایی در 
استان کرمان وجود ندارد اظهار کرد: استفاده از ماسک برای حفاظت 
انتقال آلودگی  از  افراد امری بسیار مهم است که به نوعی می تواند 

از محیط به فرد و همچنین از پخش آلودگی ویروس از فرد بیمار به 
محیط اطراف جلوگیری کند.

دکتر »محمد حسیبی« در گفت و گو با ایسنا درباره وضعیت داروی 
بیماران کرونایی در استان کرمان اظهار کرد: در خصوص بیماری کرونا 
هیچ کمبود دارویی چه برای بیماران بستری و چه برای نوع درمانی 
و  درمان  مراحل  و  اند  مانده  خانه  در  که  ویروس  این  به  آلوده  افراد 
نقاهت خود را در خانه طی می کنند، وجود ندارد و دارو به قدر کافی 

در استان کرمان وجود دارد.
وی با تاکید بر اینکه هیچ جای نگرانی برای کمبود دارو جهت بیماران 
از ماسک  استفاده  اظهار کرد:  ندارد  استان کرمان وجود  کرونایی در 
از  تواند  می  نوعی  به  که  است  مهم  بسیار  امری  افراد  برای حفاظت 
انتقال آلودگی از محیط به فرد و همچنین از پخش آلودگی ویروس از 

فرد بیمار به محیط اطراف جلوگیری کند.
مدیر داروی معاونت غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی کرمان با اشاره 
به اینکه چند نوع ماسک در بازار وجود دارد اظهار کرد: افراد عادی در 

جامعه می توانند از ماسک های پارچه ای و معمولی استفاده کنند 
اما برای افرادی که دارای عالئم بیماری هستند، توصیه می شود برای 
جلوگیری از انتشار ویروس به محیط اطراف، از ماسک های سه الیه 

ای که در داروخانه ها عرضه می شوند، استفاده کنند.
حسیبی با اشاره به اینکه ماسک های پزشکی از نوع N۹۵ اثر حفاظتی 
بین ۹۰ تا ۹۵ درصدی داشته که فقط برای کادر درمان و بهداشتی 
استفاده از این نوع ماسک ها توصیه می شود افزود: وزارت بهداشت بر 
روی تولید ماسک نظارت مستقیمی دارد و محل عرضه این نوع ماسک 

ها صرفا در داروخانه ها و لوازم پزشکی است.
وی با اشاره به اینکه ماسک های عرضه شده در سایر واحدهای صنفی 
مورد تایید وزارت بهداشت نبوده و قطعا اثر حفاظتی کمتری خواهند 
از محل هایی که  را  افزود: تقاضا می شود مردم ماسک های  داشت 
اثر  مورد تایید و نظارت وزارت بهداشت بوده تهیه کنند تا درنتیجه 

حفاظتی خودشان را نیز داشته باشند

مدیر آب و فاضالب شهرستان کرمان گفت: در شهر کرمان بالغ بر ۲۵۰ 
هزار کولر در حال کار کردن هستند و باتوجه به اینکه هر کولر آبی حدود 
رویه  بی  افزایش  باعث  خود  دارد،  آب  مصرف  شبانه روز  در  لیتر   ۵۰۰
مصرف آب در پیک خواهد شد ضمن آنکه شیوع کرونا نیز باعث افزایش 

مصرف آب شده است.
»حمید صمدانی« در جمع خبرنگاران درباره وضعیت آب در شهر کرمان 
پیک  در  که  است  ثانیه  بر  لیتر   ۱۹۵۰ کرمان  آب  تولیدی  توان  گفت: 
مصرف حدود ۳ هزار لیتر بر ثانیه میزان مصرف شهرستان کرمان می باشد 

لذا با ۱۰۰۰ لیتر بر ثانیه کمبود آب در پیک مصرف روبه رو هستیم.
وی با اشاره به اینکه در پیک گرما کولرها مزید بر علت افزایش مصرف 
آب در شهر کرمان شده است اظهار کرد: در شهر کرمان بالغ بر ۲۵۰ هزار 
کولر در حال کار کردن هستند و باتوجه به اینکه هر کولر آبی حدود ۵۰۰ 
لیتر در شبانه روز مصرف آب دارد، خود باعث افزایش بی رویه مصرف آب 
در پیک خواهد شد ضمن آنکه شیوع کرونا نیز باعث افزایش مصرف آب 

شده است.
زون  وجود  عدم  از  انتقاد  با  کرمان  شهرستان  فاضالب  و  آب  مدیر 
تقسیم بندی در شهر کرمان، در ادامه به دالیل دیگر قطعی آب در شهرک 
سیدی پرداخت و عنوان کرد: ایستگاه های پمپاژ برای همه شهر فشار آب 
تنظیم می کنند اما در مورد شهرک سیدی با توجه به اینکه ارتفاع این 
منطقه کمی باالتر از سایر نقاط شهر بوده  از سوی دیگر رشد جمعیتی 

نیاز  از حد  باال بوده در نتیجه آب بیش  این منطقه  و ساخت و ساز در 
در این منطقه مصرف می شود ضمن آنکه تعدادی انشعاب غیرمجاز نیز 
در این منطقه وجود دارد به همین علت وقتی شبکه آبرسانی شهرستان 
دچار التهاب می شود شهرک سیدی نسبت به جمعیتش، التهاب بیشتری 

پیدا می کند.
وی با اشاره به دو حادثه برق در هفته قبل و مشکالتی که برای آبفای 
شهرک  با  همراه  زمان  آن  در  کرد:  تصریح  بود،  شده  ایجاد  شهرستان 
جنوبی،  والفجر  خیابان  کمیل،  خیابان  جمعه،  امام  خیابان  در  سیدی، 
شهرک مطهری و ۲۰ متری نادر نیز آب قطع بود که باعث نارضایتی های 
تانکر  طریق  از   ... و  ارتش  سپاه،  همکاری  با  خوشبختانه  که  بود  شده 
برای  که  گرفت  آبرسانی صورت  ها  محله  این  در  شبانه روزی  به صورت 
افزایش ضریب اطمینان  از تکرار مجدد این مشکل، به دنبال  جلوگیری 
مخازن از جهت آبگیری هستیم تا در سال دیگر با چنین مشکالتی روبه 

رو نشویم.
صمدانی با بیان این مطلب که آپارتمان سازی در برخی از محالت سبب 
شده که شبکه آبرسانی جوابگوی نیاز آبی آنها نباشد و باعث اوج نارضایتی 
مردم در برخی از مناطق شهری شده است، تصریح کرد: حجم تراکمی در 
اطراف چهارراه نیکزاد، شهرک مطهری، شهرک نیکزاد، دانش، ابوالفضل، 
باب الحوائج، دانش و ... وجود دارد که باعث می شود در برخی ساعات با 

افت فشار آب روبه رو شوند.

مدیر آب و فاضالب شهرستان کرمان با تاکید برآنکه در سطح شهر با 
تانکر آبرسانی می کنیم تا جبران قطعی ها شود، تصریح کرد: از شرق تا 
غرب و از شمال تا جنوب شهر کرمان از ساعت حدود ۲۳ و ۳۰ دقیقه تا 
یک ساعت قبل از اذان صبح برای آبگیری، آب با افت فشار و گاها قطعی 

مواجه هستند.
وی با بیان این مطلب که به دلیل شدت گرما کل شهر دچار چالش آبی 
شده است، در ادامه در پاسخ به این سوال که گفته می شود در شهرک اهلل 
آباد برخی از خانه ها دو انشعاب دارند، گفت: شاید قبال خانه هایی بودند 
که انشعاب غیرمجاز داشتند اما بعدا که اقدام به دریافت اشتراک کردند، 
آن انشعاب ها را قطع کردیم و ممکن است که برخی این کار را انجام نداده 

باشند که پلیس آب مرتب در حال رصد کردن است.
صمدانی در پاسخ به این سوال که گفته می شود در بلوار امام حسن )ع( 
انشعاب آب وجود ندارد، آیا صحت دارد؟ اظهار کرد: در بلوار امام حسن 
)ع( یک مقداری توسعه بیش از حد شهری دارد و تاکنون با تانکر آبرسانی 

می شود تا آب پایداری برای آنها تامین می کنیم.
وی در خصوص سرقت آب در شهر کرمان بیان کرد: حاشیه نشینی یک 
تاثیر مهمی در وضعیت مصرف آب شهری  و قطعا  معضل شهری است 
خواهد داشت که در جلسه اخیر با استاندار کرمان و سایر مسئولین مقرر 
شد این معضل را تعیین تکلیف کرده تا راهکارهایی برای بهینه مصرف 

کردن این افراد اتخاذ شود.

مدیر نمایندگی ستاد دیه استان:
در زندان های کرمان ۱۸۹ نفر زندانی جرائم غیرعمد وجود دارد

مدیر داروی معاونت غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی کرمان:
بیماران کرونایی کرمانی کمبود دارو ندارند

مدیر آب و فاضالب شهرستان کرمان عنوان کرد:
کمبود هزار لیتر بر ثانیه آب کرمان در تابستان

آگهی مزایده

آگهی مزایده

آگهی مزایده 

آگهی مناقصه عمومی 

سازمان همیاری شهرداری های استان کرمان در نظر دارد تعداد ۶ دستگاه خودروی مازاد بر نیاز خود 
را از طریق مزایده کتبی به صورت تکی و یا با هم به فروش برساند. متقاضیان می توانند از تاریخ درج 
آگهی به مدت یک هفته جهت بازدید از خودروها و دریافت اسناد مزایده به محل سازمان به نشانی بلوار 
جمهوری اسالمی - نبش والفجر جنوبی مراجعه نمایند و حداکثر تا تاریخ ۹۹/۵/۹ پیشنهادات خود را به 

دبیرخانه سازمان تحویل نمایند.
زمان بازگشایی پاکات: 99/5/11

هزینه نقل و انتقال پالک و اسناد ودرج آگهی برعهده برنده مزایده خواهد بود.

سازمان همیاری شهرداری های استان کرمان در نظر دارد خدمات بیمه تکمیل درمان کارکنان و افراد تحت 
تکفل ایشان را به تعداد تقریبی ۸۰۰ نفر از طریق مناقصه عمومی به شرکتهای واجد شرایط واگذار نماید. عالقه 
مندان می توانند از تاریخ درج آگهی به مدت ۵ روز جهت دریافت اسناد مناقصه به دبیرخانه سازمان به نشانی 
کرمان - بلوار جمهوری اسالمی - نبش والفجر جنوبی - سازمان همیاری شهرداریهای استان کرمان مراجعه نمایند 

و حداکثر تا تاریخ ۹۹/۵/۵ پیشنهادات خود را تحویل نمایند.
زمان بازگشایی پاکات 99/5/7 می باشد. سازمان در رد یا قبول پیشنهادات مختار می باشد.

هزینه آگهی بر عهده برنده مناقصه خواهد بود.
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یادداشت های 
گاه و بی گاه

غصه 

صدای هق هق گریه در خانه اتاق به اتاق را گشتم تا در گوشه 
ی انباری خواهرم را دیدم که نشسته و گریه می کند. جلو 
رفتم و از او علت را سوال کردم ولی در جوابم فقط گریه 
می کرد و هر چه از او بیشتر می پرسیدم گریه اش شدیدتر و 
مثل ابربهار می شد. کاری از من ساخته نبود بنابراین به دنبال 
مادرم گشتم تا او را پیدا کنم و از او کمک بخواهم. مادر 
در آشپزخانه مشغول کار بود ماوقع را به او گفتم و با او به 
انباری می رفتیم ولی در عین ناباوری خواهرم با لبخندی ملیح 
و سالم از ما استقبال کرد وقتی مادرم علت گریه اش را پرسید 
او گفت دلم پر از غصه بود و می خواستم با سیالب اشک 
همه غصه هایم را غرق کنم تا بر لبهایم رنگین کمان لبخندی 

نقش بندد.

به قلم محمد جواد 
ایرانمنش 

با بی حوصلگی بچه ها چه کنیم؟  
سرویس اجتماعی کرمان امروز

معمول  بی حوصلگی های  با  دهند  اجازه  خود  فرزندان  به  باید  والدین 
به  بتواند  خودش  کودک  تا  کنند  مهیا  بستری  و  شوند  رو  روبه  روزانه 
این  بزرگساالن در  بهترین نحو ممکن آن را حل و فصل کند. مداخله 
خصوص تنها راهی موقتی را در اختیار فرزندان قرار می دهد و در نهایت 
پس از مدت زمانی کوتاه باید مجدد با مشکل اولیه دست و پنجه نرم 

کنید.
مادرها آشنا  و  پدر  اغلب  برای  این جمله  "مامان حوصله ام سر رفته" 
است. با اتمام سال تحصیلی و آغاز روزهای بلند تابستان، حوصله بچه ها 
در آپارتمان های بدون حیاط خیلی زود سر می رود. این بی حوصلگی 
یکی از اصلی ترین چالش هایی است که والدین ممکن است روزانه صدها 
بار با آن رو به رو شوند خصوصاً در این روزها که همه گیری کرونا امکان 
خروج از منزل و گشت و گذار در خیابانها، مغازه و پارک ها را منتفی 

کرده است. 
احساس  و  بی حوصلگی  ساینس،  علمی  نشریه  از  ای  مقاله  اساس  بر 
خستگی بدون علت از جمله بزرگترین مشکالت بشر است که راه حل 

ویژه ای نیز برای آن وجود ندارد.
بیحوصلگیچیستوچراحوصلهمانسرمیرود؟

یک  بی حوصلگی  آمریکا،  روانشناسی  انجمن  از  مطالعه ای  اساس  بر 
ناخوشایند،  احساساتی  آن  در  فرد  که  است  موقتی  روانی  وضعیت 
بی عالقگی به اتمام کارهای خود و همچنین مشکالتی در زمینه حفظ 
تمرکز را تجربه می کند. بدین ترتیب با وجود آن که ممکن است چندین 
کار ناتمام یا عقب افتاده وجود داشته باشد، شخص تمایلی به انجام آنها 

ندارد و نمی تواند ذهن خود را درگیر امر جدیدی کند.
علل  شده،  منتشر  محور   سالمت  سایت  وب  توسط  که  پژوهشی  در 
مختلفی برای بی حوصلگی در کودکان خردسال عنوان شده است. کمبود 
استراحت کافی، فقدان تحریکات ذهنی، تغذیه نامناسب و یا تکرار بیش 

از حد در روتین روزانه از جمله مهم تریت علل بروز بی حوصلگی است.
همچنین با توجه به مطالعه ای که به تازگی توسط انتشارات سیج به 
به سیستم  نسبت  بیشتری  که حساسیت  کودکانی  است،  رسیده  چاپ 
در  تا  دارند  کالمی  تحسین  و  تمجید  مانند  والدین  دهی  پاداش  های 
وضعیت رضایت از خود قرار بگیرند، به طور مستقیم با ریسک باالتر بی 

حوصلگی های مکرر و طوالنی مدت رو به رو خواهند بود.
عالوه بر این محققان دانشگاه لیمرک ایرلند معتقد هستند که اساسی 
ترین دلیل بی حوصلگی در کودکان، تحریک کنندگی و انگیزه بخشی 
ضعیف فعالیت ها است. در واقع اگر کاری که ذهن کودک درگیر انجام 

آن شده است بیش از اندازه سخت یا ساده باشد و در عین حال مفهوم 
جالبی نداشته باشد، فرزندتان به سرعت خسته و بی حوصله خواهد شد.

 در مطالعه ای دیگر از مجله روانشناسی کودکان می خوانیم که قدرت 
کنترل پایین فرزندان در زمینه های متفاوت نیز می تواند به بی حوصلگی 
ابتال به  در آنها منجر شود. بر اساس یافته های این مطالعه دوره های 
بی حوصلگی در دانش آموزانی که فعالیت های اوقات فراغت آنها توسط 
والدین برنامه ریزی می شد بسیار باالتر از گروهی بود که خود مسئول 

تصمیم گیری در این مورد بودند.
مزایایبیحوصلگیدرکودکان

در  ساینس  اشپرینگر  المللی  بین  ناشر  وسیله  به  که  ای  مقاله  طبق 
اختیار جامعه علمی قرار گرفته است، بی حوصلگی های کودکانه همیشه 
هم بد نیست و در بسیاری از موارد می تواند به توسعه خالقیت منتهی 

شود.
 در این بررسی مشخص شد که شرکت کنندگان به دنبال مشارکت در 
فعالیتی خسته کننده، موفق به توسعه تفکری واقع گرایانه شدند. از جمله 
کاربردهای  پیشنهاد  به  توان  می  فکری  شیوه  این  تاثیرات  اصلی ترین 
ظاهر  به  های  ایده  میان  ارتباط  برقراری  مختلف،  موارد  برای  خالقانه 

نامربوط و همچنین ایده پردازی مبتکرانه اشاره کرد.
عالوه بر این در پژوهشی دیگر از آکادمی مدیریت، دو راه اصلی پیش 

روی شرکت کنندگان شامل کودکان خردسال و نوجوانان قرار داده شد 
تا به میل خود انتخاب کنند. آنها مجاز بودند پیش از انجام یک پروژه 
خالقانه، عملیاتی کسل کننده مانند مرتب کردن لوبیا بر اساس رنگ و 
یا یک فعالیت هنری جذاب را برگزینند. شرکت کنندگانی که مسیر اول 
را دنبال کردند در مقایسه با افراد گروه دوم، کیفیت و کمیت بهتری را 
بدین معناست که  این  و  بعدی نشان دادند  پردازی های  ایده  از منظر 

احساس بی حوصلگی همیشه هم بد نخواهد بود.
است،  بی حوصلگی  درگیر  فرد  که  زمانی  خالقیت  شکوفایی  علت  اما 
چیست؟ با توجه به مطالعه ای از مجله معتبر نیچر بی حوصلگی باعث 
می شود که کودک به طور فعال در طلب فرآیندی تحریک کننده برای 
مغز باشد و خالقیت چالشی است که این نیاز را برآورده می کند. این 
احساس نه چندان خوشایند همچنین می تواند به تقویت تمرکز و توجه 

نیز کمک کند.
مدت  برای  را  ها  بچه  بی حوصلگی  می توان  راحتی  به  که  حالی  در   
یا گوشی های هوشمند برطرف  بازی  زمانی کوتاه توسط کنسول های 
کرد، اما تحقیقات روانشناسان دانشگاه جانز هاپکینز ثابت کرده اند که 
چنین روش هایی در رفع کسالت روحی موثر نخواهند بود. بدین ترتیب 
تالش برای سرگرم کردن کودکان بی حوصله با استفاده از دستگاه های 
نخواهد  همراه  به  مطلوبی  نتیجه  موارد  اغلب  در  هوشمند،  الکترونیکی 

داشت.
انتشار  از مقاالت  یکی  فرانسیس در  و  تیلور  المللی گروه  بین  شرکت 
یافته به نکته ای ساده اما در عین حال مهم اشاره می کند. والدین باید به 
فرزندان خود اجازه دهند با بی حوصلگی های معمول روزانه روبه رو شوند 
و بستری مهیا کنند تا کودک خودش بتواند به بهترین نحو ممکن آن را 
حل و فصل کند. مداخله بزرگساالن در این خصوص تنها راهی موقتی را 
در اختیار فرزندان قرار می دهد و در نهایت پس از مدت زمانی کوتاه باید 

مجدد با مشکل اولیه دست و پنجه نرم کنید.
پنجگامبرایرفعبیحوصلگی

دچار  فرزندتان  اگر  که  بپذیرید  باید  نخست  اقدامی  هر  از  پیش 
به هیچ عنوان  او را سرگرم کنید،  بی حوصلگی شده است و نمی توانید 
و  اساس  بی  نیز  که همگی  منفی  احساسات  به جای  نیستید!  گناهکار 
بی دلیل هستند، به راهکارهای زیر فکر کرده و سطح اثر گذاری آنها را 
در مورد کودک خود بررسی کنید. این روش ها توسط انجمن والدین و 

سالمت کودکان استرالیا پیشنهاد  شده اند:
1.  وضعیت خستگی و یا گرسنگی فرزندتان را پایش کنید. در واقع 
ممکن است علت احساس بی حوصلگی تنها کاهش سطح انرژی در اثر 

خواب کم و یا تغذیه نامناسب باشد.
روزانه   لیست  یک  تهیه  به  اقدام  خود  فرزند  مستقیم  همکاری  با    .2
کنید. بسیاری از والدین با توجه به مشغله های فراوان نمی توانند هر روز 
توصیه می شود  دلیل  به همین  کنند؛  توجه  کودکان  روانی  نیازهای  به 
تواند  این لیست می  ببینید. اجزای  به صورت هفتگی تدارک  را  برنامه 
طیف متنوعی را به خود اختصاص دهد و حتی شامل منوی غذایی نیز 

باشد.
3. باید خود را از هر نظر توجیه کنید و به خاطر داشته باشید که شما 
مسئول سرگرم کردن فرزندتان برای رهایی از دام بی حوصلگی نیستید. 
در صورتی که استقالل الزم و کافی به کودکان داده شود، آنها می توانند 
و  تنظیمی  مانند خود  داخلی  منابع  توسعه یک سری  با  زمان  مرور  به 

خالقیت مشکل خود را با کسالت روحی برطرف کنند.
4.   به فرزندتان آموزش دهید که دلیلی برای هراس از احساسات منفی 
معمولی از جمله بی حوصلگی وجود ندارد و بهترین کار رو به رو شدن 
با آن است. بی حوصلگی سیگنالی است که لزوم تغییر را به فرد نشان 
ایده پردازی و تمرین  به  می دهد و می تواند در صورت استفاده درست 

خالقیت کمک کند.
تصور  تنها  کودک  اوقات  گاهی  کنید.  توجه  ها  نشانه  و  عالئم  به    .5
می کند بی حوصله است اما واقعیت چیز دیگری است. بچه ها اغلب نمی 
دانند که باید از کجا شروع کنند و یا فعالیت مورد عالقه شان چیست. در 
چنین موقعیت هایی حضور والدین می تواند بسیار مفید باشد. به فرزندتان 

کمک کنید تا مسیر ویژه خود را بیابد.

گزارش »کرمان امروز« از برگزاری مراسم عروسی در ایام کرونا به رغم ممنوع بودن که می تواند مرگ صدها انسان را رقم بزند؛

جان اقوام خود را بی ارزش ندانیم

اشاره:
در حالی وارد موج دوم کرونا شده ایم که همچنان مردم 
بساط میهمانی ها و عروسی ها را برپا می کنند. این در حالی 
است که مسئوالن بهداشت و درمان مکررا هشدار می دهند؛ 
وضعیت کرونا نابسامان است و مردم باید آن را جدی بگیرند 
از  برخی  و  ندارد  اما گویی گوش شنوایی در جامعه وجود 
خانواده ها حاضر نیستند حداقل چند ماه مراسم خود را به 
تعویق بیندازند. این در حالی است که اگر حتی یک نفر در 
این میهمانی ها و مراسم به کرونا مبتال شوند حق الناسی 
است که بر گردن صاحبان مراسم می ماند. در همین زمینه 

گزارشی تهیه شده که در ادامه قابل مطالعه است.
پیشگیری  که  است  ناشناخته  ویروس  یک  کرونا  ویروس 
های  پروتکل  رعایت  باشد.  می  آن  با  مبارزه  راه  بهترین 
بهداشتی و استفاده از ماسک و دستکش می تواند تا درصد 
باالیی این بیماری را مهار کند. متاسفانه اکثر کسانی که به 
ویروس کرونا مبتال می شوند در اماکن عمومی شلوغ مانند 
مراسم عروسی و عزا شرکت کرده اند. البته نباید منکر شد 
که در این میان نیز برخی هستند که  با وجود عالقمندی به 
برگزاری مراسم عروسی دست نگاه داشتند و آن را  به بعد 
از دوران کرونا موکول کردند که حرکت فهیمانه این عده از 

شهروندان قابل تقدیر است. 
کرونادرمراسمعروسیجوالنمیدهد

طی یک ماه گذشته هر روز بیش از قبل شاهد شلوغی هر 
چه بیشتر اجتماعات و ازدحام مردم در خیابان ها و اماکن 
بهداشتی هستیم  های  العمل  دستور  رعایت  بدون  مختلف 

و بسیاری مراسم و تجمعات از سر گرفته شده و مردم بی 
محابا عروسی و عزا بر پا می کنند که از رفتارهای پرخطر 
کرونایی محسوب می شوند که اخبار متعدد از ابتالی خوشه 
ای افراد به کویید19 در مجالس عروسی این موضوع را تایید 

می کند. 
است.  متفاوت  نیز  عروسی  مراسم  نوع  این  به  ها  واکنش 

این مراسم را به تمسخر گرفته و  گروهی برگزار کنندگان 
واقعی خود  تجربیات  گذاشتن  اشتراک  به  با  دیگر  گروهی 
به شدت  خود  نزدیکان  و  اقوام  در  مراسم  این  برگزاری  از 
با آن می تازند. البته این ماجرا هم موافقانی دارند که گویا 
حاضرند از جان خود بگذرند ولی در مراسم عروسی شرکت 

کنند. 

مبتالشدنافراددرمجالس،حقالناسیبرگردن
صاحبمراسماست

پزشکی  علوم  دانشکده  بهداشتی  معاون  زمینه  این  در 
تاالرها  گوید:  می  او  دارد.  تاملی  قابل  سخنان  سیرجان 
تعطیل می شوند اما مراسم متاسفانه با اصرار خانواده ها در 
باغ های خارج از شهر و خانه باغ ها برگزار می کنند. عده ای 
حتی جمعیت زیادی را در یک خانه کوچک دعوت می کنند 
که حتما مراسم را برگزار کنند؛ اینها دیگر به خود مردم بر 
می گردد. باید بدانند مبتال شدن افراد در این مهمانی ها، 

حق الناسی است که برگردن صاحبان مراسم می ماند.
در  داد:  ادامه  سیرجان  کرونای  با  مقابله  ستاد  سخنگوی 
کنار همه این تمهیدات، اصل همراهی و همکاری مردم است 
که بیشتر از این جدی بگیرند. چرا که هر محدودیتی باالخره 
ممکن است برای کسانی که بی تفاوتند، راه فرار داشته باشد 
و  کرده  قاضی  را  مردم می خواهیم وجدان  از  برای همین 

مشارکت کنند.
تاکید  سیرجان  پزشکی  علوم  دانشکده  بهداشتی  معاون 
کرد: دوری از برگزاری مراسم و دورهمی ها بسیار مهم است. 
در سیرجان مواردی داشته ایم که مبتالیان خانوادگی و یا 
تعداد زیادی در بازه ی زمانی کوتاه از یک خانواده یا طایفه 

به خاطر برگزاری مهمانی مبتال شده اند.
باز برخی محدودیت ها  نیاز است  افزود:  پور  دکترموقری 
با کرونای سیرجان محدودیت  اتفاقا ستاد مقابله  برگردد و 
هایی را اعمال کرد اما با این حال همکاری مردم را می طلبد 
در همان ابتدای شیوع عالوه بر محدودیت های اعمال شده، 

مردم همراهی و حساسیت بیشتری داشتند.
وی گفت: گزارش داشته ایم ارباب رجوعان درب اداره ای 
با جا به جا کردن ماسک های خود و قرض گرفتن ماسک 
به  بدون ماسک  از همدیگر، محدودیت ورود  استفاده شده 
اداره مربوطه را دور زده اند؛ این برای خیلی ها شبیه شوخی 

است اما متعدد اتفاق افتاده است!

  در حالی وارد موج دوم کرونا شده ایم که همچنان برخی از افراد بی فکر بساط میهمانی ها 
و عروسی ها را برپا می کنند. این در حالی است که مسئوالن بهداشت و درمان دائما هشدار 
می دهند که وضعیت کرونا نابسامان است و تا فاجعه انسانی یک قدم فاصله داریم، اما گویی 
گوش شنوایی در جامعه وجود ندارد و برخی از خانواده ها حاضر نیستند حداقل چند ماه 
مراسم خود را به تعویق بیندازند. این در حالی است که اگر حتی یک نفر در این میهمانی ها و 
مراسم به کرونا مبتال شود حق الناسی است که بر گردن صاحبان مراسم می ماند و باید از خود 

بپرسیم که آیا برای این عروس ها و دامادها جان والدین شان هم بی ارزش است و...

گزارش: مهدیه السادات 
میر مهدی حسینی
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میدونى محبوبترین نشریه کرمانى کدومه؟!
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کارل اُرف؛ مبتکر علمی ترین متدهای آموزش موسیقی 

سرویس هنری کرمان امروز
 

کارل اُرف آهنگساز آلمانی و مدرس سرشناس موسیقی 
به شمار می رود که به خاطر نوآوری در آموزش موسیقی 
کودکان به شهرتی جهانی دست یافت، وی همچنین خالق 
آواز کالسیک  آثار  زیباترین  از  بورانا  کارمینا  نام  به  اثری 

جهان است.
میالدی   ۱۸۹۵ ژوئیه   ۱۰ در  اُرف  ماریا  هاینریش  رل 
در مونیخ و در خانواده ای نظامی دیده به جهان گشود، 
سابقه  نظامی  امور  زمینه  در  وی  خانواده  اگرچه  البته 
و  بودند  فعال  زمینه موسیقی هم  در  اما  داشتند  طوالنی 
خانه  در  بسیاری  های  آهنگ  شدن  ساخته  شاهد  کارل 
مادرش  و  می نواخت  زهی  سازهای  و  پیانو  پدرش  بود. 
درس های  نخستین  کارل  بود.  متبحر  پیانو  نوازندگی  در 
 ۲ فراگرفت،  مادرش  از  سالگی  پنج  در  را  پیانو  نوازندگی 
طی  از  پس  کرد.  ویولنسل  نواختن  به  شروع  بعد  سال 
مرحله دبستان برای آموختن موسیقی به آکادمی موسیقی 
به  اول  جهانی  جنگ  به خاطر  آن  از  پس  رفت.   مونیخ 
سربازی رفت و پس از جراحات بسیار بازگشت و در اپرای 
مانهایم مشغول به کار شد. این موسیقیدان بزرگ نخستین 
از دانشگاه مونیخ  اثر خود را در ۱۶سالگی منتشر کرد و 
فارغ التحصیل شد و پس از آن شروع به تجربه کردن در 
میالدی   ۱۹۲۵ از  ارف  شد.  موسیقی  مختلف  شاخه های 
تا آخر عمرش، سرپرستی »مدرسه ژیمناستیک، رقص و 

موسیقی« را در مونیخ بر عهده داشت.  
 کارل اُرف و نوآوری در آموزش موسیقی به کودکان

برای  خاصی  شیوه  مبتکر  آلمانی  برجسته  هنرمند  این 
آموزش موسیقی به کودکان بود که به کالس های موسیقی 
ارف معروف است. در این کالس ها مفاهیم اولیه موسیقی 
فلوت  و  بلز  سازهای  نواختن  و  کشش ها  ها،  نت  شامل: 
می  داده  آموزش  کودکان  به  ساده  ای  شیوه  به  ریکوردر 
برای  نامدار  موزیسین  این  که  ای  شیوه  واقع  در  شود 
نام داشت.  اُرف شول ِورک  انتخاب کرد،  آموزش کودکان 

و  بازی  قالب  در  کودکان،  در  یادگیری  که  بود  معتقد  او 
برای  دیدگاهی  شول ورک  ارف  و  شود  می  میسر  حرکت 
آموزش عناصر موسیقی و حرکت است. این متد امروزه در 
بسیاری از کشورها به شکل توسعه یافته و گسترده ای برای 
آموزش موسیقی استفاده می شود. او بر این باور بود که از 
بیشتر  آنها  نیستند.  مطالعه  به  مند  عالقه  کودکان  ابتدا، 
بازی می کنند و اگر شما عالقه خود را در قلب خود داشته 
باشید، آنها به شما اجازه می دهند تا در حالی که بازی می 
کنند، یاد بگیرند؛ آنها متوجه خواهند شد که آنچه که آنها 

به دست آورده اند، بازی کودک است.
قالب  یادگیری در کودکان، در  بود که  همچنین معتقد 
بازی و حرکت میسر می شود و ارف شول ورک دیدگاهی 
برای آموزش عناصر موسیقی و حرکت است. کودکان در 
این دوره با روشی شاد، مبانی موسیقی و نواختن سازهای 
 ۲ این  کنار  در  گاه  فرامی گیرند.  را  ریکوردر  فلوت  و  بلز 
ساز، ساز طبلک هم برای درک ریتمیک کودکان آموزش 
داده می شود. این باعث می شود که پس از گذراندن دوره 
بگیرند.  یاد  راحت تر  و  بهتر  را  تخصصی شان  ساز  ارف، 
فعالیت های  و  بازی  به صورت  دوره  این  آموزش های  اکثر 
دسته جمعی صورت می گیرد. در حین گذراندن دوره ارف، 
بچه ها با سازهای مختلف آشنا شده و توسط مدرس جهت 
ارف،  استعدادیابی می شوند. در کالس درس  انتخاب ساز 
ترانه  یک  معلم  اگر  کند.  می  کار  رهبر  یک  مانند  معلم 
نوازنده  عنوان  به  آموزان  دانش  از  بعضی  کرد،  انتخاب  را 
هم  با  ها  کالس  بقیه  که  حالی  در  شد  خواهند  انتخاب 

بخوانند.
با استفاده از رویکرد  ارف، دانش آموزان ریتم، ملودی، 
هماهنگی، بافت، شکل و سایر عناصر موسیقی را یاد می 
گیرند. دانش آموزان این مفاهیم را با صحبت کردن، آواز 
خواندن، حرکت، بازیگری و ابزار آالت یاد می گیرند. این 
برای  دیگری  های  راه  دنبال  به  شده،  آموخته  مفاهیم 
آهنگ  یا  نوازی  بداهه  مانند  خالقیت  بیشتر  جستجوی 
ابزارهایی  از  سازی خود است. در روش کارل ارف بیشتر 
مانند زیلو فون، متال فون و گلوکن اشپیل  استفاده می 
شود. در این درس ها، عنصر اجرا وجود دارد که کودکان 
را کمک می کند تا درک ابتدایی و صحیحی از موسیقی 
از  موسیقی  مفاهیم  ارف،  کارل  روش  در  باشند.  داشته 
طریق آواز، اشعار، جنبش، درام و نواختن آالت موسیقی 

یاد داده می شود. این امر ابتکار، ترکیب و حس طبیعی 
بازی کودک را تشویق می شوند.

کارل  آموزشی  در سیستم  آموزشی کودک  های   حلقه 
ارف بسیار موفق بود که این استاد بزرگ آن را کار مدرسه 
میان  در  بار  نخسین  برای  را  متد  این  ارف  کارل  نامید. 
دانش آموزان سنین ۱۲ تا ۲۲ اجرا کرد این متد در اصل 
بخش هایی از آهنگ های ساخته شده و انتشار یافته بود و 
بتدریج این قطعات به نام موسیقی برای کودکان نام گرفت. 
در این متد هم برای کودک و هم برای معلم قطعات در 
نظر گرفته شده است. کارل ارف ایده های خود را با گونیل 
در  نوآوری  به  هم  با  آنها  گذاشت،  می  میان  در  کیتمن 
کردند.  پیدا  کودکان دست  برای  موسیقی  آموزش  زمینه 
بود  آهنگسازی  و  دان  موسیقی  ارف،  کارل  ترتیب  بدین 
که تالش بسیار کرد که موسیقی را به کودکان از دریچه 
چرا  شد  موفق  بسیار  امر  این  در  و  دهد  نشان  خود  دید 
او به یاد دادن به میزان عشق به موسیقی اش  که عشق 
بود. متد کارل ارف برای آموزش عناصر موسیقی و حرکت 
در موسیقی است. وی معتقد بود که موسیقی هرگز تنها 
است  و سخنرانی همراه  با حرکات  بلکه  نیست،  موسیقی 

و بنابراین در موسیقی باید شرکت کرد نه به عنوان یک 
شنونده، بلکه به عنوان یک هم کارگر مشغول به کار است.

بنابراین شیوه آموزشی موسیقی به کودکان به روش ارف 
یکی از علمی ترین و پیشرفته ترین متدهای آموزش برای 
رود  می  شمار  به  پایین  سنین  در  خردساالن  و  کودکان 
است.  همراه  مربیان  فراوان  تالش  و  تجربه  دقیق،  با  که 
مدیون  بسیار  موسیقی  آموزش  مسیر  در  موسیقی  دنیای 
عنوان یک مدل  به  آموزش  این شیوه  و  است  اُرف  کارل 
آموزش موسیقی در دنیا تبدیل شده است. امروزه در ایران 
به تمام کالس های موسیقی کودک )حتی کالس هایی که 
از سیستم ارف هم تبعیت نمی کند( ارف می گویند و در 

سراسر جهان نیز آموزش داده می شود.
 خدمات کارل اُرف به دنیای موسیقی و هنر

از  و  اُرف  برجسته  آثار  ترین  مهم  از  یکی  بورانا  کارمینا 
می  شمار  به  جهان  کالسیک  آواز  آثار  زیباترین  جمله 
زیباترین  جمله  از  که  است  آهنگی  قطعه  اثر  این  رود 
شود.  می  محسوب  جهان  آوازی  کالسیک  موسیقی  آثار 
عبارت کارمینا بورانا ریشه التین دارد. »کارمینا« به معنای 
باویرن  کلمه  التین شده  »بورانا« صورت  و  است  »ترانه« 

است. باویرن در اصل نام صومعه ای در ایالت باواریا کشور 
بورانا  کارمینا  روی هم رفته،ترجمه  پس  است.  بوده  آلمان 

ترانه های صومعه باویرن می شود.
می شود:  تقسیم  بخش  سه  به  بورانا  کارمینا  قطعه 
»بهار زندگی«، »در میخانه« و »دادگاه عشق«، شروع و 
این   ... است  برکت  برای  نیایش  قطعات شامل  این  پایان 
قطعه مجموعه ای در قالب یک کتاب خطی است که در 
۱۸۰۳ میالدی در ایالت باواریا یا بارین کشور آلمان پیدا 
داشته  این مجموعه ۱۱۹ صفحه  اصلی  نسخه  شده است. 
بورانا  کارمینا  سروده اند.  را  آن  مختلف  شاعر  سه  گویا  و 
سال های  میان  در  ارف  کارل  توسط  بورانا(  )سروده های 

۱۹۳۵ و ۱۹۳۶ میالدی ساخته شده است.
سده  آوازهای  از  ای  مجموعه  بورانا  کارمینا  بنابراین 
سیزدهم میالدی است که این نویسنده آلمانی بر اساس 
اثر  این  امروزه  و  ساخت  آوازی  و  کرال  موسیقی  ها  آن 
تاریخ موسیقی قرار  در میان محبوب ترین قطعات کرال 
برای  شده  تهیه  پارتیتور  زیرنویس  در  ارف  کارل  دارد. 
استفاده  عبارت  این  از  وسطایی  قرون  سرودهای  این 
به صورت  و کر که  برای خواننده  کرد:سرودهای روحانی 

گروهی با ارکستر و تصاویر جادویی باید اجرا شوند.
خود  عالقه  انعکاس  اثر،  این  با  ارف  کارل  حقیقت  در   
به اشعار قرون وسطی آلمان را نشان داد. اشعاری که به 
تعادل میان دنیای مادی و معنوی پرداخته است. اگرچه 
در زمان جنگ جهانی از این اثر در موسیقی آلمان نازی 
استفاده شد اما ارزش و اهمیت آن هیچ وقت از بین نرفت 
و از او خواسته شد تا موسیقی های بیشتری در این فضا 

برای فرهنگ و تمدن آریایی تهیه کند.
از دیگر آثار او می توان به اپراهای آنتیگون، ماه، رویای 
مانند  ارکسترال  آثار  باهوش،  زن  تابستان،  نیمه  شب 
پرلود برای ارکستر، کنسرتینو برای سازهای بادی و آثار 
آخر  در  اجرا  او  کار  آخرین  اشاره کرد.  موسیقی کودکان 
زمان بود. این اثر برای نخستین بار در فستیوال موسیقی 
سالزبورگ در ۲۰ آگوست ۱۹۷۳میالدی به رهبری هربرت 

فون کارایان اجرا شد.
سرانجام

مارس   ۲۹ در    آلمانی  موزیسین  این  سرانجام 
۱۹۸۲میالدی براثر سرطان در ۸۶ سالگی در مونیخ دیده 

از جهان فروبست

نوشتاری درباره حمید سمندریان 
سرویس فرهنگی- هنری کرمان امروز

 
حمید سمندریان از جمله موثرترین چهره های معاصر تئاتر 
نیز  ایران«  تئاتر  به »پدر  به شمار می رود که  ایران  نمایش  و 
مشهور است. نسل جدید بازیگری و حتی نسل قدیمی تر آن 
به نوعی وامدار و شاگرد وی در عرصه هنر بازیگری محسوب 
تالش  با  ایران  در  بازیگری  آکادمیک  آموزش  و  می شوند 

سمندریان به ثمر رسید.
حمید سمندریان ۹ اردیبهشت ۱۳۱۰ خورشیدی در تهران 
متولد شد. شروع فعالیت تئاتریش همزمان با تحصیل در دوره 
استادان  هنرپیشگی  و  تئاتر  کالس های  در  او  بود  متوسطه 
تحصیل  و  کریمی شرکت  نصرت  و  شباویز  حسین خیرخواه، 

کرد. این کالس ها زیر نظر عبدالحسین نوشین اداره می شد.
شاگردان  از  و  می نواخت  ویلون  حمید سمندریان همچنین 
بود.  ذوالفنون  یاد جالل  زنده  بزرگتر  برادر  ذوالفنون،  محمود 
او درباره این مواجهه توامان تئاتر و موسیقی گفته است: من 
از اول با خودم شرط کرده بودم هر طوری شده تئاتری بشوم. 
ایشان  وقتی  بودم.  ذوالفنون  آقای  ویولن  شاگرد  این جا  حتی 
می دید من کالس حسین خیرخواه هم می روم، به من می گفت 
می شود.  تلف  وقتت  ویولن  کالس  توی  این جا  آن جا.  برو 
می گفت من نمی خواهم روی عالقه ات حرف بزنم اما این پرش 
»آرشه« )یکی از آالت موسیقی( که به تو گفتم، باید یک هفته 
وقت بگذاری تا خوب یاد بگیری. نیا این جا و وقتت را تلف نکن. 
من هم آمدم خانه و یک شب گریه کردم و دیگر نرفتم. رفتم 

کالس حسین خیرخواه. تئاتر را ترجیح دادم.
 بسیاری از بازیگران تئاتر، سینما و تلویزیون به نوعی خود 
توان  می  نوعی  به  و  دانند  می  سمندریان  حمید  شاگرد  را 
بازیگران مطرح  از  را پرورش دهنده خیل وسیعی  سمندریان 
حمید  شاگردان  مهمترین  از  دانست.  ایران  تئاتر  و  سینما 
سمندریان می توان به سعید پور صمیمی، مریم معترف، سوسن 
تسلیمی، فریبرز عرب نیا، احمد آقالو، پرویز پور حسینی، امین 
تارخ، احمد ساعتچیان، محمد رحمانیان، محمد رضا جوزی، 
محمد یعقوبی، امیر جعفری،  فتحعلی اویسی، فردوس کاویانی، 
مهران مدیری، میر طاهر مظلومی، پیام دهکردی، نوید فرید، 

فروزنده،  نگار  بهداد،  حامد  کمیلی،  حامد  حسینی،  شهاب 
فرزاد حسنی،  اسکویی، مجید صالحی،  رابعه  تیموری،  یوسف 
علیرضا  مرادی،  کیومرث  الدین صادقی،  قطب  عبدلی،  شهرام 
اشکان، حمید فرخ نژاد، الیکا عبدالرزاقی حمید میهن دوست، 

آشا محرابی و حسام نواب صفوی اشاره کرد.
 حمید سمندریان که مدت ها از بیماری سرطان لوزالمعده 
رنج می برد و سرانجام حدود ساعت ۵ بامداد پنج شنبه ۲۲ تیر 
درگذشت.  خود  خانهٔ  در  سالگی   ۸۱ در  خورشیدی    ۱۳۹۱
سر  به  آمریکا  در  سمندریان  مرگ  هنگام  که  بیضایی  بهرام 
با  یادداشتی  و  شد  آگاه  وی  درگذشت  از  روز  همان  می برد، 
عنوان »یادماِن سمندریان« در سوگش نوشت که در آخرین 

سطر آن آمده است: "نمایش داغ داِر اوست! "
 فعالیت های  هنری حمید سمندریان قبل از انقالب

سمندریان پس از پایان دوره دبیرستان به اروپا سفر کرد و 
در آلمان دوره مهندسی شوفاژ سانترال را در دانشگاه صنعتی 
و  موسیقی  عالی  کنسرواتور  به  آن  از  بعد  اما  گذراند  برلین 
هنرهای نمایشی هامبورگ وارد شد اما برخورد با تئاتر آن قدر 
برایش جذاب بود که مجالی برای موسیقی نمی گذاشت و شاید 

برای همیشه از موسیقی خداحافظی کرد.
ادوارد  آموزش  تحت  آکادمیک  صورت  به  سال   ۶ طی  او 
مارکس که یکی از استادان برجسته تئاتر بود، اصول و مبانی 
کارگردانی و بازیگری را آموخت و همزمان در آلمان به صورت 

حرفه ای مشغول به کار شد.
وی پس از پایان این دوره به دعوت اداره هنرهای نمایشی 
دراماتیک اداره کل هنرهای زیبای کشور به ایران برگشت و به 
سرعت نمایشنامه دوزخ یا دربسته اثر ژان پل سارتر را در تاالر 
همچنین سمندریان  برد،  روی صحنه  به  اداره  همین  نوبنیاد 
هنرهای  آزاد  هنرستان  تاسیس  به  فروغ  مهدی  همکاری  با 
دراماتیک که وابسته به هنرهای زیبای کل کشور بود، دست 

زد.
از دوستانش  به دعوت شماری  از آن حمید سمندریان  بعد 
چون، مهدی برکشلی و با همکاری مهدی نامدار دانشکده تئاتر 
دانشگاه تهران را بنیان گذاشتند و کار تدریس را بدون وقفه 

در دانشگاه های تهران و دیگر دانشگاه های تئاتری ادامه داد.

دهه ۴۰  و   انقالب  از  پیش  سال های  در  حمید سمندریان 
خورشیدی گروه تئاتری منسجمی به نام گروه هنری پاسارگاد 
تشکیل داد که افراد گروه عبارت اند از: پرویز پورحسینی، سعید 
پورصمیمی، پری صابری، اسماعیل محرابی، جمشید مشایخی، 
قاسمی،  ثریا  فرید،  منوچهر  حفاظی،  محمد  کاردان،  پرویز 

اسماعیل شنگله، مهدی فخیم زاده . 
پری صابری کارگردان، نمایشنامه نویس و یکی از اعضای این 
گروه در مورد تشکیل این گروه می گوید: وقتی وارد تئاتر ایران 
شدم، چون با معیارهای دیگری از پاریس آمده بودم به محض 
ورودم به ادارهٔ تئاتر آن زمان در خیابان آبسردار دیدم که بچه ها 
با  بعدها  تمرین اند.  از فرط گرما در حوض ساختمان مشغول 
همان افراد در سال ۴۳–۴۲ به همراه این هنرمند، گروه تئاتر 
و  داشت  دوام  هم  سال   ۱۰ که  دادیم  تشکیل  را  »پازارگاد« 
مهم ترین تئاترهای آن دوره با این گروه که چهار–پنج جوان 
آن را اداره می کردند، روی صحنه رفت.  آقای کشاورز،  خانم 

پورحسینی،   آقای  فنی زاده،   آقای  سمیع زاده،   آقای  شیخی، 
همه  و…  محرابی  آقای  داورفر،   آقای  پورصمیمی،   آقای 
اعضای این گروه بودند و انرژی تمام ما در این راه، مخصوصاً 
مدیریت حمید سمندریان در این گروه، تئاتر سال های بعد را 

هم تضمین کرد.
فعالیت های  هنری حمید سمندریان بعد از انقالب

پی  در  و  ایران  اسالمی  انقالب  از  پس  سمندریان  حمید 
فعالیت  انجام  از  مدتی  دانشگاه ها  تعطیلی  و  فرهنگی  انقالب 
های آکادمیک و تدریس دورماند اما پس از مدتی به پیشنهاد 
به  سمندریان  شد،  قرار  غریب پور  بهروز  وی،   سابق  شاگرد 

دانشکدهٔ هنرهای زیبا برگردد.
عباس  پیشنهاد  به  دهه ۱۳۷۰ خورشیدی  نخست  نیمهٔ  در 
لطفیان سرگزی،  ناصر باباشاهی رئیس دانشکدهٔ هنر و معماری 
دانشگاه تهران از حمید سمندریان دعوت کرد تا گروه نمایش 
این دانشکده را راه اندازی کند و بدین ترتیب سمندریان پایه و 

اساس این گروه را گذاشت.
وی در ۱۳۷۳ خورشیدی به تاسیس کالس های آزاد بازیگری 
و کارگردانی دست زد که هنرجویان بسیار زیادی از آنجا فارغ 
نام  که  شدند  وارد  هنر  حرفه ای  عرصه  به  و  شدند  التحصیل 

بخشی اندک از آنها در مقدمه باال ذکر شده است.
که  گرفتند  می  خرده  او  بر  سمندریان  حمید  منتقدان 
اعتقادی به نمایشنامه نویسان ایرانی ندارد و استدالل آنها نیز 
متن نمایشنامه های فرنگی بود که سمندریان روی صحنه می 
برد، در هر حال سمندریان برخی از مهمترین متون نمایشی 
از نویسندگان شاخص ادبیات نمایشی غرب همانند فردریش 
دورنمات، برتولت برشت، آنتوان چخوف، اوژن یونسکو، آرتور 
میلر، ماکس فریش، ژان آنوی، تنسی ویلیامز، ژان پل سارتر، 
هنریک ایبسن را ترجمه و سپس خود کارگردانی کرد. از این 
منظر باید او را یکی از کارگردانان شاخص تئاتر در تاریخ تئاتر 
ایران به شمار آورد که سهمی جدی در آشنایی مردم و عالقه 
مندان تئاتر و نمایش با متون و آثار کالسیک و برجسته تاریخ 

تئاتر جهان داشت به شمار آورد.
سمندریان تجربه ای هم در حیطه سینما داشت و فیلم تمام 
وسوسه های زمین را در سال های اولیه دهه شضت کارگردانی 
کرد، اما اثر موفقی از آب درنیامد و او دیگر به سمت سینما 
نیامد، اگرچه همسرش ، هما روستا از جمله بازیگران شاخص 
تئاتر و سینما بود و برای برخی از فیلم ها جایزه سیمرغ بهترین 

بازیگری زن را هم دریافت کرد.
 حمید سمندریان در رادیو صدای ایران تعدادی نمایشنامه 
را ترجمه کرده که کارگردانی آن را نیز به عهده داشته است: 
 ،۱۳۴۱ دورنمات  فردریش  نوشته  پاییز  آخر  روزهای  غروب 
نوشته  همزاد   ،۱۳۴۱ دورنمات   فردریش  نوشته  پنچری 
فردریش  نوشته  وگا  اقدامات   ،۱۳۴۱ دورنمات   فردریش 
دورنمات ۱۳۴۱، فیزیکدان ها نوشته فردریش دورنمات ۱۳۶۶؛ 

آنتیگون نوشتهٔ ژان آنوی  ۱۳۷۶.
را در کتابی  سمندریان تجارب زندگی خصوصی و هنریش 
وگوی  داده است که گفت  است شرح  نام صحنه خانهٔ من  به 
طوالنی افسانه ماهیان است با حمید سمندریان. این کتاب را 

نشر قطره منتشر کرده است.
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شهرنشینی در آثار »زویا پیرزاد« 
سرویس فرهنگی- اجتماعی کرمان امروز

 

جلوه های  از  که  شهرنشینی  و  شهر  پیدایش  با  همزمان 
مدرنیته و توسعه جوامع انسانی هستند، مولفه های زندگی 
شهری در گونه های مختلف هنر از جمله ادبیات نمود پیدا 
کرد و راه خود را به داستان ها گشود تا جایی که حوادث و 
وقایع و نیز فضاهای شهری در داستان  به تصویر کشیده شد.
هرچند  شهرنشینی در رمان و داستان فارسی به تنهایی، 
هویتی مستقل ندارد و غالباً در پس زمینه آثار نویسندگان 
نویسندگان  آثار  در  بررسی ها  اما  است  یافته  بروز  مختلف، 
دهه های اخیر نشان  می دهد که این مولفه، دستمایه اصلی 
شده  واقع  پیرزاد«  »زویا  جمله  از  نویسندگان  از  بسیاری 
است. وی ازجمله نویسندگانی است که هم  راستا باژانرهای 
مختلف دیگر، »شهرنشینی« و مشخصه  پیامدهای آن را به 
شهری«  »هویت  محور  دو  است.  کرده  تزریق  رمان هایش 
و »دغدغه  های مدرنیته« با تشریح »توصیف فضای کالن 
شهرها« در جوامع شهری از جمله مفاهیمی هستند که در 

آثار وی به خوبی هویداست.
فضاهای عمومی و مناطق شهری

یکی از پرکارکرد ترین نشانه ها و مظاهر زندگی شهری در 
دو اثر »چراغ ها را من خاموش می کنم« و »عادت می کنیم« 
 ، و کوچه  ازجمله خیابان  فضاهای عمومی شهری  پیرزاد، 
 ... معابر و پیاده رو، پارک ها و مراکز خرید، میادین شهر و 
به  مثابه  عمومی  اماکن  دارند.  بازتابی گسترده  که  هستند 
مکان تعلق جمعی، به محیط هایی اطالق می شود که توسط 
دسترسی  اساس،  در  و  شده اند  حمایت  یا  تأمین  دولت 
مثابه  به   استفاده کنندگان،  همه  برای  را  آزاد  و  مساوی 

شهروند حاصل می کند.
پیرزاد، درباره برخی از مکان ها و فضاهای عمومی سخن 
مخاطب  به  خوبی  به  را  فضا  آن ها  توصیف  با  تا  می گوید 
نشان دهد. یکی از این فضاها که امروزه و با پیشرفت شهرها 
شاهد آن هستیم انواع رستوران هاست که در سطح شهرها 
می درخشند. مردم از این مکان هم برای خوردن غذا و هم 
برای قرارها و مالقات های شخصی و اداری استفاده می کنند. 
زندگی شهری تفریحات خاص خود را دارد که یکی از آن ها 

رفتن به رستوران های مختلف است. توصیف رستوران ها و 
فضای داخلی آن نمونه ای از این دست موارد است.

در  که  است  مهم شهری  فضاهای  دیگر  از  نیز  "خیابان« 
همه اقسام قصه و داستان کوتاه و رمان به آن پرداخته شده 
است. در عصر مدرنیته دگردیسی شهرها و نو-سازی بناها و 
خیابان ها همیشه مورد توجه نویسندگان قرار داشته است.  
درواقع هر شهر بنابر تقسیمات شهری به واحدهای کوچکتر 
این  از  یک  هر  و  شده  تقسیم  مختلف  مناطق  همان  یا 
واحدها شامل چندین خیابان و کوچه و محله و فضای باز 
و ...می شود که به هر یک منطقه می گویند. مناطق مختلف 
با نام و شماره مخصوص از هم تمایز می یابند. این پدیده با 
شکل گیری شهرها و تمدن شهری به وجود آمد. ذکر این 
مولفه در رمان های پیرزاد حاکی از دقت نظر و باریک بینی 

وی و توجه او به جزییات زندگی شهری است.
عوامل مؤثر درشکل گیری کیفیت ظاهری شهر ایرانی هم 
در رمان های پیرزاد به خوبی قابل رویت است. وی بسیاری 
از مؤلفه های فیزیکی و مصنوعی موجود درشهرهای ایرانی 
را که نماد و نشانه زندگی شهری هستند  بازنمایی نموده 
تنگ  فضای  بلند،  ساختمان های  مثال،  عنوان  به  است. 
شده  یادآور  را  انبوه سازی  نیز  آپارتمان ها  خفه کننده  و 
از  بهینه  استفاده  علت  به  شهرها  در  است  گفتنی  است. 
بخش  آپارتمان ها  امروز  گرفت.  شکل  آپارتمان سازی  فضا 

عمده ای از فضاهای مسکونی را به خود اختصاص داده اند.
فضاهای آموزشی و تفریحی

همچنین  و  شهرها  در  تمدن  و  شهرنشینی  گسترش  با 
شاغل شدن مادران موسساتی  برای نگهداری از کودکان به 
وجود آمد که در طول روز از کودکان نگهداری می کرد و به 
آن ها برخی آموزش های الزم را می داد. درواقع با گسترش 
آن،  شدن  تخصصی  و  تحصیالت  شدن  آکادمیک  و  علم 
دانشگاه های مختلف در سراسر شهرها و مراکز استانی شکل 
امروزه در هر شهری دست کم یک دانشگاه وجود  گرفت. 
دارد. این مؤلفه خود یکی دیگر از وجوه تمایزهای شهر با 

روستاست.
نمود مکان های تفریحی و فرهنگی نیز در آثار پیرزاد به 
خوبی قابل مشاهده است. مثاًل سینما به عنوان کانون فکری 
و فرهنگی در جامعه و یکی از بهترین اکتشافات بشر است 
جامعه  مردم  خدمت  در  می تواند  نامحدود  صورت  به  که 

را  زیادی  به حال مخاطبان  تا  زمان ظهور  از  باشد. سینما 
به خود جلب کرده و همیشه مورد توجه مردم بوده؛ سطح 
کیفی آثار سینمایی نیز تأثیر بسزایی در رشد ابعاد فکری، 
فرهنگی، اجتماعی و حتی اقتصادی  و تجاری جامعه داشته 
از  که  سینما  یعنی  هفتم،  هنر  آمدن  پدید  به  است.پیرزاد 

مهم ترین تحوالت زندگی شهرنشینی است، اشاره دارد.
مکان های اداری و تجاری

پیروگسترش شکل کالبدی و افزایش مناسبات اجتماعی 
در شهرها نیز به تدریج بر اساس معیارها و عوامل متناسب 
باسازمان اجتماعی، زایش مشاغل و ایجاد مرکز خدماتی و 
تجاری در کالن  شهرها امری اجتناب ناپذیر است. همسو با 
افزایش جمعیت شهری یکی از مهم ترین فرایندها،گوناگونی 
مشاغل، کسب و کارها و تنوع آن هاست. در نتیجه گسترش 
به   نیز  شهرها  در  اجتماعی  مناسبات  افزایش  و  شهرها 
تدریج، شاهد پدید آمدن حرفه های جدید و به تبع آن ایجاد 

مرکز خدماتی و تجاری در کالن شهرها هستیم.
این موضوع نیز از سوژه های هویت شهری است که از دید 
و  تجاری  محیط های  وی  آثار  در  است.  نمانده  دور  پیرزاد 
محل کسب و کارهای شهری نظیر محضر، بنگاه،اداره پست، 

بانک و... به تناوب بازتاب یافته است.
وجود  به  شاهد  کنونی  دنیای  در  تکنولوژی  پیشرفت  با 
آمدن دستگاه ها و مشاغل گونانونی هستیم. شاید در گذشته 
به ذهن هیچ کس  خطور هم نمی کرد که روزی محلی برای 
اما تقریباً  باشد.  لباس ها وجود داشته  اتوماتیک  شستشوی 
امروز یک امر بسیار عادی است و در همه  شهرها به وفور 
مردم  به  خدمت  تکنولوژی  وظیفه  که  چرا  می شود.  یافت 

است.
حمل و نقل، ابزارها و وسایل مدرن شهری

به  را  کاال  و  انسان  جابه جایی  شهرها،  افزون  روز  توسعه 
صورت مسئله ای بغرنج درآورده است که پیچیدگی آن دائما 
در حال افزایش است. رشد شهری، تقاضای سفر زیادی را 
ناکافی موجود در زمینه حمل و  بوجود آورده و تسهیالت 
نقل هم باعث شده تا شهرها برای خدمات حمل و نقل تا 
حدود زیادی به سیستم خیابان های خود متکی باشند. این 

مولفه نیز در آثار پیرزاد به وفور قابل مشاهده است.
جدید  مدارس  دارالفنون  تأسیس  از  پس  قاجار،  دردوره 
آغاز به کار می کنند. این مدارس که بعدها نظام مدرسه ای 
و نظام آموزش  و پرورش ایران بر مبنای آن شکل گرفت، 

ابتدا به نام مدارس »رشدیه« و بعدها به نام های دیگر به 
مراکز  و  عالی  آموزش  موسسه های  پیدایش  آمدند.  وجود 
مطبوعاتی مانند قرائت خانه، مراکز هنری و تفریحی مانند 
مراکز نمایش تئاتر و اجرای موسیقی و مراکز فرهنگی دیگر، 
هرکدام توانستند هم در فضای کالبدی شهر مدرن ایرانی و 
هم در فضای مناسبات اجتماعی شهروندان تحول اساسی 

به وجود آورند.
دارای  کارکردشان  نوع  پایۀ  بر  مدرن،  دوره  در  شهرها 
و  تاریخی  مذهبی،  اقتصادی،  سیاسی،  مختلف  هویت های 

فرهنگی و علمی هستند.
و  تغییر  براساس  زیستی،  محیط های  تحول  و  تغییر 
گسترش نیازهای جوامع انسانی به تدریج سبب این تغییر 
در  تغییر  این  شد.  سکونت  برای  نیاز  مورد  فضاهای  در 
تاریخ  مرور  به  و  بود  انسان ها  اولیه   نیازهای  براساس  ابتدا 
دچار دگرگونی شد و به جایگاه امروز جامعه شهری رسید. 
جایگاهی که با توجه به هویت افراد و زمان و مکان و زندگی 
و  آب  شرایط  به  توجه  با  جهان  گوناگون  نقاط  در  شهری 
هوایی و گذرهای تاریخی و سیاسی و اقتصادی و با توجه به 
فرهنگ مربوط به خود شکل گرفت که این مسئله باعث به 

وجود آمدن تمدن شهری شد.
یکی از این تغییرات احتیاج به نیازهای روزمرگی زندگی 
در شهرهای بزرگ و کوچک بوده که سبب تفاوت نیازهای 

شهری و روستایی شد.
بازتاب شهر و زندگی شهری در رمان، که یکی از قالب های 
پیرزاد  زویا  آثار  در  که  است  ایران  در  نوین  نسبتا  و  ادبی 
که  دارند  سنخیتی  باهم  شهر  و  ادبیات  می شود.  مشاهده 
با  گریم.  نظاره   را  آن  داستان ها  و  رمان ها  اکثر  بستر  در 
تحلیل و تأثیر آن ها بر یکدیگر در آثار مدرنی چون مجموع 
از  حیطه هایی  وارد  ناگزیر  زویاپیرزاد  بلند،  داستان های 
معماری، انسان شناسی و فضاهای  شهری می شویم که در 

داستان های پیرزاد بازتابی گسترده دارند.
از دید او شهرنشینی و زندگی مدرن در بسیاری از موارد 
انسان  همین  گاهی  اما  است،  شده  شهروندان  رفاه  باعث 
به هیچ وجه  فراهم است  برایش  تمامی وسایل رفاهی  که 
احساس آرامش نمی کند و دچار ناراحتی و سردرگمی است.

منبع: خبرگزاری ایرنا

آگهی تغییرات شرکت میرآب کار زمین شرکت سهامی خاص 
به شماره ثبت 16099 و شناسه ملی 14008385430 به استناد 
مورخ  العاده  فوق  بطور  عادی  عمومی  مجمع  صورتجلسه 
1399/03/17 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : 1 - خانم فائزه پورتقی به شماره 
بازرس اصلی و آقای علی عمرانی به شماره  ملی 2980925802 به سمت 
انتخاب  یکسال  بمدت  البدل  علی  بازرس  سمت  به   2980743097 ملی 
گردیدند. اداره کل ثبت اسناد و امالک استان کرمان اداره ثبت شرکت ها و 

موسسات غیرتجاری کرمان )901510(

آگهی تغییرات شرکت میرآب کار زمین شرکت سهامی خاص 
به شماره ثبت 16099 و شناسه ملی 14008385430 به استناد 
 1399/03/17 مورخ  العاده  فوق  عمومی  مجمع  صورتجلسه 
به  ریال   1000000 مبلغ  از  شرکت  سرمایه   -  : شد  اتخاذ  ذیل  تصمیمات 
مبلغ 1000000000 ریال منقسم به 100000 سهم 10000 ریالی با نام عادی از 
محل آورده نقدی سهامداران طی گواهی بانک شماره 99200/2/2737 مورخ 
یافت.و ماده مربوطه در اساسنامه  افزایش  نوین  اقتصاد  بانک   1399/03/17
اصالح گردید. اداره کل ثبت اسناد و امالک استان کرمان اداره ثبت شرکت 

ها و موسسات غیرتجاری کرمان )901509(

آگهی تغییرات شرکت کاوشگران فاطر کریمان شرکت سهامی 
خاص به شماره ثبت 16509 و شناسه ملی 14008895816 به 
استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1398/12/06 تصمیمات 
ذیل اتخاذ شد : 1 - محل شرکت در واحد ثبتی کرمان به آدرس استان 
خیابان  محله  کرمان،  شهر   ، مرکزی  بخش   ، کرمان  شهرستان   ، کرمان 
 0 پالک   ، خوشرو  سادات  خیابان   ،  10 خوشرو  سادات  کوچه   ، شریعتی 
در  مربوطه  ماده  و  یافت  تغییر   .  7614718960 کدپستی  با  اول  طبقه   ،
استان  امالک  و  اسناد  ثبت  اداره کل  گردید.  اصالح  فوق  بشرح  اساسنامه 

کرمان اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری کرمان )901111(

شرکت  بوتیا  نواندیش  تجهیز  درمان  شرکت  تغییرات  آگهی 
ملی  شناسه  و   16783 ثبت  شماره  به  خاص  سهامی 
فوق  عمومی  مجمع  صورتجلسه  استناد  به   14009201249
العاده مورخ 1399/04/01 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : 1 - محل شرکت در 
واحد ثبتی کرمان به آدرس استان کرمان ، شهرستان کرمان ، بخش مرکزی 
، شهر کرمان، محله گلدشت ، کوچه میرزاآقاخان 42 ، خیابان گلدشت ، 
پالک 0 ، طبقه همکف کدپستی7617646865 تغییر یافت و ماده مربوطه 
در اساسنامه بشرح فوق اصالح گردید. اداره کل ثبت اسناد و امالک استان 

کرمان اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری کرمان )901103(

شرکت  رفسنجان  فرهنگیان  مصرف  شرکت  تغییرات  آگهی 
به  به شماره ثبت 82 و شناسه ملی 10860505454  تعاونی 
منضم   1398/03/26 مورخ  مدیره  هیئت  صورتجلسه  استناد 
اجتماعی شهرستان  ورفاه  کار  تعاون،  شماره98/5/2-98/3639اداره  نامه  به 
رفسنجان : - آقای حسین حمزه ای کد ملی3050756306 به سمت رئیس 
وآقای علی احمدی کد ملی3051725961 به سمت نائب رئیس و آقای علی 
اکبر سنگی الهیجان کد ملی3051729523 به سمت منشی هیئت مدیره 
انتخاب و آقایان احمد نوروزیان رستم آبادی و محمودی محمدی مهدی آباد 
حسنی بسمت اعضای اصلی هیئت مدیره برای بقیه مدت )1400/07/23 ( 
انتخاب شدند. - آقای حسین ابراهیم نژاد حسین آبادکد ملی 3051105910 
به سمت مدیرعامل شرکت تعاونی برای بقیه مدت )1400/07/23 ( انتخاب 
گردید. - 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 آقای حسین ابراهیم نژاد حسین آبادی مدیرعامل تعاونی و 

به انضمام آقای حسین حمزه ای فرزند اکبر )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 مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری 

رفسنجان )901102(

آگهی تغییرات خیریه حمایت از معلولین سالمندان و ایتام 
ثبت  شماره  به  تجاری  غیر  موسسه  کرمان  ع  الحوایج  باب 
صورتجلسه  استناد  به   10630019706 ملی  شناسه  و   172
 2914/2/516/01/88 شماره  نامه  به  منضم   1399/01/27 مورخ  مدیره  هیئت 
الف- کرمان  .ا  ا   . ف  عمومی  امنیت  و  اطالعات  99/2/15پلیس  مورخ 

 4459602172 ملی  شماره  به  خوشنود  رضا  آقای   : مدیران  سمت  تعیین 
بسمت رئیس هیات مدیره آقای سید احمد علوی ارجاس به شماره ملی 
نایب رئیس هیات مدیره آقای محمد رضا شفیعی  2991349964 بسمت 
آقای  مدیره  هیئت  اصلی  عضو  بعنوان   2991276495 ملی  شماره  به  پور 
منصورحسنی به شماره ملی 2992392235 بعنوان عضو اصلی هیات مدیره 
آقای  دار  خزانه  بسمت   2993269062 ملی  شماره  به  ترابیان  احمد  آقای 
محمد رضاشفیعی پور به شماره ملی 291276495بسمت مدیرعامل تعیین 
گردید. ب- امضاء کلیه اسناد واوراق بهادار وچکها با امضاء دونفر ازافراد ذیل 
انجام می شود: -مدیرعامل ورئیس هیات مدیره - مدیرعامل و خزانه دار 
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان کرمان اداره ثبت شرکت ها و موسسات 

غیرتجاری کرمان )901095(

آگهی تغییرات خیریه حمایت از معلولین سالمندان و ایتام 
ثبت  شماره  به  تجاری  غیر  موسسه  کرمان  ع  الحوایج  باب 
صورتجلسه  استناد  به   10630019706 ملی  وشناسه   172
نامه  به  منضم   1398/12/05 مورخ  العاده  فوق  بطور  عادی  عمومی  مجمع 
عمومی  امنیت  و  اطالعات  مورخ 99/2/15پلیس  شماره 2914/2/516/01/88 
-آقای  علیرضااسدی  آقای  زاده-  صادق  عباس  الف-آقای  کرمان  .ا  ا   . ف 
مهدی نخعی عبدل آبادی ازعضویت درهیات امناء استعفا وحسب اختیارات 
حاصل ازتبصره ماده 12 اساسنامه آقای ابوالقاسم سیف الهی به شماره ملی 
5359894164 -آقای محمد جالل پور به شماره ملی -2991366788 آقای 
جایگزین  اعضاء  بعنوان   2992626538 ملی  شماره  به  رضاشمسی  محمد 
هیات امنا انتخاب شدند. ب- اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل برای مدت 
ملی  به شماره  ارجاس  علوی  احمد  آقای سید  گردیدند:  انتخاب  دو سال 
2991349964 -رضا خوشنود به شماره ملی 4459602172 -منصورحسنی 
به شماره ملی 2993269062  ترابیان  به شماره ملی2992392235 -احمد 
-محمد رضا شفیعی پور به شماره ملی 2991276495 بعنوان اعضاء اصلی 
و آقایان علی محمد سخی به شماره ملی 2992031941 وجواد رضایی به 
جعفری  علی  ج-آقای  البدل  علی  اعضاء  2993075896بعنوان  ملی  شماره 
به شماره ملی 3091318095بعنوان بازرس اصلی وآقای محمد حسن انجم 
شعاع به شماره ملی 2991348674بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یک 
سال انتخاب شدند. اداره کل ثبت اسناد و امالک استان کرمان اداره ثبت 

شرکت ها و موسسات غیرتجاری کرمان )901085(

به  خاص  سهامی  شرکت  گاز  بم  شرکت  تغییرات  آگهی 
استناد  به   10630020020 ملی  شناسه  و   176 ثبت  شماره 
صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1398/02/22 : - آقای محمد 
کامران زاده حسینی به شماره ملی3209839921 به سمت رئیس هیئت 
مدیره و مدیرعامل - خانم عشرت افغانی نژاد به شمارملی 2993056964 
حسینی  زاده  کامران  جالل  آقای   - مدیره  هیئت  رئیس  نایب  سمت  به 
اسناد  کلیه   - مدیره  هیئت  عضو  سمت  3209861471به  ملی  شماره  به 
و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک ، سفته ، بروات ، قراردادها 
شماره  به  حسینی  زاده  کامران  محمد  آقای  امضاء  با  عقوداسالمی  و 

و  باشد  می  معتبر  شرکت  مهر  با  همراه  ملی3209839921مدیرعامل 
بامهر شرکت معتبر  امضاء مدیر عامل همراه  به  واداری  اوراق عادی  سایر 
است. اداره کل ثبت اسناد و امالک استان کرمان مرجع ثبت شرکت ها و 

موسسات غیرتجاری بم )901082(

آگهی تغییرات شرکت بم گاز شرکت سهامی خاص به شماره 
ثبت 176 و شناسه ملی 10630020020 به استناد صورتجلسه 
: - اعضای  مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 1398/02/22 
شماره  به  حسینی  زاده  کامران  محمد  آقای  از:  عبارتند  مدیره  هیات 
شمارملی 2993056964  به  نژاد  افغانی  عشرت  خانم  و  ملی3209839921 
و آقای جالل کامران زاده حسینی به شماره ملی 3209861471 برای مدت 
دو سال انتخاب گردیدند. - آقای حسین ابراهیمی ارجمندی به شماره ملی 
3209548323 به سمت بازرس اصلی و آقای موسی حبیب الهی به کد ملی 
6059905455 به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب 
شدند. -ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت منتهی به سال مالی 97مورد 
تصویب قرار گرفت. اداره کل ثبت اسناد و امالک استان کرمان مرجع ثبت 

شرکت ها و موسسات غیرتجاری بم )901078(

شرکت  کرمان  هزار  برج  ساختمانی  شرکت  تغییرات  آگهی 
ملی  شناسه  و   3653 ثبت  شماره  به  خاص  سهامی 
مورخ  مدیره  هیئت  صورتجلسه  استناد  به   10860557620
مدت  برای  ذیل  بشرح  مدیرعامل  و  هیات مدیره  اعضای   -  :  1398/04/01
باقیمانده انتخاب گردیدند: - آقای سیدمهدی طبیب زاده به شماره ملی 
)سهامی  کرمان  روی  صنایع  شرکت  طرف  از  نمایندگی  به   3179204362
خاص( با شناسه ملی 10860556006 به سمت رئیس هیات مدیره - آقای 
شرکت  طرف  از  نمایندگی  به   3978789442 ملی  شماره  به  اژدر  علی 
سرمایه گذاری توسعه و عمران استان کرمان )سهامی عام( با شناسه ملی 
10860555136 به سمت نائب رئیس هیات مدیره - آقای محمد نامجو شماره 
ملی 2990349820 به نمایندگی از طرف شرکت بین المللی پارس تجارت 
)سهامی خاص( با شناسه ملی 14005946717 به سمت عضو هیات مدیره - 
آقای محمد نامجو شماره ملی 2990349820 به سمت مدیرعامل انتخاب 
چک،  جمله  از  شرکت  تعهدآور  و  بهادار  اوراق  و  اسناد  کلیه   - گردیدند. 
سفته، برات، قراردادها و عقود نظایر آن با امضای ثابت مدیرعامل و یکی از 
اعضاء هیئت مدیره و در غیاب ایشان با امضاء رئیس و نائب رئیس هیئت 
مدیره متفقاً همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود. - کلیه مکاتبات اداری 
با امضاء مدیرعامل به تنهایی و در غیاب مدیرعامل با امضاء یکی از اعضاء 
حدود  و  وظایف  شرح   - است.  معتبر  مهر شرکت  با  همراه  مدیره  هیئت 
تعیین  مدیره  هیأت  مصوبات  و  اساسنامه  با  مطابق  مدیرعامل  اختیارات 
اسناد  ثبت  کل  اداره  گردید.  تفویض  مدیرعامل  به  شده  ذکر  اختیارات  و 
و امالک استان کرمان اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری کرمان 

)901067(

مس  راهوار  مسافربری  نقل  و  حمل  شرکت  تغییرات  آگهی 
ملی  شناسه  و   961 ثبت  شماره  به  خاص  سهامی  شرکت 
مورخ  مدیره  هیئت  صورتجلسه  استناد  به   10860529900
1398/12/25 منضم به نامه شماره 45/1461 مورخ 99/1/25 اداره کل راهداری 
و حمل و نقل جاده ای استان کرمان الف-تعیین سمت مدیران برای مدت 
باقیمانده : - شرکت صنایع مس افق کرمان به شناسه ملی 10630061317 
ابوالهادی به شماره ملی 3050746882 به سمت  نمایندگی آقای جابر  به 
رئیس هیئت مدیره شرکت ارفع سازان کرمان به شناسه ملی 10860231529 
به سمت عضو هئیت مدیره به نمایندگی آقای حسین فالح به شماره ملی 
فرهادی  حسین  آقای  مدیره  هیئت  رئیس  نایب  سمت  به   3051933929
مدیره شرکت  به سمت عضو هیئت  ملی 3071622694  به شماره  پاریزی 
فنی و مهندسی و خدماتی همگامان مس به شناسه ملی:10860546109 

به نمایندگی آقای میثم میهن خواه به شماره ملی 3050183829 به سمت 
عضو هیئت مدیره آقای احمد نادعلیخانی به شماره ملی 3051695076 به 
سمت عضو هیئت مدیره آقای حسین فالح به شماره ملی 3051933929 
به سمت مدیر عامل ب-کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور با امضای ثابت 
مدیره  هیئت  اعضای  از  یکی  و  عامل  مدیر  سمت  به  فالح  حسین  آقای 
همراه با مهر شرکت و سایر اوراق عادی و اداری به امضای آقای حسین فالح 
به سمت مدیر عامل همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. اداره کل ثبت 
اسناد و امالک استان کرمان مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری 

رفسنجان )896424(

آگهی تغییرات شرکت کیمیاگران پسته کرمان شرکت سهامی 
 10630116807 ملی  شناسه  و   4258 ثبت  شماره  به  خاص 
مورخ  سالیانه  عادی  عمومی  مجمع  صورتجلسه  استناد  به 
1398/02/16 : - آقای محمدعلی غفارزاده با کد ملی 2992411159 بسمت 
بازرس اصلی و خانم اعظم حسینی پور با کد ملی 3050442093 بسمت 
بازرس علی البدل بمدت یکسال انتخاب گردیدند - اعضای هیئت مدیره 
بشرح ذیل برای مدت دو سال انتخاب گردیدند: - خانم ندا غفارزاده با کد 
و  ملی 3051772828  کد  با  باقری  حاج  جواد  آقای  و  ملی 2993873873 
آقای محسن عبدالهی نگار با کد ملی 3090802831 - روزنامه کثیراالنتشار 
اداره کل ثبت  انتخاب گردید.  کرمان امروز جهت درج آگهی های شرکت 
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری  اسناد و امالک استان کرمان 

کرمان )896423(

زرین  بنای  ساالر  مهندسی  و  فنی  شرکت  تغییرات  آگهی 
ماهان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 13532 و شناسه 
عمومی  مجمع  صورتجلسه  استناد  به   14004689557 ملی 
 1.200.000.000 مبلغ  از  شرکت  سرمایه   -  :  1398/08/18 مورخ  العاده  فوق 
ریالی   20.000.000 سهم   100 به  منقسم  ریال   2.000.000.000 مبلغ  به  ریال 
بانام عادی از محل آورده نقدی سهامداران طی گواهی بانک ملت به شماره 
به شرح  اساسنامه  ماده 5  نتیجه  یافت. در  افزایش   98/1281135-98/8/20
ذیل اصالح می گردد. اداره کل ثبت اسناد و امالک استان کرمان اداره ثبت 

شرکت ها و موسسات غیرتجاری کرمان )896418(

آگهی تغییرات شرکت تدارک آتیه بارز پوشش شرکت سهامی 
خاص به شماره ثبت 15371 و شناسه ملی 14007450510 
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده 
الف -اعضای هیئت مدیره   : اتخاذ شد  مورخ 1399/01/30 تصمیمات ذیل 
سید  -آقای   3051192635 ملی  شماره  به  ولی  حسین  آقای   : از  عبارتند 
کمال  -آقای   3051322598 ملی  شماره  به  داورانی  نوه  حسینی  جلیل 
محمود پور به شماره ملی 2899778013 به مدت 2 سال انتخاب گردیدند 
. ب - موسسه حسایرسی و خدمات مالی بهبود ارقام )حسابداران رسمی ( 
به شناسه ملی 10100580568 به سمت بازرس اصلی - آقای علی کریمی 
البدل  بازرس علی  پور رفسنجانی به شماره ملی 3050639482 به سمت 
برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند . ج - ترازنامه ، صورت حساب 
سود و زیان و صورتهای مالی شرکت منتهی به 1397/12/29 مورد تصویب 
قرار گرفت. اداره کل ثبت اسناد و امالک استان کرمان اداره ثبت شرکت ها 

و موسسات غیرتجاری کرمان )896412(

آگهی تغییرات شرکت کیمیاگران پسته کرمان شرکت سهامی 
خاص به شماره ثبت 4258 و شناسه ملی 10630116807 به 
استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1398/02/16 : - خانم 
ندا غفارزاده با کد ملی 2993873873 به سمت رئیس هیئت مدیره و مدیر 
عامل - آقای محسن عبدالهی نگار با کد ملی 3090802831 به سمت نائب 

رئیس هیئت مدیره - آقای جواد حاج باقری با کد ملی 3051772828 به 
بهادار و  واوراق  اسناد  انتخاب گردیدند. - کلیه  سمت عضو هیئت مدیره 
بانکی و سایر مکاتبات و اوراق عادی با امضای خانم ندا غفارزاده )مدیرعامل( 
و مهر شرکت معتبر می باشد. اداره کل ثبت اسناد و امالک استان کرمان 

اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری کرمان )896408(

آگهی تغییرات شرکت ایلیا مهر کیمیا کریمان شرکت سهامی 
خاص به شماره ثبت 15432 و شناسه ملی 14007523706 
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده 
مورخ 1399/03/11 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : الف - تعیین اعضاء هیئت 
مدیره : بنیاد خیریه صنعتی به شناسه ملی 10630000133 )آقای سیدعلی 
اکبر  علی  -آقای  بنیاد(  نماینده   3090982099 ملی  شماره  به  مصطفوی 
-آقای سیدمحمدحسن مصطفوی  ملی 5359837705  به شماره  رحیمی 
دهزویی به شماره ملی 2993962744 برای مدت دو سال انتخاب گردیدند . 
ب- آقای محمود صنعتی شماره ملی 2991284501 به عنوان بازرس قانونی 
شرکت و آقای سبحان توفیق شماره ملی 2993855451 به عنوان بازرس 
علی البدل انتخاب گردید. ج-روزنامه کرمان امروز به عنوان روزنامه رسمی 
جهت درج آگهی های شرکت انتخاب گردید. اداره کل ثبت اسناد و امالک 
استان کرمان اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری کرمان )896407(

آگهی تغییرات شرکت ایلیا مهر کیمیا کریمان شرکت سهامی 
خاص به شماره ثبت 15432 و شناسه ملی 14007523706 
 1399/03/11 مورخ  مدیره  هیئت  صورتجلسه  استناد  به 
علی  آقای   : مدیران  سمت  تعیین   - الف   : شد  اتخاذ  ذیل  تصمیمات 
هیئت  رییس  سمت  5359837705به  ملی  شماره  به  رحیمی  اکبر 
به شماره ملی 3090982099)نماینده  آقای سید علی مصطفوی  مدیره- 
بنیاد خیریه صنعتی به شناسه ملی 10630000133(به سمت نایب رییس 
هیئت مدیره - آقای سید محمدحسن مصطفوی دهزویی به شماره ملی 
2993962744 به سمت عضو هیئت مدیره و مدیرعامل شرکت انتخاب 
گردیدند . ب - کلیه اوراق و اسناد تعهد آور از قبیل چک سفته و غیره 
با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره و در نبود مدیرعامل 
با امضای رییس هیئت مدیره و با امضای یکی از اعضای هیئت مدیره 
و با مهر شرکت و اوراق عادی با امضای مدیر عامل همراه با مهر شرکت 
معتبر است. اداره کل ثبت اسناد و امالک استان کرمان اداره ثبت شرکت 

ها و موسسات غیرتجاری کرمان )896402(

شرکت  پوشش  بارز  آتیه  تدارک  شرکت  تغییرات  آگهی 
ملی  شناسه  و   15371 ثبت  شماره  به  خاص  سهامی 
مورخ  مدیره  هیئت  صورتجلسه  استناد  به   14007450510
مدیران  سمت  تعیین   - الف   : شد  اتخاذ  ذیل  تصمیمات   1399/01/30
رئیس  سمت  به   3051192635 ملی  شماره  به  ولی  حسین  آقای   :
ملی  شماره  به  داورانی  نوه  حسینی  جلیل  سید  آقای  ـ  مدیره  هیئت 
3051322598 به سمت نایب رئیس هیئت مدیره - آقای کمال محمود 
آقای   - مدیره  هیئت  عضو  به سمت  ملی 2899778013  شماره  به  پور 
حسین ولی به شماره ملی 3051192635 به سمت مدیر عامل به مدت 
2 سال انتخاب گردیدند . ب -کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت 
از قبیل چک،سفته،بروات،قراردادهاو عقود اسالمی با امضاء مدیر عامل و 
رئیس هیئت میره به همراه امضاء نایب رئیس هیئت مدیره همراه با مهر 
شرکت معتبر میباشد و همچنین کلیه نامه های اداری و عادی با امضاء 
مدیر عامل بصورت منفردا" به همراه مهر شرکت معتبر میباشد . اداره 
کل ثبت اسناد و امالک استان کرمان اداره ثبت شرکت ها و موسسات 

غیرتجاری کرمان )896397(
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قیمت های نجومی برای یک داروی "تقلبی" درمان کرونا

وزارت بهداشت: نمی توانیم دانشگاه ها را تعطیل کنیم

پیک نیک مرگبار خانواده »بلوچ زاده«

رئیس سازمان غذا و دارو  ضمن هشدار نسبت به 
نمونه های تقلبی داروی رمدسیویر در بازار سیاه که با 
قیمت های نجومی هم به فروش می رسد، تاکید کرد 
اثربخشی این دارو از سوی کمیته  که تا زمان تایید 

علمی، پزشکان از تجویز آن خودداری کنند.
ایسنا، دکتر محمدرضا شانه ساز در جمع  به گزارش 
خبرنگاران، درباره اثربخشی داروی رمدسیویر در درمان 
کرونا، گفت: اثربخشی این دارو در درمان کرونا هنوز 
مورد تایید نهایی قرار نگرفته است، اما بارها گفتیم 
که هر دارویی که برای درمان کرونا اعالم شود، آن را 
ظرف کوتاه ترین مدت در داخل کشور تولید می کنیم. 
و  هستیم  بالینی  مطالعات  نهایی  تایید  منتظر 
در  شود،  اعالم  مطالعات  این  نتایج  اینکه  محض  به 

کوتاه ترین زمان می توانیم این داروها را تولید کنیم.
شده،  مطرح  که  داروهایی  از  مورد  چند  افزود:  وی 
تولیدش را در کشور داریم که کاربرد آن برای موارد 
اعالم کند،  علمی  زمان که کمیته  و هر  است  دیگر 
را اعالم می کنیم. به هر حال اطمینان  اسامی آن ها 
می دهیم که به واسطه داروسازی قوی که در کشور 

داریم، ظرفیت تولید همه این داروها در کشور فراهم 
شده و می توانیم تولید کنیم. مردم و بیماران نباید از 
این بابت نگرانی داشته باشند و فقط منتظر نتیجه 

نهایی مطالعات بالینی باشند.
پزشکان رمدسیویر تجویز نکنند

شانه ساز تاکید کرد: در وهله اول از همکاران پزشک 
خواهش می کنیم که تا زمانی کمیته علمی تاییدیه 
یک دارو را نداده، آن را تجویز نکنند. مساله دوم این 
است که این داروها قبال در قالب مطالعات بالینی در 
کشور تامین شده است و در اختیار است. سوم اینکه 
نکنند.  تهیه  غیرمجاز  مراکز  از  را  داروها  این  مردم 
اکنون تعداد زیادی از نمونه هایی به دست ما رسیده 
تهیه  خانواده  نجومی  باالی  بسیار  قیمت های  با  که 
یک  بلکه  نیست،  رمدسیویر  اصال  دارو  آن  اما  کرده، 
داروی دیگر بوده که جلد آن را تغییر دادند و بجای 

رمدسیویر ارائه داده اند.
مراجع قضایی و انتظامی برخورد کنند

رئیس سازمان غذا و دارو با بیان اینکه افرادی هستند 
که از مردم در این حوزه سوءاستفاده می کنند، گفت: ما 

از قوه قضاییه و مراجع انتظامی و امنیتی می خواهیم 
با آنها برخورد کنند و مجددا از همکاران پزشک  که 
خواهش می کنیم که تا زمانیکه تایید نهایی این دارو 
اعالم نشده، آن را تجویز نکنند. زیرا ما نمی توانیم آن 
را به صورت عام توزیع کنیم و به همه بیمارستان ها 

ارائه دهیم. اگر تاثیر این دارو در درمان کرونا توسط 
کمیته علمی تایید شود، آن را در چند هفته اول از 
بالفاصله  از آن  بعد  و  تامین می کنیم  واردات  مسیر 
داخلی  تولید  محل  از  می توانیم  را  کشور  نیاز  کل 

تامین کنیم.

معاون کل وزارت بهداشت با تاکید بر اینکه مردم 
برگزار  مناسب  با شرایط  امتحانات  باشند  مطمئن 
خواهد شد، گفت: نمی توانیم دانشگاهها را تعطیل 

کنیم و باید به این موضوع متعادل نگاه کنیم.
وزارت  جلسه  به  واکنش  در  حریرچی  ایرج  دکتر 
بهداشت با مسئوالن سازمان سنجش آموزش کشور 
و وزارت علوم در خصوص تصمیم گیری مجدد برای 
برگزاری آزمون های پزشکی و غیرپزشکی از جمله 

و  کنکور  برگزاری  طول  کل  کرد:  تاکید  کنکور 
اندازه دو حضور  به  آزمون  این  شرکت کننده های 
خطر  تهران  جمله  از  شهرها  در  خرید  مراکز  در 
مراکز  به  تراکم  با  نفر  هزار  چند  واقع  در  ندارد. 
خرید مراجعه می کنند و حتی بازارهای دست دوم 
در برخی استان ها از شلوغی جمعیت بیداد می کند. 
وی در ادامه تصریح کرد: در امتحانات پیش رو و 
با فاصله شرکت می کنند و داوطلبان  افراد  کنکور 

فاصله های  دارند،  حضور  خودشان  شهرهای  در 
میان آنها مناسب است، ضمن اینکه داوطلبان در 

جلسه آزمون ماسک خواهند زد.
معاون کل وزارت بهداشت اعالم کرد: باید به بحث 
اینکه  کنیم ضمن  نگاه  متعادل  آزمون ها  برگزاری 
برخی از امتحانات، آزمون های ورودی هستند و ما 
نمی توانیم دانشگاه های خود را ببندیم. از یک طرف 
سینماها را باز می کنیم و از سوی دیگر دانشگاه را 

تعطیل کنیم، این امکانپذیر نیست.
دو  مسئوالن  جلسه  جزئیات  خصوص  در  وی 
جلسه  گفت:  نیز  بهداشت  و  علوم  وزارتخانه 
خوبی در سطح معاونان وزیر برگزار شد و صورت 
جلسه ای تهیه شد و مردم اطمینان داشته باشند 
که امتحانات با شرایط مناسبی برگزار خواهد شد 
و جزئیات این جلسه را پس از تأیید دو وزیر اعالم 

می کنیم.

در  امدادگران  ماه  تیر   ١٥ دوشنبه  روز  دقیقه   ۲۰ و   ١۹ ساعت 
جریان حادثه غرق شدن ٤ کودک قرار می گیرند. ۶ نفر از نیروهای 
رودخانه  در  را  جست وجو  عملیات  نیکشهر  شهرستان  امدادونجات 
فصلی دینارکلگ آغاز می کنند. ۶۰ دقیقه طول کشید تا چهار کودک 
را در رودخانه پیدا کنند و پیکر بی جان شان را به خانواده بلوچ زاده 
تحویل دهند. همزمان دو آمبوالنس در فاصله ۸ دقیقه به محل حادثه 
رسیدند و احیای قلبی و ریوی برای همه این کودکان انجام شد، اما 
مرگ هر چهارکودک را تأیید کردند. خبری که امید خانواده بلوچ زاده 

را ناامید کرد. انتظارشان به پایان رسید اما پایانی تلخ داشت
پنج روز از آن حادثه تلخ می گذرد. حادثه ای که خانواده بلوچ زاده را 
در چشم به  هم زدنی سیاهپوش کرد. چهار کودک شان را به رودخانه 
دیگر  گرفتند.  پس  را  بی جان شان  پیکر  تنها  اما  سپردند  دینارکلگ 
رنِگ  خانه شان  دیوار  و  در  به  نیست،  خبری  هیاهو  و  خنده  آن  از 
آمده  سرشان  بر  چه  ندارند  باور  هم  هنوز  است.  شده  پاشیده  ماتم 
است. مادر بی امان گریه می کند. غم دارد غمی بزرگ. تصورش را هم 
نمی کرد یک روز شاهد مرگ همزمان چهار پسر و نوه اش باشد. مرگی 
تلخ در دینارکلگ. روستایی در نیکشهر سیستان وبلوچستان. قربانی 
شدند، قربانی یک آب تنی مرگبار در چله تابستان. کودکانش را از عصر 

دوشنبه دیگر ندیده است. دوشنبه سیاه برای خانواده پرجمعیت آقای 
بلوچ زاده. نخستین بار بود که این خانواده در کنار این رودخانه سرکش 
خانه دخترشان  به  بودند. می خواستند  آمده  چابهار  از  کردند.  اتراق 
بروند. خانه دختر و دامادشان در نیکشهر بود. اما در مسیر تصمیم 
و  داماد  دختر،  که  بود  همانجا  بمانند.  کلگ  دینار  کنار  که  گرفتند 

نوه اش پارسا هم آمدند.
»٥ دقیقه تنهایشان گذاشتم. تا پیش از آن کنارشان بودم. آب تنی 
کنم.  درست  را  ناهار  تا  آمدم  بیرون  رودخانه  از  بازی.  و  می کردیم 
می خواستیم کباب بخوریم.« اینها را پدر ٤٥ساله می گوید. پدری که 
١۸ فرزند داشت. اما حاال سه پسرش زیر خروارها خاک دفن شده اند. 
قلبم  می افتم،  که  و شیطنت هایشان  بازی  یاد  شد.  نابود  »آرزوهایم 
ِگل  و  از آب  تازه  بودیم.  بزرگ شان کرده  به سختی  آتش می گیرد. 

درآمده بودند. امید ها داشتم.«
وقتی هیاهوی کودکان در رودخانه فصلی به سکوت تبدیل شد، اعضای 
اما خبری  تا بچه ها را پیدا کنند،  خانواده هرکدام به سویی دویدند 
نبود. سکوت بود و سکوت. تنها صدای فریاد خودشان در دینارکلگ 
طنین انداز می شد. حاال پدر و مادر عماد ١١ساله، امیرحسن ۸ساله، 
امیرمحمد ۶ساله و پارسا ٤ساله به سوگ نشسته اند و لحظات مرگ 

کودکان شان را مرور می کنند.
به  را  تلخ  روز  آن  با صدایی گرفته، جزئیات  بچه ها  پدربزرگ  و  پدر 
که  بودیم  کباب  درست کردن  تب وتاب  »در  می گوید:  »شهروند« 
رودخانه  سمت  به  نمی آید.  صدایی  بچه ها  از  دیگر  شدیم  متوجه 
رفتیم. رودخانه آرام بود، اما اثری از بچه ها نبود. همه جا را زیرو رو 
را  همسرم  و  دختر  ضجه های  صدای  نکردیم.  پیدا  هیچی  کردیم. 
هرگز فراموش نمی کنم. پارسا تنها بچه دخترم بود. کاش هرگز در 
کرده ام.  نگاه  هزاربار  را  بچه ها  آب تنی  فیلم  نمی کردیم.  اتراق  آنجا 
فیلمی که پیش از حادثه گرفته بودیم. هربار که مرور می کنم، قلبم 
می ایستد؛ نفسم بند می آید و دوباره نبضم شروع به زدن می کند و 
تکرار و تکرار.« دقایق خوشی که رنِگ ماتم گرفتند. همانجا بود که 
با هالل احمر تماس می گیرند. امدادگران به سرعت خود را به روستا 

می رسانند.
ساعت ١۹ و ۲۰ دقیقه روز دوشنبه ١٥ تیر ماه امدادگران در جریان 
امدادونجات شهرستان  نیروهای  از  نفر   ۶ قرار می گیرند.  این حادثه 
آغاز  دینارکلگ  فصلی  رودخانه  در  را  جست وجو  عملیات  نیکشهر 
رودخانه  در  را  کودک  چهار  تا  کشید  طول  دقیقه   ۶۰ می کنند. 
بلوچ زاده تحویل دهند.  به خانواده  را  پیدا کنند و پیکر بی جان شان 

همزمان دو آمبوالنس در فاصله ۸ دقیقه به محل حادثه رسیدند و 
احیای قلبی و ریوی برای همه این کودکان انجام شد، اما مرگ هر 
چهارکودک را تأیید کردند. خبری که امید خانواده بلوچ زاده را ناامید 

کرد. انتظارشان به پایان رسید اما پایانی تلخ داشت.
پدر ٤٥ساله می گوید: »١۶ سال داشتم که ازدواج کردم. هرگز تصور 
نمی کردم که روزی شاهد مرگ بچه هایم باشم. در این مدت کوتاه 
همه موهایم سفید شد. ١٥ بچه دیگرم شوکه اند، اما مادر پارسا وضع 
بدتری دارد. مدام گریه می کند. شب و روزش معلوم نیست. همسرم 

هم حال و روز خوبی ندارد.«
آخرین  چهارکودک  این  بسته بندی شده  و  کفن پوش  جسدهای 
تصویری است که پشت چشمان خانواده بلوچ زاده گره خورده است. 
جسدهایی که در نزدیکی خانه شان در چابهار دفن شدند. قصه خانواده 
بلوچ زاده داستانی است که بارها در سیستان وبلوچستان و استان های 
دیگر تکرار شده است.  سال ١۳۹۸ تنها در سیستان وبلوچستان، ٤۹ 

نفر غرق شدند که آمارها افزایش٤٤درصدی را نشان می داد.
آمار تلفات غرق شدگی در  سال ۹۸ در رودخانه ١٥نفر، دریا ١۰نفر، 
دریاچه طبیعی ۹نفر، استخر کشاورزی یک نفر،کانال یک نفر، حوض 

یا حوضچه ۶ نفر و سایر مکان ها ٧نفر بوده است.

بیمارستان  از  بازدید  هنگام  آمریکا  رئیس جمهوری 
"والتر رید" از ماسک استفاده کرد و این اولین باری 
انجام  کاری  چنین  دوربین ها  مقابل  او  که  است 

می دهد.
به گزارش ایسنا، به نقل از پایگاه خبری هیل، دونالد 
ترامپ، رئیس جمهوری آمریکا در بازدید از این مرکز 
کارکنان  و  مجروح  سربازان  از  مریلند  در  درمانی 

مراقبت می کنند،  کووید١۹-  بیماران  از  که  سالمت 
مقام های  کنار  در  ترامپ  که  زمانی  کرد.  دیدن 
بیمارستانی حرکت می کرد، ماسک به صورت داشت 
اما مابقی زمان حضور او در والتر رید به دور از چشم 
به  آمریکا  رئیس جمهوری  که  ماسکی  بود.  رسانه ها 
ریاست  مارک طالیی  و  بود  سرمه ای  داشت،  صورت 
جمهوری در یک طرفش داشت. به رغم توصیه های 

مرتبط با کرونا، ترامپ پیشتر در مالءعام از ماسک 
استفاده نکرده بود.

با این حال یک بار در پشت صحنه گردهمایی ماه 
اما  داشت  صورت  به  ماسک  فورد  کارخانه  در  مه 
حاضر  ماسک  بدون  رسانه ها  مقابل  گرفت  تصمیم 
آن  دیدن  از  دیگران  نمی خواهد  که  گفت  و  شود 

خوشحال شوند!

دونالد ترامپ همچنین گفته بود مشکلی با افرادی 
که  زمانی  و  ندارد  می کنند،  استفاده  ماسک  از  که 
بیمارستانی  از  که  زمانی  یا  باشد  شلوغی  در جای 
بازدید می کند، ماسک می زند. اما جمهوری خواهان 
از او می خواهند ماسک بزند و استدالل می کنند که 
این مثال خوبی برای حامیان او در بحبوحه پاندمی 

ویروس کروناست.

انتشار  و  جرح  و  ضرب  خاطر  به  خیابانی  سویل 
شکایت  افشانی  محسن  از  اش  خصوصی  تصاویر 

کرد.
رکنا نوشت: سویل خیابانی همسر محسن افشانی 
با حضور در دادسرای فرهنگ و رسانه از این بازیگر 

پرحاشیه شکایت کرد.
سویل خیابانی همسر محسن افشانی به شعبه ١۶ 
دادسرای فرهنگ و رسانه مراجعه کرد و از محسن 

افشانی شکایت کرد.
محسن  از  شکایتش  خصوص  در  خیابانی  سویل 
به  افشانی  محسن  از  گفت:  خبرنگار  به  افشانی 

کردم.  شکایت  عدوانی  تصرف  جرح،  و  خاطر ضرب 
رفته  ام  خانه  به  ام  شخصی  وسایل  برداشتن  برای 
بودم که محسن افشانی مادر، کارگرمان و مرا به باد 

کتک گرفت.
 وی افزود: خواهر و داماد محسن افشانی در خانه من 
زندگی می کنند و وقتی رفته بودم وسایل شخصی ام 

را بردارم به من حمله کردند.
خواست  در  خصوص  در  افشانی  محسن  همسر 
دادم  طالق  درخواست  قبل  ماه   ٧ گفت:  طالقش 
افشانی  محسن  که  دارد  قرار  تکمین  مرحله  در  و 
روز اول عنوان کرد ٥ میلیارد بپردازم تا طالقم دهد 

بار آخر وکلی محسن  و  میلیارد  به ۲  مبلغ  بعد  و 
افشانی عنوان کرد یک میلیارد و ٥۰۰ میلیون تومان 

پرداخت کنم تا طالقم بدهد.
محسن افشانی تهدید کرده بود اگر دست روی خانه 
بگذارم عکس های خصوصی ام را منتشر می کند که 
از آن عکس های خصوصی من در یک صفحه  بعد 
اینستاگرامی منتشر شد که شکایت کردم و پلیس 
فتا نیز پس از بررسی های دقیق اعالم کرد که این 

تصاویر توسط محسن افشانی منتشر شده است.
بسته  اینستاگرامی  صحفه  گفت:  خیابانی  سویل 
شد و هفته آینده حکم دادگاه بخاطر انتشار تصاویر 

خصوصی من از سوی محسن افشانی صادر خواهد 
شد. سویل خیابانی به خبرنگار گفت: مهریه ام ٥۰۰ 
سکه و سه دانگ خانه است. محسن افشانی خانه ای 
را که اجاره نامه اش به نام من است ترک نمی کند 
فقط توانستم جهیزیه ام را از خانه بیرون ببرم، اما 
داخل  که  ام  شخصی  وسایل  برداشتن  برای  وقتی 
و  ضرب  مورد  مرا  کردم  مراجعه  آنجا  به  بود  خانه 
جرح قرار دادند که پیگیر این ماجرا هستم و فکر 
مرد  یک  عنوان  به  افشانی  رفتار های محسن  نکنم 
همسرش  خصوصی  عکس های  انتشار  برای  ایرانی 

کار درستی باشد.

سرانجام ترامپ هم ماسک زد

درخواست طالق سویل از محسن افشانی

مرگ دانشجوی پزشکی 

در درگیری طایفه ای

درگیری هولناک بین دو طایفه در یاسوج به مرگ دانشجوی پزشکی ختم 
شد. پسر  جوانی برای دیدار خانواده اش از روسیه به یاسوج آمده و در این 
روز های کرونایی در  ایران ماندگار شده بود. منتظر بود که به محض باز 
شدن پرواز ها به روسیه برگردد تا بتواند در  کالس هایش شرکت کند، اما 
دعوای دو طایفه زندگی او را به پایان رساند. علی شفیعی در  خیابان تختی 
دعوای  میان  در  بخرد،  معدنی  آب  یک  می خواست  درحالی که  یاسوج، 
گروهی  طایفه قربانی شد و با شلیک گلوله به قتل رسید. گلوله ای که به 
اشتباه به سرش خورد و این  دانشجوی پزشکی داخل خودروی پرایدش 

جان داد تا بی گناه قربانی دعوای چند بیگانه شود.
با  علی  ٧بعدازظهر؛  ساعت  بود.  تیرماه  چهاردهم  روز  نوشت:  شهروند 
برود و آب  تا سوپرمارکت  بیرون زد.  می خواست  از خانه  پراید  خودروی 
معدنی بخرد. به مغازه ای در خیابان تختی یاسوج که  رسید، چند نفر 
درحال درگیری و دعوا بودند. علی بی اعتنا به این درگیری، خودرو را  پارک 
کرد و داخل مغازه شد. تا آن لحظه هرگز تصورش را هم نمی کرد که تنها 

قربانی این  دعوا خودش باشد.
او هنگامی که داشت خرید می کرد ناگهان دید که درگیری شدت گرفت. 
 چند نفر داشتند فریاد می زدند و با هم دعوا می کردند. آن ها دیگر دست به 
اسلحه شده بودند.  علی احساس خطر کرد. از مغازه بیرون رفت تا خودرو را 
جابه جا کند. با خودش گفت در  این درگیری شدید ممکن است به خودرو 
اینکه سوار ماشین شد،  گلوله به سمتش  اما به محض  آسیبی برسد. 
شلیک شد. مستقیم به سرش خورد و علی این دانشجوی بیست وهفت  
ساله دیگر جانی  در بدنش نماند. او کشته شد و افراد حاضر در درگیری 

درحالی که شوکه بودند، پا به فرار  گذاشتند.
و  تلخ  این جنایت  فیلم کوتاه  این پسر جوان جمع شدند.   مردم دور 
عجیب، حاال در  فضای مجازی دست به دست می چرخد. مردمی که دور 
خودروی پراید جمع شده بودند، یکی  گریه می کرد، یکی فریاد می زد و 
دیگری درحال تماس با اورژانس بود. اما علی پیش از  رسیدن به بیمارستان 
جان خود را از دست داده بود. حاال خانواده شفیعی به سوگ این پسر 
 تحصیلکرده نشسته اند. هنوز هم باور ندارند. داغ بزرگی بر دل شان است. 
قرار بود به زودی  برای خواستگاری پا پیش بگذارند. قرار بود لباس دامادی 
به تن این دانشجوی موفق کنند. اما همه  چیز در یک بعدازظهر شوم از 

بین رفت و نابود شد.
درحال حاضر پلیس تحقیقات خود را بر روی این  پرونده آغاز کرده است. 
حدودا ۶ نفر در این رابطه دستگیر شده اند و ضارب  نیز خود را تسلیم 
پلیس کرد. دایی علی در  حالی که هنوز هم این غم بزرگ را باور ندارد، 
جزئیات ماجرا را روایت می کند: »علی اصال  آن هایی را که با هم درگیری 
داشتند، نمی شناخت. حتی آنان را ندیده بود. انگار محله شان هم با  ما 
فاصله داشت. نمی دانیم دعوایشان بر سر چه بود. اما می دانیم که گویا 
سال هاست سر  موضوعی با هم اختالف دارند و این درگیری ریشه در یک 

دشمنی دیرینه دارد.
اما این وسط  فقط علی ما قربانی شد. پسر تحصیلکرده و موفق؛ دو سالی 
می شد که به روسیه رفته بود. در  آنجا دندانپزشکی می خواند. می خواست 
به زودی کارش را هم آغاز کند. اما پیش از شیوع  کرونا یعنی از پنج ماه 
پیش به ایران آمد تا به خانواده اش در یاسوج سر بزند. اما به خاطر  کرونا 

و بسته شدن پرواز ها ماندگار شد.
خیلی استرس داشت و می خواست زودتر برگردد تا  بتواند در کالس هایش 
شرکت کند. البته در ایران به صورت آنالین در کالس ها شرکت می  کرد 
برای  زیادی  آرزو های  بود.  توانایی  و  کوشا  بچه  علی  می خواند.  درس  و 
باورمان  رفت. هنوز هم  هوا  به  و  آینده اش داشت.  اما همه اش دود شد 
توان صحبت  برادرش  شوکه هستند. حتی  نمی شود. پدر و مادر و دو 
کردن هم ندارند. علی منتظر بود تا هرچه زودتر به روسیه  برگردد و درسش 

را ادامه دهد. اما در آن شب کذایی او را از ما گرفتند.«  
علی شفیعی قرار بود به زودی داماد شود. سر از پا نمی شناخت و خوشحال 
بود. خانواده اش  خود را برای انجام مراسم های خواستگاری آماده می کردند: 
»نامزد علی هم دانشجوی  پزشکی بود. قرار بود به زودی برایشان مراسم 
بگیریم. اما حاال نامزدش هم داغدار شده است.  مگر می شود در خیابان 
چنین دعوایی به راه بندازی و یک نفر دیگر را قربانی کنی؛ آن ها  عالوه بر 
قتل ایجاد رعب و وحشت نیز کرده بودند. برای همین تا آخرش پیگیر 
شکایت مان  هستیم و پدر و مادرش مصرانه قصاص می خواهند. درست 
است که هدف آن ها علی نبوده،  ولی نباید چنین درگیری وحشتناکی در 
خیابان به راه می انداختند. خانواده علی کلی آرزو ها  برای او داشتند. اما به 

خاطر یک اشتباه او را از دست دادند.«  
سردار »مهدی انصاری« فرمانده انتظامی استان کهگیلویه و بویراحمد نیز 
با تایید این حادثه گفت: »در حال حاضر تحقیقات بر روی این پرونده 
ادامه دارد. فعال ضارب اصلی و چند نفر از شرکت کنندگان در این درگیری 
با هم  بازجویی قرار دارند. آن ها سال هاست که  دستگیر شده و تحت 
اختالف و درگیری طایفه ای دارند و آن روز نیز با هم دعوا می کردند که 
به اشتباه این پسر جوان را هدف شلیک گلوله قرار داده و او را کشته اند. 
پلیس یاسوج با جدیت این پرونده را پیگیری کرده و این موضوع را در 

دستور کار خود قرار داده است.«

اهدای خون سالم، اهدای زندگی
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کشف ۲۶ تن آرد قاچاق در بم
فرمانده انتظامی استان کرمان از کشف ۲۶ تن آرد قاچاق از یک دستگاه 

تریلر در بم خبر داد.
کرمان،  از  جوان  خبرنگاران  باشگاه  های  استان  گروه  خبرنگار  گزارش  به 
ماموران  گفت:  کرمان   استان  انتظامی  فرمانده  ناظری،  عبدالرضا  سردار 
دایره مبارزه با قاچاق کاال و ارز پلیس آگاهی شهرستان بم، هنگام کنترل 
خودرو های عبوری محور بم- زاهدان، یک دستگاه تریلر را که از استان یزد 
به مقصد استان سیستان و بلوچستان در حرکت بود برای بررسی متوقف 

کردند. 
بازرسی  با قاچاق کاالی شهرستان بم در  افزود: ماموران پلیس مبارزه  او   
از این تریلر، ۲۶ تن آرد قاچاق را که خارج از شبکه توزیع در حال حمل 

بودند، کشف کردند. 
ارزش  گمرک  اداره  کارشناسان  نظر  برابر  اینکه  به  اشاره  با  ناظری  سردار 
ریالی این محموله ۵۴۰ میلیون ریال برآورد شده است، بیان کرد: در این 
رابطه یک نفر متخلف دستگیر و پس از تشکیل پرونده به مراجع قضایی 

معرفی شد.

برای کاهش وزن »کالری« 

مهم تر است یا »ورزش«؟
 

بدون توجه به کالری دریافتی و ورزش منظم، بسیار سخت است که افراد 
بتوانند وزن اضافی بدن خود را کاهش دهند، بنابراین »کالری« و »ورزش« 

دو مقوله  مکمل در کاهش وزن بدن هستند.
به گزارش ایسنا،   هرچند کالری دریافتی، کالری مصرفی و نظم شخصی 
مهم هستند اما با این حال همیشه مشخص است که برخی از افراد در 
دستیابی به یک وزن سالم دچار مشکل بیشتری نسبت به دیگران هستند 
را  مناسبی  غذایی  برنامه  همیشه  که  کسانی  می شود  مشاهده  بعضا  و 
رعایت می کنند، چاق بوده و یا افرادی که غذای آزادانه مصرف می کنند، 

الغر هستند.
مدت زیادی تصور می شد کالری هایی که هر روز مصرف می کنیم همگی 
جذب خون و در اطراف بدن ما از جمله در سلول های چربی توزیع می 
باید بدانیم که میکروبیوم ها  شوند که این مساله کامال درست نیست و 
برخی از آنچه را که ما می خوریم به عنوان زباله می شناسد و از آن استفاده 
می کند و در عین حال افرادی هستند که میکروبیوم روده آن ها کالری 
مصرف  زباله  عنوان  به  کالری  مصرف  از  قبل  و  می کند  جذب  بیشتری 
دچار  کمتر  باال  غذای  مصرف  علی رغم  افرادی  چنین  بنابراین  می شود، 

اضافه وزن می شوند.
افرادی وجود دارند که میزان غذای دریافتی آن ها بسیار کم  دراین میان 
از  افراد  این  این امکان وجود دارد که  اما دارای اضافه وزن هستند؛  است، 
متابولیسم پایه کمتری )پایین تری( برخوردار باشند. عوامل زیادی از جمله 
جنسیت )متابولیسم زنان کمتر از مردان است(، سن )متابولیسم جوانان 
بیشتر از افراد سالمند است( و فعالیت ورزشی )افراد ورزشکار از متابولیسم 

بیشتری نسبت به افراد غیرفعال برخوردارند( در این مورد نقش دارد.
ایسنا،  به  فوق  مطالب  بیان  با  ورزشی  تغذیه  متخصص  محمدمهرتاش- 
اظهار کرد: به چنین افرادی که معموال زنان هستند، توصیه می شود که 
افزایش دهند که  از طریق فعالیت ورزشی میزان متابولیسم بدن خود را 
بی شک تعادل کالریک بدن آنها تغییر کرده و کاهش وزن در موردشان رخ 
می دهد و در نهایت نباید فراموش کرد که ورزش منظم مزایای سالمتی را 
حتی برای افرادی که وزن سالم نداشته اند، ایجاد می کند و کاهش وزن تنها 

یکی از دالیل برای ورزش منظم است.
میزان مناسب مصرف مایعات در ورزشکاران

 هنگام انجام فعالیت ورزشی فرد باید آبی را که از طریق تعریق از دست 
داده است، جبران کند.به گزارش ایسنا، بیش از ۶۰ درصد وزن بدن و ۷۰ 
درصد عضالت از آب تشکیل شده است. آب وظایف مهمی در بدن انجام  
بهتر  انجام  انتقال مواد غذایی،  به  این وظایف می توان  از جمله  می دهد، 
به  بدن  زائد  مواد  کردن  خارج  اعضا،  و  مفاصل  آسان  عمل هضم، حرکت 
وسیله تعریق و ادرار و...اشاره کرد و هنگام انجام فعالیت ورزشی فرد باید 
در یک حالت متعادل باقی بماند و تعادل آب بدن به این معنی است که 
آبی را بدن که از طریق تعریق از دست می دهد، جبران کند. اگرچه آب یک 
منبع مایع عالی است، اما مصرف سایر نوشیدنی ها مانند چای، شیرقهوه، 
آب میوه ها نیز می توانند نیازهای فرد را تامین کند. همچنین این نکته 
نیز قابل توجه است که ۲۰ درصد از کل آب دریافتی بدن در طول شبانه 

روز از طریق موادغذایی تامین می شود.
مطالب  این  بیان  با  ورزشی  پزشکی  تغذیه  کارشناس  خانسوز–  مجتبی 
به ایسنا، گفت: تعریق در حین فعالیت ورزشی یکی از راه هایی است که 
به خنک شدن بدن کمک می کند و و باید بدانید که تعریق فقط از آب 
تشکیل نشده است و شامل سایر مواد مانند الکترولیت ها )سدیم، پتاسیم، 
کلرید( نیز می شود و میزان الکترولیت های ازدست رفته به همراه تعریق 
به عواملی از قبیل میزان تعریق، سطح تناسب اندام، میزان و نوع فعالیت 

ورزشی و درجه حرارت محیط بستگی دارد.  
عالئم کم آبی در ورزشکاران

دادن  ازدست  پوست،  رنگ  برافروختگی  ادرار،  رنگ  بودن  تیره  خستگی، 
در  آبی  کم  عالئم  جمله  از  عضالت  گرفتگی  و  گرما  تحمل  عدم  اشتها، 

ورزشکاران است.
مصرف مایعات در فعالیت های ورزشی

کافی  تنهایی  به  آب  مصرف  مدت  کوتاه  ورزشی  فعالیت های  انجام  برای 
است، اما برای فعالیت های ورزشی طوالنی مدت بهتر است از نوشیدنی های 

حاوی سدیم و کربوهیدرات استفاده شود.
بنابراین برای فعالیت هایی که بیش از یک ساعت طول می کشد مصرف 
نوشیدنی شامل چهار تا هشت درصد کربوهیدرات است و برای فعالیت هایی 
که بیش از چهار ساعت به طول می انجامد مصرف سدیم به میزان پنج تا 

۱۱۶ میلی گرم مفید خواهد بود.
میزان مصرف مایعات

متفاوت  ورزشکاران  برای  مختلف  زمانی  مقاطع  در  مایعات  مصرف  میزان 
است؛ ۲ تا سه ساعت قبل از فعالیت ورزشی حدودا -۵۰۰ ۶۰۰ میلی لیتر، 
در حین فعالیت ورزشی هر ۲۰ تا ۳۰ دقیقه ۲۰۰ - ۳۰۰ میلی لیتر و پس از 
فعالیت ورزشی به ازای هر کیلوگرم وزن از دست رفته ۱۲۰۰ تا ۱۵۰۰ میلی 

لیتر میزان مناسب مصرف مایعات در ورزشکاران خواهد بود.

میثم خیام، حمزه کدخدایی و علیرضا عسگری، 
تیم  اردوی  دومین  به  کرمانی  فوتسالیست های 

ملی فوتسال بزرگساالن دعوت شدند.
اطالع رسانی  کمیته  رئیس  امیرخسروی،  عرفان 
در  کرمان  استان  فوتبال  هیات  روابط عمومی  و 
باشگاه  های  استان  گروه  خبرنگار  با  گو  و  گفت 
اردوی  دومین  گفت:  کرمان،  از  جوان  خبرنگاران 
منظور  به  جاری  سال  در  فوتسال  ملی  تیم 
آماده سازی برای مسابقات قهرمانی آسیا ۲۰۲۰ از 
امروز دوشنبه )۲۳ تیر( با دعوت از نوزده بازیکن 

برگزار می شود.
او با اعالم اینکه این اردو تا روز پنجشنبه )۲۶ تیر( 

افزود:  داشت،  ادامه خواهد  فوتبال  ملی  مرکز  در 
میثم خیام، حمزه کدخدایی و علیرضا عسگری، 

از استان کرمان در این اردو حضور دارند.
امیرخسروی تصریح کرد: سپهر محمدی، مسعود 
علیرضا  عظیمی،  بهزاد  پرکاس،  سینا  محمدی، 
زنگی،  نجف  محمد  برمشوری،  میثم  رفیعی، 
خیام،  میثم  کدخدایی،  حمزه  کریمی،  مهدی 
مسعود یوسفی، رضا قنبری، طا ها نعمتیان، ساالر 
آقاپور، احمد اسماعیل پور، محمد بیضایی، حسین 
طیبی، علیرضا عسگری و امین مجید ی پور، ۱۹ 
بازیکن دعوت شده از سوی محمد ناظم الشریعه به 

دومین اردوی تیم ملی فوتسال هستند.

رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان زرند از کشف 
مقداری گوشت قوچ وحشی در منزل یک شکارچی خبر داد.

به گزارش خبرنگار گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان 
از کرمان، مسعود ساالری، رئیس اداره حفاظت محیط زیست 
شهرستان زرند گفت: به دنبال کسب اطالعاتی مبنی بر شکار 
به وسیله شکارچی متخلف  غیرمجاز یک راس قوچ وحشی 
یگان  نیرو های  شهرستان،  این  روستا های  از  یکی  ساکن 
حفاظت محیط زیست ضمن دریافت مجوز از مرجع قضایی 

در جریان بازرسی از منزل این شکارچی غیر مجاز موفق به 
کشف مقداری گوشت قوچ وحشی شدند.

حیوان  گوشت  بر  عالوه  متخلف  فرد  این  منزل  از  افزود:  او 
وحشی شکار شده، یک قبضه اسلحه گلوله زنی نیز به دست 
سیر  برای  پرونده  تشکیل  از  پس  متخلف  شکارچی  و  آمد 

مراحل قانونی به مراجع قضایی معرفی شد.
ساالری بیان کرد: بر اساس نرخ جدید بهای جانوران وحشی به 
لحاظ مطالبه ضرر و زیان وارده به محیط زیست، جریمه قابل 

پرداخت از بابت صید و شکار غیرمجاز هر راس قوچ وحشی 
معادل دویست و پنجاه میلیون ریال تعیین شده است که 

متهم می بایست این مبلغ را به حساب دولت واریز کند.
یگان  نیرو های  نیز  گذشته  روز  چند  در  کرد:  تصریح  او 
مورد جداگانه  دو  در  این شهرستان  زیست  محیط  حفاظت 
به کشف شکار غیر مجاز دو راس قوچ وحشی  دیگر موفق 
از منزل متخلفین و همچنین کشف یک اسلحه غیر مجاز 

شده بودند.

دعوت سه فوتسالیست کرمانی به اردوی تیم ملی

کشف گوشت قوچ وحشی در منزل یک شکارچی

خبر

کمیته  عضو  و  کرمان  استان  داوران  کمیته  رئیس  کهوری  علیرضا 
داوران فدراسیون فوتبال جمهوری اسالمی ایران به کرونا مبتال شد.

روابط عمومی هیات  و  اطالع رسانی  امیرخسروی، رئیس کمیته  عرفان 
فوتبال استان کرمان در گفت و گو با خبرنگار گروه استان های باشگاه 
خبرنگاران جوان از کرمان، گفت: پس از آنکه طی روز های اخیر اعالم 
شد، تعدادی از بازیکنان، مربیان و عوامل تیم ها به ویروس کرونا مبتال 

شده اند، اکنون این بیماری به حوزه داوران هم سرایت کرده و علیرضا 
کهوری نیز دچار این ویروس شده است.

او افزود: کهوری که به عنوان رئیس کمیته داوران فوتبال استان کرمان 
و یکی از ناظرین داوری لیگ های فوتبال ایران فعالیت دارد، پس از بروز 
عالئم بیماری کرونا به پزشک مراجعه کرده و جواب آزمایش خون وی 
مثبت اعالم شده است و هم اکنون مراحل بهبودی خود را پشت سر 

می گذارد.  امیرخسروی تصریح کرد: حسام مالمحمدی، داور استان 
در لیگ دسته اول فوتبال کشور هم به این ویروس دچار شده بود که 

بهبود یافته ولی برای احتیاط بیشتر هنوز در قرنطینه است. 
 او بیان کرد: علی جاللی رئیس هیئت فوتبال شهرستان جیرفت و 
به ویروس کرونا  نیز  ناظر داوری در لیگ سه کشور و رده  های سنی 

مبتال شده که هم اکنون حال وی مساعد است.

دستگیری  از  انار  شهرستان  زیست  محیط  حفاظت  اداره  رئیس 
حفاظت  یگان  وسیله  به  وحشی  قوچ  رأس  یک  متخلف  شکارچی 

محیط زیست این شهرستان خبر داد.
به گزارش خبرنگار گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان از کرمان، 
احمد شجاعی رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان انار گفت: 
ماموران یگان حفاظت محیط زیست شهرستان انار با همکاری پلیس 
اطالعات امنیت نیروی انتظامی طی یک عملیات اطالعاتی پیچیده 
موفق به دستگیری یک شکارچی به همراه الشه یک رأس قوچ وحشی، 
یک قبضه سالح شکاری برنو، تعداد بیست و شش عدد فشنگ و یک 

دستگاه دوربین چشمی شدند.
او افزود: طی اخبار واصله، فردی که اقدام به شکار در منطقه حفاظت 
شده دهج کرده بود قصد انتقال گوشت حیوان شکار شده به سمت 
تهران را داشت که با کمک عوامل پلیس اطالعات امنیت انتظامی و 

شگرد های اطالعاتی ناکام ماند.
به همراه  و  تشکیل  قضایی  پرونده  رابطه  این  در  بیان کرد:  شجاعی 
قانونی تحویل دادگستری  ادوات مکشوفه جهت سیر مراحل  و  آالت 

شهرستان انار شد.
انار تصریح کرد: طبق  اداره حفاظت محیط زیست شهرستان  رئیس 

ماده های ۱۱و۱۲ قانون شکار و صید عمل مذکور جرم محسوب شده 
که قانون گذار از ۳ ماه تا ۳ سال حبس برای آن پیش بینی کرده 

است.
نر ۲۵  از تلف کردن قوچ وحشی جنس  ناشی  او گفت: ضرر و زیان 
حسب  که  است  تومان  میلیون   ۷۵ ماده  جنسی  و  تومان  میلیون 
آخرین تعرفه شورای عالی حفاظت محیط در هئیت دولت تصویب 

شده است.
شجاعی افزود: در مورد این پرونده نیز متخلف مبلغ ۲۵ میلیون تومان 

بابت شکار یک رأس قوچ وحشی به حساب خزانه واریز کرده است

ابتالی علیرضا کهوری به کرونا

دستگیری شکارچی قوچ وحشی در شهرستان انار
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نگاهی به دست آوردهای ایران در حوزه فضا 

سرویس علم و دانش کرمان امروز 

در این نوشتار نگاهی به دست آوردهای فضایی ایران در سال 1390 
خواهیم انداخت. بر این اساس پرتاب ماهواره رصد،  ماهواره دانشجویی 
نوید علم و صنعت،  رونمایی از ماکت شهرك فضایی  و  رونمایی از 
ایران  فضایی  آوردهای  دست  جمله  از  هوافضا'  گذاری  سیاست  'سند 
در سالیکه گذشت می باشند. این دست آوردها حاصل و ثمره هزاران 
ساعت فعالیت دانشمندان،  استادان دانشگاه، دانشجویان و کارشناسان 

حوزه های مرتبط با این صنعت را در خود جای داده است.
مخابرات،  چون  هایی  حوزه  در  فضایی  های  فناوری  بکارگیری   
کشاورزی، هواشناسی، اکتشافات معدنی، نجوم و حفاظت محیط زیست 
توانایی بشر را در شناسایی و درك او از محیط اطراف دو چندان می 
با وجود قابلیت های فناوری های فضایی در جوامع مختلف،  اما  کند 
همچنان این فناوری ها در انحصار چند کشور معدود است که در این 
سازی  بومی  و  تولید  برای  تالش  و  واقعیتها  از  صحیح  درك  شرایط 
فناوری های فضایی می تواند ایران را در زمره کشورهای صاحب این 

فناوری قرار دهد.
کشورمان  پژوهشگران  تالش  با  اخیر  سال  چند  در  راستا  این  در 
جمهوری اسالمی ایران به باشگاه کشورهای دارای فناوری فضایی و نیز 

هشت کشور دارای فناوری پرتاب ماهواره پیوسته است .
 در سال جاری که در ابتدای آن به سال پرتاب ماهواره های ایران 
زمینی  پرتاب  ایستگاه  و  برها  ماهواره  توسط  ماهواره  دو  شد؛  معروف 

بومی پرتاب شد.
اما  نظرآید  به  کم  شاید  تعداد  نظر  از  ماهواره  دو  تنها  پرتاب  اگرچه 
درپس این دو پرتاب جمهوری اسالمی ایران گام های جدیدی در حوزه 
فناوری فضایی برداشته است و بسیاری از دانشمندان کشور را به گام 

نهادن فضانورد ایرانی به فضا امیدوارتر کرده است.
 ماهواره رصد

در روز25 خرداد ماه خبر قرار گرفتن ماهواره 'رصد' در مدار لئو زمین 
به گوش جهانیان رسید.

تمامی  که  بود  ایران  برداری  تصویر  ماهواره  نخستین  ماهواره  این 
مراحل طراحی، ساخت، تجمیع ، تست و آماده سازی برای پرتاب آن 

در داخل کشور انجام شده است.
این ماهواره 15.3 کیلوگرمی در کالس ریزماهواره قرار داشت و برای 
تزریق در مداری با ارتفاع 260 کیلومتر طراحی شد و هر شبانه روز 15 

بار به دور زمین چرخید.
ماموریت ماهواره رصد، برقراری ارتباط با ایستگاه های زمینی، دریافت 
فرامین از ایستگاه های زمینی ، تصویربرداری از زمین و ارسال تصاویر 
گرفته  نظر  در  زمینی  های  ایستگاه  به  متری  تله  اطالعات  همراه  به 

شده بود.
 توسعه زیرساخت های کارگاهی و آزمایشگاهی برای ساخت و مونتاژ 
و انجام آزمایش های عملکردی و محیطی برای ماهواره های کوچك 
 ، برای طراحی  انسانی  نیروی  افزاری و توسعه  نرم  ایجاد بستر های   ،
و  زمینی  های  ایستگاه  شبکه  سازی  بومی  و  ماهواره  تست  و  ساخت 

کنترل ، ارسال و دریافت تصویر از دیگر دستاوردهای این طرح بود.
براساس این گزارش، با انجام موفق این اقدام گام بلند دیگری برای 
چهار  و  گرفت  صورت  فضا  در  ایران  اسالمی  جمهوری  تثبیت حضور 
و  مرکزی  ایستگاه   ، فرمان  و  متری  تله  ایستگاه   ، رهگیری  ایستگاه 
دریافت  و  کنترل  و  هدایت   ، گیری  ره  عملیات   ، متحرك  ایستگاه 
اطالعات از ماهواره بر سفیر رصد با موفقیت عملیات آن انجام شده و 

همچنان عملیات آنها ادامه دارد.
این ماهواره مشخصات یك ماهواره سنجشی بزرگ عملیاتی کاربردی 
از قبیل زیرسیستم، مدیریت توان الکتریکی، وجود صفحات خورشیدی 
و تامین کننده توان، سامانه کنترل وضعیت ترکیبی غیرفعال، مدیریت 
بخصوص  و  دما  کنترل  اطالعات،  فرستنده  و  گیرنده  فرامین،  و  داده 
بحث تصویر برداری و ارسال تصاویر به پایگاه های گیرنده این تصاویر 

در ایستگاه های زمینی و دیگر موارد را دارا بود.
با استفاده از تصاویر دریافتی از ماهواره رصد خدمات مختلفی در حوزه 
های کشاورزی، نقشه برداری، هواشناسی، پزشکی از راه دور، مدیریت 

بالیای طبیعی، مراقبت از جنگل ها و مراتع کشور ارایه شد.
 پرتاب ماهواره رصد توسط ماهواره بر ' سفیرامید2 ' بود که طول آن 
13 برابر قد یك انسان یك و هفت دهم متری )22 متر( و قطر آن یك 

متر و 25 سانتیمتر و دارای وزن 26 تن بود.
این ماهواره بر دومین ماهواره بر ساخت جمهوری اسالمی ایران بود 
که قادر است میکروماهواره های 16 کیلوگرم را تا ارتفاع 260 کیومتری 

سطح زمین )یا مدار لئو( قرار دهد.
سرانجام این ماهواره در تیرماه سال جاری با برخورد به جو و با عمل 

به تمامی ماموریت های خود نابود شد.
 رونمایی از سند سیاست گذاری فضایی

همزمان با مراسم بزرگداشت روز ملی فناوری فضایی در روز 20 بهمن 
ماه سند سیاست گذاری هوافضای کشور نیز با حضور رئیس جمهوری 

رونمایی شد.
دبیر ستاد توسعه فناوری هوافضای معاونت علمی و فناوری ریاست 
نیروی   450 از  بیش  گفت:  سند  این  تدوین  نحوه  باره  در  جمهوری 
انداز  سند چشم  تدوین  در  سال   2 مدت  به  کشور  نخبه  و  متخصص 

هوافضای کشور نقش داشته اند.
افزود: سند هوافضای کشور تدوین شده است  ''سید مهدی فرحی'' 
براساس این سند توسعه هوافضایی در عرصه های مختلف تا افق 1404 

در نظرگرفته شده است
فرحی گفت: با مطالعه وضع موجود هوافضای کشور و وضع مطلوب 
در  کشور  پیشرفت  نگاشت  ره  کشور  هوافضای  توسعه  سند  براساس 

عرصه هوافضانیز مشخص شده است.
وی اظهار کرد: بیش از 450 نفر طی 2 سال سند هوافضای کشور را 
فناوری های مرتبط  و سایر  در چهار کمیته هوایی، هوانوردی، فضایی 

انجام شده است.

 دبیر ستاد توسعه فناوری هوافضای معاونت علمی و فناوری ریاست 
سند  ایجاد  در  دخیل  افراد  سنی  میانگین  کرد:  خاطرنشان  جمهوری 
سیاستگذاری هوافضای کشور بیش از 20 سال است که نشان دهنده 
این است که بخش عمده نخبگان کشور در بخش هوافضا در تدوین این 

سند سهیم بوده اند.
وی افزود: سند سیاستگذاری هوافضای ایران در 27 پنل تخصصی و 5 
پنل ویژه تلفیق ایجاد و 33 کارگروه ذیل این سند تشکیل شده است.

فرحی گفت: بیش از 12 هزار صفحه سند جامع هوافضای کشور در 
عرصه سیاستگذاری ایجاد و در نهایت یك سند 30 صفحه ای تدوین 

شد و در حال تصویب از طریق مبادی قانونی است.
وی گفت: حدود 200 عنصر در کشور در عرصه هوافضا وجود دارد که 
ایجاد هماهنگی با این عناصر یکی از بندهای موجود در سند هوافضای 

کشور است.
رونمایی از ماكت شهرك فضایی ایران

همزمان با برگزاری روز فناوری فضایی ، ماکت شهرك فضایی ایران 
نیز رونمایی شد.

این ماکت نشان دهند بخش های مختلف شهرك فضایی است که قرار 
است در آینده ای نزدیك کلنگ احداث آن زده شود.

این که مکان یابی برای احداث  بیان  با  ایران  رییس سازمان فضایی 
اصرار  است گفت: دولت  شهرك فضایی در داخل کشور مطالعه شده 

داشته و دارد که این شهرك در خارج از استان تهران احداث شود.
این زمینه  اضافه کرد: سازمان فضایی کشور در  دکتر حمید فاضلی 
سعی کرده است تا بر فضای مورد نیاز برای احداث این شهرك متمرکز 
شود و بر این اساس حدود 10 نقطه مورد مطالعه قرار گرفته است که 
امیدواریم احداث این مرکز بزودی در مجاورت استان تهران آغاز شود.

رییس سازمان فضایی کشور با بیان این که برای احداث یك شهرك 
فضایی مدرن و امروزی حداقل به فضایی در حدود 100 تا 140 هکتار 
نیاز است اظهار کرد: فضایی که هم اکنون در اختیار داریم حدود 40 

هکتار است که نیاز به توسعه آن داریم.
باید به مراکز تحقیقاتی و صنعتی نزدیك  وی گفت: شهرك فضایی 
باشد و دانشمندان بتوانند در آنجا استقرار داشته باشند، ضمن این که 
این شهرك باید از نظر زیرساخت های ارتباطی و مواصالتی به محل 

پرتاب ماهواره ها و بزرگراه ها نزدیك و در مجاورت راه آهن بنا شود.
 ماهواره نوید

مدیریت  با  ماه   24 مدت  طی  وصنعت'  علم  'نوید  ایرانی  ماهواره 

دانشمندان  همکاری  با  و  ایران  فضایی  سازمان  سیستمی  یکپارچه 
و  و صنعت، طراحی  علم  دانشگاه صنعتی  در  اسالمی  ایران  جوانان  و 

ساخته شده است و در روز 14 بهمن ماه پرتاب شد.
 ' از کالس  نوید'  بر' سفیر  از ماهواره  استفاده  با  نوید  پرتاب ماهواره 
توسعه  دفاع  وزارت  B-1' که در سازمان هوا فضای  بر سفیر  ماهواره 
سانتی متر  ابعاد 50*50*50  با  ماهواره  این  گرفت.  انجام  است  یافته 
مکعب و جرم 50 کیلوگرم، به منظور استقرار در مدار بیضوی با ارتفاع 
250 تا 375 کیلومتر و زاویه انحراف مداری 55 درجه طراحی شده است.
این ماهواره دارای طول عمر مداری دو ماهه بوده و هر شبانه روز 6 
بار از فراز میهن عزیزمان عبور می کند و در دید ایستگاه های زمینی 

قرار می گیرد.
از طریق سه فرستنده وگیرنده در  ایستگاه زمینی  با  ارتباط ماهواره 
انرژی آن نیز توسط  باندهای وی اچ اف و یواچ اف برقرار است و تامین 
کنار  در  ماهواره  سازه  جانبی  بدنه  بر  شده  نصب  خورشیدی  صفحات 

باتری و بهره گیری از تنظیم کننده ها و مبدل های ولتاژ صورت گرفت.
 ماموریت سطح یك ماهواره نوید علم و صنعت، تصویر برداری از سطح 
زمین در طیف مرئی با قدرت تفکیك مناسب برای ماموریت محوله و 
ارسال تصاویر و اطالعات پایشی سیستم در مدار لئو LEO به ایستگاه 

های زمینی بود.
این ماهواره از جمله ماهواره های سنجش از راه دور است که ماموریت 

آن تصویربرداری از زمین با دقت تصویربرداری مناسب است.
تا  ارتفاع 250  نوید علم وصنعت در مدار بیضوی و در  ماهواره ملی 
وزن  و  گرفت  قرار  درجه  مدار 55  انحراف  زاویه  با  و  کیلومتری   375
آن با کیلوگرم ارتقا نسبت به ماهواره دوم ایران به 50 کیلوگرم رسید.

این ماهواره دارای کاربردهای مختلف عملیاتی در حوزه های جوی و 
علوم هواشناسی، مدیریت بالیای طبیعی، بررسی رطوبت و دمای هوا و 

مواد شیمیایی جو، بادها، برف و باران و اقیانوس هاست.
عمر مداری این ماهواره نیز مانند ماهواره های کالس ریزماهواره ها 2 

ماه در نظر گرفته شد.
از  استفاده  ها  ماهواره  دیگر  به  نسبت  نوید  ماهواره  تمامز  وجه 

عملگرهای مغناطیسی است.
 این ماهواره همچنین دارای زیرسیستم الکترونیك روی برد که شامل 
کامپیوتر مرکزی ، فرماندهی ، بخش تله متری و دارای کامپیوتر روی 

برد و قابلیت صدور فرمان از ایستگاههای زمینی است.
ماهواره بومی نوید علم و صنعت هر 90 دقیقه یك دور به دور زمین 
مناسبی  رزولوشن  از  که  آن  روی  شده  نصب  دوربین  و  چرخد  می 
برخوردار است به گرفتن عکس از روی ایران و ارسال آن به ایستگاه 

های زمینی می پردازد .
'سفیر' حامل این ماهواره از قدرت پیشران باالیی در مقایسه با ماهواره 
برهای پیشین که در پرتاب ماهواره های امید و رصد استفاده شده اند، 

برخوردار است و 20 درصد به قدرت پیشران آن افزوده شد.
ماهواره نوید علم وصنعت در مقایسه با ماهواره های قبلی پرتاب شده 
از تکنولوژی کنترل وضعیت جدیدتری بهره مند و پایداری آن چرخان 
بوده و سیستم رزولوشن تصویر برداری آن افزایش یافته و سیستم توان 
تامین  را  نیاز آن  انرژی مورد  از طریق سلول های خورشیدی  نیز  آن 

می کند.
این ماهواره را دانشجویان دانشگاه علم وصنعت زیر نظر دکتر حسین 

بلندی مدیر این پروژه و عضو شورای عالی فضایی ساختند.
این ماهواره توسط ترکیبی از 60 دانشجوی مقاطع دکترا و ارشد و 
تحقیقات  مرکز  در  و  در مدت 4 سال  و صنعت،  علم  دانشگاه  اساتید 

فضایی این دانشگاه طراحی و ساخته شده است.
منبع: سایت علم و نجوم ایران

روایت »كرمان امروز« از وضعیت نابسامان كشاورزان اهل بم و بسیاری از نخل داران شرق استان؛

شرق استان در آستانه ورشکستگی

نابسامان  وضعیت  درباره  بسیار  اخیر  ماه  چند  در 
جیرفت  اهالی  خصوص  به  و  استان  جنوب  کشاورزان 
نوشتیم که همواره ایشان لطف داشتند و تشکر کردند و 
در بسیاری از موارد هم موثر واقع شدیم و از استانداری 
و جهادکشاورزی حرکت های مثبتی مشاهده کردیم. 
افتاد  اتفاقاتی که در شرق استان می  از  این مدت  در 
غافل نبودیم، اما اطالعات واضحی از اوضاع کشاورزان 
این منطقه نداشتیم تا اینکه هفته گذشته یکی از این 
و  برقرار کرد  تلفنی  تماسی  ما  با  عزیزان زحمت کش 
درباره وضعیت محصول خرما در بم اطالعات واضح و 

البته دردناکی را به ما ارائه کرد.

متوجه  ما  که  بود  این  تلفنی  گفتگوی  این  نتیجه 
شدیم حدود یك سال است که نخل داران بمی موفق 
به فروش محصول نشده اند و با توجه به کاهش شدید 
تقاضا در عید امسال و برگزار نشدن بسیاری از مراسم 
ها وکاهش سود باغداران در حال ورشکستگی هستند. 
زیرا سابق بر این شاهد بودیم که در یك سال محصولی 
در سردخانه بماند و سال بعد به فروش برود و محصول 
جدید به جایش در سردخانه گذاشته شود. اما امسال 
برای  جایی  خرماداران  از  بسیاری  که  هستیم  شاهد 
محصول امسال خود ندارند و تقریبا همه سردخانه های 
ناپذیر  جبران  تهدیدی  و  است  شده  پُر  بم  شهرستان 
به  الزم  البته  است.  ارزشمند  محصول  این  انتظار  در 
نگه  استان؛  شرق  نخلداران  ی  گفته  به  که  است  ذکر 
از یك سال در سردخانه می تواند  داشتن خرما بیش 
کاهش قابل توجه کیفیت را به دنبال داشته باشد. به 
همین دلیل ممکن است که در تابستان امسال شاهد 
باشیم که کشاورزان برخی محصوالت خود را در خیابان 

کنند.  توزیع  در جامعه  را  آن  قیمت ضرر  به  یا  و  رها 
باید  و  آغاز می شود  تازه قصه  این در حالی است که 
با  که  محصولی  کنند،  امسال  محصول  حال  به  فکری 
توجه به گزارشات وزارت بهداشت مبنی بر درگیری با 
کرونا تا یك سال آینده، به احتمال زیاد سرنوشت سال 
گذشته را خواهد داشت. اینگونه است که ورشکستگی 
این روزها از دیوار باغ های شرق استان به داخل سرك 

می کشد.
دنبال  به  همواره  که  استان  مسئوالن  دید  باید  حال 
تولید کنندگان و  نمودن معضالت  برطرف  برای  راهی 
کشاورزان هستند برای این معضل چه خواهند کرد. آیا 
سردخانه های دولتی به کمك این افراد می آید یا دولت 
با خرید این محصوالت و توزیع در میان مردم از این 
ورشکستگی پیشگیری می کند. یا اینکه با تسهیل در 
زمینه صادرات خرما این زخم را تا حدی مرهم شوند. 
این بستگی به تدبیر مسئوالن دارد. به امید فردایی بهتر 

که هیچ تولید کننده ای زیر سایه ورشکستگی نباشد.

به قلم 
محمد فتح نجات


