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فروش ملک کشاورزی در خراسان جنوبی
مزرعه دربست ۶۰ هکتار، قنات، سند ششدانگ
توضیحات و هماهنگی بازدید: ۰۹۱۵۶۰۴۶۶۰۶

آگهی مزایده فروش امالک تسلیتفروش ملک کشاورزی
شرکت عمران بعثت خاتم

شرح در صفحه آخر

آگهی مزایده عمومی 
فروش امالک و مستغالت

اداره کل آموزش و پرورش

 استان کرمان 

متن آگهی صفحه 2

با ۱2سال تجربه

آگهی مناقصات
شرکت شهرکهای صنعتی کرمان در نظر دارد پروژه  ها به شرح جدول ذيل، را از طريق برگزاري مناقصه عمومی ، بر اساس آيين نامه برگزاري مناقصات  
به پيمانكار واجد شرايط واگذار نمايد. کليه مراحل برگزاری مناقصه از دريافت اسناد مناقصه تا ارائه پيشنهاد مناقصه گران و بازگشايی پاکت ها از 
طريق درگاه سامانه تدارکات الكترونيكی دولت )ستاد( به آدرس www.setadiran.ir  انجام خواهد شد و الزم است مناقصه گران در صورت عدم 

عضويت قبلی، مراحل ثبت نام در سايت مذکور و دريافت گواهی امضای الكترونيكی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند. 
- تاریخ انتشار مناقصه در سامانه روز سه شنبه مورخ ۹۹/۰۵/2۱ می باشد.

-  مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت: تا ساعت ۱8:۰۰ روز دوشنبه مورخ ۹۹/۰۵/27.
-  مهلت زمانی ارائه پیشنهادات: تا ساعت ۱۴:۰۰ روز سه شنبه مورخ ۹۹/۰۶/۱۱.

-  زمان بازگشایی: ساعت ۰۹:۰۰ صبح روز چهارشنبه مورخ ۹۹/۰۶/۱2.
شهيد  بلوار  کرمان-  الف(:  )پاکت  ارائه   و  مناقصه  اسناد  در خصوص  بيشتر  اطالعات  دريافت  گزار جهت  مناقصه  دستگاه  تماس  اطالعات    -

عباسپور)پاراديس(- نبش ميدان عاشورا- تلفن:034-31272012
اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضويت در سامانه: مرکز تماس 41934-021    دفتر ثبت نام: 88969737 و 021-85193768

اطالعات تماس دفاتر ثبت نام ساير استانها، در سايت سامانه )www.setadiran.ir( بخش "ثبت نام/پروفايل  تامين کننده/مناقصه گر" موجود 
است.

شرکت شهرکهای صنعتی کرمان 

            

 مناقصاتآگهی 
کليه مراحل برگزاری مناقصه  .بر اساس آیين نامه برگزاری مناقصات  به پيمانكار واجد شرایط واگذار نماید ، عمومی مناقصه برگزاری از طریق را، ها به شرح جدول ذیل پروژه  شرکت شهرکهای صنعتی کرمان در نظر دارد

انجام خواهد شد و الزم استت مناقصته گتران در   www.setadiran.irبه آدرس شنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکت ها از طریق درگاه سامانه تدارکات الكترونيكی دولت )ستاد( از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پي
  اهی امضای الكترونيكی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند.صورت عدم عضویت قبلی، مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گو

 می باشد. 21/05/99مورخ  شنبهسه  تاریخ انتشار مناقصه در سامانه روز -
 .27/05/99مورخ  شنبهدوروز  00:18مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت: تا ساعت   -
 .11/06/99مورخ  سه شنبهروز  00:14تا ساعت  :پيشنهادات زمانی ارائهمهلت   -
 .12/06/99شنبه مورخ چهارروز  صبح 00:09زمان بازگشایی: ساعت   -
             -نتب  ميتدان عاشتورا -بلتوار شتهيد عباست)ور)پارادی ( -کرمتان :)پاکتت الت ( خصتو  استناد مناقصته و ارائته اطالعات تماس دستگاه مناقصه گزار جهت دریافت اطالعتات بيشتتر در   -

 034-31272012تلفن:
 021-85193768و  88969737دفتر ثبت نام:     021-41934سامانه: مرکز تماس اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در 
 موجود است. "تامين کننده/مناقصه گر  ثبت نام/پروفایل"( بخ  www.setadiran.irاطالعات تماس دفاتر ثبت نام سایر استانها، در سایت سامانه )

 

محل تامين  محل اجرای پروژه شرح موضوع مناقصه شماره مناقصه
 اعتبار

برآورداوليه     
 )ميليون ریال(

 مبلغ تضمين
 رتبه مورد نياز شرکت در مناقصه

 پاریز و بلوردصنعتی  نواحی صنعتی زیرسازی و آسفالتتهیه مصالح و  99د486
 

 راه 5پایه  لحداق ریال 2،080،000،000 41501 داخلی

 99د489
شبکه و تهیه مصالح و اجرای 

  انشعابات فاضالب
 کرمان 1شهرک صنعتی شماره

 
آب یا  5پایه  لحداق ریال 372،000،000 7421 داخلی

  تاسیسات

 
   شرکت شهرکهای صنعتی کرمان

 
 

تعداد  دارد  نظر  در  واحد کرمان  شرکت سیمرغ 
حدود 35000 قطعه مرغ مادر گوشتی مزرعه شماره 

2 اين واحد را از طريق مزايده بفروش برساند. 
متقاضيان می توانند جهت دريافت اسناد مزايده از 
تاريخ چاپ آگهی تا تاريخ 99/5/27 به امور بازرگانی 
شرکت واقع در کرمان - خيابان امام خمينی - نبش 

کوچه 27 مراجعه فرمايند.

تلفن تماس: 4- 32231203

شرکت سیمرغ واحد کرمان 

آگهی مزایده  

رییس کل دادگستری استان کرمان:

در امر مبارزه با فساد 

هیچ خط قرمزی 

برای خود نمی شناسیم

نوشتاری درباره
 فریدون عموزاده خلیلی؛  

نویسنده پرکار

 و تاثیرگذار ادبیات کودک

ضرب المثل های کرمانی

کدام برنامه های تلویزیون
 در ایام کرونا موفق بودند؟ 

واکنش وزارت بهداشت 
به واکسن کرونای »روسی«

WWW.KERMANEMROOZ.COM

تراژدی سرباز خـــسته
برای سیزدهمین مرتبه؛

کرمان میزبان جشنواره 

»موسیقی نواحی ایران« شد

روایت »کرمان امروز« از خطر خستگی کادر درمان در بحبوحه کرونا 
و خواب خوش برخی از افراد که احتمال فجایع را بیشتر می کند؛
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گذاشتند و لباس خدمت را همچون  کرونا ویروس، جان را برکف دست                همزمان با شیوع 
که نه دیده می شد و نه اصول جنگی را  لباس رزم پنداشتند و به خط مقدم مبارزه با دشمنی رفتند 
رعایت می کرد. ماه هاست که در حال مبارزه هستند و عالوه بر تحمل غم هموطنان، داغ همکاران 
و دوستان شان را نیز بر دوش می کشند و جرات دیدار با همسر وفرزندان خود را هم ندارند. اما 
بهداشتی است،  پروتکل های  به  افراد  برخی  توجه  آزار می دهد عدم  از هرچیز  بیش  را  آنها  آنچه 

که به مسافرت می روند و عروسی ها را همچون گذشته برگزار می کنند و... افرادی 
متن کامل درصفحه هشتم

هشت صفحه
هزار تومان روزانهم 

شنبه 25 مردادماه 1399
25 ذی الحجه 1441
 15 آگوست  2020
سال بیست و پنجم

شماره  3260



دو شنبه 25 مردادماه 25/1399 ذی الحجه 1441/ 15 آگوست  2020/سال بیست و پنجم شماره 3260
اخبار استان

خبر
رییس سازمان صنعت، معدن و 

تجارت شمال استان کرمان خبر داد:

تعطیلی ۲۹ درصد واحدهای تولیدی کرمان

 رییس سازمان صنعت، معدن و تجارت شمال استان کرمان گفت: هم اکنون 
۲۹ درصد واحدهای تولیدی استان کرمان به دلیل شرایط و بحران های پیش 
رو ناشی از مسائل اقتصادی تعطیل، ۴۱ درصد با ظرفیت پایین و نیمه فعال و 

حدود ۳۰ درصد واحدها نیز با تمام توان فعالیت می کنند.
»مهدی حسینی نژاد« در جمع خبرنگاران درباره مشکالت صنایع کوچک در 
استان کرمان گفت: در استان کرمان ۱۳۰۰ واحد صنعتی داریم که فعالیت می 
کنند که این صنایع در قالب سه محور واحدهای تعطیل، نیمه فعال و فعال 

عارضه یابی شده اند.
وی با اشاره به فعالیت ۴۴ ناحیه شهرک صنعتی در استان کرمان اظهار کرد: هم 
اکنون ۲۹ درصد واحدهای تولیدی استان کرمان به دلیل شرایط و بحران های 
پیش رو ناشی از مسائل اقتصادی تعطیل، ۴۱ درصد با ظرفیت پایین و نیمه 

فعال و حدود ۳۰ درصد واحدها نیز با تمام توان فعالیت می کنند.
حسینی نژاد با اشاره به اینکه ۷۰۰ واحد صنعتی در شهر کرمان، در سه شهرک 
صنعتی مشغول به فعالیت هستند اظهار کرد: واحدهای تولیدی استان ۱۸.۸ 
درصد GDP استان را به خود اختصاص داده اند که تا پایان برنامه ششم توسعه 

قرار است این سهم به حدود ۲۶ درصد برسد.
رییس سازمان صنعت، معدن و تجارت شمال استان کرمان درباره روند بروکراسی 
های اداری در صدور مجوزها در استان کرمان گفت: متاسفانه به دلیل مقررات و 
ضوابط تعریف شده در سطح ملی، روند صدور مجوزها به دلیل بروکراسی های 
اداری، کمی طوالنی است و بیشتر زمان بری نیز در بحث استعالمات است و به 
طور متوسط  سرمایه گذار در استان کرمان ۶ ماه درگیر فرآیند صدور مجوزها 

می شود.
وی با اشاره به اینکه این بروکرواسی های اداری سبب شده رتبه کسب و کار 
کشور در دنیا و استان کرمان در کشور مناسب باشد افزود: در راستای کاهش 
بروکراسی های اداری، بحث راه اندازی پنجره واحد الکترونیکی را با واگذاری 
بری  زمان  کاهش  برای  راستا  این  در  که  ایم  کرده  پیگیری  بازرگانی  اتاق  به 
استعالمات و صدور مجوزها به دنبال تعریف لکه های سرمایه گذاری هستیم 
)زمین هایی که استعالمات آنها از قبل گرفته شده است( تا سرمایه گذار به 
جای آنکه درگیر این استعالمات شود از قبل مکان هایی که مورد تایید تمامی 
نهادهای مربوطه است را تعیین و نهایتا ظرف مدت ۱۵ روز مجوزهای خود را 

دریافت کند.
حسینی نژاد با اشاره به اینکه امیدواریم تا پایان امسال پنجره واحد الکترونیکی 
به صورت پایلوت در استان کرمان راه اندازی شود اظهار کرد: در درون سازمان 
نیز بحث تفویض اختیارات به تشکل های زیرمجموعه این سازمان از جمله خانه 
صنعت، معدن؛ اتاق بازرگانی و نظام مهندسی معادن را داریم تا بتوانیم زمان 

صدور مجوزها را کاهش دهیم.
وی درباره حمایت های پولی و بانکی از صنایع خرد در استان کرمان نیز گفت: 
برای واحدهای صنفی بحث پرداخت تسهیالت سامانه کار با نرخ سود ۱۲ درصد 
از ۶ تا ۱۶ میلیون تومان و براساس تعداد افرادی که درون این واحد صنفی 
مشغول به فعالیت بوده و برای واحدهای صنعتی ها تسهیالت تبصره ۱۸ با سود 

۱۸ درصد را داریم.
رییس سازمان صنعت، معدن و تجارت شمال استان کرمان با انتقاد از سود باالی 
تسهیالت تبصره ۱۸ اظهار کرد: پرداخت تسیالت به صنایع با سود ۱۸ درصد در 
این شرایط سخت اقتصادی رقم باالیی است ضمن آنکه متاسفانه این پرداخت 
تسهیالت توسط سیستم بانکی در زمان خودش انجام نمی شود این در حالی 
است که زمان پرداخت این تسهیالت به واحدها خیلی مهم است که متاسفانه 

عملیاتی نمی شود.
حسینی نژاد با اشاره به اینکه عالوه بر استفاده از ظرفیت های ملی، به دنبال 
بهره گیری از پتانسیل های موجود در استان برای پرداخت تسهیالت با سود 
کمتر به واحدهای صنعتی هستیم اظهار کرد: با کمک پتانسیل های استان و 
شورای معادن، طرحی را پیش می بریم که در قالب این طرح از محل گردش 
مالی واحدهای صنعتی بزرگ استان در بانکها، پرداخت تسهیالت با نرخ ۱۲ 
درصد را به واحدهای صنعتی داشته باشیم که این طرح هم اکنون با یکی از 
بانکها در مراحل نهایی بوده و به زودی پرداخت تسهیالت به واحدهای صنعتی 

از این مسیر با سود ۱۲ درصد میسر خواهد شد.
وی با تاکید بر اینکه در این شرایط جنگی و جنگ اقتصادی هستیم و بانک ها 
باید کمک بیشتری به واحدهای تولیدی ما داشته باشند اظهار کرد: متاسفانه ۴۳ 
درصد واحدهای تولیدی استان کرمان مشکل بازار دارند که در این زمینه نیز با 

استفاده از ظرفیت های خود استان، به دنبال حل این مشکل هستیم.

مدیرکل تبلیغات اسالمی کرمان:

هیات ها ملزم به ثبت نام در سامانه بیرق هستند
 

مدیرکل تبلیغات اسالمی کرمان گفت: طبق هماهنگی انجام شده با اداره کل 
مدارس  حیاط  از  می توانند  عزاداری  برای  هیئت ها  کرمان  پرورش  و  آموزش 

استفاده کنند.
حجت االسالم غالمحسین حقانی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: شیوه نامه 
برگزاری مراسم ماه محرم و صفر همانند شیوه نامه سایر صنوف با نظر کارشناسان 

دانشگاه علوم پزشکی و ستاد کرونا تدوین شده است.
وی با اشاره به چگونگی برگزاری مراسم محرم و صفر در استان کرمان، تصریح 
از  با رعایت فاصله اجتماعی، استفاده  باز  باید در فضای  کرد: برگزاری مراسم 

ماسک و حداکثر به مدت ۲ ساعت برگزار شود.
با اشاره به بحث نذر و نذورات مردم  مدیرکل تبلیغات اسالمی استان کرمان 
پیشنهاد می شود که مردم نذر  در ماه های محرم و صفر، اظهار کرد: ترجیحاً 
میان  در  مومنانه  و کمک های  معیشتی  بسته های  قالب  در  را  نذورات خود  و 
نیازمندان توزیع کنند و چنانچه تصمیم بر توزیع نذورات خود در میان عزاداران 
دارند به هیچ وجه این توزیع قبل، حین و پایان هیات و در هیچ گونه تجمعی 

توزیع نباید انجام شود.
وی با اشاره به این مطلب که آشپزخانه هیات ها نیز در این ۲ ماه تعطیل هستند، 
اظهار کرد: تمام هیات های مذهبی که قصد برگزاری مراسم را در ایام محرم و 
صفر دارند باید در سامانه بیرق ثبت نام کرده و در ادامه با حضور در سازمان 
تبلیغات اسالمی و دادن تعهد کتبی و پس از حضور کارشناس سازمان تبلیغات 

و علوم پزشکی در محل هیات و تأیید مکان، به عزاداری بپردازند.
وی با بیان این مطلب که زمان ثبت نام هیات ها در سامانه بیرق از تاریخ ۲۱ 
مرداد آغاز و هیات ها در هر زمانی که قصد برگزاری مراسم را دارند در این سامانه 
می توانند ثبت نام کنند، افزود: مسئول هیات ها می توانند در مکان بخشداری ها 

به دفتر امام جمعه مراجعه کرده و ثبت نام هیات خود را انجام دهند.
مدیرکل تبلیغات اسالمی استان کرمان اظهار کرد: طبق هماهنگی انجام شده با 
اداره کل آموزش و پرورش استان کرمان تمامی هیات ها برای عزاداری می توانند 

از حیاط مدارس استفاده کنند.

رییس کل دادگستری استان کرمان گفت: هیچ خط قرمزی را در امر 
مبارزه با فساد برای خود نمی شناسیم.

یداهلل موحد در بازدید از حوزه های قضایی بافت و رابر فرآیندهای 
دادرسی و نحوه ارائه خدمات قضائی به مردم را مورد ارزیابی و بازرسی 

قرار داد و بر تسهیل خدمت رسانی به مردم و لزوم رعایت پروتکل های 
بهداشتی تاکید کرد.

وی ضمن عرض خدا قوت به همکاران قضایی در شهرستان ها، بازرسی 
را جزالینفک تحقق و ارتقای سالمت اداری دانست و ادامه داد: ریاست 
قوه قضاییه تاکید دارند که امروز همه بخش های کشور باید باور داشته 
باشند که بنای ما در دستگاه قضایی بدون توجه به خط و جریان و 
وابستگی و پیوستگی، سالمت در نظام اداری کشور است؛ لذا هیچ خط 

قرمزی را در امر مبارزه با فساد برای خود نمی شناسیم.
رییس کل دادگستری استان کرمان بر رعایت نظم و انضباط اداری با 
توجه به شیوع ویروس کووید ۱۹، تاکید کرد و گفت: خدمات رسانی 
در دستگاه قضائی به شکلی دنبال شود که از تکرار مراجعات مردم 

جلوگیری شود. 
به گزارش ایسنا، موحد در حاشیه بازدید از واحدهای قضایی شهرستان 
رابر افزود: تعداد پرونده های وارد شده به حوزه قضائی رابر در چهار 
ماهه امسال حدود ۱۸ درصد کاهش داشته و از یک هزار و ۵۵ فقره 

در چهار ماه ابتدای سال گذشته به ۸۶۷ فقره پرونده در چهارماهه 
امسال رسیده است.

وی اظهار کرد: در چهار ماهه امسال همچنین ۸۹۵ فقره پرونده با 
تالش قضات شهرستان رابر مورد رسیدگی و صدور حکم قرار گرفته 

است.
نماینده عالی قوه قضائیه تصریح کرد: در چهار ماهه ابتدای سال جاری 
در  نیز  پرونده مسن  قضائیه ۲۶۲  قوه  ریاست  تاکیدات  مبنای  بر  و 

شهرستان رابر مورد رسیدگی و صدور حکم قرار گرفته است.
موحد یادآور شد: در حال حاضر ۷۵ درصد اوراق قضائی در شهرستان 

رابر به صورت الکترونیک ابالغ می شود.
قوه  های  سیاست  راستای  در  کرمان  استان  دادگستری  کل  رییس 
قضائیه مبنی بر حفظ حقوق عامه و تکریم مراجعان و مردم از حوزه 
فرایندهای  ارزیابی  و ضمن  کرد  بازدید  رابر  قضائی شهرستان  های 
دادرسی و نحوه ارائه خدمات قضائی به مردم، تسهیل خدمت رسانی 

به مردم و لزوم رعایت پروتکل های بهداشتی را مورد تاکید قرار داد.

دبیر شورای هماهنگی بانک های استان کرمان گفت: نزدیک به ۳ 
هزار میلیارد تومان مطالبات معوق بانک های استان کرمان است.

»اهلل داد محمدی« در گفت و گو با ایسنا درباره ابتالی کارکنان 
بانک های استان کرمان به ویروس کرونا اظهار کرد: تا دو سه روز 
قبل ۲۴۰ نفر از همکاران بانکی ما در استان کرمان به کرونا مبتال 

شده اند.
وی افزود: تعدادی از شعب بانک ها در جیرفت، کهنوج، فهرج و در 
کرمان شعبی داشتیم که کامال درگیر این بیماری شده و برای یکی 

دو روز تعطیل شدند.
بانکی  تسهیالت  درباره  سخنانش  از  دیگری  بخش  در  محمدی 
مربوط به واحدهای تولیدی تصریح کرد: اعتبار اختصاص یافته در 
ابتدای هفته  تا  به استان کرمان  بحث تسهیالت مربوط به کرونا 
تومان توسط  میلیارد  بوده که ۲۳۳  تومان  میلیارد  جاری ۱۱۴۰ 

کارگروه مربوطه به بانک ها معرفی شده است.
تاکنون ۳۲  بیان کرد:  استان کرمان  بانک کشاورزی  مدیر شعب 

میلیارد تومان تسهیالت کرونا توسط بانک های استان پرداخت شده 
و مشکل خاصی در روند پرداخت وجود ندارد.

وی اشاره به اینکه به دلیل آنکه این تسهیالت خیلی جذابیت ندارد، 
شاید افراد زیادی مراجعه نکنند، اما متقاضیانی که مراجعه کنند، 
کار به صورت روان انجام می شود تصریح کرد: زمان زیادی برای 
تسهیالت کرونا نداریم و زمان محدود و تسهالت ارزان قیمت با نرخ 
۱۲ درصد است و توصیه می کنیم کسانی که به بانک معرفی شده 
اند تشکیل پرونده بدهند ضمن آنکه تاکید می شود تسهیالت تا 
سقف ۱۶ میلیون تومان نیازی به ضامن ندارند و با ضمانت خود 
فرد این تسهیالت پرداخت می شود و در این زمینه بهانه ای وجود 

ندارد.
دبیر شورای هماهنگی بانک های استان کرمان در بخش دیگری از 
سخنانش در گفت و گو با ایسنا گفت: در بحث رونق تولید واحدهایی 
که شرایط را دارند، در کارگروه رونق تولید کارشان دنبال می شود 

و اکنون عمدتا بحث تعیین تکلیف است و نه پرداخت تسهیالت.

وی اظهار کرد: موارد رونق تولید عمدتا مربوط به واحدهایی است 
که در پرداخت بدهی مشکل دارند و اگر واحدی باشد که دارای 
پروانه فعالیت از جهاد کشاورزی و صنعت معدن باشد، بخشی از 
بدهی را با کف هفت و نیم درصد پرداخت و مابقی را تقسیط می 

کنند که در سنوات بعد بین سه تا پنج سال پرداخت کنند.
مدیر شعب بانک کشاورزی استان کرمان در ادامه بیان کرد: حجم 
مطالبات معوق سیستم بانکی باالست و یکی از استان هایی هستیم 
توصه  مشتریان  به  و  داریم  باالیی  رشد  معوق  مطالبات  در  که 
می کنیم کسانی که واحد تولیدی نیستند و معاضدی ندارند، از 
دستورالعمل های داخلی بانک ها استفاده کنند و مطالبات را تعیین 

تکلیف کرده و  از سوی دیگر بانک ها نیز مساعدت کنند.
وی با اشاره به اینکه نزدیک به ۳ هزار میلیارد تومان مطالبات معوق 
بانک های استان کرمان است تصریح کرد: میزان مطالبات متفاوت 
و عمدتا مربوط به واحدهای تولیدی است که در سنوات گذشته نیز 

به کّرات نسبت به آنها مساعدت انجام گفته است.

رییس کل دادگستری استان کرمان:

در امر مبارزه با فساد هیچ خط قرمزی برای خود نمی شناسیم

دبیر شورای هماهنگی بانک های استان کرمان خبر داد:

ابتالی ۲۴۰ کارمند شبکه بانکی استان کرمان به کرونا 

به عنوان  پیاپی  بار  چهارمین  برای  کرمان  استان 
ایران«  نواحی  »موسیقی  ملی  جشنواره  میزبان 

معرفی شد.
به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی 
معاونت هنری وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی، در 
جلسه استاندار کرمان و معاون امور هنری وزارت 
برای  کرمان  شد  قرار  اسالمی  ارشاد  و  فرهنگ 
میزبان  اخیر  سال های  در  پیاپی  بار  چهارمین 

سیزدهمین جشنواره موسیقی نواحی ایران باشد.
وزارت  هنری  امور  معاون  حسینی  مجتبی  سید 
فرهنگ و ارشاد اسالمی، محمد جواد فدایی، استاندار 
کرمان در جلسه ای درباره فعالیت های هنری گفتگو 
کردند. در این جلسه که محمد اله یاری، مدیرکل 
سیزدهمین  دبیر  صدری،  احمد  موسیقی،  دفتر 
جشنواره موسیقی نواحی ایران، محمدرضا علیزاده، 
مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان کرمان و 

سورج یاسایی، رییس انجمن موسیقی کرمان حضور 
موسیقی  جشنواره  سیزدهمین  شد  قرار  داشتند، 
و  برگزار شود  کرمان  در  ایران سال جاری  نواحی 
استانداری و نهادهای کرمان در برگزاری جشنواره 

مشارکت کنند.
آثار  مرمت  به  اشاره  با  جلسه  این  در  همچنین 
با  کرمان  صنعتی  معاصر  هنرهای  موزه  گنجینه 
و  فرهنگ  وزارت  هنری  امور  معاونت  همکاری 
ارشاد اسالمی و حمایت استانداری کرمان در سال 
گذشته، مقرر شد کتاب آثار موزه هنرهای معاصر 
و  منتشر  و  تدوین  سال  پایان  تا  کرمان  صنعتی 

نمایشگاهی از آثار موزه برگزار شود.
در این جلسه درباره پیگیری طرح خانه موزه های 
مشاهیر کرمان با حمایت استانداری کرمان و تولید 
و ساخت اپرای عروسکی خواجوی کرمانی گفتگو 

شد.

برای سیزدهمین مرتبه؛

کرمان میزبان جشنواره »موسیقی نواحی ایران« شد

آگهی مزایده عمومی فروش امالک و مستغالتآگهی مزایده
دستگاه مزایده گذار: اداره کل آموزش و پرورش استان کرمان 

موضوع مزایده:  اجاره امالک و مستغالت تحت اختیار آموزش و پرورش شهر کرمان به شرح جدول زیر:

محل دریافت، تکمیل و تحویل اسناد مزایده، از تاریخ انتشار آگهی روزنامه به مدت ۱۰ روز کاری از طریق سامانه ستاد ایران 
جهت دریافت اسناد مزایده و سایر اطالعات مورد نیاز به سامانه ستاد ایران به آدرس setadiran.ir مراجعه شود.۲۱۲۶م/الف

 شماره
 مناقصه

 شماره
 پارت

مبلغ برآورد پایه مدت زمان اجاره 
)ریال(

میزان تضمین 
)ریال(

محل قرارگیری ملک متراژ زیربنا )مترمربع(

 ۱۳۹۹/۰۶/۰۱ لغایت۹۹-۸۱
۱۴۰۲/۰۴/۳۱

 دکه خوارو بار با ساختمان  کانتینری۱۱۳/۷۵۰/۰۰۰۵/۶۸۷/۵۰۰۱۹
 جنب اردوگاه شهید رجایی کوهپایه

 ۱۳۹۹/۰۶/۰۱ لغایت۹۹-۸۲
۱۴۰۲/۰۴/۳۱

 واحد تجاری فروش فست فود در۸۷/۵۰۰/۰۰۰۴/۳۷۵/۰۰۰۶
 مجاورت اردوگاه شهید رجایی کوهپایه

 ۱۳۹۹/۰۶/۰۱ لغایت۹۹-۹۱
۱۴۰۲/۰۴/۳۱

۲۹۳۵عرصه و بالغ بر ۶۰۰ متر ۵۲۵/۰۰۰/۰۰۰۲۶/۲۵۰/۰۰۰
مربع در دو طبقه )هر طبقه 

۳۰۰ متر مربع سالن و ملحقات(

کرمان بلوار سرباز کوچه شهید ایرانمنش جنب 
پارک گلستان -)محل ملک تاالر پذیرایی ریحانه(

 ۱۳۹۹/۰۶/۰۱ لغایت۹۹-۱۰۱
۱۴۰۲/۰۴/۳۱

بلوار جمهوری اسالمی جنب هنرستان ۴/۲۰۰/۰۰۰/۰۰۰۲۱۰/۰۰۰/۰۰۰۱۰۰
رسالت )محل فست فود آیدا(

 ۱۳۹۹/۰۶/۰۱ لغایت۹۹-۱۱۱
۱۴۰۲/۰۴/۳۱

 خیابان معلم مغازه روبروی اداره کل۵۶۰/۰۰۰/۰۰۰۲۸/۰۰۰/۰۰۰۱۳۱
 آموزش و پرورش
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یادداشت های 
گاه و بی گاه

کار سخت 
 

پدر سخت کار می کند و همیشه تکیه کالمش این است و می 
گوید:»نان خوردن سخت است« و هر بار بر سر سفره می نشینیم 
بعد از گفتن این جمله مثال می زند:« نان را هم باید به خوبی 
جوید تا بتوان از آن استفاده بهینه کرد« و بر اثر تکرار من دیگر 
به خوبی نان جویدن را یاد گرفته ام و تقریبا در نان خوردن سر 
سفره پدر استاد شده ام چون االن هم  که دارای زن و دو فرزند 

هستم به راحتی بر سفره پدر می نشینیم و نان می خوریم.

به قلم محمد جواد 
ایرانمنش 

تاریخ انقضا

که  چرا  نیستم  محبت  ی  تشنه  دیگر 
رنگ  دارد  انقضا  تاریخ  نیز  محبت 
در  مختلف  اشکال  به  و  کرده  عوض 

می آید اگر چه همچنان بهانه ی خوبی برای زندگی 
و  ها خواسته  آدم  و  است  تغییر  در حال  است. جهان 
یک  از  مسیرها  و  اهداف  شوند.  می  ناخواسته عوض 
اطرافیان  و  من  راه  بسا  و چه  کنند  می  تغییر  راه  جای 
تسلط  خود  احساسات  بر  که  اگر  انسان  نباشد.  یکی 
به  شعله ی شمع  با یک  باشد همچون خرمنی  نداشته 
آتش کشیده می شود. ما به عنوان انسان های اجتماعی 
ها  بست  بن  راه  جای  یک  از  اما  اعتمادیم  از  ناگزیر 
سررسیده و تنهایی تنها گزینه ی ممکن می شود پس 
چرا به خاطر خواستنی هایی که اعتبار ندارند خون می 
خوریم و می دویم!؟ البته خواستن ها انگیزه ی زندگی 
هستند ولی برای انگیزه ها نیز باید بهانه داشته باشیم تا 
در بن بست قفل نشویم. بزرگ شده ایم تشنه ی محبت 
ما  از  بیش  ها  مهربانی  این  به  دیگران  شاید  اما  نیستیم 
احتیاج دارند پس باید به ارتباط های عاطفی همچنان 
ادامه بدهیم. گاهی آن شور و حال قدیم پیدا نیست و 
انسان حس می کند که در تاریک ترین نقطه ی زمان 
اسیر شده است. متاسفانه رابطه های مدرن نخ نما شده 
بودن  برقرار  برای  اما  اند  شده  ناباوری  دچار  مردم  و 
ستون زندگی باید محبت دید و محبت ورزید تا بلکه 
رنگ یک گوشه از جهان زیباتر شود. آری مشکالت 
امکان  اشتباه همیشه هستند ولی ما در حد  و تفکرات 
اعتماد  ما  به  که  قلبی  ندهیم  اجازه  نباید عوض شویم 
پشیمان  زده  صدا  را  ما  که  زبانی  و  ریخته  فرو  کرده 
گردد و به سکوت بپردازد. الاقل ما عوض نشویم که 

شانه ی مورد اعتمادی باشیم.
قلبت از زخم زمین پرپر شده 

درد با این زندگی همسر شده 
گاه گاهی رنج و پیمان های پوچ 

سهم دنیایی پر از باور شده 

به قلم 
مهناز سعید 

شروع هفته با کار سالم

به مناسبت روز جهانی مارمولک

آیا دم مارمولک سیانور دارد؟

 به قلم محمد حسین صابر ماهانی ، مهندس ایمنی و 
بهداشت حرفه ای

سالمی بیکران به اهالی دیار کریمان. ضمن آرزوی هفته 
ای خوب و سالم برای شما، مطالبی در خصوص مشکالت 
و نواقص ماسک های موجود در بازار خدمت تان ارائه می 

دهم.
یکی از اصلی ترین راه های ورود عوامل زیان آور به بدن، 
داشتن  قرار  بینی.  و  دهان  یعنی  است؛  تنفسی  های  راه 
این دو راه در کنار هم این امکان را فراهم ساخته تا برای 
جلوگیری از ورود ذرات و گازها و بخارات، به راحتی بتوان 
با قرار دادن فیلتری بر آنها، از ورود موارد مذکور جلوگیری 
به عمل آورد. البته نباید اینگونه اندیشید که این تنها راه 
و بهترین راه است. در علوم مربوط به بهداشت حرفه ای 
این نکته همواره ذکر شده است که وسایل حفاظت فردی 
از  تعدادی  به  درادامه  است.  خطرات  با  مقابله  راه  آخرین 
مشکالت ناشی از استفاده ماسک هاس تنفسی اشاره می 
سوپاپدار،  های  ماسک  که  باورند  این  بر  بسیاری  نماییم. 
فیلتری دارند که هوا را بهتر تصفیه میکند اما در واقع قطعه 
پالستیکی روی ماسک تنها یک سوپاپ یک طرفه کننده 
هوا است و باید آن را مسدود نمود تا در صورت آلوده بودن 
فرد استفاده کننده دیگران آلوده نشوند. در تصویر مراحل 

این کار توضیح داده شده است. 
با توجه به کد روی ماسک ها، البته ماسک های استاندارد 
و دارای کد، درصدی از آلودگی ها از الیاف و فیلتر ماسک 
ها عبور می کند و طبق درصد عبور ذرات از سطح ماسک، 

آنها را کد و نام گذاری می کنند.
حالت  ترین  آل  ایده  در   N95 و   FFP2 های  ماسک 
استفاده یعنی فرض شود به طور کامل روی صورت فیکس 
شده باشند، به ترتیب %6 و 5% از ذرات را از خود عبور می 
دهند. و این دو ماسک از بهترین و مطمئن ترین ماسک 

های فعلی رایج در بین مردم می باشند.
همچنین بسیاری از ماسک ها یا بهتر بگویم تمام ماسک 
های نمدی و پارچه ای، و برخی از ماسک های هالف فیس 
سیلیکونی روی صورت به خوبی فیکس نشده و از اطراف 
بینی، چانه و گونه ها هوا بدون فیلتر شدن عبور می کند. 
این آزمایش را با خارج کردن دود از دهان و مشاهده محل 
از اطراف ماسک رد می شود می  به آسانی هوا  هایی که 

توان تست نمود.
همچنین افراد عینکی در فصلهای سرد سال به خوبی با 
این قضیه آشنایی دارند. همچنین آثار محل نشت هوا از 
اطراف ماسک را به خوبی در اطراف صورت کارگران اتاق 
ماسک  ام.پس  کرده  مشاهده  به چشم  کارخانه  یک  دوده 
های نیم صورت به جز تعدادی از ماسک های سیلیکونی 
این اطمینان را ایجاد نمی کنند که هوا حتما از سطح فیلتر 
عبور کند. همچنین بایستی حتمأ فنر روی بینی را به خوبی 
فیکس نمود تا احتمال عبور هوا از اطراف بینی کاهش یابد.
به جهت نیاز به چسبیدن ماسک به صورت و ماندن آن 
در همان وضعیت نیاز است تا نیرویی دائم آن را به صورت 
بفشارد و این نیرو در ماسک ها با استفاده از کش تامین می 
شود. در بسیاری از ماسک ها کش پشت سر قرار می گیرد 

و در برخی پشت گوشها.
فشار دائم کش هر قدر هم که ضعیف باشد، طی مدت 
زمان زیاد می تواند بسیار آزار دهنده و دردناک باشد. این 
روزها همه به خوبی با این درد آشنا شده ایم و فقط می 

تحمل  به  مجبور  که  درمان  و  بهداشت  کادر  برای  توانیم 
این درد در طول شیفت کاری هستند از خداوند طلب اجر 
ایم که  از سرتاسر جهان دیده  نماییم. در تصاویر بسیاری 
فشار فنر ماسک یا لبه های آن روی صورت پرستاران سبب 

زخم شده است.
از ماسک نشان دهنده قسمت هایی  مانده  به جای   رد 
عبور  مانع  و  اند  روی صورت چسبیده  به خوبی  که  است 
ذرات می شوند اما مشکالت و ناراحتی هایی را نیز به دنبال 
دارد. ناراحت کننده ترین قسمت این است که در بررسی 
تصاویر پرستاران و کادر بهداشت و درمان ایرانی متوجه این 
موضوع شدم که یا به دلیل نامرغوب بودن ماسک ها و یا به 
دلیل فرم و حالت خاص صورت ما ایرانیان، بیشترین فشار 
روی بینی بوده و در برخی قسمتهای صورت اثری هم از 
ماسک وجود ندارد یعنی ماسک اصال به این نقاط تماس 
نداشته است و ذرات به راحتی می توانند از این محل ها 

وارد ریه افراد شوند.
از بدن  راه های دفع حرارت  از  این که یکی  به  با توجه 
تنفس است، ماسک سبب ایجاد اختالل در این عمل می 
شود و حرارت بدن از طریق تنفس کمتر دفع شده و باعث 
این  ایجاد حس بد در استفاده کننده ماسک می گردد و 
روزها که دمای هوا باال است بسیاری از افراد به دلیل گرم 

شدن بدنشان، ماسک را از روی دهان برمی دارند.
دومین مشکل در این زمینه این است که ماسک نیز مانند 

دیگر پوشش ها و لباس ها عمل کرده و در ناحیه استفاده 
این  تحمل  شود.  می  دما  رفتن  باال  موجب  صورت  یعنی 
مشکل به این دلیل سخت است که برخی اندام های ما به 
لباس و پوشش سازگاری پیدا کرده اند اما پوشش صورت 

معموال برای بدن قابل قبول نیست به ویژه در تابستان.
با توجه به افت فشار و مقاومتی که ماسک در تنفس ایجاد 
اکسیژن  و  ریه  به  هوا  رسیدن  که  است  طبیعی  کند  می 
رسانی به بدن و مغز دچار اختالل گردد اما مشکل عمده 
بحث روانی است که به سبب قرار گرفتن جسم خارجی سر 
راه تنفس فرد احساس خفگی می کند و عادت کردن به این 

موضوع بسیار زمانبر و سخت است.
با توجه به مرطوب بودن بازدم و تقطیر این رطوبت روی 
و  قارچها  تکثیر  و  رشد  احتمال  آن،  زیر  فضای  و  ماسک 
باکتریها در این قسمت فراهم می شود و بعد از دو ساعت 
به  ابتال  احتمال  و  آلودگی  پیدایش  موجب  خود  ماسک 
عفونت های تنفسی می گردد. لذا توصیه می گردد ماسک 
را نهایتأ هر دو ساعت تعویض نموده و صورت و نواحی در 
تماس را به خوبی شست و شو دهند. اما این موضوع بسیار 
نشدنی است زیرا کادر درمان گاها کارشان ساعت ها بدون 
وقفه ادامه دارد و در آوردن ماسک بسیار پر ریسک است. 
برخی مردم عادی نیز هزینه استفاده تعداد زیادی ماسک در 

روز برایشان توجیه پذیر نیست.
بسیاری از ماسک های مورد استفاده در بین مردم از نوع 

هالف فیس بوده و تنها دهن و بینی را محافظت می نمایند.
به خاطر مشکالت استفاده ماسک های فول فیس و قیمت 
باالی آنها، معموال کسی از آنها استفاده نمی کند. این ماسک 
ها چشم ها را نیز به وسیله یک طلق محافظت می نمایند.

بسیاری از عوامل به ویژه عوامل بیولوژیک از طریق چشم 
نیز به فرد آسیب می رسانند.عده کمی از مردم همزمان با 

ماسک از عینک ایمنی یا شیلد صورت استفاده می کنند.
این روزها شاهد ساخت و توزیع ماسک ها و شیلدهای نا 
ایمن و خطرناک هستیم که برخی از آنها ممکن است سبب 
با اطمینانی که فرد می دهند  یا  مشکالت شدیدتر شوند 
سبب گردند او خود را بیشتر در معرض آلودگی قرار دهد.به 
عنوان مثال انواع مختلفی از ماسک ها به صورت دست ساز 
و غیر فنی تولید می شودکه فقط اطمینان کاذب در افراد به 
وجود می آورند و آنها را بیشتر به خطر نزدیک می نمایند.یا 
نمونه هایی از شیلدهای نا ایمن که سبب آسیب به سیستم 
عصبی و بینایی افراد نیز می شوند. از طرفی شیلدها فقط 
جلوی پرتاب ذرات را به چشم و صورت می گیرند و ذرات 
هوابرد را نمی توانند حذف کنند. از طرفی اگر فرد استفاده 
کننده آلوده باشد دیگران از آلودگی در امان نخواهند بود و 

توصیه می گردد شیلد و ماسک با هم استفاده شوند.
برخی نیز با تولید لباس هایی عجیب  که سر و صورت را 
نیز کامل می پوشاند ادعای تامین ایمنی کامل را می کنند 
که این نکته باید مد نظر باشد که ایمنی کامل دست نیافتنی 
است وپوشاندن کامل سر و صورت اقدامی بسیار خطر ناک 
بوده و سبب مرگ سلول های مغز در اثر کمبود اکسیژن می 
گردد تا جایی که یکی از خطرات مرگ کودکان این است 
که سر خود را درون پالستیک و پاکت های نایلونی کنند. 
از تمام این موارد می توان این نتیجه را گرفت که بهترین 
راه مقابله با کرونا این است که تا حد امکان در محیط های 
شلوغ حضور پیدا نکنیم و کارها را به روش غیر حضوری 
انجام دهیم و مهمانی ها و گردش ها را برای مدتی فراموش 
کنیم. با این کار هم خودمان نیازی به ماسک و شیلد نداریم 
و هم کادر بهداشت و درمان را از شر استفاده چندین ساعته 
این لوازم راحت می کنیم. البته الزم به ذکر است که در 
صورت نیاز به خروج از خانه ماسک زدن الزامی و حیاطی 
است. امیدوارم همواره سالم و تندرست باشید و به سالمتی 

خود و جامعه بیندیشید.

 دیروز جمعه روز جهانی مارمولک بود؛خزنده ای که نام 
گره  سیانور  و  سم  مانند  واژه هایی  با  ایرانیان  ما  برای  آن 
دانشکده  علمی  هیات  عضو  یک  گفته  به  اما  است  خورده 
مارمولک ها  دم  داخل  کردستان  دانشگاه  طبیعی  منابع 
سیانور وجود ندارد و هیچ مارمولک سمی در کشور زیست 

نمی کند.
نادرست  ضمن  ایسنا  با  گو  و  گفت  در  غفاری  هانیه 
شمردن باور رایج مبنی بر وجود سیانور در دم مارمولک ها 
اظهارکرد: دم مارمولک محل ذخیره چربی هایی است تا 
پیدا  کمتری  غذای  که  زمستان  و  پاییز  فصل های  در 
بنابراین  این ذخیره های چربی استفاده کنند  از  می شود 
و  دارند  سیانور  خود  دم  در  مارمولک ها  که  باور  این 
سمی هستند غلط است همچنین قطع شدن دم برخی 
مارمولک ها ناشی از یک مکانیسم دفاعی است که به آن 
به منظور  که  می شود  گفته  بری  دم  خود  یا  »اتوتومی« 
و  فرار  برای  فرصتی  ایجاد  و  دم  به  توجه شکارگر  جلب 

نجات مارمولک صورت می گیرد.
ایران زیستگاه مارمولک های سمی نیست

وی با بیان اینکه مشخصا دو گونه مارمولک سمی در دنیا 
تاکنون شناخته شده اند، خاطرنشان کرد: هیچ یک از این دو 

گونه  مارمولک سمی در ایران پراکنش ندارند بنابراین هیچ 
مارمولک سمی در کشور وجود ندارد. اگرچه محققان هنوز 
درباره سمی بودن بزاق بزمجه ها که نوعی از مارمولک ها و 
متعلق به خانواده وارانیده هستند، به اتفاق نظر نرسیده اند.

دانشگاه  طبیعی  منابع  دانشکده  علمی  هیات  عضو  این 
به  خزندگان  جزو  مارمولک ها  اینکه  بیان  ضمن  کردستان 
به   حساب می آیند، گفت: خزندگان موجوداتی هستند که 
می شوند  شناخته  بدن شان  پوست  روی  پولک   وجود  علت 
به  مختلف شناخته شده خزندگان  گروه های  از  می توان  و 
کرد  اشاره  کروکودیل ها  و  الک پشت ها  مارها،  مارمولک ها، 
همچنین »توآتارا« و »کرم سوسمار«  ها نیز جزو خزندگان 
شناخته  کمتر  دیگر  گونه های  سایر  به  نسبت  اما  هستند 

شده اند.
اظهار  دنیا  در  مارمولک   مختلف  گونه های  درباره  غفاری 
کرد: تعداد گونه های مارمولک شناخته شده در دنیا متغیر 
است چراکه هر چند وقت یکبار گونه های جدیدی توصیف 
و معرفی می شوند و این تعداد افزایش پیدا می کند. با این 
حال اکنون بیش از 66۰۰ گونه مارمولک در دنیا شناخته 
شده اند و در ایران نیز حدود ۱66 گونه مارمولک وجود دارد 
که نسبت به سایر خزندگان کشور تعداد بیشتری را شامل 

می شوند.
وی با اشاره به اینکه مارمولک ها در بسیاری از زیستگاه ها 
مختلف  گونه های  می توان  ایران  در  گفت:  دارند،  وجود 
مارمولک  را در انواع زیستگاه ها از دشتی و کویری تا مناطق 

کوهستانی و ارتفاعات مشاهده کرد.

مارمولک ها جمعیت حشرات را کنترل می کنند
چه  مارمولک ها  که  ایسنا  پرسش  این  به  پاسخ  در  غفاری 
نقشی در اکوسیستم دارند؟ گفت: مارمولک ها نیز مانند تمام 
موجودات زنده دیگر یک نقش اکولوژیک موثری دارند از این 

رو نبود آن ها در چرخه حیات مشکل ایجاد می کند.

دانشگاه  طبیعی  منابع  دانشکده  علمی  هیات  عضو  این 
مارمولک ها  اکولوژیک  از مهم ترین نقش های  کردستان یکی 
مارمولک ها  گفت:  و  دانست  حشرات  جمعیت  کنترل  را 
کنترل کننده جمعیت حشرات هستند بنابراین اگر مارمولک ها 
حضور داشته باشند، جمعیت حشرات نیز کاهش پیدا می کند 
همانطور  می کنند  زندگی  راحت تر  نیز  انسان ها  نتیجه  در  و 
که در اکثر خانه ها در گذشته »گکو« یا همان مارمولک های 
خانگی مشاهده می شد و جمعیت حشرات، سوسک ها و سایر 
کردن  دور  با  انسان ها  اکنون  اما  بود  کمتر  موزی  موجودات 
مارمولک در  بیولوژیک  به جای کنترل  منازل،  از  مارمولک ها 
خانه از آفت کش  و سموم شیمیایی برای از بین بردن حشرات 

و موجودات موذی استفاده می کنند.
وی ادامه داد : برخی مارمولک ها از مارمولک های کوچک 
جثه تر تغذیه و جمعیت آن ها را کنترل می کنند همچنین 
بسیاری از موجودات دیگر نیز از مارمولک ها تغذیه می کنند 

بنابراین مارمولک ها نقش مهمی در چرخه حیات دارند.
مالچ پاشی بالی جان مارمولک ها

حیات  تهدید  باعث  که  عواملی  درباره  پایان  در  غفاری 
که  عواملی  مهم ترین  از  یکی  گفت:  می شوند،  مارمولک ها 
مارمولک ها می شود،  مختلف  گونه های  رفتن  بین  از  باعث 
تخریب زیستگاه است و از آنجایی که انسان ها بسیاری از 
زیستگاه های طبیعی را تخریب کرده اند، می توان گفت که 
انسان ها یکی از عوامل تهدید حیات مارمولک ها به حساب 
می آیند. اقداماتی مانند مالچ پاشی در زیستگاه های بیابانی 
وارد  مارمولک  و  مار  جمله  از  موجودات  به  جدی  آسیبی 
این  رفتن  بین  از  باعث  آن ها  زیستگاه  تخریب  و  می کند 

موجودات می شود.

 

 

وی صورت چسبیده اند و مانع عبور ذرات می رد به جای مانده از ماسک نشان دهنده قسمت هایی است که به خوبی ر

شوند اما مشکالت و ناراحتی هایی را نیز به دنبال دارد. ناراحت کننده ترین قسمت این است که در بررسی تصاویر 

پرستاران و کادر بهداشت و درمان ایرانی متوجه این موضوع شدم که یا به دلیل نامرغوب بودن ماسک ها و یا به دلیل فرم 

قسمتهای صورت اثری هم از ماسک وجود  رخیلت خاص صورت ما ایرانیان، بیشترین فشار روی بینی بوده و در بو حا

 ندارد یعنی ماسک اصال به این نقاط تماس نداشته است و ذرات به راحتی می توانند از این محل ها وارد ریه افراد شوند.

قلیان؛ نقطه 
شروع اعتیاد !
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فرهنگ و ادب

نوشتاری درباره فریدون عموزاده خلیلی؛  

نویسنده پرکار و تاثیرگذار ادبیات کودک
سرویس فرهنگی – ادبی کرمان امروز

به  ادبیات  عرصه  در  که  نامی  خلیلی،  عموزاده  فریدون 
افرادی  اسامی  نوجوان در کنار  ادبیات کودک و  خصوص 
چون قیصر امین پور، بیوک ملکی و بسیاری از نام آوران این 
عرصه وجود دارد. فردی که فعالیت هایش بسیار بیشتر از 

تالیف کتاب بوده است.
سمنان  در   ۱۳۳۸ بهمن    ۲۵ خلیلی  عموزاده  فریدون 
را  دبیرستان  و  راهنمایی  ابتدایی،  تحصیالت  شد.  متولد 
در زادگاهش گذراند. در همان دوران در سمنان به نوشتن 
نمایش نامه و داستان مشغول بود و در واقع در این برهه در 
ابتدای کارش بود.  ۱۳۵۷ خورشیدی برای ادامه تحصیل 
به تهران آمد و در رشته ریاضی مشغول به تحصیل شد. در 
همان زمان بود که کم کم همکاری اش با نشریات را آغاز 
کرد و نوشته هایش در مطبوعات آن زمان منتشر می شد. 
در ۱۳۵۹ خورشیدی وارد حوزه هنری و به طور جدی و 

حرفه ای وارد عرصه نوشتن شد.
خورشیدی   ۱۳۶۱ در  خلیلی  عموزاده  کتاب  نخستین 
 ۱۳۶۶ تا   ۱۳۶۲ سال های  فاصله  در  او  شد.  منتشر 
ادبیات،  شورای  دبیر  همچون  مختلفی  مسئولیت های 
مسوول واحد قصه، مسئول واحد کودک و نوجوان، مسئول 
ُجنگ سوره و... را در حوزه هنری سازمان تبلیغات اسالمی 
را به عهده داشت. او از پایه گذاران و دبیر شورای مدیریت 
در ۱۳۶۵ خورشیدی  نوجوان  و  ادب کودک  و  هنر  دفتر 
بود. عموزاده خلیلی سال ۱۳۶۷ ماهنامه سروش نوجوان 
کرد  تأسیس  ملکی  بیوک  و  پور  امین  قیصر  همراه  به  را 
و تا ۱۰ سال عضو شورای سردبیری این مجله بود. او از 
اعضای مرکزی و موسسان روزنامه همشهری نیز به شمار 
می رفت و راه اندازی اولین روزنامه ویژهٔ نوجوانان در تاریخ 
عموزاده  افتخارات  از  آفتابگردان  نام  به  ایران  مطبوعات 
است. عموزاده بارها در جشنواره های مختلف کتاب، فیلم، 
آثارش در  بوده  و  نمایش و مطبوعات عضو هیات داوران 
جشنواره های متعدد داخلی و خارجی برگزیده شده اند. او 
تمدن ها  گفت وگوی  ملی  مرکز  در  کوتاه  مدتی  همچنین 
مسوول بخش جوانان و دبیر همایش بین المللی »بچه های 
زمین سالم« بود و  کتاب او برگزیده سال از سوی کتابخانه 

مونیخ شناخته شد. او همچنین یک بار جایزه یونیسف را 
هم دریافت کرده است." 

اندیشه عموزاده خلیلی
عموزاده خلیلی در گفت وگویی درباره نیاز ادبیات کودک 
و نوجوان به نگاه و پرداخت نو می گوید: فکر می کنم خانه 
تکانی به همان نسبتی که برای زندگی ضروری است، برای 
مطبوعات و ادبیات کشورمان نیز امری واجب و الزامی است؛ 
از داشته های  به معنای زدودن گردوغبار  تکانی  اگر خانه 
و  داخلی  فضای  در  تحول  و  تغییر  به  اندیشیدن  و  فعلی 
گذاشتن  کنار  به  یا  افزودن  وسیله  به  زندگی  چیدمان 
اسباب و وسایلی باشد، بی تردید تمامی بخش ها و اجزای 
فعالیت های زندگی انسان از جمله مسایل فرهنگی نیازمند 
خانه تکانی است. چون اعتقاد دارم که ادبیات موجودی پویا 
و زنده است و موجود زنده نیز بی شک نیازمند غبارزدایی 
و فراهم کردن امکانات جدید برای زیست بهتر است، پس 
به خانه تکانی نیازمند است و بی تردید ادبیات و مطبوعات 
نیز به پاس زنده بودن و ضربان نبض شریان حیاتش، به 
طور حتم به خانه تکانی، غبارروبی، نوگرایی و تحول بخشی 
ادبیات  این میان احساس می کنم که  نیازمند است و در 

تولید  و  خالقانه  اندیشه ورزانه،  حوزه های  تمامی  در  ما 
محورش، امروز بیش از هر زمانی نیازمند خانه تکانی است.

 خلیلی همچنین در پاسخ به این پرسش که او ایستایی 
من  "برای  گفته:  می کند،  معنا  چگونه  خودش  برای  را 
ایستایی معادل شکست است، به تعبیر دیگر ایستایی برای 
من برابر با نوعی فروپاشی درون است. به عنوان مثال وقتی 
که ماهنامه چلچراغ در سال ۱۳۸۹ برای ۲ ماهی تعطیل 
بود که هیچ زمینه  به گونه ای  شد، در آن زمان شرایطم 
کاری دیگر برای ادامه فعالیت هایم وجود نداشت و خیلی 
اینکه هیچ کار دیگری نداشتم که بتوانم آن را  خودمانی 
انجام دهم. به همین خاطر روزهای بسیار سختی را پشت 
این  به  بردم  نام  آن  از  که  سختی  گذاشتم...روزهای  سر 
بلکه  انجام دهم؛  نبود که چرا نمی توانم کار دیگری  معنا 
رسیدن به همان ایستایی بود، چون آن توقف و توقیف بار 
به  نشده  انجام  کار  میزان  که چه  داد  نشان  من  به  دیگر 
خصوص در زمینه فعالیت های فرهنگی در حوزه کودک و 
نوجوان وجود دارد که شخصی از آنها سراغ نگرفته است. 
در حقیقت معنای ایستایی برای من کارهای فراوانی است 

که وجود دارد."

تالیفات
عموزاده خلیلی در عرصه ادبیات کودک و نوجوان جزو 
پرکارترین ها به شمار می رود. از جمله تالیفات او عبارتند 
از: فریاد کوهستان، آن سوی صنوبرها، آن شب که بی بی 
آقاجان،  دوچرخه  بارانی،  روزهای  خدای  بود،  ما  مهمان 
تعطیلی،  ماه  سه  کوچک،  چشمه  سفر  امتحان،  روزهای 
هیزم، زرد مشکی، مجموعه ۴ جلدی کالغ های بلوار ساعت، 
بود)نبود!(،  آستیگمات  چشم هایش  که  بدجنسی  اژدهای 
فرهنگ توصیفی شخصیت های داستانی نوجوان در ۲ جلد 

و عطسه خیال)۹۹ داستان ۹۹ کلمه ای.
او در حوزه نظری هم آثاری داشته که عبارتند از: تألیف 
سه جلد کتاب در تئوری و نقد و تحلیل ادبیات داستانی 
)فرهنگ توصیفی شخصیت های داستانی نوجوان، فرهنگ 
کتاب  جلد(،   ۲( نوجوان  داستانی  توصیفی شخصیت های 

کوچک داستان نویسی.
 موفقیت ها

و  مستقل  کتاب   ۱۶ از  بیش  خلیلی  عموزاده  فریدون 
تعدادی کار مشترک گردآوری و منتشر کرده  که برای او 
ده ها جایزه داخلی و خارجی، به ارمغان آورده است. برنده 

جایزه بهترین کتاب سال جمهوری اسالمی )۱۳۶۸( برای 
کتاب سفر به شهر سلیمان، برنده جایزه نویسنده برگزیده 
یونیسف )۱۳۷۸( به خاطر توجه ویژه به حقوق کودکان 
اول  سال   ۲۰ برگزیده  نویسنده   ۲۰ از  یکی  کتاب ها،  در 
انقالب در زمینه کودک و نوجوان )۱۳۷۸(، دریافت نشان 
)گواهینامه( درجه یک هنری در زمینه ادبیات داستانی- 
در  بلورین  قلم  برنده   ،)۱۳۸۷( تالش  عمر  یک  خاطر  به 
جشنواره کتاب کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان 
برای کتاب "خدای روزهای بارانی"، برنده جایزه قلم زرین 
برگزیده  در نهمین جشنواره مطبوعات )۱۳۸۱(، سردبیر 
نشریات کودکان و نوجوانان ایران برای حضور در کنفرانس 
)ژاپن۱۳۷۶-(،  کودک  نشریات  سردبیران  بین المللی 
سردبیر برگزیده نشریات کودک و نوجوان توسط شورای 
کتاب کودک، برگزیده فهرست کتابخانه بین المللی مونیخ 
)مجموعه کتاب "کالغ های بلوار ساعت"(، سردبیر برگزیده 
پرورش  کانون  نوجوان  و  کودک  مطبوعات  جشنواره  در 
فکری کودکان و نوجوانان، جایزه الک پشت نقره ای برای 

کتاب کوچک داستان نویسی.
منبع: خبرگزاری ایرنا

ضرب المثل های کرمانی 

قسم هایی که خوردی باوره، ُدمب خروس برابره!

را!؟« در فرهنگ  یا لنگ خروس  باور کنم  را  به صورت: »دروغت  این مثل 
عامیانه ما نیز آمده است. از آنجا که گذشتگان و مردمانی که پیش از ما 
زندگی می کرده اند به تجربه دریافته اند »دروغگو کم حافظه است!« و از 
نوع رفتار و گفتار نا به هنجار افراد دروغگو می شود به دروغ بودن سخنان 
آنها پی برد، با ساختن این زبانزدها، آیندگان را برای شناخت سریع و صریح 

دروغگویان یاری کرده اند.
استاد بهمنیار، هموالیتی فرهیخته ی ما کرمانی ها که از استادان نامدار 
ارزشمندی  آثار  رود،  می  شمار  به  ایران  بزرگ  نگاران  روزنامه  و  دانشگاه 
تالیف کرده است. از جمله ی این آثار که یادگارهای عمر او به شمار می 
و  ها  مثل  از  بسیاری  حاوی  که  است  بهمنیاری«  ی  نامه  »داستان  رود، 

زبانزدهای زبان فارسی و به ویژه مثل های گویش کرمانی است.
در زمینه ی دروغگویی و کم حافظه بودن دروغگو به مثل »آدم دروغگو، 
کلّه ی کالهش سوراخ است« استناد کرده و یادآور شده است: »این مثل در 
رسوایی و کم حافظه بودن دروغگویان استعمال می شود و مأخذ آن، این 

حکایت است که شخصی در مجلسی دروغی می گفت. دیگری برای این که 
او را رسوا کند، گفت: آن که ته کالهش سوراخ دارد دروغ گفت. این شخص 
فورا دست به کاله خود برد که ببیند سوراخ کجاست!« این مثل در برخی 
نقاط کرمان به صورت »دروغگو کالهش ُکتی دارد« به کار می رود و منظور 

از ُکت در گویش کرمانی »سوراخ« است.
به صورت های:  برابره«  باوره، دمب خروس  زبانزد: »قسم هایی خوردی 
»قسم خوردی که باوره، دمب خروس برابره« یا »آدم دروغگو، دمب خروس 
از جیبش پیداست!« یا »قسم خوردی باوره، لنگ خروس برابره" در مناطق 
دارد:  داستان  یک  ها  مثل  این  تمامی  اما  رود  می  کار  به  ایران  مختلف 
در  و  کشت  را  آن  دزدید،  را  اش  همسایه  خروس  مردی  روزی  »گویند، 
خورجین کرد تا به شهر ببرد و بفروشد. صاحب خروس که در به در دنبال 
خروسش می گشت به او رسید و پرسید، تو خروس مرا ندیدی؟ دزد خروس 
شروع کرد به یاد کردن سوگندهای شدید و غلیظ که نه، خروس تو را ندیده 
با  که  حالی  در  و  باوره،  که خوردی  هایی  قسم  گفت:  ام! صاحب خروس 

انگشت دم خروس را نشان می داد گفت: دمب خروس برابره!« 
در برخی از مناطق ایران، صاحب خروس می گوید: »قسم حضرت عباس 
را باور کنم یا دمب خروس را!؟« یا »قسم هایی که خوردی می خواهم باور 
کنم ولی دمب خروس را چه کار کنم که از زیر لباست زده بیرون!؟« و یا 
»گفتی باور کردم، اصرار کردی به شک افتادم، قسم خوردی، یقین کردم 
دروغ است!« و در برخی از مناطق به جای دم خروس لنگ خروس )پای 
خروس( از گوشه ی خورجین دزد زده بود بیرون و همسایه می گوید: »قسم 

هایت باوره، لنگ خروس برابره!«
را  آن کس  است: خداوند  آمده  آیه سوم(  زمر  )سوره ی  کریم  قرآن  در 

که دروغگو و کفران کننده است، هرگز هدایت نمی کند )و از رسیدن به 
هدف باز می دارد( زیرا دروغگو مخاطب خود را نادان فرض می کند و با 

دروغگویی به شعور او توهین می کند.
نتیجه  در  و  جویند  می  دوری  دروغگویان  از  مردم  علت،  همین  به 
زندگی  اهداف  به  رسیدن  برای  دیگران  همکاری  و  همدلی  از  دروغگویان 
گونه  ایچ  دروغ  ِگرد  »به  است:  سروده  فردوسی  جناب  شوند.  می  محروم 
مگرد، بُود بخت را روی زرد« یعنی با دروغ و تقلب و کالهبرداری نه تنها به 

جایی نمی رسی بلکه آنچه داری از دست می دهی.
 البته دروغگویان و افراد متقلب ممکن است چند روزی به نوایی برسند 
و  دهد«  نمی  میوه  ولی  دهد  می  گل  »دروغ  اند:  گفته  که  آنجا  از  ولی 
نیز »چراغ دروغ، فروغ ندارد« سراسر زندگی دروغگو با اضطراب و عفونت 
سپری می شود و هرگز به جایگاه واالیی که ثبات و خوشبختی داشته باشد 

نخواهد رسید.
خوار  و  حقیر  »دروغگو  )ع(  علی  حضرت  متقیان  موالی  ی  فرموده  به 
است« حکیم فرزانه ی توس نیز در شاهنامه سروده است: »ُرخ مرد را تیره 
دارد دروغ/ بلندیش هرگز نگیرد فروغ« یعنی ممکن است با دروغ و دغل 
و تقلب، چند روزی جایگاهی را که به او تعلق ندارد، اشغال کند ولی این 
بلندی هرگز فروغ و روشنایی نخواهد گرفت و روزی کوس رسوایی اش به 
صدا در می آید که متاسفانه آن روز خیلی دیر است چرا که به دروغ گویی 
و تقلب در جامعه شهرت یافته و اگر سخن راستی هم بگوید، مردم آن را 

نخواهند پذیرفت.
است: »خانه ی دروغگو  آمده  ایران  مردم  فرهنگ  عامیانه  در قصه های 
نامه  داستان  کتاب  در  بهمنیار  استاد  نکرد!«  باور  هیچ کس  گرفت،  آتش 

ی بهمنیاری آورده است: شخصی برای تفریح بر پشت بام خانه ی خود 
رفت و فریاد کرد: ای مردم کمک کنید که خانه ام آتش گرفت. مردم به 
کمک او دویدند و چون اثری از آتش ندیدند مات و مبهوت ماندند و وی 
بر حال ایشان خندید. این شخص چندین مرتبه این بازی را تکرار کرد تا 
اتفاقا روزی خانه اش آتش گرفت و هر چه داد و فریاد کرد، کسی به کمک 

او نرفت تا خانه اش پاک سوخت.«
در  جوانمردانه  رفتار  و  خیرخواهی  راستگویی،  به  که  افرادی  برعکس، 
آنها  از  غیرعمد  و  سهوی  طور  به  روزی  اگر  باشند،  یافته  شهرت  جامعه 
خطایی سربزند، مردم به راحتی از خطای آنها در می گذرند. جناب سعدی 
شیرازی با کالمی زیبا گفته است: »کسی را که عادت بُود راستی/ خطایی 
رود، درگذارند از او/ وگرنامور شد به قول دروغ/ دگر راست باور ندارند از 
او« و حکیم فردوسی توسی با این کالم زیبا: »هر آن کس که با تو نگوید 
درست/ چنان دان که او دشمن جان توست« به دروغگویان متقلب هشدار 
می دهد، مردم از دروغگو و دغلباز تنفر دارند و لذا آن کاسبی که با گران 
ثروت  گردآوری  در  سعی  تقلبی  اجناس  ی  ارائه  و  فروشی  کم  و  فروشی 
نامشروع دارد، باید بداند که مردم هشیارند و رفتار و گفتار او را زیر نظر می 
گیرند و پس از مدتی که معلوم شد، دروغگو و متقلب است، از او دوری می 
جویند و بنا به مثل معروف، کاسبی اش تخته می شود. هر چند که سرپنجه 
ی عدالت نیز از او نخواهد گذشت و کسانی که از راههای نامشروع، ثروت 
اند، سرانجام  کرده  زندگی  دغلبازی  و  دروغگویی  با  و عمری  اند  اندوخته 
ثروت های نامشروع را از دست می دهند و تاریخ از این گونه حکایت ها 
از سرگذشت گذشتگان عبرت بگیرند،  بسیار ثبت کرده است. کسانی که 

عبرت آیندگان نخواهند شد.

به قلم یحیی فتح نجات 
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کدام برنامه های تلویزیون در ایام کرونا موفق بودند؟ 

سرویس فرهنگی – هنری کرمان امروز

 با آغاز ماه محرم پرونده برخی برنامه های تلویزیونی موقتا بسته می شود تا 
پس از ایام عزاداری و در صورت مساعد بودن شرایط مجددا از سرگرفته شوند؛ 
برنامه هایی که به دلیل شیوع ویروس کرونا تولیدشان به تناوب تعطیل شد و 
آنها  محتوای  و  ساختار  در  را  اساسی  تغییراتی  بهداشتی  های  پروتکل  رعایت 

ایجاد کرد.
 ماه هاست که شیوع ویروس کرونا در کشور بسیاری از فعالیت های هنری و 

اقتصادی را مختل و یا روند آن ها را کند کرده است.
به تبع شرایط حاکم و برای حفظ جان هنرمندان، در این مدت ساخت سریال 
ها و برنامه های تلویزیونی هم در مقاطعی تعطیل و دوباره از سر گرفته شده 
است. اما از آنجا که نمی توان آنتن تلویزیون را از خوراک جدید خالی نگاه داشت 
و به صرف پخش برنامه های تکراری بسنده کرد، این روزها تولید برنامه های 
جدید بر اساس آنچه گفته می شود با اعمال جدی تر پروتکل های بهداشتی و 

با روندی کندتر از قبل، دوباره ادامه یافته است.
را  تری  تلویزیون شرایط متفاوت  استودیویی  برنامه های  این میان  البته در   
تجربه می کنند. این برنامه ها عالوه بر برنامه سازان، با جان و سالمتی مردمی 
سر و کار دارند که تا پیش از شیوع کرونا در کشور، حضورشان در مقام تماشاگر 

یا شرکت کننده، عاملی موثر برای جذابیت بیشتر تلقی می شد.
در  مردمی  حضور  کرونا  با  مقابله  ستاد  کشور،  در  کرونا  شیوع  اول  موج  با 
استودیوها را ممنوع اعالم کرد. در این میان برخی برنامه ها مانند »دورهمی« تا 
آخرین روزها مقاومت کردند و برخی دیگر از دستورات بهداشتی تمکین کردند 

و به رغم وابستگی بیشتر به حضور تماشاگر و البته شرکت کنندگان در استودیو، 
در نهایت به تعطیلی رضایت دادند.

»عصر جدید« احسان علیخانی از جمله برنامه هایی بود که در کل برآیندش از 
آزمون کرونا سربلند بیرون آمد و توانست به خوبی شرایط را مدیریت کند. این 
برنامه در عید نوروز پس از آنکه نتوانست ستاد مقابله با کرونا را به رضایت برای 

حضور مردمی در استودیو متقاعد کند، چند قسمتی را بدون تماشاگر ضبط کرد 
و در نهایت متوقف شد. با بهتر شدن شرایط »عصر جدید« بار دیگر ساخت را 
از شرکت کنندگان  انجام تست کرونا  البته  و  بهداشتی  با رعایت پروتکل های 
ادامه داد. اما مواجه شدن با تست مثبت یکی از شرکت کنندگان و باال رفتن آمار 
مبتالیان به کرونا در موج دوم بیماری، این مسابقه استعدادیابی را از ۱۹ تیرماه 

به تعطیلی خودخواسته و موقت، کشاند.
»عصر جدید« از اوایل مرداد ماه به ضبط خود ادامه داد، اما به گفته سازندگانش 
از سوی  اِعمال شدید مفاد پروتکلی که  با سخت ترین مراعات های بهداشتی و 

وزارت بهداشت و ستاد ملی مبارزه با کرونا ابالغ شده بود.
جمله  از  صحنه  پشت  از  بخش هایی  تعطیلی  استودیو،  در  تماشاگران  حذف 
استودیوی همراهان و خانواده شرکت کنندگان، انجام تست کرونا از تمامی عوامل 
و شرکت کننده ها و کم کردن نفرات تیم ضبط و تولید از جمله اقدامات جدید 

این برنامه بود تا بتواند مرحله دوم رقابت ها را پیش از محرم به پایان برساند.
در کل می توان گفت که با وجود نقدهای بعضا واردی که به برنامه عصر جدید 
بر  که  توان گفت  می  کلی،  برآیندهای  در  برنامه  این  داشت، سازندگان  وجود 
وسوسه های جذابیت غلبه کردند؛ تا جایی که در قیاس با دور نخست این برنامه 

در سال گذشته، تغییرهای جدید در روند و آهنگ محتوای آن شاهد بودیم.
این در حالی است که در همان زمان برخی دیگر از برنامه های استودیویی و 
مسابقات تلویزیونی )مانند میدون، مسابقه ایران و دستپخت( با حضور تماشاگران 
یا شرکت کننده ها در حال ضبط بودند، یا بر حضور تماشاگر حتی کودکان در 
استودیوها تاکید داشتند )عموپورنگ( و یا بهانه هایی غیر از کرونا مانند مشکالت 

فنی را علت توقف عنوان می کردند )دورهمی(.
از شیوع ویروس کرونا  ناشی  و میر  آمار مرگ  ترتیب در شرایطی که  به هر 
قابل  کاهش  با  هم  مبتالیان  تعداد  آمار  و  باالست  که  هاست  هفته  کشور  در 
برنامه  پخش  و  صفر  و  محرم  عزاداری  ایام  آغاز  است،  نبوده  رو  روبه  توجهی 
های مناسبتی شاید فرصت مناسبی را برای مدیران تلویزیون و سازندگان این 
برنامه ها فراهم کند تا نفسی تازه کرده و با روشن شدن شرایط، بعد از این ایام 
تصمیمات مناسبی را برای حفظ جذابیت آنتن و در عین حال سالمتی هموطنان 

و هنرمندان کشور اتخاذ کنند.

آگهی تغییرات شرکت سفیر پیشرو فردای اقتصاد شرکت سهامی 
به  خاص به شماره ثبت ۱604۱ و شناسه ملی ۱40083۱۱263 
استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱3۹۹/03/04 تصمیمات 
ذیل اتخاذ شد : ۱ - آقای حجت افزون بشماره ملی 2۹۹38۹65۱2 به سمت 
به  ملی 2۹800۱8775  بشماره  زبردست  محمود  آقای   - مدیره  هیئت  رئیس 
سمت نائب رئیس هیئت مدیره - خانم زهره جبارپور بشماره ملی 2۹80048۹76 
به سمت عضو هیئت مدیره و مدیر عامل 2 -کلیه اسناد واوراق بهادار و بانکی 
و تعهدآور و قراردادها با امضای دو نفر از اعضای هیات مدیره و مهر شرکت و 
سایر مکاتبات و اوراق عادی و اداری با امضای یکی از اعضای هیات مدیره و مهر 
شرکت معتبر می باشد. اداره کل ثبت اسناد و امالک استان کرمان اداره ثبت 

شرکت ها و موسسات غیرتجاری کرمان )۹362۱6(

و  آزمون  همکار  های  آزمایشگاه  انجمن  تغییرات  آگهی 
کالیبراسیون استان کرمان موسسه غیر تجاری به شماره ثبت 
20۱6 و شناسه ملی ۱4008۱3742۱ به استناد صورتجلسه هیئت 
مدیره مورخ ۱3۹۹/04/2۱ منضم به نامه شماره ۱4/3435/ص - ۱3۹۹/4/30 اتاق 
خانم   : مدیران  سمت  تعیین  الف-  ایران:  وکشاورزی  ،صنایع،معادن  بازرگانی 
ستوده نقوی به شماره ملی 3۱20368458 به سمت رییس هیات مدیره -آقای 
حسین افرازی به شماره ملی 3050۱23486 به سمت نایب رییس هیات مدیره 
-خانم مهدیه نواده خدادادی به شماره ملی 2۹۹2۱۱۱۱55 به سمت خزانه دار 
هیات مدیره -آقای محسن محسنی زاده به شماره ملی 2۹۹0۹07726 به سمت 
منشی هیات مدیره -آقای امیرسلطانی صالح آباد به شماره ملی 3050564۹54 
به شماره  به سمت عضو هیات مدیره -آقای سیدعلیرضا نظام زاده موسوی 
ملی 2۹۹263220۱ به سمت دبیر)خارج از هیات مدیره( برای مدت باقیمانده 
دوره تصدی هیئت مدیره انتخاب گردیدند . ب - دارندگان حق امضاء : کلیه 
اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور انجمن از قبیل چک ، سفته ، بروات ، قراردادها 
و عقوداسالمی طبق اساسنامه با امضای متفق دو نفر از سه نفر رییس انجمن 
،نایب رییس و خزانه دار با مهر انجمن معتبر خواهد بود ،اوراق عادی و مکاتبات 
اداری و معمولی با امضای رییس انجمن استانی با نایب رییس و یا دبیر همراه 
با مهر انجمن معتبر خواهد بود. اداره کل ثبت اسناد و امالک استان کرمان اداره 

ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری کرمان )۹36208(

شرکت  خراسان  دیزل  خودرو  ثمین  شرکت  تغییرات  آگهی 
سهامی خاص به شماره ثبت 2۱66 و شناسه ملی ۱4008۱0۱5۱5 
مورخ  العاده  فوق  عمومی  مجمع  صورتجلسه  استناد  به 
۱3۹۹/04/07 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : سرمایه شرکت مبلغ ۱0000000000ریال 
منقسم به ۱000000 سهم با نام عادی ۱0000 ریالی تقسیم شده و از محل آورده 
نقدی طبق گواهی شماره 42۱4/۱04 - ۱3۹۹/4/8 بانک صادرات ایران پرداخت 
گردیده است افزایش یافت در نتیجه ماده مربوطه در اساسنامه اصالح گردید. 
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان کرمان مرجع ثبت شرکت ها و موسسات 

غیرتجاری بم )۹36204(

ایرانیان  شرق  مکارم  اطالعات  فناوری  شرکت  تغییرات  آگهی 
ملی  شناسه  و   8863 ثبت  شماره  به  خاص  سهامی  شرکت 
۱400۱۹۱32۱2 به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور 
فوق العاده مورخ ۱3۹8/۱۱/02 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : اعضای هیئت مدیره 
عبارتند از : -آقای سید مجتبی نصیری به شماره ملی 005۱555875 - آقای 
یداهلل عرب  نژاد خانوکی به شماره ملی 30۹۱۱05423 - خانم مریم هاشمی به 
شماره ملی 007766064۱ که برای مدت دو سال انتخاب گردیدند . اداره کل 
ثبت اسناد و امالک استان کرمان اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری 

کرمان )۹36203(

آگهی تغییرات شرکت ثمین خودرو دیزل خراسان شرکت سهامی 
به   ۱4008۱0۱5۱5 ملی  شناسه  و   2۱66 ثبت  شماره  به  خاص 
استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱3۹۹/04/08 
تصمیمات ذیل اتخاذ شد : محل شرکت به آدرس : استان کرمان ، شهرستان بم 
، بخش مرکزی ، شهر بم، محله ارگ جدید ، خیابان صبا ، بلوار سئول ، پالک 0 
، طبقه همکف کد پستی : 767۱۱۱583۹ تغییر یافت و ماده مربوطه اساسنامه 
به شرح فوق اصالح گردید . اداره کل ثبت اسناد و امالک استان کرمان مرجع 

ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری بم )۹3620۱(

ارم  آرای  گلشن  صادراتی  پایانه  شرکت  تغییرات  آگهی 
ملی  شناسه  و   ۱2۹56 ثبت  شماره  به  خاص  سهامی  شرکت 
مورخ  مدیره  هیئت  صورتجلسه  استناد  به   ۱0630۱۹۱072
۱3۹۹/04/۱۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : ۱ - آقای محسن جالل 
پور به شماره ملی 2۹۹۱3۹6563 به نمایندگی از شرکت مدیریت سرمایه آرمان 
به عنوان رئیس هیأت مدیره -  به شناسه ملی )۱0630۱75350(  روشن ارگ 
الدین عبادی به شماره ملی 0053040۹7۱ به نمایندگی از  آقای سید حسام 
شرکت طراحان توسعه آرمان اندیش به شناسه ملی )۱0320850560( به عنوان 
نایب رئیس هیأت مدیره - آقای سید محمد حسن ملیحی به شماره ملی 
00۱0۱72874 به نمایندگی از شرکت ترغیب صنعت ایران و ایتالیا به شناسه 
ملی )۱0۱00647۹42( به عنوان عضو هیأت مدیره - آقای محسن ضرابی به 
شماره ملی 2۹۹2078۹05 به نماینـدگی از شـرکت مدارات مسقط ال ال سی به 
کـــد فراگیر) 30027۱7365( به عنوان عضو هیأت مدیره - آقای محمد علی 
کیخا به شماره ملی 367۱586۹۱5 به نمایندگی از سرمایه گذاری پارس تدبیر 
پاریز به شناسه ملی ) ۱0630۱654۹0( به عنوان عضو هیأت مدیره آقای حاجی 
رضا ابوالفتحی به شماره ملی 3۹60۹7373۱ به عنوان مدیر عامل )خارج از هیأت 
از قبیل چک، سفته،  اوراق بهادار و تعهدآور شرکت  مدیره( 2 - کلیه اسناد 
قرارداد و نظایر آن با امضاء مدیر عامل و یکی از اعضاء هیأت مدیره همراه با مهر 

شرکت و در غیاب مدیر عامل با امضاء رئیس هیأت مدیره با یکی از اعضا هیأت 
مدیره همراه با مهر شرکت دارای اعتبار میباشد.اسناد عادی و نامه ها با امضاء 
مدیر عامل همراه با مهر شرکت معتبر میباشد. اداره کل ثبت اسناد و امالک 

استان کرمان اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری کرمان )۹36۱8۹(

آگهی تغییرات حقوقی و داوری آفتاب عدالت ماهتاب موسسه 
غیر تجاری به شماره ثبت ۱۹6۱ و شناسه ملی ۱400787757۹ به 
استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 
۱3۹8/02/۱7 : - خانم شهناز رودباری بشماره ملی 303۱30862۱ 
بسمت رئیس هیات مدیره و مدیرعامل و آقای عباس غالمحسین زاده بشماره 
ملی 2۹8042۹872 به سمت نایب رئیس هیات مدیره و آقای حسام دیماری 
بشماره ملی 2۹803۹6۱25 و خانم معصومه باقری بشماره ملی 2۹8۱02060۹ به 
سمت عضو هیات مدیره )طبق پروانه وکالت شماره ۱۱2۱ خانم معصومه باقری( 
برای مدت نامحدود انتخاب گردیدند. - کلیه اسناد تعهدآور و اوراق بهادار و 
بانکی با امضا مدیرعامل یا نایب رئیس هیات مدیره و مهر موسسه و کلیه اوراق 
عادی و اداری با امضای مدیرعامل یا نایب رئیس هیات مدیره و مهر موسسه 
معتبر میباشد. اداره کل ثبت اسناد و امالک استان کرمان اداره ثبت شرکت ها 

و موسسات غیرتجاری کرمان )۹36۱73(

سهامی  شرکت  پارسه  انرژی  کارمانیا  شرکت  انحالل  آگهی 
خاص به شماره ثبت ۱4۹00 و شناسه ملی ۱4006742754 به 
استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱3۹۹/04/3۱ 
تصمیمات ذیل اتخاذ شد : ۱ - شرکت در تاریخ فوق بعلت عدم فعالیت منحل 
اعالم گردید. 2 - آقای امیر میرزایی به کدملی 2۹۹22۹۱۱۹6 را به عنوان مدیر 
تصفیه انتخاب نمودند. 3 -آدرس مدیر تصفیه و محل تصفیه کرمان،خیابان 
کدپستی  بیجاری،  شیرینی  فوقانی  طبقه  اندیشه،  کانون  ،روبروی  کامیاب 
امالک  و  اسناد  اداره کل ثبت  باشد.  تلفن 034-3223۱703می   76۱46۱3485

استان کرمان اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری کرمان )۹36۱64(

درتاریخ  سپنتا  داده  بوتیا  خاص  سهامی  شرکت  تاسیس 
۱3۹۹/05/05 به شماره ثبت ۱68۹7 به شناسه ملی ۱400۹3۱4656 
به شرح  آن  دفاترتکمیل گردیده که خالصه  امضا ذیل  و  ثبت 
و  ،اجرا  ،نصب  :خرید  فعالیت  موضوع  میگردد.  آگهی  عموم  اطالع  زیر جهت 
هوشمند  نگهداری سیستمهای  و  ،اجرا  ،نصب  – خرید  ها  دوربین  نگهداری 
و  هوشمندسازی  سیستمهای  قطعات  تولید  و  طراحی   – هوشمندسازی  و 
FTTH – انجام کلیه امور نرم افزاری و سخت افزاری سیستمهای کامپیوتری 
و شبکه های مخابراتی و محلی – خرید ،نصب ،اجرا و نگهداری کلیه امور 
اندازی ،اجرا  مربوط به سیستمهای تلفنی و VOIP – طراحی، نصب ، راه 
، نگهداری و نظارت شبکه ها و سیستمهای مخابراتی و فناوری اطالعات – 
طراحی، نصب ، راه اندازی ،اجرا ، نگهداری و نظارت شبکه ها و سیستمهای 
برقی – تامین نیروی انسانی متخصص ، تاسیسات مخابراتی ، الکترونیکی ، 
الکتریکی ،مکانیکی و هوشمندسازی صنعت آب و برق و گاز و تلفن – خدمات 
بازرگانی و خرید و فروش – انجام کلیه خدمات حوزه انتقال داده – فعالیت در 
حوزه شبکه های تلویزیونی و IPTV – طراحی ، اجرا و نگهداری سیستمهای 
اتوماسیون اداری و صنعتی – اجرا و پایش سیستمهای کالیبراسیون کمیتهای 
الکترونیکی ، الکتریکی ، فشار ، دما ، جرم ، حجم ، ابعاد و تامین سیستم و 
تجهیزات مرتبط درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهای الزم از مراجع ذیربط مدت 
فعالیت : از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی : استان کرمان ، شهرستان 
کرمان ، بخش مرکزی ، شهر کرمان، محله سلسبیل ، خیابان سید جمال الدین 
اسدآبادی ، خیابان 20 متری شهید بهشتی ، پالک 0 ، طبقه همکف کدپستی 
76۱67۱336۹ سرمایه شخصیت حقوقی عبارت است از مبلغ ۱000000 ریال 
عادی  نام  با  آن  سهم  تعداد ۱00  ریالی  سهم ۱0000  به ۱00  منقسم  نقدی 
مبلغ ۱000000 ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره 2۹0۱/۹۹/7۹ 
پرداخت   2۹0۱ کد  با  کرمان  شعبه  زمین  ایران  بانک  نزد   ۱3۹۹/04/23 مورخ 
گردیده است اعضا هیئت مدیره آقای سیدعلی میرنجفی زاده به شماره ملی 
2۹۹۱6۹3665 و به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت 2 سال آقای محمدامین 
پورشعبان مازندرانی به شماره ملی 2۹۹273۱846 و به سمت عضو هیئت مدیره 
به مدت 2 سال و به سمت مدیرعامل به مدت 2 سال خانم هستی خواجه 
به شماره ملی 3۱3۱474556 و به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت 2 
سال دارندگان حق امضا : کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهد آور شرکت از قبیل 
چک ، سفته ، بروات ، قراردادها عقود اسالمی و همچنین کلیه نامه های عادی 
و اداری باامضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می باشد اختیارات مدیر 
عامل : طبق اساسنامه بازرسان خانم معصومه ابراهیم پورفرسنگی به شماره 
ملی 2۹۹2۱4276۱ به سمت بازرس علی البدل به مدت یک سال مالی آقای 
علی دیانی به شماره ملی 3۱3۱4۹4۱58 به سمت بازرس اصلی به مدت یک 
امروز جهت درج آگهی های شرکت  االنتشار کرمان  روزنامه کثیر  مالی  سال 
تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت 
نمی باشد. اداره کل ثبت اسناد و امالک استان کرمان اداره ثبت شرکت ها و 

موسسات غیرتجاری کرمان )۹36۱57(

ارم  آرای  گلشن  صادراتی  پایانه  شرکت  تغییرات  آگهی 
ملی  شناسه  و   ۱2۹56 ثبت  شماره  به  خاص  سهامی  شرکت 
عادی  عمومی  مجمع  صورتجلسه  استناد  به   ۱0630۱۹۱072
صورت  کلیه   -  ۱  : شد  اتخاذ  ذیل  تصمیمات   ۱3۹۹/04/۱۱ مورخ  سالیانه 
های مالی شرکت برای سال مالی منتهی به ۱3۹8/۱2/2۹ مورد تصویب قرار 
گرفت. 2 - موسسه حسابرسی آزمودگان به شماره ثبت 4684 به شناسه ملی 
۱0۱0025233۹ به سمت حسابرس و بازرس اصلی و موسسه حسابرسی هدف 
نوین نگر به شماره ثبت 27442 به شناسه ملی ۱0320537520 به سمت بازرس 
علی البدل به مدت یک سال برای سال مالی منتهی به ۱3۹۹/۱2/30 انتخاب 
تعیین  برای مدت دو سال  به شرح ذیل  اعضای هیأت مدیره  گردیدند. 3 - 

گردیدند: - شرکت مدیریت سرمایه آرمان روشن ارگ به شماره ثبت 52۱462 
به شناسه ملی ۱0630۱75350 - شرکت طراحان توسعه آرمان اندیش به شماره 
ثبت 434۹73 به شناسه ملی ۱0320850560 - شرکت ترغیب صنعت ایران 
وایتالیا به شماره ثبت ۱۹307به شناسه ملی ۱0۱00647۹42 - شرکت مدارات 
سرمایه  شرکت   - فراگیر 30027۱7365  کد  به  سی  ال  ال  للمشاریع  مسقط 
گذاری پارس تدبیر پاریز به شماره ثبت ۱0652 به شناسه ملی ۱0630۱654۹0 4 
- روزنامه کثیراالنتشار کرمان امروز جهت نشر آگهی های شرکت تعیین گردید. 
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان کرمان اداره ثبت شرکت ها و موسسات 

غیرتجاری کرمان )۹36۱45(

شرکت  ارم  آرای  گلشن  صادراتی  پایانه  شرکت  تغییرات  آگهی 
سهامی خاص به شماره ثبت ۱2۹56 و شناسه ملی ۱0630۱۹۱072 
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱3۹۹/04/۱۱ تصمیمات 
بخش  آدرس  به  کرمان  ثبتی  واحد  در  شرکت  محل  الف-   : شد  اتخاذ  ذیل 
مرکزی ، شهر کرمان، محله بسیج ، میدان بسیج ، خیابان شهید کامیاب ، 
پالک 0 ، مجتمع آفتاب ، بلوک ۱ ، طبقه سوم کدپستی 76۱4634۱۹3 تغییر 
یافت و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصالح گردید. ب-بر طبق تفویض 
از  العاده مورخ ۹۹/4/۱۱ سرمایه شرکت  اختیار حاصل از مجمع عمومی فوق 
مبلغ ۱00.000.000.000 ریال به 250.000.000.000 ریال منقسم به دویست و پنجاه 
میلیون سهم ۱000 ریالی از محل مطالبات حال شده سهامداران افزایش یافت 
و ماده مربوطه در اساسنامه اصالح گردید. اداره کل ثبت اسناد و امالک استان 

کرمان اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری کرمان )۹36۱3۹(

آگهی تغییرات شرکت حکیم فن آوران جنوب شرکت سهامی 
به  ملی ۱0630۱56580  شناسه  و  ثبت ۹800  شماره  به  خاص 
استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱3۹۹/04/۱0 
تصمیمات ذیل اتخاذ شد : ۱ - کلیه سرمایه تعهدی شرکت توسط صاحبان 
سهام پرداخت گردیده است. 2 -سرمایه شرکت از مبلغ 5000000 ریال منقسم 
به ۱00 سهم 50000 ریالی بانام به مبلغ 500000000 ریال منقسم به ۱0000 سهم 
50000 ریالی بانام عادی از محل آورده نقدی به موجب گواهی شماره 4522۹ 
مورخ ۹۹/04/۱۱ بانک ملت شعبه بلوار جمهوری افزایش یافت و ماده مربوطه در 
اساسنامه اصالح گردید. اداره کل ثبت اسناد و امالک استان کرمان اداره ثبت 

شرکت ها و موسسات غیرتجاری کرمان )۹36۱37(

تاسیس شرکت با مسئولیت محدود آسانبران برج پیمان جنوب 
شرق درتاریخ ۱3۹۹/03/۱8 به شماره ثبت ۱676۹ به شناسه ملی 
۱400۹۱88853 ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خالصه 
آن به شرح زیر جهت اطالع عموم آگهی میگردد. موضوع فعالیت :کلیه خدمات 
و  و پخش  تامین  نگهداری،  و  تعمیر و سرویس  آسانسور  اندازی  راه  و  نصب 
توزیع قطعات آسانسور -صادرات و واردات و امور بازرگانی اقالم مجاز درصورت 
لزوم پس از اخذ مجوزهای الزم از مراجع ذیربط مدت فعالیت : از تاریخ ثبت به 
مدت نامحدود مرکز اصلی : استان کرمان ، شهرستان کرمان ، بخش مرکزی ، 
شهر کرمان، محله رسالت ، کوچه سروستانی ، کوچه ابوذر جنوبی 30 ، پالک 
0 ، طبقه همکف کدپستی 76۱784۹648 سرمایه شخصیت حقوقی عبارت 
است از مبلغ ۱000000 ریال نقدی میزان سهم الشرکه هر یک از شرکا آقای 
علی معاذالهی به شماره ملی 2۹80835242 دارنده 50000 ریال سهم الشرکه 
آقای حامد معاذالهی به شماره ملی 4820028۹60 دارنده ۹50000 ریال سهم 
الشرکه اعضا هیئت مدیره آقای علی معاذالهی به شماره ملی 2۹80835242 و 
به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت نامحدود آقای حامد معاذالهی به 
شماره ملی 4820028۹60 و به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت نامحدود و 
به سمت مدیرعامل به مدت نامحدود دارندگان حق امضا : کلیه اوراق و اسناد 
بهادار و تعهد آور شرکت از قبیل چک ، سفته ، بروات ، قراردادها، عقود اسالمی 
و همچنین کلیه نامه های عادی و اداری باامضاء آقای حامد معاذالهی بسمت 
مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. اختیارات 
مدیر عامل : طبق اساسنامه روزنامه کثیر االنتشار کرمان امروز جهت درج آگهی 
های شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور 
پروانه فعالیت نمی باشد. اداره کل ثبت اسناد و امالک استان کرمان اداره ثبت 

شرکت ها و موسسات غیرتجاری کرمان )۹36۱27(

آگهی تغییرات شرکت سلیم رهرو شرکت سهامی خاص به شماره 
ثبت 6328 و شناسه ملی ۱0630۱27۹33 به استناد صورتجلسه 
 ۱3۹۹/03/03 مورخ  العاده  فوق  بطور  عادی  عمومی  مجمع 
باکدملی  سلیمی  خواجه  نصرت  خانم   -  ۱  : شد  اتخاذ  ذیل  تصمیمات 
3۱307۱676۹ بسمت بازرس اصلی و خانم نجمه نجارزاده باکدملی305۱320۹00 
بسمت بازرس علی البدل بمدت یکسال انتخاب گردیدند. 2 - اعضای هیئت 
مدیره بشرح ذیل برای مدت دو سال انتخاب گردیدند: - آقای مهدی خواجه 
ملی  باکد  سلیمی  خواجه  رضا  آقای   -  3۱3۱43855۱ ملی  کد  با  سلیمی 
با کد ملی2۹۹4۱3۱65۱ 3 - روزنامه  آقای مسعود شاهدادی   - 2۹۹30036۱5
کثیراالنتشار کرمان امروز جهت درج آگهی های شرکت انتخاب گردید. اداره کل 
ثبت اسناد و امالک استان کرمان اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری 

کرمان )۹36۱۱3(

خاص  سهامی  شرکت  بوتیا  کاریز  آبان  شرکت  تغییرات  آگهی 
به شماره ثبت ۱4480 و شناسه ملی ۱40060۹80۹5 به استناد 
مورخ  العاده  فوق  بطور  عادی  عمومی  مجمع  صورتجلسه 
۱3۹8/۱0/2۹ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : - آقای جواد پور امینی با کد ملی 
ملی  شماره  به  بناءزاده  شهرام  آقای  و  اصلی  بازرس  عنوان  به   2۹۹2733۱2۱
2۹۹27۱835۱ به عنوان بازرس علی البدل بمدت یکسال مالی انتخاب گردیدند 
انتخاب  های شرکت  آگهی  درج  امروز جهت  کرمان  کثیراالنتشار  روزنامه   -  .

و  ها  شرکت  ثبت  اداره  کرمان  استان  امالک  و  اسناد  ثبت  کل  اداره  گردید. 
موسسات غیرتجاری کرمان )۹36۱۱2(

ایرانیان  شرق  مکارم  اطالعات  فناوری  شرکت  تغییرات  آگهی 
ملی  شناسه  و   8863 ثبت  شماره  به  خاص  سهامی  شرکت 
مورخ  مدیره  هیئت  صورتجلسه  استناد  به   ۱400۱۹۱32۱2
اعضای هیئت  تعیین سمت   : الف   : اتخاذ شد  ذیل  تصمیمات   ۱3۹8/۱۱/02
مدیره : ـ آقای سید مجتبی نصیری به شماره ملی 005۱555875 به سمت 
به شماره  خانوکی  عرب  نژاد  یداهلل  آقای  ـ  مدیرعامل  و  مدیره  هیئت  رئیس 
ملی 30۹۱۱05423 به سمت نایب رئیس هیئت مدیره ـ خانم مریم هاشمی به 
شماره ملی 007766064۱ به سمت عضو هیئت مدیره انتخاب شدند. ب : کلیه 
اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها و 
عقود اسالمی با امضای مدیرعامل و یک نفر از اعضاء هیئت مدیره متفقاً همراه 
با مهر شرکت معتبر می باشد. سایر اوراق و اسناد عادی و نامه  های اداری با 
اداره کل  با مهر شرکت معتبر می باشد.  تنهایی همراه  به  امضای مدیرعامل 
ثبت اسناد و امالک استان کرمان اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری 

کرمان )۹36۱۱0(

خاص  سهامی  شرکت  بوتیا  کاریز  آبان  شرکت  تغییرات  آگهی 
به شماره ثبت ۱4480 و شناسه ملی ۱40060۹80۹5 به استناد 
 ۱3۹8/۱0/2۹ مورخ  العاده  فوق  عمومی  مجمع  صورتجلسه 
مبلغ  به  ۱000000ریال  مبلغ  از  شرکت  سرمایه   : شد  اتخاذ  ذیل  تصمیمات 
۱000000000 ریال منقسم به ۱000000 سهم با نام عادی ۱000 ریالی از محل 
بانک  آورده نقدی سهامداران طی گواهی شماره4532/۱۱752 مورخ ۹8/۱0/2۹ 
ملت شعبه شهید سپهبد قاسم سلیمانی کرمان افزایش یافت در نتیجه ماده 
مربوطه در اساسنامه اصالح گردید . اداره کل ثبت اسناد و امالک استان کرمان 

اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری کرمان )۹36۱04(

قمادین  سازه  سهیل  ساختمانی  شرکت  تغییرات  آگهی 
ملی  شناسه  و   2043 ثبت  شماره  به  خاص  سهامی  شرکت 
۱086۱233۹۹7 به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده 
مورخ ۱3۹8/06/۱2 : - شرکت بوسیله هیئت مدیره ای مرکب از حداقل 3 تا 5 
عضو که بوسیله مجمع عمومی عادی از  بین صاحبان سهام  انتخاب می شوند 
اداره خواهد شد مدیران کاًل یا بعضاً قابل عزل می باشند و ماده 3۱ اساسنامه 
اصالح گردید. - هر یک از مدیران باید در مدت مدیریت خود مالک حداقل 
۱ سهم از سهام شرکت بوده و ورقه سهم مزبور را به عنوان وثیقه و تضمین 
خساراتی که ممکن است از تصمیمات مدیران منفردا و یا مشترکا بر شرکت 
وارد شود و به صندوق شرکت بسپارد. وثیقه بودن و ورقه سهام مانع استفاده 
مدیر از حقوق ناشیه از آن از قبیل حق رای و دریافت سود نمی باشد، ولی 
مادامی که مدیر مفاصا حساب دوره تصدی خود را از شرکت دریافت نکرده سهم 
مذکور به عنوان وثیقه در صندوق شرکت باقی خواهد ماند و ماده33 اساسنامه 
اصالح گردید. اداره کل ثبت اسناد و امالک استان کرمان مرجع ثبت شرکت ها 

و موسسات غیرتجاری جیرفت )۹360۹7(

دیار  امیران  کارمانیای  محدود  مسئولیت  با  شرکت  تاسیس 
بابکان درتاریخ ۱3۹۹/05/۱6 به شماره ثبت ۱780 به شناسه ملی 
۱400۹345724 ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خالصه 
آن به شرح زیر جهت اطالع عموم آگهی میگردد. موضوع فعالیت :ارائه کلیه 
امور مربوط به دفاتر خدمات پیشخوان دولت و بخش عمومی اعم از تاسیس،راه 
از دفتر پیشخوان خدمات دولت و بخش عمومی غیر  اندازی و بهره برداری 
لزوم پس  و غیره درصورت  با مجوز های صادره  ارایه خدمات مطابق  دولتی، 
از اخذ مجوزهای الزم از مراجع ذیربط مدت فعالیت : از تاریخ ثبت به مدت 
 ، : استان کرمان ، شهرستان شهربابک ، بخش مرکزی  نامحدود مرکز اصلی 
شهر شهربابک، محله زرگرها ، خیابان شریعتی ، بن بست شریعتی ۱ ، پالک 
0 ، طبقه همکف کدپستی 775۱8۱7۱۹3 سرمایه شخصیت حقوقی عبارت 
است از مبلغ ۱5,000,000 ریال نقدی میزان سهم الشرکه هر یک از شرکا آقای 
محمد امین رئیسی استبرق به شماره ملی 3۱40۱08338 دارنده 2000000 ریال 
سهم الشرکه خانم فرشته رئیسی استبرق به شماره ملی 3۱4۹۱2۱3۹6 دارنده 
رئیسی  امین  محمد  آقای  مدیره  هیئت  اعضا  الشرکه  سهم  ریال   ۱3000000
استبرق به شماره ملی 3۱40۱08338 و به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت 
نامحدود خانم فرشته رئیسی استبرق به شماره ملی 3۱4۹۱2۱3۹6 و به سمت 
مدیرعامل به مدت نامحدود و به سمت عضو هیئت مدیره به مدت نامحدود 
دارندگان حق امضا : کلیه اوراق عادی و اداری و اسناد بهادار و تعهد آور شرکت 
از قبیل چک سفته بروات و قرارداد های اسالمی با امضای مدیر عامل شرکت و 
یکی یا برخی یا همه اعضا هیات مدیره )به تنهایی( همراه با مهر شرکت معتبر 
می باشد. اختیارات مدیر عامل : طبق اساسنامه روزنامه کثیر االنتشار کرمان 
امروز جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور 
به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد. اداره کل ثبت اسناد و امالک 
استان کرمان مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری شهربابک )۹36088(

سهامی  شرکت  ماهان  بتن  پردیس  شرکت  تغییرات  آگهی 
به   ۱4008725782 ملی  شناسه  و   63 ثبت  شماره  به  خاص 
استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 
۱3۹8/۱2/08 الف - تعیین اعضای هیئت مدیره : ـ خانم زهره اکبری ماهانی به 
شماره ملی 607000۹2۱5 ـ آقای محمدرضا پورحسین شاهی ماهانی به شماره 
ملی 60700۱0876 3ـ خانم فائزه امیرماهانی به شماره ملی 6070007883 برای 
مدت دو سال انتخاب گردیدند . بـ  خانم بتول نقی زاده ماهانی به شماره ملی 
607۹72۱48۱ به سمت بازرس اصلی و خانم زهرا پورحسین شاهی ماهانی به 
شماره ملی 607002۱۱34 به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی 

انتخاب گردیدند . اداره کل ثبت اسناد و امالک استان کرمان مرجع ثبت شرکت 
ها و موسسات غیرتجاری ماهان )۹3606۹(

آگهی تغییرات شرکت نوید تیمچه تجارت نیل شرکت سهامی 
خاص به شماره ثبت ۱6286 و شناسه ملی ۱40086052۱۹ به 
استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱3۹8/۱0/26 تصمیمات 
ذیل اتخاذ شد : ۱ -محل شرکت در واحد ثبتی کرمان به آدرس استان کرمان 
 ، کرمانی  محله خواجوی  کرمان،  ، شهر  مرکزی  بخش   ، کرمان  ، شهرستان 
کوچه خواجوی کرمانی 7 ، خیابان خواجوی کرمانی ، پالک 0 ، طبقه اول 
فوق  بشرح  اساسنامه  در  مربوطه  ماده  و  یافت  تغییر  کدپستی76۱3657۱۱۱ 
به سمت  ملی 2۹۹2768782  به شماره  رسا  فاطمه  خانم  ـ  گردید. 2  اصالح 
رئیس هیئت مدیره و مدیر عامل ـ آقای امید ترکزاده ماهانی به شماره ملی 
معین  آقای حمید رضا  ـ  مدیره  رئیس هیئت  نایب  به سمت   60700233۹0
آقای   - مدیره  هیئت  عضو  سمت  به   6070026322 شمارملی  به  الدینی 
قائم مقام  به شماره ملی 607۹۹5737۱ به سمت  بناءزاده ماهانی  محمدرضا 
 ، قبیل چک  از  تعهدآور شرکت  و  بهادار  اوراق  و  اسناد  مدیرعامل 3 - کلیه 
سفته ، بروات ، قراردادها و عقوداسالمی با امضاء مدیرعامل و نایب رئیس هیات 
مدیره همراه با مهر شرکت معتبر میباشد و همچنین کلیه اوراق عادی و اداری 
با امضا قائم مقام مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. اداره کل 
ثبت اسناد و امالک استان کرمان اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری 

کرمان )۹36042(

آگهی تغییرات شرکت نوید تیمچه تجارت نیل شرکت سهامی 
 ۱40086052۱۹ ملی  شناسه  و   ۱6286 ثبت  شماره  به  خاص 
العاده  فوق  بطور  عادی  عمومی  مجمع  استناد صورتجلسه  به 
به  مدیره  اعضای هیئت  ـ   ۱ : اتخاذ شد  ذیل  تصمیمات  مورخ ۱3۹8/۱0/25 
شرح ذیل به مدت دو سال انتخاب گردیدند: -خانم فاطمه رسا به شماره ملی 
-آقای  ملی 60700233۹0  به شماره  ماهانی  امیدترکزاده  -آقای   2۹۹2768782
حمیدرضا معین الدینی به شماره ملی 6070026322 2ـ  آقای مجید استیالئی 
به شماره ملی 305۱268267به سمت بازرس اصلی آقای محمدرضا کمساری 
بنائی به شماره ملی 32۱۹۹7۱407 به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک 
سال مالی انتخاب شدند. اداره کل ثبت اسناد و امالک استان کرمان اداره ثبت 

شرکت ها و موسسات غیرتجاری کرمان )۹3604۱(

کرمان  نیرو  الکتریک  سیروان  شرکت  تغییرات  آگهی 
ملی  شناسه  و   ۱4۱60 ثبت  شماره  به  خاص  سهامی  شرکت 
عادی  عمومی  مجمع  صورتجلسه  استناد  به   ۱40056۱0۹32
اعضای  ـ   ۱ : اتخاذ شد  مورخ ۱3۹8/۱2/03 تصمیمات ذیل  العاده  فوق  بطور 
هیات مدیره به شرح ذیل به مدت دو سال انتخاب گردیدند: ـ آقای حسین 
دانایی به شماره ملی 2۹800720۱۱ ـ آقای سید محمد اسالمی به شماره ملی 
2۹8024۱05۹ ـ آقای حامد لنگری زاده به شماره ملی 2۹۹4۱00۹83 2 ـ آقای 
سعید کریمیان خنامان به شماره ملی 2۹8063۹۹58 به سمت بازرس اصلی و 
خانم زهرا پژند لنگری به شماره ملی 607۹82۱7۱0 به سمت بازرس علی البدل 
برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند. اداره کل ثبت اسناد و امالک استان 

کرمان اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری کرمان )۹36034(

کرمان  نیرو  الکتریک  سیروان  شرکت  تغییرات  آگهی 
شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱4۱60 و شناسه ملی 
مورخ  مدیره  هیئت  صورتجلسه  استناد  به   ۱40056۱0۹32
به  نژاد  آقای سعید عبدلی   - ۱ : اتخاذ شد  ۱3۹8/۱2/03 تصمیمات ذیل 
آقای  ـ  اعضاء(  از  خارج   ( عامل  مدیر  به سمت  ملی 48200۱۱۹87  شماره 
حسین دانایی به شماره ملی 2۹800720۱۱ به سمت رئیس هیئت مدیره 
نایب  ـ آقای سید محمد اسالمی به شماره ملی 2۹8024۱05۹ به سمت 
رئیس هیئت مدیره - آقای حامد لنگری زاده به شماره ملی 2۹۹4۱00۹83 
به سمت عضو هیئت مدیره 2 - کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت 
از قبیل چک ، سفته ، بروات ، قراردادها و عقوداسالمی با امضاء آقای حامد 
لنگری زاده ) عضو هیئت مدیره ( همراه با مهر شرکت و کلیه اوراق و نامه 
های عادی و اداری با امضاء آقای حامد لنگری زاده ) عضو هیئت مدیره ( یا 
رئیس هیئت مدیره یا نائب رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر 
می باشد. اداره کل ثبت اسناد و امالک استان کرمان اداره ثبت شرکت ها و 

موسسات غیرتجاری کرمان )۹360۱4(

آگهی تغییرات شرکت پردیس بتن ماهان شرکت سهامی خاص 
استناد  به   ۱4008725782 ملی  شناسه  و   63 ثبت  شماره  به 
ذیل  تصمیمات   ۱3۹8/۱2/08 مورخ  مدیره  هیئت  صورتجلسه 
اتخاذ شد : الف : تعیین سمت اعضای هیات مدیره :ـ  خانم زهره اکبری ماهانی 
به شماره ملی 607000۹2۱5 به سمت مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره ـ آقای 
محمدرضا پورحسین شاهی ماهانی به شماره ملی 60700۱0876 به سمت نایب 
رئیس هیئت مدیره ـ خانم فائزه امیرماهانی به شماره ملی 6070007883 به 
سمت عضو هیئت مدیره ب : کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از 
قبیل چک ، سفته ، بروات ، قراردادها و عقوداسالمی و کلیه اسناد و اوراق عادی 
و اداری با امضاء منفرد مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. ج: تغییر 
آدرس شرکت آدرس شرکت به محل جدید: استان کرمان ، شهرستان کرمان ، 
بخش ماهان ، شهر ماهان، محله شهرک خواجو ، کوچه فرعی2 ، کوچه اکبری 
، پالک 0 ، طبقه همکف کدپستی: 763۱854۱32 تغییر یافت و ماده مربوطه 
اساسنامه به شرح فوق اصالح گردید. اداره کل ثبت اسناد و امالک استان کرمان 

مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری ماهان )۹36007(
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خبر

رهبر معظم انقالب با کدام طرح هشت میلیارد دالری دولت موافقت کردند؟

وضعیت تخصیص سرانه بهداشتی مدارس؛
تفاوتی در برگزاری کالس های درس در مدارس دولتی و غیردولتی نیست

نرم افزار اکسل ژن های انسان را تغییر می دهد

قبل  داریم، در  رودخانه مرزی  ما ۴۷  روحانی گفت: 
بقیه  و  مرز ساخته شده  در  فقط یک سد  انقالب  از 
سدها یعنی ۲۸ سد در دولت های پیشین و ۲۴ سد 
در دولت فعلی یعنی بعد از انقالب ساخته شده است.
آئین  در  روحانی  حسن  المسلمین  و  حجت االسالم 

بهره برداری از طرح عظیم توسعه منابع آب و خاک در 
نواحی مرزی کشور گفت:  باید از مقام معظم رهبری 
برای  را  طرح  این  وقتی   ۹۳ سال  در  که  کنم  تشکر 
ایشان توضیح دادم و خدمتشان گفتم برای اجرای این 
طرح باید از اعتبارات صندوق استفاده کنیم و من ۸ 

میلیارد دالر درخواست کردم، ایشان موافقت کردند و 
تحرک   ۹۳ سال  در  واقع  در  بزرگ  و  عظیم  کار  این 

اصلی خود را پیدا کرد.
ما ۴۷  بدانیم که  است  مهم  نکته  این  داد:  ادامه  وی 
رودخانه مرزی داریم، در قبل از انقالب فقط یک سد 

در مرز ساخته شده و بقیه سدها یعنی ۲۸ سد در 
یعنی  فعلی  پیشین و ۲۴ سد در دولت  دولت های 
بعد از انقالب ساخته شده است. این به این معناست 
و  غذایی  امنیت  به  توجه خاصی  اسالمی  انقالب  که 

آبادانی مرزها داشته است.

وزارت  تندرستی  امور  و  سالمت  دفتر  مدیرکل 
اخباری  اخیرا  اینکه  به  پاسخ  در  پرورش  و  آموزش 
مبنی بر برگزاری هر روزه کالس های درس در مدارس 
هر  در  آموز  دانش  پایین  جمعیت  با  غیردولتی 
کالس منتشر شد، گفت: مدارس تابع دستورالعمل 
ابالغ  و  صادر  که  هستند  بهداشتی  پروتکل های  و 
می شود و تفاوتی میان مدارس دولتی و غیردولتی 

وجود ندارد.
درباره  ایسنا،  با  گفت وگو  در  بیگی  محسن  محمد 
تخصیص سرانه بهداشتی و ضدعفونی مدارس برای 
اظهار  شهریورماه  پانزدهم  از  جدید  تحصیلی  سال 

 ۱۰۰ قبل  سال  در  مدارس  ضدعفونی  بودجه  کرد: 
میلیارد تومان بود که توزیع و مصرف شده است.

بودجه  و  برنامه  سازمان  از  امسال  برای  افزود:  وی 
بخش  برای  که  اعتباراتی  کرده ایم  درخواست 
بهداشت و سالمت پیش بینی شده را سریع تر اعالم 
توزیع  استان ها  میان  بتوانیم  و تخصیص دهند که 

کنیم. تا کنون تخصیصی در این زمینه نداشته ایم.
مدیرکل دفتر سالمت و امور تندرستی وزارت آموزش 
و پرورش با بیان اینکه  شروع سال تحصیلی از نیمه 
بر حسب سه  سناریوها  گفت:  بود،  شهریور خواهد 
وضعیت قرمز، سفید و زرد پیش بینی شده است. 

اکنون امکان اینکه وضعیت ثابتی را برای یک شهر 
اما به خانواده ها  و استان تعیین کنیم وجود ندارد؛ 
اطمینان می دهیم که سناریوهای بازگشایی مدارس 
با در نظر گرفتن اولویت سالمت دانش آموزان و عدم 

قطع چرخه آموزش تدوین شده است.
محسن بیگی در پاسخ به اینکه اخیرا اخباری مبنی 
مدارس  در  درس  کالس های  روزه  هر  برگزاری  بر 
غیردولتی با جمعیت پایین دانش آموز در هر کالس 
دستورالعمل  تابع  همه  مدارس  گفت:  شد،  منتشر 
ابالغ  و  صادر  که  هستند  بهداشتی  پروتکل های  و 
می شود و تفاوتی میان مدارس دولتی و غیردولتی 

وجود ندارد.
وی ادامه داد: در مناطق قرمز به احتمال قوی امکان 
برگزاری کالس درس حضوری نداریم و قاعدتا تجمع 
کالس  تشکیل  امکان  است.  ممنوع  نفر   ۱۰ باالی 
که  جایی  اما  ندارد،  وجود  پایین  نرم های  در  حتی 
است  پایین تر  بچه ها  نرم  و  بهتر  مناطق  وضعیت 

ترجیح بر برگزاری حضوری است.
مدیرکل دفتر سالمت و امور تندرستی وزارت آموزش 
و پرورش افزود: اما در مجموع همه تابع پروتکل هایی 
هستند که در حال تدوین است و اگر ابالغ شود همه 

بخش های آموزشی موظف به اجرای آن هستند.

 دانشمندان زیست شناسی و متخصصان ژنتیک 
و ژن ها انسانی تصمیم گرفتند نام ژن های انسان 
را تغییر دهند تا از اشتباه نرم افزار مایکروسافت 
به  را  ما  ژن های  اکسل  کنند.  جلوگیری  اکسل 

عنوان تاریخ می شناسد.
ده ها هزار ژن در ژنوم انسان وجود دارد. این ژن ها 
آر.ان.ای  و  دی.ان.ای  از  کوچکی  تاب های  و  پیچ  
هستند. این ترکیب و پیچ و خم ها تمام رفتارها و 
خصوصیات ویژه انسان را توصیف می کند و باعث 
می شود که هر انسان موجودی خاص و منحصر 
به فرد باشد. ژن ها نقشی اساسی در هویت ما ایفا 

می کنند و به همین خاطر دانش و علم نسبت به 
آن ها واقعاً اهمیت دارد.

  به گزارش ورج، اهمیت این ژن ها باعث شده است 
که هر کدام یک اسم خاص و کد الفبایی داشته 
باشد و متخصصان هر کدام از این ژن ها با یک نام 
اختصاصی شناسایی می کنند. این نام و نشان های 
نقش خیلی  تحقیقات  و  پژوهش  در  اختصاصی 
کار متخصصان  باعث می شود که  و  دارد  مهمی 

در شناسایی و جداسازی ژن ها خیلی آسان شود.
نامگذاری  در سال گذشته ۲۷ ژن انسانی مجدداً 
»نرم  است:  موضوع خیلی جالب  این  دلیل  شد. 

این  نام  خواندن  در  اکسل  مایکروسافت  افزار 
ژن ها مشکل دارد و وقتی نام این ژن ها را در آن 
تاریخ شناسایی  عنوان  به  را  آن ها  وارد می کنیم، 

می کند."
نرم افزار اکسل یکی از مهم ترین نرم افزارهای دنیا 
است که نقش مهمی در فعالیت های مختلف دارد 
دنیای صفحه گسترده محسوب  در  و یک غول 
می شود. پژوهشگران بسیاری از پیشرفت های خود 
را مدیون اکسل هستند و حتی برای آزمایش های 

بالینی هم از این نرم افزار استفاده می کنند.
 مشکل نرم افزار اکسل این است که وقتی کاربر 

نماد الفبایی یک ژن مانند “MARCH۱” را در 
صفحه گسترده وارد می کند، اکسل تصور می کند 
که کاربر یکم ماه مارس را وارد کرده است و آن 
را به “Mar-۱” تبدیل می کند. مطالعات نشان 
می دهد که یک پنجم اطالعات ژنتیکی به خاطر 
مشکل اکسل باید تغییر کند. تغییر نام ژن ها کار 

ساده و پیش پاافتاده ای نیست.
جدید  دستورالعمل  یک   ”HGNC“ مجموعه 
برای نام گذاری ژن ها منتشر کرد. بر اساس تغییرات 
 ”MARCHF۱“ به ”MARCH۱“ جدید ژن
و “SEPT۱” به “SEPTIN۱” تبدیل می شود.

آتش زدن مدرسه، شرط بازی 

جرات یا حقیقت

چهار پسر جوان که تحت تاثیر بازی جرات یا حقیقت، مدرسه ای 
را در کرج آتش زده بودند، دستگیر شدند.

در  البرز  استان  انتظامی  فرمانده  محمدیان،  سردار عباسعلی 
خبرنگاران  در جمع  حرفه ای  مجرمان  با  برخورد  طرح  حاشیه 
گفت: پس از آتش سوزی در یکی از مدارس کرج، ماموران پلیس 
آگاهی در محل حاضر شده و تحقیقات خود را آغاز کردند. وی 
ادامه داد: در حالی که برخی افراد در شبکه های مجازی سعی 
داشتند ماجرا را امنیتی نشان دادند، کارآگاهان در همان محل 
آتش سوزی مجرمان را شناسایی و دستگیر کردند. متهمان در 
بازجویی ها مدعی شدند به خاطر بازی جرات و حقیقت و برای 

انتقام از مدیر مدرسه این اقدام را انجام داده اند.

مهلتی برای رهایی یک مخترع از چوبه دار

از  بود،  قصاص  به  محکوم  که  جوانی  نوشت:  شهروند  روزنامه 
اردبیلی  ۳۲ساله  جوان  این  گرفت.  مهلت  دم  اولیای  طرف 
چند سال پیش به جرم قتل عمد، به زندان افتاد و بعد از طی 

مراحل قضائی به قصاص محکوم شد.
قرار بود این حکم صبح روز چهارشنبه هفته گذشته در زندان 
این  معتمدان  تالش های  آخرین  اما  شود،  اجرا  اردبیل  مرکزی 
تا  دارد  فرصت  چندماه  »وحید«  حاال  و  نشست  ثمر  به  شهر 
بر  را جلب کند. عالوه  با پرداخت دیه رضایت خانواده مقتول 
ریش سفیدان اردبیل، نماینده مردم این شهر در مجلس و مدیر 
پارک علم و فناوری اردبیل هم برای به تعویق انداختن این حکم 

پادرمیانی کرد.
»شهروند«  به  قصاص  به  محکوم  جوان  نزدیکان  که  آن طور 
سیدکاظم  وساطت  و  تالش ها  این  همه  نتیجه  می گویند، 
موسوی، نماینده این شهر که تا نیمه های شب مشغول صحبت 
با خانواده مقتول بود، باعث شد تا وحید دوباره به بند عمومی 
این جوان  برای نجات  این حال هنوز تالش ها  با  منتقل شود. 
بسیاری  چهارشنبه،  روز  ابتدایی  ساعت  همان  از  دارد.  ادامه 
دست به کار شدند تا با حمایت خیرین بتوانند پول الزم برای 

رضایت اولیای دم را فراهم کنند.
ماجرای وحید و جنایتی که مرتکب شده، به هشت سال پیش 
عباس  نام  به  دوستانش  از  یکی  درخواست  به  او  بازمی گردد. 
برای کمک به او به محل کار پدر و پسری می رود که حاال به 
جرم قتل همان پسر محکوم به قصاص شده است. آن طور که 
یکی از دوستان نزدیک وحید به »شهروند« می گوید؛ عباس با 
آن پدر و پسر شراکت داشت و سر بده بستان های مالی با هم 
به مشکل خورده بودند. اختالف آنها بعد از مدتی باال گرفت و 

درنهایت آن روز، عباس از وحید خواست تا با او همراه شود.
آنها به محل کار آن پدر و پسر رفتند و چندساعتی آنجا بودند. 
آن  در  که  نمی داند  درست  هیچ کس  وحید،  و  عباس  جز  به 
پسر  و  پدر  آن  اما  افتاد.  اتفاقی  چه  کار  دفتر  در  چندساعت 
از سوی وحید و عباس به قتل رسیدند. عباس در اظهاراتش 
به قتل پدر اعتراف کرد و وحید هم قتل پسر را گردن گرفت. 
از  اما عباس پس  به قصاص محکوم کرد،  را  دادگاه هر دونفر 
چندماه و با کمک چند هیأت عزاداری موفق شد رضایت خانواده 
مقتول را بگیرد. او االن درحال سپری کردن دوران محکومیتش 

از جنبه عمومی جرم است.
اما سرنوشت وحید طور دیگری رقم خورده بود. او که در زمان 
همانند  بتواند  تا  زد  دری  هر  به  نداشت،  بیشتر  قتل ۲۴ سال 
دوستش گذشت اولیای دم شامل حالش شود. اما نه تالش های 
او و نه خانواده اش نتوانست کاری از پیش ببرد. درنهایت هم 
حکم قصاص او چندماه قبل به شعبه اجرای احکام ارسال شد. 
که  بودند،  شده  مطمئن  همه  تقریبا  سه شنبه،  بعدازظهر  از 
آخرین ساعات زندگی وحید است و آن طور به نظر می رسد که 
اولیای دم هم راه هرگونه مذاکره و مصالحه ای را بسته است. با 
این حال، رئیس پارک علم و فناوری اردبیل راهی خانه اولیای 

دم شد.
وحید دانش آموخته رشته کامپیوتر بود و از دانشجویان ممتاز 
دستگاه  چند  بود  شده  موفق  او  می رفت.  شمار  به  رشته  این 
کاربردی بسازد که یکی از ابداعاتش به نام »نقشه خوان فجر« 
تا  باعث شد  هم  بود. همین  اختراع شده  ثبت  اخذ  به  موفق 
پیگیر  ابتدا  همان  از  اردبیل،  فناوری  و  علم  پارک  مسئوالن 
پرونده وحید باشند. صحبت های رئیس این مجموعه با خانواده 

اولیای دم به درازا کشید.
چند تماس تلفنی ردوبدل شد، موضوع با کمک فعاالن رسانه ای 
اردبیل به گوش مسئوالن این شهر رسید و کار تا جایی پیش 
رفت که سیدکاظم موسوی، نماینده مجلس شبانه با خانواده 
آنها را  از چندساعت گفت وگو  اولیای دم تماس گرفت و پس 
هم  بعد  بیندازند.  تعویق  به  را  حکم  اجرای  مدتی  کرد  راضی 
به  را  درخواست شان  شهر  این  زندان  در  حضور  با  دم  اولیای 
نماینده دادستانی اعالم کردند و گفتند: »در قبال دریافت دیه 
اعالم رضایت می کنند و برای اینکه از وضع مالی خانواده وحید 
فرصت  ۷ماه  وخانواده اش  او  به  هستند،  مطلع  او  یتیم بودن  و 
روز  ابتدایی  ساعت  همان  از  وحید،  نزدیکان  گفته  به  داده اند.« 
چهارشنبه با انتشار این خبر، فعاالن اجتماعی در این شهر به 
تکاپو افتادند تا به هر نحوی به وحید کمک کنند. ظاهرا تاکنون 
و  شده اند  پیش قدم  شهر  این  شناخته شده  خیرین  از  دونفر 
هرکدام مبلغی را برای نجات وحید درنظر گرفته اند. اما هنوز کار 
تمام نشده و تکاپو برای تأمین مابقی مبلغ مورد نظر ادامه دارد.
اما هم خبر مشابهی از سوی مسئوالن قضائی درگز در استان 
دادستان  دلخواه،  مصطفی  گفته  به  شد.  اعالم  خراسان رضوی 
پس  اعدامی  به  محکوم  شهرستان،  این  انقالب  و  عمومی 
او  که  آن طور  شد.  بخشیده  دم  اولیای  سوی  از  چندسال،  از 
متعددی  و سازش جلسات  اصلح  برای  اعالم کرده  رسانه ها  به 
استان  اختالف  حل  شورا های  و  طرف  دو  خانواده   حضور  با 
در  مقتول  خانواده  درنهایت  که  شد  برگزار  خراسان رضوی 
دادگستری درگز حاضر به دریافت دیه به جای قصاص شد. در 
این پرونده هم معتمدان و خیرین درگزی دست به کار شدند 
و با جمع آوری کمک های نقدی زمینه سازی آزادی این زندانی 

محکوم به قصاص شدند.

 معاون کل وزارت بهداشت درباره واکسن کرونای روسی 
را  بالینی  این واکسن فاز سوم کارآزمایی  اینکه  بیان  با 
رد کرده است، گفت: مطمئن باشید اگر واکسنی برای 
کرونا در دنیا تولید شود و کیفیت الزم را داشته باشد، 

آن را برای مردم مان تهیه خواهیم کرد.
واکسن  درباره  ایسنا،  با  گفت وگو  در  حریرچی  ایرج  دکتر 
کرونای روسیه، گفت: به طور کلی در دنیا  ۱۶۵ واکسن با 
عنوان واکسن کرونا در حال ساخت است و ۲۷ واکسن هم 
به فاز انسانی رسیده اند. واکسن کرونایی که کشور روسیه 
ساخت آن را اعالم کرده است، یکی از هشت واکسنی است 

که فاز سوم کارآزمایی بالینی را رد کرده است.
می تواند  صورت  دو  به  ایران  بهداشت  وزارت  افزود:  وی 
از طریق سازمان  این واکسن صحبت کند؛ یکی  درباره 
سازمان  این  که  طوری  به  است؛  جهانی  بهداشت 

تاییدیه های الزم را برای این واکسن اعالم کند و دیگری 
از طریق همکاری های دوجانبه با روسیه است.

برای  واکسنی  اگر  باشید  مطمئن  داد:  ادامه  حریرچی 
کرونا در دنیا تولید شود و کیفیت الزم را داشته باشد، 
آن را برای مردم مان تهیه خواهیم کرد. البته نکته مهم 
کار  و  شده  مطرح  که  واکسن هایی  اکثر  که  است  آن 
درصد   ۷۰ یا  و   ۶۰ الی   ۵۰ حد  در  تاثیرشان  می شود، 

است و مدت ایمنی طوالنی ندارند.
که  همانطور  کرد:  تاکید  بهداشت  وزارت  کل  معاون 
به  کردند،  اعالم  هم  جهانی  بهداشت  سازمان  مقامات 
آن ها  تاثیرات  که  آنجایی  از  واکسن ها،  این  کشف   رغم 
چه از نظر تاثیرات نهایی و چه مدت زمان ایمنی، فعال 
زیاد نیست، همچنان باید اصول فاصله گذاری اجتماعی 

و بهداشت فردی را رعایت کنیم.

در کنار شیوع گسترده ویروس کرونا، در ۳۰ ایالت 
آمریکا یک بیماری گوارشی هم شیوع پیدا کرده است.
از  نقل  به  گزارشی  در  سی بی اس  تلویزیونی  شبکه 
بیانیه اداره غذا و داروی آمریکا خبر داد، تاکنون ۴۰۰ 
آمریکایی در بیش از ۳۰ ایالت این کشور به بیماری 

سالمونال مبتال شده اند. طبق اعالم اداره غذا و داروی 
آمریکا وابسته به وزارت بهداشت آمریکا، این بیماری 
از یک نوع پیاز که توسط شرکت بین المللی  ظاهراً 
گسترش  متحده  ایاالت  در  شده  کاشته  »تامسون« 
یافته است. به گفته مرکز کشوری پیشگیری و مبارزه 

با بیماری های آمریکا، تاکنون ۳۹۶ مورد ابتال به این 
بیماری به ثبت رسیده است که ۶۰ نفر از بیماران در 

بیمارستان بستری شده اند.
داد،  خبر  همچنین  آمریکایی  تلویزیونی  شبکه  این 
قابل  تعداد  هم  کانادا  در  جدید  گوارشی  بیماری 

توجهی از افراد  را راهی بیمارستان کرده است.
این  شیوع  به  واکنش  در  جهانی  بهداشت  سازمان 
بیماری اعالم کرد، معموالً احتمال شیوع این بیماری 
به  نیاز  بدون  اغلب  بیماران  و  بوده  ضعیف  بسیار 

مراقبت های پزشکی بهبود پیدا می کنند.

واکنش وزارت بهداشت به واکسن کرونای "روسی"

بیماری جدیدی که از طریق پیاز بین آمریکایی ها شیوع یافت
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دعوت دو فوتبالیست کرمانی

 به اردوی تیم ملی
تیم های  آماده سازی  اردوی  به  گل محمدی  سجاد  و  اسدآبادی  علیرضا 

ملی فوتبال جوانان و نوجوانان دعوت شدند.
هیات  روابط عمومی  و  اطالع رسانی  کمیته  رئیس  امیرخسروی،  عرفان 
فوتبال استان کرمان در گفت و گو با خبرنگار گروه استان های باشگاه 
خبرنگاران جوان از کرمان، گفت: ۲۵ بازیکن از سوی پرویز مظلومی به 
دومین اردوی آماده سازی تیم ملی فوتبال جوانان دعوت شدند که در 
پدیده  تیم  کرمانی  بازیکن  اسدآبادی  علیرضا  نام  شدگان  دعوت  بین 

مشهد نیز به چشم می خورد.
او افزود: دومین اردوی آماده سازی تیم ملی فوتبال جوانان به منظور 
حضور در دور نهایی مسابقات قهرمانی آسیا از ۲۲ مرداد تا ۵ شهریور 

در مرکز ملی فوتبال ایران برگزار خواهد شد.
او در بخش دیگری از سخنانش از دعوت فوتبالیست کرمانی به اردوی 
تیم ملی نوجوانان خبر داد و تصریح کرد: سجاد گل محمدی از کرمان 
به اردوی آماده سازی تیم فوتبال نوجوانان زیر ۱۶سال دعوت شده است.
او افزود: قبل از ورود بازیکنان به اردو از همه اعضای تیم، تست کرونا 
آغاز  گروهی  تمرینات  نتایج،  از مشخص شدن  پس  و  می شود  گرفته 

می شود.

حفاری غیرمجاز 

در دلفارد نافرجام ماند
سرپرست فرماندهی یگان حفاظت میراث فرهنگی استان کرمان گفت: 
برای  جیرفت  شهرستان  دلفارد  منطقه  در  غیرمجاز  حفاری  فقره  یک 

کشف اشیای عتیقه نافرجام ماند.
 سیدهادی جعفری، سرپرست فرماندهی یگان حفاظت میراث فرهنگی، 
گردشگری و صنایع دستی استان کرمان گفت: طی چند روز گذشته 
افرادی سودجو با هدف کشف اشیای عتیقه اقدام به حفاری غیرمجاز 
در منطقه دلفارد شهرستان جیرفت کردند که با سرعت عمل نیرو های 
محلی،  مردم  موقع  به  گزارشات  همچنین  و  کالنتری  حفاظت،  یگان 
حفاری در این منطقه نافرجام باقی ماند و متخلفان با دیدن نیرو های 

یگان حفاظت اقدام به فرار کردند.
او با اشاره به اینکه در این اقدام حفاران گودالی به عمق یک و نیم متر 
حفر کرده بودند، افزود: ادوات حفاری متخلفان ضبط و مراحل قانونی 

موضوع مذکور در حال پیگیری است.
کرمان  استان  حفاظت  یگان  نیرو های  کرد: خوشبختانه  بیان  جعفری 
به صورت شبانه روزی در محل اماکن تاریخی و محوطه های باستانی 

استان کرمان در حال آماده باش هستند.

مدیرکل ورزش و جوانان استان کرمان با بیان اینکه 
انقالبند،  دوم  گام  بیانیه  اصلی  پرچمداران  جوانان 
به  نظام،  رهبری  چقدر  می دهد  نشان  این  گفت: 

آینده ی کشور و نسل جوان امید دارند.
باشگاه  های  استان  گروه  خبرنگار  گزارش  به 
کل  مدیر  پاریزی  میثم  کرمان،  از  جوان  خبرنگاران 
بازدید  حاشیه ی  در  کرمان  استان  جوانان  و  ورزش 
و  کرمان"  استان  شهدای  هدف  و  راه  "موسسه  از 
دیدار با اعضای آن که با حضور نژاد زمانی سرپرست 
و  ورزش  کل  اداره  جوانان  امور  و  فرهنگی  معاونت 
مناسبت  به  همراه  هیات  و  کرمان  استان  جوانان 
هفته تشکل ها و مشارکت های اجتماعی انجام شد، 
ضمن ابراز خرسندی از حضور در جمع اعضای این 
داد در مدت  توفیق  را شاکرم که  سمن گفت: خدا 
که  مکانی  چنین  در  را  روزی  چنین  خدمتگزاری 
و  عشق  مترش  به  متر  و  قدم  به  قدم  ذره،  به  ذره 
که  است  سمنی  که  چرا  یابم،  حضور  است،  برکت 
جای  و هدف شهداست،  راه  که  هم  نامگذاریش  در 

تأمل دارد.
او به بیان شاخص های وجودی شهدا پرداخت و افزود: 
شهدا عزیزترین دارایی، جانشان بود، که آن را تقدیم 
کردند و اکثراً در اوج جوانی، قدرت و هنگامه ای که 
می توانستند از زندگی دنیایی خود لذت ببرند، رفتند 
تا ناموسشان در امنیت باشد و این ها جای تأمل و 

تفکر دارد.
پاریزی به کار اعضای سمن "راه و هدف شهدا" اشاره 
و تصریح کرد: وقتی می بینیم جوانان در این شرایط 
تواضع  و  خلوص  عشق،  اینهمه  با  اوضاع،  این  در  و 
کار می کنند، انگیزه ی ما برای کار مضاعف می شود.

او حضور در این سمن را یک کالس آموزشی رایگان 
عنوان کرد و بیان داشت: تشکلی را تشکیل داده اید 
نیاز های  با  متناسب  تفکراتش،  و  نام  از  جدای  که 
و  می شود، خالء  احساس  که  جایی  هر  در  جامعه، 
آسیبی وجود دارد، کمک و سعی می کند، گوشه ای 

از درد مردم را تسکین دهد.
این  گفت:  کرمان  استان  جوانان  و  ورزش  مدیرکل 
تفکر در هیچ دستگاه حاکمیتی و در هیچ نهادی 
و ارگان دولتی نمی تواند وجود داشته باشد، چرا که 

همه ی ما به لحاظ دریافت حقوق و مزایا وابستگی 
داریم، ولی کاری که شما انجام می دهید، کار دل و 

همراه با عشق است.
پاریزی خطاب به اعضای این سمن افزود: شما نشان 
دادید، آدم هایی وجود دارند که با حداقل ها، مسائل 

و مشکالت را حل می کنند.
که  ما  برای  تلنگریست  شما  کار  کرد:  تصریح  او 
که  چیزی  از  بتوانیم  امیدواریم  و  داریم  مسئولیت 

درس گرفتیم، درس پس دهیم.
پاریزی با بیان اینکه عالقه مند هستیم، ارتباط شما 
با حوزه معاونت جوانان اداره کل نزدیک تر باشد، بیان 
داشت: شما می توانید تأثیرگذاری خیلی خوبی را بر 

مجموعه سمن های ما داشته باشید.
مدیرکل ورزش و جوانان استان کرمان با اعالم اینکه 
معروفی  جوانان  برای  اینکه  از  قبل  ما  متأسفانه، 
از  کردن  نهی  دنبال  به  می کنیم  سعی  بسازیم، 
باید  ما  نیست،  این خوب  گفت:  باشیم،  منکر  یک 
گلزار  جوار  در  که  را  اینجا  و  بیاوریم  را  جوانانمان 
مکان،  این  دیدن  با  قطعاً  که  ببینند،  شهداست، 
برای  می تواند  خودش  شهدا،  مکتب  و  تفکرات 

نسل های ما درس باشد.
پاریزی افزود: اینجا که در جوار گلزار شهداست، یک 
دانشگاه است، بدون اینکه کتابی تألیف شده باشد و 
بدون اینکه تدریس آکادمیکی صورت بگیرد، دنیایی 
درس به انسان القاء می شود و این تفکرات می تواند 

از شما به نسل جوان ما القاء شود.
او به اعضای این سمن توصیه کرد: بچه هایی را که به 
نوعی طرد می کنند، شما جذب کنید، چرا که این 

هنر شماست تا بر آن ها تأثیرگذاری داشته باشید.
او تصریح کرد: خیلی به آینده کشور امیدواریم، چرا 
جمهوری  مقدس  نام  به  مزین  که  کشوری  در  که 
اسالمی است و در زیر پرچم صاحب الزمان )عج( و با 
مدیریت، ولی امر مسلمین، رهبر فرزانه و حکیمی 
و  غبطه  داشتنش  به  دنیا  کشور های  از  خیلی  که 

حسرت می خورند، زندگی می کنیم.
پاریزی بیان کرد: امروز می بینم، ایشان با تمام تجربه 
ها، تفکرات و ارتباطات معنوی و الهی شان، بیانیه ای 
را صادر می کنند، تحت عنوان بیانیه گام دوم انقالب 
و این فصل الخطاب به جوانان است و نشان می دهد 
نسل  و  آینده ی کشور  به  امید  نظام،  رهبری  چقدر 

جوان دارند.
مدیرکل ورزش و جوانان استان کرمان گفت: اگر ابعاد 
این بیانیه را مطالعه کنید، می بینید در بخش های 
زیادی از آن بر جوانان تکیه شده و جوانان پرچمداران 
اصلی بیانیه گام دوم انقالب هستند و این رسالت 
ما را سنگین تر می کند. به ویژه وظیفه ی وزارتخانه 
و اداره کل ورزش و جوانان که بخشی از کارش در 

حوزه جوانان است.
قلب  قوت  می بینم،  را  شما  وقتی  افزود:  پاریزی 
می توانند  که  داریم  را  افرادی  که  چرا  می گیریم، 

ناب  فرهنگ  و  تفکرات  برای  ما  توانمند  بازوان 
می تواند  این ها خودش  و  باشند  اسالمی  و  اخالقی 
نسل های  و  کشور  برای  روشن  آینده ای  ساز  زمینه 

بعدی باشد.
او به بیان گزارشی از وضعیت سخت کشور در زمان 
کرد:  تصریح  و  پرداخت  مقدس  دفاع  سال  هشت 
خوب  بسیار  شرایطمان  گذشته،  نسبت  به  امروز 
است، چرا که امروز هم افراد با تفکر و خوبی داریم 
و هم جوانانی تأثیرگذار و کشور در بسیاری از منابع 
این ها ظرفیت هاییست  به خود متکی است، پس 
جوانان  شما  توانمندی  از  گیری  بهره  کناره  در  که 

مستعد می تواند به بالفعل تبدیل شود.
مردان  دولت  سوی  از  کرد:  امیدواری  ابراز  پاریزی 
دستگاه ها  و  حاکمیتی  نهاد های  در  که  کسانی  و 
مسئولیت دارند، این اعتماد صورت گیرد و میانگین 
که  چرا  کند،  پیدا  کاهش  کشور  مدیریتی  سن 
اعتماد به نسل جوان راهگشای بسیاری از مشکالت 
انقالبی و  کشور است، به ویژه جوانانی که فرهنگ 

معنوی را اشاعه می دهند.
او بیان کرد: این تفکرات شما در کنار کار جهادی 
می تواند در تمام حوزه ها، بخش ها و حتی ورزش 
فرهنگیست،  مسائل  آن،  خالء  بیشترین  امروز  که 

تأثیرگذار باشد.
مدیرکل ورزش و جوانان استان کرمان گفت: عالقه 
مندیم از ظرفیت جوانانی مثل شما بیشتر استفاده 
کنیم و حوزه جوانان ما جای شما ست، پس برنامه 

و طرح بدهید تا ما به دنبال اجرایش باشیم.
را  استانمان  خواست:  سمن  این  اعضای  از  پاریزی 
در زمینه مسال فرهنگی در کشور پررنگ تر نشان 
دهیم و تالش کنیم در بسیاری از برنامه ها و طرح ها 

پایلوت کشور باشیم.
مفتخر  استان کرمان  امروز  افزود: همانطوری که  او 
به این است که سردار پورجعفری و سردار سلیمانی 
به عنوان چهره های بین المللی مقاومت در خاکش 
وامدار  و  مدیون  خودمان  ما  پس  اند،  خوابیده 
هستیم تا در کنار هم، با برادری، هم افزایی، دوستی 
و تعامل برای پیشرفت مملکت و کرمانی آباد و آزاد 

تالش کنیم.

مدیرکل ورزش کرمان اعالم کرد؛

جوانان پرچمداران اصلی بیانیه گام دوم انقالب

خبر

رئیس کمیته اطالع رسانی هیات فوتبال کرمان از سفر سرپرست فدراسیون فوتبال و هیئت همراه 
به کرمان خبر داد و گفت: هفته پرکار، همراه با شادی و جشن در انتظار فوتبال استان کرمان است.

عرفان امیرخسروی رئیس کمیته اطالع رسانی و روابط عمومی هیئت فوتبال استان کرمان در گفت 
و گو با خبرنگار گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان از کرمان، به سفر سرپرست فدراسیون 
فوتبال و هیات همراه به استان کرمان اشاره کرد و گفت: هفته ی پُرکار، همراه با شادی و جشن در 

انتظار فوتبال استان کرمان است.
او افزود: حیدر بهاروند، سرپرست فدراسیون فوتبال برای اهدای جام قهرمانی به تیم فوتبال بانوان 
شهرداری بم برای قهرمانی در لیگ برتر فوتبال بانوان ایران و جام قهرمانی مسابقات لیگ دسته 

اول فوتبال کشور به مس رفسنجان به این استان سفر می کند.

سخنگوی هیات فوتبال استان کرمان تصریح کرد: در هر دو مراسم، میثم پاریزی مدیرکل ورزش و 
جوانان و علی قرایی رئیس هیات فوتبال استان کرمان حضور خواهند داشت.

امیرخسروی بیان کرد: آرش جابری، سرپرست و دبیر سازمان لیگ فوتسال فدارسیون فوتبال کشور 
نیز برای بازی دور برگشت فوالد سیرجان ایرانیان و فودکا تهران از مرحله پلی آف لیگ دسته اول 
فوالد  تیم خوب  اگر  استان می آید که  این  به  برگزار می شود،  فوتسال کشور که در شهر کرمان 
سیرجان ایرانیان، نبرد روز شنبه را با موفقیت پشت سر بگذارد، سه شنبه فینال در کرمان برگزار 
می شود. رئیس کمیته اطالع رسانی و روابط عمومی هیات فوتبال استان کرمان گفت: پنج شنبه نیز 
بازی فینال لیگ برتر فوتسال بانوان کشور در استان کرمان برگزار می شود و مس رفسنجان با سایپا 
بازی خواهد کرد. امیرخسروی افزود: شنبه شب جام قهرمانی لیگ برتر فوتبال بانوان در ورزشگاه 

شهید باهنر کرمان با رعایت پروتکل های بهداشتی، به تیم شهرداری که هفتمین جام قهرمانی خود 
در لیگ برتر فوتبال بانوان ایران را دریافت می کند، اهدا می شود.

سخنگوی هیات فوتبال استان کرمان تصریح کرد: روز یکشنبه نیز جام قهرمانی لیگ دسته اول 
فوتبال کشور در ورزشگاه شهدای مس به تیم مس رفسجان )بعد از بازی این تیم مقابل بادران( اهدا 
خواهد شد. امیرخسروی بیان کرد: عبدالکاظم طالقانی رئیس کمیته استان های فدراسیون فوتبال، 
برگزاری  مسئول  محمودزاده  فریبرز  فوتبال،  فدراسیون  داوران  کمیته  رئیس  صفیری،  اسماعیل 
مسابقات لیگ دسته اول فوتبال کشور، علیرضا سهرابی رئیس دپارتمان داوری فدراسیون فوتبال 
و حجت بهمنی مدیر روابط عمومی و امور فرهنگی سازمان لیگ فوتبال، حیدر بهاروند سرپرست 

فدراسیون فوتبال را همراهی خواهند کرد.

سرپرست فدراسیون فوتبال به کرمان سفر می کند ؛
هفته پرکار، همراه با شادی و جشن در انتظار فوتبال کرمان



شنبه 25 مردادماه 25/1399 ذی الحجه 1441/ 15 آگوست  2020/سال بیست و پنجم شماره 3260 خبری. تحلیلی با زمینه فرهنگی. اجتماعی. ورزشی
 موسس و ناظر کیفی : یحیی فتح نجات      صاحب امتیاز و مدیرمسئول: محمد فتح نجات        مدیر داخلی: عفت حمیدی          سرپرست خبرنگاران: هما حجازی

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

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

زار
اف

رم 
نــ

ود 
انل

د
ما:

شــ
اه 

مر
 ه

فن
تل

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

روایت»کرمانامروز«ازخطرخستگیکادردرماندربحبوحهکروناوخوابخوشبرخیازافرادکهاحتمالفجایعرابیشترمیکند؛

تراژدی سرباز خـــسته

اشاره:
در حالیکه وضعیت شیوع کرونا در برخی از نقاط استان 
کرمان همچنان قرمز است، عده ای از شهروندان همچنان 
کادر  بار  بهداشتی  های  العمل  دستور  نکردن  رعایت  با 

درمان استان را افزایش داده اند.
استان  مختلف  شهرهای  سطح  از  ما  خبرنگاران  گزارش 
حاکی از بی توجهی عده  قابل توجهی از مردم  به نکات 
موضوع  همین  که  است  بهداشتی  های  العمل  دستور  و 
در  است.  شده  کرمان  استان  درمانی  کادر  بر  فشار  سبب 
رعایت  را  بهداشتی  های  العمل  دستور  که  کسانی  میان 
نمی کنند، عده ای فراموشی در استفاده از ماسک، برخی 
ضعیف بودن ویروس کرونا و برخی هم دسترسی نداشتن  
به ماسک را علت استفاده نکردن از ماسک عنوان می کنند. 
و  توان  از  بیش  پرستاری  و  درمان  کادر  وجود  این  با 
کرونایی  بیماران  به  دهی  خدمات  حال  در  خود  ظرفیت 
هستند و از جان و دل مایه گذاشته اند و مانند یک  سرباز 
به میدان جنگ در دل خطر رفته اند. اما آنها نیز به مانند 
تشکیل  استخوان  و  پوست  و  گوشت  از  و  بشر هستند  ما 
شده اند و مسلما خستگی مفرط بر جسم و جان شان نیز 
اثر می گذارد و نباید انتظار داشته  باشیم که معجزه کنند. 
برای رعایت حال این قشر عزیزهم که شده باید بیشتر از 
خود مراقبت کنیم تا هم سالمت خود را حفظ کرده باشیم 
و هم زنجیره انتقال به کرونا را قطع کرده باشیم. در همین 

زمینه گزارشی تهیه شده که در ادامه  قابل مطالعه است.
کرونامیدانمبارزهکادردرمان

گذاشتند  دست  برکف  را  جان   ویروس،  کرونا  شیوع  با 
و لباس خدمت را همچون لباس رزم پنداشتند و به خط 
ها  بیمارستان  در  ناخوانده  میهمان  این  با  مبارزه  مقدم 
طاقت  و  سخت  مبارزه  حال  در  که  هاست  ماه  پیوستند. 
فرسا هستند و عالوه بر تحمل غم درد کشیدن هموطنان، 

داغ همکاران و دوستان شان که در این مدت راه مداوای 
کرونایی جان خود را از دست داده اند بر دلشان سنگینی 
اما آنچه آنها را بیش از همه آزار می دهد عدم  می کند. 
تردد در شهر  و  انجام شده  توصیه های  به  ای  توجه عده 
این  بیشتر  شیوع  به  تواند  می  که  است  مسافرت  حتی  و 
را  پزشکان  و  پرستاران  خسته  تن  و  کرده  کمک  ویروس 

بیش از این خسته تر کند.
مفرط  خستگی  و  شدن  مستهلک  مرز  در  آنها  آری، 
هستند. کار مضاعف در سرما و گرما با انبوهی از لباس ها و 
تجهیزات محافظتی در بخش های درمان بیماران مبتال به 

کرونا قطعا آنقدر سخت و طاقت فرساست که هیچ یک از 
ما حتی با دریافتی های باال حاضر به انجام کار در شرایط 
آنها نخواهیم بود. شرایط کاری آنان چنان پر استرس و پر 
اضطراب و سخت است که شاید ساعت ها کار کنند بدون 
اند  آنکه یادشان مانده باشد آیا در وعده خود غذا خورده 

یا خیر!؟ 
آیا ایشان  به مانند ما انسان نیستند؟ آیا دلشان آرامش 
تفریح  و  استراحت  اندکی  و  زندگی  بوی  آیا  نمی خواهد؟ 
نمی خواهد؟ چرا باید هر روز شاهد مرگ ده ها  بیمار مبتال  
به کرونا باشند؟ چرا باید آه و ناله های بیماران بستری شده 

در بیمارستان را بشنوند؟ آنها هم حق دارند ساز زندگی، 
نغمه نواز روزهایشان باشد.

اندکیتامل
ای کاش کمی بیندیشیم که با ماسک نزدن مان با تردد 
غیر ضرور در شهرها با مسافرت های بی مورد و با دورهمی 
های بی جا چه ظلمی در حق کادر درمان  می کنیم و یا 
بهتر است اینگونه بگوییم چه ظلمی در حق خودمان می 
و  شوند  می  فرسوده  و  درمان خسته  کادر  که  چرا  کنیم! 
انرژی آنها کاسته  می شود اما  با دشمن قوی  به جنگ 
نظام  و  نیست  معلوم  کارش  پایان  که  روند  می  نابرابری 

سالمت دقیقا از همین مساله واهمه دارد.
توصیه  نگرفتن  جدی  گرامی!  هموطن  عزیز!  همشهری 
های بهداشتی، سبب افزایش بار زحمات کادر درمان می 
اید؟  شود. چرا عده ای کرونا ویروس را به شوخی گرفته 
اگر می خواهید نیروهای پزشکی و پرستاری بتوانند کمی 
استراحت داشته باشند تا خدمات بهتری ارایه دهند باید 
های  پروتکل  کنیم.  کم  را  ها  بیمارستان  به  دهی  بیمار 
بهداشتی و به ویژه فاصله اجتماعی را رعایت کنیم تا هم 
به کادردرمان اجازه تنفس داده باشیم و هم از شرایط خطر 

عبور کنیم. 

    همراه با شیوع كرونا ویروس، جان را بركف دست گذاشتند و لباس خدمت را همچون لباس رزم پنداشتند و به خط مقدم مبارزه با دشمنی رفتند كه نه دیده می شد و نه 
اصول جنگی را رعایت می كرد. ماه هاست كه در حال مبارزه هستند و عالوه بر تحمل غم هموطنان، داغ همکاران و دوستان شان را نیز بر دوش می كشند و جرات دیدار با همسرو 
فرزندان خود را هم ندارند. اما آنچه آنها را بیش از هرچیز آزار می دهد عدم توجه برخی افراد به پروتکل های بهداشتی است، افرادی كه به مسافرت می روند و عروسی ها را 

همچون گذشته برگزار می كنند و...
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