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چهار صفحه    1000 تومان یکشنبه 13 تیرماه 23/1400 ذیقعده 1442/ 4 جوالی 2021/سال بیست و ششم شماره  3468

کولرآبی جان بانوی اهل رفسنجان را گرفت

خشکسالی کمبود علوفه در کرمان

 را به مرز ۵۰۰ هزار تن رسانده است
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معاون اداره کل میراث فرهنگی استان
 خبر داد:

مرمت دو  بنای تاریخی

 در انار و رفسنجان

یادداشتی درباره احمد محمود؛

خالق شخصیت های خاص

 در مکتب جنوب

متن در صفحه دوم
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افزایش موارد بستری بیماران کرونایی

 ۵ تا ۱۷ سال در ایران

WWW.KERMANEMROOZ.COMروزان هم 
رئیس کل دادگستری استان :

استان کرمان پیشرو در زمینه

 استفاده  از فناوری های نوین 

در حوزه قضایی است

3

در مجمع عمومی شرکت 
صنایع مس افق کرمان »فافق«  مطرح شد:

عزم جدی صنایع مس افق کرمان

 برای جذب پروژه های صنعتی و خدماتی

گرفتهمیشوند؛ کهمتاسفانهنادیده کروناییوبیتوجهیبهبرخیموارد گزارش»کرمانامروز«ازمحدودیتهای

توجه به اخالقیات؛ تنها راه نابودی کرونا

متن کامل در صفحه سوم

    درست است که ذات انسان اجتماع طلب می باشد و دوری از همنوعان به ضرر روح و روان نوع بشر است و عده ای با خود می گویند؛ »هرچه باداباد!« و ریسک ابتال به 
کرونا را به جان خریده و به معاشرت های دوستانه و خانوادگی می پردازند، اما باید به این موضوع نیز آگاه باشیم که این یک انتخاب انفرادی نیست و با ابتال هرکدام از ما 
شهروندان حداقل 5 نفر دیگر در زمانی که ما هنوز از ابتال خود آگاه نشده ایم، به این ویروس مبتال می شوند که این یعنی بی اخالقی که از دیدگاه هر دین و مکتبی غیرانسانی 

دانسته می شود و....

یادداشت :

آنان که به همتشان 

ک الله زار خا

 زر خیز شد

شهرستان بردسیر رتبه دوم

کشور گالب  گل و   تولید 

کرد را کسب 

 صفحه  سوم

متن در صفحه چهارم صفحه  دوم

حمله لشکر 
متکدیان 

پاکستانی 
به کرمان

گزارش »کرمان امروز« از جوالن متکدیان 

کستانی در خیابان های کرمان و تهدید سالمتی  پا

و زیبایی شهر توسط این لشکر ُپرتعداد:

ی
بیب

 ح
فر

لو
 نی

س:
عک

يك شرکت معتبر تولیدکننده مواد شیمیايي جهت کار
 در مجتمع هاي فوالدسازي واقع در شهر کرمان

 به يك نفر نیروي فني نیازمند است.
Email:chemwaterLo@gmail.com

استخدام

شرکت آب و فاضالب استان کرمان در نظر دارد مناقصه های عمومی با موضوعات ذیل: 
1- قرائت کنتور، وصول مطالبات و جمع آوری انشعابات غیرمجاز منطقه 2 کرمان و روستاهای سعادت آباد و باقرآباد شهرستان کرمان، 

با برآورد19.776.052.551 ریال و مبلغ تضمین فرآیند ارجاع کار 988.900.000 ریال 
2- قرائت کنتور، وصول مطالبات و جمع آوری انشعابات غیرمجاز شهرستانهای جیرفت و عنبرآباد با برآورد 40.796.659.715 ریال و 

مبلغ تضمین فرآیند ارجاع کار 2.039.850.000 ریال 
3- قرائت کنتور، وصول مطالبات و جمع آوری انشعابات غیرمجاز شهرستانهای زرند، کوهبنان و راور با برآورد 19.907.252.493 ریال 

و مبلغ تضمین فرآیند ارجاع کار 995.500.000 ریال 
را از محل اعتبارات داخلی به همراه ارزیابی کیفی با معیار عمومی با حداقل تعداد شرکت کنندگان 5 نفر به پیمانکاران واجد شرایط 
واگذار نماید. لذا از کلیه شرکت هایی که دارای گواهی صالحیت معتبر در رشته خدماتی مربوطه با حداقل رتبه 5 و هم چنین صالحیت 
ایمنی معتبر صادره از اداره تعاون کار و رفاه اجتماعی می باشند، دعوت می شود جهت دریافت اسناد مناقصه تا ساعت 14 روز دوشنبه 
و  مناقصه در سایت شرکت مهندسی آب  این  نمایند. مشخصات  مراجعه  قراردادهای شرکت  به مدیریت دفتر  مورخ 1400/04/21 

فاضالب به آدرس www.abfakerman.ir موجود می باشد.
- تاریخ ارائه پاکات و تحویل ضمانتنامه یا فیش واریزی به دبیرخانه شرکت ساعت 14 روز سه شنبه مورخ 1400/05/05

- زمان بازگشایی پاکت ها ردیف 1: ساعت 00: 9 صبح روز چهارشنبه مورخ 1400/05/06
- زمان بازگشایی پاکت ها ردیف 2: ساعت 30: 9 صبح روز چهارشنبه مورخ 1400/05/06

- زمان بازگشایی پاکت ها ردیف 3: ساعت 00: 10 صبح روز چهارشنبه مورخ 1400/05/06
- الزم به ذکر است در زمان بازگشایی پاکت های »الف، ب و ج« یک نفر نماینده از هر کدام از شرکت کنندگان می تواند در جلسه 

بازگشایی پاکات حضور داشته باشد.
آدرس: کرمان ـ بلوار 22 بهمن - شرکت آب و فاضالب شهری استان کرمان ـ دفتر قراردادها و تلفن 03433222282

مديريت روابط عمومی و آموزش همگانی

آگهی مناقصه 
آگهی مناقصه شماره:24/الف/4 - 1400م

قطرات آب را چون لحظات زندگی ارج نهیم

www.teetr.ir
میدونى محبوبترین نشریه کرمانى کدومه؟!
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اخبار استان

قلیان؛

نقطه شروع 

اعتیاد !

گفت:  کرمان  استان  دادگستری  کل  رئیس 
این  در  الکترونیکی  دادرسی  اتاق   ۶۷ تاکنون 
دادرسی  هزار   ۱۱ بر  وافزون  تشکیل  استان 

الکترونیکی نیز انجام شده است.
یداهلل موحد رئیس کل دادگستری استان کرمان 
از  یکی  قضایی  دستگاه  هوشمندسازی  گفت: 

محور های اصلی سند تحول قضایی است.
تمام  قضایی،  تحول  سند  براساس  افزود:  او 
فرایند های اداری، دعاوی و اختالفات و پرونده ها 
تکنولوژی های  و  اطالعات  فناوری  طریق  از  باید 

سرعت،  افزایش  ضمن  تا  شود  بررسی  نوین 
برطرف  نیز  سنتی  شیوه  در  احتمالی  نقص های 
شده و عدالت به شیوه ای نوین در جامعه محقق 

شود.
در  پیشرو  استانی  عنوان  به  کرمان  از  موحد 
استفاده از فناوری های نوین در حوزه قضایی یاد 
دادگاه  نخستین  برگزاری  به  اشاره  ضمن  و  کرد 
الکترونیکی بین المللی در این استان، تصریح کرد: 
بیماری کرونا در کشور، زمینه برگزاری  با شیوع 
محاکمات آنالین و الکترونیکی فراهم و از اعزام و 

بدرقه مددجویان زندان ها جلوگیری شد.
استان  دادگستری  اقدامات  خصوص  در  موحد 
نیز  قضایی  دستگاه  تحول  سند  دنبال  به  کرمان 
یک  مختص  قضایی  تحول  سند  کرد:  تصریح 
منطقه یا بخش نیست بلکه متعلق به همه الیه ها 
در  آن  اهداف  از  یکی  و  است  جامعه  سطوح  و 

استان ایجاد دادگاه های اختصاصی است.
به  اشاره  با  کرمان  استان  دادگستری  کل  رئیس 
پنج  تاکنون  قضایی  تحول  سند  دنبال  به  اینکه 
بیان کرد:  است،  اندازی شده  راه  مرکز تخصصی 

یکی دیگر از محور های مهم سند تحول قضایی، 
دادرسی های  جایگزین  شیوه های  از  استفاده 
افزون  روز  حجم  به  توجه  با  زیرا  است؛  رسمی 
به  مردم  نیاز  روز  هر  قضایی،  دستگاه  مراجعات 

دستگاه قضایی افزایش می یابد.
موحد با بیان اینکه سند تحول قضایی مردم محور 
خوب  مشارکت  با  داریم  انتظار  اظهارکرد:  است، 
دستگاه  سازی  چابک  ضمن  مردم،  همراهی  و 
قضایی خدمات بهتری نیز در مسیر توسعه عدالت 

به جامعه اسالمی ارائه شود.

کشاورزی  جهاد  گیاهی  تولیدات  بهبود  معاون 
تنی  هزار   ۵۰۰ کمبود  به  اشاره  با  کرمان  استان 
ذبح  خبر  شدن  مطرح  و  استان  این  در  علوفه 
دام های مولد دامداری ها گفت: قانون ذبح دام های 
مولد بر اساس مصوبه سازمان دامپزشکی همچنان 

ممنوع است و با جدیت پیگیری و اجرا می شود.
خبرنگار  با  گو  و  گفت  در  پورخاتون  محمدرضا 
ایرنا با اشاره به اینکه کمبود علوفه در کرمان سال 
گذشته با توجه به بارش های نسبتا خوب ، ۳۰۰ 
هزار تن بود افزود: خشکسالی این رقم را در سال 

جاری به مرز ۵۰۰ هزار تن رسانده است.
از  از خارج  علوفه  واردات  مجوز  اینکه  بیان  با  وی 
کشور در حال اخذ است تصریح کرد: استان های 

اجازه  و  هستند  خشکسالی  دچار  نیز  کشور  دیگر 
خروج علوفه را ندارند.

معاون بهبود تولیدات گیاهی جهاد کشاورزی استان 
کرمان اظهار کرد: تغییر الگوی کشت با قدرت باید 
می  ای  علوفه  چغندر  راستا  این  در  و  شود  انجام 
تواند جایگزین خوبی برای علوفه های خشبی باشد.
وی از ارزن، سورگوم و کاکتوس علوفه ای به عنوان 
نمونه ای از علوفه های کم مصرف در آب نام برد 
و گفت: در زمینه استفاده از این نوع علوفه ها باید 
زیاده  با  تا معده دام  نیز کار شود  تغذیه دام  روی 
روی در مصرف برخی علوفه ها دچار مشکل نشود.

حساب  بی  کاشت  از  جلوگیری  افزود:  پورخاتون 
برخی اقالم محصوالت کشاورزی و جایگزین کردن 

از  علوفه های کم مصرف در آب می تواند بخشی 
نیاز استان کرمان را در تامین علوفه برآورده کند.

با  علوفه  تولیدکنندگان  به  تسهیالت  ارائه  از  وی 
یک  عنوان  به  موجود  اقتصادی  شرایط  به  توجه 
راهکار برای تامین علوفه نام برد و اظهار کرد: این 

اقدام تولیدکنندگان علوفه را دلگرم می کند.
کشاورزی  جهاد  گیاهی  تولیدات  بهبود  معاون 
کرمان، تامین علوفه مورد نیاز دام را یکی از دغدغه 
های این روزهای کشاورزان و دامداران این استان 
عنوان کرد و گفت: طبق برآورد کارشناسان هفت 
میلیون واحد دامی در جنوب و شمال کرمان وجود 
زراعی  و  مرتعی  علوفه  کمبود  اکنون  هم  که  دارد 

حیات آنان را در معرض تهدید قرار داده است.

در سال  علوفه  تن  میلیون  نیم  و  وی گفت: یک 
برای تغذیه این هفت میلیون واحد دامی در استان 
این  از  تن  هزار   ۲۵۰ که حدود  است  نیاز  کرمان 
مقدار از عرصه های منابع طبیعی تامین و مابقی به 

صورت زراعی کشت می شود.
عرضه  کمبود  و  تقاضا  افزایش  گفت:  پورخاتون 
موجب باال رفتن قیمت علوفه در کشور و در نهایت 

در استان کرمان شده است.
باالیی  آبی  نیاز  علوفه  کشت  اینکه  بیان  با  وی 
دارد که با توجه به کاهش شدید منابع آبی کشت 
مقدور  کرمان  استان  در  خشبی  های  علوفه  این 
نیست تصریح کرد: جهاد کشاورزی درصدد تامین 

محصوالت علوفه ای با نیاز آبی اندک است.

رئیس اورژانس پیش بیمارستانی و مدیر حوادث 
دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان از فوت خانمی به 

علت برق گرفتگی به وسیله کولر آبی خبر داد.
پیش  اورژانس  رئیس  زینلی  حسینی  محمدرضا 
پزشکی  علوم  دانشگاه  و مدیر حوادث  بیمارستانی 

گرفتگی  برق  مورد  یک  گزارش  گفت:  رفسنجان 
در روستای احمد آباد دئفه رضوی به مرکز ارتباط 

عملیات اورژانس رفسنجان اطالع داده شد.
دو  سریعا  تماس  این  دریافت  از  پس  افزود:  او 
دستگاه آمبوالنس از پایگاه های احمد آباد و هرمز 

آباد به صحنه حادثه اعزام شدند.
حوادث  مدیر  و  بیمارستانی  پیش  اورژانس  رئیس 
یک  داشت:  بیان  رفسنجان  پزشکی  علوم  دانشگاه 
ساعت و بیست دقیقه تالش در انجام عملیات احیا 
به وسیله کارکنان اورژانس، متاسفانه در نجات جان 

برق  علت  به  و مصدوم  نبود  موثر  ساله  مادر ۳۵ 
گرفتگی جان خود را از دست داد.

حسینی زینلی تصریح کرد: به گفته شاهدان عینی 
شستشوی حیاط و اتصالی برق کولر باعث وقوع این 

حادثه تلخ شده است.

رئیس کل دادگستری استان :

استان کرمان پیشرو در زمینه استفاده  از فناوری های نوین در حوزه قضایی است

معاون سازمان جهاد کشاورزی استان:

خشکسالی کمبود علوفه در کرمان را به مرز ۵۰۰ هزار تن رسانده است

کولرآبی جان بانوی اهل رفسنجان را گرفت

خبر
در مجمع عمومی شرکت صنايع مس افق کرمان 

»فافق«  مطرح شد:

عزم جدی صنایع مس افق کرمان برای 
جذب پروژه های صنعتی و خدماتی

کرمان - خبرنگار کرمان امروز:مجمع عمومی عادی ساالنه صاحبان سهام 
ارائه  به  منظور   ) افق کرمان »فافق«) سهامي عام  شرکت صنایع مس 
گزارش عملکرد سال مالي منتهي به ۳۰ اسفند ۱۳99، روز چهارشنبه ۲ 
تیرماه ۱4۰۰ در محل سالن چند منظوره مجموعه گردشگری و پذیرایی 

پالیز با رعایت پروتکل هاي بهداشتي برگزار شد.
به گزارش روابط عمومی شرکت صنایع مس افق کرمان، در این مراسم 
سهامداران  از  درصد   ۶۶/4 و حدود  مدیران صنعت مس  با حضور  که 
شرکت تشکیل شد، صورت های مالی شرکت شامل ترازنامه صورت سود 
و زیان و میزان سود سهامدارن شرکت از سوي حضار مورد تصویب قرار 

گرفت.
ابتداي  در  کرمان،  افق  مدیرعامل شرکت صنایع مس  زینلی،  مهندس 
جلسه از حضور سهامداران در مجمع عمومي قدرداني و اظهار امیدواري 
کرد: در سال تولید، پشتیبانی ها و مانع زدایی ها با برنامه ریزی های 
صورت گرفته و تالش  مضاعف، بتوانیم روند رو به رشد بهتري نسبت به 

گذشته داشته باشیم.
و  مالي  شفافیت  و  سودآوري  پایدار،  توسعه  انساني،  کرامت  حفظ  وي 
عملیاتي را ارزش هاي اصلي شرکت برشمرد و در ادامه  به وجود بیش از 
4۶ قرارداد فعال در شرکتهاي تابعه اشاره و خاطر نشان کرد: در شرکت 
صنایع مس افق کرمان، عزم جدي براي جذب بیشتر پروژه هاي صنعتي 

و خدماتي آغاز شده است.
مدیر عامل هلدینگ صنایع مس افق کرمان در بخشی از گزارش عملکرد 
استراتژیک  های  برنامه  ترین  مهم  به  عمومی،  مجمع  به  شرکت  این 

هلدینگ به شرح ذیل اشاره کرد:
توسعه حوزه تامین نیروی انسانی

 استفاده حداکثری از کارخانه سولفور سدیم و راه اندازی خط پرک
 توسعه ناوگان ماشین آالت در شرکتهای تابعه

 خرید و فروش سهام در کارگزاری های استان کرمان
و   BI طریق  از  عملیاتی  بودجه  و  بودجه  عملکرد  بر  دقیق  نظارت   

مدیریت حسابرسی
 ساخت پاالیشگاه در شهرستان رفسنجان

ساخت دي کلینیک در شهر مس سرچشمه
تکمیل احداث پروژه ساخت ورزشگاه شهداي مس رفسنجان

زمینه سازي جهت ورود برخي از شرکتهاي تابعه به بورس
ورود و بهره برداری از معادن کوچک مقیاس

ایشان عنوان  و  ارائه شد  ایشان  توسط  مالي شرکت  ادامه گزارش  در   
کرد: با توجه به برنامه ریزي هاي صورت گرفته توسط هلدینگ سرمایه 
گذاري مس سرچشمه انشااهلل به زودي شاهد حضور پر قدرت شرکت 

در بازار فرابورس خواهیم بود.
در پایان مدیرعامل هلدینگ صنایع مس افق کرمان، از همراهي مدیریت 
بازنشستگي،  صندوق  ایران،  مس  صنایع  ملي  شرکت  معاونان  و  ارشد 
مدیره شرکت  هیات  اعضاء  و  گذاري مس سرچشمه  هلدینگ سرمایه 
مدیران  ستادي،  مدیران  شرکت،  سهامداران  کرمان،  افق  مس  صنایع 
تمامی  و  تابعه  شرکتهاي  مدیره  هیات  اعضاء  تابعه،  شرکتهاي  عامل 
و  اهداف  پیشبرد  جهت  کرمان  افق  مس  صنایع  شرکت  در  همکاران 
با  امیدواریم  کرد:   اظهار  و  تشکر  و  قدرداني  این شرکت،  هاي  آرمان 
همدلي و همکاري همه کارکنان این شرکت، در سال تولید، پشتیبانی 
ها و مانع زدایی ها  در جهت رسیدن به اهداف نظام مقدس جمهوري 

اسالمي گام هاي بلندي برداریم.
به  کرمان  افق  مس  صنایع  شرکت  مدیره  هیات  گزارش  ارائه  از  پس 
مجمع عمومي عادي ساالنه صاحبان سهام  و گزارش حسابرس،   دکتر 
شیخ ریاست مجمع در خصوص تقسیم سود سهام، پرداخت مبلغ ۲۵۰ 
ریال به صورت نقدي به ازاي هر سهم، به سهامداران را تصویب کرد. 
همچنین تعیین حسابرس و بازرس قانوني و تعیین روزنامه کثیراالنتشار 
حسابرسي  موسسه  به  اساس  این  بر  بود.  مجمع  این  اقدامات  دیگر  از 
موسسه  و  اصلي  بازرس  عنوان  به  رسمي(  )حسابداران  تحقیق  کاربرد 
حسابرسي کوشا منش )حسابداران رسمي( به عنوان بازرس علي البدل 
براي سال مالي منتهي به ۲9 اسفند ۱4۰۰ از دیگر مصوبات این مجمع 
روزنامه  شد  مقرر  نیز  االنتشار  کثیر  روزنامه  انتخاب  خصوص  در  بود، 
اطالعات به عنوان روزنامه کثیراالنتشار و روزنامه کرمان امروز به عنوان 

روزنامه محلي شرکت در نظر گرفته شود.
الزم به ذکر است شرکت صنایع مس افق کرمان از شرکت های تابعه 

هلدینگ سرمایه گذاری مس سرچشمه است.

بردسیر – خبرنگار کرمان امروز:  هرگاه صحبت از گل 
و گالب به میان می آید بعد از شهر کاشان ، گلستانهای 
می  کرمان،   کویری  استان  در  روییده  محمدی  گل 
درخشد، الله زار شهر گل وگالب استان کرمان هرساله 
خیل عظیمی از گردشگران و عالقمندان به این زیبایی 

ها را به سوی خود جذب می کند .
کشاورزی  جهاد  سازمان  عمومی  روابط  اعالم  به  بنا 
کشاورزی  جهاد  مدیر  خیز  سبک  کرمان،  استان 
 ۳۳۰۰ شهرستان   دراین  گفت:   بردسیر  شهرستان 
هکتار گلستان وجود دارد که ۲9۵۰ هکتار آن بارور و 

۳۵۰ هکتار آن نهال یا غیر بارور می باشد.
وی افزود :باغداران این شهرستان در سال جاری قریب 

به۲۶۰۰کیلوگرم در هکتار گل برداشت می کنند.
وی تصریح کرد: این شهرستان رتبه  اول تولید گل و 
گالب را در استان کرمان و رتبه دوم کشوری را به خود 

اختصاص داده است.
کرد:  اظهار  بردسیر  کشاورزی  شهرستان  جهاد  مدیر 
مترقبه  غیر  حوادث  اثر  در  محصول  این  امسال  اگر 
نمی  دچار  خسارت  خشکسالی  و  سرمازدگی  مانند 
محصول  تن   9۰۰۰ به  نزدیک  امسال  برداشت  شد، 
به خسارت ۶۰  درصدی  توجه  وبا  برآورد می گردید 
 99 سال  زمستان  در  سرمازدگی  براثر  محصول  این 
بینی می گردد که در سال  فروردین ۱4۰۰، پیش  و 
زراعی جاری  حدود 4۰۰۰ هزار تن گل از مزارع  گل 

محمدی برداشت گردد.
وی اظهار کرد: عطر واسانس گل این منطقه از کیفیت 
ومرغوبیت بسیار باالیی برخوردار است واین مرغوبیت 
بازار بسیار خوبی در شهرهایی چون  تا  سبب گردیده 
واحد  تقریبا ۳۵  و وجود  باشد  و کاشان داشته  شیراز 
نیمه  گیری  گالب  های  کارگاه  و  صنعتی  کارخانه 
محصول  این  به  چشمگیری  رونق  منطقه  در  صنعتی 

داده است.
قیمت  افزایش  به  توجه  با  کرد:  تصریح  خیز  سبک   
خود  محصول  کشاورزان  بیشتر  جاری  سال  در  غنچه 
گالب  تولید  و  نمایند  می  برداشت  غنچه  بصورت  را 
دو آتشه و معمولی، اسانس گل محمدی و عرقیجات 

گیاهی و... سبب رونق اقتصادی و شهرت جهانی این 
منطقه شده است .

وی خاطرنشان کرد: صادرات غنچه خشک و اسانس و 
روغن گل محمدی به کشورهایی چون فرانسه، آلمان، 
برای  خوبی  بسیار  آوری  ارز  و...  دوبی  امارات،  چین، 

کشور در پی داشته است .
به  ابراز کرد:  بردسیر  مدیر جهاد کشاورزی شهرستان 
طور متوسط در هرهکتار تعداد ۳ تا 4 نفر به صورت 
فصلی در امر برداشت گل محمدی اشتغال دارند ودر 
نیم طول  و  ماه  برداشت که دو  مجموع در طی دوره 
اشتغال  نفرروز   تا ۱۲۰ هزار  از ۱۰۰  بیش  می کشد 

فصلی دارند.

زودی  به  گفت:  کرمان  استان  میراث فرهنگی  معاون 
عملیات مرمت عمارت قل هواللهی انار و خانه جمشیدی 

رفسنجان آغاز می شود.
اداره کل  میراث فرهنگی  معاون  شفیعی  مجتبی 

استان  صنایع دستی  و  گردشگری  میراث فرهنگی، 
معادل  اعتبار  با  انار  قل هواللهی  عمارت  گفت:  کرمان 
۵۰۰ میلیون ریال و خانه جمشیدی با اعتباری برابر با 

۷۰۰ میلیون ریال مرمت و بازسازی می شوند.

و  جمشیدی  خانه  گچ  اندود  و  آجر فرش  افزود:  او 
در  قل هواللهی  عمارت  آجرفرش  و  سینگل  اندود گچ، 

این عملیات مرمتی انجام می شود.
به  که  قل هواللهی  عمارت  اینکه  به  اشاره  با  شفیعی 

دوره قاجاریه باز می گردد در فهرست آثار ملی به ثبت 
رفسنجان  جمشیدی  خانه  کرد:  تصریح  است،  رسیده 
نیز در دوره قاجار ساخته شده است و جزو آثار ثبت 

ملی کشور به شمار می رود.

مدير جهاد کشاورزی بردسیر خبر داد:

شهرستان بردسیر رتبه دوم تولید گل و گالب کشوررا کسب کرد

معاون اداره کل میراث فرهنگی استان خبر داد:

مرمت دو  بنای تاریخی در انار و رفسنجان 

بدینوسیله به اطالع کلیه سهامداران محترم شرکت صنایع مس افق کرمان )سهامی عام( مي رساند باتوجه به نهایی شدن پذیرش شرکت در فرابورس در مرحله پایانی 
، بر اساس الزام آن سازمان محترم کلیه سهامداران محترم بایستی نسبت به تکمیل اطالعات و فرآیند ثبت نام در سامانه سجام تا تاریخ ۱4۰۰/۰4/۱9 اقدام نموده ، تا 
سهم متعلقه به سهامدار  ثبت گردد ، الزم به ذکر است در صورتیکه تا تاریخ ذکر شده ثبت نام سهامدارانی که اقدام ننموده اند  تکمیل نگردد ، سهام آنان معلق و قابل 
معامله نبوده و این شرکت هیچگونه مسئولیتی در قبال آن نخواهد داشت و مسئولیت پیگیری و آزادسازی آن از طریق شرکت سپرده گذاری مرکزی بورس و اوراق 

بهادار به عهده سهامدار میباشد . بدیهی است سهامدارانی که قباًل در سامانه سجام ثبت نام و احراز هویت شده اند نیاز به ثبت نام مجدد ندارند.
گروه صنعتی بارز)مجتمع کرمان( در نظر دارد ساخت تعداد ۱۵۰ عدد کمد فلزی 4 درب مورد نیاز خود را )جهت رختکن پرسنل( از طریق مناقصه به شرکتها و هیئت مديره شرکت صنايع مس افق کرمان 

پیمانکاران واجد شرایط واگذار نماید متقاضیان می توانند از تاریخ درج آگهی به مدت یک هفته جهت کسب اطالعات بیشتر و ارائه قیمت با مراجعه به یکی از آدرس 
های ذیل ضمن دریافت طرح ساخت و شرایط خصوصی مناقصه، نسبت به تکمیل فرم های مربوطه اقدام نمایند.

آدرس تهران: خیابان سهروردی شمالی، خیابان هویزه غربی شماره ۱۰۳ - دفتر اداره کل حراست گروه صنعتی بارز
آدرس کرمان: کیلومتر ۲۵ جاده جوپار مجتمع الستیک بارز کرمان دفتر اداره حراست کارخانه 

جهت توضیحات تکمیلی و جزییات کار به اداره خرید کارخانه مراجعه و یا با شماره تلفن۰۳4۳۱۳4۵۲۳9- ۰۳4۳۱۳4۵48- ۰۳4۳۱۳4۵4۷۲ تماس حاصل فرمایید. 
آخرین مهلت شرکت در مناقصه  ۱4۰۰/۰4/۲۰ می باشد. آدرس کارخانه واقع در کرمان کیلومتر ۲۵ جاده جوپار مجتمع صنایع الستیک بارز  ۱۱۵8۳۰9

روابط عمومی گروه صنعتی بارز )مجتمع کرمان (

اطالعیه ثبت نام سهامداران در سامانه سجام 
شرکت صنایع مس افق کرمان )سهامي عام (

به شماره ثبت 14019 و شناسه ملي 10630061317

آگهی مناقصه 

         

(  )       

   14019    10630061317 

            ( )       
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یادداشت :
با همت "شهیندخت وهمایون صنعتی" عطر گلهای الله زار در جهان پراکنده شد؛

آنان که به همتشان خاک الله زار زر خیز شد
درهای  و  مرتفع  است  خطه ای   زار"  "الله 
حاصلخیزکه به راستی شایسته  نامی است که 
پیشینیان برآن نهاده اند از آن رو که در اقلیمی 
سرد و نیمه خشک، در بلندای سه هزار متری 
از سطح دریا و در زیر آفتاب، مردمانی سخت 
کوش  به پرورش گل محمدی مشغولند. گالب 
زهرا، واپسین یادگار مرحومان همایون صنعتی و 
شهیندخت صنعتی، است که  توانسته به یکی از 
مجهزترین و پیشروترین واحدهای تولید گالب 
و عرقیات گیاهی در ایران بدل شده و در کنار 
گالب  بیش از بیست نوع عرقیات گیاهی تولید 

کند.
که  گذرد  می  روزهایی  از  دهه  چهار  از  بیش 
گل  پاجوشهای  نخستین  صنعتی  همایون 
محمدی را به الله زار آورد. ایده ای که به بار 
نشست؛ چرا که ارتفاع باال در کنار کویر باعث 
یابد؛  افزایش  گیاه  اسانس  و  عطر  که  می شود 

چیزی که در زیره ی کرمان هم مشهود است.
او با دستان خود نهال گل محمدی را غرس کرد 
و با سعی و تالش، مردم منطقه را نیز متقاعد 
کرد که چنین کنند.  بعد از آن بود که واحدهای 
سنتی گالب گیری شکل گرفت. امروزه  به گواه 
آزمایشات متعدد کیفی انجام شده در داخل و 
خارج از کشور، به جرات میتوان مدعی شد که 
بهترین گالب و روغن گل محمدی جهان، در 
بردسیر و در شرکت گالب  زار   منطقه ی الله  

زهرا  تولید میشود.
همراهی  با  که  صنعتی  همایون  مرحوم   
همسرش شهین دخت صنعتی بنیانگذار تولید 
با کیفیت ترین گل محمدی در کشور شده بود 
به این امر بسنده نکرد و در سر سودای  تولید 
گالب  روشرکت  این  از  پروراند.  را  ارگانیک 
ایران شد  ارگانیک در  زهرا، پیشگام کشاورزی 
در  هکتار گل محمدی  که صدها  سالهاست  و 
بدین  بردسیر  آباد  و صاحب  زار  الله  منطقهی 
روش مدیریت میشود . در توضیح این رویکرد 

نوین باید گفت که  امروزه در سراسر جهان  به 
در  جدید  جنبشی  پیشرفته،  ممالک  در  ویژه 
عرصه ی کشاورزی رخ نموده است  که حاصل 
نگاهی نو به طبیعت، انسان و زنجیرهی غذایی 
است و این رویکرد را  کشاورزی ارگانیک  نام 
کشاورزی  در  را  حل  راه  امروز  بشر  نهادهاند.  
بر  مبتنی  کشاورزی  همانا  که  یافته  ارگانیک 
کش  علف  آفتکش،  از  آن  در  و  است  طبیعت 
استفاده  مطلقاً  شیمیایی  کودهای  و  سموم  و 

نمیشود.
ایرانی   شرکت  نخستین   زهرا  گالب  شرکت 
است که توانست برای محصوالت گالب،  روغن 
گل محمدی، گل محمدی، غنچه و گل خشک 
گواهینامه ارگانیک را از از معتبرترین نهادهای 
بین المللی در زمینه کشاورزی ارگانیک،  اخذ 
نماید. همه ساله مزارع و کارخانجات گالبگیری 
المللی  بین  کارشناسان   توسط  شرکت  این 
گالب  آنکه  ضمن  می شود.   بازدید  ارگانیک 
را  بیودینامیک   کشاورزی   بار  نخستین  زهرا 
که مرحله پیشرفتهی  کشاورزی ارگانیک است 
تولید  طرح  و  کرده  ترویج  منطقه  سطح  در 
محل  در  بیودینامیک  و  ارگانیک  کمپوست 
کارخانهی شماره دو گالب زهرا  در مهدی آباد  

اجرا شده است.
اگر چه روزگاری کار گالب گیری با نصب یک 
دیگ سنتی آغاز شده بود، اما امروز گالب زهرا 
یکی از بزرگترین واحدهای تولید گالب، اسانس 
ایران است.  گل محمدی و عرقیات گیاهی در 
این مجموعه  دو دهه ی اخیر حیات خود را به 
رغم خشکسالی  و تهدیدهای طبیعی با رشدی 
تا آن جا که در دهه ی  چشم گیر سپری کرده 
اخیربا افزایش  تعداد دیگ های صنعتی خود  و 
مطابق با تکنولوژی روز دنیا به بزرگترین واحد 

تقطیر خاورمیانه بدل شده است.
رونق این صنعت در منطقه الله زار موجب شده  
تمام مردم منطقه  در فصل گل و گالب گیری 

این صنعت  به طور مستقیم و غیرمستقیم در 
در  معکوس  مهاجرت  نوعی  به  و  شوند  شاغل 
شهرستان های  تمام  از  و  بیفتد   اتفاق  منطقه 
بیاید. جان کالم  منطقه  به  کار  نیروی  اطراف، 
آن که اثرات اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی این 
حضور   است.  کتمان  قابل  غیر  اقتصادی  واحد 
نیروهای تحصیل کرده و متخصص در منطقه  
و حمایت از جوانان بومی در راستای تحصیل و 
آموزش آنها از برکات این واحد صنعتی محسوب 
می شود.  جالب آن که بانیان این نهاد در طول 
سی سال گذشته از عواید شرکت برای خود بهره 
ای نگرفتند بلکه بخش عمده سهام این شرکت 
تربیتی   فرهنگی  بنیاد   " خیریه  مرکز  وقف  را 
صنعتی" نموده اند که یک قرن پیشتر توسط 
" حاج علی اکبر صنعتی" جد بزرگوار  مرحوم 
خاندان صنعتی برای حمایت از کودکان یتیم و 

بی سرپرست در کرمان بنیان نهاده شد.
در طول سالیان اخیر به دلیل کیفیت بي نظیر 
محصوالت، تقاضاي خرید گالب، اسانس و گل 
محمدي تولیدي گالب زهرا از سوي شرکت هاي 
به  است،  بوده  افزایش  به  رو  همواره  اروپایي 
از  تقاضاهایي  چنین  حجم  بعضا  که  گونه اي 
نیز فراتر مي رود. مضاف  ظرفیت تولید شرکت 
بر این، هرچند شرکت گالب زهرا می تواند تمام 
محصول گالب، و گل خشک خود را به خارج 
به  اهمیتی که  بواسطه  اما  از کشور صادر کند 
سالمت و کیفیت بازار داخل می دهد و احترامی 
که برای مصرف کننده و هموطنان قائل است، 
روانه  با همان کیفیت  دقیقا  را  همان محصول 
بازار داخلی می نماید. شایان ذکر است شرکت 
نمونه  کارآفرین  واحد  عنوان  به  زهرا   گالب 
و  گرفت  قرار  تقدیر  مورد  و  معرفي  کشوري 
عنوان صادر کننده نمونه استانی و کشوری طی 
سالهای متمادی برگ زرین دیگری است که  بر 

دفتر افتخارات گالب زهرا افزوده شده است.
هلکار"  صادراتی  "کشاورزی  شرکت  تاسیس 

توسط شرکت گالب زهرا که به جرات می توان 
آن را  بزرگترین پروژه های ارگانیک کشور نامید 
از مهمترین فعالیت های چند سال اخیر گالب 
نگار  پروژه" هلکار" که در منطقه   . زهرا است 
بردسیر اجرا شده در نظر است به عنوان طرح 
کشت و صنعت جامع و کامل ادامه مسیر دهد 
. گلستانهای وسیع هل کار تحت شرایط کامال 
ارگانیک اداره می شود که تا کنون در کشور بی 

سابقه بوده است.
این روزها این صنعت بالنده با دو چالش عمده 

و  بارندگی   کاهش  است.  گریبان  به  دست 
سرمازدگی بی سابقه  موجب کاهش محصول 
بلکه  زار  الله  منطقه  در  تنها  نه  محمدی  گل 
تمامی ایران شده که بالطبع موجب افزایش بی 
سابقه قیمت گل در منطقه شده است. خرید 
گل با قیمتی حدود سه برابر سال قبل از یک سو 
و افزایش قیمت محصول تولیدی از سوی دیگر 
تحمیل  شرکت  این  بر  سنگینی  اقتصادی  بار 
کرده و سد معبرهای ناشی از تحریم  و موانع 

صادرات آن را دو چندان کرده است.

افزایش موارد بستری بیماران 
کرونایی ۵ تا ۱۷ سال در ایران

موارد  افزایش  از  اپیدمیولوژیست  یک  نوشت:  مهر 
بستری بیماران کرونایی در سنین ۵ تا ۱۷ سال همزمان 

با شیوع پیک جدید بیماری در کشور خبر داد.
بابک عشرتی، با اشاره به افزایش قدرت سرایت واریانت 
و  باالست  ویروس  این  توان چسبندگی  هندی، گفت: 

قدرت بیماری زایی را افزایش داده است.
وی افزود: همین قدرت سرایت باعث می شود تا شاهد 

افزایش موارد ابتالء در پیک جدید بیماری باشیم.
اشاره  با  ایران  پزشکی  علوم  دانشگاه  بهداشت  معاون 
به افزایش موارد بستری در سنین نوجوانی، گفت: در 
فروردین تا آذر ۹۹، موارد بستری در سنین ۵ تا ۱۷ 
سال خیلی کم بود، اما االن دو سه هفته ای است که 
موارد ابتالء در این سنین افزایش یافته است. عشرتی 
نشان  پایین،  بستری سنین  موارد  افزایش  تاکید کرد: 

می دهد که انتقال عفونت در جامعه بیشتر شده است

کف خوابی دانشجویاِن 

دانشگاه های برتر کشور در خوابگاه
 

به  اشاره  با  علوم  وزارت  آموزشی  نوشت:معاون  ایلنا 
اینکه برخی دانشجویان دانشگاه های برتر در خوابگاه ها 
مثال چندی  به عنوان  روی زمین می خوابند، گفت: 
پیش ریاست دانشگاه صنعتی شریف اعالم کرد که ما 
در برخی از خوابگاه هایمان زمین خواب یا کف خواب 

داریم.
علوم،  وزارت  آموزشی  معاون  صدیق  خاکی  علی 
تحقیقات و فناوری، در واکنش به خودکشی دانشجوی 
پسادکتری در دانشگاه فردوسی مشهد اظهار کرد: من 
اما  ام،  ندیده  را  این دانشجو  به  هنوز گزارش مربوط 
این دانشجو در سازمان دانشجویان و بخش  موضوع 
مشاوره در حال بررسی است. در هر صورت خودکشی 
برخی  که  بعضا شنیده شده  و  دارد  متعددی  عوامل 
گیری  این شخص، سخت  دلیل خودکشی  گفته اند، 
بوده، در حالی که در مقطع پسا دکتری اصال سخت 

گیری مطرح نیست.
به  اقدام  موضوع  روی  باید  اینکه  بر  تاکید  با  وی 
خودکشی این شخص که در مقطع پسادکتری بوده 
است، تحقیق شود، گفت: باید روی این موضوع مطالعه 
شود و کارشناسانی که روی این موضوع کار می کنند، 

نتیجه را بگویند تا بعد در مورد آن اظهارنظر کنیم.
خاکی صدیق با بیان علل مختلفی که منجر می شود 
یا  داشته  افکار خودکشی  دانشجو  یک  یا  یک جوان 
دست به خودکشی بزند، گفت: عوامل متعددی برای 
این رخداد وجود دارد، مانند آینده نامطمئن شغلی، 
اعتیاد، مشکالت خانوادگی، مشکالت تحصیلی، تاخیر 
ارائه شده  از سوی متخصصان  و... که  ازدواج  امر  در 
در  که  خصوص  به  شخص  این  مورد  در  اما  است، 
دانشگاه فردوسی تحصیل می کرده، تحقیقات در حال 

انجام است.
هر  گفت:  فناوری  و  تحقیقات  علوم،  وزیر  معاون 
که  می شود  تهیه  علوم  وزارت  در  گزارش هایی  سال 
نشان می دهد، عوامل متعددی در رابطه با مشکالت 
دانشجویان وجود دارد، اینها طبیعتا فراوزارت علومی 
هستند و قطعا عوامل بیرونی هم در آن نقش دارند که 

باید جدی گرفته شوند.
هم  از  برخی  اینکه  به  واکنش  در  صدیق  خاکی 
دانشگاهی های این دانشجو از عدم رسیدگی در زمینه 
امور خوابگاهی اعتراض کرده اند، گفت: مشکالتی که 
درباره خوابگاه ها مطرح است، کامال درست است، واقعا 

دانشگاه های ما در زمینه خوابگاهی مشکل دارند.

گزارش»کرمانامروز«ازمحدودیتهایکروناییوبیتوجهیبهبرخیمواردکهمتاسفانهنادیدهگرفتهمیشوند؛

توجه به اخالقیات؛ تنها راه نابودی کرونا

این روزها از همه روسای مرتبط با حوزه بهداشت و ستاد 
کرونا در همه استان ها و شهرستان ها می شنویم که عامل 
از  پس  جشن های  و  انتخاباتی  تجمعات  پنجم؛  پیک  اصلی 
پیروزی که بیشتر در عرصه انتخابات شوراها شاهد آن بودیم، 
است.از سویی دیگر یک تحقیق جهانی نشان داده است که 
و  ترین  مهم  از  یکی  خانوادگی  های  دورهمی  و  تجمعات 
اصلی ترین عوامل انتقال ویروس کرونا است. مهمانی هایی که 
زیر  در  همه  و  زند  نمی  ماسک  کس  هیچ  آن  در  متاسفانه 
یک سقف و در فاصله غیرپروتکلی درحال صحبت و معاشرت 
هستند. درست است که ذات انسان اجتماع طلب می باشد و 
دوری از همنوعان به ضرر روح و روان نوع بشر است و عده ای 
با خود می گویند؛ »هرچه باداباد!« و ریسک ابتال را به جان 
خریده و به معاشرت های دوستانه و خانوادگی می پردازند. اما 
باید به این موضوع نیز آگاه باشیم که این یک انتخاب انفرادی 
نیست و مصداق بارز زبانزد »سوراخ کردن یک قایق چند نفره 
است« باید به این موضوع آگاه باشیم که با ابتال هرکدام از ما 
شهروندان حداقل ۵ نفر دیگر در زمانی که ما هنوز از ابتال خود 
آگاه نشده ایم، مبتال می شوند.این یعنی بی اخالقی که از هر 
دید و منظری نکوهش می شود. هر دین و مکتبی در سرلوحه 

و سردر خود این موضوع را تاکید می کند که آسیب به هم 
نوع، دور از انسانیت است. حتی افرادی که در برخی جوامع 
به هیچ دین و مکتبی پایبند نیستند نیز در این زمینه کمال 
توان خود را به کار می برند تا به افراد حاضر در جامعه آسیب 
نرسانند. پس به قولی می توان گفت که بی توجهی به بحث 

کرونا شرعا و اخالقا گناه و خطا است.
از سویی دیگر اگر دوراندیش تر به این موضوع نگاه کنیم، 
متوجه خواهیم شد که با این وضعیت کشور و تعطیلی های 
تحمیلی برای اصناف، یقینا کسی که به این اوضاع دامن می 
زند، ضد بشر است. چندی پیش خبرنگار »کرمان امروز« که 
این  محترم  داران  مغازه  با  کرمان  بهشتی  خیابان شهید  در 
خیابان صحبت می کرد، همه از وضعیت نابسامان درآمد در 
این اوضاع تحریم گالیه داشتند و تعطیلی های کرونایی را تیر 
خالصی بر کسب و کار خود می دانستند. فردی که امروز به 
این موضوع مهم بی توجه است به راستی که »نشاید که نامش 
نهند آدمی«این روزها که شاهد هستیم عزیزان مردم یکی پس 
از دیگری، غریبانه بر سینه قبرستان آرام می گیرند، همچنان 
دم از مهمانی و دورهمی زدن، یک بی اخالقی غیرقابل چشم 
پوشی است.پس چه بهتر که در کنار ژست های روشنفکری و 
پست های بشر دوستانه ای که در فضای مجازی منتشر می 
کنیم، گوشه چشمی به این موضوع مهم نیز داشته باشیم تا 
شاید بتوانیم اندکی از وظیفه اجتماعی خود را به جای آوریم. 
به امید فردایی بهتر که در آن تنها به فکر منافع خود نباشیم و 

فرهنگ حضور در جامعه را به خوبی درک کنیم.

  درست است که ذات انسان اجتماع طلب می باشد و دوری از همنوعان به ضرر روح و روان نوع بشر 
است و عده ای با خود می گویند؛ »هرچه باداباد!« و ریسک ابتال به کرونا را به جان خریده و به معاشرت های 
دوستانه و خانوادگی می پردازند، اما باید به این موضوع نیز آگاه باشیم که این یک انتخاب انفرادی نیست 
و با ابتال هرکدام از ما شهروندان حداقل 5 نفر دیگر در زمانی که ما هنوز از ابتال خود آگاه نشده ایم، به این 
ویروس مبتال می شوند که این یعنی بی اخالقی که از دیدگاه هر دین و مکتبی غیرانسانی دانسته می شود و....

به قلم 
محمد فتح نجات

شرکت  کرمان  سازان  ارفع  شرکت  تغییرات  آگهی 
شناسه  و   6002 ثبت  شماره  به  خاص  سهامی 
ملی ۱086023۱۵2۹ به استناد صورتجلسه مجمع 
اتخاذ  ذیل  تصمیمات   ۱400/02/20 مورخ  سالیانه  عادی  عمومی 
مورد   ۱3۹۹/۱2/30 به  منتهی  سال  مالی  صورتهای   -  ۱  : شد 
بررسی و تصویب قرار گرفت. 2 - موسسه حسابرسی و خدمات 
بازرس  بعنوان  ملی ۱0۱00434۱۱0  شناسه  به  منش  کوشا  مالی 
ملی  شناسه  به  تحقیق  کاربرد  حسابرسی  موسسه  و  اصلی 
۱0260۱03000بعنوان بازرس علی البدل برای سال مالی منتهی به 
۱400/۱2/2۹ انتخاب گردیدند. 3 - روزنامه کرمان امروز به عنوان 
روزنامه کثیراالنتشار جهت درج آگهی های شرکت انتخاب گردید. 
4 - اعضاء هیئت مدیره به شرح ذیل برای مدت دو سال انتخاب 
به  کرمان  افق  مس  صنایع  گذاری  سرمایه  -شرکت   : گردیدند 
شناسه ملی ۱063006۱3۱۷ -شرکت فنی و مهندسی و خدماتی 
بهبود  -۱0860۵46۱0۹شرکت  ملی  شناسه  به  مس  همگامان 
-۱400۷۵۵۱8۹6شرکت  ملی  شناسه  رفسنجان  حکیم  سالمت 
مس  حکیم  -۱0860۵2۹۹00۵شرکت  ملی  شناسه  مس  راهوار 
امالک  و  اسناد  ثبت  کل  اداره   ۱0860۵2۱۵23 ملی  شناسه  به 
استان کرمان اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری کرمان 

)۱۱۵4۹36(

ای  منطقه  برق  سهامی  شرکت  تغییرات  آگهی 
کرمان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 32۱ و 
شناسه ملی ۱06300320۵0 به استناد صورتجلسه 
مورخ  العاده  فوق  بطور  عادی  عمومی  مجمع 
۱3۹۹/۱2/03 منضم به نامه شماره ۱400/۱2803/20/۱00 - ۱400/2/۱ 
وزیر محترم نیرو مبنی بر رعایت مفاد تبصره 3 ذیل ماده واحده 
از یک شغل مصوب سال ۱3۷3  بیش  قانون ممنوعیت تصدی 
مجلس شورای اسالمی و تبصره 2 واحده قانون اصالح ماده 24۱ 
سال  مصوب  تجارت  قانون  از  قسمتی  اصالحی  قانونی  الیحه 
مدت  به  ذیل  قرار  به  مدیره  هیئت  اعضاء  سمت   -  ۱  .  ۱3۹۵
دو سال تعیین گردیدند: آقای حمیدرضا حبیبی به شماره ملی 
آقایان محسن  و  مدیره  هیات  رئیس  عنوان  به  را   3۱3086488۱
به  سلیمیان  محمود  و   2۹۹2۵20۹6۹ ملی  شماره  به  ایرانمنش 
شماره ملی 2۹۹064664۷ و سید ناصر میرتاج الدینی گوکی به 
شماره ملی 2۹۹0366۱۹۹ و حمیدرضا امیرماهانی به شماره ملی 
2۹۹062۷۱38 را به عنوان اعضاء اصلی هیات مدیره و خانم فرحناز 
آذین فر به شماره ملی 00۷2۵۵۵۹4۷ را به عنوان عضو علی البدل 
هیات مدیره اداره کل ثبت اسناد و امالک استان کرمان اداره ثبت 

شرکت ها و موسسات غیرتجاری کرمان )۱۱۵4۹42(

شرکت  کرمان  سازان  ارفع  شرکت  تغییرات  آگهی 
سهامی خاص به شماره ثبت 6002 و شناسه ملی 
۱086023۱۵2۹ به استناد صورتجلسه هیئت مدیره 
 ۱  : شد  اتخاذ  ذیل  تصمیمات   ۱400/02/20 مورخ 
-آقای محمد حسین زینلی با کدملی 30۵22۵2240 به نمایندگی 
از شرکت صنایع مس افق کرمان به شناسه ملی ۱063006۱3۱۷ 
با کدملی  به سمت رئیس هیئت مدیره -آقای عباس پورافغان 
2۹۹06۵۷304 به نمایندگی از شرکت راهوار مس به شناسه ملی 
۱0860۵2۹۹00 به سمت نائب رئیس هیئت مدیره -آقای مسعود 
مؤذن زاده با کدملی 2۹۹3۹۱6۷34 به نمایندگی از شرکت بهبود 
هیئت  عضو  سمت  به   ۱400۷۵۵۱8۹6 ملی  شناسه  به  سالمت 
به   2۹۹۱438320 کدملی  با  اسحاقی  مراد  بهروز  -آقای  مدیره 
نمایندگی از شرکت حکیم مس به شناسه ملی ۱0860۵2۱۵23 

به سمت عضو هیئت مدیره -آقای علی اسماعیلی رنجبر باکد 
مهندسی  و  فنی  شرکت  از  نمایندگی  به   3040۱66662 ملی 
عضو  سمت  به   ۱0860۵46۱0۹ ملی  شناسه  به  مس  همگامان 
هیئت مدیره -آقای عباس پورافغان با کدملی 2۹۹06۵۷304 به 
سمت مدیرعامل 2 -کلیه اسناد و اوراق بهادارو بانکی تعهدآوربا 
از اعضاء هیئت مدیره و مهر شرکت و  امضاء مدیرعامل و یکی 
اوراق عادی و اداری با امضاء منفرد مدیرعامل و مهر شرکت معتبر 
می باشد. اداره کل ثبت اسناد و امالک استان کرمان اداره ثبت 

شرکت ها و موسسات غیرتجاری کرمان )۱۱۵4۹44(

لوازم  تعمیرکاران  صنف  اتحادیه  تغییرات  آگهی 
موسسه  گنج  قلعه  شهرستان  عکاسی  و  خانگی 
ملی  شناسه  و   ۱36 ثبت  شماره  به  تجاری  غیر 
مطابق  صورتجلسه  استناد  به   ۱400۷۵426۹8
 ۱400/۱3۵ شماره  نامه  به  منضم   ۱3۹۹/۱۱/2۹ مورخ  اساسنامه 
مورخ ۱400/2/۹ اداره صنعت معدن و تجارت شهرستان قلعه گنج 
الف - نام موسسه به " اتحادیه صنف طال و جواهر و تلفن همراه 
و عکاسی شهرستان قلعه گنج " تغییر یافت و ماده مربوطه در 
امروز  کرمان  کثیراالنتشار  روزنامه  ب-  گردید.  اصالح  اساسنامه 
جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد. اداره کل ثبت اسناد و 
امالک استان کرمان مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری 

کهنوج )۱۱۵4۹48(

ایده  پی  ابنیه  خاص  سهامی  شرکت  تاسیس 
 ۱۷6۹6 ثبت  شماره  به   ۱400/04/03 درتاریخ  ساز 
امضا  و  ثبت   ۱40۱0۱۱8۵0۵ ملی  شناسه  به 
جهت  زیر  شرح  به  آن  خالصه  که  گردیده  دفاترتکمیل  ذیل 
فعالیت  :موضوع  فعالیت  موضوع  میگردد.  آگهی  عموم  اطالع 
شخصیت حقوقی : انجام و ارائه خدمات آزمایشگاهی ژئوتکنیک 
الزم  بررسیهای  و  مطالعات  و  مشاوره  شامل:  مصالح  مقاومت  و 
شناسائی  فنی  های  ابنیه  پی  سازی  آماده  و  شناسایی  جهت 
محل )حفر گمانه های اکتشافی و آزمایشهای محلی(و خدمات 
پیشنهادات  ارائه  و  و تحلیل  آزمایشگاهی مکانیک خاک تجزیه 
در مورد بهسازی زمین و مشخصات ان جهت طراحی آزمایش و 
بررسی مصالح ساختمان و استقرار واحدهای آزمایشگاهی جهت 
انجام آزمایشهای ژئوتکنیک ژئوفیزیک بهر نوع و روش و بررسی 
اجرایی  عملیات  کیفیت  کنترل  نگاری  لرزه  و  گراونمتری  های 
خاک بتن آسفالت جوش و تاسیسات برقی و مکانیکی ساختمان 
محاسبات  صنعتی  و  خصوصی  عمرانی  ملی  های  پروژه  جهت 
مربوط به فشار خاک دیوارهای حایل کنترل و تطبیق کار انجام 
شده با مشخصات و استانداردها و تایید کار انی پروژه کنترل فنی 
وسائل و تجهیزات و ماشین آالت و کنترل کیفیت مواد و روش 
ها خرید فروش مصالح و لوازم مرتبط با موضوع شرکت صادرات 
و واردات آنها 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 خیابان الله شمالی ، کوچه جنوبی ۱ ، کوچه الله شمالی 
8 ، پالک 0 ، قطعه۱0۱ ، طبقه همکف کدپستی ۷6۱8۱۵۹۵6۵ 
از مبلغ ۱,۹00,000 ریال  سرمایه شخصیت حقوقی عبارت است 
نقدی منقسم به ۱0 سهم ۱۹0000 ریالی تعداد ۱0 سهم آن با نام 
بانکی  عادی مبلغ ۱۹00000 ریال توسط موسسین طی گواهی 
شماره ۱32۵۱۹6۹ مورخ ۱400/02/22 نزد بانک رفاه کارگران شعبه 
امام جمعه با کد ۱۱3۷ پرداخت گردیده است اعضا هیئت مدیره 
به  و   3۱20۱8۵۹22 ملی  شماره  به  نژاد  سلطانی  سعیده  خانم 

سمت عضو اصلی هیئت مدیره به مدت 2 سال آقای مصطفی 
رئیس  سمت  به  و   3۱3۱6۱3۷۷۷ ملی  شماره  به  نژاد  سلطانی 
هیئت مدیره به مدت 2 سال آقای حسن سلیمانی کیا به شماره 
ملی 3۱6۱۱3۹۵42 و به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت 
2 سال و به سمت مدیرعامل به مدت 2 سال دارندگان حق امضا 
: کلیه اسناد و اوراق بهادار و بانکی با امضا ثابت مدیرعامل و امضا 
متغییر رئیس یا نایب رئیس مجتمعا با مهر شرکت معتبر خواهد 
شرکت  مهر  و  عامل  مدیر  امضا  با  اداری  های  نامه  سایر  و  بود 
معتبر می باشد. اختیارات مدیر عامل : طبق اساسنامه بازرسان 
آقای مجتبی سلطانی نژاد به شماره ملی 3۱3۱60۹3۹۷ به سمت 
بازرس علی البدل به مدت ۱ سال آقای سعید سلیمانی کیا به 
شماره ملی 3۱6۱03۱3۹3 به سمت بازرس اصلی به مدت ۱ سال 
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. شماره گواهی بانکی 60/۱400/368۵۱۵ 
مورخ ۱400/03/30 صحیح میباشد. اداره کل ثبت اسناد و امالک 
استان کرمان اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری کرمان 

)۱۱۵۵862(

بار  مکران  نقل  و  حمل  شرکت  تغییرات  آگهی 
و   22۵۵ ثبت  شماره  به  خاص  سهامی  شرکت 
شناسه ملی ۱0630۱0424۵ به استناد صورتجلسه 
 ۱400/03/0۱ مورخ  العاده  فوق  بطور  عادی  عمومی  مجمع 
به  نشان  ریحانه  آفتاب  -شرکت   ۱  : شد  اتخاذ  ذیل  تصمیمات 
به  مشیز  کوثر  خیریه  موسسه   ،  ۱400۷6082۹2 ملی  شناسه 
به  کویر  پخش  مکران  شرکت  و   ۱0630024438 ملی  شناسه 
شناسه ملی ۱086024۹۵40 برای مدت 2 سال به عنوان اعضای 
اصلی هئیت مدیره انتخاب شدند. اداره کل ثبت اسناد و امالک 
استان کرمان اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری کرمان 

)۱۱۵۷۱۷3(

فوالد  خدماتی  و  بازرگانی  شرکت  تغییرات  آگهی 
ثبت  شماره  به  خاص  سهامی  شرکت  توانا  میالد 
استناد  به   ۱0630۱8۵۷00 ملی  شناسه  و   ۱2486
مورخ  العاده  فوق  بطور  عادی  عمومی  مجمع  صورتجلسه 
۱3۹۹/۱۱/20 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : الف- اعضاء هیئت مدیره 
آقای  گردیدند:  سمت  تعیین  سال  دو  مدت  برای  ذیل  قرار  به 
حمید اسدی الری به شماره ملی 2۹۹24۵۱3۷۱ به سمت رئیس 
هیأت مدیره خانم رزا محمدی نژاد به شماره ملی 00۷06۱۱۱06 
نازنین  خانم  مدیرعامل  و  ه  مدیر  هیأت  رئیس  نایب  سمت  به 
اصلی  به سمت عضو  به شماره ملی 2۹804348۷6  اسدی الری 
هیأت مدیره اداره کل ثبت اسناد و امالک استان کرمان اداره ثبت 

شرکت ها و موسسات غیرتجاری کرمان )۱۱۵8۵24(

کرمان  ممتازان  سیمان  شرکت  تغییرات  آگهی 
شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۵4۱6 و شناسه 
ملی ۱0860238۹۵8 به استناد صورتجلسه هیئت 
مدیره مورخ ۱400/03/22 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : ۱ - آقای 
عنوان  به   ۵83۹86۵38۹ ملی  شماره  به  مالیی  آقا  حسین 
به  سیمان  صنایع  توسعه  و  گذاری  سرمایه  شرکت  نماینده 
شناسه ملی ۱0۱02۵۹34۵4 به سمت عضو هیئت مدیره برای 
باقیمانده مدت تصدی انتخاب گردید. اداره کل ثبت اسناد و 
امالک استان کرمان اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری 

کرمان )۱۱۵8۵30(

آگهی مزایده عمومی )تجدید دوم(آگهی مزایده
فروشــگاه بزرگ معلم واقع در کرمان: بلوار قدس، انتهای ترمینال قدیم، در نظر دارد 
تعدادی غرفه در فروشــگاه را از طریق مزایده عمومی اجاره دهد. متقاضیان می توانند 
جهت اخذ اسناد مربوطه و کسب اطالعات بیشتر از تاریخ  ۱400/04/۱3 به مدت یک 
هفته به آدرس: کرمان، بلوار فردوسی، وحشی بافقی، نبش کوچه ۵ پالک 6۱ مراجعه 

نمایند.
روابطعمومیشرکتتعاونیخاصسحابفرهنگیانکرمان



یکشنبه 13 تیرماه 23/1400 ذیقعده 1442/ 4 جوالی 2021/سال بیست و ششم شماره 3468 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   

یادداشتی درباره احمد محمود؛

خالق شخصیت های خاص در مکتب جنوب

گزارش »کرمان امروز« از جوالن متکدیان پاکستانی در خیابان های کرمان و تهدید سالمتی و زیبایی شهر توسط این لشکر پُرتعداد:

کستانی به کرمان حمله لشکر متکدیان پا

اشاره:
شهر کرمان که همه ساله میزبان گدایان خارجی به ویژه اتباع افغانستانی 
بوده این روزها شاهد و ناظر ظهور گدایان پاکستانی است. شاید کسی در 
کرمان نباشد که با گدای پاکستانی رو به رو نشده باشد و آنان لقمه نان 
و یا اندک پولی نخواسته باشند و با توجه به گزارش ها و مشاهدات می 
توان گفت که گدایان پاکستانی در حال حاضر بیشترین آمار گدایان را در 

این شهر تشکیل می دهند.
گدایان پاکستانی در حالی این روزها در اغلب نقاط شهر دیده می شوند 
که مقامات پزشکی و مسئوالن بهداشت و درمان استان در عین اینکه در 
حال مقابله  با کرونا ویروس هستند نسبت به شیوع بیماری های واگیر دار 
از طریق آنها هشدار می دهند. این هشدارها از سوی سیستم پزشکی شهر 
در حالی مطرح می شود که نهادهای مسئول در بی عملی کامل به سر می 

برند و عمال تمهیدی برای این معضل جدید شهر نمی اندیشند. در همین 
زمینه گزارشی تهیه شده که  در ادامه  قابل مطالعه است. 

گدایان پاکستانی خطری جدی برای سالمت شهروندان
حضور گدایان پاکستانی در خیابان های شهر کرمان به معضلی جدید 
و نگران کننده برای شهروندان کرمانی تبدیل شده است. این گدایان با 
ظاهری ژولیده و کثیف با تکدی گری  در خیابان های این شهر، میادین و 
پشت چراغ قرمز، چهره زشتی به شهر کرمان داده اند و به انواع گوناگون 
دست به تکدی گری می زنند و بعضا دیده شده که خانوادگی به این 
کار دست می زنند و یا آنکه حتی درب منازل را دق الباب می کنند و 

درخواست کمک دارند.
گدایان پاکستانی که از چند سال قبل به صورت بی رویه ای در استان 
های مختلف کشور دیده شده اند حال به استان کرمان هجوم آورده و در 
شهرهای این استان  به صورت ساماندهی شده و باندی فعالیت می کنند. 
بازیگران قهاری هستند و آگاهانه اعضای بدن خود همچون  آنها حتی 
دست و پا را از حرکت می اندازند و با معلول جلوه دادن خود حس ترحم 

را در عابران برانگیخته و از این طریق پول بیشتری به جیب می زنند.
یکی از شهروندان کرمانی در این خصوص گفت: من روزانه تعداد زیادی 
از این افراد را در خیابان های شهر می بینم که مشغول گدایی هستند و 

با گرفتن لباس شهروندان و التماس کردن، افراد را مجبور به کمک می 
کنند.

این شهروند در ادامه افزود: متاسفانه بعد از متکدیان افغان که آرامش 
خاطر را از مردم می گیرند اکنون باید نگران پاکستانی ها باشیم!

یکی دیگر از شهروندان نیز گفت: بسیاری از متکدیان را می بینیم که با 
دراز کشیدن در پیاده روها و محل های پرتردد و حضور در مغازه ها به 

فعالیت تکدی گری می پردازند.
مسئوالن  توجهی  کم  یا  توجهی  بی  از  انتقاد  با  ادامه  در  شهروند  این 
در جمع آوری متدکیان از سطح شهر افزود: مسئوالن شهر کرمان در 
ساماندهی و جمع آوری متکدیان عملکرد قابل قبولی ارائه نکرده اند و ما 

همه ساله شاهد حضور متکدیان خارجی در شهر هستیم.
گر چه گالیه های شهروندان در این خصوص بسیار است اما آنچه نگرانی 
بیشتری را برای آنان ایجاد کرده، خطر انتقال بیماری های واگیر دار به 
وسیله این افراد است. همچنین غیر بهداشتی بودن این افراد یکی دیگر 
از معضالت است و این موضوع باعث نگرانی عموم شهروندان شده است.

سخن آخر
شهروندان کرمانی خواهان جمع آوری و اخراج این متکدیان ازشهر شده 
و در خواست دارند که متکدیان داخلی هم ساماندهی شوند تا نیازمندان 
واقعی مورد حمایت دستگاه های حمایتی از جمله کمیته امداد و سازمان 

بهزیستی قرار بگیرند. 

به قلم: امین رضا پورزادگان

نحله  پیشاهنگ  و  فارسی  ادب  آفرینندگان  جمله  از 
داستان نویسی جنوب ایران می توان به احمد محمود اشاره 
کرد که در آثار خود لحظه های شور و امید، یاس و رخوت 
مردمی را به نمایش می گذاشت و همواره در طول تاریخ بر 

تشخص فرهنگی خویش پای می فشرد.
در دو دهه گذشته تعداد قابل  مـالحظه ای  از آثار داسـتانی 
و شعری نویسندگان برجسته ایران به زبان انگلیسی ترجمه 
شده و نشر یافته است . محققان ادب فارسی، گـزیده هایی 
آل  جالل  مانند  نویسندگانی  بلند  و  کوتاه  داستان های  از 
احمد و غالمحسین  ساعدی  و نیز آثار شاعرانی مانند نـیما 
را  احمد شاملو  و  فرخزاد، سهراب سپهری  فروغ  یـوشیج، 
نشر داده و یادداشت ها و تفسیرهایی در زمینه ادبیات نوین 

فارسی بر آن افزوده اند.
احمد محمود را در ایران به  خوبی می شناسند اما در غرب 
او عمال شناخته نیست. این امر تا حدی شـگفت انگیز است 
زیرا محمود در شمار معدود نویسندگان معاصر ایران است 
که به خوبی از عهده نوشتن  رمان برمی آید. از این گذشته، 
ایرانیان  از  نسلی  فرهنگی  و  سیاسی  مسایل  از  او  آثار 

تحصیل کرده سخن می گوید.
می شمرند.  جنوب«  »مکتب  اعـضای  از  یـکی  را  محمود 
واژه مکتب در این جا گروهی از نویسندگان را دربرمی گیرد 
که ریشه شان در جنوب است. اینان خاستگاه داستان های 
خود را در جنوب ایران می نهند، شخصیت های خود را از 
ویژه   اصطالحات   و  واژه ها  و  می گیرند  ناحیه  همین  مردم 
مـردم جـنوب را به کار می برند. از میان نویسندگان مکتب 
احمد  و  دانشور، صادق چوبک  از سیمین  می توان  جنوب 

محمود نام برد.
 محمود، نویسنده داستان های کوتاه

آغاز  کوتاه   داستان  نویسنده  عنوان  به  را  کارش  محمود، 

های   داسـتان  از  بسیاری  در  واحدی  شخصیت های  کرد. 
در  غالبا  ها  داستان  این  خود  و  می شود  تکرار  کـوتاهش  
آثار بلندتر او ادغام می یابند. شهرت محمود از سه رمانش 
ناشی می شود که از نظر موضوع  و شخصیت ها به هم متصل 
نـوعی  کـه  گفت  می توان   نظر  این  از  و  هستند  مربوط  و 
تـریلوژی)بخش بندی( را تشکیل می دهند. این سه رمـان 
کـه در فاصله سـال های ۱۳۵۳ تا ۱۳۶۱ خورشیدی نشر 
زمین  و  شهر  یک  داستان  همسایه ها،  از  عبارتند  یافته اند 

سوخته.
سه رمان محمود به ۳۰ سال تاریخ معاصر ایران می پردازد. 
در پس زمینه هـر رمـان، حادثه مهمی از این سال ها قرار 
اصلی  کـه  شخصیت های  را  احـوالی   و  شرایط  و  می گیرد 
تأثیر  می آورد.  فراهم  می کنند،  زندگی  آن  در  داستان  هر 
از  بسیاری  بنیادی  موضوع  فردی  زندگی  و  تاریخ  متقابل  

آثار محمود اسـت.
اوایل  دهه  از شهرهای خوزستان  در  هـمسایه ها در یـکی 
بـه  که  روی می دهد  پرآشوبی  های  در خالل سال  و   ۳۰
ملی شدن  صنعت  نفت  ایران انجامید. داستان یک شهر از 
می گوید  سخن  افسری  دانشکده  جوان  دانشجوی  زندگی 
بندرلنگه می گذراند.  را در  تـبعید سیاسی خود  کـه  دوره  
حادثه مرکزی و سیاسی این رمان، دستگیری و مـحاکمه  
است. زمین سوخته  در شهر جنوبی دیگری، در اهواز روی 
می دهد و زنـدگی سـاکنان شـهر را در شرایط جنگ، پس  

از تهاجم عراق در ۱۳۵۹ خورشیدی، شرح می دهد.
فضای  در  را  کاملی  جهان  کـه  است  آن  در  محمود  هنر 
در  زندان  و  مشترک  خانه ای  حیاط  می آفریند.  محدودی 
همسایه ها، بندرلنگه  و زندان در داستان یک شهر، زیرزمینی 
که خانواده در زمین سوخته در آن  پناه  می جوید، همه در 
خود جهان هایی کامل با  جوامعی کوچک امـا کـامل، با 
سلسله مراتب، حال و هوا و راه و رسم  خویش ، جوشان از 
آدم ها و زندگی هستند. محمود از این رمان ها با عنوان 

اجتماعی نویسی یاد می کند و معتقد است که این ژانر در 
کشور ما به قدری برومند شده است که دیگر با برچسب 

های مهمل آسیب نمی پذیرد.
 سبک ادبی محمود

از قواعدی خاص در گزینش  بهره گیری  با  احمد محمود 
عناصر درون مایه شخصیت و حادثه، جهت حقیقت مانندی 
در  اجتماعی  گرایی  واقع  به  خود  گرایانه  واقع  های  رمان 
سبک نویسندگی اش دست یافته است. نخستین شاخصه 
آثارش  مایه  درون  انتخاب  در  محمود  گرایانه  واقع  سبک 
نمایان می شود و به ترتیب در شخصیت پردازی گزینش 
حوادث داستان ها دنبال می شود. واقع گرایی درون مایه 
آثار محمود مرهون نگاه انسانی او به اجتماع و بیان زندگی 
مردم و دردهای آنهاست. دیگر اینکه این درون مایه ها در 
از زندگی پیرامون خواننده به وی نشان  قالب برش هایی 
داده می شوند. دومین مولفه ای که داستان های محمود 

را واقع گرا می سازد، شخصیت های قابل باور او هستند. 
داستان های وی از نظر شخصیت غنی هستند. شگردهای 
وی برای خلق شخصیت های قانع کننده اش را می توان 
در نوع گزینش قهرمان های داستان که مردم عامی اند و 
در قالب تیپ های شخصیتی ظاهر می شوند، خالصه کرد 
و دیگر اینکه شخصیت هایش سرشته از خوبی و بدی اند 
گذر  از  گاه  و  اعمال  گفتار  وسیله  به  داستان  در خالل  و 
حوادث همچون زندگی عادی به مخاطب معرفی می شوند. 
سومین مولفه داستان های واقع گرای محمود عنصر حادثه 
شخصیت  و  مایه  درون  با  متناسب  وی  آثار  در  که  است 
به  با  و  است  شده  پرداخته  آنها  دقت  به  رئالیستی  های 
چالش کشیدن ارزش های شخصیت داستان حس حقیقت 
مانندی داستان را برای خواننده قوی تر می کنند. محمود 
در جهت ارایه رئالیستی حوادث، روال طبیعی یک حادثه 
را در نظر داشته نتایج حوادث را بر اساس کنش منطقی 
شخصیت ها شکل می دهد و عقیده خود را در نتایج آن 
دخیل نمی سازد. این بدان معناست که به خوبی از قاعده 
رئالیسم پیروی می کند. محمود در تلفیق این سه عنصر 
و وحدتی که مابین آنها ایجاد کرده به سبکی دسته یافته 
است که مشخصه نویسندگی وی یعنی رئالیسم اجتماعی 
آثار  این سبک را می توان در  است و بهترین نمونه های 

وی یافت.
مروری بر آثار احمد محمود

با  ای  کرد، مجموعه  هزینه خود چاپ  به  را  مول  داستان 
چند قصه کوتاه اجتماعی بسیار جذاب و پرمعنی که دنیای 
رنگینی برای نوجوانان می سازد. بیهودگی دومین مجموع 
قصه های کوتاه او بود که مانند کتاب نخست مضامین تند 
و پررنگ اجتماعی داشت. سپس مجموعه داستان دیگری 

چاپ کرد با عنوان دریا هنوز آرام است.
داستان بازگشت، اثری زیبا و تاثیر گذار و در بیان مضامین 
خود موفق است. شکست، آرمان ها و فشارهای اجتماعی 

و سیاسی و پیامدهای آنها با مهارت در هم تنیده شده 
و با بعد روان شناختی و دنیای درون قهرمان داستان در 
هم آمیخته است. شاسب قهرمانی است که شکست آرمان 
های خویش را پذیرا نیست و به آنها وفادار باقی مانده و 
دچار از خود بیگانگی و تزلزل روحی است که در جریان 
کنش و واکنش های داستان به اوج انفجاری خود می رسد. 
نویسنده از همان آغاز داستان، خواننده را متوجه آشفتگی 
ذهنی شاسب می سازد و درباره یکی از دغدغه های روحی 
او یعنی مسأله خیانت به عنوان پیش زمینه ای از فروپاشی 
روانی او هشدار می دهد و نوعی تضاد و دوگانگی در افکار 
شاسب را به نمایش می گذارد. نویسنده در ترسیم هر یک 
است.  گرفته  بهره  متفاوت  شگردهای  از  ها  جنبه  این  از 
گفت وگوها به معرفی شخصیت ها و طرز تفکر آنها و نیز 
و  رویاها  و  رسانند  می  مدد  شاسب  خانه  فضای  توصیف 
کابوس های مشحون از صور فراواقعی و گاه به منظور ارایه 
در  اند.  شده  گرفته  کار  به  او  روانی  فروپاشی  و  پریشانی 
داستان  با شیوه ۲  بازگشت  داستان  روایی  مجموع سبک 
دیگر مجموعه همخوان است و استفاده از تداعی رجعت به 
به درون داستان  راوی  نفوذ  و  گذشته جریان سیال ذهن 
یابد. به طور کلی مجموعه  ادامه می  اثر همچنان  این  در 
دیدار به خصوص داستان بازگشت پویایی احمد محمود را 
در تجربه شیوه های نوین و دوری جستن از روایت ساده و 

پرداختن به دنیای پیچیده ذهن نشان می دهد.
درجه  صفر  مدار  از  بیشتری  شرح  هایش  کتاب  میان  از 
می بینیم که در اثنای همین گفت وگوها چاپ می شود 
و محمود به برخی انتقادهایی هم که به کتاب و قهرمان 
هایش شده، پاسخ می دهد. او می گوید مدار صفر درجه، 
برای  و  برده  کار  ساعت  هشت  یا  هفت  روزی  سال  سه 
نوشتن آن یک دور کامل اخبار آن دوره یعنی سال های 
مرور  نشریات  و  ها  روزنامه  روی  از  را  انقالب  به  منتهی 

کرده است.

شاهد  روزها  این  بوده  افغانستانی  اتباع  ویژه  به  خارجی  گدایان  میزبان  ساله  همه  كه  كرمان  شهر   
دیده  شهر  نقاط  اغلب  در  روزها  این  حالی  در  پاكستانی  گدایان  است.  پاكستانی  گدایان  ظهور  ناظر  و 
با  مقابله  حال  در  اینکه  عین  در  استان  درمان  و  بهداشت  مسئوالن  و  پزشکی  مقامات  كه  می شوند 
همین  در  اما  می دهند،  هشدار  نیز  دیگر  واگیردار  های  بیماری  شیوع  به  نسبت  هستند  ویروس  كرونا 
شهر  جای  همه  در  عجیب  رفتارهای  با  و  كرده اند  حمله  كرمان  به  پاكستانی  گدایان  لشکر  اوضاع 
و... می برند  سر  به  غفلت  خواب  در  باره  دراین  مسئول  نهادهای  گویا  و  هستند  تکدی گری  درحال 

گزارش: مهدیه السادات 
میر مهدی حسینی
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