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رئیس کل دادگستری استان :

رشد جمعیت کیفری زندان ها

 نگران کننده است

با تالش ماموران انتظامی کرمان؛

از 18 سارق بیش از 

یک و نیم تن پسته سرقتی 

کشف شد

متن در صفحه دوم

4

3

یادداشت:    یادی از پیشگام موسیقی ایران، علینقی وزیری؛ 

موسیقیدانفرهنگساز

در نشست این هفته شورای شهر کرمان چه گذشت؛

ک گذاری سگ های ولگرد از عقیم سازی و پال

 تا حل و فصل مشکالت آرامستان جدید

هر۶تا۹ماهیکبار

کرونابزنید کسن بایدوا

رییس اتاق اصناف کرمان:

متاسفانه سیستم بانکی 
هیچ همکاری

 با اصناف ندارد

کهدرسایهبیتوجهیتوسطافرادسودجودرحاشیهجادههاتخلیهمیشود؛ گزارش»کرمانامروز«ازانباشتنخالهوزبالههایساختمانی

ضعف فرهنگی در جاده های استان بدچشمی می کند

متن کامل در صفحه سوم

   با گسترش ساخت و ساز و تخریب بناهای قدیمی و ساخت آپارتمان و ویال سازی در برخی از روستاهای خوش آب و هوای کرمان برخی از ساختمان سازان برای خالصی از نخاله های ساختمانی آنها را 
در نزدیک ترین جاده های فرعی اطراف شهر تخلیه می کنند. انباشت صدها تن نخاله ساختمانی در جاده های برون شهری و روستایی کرمان، عالوه بر اینکه منظره نازیبایی را ایجاد کرده، در برخی موارد دید 
خودروهای عبوری را نیز محدود می کند و باعث بروز حوادث متعدد جاده ای می شود. این ضعف فرهنگی و البته نبود مراکز تخلیه نخاله در نزدیکی شهرها باعث شده است که شاهد این نازیبایی ها در اطراف 

شهر کرمان باشیم و....

WWW.KERMANEMROOZ.COMروزان هم 

کرمان گزارش »کرمان امروز« از وضعیت ایمنی معادن زیرزمینی استان 

کشاند: کام مرگ می  کارگر را به  که هر سال چندین   

تا رعایت دقیق ایمنی 
در معادن استان 

چند جنازه مانده است؟
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شرکت آب و فاضالب رفسنجان )نوبت دوم(
آگهی تجدید مناقصه شماره 1400/6/2/2/ م

شرکت آب و فاضالب رفسنجان در نظر دارد راهبری، نگهداری، رفع اتفاقات و اپراتوری تاسیسات و شبکه توزیع آب 
بخش روستایی تحت پوشش شرکت آب و فاضالب رفسنجان را با برآورد تقریبی مبلغ 42/430/618/705 ریال از طریق 
مناقصه عمومی واگذار نماید لذا از کلیه شرکتهای واجد شرایط از جمله داشتن گواهی صالحیت مربوط به موضوع 
مناقصه دعوت به عمل می آید جهت دریافت اسنادمناقصه از تاریخ 1400/6/23 لغایت ساعت 14 روز شنبه مورخه 

1400/06/27 به دبیرخانه شرکت آب و فاضالب رفسنجان واقع در بلوار امام رضا )ع(  مراجعه نمایند.
مبلغ تضمین شرکت در مناقصه مبلغ 2/130/000/000 ریال می باشد.

تاریخ تحویل پاکات پیشنهاد قیمت تا ساعت 14 روز شنبه مورخه 1400/07/03 می باشد.
تاریخ بازگشایی پاکات )الف، ب، ج( پیشنهاد قیمت ساعت 10 روز یکشنبه مورخه 1400/07/04 می باشد.

به پیشنهادهای فاقد امضاء، مشروط، مخدوش و پیشنهاداتی که بعد از مدت مقرر واصل شود مطلقا ترتیب اثر داده 
نخواهد شد.

هزینه درج آگهی به عهده برنده مناقصه می باشد. سایر اطالعات و جزئیات مربوط در اسناد مناقصه مندرج است.
دفتر قراردادهای شرکت آب و فاضالب رفسنجان 

شرکت آب و فاضالب رفسنجانشرکت آب و فاضالب رفسنجان

فروش، نصب و سرویس آسانسور و باالبر

فروش و نصب انواع درب های برقی

 )کرکره، جک، اتوماتیک(

فروش و نصب انواع دوربین و دزدگیر 

انجام پروژه های برق کشی و تاسیسات 

آب )ساختمان(

کرمان- خیابان احمدی غربی 
 نبش کوچه 27

32263134
09307186654

مهندس ارساالن 
دیوان بیگی زند

مردم کرمان  25 سال است 

که واقعیت را 

در »کرمان امروز«

 می خوانند

یك حلقه چاه موتور به مساحت 98 هكتار
 سند تك برگ ملك به نام یك نفر 

مجوز آب 12/5 لیتر در ثانیه
مجوز پرورش ماهي با گنجایش 15000 عدد ماهي

داراي 45 هكتار پسته 10 و 11 ساله ) اکبري-احمداقایي- بادومي(
داراي 20 هكتار گندم و ارزن      داراي 100 متر خانه نگهباني

یك عدد تراکتور       داراي 6 عدد استبل اسب
پرورش شتر مرغ     آنالیز آب ) شوري آب( 6000 است

و در عمق 110 متر آب داریم برداشت میكنیم
آدرس : خراسان رضوي -شهرستان گناباد .

شماره تماس 09155007558

فروشی

آگهي مناقصه عمومي شماره 1400/38/ع
شرکت معدني و صنعتي گل گهر )سهامي عام( در نظر دارد »خدمات طراحي و مهندسی پایه و تفصیلی )Basic و 
Detailed(، تهیه اسناد مناقصه و مدارك فني مربوطه جهت اجراي پروژه احداث پایلوت پلنت فرآوري و گندله سازی« 
از طریق برگزاري مناقصه عمومي به شرکت مهندسین مشاور واجد شرایط واگذار نماید. لذا متقاضیان  مجتمع خود را 
مي توانند جهت اخذ اسناد مناقصه به آدرس الکترونیکي WWW.GEG.IR  مراجعه و اسناد مذکور را از بخش مناقصه 
و مزایده دانلود نمایند. مهلت تحویل پاکات ساعت 9 الي 14 روز چهارشنبه مــورخ 1400/7/28 در محــل دفترکمیسیون 
معـامالت مجتمع و یا دبیرخانه دفتر مرکزی تهران مي باشد. ضمناً بازدید از محل اجراي موضوع مناقصه روز سه شنبه 
مورخ 1400/6/30 مقرر شده است و الزامی می باشد. شرکت معدني و صنعتي گل گهر در رد یا قبول هر یک از پیشنهادات 

بدون نیاز به ذکر دلیل و بدون جبران خسارت مختار مي باشد.

                                                            كمیسیون معامالت شركت معدني و صنعتي گل گهر 

GOLGOHAR MINING & INDUSTRIAL COMPANY
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اخبار استان

در نشست این هفته شورای شهر کرمان مصوب شد 
پالک  وسپس  وعقیم  آوری  جمع  ولگرد  های  سگ 

گذاری شوند.
به گزارش خبرنگار گروه استان های باشگاه خبرنگاران 
جوان از کرمان، سخنگوی شورای شهرکرمان گفت: 
سگ های ولگرد کرمان باید جمع آوری و عقیم سازی 
گذاری  پالک  از  بعد  حیوانات  این   : افزود  او  شوند. 
شدن از نظر هاری و بعضی موارد بررسی می شوند 
تا مشکلی نداشته باشند و پس از طی عمر طبیعی، 

خودبه خود از چرخه حیات خارج می شوند.
شهری،  خدمات  معاون  گزارش  طبق  افزود:  وی 
شهرداری برای جمع آوری و نگهداری سگ های بدون 

صاحب هزینه زیادی متقبل شده است.
صاحب  بدون  سگ های  ساماندهی  برای  افزود:  او 
تصمیم گیری شد تا بعد از جمع آوری و عقیم سازی، 
بودن  غیرمفید  و  بودن  مفید  و  بهداشتی  مسایل 
سگ ها ازسوی دامپزشک تایید، و تصمیم گیری شود.
اقدامات  از  نیز  شورا  سخنگوی  کمساری  محمدرضا 
نهاد  مردم  مؤسسات  با  همکاری  و  شهرداری  اخیر 
قدردانی  صاحب  بدون  سگ های  ساماندهی  برای 
کرده وگفت : الزم است بر عملکرد و نحوۀ حمایت 

سازمان های مردم نهاد نظارت شود. او با بیان اینکه 
سگ های بدون صاحب در پناهگاه، بعد از طی فرایند 
بررسی و عقیم سازی، پالک گذاری و در چرخه رها 
می شوند، افزود: سگ های پالک گذاری شده از نظر 
هاری و بعضی موارد مشکلی ندارد و پس از طی عمر 
طبیعی، خودبه خود از چرخه حیات خارج می شوند. 
نشست  این  در  شهر  شورای  رییس  نادری،  علیرضا 
گفت: با مکاتبات با استاندار کرمان درخواست کردیم 
برای حل وفصل مشکالت موجود در آرامستان جدید، 
با دستگاه های خدمت رسان، جلسۀ هماهنگی برگزار 

و وظایف هر کدام از دستگاه ها را گوشزد کنند.
او افزود: در کمیسیون بودجه، منابع پایدار و سرمایه 
هزار   ۲۰۰ و  میلیون   ۸۹ مبلغ  پرداخت  با  گذاری، 
تومان برای هدیه به کارکنان آرامستان موافقت شده 

است.
نایب رییس شورای اسالمی شهر کرمان نیز با اشاره 
به بررسی پروژۀ پیاده راه سازی میدان »توحید« و 
خیابان »شهید تجلی«، از برگزاری جلسه هم اندیشی 
سرپرست  حضور  با  پروژه  این  مشکالت  پیرامون 
شهرداری کرمان، معاون حمل ونقل و امور زیربنایی، 
معاون شهرسازی و معماری، طراح و پیمانکار طرح و 

کسبه خیابان »شهید تجلی« خبر داد و گفت: در این 
جلسه پیشرفت و روند کار بررسی و مهلت مشخصی 

برای تکمیل پروژه به مجری داده شد.
محمود بابایی اظهار کرد: در این جلسه مقرر شد در 
صورتی که مجری پروژه نتواند در مهلت تعیین شده 
کار را به پایان برساند، تأخیر و دیرکرد اجرای پروژه به 

مراجع قانونی ارجاع داده شود.
پیمانکار طرح، خیابان »شهید  افزود: مصوب شد  او 
تجلی« را تا دو ماه آینده تحویل دهد و تا شش ماه 
بهره  مرحله  به  را  پروژه  کل  دارد  فرصت  نیز  آینده 

برداری برساند.
رییس کمیسون هوشمندسازی، شفافیت و بهرهوری 
شورا نیز با بیان اینکه این طرح قرار بود طی سه فاز 
فاز آن اجرایی و عملیاتی شده  اما دو  تکمیل شود، 
است، گفت: اینکه چرا تا به امروز به سرانجام نرسیده، 
شهرداری  است  الزم  بنابراین،  دارد؛  تأمل  جای 

درخصوص تأخیر پروژه توضیحات شفافی ارایه دهد.
موسوی افزود: هرچند طراحی خیابان »شهید تجلی« 
با فضای معماری محیط پیرامون همخوانی ندارد، اما 

نباید کار را در این خیابان معطل گذاشت.
 رییس کمیسیون بهداشت، خدمات شهری و محیط 

به  اشاره  با  نشست  ادامه  در  شهر  شورای  زیست 
خدمات ارزنده مرحوم »آیت اهلل سیدیحیی جعفری«، 
جمعه  امام  و  استان  در  فقیه  ولی  سابق  نماینده 
پیشین شهر کرمان، گفت: با توجه به سکونت ایشان 
در خیابان »امام جمعه«، پیشنهاد می شود خیابان 
»امام جمعه«، به نام »آیت اهلل سیدیحیی جعفری« 
شورای  مصوبات  از  موضوع  این  که  شود  نامگذاری 

پنجم است.
پایدار  منابع  بودجه،  کمیسیون  رییس  چناریان  
بر  دراین نشست گفت: عالوه  نیز  و سرمایه گذاری 
نامگذاری خیابان به اسم ایشان، مصوب شده بود تا 
سردیسی از تمثال ایشان نیز در جای مناسب در این 

خیابان جانمایی و نصب شود.
علیرضا نادری، پیشنهاد تشکیل بانک اطالعاتی برای 
نامگذاری معابر را مطرح کرد و افزود: در این خصوص 
ایران و استان  الزم است اطالعات مربوط به مفاخر 
کرمان جمع آوری و اسامی آن ها در یک فایل ذخیره 

شود.
او بیان کرد: با وجود این بانک اطالعاتی می توان برای 
پارک، معبر، یا هر مکان شهری احداث شده، اسامی 

خوب ومناسب  انتخاب کرد.

رئیس کل دادگستری استان کرمان گفت: جرائم مواد 
مخدر، سرقت و جرائم علیه اشخاص، بیشترین فراوانی 

را در بین مددجویان زندان سیرجان دارد.
زندان  از  بازدید  در  موحد  یداهلل  ایرنا،  گزارش  به 
شهرستان سیرجان افزود: ۹.۲ درصد از کل مددجویان 
ورودی به زندان های استان کرمان وارد زندان سیرجان 
شده اند که این تعداد نسبت به مدت مشابه سال قبل 

۶.۷ درصد کاهش داشته است.
از  درصد   ۹۵.۶ حاضر  حال  در  کرد:  تصریح  موحد 
مددجویان زندان سیرجان مرد و ۴.۴ درصد زن هستند.

علیه  جرائم  و  مخدر  مواد  جرائم  سرقت،  گفت:  وی 
زندان  به  مددجویان  ورود  علت  بیشترین  اشخاص 

سیرجان بوده است.
موحد افزود: کاهش جمعیت کیفری زندان ها یکی از 
سیاست های مورد تاکید قوه قضاییه به شمار می رود 
که در این راستا ساز و کارهای قانونی نیز تدوین شده 
است. وی با اشاره به این مطلب که ۶۵.۲ درصد از 
گفت:  هستند،  متاهل  سیرجان  زندان  مددجویان 
۴۹.۳ درصد از مددجویان زندان سیرجان بدون سابقه 

و ۵۰.۷ درصد دارای سابقه کیفری هستند.

رئیس کل دادگستری استان کرمان گفت: هیات های 
نظارت بر حقوق شهروندی وضعیت زندان های استان 

کرمان را به صورت مستمر بررسی می کنند.
زمینه  در  کرمان  استان  کرد:  خاطرنشان  موحد 
زندان  ویژه مددجویان  الکترونیک  دادرسی  برگزاری 
مالقات  برای  الزم  زیرساخت های  ایجاد  نیز  و  ها 
الکترونیک خانواده زندانیان با مددجویان از استان های 

برتر و پیشگام کشور به شمار می رود.
وی رشد جمعیت کیفری زندان ها را نگران کننده 
دانست و افزود: باید با تدابیر قضایی، راهکاری برای 

حل این مشکل پیدا کرد.
رئیس کل دادگستری استان کرمان به منظور نظارت 
بر رعایت حقوق شهروندی مددجویان زندان ها و نیز 
زندان  از  آن ها  درخواست های  و  مشکالت  استماع 

سیرجان بازدید کرد.
در ادامه بازدید رئیس کل دادگستری استان کرمان 
از زندان سیرجان، دیدار چهره به چهره وی و تعدادی 
از معاونین دادگستری با مددجویان زندان ها انجام و 
دستورات قضایی الزم برای حل مشکالت آنها صادر 

شد.

در نشست این هفته شورای شهر کرمان چه گذشت؛

از عقیم سازی و پالک گذاری سگ های ولگرد تا حل و فصل مشکالت آرامستان جدید
سگ های ولگرد کرمان عقیم وپالک دار می شوند

رئیس کل دادگستری استان :

رشد جمعیت کیفری زندان ها نگران کننده است

خبر
با تالش ماموران انتظامی کرمان؛

از 18 سارق بیش از یک و نیم تن پسته 

سرقتی کشف شد

ماموران  تالش  با  گفت:  کرمان  شهرستان  انتظامی  فرمانده   
دستگیر  پسته  باغات  سارق   ۱۸ فرماندهی  این  انتظامی 
شد. کشف  آنها  از  پسته  کیلو   ۵۳۲ و  تن  یک  از  بیش  و 

سرهنگ"مهدی پورامینائی" در جمع خبرنگاران اظهار کرد: با توجه 
به وقوع چندین فقره سرقت از باغات پسته و شکایت کشاورزان شمال  
شهر کرمان به پلیس، دستگیری سارقان در دستور کار ماموران انتظامی 

این فرماندهی قرار گرفت.
وی افزود: با گشت زنی های هدفمند ماموران انتظامی بخش چترود، 
کالنتری کاظم آباد و زنگی آباد، ۱۸ سارق طی ۱۰ روز گذشته دستگیر 
و یک تن و ۵۳۲ کیلوگرم پسته سرقتی به ارزش یک میلیارد ریال از 

آنان کشف شد.
به مرجع قضائی تصریح کرد:  به معرفی سارقان  اشاره  با  پورامینائی 
منتشر  های  اطالعیه  و  پلیسی  به هشدارهای  توجه  شهروندان ضمن 
باغات خود، در ساعات  و  نگهبان  از  ناگهانی و بی خبر،  به طور  شده 

انتهای شب سرکشی کنند تا زمینه وقوع سرقت را کاهش دهند.
هشدارهای  به  توجه  بر  تاکید  با  کرمان  شهرستان  انتظامی  فرمانده 
پلیس جهت کاهش سرقت بیان کرد: طرح های مبارزه با انواع سرقت 
ها با جدیت در دستور کار پلیس قرار دارند که در این رابطه مردم نیز 
می توانند با گزارش به موقع موارد مشکوک به پلیس، یاریگر ما باشند.

اهدای 

خون سالم 

اهدای 

زندگی

رییس اتاق اصناف کرمان با بیان این مطلب که تعداد واحدهای صنفی 
در کرمان از اشباع به مسمومیت رسیده است، گفت: طبق استانداردهای 
جهانی به ازای هر ۲۵۰ نفر یک واحد صنفی وجود دارد این درحالی است 
که در کشور ایران به ازای هر ۲۵ نفر و در کرمان به ازای هر ۱۸ نفر یک 

واحد صنفی است.
با بیان این مطلب که متاسفانه  ایسنا  با  »یوسف جعفری« در گفت و گو 
کرونا بیشترین آسیب را به جامعه صنفی زده است، در ادامه گفت: از دیدگاه 

ما فعال یا غیر فعال بودن اصناف در انتشار ویروس تاثیر نداشته است.
انتشار  درصد   ۵۰ کرونا،  با  مقابله  ملی  ستاد  گزارش  براساس  گفت:  وی 
نقل  و  از طریق حمل  از دورهمی های خانوادگی، ۳۰ درصد آن  ویروس 
این ۲۰  که  است  کرده  اعالم  عوامل  سایر  آن  دیگر  درصد  و ۲۰  عمومی 
... می  درصد شامل؛ بانک ها، ادارات، دادسراها، مطب پزشکان، اصناف و 

شود گفتنی است سهم اصناف در انتشار ویروس کمتر از ۲ درصد است.
انتشار  اصناف در  آنکه سهم  باوجود  بیان کرد:  اصناف کرمان  اتاق  رییس 
ویروس کمتر از ۲ درصد است اما هر زمان که اپیدمی اوج می گرفت اصناف 

را تعطیل می کردند.
اپیدمی  اقتصادی کشور در راستای کنترل  از تعطیلی بخش  انتقاد  با  وی 
و  تجمعات  در  برای عدم حضور  را  مردم  فرهنگسازی،  با  باید  اظهار کرد: 
رعایت پروتکل های بهداشتی مجاب کرد و با تعطیلی اصناف شیوع بیماری 

کنترل نمی شود. 
استان  کرونای  با  مقابله  ستاد  با  اصناف  همکاری  به  اشاره  جعفری ضمن 
کرمان، اظهار کرد: متاسفانه در طرح واکسیناسیون به اصناف بی توجهی 
شد و مقرر بود که بسته حمایتی نیز در سال گذشته به اصناف داده شود 
که محقق نشد و کمتر از ۱۰ درصد اصناف به دلیل شرایط سخت بانک ها 

در دادن وام، موفق به دریافت تسهیالت کرونایی شده اند.
وی در ادامه افزود: چند سال پیشنهاد خروج کارگاه های کمتر از ۱۰ نفر 
نیروی کار را از شمول اداره کار و تامین اجتماعی داده ایم و با تحقق این 

مهم حداقل ۷۰ درصد بیکاران مشغول به کار می شوند.
رییس اتاق اصناف کرمان با بیان اینکه در کرمان ۶۷ اتحادیه وجود دارد، 
افزود: در کرمان حدود ۳۵ هزار واحد صنفی دارای پروانه و حدود ۴ هزار 
به کار  این واحدها یک کارگر  از  اگر هر کدام  و  پروانه داریم  بدون  واحد 
بگیرند حدود ۴۰ هزار نفر در شهر کرمان مشغول به کار می شوند. گفتنی 

است در کشور حدود ۳.۵ میلیون واحد صنفی وجود دارد.
وی با بیان اینکه پیشنهاد آموزش نیروهای جوان به اداره کار دادیم، تصریح 
کرد: متاسفانه اگر فردی نزد واحد صنفی برای آموزش آمده باشد و برود 
اداره کار شکایت کند ما باید بیمه و حقوق او را براساس قانون اداره کار 

پرداخت کنیم.
از مشتری مداری و تجارت سخن به میان  نابلدی نسل جوان  از  جعفری 

آورد و عنوان کرد: متاسفانه فرد تحصیل کرده بدون هیچ اطالع و تجربه 
ای وارد بازار می شود و پس از مدتی ورشکسته می شود.

وی افزود: در گذشته حریم و سقف صنفی داشتیم و دولت برای کوچک 
که  طوری  به  کرد  اجرا  سیاست حذف سقف صنفی  دولتی  بخش  سازی 
... می شود  و  التحصیل  فارغ  یا  بازخرید  یا  بازنشسته  اکنون هر کس که 
این زمینه اشباع شده  به دریافت جواز می کنند و شهر کرمان در  اقدام 
است و بدانید طبق استانداردهای جهانی به ازای هر ۲۵۰ نفر یک واحد 
صنفی وجود دارد این درحالی است که در کشور ایران به ازای هر ۲۵ نفر 

و در کرمان به ازای هر ۱۸ نفر یک واحد صنفی است.
از  کرمان  در  واحد صنفی  تعداد  اینکه  بیان  با  کرمان  اصناف  اتاق  رییس 
اشباع به مسمومیت رسیده است، تصریح کرد: اصناف کرمان تعامل کاملی 
با همه ارگان ها دارند اما متاسفانه سیستم بانکی هیچ همکاری با ما ندارد.

گران  البته  فروشی،  گران  نه  داریم  گرانی  بحث  ما  اکنون  کرد:  بیان  وی 
فروشی در حد کم در برخی جاها شاید باشد اما در مجموع قدرت خرید 

مردم کم شده است.
اگر درجایی  از عدم مطالبه گری مردم خاطرنشان کرد:  انتقاد  با  جعفری 
گران  یا  فروشی  کم  زمینه  در  شما  حق  در  اجهافی  که  کردید  مشاهده 
فروشی شده است می توانید به بازرسی سازمان صنعت، معدن و تجارت 

استان یا اتاق اصناف کرمان مراجعه کنید

رییس اتاق اصناف کرمان:

متاسفانه سیستم بانکی هیچ همکاری با اصناف ندارد

شماره: ۲۹۸۱ /۵۵/۳۹/۰۰                                                تاریخ:  ۱۴۰۰/۰۶/۲۲  

وزارت جهاد کشاورزی

بدین وسیله به اطالع میرساند پروانه مسئول فنی و بهره برداری مرکز درمان 
سو مصرف مواد آفتاب متعلق به خانم دکتر محبوبه افضلی فرزند علی به شماره 

شناسنامه ۱۴۵۹ مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد

مفقودی 

شرکت خدمات حمایتي کشاورزي استان  کرمان وابسته به وزارت جهاد کشاورزی در نظر دارد عملیات بارگیری، حمل و تخلیه مقدار ۱۵۰۰۰ تن انواع نهاده های  
کشاورزی را  از طریق برگزاري مناقصه عمومي یک مرحله ای به پیمانکاران واجد شرایط واگذار نماید . کلیه مراحل برگزاری مناقصه از »دریافت اسناد مناقصه تا ارائه 
پیشنهاد و... « در بستر سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد( به آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد شد و الزم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت 

قبلی ، مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی)توکن( را جهت  شرکت در مناقصه محقق سازند، 
1-شماره  فراخوان و تاریخ انتشار آگهی مناقصه در سامانه: ۲۰۰۰۰۳۰۰۶۲۰۰۰۰۰۵ روز سه شنبه مورخه ۱۴۰۰/۰۶/۲۳

2- نام و نشانی مناقصه گزار: شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان کرمان  به آدرس کرمان- بلوارشهید صدوقی- دویست متر بعدازسه راه کشاورز- سمت چپ 
نبش کوچه رعد

3-هزینه خریداسناد مناقصه:مبلغ ۵۰۰/۰۰۰ریال می باشد که از درگاه بانکی موجود در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت انجام می گیرد.
4-مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سامانه: از روز سه شنبه  مورخه ۱۴۰۰/۰۶/۲۳ لغایت ساعت۱۹ روز یکشنبه مورخه ۱۴۰۰/۰۶/۲۸

5- آخرین مهلت ارائه پاکت های پیشنهادی-بارگزاری در سامانه بصورت pdf-: تا ساعت۱۹ روز چهارشنبه مورخه ۱۴۰۰/۰۷/۰۷
*الزم به ذکر است پیشنهادات ارسالی باید حداقل ۴۵روز  از تاریخ آخرین روز تسلیم پیشنهادها اعتبار داشته باشند.

6-تاریخ گشایش پیشنهاد ها:  روز پنجشنبه مورخه ۱۴۰۰/۰۷/۰۸ ساعت ۱۰ درمحل سالن کنفرانس شرکت خدمات حمایتی کشاورزی کرمان
7-میزان و نوع تضمین فرآیند اجرای کار مبلغ:  ۱/۶۶۲/۰۰۰/۰۰۰)یک میلیارد و ششصد و شصت و دو میلیون(ریال که به  دو صورت ضمانتنامه بانکی و یا 
پرداخت نقدی )فیش واریزی( بحساب شبای شماره IR۲۵۰۱۰۰۰۰۴۰۰۱۰۳۹۷۰۴۰۰۵۷۹۱نزد بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران بنام خزانه داری کل از طریق 

دستور پرداخت ساتنا یا پایا با شناسه واریز سی کاراکتری ۳۰۴۰۳۹۷۵۹۲۶۳۵۰۰۶۵۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۶ قابل ارائه می باشد. 
8-آدرس و زمان تحویل اصل تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار:اصل تضمین شرکت در فرآیند ارجاع )الف(عالوه بر بارگزاری در سامانه، می بایستی بصورت 
فیزیکی و در پاکت دربسته و ممهور، حداکثر تا پایان وقت اداری روز چهارشنبه  مورخه ۱۴۰۰/۰۷/۰۷ به دبیرخانه کمیسیون معامالت مناقصه گزار در آدرس فوق 

الذکر تحویل و رسید دریافت شود.
ضمنا جهت کسب اطالعات بیشتر مي توانید ضمن تماس با  شماره تلفن ۰۳۴۳۲۱۱۱۰۲۵  به  آدرس اینترنتی شرکتwww.assc.ir وآدرس  پایگاه ملی اطالع 

رسانی مناقصات  http://iets/mporg.ir نیز مراجعه فرمائید.
-شماره تماس پشتیبانی سامانه۱۴۵۶) تماس با دفتر ثبت نام در سامانه اداره کل صنعت ، معدن و تجارت استان کرمان  بشماره۰۳۴۳۲۱۶۳۵۲۳( 

۱۱۹۲۴۴۶

نوبت اول
مناقصه عمومی یک مرحله ای 

شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان کرمان 
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گزارش»کرمانامروز«ازانباشتنخالهوزبالههایساختمانیکهدرسایهبیتوجهیتوسطافرادسودجودرحاشیهجادههاتخلیهمیشود؛

ضعففرهنگیدرجادههایاستانبدچشمیمیکند
گزارش: عهدیه وفا

وقتیحریمجادههاناامنمیشود
انباشت صدها تن نخاله ساختمانی در جاده های برون شهری 
ایجاد  را  نازیبایی  منظره  اینکه  بر  عالوه   کرمان،  روستایی  و 
کرده، دید خودروهای عبوری را نیز محدود کرده و باعث بروز 

حوادث متعدد جاده ای می شود.
این مساله به قدری با عدم نظارت مواجه شده است که در 
جای جای جاده های روستایی و فرعی نزدیک  به شهر کرمان، 
در شانه های خاکی جاده، تپه هایی از زباله و نخاله به چشم 
می خورد که عالوه  بر آلودگی بصری و آلودگی محیط زیست 
خطر  تواند  می  که  است  گرفته  نشانه  هم  را  ها  جاده  حریم 
تصادف را باال ببرد. در همین زمینه گزارشی تهیه شده که در 

ادامه  قابل مطالعه است.
با گسترش ساخت و ساز و تخریب بناهای قدیمی و ساخت 
آپارتمان و با ویال سازی در برخی از روستاهای خوش آب و 
هوای کرمان برخی از ساختمان سازان برای خالصی از نخاله 
های ساختمانی آنها را در نزدیک ترین جاده های فرعی اطراف 

شهر تخلیه می کنند.
جاده  از  آبادی،  پارچه  صدها  داشتن  با  کرمان  شهرستان 
های بین روستایی متعددی برخوردار است که عدم نظارت بر 
وضعیت این مسیرها باعث شده تا افرادی سودجو، نخاله های 
انباشت  کنند.  تخلیه  ها  جاده  حاشیه  در  را  خود  ساختمانی 
نخاله های ساختمانی باعث شده تا تپه هایی مرتفع شده که 
در حاشیه برخی از مسیرهای کرمان ایجاد شود. این در حالی 
قانون مدیریت پسماند، تخلیه و  اساس ماده 16  بر  است که 
ریختن هر گونه زباله و نخاله های ساختمانی از سوی متخلفان 
در حاشیه، نزدیک شهرها و در مناطق مشخص نشده از سوی 

شهرداری جرم بوده و باید با متخلفان برخورد قضایی شود.

است  محیطی  زیست  مشکل  نوعی  معضل  این  واقع  در 
است.  کرده  تلقی  عنوان جرم  به  را   موضوع  این  قانونگذار  و 
مکلف  شهرداری  ها،  شهرداری  قانون   50 ماده  در  همچنین 
های  نخاله  خانگی،  های  زباله  تمامی  تخلیه  جهت  که  شده 
معین  شهر  از  دور  به  ای  نقطه  پسماندها  سایر  و  ساختمانی 
مالکانی  که ساختمان  قانون کامیون دارها و  بر اساس  کند. 
تخریب می کنند مکلفند که نخاله های ساختمانی خود را در 
نقاط مشخص شده تخلیه کنند اما در صورتی که محل تخلیه 
آنها معابر عمومی، شهری و بین شهری باشد طبق قانون به 

حداکثر میزان توقیف محکوم می شود.
مردمهرگونهتخلیهغیرمجازراگزارشکنند

در همین زمینه مسئول اداره ایمنی و حریم راه های اداره 
کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان با انتقاد از انباشت 
نخاله ساختمانی در ورودی های شهر کرمان از مردم خواست 
در صورت مشاهده ی هر گونه تجاوز به حریم راه ها، مراتب را 

از طریق تلفن گویای 35141 گزارش کنند. 
به نقل از فردای کرمان، سید هادی قریشی یکی از معضالت 
نخاله  تخلیه  بحث  را  ها  راه  و حریم  ایمنی  واحد  روی  پیش 
های ساختمانی در مبادی ورودی شهرها دانست و بیان کرد: 
انداخته و ورودی  به مخاطره  را  راه   امر حریم  این  متاسفانه 

شهرها  را نازیبا می کند.
مسئول اداره ایمنی و حریم راه ها از کامیون داران درخواست 
کرد به هیچ عنوان نسبت به تخلیه ی نخاله های ساختمانی 
در حریم راه ها اقدام نکنند و فقط آن ها را در محل مخصوص 

دپوی در نظر گرفته شده توسط شهرداری تخلیه کنند.
قرمز همیشگی  را خط  راه  راهداران، حریم  یادآور شد:  وی 
خود می دانند و هر گونه تجاوز به حریم راه  به دقت دنبال می 
کنند و از  طریق قوانین مصوب کشوری و هماهنگی با نیروی 
انتظامی اقدامات الزم را به عمل می آورند. لذا از هم استانی 
ها می خواهیم برای صیانت هر چه بیشتر از حریم راه ها با 

ماموران این اداره همکاری داشته باشند.

 با گسترش ساخت و ساز و تخریب بناهای قدیمی و ساخت آپارتمان و ویال سازی 
برای  سازان  ساختمان  از  برخی  کرمان  هوای  و  آب  خوش  روستاهای  از  برخی  در 
خالصی از نخاله های ساختمانی آنها را در نزدیک ترین جاده های فرعی اطراف شهر 
و  شهری  برون  جاده های  در  ساختمانی  نخاله  تن  صدها  انباشت  می کنند.  تخلیه 
روستایی کرمان، عالوه بر اینکه منظره نازیبایی را ایجاد کرده، در برخی موارد دید 
خودروهای عبوری را نیز محدود می کند و باعث بروز حوادث متعدد جاده ای می 
شود. این ضعف فرهنگی و البته نبود مراکز تخلیه نخاله در نزدیکی شهرها باعث 

شده است که شاهد این نازیبایی ها در اطراف شهر کرمان باشیم و....

شرکت های هواپیمایی و فروش  بلیت های الکچری برای اربعین  

هر ۶ تا ۹ ماه یکبار، باید واکسن کرونا بزنید

سوسکی که خانه را  به آتش کشاند!

به  اقدام  حسینی  اربعین  آستانه  در  هواپیمایی  های  شرکت  از  برخی 
انجام گرانفروشی در بحث عرضه بلیت های پروازی به عتبات عالیات می 

کنند.
دوسالی است که به دلیل شیوع ویروس کرونا، زائران مشتاق اربعین از 
امسال  اند.  شده  محروم  کربال  در  شیعیان  تجمع  ترین  بزرگ  در  شرکت 
کشور عراق فقط اجازه ورود 30 هزار نفر از ایران را برای شرکت در پیاده 

روی اربعین داده است.
با  انجام تستpcr  تزریق دو دز واکسن وسفر   نداشتن  بیماری کرونا، 

هواپیما  از شروط  امسال  برای حضور بود .
 به همین دلیل مسئوالن چندین باز تذکر دادند که زائران از حضور در 
مرزهای چهارگانه زمینی خودداری کنند زیرا در مرزها هیچ موکبی آماده 
برای  سفرهوایی  موضوع   . شود  نمی  ارائه  ای  گذرنامه  خدمات  و  نیست 
حضور در پیاده روی اربعین باعث سوء استفاده آژانس های هواپیمایی برای 

فروش گران بلیت شده است.
هواپیمایی  سازمان  سخنگوی  ذیبخش  حسن  محمد  دلیل  همین  به    

درباره نرخ پروازهای اربعین اعالم کرد: با توافقی که بین سازمان هواپیمایی 
و شرکت های هواپیمایی انجام شد سقف قیمت بلیت رفت و برگشت هواپیما 
در مسیرهای منتهی به عراق تا سقف قیمت پنج میلیون تومان تعیین شد.

وی گفت:این نرخ  به همه شرکت های هواپیمایی ابالغ شده است و همه 
شرکت های هواپیمایی موظف به فروش بلیت در محدوده قیمت اعالم شده 

هستند.
ذیبخش تاکید کرد: این قیمت گذاری برای پروازهای از تاریخ ۲۸ شهریور 
تا 10 مهراست و قبل و بعد از آن، فروش بلیت بر اساس نرخ های قبلی 
ویژه  پروازی  بلیتهای  برای عرضه  قیمت  تعیین سقف  به  توجه  با  است.  
فروشی  گران  به  اقدام  هواپیمایی  شرکت های  از  برخی  حسینی،  اربعین 

بلیت  ها در این ایام می کنند.
در پی اعالم سقف بلیط های ویژه سفر به کشور عراق برای انجام مراسم 
اربعین حسینی، برخی از شرکت های هواپیمایی و ایرالین ها در این بین 
اقدام به انجام تخلفات مالی کرده و بلیت  های پروازی به مقصد عتبات و 

عالیات را گران تر از میزان تعیین شده به مسافران می فروشند.

با  پروازی  بلیت  های  عرضه  به  اقدام  اپلیکیشن ها  از  برخی  طرفی  از 
قیمت های نامتعارف و من درآوردی به متقاضیان انجام سفر به عتبات و 
عالیات کرده که در ادامه این موضوع نیز باعث التهاب در بازار عرضه بلیت 
و  نهاد  توسط چه  ها  نرخ  این  اعالم  منبع  که  نیست  و مشخص   ها شده 

سازمانی اعالم و نظارت بر آن به چه صورت است.
با توجه به حکم فرما بودن شرایط کرونایی در کشور و اعمال محدودیت 
کشور عراق برای پذیرش زائران، در این بین برخی از سودجویان از فرصت 
التهاب در بازار فروش بلیط های پروازی به  با ایجاد  سوء استفاده کرده و 

مقصد کشور عراق سعی در کسب منافع خود دارند.
برخی از سایت های شرکت های هواپیمایی قیمت بلیت به مقصد کشور 
ترکیه در تاریخ 4 تا ۷ مهر ماه را حدود 5 میلیون تومان درج و از طرفی 
را حدود ۲6  بازه زمانی  به نجف اشرف در همان  برای سفر  بلیت  قیمت 

میلیون تومان اعالم کردند.
در این بین حتی قیمت بلیت برای انجام سفر به نجف اشرف تا مرز 40 

میلیون تومان نیز پیش رفته است.

توکلی، معاون درمان ستاد مقابله با کرونا در تهران درباره تزریق دوز سوم 
گفت: یکی از برنامه های ملی در وزارت بهداشت و درمان واکسیناسیون است 
و این مهم حداقل باید تا دو سال آینده انجام شود. در حقیقت بین 6 تا ۹ ماه 

یک بار کل کشور باید واکسینه شوند.

وی با تصریح بر اینکه تأمین واکسن در دستور کار نخست وزارت بهداشت و 
درمان است، اظهار کرد: این وزارتخانه پیگیر تأمین واکسن از برندهای متنوع 
از واکسن های تولید داخل  از کشورهای مختلف و همچنین استفاده  موجود 
زیادی  بسیار  اثر  واکسیناسیون  تسریع  در  قطعاً  واکسن ها  این  تأمین  است. 

توکلی  کرد.  خواهیم  واکسینه  را  زیادی  سنی  گروه های  و  گذاشت  خواهد 
درباره تزریق دوز سوم توضیح داد: یکی از برنامه های ملی در وزارت بهداشت و 
درمان واکسیناسیون است و این مهم حداقل باید تا دو سال آینده انجام شود. 

در حقیقت بین 6 تا ۹ ماه یک بار کل کشور باید واکسینه شوند.

یک مرد روس که در فکر ثبت ابتکاری در مبارزه با سوسک های خانه 
خود بود، در پی انفجار خانه اش راهی بیمارستان شد.

با سوسک های خانه خود  یک مرد روس که مشغول مبارزه مبتکرانه 
واقع در سیبری بود و قصد مسموم کردن تمام آنها را داشت بر اثر وقوع 

انفجار در آپارتمانش به شدت مجروح و راهی بیمارستان شد.
تا  با یکدیگر مخلوط کرد  را  او چندین سم  این مرد،  به گفته همسر 

به گفته خود یک بار و برای همیشه از دست سوسک های خانه خالص 
شود، اما ترکیبی شیمیایی به وجود آمد که به جای به دام انداختن و 
قتل سوسک ها باعث انفجار آپارتمان شد. مرد در جریان این انفجار از 

ناحیه سر و کتف زخمی و در بیمارستان بستری شد.
از  تصاویری  از  مملو  روسی  اجتماعی  شبکه های  است  گفتنی 
به  کشور  این  مختلف  مناطق  در  که  است  عظیم الجثه ای  سوسک های 

در  رفت وآمد  حال  در  روسیه  جنوب  در  کراسنودار  منطقه  در  ویژه 
خانه های مردم هستند.

مردم روسیه به آنها لقب مهمان ناخوانده و ماموت داده اند.
از  از یکی  این منطقه در حالی که مشغول فیلمبرداری  از زنان  یکی 
به  و حتی  پرواز می کنند  آزادانه در خانه  آنها  سوسک هاست می گوید: 

صابون هم دیگر رحم نمی کنند و آن را هم خورده اند.

مدیرکل درمان و حمایت های اجتماعی 
ستاد مبارزه با مواد مخدر:

تریاک تاثیری در درمان 
کرونا ندارد

مدیرکل درمان و حمایت های اجتماعی ستاد مبارزه 
آیا مصرف  این سوال که  به  پاسخ  مواد مخدر در  با 
تریاک برای افراد باالی 50 سال خاصیت درمانی دارد 
یا خیر گفت: تریاک از قدیم در طب استفاده می شد 
حتی در شاهنامه نیز به آن اشاره شده است، امروزه 
پزشکی  در   ... و  مورفین  مانند  موادی  و  تریاک  هم 
برای  بیهوشی  دارو های  در  مثال  برای  دارد،  کاربرد 

القای بی دردی از این مواد استفاده می شود.
تویسرکان منش افزود: اما این تصور که مصرف تریاک 
اشتباه است،  فواید پزشکی دارد کامال  برای شخص 
باور هایی مانند اینکه مصرف تریاک فشار خون و قند 
خون را پایین می آورد یا باعث درمان کرونا می شود 
یا این تصور که چربی سوزی می کند کامال اشتباه و 
نادرست است. مدیر کل درمان و حمایت های اجتماعی 
ستاد مبارزه با مواد مخدر بیان کرد: اخیرا مطالعاتی در 
ایران منتشر شده، سازمان بهداشت جهانی نیز آن را 
جزء اسنادش منتشر کرد است، در این مطالعه افراد 
30 سال دنبال شده اند، نتیجه مطالعات این است که 
ارتباط بین مصرف تریاک و سرطان به قطع و یقین 
اثبات شده است. مصرف تریاک درهر فردی عوارضی 
دارد، همانطور که می دانید اولین بار ایدز در ایران بر 

اثر اعتیاد تزریقی )تزریق مشترک( ظاهر شد.

دبیر کل و سخنگوی جمعیت
 هالل   احمر عنوان کرد:

سینوفارم و سوبرانا۲ برای 
دانش آموزان 

احمر  دبیر کل و سخنگوی جمعیت هالل    به گفته 
تمام اطالعات برای واردات واکسن  های مناسب برای 
گروه سنی زیر 1۸ سال آماده و تحویل سازمان غذا و 
دارو شده است و در صورت تایید این سازمان و صدور 
یا  واکسن سوبرانا۲  این دو  از  واردات یکی  با  مجوز، 
سینوفارم در مهرماه، واکسیناسیون گروه سنی زیر 1۸ 
سال آغاز می شود؛ واکسیناسیونی که به احتمال زیاد 
تا نیمه آبان زمان خواهد برد اما بازگشایی مدارس را 

حتمی خواهد کرد.

با تزریق سینوفارم  به کدام 
کشورها می توان سفر کرد؟

طبق اطالعات موجود در سایت visaguide برخی 
منطقه  و  اروپا  اتحادیه  )عضو  اروپایی  کشورهای  از 
اجازه  و  کرده اند  تایید  را  سینوفارم  واکسن  شنگن( 
می دهند مسافرانی که دو ُدز این واکسن را دریافت 
کرده اند وارد کشورهایشان شوند. این کشورها شامل  
اتریش- قبرس –یونان-مجارستان –ایسلند – هلند 

– اسپانیا – سوئد –فنالد و سوئیس می شوند.

یادداشت: 
خواب پرنده ها

حتما پیش آمده که در مورد یک 
های  زمان  در  یکسان  ی  مساله 

مختلف قضاوت های مختلفی داشته باشید. انسان در 
قضاوت  و  افکار  لذا  بوده  تغییر  در حال  زمان  طول 
یکسان  که  طوری  به  گردد  می  متحول  نیز  هایش 
ماندن حال و احوال نوعی بیهودگی به شمار می رود. 
اینکه گذشته ها همواره با ما باشد هنر نیست بلکه در 
جا زدن است. با همه ی وابستگی ها و دلبستگی ها 
باید در حال عوض شدن باشیم که یکسانی اوضاع و 
احوال دیگر از یک جایی به بعد تاثیر چندانی روی 
حال و هوای آدم نمی گذارد زیرا زمان و موقعیت 
ها عوض شده و یکسان بودن احوال افراد در طول 
این ها پدیده ی جدید و جالبی ایجاد نمی کند که 

دلچسب باشد. 
تاریخ که عوض می شود آدم ها نیز باید عوض شوند 
وگرنه بشر پا به جنون گذاشته و در میان حادثه های 
تکرار  قابل  تاریخ  می شود.  گیج  تکراری  و  ناقص 
اش  تکراری  های  قصه  گرفتن  پیش  در  و  نیست 
حاصلی جز بطالن و پوچی نخواهد داشت. اگر که 
همراه با زمان تغییرهای عاقالنه را بپذیریم رفته رفته 
شخصیت مان رشد کرده و اتفاقات جدید ما را برای 
زنده بودن آماده می کند. پابند بودن به برخی شیوه 

های قدیم مایه ی جا افتادن و فرسودن خواهد بود.
 پایبند بودن به برخی قانون ها که سال ها پیش مایه 
بشر  های  زخم  برای  امروزه  است  بوده  حرکت  ی 
چاره ساز نیست گرچه شاید فقط مایه ی سرگرمی و 
وقت گذرانی باشد و زمانی که انسان به بیهودگی این 
قوانین منسوخ پی ببرد دیگر دیر شده و تمام آرزوها و 
انرژی اش را از دست داده است. ما ناچار از تغییریم تا 
خودمان را پیدا کنیم با شعار دادن نمی توان مانع برای 

حرکت زمان شد.
پرنده ها را که به خواب بسپاریم 

پاییز شیهه می کشد و خزان می لرزد 
َآشیانی باید ساخت 

که فردا شاید ....

به قلم
مهناز سعید
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به قلم 
محمد فتح نجات

گزارشی درباره مهم ترین مضامین شاهکارهای سینمایی معمایی تا جاه طلبی
در این گزارش چند مورد از مهمترین مضامین سینمایی 
آثار  را معرفی می کنیم که پیرنگ و طرح داستاِن بیشتر 

روی آن ها متمرکز است.
باشگاه  فرهنگی  گروه  سینما   حوزه  خبرنگار  گزارش  به 
خبرنگاران جوان، بیشتر ما به این دلیل به تماشای فیلم های 
سینمایی می نشینیم که احساسات ما را برانگیخته می کنند 
و باعث ایجاد هیجان، تعلیق، خنده و گریه می شوند. این 
امر تنها با ترتیب دادن و تنظیم مجموعه ای از رویداد ها و 
احساسات به داستان فیلم محقق می شود. به این پروسه 

طرح داستان یا پیرنگ گفته می شود.
طبق تعریفی که سید فیلد یکی از نظریه پردازان آمریکایی 
سینما در حوزه فیلمنامه نویسی در کتاب »فیلمنامه« خود 
داشته، این پیرنگ در واقع چیزی است که مسیر حرکت 
رویداد های یک فیلم را تغییر می دهد تا داستان را پیش 
ببرد. پیرنگ با ایجاد یک تنش میان نیرو های مخالف و در 
نهایت حل یک مسئله و معما، یک ابزار حیاتی در رسیدن 

به هدف و مضمون اصلی داستان محسوب می شود.
در حقیقت می توان گفت که پیرنگ عموماً بر روی تضاد ها 
نیز شخصیت  داستان  پایان  در  و  دارد  تمرکز  جدال ها  و 
اصلی بر کنترل و حل چالش های خود غالب می شود. در 
اینجا چند مورد از مهمترین مضامین سینمایی را معرفی 
تمرکز  آن ها  روی  آثار  بیشتر  داستان  طرح  که  می کنیم 

دارد:
انتقام

اقدامی  یا  و  گذاشته  پا  زیر  را  قانون  که  کسی  از  انتقام 

مجرمانه را انجام داده است، شاید یکی از موضوعاتی است 
شاید  و  بگیرد  قرار  استقبال  مورد  فروش  گیشه  در  که 
جوایزی را هم دریافت کند. دلیل موفقیت این نوع فیلم ها 
احساس همدردی و دلسوزی مخاطب با قهرمانی است که 
در جست و جوی انتقام است و مهم نیست که او در این 

مسیر خودش نیز قانون را زیر پا بگذارد یا نه.
 به دلیل موفقیت فیلم هایی با این مضمون، آثار زیادی از این 
دست ساخته شده اند که شمارش آن ها امکان پذیر نیست؛ 
اما می توانیم از فیلم سینمایی »لئون: حرفه ای« محصول 

سال ۱۹۹۴ یاد کنیم که به نویسندگی و کارگردانی لوک 
بسون ساخته شد. طرح داستان  این فیلم در مورد یک قاتل 
لئون است که تصمیم می گیرد یک دختر  نام  به  سریالی 
که خانواده اش به قتل رسیده اند را نجات دهد. این دختر 
نیز تصمیم می گیرد که از قاتل خانواده خود انتقام بگیرد. 
داستان فیلم با تعقیب و گریز های لئون و دختر بچه همراه 

است که ریتم نفسگیری را به فیلم می دهد.
معمایی

وقتی در مورد فیلم های معمایی صحبت می شود باید 

بدانیم که اینگونه فیلم ها نیازمند یک پیرنگ و فیلمنامه  
هستند که در آن جزئیات به دقت رعایت شده باشد. 
یکی از نمونه های کالسیک فیلم های معمایی »محله 
چینی ها« در سال ۱۹۷۴ است. فیلمی به کارگردانی 
رومن پوالنسکی که برای رابرت تاون نویسنده این اثر 

یک جایزه اسکار به همراه داشت.
کارآگاه  یک  نقش  در  نیکلسون  جک  فیلم  این  در   
خصوصی نقش آفرینی می کند. در این فیلم می توان 
در  که  دید  را  فرعی  داستان  و  پیرنگ   ۱۰ حدود 
فیلمنامه گنجانده شده است و به این ترتیب داستان 
را پیش می برد تا معمایی را حل کند که مخاطب از 

دیدن آن شگفت زده شود.
جاه طلبی

جاه طلبی مضمون فیلم های بی شماری بوده است که 
برخی از آن ها سازنده و برخی دیگر مخرب بوده اند؛ 
اما به همان مورد اول بسنده می کنیم. فیلم سینمایی 
»ارین براکویچ« در سال ۲۰۰۰ به نویسندگی سوزانا 
گرانت و کارگردانی استیون سودربرگ یکی از نمونه 
آن  اصلی  نقش  در  رابرتس  جولیا  که  است  آثار  این 
با  ابتدایی، گرانت  از همان لحظات  بازی کرده است. 
را  مخاطب  خود  متعدد  و  کوچک  های  پیرنگ های 
نا امیدی و خشم شخصیت ارین و  تا  درگیر می کند 
تالش های او برای رهایی از وضعیت نابسامان خود را 

نشان دهد.
زیادی  مشکالت  با  ارین  شخصیت  فیلم  ابتدای  در 

روبرو است و نمی تواند شغلی را پیدا کند. او سپس با 
شخصی آشنا می شود که به شغلی پیشنهاد می دهد، 
اما باز هم نمی تواند از پس آن بربیاید؛ اما طی فیلم 
شاهد یک رشد روانشناختی در رفتار ارین هستیم که 
در واقع همان مضمون جاه طلبی و بلند پروازی است.

درخواست کمک
از  یکی  شاید  و  دارد  کهنی  پیشینه  مضمون  این 
در  »ذوالقرنین«  موضوع  این  به  اشاره ها  قدیمی ترین 
قرآن باشد. درخواست کمک از یک شخص قدرتمند، 
از  در سینمای کشور های مختلف  بوده که  موضوعی 
آن الهام گرفته شده است. اینگونه پیرنگ ها شامل یک 
قربانی است که ممکن است یک شخص یا یک گروه 
باشد که مورد تهدید یک گروه دیگر قرار گرفته اند. در 
طرف دیگر ناجی را داریم که قربانیان از او می خواهند 

آن ها را نجات دهد.
فیلم  با  ژاپنی  مطرح  کارگردان  کوروساوا،  آکیرا   
 ۱۹۵۴ سال  محصول  سامورایی«  »هفت  سینمایی 
درمورد  داستان  کرد.  خلق  موضوع  این  با  را  اثری 
مورد  مزدوران  توسط  که  است  روستا  یک  ساکنان 
گروه  یک  از  دلیل  همین  به  می گیرند.  قرار  حمله 
دادن  شکست  در  آن ها  به  که  می خواهند  سامورایی 
این افراد کمک کنند. یک نسخه چینی از این فیلم 
نسخه  یک  و  مبارز«  »هفت  نام  با   ۱۹۸۹ سال  در 
شگفت  »هفت  نام  به   ۲۰۱۶ سال  در  نیز  آمریکایی 

انگیز« ساخته شد.

گزارش »کرمان امروز« از وضعیت ایمنی معادن زیرزمینی استان کرمان که هر سال چندین کارگر را به کام مرگ می کشاند:

تا رعایت دقیق ایمنی در معادن استان چند جنازه مانده است؟

چندی پیش فرماندار راور از ریزش معدن زغال سنگ هجدک 
این شهرستان و جان باختن یکی از کارگرهای این معدن خبر 
کرمانی  کارگران  و  کرمانیان  برای  دیگر  گویا  که  خبری  داد. 
کنیم.  گذر  خیالی  بی  با  باید  کنارش  از  و  است  شده  عادی 
معادن  در  را  خود  جان  بیشتر  کارگران  هرچه  متاسفانه  زیرا 
ایمنی  بر  نظارت  و  بازرسی  دهند  می  دست  از  ما  غیراصولی 
این معادن کمتر می شود! انگار که این دو موضوع با یکدیگر 

ارتباط برعکس دارند. 
در خبر مذکور آقای مالک اژدری، فرماندار راور گفت: حادثه ای 
در معدن زغال سنگ هجدک رخ داد که موجب ریزش معدن 

و کشته شدن یک کارگر ۳۵ ساله این معدن شد و علت این 
.تیم بازرسی و ایمنی نجات در  حادثه در دست بررسی است 
ضمن  و  هستند  راور  هجدک  معدن  در  حادثه  بررسی  حال 
آرزوی صبر برای بازماندگان این حادثه امیدواریم که بتوانیم با 
ایمنی بیشتر و انجام بازرسی های دقیق تر در معادن از رخداد 

چنین حوادثی پیشگیری کنیم.
این شیوه تفکر که باید به فکر پیشگیری از حوادث آتی باشیم 
بسیار ارزشمند است و صحیح، اما از سویی دیگر باید از خود 
سوال کنیم که چرا به رغم سیل حوادثی که در سالهای اخیر 
در این معادن شاهد بودیم، بازهم موارد ایمنی رعایت نمی شود 

و چنین رخدادهایی جان کارگران زحمتکش را می ستاند!
سالها قبل به دلیل رشته ی تحصیلی ام از یکی از معادن تونلی 
استان کرمان بازدیدی داشتم که در آن متوجه فقدان برخی 
ابزار ایمنی معادن شدم و به مسئوالن و حتی کارگران در آن 
معدن گوشزد کردم که با خنده و تمسخر ایشان مواجه شدم. 

در آن معدن لوله ای که باید کار هوا رسانی را به انتهای تونل 
تنظیم  قابل  شیر  یک  به  نیاز  متر  چند  هر  در  داد  می  انجام 
را دوال کرده  لوله  نخ،  یا  و  با یک مفتول  متاسفانه  داشت که 
تنظیم می شد.  هوای خروجی   این طریق حجم  به  و  بودند 
کافی بود که یکی از این مفتولها به واسطه گیر کردن به لباس 
یک عابر باز شود تا دیگر هوایی به انتهای تونل نرسد و چندین 
مسئوالن  از  باید  حال  بدهند.  دست  از  را  خود  جان  کارگر 
انگاری ای  نظارت، سهل  و  بازرسی  ماموران  پرسید که چگونه 
چنین واضح را نادیده می گیرند؟ چرا باید از کنار چنین موارد 
خطرناکی اینقدر راحت بگذریم؟ آیا اصال برای این حوادث که 
همه قابل پیش بینی هستند کسی را بازخواست و جریمه کرده 
ایم؟ یا مرگ کارگران برای ما عادی شده و در هر سال عددی 
را برای مرگ و میر ایشان استاندارد می دانیم؟ امیدواریم که 
چنین نباشد و در آینده شاهد بهشت ایمنی معادن کشور در 

کرمان باشیم.

یادداشت:    یادی از پیشگام موسیقی ایران، علینقی وزیری؛ 

موسیقیدان فرهنگ ساز
به قلم مهران تجلی

شهریور   ۱۸  –  ۱۲۶۵ مهر   ۹( وزیری  علی نقی  استاد 
موسیقی دانان  از  وزیری،  کلنل  به  معروف   ،)۱۳۵۸
برجسته تاریخ موسیقی ایرانی است. کلنل که به سبب 
سال ها خدمت در ارتش و رسیدن به درجه سرهنگی یا 
عاشق  بود،  شده  مشهور  وزیری  کلنل  به  کلنلی،  همان 
موسیقی بود و سرانجام بین نظامی گری و کارِ موسیقی، 

دومی را برگزید.
بسیار  نیز  آهنگسازی  و  تار  نوازندگی  در  وزیری  استاد 
سمفونی  و  عاشق  دو  ژولیده،  دخترک  بود.  چیره دست 
نفت از معروف ترین آهنگ های ساخته استاد وزیری است.

دایی اش  نزد  سالگی   ۱۵ از  را  تار  نواختن  وزیری 
از  را  نُت خوانی  سپس  کرد.  آغاز  حسین علی خان 
یاورآقاخان، صاحب منصب موزیک نظام آموخت. وی 
از طریق عضویت در انجمن اخوت با درویش خان و 
میرزاحسینقلی آشنا شد و به پیشنهاد میرزاحسینقلی 
در عرض یک سال ونیم ردیف میرزاعبداهلل را نزد خود 

استاد به نُت درآورد. 
عرصه  این  در   وزیری  خدمات  ترین  مهم  از  یکی 
تاسیس مدرسه موسیقی در ۱۳۰۲خورشیدی بود. 
از  عده ای  که  است  نظر  آن  از  مدرسه  این  اهمیت 
آهنگسازان و نوازندگانی که آثارشان بعدها در تاریخ 
موسیقی ایران ثبت شد از این مدرسه فارغ التحصیل 
شدند. وزیری در ۱۳۰۴خورشیدی اقدام به برگزاری 

هنر  زمینه   در  سخنرانی هایی  و  کنسرت ها  سلسله 
و زیباشناسی موسیقی کرد و از ۱۳۰۷ خورشیدی 
ریاست مدرسه  موسیقی به او محول شد. او تا آغاز 
جنگ جهانی دوم در مقام ریاست مدرسه  موسیقی 
انجام وظیفه کرد و توانست شاگردان بسیاری تربیت 
از  می توان  شاگردان  این  مهم تریِن  جمله  از  کند 
استاداِن روانشاد ابوالحسن خان صبا، روح اهلل خالقی، 

موسی معروفی و اسماعیل مهرتاش نام برد.
و  تار  نوازندگِی  آهنگسازی،  بر  افزون  وزیری  کلنل 
تألیف و تدریس موسیقی، گاه خوانندگی نیز می کرد 
است.  شده  ضبط  وی  صدای  با  نیز  صفحه هایی  و 
مرحوم استاد اسماعیل نّواب  صفا، دیگر ترانه سرای 
نامدار موسیقی ایران، درباره خدمت های موسیقایی 
کار  بر  وی  صدای  که  اثری  به ویژه  وزیری،  استاد 
خوانندگان ایرانی گذاشته بود، نکته یی را در ضمن 
درباره  او  است.  کرده  درج  خویش  خاطرات  کتاِب 
اثرگذاری کلنل وزیری در تحول ایجادشده در طرز 

خواندن خوانندگان موسیقی ایران، نوشته است:
در  موسیقی  عالی  مدرسه  و  وزیری  علی نقی  نقش 
این تحّول انکارناپذیر است. در گذشته خوانندگانی 
که اوج می خواندند یا به اصطالِح عوام شش  دانگ 
صدا داشتند، طرز خواندنشان مرغوِب عصر بود؛ ولی 
صداِی بَِم کلنل که گاه همراه روح انگیز و زمانی به 
متوجه  را  استاددیده  خوانندگاِن  می خواند،  تنهایی 
و  آواز  و  شعر  صحیح  اجرای  که  کرد  نکته  این 

تحریرهای متناسب، باید جای جیغ کشیدن و ِدلِی 
ِدلِی و اَمان اَمان را بگیرد.

تارنوازانی  از  )فخرالدوله(  فخام  علی محمد  مرحوم 
ایرانی،  موسیقی  ردیف  سرسلسله  دو  نزد  که  بوده 
)م.  فراهانی  میرزاعبداهلل  استاد  مرحومان  یعنی 
۱۲۹۷ خ.( و برادرش، استاد آقاحسینقلی )م. ۱۲۹۴ 
خ.( مشق سه تار و  تار می کرده است. مرحوم استاد 
در  کلنل،  بَرحقِّ  و  خلف  شاگرد  خالقی،  روح اهلل 
از  را  نکته جالبی  ایران،  کتاب سرگذشت موسیقی 
زبان مرحوم فخام درباره تارنوازی کلنل ثبت کرده 
است. مرحوم خالقی آورده است که علیمحمد فخام 
در وصِف استادش، آقاحسینقلی، گفته که وی پایه 
ساز را به جایی رسانید که کمیت دیگران لنگ شد... 
نوازنده را  از استادت ساز کدام  او پرسیدم بعد  از   .
بیشتر پسندیده ای؟ گفت: تنها تارِ علی نقی وزیری 
در  است  استادی  او  زیرا  است،  کرده  مجذوب  مرا 

نواختن تار مسلّط و سازش اعجاب آور است.
تاثیر وزیری بر موسیقی ایرانی

وزیری به عنوان نخستین فردی که اعتدال مساوی را 
در موسیقی سنتی ایرانی ترویج کرد، شناخته می شود. 
ابداعات وزیری در این عرصه باعث شد که منتقدان بر 
ایرانی تاکید کنند.  این  تأثیرگذاری وی در موسیقی 
موسیقی دان برجسته، نُت نویسی را در سّنت موسیقی 
کوشید  و  داد  رواج  ایرانی  سینه  به  سینه  و  شفاهی 
نوازندگان و موسیقی دانان موسیقی ایرانی را با مبانی 

ارکستراسیون  و  آهنگسازی  اصول  و  موسیقی  نظری 
غربی آشنا کند. در واقع تبحر در نوازندگی تار و ویلن، 
ارکستر،  رهبری  آهنگسازی،  آموزشی،  کتب  تالیف 
متعدد،  شاگردان  پرورش  و  موسیقی  مدرسه   تاسیس 
تاسیس کلوپ موزیکال و اجرای کنسرت های گوناگون، 
داشتن مسوولیت های اداری در تشکیالت موسیقی و 
استادی دانشگاه، همه نشانگر توانایی های این شخصیت 
بزرگ فرهنگی است. وزیری ابتکاراتی در تار ایجاد کرد 
موسیقی  »سرگذشت  کتاب  دوم  جلد  در  خالقی  که 
کتاب »دستور  در  است.  پرداخته  آن  به شرح  ایران« 
تار« وزیری اهمیت ویژه ای برای نواختن تمرین ها و 
گام هایی که موجب تقویت دسته و پنجه نوازنده می 

شود در نظر می گیرد.
در  نوآوری  صالحیت  که  بود  افرادی  جمله  از  وی 
موسیقی اصیل ایرانی داشت، چون عالوه بر خالقیت 
بود.  برخوردار  مهم  ویژگی  سه  از  باروری  ذهن  و 
۱-تسلط کامل به موسیقی اصیل ایرانی ۲- آشنایی 
کامل به موسیقی کالسیک غربی و تمام تئوری ها 
و هارمونی های آن ۳-تسلط کامل به ادبیات پارسی 
موسیقی  در  پارسی  زیبای  های  واژه  بکارگیری  و 
ایرانی. وزیری همچنین بنیادی به نام »بنیاد وزیری« 
تأسیس کرد که هدف آن حفظ و انتشار آثار وزین 
موسیقی ایرانی از همه موسیقیدان ها بود. این بنیاد 
که پس از درگذشت وزیری به فراموشی سپرده شده 

بود، بعدها توسط کیوان ساکت احیا شد.

معرفی کتاب
اثری است که  نام  اخبار و اسناد کلنل علینقی وزیری 
۱۳۹۸خورشیدی  در  نورمحمدی  مهدی  کوشش  به 
نماد  وزیری  که  است  آمده  کتاب  این  در  شد.  منتشر 
بارز یک دوران خاص در ایران محسوب می شود، زیرا در 
عصری که حرکت هایی به منظور نوسازی در عرصه های 
بود،  شده  آغاز  ایران  در  فرهنگی  و  اجتماعی  سیاسی، 
و  موزیکال  کلوپ  و  موسیقی  عالی  مدرسه   تأسیس  با 
سخنرانی  با  آن ها  از  برخی  که  کنسرت هایی  اجرای 
درباره  اهمیت موسیقی و جایگاه آن همراه بود، تحولی 
در موسیقی ایرانی پدید آورد و اقدامات او مورد حمایت 
و تأیید منورالفکران و تجددخواهان آن زمان قرار گرفت.

این کتاب با تکیه به اخبار مطبوعات و اسناد تاریخی 

به پیشگاه اهل تحقیق و عالقه مندان موسیقی عرضه 
موجب  ناچیز  کوشش  این  که  امید  بدین  می دارد، 
بعدی  پژوهش های  منشأ  و  وزیری  بیشتِر  شناخت 
درباره  وی گردد. این کتاب در ۲ بخش تنظیم شده 
جستجویی  و  کاو  و  کند  حاصل  اول  بخش  است: 
اواخر دوران  گسترده درباره  وزیری در روزنامه های 
قاجار و پهلوی اول و مجالت عصر پهلوی دوم است 
که برخی از آن ها کمیاب یا دیریاب هستند. بخش 
دوم کتاب، اختصاص به اسنادی دارد که از آرشیو 
سازمان اسناد و کتابخانه  ملی ایران استخراج شده 
است.  وزیری: زندگی و گزیده آثار از دیگر آثار در 
مورد زندگی نامه این موسیقی دان متجدد است که 

توسط وحید ایوبی نوشته شده است.
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