روزان هم

معاون رئیس جمهوری:
تکمیل طر حهای در دست

WWW.KERMANEMROOZ.COM

اقدام در استان طر حها
را از رکود خارج میکند
متن در صفحه دوم
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هشت صفحه  3000تومان

ُ
گزارش «کرمان امروز» از گسترش سویه نگران کننده و مبهم امیکرون در استان کرمان و آغاز ترم جدید دانشگاه؛

ُ
حضوری شدن دانشگاهها در شرایط امیکرون؟
 حضوری شدن دانشگاهها و خوابگاهها و حضوری برگزار شدن امتحانات این روزها ،دانشجویان و خانوادهها را بیش از پیش نگران و مستاصل ساخته است .به گونهای که شمار
زیادی از آنان نسبت به برگزاری امتحانات به صورت حضوری معترض هستند و این پرسش را مطرح میکنند که مدیران و مسئوالن ما را چه شده است؛ در شرایطی که یک نوع
جدید بیماری شایع شده ،جان و سالمت مردم و دانشجویان را با حضوری کردن امتحانات در خطر میاندازند و درگیر تصمیمات عجوالنه میشوند و....
متن کامل در صفحه هفتم

استاندار کرمان:

روسای دانشگاهها به رفع موانع
برگزاری حضوری کالسها کمک کنند
رئیس دانشگاه علوم پزشکی کرمان:

2

روند بستری در دو استان همجوار کرمان افزایشی است

2
مدیرکل امور مالیاتی استان کرمان
خبر داد:
دستگاه های کارتخوان بانکی

یادداشتی به بهانه پنجمین سالروز کوچ ابدی
یار امام ،دوست رهبری و یاور مردم؛

به پرونده مالیاتی متصل میشوند

3
مسئولیت دولتها
کار کودک چیست؟
در راستای محو ِ

تخلف بانکها

طرح :نرگس بامری

یادکردی از یک
نخبهی کرمانی

در اخذ ضامن
برای وام ازدواج

6
2
هنر هفتم:
  غولهای بزرگ فراموشنشدنی
متن در صفحه هشتم

آگهی استخدام فوق لیسانس و لیسانس
رجوع شود به صفحه دوم

فروش ،نصب و سرویس آسانسور و باالبر
فروش و نصب انواع درب های برقی
کرمان -خیابان احمدی غربی
نبش کوچه 27
32263134
09307186654
مهندس ارساالن
دیوان بیگی زند

2
7

(کرکره ،جک ،اتوماتیک)
فروش و نصب انواع دوربین و دزدگیر
انجام پروژه های برق کشی و تاسیسات
آب (ساختمان)

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

4

خبار استان

ا

دو
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معاون رئیس جمهوری:

تکمیل طرحهای در دست اقدام در استان طرحها را از رکود خارج میکند
معاون رئیس جمهوری با اشاره به خشکسالی در استان
کرمان گفت :رفع مشکالت ناشی از بی آبی در شهرستان
رفسنجان به برنامه ریزی و تامین اعتبار نیاز دارد.
به گزارش خبرنگار مهر ،سید محمد حسینی در جلسه
جمع بندی سفرش به شهر رفسنجان گفت :بازدیدهای
میدانی یکی از راهکارهای دولت برای آشنایی مسئوالن
با مشکالت موجود در شهرستانها میباشد که ثمرات
بسیاری به همراه دارد .معاون امور مجلس رئیس جمهور
یکی از مشکالت موجود در رفسنجان و استان کرمان را
بی آبی و خشکسالی دانست و افزود :با کمبود بارشها
و مشکالت عمده به خصوص در بخش کشاورزی برای
تأمین آب مواجه هستیم که حل این مشکالت به برنامه
ریزی دقیق و تأمین اعتبار نیاز دارد.

وی افزود :کرمان استانی بسیار پهناور است که باید
مشکالت در بخشهای مختلف به صورت دقیق احصا و
برای حل آنها کار کارشناسی و دقیق انجام شود.
وی بیان کرد :یکی از اقداماتی که باید انجام شود پیگیری
مصوبات و تکمیل طرحهایی در دست اقدام است تا
طرحها از رکود خارج و عملیاتی شود.
معاون امور مجلس رئیس جمهور گفت :متأسفانه در
رفسنجان نیز شاهد وجود پروژههای نیمه تمام هستیم،
این پروژهها در واقع سرمایههای راکدی هستند که رها
شدهاند و باید برای فعال کردن و به سرانجام رساندن این
طرحها اقدام فوری انجام شود.وی تاکید کرد :در خصوص
پروژههای نیمه تمام باید با تالش مضاعف کمبودهای
گذشته را جبران کنیم (محبوبه صمدانی)

استاندار کرمان:

روسای دانشگاهها به رفع موانع برگزاری حضوری کالسها کمک کنند
استاندار کرمان گفت :اگر اقدامات موثر همچون
الیروبی رودخانه ها و ...در سال  ۹۹نبود و اگر
یک هفته آماده باش ستاد بحران و بسیج امکانات
دولتی ،شهرداری ها و  ...نبود ،خسارات بیش از
اینها بود و ما باران حدود  ۲۴۰میلیمتر با کمترین
خسارت تجربه کردیم لذا آمادگی خیلی مهم است.
علی زینی وند در ستاد مقابله با کرونای استان
کرمان ضمن تقدیر از برگزارکنندگان مراسم
دومین سالگرد شهید سلیمانی ،گفت :با وجود آنکه
این برنامه مقارن با سیل جنوب شد اما با هم افزایی
که بین مسئوالن وجود داشت هر دو آنها به خوبی
مدیریت شدند.
وی گفت :ما اکنون در وضعیت مبهم هستیم و
سویه جدید تاثیرات خودش را در دنیا گذاشته
است و کشور ایران وضعیت باثباتی همراه با نگرانی
دارد و حتما باید سناریو بدبینانه در دستور کار قرار
دهیم.

استاندار کرمان تاکید کرد :کمیته ها وضعیت
خود را بازیابی و برنامه هایشان را بازنگری کنند
و کاستی های بیمارستان ها بررسی شود و بدانید
آمادگی در باالترین سطح ضرر ندارد.
وی در ادامه گریزی به سیل اخیر در جنوب زد و
گفت :اگر اقدامات موثر همچون الیروبی رودخانه
ها و ...در سال  ۹۹نبود و اگر یک هفته آماده باش
ستاد بحران و بسیج امکانات دولتی ،شهرداری ها و
 ...نبود ،خسارات بیش از اینها بود و ما باران حدود
 ۲۴۰میلیمتر با کمترین خسارت تجربه کردیم لذا
آمادگی خیلی مهم است.
زینی وند اظهار کرد :طبق تاکید رئیس جمهوری
بر بازگشایی دانشگاه ها و با توجه به واکسیناسیون
لزومی بر غیرحضوری بودن کالس های آموزشی
نداریم ،روسای دانشگاهها جمع بندی دقیق از موانع
بازگشایی داشته باشید تا در صدد رفع آنها برآییم.
وی در پایان خطاب به مردم گفت :در بحث

رئیس دانشگاه علوم پزشکی کرمان:

خبر

روند بستری در دو استان همجوار
کرمان افزایشی است
رئیس دانشگاه علوم پزشکی کرمان با اشاره به شیوع سویه
اُمیکرون در جهان اظهار کرد :افرادی که از بیش از سه ماه از
تزریق نوبت دوم واکسن کرونای آنها گذشته توصی ه اکید بر
تزریق دز سوم واکسن به آنها داریم و هر نوع واکسن شهروندان
بخواهند می توانند تزریق کنند و محدودیتی در این زمینه
وجود ندارد.حمیدرضا رشیدی نژاد در جلسه ستاد مقابله با
کرونای استان کرمان گفت :روند بستری در دو استان همجوار
ما افزایشی است لذا باید رعایت پروتکل های بهداشتی و تزریق
دز سوم کرونا مورد توجه بیشتری قرار گیرد.
وی با اشاره به آمار فوتی ها در دو هفته گذشته استان بیان کرد:
روند جان باختگان ناشی از ابتال به کرونا در هفته قبل نسبت به
هفته ماقبل تر آن کاهشی بوده به طوری که سه روز در هفته
گذشته هیچ فوتی کرونایی نداشتیم.
رئیس دانشگاه علوم پزشکی کرمان ادامه داد :در حال حاضر
حدود  ۳۲۰نفر در بیمارستان های استان بستری هستند که
 ۴۶نفر آنها در  ICUو  ۱۹نفر تحت ونتیالتور هستند.
وی از تزریق بیش از  ۴میلیون و  ۳۰۰هزار واکسن
کرنا در استان ،خبر داد و عنوان کرد :تاکنون  ۸۳درصد
از جمعیت هدف دز اول و  ۷۲درصد دز دوم و ۱۱
درصد( ۲۹۰هزار نفر) نوبت سوم جمعیت هدف واکسن
کرونا دریافت کرده اند( .نرگس بامری)

معاون گردشگری کشور:

نیاز به توسعه زیرساختهای کرمان
در حوزه گردشگری محسوس است

معاون گردشگری وزارت میراثفرهنگی ،گردشگری و صنایعدستی
واکسیناسیون نباید به اخبار غیرعلمی توجه نکنید .کرونایی قرار دارند و شهر قرمز نداریم.
کشور از تصویب اختصاص  615میلیارد ریال تسهیالت به 45
به گزارش ایسنا ،رحمان جاللی سرپرست معاونت وی تاکید کرد :موانع حضوری برگزار شدن کالس
پروژه گردشگری در این استان خبر داد.
هماهنگی امور سیاسی ،امنیتی و اجتماعی های دانشگاه ها احصاء در راستای رفع آنها برآییم
علی اصغر شالبافیان در حاشیه بازدید از پروژه های
استانداری کرمان نیز در این جلسه گفت :پنج شهر و حتما ترم جدید کالس ها حضوری برگزار خواهد
سرمایهگذاری صنعت گردشگری شهرستان رفسنجان با
در وضعیت زرد و  ۱۸شهرستان در وضعیت آبی شد( .محبوبه امامی)
بیان اینکه در استان کرمان  152پروژه در حوزه تاسیسات
گردشگری در حال ساخت است بیان کرد :این تسهیالت از
مدیرکل کمیته امداد امام
فراخوان آگهی ارزیابی کیفی ()00-62
طریق بانکهای عامل در اختیار سرمایهگذاران پروژههای
نو
فراخوان آگهی ارزیابی کیفی ()00-62
بت اول
گردشگری قرار میگیرد.
(تهیه مصالح و اجرای ورودی  32ایستگاه صنعتی گاز در سطح استان کرمان )
خمینی (ره) استان خبر داد:
(تهیه مصالح و اجرای ورودی  32ایستگاه صنعتی گاز در سطح استان کرمان )
فراخوان آگهی ارزیابی کیفی ()00-62
گردشگری وزارت میراثفرهنگی ،گردشگری و
مناقصه ( تهیه مصالح و اجرای ورودی  32ایستگاه صنعتی گاز در سطح استان معاون
کرمان) به شماره
برگزاری
جهت
کیفی
ارزیابی
فراخوان
دارد
نظر
در
کرمان
استان
شرکت گاز
کرمان )تهیه مصالح و اجرای ورودی  32ایستگاه صنعتی گاز در سطح استان کرمان) به شماره
مناقصه (
برگزاری
جهت
کیفی
ارزیابی
سطح استان
صنعتی گاز در
ایستگاه
ورودی 32
فراخوانو اجرای
شرکت گاز استان کرمان در نظر دارد (تهیه مصالح
صنایعدستی افزود :حجم ریالی این سرمایه گذاریها به 21
شرکت گاز استان کرمان در نظر دارد فراخوان ارزیابی کیفی جهت برگزاری مناقصه ( تهیه مصالح و اجرای ورودی  32ایستگاه صنعتی گاز در سطح استان کرمان) به شماره
ارزیابی کیفی
استعالم
تحویل اسناد
دریافت و
فراخوانکیفی از
فراخوان ارزیابی
برگزاری
کلیه مراحل
برگزار
الکترونیکی دولت
سامانه تدارکات
مانهرا از طریق
2000093164000133
اسنادتااستعالم ارزیابی کیفی تا
تحویل
دریافت و
کیفی از
ارزیابی
برگزاری
مراحل
نماید.کلیه
نماید.
برگزار
الکترونیکی دولت
تدارکات
 2000093164000133را از طریق سا
 2000093164000133را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید .کلیه مراحل برگزاری فراخوان ارزیابی کیفی از دریافت و تحویل اسناد استعالم ارزیابی کیفی تا
هزار میلیارد ریال میرسد .وی با تاکید براینکه استان کرمان
 www.setadiran.irانجام خواهد شد الزم است مناقصه گران
آدرس
به
(ستاد)
دولت
الکترونیکی
تدارکات
سامانه
درگاه
طریق
از
مناقصه،
مراحل
سایر
جهت
ارسال
دعوتنامهجهت سایر مراحل مناقصه ،از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به آدرس  www.setadiran.irانجام خواهد شد الزم است مناقصه گران
ارسال دعوتنامه
مناقصه گران
آدرس  www.setadiran.irانجام خواهد شد الزم است
(ستاد) به
سامانه
درگاه
طریق
مراحل از
مناقصه،
ارسال دعوتنامه جهت سایر
فراخوان در سامانه
دولت تاریخ انتشار
الکترونیکیمحقق سازند.
تدارکاتجهت شرکت در مناقصه
امضای الکترونیکی را
دریافت گواهی
سایت مذکور و
ثبت نام در
مراحلعضویت قبلی،
درصورت عدم
اصلی گردشگری کشور به شمار میرود افزود:
جزو مقاصد
درصورت عدم عضویت قبلی ،مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند .تاریخ انتشار فراخوان در سامانه
تاریخ  1400/10/20می باشد .اطالعات و اسناد مناقصه عمومی پس از برگزاری فرآیند ارزیابی کیفی و ارسال دعوتنامه از طریق سامانه ستاد به مناقصه گران ارسال خواهد شد.
فراخوانه در
تاریخ ا
سازند.
مناقصه
طریق در
شرکت
ارسالرا جهت
الکترونیکی
امضای
گواهی
دریافت
مذکور
سایت
نام
ثبت
مراحل
سامانهاین حجم سرمایهگذاری بسیاری از مشکالت
برداری از
شد.نتشار با بهر
ارسال خواهد
محقق گران
به مناقصه
سامانه ستاد
دعوتنامه از
ارزیابی کیفی و
برگزاری فرآیند
کیفی:از
ارزیابیپس
استعالمومی
مناقصهوعم
اسناد
اطالعات و
باشد.
ی
 1400م
درصورت عدم عضویتتاریخ
1400/11/12
ارسال پاسخ
مهلت
1400
در/10/
کیفی28 :
ارزیابی
استعالم
/10اسناد
/20یافت
قبلی،در
مهلت
اطالعات تماس دستگاه مناقصه گزار :شرکت گاز استان کرمان واقع در بلوار  22بهمن  -حد فاصل سه راه ادیب با چهار راه شعبانیه شماره تماس 034-31326000 :شماره
مهلت دریافت اسناد استعالم ارزیابی کیفی 1400/10/28 :مهلت ارسال پاسخ استعالم ارزیابی کیفی/11/12:
شد.زیرساختهای صنعت گردشگری منطقه مرتفع
حوزه
موجود در
خواهد
1400ارسال دعوتنامه از طریق سامانه ستاد به مناقصه گران ارسال
کیفی و
پس
مراحلومی
مناقصهنجامعم
اسناد
اطالعاتاطالو
تاریخ  1400/10/20می باشد.
ارزیابی 85193768
فرآیند نام 88969737 :و
برگزاری 021-دفتر ثبت
ازمرکز تماس41934 :
سامانه:
عضویت در
سامانه ستاد جهت
عات تماس
فکس034-33239661:
ماره
ش
034
31326000
تماس:
شماره
ه
ی
شعبان
راه
چهار
با
ب
ی
اد
اطالعات تماس دستگاه مناقصه گزار :شرکت گاز استان کرمان واقع در بلوار  22بهمن  -حد فاصل سه راه
میشود.
2000093164000
مهلت دریافت اسناد استعالم ارزیابی کیفی 1400/10/28 :مهلت ارسال پاسخ استعالم ارزیابی 133
1400/11
کیفی/12:
درفراخوان
مراحل عضویت کد
نجام00/10/
20
چاپ نوبت
تاریخ
عات 540
روز)
زمان اجرا(
سامانه :مرکز تماس 021-41934 :دفتر ثبت نام 88969737 :و 85193768
ستاداولجهت
سامانه
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عمومی
فکس 034-33239661:اطالعات تماس سامانه ستاد جهت نجام مراحل عضویت در سامانه:روابط
( 1256151ره) استان
مدیرکل کمیته امداد امام خمینی
آن در حوزههای مختلف به ویژه گردشگری محسوس است.
سیل
تومانی
میلیارد
کرمان از خسارت بیش از ۱۴
2000093164000133 3/380/000/000شالبافیان خاطرنشان کرد :توسعه زیرساختهای گردشگری استان
مبلغ تضمین(ریال)
00/10/21
تاریخ چاپ نوبت دوم
یک
تعداد مرحله
اخیر به مددجویان تحت حمایت کمیته امداد جنوب
کد فراخوان
00/10/20
تاریخ چاپ نوبت اول
540
مدت زمان اجرا(روز)
کرمان در دستور کار وزارت میراثفرهنگی قرار دارد( .هما حجازی)

خسارت  ۱۴میلیارد
تومانی سیل به
مددجویانکمیته
امداد کرمان

1256151

کرمان خبر داد.
یحیی صادقی ،مدیرکل کمیته امداد امام خمینی
(ره) استان کرمان با اشاره به اینکه  ۸۱۰خانوار
3/380/000/000
مبلغ تضمین(ریال)
00/10/21
تاریخ چاپ نوبت دوم
یک
تحت حمایت کمیته امداد جنوب استان کرمان براثر تعداد مرحله
آگهی موضوع ماده  3قانون و ماده  13آیین نامه قانون تعیین
تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
بارندگیهای اخیر و جاری شدن سیل خسارتدیدهاند
گفت :براثر این سیل  ۱۴میلیارد و  ۷۶۳میلیون تومان
شمارهکرمان
استان
 140060319005000420مورخ  1400/7/9هیات اول موضوع قانون تعیین
روابط عمومی شرکت گازبرابر رای
دارد:
ذیل
شرایط
با
آقا
همکاران
جذب
به
نیاز
کرمان
در
تولیدی
معتبر
شرکت
یک
به منازل و طرحهای اشتغال مددجویان خسارت
تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت
واردشده است .او میگوید :به  ۲۰۰طرح اشتغال
رشته های مورد نظر:
ملک شهداد تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی خانم طاهره نجاتی فرزند غالمحسین به
دامپروری و کشاورزی مددجویان جنوب کرمان
شماره شناسنامه  9صادره از شهداد در ششدانگ یک باب خانه به مساحت  567مترمربع پالک
معدن (گرایش استخراج)  -شیمی (فقط کارشناسی ارشد در گرایش :تجزیه ،معدنی ،فیزیک)  -برق و الکترونیک  -حسابداری -
 1فرعی از  -845اصلی واقع دربخش  23کرمان به آدرس شهداد -خیابان امام خمینی کوچه
شامل ادارات رودبار ،زهگلوت ،چاه دادخدا ،منوجان و
بهداشت حرفه ای و  - HSEریاضی (گرایش آمار ،کاربردی)  -مدیریت بازرگانی
باغ ریگ کوچه قوام خریداری از مالک رسمی خانم معصومه طباطبایی محرز گردیده است.
قلعه گنج براثر سیل مبلغ پنج میلیارد تومان خسارت
شرایط:
لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله  15روز آگهی می شود در صورتی
واردشده است .به گفته صادقی همچنین سیل اخیر
دارای مدرک کارشناسی یا کارشناسی ارشد از دانشگاه های معتبر
که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ
به منازل و وسایل ضروری منازل مددجویان ادارات
انتشار اولین آگهی به مدت دوماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید،
سن حداکثر سی سال برای کارشناسی و  32سال برای کارشناسی ارشد
ذکرشده بیش از  ۹میلیارد و  ۷۶۳میلیون تومان
ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض ،دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم
دارای کارت پایان خدمت یا معافیت دائم غیرپزشکی
نمایند .بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات
خسارت وارد کرده است .او از توزیع بستههای غذایی
فرزندان ایثارگران معزز ،فارغ التحصیالن با معدل باالتر از  ،17فرزندان کارکنان بازنشسته شرکت در شرایط علمی مساوی دارای اولویت می باشند.
سند مالکیت صادر خواهد شد.
بین مددجویان سیلزده جنوب کرمان خبر داد و
تاریخ انتشار نوبت اول :دوشنبه  1400/10/6تاریخ انتشار نوبت دوم :دوشنبه 1400/10/20
سوابق کاری و بیمه ای ،تسلط به نرم افزارهای مرتبط در اولویت جذب موثر می باشد.
گفت :همچنین بهمنظور حمایت از طرحهای اشتغال
 1422م/الف
داوطبان واجد شرایط می توانند تا پایان روز  25دیماه جاری تصویری از مدارک هویتی ،شغلی و تحصیلی خود را به همراه عکس و تلفن تماس به
رایگان
مددجویان  ۲۱۰هزار کیلوگرم نهادهای دامی
ابراهیم سیدی  -رییس ثبت اسناد و امالک
نشانی ذیل ارسال نمایند.
به ارزش یک میلیارد تومان بین مجریان طرحهای
Kermantolid@gmail.com
شماره واتساپ 09372419630 :
اشتغال دامداری خسارتدیده براثر سیل اخیر در
جنوب کرمان توزیع شد( .مهدیه السادات میرمهدی حسینی)
آگهی موضوع ماده  3قانون و ماده  13آیین نامه قانون تعیین
روابط عمومی شرکت گاز استان کرمان

آگهی استخدام

اهدای
خون سالم
اهدای
زندگی

آگهی موضوع ماده  3قانون و ماده  13آیین نامه قانون تعیین
تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی

آگهی موضوع ماده  3قانون و ماده  13آیین نامه قانون تعیین
تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی

برابر رای شماره  140060319078007675هیات دوم مورخه  1400/8/16موضوع قانون
تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه
ثبت ملک منطقه دو کرمان تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی خانم طیبه محمدی هنجروئی
فرزند مختار به شماره شناسنامه  8صادره از زرند در ششدانگ یک باب خانه به مساحت
 129/3مترمربع تحت پالک  16637فرعی از  3968اصلی مفروز و مجزی شده از پالک 899
فرعی از  3968اصلی بخش  2کرمان واقع در کرمان توکل آباد خیابان قدوسی کوچه 32
شمال  4شرقی  1سمت راست درب دوم خریداری از مالک رسمی آقای سید عباس عمرانی
محرز گردیده است .لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله  15روز آگهی
می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند
می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دوماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و
پس از اخذ رسید ،ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض ،دادخواست خود را به مراجع
قضایی تقدیم نمایند .بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض
طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول :دوشنبه 1400/10/6
تاریخ انتشار نوبت دوم :دوشنبه 1400/10/20
 1417م/الف
محمود مهدی زاده  -رییس ثبت اسناد و امالک

برابر رای شماره  140060319078008037هیات دوم مورخه  1400/8/27موضوع قانون
تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه
ثبت ملک منطقه دو کرمان تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای محمد شورآبادی تکابی
فرزند عبداهلل بشماره شناسنامه  86صادره از شهداد در ششدانگ یک باب خانه مشتمل بر طبقه
فوقانی به مساحت  158مترمربع تحت پالک  16657فرعی از  3968اصلی مفروز و مجزی شده
از پالک  721فرعی از  3968اصلی بخش  2کرمان واقع در کرمان سرآسیاب فرسنگی خیابان
شهید مغفوری کوچه مزار بعد چهارراه کوچه بن بست چهارمتری خریداری از مالک رسمی
آقای ماشااهلل احمدی نژاد محرز گردیده است .لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به
فاصله  15روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی
اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دوماه اعتراض خود را به
این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ،ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض ،دادخواست
خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند .بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم
وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول :دوشنبه 1400/10/6
تاریخ انتشار نوبت دوم :دوشنبه 1400/10/20
 1400م/الف
محمود مهدی زاده  -رییس ثبت اسناد و امالک

تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی

برابر آرای شماره های  140060319078008965و  140060319078009119هیات دوم
مورخه  1400/9/18موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند
رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک منطقه دو کرمان تصرفات مالکانه بالمعارض
متقاضیان آقایان علیرضا فوالدی ماهانی فرزند محمود به شماره شناسنامه  72صادره از ماهان
و محمدرضا فوالدی ماهانی به شماره شناسنامه  783فرزند محمود صادره از ماهان باالمناصفه
در ششدانگ یک باب خانه مشتمل بر مغازه (با کاربری عرصه مسکونی) به مساحت 226/8
مترمربع تحت پالک  24753فرعی از  2787اصلی بخش  3کرمان واقع در کرمان میرزاآقاخان
شمالی نبش کوچه  24خریداری از مالک رسمی آقای میرزا محمدرضا سام زاده محرز
گردیده است .لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله  15روز آگهی می
شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می
توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دوماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس
از اخذ رسید ،ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض ،دادخواست خود را به مراجع
قضایی تقدیم نمایند .بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض
طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول :دوشنبه 1400/10/6
تاریخ انتشار نوبت دوم :دوشنبه 1400/10/20
 1409م/الف
محمود مهدی زاده  -رییس ثبت اسناد و امالک

جامعه

سه
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وعده ی

شهردار کرمان در نشست بررسی طرح دوچرخههای اشتراکی:

برای اجرای مسیرهای دوچرخهسواری ،امنیت جانی دوچرخهسواران در اولویت است
شهردار کرمان گفت :در اجرای مسیرهای
دوچرخهسواری ،بررسی معابر موجود و معارض نبودن
آنها با امنیت جانی دوچرخه سواران در اولویت است.
به گزارش کرمانآنالین ،سعید شَ عرباف ،در نشستی
که بهمنظور بررسی طرح دوچرخههای اشتراکی در
شهر کرمان برگزار شد ،با بیان اینکه در صورت عدم
تداخل ترافیکی ،مردم از اجرای طرح دوچرخههای
اشتراکی استقبال خواهند کرد ،به موفقیت شهر مشهد
در اجرای این طرح اشاره کرد و گفت :بخشی از معابر
اصلی این شهر برای مسیر دوچرخه تعیین شد و
درنهایت نقش حملونقل عمومی پیدا کرد.
وی افزود :گفتوگوهای زیادی پیرامون مسیر
دوچرخهسواری در شهر کرمان وجود دارد ،اما
درخصوص اینکه از  ۶۰کیلومتر مسیر در نظر گرفته
شده ،کدام را میتوان با سرعت اجرا کرد ،باید
بررسیهای الزم انجام شود.
شَ عرباف با تأکید بر اینکه مسیرهای ایمن باید
در اولویت قرار گیرد ،گفت :همچنین الزم است
ایستگاههای دوچرخه با وضعیت موجود بررسی شده
و درخصوص اینکه کدام یک از ایستگاهها با کمترین
هزینه قابل اجراست ،اقدامات الزم انجام شود.
وی بررسی معابر موجود و معارض نبودن آنها با
امنیت جانی دوچرخهسوران را مهم دانست و گفت:
عالوه بر بررسی وضعیت آسفالت و زیرسازی مسیرهای
دوچرخه ،اجرای این طرح در بافت مرکزی شهر را باید

از جایی شروع کنیم که معبر آن از قبل آماده است.
شهردار کرمان با اشاره به پیشنهاد همکاری مشاور
طرح اجرای دوچرخه و اسکوترهای برقی اشتراکی شهر
کرمان در قالب قرارداد  BOTگفت :این طرح بهنوعی
طرح سرمایهگذاری شهری محسوب میشود.
وی تأکید کرد :باید در کنار بُعد تفریحی ،بُعد
حملونقل عمومی طرح نیز در نظر گرفته شود.
معاون حملونقل و امور زیربنایی شهردار کرمان
نیز گفت :در فاز نخست  ۳۱عدد ایستگاه دوچرخه و
اسکوتر برقی اشتراکی با ظرفیت  ۲۵عدد جایگاه پارک
دوچرخه نسل سه برای شهر کرمان در نظر گرفته
شده است .مهدی نیکویی ،بر امن بودن مسیر برای
دوچرخهسوران تأکید کرد و گفت :در طرح جدید جامع
ترافیک شهر کرمان ،تعدادی مسیر دوچرخهسواری
افزوده شده و تعدادی در اولویت قرار گرفته است.
لونقل عمومی
دبیر ستاد پروژه پیادهپذیری و حم 
شهر کرمان نیز با اشاره به اینکه تعدادی مسیر
دوچرخهسواری از قبل در شهر کرمان وجود
داشته است ،ادامه داد :در مسیرهایی همچون بلوار
جمهوریاسالمی ،خیابان فلسطین ،کمربند شمالی و
خیابان گلبازخان ،مسیر دوچرخهسواری وجود دارد.
احمد احمدی گفت :برای شهر کرمان  ۶۰کیلومتر
مسیر دوچرخهسواری ایمن در نظر گرفته شده که تا
حدود  ۱۰۰کیلومتر قابل گسترش است.
عضو هیأت مدیره «شرکت دانشبنیان نوآوران شهریار

هوشمند» و مشاور و پیمانکار طرح اجرای دوچرخه و
ل
اسکوترهای برقی اشتراکی شهر کرمان نیز به نس 
دوچرخههای اشتراکی در دنیا اشاره کرد و گفت :امکان
اجرای نسل سوم و چهارم دوچرخههای اشتراکی بعد
از بررسی جوانب مختلف وجود دارد.
سیدمحمدرضا نبوی ،نظم ،زیبایی و عدم اتکا به
نیروی انسانی حضوری در طرح دوچرخههای اشتراکی
نسل سه را یک مزیت دانست و افزود :نسل چهارم،
دسترسپذیری دوچرخه را فراهم میکند ،اما نسل
سوم با باال بردن تعداد ایستگاهها بیشتر مورد اقبال
عمومی است.
وی با اشاره به تجربه موفق اجرای دوچرخههای
اشتراکی نسل سوم در شهر یزد ،گفت :پیشنهاد ما برای
شهر کرمان ،اجرای دوچرخههای اشتراکی نسل سوم
است ،نبوی ،به رضایت مردم شهر یزد از اجرای موفق
این طرح و سهولت استفاده و راحت از دوچرخهها اشاره
و خاطرنشان کرد :نسل پنجم دوچرخههای اشتراکی،
از موتورسیکلتهای برقی و اسکوترها تشکیل شده که
دارای سیستم شارژ الکتریکی است.
وی تصریح کرد :در صورتی که زیرساخت الزم در
شهر کرمان فراهم شود ،نسل پنجم میتواند جایگزین
نسل سوم شود.
نبوی ،مسیر دوچرخه در شهر یزد را  ۲۰کیلومتر
اعالم کرد و گفت :اغلب ایستگاهها در بافت تاریخی
است که مورد اقبال توریستها و گردشگران قرار گرفته

است.
وی طرح اجرای مسیر دوچرخهسواری را شامل سه
بخش پنل مدیریت ،نظارت تصویری و اپلیکیشن
مورد استفاده مردم دانست و افزود :برای شهر کرمان،
دوچرخه اشتراکی «آساک» مشهد و «آساک» یزد در
نظر گرفته شده است.
مشاور طرح اجرای دوچرخههای اشتراکی در شهر
کرمان ،درخصوص امکانات پیشبینیشده ایستگاههای
شهر کرمان گفت :در تمام ایستگاهها ،جایگاه هوشمند
پارک ،ن ُود کنترلی قفلهای دیجیتال ،اینترنت ،4G
پنل روشنایی ایستگاه و کنتور برق دایمی در نظر
گرفته شده است.
وی افزود :تابلوی آموزش ایستگاه ،دو عدد دوربین
نظارتی و فیوز محافظ جان ،ازجمله امکانات در نظر
گرفته شده در ایستگاههای دوچرخههای اشتراکی
کرمان است .نبوی ادامه داد :در این طرح ،مردم پس
از ثبتنام و احراز هویت ،میتوانند از دوچرخههای
اشتراکی استفاده کنند.
وی از امکان ثبتنام گروهی خبر داد و گفت:
توریستها نیز میتوانند از طریق هتلها ،در سیستم
ثبتنام کنند.
الزم به ذکر است؛ برای شهر کرمان حدود ۵۶
ایستگاه دوچرخه و اسکوترهای برقی اشتراکی در نظر
گرفته شده که از این تعداد ،حدود  ۳۱ایستگاه در فاز
اول اجرا قرار دارد.

مدیرکل امور مالیاتی استان کرمان خبر داد:
دستگاه های کارتخوان بانکی به پرونده مالیاتی متصل می شوند
مدیرکل امور مالیاتی استان کرمان از اتصال
دستگاه های کارتخوان بانکی و یا درگاه های
پرداخت الکترونیک به پرونده های مالیاتی با
همکاری بانک مرکزی خبر داد.
به گزارش روابط عمومی اداره کل امور مالیاتی
استان کرمان  ،محمد سلمانی با بیان اینکه سازمان
امور مالیاتی کشور با همکاری بانک مرکزی در حال
ساماندهی و تعیین تکلیف دستگاههای کارتخوان
بانکی و درگاه های پرداخت الکترونیکی و اتصال
آنها به پرونده مالیاتی است ،خاطرنشان کرد :تمامی

اشخاص دارای ابزار پرداخت های بانکی میتوانند با
ورود به درگاه ملی خدمات الکترونیک مالیاتی به
نشانی  my.tax.gov.irفهرست تمامی دستگاه
های کارتخوان بانکی و یا درگاه های پرداخت
الکترونیکی خود را مشاهده نموده و نسبت به الصاق
آنها به پرونده های مالیاتی قبلی و یا تشکیل پرونده
مالیاتی جدید اقدام کنند.
وی تاکید کرد :تمامی دستگاه های کارتخوان بانکی
و یا درگاه های پرداخت الکترونیکی که متناظر با
پرونده مالیاتی نباشند ،غیرفعال خواهند شد.

مدیرکل امور مالیاتی استان کرمان تصریح کرد:
بر این اساس ،ضرورت دارد مودیان محترم مالیاتی
با ورود به درگاه ملی خدمات الکترونیک سازمان
امور مالیاتی کشور به نشانی فوق ،بخش پایانه
های فروش ،اطالعات مذکور را مشاهده نموده و
نسبت به الصاق دستگاه های کارتخوان بانکی و
یا درگاه های پرداخت الکترونیکی خود به پرونده
های موجود یا ایجاد پرونده جدید و یا درخواست
غیر فعال سازی دستگاه های مطروحه اقدام کنند.

معاون فناوری های مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور خبر داد:

ارایه سه خدمت ویژه دیگر از طریق درگاه ملی خدمات الکترونیک مالیاتی
معاون فناوری های مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور گفت:
سه خدمت ویژه دیگر از طریق درگاه ملی خدمات الکترونیک
سازمان امور مالیاتی کشور برای استفاده مودیان مالیاتی فراهم
شده است .به گزارش روابط عمومی اداره کل امور مالیاتی
استان کرمان  ،هادی خانی با بیان اینکه درگاه ملی خدمات
الکترونیک مالیاتی یکی از اقدامات مهم سازمان امور مالیاتی
کشور است که حسب نیاز مودیان مالیاتی به صورت پویا
آگهی تغیی رات موسسه اتحادیه صنف قصابان و فروشندگان ماهی و
پ رنده شهرستان بردسیر موسسه غیر تجاری به شماره ثبت  40و شناسه
ملی  14006679140به استناد صورتجلسه مجمع عمومی شرکا مورخ
 1399/11/05منضم به نامه شماره  1400/6/18 13/36570-و 1399/6/29 34386/13اداره
صنعت معدن و تجارت شهرستان بردسیر  .الف  -نام موسسه به "اتحادیه صنف مواد
پروتئینی و میوه و تره بار شهرستان بردسیر " تغییر یافت و ماده م ربوطه در اساسنامه
اصالح گردید .ب  -اساسنامه جدید تصویب شامل  30ماده جایگزین اساسنامه قبلی
گردید .ج  -اعضاء هیئت مدیره و تعیین سمت هیات مدیره  :آقای اکبر نجارزاده کد
ملی  3178847091به سمت رئیس اتحادیه  -خانم فاطمه رضوی زاده مشیزی کد
ملی  3178790268به سمت نایب رئیس اول  -آقای مجید خسروی مشیزی کد ملی
 3179798688به سمت نایب رئیس دوم  -خانم توران خواجه زاده کد ملی 3179591811
به سمت دبیر  -آقای محمد خدامی مظفرآبادی کد ملی  3170021321به سمت خزانه
دار به مدت  4سال انتخاب گردیدند  .آقای رضا رمضانی س ربندی کد ملی 3179798556
به سمت بازرس اصلی ب رای مدت  4سال از تاریخ 1395/9/4به مدت  4سال انتخاب
گردیدند  .ب  -اسناد و اوراق مالی اتحادیه مانند چکها ،بروات ،سفت ه ها ،اسناد تعهدآور
مالی با امضا رییس و خزانهدار و در غیاب هر یک نایب رییس اول و ممهور به مهر
اتحادیه معتبر م یباشد .ودر غیاب رییس (هنگام مرخصی یا ماموریت) نواب رییس (
به ترتیب سمت) وظایف وی را برعهده دارند هر یک از اعضای هیات مدیره و با امضای
ذیل این صورتجلسه قبول سمت نمودند و ب رای مدت  4سال از تاریخ  1395/9/4بعنوان
اعضای هیات مدیره انتخاب گردیدند  .ج  -روزنامه کثی راالنتشار جهت درج آگهی روزنامه
کرمان امروزتعیین گردید  .اداره کل ثبت اسناد و امالک استان کرمان مرجع ثبت شرکت
ها و موسسات غیرتجاری بردسیر ()1252133
آگهی تغیی رات شرکت صنایع مس افق کرمان شرکت سهامی عام به
شماره ثبت  14019و شناسه ملی  10630061317به استناد صورتجلسه
هیئت مدیره مورخ  1400/09/21تصمیمات ذیل اتخاذ شد  :الف  -سمت
مدی ران  :آقای حمیدرضا سعیدی عزیز کندی به شماره ملی 0067034187به نمایندگی
از شرکت سرمایه گذاری مس سرچشمه به شناسه ملی 10860513778به سمت
رئیس هیئت مدیره .آقای محمدحسین زینلی فتح آبادی با کد ملی 3052252240
به نمایندگی از شرکت بین المللی ناوصنعت مس به شناسه ملی 10760164190به
سمت نائب رئیس هیئت مدیره .آقای داود مختار پور با کد ملی  0057188599به
نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری راهیان سهام به شناسه ملی 14004005812به سمت
عضو هیئت مدیره .آقای محمدرضا محمدی با کد ملی 4130672908به نمایندگی
از شرکت مهندسی ساخت و فرآوری صنایع غیرآهنی مفرغ ساز(نیپک) به شناسه
ملی 10630108711به سمت عضو هیئت مدیره .آقای عباس پورافغان با کد ملی
 2990657304به نمایندگی از شرکت آلیاژ کار اصفهان به شناسه ملی  10260148984به
سمت عضو هیئت مدیره .آقای محمدحسین زینلی فتح آبادی با کد ملی 3052252240
به سمت مدیر عامل ب رای مدت باقی مانده انتخاب گردیدند  .ب -کلیه اسناد و اوراق
بهادار و بانکی تعهداور با امضاءمدیرعامل و یکی از اعضاءهیئت مدیره و مهر شرکت و

درحال تغییر بوده و آماده ارایه امکانات جدید می باشد ،اظهار
کرد :سه خدمت ویژه شامل استعالم ممنوع الخروجی ،استعالم
بدهی مالیاتی و پرداخت الکترونیکی قبوض مالیاتی ،راه اندازی
شده و قابل استفاده برای مودیان مالیاتی می باشد که این امر
موجب کاهش بسیار زیاد مراجعات حضوری به ادارات مالیاتی
و تسهیل امور مودیان می گردد .معاون فناوری های مالیاتی
سازمان امور مالیاتی کشور افزود :مودیان مالیاتی برای پرداخت

الکترونیکی قبوض مالیاتی خود پس از ورود به درگاه ملی
خدمات الکترونیک سازمان به نشانی  my.tax.gov.irاز
منوی «پرداخت قبض های مالیات» می توانند قبوض مالیاتی
خود را پرداخت کنند .همچنین مودیان محترم قادر خواهند
بود با مراجعه به منوی «پرونده های مالیاتی» ،پرونده موردنظر
خود را انتخاب نمایند .همچنین از طریق گزینه «صدور قبض»
و پس از تکمیل اطالعات ،قبض مرتبط با پرونده در اختیار

اوراق عادی و اداری با امضاء منفرد مدیر عامل و مهر شرکت معتبر می
باشد .اداره کل ثبت اسناد و امالک استان کرمان اداره ثبت شرکت ها و
موسسات غیرتجاری کرمان ()1252134
آگهی تغیی رات شرکت فناوری اطالعات مکارم شرق ای رانیان شرکت سهامی خاص به
شماره ثبت  8863و شناسه ملی  14001913212به استناد صورتجلسه مجمع عمومی
فوق العاده مورخ  1400/09/22تصمیمات ذیل اتخاذ شد  :مشاوره ،مدیریت و نظارت بر
طرحهای فنآوری اطالعات ( ، )ITاج رای طرحهای نرمافزاری و سختافزاری و شبکههای
ارتباطی و مخاب راتی ،فعالیت در زمین ه سیستمهای اطالعات جغ رافیایی و سیستمهای
سنجش از دور ( )RS/GISسرمایهگذاری در طرحهای فناوری اطالعات و ارتباطات،
تولید نرم افزار ،واردات و صادرات تجهی زات رایانهای ،اج رای طرحهای رایانهای در زمینه
حمل و نقل ،آموزش سیستمهای هوشمند ،تاسیس شعبه در داخل و خارج کشور و
راه اندازی دفاتر خدماتی ب رای ارائه انواع خدمت نرم افزاری و دادهورزی و دادهآمایی و
استعالم و غیره با استفاده از نرمافزارهای تولیدی شرکت و ماده م ربوطه در اساسنامه
به شرح فوق اصالح گردید  .در صورت ضرورت قانونی انجام موضوعات فعالیت پس از
اخذ مجوز های الزم ( ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت
نمی باشد)  .اداره کل ثبت اسناد و امالک استان کرمان اداره ثبت شرکت ها و موسسات
غیرتجاری کرمان ()1252441

به مدت  2سال خانم نازی خسروی پور به شماره ملی  3051376574به سمت عضو
اصلی هیئت مدیره به مدت  2سال دارندگان حق امضا  :کلیه اوراق و اسناد بهادار و
تعهد آور شرکت از قبیل چک  ،سفته  ،بروات  ،ق راردادها عقود اسالمی و همچنین کلیه
نامه های عادی و اداری باامضاء منفرد مدیرعامل هم راه با مهر شرکت معتبر می باشد.
اختیارات مدیر عامل  :طبق اساسنامه بازرسان آقای حامد قنبری گوهری به شماره ملی
 2991688408به سمت بازرس اصلی به مدت  1سال خانم ندا زندی گوهرریزی به شماره
ملی  2993852876به سمت بازرس علی البدل به مدت  1سال 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 ()1253088

تاسیس شرکت سهامی خاص گهر توسعه شنتیا درتاریخ 1400/09/30
به شماره ثبت  18133به شناسه ملی  14010613711ثبت و امضا ذیل
دفاترتکمیل گردیده که خالصه آن به شرح زیر جهت اطالع عموم آگهی
میگردد .موضوع فعالیت :خدمات تاسیسات از جمله پایپینگ ,گاز رسانی ,آبرسانی,
سیستم های گرمایشی و سرمایشی ساختمان ,نصب و راه اندازی ,خدمات تعمی رات
و نگهداری تاسیسات ساختمان و کلیه امور تاسیساتی ,اخذ تسهیالت و اعتبارات و
ضمانت نامه و اعتبار اسنادی ریالی و ارزی از بانکها و موسسات مالی و اعتباری دولتی
و خصوصی داخلی و خارجی و انجام هرگونه فعالیت بانکی و حقوقی الزم ب رای تامین
مالی شرکت یا سایر مسایل م ربوط به امور شرکت ,خرید و فروش ,صادرات و واردات,
اخذ کارت بازرگانی ,اخذ و اعطای نمایندگی ,عقد ق رارداد با نهادهای دولتی در قالب
مناقصه ,مزایده و استعالم وفق ماده  17و تبصره  1قانون مدیریت خدمات کشوری
درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهای الزم از م راجع ذی ربط مدت فعالیت  :از تاریخ ثبت
به مدت نامحدود مرکز اصلی  :استان کرمان  ،شهرستان کرمان  ،بخش مرکزی  ،شهر
کرمان ،محله میرزاآقاخان  ،خیابان خب رنگار  ،بن بست مسجد امام حسین  ،پالک
 ، 423طبقه همکف کدپستی  7617655655سرمایه شخصیت حقوقی عبارت است
از مبلغ  1,000,000ریال نقدی منقسم به  100سهم  10000ریالی تعداد  100سهم آن
با نام عادی مبلغ  1000000ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره 45021201
مورخ  1400/09/28نزد بانک ملت شعبه طهماسب آباد با کد  45021پرداخت گردیده
است اعضا هیئت مدیره آقای نعیم زندی گوهرریزی به شماره ملی  2980414786به
سمت مدیرعامل به مدت  2سال و به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت  2سال آقای
نعمت زندی گوهرریزی به شماره ملی  2992832960به سمت نایب رئیس هیئت مدیره

تاسیس شرکت سهامی خاص ساختمانی پایدار سازان اسکان هیواد
جنوب درتاریخ  1400/10/06به شماره ثبت  1790به شناسه ملی
 14010631060ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خالصه آن
به شرح زیر جهت اطالع عموم آگهی میگردد .موضوع فعالیت :امورات
پیمانکاری در زمینه ابنیه فنی  ،ساختمان سازی  ،راه سازی  ،شهرک سازی  ،انبوه سازی
 ،اج رای سازه های بتنی و فلزی  ،پروژه های صنعتی و ساختمان های دولتی  ،آپارتمان
سازی  ،محوطه سازی  ،پل سازی  ،جدول کشی  ،خاکبرداری  ،خاکریزی  ،بسترسازی ،
آسفالت  ،لکه گیری  ،خط کشی معابر  ،اج رای نرده پل  ،گارد ریل  ،نیوجرسی  ،اج رای
حفاظ بتنی درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهای الزم از م راجع ذی ربط مدت فعالیت :
از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی  :استان کرمان  ،شهرستان کهنوج  ،بخش
مرکزی  ،شهر کهنوج ،محله بلوار بهشتی  ،کوچه شهرداری  ،بلوار خلیج فارس  ،پالک
 ، 0طبقه همکف کدپستی  7881718905سرمایه شخصیت حقوقی عبارت است از
مبلغ  1,000,000ریال نقدی منقسم به  100سهم  10000ریالی تعداد  100سهم آن با
نام عادی مبلغ  1000000ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره 2809.791
مورخ  1400/09/24نزد بانک توسعه تعاون شعبه کهنوج با کد  2809پرداخت گردیده
است اعضا هیئت مدیره آقای سعید محمودی به شماره ملی  3150306914به سمت
نایب رئیس هیئت مدیره به مدت  2سال خانم زه را شهریاری کوتک به شماره ملی
 3160132791به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت  2سال آقای محمد رئیسی کوه
شاهی به شماره ملی  3161288009به سمت عضو اصلی هیئت مدیره به مدت  2سال
و به سمت مدیرعامل به مدت  2سال دارندگان حق امضا  :کلیه اوراق و اسناد بهادار و
تعهد آور شرکت از قبیل چک  ،سفته  ،بروات  ،ق راردادها عقود اسالمی و همچنین کلیه
نامه های عادی و اداری با امضاء رئیس هیئت مدیره هم راه با مهر شرکت معتبر می
باشد .اختیارات مدیر عامل  :طبق اساسنامه بازرسان آقای بهنام مریمی به شماره ملی
 3150392314به سمت بازرس اصلی به مدت  1سال خانم مهدیه اطمینانی به شماره
ملی  3150605490به سمت بازرس علی البدل به مدت  1سال 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 کهنوج ()1253089

مودی قرار می گیرد و امکان پرداخت مالیات از طریق درگاه
بانکی نیز میسر می باشد .خانی خاطرنشان کرد :برای استعالم
ممنوع الخروجی از کشور ،در صفحه اصلی درگاه مذکور که
با نام «داشبورد مالیاتی»تعبیه شده ،گزینه «استعالم ممنوع
الخروجی» و برای مشاهده میزان بدهی مالیاتی نیز از منوی
«درخواستها» می توان از گزینه «استعالم بدهی مالیاتی»
استفاده کرد.
تاسیس شرکت سهامی خاص پیشگامان تجهی زات و فناوری
استوار درتاریخ  1400/10/11به شماره ثبت  18165به شناسه ملی
 14010655711ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خالصه
آن به شرح زیر جهت اطالع عموم آگهی میگردد .موضوع فعالیت :توزیع و ساخت
تجهی زات ،قطعات و ابزارآالت آزمایشگاهی ،داروسازی ،پزشکی ،بردهای الکترونیکی به
صورت سفارشی سازی شده ،کلیه فعالیت های مجاز بازرگانی ،انجام کلیه فعالیت های
تصویر برداری ،نقشه برداری ،مستند سازی و تصویر برداری هوایی ،انعقاد ق رارداد با کلیه
اشخاص حقیقی و حقوقی و ارگانهای دولتی ،نیروهای مسلح و دستگاههای قضایی
در صورت ضروت قانونی انجام موضوعات فوق پس از اخذ مجوزهای الزم ،ارائه خدمات
مطالعاتی ،تحقیقاتی ،پژوهشی ،مشاوره ،تعمی رات تجهی زات پزشکی و دندان پزشکی و
صنعتی .ارائه خدمات فنی ،ارائه خدمات کنترل کیفی وسایل و تجهی زات پزشکی ،اخذ
وام و تسهیالت ریالی و ارزی از کلیه بانکها و موسسات مالی و اعتباری مجاز داخلی و
خارجی ،انعقاد ق رارداد با کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی ،شرکت و ایجاد غرفه در کلیه
نمایشگاههای داخلی و خارجی ،واردات و صادرات کلیه کاال های مجاز ، ،شرکت در کلیه
مناقصات و مزایدات دولتی و خصوصی ،اخذ مجوزهای الزم از م راجع ذیصالح درصورت
لزوم درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهای الزم از م راجع ذی ربط مدت فعالیت  :از تاریخ
ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی  :استان کرمان  ،شهرستان کرمان  ،بخش مرکزی
 ،شهر کرمان ،محله بلوار جمهوری اسالمی  ،بلوار جمهوری اسالمی  ،کوچه جمهوری
اسالمی  ، 14پالک  ، 0طبقه همکف کدپستی  7618851710سرمایه شخصیت حقوقی
عبارت است از مبلغ  100,000,000ریال نقدی منقسم به  100سهم  1000000ریالی
تعداد  100سهم آن با نام عادی مبلغ  35000000ریال توسط موسسین طی گواهی
بانکی شماره  14000927017270588مورخ  1400/09/27نزد بانک ملت شعبه آزادی با
کد  1245302پرداخت گردیده است والباقی در تعهد صاحبان سهام می باشد اعضا
هیئت مدیره آقای علی بیدوئی نژاد به شماره ملی  2980672866به سمت مدیرعامل به
مدت  2سال و به سمت عضو اصلی هیئت مدیره به مدت  2سال آقای محمدمحسن
عبدالرشیدی به شماره ملی  2980726291به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت 2
سال خانم محدثه پ رند به شماره ملی  2980887307به سمت نایب رئیس هیئت مدیره
به مدت  2سال دارندگان حق امضا  :کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهد آور شرکت از
قبیل چک  ،سفته  ،بروات  ،ق راردادها عقود اسالمی و همچنین کلیه نامه های عادی و
اداری با امضاء مدیرعامل به تنهایی و یا رئیس هیئت مدیره و نایب رئیس هیئت مدیره
هم راه با مهر شرکت معتبر می باشد .اختیارات مدیر عامل  :طبق اساسنامه بازرسان
آقای امیرعلی فروزنده به شماره ملی  2980758167به سمت بازرس اصلی به مدت 1
سال آقای حمیدرضا کریمی به شماره ملی  2980925225به سمت بازرس علی البدل
به مدت  1سال 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 ()1255823

دیدار

به قلم مهدی
ایرانمنش پور
کرمانی

قرارم با تو امشب بود
من باشم ،تو باشی
کوچه ای بن بست
یادت هست ؟
قرارم بود بگشایم برایت سفره ی دل را
بگویم بی هراس از شرم چشمانت
همان رازی که روز آشنایی مان
به گوش باد می گفتم
بیا
این کوچه  ،اینهم نم نم باران و
این هم من ...
گمانم باز یادت رفت
از من ،
از سکوت کوچه  ،شاید وعده ی دیدار ...
امشب هم
چو هر شب
قصه ای بی انتها
رازی نگفته
چشمهایی خیس
و پاهایی که می لرزد
برای بی تو برگشتن ...

یادداشت:
نظم ذهن

به قلم
مهناز سعید

ذهن و حافظه دنیایی پر از انباشته
های خودآگاه و ناخودآگاه می
باشد که طبق اصول همچون اجناس در قفسه های
مغازه مرتب شده اند تا در وقت نیاز دسترسی به آنها
آسان و سریع باشد .اگر به هر دلیلی این نظم به هم
بخورد و دسترسی به یک سلسله از اطالعات دشوار
باشد .مشکالتی از جمله فراموشی و اشتباه در گفتار
و رفتار ایجاد می گردد .البته که دنیای ذهن هنوز
هم برای انسان و اندیشمندان قابل درک و دسترسی
نیست اما تا حدودی می توان قابلیت های آن را
تخمین زد .فراموشی اغلب در اثر کندکاری و
ترافیک ذهن ایجاد می شود اما از آنجا که انسان
درصدد برطرف کردن آن است همواره می خواهد
که با تکرار کردن مسائل و یا با فراغت دادن به فکر
و اندیشه فضا را برای ذخیره شدن اندیشه ها مناسب
سازد.
گاهی از انباشته شدن محتویات متنوع در ذهن دچار
اغتشاش روحی شده و مطالب را ناخواسته از یاد می
بریم یا در ذهنمان گم می کنیم چون نظم ذهن به
هم ریخته و هیچ فکری در جای خود نیست .به هم
ریختن گنجینه ی ذهن موجب می شود که یک
مورد خاص را در زمانی که به آن احتیاج داریم
پیدا نکرده و در زمانی که به آن نیاز نداریم پیش
چشممان باشد .در زمان های گذشته برای اینکه
ذهن را به منظم نگه داشتن مطالب عادت دهند
روش هایی مانند قصه گویی و حفظ اشعار پیشنهاد
می شده است و البته که در روابط اجتماعی نیز
تاثیر داشته است .امروزه استفاده از کامپیوتر گرچه
حجم اطالعات را در ذهن زیاد کرده است و گاهی
اغتشاش ایجاد کرده است اما ریتم ذهن را در فرا
گرفتن اطالعات منظم می کند.

ادبی

چهار
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هنر هفتم :غولهای بزرگ فراموشنشدنی
ویتوریو تاویانی
پدرساالر
ویتوریو تاویانی ( ۲۰سپتامبر  ۱۵ - ۱۹۲۹آوریل  )۲۰۱۸و برادرش
پائولو تاویانی (متولد  ۸نوامبر  )۱۹۳۱که بیشتر با عنوان برادران
تاویانی به آنها اشاره میشود ،نویسندگان و کارگردانان سرشناس
سینمای ایتالیا هستند که در طول فعالیتها و همکاریهای
پربارشان ،جوایز بسیاری از جمله نخل طالی کن و خرس طالی
برلین را به دست آوردند.
ویتوریو تاویانی که مدتها بود از بیماری رنج میبرد ،درست دو
روز بعد از میلوش فورمن درگذشت تا سینمای اروپا و جهان ،دومین
ی و فراموشنشدنی خود را از دست بدهد.
غول بزرگ دوستداشتن 
خبر مرگ ویتوریو شب گذشته توسط دخترش به دست رسانههای
ایتالیایی رسید .او که در شهر سن مینیاتو در منطقه توسکانی متولد
شد ،فعالیتهای خود را به عنوان روزنامهنگار آغاز کرد و پس از آن
بود که با برادرش ابتدا ساختن فیلمهای کوتاه و مستند را تجربه
کردند .ویتوریو که در دانشگاه شهر پیزا حقوق خوانده بود ،پس از
تماشای درام جنگی نئورئالیستی پاییزا ( )۱۹۴۶اثر روبرتو روسلینی
به سینما عالقهمند شد .به نقل از نشریه «ورایتی» در سال ۲۰۱۶
این تجربه سینمایی توسط تاویانیها چنین توصیف شد« :پا به
سینمایی گذاشتیم که "سینما ایتالیا" نام داشت و دیگر اثری از
آن باقی نمانده است؛ آنجا فیلمی را نمایش میدادند با نام پاییزا
که چیزی دربارهاش نشنیده بودیم ...این طور شد که ما در کودکی
ناگهان جنگ را خیلی عمیق و شدید تجربه کردیم و آنچه بر پرده
دیدیم ،واقعیت جنگ را برای ما بهشدت عیان کرد .این فیلم درباره
خودمان چیزهای به ما میگفت که از آن باخبر نبودیم .پس با
خودمان گفتیم :اگر سینما چنین قدرتی دارد که از حقایق مربوط
به خودمان پرده بردارد ،پس ما فیلم میسازیم!»
برادران تاویانی از دهه  ۱۹۶۰فیلمسازی را آغاز کردند اما از
دهه  ۷۰بود که در کانون توجه جهانی قرار گرفتند و با آثاری
تحسین شدند که نئورئالیسم را با شیوههای داستانگویی
مدرنتری درهمآمیخته بود ،از جمله پدرساالر ( )۱۹۷۷که نخل
طالی جشنواره کن را برنده شد یا درام جنگ جهانی دوم شب سان
لورنتسو ( ،)۱۹۸۲و آشفتگی ( )۱۹۸۴که بر اساس داستانهای
کوتاه لوییجی پیراندلو شکل گرفت .در این میان جالب بود که
تاویانیها جایزه نخل طالیشان را از دستان روسلینی دریافت
کردند تا چرخه درخشان آنها از زمان ورودشان به سینما تا کسب
معتبرترین جایزه سینمایی جهان کامل شده باشد.
اما موفقیتهای برادران تاویانی به دوره بهخصوصی محدود
نمیشود و آنها در سال  ۲۰۱۲با سزار باید بمیرد برنده خرس
طالیی جشنواره برلین شدند؛ فیلمی که درباره جنایتکاران زندانی
با امنیت باالست که نمایشنامهای از شکسپیر را بازی میکنند.
اما این آخرین فیلم و اقتباس سینمایی تاویانیها نبود و آنها در
سال  ۲۰۱۴بوکاچیوی شگفتانگیز را بر اساس کتاب دکامرون اثر
جووانی بوکاچیو نویسنده قرن چهاردهم ایتالیا ساختند و در ۲۰۱۷
سراغ رمانی از دیگر نویسنده ایتالیایی بپه فنولیو رفتند و درام

عاشقانه و جنگی رنگینکمان :کاروبار محرمانه را خلق کردند.
رییسجمهور ایتالیا سرجو ماتارال در بیانیهای اعالم کرد که کشور
در سوگ است و ویتوریو تاویانی را «پروتاگونیست محبوب سینما
و فرهنگ ایتالیا» خواند .رییش جشنواره فیلم ونیز آلبرتو باربارا
هم در توییتی نوشت« :دیروز خبر مرگ میلوش فورمن و امروز
ویتوریو تاویانی ...ما بخش اعظمی از شکلگیری سینمایمان را
مدیون آنها هستیم ...و همیشه آنها را با قدردانی به یاد خواهیم
داشت ».برادران تاویانی در سال  ۱۹۸۶شیر طالیی دستاورد یک
عمر را از ونیز دریافت کردند.
جوانا تاویانی گفت که پیکر پدرش سوزانده میشود و تشییع جنازه
عمومی برگزار نخواهد شد.
میلوش فورمن
دیوانه از قفس پرید
یان توماش "میلوش" فورمن ( ۱۸فوریه  ۱۳ - ۱۹۳۲آوریل
 )۲۰۱۸نویسنده ،کارگردان ،بازیگر و استاد دانشگاه چک /آمریکایی
بود که تا سال  ۱۹۶۸در چکسلواکی سابق زندگی و کار کرد .او
یکی از فیلمسازان مهم موج نوی سینمای چکسلواکی بود .ضیافت
آتشنشانهای او در ظاهر نمایش طبیعی یک رویداد اجتماعی شوم
در یک شهر است اما مورخان سینما و مسئوالن وقت حکومتی آن را
به عنوان هجویهای تندوتیز بر کمونیسم بلوک شرق دیدند و نتیجه
این بود که تا سالها در زادگاه فورمن توقیف شد.
او در شهر تشاسالو در منطقه کوتنا هورای چکسلواکی متولد شد
و فرزند آنا شابووا  -که هتلی تابستانی را اداره میکرد  -و رودولف
فورمن پروفسور بود .در جریان جنگ جهانی دوم ،والدین او به اتهام
ِ
همکاری با جنبش مقاومت توسط نازیها دستگیر شدند و پدر در
اردوگاه بوخنوالد و مادر در آشویتس جان باخت تا فورمن خیلی

زود یتیم شود .به هر حال او در آکادمی فیلم پراگ فیلمنامهنویسی
خواند .فورمن با فیلمهایی که در چکسلواکی ساخت ،پیتر سیاه
( ،)۱۹۶۴عشقهای یک بلوند ( )۱۹۶۵و ضیافت آتشنشانها
( )۱۹۶۷به سبک کمدی خاص خودش دست یافت.
وقتی میلوش فورمن به پراگ سفر کرد تا آمادئوس را در سال
 ۱۹۸۴بسازد ،اولین باری بود که پس از شانزده سال به وطن خود پا
میگذاشت .او در  ۱۹۶۸از چکسلواکی کمونیستی گریخت ،درست
پیش از آن که روسها پایان «بهار پراگ» را رقم بزنند .فورمن
وقتی در ایاالت متحده با پروژه پرواز بر فراز آشیانه فاخته ()۱۹۷۵
روبهرو شد که داستانش در تیمارستانی دولتی میگذرد ،این
موقعیت داستانی را به عنوان استعارهای از جامعه همرنگشدهای
دید که از آن گریخته بود .او با شخصیت مکمِرفی (جک نیکلسن)
راچد
ضدقهرمان خندانی که با نظام حاکم به نمایندگی پرستار ِ
(لوییز فل ِِچر) مبارزه میکند ،همذاتپنداری کرد چون به هر حال
او تحت حکمرانی نازیسم و استالینیسم زندگی کرده بود .پرواز بر
فراز آشیانه فاخته (که در ایران با عنوان دیوانه از قفس پرید هم
شناخته میشود) با هزینهای سه میلیون دالری ساخته شد و بیش
از پنجاه میلیون فروخت؛ و پس از یک شب اتفاق افتاد (فرانک
کاپرا )۱۹۳۴ ،دومین فیلمی در تاریخ سینما شد که پنج اسکار
اصلی یعنی بهترین فیلم ،بازیگر اصلی مرد (نیکلسن) ،بازیگر اصلی
زن (فلچر) ،کارگردانی و فیلمنامه اقتباسی را برای سازندگانش به
ارمغان آورد .شیرینی این موفقیت برای فورمن مضاعف بود چون
وقتی پیشنهاد کارگردانی فیلم به وی شد ،در تقالی فرصتی برای
کار کردن بود و بهسختی فرار از خانه ( )۱۹۷۱را ساخته بود!
دومین موفقیت بزرگ فورمن با کارگردانی درام زندگینامهای/
تاریخی آمادئوس ( )۱۹۸۴بر اساس نمایشنامهای از پیتر شِ یفر

رقم خورد که داستان زندگی وولفگانگ آمادئوس موتسارت را در
نیمه دوم قرن هجدهم روایت میکند .این فیلم رویهمرفته نامزد
دریافت  ۵۳جایزه شد که ۴۰تای آنها را برنده شد ،از جمله هشت
اسکار (از جمله بهترین فیلم و کارگردانی) ،چهار بفتا ،چهار گلدن
گلوب و ...فورمن برای درام زندگینامهای مردم علیه لری فلینت
( )۱۹۹۶هم یک بار دیگر نامزد جایزه اسکار بهترین کارگردان شد و
در کل با فیلمهایی که ساخت ،همه جور جایزهای را به دست آورد،
از کن و برلین تا سزار و شیر چک و جوایز آکادمی فیلم اروپا و...
موزیکال پیادهروی مفید ( )۲۰۰۹آخرین فیلم کارنامه اوست.
میلوش فورمن که در سال  ۱۹۷۵شهروند آمریکا شد ،سه بار
ازدواج کرد و زمان مرگش در سن  ۸۶سالگی کنار همسر سومش
مارتینا ازبوریلوفا بود که از  ۱۹۹۹با هم ازدواج کرده بودند و دو پسر
دوقلو جیمز و اندرو دارند؛ البته پسران دوقلوی فورمن ،پتر و مات ِی،
از همسر دومش ِورا ک ِرسادلوفا هم در کنارش بودند.
نقل قولها« :فیلمسازی ،حرفه غریبی است»...
یک :میدانم این حرف چندان خاصی به نظر نمیرسد و به اندازه
کافی جدی تلقی نخواهد شد اما باورم این است که باید سر صحنه
به من کارگردان خوش بگذرد .در واقع همه عوامل باید خوش باشند،
از بازیگران گرفته تا فیلمبرداری و هر فرد دیگری باید این احساس
را داشته باشند که انگار یک فیلم خانگی را دورهمی میگیریم؛
چون این تنها راهی است که فیلم از زیر فشار خارج میشود و نوع
خاصی از سرحالی و سرخوشی در آن جریان پیدا میکند .اگر همه
کسانی که درگیر تولید هستند جدیت را احساس کنند و هر گونه
فشار کمبود یا باال بودن بودجه را بر پروژه حس کنند ،آن وقت
بهنوعی محصول پایانی از آن برخوردار میشود و شور زندگی از
فیلم جدا میشود.
دو :تئاتر و سینما با هم فرق دارند چون میدانید که وقتی پرده باال
میرود ،هیچ چیزی واقعی نیست و همه چیز استیلیزه است .درخت،
یک درخت واقعی نیست و استیلیزه است .کالم هم استیلیزه است و
باید باشد چون شما ابزار تدوین را در اختیار ندارید .شما باید دیالوگ
بنویسید تا بتوانید با تماشاگر ارتباط برقرار کنید و آنها از همه چیز
سردرآورند؛ و برای همین هدف استیلیزه است .اما سینما و فیلم
خیلی متفاوت است چون شما میبینید که همه چیز واقعی است.
درختان واقعیاند و همین طور ساختمانها و آسمان ،پس بهتر است
آدمها هم واقعی باشند و نه مانند روی صحنه تئاتر استیلیزه.
سه :کارگردان از هر کاری در فیلمسازی قدری بلد است؛ او تا
حدی نویسنده است ،قدری بازیگری میداند ،کمی تدوین بلد است
و چیزهایی هم از طراحی لباس میداند .کارگردان خوب کارگردانی
است که برای این حرفهها کسانی را انتخاب میکند که از خودش
بهترند .بله ،من میتوانم بنویسم اما باید نویسندهای را به کار بگیرم
که بهتر از خودم مینویسد .باید بازیگرانی داشته باشم که از من
بهتر باشند ،باید مهندسان صدایی را استخدام کنم که از من بهترند.
کارگردانی حرفه غریبی است ...که فقط از نظر بصری به شما تعلق
دارد.
منبع :ماهنامه سینمایی فیلم

بررسي تاثير پاندميك بر وضعيت معيشت اهل قلم؛
كرونا نويسندگان را فقير كرد
شورای نویسندگان اروپا در آخرین گزارش خود
آماری از تاثیر مستقیم و غیر مستقیم ویروس
کرونا بر فعالیت و حرفه نویسندگان و مترجمان
در کشورهای عضو این شورا منتشر کرده است.
به گزارش خبرگزاری کتاب ایران ایبنا به نقل
از پابلیشینگ پرسکتیو ،شورای نویسندگان اروپا
در آخرین گزارش خود آماری از تاثیر مستقیم
و غیر مستقیم ویروس کرونا بر فعالیت و حرفه
نویسندگان و مترجمان در کشورهای عضو این
شورا منتشر کرده است .این شورا سال گذشته
در گزارشی مشابه نوشته بود که بسیاری از
نویسندگان به خاطر شیوع ویروس کرونا دارای

مشکالت بسیاری از نظر معیشتی و حرفهای
هستند .شورای نویسندگان اروپا که دفتر مرکزی
آن در شهر بروکسل پایتخت کشور بلژیک قرار
دارد ،در واقع یک سازمان حمایتی وابسته به
کمیسیون فرهنگ اتحادیه اروپاست که  46سازمان
و موسسه مطبوع از  31کشور عضو این اتحادیه
در زیرمجموعه آن فعالیت میکنند .این شورا در
گزارش قبلی خود از وضعیت سخت نویسندگان
خبر داده بود و در این گزارش به طور آماری و
نسبی تاثیر کرونا را بر معیشت نویسندگان بررسی
کرده است.
شورای نویسندگان اروپا که پیش از این تا سال

 2010با نام «کنگره نویسندگان اروپایی» فعالیت
میکرد در آخرین گزارش خود از نارضایتی اکثر
نویسندگان و ناشران قاره اروپا به خاطر شیوع
ویروس کرونا نوشته است و اعالم میکند حدود
77درصد تمام نویسندگان ساکن این کشورها به
خاطر کرونا با چالش معیشتی روبه رو بودند.
طبق آمارهای این شورا درآمد نویسندگان پاره
وقت در سالهای شیوع ویروس کرونا در قاره
اروپا حدود  15تا 25درصد کاهش پیدا کرده
است و این درصد کاهش درآمد برای نویسندگان
تمام وقت  30تا  40درصد بوده است .از میان
کشورهای اروپایی تنها  20کشور بودجههای

حمایتی از نویسندگان و ناشران در نظر گرفته و
بیشتر ناشران به طور متوسط بین  8تا  18ماه
کتابهای خود را با تاخیر چاپ کردند.
بر اساس این گزارش متوسط دستمزد
نویسندگان در سالهای گذشته تحت تاثیر شیوع
ویروس کرونا و قرنطینههای سراسری در اکثر
کشورهای اروپایی کاهش محسوسی داشته است و
به خاطر غیرحضوری برگزار شدن اکثر کالسهای
درس در مدارس و دانشگاهها ،ناشران و نویسندگان
آکادمیک نیز با خسارات قابل توجهی برخوردار
شدند .حدود 70درصد از این ناشران میگویند به
خاطر کرونا دچار خسارت شدهاند.

طبق آمارهای ارائه شده در دوره شیوع ویروس
کرونا به خاطر تضعیف سیستمهای امنیتی و
نظارتی از سوی دولتها ،دزدیهای ادبی و
استفاده غیرقانونی از کتابهای الکترونیک و
صوتی نیز افزایش داشته است.
شورای نویسندگان اروپا در طی یک سال
گذشته با نظرسنجی و بررسیهای میدانی خود
در اکثر کشورهای اروپایی متوجه شده است که
حدود 52درصد از نویسندگان خسارت ناشی از
ویروس کرونا را شدید و خیلی شدید ارزیابی
کردند و  48درصد نیز این وضعیت را تاحدودی
شدید و متوسط اعالم كردند.

ادبی

پنج
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نقاشیهایی که مردم با دیدنشان گریه میکردند
خبرگزاری ایسنا :اعتقاد نقاشان قهوهخانهای به آنچه روی
پردهی نقاشی میآوردند و وفاداری آنها به روایتهایی که
مردم سالها با آنها زندگی کردهاند ،باعث بهوجود آمدن دورهی
درخشانی در نقاشی مذهبی و حماسی ایران شد؛ دورهای که
با درگذشت هنرمندان بنام این عرصه ،افول کرده و به سمت
فراموشی پیش میرود.
سالها پیش در دورهای که خبری از طبلهای بزرگ و
دستههای عزاداری و هیأتهای امروزی نبود ،مردم ایران
روزهای محرم را با گوش دادن به صدای گرم نقاالنی سپری
میکردند که روایتهای یک پردهی بزرگ نقاشی را پیش چشم
آنها بازگو میکردند .روایتهایی از روز عاشورا و شهادت امام
حسین (ع) و یاران و خانوادهاش.
نقاالن ،پردههای نقاشی قهوهخانهای را که توسط نقاشانی از
بین همان مردم کوچه و بازار نقاشی شده بود ،در میدانها و
گذرهای شهر نصب میکردند و قصه به قصه پیش میرفتند.
آنها چنان روایتها را تاثیرگذار و جانسوز بر زبان جاری
میکردند که گویی نقاشیهای روی پرده جان میگرفتند و
برای همیشه در خاطرهی جمعی مردم جاودانه میشدند و اشک
را به چشمشان میآوردند.
این نقاشیها که بخش مهمی از آنها راوی واقعهی عاشورا و
نحوهی شهادت و سلحشوری سپاه امام حسین (ع) و شخص
اباعبداهلل بودند ،توانستند بخش مهم و تاثیرگذاری را در نقاشی
ایرانی رقم بزنند.
نقاشی قهوهخانهای شیوهای از نقاشی ایرانی است .این شیوه
از اواخر دورهی قاجار تا اویل پهلوی ،دوران اوج خود را تجربه
کرد .عالقهی مردم به حضور در قهوهخانهها و گوش سپردن به
مرثیهسرایی و روایت نقاالن از داستانهای مذهبی و حماسی

باعث شد نقاشانی از دل همان مردم دست به قلم شوند و
روایتها را تصویری کنند تا آنچه گفته میشود ،تاثیری چند
برابر پیدا کند.
نقاشان قهوهخانهای از سادهترین المانها و رنگها و عناصر
بصری در نقاشیهای خود استفاده کردند و شاید بهخاطر همین
سادگی پردههای نقاشی آنها توانست بین عامهی مردم جای

مالیم و چهرههایی معصومانه و آرام و زیبا برای جبههی حق،
از مواردی بود که در نقاشیهای قهوهخانهای نمود پیدا کرد.
هنرمندان روی یک پرده ،چند اتفاق را پیاده میکردند و نقاالن
میتوانستند تا مدتها روی تصویرها حرف بزنند.
حسین قوللر آغاسی ،محمد مدبر ،عباس بلوکیفر ،حسن
اسماعیلزاده ،حسین همدانی و محمد فراهانی از نقاشان بنام
سبک نقاشی قهوهخانهای هستند .ویژگیای که این هنرمندان
را نسبت به هنرمندان سایر شیوهها متمایز میکند ،وارد کردن
اعتقاداتشان به کار بود .آنها میدانستند که مخاطبشان
مردم عادی کوچه و بازار هستند ،به همین دلیل با تمام سادگی
و آنچه در دل داشتند ،به میدان آمدند و کار کردند.
هادی سیف  -نویسنده و پژوهشگر هنر -دربارهی این هنر
گفته است« :نقاش در پردههای مذهبی ،هنرش و دلش را
توأمان به یاری میطلبد و اعتقادات او سبب میشود ،شکوه
و جالل نقاشی و اجرای ذوق و استعدادشان دوچندان شود».
سالهاست محرم که فرا میرسد ،دیگر خبری از نقالها و
پردههایشان نیست ،حاال صداهای نامفهوم و گوشخراشی از
ضبط ماشینها و بلندگوهای بزرگ هیأتها به گوش میرسد
که کسی را هم به حالوهوای محرم و عزاداری امام حسین (ع)
متصل نمیکند.
نقاشی قهوهخانهای با همهی تاثیری که نهتنها بر مردم این
سرزمین ،بلکه بر دنیا داشته ،سالهاست که در مسیر افول
و فراموشی است .کسی به این فکر نمیکند که گنجینهی
خاطرات تصویری یک ملت را باید حفظ کرد تا گواهی برای
نسلهایی باشد که بهدنبال حقیقت گذشته خود هستند .شاید
آن روز دیر نرسد که بعد از ثبت این هنر بومی در کشوری
بیگانه ،حسرت زمان از دست رفته را بخوریم.

خود را پیدا کند.
بخش مهمی از نقاشیهای قهوهخانهای را روایتهای عاشورا
و واقعهی کربال تشکیل میدهد .نقاشان با استناد به مقتلها
و تاریخ ،گوشههای از سلحشوری امام حسین (ع) و یاران
ایشان را در روز عاشورا به تصویر کشیدند .رنگهای تند و
چهرههایی خشن برای سپاه دشمن و رنگهایی آرامشبخش و

نوشتاری درباره سه کتاب خوب درباره فردوسی
«نامه باستان» کتابی است از میرجاللالدین کزازی در شرح و
گزارش شاهنامه فردوسی .این کتاب که عبارت «ویرایش و گزارش
ِ
شاهنامه فردوسی» برای عنوان فرعی آن در نظر گرفته شده و
روی جلد آن دیده میشود مشتمل بر  ۱۰جلد است و بیشتر
کاربرد آکادمیک دارد و به عنوان منبع درسی دانشجویان زبان
و ادبیات فارسی در مقاطع مختلف مورد استفاده قرار میگیرد.
دانشجویان زبان و ادبیات فارسی در مقطع دکتری و کارشناسی
ارشد از این کتاب به عنوان منبع اصلی درس مربوط به شاهنامه
استفاده میکنند و دانشجویان کارشناسی به عنوان منبع فرعی
در درسهایی ،چون «متون نظم ( ،)۲رستم و سهراب و رستم و
اسفندیار».
کزازی در این کتاب در تفسیر ابیات و تحلیل داستانهای
شاهنامه از علوم مختلف و دیدگاههای گوناگونی بهره برده است
که از آن میان میتوان به استفاده او از واژهشناسی ،ریشهشناسی،
اسطورهشناسی ،نمادشناسی ،سبکشناسی و زیباییشناسی اشاره
کرد .در کتاب مطالب مختلفی میخوانید که بخش قابلتوجهی از
آن به شخصیتهای شاهنامه میپردازد.
کیومرث ،هوشنگ ،تهمورث ،جمشید ،ضحاک ،فریدون ،منوچهر،
تهماسب ،کیقباد ،کیکاووس ،سیاوش ،کیخسرو ،سهراب و ...از آن
جملهاند .عناوین جلدهای  ۱۰گانه کتاب عبارتند از «از آغاز تا
پادشاهی منوچهر ،از آغاز پادشاهی نوذر تا پایان رستم و سهراب،
داستان سیاوش ،از داستان فرود سیاوش تا داستان اکوان دیو،
از داستان بیژن و منیژه تا آغاز پادشاهی لهراسب ،از پادشاهی

لهراسب تا پادشاهی داراب ،از پادشاهی اسکندر تا پادشاهی بهرام
گور ،از پادشاهی یزدگرد تا پادشاهی هرمزد ،از پادشاهی خسرو
پرویز تا پادشاهی یزدگرد و جلد آخر که نمایهای برای گزارش
بیتهای  ۹جلد پیشین است.
نسخهای علمی ،انتقادی و تحقیقی
بین شاهنامههایی که در بازار کتاب موجود است از شاهنامه
تصحیح دکتر جالل خالقی مطلق به عنوان پیراستهترین و
علمیترین چاپ شاهنامه نام برده میشود .این چاپ را که
جدیدترین تصحیح شاهنامه شناخته میشود ،ویژگیهای خاص
خودش را دارد .از جمله اینکه در آن  ۱۶دستنویس شاهنامه
دستمایه قرار گرفته است که در میان این  ۱۶نسخه ،نسخه
فلورانس هم دیده میشود .نسخه فلورانس قدیمیترین نسخه

شاهنامه شناخته میشود و قدمت آن به سال  ۶۱۴هجری قمری
برمیگردد.
روش تصحیح خالقی را  -آنطور که خود او هم بر آن تاکید
داشته -روشی «علمی ،انتقادی و تحقیقی» میدانند .برای هر یک
از این ۳جنبه میتوان دالیلی ذکر کرد .شاهنامه تصحیح جالل
خالقی مطلق از آن جهت علمی است که نسخههای خطی زیادی
در آن مورد بررسی قرار گرفته و گزارش شده است .همینطور در
انتقادی دانستن آن باید گفت که از نویسش دشوارتری بهره برده
و نیز از آن جهت باید آن را تحقیقی دانست که در ارتباط با نکات
مختلف و جزییات فراوانی از شاهنامه یادداشتهای توضیحی
قابلاعتنایی دارد.
البته ناگفته نماند که این تصحیح بیشتر به درد رویکردهای
پژوهشی و نسخهشناسانه میخورد برای مخاطبان عامتر که صرفا
دغدغه شاهنامهخوانی دارند ،چندان راهگشا نیست .البته مصحح
بعد از انتشار این نسخه از شاهنامه ،کتابی از متن شاهنامه را نیز
بدون پانویس و خالی از توضیحات انتقادی منتشر کرد که از آن به
عنوان چاپی مناسب برای کسانی که هدفشان صرفا شاهنامهخوانی
و لذت بردن از آن است ،یاد میشود .چاپی که مقدمه مفصلی دارد
که هم سبب آشنایی خواننده کمتر آشنا با فردوسی میشود و هم
او را به فراگیری مهارتی فرا میخواند که با اتکا به آن بتواند کتاب
فردوس را به دور از غلطخوانیهای متداول مطالعه کند.
دستمایه پژوهش ،محرک خالقیت
«شاهنامه با تصحیح انتقادی و شرح یکایک ابیات» اثر مهری

بهفر از آن کتابهایی است که عالوه بر جامعیتی که دارد،
برای خود اهالی ادبیات خالقه ،یعنی کسانی که دستی بر آتش
سرودن شعر ،نوشتن داستان یا حتی کسانی که بهطور حرفهای
مخاطب ادبیات کالسیک فارسی هستند ،کتاب مهمی است.
کتاب البته این اندازه از راهگشایی را از همان جامعیت خود
میگیرد؛ جامعیتی که با دانش و تدقیق مصحح ،تکتک ابیات
شاهنامه را شامل میشود و از این منظر برای هر خوانندهای
با هر میزان مطالعه در باب ادبیات کالسیک و خاصه شاهنامه
فردوسی ،کتابی مهم است.
کتابی که هم میتوان به پژوهشگران توصیهاش کرد ،هم به
دانشگاهیان ،هم به نویسندگان و شاعران و هم به مخاطبان جدی
و حرفهای ادبیات اعم از کالسیک و مدرن .بهفر در مورد کار خود
گفته است« :وقتی با متونی سر و کار داریم که پیش از عصر چاپ
پدید آمدهاند و نسخه مورد تایید مولف یا نسخه دستخط مولف
آن وجود ندارد ،چه خواننده عادی باشیم چه محقق حتما الزم
است متنی را در دست داشته باشیم که تصحیح انتقادی ،یعنی
تصحیح علمی و غیر ذوقی و غیر دلبخواهی شده باشد همچنین
ضبطهای دیگر نسخهها را نیز در اختیار بگذارد».
حرفهایی که به خوبی ضرورت نگاه انتقادی به متن کهن و
قرائت حاصل از این نگاه انتقادی را نزد راوی حکایت میکند .اگر
بناست چند کتاب مهم از میان انبوه آثار مربوط به فردوسی را
به کسی پیشنهاد کنیم ،قطعا یکی از مهمترین آنها «شاهنامه با
تصحیح انتقادی و شرح یکایک ابیات» مهری بهفر است.

مارک تواین ،پدر ادبیات آمریکا را بیشتر بشناسید
اگر در کودکی و نوجوانی ماجراهای تام سایر و
هکلبری فین را نخوانده باشید؛ بی گمان سریال
کارتونی هکلبری فین را دیده اید .نویسندهی این
داستانهای پر ماجرا و شوخ و شنگ کسی نیست
جزساموئل لنگهورن کلمنس مشهور به مارک تواین.
این نویسنده که «ویلیام فاکنر» او را پدر ادبیات
امریکا می داند .در سال  1835در ایالت میسوری
همزمان با ظهور ستاره دنباله دار هالی به دنیا آمد
و همان طور که خودش پیش بینی کرده بود به
ظهور مجدد این ستاره دنباله دار در سال 1910
از دنیا رفت.
تواين در دوران ابتدايى ،شاگردى متوسط بود ،اما
به قول خودش هيچ دانش آموزى در هجى كردن
كلمات به پايش هم نمى رسيد .مارك در سال
 ۱۸۴۷پدر خود را از دست داد و براى شاگردى نزد
يك نقاش رفت و در عين حال ،در نشريه «ژورنال»
نيز به عنوان خبرنگار آغاز به كار كرد .مارك تواين
از سال  ۱۸۵۷با اخذ گواهينامه به عنوان قايقران
در رودخانه مى سى سى پى مشغول به كار شد.
وي در سال  ۱۸۶۱به ويرجينيا كه والدينش اصالتاً
اهل آنجا بودند ،نقل مكان كرد و به عنوان سردبير
نشريه «تريتوريال اينتر پرايز» انتخاب شد .در روز
سوم فوريه  ۱۸۶۳تخلص ادبى مارك تواين متولد
شد .او سفرنامه طنزآميزى را كه به رشته تحرير

درآورده بود ،با اين تخلص امضا كرد.
مارک تواین اولین داستان را در  1865به نام «
وزغ جهنده معروف ناحیه کاالوراس» در نیویورک
منتشر نمود که شهرتی ناگهانی برای او بوجود آورد
و موجب شد که مارک تواین راه قطعی داستان
نویسی را دنبال کند .این قصه ،داستانی است قدیمی
و معروف که مارک تواین آن را تازه گردانیده است
و مسابقه ای را نشان می دهد میان معروفترین و
جهنده ترین وزغ منطقه متعلق به آسیابانی جوان و
وزغ شخص دیگری به نام دنیل وبستر .این داستان
به ظاهر ساده ،با قلم طنزآمیز و لحن آمیخته با
مسخره مارک تواین ،به صورت داستانی بسیار زیبا
و دلپذیر درآمد و مارک تواین را نویسنده محبوب
عامه ساخت.
پس از آن ،مارک تواین سفر طوالنی خود را آغاز
کرد و تقریباً سیزده سال در خارج از کشور به سر
مي برد« .ساده دالن در سفر کشتی» ( )1869در
واقع سفرنامه ای است که آمد و شدهای دریایی
نویسنده را به ایتالیا و بیت المقدس وصف می کند.
مارک تواین در این سفرنامه ،تمدن کهن منطقه
مدیترانه را به گونه اي طنز آميز می نگرد .توصیف
موزه ها ،شهرها و خرابه ها همگي این امکان را
به مارک تواین داده است که هنر مضحکه نویسی
خود را آشکار کند و به هر چیز جنبه نمایشی طنز

ببخشد .این اثر نیز برای نویسنده شهرت و ثروت به
همراه داشت.
در سال  ۱۸۶۶تواين به عنوان روزنامه نگار به
هاوايى سفر كرد و يادداشت هاى بسيارى را از
اتفاقات و رويدادهاى اين سفر جمع آورى نمود .پس
از آن ،سفرى به فرانسه و ايتاليا داشت و تجربيات
خود را در كتابى با نام «بى گناهان فرنگ» ذكر
كرد كه پس از انتشار ،به سرعت به اثرى محبوب
در ميان آمريكاييان و اروپاييان تبديل شد .تواين
معموالً براى نوشتن به مسافرت هاى متعددش
رجوع مى كرد و شايد به همين دليل است كه
آثارش حال و هواى سفرنامه دارد؛ نمونه بارز آن
«ماجراهاى تام ساير» است كه در سال ۱۸۷۶به
چاپ رسيد.
موفقيت اولين كتاب تواين تا حدى او را از لحاظ
مالى تامين كرد و او توانست با «اوليويا لنگدن»
ازدواج كند .اوليويا زنى خانواده دوست بود و خود را
وقف حفاظت و مراقبت از شوهر و خانواده اش مي
كرد .يك سال پس از ازدواج به هارتفورد مهاجرت
كردند و غير از مسافرت هاى مقطعي كه به خارج
از كشور داشتند ،تا سال  ۱۸۹۱در اين مكان ماندند.
در اين زمان تواين سخنرانى هاى متعددى را در
اياالت متحده و انگلستان در زمينه ادبيات ايراد
نمود و در خالل همين دوران هم آثار درخشان خود

را خلق كرد كه «ماجراهاى تام ساير»« ،شاهزاده و
گدا»« ،زندگى در ساحل رودخانه مى سى سى پى»
و «هاكلبرى فين» از آن جمله اند .تواين داستان
«شاهزاده و گدا» را درباره ادوارد ششم پادشاه
انگلستان نوشت و آن را به دختران خوش اخالق و
مهربان خود« ،سوزى» و «كالرا» تقديم كرد.
مارك تواين ،با داستان هاى پرماجراى خود
مانند «تام ساير» و «هاكلبرى فين» به نويسنده
اى جهانى بدل شد و در سراسر جهان خوانندگان
فراوانى يافت«.ارنست همينگوى» در اثر خود به نام
«تپه هاى سبز آفريقا» مى نويسد« :تمام ادبيات

نوين آمريكا از يك كتاب سرچشمه مى گيرد و آن
«هاكلبرى فين» اثر مارك تواين است… و بهترين
كتابي است كه در دست داريم».
دوران میان انتشار تام سایر و پایان قرن نوزدهم
بهترین سال های زندگی مارک تواین بود .در این
سال ها او در اوج آفرینندگی و آسایش در کنار
همسر و فرزندانش به سر می برد .در سال 1894
بنگاه نشری که مارک تواین در آن سهم عمده
داشت زیان سنگینی داد ،و نیز ماشین حروفچینی
پرخرجی که مارک تواین در آن سرمایه گذاری
کرده بود بی فایده از کار درآمد .مارک تواین
ورشکسته شد.
ناچار برای پرداخت بدهی های سنگین خود به
اروپا رفت و به سخنرانی و خواندن قطعات آثار خود
و خنداندن و سرگرم کردن مردم پرداخت .در سال
 1900به امریکا بازگشت و توانست بدیهی های
خود را تماماً بپردازد و عنوان «ورشکسته» را از
روی نام خود بردارد .اما چند سال کار توان فرسا،
و مرگ فرزند و بیماری همسر ،او را درهم شکسته
بود و ده سال پایانی عمر به تلخکامی و نومیدی
گذشت .با این حال مارک تواین هرگز دست از کار
نکشید ،چنان که پس از مرگش حجم آثار منتشر
نشده اش از آثار منتشر شده اش کمتر نبود.
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دست پنهان چین در سمی شدن محصوالت ایران
خبرگزاری ایسنا :ناصر مرادی با بیان اینکه
متاسفانه هم میزان سموم و هم نیترات حاصل از
کودهای شیمیایی در محصوالت کشاورزی ما نسبت
به استانداردهای جهانی کمی باالتر است ،افزود :این
موضوع دالیل مختلفی دارد که یکی از اصلیترین آنها
عدم آگاهی و اطالع کشاورزی از میزان و دوز مناسب
مصرف سموم و کودها است.
وی گفت :از سوی دیگر اکنون در بسیاری از کشورهای
پیشرفته از سموم جدید و مدرنی استفاده میشود
که بعد از مدت مشخصی و تا زمان برداشت محصول
کشاورزی حذف میشود و دیگر مشکلی برای سالمت
محصول کشاورزی ایجاد نمیکند و ما هم باید به سمت
استفاده از این سموم دفع آفات که ماندگاری کم و
مشخصی دارند ،حرکت کنیم.
مرادی تاکید کرد :متاسفانه سمومی که اکنون در ایران

استفاده میشود از این نوع نیست و برخی از این سموم
وارداتی که عمده آنها نیز از چین میآید ،روی محصوالت
کشاورزی ماندگاری دارد.
وی یکی دیگر از دالیل باال بودن میزان نیترات و سموم
در محصوالت کشاورزی را تالش برای تولید بیشتر
محصول در اراضی کشاورزی دانست و خاطرنشان کرد:
در برخی استانها کشاورزانی از استانهای دیگر اراضی
زراعی را اجاره میکنند و برای اینکه تولید بیشتری
داشته و سود باالتری ببرند ،میزان استفاده استاندارد
از سموم و کودها را رعایت نمیکنند که این روند هم
نگرانی درباره سالمت محصوالت کشاورزی را افزایش
میدهد و هم باعث آلودگی آب و خاک خواهد شد.
مرادی تاکید کرد :این مشکالت در محصوالتی مانند
صیفی جات و سبزیجات بیشتر وجود دارد.
وی افزود :با وجود همه این موارد نمیتوان گفت تمام

محصوالت کشاورزی که در کشور تولید میشود آلوده
است و باید نگران باشیم ،زیرا مزارع زیادی داریم که
تمام محصوالت تولیدی آنها ارگانیک است.
رئیس کمسیون کشاورزی اتاق بازرگانی کرمانشاه با
بیان اینکه عمده محصوالت کشاورزی تولیدی ایران بر
اساس استانداردهای ارائه شده از سوی سازمان حفظ
نباتات کشور کامال سالم و مورد تایید است ،یاداور شد:
این استانداردها در کشورهای مختلف متفاوت است و
برخی کشورهای دیگر که واردکننده محصوالت ما
هستند سختگیری بیشتری نسبت به میزان سموم و
کودها دارند.
مرادی گفت :با این وجود الزم است نهادهای متولی از
جمله وزارت بهداشت ،استاندارد ،حفظ نباتات و ...نظارت
بیشتری بر محصوالت کشاورزی داشته باشند تا دیگر
نگرانی از این بابت برای مردم وجود نداشته باشد.

خرید سکه از طالفروشی تخلف است؟
تجارت نیوز :برخی فروشندگان سکه به خریداران
فاکتور نمیدهند .این در حالی است که دبیر اتحادیه
طالی تهران میگوید :طبق قانون اتاق اصناف کلیه
واحدهای صنفی که کاالیی را با قیمت بیش از  ۱۰هزار
تومان میفروشند باید فاکتور صادر کنند.
مشاهدات میدانی نشان میدهد برخی از فروشندگان
سکه از ارائه فاکتور فروش خودداری میکنند .برخی
دیگر هم به مشتریان سکههایی میفروشند که کارت
آنها با نام مغازه سنخیت ندارد.

هر چند در ماههای گذشته فروش سکههای تقلبی در
بازار خبر ساز شده بود و فعاالن بازار نسبت به خرید و
فروش سکه هشدار داده بودند اما برخی فروشندگان
همچنان طبق قانون عمل نمیکنند.
فروش سکه بدون صدور فاکتور خالف قانون است .دبیر
اتحادیه طالی تهران در این مورد گفت :فروشندگانی که
بابت فروش سکه فاکتور صادر نمیکنند ،متخلف هستند.
البته در سالهای گذشته هم برخی طالفروشان بابت
فروش طالهای زیر یک گرم فاکتور صادر نمیکردند.

این در حالی است که طبق قانون اتاق اصناف عدم صدور
فاکتور خالف قانون است.
نادر بذرافشان به تجارتنیوز توضیح داد :از این پس
فروشندگان برای فروش اقالم بیش از  ۱۰هزار تومان
خود باید فاکتور صادر کنند .هدف از صدور فاکتور هم
این است که فروشندگان جزئیات فروش کاالی خود را
در فاکتور قید کنند تا در آینده منجر به چالش جدید
برای خریدار یا فروشنده نشود.
از طالفروشیها سکه نخرید

او گفت :مردم برای خرید سکه حتما باید به واحدهای
صنفی فروش سکه که دارای مجوز از اتحادیه طال
هستند ،مراجعه کنند .این در حالی است که برخی
مردم سکه را از طالفروشیها میخرند.
دبیر اتحادیه طال گفت :طالفروشان در واحدهای
صنفی خود نمیتوانند سکه بفروشند و این اقدام قانونی
نیست .رسته سکه فروشان و طال فروشان متفاوت است.
طبق قانون سکه فروشان حق فروش طال را ندارند و در
مقابل طالفروشان هم نباید سکه بفروشند.

بذرافشان به مردم توصیه کرد :سکه را از واحدهای
صنفی دارای پروانه کسب از اتحادیه صنف طال بخرید.
همچنین به نشان هولوگرام روی سکه نیز دقت کنید.
براساس این گزارش تقلب در فروش طال زیاد شده
است .پیشتر ،تاجداران رئیس اتحادیه طالی بابل
گفته بود :فضای عجیبی در بازار طال ایجاد شده است.
متاسفانه برخی طالفروشیها مصنوعات طال با عیار ۱۳
را به جای طالهای  ۱۸عیار با ترفند طالی کم اجرت به
مردم میفروشند!

تخلف بانکها در اخذ ضامن برای وام ازدواج
ایسنا :در شرایطی که بانک مرکزی بر اعطای وام
ازدواج در چارچوب اخذ وثایق وفق قانون تاکید کرده
است اما برخی از بانکها دو ضامن رسمی و چک یا
سفته  ۱۵۰میلیونی از زوجها درخواست میکنند که
برخالف بندهای قانون است.
سختگیریهای بانکها در پرداخت وام ازدواج به
خصوص در زمینه معرفی ضامن موضوعی است که
اغلب زوجهای ایرانی با آن درگیر شدهاند و با تعدد
سنگاندازی بانکها در این زمینه ،بانک مرکزی در
ابتدای ماه گذشته در نامهای به بانکها نسبت به بررسی
و اعطای وام ازدواج در چارچوب اخذ وثایق وفق قانون
مربوطه تاکید کرده و خواستار تسریع در این امر شد.
اما گزارشهای میدانی و اعالم متقاضیان وام ازدواج
به ایسنا حاکی از آن است که بانکها برای پرداخت این
وام ضمانت را طبق قانون درخواست نمیکنند و در اکثر
موارد از زوجها دو ضامن رسمی به همراه چک یا سفته
 ۱۵۰میلیونی میخواهند.

شرایط عجیب و غریب بانکها برای ضمانت
یکی از متقاضیان وام ازدواج میگوید که یک بانک

برای وام ازدواج  ۱۰۰میلیونی دو راه پیش روی او قرار
داده است؛ اینکه یک ضامن رسمی با حقوق  ۱۰میلیون

تومان که تا  ۱۰سال دیگر بازنشسته شود ،معرفی کند.
همچنین ،یک جواز کسب و سفته  ۱۰۰میلیونی با
امضای صاحب جواز نیز تحویل دهد.
پیشنهاد دوم بانک برای ضمانت وام این است که
متقاضی یک ضامن بازنشسته دارای دو خانه سند دار با
حقوق  ۱۰میلیون تومان به همراه گواهی کسر از حقوق
معرفی کند و این فرد یکی از خانههای متعلق به خود را
اجاره داده و کد رهگیری داشته باشد.
عالوه بر این ،یک جوان ایرانی روند اخذ ضامن برای
پرداخت وام ازدواج در یکی از بانکها اینگونه شرح
میدهد که بانک از وی دو ضامن کارمند به همراه دو
چک  ۱۵۰میلیونی و سفته درخواست کرده است.
همچنین ،شخص دیگری از اینکه بانک برای وام ۱۴۰
میلیونی ازدواج از او و همسرش  ۲۰۰میلیون سفته و
 ۱۵۰میلیون تومان چک خواسته گله دارد.
طبق این گزارش ،اخذ دو ضامن رسمی یا کارمند و
چک یا سفته  ۱۵۰میلیون تومانی از گلههای پرتکرار

متقاضیان وام ازدواج است.
چقدر وام ازدواج پرداخت شد؟
این اظهارات متقاضیان وام ازدواج در حالی است که
طبق قانون ،در سال جاری تسهیالت قرضالحسنه
ازدواج برای هر یک از زوجها معادل  ۷۰میلیون تومان
و با دوره بازپرداخت  ۱۰ساله است و به منظور کاهش
سن ازدواج جوانان ،بانک مرکزی مکلف شد که تسهیالت
قرضالحسنه ازدواج برای زوجهای زیر  ۲۵سال واجد
شرایط را تا سقف  ۱۰۰میلیون تومان افزایش دهد و
بانکها باید برای ضمانت این وام صرفا یکی از سه مورد
اعتبارسنجی ،یعنی یک ضامن و سفته یا سهم فرد از
حساب یارانه هدفمندی را به منزله ضمانت بپذیرند.
البته ،طبق آخرین آماری که از سوی بانک مرکزی در
اختیار ایسنا قرار گرفته ،از ابتدای سالجاری تاکنون ۷۶۹
هزار و  ۸۳۹فقره تسهیالت قرض الحسنه ازدواج به مبلغ
بیش از  ۶۶هزار میلیارد تومان به متقاضیان پرداخت
شده است.

دیابت را با مولکولی جایگزین دور بزنید
محققان یک مسیر مولکولی جایگزین برای تنظیم
گلوکز خون کشف کرده اند که شامل انسولین
نمیشود .انسولین برای تنظیم سطح گلوکز خون
شناخته شده و مشکالت مربوط به تولید آن منجر
به دیابت میشود .اکنون ،دانشمندان موسسه سالک
( )salkمسیر مولکولی دیگری را شناسایی کرده اند
که قند خون را تنظیم میکند و میتواند راه جدیدی
برای درمان دیابت باز کند.
به طور معمول ،وظیفه انسولین این است که به
افزایش سطح گلوکز خون واکنش نشان دهد و
سلولها را وادار به استفاده یا ذخیره انرژی کند .اما
دیابت زمانی رخ میدهد که بدن نتواند انسولین کافی
تولید کند یا در برابر این هورمون مقاوم شود .البته
این بدان معناست که انسولین تمرکز اصلی در درمان

دیابت است.
در چند سال گذشته ،تیم سالک کشف کرد مولکولی
به نام  FGF ۱مولکولی که در ترمیم بافتها موثر
است عملکردی مشابه انسولین دارد و سطح گلوکز
خون را تنظیم میکند .یک بار تزریق هورمون به
موشهای دیابتی ،قند خون آنها را برای بیش از دو
روز به سطح نرمال بازگرداند ،در حالی که مطالعات
بعدی نشان داد تزریق  FGF ۱به مغز میتواند به
طور موثر دیابت را برای هفتهها یا ماهها بهبود بخشد.
محققان در مطالعات خود مکانیسم  FGF ۱را
بررسی کردند و دریافتند  FGF ۱از برخی جهات
مانند انسولین عمل میکند ،مانند تنظیم تولید
گلوکز در کبد و با سرکوب تجزیه چربی یا لیپولیز
عمل میکند ،اما طبق مسیر مولکولی کام ً
ال متفاوتی

نسبت به انسولینکار میکند .انسولین از آنزیمی به
نام  PDE ۳ Bبرای فعال کردن یک مسیر سیگنال
دهی استفاده میکند که لیپولیز را سرکوب میکند ،اما
مولکول  FGF ۱از آنزیم  PDE ۴استفاده میکند.
جنسر سنکر ( )Gencer Sancarنویسنده اول
مطالعه میگوید :اگر بدن مقاومت به انسولین کند،
سیگنال دهی انسولین مختل میشود .بدن میتواند
از این مسیر جایگزین ،با مولکول  FGF ۱وارد عمل
شود .مایکل داونز ،نویسنده ارشد این مطالعه میگوید:
توانایی منحصر به فرد  FGF ۱برای القای کاهش
مداوم گلوکز در موشهای دیابتی مقاوم به انسولین،
یک مسیر درمانی امیدوارکننده برای بیماران دیابتی
است .این تحقیق در مجله سل متابولیسم (Cell
 )Metabolismمنتشر شده است.

جامعه
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گزارش «کرمان امروز» از گسترش سویه نگران کننده و مبهم اُمیکرون در استان کرمان و آغاز ترم جدید دانشگاه؛

ُ
حضوری شدن دانشگاهها در شرایط امیکرون؟
گزارش :مهدیه السادات
میر مهدی حسینی

خبر بازگشایی دانشگاه ها و خوابگاه ها و
حضوری شدن امتحانات این روزها ،دانشجویان
و خانواده ها را نگران و مستاصل کرده است.
به گونه ای که شمار زیادی از آنان نسبت به
برگزاری امتحانات به صورت حضوری معترض
هستند؛ ضمن اینکه این دانشجویان نسبت به
فعال شدن کامل خوابگاه ها با ظرفیت کامل و
بی توجهی به رعایت پروتکل های بهداشتی نیز
انتقاد دارند.
دانشجویان این پرسش را مطرح می کنند که
مدیران و مسئوالن ما را چه شده است که شرایط
بیماری را عادی انگاری کرده اند و جان و سالمت
مردم و دانشجویان را با حضوری کردن امتحانات

به بازی گرفته اند!؟ در همین زمینه نوشتاری
تهیه شده که در ادامه قابل مطالعه است.
در شرایطی که سویه جدید کرونا -امیکرون-
شیوع پیدا کرده است ،اعالم بازگشایی حضوری
دانشگاه آسیب هایی در پی خواهد داشت.هر چند
مسئوالن از فراهم کردن امکانات دانشگاه ها و
خوابگاه ها و اقدامات الزم در این زمینه سخن
می گویند اما بازگشایی دانشگاه ها و خوابگاه ها
در این برهه از زمان می تواند این اماکن را محل
تکثیر و پخش امیکرون با برگشت دانشجویان به
تمام شهرها و روستاها کنند و ممکن است جان
هزاران هموطن به خطر بیفتد و پیک بعدی را
ایجاد کند.
از این رو دانشجویان و خانواده ایشان بسیار
نگران و دغدغه مند هستند و معتقدند؛ حضوری
شدن امتحانات و الزام دانشجویان به حضور در
دانشگاه و خوابگاه ها در این شرایط کرونایی،
سالمت و جان دانشجویان را به خطر می اندازد
چرا که شرایط محیطی دانشگاه ها و خوابگاه ها
امکان رعایت پروتکل ها را نمی دهد.
حتی برخی از دانشجویان در نامه ای اعتراضی که
به وزیر بهداشت نوشته اند ،یاد آور شده اند ":هم

 حضوری شدن دانشگاهها و خوابگاهها و حضوری برگزار شدن امتحانات این روزها،

دانشجویان و خانوادهها را بیش از پیش نگران و مستاصل ساخته است .به گونهای که

شمار زیادی از آنان نسبت به برگزاری امتحانات به صورت حضوری معترض هستند

و این پرسش را مطرح میکنند که مدیران و مسئوالن ما را چه شده است؛ در
شرایطی که یک نوع جدید بیماری شایع شده ،جان و سالمت مردم و دانشجویان را با

حضوری کردن امتحانات در خطر میاندازند و درگیر تصمیمات عجوالنه میشوند و....

اکنون برخی کشورها همانند آلمان و انگلیس
با وجود واکسن های دیگری به خاطر عجله در
حضوری کردن دانشگاه ها با پیک های بعدی
کرونا مواجه شدند و متوجه تصمیم فاجعه بار
خود شدند و سریعا باز آموزش را مجازی کردند.
لذا حفظ جان هر هموطن و دانشجو ارزش بسیار
باالتری نسبت به هر چیزی و آموزش حضوری
دارد درحالیکه حتی می توان آن را با کیفیت
بسیار بهتر مجازی برگزار کرد".
البته که دانشجویان که جمعیت جوان کشور
هستند حق دارند در این زمینه نگران باشند
چرا که هنوز پوشش واکسیناسیون مردم کامل
نشده است و با توجه به گسترش سویه امیکرون
و اینکه این سویه برخالف دلتا روی جوانان 18
تا 30سال موثر است و این دقیقا بازه سنی
دانشجویان است و این به معنای هدف قرار دادن
سالمت دانشجو و خانواده ایشان و در نهایت
سایرهموطنان می باشد ،لذا به نظر می آید بهتر
آن است برای سالمت و آسایش روانی و جسمانی
دانشجویان همچنان آموزش های مجازی در
دانشگاه ها دنبال شود و بر تصمیم حضوری شدن
امتحانات نیز بازنگری صورت بگیرد.

مسئولیت دولتها در راستای محو کار کودک چیست؟
محمدمهدی سیدناصری (نویسنده و پژوهشگر حقوق
و روابط بین الملل) مینویسد :تعهد حقوقی و سیاسی
ملی میتواند یکی از مهمترین کلیدهای حذف موثر کار
کودکان باشد .در نبود تعهد حقوقی و سیاسی جدی از
سوی دولتها ،تالش های دیگر شرکا در مبارزه علیه کار
کودک عم ً
ال تاثیر چندانی نخواهد داشت .بنابراین ،دولتها
متعهد به قانون گذاری ،اجرای قوانین و نظارت بر اجرای
قوانین هستند.
آیا میدانید پدیده کودکان کار یکی از معضالت و مشکالت
گریبان گیر اکثر شهرهای بزرگ در جهان معاصر است؟
گسترش این پدیده به حدی است که جوامع توسعه یافته و
در حال توسعه را به یک اندازه به خود مشغول کرده است.
کار کودک پدیدهای است که دیگر در جهان امروز قابل
پذیرش نیست آن هم بدان دلیل که کار کودک ،کودکان را
از دوران کودکی شان ،پتانسیل و جایگاه انسانیشان محروم
میسازد و برای رشد فیزیکی و روانی آن زیانآور و مضر
است .عوامل مختلفی همچون فقر و خالءهای قانونی منجر
به کار کودک میشوند .کار کودکان پیامدهای مختلفی
همچون پیامدهایهای منفی فیزیکی ،روانی و اجتماعی
با خود به همراه دارد .کودک به عنوان یک انسان دارای
حقوق اساسی و مشترک با سایر انسانها است .حقوقی
که از آنها به عنوان حقوق بشر یاد میشود .با این وجود
ضرورت حمایت از حقوق کودکان بنا به دالیلی همچون
ناتوانی آنها در محافظت بهینه از خود ،حساسیت و لطافت
روحی آنها و آسیب پذیریشان دو چندان میگردد .یکی
از این حمایت ها ،محدود نمودن کار کودک و در نهایت
دستیابی به منع کار کودک است .در واقع گستردگی کار
کودک در کشورهای گوناگون جهان موجب شده است تا
برخورد با کار کودک و پیشگیری از استثمار کودکان به
یکی از مهمترین ابعاد حمایت از حقوق کودک درحقوق
داخلی کشورها و حقوق بین الملل تبدیل گردد.
کار کودک چگونه تعریف میشود؟
به طور کلی تعریف عموماً پذیرفته شدهای از کار کودک
وجود ندارد .تعاریف متنوعی از این واژه توسط سازمانهای
بین المللی ،سازمانهای غیردولتی ،اتحادیههای کارگری
و غیره استفاده میگردد و اغلب مشخص نمیگردد چه
تعریفی از این واژه به کار برده میشود .هرچند ،به طور
معمول واژه «کار کودک» زمانی به کار برده میشود
که منظور بهره کشی از آنها باشد .چنین دیدگاهی از
آن جهت مطرح است که کودکان برای کار کردن بسیار
کوچک هستند و یا کاری به آنها واگذار میشود که شرایط
نامطلوب و خطرناکی را برای آنها به همراه دارد .کودک
کار به کودکی اطالق میشود که به واسطه فقر ،مشکالت
اقتصادی ،فرهنگی یا توسط باند و مافیا به مدت طوالنی
ومستمر به کار گرفته میشود .کودکان کار معموالً در
معرض آسیبهای جسمی ،روحی ،روانی و اجتماعی قرار
دارند .از تحصیل محروم هستند و به نیازهای کودکی آنان
توجهی نمیشود .همچنین خطرات زیادی آنها را تهدید
میکند.
کارشناسان و محققان حوزه کودکان ،کودکانی که در
خیابان دیده میشوند را در  ۴گروه طبقهبندی میکنند.
گروه اول کودکان فقیری هستند که شبها به خانهشان
برمیگردند و احتماالً به مدرسه میروند و بزهکار نیستند.
گروه دوم نسبتاً مستقل هستند و پیوندهای آنها با خانه
در شرف از هم گسستن است .حضور آنها در مدرسه هم
کمکم خاتمه پیدا میکند .در ادامه هم بزهکاری آنها شروع

میشود .گروه سوم کودکان خانوادههای خیابانی هستند که
به همراه خانواده خود در خیابان زندگی و کار میکنند.
وضعیت آنها با فقر گره خورده است .در کشور هندوستان
به آنها «ساکنین پیادهرو» گفته میشود و در آمریکا
کودکان خانوادههای بیخانمان هستند و گروه چهارم نیز
تماس خود را با خانواده قطع کردهاند و تمام وقت خود را
در خیابان میگذرانند و کودکان خیابانی «واقعی» هستند.
البته سازمان ملل متحد این معضل را در قالب کودک کار،
پسر یا دختری است که خیابان ،خانه و محل زندگی او
شده و تحت حمایت و نظارت کافی بزرگساالن مسئول قرار
ندارد ،تعریف کرده است.
تعهد حقوقی و سیاسی ملی کلید حذف موثر کار
کودک است
تعهد حقوقی و سیاسی ملی میتواند یکی از مهمترین
کلیدهای حذف موثر کار کودکان باشد .در نبود تعهد
حقوقی و سیاسی جدی از سوی دولت ها ،تالشهای دیگر
شرکا در مبارزه علیه کار کودک عم ً
ال تاثیر چندانی نخواهد
داشت .بنابراین ،دولتها متعهد به قانون گذاری ،اجرای
قوانین و نظارت بر اجرای قوانین هستند.
در وهله نخست ،نقش دولتها این است که تصویر کاملی
از وضعیت و میزان کار کودک در کشور بدست آورند
که همکاری با ارکان دولتی عم ً
ال تحقیق و پژوهش در
زمینه کار کودکان و گزارش بخشهایی که کار کودکان
در آنها بسیار شایع میباشد ،دستیابی به تصویر روشنی
از کار کودکان را میسر میسازد .به عنوان مثال ،بعضی
از دولتها مانند کلمبیا ،کنیا ،تایلند و ترکیه کمیتههای
دائمی کار کودک را با هدف کنترل و نظارت بر کار کودکان
در محیطهای شغلی و مشارکت با سازمانهای بین المللی
ترتیب داده اند .همچنین دولتها میبایست در خصوص
خطرات و پیامدهای بهره کشی از کودکان در شرایط کاری
غیرانسانی ،تحقیرآمیز و خطرناک به جامعه آگاهیرسانی
کنند .یک گام مهم در ارتقا آگاهی نسبت به کار کودک
آشنا ساختن عموم با قوانین ملی در زمینه منع کار کودکان
هستند ،به خصوص قوانینی که حداقل سنینی را برای ورود
به مدرسه و ورود به بازار کار تعیین میکنند.
قانونگذاری ملی یک عنصر کلیدی در مبارزه علیه کار
کودک است ،به این دلیل که اصول ،اهداف و اولویتها
را برای سیاستگذاری ملی مشخص میسازد و حقوق

قانونی و مسئولیتها را تعیین میکند .قانونگذاری ملی
میتواند با تصویب مقرراتی علیه تخلفات از حقوق کودکان
به منع بهره کشی اقتصادی از کودکان کمک بسزایی کند.
زمانی که یک دولت میخواهد اقدامات قانونی را علیه کار
کودکان اتخاذ کند ،اولین گام بررسی قوانین موجود است.
این بررسی نه تنها باید قوانین مربوط به کار بلکه قوانین
جزایی ،نظامی و قوانین مربوط به حمایت از حقوق کودکان
را در برگیرد .تصویب معاهدات و کنوانسیونهای بین
المللی مرتبط با کار کودک یکی از مهمترین مسئولیتهای
دولتها در راستای قانونگذاری و مبارزه با کار کودک
است .مجلس قانونگذاری و اعضای آن در بیشتر کشورها
دارای قدرت تصمیم گیری نهایی در خصوص تصویب اسناد
بین المللی میباشند و در نتیجه بازیگران اصلی و کلیدی
در فرایند قانونگذاری و حذف بدترین اشکال کار کودکان
هستند و هنگام مالحظه بودجه ملی ،مجلس قانونگذاری
میتواند تضمین نماید که سرمایههای کافی به فعالیتها و
موسسات عمومی که از اهمیت ویژهای برای حذف بدترین
اشکال کار کودک برخوردار هستند ،تخصیص داده شده
است .نمونهای از این بودجه ها ،بودجه برای آموزش،
بودجه برای سرویسهای اجتماعی پایه برای کودکان و
خانوادههایشان و بودجه برای آژانسهای اجرا کننده قانون
نظیر نیروهای پلیس ،بازرسی کار و سرویسهای بازرسی
مدارس هستند.
تصویب یک کنوانسیون بین المللی تعهد به هماهنگ
کردن قوانین ملی با مفاد آن کنوانسیون و ارائه گزارش به
سیستم نظارتی در خصوص اقداماتی که باید در راستای
اهداف کنوانسیون اتخاذ گردند ،را برای دولت به همراه
میآورد .بنابراین ،تصویب کنوانسیون حداقل سن استخدام
مستلزم توسعه سیاستهای ملی به منظور تضمین لغو
موثر کار کودک و تعیین حداقل سنی برای استخدام است.
کنوانسیون بدترین اشکال کار کودک سازمان بین المللی
کار (شماره  )۱۸۲به این معنا است که قانون کشور تصویب
کننده باید از تمام کودکان زیر  ۱۸سال در برابر تمام
فرمهای بهره کشی و کارهای خطرناک مضر تعریف شده
در کنوانسیون حمایت نموده و مجازاتهای کافی را برای
افرادی که از مفاد این کنوانسیون تخطی مینمایند ،اعمال
نماید و همچنین برنامههای عملیاتی ملی را در محدوده
زمانی مشخص به منظور پیشگیری از ورود کودکان به کار

و دور ساختن آنها از بدترین اشکال کار کودک طرح
ریزی نماید .پس از تصویب کنوانسیونهای سازمان بین
المللی در مورد کار کودک ،دولتها باید قوانین خود را
به منظور هماهنگ نمودن آنها با استانداردهای تصویب
شده اصالح کنند .فرایند اصالح قانون شامل یکیسازی
و هماهنگسازی قوانین نامتجانس مربوط به کودکان،
بسط گستره قانون و افزایش مجازاتها و سیستم حمایتی
از کودکان قربانی میشود .با توجه به اینکه دستیابی
به آموزش ابتدایی با کیفیت به حذف موثر کار کودک
کمک بسزایی میکند از این رو کنوانسیون حقوق کودک
سازمان ملل متحد (۱۹۸۹میالدی) به عنوان یکی از قابل
قبولترین اسناد حقوق بشری تاریخ ،حق آموزش را برای
کودکان به رسمیت شناخته و این مسئولیت را بر دوش
دولتها قرار میدهد تا آموزش ابتدایی را رایگان و اجباری
سازند .همچنین به موجب این کنوانسیون ،دولتها ملزم
هستند اقداماتی را به منظور تضمین حضور منظم کودکان
در مدارس و کاهش ترک تحصیل اتخاد کنند.
اجرای قوانین وضع شده در خصوص منع کار کودک
مهمترین مسئولیت دولتها در راستای مبارزه با این
پدیده میباشد .به منظور اجرای قوانین منع کار کودک،
مکانیسمهای اجرایی مختلفی وجود دارند اما عملکرد
صحیح آنها وابسته به منابع انسانی ،مادی و سیاسی است.
یکی روشهای اجرای قوانین ،بازرسی کار میباشد که
توسط بازرسان کار منصوب شده از سوی دولت با اختیار
حقوقی برای نظارت بر اجرای قوانین و استانداردهای کار
صورت میگیرد .وجود یک سیستم بازرسی کار کارآمد که
قادر به مواجهه با چالشهای یک جامعه سریعا در حال
تغییر و پیشرفت باشد عنصر کلیدی در تضمین اجرای موثر
قوانین کار و حمایت از کارگران میباشد .خلق و تقویت
بازرسی کار به عنوان یک ابزار اساسی به منظور تضمین
حقوق کار یکی از دغدغههای اصلی سازمان بین المللی کار
بوده است که در کنوانسیونهای شماره  ۸۱مربوط بازرسی
کار در  ۱۹۴۷میالدی و کنوانسیون شماره  ۱۲۹مربوط
به بازرسی کار در بخش کشاورزی مصوب  ۱۹۶۹میالدی
منعکس شده است.
در طول تاریخ همواره کودک به علت ویژگیهای خاص
جسمی و روحی در معرض سوء استفادههای مختلف قرار
گرفته است .در آخر باید اشاره نمود که در نظام حقوقی
کشورعزیزمان ایران نیز مقررات مختلفی در قوانینی
همچون قانون اساسی ،قانون کار ،قانون مجازات اسالمی،
قانون حمایت از کودکان و نوجوانان و… برای حمایت از
کودکان کار وضع گردیده است که میتوان گفت کافی
نیست و باید حمایت جدی صورت بگیرد .با توجه به اینکه
به پایان سال  ۲۰۲۱میالدی رسیدهایم و مجمع عمومی
سازمان ملل متحد به عنوان پارلمان جهانی در  ۲۵ژوئیه
سال  ۲۰۱۹میالدی قطعنامهای صادر کرد که بر اساس آن
سال  ۲۰۲۱میالدی را به عنوان سال بینالمللی حذف کار
کودک نامگذاری کرده بود اما با توجه به وضعیت اقتصادی
بد حاکم بر کشورهای جهان به دلیل تاثیرات بیماری
منحوس کرونا باید امیدوار بود تا کشورهای جهان با تعهد
حقوقی و سیاسی جدی و تالشهای دیگر شرکا همچون
سازمانهای بین المللی و سازمانهای مردم نهاد در مبارزه
علیه کار کودک گامهای خوبی برای حذف کار کودکان که
میتوان با صراحت گفت یکی از رویاهای عصر حاضر بشر
است ،بردارند.
منبع :ایلنا
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یادکردی از یک نخبهی کرمانی

ضامن و وثیقه میشود؟

به قلم

محمد فتح نجات

استان کرمان همواره شخصیت های ارزشمند و
تاثیرگذاری را به کتاب تاریخ ایران معرفی کرده
است .از شخصیت های هنری مانند روحاهلل
خالقی تا شخصیت های مذهبی و انقالبی نظیر
آیت اهلل اکبر هاشمی رفسنجانی .شخصیتی که
نمی توان تاثیر آن را بر انقالب اسالمی ایران
و حتی جهان اسالم نادیده گرفت .نمی توان
این مهم را نادیده گرفت که علی اکبر هاشمی
رفسنجانی یکی از نخبگان بی مانند کشوری
است که استان کرمان به جهان معرفی کرد.
نخبه ای که بسیاری از تیزهوشیهایش موجب
شد که چرخ نظام همواره در حرکت باشد.
ممکن نیست که نام این شخصیت ارزشمند و
مهم را بتوان از تاریخ کشور عزیزمان ایران حذف
کرد .انسانی روشن فکر که مرد حرف نبود و
همواره در اعمال خود علم روز و همگام بودن با
تکنولوژی را مد نظر داشت .بیان هاشمی ،بیانی
صریح بود که در آن مصلحت اندیشی جایگاهی
نداشت و همواره به نفع مردم سخن می گفت .او
یکی از محافظان بی چون و چرای نظام مقدس
جمهوری اسالمی بود ،نظامی که برای ساختن
آن زحمتها و رنج های بسیاری را تحمل کرده
بود .اگر در راهروهای زندان ساواک که امروز با
نام موزه عبرت از آن یاد می شود قدم زده باشید،

متوجه سلولی انفرادی می شوید که مجسمه ای
از اکبر هاشمی رفسنجانی در آن درحال نماز
خواندن است .سلولی که درآن رنج های بسیاری
را تحمل کرد تا به سحرگاه آزادی برسد و رسید
و به راستی که چه آزادانه کوچ کرد و این جهان
فانی را وداع گفت .نباید از یاد برد که او یک

نخبه کرمانی بود و مایهی فخر این استان بود.
هاشمی یار امام بود و یاور رهبری که هیچگاه و
در هیچ زمانی حاضر نشد به عهد و پیمان رفاقت
پشتپا بزند .آنگونه که در ابتدای دهه  90رهبر
معظم انقالب با صراحت عنوان کرد که «بنده از
این اتهامات و صحبت های ناروا که بعضی ها

درباره آقای هاشمی می گویند ناراضی هستم»
حتی در دی ماه سال  95نیز که این پیر فرزانه را
از دست دادیم ،مقام معظم رهبری واژه «رفیق»
را برای نخبه رفسنجانی برگزیدند.
برای ما رسانه ای ها این یک رسالت است که
درباره شخصیت های ارزشمند این استان مطلب
بنویسیم و این از دو جهت اهمیت دارد؛ یکی
اینکه مراتب قدردانی را به جای آوردیم و این
نکته را یادآوری کردیم که هیچ خدمتی فراموش
نمی شود .دوم اینکه به جوان ترها بیاموزیم که
چگونه یک نخبه کرمانی توانست با شجاعت
و ایمان خود تا آخرین لحظهی زندگیاش در
مسیر پیشرفت باشد .هاشمی رفسنجانی یک
نمونه بارز موفقیت در سایه سیاست و تیزهوشی
بود .او نشان داد که داشتن ثروت نشان از آزادی
نیست و به همین دلیل بود که با آن ثروت پدری
که قبل از انقالب داشت برای موفقیت انقالب
اسالمی سالها زندان همراه با شکنجه را تحمل
کرد تا اینکه آزادی در این کشور به معنای کلمه
اجرا شود.به امید اینکه به جای انتشار خبر فوت
نخبگان این کشور دیگر معرفی نخبگان جدید
را در فهرست اخبار ببینیم .به راستی که آغاز
زمستان برای ما ایرانیان چه اندوهناک است .دی
ماهی که تمام سیاهی های چند سال اخیر را
در خود جای داده است؛ از زلزله بم تا شهادت
سرداردلها و سرنگون شدن هواپیمای 752
و شهادت مردم حاضر در تشییع پیکر سردار
سلیمانی و کوچ ابدی هاشمی رفسنجانی .به
امید فردایی بهتر که در آن با ترس و هراس وارد
دی ماه نشویم.

اضافه شدن خودرو و اموال منقول به موارد پذیرش وثیقه
دادستانی کل کشور در راستای کاهش جمعیت کیفری
مواردی را به موارد صدور قرار وثیقه اضافه کرد.
به گزارش اقتصادنیوز به نقل از انتخاب ،دادستانی کل
کشور در بخشنامهای به دادستانهای مراکز استانها در
راستای کاهش جمعیت کیفری ،خودرو و اموال منقول را
در موارد پذیرش وثیقه قرار داد.
دادستانی کل کشور در راستای کاهش جمعیت کیفری
مواردی را به موارد صدور قرار وثیقه اضافه کرد.
در بخشنامه دادستانی کل کشور به دادستانهای عمومی
و انقالب مرکز آمده است:
از آنجا که براساس گزارشهای رسیده و بازرسیهای
به عمل آمده ،تعداد زیادی از جمعیت کیفری وارده به
زندانها را افرادی تشکیل میدهند که به صورت کوتاه

مدت به ندامتگاه اعزام میشوند و تعداد قابل توجهی از
این متهمان به علت عجز از معرفی کفیل یا وثیقه ،اتمام
وقت اداری یا تقارن با ایام تعطیل و طوالنی شدن فرایند
معرفی وثیقه ملکی و تشریفات ارزیابی و توقیف آن ،به
زندان معرفی میشوند ،لذا مقتضی است به منظور تسهیل
فرایند پذیرش تأمین و پرهیز از بازداشت متهمان به علت
عجز از معرفی کفیل یا ایداع وثیقه نقدی یا غیرمنقول و
در راستای اعمال بند (خ) ماده  ۲۱۷قانون آیین دادرسی
کیفری ،با یادآوری تبصره ماده  ۲۲۶این قانون ،نسبت به
پذیرش وثایق معرفی شده از نوع اموال منقول نظیر خودرو
و  ...اقدام شود و در مورد خودرو چنانچه ارزش متعارف
آن به تشخیص مقام قضایی تکافوی میزان وثیقه صادره
را بنماید با مراجعه وثیقه گذار و مالحظه مدارک معتبر

و احراز مالکیت وی ،دستور توقیف صادر و خودرو با
مسئولیت وثیقه گذار به پارکینگهای مجاز معرفی و قبض
مربوط در پرونده نگهداری و قرار قبولی وثیقه صادر شود.
بدیهی است در این حالت مفاد ماده  ۲۲۰قاتون آیین
دادرسی کیفری در خصوص تبدیل تامین اعم از کفالت یا
وثیقه نیز مجری خواهد بود.
همچنین رئیس سازمان زندانها در نشست با مدیران
ستادی و استانی سراسر کشور در خصوص این بخشنامه،
عنوان کرد :دادستان کل کشور در بخشنامهای به همکاران
قضایی در زمینه صدور قرار وثیقه ،موارد جدیدی را
درخصوص در نظر گرفتن خودرو و اموال منقول به عنوان
پذیرش وثیقه لحاظ کردهاند که میتواند شرایط جدیدی را
در خصوص کاهش جمعیت کیفری برقرار سازد.

دانلود نــرم افزار
تلفن همراه شــما:

روزانهم
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وزیر اقتصاد درباره جایگزینی اعتبارسنجی بهجای وثیقه و ضامن
بهویژه در وامهای خرد ،گفت :در خصوص برخی از شرکتها
اعتبارسنجیها در پرونده وجود داشت ،در برخی از موارد نیز فقط
به استعالمها در مورد چک برگشتی اشخاص حقیقی بسنده شده بود
که این نقطه ضعف است.
به گزارش تجارتنیوز ،سید احسان خاندوزی در حاشیه بازدید
سرزده از بانکهای دولتی گفت ۲ :هفته پیش جلسهای با مدیران
عامل بانکهای دولتی برگزار شد و وزارت اقتصاد مطالبات و
درخواستهایی را عنوان کرد.
وی افزود :در آن جلسه وعده دادم که بنای دولت سیزدهم بر این
است که اگر مصوبه و قاعدهای تصویب میشود بهطور حتم باید در
عرصه اجرا و عمل فعاالن اقتصادی ،مردم و خانوارها احساس کنند
که این اتفاق پیگیری میشود و وعده دادیم که نظارت بر مصوبات
را پیگیری خواهیم کرد.
وزیر اقتصاد اظهار کرد :از مصوبههای اخیر این است که فعاالن
اقتصادی حق دارند نسخهای از قراردادهای بانکی خود را در اختیار
داشته باشند ،همچنین نرخ سود تسهیالت پرداختی و جرایم و
دیرکردها به وضوح باید پیگیری شود.
وی گفت :در این زمینه سامانهای در وزارت اقتصاد طراحی شده
است و همه استانها میتوانند موارد را معرفی کنند .در روزهای
گذشته مواردی از تخلفات عنوان شده است و با جدیت با مدیران
شعبی که تخلفات آنها احراز شود برخورد و اطالعرسانی میشود.
خاندوزی با اشاره به بازدید سرزده خود از دو بانک دولتی ،گفت:
در بازدید امروز بسیاری از مشتریان راضی بودند و در برخی از
موارد نیز بیدقتیهایی را شاهد بودیم یا اینکه مراجعهکنندگان
نسبت به حقوق خود مطلع نبودند.
وی افزود :مقرر شد پیگیریهای الزم برای رفع مسائل پیشروی
مشتریان انجام شود تا بانکها بیش از گذشته در خدمت تولید و
خانوارها قرار گیرند تا زحماتی که در شبکه بانکی کشیده میشود
منجر به رشد اقتصادی و تسهیل تامین مالی برای تولیدکنندگان شود.
وزیر اقتصاد در ادامه درباره جایگزینی اعتبارسنجی بهجای وثیقه
و ضامن بهویژه در وامهای خرد ،گفت :در خصوص برخی از
شرکتها اعتبارسنجیها در پرونده وجود داشت ،در برخی از موارد
نیز فقط به استعالمها در مورد چک برگشتی اشخاص حقیقی بسنده
شده بود که این نقطه ضعف است.
وی ابراز امیدواری کرد :در هفته آینده موضوع اعتبارسنجی و
جایگزینی نظام فعلی که موجب نارضایتی افراد شده و بسیاری را
که سالها به تعهدات خود عمل کردند ،اما ضامن یا وثیقه الزم را
نداشتند از دریافت وام محروم کرده است ،انجام شود و هفته آینده
خبر خوبی را اعالم خواهیم کرد.
خاندوزی درباره توقف تسهیالت بانکی در ماههای پایانی
سال ،گفت :در وزارت اقتصاد دستورالعمل و ابالغیهای مبنی بر
محدودیت پرداخت تسهیالت بانکی ،به غیر از مراعات ضوابطی که
بانک مرکزی بر آنها نظارت کند وجود نداشته است.
وی گفت :امیدوارم با توجه به اینکه نیاز تولیدکنندگان و خانوارها
در ماههای پایانی سال افزایش مییابد شاهد توقف و تاخیر پرداخت
وامها نباشیم و پیگیری میکنیم فشاری به افراد وارد نشود.
وزیر امور اقتصادی و دارایی درخصوص وام  ۹۰میلیونی بانک
جهانی نیز گفت :بانک جهانی در بیشتر کشورهای عضو برای
تجهیزات و لوازم پزشکی مقابله با بیماری کرونا تسهیالتی را در
نظر گرفته بود که در خصوص کشور ما آمریکا موافق پرداخت
تسهیالت نبود.
وی خاطرنشانکرد :با تالشهای انجام شده موافقت بانک جهانی
و مصوبه هیات دولت برای اعطای حق امضای موافقتنامهها انجام
شد ،بنابراین برای بخشی از تجهیزات و لوازم پزشکی که بهناچار
باید وارد شود ،از طریق  ۹۰میلیون دالر مصوب تامین خواهد شد.

تاکید مجلس بر افزایش
پلکانی حقوق کارمندان
از  ۵تا  ۲۹درصد
یک نماینده مجلس از افزایش حقوق کارمندان در بودجه سال
آینده از  ۵تا  ۲۹درصد خبر داد و گفت :این افزایش حقوق با
توجه به متوسط دریافتی آنها متغیر است.
سیدالبرز حسینی نماینده مردم خدابنده در مجلس شورای اسالمی
در گفتوگو با خبرنگار پارلمانی خبرگزاری تسنیم ،در خصوص
نحوه افزایش حقوق کارمندان در سال  1401با توجه به الیحه
پیشنهادی دولت گفت :افزایش حقوق کارمندان در بودجه سال
آینده بین  5تا  29درصد خواهد بود که با توجه به متوسط دریافتی
آنها متغیر است یعنی افرادی که حقوق باالتری میگیرند افزایش
حقوق کمتری خواهند داشت .البته میانگین افزایش حقوق
کارمندان  10درصد پیش بینی شده است.
وی با بیان اینکه افزایش حقوق کارمندان پلکانی خواهد بود،
تاکید کرد :کارمندانی که زیر  10میلیون تومان حقوق میگیرند
از افزایش بیشتری برخوردار خواهند شد و کارمندانی که متوسط
دریافتی آنها بیشتر از  10میلیون تومان است افزایش حقوق
کمتری خواهند داشت.
این نماینده مجلس در ادامه گفت :اگر افزایش پلکانی حقوق
کارمندان به سمتی برود که طیف وسیعی از آنها افزایش حقوق
خوبی داشته باشند ،مورد پذیرش مجلس خواهد بود اما اگر پس
از بررسیهای نمایندگان به این نتیجه برسیم که طیف کمتری از
کارمندان از این قاعده افزایش حقوق بهرهمند خواهند شد ،باید
در نحوه افزایش حقوقها در سال آینده تجدیدنظر شود.
حسینی با بیان اینکه این شیوه افزایش حقوق روش منطقیتری
نسبت به روشهای دیگر است ،بر لزوم تطبیق میزان افزایش
حقوق با تورم تاکید کرد و افزود :اگر تورم در کشور کنترل شود
به نفع حقوقبگیران ثابت است اما اگر تورم کنترل نشود ،هرچقدر
هم حقوق کارمندان یا کارگران را افزایش دهیم چندان اثر مثبتی
در زندگی طیف حقوق بگیر نخواهد داشت.

