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آیا دانشمندان

 راه درمان عوارض

کرونایی  پسا

 را پیدا کرده اند؟ 

مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری 
و صنایع دستی استان :

درهای اتاق فکر گردشگری کرمان 

به روی صاحبان فکر و نوآوری باز است

متن در صفحه سوم

7

فرمانده انتظامی شهرستان کرمان :

کمکاریهایسازمانهاسببافزایشجرایممیشود

رئیس دانشگاه علوم پزشکی کرمان:

آمار  بستری بیماران کرونایی

 در کرمان افزایش یافته است

WWW.KERMANEMROOZ.COMروزان هم 

امام جمعه کرمان: 

 باید با قدرت و قاطعیت 

از دست آوردها دفاع و در

کنیم جهاد تبیین مشارکت 

توسط محققان یک شرکت دانش بنیان؛

هواپیمایسبکباپیشرانگستردهالکتریکیساختهمیشود

سخنگوی کمیسیون اقتصادی:

بانکهامنابعوامازدواج۱۲۰میلیونتومانیراندارند

8

شرکت آب و فاضالب استان کرمان در نظر دارد مناقصه عمومی شماره 120/ج/11-1400  با موضوع آبرسانی به روستاهای ساردوئیه همراه با ارزیابی کیفی با معیار عمومی از 
محل منابع عمرانی را با برآورد 30.648.151.910 ریال و مبلغ تضمین فرآیند ارجاع 1.533.000.000 ریال به شماره 2000005963000169 سامانه ستاد ایران با حداقل 
تعداد شرکت کنندگان 1 نفر از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید. لذا از کلیه شرکت هایی که دارای گواهی صالحیت معتبر در رشته آب صادره از ساجات و 

گواهی صالحیت ایمنی معتبر از اداره تعاون کار و رفاه اجتماعی دعوت می شود.
کلیه مراحل برگزاری مناقصات از دریافت اسناد مناقصات تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکت ها از طریق درگاه 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 را جهت 

شرکت در مناقصه محقق سازند.
برنامه زمانی مناقصه: ـ مهلت خرید اسناد مناقصه : از روز شنبه مورخ 1400.11.23 لغایت چهارشنبه مورخ 1400.12.04

ـ مهلت زمانی ارائه پیشنهاد در سامانه ستاد : ساعت 19 روز یک شنبه مورخ 1400.12.15
ـ تاریخ تحویل ضمانتنامه به دبیرخانه شرکت ساعت 12:30 روز یکشنبه 1400.12.15 

ـ زمان برگزاری مناقصه : ساعت 10:30 روز دوشنبه تاریخ 1400.12.16
الزم به ذکر است در زمان بازگشایی پاکات مناقصه یک نفر نماینده از هرکدام از شرکت کنندگان می تواند در جلسه حضور داشته باشد.

اطالعات تماس دستگاه مناقصه گزار جهت دریافت اطالعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاکت های الف :
آدرس : کرمان ـ بلوار 22 بهمن ـ شرکت آب و فاضالب استان کرمان ـ دفتر قراردادها و تلفن 03433222282

اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه : مرکز تماس : 1456  ـ021  دفتر ثبت نام: 88969738 و 85193768
مدیریت روابط عمومی و آموزش همگانی

فراخوان مناقصه عمومی 
شماره 120/ج/11-1400 )نوبت دوم(

قطرات آب را چون لحظات زندگی ارج نهیم آگهی تجدید مناقصه عمومی جهت انتخاب شرکت سازنده برای ساخت 
قطعات شامل لیفتر شاول، نبشی داخل ساتلیت، صفحه زیر لیفتر شاول، 

زیگمنت خروجی و پیچ و مهره صفحات گریت کولر واحد 2 و 3 

لیفتر شاول،  قطعات شامل  برای ساخت  انتخاب شرکت سازنده  دارد  جهت  نظر  در  عام(  گروه صنایع سیمان کرمان )شرکت سهامی 
از طریق  کارخانه   و 3  واحد 2  کولر  گریت  مهره صفحات  و  پیچ  و  زیگمنت خروجی  شاول،  لیفتر  زیر  ساتلیت، صفحه  داخل  نبشی 
مناقصه عمومی اقدام نماید لذا از اشخاص حقوقی محترم که دارای صالحیت و امکانات الزم می باشند تقاضا می شود جهت دریافت 
را ظرف مدت 10  پیشنهادی خود  قیمت  و  مراجعه  تهران  یا  و  به دفتر کرمان  اداری  مناقصه در ساعات  فرم شرایط شرکت در   اسناد، 

)ده( روز از تاریخ انتشار آگهی در پاکت دربسته به واحد تدارکات کرمان و یا دفتر تهران تحویل نمایند.
آدرس کارخانه: کرمان - کیلومتر 17 جاده تهران - تلفن : 31341505 )034(

آدرس دفتر تهران :  بلوار آفریقا - کوچه فرزان شرقی  تلفن : 88774726 )021(

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

کهیکیازچالشهایجدیمنابعطبیعیمحسوبمیشود؛ گونتخریبمراتعدراستان گونا گزارش»کرمانامروز«ازعوامل

دود بی توجهی برخاسته از مراتع استان

متن کامل در صفحه هفتم

  مراتع استان در سال های اخیر به دلیل چرای بدون برنامه دام ها، فرسایش خاک، تغییرات اقلیمی، خشکسالی، آتش سوزی و برداشت بیش از حد از ذخایر در سرازیری 
نابودی قرار گرفته است به گونه ای که درحال حاضر بهره برداری بیش از ظرفیت و بی توجهی مردمی و دولتی به مراتع استان به یکی از مهم ترین و مخرب ترین 

چالش های این روزهای کرمان تبدیل شده است و متاسفانه آنطور که باید مورد آسیب شناسی و تصحیح قرار نمی گیرد و....
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متن در صفحه هشتم

مردم از وضعیت اینترنت 
در استان گالیه دارند

کرمان  که در سراسر استان پهناور  گالیه مردمی  گزارش »کرمان امروز« از یک 
گرفته است؛ ح است و متاسفانه مورد بی توجهی قرار  مطر

  سرعت افزایش نیاز مردم به اینترنت با شتاب 
ارتقاء تجهیزات مخابراتی در استان همخوانی ندارد



خبر
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اخبار استان

رئیس دانشگاه علوم پزشکی کرمان از افزایش 
بیماران بستری کرونایی در کرمان خبر داد.

مهر  با  گفتگو  در  نژاد  رشیدی  رضا  حمید 
بیمارستان های  در  اکنون  هم  اظهارکرد: 
کرمان ۴۲۴ نفر بستری هستند که بیشترین 
پزشکی  علوم  دانشگاه  حوزه  به  مربوط  سهم 
با ۵۵  با ۲۵۷ بیمار است و سیرجان  کرمان 
بیمار و جیرفت با ۵۲ بیمار در رتبه های بعد 

قرار دارند.
وی افزود: در حال حاضر نیز در استان ۱۵۸ 

این  در  که  است  شده  بستری  جدید  بیمار 
شاهد  را  بیمار  تعداد  افزایش  هم  زمینه 
هستیم که به دلیل عدم اجرای پروتکل های 

بهداشتی روی می دهد.
وی عنوان کرد: ۶ نفر نیز در همین مدت جان 

خود را از دست داده اند.
واجد  افراد  استقبال  متأسفانه  افزود:  وی 
شرایط برای تزریق دوز سوم واکسن مناسب 
سازی  فرهنگ  باید  زمینه  این  در  و  نیست 

انجام شود.

و  گردشگری  میراث فرهنگی،  مدیرکل 

فکر  اتاق  تشکیل  از  کرمان  استان  صنایع دستی 
گردشگری در این استان خبر داد و گفت: در این 
اتاق فکر مدیران خالق، سازمان های مردم نهاد، 
کارآفرینان موفق صنعت گردشگری و همچنین 
نظر  صاحب  افراد  و  جوانان  دانشگاه،  اساتید 

عضویت خواهند داشت.
فکر  اتاق  نشست  نخستین  در  فعالی  فریدون 
استان کرمان اظهار کرد: بهره گیری از تجربیات 
و مهارتها، بازجذب نخبگان گردشگری و استفاده 
افکار،  تبادل  نوآور،  و  ایده پرداز  افراد  از ظرفیت 
بیان آرا، عقاید و همچنین تصمیم سازی و ارائه 
بهبود  راستای  در  عملی  خالقانه  راهکارهای 

فرایندهای موجود به ویژه در دوران پسا کرونا از 
اهداف تشکیل اتاق فکر گردشگری استان کرمان 

به شمار می رود.
و  گردشگری  میراث فرهنگی،  مدیرکل 
در  اینکه  بیان  با  کرمان  استان  صنایع دستی 
با مسایل  حال حاضر صنعت گردشگری کرمان 
است  گریبان  به  دست  متعددی  مشکالت  و 
افزود: باید با اشتراک گذاری تجربیات و مهارت ها 
مسایل  این  از  عبور  برای  مناسب  راهکارهای 
اتخاذ و در سطح ملی و استانی به مدیران تصمیم 

ساز ارائه و پیشنهاد شود.
وی با اشاره به اینکه درهای اتاق فکر گردشگری 

کرمان بر روی صاحبان فکر و نوآوری باز است 
و  نقش  به  اتاق  این  در  شک  بدون  کرد:  بیان 
استان  گردشگری  گفتمان  در  نخبگان  ظرفیت 

کرمان بیش از گذشته توجه خواهد شد.
دانشگاه،  اساتید  دانشجویان،  از  دعوت  با  فعالی 
پژوهشگران، صاحب نظران، کارآفرینان و مدیران 
و فعاالن صنعت گردشگری برای عضویت در اتاق 
کرد:  خاطرنشان  کرمان  استان  گردشگری  فکر 
تجربیات،  مهارت ها،  اشتراک گذاری  با  می توان 
توسعه  و دانش و تخصص در مسیر  خالقیت ها 
صنعت گردشگری دیار کریمان گام های موثری 

برداشت.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی کرمان:

آمار  بستری بیماران کرونایی در کرمان افزایش یافته است

مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان :

درهای اتاق فکر گردشگری کرمان به روی صاحبان فکر و نوآوری باز است 

آگهی دعوت سهامداران شرکت حمل و نقل کارمانیاي ترابر کویر
 )سهامی خاص( به شماره ثبت 5423 شناسه ملی 10860561920 

جهت تشکیل مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده  
بدینوسیله از کلیه سهامداران شرکت دعوت می شود تا در جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق 
العاده که در ساعت ۱0:00 صبح روز چهارشنبه مورخ ۱۴00/۱۲/0۷ در آدرس کرمان خیابان توانیر 
خیابان خرمشهر بین کوچه 3 و ۵ پالک ۱۴۵ کدپستی ۷۶۱۷۸9۴۶93 تشکیل می گردد حضور 
بهمراه رسانند. ضمنا سهامدارانی که تمایل به شرکت در جلسه خواهند داشت یا شخصاً و یا تنها با 
وکالت رسمی)دفاتر اسناد رسمی( و نماینده سهامداران حقوقی الزاماً بامعرفی نامه امکان حضور در 

جلسه را دارند.  
دستور جلسه:  انتخاب اعضای محترم هیات مدیره و انتخاب بازرسین و انتخاب روزنامه کثیر االنتشار 
هیات مدیره شرکت 

مذکور  انجمن  سوی  از  تسلیمی  مدارک  موجب  به  رساند  می  اطالع  به  وسیله  بدین 
اسامی  و سمت هر یک از اعضای اصلی و علی البدل هیات مدیره و بازرسان که از تاریخ 

۱۴00/09/۱0 به مدت سه سال به شرح ذیل می باشد.
۱- سید امان اهلل سید فریزنی - رییس هیات مدیره ۲- مهدی خلیل یزدی - نایب رییس 
3- علی مظهری - خزانه دار ۴- محمدرضا سلیمان پور - دبیر ۵- مهدی ایرانمنش - عضو 
اصلی هیات مدیره ۶- امیراشکان سعید - آرمان سالجقه - علی البدل هیات مدیره ۷- 

مجید محمدی - بازرس اصلی ۸- محمود ثمره افسری - بازرس علی البدل 
ضمنا مطابق ماده ۲۲ اساسنامه کلیه اسناد و اوراق مالی و بهادار با امضا مشترک رییس یا 

دبیر و خزانه دار معتبر خواهد بود.

آگهی دعوت سهامداران به تشکیل مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده   
شرکت حمل و نقل کارمانیاي ترابر کویر )سهامی خاص( به شماره ثبت 

5423 شناسه ملی 10860561920

آگهی انتخابات مسئوالن انجمن صنفی کارفرمایی 
پیمانکاران عمرانی استان کرمان 

هفت نمونه کشاورزی برتر 

ملی کرمانی هستند
رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان کرمان گفت: هفت نمونه برتر 
کرمان  استان  به  مربوط   ۱۴00 کشاورزی  بخش های  زیر  در  ملی 

است.
انتخاب  و  شناسایی  برنامه  راستای  در  گفت:  اندیش   خیر  محمد   
تولید کنندگان برتر بخش کشاورزی از ۱۶ شهرستان تحت پوشش 
برتر شهرستانی و 33  به عنوان  تعداد ۱۷۷ عنوان رشته  به  استان 
و  انتخاب  استانی  برتر  بعنوان  مختلف  زمینه های  در  رشته  عنوان 
برای رقابت کشوری به دبیر خانه ستاد انتخاب نمونه های برتر بخش 

کشاورزی کشور ارسال شد.
او گفت: پس از بررسی مستندات ارسالی ۷ رشته در شهرستان های 

استان به عنوان نمونه برتر ملی )کشوری( انتخاب ومعرفی شد.
سرپرست سازمان جهاد کشاورزی استان کرمان گفت: نفرات هفت 
رشته برتر شامل آقای سید جال الدین هجری از شهرستان انار پرور 
با پرورش 900 راس گاو  ش دهنده برتر گاو صنعتی )گاو شیری( 
تولید کننده  ارزوئیه  از شهرستان  زاده  اسماعیل  امیر  آقای  شیری، 
برترگندم آبی مناطق گرم با عملکرد ۴/۱0 تن در هکتار، آقای ساعد 
با  ای  دانه  برترذرت  کننده  تولید  ارزوئیه  شهرستان  از  خدادادی 

عملکرد ۸/۱۶ تن در هکتار معرفی شدند.
به گفته رییس جهاد کشاورزی استان،  آقای مهدی اشرف عسکری 
از شهرستان بردسیر تولید کننده برترگل محمدی با عملکرد ۵ تن 
در هکتار گل تر، آقای مهرداد صالحی از شهرستان سیرجان تولید 
کننده برترپسته با عملکرد ۸/۱3 تن در هکتار پسته خشک، آقای 
رضا میمندی از شهرستان شهر بابک دامدار نمونه عشایر با پرورش 
۷۵0 رأس دام و خانم طیبه رحمانی از شهرستان زرند مدیر عامل 
شرکت تعاونی زنان روستایی به دلیل اشتغال ۲0 نفر زنان روستایی 

از دیگر رتبه های برتر معرفی شده بودند.

شهرداری جوزم در نظر دارد مناقصه عمومی پروژه و آسفالت ادامه بلوار شهرداری کوچه امام خمینی ۱ و امام خمینی ۵- کوچه حضرت ابوالفضل 
۶ را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید. کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و 
بازگشایی پاکت ها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد( انجام خواهد شد و الزم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی، 

مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند.
تاریخ انتشار مناقصه در سامانه روز شنبه تاریخ 99/۱۱/۱۸ می باشد.

 مهلت زمانی ارائه پیشنهاد روز سه شنبه ساعت ۱0 صبح تاریخ 99/۱۲/۵ می باشد. 
زمان بازگشایی پاکت ها: روز چهارشنبه ساعت ۱0 صبح تاریخ 99/۱۲/۶ می باشد.

اطالعات تماس دستگاه مناقصه گزار جهت دریافت اطالعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاکت الف
آدرس: شهربابک - جوزم - بلوار شهرداری - میدان شهرداری کدپستی۷۷۵۸۱۱39۱۴ تلفن: 3۴۱۵0۷۴9

 اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه: مرکز تماس ۴۱93۴- 0۲۱
دفتر ثبت نام : 88969737 و 85193768

www.setadiran.ir آدرس سایت ستاد ایران

آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای 
دهیاری روستای سیرچ در نظر دارد اجرای پروژه آسفالت معابر سطح روستا به پیمانکار واجد صالحیت و دارای شرایط مربوطه از سازمان های ذیربط واگذار نماید 
لذا از کلیه پیمانکارانی که دارای سابقه کار مرتبط هستند دعوت به عمل می آید مطابق جدول زمانبندی جهت دریافت اسناد شرکت در مناقصه به دهیاری سیرچ 

مراجعه نمایند.

توضیحات :
۱ - مهلت و محل توزیع اسناد : از ساعت ۸ صبح روز یکشنبه ۲۴ / ۱۱ / ۱۴00 لغایت 30 / ۱۱ / ۱۴00 محل شهرستان کرمان – روستای سیرچ – دهیاری سیرچ  
۲ - مهلت و محل تحویل اسناد : از ساعت ۸ صبح روز یکشنبه ۲۴ / ۱۱ / ۱۴00 لغایت 30 / ۱۱ / ۱۴00 محل شهرستان کرمان – روستای سیرچ – دهیاری سیرچ  

3 - تاریخ بازگشایی پاکت ها روز دوشنبه 0۱ / ۱۲ / ۱۴00 محل دهیاری سیرچ
۴ - حضور نماینده مناقصه گران با در دست داشتن معرفی نامه معتبر در جلسه بالمانع می باشد .

۵ - هزینه درج آگهی در دو نوبت به عهده برنده مناقصه می باشد . ۶ - شرح عملیات و ضمانت نامه پروژه در اسناد مناقصه درج شده است .
۷ - بابت مدارک مناقصه مبلغ ۱.000.000 ریال )غیر قابل استرداد( به حساب ۵۵۵۶۱9۱۴3۱0۷9۵ نزد پست بانک شعبه عدالت تسلیم می شود

آگهی تجدید مناقصه

آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آیین نامه قانون 
تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمان های فاقد 

سند رسمی
قانون  موضوع  دوم  مورخه1400/10/26  هيات   140060319078010086 شماره  راي  برابر 
ثبتي  واحد  در  مستقر  رسمي  سند  فاقد  ساختمانهاي  و  اراضي  ثبتي  وضعيت  تكليف  تعيين 
عطيه حسيني  خانم  متقاضي  بالمعارض  مالكانه  تصرفات  كرمان  دو  منطقه  ملك  ثبت  حوزه 
پورفرسنگي فرزند ماشااله بشماره شناسنامه 63 صادره از كرمان در ششدانگ يك باب خانه 
به مساحت 223/9 مترمربع تحت 16761پالك فرعي از 3968 اصلي مفروز و مجزي شده از 
فرسنگی كوچه  سراسياب  كرمان  در  واقع  بخش2كرمان  اصلي  از3968  فرعي   1110 پالك 
ده باال خريداري از مالك رسمي خانم صغری فتحی زاده  محرز گرديده است.لذا به منظور 
به فاصله 15 روز آگهي مي شود در صورتي كه اشخاص  اطالع عموم مراتب در دو نوبت 
نسبت به صدور سند مالكيت متقاضي اعتراضي داشته باشند مي توانند از تاريخ انتشار اولين 
آگهي به مدت دو ماه اعتراض خود را به اين اداره تسليم و پس از اخذ رسيد، ظرف مدت 
به مراجع قضايي تقديم نمايند.بديهي  يك ماه از تاريخ تسليم اعتراض، دادخواست خود را 
مالكيت  سند  مقررات  طبق  اعتراض  وصول  عدم  و  مذكور  مدت  انقضاي  صورت  در  است 

صادر خواهد شد.
تاريخ انتشار نوبت اول : 1400/11/24
تاريخ انتشار نوبت دوم :1400/12/09

1275366
محمود مهدی زاده –رئیس ثبت اسناد وامالک ناحیه 2شهرستان کرمان

آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آیین نامه قانون 
تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمان های فاقد 

سند رسمی
قانون  1400/6/31موضوع  مورخه  دوم  هيات   140060319078006173 شماره  راي  برابر 
تعيين تكليف وضعيت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي حوزه 
ثبت ملك منطقه دو كرمان تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضي آقاي محمد مهدي ارجمند 
مغازه)باكاربری  باب  ازكرمان  در يك  بشماره شناسنامه 13581 صادره  فرزند علي  كرماني 
عرصه مسكونی( به مساحت 45/35 مترمربع تحت پالك 22185 فرعي از 1783 اصلي بخش 
3 كرمان واقع در بلوار جهاد روبروی بيست متری دانشجو  خريداري از مالك رسمي آقاي 
زين العابدين ميرحسينی  محرز گرديده است.لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به 
فاصله 15 روز آگهي مي شود در صورتي كه اشخاص نسبت به صدور سند مالكيت متقاضي 
اعتراضي داشته باشند مي توانند از تاريخ انتشار اولين آگهي به مدت دو ماه اعتراض خود را به 
اين اداره تسليم و پس از اخذ رسيد، ظرف مدت يك ماه از تاريخ تسليم اعتراض، دادخواست 
خود را به مراجع قضايي تقديم نمايند.بديهي است در صورت انقضاي مدت مذكور و عدم 

وصول اعتراض طبق مقررات سند مالكيت صادر خواهد شد.
تاريخ انتشار نوبت اول : 1400/11/24
تاريخ انتشار نوبت دوم :1400/12/09

1275876
محمود مهدی زاده –رئیس ثبت اسناد وامالک ناحیه 2شهرستان کرمان

گفت:  کرمان  شهرستان  انتظامی  فرمانده 
سبب  سازمان ها  کم کاری های  از  بسیاری 
نیروی  گریبان گیر  و  افزایش جرایم می شود 

انتظامی می شود.
سرهنگ مهدی پورامینایی در نشست خبری 
عملکرد  گزارش  به  راجع  رسانه  اصحاب  با 
عصر  کرد:  بیان  با  شهرستان  این  در  پلیس 
اهمیت  و  است  ارتباط  سلطه  عصر  حاضر 
رسالتش  جهان  مسائل  همه  و  ارتباطات 
پوشش  با  ها  رسانه  و  است  رسانه  دوش  بر 
مرزهای جغرافیایی و فرهنگی اجتماعی تاثیر 
به سزایی در زندگی بشر دارند و هویت انسان 

را شکل می دهند.
نقاط  توانند  می  هم  ها  رسانه  افزود:  وی 
هم  و  ببخشند  تحکیم  را  جامعه  یک  قوت 
بسیاری از مسائل را تضعیف کنند؛ همچنین 
می توانند بر عملکرد و وظایف سازمان ها و 

ادارات نظارت کنند.
مهم  ویژگی  اینکه  به  اشاره  با  پورامینایی 
دارد  حضور  جا  همه  که  است  این  رسانه 
امنیت  را شاکریم که  امروزه خدا  داد:  ادامه 
مناسبی در جامعه حکم فرما است که البته 
این مرهون کمک هم مردم است اما باز هم 
این  تا  دهیم  هم  دست  به  دست  باید  همه 
امنیت پایدار مانده و نقش خودمان را در آن 

ایفا کنیم.
ایجاد  انتظامی  نیروی  وظیفه  افزود:  وی 
نیروی  که  خواهی  سهم  در  و  است  امنیت 
رسانه  دارد  ها  سازمان  و  ادارات  از  انتظامی 

می تواند نقش ویژه ای ایفا کند زیرا بسیاری 
که  شاهدیم  آید  می  پیش  که  مشکالتی  از 
خوبی  به  را  خود  وظایف  ها  سازمان  برخی 

انجام ندادند.
کرمان  شهر  گفت:  کرمان  انتظامی  فرمانده 
شهر پرجمعیتی است و برآورد ما برای این 
جمعیت در حال حاضر نزدیک به یک میلیون 
نفر است. از ابتدای سال اقدامات خوبی انجام 
شده و جایگاه شهرستان کرمان را در کشور 

به جایگاه خوبی رسانده است.
از  اعم  جامعه  مشکالت  همه  افزود:  وی 
غیره  و  تورم  بیکاری،  اقتصادی،  مشکالت 
جرائم  و  میگیرد  را  انتظامی  نیروی  گریبان 

بیشتر می شود.
پورامینایی گفت: در مقایسه با آمار کشوری 
و  کشوری  میانگین  از  سرقت  خصوص  در 
استانی پایین تر هستیم و ۴ درصد افزایش 
سرقت نسبت به سال پیش داریم در حالی 
بوده  بیشتر  بسیار  اقتصادی  مشکالت  که 
اجتماعی  داد: ۱۷۷ طرح  توضیح  است. وی 
ایجاد  سبب  که  مختلف  های  زمینه  در 
نابسامانی در برخی قسمت ها شده است از 
ابتدای سال اجرا شده است؛ به عنوان مثال 
از ۸00 کارگاه ضایعات در کرمان وجود دارد 
و هنوز ما نتوانسته ایم پس از چندین سال 
این کارگاه ها را ساماندهی کرده و بر آن ها 
نظارت کنیم. وی ادامه داد: در بحث انتخابات 
خوبی  به  انتخاباتی  های  صندوق  امنیت 
مانند  ها  مناسبت  دیگر  در  کردیم؛  تامین 

هفته مقاومت که مهمانان بسیاری در گلزار 
شهدا داشتیم نیز امنیت به خوبی فراهم شده 
که همه آن به تالش و کوشش همکاران در 

مجموعه بر می گردد.
پورامینایی عنوان کرد: ما نسبت به افزایشی 
که کشور دربحث سرقت دارد ۵ درصد پایین 
تر هستیم و در سال 99 نیز شهرستان کرمان 
جشنواره  در  را  فرماندهی  اشراف  اول  رتبه 
مالک اشتر کسب کرد که این جشنواره تحت 

نظارت مستقیم مقام معظم رهبری است.
در  متعددی  باندهای  کرد:  تصریح  وی 
این  که   شده  منهدم  کرمان  شهرستان 
درصد  گذشته ۱33  سال  به  نسبت  موضوع 
مخدر  مواد  کشف  همچنین  داشته،  افزایش 
نیز ۱۸ درصد افزایش داشته است. در بحث 
سال  از  که  اقداماتی  با  نیز  اوباش  و  اراذل 
 ۲۱ ها  دستگیری  است  گذشته شروع شده 

درصد افزایش یافته است.
انتظامی کرمان تصریح کرد: مسئله  فرمانده 
علی  که  است  متجاهر  معتادان  بحث  دیگر 
رغم ورود رسانه ها در ابتدای سال هنوز این 
مشکل وجود دارد و سازمان هایی که درگیر 

هستند اقدامات خاصی انجام نمی دهند.
تأکید کرد: زیبنده مردم و شهر کرمان  وی 
نیست که در یکی از میدان های قدیمی شهر 
یا در پارک ها ومعتادان متجاهر وجود داشته 
باشند. اینکه می روند و پس از یک یا دو ماه 
برمی گردند یک چرخه باطل است که نیاز 
آن  در  جدی  کار  و  شده  ورود  آن  به  است 

انجام شود.
پورامینایی با اشاره به اینکه ۶۱ درصد سرقت 
خرد  های  سرقت  کرمان،  شهرستان  های 
است که توسط همین معتادان انجام می شود 
گفت: ۷۶ درصد سارقینی که دستگیر کردیم 
از ابتدای امسال معتادین هستند. وقتی عده 
ای از این معتادین دستگیر می شوند وی با 
اشاره به مساله خرده فروشان مواد مخدر که 
گالیه همیشگی مردم است گفت: امسال ۱0 
به سال گذشته  درصد دستگیری ها نسبت 
بیشتر شده است. همچنین در بحث تصرف 
خوبی  اقدامات  و  کردیم  ورود  ملی  اراضی 
افزایش  انجام شده به طوری که ۱۲ درصد 
رفع تصرفات نسبت به سال گذشته داشتیم. 
پورامینایی در رابطه با سرقت های خشن که 
تعداد کمی هم هستند توضیح داد: نسبت به 
سال گذشته در این مورد افزایشی نداشتیم و 

باندهای بزرگی هم دستگیر کردیم.
کرد: هر جایی که یک سازمان  تصریح  وی 
کم کاری می کند تأثیرش در افزایش جرایم 
ها  سازمان  از  دلیل  همین  به  است  مشهود 
خوبی  به  را  خود  وظایف  که  خواستاریم 
اظهار  کرمان  انتظامی  فرمانده  دهند.  انجام 
 ۱۶ خیابانی،  نزاع  درصد   ۸0 امسال  کرد: 
درصد قتل، ۱9 درصد کاهش سرقت منزل 
است؛  داشته  کاهش  آدم ربایی  درصد   ۴۶ و 
همچنین ۶ درصد افزایش تقدیر از همکاران 

را داشتیم.

فرمانده انتظامی شهرستان کرمان :

کمکاریهایسازمانهاسببافزایشجرایممیشود

 مناقصهتجدید آگهی 
دهیاری روستای سیرچ در نظر دارد اجرای پروژه آسفالت معابر سطح روستا به پیمانکار واجد صالحیت و دارای 
شرایط مربوطه از سازمان های ذیربط واگذار نماید لذا کلیه پیمانکارانی که دارای سابقه کار مرتبط دعوت به 

اقصه به دهیاری سیرچ مراجعه نمایند عمل می آید مطابق جدول زمانبندی جهت دریافت اسناد شرکت در من
 . 

تضمین شرکت  برآورد اولیه نام پروژه
 در مناقصه

گواهی نامه 
 صالحیت فنی

مدت اجرای 
 پروژه

محل تامین 
 اعتبار

مع آوری ج
آسفالت سطحی ، 

زیر سازی و 
روکش آسفالت 
 روستای سیرچ

از محل بودجه  ماه 2 5رتبه -راه 457.258.500 9.145.170.000
 یدهیار

 :   توضیحات

محل  30/11/1400لغایت  11/1400/ 24صبح روز یکشنبه  8مهلت و محل توزیع اسناد : از ساعت  -1
 دهیاری سیرچ –روستای سیرچ  –شهرستان کرمان 

 11/1400/ 30لغایت  11/1400/ 24صبح روز یکشنبه  8مهلت و محل تحویل اسناد : از ساعت  -2
 دهیاری سیرچ –روستای سیرچ  –محل شهرستان کرمان 

 محل دهیاری سیرچ 01/12/1400تاریخ بازگشایی پاکت ها روز دوشنبه  -3
 حضور نماینده مناقصه گران با در دست داشتن معرفی نامه معتبر در جلسه بالمانع می باشد . -4
 هزینه درج آگهی در دو نوبت به عهده برنده مناقصه می باشد . -5
 اقصه درج شده است .شرح عملیات و ضمانت نامه پروژه در اسناد من -6
 55561914310795 به حساب (غیـر قابل استرداد)ریال 1.000.000مبلغ بابت مدارک مناقصه  -7

 نزد پست بانک شعبه عدالت تسلیم مـی شـود

قلیان؛ نقطه شروع اعتیاد !

بدین وسیله از کلیه سهامداران شرکت به شماره ثبت 33 
تا  آید  می  عمل  به  دعوت  ملی۱0۶300۷09۱۴  شناسه 
در جلسه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده شرکت 
در ساعت ۱۶ عصر مورخ ۱۴00/۱۲/۱0 در محل شرکت 

حضور بهم رسانند.
سمت  تعیین   -۲ مدیران  انتخاب   -۱ جلسه:  دستور 
مدیران 3- تعیین دارندگان حق امضاء ۴- انتخاب بازرس 
پیشنهاد  به  موارد   سایر  و  مالی  های  صورت  ۵-تصویب 

سهامداران در صالحیت مجمع می باشد.
مدیرعامل و رییس هیات مدیره 

آگهی دعوت از سهامداران شرکت 
بردسازان تیگران



یکشنبه 24 بهمن ماه 11/1400 رجب 1443/ 13 فوریه 2022/سال بیست و هفتم شماره 3619سه جامعه 

امام جمعه کرمان: 

 باید با قدرت و قاطعیت از دست آوردها دفاع و در جهاد تبیین مشارکت کنیم

باتالشسهساعتهآتشنشانان؛

آتش سوزی کارگاه مبل سازی مهار شد

امام جمعه کرمان گفت: امروز در دفاع 
از انقالب و دستاوردهای آن نباید لکنت 
زبان پیدا کنیم و باید با قدرت و قاطعیت 
تبیین  جهاد  در  و  دفاع  دستاوردها  از 

مشارکت داشته باشیم.
و  االسالم  حجت  ابرنا،  گزارش  به 
در  سلیمانی  علیدادی  حسن  المسلمین 
در  هفته  این  جمعه  نماز  های  خطبه 
مصالی امام علی)ع( شهر کرمان با اشاره 
به حضور مردم  در راهپیمایی ۲۲ بهمن 
افزود: در حالی سالگرد شکوهمند انقالب 
اسالمی را جشن می گیریم که ۴۳ سال 
و  گذرد  می  اسالمی  انقالب  پیروزی  از 
ایم؛  شده  سال  چهارمین  و  چهل  وارد 
مردم در رکاب امام راحل مبارزه کردند 

تا کشور را از دست اجانب نجات دهند.
گذشته  سال   ۴۳ در  کرد  تصریح  وی 
شما مردم با هدایت امامین انقالب توطئه 
را خنثی کردید و همچنان  زیادی  های 
پیروزمندانه در صحنه ها ظاهر شده اید.

انقالب  کرد:  اظهار  کرمان  جمعه  امام 
فراز و نشیب ها داشته اما حرکت انقالب 
متوقف نشده و همچنان پیروزمندانه جلو 

می رود.
وی با بیان اینکه در قرن حاضر با سه 
کرد:  بیان  ایم  شده  مواجه  استعمار  نوع 
وسیله  به  کشورها  کهنه  استعمار  در 
اشغال می شوند  استعماری  قدرت های 
و لشکرکشی، غارت و قتل در دستور کار 

است که لشکرکشی بریتانیا به هندوستان 
یکی از مصادیق استعمار کهنه است.

داد:  ادامه  علیدادی  االسالم  حجت 
آن  در  که  نوآسا  استعمار  دیگر  استعمار 
نمی  اشغال  سیاسی  دستگاه  و  جغرافیا 
شود اما در آن دستگاه های اطالعاتی و 
جاسوسی در کشورها مستقر می شوند و 
به وسیله حاکمان سیاسی در سرنوشت 
کشورها دخالت می کنند و زمینه جنگ 
های داخلی را در کشور مستعمره فراهم 

می سازند.
وی با بیان اینکه نوع سوم استعمار، فرانو 
است گفت: در این استعمار ذهن و فکر 
ملت ها اشغال می شود و استعمارگران 
به جغرافیا و حاکمان سیاسی کار ندارند 
می  این  صرف  را  خود  توان  همه  بلکه 
کنند تا ذهن و فکر مردم را اشغال کنند 
را هم  آن کشور  به  لشکرکشی  هزینه  و 

نپردازند.
کرمان  استان  در  فقیه  ولی  نماینده 
فرانو  استعمار  در  کرد:  تصریح 
را  کشور  کنند  می  سعی  استعمارگران 
خود  مدیریت  تحت  فرهنگی  سلطه  با 
درآورند و ترویج فرهنگ بیگانه در دستور 

کار است.
استعمار  اینکه  باوجود  کرد:  اظهار  وی 
اما جمهوری  فرانو بسیار خطرناک است 
دستاوردهای  سال   ۴۳ این  در  اسالمی 
بسیار ارزشمندی در جنبه های مادی و 

معنوی به نمایش گذاشته است.
اینکه  بیان  با  علیدادی  االسالم  حجت 
امنیتی و  دفاعی، علمی،  در عرصه های 
داشتیم  فراوانی  دستاوردهای  ای  هسته 
موشکی،  دفاعی،  عرصه  در  کرد:  تاکید 
پهپادها و نیز حوزه فضایی صدها مصداق 
وجود دارد که کشور ما را امروز از جمله 
کشورهای مقتدر قرار داده است و از امن 

ترین کشورهای جهان هستیم.
نیز  معنوی  محور  در  افزود:  وی 
فراوانی  دستاوردهای  اسالمی  جمهوری 
و  جهادی  عنصرهای  تربیت  که  داشته 
شهید  جمله  از  جهاد  مقاومت  اسطوره 
نازنین و سیدالشهدای مقاومت است که 

مکتب، راه و روشی برای جبهه مقاومت 
ایجاد کرد.

 ۴۳ پیروزی  گفت:  کرمان  جمعه  امام  
توانست  ساله در همه توطئه ها که می 
یک کشور و تمدنی را به سقوط بکشاند 
بخش  الهام  کانون  به  شدن  تبدیل  و 
آزادگان جهان جزو دستاوردهای معنوی 

انقالب اسالمی محسوب می شود.
وی تاکید کرد: امروز در یک جنگ  تمام 
عیار و ترکیبی دشمن قرار داریم که هر 
روز دشمنان فتنه و شبهه آفرینی دارند 
و در این عرصه مهم نیاز به جهاد تبیین 

داریم.
کرد:  بیان  علیدادی  االسالم  حجت 

بودند  قدرت  در  خودشان  که  برخی 
آستانه  در  و  شوند  می  سست  امروز 
بیانیه  اسالمی  انقالب  پیروزی  سالگرد 
و  تلخ  را  مردم  دل  و  کنند  می  صادر 
دشمن  میدان  در  ناخواسته  یا  خواسته 
بازی می کنند لذا باید مواظب باشیم در 

این میدان وارد نشویم.
وی گفت: حتی در خواسته های بحق 
صنفی ما باید با خردمندی کامل مواظب 
باشیم تا دشمن وارد نشود و موج سواری 
قرار  نو  استعمار  دوران  در  زیرا  نکند، 

داریم.
امام جمعه کرمان تصریح کرد: بهترین 
راه برای برون رفت از این جنگ ترکیبی 
و استعمار فرانو این است که نگاهمان را 
با نگاه امام جامعه و رهبر معظم انقالب 

تنظیم کنیم.
وی با اشاره به آیات قرآن مجید تاکید 
راستای  در  که  فکری  و  اندیشه  کرد: 
واقعیت و حقیقتی که ما را به راه درست 

برساند باشد ارزش دارد.
اندیشه  داد:  ادامه  کرمان  جمعه  امام 
را  دیانت  و  دین  شود  می  باعث  فکر  و 
تایید  مورد  دین  و  کند  جدا  خرافات  از 
با  خدای تبارک و تعالی دینی است که 
خرافات مبارزه کند. وی تصریح کرد: راه 
است  جهالت  و  خرافات  با  مبارزه  دین 
و  متفکران  به  که  است  کسی  دیندار  و 

خردمندانه نزدیک باشد.

مدیرعامل سازمان آتش نشانی و خدمات 
ایمنی شهرداری کرمان، از مهار آتش سوزی 

کارگاه مبل سازی در کرمان خبر داد.
به گزارش کرمان آنالین، رضا میرزایی گفت: 
بهمن ماه،   ۲۲ بامداد  دقیقه   ۳٠ ساعت  در 

طی تماس تلفنی شهروندان با سامانه ۱۲۵ 
سازمان آتش نشانی، از آتش سوزی در کارگاه 
)شرف آباد(  »قائم«  بلوار  در  واقع  مبل سازی 

مطلع شدیم.
وی افزود: با توجه به گستردگی آتش سوزی، 

امداد  و  حریق  اطفای  تیم های  بالفاصله 
نفر   ۲٠ و  خودرو  شش  قالب  در  نجات  و 
و عملیات  فنی  معاون  نظارت  با  آتش نشان، 

سازمان، در محل حریق حاضر شدند.
اقدام  با  آتش نشانان  کرد:  بیان  میرزایی 

سرایت  از  و  مهار  را  آتش  صحیح،  و  سریع 
از  زیادی  حجم  که  انبارها  دیگر  به  شعله 
چوب در آن وجود داشت، جلوگیری کردند.

وی ضمن اشاره به بیش از سه ساعت تالش 
انجام  از  آتش نشانان گفت: آتش نشانان پس 

عملیات اطفای حریق، با توجه به خاصیت 
شعله وری  احتمال  و  چوب  درون سوزی 
دوبارۀ آتش، با دقت محیط را بررسی کردند 
از  و  شوند  مطمئن  دود  و  شعله  نبود  از  تا 

حریق دوباره جلوگیری کنند.

یادداشت: 

باتوپروانه

شدنبالسفر

میخواهد
از  زنم.  می  آخر  سیم  به  تو  خیال  با  نازنین  ای 
و  زنم  می  ورق  از  روزگار  زنم.  می  پر  خودم 
خیاالت مرگبار را کنار می گذارم و در باوری 
تو  خیال  در  خورم.  می  غوطه  دارم  تو  به  که 
می  چای  و  نیست  وحشتناکی  جای  زندگی 
چسبد. غبار غم بر شیشه های زمان نمی چسبد 
و انگار زمان می ایستد که آدمیان پیر نشوند. از 
خودشان سیر نشوند و دل به باران بدهند. تاریخ 
به انسانیت تعظیم می کند چون شاهد شعورت 
بوده است. طعم آفتاب در رگهای زمستان می 
را  بارشان  کوله  یا  نشوند  خسته  مردم  تا  پیچد 
تو  از  تو  خیال  با  نگذارند.  عزیزانشان  دوش  بر 
بی  و  زنم  می  آخر  سیم  به  دارم.  برنمی  دست 
ای  بهانه  وقفه می خواهمت. می خواهمت که 
ایستادن  برای  ام  دستمایه  باشی.  زیستن  برای 
به  رسم  می  عبورها  زیباترین  به  تو  از  باشی 
ترین  زیبنده  به  رسم.  می  ها  سکوت  زیباترین 
رسم  می  شعورها  تجلی  به  رسم  می  حضورها 
را  زندگی  و  خیال  و  خواب  خواهم  می  تو  با 
تا زیباترین مرگ ها سپری کنم نه برای مرگ 
بلکه برای زندگی کردن. کجایی که خیاالتم را 
چراغانی کنی؟ خواستن را به من ارزانی کنی. از 
ریشه ها باغبانی کنی با تنهایی ام مهربانی کنی. 
قربانی  را  هایم  اشک  کنی  زندانی  را  دردهایم 
انرژی در زمین هستی  کنی. تو خواستنی ترین 
و می توانی از هزاران نفر با عطر نسترن میزبانی 
کنی. تو را حتی خیال تو را دوست باید داشت تا 
جهان در دستم گنجانده شود و به محبت دلداده 
شود. آفتاب جان بگیرد و سایه ها درمانده شود. 
به ساز  تو  با  و  نفس کشید  باید  تو  با  اما  نیستی 
زندگی رقصید. بی تو روزها آنقدر طوالنی اند 
ها  شب  و  کند  می  فراموش  را  طلوع  آدم  که 
آنقدر طوالنی اند که شمع ها دوام نمی آورند. 
در  دلم  و  آورد  می  التیام  خیالت  اما  نیستی  تو 
غصه  به  تو  خیال  با  آورد.  می  دوام  تو  رویای 

ها می خندم.
ماجرای تو فقط جان و جگر می خواهد 

در پریشانی ما عطر سحر می خواهد 
رهگذر بوده ام اینجا که تو راهم باشی

با تو پروانه شدن بال سفر می خواهد

به قلم
مهناز سعید

کرمان شرکت  استان  عمران  و  توسعه  گذاری  سرمایه  تغییرات شرکت  آگهی 
استناد  به  ملی ۱٠86٠۵۵۵۱۳6  شناسه  و  ثبت ۳۳9۵  شماره  به  عام  سهامی 
صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۴٠٠/۱٠/٠6 تصمیمات 
ذیل اتخاذ شد : ۱ - پس از قرائت گزارش بازرس صورت های مالی تلفیقی گروه و شرکت 
اصلی مشتمل بر صورت وضعیت مالی به تاریخ ۱۴٠٠/٠۳/۳۱و صورت های سود و زیان، مورد 
تصویب قرار گرفت. ۲ - اعضای هیات مدیره به شرح ذیل به مدت دو سال انتخاب گردیدند: 
- شرکت سرمایه گذاری ساختمان ایران )سهامی عام( - شرکت مهاد سرمایه ایرانیان )سهامی 
خاص( - شرکت مهر مهاجر سامان ایرانیان )با مسئولیت محدود( - شرکت عمران سامان 
مهر ایرانیان )با مسئولیت محدود( - شرکت پایدار سرمایه ایساتیس ایرانیان )سهامی خاص( 
۳ -موسسه حسابرسی ارقام نگر آریا به شماره ثبت ۱77۵۵ و شناسه ملی ۱٠۱٠٠6۱76۳۲به 
عنوان حسابرس و بازرس قانونی و موسسه حسابرسی بیات رایان به شماره ثبت ۱9۱٠ و 
شناسه ملی ۱٠۱٠٠۱68۴8۲ به عنوان حسابرس و بازرس قانونی علی البدل برای سال مالی 
منتهی به ۱۴٠۱/٠۳/۳۱انتخاب شدند. ۴ - روزنامه اطالعات به عنوان روزنامه کثیرااالنتشار و 
روزنامه کرمان امروز به عنوان روزنامه محلی انتخاب شدند. اداره کل ثبت اسناد و امالک 

استان کرمان اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری کرمان )۱۲696۴7(

آگهی تغییرات شرکت بایسته سازان پارس شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 
9۴۳8 و شناسه ملی ۱٠6۳٠۱۵۲79۵ به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 
۱۴٠٠/٠۳/۲۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : ۱ـ آقای سید محسن دیبا به شمارملی 
۲99۱6٠۵9۵۲ به سمت مدیر عامل و عضو اصلی هیئت مدیره ـ خانم شیما ربیعی فرد به 
شماره ملی ۲99۲76۵6۴۳ به سمت رئیس هیئت مدیره ـ آقای سید مهدی دیبا به شماره 
ملی ۲99۱۲۱۵8۲8 به سمت نایب رئیس هیئت مدیره تعیین گردیدند. ۲- کلیه اسناد و 
اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک ، سفته ، بروات ، قراردادها و عقوداسالمی با امضاء 
مدیرعامل همراه با مهر شرکت و سایر نامه های اداری با امضاء مدیرعامل همراه با مهر 
شرکت معتبر می باشد اداره کل ثبت اسناد و امالک استان کرمان اداره ثبت شرکت ها و 

موسسات غیرتجاری کرمان )۱۲696۴8(

آگهی تغییرات شرکت زرین تاب کرمان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 
عمومی  مجمع  صورتجلسه  استناد  به   ۱٠6۳٠۱۲۵89۱ ملی  شناسه  و   6۱۱8
عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۴٠٠/۱٠/۱۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : ۱ - آقای 
محمدرضا صافی به شماره ملی ۲99۲8۱۵78٠ به سمت مدیرعامل و عضو اصلی هیئت 
مدیره- آقای حسن علی احمدی به شماره ملی ۲99٠۳9۲٠76 به سمت رئیس هیئت مدیره 
-خانم مونس سجادیان به شماره ملی ۲99۲7۲۱6۴6 به سمت نائب رئیس هیئت مدیره برای 
مدت دو سال انتخاب گردیدند. ۲ - حق امضاء: کلیه اسناد و اوراق بهادار و بانکی و تعهدآور 
شرکت از قبیل چک ، سفته ، بروات ، قراردادها و عقوداسالمی و نامه های عادی و اداری و 
اوراق شهرداری با امضاء رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. ۳ - آقای 
عارف طهماسبی سروستانی به شماره ملی ۲99۲6۱۴9۵۵به سمت بازرس اصلی و آقای امیر 
احمدی رق آبادی به شماره ملی ۲98٠۳۴6۱79 به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک 
سال مالی انتخاب شدند. اداره کل ثبت اسناد و امالک استان کرمان اداره ثبت شرکت ها و 

موسسات غیرتجاری کرمان )۱۲7۱۱۵۵(

سهامی  شرکت  سرچشمه  آریاناران  معدنی  و  صنعتی  شرکت  تغییرات  آگهی 
خاص به شماره ثبت ۳79۲ و شناسه ملی ۱٠86٠۵۵89۱8 به استناد صورتجلسه 
هیئت مدیره مورخ ۱۴٠٠/٠9/٠9 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : -هیات مدیره حدود 
اختیارات مدیرعامل را با رعایت ماده ۲9 اساسنامه به شرح ذیل مصوب نمود: انجام کلیه 

امور اداری شرکت،انجام تشریفات قانونی ،حفظ اموال و تنظیم فهرست دارائی، تنظیم بودجه 
و تعیین حقوق و هزینه ها و پرداخت ها، بررسی حساب ها و اجرای تصمیمات مجامع 
عمومی ،ادای دیون و وصول مالیات ،تاسیس شعب و نمایندگی قبول و اعطای نمایندگی 
، انتخاب و استخدام کارمند و کارگر متخصص ،انعقاد هرگونه قرارداد با شرکت ها و بانک 
ها و ادارت دولتی و اشخاص و موسسات ،خرید و فروش و اجاره اموال منقول و غیر منقول 
،انجام معامالت و نام و به حساب شرکت ،استقراض با رهن و یا بدون رهن گذاشتن اموال 
شرکت ،اخذ اعتبارات از بانک ها و اشخاص و دادن وام و تنظیم قرارداد برای انجام امور 
شرکت ،افتتاح حساب جاری و ثابت در بانک هاو موسسات و شرکتها و صدور و ظهرنویسی 
و پرداخت و بروات و اسناد و سفته و چک ها،طرح دعوی و دفاع به عنوان مدعی یا مدعی 
علیه یا اختیارات برای مراجعه به دادگاه های صالحه و انتخاب داور و کارشناس ،ادعای جعل 
و انتخاب وکیل یا حق توکیل به غیر و عزل آن،حل و فصل کلیه اختالفات خواه از طریق 
سفارش یا داوری و یا حق استرداد دعاوی و مشارکت با شخصیت های حقیقی و حقوقی. 
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری  استان کرمان  اسناد و امالک  اداره کل ثبت 

کرمان )۱۲7۵۴7۴(

تاسیس شرکت با مسئولیت محدود فراز دانش کارمانیا درتاریخ ۱۴٠٠/۱۱/۱7 به 
شماره ثبت ۱9۲۵ به شناسه ملی ۱۴٠۱٠76۳۱9۳ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل 
گردیده که خالصه آن به شرح زیر جهت اطالع عموم آگهی میگردد. موضوع 
فعالیت :انجام کلیه امور مجاز بازرگانی از جمله خرید و فروش و صادرات و 
واردات و همچنین تولید، مونتاژ، نصب و راه اندازی و ارائه طرح، مشاوره و نظارت فنی بر 
نحوه استفاده در زمینه های کلیه مواد و تجهیزات مجاز از جمله پزشکی و دندانپزشکی پس 
از اخذ مجوزهای الزم و همچنین خرید و فروش و واردات و صادرات کلیه کاالهای مجاز 
بازرگانی مواد اولیه، ماشین آالت، قطعات و لوازم و تجهیزات صنعتی مجاز از جمله پزشکی، 
دندانپزشکی، دندان سازی، آزمایشگاهی، بهداشتی و بیمارستانی، پس از اخذ مجوزهای الزم و 
تامین نیروی انسانی مورد نیاز شرکت ها و انعقاد هرگونه قرارداد و مشارکت و سرمایه گذاری با 
کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی اعم از دولتی یا خصوصی و شرکت در مناقصات و مزایدات 
بخش خصوصی و دولتی، داخلی و خارجی و اخذ و اعطای نمایندگی و تاسیس شعب در 
داخل و خارج از کشور و اخذ وام و اعتبار و تسهیالت ارزی و ریالی از بانکها و موسسات مالی 
و اعتباری، استفاده از انواع ضمانتنامه های بانکی از کلیه موسسات مالی و اعتباری و ارزی و 
بانکها اعم از داخل و خارج از کشور و برپایی غرفه و شرکت در نمایشگاهها اعم از داخلی و 
خارجی و ترخیص کاال از کلیه گمرکات داخلی و بطور کلی انجام کلیه خدمات اقتصادی 
و تجاری مجاز مرتبط با موضوع فعالیت شرکت. درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهای الزم از 
مراجع ذیربط مدت فعالیت : از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی : استان کرمان ، 
شهرستان زرند ، بخش مرکزی ، شهر زرند، محله مصلی ، خیابان ولیعصر ، بلوار ۱۵ خرداد ، 
پالک ٠ ، طبقه اول کدپستی 776۱7۳8867 سرمایه شخصیت حقوقی عبارت است از مبلغ 
۴8٠,٠٠٠,٠٠٠ ریال نقدی میزان سهم الشرکه هر یک از شرکا آقای علی امیری زرندی به شماره 
ملی ۳٠8٠٠۴٠۴۱۴ دارنده ۱6٠٠٠٠٠٠٠ ریال سهم الشرکه آقای وحید متصدی زرندی به شماره 
ملی ۳٠8٠۱6۲6۲۵ دارنده ۱6٠٠٠٠٠٠٠ ریال سهم الشرکه آقای مصطفی متصدی زرندی به 
شماره ملی ۳٠9۱۴۵۲۴۲۵ دارنده ۱6٠٠٠٠٠٠٠ ریال سهم الشرکه اعضا هیئت مدیره آقای علی 
امیری زرندی به شماره ملی ۳٠8٠٠۴٠۴۱۴ به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت نامحدود 
آقای وحید متصدی زرندی به شماره ملی ۳٠8٠۱6۲6۲۵ به سمت عضو اصلی هیئت مدیره 
به مدت نامحدود و به سمت مدیرعامل به مدت نامحدود آقای مصطفی متصدی زرندی به 
شماره ملی ۳٠9۱۴۵۲۴۲۵ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت نامحدود دارندگان حق 
امضا : کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها، 
عقود اسالمی با امضا رئیس هیئت مدیره به همراه یکی از اعضا هیئت مدیره یا مدیرعامل 
متفقا همراه با مهر شرکت و همچنین کلیه نامه های عادی و اداری با امضاء مدیرعامل 

یا رئیس هیئت مدیره منفردا همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. اختیارات مدیر عامل 
: طبق اساسنامه روزنامه کثیر االنتشار کرمان امروز جهت درج آگهی های شرکت تعیین 
گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد. اداره 
کل ثبت اسناد و امالک استان کرمان مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری زرند 

کرمان )۱۲7۵۴7۵(

ایرانیان شرکت سهامی  مکارم شرق  اطالعات  فناوری  تغییرات شرکت  آگهی 
خاص به شماره ثبت 886۳ و شناسه ملی ۱۴٠٠۱9۱۳۲۱۲ به استناد صورتجلسه 
مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۴٠٠/۱۱/٠۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : موضوع 
شرکت به نحو ذیل تغییر یافت: مشاوره، مدیریت و نظارت بر طرح  های فن آوری 
اطالعات )IT( و ارتباطات )ICT(، اجرای طرح  های نرم  افزاری و سخت  افزاری و شبکه  های 
ارتباطی و مخابراتی، فعالیت در زمینه  سیستم  های اطالعات جغرافیایی و سیستم  های 
سنجش از دور )RS/GIS( سرمایه  گذاری در طرح  های فناوری اطالعات و ارتباطات، تولید 
نرم افزار، واردات و صادرات تجهیزات رایانه  ای، اجرای طرح  های رایانه  ای در زمینه حمل 
و نقل، آموزش سیستم  های هوشمند، تاسیس شعبه در داخل و خارج کشور و راه اندازی 
دفاتر و کیوسک  های خدماتی برای ارائه انواع خدمت نرم افزاری و داده  ورزی و داده  آمایی و 
استعالم و غیره با استفاده از نرم  افزارهای تولیدی، خریداری  شده یا استیجاری شرکت. و ماده 
۲ 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 )۱۲7۵۴76(

آریاناران سرچشمه شرکت سهامی  تغییرات شرکت صنعتی و معدنی  آگهی 
خاص به شماره ثبت ۳79۲ و شناسه ملی ۱٠86٠۵۵89۱8 به استناد صورتجلسه 
هیئت مدیره مورخ ۱۴٠٠/٠8/۲۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : الف سمت اعضا 
با کد ملی ۴۱۳٠67۲9٠8 به نمایندگی از شرکت  هیئت مدیره: آقای محمدرضا محمدی 
سرمایه گذاری مس سرچشمه به شناسه ملی ۱٠86٠۵۱۳778 به سمت رئیس هیئت مدیره. 
آقای محمد اسالمی علی آبادی با کد ملی ۳٠9٠6۲7۵۳۱ به نمایندگی از شرکت سرمایه 
گذاری راهیان سهام با شناسه ملی ۱۴٠٠۴٠٠۵8۱۲ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره. آقای 
سیدمجتبی مرتضوی مهدی آباد با کد ملی ۳٠۵۱۲۲۳۳79 به نمایندگی از شرکت مهندسی 
معدنی نوآوران مس تهران با شناسه ملی ۱٠86۱9۱۳97۳ به سمت عضو هیئت مدیره آقای 
علی اصغر محمداله دادی با کد ملی ۳٠7۱6۵6866به نمایندگی از شرکت مهندسی و ساخت 
فرآوری صنایع غیر آهنی مفرغ ساز با شناسه ملی ۱٠6۳٠۱٠87۱۱ به سمت عضو هیئت مدیره 
آقای احسان میرپاریزی با کد ملی ۳٠7۱۲٠٠۵87 به نمایندگی از شرکت عمران گستران آذین 
کویر با شناسه ملی ۱۴٠٠۴7899٠٠ به سمت عضو هیئت مدیره آقای محمد اسالمی علی 
آبادی با کد ملی ۳٠9٠6۲7۵۳۱ به سمت مدیر عامل برای مدت باقیمانده انتخاب گردیدند 
. ب - کلیه اسناد و اوراق بهادار و بانکی و تعهدآور با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای 
هیئت مدیره و مهر شرکت و اوراق عادی و اداری با امضای منفرد مدیرعامل و مهر شرکت 
معتبر می باشد. اداره کل ثبت اسناد و امالک استان کرمان اداره ثبت شرکت ها و موسسات 

غیرتجاری کرمان )۱۲7۵۴77(

به  درتاریخ ۱۱/۱7/۱۴٠٠  آریانا  یاقوت  آمیتیس  تاسیس شرکت سهامی خاص 
شماره ثبت ۱8۲۵۵ به شناسه ملی ۱۴٠۱٠76۵٠8۳ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل 
گردیده که خالصه آن به شرح زیر جهت اطالع عموم آگهی میگردد. موضوع 
فعالیت :انجام کلیه فعالیت های ساختمانی و صنعتی. فعالیت در زمینه پروژه های عمرانی 
به خصوص تولید انبوه مسکن ,واردات و صادرات کلیه اقالم مجازوخرید و فروش کلیه اقالم 

مجاز در قانون تجارت جمهوری اسالمی ایران . مدیریت پیمان و مشارکت برای ساخت انواع 
ساختمان اعم از مسکونی اداری تجاری و سایر . تولید و توزیع انواع قطعات مربوط به صنعت 
ساختمان, تهیه و تولید مصالح و لوازم ساختمانی و خرید ماشین آالت ساختمانی از داخل 
یا خارج و یا ایجاد کارخانه به منظور تولید مصالح مورد نیاز مصرفی یا فروش.تولید و خرید 
و فروش کلیه قطعات مربوط آسانسورهای خانگی و صنعتی .تولید یا خرید و فروش انواع 
دربهای ساختمان اعم از دربهای پارکینگ بصورت جکی یا رول آپ، دربهای ورودی فلزی و 
ضدسرقت و دربهاو پنجره های داخلی و خارجی ساختمان چه از نوع چوبی یا شیشه ای 
یا الومینیومی یا یو پی وی سی و سایر مواد.تولید و خرید و فروش انواع کابینتها و سایر 
کمدهای داخلی ساختمان از هر نوع جنس و مواد اولیه . تولید انواع یونولیت و بلوک های 
ساختمانی .طراحی وتولید و خرید و فروش انواع سازه های فلزی و سوله وسازه های صنعتی و 
دستگاههای صنعتی . طراحی و تولید و مونتاژ و ارایه خدمات و کلیه اموری که به سخت افزار 
و نرم افزار کامپیوتر و الکترونیک و مخابرات و برق صنعتی ومکانیک قدرت مرتبط می باشد. 
واردات و صادرات کلیه قطعات و تجهیزاتی که به سخت افزار و نرم افزار کامپیوتر، الکترونیک، 
مخابرات و برق صنعتی و قدرت ومکانیک مرتبط می باشد. طراحی، تولید و مونتاژ و ارایه 
کلیه خدمات واردات و صادرات سیستم های هوشمند ساختمانی و شبکه های کامپیوتری 
و مخابرات ساخت مدل، قالب، ریخته گری و عملیات حرارتی پالستیک ها و فلزات. طراحی 
انواع باالبرها، نوارهای نقاله و سایر تجهیزات انتقال مواد، چاپگرهای سه بعدی، فرز، دریل و 
سایر ماشین های کنترل عددی و تجهیزات صنعتی . تولید نرم افزارهای صنعتی و افزونه های 
کاربردی . خرید، فروش، تأمین، واردات و صادرات انواع باالبرها، نوارهای نقاله و سایر تجهیزات 
انتقال مواد، چاپگرهای سه بعدی، فرز، دریل و سایر ماشین های کنترل عددی و تجهیزات 
صنعتی ساخت، نصب و راه اندازی انواع باالبرها، نوارهای نقاله و سایر تجهیزات انتقال مواد، 
فرز، دریل و سایر ماشین های کنترل عددی و تجهیزات صنعتی.  بعدی،  چاپگرهای سه 
طراحی سیستم های خانه هوشمند و سیستم های مبتنی بر اینترنت اشیا و کلیه خدمات 
و عملیاتی که به هر نحو با فعالیت شرکت مرتبط باشد . درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهای 
الزم از مراجع ذیربط مدت فعالیت : از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی : استان کرمان 
، شهرستان کرمان ، بخش مرکزی ، شهر کرمان، محله اقبال ، کوچه شهید نامجو ۱۳ ، کوچه 
شرقی ۴ ، پالک ٠ ، قطعه ۲8 ، طبقه همکف کدپستی 76۱97۴۳۳۳۲ سرمایه شخصیت 
حقوقی عبارت است از مبلغ ۱,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠ ریال نقدی منقسم به ۱٠٠ سهم ۱٠٠٠٠٠٠٠ ریالی 
تعداد ۱٠٠ سهم آن با نام عادی مبلغ ۱٠٠٠٠٠٠٠٠٠ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی 
شماره SBIB9798٠٠۱٠۲۵۱۴۲۲۱۳ مورخ ۱۴٠٠/۱٠/۲۵ نزد بانک صادرات شعبه صنعتی با کد 
۳۲8٠ پرداخت گردیده است اعضا هیئت مدیره آقای حمیدرضا عباس زاده به شماره ملی 
۲98٠۱68۲6۲ به سمت عضو اصلی هیئت مدیره به مدت ۲ سال آقای محسن پویان به شماره 
ملی ۲98٠7٠7٠8۲ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت ۲ سال و به سمت عضو اصلی 
هیئت مدیره به مدت ۲ سال آقای حسین پویان به شماره ملی ۲99۲٠6۴۵6۴ به سمت رئیس 
هیئت مدیره به مدت ۲ سال آقای علیرضا علی فرسنگی به شماره ملی ۲99۳۱6868۱ به 
سمت مدیرعامل به مدت ۲ سال و به سمت عضو اصلی هیئت مدیره به مدت ۲ سال آقای 
مسلم رحیمی به شماره ملی 6۵۴99۳٠9۲8 به سمت عضو اصلی هیئت مدیره به مدت ۲ 
سال دارندگان حق امضا : کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهد آور شرکت از قبیل چک ، سفته 
، بروات ، قراردادها عقود اسالمی باامضاء مدیرعامل بعالوه رئیس هیئت مدیره همراه با مهر 
شرکت معتبر می باشدو همچنین کلیه نامه های عادی و اداری باامضاءمدیرعامل یا رئیس 
هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. اختیارات مدیر عامل : طبق اساسنامه 
بازرسان آقای رضا رشیدی به شماره ملی ۲98٠٠۲۱6۵۲ به سمت بازرس اصلی به مدت ۱ سال 
آقای مصطفی ایزدی بیدانی به شماره ملی ۵۳۵٠٠۱9۳76 به سمت بازرس علی البدل به مدت 
۱ سال روزنامه کثیر االنتشار کرمان امروز جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. ثبت 
موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد. اداره کل ثبت اسناد و 

امالک استان کرمان اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری کرمان )۱۲7۵۴8۱(
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نشر خوب منتشر کرد؛

»بَرخورد َتمدن ها سر آنسانسوری در پیاتزا ویتوریو«؛ داستانی تلخ و شیرین از مهاجرت

آنسانسوری  سر  تَمدن ها  »بَرخورد  کتاب 
با  لخوص،  عماره  نوشته  ویتوریو«  پیاتزا  در 
ترجمه شروین جوانبخت از سوی نشر خوب به 

کتاب فروشی ها رسید.
 عماره لخوص در رمان »بَرخورد تَمدن ها سر 
یک  آدم های  از  ویتوریو«  پیاتزا  در  آنسانسوری 
آپارتمان در رم می گوید که اغلب مهاجر هستند 
با پیدا شدن یک جنازه در  ادامه داستان  و در 

آسانسور آپارتمان هیجان انگیز می شود.
 2006 سال  در  نخستین بار  که  کتاب  این 
از  ترجمه ای  با  تازگی  به  است،  شده  منتشر 
شروین جوانبخت و در بخش ادبیات جهاِن نشر 

خوب به چاپ رسید.
از  یکی  قتل  با  که  آمده  ناشر  توضیح  در 
تعادل   ساختمان،  آسانسور  در  مستأجران 
شکننده محیط بر هم می  خورد. به این ترتیب 
در طول بازجویی  شدن همسایگان فرد قربانی 
توسط پلیس، به خوانندگان کتاب، فرصت چرخ  
داده  معاصر  رم  محله  رنگارنگ -ترین  در  زدن 
مدارک  خودش  زبان  با  شخصیت  هر  می شود. 
این  از  و  می  دهد  ارائه  را  پلیس  نیاز  مورد 
نژادی  هویت  درباره  متنوع  داستان هایی  طریق 
تعریف  نشینی  حاشیه   زندگی  اضطراب  های  و 
پیاتزا  رنگارنگ  جامعه  که  چند  هر  می شوند؛ 

ویتوریو با خودش وجوه طنز فرهنگ ترکیبی 
ایتالیایی را نیز دارد.

در پشت جلد کتاب می خوانیم:
"در پس این کمدی تلخ و شیرین، حقیقتی از 
می گیریم  نادیده  اغلب  که  است  نهفته  اجتماع 
سطرش  به  سطر  که  مردم شناختی  تحلیلی  و 

خواننده را به حیرت وامی دارد."
در  آنسانسوری  سر  تَمدن ها  »بَرخورد  کتاب 
 132 در  لخوص،  عماره  نوشته  ویتوریو«  پیاتزا 
صفحه، به قیمت 39 هزار تومان، در قطع رقعی، 
از  و  جوانبخت  شروین  ترجمه  با  شومیز،  جلد 

سوی نشر خوب منتشر شد.

نوشتاری  درباره فروغی بسطامی و شعر زیبای "صف مژگان تو بشکست چنان دل ها را"

از سوی نشر البرز منتشر شد؛

"لیلیان و موزۀ مزه ها«؛ رمانی درباره طعم ها و لحظه ها!

فرهنگ و هنر و شعرفروغی بسطامی را جزو بهترین غزل سرایان 
قرن سیزدهم دانسته اند که در سرودن اشعار خود از سعدی شیرازی 

شاعر پر آوازه پارسی گوی تبعیت می کند.
فروغی بسطامی شاعر پر آوازه ایرانی که به غزل سرایی شهره است 
و از غزل سرایان دور ه قاجار می باشد که با سه تن از پادشاهان 
و  شاه  محمد   , شاه  فتحعلی  با  یعنی  است  بوده  دور  هم  قاجار 
ناصرالدین شاه . او در اوایل شعرهای خود نخستین پادشاهان قاجار 
را ستایش می کرده است و از شاعران صوفی منش می باشد و غزل 

های عارفانه این شاعر نامور ایرانی بسیار زیبا و دلنشین است. 
صف مژگان تو بشکست چنان دل ها را
که کسی نشکند این گونه صف اعدا را

نیش خاری اگر از نخل تو خواهم خوردن
کافرم ، کافر، اگر نوش کنم خرما را
گر ستاند ز صبا گرد رهت را نرگس

ای بسا نور دهد دیدهٔ نابینا را
بی بها جنس وفا ماند هزاران افسوس
که ندانست کسی قیمت این کاال را

حالیا گر قدح باده تو را هست بنوش

که نخورده ست کس امروز غم فردا را
کسی از شمع در این جمع نپرسد آخر

کز چه رو سوخته پروانهٔ بی پروا را
عشق پیرانه سرم شیفتهٔ طفلی کرد

که به یک غمزه زند راه دو صد دانا را
سیلی از گریهٔ من خاست ولی می ترسم

که بالیی رسد آن سرو سهی باال را
به جز از اشک فروغی که ز چشم تو فتاد

قطره دیدی که نیارد به نظر دریا را
 میرزا عباس فروغی بسطامی غزل سرای بزرگ دوران قاجار در 
سال 1213 هجری قمری در کربال زاده شده است. بعد از فوت پدر 
به ایران آمد و نزد عموی خود دوست علیخان به مازندران رفت. او 
ابتدا »مسکین« تخلص می کرد ولی پس از ورود به دستگاه شجاع  
السلطنه، تخلص خود را به نام فروغ الدوله از فرزندان او به »فروغی« 

تغییر داد.
در غزل سرایی شیوهٔ سعدی را در پیش گرفت و الحق به خوبی 
با قاآنی شیرازی معاشر و مصاحب بوده است.  برآمد. وی  از عهده 

فروغی در 2۵ محرم 12۷۴ هجری قمری در تهران درگذشت. 

کتاب »لیلیان و موزۀ مزه ها« نوشته اریکا بائورمایستر که به تازگی 
از سوی نشر البرز راهی کتابفروشی ها شده است.

بجز  و طعم ها!  زندگی  درباره  است  کتابی  مزه ها«  موزۀ  و  "لیلیان   
بخش مقدماتی و پایانی کتاب، رمان »لیلیان و موزه مزه ها« از 9 بخش 
اصلی تشکیل شده که هر یک به نام یکی از شخصیت های اصلی است؛ 
یعنی لیلیان و هشت نفری که دوشنبه شب ها به رستوران او می آیند 
تا در کالس آشپزی او شرکت کنند. در هر بخش نویسنده بر جزئیات 
ماجرای کالس  و  دارد  تمرکز  این شخصیت ها  دغدغه های  و  زندگی 

آشپزی را بر اساس زندگی آن ها به پیش می برد.
این  به  که  است  جوانی   مادر  داستان،  شخصیت های  از  یکی  کلر، 
کالس آشپزی آمده، در حالی که زندگی اش کامال وابسته به فرزندانش 

شده و آخرین باری را که بدون فرزندانش بیرون رفته به خاطر ندارد؛ 
کارل و هلن زوجی هستند که با هم به این کالس آشپزی گران قیمت 
آمده اند و روزهای سختی را در رابطه شان تجربه می کنند؛ کلویی هم 
نام یکی دیگر از شخصیت هاست که در یک رستوران، سالن دار است؛ 
شغلی که خودش عالقه چندانی به آن ندارد و آنطور که در داستان 
آمده استعداد شگرفی در دست وپاچلفتی بودن دارد؛ تام هم نام مردی 
است که همسرش را از دست داده. این ها برخی از شخصیت های رمان 
»لیلیان و موزۀ مزه ها« هستند؛ رمانی درباره ی جادوی غذا که همراه 

با زبانی ساده و به طنز، میان زندگی و آشپزی ارتباط برقرار می کند.
 نویسنده در این کتاب به ما نشان می دهد که چگونه هر یک از این 
افراد با شرکت در کالس لیلیان رفته رفته به غرایز خود اعتماد می کنند 

و درس های آموخته شده را در زندگی شان به کار می بندند. همان طور 
که آن ها با مواد اولیه  آشپزی آشنا می شوند، رفته رفته با یکدیگر نیز 
ارتباط برقرار می کنند و دوستی هایی را شکل می دهند که باعث غنای 

زندگی شان می شود.
 اریکا بائورمایستر )Erica Bauermeister( نویسنده پرفروش 
نیویورک تایمز است که آثارش به زبان های مختلفی ترجمه و منتشر 
شده اند. »لیلیان و موزه مزه ها« با عنوان اصلی  ترجمه ای است از رمان 
»The Monday Night Cooking School« سال 2009 

نامزد بهترین رمان از نگاه مخاطبان گودریدز شده است.
 در متن پشت جلد این کتاب آمده: »لیلیان همیشه به پایان کالس 
که می رسید کمی غمگین می شد. البته از قبل انتظارش را می کشید. 

عاشق  همیشه  می کرد.  بیشتری  غم  احساس  بار  این  بااین حال 
خاطره ای  ادویه،  هر  با  که  باشد  معلمی  داشت  دوست  بود،  تدریس 
را برای شاگردانش زنده کند یا قلبی را التیام ببخشد. از نگه داشتن 
دانش در ذهنش مثل نگه داشتن راز، لذت می برد و آن راز این بود 
که بفهمد کدام هنرجو به کدام یک از این دو نیاز دارد. هنرجوها هم 
به شناخت هم می کردند.  با لذت شروع  و  با یکدیگر آشنا می شدند 
کنار هم  و  به هم گره می خورد  زندگی هایشان چطور  او می دید که 

می مانند. ِکی باید دست از معلمی کشید؟"
 کتاب »لیلیان و موزۀ مزه ها« اثر اریکا بائورمایستر با ترجمه فاطمه 
نظیری در 20۸ صفحه و به بهای 60 هزار تومان از سوی نشر البرز 

منتشر شده است.



یکشنبه 24 بهمن ماه 11/1400 رجب 1443/ 13 فوریه 2022/سال بیست و هفتم شماره 3619پنج هنر

اخطار به هتل ها؛ گرانی و دریافت نرخ ارزی ممنوع!

راهیابی موسیقی به آیین های هنری و یک نگرانی

آشنایی با صنعت دستی سنتی  خراطی چوب 

دریافت  و  اقامت  نرخ  افزایش  با  همزمان 
برخی  در  خارجی  مسافران  از  ارزی  نرخ 
هتل ها، معاونت گردشگری این اقدام را "فاقد 
افزایش  وجاهت قانونی" اعالم و تاکید کرد: 
نرخ ممنوع بوده و قیمت اقامت برای مسافر 

داخلی و خارجی باید "یکسان" باشد.
نقی زاده محجوب،  ایسنا، یحیی  به گزارش 
مدیرکل نظارت و ارزیابی خدمات گردشگری 
و  گردشگری  فرهنگی،  میراث  وزارت  در 
صنایع دستی به مدیران کل میراث فرهنگی، 
اعالم  استان ها  دستی  صنایع  و  گردشگری 
کرد: پیرو بخشنامه صدور نرخنامه تاسیسات 
گردشگری در تاریخ ۱۴۰۰/۷/۲۷ و با توجه 
رعایت  درباره  شده  دریافت  گزارش های  به 
نشدن مفاد آن بخشنامه در برخی تأسیسات 
بازه زمانی اعتباِر  گردشگری، تاکید می شود 
تا   ۱۴۰۰ سال  مهرماه  ابتدای  از  نرخنامه، 
پایان شهریورماه ۱۴۰۱ بوده و هرگونه تغییر 
نرخ و صدور نرخنامه جدید در این بازه زمانی 

ممنوع است.
برای  گردشگری  تاسیسات  نرخ  همچنین 
یکسان  باید  خارجی  و  داخلی  گردشگران 

باشد. هر گونه اقدام برای تعیین نرخ متفاوت 
سوی  از  خارجی  و  داخلی  گردشگران  برای 
به  الزام  و  گردشگری  تأسیسات  بهره برداران 
وجاهت  فاقد  ارزی،  به صورت  وجه  دریافت 

قانونی است.

خدمات  ارزیابی  و  نظارت  مدیرکل 
استانی  مدیران  از  همچنین  گردشگری 
خواسته با توجه به نزدیکی تعطیالت نوروزی 
و افزایش سفرها دستور دهند ضمن تشدید 
اجرای  بر  مؤثر  نظارتی  میدانی،  بازدیدهای 

این موارد انجام شود.
با  دیدار  در  تورگردانان  از  جمعی  پیش تر، 
معاون گردشگری درخواست کرده بودند جلو 
افزایش بی رویه قیمت وسایل نقلیه و دونرخی 
قیمت  تا  شود  گرفته  هتل ها  قیمت  شدن 
سفر به ایران رقابتی شود. ابراهیم پورفرج ـ 
رییس هیأت مدیره جامعه تورگردانان ـ در 
این باره گفته بود: سوءتفاهم ها و برداشت های 
باید  ارز  قیمت  رفتن  باال  درباره  هتلداران 
و  موزه ها  ورودیه  همچنین،  شود.  برطرف 
اماکن تاریخی در حال حاضر دونرخی است، 
و  دارد  وجود  نرخ  یک  ایرانی ها  برای  یعنی 
برای خارجی ها یک نرخ دیگر که این در هیچ 
کجای دنیا مرسوم نیست و اعتراض گردشگر 
که  گونه ای  به  دارد،  همراه  به  را  خارجی 
گردشگر خارجی تصور می کند مورد تبعیض 
واقع شده است. باید این مشکل برطرف شود 

و یک نرخ ثابت و مناسب داشته باشیم.
نیز  معاون گردشگری  علی اصغر شالبافیان، 
بودن  دونرخی  درباره  تورگردانان  اظهارات 
ورودی موزه ها را منطقی دانست و گفت که 
موضوع دونرخی شدن هتل ها را در جلسه ای 

مشترک با هتلداران بررسی و حل و فصل 
می کند.

نرخ اقامت در هتل از مهرماه امسال تا ۳۰ 
برخی  که  درحالی  داده شد،  افزایش  درصد 
تورم در کشور و  نرخ  به  توجه  با  هتل داران 
و  خوراکی  اقالم  در  به ویژه  قیمت ها  رشد 
افزایش  درخواست  انرژی  حامل های  هزینه 
داشتند.  درصد  را   ۱۰۰ و   ۷۰ بین  قیمت 
نرخ  تعیین دو  با  از هتل ها  برخی  همچنین 
برای مسافر داخلی و خارجی اقدام به دریافت 
به  آن  معادل  دریافت  و  ارزی  نرخ  یا  و  ارز 
افزایش  به  منجر  که  می کنند  ریال  صورت 
هزینه اقامت شده است. برخی از آژانس داران 
ایرانی نیز می گویند هتل ها به محض اینکه 
متوجه ملیت خارجی مسافران می شوند نرخ 
اعالم  را  آن  ریالی  معادل  و  )دالری(  ارزی 
در  دستورالعملی  هیچ  درحالی که  می کنند، 
و  هتلداران  جامعه  و  ندارد  وجود  باره  این 
وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع 
دونرخی  درباره  متولی  عنوان  به  دستی 
تصمیمی  ارزی  نرخ  تعیین  و  هتل ها  شدن 

نگرفته اند.

شب  جمعه  فجر  فیلم  جشنواره  اختتامیه ی 
موسیقی  حوزه  در  فعال  خواننده  یک  اجرای  با 
ایرانی همراه شد. رویکردی که در ماه های اخیر 
جمله  از  فرهنگی  دیگر  رویدادهای  برخی  در 
هم  کوتاه  فیلم  جشنواره  اختتامیه  و  افتتاحیه 
میان  به  را  پرسش هایی  البته  و  شد  اجرایی 
خواننده ها  این  انتخاب  اساسا  اینکه  می آورد؛ 
مراسم مختلف  معیاری در  و  متر  اساس چه  بر 
صورت می گیرد و دیگر آنکه این خواننده ها در 
و  مستمر  فعالیت  و  ارتباط  چه  در  سال  طول 

مستقیمی در حوزه مربوطه قرار داشته اند؟
به گزارش ایسنا، جهان پیرامون ما پر شده از 
رویدادها و برنامه های مختلفی که در حوزه های 
تا سیاسی و هنری  از ورزشی گرفته  ـ  متفاوت 
ـ در ابعاد کوچک و بزرگ برگزار می شوند. گاه 
هزارنفره  چند  استادیوم های  در  رویدادها  این 
با  خصوصی  سالن های  در  گاه  و  هستند  برپا 
در  اتفاقات  این  اغلب  ولی  محدود؛  مهمان های 
جهان یک نقطه اشتراک دارند، آن هم موسیقی 

است.
موسیقی در بسیاری از آیین های مهم در دنیا 
نقش بااهمیتی را ایفا می کند؛ چنانچه در مراسم 
افتتاحیه و اختتامیه مسابقات جام جهانی فوتبال 

ویژه  جایگاهی  از  خوانندگان  کنسرت  اجرای 
برخوردار است و حتی در مراسم تحلیف رییس 
خوانندگان  حضور  با  هایی  کنسرت  جمهورها 

مشهور کشورها برگزار می شود.
پل  »ژان  تشییع  مراسم  اتفاقات،  آخرین  از 
بلموندو« بازیگر نامدار و از آخرین بازمانده های 
موج نوی سینمای فرانسه بود که چندی قبل با 
اجرای موسیقی متن فیلم »حرفه ای« توسط یک 

گروه بزرگ از نوازندگان ارکستر همراه شد.
این  اجرای  است  مسلم  آنچه  همه  این  با 
محتوای  با  اغلب  قطعات  انتخاب  و  کنسرت ها 
به  و  دارد  تناسب  برگزاری  حال  در  مراسم 
تحلیف رییس  آنکه خواننده در مراسم  اقتضای 
جمهوری می خواند یا مسابقات جام جهانی و ... 

شیوه متفاوتی را در اجرا در پیش می گیرد.
چون  ورزشی  برنامه های  در  اساس  این  بر 
سوپر بول، جام جهانی و المپیک آنچه به عنوان 
بیشتر  می شود،  اجرا  مخاطبان  برای  موسیقی 
فضایی  دارای  و  دارد  سرگرم کننده  جنبه ای 
پرشور و هیجان است و برخالف آن برنامه هایی 
و  هنری  آثار  حراجی های  خیریه ها،  چون 
بیشتری  رسمی  و  فرهنگی  بار  که  برنامه هایی 
بیشتری  استفاده  کالسیک  موسیقی  از  دارند، 

می برند.
چون  فیلم  جشنواره های  در  موسیقی  اجرای 
مهمی  جایگاه  از  نیز  گالب  گلدن  یا  اسکار 
برخوردار است که البته در این نوع برنامه ها ژانر 
موسیقی می تواند کالسیک، پاپ و یا تلفیق هر 
دو و یا حتی هیچکدام باشد. مانند اجرای امینم 
ـ خواننده ـ در اسکار ۲۰۲۰ با ترانه »۸ مایل« 
که موفق به دریافت جایزه اسکار »بهترین ترانه 
اورجینال« شده بود و اولین و آخرین ترانه هیپ 

هاپی بود که اسکار موسیقی فیلم گرفت.

بخشی  هم  ایران  در  که  است  مدتی  اکنون 
مراسم  و  آیین ها  در  موسیقی  اجرای  عنوان  به 
خود  به  ویژه تری  جایگاه  اختتامیه  و  افتتاحیه 
گرفته است و در برنامه هایی چون جشنواره های 
اجرا  برای  موسیقی  هنرمندان  از  سینمایی 
قبل  ماه  نمونه چند  عنوان  به  دعوت می شود؛ 
کنسرت ها همچنان  برگزاری  که  در شرایطی  و 
مسکوت مانده بود، افتتاحیه جشنواره فیلم کوتاه 
در مهر ماه با اجرای علیرضا افتخاری و اختتامیه 
همراه  زندوکیلی  علی   اجرای  با  دی ماه  در  آن 

را  امر می توانست فضای جدیدی  این  شد که 
بیاورد؛  وجود  به  عالقمندانش  و  موسیقی  برای 
پرسشی  طرح  با  عملکرد  این  ادامه  در  هرچند 
جشنواره  اختتامیه  یا  موسیقی  »کنسرت  چون 
فیلم؟!« هم همراه شد که انتقادهایی را متوجه 
زمان اختصاص یافته به موسیقی در مقایسه با 
جشنواره  یک  برگزاری  یعنی  ـ  هدف  محتوای 

فیلم ـ می کرد.
با این همه این رویکرد که در ذات خود رفتاری 
برانگیز  تحسین  و  موسیقی  از  حمایت  پایه  بر 
است، در عین حال این پرسش ها را هم به میان 
می آورد: که اساسا انتخاب هنرمند برای اجرا در 
با چه معیار و مولفه هایی صورت  برنامه ها  این 
می گیرد؟ و خواننده انتخابی در طول سال تا چه 
اندازه با حوزه ی برگزارکننده ی مراسم مرتبط و 

این ارتباط چقدر مستمر بوده است؟
هم  دیگری  نگرانی  شاید  بین  این  در  ضمنا 
مدتی  که  را  اتفاقی  اینکه  باشد؛  داشته  وجود 
است در حوزه برنامه های تلویزیونی و معیارهای 
در  حضور  برای  ها  خواننده  انتخاب  نامشخص 
هستیم  شاهد  تیتراژها  و  مناسبتی  برنامه های 
فرهنگی  البته  و  متفاوت  فضایی  در  بار  این  را 

مجددا شاهد باشیم.

از گذشته های دور هنر خراطی در بین ایرانیان رواج 
داشته است . چون ماده اولیه مورد نیاز برای این هنر چوب 
است  و در بیشتر جاها چوب وجود دارد. این هنر در بین 
مردمان بسیاری رواج دارد . چوب مورد نیار از درخت گردو 
, زبان گنجشک , توسکا و نارون به دست می آید . همان 
طور که از نام این هنر پیداست خراطی چوب هنری است 
که بر روی چوب انجام می شود . بعد از تهیه کردن چوب 
مورد نظر با ابزار خاص طرح و شکل مورد نظر را به وسیله 

چوب درست می کنند . با پیشرفت تکنولوژی ,
دستگاه هایی ساخته شده که حتی چوب در ابعاد بزرگ 
هم در دستگاه قرار می گیرد و شکل مورد نظر روی آن 

ایجاد می شود.
خراطی چوب

است  ایران  سنتی  دستی  صنایع  از  یکی  چوب  خراطی 
که از زمانهای قدیم در این مرزوبوم رواج داشته و به طور 
معمول در مناطقی از کشور که چوب در آنجا بیشتر یافت 
می شود رایج است زیرا ماده اولیه ی عمده ی آن چوب 

می باشد .
چوب های مورد استفاده در خراطی شامل گردو، نارون، 
کهور  سفید،  چوب  چنار،  بید،   ، گنجشک  زبان  توسکا، 
گالبی، کیکم و …. می باشد و در دزفول نوعی چوب به 
نام جغ نیز مورد مصرف صنعتگران قرار می گیرد. از دیگر 
مواد اولیه ی مصرفی در صنعت خراطی می توان سریشم 

، الک الکل ، و الک سلولزی را نام برد.
اثر  از تراش و شکل بخشیدن به چوب در  هنر خراطی 
بر  سابق  می شود.  خراطی حاصل  دستگاه  دورانی  حرکت 
این دستگاه خراطی مشتمل برچند ابزار دستی بود که از 

چوب ساخته و پرداخته می شد .
در حال حاضر این دستگاه عالوه بر تغییر شکل ظاهریش 
گرفتن  قرار  با  که  شده است  تشکیل  فلزی  بازوی  ازدو 
چوب  چرخش  وبا  آنها  میان  چوبی  حجم  شدن  ومحکم 
حول یک محور کار و با استفاده از میله های فلزی )مغار( 
هر کدام درایجاد فرو رفتگی یا خراشیدگی خاصی استفاده 

می شوند
  بر حجم چوبی، شکل مورد نظر را ایجاد می نمایند.

 ابزار کار صنعتگران:
شامل سوهان – چاقو – تیشه – مته ی دستی – چکش 
و  سمباده  چرخ   – انبردست   – –اره  سندان   – گیره   –
های  از دستگاه  ها  کارگاه  در  در حال حاضر   . است   …
خراطی برقی نیز استفاده می شود.محصوالتی که حاصل 

کار صنعتگران می باشد
به صورت عصا، عصای تعلیمی ، می قلیان ،  چوب سیگار،  
تنه ی قلیان ، وردنه و سایر اشیاء خراطی شده تجلی می 

نماید.
مناطقی از کشور که در آن ها صنعت خراطی رواج دارد 

عبارت است از:
انجام خراطی در ایرانشهر

و  سیستان  استان  توابع  از  ایرانشهر  شهرستان   –  ۱
مواد  و  دارد  آنجا وجود  در  کارگاه  تعدادی  بلوچستان که 
اولیه ی مصرفی آن را چوب کهور که در بمپور به فراوانی 

یافت می شود ، تشکیل می دهد.
۲ – در استان آذربایجان غربی و مرکز عمده ی خراطی 
شهرهای ارومیه و بخش بوکان از توابع شهرستان مهاباد 

می باشد.

۳ – در استان کردستان ، شهرهای سنندج و بانه و سقز 
از مراکز خراطی محسوب می شود.

دایراست  خراطی  کارگاه  تعدادی  هم  کرمان  در   –  ۴
مخصوصاً  عده ای از عشایر در این منطقه با وسایل ساده و 

ابتدایی مبادرت به تولید انواع کاالهای چوبی می نمایند.
تعدادی  خوزستان  استان  از  دزفول  شهرستان  در   –  ۵
مورد  جوب  و  است  بکار  مشغول  و  دایر  خراطی  کارگاه 
مصرف دست اندرکاران آن نوعی چوب به نام جغ است که 

در باغات اطراف یافت می شود.
۶ – در شهرستان رشت نیز تعدادی کارگاه خراطی چوب 
با استفاده از چرخ خراطی به تولید گلدان،  کاسه و دیگر 

انواع محصوالت چوبی مبادرت می نمایند.
  ۷ – در شهرهای ساری – چالوس – و ساقی کالیه 
انواع شمعدان، گلدان،  تولید  به  تعدادی کارگاه خصوصی 
شکالت خوری و زیر سیگاری مشغولند و ضمناً پایه میز و 

مبل و غیره را خراطی می کنند.
۸– در نطنز و حومه هم حدود ۱۰ کارگاه خراطی وجود 
قلیان می  میانه ی  چوب  ها عمدتاً  آن  تولیدات  که  دارد 
تهران  به  تماماً  نیست  محلی  دارای مصرف  و چون  باشد 
و قم به فروش می رسد و تنها در کارگاه این منطقه که 
هنوز به شیوه ی سنتی اداره می گردد با استفاده از چوب 
گردو و گالبی وسایلی از قبیل قندان و سایر ظروف مصرفی 

ساخته می شود.
مراحل انجام خراطی

مراحل تولید در کارگاههای خراطی به قرار ذیل است:
۱ – انتخاب نوع چوب در ارتباط با کاالی تولیدی

۲ – برش چوب به وسیله ی اره ی نواری و رنده به اندازه 

ی مورد نیاز شیئی که ساخت آن مورد نظر است.
۳ – بستن چوب بریده شده به دستگاه خراطی و گرد 
کردن آن و یا اصطالحاً به صورت نیمه کاره درآوردن آن.

تولید کاالئی توخالی مورد  این مرحله چنانچه  – در   ۴
نظر باشد، کار نیمه کاره را به وسیله سه نظام به دستگاه , 

خراطی بسته و توی آنرا خالی می کنند.
پرداخت  و  کاره  نیمه  کار  تکمیل  پنجم  مرحله   –  ۵
از آن  قسمت خارجی آن توسط سمباده می باشد و بعد 
, محصول را کیلرکاری نموده و به بازار عرضه می کنند.

منابع تأمین چوب در کارگاه های خراطی  بیشتر باغهای 
اطراف شهرها و یا جنگل می باشد.

انواع  شامل  تولیدی  کارهای  بیشتر  گیالن  استان  در 
شکالت خوری، گلدان، قندان ، آجیل خوری ، عصا و …. 

می باشد.
شکالت  اقسام  و  است  دار  زاویه  بیشتر  ارومیه  تولیدات 
خوری ، پایه آباژور و رحل قرآن و … را شامل می شود. 
دیگری  چیزهای  و  است  گیالن  شبیه  کارهایش  دزفول 
مثل قلیان ، سرقلیان و مشابه آن تولید می شود. تولیدات 

کردستان نیز نقریباً شبیه ارومیه می باشد.
که  است  چوبی  محصوالت  تولید  از  شیوه ای  خراطی 
طی آن و توسط ابزار و وسایل مختلف و عمدتاً به وسیلهٔ 
دستگاه خراطی اشیایی نظیر قلیان، گهواره، پایهٔ آباژور و 

ظروف مختلف ساخته و پرداخته می شود.
سابقه هنر خراطی

بسیار  سابقه ای  که  است  از چوب  اشیا  ساختن  خراطی 
داریوشدر  کاخ  برجسته های  نقش  بقایای  دارد.  طوالنی 
و  پایه  چهار  و  تخت  که  می دهد  نشان  جمشید  تخت 

عودسوز آن به شیوهٔ خراطی تهیه شده است.
آشنایی با هنر خراطی چوب

خراطی، عبارت است از هنر تراش و شکل بخشیدن به 
تولید  اثر حرکت دورانی دستگاه خراطی است.  چوب در 
مهره های  قلیان،  بدنه ی  و  نی  عصا،  نظیر  فرآورده هایی 
چوب  آباژور،  پایه ی  چوبی،  شانه ی  قنددان،  شطرنج، 
… موضوع  پایه ی مبل و صندلی، پیپ و  رختی، وردنه، 

هنر خراطی است.
خراطی چوب از جمله صنایع، ِحرف و هنرهای مرتبط 
با چوب است که از دیرباز در کشورمان رواج داشته است  
و اگر چه تاریخ شروع آن را دقیقاً نمی توان مشخص کرد 
اّما با توجه به آن که چوب یکی از نخستین مواد اولیه ای 
بوده که بشر آن را شناخته و به کاربرده است، می توان 
آغاز آن را مربوط به دوره های کوتاهی پس از ساخت اولین 
وسایل چوبی که بیشتر حالت تدافعی داشته است، دانست. 
خراطی در حال حاضر در مناطقی از کشورمان که چوب، 
مهمترین و عمده ترین ماده ی اولیه ی این هنر – صنعت، 

پیدا می شود، رایج است.
چوب  خراطی  محصوالت  تولید  مهم  مراکز  جمله  از 
ارومیه، سقز، دزفول، چالوس، ساری،  به رشت،  توان  می 

سنندج، اردبیل، تبریز و تهران اشاره کرد.
صنایع  از جمله  خراطی چوب  گفت  باید  که  آن  ضمن 
و هنرهایی است که کم و بیش در بیشتر شهرهای ایران 
رایج است. در خراطی چوب از چوب های مختلفی استفاده 
می شود ولی از رایج ترین آنها می توان به گردو، نارون، 
توسکا، زبان گنجشک، شمشاد، بید، گالبی، چوب سفید 

و چنار اشاره کرد.
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آیا دانشمندان راه درمان عوارض پساکرونایی را پیدا کرده اند؟ 

آموزش های پیش از موعد برای کودکان به چه قیمتی؟

خوراکی هایی که قبل از پخت نباید شسته شوند!

کالیفرنیا  دانشگاه  دانشمندان  مطالعات  طبق 
بیماران مبتال به عوارض طوالنی مدت پسا کرونایی 
با مصرف روزانه آنتی هیستامین ها به صورت کامل 

بهبود می یابند.
ایروین  شهر  در  کالیفرنیا  دانشگاه  دانشمندان   
که  رسیدند  نتیجه  این  به  آمریکا  متحده  ایاالت 
بیماران مبتال به عوارض طوالنی مدت پسا کرونایی 
با مصرف روزانه آنتی هیستامین ها تقریباً به صورت 

کامل از شر آن ها خالص می شوند.
تعداد زیادی از مردم عوارض پسا کرونایی را بسیار 

حادتر از خود این عفونت تجربه می کنند.
دارو های  به سختی می توان گفت که  اکنون  البته 
عمل  درصدی   ۱۰۰ کارایی  با  هیستامینی  آنتی 
می کنند یا نه. با این حال، دانشمندان امیدوارند که 
این سوابق بتواند تحقیقات را در مسیر درست برای 

درمان های آینده هدایت کند.
شواهدی  بر  مبتنی  درمان  هیچ  حاضر  حال  در 
به  که  کووید(،  )النگ  کرونایی  پس  عوارض  برای 
نیز   )SARS-CoV-۲ )PASC اثرات  عنوان 
شناخته می شود، وجود ندارد، اما آنتی هیستامین ها 

تا  آن ها  روزانه  مصرف  زیرا  هستند،  امیدوارکننده 
به   باشند،  نداشته  تداخل  دارو ها  سایر  با  که  زمانی 

صورت کلی بی خطر است.
مطالعه جدید در مورد اثربخشی این دارو ها شامل 
دو بیمار بود. اولین آن ها یک کارمند پزشکی حدوداً 
۴۰ ساله از ایاالت متحده است. او در ژانویه ۲۰۲۰ به 
ویروس کرونا مبتال شد. سه روز پس از اینکه بیمار 

شد، "به سردرد و خستگی مفرط گرفتار شد. 
چند روز بعد، او دچار بثورات شد و شروع به تجربه 
عالئم  کرد.  شبانه  تعریق  و  تب  سینه،  قفسه  درد 
پس  حتی  اما  یافت،  ادامه  روز   ۲۴ مدت  به  شدید 
مارس  در  یافت.  ادامه  از عالئم  بسیاری  بهبودی،  از 
عارضه جدید:  گزارش یک  به  او شروع  همان سال، 

مه مغزی کرد.
برای   ۲۰۲۰ ژوئن  در  که  زمانی  فقط  بیمار  این 
درمان آلرژی خود پنیر آنتی هیستامین مصرف کرد، 
مصرف  به  شروع  او  نمود.  بهبودی  احساس  ناگهان 
روزانه ۵۰ میلی گرم دیفن هیدرامین کرد و بعداً این 
موضوع را به دکترش گفت تا با هم داروی مناسب 

تری پیدا کنند.

این بیمار اکنون بیش از ۹ ماه است که تحت نسخه 
و عالئم  بوده  پاموات  هیدروکسیزین  گرم  میلی   ۵۰
خستگی، مه مغزی، عدم تحمل ورزش و درد قفسه 

به  که  می گوید  او  است.  رفته  بین  از  تقریباً  سینه 
شغل تمام وقت خود برگشته و به میزان ۹۰ درصد 

به شرایط پیش از بیماری خود رسیده است.

مشابهی  داستان  میانسال،  معلم  یک  دوم،  بیمار 
دارد. وی یک ماه پس از آلوده شدن به ویروس کرونا 
و  قلب  تپش  خوابی،  بی  مفاصل،  درد  از  همچنان 
مشکل در تمرکز رنج می برد. یک سال بعد نیز این 

عوارض ناتوان کننده باقی ماندند.
یک روز، بیمار به صورت تصادفی آنتی هیستامین 
دیفن  گرم  میلی   ۲۵ به  فکسوفنادین  از  را  خود 
هیدرامین تغییر داد، زیرا یافتن دومی آسان تر بود. 
آلودی و خستگی  بعد متوجه شد که مه  روز  صبح 
همین  به  درمان  به  بنابراین  و  یافته  بهبود  مغزش 
دیفن  گرم  میلی   ۲۵ اکنون  بیمار  داد.  ادامه  منوال 
فکسوفنادین  گرم  میلی   ۱۸۰ و  در شب  هیدرامین 
در صبح مصرف می کند و می گوید که به میزان ۹۵ 

درصد حالش بهتر شده است.
در سال ۲۰۲۱ نیز یک مطالعه روی ۴۹ بیمار دچار 
که  داد  نشان  کرونا  ویروس  مدت  طوالنی  عوارض 
سیستم ایمنی آن ها در حالت آماده باش قرار دارد. 
عالوه بر این، بیش از ۷۰ درصد از شرکت کنندگان 
در مطالعه که آنتی هیستامین مصرف کردند، بهبود 
بالینی در عوارض پسا کرونایی خود را گزارش کردند.

برخی از مهد های کودک در کشور در ازای دریافت شهریه های گران، اقدام به 
تدریس حروف الفبای فارسی و زبان های دیگر به کودکان زیر ۷ سال می کنند.

دوران  در  آموز  دانش  یک  تحصیل  بخش  مهمترین  اگر  ابتدایی  مقطع   -  
تحصیلی او نباشد؛ از مهمترین ها است. دورانی که یک کودک پس از آموزش 
بعضی نکات ابتدایی در دوران پیش دبستانی یا حتی مهد های کودک پا به این 

عرصه می گذارد.
اکنون شرایط مهد های کودک یا مراکز پیش دبستانی با سال های ابتدایی دهه 
۹۰ و یا ۸۰ تفاوت پیدا کرده است. مراکزی هستند که با دریافت ارقام نجومی 
از خانواده ها و با رضایت کامل والدین در کالس ها حروف الفبا و نکاتی که خیلی 
از ما در مقطع اول ابتدایی آموزش دیده ایم را زودتر از موعد به کودکان یاد 

می دهند.
اند  رفته  آن  دنبال  به  سال ها  این  در  نیز  والدین  از  بعضی  شاید  که  اتفاقی 
بشناسند،  را  الفبا  حروف  موعد  از  زودتر  فرزندانشان  اگر  می کنند  احساس  و 

می توانند در مقطع ابتدایی شرایط بهتری داشته باشند.
در طرف مقابل، افرادی نیز معتقد هستند این آموزش ها قبل از دوران ابتدایی 
از سایر  بودن کودک  به دلیل جلو  آغاز دوران مدرسه  با  موجب می شوند که 
همکالسی هایش، از درس و کالس زده شود و به علت تکراری بودن مطالب 

آموزشی توجه  چندانی به آموزش در سال اول تحصیل خود نشان ندهد.
اعالم کرده است؛  را  نیز دیدگاه خود  این میان وزارت آموزش و پرورش  در 
دیدگاهی که چندان اجرایی نمی شود و همچنان شاهد تدریس حروف الفبا به 

کودکان دبستانی در مقطع پیش دبستانی هستیم.
الفبا در  اعداد و حروف  بر اساس دستور وزراتی، آموزش  از ۲۵ شهریور ۹۶ 
دوره پیش دبستانی ممنوع شد. در این دوران برنامه آموزشی باید بر یادگیری 

مهارت های زندگی مانند نظم، تاکید داشته باشد.
باشگاه  با  و در گفت وگو  این خصوص  در  تربیتی  کارشناس   شروین مسیح، 
خبرنگاران گفت: هزینه کردن در ارتباط با تحصیل کودکان، موضوع بی ارزشی 

نیست و باید به آن توجه بیشتری داشت. هزینه ای که چندان تفاوتی ندارد و 
آن را دولت متقبل می شود و یا خانواده ها پرداخت می کند. بحث این است که 
آیا این آموزش پیش از موعد به دانش آموزان فشار وارد می کند و یا ایرادی 

ندارد.
کودکان در یادگیری بسیار توانمند هستند. دانش آموزان در سنین کم در اوج 
آمادگی برای یادگیری قرار دارند؛ اما این که آیا به کودک فشار می آید بستگی 
به هوش و استعداد آن دانش آموز دارد. پیش از این آموزش ها ابتدا باید هوش 

دانش آموزان را بسنجیم.
بعضی دانش آموزان در کودکی به راحتی چند زبان را می آموزند و اگر این 
موضوع در سنین کودکی دانش آموز کشف شود، می توان آینده بسیار درخشانی 

را برای آن کودک ترسیم کرد.
باید بر اساس هوش دانش آموزانمان سیستمی که می خواهیم  مسیح گفت: 
از  زودتر  اصطالح  به  آموزش  این  بگیریم.  نظر  در  را  کنیم  اجرایی  آن ها  برای 
باشد،  آموزان  دانش  تمام  برای  و هماهنگ  به صورت سیستماتیک  اگر  موعد 
خالف شرایط کنونی می تواند مفید واقع شود؛ چرا که کودکان توانمند شناسایی 
توانایی و ضریب هوشی خود، مشخص می شود که چه  تناسب  به  می شوند و 

استعداد و توانایی هایی دارند.
در برخی از مهد های کودک بدون در نظر گرفتن این مسائل، کودکان را وادار 
به آموزش می کنند. اتفاقی که باعث می شود دوران کودکی این دانش آموزان 

از دست برود.

از  قبل  که  دارند  وجود  غذایی  مواد  برخی 
برخی  مقابل  در  و  شوند  نباید شسته  هرگز  پخت 

خوراکی ها قبل از مصرف حتما باید شسته شوند.
 بسیاری از ما عادت داریم که همه خوراکی ها را 
قبل از پختن بشوییم. با این اعتقاد که باکتری ها و 
میکروب ها را از بین می برند؛ اما موادی هستند که 

نباید قبل از پختن شسته شوند.
مرغ

مانند  باکتری  نوع  تازه، چندین  مرغ  روی سطح 
بزرگی  است خطر  دارد که ممکن  سالمونال وجود 
بر  افراد  از  بسیاری  باشد.  داشته  ما  برای سالمتی 
این باورند که شستن مرغ قبل از پختن به دفع این 
باکتری ها کمک می کند؛ اما در واقع شستن مرغ با 
آب قبل از پختن منجر به انتقال باکتری به تمام 
وسایل  آشپزخانه،  سینک  به  رسیدن  محل،  نقاط 
آشپزی، لباس و دست می شود. اما وقتی فوراً پخته 

شود، گرما همه انواع باکتری ها را از بین می برد.
گوشت

درست مانند مرغ، نباید گوشت تازه )گوشت گاو، 
با  گوشت  شستن  زیرا  بشویید؛  را  بره(  یا  گوساله 
همچنین  و  ببرد  بین  از  را  آن  طعم  می تواند  آب 
باکتری ها را در سینک آشپزخانه و دست ها پخش 

کند.
بهترین راه برای از بین بردن آن ها این است که 
بپزید.  درجه خوب  دمای حداقل ۱۴۵  با  را  آن ها 
کاغذی  دستمال  از  طبخ،  از  قبل  می شود  توصیه 
استفاده  آن  از سطح  پاک کردن آب گوشت  برای 
کنید و سپس دست ها را با آب داغ و صابون بشویید.

قارچ
هرگز  بنابراین  دارند؛  اسفنجی  ساختاری  قارچ ها 
نباید آن ها را برای مدت طوالنی در آب خیس کرد 

یا شست. زیرا به خوبی آب را جذب می کنند.

بهتر است بالفاصله قبل از پخت آن را بشویید و 
با دستمال کاغذی خشک کنید. در غیر این صورت 
خراب می شود، خاصیت ارتجاعی خود را از دست 
ساقه های  همیشه  می کند.  تغییر  آن  طعم  و  داده 
پایینی قارچ را جدا کنید و فقط در صورت تغییر 

رنگ، پوست آن را جدا کنید.
ماکارونی

ندارد؛  شستن  به  نیازی  پختن  از  قبل  ماکارونی 
زیرا با شستن ماکارونی نشاسته ای که به جذب بهتر 
سس کمک می کند از بین می رود. بنابراین توصیه 
می شود آب آن را بجوشانید و سپس پاستا را داخل 

آن بریزید.
ماکارونی را می توان بعد از پختن شست و شو داد؛ 
فقط اگر بخواهید در ساالد یا هنگام سرخ کردن در 

ماهیتابه استفاده کنید. 
تخم مرغ

از  قبل  را  مرغ  تخم  پوسته  افراد  از  بسیاری 
تا مطمئن  آب می شویند  با  یا شکستن  جوشاندن 
پختن  حین  در  میکروب ها  یا  آلودگی  که  شوند 
پوسته  واقع، چون  اما در  نکند؛  نفوذ  به داخل آن  
آب،  با  تخم مرغ  شستن  است،  متخلخل  تخم مرغ 

باکتری ها را به سمت داخل آن هل می دهد.
وجود  خوراکی هایی  غذایی،  مواد  این  مقابل  در 

دارند که همیشه شستن آن ها توصیه می شود:
مواد غذایی کنسرو شده

باز کردن  از  توصیه می شود قوطی حلبی را قبل 
آن بشویید تا باکتری های سطح آن نتوانند به داخل 
شست وشوی  کنند.  آلوده  را  غذا  و  شوند  منتقل 
غذا های کنسرو شده از داخل، مانند لوبیا، به کاهش 
میلی گرم  به ۱۶۴  میلی گرم  از ۳۲۷  میزان سدیم 

کمک می کند که تقریباً معادل نصف است.
برنج و میوه ها

آن  کردن  آبکش  و  سرد  آب  با  برنج  شستن 
حداقل دو تا سه بار قبل از هر نوع آماده سازی برای 
از دانه ها جدا می کند و  را  پخت، نشاسته سطحی 
عالوه بر به دست آوردن طعم بهتر برنج، به از بین 
بردن باکتری های موجود کمک می کند. میوه ها و 
فرنگی،  گوجه  مانند  خوراکی  پوست  با  سبزیجات 
سیب، گل کلم و کاهو، حتی اگر بسته بندی شده و 

تمیز و براق به نظر برسند، باید شسته شوند.
صابون  و  آب  با  را  دست ها  ابتدا  می شود  توصیه 
برای شستن  و خنک  تمیز  آب  از  بشویید، سپس 
دستمال  با  سپس  و  کنید  استفاده  محصوالت 
و  میوه ها  می شود  توصیه  کنید.  خشک  کاغذی 
موز،  مانند  خوردن  قابل  غیر  پوست  با  سبزیجات 
خربزه، پرتقال، پیاز و سیب زمینی را قبل از پوست 
باکتری های  صورت  این  غیر  در  بشویید؛  کندن، 

روی پوست به قسمت خوراکی منتقل می شوند.



یکشنبه 24 بهمن ماه 11/1400 رجب 1443/ 13 فوریه 2022/سال بیست و هفتم شماره 3619هفت جامعه 

گزارش: مهدیه السادات 
میر مهدی حسینی

سخنگوی کمیسیون اقتصادی:

بانک ها منابع وام ازدواج ۱۲۰ میلیون تومانی را ندارند 

اقدامات مهمی که باید برای حفظ سالمت پاهایتان انجام دهید

اظهار  مجلس  اقتصادی  کمیسیون  سخنگوی 
بهبود درآمدهای دولت  به  امید  کرد: در حال حاضر 
درآمدهای  آینده  سال  در  امیدواریم  و  گرفته  شکل 
دولت افزایش یابد. نسبت به دوره ای که فروش نفت 
االن  بود  رسیده  صفر  حدود  چیزی  به  کشورمان 
وضعیت بسیار فوق العاده ای در درآمدهای نفتی داریم 

و این درآمدها را می توانیم به کشور برگردانیم.
اقتصادی  خبرنگار  با  گفت وگو  در  مرحبا  غالمرضا 
ایلنا درباره تامین منابع بانکی برای وام ازدواج 120 
ازدواج  وام  برای  مجلس  کرد:  اظهار  تومانی  میلیون 
سقف 120 میلیون تومانی برای زوج های کمتر از 25 
سال را تعیین کرده است. اما نظر دولت از همان ابتدا 
این  کرد  مجلس  تقدیم  را   1401 بودجه  الیحه  که 
اختیار  در  ازدواج  وام های  مدیریت  چگونگی  که  بود 

را  دولت  پیشنهاد  این  مجلس  که  بگیرد  قرار  دولت 
قبول ندارد.

که  است  این  مجلس  کلی  رویکرد  گفت:  وی 
چهارچوب ها را مشخص کند تا در اجرا شاهد اقدامات 
سلیقه ای در پرداخت وام ازدواج نباشیم. مجلس سقف 
و چهارچوب وام ازدواج را تعیین می کند تا دولت در 
اجرا و در پرداخت ها احیانا دخل و تصرف هایی نداشته 
باشد که از هدف اصلی پرداخت وام ازدواج دور شویم.

سخنگوی کمیسیون تلفیق با اشاره به نظر مجلس 
وام  تکلیف  تعیین  به  نسبت  دولت  پیشنهاد  درباره 
کمیسیون  چه  گفت:  اینده  سال  بودجه  در  ازدواج 
تلفیق و چه زمانی که نوبت بررسی این موضوع  به 
بودجه  الیحه  در  دولت  پیشنهاد  این  برسد  صحن 
ازدواج در اختیار  اینکه مدیریت وام  بر  1401 مبنی 

دولت باشد را نخواهد پذیرفت. نظر مجلس این است 
که حد و مرزها را تعریف کنیم تا از اعمال نظرات و 
جلوگیری  ازدواج  وام  پرداخت  در  سلیقه ای  اقدامات 

کنیم.
مرحبا  با بیان اینکه به طور قطع نمی توان طوالنی 
نارضایتی های  و  کرد  انکار  را  ازدواج  وام  صف  بودن 
طوالنی  دلیل  گفت:  دارد،  وجود  اینباره  در  مردمی 
بودن صف وام ازدواج نبود منابع در بانک ها است. از 
از منابع روتین  ازدواج متفاوت  آنجایی که منابع وام 
بانکی است، دولت باید در این مورد به بانک ها کمک 
در  خود  تعهد  این  به  نمی توانند  بانک ها  اینکه  کند. 
بر  منابع  موضوع  همین  به  کنند  عمل  مقرر  موعد 
می گردد. دولت باید تعهداتی که در قبال نظام بانکی 
دارد به موقع انجام دهد تا بانک ها با پرداخت وام های 

جلوی  کوتاه  زمان  مدت  در  متقاضی  هر  به  ازدواج 
طوالنی شدن صف وام ازدواج را بگیرند.

نیاز برای  اینکه بانک ها منابع مورد  با تاکید بر  وی 
را  تومان  میلیون   120 سقف  تا  ازدواج  وام  پرداخت 
اگر  داد:  ادامه  شود،  ایجاد  باید  منابع  این  و  ندارند 
بانک ها برای پرداخت وام ازدواج دست به خلق پول 
بنابراین  بود  تورم زا خواهد  وام ها  این  بزنند، پرداخت 
باید در ابتدا منابع پایدار برای وام های ازدواج در نظر 

گرفته شود.
وام  افزود:  مجلس  اقتصادی  کمیسیون  سخنگوی 
می شود  محسوب  تبصره ای  وام های  جمله  از  ازدواج 
و نرخ این وام با نرخ سود روتین بانکی متفاوت است 
کند.  تعیین  دولت  را  ازدواج  وام  منابع  باید  بنابراین 
البته می دانیم که دولت هم با کسری بودجه بزرگی 

به  را  ازدواج  وام  پرداخت  نباید  اما  است  مواجه 
بانک ها تکلیف کند و در نهایت به دلیل کمبود منابع 
اقدام  این تسهیالت به زوجین،  برای پرداخت  بانکی 
به خلق پول شود که حاصل این فرایند افزایش نرخ 

تورم است.
با کمبود  که  دولت هم هر چند  اینکه  بیان  با  وی 
منابع مواجه است اما می تواند تامین منابع برای وام 
ازدواج را مدیریت کند، گفت: باید توجه داشته باشیم 
دولت  درآمدهای  بهبود  به  امید  حاضر  حال  در  که 
درآمدهای  آینده  سال  در  امیدواریم  و  گرفته  شکل 
دولت افزایش یابد. نسبت به دوره ای که فروش نفت 
االن  بود  رسیده  صفر  حدود  چیزی  به  کشورمان 
وضعیت بسیار فوق العاده ای در درآمدهای نفتی داریم 

و این درآمدها را می توانیم به کشور برگردانیم.     

مانند  اقداماتی  باید  پاها  سالمت  حفظ  برای 
و...   خون  قند  کردن  چک  مناسب،  کفش  انتخاب 
انجام دهید. در ادامه به برخی نکات مهم برای حفظ 
سالمت پاها که الزم است هر روز انجام شود اشاره 

شده است.
-1 تمیز و خشک نگه داشتن پاها

پاکسازی  برای  و زمان کافی  از شرایط  افراد  همه 
منظم ناخن ها برخوردار نیستند بنابراین الزم است 
که  کنید  رعایت  منظم  طور  به  را  پاها  بهداشت 
سالمت پاها حفظ شود. ابتدا با تمیز و خشک نگه 

مرطوب  و  خیس  کنید.  شروع  خود  پاهای  داشتن 
و  ناخن  در  قارچ  برای جذب  را  شرایط  پاها،  بودن 
پاشنه پا فراهم می کند. هنگام ورود به خانه پاهای 
خود را با آب و صابون شسته و با حوله خشک کنید. 
فعالیت های روزانه،  به شرایط و  با توجه  همچنین 

جوراب مناسب و باکیفیت بپوشید.
-2 کوتاه کردن ناخن های پا به شکل درست

آنکه  بر  بلند عالوه  و  نامناسب، کثیف  ناخن های 
برای  مناسبی  مکان  ندارند، همچنین  زیبایی  ظاهر 
در طوالنی  ها  قارچ  تجمع  هستند.  ها  قارچ  تجمع 

از داروهای ضد قارچ را  مدت ممکن است استفاده 
ضروری کند. به همین دلیل بهتر است همواره ناخن 

های خود را کوتاه و تمیز نگه دارید.
-3 کفش دیگران را نپوشید

باکتری و آلودگی داخل  شما نمی دانید چه مقدار 
کفش هایی وجود دارد که روزانه استفاده می شوند. 
و  کرده  نفوذ  شما  پاهای  به  می توانند  باکتری ها  این 
پوشیدن  از  بنابراین  شوند.  پوستی  عفونت های  باعث 
کفش دیگران و قرض دادن کفش خودتان خودداری 

کنید.

-4 کفش های تنگ نپوشید
به جزئیات  پای خود  افراد در حفظ سالمت  اکثر 
و  تنگ  صندل های  پوشیدن  ندارند.  توجه  کوچک 
شیک  ظاهری  است  ممکن  پاشنه دار  کفش های 
داشته باشد اما در پایان روز موجب ورم پاها و آسیب 

دیدن آنها می شود.
-5 مراقب سالمت پاهای خود باشید

کنترل  را  خود  پاهای  ظاهری  وضعیت  هفته  هر 
کنید. تغییر رنگ ناخن، پوسته شدن کف پا یا کثیفی 
بین ناخن ها را مورد توجه قرار دهید. یک مشکل 

جزئی را می توان به راحتی و قبل از تشدید عالئم 
از طریق رعایت بهداشت و مصرف دارو برطرف کرد.

-6 سطح قند خون خود را چک کنید
خون  قند  میزان  دهد  می  نشان  مطالعات  نتایج 
با  بنابراین،  دارد.  پاها  سالمت  با  مستقیمی  رابطه 
انجام فعالیت بدنی بیشتر و رعایت یک رژیم غذایی 
متعادل، عادات خوب را در زندگی خود ایجاد کنید. 
این نه تنها به پاها بلکه به سالمت کل بدن کمک 

می کند.

گزارش »کرمان امروز« از عوامل گوناگون تخریب مراتع در استان که یکی از چالش های جدی منابع طبیعی محسوب می شود؛

دود بی توجهی برخاسته از مراتع استان

مراتع استان در سال های اخیر به دلیل چرای 
اقلیمی،  تغییرات  خاک،  فرسایش  رویه،  بی 
در  ذخایر  از  حد  از  بیش  برداشت  و  خشکسالی 
سرازیری نابودی قرار گرفته است به گونه ای که 
و  ظرفیت  از  خارج  برداری  بهره   حاضر  درحال 
فشار بیش از حد به مراتع از چالش های جدی 
حوزه منابع طبیعی استان به شمار می رود. در 
همین زمینه گزارشی تهیه شده که در ادامه  قابل 

مطالعه است.
طبیعی  نباتی  پوشش  با  است  زمینی  مرتع 
چند  علفی  غالبا  آن  گیاهی  پوشش  که  خودرو 
ندرت  به  و  ای  درختچه  بعضا  ای،  بوته  ساله، 
دارای  همچنین  است.  پراکنده  درختان  دارای 
کارکردهای متعددی از قبیل حفظ آب و خاک، 
فراهم  صورت  در  و  محیطی  زیست  های  ارزش 
بودن شرایط یکی از منابع تامین غذای دام اهلی 

و ووحوش به شمار می آید.
9 درصد مراتع کشور در شمال استان کرمان قرار 
شهرستان  هفت  مراتع  مجموع  همچنین  دارند. 
هزار   941 و  میلیون  یک  کرمان  استان  جنوبی 
تولید  دام،  نیاز  مورد  علوفه  تامین   . است  هکتار 
محصوالت دارویی و صنعتی، حفظ ذخایر ژنتیک 
مراتع  کارکردهای  دیگر  از  جانوری  و  گیاهی 

است که بدون شک اگر مدیریت مناسبی صورت 
نگیرد، تا چند سال آینده چیزی از مراتع استان 

باقی نمی ماند.
ظرفیت  با  متناسب  باید  مراتع  از  برداری  بهره 
آنها باشد در غیر این صورت شاهد تخریب و از 

بین  رفتن مراتع و پوشش گیاهی می شویم. اما 
به طور معمول این موضوع مهم از سوی دامداران 
مورد توجه قرار نمی گیرد که این مساله یکی از 
عوامل مهم فقر مراتع و پوشش گیاهی در برخی 
نقاط استان به شمار می رود. این در حالی است 

که  بر اساس قانون بخشی از مقررات مالی دولت، 
چرای غیر مجاز به ازای هر واحد 20 درصد ارزش 

ریالی آن واحد جریمه در پی دارد .
آنگونه که مدیر کل منابع طبیعی و آبخیزداری 
مراتع  تخریب  دلیل  گوید  می  کرمان  جنوب 

جنوب استان کرمان چرای مفرط یا برداشت بی 
رویه مراتع و آتش سوزی ها است.

افزود: هفت هزار و 100 هکتار  حمزه احمدی 
از مراتع هفت شهرستان جنوبی این استان طی 
10 سال گذشته تخریب شده است که بیشترین 
مراتع تخریب شده منابع طبیعی این منطقه در 

شهرستان جیرفت و بخش ساردوییه قرار دارد.
بین   از  در  موثری  عامل  نیز  آتش سوزی  البته 
آتش  درصد   90 که  است  استان  مراتع  رفتن 
سوزی ها عامل انسانی است. از بی احتیاطی های 
سهوی رهگذران و شکارچیان گرفته تا انداختن 
ته سیگار روشن، شیشه های منعکس کننده نور 
و آتش زغال و چوب رها شده در مراتع که در 
این  بین باید به بی احتیاطی گردشگران، روستا 

نشینان و دامداران  بیشتر اشاره کرد.
حفاظت  در  مردم  مشارکت  اینکه  آخر  سخن 
از عرصه های طبیعی، بهترین و تاثیر گذارترین 
اطالع  شود.  می  محسوب  مسیر  این  در  روش 
رسانی به موقع و مشارکت مردم و نهادهای غیر 
دولتی در حراست از عرصه های ملی و مقابله با 
با  مقابله  الزامات  از  احتمالی  های  سوزی  آتش 

حریق در این عرصه هاست.
و  طبیعی  منابع  کل  مدیر  زمینه  این  در 
آبخیزداری جنوب کرمان می گوید مردم گزارش 
ها و اخبار خود را در زمینه  آتش سوزی عرصه 
های منابع طبیعی، تخریب و تصرف زمین های 
ملی، قاچاق گیاهان دارویی و حفر چاه غیر مجاز 
امداد  کد   1504 شماره  با  تماس  طریق  از  را 

جنگل و  مرتع اطالع دهند.

خشکسالی،  اقلیمی،  تغییرات  خاک،  فرسایش  دام ها،  برنامه  بدون  چرای  دلیل  به  اخیر  سال های  در  استان  مراتع   
حاضر  درحال  که  گونه ای  به  است  گرفته  قرار  نابودی  سرازیری  در  ذخایر  از  حد  از  بیش  برداشت  و  آتش سوزی 
چالش های  مخرب ترین  و  مهم ترین  از  یکی  به  استان  مراتع  به  دولتی  و  مردمی  بی توجهی  و  ظرفیت  از  بیش  بهره برداری 
و.... نمی گیرد  قرار  تصحیح  و  آسیب شناسی  مورد  باید  که  آنطور  متاسفانه  و  است  شده  تبدیل  کرمان  روزهای  این 
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اینمردحرفنمیزند

برف آخر
 
 

برف و سرما حتی کار انسان را برای یک پیاده روی یا یک 
راه رفتن ساده هم سخت می کند چه برسد به فیلم ساختن که 

در حالت عادی هم فرآیند سختی دارد.
امیر حسین عسگری در فیلم برف آخر این ریسک را به جان 
خریده و البته خوب از پس این مهم برآمده است و صفر تا 
صد فیلمش را در سخت ترین شرایط آب وهوایی و جغرافیایی 

ممکن جلوی دوربین برده است.
وجود  زیاد  ایران  سینمای  در  چنینی  این  فیلم هایی  جنس  از 
ندارد و در حال حاضر من فقط فیلم اشک سرما در خاطرم 
زیادی  شجاعت  و  جرات  فیلم سازی  سبک  این  اما  هست 
می طلبد، چون هم تولیدش کار دشواری است و هم در زمان 
پخش فیلم به خاطر شرایط خاصش مورد توجه همه مخاطبان 
قرار نمی گیرد و شاید هم در مواقعی برعکس باشد و عده ای 
سالن های  به  فیلم  محیط  بودن  بکر  و  تبلیغات  خاطر  به  فقط 

سینما بروند.
برف آخر دغدغه هایی از جنس محیط زیست و حیوانات و 
بی توجهی انسان به دیگر مخلوقات خداوند دارد و تمام این 
از  فیلم  اما  شده  به تصویر کشیده  زیبایی  به  فیلم  در  جزییات 
از  نمی توان  دارد که  فیلم نامه ضعف های عمده ای هم  لحاظ 
آن ها چشم پوشی کرد. برای مثال در پایان فیلم دیگر خبری 
بازی  با  مدنی  خانم  و  نیست  خانواده اش  و  مجید صالحی  از 
الدن مستوفی هم غیب می شود و هیچ کدام از این شخصیت ها 
تند  تند  یا  می روند،  به کجا  و  آمده اند  از کجا  نیست  معلوم 
دست شستن های دامپزشک فیلم یعنی امین حیایی که گاهی 

اوقات زیاد از حد توی ذوق می زند.
فیلم درباره ی یک دامپزشک است که نگاهی عمیق و غرق 
یک  فقط  را  سخت  شدت  به  بازی  این  و  دارد  سکوت  در 

بازیگر حرفه ای مثل امین حیایی می تواند انجام دهد.
برای نجات گاوها  دامپزشک برف آخر عاشق گاوهاست و 
نیمی از تنش در حادثه ی آتش سوزی سوخته است. به خاطر 
این حادثه از گرگ ها متنفر شده و در برف و کوالک دست 
فیلم بود و  از داستان  این خالصه ای  نابودی آن ها می زند.  به 
اتفاق می افتد، اما در کل  خرده داستان هایی هم در کنار آن 

زبان فیلم گنگ است و نقص های زیادی هم دارد.
دوست  صمیمی ترین  نقش  خلیل،  نقش  در  صالحی  مجید 
به  او  که  گفت  می توان  و  می کند  بازی  را  فیلم  دامپزشک 
به نمایش گذاشته  متفاوت و حسی را  برون گرا،  بازی  زیبایی 

است.
الدن مستوفی هم یک زن عاشق محیط زیست است که کار 
از  حفاظت  و  کشور  زیست  محیط  وقف  را  زندگی اش  و 
گرگ ها کرده و رو به رو شدنش با امین حیایی ترکیب جذابی 

در فیلم به وجود آورده است.
برف آخر بدون شک عجیب ترین فیلم جشنواره فیلم »فجر« 
امسال بود و شاید برای بازیگرانش سیمرغ به همراه داشته باشد.

در رصدخانه شیلی؛

سیاره جدید با یک چهارم 
حجم زمین کشف شد

ستاره شناسان شواهدی از یک سیاره جدید کشف کرده اند 
که دور »پروکسیما قنطورس« مدار می زند. حجم این سیاره 
تنها یک چهارم زمین است و در فاصله ای بسیار نزدیک دور 

ستاره مدار می زند.
به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از گاردین، فاصله این سیاره 
وعطارد  خورشید  بین  فاصله  دهم  یک  معادل  ستاره اش  تا 
است.  خورشید(  به  شمسی  منظومه  سیاره  ترین  )نزدیک 

پروکسیما قنطورس نزدیک ترین ستاره به خورشید است.
محققان سیاره جدید را پس از مطالعه ارتعاشات کوچکی در 
در  ارتعاشات  این  قنطورس رصد کردند.  پروکسیما  حرکت 
نتیجه نیروی گرانشی به وجود می آید که سیاره هنگام حرکت 

دور ستاره به وجود می آورد.
مشاهدات مذکور در رصد خانه VLT جنوب اروپا واقع در 
دور  سیاره  کامل  مدار  هر  می دهد  نشان  و  شده  انجام  شیلی 

ستاره اش ۵ روز طول می کشد.
ستاره شناسان تخمین می زنند این سیاره در فاصله ۴ کیلومتری 
ستاره پروکسیما قنطورس قرار دارد. این بدان معنا است دمای 
سیاره بیشتر از آن است که آب روی سطح آن وجود داشته 
باشد. سیاره مذکور که »پروکسیماd« نام دارد، سومین و البته 
قرار  سبک ترین سیاره ای است که دور پروکسیما قنطورس 

دارد.
این اکتشاف فضایی نشان می دهد نزدیکترین همسایه منظومه 
شمسی مملو از سیارات جالب توجه است. تحقیق مذکور در 

ژورنال آسترونومی و آستروفیزیکس منتشر شده است.

به قلم 
محمد فتح نجات

گزارش »کرمان امروز« از یک گالیه مردمی که در سراسر استان پهناور کرمان مطرح است و متاسفانه مورد بی توجهی قرار گرفته است؛

مردم از وضعیت اینترنت در استان گالیه دارند
 سرعت افزایش نیاز مردم به اینترنت با شتاب ارتقاء تجهیزات مخابراتی در استان همخوانی ندارد

به خاطر دارم که در حوالی سالهای 78 یا 79 
بیشتر  و  ایران مردمی شد  اینترنت در  بود که 
مردم به واسطه داشتن یک مودم بسیار ضعیف 
و تلفنی می توانستند به اینترنت متصل شوند 
دهه  آغاز  به  مربوط  آن  گیری  همه  البته  که 
قابل توجه است که در  نکته هم  این  بود.   80
آن زمان اتصال به اینترنت به راستی که فایده 
آنچنانی برای مردم نداشت. زیرا منابع علمی و 
حتی سرگرمی در آن زمان به میزان فعلی نبود 
از  به بسیاری  اواسط دهه هشتاد  تا  اینترنت  و 
خانه ها ورود نکرد. این بی توجهی به اینترنت 
تا  درست  داشت،  ادامه  هشتاد  دهه  اواخر  تا 
زمانی که دولت -اگرچه دیر- متوجه شد باید 
الکترونیکی شود تا هزینه ها را کاهش و در زمان 
پای  که  بود  زمان  این  در  کند.  جویی  صرفه 
مردم عادی به کافی نت ها باز شد و با پیشرفت 
این  اینترنت  از  استفاده  زمینه  در  همراه  تلفن 
روزها تقریبا 80درصد از کارهای اداری با تلفن 
یارانه  امروز  شود.  می  انجام  اینترنت  و  همراه 
مستمندان  حتی  و  اقتصادی  فعاالن  بگیران، 
عضو بهزیستی و کمیته امداد نیز باید از طریق 
سایت و سامانه اینترنتی کار خود را پیش ببرند. 
این اتفاق به عقیده بنده مبارک است، زیرا به 

خاطر دارم که در دهه هشتاد باید یک روز کاری 
کامل را برای درخواست یک مجوز کاری و چند 
واریزی در بانک تلف می کردیم و آن روز، روزی 
بود که ما دیگر قادر به کار کردن نبودیم. این 
ادارات  تمامی  در  کاری  راندمان  افزایش  یعنی 
فساد  برخی  از  جلوگیری  و  پیشگیری  البته  و 
با  متخلف  افراد  بعضی  که  زمانی  زیرا  اداری. 
کارمندان در تماس نباشند در حقیقت موقعیت 
اقتصادی بسیار محدود  پیشنهاد رشوه و فساد 
الکترونیک«  »دولت  کرد  قبول  باید  شود.  می 
همه  تقریبا  که  است  ارزشمند  نعمت  یک 

ایران  از  اجرای آن  کشورهای جهان در زمینه 
تاسف  اندکی  اگرچه  نکته  این  هستند.  جلوتر 
نیز  ما  امروز  به شکر خداوند  اما  برانگیز است، 
بسیار  امکانات  و  ایم  شده  آن  اهمیت  متوجه 

بهتر از قبل شده است.
اما یک نکته ی منفی در این میان بد چشمی 
افزایش  سرعت  تطابق  عدم  آن  و  کند  می 
بهبود  و  ارتقا  شتاب  با  اینترنت  به  مردم  نیاز 
شاهد  روزها  این  است.  مخابراتی  تجهیزات 
کاربران  تعداد  به سال  تقریبا سال  هستیم که 
این  و  شود  می  برابر  چند  کشور  در  اینترنت 

نیاز را خود دولت به وجود آورده است. امروزه 
تقریبا همه مجوزها و درخواست ها و پرداخت 
ها نیازمند اینترنت هستند و این غیرقابل انکار 
است. دولت الکترونیک که هنوز در کشورما به 
از  بیش  بسیار  است،  نشده  اجرا  کامل  صورت 
این باید اینترنتی شود. اما در این میان مشکل 
عدم ارتقا تجهیزات در برخی مناطق باعث شده 
این  شود.  مواجه  کندی  با  روند  این  که  است 
استان  جای  جای  در  که  هستیم  شاهد  روزها 
کرمان مردم از وضعیت اینترنت گالیه دارند و 
درباره سرعت و قطع و وصل شدن انتقاداتی را 
این  در  نیز  ما  های  بررسی  سازند.  می  مطرح 
زمینه همین وضعیت نابسامان را تایید می کند 
که البته حتی صدای بعضی از مسئوالن را نیز 
به انتقاد درآورده است. در اخبار می خوانیم که 
چندی پیش امام جمعه جیرفت درباره وضعیت 
مطرح  را  انتقاداتی  شهرستان  این  در  اینترنت 
کرد و خطاب به شرکت مخابرات گفت که »این 
برای  آموزی  دانش  آور است که  وضعیت شرم 
باالی  به  که  شود  مجبور  خود  مجازی  کالس 
درخت برود« به راستی که در دو سال اخیر به 
دلیل بروز کرونا شاهد مجازی و اینترنتی شدن 
بسیاری از فعالیت ها شده ایم که مهمترین آن 
همین تحصیالت است. امروز شاهد هستیم که 
تحصیالت فرزندان ما بر بستر اینترنت انجام می 
شود و این موضوع اهمیت ارتقا وضعیت را بیش 
از پیش مطرح می سازد. باید بدانیم که در دو 
سال اخیر درصد استفاده مردم چند برابر شده 
حتی  مناطق  برخی  در  ما  تجهیزات  اما  است، 
اندکی هم ارتقا پیدا نکرده است. به امید فردایی 
حقوق  درباره  ای  گالیه  مردم  آن  در  که  بهتر 

مسلم خود مطرح نکنند.

توسط محققان یک شرکت دانش بنیان؛

هواپیمای سبک با پیشران گسترده الکتریکی ساخته می شود
محققان در یک شرکت دانش بنیان در حال ساخت هواپیما بدون 

نیاز به سوخت و با استفاده از موتورهای الکتریکی هستند.
دکتر عباس مزیدی مدیر عامل یک شرکت دانش بنیان در گفتگو 
با خبرنگار مهر گفت: از سال 9۵ روی الکتریکی سازی هواپیما با 

استفاده از سیستم پیشران گسترده، تحقیقات خود را آغاز کردیم.
وی با بیان اینکه در این پروژه که بخشی از برنامه شرکت و مورد 
علمی  معاونت  پیشرفته  نقل  و  حمل  ستاد  هوایی  بخش  حمایت 
استفاده  هواپیما  در  سوخت  از  بوده  جمهوری  ریاست  فناوری  و 
نمی شود، گفت: به جای سوخت فسیلی در هواپیما از باتری استفاده 
می شود که این موضوع جدیداً در دنیا مورد توجه قرار گرفته است.

هواپیمای  یک  شده،  طراحی  هواپیمای  کرد:  نشان  خاطر  مزیدی 
مسافربری سبک دو تا چهار نفره است که برای ایرتاکسی مناسب 

خواهد بود.
مدیر شرکت دانش بنیان با اشاره به ویژگی های این ایرتاکسی گفت: 
با وزن برخاست 9۵0 کیلومتر، سرعت ۳00  این هواپیمای سبک 
کیلومتر بر ساعت و برد عملیاتی ۱۵0 کیلومتر بر ساعت طراحی 

شده است.
وی با بیان اینکه در حال حاضر نمونه یک چهارم این هواپیما در 

این  زمینی  تستهای  اخیر  سال  یک  طی  افزود:  است،  تست  حال 
انجام  حال  در  آن  پروازی  تست های  اکنون  و  شده  انجام  هواپیما 

است.
مزیدی با بیان اینکه معموالً تست ها با اشل کوچک انجام می شود 
گفت: تمام تست هایی که تاکنون انجام شده موفقیت آمیز بوده و 

پیش بینی می کنیم تست پروازی آن تا فروردین به اتمام برسد.
وی عنوان کرد: بعد از فروردین بنا داریم که نمونه کامل هواپیمای 

دو تا چهارنفره را بسازیم و آن را مجدد تحت تست قرار دهیم.
وی با تاکید بر اینکه تا سال ۲0۵0 تقریباً هیچ هواپیمای سوختی 
فکر  به  پیشرفته  کشورهای  همه  گفت:  داشت،  نخواهیم  دنیا  در 
موتورهای  جای  به  هواپیما  در  الکتریکی  موتورهای  از  استفاده 

پیستونی و جت هستند.
مدیر شرکت دانش بنیان با بیان اینکه ما در این شرکت اولین پروژه 
الکتریکی سازی هواپیماها با پیشران گسترده را در کشور اجرایی 
می کنیم، گفت: استفاده از سیستم پیشران گسترده الکتریکی مزیت 
اصلی این هواپیما است. در این هواپیمای از هشت موتور الکتریکی 
هواپیما  موتور،  چند  افتادن  کار  از  صورت  در  که  شده  استفاده 

همچنان بدون مشکل به پرواز خود ادامه خواهد داد.

مزیدی افزود: سیستم پیشران این هواپیما تکنولوژی راحت تری 
دسترس  قابل  آن  فناوری  و  دارد  جت  پیشران  سیستم  به  نسبت 

توسط شرکتهای دانش بنیان داخلی است.
به گفته وی، در تولید انبوه این هواپیما از توانایی شرکتهای دانش 

بنیان ایرانی نیز بهره گرفته خواهد شد.
وی گفت: در ساخت مدل شتابان هواپیمای سبک با موتور الکتریکی 

از تجهیزاتی استفاده شده که در داخل کشور موجود است.
از  مدیرعامل شرکت گفت: مزیت بعدی این هواپیما این است که 
سیستم پیشران گسترده الکتریکی برای کنترل هواپیما نیز می توان 

استفاده کرد.
وی افزود: ما تمام دانش فنی طراحی این هواپیما با موتور الکتریکی 
را بدست آورده ایم و برنامه داریم بعد از تکمیل آزمایش ها در سال 
۲0۲۴ نمونه نهایی آن را تولید کنیم؛ همچنین بنا داریم بعد از اخذ 
مجوزها از سازمان هواپیمایی، از سال ۲0۲۵ تولید انبوه این هواپیما 

را در پیش بگیریم.
وی تاکید کرد: دستیابی به دانش فنی و تولید این هواپیما می تواند 
ما را به سمت تولید هواپیمای بزرگ تر تا ظرفیت حمل ۵0 مسافر 

سوق دهد.
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