یادداشت

صفحه سوم

حرف های تازه

روزان هم

WWW.KERMANEMROOZ.COM

رئیس فروش شرکت
فوالد سیرجان ایرانیان :
مشکل صنعت فوالد بازگشت ارز است

متن در صفحه دوم
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هشت صفحه  1000تومان

گزارش «کرمان امروز» از پدیده تصادف های ساختگی در کرمان ،که به صنعت بیمه و روح انسانیت خسارت وارد می کند؛

قــمار جــان بــرای نــان

نام نیکی گر بماند زآدمی
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 در سنوات گذشته  23نفر در استان کرمان در زمینه کالهبرداری بیمه ای دستگیر شده اند .متاسفانه وضعیت مالی قشر بی بضاعت جامعه این روزها به حدی رسیده است که در مواردی شاهد این
هستیم که بعضی از افراد خود را جلوی اتومبیل ها می اندازند تا بتوانند از بیمه ها خسارت دریافت کنند .این اتفاق را می توان از دو دیدگاه بررسی کرد؛ اول اینکه ضربه ای جبران ناپذیر به صنعت بیمه وارد
می شود و دوم لطمه ای اجتماعی است که انسانیت مجبور به تحمل آن می شود .چاره این است که سیستم پزشکی قانونی و کارشناسی بیمه باید به سطحی برسد که دیگر امکان چنین کالهبرداری نباشد
و از سویی دیگر مسئوالن نظام باید این وضعیت اقتصادی را ترمیم کنند تا دیگر مردم برای درآوردن نان ،جان خود را قمار نکنند و.....
متن کامل در صفحه سوم

وزير نيرو:

روایت «کرمان امروز» از توجه در خور تحسین
استاندار علم گرای کرمان به نحوه بهره برداری
و نگهداری از بناهای تاریخی شهر کرمان:

عالج واقعه
قبل از وقوع

یادداشتی به قلم مسعود فوقانی درباره
زهرا ( ُگلی) ضیغمی ،پیشکسوت تئاتر کرمان:

خطربازگشتخشكسالی
سازگاری با كمآبی را
ايجابمیكند
صفحه پنجم

اخبار ایران ،جهان و حوادث:
 ترامپ تحریمهای جدید علیه ایران را امضا کرد
 ماجرای مرگ خانم دکتر جوان در زعفرانیه
 پرسپولیس و ذوب آهن جریمه شدند

رییس اتاق بازرگانی کرمان:

بخش خصوصی به کمک صنعت فرش بیاید
مدیرکل بهزیستی استان کرمان:

نسبت به آسیب های اجتماعی
عقب تر هستیم و باید تالش های
بیشتری صورت بگیرد
فرمانده انتظامی استان کرمان مطرح کرد:

 قتل ،پایان دعوای خونین دو کودک

متن در صفحه هشتم

8
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قصه گویی
چگونه موجب تعالی
کودکان می شود؟

آگهی فراخوان عمومی شناسایی
بهره بردار (مستاجر) باغات
و زمین های زراعی بردسیر
شرکت فوالد سیرجان ایرانیان در نظر دارد باغات و زمینهای زراعی
به مساحت کل تقریبی  150هکتار و تعداد تقریبی  12000اصله
درخت «به» و «پسته» و همچنین بوتههای گل محمدی و زرشک
و زمین یونجه را به بخش خصوصی به عنوان بهرهبردار (مستاجر)
واگذار نماید.
بدین وسیله از کلیه واجدین شرایط که در این زمینه دارای تخصص،
تجربه ،حسن اجرایی ،سرمایه مالی و امکانات الزم بوده و قادر به ارائه
مدارک مثبته باشند دعوت به عمل می آید جهت اعالم آمادگی و
هماهنگیهای الزم از تاریخ درج آگهی به مدت ده روز با شمارههای
زیر تماس حاصل فرمایند و یا به آدرس ذیل مراجعه نمایند.
آدرس :کرمان -بلوار جمهوری اسالمی -روبروی بلوار حمزه -ساختمان
میدکو -طبقه چهارم -آقای خشنود.
تلفن تماس 03431245707 :و  09137057240آقای خشنود.

24
چند توصیه مهم به کنکوری ها
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صفحات ششم و هفتم

استخدام

شرکت شکوفا صنعت پویا جهت تکمیل کادر خود به یک نفر
کارشناس برنامه ریزی (آقا) با مدرک مرتبط و حداقل  3سال
سابقه فعالیت در این زمینه نیازمند است .عالقه مندان می توانند
رزومه کامل خود را به آدرس زیر ارسال نمایند:

job@pouyan-group.com

آگهی مناقصه
شرکت سیمرغ واحد کرمان در نظر دارد عملیات
ساخت یک عدد منبع آب هوایی به ظرفیت حدود
 50مترمکعب با ارتفاع حدود  12متر جهت مزرعه
شماره  3واقع در کیلومتر  3منطقه بهرامجرد به
نگار را از طریق مناقصه به پیمانکار واجد شرایط
واگذار نماید.
از متقاضیان دعوت به عمل می آید جهت دریافت
اسناد مناقصه از تاریخ انتشار آگهی به مدت یک
هفته به امور اداری شرکت واقع در خیابان امام
خمینی نبش کوچه  27مراجعه فرمایند.
شرکت سیمرغ واحد کرمان

2

انتقال و قاچاق موادمخدر با پهپاد!

 مرد تهرانی دختر  18و  25ساله اش را کشت
 اعتراض کارگران کارخانه سیمان

2

آگهی استخدام

شرکت شکوفا صنعت پویا جهت تکمیل کادر اجرایی خود
به تعدادی مونتاژ کار ،جوش کار ،برشکار ( ،CNCگیوتین)
نیازمند است عالقه مندان می توانند جهت کسب
اطالعات بیشتر با شماره تلفن ذیل تماس برقرار کنند:

31286580

بهترین نان سنگک

چهارراه شرکت فرش  -میدان امام حسین

نانوایی امام رضا
به مدیریت ساالری

مردم کرمان  23سال است
که واقعیت را در

«کرمان امروز» می خوانند

خبار استان

ا

دو
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رییس اتاق بازرگانی کرمان:

مدیرکل بهزیستی استان کرمان:

بخش خصوصی به کمک صنعت فرش بیاید
رئیس اتاق بازرگانی ،صنایع  ،معادن و کشاورزی استان کرمان ،تهیه بانک
آمار و اطالعات فرش استان در همه حوزه ها از جمله تعداد بافندگان،
میزان تامین مواد اولیه در داخل استان ،میزان صادرات ،بازارهای هدف،
تعداد صنایع فرآوری و ...را ضروری عنوان کرد.
به گزارش ایسنا منطقه کویر« ،سیدمهدی طبیب زاده» در نشست با
روسای کمیته های کمیسیون گردشگری و صنایع دستی اتاق بازرگانی
افزود :متاسفانه در طول سال های گذشته همواره از مشکالت و کمبودها
در حوزه فرش کرمان گفته شده اما اقدام موثری صورت نگرفته و در
حال حاضر آمار و اطالعات دقیقی که مبنای تحلیل در این صنعت باشد،
نداریم.
وی با تاکید بر اینکه همه حوزههای این صنعت باید توسط بخش
خصوصی احیا و فعال شود ،ادامه داد :تجربه سال های گذشته نشان داده
هرگاه دولت در فرآیندهای مختلف تولید و فروش فرش دخالت کرده
موفقیت چندانی حاصل نشده و در حال حاضر نیز نباید از دولت انتظار
حمایت داشت بلکه باید کار را به بخش خصوصی سپرد.

نسبت به آسیب های اجتماعی عقب تر
هستیم و باید تالش های بیشتری صورت بگیرد

طبیب زاده تصریح کرد :باید صاحبان نام و تجربه در صنعت فرش
ساماندهی و مدیریت فعالیت های این حوزه را بر عهده بگیرند و از آنها
بخواهیم تجربیات خود را در اختیار کمیسیون گردشگری و صنایع دستی
قرار دهند.
رئیس اتاق بازرگانی ،صنایع  ،معادن و کشاورزی استان کرمان در ادامه
بر تهیه و تدوین نقشه راه فرش کرمان ،تشکیل انجمن فرش و استفاده
از تجربه های عامل خوشه صنعتی فرش کرمان تاکید و اظهار کرد:
استفاده از برخی برنامههای جانبی مانند برگزاری جشنوارهها ،معرفی
صنایع دستی در رسانه ها به ویژه رسانه ملی ،خلق آثار هنری با موضوع
فرش می تواند به معرفی بیشتر این هنر و افزایش انگیزه پیشکسوتان و
فعاالن این حوزه کمک کند.
وی خاطرنشان کرد :در دو سال گذشته با اتحاد و همدلی فعاالن فرش
کرمان حضور استان در نمایشگاه بینالمللی فرش تهران خوب و تاثیرگذار
بوده که باید این حضور را دائمی و مکان اختصاص داده شده به هنرمندان
و صنعتگران فرش را گسترش داد.

رییس کل دادگستری استان خواستار شد؛

راه اندازی پلیس ویژه اجرای احکام
رئیس کل دادگستری استان کرمان گفت :راه
اندازی پلیس قضایی می تواند نقش پررنگ و برجسته
ای در بحث تحول در دستگاه قضایی داشته باشد.
به گزارش ایسنا منطقه کویر« ،یداهلل موحد» در
دیدار با فرماندهان انتظامی استان کرمان بر ضرورت
راه اندازی پلیس ویژه اجرای احکام در جهت تسریع
در ابالغ اوراق قضائی و اجرای سریع احکام در سطح
استان کرمان تاکید کرد.
این مقام ارشد قضائی در استان کرمان یادآور
شد:موضوع راه اندازی پلیس قضایی یک بحث ملی
است و تنها مربوط به استان کرمان نمی باشد و
امیداوریم مشکل نبود پلیس قضایی که یک خالء
محسوب می شود به زودی حل و فصل شود .

نماینده عالی دستگاه قضائی در استان کرمان با اشاره
به هفتم تیرماه مصادف با سالروز دردناک و تاثربرانگیز
انفجار دفتر حزب جمهوری اسالمی در سال ۶۰
توسط گروهک منافقین گفت :در نتیجه این اقدام
تروریستی  ۷۲تن از یاران صدیق حضرت امام خمینی
ره و نیروهای موثر و فعال در حوزه حرکت و انقالب
ملت ایران و مقامات بلندپایه کشوری به درجه شهادت
نائل آمدند که شهید مظلوم آیتاهلل دکتر بهشتی در
راس این شهدا بود.
موحد تصریح کرد :نام شهید بهشتی با نام قوه قضاییه
پیوند خورده است ،زیرا بعد از انقالب اسالمی ایران
و استقرار نظام جمهوری اسالمی با حکم امام راحل
در چهارم اسفند  ۵۸شهید بهشتی به عنوان رئیس

شورای عالی قضایی کشور منصوب شد و در همین
راستا شهید بهشتی با نگاه تحولی ،ساختارسازی و
محتواسازی در درون قوه قضائیه این مسؤولیت را
پذیرفت و در کمتر از  ۱۶ماه پایههای محکمی را
برای نظام قضایی جمهوری اسالمی ایران بنا نهاد که
استقالل قضایی ویژگی اصلی آن است.
وی خاطرنشان کرد :به همین مناسبت هفته اول
تیرماه مصادف با سالروز شهادت معمار دستگاه
قضایی کشور ،به عنوان هفته بزرگداشت قوه قضائیه
نامگذاری شده و به برکت خون شهدای هفتم تیرماه
قوه قضائیه این فرصت را می یابد که جایگاه این قوه
را تبیین کرده و خدمات قضایی انجام شده را گزارش
کند.

رئیس فروش شرکت فوالد سیرجان ایرانیان :

مشکل صنعت فوالد بازگشت ارز است

خبرگزاری کار ایران (ایلنا) در راستای رسالت حرفهای اطالع
رسانی خود و به منظور بررسی وضعیت صنعت فوالد ،میزگردی با
محوریت توسعه صنعت فوالد ،چالشها ،موانع و راهکارها با حضور
جعفر سرقینی «معاون امور معادن و صنایع معدنی وزارت صنعت،
معدن و تجارت» ،بهرام سبحانی«رئیس انجمن تولیدکنندگان فوالد
ایران» ،امیری« ،مدیرکل دفتر صنایع وزارت صمت» ،ایرج ترابی«مدیر

آگهی
بدین وسیله در اجرای ماده  174قانون آئین دادرسی
دادگاههای عمومی و انقالب در امور کیفری بدین
وسیله به آقای حمید علی بخشی فرزند ولی اله ابالغ می گردد
ظرف یک ماه از تاریخ انتشار این آگهی جهت رسیدگی به
اتهام وارده به ایشان ،دایر بر کالهبرداری موضوع شکایت شاکی
ابوالفضل گنج کریمی فرزند مجید در شعبه چهاردهم بازپرسی
دادسرای عمومی و انقالب کرمان واقع در بلوار  22بهمن مجتمع
قضایی حاضر شوید ،بدیهی است عدم حضور مانع تصمیم مقتضی
نخواهد بود و قرار غیابی صادر می شود.
 219م/الف
حسین جوادی  -بازپرس شعبه چهاردهم دادسرای
عمومی و انقالب کرمان

قلیان؛
نقطه شروع
اعتیاد !

روابط عمومی فوالد مبارکه» ،نوید ایزدپناه« ،عضو هیئت مدیره شرکت
هفت الماس» ،سید بهادر احرامیان «مدیرعامل گروه صنعتی فوالد
یزد» علیرضا خیاط «مدیرعامل شرکت آهن و فوالد ارفع» سید محمد
میرحسنی «مدیرعامل فوالد شاهرود» ،محمد جمالی«رئیس فروش
شرکت فوالد سیرجان ایرانیان» ،حمیدرضا رستگار «رئیس اتحادیه
فروشندگان آهن ،فوالد و فلزات تهران» در وزارت صنعت ،معدن و

خبر

تجارت برگزار کرد.
در این میزگرد رئیس فروش شرکت فوالد سیرجان ایرانیان ،دغدغه
اصلی صنعت فوالد را بازگشت ارز عنوان کرد و افزود :جدا از مشکالت
لونقل ،مشکل امروز صنعت فوالد ،دغدغه بازگشت
تحریمها و حم 
ارز است .محمد جمالی معتقد است :باید نگاه دولت به شرکتهای
تولیدکننده با شرکتهای بازرگانی متفاوت باشد.

مدیرکل بهزیستی استان کرمان گفت :در سال های اخیر به دلیل نگرش
غلطی که در بین بانوان برای حفظ زیبایی و شادابی پوست رایج شده و
مافیایی که در صنف آرایشگر در تجویز داروهای روانگردان برای شادابی
شکل گرفته؛ سبب شده مصرف مواد و به ویژه مواد مخدر صنعتی در بین
بانوان افزایش پیدا کرد.
به گزارش ایسنا منطقه کویر« ،عباس صادقزاده» در نشست خبری هفته
مبارزه با مواد مخدر اظهار کرد :به میزان شرایطی که جامعه با آن مواجه
است ،شاید موفق نبوده ایم و اقدامات ما با آسیب های اجتماعی نمی خواند
و عقب تر هستیم و باید تالش های بیشتری صورت بگیرد.
وی افزود :همه تالش های انجام شده در حوزه پیشگیری و درمان اعتیاد
قابل قبول است اما مافیای مواد مخدر از همه فضای جامعه و فضای مجازی
استفاده می کند اما متاسفانه ما به هیچ عنوان از این فضا استفاده نکرده ایم
و پیشگیری ،فرهنگ مغفول مانده ای در جامعه است.
صادق زاده با تاکید بر اینکه یکی از مصادیق مبارزه با موادمخدر ،بحث
اعتبارات است ،تصریح کرد :در اقدامات حوزه اجتماعی به ویژه پیشگیری
از اعتیاد نباید منتظر برنامه ها و اقدامات مطرح شده از سوی مرکز کشور
باشیم و باید براساس برنامه های اجتماع محور و با تکیه بر داشته ها و
ظرفیت های منطقه عمل کنیم.
مدیرکل بهزیستی استان کرمان در بخش دیگری از سخنانش بیان کرد:
کودکان کار یکی از گروه هایی هستند که بیشتر در معرض آسیب های
اجتماعی و به ویژه اعتیاد قرار دارند .اکنون وضعیت ساماندهی کودکان
کار و خیابانی کرمان خوب است و طی یک ماه گذشته  104کودک کار
و خیابانی جمع آوری شده که  4نفر از آنان ایرانی و مابقی افغانی بودند.
صادق زاده تصریح کرد :متاسفانه شاهد هستیم که مردم کمتر با ما همکاری
دارند و تا زمانی که مردم نگاه با ترحم به متکدیان و توجه به کودکان کار
داشته و از آنان حمایت کنند ،در انجام کارها موفق نخواهیم بود.
وی با تاکید بر اینکه باید در جامعه همکاری وجود داشته باشد ،گفت:
یک هزار و  500کودک کار و خیابانی در مراکز روزانه ما خدمات گرفته و
آموزش می بینند ضمن آنکه  150نفر از این کودکان نیز در مراکز شبانه
روزی بهزیستی نگهداری می شوند.
صادق زاده در ادامه درباره اعتیاد زنان و با اشاره به رشد مصرف قلیان نیز در
بین بانوان طی سال های اخیر در کشور گفت :در سال های اخیر به دلیل
نگرش غلطی که در بانوان برای حفظ زیبایی و شادابی پوست رایج شده
و مافیایی که در صنف آرایشگر در تجویز داروهای روانگردان برای شادابی
شکل گرفت ،مصرف مواد و به ویژه مواد مخدر صنعتی افزایش پیدا کرد.

مدیر کل ثبت اسناد و امالک استان کرمان:

در اجرای طرح کاداستر ،استان کرمان برای
چهارمین بار حائز رتبه کشوری شد

فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای
خرید خدمت مشاوره مرکز 1480
اداره کل بهزیستی استان کرمان در نظر دارد مناقصه خرید خدمت مشاوره مرکز  1480را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید.
تمامی مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکت ها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت
(ستاد) به آدرس  www.setadiran.irانجام 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  :تاریخ  98/04/6می باشد.
مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت :ساعت  8 :00روز شنبه تاریخ 98/04/15
مهلت زمانی ارائه پیشنهاد :ساعت  8 :00روز سه شنبه تاریخ 98/04/25
زمان بازگشایی پاکت ها :ساعت  8 :00روز چهارشنبه تاریخ 98/04/26
ارائه پاکت های الف به آدرس کرمان بلوار جمهوری اسالمی چهارراه امیرکبیر بعد از بیمارستان شهید بهشتی  -اداره کل بهزیستی استان کرمان  -طبقه
همکف  -واحد دبیرخانه و تلفن 31211000
اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه :مرکز تماس41914 - 121 :
دفتر ثبت نام  33999818 :و 33191893
511791

به گزارش روابط عمومی اداره کل ثبت اسناد و امالک استان کرمان ،رضا
طالبی زاده در نشست خبری با اصحاب رسانه ضمن گرامیداشت یاد و
خاطره شهدای هفتم تیر و نقش بی بدیل شهید بهشتی در تدوین قانون
اساسی به راه اندازی بیش از  46سامانه ثبتی و ارائه بیش از  85درصد
خدمات ثبتی به صورت الکترونیک اشاره کرد و افزود :در سال گذشته بیش
از  405هزار استعالم قضائی و غیرقضائی به صورت الکترونیکی دریافت و
ارسال شده است.
وی ادامه داد :یکی از راهکارهای ارتقای سالمت اداری کاهش میزان ارتباط
ارباب رجوع و کارکنان است که در این زمینه عملکرد موفقی داشته ایم و
به طور متوسط در هر روز کاری بیش از  1500مکاتبه الکترونیک توسط
ادارات ثبت اسناد و امالک استان صادر می شود.
این مقام قضائی افزود :در استان کرمان در مجموع  17میلیون و  200هزار هکتار
اراضی ملی و منابع طبیعی وجود دارد که از ابتدای اجرای طرح کاداستر تاکنون
 16میلیون هکتار در سیستم کاداستر اداره کل ثبت اسناد و امالک استان کرمان
جانمایی و میزان  13میلیون و  100هزار هکتار از اراضی نیز تثبیت مالکیت و سند
کاداستری برای آنها صادر شده است که از این حیث استان کرمان با اختصاص
بیش از یک سوم از عملکرد تثبیت کل کشور به خود ،حائز رتبه برتر کشوری برای
چهارمین سال متوالی شده است .وی خاطر نشان کرد :اداره کل ثبت اسناد و امالک
استان کرمان در سال گذشته در حوزه آرشیو الکترونیک پرونده ها و اوراق ثبتی
رتبه اول کشوری را به خود اختصاص داده است.
مدیر کل ثبت اسناد و امالک استان زمان پاسخگویی به بیش از  93درصد
استعالمات صورت گرفته را کمتر از  48ساعت کاری عنوان کرد و بیان
داشت :علی رغم کمبود نیروی انسانی و عدم دریافت مجوز استخدام در
بسیاری از حوزه ها عملکرد مطلوبی داشته ایم.
وی یکی از مهمترین اهداف سازمان ثبت اسناد و امالک کشور را جلوگیری از
حاشیه نشینی و مبارزه با زمین خواری عنوان نمود و اعالم داشت با اجرایی
شدن مصوبات کارگروه پیش بینی و پیشگیری از بافت های ناکارآمد شهری
موفق شدیم در سال گذشته در دو نقطه شهر رفسنجان و چهار نقطه شهر
سیرجان اقدامات موثری در جلوگیری از حاشیه نشینی انجام دهیم.
مدیر کل ثبت اسناد و امالک استان کرمان با اشاره به راه اندازی دو سامانه
اخذ اثر انگشت سران دفاتر اسناد رسمی در هنگام تنظیم اسناد و سامانه
اخذ اثر انگشت سران دفاتر طالق در هنگام ثبت واقعه طالق در سال
گذشته بیان کرد :سردفتران اسناد رسمی و ازدواج و طالق نیز به عنوان
پیشخوان خدمات ثبتی در سطح جامعه نقش قابل توجهی در تحقق نظم
اجتماعی و اقتصادی جامعه ایفا می کنند که در این بخش نیز با تحوالت
انجام شده و گذر از شیوه های سنتی ارائه خدمات ثبتی به شیوه های نوین
گام های مثبت و رو به جلویی در اداره کل ثبت اسناد و امالک استان
کرمان برداشته شده است .وی در تشریح تحوالت صورت گرفته در راستای
ارائه خدمات در دفاتر اسناد رسمی اظهار کرد :با الکترونیکی شدن خدمات
دفاتر اسناد رسمی گام بزرگی در تحقق ثبت نوین و همچنین جلوگیری از
هرگونه جعل و کالهبرداری برداشته شد و در سال گذشته مجموعاً 634
هزار و  459فقره انواع اسناد شامل رهن ،اجاره ،صلح ،بیع و غیره توسط 210
دفترخانه اسناد رسمی در سطح استان صادر و تحویل متقاضیان شده است.
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یادداشت های
گزارش «کرمان امروز» از پدیده تصادف های ساختگی در کرمان ،که به صنعت بیمه و روح انسانیت خسارت وارد می کند؛

قمارجانبراینان
گزارش :مهدیه السادات
میر مهدی حسینی

اشاره:
یکی از کالهبرداری های نوظهوری که در سال های
اخیر بین شیادان مد شده تا از این طریق پول هنگفتی
را به جیب بزنند ،ایجاد تصادف های ساختگی است تا
با درآمد زایی از این طریق ،مال نامشروعی را کسب
کنند که این نوع کالهبرداری به گواه آمارهای رسمی
افزایش یافته است که البته در این میان افزایش قیمت
دیه فرصت مناسبی برای سودجویان است تا با طراحی و
ایجاد تصادفات ساختگی جیب های خود را پر پول کنند.
در استان کرمان هم طبق گفته مدیر کل پزشکی
قانونی استان ،در سنوات گذشته  23نفر در این زمینه
دستگیر شده اند .گزارشی در همین زمینه تهیه شده که
در ادامه قابل مطالعه می باشد.
تصادف ساختگی
بیکاری و نداشتن درآمد و در بسیاری از موارد اعتیاد
باعث شده تا بعضی افراد برای کسب پول دست به
هر کاری بزنند .یکی از شیوه های جدیدی هم که در
سال های اخیر به مد کاری این افراد تبدیل شده ،ایجاد
تصادف ساختگی و اخاذی از رانندگان و شرکت های
بیمه ای است.
افرادی که وارد این حیطه می شوند تا با به خطر
انداختن جان خود و دیگران پولی به جیب بزنند ،سعی
می کنند جوری تصادف کنند که بیشتر از آسیبی که
می بینند پول بگیرند .در این شیوه افراد کالهبردار
آنقدر به کار خود خبره شده اند که حتی گاه در تصادف
های ساختگی که ایجاد می کنند نه تنها شهروندان
بلکه پلیس و بیمه را هم فریب می دهند.
فریبکاری در تصادفات
در تصادفات ساختگی افراد با شکستن دندان یا از
جا در آوردن دندان با انبر دست ،شکستن بینی با میله
آهنی ،بریدن لب ها با تیغ ،تزریق خون به نواحی گونه
و زیر چشم برای ایجاد کبودی و ایجاد خراش توسط

 در سنوات گذشته  23نفر در استان کرمان در زمینه کالهبرداری بیمه ای دستگیر
شده اند .متاسفانه وضعیت مالی قشر بی بضاعت جامعه این روزها به حدی رسیده
است که در مواردی شاهد این هستیم که بعضی از افراد خود را جلوی اتومبیل ها
می اندازند تا بتوانند از بیمه ها خسارت دریافت کنند .این اتفاق را می توان از دو
دیدگاه بررسی کرد؛ اول اینکه ضربه ای جبران ناپذیر به صنعت بیمه وارد می شود و
دوم لطمه ای اجتماعی است که انسانیت مجبور به تحمل آن می شود .چاره این است
که سیستم پزشکی قانونی و کارشناسی بیمه باید به سطحی برسد که دیگر امکان
چنین کالهبرداری نباشد و از سویی دیگر مسئوالن نظام باید این وضعیت اقتصادی را
ترمیم کنند تا دیگر مردم برای درآوردن نان ،جان خود را قمار نکنند و.....
سنباده بر روی پوست ،صحنه تصادف را با زدن خودرو
به دیوار ،گارد ریل و یا با خودروهای دیگر صحنه سازی
می کنند و اورژانس و ماموران راهنمایی و رانندگی را
به صحنه فرا می خوانند و با اخذ کروکی و دیگر مدارک
الزم گام در مسیر دریافت خسارت و دیه می گذارند.
حتی گام را از این فراتر گذاشته و با آوردن میت بر سر
صحنه تصادف قصد دریافت دیه کامل دارند.
باند پیمانکاری
مسلما طراحی و ایجاد تصادف ساختگی نمی تواند

به تنهایی کار یک فرد باشد و برای این منظور افراد
به صورت باند عمل کرده که گاه در دار و دسته این
کالهبرداران پزشکان از کار معلق هم دیده می شود که
شکستگی استخوان ها و سایر اعضای بدن توسط این
افراد انجام می شود.به اعتقاد کارشناسان پیمانکاران
تصادف های ساختگی با یک هفته کار حدود 30
میلیون تومان درآمد دارند  .این افراد غالبا شصت تا
هفتاد درصد پول دریافتی دیه را برای خود بر می
دارند و تنها مبلغ اندکی به فرد به اصطالح مصدوم

می پردازند.
هشداربه سازندگان تصادف ساختگی
در کرمان نیزپلیس ،کارشناسان بیمه و پزشکی قانونی
با چنین افراد شیاد و کالهبرداری مواجه هستند و هر از
چند گاهی پرونده هایی در این زمینه تشکیل می شود.
مدیر کل پزشکی قانونی استان کرمان به تصادفاتی که
فرد عمدا خود را جلوی خودرویی میاندازد و سپس با
خودزنی از راننده خسارت دریافت میکند اشاره کرده و
به ایسنا در این باره چنین گفته است :در استان کرمان
نیز شاهد چنین اتفاقاتی هستیم اما خوشبختانه افرادی
که در استان کرمان دست به این اقدام شوم می زنند،
بومی استان نیستند و در همین راستا به کلیه پزشکان
قانونی استان بخشنامهای در خصوص دقت در بررسی
پروندههایی که در مناطق خاص ،زمان و در مکانهای
غیرمتعارف صورت میگیرد ،ابالغ کرده ایم.
دستگیری  23نفر
مدیر کل پزشکی قانونی استان کرمان یادآوری
کرد :در استان کرمان و در سنوات گذشته  23نفر در
همین رابطه دستگیر شدند اما این شیادان امروز تغییر
رویه داده و دیگر خودشان را جلوی ماشین دیگران
نمیاندازند بلکه با وسایل نقلیه خود تصادف ساختگی
درست میکنند.
وی بیان کرد :این شیادان روز به روز اطالعاتشان
بیشتر میشود و با اعتماد به نفس جواب سواالت
پزشکان را میدهند لذا تشخیص ساختگی بودن آن
مشکل خواهد بود و مدارک الزم را نیز دارند اما در
برخی موارد فرد شیاد ناشیگری میکند که تشخیص
آن آسان است.
سخن آخر
تصادف های ساختگی را می توان از دو دیدگاه بررسی
کرد؛ اول اینکه ضربه ای جبران ناپذیر به صنعت بیمه
وارد می شود و دوم لطمه ای اجتماعی است که انسانیت
مجبور به تحمل آن می شود .چاره این است که سیستم
پزشکی قانونی و کارشناسی بیمه باید به سطحی برسد
که دیگر امکان چنین کالهبرداری نباشد و از سویی
دیگر مسئوالن نظام باید این وضعیت اقتصادی را ترمیم
کنند تا دیگر مردم برای درآوردن نان ،جان خود را قمار
نکنند و.....

گاه و بی گاه
جابجایی

به قلم محمد جواد
ایرانمنش

قرار بود که از محل سکونتمان به خانه ای دیگر برویم از قبل هر
گونه مقدمات را فراهم کرده بودیم و چند روز وقت گذاشتیم.
هر چه داشتیم را در کارتن هایی که تهیه کرده بودیم چیدیم
و ظروف شکستنی را به طرق مختلف حفاظ کشی کردیم و با
ظرافت در کارتن جای دادیم و کارتن ها را محکم بستیم تا بدون
هیچ گونه عیبی به جای جدید منتقل کنیم و در پایان تعدادی
وسایل کهنه ،فرسوده و غیرقابل مصرف را هم از وسایل جدا
گذاشتیم تا دور بریزیم .دو روز قبل از موعد هم با یک بنگاه
باربری قرار گذاشتیم و حتی ماشین مورد نظر را انتخاب کردیم
و بعد هم با احتیاط کامل و دقت اسباب کشی کردیم .این همه
برنامه فقط برای رفتن ازخانه ای به خانه دیگر بود در حالی که
همه می دانیم رفتن از این دیار حتمی است و موقع جابجایی هم
مجالی نداریم .پس چرا فقط بار بر بار می نهیم تا با کوله باری
سنگین راهی شویم.

حرف های تازه
این روزها کسی خبر نمی خواند همه جا
تکراری های سیاه پیچیده است اما برخی
به قلم
انسان ها همچنان در جستجوی آفتاب به
مهناز سعید
هر کوچه و پس کوچه ای سر می زنند تا
مگر ردپای زندگی را پیدا کنند .کاش همراهشان بوده و تا مرز
رسیدن به آنها دلداری دهیم .در پشت خبرهای خسته کننده باید
خبر از فرداهای روشن باشد و چه خوب که پیام آورش باشیم.
این روزها کسی خبر نمی خواند ولی شاید صدای مهربانی ها در
آسمان بپیچد تا از آن آگاه گردیم تا اگر هم شده یک نفر به
زندگی امیدوار گردد و تنهایی را از آدم هایی که به او چشم
دوخته اند بگیرد .هر خبری ارزش شنیدن ندارد اما برای پیدا کردن
راه زندگی ناچار یا با اختیار باید به جستجوی تازگی ها و از تنور
درآمده ها رفت .تحقیق در مورد صحت و کذب اخبار نباید
فراموش گردد چون گوینده بسیار است و شنونده باید عاقل باشد.
بعضی مردم از شنیدن خسته و از دیدن چشم بسته اند اما چگونه
در این تاریکی راه را پیدا خواهند کرد البته که غیرممکن بوده و
انسان ناچار از دیدن و شنیدن و حتی تحمل است .هماهنگ شدن
با حرکات بی وقفه ی زندگی به اطالعات زنده احتیاج دارد .به
هر حال در جامعه ای که خبرها برای تبلیغات گزینشی باشند افراد
دچار خبرزدگی شده و بلوغ فکری خود را ابراز می کنند اما اگر
شدت یابد سرباز شدن از دریافت اطالعات به تاریکی و جهالت
منجر گردیده جهالت راه خوبی برای زندگی نبوده و نمی توان تا
ابد بر مبنای حدسیات دوام آورد حدسیات بارها و بارها انسان را
در طول تاریخ به نابودی کشانده است.
با حرف های تازه ات دنیا قشنگ است
هر چند اینجا بر سر لطف تو جنگ است
تو می توانی انتهای راه باشی
یا اولین پروانه که خوب و زرنگ است

چند توصیه مهم به کنکوری ها
سرویس اجتماعی کرمان امروز

یک کارشناس آموزش و پرورش گفت :داوطلبان در
ایام نزدیک به کنکور سراسری ساعات مطالعه خود
را کاهش دهند و بیشتر استراحت کنند ،همچنین
در این مدت میتوانند سواالت عالمتدار شده یا
فرمولها را مرور کنند.
به گزارش ایسنا سید علیاکبر میرابراهیمی در
گفتوگو با ایسنا ،اظهار کرد :هر داوطلبی در طول
چندماه گذشته بسته به شرایط زمانی و مطالعهای
که داشته است ،تالش کرده خود را به یک سطح
مطالعاتی برساند .برخی اشتباهات محاسباتی که
داوطلبان دارند این است که فکر میکنند با ایجاد
فشردگی بیشتر در برنامه خود و افزایش تالش خود
میتوانند خود را به داوطلبانی که از آنها جلوتر
هستند ،برسانند.
وی افزود :بهتر است در دو هفته پیش از کنکور
برنامه منظمی را برای خود در نظر بگیرند .مطمئناً
خیلی از داوطلبان تاکنون برنامههای مطالعاتی و
تغذیهای داشتهاند .هر شب بهتر است داوطلب به
مدت چند دقیقه تمام کارهایی را که قرار است در
جلسه کنکور انجام شود ،مرور کند .این کار موجب

میشود عاداتی که در جلسه کنکور مورد نظر فرد
است ،در ذهن او تثبیت شوند.
کارشناس اداره مشاوره ادارهکل آموزش و پرورش
گفت :خواب شبانه داوطلبان باید تنظیم شود .به
طور مثال داوطلب باید ساعت  11شب بخوابد تا
بتواند بعد از هفت ساعت خواب مفید ،ساعت  6صبح
از خواب بیدار شود .خیلی از داوطلبان در این روزها
ممکن است صبحانه مناسبی نخورند یا صبحانه خود
را خیلی دیرتر در ساعتهای  9یا  10میل کنند؛
این داوطلبان باید تالش کنند که این عادت را تغییر
دهند و یک صبحانه مقوی و کمحجم را در برنامه
خود قرار دهند.
میرابراهیمی افزود :داوطلبان باید هر روز صبح با
یک روند مناسب به مدت سه تا چهار ساعت درس
بخوانند .به شکلی که بیشتر این درس خواندن به
شکل مرور یا جمعبندی باشد .ما نمیخواهیم در
این دو هفته خستگی که در گذشته در داوطلب
وجود داشته است ،کماکان وجود داشته باشد .یکی
از نکات خیلی مهم بروز استرس و اضطراب به واسطه
فکر وسواس گونه درباره زمان و روز کنکور است.
داوطلبان باید تالش کنند که از تماس با افرادی که
این احساس را در آنها ایجاد میکنند ،دوری کنند.
وی خاطرنشانکرد :فرمولها و نکتهها در این
مدت باقیمانده باید به طور سطحی مرور شوند .در
هفته منتهی به کنکور بهتر است داوطلبان قدری

متفاوتتر عمل کنند .مقدار مطالعه باید کمی تغییر
کند .اغلب هرچه به سمت ماههای آخر میرویم،
ساعات مطالعه داوطلبان افزایش پیدا میکند .برخی
داوطلبان میگویند در ماههای آخر  12ساعت
مطالعه را در برنامه خود قرار دادهاند .ما توصیه
میکنیم دانشآموزان تالش کنند این  12ساعت
مطالعه را در سه هفته آخر به  10تا  8ساعت کاهش

دهند و فضای استراحت بیشتری را برای خود ایجاد
کنند .افزایش ساعت مطالعه در روزهای پایانی
ممکن است مشکالتی را در روزهای پایانی برای
دانشآموزان ایجاد کند.
کارشناس اداره مشاوره ادارهکل آموزش و پرورش
گفت :داوطلب بهتر است حجم زیاد تستها را نیز
کاهش دهد و در روزهای پایانی به سمت تست زدن

نرود تا از نظر روانشناسی عالقه مندی و اشتیاق
خود را برای تست زدن حفظ کند .ما پیشنهاد
میکنیم در هفته آخر یک آزمون جامع را در برنامه
خود قرار دهند .فرمولها یا سواالت عالمت دار شده
را نیز میتواند مرور کند .همچنین دروس عمومی
را میتوان به صورت سطحی و سریع ،یک بار مرور
کرد.
میرابراهیمی افزود :داوطلب باید استراحت کند و
تفریحات خود را بیشتر کند اما نه تفریحاتی که
هیجان بیشتری را در او ایجاد میکند .در هفته
آخر نیزداوطلبان باید تالش کنند به موقع بخوابند
و هشت ساعت خواب کامل را داشته باشند .ما تاکید
میکنیم که داوطلبان شب کنکور خواب مناسبی
داشته باشند .در روز کنکور نیز این افراد باید یک
صبحانه مقوی و کمحجم استفاده کنند.
وی ادامه داد :در زمان حضور در حوزه امتحانی نیز
درباره مطالبی که خواندهاند یا میزان ساعات مطالعه
خود با سایر دوستان صحبت نکنند ،چرا که این
مرور میتواند موجب ایجاد اضطراب و یک مقایسه
میان داوطلب و دیگران میشود .اشتباه فاحشی که
داوطلبان دارند این است که نکات و یادداشتهایی
را همراه خود میآورند و تا لحظه امتحان مطالعه
میکنند؛ این کار درست نیست و ما به داوطلبان
توصیه میکنیم در این زمان مطالعهای نداشته
باشند.
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یادداشتی به قلم مسعود فوقانی درباره زهرا ( ُگلی) ضیغمی ،پیشکسوت تئاتر کرمان:

نام نیکی گر بماند زآدمی

اینان چه کسانی هستند؟ اینان در خلقت چگونه می نگرند؟ اینان با کدام نظر
و عقیده به اطراف خود توجه دارند؟ انسانیت و نیک اندیشی چه مقامی است؟ آیا
می تواند خاص افرادی انگشت شمار باشد؟ یا اینگونه خصیصه ها شامل همه
انسانهاست؟ رافت ،مهربانی ،گذشت و فداکاری واژگانی آرام بخش هستند که
با شنیدنش آدمی به وجد می آید و در مقابل با شنیدن واژگان بدخلق ،بی مرام،
بی معرفت و بی فرهنگ پتکی بر روح و روان انسان کوبیده می شود و عواقب نا
مطلوبی در پیش دارد .قیاس بین این دو گروه واژگان هر انسان خردمندی را به
تفکر می نشاند و بی تردید کوشش دارد تا جنبه مثبت را در عمل به کار آورد و
از نقاط منفی چشم پوشی نماید.
در خانواده هنرمندان نیز این واژگان تعبیر مهم تری دارند .هنرمند با خلق آثاری
از زشتی ها و یا بزرگنمایی زیبایی ها همچون معلمین اخالق ترویج مثبت
نگریستن ،مثبت عمل کردن و مثبت اندیشیدن را اشاعه می دهند و از این راه
جلب مخاطب می کنند که البته همه در این زمینه موفق نخواهند بود .اینها را
گفتم تا مقدمه چینی هر چند با نقص باشد برای یادکردی از هنرمند با اخالق
و دلسوز تئاتر که کلی محسنات پسندیده دارد و تمامی هنرمندان دهه چهل تا
به این زمان به آن معترفند و بسیاری از هنرمندان این بانوی هنرمند را الگوی
کماالت خوب می دانند .تردید ندارم که ایشان از طرح نامشان راضی نخواهد بود
که آنهم از خصلت تواضع و فروتنی اوست ،استاد زهرا (گلی) ضیغمی.
وی اصالتی تُرک دارد و دوره کالسهای تکمیلی تئاتر را در جوانی تحت نظر
اساتیدی چون استاد مهین اسکوئی به پایان می رساند و به دلیل اشتغال در
مرکز پزشکی نیروی پلیس از تهران به کرمان منتقل می شود که از بدو ورود به

کرمان با توجه به عالقه شدیدی که به کار صحنه و تئاتر دارد همزمان با فعالیت
درمانگاهی نیروی شهربانی ،ساعات فراغت را در سازمان فرهنگ صرف می کرد
و در اکثر تئاترهای دهه چهل و دهه پنجاه فعالیت چشمگیری داشت.

در دهه شصت با شرکت در نمایشنامه «مرگ پیله ور» نوشته ارتور میلر به
کارگردانی استاد رضا قدس ولی ،توان بازیگری و آموخته های هنری خود را
نمایش داد  ،با اخالقی شایسته که بر گرفته از خصوصیات اخالقی و آداب

همیشگی وی بود و روحیه ای نیکو در جامعه هنری کرمان به شمار می آمد
و در تمرینات و شب های اجرا این روحیه را به کار می گرفت و همچون معلمی
دلسوز برای دیگر بازیگران و عوامل آن اثر به شمار می رفت .داشتن اخالقی
پسندیده و نیکو هم می تواند مختص افرادی خاص باشد و هم سرمشقی برای
دیگران ،خانم گلی ضیغمی نمونه ای بارز و شاخص از کردار نیک در خانواده
تئاتر کرمان هستند.
متاسفانه این روزها خانم ضیغمی به علت کهولت سن اوقات زندگانی را بیشتر در
منزل می گذراند و دورادور رخ دادهای تئاتر کرمان را پیگیری و گهگاه با یادگاری
برای گروهای اجرائی تئاتر ،شیرینی کالم را با شاخه های گل و شیرینی به عوامل
کمال اخالق بسیار نیک اوست.
اجرائی در سالن اجرا مرحمت می نماید و این نیز از
ِ
می دانم این مطلب کوتاه و در شان و منزلت بانویی هنرمند همچون خانم
ضیغمی که امروز در دهه هشتاد زندگی خود به سر می برد بسیار ناچیز است
و شرح مطلوبش مثنوی طویلی است که در توان ناید .این متن تنها یک ادای
وظیفه بود تا این بنده کهین گوش به فرمان ندای اخالقی در ردیف عضو
کوچکی از خانواده تئاتر بدهم تا نام این بانوی آداب دان را با شرح مختصری
از اوصافش به امروزی ها یادآور شوم و به بچه های امروز تئاتر کرمان بگویم
که چنین الگوهای بی نظیری در جامعه هنری استان وجود دارد و باید از گوهر
وجود ایشان بهره برد .به امید روزی که الگوهای نیک هرگز در گوشه خانه ها
گوشه نشین نشوند ،زیرا ایشان وجودشان همچون استاد اخالق است و در جامعه
کنونی که اخالق هر روز در حال کمرنگ تر شدن است چنین شخصیت هایی
حکم کیمیا را دارند.

قصه گویی چگونه موجب تعالی کودکان می شود؟

سرویس فرهنگ و ادب کرمان امروز
دوران کودکی از نظر دانشمندان و فالسفه,مرحله ی
حساسی در زندگی ملت هاست زیرا کودک برای پذیرش
یا رد آنچه که فرا گرفته است دارای قابلیت و استعداد
فراوان است لذا دوران کودکی مرحله ای است که
شخصیت جوامع بعدی در آن شکل می گیرد تا به آنجا
که برخی متفکرین گفته اند آنگونه که کودکان زندگی
می کنند,سرنوشت جوامع نیز همان گونه خواهد بود.
توجه به کودکان و داخل شدن به دنیای آنها،کاری است
که به طور طبیعی مستلزم روش های خاصی است.
بنابراین روانشناسان از روش هایی گفتگو می کنند که
از طریق آن بتوانند به دنیای کودکان راه یافته و افکاری
که شایسته ی دنیای کودک است را به درون منتقل
کنند و به این روش ،او را به راه صحیح هدایت کنند این
گونه بود که قصه پا به عرصه ظهور گذاشت تا در بنای
ذهنی و آفرینش های فکری کودکان نقش خود را ایفا
کند .کودکان به چیزی که برایشان محبوب و با قلبشان
در تماس باشد،عشق می ورزند و از این رهگذر ،قصه به
عنوان وسیله ای جذاب و قابل ادراک برای دستیابی به
اهداف تربیتی کودک تجلی یافت و روز به روز گسترده
شد.
قصه نوعی روایت خواندنی یا شنیدنی است که در آن
چگونگی روند تعامل و کنش مندی یک شخصیت با
موضوعی بر اساس هدف،تحلیل،دیدگاه و نتیجه مورد
نظر نویسنده یا قصه گو بیان می شود؛ بهتر است بگوییم
قصه برگرفته از فطرت انسان ها و دوست داشتن قصه ها
و شنیدن آن ها از طبیعت انسان برخاسته است از آنجا
که کودکان به فطرت نزدیک ترند ،قصه و قصه گویی را
دوست دارند و از آن تأثیر می پذیرند و می توان از آن به
عنوان یک فن آموزشی و درمانی استفاده کرد
محدودیت های شناختی و زبانی کودکان از یک سو و
انگیزش پایین آنها برای مشارکت در فعالیت های روان
درمانی از سوی دیگر و ارزش های بنیادین قصه درمانی
موجب شده است که قصه درمانی به مثابه یکی از
روشهای عالی در مشاوره و روان درمانی کودکان مطرح
شود .در قصه درمانی فرض بر این است که تغییر در

زبان و ادبیات قصه های زندگی فرصت های جدیدی
برای رفتار و روابط با دیگران ایجاد کند.
قصه ها دارای فواید بی شماری هستند از جمله
آنها می توان به تقویت قدرت فهم و بیان ،پرورش
خالقیت،آموزش زبان و افزایش گنجینه واژگان ،کمک
به رشد و آموختن روشهای درست زندگی اشاره کرد،
همچنین قصه ها از ناراحتی کودک می کاهند و به او
انرژی می دهند ،آنها را برای مقابله با فقدان ها،ترس ها
و اضطراب ها آماده می سازند ،موجب بهبود فعالیت های
مغزی،قدرت تخیل و ابتکار آنها می شوند .قصه گویی
برای کودکان احساس همدلیشان را تقویت می کند و
باعث بهبود روابط اجتماعی آنها در بزرگسالی  ،پرورش
مهارت های سازگارانه،باال بردن خالقیت،افزایش هوش
اجتماعی و هوش اخالقی می شود و سرانجام درمان
کننده اختالالت شخصیتی مرتبط با کودکان از جمله
اضطراب،افسردگی و غیره هستند .ما در این مقاله در
مورد تاثیری که قصه گویی بر عزت نفس کودک می
گذارد به طور مختصر صحبت خواهیم کرد.این نکته
نیز قابل توجه است که ظرفیت ها و قابلیت های افراد
در معنادهی و بازسازی قصه زندگی در فرآیند درمانی
متفاوت است .
عزت نفس یک جنبه مهم در کارکرد یا کشش کلی فرد
و از مهم ترین مؤلفه های سالمت روانی انسان است که
بر سایر متغیرهای شخصیتی و فعالیت های فرد تأثیر
گذاشته و با زمینه های دیگری چون سالمت روانی-
اجتماعی ،عملکرد شغلی و تحصیلی در ارتباط است.
عزت نفس از جمله مفاهیمی است که به دلیل اهمیت
آن در رشد و تقویت خودباوری و نگرش مثبت به جهان
از اهمیت زیادی برخوردار است.
قصه درمانی هم در موقعیت های فردی و هم در موقعیت
های گروهی قابل اجراست.روش فردی یک ارتباط
دوجانبه و متقابل دونفره بین قصه گو و شنونده است
ولی در قصه گویی گروهی این ارتباط متقابل بین قصه
گو و جمع(تعداد بیش از سه نفر) اتفاق می افتد .وقتی
هدف از قصه گویی ارتقای عزت نفس کودک باشد،روش
گروهی قصه گویی و قرار گرفتن کودک در جمع نسبت
به روش فردی اثرات مثبت تری خواهد داشت ،زیرا قصه
گویی گروهی به شناخت و پیشرفت مهارت های گروهی

می انجامد با این روش مهارت قصه گویی در کودکان
بیشتر می شود ،چرا که از این طریق قدرت برقراری
ارتباطات و تبادل تجربیات و قدرت کالم و بداعت در
آنان تقویت میشود،روش گروهی فرصت اندیشیدن به
توانایی ها و پی بردن به ارزش هایی که کودک در وجود
خویش دارد را فراهم می کند ،آنان را توانمند می سازد
تا درباره زندگی شان،ارزش ها و عقاید خود صحبت
کنند و از تایید قصه گو لذت ببرند ،و از این طریق
می توان راهی را برای تسهیل رشد اخالقی و روحی
آنان فراهم کرد،همچنین سبب می شود تا کودکان به
صحبت های هم گوش دهند و تفاوت ها و شباهت های
یکدیگر را شناسایی کنند و چیزهایی را که می شنوند
با تجربه خودشان تطبیق دهند و مهم تر اینکه قصه
گویی گروهی فرصت ابراز وجود را به کودک می دهد و
همین برای دست یافتن او به عزت نفس بسیار کمک
کننده است.
قصه گو با بهره گیری از فنون قصه گویی و با تحریک قوه
تخیل مخاطبان خویش و تاثیر متقابل ،پیام خویش را به
شکل جدید تری به شنوندگان انتقال می دهد.کودکان
در پی قصه درمانی در جریان قصه با قصه گو مشارکت
دارند و مشکالت خود را بیان می کنند و قصه گو در
دل داستان برای مشکالت آنها راهکار ارائه می کند.
در این فن از کودک خواسته می شود قصه ای دارای
آغاز،میانه و پایان بگوید.سپس درمانگر موضوعات روان
تحلیل گرانه مرتبط با مسائل کودک را انتخاب می کند
و در قصه ای مشابه قصه کودک به کار می برد و آن را
برای کودک بیان می کند.در این قصه درمانگر راه حل
های سالم تر و کامل تری را برای رویارویی با مشکالت
ارائه می کند(رحماندوست .)1381،کودک از طریق
همانند سازی با الگوهای داستان به تعدیل و اصالح
تصویرهای ذهنی خود می پردازد،کودکی که عزت
نفس پایین دارد،خود را با الگوی مناسب داستان(که
عزت نفس باال دارد) ،منطبق کرده و در باورها ،افکار
و عواطف شخصیت داستان سهیم می شود .در نتیجه
آرام آرام احساس بی ارزشی و خودکم بینی او کمتر
می شود.همچنین همذات پنداری کودک با قهرمان
داستان،هنگامی که قهرمان داستان خود را به چالش می
گذارد و شجاعانه به استقبال حوادث دشوار زندگی می

رود،شناخت کودک را نسبت به شایستگی های خود
بیشتر و تصویرهای ذهنی مثبتی را در او رشد و تعالی
می بخشد.از آنجا که کودکان با عزت نفس پایین به
کمک احتیاج دارند و سکوت و آرامش آنها نباید موجب
بی توجهی و عدم اقدام و کمک به این کودکان شود
بنابراین قصه و قصه گویی در پیشگیری و حل مشکالت
کودکان با عزت نفس پایین موثر واقع می شود( .پوپ و
همکاران .)1994،
از نظر گروه سنی مناسب برای قصه درمانی پژوهش ها
نشان می دهند که هم بزرگساالن و هم کودکان می
توانند از روش قصه درمانی بهره مند شوند .با وجود
این،شاید بتوان گفت که به دلیل شرایط خاص دوره
کودکی،از نظر توانایی های شناختی،کودکان می توانند
از روش قصه درمانی بهره بیشتری ببرند.الزم است برای
قصه گفتن سن کودک را در نظر بگیریم چرا که طبق
روانشناسی رشد هر گروه سنی ویژگی های روانشناختی
خاص خود را دارد که بدون در نظر گرفتن آن ویژگی
های رشدی روند داستان گویی ما آنطور که باید و شاید
مفید نخواهد بود .مثال کودکان دو ساله خیلی زود به
شنیدن داستان یا شعرهای کودکانه عالقه نشان می
دهند .داستان های مخصوص کودکان نوپا نباید طوالنی
یا پیچیده باشند .ممکن است داستان تنها بازتاب
کارهای روزانه ،مثل تهیه غذا یا پختن آن باشد .وقتی
کودکان بزرگتر می شوند می توانید داستان هایی با
حوادث و شخصیت های بیشتری برایشان بگویید .برای
مثال سه ساله ها اغلب از شنیدن داستان های واقعی
درباره کودکی خود یا بقیه اعضای خانواده خوششان می
آید .تا سن هفت سالگی ،برای بچه ها می توانید قصه
هایی به روش آهنگین و ریتمیک بگویید که در آن ها
کلمات کلیدی تکرار شوند .برای این گروه سنی ،اغراق
در بیان و نشان دادن قصه با حرکات ،بسیار مناسب
است زیرا به تخیل آن ها پر و بال می دهد و رابطه
خوبی بین قصه گو وشنونده ایجاد می شود.به نظر
رودلف اشتاینر(مؤسس مدارس والدورف) بچه های پیش
دبستانی عاشق حرکات بیانی با دست ،تغییر حالت و
احساس با صورت و صداهای زمینه و جلوه های صوتی
هستند .برای این که شخصیت ها و حوادث را برای بچه
ها زنده کنید می توانید از این عناصر استفاده کنید.

کام تلخ
در امتداد شب
همگام تا به سحر
گام می زنم
دور دست ،در انتهای افق
طالیه داران صبح
سپاه سیاهی را
شکافته اند
نگاه خیره را
دوخته ام
شاید امیر سوار من
نه به تاخت
آرام آرام
میهمان اندیشه ی افسرده ام
گردد
دریغ!
که سیاهی چشمم
میزبان بی حوصله ی کام تلخم شده است
هم چنان
که از دوردست
کسی نمی آید!

به قلم
سیدرضا
مجد زاده

ر

وزانه خوانی
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وزيرخارجه :تحريمها مانع همكاري بينالمللي در مبارزه با موادمخدر شده است
سرویس خبر:وزیر خارجه کشورمان گفت :مواجهه با پدیده تولید مواد
مخدر و قاچاق آن ،اگر یکپارچه در سطح جهان انجام شود به برد همگان
میانجامد اما اگر گروهی فکر کنند مشکل متعلق به منطقه خاصی است ،آن
گروه از تبعات خطرناک این پدیده در امان نخواهد بود.
محمد جواد ظریف در مراسم سالروز جهانی مبارزه با مواد مخدر با تاکید
بر این که امروز ایران پرچمدار مبارزه با مواد مخدر است،افزود :اقدامات
چشمگیر ایران در این عرصه و تحمل هزینههای بی شمار معنوی و مادی که
یک شهید ما ارزش همه دنیا را دارد ،پیشگام رسیدن به جهان عاری از مواد
مخدر است.
عالوه بر ۳۸۱۱شهید و ۱۲هزار جانباز هزینههای غیر قابل جبرانی که کسی
نمیتواند آن را جبران کند وهمچنین ساالنه بیش از ۳۰۰میلیون دالر در این
زمینه در ایران هزینه می شود.
وی افزود :اعمال تحریمها و اقدامات یک جانبه آمریکا و ورود این
کشور به عرصه جنگ و تروریسم اقتصادی علیه مردم ایران مانع اجرای
همکاریهای بین المللی به ویژه در عرصه مبارزه با مواد مخدر شده است و
آمریکا و برخی کشورهای غربی مسئول مستقیم عواقب اختالل در امر مبارزه
با این پدیده هستند.
او ادامه داد :در عین حال اراده ایران در مبارزه با مواد مخدر مبتنی بر پرهیز

از سیاسی سازی ،یک جانبه گرایی و توجه به همکاری های بین المللی در
جهت اهداف تعیین شده برای ساختن فردای بهتر برای فرزندانمان و نسل
های آینده متمرکز است.
وی ادامه داد :ایران به عنوان پرچمدار مبارزه جهانی علیه مواد مخدر از
جایگاه ویژه ای در دفتر مقابله با مواد مخدر و جرم سازمان ملل برخوردار
است و ضمن اعالم حمایت از این دفتر و تأکید بر مرجع بودن آن ،نسبت به
هر رویکردی که در تباین مأموریت این دفتر باشد یا به ایجاد مسئولیت های
موازی منجر شود ،هشدار میدهیم.
رئیس دستگاه دیپلماسی با تاکید بر این که نمیتوان نسخه مبارزه با قاچاق
مواد مخدر در هیچ کشور و منطقهای را برای مناطق دیگر به کار برد اظهار
کرد :مواد مخدر ماهیتی متغیر دارد .معضل مواد مخدر در کشورهای غربی در
سطح خرده فروشی خیابانی است در حالی که در منطقه ما مساله مواد مخدر
همواره با ناامنی ،شرارت ،تحرکات خشونت آمیز ،عبور کاروان های مسلح و
شبکههای بزرگ مواد مخدر است.
وزیر امور خارجه کشورمان گفت :ضرورت دارد اعضای جامعه بینالمللی
به اصل مسئولیت مشترک نسبت به تجدید و تقویت کمکهای فنی و
تجهیزات اقدام کنند .این مساله می تواند آغاز فصل جدیدی در همکاریهای
چند جانبه و بینالمللی در حوزه مواد مخدر باشد.

خطر بازگشت خشكسالي ،سازگاري با كمآبي را ايجاب ميكند

مردم مراقب
تب کنگو باشند
سرویس خبر:تب کريمه کنگو به عنوان يک بيماري تقريبا خطرناک ،در
روزهاي گرم سال شيوع پيدا مي کند که بهتر است براي مصون ماندن از
اين بيماري ،به نکات بهداشتي توجه کنيم.
به گزارش مهر ،محمدمهدي گويا رئيس مرکز مديريت بيماريهاي
واگير وزارت بهداشت ،در ارتباط با راههاي انتقال تب کريمه کنگو،
گفت :معموالً کساني به اين بيماري دچار ميشوند که با دام و حيوانات
بيشتر سر و کار دارند و کنهاي که منتقل کننده اين بيماري به انسان
است از بدن دام به بدن انسان منتقل ميشود .کساني که در خانه دام
نگهداري ميکنند ،افراد شاغل در کشتارگاهها ،ساکنان مناطق روستايي
که با دام ارتباط بيشتري دارند و… ،بيشتر در معرض خطر ابتال به اين
بيماري هستند.
وي با عنوان اين مطلب که تب کريمه کنگو در دام آلوده عالمت
ظاهري ندارد ،افزود :اگر ذبح به شکل بهداشتي در کشتارگاهها انجام
شود ،جاي نگراني براي انتقال اين ويروس از گوشت دام ذبح شده
وجود ندارد ،چرا که گوشت پس از ذبح به مدت 24ساعت در سردخانه
نگهداري ميشود و در همين مدت اگر ويروسي وجود داشته باشد ،از
بين ميرود.
رئيس مرکز مديريت بيماريهاي واگيردار وزارت بهداشت ،يکي
ديگر از راههاي انتقال اين بيماري را از طريق تماس با خون دام آلوده يا
ترشحات بدن دام آلوده دانست و گفت :کساني که در کشتارگاهها کار
ميکنند يا کساني که خودشان اقدام به ذبح دام ميکنند ،ممکن است
از طريق تماس با خون دام يا ساير ترشحات بدن دام آلوده نيز به اين
بيماري مبتال شوند.

آگهی تغییرات شرکت کارمانیا ولتاژ شرکت سهامی خاص به شماره
ثبت  7683و شناسه ملی 10630136542
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ  - : 1398/03/08آقای روح اله امیری
نژاد به شماره ملی  3090753138به سمت رئیس هیئت مدیره  -آقای مظفر غالمی به
شماره ملی  0839911033به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره  -آقای محمدرضا امیری
نژاد به شماره ملی  3090839598به سمت نایب رئیس هیئت مدیره  -آقای مسلم امیری
نژاد به شماره ملی  3031763701به سمت عضو هیئت مدیره  -آقای محسن رسولی به
شماره ملی  2994013525به سمت عضو هیئت مدیره  -آقای مجتبی امیری نژاد به شماره
ملی  3091439811به سمت عضو هیئت مدیره  -کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور
شرکت از قبیل چک  ،سفته  ،بروات  ،قراردادها و عقوداسالمی و کلیه اسناد و اوراق عادی و
اداری با امضاء منفرد رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد .اداره کل ثبت
اسناد و امالک استان کرمان اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری کرمان ()499379
آگهی تغییرات شرکت کارمانیا ولتاژ شرکت سهامی خاص به شماره
ثبت  7683و شناسه ملی 10630136542
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ - : 1398/03/08
اعضای هیات مدیره عبارتند از - :آقای روح اله امیری نژاد به شماره ملی 3090753138
 آقای مظفر غالمی به شماره ملی  - 0839911033آقای محمدرضا امیری نژاد به شمارهملی  - 3090839598آقای مسلم امیری نژاد به شماره ملی  - 3031763701آقای محسن
رسولی به شماره ملی  -آقای مجتبی امیری نژاد به شماره ملی  3091439811برای مدت
دو سال انتخاب گردیدند - .آقای عنایت اله امیری نژاد به شماره ملی  3031038207به
سمت بازرس اصلی وخانم شیما پورامین زاده به شماره ملی  2992674524به سمت بازرس
علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند - .ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت
منتهی به سال  1397مورد تصویب قرار گرفت .اداره کل ثبت اسناد و امالک استان کرمان
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری کرمان ()499382
آگهی تغییرات شرکت بوتیا طب گستر پایا شرکت سهامی خاص به
شماره ثبت  13702و شناسه ملی 14004959801
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ  1398/02/21تصمیمات ذیل اتخاذ
شد  -1 :آقای ابراهیم موسی نژاد با کدملی  2991967625به نمایندگی از شرکت دارو
درمان پایاطب به شناسه ملی  14004093260بسمت رئیس هیئت مدیره  -آقای مهرداد
محمد طاهری با کد ملی  3110935945بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل
آقای محمد مالیری با کدملی  2990377948بسمت عضو هیئت مدیره -2کلیه اسناد واوراق بهادار و بانکی با امضای مشترک رئیس هیات مدیره و مدیرعامل مجتمعاً با مهر شرکت
معتبر می باشد و اوراق عادی و اداری با امضای مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می
باشد .اداره کل ثبت اسناد و امالک استان کرمان اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
کرمان ()499684
آگهی تغییرات شرکت پایا تجهیز گستر کارمانیا شرکت سهامی خاص
به شماره ثبت  13695و شناسه ملی 14004935870
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ  1398/01/19الف-
اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل برای مدت  2سال انتخاب گردیدند  :شرکت دارو درمان
پایاطب به شناسه ملی  14004093260آقای فرشید پویافر با کدملی  2993965573آقای
مسلم اسالمی با کدملی  3131414251ب -آقای محمد مالیری با کد ملی 2990377948
بسمت بازرس اصلی و آقای ابراهیم موسی نژاد با کد ملی  2991967625بسمت بازرس
علی البدل بمدت یکسال مالی انتخاب گردیدند .ج -روزنامه کثیراالنتشار کرمان امروز جهت
درج آگهی های شرکت انتخاب گردید .اداره کل ثبت اسناد و امالک استان کرمان اداره ثبت
شرکت ها و موسسات غیرتجاری کرمان ()501653

شده است و به همین دلیل سوء مصرف مواد در این منطقه رشدی شتابان
یافته است.
وی با بیان این که کشفیات هروئین حدود  ۲۶تن بوده است ،افزود :این
کشفیات در کشور منشاء تولید که در آن نیروهای فرامنطقهای حضور دارند
اندکی بیش از دو تن و در کل بازار مقصد حدود چهار تن گزارش شده
است .اهمیت فعالیتها و اقدامات ایران زمانی روشن میشود که بدانیم به
رغم تحریمهای ظالمانه علیه کشورمان ،به تنهایی  ۷۶درصد کشفیات جهانی
تریاک و  ۶۷درصد کشفیات جهانی مرفین و  ۱۷درصد کشفیات هروئین
توسط ایران انجام می گیرد.

وزير نيرو:

وزارت بهداشت :

آگهی تغییرات شرکت کارمانیا ولتاژ شرکت سهامی خاص به شماره
ثبت  7683و شناسه ملی 10630136542
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ  - : 1398/03/08تعداد
اعضاء هیأت مدیره به  6نفر افزایش یافت و ماده مربوطه اساسنامه اصالح گردید .اداره
کل ثبت اسناد و امالک استان کرمان اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری کرمان
()499378

یک نفر از هر  ۸معتاد ایدز دارد
دبیرکل ستاد مبارزه با مواد مخدر هم در این همایش با اشاره به آخرین وضع
تولید مواد مخدر در جهان در سال  ۲۰۱۸گفت :کشت و تولید مواد مخدر
تا این سال به رکوردی بیسابقه رسیده و تولید غیرقانونی موجب ابتالی ۲۷۵
میلیون نفر در سراسر جهان به اعتیاد شده است.اسکندر مومنی با بیان این که
مشتقات تریاک عامل  ۷۶درصد از مرگ و میرهای ناشی از مصرف مواد
مخدر است افزود :معتادان تزریقی در معرض بیشترین آسیبهای بهداشتی
و بالینی هستند.
وی با بیان اینکه نیمی از معتادان تزریقی مبتال به ویروس هپاتیت cهستند
،اظهار کرد :از هر هشت نفر یک نفر از معتادان به بیماری ایدز مبتال است.
براساس آمار بهداشت جهانی  ۴۵۰هزار نفر در همان سال بر اثر مصرف مواد
مخدر جان خود را از دست دادهاند.
او با بیان اینکه منطقه ما به دلیل همجواری با اصلیترین منشاء کشت و
تولید مواد افیونی در جهان و به تبع آن تحرک مجرمان ،جرائم سازمانیافته و
فرامرزی در معرض بیشترین خسارات انسانی و گستردهترین عواقب مخرب
ناشی از قاچاق و اعتیاد قرار گرفته است ،ادامه داد :بازارهای ثابت و فزاینده
با سودهای اغواکننده حاصل از قاچاق به کشورهای مقصد سبب افزایش
کشت و در نتیجه تسهیل دسترسی به مواد در کشور مبداء و کشورهای مسیر

سرویس خبر:بارندگي هاي بهار امسال نبايد اين شائبه را ايجاد کند
که مشکالت ناشي از يک دهه خشکسالي در ايران مرتفع شده و خطر
کم آبي از بين رفته است.
اين مطلب در همايش ملي سازگاري با کمآبي که در تهران برگزار شد،
مورد تأکيد کارشناسان قرار گرفت.
دکتر رضا اردکانيان وزير نيرو در اين همايش با اشاره به خشکسالي
هاي گذشته اعالم کرد :وضعيتي که امروز شاهد آن هستيم محصول
انباشت تاريخي انتخاب ما والبته تحت تأثير تغييرات اقليمي است .ما
ناچاريم که با کم آبي سازگاري داشته باشيم و بايد شرايط اقليمي
ايران را مبناي هرگونه راهبرد ،برنامه و اقدام در بهره برداري از منابع
آب قرار دهيم .به گفته وي ،کم آبي وضعيت کم و بيش ثابتي است
که تغييرات ساالنه يا دورهاي در ميزان بارشها هم آن را ماهيتاً تغيير
نميدهد و نتيجه طبيعي اين است که ساکنان اين عرصه از جهان
بايد خود را با اين وضعيت سازگار کنند .اصل کم آبي را بپذيرند و
متناسب با آن دانشها و ابزارها را به کار گيرند تا پايداري منابع آب
را تضمين کنند .وزير نيرو ادامه داد :بنابراين سازگاري با کم آبي
به معني کنار هم قرار گرفتن سرنوشت اقليمي ،نبود ساختارهاي
سازماني سازگار با فعاليت ميان بخشي ،نبود ساختارهاي حقوقي –
قانوني مبتني بر مسئوليت مشترک در قبال پايداري منابع آب ،تدوين
سياستهاي بلند مدت مبتني بر پايداري بدون تمهيد کردن ملزومات
اقتصادي ،اجتماعي ،مديريتي و سياسي تحقق آنها و فقدان شفافيت
و پاسخگويي کافي در نظام نهادي مديريت منابع آب است.
وي در ادامه با بيان اينکه نظام مديريت منابع آب کشور فاقد نظام
توليد ،جمع آوري ،پردازش و انتشار دادهاي منابع و مصارف آب
متناسب با نيازمنديهاي امروز کشور است ،گفت :رسيدن به اجماع
و تحقق رويکرد همه با هم در مديريت منابع آب نيازمند داشتن
دادههايي تا حد ممکن متقن است که زمينه ساز وفاق همه ذينفعان
باشد و بر اساس آنها بتوان برنامه ريزي دقيق مديريت منابع و

تاسیس شرکت سهامی خاص آتیه تابان گراد
درتاریخ  1398/03/19به شماره ثبت  16093به شناسه ملی 14008379992
ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خالصه آن به شرح زیر جهت اطالع
عموم آگهی میگردد .موضوع فعالیت :انجام کلیه ی امور مهندسی برق (الکترونیک،قدرت
،صنعتی و خانگی) :خدمات برق رسانی -طراحی  ،نظارت  ،مشاوره و اجراء شبکه های برق
و تاسیسات برقی -طراحی  ،نظارت  ،مشاوره و اجراء  ،تعمیرات  ،نگهداری و بهره برداری
سیستم های فشار ضعیف  ،متوسط  ،قوی و تجهیزات نیروگاهی -محاسبه و اجراء روشنایی
معابر و طراحی ونورپردازی -انجام کلیه ی پروژه های الکترونیک  :طراحی و ساخت تابلوهای
دیجیتال (ال ای دی)  -طراحی وساخت پروژکتورهای (ال ای دی ) و صنعتی -پیاده سازی
برجهای نوری ونورپردازی -طراحی و ساخت دستگاه ها و پروژه های الکترونیکی -انجام پروژه
های الکترونیک صنعتی -انجام پروژه های پی ال سی و ابزار دقیق -طراحی و ساخت اجزاءو
تهیه ی تجهیزات مربوطه -واردات و صادرات کاالهای مربوطه و ملزومات پروژه ها  -طراحی
 ،نظارت  ،مشاوره و اجراء و تهیه ی تجهیزات آسانسور ،باالبر و راه بند -طراحی و ساخت و
اجراء ساختمان های هوشمند -انجام پروژه های تاسیسات مکانیکی و پتروشیمی وطرحهای
ترافیکی و تایمر های معکوس شمار تقاطع ها -طراحی  ،نظارت  ،مشاوره و اجراء پروژه های
فناوری اطالعات و ارتباطات و مخابراتی -مشاوره  ،طراحی و پیاده سازی شبکه های مبتنی
بر بستر اینترنت و اینترانت و شبکه های بی سیم -مشاوره  ،طراحی و پیاده سازی شبکه
های کامپیوتری وی ا ان  ،ام ای ان  ،ال ا ان و شبکه های وایرلس -مشاوره  ،راه اندازی و
پیکربندی سرویس های تحت شبکه -راه اندازی سرویس های پیشرفته ی مدیریتی مبتنی بر
سرور -راه اندازی و نصب سیستم های تصویری و ای پی کمرا –نصب و راه اندازی شبکه های
مخابراتی و پیکربندی آنها -طراحی و پیاده سازی و عرضه و نگهداری مراکز داده درکلیه ی
سطوح ( دیتا سنتر ) – طراحی و ساخت انواع دکلهاو آنتن های مخابراتی -طراحی  ،نظارت ،
مشاوره و اجراء تجهیزات مخابراتی – ارائه ی خدمات اینترنت پر سرعت و اینترنت هوشمند،
همچنین ارائه ی خدمات  :تلفن اینترنتی(وی او ای پی )  ،تلفن مبتنی بر شبکه(ای پی
تلفن ) ،میزبانی مدیریتی وب  ،شبکه های خصوصی مجازی (وی پی ان )  ،ارائه ی سامانه
های اتوماسیون اداری ،دورکاری ودفتر کار مجازی -انجام کلیه ی فعالیت های تجاری با
استفاده از شبکه های ارتباطی -مبادله الکترونیکی کاالها و خدمات و انتقال الکترونیکی
وجه -طراحی  ،نظارت  ،مشاوره و اجراء پروژه های عمرانی اعم از ساختمانی و شهرسازی به
صورت مشارکت  ،مباشرت  ،پیمانکاری یا امانی  -تهیه ی مواد و مصالح و تجهیزات و لوازم و
ماشین آالت مربوط به پروژه ها -هر نوع عملیات حق العمل کاری واسطه گری مالی و یا اخذ
نمایندگی شرکت های مرتبط  -شرکت در مناقصات و مزایدات دولتی و غیر دولتی – شرکت
در نمایشگاهها و کلیه اموری که به نحوی با موضوع شرکت در ارتباط 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 ،شیخ احمد کافی
 ،کوچه الله  ،کوچه شیخ احمد کافی  ، 3پالک  ، 78طبقه همکف کدپستی 7617694345
سرمایه شخصیت حقوقی عبارت است از مبلغ  1000000ریال نقدی منقسم به  1000سهم
 1000ریالی تعداد  1000سهم آن با نام عادی مبلغ  1000000ریال توسط موسسین طی
گواهی بانکی شماره  45096مورخ  1398/01/26نزد بانک بانک ملت شعبه شعبه شهید
مفتح کرمان با کد  45096پرداخت گردیده است اعضا هیئت مدیره آقای محسن آریان مهر
به شماره ملی 2991599839و به سمت عضو هیئت مدیره به مدت  2سال آقای محمدعلی
شکیبائی به شماره ملی 2993871188و به سمت مدیرعامل به مدت  2سال و به سمت نایب
رئیس هیئت مدیره به مدت  2سال خانم فاطمه پورطاهری به شماره ملی 3100029471و
به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت  2سال دارندگان حق امضا  :کلیه اوراق و اسناد بهادار و
تعهد آور شرکت از قبیل چک  ،سفته  ،بروات  ،قراردادها عقود اسالمی و همچنین کلیه نامه
های عادی و اداری باامضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می باشد اختیارات مدیر
عامل  :طبق اساسنامه بازرسان آقای سیاوش طهمورس زاده به شماره ملی 0010481869
به سمت بازرس اصلی به مدت یک سال مالی خانم اسماء ترک زاده ماهانی به شماره ملی
 6079969238به سمت بازرس علی البدل به مدت یک سال مالی 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 ()502820
آگهی تغییرات شرکت بهبود شعله بوتیا کریمان شرکت سهامی خاص
به شماره ثبت  15442و شناسه ملی 14007550346
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ  1398/02/28تصمیمات
ذیل اتخاذ شد  - 1 :محل شرکت در واحد ثبتی کرمان به آدرس استان کرمان  ،شهرستان

همچنين سنجش و پايش تغييرات بر اثر اجراي اقدامات را انجام داد.
اردکانيان ادامه داد :کاربري نامناسب اراضي ،سطح زندگي پرآب طلب،
سرمايه گذاري ناکافي براي توسعه زير ساختهاي سازگاري با کم آبي
و برنامه ريزي بهرهبرداري از منابع آبي حوزههاي آبريز بر اساس فرض
فراواني با کم توجهي به مسائل محيط زيستي از مهمترين عوامل
اقتصادي و اجتماعي کم آبي در ايران محسوب ميشود .همچنين
مداخالت سياسي در امور کارشناسي مربوط به مديريت منابع آب و
غلبه وجه سازهاي در وجه غير سازهاي در مديريت منابع آب از عوامل
سياسي کم آبي هستند.
اردکانيان در حاشيه اين همايش هم با اشاره به اينکه در تابستان
امسال  4هزار مگاوات برق کمبود داريم به خبرنگاران ،گفت :تابستان
سال  98را در صورتي ميتوانيم بدون خاموشي سپري کنيم که به
همان عادات پرمصرف قبلي بازنگرديم.
وزير نيرو گفت :گرما زودتر شروع شده و فراگير است و اين موضوع
تأثير خود را روي پيک مصرف نشان ميدهد چرا که به ازاي يک درجه
افزايش دما ،اوج مصرف به حدود  1390مگاوات افزايش پيدا ميکند.
وي با تأکيد بر اينکه کم کردن يک درجه دماي دستگاه سرمايشي
اثر خود را بر روي خط توليد يک واحد نيروگاهي ميگذارد ،گفت:
تمهيدات الزم و خوبي براي مقابله با خاموشي در تابستان به کار گرفته
خواهد شد که در اين راستا با صنايع صحبت شده و قراردادهايي هم
امضاء شده است .وزير نيرو گفت :رشد مصرف برق در چند سال اخير
بين پنج تا هفت درصد بوده است که اگر اين رشد به سبب رونق توليد
و توسعه صنعت باشد ،موجه است ولي اگر در شرايطي که کشور ما
در اقليم خشک و نيمه خشکي قرار گرفته ،دماي محيط هاي بسته
خود را در تابستان روي  17و  18درجه نگه داريم طبيعتا اين عالمت
بدمصرفي است و اگر اين مسئله را چاره نکنيم ،گرفتار خواهيم شد.
وي يادآور شد :در يکي دو سال اخير رشد مصرف تا حدودي کنترل
شده است ولي همچنان ميزان مصرف باالست و هر چه بتوانيم در

کرمان  ،بخش مرکزی  ،شهر کرمان ،ابوذر شمالی  ،نبش امام حسین  ،17کوچه ابوذر، 24
بلوار امام حسین  ،پالک  ، 0طبقه همکف با کد پستی  7617878155تغییر یافت و ماده
مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصالح گردید .اداره کل ثبت اسناد و امالک استان کرمان
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری کرمان ()502823
آگهی تغییرات شرکت عمران صبای کارمانیا شرکت سهامی خاص به
شماره ثبت  4581و شناسه ملی 10860559218
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ  1398/02/21الف-تعداد
اعضاء هیئت مدیره به  3نفر تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصالح گردید .ب-تعداد
سهام وثقه مدیران به یک سهم کاهش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصالح گردید .اداره کل
ثبت اسناد و امالک استان کرمان اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری کرمان ()505903
آگهی تغییرات شرکت پایا تجهیز گستر کارمانیا شرکت سهامی خاص
به شماره ثبت  13695و شناسه ملی 14004935870
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ  1398/01/19الف-تعیین سمت
مدیران  :آقای حسین حسنی سعدی با کدملی  3179760427به نمایندگی از شرکت دارو
درمان پایاطب به شناسه ملی  14004093260بسمت رئیس هیئت مدیره آقای مسلم
اسالمی با کدملی  3131414251بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل آقای فرشید
پویافر با کدملی  2993965573بسمت عضو هیئت مدیره ب-کلیه اسناد واوراق بهادار و
بانکی و سایر مکاتبات و اوراق عادی با امضاء مشترک رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل همراه
با مهر شرکت معتبر می باشد .اداره کل ثبت اسناد و امالک استان کرمان اداره ثبت شرکت
ها و موسسات غیرتجاری کرمان ()507543
تاسیس موسسه غیر تجاری فرهنگی و هنری فرزانگان سرای عصر
دانش کرمان درتاریخ  1398/03/11به شماره ثبت  2068به شناسه ملی
14008369886
ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خالصه آن به شرح زیر جهت اطالع عموم آگهی
میگردد .موضوع :انجام فعالیتهایی برای گسترش و ترویج فرهنگ مطالعه و کتابخوانی ،
آموزش شیوه های مطالعه و ایجاد فضای مناسب برای مطالعه شماره مجوز 11981468
تاریخ مجوز  1398/02/02مرجع صادرکنند:اداره کل فرهنگ وارشاد اسالمی مدت  :از تاریخ
ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی  :استان کرمان  ،شهرستان کرمان  ،بخش مرکزی  ،شهر
کرمان ،پارک مطهری  ،کوچه مطهری  ، 7کوچه علی زنگی آبادی  ،پالک  ، 69طبقه دوم
کدپستی  7613634879سرمایه شخصیت حقوقی  1,000,000 :ریال می باشد .اسامی و میزان
سهم الشرکه شرکا  :خانم شبنم صافی زاده به شماره ملی  2980531065دارنده 100,000
ریال سهم الشرکه خانم سلماز عادلی به شماره ملی  2991792078دارنده  900,000ریال
سهم الشرکه اولین مدیران  :خانم شبنم صافی زاده به شماره ملی  2980531065و به سمت
عضو هیئت مدیره به مدت  2سال خانم سلماز عادلی به شماره ملی  2991792078و به سمت
مدیرعامل و به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت  2سال دارندگان حق امضا  :تمامی اسناد مالی
تعهدآور و قراردادها و اسناد و اوراق بانکی از قبیل چک ،سفته ،برات و مکاتبات عادی و اداری
مؤسسه با امضای مدیرعامل و مهر موسسه اعتبار خواهد داشت .اختیارات مدیر عامل  :طبق
اساسنامه ( 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 ()507544
آگهی تغییرات شرکت نوین سازه هزار شرکت سهامی خاص به شماره
ثبت  4191و شناسه ملی 10630116125
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 1398/02/24
الف-اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل برای مدت  2سال انتخاب گردیدند :آقای سیروس سالجقه
به شماره ملی  2992089893آقای مجید کمالی به شماره ملی  2991542462آقای
حمیدرضا جزینی زاده به شماره ملی  3110690365ب -موسسه حسابرسی آریا بهروش به
شناسه ملی 10100621378بعنوان بازرس اصلی و حسابرس وآقای احمد خیرخواه کرمانی به
شماره ملی  0041796251به سمت بازرس علی البدل به مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند.
ج-روزنامه کثیر االنتشار کرمان امروز جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب شد .د -ترازنامه و
حساب سود و زیان شرکت منتهی به سال  1396مورد تصویب قرار گرفت .اداره کل ثبت اسناد
و امالک استان کرمان اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری کرمان ()508547
آگهی تغییرات شرکت مهندسی کاوش شیب شرکت سهامی خاص به

اين جهت مصرف صحيحتري داشته باشيم مطمئنا ميتوانيم از
نيروگاههاي ساخته شده براي توسعه صنعت ،کشاورزي و ساير مصرف
بهره ببريم و حتي اگر مصرفي نداشتيم اقدام به صادرات انرژي کنيم
تا از محل عوايد ناشي از صادرات برق اين صنعت را اداره کنيم.
اردکانيان با تاکيد بر اينکه در طي  6سال اخير حدود  110هزار
کيلومتر خط انتقال فوق توزيع و شبکه توزيع در کشور ساخته شده
است ،گفت :در مدت زمان فعاليت دولت تدبير و اميد ساالنه 18
هزار کيلومتر خطوط برق ايجاد شده که اين شبکه وسيع عمدتا با
منابع داخلي و از محل پول قبض برق پرداختي توسط مردم ايجاد
شده است.
وزير نيرو ادامه داد :ما هر ساله براي پاسخگويي به مصرف باالي پيک
تابستان ناچار به ساخت نيروگاههاي متعدد با صرف هزينه بسيار
زيادي هستيم تا بتوانيم چند صد ساعت اوج مصرف را بدون مشکل
سپري کنيم .مطمئنا اگر بتوانيم مصرف صحيح و بهينهتري داشته
باشيم ميتوانيم از منابع مورد استفاده در اين بخش براي توسعه
صنعت ،کشاورزي و پاسخگويي به نيازهاي توليد و حتي صادرات برق
استفاده کنيم .وي با اظهار اينکه در سال آبي گذشته کاهش چشمگير
بارندگيها موجب شده بود تا در فصل تابستان با کاهش چهار هزار
مگاواتي توليد نيروگاههاي برقابي و مشکل تامين برق در کشور مواجه
شويم ،افزود :مسائل پيش آمده در تابستان سال گذشته موجب شده
بود تا از مرداد  97برنامهريزي براي عبور موفق از پيک تابستان 98
در دستور کار قرار بگيرد .نحوه برنامهريزيها هم بر اساس شرايط
سال آبي  97-96طراحي شده بود؛ يعني در سال آبي جاري با کاهش
بارندگيها و کمبود توليد نيروگاههاي برقابي مواجه خواهيم شد.
وي ادامه داد :کسري  4هزار مگاواتي توليد به همراه افزايش مصرف
غيرمتعادل برق ممکن است در تابستان امسال مشکلساز شود؛ از
همين رو سعي شده است تا تعدادي از واحدها زودتر به مدار بيايد
و با همکاري مردم بتوانيم تابستان  98را بدون خاموشي طي کنيم.

شماره ثبت  15259و شناسه ملی 14006300058
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ  - : 1398/02/24آقای مسعود یزدانی فر با
کدملی  3050694084به سمت رئیس هیئت مدیره  -خانم صدیقه خجندی با کد ملی
 2992317144به سمت نایب رئیس هیئت مدیره  -خانم زهرا طالبی زاده سردری با
کدملی  2993360647به سمت عضو هیئت مدیره  -آقای مهدی یزدانی فر با کدملی
 1756063672به سمت مدیرعامل خارج از سهامداران و هیات مدیره انتخاب گردیدند- .
کلیه اسناد و اوراق بهادار و بانکی و تعهدآور و کلیه قراردادها و اوراق عادی و اداری با امضاء
منفرد رئیس هیات مدیره آقای مسعود یزدانی فر و مهر شرکت معتبر می باشد .اداره کل ثبت
اسناد و امالک استان کرمان اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری کرمان ()509509
آگهی تغییرات شرکت گسترش بازرگانی کرمان شرکت سهامی خاص به
شماره ثبت  1868و شناسه ملی 10630100368
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 1397/09/25
الف  -اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل انتخاب گردیدند :آقای محسن جالل پور دارای کد ملی
 2991396563آقای امین جالل پور دارای کد ملی  2993931571خانم زهره مرادی دارای
کد ملی  2992041394ب-موسسه حسابرسی ایساتیس محاسب کویر (حسابداران رسمی ) با
شناسه ملی  10861886418و شماره ثبت  770به عنوان حسابرس و بازرس اصلی و موسسه
حسابرسی کارآمد حساب ایرانیان (حسابداران رسمی) با شناسه ملی  10103907200و شماره
ثبت  23794به عنوان بازرس علی البدل برای سال  1397انتخاب گردیدند .ج-صورتهای مالی
سالهای 92و 93و 94و 95و  96مورد تصویب قرار گرفت  .اداره کل ثبت اسناد و امالک استان
کرمان اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری کرمان ()509582
آگهی تغییرات شرکت نیرو صنعت سرچشمه شرکت سهامی خاص به
شماره ثبت  11942و شناسه ملی 10630179524
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ  1397/08/23تصمیمات ذیل اتخاذ
شد - :بنا به اختیار حاصله از تفویض مجمع عمومی فوق االعاده  1397/08/21در خصوص
افزایش سرمایه به هیئت مدیره سرمایه شرکت از مبلغ 30000000000ریال (منقسم به
 30میلیون سهم  1000ریالی) به مبلغ 60000000000ریال (منقسم به  60میلیون سهم
 1000ریالی)از محل مطالبات حال شده افزایش یافت .اداره کل ثبت اسناد و امالک استان
کرمان اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری کرمان ()510193
آگهی تغییرات شرکت نیرو صنعت سرچشمه شرکت سهامی خاص به
شماره ثبت  11942و شناسه ملی 10630179524
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ  1398/08/21تصمیمات
ذیل اتخاذ شد  :اساسنامه جدید شرکت در  64ماده و  11تبصره مورد تصویب مجمع قرار
گرفت .اداره کل ثبت اسناد و امالک استان کرمان اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
کرمان ()510793
آگهی تغییرات شرکت مهندسی کاوش شیب شرکت سهامی خاص به
شماره ثبت  15259و شناسه ملی 14006300058
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ  - : 1398/02/24شرکت
بوسیله هیئت مدیره ای مرکب از حداقل  3تا  5عضو که بوسیله مجمع عمومی عادی ازبین
صاحبان سهام انتخاب می شوند اداره خواهد شد مدیران ک ً
ال یا بعضاً قابل عزل می باشند
و ماده  31اساسنامه اصالح گردید - .هر یک از مدیران باید در مدت مدیریت خود مالک
حداقل  1سهم از سهام شرکت بوده و ورقه سهم مزبور را به عنوان وثیقه و تضمین خساراتی
که ممکن است از تصمیمات مدیران منفردا و یا مشترکا بر شرکت وارد شود و به صندوق
شرکت بسپارد .و ماده 33اساسنامه اصالح گردید .اداره کل ثبت اسناد و امالک استان کرمان
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری کرمان ()510794
آگهی تغییرات شرکت مهندسی کاوش شیب شرکت سهامی خاص به
شماره ثبت  15259و شناسه ملی 14006300058
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ  - : 1398/02/24آقای
حمیدرضا محرم زاده بمپوری با کدملی  3111021378بسمت بازرس اصلی و آقای علی
علیزاده با کدملی  3111004651بسمت بازرس علی البدل بمدت یکسال انتخاب گردیدند.
 اعضای هیئت مدیره بشرح ذیل برای مدت دو سال انتخاب گردیدند - .آقای مسعود یزدانیفر با کدملی  3050694084و خانم صدیقه خجندی با کد ملی  2992317144و خانم
زهرا طالبی زاده سردری با کدملی  - 2993360647روزنامه کثیرالنتشار کرمان امروز جهت
درج آگهی های شرکت انتخاب گردید .اداره کل ثبت اسناد و امالک استان کرمان اداره ثبت
شرکت ها و موسسات غیرتجاری کرمان ()510795
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ایران و جهان

شش

ترامپ تحریمهای جدید علیه ایران را امضا کرد
دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا اعالم کرد که
تحریمهای تازه علیه ایران ،رهبر جمهوری اسالمی
ایران را هدف قرار میدهد.
رئیس جمهوری آمریکا در سخنان خود گفت :آمریکا
میخواهد ایران دست از تروریسم بردارد! ما به ایران

رئیس جمهوری آمریکا تحریم های جدید علیه
ایران را امضا کرد .به گزارش خبرگزاری مهر به نقل
از راشاتودی ،آمریکا روز دوشنبه باز هم ایران را هدف
تحریمهای خود قرار داد .دونالد ترامپ رئیس جمهوری
آمریکا تحریمهای جدید علیه ایران را امضا کرد.

اجازه دستیابی به تسلیحات هستهای را نخواهیم داد.
واشنگتن دنبال جنگ با ایران نیست .ما میخواهیم
با ایران به یک توافق برسیم .ترامپ در سخنان خود
پیش از امضای تحریمهای جدید گفت که تحریمهای
تازه در واکنش به ساقط کردن پهپاد جاسوسی این

کشور اعمال شده است.
او حین امضای دستور تحریمهای جدید در ادعایی
عوام فریبانه گفت :بسیار عالقهمندم با ایران گفتگو
کنم .این در حالیست که وی پیشتر گفته بود که روز
دوشنبه تحریمهای تازه ایران را اعالم خواهد کرد.

بیانیه مشترک آمریکا ،انگلیس ،امارات و عربستان علیه ایران
واشنگتن ،لندن ،ابوظبی و ریاض در بیانیهای
مشترک نگرانی خود را نسبت به آنچه که «تهدیدات
تهران علیه صلح و ایمنی منطقه» خواندند ،ابراز
کردند.
به گزارش ایسنا ،به نقل از سایت وزارت خارجه
آمریکا ،متن بیانیه مشترک این چهار کشور بدین

شرح است:
پادشاهی عربستان سعودی ،امارات متحده عربی،
پادشاهی متحده و ایاالت متحده آمریکا ،نگرانی خود
را نسبت به افزایش تنشها در منطقه و تهدیداتی
که ایران علیه صلح و ایمنی یمن و سایر منطقه
عرضه میدارد  -همانند حمله به کشتیهای نفتی

بندر فجیره در  ۱۲مه و دریایی عمان در  ۱۳ژوئن -
ابراز میکنند .این حمالت آبراههای بینالمللی را که
تمامی ما برای ناوبری بر آن تکیه میکنیم ،به خطر
میاندازند .کشتیها و خدمهشان باید با امنیت از این
آبهای بینالمللی گذر کنند .ما از ایران میخواهیم
از انجام اقداماتی که ثبات منطقهای را تهدید

میکنند ،خودداری کرده و از راهحلهای سیاسی
برای کاهش تنشها استفاده کند.
ما همچنین نگرانی خود را نسبت به تشدید حمالت
حوثیها علیه عربستان سعودی با استفاده از
موشکهای ساخت ایران و پهبادهای بدون سرنشین
ابراز میکنیم.

هر آنچه داوطلبان شرکت در آزمون سراسری ۹۸باید بدانند
آزمون عمومی و اختصاصی داوطلبان گروه¬های
آزمایشی علوم ریاضی و فنی و علوم انسانی در صبح
پنج شنبه مورخ  ،98/۰۴/13داوطلبان گروه آزمایشی
هنر در بعدازظهر پنج شنبه مورخ ،98/۰۴/13
داوطلبان گروه آزمایشی علوم تجربی در صبح جمعه
مورخ  98/۰۴/14و داوطلبان گروه آزمایشی زبانهای
خارجی در بعدازظهر جمعه مورخ  98/۰۴/14در ۳۸۱
شهرستان و بخش مختلف کشو برگزار خواهد شد.
کارتهای شرکت در آزمون کلیه داوطلبان گروههای
آزمایشی علوم ریاضی و فنی ،علوم تجربی ،علوم
انسانی ،هنر و زبانهای خارجی به همراه برگ
راهنمای شرکت در آزمون از روز یکشنبه 98/۰۴/09
تا روز چهارشنبه  98/۰۴/12برای مشاهده و پرینت
بر روی پایگاه اطالع رسانی این سازمان به نشانی
 www.sanjesh.orgقرار خواهد گرفت؛ لذا
کلیه متقاضیان شرکت در آزمون ،برای پرینت کارت
شرکت در آزمون باید در تاریخ تعیین شده به شرح
فوق به پایگاه اطالع رسانی مذکور مراجعه نموده و
با وارد نمودن شماره سریال کارت اعتباری ثبت نام
( ۱۲رقمی) و شماره شناسنامه و یا شماره پرونده و
کدپیگیری ثبتنام ( ۱۶رقمی) و نام و نامخانوادگی،
کدملی و سریال شماره شناسنامه یک نسخه پرینت
از برگ راهنما و کارت شرکت در آزمون تهیه نمایند.
آزمون سراسری سال  ۹۸برای رشتههای تحصیلی
با آزمون دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی برای
پذیرش دانشجو در دورههای روزانه ،نوبت دوم

(شبانه) ،پیام نور ،غیرانتفاعی ،دورههای نیمه حضوری،
مجازی ،پردیس خودگردان و ظرفیت مازاد دانشگاهها
و مؤسسات آموزش عالی و رشتههای تحصیلی با
آزمون دانشگاه آزاد اسالمی برگزار میشود.
ثبت نام کنکور سراسری  ۹۸از چهارشنبه  ۲۴بهمن
از طریق سایت سازمان سنجش آغاز شد و دوشنبه
 ۶اسفند پایان یافت .در مهلت مجدد نیز داوطلبان
در روزهای  ۱۹تا  ۲۲اسفند  ۹۷در آزمون ثبت نام
کردند .برای رشتههای تحصیلی با آزمون کنکور
سراسری سال  ۹۸تعداد یک میلیون و  ۱۱۹هزار و
 ۱۵داوطلب ثبت نام کردهاند که از این تعداد ۱۶۴
هزار و  ۲۴۱نفر در گروه ریاضی و فنی ،تعداد ۶۳۷
هزار و  ۲۴۶نفر در گروه علوم تجربی ،تعداد ۲۸۲
هزار و  ۳۰۶نفر در گروه علوم انسانی ،تعداد  ۲۵هزار
و  ۱۳۵نفر در گروه هنر و تعداد  ۱۰هزار و  ۸۷نفر در
گروه زبانهای خارجی ثبت نام کردند.
از تعداد یک میلیون و  ۱۱۹هزار و  ۱۵داوطلب ثبت
نام کننده تعداد  ۶۴۸هزار و  ۸۴۵نفر زن (معادل
 ۵۷.۹۸درصد داوطلبان) و  ۴۷۰هزار و  ۱۷۰نفر مرد
(معادل  ۴۲.۰۲درصد داوطلبان) هستند.
آمار ثبت نام کنندگان در کنکور سال  ۹۸نسبت به
آمار ثبت نام کنندگان در سال  ۹۷تعداد  ۶۴هزار و
 ۷۹۷نفر بیشتر است.
توکلی یادآور شد :از تعداد یک میلیون و  ۱۱۹هزار و
 ۱۵داوطلب ثبت نام کننده تعداد  ۵۷۷هزار و  ۲۵۵نفر
از داوطلبان دارای دیپلم نظام آموزشی جدید -۳-۳

همزمان باکشف پیکر بی جان خانم دکتر جوان
دریکی ازمحله های شمال شهر،تحقیقات جنایی
برای کشف علت مرگ آغازشد.
دخترجوانی که خود را پزشک معرفی می کرد
باصدای لرزان با پلیس  110تماس گرفت و ازمرگ

دو کودک

در خیابان طبرسی  51مشهد کودک  11ساله ای وارد حیاط منزلشان شد و
به ب رادرش گفت کودک همسایه او را کتک زده است.
خ راسان نوشت :جوان  29ساله با شنیدن حرف های ب رادر کوچکش ناگهان
از کوره در رفت و با چهره ای عصبانی به داخل کوچه رفت .تعدادی از
اهالی محل داخل کوچه بودند که «امید» چاقوی تیزش را بیرون آورد تا
پدر کودک طرف مقابل را تهدید کند اما در این میان مرد  48ساله چاقو را
از دست وی گرفت و مدعی شد که باید به پلیس  110زنگ بزنم که چرا در
محل چاقوکشی کرده ای.
ماجرای این نزاع تا آن جا پیش رفت که جوان  29ساله به خانه آمد و با
گذاشتن اسلحه وینچستر زیر صندلی  206و به اتفاق دو تن از دوستانش
دوباره به محل نزاع بازگشت .او تالش کرد تا چاقویش را پس بگیرد اما باز
هم موفق نشد تا این که ناگهان اسلحه را از داخل خودرو برداشت و گلوله
ای به طرف همسایه  48ساله اش شلیک کرد.
با اصابت گلوله بر پیکر مرد همسایه ،او خون آلود نقش بر زمین شد و بدین
ترتیب اهالی محل با اورژانس تماس گرفتند اما وقتی مجروح این حادثه به
مرکز درمانی رسید که تالش پزشکان ب رای نجات وی بی نتیجه ماند و این
مرد  48ساله بر اثر عوارض ناشی از اصابت گلوله آلوده به خشم ،جان سپرد.
ساعتی بعد متهم فراری تصمیم گرفت تا خود را تسلیم قانون کند .این
جوان  28ساله که امید نام دارد در پلیس آگاهی خ راسان رضوی گفت :وقتی
ب رادرم با سر و وضع خاکی به خانه آمد و گفت مرا کتک زده اند ،خیلی
عصبانی شدم و نزد پدر آن کودک رفتم ولی او مشتی به دماغم کوبید و
چاقویم را گرفت .وقتی مادرم را فرستادم تا چاقو را بگیرد او آن را پس نداد.
به همین دلیل خودم نزد او رفتم که گفت :باید  110بیاید تا بفهمیم چرا
چاقوکشی می کنی .من هم که دیگر از شدت عصبانیت نمی توانستم
خودم را کنترل کنم ،اسلحه وینچستر را برداشتم و شلیک کردم که گلوله
به او خورد ولی دوستم نگذاشت گلوله دیگری شلیک کنم به همین خاطر
از محل گریختم.

توقف اجرای قسامه در پرونده
مرگ یک زن

 ۶و تعداد  ۵۴۱هزار و  ۷۶۰نفر از داوطلبان دارای
دیپلم نظام آموزشی قدیم و مدرک پیش دانشگاهی
هستند .به عبارت دیگر  ۵۱.۵۹درصد داوطلبان دارای
دیپلم نظام جدید و  ۴۸.۴۱درصد داوطلبان دارای
نظام قدیم هستند.
همچنین تعداد  ۲۳۴هزار و  ۱۰۹نفر از داوطلبان
عالوه بر انتخاب گروه آزمایشی اصلی خود گروههای
آزمایشی دوم و یا سوم (هنر و زبانهای خارجی) را نیز
انتخاب کردهاند .تعداد  ۷۸هزار و  ۵۸۵داوطلب عالوه
بر گروه اصلی گروه آزمایشی هنر را انتخاب کردهاند
و همچنین تعداد  ۱۵۵هزار و  ۵۲۴داوطلب عالوه بر
گروه اصلی گروه آزمایشی زبان را انتخاب کردهاند.

به این ترتیب برای گروه آزمایشی هنر  ۱۰۳هزار و
 ۷۲۰کارت و برای گروه آزمایشی زبانهای خارجی
 ۱۶۵هزار و  ۶۱۱کارت صادر شده است .از تعداد
 ۲۳۴هزار و  ۱۰۹داوطلبی که عالقمندی دوم و سوم
را اعالم کردهاند تعداد  ۱۵۲هزار و  ۸۷۸داوطلب زن
و تعداد  ۸۱هزار و  ۲۳۱داوطلب مرد هستند.
با توجه به تعداد یک میلیون و  ۱۱۹هزار و ۱۵
داوطلب واقعی و تعداد عالقمندان به گروههای
آزمایشی دوم و سوم (هنر و زبانهای خارجی) برای
برگزاری آزمون سراسری سال  ۹۸تعداد یک میلیون
و  ۳۵۳هزار و  ۳۲۴کارت ورود به جلسه آزمون صادر
شده است.

ماجرای مرگ خانم دکتر جوان در زعفرانیه
خواهرپزشک اش درخانه خبرداد.
دقایقی پس ازاعالم این خبر نیز ماموران کالنتری
ولنجک راهی محل حادثه درمحله زعفرانیه شدند.
آنها پس ازورود به خانه با پیکر بی جان دخترجوانی
روبه رو شدند .خواهر وی که خود را پزشک معرفی

قتل ،پایان دعوای خونین

خبر

می کرد با چشمان اشکبار به ماموران گفت:امروز به
محل کارم رفته بودم که پس ازبازگشت به خانه و به
محض ورود با جسد خواهرم روی کاناپه روبروشدم.
وی با بیان اینکه والدین شان درمسافرت خارج
هستند گفت:خواهرکوچکترم هم پزشک است و نمی

دانم به چه علت جان سپرده است.
همزمان باحضور کارشناس پزشکی قانونی و تیم
تحقیق درمحل حادثه جسد خانم دکتر جوان برای
تحقیقات تخصصی درباره علت اصلی مرگ به پزشکی
قانونی منتقل شد.

مردی میانسال که متهم است همسرش را از بالکن خانه به پایین پرت کرده
وقتی در دادگاه خود را ب یگناه خواند قاضی رأی به اجرای مراسم قسامه داد.
به گزارش اقتصادآنالین به نقل از ای ران ،اوایل فروردین سال  ۹۶به مأموران
کالنتری  ۱۱۹مهرآباد خبر رسید یک زن میانسال از بالکن خانهاش در
خیابان آذری به پایین سقوط کرده و جان سپرده است.مأموران پلیس در
صحنه حضور یافتند و جنازه زن  46ساله نیز به پزشکی قانونی منتقل شد
اما دختر  22ساله این زن ،پدرش را عامل این جنایت معرفی کرد و گفت:
پدرم ،مادرم را از بالکن به پایین انداخت.به این ترتیب حسین  ۵۰ساله
بازداشت شد اما وی منکر قتل همسرش شد و گفت :همسرم خودکشی
کرده است.این مرد در ادامه بازجوی یها گفت :او از بیماری افسردگی رنج
م یبرد و بههمین خاطر دست به خودکشی زده است.به این ترتیب بازپرس
جنایی پرونده را از موارد لوث تشخیص داد و ب رای برگزاری مراسم قسامه به
دادگاه کیفری یک استان ته ران ارسال کرد .حسین در شعبه هشتم دادگاه
کیفری یک استان ته ران به ریاست قاضی توکلی و با حضور یک مستشار
پای میز محاکمه ایستاد.
در ابتدای این جلسه پدر و مادر قربانی از دامادشان شکایت کردند و ب رای وی
قصاص خواستند .پدر مقتول گفت:دامادم همیشه با دخترم اختالف داشت.
مدتی پیش ما از شهرستان به خانه آنها در ته ران رفتیم و ب رایشان سوغاتی
بردیم اما دامادم از دیدن ما عصبانی شد و دوغ و ماستی را که ب رایشان
برده بودیم روی زمین ریخت.او حتی مقابل چشمان من دخترم را کتک
زد و قصد داشت او را خفه کند.من شک ندارم که این مرد دخترم را کشته
است .بههمین خاطر حاضرم ب رای برگزاری مراسم قسامه  ۵۰نفر از بستگان
نسب یام را به دادگاه معرفی کنم.
سپس دختر  ۲۳ساله خانواده روبهروی قضات ایستاد و گفت :آن روزصبح با
سر و صدای دعوای پدر و مادرم بیدار شدم.پدرم لباس مادرم را م یکشید و
او را دور خانه م یچرخاند .مادرم از دست پدرم فرار کرد و به اتاق خواب رفت
و در را قفل کرد اما پدرم در را شکست .مادرم از ترسش به بالکن فرار کرد و
من از پشت سر دیدم پدر ،او را به پایین پرت کرد و خودش با خونسردی روی
مبل نشست.سپس متهم رو به قضات گفت:قبول دارم با همسرم اختالف
داشتم اما من او را نکشتم.زنم عصبی و پرخاشگر بود و از بیماری افسردگی
رنج م یبرد .من او را دوست داشتم ولی او خودکشی کرده است .در پایان
جلسه قضات دادگاه به اولیای دم مهلت دادند تا در فرصت قانونی  ۵۰نفر
از بستگان نسبی خود را ب رای اجرای مراسم قسامه به دادگاه معرفی کنند تا
دادگاه درباره متهم تصمیمگیری کنند .در حالی که اولیای دم افراد زیادی را
ب رای اجرای مراسم قسامه به دادگاه آورده بودند اما دادستان پس از بررسی
دوباره این پرونده از قضات خواست باردیگر با توجه به اظهارات دختر مقتول
به بررسی ماجرا بپردازند .بناب راین مراسم قسامه در دادگاه برگزار نشد و بزودی
قضات درباره سرنوشت متهم تصمیمگیری خواهند کرد.

مرد تهرانی
دختر  18و  25ساله اش را کشت
زن میانسال که همسر معتادش دو دختر جوانش را با ضربات چاقو کشته
و سپس خودکشی کرده است از قضات دادگاه خواست تا دیه فرزندانش از
صندوق بیت المال به او پرداخت شود.
بیستم شهریور ماه سال  ۹۶مرد  ۴۵ساله ای به نام پرویز که معتاد بود پس
از کشتن دو دختر  ۱۸و  ۲۵ساله اش با چاقو دست به خودکشی زد.
همسر وی پس از وارد شدن به خانه با جسد خونین آنها روبه رو شد
و پلیس را مطلع کرد .ماموران پلیس وقتی به خانه مورد نظر رسیدند
متوجه شدند پرویز پس از جنایت خانوادگی به خاطر خونریزی شدید ناشی
از خودزنی جان سپرده است.
همسر او به ماموران گفت  :پرویز از سالها قبل معتاد بود او به تازگی با یکی
از دوستانش اختالف مالی پیدا کرده و دوستش پولش را نمی داد  .همسرم
سر کار نمی رفت و هر وقت پولی به دست می آورد با آن شیشه م یخرید و
می کشید.من و فرزندانم از این وضعیت خسته شده بودیم .بارها با او درگیر
شدم آخرین بار وقتی دعوا میان ما باال گرفت از خانه بیرون رفتم .اما چند
ساعت بعد وقتی به خانه برگشتم با جسد های خونین دو دخترم رو به رو
شدم و فهمیدم پرویز بعد از کشتن دخترانم خودکشی کرده است.با تایید قتل
دو دختر به دست پدر و خودکشی پرویز پرونده مختومه اعالم شد تا اینکه
زن میانسال در شعبه دوم دادگاه کیفری یک استان ته ران حاضر شد و از
قضات خواست تا دیه فرزندانش از صندوق بیت المال به او پرداخت .این زن
گفت  :دو سال است از کشته شدن دخترانم می گذرد .شوهرم دختران جوانم
را بی گناه کشت .حاال تقاضا دارم تا دیه فرزندانم از صندوق بیت المال به
من پرداخت شود .در پایان جلسه قضات وارد شور شدند تا رای صادر کنند

ورزش ،حوادث
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اعالم آرای انضباطی AFC
پرسپولیس و ذوب آهن جریمه شدند

استعالم  ۱۲هزار دستگاه
خودرو در معابر شهر کرمان

کنفدراسیون فوتبال آسیا آرای انضباطی خود را
منتشر کرد که بر این اساس پرسپولیس و ذوب
آهن جریمه شدند.
به گزارش جام جم آنالین از مهر ،تازهترین آرای
انضباطی کنفدراسیون فوتبال آسیا منتشر شد
که در این آرا ،نام دو باشگاه ای رانی هم به چشم
م یخورد.
با اعالم  ،AFCباشگاه ذوب آهن ای ران به خاطر
مشکالت بلیت فروشی و عدم شماره گذاری
صندل یها در بازی با الوصل امارات ۷۵۰ ،دالر جریمه
شده است.

پرسپولیس هم به خاطر عدم رعایت حرکت
جوانمردانه در پایان مسابقه و دست ندادن
بازیکنان این تیم با نف رات تیم حریف ،هزار و ۲۵۰
دالر جریمه شده است.
باشگاه االهلی ع ربستان هم به دلیل مشکالت بلیت
فروشی در بازی با پرسپولیس از سوی  AFCاخطار
گرفته است.
االهلی همچنین به دلیل تاخیر  ۱دقیقه و ۳۶
ثانیه در ورود به زمین در بازی با السد قطر باید
هزار دالر پرداخت کند .هدایت االهلی در حال
حاضر بر عهده ب رانکو ایونکوویچ است.

درخشش بانوان فوتبالیست استان کرمان در لیگ برتر
هفته های بیستم و بیست و یکم رقابت های لیگ برتر
فوتبال بانوان کشور به ترتیب با قهرمانی تیم شهرداری بم
و نایب قهرمانی شهرداری سیرجان ،خوشحالی مردم استان
کرمان را به دنبال داشت.
به گزارش خب رنگار گروه استان های باشگاه خب رنگاران
جوان از کرمان ،در مهمترین بازی هفته بیست و یکم رقابت

های فوتبال لیگ برتر بانوان کشور شهرداری سیرجان ب رای
مسجل کردن مقام نایب قهرمانی خود سپاهان را باحساب
 ۴بر یک شکست داد و با پیروزی در این هفته به عنوان نایب
قهرمانی رسید.
شهرداری بم نیز که با پیروزی در هفته بیستم به مقام
قهرمانی در لیگ برتر بانوان رسید ،در هفته بیست و یکم

به دلیل انص راف تیم سپیدار قائمشهر ،بدون بازی سه امتیاز
دیگر هم کسب کرد.
بدین ترتیب دو تیم از استان کرمان (شهرداری بم و شهرداری
سیرجان) در فصل جاری لیگ برتر بانوان کشورصاحب
عناوین قهرمانی و نایب قهرمانی رقابت ها شدند.
نتایج بازیهای هفته بیست و یکم رقابت های فوتبال لیگ

برتر بانوان کشور به شرح زیر است:
سپاهان اصفهان  _۱شهرداری سیرجان ۴
همیاری آذربایجان غ ربی  _۱ذوب آهن اصفهان ۴
ملوان بندانزلی صفر_ پاالیش گاز ایالم ۲
راه یاب ملل مریوان  _۷پارس جنوبی بوشهر صفر
آذرخش ته ران  _۲خلیج فارس شی راز صفر

افتتاح ورزشگاه شهدای مس همزمان با صعود به لیگ برتر!
در روزهایی که معضالت م ربوط به ورزشگاه های فوتبال کشور حتی
شروع رقابت های فصل جدید لیگ برتر را به چالش کشیده است و
برخی از تعویق مسابقات به دلیل عدم استانداردسازی ورزشگاه ها خبر
می دهند ،کرمانی ها رویای شیرینی در سر دارند که به خردادسال آینده
برمی گردد.
به گزارش روابط عمومی باشگاه مس؛ هواداران مس رویایی را می
بینند که افتتاح ورزشگاه سی هزار نفری شهدای مس کرمان با صعود
تیم فوتبال مس به لیگ برتر گره خورده است و تیم مس کرمان ب رای
بازی در لیگ برتر با وجود تکمیل این ورزشگاه مدرن ،نه تنها مشکلی
ب رای می زبانی بازی هایش ندارد که یک سروگردن باالتر از همه حریفانش
ایستاده است.
کرمانی ها فعال این رویا را مرور می کنند که بازگشت مس به لیگ برتر،
شکوه خود را ب رای فوتبال ای ران با بازی در این ورزشگاه زیبا چند ب رابر
می کند و دوباره نام مس با همه بزرگی هایش ب رای فوتبال ای ران طال
می شود.
خدا را چه دیدید ...شاید قسمت در این بوده است که طلسم تکمیل
و ساخت این ورزشگاه با طلسم صعود مس کرمان به لیگ برتر باهم

شکسته شود ...اتفاقی که کرمانی ها می خواهند نزدیک تر از همیشه
به آن باشند اگر یک همت واقعی و اتحادی ف راتر از شعار در کار خود
بیندازند تا همه کرمان پیروز این طلسم شکنی ها باشند.
در آخرین بازدید مقامات باشگاه مس کرمان از این ورزشگاه ،شهبازی
مدیر ساخت این پروژه ،خرداد ماه را زمان تکمیل این پروژه در صورت
تامین اعتبارات نهایی آن دانست و این تاریخ دقیقا همان زمانی است که
تکلیف مس در پایان فصل پیش رویش مشخص شده است.
فعال این رویا را مرور می کنیم که جشن صعود خود را با افتتاح این
ورزشگاه همزمان برگزار می کنیم...این رویا را می بینیم که اولین بازی
لیگ برتر فصل بعد خود را در این ورزشگاه می زبانی می کنیم ...و با وصف
همه این رویاها ،عزممان را ب رای تحقق آن ها جزم تر می کنیم و دیگر
اسیر اشتباهات گذشته وخودزنی های مالل آور نمی شویم تا هدف را
محقق کنیم .مدیرعامل شرکت ملی صنایع مس به ص راحت این ورزشگاه
ها را آبرو و اعتبار ورزش شرکت مس برشمرد و این یعنی پس از انجام
کارهای اصلی و ساخت  80درصدی ورزشگاه ،با عنایات شرکت مس،
کارهای تکمیلی ورزشگاه که البته مهمرین بخش آن نیز محسوب می
شود با تمام توان پیش خواهد رفت.

فرمانده انتظامی شهرستان کرمان گفت:با توجه به آغاز
فصل تابستان و افزایش حضور شهروندان در تفرجگاههای
شهر کرمان ،حضور پلیس در تمامی تفرجگاهها با هدف
برق راری امنیت با جدیت دنبال م یشود.
به گزارش خب رنگار گروه استان های باشگاه خب رنگاران
افقی:
 -1ناهماهنگی ماهیچه های بدن  -حل کردن
مشکالت و باز کردن گره
 -2پیک و چاپار  -فک
 -3شتر گاو پلنگ  -امیدواری  -از آلیاژها
 -4نخستین  -غذایی از بادمجان  -ضمیر مخاطب
 -5از پرندگان شکاری که نام دیگر آن فرغور
است -فاکس  -کاه ریزه و نان خشک
 -6شخصیتی در سریال مختارنامه و از نامهای
زنانه در قدیم  -پدر و مادر
 -7بیماری تب و نوبه که از پشه ی مخصوصی به
انسان سرایت می کند -سائل و دریوزه
 -8رمز جدول از اشعار سعدی شیرازی در
گلستان
 -9ادامه رمز  -سالن قطار  -ماسه و ریگ نرم
 تاک -10صبح زود و از محصوالت شیر پاستوریزه
کرمان  -از بخشهای کتاب اوستا که هنگام مراسم
مذهبی قرائت شود.
 -11حکایت و داستان  -کلیسایی در اصفهان -
روستایی تاریخی در کشورمان
 -12جرقه آتش  -ضمیر بی حضور  -ملحد و
بی دین
 -13گوسفند جنگی  -آماده و فراهم  -همگی
در امری شریک هستند
 -14از پیامبران الهی  -کشوری آسیایی با
مرکزیت کاتماندو  -اینهم کشور آفریقایی
همجوار با ساحل عاج
 -15سازی ایرانی  -فانوس و چراغ پایه دار -
اندازه امتداد دو دست
عمودی:
 -1دیاستاز  -دلبر و نگار  -توقف کوتاه و متوالی
 -2فرق سر  -اثری از ارتور میلر  -ظرف شراب

ساختن مشروبات به کار می رود
 -3از اصول دین  -قالده بهم ریز  -مرزبان
 -4غار و سوره ای در قرآن کریم به همین  -11ادامه رمز
نام  -موسس است چنانچه وارونه بخوانید  -از  -12ادامه رمز  -نقش هنرپیشه  -پایتختی اروپایی
 -13بارکش شهری  -آلت شالی کوبی  -امام
واحدهای پولی آسیا
علی (ع) آن را بزرگترین دشمن آدمی برشمرده
 -5خالص و ناب  -قیل و قال الکی
اند.
 -6تصدیق التین  -نخستین فضانورد دنیا
 -14مروارید  -وسیله ارتباط خداوند با بندگان
 -7سیم اتصال به زمین  -تیم  -شانه و دوش
خاص خودش  -نوعی از یاقوت گرانبها
 -8خزانه  -سرای آنان دوزخ است
 -15رودخانه  -مداح و ستایشگر  -کینه و
 -9امت ها  -سوغات اصفهان  -تکه کاغذ
 -10از عالئم جمع  -گیاهی از تیره غالت که در دشمنی ( با امالی دیگر)

قاچاق در گلباف

همه جبهه های مس از بعد مدیریت گرفته تا بازیکنان وم ربیان ،هواداران
و رسانه ها و به طور کلی همه شهر کرمان ب رای تحقق این رویا دست به
دست هم می دهند تا سال آینده همه این ها خاط رات شیرین ما باشد
نه رویاهای امروز ما...
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بزرگ شهر خصوصاً پارک مادر ،پارک شورا ،مجموعه شهید
مطهری ،پارک جنگلی و محور هفت باغ علوی است ماموران
انتظامی ضمن گشتزنی در پارکها با هرگونه ناامنی ب رای
خانوادهها ،اف راد ولگرد و مزاحمین نوامیس ،معتادان و مواد
فروشان برخورد م یکنند.

وی افزود:در همین راستا پارکهای مهم شناسایی شدند که
عالوه بر نیروهای عادی پارکها و عوامل کالنتری ،نیروهای
یگان امداد این فرماندهی به صورت محسوس و نامحسوس
نیز کار امنیت این مناطق را بر عهده دارند.
وی تصریح کرد :در این طرح که تمرکز آن بر پارکهای
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فرمانده انتظامی شهرستان کرمان از استعالم  ۱۲هزار دستگاه
خودرو در اجرای طرح ارتقاء امنیت اجتماعی خبر داد.
به گزارش خبرنگار گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان
از کرمان ،سرهنگ محمد رضا فداء ،فرمانده انتظامی شهرستان
کرمان گفت :خودروهای پارک شده در سطح معابر ممکن است
سرقتی و از مرجع قضایی دارای دستور توقیف و در سطح شهر
رها شده باشند از اینرو این طرح توسط  ۹۹تیم گشتی در سطح
شهرستان کرمان اجراء شد.
وی افزود :در این طرح  ۱۲هزار دستگاه خودرو مورد استعالم قرار
گرفت که در این خصوص تعداد  ۴دستگاه خودرو مسروقه کشف
و تعداد  ۱۰۱خودرو دارای دستور مقام قضائی ،مورد شناسائی
قرار گرفته و روانه پارکینگ شدند.
فرمانده انتظامی شهرستان کرمان با اشاره به استمرار این طرحها
از شهروندان خواست هر گونه گزارش و اخبار را به سامانه ۱۱۰
و هرگونه انتقاد ،پیشنهاد ،شکایت و تقدیر از کارکنان انتظامی را
با سامانه  ۱۹۷در میان بگذارند.

توقیف کامیون با  ۲۲تن چوب

حضور پلیس در هفت باغ علوی افزایش مییابد
جوان از کرمان ،سرهنگ محمد رضا فداء ،فرمانده انتظامی
شهرستان کرمان در جلسه امنیت اجتماعی و ساماندهی
وضعیت پارکها گفت  :با آغاز فصل تابستان ،حضور
خانوادهها در محور هفت باغ علوی ،تفرجگاهها و پارکهای
شهری و محلهای افزایش م ییابد.
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فرمانده انتظامی شهرستان کرمان گفت :ماموران انتظامی بخش
گلباف این فرماندهی در بازرسی از یک دستگاه کامیون  ۲۲تن
چوب قاچاق فاقد مجوز حمل را کشف کردند.
به گزارش گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان از کرمان،
سرهنگ فداء ،فرمانده انتظامی شهرستان کرمان گفت :این
کامیون چوب توسط نیروهای انتظامی توقیف شد.
وی با اشاره به دستگیری دو نفر متهم دراین خصوص افزود:
مردم جهت حفظ منابع طبیعی هرگونه اخبار و گزارش مربوط
به قاچاقچیان را از طریق تلفن  ۱۱۰به پلیس اعالم کنند.

اعتراض کارگران کارخانه سیمان
گروهی از کارگران کارخانه سیمان بار دیگر به انتقال خطوط گاز
از زمینهای معادن این کارخانه اعتراض کردند.
به گزارش گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان از کرمان
کارگران معترض مدعیاند انتقال خطوط گاز از زمینهای معادن
این کارخانه و ممنوعیت انفجار امنیت شغلی آنها را به خطر
میاندازد.
از ماهها قبل عبور خطوط لوله گاز به طول  ۷کیلومتر در
زمینهای دو معدن استخراج سنگ آهک و آلوویوم امکان
بهرهبرداری و فعالیت خطوط تولیدی کارخانه سیمان کرمان را
محدود کرده است.
نماینده کارگران کارخانه سیمان با بیان اینکه امنیت شغلی
کارگران با محدود شدن فعالیت کارخانه تهدید شده است،
تصریح کرد :باوجود مخالفت مسئوالن کارخانه و اعتراض
کارگران ،هیچیک از مسئوالن شهرستانی به صورت جدی پیگیر
موضوع مشکل کارخانه سیمان نیستند.
به گفته کارگران ،مسئوالن اداره گاز انفجار در معادن تحت
مالکیت کارخانه سیمان را بدون مانع می دانند ،اما مسئولیت این
ادعا را بر اساس درخواست کتبی کارخانه نمیپذیرند در نتیجه
هم کارخانه و هم ما کارگران بالتکلیف شدهاند.
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کشف بیش از  ۷۱تن سنگ معدنی
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فرمانده انتظامی استان کرمان از کشف بیش از  ۷۱تن سنگ
معدنی قاچاق در عملیات پلیس شهرستان رودبارجنوب خبر داد.
به گزارش گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان از کرمان،
سرداررضا بنی اسدی فر ،فرمانده انتظامی استان کرمان گفت:
ماموران ایستگاه بازرسی"پل بهادرآباد"شهرستان رودبارجنوب
حین کنترل خودروهای عبوری  ۳دستگاه تریلر حامل سنگ
معدنی را برای بررسی متوقف کردند.
وی افزود :در بررسی مدارک و بارنامه این کامیونها مشخص شد
محموله سنگ معدنی هر  ۳کامیون از نوع سنگ منگنز و فاقد
مجوزهای الزم بوده و به صورت غیرمجاز در حال حمل است.
سردار بنی اسدی فر تصریح کرد :بنا به نظر کارشناسان ارزش
ریالی این محوله  ۷۱تن و  ۶۰۰کیلوگرمی سنگ معدنی حدود
 ۵۰۰میلیون ریال برآورد شده که در این رابطه راننده این سه
خودرو به سبب انجام تخلف در بارگیری و حمل ،به مقامات
قضائی معرفی شدند.
فرمانده انتظامی استان با اشاره به ضرر و زیان گسترده هرگونه
فعالیت اقتصادی غیرمجاز اظهار داشت :نیروی انتظامی اجازه
فعالیت و جوالن را به مفسدان اقتصادی نخواهد داد و با اینگونه
افراد با جدیت برخورد میشود.

موسس و ناظر کیفی  :یحیی فتح نجات

سردبیر :مهدیه السادات میرمهدی حسینی

صاحب امتیاز و مدیرمسئول :محمد فتح نجات
دبیر سرویس ورزشی :امید سالجقه

مدیر داخلی :عفت حمیدی

صفحه آرا :نرگس بامری

سرپرست خبرنگاران :هما حجازی

مدیر سازمان آگهی ها :محبوبه امامی صدر

نشانی :كرمان ـ میدان امام حسین (ع) ـ ابتدای بلوار باستانی پاریزی ـ بعد از اداره زمین شناسی جنوب خاوری ـ نرسیده به تاالر مهر
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روایت «کرمان امروز» از توجه در خور تحسین استاندار علم گرای کرمان به نحوه بهره برداری و نگهداری از بناهای تاریخی شهر کرمان:

عالج واقعه قبل از وقوع

به قلم

محمد فتح نجات

ضرب المثل قدیمی است که می گوید «ماهی را هر
وقت از آب بگیری تازه است» ،درست است که در برخی
موارد ممکن است به قول ضرب المثلی دیگر «کار از کار
گذشته باشد» اما امروز شاهد هستیم که استاندار علم
گرای کرمان قبل از اینکه کار از کار بگذرد ماهی را از
آب گرفته است و دستور رسیدگی به وضعیت نگهداری

توقف ازدواج دختر
 ۱۰ساله در سیرجان

پیگیری های فرماندار سیرجان مانع ازدواج دختر
 ۱۰ساله با یک پسر  ۲۳ساله در این شهرستان
شد.
فرماندار سیرجان گفت :هنگامی که از طریق یکی
از دفترخانههای ازدواج متوجه شدم که برای
دختر  ۱۰سالهای برگه آزمایش جهت ازدواج
صادر شده بالفاصله اقدام و مانع از ادامه کار
توسط دفترخانه شدم.
حجت االسالم محمد محمود آبادی افزود :البته
هیچ دفترخانه ای حق ثبت ازدواج دختران زیر
 ۱۳سال را بدون حکم دادگاه ندارد و در این
ارتباط هم با دادستانی صحبت کردم و ایشان هم
گفت که دستور توقف موضوع را داده است.
وی با بیان اینکه قرار شد که دفتر خانه اقدامی
نکند و برگه آزمایش هم از دختر و پسر گرفته
شود افزود :با ورود دادستانی موضوع ازدواج این
دو نفر به طور کل منتفی شد.
محمود آبادی گفت :دفترخانه تصمیم گرفت که
همه مدارک را به خانوادههای طرفین تحویل
دهد.

دو اثر مهم که در زمان آقای رزم حسینی احیا شد را
صادر کرد .در یکی از شماره های اردیبهشت ماه امسال
درباره بی توجهی به باغ فتح آباد نوشتیم که چند روز
بعد از آن استاندار سابق کرمان با بنده حقیر تماسی
تلفنی برقرار کرد و به دلیل دلسوزی «کرمان امروز»
برای آثار مهم تاریخی از این مجموعه قدردانی کرد .دو
نکته در این اتفاق بود که بسیار بنده را شگفت زده
کرد؛ یکی اینکه چگونه یک استاندار که دیگر در این
استان مسئولیت ندارد ،بازهم برای چنین طرح هایی
پیگیری های غیر رسمی دارد و دیگر اینکه چگونه در آن
حجم فعالیت در استانداری خراسان رضوی علیرضا رزم
حسینی هنوز برخی از رسانه های کرمانی را می خواند.

این دو نکته تنها یک دلیل دارد و آن اینکه رزم حسینی
قلبش برای کرمان می تپد .همانگونه که مرعشی و
محمودی و کریمی و فدایی دلسوز کرمان هستند و البته
باید یادی هم بکنیم از دیگرانی که امروز اصال نام کرمان
یادشان نمانده است در دوره مدیریت خود تنها به خود
اندیشیدند و ...بگذریم به هر روی امروز شاهد اتفاقی
خوب هستیم که سرانجام توجه بیشتر استاندار کرمان
را به بناهای تاریخی و نحوه ی مرمت و نگهداری بعد از
مرمت آن جلب کرده است .این رخدادی مبارک است
و باید به فال نیکش بگیریم .زیرا در دهه های گذشته
بسیاری بودند آثاری تاریخی که به خوبی مرمت شدند،
اما در زمان تعیین کاربری و سپس نحوه نگهداری از

آنها به گونه ای عمل شد که امروز شاهد نابودی آنها
هستیم و بسیاری از خانه های قدیمی شهر کرمان که
کال نابود شدند.
برای اجتناب از تخریب این آثار و بهترین بهره وری از
آنها ،دکتر فدایی سخنانی ایراد کرده است که برای ثبت
شدن در تاریخ و هشدار دوباره به مدیرانی که کاهلی می
کنند در ادامه این متن منتشر می شود .به گزارش ایرنا،
محمدجواد فدایی شامگاه دوشنبه در هفتمین نشست
ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی استان کرمان سخنان
خود را اینگونه آغاز کرد :متاسفانه بناهایی چون باغ فتح
آباد کرمان و خانه حاج آقاعلی رفسنجان که اخیرا ً مرمت
شده اند مدیریت نگهداری خوبی نداشته و گفته می

شود که ظاهرا ً از رونق افتاده اند .بناهای تاریخی مرمت
شده در استان کرمان حدود  ۲۷۰بنا بوده است که باید
دقت الزم را در مدیریت نگهداری این بناها داشته باشیم
تا در کنار این سرمایه ها به ایجاد اشتغال پایدار کمک
شود.
این دلسوزی های آقای فدایی را قدردان هستیم و
بسیار خوشحالیم که قبل از دیر شدن این رفتار را شاهد
بودیم .اما یقینا این دلسوزی نیاز به پیگیری های مداوم
دارد و تنها با یک خبر و یک دستور نمی توان این
بناهای مهم را نجات داد و نیاز به پیگیری هایی از جنس
رفتارهای آقای رزم حسینی دارد که راه را بر کاهالن و
کالهبرداران می بست.

فرمانده انتظامی استان کرمان مطرح کرد:

انتقال و قاچاق موادمخدر با پهپاد!

گفتار نو:فرمانده انتظامی استان کرمان با تاکید بر اینکه
حکومت نمی تواند به تنهایی با مواد مخدر مبارزه کند
اظهار کرد :باید اثر مخرب مواد در خانواده ها تقبیح شده و
خانوادهها مواظبت و کمک کنند تا با مشارکت همه بتوانیم
جلوی اعتیاد به مواد را بگیریم.
سردار«رضا بنی اسدیفر» اظهار کرد :مواد مخدر مبحث
بسیار پیچیده ای است که در این بین بدشانسی ما نیز
در قرار گرفتن در همسایگی بزرگ ترین تولیدکننده مواد
مخدر دنیا و مرزهای طوالنی با کشورهای افغانستان و
پاکستان باعث گریبان گیر شدن جمهوری اسالمی ایران با
این پدیده شوم گردیده و سرریز این مساله مرزهای شرقی
ما را درگیر کرده است.
وی افزود :بخش عمده ای از درگیری پلیس مربوط به مواد
مخدر و مسائل مربوط به آن است که در همین راستا نیز
شهدای زیادی در این زمینه تقدیم انقالب و نظام جمهوری

اسالمی کرده ایم اما همچنان شاهد هستیم با همه این
فداکاری ها ،مافیای قدرتمند مواد مخدر و سودآوری کالن
پشت این قضیه راه های متعددی را برای عرضه انتخاب
می کند .بنی اسدیفر با اشاره به پایین آمدن سن در
حوزه تقاضای مواد مخدر تصریح کرد :تا زمانی که تقاضا
وجود دارد ،عرضه کار خود را انجام می دهد و اخیرا حتی
گزارشاتی مبنی بر انتقال موادمخدر با پهپاد را داشته ایم.
فرمانده انتظامی استان کرمان با اشاره به اینکه باید در
حوزه پیشگیری و کم کردن تقاضا کار ویژه ای انجام دهیم،
گفت :بخش قابل توجهی از مشکالت در حوزه مواد مخدر،
مربوط به توزیع است که به اشکال مختلف صورت می
گیرد و مصرف مواد شروع خوبی را دارد اما در میان مدت و
درازمدت فرد را به نابودی می کشد .فرمانده انتظامی استان
کرمان با تاکید بر اینکه حکومت نمی تواند به تنهایی با
مواد مخدر مبارزه کند اظهار کرد :باید اثر مخرب مواد در

خانواده ها تقبیح شده و خانوادهها مواظبت و کمک کنند
تا با مشارکت همه بتوانیم جلوی اعتیاد به مواد را بگیریم.
بنی اسدیفر اظهار کرد :تا زمانی که در این جغرافیا
هستیم ،تولید مواد در افغانستان انجام می شود و سیاست
های استکبار پشت این قضیه وجود دارد ،پس ناگزیر
هستیم با این مشکالت درگیر شویم .در همین راستا نیز
هجمه سنگین است و با اعتبارات و امکانات محدود نمی
توانیم جوابگو باشیم و باید با تقسیم کار در حوزه های
مختلف اجتماعی ،اقدامات جدی را صورت دهیم تا بتوانیم
پایین آمدن سن مصرف مواد را در جامعه محدود کنیم.
فرمانده انتظامی استان کرمان بیان کرد :صرفا اقدامات
عملیاتی و کارهای تئوری کافی نخواهد بود و باید همه
متناسب با تجربه و تخصص و در جنبه های مختلف به
این قضایا ورود و شرایط را کنترل کنند .وی با بیان اینکه
استان کرمان در حوزه برخورد و مقابله با مواد مخدر همواره

رتبه اول تا سوم کشوری را به خود اختصاص می دهد،
گفت :در  10سال گذشته بیش از  865تن انواع مواد مخدر
در استان کرمان کشف شده است ضمن آنکه  230مورد
درگیری مسلحانه با قاچاقچیان داشته و  29شهید تقدیم
جمهوری اسالمی کرده ایم.
بنی اسدیفر با اشاره به اینکه در این مدت بیش از 14
هزار و  780دستگاه خودرو توقیف 7 ،البراتوار تولید مواد
مخدر منهدم و  26هزار نفر در همین راستا دستگیر شده
اند تصریح کرد :استان کرمان در سال 94با کشف  87تن
انواع مواد مخدر رتبه اول کشور ،در سال  95رتبه دوم ،در
سال  96رتبه اول و در سال گذشته با کشف  93تن مواد
رتبه دوم کشور را به خود اختصاص داده است.
بنی اسدیفر خاطرنشان کرد :استان کرمان همچنین رتبه
برتر کشوری را در حوزه مشاوره تخصصی در پیشگیری از
اعتیاد به خود اختصاص داده است.

