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استاندار کرمان خبر داد:

صادرات استان کرمان  

به  افغانستان و پاکستان 

به70 میلیون دالر رسید

مدیرکل ثبت اسناد و امالک استان:

وصولی مطالبات 

معوق بانکی در استان

 108 درصد رشد یافت

زنان تاثیرگذار در تاریخ ایران 

شعر:     فالوده 

جوابیه اداره کل 

منابع طبیعی و آبخیزداری استان 

درباره انتشار یک گزارش

WWW.KERMANEMROOZ.COM

آفـــتی بدتر  از ملـــخ

هشت صفحه
هزار تومان

هم  روزان

 به بهانه فرا رسیدن دوم مرداد ماه 

سالروز درگذشت »احمد شاملو«؛ 

ما مانده ایم و روز نمی آید 
گزارش »کرمان امروز« از تاثیرات منفی مزارع ارز دیجیتال 

بر صنعت برق استان و هشدار رسمی به »بیت کوین« سازان؛ 

جدیدی  مشکل  با  امسال  استان  برق  معتقدند؛  برق  صنعت  مسئوالن 
به نام »بیت کوین« رو به رو است و به همین دلیل حتی مقامات قضایی 
به این موضوع ورود کرده و هرگونه فعالیت در این زمینه را ممنوع اعالم 
کرده اند. معاون شرکت توزیع نیروی برق شمال استان می گوید: برای 
کشف دستگاه های تولید بیت کوین با کمک دادستانی در حال فعالیت 

هستیم که یقینا به برخوردی قاطع منتهی خواهد شد. 

نکته ای دیگر که شاید از چشم مسئوالن پنهان مانده باشد، تعطیلی برخی 
مراکز تولیدی کشاورزی و صنعتی و استفاده از برق و مکان آنها برای تولید 
بیت کوین است که آینده ای سیاه را برای صنعت استان رقم خواهد زد و 
اگر به گونه ای سازمان یافته و اصولی با این پدیده رفتار نشود می تواند 

برای صنایع کرمان بدتر از هجوم ملخ باشد و ....
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متن کامل درصفحه هشتم

آگهي مناقصه عمومي تجدید شده  شماره 98/17/ع
شركت معدني و صنعتي گل گهر )سهامي عام( در نظر دارد » تست و كاليبره تجهيزات اندازه گيري و ابزاردقيق شركت معدني و 
صنعتي گل گهر و صدور گواهينامه دوره ای مورد تائيد سازمان ملي استاندارد ايران« خود را از طريق برگزاري مناقصه عمومي 
  WWW.GEG.IR به پيمانكار واجد شرايط واگذار نمايد. لذا كليه متقاضيان مي توانند جهت اخذ اسناد مناقصه به آدرس الكترونيكي
مراجعه و اسناد مذكور را به همراه فرم پرسشنامه ارزيابي تأمين كنندگان از قسمت تأمين كنندگان و مشتريان - مناقصه ها دانلود نمايند 
. مهلت تحويل پاكات ساعت 9 الي 14 روز دوشنبه  مــورخ 98/05/14 در محــل دفتركميسيون معـامالت مجتمع و يا دبيرخانه دفتر 

مركزی تهران مي باشد. ضمناً بازديد از محل اجراي پروژه روز سه شنبه مورخ 98/05/08 براي متقاضيان بالمانع مي باشد.

                                                                              مديريت قراردادها و معامالت 
                                                                             شركت معدني و صنعتي گل گهر 

تشکر و قدردانی
جناب مهندس رحیمی پور شهردار محترم راور 

ازکوشــش ها و ســعی فراوان شــما درنامگذاری یکی از معابر مهم 
شهرستان راور بنام پروفسور اســماعیلی جهت بزرگداشت یاد ونام 

فرهیختگان راور تشکر و قدردانی می نماییم.
شکوه نصری »همسر مرحوم دکتر اسماعیلی« 
 امیر دانیل وشکوفا اسماعیلی

مزایده فروش اموال و امالک تملیکی و مازاد بر نیاز بانک سپه 
واقع در مدیریت شعب منطقه کرمان به شماره 5-98 )نوبت اول( 

متن کامل در صفحه 3



دو چهارشنبه 2 مردادماه 21/1398 ذی القعده 1440/ 24 جوالی 2019/سال بیست و چهارم شماره 3036
اخبار استان

استان  دالری  میلیون   ۷۰ صادرات  از  کرمان  استاندار 
کستان خبر  کشور همسایه، افغانستان و پا کرمان به دو 

داد.
»محمدجواد  دکتر  کویر،  منطقه  ایسنا  گزارش  به 
روابط  هماهنگی  ستاد  جلسه  هشتمین  در  فدایی« 
کرمان در حال  اقتصادی خارجی در تهران افزود: استان 
به  صادرات  دالر  میلیون  بیست  حدود  سالیانه  حاضر 
کستان  پا به  صادرات  دالر  میلیون  پنجاه  و  افغانستان 
که در زمان بندی قابل قبولی تا حدود ده برابر قابل  دارد 

افزایش است.
هماهنگی  ستاد  جلسه  هشتمین  گزارش  این  برپایه 
اقتصادی  معاون  ریاست  به  خارجی  اقتصادی  روابط 
کرمان، سیستان  با حضور استانداران  و  وزارت خارجه 
یزد،  جنوبی،  خراسان  رضوی،  خراسان  بلوچستان،  و 
سرکنسولهای  کستان،  پا و  افغانستان  در  ایران  سفرای 
و  کستان  پا و  افغانستان  شهرهای  از  بعضی  در  ایران 
کستان  پا و  افغانستان  از شهرهای  نمایندگان تعدادی 

گردید. و نمایندگان وزارتخانه های عضو در تهران برگزار 
در این جلسه استفاده از ظرفیت های استانهای حاضر 
با دو  اقتصادی  مراودات  افزایش  راستای  در  در جلسه 

مورد  تحریم  شرایط  در  کستان  پا و  افغانستان  کشور 
گرفت. بررسی قرار 

استانداری  روابط عمومی  از  نقل  به  و  ایسنا  گزارش  به 
کرمان همچنین در جلسه  کرمان، دکتر فدایی استاندار 
مشترک شورای توسعه و امنیت پایدار شرق و غرب کشور 
کرمان  با اعالم خبر تصویب ۱۰ طرح پیشنهادی استان 
کشور   غرب  و  شرق  پایدار  امنیت  و  توسعه  شورای  در 
گفت: این طرح ها شامل بهسازی محور »بم -جیرفت« 
و محور »کرمان - دیهوک«، تکمیل آبرسانی به شهرهای 
تکمیل سایت صداوسیمای   ، نساء  از سد  بروات  و  بم 
کرمان می  کرمان و پوشش شهرستانهای شرقی استان 

باشند.
استاندارکرمان همچنین از طرح های مطالعه و احداث 
برق ۴۰۰  احداث پست  ایرانشهر«،   - »کهنوج  باند دوم 
تخریبی  مدرسه   ۱۵ بازسازی  کهنوج،  و  بم  کیلوولت 
و  منوجان  نرماشیر،  فهرج،  ریگان،  شهرستانهای  در 
کهنوج، تکمیل مجتمع فرهنگی در ریگان، رابر، فهرج 
گنج، احداث مجتمع فرهنگی ارزوئیه، نرماشیر  و قلعه 
شهداد  گردشگری  های  زیرساخت  تکمیل  و  فاریاب  و 

که در این جلسه مصوب شدند. کلوت ها نیز نام برد  و 

 108 رشد  از  کرمان  استان  ک  امال و  اسناد  ثبت  مدیرکل 
کرمان  درصدی وصول مطالبات معوق بانک های استان 
توسط واحدهای اجرای مفاد اسناد رسمی استان در طی 
سه ماهه نخست سال جاری نسبت به مدت مشابه سال 

گذشته خبر داد.
کویر، »رضا طالبی زاده« در دیدار با  گزارش ایسنا منطقه  به 
مدیر شعب بانک تجارت استان از وصول مبلغ 353 میلیارد 
ریال از مطالبات معوق بانک های دولتی و خصوصی طی 
و  داد  خبر  استان  این  در  جاری  سال  نخست  ماهه  سه 
افزود: با برنامه ریزی صحیح موفق شده ایم میزان وصول 
مطالبات بانک ها را در سه ماهه نخست سال جاری نسبت 

گذشته به بیش از دو برابر برسانیم. به مدت مشابه سال 
وی با اشاره به اینکه بیشترین میزان وصول مطالبات بانکی 
کل ثبت  گفت: اداره  کرمان می باشد  مربوط به شهرستان 
کاری به طور متوسط  کرمان در هر روز  ک استان  اسناد و امال
میزان 5 میلیارد و 400 میلیون ریال از مطالبات معوق بانک 

ها را وصول می نماید.
وام  از  تعداد معدودی  اینکه  به  اشاره  با  این مقام قضایی 
تولید  رونق  راستای  در  بانکی  تسهیالت  اخذ  با  گیرندگان 

گرفته  کارآفرینی حرکت نکرده اند و تسهیالت  و حمایت از 
کرده اند و در حال حاضر نیز  شده را در امور دیگری هزینه 
گفت: در  رغبتی به بازپرداخت تسهیالت نشان نمی دهند 
راستای حمایت از رونق تولید به دنبال تعطیلی هیچ واحد 
تولیدی و صنعتی فعالی نیستیم و در وصول مطالبات بانک 

ها این موارد را مد نظر قرار می دهیم.
ضمن  کرمان  استان  تجارت  بانک  شعب  مدیر  ادامه  در 
کل ثبت اسناد  اعطاء لوح سپاس از زحمات مدیریت اداره 
گفت: در خصوص مطالبات  ک استان تقدیر نمود و  و امال
با  کره  مذا با  که  است  این  بر  ما  سعی  ها  بانک  معوق 
که  بدهکاران، مطالبات دولتی وصول شود و در برخی موارد 
به نتیجه مطلوب نمی رسیم از طرق حقوقی و قضایی وارد 
اجرای  از ظرفیت واحدهای  استفاده  با  و  عمل می شویم 

کنیم. اسناد رسمی مطالبات دولتی را وصول می 
کرد: در سال جاری و در راستای  وی در پایان خاطر نشان 
کنندگان، به دنبال وصول مطالبات معوق  حمایت از تولید 
کننده می باشیم و  بانک تجارت از بدهکاران کالن غیرتولید 
پس از دریافت این مطالبات، زمینه را برای دادن تسهیالت 

کنندگان واقعی فراهم می نماییم. به تولید 

استاندار کرمان خبر داد:

صادرات استان کرمان  به افغانستان و پاکستان به70 میلیون دالر رسید 

مدیرکل ثبت اسناد و امالک استان:

وصولی مطالبات معوق بانکی در استان 108 درصد رشد یافت

خبر
کرمان خبر داد: کل تامین اجتماعی استان  مدیر 

بخشودگی جرایم کارفرمایان 
بیمه تامین اجتماعی استان کرمان

 
کرمان گفت: تامین اجتماعی در راستای کمک  مدیر کل تامین اجتماعی استان 
که  کارفرمایانی  که بر اساس آن جرائم  کرده  به رونق تولید بسته حمایتی تدوین 

بدهی معوقه دارند بخشیده می شود.
گفتگو با خبرنگار مهر به مستمری بگیران و بازنشستگان تأمین  علی حسینی در 
گذشته افزون بر دو هزار میلیارد تومان  کرد: طی یک سال  اجتماعی اشاره و بیان 
بازنشستگان  به  و…  بازنشستگان  مستمری  همچنین  و  مدت  بلند  تعهدات 

تأمین اجتماعی پرداخت شده است.
اجتماعی  تأمین  افزود:  و  کرد  اشاره  اجتماعی  تأمین  حمایتی  بسته  به  وی 
آن  اساس  بر  که  کرده  تدوین  حمایتی  بسته  تولید  رونق  به  کمک  راستای  در 

که بدهی معوقه دارند این جرایم بخشیده می شود. کارفرمایانی 
کرمان لیست بیمه ای خود را به  کارفرما در استان  حسینی یادآور شد: ۵۰ هزار 
که این آمار ۹۶ درصد را تشکیل می دهد  صورت غیر حضوری تحویل می دهند 

کارفرمایان و صرفه جویی در وقت شده است. کار  لذا این طرح موجب سهولت 
کرمان ابراز داشت: سال قبل بالغ بر ۹۰۰ هزار  کل تأمین اجتماعی استان  مدیر 
حال  در  همچنین  است  شده  پرداخت  غیرحضوری  صورت  به  قیمت  لیست 
که باشد  کند در هر جایی  گر فردی بخواهد سابقه بیمه خود را دریافت  حاضر ا

بدون حضور فیزیکی امکان دریافت سوابق را خواهد داشت.
وی ادامه داد: سال جاری قرار است پرونده الکترونیکی بیمه شدگان تهیه شود 

تا نیازی به حضور افراد در شعب برای دریافت سوابق نباشد.
کرمان ۲۶ شعبه  کل تأمین اجتماعی استان  گفت: در حال حاضر اداره  حسینی 
ارائه  خدمات  مردم  به  که  دارد  فعال  کارگزاری   ۱۲ و  اقماری  شعبه   ۱۶ اصلی، 

می کنند.
وی در قسمتی از سخنان خود به بیمه شدگان قالیبافی و صنایع دستی اشاره 

کرد و یادآور شد: در استان بیش از ۱۵ هزار بیمه شده این صنایع وجود دارد.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان خبر داد:

کنترل و پایش فشار خون 
۱۴۰ هزار نفر رفسنجانی 

سن  با  نفر  هزار   ۱۶۷ از  گفت:  رفسنجان  پزشکی  علوم  دانشگاه  رئیس 
کنترل  ح ملی  باالی ۳۰ سال در شهرستان رفسنجان، ۱۴۰ هزار نفر در طر

کنترل و پایش شد. کردند و فشارخون آنها  فشار خون شرکت 
گزارش خبرنگار مهر، علی اسماعیلی ندیمی در نشست خبری اظهار  به 
سطح  افزایش  اهداف  با  فشارخون  کنترل  ملی  بسیج  ح  طر داشت: 
کنترل مبتالیان، مراقبت  گاهی مردم در خصوص بیماری فشارخون،  آ
کشف موارد  از آنها برای پیشگیری از بروز عوارض ناشی از فشارخون و 
کشور آغاز شد و  از ۲۷ اردیبهشت ماه در سراسر  ابتالء همزمان  جدید 
مردم رفسنجان نیز از ۱۷ خرداد تا ۱۵ تیر ماه ۹۸ نسبت به مشارکت در 

کردند. این برنامه اقدام 
ح ملی افراد باالی ۳۰ سال،  گروه های هدف این طر وی با بیان اینکه 
کلیوی و افراد مسن بودند افزود: در جامعه امروزی  زنان باردار، بیماران 
فشارخون یکی از عوامل اصلی بسیاری از بیماری های قلبی و عروقی، 
کنترل  کلیوی است و تشخیص به موقع و  سکته های مغزی و نارسایی 
کند. آن می تواند از بروز مرگ و میرهای ناشی از این بیماری ها جلوگیری 

سال   ۳۰ باالی  جمعیت  سوم  یک  کرد:  تصریح  ندیمی  اسماعیلی 
کشور ۴۰ درصد این افراد از بیماری فشار خون  که در  فشارخونی هستند 
افراد هم درمان  از این  اینکه ۵۰ درصد  خود بی اطالع هستند، ضمن 

دارویی نمی گرفتند.
کنترل  ح پایش و  رئیس دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان در ادامه به طر
کرد: از ۱۶۷ هزار نفر با سن باالی ۳۰ سال در  فشار خون اشاره و بیان 
خون  فشار  کنترل  ملی  ح  طر در  نفر  هزار   ۱۴۰ رفسنجان،  شهرستان 

کنترل و پایش شد. کردند و فشارخون آنها  شرکت 
اسماعیلی ندیمی افزود: این ۱۴۰ هزار نفر در قالب ۸۳ درصد جمعیت 
کز بهداشتی  که برخی از این افراد به مرا باالی ۳۰ سال رفسنجان است 
کردند و یا همکاران بهداشتی با  شهری و روستایی و پایگاه ها مراجعه 
کارخانجات و درب  مراجعه به ادارات، دستگاه های دولتی و خصوصی، 
کنترل و اطالعات آنها در سامانه  منازل روستایی فشارخون این افراد را 
کنترل فشارخون ثبت شد تا برای درمان های بعدی آنها نیز اقدام شود.
اثر  هزینه  کرد:  خاطرنشان  رفسنجان  پزشکی  علوم  دانشگاه  رئیس 
چرا  شد  خواهد  مشخص  آینده  سال های  در  ح  طر این  اجرای  بخشی 
کنند و مرتب  گر افراد از خوردن غذاهای چرب و نمکدار جلوگیری  که ا
کنند جامعه ای سالم خواهیم داشت و از بروز  کنترل  فشارخون خود را 

بیماری های ناشی از فشارخون نیز جلوگیری می شود.
اسماعیلی ندیمی در بخشی دیگر از سخنان خود به رواج طب اسالمی 
غیر  دخالت های  گفت:  و  کرد  اشاره  رفسنجان  در  ویژه  به  جامعه  در 

گسترش است. کارشناسی در امور درمان در حال  معمول و غیر 
گیاهان  وی ادامه داد: برخی افراد به توصیه دیگران و افراد غیرعلمی از 
دارویی برای درمان بیماری های خود استفاده می کنند اما نمی دانند 

کار موجب می شود به سالمتی آنها لطمه وارد شود. که این 
کرد: ادعای مداخله در پزشکی و درمان و توصیه به مصرف  وی تصریح 
دمنوش ها جز حماقت چیز دیگری نیست، نمک دریایی و پکیج های 
مجازی  وفضای  کانال ها  در  که  محصوالتی  دیگر  و  چاقی  و  الغری 
تبلیغ می شود مورد تأیید دانشگاه علوم پزشکی ومتخصصان پزشکی 

نیستند.
مطلع  باید  مردم  کرد:  کید  تأ رفسنجان  پزشکی  علوم  دانشگاه  رئیس 
و  فن  اهل  که  بدهند  افرادی  دست  به  نباید  را  خود  سالمتی  و  شوند 
زیبایی  هزینه  تومان  هزار  صدها  نفر  هزاران  نیستند،  شده  کارشناسی 
االن  لیزر  دستگاه های  از  استفاده  اثرات  مگر  می کنند  لیزر  و  پوست 
افراد  به  را  کس  بوتا تزریق  معلوم می شود؟ چطور مردم حاضر هستند 
تخصص  که  کسانی  اختیار  در  شأن  بیماری  کنترل  و  بسپرند  معمولی 

ندارند باشد؟
گیاه دارویی را به صورت خام و  اسماعیلی ندیمی افزود: عطاری ها باید 
کپسول ها و به شکل پودر شده،  کنند نه در  بسته بندی شفاف عرضه 
گیاه دارویی با چیز دیگری  کردن  کپسول ها امکان مخلوط  که در  زیرا 

که به سالمتی شخص ضربه ای وارد شود. وجود دارد 
گذشته تمام عطاری های رفسنجان دو  وی توضیح داد: در شش ماه 
مرتبه بازدید و بررسی شده اند و عطاری های غیر مجاز تعطیل و پلمپ 

می شوند.

آغاز عملیات مرمت و احیای باغ کالنتر کرمان
 از اوایل مردادماه

معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار کرمان گفت: 
باغ ساالر  با متولی موقوفه  گرفته  توافقات صورت  با 
احیای  و  مرمت  عملیات  کرمان،  شهرداری  و  کالنتر 

این بنای تاریخی از اوایل مرداد ماه آغاز خواهد شد.
آیت  مصطفی  »سید  کویر،  منطقه  ایسنا  گزارش  به 
تکلیف  تعیین  و  بررسی  جلسه  موسوی«در  اللهی 
کالنتر، با بیان اینکه مقرر  وضعیت باغ تاریخی ساالر 
گردید متولی موقوفه مدیرالملک با نظارت و مشارکت 
کل میراث فرهنگی استان نسبت به مرمت این  اداره 
باغ  این  کاربری  کرد:  کند اظهار  اقدام  تاریخی  بنای 
طی طرحی با هماهنگی استانداری، میراث فرهنگی، 

شهرداری و موقوفه تعیین خواهد شد.
به  کرمان  استاندار  عمرانی  امور  هماهنگی  معاون 
کالنتر جهت رونق  باغ ساالر  از  برداری مناسب  بهره 
کرد و افزود: باغ  کید  گردشگری تا کرمان و حوزه  شهر 

در  که  است  ارزشمندی  تاریخی  بنای  کالنتر  ساالر 
حال حاضر استفاده مناسبی از آن صورت نمی گیرد و 
ع وقت  که جهت جلوگیری از آسیب در اسر الزم است 

گردد. مرمت 
موسوی به تهیه طرح مرمت این بنا از سوی میراث 
فرهنگی و آمادگی متولی موقوفه جهت همکاری در 
که  کرد و ادامه داد: هدف این است  مرمت آن اشاره 
ضمن مرمت، احیا و حفظ این بنای تاریخی، بهترین 
کرمان  گیرد و رونقی را در شهر  بهره برداری از آن انجام 

گردشگری شاهد باشیم. و حوزه 
کرمان در این  معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار 
برگزار شد،  باغ  با حضور متصرفان فعلی  که  نشست 
کشت  کرد: با توجه به اعالم متصرف مبنی بر  عنوان 
صیفی جات در محوطه باغ، حق متصرف طبق نظر 
کسر خواهد شد تا  کارشناسی برآورد و از هزینه اجاره 

خسارت و زیانی به آنها وارد نشود.
که متصرفان باغ  کرد: با توجه به همکاری  کید  وی تا
کار مرمت  دارند و آماده بودن طرح میراث فرهنگی، 
بنا از ابتدای مرداد ماه جاری آغاز می شود تا با نهایت 

تالش طی یک سال آینده قابل بهره برداری باشد.
میراث  کل  اداره  معاون  شفیعی  ایسنا  گزارش  به 
کرمان  استان  گردشگری  و  فرهنگی، صنایع دستی 
نیز در این جلسه عنوان کرد: به منظور طرح تشویقی، 
اعتباری از محل اعتبارات ملی برای مرمت باغ ساالر 

گرفته شده است.   کالنتر در نظر 
کارگاه مرمت  کید بر اینکه میراث آماده برپایی  وی با تا
است و طرح ها و اقدامات اضطراری را نیز دیده ایم، 
افزود: در حال حاضر 300 میلیون تومان اعتبار قرارداد 
ساالر  باغ  مرمت  در  اضطراری  کارهای  انجام  برای 
کالنتر دیده شده است و مابقی نیز تامین خواهد شد.

روشنایی 

پارک های کرمان 

تکمیل و تجهیز 

می شود

به  توجه  با  شهردار منطقه سه کرمان گفت: 
سه  منطقه  پارک های  از  عمومی  استقبال 
کرمان اصالح، تکمیل و تجهیز روشنایی این 

مکان ها در دست انجام است.
روابط  از  نقل  به  مهر  خبرگزاری  گزارش  به 
عمومی شهرداری کرمان، رامین امیرمداح از 
اصالح، تکمیل و تجهیز روشنایی پارک های 
با  گفت:  و  داد  خبر  کرمان  شهر  سه  منطقه 
توجه به استقبال عمومی مردم از پارک های 
قرار  کار  دستور  در  اقدام  این  منطقه،  این 

گرفته است.
شهید  جنگلی  پارک  داد:  ادامه  مداح  امیر 
به  نسبت  مردم  زیاد  استقبال  دلیل  به  باهنر 

پارک های دیگر در اولویت است.
روشنایی  تکمیل  و  وی تصریح کرد: اصالح 
احمد  شیخ  الله،  یاقوت،  دانش،  پارک های 
کافی جنوبی، مطهری، نشاط، خیبر، چهارراه 
او  شده  انجام  شهرداری  شهدای  و  باد  آسیا 
روشنایی  شده،  ذکر  پارک های  بر  عالوه 
فرهنگیان،  ابوالفضل،  ارغوان،  پارک های 
طالب و خاتم نیز تکمیل و تجهیز شده است.
اینکه  به  اشاره  با  منطقه سه کرمان  شهردار 
ماه  مرداد  پایان  تا  پارک ها  روشنایی  اصالح 
به اتمام می رسد، بیان کرد: هم اکنون اصالح 
کارآمد،  باهنر،  شهید  پارک های  روشنایی 
رسالت،  بهار،  همیشه  معلم،  ابوذر،  ریحانه، 
۲۴ مهر، وحدت و باب الحوایج در حال انجام 

است.

فراخوان 
کارکنان شهرداری قابل توجه کلیه سهامداران شرکت تعاونی مصرف 

کلیه  سهامداران دارای دفترچه عضویت می رساند جهت تعیین تکلیف سهام  بدین وسیله به اطالع 

کرمان: خیابان مالک  خ شنبه 98/5/5 لغایت شنبه 98/5/12 به امور مالی شرکت واقع در  خود از مور

کارکنان مراجعه نمایند. اشتر، واحد تاسیسات و خدمات شهرداری، شرکت تعاونی مصرف 

عدم مراجعه به منزله انصراف از ادامه عضویت تلقی خواهد شد. 542737

کرمان  مدیریت ارتباطات و بین الملل شهرداری 
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کریمان شرکت سهامی خاص  گهر  گهی تغییرات شرکت صنعتی و معدنی پویان  آ
به شماره ثبت 14769 و شناسه ملی 14006563300 

خ 1398/03/22  العاده مور به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق 
گذاری  گردیدند: شرکت سرمایه  الف-اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل برای مدت دو سال انتخاب 
گهر )سهامی خاص( بشناسه ملی 10861839285 آقای علیرضا پویان بشماره ملی  گل  و توسعه 
کثیراالنتشار  2992453765 خانم فاطمه السادات فاطمی بشماره ملی 3120435414 ب-روزنامه 
استان  ک  امال و  اسناد  ثبت  کل  اداره  گردید.  انتخاب  گهی های شرکت  آ ج  امروز جهت در کرمان 

کرمان )537686( کرمان اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری 

و   1189 ثبت  شماره  به  خاص  سهامی  شرکت  زهرا  گالب  شرکت  تغییرات  گهی  آ
شناسه ملی 10630082930 

خ 1398/02/19 تصمیمات ذیل اتخاذ شد :  به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مور
کد ملی 3090982099 به عنوان رئیس هیئت مدیره به نمایندگی  1- آقای سیدعلی مصطفوی به 
آقای   -  10630000133 ملی  شناسه  به  صنعتی  کبر  ا علی  حاج  تربیتی  و  فرهنگی  خیریه  بنیاد  از 
کد ملی 0453398200 به عنوان نایب رئیس هیئت مدیره - آقای نصرت اله رجبی  مهرداد هدی به 
کد ملی 3111375536 به عنوان عضو اصلی هیئت مدیره - خانم ملکه صنعتی  زاده دارزینی به 
کدملی  به  رحیمی  کبر  ا علی  آقای   - مدیره  هیئت  اصلی  عضو  عنوان  به   0450420132 کدملی  به 
کدملی  کبر رحیمی به  5359837705 به عنوان عضو اصلی هیئت مدیره و همچنین آقای علی ا
کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از قبیل، چک و سفته و غیره  5359837705 به عنوان مدیرعامل 2- 
با امضای  با امضای رییس هیئت مدیره و  یا  از اعضای هیئت مدیره و  با امضا مدیرعامل و یکی 
یکی از اعضای هیئت مدیره و با مهر شرکت و اوراق عادی با امضا مدیرعامل همراه با مهر شرکت 
کرمان اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری  ک استان  کل ثبت اسناد و امال معتبر است. اداره 

کرمان )537986(

و   1189 ثبت  شماره  به  خاص  سهامی  شرکت  زهرا  گالب  شرکت  تغییرات  گهی  آ
شناسه ملی 10630082930 

 1398/02/19 خ  مور العاده  فوق  بطور  عادی  عمومی  مجمع  صورتجلسه  استناد  به 
گردش وجوه  تصمیمات ذیل اتخاذ شد : 1- صورتهای مالی )ترازنامه ،صورت عملکرد سود و زیان و 
امروز  کرمان  و  اطالعات  های  2-روزنامه  گرفت.  قرار  تصویب  مورد   1397/05/31 به  منتهی  نقد( 
بشناسه  تهران  حساب  رهیافت  حسابرسی  موسسه   -3 گردید.  تعیین  شرکت  های  گهی  آ جهت 
ملی  کد  به  زاری  له  ال فالح  احمد  آقای  و  اصلی  بازرس  و  حسابرس  بعنوان   10100474104 ملی 
ح ذیل برای  2991477164 بعنوان بازرس علی البدل انتخاب شدند. 4- اعضای هیئت مدیره بشر
کدملی 5359837705 -خانم ملکه  کبر رحیمی به  گردیدند: - آقای علی ا مدت دو سال انتخاب 
کد ملی 3090982099 به نمایندگی  کدملی 0450420132- آقای سیدعلی مصطفوی به  صنعتی به 
کبر صنعتی به شناسه ملی 10630000133، آقای نصرت  از بنیاد خیریه فرهنگی و تربیتی حاج علی ا
کد ملی 0453398200  کد ملی 3111375536 و آقای مهرداد هدی به  اله رجبی زاده دارزینی به 
کورش حقگو به  کد ملی 0918680727 و  بعنوان اعضای اصلی و آقایان هومن تیموری بوشهری به 
کرمان اداره  ک استان  کل ثبت اسناد و امال کد ملی 0047743662 بعنوان اعضای علی البدل اداره 

کرمان )537989( ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری 

گهی تغییرات شرکت حکیم مس شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 680 و  آ
شناسه ملی 10860521523

الف-  1398/02/31 خ  مور سالیانه  عادی  عمومی  مجمع  صورتجلسه  استناد  به   
گذاری صنایع  گردیدند: شرکت سرمایه  اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل برای مدت 2 سال انتخاب 
کرمان به شناسه ملی 10630061317 شرکت فنی و مهندسی و خدماتی همگامان مس  مس افق 
گذاری مس سرچشمه  کارکنان شرکت سرمایه  به شناسه ملی 10860546109 شرکت تعاونی اعتبار 
کد ملی 3149035163  کهنوجی به  پیشرو به شناسه ملی 10860107733 آقای ذبیح اله محمودی 
کوشا منش به  کد ملی 3051035386 موسسه حسابرسی وخدمات مالی  آقای محمد سلیم زاده به 
شناسه ملی 10100434110 بسمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی شاخص اندیشان حسابداران 
رسمی به شناسه ملی 10100573323 بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب 
گردیدند. ج- صورتهای مالی منتهی به 1397/12/29 شامل ترازنامه و صورتهای سود و زیان مورد 
انتخاب  شرکت  های  گهی  آ ج  در جهت  امروز  کرمان  کثیراالنتشار  د-روزنامه  گرفت.  قرار  تصویب 
کرمان مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری  ک استان  کل ثبت اسناد و امال اداره  گردید. 

رفسنجان )538224(

تاسیس شرکت با مسئولیت محدود زیست فیدار آریا درتاریخ 1397/11/09 به 
شماره ثبت 15902 به شناسه ملی 14008116436 

ح زیر جهت اطالع عموم  که خالصه آن به شر گردیده  ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل 
زهر  سازی  خالص  و  فرآوری  عقرب.  زهر  سازی  خالص  و  :فرآوری  فعالیت  موضوع  میگردد.  گهی  آ
زنبور عسل . جداسازی پروتئین های مختلف از زهر عقرب و زنبور عسل درصورت لزوم پس از اخذ 
مجوزهای الزم از مراجع ذیربط مدت فعالیت : از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی : استان 
 ،  8 مفتح  شهید  کوچه   ، قدس  شهرک  کرمان،  شهر   ، مرکزی  بخش   ، کرمان  شهرستان   ، کرمان 
عبارت  کدپستی 7614666935 سرمایه شخصیت حقوقی  اول  ، طبقه   0 ک  پال  ، غربی 12  کوچه 
است از مبلغ 1000000 ریال نقدی میزان سهم الشرکه هر یک از شرکا خانم پریسا محمدزاده بیدرانی 
بیدرانی  محمدزاده  گان  مژ خانم  الشرکه  سهم  ریال   100000 دارنده   2992770231 ملی  شماره  به 
پریسا  خانم  مدیره  هیئت  اعضا  الشرکه  سهم  ریال   900000 دارنده   2993862227 ملی  شماره  به 
محمدزاده بیدرانی به شماره ملی 2992770231و به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت نامحدود 
مدت  به  مدیرعامل  سمت  به  2993862227و  ملی  شماره  به  بیدرانی  محمدزاده  گان  مژ خانم 
کلیه اوراق  نامحدود و به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت نامحدود دارندگان حق امضا : 
و اسناد بهادار و تعهد آور شرکت از قبیل چک ، سفته ، بروات ، قراردادها، عقود اسالمی و همچنین 
با مهر شرکت معتبر می باشد اختیارات  باامضاء مدیرعامل همراه  اداری  و  نامه های عادی  کلیه 
گهی های شرکت تعیین  ج آ کرمان امروز جهت در کثیر االنتشار  مدیر عامل : طبق اساسنامه روزنامه 
کل ثبت  گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد. اداره 

کرمان )538334( کرمان اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری  ک استان  اسناد و امال

گهی تغییرات شرکت مجتمع فرو آلیاژ رباط شرکت سهامی خاص به شماره ثبت  آ
8294 و شناسه ملی 10630142349

خ 1398/02/09 تصمیمات   به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مور
گردیدند: آقای  ح ذیل برای مدت دو سال انتخاب  ذیل اتخاذ شد : 1- اعضای هیئت مدیره بشر
کدملی 2991421241  کدملی 2990592962 و خانم مریم ذوالغیاث با محمدعلی نژاد محمودی با 
کدملی  با  زعیم  حسن  منصور  آقای   -2  2980382991 ملی  کد  با  محمودی  نژاد  احسان  آقای  و 
 3030636593 ملی  کد  با  نژاد  خانی  رضا  عشرت  خانم  و  اصلی  بازرس  بسمت   2990603468
کرمان امروز  کثیراالنتشار  گردیدند. 3- روزنامه  بسمت بازرس علی البدل بمدت یکسال انتخاب 
کرمان اداره ثبت  ک استان  کل ثبت اسناد و امال گردید. اداره  گهی های شرکت انتخاب  ج آ جهت در

کرمان )538798( شرکت ها و موسسات غیرتجاری 

شرکت  کرمان  جنوب  عقیق  معادن  توسعه  و  مهندسی  شرکت  تغییرات  گهی  آ
سهامی خاص به شماره ثبت 2505 و شناسه ملی 14003099807

خ 1398/03/28   به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مور
بسمت   3020417325 ملی  شماره  به  توانایی  محمدامین  آقای   -1  : شد  اتخاذ  ذیل  تصمیمات 
کد ملی 3020529115 بسمت بازرس علی البدل بمدت  بازرس اصلی و خانم زهرا اسکندری زاده با 
انتخاب  سال  دو  مدت  برای  ذیل  ح  بشر مدیره  هیئت  اعضای   -2 گردیدند.  انتخاب  یکسال 
گردیدند: - آقای غالمحسین اسکندری زاده به شماره ملی 3030302245 - آقای پوریا اسکندری 
روزنامه   -3  3020160227 کدملی  با  زاده  اسکندری  شیما  خانم   -  3020322162 کدملی  با  زاده 
و  اسناد  ثبت  کل  اداره  گردید.  انتخاب  شرکت  های  گهی  آ ج  در جهت  امروز  کرمان  کثیراالنتشار 

کرمان مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری جیرفت )538799( ک استان  امال

کرمان شرکت سهامی خاص به شماره  گهی تغییرات شرکت الیه چسب مشعل  آ
ثبت 14064 و شناسه ملی 14005499822 

محل  الف-   1398/04/01 خ  مور العاده  فوق  عمومی  مجمع  صورتجلسه  استناد  به 
کرمان، شهرک صنعتی خضراء، خیابان  کرمان به آدرس بخش مرکزی ، شهر  شرکت در واحد ثبتی 
کدپستی 7617199962 تغییر یافت  ک 0 ، قطعه 303 ، طبقه همکف  اصلی ، خیابان نسیم ، پال
گردید. ب- سرمایه شرکت از مبلغ 1.000.000 ریال  ح فوق اصالح  و ماده مربوطه در اساسنامه بشر
به مبلغ 20.000.000.000 ریال منقسم به 2.000.000 سهم با نام عادی 10.000 ریالی از محل مطالبات 
ثبت  کل  اداره  گردید.  اصالح  اساسنامه  در  مربوطه  ماده  و  یافت  افزایش  سهامداران  شده  حال 

کرمان )538801( کرمان اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری  ک استان  اسناد و امال

کرمان شرکت سهامی خاص به شماره  گهی تغییرات شرکت الیه چسب مشعل  آ
ثبت 14064 و شناسه ملی 14005499822 

الف-   1398/04/01 خ  مور سالیانه  عادی  عمومی  مجمع  صورتجلسه  استناد  به 
مورد  زیان  و  سود  صورتهای  و  ترازنامه  شامل   1397 و  سال1396  به  منتهی  سال  مالی  صورتهای 
گیر 107907859 به عنوان بازرس اصلی  گرفت. ب-خانم نوشین محسنی به شماره فرا تصویب قرار 
و آقای سیدحسام الدین ناظمی دهخوارقانی به شماره ملی 2991703601 به عنوان بازرس علی 
ج  کرمان امروز جهت در کثیراالنتشار  گردیدند. ج- روزنامه  البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب 
کرمان اداره ثبت شرکت ها  ک استان  کل ثبت اسناد و امال گردید. اداره  گهی های شرکت انتخاب  آ

کرمان )538842( و موسسات غیرتجاری 

شرکت  کرمان  جنوب  عقیق  معادن  توسعه  و  مهندسی  شرکت  تغییرات  گهی  آ
سهامی خاص به شماره ثبت 2505 و شناسه ملی 14003099807

خ 1398/03/28 تصمیمات ذیل اتخاذ شد   به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مور
: 1- آقای غالمحسین اسکندری زاده به شماره ملی 3030302245 بسمت رئیس هیئت مدیره و 
کدملی 3020322162 بسمت نایب رئیس هیئت مدیره،  مدیرعامل ، آقای پوریا اسکندری زاده با 
کدملی 3020160227 بسمت عضو هیئت مدیره 2-کلیه اسناد واوراق  خانم شیما اسکندری زاده با 
مدیرعامل  منفرد  امضای  با  قراردادها  و  عادی  اوراق  و  مکاتبات  سایر  و  تعهدآور  و  بانکی  و  بهادار 
ک استان  کل ثبت اسناد و امال آقای غالمحسین اسکندری زاده و مهر شرکت معتبر می باشد. اداره 

کرمان مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری جیرفت )538843(

گهی تغییرات شرکت آژند راه بوتیا شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 13829  آ
و شناسه ملی 14005166715 

خ 1398/03/12 الف-تعیین سمت مدیران:  به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مور
کد  کد ملی3111526607 به عنوان رئیس هیأت مدیره آقای محسن معروفی  آقای پدرام حمیدی 
کد  ملی 2993872249 به عنوان نایب رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل آقای محمدعلی معروفی 
ملی 3110132060 به عنوان عضو هیأت مدیره ب-کلیه اسناد و اوراق بهادار وتعهدآور شرکت ازقبیل 
چک، سفته، بروات، قراردادها و عقوداسالمی با امضای مشترک آقای پدرام حمیدی رئیس هیأت 
مدیره و آقای محسن معروفی مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود و سایر نامه های 
مدیرعامل  معروفی  محسن  آقای  یا  و  مدیره  هیأت  رئیس  حمیدی  پدرام  آقای  امضای  با  اداری 
کرمان اداره ثبت شرکت  ک استان  کل ثبت اسناد و امال همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. اداره 

کرمان )538949( ها و موسسات غیرتجاری 

به   1398/04/15 درتاریخ  کریمان  طب  سیار  خاص  سهامی  شرکت  تاسیس 
شماره ثبت 16148 به شناسه ملی 14008442630 

ح زیر جهت اطالع عموم  که خالصه آن به شر گردیده  ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل 
کفن و دفن. 2- تجهیز  به  امور مربوط  انجام  و  گهی میگردد. موضوع فعالیت :1- حمل متوفی  آ
کلیه مناقصات و مزایدات دولتی و غیردولتی جهت  کاربری خودرو. 3- شرکت در  آمبوالنس و تغییر 
 : از مراجع ذیربط مدت فعالیت  از اخذ مجوزهای الزم  تامین نیروی انسانی. درصورت لزوم پس 
 ، مرکزی  ، بخش  کرمان  ، شهرستان  کرمان  استان   : اصلی  مرکز  نامحدود  به مدت  ثبت  تاریخ  از 
کدپستی  0 ، طبقه همکف  ک  ، پال کوچه جنوبی 3   ، کبیر 3  امیر  کوچه   ، آباد  کرمان، طاهر  شهر 
از مبلغ 1000000 ریال نقدی منقسم به 100  7618861516 سرمایه شخصیت حقوقی عبارت است 
گواهی  سهم 10000 ریالی تعداد 100 سهم آن با نام عادی مبلغ 1000000 ریال توسط موسسین طی 

رجائی  شهید  شعبه  شعبه  ملت  بانک  بانک  نزد   1398/03/22 خ  مور  22-45245 شماره  بانکی 
گردیده است اعضا هیئت مدیره خانم زهرا احمدی به شماره ملی  کد 45245 پرداخت  کرمان با 
3020065984و به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت 2 سال خانم شیما احمدی به شماره 
ملی 3020435341و به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت 2 سال خانم شکوفه احمدی به شماره 
ملی 3031923308و به سمت مدیرعامل به مدت 2 سال و به سمت عضو هیئت مدیره به مدت 2 
کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهد آور شرکت از قبیل چک ، سفته ، بروات  سال دارندگان حق امضا : 
کلیه نامه های عادی و اداری باامضاء مدیرعامل همراه با مهر  ، قراردادها عقود اسالمی و همچنین 
شرکت معتبر می باشد اختیارات مدیر عامل : طبق اساسنامه بازرسان آقای جواد رفیعی به شماره 
گروه  ملی 3030808491 به سمت بازرس علی البدل به مدت یک سال مالی آقای حمید جعفری 
کثیر االنتشار  به شماره ملی 3031330390 به سمت بازرس اصلی به مدت یک سال مالی روزنامه 
گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ  گهی های شرکت تعیین  ج آ کرمان امروز جهت در
کرمان اداره ثبت شرکت ها  ک استان  کل ثبت اسناد و امال و صدور پروانه فعالیت نمی باشد. اداره 

کرمان )538981( و موسسات غیرتجاری 

شرکت  هامون  سرچشمه  معدنی  و  شیمیایی  تولیدی  شرکت  تغییرات  گهی  آ
سهامی خاص به شماره ثبت 15286 و شناسه ملی 14006170665 

اتخاذ  ذیل  تصمیمات   1397/12/28 خ  مور مدیره  هیئت  صورتجلسه  استناد  به 
خ  بانکی شماره 131/4277 مور گواهی  ریال طی  : سرمایه تعهدی شرکت به مبلغ 65000000  شد 
شرکت  سرمایه  بنابراین  گردید  پرداخت  سرچشمه  شعبه  ایران  صادرات  بانک   1397/12/28
کرمان اداره ثبت شرکت ها و  ک استان  کل ثبت اسناد و امال 100% پرداخت شده می باشد. اداره 

کرمان )539968( موسسات غیرتجاری 

شرکت  هامون  سرچشمه  معدنی  و  شیمیایی  تولیدی  شرکت  تغییرات  گهی  آ
سهامی خاص به شماره ثبت 15286 و شناسه ملی 14006170665 

خ 1398/03/01 تصمیمات  به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مور
قرار  تصویب  و  بررسی  مورد   ،  1397/12/29 سال  به  منتهی  مالی  صورتهای   -1  : شد  اتخاذ  ذیل 
گرفت. 2- موسسه حسابرسی آبتین روش آریا به شناسه ملی 10320729344 بسمت بازرس اصلی 
علی  بازرس  بسمت   10100121718 ملی  شناسه  به  ممیز  مدیریت  خدمات  و  حسابرسی  موسسه 
کثیر االنتشار  کرمان امروز بعنوان روزنامه  گردیدند. 3- روزنامه  البدل بمدت یکسال مالی انتخاب 
کرمان  ک استان  کل ثبت اسناد و امال گردید. اداره  گهی و اطالعیه های شرکت انتخاب  ج آ جهت در

کرمان )539970( اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری 

درتاریخ  بوتیا  مهربانی  چتر  غیرانتفاعی  و  خیریه  تجاری  غیر  موسسه  تاسیس 
1397/10/30 به شماره ثبت 2009 به شناسه ملی 14008093583 

ح زیر جهت اطالع عموم  که خالصه آن به شر گردیده  ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل 
گهی میگردد. موضوع :موضوع فعالیت موسسه خدمت رسانی به جامعه هدف سازمان بهزیستی  آ
که بخشی از فعالیت های حوزه های توانبخشی و پیشگیری و اجتماعی را شامل می شود  است 
کشور ایران  .اهداف موسسه عبارتند از : شناسایی خانواده های نیازمند در هر نقطه و استانی از 
با  همکاری  تحقیقاتی  و  نظارتی  فعالیتهای  انجام  جهت  بهزیستی  سازمان  با  همکاری  اسالمی 
حمایت  و  شناسایی  درمانی  و  نظارتی،خدماتی  جدید  کز  مرا اندازی  راه  جهت  بهزیستی  سازمان 
کمک به آنها در همه سطوح )کمک هزینه امرار معاش و  مادی و معنوی از خانواده های نیازمند و 
هزینه های تحصیلی،توانمندسازی و کمک برای ایجاد اشتغال پایدار و سایر خدمات حمایتی دیگر( 
شناسایی و حمایت های مادی و معنوی از خانواده های زنان بی سرپرست و یا بد سرپرست خانوار 
)کمک هزینه معیشتی ،تهیه جهیزیه،شهریه تحصیلی،هزینه های تهیه دارو و هزینه های درمانی( 
انجام مشاوره های علمی و تخصصی در حوزه مختلف علمی، پزشکی،فرهنگی،اقتصادی،ورزشی 
و  روانی  و  اجتماعی،جسمانی  و  فردی  بهداشت  و  سالمتی  فرهنگ  گسترش  هدف  جامعه  به 
کمک  و  مولد  اشتغال  و  کارآفرینی  فرهنگ  ایجاد  مددجویان  درمانی  و  بهداشتی  نیازهای  تامین 
جهت  آموزشی  کارگاههای  ایجاد  آنها  برای  سازنده  و  فعال  اشتغال  مسیر  در  مددجویان  به 
کودک برای رده های سنی مختلف راه  اندازی خانه های  آموزش و اشتغال زایی مددجویان راه 
کودک جهت  اندازی خانه های  راه  اندازی مهدکودک  راه  توان بخشی  و  نگه داری  کز  مرا اندازی 
و  برگزاری مراسم های مناسبتی و مذهبی  به  کمک  روانی  و  مددجویان دارای معلولیت جسمی 
مددجویان  مناسبتی  جشنهای  و  مراسمات  برگزاری  به  کمک  ارگانها  سایر  و  مساجد  با  همکاری 
،ازدواج، تهیه جهیزیه، عزاداری( جلب مشارکت نخبگان و آحاد مومنین و خیرین جهت  )تولید 
کاری توسعه تعامالت با سایر خیریه های استان و سراسر ایران  گسترش فرهنگ خیرخواهی و نیکو 
جذب افراد خیر اعم از اشخاص حقیقی و حقوقی به منظور ارائه خدمات رایگان به افراد نیازمند 
کالس های  )مستضعفان( هزینه ایاب و ذهاب یا وام به دانشجویان و دانش آموزان و ایتام برگزاری 
تاریخ مجوز  تربیت شماره مجوز 16585/1/1/1/24  فرهنگی، آموزشی،علمی،دینی،فنی،تعلیم و 
از تاریخ ثبت به مدت   : کرمان مدت  کل بهزیستی استان  1397/09/13 مرجع صادرکننده:اداره 
 ، ابوحامد  کرمان،  ، شهر  مرکزی  کرمان، بخش  ، شهرستان  کرمان  استان   : اصلی  مرکز  نامحدود 
کدپستی 7614736920 اولین مدیران :  ک 0 ، طبقه اول  کوچه ابوحامد10 ، خیابان ابن سینا ، پال
خانم منوره محمدی قنات غستانی به شماره ملی 2992099317 و به سمت عضو هیئت مدیره 
به مدت 3 سال خانم ملیحه ابراهیم آبادی به شماره ملی 2993726803 و به سمت عضو هیئت 
مدیره به مدت 3 سال خانم مطهره حسن زاده عباس آبادی به شماره ملی 3140063873 و به 
آبادی به شماره ملی  زاده عباس  سمت عضو هیئت مدیره به مدت 3 سال خانم طاهره حسن 
3149633621 و به سمت مدیرعامل و به سمت عضو هیئت مدیره به مدت 2 سال آقای حسن 
زهرودی به شماره ملی 6079823713 و به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت 3 سال آقای 
کریم آبادی زاده به شماره ملی 6079927675 و به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت 3  مهدی 
کدملی 2993732961 بعنوان خزانه دار به مدت 3  سال قای مصطفی طالبی زاده حرجندی با 
کبرحسن زاده عباس آبادی به شماره ملی 0322096146 و به سمت عضو هیئت  سال آقای علی ا
مدیره - عضو علی البدل به مدت 3 سال آقای علی اصغر حسن زاده عباس آبادی به شماره ملی 
حق  دارندگان  سال   3 مدت  به  البدل  علی  عضو   - مدیره  هیئت  عضو  سمت  به  و   0322096154
با امضای مدیر عامل و رئیس هیات مدیره همراه  آور  اوراق بهادار و تعهد  : تمامی اسناد و  امضا 
با مهر  با امضای مدیر عامل  با مهر موسسه معتبر خواهد بود و مکاتبات عادی و اداری موسسه 
کدملی  با  آبادی  حسین  غالمعلی  پور  عبدالمهدی  بازرسین:آقای   . بود  معتبرخواهد  موسسه 

کدملی 3051397474  2992286338 بعنوان بازرس اصلی و آقای سجاد جهانشاهی جواران با 
بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند . اختیارات مدیر عامل : طبق 
کل  اساسنامه ) ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد( اداره 

کرمان )540496( کرمان اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری  ک استان  ثبت اسناد و امال
گهی تغییرات شرکت نوین سازه هزار شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 4191  آ

و شناسه ملی 10630116125 
تصمیمات   1398/04/07 خ  مور العاده  فوق  عمومی  مجمع  صورتجلسه  استناد  به 
 ، کرمان  استان  آدرس  به  کرمان  ثبتی  واحد  در  شرکت  محل   -1  : شد  اتخاذ  ذیل 
کشاورز ، بلوار جمهوری اسالمی  کشاورز ، بلوار  کرمان، بلوار  کرمان، بخش مرکزی ، شهر  شهرستان 
ح  کدپستی 7618836674 تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه بشر ک 0 ، طبقه همکف  ، پال
ح ذیل الحاق شد و ماده مربوطه  گردید. 2- به موضوع فعالیت شرکت مواردی به شر فوق اصالح 
و  بتنی  سازه های  کلیه  اجرای  و  نظارت  طراحی،  امور  کلیه  انجام   « گردید:  اصالح  اساسنامه  در 
فوالدی، تهیه نقشه های ساختمانی، ابنیه فنی، پل سازی، نقشه برداری، شهر سازی، راه سازی، 
روستایی،  و  تأسیسات شهری  و  انتقال آب  اجرا دکوراسیون، معماری داخلی، خطوط  و  طراحی 
و تجهیزات  واردات مصالح ساختمانی  و  آبیاری تحت فشار صادرات  اجرا سیستم های  و  طراحی 
ح محاسبه، اجرا و نظارت  مربوط به ساختمان و تأسیسات، صدور خدمات فنی و مهندسی، طر
گاز اعم  )EPC( پروژه های ساختمانی صنعتی، مسکونی، اداری ، تجاری، مخازن ذخیره آب، نفت، 
گاز، آب و تجهیزات  از بتنی و فوالدی، ایستگاه های تقویت و تقلیل فشار در خطوط انتقال نفت، 
جانبی آن، اسکله های فلزی و بتنی، موج شکن های ساحلی، حفاری و تجهیز چاه های آب، نفت، 
گاز و  کارخانه های صنعتی شامل نیروگاه های تولید انرژی برق، مخابرات و پاالیشگاه های نفت،  گاز 
کارخانه تولید آهن آالت )گندله  کارخانه های تولید مواد معدنی از قبیل  تصفیه خانه های فاضالب، 
بتنی و فوالدی، پیش  بتنی، قطعات پیش ساخته  و  نورد( پل های فلزی  و  سازی، احیاء، ذوب 
تنیده و پس تنیده، )تیرهای برق، ترانس، دکل ها( تصفیه خانه و پاالیش آب و فاضالب، آب شیرین 
ح، محاسبه، نظارت و اجرا )EPC( پروژه های خطی، راه، راه آهن، مترو، تونل، آزاد راه و  کن ها، طر
کانال های هدایت آب و برق، فشار ضعیف،  گاز و فاضالب،  راهداری آنها، خطوط انتقال آب، نفت، 
کلیه لوله های بتنی و فوالدی، GRP، پلی اتیلن، آزبست و چدن،  متوسط، قوی مخابرات و ساخت 
کلیه مصالح و تجهیزات فوق و ساختمانی،  خرید و فروش، واردات و صادرات و بازرگانی در زمینه 
انجام  و  و طرحی  الکتریکی، مشاوره  و  کشاورزی، مکانیکی  ادوات  ابزار دقیق،  و معدنی،  صنعتی 
ح و محاسبه و اجرا و نظارت  آزمایشات غیر مخرب بتن، جوش و خدمات ژئوتکنیک، تولید بتن، طر
ضرورت  صورت  در  بتنی  و  کی  خا سدهای  آبزیان،  پرورش  حوضچه های  به  مربوط  پروژه های  در 
قانونی انجام موضوعات فعالیت پس از اخذ مجوز های الزم ) ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله 
ثبت  اداره  کرمان  استان  ک  امال و  اسناد  ثبت  کل  اداره  باشد.(  نمی  فعالیت  پروانه  صدور  و  اخذ 

کرمان )540652( شرکت ها و موسسات غیرتجاری 
به  خاص  سهامی  شرکت  شرق  جنوب  تاسیسات  گیتی  شرکت  تغییرات  گهی  آ

شماره ثبت 8835 و شناسه ملی 14004946517 
به  فروزش  علیرضا  آقای   -  :  1398/03/11 خ  مور مدیره  هیئت  صورتجلسه  استناد  به 
شیما  خانم   - مدیره  هیئت  رئیس  و  عامل  مدیر  سمت  به   2993963112 ملی  شماره 
فروزش به شماره ملی 2991717671 به سمت نایب رئیس هیئت مدیره - خانم شهال فروزش به شماره 
ملی 2991823331 به سمت عضو هیئت مدیره انتخاب شدند. -کلیه اسناد و مدارک و اوراق بهاء دار 
وهمچنین اوراق عادی و نامه های اداری با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. اداره 

کرمان )540653( کرمان اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری  ک استان  کل ثبت اسناد و امال
ثبت  شماره  به  خاص  سهامی  شرکت  شرق  جنوب  تاسیسات  گیتی  شرکت  تغییرات  گهی  آ

8835 و شناسه ملی 14004946517
خ 1398/03/11 : - اعضای هیات مدیره   به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مور
2ـ خانم شیما فروزش به شماره  آقای علیرضا فروزش به شماره ملی 2993963112  1ـ  از:  عبارتند 
سال  دو  مدت  برای   2991823331 ملی  شماره  به  فروزش  شهال  خانم  3ـ   2991717671 ملی 
گردیدند. - خانم زهرا معمارپور به شماره ملی 2990396667 به سمت بازرس اصلی و  انتخاب 
آقای امیرحسین فروزش به شماره ملی 0070260974 به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک 
گهی های شرکت انتخاب  کرمان امروز جهت نشر آ کثیراالنتشار  سال مالی انتخاب شدند. - روزنامه 
گرفت. اداره  شد. - ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت منتهی به سال1397 مورد تصویب قرار 
کرمان )540654( کرمان اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری  ک استان  کل ثبت اسناد و امال

به  خاص  سهامی  شرکت  کرمان  هفتواد  همایشهای  و  نمایشگاهی  شرکت  تغییرات  گهی  آ
شماره ثبت 8164 و شناسه ملی 10630141065 

خ 1397/12/12  العاده مور به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق 
به   3070085296 ملی  کد  به  شکاری  طیبه  خانم   -1  : شد  اتخاذ  ذیل  تصمیمات 
بازرس  کد ملی 2994080265 به سمت  بازرس اصلی و خانم مرضیه علی احمدی پور به  سمت 
ح ذیل به مدت  گردیدند. 2- اعضای هیئت مدیره به شر علی البدل برای یک سال مالی انتخاب 
کد ملی 3070077978-آقای علی  گردیدند: - آقای سیدمحمدابراهیم علوی به  2 سال انتخاب 
کد ملی 2990561791 3-  کد ملی 4132412253 -خانم مهدیه علی احمدی پور به  رضا دادگر به 
گهی های شرکت انتخاب شد. 4-ترازنامه وصورتهای  کرمان امروز جهت نشر آ کثیراالنتشار  روزنامه 
کرمان اداره ثبت  ک استان  کل ثبت اسناد و امال گرفت. اداره  مالی سال 1396 مورد تصویب قرار 

کرمان )541237( شرکت ها و موسسات غیرتجاری 
به  خاص  سهامی  شرکت  کرمان  هفتواد  همایشهای  و  نمایشگاهی  شرکت  تغییرات  گهی  آ

شماره ثبت 8164 و شناسه ملی 10630141065 
خ 1397/12/12 تصمیمات ذیل اتخاذ شد :  به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مور
کد ملی 3070077978 به سمت رئیس هیئت  1- آقای سیدمحمدابراهیم علوی به 
کد ملی 4132412253 به سمت نایب رئیس هیئت  مدیره -آقای علی رضا دادگر به 
و  مدیره  هیئت  عضو  سمت  به   2990561791 ملی  کد  به  پور  احمدی  علی  مهدیه  -خانم  مدیره 
کلیه اسناد و اوراق بهادار بانکی و تعهد آور از قبیل چک و سفته وبروات با امضای  مدیرعامل 2- 
یا نائب رئیس هیئت مدیره ومهر شرکت معتبر و سایر مکاتبات  مدیرعامل ورئیس هیئت مدیره 
.و مهر  با امضای مدیرعامل  اوراق شهرداری  و  و عادی وقرار دادها وعقود اسالمی  اداری  اوراق  و 
کرمان اداره ثبت شرکت ها و موسسات  ک استان  کل ثبت اسناد و امال شرکت معتبر میباشد . اداره 

کرمان )541241( غیرتجاری 

مزایده فروش اموال و امالک تملیکی و مازاد بر نیاز بانک سپه 
واقع در مدیریت شعب منطقه کرمان به شماره 5-98 )نوبت اول( 

کرمان  ک تملیکی و مازاد بر نیاز خود را واقع در مدیریت شعب منطقه  بانک سپه در نظر دارد اموال و امال
کسب اطالعات بیشتر،  رااز طریق برگزاری مزایده عمومی به فروش برساند لذا متقاضیان می توانند جهت 
کرمان به  ک، دریافت شرایط مزایده و تسلیم پیشنهادات خود به مدیریت شعب منطقه  بازدید از امال

نشانی: کرمان - خیابان شریعتی نرسیده به قدمگاه طبقه اول قسمت پشتیبانی مراجعه نمایند.
نحوه فروش: نقد یا نقد واقساط

که در روزپنج شنبه  گهی نوبت دوم مزایده حاضر  *توجه :لطفا به اصالحات احتمالی انجام شده در آ
ک عمل می باشد  گردد ومال خ 1398/05/03 در روزنامه سراسری جمهوری اسالمی منتشر می  مور

توجه فرمایید.
توضیحات و شرایط: 1.جهت دریافت اسناد و اوراق مزایده ارائه فیش واریزی به مبلغ 200/000 
کل حسابداری مالی و بودجه  ریال به حساب جاری طالیی شماره 1261800098605 به نام اداره 
گران می بایست معادل   کشور( الزامی است. 2.مزایده  کلیه شعب بانک سپه سراسر  )قابل پرداخت در 
بعنوان سپرده شرکت در مزایده به حساب جاری  را  گهی  آ ج در  کارشناسی مندر پایه  از قیمت   %  5
کد 2200 واریز و اصل  کل حسابداری مالی و بودجه نزد شعبه نگین سپه  شماره 241/40 به نام اداره 

کت دربسته تحویل نمایند. فیش واریزی را به همراه قیمت پیشنهادی در پا

خ  1398/05/02  لغایت پایان وقت اداری )ساعت  3. مهلت دریافت اسناد: از روزچهارشنبه مور
خ 1398/05/08 می باشد . 13/30( روزسه شنبه مور

پایان وقت  لغایت   1398/05/09 خ  4. آخرین مهلت تحویل پیشنهادات:از روزچهارشنبه مور
خ 1398/05/22 می باشد اداری)ساعت  13/30((روزسه شنبه مور

که زمان آن  کمیسون معامالت بانک در تهران بوده  کت های پیشنهادی: توسط  گشایی پا 5. باز
متعاقبا اعالم خواهد شد. 542615

کرمان بانک سپه- مدیریت شعب منطقه 
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عرصه  نوع کاربری شماره پالک ثبتی آدرس
 )مترمربع(

اعیان 
 )مترمربع(

 قیمت پایه کارشناسی 
 )ریال(

 توضیحات نحوه فروش وضعیت ملک

ػیشجبى خیبثبى اثي ػیٌب ًجؾ وَچِ ؿوبسُ -وشهبى 1
هحل ػبثك ثبًه ػپِ ؿعجِ اثي ػیٌب ػیشجبى 4  

اصلی 1988فشعی اص 11الی 5
وشهبى 55ٍالع دس ثخؾ   

تجبسی 
5/179 ٍهؼىًَی پغ اص وؼش  976 

111/411/111/56دسصذ11  ًمذ / ًمذ ٍ الؼبط تخلیِ 

طجمِ هیجبؿذ وِ صیشصهیي آى ثِ 5/1هله فَق ثشاػبع پبیبًىبس 
هتش هشثع ثب وبسثشی اًجبسی هیجبؿذ ،ّوىف ًٍین طجمِ ثِ 181هتشاط

هتش هشثع ثب وبسثشی تجبسی هیجبؿذ ٍطجمِ اٍل آى 581هتشاط 
ایي هله ثب ؿشایط هتش هشثع ثب وبسثشی هؼىًَی هیجبؿذ لزا 514

 ٍٍضع هَجَد ثفشٍؽ هیشػذ

ثشدػیش خیبثبى ؿشیعتی طجمِ صیشصهیي  –وشهبى  1
14پالن-الپبػبط ط  

اصلی ٍالع دس  15فشعی اص11
وشهبى11ثخؾ   

لذس  تجبسی
7/16 الؼْن  ًمذ / ًمذ ٍ الؼبط تخلیِ دس هشحلِ هزاوشُ 

 ایي هله طجك لبًَى توله آپبستوبًْب حك اػتفبدُ اص هـتشوبت
سا ثِ لذس الحصِ داسد لزاایي هله ثب ؿشایط ٍٍضع هَجَد ثفشٍؽ 

 هیشػذ

 4صسًذ خیبثبى ؿْیذ چوشاى وَچِ ؿوبسُ  –وشهبى  5
جٌت ثبصاس11پالن   

اصلی ٍالع دس ثخؾ  5914
وشهبى 15  

 ًمذ / ًمذ ٍ الؼبط تخلیِ دس هشحلِ هزاوشُ 115 751 تجبسی
آى هتعلك ثِ  ػْن 5/51ػْن هَجَد  96لبثل روش اػت اص همذاس

ثبًه ػپِ اػت ثٌبثش ایي هله ثب ؿشایط ٍٍضع هَجَد ثفشٍؽ 
 هیشػذ ٍاسصؽ گزاسی ثش اػبع ػْن هتعلك ثِ ثبًه هیجبؿذ

ػیشجبى هٌطمِ ٍیظ التصبدی هحل ػبثك  -وشهبى 4
 ؿعجِ هٌطمِ ٍیظُ

اصلی  6518فشعی اص1148
وشهبى57ٍالع دس ثخؾ  

تجبسی 
11/981 ٍهؼىًَی  149 

پغ اص وؼش 
111/169/114/11دسصذ11  ًمذ / ًمذ ٍ الؼبط تخلیِ 

ثب عٌبیت ثِ ایٌىِ هله داسای ػٌذ سػوی هبلىیت ثٌبم ثبًه 
ًویجبؿذ ٍثبًه ّیچ گًَِ هؼئَلیتی دس ایٌخصَف ًذاسد لزا ایي 

هله ثش اػبع هجبیعِ ًبهِ تٌظین ٍثب ٍضعیت هَجَد ثفشٍؽ 
هَتَسخبًِ ٍ ؿَفبص هیشػذ  )الصم ثِ روش اػت  اسصیبثی تبػیؼبت 

ٍدس صَستیىِ هله داسای ثشق ػِ فبص ثبؿذ دس وبسؿٌبػی لحبظ 
   ًگشدیذُ(

5 
سفؼٌجبى سٍػتبی عجذالِ آثبدخیبثبى اهبم -وشهبى

خیبثبى ؿْیذ هطْشی ضلع ؿشق خیبثبى  -خویٌی 
تشهیٌبل ضجط پؼتِ ؿوغ وـت 67ٍ69پالوْبی   

وشهبى9اصلی ثخؾ  1189  
وبسگبّی 

ضجط )
 پؼتِ(

  ًمذ/ًمذ ٍالؼبط تخلیِ دس هشحلِ هزاوشُ 1171 11144

6 
هجتوع  11ثلَاس فشدٍػی ًجؾ وَچِ ؿوبسُ-وشهبى

 سٍطاى طجمِ ػَم )ٍاحذ ؿوبل ؿشق(
اصلی ٍالع  1115فشعی اص 4

وشهبى 5دس ثخؾ  
ٍاحذ 
 تجبسی

لذس 
7/65 الؼْن 166/619/657دسصذ11پغ اصوؼش   ًمذ/ًمذ ٍالؼبط تخلیِ 

ػْن 51ػْن هَجَد  96اص همذاس لبثل روش اػت –هتصشف داسد 
ّضاسم ػْن آى هتعلك ثِ ثبًه ػپِ هیجبؿذ ثٌب ثش ایي هله 975ٍ

ثب ؿشایط ٍٍضع هَجَد ثفشٍؽ هیشػذ لیوت گزاسی ثش اػبع 
 ػْن هتعلك ثِ ثبًه هیجبؿذ
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هجتوع -11ثلَاس فشدٍػی ًجؾ وَچِ ؿوبسُ –وشهبى 
 سٍطاى طجمِ ػَم )ٍاحذ ؿوبل غشة(

اصلی ٍالع  1115فشعی اص5
وشهبى5دس ثخؾ   

ٍاحذ 
 تجبسی

لذس 
15/61 الؼْن  

دسصذ 11پغ اص وؼش 
111/111/864/1   ًمذ/ًمذ ٍالؼبط تخلیِ 

8 
 

ثلَاس جوَْسی اػالهی چْبسساُ فشٌّگیبى  –وشهبى 
 سٍثشٍی ّتل پبسع

 1845فشعی اص 149الی 147
وشهبى5اصلی ٍالع دس ثخؾ   

 14159 1199/8 تجبسی 
دسصذ 11پغ اص وؼش 

111/145/951/561   ًمذ / ًمذ ٍ الؼبط تخلیِ 
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قلیان؛
نقطه شروع 

اعتیاد !

فرهنگ و ادب

سرویس فرهنگی کرمان امروز

دستاورد  بزرگ ترین  می تواند  درمانگری  معتقدند  برخی 
زمینه،  همین  در  باشد؛  جدید  عصر  در  ادبیات  علمی 
افسرده در  بیماران  برای  نوپا  به مثابه درمانی  شعردرمانی 

آمریکا آغاز شد و به نتایج مفیدی دست پیدا کرد.
آشنایی  بیماران،  درمان  در  شعر  از  بهره گیری  شرط   
و  منظوم  ادبیات  پیشینه  مضامین،  شعر،  هنر  با  درمانگر 

خوانش صحیح و تأثیرگذار آن است.
در  که  افرادی  و  به سرطان  مبتال  بیماران  به  شعردرمانی 
به  تا  می کند  کمک  دارند  قرار  مرگ  به  نزدیک  وضعیت 
آرامش دست یابند و در روند درمان خود وضعیت مطلوبی 

را تجربه کنند.
بلکه  نیست،  سودمند  پزشکی  زمینه  در  فقط  شعردرمانی 
این شیوه در زمینه خدمات اجتماعی نیز اثرگذار است. با 
این حال، در کشور ما، با وجود پیشینه غنی ادبیات منظوم، 

شعر هیچ گاه کاربرد درمانی نداشته است.
باعث شده نظر دانشمندان بالغت و  ماهیت پیچیده شعر 
فالسفه درباره شعر و مسائل آن متفاوت باشد. نشانه های 
زیادی در آثار ابن سینا و خواجه نصیر نشان می دهد که 

یکی از کارکردهای شعر از نظر آنها معرفت بخشی است.
ازطریق  باید  برای درک شدن  مادی  پدیده  معتقدند  آن ها 
کنش  یک  مثابه  به  که  شعر  پس،  شود.  دریافت  حواس 
از  می تواند  نیست،  حواس  مستقیم  زاده  فکری-عاطفی 
عاطفی-  زمینه  آنچه  از  بخشی  حتی  و  موسیقی  طریق 
معنایی شعر را تشکیل می دهد توسط همین حواس وارد 

دستگاه ادراکی شود.
در کتاب از شعر تا شعردرمانی، علل درمانی بودن شعر این 

گونه بیان شده است:

1. ایجاد حالت رجعت و حس هم بستگی با جهان بینی شاعر
بین  مشترک  حالت  مجسم کردن  و  شعر  متبلوربودن   .2

خواننده شعر و شنونده آن
3. خاصیت تحلیلی بودن برخی اشعار مانند مثنوی معنوی

4. خاصیت تصفیه کنندگی شعر که با اجرای شعر و نه تنها 
خواندن آن به وجود می آید.

عاطفه اصلی ترین عنصر شعر است. در شعر عاطفه سیالی 
که با کالم شاعر شکل گرفته باید به مخاطب منتقل شود 
تا مخاطب احساس درونی شاعر را دریابد و به لذت ناشی 
از این دریافت دست پیدا کند؛ بنابراین، در شعر نیز مانند 

بقیه هنرها، انتقال عاطفه اساسی است.
در شعردرمانی می توان از این ظرفیت استفاده کرد. اشعاری 
تأثیر  بر مخاطب  و  سرشارند  عاطفه ای محرک  دارای  که 

بیشتری می گذارند.
که  می شود  آورده  پژوهش  این  از  نتیجه  چند  پایان  در 
مخاطبان می توانند برای دریافت اطالعات کامل تر به اصل 

مقاله مراجعه کنند:
برای  غنی  بسیار  منبعی  می تواند  کالسیک  شعر   .1
عاطفه  انتقال  در  درمانگر  شعرخوانی  باشد.  درمانگران 
در  است.  اثرگذار  مخاطب  احساس  برانگیختن  و  شعری 
تکیه های  و  شعر  موسیقی  بر  تأکید  شعر  خواندن  هنگام 

کالمی شرط خوانش برای پژوهشگران بوده است.
2. مضامین مختلف شعر باعث افزایش خوش بینی مردان و 
زنان افسرده می شود. برخالف تصور، مضامین چالش برانگیز 
نه تنها در بیمار تنش ایجاد نمی کند، بلکه در خلق مباحث 

عاطفی و منطقی بسیار راه گشا است.
شادباشی،  مانند  مثبت  موضوعات  از  اعم  مضامین  این 
منفی  موضوعات  تا  دم  غنیمت شمردن  آفرینش،  مسائل 
افراد  از  زیادی  مانند خیانت و خودبینی نقش تنش زدایی 

افسرده دارند.

اعتقاد مرسوم درباره عاطفی بودن زنان نسبت  به دلیل   .3 
به  به نظر می رسید زنان نسبت  این پژوهش  به مردان، در 
مردان واکنش بهتری به درمان با شعر نشان دهند، اما این 

شعردرمانی  در  مردان  واقع  در  و  نرسید  اثبات  به  فرضیه 
واکنش بهتری نسبت به زنان نشان دادند. کاهش افسردگی 
در مردان نسبت به زنان در این پژوهش بیشتر بوده است.

به  این شیوه درمانی  پیشنهاد می شود  نتایج،  به  4.باتوجه 
مثابه درمانی کم هزینه اما اثرگذار در مراکز بهداشتی مورد 

استفاده درمانگران قرار گیرد.

درمان افسردگی با کمک شعر درمانی

این  احمد شاملو در دیوان حافظ نوشت: به راستی کیست 
حافظ؟ و حاال ما باید در سالمرگ احمد شاملو بنویسیم به 
راستی کیست این شاملو که نمی توان او را تخریب کرد. 
او کیست که گروهی او را با پریا و عده ای با اشعار حافظ 
یاد   .. فروغ  و  کیوان  مرتضی  در مرگ  را  او  دیگر  گروه  و 
می کنند. احمد شاملو و اخوان ثالث ماندگارند همچنان که 
فردوسی ماندگار است. آنها که او را نابغه نامیده اند اشتباه 
خالق  فولکلور،  پژوهشگر  شناس،  حافظ  شاعر،  اند  نکرده 
کوچه، مترجم، روزنامه نگار و روشنفکری که خستگی نمی 

شناسد. او کلماتی را که بکار برده است بار موسیقی و معنایی 
دارد که به دل می نشیند. هرگز مدح کسی را نمی گوید. هر 

جا که تشخیص می دهد تیغ نقد بر می کشد.
خفقان و دژخیم و دیکتاتوری را می شناسد و چراغ را در 
پستو پنهان می کند. از کسانی که با یاس ها با داس سخن 
آبائی خوشش می  از زحمت کش  و  بیزار است  می گویند 
آید. با پریا گریه می کند و نام فروغ را بر سپیده دم آسمان 
اما  با شعر می شناسند  را  اغلب، شاملو  کند.  استخراج می 
سخنان او کمتر از شعر ناب نیست چگونه می توان از شاملو 

یاد نکرد هنگامی که شعرش زمزمه نیمه شب است.
اگرت مجال آن هست / که به زاری / ناله ای کنی/ فریادی 

درافکن/ و جانت را به تمامی / پشتوانه پرتاب آن کن.
شاملو را با یک مقاله نمی توان شناخت باید آثارش و ترجمه 

هایش را مطالعه کرد و با شعر او به جنگ تباهی ها رفت.
نوزده سال از مرگ شاملو می گذرد و باید هنوز زیرلب زمزمه 
کرد: ماه می گذرد/ در انتهای مدار سردش/ ما مانده ایم و/ 

روز نمی آید.

کوچه بن بست    به بهانه فرا رسیدن دوم مرداد ماه سالروز درگذشت" احمد شاملو"؛ 

ما مانده ایم و روز نمی آید 
به قلم میر سید عباس 

روح االمینی 

    فالوده 
      پِریـروزا هــوا فالــوده ِکــردم 
      دل از هر غصه ای آسوده ِکردم 

      ِسِر مشتــاق دیدم عاقلی نیست 
      به خود گفتم ولش ک ُ مشکلی نیست 

      ِدویدم ُگرده دو  از روی اجبار 
      ِشــَدم رو َور قِدمگاه، سوی بازار 

      رسیــدم چارســوی گنجعلیخــان 
      که دیدم دارد از کـف می َرود جـان 
      تو بازاَرم که دیدم اطهــری نیسـت 
     به جز آبمیــوه های الکچری نیست 

     به خود گفتــم : ِملــو ، فالوده خوردن 
     نمی ارَزد به این بیهــوده گشتـــن 
     َمشــو در بنــِد اِشَکــم تا ببینــی 
     که بر این حلقه ی عالــم نگینــی
      بیــا لب بِئل َور شیــرو فشــاری 

      بخور یه ُکفِت آبی از خمـــاری 
      ُدُکل گشتــم َورو شیرو که دیدم 

      لِِب َسنگاب مثل ُگک  ِخزیدم 
      ِسَرم خورد َور لِِب شیرو ُگُرمَپست 
      لَِبم تُرسید و دندوِن من اِشکست 

      یهــو یادم اومــد از حرِف بابام 
     که در گوشم َهِمش می گفت آرام؛ 

      نگردد بخت چون همراه  انسان 
      به آنی  بشَکَنــد فالــوده ،دندان 
      به خود گفتــم : نَِپس از روز اول 
     نِبود اقبال ما جــز گــربه ی َشل 
    جلــوتر  بوده ام از بخت و اقبــال 

    که دنیا می ِگُرفت از من َهِمش حال 
    به ما فالــوده چون قسمت نبوَدست 
    به ُکفِت آب هــم ِدندونَـم اِشَکست

به قلم مهدی 
ایرانمنش پور 
کرمانی
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به قلم
ناصر فرهادی )پاژ(

قسمت یازدهم 

به نام خداوند جان و خرد 
کزین برتر اندیشه برنگذرد 
فرزند همام )چهره آزاد(  داراب  به سلطنت رسیدن  از  قبل  در قسمت 
تاثیرزنان در آن  و  ایران  و مدون  باستان  تاریخ  به  اینکه  از  قبل  نوشتیم. 
بپردازیم  به نظریه مورخان و پژوهشگران در مورد کوروش بزرگ می 
و  دانند  می  شاه  فریدون  همان  را  مورخین کوروش  از  بعضی  پردازیم. 
دالیلی را هم برای این ادعای خود ارائه نموده اند. مثال غلبه فریدون را بر 
ضحاک که او را همان اژدهاک پدربزرگ کوروش می دانند که قصد 
داشته  را  نیت  این  ضحاک  که  فریدون  مانند  داشته  را  کوروش  کشتن 
با خوابی که  بیند را  است یا خوابی که اژدهاک در موقع سلطنتش می 
ضحاک از ظهور فریدون می بیند مقایسه کرده اند و اژدهاک که توسط 
کوروش کشته می شود و سلسله پیشدادیان یا همان مادها که به دست 
کوروش بر چیده شده را با از بین بردن فریدون و ایجاد سلسله کیانیان 

مقایسه کرده اند.
اما بعضی دیگر از مورخین بهمن را که  بزرگترین پادشاه کیانیان است، 
همان کوروش کبیر می دانند و به این مساله استناد می کنند که او همان 
فاتح بابل است که یهودیان در بند بخت النصر را آزاد کرده و به وطنشان 
برگردانده  معابد تخریب شده آنها را بازسازی و بیت المقدس را به آنها 
وا می گذارد و برای ترمیم خرابی ها کارشناس اعزام کرده و نسبت به 
کمک مالی به مردم فلسطین دریغ نمی نماید و بهمن را یکی از مقدسین 
آئین فردائیسم می دانند و در اوستا کتاب مقدس زردشتیان نیز او را از 
پادشاهان کیانی و بهمن را آمیخته ای از اردشیر اول و کوروش می نامند 
و  خوانند  می  یهودی  مادری  از  شده  متولد  را  بهمن  مسعودی  و  طبری 
ابن بلخی و دبوری نیز او را فاتح بابل قلمداد کرده اند و اما نظریه سوم 
پژوهشگران داراب را همان کوروش می دانند و شروع تاریخ جدید یا 
باستانی مدون شده را به او نسبت داده و او را آغازگر سلسله هخامنشی 
تاثیرگذار  زنان  به  پردازیم  می  قسمت  این  در  بگذریم  شمارند.  برمی 
این  از  بعضی  اسامی  البته  باستان  ایران  تاریخ  بعد  دوره  و  مدون  تاریخ 
شاهنامه  در  آنها  ارزنده  تالشهای  از  و  است  آمده  نیز  شاهنامه  در  زنان 
نهاده است و  حکیم توس توضیحاتی داده شده و خدمات آنها را ارج 
اما اولین بانویی که بعد از چهره آزاد یا همام یا همای می توان نام برد 
ماندانا مادر کوروش بزرگ است که مقداری به شرح حال این بانوی زیبا 
ولی غیرایرانی و همسر کمبوجیه اول می پردازیم. ماندانا دختر استیاک 
یا اشتیوویگو پادشاه دولت ماد و نوه هوخشتر بزرگ می باشد. مادرش از 
رییس شاهزاده اهل لیدیه که دختر الیاس دوم پدر کزروس شاه معروف 

لیدیه می باشد.
طبق گفته هرودوت بعد از اینکه ماندانا به دنیا آمد و به سن جوانی رسید 
ادرار دخترش سیلی عظیم   از  استیاک در خواب دید که  یا  اشتیوویگو 
راه می افتد و تمام کشورهای آسیا را در خود فرو می برد او درباره این 

خواب به مشورت با مغی که تعبیر خواب می دانست می پردازد.
او ضمن تعبیر خواب به او می گوید که خوابش بدین معنی است که 

از فرزند او ماندانا کودکی زاده خواهد شد که حکومت و پادشاهی او 
را سرنگون می کند ودیگر اثری از او نخواهد ماند. استیاک یا اژدهاک 
به یک  تا دخترش را  به دنبال چاره جویی می رود و تصمیم می گیرد 
در  پایگی  بلند  نظر  از  که  دهد  اطرافش هست شوهر  در  عادی که  فرد 
مقایسه با او نباشد. به همین منظور ماندانا را به جوانی ایرانی که از نژاد 
آریایی ها می باشد شوهر می دهد که از دیدگاه او فردی معمولی است 
و او را به دامادی خود بر می گزیند و از طرفی شدیدا دخترش را تحت 
ببرد. کمبوجیه  بین  از  را  او  زایید،  پسر  تا در صورتی که  نظر می گیرد 
اول که حاکم شهر کوچکشان بود همسرش را برای مدتی به نزد پدرش 
اژدهاک فرستد تا در کنار خانواده اش باشد. بعد از اینکه مشخص شد 
او  به  نسبت  نمود که پدرش  دنیا خواهد آورد احساس  به  ماندانا پسری 
حساسیتی پیدا کرده است. بنابراین مصمم شد برای حفظ جان فرزندش 
این  برگردد و در  نزد همسرش  به  را ترک کرده  پدر  از عقوبت مرگ 
کار هم موفق می گردد. اژدهاک نتوانست نوه اش را از بین ببرد مدتی 
از این قضیه گذشت تا اینکه ماندانا بعد از اینکه فرزندش متولد شد نام او 
را کوروش گذاشت و در سن نوجوانی بود که برای دیدار پدرش با او 
به نزد خانواده اش آمد. با آمدن آنها اژدهاک تصمیم گرفت کوروش 
را از بین ببرد چون دوباره خوابی دیده بود که از رحم دخترش درختی 
روییده که شاخ و برگش تمام کشورهای آسیا را زیرپوشش قرار داده 
است. او وزیرش که محرم و ناظر کارهایش می باشد را احضار کرد و 
نابود  و  را کشته  تواند کوروش  می  نحوی  هر  به  دهد  می  دستور  او  به 
تواند کودک بی گناهی  اما هارپاک هر چقدر فکر می کرد نمی  کند 
که هیچگونه کار خالفی مرتکب نشده را بکشد. به همین دلیل او را به 
روستایی برده و به صورت مخفی نگهداری می کند. اژدهاک که بعد 
از چند سال از موضوع کشته شدن کوروش مطلع می گردد تصمیم می 
گیرد از این وزیر نافرمان که دارای محبوبیتی در بین مردم هم می باشد 
انتقام بگیرد. بدین منظور میهمانی می گیرد و او رادعوت می کند. بعد 
از صرف غذا به او می گوید تو به من خیانت کردی و نوه مرا از مرگ 
نجات دادی در عوض من جان فرزندت را گرفتم و گوشت خوشمزه 
ای را که خوردی گوشت فرزندت بود. هارپاک مرد خردمند و باتجربه 
ای بود. در آنجا بعد از شنیدن قصه دردناک مرگ فرزند عکس العملی 
نشان نمی دهد ولی وقتی از دربار بیرون می آید هر چه سریعتر خودش 
را به انشان می رساند ودر کنار کوروش قرار گرفته و با تمام وجودش 
به او کمک می کند تا سپاهی فراهم کرده به پدربزرگش حمله کند و 
او تالش می کند.  نیز در کنار  نابود سازد و در جمع آوری سپاه  را  او 
راهی  اژدهاک  نابودی  برای  شد  دیده  تدارک  الزم  نیروهای  که  وقتی 
پایتخت شده او را از بین می برد و بدین ترتیب سلسله مادها را نابود و 
سلسله هخامنشی را دایر می سازد که این امپراتوری عظیم ترین قدرت 
جهان باستان می گردد. ماندانا با وجودی که در تاریخ از او بسیار گفته 
شده است برای زادن و بزرگ کردن کوروش زحمات زیادی را متحمل 
شد. بنابراین باید ماندانا را مادری بزرگ و بانویی ارجمند دانست و آقای 
عباس سلیمانی امیری در سال 1371 رمانی به نام )ماندانا مادر کوروش( 
نوشته و از زحمات او قدردانی کرده و گزنفون نیز در کتاب معروف خود 
)سیروئید یا آموزش و پرورش کوروش( از خدمات ماندانا بسیار نوشته 
به  پردازیم  نوشتیم. حال می  او  مادر کوروش و شرح زندگی  از  است. 
زندگی بانویی دیگر از همان خاندان که در قالب همسر کوروش به ایران 

و کشور خدمات بزرگی می نماید. 
کاساندان

بانو کاساندان از خاندان هخامنشی و دختر فرتاسیه از شاهزادگان سلسله 

همسر  و  ایرانی  اصالتی  دارای  و  ها  آریایی  تبار  از  ولی  بود  هخامنشی 
کوروش بزرگ بود و همیشه به عنوان مشاور و همراه او بود و در تمام 
عمر پشتیبان عقاید و نظرات همسرش بود و کوروش آنقدر به او عالقمند 
و  نپذیرفت  به همسری  را  زنی  هیچگونه  پایان عمر همسرش  تا  بود که 
نسبت به او وفادار ماند و در واقع کاساندان تنها ملکه 28 کشور جهان 
بود و تمامی کشورهایی که زیر نظر کوروش اداره می شد او را بسیار 
دوست داشتند و احترام زیادی برایش قایل بودند و از او همیشه به بزرگی 
و نیکی یاد می کردند و به قول گزنفون وی بانویی بود که همیشه نامش 
حتی در کشور یونان به بزرگ منشی و با تدبیری یاد شد. کاساندان دارای 
فرزندانی به نام کمبوجیه روم ـ بردیا ـ آتوسا ـ رکسانه و آرتیستون بود. 
پسر بزرگش کمبوجیه بعد از کوروش  بر تخت پادشاهی به جای پدرش 
نشست و بر امپراتوری هخامنشیان افزود. حتی کشور بزرگ مصر را نیز بر 
امپراطوری اش اضافه کرد و خدماتی نیز انجام داده است و زمانی که در 
حال لشکرکشی به مصر بود برادرش بردیا را به جای خود معرفی کرد. 
او هم مدت کوتاهی این کار را انجام داد تا اینکه مغی طالب قدرت خود 
از شنیدن  برد. کمبوجیه  بین  از  را  بردیای اصلی  بردیا معرفی کرد و  را 
از  و  بیماری سختی گرفت  مدتی  از  بعد  و  ناراحت شد  بسیار  خبر  این 
دنیا رفت. کاساندان عالوه بر مزیت هایی که داشت نسبت به سایر بانوان 
زمان باید نگریست چرا که همسر کوروش بودن مقام کمی نبود که در 
تمام آسیا و جهان فردی بزرگ و زبانزد خاص و عام شده بود. او مادری 
بزرگ بود که چنین فرزندان بزرگی را پرورش داد و نام نیکی از خود 
بر جای گذاشت و هم چنین همسری نمونه بود چرا که در همه مراحل 
بود.  او  همیشگی  همراه  و  داشت  حضور  کوروش  دوشادوش  سخت 
کاساندان قبل از کوروش از جهان رفت. کوروش بعد از او در اندوهی 
فراوان ماند و برای همیشه و برای احترام به همسرش تنهایی را برگزید و 
با توجه به اینکه همسرش را بسیار دوست داشت همسر دیگری نگرفت و 
اما مورخین جهان عنوان نموده اند که کوروش در تمام موارد چه از نظر 
سپاهگیری و چه در عدالت اجتماعی و جهان گشایی نابغه ای بود حتی 
در مورد کشاورزی و ایجاد باغهای مدرن نظیر چهارباغ تبحری خاص 
داشت و از نظر انسانیت و مردم دوستی و برابری و تساوی حقوق انسانها 
نیز مبتکری بود بی همتا و لوحه حقوق بشرش بعد از دو هزار و پانصد 
خانوادگی  امور  در  است.  جهان  در  بشر  حقوق  اقدامات  سرلوحه  سال 
مرگ  زمان  در  او  بود.  خودش  روزگار  مردان  باوفاترین  از  یکی  هم 
همسرش شش روز عزاداری کرد و در مرگ این شاه بانوی خود بسیار 
متاثر و غمگین بود. روز درگذشت کاساندان را بیست و یکم اسفندماه 
ایرانی برابر با نوزده مارس میالدی اعالم کرده اند و گویا در کتیبه ای 
که پیدا شده این تاریخ ثبت گردیده ولی در اثر مرور زمان مقداری از 
بانو کاساندان می  از  آن فرسوده شده و به سختی خوانده می شود بعد 

پردازیم به یکی دیگر از بزرگترین بانوان قدرتمند ایرانی 
آتوسا: 

آتوسا یکی از پرقدرت ترین زنان تاریخ ایران است او در سال 55 قبل 
از میالد در پاسارگاد متولدشده و با توجه به اینکه از خانواده هخامنشی 
و دختر کوروش بزرگ بود بعد از مرگ پدرش به ازدواج برادر خوانده 
اش کمبوجیه دوم در می آید و زمانی که کمبوجیه در راه لشکرکشی 
برای تصرف مصر به آن کشور رفته بود و در بین راه که خبر کشته شدن 
بردیا برادرش را بدست مغی که خود را بردیا به مردم معرفی کرده می 

شنود دچار بیماری شده و از بین می رود.
گئومات  دربار  به  را  خود  برادرش  خون  انتقام  گرفتن  برای  آتوسا 
به  درباریان  و  بزرگان  سوی  از  داریوش  که  زمانی  و  کند  می  نزدیک 

داده  داریوش رضایت  به همسری  آتوسا  منصوب می گردد  پادشاهی 
به  بتواند  اینکه  برای  باشد  می  پارسی  از دالوران  داریوش که  از طرفی 
آتوسا  با  که  بیند  می  این  در  را  راه  بهترین  بدهد  مشروعیت  سلطنتش 
از داریوش شاه دارای چهار فرزند  شاهزاده پارسی ازدواج کند. آتوسا 
توجه  با  که  هخامنش  و  ماسیست  ویشتاسب،  خشایارشا،  نامهای  به  شد 
او  به  بود، عالقه خاصی  بزرگتر  از فرزندان دیگرش  اینکه خشایارشا  به 
داشت البته داریوش از همسر قبلی خودش فرزندانی داشت ولی خشایار 
از بقیه آنها دلیرتر و مدبرتر بود و آتوسا با توجه به نفوذی که بر افکار 
داریوش داشت او را به جانشینی پدرش پیشنهاد کرد. پادشاه هم با این 
خودش  عهدی  والیت  عنوان  به  را  خشایارشا  و  کرد  موافقت  انتخاب 
معرفی کرد. آتوسا را به جرات می توان یکی از بانفوذترین و باتدبیرترین 
ملکه های ایران دانست و چون از نظر داشتن سواد و علم بر سایر بانوان 
و  بگذارد  آموزشی  بانوان کالسهای  برای  توانست  داشت  برتری  دربار 
همین طور چون سیاست مدار و حتی جنگجوی خوبی بود به داریوش 
پیشنهاد کرد که به یونان لشکرکشی کرده و آنجا را به عنوان خراج گذار 
ایران در بیاورد البته این پیشنهاد به تحریک پزشک مخصوص داریوش 
دموکرس پروتون یونانی بود که به آتوسا تلقین نموده بود دلیلش هم این 
بود که داریوش در نبردی که با یونان کرده بود او را به اسارت گرفته 
به ایران آورد و چون فردی پزشک و در علم طبابت مهارت داشت به 
عنوان طبیب مخصوص دربار ایران بود و چندین بار که داریوش بیمار 
شده بود او را درمان کرده بود. از طرفی آتوسا نیز غده ای در سینه داشت 
که گویا باید تحت عمل جراحی قرار می گرفت و این طبیب معالجه او 
را به عهده گرفت  با این شرط که بعد از درمان داریوش را برای حمله به 
یونان تشویق نماید و آتوسا هم به این قول خود وفا کرده و داریوش را به 
این حمله راضی نمود و برای اینکه قبل از حمله به یونان راه های ورودی 
و نحوه مبارزه را بررسی کند همین طبیب را به اتفاق چند نفر از سرداران 
به سواحل یونان فرستاد و طبیب از موقعیت استفاده کرده و از دست این 
افراد که در واقع نگهبانان او بودند موفق به فرار شد و خود را به یونان 
زحمات  خشایارشاه  رسیدن  سلطنت  به  برای  آتوسا  که  گفتیم   . رسانید 
زیادی را متحمل شد از آن جمله مخالفت های دیگران به خصوص فرزند 
ولی  دانست  می  خشایارشاه  از  تر  مستحق  را  خود  که  داریوش  بزرگ 
نفوذ آتوسا بر داریوش و از طرفی سازش با بزرگان و مشاوران داریوش 
خشایارشاه را انتخاب کرد. بعد از فوت داریوش به عنوان پادشاه معرفی 
نمود ودخالت های زیاد آتوسا به عنوان راهنما و مشاور خشایار باعث شد 
تا بزرگترین لقب برای بانوان ایران  که )بانو( بود به او تعلق بگیرد و او 
به عنوان ملکه مادر حامی فرزندش باشد. لقب بانو در ایران باستان لقبی 
بسیار بزرگ بود که فقط قبل از آتوسا، آناهیتا با این لقب شناخته می شد 
البته به قول هرودت آتوسا ملکه ای بود که عالوه بر داشتن زیبایی از نظر 
تجربیات حکومت داری و راه و روش مملکت داری مربی بسیارخوبی 
برای خشایار شاه بود. یونانیان او را به عنوان بزرگترین ملکه های جهان 
لقب داده اند و احترام زیادی برای او قایل بودند. از نظر دین هخامنشیان 
عالقه ای به زرتشت داشتند از اواخر عمر آتوسا مدارکی در دست نیست 
از آتوسا و خشایارشاه و حمله  نمایشنامه )آشیل(  ولی آمیسخولوس در 
او به یونان نوشته است و سرانجام دخالتهای آتوسا باعث شد تا به وسیله 
خود خشایار شاه کشته شود. او و خواهرش را در مقبره خانوادگیش دفن 
کرده اند در حالیکه او عالقمند بود برای خودش مقبره ای همانند مادرش 

داشته باشد.

ادامه دارد ...

زنان تاثیرگذار در تاریخ ایران 
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دسترسی بیماران 
هموفیلی به دارو در مرز بحران

 

به  بیماران هموفیلی  ایران، وضعیت دسترسی  مدیرعامل کانون هموفیلی 
داروهای مورد نیازشان را بحرانی خواند.

به  بیماران هموفیلی،  از  احمد قویدل، در آستانه فرا رسیدن هفته حمایت 
تا  اول  بیماران هموفیلی در روزهای  از  خبرنگار مهر، گفت: هفته حمایت 
هفتم مرداد ۹۸ برگزار می شود که برای هر روز این هفته یک شعار در نظر 

گرفته شده است.
وی با اشاره به روز اول هفته حمایت از بیماران هموفیلی که »هموفیلی و 
پیشگیری از تولد« نامگذاری شده است، افزود: دوم مرداد به نام »هموفیلی 
مرداد  چهارم  پروفیالکسی«،  و  »هموفیلی  مرداد  سوم  فیزیوتراپی«،  و 
اختالالت  با  دختران  و  »زنان  مرداد  پنجم  نشاط«،  و  ورزش  »هموفیلی، 
انعقادی«، ششم مرداد »پرستاری در هموفیلی« و روز آخر که هفتم مرداد 

است، »هموفیلی و سالمندی«، نامگذاری شده است.
هموفیلی  بیماران  وضعیت  به  ادامه  در  ایران،  هموفیلی  کانون  سخنگوی 
بیماران  از  حمایت  هفته  آستانه  در  بودیم  مایل  خیلی  گفت:  و  کرد  اشاره 
هموفیلی برنامه های این هفته که در سراسر کشور اجرا می شود را اطالع 
اما شرایط بسیار بحرانی چرخه تأمین دارو و عدم پرداخت  رسانی نمائیم، 
است که  بزرگی  کابوس  بیمه گر  توسط سازمان های  درمانی  مراکز  بدهی 
نمی گذارد با آرامش صرفًا برنامه های هفته حمایت از بیماران هموفیلی را 

اطالع رسانی نمائیم.
وی افزود: بدهی داروخانه ها به شرکت های پخش دارو هر روز به مرز بحران 
نزدیک تر می شود. در برخی از استان ها بدهی ها از مرز تحمل عبور کرده 
است و دسترسی به دارو به رغم تأمین آن توسط سازمان غذا و دارو، دچار 

مشکالت اساسی است.
را  مشکل  این  سکوت  مارپیچ  در  دولتی  مراکز  متأسفانه  داد:  ادامه  قویدل 
اطالع رسانی نمی کنند و با نسبت دادن آن به مشکالت عمومی کشور از 
آگاه کردن مسئولین جلوگیری می نمایند. سفرهای بین شهری برای تأمین 
دارو شدت گرفته است. چندی پیش در بیخ گوش پایتخت بیماران قزوینی 
کانون هموفیلی  به  متعلق  درمانی  اند.  مرکز  بوده  دارو محروم  از  روز   ۲۰
ایران با اخطارهای جدی شرکت های پخش برای پرداخت مواجه شده است. 

بدهی ها از حد سرمایه شرکت های پخش دارو عبور کرده است.
یک  اش  داروخانه  که  ما  مرکز  مانند  کوچک  مرکز  یک  وقتی  گفت:  وی 
سازمان های  از  تومان  میلیارد   ۱۲ به  نزدیک  است،  درمانگاهی  داروخانه 
بیمه گر طلبکار است. دانشگاه های علوم پزشکی با بیمارستان های بزرگ 
تکلیفشان روشن است. مسئوالن سازمان های بیمه گر بیشتر لبخند تحویل 

می دهند، تا مطالبات داروخانه ها و مراکز درمانی را بپردازند.
نمایندگان  آیا  که  پرسش  این  طرح  با  ایران،  هموفیلی  کانون  سخنگوی 
مجلس از این مخاطره مطلع هستند، افزود: آیا وزیر رفاه از این نابسامانی 
اساسی در حوزه دارو و بحرانی که می تواند جان بیماران را تهدید کند، خبر 

دارد.
دالر  میلیون   ۵۰۰ سرنوشت  می داند  قضائیه  قوه  رئیس  آیا  داد:  ادامه  وی 
وزیر  از  اگر  است.  رسیده  مصرفی  چه  به  ارزی  ذخیره  صندوق  از  برداشت 
دارو  توزیع  این علت است که حواله های کتبی  به  نداریم  بهداشت سوالی 
که  است  آن  تلخ  واقعیت  نیست.  بهداشت  وزارت  در  می بینیم. مشکل  را 
هیچ افقی برای پرداخت بدهی های سازمان های بیمه گر وجود ندارد. دائمًا 
بار  زیر  داخلی  تولید  کنند.  برداشت  ارزی  ذخیره  از صندوق  نمی توانند  که 
اقتصادی  عدیده  مشکالت  دچار  روز  هر  گر  بیمه  سازمان های  بدعهدی 
می شود. شرکت های پخش یا پولشان را نمی دهند یا به آنها اوراقی می دهند 
که سودهایشان برای نقد کردن آن اوراق را بپردازند. وارد کننده دارو پول ندارد 
دارو را به موقع سفارش دهد و وارد کند و آنگاه که شرکت پخش دارو دارو 
خانه را بالک می کنند. از تحویل دارو خودداری می کنند حتمًا با اتهام »اقدام 

غیر انسانی« از طرف بیماران و انجمن های حامی آنان مواجه می شوند.
قویدل افزود: متأسفانه این حقیقتی غیر قابل انکار است. جان مردم به خطر 
می افتد و کودکان هموفیلی با هزاران آرزو به معلولیت های برگشت ناپذیر 
بیماران  از  امیدواریم در هفته حمایت  ادامه گفت:  مبتال می شوند. وی در 
هموفیلی مدیران تأثیر گذار در کشور که ما واقعًا دیگر نمی دانیم چه کسانی 
از حوزه سالمت دور کنند. روزی که هیئت دولت  را  این کابوس  هستند؟ 
داروهای انعقادی را از فهرست داروهای یارانه ای با خیال خوش حذف نمود 
و عماًل راه قاچاق آن را هموار نمود رسانه ها تیتر زدند که »یارانه داروهای 
بیماران خاص قطع شد«، در میان شگفتی همگان وزیر رفاه وقت فردایش 
خبر از حمایت سازمان های بیمه گر از داروهای بیماران صعب العالج و تحت 
پوشش بیمه قرار گرفتن آن دادند. در حالی که سال ها بود این داروها تحت 
یارانه های  کردن  وارد  برای  هیاهوها  آن  همه  و  بودند  بیمه  کامل  پوشش 
هنگفت دارویی به چاه ویل سازمان های بیمه گر بود. حاصل آن تصمیمات 
وضعیت بحرانی کنونی است. قویدل افزود: امیدواریم مسئولین سازمان های 
و غریب تالش  مقررات عجیب  با وضع  آنکه  نه  باشند  پاسخگو  گر  بیمه 
کنند دارو را از دسترس بیماران هموفیلی خارج کنند و با این تفکر غلط که 
می توانند مصرف این داروهای حیاتی را کاهش دهند، سیاست گذاری کنند. 
داروهای بیماران هموفیلی باید به صورت اصولی و درست مصرف شود تا 

بیماران سالمی داشته باشیم.

هدیه ازدواج تامین اجتماعی 
به چه کسانی تعلق می گیرد؟

قائم مقام مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی در صفحه اینستاگرام خود 
درباره هدیه ازدواج این سازمان توضیحاتی داد.

به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان، محمدحسن زدا قائم مقام مدیرعامل 
سازمان تامین اجتماعی در صفحه اینستاگرام خود درباره حق ازدواج 
اظهار کرد: بیمه شدگان باید به سازمان تامین اجتماعی آشنا باشند تا 
نسبت به مطالبه حقوق خود اقدام کنند. زدا بیان کرد: فردی که ۷۲۰ 
روز قبل از ثبت ازدواج دارای سابقه باشد، ۱ ماه حقوق به عنوان هدیه 
ازدواج به او تعلق می گیرد. وی افزود: اگر زن و مرد هر دو ۷۲۰ ساعت 

سابقه داشته باشد به هر دو آن ها این هدیه پرداخت می شود.

هراس آمریکا از ظهور قدرت جدیدی به نام ایران

مصوبات جدید برای انتخابات مجلس؛
دوتابعیتی ها مجاز به کاندیداتوری نیستند 

   مافیای کنکور ساالنه ۸ هزار میلیارد تومان درآمد دارد

به  تهران  اقدام  نوشت  الیوم  رای  مقاله نویس   
منطقه ای  آب های  در  آمریکایی  پهپاد  سرنگونی 
ایران و چشم پوشی از هواپیمای دیگر آمریکایی، 

نشان از اقتدار ایران دارد.
 به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و 
سیما؛ روزنامه الکترونیکی رأی الیوم که در لندن 
به روز می شود نوشت: ایران با به نمایش گذاشتن 
جنگ  در  آمریکا،  شده  سرنگون  پیشرفته  پهپاد 

رسانه ای و روانی بر آمریکا پیروز شد.
حنبالی  ادریس  قلم  به  یادداشتی  در  الیوم  رأی 
آمریکایی ها  تخصصی  کار  روانی،  جنگ  نوشت: 
چند  ایران  هرچند  آنهاست  ویرانگر  سالح  و 
سرنگون  پهپاد  از  تصاویری  ارائه  با  پیش  هفته 
دست  در  را  جنگ  این  کنترل  آمریکایی،  شده 
گرفت چرا که اگر سرنگونی پهپاد ایرانی به دست 
ارائه  با  باید  نیز  آنها  واقعیت داشت،  آمریکایی ها 

سند و مدرک این امر را ثابت می کردند.
به سرنگونی پهپاد  تهران  اقدام  افزود:  الیوم  رای 
آمریکایی در آبهای منطقه ای ایران و چشم پوشی 
با ۳۵ سرنشین  از هواپیمای دیگر آمریکایی که 
ایران  اقتدار  نشان  بود،  پرواز  در  حوالی  همان 

است.
عملیات نفوذی در این ابعاد، عملیاتی اطالعاتی 

است که با هدف جاسوسی و جمع آوری اطالعات 
اجرا شد. آمریکا تالش کرد با این عملیات پیش 
را  آنان  ایرانیان،  به  وارد کردن ضربه دردناک  از 
این در حالی است که  پای میز مذاکره بکشاند. 
درخواست مذاکره برای امضای تواقفنامه هسته ای 
دیگری تحت نظارت دونالد ترامپ رئیس جمهور 
حضرت  که  است  چیزی  همان  آمریکا،  جدید 
آیت اهلل خامنه ای رهبر ایران در واکنشی  آن را 

»توهینی بزرگ« نام نهاد.
آن  از  پس  که  تحوالتی  به  توجه  با  حادثه  این 
رخ داد، سرفصل مرحله کنونی به شمار می آید، 
مرحله ای که در آن ترکیه تصمیم خود را گرفت 
دریافت  را   ۴۰۰ اس  موشکی  سامانه  محموله  و 
کرد و همین موضوع آمریکا را به شدت عصبانی 
کرد. در پی این اقدام، آمریکا اعالم کرد نه تنها 
ترکیه را از برنامه ارسال دهها فروند جنگنده از 
دیگر  بلکه  کرد،  خواهد  اف ۳۵ خود حذف  نوع 
این کشور را به عنوان شریک قانونی خود تلقی 
نمی کند و همین می تواند ۹ میلیارد دالر دیگر 
به فهرست خسارات وارد شده به اقتصاد ترکیه در 

پی تحریم های آمریکا علیه این کشور بیافزاید. 
نویسنده در ادامه با اشاره به کمک های اطالعاتی 
علیه  کودتا  گذاشتن  ناکام  برای  ایران  و  روسیه 

ها  تحریم  اعمال  از  ترامپ  نوشت:  ترکیه  نظام 
علیه کشورها، سازمانها، سران و حتی شخصیت 
ها ابایی ندارد و اخیرا حتی رهبر معظم ایران آیت 
اهلل خامنه ای را نیز تحریم کرده است، بی آنکه 

جایگاه او را بین مردم این کشور بداند.
ناو  کرد  ادعا  رسانه  اصحاب  جمع  در  ترامپ 
کرد  رهگیری  را  ایرانی  پهپاد  باکستر  آمریکایی 
و وقتی این پهپاد به هشدارها توجهی نشان نداد 
زود  خیلی  کرد.  سرنگون  را  آن  شد،  نزدیکتر  و 
ایرانی ها اعالم کردند همه پهپادهای آنان صحیح 
معاون  بازگشته اند.  خود  پایگاه های  به  سالم  و 
که  دارد  آن  بیم  گفت:  ایران  خارجه  امور  وزیر 
پهپادی که ترامپ از آن سخن گفته است، متعلق 
به آمریکا باشد و این حرفی است که نفس را در 

سینه همگان حبس می کند.
سرنگون  را  ایرانی  پهپاد  آمریکا  ارتش  اگر  حتی 
کرده باشد، این مساله طبیعی به نظر می رسد اما 
است  این  می کند،  تقویت  را  ایران  دیدگاه  آنچه 
که ترامپ به عنوان کسی که مسئولیت دفاع از 
آمریکا را بر عهده دارد، در تقویت بیانیه نظامی 
و  شواهد  گونه  هیچ  کرد،  قرائت  را  آن  خود  که 
که  است  چیزی  همان  این  و  نکرد  ارائه  قرائنی 
چطور  می کند.  تهدید  را  وی  انتخاباتی  پایگاه 

تخصصی  کار  روانی،  جنگ  است  نفهمیده  او 
آمریکایی ها و سالح ویرانگر آنهاست؟

اختراع  آخرین  ایران  وقتی  پیش  هفته  چند 
ستاد  فرمانده  و  کرد  سرنگون  را  آمریکایی ها 
مشترک نیروهای مسلح ایران در برابر رسانه های 
پهپاد  دوربین ها الشه  مقابل  و  ظاهر شد  جهان 
سرنگون شده را در درست گرفت کنترل جنگ 
منظور  کامال  ترامپ  خارج شد.  آمریکا  از دست 
او را فهمید و طوری سخن گفت که گویی زبان 
حالش این بود که »وای به حال ایرانی ها«. باید 
با  که  بکنیم  آنها  هواپیماهای  با  را  کاری  همان 

هواپیمای ما کردند.
کامل  شایستگی  با  ایران  آنکه  از  بعد  ترامپ 
می کرد،  مدیریت  را  آبی  گذرگاه های  جنگ 
برنامه دیگری به اجرا در آورد تا به آمریکایی ها 
فناوری  آمریکا سرآمد  که  کند  ثابت  و جهانیان 
این چه وحشت  اما  است.  روانی  استاد جنگ  و 
و هراسی است که دامنگیر دولت کنونی آمریکا 
شده است؟ آیا تا به این حد از ظهور قدرت های 
این  آیا  المللی می هراسد؟  بین  جدید در عرصه 
جهان  و  هستند  آمریکا  جدید  رقبای  کشورها 
نوین می تواند شکوه و عظمت آمریکا را در هم 

بشکند؟

سخنگوی کمیسیون امور داخلی کشور و شوراهای 
انتخابات  قانون  از  موادی  اصالح  طرح  از  مجلس 
این  ماه  تیر   ۳۰ یکشنبه  روز  جلسه  در  مجلس 

کمیسیون خبر داد.
  به گزارش ایسنا، اصغر سلیمی در تشریح مصوبات 
شوراهای  و  کشور  داخلی  امور  کمیسیون  جدید 

مجلس شورای اسالمی، گفت:  موادی از طرح اصالح 
قانون انتخابات مجلس شورای اسالمی که مورد ایراد 
شورای نگهبان قرار گرفته بود، مورد بررسی و بحث 

قرار گرفت.
افراد  کمیسیون،  مصوبه  اساس  بر  کرد:  اظهار  وی   
اجازه  دارای  یا  و  مضاعف  تابعیت  با  یا  دوتابعیتی 

برای  نمی توانند  خارجی  کشورهای  در  دائم  اقامت 
کاندیداتوری در انتخابات مجلس ثبت نام کنند.

نماینده مردم سمیرم در مجلس افزود: در ادامه نیز 
یک  به  دارند  قصد  که  رأی دهندگانی  شد  مصوب 
به  مجبور  دیگر  دهند  رأی  انتخاباتی  واحد  لیست 
و می توانند  نباشند  لیست  آن  افراد  نام همه  نوشتن 

نام لیست را در برگه رأی وارد کنند و اگر هم اسم 
افراد محسوب  نام  افراد را بنویسند  نام  لیست و هم 

می شود و لیست بالاثر خواهد شد.
اسالم  به  التزام عملی  پایان گفت: همچنین  در  وی 
برای کاندیداهای مسلمان به معنای انجام واجبات و 

عدم اصرار بر محرمات تعریف شده است.

مجلس  تحقیقات  و  آموزش  کمیسیون  عضو   
کنکور  مافیای  تومانی  میلیارد   ۸ درآمدزایی  از 
هیچ  کنکور  برگزاری  گفت:  و  داد  خبر  کشور  در 
سودی برای خانواده ها، داوطلبان و نظام آموزشی 

کشور ندارد.
بر  تأکید  با  به گزارش تسنیم،  جبار کوچکی نژاد 
اینکه سیستم پذیرش در دانشگاه ها و مراکز علمی 
کشور باید اصالح شود، اظهار کرد: برگزاری رقابت 
داوطلبان،  برای  مثبتی  نتیجه  هیچ  بدون  کنکور 
ساالنه بیش از ۸ هزار میلیارد تومان درآمد نصیب 

مافیای کنکور می کند.
عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای 
اسالمی، سرگردانی مردم و ایجاد جنگ روانی در 
جامعه به علت برگزاری کنکور را مورد اشاره قرار 
داد و ضمن تأکید بر ضرورت حذف کنکور عنوان 
می شود  برگزار  ایران  در  فقط  کنکور  رقابت  کرد: 
مراکز  و  دانشگاه ها  دانشجو در  پذیرش  و سیستم 
عالی آموزشی هیچ کشور دنیا به این شکل نیست.

نماینده مردم رشت در مجلس از مأموریت جدید 
جداسازی  هدف  با  مجلس  پژوهش های  مرکز 

سنجش و پذیرش در قالب دو سازمان مجزا از هم 
سخن گفت و تصریح کرد: با توجه به حساسیت ها، 
این موضوع باید به دقت در کمیسیون آموزش و 
در  طرحی  فعاًل  و  شود  بررسی  مجلس  تحقیقات 
نشده  امضاء  و  تهیه  نمایندگان  توسط  مورد  این 

است.
سنجش  سازمان  ادعای  به  اشاره  با  کوچکی نژاد 
آموزش کشور در مورد اینکه آزمون های آموزش و 
پرورش استاندارد نیست،  ابراز داشت: برای اینکه 
همچنان  خود  اقدامات  با  که  افرادی  این  پاسخ 

مافیای کنکور را در کشور زنده نگه داشته اند داده 
شود طرح ایجاد سازمان سنجش آموزش و پرورش 

در مجلس مطرح شده است.
وی از درآمدهای سرشار مافیای کنکور در کشور و 
تالش برخی افراد برای حفظ آن در جهت تأمین 
منافع شان خبر داد و اظهار داشت: تنها ۲۰ درصد 
رقابتی  کشور  بزرگ  دانشگاه های  صندلی های  از 
است  خالی  آن  صندلی های  درصد   ۸۰ و  بوده 
پس ما هم می توانیم مانند سایر کشورها برگزاری 

آزمون را به خود دانشگاه ها بسپاریم.

وزیر دارایی انگلیس نسبت به امکان اعمال تحریم های 
گزارش  به  کرد.  تردید  ابراز  ایران  علیه  کشور  این 
خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، »فیلیپ هاموند« وزیر 
دارایی انگلیس بر کاهش تنش در رابطه با ایران تاکید 
کرد. هاموند همچنین در ارتباط با تحریم های احتمالی 
به  توجه  با  که  است  کرده  اعالم  ایران،  علیه  انگلیس 
به  ایران  نیز تحریم های گسترده ای علیه  آن که پیشتر 
لذا  داشتیم،  اقتصادی  تحریم های  بخش  در  خصوص 
معلوم نیست که چیزهای اضافی دیگری وجود داشته 
باشد که بتوانیم انجام دهیم، هرچند تمامی گزینه ها را 
مد نظر خواهیم داشت. وزیر دارایی انگلیس همچنین 
توقیف نفتکش انگلیسی را اقدامی غیرقانونی عنوان کرد 
و افزود تمامی راه های دیپلماتیک ممکن برای حل این 

موضوع را دنبال خواهیم کرد.
ابراز تردید وزیر دارایی انگلیس درباره تحریم های جدید 

»جرمی  این  از  پیش  که  است  حالی  در  ایران  علیه 
هانت« وزیر خارجه این کشور از طرحی برای مصادره 
و  بود  داده  انگلیس خبر  در  ایران  دارایی های  و  اموال 
در  وزیران  کابینه  که  بودند  گفته  انگلیسی  رسانه های 
حال طراحی تحریم هایی برای اعمال علیه ایران هستند 
و هانت نیز قرار است روز دوشنبه اجرای بسته اقدامات 
احتمالی  مصادره  شامل  که  را  اقتصادی  و  دیپلماتیک 

دارایی های ایران می شود، اعالم کند.
بی  »عبور  اصل  نقض  از  فارس پس  در خلیج  تنش ها 
ضرر« از سوی نفتکش انگلیسی در تنگه هرمز تشدید 
نیروی  سوی  از  نفتکش  این  بالفاصله  هرچند  شد، 
دریایی سپاه پاسداران و گارد دریایی ایران توقیف شد 
و در واکنش به همین موضوع نیز حال برخی منابع از 
ایران  علیه  لندن  سوی  از  تحریم هایی  اعمال  احتمال 

خبر داده اند.

از آغازعملیات حج ۹۸ تعداد زائران و کارگزاران 
ایرانی در سرزمین وحی به ۴۲۹۰۳ نفر می رسد.

تعداد  کرد:  اعالم  مکه  ستاد  میزان،  گزارش  به 
در حال  الحرام  اهلل  بیت  در جوار  زائران حاضر 
 ۲۱۱ قالب  در  که  است  نفر   ۳۰۳۵۲ حاضر 

کاروان از مدینه و جده وارد این شهر شده اند.
بر اساس اطالعیه ستاد مکه، تاکنون ۱۲۹۶۶ زائر 
در قالب ۸۸ کاروان با ۵۴ پرواز از ایستگاه های 
سپس  و  جده  فرودگاه  به  کشور  داخل  پروازی 
نیز  زائر   ۱۷۳۸۶ همچنین  شدند.  منتقل  مکه 

در قالب ۱۲۳ کاروان پس از پنج روز اقامت در 
شهر پیامبر و زیارت حرم رسول اهلل )ص( و ائمه 
بقیع )علیهم السالم( به مکه مشرف شده واعمال 

عمره تمتع را انجام داده اند.
است:  آمده  مدینه  ستاد  دراطالعیه  همچنین 

تعداد زائران ایرانی که در حال حاضر در شهر 
 ۶۳ قالب  در  نفر   ۹۰۲۶ میبرند  بسر  پیامبر 
کاروان می باشد که تا کنون ۱۷۹۳ زائر در قالب 
۱۲ کاروان وارد و ۲۰۴۷ زائر در قالب ۱۵ کاروان 

از این شهر خارج خواهند شد.

با تاکید بر کاهش تنش مطرح شد؛
تردید وزیر دارایی انگلیس نسبت به امکان تحریم جدید علیه ایران

حضور بیش از ۴۲ هزار زائر ایرانی در سرزمین وحی

خبر

اهدای خون سالم، اهدای زندگی 
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کشف ۳۷۲ کیلوگرم 

تریاک از یک منزل مسکونی
و  تریاک  کیلوگرم   ۳۷۲ کشف  از  استان  انتظامی  فرمانده 
حشیش دپو شده در یک منزل مسکونی در محدوده شهرستان 

بم خبر داد.
به گزارش گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان  ، سردار 
عبدالرضا ناظری، فرمانده انتظامی استان کرمان گفت: ماموران 
کار  انجام  با  بم  شهرستان  )ع(  رضا  امام   ۱۱۴ تکاوری  یگان 
افیونی واقع در  اطالعاتی از دپوی یک محموله سنگین مواد 
یک منزل مسکونی در یکی از مناطق روستایی این شهر مطلع 

شدند.
وی افزود: ماموران ضمن هماهنگی قضائی در بازرسی از منزل 
۳۴۴ کیلوگرم تریاک و ۲۸ کیلوگرم حشیش کشف و در این 

رابطه یک متهم را دستگیر کردند.
برای  جویی ها  پی  ادامه  به  اشاره  با  استان  انتظامی  فرمانده 
شناسایی و دستگیری سایر افراد مرتبط با این محموله تصریح 
کرد: مبارزه با پدیده شوم اعتیاد و قاچاق مواد مخدر با گسترش 

چتر اطالعاتی به صورت شبانه روزی در حال اجراست.

کشف ۱۲۰ رأس دام 
قاچاق در کرمان

دام  رأس   ۱۲۰ کشف  از  کرمان  شهرستان  انتظامی  فرمانده 
قاچاق به ارزش ۲ میلیارد و ۴۰۰ میلیون ریال از یک دستگاه 

کامیون خبر داد.
به گزارش گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان  سرهنگ 
گفت:  کرمان  شهرستان  انتظامی  فرمانده  فدا  رضا  محمد 
گشت  حین  فرماندهی،  این  گلباف  بخش  انتظامی  مأموران 
زنی های هدفمند به یک دستگاه کامیون مشکوک شدند و آن 

را برای بازرسی متوقف کردند.
وی با بیان اینکه در بازرسی از کامیون ۱۲۰ رأس گوسفند که 
فاقد هر گونه مجوز از اداره دامپزشکی بود کشف شد، افزود: 
ارزش ریالی احشام را ۲ میلیارد و ۴۰۰ میلیون  کارشناسان 

ریال برآورد کردند.
رابطه  این  در  کرد:  اظهار  کرمان  انتظامی شهرستان  فرمانده 

یک دستگاه کامیون توقیف و ۴ نفر نیز دستگیر شدند.
بیماری های  از  بسیاری  که  این  به  توجه  با  کرد:  تصریح  وی 
دام  بین  واقع مشترک  در  و  انسان  به  قابل سرایت  خطرناک 
احشام  گونه  این  انتقال  و  نقل  و  جایی  جابه  است،  انسان  و 
بدون مجوز بهداشتی می تواند سالمت شهروندان را به مخاطره 

بیندازد.

نجات جان کوهنورد آسیب 
دیده در ارتفاعات جوپار

استان کرمان گفت:  احمر  امدادونجات جمعیت هالل  معاون 
نجاتگران جمعیت هالل احمر استان کرمان، موفق به نجات 
رشته  متری  ارتفاعات ۳۰۰۰  در  دیده  آسیب  کوهنورد  جان 

کوه های جوپار شدند.
به گزارش خبرنگار گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان  ،  
محمد حیدری پور معاون امدادونجات جمعیت هالل احمراستان 
گفت: طی تماس تلفنی با جمعیت هالل احمر کرمان مبنی بر 
کوه جوپار  ارتفاعات  در  و مصدومیت یک کوهنورد  پرت شدن 

کرمان، بالفاصله تیم امدادهوایی به منطقه حادثه اعزام شد.
محمد حیدری پور با اشاره به اعزام هشت نفر از نجاتگران هالل 
واکنش  و  کوهستان  تیم   ۲ قالب  در  کرمان  احمر شهرستان 
در  بالفاصله  امدادی  نیرو های  افزود:  حادثه  منطقه  به  سریع 
کوهنورد  این  جوپار  کوه های  رشته های  متری   ۳۰۰۰ ارتفاع 
اولیه توسط  امداد و کمک های  اقدامات  از  را جستجو و پس 

بالگرد جمعیت هالل احمر به مرکز درمانی انتقال دادند.
این کوهنورد کرمانی در ناحیه سر و گردن دچار تروما و آسیب 

دیدگی شده است.
دارای  متر می رسد که   از ۴۱۳۵  بیش  به  ارتفاع کوه جوپار 
و  دیدنی  چشم انداز های  نیز  و  زیبا  دیواره های  و  ستیغ ها 
یخچال ها است. هر ساله کوهنوردان زیادی برای صعود به این 

کوه و قله های زیبایش به کرمان می آیند.

آتش سوزی یک اتوبوس 
در ورودی شهر فهرج

زاهدان   - فهرج  محور  در  مسافربری  اتوبوس  سوزی  آتش 
خوشبختانه خسارت جانی نداشت.

به گزارش خبرنگار گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان،  
یک  سوزی  -ایرانشهرآتش  ریگان  راه  پلیس  اعالم  اساس  بر 

دستگاه اتوبوس مسافربری در ورودی شهر فهرج رخ داد.
بر اساس این گزارش، آتش سوزی به همت نیرو های امدادی 
به طور کامل اطفا و مسیر نیز توسط عوامل راهداری بازگشایی 

شد.
بر اساس این گزارش این حادثه فوتی و مصدوم نداشته است.
حادثه آتش سوزی اتوبوس مسافربری فهرج  در ورودی این 

شهر رخ داد.علت این حادثه نقص فنی اعالم شده است.
این اتوبوس از تهران به سمت زاهدان در حرکت بوده است و 
حامل اتباع افغانستان در حال بازگشت به وطنشان بوده است. 

مسابقات قهرمانی کشور جوانان و بزرگساالن بانوان 
به   ۹۸ ماه  مرداد   ۲۵ و   ۲۴ واکو  بوکسینگ  کیک 

میزبانی کرمان برگزار می شود.
انجمن های ورزشی  رئیس هیئت  بلوردی،  مرتضی 
استان کرمان در گفت و گو با خبرنگار گروه استان 
گفت:  کرمان،  از  جوان  خبرنگاران  باشگاه  های 
مسابقات قهرمانی کشور جوانان و بزرگساالن بانوان 
به   ۹۸ ماه  مرداد   ۲۵ و   ۲۴ واکو  بوکسینگ  کیک 
میزبانی کرمان در سالن ورزشی فجر برگزار می شود.

تاتمی  بخش  یک  در  کنندگان  شرکت  افزود:  وی 
کیک  کنتاکت،  الیت  فایتینگ،  پوینت  )رشته های 
الیت و چهار استایل موزیکال فرم( با هم به رقابت 

می پردازند.
بلوردی زمان ورود تیم ها را صبح روز چهارشنبه ۲۳ 
مرداد ماه دانست و تصریح کرد: مسابقات نیز ۲۴ و 
۲۵ مرداد ماه در مجموعه ورزشی فجر کرمان واقع 
راه هوانیروز  از سه  بعد  بولوار جمهوری اسالمی  در 

برگزار می شوند.
وی با اعالم اینکه محل اسکان تیم ها خوابگاه سالن 
ورزشی فجر واقع در بولوار جمهوری اسالمی بعد از 
سه راه هوانیروز، مجموعه ورزشی امام علی )ع( است، 
یادآور شد: وزن کشی مسابقات نیز ساعت ۱۰ صبح 
تا ۱۵ بعد از ظهر روز چهارشنبه ۲۳ مردادماه ۹۸ در 

مکان خوابگاه انجام می شود.

قهرمانی  با  بردسیر  در  استان  پسر  جوانان  والیبال  مسابقات 
کرمانی ها پایان یافت.

علی اکبر ثابتی پور، رئیس هیات والیبال استان کرمان در گفت و 
گو با خبرنگار گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان از کرمان، 
مناسبت  به  کرمان  استان  پسر  جوانان  والیبال  مسابقات  گفت: 
به  روز  چهار  مدت  به  استان  شهید   ۵۰۰ و  هزار   ۶ گرامیداشت 

میزبانی هیات والیبال شهرستان بردسیر برگزار شد.
وی افزود: این رقابت ها با حضور ۹ تیم از بیست و ششم تیرماه  
در سالن تختی بردسیر آغاز شد که با معرفی تیم های برتر به کار 

خود پایان داد.
بر سکوی  ها، کرمان  رقابت  این  پایان  در  تصریح کرد:  پور  ثابتی 
نخست ایستاد و تیم های بردسیر و مس شهربابک نیز به مقام های 

دوم و سوم دست یافتند.
وی هدف از برگزاری این مسابقات را شناسایی استعداد های برتر و 
معرفی بازیکنان برگزیده برای حضور در مسابقات قهرمانی کشور 
عنوان کرد و یادآور شد: برگزیدگان این رقابت ها بعد از یک اردوی 
قزوین  راهی  کشور  قهرمانی  رقابت های  در  شرکت  برای  روزه   ۵

می شوند.

تنیسور های کرمانی در مسابقات تنیس رده سنی زیر ۱۴، ۱۶ و 
۱۸ سال پسران و دختران کشور با کسب سه عنوان نایب قهرمانی 

شگفتی ساز شدند.
و  گفت  در  کرمان  استان  تنیس  هیات  دبیر  بصیریان،  محمود 
گو با خبرنگار گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان  ، گفت:  
مسابقات تنیس رده سنی زیر ۱۴، ۱۶ و ۱۸ سال پسران و دختران 

کشور با حضور تنیسور هایی از سراسر کشور ۲۲ تا ۲۹ تیر جاری 
در باشگاه تنیس آکام کرج برگزار شد.

وی افزود: ارشیا دیلمی، ونداد غیبی، آرین صفاری، داریا درآگاهی، 
فاطمه فرحبخش، جیران رشیدی و بینظیر رشید فرخی به عنوان 

نمایندگان استان کرمان در این رقابت ها حضور داشتند.
اشاره  رقابت ها  این  در  تنیسور های کرمانی  به درخشش  بصیریان 

و تصریح کرد: در پایان این رقابت ها، ارشیا دیلمی در رده ی زیر 
۱۴ سال، ونداد غیبی در رده ی زیر ۱۶ سال و جیران رشیدی در 
رده ی زیر ۱۸ سال بر سکوی دوم ایستادند و عنوان نایب قهرمانی 

رقابت ها را از آن خود کردند.
وی ضمن تبریک این موفقیت بزرگ به جامعه تنیس استان، برای 

این تنیسور ها آرزوی موفقیت کرد.

کرمان میزبان بانوان کیک بوکسینگ کار سراسر کشور

کرمان قهرمان رقابت های والیبال جوانان استان شد

شگفتی کرمانی ها در رقابت های تنیس رده های سنی

خبر

مردان  کومیته  تیم  قالب  در  کرمانی  پوش  ملی  زاده،  قراری  مهدی 
ایران به عنوان قهرمانی رقابت های ۲۰۱۹ بزرگساالن آسیا در تاشکند 

دست یافت.
با  گو  و  گفت  در  کرمان  استان  کاراته  هیات  رئیس  امیری،  احمد 
گفت:  کرمان،  از  جوان  خبرنگاران  باشگاه  های  استان  گروه  خبرنگار 

مردان  کومیته  تیم  قالب  در  کرمانی  پوش  ملی  زاده،  قراری  مهدی 
بر  کشورمان در فینال شانزدهمین دوره رقابت های قهرمانی آسیا ۳ 

صفر تیم عربستان را شکست داد و بر قله آسیا ایستاد.
تیم های  مقابل  در  فینال  به  رسیدن  از  پیش  مردان  تیم  افزود:  وی 

ترکمنستان، قزاقستان، هند و ژاپن پیروز شده بود.

امیری تصریح کرد: با پیروزی ایران به عنوان فاتح اصلی، رقابت های 
تاشکند  در   ۲۰۱۹ آسیا  بزرگساالن  قهرمانی  مسابقات  کومیته  تیمی 
مردان،  تیمی  کومیته  ترتیب،  بدین  شد:  یادآور  وی  رسید.  پایان  به 
موقعیت خود را به عنوان بزرگترین قدرت در این گروه تثبیت کرد و 
عنوان قهرمانی قاره آسیا را به لیست چشمگیر جوایز خود اضافه کرد.

باالتر  به دسته  تیم دوم گروه خود  به عنوان  پلو کرمان  واتر  تیم 
رقابت های لیگ واترپلو زیر ۱۴ سال کشور صعود کرد.

جوان   خبرنگاران  باشگاه  های  استان  گروه  خبرنگار  گزارش  به 
تا ۳۰ تیر به  ،مسابقات لیگ زیر ۱۴ سال کشور در سال ۹۸، ۲۶ 
میزبانی تهران در مجموعه آزادی و استخر بین المللی آزادی برگزار 

شد.
تیم کرمان که سال قبل عنوان قهرمانی لیگ زیر ۱۴ سال منطقه 

جنوب کشور را به خود اختصاص داده بود به همراه تیم دوم و سوم 
این منطقه )یزد و اصفهان( راهی این دوره از مسابقات شد.

فارس  تیم  صدر  از   ۵ بر   ۸ نتیجه  با  نخست  بازی  در  ها  کرمانی 
گذشتند، در دومین بازی نیز تیم تهران در خانه خود با نتیجه ۸ بر 
۴ مغلوب تیم پر انگیزه کرمان شد.  سومین برد شیرین دالور مردان 
کرمانی هم مقابل تیم البرز بود که با نتیجه ۹ بر ۶ رقم خورد و 

بدین ترتیب صعود این تیم به مرحله ی بعد قطعی شد.

تیم کرمان در بازی پایانی خود مقابل یزد به میدان رفت که کرمان 
این بازی را به دلیل اخراج دو بازیکن اصلی خود با نتیجه ۷ بر ۳ 

واگذار کرد.
باالتر  به دسته  گروه خود  دوم  تیم  عنوان  به  کرمان  تیم  سرانجام 
صعود کرد، به این ترتیب ۸ تیم صعود کننده از بین ۱۶ تیم تا پایان 
خواهند  هم  مصاف  به  فدراسیون  برنامه  طبق  امسال  ماه  شهریور 

رفت.

فضای  مجرمان  جدید  شیوه  از  کرمان  استان  فتا  پلیس  رئیس 
مجازی در ارسال پیامک های دروغین ثبت نام تور های ارزان قیمت 
کالهبرداری  به  اقدام  روش  این  با  گفت:کالهبرداران  و  داد  خبر 

اینترنتی کرده اند.
به گزارش گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان  ، سرهنگ 
امین یادگارنژاد رییس پلیس فتای استان کرمان گفت: با افزایش 
خرید بلیت  های تابستانه، افراد سودجو با ارسال پیامک های انبوه 
می کنند  تالش  ویژه  تخفیفات  نظیر  کننده  اغواء  روش های  با  و 
کاربران را فریب داده و به سایت های جعلی هدایت کرده و بعضاً 

مبالغ زیادی از حساب شهروندان کالهبرداری می کنند.
وی افزود: درصورتی که قصد ثبت نام در تور های گردشگری دارید 
باید به این نکته توجه کنید که در کنار فعالیت سایت های معتبر، 
مجرمانه  اهداف  با  کالهبرداران  طرف  از  نیز  جعلی  سایت  ده ها 
طریق  از  آن  تبلیغات  به  اقدام  ایام  این  در  که  می شود  طراحی 

نوید  و  می کنند  انبوه  پیامک های  ارسال  و  اجتماعی  شبکه های 
تور های مسافرتی ارزان قیمت را به کاربران می دهند.

رئیس پلیس فتا استان کرمان خاطر نشان کرد: همیشه نشانی 
سایت های اصلی و سایر سایت های مهم را شخصاً در نوار نشانی 
یا آدرس بار برنامه مرورگر گوشی هوشمند یا رایانه خود تایپ کرده 
و از باز کردن لینک هایی که در شبکه های اجتماعی و سایت های 
مختلف تبلیغ شده جدا خودداری کنید و در استفاده از پروتکل 

امن https دقت و حساسیت بیشتری به خرج دهید.
وی تصریح کرد: شهروندان برای ثبت نام و تهیه بلیط به مراکز و 
سایت هایی که در پورتال و درگاه رسمی هریک از مراکز حمل ونقل 
نقل  و حمل  ریلی  نقل  هواپیمایی کشوری، حمل  مثل  عمومی 
جاده ای معرفی شده، مراجعه کنند و از خرید بلیت از سایت های 
واسط که به صورت غیرمجاز به فروش بلیط می پردازند، خودداری 

کنند.

موارد  مشاهده  صورت  در  گفت:  پایان  در  انتظامی  مسئول  این 
مشکوک موضوع را سریعاً از طریق وب سایت پلیس فتا به نشانی 
گزارش  مردمی  ارتباطات  بخش   www.cyberpolice.ir

کنند.

کاراته کای کرمانی بر فراز آسیا ایستاد

صعود کرمان به مرحله باالتر لیگ واترپلو زیر ۱۴ سال کشور

کالهبرداری سایبری با ترفند تور های ارزان قیمت
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گزارش »کرمان امروز« از تاثیرات منفی مزارع ارز دیجیتال بر صنعت برق استان و هشدار رسمی به »بیت کوین« سازان؛ 

اشاره:
دیجیتال)بیت  ارز  استخراج  مزرعه  چند  شناسایی 
برق  معاون  تا  شد  موجب  کرمان  استان  در  کوین( 
کرمان با دعوت از رسانه ها در خصوص  شمال استان 

ارزهای دیجیتال و مصرف برق توضیح دهد.
گویند؛  کارشناسان می  که  گزارش رسانه ها آنگونه  به 
که  کویین اولین و معروف ترین ارز دیجیتال است  بیت 
کامپیوترها ممکن  برمبنای رمز نگاری و با شبکه ای از 
های  سال  در  کوین  بیت  بهای  افزایش  با  شود.  می 
اخیر، پردازشگرهای ویژه ای برای استخراج آن طراحی 
کند. خارجی ها  که برق تقریبا  باالیی مصرف می  شده 
هم به علت ارزان بودن برق و انرژی در ایران اشتیاق 
در  فعالیت  ورونق  گذاری  سرمایه  برای  زیادی  بسیار 
که البته از طریق واسطه های  این زمینه در ایران دارند 

کنند. کار می  داخلی 
کوین چیست بیت 

کوین و یا همان ارز  شاید این روزها  بسیار درباره بیت 
البته  که  اید  دیده  یا  و  شنیده  ها  رسانه  در  دیجیتال 
کوین در ایران نیز در صدر  ع بیت  اخبار مربوط به مزار

کویین چیست؟ هستند.اما بیت 
دیجیتال  ارز  ترین  معروف  و  نخستین  کوین  بیت 
بنابراین اسکناس  و  که در سال 2009ایجاد شد  است 
که  یا سکه نیست. یک روش پرداخت دیجیتال است 
کامپیوترها ممکن  بر مبنای رمز نگاری و با شبکه ای از 

می شود.
کرمان ردپای ارز دیجیتال در 

استان  برق  معتقدند؛  استان  برق  صنعت  مسئوالن 
که به نظر  کویین  امسال با مشکل جدیدی به نام بیت 
می رسد عامل اصلی افزایش نامتعارف مصرف برق در 
به  کند.  می  نرم  پنجه  و  دست  است،  گرم  فصل  این 
بیت  موضوع  به  قضایی  مقامات  حتی  دلیل  همین 
فعالیت  گونه  هر  و  کرده  ورود  استان  در  سازی  کویین 

و  گوشه  از  اما  اند.  کرده  اعالم  را ممنوع  زمینه  این  در 
که در استان بعضی از افراد  کنار اخبار شنیده می شود 
در حال استخراج ارز دیجیتال از سرمایه ملی هستند و 
گذر این موضوع ضرر بسیاری به اقتصاد استان وارد  از 

کنند. می 

کویین سازان شرکت برق استان  به دنبال بیت 
مسئوالن  سال  گرم  روزهای  در  برق  باالی  مصرف 
کنش وا داشت تا به  شرکت توزیع  برق استان  را به وا

شناسایی سازندگان ارز دیجیتال بپردازند.
در این  باره معاون فروش و خدمات مشترکین شرکت 

کرمان به خبرگزاری  توزیع نیروی برق شمال استان 
کوین  کشف دستگاه های تولید بیت  گفت: برای  ایسنا 
شناسایی  تا  هستیم  کار  حال  در  دادستانی  کمک  با 
و  برای ما محرز شده  کنون چند مورد  تا و  انجام شود 
به  نیرو  وزارت  اما  ایم  کرده  ارسال  آنها  برای  اخطاریه 
کند  ابالغ می  را  زودی برای این موضوع تعرفه جدید 

کرد. که براساس آن اقدام خواهیم 
کوین اظهار  افتخاری درباره دستگاه های تولید بیت 
سر  به  سر  نقطه  مصرف  با  ما  برق  تولید  وضعیت  کرد: 
ارز  پدیده  و  داریم  مصرف  تولید،  میزان  به  و  است 
اضافه  ما  مشکالت  به  زیاد  بسیار  مصرف  با  دیجیتال 

شد.
برق شمال  و خدمات مشترکان شرکت  فروش  معاون 
بیت  تولید  دستگاه  هر  اینکه  بیان  با  کرمان  استان 
که  کند  کیلووات ساعت برق مصرف می  کوین 72 هزار 
بیان  است  برابر  خانگی  مشترک  ساله  چند  مصرف  با 
کرد: نوع مصرف مشترکان ما مشخص است و به عنوان 
گر  کشاورزی و خانگی است و ا مثال مشترک صنعتی، 
غیر از این مصارف داشته باشند، خالف مقررات است 

کنیم. و می توانیم برق آنها را قطع 
سخن آخر

کویین حدود  گوید؛ هر بیت  که وزارت نیرو می  آنگونه 
گر  ا و  کند  می  مصرف  برق  ساعت  وات  کیلو  هزار   72
این  نگیرد  کز صورت  مرا این  زمینه مصرف  در  اقدامی 
خواهد  ساز  مشکل  برق  صنعت  برای  شدت   به  امر 
محدودیت  به  توجه  با  ملی  برق  از  استفاده  شد. 
کشور داریم نوعی  که برای تولید برق در  های فراوانی 
اجحاف و ظلم در حق سایر شهروندان و مشترکان برق 
کارهای قانونی دولتی ها به این  که باید  با ساز و  است 
کار را بگیرند و یا اینکه  کرده یا جلوی این  زمینه ورود 
که به  گرفته شود  تعرفه جدید برای این فعالیت درنظر 
کمک شود. نه اینکه عده  کشور نیز  سیستم تولید برق 
را صرف  یارانه ی مسکونی و صنعتی برق  ای سودجو 
کز  مرا از  برخی  دیگر  سویی  از  کنند.  شخصی  درآمد 
فعالیت  بیشتر  درآمد  کسب  برای  صنعتی  و  کشاورزی 
مکان  و  صنعتی  برق  از  و  داده  کاهش  را  خود  های 
کوینی استفاده می  فعالیت خود برای درآمدهای بیت 
آینده ای  و  نابودی صنعت استان  یعنی  این  که  کنند 

که دودش همین امروز نمایان است. سیاه 

آفــــــتی بدتر از ملـــــــخ
گزارش: مهدیه السادات 

میر مهدی حسینی

جوابیه اداره کل منابع طبیعی 

و آبخیزداری استان 

درباره انتشار یک گزارش

گرم شدن هوا   همه ساله در اواخر فصل بهار و شروع تابستان و 
جنگل  و  مراتع  سطح  در  گردشگران  ورود  افزایش  و  سو  یک  از 
کرمان از سوی دیگر، به خصوص در مناطق مستعد  های استان 
گردشگری متاسفانه شاهد وقوع حریق های متعددی در سطح 
میزان  افزایش  به  توجه  با  باشیم.  منابع طبیعی می  عرصه های 
خصوص  به  کم  مترا گیاهی  پوشش  استقرار  و  آسمانی  نزوالت 
جاری  سال  در  گندمیان(  )خانواده  ها  گراس  گیاهی  پوشش 
افزایش  طبیعی  منابع  های  عرصه  در  حریق  وقوع  خطر  ضریب 
در  حریق  تعداد  بیشترین  متاسفانه  که  طوری  به  است.  یافته 
تا  بردسیر در سال جاری  و  رابر  بافت،  شهرستان های سیرجان، 
گزارشات از ابتدای سال جاری تا  کنون  به وقوع پیوسته  ،  طبق 
کنون )4 ماهه نخست 98( تعداد  31  فقره آتش سوزی در عرصه 
با آمار  که در مقایسه  گردیده  گزارش و اطفاء  های منابع طبیعی 
بوده  فقره   25 حریق  کلی  تعداد  که   )97 ماهه   12( گذشته  سال 

است افزایش قابل تاملی داشته است. 
اطفاء  همچنین  و  کاهش  و  پیشگیری  برای  و  راستا  این  در 
و  آمادگی  بر  مبنی  محترم  استاندار  دستور  به  عنایت  با  و  حریق  
کارگروه  سازی  فعال  و  اجرایی  های  دستگاه  تمامی  هماهنگی 
از توان  گیری  های اطفاء حریق در شهرستان ها به منظور بهره 
و امکانات سایر ارگان ها و نهاد های دولتی و سازمان های مردم 
نسبت  همچنین   . است  شده  انجام  ارزشمندی  اقدامات  نهاد 
کیپ های مردمی اطفاء حریق به تعداد 43  به تجهیز و توسعه ا
نفر همیار  توان 788  از  نفر عضو فعال   و استفاده  با 627  کیپ  ا
در   . است  آمده  عمل  به  ریزی  برنامه  استان  سطح  در  طبیعت 
کارگاه  برگزاری  نیز  ترویج  و  آموزش   ، فرهنگی  اقدامات  خصوص 
های  پاسگاه  فرماندهان  مخصوص  حریق  اطفاء  آموزشی  های 
کل  اداره  محل  در  استان  های  شهرستان  طبیعی  منابع  ویژه 
های  کارگاه  برگزاری  همچنین  و  آبخیزداری  و  طبیعی  منابع 
کیپ های مردمی و همیاران طبیعت در سطح  متعدد مخصوص ا
شهرستان ها و در حوزه های بحرانی ، آموزش های اولیه جهت 
پیشگیری و اطفاء حریق در سطح عرصه های منابع طبیعی برپا 

شده است .
های  مانور  اجرایی  های  دستگاه  بیشتر  هرچه  آمادگی  منظور  به 
نقاط  و  شده  اجرا  ها  شهرستان  سطح  در  حریق  اطفاء  آمادگی 
و  گرفته  قرار  ارزیابی  ادوات مورد  و  کمبودوسایل  و  قوت و ضعف 
با توجه  گرفته است.  قرار  کمبود ادوات  اولویت رفع نواقص و  در 
گشت های مستمر و شبانه روزی  به آمار حریق های سال جاری 
کلیه پاسگاه های شهرستان ها مخصوصا در ایام تعطیل برقرار  در 
مورد  تجهیزات  خرید  نیز  موجود  اعتبارات  اساس  بر  و  باشد  می 
کیپ های  نیاز اطفاء حریق انجام و  تحویل پاسگاه های ویژه و ا
گردشگری و بحرانی  شهرستان ها و  گردیده و در مناطق  مردمی 
در مبادی ورودی به این نقاط نیز  از بنر و تابلوهای هشدار دهنده 
ارسال  اقدامات  دیگر  از  است.  شده  استفاده  بروشور  توزیع  و 
پیامک های ترویجی اطفاء حریق به همیاران طبیعت و اعضای 
کل  اداره  عمومی  روابط  توسط  حریق  اطفاء  مردمی  های  کیپ  ا
در  حریق  باالی  آمار  به  توجه  با  باشد.  می  استان  طبیعی  منابع 
کاهش  شهرستان های بحرانی یک پایگاه ملی اطفاء حریق برای 
در  رابر   شهرستان  در  همجوار  های  شهرستان   پوشش  و  حریق 
و  تکمیل  و  اعتبار  تامین  پیگیری جهت    ، باشد  احداث می  حال 
به ذکر  کل است. الزم  اداره  این  اقدامات  از دیگر  آن  کامل  تجهیز 
کل منابع طبیعی  است شماره تلفن 1504 پل ارتباطی مردم با اداره 
روزی  شبانه  صورت  به  که  باشد  می  کرمان  استان  آبخیزداری  و 
و  جنگلی  های  بوته  و  اشجار  قطع  تصرف،   گزارش  دریافت  آماده 

مرتعی ، آتش سوزی در عرصه های منابع طبیعی  می باشد.

  مسئوالن صنعت برق معتقدند؛ برق استان امسال با مشکل جدیدی به نام »بیت 
كوین« رو به رو است و به همین دلیل حتی مقامات قضایی به این موضوع ورود كرده 
و هرگونه فعالیت در این زمینه را ممنوع اعالم كرده اند. معاون شركت توزیع نیروی 
برق شمال استان می گوید: برای كشف دستگاه های تولید بیت كوین با كمک دادستانی 

در حال فعالیت هستیم كه یقینا به برخوردی قاطع منتهی خواهد شد. 

  نکته ای دیگر كه شاید از چشم مسئوالن پنهان مانده باشد، تعطیلی برخی مراكز 
تولیدی كشاورزی و صنعتی و استفاده از برق و مکان آنها برای تولید بیت كوین است 
كه آینده ای سیاه را برای صنعت استان رقم خواهد زد و اگر به گونه ای سازمان یافته 
و اصولی با این پدیده رفتار نشود می تواند برای صنایع كرمان بدتر از هجوم ملخ 

باشد و ....


