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یادداشت:

هنر دور اندیشی

صفحه  سوم 

رییس کل دادگستری استان خبر داد:
در محورهای برون شهری استان
 ۱۶۷ نقطه حادثه خیزوجود دارد

متن در صفحه دوم

متن در صفحه هشتم

2

قصور پزشکی و نحوه شکایت از آن

آنچه درباره هلن کلر نمی دانستید

2

2

یادداشت:

در رباتیک پژوهش 

زیر بنای تصمیمات است

6

4

8

4
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وزیر کشور: 

حزب کاغذی

 نداریم

روایت »کرمان امروز« از به صدا درآمدن زنگ خطر افزایش آمار طالق توافقی و بررسی علل آن؛

متن کامل در صفحه سوم

معضالت معیشتی یا نبود مهارت زندگی؟
   به گفته معاون آمار و فناوری اطالعات دادگستری استان دوهزار و 80 پرونده طالق در 6 ماهه اول سال 97 به درخواست زوجه تشکیل شده است که در 6 ماهه اول سال 98 این تعداد 
پرونده به 2 هزار و 236 مورد رسیده که نشان دهنده 8 درصد رشد در این زمینه است. اما اینکه چرا میزان طالق و سرعت طالق در استان کرمان رو به فزونی می باشد؛ مساله ای است 

که مسئوالن و کارشناسان در آن بیشتر نبود مهارت زندگی را مقصر می دانند در حالی که مردم دلیل را بیشتر اقتصادی می دانند و....

WWW.KERMANEMROOZ.COM

صفحات ششم و هفتم 

  قاتل شهروند کرمانی دربندرعباس دستگیرشد
  محاکمه جانی  شب های تهران

D حدود ۸۰ درصد ایرانیان مبتال به کمبود ویتامین  
  دستگیری ۲۱ متهم تحت تعقیب در عملیات پلیس کهنوج

  انهدام باند سارقان منازل  در سیرجان

اخبار ایران، جهان و حوادث:

معاون منابع طبیعی جنوب
 استان کرمان:

 بررسی 36 حوزه
 آبخیزداری و آبخوانداری

 در جنوب کرمان
 صفحه  دوم

روایت »کرمان امروز« از نگاه 
مردمی به مراسم رونمایی 
از هشت دستگاه اتوبوس 

بازسازی شده و نظرات 
گون در این باره: گونا

مدیر کل بهزیستی استان:

بیش از هفت هزارکودک مشکوک 

به تنبلی چشم در استان شناسایی شد

رونمایی از 
حــداقل هــا!

راه هایی برای ترغیب کودکان به انجام تکالیف 
چرا برخی بچه ها از مشق نوشتن فرار می کنند؟

روزان هم 

بدين وسيله به اطالع کليه اعضاء محترم اتحاديه صنف   حمل 
و نقل و مسافربری  شهرستان کرمان مي رساند انتخابات هيأت 
مديره صنف مذکور براي انتخاب پنج نفر عضو اصلي و دو نفر 
عضو علي البدل و يک نفر بازرس اصلي و يک نفر بازرس علي 
البدل عصر شنبه مورخ 98/8/18 از ساعت 15 الی 30/ 16  در 
محل سالن اجتماعات اتاق اصناف مرکز استان به نشاني ميدان 
قرني ابتداي خيابان سعدي   برگزار مي گردد. لذا از کليه اعضاء 
محترم اتحاديه صنف مربوطه )صاحب پروانه( درخواست مي 
شود الزاما با همراه داشتن پروانه کسب يا کارت ملی در محل 

برگزاري انتخابات حضور بهم رسانند.
هومن سیوندي پور
رئیس هیات اجرایي برگزاري انتخابات
اتحادیه هاي صنفي شهرستان کرمان

بدين وسيله به اطالع کليه اعضاء محترم اتحاديه صنف  آجيل 
انتخابات هيأت مديره  و خشکبار شهرستان کرمان مي رساند 
صنف مذکور براي انتخاب پنج نفر عضو اصلي و دو نفر عضو 
علي البدل و يک نفر بازرس اصلي و يک نفر بازرس علي البدل 
عصر يکشنبه مورخ 98/8/19 از ساعت 15 الی 30/ 16  در محل 
سالن اجتماعات اتاق اصناف مرکز استان به نشاني ميدان قرني 
اعضاء  کليه  از  لذا  مي گردد.  برگزار  خيابان سعدي    ابتداي 
محترم اتحاديه صنف مربوطه )صاحب پروانه( درخواست مي 
شود الزاما با همراه داشتن پروانه کسب يا کارت ملی در محل 

برگزاري انتخابات حضور بهم رسانند.
هومن سیوندي پور
رئیس هیات اجرایي برگزاري انتخابات
اتحادیه هاي صنفي شهرستان کرمان

بدين وسيله به اطالع کليه اعضاء محترم اتحاديه صنف   عمده 
فروشان مواد غذايی  شهرستان کرمان مي رساند انتخابات هيأت 
مديره صنف مذکور براي انتخاب پنج نفر عضو اصلي و دو نفر 
عضو علي البدل و يک نفر بازرس اصلي و يک نفر بازرس علي 
البدل عصر دوشنبه مورخ 98/8/20 از ساعت 15 الی 30/ 16  در 
محل سالن اجتماعات اتاق اصناف مرکز استان به نشاني ميدان 
قرني ابتداي خيابان سعدي   برگزار مي گردد. لذا از کليه اعضاء 
محترم اتحاديه صنف مربوطه )صاحب پروانه( درخواست مي 
شود الزاما با همراه داشتن پروانه کسب يا کارت ملی در محل 

برگزاري انتخابات حضور بهم رسانند.
هومن سیوندي پور
رئیس هیات اجرایي برگزاري انتخابات
اتحادیه هاي صنفي شهرستان کرمان

صنف  اتحاديه  محترم  اعضاء  کليه  اطالع  به  وسيله  بدين 
محصوالت فرهنگی شهرستان کرمان مي رساند انتخابات هيأت 
مديره صنف مذکور براي انتخاب پنج نفر عضو اصلي و دو نفر 
بازرس  نفر  بازرس اصلي و يک  نفر  البدل و يک  عضو علي 
الی   15 ساعت  از   98/8/21 مورخ  شنبه  سه  عصر  البدل  علي 
30/ 16  در محل سالن اجتماعات اتاق اصناف مرکز استان به 
نشاني ميدان قرني ابتداي خيابان سعدي   برگزار مي گردد. لذا 
از کليه اعضاء محترم اتحاديه صنف مربوطه )صاحب پروانه( 
درخواست مي شود الزاما با همراه داشتن پروانه کسب يا کارت 

ملی در محل برگزاري انتخابات حضور بهم رسانند.
هومن سیوندي پور
رئیس هیات اجرایي برگزاري انتخابات
اتحادیه هاي صنفي شهرستان کرمان

آگهي فراخوان برگزاري انتخابات
اتحاديه صنف حمل و نقل و مسافربری 

شهرستان کرمان

آگهي فراخوان برگزاري انتخابات
اتحاديه صنف آجیل و خشکبار 

شهرستان کرمان

آگهي فراخوان برگزاري انتخابات
اتحاديه صنف عمده فروشان مواد غذايی 

شهرستان کرمان

آگهي فراخوان برگزاري انتخابات
اتحاديه صنف محصوالت فرهنگی

شهرستان کرمان

آگهي مناقصه عمومي شماره 98/41/ع
شرکت معدني و صنعتي گل گهر )سهامي عام( در نظر دارد » ساخت و نصب تابلو « خود را از طریق برگزاري 
مناقصه عمومي به پیمانکار  واجد شرایط واگذار نماید. لذا کلیه متقاضیان مي توانند جهت اخذ اسناد مناقصه به آدرس 
از  کنندگان  تأمین  ارزیابي  پرسشنامه  فرم  به همراه  را  مذکور  اسناد  و  مراجعه    WWW.GEG.IR الکترونیکي 
قسمت تأمین کنندگان و مشتریان - مناقصه ها دانلود نمایند . مهلت تحویل پاکات ساعت 9 الي 14 روز شنبه مــورخ 
98/08/18 در محــل دفترکمیسیون معـامالت مجتمع و یا دبیرخانه دفتر مرکزی تهران مي باشد. بازدید از محل 
اجراي پروژه ها روز شنبه مورخ 98/08/11 براي متقاضیان بالمانع مي باشد ، ضمنا شرکت معدني و صنعتي گل گهر 

در رد یا قبول هر یك از پیشنهادات مختار مي باشد .
                                                                              مدیریت قراردادها و معامالت 
                                                                             شرکت معدني و صنعتي گل گهر 

آگهی مزايده

آگهی مزايده

آگهی مناقصه عمومی )نوبت اول(   

آگهی مناقصه  

مناقصه گزار: شرکت معادن زغالسنگ کرمان  موضوع مناقصه: خرید چوب ایرانی نوع صنوبر یا سپیدار به میزان 9240 تن مورد نیاز مناطق تابعه شرکت به شرح ذیل: 
1 - معدن همکار 2160 تن 2 - معدن پابدانا 3000 تن 3 - معدن هشونی 3000 تن 4 - معدن آبنیل 360 تن 5 ـ معدن اسدآباد 720 تن 

مهلت دریافت اسناد: از تاریخ نشر آگهی لغایت مورخ 98/08/18   محل دریافت اسناد: بلوار شهید آیت اهلل صدوقی - شرکت معادن زغالسنگ کرمان - امور قراردادها 
سرکار خانم خراسانی تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار: ردیف 1 مبلغ 1/970/000/000 ریال - ردیف 2 و 3 هر کدام مبلغ 2/730/000/000 ریال - ردیف 4 مبلغ 
328/000/000 ریال ردیف 5 مبلغ 656/000/000 ریال  تاریخ تحویل پاکتها : مورخ 98/08/28  تاریخ گشایش پاکتها: ارزیابی کیفی مورخ 98/08/29 و گشایش پاکات الف 

و ج مورخ 98/09/02  مبلغ خرید اسناد: واریز مبلغ 300/000 ریال به حساب 31482107 بانك رفاه شعبه شهید صدوقی 
ضمنا این آگهی در سایت www.coal.kr.ir در دسترس می باشد. تلفن تماس: 03432117726

سامان مرتاض - مدیرعامل شرکت 

شرکت سیمرغ واحد کرمان در نظر دارد احداث یك باب ساختمان اداری به مساحت تقریبی 400 متر مربع در 2 طبقه با اسکلت 
بتنی جهت مزرعه شماره 3 واقع در کیلومتر 3 منطقه بهرامجرد به نگار براساس شرح و مشخصات فنی مندرج در اسناد مناقصه 

به صورت دستمزدی به پیمانکار واجد شرایط واگذار نمایند.
از عالقه مندان دعوت به عمل می آید جهت دریافت اسناد مناقصه به مدت حداکثر 7 روز پس از انتشار آگهی به امور اداری 

شرکت واقع درخیابان امام خمینی نبش کوچه 27 مراجعه فرمایند.  تلفن تماس: 32225686
شرکت سیمرغ واحد کرمان 
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اخبار استان

بدنی  های  خسارت  تامین  صندوق  مدیرعامل 
کشور، جاده ناایمن، خودرو و رفتار ترافیکی ناایمن 
و  عنوان کرد  رانندگی در کشور  سه علت حوادث 
وضعیت  رانندگی  حوادث  در  کرمان  استان  گفت: 
خوبی ندارد و در ۵ ماهه امسال رتبه چهارم کشور 

را در تلفات جانی حوادث رانندگی دارد.
به گزارش ایسنا، »علی جباری« در دیدار با رییس 
کل دادگستری استان کرمان اظهار کرد: نخستین 
فعال  کرمان  استان  در  این صندوق  استانی  شعبه 
شد و پس از کرمان در ۲۸ استان دیگر این صندوق 
خدمات  به  راحتی  به  مردم  و  شده  اندازی  راه 

صندوق دسترسی پیدا کرده اند.
وی افزود: بخش عمده کار پرونده های صندوق در 
مجموعه انتظامی انجام می شود و دستاورد فعالیت 
ها، ارائه خدمات ارزنده به مردم و پرداخت ساالنه 
حوادث  قربانیان  به  تومان  میلیارد   ۸۰ از  بیش 
جامعه  متوسط  اقشار  از  عمدتا  که  بوده  رانندگی 

هستند.

جباری با تشکر از فعالیت های ستاد دیه در استان 
زمانی بیش  کرمان و کشور تصریح کرد: شاید در 
از ۱۰۰ هزار نفر زندانی حوادث رانندگی در کشور 
داشتیم، که به لطف نظام جمهوری اسالمی و قانون 
حوادث  دیه  بدهکار  زندانی  اکنون  ثالث،  شخص 
رانندگی نداریم و شاید حدود ۲۰۰ نفر باشند که 

پرونده آنها در حال اقدام است.
و  آموزش  و  گری  مطالبه  لزوم  بر  تاکید  با  وی 
و  موخر  ما  کرد:  بیان  ترافیکی  رفتار  فرهنگسازی 
بعد از حادثه هستیم که کار می کنیم و سال قبل 
بیش از ۱۲ هزار میلیارد تومان خسارت در سراسر 
تامین خسارت های بدنی و  کشور توسط صندوق 
بیمه ها پرداخت شده که یک هزار و ۳۰۰ میلیارد 

تومان آن مربوط به صندوق خسارت بوده است.
مدیرعامل صندوق تامین خسارت های بدنی کشور، 
جاده ناایمن، خودرو و رفتار ترافیکی ناایمن را سه 
علت حوادث رانندگی در کشور عنوان کرد و گفت: 
خوبی  وضعیت  رانندگی  حوادث  در  کرمان  استان 

ندارد و در ۵ ماهه امسال رتبه چهارم کشور را در 
تلفات جانی حوادث رانندگی دارد.

وی افزود: درخواست داریم دستگاه های ذی ربط 
زیرا  کنند  کار  زمینه  این  در  رانندگی  حوادث  در 
هزینه های معنوی و انسانی حوادث جاده ای قابل 
جبران نیست و باید در فرهنگسازی و کار مسووالن 

استان تالش کنند.
جباری پیشنهاد کرد: باید در استان کرمان آموزش 
همگانی و توسعه فرهنگ ترافیک پیگیری شود زیرا 
استان در این زمینه ضعیف است و باید با مشارکت 

پلیس و صدا و سیما این اقدام صورت بگیرد.
وی تصریح کرد: تجهیز و تقویت پلیس راهنمایی 
ضرورت  دوربین  و  هوشمند  لوازم  در  رانندگی  و 
استان است و در زمینه دیگر ما برای ارتقاء کیفیت 
وسائل نقلیه و ایمنی جاده ها ورود کرده ایم و باید 

نمایندگان مجلس در این زمینه مطالبه کنند.
مدیرعامل صندوق تامین خسارت های بدنی کشور 
با بیان اینکه در استان کرمان تعداد زیادی وسیله 

نقلیه و موتورسیکلت بدون گواهینامه و بیمه نامه 
تردد می کنند که پلیس براساس قانون باید از تردد 
این وسائل جلوگیری کند گفت: نقاط حادثه خیز 
استان را می شود با اقدامات کوتاه مدت شناسایی 
و با نصب عالئم و ایجاد سرعت گیر جلوی خیلی از 

تصادفات را گرفت.
وی افزود: مدت زمان رسیدگی به پرداخت خسارت 
به  ماه   ۶ از  بدنی  های  خسارت  صندوق  سوی  از 
صندوق  و  کرده  پیدا  کاهش  هفته  یک  از  کمتر 
آمادگی دارد با تکمیل پرونده ها در حوزه انتظامی 
و کالنتری، در کمتر از سه روز خسارت را پرداخت 

کند.
جباری در پایان با اشاره به آمار باالی موتورسیکلت 
به  کرمان  استان  در  کرد:  اظهار  بیمه  بدون  های 
عنوان پایلوت این کار را انجام می دهیم که ۱۰۰ 
برای موتورسیکلت ها  را  درصد بخشودگی جریمه 
بگیریم و ۲۵۰ هزار تومان حق بیمه موتوسیکلت ها 

را تقسیط می کنیم.

مدیرعامل صندوق تامین خسارت های بدنی کشور خبر داد:

رتبه چهارم کشور در تلفات جانی حوادث رانندگی به استان کرمان تعلق دارد

خبر
رییس کل دادگستری استان خبر داد:

در محورهای برون شهری استان 
۱۶۷ نقطه حادثه خیزوجود دارد

 
رییس کل دادگستری استان کرمان گفت: ۱۶۷ نقطه حادثه خیز پرتصادف 
یا  مهندسی  و  اصالح  یا  باید  که  داریم  استان  شهری  برون  محورهای  در 
دوربین کنترل سرعت نصب شود و انجام هر اقدامی برای رفع حادثه خیزی 
ایسنا، »یداله  به گزارش  دارد.  نیاز  اعتبار  تومان  میلیارد  به ۸۸  نقاط  این 
کشور  بدنی  های  خسارت  تامین  صندوق  مدیرعامل  با  دیدار  در  موحد« 
کرمان  استان  در  بدنی  های  خسارت  تامین  صندوق  ایجاد  با  کرد:  اظهار 
برخی مشکالت مردم در ارتباط با تصادفات حل شده و شاهد رضایتمندی 
مردم هستیم. موحد با بیان اینکه کرمان پهناورترین استان کشور است که 
۱۱ درصد مساحت کشور را به خود اختصاص داده و محورهای مواصالتی 
 ۳۰۰ و  هزار   ۱۳ کرد:  تصریح  هاست  استان  سایر  از  تر  گسترده  استان 
کیلومتر محورهای بین شهری و روستایی استان کرمان است که باید تدابیر 
ویژه تری برای پیشگیری از حوادث جاده ای چاره اندیشی شود. وی بیان 
استان  شهری  برون  محورهای  در  پرتصادف  خیز  حادثه  نقطه   ۱۶۷ کرد: 
نصب شود  کنترل سرعت  دوربین  یا  مهندسی  و  اصالح  یا  باید  که  داریم 
و انجام هر اقدامی برای رفع حادثه خیزی این نقاط به ۸۸ میلیارد تومان 
اعتبار نیاز دارد. رییس کل دادگستری استان کرمان گفت: پایش تصویری 
راستا  این  و نصب دوربین های ثبت تخلف یک مسئله جدی است که در 
در استان کرمان ۱۴۹ دوربین ثبت تخلف و ۲۳ دوربین پایش تصویری در 
محورهای برون شهری فعال هستند که نسبت به وسعت و گستردگی استان 
و محورها، کم است و حداقل به ۱۰۰ دوربین نیاز است که بتوانیم محورها را 
پوشش بدهیم. موحد با بیان اینکه این وضعیت استان و تلفات جاده ای در 
مسئولیت صندوق تامین خسارت های بدنی تاثیر منفی دارد لذا پیشگیری 
بر تسریع روند پرداخت خسارت  تاکید  با  به بودجه های خاص دارد،   نیاز 

تاکید کرد: باید قبل از ورود فرد به زندان این خسارت پرداخت شود.
نصب  در  پیشگیری  بر  تالش  کرد:  بیان  کرمان  استان  دادگسری  کل  رییس 
و  تبلیغی  های  فعالیت  انجام  سرعت،  کنترل  و  تصویری  پایش  های  دوربین 
افزود: در سال  باید به جد دنبال شود. وی  اقداماتی است که  از  فرهنگسازی 
گذشته ۱۰۷۶ نفر در حوادث رانندگی استان کرمان جان خود را از دست داده 
اند و ۱۶ هزار و ۲۰۸ نفر مصدوم شده اند. موحد با اشاره به اینکه در ۵ ماهه 
امسال نیز ۴۹۲ نفر فوتی و ۷ هزار و ۵۲ مصدوم  ر حوادث رانندگی داشته ایم، 
افزود: استان کرمان متوقف نشده و همواره برای اصالح نقاط حادثه خیز کار 
کرده و مسووالن استان و شورای تامین در زمینه های مختلف کار می کنند و 
پیش می روند اما به علت کمبود اعتبارات، سرعت متناسب با نیاز نیست و باید 

صندوق تامین خسارت های بدنی و بیمه ها برای سرعت کار همکاری کنند.

 در شش ماهه نخست امسال صورت گرفت:

صادرات ۵۲ هزار تن مس 
از شرکت ملی صنایع مس ایران 

 
امسال  نخست  ماه   ۶ در  گفت:  ایران  مس  صنایع  ملی  شرکت  مدیرعامل 
ایسنا، اردشیر سعدمحمدی  ۵۲ هزارتن صادرات مس داشتیم. به گزارش 
سرچشمه  شهر  گمنام  شهدای  و  مس  صنعت  شهدای  یادواره  نهمین  در 
رفسنجان با گرامیداشت یاد شهدای انقالب اسالمی، اظهار کرد: باید تالش 
و  اجتماعی  آرامش  بابت  دغدغه ای  کشور  که  کنیم  طی  مسیری  کنیم 
اقتصادی نداشته باشد همان طور که روزی بچه های این مملکت در جبهه ها 
برای حفظ و حراست از آب و خاک و آرامش کشور جان خود را گذاشتند 
تک تک ما موظفیم برای پاسداری از خون شهدا در جبهه اقتصادی با تمام 
وجودمان پاسداران آن نگاه باشیم. وی افزود: خوشحال هستم که شرکت 
ملی صنایع مس خوشبختانه این مسیر را طی می کند و می توانیم بگوییم 
در ۶ ماهه اول سال ۹۸ رکورد تولید تاریخ مس را عبور دادیم و تالشگران 
این صنعت ۱۳۲ هزار و ۴۰۰ تن مس تولید کردند بیشترین فروش تاریخ 
مس را در ۶ ماهه اول سال ۹۸ را داشتیم در حالی که کل فروش سال 
گذشته در ۶ ماه امسال رقم خورد علی رغم اینکه قیمت مس کاهش جهانی 
داشته است. سعدمحمدی تصریح کرد: علی رغم تمام تحریم ها و هیاهویی 
که درخارج از مرزها به وجود آمد و مس جزء کاالهای تحریمی بود، سال 
گذشته ۴۷ هزار تن صادرات و در  ۶ ماه امسال ۵۲ هزارتن صارات داشتیم 
برای صادرات آماده است. مدیرعامل شرکت ملی  و ۳۰ هزارتن دیگر هم 
صنایع مس ایران تصریح کرد: از لحاظ سوددهی رتبه اول کشور در بین 
مالی  سیستم های  کل  شفافیت  نظر  از  و  داشتیم  کشور  شرکت های  تمام 
و  مکانیزه  کاماًل  آنالین  و  هوشمند  صورت  به  آینده  سال  تا  مس  شرکت 
دخالت انسانی از آن خارج می شود. سعدمحمدی با اشاره به توسعه گفت: تا 
پایان امسال ظرفیت ذوب مس به ۴۰۰ هزار تن یعنی دو برابر ظرفیت قبلی 
ارتقا پیدا می کند. ۲۸۰ هزارتن در سرچشمه و ۱۲۰ هزار تن در خاتون آباد 
همچنین کارخانه های جدید کنسانتره در دره آلو، دره زار و  فاز ۲ میدوک که 
به زودی شروع خواهد شد، شکل گرفته و در زمینه اکتشافات در شناسایی 
که  رسیده ایم  خوب  بسیار  نتیجه های  به  معدنی  ماده  جدید  ظرفیت های 
چه  آینده  برود  باال  تولید  شود  برداشت  مس  اگر  داشتند  دغدغه  برخی 
می شود در حالی که با اکتشافات و شناسایی، بیش از ۷۵ تا ۱۰۰ سال دیگر 
ذخیره مس داریم. سعدمحمدی تصریح کرد: صنعتگران صنعت مس با تمام 
وجود زحمت می کشند و با این اعتقاد که بتوانیم مشت اقتصادی کشور را 
گره کرده به بلندای کشورمان به اهتزاز درآوریم با تمام وجود کار می کنند 
انجام می دهیم همدلی،  نظام  بابت  که  است  دینی  از  این شاید قسمتی  که 
یکرنگی که دستور مقام معظم رهبری است قطعا سرلوحه تمام مجموعه است 
اینکه  بیان  با  انجام دهیم. وی  نظام  به  را نسبت  بتوانیم وظیفه خود  ما  که 
برگزار می کنیم، خاطرنشان  آزمون  اشتغال  و  نیرو  برای  که  است  چندسالی 
کرد: بیش از ۱۷ هزار نفر در آزمون اخیر شرکت کردند اما تعداد محدودی 
می توانیم به کار گیریم امیدواریم همه با هم احساس کنیم قسمتی از اشتغال 
با  بابت نیازی است که در منطقه وجود دارد. سعدمحمدی بیان کرد: قطعا 
توسعه هایی که در برنامه داریم و کارخانه های جدید تمام تالش را خواهیم 
کرد بتوانیم خدمت رسانی بیشتری در منطقه داشته باشیم و شرایط را بیشتر 
از گذشته برای مردم فراهم کنیم. مدیرعامل شرکت ملی صنایع مس ایران 
تأکید کرد: تمام مدیران و پرسنل مس با تمام وجود هم قسم شدند که بتوانند 
وظیفه خود را جهت خدمت به نظام مقدس انجام دهند وظیفه این سیستم 
دفاع و هدایت از موضع اقتصادی است که تولید ناخالص ملی کشور را باال 
آن چه  بیان کرد:  مالی کشور کمک کنیم. سعدمحمدی  و در گردش  ببریم 
الهی و همدلی و یکرنگی است  از دوستان طلب می کنم همان عشق  امروز 
که بتوانیم با سرعت بیشتر توسعه ها را پیش ببریم ایجاد کارخانه های جدید 
ارمغان  به  جوانان  برای  را  زندگی  به  امید  و  جدید  مالی  گردش  و  اشتغال 
می آورد. وی اظهار کرد: جوانان ما امروز به اشتغال نیاز دارند نیروها علی رغم 
اما  بازنشستگی می رسند شاید تجربه شان نیاز باشد  میل باطنی اگر به سن 
همه با هم این اجازه را بدهیم که جوانان پای کار باشند بتوانند زندگی تشکیل 
دهند و همه به درد دل هم برسیم و مهم است که به دیگران هم فکر کنیم.

مدیرعامل شرکت ملی صنایع مس ایران در پایان گفت: امسال قول می دهیم 
تولید را از مرز ۲۶۰ هزار تن عبور دهیم و برای سال آینده برای اولین بار در 
تاریخ کشور از مرز ۳۰۰ هزار تن عبور دهیم و امیدواریم کارخانه های جدید 

سریع تر و با رشد بیشتر به تولید برسند.

مدیر کل بهزیستی استان:

بیش از هفت هزارکودک مشکوک به تنبلی چشم در استان شناسایی شد 
طرح غربالگری تنبلی چشم در کودکان ۳ تا ۶ سال همزمان 
با سراسر کشور در استان کرمان با حضور مدیرکل بهزیستی 
استان کرمان و کارشناسان تخصصی مربوطه در مهد کودک 

مروارید کرمان انجام شد.
بهزیستی  مدیرکل  زاده«  صادق  »عباس  ایسنا،  گزارش  به 
استان کرمان در این مراسم با اشاره به اهمیت پیشگیری در 
بروز معلولیت ها به ویژه کم بینایی ونابینایی ناشی از تنبلی 
چشم در دوران کودکی گفت: وقتی که با  یک معاینه ساده وکم 
هزینه چشم در گروه سنی ۳تا ۶ سال می توان از معلولیتی 
چون کم بینایی و نابینایی پیشگیری کرد، بنابراین نادیده گرفتن 
این اقدام پیشگیرانه، نتایج زیانباری بیشماری به همراه خواهد 

داشت.
طرح  اجرای  در  بهزیستی  سازمان  اقدامات  تشریح  در  وی 
پیشگیری از تنبلی چشم گفت : این طرح از سال  ۱۳۷۴ در 
کشور به اجرا گذاشته شد که هرساله با افزایش سطح پوشش 
و آگاهی جامعه تعداد کودکان غربال شده افزایش پیدا می کند 
به طوری که در سال گذشته بیش از ۷۳ درصد کودکان استان 
غربال شده اند که برنامه ریزی و تالش می شود با همکاری 
پررنگ تر خانواده ها و دست اندرکاران این پوشش را به بیش 

از ۹۰ درصد در سال جاری افزایش دهیم .
صادق زاده با بیان اینکه از بین ۱۸ هزار و ۸۶۲۵ کودک 
مورد  کودک   ۸۷۸ و  هزار   ۱۳ غربالگری  شرایط  دارای 
کودک   ۳۸۷ و  ۷هزار  تعداد  افزود:   گرفتند،  قرار  معاینه 

بینایی سنج  به  تنبلی چشم برای معاینات تکمیلی  به  مشکوک 
معرفی که از این تعداد یک هزار و ۹۶ مورد دارای اختالل 

بینایی و ۲۳۰ نفر مبتال به تنبلی چشم تشخیص داده شده اند.
مدیرکل بهزیستی استان کرمان خاطر نشان کرد: بهترین زمان 

این  عوارض  از  پیشگیری  و  چشم  تنبلی  درمان  و  تشخیص 
تنبلی سن ۳ تا۶ سالگی است که این طرح هر ساله اول آبان 
ماه در مراکز آموزشی – مهدهای کودک و خانه های بهداشت 

سراسر استان اجرا می شود.

معاون آبخیزداری اداره کل منابع طبیعی جنوب کرمان گفت: ۳۶ حوزه 
آبخیزداری و آبخوانداری در جنوب کرمان در دست اجرا و مطالعه است.
به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی اداره کل منابع طبیعی 
جنوب کرمان، محمدرضا شاهرخی گفت: در سال جاری در ۳۶ حوزه  

آبخیز مشغول به کار هستیم. 
شاهرخی افزود: در حال حاضر در ۲۶ حوزه عملیات اجرایی انجام شده 
و ۱۰ حوزه دیگر در حال مطالعه است.  عملیات اجرایی را در سطح ۶۰ 

هزار هکتار انجام می دهیم.
معاون آبخیزداری اداره کل منابع طبیعی جنوب کرمان گفت: هدف از 
های  سفره  تغذیه  ها،  سیالب  بروز  خطر  کاهش  ها  پروژه  این  اجرای 
آبهای زیرزمینی و آبدهی قنوات و چشمه ها، پیشگیری و کاهش اثرات 

اشتغال  ایجاد  همچنین  و  خاک  فرسایش  از  جلوگیری  و  خشکسالی 
است.

واقع شده اند  در هفت شهرستان جنوبی  این ۳۶ حوزه  داد:  ادامه  وی 
این  اجرای  البته  داریم  فیزیکی  پیشرفت  درصد   ۵۰ حدود  تاکنون  و 
پروژه ها از مردادماه آغاز شده، برخی از پروژه ها تا پایان سال و بعضی  
نیز  را  حوزه  سه  در  اجرایی  عملیات  می رسند،  اتمام  به  آذرماه  تا  هم 
تاکید کرد: میزان  اتمام رسانده ایم. شاهرخی  به  به صورت ۱۰۰درصد 
اعتبار اختصاص یافته به این پروژه ها ۵۵ میلیارد تومان بوده که از محل 
اعتبارات صندوق توسعه ملی سال ۹۸ اختصاص داده شده است. وی 
گفت: بخشی از اعتبارات ما با هدف کنترل فرسایش و رسوب وارده به 

سد جیرفت، سد نسا بم و سد استقالل میناب است.

معاون منابع طبیعی جنوب استان کرمان:

بررسی 36 حوزه آبخیزداری و آبخوانداری در جنوب کرمان 
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یادداشت های 
گاه و بی گاه

شیرین 
دیشب در خواب فرهاد را دیدم که با چهره ای نحیف و سر 
به جان  قندشکنی در دست  و سفید  بلند  موهای  با  و رویی 
بیستون افتاده بود و مردمان زیادی هم از قشرهای مختلف با 
وسایل گوناگون و پیشرفته از هر سو کوه را می کندند گویی 
مسابقه بود تعجب کردم. با خود گفتم چه خبر است؟ پس به 
سختی خود را به فرهاد رساندم و از او ماجرا را پرسیدم و او 
در حالی که با جدیت به کار خود ادامه می داد، گفت: دیگر 
از آن پتک و من چیزی نمانده است و نمی دانم با این همه 
رقیب چه کنم اما در بین همه رقیبان رقیبی سرسخت تر از نانوا 
ندیدم چون با آنکه می داند جوش شیرین مرا می کشد باز هم 

جوش شیرین می زند.

به قلم محمد جواد 
ایرانمنش 

هنر دور اندیشی
کنونی  جهان  در  که  آید  می  نظر  به 
تا  هستند  فراری  راه  دنبال  به  افراد 
دردهای خود را به فراموشی بسپارند 
و کارها و حرف ها را به سرعت از ذهن 

خود پاک کنند اما آیا انسان بدون حافظه قادر خواهد 
بود که زندگی خوب و دل انگیزی داشته باشد. قاعدتا 
نیاز به روشنایی و روشنگری هست تا بتوان راه صحیح 
ما  از  تاریکی  تعمق  و  بدون تجربه  آیا  اما  پیدا کرد  را 
فاصله خواهد گرفت!؟ انسان برای زندگی خوب نیاز به 
برنامه دارد و برنامه های پربار زمانی حاصل می شوند 
دوراندیشی  هنر  به  حافظه  محفوظات  و  تجارب  که 
آرزوهایش سامان  و  امیال  به  آنجا  در  تا  باشد  رسیده 
دهد. برای رسیدن به خوشبختی انسان ناچار از اندیشه 
و پروراندن حافظه ی خویش است زیرا کارایی از فکر 
نشأت می گیرد. ناپلئون: »یک سر بدون حافظه مانند 
آن  ای در  نشانه  و  است که هیچگونه عالمت  میدانی 
نیست.« داروهای مختلف که برای ایجاد فراموشی در 
به  را  حافظه  است  کرده  پیدا  گسترش  جامعه  سطح 
تزلزل انداخته در نتیجه ابزار شناخت و عملکرد صحیح 
را از آدم می گیرد لذا اجازه نمی دهد شخصیتی را که 
حق اوست از خود به نمایش بگذارد. کودک درون ما 
را  زندگی  بار سنگین  تواند  نمی  تنهایی  به  و  همیشه 
به دوش بکشد از یک جایی به بعد ناچاریم که بزرگ 
و  به حافظه  نیاز  نیز  بزرگ شدن  و  برای رشد  شویم. 
اتفاقات ذهنی در کنار یکدیگر داریم  چیدن عناصر و 
حاال بگذریم که برخی مسائل علمی نیاز به حافظه ای 
فراتر از حد معمول دارند انسان بدون حافظه همچون 

تکه ای سنگ است که فقط شیشه ها را می شکند.
بر چشم هایت خیره می مانم که شاید 

یادآوری باشد که دنیا را ببینم 
از سیب های سرخ لذت دور بودم 
آئینه ای از حجم دنیا روبه رویم 

به قلم 
مهناز سعید 

روایت »کرمان امروز« از به صدا درآمدن زنگ خطر افزایش آمار طالق توافقی و بررسی علل آن؛

معضالت معیشتی یا نبود مهارت زندگی؟

اشاره:
سال  در  اجتماعی  پدیده  ترین  زشت  عنوان  به  طالق 
های اخیر در استان کرمان روند رو به رشدی یافته است. 
در دهه های گذشته  با توجه به بافت سنتی و مذهبی 
کرمان بندرت خبری از طالق و جدایی بود اما از حدود 
دو دهه اخیر این روند سرعت گرفته و اکنون  به مرحله 

نگران کننده ای رسیده است. 
دادگستری  اطالعات  فناوری  و  آمار  معاون  گفته  به 
استان کرمان، 2هزار و 80 پرونده طالق در 6 ماهه اول 
سال گذشته به درخواست زوجه بوده که در شش ماهه 
اول امسال این تعداد پرونده به 2 هزارو 236 مورد رسیده 

که نشان دهنده 8 درصد رشد در این زمینه است.
افزایش هفت درصدی طالق در استان

معاون آمار و فناوری اطالعات دادگستری استان کرمان 
از افزایش ۷ درصدی پرونده های طالق در استان کرمان 
در 6 ماهه اول امسال نسبت به مدت مشابه سال قبل 
خبر داد و عنوان کرد: در 6 ماهه اول سال گذشته ۵ هزار 
و 2۷ تعداد پرونده های ورودی طالق به دادگستری های 
استان بوده که در مدت مشابه سال جاری ۵ هزار 383 

پرونده در این زمینه داشتیم.
حمید خالقی افزود: 2 هزار و 80 پرونده طالق در 6 
ماهه اول سال گذشته به درخواست زوجه داشتیم که در 
6 ماهه اول امسال این تعداد پرونده به 2 هزار و 236 
مورد رسیده که نشان دهنده 8 درصد رشد در این زمینه 
است، همچنین ۴22 پرونده طالق به درخواست زوج در 
کرمان  استان  دادسراهای  در  گذشته  سال  اول  ماهه   6
ثبت شده که امسال در مدت مشابه سال گذشته با 2۹ 

درصد رشد، به ۵۴۵ مورد رسیده است.
وی از افزایش ۷ درصدی پرونده های طالق در استان 

کرمان در 6 ماهه اول امسال نسبت به مدت مشابه سال 
قبل خبر داد و عنوان کرد: در 6 ماهه اول سال گذشته 
۵ هزار و 2۷ تعداد پرونده های ورودی به دادگستری های 
سال  مشابه  مدت  در  که  بوده  طالق  موضوع  با  استان 

جاری این پرونده ها به ۵ هزار 383 مورد رسیده است.
علل افزایش طالق در استان

درپژوهشی که سال ۹۴ در زمینه طالق در استان انجام 
شده عوامل اجتماعی و فرهنگی، خانواده، عوامل فردی، 
تعهدات مذهبی در جامعه، تغییر نگاه به زندگی مشترک، 

رفاه طلبی و فرد گرایی، مشکالت اقتصادی، شبکه های 
مجازی و فیلم های ماهواره از عوامل مهم و کالن تاثیر 

گذار بر پدیده طالق  در کرمان عنوان شده است. 
استان  در  و سرعت طالق  میزان طالق  اینکه چرا  اما 
کرمان رو به فزنی است مساله ای است که مسئوالن و 
بر نبود مهارت زندگی و تعامل و  اقتصادی  کارشناسان 

تفاهم بین زوج های جوان، تاکید دارند. 
بروز  در  مالی  مسائل  همچون  مسائلی  گذشته  در 
بیشتر  در  امروز  اما  بود  رنگ  کم  خانوادگی  اختالفات 

اختالفات و بروز آسیب های اجتماعی مسائل مالی و 
مشکالت  البته  است.  دخیل  نامطلوب  اقتصادی  شرایط 
بین  در  زندگی  های  مهارت  فقدان  با  همراه   عاطفی 
زوج های جوان از عوامل اصلی افزایش آمار طالق های 
توافقی است. به گونه ای که نداشتن مهارت الزم برای 
مواجهه با مشکالت زندگی و عاطفی، زوج های جوان را 
با بروز کوچک ترین اختالف دچار مشکل کرده و موجب 

روی آوردن آنها به سمت طالق توافقی می شود.
راهکار چیست؟

کاهش نرخ طالق نیازمند راهکارهای عملیاتی است و 
آموزش پیش از ازدواج از جمله ضروریات بوده و این مهم 

حتی در مدارس نیز باید مطرح شود.
برنامه های  تولید   ، ازدواج  از  قبل  مشاوره های  تقویت 
جمله  از  محلی  رسانه  از  مرتبط  دستگاه های  مشارکتی 

اقدامات الزم در راستای کاهش این آسیب است.
و  خانواده ها  میان  در  زندگی  مهارت  رفتن  باال  همچنین 
زوج ها  در کاهش میزان خشونت ، اعتیاد و طالق موثراست. 
این میان  نقش مراکز مشاوره در کاهش طالق بسیار  در 
موثر است، به شرط اینکه فرهنگ سازی درست و بجا درباره 
یا  به مشاور  نیاز  مواقع مورد  و مردم در  بگیرد  آن صورت 

روان شناس مراجعه کنند و از آنها کمک بگیرند.
آموزش و پیشگیری از مهم ترین راهکارهایی هستند که 
می تواند طالق را به حداقل برساند، آموزش پیش و پس 
یا تمام مراحلی که زوج ها  تا پنج سال اول و  ازدواج  از 

در زندگی پیش رو دارند، امری مهم و تاثیرگذار است.
اقتصادی  بنیه  خانواده،تقویت  بنیان  تقویت 
و  تکالیف  به  زوج ها  بیشتر  ،گرایش  خانواده،اشتغال 
معنوی  جنبه  تقویت  خانواده،  تشکیل  در  الهی  احکام 
از  جوانان  آگاه سازی  و  خانواده ها  ،آموزش  خانواده ها 
از  برخی  بدآموزی  از  ،دوری  گروهی  رسانه های  طریق 
مجازی  شبکه های  در  خانوادگی  سریال های  و  فیلم ها 
تخصصی  نشست های  و  میزگردها  برگزاری  ماهواره،  و 
تقویت بنیان خانواده ها در محالت ،مدارس و دانشگاه ها 
اهتمام  باید  که  است  کاهش طالق  راهکارهای  دیگر  از 

جدی در این رابطه صورت پذیرد.

   به گفته معاون آمار و فناوری اطالعات دادگستری استان دوهزار و ۸۰ پرونده طالق 
در ۶ ماهه اول سال 97 به درخواست زوجه تشکیل شده است که در ۶ ماهه اول سال 
9۸ این تعداد پرونده به ۲ هزار و ۲۳۶ مورد رسیده که نشان دهنده ۸ درصد رشد در 
این زمینه است. اما اینکه چرا میزان طالق و سرعت طالق در استان کرمان رو به فزونی 
می باشد؛ مساله ای است که مسئوالن و کارشناسان در آن بیشتر نبود مهارت زندگی را 

مقصر می دانند در حالی که مردم دلیل را بیشتر اقتصادی می دانند و....

گزارش: مهدیه السادات 
میر مهدی حسینی

راه هایی برای ترغیب کودکان به انجام تکالیف 

چرا برخی بچه ها از مشق نوشتن فرار می کنند؟
 سرویس اجتماعی کرمان امروز

باعث  اغلب  که  است  مشکلی  تکالیف  ندادن  انجام 
دنبال  به  والدین  می شود.  والدین  عصبانیت  و  نگرانی 
راه حلی هستند تا فرزندشان را به انجام تکالیف تشویق 
دانش  تمام  برای  ثابت  روش  یک  کردن  پیدا  اما  کنند 
آموزان  دانش  زیرا  است  مشکل  تقریباً  کاری  آموزان 
دارای روحیه، استعداد و ذهنیات متفاوتی هستند؛ عالوه 
بر این، مشق ننوشتن بچه ها اغلب دالیلی دارد که پی 
این  رفع  برای  راه حلی  می تواند خود  آن  علت  به  بردن 

مشکل باشد.
فرار  تکالیف  انجام  از  آموزان  دانش  برخی  گاهی   
می کنند و والدین تنها کاری که می توانند انجام دهند 
این است که با زور، اجبار و عصبانیت آنها را وادار کنند تا 
تکالیفشان را انجام دهند اما برخی عوامل فراتر از کنترل 
شماست و با زور و اجبار حل نخواهد شد. اگر فرزند شما 
است  بهتر  دهد،  انجام  را  خود  تکالیف  نمی تواند  غالباً 
به دنبال علت آن باشید. دانستن ریشه مشکل می تواند 
به شما کمک کند تا در فرزندتان برای نوشتن تکالیف 
انگیزه ایجاد کنید. هشت راهکار زیر شاید به شما در حل 

این مشکل کمک کند.
1 اهمیت تکالیف را توضیح دهید

فرزند شما در ابتدا باید بداند که چرا انجام تکالیفش 
مهم است. تجربه ثابت کرده است که تکالیف خانه باعث 
یادگیری بیشتر می شود اما والدین و معلمان باید دقت 
کنند که میزان تکالیف نباید آن قدر زیاد باشد که بچه 
آن را به  عنوان یک تنبیه تلقی کند . به فرزندتان تأکید 
و  مفاهیم  تحکیم  برای  روشی  تکالیف  انجام  که  کنید 
امر  این  تحقق  برای  راه  بهترین  و  است  بیشتر  تسلط 

تکرار و نوشتن است.
2 برنامه ریزی کنید

که  کنید  برنامه ریزی  گونه ای  به   تکالیف  انجام  برای 
کودک زمان زیادی از وقت خود را در خانه صرف انجام 
تکالیف نکند. برنامه انجام تکالیف و ساعات استراحت را 
برای کودک مشخص کنید. برای بچه های ابتدایی نهایتاً 
نیم ساعت زمان مشق نوشتن در نظر بگیرید و بعد از هر 

نیم ساعت به آنها استراحت دهید.
3 زمان و مکان انجام تکالیف را مشخص کنید

تکالیف در بچه ها متفاوت  انجام  دقت کنید که زمان 
است. بعضی از بچه ها دوست دارند اول مشق هایشان را 
بنویسند و  به  هیچ  عنوان از کودکان حین نوشتن ایراد 
نگیرید که مثاًل چرا از خط زدی بیرون، چرا کج نوشتی، 
چرا درشت یا ریز می نویسی، چرا که این ایرادگیری ها 

حس بدی را در کودک ایجاد می کند. در عوض از آنها 
بخواهید که نوشته های بدش را مانند نوشته های خوبش 

کند و آنها را تغییر دهد.
بعد استراحت کنند و بعضی دیگر ترجیح می دهند ابتدا 
را  تکالیفشان  بعدازظهرها  و  بخوابند  و  کنند  استراحت 
تقویت شخصیت  برای  است  بهتر  بنابراین  انجام دهند؛ 
زمانی، کجا  ترجیح می دهد چه  بپرسید  او  از  فرزندتان 
که  کنید  دقت  اما  بپردازد  تکالیفش  انجام  به  و چگونه 
مکان مطالعه حائز شرایطی از جمله نور کافی، آرامش و 
سکوت، دکوراسیون مناسب و مرتب بودن است؛ بنابراین 
تخت  تلویزیون،  جلوی  آشپزخانه،  مثل  مکان ها  برخی 
مناسبی  جای  به هم ریخته  و  شلوغ  میزتحریر  و  خواب 
بچه ها  حواس پرتی  باعث  و  نیست  تکالیف  انجام  برای 

می شود.
4 ایراد نگیرید

می کند  تکالیف  انجام  به  شروع  فرزندتان  هنگامی که 
تعریف  آنها  خوب  نوشته های  از  و  بنشینید  او  کنار 
حین  در  کودکان  از  عنوان  هیچ   به   کنید؛  تمجید  و 

بیرون،  زدی  از خط  چرا  مثاًل  که  نگیرید  ایراد  نوشتن 
یا ریز می نویسی، چرا که  چرا کج نوشتی، چرا درشت 
این ایرادگیری ها حس بدی را در کودک ایجاد می کند. 
در عوض از آنها بخواهید که نوشته های بدش را مانند 

نوشته های خوبش کند و آنها را تغییر دهد.
5 فرزندتان را تشویق کنید

به تکالیف تکمیل شده فرزندتان امتیاز داده و از تکالیف 
اگر  که  بگویید  فرزندتان  به  کنید.  کسر  امتیاز  ناقص 
مثل  پاداش هایی  او  به  کند  دریافت  را  امتیاز  بیشترین 
بازی با پلی استیشن، بازی فوتبال، دیدن فیلم موردعالقه 

و... می دهید.
6 اول تکالیف سخت را انجام دهید

را  درسی اش  تکالیف  حجم  که  بیاموزید  کودکتان  به 
ابتدا آن درسی را انجام دهد که برایش  بررسی کند و 
بودن قدرت ذهنی در  باال  به دلیل  زیرا  سخت تر است 
هنگام شروع کار، سرعت انجام تکالیف و قدرت یادگیری 

بیشتراست.
7 فرزندان را به خودتان وابسته نکنید

و  تکالیف  و  پیگیری درس ها  معلم در مدرسه  وظیفه 
وظیفه والدین نظارت است؛ بنابراین اینکه برخی والدین 
مدام به فرزندشان تذکر می دهند که تکلیفت را بنویس 
انجام می  را  تکالیف  فرزندشان  به جای  یا حتی گاهی 
دهند باعث ایجاد وابستگی بین کودک و والد می شود؛ 
در این صورت کودک دیگر اهمیتی به انجام تکالیفش 
نمی دهند و منتظر است تا مادر یا پدر به او تذکر دهد 
حالی  در  دهد؛  انجام  را  تکالیفش  تا  بنشیند  کنارش  و 
تکالیف  انجام  برای  به فرزندان  یادآوری کردن  تنها  که 
یادآوری  وجود  با  فرزندتان  اگر  و حتی  می کند  کفایت 
انجام  به  مجبور  را  او  هرگز  ننوشت،  را  تکلیفش  شما، 
تکلیف نکنید؛ در نهایت این مساله را با معلم فرزندتان 
در میان گذاشته و در این زمینه با او هماهنگ شوید تا 

از این پس، او پیگیر تکالیف فرزندتان باشد.
8. برای مهمانی ها از قبل برنامه ریزی کنید

هفته  آخر  به  تحصیلی  سال  طول  در  را  مهمانی ها 
موکول کنید تا هم بچه ها به تکالیفشان رسیدگی کرده و 
هم اوقات فراغت خوشی را در کنار خانواده سپری کنند.
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برخی مواقع افرادی با مراجعه به پزشک و یا درمانگاه برای درمان خود اقدام 
می کنند اما از سوی پزشک مربوطه و یا پرسنل درمانگاه قصوری صورت می گیرد 
که نه تنها منجر به درمان نمی شود بلکه درد دیگری نیز به جراحاتشان می افزاید. 
در اینجا مسئول کیست؟ آیا پزشک مربوطه مرتکب تخلف شده یا عمل وی جرم 

بوده است؟ مرجع شکایت کجاست؟
با  الفاظ و عبارات گاهی  ما در  از قصور چیست؟  بگوییم منظور  باید  ابتدا  در 
برخی واژگانی روبه رو می شویم که شاید از نظر ما هم معنی باشند و یک منظور 
را برسانند اما در واقع اینگونه نیست و در مواجهه با الفاظ باید بسیار دقت کرد. 
در اصطالحات حقوقی دو واژه قصور و تقصیر وجود دارند که هردو به ظاهر شاید 
یک معنا داشته و مترادف باشند اما در عمل از یکدیگر مجزا هستند. هردو به 
معنای کوتاهی کردن هستند اما کوتاهی در هرکدام متفاوت است. زمانی که ما 
از قصور صحبت می کنیم در واقع نوعی غفلت در آن وجود دارد اما زمانی که 
تقصیر را بیان می کنیم در این واژه »عمدی بودن« نهفته است. باید توجه داشته 
باشیم که قصور و تقصیر به عنوان مصادیق خطا از دو حیث مدنی و کیفری قابل 

 بررسی هستند. البته تقصیر پزشکی معادل خطای جزایی است.
بسته به نوع قصوری که شکل گرفته است، از سوی قانونگذار مجازاتی نیز برای 
فرد در نظر گرفته می شود. برای مثال رانندگی اصولی دارد که باید رعایت شود 
و اگر این اصول رعایت نشود، جریمه یا مجازاتی برای او در نظر گرفته می شود. 

تفاوت »قصور« و »تقصیر« پزشکی در این است که در »تقصیر پزشکی« نوعی 
عمد نهفته است و اراده قبلی در آن دخالت دارد اما در »قصور پزشکی« نوعی 
غفلت وجود دارد که از روی سهو اتفاق می افتد ولی در هرصورت هردو مجازات 
دارند. تقصیر پزشکی مصادیقی دارد که بی احتیاطی، بی مباالتی، نبود مهارت و 
رعایت نکردن نظامات دولتی، مصادیق آن را تشکیل می دهد. قانونگذار در قانون 
مجازات اسالمی مصوب سال ۱۳۹۲ مصادیق تقصیر پزشکی یا همان خطای 
جزایی را شامل »بی احتیاطی« و »بی مباالتی« می داند و نبود مهارت و رعایت 

نکردن نظامات دولتی، ذیل بی احتیاطی و بی مباالتی قرار می گیرند. 
در  »خطا  خصوص  در  پزشکان  از  آنها  اطرافیان  یا  بیماران  شکایات  بیشتر 
یا  بیماران«  درمان  و  معالجه  در  »بی مباالتی  و  »بی احتیاطی«  تشخیص«، 

»مراقبت های بعد از عمل جراحی« است. 
برابر قانون، تخلف های پزشکی شامل سهل انگاری در انجام وظیفه، رعایت نکردن 
موازین علمی، شرعی و قانونی، افشا کردن اسرار و نوع بیماری، انجام اعمال خالف 
شئون پزشکی، جذب بیمار از طریق تبلیغات گمراه کننده و فریفتن بیمار است.

ولی جرایم پزشکی مواردی هستند که در قانون مجازات اسالمی قانونگذار برای آن 
مجازات در نظر گرفته است ولی شخصی که مرتکب آن می شود پزشک و یا جزء 
تیم پزشکی است. تخلف پزشکی فقط شامل عناوینی که ذکر شد می شوند اما قصور 
پزشکی به عنوان یک جرم تلقی می شود و نحوه رسیدگی به آن نیز متفاوت است.

تخلفاتانتظامیپزشکیدرکجارسیدگیمیشود؟
مرجع تشخیص این امر سازمان نظام پزشکی است و به دلیل تخصصی بودن 
موضوع از نظرات کارشناسی متخصصان مربوطه استفاده خواهد شد. اگر تخلف 
با آن برخورد خواهد شد.  انتظامی  پزشکان جرم نباشد فقط به عنوان تخلف 
رعایت  نکردن موازین  شرعی  و قانونی  و مقررات  صنفی  و حرفه ای  و شغلی  و 

تخلف   پزشکی ،   وسیله  شاغالن  حرف   به   قانونی   وظایف   انجام   در  سهل انگاری  
محسوب می شود  و متخلفان  با توجه  به  شدت  و ضعف  عمل  ارتکابی  و تعدد و 

تکرار آن،  حسب  مورد به  مجازات زیر محکوم  می شوند:
- تذکر یا توبیخ  شفاهی  در حضور هیأت  مدیره  نظام  پزشکی  محل 

- اخطار یا توبیخ  کتبی  با درج  در پرونده  نظام  پزشکی  محل 
- توبیخ  کتبی  با درج  در پرونده  نظام  پزشکی  و نشریه  نظام  پزشکی  محل  یا الصاق  

رأی  در تابلوی اعالنات  نظام  پزشکی  محل 
- محرومیت  از اشتغال  به  حرفه های  پزشکی  و وابسته  از ۳  ماه  تا ۱  سال  در محل  

ارتکاب  تخلف
- محرومیت  از اشتغال  به  حرفه های  پزشکی  و وابسته  از ۳  ماه  تا ۱ سال  در 

تمام  کشور
- محرومیت  از اشتغال  به  حرفه های  پزشکی  از بیش  از ۱ سال  تا ۵  سال  در 

تمام  کشور
- محرومیت  دایم  از اشتغال  به  حرفه های  پزشکی  و وابسته  در تمام  کشور 

تخلف انتظامی شامل موارد دیگری نیز می شود از جمله:عدم رعایت نرخ مصوب 
تعرفه های پزشکی، ارایه داروهای مشابه به جای داروی اصلی، برخورد نامناسب 
کادر پزشکی با بیماران، عدم پذیرش بیماران اورژانسی توسط مراکز درمانی، 

نداشتن امکانات ضروری پزشکی. 
اماجرایمپزشکیکدامهاهستند؟

قتل،  به  منجر  که  باشد  گونه ای  به  پزشکی  کادر  و  پزشکان  تخلف  چنانچه 
آسیب دیدگی جسمی و روحی و نقص عضو بیمار به صورت عمدی یا غیرعمدی 
شود، با مرتکب آن برابر مجازات های مندرج در قوانین جزایی به خصوص قانون 
مجازات اسالمی برخورد خواهد شد. مراجع صالح برای رسیدگی جرایم پزشکی 

به شرح زیر است: 
-۱دادگاههایعمومی

در این دادگاه ها می توان از جنبه جزایی و یا حقوقی نسبت به عملی که پزشک 
قوانین  به عبارت دیگر، هر عملی که در  مرتکب آن شده است شکایت کرد؛ 
مدنی و یا جزایی کشور قابلیت پیگیری قضایی داشته باشد در صالحیت این 
دادگاه هاست. با وجود این، از آنجا که اقدامات پزشکی از زمره مسائل تخصصی 
محسوب می شود که نیاز به نظریات و دیدگاه کارشناسانه دارد، قوه قضائیه اقدام 

به تخصیص یک دادسرا به طور ویژه به جرایم پزشکی و دارویی کرده است.
-۲دادسرایجرایمپزشکی

شهر تهران دادسراهای مختلفی دارد که بعضی از آنها به امور ویژه اختصاص 
یافته اند؛ از آن جمله دادسرای ویژه رسیدگی به جرایم پزشکی است که مردم 
می توانند برای رسیدگی به مشکالت و پرونده های قضایی خود در رابطه با قصور 

و جرایم پزشکی در هر سطحی به آنجا مراجعه کنند.
روند رسیدگی به پرونده های مطرح در این دادسرا اینگونه است که پس از طرح 
و ارجاع موضوع به کمیسیون های پزشکی، پرونده بررسی می شود و در صورتی 
که قصور کادر درمانی تشخیص داده شود، مراتب قصور به شعبه رسیدگی  کننده 
ارسال و به دنبال آن پزشک و تیم پزشکی برای ادای توضیحات احضار می شوند و 
در نهایت دادسرا با اخذ تصمیم مقتضی یا قانع می شود که قصوری رخ نداده است 
و قرار منع یا موقوفی تعقیب صادر می کند و یا اینکه ادعای شاکی را قریب به 
واقع می بیند و با صدور کیفرخواست پرونده را به دادگاه ارسال می کند و دادگاه 
کیفری نیز بر اساس محتویات پرونده، نظریه کارشناس و دفاعیات هردو طرف 

اقدام به صدور رأی می کند.
-۳شورایحلاختالف

از اوایل سال ۸۹ و پس از گذشت یک سال و نیم از تصویب دستورالعمل تشکیل 
شوراهای حل اختالف ویژه امور پزشکی )مصوب ۳۱ر۹ر۱۳۸۶( در بسیاری از 
استانها شوراهای حل اختالف ویژه رسیدگی به امور بهداشتی و پزشکی شروع 
به فعالیت کردند.در تهران نیز مجتمع شماره ۲۹ شورای حل اختالف به امور 

بهداشتی و پزشکی تخصیص یافته است.
رسیدگی و حل و فصل اختالفات اعضای جامعه پزشکی با یکدیگر و اختالفات 
جامعه پزشکی با سایر اشخاص در صورتیکه مبلغ خواسته یا محکوم شده کمتر 
از ۵ میلیون تومان باشد و یا در صورتی که هر دوطرف در خصوص ارجاع پرونده 

به شورا توافق داشته باشند،در صالحیت شورای حل اختالف است.
در عمل عمده پرونده های مرتبط با دندانپزشکی و یا پرونده هایی که پیش بینی 
می شود دیه ای که متهم به آن محکوم خواهد شد کمتر از ۵ میلیون تومان است 

به شورای حل اختالف جهت رسیدگی ارجاع می شود.
-۴سازمانتعزیراتحکومتی

قانون تعزیرات حکومتی امور بهداشتی و درمانی مصوب۲۳ر۱۲ر۱۳۶۷ مجمع 
تشخیص مصلحت نظام اسالمی از تخلفات زیادی نام برده است که مهمترین 
تخلفات موضوع آن عبارتند از: الف- ایجاد مؤسسه پزشکی غیر مجاز توسط افراد 

بدون صالحیت
ب- ایجاد مؤسسه پزشکی توسط متخصصان بدون پروانه

ج- خودداری بیمارستان ها ازپذیرش وارائه خدمات اولیه الزم به بیماران اورژانسی
  رسیدگی به این تخلفات در حیطه صالحیت سازمان تعزیرات حکومتی است اما 
باید دقت کرد، در صورتی که مؤسسه پزشکی توسط افرادی ایجاد شده باشد که 
تخصص الزم را دارند اما نسبت به کسب مجوزهای الزم اقدامی نکرده اند موضوع 

در صالحیت دادسرای انتظامی سازمان نظام پزشکی قرار می گیرد.
سازوکاربرخوردباقصورپزشکی

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و دانشگاه های علوم پزشکی سراسر 
کشور، وظیفه بازرسی و نظارت بر مؤسسه های پزشکی، مطب ها و مراکز درمانی 
را بر عهده دارند و اگر با جرم و تخلفی برخورد کردند، باید حسب مورد آن را 
به دادسرای ویژه جرایم پزشکی و دارویی یا شعبه خاص دادگاه های عمومی 
یا شعب ویژه پزشکی و دارویی سازمان تعزیرات  انقالب در مراکز استان ها  و 

حکومتی یا دادسراهای انتظامی نظام پزشکی ارسال کنند.
البته باید تاکید کرد که مرجع رسیدگی به تقصیرات پزشکی همان گونه که اشاره 
شد، در تهران، دادسرای ویژه جرایم پزشکی و دارویی و در سایر شهرستان ها، 

دادسراهای عمومی و انقالب است.
پزشکاندراینحوزهچگونهمجازاتمیشوند؟

بر اساس ماده ۴۹۵ قانون مجازات اسالمی، مصوب سال ۱۳۹۲، هرگاه پزشک 
در معالجاتی که انجام می دهد، سبب مرگ یا صدمه فردی شود باید دیه بپردازد 
مگر آنکه عمل وی مطابق مقررات و موازین فنی بوده و یا اینکه قبل از عمل، از 
شخص مریض یا اولیای وی رضایت گرفته باشد و در عمل نیز تقصیری نداشته 
باشد. اگر شخص بیمار پس از عمل آسیب ببیند ولی پزشک در آن آسیب دیدگی 
قصور یا تقصیری نداشته باشد مسئول نیست. بر اساس ماده ۴۹۶ این قانون، 
پزشک در معالجاتی که دستور انجام آن را به مریض یا پرستار و مانند آن صادر 
می کند، درصورتی که شخص فوت کند یا صدمه جسمی ببیند مسئول است 
مگر اینکه طبق ماده باال عمل شود.هرگاه مریض یا پرستار بدانند که دستور 
پزشک اشتباه است و موجب صدمه می شود ولی با وجود این به دستور عمل 
کنند، پزشک مسئول نیست بلکه خود مریض یا پرستار مسئول خسارت و یا 

صدمه هستند.

قضاتمتخصصحقوقپزشکی
در حال حاضر قضات دادسرای پزشکی و دارویی یا قضات دیگری که به این گونه 
جرائم رسیدگی می کنند، مدرک کارشناسی حقوق، علوم قضایی یا کارشناسی 
و  انتظامی  دادسرای  در  اما  دارند  حقوقی  رشته های  سایر  دکترای  و  ارشد 
هیأت های بدوی، تجدید نظر و عالی انتظامی نظام پزشکی، وضع به گونه دیگری 

است و همه افراد شاغل در این مراکز از جامعه پزشکی هستند. 
اما ممکن است سؤال پیش بیاید که وضعیت پرسنل بیمارستان ها و درمانگاه های 
نیروهای مسلح به چه صورت است؟در اینجا باید گفت طبق قانون مجازات جرایم 
نیروهای مسلح افراد نظامی به چند دسته تقسیم شده اند که در این تقسیم بندی 
بیان شده افرادی که در ارگان های مرتبط با نیروهای مسلح بصورت قراردادی و یا 
به نحو دیگر مشغول به فعالیت هستند نیز تا اتمام قرارداد یا تعهدات کاری خود 
نظامی محسوب شده و به تخلفات و جرایم آن ها در دادسرای نظامی رسیدگی 
انتظامی پزشکان در صورتی که قصوری  بیان کردیم که به تخلفات  می شود. 
مرتکب نشده باشند در سازمان نظام پزشکی و اگر قصوری مرتکب شده باشند در 
دادسرای جرایم پزشکی رسیدگی می شود. در خصوص پرسنل بیمارستان های 
نیروهای مسلح در خصوص تخلفات انتظامی سازمان نظام پزشکی صالحیت دارد 
ولی در قصور صورت گرفته همانطور که بیان شد شخص همزمان هم می تواند به 
دادسرای جرایم پزشکی مراجعه کند و هم به دادسرای نظامی. اما اگر در راستای 
خدمت خود جرمی مرتکب شوند دیگر دادگاه های عمومی یا پزشکی صالحیت 
رسیدگی ندارند و صرفا دادسرای نظامی صالحیت رسیدگی به جرایم آن ها را 

خواهد داشت و همانند افراد نظامی مجازات خواهند شد. 
پزشک درانجام تمامی اقدامات پزشکی اعم ازمعالجات درمانی واعمال جراحی در 
درجه اول باید رضایت بیمار یا اولیا یا سرپرستان یا نمایندگان قانونی وی را اخذ 
کند)درموارد فوری اخذ رضایت ضروری نیست( و در مرتبه بعدی رعایت موازین 
فنی و علمی و نظامات دولتی ضروری است. حال اگر پزشک هنگام معالجات، 
مرتکب تقصیر یا قصوری شود)اعم از بی احتیاطی، بی مباالتی، عدم مهارت وعدم 
رعایت نظامات فنی( دراین صورت در برابر خسارات جانی و بدنی وارده به بیمار 
مسئول است. نکته مهمی که باید به آن توجه داشت اینکه اقدامات پزشکان، 
مادام که عمدی در کار نباشد و فقط قصور یا تقصیر باشد، غیرعمدی محسوب 
شده و حسب مورد به پرداخت دیه محکوم خواهند شد. با توجه به اینکه امر 
پزشکی کامال تخصصی است احراز تقصیر یا قصور پزشک برعهده متخصصان 
مربوطه درسازمان پزشکی قانونی یا نظام پزشکی خواهد بود.  در مجموع باید 
گفت مردم در صورتی که مشکلی در روند درمان یا اقدامات پزشکی پیدا کنند، 
چه ناشی از جراحی های مختلف و چه اقدامات غیر جراحی می توانند به یکی از 

این مراجع مراجعه کنند:
-۱ دادسرای ویژه امور پزشکی که از این طریق می توانند دیه و خسارات وارد 
شده را مطالبه کرده و اگر پزشک مرتکب قصور شده باشد مجازات او را هم از 

دادگاه بخواهند.
-۲ شورای حل اختالف که در واقع به پرونده هایی که دیه درخواستی در آنها 

کمتر از ۵میلیون تومان باشد رسیدگی می کند.
انتظامی با  انتظامی سازمان نظام پزشکی که نتیجه آن برخورد  -۳ دادسرای 
پزشک خواهد بود که طیف وسیعی از اقدامات از توبیخ کتبی تا لغو پروانه طبابت 

به شکل دائمی را در بر می گیرد. 
باز هم باید تأکید کرد که در اکثر موارد می توان هم به سازمان نظام پزشکی و 
هم به محاکم دادگستری به شکل همزمان مراجعه کرد و هیچ یک مانعی برای 

صالحیت دیگری محسوب نمی شود. 

قصور پزشکی و نحوه شکایت از آن

انتظار
من اندیشــه ای جـز تو در سـر ندارم
توئـــی َمرهــم این دِل بـی قــرارم

ندارم ســر از خـاِک کوی تو هرگــز
که شاید بدیـن َره شـوی رهگــذارم

من آن تک درخـِت کهنســال َدشتم
که خشکیـده در خاِک غم ریشه دارم

چنــانم ، که مـی سـوزد از درد جانم
ولـی بـر نـیــاَرم َدم از  حــال زارم

خمیــدم  به توفان ِمحنت، کجــائی 
ببین بی تو چـون است این روزگارم

اسیـــر خزانــم ، تـو اِی نوبهــارم 
بیــا تا بر آید ز جــان، برگ و بارم

نه ماندست اشکی،نه صبری،نه شوری
به لـب ، جـانم آمـد ازین انتظــارم

از آن ترســم  آن َدم بگیری سراغم
که در حســرت روی تو رهســپارم

عاشق
قلب پاره پاره 

سینه چاک 
قسمت من از آشنایی با تو بود 

مرغ دل در هوای کوی تو 
می خواهد 

قفس سینه را بشکند 
اما 

زنجیر بندگی عشق تو 
آویخته به گردنم 

پای بست محکمی دارد 
تا همراه پرواز مرغ جان از بدنم 

به خاک سفر کند 
مرغ دلم در هوای کوی تو 

پر زد 
این چه دام و دانه ایست؟

پرنده را نکشته 
آزار می دهی؟

به قلم مهدی 
ایرانمنش پور 
کرمانی

به قلم سیدرضا 
مجد زاده 

سرویس اجتماعی کرمان امروز

هلن کلر هرگز نیاز نابینایان و نابینا- ناشنوایان دیگر را 
از نظر دور نمی کرد. او از دوستان دکتر »پیتر سالمون«، 
مدیر اجرایی خدمات هلن کلر برای نابینایان بود و او 
را در تأسیس مرکزی یاری کرد که مرکز ملی هلن کلر 

برای جوانان و بزرگساالن نابینا- ناشنوا نام گرفت.
عضو  و  آمریکا  سوسیالیست  حزب  عضو  کلر  *هلن 
بود.  جهان«  صنعتی  »کارگران  چپ  کارگری  اتحادیه 
همچنین در زمینه حقوق زنان نیز فعالیت داشت و از 
کنترل بارداری ناخواسته و حق رأی برای زنان حمایت 

می کرد.
* در ماه ژوئیه سال ۱۹۳۷، هلن کلر به استان آکیتای 
ژاپن سفر کرد. در آن زمان او در مورد سگ مشهوری 
به عنوان  و  »آکیتا«ست  نژاد  از  که  »هاچیکو«  نام  به 
پرس وجو  می شود  شناخته  ژاپن  در  وفاداری  اسطوره 
کرد. این سگ دو سال پیش از سفر هلن کلر به ژاپن 
یعنی در سال ۱۹۳۵ مرده بود. به درخواست هلن کلر، 
فردی ژاپنی، سگی از نژاد آکیتا را در اختیار او گذاشت. 
این سگ »کامی کازه-گو« نام داشت و پس از آن که به 
دلیل بیماری هاری مرد، در ژوئیه سال ۱۹۳۸ برادرش 
که »کنزان-گو« نام داشت به عنوان یک هدیه رسمی 
تقدیم شد. هلن کلر  به هلن کلر  ژاپن  از سوی دولت 
سگهای نژاد آکیتا را به وسیله این دو سگ به ایاالت 

آکیتا  مجله  در  کلر  هلن  کرد.  معرفی  آمریکا  متحده 
چنین می نویسد: »اگر فرشته ای در پوست و خز وجود 
داشته باشد، آن کامی کازه بود. می دانم هیچ گاه چنین 
نخواهم  دیگری  خانگی  حیوان  هیچ  به  را  احساسی 
داشت. سگ آکیتا تمام ویژگی هایی که مرا جذب کند 

داشت. او همدمی مهربان و قابل اعتماد بود.«
انگشت های  با  و  بود  موسیقی  طرفداران  از  هلن   *
ابزار موسیقی  ارتعاش  فوق العاده حساسش می توانست 
به واسطه  حتی  او  بشنود.  را  افراد  صدای  همچنین  و 
مشهور  ویولونیست  هایفز«،  »یاشا  استعداد  و  ویولون 
قرن بیستم لذت موسیقی را تجربه کرد. هلن با حس 
کردن ارتعاشات و یولون می توانست بگوید که آهنگساز 

موسیقی نواخته شده کیست.
مورد  در  صامتی  فیلم  در  هلن   ،۱۹۱۹ سال  در   *
کرد.  نقش  ایفای  »رهایی«  عنوان  با  خودش  زندگی 
مدت  به  سال۱۹۲۰  از  وودویل،  تئاتر  در  همچنین  او 
دو سال بازیگری کرد. در سال۱۹۵۰، مستندی درباره 
زندگی او به نام »شکست ناپذیر«، برنده جایزه بهترین 

مستند شد و خود هلن نیز جایزه اسکار گرفت.
طول  در  داشت،  که  ناتوانی هایی  وجود  با  هلن   *
انگلستان،  جمله  از  جهان  کشور   ۳۲ به  زندگی اش 
کره  و  ژاپن  جنوبی،  آفریقای  هند،  فرانسه،  اسکاتلند، 
و  می کرد  سخنرانی  سفرهایش  طول  در  او  کرد.  سفر 
با چهره های برجسته ای  کنفرانس تشکیل می داد. وی 
چرچیل«،  »وینستون  انگلستان،  نخست وزیر  چون 
نخست وزیر هند، »جواهر لعل نهرو« و امپراطور ژاپن، 

»هیروهیتو« مالقات کرد.
* هلن به مالقات سربازان معلول در بیمارستان های 
نظامی دوران جنگ جهانی اول و بعد از آن می رفت و 

به آن ها دلداری و انگیزه برای زندگی می داد.
دوران  در  آمریکا  نخست وزیران  تمام  با  هلن   *
»لیندون  تا  گرفته  کلولند«  »گرور  از  زندگی اش 
معروفی  نویسندگان  با  و  داشت  دیدار  بی.جانسون« 
چون »مارک تواین« دوست بود و از طریق او با فردی 

آشنا شد که مخارج دانشگاهش را برعهده گرفت.
مارک تواین در یکی از آثار خود نوشت: »جالب ترین 
بودند:  نفر  نظر من، دو  به  نوزدهم  شخصیت های قرن 
ناپلئون بناپارت و هلن کلر.« زمانی که او این سخنان 
را به زبان آورد، هلن کلر تنها ۱۵سال داشت و هنوز 
با  تواین  مارک  دیگر،  عبارت  به  بود.  نشده  مشهور 
تیزهوشی خاص خود فهمیده بود که روزی هلن یکی 
از شگفت انگیزترین زنان قرن بیستم خواهد شد. هلن 
»چارلی  مانند  خود  زمان  هنرمندان  با  همچنین  کلر 

چاپلین« مالقات داشت.
* مدال طالی موسسه ملی علوم اجتماعی در سال 
۱۹۵۲ میالدی به هلن کلر داده شد. در سال ۱۹۵۳ 
»سوربون«  دانشگاه  در  بزرگداشتی  مراسم  میالدی 
 ۱۹۶۴ سال  در  همچنین  شد.  برپا  او  برای  فرانسه 
لیندون بی.جانسون باالترین جایزه مدنی آمریکا یعنی 
نشان افتخار آزادی رئیس جمهوری را به هلن اعطا کرد.

* معلم دلسوز هلن، سالیوان، در طول زندگی خود 
یک بار ازدواج کرد، اما از هلن جدا نشد و او را به خانه 
خود آورد. این وضعیت مدتی بعد باعث جدایی سالیوان 
از همسرش شد. سالیوان که تا آخرین سال های زندگی 
خود هلن را همراهی می کرد، در سال ۱۹۳۶ میالدی 
از دنیا رفت. هلن نیز در سال ۱۹۶۱ میالدی چند بار 
دچار سکته مغزی شد و سال های پایانی عمر خود را 
در خانه اش واقع در ایالت کانتیکت گذراند. او سرانجام 
در تاریخ اول ژوئن ۱۹۶۸ میالدی فقط چند هفته قبل 

از تولد ۸۸ سالگی اش هنگام خواب درگذشت.

آنچه درباره هلن کلر نمی دانستید
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که  موالنا  غزلیات  گزیده  شامل  ایرانی«،  آوای  در  موالنا  »نوای  کتاب 
توسط خوانندگان ایرانی خوانده شده، با گزینش و تنظیم وحید موحدی، از 

طرف نشر سیب سرخ روانه بازار کتاب شد.
به گزارش خبرگزاری کتاب ایران )ایبنا(، پیوند ادبیات با حوزه های مختلف 
هنر مثل، نقاشی، نگارگری، فیلم، سینما، تئاتر و موسیقی، پیوندی دوطرفه 
است که هم باعث معرفی ادبیات می شود و هم بر ارزش و غنای اثر هنری 
ادبیات، هم ارزش  بر  با تکیه  اثر هنری  می افزاید. به این صورت که تولید 
هنری آن اثر را باال می برد و هم باعث مطرح شدن بیشتر آن منبع محتوایی 

و متن ادبی می شود.
اسکار  برنده  که  هالیوود  فیلم های  از  بسیاری  هستیم  شاهد  که  چنان   
بر  آن ها  فیلم نامه های  و  اقتباسی اند  فیلم هایی  شده اند،  سال  فیلم  بهترین 
اساس یک متن ادبی کهن یا معاصر نوشته شده است. یا تئاترهای زیادی 
در دنیا بر اساس داستان یک اثر ادبی یا با برداشت و اقتباسی از متون ادبی 
کهن روی صحنه رفته اند که در هر حالت هم آن اثر هنری و هم متن ادبی 

ارزشی بیش از پیش یافته اند.
کالسیک  موسیقی  خصوص  به  موسیقی،  در  دوسویه  بهره گیری  این   
ایرانی، هم مشهود و معلوم است. مثال بسیاری از مردم و حتی هنرمندان و 
فرهیختگان ما در جاهای مختلف ابراز کرده اند که موالنا، سعدی، حافظ و... 
را با صدای شجریان، شهرام ناظری، افتخاری و دیگران شناخته اند و پس 
از شنیدن آن نوا و موسیقی، سراغ اشعار این بزرگان رفته اند. از طرفی این 
ستارگان موسیقی کالسیک ایرانی هم با اشراف به شور و هنر شعری این 
شاعران، غزل این بزرگان را برگزیده اند، که در نهایت اثری فاخر و متمایز 

به دست داده است.
را در موسیقی دارد و  قالب های شعری، غزل بیشترین استفاده  بین   در 
خواننده ها معموال برای تولید یک اثر موسیقایی، غزل را انتخاب می کنند. 
اشعار  که  می دهد  نشان  اخیر  سده  در  ایران  موسیقی  تاریخ  به  توجه 
غزل سرایان بزرگ ادب ایران، از خیام، سعدی، حافظ و موالنا گرفته، تا بهار 
و عارف و رهی، بارها توسط خوانندگان بزرگ، خوانده شده و تصنیف های 
ماندگاری از آن ها ساخته شده است. اما از میان همه این شاعران نام آشنا که 
برخی بر قله های بلند غزل عاشقانه نشسته  اند، ادبیات موسیقایی ما بیشتر 
وامدار موالنا و اشعار اوست و بیشتر از همه اشعار موالنا وارد موسیقی ایرانی 

شده است.
 کتاب »نوای موالنا در آوای ایرانی« گزیده غزلیات موالنا با گزینش و تنظیم 
وحید موحدی است که در آن غزلیات موالنا که توسط خواننده های بزرگی 
حسام الدین  افتخاری،  علیرضا  ناظری،  شهرام  شجریان،  محمدرضا  چون، 
سراج، محمد اصفهانی، داریوش خواجه امیری، همایون شجریان و دیگران 

خوانده شده اند، گردآوری شده است.
 در این کتاب، ضمن بیان چرایی توجه به غزل موالنا در موسیقی در مقدمه 
کتاب به قلم محمدرضا موحدی و پیشگفتار مولف، در ادامه همه غزلیات 
موالنا را که توسط خوانندگان ذکر شده، خوانده و اجرا شده اند، آورده و در 
پایان هر غزل نام خواننده، آهنگساز، آلبوم و دستگاه آن را ذکر کرده است.

»نوای موالنا در آوای ایرانی« با گزینش و تنظیم وحید موحدی در 321 
صفحه با شمارگان 500نسخه و بهای 45000 تومان، از طرف نشر سیب 

سرخ، چاپ و روانه بازار شد.

معرفی کتاب
  غزل های مولوی که به موسیقی راه یافتند

کویر  ریزان  زر  راهسازی  و  ساختمانی  شرکت  تغییرات  آگهی 
ملی  شناسه  و   7371 ثبت  شماره  به  خاص  سهامی  شرکت 
10630133419 به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور 
فوق العاده مورخ 1398/06/01 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : 1- آقای محمد 
آقای  و  اصلی  بازرس  عنوان  به   5839892831 ملی  شماره  به  امیرشکاری 
ناصر شجاع الدینی مهنی به شماره ملی 3030986780 به عنوان بازرس علی 
اسناد و امالک  اداره کل ثبت  انتخاب گردید.  برای یک سال مالی  البدل 
استان کرمان اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری کرمان )637174(

شرکت  رفسنجان  حکیم  سالمت  بهبود  شرکت  تغییرات  آگهی 
سهامی خاص به شماره ثبت 3531 و شناسه ملی 14007551896 
مورخ  سالیانه  عادی  عمومی  مجمع  صورتجلسه  استناد  به 
1398/04/15 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : 1- صورتهای مالی سال مالی منتهی 
به 1397/12/29 مورد بررسی و تصویب قرار گرفت. 2- موسسه حسابرسی 
بازرس اصلی  با شناسه ملی 10100474104 بسمت  تهران  رهیافت حساب 
بعنوان  با کدملی 2993835939  راوری  امین کارگرزاده  آقای  و  قانونی  و 
روزنامه   -3 گردیدند.  انتخاب   1398 مالی  سال  برای  البدل  علی  بازرس 
کرمان امروز به عنوان روزنامه کثیراالنتشار جهت درج آگهی های شرکت 
ثبت  مرجع  کرمان  استان  امالک  و  اسناد  ثبت  کل  اداره  گردید.  انتخاب 

شرکت ها و موسسات غیرتجاری رفسنجان )637164(

سهامی  شرکت  کریمان  ستون  ساروج  شرکت  تغییرات  آگهی 
به   14008342560 ملی  شناسه  و   16065 ثبت  شماره  به  خاص 
مورخ  العاده  فوق  بطور  عادی  عمومی  مجمع  استناد صورتجلسه 
1398/06/30 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : 1- اعضای هیئت مدیره بشرح ذیل 
برای مدت دو سال انتخاب گردیدند: آقای میالد مومن زاده به شماره ملی 
خانم  و   2491209561 کدملی  با  قوهستانی  مهران  آقای  و   2980549339
اسناد و امالک  ثبت  اداره کل  با کدملی 2992609897  فرد  فریبا کاظمی 
استان کرمان اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری کرمان )637162(

شرکت  گارنو  طرح  مشاور  مهندسان  شرکت  تغییرات  آگهی 
سهامی خاص به شماره ثبت 5339 و شناسه ملی 10860561122 
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 
انتخاب  زیر  شرح  به  سال  دو  برای  مدیره  هیئت  اعضاء   -  :  1398/06/14
 2991358807 ملی  شماره  با  شعاع  انجم  محمدحسین  آقای   -  : گردیدند 
محسن  آقای   -  2991510269 ملی  شماره  با  صمدانی  محمد  آقای   -
با  با شماره ملی 2992584959 - آقای امیر طاهری زاده تیکدری  صالحی 
ملی  شماره  با  نظریه  زاده  جمال  پروانه  خانم   -  2993566806 ملی  شماره 
2991521899 - موسسه حسابرسی معین مشاور مجرب )حسابداران رسمی( 
با شناسه ملی 10320404190 )به نمایندگی آقای سعید براتی با شماره ملی 
2030149926( به سمت بازرس اصلی و آقای علیرضا انجم شعاع با شماره 
ملی 2991461934 به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب 
گردیدند. - صورتهای مالی شرکت )ترازنامه و حساب سود و زیان( منتهی 
امالک  و  اسناد  ثبت  کل  اداره  گرفت.  قرار  تصویب  مورد   1397 سال  به 
استان کرمان اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری کرمان )637157(

شرکت  رفسنجان  حکیم  سالمت  بهبود  شرکت  تغییرات  آگهی 
سهامی خاص به شماره ثبت 3531 و شناسه ملی 14007551896 
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1398/07/15 تصمیمات 
العاده  از مجمع عمومی فوق  اختیار حاصل  تفویض  به  بنا   : اتخاذ شد  ذیل 
مورخ 1397/12/04 سرمایه شرکت از مبلغ سی میلیارد ریال به مبلغ پنجاه 
از  عادی  نام  با  ریالی  میلیون  یک  سهم  هزار  پنجاه  به  منقسم  ریال  میلیارد 
 98/05/10 مورخ   83/84784 شماره  نامه  موجب  به  نقدی  پرداخت  محل 
در  مربوطه  ماده  و  یافت  افزایش  رفسنجان  طالقانی  بلوار  شعبه  ملت  بانک 
اساسنامه اصالح گردید. اداره کل ثبت اسناد و امالک استان کرمان مرجع 

ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری رفسنجان )637153(

تاسیس شرکت سهامی خاص بانیان توسعه فناوری ارتباطات امید 
شناسه  به   16176 ثبت  شماره  به   1398/04/26 درتاریخ  ایرانیان 
گردیده  دفاترتکمیل  ذیل  امضا  و  ثبت   14008476198 ملی 
میگردد.  اطالع عموم آگهی  به شرح زیر جهت  که خالصه آن 
پشتیبانی   ، نگهداری   ، نظارت   ، اجرا   ، ، طراحی  :مشاوره  فعالیت  موضوع 
مخابراتی  های  پروژه  قبیل  از  ارتباطات  و  اطالعات  فناوری  امور  توسعه  و 
 fttx ، شامل تلفن ثابت ، دیتا و موبایل و توزیع آنها از طریق فیبر ، کابل
WiFi ، و پروژه های انفورماتیکی و فعالیت در زمینه شبکه های داده ها، 
تامین  و  واردات   ، صادرات   ، فروش   ، خرید  و  رسانی  اطالع   ، ای  رایانه 
کلیه  انجام  و  ارتباطات  و  اطالعات  و  فناوری  امور  تجهیزات  و  ملزومات 
امور مربوط به تجارت الکترونیک و صادرات و واردات ، کاالهای مجاز 
و تصدی فعالیت هایی در خصوص سرویس های رادیویی و تامین و توزیع 
پهنای باند و سرویس های مورد نیاز درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهای 
الزم از مراجع ذیربط مدت فعالیت : از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز 
اصلی : استان کرمان ، شهرستان کرمان ، بخش مرکزی ، شهر کرمان، چهار 
راه سمیه ، کوچه جهاد 9 ، بلوار جهاد ، پالک 0 ، طبقه منفی 1 کدپستی 
مبلغ 10000000  از  است  7619818137 سرمایه شخصیت حقوقی عبارت 
با  آن  تعداد 10000 سهم  ریالی   1000 به 10000 سهم  منقسم  نقدی  ریال 
نام عادی مبلغ 10000000 ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره 
1480/9/60/یا مورخ 1398/03/07 نزد بانک پست بانک ایران شعبه شعبه 
مرکزی کرمان با کد 2386 پرداخت گردیده است اعضا هیئت مدیره آقای 
هیئت  رئیس  سمت  به  2993328794و  ملی  شماره  به  برومندفر  غالمرضا 
مدیره به مدت 2 سال آقای محمد برومندفر به شماره ملی 2993330901و به 

سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت 2 سال آقای اسداله حسینی رنجبر به 
شماره ملی 2993671561و به سمت عضو هیئت مدیره به مدت 2 سال آقای 
حسین مطهری به شماره ملی 3051110493و به سمت مدیرعامل به مدت 
2 سال دارندگان حق امضا : کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهد آور شرکت 
از قبیل چک ، سفته ، بروات ، قراردادها عقود اسالمی با امضاء مدیرعامل 
و رئیس هیئت مدیره یا نائب رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر 
می باشدو و همچنین کلیه نامه های عادی و اداری با امضاء هریک از اعضاء 
اختیارات  باشد  می  معتبر  شرکت  مهر  با  همراه  مدیرعامل  یا  مدیره  هیئت 
به شماره ملی  بازرسان آقای رضا آذری مقدم  اساسنامه  : طبق  مدیر عامل 
2993382616 به سمت بازرس اصلی به مدت یک سال مالی خانم فرشته 
محمودی به شماره ملی 4829976772 به سمت بازرس علی البدل به مدت 
یک سال مالی روزنامه کثیر االنتشار کرمان امروز جهت درج آگهی های 
به منزله اخذ و صدور  فعالیت مذکور  تعیین گردید. ثبت موضوع  شرکت 
پروانه فعالیت نمی باشد. اداره کل ثبت اسناد و امالک استان کرمان اداره 

ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری کرمان )637147(

شرکت  گارنو  طرح  مشاور  مهندسان  شرکت  تغییرات  آگهی 
سهامی خاص به شماره ثبت 5339 و شناسه ملی 10860561122 
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1398/06/16 : - آقای 
محمدحسین انجم شعاع به شماره ملی 2991358807 به سمت رئیس هیئت 
مدیره - آقای محسن صالحی با شماره ملی 2992584959 به سمت نایب 
هیئت مدیره - آقای محمد صمدانی با شماره ملی 2991510269 به سمت 
مدیرعامل و عضو هیئت مدیره - آقای امیر طاهری زاده تیکدری با شماره 
پروانه جمال زاده  به سمت عضو هیئت مدیره - خانم  ملی 2993566806 
نظریه با شماره ملی 2991521899 به سمت عضو هیئت مدیره - کلیه اسناد 
و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک ، سفته ، بروات ، قراردادها 
هیئت  رئیس  نایب  یا  رئیس  اضافه  به  مدیرعامل  امضاء  با  اسالمی  عقود  و 
مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد و همچنین سایر اوراق عادی با 
امضاء مدیرعامل ویا یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر 
میباشد. اداره کل ثبت اسناد و امالک استان کرمان اداره ثبت شرکت ها و 

موسسات غیرتجاری کرمان )637146(

سهامی  کریمان شرکت  ستون  ساروج  تغییرات شرکت  آگهی 
به  ملی 14008342560  شناسه  و  ثبت 16065  به شماره  خاص 
استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1398/06/30 تصمیمات 
ملی  شماره  به  زاده  مومن  میالد  آقای   -1  : شد  اتخاذ  ذیل 
با  فرد  کاظمی  فریبا  خانم   - مدیره  هیئت  رئیس  سمت  به   2980549339
مهران  آقای   - مدیره  هیئت  رئیس  نایب  سمت  به   2992609897 کدملی 
قوهستانی با کدملی 2491209561 به سمت عضو هیئت مدیره و مدیرعامل 
و  عادی  اوراق  و  قراردادها  کلیه  و  بانکی  و  بهادار  واوراق  اسناد  کلیه   -2
با امضای رئیس هیئت مدیره آقای میالد مومن زاده و مهر شرکت  اداری 
ثبت  اداره  کرمان  استان  امالک  و  اسناد  ثبت  کل  اداره  باشد.  می  معتبر 

شرکت ها و موسسات غیرتجاری کرمان )637145(

خاص  سهامی  شرکت  رفیع  کرمان  شرکت  تغییرات  آگهی 
استناد  به   10630096256 ملی  شناسه  و   1668 ثبت  شماره  به 
تصمیمات   1398/06/24 مورخ  مدیره  هیئت  صورتجلسه 
ملی  کد  به  زاده  رفیع  رفیع  محمد  آقای   -1  : شد  اتخاذ  ذیل 
زاده  طالب  مهرانگیز  خانم   - مدیره  هیئت  رئیس  سمت  به   3179499125
به کد ملی 3179498277 به سمت نائب رئیس هیئت مدیره - خانم دالرام 
آقای   - مدیره  هیئت  به سمت عضو   2992634549 ملی  کد  به  زاده  رفیع 
مصطفی رفیع زاده به کد ملی 2992702617 به سمت مدیر عامل 2- کلیه 
با دو امضا ثابت رئیس هیات مدیره  بانکی و چکها  بهادار و  اسناد واوراق 
و مدیرعامل و مهر شرکت معتبر و سایر اوراق اداری با امضا مدیرعامل و 
یا رئیس هیات مدیره و مهر شرکت معتبر می باشد. اداره کل ثبت اسناد و 
غیرتجاری کرمان  موسسات  و  ها  ثبت شرکت  اداره  استان کرمان  امالک 

)637137(

بوتیا  اعتماد  گستر  سازه  خاص  سهامی  شرکت  تاسیس 
ملی  شناسه  به   16339 ثبت  شماره  به   1398/07/20 درتاریخ 
که  گردیده  دفاترتکمیل  ذیل  امضا  و  ثبت   14008684949
میگردد.  آگهی  عموم  اطالع  جهت  زیر  شرح  به  آن  خالصه 
و  عمرانی  کارهای  انجام  و  ابنیه   ، راه   ، ساختمان  :ساخت  فعالیت  موضوع 
بلوک  تیرچه  و  بتنی  قطعات  اجرای  و  ساخت   ، عمرانی  ابنیه  و  تاسیسات 
مصرفی  تجهیزات  و  فلزی  و  بتنی  اسکلت  و  مصالح  سایر  و  کمپوزیت  و 
ساختمانی و راه سازی و امور آب و فاضالب . ساخت و خرید و فروش 
مصالح ساختمانی و قطعات بتونی . شرکت در مناقصات و مزایدات دولتی و 
خصوصی . اخذ تسهیالت بانکی از بانکها و موسسات مالی و اعتباری معتبر 
درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهای الزم از مراجع ذیربط مدت فعالیت 
شهرستان   ، کرمان  استان   : اصلی  مرکز  نامحدود  مدت  به  ثبت  تاریخ  از   :
کرمان ، بخش مرکزی ، شهر کرمان، محله پارک جنگلی ، کوچه معرفت 
طبقه همکف کدپستی   ، قطعه 330   ،  0 ، پالک  نخعی  بست  بن   ، جنوبی 
مبلغ 10000000  از  است  7617919933 سرمایه شخصیت حقوقی عبارت 
نام  با  تعداد 100 سهم آن  به 100 سهم 100000 ریالی  منقسم  نقدی  ریال 
عادی مبلغ 10000000 ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره 98-
304-553 مورخ 1398/07/15 نزد بانک بانک رسالت شعبه شعبه آزادگان 
امیرحسین  آقای  مدیره  هیئت  اعضا  است  گردیده  پرداخت   304 کد  با 
خراسانی ترشابی به شماره ملی 2981023829و به سمت رئیس هیئت مدیره 
به مدت 2 سال آقای حمید نجفی زاده مشیزی به شماره ملی 3179754591و 
به سمت عضو هیئت مدیره به مدت 2 سال و به سمت مدیرعامل به مدت 

2 سال خانم اکرم خراسانی ترشابی به شماره ملی 3179809795و به سمت 
نایب رئیس هیئت مدیره به مدت 2 سال دارندگان حق امضا : کلیه اوراق 
و اسناد بهادار و تعهد آور شرکت از قبیل چک ، سفته ، بروات ، قراردادها 
عقود اسالمی با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت و همچنین کلیه نامه 
با مهر  باامضاء مدیرعامل یا رئیس هیئت مدیره همراه  های عادی و اداری 
شرکت معتبر می باشد اختیارات مدیر عامل : طبق اساسنامه بازرسان خانم 
مهدیه ارسالی صالحی نسب به شماره ملی 2991673338 به سمت بازرس 
علی البدل به مدت یک سال مالی خانم محبوبه گرکانی نژاد به شماره ملی 
3170052527 به سمت بازرس اصلی به مدت یک سال مالی روزنامه کثیر 
ثبت  تعیین گردید.  امروز جهت درج آگهی های شرکت  االنتشار کرمان 
موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد. اداره 
موسسات  و  ها  شرکت  ثبت  اداره  کرمان  استان  امالک  و  اسناد  ثبت  کل 

غیرتجاری کرمان )637135(

زرند  شهرستان  غدیر  تولیدی  مجتمع  شرکت  تغییرات  آگهی 
شرکت تعاونی به شماره ثبت 56 و شناسه ملی 10860504244 
العاده  فوق  بطور  عادی  عمومی  مجمع  صورتجلسه  استناد  به 
ملی  کد  جعفری  حسین  سید  آقای   -1  1397/07/30 مورخ 
3090489872 به عنوان بازرس اصلی و آقای علی یزدان پناه احمد آبادی 
کد ملی 3090528347 به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی 
انتخاب شدند. 2- صورتهای مالی سال1396 به تصویب مجمع رسید. اداره 
ها و موسسات  ثبت شرکت  استان کرمان مرجع  امالک  و  اسناد  ثبت  کل 

غیرتجاری زرند کرمان )637117(

همگامان  خدماتی  و  مهندسی  و  فنی  شرکت  تغییرات  آگهی 
ملی  ثبت 1951 و شناسه  به شماره  مس شرکت سهامی خاص 
عادی  عمومی  مجمع  صورتجلسه  استناد  به   10860546109
سالیانه مورخ 1398/02/31 الف-صورت های مالی منتهی به 1397/12/29 
مورد تصویب قرارگرفت. ب- موسسه حسابرسی کوشا منش بشماره ثبت 
موسسه  و  اصلی  بازرس  عنوان  10100434110به  ملی  شناسه  و   10832
ارقام بشماره ثبت 25920 وشناسه ملی 10320294749به  حسابرسی احراز 
اداره  انتخاب گردیدند.  مالی  برای مدت یکسال  البدل  بازرس علی  عنوان 
ها و موسسات  ثبت شرکت  استان کرمان مرجع  امالک  و  اسناد  ثبت  کل 

غیرتجاری رفسنجان )637113(

درتاریخ  بوتیا  پویان  عدل  تجاری  غیر  موسسه  تاسیس 
1398/07/20 به شماره ثبت 2125 به شناسه ملی 14008685935 
به شرح  امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خالصه آن  ثبت و 
مربوط  امور  انجام کلیه   : میگردد. موضوع  اطالع عموم آگهی  زیر جهت 
به داوری موضوع مواد 450 تا 501 قانون آئین دادرسی مدنی باب هفتم و 
قانون داوری تجاری بین المللی درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهای الزم 
از مراجع ذیربط مدت : از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی : استان 
کرمان ، شهرستان کرمان ، بخش مرکزی ، شهر کرمان، محله استانداری ، 
خیابان ورزش ، کوچه شهیدعباسپور 6 ، پالک 0 ، طبقه همکف کدپستی 
7614659637 سرمایه شخصیت حقوقی : 1,000,000 ریال می باشد. اسامی 
و میزان سهم الشرکه شرکا : خانم ساناز حسینی پورفرسنگی به شماره ملی 
2980398871 دارنده 10,000 ریال سهم الشرکه خانم فریبا علی رمضانی 
فرسنگی به شماره ملی 2991516471 دارنده 980,000 ریال سهم الشرکه 
آقای علی اصغر حسینی پور فرسنگی به شماره ملی 4322028330 دارنده 
10,000 ریال سهم الشرکه اولین مدیران : خانم ساناز حسینی پورفرسنگی 
به شماره ملی 2980398871 به سمت عضو هیئت مدیره به مدت نامحدود 
سمت  به   2991516471 ملی  شماره  به  فرسنگی  رمضانی  علی  فریبا  خانم 
مدیرعامل و به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت نامحدود آقای علی اصغر 
رئیس  نایب  سمت  به   4322028330 ملی  شماره  به  فرسنگی  پور  حسینی 
اوراق  و  اسناد  کلیه   : امضا  حق  دارندگان  نامحدود  مدت  به  مدیره  هیئت 
بهادار و تعهدآور با امضای منفرد مدیرعامل همراه با مهر مؤسسه و اوراق 
عادی و اداری با امضای منفرد مدیرعامل همراه بامهر موسسه معتبر می باشد 
اختیارات مدیر عامل : طبق اساسنامه ثبت موضوع فعالیت مذکور،به منزله 
اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد. اداره کل ثبت اسناد و امالک استان 

کرمان اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری کرمان )637110(

درتاریخ  ماهان  راد  زمین  خاص  سهامی  شرکت  تاسیس 
ملی  شناسه  به   16171 ثبت  شماره  به   1398/04/24
که  گردیده  دفاترتکمیل  ذیل  امضا  و  ثبت   14008470802
میگردد.  آگهی  عموم  اطالع  جهت  زیر  شرح  به  آن  خالصه 
، حفاری  اکتشاف  به  پیمانکاری مربوط  امور  :دربرگیرنده  فعالیت  موضوع 
پوسته  در  موجود  ی  غیرزنده  مواد  از  برداری  بهره  و  حمل   ، استخراج   ،
،حفاری  خشکی  روی  غیرمستقیم  های  (،کاوش  آب  و  )درخشکی  زمین 
های آبی ،هیدروکربوری و تزریق مواد و دفن زباله ،کاوش های دریایی 
)بجز  بستر دریا  مواد  از  برداری  ،بهره  بستر دریا و ژئوتکنیک  ،حفاری در 
انتقال مواد در دریا و ایستگاه های آن  هیدروکربورها (،سیستم های ثابت 
شامل آب ، فاضالب ،هیدروکربور ها و دیگر مواد ،آماده ساز ی و ساخت 
و بهره برداری از معادن روباز )درخشکی (و آماده سازی و ساخت و بهره 
برداری از معادن زیر زمینی )در خشکی ( و نظایر آن. درصورت لزوم پس 
از اخذ مجوزهای الزم از مراجع ذیربط مدت فعالیت : از تاریخ ثبت به مدت 
 ، ، بخش مرکزی  ، شهرستان کرمان  استان کرمان   : نامحدود مرکز اصلی 
بلوار رضوان ، کوچه رضوان 10 ، پالک   ، شهر کرمان، کوی استانداری 
0 ، طبقه همکف کدپستی 7618954415 سرمایه شخصیت حقوقی عبارت 
است از مبلغ 1000000 ریال نقدی منقسم به 100 سهم 10000 ریالی تعداد 
100 سهم آن با نام عادی مبلغ 1000000 ریال توسط موسسین طی گواهی 

بانکی شماره 32 مورخ 1398/02/24 نزد بانک بانک سپه شعبه شعبه الغدیر 
کرمان با کد 1202 پرداخت گردیده است اعضا هیئت مدیره آقای صادق 
به  مدیره  هیئت  رئیس  نایب  به سمت  ملی 0603383300و  به شماره  مقدم 
مدت 2 سال آقای ستار ایلخانی پور به شماره ملی 3392481572و به سمت 
مدیرعامل به مدت 2 سال و به سمت عضو هیئت مدیره به مدت 2 سال آقای 
هیئت  رئیس  سمت  به  5579728069و  ملی  شماره  به  گودرزی  رضا  علی 
مدیره به مدت 2 سال دارندگان حق امضا : کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهد 
آور شرکت از قبیل چک ، سفته ، بروات ، قراردادها عقود اسالمی با امضاء 
با مهر شرکت و همچنین کلیه نامه  مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره همراه 
با مهر  باامضاء مدیرعامل یا رئیس هیئت مدیره همراه  های عادی و اداری 
شرکت معتبر می باشد اختیارات مدیر عامل : طبق اساسنامه بازرسان آقای 
پیام خسروی سعید به شماره ملی 2993909096 به سمت بازرس اصلی به 
مدت یک سال مالی آقای علی امیری مقدم به شماره ملی 3060391378 
االنتشار  مالی روزنامه کثیر  به مدت یک سال  البدل  بازرس علی  به سمت 
ثبت موضوع  تعیین گردید.  امروز جهت درج آگهی های شرکت  کرمان 
فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد. اداره کل ثبت 
اسناد و امالک استان کرمان اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری 

کرمان )637101(

آگهی تغییرات شرکت کرمان رفیع شرکت سهامی خاص به شماره 
صورتجلسه  استناد  به   10630096256 ملی  شناسه  و   1668 ثبت 
 1398/06/24 مورخ  العاده  فوق  بطور  عادی  عمومی  مجمع 
تصمیمات ذیل اتخاذ شد : 1- اعضای هیئت مدیره بشرح ذیل برای مدت دو 
سال انتخاب گردیدند: آقای محمد رفیع رفیع زاده به کد ملی 3179499125 و 
خانم دالرام رفیع زاده به کد ملی 2992634549 و خانم مهرانگیز طالب زاده به 
کد ملی 3179498277 2- روزنامه کثیر االنتشار کرمان امروز جهت نشر آگهی 
های شرکت تعیین گردید. اداره کل ثبت اسناد و امالک استان کرمان اداره 

ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری کرمان )637097(

توکا  تجارت  آروین  محدود  مسئولیت  با  شرکت  تاسیس 
ملی  شناسه  به   16294 ثبت  شماره  به   1398/06/25 درتاریخ 
که  گردیده  دفاترتکمیل  ذیل  امضا  و  ثبت   14008619221
خالصه آن به شرح زیر جهت اطالع عموم آگهی میگردد. موضوع فعالیت 
:کلیه فعالیت های بازرگانی, تولید, توزیع, پخش, فراوری, بسته بندی مواد 
غذایی, آرایشی و بهداشتی و کلیه کاالهای مجاز ایرانی, خرید و فروش, 
صادرات و واردات, اخذ کارت بازرگانی, اخذ و اعطای نمایندگی, عقد 
قرارداد با نهادهای دولتی در قالب مناقصه, مزایده و استعالم وفق ماده 17 
اخذ  از  پس  لزوم  درصورت  کشوری  خدمات  مدیریت  قانون   1 تبصره  و 
مدت  به  ثبت  تاریخ  از   : فعالیت  مدت  ذیربط  مراجع  از  الزم  مجوزهای 
 ، ، بخش مرکزی  ، شهرستان کرمان  استان کرمان   : نامحدود مرکز اصلی 
شهر کرمان، محله قائم آباد ، خیابان قائم ، کوچه قائم 4 ، پالک 0 ، طبقه 
همکف کدپستی 7617147514 سرمایه شخصیت حقوقی عبارت است از 
مبلغ 1000000 ریال نقدی میزان سهم الشرکه هر یک از شرکا خانم فرحناز 
رشک رضوانی زاده به شماره ملی 2991716592 دارنده 990000 ریال سهم 
الشرکه آقای مصطفی محمدی زاده تهرودی به شماره ملی 3189879850 
رشک  فرحناز  خانم  مدیره  هیئت  اعضا  الشرکه  سهم  ریال   10000 دارنده 
مدیره  هیئت  رئیس  به سمت  ملی 2991716592و  شماره  به  زاده  رضوانی 
مصطفی  آقای  نامحدود  مدت  به  مدیرعامل  به سمت  و  نامحدود  مدت  به 
محمدی زاده تهرودی به شماره ملی 3189879850و به سمت نایب رئیس 
اسناد  و  اوراق  کلیه   : امضا  حق  دارندگان  نامحدود  مدت  به  مدیره  هیئت 
بهادار و تعهد آور شرکت از قبیل چک ، سفته ، بروات ، قراردادها، عقود 
باامضاء منفرد مدیرعامل  نامه های عادی و اداری  اسالمی و همچنین کلیه 
: طبق اساسنامه  باشد. اختیارات مدیر عامل  با مهر شرکت معتبر می  همراه 
تعیین  امروز جهت درج آگهی های شرکت  االنتشار کرمان  روزنامه کثیر 
فعالیت  پروانه  منزله اخذ و صدور  به  فعالیت مذکور  ثبت موضوع  گردید. 
نمی باشد. اداره کل ثبت اسناد و امالک استان کرمان اداره ثبت شرکت ها 

و موسسات غیرتجاری کرمان )637087(

شمس  تجارت  فرخ  بازرگانی  خاص  سهامی  شرکت  تاسیس 
کریمان درتاریخ 1398/07/16 به شماره ثبت 16334 به شناسه 
ملی 14008677358 ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که 
خالصه آن به شرح زیر جهت اطالع عموم آگهی میگردد. موضوع فعالیت 
:مبادرت در انجام کلیه امور بازرگانی مجاز اعم از خرید ، فروش ، توزیع ، 
واردات و صادرات لوازم مصرفی ، ابزار و تجهیزات پزشکی ، پیراپزشکی 
، آزمایشگاهی ، صنعتی و غیره و ارائه مشاوره و نصب و راه اندازی ماشین 
توزیع  و  -تهیه  ای  حرفه  بهداشت  خدمات  و  پزشکی  تجهیزات  و  آالت 
وسایل مورد نیاز سازمان ها و صنایع و مراکز دولتی و خصوصی و همچنین 
ترخیص کاال از گمرکات داخلی و بین المللی - شرکت در مناقصه ها و 
مزایده ها و عقد قرارداد با اشخاص حقیقی و حقوقی داخلی و خارجی - 
گشایش اعتبارات ال سی و اخذ وام و تسهیالت ریالی و ارزی از کلیه بانکها 
از  مجاز  نمایندگی  اخذ  و  خارجی  و  داخلی  اعتباری  و  مالی  موسسات  و 
شرکتها و موسسات داخلی و خارجی و اعطای نمایندگی به آنها - مشارکت 
از  خارج  و  داخل  تخصصی  غیر  و  تخصصی  نمایشگاههای  در  شرکت  و 
درصورت  شرکتها  دیگر  سهام  خرید  و  گذاری  سرمایه  هرگونه  و  کشور 
لزوم پس از اخذ مجوزهای الزم از مراجع ذیربط مدت فعالیت : از تاریخ 
ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی : استان کرمان ، شهرستان کرمان ، بخش 
مرکزی ، شهر کرمان، محله شهرک الغدیر ، بلوار رضوان ، کوچه رضوان 9 
، پالک 0 ، طبقه همکف کدپستی 7618973566 سرمایه شخصیت حقوقی 
عبارت است از مبلغ 100000000 ریال نقدی منقسم به 1000 سهم 100000 
توسط  ریال   35000000 مبلغ  عادی  نام  با  آن  سهم   1000 تعداد  ریالی 

بانک  نزد  بانکی شماره 44982 مورخ 1398/07/10  موسسین طی گواهی 
با کد 44982 پرداخت گردیده است والباقی در  ملت شعبه سلمان فارسی 
تعهد صاحبان سهام می باشد اعضا هیئت مدیره خانم آزیتا شیخی به شماره 
ملی 0052338096و به سمت عضو هیئت مدیره به مدت 2 سال آقای صادق 
نظری شول به شماره ملی 3120097411و به سمت نایب رئیس هیئت مدیره 
به مدت 2 سال و به سمت مدیرعامل به مدت 2 سال آقای صابر نظری شول 
به شماره ملی 3131490179و به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت 2 سال 
دارندگان حق امضا : کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل 
چک، سفته، بروات، قراردادها و عقود اسالمی با امضاء مشترک مدیرعامل 
و رئیس هیات مدیره با مهر شرکت معتبر خواهد بود و سایر نامه های عادی 
و اداری با امضای منفرد مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود. 
اختیارات مدیر عامل : طبق اساسنامه بازرسان خانم مریم رنجبر اقدم بوکانی 
به شماره ملی 0930722094 به سمت بازرس اصلی به مدت یک سال مالی 
آقای هادی پورحسینی اندوهجردی به شماره ملی 3190003335 به سمت 
بازرس علی البدل به مدت یک سال مالی روزنامه کثیر االنتشار کرمان امروز 
جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور 
به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد. اداره کل ثبت اسناد و امالک 
استان کرمان اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری کرمان )637085(

بازرگانی  و  معدنی  گروه  محدود  مسئولیت  با  شرکت  تاسیس 
ثبت 381  به شماره  شهداد سنگ کرمان درتاریخ 1398/07/9 
دفاترتکمیل  ذیل  امضا  و  ثبت   14008658797 ملی  شناسه  به 
میگردد.  آگهی  عموم  اطالع  جهت  زیر  شرح  به  آن  خالصه  که  گردیده 
فعالیت های معدنی و صنعتی در زمینه مطالعات،  :ارائه کلیه  فعالیت  موضوع 
انواع  فرآوری  و  وگاز(  نفت  )بجز  معادن  برداری  بهره  استخراج،  اکتشاف، 
ذغال  فلزی،  غیر  و  فلزی  کانی،  غیر  و  کانی  بصورت  معدنی  های  فرآورده 
های  پروژه  کلیه  اجرای  و  فنی  نظارت   ، مشاوره  محاسبه،   ، طرح   ، سنگ 
و سد سازی  راه سازی  ساختمانی،  تأسیساتی،   ، معدنی   ، عمرانی  پیمانکاری، 
و تهیه و تولید، بسته بندی و توزیع، خرید و فروش، واردات و صادرات کلیه 
و....  ساختمانی  کشاورزی،  پتروشیمی،  معدنی،  از  اعم  بازرگانی  مجاز  اقالم 
درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهای الزم از مراجع ذیربط مدت فعالیت : 
از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی : استان کرمان ، شهرستان راور ، 
بخش مرکزی ، شهر راور، محله 22 بهمن ، کوچه جعفری ، خیابان 22 بهمن 
، پالک 359 ، طبقه همکف کدپستی 7651645647 سرمایه شخصیت حقوقی 
عبارت است از مبلغ 25000000000 ریال نقدی میزان سهم الشرکه هر یک از 
شرکا آقای امیر حسین شمسی نژاد راوری به شماره ملی 3210060630 دارنده 
به  نژاد  کرمانی  جاویدی  نصرت  خانم  الشرکه  سهم  ریال   24750000000
شماره ملی 3219801226 دارنده 250000000 ریال سهم الشرکه اعضا هیئت 
مدیره آقای امیر حسین شمسی نژاد راوری به شماره ملی 3210060630و به 
مدت  به  مدیره  هیئت  رئیس  به سمت  و  نامحدود  مدت  به  مدیرعامل  سمت 
نامحدود خانم نصرت جاویدی کرمانی نژاد به شماره ملی 3219801226و به 
سمت عضو هیئت مدیره به مدت نامحدود دارندگان حق امضا : کلیه اوراق 
و اسناد بهادار و تعهد آور شرکت از قبیل چک ، سفته ، بروات ، قراردادها، 
یا  باامضاء مدیرعامل  نامه های عادی و اداری  عقود اسالمی و همچنین کلیه 
باشد.  می  معتبر  مهر شرکت  با  همراه  تنهایی  به  یک  هر  مدیره  هیئت  رئیس 
اختیارات مدیر عامل : طبق اساسنامه روزنامه کثیر االنتشار کرمان امروز جهت 
درج آگهی های شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله 
اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد. اداره کل ثبت اسناد و امالک استان 

کرمان مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری راور )637048(

فردا  کرمان  پخش  عطا  محدود  مسئولیت  با  شرکت  تاسیس 
ملی  شناسه  به   16285 ثبت  شماره  به   1398/06/17 درتاریخ 
که  گردیده  دفاترتکمیل  ذیل  امضا  و  ثبت   14008604767
میگردد.  آگهی  عموم  اطالع  جهت  زیر  شرح  به  آن  خالصه 
تولید,  بازرگانی,  های  فعالیت  کلیه  غذایی,  مواد  :پخش  فعالیت  موضوع 
مجاز  کاالی  نوع  هر  و  غذایی  مواد  بندی  بسته  و  فراوری  پخش,  توزیع, 
ایرانی, خرید و فروش, صادرات و واردات, اخذ کارت بازرگانی, اخذ و 
اعطای نمایندگی, عقد قرارداد با نهادهای دولتی در قالب مناقصه, مزایده و 
استعالم وفق ماده 17 و تبصره 1 قانون مدیریت خدمات کشوری درصورت 
: از تاریخ  لزوم پس از اخذ مجوزهای الزم از مراجع ذیربط مدت فعالیت 
ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی : استان کرمان ، شهرستان کرمان ، بخش 
مرکزی ، شهر کرمان، محله شهرک صنعتی شماره 1 ، بلوار افراخ سروپنچم 
]بل افراششم [ ، کوچه بلوک D قطعه 170 ، پالک 0 ، طبقه همکف کدپستی 
7635168582 سرمایه شخصیت حقوقی عبارت است از مبلغ 1000000000 
ریال نقدی میزان سهم الشرکه هر یک از شرکا خانم رعنا رهنما به شماره 
ملی 2982192357 دارنده 250000000 ریال سهم الشرکه آقای اعالء الدین 
رهنما به شماره ملی 3051114359 دارنده 100000000 ریال سهم الشرکه 
آقای عطا رهنما به شماره ملی 4422019041 دارنده 250000000 ریال سهم 
الشرکه خانم شادان شریفی به شماره ملی 4432344423 دارنده 400000000 
ریال سهم الشرکه اعضا هیئت مدیره آقای اعالء الدین رهنما به شماره ملی 
3051114359و به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت نامحدود خانم شادان 
شریفی به شماره ملی 4432344423و به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به 
مدت نامحدود و به سمت مدیرعامل به مدت نامحدود دارندگان حق امضا : 
کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهد آور شرکت از قبیل چک ، سفته ، بروات 
، قراردادها، عقود اسالمی و همچنین کلیه نامه های عادی و اداری باامضاء 
منفرد مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. اختیارات مدیر عامل 
: طبق اساسنامه روزنامه کثیر االنتشار کرمان امروز جهت درج آگهی های 
و صدور  اخذ  منزله  به  مذکور  فعالیت  موضوع  ثبت  تعیین گردید.  شرکت 
پروانه فعالیت نمی باشد. اداره کل ثبت اسناد و امالک استان کرمان اداره 

ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری کرمان )637043(
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ایران و جهان

محاکمه جانی
 شب های تهران

مرد جوان که در میان تبهکاران به »جانور تهران« معروف شده بود، سوار 
بر خودروهای مسروقه در خیابان های شهر راه می افتاد و زنان را می ربود. 
این جانی سرانجام به جرم ۸ فقره آدم ربایی و تجاوز به زنان جوان در 
برابر قضات دادگاه کیفری تهران قرار گرفت تا در حضور چند نفر از زنان 

و دختران ربوده شده، محاکمه شود.
به گزارش اقتصادآنالین به نقل از ایران، این جانی شب های تهران زمانی 
دستگیر شد که مأموران او را با خودرویی مسروقه دیدند و دستگیرش 
قرار گرفت که یک  مأموران  کار  زمانی در دستور  متهم  تعقیب  کردند. 
خانم دکتر جوان به مأموران خبر داد خودروی مزدا 3 او سرقت شده  است.
از  من  آن شب  آگاهی گفت:  مأموران  به  بازجویی  در  پزشک  بانوی  این 
مطب بیرون آمدم و متوجه شدم خودروی مزدا 3 متعلق به خواهرم که 
من سوارش می شدم به سرقت رفته است و سارق به جای این ماشین یک 
مزدا 3 دیگر گذاشته که کاماًل خراب بوده و شیشه هایش شکسته بود. 
با این شکایت مأموران پلیس تحقیقات گسترده ای آغاز کردند و متوجه 
شدند همین مزدا 3 که در محل خودروی خانم دکتر پارک شده سرقتی 
است و گزارش سرقت این ماشین را هم که متعلق به یک بانوی دیگر 

است چند روز قبل داده اند.
حال  در  که  زمانی  و  پرداختند  وجو  جست  به  مأموران  ترتیب  این  به 
و  دیدند  بر یک خودروی مسروقه  را سوار  بودند همین سارق  گشتزنی 
به تعقیبش پرداختند. هرچند مرد سارق تالش زیادی  کرد که از دست 
پلیس فرار کند اما در نهایت یک راننده تاکسی سد راه خودروی مسروقه 

شد و مأموران متهم را دستگیر کردند.
این متهم 25 ساله به سرقت دو خودروی مزاد 3، و یک پراید اعتراف کرد.
پرونده این سارق با صدور کیفرخواست به شعبه 7 دادگاه کیفری استان 
تهران فرستاده شد و سرانجام پای میز محاکمه ایستاد. در این پرونده 12 
نفر شاکی بودند که از میان آنها سه نفر در دادگاه حاضر بودند. شاکی 
اول همان بانوی صاحب مزدا 3 بود که شکایت خود را مطرح کرد.سپس 
دومین شاکی در جایگاه قرار گرفت، او که از سوی متهم مورد تعرض قرار 
گرفته بود، گفت: من از مدرسه دخترم به سمت خانه می رفتم یک پراید 
جلوی پایم توقف کرد اول فکر کردم که مسافرکش است چون ماشین 
وقتی  کرد  عوض  را  مسیرش  ناگهان  شدم.او  سوار  بود  کهنه ای  خیلی 
اعتراض کردم گفت که می خواهد ترافیک را دور بزند. به او گفتم ماشین 
ترسیدم. خیلی  از دیدنش  برگشت  یکدفعه سمت من  او  و  دارد  نگه  را 
کثیف و بهم ریخته بود وقتی دید من ترسیده ام گفت می خواهد دنده 
عقب برود اما به طرفم هجوم آورد بعد پیچ گوشتی را روی کمرم گذاشت 
و تهدیدم کرد. خیلی به او التماس کردم. گفتم من شوهر و بچه دارم اما 

توجهی نکرد به سختی خودم را از ماشین بیرون انداختم و فرار کردم.
اما شاکی سوم که خواهر همان خانم دکتر جوان بود، گفت: ماشین من 
دست خواهرم بود و با آن رفت و آمد می کرد تا آنکه به من گفت ماشین 
من  و  کرده  وارد  سنگینی  آن خسارت  به  متهم  این  است  سرقت شده  

خواستار مجازات او هستم.
قاضی کی خواه رئیس دادگاه خطاب به متهم گفت: در میان بزهکاران و 
مجرمان دیگر تو به جانور تهران معروف شده ای و تو را یکی از مجرمان 
خطرناک می دانند، تو متهم هستی ۸ فقره آدم ربایی و تجاوز به عنف و 6 
فقره سرقت خودرو داشته ای و بخشی از اتهام تو هم نگهداری ماده مخدر 
شیشه است که در دادگاه انقالب رسیدگی می شود. متهم گفت: من اتهام 

تجاوز را قبول ندارم. این زنها دروغ می گویند من با کسی کاری نکرده ام.
تأیید  را  زنان  به  تعرض  قانونی  پزشکی  مورد  چند  در  اما  گفت  قاضی 
کرده اند. متهم جواب داد: یکی از این خانم ها، زنی بود که با من رابطه 
داشت و ما از قبل با هم دوست بودیم اما دیگران دروغ می گویند. اتهام 

سرقت خودرو را قبول دارم و به خاطر اعتیادم این کار را کرده ام.
بعد از گفته های متهم و وکیل مدافع او قضات برای تصمیم گیری درباره 

این متهم وارد شور شدند.

وزیر کشور: حزب کاغذی نداریم
 وزیر کشور گفت: از نظر ما حزب مجموعه ای از 
افراد است که با یک مرام مشخص و با مجوز قانونی 
نام  به  چیزی  بنابراین  می کنند،  سیاسی  فعالیت 
حزب کاغذی نداریم و هر کس مجوز دارد و شرایط 
مجموعه خود را با قانون جدید احزاب تطبیق داده 
از نظر ما حزب محسوب می شود و می تواند  است 

در چارچوب قانون فعالیت کند.
کشور،  وزارت  اطالع رسانی  پایگاه  گزارش  به 
همایش  حاشیه  در  فضلی«  رحمانی  »عبدالرضا 
مقدس  مشهد  در  که  کشور  سراسر  استانداران 
اربعین حسینی  مراسم  اظهار کرد: در  برگزار شد، 
و  عراق  و  ایران  ملت  دو  شامل  خدا  لطف  امسال 
به ویژه خادمین زائران عزیز شد تا در امنیت و در 

شرایط مطلوب این مراسم برگزار شود.
وی افزود: در جوار بارگاه مطهر رضوی همایش دو 
روزه استانداران سراسر کشور برگزار شد تا ارزیابی 
از مجموعه عملکرد وزارت کشور و استانداری ها در 
و  اجتماعی  سیاسی،  اقتصادی،  امنیتی،  حوزه های 
کمیسیون های  همچنین  بگیرد،  صورت  فرهنگی 

مختلفی پیرامون این حوزه ها تشکیل شد.
جمله  از  انتخابات  اینکه  به  اشاره  با  کشور  وزیر 
محورهای مورد بررسی در این همایش بود، عنوان 
کرد: انشاء اهلل انتخاباتی باشکوه، امن، سالم و قانونی 

برگزار خواهیم کرد.
فرمانداران  و  استانداران  داد:  ادامه  فضلی  رحمانی 
در سراسر کشور اصلی ترین وظیفه اعمال حاکمیت 
را  نظام  بلکه  دولت  تنها  نه  سیاست های  اجرای  و 
برعهده دارند و به لطف خدا امسال نیز از جمله در 
حوزه تحریم ها و مقابله با آن واقعا اقدامات خوب و 

قابل قبولی داشتند.
رشد  تورم،  حوزه  در  آمار  طبق  کرد:  تصریح  وی 

اشتغال و صادرات همه نشان دهنده یک رشد بسیار 
مناسب در امسال نسبت به سال قبل است، از طرفی 
تخصصی  متولیان  عنوان  به  اجرایی  دستگاه های 

حوزه ها در استان ها این موارد را پیگیری می کنند.
بحث  در  ما  تاکید  کرد:  خاطرنشان  کشور  وزیر 
انتخابات به استانداران، رعایت شرایط سالم، قانونی 

و امن برای انتخابات است.
امنیت را در  باید  اینکه  به  با اشاره  رحمانی فضلی 
انتخابات برقرار کنیم، تاکید کرد: به عنوان مجریان 
انتخابات باید آن را سالم برگزار کنیم و قانون درآن 
محور و مالک باشد، متولیان نظارت، نظم و تبلیغات 
و همه دستگاه های مسئول هم باید کمک کنند تا 
با محوریت قانون و وزارت کشور به عنوان مجری 

قانوت، این مهم صورت گیرد.
شرکت  وضعیت  پیرامون  سوالی  به  پاسخ  در  وی 
مقطع  یک  در  را  پدیده  پرونده  کرد:  ابراز  پدیده، 
زمانی خاص به وزارت کشور واگذار کردند در حالی 
قبیل  از  با مسائل  ویژه ای  ارتباط  وزارت کشور  که 
شرکت پدیده نداشت اما شرایط خاص بود؛ زمانی 
به  داشت  متعددی  اشکاالت  گرفتیم  را  پرونده  که 
طور مثال بدهی زیادی این شرکت داشت و تعیین 
لذا زحمات  بود،  نگرفته  تکلیف سهام داران صورت 
زیادی در خراسان رضوی با همراهی مدیران استانی 
و قوه قضاییه، استاندار و سایر دستگاه ها در سطح 

ملی صورت گرفت.
وزیر کشور افزود: اختیاراتی در شورای عالی امنیت 
ملی گرفتیم و همه موارد مشکل دار قانونی در این 
پدیده  در  فعالیت  اکنون  هم  و  شد  حل  پرونده 
شروع شده و اقدامات در حال انجام است اما بحث 
برای  سهام  از  برخی  تکلیف  تعیین  و  نقدینگی 
سطح  در  اخیراً  جلساتی  که  بوده  مطرح  دوستان 

ملی برگزار و مقرر شده که یکی از بانک ها وظیفه 
بیشتری را برعهده بگیرد و مسئله تامین مالی را در 
پدیده انجام دهد تا فعالیت ها به سالمت پیش برود.

هماهنگی  جلسه  در  اخیراً  گفت:  فضلی  رحمانی 
اقتصادی مسائلی پیرامون پدیده مطرح و بخشی از 

آن مصوب شده که ابالغ خواهد شد.
بیان  احزاب  خصوص  در  سوالی  به  پاسخ  در  وی 
کرد: از نظر ما حزب مجموعه ای از افراد است که با 
یک مرام مشخص و با مجوز قانونی فعالیت سیاسی 
می کنند، بنابراین چیزی به نام حزب کاغذی نداریم 
قانون  شرایط  با  را  خود  و  دارد  مجوز  کس  هر  و 
جدید احزاب تطبیق داده از نظر ما حزب محسوب 
می شود و می تواند در چارچوب قانون فعالیت کند.

انتخابات  برگزاری  نحوه  به  اشاره  با  کشور  وزیر 
بیش  بگویم  می توانم  جرات  به  کرد:  خاطرنشان 
انتخابات  برگزاری  روندهای  درصد   ۸5 تا   ۸۰ از 
مهم ترین  و  می شود  برگزار  الکترونیکی  صورت  به 
قسمت این روندهای الکترونیک احراز هویت است، 
صورت  هویت  احراز  در  تخلفات  بیشترین  چراکه 
از  استفاده  از  پیشگیری  مثال،  طور  به  می گیرد، 
هویت  احراز  سیستم  با  مشکل دار  شناسنامه های 

الکترونیک صورت می گیرد.
احراز هویت  اینکه سیستم  بیان  با  فضلی  رحمانی 
در  نگهبان  شورای  با  توافق  طبق  الکترونیک 
انتخابات قبلی اجرا و در انتخاب آینده هم استفاده 
خواهد شد، گفت: از این طریق بیش از ۸5 تا ۹۰ 

درصد امکان تخلف منتفی می شود.
شهر    1۴۰ خصوص  در  تاکنون  افزود:  کشور  وزیر 
مطرح  الکترونیک  رای  اخذ  درباره  اولیه  مباحث 
شده و در صورتیکه بین اجرا و نظارت توافق شود 
1۴۰ شهر را می توانیم از نظر اخذ و شمارش آرای 

الکترونیکی کنیم.
تاکید کرد: وقتی پول  وی به مقوله فساد اشاره و 
به ویژه  نامعلوم وارد جریانات سیاسی  با هر منشأ 
انتخابات بشود می تواند مفسده ایجاد کند لذا برای 
اینکه جلوی این کار گرفته شود الیحه ای از طرف 
دولت تهیه و به مجلس ارسال کردیم که هر کسی 
کاندیدا می شود باید صورت های مالی داشته باشد، 
را  این الیحه  مجلس  که  نشده  فرصت  هنوز  البته 
تصویب کند و هم اکنون قانون خاصی برای مقابله 

با این امر در اختیار وزارت کشور نیست.
وزیر کشور ادامه داد: البته این به معنای آن نیست 
که دست ما بسته باشد، هر کسی، گروهی و حزبی 
و هر کدام از کاندیداها اگر گزارشی داشته باشند 
از اینکه واقعاً این نوع پول ها با منشأهای نامشخص 
و از منابع نامناسب وارد انتخابات شده و به تغییر 
رای مردم منجر شده است، اگر با سند و مدرک این 
موارد را به ما ارائه بدهند؛ حتماً در محاکم آن را 

پیگیری خواهیم کرد.
نحوه  درباره  سوالی  به  پاسخ  در  فضلی  رحمانی 
نظارت بر انتخابات تاکید کرد: نظارت بر انتخابات 
یک امر قانونی است و ما آن را اجرا می کنیم، ما با 
شورای نگهبان در این خصوص در انتخابات قبلی 
انتخابات همکاری بسیار جدی داشته و  این  و در 
بوده  این  وزیر کشور  به عنوان  بنده  بنای  و  داریم 
مرحله ای  هیچ  در  و  محلی  هیچ  از  که  هست  و 
حقی از کسی ضایع نشود و این را شخصاً پیگیری 
و  مدارک  اگر  هم  نگهبان  شورای  در  می کنم، 
مستنداتی باشد که گویای ضایع شدن حقی باشد 
آنها پیگیری خواهند کرد؛ به طور مثال در انتخابات 
قبلی مواردی بوده که پیگیری کردیم و احقاق حق 

شده است.

ایران گفت: آمار و اطالعاتی  رئیس مرکز آمار 
می شود  گرفته  مردم  از  مرکز  این  توسط  که 
شخصی  آمار  تاکنون  و  است  محرمانه  کاماًل 

مردم به نهادی ارائه نشده است.
زاده  حسین  جواد  مهر،   خبرنگار  گزارش  به 
نوین  شیوه  گرگانی  علوی  آیت اهلل  با  دیدار  در 
آمارگیری را موجب افزایش اعتماد به آمارهای 
رسمی دانست و افزود: در قانون، محرمانه بودن 

آمار مورد تأکید واقع شده است.
ابتدای تأسیس مرکز آمار  از  اینکه  با بیان  وی 
تاکنون هیچ یک از آماری که مردم در اختیار 
قضایی  نهادهای  اختیار  در  را  داده اند  قرار  ما 
اهمیت  از  آمارگیری  کار  گفت:  نداده ایم،  قرار 
بسیاری برخوردار است و باید مورد توجه قرار 

گیرد.
بدون  اینکه  بیان  با  ایران  آمار  مرکز  رئیس 
در  برنامه ریزی  و  سیاست گذاری  امکان  آمار 
موضوعات مختلف وجود ندارد، افزود: اعتماد به 
مرکز آمار در گروی حفظ اعتماد عمومی است.

وی با تأکید بر اینکه آمار و اطالعاتی که از مردم 
تاکنون  و  است  محرمانه  کاماًل  می شود  گرفته 
ارائه نشده است،  نهادی  به  آمار شخصی مردم 
کاهش  آمار  مرکز  فعالیت  رویکرد  کرد:  تأکید 

مراجعه حضوری و آمارگیری های سنتی است.
ثبتی  روش های  در  اینکه  بیان  با  زاده  حسین 
جامعه  همکاری های  و  سیستم ها  به  نیاز  مبنا 
است، افزود: این سیستم ثبتی مبنا هزینه های 

کمتر و ارتقای بیشتر را به دنبال دارد.

رئیس مرکز آمار ایران:
اطالعات مردم در مرکز آمار کامال محرمانه است

خبر

D حدود ۸۰ درصد ایرانیان مبتال به کمبود ویتامین
متابولیسم  و  درون ریز  غدد  تحقیقات  مرکز  رئیس 
گفت: دالیل اصلی بروز استئوپروز در ایران، ژنتیک 
 ۹۰ تا   ۸۰ حدود  ایران  در  است.  نامناسب  تغذیه  و 

درصد جمعیت کمبود ویتامین دی دارند.
افتتاحیه  در  الریجانی  باقر  دکتر  ایسنا،  گزارش  به 
علوم  دانشگاه  استئوپروز که در  تازه های  سمپوزیوم 
دهه  دو  حدود  گفت:   شد،  برگزار  تهران  پزشکی 
انجام  وسیعی  کارهای  استئوپروز  درباره  که  است 
سیستیمیک  بیماری  یک  استئوپروز   است.  گرفته 
می  ظاهر  استخوانی  مس)جرم(  کاهش  با  و  است 

شود.
وی با بیان این که نقش مسائل ژنتیک در بروز این 
بیماری،  این  بروز  در  گفت:  است،  جدی   بیماری  

تغذیه، فعالیت و مصرف سیگار نیز تاثیر دارند.
از  ایران  در  افزود:  بهداشت  وزیر  آموزشی  معاون 
 fragility هر دو زن باالی ۵۰ سال، یک زن دچار
fracture و از پنج مرد باالی ۵۰ سال نیز یک مرد 

به این شرایط دچار است.
متابولیسم  و  درون ریز  غدد  تحقیقات  مرکز  رئیس   
بیماری  گفت:  استئوپروز  بیماری  درباره  ادامه  در 
سروصدایی  فی نفسه  استخوان  پوکی  و  استئوپروز 
که  شکستگی هایی  مثل  آن   تاثیرات  ولی  ندارد 
فرد  برای  می تواند  می افتد  اتفاق  فقرات  ستون  در 
رفتن  راه  قد،  کوتاهی  کند.  ایجاد  را  مشکالتی 
به  می تواند  خانم ها  برخی  در  گوژپشتی  و  ناصحیح 
ایجاد  فرد  در  که  باشد  شکستگی هایی  چون  علتی 

شده است .
در  را  باالیی  نسبتا  شیوع  بیماری  این  داد:  ادامه  وی 
بین افرادی با سنین باالی ۵۰ یا ۶۰ سال دارد. البته در 
کشور ما در سنین پایین تر نیز کمبود جرم استخوانی 
که  است  این  آن  علت های  از  یکی  دارد.  وجود 
نیست.  ما کم  استئوپروز در کشور  زمینه ساز  عوامل 

فعالیت فیزیکی و مصرف کافی ویتامین دی و کلسیم 
می تواند کاهش جرم استخوانی را جبران  کند.

الریجانی ادامه داد: مصرف کلسیم در کشور کافی  
نیست. استفاده از مواد غذایی در کشور ما به گونه ای 
دی  ویتامین  کمبود  میزان  می شود  باعث  که  است 
که  داشته  وجود  مطالعاتی  باشد.  زیاد  ما  کشور  در 
در حدود ۶۰ تا ۷۰ و برخی موارد باالی ۸۰ درصد 
امیدوار  دارد.  وجود  ویتامین دی  کمبود  کشور  در 
هستیم با آگاهی های افزایش یافته در چند سال اخیر 
مطالعات بعدی  که ما به زودی شروع می کنیم نشان 
دهد که وضعیت ما نسبت به گذشته بهتر شده است.

الریجانی افزود: اگر ما نسبت به فاکتورهای زمینه ساز 
سیگار  و  الکل  به  اعتیاد  و  بدنی  فعالیت  تغذیه،  مثل 
پرهیز کنیم تا حدی می توان بر این مشکل غلبه کرد. 

موضوع  این  به  نسبت  مردم  آگاهی های  خوشبختانه 
افزایش پیدا کرده اما با افزایش سن این بیماری خواه 
و ناخواه ایجاد می شود و اگر کسی زمینه این بیماری  
را داشته باشد در سنین پایین هم به آن دچار می شود.

بیماری  این  ثبت  برای  افزود:  بهداشت  وزیر  معاون 
است.  پیگیری  حال  در  استئوپروز  مرکز  در  فعالیتی 
برخی  با  شاید  و  نیست  کم  ما  کشور  در  شکستگی 
بیماری های قلبی و عروقی نیز قابل مقایسه باشد زیرا 
سال های  در  هم  می شود  دچار شکستگی  که  کسی 
غیر  به  که  این  هم  و  می شود  مشکل  دچار  ابتدایی 
درباره  را  کشوری  مهم  پروژه  ما  می شود.  وابسته 
را  افراد  این  هم  بتوانیم  تا  می کنیم  دنبال  شکستگی 
درمان کنیم و هم از شکستگی های مجدد جلوگیری 

کنیم.

وی ادامه داد: االن خوشبختانه در مدارس آموزش 
مصرف ویتامین دی در حال افزایش است. در زمان 
کاهش  خانم ها  استخوانی  جرم  میزان  بارداری، 
چشمگیر دارد و خوب است که این کمبود ویتامین 
استخوان  پوکی  شدت  براساس  شود.  جبران  دی 
کنیم.  استفاده  متفاوت  درمان های  از  می توانیم 
درمان هایی که خوشبختانه بسیاری از آن ها در ایران 
وجود دارند. اساس درمان پوکی استخوان استفاده از 
بیوفسفنات ها است که در ایران تولید شده است و با 

قیمت تقریبا ارزانی در دسترس است.
الریجانی با بیان این که کمتر از ۲۵ درصد افرادی که 
درمان پوکی استخوان را آغاز می کنند بعد از یکی 
دو سال آن را ادامه می دهند گفت: بسیاری از بیماران 
درمان را رها می کنند تا با مشکالتی مثل شکستگی 
مثل  شکستگی ها  از  بسیاری  افراد  می شوند.  روبه رو 
نمی شوند.  متوجه  اصال  را  فقرات  ستون  شکستگی 
مجدد  شکستگی های  از  جلوگیری  برای  پروژه ای 

افراد دارای پوکی استخوان در جریان است.
و  است  کم  کشور  در  لبنیات  مصرف  افزود:  وی 
میزان کلسیمی که دریافت می کنیم تقریبا ۶۰ درصد 
کلسیمی است که نیاز داریم. میزان ویتامین دی  که ما 
استفاده می کنیم حدود ۱۵ تا ۲۰ درصد ویتامین دی 
مورد نیاز ما است.علت  این است که هم لبنیات کم 
این که ممکن است ویتامین  استفاده می کنیم و هم 

دی در لبنیات مورد استفاده کافی و مناسب نباشد.
متابولیسم  و  درون ریز  غدد  تحقیقات  مرکز  رئیس   
به  دی  ویتامین  کردن  اضافه  پروژه  گفت:  پایان  در 
مواد غذایی در برخی جاها شروع شده و نشان دادیم 
دارای  شیر  از  لیوان  دو  یا  یک  روزی  که  کسانی 
میزان  ماه  چند  از  بعد  می کنند  استفاده  دی  ویتامین 

ویتامین دی بهتری خواهند داشت.

اهدای خون سالم، اهدای زندگی 
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کشف هشت قطعه

 سکه ساسانی در بم
سرپرست یگان حفاظت اداره کل میراث فرهنگی استان کرمان از 

پیدا شدن ۸ قطعه سکه قدیمی، در شهرستان بم خبر داد.
از  جوان  خبرنگاران  باشگاه  های  استان  گروه  خبرنگار  گزارش  به 
کل  اداره  حفاظت  یگان  سرپرست  جعفری  هادی  سید  کرمان، 
خاک  عملیات  انجام  حین  گفت:  کرمان  استان  فرهنگی  میراث 
برداری و تسطیح اطراف یک قبرستان قدیمی در شهرستان بم ۸ 

قطعه سکه قدیمی یافت شده است.
عملیات  و  هستند  ساسانی  دوره  به  متعلق  سکه ها  این  افزود:  او 

کشف و جست و جو در این مکان همچنان ادامه دارد.

انهدام باند سارقان منازل

 در سیرجان
فرمانده انتظامی سیرجان از دستگیری اعضای یک باند سابقه دار 
و حرفه ای که از اهالی استانی دیگر و در این شهرستان به سرقت 

منازل مشغول بودند، خبر داد.
جوان   خبرنگاران  باشگاه  های  استان  گروه  خبرنگار  گزارش  به 
سرهنگ محمد رضا ایران نژاد فرمانده انتظامی سیرجان گفت: در 
پی وقوع ۴ فقره سرقت منزل در یکی از خیابان های این شهرستان 
گشت های  پوشش  تحت  سرقت  وقوع  محدوده های  بالفاصله 
محسوس و نامحسوس قرار گرفت که خوشبختانه با اطالعاتی که 
اختفای سارقان مشخص  قرار دادند محل  پلیس  اختیار  مردم در 

شد.
او افزود: در ادامه تیم گشت نامحسوس ۲ نفر را هنگام پرسه زنی 
با خودروی پراید دستگیر و از خودروی آن ها ۴ عدد کیف و مقدار 
زیادی طال پیدا کردند که با اقدامات پلیسی چند نفر دیگر مرتبط 
با این ۲ نفر شناسایی و دستگیر شدند و یک خودروی پارس نیز 

از آن ها توقیف شد.
افراد  از  نفر  چند  نیز  ادامه  در  گفت:  سیرجان  انتظامی  فرمانده 
مرتبط با این سارقان که در شهرستان شهربابک مخفی شده بودند 
از  یکی  اهل  نفر که همگی  و در مجموع ۸  افتادند  قانون  دام  به 

استان های غربی کشور بودند، دستگیر شدند.
به  او تصریح کرد:پلیس آگاهی در حال تکمیل تحقیقات است و 
احتمال فراوان تعداد زیادی از سرقت های منزل در سیرجان و دیگر 

شهرستان ها توسط این باند انجام گرفته است.
سرهنگ ایران نژاد افزود: برابر بررسی های به عمل آمده مشخص 
از سارقان در مدت پنج ماه هزارو ۶۲۱  بر روی گوشی یکی  شد 

سیم کارت فعال شده است.
فرمانده انتظامی شهرستان سیرجان با اشاره به غیربومی بودن این 
افراد اظهار کرد: ضرورت دارد صاحبان معادن و مشاغل در انتخاب 

و بکارگیری نیروی کار دقت بیشتری داشته باشند.
سرهنگ ایران نژاد همچنین از کشف پوشاک قاچاق در سیرجان 
دستگاه  یک  بندرعباس  به  سیرجان  محور  در  گفت:  و  خبرداد 

کامیون که حامل پوشاک قاچاق بود توقیف شد.
او افزود: پوشاک کشف شده به ارزش ۴۰۰ میلیون ریال است که 
مقامات  تحویل  نیز  متهم  عنوان  به  کامیون  راننده  رابطه  این  در 

قضایی شد.

اجرای طرح جامع پیشگیری

 از آسیب های اجتماعی
استان  پلیس  اجتماعی  معاونت  عمومی  مشارکت  اداره  همت  به 
از  گیری  بهره  با  اجتماعی  آسیب های  از  پیشگیری  جامع  طرح 
در  اجتماعی  فرهنگی  نهاد های  مسئوالن  و  اساتید  علمی  تجارب 

دست تدوین قرار گرفته است.
تولید  کارگروه  نشست  اولین  در  استان  پلیس  اجتماعی  معاون 
محتوای مرتبط با این طرح با تشریح اهداف مورد نظر در زمینه 
در  شد:  یادآور  مجازی  فضای  بستر  در  آموزشی  محتوای  تولید 
زمینه تولید محتوای اثربخش در حوزه پیشگیری باید بستر الزم با 
افزایش سواد رسانه ای در بین اقشار مختلف اجتماعی فراهم شود.

معاون اجتماعی پلیس استان با اشاره به اینکه در راه اندازی این 
و  نوجوانان  و  کودکان  جمله  از  اقشار  همه  نظرات  نقطه  از  طرح 
جوانان نیز بهره گیری می شود، از اعضاء این کارگروه خواست بر 
اساس ایده ها و نقطه نظرات خود در خصوص این طرح ایده پردازی 
و زمینه هائی را فراهم کنند که مردم خودشان در حوزه پیشگیری 

وضعی زمینه های وقوع جرائم را حذف کنند.

برابر  حالی  در  بحرین  هندبال  ملی  تیم 
کره جنوبی شکست خورد که به نظر می رسد با 
رقم زدن این نتیجه هم به عنوان سرگروه صعود 

کرد و هم مانع از صعود ایران شد.
روز  ششمین  ، در  آنالین  جم  جام  گزارش  به   
آسیا  المپیک در منطقه  انتخابی  از مسابقات 
هندبال  ملی  تیم های  دیدار  دوم  گروه  در  و 
برگزار شد که  در حالی  بحرین  و  کره جنوبی 
تیم کره جنوبی موفق شد با نتیجه 3۱ بر 3۰ 

حریف خود بحرین را شکست دهد.
تیم  برد  صورت  در  مسابقات  قانون  .طبق 
کشورمان، هر سه تیم ایران، کره و بحرین، هر 
این  در  که  داشت  خواهند  امتیاز   ۴ تیم  سه 
گرفته  نظر  در  رودررو  بازی های  ابتدا  صورت 
می شود که شرایط هر سه تیم با یک پیروزی 

ادامه  در  بود.  خواهد  برابر  شکست  یک  و 
ایران،  تیم   3 بین  رقابت های  در  گل  تفاضل 
کره جنوبی و بحرین )به جز بازی هر سه تیم 
با کویت( تعیین کننده رده بندی خواهد بود، با 
این شرایط تفاضل گل بحرین در سه بازی مورد 
نظر +۲، تفاضل گل کره جنوبی صفر و تفاضل 

گل ایران ۲ــ خواهد بود.
جنوبی  کره  اگر  که  اینجاست  جالب  نکته 
میدان  این  پیروز  گل   ۲ از  بیشتر  تفاضل  با 
می شد، بحرین شانس صعود را از دست می داد 
و ایران و کره جنوبی راهی دور بعد می شدند. 
بهترین حالت برای بحرین شکست با اختالف 
یک گل بود، چرا که نه تنها از گروه دوم صعود 
می کرد بلکه به عنوان سرگروه، در دور بعد برابر 

قطر مدعی قرار نمی گرفت.

دو  توقیف  از  کرمان  شهرستان  انتظامی  فرمانده 
دستگاه موتور سنگین غیر مجاز به ارزش یک میلیارد 
این  انتظامی  ماموران  ریال در عملیات  میلیون  و ۵۰۰ 

فرماندهی خبر داد.
خبرنگاران  باشگاه  های  استان  گروه  گزارش  به 

انتظامی  فرمانده  فدا  محمدرضا  جوان،سرهنگ 
شهرستان کرمان گفت: مأموران انتظامی پایگاه امنیت 
گشت  حین  فرماندهی  این  امداد  یگان  و  عمومی 
نامحسوس در شهر کرمان ۲ دستگاه  زنی هدفمند و 
موتوسیکلت غیرمجاز که با تردد در سطح شهر باعث 

سلب آسایش شهروندان شده بودند را توقیف کردند.
او موتوسیکلت های توقیفی را از نوع"هوندا هزارو ۳۰۰ 
یک  ارزش  به  سی"  سی  هزار  و"سوزوکی  سی"  سی 
این  کرد:  بیان  و  اعالم  ریال  میلیون   ۵۰۰ و  میلیارد 
وسایل نقلیه غیرمجاز و فاقد مدارک گمرکی جهت 

سیر مراحل قانونی به پارکینگ منتقل شدند.
فرمانده انتظامی شهرستان کرمان با اشاره به دستگیری 
دستگیر  متهمان  گفت:  پرونده  این  در  متهم  نفر  دو 
شده جهت سیر مراحل قانونی به مرجع قضائی معرفی 

شدند.

 ۲۱ ازدستگیری  کهنوج  انتظامی  فرماندهی  سرپرست 
این  در  گذشته  ماه  یک  طی  تعقیب  تحت  نفرمتهم 
شده  دستگیر  افراد  اتهام  گفت:  و  داد  خبر  شهرستان 
ایجاد  موادمخدر،  قاچاق  مخدر،  مواد  نگهداری  و  حمل 

مزاحمت، اخالل در نظم عمومی، ضرب و جرح، اتهامات 
مالی و عدم پرداخت دیه است. سرپرست انتظامی کهنوج 
مورد  هرگونه  مشاهده  درصورت  خواست  شهروندان  از 
به  تلفن ۱۱۰  از طریق  اسرع وقت  در  را  مراتب  مشکوک 

از  رابر  شهرستان  انتظامی  دهند.  فرمانده  اطالع  پلیس 
استان  از  شده  سرقت  سایپا  خودرو  دستگاه  یک  کشف 
فارس توسط ماموران کالنتری مرکزی این فرماندهی خبر 
داد. سرهنگ حمید ناصری با اشاره به دستگیری ۲ متهم 

و انجام اقدامات الزم جهت تحویل خودرو به مالک آن 
این فرماندهی ۶ سایپا  ابتدای سال ۹۸ ماموران  از  گفت: 
سرقتی از استان های اصفهان، شیراز، ارومیه و دیگر نقاط 

استان را کشف و ۸ نفر متهم را دستگیر کردند.

هندبال ایران در حسرت المپیک ماند

توقیف دو دستگاه موتورسنگین غیرمجاز در کرمان

دستگیری ۲۱ متهم تحت تعقیب در عملیات پلیس کهنوج

دادستان عمومی و انقالب کرمان گفت: قاتل مسلح فراری که اواخر 
در  بود،  قتل شده  مرتکب  تعدادی همدست  همراه  به  گذشته  هفته 

بندرعباس دستگیر شد.
به  بنا  از کرمان  باشگاه خبرنگاران جوان  استان های  به گزارش گروه 
اعالم روابط عمومی دادگستری کرمان،دادخدا ساالری دادستان عمومی 
وانقالب کرمان در تشریح جزئیات این پرونده گفت: در پی ورود شبانه 
اشخاص ناشناسی به منزلی واقع در شهر کرمان در آخر هفته گذشته 
و تیر اندازی به وسیله اسلحه کالنشیکف، خانم خانواده به قتل رسید.
او افزود: بالفاصله پس از وقوع این حادثه، بازپرس ویژه قتل در محل 
حاضر و با تشکیل تیم ویژه در پلیس آگاهی با توجه به معلوم نبودن 
اقدامات الزم در جهت شناسایی  اهمیت موضوع  و  مهاجمین  هویت 

قاتلین و مهاجم های مسلح انجام شد.
انجام  با  نهایت  در  داشت:  اظهار  کرمان  انقالب  و  عمومی  دادستان 
وی  همراه  مسلح  افراد  و  قاتل  هویت  پلیسی،  و  اطالعاتی  اقدامات 

مشخص و عملیات ویژه ای برای دستگیری آنان آغاز شد.
ساالری افزود: پس از بررسی های انجام شده، مشخص گردید که قاتل 
ارتکاب قتل به سمت استان های  از  به همراهی همدستان خود پس 
مجاور متواری شده که با اقدامات پلیسی و تعقیبی، در نهایت قاتل 
مسلح در بندرعباس ردگیری و توسط مامورین پلیس آگاهی دستگیر 

و به بزه قتل مسلحانه اعتراف کرد.
انتقام  و جنبه  دو طرف   بین  اختالفات  قتل  انگیزه  کرد:  تصریح  او  

گیری مطرح بوده است.
دادستان عمومی و انقالب کرمان ضمن تقدیر وتشکر از اقدامات موثر 
و انقالبی بازپرس ویژه قتل، فرماندهی انتظامی استان کرمان، ریاست 
در  قاتل  دستگیری  و  شناسایی  در  پلیس  مجموعه  و  آگاهی  پلیس 
کمتر از پنج روز، گفت:تالش دستگاه قضایی استان و مجموعه پلیس، 
با جرائم خشن و  امنیت پایدار برای شهروندان و مقابله جدی  ایجاد 

تهدید علیه امنیت مردم است.

دستگیری قاتل مسلح کمتر از پنج روز؛
قاتل شهروند کرمانی دربندرعباس دستگیرشد

خبر

اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان کرمان در نظر دارد مناقصات عمومی خدمات را به شرح جدول 
ذیل از طریق سامانه تدارکات الکترونیک دولت برگزار نماید.

کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکت ها از طریق درگاه 
سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد( به نشانی http://www.setadiran.ir انجام خواهد شد و الزم است مناقصه 
گران در صورت عدم عضویت قبلی، مراحل ثبت نام در سامانه مذکور و دریافت گواهی امضاء الکترونیکی را جهت شرکت 

در مناقصه محقق سازند.
۱- تاریخ انتشار مناقصه در تاریخ پنجشنبه مورخ ۹۸/۰۸/۰۲ ساعت ۰۰: ۰7

۲- مهلت دریافت اسناد مناقصه روز دوشنبه مورخ ۹۸/۰۸/۰۶ تا ساعت ۰۰: ۱۹
۳- آخرین مهلت تسلیم پیشنهادها روز شنبه مورخ ۹۸/۰۸/۱۸ ساعت ۰۰: ۰۸

4- تاریخ بازگشایی پیشنهادها روز شنبه مورخ ۹۸/۰۸/۱۸  ساعت ۰۰: ۱۰
اطالعات تماس دستگاه مناقصه گزار جهت دریافت اطالعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاکت های الف: 

کرمان بلوار جمهوری اسالمی نبش سه راه هوانیروز - شماره تماس: 7- ۳۲۸۱۶۵۰4 - ۰۳4
 اطالعات سامانه تدارکات الکترونیکی دولت جهت انجام مراحل عضویت در سامانه: 7- ۳۲۸۱۶۵۰4 - ۰۳4

 اطالعات سامانه تدارکات الکترونیکی دولت جهت انجام مراحل عضویت در سامانه، مرکز تماس: 4۱۹۳4- 
۰۲۱ و ۳۲۵۱۶۰۵۵- ۰۳4

۶4۳۰۱۵

روابط عمومی اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان کرمان  

فراخوان عمومی مناقصه یک مرحله ای
 به شماره 2098009009000018 )نوبت دوم(

مبلغ ضمانت نامه 
بانکی  )ریال(

مبلغ برآورد )ریال(  شماره موضوع مناقصه
 مناقصه

ردیف
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www. KERMANEMROOZ .com نشانی سایت رسمی كرمان امروز:
KM3127795@ yahoo.com نشانی ایمیل كرمان امروز:
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روزانهم  چاپ : مهدوی 32134838
تلفن :  33124737ـ 33127794 ـ 33129371 دورنگار : 33127795   

روایت »کرمان امروز« از نگاه مردمی به مراسم رونمایی از هشت دستگاه اتوبوس بازسازی شده و نظرات گوناگون در این باره:

استان های  ثروتمندترین  از  استان کرمان یکی  اینکه  در 
کشور است شکی نیست. بعد از استان هایی نظیر تهران، 
پُر  را  کرمان  توان  می  فارس  و  اصفهان  رضوی،  خراسان 
لحاظ  از  که  استانی  دانست.  کشور  استان  استعدادترین 
سرمایه های معدنی و خدادادی بین استان های همجوار 
کم نظیر است و در چند سال اخیر میزان پرداخت مالیات 
مردمش در حد ایده آل بوده، به نحوی که مدیران کشوری 
کردند.  رسانی  اطالع  افتخار  با  را  موضوع  این  استانی  و 
درآمدهای  از  یکی  دانند  می  همه  احتماال  که  همانطور 
بسیار مهم شهرداری ها همین پرداخت های مالیاتی است 
اینکه  اما  دارد.  ارزشمند  ای  رتبه  لحاظ  این  از  کرمان  و 
چرا همواره کرمان در زمینه شهرسازی، زیباسازی و ایجاد 

مراکز تفریحی در انتهای جدول رفاه اجتماعی قرار دارد، 
سوالی است که ذهن بسیاری از شهروندان کرمانی را زیر 
سوال برده است! چرا مردم کرمان روی گنج خوابیده اند 
اما از حداقل امکانات شهری بهره می برند؟ چرا در همه 
دوره ها چه در دوران اصولگرایی و چه اصالح طلبی کرمان 
همواره از لحاظ زیبایی و رفاه اجتماعی حداقل ها را دارد؟

الزم است که بنده حقیر به این نکته اشاره کنم که در دوران 
فعلی شهرداری کرمان در بهترین حالت مدیریتی خود به 
پیشرفت  های  ریل  که  اینجاست  ایراد  اما  برد،  می  سر 
که  است  شده  گذاشته  معیوب  چنان  گذشته  در  شهری 
این مسیرها  مدیری الیق همچون عالمزاده هم گاهی در 
حرکت می کند. اینکه در چند روز گذشته در کانال ها و 
سایت های خبری شهرداری کرمان و برخی از خبرگزاری 
صدر  در  شده  بازسازی  اتوبوس  چند  از  رونمایی  خبر  ها 
خبرها قرار می گیرد، نشان از این نکته دارد که بعضی از 
فعاالن رسانه ای استان نیز شهر کرمان را الیق حداقل ها 
می دانند و این رفتار بسیار تاسف برانگیز است. شهر کرمان 
اگر در گذشته هدف فسادهای اقتصادی قرار نمی گرفت 
و بودجه شهری به درستی صرف می شد، امروز قرار نبود 

که اتوبوس های دسته دوم مشهد را به کرمان بیاوریم و 
یا اینکه چند اتوبوس قدیمی را بازسازی کنیم. یقینا اگر 
از ناوگان  آن رخدادها را شاهد نبودیم امروز شهر کرمان 
تحقیرآمیز  اینگونه  و  برد  می  بهره  تراموا  یا  و  هیبریدی 
اتوبوس های دسته دوم شهری دیگر را سوار نمی شدند و 

برای چند اتوبوس جشن رونمایی نمی گرفتند.
اما  دارد،  هم  اول  ی  پله  به  نیاز  توسعه  که  است  درست 
اینکه چرا شهر کرمان 300 سال روی پله اول مانده است 
زاده می خواهیم  عالم  از مهندس  است.  پاسخ  بی  سوالی 
توسعه  مانع  استانی و کشوری که  اندازی های  که سنگ 
کند  تشریح  مردم  برای  را  می شود  تجهیز سریع شهر  و 
و قطار پیشرفت شهر کرمان را از مسیر فشل قدیمی اش 
خارج سازد. مردم نجیب این شهر استحقاق بهتراز اینها را 
دارند و اوضاع فعلی با ایده آل کرمانیان بسیار فاصله دارد و 
مدیران فعلی این مجموعه سخت ترین کار را در چند دهه 
اخیر پیش رو دارند، زیرا امروز با توجه به فضای مجازی و 
دهکده جهانی تقاضاها و توقع ها دیگر مانند گذشته نیست 
و یقینا کار برای مدیران سخت تر است، البته اگر بخواهند 

کاری انجام دهند. به امید فردایی بهتر!

رونمایی از حداقل ها!

بخش چهارم
در نوشتارهای پیشین به مباحث رباتیک و زمینه 
های آن پرداختیم اما در این سری به صورت جامع 
تر به مقوله پژوهش خواهیم می پردازیم. پژوهش 
انگلیسی   Resaerch یا  عربی  تحقیق  همان 
در  پژوهش  اهمیت  اما  است  دیگر  های  زبان  در 
چیست و جایگاه آن کجاست؟ و آیا فقط می توان 
از پژوهش در پیشبرد علم استفاده کرد؟ و سوال 
دیگر تفاوت بین پژوهش و نوآوری است ؟ در ادامه 
ها  سوال  این  همه  جواب  به  پژوهش  تشریح   با 
خواهیم رسید که با اجازه شما خوانندگان با یک 

مقدمه به بحث اصلی وارد خواهیم شد.
ما انسان ها برای زندگی نیاز مندی های متفاوتی 
داریم. این نیاز ها در شکل های گوناگون و با توجه 
شود.  می  تعریف  ما  جسمی  و  روحی  ماهیت  به 
در مواجه با این نیاز ها دو حالت کلی تعیین می 
شود که در حالت اول این نیاز توسط فردی دیگر 
نیز احساس شده و راه حل مساله مشخص شده 
قابل  و  باشد  نمی  مساله  نیاز  این  بنابراین  است. 
تامین است و اگر هم موجود نباشد روش حل آن 
گرفته  نظر  در  مساله  نیاز  این  و  بود  در دسترس 
پاسخی وجود  نیاز  برای  این حالت  نمی شود. در 
ارائه  آن  حل  برای  جوابی  کسی  حداقل  یا  ندارد 
یک  به  نیاز  آن  حل  برای  بنابراین  است.  نکرده 
فرایند است. این فرایند چگونه و چطور منجر به 
مسائل  کنیم  تاکید  باید  میشود.  مساله  یک  حل 
همواره مادی نمی باشند یا برای حل آن ها همواره 
نیاز به استفاده از تکنولوژی های جدید نیست و 
اینجاست که خالقیت تعریف می شود. خالقیت از 
ریشه خلق کردن گرفته شده است. این کمیت که 
از صفات خداوند متعال ، خالق جهان هستی نیز 
نیز  و مفهوم معنوی  معنا  ما  برای همه  باشد  می 
دارد. بنابراین به صورت خالصه راه کاری برای حل 
یک مساله انتخاب می شود که باالترین خالقیت 
را داشته باشد به این دسته از جواب ها فرضیات 
انتخاب  جواب  یک  نهایت  در  که  شود  می  گفته 
شده که  گاهی این جواب با سعی و خطا همراه 

تا  باشید  داشته  قضاوت خوبی  باید  اما شما  است 
جواب مد نظر خود را بررسی و با نظارت درست و 
کارشناسی آن را قضاوت کنید. در تصویری که در 
این مقاله آورده شده این فرایند برای شما به تصویر 

کشیده شده است. 
در این شکل فرایند کلی یک پژوهش نشان داده 
این  اشاره شد خروجی  شده است همان طور که 
و  باشد  نمی  فیزیکی  فرایند همواره یک محصول 
رشد  ایده  یا  فکر  یک  است خروجی صرفا  ممکن 
شده  مشخص  که  نیاز  و  مساله  باشد.  شده  یافته 
است گاهی یا اخالل در کارهای روز مره است مثال 
های  درس  و  ریاضی  خواندن  در  آموز  دانش  یک 
محاسباتی با مشکل مواجه است این فرایند به او 
و اطرافیانش کمک کننده هست تا بهترین پاسخ 
را برای یافتن راه حل مشکل، انتخاب کند و بکار 

بگیرد. 
جالب است بدانیم در دنیای الکترونیک و رباتیک 
که  فرایندی  شود.  می  استفاده  فرایند  این  از  نیز 
به  را  خود  های  کار  کند  می  کمک  ها  ربات  به 
درستی انجام دهند. به ویژه در ربات های هوشمند 
علم  در  است  زیر  به صورت  ها  آن  کنترل  فرایند 
کنترل اصطالحا حلقه کنترل بسته گفته می شود. 
حلقه ایی  که از خروجی بازخورد می گیرد و برای 
بهبود نتیجه نهایی خروجی تعیین کننده می شود. 
این مهم در طبیعت نیز وجود دارد و باعث پایدار 
انسان  ماندن آن است. به طور مثال واکنش بدن 
به گرمایی زیاد را در نظر بگیرد، در این حالت بدن 
حلقه  این  وسیله  به  و  کند  می  تعریق  به  شروع 
بسته از مشکالت گرما و تاثیر آن بر بدن جلوگیری 

می کند. 
مساله  جواب  بر  نظارت  که  خروجی  مراحل  در 
اهمیت  داری  گذاری  شاخص  گیرد  می  صورت 
را  مسیر  گذاری  نشانه  همان  یا  شاخص  است. 
پیام  یک  کننده  دنبال  برای  و  کند  می  مشخص 
مهم برای ادامه راه است که در هر شرایطی نیاز به 
ایجاد این شاخص ها می باشد. در مباحث ناوبری 
و  شمال  های  قطب  وجود  نما   قطب  باز  دیر  از 
جنوبی کره زمین به عنوان شاخص ها  تعریف و 

مشخص شده اند. 
تولید  و  خالقیت  از  پاسخ  بهترین  یافتن  برای   
فکر استفاده می شود درحالی که برای اجرای فکر 
بخشی  نوآوری  بنابراین  باشد.  می  نوآوری  به  نیاز 
سازی  پیاده  به  که  است  پژوهشی  فرایند  یک  از 

فرضیات می پردازد و اصطالحا "نو آوردن " هم به 
پیداش اشاره دارد که در شکل باال جایگاه خالقیت 
و نوآوری  با رنگ های بلوک ها خود نسبت دهی 

شده اند.
یک بخش بلوک داده شده اصالح جواب  با تغییر 
ویژگی ها می باشد. متغیر در واقع بخشی از جواب 
است که با ضریب مشخص قابل تغییر می باشد و 
نهایی  جواب  تا  هد  می  تغییر  را  جواب  کل  بعضا 
تغییر و به عنوان یک جواب دیگر برای به دست 
ترین  بهترین و مطلوب  نظر که  آوردن جواب مد 

جواب است رسید. 
و  است  مسائل  تمامی  حل  نما  روند  این  ادعای 
نیز  را در مشکالت روز مره  توانند شما  حتی می 
کمک کند البته مشروط به این که دقت کنید این 
فرایند برای یافتن پاسخ است و در همه حالت ها 

قرار نیست ما سعی و خطا داشته باشیم. 
اما خوانندگان محترم آنچه می توان نتیجه گرفت  
در این خالصه می شود که برای هر تصمیمی نیاز 
به پژوهش وجود دارد و این پژوهش است که زیر 
بنای هر تصمیمی می باشد. اما برای انجام پژوهش 
نیاز به یک فرایند کلی داریم فرایندی که طی آن 
بتوان به بهترین خروجی که راه حل مساله است 

رسید. 
پژوهشی  فرایند  مورد  در  دیگر  توجه  قابل  نکته 
تعریف شده بسط شخصی و سازمانی آن است. به 
این مفهوم که ما پژوهش را همچنان که برای پیش 
برد یک مجموعه و سامانه نیاز داریم برای برنامه 
یک فرد نیز نیاز داریم. بدیهی هست که هر جا نیاز 
به تصمیم و اتخاذ آن است فرایند پژوهش نیز قابل 

تصمیم  و  فکری  جایگاه  این  باشد.  می  استفاده 
به  نیز  رباتیک  و  هوشمند  های  سامانه  در  گیری 
این  اشاره شده  قبال  که  و همان طور  دارد  وجود 
سامانه ها برگرفته از طبیعت می باشند و با شبیه 

سازی  الگو های طبیعی پیاده سازی می شوند.
هفته  ماه  آذر  در  هرساله  بدانیم  هست  جالب 
پژوهش مناسبت گذاری شده است. معموال در این 
قالب  در  علمی  های  آورد  دست  کشور  در  هفته 
نمایشگاه ها به نمایش  در می آید که الزم است 
جایگاه پژوهش را واال تر و بزرگ تر در نظر گرفته و 
آن را زیر بنای تصمیمات خود قرار دهیم. ازروزنامه 
تا  دادند  بنده   به  را  فرصت  این  که  امروز  کرمان 
در  علمی  مقاالت  از مجموعه  دیگر  در یک سری 

خدمت شما عزیزان باشم، تشکر می کنم .

یادداشت: در رباتیک پژوهش زیر بنای تصمیمات است  
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