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پروانه ترین فصل زمین
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چگونه از فرصت در خانه ماندن
 برای ارتقای فرآیند یادگیری فرزند استفاده کنیم؛

بیایید اشتباهاتمان را بخوریم

باید ها و نباید های روزه داری 

در روز های کرونایی

کرونا؛ نفرین زمین 
نوروز که در خانه مانده بودیم در طبیعت چه می گذشت!؟
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دادستان کرمان:

کیپ های قضائی  ا

 برای برخورد با روزه خواری

کرمان فعال شدند  در 

قانون گریزی چیست 

گروهی  و چرا 

از قانون می گریزند؟

متن در صفحه دوم

سخنگوی دانشگاه علوم پزشکی استان:

استان کرمان، یک هفته را بدون فوتی 

ناشی از ابتال به ویروس کرونا سپری کرد

گزارش »کرمان امروز« از پیش بینی افزایش طالق، افسردگی و اختالفات خانوادگی پس از اتمام دوران قرنطینه:

2 هشدار سونامی طالق پس از قرنطینه

متن کامل در صفحه سوم

    عباس صادق زاده، مدیر کل بهزیستی استان با اشاره به اختالفات خانوادگی و افزایش آمار تماس با سامانه 1480 در ایام قرنطینه گفت: آمارها نشان داده مراجعین تلفنی که با سامانه برای دریافت و درخواست 
مشاوره به ویژه در مسائل خانوادگی در ایام کرونایی تماس گرفته اند چهار برابر افزایش پیدا کرده است که قطعا از این به بعد، و حتی پس از مهار کرونا به مشاوره های تخصصی نیاز بیشتری خواهیم داشت. این 
اتفاقات البته نکته ی غریبی نیست و در چین نیز پس از اتمام دوره قرنطینه آمار طالق 50درصد افزایش پیدا کرد، بنابراین باید کادر مشاوره و دیگر کارشناسان مربوطه در این زمینه خود را برای دورانی پُرکار 

آماده سازند و....

متن در صفحه هشتم

معاون آموزش و پرورش استان اعالم کرد:

عضویت 33 درصد

 دانش آموزان مقطع ابتدایی 

کرمان در  استان 

شبکه آموزشی »شاد«

 صفحه  دوم

صفحات ششم و هفتم 

  تلفات کرونا در جهان از ۲۰۰هزار نفر فراتر رفت
  اخاذی با استفاده از سرقت مدارک هویتی

  توزیع ۱۰۰ بسته معیشتی با تالش هیات اسکواش در کرمان
  خواننده زیرزمینی به جرم قتل قصاص شد

  قتل دوست صمیمی به خاطر تعرض و تهیه فیلم سیاه

اخبار ایران، جهان و حوادث:
روایت »کرمان امروز« از وضعیت اسف بار 

شهر کرمان در زمان بارندگی و پاسکاری 
تقصیر از سوی نهادهای درگیر؛
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اخبار استان

خبر
رییس سازمان جهادکشاورزی 

جنوب استان خبر داد:
نیمه دوم اردیبهشت، احتمال افزایش 

هجوم ملخ های صحرایی
 

رییس سازمان جهادکشاورزی جنوب استان کرمان گفت: هنوز به پیک حمله 
در  احتماال  فائو  سازمان  گزارش  براساس  ولی  نرسیده ایم  صحرایی  ملخ های 
نیمه دوم اردیبهشت ماه سال جاری شاهد افزایش هجوم این ملخ ها به استان 
کرمان باشیم که پیش بینی می شود تعداد این ملخ ها نسبت به سال گذشته 

بیشتر باشد.
»سعید برخوری« در گفت وگو با ایسنا، در خصوص انتشار کلیپی با مظنون 
هجوم مجدد ملخ ها به شهر جیرفت، گفت: این ملخ ها محلی هستند و جزء 

ملخ های صحرایی نیستند
وی با تاکید بر اینکه این ملخ ها مانند ملخ های صحرایی مزارع را نابود نمی 
کنند ادامه داد: سال هایی که حجم بارندگی در این منطقه افزایش پیدا می 
کند، هجوم حشرات نیز زیاد می شوند و این ملخ ها نیز جزء این دسته حشرات 

می باشند و به عنوان آفت محسوب نمی شوند.
رییس سازمان جهادکشاورزی جنوب استان کرمان در رابطه با آخرین وضعیت 
مناطق  از  برخی  در  کرد:  عنوان  کرمان  استان  به  صحرایی  ملخهای  هجوم 
شهرستان های قلعه گنج و حاشیه جازموریان شاهد حضور ملخ های صحرایی 
هستیم که در حال مقابله با آنها می باشیم و خوشبختانه تا این لحظه خسارتی 

به مزارع کشاورزی این منطقه وارد نشده است.
ولی  نرسیده ایم  صحرایی  ملخ های  حمله  پیک  به  هنوز  کرد:  بیان  برخوری 
براساس گزارش سازمان فائو احتماال در نیمه دوم اردیبهشت ماه سال جاری 
شاهد افزایش هجوم این ملخ ها به استان کرمان باشیم که پیش بینی می شود 

تعداد این ملخ ها نسبت به سال گذشته بیشتر باشد.

با اتکا به توان داخلی دستگاه سرباره کش 
مجتمع مس سرچشمه بازسازی و تعمیر شد

دکتر اردشیر سعدمحمدی مدیرعامل شرکت ملی صنایع مس از مجتمع مس 
تولید،  افزایش  در حوزه  مجتمع  این  در  گرفته  اقدامات صورت  و  سرچشمه 
بومی سازی و مقابله با کرونا و بازسازی و تعمیر اساسی یک دستگاه سرباره 

کش و خریداری یک دستگاه آمبوالنس مدیریت بحران بازدید کرد.
روابط عمومی مجتمع مس سرچشمه، در  از  نقل  به  به گزارش مس پرس   
روابط  گروه  مدیر  و  مدیرعامل  مشاور  ضیغمی،  حیدر  بازدید،  این  جریان 
عمومی، مهندس علی محمدی عضو هیات مدیره، مهدی سلمانی مدیر گروه 
حراست و حسین احمدی مدیر مجتمع مس سرچشمه و جمعی از معاونین و 
مدیران مجتمع، دکتر اردشیر سعدمحمدی را همراهی کرده و از مجتمع مس 

سرچشمه بازدید به عمل آوردند.
بر اساس این گزارش، دستگاه سرباره کش KRESS مدل 621B با همکاری 
کارگاه ساخت و همکاران برنامه ریزی به صورت صفر تا صد تعمیر و بازسازی 
شده است. این دستگاه که دو بار در اثر آتش، سوخته بوده و به عنوان مازاد و 
اسقاط از آن استفاده نمی شد با تالش و همت مهندسان و پرسنل واحد امور 
فنی و مهندسی در تعمیرگاه ماشین آالت ویژه مجتمع مس سرچشمه تغییر 

طرح و بازسازی شد و تمام قطعات آن نیز از داخل شرکت تامین شد.
از آمبوالنس مدیریت  بازدید، مدیرعامل شرکت مس همچنین  این  ادامه  در 
بحران مجتمع مس سرچشمه که به تازگی و با هدف افزایش ظرفیت مدیریت 

بحران مجتمع خریداری شده است، بازدید کرد.
اتوبوس آمبوالنس خریداری شده که در مواقع بحران و حوادث از توانایی خوب 
و مناسبی برای خدمات رسانی به حادثه دیدگان برخوردار خواهد بود دارای 
شامل  کشور  پزشکی  تجهیزات  مجهزترین  به  و  است  مارال  اسکانیای  مدل 
با پنل تجهیزات  CPR همراه  بیمار، تخت  نگهداری  پایش و  8 عدد تخت 
CPR، سیستم های اکسیژن تراپی سنترال بیماران، دستگاه لوکاس)احیای 
قلبی و ریوی اتوماتیک(، دستگاه های پزشکی شامل الکتروشوک، مانیتورینگ، 

ونتیالتور، ساکشن و سیستم پنل برق هوشمند مجهز شده است.
این دستگاه اتوبوس آمبوالنس بسته به اضطرار در مواقع بحران با موافقت ستاد 

مدیریت بحران مجتمع قابل استفاده می باشد.

به  تظاهر  قانون  اساس  بر  این که  بر  تاکید  با  دادستان کرمان 
روزه خواری جرم است،گفت: اکیپ های نظارتی دستگاه قضائی 
در ایام ماه مبارک رمضان برای برخورد با روزه خواری در استان 

فعال شده است.
از روابط عمومی دادگستری  نقل  به  به گزارش خبرگزاری مهر 
قانون   6۳8 ماده  طبق  کرد:  اظهار  ساالری  دادخدا  کرمان، 
اماکن  و  انظار  در  علنی  صورت  به  کس  هر  اسالمی  مجازات 
عمومی و معابر تظاهر به عمل حرامی کند، عالوه بر کیفر عمل 
محکوم  )۷۴( ضربه شالق  تا  یا  ماه  دو  تا  روز   1۰ از  به حبس 
می شود و در صورتی که مرتکب عملی شود که نفس آن عمل 
فقط  کند  جریحه دار  را  عمومی  عفت  ولی  نیست  کیفر  دارای 
محکوم  )۷۴( ضربه شالق  تا  یا  ماه  دو  تا  روز   1۰ از  به حبس 

خواهد شد.
نیروی  و  است  مشهود  جرایم  جزو  روزه خواری  کرد:  بیان  وی 
انتظامی به عنوان ضابط قضائی در صورت مشاهده آن می تواند 

وارد عمل شده و با روزه خواران برخورد الزم را انجام دهد.
شده،  انجام  های  ریزی  برنامه  براساس  اینکه  به  اشاره  با  وی 
فعالیت تمامی اغذیه فروشی ها )رستوران، کبابی و …( در طول 
ساعات روز ممنوع است، اظهار کرد: با توجه به شرایط ناشی از 
احتمالی کاهش  تعداد مسافران  استان کرمان  بیماری کرونا در 
داشته اما نظر به اهمیت انجام پیش بینی های الزم برای خدمات 
خدمات  منظور  به  واحدها  این  از  تعدادی  مسافران،  به  دهی 
رابطه  این  در  که  هستند  فعالیت  به  مجاز  مسافران  به  رسانی 
از جمله محصور و عدم دیده شدن  قوانین مربوطه  تمامی  باید 

و.... را رعایت کنند.
ساالری از اختصاص شعب ویژه برای رسیدگی به منکرات مرتبط 
با ماه مبارک رمضان نیز خبر داد و گفت: در ماه مبارک رمضان 
روزه  به  تظاهر  آنان  مهمترین  که  ماه  این  با  مرتبط  منکرات  با 
خواری است خود مردم به عنوان جامعه اسالمی رعایت شئونات 
قانون  قلیل  اگر عده  و  را حفظ خواهند کرد  احترام شهر اهلل  و 

برخورد  تکرار  یا  مقاومت  در صورت  کنند  را  قانون  نقض  شکن 
قضائی و انتظامی اجتناب ناپذیر خواهد بود.

وی اظهار کرد: برای ایجاد وحدت رویه قضائی در برخورد با این 
گونه منکرات، شعبه خاص در دادسرای کرمان به این پرونده ها 

رسیدگی خواهند کرد.

بیان  با  کرمان  استان  ای  جاده  نقل  و  حمل  و  راهداری  مدیرکل 
اینکه سامانه ثبت جامع آنالین فعالیت های راهداری استان ها برای 
نخستین مرتبه طراحی و اجرا شد، گفت: راهداری حوزه شمال این 

استان در حوزه یاد شده موفق به تصاحب رتبه دوم کشور شد.
ضمن  ایرنا  خبرنگار  با  گو  و  گفت  در  سیدعلیخانی  حاج  سیدعلی 
و  حفظ  در  شبانه روزی  های  تالش  با  که  راهدارانی  از  قدردانی 
هزینه  خود  جان  از  کرمان  استان  شهری  برون  راههای  نگهداری 
ادارات  گسترده  فعالیت های  به  توجه  با  ارزیابی  این  افزود:  می کنند 
راهداری و حمل و نقل جاده ای شهرستان های تابعه این استان در 
صورت  مواصالتی  محورهای  سازی  ایمن  و  نگهداری  بهسازی،  امور 

گرفته است.
راههای  حوزه  در  برخط  گزارش های  تهیه  افزود:  سیدعلیخانی  حاج 
روستایی، راهدارخانه ها و امور راهداری جاری، پروژه های راهداری 
های  آیتم  دیگر  از  راهداری  های  گشت  عملکرد  ثبت  نهایت  در  و 
اسفندماه ۹8  در  است که  بوده  راهداری  ارزشیابی در سامانه جامع 

توسط سازمان متبوع به این اداره کل ابالغ شد.
وی تصریح کرد: طی یکماه گذشته 61 هزار و ۳6 فعالیت عملکردی 
انجام  شهرستانی  ادارات  راهداران  توسط  استان  محورهای  در  که 
گرفته بود در سامانه ثبت گردید و تحلیل این عملکرد و مقایسه آن 

با استان های دیگر، این اداره کل حائز رتبه دوم شد.
استان  ای  جاده  نقل  و  حمل  و  راهداری  اداره کل  راهداری  معاون 
اداره  گفت:  استان  های  شهرستان  فعالیت  با  ارتباط  در  نیز  کرمان 
راهداری و حمل و نقل جاده ای شهرستان کرمان در بخش ماشین 
آالت راهداری و در حوزه پل و ابنیه فنی راهها به همراه اداره راهداری 
و حمل و نقل جاده ای شهرستان بم رتبه نخست را در بین شهرستان 

های سراسر کشور کسب نمودند.
با  راهداری در کلیه شهرستان ها که  از همکاران  احسان عراقی زاده 
کنند  می  جانفشانی  ها  در جاده  روزی خود  شبانه  و کوشش  تالش 
تشکر نموده و افزود: امیدواریم با استفاده از این سامانه بتوانیم گوشه 
ای از فعالیت های این تالشگران جاده ها را به مردم استان معرفی 

کنیم.
وی تصریح کرد: در سامانه جامع ثبت فعالیت های راهداری ۴ گزینه 
شامل عالئم ایمنی، ماشین آالت راهداری، پل ها، انبار و اموال، مورد 
فنی  ابنیه  ای،   جاده  های  پل  بخش  در  لذا  گیرد،  می  قرار  ارزیابی 
مانند: دیوارهای ساحلی و آبنما طراحی گردیده و عالوه بر این، انواع 

قراردادهای منعقده و بازدیدها ثبت می شود.
استان  ای  جاده  نقل  و  حمل  و  راهداری  کل  اداره  راهداری  معاون 
استان،  راهدارخانه   ۳2 در  راهدار  نیروی  نفر   ۳۵۰ گفت:  کرمان 

عملیات سخت  راهداری را در حدود 1۵ هزار کیلومتر راه اصلی و 
فرعی و روستایی انجام میدهند .

وی افزود: دامنه فعالیت راهداران وسیع است از جمله این فعالیت ها  
میتوان به انجام روکش آسفالت محور ها، بهسازی و تعریض پل ها، 
تعریض جاده ها، رفع نقاط حادثه خیز، نصب انواع عالئم و گاردریل، 

خط کشی و.... اشاره نمود.
عراقی زاده خاطرنشان کرد: محورهای برون شهری به عنوان سرمایه 
و  حفظ  در  همواره  کل  اداره  این  و  شوند  می  محسوب  ملی  عظیم 
نگهداری راهها، حداکثر توان خود را به کار می گیرد و انتظار ما از 
کاربران جاده ای این است که در امر نگهداری جاده ها با راهداران 

نمایند. همکاری 
وی هریک از هم استانی های عزیزمان را یک راهدار خواند و گفت: 
طول  در  مقررات  و  قوانین  رعایت  با  رانندگی  عالئم  به  کامل  توجه 
و کاهش  ایمنی  ارتقای  نتیجه  راهها،  نگهداری  و  با حفظ  توام  سفر، 

سوانح و تلفات را در پی خواهد داشت.
هم  افزود:  راهها  اطالعات  سامانه   1۴1 شماره  اعالم  با  زاده   عراقی 
استانیهای گرامی جهت انتقال  هرگونه شکایت، انتقاد و یا پیشنــهاد 
طریق   از  را  مراتب  توانند  می   ، استان  راهــداری  حوزه  با  مرتبط 

سـامانه پیامکی 1۰۰۰۰۳۴1 به ما اطالع دهند.

بحث های  همچنان  گفت:  کرمان  پزشکی  علوم  دانشگاه  سخنگوی 
گذاری  »فاصله  و  بهداشتی«  نکات  »رعایت  ماندن«،  »درخانه 

فیزیکی« را مردم باید با نهایت جدیت دنبال کنند.
دکتر »مهدی شفیعی« در جمع خبرنگاران درباره آخرین وضعیت 
با بیان اینکه طی یک هفته  شیوع بیماری کرونا در استان کرمان 
ابتالی قطعی به کووید 1۹ در استان  از  گذشته مورد فوتی ناشی 
کرمان را نداشته ایم اظهار کرد: روند افزایشی موارد قطعی ابتال به 
بیشتر مربوط  استان کرمان  ویروس کرونا در چند روز گذشته در 
به موارد مراجعات سرپایی که افراد به بیمارستان ها، مراکز درمانی 
16 ساعته و همچنین از شناسایی افراد در تماس با بیماران قطعی، 

بوده است.
وی با تاکید بر اینکه نباید وضعیت ثابت و یا حتی نزولی مبتالیان 

را خوشبینانه  استان کرمان  روز گذشته در  به کووید 1۹ در چند 
فرض کرد افزود:  همچنان در مرحله استقراراین اپیدمی هستیم و 
این مرحله اپیدمی بسیار شکننده بوده و با کوچکترین اشتباه دوباره 
شاهد افزایش تعداد مبتالیان به کووید 1۹ در استان کرمان خواهیم 
بود بنابراین باید همچنان بحث های »درخانه ماندن«، »رعایت نکات 
بهداشتی« و »فاصله گذاری فیزیکی«، »در خانه ماندن افراد دارای 
را  ازدحام ها«  و  اجتماعات  از حضور دز  و »پرهیز  بیماری«  عالئم 

مردم با جدیت دنبال کنند.
سخنگوی دانشگاه علوم  پزشکی کرمان درباره برخی از افرادی که 
کووید 1۹ آنها تشخیص داده شده اما عالیم آنها شدید نبود و در 
اما همچنان در شهر  باید دوران درمان خود را سپری کنند  منزل 
در حال رفت و آمد هستند، گفت: در دستورالعمل ها صراحتا اعالم 
افراد مبتالیی که حال آنها وخیم نبوده و شرایط بستری  شده که 
در بیمارستان را ندارند، از سوی همکاران بهداشتی، توصیه های الزم 
به آنها ارائه شده و این اشخاص نیز موظف هستند خود را در خانه 
ایزوله و قرنطینه کنند و در خانه ماندن آنها، یک امر اخالقی است 
اما اگر ما متوجه شویم که فردی رعایت نمی کند و در سطح شهر 
تردد دارد با احکام قضایی وی را به نقاهتگاه منتقل خواهیم کرد و 

تا درمان کامل در نقاهتگاه باید بماند.
پزشکی  علوم  دانشگاه  واگیردار  های  بیماری  با  مبارزه  مدیرگروه 
بازگشایی  و  فاصله گذاری هوشمند  اجرای طرح  به  اشاره  با  کرمان 
پلکانی صنوف، اظهار کرد: از هفته قبل صنوف دارای ریسک کم و 
با رعایت نکات بهداشتی فعالیت خود را آغاز  متوسط می توانستند 
کنند ولی شاهدیم که برخی از آنها پروتکل های بهداشتی را رعایت 

نمی کنند که ناظران ما و سایر دستگاه های نظارتی با آنها برخورد 
خواهند کرد.

صنوف  و  مردم  رفتارهای  کنونی  شرایط  در  اینکه  بر  تاکید  با  وی 
اگر  کرد:  اظهار  دارد  اپیدمی  این  آینده  در  باالیی  بسیار  اهمیت 
ازدحام همچنان وجود باشد و مردم توصیه های بهداشتی را رعایت 
نکنند، در دو هفته آینده، پیامدهای خوشایندی را نخواهیم داشت. 
یک هفته از طرح فاصله گذاری هوشمند گذشته و در روزهای پایانی 
هفته جاری مشخص خواهد شد که آیا مردم به توصیه های بهداشتی 
به خوبی توجه کرده اند یا اینکه با پیک باال مبتالیان به کرونا مواجه 

خواهیم شد.
از  بیشتری  جزییات  اخیرا  چرا  که  سوال  این  به  پاسخ  در  شفیعی 
آمار مبتالیان ارایه نمی شود؟ بیان کرد: ارایه اطالعات و آمار برای 
کنترل اپیدمی و همچنین درک درست مردم از روند اپیدمی است. 
عموما در فازهای اول هر اپیدمی آمار با جزییات بیشتر ارایه می شود 
اول  فاز  از  اکنون ما در مرحله استقرار ویروس کرونا هستیم و  اما 
ارایه دهیم ممکن است برخی  با جزییات  آمار  اگر  و  گذر کرده ایم 
افراد در شهرهای  و  باشند  نداشته  مبتال  مورد  روز  مناطق چند  از 
پرشیوع به این مناطق سفر کنند و امکان دارد این مسافران ناقل 
بیماری بوده و باعث موج دوم اپیدمی در آن منطقه شود لذا اکنون 

آمار کلی ارایه می شود.
سخنگوی دانشگاه علوم پزشکی کرمان تصریح کرد: استان کرمان در 
زمینه تولید واکسن ورود پیدا نکرده اما در حال تحقیق درباره روش 
های سلول درمانی و پالسما درمانی است که مطالعاتی در این زمینه 

ها صورت گرفته است.

معاون آموزش ابتدایی اداره کل آموزش و پرورش استان کرمان با 
بیان اینکه 11هزار و 186 کالس درس تاکنون به عضویت شبکه 
شاد در آمده اند که بیش از ۷8 درصد کالس ها را شامل می شود 
تصریح کرد: از کل تعداد دانش آموزان مقطع ابتدایی استان کرمان 
شاد  شبکه  عضو  درصد   ۳۳ معادل  نفر  هزار   11۰ حدود  تاکنون 

شده اند.
»عباس ضیاء« در گفت و گو با ایسنا درباره وضعیت عملکرد شبکه 
»شاد« در استان کرمان اظهار کرد: ۳۰۹۷ نفر از مدیران مدارس 
عضو  »شاد«  آموزشی  شبکه  در  اکنون  هم  کرمان  استان  ابتدایی 
استان  سطح  مدارس  مدیران  کل  درصد   ۹۵ معادل  که  اند  شده 

است.
وی با بیان اینکه 11هزار و 186 کالس نیز به عضویت شبکه شاد در 
آمده اند که بیش از ۷8 درصد کالس ها را شامل می شود تصریح 
کرد: از کل تعداد دانش آموزان مقطع ابتدایی استان کرمان تاکنون 

حدود 11۰ هزار نفر معادل ۳۳ درصد عضو شبکه شاد شده اند.
ضیاء با اشاره به ارائه آموزش ها از طریق شبکه شاد به دانش آموزان 
بیان کرد: به علت پراکندگی استان، نداشتن گوشی هوشمند برخی 
والدین یا دانش آموزان و قطعی اینترنت، در برگزاری کالس های 
درس با استفاده از این سامانه مشکالتی داریم اما همکاران ما برخی 
به صورت آنالین و یا از طریق شبکه های اجتماعی فضای مجازی 

کار آموزش را انجام می دهند.
معاون آموزش ابتدایی اداره کل آموزش و پرورش استان کرمان با 
اشاره به عدم دسترسی برخی دانش آموزان در روستاها یا مناطق 
از  جلوگیری  برای  گفت:  مجازی،  فضاهای  و  اینترنت  به  عشایری 
عقب ماندن دانش آموزان مناطقی که دسترسی به اینترنت ندارند، 
6۰ هزار درسنامه بین مدارس روستایی، عشایری و حاشیه شهرهای 

استان کرمان توزیع کرده ایم.
استان  مناطق  از  برخی  در  برگزاری کالس های درس  درباره  وی 

افزود: در جاهایی که تراکم کالس پایین و معلم بومی منطقه باشد، 
با رعایت پروتکل های بهداشتی، آموزش حضوری برگزار شود که 

خیلی کم است.
ضیا با اشاره به اینکه روند عضویت در شبکه آموزشی شاد همچنان 
ادامه دارد، تصریح کرد: مشکالت زیرساختی در اجرای مناسب این 

شبکه داریم و سختی هایی برای همکاران ما وجود دارد.
وی در ادامه اظهار کرد: آموزش مقطع ابتدایی تا پایان اردیبهشت 
که  است  توصیفی  مقطع  این  های  آزمون  و  دارد  ادامه  ماه جاری 

توسط معلم برگزار و نمرات به مدرسه اعالم خواهد شد.
کرمان  استان  پرورش  و  آموزش  کل  اداره  ابتدایی  آموزش  معاون 
بیان کرد: سال های قبل آزمون هماهنگ برای پایه ششم داشته ایم 
که امسال این آزمون برگزار نمی شود و نمرات این مقطع براساس 
فرآیند و عملکرد در اختیار معلم و توسط همکاران آزمون برگزار 

می شود.

دادستان کرمان:

 اکیپ های قضائی برای برخورد با روزه خواری در کرمان فعال شدند

سامانه ثبت آنالین راهداری کرمان در رتبه دوم کشور قرار گرفت

سخنگوی دانشگاه علوم پزشکی استان:

استان کرمان، یک هفته را بدون فوتی ناشی از ابتال به ویروس کرونا سپری کرد

معاون آموزش و پرورش استان اعالم کرد:

عضویت 33 درصد دانش آموزان مقطع ابتدایی استان کرمان در شبکه آموزشی »شاد«
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گزارش »کرمان امروز« از پیش بینی افزایش طالق، افسردگی و اختالفات خانوادگی پس از اتمام دوران قرنطینه:

هشدار سونامی طالق پس از قرنطینه

اشاره:
احتمال  خانوادگی،  اختالفات  افزایش  روند  به  توجه  با 
دارد در دوران پسا کرونا آمار طالق، افسردگی و مسائل 
برای  باید  اکنون  هم  از  که  یابد  افزایش  دیگر  اجتماعی 
چاره  و  ریزی  برنامه  اجتماعی  معضالت  این  با  مقابله 

اندیشی شود.
اختالفات  به  اشاره   با  شنبه  روز  زاده،  صادق  عباس 
در   1480 سامانه  با  تماس  آمار  رفتن  باال  و  خانوادگی 
با  تلفنی  ایام قرنطینه گفت: آمارها نشان داده مراجعین 
سامانه 1480 جهت دریافت و درخواست مشاوره به ویژه 
افزایش  برابر  ایام کرونایی چهار  در مسائل خانوادگی در 
پیدا کرده است. در همین زمینه گزارشی تهیه شده که 

در ادامه می خوانید.
بحران کرونا درخانه ها

ضرورت  و  کرونا  ویروس  وجود  علت  به  که  روزها  این 
درماندگی،  افسردگی،  همچون  مسائلی  ماندن،  خانه  در 
ناشکیبایی  و  خستگی   اضطراب،  شدید،  وسواس  یاس، 
بر  و خشونت های خانوادگی  پرخاش  زیادی  تا حدود  و 
فضای خانه ها سایه افکنده است. مردم که از این وضع 
به ستوه آمده و همچنان وزارت بهداشت توصیه بر خانه 
ماندن می کند. طی این ایام  با چند نفری که صحبت می 
کردیم خالل گفته هایشان از خانه ماندن گالیه مند بودند 
و از طوالنی شدن دوران شیوع ویروس کرونا، ناراحتی ها 
و بگو مگوهای خانوادگی که ناشی از در کنار هم  بودن 

طوالنی مدت است، ابراز ناراحتی می کردند.
خانمی گفت: چقدر در خانه بمانیم. چقدر به شستشوی 
مداوم خوراکی ها و خرید ها و دست ها و  وسایل خانه 

بپردازیم. 
دختر خانمی هم چنین گفت: تا کی باید این وضعیت 
را تحمل کنیم؟ از درس و دانشگاه که افتاده ایم. بیرون 
رفتن و تفریح هم که تعطیل شد. دچار یاس و افسردگی 
شدیم. گاهی در طول روز بارها و بارها شاهد بحث و جدل 
لفظی والدینم هستم. از این وضعیت دارم عذاب می کشم.

با  لفظی  مشاجرات  افزایش  از  نیز  دیگری  شهروند 
همسرش در منزل می گوید و می افزاید: طوالنی شدن 
آستانه  آمدن  پایین  باعث  خانه  در  ماندن  و  کرونا  دوره 
تحمل من و خانمم شده و در خانه روزی چند بار با خود 

یا بچه ها بحث و دعوا داریم.
افزایش چهار برابری مراجعین  به مشاوره تلفنی

به هر حال شیوع کرونا  به لحاظ روحی و روانی مشکالتی 
برای خانواده ها و شهروندان کرمانی به وجود آورده است. 
خبرگزاری  به  استان  بهزیستی  کل  مدیر  که  هم  آنگونه 
با  تلفنی  مراجعین  داده  نشان  آمارها  است:  گفته  ایسنا 
سامانه 1480 جهت دریافت و در خواست مشاوره به ویژه 
در مسائل خانوادگی در ایام کرونایی 4 برابر افزایش پیدا 
مهار  از  بعد، و حتی پس  به  این  از  کرده است که قطعا 
خواهیم  بیشتری  نیاز  تخصصی  های  مشاوره  به  کرونا 

داشت.
گفت:  نیز  پساکرونایی  شرایط  درباره  مسئول  مقام  این 
یکی از موضوعاتی که باید به آن توجه ویژه شود، پرداختن 

به پیامدهای بعد از یک حادثه است.

نرسیده  به دوران پسا کرونایی  اینکه هنوز  بیان  با  وی 
ایم و فعال در مرحله اقدام برای مهار و کنترل این بیماری 
پیامدهای  ای که رخ می دهد  افزود: هر حادثه  هستیم 
اجتماعی را به همراه خواهد داشت و به عبارت دیگر در 
پس هر حادثه ای، یکسری پیامدهای اجتماعی است که 

باید برای آنها برنامه ریزی داشته باشیم.
مدیرکل بهزیستی استان کرمان با تاکید بر اینکه باید 
خودمان را برای پیامدهای حوادث آماده کرده و برای آنها 
دلیل  به  کرد:  اظهار  باشیم  داشته  اجتماعی  برنامه  یک 
افزایش زمان های حضور افراد در خانواده به دلیل شرایط 
معلمی،  به  والدین  از  مادر  و  پدر  نقش  قرنطینه خانگی، 
امر  همین  که  شده  تبدیل  ریز  برنامه  و  کننده  سرگرم 
باعث بروز خیلی از تنش ها در خانواده در این ایام شده 
افزایش این تنش ها نیز به دلیل نداشتن برنامه  و علت 

اجتماعی مناسب است.
شامل  اجتماعی  برنامه  اینکه  بر  تاکید  با  زاده  صادق 
به  کرد:  اظهار  است  زندگی  های  مهارت  های  آموزش 
با یک  زندگی  مهارت  آموزش های  لزوم  شدت در بحث 
خال قانونی و پروتکلی روبه رو هستیم که باید در برخی 
موارد این آموزش ها از جمله آموزش های پس از ازدواج 

در سطح کشور و به ویژه استان کرمان اجباری شود.
های  مهارت  های  آموزش  باید  اینکه  بر  تاکید  با  وی 
زندگی را به قانون تبدیل کنیم اظهار کرد: در این روزها 
و  ارتباطات  نحوه  و  زندگی  مهارت  آوری،  تاب  مسائل 
تعامالت در منزل چه از سوی زن و شوهر و چه از سوی 
آنکه  دلیل  به  و  داده  نشان  به خوبی  را  فرزندان خودش 
افزایش اختالفات  این آموزش ها داده نشده است شاهد 
خواهیم  پساکرونایی  حتی  و  کرونایی  ایام  در  خانوادگی 

بود.
وی به مراکز مشاوره بهزیستی اشاره کرد و گفت: آمارها 
نشان داده مراجعین جهت دریافت  و در خواست مشاوره 
برابر   4 کرونایی  ایام  در  خانوادگی  مسائل  در  ویژه  به 
بعد، و حتی  به  این  از  پیدا کرده است که قطعا  افزایش 
پس از مهار کرونا به مشاوره های تخصصی نیاز بیشتری 

خواهیم داشت.
طبق  اینکه  بیان  با  کرمان  استان  بهزیستی  مدیرکل 
خدمات  دقیقه   4۵ هر  برای  سازمان،  این  های  پروتکل 
افراد  توسط  باید  تومان   ۵00 و  هزار   ۷۵ ای،  مشاوره 
پرداخت شود افزود: قطعا در چنین شرایطی این موضوع 
بود و در همین راستا در  امکان پذیر نخواهد  برای همه 
استان کرمان قرار شد بخشی از اعتبارات استانی به این 
موضوع اختصاص داده شود که برای افراد نیازمند مشاوره 
این  پرداخت  ورها  یاری  طرح  قالب  در  مدت  بلند  های 
هزینه مشاوره ای از سوی سازمان بهزیستی صورت گیرد 
و فرد به صورت رایگان مشاوره های الزم را دریافت کند.

صادق زاده با تاکید بر اینکه باید برای مشاوره ها پوشش 
ای  بیمه  پوشش  بحث  کرد:  اظهار  کنیم  ایجاد  ای  بیمه 
دولت  تا  شود  مطرح  ملی  صورت  به  باید  ها  مشاوره 
اعتبارات ویژه و خاصی را به این مهم اختصاص دهد که 
این پیشنهاد نیز از سوی استان کرمان به سطح ملی ارائه 

شده است.
سخن آخر

بپذیریم که زندگی همیشه بر وفق مدار نیست و با این 
کرونا  بحران  دچار  همه  اکنون  که  بیاییم  کنار  واقعیت 
هستیم. و باید قوی بود تا بتوان از عهده مشکالت ناشی از 

زندگی کرونایی بر آییم...  

   عباس صادق زاده، مدیر کل بهزیستی استان با اشاره به اختالفات خانوادگی و افزایش 
آمار تماس با سامانه 1480 در ایام قرنطینه گفت: آمارها نشان داده مراجعین تلفنی که با 
سامانه برای دریافت و درخواست مشاوره به ویژه در مسائل خانوادگی در ایام کرونایی 
تماس گرفته اند چهار برابر افزایش پیدا کرده است که قطعا از این به بعد، و حتی پس از 
مهار کرونا به مشاوره های تخصصی نیاز بیشتری خواهیم داشت. این اتفاقات البته نکته ی 
غریبی نیست و در چین نیز پس از اتمام دوره قرنطینه آمار طالق 50درصد افزایش پیدا 
کرد، بنابراین باید کادر مشاوره و دیگر کارشناسان مربوطه در این زمینه خود را برای 

دورانی پُرکار آماده سازند و....

گزارش: مهدیه السادات 
میر مهدی حسینی

پروانه ترین 

فصل زمین
تا  اینکه  جز  نمانده  دلم  روی  حرفی 
ابد دوست دارمت. آفتاب که بزند من 

دیگر اینجا نیستم بی نگاه و بی رد پا می روم. از این ها 
سامان  و  سر  تا  دارد  احتیاج  تو  به  زندگی  بگذریم  که 
بگیرد و تو به زندگی احتیاج داری تا در نگاهش چرخ 
فضای  رفت. همچنان  نخواهی  بی خبر  من  مثل  و  بزنی 
بیشتری برای چرخیدن در میدان زمان پیدا کن. به خانه 
پیرامون  های  محبت  در  را  زبان  و  زمان  و  برگشته  ات 
متحول گردان. نجات دهنده باش مرا که در تنهایی غرق 
دلم  تا  کن  نگاه  ام  مانده  راه  به  چشم  که  مرا  ام.  شده 
از  را  ات  مهربانی  آفتاب  باشد.  خوش  تو  نگاه  یک  به 
خانه ام نگیر که دردهایم قندیل نبندد و بی سر پناه ترین 
روزهای تاریخ را نبینم. من در تو نقاشی می شوم و تو 
نمایش گذاشته می شوی پس رونگردان که  به  در من 
می  زندگی  به خاطرت  اینکه  رسد.  می  پایان  به  جهانم 
کنم برایت کافی نیست اما تو به عشق هر کسی که زنده 
لبخند  بیاورم و  برای من کافی است که دوام  مانده ای 
بزنم. جهان را با تو می خواهم که تو فردای من باشی. 
عذابت داده ام اما فقط رویای من باشی. از عمق عادتم 
وابستگی  و  دلبستگی  همه  این  از  زنم  می  حرف  تو  به 
شکایت نمی کنم زیرا زندگی به من فرصت غم خوردن 
نداده است و اشک و حسرت خالفی است که غیرمجاز 
اتفاق افتاده است و جریمه اش جا ماندن است. اینک با 
یاد و خاطره ی تو آغازی دگر را از سر می گیرم و تو 

مجبور نیستی که تاوان دلبستگی هایم را بدهی.
جان  آن  با  تا  نکن  پاک  زندگی  قاب  از  را  لبخندت 
بگیرم. من مشتاق همیشگی چشم های توأم هر چند که 

پروانه ترین فصل زمینی و پرواز آشیانه ی توست.
برخیز و بهاران شو من تشنه ی بارانم 

تا سقف فرو ریزد در چشم تو رقصانم 
ای بارقه ی امید ای حادثه ی فردا 

شوریده ترم کردی تا بی تو زمستانم 

به قلم 
مهناز سعید 

باید ها و نباید های روزه داری در روز های کرونایی

سرویس علم و زندگی کرمان امروز

و  آن  مناسب  تغذیه  گرفتن،  روزه  حکم   
از موضوعاتی است که  این دست  از  مواردی 
هر ساله در آستانه ماه مبارک رمضان مطرح 
به  توجه  با  امسال  رمضان  ماه  اما  می شود، 
و  بایدها  و  پرسش ها  با  ویروس کرونا،  شیوع 

نبایدهای جدید و بیشتری رو به رو است.
 میهمان ناخوانده ای به نام ویروس کرونا، با 
آمدنش همه چیز را دستخوش تغییر کرد و نه 
تنها برای برگزاری رسم و رسوماتی که ریشه 
دارد،  مذهب  و  عرف  و  فرهنگ  در  دیرینه 
نوعی سردرگمی  بلکه  نگذاشته  اِعرابی  محل 

یا حیرانی را برجای گذاشته است.
شعبان  ماه  روزهای  واپسین  که  هم  حال 
را پشت سرمی گذاریم و با رویت هالل ماه، 
داریم،  رو  پیش  را  رمضان  مبارک  ماه  آغاز 
تا  بخوریم  چه  که  این  و  روزه  گرفتن  حکم 
در کنار اجرای فریضه معنوی روزه داری، در 
چنگال کرونا گرفتار نشویم نقل محافل شده 
و همگان در رصد پاسخ چه کنیم های خود 

هستند.
موضوعی که خبرنگار ایرنا را برآن داشت تا 
روز پنج شنبه با کوروش صمدپور متخصص 
تغذیه و رژیم درمانی گفت و گو کند و جویای 

پاسخ پرسش های عامه مردم باشد.
که  همانطور  تغذیه،  متخصص  این  باور  به 
از فیض معنوی آن  توان  ماه رمضان می  در 
بهره مند شد اگر تغذیه مناسب نداشته باشیم 
برسانیم.  آسیب  خود  جسم  به  است  ممکن 
بهره  ضمن  که  است  این  کار  بهترین  پس 
بردن از فیض معنوی این ماه، تغذیه سالمی 

داشته باشیم.
ماه  سحرهای  و  افطار  مناسب  تغذیه 

مبارک رمضان چیست؟
متخصص تغذیه و رژیم درمانی درباره تغذیه 

مناسب در این ماه معنوی، یادآور شد: به طور 
مبارک  ماه  ایام  از  غیر  که  همانطور  کلی 
رمضان، باید یک رژیم متعادل و متناسب را 
باید سعی کنیم  این ماه هم  دنبال کنیم در 
گروه  همه  از  حتما  سحر  تا  افطار  حدفاصل 

های غذایی استفاده کنیم.
وی توضیح داد: یعنی در این فاصله باید در 
میوه،  بار  و غالت، حداقل سه  پروتئین  کنار 
ساالد و سبزی استفاده شود. سحر باید شامل 
قرمز،  گوشت  یا  ماهی  مرغ،  از  اعم  پروتئین 
غالت اعم از برنج یا نان و قسمتی هم ساالد 

یا سبزیجات باشد.
صمدپور با رد باور برخی افراد که به اشتباه 
بیدار  سحر  کرد:  تاکید  خورند،  نمی  سحری 

شوند و حتما هم غذای کامل تری بخورند.
گروه  از  سحر  در  حتما  کرد:  تاکید  وی 
که  این  دلیل  به  شود  استفاده  سبزیجات 
فرد  شود  می  باعث  ساالد  یا  سبزیجات 
از  همچنین  کند.  تشنگی  احساس  دیرتر 
خوردن غذاهای شور یا زولبیا بامیه در سحر 
ذکر  غذایی  ترکیب  همان  و  کنند  خودداری 

شده مصرف شود.
 صمدپور درباره تغذیه افطار هم خاطرنشان 
کرد:روزه داران، افطار را باید با یک لیوان شیر 
یا چای به همراه خرما شروع کنند و اگر وعده 

شام، غذایی سبک باشد بهتر است.
از مصرف نوشیدنی های کافئین دار، در 

وعده سحر خودداری شود
این رژیم درمانگر، با تاکید بر اینکه ساعات 
روزه داری و این مقدار گرسنگی هیچ مشکلی 
با  گفت:  کند،  نمی  ایجاد  سالم  افراد  برای 
گرمای  با  آتی،  روزهای  در  که  این  به  توجه 
باشند  مواظب  باید  افراد  هستیم  مواجه  هوا 
صورتی  در  و  نشود  آبی  کم  دچار  بدنشان 
که ضرورت ندارد، جلوی آفتاب و در محیط 

بیرون قرار نگیرند.
به  و  قهوه  چای،  مصرف  مورد  در  صمدپور 
بنا  که  دار  کافئین  های  نوشیدنی  کلی  طور 

برای رفع تشنگی  افراد  ای  نانوشته  قانون  بر 
این  اتفاقا  کرد:  تصریح  کنند،  می  مصرف 
نوشیدنی ها دفع ادرار را زیاد و کم آبی ایجاد 
می کند. پس نباید به لیوان های چای مصرف 
می  ادرار  به  تبدیل  که  چرا  کرد  تکیه  شده 

شود و نقشی در کم آبی ندارد.
آب  حتما  داران  روزه  کرد:  توصیه  وی 
کنند.  میل  بیشتری  ساالد  و  سبزیجات  و 
همچنین نان سبوسدار را جایگزین نان سفید 
کنند ضمن اینکه اصال نباید فراموش کرد که 
خوردن شیرینی در وعده سحر، قند را باال می 
برد و باعث ترشح انسولین می شود و سپس 
به شدت افت قند را به دنبال دارد. درواقع با 
انواع غذاها در وعده  تعادل در مصرف  ایجاد 

سحری بهتر می توان رفع تشنگی کرد.
در  ای  زمینه  های  بیماری  دارای  افراد 

مورد روزه گرفتن چه کنند؟
وی به افرادی که دارای بیماری های زمینه 
ای مانند بیماری های دیابت، قلبی، کلیوی، 
فشارخون باال و غیره هستند توصیه کرد: این 
افراد حتما قبل از این که بخواهند شروع به 

روزه داری کنند با پزشک خود مشورت کنند.
صمدپور تاکید کرد: افراد دیابتی که انسولین 
می زنند یا افرادی که باید سر ساعت مشخص 

دارو مصرف کنند قاعدتا نباید روزه بگیرند.
وی تصریح کرد: اما گروهی که دیابتی نوع 
دو هستند و می توانند دارو را در زمان افطار 
کنترل  آنها  خون  قند  و  کنند  میل  سحر  و 
است، با رعایت یک اصول تغذیه ای می توانند 

روزه بگیرند.
روزه  با  کنیم  چه  کرونایی،  روزهای  در 

داری؟
روزهای  در  داری  روزه  درباره  صمدپور 
و  بحران  در  که  امروزه  داد:  توصیح  کرونایی 
شرایط کرونا روزگار سپری می کنیم و شایع 
شده به دلیل این که روزه سیستم ایمنی را 
روزه  نباید  شود  می  کم  بدن  آب  و  ضعیف 
به  توجه  با  که  است  این  واقعیت  اما  گرفت. 
مبنای  حرفا  این  بیماری،  این  بودن  جدید 
که  سالم  افراد  کلی  طور  به  اما  ندارد  علمی 
این دوران  ندارند در  بیماری زمینه ای  هیچ 

هیچ منعی برای روزه گرفتن ندارند.

اینکه  دیگر  شایع  موضوع  داد:  ادامه  وی 
مرتب  باید  کرونا  رفع  برای  شود  می  عنوان 
دهان را شست شو داد تا ویروس خارج شود. 
این شست و شوی مرتب دهان، منعی بر روزه 
ندارد و باطل کننده آن نیست چرا که روزه 
معمولی  آب  با  روز،  طول  در  تواند  می  دار 
دهان را شست و شو دهد و اگر ویروسی هم 
در حفره دهان باشد با این کار خارج می شود.

به  که  افرادی  درباره  تغذیه  متخصص  این 
مانند  دارند  ضعیف  ایمنی  سیستم  نحوی 
درمانی  شیمی  معالجه  تحت  که  افرادی 
هستند یا داروهای کورتن مصرف می کنند یا 
افراد سالمندی که به کم آبی حساس هستند 
هم توصیه کرد: این افراد باید حتما با پزشک 
مشورت کنند یا روزه گرفتن را به فصلی که 

روزها کوتاه تر است موکول کنند.
 افرادی که کرونا گرفته و درمان شده 

اند می توانند روزه بگیرند یا خیر؟
صمدپور در پاسخ به این پرسش، گفت: این 
افراد اگر دو یا سه هفته از بهبودی کاملشان 
گذشته است، منعی برای روزه گرفتن ندارند. 
اما اگر به هر دلیل عارضه کرونا روی سیستم 
های  تنفس  هنوز  و  بوده  شدید  تنفسی 

معمولی و عادی ندارند نباید روزه بگیرند.
وی یادآور شد: به طور کلی، در 80 درصد 
شدت  گیرند،  می  کرونا  که  افرادی  موارد 
بیماری زیاد نیست و بعد از یک مدت خوب 

می شوند و منعی بر روزه ندارند.
این متخصص تغذیه با تاکید بر اینکه روزه 
فرد  هر  شرایط  به  کرونا  بحران  در  گرفتن 
هم  معمولی  افراد  مورد  در  است،  وابسته 
تصریح کرد: استرس و ترس از بیماری کرونا، 
دهد  می  قرار  تاثیر  تحت  را  ایمنی  سیستم 
پس اگر کسی که خیلی زود سرما می خورد 
با ورزش و  باید نخست  بیماری می گیرد  یا 
را کنترل کند سپس  تغذیه مناسب استرس 
مصرف  غذایی  چه  سحر  تا  افطار  بین  بداند 

کند تا نیازهای بدن تامین شود.

آگهی فقدان سند مالکیت
علی  فرزند  مورونی  کرمی  عصمت  خانم  اینکه  به  نظر  احتراما 
شماره  دارای  زرند  از  صادره    1338/02/02 تولد  تاریخ   5 شناسنامه  شماره 
اصلی    3968 از  فرعی   5307 پالک  ششدانگ  مالک   3091354091 ملی 
سری   052174 چاپی  بشماره  اصلی  مالکیت  سند  موضوع  کرمان   2 بخش 
رهنی  و   139820319078003668 الکترونیکی  دفتر  شماره  با   96 سال  الف 
شهر   116 شماره  رسمی  اسناد  دفترخانه   1398/03/02 مورخ   43330 شماره 
به  ایران شعبه خیابان 17 شهریور  ملی  بانک  نفع  به  استان کرمان که  کرمان 
مبلغ 1.025.180.845 ریال به مدت 15 سال ثبت شده صادر و تسلیم گردیده 
است  مدعی  شده  امضا  تصدیق  محلی  استشهاد  برگ  دو  تسلیم  است ضمن 
سند مالکیت مزبور به علت جابجایی مفقود و  درخواست سند مالکیت المثنی 
نموده لذا باستناد ماده 120 آئین نامه قانون ثبت مراتب در یک نوبت در تاریخ 
مندرج در ذیل آگهی می شود تا چنانچه کسی مدعی انجام معامله نسبت به 
ملک فوق الذکر یا وجود سند مالکیت نزد خود می باشد ظرف مدت ده روز 
پس از انتشار آگهی به اداره ثبت شهرستان کرمان مراجعه و اعتراض خود را 
از مدت  نمایند واال پس  یا سند معامله تسلیم  مالکیت  ارائه اصل سند  ضمن 

مذکور نسبت به صدور سند مالکیت المثنی اقدام خواهد شد.
 تاریخ انتشار: 99/2/8

55 م/الف
محمود مهدی زاده - رئیس اداره  ثبت اسناد و امالک 
منطقه 2 کرمان

آگهی ابالغ اجرائیه کالسه 9802041
بدین وسیله به آقای احسان فالح الله زاری، فرزند حسین به شماره 
برابر  که  فوق  پرونده کالسه  بدهکار   1370/09/1 متولد  ملی 3170056522 
بابت  ایشان میسر نگردیده ابالغ می گردد که  به  گزارش مامور ابالغ، ابالغ 
به همسر خود 314 عدد سکه و 1367 شاخه گل نرگس بدهکار می  مهریه 
باشید که بر اثر عدم پرداخت وجه بستانکار درخواست صدور اجرائیه نموده 
پس از تشریفات قانونی اجرائیه صادر و به کالسه فوق در این اجراء مطرح می 
باشد لذا طبق ماده 18/19 آئین نامه اجرائی مفاد اسناد رسمی بشما ابالغ می 
گردد از تاریخ انتشار این آگهی که تاریخ ابالغ اجرائیه محسوب است فقط 
یک نوبت در روزنامه درج و منتشر می گردد ظرف مدت ده روز نسبت به 
پرداخت بدهی خود اقدام و در غیر این صورت بدون انتشار آگهی دیگری 

عملیات اجرائی طبق مقررات علیه شما تعقیب خواهد شد.
66 م/الف

کفیل اداره اجرای اسناد رسمی کرمان
زهرا سرمست  



آگهی تغییرات شرکت آذین افق مهر گواشیر شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 
15016 و شناسه ملی 14006932830 به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق 
و  ادارات  و  سازمانها  به  مربوط  انسانی  نیروی  تامین   1398/08/18 مورخ  العاده 
ارگانهای دولتی و خصوصی، کیسه گیری و صفافی و توزین و سردوزی و پارت چینی ،تخلیه 
فعالیت شرکت  موضوع  به  فضای سبز  نگهداری  و  ای  علوفه  نگهداری محصوالت  و  بارگیری 
انجام موضوعات  قانونی  اساسنامه اصالح گردید در صورت ضرورت  الحاق و ماده مربوطه در 
فعالیت پس از اخذ مجوز های الزم ) ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه 
فعالیت نمی باشد( اداره کل ثبت اسناد و امالک استان کرمان اداره ثبت شرکت ها و موسسات 

غیرتجاری کرمان )821613(

آگهی تغییرات شرکت آذین افق مهر گواشیر شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 
15016 و شناسه ملی 14006932830 به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 
1398/08/18 الف-تعیین سمت مدیران : آقای رضا علی اکبری باغینی با کد ملی 
ملی  کد  با  باغینی  اکبری  علی  حکیمه  خانم  مدیره  هیئت  رئیس  به سمت   2990728074
2990637826 به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و مدیر عامل آقای حسن بابابیگی با کد ملی 
3130906002 به سمت عضو هیئت مدیره ب- کلیه اسناد و اوراق بهادار و بانکی و تعهدآور 
و قراردادها و کلیه اوراق عادی و اداری با امضاء مدیرعامل یا رئیس هیئت مدیره و مهر شرکت 
معتبر می باشد. اداره کل ثبت اسناد و امالک استان کرمان اداره ثبت شرکت ها و موسسات 

غیرتجاری کرمان )821609(

آگهی تغییرات شرکت آذین افق مهر گواشیر شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 
15016 و شناسه ملی 14006932830 به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی 
برای  قرار ذیل  به  اعضاء هیئت مدیره  الف-  العاده مورخ 1398/08/18  بطور فوق 
 2990728074 ملی  کد  با  باغینی  اکبری  علی  رضا  آقای  گردیدند:  انتخاب  سال  دو  مدت 
خانم حکیمه علی اکبری باغینی با کد ملی 2990637826 آقای حسن بابابیگی با کد ملی 
بازرس  بسمت   2993024183 ملی  کد  با  حسینی  ایالقی  زهرا  خانم  ب-   3130906002
اصلی و آقای علی اصغر رضائی پور با کدملی 3179827688 بسمت بازرس علی البدل برای 
مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند . ج-روزنامه کثیراالنتشار کرمان امروز جهت درج آگهی 
های شرکت انتخاب گردید. اداره کل ثبت اسناد و امالک استان کرمان اداره ثبت شرکت ها و 

موسسات غیرتجاری کرمان )821607(

ثبت  شماره  به  خاص  سهامی  شرکت  کرمان  یاس  ارمغان  شرکت  تغییرات  آگهی 
9775 و شناسه ملی 10630156351 به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی 
بطور فوق العاده مورخ 1397/11/16 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : 1ـ اعضای هیات 
مدیره به شرح ذیل به مدت دو سال انتخاب گردیدند: آقای امیر حاج ابراهیمی شماره ملی 
آقای محرم روح  پور شماره ملی 2992211060 -  زارع  آقای محمدعلی   - 3130643168
االمینی شماره ملی 3130044612 2- آقای رضا حاج ابراهیمی شماره ملی 3130643151 
به سمت  ملی 3130950257  به شماره  االمینی  روح  زینب  خانم  و  اصلی  بازرس  به سمت 
بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند. 3ـ روزنامه کثیراالنتشارکرمان امروز 
جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب شد. اداره کل ثبت اسناد و امالک استان کرمان اداره ثبت 

شرکت ها و موسسات غیرتجاری کرمان )821604(

به   1398/10/07 درتاریخ  مهر  آراد  تدبیر  عمران  خاص  سهامی  شرکت  تاسیس 
شماره ثبت 16493 به شناسه ملی 14008871997 ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل 
گردیده که خالصه آن به شرح زیر جهت اطالع عموم آگهی میگردد. موضوع فعالیت 
اجرا, مشاوره  نظارت,  راه سازی, طراحی, محاسبه,  راه,  ابنیه,  فعالیت های ساختمانی,  :کلیه 
ارائه خدمات  کلیه پروژه های ساختمانی فوالدی, بتنی, تاسیسات برقی و مکانیکی مربوطه, 
فنی و پشتیبانی, مشاوره, طراحی, اجرا, نظارت, تعمیر و نگهداری فنی در امر تاسیسات برقی 
انتقال آب و فاضالب, مخازن  و مکانیکی ساختمانها, کارخانجات صنعتی, نیروگاهها, خطوط 
تصفیه خانه آب, فاضالب, توزیع و انتقال نیرو, گاز رسانی و گازکشی و سیستمهای مخابراتی 
و طراحی و اجرا انواع دکل ثابت و متحرک و همچنین خرید و اجرای تخصصی سیستمهای 
گرمایش و سرمایش, طراحی, نظارت و مشاوره و اجرای کلیه پروژه های راهسازی, پل, تونل, 
آبخیزداری,  اراضی,  تفکیک  و  تسطیح  برداری,  نقشه  فرودگاه,  باند  بتنی,  و  خاکی  سدهای 
راهداری و اجرای آسفالت و شن و ماسه, استخراج معدن, اجرای پیاده رو و زیباسازی معابر 
شهری, گودبرداری, شمع کوبی, شمع ریزی, احیای قنات, تولید و اجرای سقف های تیرچه 
بلوک, ایجاد محوطه و مجموعه های گردشگری, توریستی, اقامتی, هتل ها و بازسازی ابنیه, 
انجام پیمانکاری پروژه در زمینه مشاوره مدیریت انرژی در کارخانه ها, ساختمانها, برج ها و 
هتل ها, فعالیت در زمینه های مشاوره و پیمانکاری نفت و گاز, فروش و توزیع گاز طبیعی و 
محصوالت مشتق شده از نفت خام، فوالد, سیمان و صنایع وابسته, انجام تست های غیرمخرب 
تزئینات و دکوراسیون داخلی,  اجرای  بتن, خاک و میلگرد, طراحی و  آزمایش  انجام  جوش, 
شرکت در نمایشگاههای تخصصی و غیرتخصصی داخل و خارج کشور,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 
لزوم پس از اخذ مجوزهای الزم از مراجع ذیربط مدت فعالیت : از تاریخ ثبت به مدت نامحدود 
، شهر کرمان، محله شهرک  ، بخش مرکزی  ، شهرستان کرمان  استان کرمان   : اصلی  مرکز 
اپارتمانهای  پاساژ   ،  0 ، پالک  رودکی  ، خیابان  نصر  بلوار   ، بانک مسکن  آپارتمان   ، پیروزی 
بانک مسکن ، بلوک ا ، طبقه دوم کدپستی 7618684375 سرمایه شخصیت حقوقی عبارت 
از مبلغ 1000000 ریال نقدی منقسم به 100 سهم 10000 ریالی تعداد 100 سهم  است 
آن با نام عادی مبلغ 1000000 ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره 0480/2818 
مورخ 1398/09/14 نزد بانک توسعه تعاون شعبه جهاد کرمان با کد 2818 پرداخت گردیده 
رئیس  سمت  به  0651707099و  ملی  شماره  به  امامی  علی  آقای  مدیره  هیئت  اعضا  است 
به  ملی 2992471453و  به شماره  یزدی  آقای مجید خلیلی  به مدت 2 سال  مدیره  هیئت 
سمت مدیرعامل به مدت 2 سال و به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت 2 سال آقای 
سعید فغفوری به شماره ملی 3030042650و به سمت عضو 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 منفرد مدیرعامل همراه با مهر شرکت و همچنین کلیه نامه 
های عادی و اداری باامضاء مدیرعامل یا رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می 
باشد اختیارات مدیر عامل : طبق اساسنامه بازرسان آقای امیرعباس خلیلی یزدی به شماره 
ملی 2981227408 به سمت بازرس علی البدل به مدت یک سال مالی خانم مهری باقری 
پور به شماره ملی 3873334054 به سمت بازرس اصلی 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 )821603(

آگهی تغییرات شرکت ارمغان یاس کرمان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 
9775 و شناسه ملی 10630156351 به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 
ملی  ابراهیمی شماره  امیر  آقای   -1 : اتخاذ شد  ذیل  تصمیمات   1397/11/16
3130643168 به سمت رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل 2- آقای محمد علی زارع پور شماره 
ملی 2992211060 به سمت نائب رئیس هیئت مدیره 3- آقای محرم روح االمینی شماره 
ملی 3130044612 به سمت عضو هیئت مدیره 2-کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت 
از قبیل چک ، سفته ،بروات ،قراردادها و عقود اسالمی و اسناد و اوراق عادی و اداری با امضاء 
منفرد رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. اداره کل ثبت 

اسناد و امالک استان کرمان اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری کرمان )821602(

موسسه  کرمان  الکتریک  لوازم  فروشندگان  صنف  اتحادیه  تغییرات  آگهی 
استناد  به   14004781600 ملی  شناسه  و   1436 ثبت  شماره  به  تجاری  غیر 
صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ 1397/11/11 و بر طبق پروانه فعالیت 
اتحادیه صنفی بشماره 2540 مورخ 97/11/28 صادره از اداره صنعت معدن و تجارت استان 
کرمان الف- محل شرکت در واحد ثبتی کرمان به آدرس استان کرمان ، شهرستان کرمان ، 
بخش مرکزی ، شهر کرمان، محله سلسبیل ، کوچه سید جمال الدین اسد آبادی 6 ، بلوار 22 
بهمن ، پالک 0 ، طبقه اول کدپستی 7616713328 تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه 
بشرح فوق اصالح گردید. ب- اساسنامه جدید شامل 30 ماده تصویب وجایگزین اساسنامه قبلی 
گردید. ج-اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل برای مدت 4 سال انتخاب گردیدند: آقای ابوالقاسم 
اشرف زاده کد ملی 2991298499 به سمت رئیس اتحادیه آقای نوید فردوسی پور کد ملی 
 2990372474 ملی  کد  روانبخش  مهدی  آقای  اول  رئیس  نایب  سمت  به   2992841846
آقای  به سمت دبیر  آقای مهدی منتظر کد ملی 2992452157  نایب رئیس دوم  به سمت 
احمدعلی حیدری کد ملی 0621674494 به سمت خزانه دار د- اسناد و اوراق مالی اتحادیه 
مانند چک ها، بروات، سفته  ها، اسناد تعهدآور مالی با امضا رییس و خزانه  دار و در غیاب هر 
اساسنامه(  )ماده 20  براساس  اتحادیه معتبر می باشد.  به مهر  اول و ممهور  نایب رییس  یک 
ودر غیاب رییس )هنگام مرخصی یا ماموریت( نواب رییس ) به ترتیب سمت( وظایف وی را 
برعهده دارند براساس )ماده 11 اساسنامه(معتبر می باشد ه- آقای محمد فردوسی پور کد ملی 
امروزجهت درج  انتخاب گردیدند. و- روزنامه کرمان  بازرس اصلی  به سمت   3051017787
آگهی های شرکت تعیین گردید. اداره کل ثبت اسناد و امالک استان کرمان اداره ثبت شرکت 

ها و موسسات غیرتجاری کرمان )821601(

آگهی تغییرات شرکت مجتمع صنعت و معدن ذوب آهن جنوب شرق ایرانیان 
 10980008539 ملی  شناسه  و   8883 ثبت  شماره  به  خاص  سهامی  شرکت 
الف-   1398/03/15 مورخ  سالیانه  عادی  عمومی  مجمع  صورتجلسه  استناد  به 
قرار گرفت.  به سال مالی 1397 مورد تصویب مجمع  ترازنامه و حساب سود و زیان منتهی 
ب-موسسه حسابرسی رهیافت حساب تهران به شناسه ملی 10100474104 به سمت بازرس 
اصلی و خانم ندا دهقان طرزجانی به شماره 0081871619 به سمت بازرس علی البدل برای 
مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. ج- روزنامه کثیراالنتشار کرمان امروز جهت درج آگهی 
های شرکت انتخاب گردید. اداره کل ثبت اسناد و امالک استان کرمان اداره ثبت شرکت ها و 

موسسات غیرتجاری کرمان )819607(

ثبت  به شماره  فراز کریمان شرکت سهامی خاص  آسیا  تغییرات شرکت  آگهی 
14654 و شناسه ملی 14006367408 به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 
1398/04/15 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : 1 - محل شرکت در واحد ثبتی کرمان 
به آدرس استان کرمان ، شهرستان کرمان ، بخش مرکزی ، شهر کرمان، محله 
شهاب ، کوچه ساوه 10 ، کوچه شماره 6 ، پالک 0 ، طبقه همکف با کدپستی 7616856835 
تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصالح گردید. اداره کل ثبت اسناد و امالک 

استان کرمان اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری کرمان )819596(

آگهی تغییرات شرکت صنایع تولید کاغذ و مقوای کرمان شرکت سهامی خاص به 
شماره ثبت 5932 و شناسه ملی 10860566866 به استناد صورتجلسه هیئت 
مدیره مورخ 1398/12/10 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : الف - تعیین سمت اعضای 
: آقای محمود ساالری شریف باکدملی 3051829722 به سمت  هیئت مدیره 
رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل - آقای بهرام همتی باکدملی 2991951982 به سمت نائب 
رئیس هیئت مدیره - آقای غالمعباس پراینده باکدملی 2993126105 به سمت عضو هیئت 
مدیره - آقای شهرام همتی باکدملی 2991961783 به سمت عضو هیئت مدیره -آقای پیمان 
ساالری شریف با کدملی 2992228079 به سمت عضو هیئت مدیره انتخاب گردیدند. ب - 
کلیه اسناد و اوراق بهادار و بانکی با امضای دو نفر از 5 نفر عضو هیئت مدیره به همراه مهر 
شرکت معتبر و سایر مکاتبات و اوراق عادی با امضای یکی از اعضای هیئت مدیره و مهر شرکت 
معتبر می باشد. اداره کل ثبت اسناد و امالک استان کرمان اداره ثبت شرکت ها و موسسات 

غیرتجاری کرمان )819575(

پارس  فراور  شهاب  ساختمانی  معدنی  صنعتی  خاص  سهامی  شرکت  تاسیس 
درتاریخ 1399/01/26 به شماره ثبت 1805 به شناسه ملی 14009075826 
ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خالصه آن به شرح زیر جهت اطالع 
عموم آگهی میگردد. موضوع فعالیت :اجرای کلیه پروژه های عمرانی- ساخت و ساز ساختمان 
رفاهی و غیره- معماری،  تفریحی  اداری، مسکونی، درمانی، صنعتی،  و مجتمع های تجاری، 
خارجی  و  داخلی  مبلمان  و  تزئینات  و  دکوراسیون  اجرای  سازی–  مرتبه  بلند  شهرسازی، 
ساختمان- آپارتمان سازی- اجرای کلیه امور تاسیسات ساختمان اکتشاف، استخراج و بهره 
برداری معادن- فرآوری انواع مواد معدنی- خرید و فروش و بازاریابی غیر هرمی و غیر شبکه 
ای معدن و مواد معدنی- باطله برداری، خردایش و کانه آرایی و فلوتاسیون- اجرای کلیه پروژه 
نقشه کشی، طراحی،  و  برداری  نقشه  )مطالعه،  معدن  مهندسی  فنی  و خدمات  معدنی  های 
اجرا، کنترل و نظارت، متره و برآورد، انتخاب تکنولوژی و ماشین آالت معدن، احداث و تجهیز 
آزمایشگاه، بازرسی فنی، ایمنی معدن، مشاوره(- تولید انواع پودرهای میکرونیزه و خاک های 

معدنی جهت مصرف در صنعت- تولید گرانول و گلوله های سرامیکی- خرید و فروش و صادرات 
و واردات انواع مواد معدنی و ماشین آالت صنعتی و معدنی - تولید، تعمیر، نگهداری، نصب، راه 
اندازی، استقرار، پشتیبانی، خرید وفروش، صادرات و واردات تلفن و تلفن همراه ولوازم جانبی 
آن ،قطعات کامپیوتر،نوت بوک و تبلت و لوازم جانبی آن و وسایل صوتی و تصویری ،گارانتی و 
خدمات پس از فروش ،سیستم های مبتنی برفیبرنوری، سیستم های کامپیوتری وماشینهای 
اداری، سخت افزار، نرم افزار، شبکه های کامپیوتری، ماشینهای اداری وقطعات و لوازم جانبی 
مربوطه، هوش مصنوعی وهوشمند سازی فرایندها و پشتیبانی در زمینه تجهیزات رایانه ای و 
سیستم های الکترونیکی، مخابراتی، ارتباطی، سوییچینگ، آنتن ها، اتوماسیون اداری و صنعتی 
وتجهیزات مهندسی پزشکی رایانه ای،مشاوره، پیاده سازی شبکه های کامپیوتری– پیاده سازی 
سیستم های امنیت شبکه-فروش نرم افزار وسخت افزارهای تحت شبکه -برگزاری نمایشگاه 
،مشارکت و اخذ و اعطای نمایندگی از اشخاص حقیقی و حقوقی داخلی و خارجی- شرکت در 
کلیه مناقصات و مزایدات و پیمانها- اخذ تسهیالت بانکی درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهای 
الزم از مراجع ذیربط مدت فعالیت : از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی : استان کرمان 
، شهرستان زرند ، بخش مرکزی ، شهر زرند، محله شهرسازی 1 ، کوچه پل ، کوچه دیانتی ، 
پالک 0 ، طبقه همکف کدپستی 7761675461 سرمایه شخصیت حقوقی عبارت است از مبلغ 
1000000000 ریال نقدی منقسم به 100 سهم 10000000 ریالی تعداد 100 سهم آن با 
نام عادی مبلغ 1000000000 ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره 01/20075/67 
مورخ 1399/01/10 نزد بانک بانک تجارت شعبه دانشگاه با کد 20075 پرداخت گردیده است 
اعضا هیئت مدیره خانم فاطمه شجاع به شماره ملی 4420281502 و به سمت نایب رئیس 
هیئت مدیره به مدت 2 سال آقای محمد مهدی شجاع به شماره ملی 4420838833 و به 
سمت مدیرعامل به مدت 2 سال و به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت 2 سال خانم منیره 
السادات حاجی سعید به شماره ملی 4431631216 و به سمت عضو هیئت مدیره به مدت 2 
سال دارندگان حق امضا : کلیه اسناد رسمی و اوراق بهادار و تعهدآور بانکی و نامه های عادی 
و مکاتبات اداری با امضاء مدیرعامل با مهر شرکت معتبر می باشد اختیارات مدیر عامل : طبق 
سمت  به   0079072429 ملی  شماره  به  آبادی  صدر  رضائی  حامد  آقای  بازرسان  اساسنامه 
ملی 4433537438  به شماره  آقای حسین ساعتیان  مالی  به مدت یک سال  اصلی  بازرس 
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 مرجع ثبت شرکت ها و موسسات 

غیرتجاری زرند کرمان )819574(

آگهی تغییرات شرکت صنایع تولید کاغذ و مقوای کرمان شرکت سهامی خاص به 
شماره ثبت 5932 و شناسه ملی 10860566866 به استناد صورتجلسه مجمع 
شد  اتخاذ  ذیل  تصمیمات   1398/12/10 مورخ  العاده  فوق  بطور  عادی  عمومی 
گردیدند  انتخاب  سال  دو  مدت  برای  ذیل  بشرح  مدیره  هیئت  اعضای   - الف   :
ملی  کد  با  همتی  بهرام  آقای   -  3051829722 ملی  کد  با  شریف  ساالری  محمود  آقای   :
2991951982 - آقای غالم عباس پراینده با کد ملی 2993126105 - آقای شهرام همتی با 
کد ملی 2991961783 - آقای پیمان ساالری شریف با کد ملی 2992228079 ب - روزنامه 
کثیراالنتشار کرمان امروز جهت درج آگهی های شرکت انتخاب گردید. اداره کل ثبت اسناد و 

امالک استان کرمان اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری کرمان )819571(

درتاریخ  توانا  فراور  کانی  سازان  شمش  محدود  مسئولیت  با  شرکت  تاسیس 
1398/11/05 به شماره ثبت 2148 به شناسه ملی 14008944078 ثبت و امضا 
آگهی  اطالع عموم  زیر جهت  به شرح  آن  دفاترتکمیل گردیده که خالصه  ذیل 
میگردد. موضوع فعالیت :تولید و فراوری کانی های فلزی و غیر فلزی- اکتشاف و استخراج . 
پیمانکاری استخراج معادن- اخذ مجوز های الزم از اداره صنایع و معادن و سازمانها و ارگانهای 
مختلف و ذیربط- شرکت در مناقصات و مزایده های دولتی و خصوصی- ایجاد آزمایشگاهای 
مربوطه و واردات و صادرات تجهیزات آزمایشگاهی- خرید و فروش انواع سنگ ها و کانی های 
معدنی- طرحهای تفضیلی و تکمیلی فلزات گرانبها و سنگین پایه و بررسی و سیستم دهی 
مسائل زیست محیطی انجام کلیه امور بازرگانی اعم از خرید فروش واردات و صادرات کلیه 
کاالهای مجاز داخلی و خارجی درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهای الزم از مراجع ذیربط مدت 
فعالیت : از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی : استان کرمان ، شهرستان نرماشیر ، بخش 
مرکزی ، شهر نرماشیر، محله رستم آباد ، خیابان اصلی ، کوچه اصلی ، پالک 0 ، شهرک صنعتی 
وکیل آباد ، طبقه همکف کدپستی 7673174142 سرمایه شخصیت حقوقی عبارت است از 
مصلحی  اردالن  آقای  شرکا  از  یک  هر  الشرکه  سهم  میزان  نقدی  ریال   100000000 مبلغ 
اغمیونی به شماره ملی 0012732966 دارنده 20000000 ریال سهم الشرکه آقای مصطفی 
مصلحی اغمیونی به شماره ملی 0047152321 دارنده 30000000 ریال سهم الشرکه آقای 
محمد علی مهدی پور رابری به شماره ملی 3130038353 دارنده 50000000 ریال سهم 
الشرکه اعضا هیئت مدیره آقای اردالن مصلحی اغمیونی به شماره ملی 0012732966و به 
ملی  شماره  به  اغمیونی  مصلحی  مصطفی  آقای  نامحدود  مدت  به  مدیره  هیئت  عضو  سمت 
0047152321و به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت نامحدود آقای محمد علی مهدی پور 
رابری به شماره ملی 3130038353و به سمت عضو هیئت مدیره به مدت نامحدود و به سمت 
مدیرعامل به مدت نامحدود دارندگان حق امضا : کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهد آور شرکت 
نامه های عادی و  ، قراردادها، عقود اسالمی و همچنین کلیه  بروات   ، از قبیل چک ، سفته 
اداری باامضاء مشترک رئیس هیئت مدیره و مدیر عامل همراه با مهر شرکت معتبر می باشد 
اختیارات مدیر عامل : طبق اساسنامه روزنامه کثیر االنتشار کرمان امروز جهت درج آگهی های 
شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی 
باشد. اداره کل ثبت اسناد و امالک استان کرمان مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری 

بم )817343(

آگهی تغییرات شرکت صنایع آجر ماشینی کرمان سفال سازان شرکت سهامی 
استناد  به   10100920148 ملی  شناسه  و   13133 ثبت  شماره  به  خاص 
 -  1  : اتخاذ شد  ذیل  تصمیمات   1399/01/16 مورخ  مدیره  هیئت  صورتجلسه 
آقای حسینعلی ایلخانی به کد ملی 0040903729 به سمت رئیس هیئت مدیره 
هیئت  رئیس  نائب  سمت  به   0041966449 ملی  کد  به  فرزانه  احمد  آقای   - مدیرعامل  و 
مدیره - آقای فرشید ایلخانی به کد ملی 0452736692 به سمت عضو هیئت مدیره برای مدت 
باقیمانده دوران تصدی 2 - کلیه اسناد و اوراق بهادار و بانکی و سایر مکاتبات و اوراق عادی 
با امضاء منفرد مدیرعامل و مهر شرکت معتبر می باشد. اداره کل ثبت اسناد و امالک استان 

کرمان اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری کرمان )817328(

آگهی تغییرات اتحادیه صنف تعویض روغن و شستشوی ماشین شهرستان کرمان 
به  ملی 14005040771  و شناسه  ثبت 1485  به شماره  تجاری  غیر  موسسه 
ذیل  تصمیمات   1398/04/15 مورخ  عادی  عمومی  مجمع  صورتجلسه  استناد 
اتخاذ شد : الف – اساسنامه جدید شامل 30 ماده تصویب گردید. ب- انتخاب 
اعضاء و تعیین سمت هیات مدیره : آقای سید محمود کاملی کدملی 2991380012 به سمت 
رئیس اتحادیه -آقای پیمان ابارقی کد ملی 2993775596 به سمت نایب رئیس اول -آقای 
میرزائی  نغمه  خانم   - دوم  رئیس  نایب  سمت  به   2991455497 ملی  کد  صحیفی  مهدی 
تابنوکد ملی 2993932152 به سمت دبیر - آقای حسن کالنتری پور کد ملی 2991413964 
به سمت خزانه دار برای مدت 4 سال انتخاب گردیدند . ج- اسناد و اوراق مالی اتحادیه مانند 
چک ها، بروات، سفته  ها، اسناد تعهدآور مالی با امضا رییس و خزانه  دار و در غیاب هر یک 
نایب رییس اول و ممهور به مهر اتحادیه معتبر می باشد. ودر غیاب رییس )هنگام مرخصی یا 
ماموریت( نواب رییس ) به ترتیب سمت( وظایف وی را برعهده دارند معتبر می باشد. د- آقای 
از تاریخ 1398/04/15  حسین جباری نژادکرمانی کد ملی 3030160718 به سمت بازرس 
مدت 4 سال انتخاب گردیدند . ه- نشانی اتحادیه : مر کز اصلی و نشانی صحیح آن : اتحادیه 
 ، شهاب  محله  کرمان،  شهر   ، مرکزی  بخش   ، کرمان  شهرستان   ، کرمان  استان  نشانی  به 
پستی  ، طبقه همکف کد   0 ، پالک  ، خیابان مصطفی خمینی  کوچه مصطفی خمینی 57 
کرمان  آگهی  درج  کثیراالنتشارجهت  روزنامه  و-   034-33224118 تلفن   –7616818573
و  ها  شرکت  ثبت  اداره  کرمان  استان  امالک  و  اسناد  ثبت  کل  اداره   . گردید  تعیین  امروز 

موسسات غیرتجاری کرمان )817325(

آگهی تغییرات شرکت کشاورزی هل کار نگار شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 
عمومی  استناد صورتجلسه مجمع  به  ملی 10630179655  و شناسه   11952
رهیافت  حسابرسی  موسسه  الف-   1398/11/03 مورخ  العاده  فوق  بطور  عادی 
آقای  و  و حسابرس  قانونی  بازرس  عنوان  به  ملی 10100474104  به شناسه  تهران  حساب 
سبحان توفیق به کد ملی 2993855451 بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی 
گردید.  انتخاب  شرکت  های  آگهی  درج  جهت  امروز  کرمان  روزنامه  ب-  گردیدند.  انتخاب 
ج-صورتهای مالی منتهی به 98/4/31 مورد تصویب قرار گرفت . اداره کل ثبت اسناد و امالک 

استان کرمان اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری کرمان )817323(

ثبت  شماره  به  خاص  سهامی  شرکت  کریمان  فلز  پی  شرکت  تغییرات  آگهی 
عمومی  استناد صورتجلسه مجمع  به  ملی 10630175307  و شناسه   11569
عادی بطور فوق العاده مورخ 1398/12/10 الف - اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل 
برای مدت دو سال انتخاب گردیدند: آقای مجید خاوند به شماره ملی 3179926651 آقای 
سیدجمال الدین هاشمی به شماره ملی 3149775574 آقای سید یحیی هاشمی به شماره 
ملی 3149907365 ب- خانم حمیده بیگم هاشمی به شماره ملی 3149948916 به سمت 
بازرس اصلی و خانم مریم خیاط زاده ماهانی به شماره ملی 2991794216 بازرس علی البدل 
برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. ج- روزنامه کثیراالنتشار کرمان امروز جهت درج 
آگهی های شرکت انتخاب گردید. اداره کل ثبت اسناد و امالک استان کرمان اداره ثبت شرکت 

ها و موسسات غیرتجاری کرمان )817303(

ثبت  شماره  به  خاص  سهامی  شرکت  کریمان  فلز  پی  شرکت  تغییرات  آگهی 
مدیره  هیئت  صورتجلسه  استناد  به   10630175307 ملی  شناسه  و   11569
مورخ 1398/12/10 الف-تعیین سمت مدیران : آقای سیدجمال الدین هاشمی 
به شماره ملی 3149775574 بسمت رئیس هیات مدیره آقای سید یحیی هاشمی به شماره 
ملی 3149907365 بسمت نایب رئیس هیات مدیره و مدیرعامل آقای مجید خاوند به شماره 
ملی 3179926651 بسمت عضو هیات مدیره ب- کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت 
از قبیل چک، سفته، بروات ، قراردادها و عقود اسالمی با امضا مدیرعامل و رئیس هیات مدیره 
با امضاء منفرد  یا رئیس هیات مدیره به تنهایی همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و اداری 
مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. اداره کل ثبت اسناد و امالک استان کرمان اداره 

ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری کرمان )817300(

آگهی تغییرات شرکت الیاف فشرده نخل کویر شرکت سهامی خاص به شماره 
مجمع  صورتجلسه  استناد  به   14005387207 ملی  شناسه  و   1764 ثبت 
عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 1398/11/08 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : 
1 -موسسه حسابرسی امین محاسب پارس حسابداران رسمی با شناسه ملی 10100586130 
به عنوان بازرس اصلی و آقای مرتضی عسگری با کدملی 0067718744 به عنوان بازرس علی 
البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. اداره کل ثبت اسناد و امالک استان کرمان مرجع 

ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری بم )817296(

ثبت  شماره  به  خاص  سهامی  شرکت  کویر  انرژی  افراز  شرکت  تغییرات  آگهی 
عمومی  استناد صورتجلسه مجمع  به  ملی 10630183221  و شناسه   12265
و  پاتیل  تعمیرات  انجام  و  نسوزکاری  عملیات   1398/12/20 مورخ  العاده  فوق 
تاندیش و انواع کوره های کارخانه های فوالد سازی و انجام کلیه کارهای مربوط 
به آن و جمع آوری و انتقال ضایعات تولید فوالد به موضوع فعالیت الحاق و ماده مربوطه در 
اساسنامه اصالح گردید در صورت ضرورت قانونی انجام موضوعات فعالیت پس از اخذ مجوز 
های الزم ) ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد( اداره 
کرمان  غیرتجاری  موسسات  و  ها  شرکت  ثبت  اداره  کرمان  استان  امالک  و  اسناد  ثبت  کل 

)817288(

آگهی تغییرات شرکت الیاف فشرده نخل کویر شرکت سهامی خاص به شماره 
ثبت 1764 و شناسه ملی 14005387207 به استناد صورتجلسه هیئت مدیره 
مورخ 1398/11/08 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : 1 - کلیه اسناد و اوراق بهادار 
)آقایان محمد علی اسکندری زاده و محمود  از اعضائ هیئت مدیره  نفر  امضای دو  با  بانکی 
امضای  با  عادی  و  اداری  اوراق  و  مکاتبات  سایر  و  معتبر  شرکت  مهر  با  همراه  متفقا  وفائی( 
مدیرعامل یا یکی از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. اداره کل ثبت 

اسناد و امالک استان کرمان مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری بم )817286(
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فرهنگ و ادب

هفت تجربه خواندنی برای خواندن کتاب
سرویس ادبی کرمان امروز

 کتاب خواندن از آن دست لذت هایی است که اگر طعمش را بچشی، 
اما کتاب که می گوییم هر  از آن غیر ممکن می شود؛  دست کشیدن 
کتابی منظورمان نیست! رمانی که تجربه ی یک عشق واقعی را وارد قلبت 
می کند، داستانی که تولد و مرگ شخصیت هایش را حس می کنی و 
با آنها زندگی می کنی، کتاب فلسفی که با عقاید جدیدی رو به رویت 
می کند و تلنگری به چارچوب های فکری قدیمی ات است، کتاب روان 
شناسی که باعث می شود ترغیب به کند وکاو در خودت شوی، قصه ای 
که پر از انسان هایی است که هرگز مالقاتشان نکرده ای اما خوب می 

شناسی شان و... .
در این مطلب می خواهیم چند تجربه را در کتابخوابی با شما در میان 

بگذاریم:
1. قبل از خریدن کتاب صفحات آن را ورق بزنید، از چند نفر پرس و جو 
کنید، وقت بگذارید و در اینترنت چند نقد یا خالصه ای از آن را بخوانید، 
حتما بخش مقدمه یا فهرست کتاب را مطالعه کنید تا جایی که خیال 
تان راحت باشد پول و زمانی که بابت کتاب می دهید به آنچه بدست 

می آورید می ارزد!
از کتاب هایی که به نظرتان جالب هستندیا در کتابخانه  2. فهرستی 
ی تان در حال خاک خوردن است یا هر کتابی که می خواهید بخوانید 

را بنویسید.
سپس -نسبت به توان و زمان خودتان- تخمین بزنید مطالعه این کتاب 
چند روز زمان می برد.  مثال فکر می کنید فالن کتاب را بتوانید طی 7 
روز تمام کنید اما برای اینکه خودتان را محدود نکنید زمان 11 روز را 

ثبت کنید و به آن متعهد باشید.

با  را  انتظارتان  و  را درج کنید  تاریخ شروع-پایان   با خواندن هر کتاب 
انجام دادید مقایسه کنید. این طور ناخودآگاه سعی می کنید  آنچه که 
بیش از حد وقت کشی نکنید و اگر زود تر از موعود تمام کردید حس 
ادامه ی کتاب  برای  انگیزه ی عجیبی  این کار  بهتری خواهید داشتید. 
خواندن به شما می دهد چرا که تقریبا می دانید که بعد از این قرار است 

چه بخوانید و شوق شروع کتاب جدید وادار به تمام کردن کتاب فعلی 
تان می کند.

3. اگر بنا باشد شب ها قبل خواب بخوانید کتاب را پیش از به تخت 
خواب  برای  را  خودتان  وقتی  اینگونه  بگذارید،  تخت  روی  رفتن  خواب 

آماده می کنید دیدن کتاب، احتمال باز کردنش را بیشتر می کند.

حاضر  باشد  مجاور  اتاق  ی  کتابخانه  در  کتاب  اگر  باشید  مطمئن 
نخواهید شد سراغش بروید، مخصوصا وقتی روی تخت هستید و وسوسه 

ی چک کردن گوشی را دارید.
این را چند شب امتحان کنید و گوشی تان را در یک اتاق دیگر قرار 
بدهید و به جای آن کتاب را در دسترس بگذارید. به همین سادگی عادت 

قبل خواب تان تغییر خواهد کرد.
4. تا جایی که امکان دارد، کتابتان برای خودتان باشد، وقتی کتاب مال 
شماست احساس بهتری نسبت به آن دارید و دیدن مکرر آن در قفسه ی 
کتاب هایتان می تواند باالخره ترغیب تان کند. البته بماند که بعضی ها 
همه نوع کتاب را در قفسه هایتان به رخ می کشند اما سرسختانه هنوز 

خط جلدش را هم تا نزدند!
5. شخصا لذت ورق زدن و لمس برگه های کاغذ را ترجیح می دهم، اگر 
شما هم از آن دست افراد هستید همه جا )حتی اگر مطمئن هستید وقت 
نخواهید کرد( در کیفتان کتاب را بگذارید؛ آنوقت اگر فرصتی )حتی زمان 
کوتاهی مثل منتظر آمدن تاکسی اینترنتی( پیش آمد ترجیح می دهید 
کتابی که با خود حمل می کنید را باز کنید تا در شبکه های اجتماعی 
پرت شوید. البته اگر از طرفداران کتاب های صوتی هستید که در ماشین 
بهترین فرصت است! راحت و آسان و کاربردی! اگر هم  دانلود کتاب را 
ترجیح می دهید آن را در صفحه ی اول گوشی قرار بدهید که در دیدرس 

تان  قرار داشته باشد.
قبولشان  از همه  بیشتر  یا  و  اعتمادتان هستند  مورد  از کسانی که   .6
دارید، بخواهید که کتاب معرفی کنند. ما تحت تاثیر عالقه و احترامی 
به  که  دانیم  می  ملزم  را  خودمان  ناخوداگاه  داریم  افراد  بعضی  به  که 

پیشنهادشان گوش بدهیم.
7. مطمئن باشید که می دانید چه انگیزه ای از خواندن یک کتاب دارید. 

چرایی کارها خیلی مهم است.
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قانونگریزیچیستوچراگروهیازقانونمیگریزند؟
چرا برخی از قانون گریزانند؟

چگونه از فرصت در خانه ماندن برای ارتقای فرآیند یادگیری فرزند استفاده کنیم؛

بیایید اشتباهاتمان را بخوریم

سرویس اجتماعی کرمان امروز
 

آسیب  یک  عنوان  به  حقوق  و  اجتماعی  علوم  منظر  از  »قانون گریزی« 
اجتماعی قابل تحلیل است و از نظر محققان عواملی همچون »افول اقتدار 
اخالقی و دین«، »فردگرایی« و »نابرابری و بی عدالتی« از جمله مهمترین 

دالیل قانون گریزی هستند.
قانون گریزی وضعیتی است که در آن شهروندان حاضر نیستند از قوانین 
را  قانون  مختلف،  روش های  و  به طرق  تا  می کنند  تالش  و  کنند  تبعیت 
»دور« بزنند. قانون گریزی در شرایط آنومیک یا نابهنجاری جامعه، بیشتر 
می شود و می تواند خطری برای نظم اجتماعی کالن در جامعه باشد. اما چرا 

برخی اعضای جامعه دست به قانون گریزی می زنند؟
قانون گریزی از دیدگاه حقوقی؛ زمانی برای گریختن از نگاه قانون

محققان و پژوهشگران علوم اجتماعی و حقوق تعاریف مختلف، اما تقریباًً 
تعاریف  این  از  یکی  در  کرده اند.  ارائه  قانون گریزی  مفهوم  از  مشابهی  
می خوانیم: » قانون گریزی، حیله نسبت به مقررات است که دارای درجات 
رشته  محققان  تعریف  اغلب  که  تعریف  این  در  واقع  در  است«.  متفاوتی 
قانون گریزانه  عملی  را  عمل  یک  ما  زمانی  است،  قضایی  علوم  و  حقوق 
با  و  بزند  دور  اصطالح  به  را  قانونی  تا  است  تالش  در  فرد  که  می دانیم 
تکیه بر خالءهای قانونی، یک قانون را اجرا نکند. یکی از مثال های ساده 

قانون گریزی را می توان بحث قوانین کار دنبال کرد.
  کارگران از جمله اقشاری هستند که زندگی آنان تحت تاثیر قانون گریزی 
برخی سازمان ها یا کارفرمایان همچون عدم پرداخت حقوق قانونی، عدم 
مشکالت  با  کار  محیط  ایمنی  قوانین  رعایت  عدم  یا  بیمه  حق  پرداخت 

فراوانی روبرو است.
و  حقوق  از  درصدی  که  هستند  موظف  کارفرمایان  قانون کار،  طبق  بر 
دستمزد هر کارگر یا کارمندی را به عنوان حق بیمه وی، به سازمان بیمه 
کننده پرداخت نمایند. با توجه به اینکه این درصد در حقوق و دستمزدهای 
صورتی  به  را  فرد  حقوق  کارفرمایان  شد،  خواهد  توجهی  قابل  عدد  باال، 
پرداخت می کنند که بتوانند ادعا نمایند، فرد مورد نظر تنها حداقل حقوق 
را دریافت کرده است و از همین رو کمترین مبلغ ممکن را برای حق بیمه 

فرد مذکور به سازمان بیمه گر پرداخت می نمایند.
"فرهاد پروین« استاد رشته حقوق، در مقاله ای در همین ارتباط، فهرستی 
از دیگر نمونه های قانون گریزی را ارائه می دهد: »به کار بردن اصطالحات 
ودیعه، قـرض الحسـنه و رهـن کامل در قراردادهای اجاره، برای پیشگیری 
از تصریح به ذکر سود پول به عنوان اجاره بها، استفاده از وکالت بالعزل بـه 
جـای سـند انتقـال قطعـی در معـامالت اتومبیل برای پرهیز از تشریفات 
زیاد و مالیات بیشتر در انتقـال قطعـی، ادامـه ی مستمر تحصیالت بـرای 
پرهیـز از خـدمت سـربازی و برخـورداری از معافیـت احتمالی آتی و درج 
قیمت منطقه ای در اسناد رسمی محاضر در معامالت امالک و غیرمنقول به 
جای درج قیمت واقعی برای احتراز از پرداخت مالیـات بیشـتر« از جمله 
این موارد هستند که می توان از آن ها به عنوان نمونه هایی از قانون گریزی 

یاد کرد.
قانون گریزی در علوم اجتماعی؛ زمانی که جامعه بی نظم می شود

در علوم اجتماعی، تعریفی از قانون گریزی ارائه شده است که ابعاد آن را 
از یک تصمیم فردی به یک وضعیت اجتماعی تغییر می دهد. در دیدگاه 
علوم اجتماعی، هرچه در هر جامعه ای، برخی قوانین رسمی یا هنجارهای 
اجتماعی وجود دارند که افراد ملزم به رعایت آن ها هستند و به طور معمول 

اغلب افراد جامعه آن ها را رعایت می کنند. اما در وضعیتی که آن را وضعیت 
»آنومیک« می خوانیم، افراد عدم تبعیت از قانون را به تبعیت از آن ترجیح 
می دهند. در نتیجه می توان گفت که قانون گریزی وضعیتی آنومیک است 
که در آن قواعد اجتماعی به دالیلی رعایت نمی شود. در این تعریف مواردی 
همچون انتظار رعایت موازین و مقررات از جانب دیگران و عدم پای بندی 
شخص به مقررات، تفسیر قانون به نفع منافع فردی و گروهی، تقلب نسبت 
به قانون و استفاده ی ابزاری از مقررات، سوءاستفاده از مقررات برای به ضرر 
به منافع عمومی یا خصوصی و نیز قانون شکنی از جمله موارد قانون گریزی 

تلقی می شوند.
  تخلفات رانندگی یکی از نمونه های قانون گریزی نرم در جامعه است که 
مشکالت بسیاری را در جامعه ایجاد می کند و نظم جامعه را برهم می زند.

قانون گریزی دو شکل کلی »قانون گریزی سخت« و »قانون گریزی نرم« 
دارد. در قانون گریزی سخت، افراد دست به رفتاری خشن می زنند و بدین 
افراد  قانون گریزی سخت معموالً  قربانیان  نقض می کنند.  را  قانون  ترتیب 
هستند. این نوعی از قانون گریزی اغلب از سوی قانون گزاران تحمل نمی شود 
و نظام کنترل اجتماعی با آن برخورد می کند. »سرقت«، »ضرب و شتم«، 
قانون گریزی  اشکال  جمله  از  آن  مانند  و  »ترور«  ربایی«،  »آدم  »قتل«، 

سخت هستند.
اما قانون گریزی نرم نوعی از قانون گریزی است که بیشتر از سوی جوامع 
اطالق  قانون گریزی  غیرجنایی  و  غیرخشن  اشکال  به  و  می شود  تحمل 
می شود که معموالً آسیب جسمانی خاصی را متوجه افراد نمی کند و اغلب 
مالیات«،  یا جوامع هستند. »عدم پرداخت  هدف آن منافع کلی دولت ها 
و  فرهنگی«  محصوالت  غیرمجاز  »تکثیر  رانندگی«،  در  جزئی  »تخلفات 
بدیهی  هستند.  نرم  قانون گریزی  موارد  جمله  از  جزئی«  رشوه  »پرداخت 
است که هرچه قانون گریزی سخت تر باشد، واکنش نظام کنترل اجتماعی به 

آن جدی تر و سخت تر خواهد بود.
عدم رعایت قوانین، می تواند آشفتگی ها و درهم ریختگی هایی را به وجود 
آورد که در صورت گسترش، اساس کار یک جامعه مختل می شود و جامعه 
ضروری  اینجا  در  نکته  یک  ذکر  می رسد.  آشفتگی  و  سردرگمی  یک  به 

است، تحقیقات جامعه شناختی نشان می دهند که همواره گروهی از مردم 
به دالیل مختلف، از رعایت صحیح قانون می گریزند و تفاوتی ندارد که آن 
جامعه یک کشور اروپایی باشد یا یک کشور آفریقایی یا آسیایی. چه در 
کشورهای پیشرفته و چه در کشورهای عقب مانده از روند توسعه، حدی از 
قانون گریزی دیده می شود. اما آنچه که برای جامعه شناسان اهمیت دارد، 
به  پایبندی  میزان  هرچه  است.  قانون گریزی  یا  قانون  به  پایبندی  میزان 
باشد، می تواند پیش بینی کرد که آن کشور در  بیشتر  قانون در کشوری 
با موفقیت بیشتری روبرو خواهد شد و جامعه  طی مسیر پیشرفت خود، 

سالمتر و شاداب تر است.
حد اعالی قانون گریزی در جوامعی دیده می شود که در وضعیت انقالبی 
به سر می برند. وضعیت انقالبی، شرایطی است که در آن اغلب قوانین زیر 
سوال رفته و در واقع بی معنا شده اند. در این شرایط است که بایستی دوباره 
قوانین جدیدی طراحی و اجرا شوند که اعضای جامعه حاضر به پذیرش و 

رعایت آن شوند.
سازمان ها و قانون گریزی

یا  خصوصی  از  اعم  سازمان ها  ندارد.  فردی  شکلی  تنها  قانون گریزی 
سازمانی  شکل  اتفاقاً  و  بزنند  قانون گریزی  به  دست  می توانند  نیز  دولتی 
قانون گریزی می تواند صورتی بسیار مخرب تر و پرهزینه تر از شکل فردی 
سازمان  یک  که  است  وضعیتی  سازمانی  قانون گریزی  باشد.  داشته  آن 
براساس منافع مالی و سیاسی یا به دلیل نبرد بر سر کسب قدرت بیشتر، 
یا عدم رعایت آن می زند. پرونده های مشهوری  قانون  به دور زدن  دست 
به  مشهور  ایتالیا  فوتبال  در  فساد  پرونده  »واترگیت«،  رسوایی  همچون 
فسادهای  رسوایی  و  واگن«  »فولکس  شرکت  فساد  پرونده  »کاچوپولی«، 
مالی برخی مقامات سیاسی در کشورهای مختلف جهان از جمله نمونه های 

قانون گریزی هستند.
ایتالیا، نشان داد که مدیران  یا فساد در فوتبال    پرونده »کالچوپولی« 
باشگاه هایی همچون یوونتوس، آ.ث.میالن، فیورنتینا، التزیو و رجینا، با دور 
زدن قوانین این کشور، دست به فسادهای گسترده ای در فوتبال این کشور 

زده اند و تالش کردند تا به منافع مورد نظر خود دست یابند.

دلیل برخی از قانون گریزی های سازمان، همانطور که در تحقیقات اشاره 
در  »ابهام  توسعه طلبی«،  و  سلطه  به  »میل  همچون  مواردی  است،  شده 
ادارات  و  تا سازمان ها  باعث می شوند  به رای«  مقررات« و »امکان تفسیر 
دولتی یا شرکت های خصوصی نیز بتوانند دست به قانون گریزی بزنند. نکته 
جالب توجه آن است که تحقیقات نشان داده اند هرچه سازمان های دولتی، 
داشت  انتظار  می توان  بدهند،  نشان  خود  از  قانون  به  بیشتری  پایبندی 
هرچه شهروندان  حال  عین  در  کنند.  تبعیت  قانون  از  نیز  که شهروندان 
یک کشور احساس کنند که سازمان های دولتی در حال دور زدن قانون 
قانون گریزی  با  تنها  می کنند  احساس  نیز  آن ها  هستند،  قانون گریزی  و 
گریزی  قانون  عین حال  در  یابند.  به حقوق خود دست  توانست  خواهند 
مسووالن و مقامات سیاسی همواره بهانه ای است برای برخی افراد تا بتوانند 

قانون گریزی فردی خود را توجیه  نمایند.
مراتب  به  می توانند  خصوصی  شرکت های  و  سازمان ها  رفتاری  کج 
صورت  برآوردهای  طبق  باشد.  فردی  قانون گریزی های  از  پرهزینه تر 
پذیرفته، ضرر و زیان مالی حاصل از قانون گریزی شرکت ها و سازمان ها در 
کشور آمریکا دستکم ده تا سی برابر بیشتر از ضرر و زیان مالی است که 

قانون گریزی های فردی در این کشور ایجاد می کنند.
تحقیقات  در  ایرانی  فقید  جامعه شناس  سروستانی«  صدیق  »رحمت اهلل 
خود تاکید می کند که درگیری نظام کنترل اجتماعی با جرایم یقه سفیدان 
و سازمان ها کمتر است، زیرا این گروه اغلب مرتکب جرایمی می شوند که به 
مهارت، پیچیدگی و از همه مهمتر منابع قدرت، نفوذ و احترام برای گریز از 
بازرسی و محاکمه نیاز دارد. قانون گریزی سازمان ها می تواند علیه کارکنان، 

مشتریان، محیط زیست، دولت ها یا سایر سازمان ها صورت پذیرد. 
چرا افراد قانون گریز می شوند؟

درباره  که  مختلفی  تحقیقات  و  است  متفاوت  قانون گریزی  دالیل 
تاکید  خاص  محوری  بر  کدام  هر  است،   پذیرفته  صورت  قانونی گریزی 
و  »نابرابری  »فردگرایی«،  دین«،  و  اخالقی  اقتدار  »افول  می کنند. 
بی عدالتی«، »وضعیت نامناسب اقتصادی«، »عدم وجود عدالت رویه ای«، 
»عدم اعتماد مدنی«، »عدم مشروعیت سیاسی«، »نامناسب دانستن قانون« 
و  افراد  تا  باعث شوند  که می توانند  مواردی هستند  از جمله  آن  مانند  و 

سازمان ها دست به قانون گریزی بزنند.
قانون گریزی بسته به نوع و شکل آن می تواند دالیل متفاوتی داشته باشد، 

اما هر نوع از آن نظم اجتماعی را تهدید می کند.
خاص  دلیل  می توانند  قانون گریزی،  مختلف  انواع  از  کدام  هر  واقع  در 
خود را داشته باشند. بطور مثال قانون گریزی های سیاسی اغلب تحت تاثیر 
دالیلی همچون عدم پذیرش مشروعیت سیاسی یک نظام سیاسی باشند و 
قانون گریزی های مالی و اقتصادی همچون سرقت بیشتر به دلیل وضعیت 
نامناسب اقتصادی صورت می پذیرند، تخلفات اخالقی در بیشتر موارد تحت 
تاثیر افول اقتدار اخالقی و دینی بر فرد حادث می شوند و سوءاستفاده های 

مالی و اخذ رشوه می تواند تحت تاثیر فردگرایی صورت بپذیرند.
کاهش  برای  تالش  اما  کرد،  برخورد  قانون گریزان  با  می توان  هرچند 
قانون گریزی در هر کشوری، نیازمند اجرای برنامه های همه جانبه و کالنی 
کاهش  را  قانون گریزی  میزان  و  حفظ  را  اجتماعی  نظم  بتوانند  که  است 
دهند. برای این منظور کاهش نابرابری، برقراری عدالت رویه ای، ایجاد نظم 
اقتدار  بازگشت  و  رفاه  سطح  افزایش  تبعیض،  احساس  کاهش  اجتماعی، 
هستند  نکاتی  روحیه ی جمع گرایی،  تقویت  و  جامعه  در  دینی  و  اخالقی 
صرف  صورت،  این  غیر  در  گیرند،  قرار  سیاست گذاران  نظر  مد  باید  که 
برخوردهای قضایی و قانونی، نمی توانند مانع از ایجاد موجی از قانون گریزی 

در میان شهروندان یک جامعه شوند.
منبع: خبرگزاری ایرنا

 سرویس اجتماعی کرمان امروز
  

که  دهند  انجام  فعالیت هایی  خود  فرزندان  کنار  در  می توانند  والدین 
را تسهیل کند. در مورد کودکان در  یادگیری و سرگرمی  کودک  فرآیند 
در  استاد  روانشناسی  مک کبی،  آلیسا  خردساالن،  و  دبستانی  پیش  سن 
است،  کودکان  زبان  توسعه  متخصص  که  الول  در  ماساچوست  دانشگاه 
وقت  آنها  با  کتاب  خواندن  برای  روز  طول  در  توصیه  می کند  والدین  به 
سن  از  پیش  صرفا  بچه های  )نه  کودکان  با  تعاملی  »خواندن  بگذارند: 
است.  مفید  بسیار  درسی  محتوای  آموزش  و  زبان  آموزش  برای  مدرسه( 
والدین باید  فرزندان خود را ترغیب کنند که در مورد تصاویر صحبت کنند، 
پیش بینی کنند که در ادامه داستان چه  اتفاقی خواهد افتاد و شخصیت ها 

چه احساسی دارند.« 
او همچنین توصیه می کند که تا حد امکان پیاده روی کنید؛ حتی شده در 
اطراف خانه چند دقیقه ای را با  فرزند خود راه بروید و در مورد هر چیزی که 
توجه کودک را  به خود جلب می کند، صحبت کنید. از این  کار می توانید 
به عنوان یک تمرین در ارتقای مهارت های زبان استفاده کنید. مثال به او 
بگویید این یک  کفشدوزک است؛ این حشره به نظر او زیباست و چه رنگی 
از  می توانند  همچنین  می کند؟  والدین  زندگی  چگونه  نظرش  به  و  دارد 
اوقات فراغت خود در کنار فرزندان برای گفت وگو در مورد تجربیات گذشته 
 استفاده کنند، مثال با دیدن آلبوم های قدیمی. عکس مادربزرگ را ببینیم 
و از فرزند خود بپرسیم یادت می  آید دفعه گذشته که مادربزرگ را مالقات 
کردیم چه زمانی بود؟ با این کار می توانیم کودک را به حرف  زدن و مرور 
خاطرات وادار کنیم تا توضیح دهد که چه کسی، چه چیزی، چه زمانی، 

کجا، چگونه و به  چه دلیل اتفاق افتاده است و او در مورد آن چه حسی 
مفصل«  »یادآوری  این  کار   که  می کند  خاطرنشان  روانشناس  این  دارد. 

خاطره هاست و از حافظه اتوبیوگرافیک و توانایی روایت برخوردار است. 
برای بچه های بزرگ تر و مسئولیت پذیرتر، انواع خاصی از بازی های مستقل 
می توانند جایگزین  یادگیری ساختاری مدرسه شوند. میشل مارتین، استاد 
سوادآموزی  بنیانگذار  برنامه  و  واشنگتن  دانشگاه  اطالع رسانی  دانشکده 
یادگیری  درحال  که  کودکانی  می کند  پیشنهاد  کودکان  برای  تابستانی 
ساختمان  یا  خانه  اطراف  در  مأموریت  یک  به  را  ریاضی  هستند  اصول 
متوسط  تعداد  از  آنها  سپس  بشمارد.  را  پنجره ها  همه  مثاًل  تا  بفرستید 
پنجره ها در هر اتاق یا آپارتمان را بپرسید. از ایده های سرگرم کننده برای 
کودک  استفاده کنید؛ یک ماژیک قابل پاک شدن بردارید و روی پنجره 

کلمات جدا از هم یا تمرین های ریاضی  بنویسید؛ تقریبا شبیه نوشتن روی 
دیوار. اما این بار مجاز به انجام این کار هستید. 

تعطیل شدن مدرسه و نبود هشت ساعت مراقبت از کودک که هر روز 
است.  کرده  مواجه  روزانه  مضاعف  با  کار  را  والدین  می شد،  انجام  هفته 
والدینی که از خانه کار می کنند هم این چالش را دارند که فرزندان  خود 
ببرند.  پیش  را  شغلی  امور  بتوانند  خودشان  تا  کنند  سرگرم  خانه  در  را 
پخت  مانند  بیفتد،  اتفاق  باید  حال  به  هر  که  روزانه  کارهای  انجام  برای 
بزرگ تر  حساب  کمی  بچه های  کمک  روی  می کند  توصیه  مارتین  پز،  و 
کار  چگونگی  مورد  در  باشد؛  علمی  کالس  یک  می تواند  آشپزی  کنید:  
مخمرصحبت کنید، تفاوت  نصف فنجان و یک چهارم فنجان می تواند  یک 
درس ریاضی باشد. از او بپرسید نصف فنجان به عالوه  یک چهارم فنجان 

چقدر است؟ یا اینکه در مورد مواد اولیه و اسم آنها با او صحبت کنید. 
شناختن  جوش شیرین و پودر وانیل برای آنها هیجان انگیز است و از طرفی 
این امکان را برای بچه ها فراهم می  کند تا در مورد تغذیه و غذاها و طعم 
با  استفاده  بود،  وقتی دخترم کوچک  بیاموزند.  از سراسر جهان  دهنده ها 
شکل  شده  ذوب  شکالت های  به  اعداد  و  حروف  مصنوعی  قالب های  از 
می دادیم و وقتی خشک  می شدند کلمات درست و غلط تشکیل می دادیم 

و می توانستیم اشتباهات خود را بخوریم. 
مشغول نگه داشتن بچه ها در طول روز به طوری که نیاز به نظارت نداشته 
چهارسال  زیر  بچه های  برای  است؛ولی  آسان  تر  باالتر  سنین  برای  باشند، 
احتیاج  دارند.  اجتماعی  تعامل  به  واقعاً  آنها  است.  سخت  مستقل  بازی 
»والدین وسوسه می شوند برای سرگرم کردن بچه های کوچک تر از تبلت 
اما  است،  قابل درک  این حس  کنند؛  استفاده  موارد  مشابه  یا  موبایل   یا 
ابزار از نظر زبان و  آنها باید بدانند که کودک هرچه کوچک تر باشد،  این 
رشد شناختی مضرتر است.« به عنوان گزینه های دیگر می توان از کتاب های 
و  سرگرمی  برای  کودک  صدای  ضبط  و  شعر  تکرار  و  شنیدن  و   صوتی 
را  صوتی  کتاب های  شوق  و  شور  هم  با  مارتین  کرد.  استفاده  او  آموزش 
به عنوان روشی برای یادگیری همزمان بچه ها و بزرگساالن توصیه می  کند. 
سن  بچه های  برای  به خصوص  او  شود.  کتاب  عاشق  می تواند  کودکی  هر 
مدرسه توصیه می کند که  خواندن  کتاب ها و تماشای سری فیلم های هری 
پاتر که برای بیشتر آنها جذاب است را شروع کنند.  در این کار می توانید 
طوری برنامه ریزی کنید که فرزند شما اول کتاب را بخواند و بعد فیلم را 
تماشا  کند؛ تا با تحلیل بین محتوای این دو تفکر انتقادی و تحلیل را هم 

در کودک فعال کنید.
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خبر

تلفات کرونا در جهان از ۲۰۰هزار نفر فراتر رفت
پایگاه  توسط  شده  ارائه  آمار  آخرین  اساس  بر 
قربانیان  تعداد   ،»worldometers« اینترنتی 
کرونا در سرتاسر جهان از 200 هزار نفر فراتر رفت.
همچنین تعداد مبتالیان به کرونا در سرتاسر جهان 
به سرعت در حال افزایش بوده و طبق آخرین آمار 
تعداد مبتالیان به بیش از 2 میلیون 867 هزار نفر 

رسیده است.
نظر  از  هم  و  مبتالیان  تعداد  لحاظ  از  هم  آمریکا 
قربانیان کرونا در صدر کشورهای جهان قرار دارد.

آخرین آمارها حاکی از آن است که تعداد مبتالیان 
به کرونا در آمریکا به حدود 930 هزار نفر رسیده و 
قربانیان کرونا در این کشور نیز به بیش از 52 هزار 

و 800 نفر رسیده  است.
 بعد از آمریکا،  اسپانیا با بیش از 223 هزار مبتال 
و بیش از 22 هزار و 900 قربانی، در جایگاه دوم 

جهان قرار دارد.
ایتالیا نیز به عنوان سومین کشور در فهرست تعداد 
مبتالیان به ویروس کرونا، بیش از 195 هزار مبتال 

و بیش از 26 هزار قربانی کرونا داشته است.  
ایران هنوز از پیک کرونا رد نشده است

دو تن از مدیران ارشد وزارت بهداشت و ستاد ملی 
هنوز  که  دارند  اصرار  نکته  این  بر  کرونا،  مدیریت 
پیک کرونا در کشور رد نشده و مردم باید در خانه 

بمانند.
بیماری های  مراقبت  اداره  رئیس  عرفانی  حسین 

خبری  ویژه  گفتگوی  در  بهداشت،  وزارت  واگیر 
افزایشی و  شبکه دو سیما، گفت: هنوز در مرحله 

رسیدن به قله بیماری قرار داریم.
وی افزود: مردم نباید فکر کنند که داستان کرونا 
حتی  یا  کند  تردد  آزادانه  می توانند  و  شده  تمام 
فعالیت  مجوز  و  اجتماعی  گذاری  فاصله  اعمال  با 
برخی صنوف، کسانی که کار ضروری ندارد نباید از 

منزل خارج شوند.
عرفانی ادامه داد: فاصله گذاری اجتماعی و اعمال 
از  درصد   ۴0 تنها  صنوف  برخی  فعالیت  مجوز 
کاهش  را  ویروس  کرونا  شیوع  و  ابتالء  احتمال 
می دهد و باقی احتماالت ابتالء به رعایت فردی و 

اجتماعی مردم بستگی دارد.
مدیریت  ملی  ستاد  دبیر  جمشیدی  حمیدرضا 
موج  بر  سوار  کاماًل  حاضر  حال  در  گفت:  کرونا، 
بیماری هستیم در حال حاضر در برخی از استان ها 
به  رو  کرونا  به  ابتالء  آمار  کشور  شهرستان های  و 
این  با  دارد  افزایشی  روند  هم  برخی  در  کاهش، 
حال اگر اندکی غفلت کنیم آمار کاهش و افزایش 

مبتالیان نتیجه معکوسی به خود خواهد گرفت.
کرونا  بیماری  وضعیتی  سیر  اگر  داد:  ادامه  وی 
در 1۴ روز گذشته رو به صفر حرکت کرده باشد 
بیشتر  های  بازگشایی  برای  را  دوم  گام  می توانیم 
برداریم اما اگر سیر افزایشی مشاهده شود مجبوریم 

ممنوعیت ها و تمهیدات امنیتی را اعمال نمائیم.

شرایط  حاضر  حال  در  کرد:  تصریح  جمشیدی 
بسیار  باید  و  است  شکننده  بسیار  کشور  کرونایی 
تالش کنیم تا شرایط را حفظ و روند ابتالء و شیوع 

ویروس را کاهشی نمائیم.
وی افزود: اگر مردم پروتکل های بهداشتی را رعایت 
و  ویروس  کرونا  به شکست  امیدوار  کنند می توان 
فعالیت های  گیری  سر  از  برای  امن  بستری  ایجاد 
باید  همچنان  صورت  این  غیر  در  بود  اجتماعی 

نگران سالمت جامعه و معیشت مردم کشور بود.

جمشیدی با بیان اینکه آثار بازگشایی های انجام 
شد،  خواهد  نمایان  اردیبهشت   15 حدوداً  شده 
ادامه داد: اگر از 10 الی 15 اردیبهشت 99 وضعیت 
بستری ها و مرگ و میر بر اثر کرونا روند افزایش 
داشته باشد معلوم می شود که تصمیمات ما چندان 
هم پخته نبوده و ناچاریم به شرایط محدودیت های 
قبلی عقبگرد کنیم اما اگر وضعیت کاهشی فعلی 
تثبیت شود، امکان برداشتن گام دوم بازگشایی ها 

فراهم خواهد بود.

روزنامه جوان نوشت: خواننده زیرزمینی که به خاطر 
حوالی  را  استودیو  یک  مدیر  یک میکروفن،  سرقت 
در  رسانده بود  قتل  به  گلوله  شلیک شش  با  یافت آباد 
این  به  زندان رجایی شهر کرج قصاص شد.  رسیدگی 
پسر  قتل  اعالم  با  همزمان  نهم شهریورسال 96  پرونده 
جوانی در استودیوی ضبط صدا در یکی از خیابان های 
پلیس آگاهی  کارآگاهان  دستور  در  ولیعصر  شهرک 
پایتخت قرار گرفت. آن روز مأموران کالنتری 153 شهرک 
ولیعصر داخل استودیوی ضبط صدا با جسد خونین پسر 
20 ساله ای به نام بردیا که با شلیک شش گلوله اسلحه 

کمری به قتل رسیده بود، روبه رو شدند.
امور  دادسرای  قتل  ویژه  بازپرس  خبر  این  اعالم  با 
اداره دهم  کارآگاهان  از  تیمی  همراه  تهران  جنایی 
پلیس آگاهی راهی محل شدند که دریافتند مقتول 
قبل  مدتی  از  که  است  استودیوی ضبط صدا  مدیر 
همراه یکی از دوستانش به نام حمید این استودیوی 

ضبط صدا را در جنوب تهران راه اندازی کرده اند.
ردپای خواننده زیر زمینی در قتل

حمید که موضوع را به مأموران پلیس خبر داده  بود، 

گفت: امروز بردیا با خواننده ای ناشناس برای ضبط 
صدا در استودیو قرار مالقات داشت و از من زودتر 
به محل کار آمده بود تا اینکه دقایقی بعد وقتی به 
با جسد خونین دوستم  داخل استودیو پا گذاشتم 
روبه رو شدم و بالفاصله موضوع را به مأموران پلیس 

خبر دادم.
پزشکی  به  جسد  انتقال  با  همزمان  ترتیب  بدین 
دوربین های  بررسی های  با  پلیس  مأموران  قانونی 
راکه پسر 18 ساله ای  زیرزمینی  مداربسته خواننده 
نشان  تحقیقات  کردند.  شناسایی  بود،  ایرج  نام  به 
داد روز حادثه ایرج همراه یکی از دوستانش که پسر 
17 ساله ای به نام حمید بود وارد استودیو شده و پس 

از قتل و سرقت میکروفن گریخته اند.
بنابراین مأموران ایرج و حمید را شناسایی و دستگیر 
کردند. حمید در بازجویی ها به جرم خود اقرار کرد 
به  را  بردیا  گلوله  با شش  ایرج  روز حادثه  و گفت 

قتل رساند.
استودیوی ضبط  مدیر  قتل  به  اعتراف  با  ایرج هم 
از  اما  صدا گفت: شغلم خیاط است و دیپلم دارم، 

داشتم.  خوانندگی  به  زیادی  عالقه  کودکی  دوران 
همیشه در جمع دوستان و بستگانم برای آن ها ترانه 
می خواندم و از آنجایی که صدایم خوب بود، آن ها 
هم مرا تشویق می کردند تا اینکه عالقه به خوانندگی 
رپ پیدا کردم.دو سال قبل با بردیا که در کار ضبط 
صدا بود آشنا شدم و اولین آلبوم را در استودیو او 
کاری  رابطه  او  با  آشنایی  آن  از  پس  کردم.  ضبط 
داشتم و چند آهنگ هم با همکاری او تولید کردم و 
آخرین کاری که در استودیواش ضبط کردم مربوط 
به اسفندسال 95 بود و از آن زمان به بعد دیگر از او 

خبری نداشتم.
مدتی قبل به خاطر انتشار آلبومی مبلغ 100 میلیون 
تومان از دوستان و بستگانم قرض گرفتم و نتوانستم 
افتادم.  بدهی ام را پرداخت کنم که به فکر سرقت 
از آنجایی که می دانستم بردیا در استودیواش لوازم 
صوتی قیمتی دارد نقشه سرقت از آنجا را طراحی 
کردم و به همین خاطر چند روز قبل از حادثه به 
یکی از شهرهای مرزی رفتم و اسلحه کمری خریدم 

و به تهران برگشتم.

قتل برای سرقت یک میکروفن
از حادثه می خواستم همراه  ادامه داد: روز قبل  وی 
دوستم نقشه ام را عملی کنم، اما موفق نشدم تا اینکه 
به  دوستم  همراه  آهنگم  ضبط  بهانه  به  حادثه  روز 
استودیو رفتیم و من با شش گلوله او را به قتل رساندم 
میکروفن  یک  سرقت  با  فقط  هم  حادثه  از  بعد  و 
حرفه ای و کارت عابربانک مقتول که 150 هزار تومان 

پول داخل آن بود از آنجا گریختیم.
از صدور کیفرخواست در دادگاه کیفری  متهم پس 
قصاص  درخواست  با  و  محاکمه  تهران  یک استان 
به  را  وی  هم  قضایی  هیات  و  روبه رو شد  اولیای دم 

جرم قتل عمد به قصاص محکوم کردند.
رأی دادگاه پس از تأیید در یکی از شعبه های دیوان 
اجرای  به شعبه  اجرا  مراحل  برای سیر  عالی کشور 
احکام دادسرای امور جنایی فرستاده شد و در نهایت 
چند روز قبل متهم در زندان رجایی شهر با طناب 
دار قصاص شد. بدین ترتیب با قصاص قاتل، پرونده 
قتل مدیر ضبط صدا در شهرک ولیعصر برای همیشه 

بسته شد.

است  مدعی  که  نوجوانی  پسر  نوشت:  شرق  روزنامه 
دوستش را کشت، چون او را مورد آزار قرار داده و فیلم 

گرفته بود، در دادگاه کیفری استان تهران محاکمه شد.
مأموران پلیس دو سال قبل در جریان قتل پسر جوانی 
ضربات  اصابت  دلیل  به  می شد  گفته  که  گرفتند  قرار 
چاقو به بیمارستان منتقل شده و جانش را از دست داده 
است. شاهدان عینی که جوان مجروح را به بیمارستان 
منتقل کرده بودند، گفتند: ما این جوان را کنار جاده پیدا 
کردیم. او به دلیل چاقویی که بر شکمش وارد شده بود، 
خون ریزی شدیدی داشت و نمی توانست خوب حرف بزند 
و راه برود. او به سختی سعی می کرد خودش را به حاشیه 

جاده بکشاند و کمک بگیرد که ما او را پیدا کردیم.
این پسر در حالی که توانی برای حرف زدن نداشت گفت: 
کیانوش او را مجروح کرده است. مأموران با انتقال جسد 
به پزشکی قانونی تحقیقات گسترده خود را برای بازداشت 
کیانوش آغاز و یک روز بعد او را در خانه اش شناسایی 
کردند. کیانوش بعد از دستگیری به قتل دوستش رامین 
اعتراف کرد و گفت: من سه سال از رامین کوچک تر بودم. 
به  خیلی  رامین  دارم.  سال   16 من  و  بود  ساله   19 او 
با  و می گفت: دلش می خواهد  ابراز محبت می کرد  من 

من دوست شود، من هم حرفش را قبول کردم و رابطه 
دوستانه ما شکل گرفت تا اینکه چند ماه قبل او من را به 
خانه اش دعوت کرد، من هم فکر کردم یک رابطه دوستانه 
است و به خانه اش رفتم، اما رامین کاری با من کرد که 

زندگی ام دگرگون شد.
متهم گفت: او به من تعرض کرد و از این صحنه فیلم 
گرفت. کاری که با من کرد، من را تا مرز خودکشی برد 
و تصمیم گرفتم خودم را بکشم، اما بعد پشیمان شدم. 
مدتی بعد از این ماجرا سراغ رامین رفتم و گفتم فیلم 
را پاک کن من هم فراموش می کنم با من چه کرده ای، 
اما رامین زیر بار نمی رفت. او هربار من را با فیلم تهدید 
شوم.  نابود  من  که  می کند  کاری  می گفت:  و  می کرد 
کیانوش در ادامه اعترافاتش گفت: از تهدید های رامین 
و  داد  قرار  آزار  مورد  را  من  هم  او  بودم.  شده  خسته 
زندگی ام را سیاه کرد، هم من را تهدید می کرد و می گفت: 
برای همه تعریف می کند چه اتفاقی برایم افتاده است. روز 
حادثه با هم قرار گذاشتیم که من آن فیلم را بگیرم، اما 
درگیری بین ما ایجاد شد. رامین فیلم را نداد و من هم 

او را با چاقو زدم.
بعد از گفته های پسر جوان و با توجه به شکایت اولیای دم 

و سایر مدارک موجود در پرونده کیفرخواست علیه متهم 
صادر و پرونده برای رسیدگی به شعبه 7 دادگاه کیفری 
پای میز محاکمه رفت.  ارسال شد. متهم  تهران  استان 
در ابتدای جلسه رسیدگی پدر و مادر رامین درخواست 
کیانوش  اینکه  به  توجه  با  گفتند:  آن ها  کردند.  قصاص 
ما زده است،  به پسر  و تهمت زشتی  برده  را  ما  آبروی 
نیستیم و درخواست مجازات قصاص  به گذشت  حاضر 

داریم.
و  قرار گرفت  او در جایگاه  به متهم رسید،  نوبت  وقتی 
وادارم  او  اما  را کشتم،  رامین  که  دارم  قبول  گفت: من 
کرد این کار را بکنم؛ البته من هیچ قصدی برای کشتن 
نداشتم. او به من تعرض کرد و فیلم گرفت و با آن فیلم 
از من اخاذی و من را وادار می کرد به حرف هایش گوش 
کنم. روز حادثه ما باهم قرار داشتیم که او فیلم را به من 
بدهد، اما مقاومت کرد و گفت: این کار را نمی کند. همین 
هم باعث درگیری ما شد. من فقط قصد داشتم فیلم را 
همراهش  تلفن  تا  کردم  حمله  به سمتش  بگیرم.  او  از 
را بگیرم. موفق نشدم به همین خاطر وقتی به من حمله 
کرد، این بار چاقو کشیدم و به او ضربه زدم. بعد گوشی 
را برداشتم و رفتم. در این هنگام قاضی گفت: نه گوشی 

پیدا شده است و نه فیلمی که ادعا می کنی از تو تهیه 
شده موجود است، توضیح بده گوشی را چه کردی؟ متهم 
گفت: گوشی را به دوستم دادم تا قفلش را باز و فیلم را 
پاک کند، اما نتوانست. به همین خاطر او هم گوشی را به 
دوستش داد، اما نفر دوم هم نتوانسته بود قفل گوشی 
را باز کند. در نهایت آن ها گوشی را شکستند و در یک 

رودخانه انداختند.
تا  متهم گفت: من و رامین در یک پارک قرار داشتیم 
و  گرفتم  او  از  را  موبایل  وقتی  بدهد،  من  به  را  گوشی 
چاقو زدم فرار کردم، او زنده بود و او را کنار جاده پیدا 
از  بعد  باشد.  دیگری  چیز  مرگش  عامل  شاید  کردند، 
را  تربیتی و روانی نظر خود  گفته های متهم کارشناس 
درباره شخصیت کیانوش و اظهارات او به دادگاه ارائه داد 

و وکیل مدافع نیز دفاعیات خود را مطرح کرد.
او گفت: با توجه به اینکه موکل من نوجوان است و حرمت 
قتل را نمی دانسته، درخواست دارم با توجه به ماده 91 
قانون مجازات اسالمی که مربوط به نوجوان هاست مورد 
که  عملی  به خاطر  او  اینکه  گیرد. ضمن  قرار  محاکمه 
مقتول انجام داده، به شدت آسیب دیده است. قضات با 

پایان جلسه دادگاه برای صدور رأی وارد شور شدند.

خواننده زیرزمینی به جرم قتل قصاص شد

قتل دوست صمیمی به خاطر تعرض و تهیه فیلم سیاه

بُریدن گوش ها و بینی

 مرِد تهرانی؛ او کشته شد
درگیری 2 مرد با مرگ یکی از آنها پایان گرفت، قاتل گوش ها و بینی 

مرد جوان را زنده زنده برید.
رکنا نوشت: ساعت 15 روز شنبه 6 اردیبهشت ماه درگیری 2 مرد جوان 
در محله عرب آباد منطقه یافت آباد به پلیس مخابره شد که تیمی از 
ماموران برای پایان دادن به این درگیری وارد عمل شدند اما با صحنه 

هولناکی روبه رو شدند.
جوانی هدف  مرد  که  کردند  مشاهده  محل  در  با حضور  پلیسی  تیم 
ضربات زیاد چاقو قرار گرفته و عامل این اقدام هولناک با چاقو گوش ها 
و بینی های مرد جوان را بریده و داخل یک نایلون گذاشته و بسته را 

روی بدن مرد جوان قرار داده است.
مرد جوان که با مرگ دست و پنجه نرم می کرد به بیمارستان منتقل 
شد اما به خاطر شدت خونریزی و ضربات چاقو این جوان روی تخت 

بیمارستان به کام مرگ فرو رفت.
همین کافی بود تا با جنایی شدن این پرونده تیمی از ماموران اداره 10 
پلیس آگاهی تهران برای دستگیری تحقیقات میدانی در صحنه جرم 

حاضر شوند.
اتباع  از  پلیسی گفت: 2 مرد جوان که  از شاهدان در تحقیقات  یکی 
با چاقو مرد دیگر را  از آنها  با هم درگیر شدند که یکی  خارجه بودند 
هدف قرار داد که در ادامه اقدام به بریدن گوش ها و بینی مرد جوان 
فرار  به  پا   ، بدن  روی  بریده شده  این قسمت های  با گذاشتن  و  کرد 

گذاشت.
و  شد  منتقل  قانونی  پزشکی  به  افغان  مرد  جسد  گزارش،  این  به  بنا 
کار  دستور  در  هولناک  جنایت  این  عامل  دستگیری  برای  تحقیقات 

ماموران اداره 10 پلیس آگاهی تهران قرار گرفته است.

زنده زنده سوختن زن جوان 

و دو فرزندش در آتش
آباد 5 کشته و  بازار خرم  آتش سوزی منزل مسکونی در محله پشت 

مصدوم به جا گذاشت.
آتش نشانان ایستگاه شماره 3 پس از حضور در محل حادثه واقع در 
خیابان سلمان فارسی محله پشت بازار خرم آباد، سریعا اقدام به بیرون 
و همزمان  کردند  منزل  از  و کشته شدگان حادثه  کشیدن مصدومین 
اطفاء حریق در دستور کار قرار گرفت و با عملکرد شایسته تیم اعزامی 

از سرایت آتش سوزی به منازل مجاور پیشگیری شد.
مادر و دو فرزند این خانواده در محل حادثه جان باختند، پدر و دیگر 
از  تن  یک  اوضاع جسمانی  شدند،  سوختگی  دچار  نیز  خانواده  فرزند 

مصدومین وخیم گزارش شد.
تیم علت یابی حریق سازمان آتش نشانی خرم آباد هم اکنون مشغول 

بررسی علت بروز این حادثه است.

جنایت وحشتناک در خانه ویالیی!
آتش  در  سال  میان  زوج  اجساد  پیدا شدن  با  نوشت:  خراسان  روزنامه 
میز  روی  دیگری  وحشتناک  جنایی  پرونده  ویالیی،  منزل  یک  سوزی 

قاضی ویژه قتل عمد مشهد گشوده شد.
ماجرای این جنایت هولناک در بولوار امامت مشهد هنگامی لو رفت که 
با مشاهده دود غلیظ و شعله های  اهالی ساکن در خیابان امامت 62 
آتشی که از یک ساختمان دو طبقه ویالیی زبانه می کشید، هراسان با 
سازمان آتش نشانی مشهد تماس گرفتند و از یک آتش سوزی هولناک 
خبر دادند. امدادگران آتش نشانی که برای سفره افطار آماده می شدند با 
شنیدن این پیام، بالفاصله راهی بولوار امامت شدند. آن ها با گشودن در 
حیاط بی محابا به دل آتش زدند و همه تالش خود را برای اطفای سریع 

شعله های آتش به کار گرفتند.
ویالیی  منزل  نقطه  چند  در  را  سرکش  شعله های  آتش نشانان  وقتی   
خاموش کردند ناگهان با اجساد زن و مردی میان سال روبه رو شدند که 

پیکر هر کدام در قسمتی از منزل مسکونی قرار داشت.
خودنمایی  آن ها  اطراف  در  نیز  خون  آثار  که  اجسادی  شدن  پیدا  با 
می کرد، آتشپاد دوم محمدجواد سبحانی )معاون عملیات سازمان آتش 
نشانی( نیز برای هدایت عملیات به محل آتش سوزی رفت و فرماندهی 
نیرو های امدادی را به عهده گرفت. در همین حال و با مشخص شدن 
عمدی بودن آتش سوزی، بی درنگ آتش نشانان ماجرا را به نیرو های 

انتظامی و قاضی ویژه قتل عمد اطالع دادند.
بنابر گزارش خراسان، اهمیت و حساسیت این حادثه وحشتناک، قاضی 
کاظم میرزایی را نیز از پای سفره افطاری به محل جنایت کشاند چرا 
که دیگر فرصتی برای نشستن پای سفره افطار نبود. چند دقیقه بعد 
با حضور مقام قضایی و کارآگاهان اداره جنایی پلیس آگاهی خراسان 
رضوی در خیابان امامت 62 تحقیقات میدانی گسترده ای در این باره 
آغاز شد. جسد زن 50 ساله در حالی داخل اتاق خواب و کنار کمد ها 
افتاده بود که پاهایش با کمربند و سیم بسته شده بود، اما جسد مرد 
پاهایش  و  بریدگی های عمیق و سطحی روی دست  آثار  61 ساله که 
دیده می شد در پذیرایی منزل قرار داشت و خون زیادی نیز روی قالی 

ریخته بود.
با مایعات قابل اشتعال   وجود سه کانون آتش در منزل مسکونی که 
جنایی  متفاوت  فرضیه های  حالی  در  بود  گرفته  شکل  بنزین  مانند 
دستبند های  شدن  پیدا  که  داد  قرار  عمد  قتل  ویژه  قاضی  مقابل  را 
این  خانه،  در  تلویزیون  نبود  و  منزل  حیاط  در  آلود  خون  پالستیکی 

معمای جنایی را پیچیده تر می کرد.
از سوی دیگر قتل زن 50 ساله به دست شوهر و خودکشی مرد 61 ساله 
پس از ارتکاب جنایت نیز با توجه به آثار بریدگی هایی مانند خودزنی 
انتقال اجساد به پزشکی  با  یکی دیگر از فرضیه های جنایی است که 

قانونی مورد کنکاش های پلیسی و قضایی قرار خواهد گرفت.
بنابر این گزارش، تحقیقات میدانی قاضی میرزایی که تا ساعتی بعد 
بود که زن 50 ساله همسر  آن  بیانگر  انجامید،  به طول  نیز  افطار  از 
دوم مرد راننده است که از سال 96 به عقد وی درآمده بود. بررسی های 
شرکت های  از  یکی  در  ساله(   61 )مرد  »حسن-ب«  داد  نشان  بیشتر 
اتوبوسرانی مشغول کار بود که به دلیل شیوع کرونا خانه نشین شده 
بود. او حدود 10 سال قبل با همسرش متارکه کرده و سپس »م-خ« 
)زن 50 ساله( را به عقد خودش درآورده بود! تحقیقات بیشتر درباره این 
جنایت وحشتناک با صدور دستورات ویژه قضایی توسط کارآگاهان اداره 

جنایی پلیس آگاهی خراسان رضوی ادامه دارد.
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سارق داخل خودرو با ۴۳ 

فقره سرقت در کرمان دستگیر شد
فرمانده انتظامی شهرستان کرمان از دستگیری سارق داخل خودرو با ۴۳ 

فقره سرقت در عملیات ماموران کالنتری ۱۶ این فرماندهی خبر داد.
محتویات  سرقت  فقره  چندین  پی  در  گفت:  فداء  محمدرضا  سرهنگ 
انتظامی  ماموران  کار  دستور  در  سارقان  یا  سارق  دستگیری  داخل خودرو 
و  نامحسوس  افزایش گشت های  به  اشاره  با  او  گرفت.  قرار  فرماندهی  این 
با گشت زنی های هدفمند  افزود:  انتظامی  ماموران  تالش های شبانه روزی 
ماموران کالنتری ۱۶ این فرماندهی یک سارق را درحین سرقت از یک خودرو 

دستگیر و جهت تحقیقات بیشتر وی را به کالنتری منتقل کردند.
سرهنگ فداء افزود: در تحقیقات و بازجوئی های انجام گرفته از سوی پلیس، 
سارق به ۴۳ فقره سرقت قطعات و محتویات داخل خودرو در سطح شهر 
کرمان معترف شد. فرمانده انتظامی شهرستان کرمان در پایان با اشاره به 
کشف اموال مسروقه از مخفیگاه این سارق و تحویل وی به مراجع قضایی 
یادآور شد: در ارتقای سطح امنیت نیاز به مشارکت همگانی مردم داریم و 
از پارک خودرو در  بایستی به هشدار های پلیس توجه کنند و  شهروندان 
نقاط خلوت بپرهیزند و وسایل نقلیه خود را با وسایل بازدارنده مانند دزدگیر 
و وسایل هشدار دهنده مجهز کنند و در صورت برخورد با هر گونه مورد 

مشکوک سریعاً با شماره تلفن ۱۱۰ به پلیس اطالع دهند.
از مالباختگان خواسته شده برای شناسایی و دریافت اموال مسروقه خود به 

کالنتری ۱۶ مراجعه کنند.

اخاذی با استفاده از سرقت 

مدارک هویتی
سرپرست پلیس امنیت عمومی استان از دستگیری یکی از اراذل و اوباش 
شهروندان  از  اخاذی  به  اقدام  هویتی  مدارک  سرقت  با  که  کرمان  معروف 

می کرد خبر داد.
و  فعالیت ها  مداوم  پایش  طرح  راستای  در  پارساگفت:  محمود  سرهنگ 
اقدامات اراذل و اوباش معروف، ماموران پلیس امنیت عمومی استان یکی 
از اراذل و اوباش معروف شهر کرمان را که پس از آزادی از زندان با سرقت 
مدارک هویتی یکی از شهروندان اقدام به خرید چندین سیم کارت متعدد 
کرده و با فروش آن ها به فرد دیگری اقدام به اخاذی می کرد را شناسایی و 

دستگیری نامبرده را در دستور کار قرار دادند.
او افزود: این متهم هم چنین با شرکت در یک نزاع و درگیری منجر به جرح 
با سالح سرد در ۱۸ فروردین ماه سال جاری منجر به ایجاد رعب و وحشت 

و اخالل در نظم عمومی شده بود.
سرپرست پلیس امنیت عمومی استان تصریح کرد: با توجه به متواری بودن 
و اختفاء متهم، در نهایت با اقدامات فنی و اطالعاتی، ماموران موفق شدند 
مراجع  هماهنگی  با  غافلگیرانه  عملیاتی  در  و  شناسایی  را  وی  مخفیگاه 

قضائی دستگیر کنند.
بوده  دار  اوباش سابقه  و  اراذل  از  این متهم که  اظهار کرد:  پارسا  سرهنگ 
و دارای ۵ فقره سابقه قبلی از جمله سرقت و ایجاد مزاحمت برای بانوان، 
اخالل در نظم عمومی ورود به عنف همراه با تهدید و ایراد ضرب و جرح 
عمدی حمل و نگهداری مواد مخدر بوده، قدرت نمایی با سالح گرم، سرقت 

مسلحانه، مشارکت در۷ تخریب بوده است.
داد:تا  هشدار  شهروندان  عموم  به  استان  عمومی  امنیت  پلیس  سرپرست 
نسبت به نگهداری از مدارک هویتی خود اهتمام داشته و در صورت مفقودی 
به  هنجارشکنان  و  مجرمان  دست  تا  پیگیری  صالح  ذی  مراجع  طریق  از 

اطالعات هویتی افراد باز نشود تا زمینه ارتکاب جرم فراهم نشود.

کشف ۲۶۱ کیلوگرم حشیش 
در عملیات تکاوران پلیس کرمان

فرمانده انتظامی استان کرمان از کشف ۲۶۱ کیلوگرم حشیش در عملیات 
شهرستان  محدوده  در  "کهنوج"  شهرستان   ۱۱۶ تکاوری  یگان  ماموران 
"جیرفت" خبر داد. سردارعبدالرضا ناظری گفت: ماموران یگان تکاوری ۱۱۶ 
شهرستان"کهنوج" با انجام کار اطالعاتی از قصد قاچاقچیان برای حمل یک 
محموله سنگین موادمخدر با استفاده از یک دستگاه خودروی پژو ۴۰۵ و 

عبور از محور های مناطق جنوبی استان مطلع شدند.
از محور"جیرفت- نقطه  در یک  استقرار  با  ماموران  رابطه  این  در  افزود:  او 
دادند،  ایست  به آن دستور  و  را شناسایی کرده  نظر  کرمان"خودروی مورد 

اما با فرار راننده روبرو شده و بالفاصله به تعقیب و مراقبت آن پرداختند.
و  ضربتی  مراقبت  و  تعقیب  با  پلیس  تکاوران  کرد:  تصریح  ناظری  سردار 
موضع گیری مناسب موفق شدند این خودرو را پس از طی مسافتی کوتاه 
متوقف و ضمن دستگیری راننده و سرنشین، از قسمت های مختلف آن ۲۶۱ 
کیلوگرم حشیش کشف کنند. فرمانده انتظامی استان بیان کرد: در ادامه 
این عملیات یک دستگاه خودروی پراید نیز که به عنوان اسکورت خودروی 
حامل مواد را همراهی می کرد با هوشیاری و سرعت عمل ماموران در یک 
نقطه دیگر این محور متوقف و راننده و سرنشین آن نیز دستگیر شدند و 
بحمداهلل در سایه لطف الیزال الهی در آستانه ماه مبارک رمضان، سوداگران 
مرگ به نیت شوم توزیع این محموله مواد افیون  براي گرفتاري نسل جوان 

استان و میهنمان دست پیدا نکردند.

کشف ۱۱۲ کیلوگرم تریاک 

در عملیات پلیس جیرفت
در یک  دپو شده  تریاک  کیلوگرم  از کشف ۱۱۲  انتظامی جیرفت  فرمانده 

منزل در عملیات پلیس این شهرستان خبر داد.
موادمخدر  با  مبارزه  پلیس  ماموران  گفت:  محمدرضایی  رضا  سرهنگ 
قاچاق  باند  یک  اعضای  دریافتند  اطالعاتی  اقدامات  انجام  با  "جیرفت" 
این  اطراف  روستا های  از  یکی  در  را  محموله  یک  دارند  قصد  موادمخدر 

شهرستان دپو و سپس به مرکز کشور منتقل کنند.
او افزود: در این رابطه ماموران با شناسایی یکی از اعضاء اصلی این باند و 
حضور در محل اختفای وی در یکی از روستا های اطراف شهرستان، موفق 
شدند، ۱۱ کیسه تریاک به وزن ۱۱۲ کیلوگرم را از صندوق عقب یک دستگاه 
پژو ۴۰۵ پارک شده در یک منزل کشف کنند. فرمانده انتظامی "جیرفت" 
با اشاره به دستگیری یک قاچاقچی تصریح کرد: پلیس در اراده خود برای 
شهروندان  همراهی  و  مصمم  موادمخدر  کنندگان  توزیع  و  تهیه  با  مقابله 

یکی از ابزار های مهم در این زمینه است.

کرمان گفت:  استان  و جوانان  ورزش  مدیرکل 
به  استان  در  ورزشی  فعالیت حوزه های  تمرکز 
منظور ارتقاء سالمت جامعه بیشتر باید متوجه 

ورزش همگانی باشد.
باشگاه  های  استان  گروه  خبرنگار  گزارش  به 
برنامه  جلسه  نخستین   ، جوان   خبرنگاران 
ریزی برگزاری مسابقات ورزشی قهرمانی استان 
"تکریم  عنوان  با  مجازی  فضای  در  کرمان 
حضور  با  خانه"  در  ورزش  پویش  با  رمضان 
ورزش  توسعه  معاون  مرادی  مدیرکل،  پاریزی 
قهرمانی،  همگانی،  ورزش  گروه های  روسای  و 
روابط  واحد های  مسئوالن  و  روستایی  بانوان، 
عمومی، امور شهرستان ها و امور اداری اداره کل 

برگزار شد.
وی در این نشست ضمن تقدیر از شهرستان ها 
"پویش  در  که  استان  ورزشی  هیات های  و 
کلیه  گفت:  داشتند،  فعالیت  خانه"  در  ورزش 

فعالیت های پویش استان رصد می شود.
 او ضمن ابراز رضایت از جایگاه استان در سطح 
کشور در زمینه ی پویش ورزش در خانه، افزود: 
کشور  برتر  استان  پنج  جز  کشور  در  تاکنون 
فعالیت  تمرکز  کرد:  تأکید  پاریزی  هستیم. 
حوزه های ورزشی در استان باید بیشتر متوجه 
ورزش همگانی به منظور ارتقاء سالمت جامعه 
شرایط  دلیل  به  آمده  پیش  تهدید  از  و  باشد 

کرونا به عنوان یک فرصت بهره برد.
مناسبی  فرصت  رقابت ها  این  کرد:  تصریح  او 
ورزش  پیشرفت  مثبت  راهکار های  ارائه  برای 
استان، ساختار سازی، ارزیابی فعالیت ها و تالش 
برای تقویت نقاط قوت و رفع نقاط ضعف است.

 در پایان این نشست مقرر شد:
۱. از فعاالن پویش ورزش در خانه )شهرستان ها 

و هیات های ورزشی( تقدیر شود.
به  ورزشی  هیات های  با  کتبی  مکاتبه ای   .۲

قهرمانی  ورزشی  مسابقات  برگزاری  منظور 
استان کرمان در فضای مجازی با عنوان تکریم 
رمضان با پویش ورزش در خانه صورت گیرد )در 

صورت امکان شرایط برگزاری مسابقه(
و  برگزار  مرحله ای شهرستانی  در  مسابقات   .۳

سه نفر برتر در مسابقات استانی باز به صورت 
مجازی شرکت کنند.

در  ورزشی  مسابقات  برگزاری  نامه  آیین   .۴
فضای مجازی توسط هیات های ورزشی تدوین 

شود.

مدیرکل ورزش و جوانان کرمان تأکید کرد:

لزوم تمرکز فعالیت حوزه های ورزشی بر ورزش همگانی

کیک  آنالین  مسابقات  در  کرمانی  ورزشکاران 
رنگارنگ  مدال   ۹ کسب  با  کشور  واکو  بوکسینگ 

خوش درخشیدند.
ورزشی  های  انجمن  هیات  رئیس  بلوردی،  مرتضی 
استان کرمان در گفت و گو با خبرنگار گروه استان 
گفت:  کرمان،  از  جوان  خبرنگاران  باشگاه  های 
بوکسینگ  کیک  کشور  قهرمانی  آنالین  مسابقات 
شرکت  حضور  با  آقایان  کرونا"  با  "مبارزه  جام  واکو 

نوجوانان،  رده های  در  کشور  سراسر  از  کنندگانی 
زنده(  )آنالین  مجازی  به صورت  بزرگساالن  و  جوانان 
در  افزود:  شد.او  برگزار  اسکایپ  برنامه  از  استفاده  با 
آقایان،   HSW فرم  موزیکال  در  و  بزرگساالن  رده 
امیرمحمد استوار از کرمان بر سکوی نخست ایستاد.

 بلوردی تصریح کرد: در رده بزرگساالن و در موزیکال 
فرم SSW آقایان نیز، حسین مکی از کرمان عنوان 

قهرمانی مسابقات را از آن خود کرد.

او بیان کرد: در رده بزرگساالن و در فرم موزیکال فرم 
حاج  محمدعلی  و  محسنی  امیررضا  آقایان،   HS
از کرمان هم به ترتیب در جایگاه های اول و  ملکی 

دوم قرار گرفتند.
رئیس هیات انجمن های ورزشی استان کرمان گفت: 
آقایان،   SS فرم  موزیکال  در  و  بزرگساالن  رده  در 
دست  دوم  مقام  به  نیز  کرمان  از  محسنی  امیررضا 

یافت.

فرم  موزیکال  در  و  نوجوانان  رده  در  افزود:  بلوردی   
میالد شریف  و  کارآموزیان  ابوالفضل  آقایان،   SSW
دوم  و  اول  عناوین  ترتیب  به  کرمان  از  کژند  نژاد 

مسابقات را از آن خود کردند.
فرم  موزیکال  در  و  نوجوانان  رده  در  کرد:  تصریح  او 
SS آقایان، ابوالفضل کارآموزیان و میالد شریف نژاد 
سوم  و  اول  مقام های  ترتیب  به  نیز  کرمان  از  کژند 

مسابقات را کسب کردند.

شطرنج  آنالین  مسابقات  دوره  هشتمین 
کار  به  برتر  نفرات  معرفی  با  جیرفت  شهرستان 

خود پایان داد.
شهرستان  شطرنج  هیات  رئیس  روز،  انجم  عمار 
جیرفت در گفت و گو با خبرنگار گروه استان های 
باشگاه خبرنگاران جوان از کرمان، گفت: مسابقات 
آنالین شطرنج شهرستان جیرفت از ۲۵ اسفندماه 
۹۸ با همکاری خیریه محب نیک آغاز شده است 

و به مدت ۱۴ روز ادامه دارد.
او به برگزاری هشتمین دوره این مسابقات آنالین 
شطرنج  آنالین  رقابت های  افزود:  و  کرد  اشاره 
شنبه  سه  یکشنبه،  جیرفت شب های  شهرستان 
و پنج شنبه راس ساعت ۲۱ در سایت جهانی و 

اپلیکیشن Lichess برگزار می شود.
دوره  هشتمین  پایان  در  کرد:  تصریح  روز  انجم 
مسابقات آنالین شطرنج شهرستان جیرفت نتایج 

زیر حاصل شد:
نفرات برتر

۱. آرمان پورقنبرزاد ـ تهران
حمیدرضا طهماسبی ـ فارس

۳. علیرضا دلیر ـ کرج
۴. امیرمحمد حمیدی ـ اراک

۵. رضا مهدوی ـ تهران
۶. ایلیا درینی ـ جیرفت

۷. عبدالمجید روحی ـ گرگان
جایزه بازی زیبا

بطور مشترک تعلق می گیرد به:
آرمان سرستیان از یزد

محمدمهدی علیزاده از رفسنجان
نقاط  اقصی  از  بازان  به پاس مشارکت شطرنج  او 
شرکت  همه  از  آنالین،  رویداد  این  در  کشور 

کنندگان تقدیر و تشکر کرد.

۱۰۰ بسته معیشتی به همت هیات اسکواش استان 
کرمان بین نیازمندان توزیع شد.

حسین حسینی، رئیس هیات اسکواش استان کرمان 
باشگاه  های  استان  گروه  خبرنگار  با  گو  و  گفت  در 
سال  اسفندماه  از  گفت:  کرمان،  از  جوان  خبرنگاران 
ویروس  با  مقابله  عرصه  در  اسکواش  هیئت  گذشته 
در  مشارکت  جمله  از  اقداماتی  و  شده  حاضر  کرونا 

داده  انجام  نیز  را  زنده روح  شهید  نقاهتگاه  راه اندازی 
است. او افزود: با توجه به بیانات رهبر معظم انقالب 
در نیمه شعبان مبنی بر اجرای یک رزمایش بزرگ 
مواسات و کمک مؤمنانه، این هیات با تمام امکانات 

برای کمک به نیازمندان وارد عرصه شد.
آستانه  در  اساس  همین  بر  کرد:  تصریح  حسینی 
ماه مبارک رمضان اعضای هیات اسکواش برای آنکه 

ایران  مردم  برای  را  کرونا  بیماری  سختی  بتوانند، 
کمتر کرده و کاهش دهند، همگان به میدان آمده تا 

رزمایش کمک مؤمنانه را برگزار کنند.
او بیان کرد: این مجموعه ۱۰۰ بسته معیشتی شامل 
۱۵ قلم را مهیا کرده تا در بین خانوار های نیازمند که 

مشکالت معیشتی دارند، توزیع کنند.
 رئیس هیات اسکواش استان کرمان ارزش هر بسته 

گفت:  و  دانست  تومان  ۲۵۰هزار  حدود  را  غذایی 
از همدلی ورزشکاران  رزمایش کمک مؤمنانه نمادی 
در مقابله با سختی ها است که با شور و شوق خاصی 

برای برپایی آن کمک کردند.
متولیان  تالش های  و  اقدامات  تمام  افزود:  حسینی 
نیازمند  این رزمایش برای امید و آرامش خانوار های 

است.

درخشش کرمانی ها در مسابقات آنالین کیک بوکسینگ واکو کشور

پایان هشتمین دوره مسابقات آنالین شطرنج در جیرفت

توزیع ۱۰۰ بسته معیشتی با تالش هیات اسکواش در کرمان

خبر
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کرونا؛ نفرین زمین 

نوروز که در خانه مانده بودیم 
در طبیعت چه می گذشت!؟

از ابتدای سال 1399، باران که سرشار از رحمت الهی است و قرار بود دشت های تفتیده از 
خشک سالی های گذشته را چنان سیراب کند که بار دیگر صدای خنده و شادی کودکان از 
روستاهای تافیه به گوش برسد و مازاد تولیدات کشاورزی و دامی به عنوان صادرات غیرنفتی، 

نقش مهمی در اقتصاد کشور برعهده بگیرد.
به عبارت خودمانی، آنچه که قرار بود »قاتق نانمان شود، قاتل جانمان شد« و باران های سیل 
آسای سال گذشته، بخش هایی از زیرساخت ها و خانه های مردم و زمین های کشاورزی 
را تخریب کرد و بودجه ی تحریم زده ی کشور را تحت فشار قرار داد که بحث درباره ی 
آن، هدف این مقاله نیست اما پاسخ دادن به این پرسش که سیالب های ویرانگر تحت تاثیر 
چه عواملی شکل می گیرند؟ ما را به نفرین زمین راه می برند. از سالهای تحصیل در دوره ی 
ابتدایی به ما می آموزند، وجود درخت، بوته ها و درختچه ها بر روی کوه ها و تپه ها و حتی 
مسیر سیالب ها، به میزان قابل توجه ای از شدت و سرعت سیل ها می کاهند و بدیهی است 
که قدرت ویرانگری آنها کاهش خواهد یافت. زیرا وجود ریشه ی درختان و بوته ها در شیب 
کوه ها و تپه ها، نفوذپذیری خاک را در زیرباران های شدید دوچندان می کند و به همین 
لحاظ، بخش زیادی از بارش ها جذب زمین شده و از طریق مجاری خاص به منابع زیرزمینی 
که کاریزها و چاه های عمیق و نیمه عمیق را تغذیه می کنند، هدایت می شود. این در حالی 
است که طی سالهای اخیر، برداشت های آزمندانه و غیرجبرانی از جنگل ها، تبدیل کردن 
جنگل هاـ  که از منابع ملی هستندـ  به زمین های کشاورزی و تملک آنها، احداث جاده های 
دسترسی آسان به عمق جنگل ها که زمینه ی بی احتیاطی گردشگران را به هنگام برافروختن 
آتش فراهم آورده و آتش سوزی های گسترده ای را پدید آورده است. سودجویی باندهای 
تهیه زغال و دستبرد به جنگل های زاگرس و همچنین افزایش چرای بی رویه دام در بسیاری 
از مناطق کشور، زمین را در مقابل باران های سیل آسا خلع سالح کرده است. نتیجه طبیعی 
چنین وضعی، شسته شدن خاک های حاصلخیزی که هزاران سال انباشه و درختان جنگلی را 
نیرو می بخشیدند، وارد شدن این خاک ها به دریاچه سدها و خانه های مردم و باقی قضایا و 

نیز تشکیل سیل های خروشان که فجایع آن بر کسی پوشیده نیست، خواهد بود.
از سویی، صدور مجوز ساخت و ساز در ساحل رودخانه ها و احداث پل های غیراستاندارد 
و نامناسب با دبی رودخانه ها، سبب می شود، سیل های خروشان نتوانند از بستر اصلی خود 
عبور کنند و به همین علت راهشان را به سوی خانه های مردم کج می کنند و بی آنکه سیالب 

مقصر باشد، فاجعه رخ می دهد.
به عالوه، صدور بی رویه مجوز حفر چاه عمیق، سفره های آب زیرزمینی را در بسیاری 
از استانها تخلیه کرده و آنها را به حفره هایی بدل کرده است که فرو نشست زمین و بروز 
برخی مشکالت در مناطق کشاورزی از پیامدهای آن محسوب می شود. احداث سّد در باال 
دست تاالب ها و دریاچه های داخلی، زمینه ی خشکیدن آنها و پدید آمدن چشمه های 
ریزدگردی را فراهم آورده است که نفس ساکنان پیرامون این تاالب ها را به شماره انداخته 
است. مجموعه ی این پیامدها که با تغییرات جغرافیایی و زیست انسانی و جانوری همراه بوده 
است، زمین را در مقابل ساکنانش شرمسار کرده و چه بسا نفریبی حواله مسببان آن کرده که 
امید است مسئوالن مربوطه با پند گرفتن از حوادث جبران مافات کنند و مملکت را برای 

بدترین وضعیت آماده نمایند.
که البته، برنامه ریزی طوالنی مدت با استفاده از تجارت دیگر کشورها و سپردن کارها به 
کاردان ها و نه قوم و خویش ها، می تواند، بسیاری از این مشکالت را برطرف کند تا از نفرین 
زمین در امان باشیم. با زمین مهربان شویم و هماهنگ با طبیعت آن تصمیم بگیریم، مطالعه و 

اجرا کنیم تا پشیمان نشویم که گفته اند »چرا عاقل کند کاری که باز آرد پشیمانی!؟«

  به قلم یحیی 
فتح نجات

به قلم 
محمد فتح نجات

آب  در  غرق  کرمان  شهر  دارم  خاطر  به  که  را  باری  اولین 
بود به انتهای دهه هفتاد برمی گردد، زمانی که یک بارندگی 
عجیب کرمان را غافلگیر کرد و بسیاری از اتومبیل ها در کنار 
دیگر حرکت  و  بودند  رسانی شده  برق  مشکل  دچار  خیابان 
ندیده  ام  زندگی  در  من  که  بود  عجیبی  تصویر  کردند.  نمی 
بودم و دیگر هم ندیدم تا اینکه در همین دهه نود و در همین 
چندسال اخیر دوباره شاهد آن شدم. آبگرفتگی در برخی از 
چهارراه ها و معابر شهر کرمان به یک روال در زمان بارندگی 
شده است که اندکی تاسف برانگیز است. اینکه چرا باید شهر 
کرمان به گونه ای ساخته شود که هیچ راهی برای زهکشی آن 
ممکن نباشد و باید با پمپ، آب باران را از شهر خارج کنند، 
و  داد  تغییر  را  کرمان  شهر  نتوان  شاید  است.  کننده  ناامید 
سطح بندی آن را تصحیح کرد، اما یقینا می توان برای انتقال 
آب از این مناطق به خارج از محدوده زندگی مردم، راهی در 
نظر گرفت که غافلگیری در آن معنی نداشته باشد. به عنوان 
با  بتواند  به جای جوی آب که  کانال های عمیق  مثال حفر 
این  داد.  انتقال  شهر  بیرون  به  را  آب  بندی،  به شیب  توجه 
کاری است که در بسیاری از شهر های تاریخی جهان انجام 
می شود. انتقال آب به وسیله پمپ به مانند یک مسکن است 
و هر لحظه امکان خرابی پمپ و غافلگیری وجود دارد. با توجه 
به نظر کارشناسان که حرف از تغییر اقلیم و آبسالی می زنند 
مسئوالن مربوطه باید به فکر تغییر روند انتقال آب باشند و 
چاره ای اساسی بیندیشند. نه اینکه توپ تقصیر را به زمین 

این نهاد و آن سازمان پرتاب کنند.
روز  زیربنایی شهردار کرمان چند  امور  و  معاون حمل ونقل 
پیش در این باره گفته است: بند مملکت تخریب شده و دیگر 
نباید به دنبال ساخت بند مملکت باشیم. باید با پخش سیالب 
داخل  به  آب  کنیم  تالش  رودخانه،  مسیل های  جابه جایی  و 
شهر وارد نشود؛ بنابراین، پیشنهاد می کنم دستگاه های متولی 
برای خارج از حریم شهر برنامه ریزی کنند که اگر ساخت سد 
وارد  داخل شهر  آب  تا  زودتر ساخته شود  است، هرچه  نیاز 
نداریم  کانالی  یا  رودخانه  داخل شهر، هیچ  در  نشود؛ چراکه 

که آب واردشده به شهر را به پایین دست شهر هدایت کنیم.
باید از این مسئول محترم پرسید که چرا رودخانه ای برای 
شهرداری  فعالیت  دهه  چند  از  پس  چرا  نداریم؟  آب  انتقال 
کرمان هنوز با خیال راحت می گوییم که رودخانه ای نداریم؟ 
تواند  می  باشد  داشته  مهندسی  سواد  اندکی  که  کسی  هر 
کانالهای عمیق  و حفر  بندی صحیح  با یک شیب  بگوید که 
نیز  نکته  این  به  البته  نمود.  مرتفع  را  معضل  این  توان  می 
اشاره کنم که نهادهایی نظیر منابع طبیعی، آب منطقه ای و 
جهادکشاورزی نیز در این زمینه کاهلی های بسیاری داشته 
اند و امروز اگر شاهد ورود آب از خارج به داخل شهر هستیم، 
چند  در  ها  مجموعه  این  مدیران  اشتباه  تصمیمات  از  نشان 
که شهرداری  کنیم  قبول  را  این  باید  اما  است.  گذشته  دهه 
مسئول هر اتفاقی است که در شهر کرمان رخ می دهد. اگر 
آب در چهارراه ناصریه کرمان اتومبیل ها در خود فرو می برد، 
مردم دلیل آن را از شهرداری جویا می شوند. باید این مشکل 

ایفا  را  نقش  بیشترین  باید  کرمان  شهرداری  و  شود  برطرف 
کند، زیرا ما در شهر کرمان برای بارندگی هایی که در خود 

شهر اتفاق می افتد هم ظرفیت مناسبی نداریم.
بگوییم  را  ها  ناگفته  و  کنیم  شفاف صحبت  مردم  با  اینکه 
و  کنید  رو  را  نان  آب!   و  است  خربزه  اینها  اما  است،  خوب 
به فکر اصالح این وضعیت باشید. الزم به ذکر است که این 
اوضاع ادامه دارد و با توجه به نظریه آبسالی، آبگرفتگی بسیار 
محتمل است و اگر به فکر پروژه های پُر سر و صدا نیستیم 
برای  دائمی  ای  چاره  باید  هستیم،  صالحات  باقیات  دنبال  و 
این معضل اندیشیده شود. چه خوب است که چند دهه دیگر 
همه از این نکته یاد کنند که شهرداری در دهه نود معضل 
آبگرفتگی را برای همیشه حل کرد و خدا خیرش دهد. به امید 
فردایی بهتر که دیگر زندگی و رفاه مردم با توجه به این حجم 
گوناگون  نهادهای  زمین  بین  شود،  می  پرداخت  که  مالیاتی 

پاس کاری نشود.

روایت »کرمان امروز« از وضعیت اسف بار شهر کرمان در زمان بارندگی و پاسکاری تقصیر 
از سوی نهادهای درگیر؛

توپ آب گرفتگی پاس کاری می شود!
بخش سوم

آگهی مزایدهآگهی مزایده
شرکت سرمایه گذاري ساختماني سپه ) سهامي خاص ( در نظر دارد نسبت به فروش پروژه در حال تکمیل متعلق به خود با مشخصات ذیل واقع در 

کرمان ـ بلوار سپهبد قرنی ـ جنب بانک سپه ـ مقابل دادگستری از طریق مزایده اقدام نماید. 
لذا بدینوسیله از کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی که تمایل به خرید پروژه مورد اشاره فوق در وضعیت موجود را دارند تقاضا می گردد جهت کسب اطالعات 
ـ   بیشتر و همچنین بازدید و دریافت اسناد مزایده از تاریخ 1399/02/06 لغایت 1399/02/13 در ساعات اداري روزهای هفته به نشانی  : تهران ـ میدان ونک 

خیابان خدامی ـ باالتر از هتل هما ـ  پالک 64 ـ آقای مهندس داوری مراجعه فرمایند .  
ضمناً متقاضیان می توانند در خصوص بازدید از پروژه یاد شده با هماهنگی شرکت طی محدوده زمانی اعالم شده به محل آن به شرح آدرس فوق الذکر 

مراجعه نمایند .
آخرین مهلت ارسال اسناد مزایده تا پایان وقت اداري 1399/02/17 مي باشد .

همچنین جلسه بازگشایی پاکات و اعالم برندگان مزایده راس ساعت 10 صبح روز  شنبه مورخ 1399/02/20 در محل دفتر مرکزی شرکت   برگزار می گردد .
 شماره تماس تهران  : 20 -  88205111 ) داخلی 201 (  ) آقای مهندس داوری(

وضعیت فعلیمساحت زیربنا )مترمربع(مساحت زمین )مترمربع(کاربریمشخصات پروژه 

کاربری های پروژه در 6  طبقه ، شامل 101         
واحد تجاری در 4 طبقه با زیربنای خالص 5783 

مترمربع ،  8 واحد FAST FOOD در یک 
طبقه ، به انضمام یک واحد رستوران مجزا و 5 
طبقه  پارکینگ با گنجایش 159 واحد می باشد .

اتمام عملیات سفت 325116484تجاری
کاری و شروع عملیات 
اجرایی نازک کاری و 

تاسیسات

www.teetr.ir

میدونى محبوبترین نشریه کرمانى کدومه؟!


