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روزان هم  وضعیت راور به لحاظ

 شیوع کرونا قرمز است

WWW.KERMANEMROOZ.COMصفحه  دوم

پیری و کاهش جمعیت در شرق آسیا 

با کرونا شتاب می گیرد 

»اژدهای خوش اقبال« روایت هایی

 از روابط انسانی در نقاط مختلف جهان

تبعات سندرم »خبر بد« 

در روزهای کرونایی
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مدیرکل امور مالیاتی استان کرمان خبر داد:

پرداخت افزون

 بر 233 میلیارد ریال 

کرمان به شهرداری 

آشنایی با بهروز ثروتیان

 نظامی شناس

 معاصر

متن در صفحه دوم

نماینده ولی فقیه در استان: 
 در کاهش زنجیره انتقال، مساجد 
و هیاتی ها خیلی کمک کردند

کرونا ویروس؛ گذشت حدود پنج ماه از انتشار  کرمان با  روایت »کرمان امروز« از تغییر چهره اصناف 

ماسک سالمت بر چهره اصناف استان
متن کامل در صفحه سوم

     این روزها اگر سری به خیابان ها و مراکز خرید بزنید، متوجه می شوید که تعداد مغازه دارانی که پروتکل های بهداشتی را رعایت نمی کنند، اندک است. ماسک از جمله قوانین ورود به مغازه ها شده است. 
بر روی میز پیشخوان آنها اسپری الکل و یا ژل ضدعفونی کننده دیده می شود. حتی بعضی از فروشندگان از شیلد محافظ استفاده می کنند و برخی دیگر کل پیشخوان خود را با پالستیک پوشانده اند تا کمترین 

تماس ممکن را با مشتری داشته باشند. در برخی از مغازه ها نیز پوسترهای هشدار آمیز مبنی بر رعایت فاصله گذاری اجتماعی دیده می شود که جای تقدیر و تشکر دارد و....
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هشدار دادگستری کرمان 

به مالکان بنا های فرسوده

متن در صفحه هشتم

امام باقر)ع(

 پرچم دار مبارزه با 

اندیشه های انحرافی 

 صفحه  هشتم

صفحات ششم و هفتم 

   قتل داماد در حمایت از خواهر
  مدرک دانشگاهی از ۲۴میلیون تا یک میلیارد تومان!

  کشف لوازم دندانپزشکی قاچاق در بم
  پلمب پنج واحد صنفی متخلف در رفسنجان

  اجرای طرح مبارزه با سرقت در بافت 

اخبار ایران، جهان و حوادث:
روایت »کرمان امروز« 

که سالها مورد بحث از یک لزوم 
کارشناسان و مسئوالن است؛  

تـــرامـــوا
 تدبیر امروز، رفاه فردا

فروش، نصب و سرویس آسانسور و باالبر

فروش و نصب انواع درب های برقی

 )کرکره، جک، اتوماتیک(

فروش و نصب انواع دوربین و دزدگیر 

انجام پروژه های برق کشی و تاسیسات 

آب )ساختمان(

کرمان- خیابان احمدی غربی 
 نبش کوچه 27

32263134
09307186654

مهندس ارساالن 
دیوان بیگی زند

آگهی فراخوان عمومی

آگهی مناقصه 

سرمایه گذاری، مشارکت و خرید در حوزه سنگ آهن
موضوع فراخوان: شرکت راهبر فرآیند آریا در نظر دارد مشارکت در اکتشاف، استخراج یا خرید محدوده ها و معادن سنگ آهن قطعا اکسیده را از 
طریق فراخوان عمومی در دستور کار قرار دهد. بدینوسیله از کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی واجد شرایط جهت شرکت در فراخوان دعوت بعمل 

می آید.
شرایط متقاضی: محدوده های پیشنهادی دارای مدارک و اطالعات زیر باشند:

 1 - محدوده یا محدوده های دارای پروانه اکتشاف، گواهی کشف و یا پروانه بهره برداری بوده و در استان کرمان یا یزد واقع باشند.
2 - اطالعات کامل از وضعیت ذخیره و عملیات اکتشافی انجام شده را ارایه نمایند.

3 - میزان ذخایر موجود در هر محدوده ی پیشنهادی دارای اعتبار از نظر دقت ذخیره برخوردار بوده و حداقل ذخیره قطعی قابل قبول بیش از 1 
)یک( میلیون تن و با عیار باالی 25 % )بیست و پنج درصد( آهن و اکسیده باشد. )حداقل میزان Feo، 2 % می باشد(

4 - میزان ماده معدنی استخراج شده تاکنون و باقیمانده هر محدوده اعالم گردد.
5 - آنالیز کامل عیاری و تقسیم بندی ذخیره به لحاظ صنعتی ارائه شود.

نحوه ارسال پیشنهادها: کلیه مدارک و اطالعات تماس را به آدرس ایمیل: D.salmani@rfa-co.com و یا شماره فکس 021-88540462 
ارسال نمایند.

مهلت ارسال پیشنهادها: از تاریخ انتشار آگهی بمدت 30 روز.
شرکت کنندگان جهت اطالعات بیشتر می توانند با شماره تلفن: 09132974866 و یا 02188540344 داخلی 302 تماس بگیرند.

شرکت سیمرغ واحد کرمان  در نظر دارد نسبت به خرید، حمل و نصب درب و پنجره های آلومینیومی دو جداره با مارک کوپال و یراق آالت 
درجه یک ممتاز موجود در بازار از نوع دو جداره به همراه شیشه دوجداره جهت مزرعه شماره 3 واقع در بردسیر کیلومتر 3 منطقه بهرامجرد به 

نگار از فروشندگان داخلی اقدام نماید.
از عالقه مندان دعوت به عمل می آید حداکثر 4 روز پس از تاریخ چاپ آگهی جهت دریافت اسناد مناقصه به امور اداری شرکت سیمرغ واقع در 

خیابان امام خمینی - نبش کوچه 27 مراجعه فرمایند.
شرکت سیمرغ واحد کرمان 
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اخبار استان

خبر
وضعیت راور به لحاظ

 شیوع کرونا قرمز است
 رئیس مرکز بهداشت و درمان راور ضمن تشریح آخرین وضعیت شیوع ویروس 

کرونا در این شهرستان گفت: در حال حاضر وضعیت راور قرمز است.
سعید پیشگویی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به آخرین وضعیت ویروس کرونا 
در راور گفت: متأسفانه شهرستان راور همانند سراسر کشور از یکم تیر ماه شاهد 

افزایش میزان شیوع این ویروس بوده است.
وی با بیان این مطلب که افزایش میزان شیوع این ویروس برگرفته از عوامل 
مختلفی است، عنوان کرد: از جمله این عوامل می توان به باور اشتباه مردم در 
این زمینه اشاره کرد مبنی بر اینکه این ویروس در حال تمام و یا ریشه کن 
شدن است لذا در مجامع عمومی بدون در نظر گرفتن فاصله اجتماعی حضور 

پیدا می کردند.
رئیس مرکز بهداشت و درمان شهرستان راور با اشاره به اینکه یکی دیگر از عوامل 
افزایش شیوع ویروس کرونا در این شهرستان باز شدن اصناف و اماکن در سطح 
شهرستان است، اضافه کرد: افزایش میزان تست افراد مشکوک به کرونا یکی دیگر 

از عوامل افزایش شیوع ویروس کرونا است.
پیشگویی ادامه داد: یکسری از افراد در سطح شهرستان وجود داشتند که دارای 
عالئم خفیف بودند اما از وضعیت خود مطلع نبودند لذا اقدام به بیماریابی کردیم 

و این امر باعث باال رفتن آمار در شهرستان شد.
وی ادامه داد: از طرف دیگر شناسایی و بیماریابی افراد مبتال موجب جلوگیری از 
افزایش ابتالء در آینده خواهد شد لذا با تالش های صورت گرفته به دنبال کاهش 

میزان شیوع ویروس در روزهای آینده هستیم.
پیشگویی با اشاره به اینکه در حال حاضر وضعیت شهرستان راور قرمز است، 
عنوان کرد: بیمارستان علی بن ابیطالب راور دارای ۵۰ تختخواب است که چهار 
در  کرونا  ویروس  از شیوع  انجام می شود؛ پس  بیمارستان  این  در  اصلی  عمل 
شهرستان قسمتی از بیمارستان را اختصاص به کرونا دادیم که ظرفیت آن ۱۵ 

تخت است.
وی توضیح داد: چنانچه تعداد افراد مبتال که نیازمند بستری هستند بیشتر از 
تخت های موجود بیمارستان باشد به مرکز استان منتقل می شود که خوشبختانه 

تاکنون به مشکل برنخورده ایم.
پیشگویی با بیان این مطلب که تاکنون تنها چهار تخت بخش کرونا اشغال شده 
بسیار  ویروس  از شیوع  پیشگیری  امر  از ماسک در  استفاده  اظهار کرد:  است، 
اثرگذار است و چنانچه هر دو طرف از ماسک استفاده می کند، میزان ابتالء تا ۹۰ 

درصد کاهش پیدا می کند.
وی تصریح کرد: شاید این سوال در ذهن عامه مردم مطرح شود که با توجه به 
شیوع ویروس باید اصناف و اماکن تعطیل شود اما در پاسخ به این سوال باید 
گفت، از آنجا که تاریخ و زمان مشخصی برای پایان این ویروس شناسایی نشده 
را  زندگی خود  با شرایط، سبک  متناسب  است که  این  بهترین تصمیم  است، 

تعریف کرده تا کمترین آسیب ناشی از ویروس متوجه ما باشد.
رئیس مرکز بهداشت و درمان شهرستان راور با بیان این مطلب که مردم تالش 
کنند که هنگام بیرون رفتن از خانه از تا هنگام برگشت از ماسک و دستکش 
استفاده کنند، افزود: هر چند که تالش شده است تاالرها و مراسمات عروسی 
با ظرفیت ۵۰ درصد، رعایت فاصله اجتماعی و حضور کارشناس بهداشت دایر 
شود اما مردم باید تالش کنند که در مراسمات عروسی و سایر برنامه های مختلف 

حضور پیدا نکنند

هشدار دادگستری کرمان 

به مالکان بنا های فرسوده
معاون پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کرمان گفت: مالکان بنا های فرسوده و 
مخروبه، زمین و ساختمان های نیمه تمام باید به منظور پیشگیری از وقوع جرائم 
و آسیب های اجتماعی، وضعیت اماکن خود را در اسرع وقت تعیین تکلیف کنند.
کرمان،  از  جوان  خبرنگاران  باشگاه  های  استان  گروه  خبرنگار  گزارش  به 
سیدمهدی قویدل معاون پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کرمان گفت: از آنجا 
که آسیب های اجتماعی در بافت های فرسوده زیاد است، این مکان ها به پاتوق 

معتادان متجاهر و کانون وقوع برخی جرائم تبدیل شده است.
او افزود: وجود این بنا ها موجب کمرنگ شدن مدیریت شهری و نظارت اداری 
و اجتماعی، از بین رفتن زیرساخت ها، اتالف اموال عمومی و خصوصی و ایجاد 
مزاحمت برای شهروندان شده اند به همین جهت تعیین تکلیف و ساماندهی 
بنا های مخروبه به ویژه در بافت ناکارآمد )شامل بافت های فرسوده و تاریخی( 

ضرورت دارد.
قویدل با اشاره به مصوبه دومین جلسه شورای پیشگیری از وقوع جرم استان 
در ۲۴ تیرماه ۹۹، تصریح کرد: در جلسه اخیر، مقرر شد معاونت اجتماعی و 
پیشگیری از وقوع جرم دادگستری، پیگیری ساماندهی اماکن مخروبه و ناکارآمد، 
بنا های فرسوده و بافت های تاریخی که متولی آن ها شهرداری و اداره کل میراث 

فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی هستند را عهده دار شود.
او بیان کرد: مالکان باید بنا های مخروبه و ناکارآمد که بالاستفاده رها شده اند 
را تعیین تکلیف کرده و شهرداری کرمان هم موظف است با هماهنگی میراث 
فرهنگی و نیروی انتظامی حداکثر ظرف مدت یک هفته ۱۰ نقطه را در هر منطقه 
شهر کرمان مشخص و با هماهنگی مقام قضایی ظرف مدت کوتاهی اقدام مناسب 

را در راستای وظایف و اختیارات خود به عمل آورند.
معاون دادگستری کرمان گفت: الزم است قبل از اجرای طرح، از طریق رسانه های 

جمعی اخطار های الزم به مالکان داده و اطالع رسانی ها انجام شود.
عمرانی  معاونت  حمایت  و  همکاری  با  باید  نیز  کرمان  شهرداری  افزود:  او 
استانداری، ظرف مدت ۲۴ ساعت، لیست ۱۳ نقطه اطراف بازار کرمان و محدوده 
مقام  به  دادگستری  اجتماعی  معاونت  با هماهنگی  و  مکتوب  را  تاریخی  بافت 

قضایی ارائه کند.
رفع مشکل  و  تخریب  به  نسبت  باید  قانون  برابر  تاکید کرد: شهرداری  قویدل 
بنا های مخروبه به مالکان اخطار دهد و چنانچه از سوی آن ها توجهی نشود، طبق 

ماده ۱۱۰ قانون شهرداری اقدامات الزم را انجام دهد.
او تصریح کرد: ماده ۱۱۰ قانون شهرداری تصریح دارد، نسبت به زمین یا بنا های 
مخروبه و غیر مناسب با وضع محل و یا نیمه تمام واقع در محدوده شهر )در 
خیابان، کوچه و یا میدان( قرار گرفته و منافی با پاکی و پاکیزگی و زیبایی شهر 
و یا موازن شهرسازی باشد، در صورت اقدام نکردن مالک، شهرداری می تواند راساً 

در این زمینه اقدام کند.
استان  کل  دادگستری  جرم  وقوع  از  پیشگیری  و  اجتماعی  معاونت  سرپرست 
از وقوع جرائم و آسیب های  برای پیشگیری  نیز موظفند  کرمان گفت: مالکان 
اجتماعی در محل بنا های مخروبه خود، به شهرداری مراجعه و نسبت به تعیین 
تکلیف ملک خود اقدام کنند در غیراینصورت هزینه تخریب و ۱۵ درصد جریمه 

نیز برعهده مالک خواهد بود.
از رفع مشکالت حاشیه شهر کرمان در  از سخنانش  قویدل در بخش دیگری 
کرمان،  استانداری  همکاری  با  موضوع  این  افزود:  و  خبرداد  نزدیک  آینده ای 

شهرداری و سایر دستگاه های متولی در دستور کار قرار دارد.
در این نشست مقرر شد هماهنگی های الزم در رابطه با اعطای انشعابات آب، برق 
و گاز مورد نیاز در ساخت مجتمع های خدماتی بهداشتی با مدیران هر یک از این 

سازمان ها انجام شود.
در  زائرسرا  ساخت  درخصوص  اولیه  صحبت های  نشست  پایان  در  همچنین 

مجموعۀ اطراف مزار شهدای کرمان مطرح شد.

کرونا  در  مذهبی  جریان  گفت:  کرمان  استان  در  ققیه  ولی  نماینده 
ایام در کمک و کنار تیم بهداشت  امتحان خوبی پس داد و در این 
انتقال،  زنجیره  کاهش  در  همچنین  و  کرد  زیادی  خدمات  درمان  و 

مساجد و هیاتی ها خیلی کمک کردند.
نشست  در  سلیمانی«  علیدادی  المسلمین»حسن  و  االسالم  حجت 
خبری به مناسبت )پنجم مردادماه( سالگرد اقامه نخستین نماز جمعه 
کشور در سال ۵۸ به امامت آیت اهلل طالقانی اظهار کرد: نماز جمعه 
جایگاه موثر و مفیدی دارد و در این چهار دهه خدمات ارزشمندی به 

انقالب کرده است.
وی افزود: خطبه های سرنوشت ساز در نماز جمعه ها وجود داشته و 
در راس آن شخصیت ممتاز و فرهیخته رهبر انقالب، که خطبه های 

ایشان در برخی مواقع کشور را نجات داده و مسیر را روشن کرد.
زمان  در  و  اسالم  در  نماز جمعه  ممتاز  جایگاه  به  اشاره  با  علیدادی 
همه  امیدواریم  کرد:  تصریح  علیهما  اهلل  صلوات  علی  امام  و  پیامبر 
انقالب کمک  و  اسالم  از  دفاع  در  اعتماد  قابل  این سنگر  به  بتوانیم 

بکنیم.
امام جمعه کرمان در ادامه در پاسخ به سئواالت خبرنگاران و درباره 
انتخاب ائمه جمعه موقت بیان کرد: اختیار انتخاب ائمه جمعه موقت با 

نماینده ولی فقیه است و نیازمند حکم خاصی از تهران نیست.
وی درباره جابه جائی ائمه جمعه در استان کرمان اظهار کرد: معموال 

احکام ائمه جمعه محدودیت دارد و با اتمام وقت، جابه جائی صورت 
می گیرد و اگر امام جمعه ای بخواهد کناره گیری می کند و فصل 
تابستان  در  ها  جائی  جابه  و  است  تابستان  در  معموال  انتقال  و  نقل 

پررنگ تر می شود.
همیشه  انقالب  از  بعد  جمعه  نماز  کرد:  تصریح  سلیمانی  علیدادی 
برگزار شده و هیچ وقت تعطیلی نداشته اما با شیوع ویروس کرونا، هم 
مساجد، هم نماز جمعه و اماکن مقدسه با این واقعیت مواجه شدند 
که این تجمعات به شیوع کرونا کمک می کند که برای قطع زنجیره 

انتقال، این مراکز تعطیل شدند.
اینکه مشخص  از  بعد  بیان کرد:  استان کرمان  فقیه در  نماینده ولی 
شد کرونا به زودی رفتنی نیست و در بخش های اقتصادی، فرهنگی 
و ... مردم نیازهایی دارند که نمی شد تعطیل باشد و یکی از نیازهای 
روحی مردم نیز بحث فرهنگی بود و ستاد ملی مبارزه با کرونا تصمیم 
گرفت با رعایت اصول و پروتکل ها اصناف در بخش اقتصاد بازگشائی 
شد و در بخش های فرهنگی نیز این تصمیم گرفته و نماز جمعه آغاز 

و فعالیت مساجد از سر گرفته شد.
استان کرمان  به دلیل موج جدی کرونا در  افزود: هفته گذشته  وی 
نسبت به دوره شیوع بیماری و اینکه وضعیت استان قرمز شد، تصمیم 
گرفتیم نماز جمعه تعطیل شود و نماز جماعت مساجد نیز تعطیل شد 

تا کمک کنند مبارزه با کرونا جدی تر شود.
در  هفته  این  نماز جمعه  برگزاری  احتمال  درباره  کرمان  امام جمعه 
جاری  هفته  جمعه  نماز  برگزاری  برای  کرد:  بیان  نیز  کرمان  استان 
وضعیت شهرها از نرخ شیوع کرونا اعالم می شود و ما تا  امروزچهارشنبه 

تصمیم گیری خواهیم کرد.
وی در بخش دیگری از سخنانش اظهار کرد: در بحث ارزیابی حضور 
توجه کرد که چه جمعیتی  این مسئله  به  باید  نماز جمعه  مردم در 
اما در مجموع هم در زمینه  نماز جمعه شرکت کنند  توانند در  می 
جمعیت جوانی که باید به نماز جمعه بیاید و هم با توجه به جمعیت 
شهر کرمان باید جدی تری کار کنیم و با نقطه موردنظر فاصله داریم 
... در این  ائمه جمعه، دستگاه های مختلف و  باید همه رسانه ها،  و 

زمینه کمک کنند.
علیدادی سلیمانی بیان کرد: نماز جمعه و خطیب جمعه با دو واقعیت 
مردم و مطالبات مردم و وضعیت کشور و مسئوالنی که در هر حوزه 
ای کار می کنند، مواجه است و ممکن است مردم یکسری مطالبات 
به مسئوالن منتقل شود و  باشند که خیلی به حق و درست  داشته 
باید  که  دارند  تنگناهائی  و  مشکالت  یکسری خدمات،  نیز  مسئوالن 

درست به مردم منتقل شود.

وی بیان کرد: یکی از وظایف نماز جمعه این است که حلقه اتصال 
بین مردم و مسئوالن است )عالوه بر آنچه که شرع برای آن دیده( و 
نماز جمعه قلب فرهنگی شهر است و رسالت اجتماعی اش این است 

حلقه وصل بین مردم و مسئوالن باشد.
امام جمعه کرمان گفت: اگر جائی مردم مطالبه دارند و مغفول واقع 
شد، امام جمعه باید آن را از طریق خطبه ها و یا دسترسی به مسئوالن 
در جلسات، آن مطلب را به گوش مسئوالن برساند و مسئوالن خدمات 
می دهند و گاهی نیاز به حمایت دارند و اینکه منطقی خدمات برای 
مردم بیان شود و هم امام جمعه و هم خطبه ها می تواند این نقش 

را ایفا کند.
است  این  جمعه  نماز  در  تری  جدی  رسالت  اینکه  به  اشاره  با  وی 
این جایگاه  از  نباید  امام جمعه  که نماز عبادی سیاسی است، گفت: 
نماز در جمعه در بحث سیاست ها و حوادث سیاسی اجتماعی دنیا 
و منطقه غفلت کند و حواسش باشد که در این نگاه دوم نماز جمعه 
جایگاه موثری است و نمی تواند چیزی جای آن را پر کند و تریبون 

نماز جمعه یک رسانه است که می تواند نقش فعال خود را ایفا کند.
علیدادی سلیمانی در ادامه بیان کرد: در ۵۶ نقطه در استان کرمان 
نماز جمعه برگزار می شود و سطح تحصیالت ائمه جمعه معموال از 
و  است  جوان  نسبتا  سنی  میانگین  و  است  باال  به  ارشد  کارشناسی 

هرچه جلوتر می رویم قصد داریم جوان سازی بیشتر باشد.
نماینده ولی فقیه در استان کرمان درباره برگزاری مراسم ماه محرم 
و صفر اظهار کرد: تصمیم بر این است که با رعایت فاصله اجتماعی و 
دیگر ضوابط بهداشتی، مراسم محرم برگزار شود و منعی برای مراسم 
آغاز شده و  برای هماهنگی ها  اینکه جلساتی  محرم نیست و ضمن 

اواخر هفته جاری تصمیم نهائی گرفته می شود.
وی افزود: برنامه های ماه محرم با حفظ اصول و ضوابط اعالم شده 
در زمینه مبارزه با کرونا و حفظ سالمت مردم، حتما برگزار می شود 
و در این زمینه نیز حتما مبلّغ می تواند با رعایت ضوابط در مناطقی 

حضور داشته باشد.
زمینه  در  کرد:  بیان  سخنانش  دیگری  بخش  در  سلیمانی  علیدادی 
با محوریت ریاست  ائمه جمعه، شورای سیاست گذاری  ارتقاء علمی 
شورا برنامه های جدی دارد که کرونا قدری در برنامه ها اختالل ایجاد 
کرده که امیدواریم به زودی برنامه ها اجرا شود و ما نیز در حد توان 

کمک می کنیم.
امام جمعه کرمان در پایان گفت: تقاضاهایی برای نماز جمعه جدید در 
استان داریم که باید براساس برنامه کار پیش برود و بعد از طی مراحل 

حتما انجام می شود و درخواست ها در دست مطالعه است

نماینده ولی فقیه در استان: 

 در کاهش زنجیره انتقال، مساجد و هیاتی ها خیلی کمک کردند 

پرداخت  از  کرمان  استان  مالیاتی  امور  مدیرکل 
بر  مالیات  عوارض  ریال  میلیارد   ۲۳۳ از  بیش 
ماهه   ۳ در  کرمان  شهرداری  به  افزوده  ارزش 

نخست سال جاری خبر داد.
مالیاتی  امور  اداره کل  روابط عمومی  گزارش  به 
استان کرمان ، محمد سلمانی در دیدار با رئیس 
شورای شهر کرمان ، با بیان اینکه عوارض وصول 
یا  و  شهر  هر  در  افزوده  ارزش  بر  مالیات  شده 
منطقه صرفا جهت عمران و آبادانی همان منطقه 
هزینه می شود، خاطرنشان کرد: درسال ۹۸ نیز 
در مجموع بیش از ۱۵۴۶ میلیارد ریال عوارض به 

شهرداری  کرمان پرداخت شده است .
وی بابیان اینکه اداره کل امور مالیاتی استان در 
و  شهرداری ها  کنار  در  عمران  و  توسعه  راستای 

گذشته  سال  در  گفت:  دارد،  قرار  دهیاری ها 
به طور میانگین هرماه بیش از۱۲۸ میلیارد ریال 
از محل وصولی عوارض مالیات بر ارزش افزوده به 

شهرداری کرمان پرداخت شده است.
بودجه  از  توجهی  قابل  افزود:بخش  سلمانی 
شهرداری کرمان از طریق مالیات برارزش افزوده 
پرداختی  مبالغ  این  مطمئنا  و  شود  می  تأمین 
سهم بسزائی در بودجه جاری شهرداری دارد که 
می بایست در بخش عمران و توسعه شهر هزینه 

شود .
امور مالیاتی استان کرمان اطالع رسانی  مدیرکل 
از  حاصل  مصارف  نحوه  از  بهنگام  و  صحیح 
تشریح  و  تبیین  همچنین  و  مالیاتی  درآمدهای 
موجب  را  مالیات  پرداخت  آثار  و  کارکردها 

همکاری و مشارکت بیشتر مردم دانست و گفت: 
اگر چنین حسی در مردم به وجود آید که گرفتن 
مالیات به  وسیله دولت در راستای ساختن فردایی 
بهتر برای آن ها و فرزندانشان است، آن وقت تمایل 
و رغبت مردم برای پرداخت مالیات بیشتر خواهد 
بود و آنچه اکنون مهم است همکاری تمام ارگانها 

و نهاد های اجرایی استان است.
شورای  رئیس   ، فرشاد  محمد   ، دیدار  ادامه  در 
مالیاتی  امور  کل  اداره  رویکرد  نیز  کرمان  شهر 
استان را حمایت از تولید و سرمایه گذاری عنوان 
کرد و افزود: عملکرد اداره کل امور مالیاتی استان 
به امر تولید و سرمایه گذاری کمک شایانی کرده 

و موجب توسعه و عمران شهری شده است.
وی با اشاره به اینکه بخشی از مالیاتهای دریافت 

اختیار  در  صنعتی  و  تولیدی  مراکز  از  شده 
شهرداری ها قرار می گیرد، بیان کرد: این امر می 
تواند به عنوان یکی از درآمدهای پایدار شهرداری 
ها مورد توجه قرار گیرد و از سوی این دستگاه، 
خدمات  و  شهری  زیرساخت های  توسعه  صرف 

رسانی به شهروندان شود.
رئیس شورای شهر کرمان در پایان، اظهار داشت: 
حاضر  حال  در  که  اقتصادی  شرایط  به  توجه  با 
اهمیت  مالیات  پرداخت  است،  حاکم  جامعه  در 
ریزی های  برنامه  با  و  است  پیدا کرده  ای  ویژه 
تا  هستیم  آن  دنبال  به  کرمان  استان  مسئوالن 
ایجاد  صرف  را  استان  این  مالیاتی  درآمدهای 
خدمات  توسعه  منظور  به  الزم  های  زیرساخت 

شهری کنیم.

مدیرکل امور مالیاتی استان کرمان خبر داد:
پرداخت افزون بر 233 میلیارد ریال به شهرداری کرمان

آگهی تحدید حدود عمومی سال 
99 حوزه ثبتی شهداد 

امالک  و  اسناد  ثبت  قانون   14 ماده  دستور  بموجب 
آگهی تحدید حدود عمومی قسمتی از امالک واقع در بخشهای 23 
و 25 شهداد، اندوهجرد در تعقیب آگهی های قبلی منتشر و عملیات 
تحدید حدود امالک از ساعت 00: 9 صبح بشرح ذیل بعمل خواهد 

آمد. 

از بخش 23 کرمان 
خبیصی  موحدی  فرشته  خانم  اصلی    -  1237 از  فرعی   3 پالک 
ششدانک یکباب خانه واقع در شهداد، خیابان تمدن روبروی مسجد 

بروجردی به مساحت ششدانگ 1099/77 مترمربع 
در روز چهارشنبه مورخه 1399/5/30

از بخش 25 کرمان 
پالک 1964 فرعی مجزی از 1024 فرعی از یک - اصلی خانم زینب 
مرادی اندوهجردی ششدانگ یکباب مغازه واقع در اندوهجرد میدان 

امام حسین به مساحت 51/70 مترمربع 
در روز دوشنبه مورخه 1399/6/3

لذا به موجب ماده 14 قانون ثبت امالک به مالک و مالکین امالک 
این آگهی در  مجاور اخطار می شود که در روز و ساعت مقرر در 
مذکور  قانون   15 ماده  مطابق  رسانند  بهم  حضور  ملک  وقوع  محل 
چنانچه هر یک از صاحبان امالک و یا نماینده قانونی آنها در موقع 
تحدید حدود حاضر نباشند، تحدود حدود ملک با حدود اظهار شده 
به عمل خواهد آمد. کسانیکه بر حدود و حقوق  از طرف مجاورین 

ارتقاقی آنها که در موعد مقرر حاضر نبوده اعتراض دارند مطابق ماده 
20 قانون ثبت می توانند حداکثر سی روز پس از تنظیم صورتجلسه 
تحدیدی اعتراض خود را کتبا به اداره ثبت اسناد و امالک شهداد ارائه 
تا به دادگاه صالحه ارسال گردد. بدیهی است پس از گذشت مهلت 

یاد شده هیچگونه ادعایی مسموع نخواهد بود.
تاریخ انتشار: 1399/5/8

642 م/الف
ابراهیم سیدی - رئیس ثبت اسناد و امالک شهداد 

شرکت تعاونی مصرف سیمان به شماره ثبت 201 شناسه ملی 
10630022250 شهرستان کرمان  استان کرمان 

به اطالع کلیه اعضای محترم شرکت تعاونی می رساند که جلسه مجمع 
عمومی عادی سالیانه / عادی به طور فوق العاده نوبت دوم این اتحادیه / 
کارخانه  تعاونی در ساعت 11 صبح  شنبه مورخ 1399/04/21 در مسجد 

تشکیل می گردد.
از سهامداران دعوت می گردد راس ساعت مذکور در جلسه حضور بهم 

رسانند. 
ضمنا: ۱- اعضایی که مایلند حق حضور و رای دادن در مجمع را به نماینده تام االختیار 
واگذار نمایند تا تاریخ ۱۳۹۹/۰۴/۱۹ به اتفاق نماینده خود جهت تایید و صدور برگ 
نمایندگی به محل تعاونی مصرف مراجعه نمایند. )حضور توام عضو و نماینده وی در 
مجمع ممنوع است.( ضمنا ساعت ۹ صبح روز مجمع  وکالتنامه توسط اشخاص مسئول 
در محل برگزاری مجمع بررسی می گردد. ۲-افرادی که متقاضی کاندیداتوری بازرسی 
می باشند حداکثر تا تاریخ یک هفته بعد از انتشار جهت ثبت نام به محل تعاونی 

مصرف مراجعه نمایند.
 دستور جلسه: ۱- استماع و تصویب گزارش فعالیت هیات مدیره در سال ۹۸ 

۲-  استماع و گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی در سال ۹۸ ۳- انتخاب بازرسین 
سال ۹۹ 

۴- تصویب ترازنامه / صورتهای مالی سال ۹۸ 
۵- تغییرات اعضاء، سرمایه و سهام سال ۹۸ 

۶- تصویب بودجه سال ۹۹ 7-سایر مواردی که در صالحیت مجمع می باشد.

اصالحیه آگهی دعوت مجمع عمومی سالیانه /عادی 
به طور فوق العاده نوبت دوم  آگهی مزایده گروه صنعتی بارز

دانشگاه شهید باهنر کرمان در نظر دارد مناقصه عمومی انجام خدمات نقلیه سبک )اداری( خود را با بهره گیری از سامانه تدارکات 
الکترونیکی دولت )ستاد( برگزار نماید. کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و گشایش 

پاکت ها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد( به آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد شد.
مهلت دریافت اسناد مناقصه: از تاریخ انتشار اولین آگهی تا ساعت 00: 19 روز دوشنبه مورخ 99/05/13

مهلت زمانی ارائه پیشنهاد: تا ساعت 00 : 11 روز شنبه مورخ 25/ 99/05
زمان گشایش پاکت ها: ساعت 00: 12 روز شنبه مورخ 99/05/25

مبلغ: تضمین شرکت در مناقصه 340/000/000 ریال به صورت ضمانت نامه معتبر بانکی و یا واریز نقدی به شماره 
حساب ذکر شده در اسناد مناقصه می باشد.

آدرس: کرمان - بزرگراه امام خمینی )ره( میدان پژوهش - دانشگاه شهید باهنر کرمان - سازمان مرکزی - طبقه دوم - معاونت اداری، 
مالی و مدیریت منابع   926333

روابط عمومی دانشگاه شهید باهنر کرمان 

فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای 
انجام خدمات نقلیه سبک )اداری( دانشگاه شهید باهنر کرمان 

اهدای خون سالم، اهدای زندگی



چهارشنبه 8 مردادماه 8/1399 ذی الحجه 1441/ 29 جوالی  2020/سال بیست و پنجم شماره 3250سه جامعه 

پیری و کاهش جمعیت در شرق آسیا با کرونا شتاب می گیرد 
سرویس اجتماعی کرمان امروز

رشد  مسیر  و  تولد  میزان  در  چشمگیری  تغییرات  اخیر  های  سال  در 
جمعیت کشورها ایجاد شده است با این حال جمعیت جهان هنوز ساالنه 
با افزایش ۸۰ میلیون نفری به جلو می تازد ولی پیش بینی ها حاکی است 
این سیر صعودی، تداوم چندانی نخواهد داشت و به دلیل »سقوط نرخ زاد 
و ولد«، بیشتر کشورها تا پایان قرن حاضر میالدی با کاهش شدید جمعیت 

مواجه خواهند شد.
به گزارش ایرنا تا سال ۱۸۰۰ میالدی جمعیت جهان کمتر از یک میلیارد 
نفر بود اما از زمان جنگ جهانی دوم تا کنون، هر ۱۲ تا ۱۵ سال شاهد 
افزایش یک میلیارد نفری جمعیت جهانی بوده ایم به طوری که جمعیت 
دنیا امروز بیش از دو برابر جمعیت سال ۱۹۷۰ میالدی است و از مرز ۷ 

میلیارد و ۸۰۰ میلیون نفر گذشته است.
صندوق جمعیت سازمان ملل هر دو سال یک بار پیش بینی خود از رشد 
حاکی  صندوق،  این  های  بینی  پیش  آخرین  کند  می  منتشر  را  جمعیت 
از جمعیت ۹.۷ میلیارد نفری کره زمین در سال ۲۰۵۰ میالدی و ۱۰.۹ 
میلیارد نفری در سال ۲۱۰۰ میالدی است اما از آنجایی که عوامل بسیاری 
بر رشد جمعیت تاثیر می گذارند، بسته به فرضیات مختلف، طیف وسیعی 

از پیش بینی های دیگر نیز وجود دارد.
بر اساس پیش بینی های دیگر به ویژه مطالعه اخیر مجله لنست، تا سال 
اما  نفر جمعیت دارند  ۲۰۲۶ میالدی، هند و چین هرکدام ۱.۴۶ میلیارد 
هند تا سال ۲۰۶۰، رتبه اول را بدست خواهد آورد در حالی که پیش بینی 
می شود جمعیت چین پس از سال ۲۰۳۰ کاهش یابد همین پیش بینی 
ها، کاهش شدید جمعیت این دو کشر بزرگ تا پایان قرن جاری را نشان 

می دهد.
اساس  بر  جهان  جمعیت  از  ملل  سازمان  متفاوت  بینی  پیش  سه 

نرخ تولد
گزارش صندوق جمعیت سازمان ملل در سال ۲۰۱۹ میالدی حاکی است 
بسته به »نرخ زاد و ولد«   جمعیت جهان می تواند در سال ۲۱۰۰ میالدی 
۴،   ۷ یا حتی ۱۶  میلیارد نفر باشد، اما مطالعات جدید بیانگر سقوط نرخ 
زاد و ولد در بسیاری از کشورهای جهان به دالیل مختلف اقتصادی، قوانین 
داخلی کشورها، شیوع کرونا و ... است که به این معناست که تقریبا تمام 
شد  خواهند  روبرو  کاهش جمعیت  با  حاضر  قرن  پایان  تا  دنیا  کشورهای 

پدیده ای که تاثیرات زیادی بر جوامع خواهد داشت.
چین، ژاپن و کره جنوبی به همراه هند به عنوان چهار کشور صنعتی و 
بینی های  اساس پیش  بر  از جمله کشورهایی هستند که  آسیا  اقتصادی 
مجله لنست تا سال ۲۱۰۰ میالدی با کاهش جمعیت مواجه خواهند شد، 
کرونا  ویروس  شیوع  کنار  در  تولد  کاهش  و  جمعیت  پیر شدن  از  نگرانی 
اتخاذ  با  ایجاد کرده است به طوری  این کشورها  برای  را  مشکالت زیادی 

تدابیری به دنبال جلوگیری از کاهش شدید جمعیت هستند. 
چین

چین به عنوان پرجمعیت ترین کشور دنیا در حال حاضر معادل ۱۸.۴۷ 
آمارها، جمعیت  ترین  تازه  اساس  بر  دارد  را  از کل جمعیت جهان  درصد 
چین تا روز یکشنبه ۵ مرداد سال جاری، یک میلیارد و ۴۳۹ میلیون و ۶۹۳ 
هزار نفر بود که پیش بینی می شود این رقم تا پایان سال جاری میالدی با 
کاهش ۳۷۰ هزار نفری به یک میلیارد و ۴۳۹ میلیون و ۳۲۳ هزار نفر برسد.

نرخ رشد ساالنه جمعیت چین که در سال ۱۹۵۰ میالدی ۲.۷ درصد بود 
اکنون به رقم ۰.۳۹ درصد رسیده و پیش بینی ها حاکی است این رقم در 
سال ۲۱۰۰ میالدی هم به منفی ۰.۵۱ برسد لذا بر این اساس، جمعیت این 
کشور که در سال ۱۹۵۰ میالدی ۵۵۴ میلیون نفر بود قرار است چنانچه 

دولت نتواند با طرح های تشویقی، خانوارها را وادار به فرزند آوری کند در 
سال ۲۱۰۰ میلیادی به یک میلیارد و ۷۰ میلیون نفر کاهش یابد و جایگاه 
نخست جمعیت جهان را به هند واگذار کند با این حال برخی پیش بینی 
نصف شدن جمعیت  از  نیز حاکی  لنست  مطالعات  از جمله  بدبینانه  های 
چین در ۸۰ سال آینده یعنی تا سال ۲۱۰۰ و کاهش آن به حدود ۷۳۰ 
میلیون نفر است موضوعی که می تواند چالش جدی برای این کشور ایجاد 

کند.
جمعیت چین مدت ها است که به یک موضوع داغ سیاسی در این کشور 
تبدیل شده است پس از رشد سریع جمعیت در اواسط قرن بیستم، چین 
حدود ۴۰ سال پیش و در سال ۱۹۷۹ میالدی که نرخ رشد جمعیت به 
سیاست  جمعیت،  افزایش  از  جلوگیری  هدف  با  بود  رسیده  درصد   ۱.۷۳
تنظیم خانواده معروف به »سیاست تک  فرزندی« برنامه کنترل جمعیت را 
اجرایی کرد، تخمین زده می شود که از ابتدای اعمال این سیاست تاکنون از 

تولد حدود ۴۰۰ میلیون نوزاد جلوگیری شده  است.
 این سیاست به بسیاری از چینی ها تنها اجازه داشتن یک فرزند را می داد 
و البته استثنائات زیادی هم برای داشتن فرزند دوم یا سوم در نظر گرفته 
شده  بود برای مثال اقلیت های قومی از جمله مسلمانان اجازه داشتند دو 
فرزند  داشتن  امکان  موارد  برخی  در  هم  روستاها  در  باشند  داشته  فرزند 
دوم وجود داشت در سال ۲۰۱۳ این سیاست تا حد زیادی تلطیف شد و 
به خانواده هایی که یکی از والدین، تک  فرزند است اجازه داشتن فرزند دوم 

را می داد.
یکی از مشکالتی که اتخاذ این سیاست ایجاد کرد افزایش سقط جنین 
به دلیل تمایل زوج ها به داشتن فرزند پسر بود که در نتیجه آن به ازای 
هر ۱۰۰ دختر ۱۲۰ پسر به دنیا می آمد در حالی که در بیشتر کشورها، 
دختران بیشتر از پسران متولد می شوند به همین دلیل تخمین زده می 
شود که تعدادی از مردان چینی به دلیل همین اختالف نسبت تولد دختر 

و پسر، تا پایان ۳۰ سالگی نتوانسته اند ازدواج کنند.
همین کشور در سال ۲۰۱۵ میالدی که نرخ رشد جمعیت به پایین ترین 
حد خود تا آن زمان یعنی ۰.۵۳ درصد رسیده بود سیاست تک فرزندی را 
لغو کرد و به خانواده ها اجازه داد تا دو فرزند داشته باشند اما این سیاست 
نیز کارساز نیافتاده و نرخ رشد جمعیت همچنان سیر نزولی دارد به طوری 

که اکنون )۲۰۲۰( به ۰.۳۹ درصد رسیده است.
ارزان،  و  فراوان  کار  نیروی  به  چین  اقتصادی  رشد  از  ای  عمده  بخش 
همراه با هزینه های پایین اجتماعی آن نسبت داده شده است با این حال، 
با کاهش تعداد جمعیت جوان و افزایش تعداد سالمندان در کنار افزایش 
اقتصاد  آیا  که  نیست  کرونا، مشخص  ویروس  و شیوع  زندگی  های  هزینه 

چین می تواند با همان سرعت به رشد خود ادامه دهد.

ژاپن
اما ژاپن، سومین اقتصاد بزرگ جهان مساله پیر شدن جمعیت را تا حد بی 
سابقه ای تجربه کرده است اکنون بیش از ۲۸ درصد از جمعیت این کشور 
باالی ۶۵ سال سن دارند که باالترین درصد پیری جمعیت در جهان است 
تا سال ۲۰۳۰ از هر سه ژاپنی یک نفر ۶۵ ساله یا باالتر و از هر ۵ نفر هم 
یک نفر ۷۵ ساله یا باالتر خواهد بود روند پیری سریع در ژاپن که به دلیل 
سرعت باالی رشد اقتصادی و تغییر در ساختارهای خانوادگی و اجتماعی در 
دوره پس از جنگ بسیار چشمگیر است به نظر می رسد در دوران پساکرونا 

هم افزایش خواهد یافت.
سبک  تغییر  جمله  از  مختلفی  عوامل  به  ژاپن  در  باروری  نرخ  کاهش 
زندگی، ازدواج افراد در سن باال و موارد دیگر نسبت داده شده است افزایش 
سال  است ۵۰  پیری  روند  محرک  نیروهای  از  دیگر  یکی  زندگی  به  امید 
پیش، امید به زندگی در این کشور حدود ۷۲ سال بود اما اکنون این رقم 

به ۸۴ سال صعود کرده است.
دو دلیل اساسی در پشت سالخوردگی جمعیت ژاپن وجود دارد یک بعد 
افزایش سهم سالمندان در کل جمعیت و مورد دیگر رشد کندتر جمعیت 
بار  با افزایش  است و مستقیما از کاهش نرخ باروری ناشی می شود اولی 
و مزایای تأمین اجتماعی بر عملکرد اقتصادی ژاپن تاثیر می گذارد دومی 
بر رشد  تاثیر مستقیمی  است  تولید  اصلی  عامل  کار که  نیروی  با کاهش 

اقتصادی دارد.
صندوق بین المللی پول در آخرین گزارش خود در مورد ژاپن هشدار داده 
است جمعیتی که به سرعت در حال پیر شدن و نیروی کار کوچک شده 
تاثیر  هستند مانع رشد می شوند این صندوق همچنین محاسبه کرد که 
پیری می تواند میانگین رشد تولید ناخالص داخلی ساالنه ژاپن را به میزان 

یک درصد در سه دهه آینده کاهش دهد.
 آمارها نشان می دهد جمعیت کودکان ژاپن برای سی و هشتمین سال 
متوالی در پایان سال ۲۰۱۹ نیز کاهش یافته است یکی از دالیل این کاهش، 
پایین رفتن آمار ازدواج است دولت ژاپن در سال های اخیر برای افزایش 
جمعیت، تسهیالت ویژه ای در نظر گرفته است اما به باور کارشناسان این 

تسهیالت نیز نتوانسته است جلو رشد منفی جمعیت را بگیرد.
دولت ژاپن پس از ناکامی در رابطه با افزایش جمعیت این کشور، در سال 
۲۰۱۵ دست به ابتکاری جدید زد و بودجه ای را به برگزاری مراسم ویژه 
همسریابی در کشورهای مختلف برای اتباع خود اختصاص داد تا کشور را از 
مشکلی که به آن دچار شده نجات دهد در این طرح که به »طرح تشویقی 
آبه شینزو« نخست وزیر ژاپن مشهور بود، مبلغ سه میلیون ین )۲۹ هزار و 
۵۲۷ دالر( از بودجه کشور به هر زوج به عنوان برنامه های تشویقی افزایش 
منفی  نرخ  ساختن  معکوس  برنامه،  این  هدف  یافت  اختصاص  جمعیت 

افزایش جمعیت ژاپن اعالم شده است که به سرعت در حال افزایش است.
حمایت از ازدواج، کانون خانواده و تشویق زوج های جوان به فرزندآوری 
یکی از مهمترین راهبردهای رهبران ژاپن برای افزایش نرخ زاد و ولد در 
اند اگر روند فعلی زاد  این کشور است مقام های ژاپنی پیش بینی کرده 
و ولد همچنان ادامه یابد ژاپن حدود یک سوم از جمعیت خود را در ۵۰ 
این کشور  از دست خواهد داد و جمعیت ۱۲۴ میلیون نفری  آینده  سال 
از نصف  یعنی کمتر  نفر  میلیون  به ۵۳  پایان سال ۲۱۰۰ میالدی هم  تا 

خواهد رسید.
با این حال دولت ژاپن با هدف جبران نیروی کار از ابتدای سال گذشته 
میالدی اقدام به اجرای قانون جدید مهاجرت کرد بر اساس این طرح، توکیو 
از  به خارجیانی که مهارت های فنی آنها مشمول ۱۴ زمینه تعیین شده 
جمله پرستاری، ساختمان سازی و کشاورزی است اجازه می دهد که تا پنج 

سال در ژاپن اقامت کنند.
هند

هند نیز دستخوش تغییرات جمعیتی بی سابقه ای است افزایش طول عمر 
و کاهش نرخ باروری باعث افزایش چشمگیر جمعیت بزرگساالن ۶۰ ساله و 
باالتر به دو صورت مطلق و نسبی شده است این تغییر؛ چالش های گسترده 

و پیچیده بهداشتی، اجتماعی و اقتصادی فعلی و آینده را نشان می دهد.
به  را  تا سال ۲۱۰۰ جای چین  مطالعات جدید پیش بینی می کند هند 
عنوان پر جمعیت ترین کشور دنیا بگیرد با این حال بر اساس این مطالعات، 
انتظار می رود جمعیت این کشور هم از ۱.۳ میلیارد نفر در سال ۲۰۱۷ به 
کمتر از ۱.۱ میلیارد نفر در پایان قرن یعنی در سال ۲۱۰۰ برسد نرخ تولد 
در این کشور هم از ۵.۹۱ در ۱۹۶۰ به  حدود۲.۳ در حال حاضر رسیده 

است.
به نظر می رسد هند بر خالف کشورهای دیگر مانند چین  این حال  با 
و ژاپن، به کاهش جمعیت قانع است به همین دلیل مقامات این کشور از 

مردم خواسته اند خانواده های کوچک تری داشته باشند.
کره جنوبی

اما در کره جنوبی نیز نگرانی ها از کاهش جمعیت همچنان وجود دارد، 
یک رسانه این کشور با استناد به داده های پارلمان کره جنوبی  پیش بینی 
سال  تا  تولد،  فعلی  نرخ  پایین  میزان  تداوم  صورت  در  کره  جمعیت  کرد 

۲۷۵۰ میالدی منقرض شود.
گزارش حاکی است اگر میزان تولد بر اساس نرخ سال گذشته یعنی ۱.۱۹ 
کودک به ازای هر زن ادامه یابد، جمعیت ۵۰ میلیون نفری کره جنوبی تا 
سال ۲۱۳۶ به ۱۰ میلیون نفر کاهش می یابد و تا سال ۲۷۵۰ منقرض می 
شود طبق این پیش بینی، جمعیت کره در سال ۲۰۵۶ به ۴۰ میلیون نفر و 
در سال ۲۱۰۰ به ۲۰ میلیون نفر کاهش خواهد یافت این جمعیت شبیه به 

جمعیت کره در سال ۱۹۳۰ در دوران اشغال ژاپن خواهد بود.
بر اساس این پیش بینی، جمعیت کره در سال ۲۲۰۰ به سه میلیون و 
در سال ۲۲۵۶ به یک میلیون کاهش می یابد و به این ترتیب جمعیت این 

کشور در طی ۵۰۰ سال آینده منقرض می شود.
بر اساس این شبیه سازی، بندر جنوبی بوسان با ممنوعیت مهاجرت، اولین 
بازمانده بوسان در  از جمعیت خالی می شود آخرین  شهری خواهد بود که 

سال ۲۴۱۳ و آخرین بازمانده سئول هم در سال ۲۵۰۵ به دنیا خواهد آمد.
بوسان در حال حاضر نه تنها به سرعت در حال پیر شدن جمعیت است 

بلکه شاهد کاهش سریع تعداد ساکنان جوان و میانسال نیز هست.
آسیا  شرق  جنوب  کشورهای  مشکالت  از  یکی  همواره  جمعیت  کاهش 
است و چنانچه دولت ها نتوانند برای جلوگیری از شیب تند کاهش جمعیت 
کاری کنند، این کشورها در کمتر از یک قرن اخیر با مشکل جدی مواجه 

خواهند شد.

روایت »کرمان امروز« از تغییر چهره اصناف کرمان با گذشت حدود پنج ماه از انتشار کرونا ویروس؛

ماسک سالمت بر چهره اصناف استان

پنج ماه است که از شیوع ویروس کرونا در ایران می گذرد. ویروسی 
که چهره جامعه، آدم ها و حتی نوع روابط و مناسبات اجتماعی را تغییر 
داد. این ویروس با ورود خود به دنیای آدم ها، چالش ها و نگرانی های 
جدیدی را هم آورد؛ چالش هایی که نیازهای جدیدی را برای نوع بشر 
طراحی کرد. کسب و کارهایی را تعطیل و حتی مشاغل جدیدی را راه 

اندازی کرد. 
در این گزارش نگاهی خواهیم داشت به تغییر چهره اصناف در سطح 
شهر که طبق دستورالعمل های وزارت بهداشت ملزم به رعایت پروتکل 

های بهداشتی شدند.
شیوع  از  را  اقتصادی  آسیب جدی  کرمان  اصناف  از  عظیمی  بخش 
مردم حاضر  برای حفظ سالمت  اما  متحمل شدند  کووید۱۹  بیماری 
نشدند با بازگشایی مغازه ها جان مردم  را به خطر بیندازند. اما پس از 
بازگشایی ها کلیه صنوف مستقر در بازار، مجتمع های تجاری، پاساژها 
و صنوفی که در مراکز سر پوشیده یا خیابان ها مکلف و ملزم به رعایت 
تمامی دستور العمل های ابالغی و پروتکل های بهداشتی شدند. فرم 

خود اظهاری سالمت پر کردند و کد رهگیری دریافت کردند.
این روزها اگر سری به خیابان ها و مراکز خرید بزنید، می بینید تعداد 
اندک  کنند،  نمی  رعایت  را  بهداشتی  های  پروتکل  که  دارانی  مغازه 
است. ماسک جز الینفک صورت فروشندگان شده است. بر روی میز 
پیشخوان آنها اسپری الکل و یا ژل ضد عفونی کننده دست دیده می 
از شیلد محافظ استفاده می کنند و برخی  آنها  از  شود. حتی بعضی 

دیگر کل پیشخوان خود را با پالستیک پوشانده اند تا کمترین تماس 
ممکن را با مشتری داشته باشند. در برخی از مغازه ها نیز پوسترهای 
هشدار آمیز مبنی بر رعایت فاصله گذاری اجتماعی دیده می شود. بر 
روی شیشه برخی از مغازه ها از مشتری خواسته شده تا بدون ماسک 

وارد نشوند. .
صورت  بر  ماسک  او  است.  مردانه  پوشاک  و  البسه  فروشنده  علی، 

آغازین   روزهای  همان  از  گوید:  می  علی  دارد.  دست  در  دستکش  و 
استفاده  الکل  اسپری  و  ژل  و  ماسک  از  امروز  به  تا  اصناف  بازگشایی 
اما  گذارد  می  ما  دست  روی  زیادی  هزینه  است  درست  کنم.  می 
ارزشش را دارد. به هر حال رعایت موارد بهداشتی بهتر از تعطیل شدن 
فروشگاه است. اقتصاد ما که نمی تواند تعطیل شود. با رعایت بهداشت 
خوشبختانه تا کنون برای من و هم چراغانم مشکلی پیش نیامده است.

مینو،صاحب یک مغازه فروش لوازم آرایشی است. او به صورت کامل 
میز پیشخوان خود را با پالستیک پوشانده است. مینو می گوید: من 
برای سالمت خود و اطرافیانم ارزش قائلم. من یک دختر دو ساله دارم 
مغازه  هم  همسرم  شوم.  منزل  به  ویروس  ناقل  بدهم  اجازه  نباید  که 
تعمیرات موبایل دارد. او هم سفت و سخت موارد بهداشتی را در مغازه 
ضد  صرف  مشتری  غیاب  در  وقتم  بیشتر  من  کند.  می  رعایت  خود 
برای خود و سایر مشتریان مشکلی  تا  عفونی کردن وسایل می شود 

پیش نیاید.
یک فروشنده لوازم خانگی هم در این باره چنین گفت: خدا را شکر 
که ماسک زدن برای مردم تبدیل به یک فرهنگ شده است همچون 
کمربند بستن هنگام رانندگی. کمتر مشتری به مغازه من می آید که 
ماسک بر صورت نداشته باشد. یکی دو موردی هم که بدون ماسک وارد 
می شوند من خودم ماسک  به آنها می دهم. چون دوست ندارم با بی 
خیالی امثال این شهروندان باز محدودیت هایی به ویژه برای ما اصنافی 
ها اعمال شود. به هر حال این روزها می گذرد و روزهای بهترهم از 
راه می رسد اما به شرطی که همه ما موارد  بهداشتی را رعایت کنیم.

نانوا است. همه  به او شاطر غالم می گویند. او می گوید:  غالمرضا 
به  گیرم.  نمی  با دست  را  نقد  پول  ویروس،  کرونا  زمان شیوع  از  من 
مردم هم می گویم  با فاصله گذاری اجتماعی در صف بایستند. اجازه 
برخورد دست با میز جلوی نانوایی را هم نمی دهم. با این حال برخی 
افراد رعایت نمی کنند و اگر به آنها هم تذکر بدهیم با بی مباالتی فقط 

لبخندی تحویلمان می دهند!
سخن آخر 

آنچه که از تمامی اصناف سطح شهر دیده شد رعایت پروتکل های 
بهداشتی بود. حال برخی بیشتر و برخی کمتر. مهم رعایت کردن موارد 
ابالغی بود که از سوی درصد  باالیی از فروشندگان رعایت می شود که 

جای تقدیر و تشکر دارد.

   این روزها اگر سری به خیابان ها و مراکز خرید بزنید، متوجه می شوید که تعداد مغازه دارانی که پروتکل های بهداشتی را 
رعایت نمی کنند، اندک است. ماسک از جمله قوانین ورود به مغازه ها شده است. بر روی میز پیشخوان آنها اسپری الکل و یا 
ژل ضدعفونی کننده دیده می شود. حتی بعضی از فروشندگان از شیلد محافظ استفاده می کنند و برخی دیگر کل پیشخوان 
خود را با پالستیک پوشانده اند تا کمترین تماس ممکن را با مشتری داشته باشند. در برخی از مغازه ها نیز پوسترهای هشدار 

آمیز مبنی بر رعایت فاصله گذاری اجتماعی دیده می شود که جای تقدیر و تشکر دارد و....

گزارش: مهدیه السادات 
میر مهدی حسینی
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معرفی کتاب: 

»اژدهای خوش اقبال« روایت هایی از روابط انسانی در نقاط مختلف جهان
با  اقبال«  خوش  »اژدهای  کتاب  داستان های 
توجه به زمانه تالیف و انتشار خود روایت هایی دست 
اول و تامل برانگیز از روابط انسانی در سال های اخیر 

در نقاط مختلف جهان بازگو می کند.
از  نقل  به  ایران  کتاب  خبرگزاری  گزارش  به   
نیستان، کتاب »اژدهای خوش  روابط عمومی کتاب 
کوتاه  داستان های  مجموعه  از  اثر  تازه ترین  اقبال« 
برگزیده جایزه اُهنری در سال 2018 است. انتشارات 
برگزیده  آثار  مجموعه  اخیر  سال های  طی  نیستان 
این جایزه ادبی را در قالب بیش از یکصد جلد کتاب 
با سرپرستی دکتر علی فامیان در دست ترجمه قرار 
این  در  اثر  تازه ترین  نیز  مذکور  کتاب  و  است  داده 

مجموعه است.
 این مجموعه در برگیرنده 13 داستان کوتاه است 
که در سال 2018 در نشریات ادبی آمریکا و کانادا 
منتشر شده و به انتخاب سرویراستار این جایزه برای 

درج در کتاب انتخاب شده است.
سرویراستار  گفته  به  مجموعه  این  داستان های   
تنوع  که  واقعیت  این  یادآوری  برای  است  فرصتی 

آدم ها، ماجراها و احساسات بی انتهاست.
تالیف و  به زمانه  با توجه  این کتاب   داستان های 
از  تامل برانگیز  اول و  انتشار خود روایت هایی دست 

مختلف  نقاط  در  اخیر  سال های  در  انسانی  روابط 
جهان بازگو می کند. نویسندگان حاضر در این کتاب 
با وجود اینکه داستان هایشان برای نخستین بار در 

منطقه  این  نشریات  از  یکی  در  و  آمریکا  و  کانادا 
که  است  قصه هایی  راوی  اما  است،  شده  منتشر 
ایتالیا  از  مختلف جهان  مناطق  به  را  مخاطب خود 

تا ژاپن می برد.
  این اتفاق از سویی نشان از بی مرزی در ساختار 
از سوی دیگر  فکری و زیستی جهان مدرن دارد و 
نمایشی از این مساله که داستان نیز به عنوان ابزاری 
انسان،  فکری  منویات  و  پیام ها  بازگوکردن  برای 
نمی گنجد.  خاصی  جغرافیایی  و  مرزی  ساختار  در 
داستان همچون یک رسانه در هر نقطه ای از جهان 
ادراکی  و  زبانی  نظر  از  متنوع  مخاطبانی  می تواند 

داشته باشد.
 از سوی دیگر داستان های این مجموعه در سال های 
انتزاعی و صرفا  از موقعیت های  از پیش  اخیر بیش 
داستانی خارج شده است و به داستان هایی با شانیت 
اجتماعی فلسفی و رخداده در موقعیت هایی معمولی 
و قابل لمس مبدل شده است. آنچه در این مجموعه 
نیز خود را به خوبی نشان داده است توجه به همین 
مساله است. استفاده صحیح از فضای شهری و خلق 

نکردن گوشه ای دنج و رویایی و انسان هایی عجیب 
که شاید در مسیر زندگی هیچ کدام از شخصیت های 
مخاطب کتاب قرار نگیرد هنر اصلی نویسندگان این 

مجموعه است.
مشخص  طور  به  اقبال«  خوش  »اژدهای  کتاب   
روایتی  باشد:  داشته  کارکردی  چنین  کرده  سعی 
بازخوانی  و  معمولی  چندان  نه  اتفاقاتی  از  معمولی 
رخدادی  چنین  به  که  مسیری  در  حرکت  چرایی 

منجر شده است.
 علی فامیان سرپرست ترجمه این مجموعه عضو 
این  در  وی  است.  نور  پیام  دانشگاه  علمی  هیات 
کتاب ها، خود  ترجمه  بر سرپرستی  مجموعه عالوه 
چارلی«،  با  »گفت وگو  داستان های  مجموعه  نیز 
»آوار  پرستار«،  یک  »داستان  هاربین«،  »قطار 

سرنوشت« و »تماس« را بر عهده داشته است.
»اژدهای خوش  نیستان، کتاب  انتشارات کتاب    
علی  ترجمه  با  اُهنری  جایزه  برگزیده  اثر  اقبال« 
فامیان را در 220 صفحه و با قیمت 45000 تومان 

منتشر کرده است.

آشنایی با بهروز ثروتیان؛ نظامی شناس معاصر

سرویس ادبی کرمان امروز
 

بهروز ثروتیان آثار زیادی در زمینه های مختلف ادبی از خود 
به یادگار گذاشت اما خودش مهمترین تحقیقاتش را در حوزه 
آثار نظامی می داند. او برای کار روی 14 نسخه خطی نظامی، 
هفت سال از عمرش را در زیرزمین خانه اش گذراند تا بتواند 

از روی آنها به شرح و تفسیر آثار نظامی بپردازد.
ادبیات  حوزه  پژوهشگران  برای  آشنا  نامی  ثروتیان  بهروز 
و  شعر  قلم  بر  دستی  که  است  افرادی  تمامی  و  فارسی 
نظامی شناس  عنوان  به  بیشتر  که  ثروتیان  دارند.  شاعری 
میاندوآب  در   131۶ مهر   11 در  وی  است،  معروف  معاصر 
چشم به جهان گشود. او  دوران جوانی را تا  24 سالگی در 
زادگاهش گذراند و پس از آن رشته زبان و ادبیات فارسی را 
برای تحصیل دانشگاهی انتخاب کرد و چون دانشجوی رتبه 
اول این رشته در دانشگاه تبریز شناخته شد، مدال درجه  یک 

علمی فرهنگ را به او اعطا کردند.
از  را  فارسی  ادبیات  دکتری  مدرک  توانست   1354 در 
دانشگاه تهران دریافت کند و در دانشگاه استخدام شود. او در 
ادامه فعالیت هایش به تدریس در دانشگاه های تبریز و آزاد 

کرج پرداخت تا بازنشسته شد.
نظامیشناسی

او آثار زیادی در زمینه های مختلف دارد اما خودش مهمترین 
و  تصحیح  که  می داند  نظامی  آثار  زمینه  در  را  تحقیقاتش 
و  شیرین  و  خسرو  مجنون،  و  لیلی  مخزن االسرار،  توضیح 
شرفنامه از آن جمله است. ثروتیان برای کار روی 14 نسخه 
زیرزمین  در  را  عمرش  از  سال  هفت  نظامی،  آثار  از  خطی 
خانه اش گذراند تا بتواند از روی این 14 نسخه خطی به شرح 
و تفسیر آثار نظامی بپردازد و حاصل این ایام کتاب هایی شد 
نظامی  اندیشه های  و  رازها  با عناوین خسرو و شیرین، گنج 
تا به توضیح و تفسیر  گنجه ای. ثروتیان در این آثار کوشید 
آنچه نظامی در آثارش به آن ها پرداخته، اشاره کند و در واقع 
فهم آثار نظامی را برای خواننده آسان کرده و نوشته های این 

شاعر گرانمایه را به حالتی قابل فهم برای خوانندگان تبدیل 
و  درباره حافظ  درگذشتش  از  پیش  در گفت وگویی  او  کند. 
نظامی و تفاوت این 2 گفته است: " ما از اشعار شعرا پی به 
اندیشه های شان می بریم. حافظ در غزل سرایی بی نظیر است؛ 
و  گفته  داستان  نظامی  می شود.  محسوب  نظامی  شاگرد  اما 
مردم  زبان  به  بیشتر  دارد. حافظ  لذت مخصوصی  خواندنش 
سخن می گوید در عین حال، بعضی از ابیات حافظ ۷2 معنی 

دارد. مثل:
 دوش دیدم که مالئک در میخانه زدند

گل آدم بسرشتند و به پیمانه زدند"
 برای من حافظ دل نشین تر است، ولی استاد شعر در سطح 
جهان نه فقط در ایران و زبان فارسی، نظامی است. نظامی و 
حافظ را نمی شود، مقایسه کرد. 150 سال با یکدیگر فاصله 
این  از  انسان صحبت می کند؛  درون  دردهای  از  غزل  دارند. 
جهت غزل از بر کردنی است و همه به راحتی یاد می گیرند. 
با زندگی انسان سروکار دارد در حالی که نظامی داستان گفته 

و از بر کردنی نیست؛ باید خواند."  
او همچنین درباره اهمیت ادبیات ایرانی معتقد است: ادبیات 
اندیشه ای  و  است  کوتاه قد  بسیار  ما  ادبیات  مقابل  در  جهان 
در  شاید  دارد،  وجود  عطار  خصوصاً  و  نظامی  موالنا،  در  که 
یاد  ادبیات فارسی  تا مردم جهان بخواهند  باعث شود  آینده 
خاطر  به  انسان  اگر  کنند.  درک  را  اندیشه ها  این  تا  بگیرند 
الکترونیک، کامپیوتر و علوم روز مجبور باشد، زبان انگلیسی 
بیاموزد، روزی هم برای درک و فهم این اندیشه ها باید زبان 

فارسی بیاموزد.
حسن ذوالفقاری، پژوهشگر ادبی نیز درباره مرحوم ثروتیان 
گفته است: "وی نظامی پژوه بزرگی بود و گامی موثر در زمینه 
تصحیح و شرح آثار نظامی برداشت. باتوجه به اشکاالتی که 
می شد،  دیده  نظامی  آثار  از  دستگردی  وحید  تصحیح  در 
تصحیح "خمسه نظامی" به وسیله ثروتیان این متن را دوباره 
زنده کرد. تالش های مرحوم ثروتیان در زمینه نظامی پژوهی 
که  می آید  به حساب  افرادی  جزو  وی  و  است  ارزنده  بسیار 

خدمت های گسترده ای به نسل ما کرده است."
آثار

طول  در  که  است  ماندگاری  چهره های  از  یکی  ثروتیان 
سال های متمادی، شعرهای نظامی و حافظ را به زبان ساده 
و قابل فهم به خوانندگان حرفه ای و حتی عام ادبیات فارسی 
اندیشه های  تحلیل  و  نقد  به  فراست  و  با دقت  و  کرده  ارایه 

نظامی و حافظ پرداخته است.
"بررسی فر در  با عنوان  را  او در 1350 نخستین کتابش   
او  کتاب های  و  تحقیق ها  کرد.  منتشر  فردوسی"   شاهنامه 
درباره حافظ عبارتند از "شرح حافظ در 4 جلد" که یکی از 
ارزنده ترین کتاب ها درباره حافظ است و با تطبیق نسخ متعدد 

انجام گرفته است.
ثروتیان  کتاب های  از  دیگر  یکی  عنوان  حافظ"  "غزلیات 
درباره حافظ است که به نقد و بررسی دستنویس ها و نسخ 
علمی - انتقادی، مشکول نویسی کلمات و مقدمه و تعلیقات 

پرداخته است. اثر دیگر او "ترجمه حافظ به شعر ترکی" است 
که ثروتیان در این کار دیوان حافظ را به نظم ترکی درآورده؛ 
با همان قافیه و همان وزن به گونه ای که یک خواننده ترک 
زبان با آن ارتباط بسیار خوبی برقرار می کند. کتاب دیگر او با 
عنوان "شرح غزلیات حافظ از جمله شرح های ممتازی است 
متنی  اساس  بر  و  شده  نوشته  حافظ  غزلیات  بر  تاکنون  که 
علمی - انتقادی بنا نهاده شده است و شارح با صرف وقتی 
بسیار از روی دست نویس های علمی - انتقادی، تصحیح قابل 
غزل های  کتاب  این  در  ثروتیان  است.  داده  دست  به  قبولی 
حافظ را بر اساس ترتیب حروف قافیه منظم کرده است. در 
هر مرحله از شرح غزلی عینا در یک صفحه به صورت مشکول 
نقل شده و در مرحله  بعدی مطلع غزل ذکر شده و موضوع 
غزل به صورتی کامال خالصه و حتی االمکان ساده توضیح داده 
شده تا هر پژوهنده ای به آسانی بتواند به تحقیقات موضوعی 
غزلیات حافظ بپردازد. ثروتیان در مرحله  بعد بیت بیت غزل 

را به ترتیب نوبت ذکر کرده است. نخست کلمات و ترکیبات 
شرح و توضیح داده شده و سپس معنی بیت در میان2 نشانه 
" " نقل شده است. در مرحله  چهارم وی معنی مقصود بیت را 

با عنوان کردن ترکیب بالکنایه ذکر کرده است."
خیال"  آفرینش  در  بیان  "فن  پژوهشگر  این  دیگر  کتاب   
است که به نوعی تکمیل کننده کتاب "بیان در شعر فارسی" 
به شمار می رود. به گفته ثروتیان خواننده عالقمند به زبان 
فارسی با مطالعه این اثر بسیاری از پیچیدگی های شعر فارسی 
برایش از میان می رود و با درک زیبایی  آفرینش های ادبی 
به لذتی دوچندان دست پیدا می کند. ثروتیان در نگارش این 
کتاب نظر علما و ادیبان پیش از خود را با روشی منطقی نقد 
کرده و در این راه برخی از اصطالحات نامأنوس فن بیان را به 
فارسی برگردانده و اشعار حافظ و نظامی را به عنوان شاهد 
شعری به کار گرفته است.  کتاب در ۹ فصل با عناوین شکل 
مجاز،  همانندسازی،  یا  تشبیه  قدما،  نظر  از  بیان  فن  خیال، 
گمان انگیزی،  یا  ایهام  )گروگان گیری(،  استعاره  جابه جایی، 
و  حافظ  از  بیتی  در  نشانه  یا  نماد  مسأله  طرح  کنایه، 

صحنه سازی برای رمز نهانی داستان ها نوشته شده است.
او به جز اینکه به نقد آثار بزرگان ادب قدیم می پرداخت از 
شعر شاعران معاصر چون نیما هم غافل نبود. با همین دیدگاه 
بود که کتاب "اندیشه و هنر در شعر نیما" را نوشت. به اعتقاد 
امروز داشته و حتی در اشعار  تأثیر بسزایی در شعر  نیما  او 

شهریار شاعر آذربایجانی نیز دیده می شود.
دیگر آثار او عبارتند از: تصحیح جاودان خرد، پیر طریقت 
در  رمز  و  طنز  گهربار،  روایات  فارسی،  شعر  در  بیان  گفت، 
الهی نامه، بازنویسی آثار نظامی برای جوانان )۶ جلد(، رویای 
عشق در مثنوی گل و نوروز، گزیده مخزن االسرار، آیینه غیب، 
سالم بر حیدربابا )شعر فارسی(، ترجمه حیدربابایه سالم، از 
یوشیج،  نیما  اندیشه  و  شعر  جلد(،   ۷( می دانیم  چه  ایران 
آفرینش خیال  بیان در  اندیشه های نظامی گنجه ای و نقش 
برخی آثار چاپ شده بهروز ثروتیان هستند. ثروتیان  ۷ مرداد 

13۹1 چشم از جهان فرو بست.

بدین وسیله از کلیه سهامداران شرکت دعوت می شود تا 
در جلسه مجمع عمومی )عادی به طور فوق العاده( که در 
ساعت 8 صبح مورخ ۹۹/5/1۹ در آدرس کرمان کیلومتر ۷ 
اتوبان زرند دومین دوربرگردان به سمت کرمان 500 متر 
داخل اولین فرعی آسفالته کنار کوه شرکت تولید مواد دفع 
آفات نباتی جنوبشرق )تمودان( کدپستی ۷۶14۹148۹0 
تلفن 03432۷50۹80 تشکیل می گردد حضور بهم رسانند.

دستورجلسه:
1- انتخاب اعضای هیات مدیره 

2- انتخاب بازرسین 
3- انتخاب روزنامه کثیراالنتشار 

4- تصویب تراز و حساب سود و زیان ساالنه و تعیین پاداش 
هیات مدیره و بازرسین 

محسنامراللهی-رییسهیاتمدیرهومدیرعامل

آگهی دعوت سهامداران شرکت تولید مواد دفع آفات نباتی 

جنوب شرق سهامی خاص ثبت شده به شماره 1915 و شناسه 

ملی 10630100830 جهت تشکیل مجمع عمومی عادی 

شماره : ۹۹/۶1           تاریخ ۹۹/5/۷
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تبعات سندرم »خبر بد« 
در روزهای کرونایی

 
یک مشاور خانواده و استاد دانشگاه، درباره سندرم »خبر بد« در روزهای 
کرونایی و مشکالتی که می تواند به دنبال داشته باشد، توضیحاتی ارائه 

داد.
شیما جراحی، در ارتباط با سندرم »خبر بد«، به خبرنگار مهر، گفت: قرار 
گرفتن مداوم در معرض اخبار بد، می تواند شما را دچار سندرم خبر بد 
کند. بسیاری از شما به دلیل اینکه می خواهید از اوضاع و احوال اطراف 
تان با خبر باشید، مدام اخبار را پیگیری می کنید. از طرفی بسیاری از 
اخبار اگر پیگیری هم نشوند، آنقدر بزرگ و تلخ هستند که حتماً به گوش 

تان خواهید رسید.
وی افزود: این اواخر در کشور شاهد اخبار تلخ پی در پی و زیادی بوده ایم 

و صبح های زیادی را با اخبار بد شروع کرده ایم.
جراحی با طرح این سوال که شنیدن اخبار بد و تلخ به طور مداوم چه 
به  زیادی  شباهت  آن  نشانه های  گفت:  داشت،  خواهد  ما  روی  تأثیری 
افسردگی دارند، اما یکی از نکات مهم که این سندرم را از افسردگی متمایز 

می کند، شدت و طول مدت حضور نشانه ها یا عالئم است.
تداوم  دو هفته  از  و عالئم کمتر  نشانه ها  بد  اخبار  در سندرم  افزود:  وی 
خواهند داشت. در نتیجه قرار گرفتن در معرض مداوم اخبار بد، کورتیزول 

هم به طور مداوم از غدد فوق کلیوی ترشح می شود.
این مشاور خانواده ادامه داد: کورتیزول هورمون استرس است، بنابراین شما 
سطح باالیی از استرس و اضطراب را به طور مداوم تجربه خواهید کرد. از 
طرفی کورتیزول سیستم ایمنی بدتان را تضعیف خواهد کرد و شما نسبت 

به بیماری ها آسیب پذیرتر خواهید شد.
جراحی گفت: در اثر سندرم خبر بد احساس خواهید کرد که انرژی تان 
کاهش پبدا کرده است و بدون اینکه فعالیت خاصی انجام داده باشید، 
احساس خستگی و بی حالی دارید. حوصله تان سر می رود، اما نمی توانید 
و  بخوابید.  و  بمانید  خانه  در  می دهید  ترجیح  دهید.  انجام  هم  کاری 

احتماالً شب ها برای خوابیدن دچار مشکل خواهید شد.
وی افزود: این طبیعی است زمانی که خبر مرگ انسان ها و یا اتفاقات بد 
دیگر را می شنوید، انگیزه تان برای ادامه زندگی و فعالیت هایی که قباًل از 
آنها لذت می بردید را از دست بدهید. همه چیز رنگ می بازد و معنای خود 
را از دست می دهد و زندگی پیش چشمتان پوچ و بی ارزش خواهد شد. اما 
شما باید بتوانید در مدت کمی خود را جمع و جور کرده و به فعالیت های 
عادی و مورد عالقه تان برگردید و زندگی را از سر بگیرید. اگر نتوانید این 
کار را انجام دهید و انگیزه ای برای کار، تحصیل، کارهای خانه یا تفریح و 

ارتباط با دیگران نداشته باشید، این نشانه ای بزرگ از وجود مشکل است.
بد  اخبار  سندرم  نشانه های  از  دیگر  یکی  داد:  ادامه  دانشگاه،  استاد  این 
تغییر در اشتها است. ممکن است دچار پرخوری عصبی و یا کاهش اشتها 
شوید. حتی ممکن است حالتان از غذا و بوی آن به هم بخورد و یا ولع 

زیادی به خوردن کربوهیدرات ها یا شیرینی جات پیدا کنید.
نتایج متداول شنیدن  از  افزود: یکی  جراحی، به پرخاشگری اشاره کرد و 
مداوم اخبار بد، پرخاشگری است. زمانی که شما به طور مداوم اخبار بد 
می شنوید که برای درست کردن آنها و یا جلوگیری از پیشرفت و یا بروز 
دوباره آنها، هیچ قدرت و کنترلی ندارید، پاسخ بدیهی خشم خواهد بود. 
به دالیل  و  ندارید عصبانی خواهید شد  امور  اینکه کنترلی روی  از  شما 
و  کالمی  درگیری  حتی  و  مشاجره  و  بحث  به  مختلف  افراد  با  مختلف 

فیزیکی خواهید پرداخت.
کجا  از  تان  خشم  شوید  متوجه  اینکه  بدون  حتی  گاهی  داد:  ادامه  وی 
سرچشمه می گیرد. و سپس از اینکه هیجانات شما هم تحت کنترل نبوده 

حتی عصبانی تر شوید.
این مشاور خانواده به ۵ راهکار برای افزایش انرژی در روزهای بد اشاره کرد 
و افزود: اول از همه دوش بگیرید. زیرا، دوش گرفتن در روزهای بد باعث 
می شود احساس کنید که تمام بدی ها و زشتی های دنیا از روی شما پاک 

می شود و باعث احساس آرامش می گردد.
جراحی، استفاده از هوای آزاد را مورد اشاره قرار داد و گفت: آیا وقتی به 
مدت طوالنی در خانه هایی با پنجره بسته هستید، دچار سردرد نمی شوید. 
برای تقویت روحیه و افزایش انرژی می توانید به مدت ۱۰ دقیقه به پیاده 
ندارید، کافی است  را  بیرون رفتن  از خانه  اگر حوصله  بازهم  بروید.  روی 
پنجره های خانه را بار کنید. زیرا اکسیژن نیز مانند آب باعث افزایش انرژی 

می گردد.
وی، در ادامه از موسیقی که به عنوان غذای روح یاد می شود، نام برد و 
افزود: یکی از بهترین روش ها برای افزایش انرژی در روزهای بد این است که 
موسیقی گوش کنید. زیرا این کار باعث احساس آرامش در شما می گردد. 
آنها  از  با استفاده  اپلیکیشن های زیادی وجود دارند که  خوشبختانه االن 

می توانید موسیقی مورد عالقه تان را گوش دهید.
با انجام حرکات یوگا می توانید  جراحی به انجام یوگا اشاره کرد و گفت: 
یوگا،  طریق  از  شده  وارد  اکسیژن  لطف  به  دهید.  افزایش  را  خود  انرژی 

عضالت شما شل می شوند و آرامش روحی پیدا می کنید.
این استاد دانشگاه، در پایان به پنجمین راهکار اشاره کرد و افزود: سعی 
کنید در روزهای بد، به تنفس تان اهمیت دهید. حتی زمانی که در حال 
مطالعه یا کتاب خواندن هستید به نفس هایتان دقت کنید. زیرا تنفس 

صحیح باعث افزایش انرژی می گردد.

کشور  پرچم  شدن  برافراشته  از  ویدیویی  انتشار 
در  ایران  اسالمی  جمهوری  پرچم  کنار  در  چین 
از شبکه  اقتصادی سیرجان در یکی  منطقه ویژه 
مستعمره  ادعای  با  مرزی  برون  زبان  فارسی  های 
مردم  بین  در  ای  گسترده  بازتاب  ایران،  شدن 

داشت.
شرکت  تولیدی  مدیرعامل  برزو"  "محمدرضا 
تولیدی  واحد  این  اقدام گفت:  این  مربوطه درباره 
با ۲۴ نیرو مستقیم و چندین نیروی غیرمستقیم 
اقدام به تولید المپ LED کم مصرف با سرمایه 
غیردولتی و شراکتی بین ایرانی ها و چینی ها با 
نام تجاری )پیشتاز فرتاک بهسازان ویرا( و با هدف 
پوشش  تحت  سرپرست  زنان  برای  زایی  اشتغال 

کمیته امداد امام خمینی )ره( فعالیت می کند.
برزو افزود: این شرکت می توانست در استان های 
به دلیل محرومیت  اما  احداث گردد  ایران  شمال 
دادیم  ترجیح  کشور  جنوب  برخورداری  کم  و  ها 

و  کنیم  احداث  را  کارخانه  این  کرمان  استان  در 
اما  کرده  انتخاب  را  المپ  تولید  نیز  شروع  برای 
تولیدی  و خطوط  تر  متنوع  محصوالت  آینده  در 

بیشتری داشته که در راستای آن کارآفرینی و رونق 
اقتصادی بیشتری را نیز خواهیم داشت.

وی گفت: قبل از احداث این واحد تولیدی رایزنی 

هایی که با نماینده سیرجان و همچنین مدیران 
منطقه ویژه اقتصادی داشتیم از این اتفاق احساس 
تبادالت  و  سرمایه  چون  و  داشتند  خرسندی 
به  بنا  است  چین  کشور  از  واحد  این  تکنولوژی 
تشریفات  رعایت  و  اقتصادیمان  به شرکای  احترام 
مهمان نوازی در استقبال از مهمانان چینی، پرچم 

های این کشور را نصب کردیم.
این  اینکه  بر  تاکید  با  شرکت  این  مدیرعامل 
برای جذب سرمایه گذاران چینی در  اقدام صرفا 
وضعیت بد اقتصادی کشور و در پی تحریم های 
افزود:  است  بوده  اسالمی  علیه جمهوری  ظالمانه 
از مردم خواهش می کنیم ذهنیت اشتباه مبنی 
بر استعمار کشورمان را نداشته باشند ضمن آنکه 
ها  پرچم  اقتصادی  ویژه  منطقه  خواست  در  به 
این  از  امیدواریم مردم  و  برداشته شدند  بالفاصله 
بابت هیچ نگرانی نداشته باشند زیرا تمام نیروی 

کاری این واحد بومی و ایرانی هستند.

بیش از شش ماه از شیوع کرونا در جهان گذشته 
ویروس  بهبودیافتگان  از  بسیاری  مدت  این  در  و 
کووید۱۹- از عوارض این بیماری گفته اند. محققان 
یافتگان  بهبود  درصد   ۵۰ از  بیش  که  می گویند 
شکایت  مفرط  خستگی  و  نفس  تنگی  از  هنوز 
بیشتر  که  داده  نشان  مطالعه  می کنند.یک 
اما  می یابند،  بهبود  کاماًل  روز   ۱۴ طی  مبتالیان 
برای افرادی که به نظر می رسد بیماری آن ها شدت 
بیشتری دارد، ممکن است روند درمان از ۲۵ تا ۴۰ 
مراقبت های  تحت  که  بیمارانی  بکشد.  طول  روز 
به  بازگشت شان  است  ممکن  داشته اند،  قرار  ویژه 

زندگی عادی ۱۲ تا ۱۸ ماه طول بکشد.
حس بویایی

شده  زده  تخمین  مختلف،  مطالعات  براساس 
بویایی  حس  مبتالیان  درصد   ۹۸ تا   ۳۰ بین  که 
خود را از دست می دهند. یک مطالعه نشان داد 
که چهار هفته پس از شروع عالیم، ۴۹ درصد از 
را  کامل  وضوح  و  بویایی  حس  بازگشت  بیماران 
گزارش دادند، ۴۱ درصد از کاهش شدت آن خبر 
داده بودند و ۱۰ درصد نیز گزارش دادند که حس 

بویایی آن ها بدون تغییر یا بدتر شده است.
مشکالت مربوط به لخته شدن خون

به یاد داشته باشید، برخی از مواردی که به افراد 
پاسخ  بلکه  نیست،  ویروس  خود  می زند،  صدمه 

می تواند  ایمنی  پاسخ  است.  آن  به  بدن  ایمنی 
التهاب  ایجاد  به  منجر  بدن  نقاط  از  بعضی  در 
ایجاد  نیز لخته های خون  شود و در برخی دیگر 
انواع  کند. لخته شدن خون می تواند باعث ایجاد 
نارسایی  جمله  از  بدن،  نقاط  همه  در  مشکالت 

کلیه و حتی قطع عضو شود.
مشکالت قلبی

پژوهشگران  که  تحقیقی  براساس  دیگر  سوی  از 
آلمان  هامبورگ-اپدنورف  دانشگاه  پزشکی  مرکز 
نیز  را  قلب  می تواند  کرونا  ویروس  داده اند،  انجام 

این احتمال وجود دارد که  تأثیر قرار دهد.  تحت 
پاتوژن ویروس سلول های قلبی را آلوده و در آن ها 
قادر  حال  عین  در  ویروس  این  کند.  مثل  تولید 
را  قلب  آلوده  سلول های  ژنتیکی  فعالیت  است، 

تغییر دهد.
آسیب به ریه

افرادی که درگیر ذات الریه می شوند یا به دستگاه 
زخم  دچار  می کنند،  پیدا  نیاز  مصنوعی  تنفس 
طوالنی مدت ریه می شوند. افراد مسن به احتمال 
زیاد این زخم را تجربه می کنند، اما هر فردی که 

آن را تجربه کند، ظرفیت ریه او کاهش می یابد. 
گردش  می توانند  خون  لخته های  این،  بر  عالوه 

خون در ریه ها را قطع کنند.
سندروم مراقبت های ویژه

براساس این مطالعه، تا ۷۵ درصد از افرادی که به 
شدت تحت تاثیر بیماری قرار گرفته و در بخش 
این  اند  شده  بستری   )ICU( ویژه  مراقبت های 
سندروم را بروز می دهند. این سندروم شامل عالیم 
عصبی، جسمی و روانی است . درمان این سندروم 
ممکن است ماه ها به طول بینجامد و برای درمان 
دارو  مصرف  و  پزشک  روان  با  مشاوره  به  نیاز  آن 

باشد .
مغز،  عملکرد  اختالل  مغزی،  سکته های 

مشکالت حافظه و تمرکز حواس
سکته  باعث  خون  لخته های  آن  از  یکی  اگر 
طوالنی مدت  تأثیر  واضح  طور  به  شود،  مغزی 
در  کرونایی  بیماران  یک سوم  حدود  در  دارد. 
گونه ای  بیمارستان ها،  ویژه  مراقبت های  بخش 
می تواند  که  شده  مشاهده  مغزی  آسیب های  از 
تمرکز  و  حافظه  مشکالت  به  منجر  درازمدت  در 
بیمار  فرد  کلیه های  این،  بر  عالوه  شود.  حواس 
این  در  که  بگیرد  قرار  حمله  هدف  می تواند  هم 
آسیب های  و  کلیه  انفارکتوس  احتمال  صورت 

جبران ناپذیر وجود دارد.

ماجرای برافراشته شدن پرچم چین در منطقه ویژه اقتصادی سیرجان چه بود؟

عوارض ویروس کرونا پس از بهبودی

خبر

در پی انتشار گزارشی از وضعیت "ُدربی بی" و شرایط سختی 
دادگستری  اجتماعی  معاونت  تیرماه(،  یک  تاریخ  اش)در  زندگی 

استان کرمان برای حل مشکل این زن ۳۷ ساله ورود کرد.
معاون  و  کل  رییس  پیگیری  و  حمایت  با  ایسنا،  گزارش  به 
اجتماعی دادگستری استان کرمان و مسئول قضائی در شهرستان 
مربوطه، راهکارهای الزم برای جلوگیری از ازدواج اجباری دختر ۱۲ 

ساله این خانواده اتخاذ و از این مساله جلوگیری شد.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان 
کرمان در گفت و گو با ایسنا درباره جزییات این پرونده گفت: با 
ورود این معاونت و دستور مستقیم رییس دادگاه عمومی حوزه 
مداخالت  از  ناشی  خانوادگی  اختالف  موضوع  مربوطه  قضائی 
غیرمعقول و غیر قانونی بستگان دختر ۱۲ ساله برای ازدواج با 
فردی که عالقه ای به وی ندارد، در دستور کار فوری دادگاه قرار 

گرفت. 
"سید مهدی قویدل" افزود: در این رابطه با احضار طرفین و صدور 
مددکاران  و  مشاورین  فوری  مداخله  برای  الزم  قضایی  دستورات 
معاونت اجتماعی نیروی انتظامی و اداره بهزیستی راهکارهای الزم 
برای حل موضوع و جلوگیری از تنش های بعدی و ورود آسیب 

به این خانواده اتخاذ شد.
به گزارش ایسنا، همچنین در پی انتشار این گزارش در خبرگزاری 
فعالیت  سابقه  و  است  قم  مقیم  روحانی  که  خّیر  یک  ایسنا، 
های خیرخواهانه در جنوب استان کرمان را دارد، برای کمک به 

خانواده درُبی بی اعالم آمادگی کرد.
این روحانی برای توزیع آرد در بین مردم نیازمند منطقه، راهی 
شرق استان کرمان شد و به طور مشخص به خانواده ُدربی بی 

مبلغی کمک نقدی پرداخت کرده و همچنین در بین مردم آرد 
توزیع کرده است.

و  اجتماعی  معاون  قویدل"  "سیدمهدی  گزارش  این  براساس 
پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان کرمان در گفت و گو با 
خبرنگار ایسنا با تشکر از تالش این رسانه در انعکاس مشکالت 
برای حل  ها  تالش  این خبر  انتشار  با  گفت:  بی  ُدربی  خانواده 
بازتاب خبر در سطح ملی،  با  آغاز شد و خوشبختانه  مشکالت 

خّیران برای کمک به خانواده ُدربی بی اعالم آمادگی کرده اند.
نیازمند  مردم  به  کمک  خیران،  از  یکی  همکاری  با  افزود:  وی 
منطقه و ُدربی بی استمرار خواهد داشت و این خّیر قرار است 
با یک تیم در منطقه حضور یافته و با حمایت دستگاه قضائی 
فعالیت هایی در  و  زمینه کارآفرینی  اقداماتی در  استان کرمان 

حوزه های فرهنگی و آموزشی صورت بگیرد.
گفتنی است: در آخرین تماس با ُدربی بیوی از اقدامات صورت 
ابراز رضایت و از پیگیری ها تشکر کرد و گفت: با مبلغ  گرفته 
واریز شده برای دخترم پارچه و همچنین مواد غذائی خرید کرده 

ام.
به گزارش خبرنگار ایسنا، »ُدر بی بی« مادری ۳۷ ساله است که ۹ 
سال قبل همسر خود را از دست داده و با کارگری و کار در زمین 
های کشاورزی و یارانه ۴۵ هزار تومانی روزگار خود و فرزندانش 
را می گذراند. این مادر سه دختر دارد که خانواده شوهرش و در 
واقع عمو و عمه فرزندانش اصرار دارند دختر ۱۲ ساله این زن با 
فردی ازدواج کند که گویا به او عالقه ندارد؛ همانطور که زهرای 

۱۴ ساله را سال قبل به زور عروس کرده بودند.
زهره که تازه ۱۲ سالش تمام شده، راضی به ازدواج نیست و می 

خواهد درس بخواند و نمی خواهم ازدواج کند.
"در بی بی« به ایسنا گفته بود: عمو و عمه زهره گفته اند حاال 
که این دختر ازدواج نمی کند باید در خانه ما کار کند؛ دختر 
۱۴ ساله اش را هم سال قبل شوهر دادند که به همراه شوهرش 
در جای دیگری کارگری می کنند و وضع مالیشان خوب نیست.

براساس پیگیری های خبرنگار ایسنا، معاون اجتماعی دادگستری 
استان کرمان به این موضوع ورود کرده و با پیگیری و تماس وی 
این  وضعیت  پیگیری  دستور  فهرج،  شهرستان  دادگاه  رییس  با 

خانواده صادر شد.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان 
کرمان در گفت و گو با ایسنا درباره جزییات این پرونده پیش از 
این نیز گفته بود: با ورود این معاونت و دستور مستقیم رییس 
دادگاه عمومی فهرج موضوع اختالف خانوادگی ناشی از مداخالت 
ازدواج  برای  ساله   ۱۲ دختر  بستگان  قانونی  غیر  و  غیرمعقول 
با فردی که عالقه ای به وی ندارد، در دستور کار فوری دادگاه 

عمومی فهرج قرار گرفت.
با  رابطه  این  در  افزود:  این خبر  تشریح  در  قویدل  مهدی  سید 
احضار طرفین و صدور دستورات قضایی الزم برای مداخله فوری 
اداره  و  انتظامی  نیروی  اجتماعی  معاونت  مددکاران  و  مشاورین 
بهزیستی راهکارهای الزم برای حل موضوع و جلوگیری از تنش 

های بعدی و ورود آسیب به این خانواده اتخاذ گردید.
وی با اشاره به طرح شایعات بی اساس درباره ازدواج اجباری دختر 
۱۲ ساله کرمانی، خاطرنشان کرد: براساس سنت های خانوادگی، 
دختر  یک  ازدواج  برای  جایی  نابه  مداخالت  و  اختالفات  برخی 
انجام شده بود که با پیگیری قضایی این موضوع رفع شده است.

چگونه دختر ۱۲ ساله کرمانی از ازدواج اجباری نجات یافت؟

www.teetr.ir
میدونى محبوبترین نشریه کرمانى کدومه؟!
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مدرک دانشگاهی از ۲۴میلیون تا یک میلیارد تومان!

پسر جوان برای دومین بار به آدم کشی متهم شد

بازار  بررسی  به  گزارشی  در  »شهروند«  روزنامه 
خریدوفروش مدارک جعلی پرداخته است.

 در این گزارش می خوانید: ماجرا با یک پیامک شروع 
می شود؛ پیامکی با توضیح مختصر درباره دادن مدرک 
تلفن،  با یک شماره  و رشته ها، همراه  مقاطع  در همه 
تلفن می گوید  و مرد پشت  برقرار می شود  تماس  بعد 
برای خرید مدرک روانشناسی باید عجله کرد. می گوید 
دانشگاه آزاد به آنها ۱۰ جای خالی برای این رشته داده 
و حاال همه اش پر شده و اگر می خواهیم باید به سرعت 
باز  دیگر  تا شاید یک جای خالی  بریزیم  پول  برایشان 
کنند. این موسسه با هزینه ای حدود ۲۴ میلیون تومان و 
در مدت زمانی بسیارکوتاه مدرک دانشگاه آزاد را می دهد!
گرفتن  مقابل  در  که  است  شکل  این  به  آنها  کمک 
حدود  و  مهندسی  رشته های  برای  تومان  ۶۵ میلیون 
فرد  و...  انسانی  رشته های  برای  تومان  ۲۴ میلیون 
و  می شود  آزاد  دانشگاه  دانشجوی  رسمی  صورت  به 
براساس گفته های این موسسه از روز اول ثبت نام برای 
و  آزمون  جلسه  به  ورود  کارت  دانشجویی،  کارت  فرد 
کارت صندوق رفاه دانشجویی صادر می شود و به این 
قرار  دانشگاه  دانشجویان  سایر  کنار  در  نامش  ترتیب 

می گیرد.
پول می دهند سابقه  دانشجویانی که  برای  واحد   ۱۲۰
می زنند و ۲۰ واحد را انتقالی در نظر می گیرند و به این 
ترتیب فرد بدون حضور در کالس ها و تنها با شرکت 
در جلسه امتحان ترم آخر می تواند مدرکش را با مهر 
ترتیب  این  به  کند!  دریافت  دانشگاه  تأیید  و  امضا  و 

صددرصد تضمینی فارغ التحصیل می شوید.!

بتوانند  تا  می گیرند  قدم  به  قدم  را  پول  حتی  آنها 
مشتریان بیشتری جذب کنند؛ ۵  میلیون تومان ابتدای 
کار دریافت می کنند برای آنکه مطمئن شوند فرد این 
مدرک را می خواهد. »مبلغ زیادی نیست و ما هم قرار 
نیست این میزان پول اندک را بخوریم.« بعد از تأیید 
ریزنمرات و پذیرفته شدن ۱۲۰ واحد در سایت دانشگاه 
شروع  زمان  و  می کنند  دریافت  تومان  ۲۰ میلیون 

امتحانات هم تسویه حساب کامل انجام می شود.
متفاوت  پزشکی  رشته  دانشجویان  برای  اما  ماجرا 
است. این موسسه در قبال دریافت یک میلیارد تومان 
صندلی رشته پزشکی را به افراد می دهد اما مرد پشت 
تلفن تأکید می کند که نمی تواند برای گرفتن نمره 
یا فارغ التحصیلی در رشته پزشکی کاری انجام دهد 
و فرد خودش باید درس بخواند: »برای گرفتن مدرک 
پزشکی هیچ پشتیبانی از سوی ما ندارید و ما فقط 
می توانیم کاری کنیم در دانشگاه آزاد یا دولتی قبول 
شوید.« او می گوید موسسه شان بسیار معتبر است 
مدرس  که  خوشنام  است  فردی  با  هم  ریاستش  و 
بعد  و  دارد  اسب سواری  باشگاه  و  است  روانشناسی 
هم به سرعت آدرس دفتر را می دهد. »اگر کسی هم 
دیپلم می خواهد بگویید امسال آخرین  سال است و 
باید حتما مدرک دیپلمش را هر چه سریع تر بگیرد.«

باید  تومان  ۲ میلیون  مدرک  هر  پیش پرداخت  برای 
به فرد داده  پرداخت کرد و بعد هم استعالم آنالین 
می شود تا در سامانه گزارش گیری دانشجو نامش را 
ببیند و درنهایت هم هزینه دریافت مدرک را تسویه 
کند: »اصل مدرک همراه با ریزنمرات با مهر برجسته 

وزارت علوم ظرف یک هفته به هر آدرسی که بدهید 
ارسال می شود. مدرک کارشناسی ارشد هم یک هفته 
زمان می برد تا به دست تان برسد.« این موسسه در 
سایتش عکس انواع مدارک جعلی را که ارایه می دهد 
منتشر کرده و زیر هر کدام شان رشته و دانشگاهی 

که مدرک از آن صادر شده نوشته شده است.
جعل مدرک هرچند به صورت تلویحی و در خرداد 
وزیر  مجلس  امور  و  حقوقی  معاون  توسط  امسال 
کارن  اما  شد  تکذیب  فناوری  و  تحقیقات  علوم، 
خانلری، عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس 
دهم شورای اسالمی می گوید در این کمیسیون و در 
اقسام جعل  و  انواع  با  بارها  گذشته  سال های  طول 
مواجه بوده اند و مراتب هم گزارش شده است: »مسأله 
فقط در خرید و فروش مدرک خالصه نمی شود و باید 

نظر  در  را  غیرقانونی  اقدامات  از  گسترده ای  طیف 
آورد. از ورود غیرقانونی به دانشگاه ها گرفته تا خرید 

تز ارشد و دکتری و حتی واحدهای درسی.«
او می گوید هرچند شاهد وجود موسسات گسترده 
و خرید مدرک توسط افراد عادی هستیم، اما خرید 
اصلی ترین  ازجمله  کشوری  مسئوالن  توسط  مدرک 
تعداد  البته  و  است  آموزش  کمیسیون  دغدغه های 
مسئوالنی که در این سال ها مدارک جعلی داشته اند 
هم زیاد است: »اجازه ندارم بگویم چه تعداد مسئول 
مدرک خریداری کرده اند و ما پرونده شان را داریم و 
یک  از  غیر  بگویم؛  نمی توانم  را  هم  اسم شان  البته 
پرونده که پرونده حسین فریدون است؛ آن هم چون 
در صحن مجلس درباره اش صحبت شد و حاال در 

قوه قضائیه در حال بررسی است.

روزنامه شرق نوشت: پسر جوان که متهم است در یک درگیری مرتکب قتل 
شده، یک بار دیگر پای میز محاکمه رفت و ادعا کرد قتل کار او نبوده و قصد 

میانجیگری داشته است. 
این مرد جوان، براساس مدارک موجود در پرونده، زمانی که نوجوان بوده، 
دوست خود را به قتل رسانده است، اما در آن پرونده با حکم دادگاه مبنی بر 
شبه عمد بودن قتل، از قصاص نجات پیدا کرد تا اینکه دوباره به قتلی دیگر 
متهم شد. این جوان درباره قتل دوم یک بار به قصاص محکوم شد اما دیوان 
عالی کشور حکم قصاص را نقض و ایراداتی به آن وارد کرد؛ به  همین  دلیل 
پرونده یک بار دیگر برای بررسی مجدد به شعبه ۱۰ ارسال شد. براساس 
کیفرخواست صادر شده، عصر دهم مهر سال 97 وقوع درگیری خونین در 
درگیری  در  می داد  نشان  بررسی ها  شد.  اعالم  پلیس  به  پاکدشت  حوالی 
دسته جمعی پسر ۲۴ساله ای به نام کیان زخمی و به بیمارستان منتقل شده 
است. مأموران به بیمارستان رفتند و پس از پرس و جو دریافتند پسری به نام 
سیروس، کیان را به بیمارستان رسانده و گریخته است. ساعتی از این ماجرا 
نگذشته بود که کیان به خاطر شدت خون ریزی جان سپرد و مأموران این بار 

تحقیقات خود را در پرونده قتل عمدی آغاز کردند.
به خاطر  دسته جمعی  درگیری  گفت:  مأموران  به  حامد  نام  به  کیان  برادر 
به  جوانی  به  موتوری  ناصر  نام  به  من  دوستان  از  یکی  بود؛  موتور  فروش 
نام یاسر فروخته بود. یاسر به همراه برادرش و دوست صمیمی اش سیروس 
که به تازگی از زندان آزاد شده بود، مقابل خانه مان آمدند و درگیری میان ما 
شروع شد. در آن دعوا من و برادرم و دوستانم یک طرف و یاسر و برادرش 

و دوستش سیروس طرف دیگر قرار داشتند. درگیری ما چند ساعت طول 
کشید. من به سیروس و دوستانش گفتم بروند تا من دوستانم را آرام کنم. 
آنها رفتند اما چند ساعت بعد فهمیدم آنها مقابل یک گاوداری بار دیگر با 
برادرم درگیر شده و او را کشته اند. با اطالعاتی که برادر قربانی به پلیس داد، 
سیروس شناسایی و بازداشت شد. سیروس در بازجویی ها قتل را انکار کرد و 
گفت: من قتلی مرتکب نشدم، ضمن اینکه کسی که به ما حمله کرد، قربانی 

و دوستانش بودند و ما هیچ حمله ای به آنها نکردیم.
بودند درگیری شدیدی بین  اینکه چند شاهد گفته  به  با توجه  بااین حال 
مقتول و متهم رخ داده است و با توجه به سایر مدارک موجود، پرونده با 
کیفرخواست قتل عمدی به شعبه ۱۰ دادگاه کیفری استان تهران فرستاده 
شد و متهم پای میز محاکمه رفت. سیروس و سایر شرکت کنندگان در دعوا 
در شعبه دهم دادگاه کیفری یک استان تهران پای میز محاکمه ایستادند، 
بعد از اینکه کیفرخواست علیه متهم خوانده شد، اولیای دم خواستار صدور 
حکم قصاص شدند. وقتی نوبت به سیروس رسید، او اتهام قتل عمدی را رد 
کرد و گفت مرتکب جنایت نشده است. او درباره انگیزه درگیری گفت: مدتی 
قبل دوستم یاسر موتورش را به پسری فروخت و او هم چند روز بعد موتور را 
به دوست دیگرش به نام حامد داد؛ اما چند روز بعد موتور به دست مأموران 
افتاد و مأموران گفتند کسی که موتور به نامش است، باید بیاید. وی ادامه 
داد: چند روز از این ماجرا گذشته بود و حامد مدارک دوست صمیمی ام یاسر 
را پس نمی داد. تا اینکه یاسر با من تماس گرفت و گفت سر همین موضوع 

آنها تلفنی با هم درگیر شده اند.

این متهم گفت: یاسر و برادرش از من خواستند تا با هم به در خانه دوست 
حامد برویم و مدارک را پس بگیریم. وقتی به آنجا رسیدیم حامد و برادرش 
کیان و دوستان آنها ما را دوره کردند. آنها همگی قمه و شمشیر در دست 
نداشتم.  چاقویی  دعوا  آن  در  من  اما  شد.  آغاز  ما  میان  درگیری  داشتند. 
همان جا حامد از من خواست همراه دوستانم بروم. او قول داد تا مشکل را 
حل کند. من و دوستانم به سمت گاوداری رفتیم اما همان موقع برادر حامد 
به نام کیان و چند نفر از دوستانش با موتور به سمت ما آمدند. آنها همگی 
چاقو داشتند. سیروس گفت: وقتی دعوا باال گرفت، عینک از روی صورتم به 
زمین افتاد و یک نفر با انتهای چاقو ضربه ای به سرم زد که خون جاری شد. 
من دیگر جایی را ندیدم و نمی دانم چه کسی ضربه کاری را به کیان زد. وی 
درباره اتهام قتلی که چند سال پیش داشت و به خاطر آن هم محاکمه شده 
بود به قضات گفت: سال ها قبل وقتی ۱۶ساله بودم، در حال کشتی گرفتن 
با یکی از دوستانم بودم که گردن دوستم شکست و فوت شد. من آن زمان 
به اتهام قتل عمدی بازداشت شدم اما وقتی ثابت شد من و مقتول با هم 
دوست بوده ایم و مرگ او اتفاقی رخ داده، از اتهام قتل عمد تبرئه و به خاطر 
قتل شبه عمد به پرداخت دیه محکوم شدم. من به تازگی با قرار وثیقه آزاد 
شده بودم که بار دیگر به اتهام قتل بازداشت شدم. باور کنید من برادر حامد 

را نکشته ام.
سپس سایر شرکت کنندگان در دعوا که همگی با قرار وثیقه آزاد بودند، به 
دفاع پرداختند. یاسر و برادرش گفتند: وقتی دعوا باال گرفت، ما از ترسمان 
فرار کردیم و ندیدیم چه کسی کیان را با چاقو زد. چند شرکت کننده دیگر 

نیز گفتند نمی دانند چه کسی کیان را زده است، چون در آن دعوا همه 
چاقو داشتند. در پایان جلسه قضات وارد شور شدند و سیروس را به قصاص 
محکوم کردند. این حکم با اعتراض سیروس به دیوان عالی کشور فرستاده 
اعالم  آنها  کردند.  نقض  را  صادرشده  رأی  کشور  عالی  دیوان  قضات  و  شد 
کردند با توجه به گفته شاهدان، هوا تاریک بوده و کسی واضح ندیده چه 
کسی کیان را کشته است. از طرفی اگر سیروس ضربه کاری را به قربانی 
زده باشد، با توجه به گفته شاهدان، مقتول و دوستانش مهاجم بودند و آنها 
بعد از اتمام دعوا بار دیگر به متهم و دوستانش حمله کردند و همگی چاقو 
داشتند، ازاین رو ممکن است قتل از مصادیق دفاع مشروع باشد، به  همین 
 دلیل الزم است سیروس بار دیگر محاکمه شود. با اظهارنظر قضات دیوان 
عالی کشور، سیروس و سایر شرکت کنندگان در دعوا بار دیگر در شعبه دهم 
دادگاه محاکمه شدند. در این جلسه وقتی سیروس روبه روی قضات ایستاد، 

اظهارات قبلی اش را تکرار کرد.
وی گفت: وقتی دعوا در مرحله اول پایان یافت، حامد با میانجیگری از من 
خواست دوستانم را از محل دور کنم تا دعوا تمام شود، به  همین خاطر 
ما به سمت گاوداری رفتیم. آنجا بود که برادر حامد و دوستانش بار دیگر 
با موتور به ما حمله کردند. باور کنید من چاقو در دست نداشتم و هیچ 
ضربه ای به کیان نزدم. آنها بودند که با قمه و چاقو به ما حمله کردند. سایر 
شرکت کنندگان در دعوا نیز یک به یک در جایگاه ویژه ایستاند و همگی 
گفتند نمی دانند در تاریکی شب چه کسی کیان را کشته است. قضات در 

پایان جلسه وارد شور شدند تا رأی خود را صادر کنند.

کشف دی اکسید کربن 

و اُزون در مریخ

گازهای  از  تازه ای  نشانه های  اروپا  فضایی  آژانس  کاوشگر 
موجود در مریخ به زمین مخابره کرده؛ نشانه هایی که گذشته از 
گشودن رازهای موجود در جو مریخ می تواند به برآورد دقیق تری 
از میزان و منبع گاز متان به عنوان نشانه اصلی وجود حیات در 

این سیاره، کمک کند.
که   )Trace Gas Orbiter( گاز«  جستجوگر  »مدارگرد 
توسط آژانس فضایی اروپا)ESA( به مریخ اعزام شده، بیش از دو 
سال است که در حال مطالعه جو سیاره سرخ است. هدف از این 
ماموریت، کشف ترکیب گازهای تشکیل دهنده جو مریخ با تمرکز 

ویژه بر رمز و راز پیرامون حضور متان در جو این سیاره است.
شواهد تازه ای که این کاوشگر به زمین مخابره کرده، حکایت از 
جو  در   )CO۲(کربن اکسید  دی  و   )O3(اُزن گاز  وجود  کشف 
راهنمایی  با  اخیرا  آن  نتایج  که  بی سابقه  کشفی  است.  مریخ 
تحقیقات  موسسه  ارشد  پژوهشگر  تروخیموفسکی،  الکساندر 
فضایی مسکو، و کوین اولِسن، محقق ارشد دانشگاه آکسفورد، در 
قالب دو مقاله مجزا در نشریه »نجوم و فضا« چاپ شده و امیدها 
را به یافتن محکم ترین نشانه ها از وجود متان در جو مریخ، بیش 

از پیش افزایش داده است.
در  مشترک  طور  به  که  اُزون  گاز  وجود  دانشمندان  اعتقاد  به 
الیه های فوقانی جو زمین و مریخ وجود دارد، به پایداری شیمیایی 
جو کمک می کند. همچنین دی اکسید کربن غالب بر جو مریخ 
اندازه گیری دمای  تا ضمن  داد  به محققان خواهد  را  امکان  این 
مریخ، گردش فصول و نحوه چرخش هوا در این سیاره را نیز زیر 

نظر بگیرند.
تحقیقات  موسسه  ارشد  پژوهشگر  تروخیموفسکی،  الکساندر 
فضایی مسکو، معتقد است که کشف بی سابقه دی اکسید کربن 
است  ممکن  مریخ  جو  در  متان  شناسایی  ماموریت  جریان  در 

نشان دهنده وجود مقادیر اندک از این گاز در مریخ باشد.
دانشگاه  ارشد  محقق  اولِسن،  کوین  بررسی های  نتایج  همزمان 
آکسفورد نیز حاکی از وجود مقایر کمی از گاز متان در جو مریخ 
است. آقای اولسن شباهت نتایج بررسی های دو تیم تحقیقاتی 
متفاوت بر روی شواهد ارسالی کاوشگر اگزومارس را نشانه پدیدار 
ارزیابی  مریخ  و عمیق تر  برای کشف دقیق تر  شدن شرایط الزم 

کرد.
و  و  بی رنگ  بی بو،  فشارگازی  و  دما  استاندارد  شرایط  در  متان 
سبک تر از هوا است. این گاز در طبیعت از تجزیه و پوسیده شدن 
مواد آلی به ویژه فساد گیاهان و جانوران و همینطور فعالیت های 
حیاتی آنان ایجاد می شود. بر همین اساس، دانشمندان امیدوارند 
با کشف آن در مریخ یک قدم به اثبات وجود حیات در این سیاره 

سرخ نزدیک شوند.
که  دارند  تاکید  نکته  این  بر  رویکرد  این  منتقدان  برخی  البته 
ممکن است منبع متان یافت شده در مریخ با منبع آن در زمین 
متفاوت باشد و به همین دلیل کشف آن لزوما به معنای وجود 

حیات در این سیاره رازآلود نباشد.

شلیک  با  را  شوهرخواهرش  است  متهم  که  مردی 
گلوله به قتل رسانده، صحنه جنایت را بازسازی کرد 

و روانه زندان شد.
زمانی  از  پرونده  این  نوشت: تحقیقات درباره  شرق 
قرار  استان فارس  در دستور کار کارآگاهان جنایی 
گرفت که به پلیس خبر دادند مردی در منطقه ای 

روستایی کشته شده است.
وقتی مأموران در محل حادثه حاضر شدند خود را 
در برابر پیکر بی جان مردی به نام هاشم دیدند که 
هدف گلوله شکاری قرار گرفته بود. هیچ فردی شاهد 
این جنایت نبود و کسی نمی دانست هاشم چرا و 

چگونه هدف گلوله قرار گرفته است. کارآگاهان بعد 
از انتقال پیکر قربانی به پزشکی قانونی تحقیقات 
خود را از خانواده هاشم آغاز کردند و فهمیدند این 
مرد با همسر خود از مدت ها قبل اختالف داشت و 

درگیری آنها باال گرفته بود.
اختالفات  انگیزه  با  قتل  احتمال  دلیل  به  همین  
پدرزن  و  همسر  مأموران  و  گرفت  قوت  خانوادگی 
و  آنها  میان گفته های  از  بازجویی کردند.  را  هاشم 
که  آمد  دست  به  مدارکی  موجود  سرنخ های  سایر 
این  در  نام محمود  به  برادرزن هاشم  نشان می داد 
برای  مأموران  وقتی  است.  داشته  نقش  جنایت 

دستگیری محمود اقدام کردند، فهمیدند او از زمان 
متواری  و  ترک کرده  را  کشته شدن هاشم خانه اش 
شده است به همین سبب تحقیقات برای ردیابی او 

پی گرفته و در نهایت محمود بازداشت شد.
به  نشست،  بازجویی  میز  پشت  وقتی  مرد  این 
کشتن هاشم اعتراف کرد و گفت: هاشم و خواهرم 
خیلی با هم اختالف داشتند. هاشم خواهر مرا اذیت 
و  داده  تذکر  او  به  رابطه  این  در  بار  چند  می کرد. 
اما  کند  رفتار  درست  با همسرش  باید  بودم  گفته 
او به تذکرهای من توجهی نداشت. روز حادثه وقتی 
به خانه خواهرم رفتم، دیدم آنها دوباره با هم درگیر 

آن قدر  می زند.  کتک  را  خواهرم  هاشم  و  شده اند 
عصبانی شدم که نتوانستم خودم را کنترل کنم.

سالح  سراغ  خواهرم  از  حمایت  در  همین  برای 
رساندم.  قتل  به  را  هاشم  آن  با  و  رفتم  شکاری ام 
خواهرم  از  می خواستم  من  کردم.  فرار  سپس 
حمایت کنم و رفتارهای هاشم باعث شد از دستش 
عصبانی شوم اما حاال از کاری که کرده ام پشیمان 

هستم.
بنا بر این گزارش، متهم در ادامه تحقیقات صحنه 
قتل را بازسازی کرد و سپس با دستور قضائی روانه 

زندان شد تا به پرونده او رسیدگی شود.

قتل داماد در حمایت از خواهر
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در فصل گرم چطور ورزش کنیم؟
سرویس ورزشی کرمان امروز

بدن  آب  حفظ  مناسب،  پوشش  ورزشی  فیزیولوژی  ارشد  کارشناس  یک 
با نوشیدن کافی مایعات و انتخاب زمان و مکان مناسب را از اصول مهم 
انجام تمرینات ورزشی در فصل تابستان عنوان کرد.روح اهلل فریادی ورزش 
کردن در فصل گرم را مستلزم رعایت اصولی خاص دانست و اظهار کرد: 
مشکلی  هیچگونه  بدون  ورزشکاران  تا  می کند  کمک  اصول  این  رعایت 
انتخاب  ادامه دهند.وی  بتوانند تمرینات خود را بصورت مستمر و روزانه 
زمان مناسب را یکی از این اصول مهم برشمرد و افزود: بهترین زمان برای 
و عصرها  تا 9 صبح  تابستان ساعت 7  در فصل  ورزشی  تمرینات  انجام 
ازساعت 18 تا 21 و بدترین زمان نیز ساعت 10 صبح تا 15 ظهر است.
این کارشناس ارشد فیزیولوژی ورزشی درباره لباس مناسب ورزشکاران برای 
انجام  هنگام  ورزشکار  یک  اگر  گفت:  هم  فصل  این  در  تمرینات  انجام 
تمرینات ورزشی در گرما لباس مناسبی به تن نداشته باشد، تمام سیستم 
ایمنی بدن خود را مختل خواهد کرد، چرا که سیستم تعریق و تبخیر بدن 
به هم می ریزد.وی تصریح کرد: حتی االمکان تاجایی که مقدور است باید 
لباس هایی از جنس الیاف طبیعی پوشیده شود تا هنگامی که دمای بدن 
انجام گیرد.مربی بدنسازی  باال می رود، فرآیند تبخیر و تعریق به خوبی 
تیم ملی سپک تاکرای مردان بدترین نوع پوشش برای انجام تمرینات در 
فصل گرم را پوشیدن لباس هایی از جنس پالستیک دانست و اعالم کرد: 
معموال کودکان زیر 10 سال و افراد باالی 60 سال بیشترین افرادی هستند 
که با پوشیدن لباس نامناسب در این فصل دچار مشکل می شوند، چرا 
که سیستم ایمنی بدن آنها نسبت به دیگر افراد ضعیف تر عمل می کند.

در  ورزشی  تمرینات  انجام  برای  مکان  بهترین  انتخاب  در خصوص  وی   
فصل گرما هم گفت: اگر قرار است تمرینات ورزشی در فضای باز انجام 
شود، بهتر است در پارک ها و یا فضاهای دارای درختان بلند باشد تا در 
سایه شاخه های درختان تمرینات انجام شود و جلوی گرمازدگی ورزشکار 
را بگیرد. همچنین انجام تمرین در فضای بسته هم باید در سالنی باشد 
که داری تهویه مناسبی است.فریادی به برخی اشتباهات ورزشکاران در این 
فصل هم اشاره ای کرد و گفت: برخی ورزشکاران عادت دارند گاها پیش 
از شروع تمرینات ورزشی در فصل گرم، از اسپری های ضد تعریق استفاده 
کنند که کاری اشتباه است و به بدن آسیب می رساند. این ورزشکاران به 
جای استفاده از چنین اسپری هایی، 20 دقیقه پس از انجام تمرین دوش 
بگیرند، دوشی که با آب گرم شروع شده و با آب سرد به پایان برسد.مربی 
بدنسازی تیم ملی هندبال نوجوانان در ادامه درخصوص نوشیدن مایعات 
باال  به  باتوجه  تابستان هم گفت:  تمرینات ورزشی در فصل  انجام  حین 
توصیه می کنیم  به ورزشکاران  این فصل،  بدن در  تبخیر  و  تعریق  بودن 
مدام از مایعات استفاده کنند، بگونه ای که فرد تا 15 دقیقه قبل از انجام 
تمرینات هر یک ساعت یک لیوان آب مصرف کند و با شروع تمرین هم 
هر 15 دقیقه یک بار 200 تا 250 سی سی مایعات بنوشد.وی با تاکید 
براینکه ورزشکاران باید از نوشیدن آب سرد در این مدت پرهیز کنند، افزود: 
تا  باید ولرم و بین هفت تا 10 درجه سانتیگرد باشد  دمای آب مصرفی 

جذب آن به بدن سریعتر انجام گیرد.
این کارشناس ارشد فیزیولوژی ورزشی یادآورشد: بعد از انجام تمرینات هم 
به ازاء هر نیم کیلوکاهش وزن باید حدود 400 تا 600 سی سی آب مصرف 
شود تا آب از دست رفته بدن به سرعت جایگزین شود.وی همچنین به 
ورزشکاران توصیه کرد برای بازسازی آب از دست رفته بدن خود در این 
فصل هر روز داخل یک لیوان آب جوشیده سرد شده یک قاشق غذاخوری 
شکر و یک قاشق چایخوری نمک شسته شده حل کنند و آن را به عنوان 

یک ُسرم قندی بنوشند.
یک  اما  نیست،  خوب  چندان  سرم  این  مزه  هرچند  یادآورشد:  فریادی 
العاده است که سریع جذب بدن شده و امالح بدن را به  نوشیدنی فوق 
سرعت بازسازی می کند.به گفته این مربی بدنسازی 75 درصد از انرژی که 
بدن حین تمرین از دست می دهد، تا دو ساعت بعد از تمرین جایگزین 
می شود، برای همین ورزشکاران نباید این زمان را از دست بدهند و تغذیه 
مانند  کربوهیدرات  و  پروتئین  حاوی  غذاهای  باشند.وی  داشته  مناسبی 
بهترین  را   ... و  بادام  مغز  موز، شیرکاکائو، هندوانه،  ها،  تخم مرغ، سبزی 
تاکرا  ملی سپک  تیم  بدنسازی  دانست.مربی  ورزش  انجام  از  تغذیه پس 
ورزشی  تمرینات  آفتاب  نور  جلوی  ورزشکاران  اگر  کرد:  تاکید  همچنین 
خود را انجام می دهند، حتما هر دو ساعت یکبار از کرم های ضد آفتاب 

یا زینک اکساید استفاده کنند.

تیم فوتبال پرسپولیس در تازه ترین رده بندی تیم 
های باشگاهی جهان در رتبه نخست ایران و ششم 

آسیا جای دارد.
به گزارش  خبرنگار دنیای ورزش گروه ورزش باشگاه 
رده بندی  تازه ترین  اساس  بر  جوان،  خبرنگاران 
از  مرداد(   6( که  جهان  فوتبال  باشگاهی  تیم های 
تیم  شد،  اعالم  دیتابیس«  »فوتبال  سایت  سوی 
فوتبال پرسپولیس تهران همچنان در رتبه نخست 

فوتبال باشگاهی ایران قرار دارد.
فوتبال  برتر  لیگ  زودهنگام  قهرمان  دیگر  از سوی 
کشورمان، با 1584 امتیاز و با یک پله سقوط نسبت 
به هفته گذشته در رتبه ششم قاره کهن قرار گرفته، 
اما با یک پله صعود در سطح جهانی به جایگاه 1۳0 

جهان رسیده است.
هفته  مانند  امتیاز   1527 با  هم  تهران  استقالل 
باشگاهی  فوتبال  دوم   رتبه  در  همچنان  گذشته 
پایتخت  پوشان  آبی  اما  است،  گرفته  جای  ایران 
نسبت به رده بندی قبلی در سطح آسیا یک پله 
نزول کرده و در جایگاه چهاردهم قاره قرار دارند. این 
تیم در سطح جهانی نیز 7 پله سقوط داشته و در 

رتبه 2۳2 جهان جای گرفته است.
سپاهان اصفهان با 1491 امتیاز بدون تغییر نسبت 

برتر  تیم  سومین  همچنان  پیشین،  بندی  رده  به 
فوتبال ایران است. این تیم با 2 پله صعود نسبت 
به هفته گذشته در رتبه بیست و یکم آسیا ایستاده  
و در رده بندی جهانی نیز 7 پله صعود داشته و در 

جایگاه ۳11 جهان قرار گرفته است.
و  خوزستان  فوالد  تراکتورسازی،  بندی،  رده  این  در 
شهرخودروی مشهد به ترتیب در رتبه های چهارم تا 

ششم فوتبال کشورمان جای گرفته اند.

در  ترتیب  به  هم  آبادان  نفت  و صنعت  آهن  ذوب 
قرار  ایران  باشگاهی  فوتبال  هشتم  و  هفتم  رتبه 

دارند.
جایگاه چهار  آسیا  قاره  در  رده بندی  این  اساس  بر 
تغییری  پیشین  بندی  رده  به  نسبت  برتر  تیم 
 1670 با  عربستان  الهالل  تیم  و  است  نداشته 
کره  موتورز  جئونبوک  تیم های  و  است  صدرنشین 
و1614  با 164۳  ترتیب  به  قطر  الدحیل  و  جنوبی 

امتیاز در رتبه های دوم و سوم قاره کهن قرار دارند.
مانند  امتیاز   1591 با  نیز  ژاپن  فرونتاله  کاوازاکی 
هفته گذشته در رتبه چهارم قرار گرفته است. تیم 
امتیاز   1586 با  نیز  جنوبی  کره  هیوندای  اولسان 

باالتر از پرسپولیس در رتبه پنجم ایستاده است.
امتیاز   20۳7 با  مونیخ  بایرن  جهانی  رده بندی  در 
مانند هفته گذشته در صدر جدول ایستاده است. 
پس از سرخپوشان آلمانی، لیورپول با 1976 امتیاز 
امتیاز در رتبه های دوم  با 1966  و منچسترسیتی 
و سوم قرار دارند. پاری سن ژرمن و رئال مادرید هم 

در رتبه های چهارم و پنجم جهان جای گرفته اند.
10 تیم برتر فوتبال باشگاهی جهان عبارتند از؛

بایرن مونیخ
لیورپول

منچسترسیتی
پاری سن ژرمن

رئال مادرید
بارسلونا
آتاالنتا

آتلتیکو مادرید
فالمینگو
یوونتوس

فرمانده انتظامی شهرستان بافت از کشف 15 فقره 
با  انواع سرقت در اجرای طرح یک هفته ای مبارزه 

سرقت در شهرستان بافت خبر داد.
منظور  به  گفت:  میرافضلی  اهلل  نبی  سرهنگ 
با  سرقت  با  مبارزه  طرح  امنیت،  احساس  افزایش 

انتظامی شهرستان  تشکیل قرارگاهی در مجموعه 
بافت در دستور کار قرار گرفت.

او افزود: این طرح با تشکیل تیم هایی از پلیس های 
سایر  همکاری  با  شهر  کالنتری های  و  تخصصی 
واحد های انتظامی شهرستان به منظور دستگیری 

از مراکز  بازدید  اقدامات اطالعاتی،  انجام  با  سارقان 
 260 از  بیش  استعالم  همچنین  و  ضایعات  خرید 
وسیله نقلیه توقیفی در پارکینگ ها آغاز و در این 

راستا 15 فقره انواع سرقت کشف شد.
این  اجرای  در  ماموران  گفت:  میرافضلی  سرهنگ 

طرح، 5 فقره سرقت داخل خودرو، 2 فقره سرقت 
فقره   ۳ خصوصی،  اماکن  سرقت  فقره   ۳ منزل، 
کشف  را  سرقت ها  سایر  فقره   2 و  احشام  سرقت 
و 6 نفر سارق را دستگیر و تحویل مقامات قضایی 

دادند.

 5 پلمب  از  رفسنجان  دادسرای  ویژه  بازپرس 
واحد صنفی متخلف و بازداشت 4 نفر به علت 
شهرستان  در  تعزیراتی  و  بهداشتی  تخلفات 

رفسنجان خبر داد.
باشگاه  های  استان  گروه  خبرنگار  گزارش  به 
قریب،  محمد   ، کرمان  از  جوان  خبرنگاران 
انقالب  و  عمومی  دادسرای  ویژه  بازپرس 

رییس  حضور  با  گفت:  رفسنجان  شهرستان 
معاونت  پزشکی،  علوم  نمایندگان  اماکن،  اداره 
بهداشتی، صمت و تعزیرات حکومتی نسبت به 
بازرسی از چند واحد صنفی از صنوف مختلف 

اقدام شد.
واحد   5 پلمب  به  منجر  بازدید ها  این  افزود:  او 
متأسفانه  که  شد  مختلف  اصناف  از  صنفی 

تخلفات تعزیراتی و بهداشتی و جرائمی از جمله 
تهدید علیه بهداشت عمومی داشتند.

نفر  چهار  خصوص  این  در  کرد:  تصریح  قریب 
حال  در  و  تشکیل  پرونده  و  شدند  بازداشت 

رسیدگی  است.
او تصریح کرد: متصدیان واحد های صنفی باید به 
دادسرای عمومی و انقالب رفسنجان برای ادامه 

رسیدگی مراجعه کنند و بعضی از آن ها هم به 
مراجعه  تعزیرات  و  انتظامی  نیروی  اماکن  اداره 

کنند تا به پرونده  هایشان رسیدگی شود.
شرایط  این  در  اصناف  کلیه  کرد:  بیان  قریب 
رعایت  به  نسبت  کرونا  بیماری  و  اقتصادی 
تا  بورزند  اهتمام  تعزیراتی  و  بهداشتی  مسائل 

مورد مؤاخذه قرار نگیرند.

پرسپولیس تیم نخست ایران و ششم آسیا  

اجرای طرح مبارزه با سرقت در بافت 

پلمب پنج واحد صنفی متخلف در رفسنجان

خبر

 750 و  کیلو   1۳8 کشف  از  ابوذر  عملیاتی  قرارگاه  فرمانده 
تکاوری 116 شهرستان کهنوج  یگان  عملیات  در  تریاک  گرم 

خبر داد.
سرهنگ عبدالعلی روانبخش گفت: ماموران یگان تکاوری 116 
قاچاقچیان  قصد  از  اطالعاتی  کار  انجام  با  کهنوج  شهرستان 

محور های  از  موادمخدر  سنگین  محموله  یک  حمل  برای 
مناطق جنوبی استان کرمان مطلع شدند.

او افزود: در این رابطه ماموران با تکمیل اقدامات اطالعاتی و 
گشت زنی در ورودی شهرستان جیرفت یک دستگاه خودروی 
پژو 405 مرتبط با قاچاقچیان را شناسایی کرده و آن را طی 

عملیاتی متوقف کردند.
خودرو  این  سرنشینان  اینکه  به  اشاره  با  روانبخش  سرهنگ 
قصد فرار از صحنه را داشتند، تصریح کرد: در این عملیات ۳ 
قاچاقچی دستگیر و از خودروی آن ها نیز 1۳8 کیلو و 750 

گرم تریاک کشف شد.

لوازم دندانپزشکی  انتظامی شهرستان بم گفت:  فرمانده 
قاچاق به ارزش ۳ میلیارد ریال در بم کشف شد.

خبرنگاران  باشگاه  های  استان  گروه  خبرنگار  گزارش  به 
انتظامی  فرمانده  نجفی،  اکبر  ، سرهنگ  از کرمان  جوان 
ارز  و  کاال  قاچاق  با  مبارزه  ماموران  گفت:  بم  شهرستان 

این  مواصالتی  درمحور  بم  شهرستان  آگاهی  پلیس 
بازدید خودروهای عبوری به یک دستگاه  شهرستان طی 
اتوبوس مشکوک و از داخل آن  لوازم دندان پزشکی قاچاق 

کشف و ضبط کردند.
سرهنگ نجفی افزود: این محموله از کشور پاکستان بار 

گیری شده بود و قاچاقچیان قصد داشتند آن را به مرکز 
این  ریالی  ارزش   ، نشدند  موفق  که  دهند  انتقال  کشور 

محموله بیش از ۳ میلیارد ریال است.
فرمانده انتظامی بم گفت: در این راستا یک نفر متهم و 
یک دستگاه خودرو توقیف و تحویل مقامات قضایی شد.

کشف ۱۳۸ کیلوگرم تریاک در کهنوج 

کشف لوازم دندانپزشکی قاچاق در بم

فرمانده انتظامی استان کرمان از کشف ۳8 دستگاه استخراج ارز 
دیجیتال که به صورت غیر مجاز در شهرستان سیرجان در حال 

بهره برداری بودند، خبر داد.
مبنی  خبری  کسب  پی  در  گفت:  ناظری  عبدالرضا  سردار   
ارز  استخراج  دستگاه های  از  غیرمجاز  استفاده  و  نگهداری  بر 
دیجیتال در شهر سیرجان، موضوع به صورت ویژه در دستور کار 

ماموران پلیس آگاهی این شهرستان قرار گرفت.
او افزود: در این رابطه ماموران پلیس آگاهی با تکمیل تحقیقات 
خود، پی بردند، تعداد زیادی دستگاه بیت کوین در یک کارگاه 
در حال بهره برداری است که ضمن هماهنگی با مقام قضایی 
از این محل، ۳8 دستگاه ماینر قاچاق که به صورت مخفیانه راه 

اندازی شده بودند، کشف و در این رابطه یک نفر دستگیر شد.

فرمانده انتظامی استان کرمان با بیان اینکه کارشناسان ارزش 
ریالی این دستگاه ها را افزون بر 5 میلیارد و 200 میلیون ریال 
پلیس  عملیاتی  و  اطالعاتی  اشرافیت  گفت:  اند،  کرده  برآورد 
شهرستان سیرجان، فرصت ارتکاب جرم را از مجرمان گرفته است 
که این مورد در حوزه کشف جرایم اقتصادی اهمیتی دوچندان 

دارد.

کشف ۳۸ دستگاه ماینر بدون مجوز در سیرجان
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امام باقر)ع(؛ پرچم دار مبارزه 
با اندیشه های انحرافی 

سرویس فرهنگی- مذهبی کرمان امروز
 

بهره گیری از سیره علمی و عملی امام محمد 
برای شیعیان و محبان  بهترین فرصت  باقر)ع(، 
به  این آموزه ها  به  با رجوع  تا  آن حضرت است 
اهمیت مجاهدت علمی و فکری و تالش برای از 
میان بردن تفکرات انحرافی و الحادی در دنیای 

اسالم نگاهی دقیق تر و عمیق تر داشته باشند.
 امام باقر)ع( از والدت تا وفات

بر  و  یافت  تولد  مدینه  در  باقر)ع(  امام محمد 
اساس نظریه بیشتر مورخان و کتاب های روایی، 
تولد ایشان در ۵۷ قمری بوده است. این نقل با 
روایاتی که نشان می دهد، امام باقر )ع( به هنگام 
بن  حسین  امام  حضرت  ـ  خویش  جد  شهادت 
علی )ع( ـ در سرزمین طف حضور داشته و سه 

سال از عمرش می گذشته، هماهنگی دارد. 
انقراض  با  همزمان  باقر)ع(  امام  امامت  دوره 
لحاظ  از  و  عباسیان  آمدن  کار  سر  بر  و  امویان 
تاریخی  ادوار  از  تشیع  سیاسی  و  علمی  توسعه 
تاریخ شیعه به شمار می رود.  تاثیرگذار  مهم و 
فرزندش  و  باقر)ع(  محمد  امام  امامت  دوره  در 
چون  مختلفی  موضوعات  صادق)ع(  جعفر  امام 
پیدا شدن مشاجرات سیاسی و ظهور سرداران و 
مدعیانی مانند ابوسلمه خالل، ابومسلم خراسانی 
و دیگران مطرح است، ترجمه کتاب های فلسفی 
آید  می  پیش  دوره  این  در  کالمی  مجادالت  و 
قلندران  و  زاهدان  مشایخ صوفیه،  از  ای  عده  و 
وابسته به دستگاه خالفت پیدا می شوند. قاضیان 
و متکلمانی به دلخواه مقامات رسمی و صاحب 
قدرتان پدید می آیند و فقه، قضاء، عقاید، کالم 
پایه مصالح مراکز قدرت خالفت  بر  را  و اخالق 
شرح و تفسیر می کنند و تعلیمات قرآنی به ویژه 
مسأله امامت و والیت را که پس از واقعه عاشورا 
و حماسه کربال، افکار بسیاری از حق طلبان را به 
حقانیت آل امام علی )ع( متوجه کرده بود و پرده 
دنیا  به  دین  و  اموی  ستمکاران  زشت  چهره  از 
و  انحراف می کشاندند  به  بود  برگرفته  فروشان 
احادیث نبوی را در بوته فراموشی قرار می دادند. 
نفع دستگاه حاکم جعل  به  احادیثی  نیز  برخی 
سود  به  را  آنها  یا  بودند  جعل  مشغول  یا  کرده 
ستمکاران غاصب خالفت دگرگون می کردند.  

اینها تنها اشارات کوتاه و مجملی از عواملی بود 
که می بایست حافظان و نگهبانان دین در برابر 
آنها می ایستادند و به روشنگری می پرداختند. 
وی  از  پس  و  )ع(  باقر  محمد  امام  بدین جهت 
امام جعفر صادق )ع( از موقعیت مساعد روزگار 
و  اسالمی  اصیل  تعلیمات  نشر  برای  سیاسی، 
معارف حقه بهره جستند و دانشگاه تشیع و علوم 

اسالمی را پایه ریزی کردند.
به دلیل فشار سیاسی حاکمان عباسی در زمان 

و  تاریخ  درباره  شیعیان،  پنجم  پیشوای  امامت 
نحوه شهادت ایشان روایات متعددی مطرح می 
شود اما تردیدی نیست که امام باقر )ع( با طرح 
مسموم  عبدالملک،  بن  هشام  مخفیانه  و  مرموز 
شده و به شهادت رسید، اما عامل و چگونگی آن 

به روشنی مشخص نیست.
گروهی از راویان می نویسند: ابراهیم بن ولید 
بن یزید بن عبدالملک )پسر برادر زاده هشام( آن 

حضرت را مسموم کرد.
کرده  روایت  اینطور  باره  دراین  کلینی  شیخ 
باقر  محمد  امام  حضرت  از  »روزی  که:  است 
)ع( شنیدم که فرمود: در خواب دیدم که بر سر 
کوه  آن  طرف  هر  از  مردم  و  ام  ایستاده  کوهی 
به سوی من باال می آمدند، چون مردم بسیاری 
در اطراف آن کوه جمع شدند به ناگاه کوه بلند 
شد و مردم از هر طرف آن فرو می ریختند، تا 
این  و  ماندند  باقی  کوه  آن  بر  جماعتی  که  آن 
حضرت  آن  گویا  شد«.  تکرار  مرتبه  پنج  اتفاق 
این خواب را به وفات خود تعبیر فرموده بود، که 
بعد از گذشت پنج شب از این خواب به رحمت 

ایزدی پیوستند. 
شیخ عباس قمی در کتاب »وقایع االیام« خود 
پنجم می گوید: که در  امام  وفات  تاریخ  درباره 
وفات  و  است  اختالف  باقر)ع(  امام  وفات  تاریخ 
سال  الحجه  ذی  هفتم  دوشنبه  روز  در  ایشان 
سالگی  هفت  و  پنجاه  سن  به  چهاردهم  و  صد 
در مدینه مشرفه اتفاق افتاد. وفات ایشان در ایام 
خالفت هشام بن عبدالملک بود و گفته شده که 
آن حضرت را ابراهیم بن ولید بن عبدالملک بن 
مروان به زهر شهید کرده و شاید به امر هشام 

بوده است. 
بنابراین چنانچه گفته شد به دلیل تعدد نظرات 
و  وفات  یا  شهادت  خصوص  در  مختلف  راویان 
نحوه درگذشت امام باقر)ع( روایت های مختلفی 
وجود دارد که مهمترین و موثق ترین آنها به طور 

مختصر شرح داده شد.
از مجاهدات فکری  نمونه های عینی و عملی 

امام باقر)ع(
مسلمان  ظاهر  به  که  یهود  عالمان  از  شماری 
شده و گروهی دیگر که هنوز به دین خود باقی 
مانده بودند در جامعه اسالمی پراکنده شده بودند 
داشتند.  عهده  بر  را  گروهی  علمی  مرجعیت  و 
القائات سوء آنها در فرهنگ  اندیشه و  با  مبارزه 

اسالمی و انکار مطالبی که باعث خدشه دار شدن 
تکذیب  و  می شد  خدا  پیامبران  واقعی  چهره 
از  آنها  پرداخته  و  ساخته  و  دروغین  احادیث 

فعالیت های فرهنگی پنجمین امام بود. 
 در ادامه به یکی دیگر از مناظرات معروف امام 
باقر )ع( در خصوص حقانیت امیر المومنین)ع( 
می پردازیم که در کتاب احنجاج طبرسی روایت 
شده است و نمونه ای ساده و پرمعنایی به نظر 

می رسد:
گفت:  و  رسید  )ع(  باقر  امام  حضور  به  سالم 
کنم.  سؤال  ابیطالب  بن  علی  درباره  »آمده ام 
درباره  کارهایی که کرده است: جنگ با اصحاب 

نهروان و صفین و ...«
کاماًل  تو  نظر  در  که  روایاتی  »به  فرمود:  امام 
را  حدیث  این  آیا  کن.  توجه  است،  صحیح 
پرچم  خیبر،  جنگ  در  خدا  رسول  شنیده ای؟ 
رفت  او  و  داد  عباده  سعدبن  دست  به  را  انصار 
ولی شکست خورد و برگشت. سپس رسول خدا 
پرچم مهاجرین و انصار را به عمربن خطاب داد؛ 
او هم پس از مدتی هراسان برگشت. رسول خدا 
سه بار فرمود: »آیا مهاجر و انصار باید این چنین 
دست  به  را  پرچم  »فردا  فرمود:  بعد  باشند؟« 
مردی می دهم که همواره حمد خدا را می گوید، 
هرگز فرار نمی کند، خدا و رسولش او را دوست 
دارد.«  را دوست  و رسولش  نیز خدا  او  و  دارند 
ابیطالب  بن  علی  امیرالمومنین  مرد  آن  مگر 

نبود؟"
سالم گفت: »بله؛ همه می گویند."

اگر  سالم!  »ای  فرمود:  )ع(  باقر  حضرت 
ولی  داشته،  دوست  را  )ع(  علی  خداوند  بگویی 
صادر  او  از  اعمالی  چه  آینده  در  نمی دانسته 
چون  هستی؛  کافر  صورت  این  در  که  می شود 
اگر  و  است  کفر  خداوند  به  جهل  دادن  نسبت 
بگویی او را دوست داشته و می دانسته چه می 
کند، پس از کدام کار او می توانی اشکال بگیری 
در حالی که خداوند او را با همان عملش دوست 

داشته؟"
تکرار  را  خود  استدالل  »دوباره  گفت:  سالم 

کنید."
حضرت باقر دو مرتبه آن را بیان کرد.

با  را  خدا  که  است  سال  »هفتاد  گفت:  سالم 
گمراهی عبادت کرده ام.«

منبع: خبرگزاری ایرنا

روایت »کرمان امروز« از یک لزوم که سالها مورد بحث کارشناسان و مسئوالن است؛

تراموا؛ تدبیر امروز، رفاه فردا

بیش از چهارسال است که بحث تراموا و برخی دیگر از 
وسایل حمل و نقل شهری در کرمان مطرح می شود و 
از کارشناسان اصرار است و از مسئوالن انکار که کرمان 
نیاز به چنین وسایلی ندارد و گهگاه هم می گویند که 
عبارت  ندارد.به  وجود  هایی  اجرای چنین طرح  بودجه 
دیگر شهرداران کرمانی چند سالی است که می گویند 
و  ندارد  را  نقلیه  وسایل  این  از  استفاده  کرمان ظرفیت 
کارشناسان بر این عقیده اند که باید این طرح را برای 
آینده اجرا کرد. آینده ای که دیگر کار از کار گذشته و 

هزینه ی اجرای چنین پروژه هایی از ظرفیت شهرداری 
و  زمان است که کرمان قفل می شود  است. آن  خارج 
کاسه چه کنم چه کنم در دستان مدیران و مسئوالن 
که  هستیم  شاهد  روزها  این  اما  شود.  می  داغ  کرمانی 
برای  شهرداری  جدیت  از  کرمان  فکر  خوش  شهردار 
درباره  اخیرا  وی  دهد.  می  تراموا خبر  پروژه ی  اجرای 
کرمان  شهر  است:»تراموای  گفته  تراموا  طرح  اجرای 
که به  طور جدی پیگیر اجرای آن هستیم، در ۳ محور 
تا فرودگاه، میدان آزادی به میدان شهدا  میدان آزادی 
)مشتاق( و از میدان شهدا تا مزار شهدا ساخته خواهد 
حوزه  این  کارشناسان  سالهاست  که  شد«خبری خوش 
در انتظار آن بودند. تراموا که یکی از وسایل نقلیه بسیار 
اروپایی است گزینه  پُر جمعیت  پُر کاربرد در شهرهای 
ی قبل از مترو است. در شرایطی که اجرای مترو آن هم 
از لحاظ زیرزمینی شرایط الزم  در کرمان که متاسفانه 
را ندارد، ناممکن به نظر می رسد، اجرای پروژه ی مفید 
امیدوار  البته  و  موثر  بسیار  تواند  تراموا می  و کم خرج 
کننده باشد. برای شهردار کرمان آرزوی موفقیت داریم 

به  را  این شهر  آبادانی  مجال  نابخردان  که  امیدواریم  و 
ایشان بدهند.

الزم است که اشاره شود؛ تراموا نوعی واگن است که 
بر روی ریل هایی که در خیابان قرار داده شده حرکت 
می کند. ریلهای فرورفته که مانع حرکت اتومبیل ها نمی 
شود. تراموا هم می تواند درون شهری و بین شهری باشد. 
قطارهای  از  کوتاه تر  و  سبک تر  معموالً  برقی  واگن های 
به  دوتایی  به صورت  اکثرا  و  متروها هستند  و  معمولی 
و  تراموا  میان  دقیقی  مرز  البته  شوند.  می  متصل  هم 
قطارهای عادی وجود ندارد و برخی ترامواها ممکن است 
که روی راه آهن معمولی نیز حرکت کنند. گونه ای که 
اروپا بیشتر مورد توجه قرار گرفته، گونه  این روزها در 
برقی تراموا است. گونه ی دیزلی هم وجود دارد که البته 
و  است  مضر  هوا  آلودگی  و  جمعیت  پُر  شهرهای  برای 
گونه  کرمان  در  اما  شود.  می  استفاده  کمتر  روزها  این 
قفل  برای  ارزشمند  کلید  یک  تواند  می  الکتریکی  ی 
تواند  می  امروز  تدبیر  تنها  که  باشد  آینده  در  ترافیکی 

رفاه آینده را تضمین کند. به امید فردایی بهتر!

به قلم 
محمد فتح نجات

اطالعـیه
شرکتهای پیمانکاری طرف قرارداد شرکت توزیع برق شمال استان کرمان در نظر دارد به منظور اجرای تعهدات قراردادهای سال جاری از طریق 
برگزاری آزمون مهارتی از بین داوطلبان مرد حائز شرایط برای بخش کارگری با مدرک تحصیلی دیپلم کلیه رشته ها و فوق دیپلم برق کلیه 

گرایشها با توجه به جدول ذیل دعوت به همکاری نماید.

شایان ذکر است با توجه به نوع مشاغل توانایی صعود و فرود از تیر، کار در ارتفاع، قدرت بدنی، تناسب اندام، و ارائه گواهینامه فن 
ورز شبکه توزیع از سازمان فنی و حرفه ای و ایمنی برق از اداره کار یا موسسات آموزشی مورد تایید وزارت نیرو در صورت قبولی در 

آزمون مهارتی در زمان دعوت به همکاری الزامی می باشد.
تاریخ ثبت نام : 1۳99/0۵/01    تاریخ پرینت کارت آزمون : 99/0۵/12

www.mapsab.ir : آدرس ثبت نام
داوطلبان می توانند به منظور کسب اطالعات بیشتر به سایت مجتمع عالی آموزشی و پژوهشی صنعت آب و برق خراسان به 

آدرس:www.mapsab.ir مراجعه و نسبت به مطالعه دفترچه آزمون اقدام و در صورت حائز شرایط بودن ثبت نام نمایند.

 اطالعیه
شرکت توزیع برق شمال استان کرمان در نظر دارد به منظور اجرای تعهدات قراردادهای سال جاری از شرکتهای پیمانکاری طرف قرارداد 

و فوق دیپلم برق  مدرک تحصیلی دیپلم کلیه رشته ها حائز شرایط برای بخش کارگری با بین داوطلبان مرد طریق برگزاری آزمون مهارتی از
 گرایشها با توجه به جدول ذیل دعوت به همکاری نماید.کلیه 

شماره 
مدرک  عنوان قرارداد نام شرکت پیمانکار  قراداد

 تحصیلی 

شرح 
شغل 

 انتخابی 

تعداد 
مورد 
 نیاز

محل 
 خدمت

 شرکت پژوهان قدرت  2-99

تامین نیروی انسانی و ماشین آالت مربوط به فعالیت های 
،خط گرم و سرویس و 121عملیات،پاسخگوییاتفاقات و 

 نگهداری شبکه و تاسیسات

دیپلم کلیه رشته ها ترجیجا برق و فوق دیپلم برق کلیه گرایشها 
برق کار شبکه توزیع )با توانائی کار در ارتفاع وصعود وفرود از تیر(  

 

 کرمان 2
 چترود 2 نور باران کرمانیا  3-99

 پارس نیرو  کرمانیان  4-99

 باغین 1
 ماهان 1
 راین 1
 گلباف 1
 شهداد 1

1-99   افزای پیشتاز توان 
تامین نیروی انسانی و ماشین آالت مربوط به فعالیت های 

،خط گرم و سرویس و 121اتفاقات و عملیات،پاسخگویی
 نگهداری شبکه و تاسیسات

 رفسنجان 2
 نوق 1
 کشکوییه 1
 انار 1
 شهربابک 1

5-99   نوگران قدرت شرکت 
تامین نیروی انسانی و ماشین آالت مربوط به فعالیت های 

،خط گرم و سرویس و 121اتفاقات و عملیات،پاسخگویی
 نگهداری شبکه و تاسیسات

 زرند 2
 راور 1
 کوهبنان 1

عملیات قرائت و وصول مطالبات شهر کرمان،)شمال غرب و  شرکت مهندسی هیوا  7-99
 کرمان 1 جنوب غرب( 

شرکت صفا نیرو  9-99
 کرمانیان 

عملیات قرائت و وصول مطالبات شهر کرمان،)شرق کرمان و 
 چترود 1 امور نواحی و چترود( 

شرکت آرمان  11-99
 الکترونیک 

عملیات نصب،سرویس،بازدید لوازم اندازه گیری عادی و 
دیماندی و جمع آوری برق های غیر مجازشهر کرمان ،نواحی 

 کرمان ومنطقه چترود 

 باغین 0
 ماهان 1
 راین 1
 گلباف 0
 شهداد 1

شرکت رعد سازه  8-99
 آروشا 

عملیات قرائت و وصول مطالبات شهر  رفسنجان،نوق 
 رفسنجان 2 وکشکوئیه،انار،شهربابک( 

  

شرکت توان افزا  12-99
 پیشتاز 

عملیات نصب،سرویس،بازدید لوازم اندازه گیری عادی و 
دیماندی و جمع آوری برق های غیر مجازشهر  رفسنجان،نوق 

 وکشکوئیه،انار،شهربابک(  

  

 نوق 1
 کشکوییه 1
 انار 1
 شهربابک 1

 زرند 2 عملیات قرائت و وصول مطالبات شهر ) زرند، ...( شرکت الکتروفرزام  10-99

شرکت دانا نت   13-99
 جنوب شرق 

عملیات نصب،سرویس،بازدید لوازم اندازه گیری عادی و 
دیماندی و جمع آوری برق های غیر مجازشهر   زرند، 

 کوهبنان، راور(   

 راور 1

 کوهبنان 1

شبکه توزیع  گواهینامه فن ورزشایان ذکر است با توجه به نوع مشاغل توانایی صعود و فرود از تیر، کار در ارتفاع، قدرت بدنی، تناسب اندام، و ارائه 
یا موسسات آموزشی مورد تایید وزارت نیرو در صورت قبولی در آزمون مهارتی در زمان  از سازمان فنی و حرفه ای و ایمنی برق از اداره کار

 دعوت به همکاری الزامی می باشد.
 01/05/1399تاریخ ثبت نام : 

 12/05/99 تاریخ پرینت کارت آزمون :
 www.mapsab.ir نام :آدرس ثبت 

داوطلبان می توانند به منظور کسب اطالعات بیشتر به سایت مجتمع عالی آموزشی و پژوهشی صنعت آب و برق خراسان به 
 ط بودن ثبت نام نمایند.یشرا زمراجعه و نسبت به مطالعه دفترچه آزمون اقدام و در صورت حائ www.mapsab.irآدرس:

شماره 
قرارداد

ترجیحا


