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یاد ایام

خاطراتی از یک دانشجوی سابق!

استاندار کرمان:  

از ثمرات بسیج سازندگی

 محرومیت زدایی بوده است
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مدیرکل کمیته امداد کرمان:

کمیته امداد کرمان

 از ۴۸۰۰ بیمار خاص

 و صعب العالج حمایت می کند

رئیس سازمان غذا و دارو مطرح کرد؛

واردات چند محموله 

واکسن کرونا

 در هفته جاری 

متن در صفحه دوم

جانشین استاندار در ستاد کرونای استان کرمان خبر داد:

ممنوعیت مسافرت
 در ایام عید سعید فطر

2

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

بانوان تکواندوکارجیرفتی 

در مسابقات بین المللی درخشیدند

WWW.KERMANEMROOZ.COMروزان هم 

آگهی مزایده عمومی شرکت تعاونی 

خاص سحاب فرهنگیان کرمان 
متن در صفحه سوم

مردم کرمان 25 سال است 

که واقعیت را 

در »کرمان امروز« می خوانند

اطــالعیه
بدین وسیله به اطالع کلیه کسانی که در ابتدای طرح تاسیس محور گردشگری ملی هفت 
باغ علوی نسبت به ثبت نام به صورت اقساطی جهت خرید قطعات اراضی این محور اقدام 
نموده اند می رساند خواهشمند است حداکثر تا پایان اردیبهشت ماه جاری ضمن مراجعه 
این  اقدام در غیر  نام خود  تعیین تکلیف ثبت  به  به شرکت عمران علوی ماهان نسبت 

صورت شرکت عمران علوی ماهان کرمان هیچ مسئولیتی در قبال اشخاص مذکور ندارد.

آدرس: ابتدای محور گردشگری ملی هفت باغ علوی، سمت راست، طبقه فوقانی 
کرمان موتور، شرکت عمران علوی ماهان کرمان 

شماره تماس: 73 - 33257577 - 034

کرمانازدفترروزنامه»کرمانامروز«؛ درحاشیهبازدیددکترزینیوند،استاندار

متن کامل در صفحه چهارم

»اتاق گفتگو« آغاز به  کار کرد
گفتگودریچهورود»کرمانامروز«بهحوزهچند کرد.اتاق کار گفتگو«یاینرسانهنیزآغازبه کرمانامروز»اتاق کرمانازدفترمرکزیروزنامه  درحاشیهیبازدیداستاندار

کنندو.... کرمانمیتوانندتولیداتاینرسانهرابهصورتتصویریوچندرسانهایمشاهده رسانهایاستوزینپسمردمنجیبوشریف

معاون وزیر بهداشت؛

کسن کرونا  امیدواریم فاز سوم وا

ایرانی - کوبایی در کرمان 

به سطح 10 هزار داوطلب برسد
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اخبار استان

از  محدودی  تعداد  حضور  با  نمادین  مراسم  طی 
مسئوالن استان کرمان، مراسم روز قدس برگزار شد.

مراسم   ، رمضان  مبارک  ماه  جمعه  آخرین  با  همزمان 

گرامی داشت روز قدس، با حضور مدیران اجرایی استان  
کرمان برگزار شد.

 دراین مراسم پرچم دو کشور ایران وفلسطین به اهتزاز 

در آمده  و مورد احترام حاضرین قرار گرفت.
و  رژیم غاصب  پرچم  نمادین همچنین  مراسم  این  در   

کودک کش اسرائیل آتش زده شد.

تفریحی  مجموعه  باز  فضای  محوطه  در  مراسم  این   
های  العمل  دستور  رعایت  وبا  کرمان  مطهری  شهید 

بهداشتی برگزار شد.

کرمان- خبرنگار کرمان امروز:با استفاده از تخصص 
مهندسان شرکت معدنی و صنعتی گل گهر سیستم 
اعالم و اطفای حریق پیشرفته در این کارخانه مورد 

بهره برداری قرار گرفت.
الملل شرکت  بین  امور  و  عمومی  روابط  گزارش  به 
گل گهر، مدیر سالمت، ایمنی و محیط زیست شرکت 

گل گهر در خصوص این اقدام گفت: در راستای حفظ 
و صیانت از سرمایه های انسانی و همچنین نگهداری 
در  پایدار  تولید  منظور  به  تجهیزات  و  منابع  از 
مجموعه گل گهر سیستم اطفای حریق در کارخانه 
اجرا  مدار  در  و  راه اندازی  یک  شماره  سازی  گندله 
سیستم  افزود:  اله بخشی  حمزه  مهندس  شد.  واقع 

اعالم و اطفای حریق کارخانه که به علت نبود برنامه 
دلیل  به  نیاز  مورد  قطعات  نشدن  تامین  و  ها  پنل 
تحریم ها در مدار قرار نگرفته بود، پس از اصالحاتی 
بهره  مورد  مهندسی  و  فنی  های  زمینه  در  اساسی 

برداری قرار گرفت.
وی افزود: این سیستم در هفته کار و کارگر با حضور 

کارخانه  تولیدی  مسئوالن  و  مربوطه  کارشناسان 
را  اولیه  تست  موفقیت  با  یک  شماره  سازی  گندله 
نشان  که  گرفت  قرار  مدار  در  و  گذاشته  سر  پشت 
گرفته  کار  به  متخصص  نیروهای  توانمندی  دهنده 
بروز  درصد  و  باشد  می  گهر  گل  مجموعه  در  شده 

خطا را تا حد بسیار زیادی کاهش می دهد.

مراسم نمادین روز قدس در کرمان برگزار شد

سیستم اعالم و اطفای حریق کارخانه گندله سازی یک در مدار قرار گرفت

فاز سوم کارآزمایی بالینی واکسن کرونای ایرانی - 
کوبایی در کرمان آغاز شد.

»دکترحمیدرضا رشیدی نژاد« 18 اردیبهشت ماه در 
این مراسم گفت: امروز کارآزمایی بالینی در کرمان 
انجام  از دانشگاه های علوم پزشکی  با برخی  همراه 

می شود.
کارآزمایی  سایت  این  در  نفر  اینکه 40  بیان  با  وی 
بالینی واکسن ایرانی - کوبایی به داوطلبان خدمت 
رسانی می کنند، اظهار کرد: این واکسن فاز حیوانی 
موفقیت  با  را  خود  بالینی  کارآزمایی  دوم  و  اول  و 

پشت سر گذاشته است.
فاز  کرد:  بیان  کرمان  پزشکی  علوم  دانشگاه  رییس 

سوم کارآزمایی بالینی این واکسن روی 40 هزار نفر 
در کوبا و 24 هزار نفر در ایران انجام می شود که در 
انجام می  را  این کار  ایران 8 دانشگاه علوم پزشکی 
دهند و کرمان پنجمین دانشگاهی است که این اقدام 

را آغاز کرده است.
از  با بیان این مطلب که تکنولوژی این واکسن  وی 
کوبا آمده، تصریح کرد: معتقدیم تا زمانی که تولید 
واکسیناسیون  امکان  نگیرد  صورت  کشور  در  انبوه 

عمومی وجود ندارد.
معاون  حقدوست«  اکبر  »علی  ایسنا،  گزارش  به 
آموزشی وزیر بهداشت نیز در این آئین گفت: در دل 
سختی هاست که توفیقات به وجود می آید. اتفاقی 

که در زمینه واکسن در داخل کشور رخ می دهد یک 
جهش خوب است اما برای رسیدن به حد اعلی راه 

درازی در پیش داریم.
زمان شیوع کرونا  از  اقدامات کشور  به  اشاره  با  وی 
قابل  های  فعالیت  کرد:  اظهار  واکسن  تولید  برای 
تولید واکسن در سال های  برای  تقدیری در کشور 
اخیر انجام شده به طوری که راهی که باید طی 10 
سال می پیمودیم با تالش های فراوان در این مدت 

انجام داده ایم.
آموزش  و  درمان  بهداشت،  وزیر  آموزشی  معاون 
پزشکی بیان کرد: مقرر است که به حدی مستندات 
این مطالعه انجام شده قوی باشد که بهداشت جهانی 

آن را تایید کند باید مدنظرداشت وقتی که تجربه 
الزم نداشتیم، این کار آسانی نیست.

 وی بیان کرد: در استان های دیگر کارآزمایی بالینی 
این واکسن به خوبی پیش رفته است و امیدواریم که 

شهر کرمان یکی از بهترین سایت ها شود.
قابل  بومی  واکسن  به  باید  کرد:  تاکید  حقدوست 
قبول برای مقابله با این بیماری جهان شمول دست 

پیدا کنیم تا سالمت مردم کشور را حفظ کنیم.
استان  در  امیدواریم  کرد:  خاطرنشان  پایان  در  وی 
کند  پیدا  دست  داوطلب  هزار   10 به سطح  کرمان 
دست  مردم  به  درست  رسانی  اطالع  با  کار  این  و 

یافتنی است.

معاون وزیر بهداشت دراجرای فاز سوم کارآزمایی بالینی واکسن ایرانی- کوبایی در کرمان؛

امیدواریم فاز سوم واکسن کرونا ایرانی - کوبایی در کرمان به سطح 10 هزار داوطلب برسد

خبر
استاندار کرمان:  

از ثمرات بسیج سازندگی 
محرومیت زدایی بوده است

استاندار کرمان گفت: سازمان بسیج سازندگی از  ثمرات ارزنده انقالب اسالمی 
است که با اقدام تاریخی و آینده نگری مقام معظم رهبری ایجاد شد و تاکنون 
ثمرات پرشماری را در حوزه های مختلف از جمله محرومیت زدایی به دنبال 

داشته است.
به گزارش ایرنا، علی زینی وند با صدور پیامی به مناسبت سالروز تشکیل بسیج 
سازندگی تاکید کرد: از زمان تاسیس این سازمان در1۷ اردیبهشت 1۳۷۹  بسیج 
سازندگی توانسته حرکت های جهادی، محرومیت زدایی را در نقاط مختلف  کشور 
و استان پهناور کرمان در عرصه خدمت به مردم انجام دهد که آثار این اقدامات 
ماندگار در عرصه های مختلف منشا تحوالت ارزشمند و رضایت مردم شده است. 
 در ادامه این پیام آمده است: در این مسیر استفاده از استعدادها و ظرفیت های 
کشور و استان و بهره گیری از فرهنگ و تفکر بسیجی بسیار موثر بوده و سندی 

افتخار آمیز برای بسیجیان عرصه سازندگی است.
 در بخش دیگری از پیام استاندار کرمان اشاره شده که  در استان کرمان با توجه 
به اقدامات بسیار موثر و عظیم شهید سپهبد حاج قاسم سلیمانی در عرصه خدمت 
رسانی به مردم، بسیج سازندگی وظیفه ای سنگین تر در برعهده دارد و باید الگوی 

کشور باشد.
 استاندار در پیام خود افزوده است: فکر  بسیجی بویژه در عرصه سازندگی در سال 
تولید، پشتیبانی ها   و مانع زدایی ها اهمیتی مضاعف دارد و امیدوارم با همراهی 
و همدلی همه ارکان نظام، شاهد تحقق منویات مقام معظم رهبری)مدظله العالی( 

در این زمینه باشیم.
به همه  را  روز  این  اینجانب  است:  آمده  کرمان  استاندار  پیام  پایانی  بخش  در 
جهادگران و بسیجیان عرصه سازندگی تبریک عرض نموده و از درگاه خداوند 
متعال توفیق بسیجیان دالور را در تحقق اهداف بسیج سازندگی و خدمت به مردم 

استان کرمان خواستارم.

بانوان تکواندوکارجیرفتی 

در مسابقات بین المللی درخشیدند
 رئیس اداره ورزش و جوانان جیرفت از کسب چهار مقام توسط بانوان تکواندوکار 

این شهرستان در مسابقات بین المللی جام پرسپولیس خبر داد.
مهدی اِرم بین در گفت و گو با خبرنگار ایرنا اظهار کرد: مسابقات بین المللی جام 
پرسپولیس به میزبانی تیم تکاوران استان البرز با حضور ۵۳0 بازیکن از 28 کشور 
جهان روز 1۷ اردیبهشت ماه سال جاری برگزار شد که در این مسابقات دختران 

تکواندوکار جیرفتی کسب مقام کردند.
و  زاده  شفیعی  نگین  بزرگساالن،  رده  اول  مقام  شریفی  نرجس  کرد:  تصریح  وی 
فاطمه زهرا حیدری مقام اول  تیمی 2 نفره، یاسمن فرخی مقام سوم رده جوانان و 

فاطمه زهرا حیدری مقام سوم  رده نوجوانان را به دست آوردند.

کرمان  استان  کرونای  ستاد  در  استاندار  جانشین 
گفت: مسافرت در ایام عید سعید فطر از 21 تا 2۵ 
اردیبهشت ماه جاری ممنوع است و تردد خودروهای 
شخصی در محورها کنترل و جریمه ها اعمال خواهد 

شد.
دکتر محمدصادق بصیری  در جلسه ستاد استانی 
مدیریت کرونا اظهار کرد: ستاد ملی کرونا از مردم 
های  پروتکل  قدر  های  شب  در  که  ایران  متدین 

بهداشتی را رعایت کردند، قدردانی نمود.

ابتال به کرونا و  وی در ادامه بیان کرد: سیر نزولی 
روند  این  و  است  مشهود  کشورمان  در  ها  بستری 
در  دو  گروه  مشاغل  فعالیت  ممنوعیت  موجب شد 
تمام شهرها برداشته شود و مدت زمان این گشایش 
دورکاری  جمله  از  دیگر  ضوابط  و  است  هفته  سه 

کارمندان و ... باید با قوت ادامه یابد.
بصیری با اشاره به اینکه در استان کرمان در حال 
حاضر پنج شهرستان قرمز، هفت شهرستان نارنجی 
و 11 شهرستان در وضعیت زرد کرونایی قرار دارند و 

وضعیت رو به بهبودی است، تصریح کرد: سیرجان، 
دارای  گنج  قلعه  و  جنوب  رودبار  کهنوج،  جیرفت، 
وضعیت قرمز و کرمان، رفسنجان، شهربابک، بردسیر، 

بافت، عنبرآباد و زرند نیز نارنجی هستند.
براساس  اینکه  به  اشاره  با  کرمان  استاندار  معاون 
و  نهم  پایه  های  آزمون  کرونا  ملی  ستاد  مصوبه 
دوازدهم در زمان خود با رعایت پروتکل ها به صورت 
حضوری برگزار خواهد شد، بیان کرد: مسافرت در 
ماه  اردیبهشت   2۵ تا   21 از  فطر  سعید  عید  ایام 

جاری ممنوع است و تردد خودروهای شخصی در 
محورها کنترل و جریمه ها اعمال خواهد شد و این 
با هر وضعیت  ممنوعیت شامل همه شهرستان ها 

کرونایی می شود.
وی در پایان گفت: براساس مصوبه ستاد ملی کرونا، 
در صورتی که وزارت بهداشت و به تبع آن دانشگاه 
های علوم پزشکی در سطح کشور نیاز به مکانی برای 
انجام واکسیناسیون داشته باشند، دستگاه های دیگر 

باید همکاری داشته و مکان را در اختیار بگذارند.

مدیرکل کمیته امداد استان کرمان گفت: 4844 
بیمار صعب العالج و خاص تحت حمایت کمیته 
امداد استان کرمان قرار دارند که خیران نیکوکار 
می توانند در قالب طرح شفا از آن ها حمایت کنند.
اینکه ۳880 بیمار  با اشاره به  »یحیی صادقی« 
بیمار   ۶۳۳ و  خاص  بیمار   ۳۳1 صعب العالج، 
امداد  کمیته  حمایت  تحت  نگهداری  نیازمند 
استان کرمان قرار دارند، افزود: با توجه به محدود 
بودن اعتبارات دولتی و همچنین باال بودن هزینه 
پرداخت  زمینهٔ  در  بیماران  این  درمان،  های 

هزینه های درمانی خود با مشکالت زیادی روبه رو 
هستند.

وی بیان کرد: بیماران صعب العالج تحت حمایت 
این نهاد شامل 18 گروه از بیماران از جمله افراد 
بیماری های  پوستی،  شدید  بیماری های  دارای 
انواع  اعضاء،  پیوند  سرطان،  انواع  داخلی،  شدید 
دیابت  عروقی،  و  قلبی  بیمارهای  سندروم ها، 
مزمن و عوارض ناشی از آن، بیمارهای مادرزادی، 
بیمارهای شدید ریوی و بیمارهای عفونی هستند.
صادقی با بیان اینکه بیماران خاص تحت حمایت 

شامل بیماران هموفیلی، تاالسمی، ام اس، دیالیز 
با  امداد  ای هستند که کمیته  پروانه  بیماران  و 
پرداخت بخشی از هزینه های دارویی این بیماران 
از آن ها حمایت می کند افزود: بیش از 2 میلیارد 
بیماران  درمان  برای  گذشته  سال  طی  تومان 
صعب العالج و خاص تحت حمایت کمیته امداد 

استان کرمان هزینه شده است.
امداد  کمیته  توسط  اجرای »طرح شفا«  به  وی 
به منظور حمایت از بیماران صعب العالج و خاص 
و  خیر  مردم  گفت:  و  کرد  اشاره  حمایت  تحت 

نیکوکار می توانند در قالب طرح شفا حمایت مالی 
درمان  و  معالجه  هزینه های  از  بخشی  تأمین  و 
بیماران خاص و صعب العالج که نیازمندی آن ها 
اداره پذیرش و مددکاری کمیته امداد  تأیید  به 

رسیده است را عهده دار شوند.
مدیرکل کمیته امداد استان کرمان به باال بودن 
هزینه های درمانی بیماران صعب العالج و خاص 
اشاره کرد و از خیران و مردم نیکوکار خواست با 
مشارکت در طرح شفا کمیته امداد را در پرداخت 

هزینه های درمانی این بیماران یاری کنند.

جانشین استاندار در ستاد کرونای استان کرمان خبر داد:

ممنوعیت مسافرت در ایام عید سعید فطر 

مدیرکل کمیته امداد کرمان:

کمیته امداد کرمان از ۴۸۰۰ بیمار خاص و صعب العالج حمایت می کند

به اطالع تمامی سهامداران محترم شرکت خدمات آزمایشگاهی سنگ بستر کویر می رساند 
به علت به حد نصاب نرسیدن مجمع عمومی عادی نوبت اول در مورخ 1400/02/0۹ جلسه 
مجمع عمومی عادی نوبت دوم این شرکت راس ساعت 1۷ مورخ پنجشنبه 1400/02/۳0 در 
محل حیاط خیریه رعد با رعایت پروتکل های بهداشتی واقع در بلوار آیت اهلل هاشمی )جاده 
تهران( حد فاصل سه راه کشاورز و اداره پست مرکزی خیابان رعد کوچه شماره یک بنای 48 

ستون ماندگار رعد کرمان برگزار می شود.
دستور کار جلسه: -  ارائه توضیحات هیات مدیره و مدیرعامل 

- ارائه ترازنامه مالی سال 1۳۹۹ -انتخاب هیات مدیره 
- سایر موارد که توسط اعضاء محترم مطرح می گردد.

اعضاء هیات مدیره شرکت 

آگهی دعوت سهامداران شرکت کیمیاگران پسته کرمان )سهامی خاص( به شماره ثبت 42۵8 
و شناسه ملی 10۶۳011۶80۷ جهت تشکیل مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده 

بدین وسیله از کلیه سهامداران شرکت دعوت می شود تا در جلسه مجمع عمومی عادی به طور 
فوق العاده که در ساعت 00: 10 مورخ یکشنبه 1400/۳/2 در آدرس استان کرمان- شهرستان 
کرمان - بخش مرکزی - شهر کرمان - شهرک صنعتی خضراء- خیابان اصلی - خیابان 
1۹/1 - پالک 0 -  قطعه ۵00 - طبقه همکف کدپستی ۷۶1۷1۹۹۶۷۶ تشکیل می گردد 

حضور بهمراه رسانند.
دستور جلسه: انتخاب اعضای هیات مدیره و انتخاب بازرسین و انتخاب روزنامه کثیراالنتشار 
هیات مدیره شرکت 

آگهی مجمع عمومی عادی نوبت دوم 
شرکت خدمات آزمایشگاهی سنگ بستر کویر

آگهی دعوت سهامداران به تشکیل مجمع عمومی عادی
 به طور فوق العاده شرکت کیمیاگران پسته کرمان )سهامی خاص( 

به شماره ثبت ۴25۸ و شناسه ملی 1۰63۰116۸۰7

آگهی فقدان سند مالکیت 

از  فرعی   9180 پالک  ششدانگ  مالک  محمدرضا  فرزند  خادمیه  سعید  آقای 
شماره  الکترونیکی  دفتر  بشرح  آن  مالکیت  سند  که  کرمان   1 بخش  در  واقع  اصلی   4776
139920319007005194 صادر و تسلیم گردید و ضمن تسلیم دو برگ استشهاد محلی تصدیق 
امضا شده مدعی است سند مالکیت پالک مزبور بعلت نامعلوم مفقود / از بین رفته و درخواست 
نوبت در  ثبت مراتب در یک  قانون  نامه  ماده 120 آیین  باستناد  لذا  نموده  المثتی  مالکیت  سند 
تاریخ مندرج در ذیل آگهی می شود تا چنانچه کسی مدعی انجام معامله نسبت به ملک فوق 
الذکر با وجود سند مالکیت نزد خود می باشد ظرف مدت 10 روز پس از انتشار آگهی به اداره 
ثبت شهرستان کرمان مراجعه و اعتراض خود را ضمن ارائه اصل سند مالکیت یا سند معامله تسلیم 

نمایند واال پس ا زمدت مذکور نسبت به صدور سند مالکیت المثنی اقدام خواهد شد. 
تاریخ انتشار: 1400/02/19

174 م/الف
عیسی حافظی فر 
رییس ثبت اسناد و امالک منطقه 1 کرمان 

شرکت خدمات حمایتي کشاورزي استان  کرمان وابسته به وزارت جهاد کشاورزی در نظر دارد انجام امورحفاظت فیزیکی ونگهبانی خود را  از طریق برگزاري مناقصه عمومي یک مرحله 
ای به پیمانکاران واجد شرایط واگذار نماید . کلیه مراحل برگزاری مناقصه از »دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد و... « در بستر سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد( به آدرس 
www.setadiran.ir انجام خواهد شد و الزم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی ، مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی)توکن( را جهت  

شرکت در مناقصه محقق سازند، 
1-شماره  فراخوان و تاریخ انتشار آگهی مناقصه در سامانه: 20000۳00۶200000۳ روزچهارشنبه مورخه 1400/02/18

2- نام و نشانی مناقصه گزار: شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان کرمان  به آدرس کرمان- بلوارشهید صدوقی- دویست متر بعدازسه راه کشاورز- سمت چپ 
3-هزینه خریداسناد مناقصه:مبلغ ۵00/000ریال می باشد که از درگاه بانکی موجود در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت انجام می گیرد.
4-مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سامانه: از روز یکشنبه  مورخه 1400/02/1۹ لغایت ساعت1۹ روز شنبه مورخه 1400/02/2۵

5- آخرین مهلت ارائه پاکت های پیشنهادی-بارگزاری در سامانه بصورت pdf-: تا ساعت1۹ روز سه شنبه مورخه 1400/0۳/04
*الزم به ذکر است پیشنهادات ارسالی باید حداقل 4۵روز  از تاریخ آخرین روز تسلیم پیشنهادها اعتبار داشته باشند.

6-تاریخ گشایش پیشنهاد ها:  روزچهارشنبه مورخه 1400/0۳/0۵ ساعت 10 درمحل سالن کنفرانس شرکت خدمات حمایتی کشاورزی کرمان
7-میزان و نوع تضمین فرآیند اجرای کار مبلغ:  ۶۷۳/۳۶4/000)ششصدوهفتادوسه میلیون وسیصدوشصت وچهار هزار(ریال که به  دو صورت ضمانتنامه بانکی و یا پرداخت نقدی 
)فیش واریزی( بحساب شبای شماره IR2۵01000040010۳۹۷0400۵۷۹1نزد بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران بنام خزانه داری کل از طریق دستور پرداخت ساتنا یا پایا با شناسه 

واریز سی کاراکتری ۳040۳۹۷۵۹2۶۳۵00۶۵000000000000۶ قابل ارائه می باشد. 
8-آدرس و زمان تحویل اصل تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار:اصل تضمین شرکت در فرآیند ارجاع )الف(عالوه بر بارگزاری در سامانه، می بایستی بصورت فیزیکی و در 
پاکت دربسته و ممهور، حداکثر تا پایان وقت اداری روز سه شنبه  مورخه 1400/0۳/04 به دبیرخانه کمیسیون معامالت مناقصه گزار در آدرس فوق الذکر تحویل و رسید دریافت شود.

ضمنا جهت کسب اطالعات بیشتر مي توانید ضمن تماس با  شماره تلفن 0۳4۳211102۵  به  آدرس اینترنتی شرکتwww.assc.ir وآدرس  پایگاه ملی اطالع رسانی مناقصات  
http://iets/mporg.ir نیز مراجعه فرمائید.

 6060م/الف-شماره تماس پشتیبانی سامانه14۵۶) تماس با دفتر ثبت نام در سامانه اداره کل صنعت ، معدن و تجارت استان کرمان  بشماره0۳4۳21۶۳۵2۳(

شماره:   :۵۵/۳۹/00/101۵                                    تاریخ:  1400/02/18  

وزارت جهاد کشاورزی

نوبت اول
تجدیدمناقصه عمومی یک مرحله ای 
شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان کرمان 



یکشنبه 19 اردیبهشت ماه 26/1400 رمضان 1442/ 9 می 2021/سال بیست و ششم شماره 3430سه جامعه 

رئیس سازمان غذا و دارو در گفت وگو با باشگاه خبرنگاران مطرح کرد؛

واردات چند محموله واکسن کرونا در هفته جاری  

ایرانی  واکسن  میلیونی  نخستین محموله های  از خرداد  شانه ساز گفت: 
را تحویل خواهیم گرفت و تزریق هموطنانمان با واکسن داخلی از آن زمان 

شروع می شود.
باشگاه  پزشکی  علمی  گروه  درمان   و  بهداشت  حوزه  خبرنگار  گزارش  به 
با تکذیب  خبرنگاران جوان، محمدرضا شانه ساز رئیس سازمان غذا و دارو 
بر  مبنی  بیان کرد: هیچ گزارش رسمی  بازار سیاه  در  فایزر  واکسن  فروش 
اعالم  فایزر  نداشتیم؛ حتی مسئول  قانونی  بازار غیر  فایزر در  واکسن  وجود 
کرده است که امکان اینکه واکسن فایزر در بازار ایران وغیرقانونی به فروش 
برسد وجود ندارد و اعالم کردند که غیر ممکن است واکسن در بازار ایران 

به فروش برسد.
فروش واکسن فایزر در بازار ایران صحت ندارد

وی ادامه داد: به هر حال ما نیز از قبل اعالم کرده بودیم و در  بررسی های 
میدانی هم دیدیم که این خبر صحت ندارد و همکارانمان هم که رصد می 
کنند، گزارش دادند که واکسن فایزر تقلبی وقاچاق در بازار سیاه ایران نیست 
و بیشتر این خبر یک شایعه است و خبر را به هیچ وجه از کانال های رسمی 

دریافت نکردیم.
رئیس سازمان غذا و دارو درباره واردات توسط بخش خصوصی بیان کرد: 
ما از اول در چهار مرحله فراخوانی که گذاشتیم، از بخش خصوصی کمک 
خواستیم، اما به لحاظ اینکه دولت ها کامال در فروش، عرضه و مصرف واکسن 
نظارت دارند، در این رابطه تاکنون توفیقی حاصل نشده و حدود ۴۹ شرکت 

به ما مراجعه کردند و ما به ۳۵ شرکت معرفی نامه داده ایم که بتوانند موضوع 
عملیاتی  آن ها  از  کدام  هیچ  تاکنون  ولی  کنند،  پیگیری  را  واکسن  واردات 

نشده است.
شانه ساز گفت: ما هم حداقل اسناد و مدارک را خواستیم و از آنان خواهش 
تولید  از  واکسن  که  باشد  آن  معرف  که  بیاورند  را  مدرکی  فقط  ایم  کرده 
کننده های شناخته شده رسمی و اصلی خریداری شده است اما تاکنون هیچ 
معرفی نامه رسمی دریافت نکرده ایم و خواهش ما این است هرکس می تواند 

به ما کمک کند، دستش را به گرمی می فشاریم.
با قراردادهای جعلی خرید واکسن بازی نمی خوریم

شرکت های  غریب  و  عجیب  قراردادهای  و  فاکتور  پیش  درباره  ساز  شانه 
خصوصی برای خرید واکسن تصریح کرد: شرکت های خصوصی می دانند که 
پروفرم های عجیب و غریبی را نباید برای سازمان غذا و دارو بیاورند، چون 
تیم کارشناسی سازمان غذا و دارو تیمی است که سالیان سال در رابطه با 
واردات دارو فعالیت می کند و باید توجه داشت که تقریباً بیشترین دارو های 
کشور توسط بخش خصوصی وارد می شود و بخش دولتی کمترین نقش را 
در این زمینه ایفا کرده است و ما از ورود بخش خصوصی در واردات واکسن 

استقبال می کنیم.
رئیس سازمان غذا و دارو بیان کرد: ۱۰ سالی است که سازمان غذا و دارو 
به عنوان یک سیستم نظارتی قوی در واکسن توسط سازمان جهانی بهداشت 
به رسمیت شناخته شده است و شرکت های بخش خصوصی می دانند که  
نمی توانند با مدارک و مستندات جعلی با ما بازی کنند البته سعی می کنیم 
حداکثر تسهیالت و کارسازی الزم را برای ورود بخش خصوصی فراهم کنیم.

تاکنون سه میلیون و ۲۰۰ دوز واکسن وارد کشور شده است
شانه ساز درباره آمار واردات واکسن کرونا گفت: تاکنون ۳ میلیون و ۲۰۰ 
در  همکارانمان  اعالمی  اولویت های  طبق  که  است  شده  وارد  واکسن  دوز 
معاونت بهداشتی تزریق انجام می شود و بر اساس برنامه ریزی شده واردات 

بعدی صورت می گیرد.
وی  تصریح کرد: درخصوص تولید واکسن داخل شرایط خوبی داریم و به 
سرعت قدم بر می داریم و چهار شرکت فازهای مطالعات بالینی را با موفقیت 
دنبال می کنند و به موازات آن زیرساخت تولید آن در حال تکمیل است 
و از خرداد نخستین محموله های میلیونی واکسن ایرانی را تحویل خواهیم 
گرفت و تزریق هموطنانمان با واکسن داخلی از آن زمان شروع می شود تا به 
ظرفیت های الزم توسط تولید کنندگان برسیم ما به موازات تولید و افزایش 

ظرفیت، لکه گیری ها و خالء را همچنان از محل واردات تامین می کنیم.
ایران سال آینده از صادرکنندگان واکسن خواهد بود

جمعیت  همه  تقریباً  سال  پایان  تا  که  هستیم  مطمئن  گفت:  ساز  شانه 
کشورمان را واکسینه می کنیم و سال بعد نیز با زیرساخت های ایجادشده به 
قطع یقین یکی از صادرکنندگان واکسن خواهیم بود و حرف های بسیاری در 

این زمینه خواهیم داشت.
رئیس سازمان غذا و دارو بیان کرد: چند محموله در هفته جاری وارد کشور 
خواهد شد، البته مقرر شده بود تاکنون ۱۰ میلیون واکسن وارد کشور شود 
اما این عدد محقق نشد زیرا همه دنیا با مشکل تامین واکسن رو به رو هستند 
و به جز چند کشور تولیدکننده بقیه از زمان واکسیناسیون خود عقب هستند 
و واکسن ها از هند، روسیه، چین و کره جنوبی وارد کشور می شود و سبد 

متنوعی داریم .

چگونه با افراد متظاهر و دروغگو برخورد کنیم؟
همه ما در یک دوره زمانی با افراد دروغگو برخورد 
کرده ایم که در این میان، نکته بسیار مهم، نحوه برخورد 

ما با این افراد است.
گروه  خانواده  و  ازدواج  حوزه  خبرنگار  گزارش  به 
اجتماعی باشگاه خبرنگاران جوان، دروغگویی و تظاهر، 
یک ویژگی است که با صداقت و حقیقت مغایرت دارد 
از دوره های زندگی  ما احتماال در برخی  از  و بسیاری 
خود رفتار های غیر واقعی یا دروغین را از طرف عده ای 
که  افرادی  از  برخی  است  ممکن  که  ایم  کرده  تجربه 
اسرارمان را با آن ها در میان گذاشته ایم، در نگه داشتن 
اسرار ما دروغ گفته، حفظ ظاهر کرده و ریا کرده باشند 
و یا حتی سعی در فریب ما داشته اند. اّما به طور کلی، 
این نوع رفتار های دروغین، در بین افرادی که بویی از 

وجدان نبرده اند، غالب و رایج تر است.
از چنین  از مواقع، ما سعی می کنیم که  در بسیاری 
رفتار  با  اّما  کنیم،  دوری  متظاهری  و  دروغگو  افراد 
روبرو  دروغگو  و  متظاهر  افراد  این  گرانه  مداخله 
می شویم که گاه و بیگاه در زندگی ما دخالت می کنند. 
بنابراین، در این شرایط، چگونه می توانیم به طور موثر 

با آن ها کنار بیاییم؟
افرادی اشاره می کنم  در این مطلب، به بی صداقتی 
که برای کار های شخصی خود نادرست عمل می کنند 
و به دروغ های مصلحتی که افراد نمی خواهند دیگران 
است، مطلع  افتاده  اتفاق  زندگیشان  در  که  آن چه  از 

شوند، اشاره نکرده ام.
تجربه شخصی از دروغگویی

حقیقت, یکی از ارزش های اصلی است که من به آن 
پایبند هستم و به همین منظور، دروغ, با شخصیت من 
مغایرت دارد. به همین دلیل، یکی از کار هایی که من به 
انجام آن افتخار می کنم، اصیل بودن و صادق بودن در 
هر کاری است که به آن فکر می کنم، در خصوص آن 
صحبت می کنم و آن را انجام می دهم. البته منظور من 
این مسئله بدان معنی نیست که من همیشه  بیان  از 
صادق بوده ام چرا که در گذشته چندین بار صداقت را 

زیر پا گذاشته ام و پس از آن احساس شرم کرده ام.
به عنوان مثال؛ یک بار وقتی من ۶ یا ۷ ساله بودم، با 
برادرم دعوا کردیم و  از زور عصبانیت, یک یا دو دالر 
از قلک پس انداز او برداشتم. او بعدا فهمید و من هم 

پول او را پس دادم.
را  ام  داده  انجام  که  کاری  نتیجه  اصال  زمان،  آن  در 
درک نکردم و فقط وقتی به کارهایم فکر می کردم نتایج 

آن را می فهمیدم.
بعد از این که بزرگ تر شدم، گاهی اوقات، به افرادی 
اّما  بودند،  واقعی  دوست  نظرم  به  که  می کردم  اعتماد 
آن ها پس از مدتی کار هایی انجام دادند که  اعتماد من 

را ازبین بردند.
خوب  دوست  یک  دبستان،  دوران  در  مثال؛  طور  به 
داشتم که بار ها با بد دهنی از پشت به من خنجر زد 
افراد  از  برخی  با  و مواردی هم وجود داشته است که 

همکاری کردم، اّما آن ها در میان راه مرا رها کردند.
بازاریابی  به یک شرکت  بودم، مدتی  وقتی ۱۸ ساله 
که  شدم  متوجه  جا  آن  در  و  پیوستم  سطحی  چند 
دیگر  مراکز  و  شرکت  این  مسئوالن  و  رهبران  چگونه 
امور را   از تکنیک های مخفی و قانع کننده  با استفاده 
اداره می کنند که این نمونه کاملی بود که نشان داد من 
هرگز نمی خواستم که در زندگی واقعی، چنین تجارتی 
همین  به  کنم.  رفتار  افراد  این  همانند  و  باشم  داشته 
خاطر, بعد از این که کار خود را شروع کردم، چند مورد 
کالهبرداری آنالین را تجربه کردم که خوشبختانه، در 
بیشتر مواقع، این فریب و نیرنگ ها شکست خوردند و 

یا این که چیز زیادی از دست ندادم.
با توجه به این تجربه های منفی بود که ارزش واقعی 
صداقت را متوجه شدم چرا که همین تجربه ها, من را 
وادار کردند که خودم را کامال به سمت حقیقت سوق 

دهم.
با این حال, این موضوع بدان معنا نیست که شما باید 
رنج  دیگر  افراد  دروغین  یا  و  غلط  کار های  از  همیشه 

ببرید و  نباید اجازه دهید که بی صداقتی افراد را به 
به  ادامه مطلب،  بنابراین، در  طور مداوم تحمل کنید. 
دو مورد برای برخورد کردن با افراد متظاهر و دروغگو 

اشاره شده است.
حفظ کردن سطح باالیی از هوشیاری

این است  اولین قدم  افراد دروغگو،  با  هنگام برخورد 
که خود را در سطح باالیی از هوشیاری نگه دارید که 
کردن  پاک  شما,  هوشیاری  افزایش  برای  روش  یک 
که  چرا  است  مدیتیشن  طریق  از  ذهنی  نابسامانی 
مدیتیشن به شما کمک می کند تا در عرض تنها پنج تا 

ده دقیقه هوشیاری خود را باال ببرید.
بعد از این که هوشیاری خود را باال بردید، اطمینان 
حاصل کنید که در این حالت هوشیاری باال، می مانید و 
یک روش عالی برای این کار، وجود یک سپر سرشار از 
انرژی در اطراف شماست که با امنیت حاصل از خود، به 
شما اجازه می دهد انرژی خوبی داشته باشید و تمامی 
این  معموال  من  و  کنید  دور  خود  از  را  بد  انرژی های 
روز  و سپس  دارم  صبحگاهی  مدیتیشن  در  را  تجسم 

خود را با آن شروع می کنم.
است  ممکن  دروغگو  و  متظاهر  افراد  که  جا  آن  از 
شوند،  متوسل  دیگران  احساسات  با  کردن  بازی  به 
ممکن  هوشیاری،  از سطح  آگاهی  نداشتن  در صورت 
در  که  بگیرند  قرار  پایین  هوشیاری  وضعیت  در  است 
این میان، داشتن آگاهی باالتر به شما کمک می کند تا 
هنگام برقراری ارتباط با افراد متظاهر و دروغگو دیدگاه 
و عقاید خود را حفظ کنید و حتی اگر احتمال داشته 

فریبکارانه  اقدامات  انجام  در  سعی  آن ها  که  باشد 
امکان  این  شما  باالتر  آگاهی  داشتن  باشند,  داشته 
را در  این مسئله، شما  و  باشید  را می دهد که مراقب 
بعدی  تا مرحله  قرار می دهد  چارچوب ذهنی مناسب 

را انجام دهید.
انتقام گرفتن را فراموش کنید

وقتی شما عملی را منطبق با آسیب دیدگی خود به 
که  است  انتقامجویی  نوعی  به  برگردانید  مقابل  طرف 
کنید  انتقامجویی  که  می کنند  توصیه  افراد  از  عده ای 
چرا که بر این باور هستند  افراد متظاهر و دروغگو باید 
به دلیل اعمال کار های منفی خود مجازات یا کارمای 
بدی دریافت کنند و این کارمای بد باید از طرف شما 

باشد.
این حرف  ها،  آن  که چرا  متوجه شوم  می توانم  من 
بدون  نباید  بد جامعه  بانیان  و  زیرا عوامل  را می زنند. 
مجازات آزاد شوند. مثال کالهبردارانی که با فریب دادن 
پیرمرد ها و به طور کلی، افراد، پس انداز آن ها را صاحب 
متوجه  وجود  این  با  اّما  شوند،  مجازات  باید  می شوند 
شدم که چنین واکنش هایی، در پایان شما را به جایی 

نمی رسانند.
 هنگامی که شما از یک فرد متظاهر و دروغگو انتقام 
را  دیگری  فریبکارانه  اقدامات  فرد,  احتماال  می گیرید 
دنبال می کند. بنابراین، انتقامجویی فریب های او را به 

یک مارپیچ رو به پایین تبدیل می کند.
انتقام  دروغگویی  و  متظاهر  فرد  چنین  از  شما  اگر 
باید مراقب پشت سر  انتقامجویی بعدی  بگیرید، برای 
خود باشید چرا که حتی اگر دوباره با او  ارتباط برقرار 
کنید باز هم  متوجه نخواهید شد که آیا او این بار با 

شما صادق است یا خیر؟
وقتی می خواهید دیگران را بر اساس ارزیابی اخالقی 
خود مجازات کنید، این موضوع به شما کمک نمی کند 
که به بهترین فرد تبدیل شوید و عالوه بر این، نباید 
که  نیستیم  جایگاهی  در  ما  همه  که  کنید  فراموش 
فرد  کنیم  تعیین  و  کنیم  مجازات  را  دیگران  بتوانیم 
مقابل، باید چه چیزی را بدست آورد ولو این که کار 

اشتباهی مرتکب شده باشد.
همین امر درمورد واکنش هایی مانند خشم و خشونت 
افراد, درون نگر  این  تا زمانی که  نیز صدق می کند و 
نباشند، عکس العمل نشان دادن نسبت به آن ها فقط 
باعث ادامه رفتار های فعلی شان می شود. پس چه بهتر 

است که در عوض انتقامجویی، به آن ها کمک کنیم.

قاتل زنان تنها دستگیر شد
فعالیت  ماه  چند  از  پس  که  خارجی  تبعه  جوان  نوشت:  خراسان 
شبانه روزی کارآگاهان اداره جنایی پلیس آگاهی خراسان رضوی 
دستگیر شد، تاکنون راز قتل دو زن تنها در مشهد را فاش کرده است.

ماجرای اولین جنایت هولناک نهم دی سال گذشته زمانی لو رفت 
که تماس های یک زن میان سال، از سوی دختر 30 ساله اش بی 
پاسخ ماند. گوشی )س( خاموش بود و این موضوع هر لحظه بر 
نگرانی مادر می افزود. اضطراب سراسر وجودش را فرا گرفته بود 

اما حتی نمی خواست همسرش را نگران کند.
به همین دلیل سراسیمه به طرف منزل دخترش در بولوار شریعتی 
منطقه قاسم آباد مشهد حرکت کرد .)س( از چند سال قبل به دلیل 
اعتیاد همسرش از او طالق گرفته بود و به تنهایی در طبقه چهارم یک 
مجتمع آپارتمانی زندگی می کرد. گزارش خراسان حاکی است، 
وقتی مادر)س( به خانه دخترش رسید با در بسته روبه رو شد اما او که 
یقین داشت دخترش جایی نرفته است، بیشتر هراسان شد و بی درنگ 

سراغ کلید ساز منطقه را گرفت تا در منزل اجاره ای را بگشاید.
میان  زن  شد،  گشوده  آپارتمانی  واحد  در  که  زمانی  بعد  دقایقی 
سال در میان حیرت و ناباوری با پیکر خون آلود دخترش مواجه 
شد که کف اتاق قرار داشت و دست خونین او بر قسمتی از دیوار، 
اثری از خون به جا گذاشته بود. با فریادهای دلخراش زن میان سال، 
همسایگان نیز به طرف طبقه چهارم ساختمان حرکت کردند و بدین 
ترتیب ماجرای کشف پیکر خون آلود » زن تنها« به پلیس گزارش 

داده شد.
هنوز دقایقی از این حادثه نگذشته بود که قاضی ویژه قتل عمد به 
همراه گروه تخصصی از کارآگاهان اداره جنایی به محل کشف 
جسد رسیدند و این گونه تحقیقات پلیسی در حالی آغاز شد که اثر 
ضربه چاقو بر پشت زن 30 ساله )بین دو کتف( مهر جنایت بر این 

پرونده زد و روند بررسی ها را تغییر داد.
زن میان سال که هنوز اشک می ریخت و آرام و قرار نداشت، در این 
باره به کارآگاهان گفت: عصر روز هفتم دی بود که من و دخترم 
)مقتول( بعد از خرید لوازم و مایحتاج زندگی سوار بر یک دستگاه 
تاکسی اینترنتی به خانه بازگشتیم. دخترم مرا در منزل پیاده کرد و با 
همان تاکسی به خانه اجاره ای خودش رفت. ولی از روز بعد هر 
چه با او تماس می گرفتم پاسخم را نمی داد. ابتدا فکر کردم شاید 
کار دارد یا گوشی اش شارژ ندارد و... اما روز بعد )نهم دی( نیز 
این ماجرا تکرار شد و من که دیگر نمی توانستم نگرانی و اضطراب 
خودم را پنهان کنم به خانه اش آمدم که با جسد غرق در خون او 

روبه رو شدم و ...
کارآگاهان با صدور دستوری از سوی مقام قضایی به تحقیق ریزبینانه 
مورد  حالی  در  را  هولناک  جنایت  این  مختلف  ابعاد  و  پرداختند 
بررسی های تخصصی قرار دادند که مشخص شد دو تلفن همراه 
و مبالغی وجه نقد نیز از منزل )س( سرقت شده است. با توجه به 
اهمیت و حساسیت موضوع، جلسه کارشناسی و تجزیه و تحلیل های 
اطالعاتی با حضور سرهنگ جواد شفیع زاده )رئیس پلیس آگاهی 
خراسان رضوی( در ساعات پایانی شب برگزار شد و فرضیه های 
متفاوت جنایی در حالی مورد کنکاش های تخصصی قرار گرفت 
که تخریب نشدن در منزل، نشان می داد عامل یا عامالن جنایت با 

مقتول آشنایی داشته و به راحتی وارد منزل وی شده اند.
بنابراین فرضیه جنایت با انگیزه سرقت توسط فردی آشنا قوت گرفت 
و فعالیت های اطالعاتی وارد مرحله جدیدی شد. گزارش خراسان 
حاکی است، هنوز تحقیقات ویژه کارآگاهان با دستورات محرمانه 
مقام قضایی در مرحله رصدهای اطالعاتی قرار داشت که بیست و 
یکم دی سال گذشته، جسد زن 29 ساله دیگری در طبقه دوم یک 

مجتمع مسکونی در منطقه الهیه مشهد کشف شد.
با حضور شبانه کارآگاهان و قاضی ویژه قتل عمد در بولوار مجیدیه 
مشخص شد زن جوانی به نام )الف( که پس از طالق از همسرش به 
تنهایی در واحد آپارتمانی زندگی می کرد، با ضربات متعدد چاقو 
به قتل رسیده است این در حالی بود که طبق نظر پزشک قانونی 
حدود شش روز از مرگ این زن 29 ساله می گذشت. برادر مقتول 
که در محل کشف جسد حضور داشت به مقام قضایی گفت: چند 
روز بود که هر چه با شماره تلفن خواهرم تماس می گرفتم، کسی 
پاسخ تماس هایم را نمی داد تا این که شب )بیست و یکم دی( 
به همراه برادرم به منزل او آمدیم تا جویای حالش شویم ولی در 
واحد آپارتمانی بسته بود، اما زمانی که همسایه خواهرم گفت: »او هر 
وقت بیرون می رفت، حفاظ آکاردئونی منزلش را قفل می زد!«بیشتر 

نگران و با تخریب قفل وارد خانه خواهرم شدیم.
وقتی داخل منزل را جست وجو کردیم ناگهان با جسد کبود و غرق 
در خون او در حالی روبه رو شدیم که کف حمام افتاده بود. بررسی 
های میدانی قاضی دکتر حسن زرقانی در صحنه کشف جسد، نشان 
می داد قتل در اتاق خواب رخ داده است زیرا آثاری از خون در 
کف اتاق وجود داشت و در ادامه عامل یا عامالن جنایت، پیکر خون 

آلود را به داخل حمام کشانده و رها کرده اند.
تحقیقات قاضی زرقانی که تا سپیده دم روز بعد طول کشید همچنین 
بیانگر آن بود که ازدواج فامیلی )الف( به فرجام نرسیده و او چند سال 
قبل به دلیل اختالفات شدید خانوادگی از همسرش جدا شده است و 
اکنون در حالی به تنهایی در یک مجتمع آپارتمانی زندگی می کند 

که حضانت دختر خردسال او نیز به عهده همسرش است.
از سوی دیگر ادامه بررسی های تخصصی نشان داد که تلفن همراه 
و مبالغی وجه نقد نیز از منزل )الف( به سرقت رفته است. بنابراین 
گزارش، در حالی که هیچ گونه ارتباط منطقی بین قتل دو زن تنها 
وجود نداشت که اجساد آن ها در فاصله کوتاهی از یکدیگر کشف 
شده بود اما سال ها تجربه رئیس پلیس آگاهی خراسان رضوی و 
همچنین حساسیت و دقت قاضی ویژه قتل عمد، موجب شد تا دو 
پرونده جنایی مذکور به طور ویژه در دستور کار پلیس آگاهی قرار 
گیرد چرا که سرقت، قتل با چاقو و تنها بودن قربانیان، فرضیه جنایت 

توسط فرد یا افرادی خاص را محتمل می کرد.
به همین دلیل گروهی از افسران کارآزموده اداره جنایی به سرپرستی 
سرهنگ کارآگاه مهدی سلطانی )رئیس اداره جنایی( وارد عمل 
شدند و تحقیقات تخصصی را ادامه دادند. آنان پس از حدود چهار 
ماه فعالیت گسترده شبانه روزی و اقدامات فنی و اطالعاتی به سرنخی 
رسیدند که نشان می داد جوان تبعه خارجی هنگام وقوع دو جنایت 

مذکور در نزدیکی محل های کشف جسد حضور داشته است.
اما هیچ اطالعاتی از این فرد تبعه خارجی در سیستم کنترلی پلیس 
وجود نداشت، بنابراین کارآگاهان با استفاده از امکانات و تجهیزات 
فنی به تحقیقات خود ادامه دادند تا این که در نهایت محل سکونت 
جوان 24 ساله ای به نام »جعفر-ع« در شهرک مهرگان مشهد زیر چتر 
اطالعاتی کارآگاهان قرار گرفت. گزارش خراسان حاکی است، 
پس از مدتی جمع آوری اطالعات و اسناد و مدارک محکمه پسند، 

مشخص شد که جوان مذکور در جنایت بولوار مجیدیه نقش دارد.
به همین دلیل و با صدور دستوری از سوی قاضی دکتر حسن زرقانی، 
کارآگاهان این جوان را در یک عملیات ضربتی و هدایت شده به 
دام انداختند و به مقر انتظامی منتقل کردند. این جوان که ابتدا با 
خونسردی کامل خود را بی خبر از مرگ )الف( نشان می داد، با 
دیدن اسناد و مدارک انکارناپذیر لب به اعتراف گشود و گفت: به 
بهانه خواستگاری و ازدواج با آن زن جوان )الف( آشنا شدم و با 

هماهنگی قبلی به منزلش رفتم.
 این کار را چند بار تکرار کردم تا محل اختفای زیورآالت و پول 
هایش را پیدا کنم اما وقتی دیدم آن زن به رفتارهای من مشکوک 
با چاقو زدم و  او را  از پشت سر  به طور غافلگیرانه و  شده است، 
گوشی تلفن را به همراه کارتن آن و مبالغی وجه نقد سرقت کردم. 
»جعفر-ع« که دیگر زیر بازجویی های فنی و تخصصی قرار گرفته 
بود و نمی توانست از چنگ سوال های پلیسی بگریزد ،در نهایت به 
قتل )س( نیز با همین شگرد اعتراف کرد و راز قتل او را فاش ساخت. 
این جوان تبعه خارجی گفت: به بهانه خواستگاری وارد خانه )س( 
شدم و مدتی با شگردهای مختلف این ماجرا را طول دادم ، او نیز 
مبالغ زیادی در منزل نداشت. ولی دو گوشی تلفن را به همراه کارتن 

هایش و مبالغی وجه نقد سرقت کردم!
تحقیقات ویژه کارآگاهان در حالی به طور جدی برای کشف جرایم 
دستورات  زرقانی  قاضی  که  دارد  ادامه  جوان  این  دیگر  احتمالی 

محرمانه ای را در این باره صادر کرده است.

آگهی مزایده عمومی آگهی مزایده
شــرکت تعاونی خاص سحاب فرهنگیان اســتان کرمان در نظر دارد  تعدادی از واحدهای تجاری 
خود را واقع در کرمان : چهارراه جوپاری، بین شــهرک ن والقلم تا شــهرک امام علی )ع( بطرف 
چهارراه زندان را به صورت نقدی و یا تهاتری به فروش برســاند. متقاضیان جهت کسب اطالعات 
بیشــتر از تاریخ ۱۴۰۰/۰۲/۱۹ به مدت یک هفته  کاری به آدرس: کرمان،خیابان  وحشی بافقی، 
نبش کوچه پنج مراجعه و یا با شــماره تلفن های ۳۲۲۶۱۲۹۶ - ۳۲۲۲۴۹۵۰ - ۳۲۲۶۱۱۵۷ - 

۰۳۴ تماس حاصل نمایید.
روابط عمومی شرکت تعاونی خاص سحاب فرهنگیان استان کرمان 
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خاطراتی از یک دانشجوی سابق!

معرفی پنج نوشیدنی که سموم را از بدن دفع می کند

بخش دوم

عالی  دانشسرای  کنکور  در  که  شمسی   1352 سال  در 
تهران رشته مشاوره و راهنمایی شرکت کردم بعد از اینکه 
باالی  حداقل  بودم  مطمئن  آمدم،  بیرون  آزمون  جلسه  از 
بدون  ام  داده  پاسخ  درست  را  کنکور  سئواالت  درصد   80
اینکه نمره منفی داشته باشم. چرا که چند سال بود مرتب 
آشنایی  امتحانی  سئواالت  همه  به  و  بودم  خوانده  درس 
در  دادند  را  نتیجه  که  روزی  راحت  خیال  با  لذا  داشتم. 
به  ببینم. دوستانم  را  قبولی  نتیجه  نرفتم که  روزنامه  صف 
آنجا  از  کردند.  اعالم  مرا  قبولی  نتیجه  و  کردند  تلفن  من 
و  خواندم  می  درس  عبث  من  پیش  سالهای  که  فهمیدم 
با اضطراب به جلسه کنکور می رفتم. در حالیکه وقتی در 
سال 1352 شمسی تمام کتابها را کامل خوانده بودم بدون 
هیچ ترسی در کنکور شرکت کردم و هیچ سئوالی را هم اگر 
نمی دانستم پاسخ نمی دادم که نمره منفی بگیرم. به همین 

خاطر با اطمینان در جلسه کنکور شرکت کردم و با آرامش 
در کنکور قبول شدم. سالی که در کنکور قبول شدم هنوز 
و  ها  دانشگاه  تمام  و  بود  نشده  رایگان  دانشگاهی  تحصیل 
موسسات عالی هزینه تحصیل را در هنگام ثبت نام دریافت 
نمی گرفت همان  دانشگاهی که شهریه  تنها  و  می کردند 
کننده  به همین خاطر شرکت  بود  تهران  عالی  دانشسرای 
های آن خیلی بیشتر از سایر دانشگاه ها بودند و کسانی که 
قبول می شدند نمرات باالتری از سایر دانشگاه ها داشتند. 
در آن سال هر دانشگاه به تفاوت از هزار تومان تا حداکثر 
چهار هزار تومان شهریه می گرفتند و باالترین هزینه شهریه 
مربوط به دانشگاه  ملی ایران بود و چهار هزار تومان هزینه 
ثبت نام می گرفت در آن زمان ارزش پول خیلی باال بود و 
کمتر کسی چهار هزار تومان می توانست برای ثبت نام آن 

دانشگاه تهیه کند.
به همین خاطر این دانشگاه دانشجویانش همه از ما بهتران 
بودند. کسانی که دستشان به دهانشان می رسید یا به قول 
معروف سرشان به کالهشان می ارزید چهار هزار تومان پول 
برای ثبت نام هر ساله داشتند. دو سال بعد که تحصیالت در 
تمام دانشگاه های ایران رایگان شد یک نفر از آنها نتوانستند 
در هیچ دانشگاهی در ایران قبول شوند و همگی آنها برای 
تحصیل به خارج از کشور رفتند. ولی با وجودی که کسانی 
که در دانشگاه های خارج از کشور درس خواندند نمرات آنها 
خیلی کمتر از افرادی بود که بعد از رایگان شدن تحصیالت 

دانشگاهی در ایران قبول شدند و باالترین نمرات را داشتند 
تحصیل  خارج  در  که  آنها  تحصیالت  پایان  هنگام  در  ولی 
کرده بودند، تحصیالت موفق تری داشتند. به خاطر اینکه 
سابقه علمی دانشگاه های خارج خیلی بهتر از ایران بود و 
آن دانشگاه ها توانسته بودند با بهترین شیوه علمی تدریس 

دانشجویان را به تحصیل عالقه مند کنند.
روزهای  دانشگاهی  تحصیالت  اّول  در سال  آید  می  یادم 
اردوهای  به  اتوبوس  دستگاه  دو  با  را  دانشجویان  جمعه، 
دانشجویی در بابل یا آمل می بردند فقط شرط شرکت در 
اردوهای روز جمعه این بود که در روز پنجشنبه اسم خود را 

در اردو ثبت نام کنند.
برخی مواقع در بابل یا آمل، اردوی دانشجویان دانشسرای 
می  برخورد  ایران  ملّی  دانشگاه  دانشجویان  اردوی  با  عالی 
و  کیف  و  لباس  و  ظاهری  وضع  نظر  از  آنها  همه  که  کرد 
کفش یک سر و گردن باالتر از دانشجویان دانشسرای عالی 

بودند.
نداشتند  مرتبی  وضع  و  سر  عالی  دانشسرای  دانشجویان 
بر تنشان گریه می کرد  آنها  لباس های  به قول معروف  و 
مساله  این  ملی  دانشگاه  دانشجویان  های  لباس  به  نسبت 
لباس شیک دانشجویان دانشگاه ملّی و همچنین  به  باعث 
ادب و نزاکت آنها که خیلی بهتر از ما بودند،حسرت بخورند.
لذا در اردوها این دو گروه همیشه با یکدیگر دعوا داشتند 
و مرتب سنگ و خاشاک به طرف یکدیگر پرتاب می کردند 

و همیشه این دانشجویان دانشگاه ملی ایران بودند که پا به 
فرار می گذاشتند و دانشجویان دانشسرای عالی آنها را دنبال 
می کردند. متأسفانه این مساله چیزی نبود جز فقر فرهنگی 
و  اجتماعی که باعث حسادت دانشجویان دانشسرای عالی 

میشد.
اردوهایی هم دانشسرای عالی در تابستانها به مدت 3 ماه 
داشت که دانشجویان با اتوبوس از تهران حرکت می کردند 
و در طول راه در کشورهای مختلف اروپایی در پارک ها یا 
گردشگاه ها صبحانه ناهار یا شام می خوردند و در شهرهایی 
دانشگاهی از خوابگاه های دانشجویی استفاده می کردند و 
هزینه تمام شده آنرا از دانشجویان در هنگام ثبت نام اردوی 

خارج از کشور دانشجویان می گرفتند.
عید  روز  تعطیالت سیزده  ایام  در  دانشجویی  اردوهای  یا 
نوروز ثبت نام می کردند و با اتوبوس یه یک قسمت از ایران 
سفر می کردند. باز هم در موقع ثبت نام اردوی داخل کشور 
هزینه تمام شده آن را که پول اندکی بود از دانشجویان می 
گرفتند و از خوابگاه دانشگاه های داخلی استفاده می کردند.

دانشجویان  که  میشد  باعث  دانشجویان  به  ها  این کمک 
بیشتر با هم و با شهرهای مختلف ایران آشنا شوند و خاطره 
با  متأسفانه  باشند.  داشته  دانشگاه  از  همیشه  برای  خوبی 
این همه مزایا دانشجویان در اثر عدم آگاهی در 16 آذر هر 
سال تظاهرات می کردند و تمام شیشه های سلف سرویس 
همیشه  هم  رژیم  شکستند.  می  را  دانشگاه  های  کالس  و 

بودند  شهرستانی  اکثراً  که  را  دانشجویان  از  نفری  چند 
توسط گارد دانشگاه دستگیر می کرد و برای یک ترم آنها 
را از تحصیل محروم می کرد. این افراد دوباره ترم بعد به 
و  افتان  یا  و  نبود  آنها  مزاحم  کسی  و  آمدند  می  دانشگاه 
خیزان تحصیالت خود را تمام می کردند یا اگر خیلی دو 
آتشه بودند جذب گروه های افراطی دانشجویی می شدند و 

تحصیل را رها می کردند.
تله  به  ُدم  بودند  تهران  اهل  که  دانشجویانی  بیشتر  ولی 
نمی دادند و دانشجویان شهرستانی را جلو می انداختند و 
خودشان در بزنگاه فرار می کردند و چند روزی به دانشگاه 
تظاهرات  و  افتاد  می  آسیاب  از  آبها  اینکه  تا  آمدند  نمی 
و  گرفت  اینکه  بدون  تهرانی  دانشجویان  و  میشد  فراموش 
گیری در کار آنها باشد بر سر کالس ها می آمدند و امتحانات 
خود را با بقیه دانشجویان می دادند و به ریش دانشجویان 
به  هم  را  خود  تحصیالت  و  خندیدند  می  هم  شهرستانی 
پایان می رساندند. البته سالهای 55 و 56 چنان تظاهرات 
دانشجویی 16 آذر همه گیر شد که دانشگاه مجبور میشد 
در روز 16 آذر دانشگاه را رسماً به خاطر شلوغی بیشتر از 
توانائی کنترل  اینکه گارد دانشگاه دیگر  و  حد دانشجویان 
دانشجویان را نداشت را تعطیل کردند و اگر دانشجویی در 
آن روز به دانشگاه می آمد دستگیر میشد. این اوج قدرت 
و  کرد  نشینی  عقب  به  مجبور  را  رژیم  که  بود  دانشجویی 

انقالب شکوهمند سال 1357 شروع شد.

بدن ما برای از بین بردن سموم، به نوشیدنی های سالم و 
حاوی مواد مغذی نیاز دارد.

به گزارش خبرنگار حوزه کلینیک گروه علمی پزشکی باشگاه 
خبرنگاران جوان به نقل از ارم نیوز، بدن برای از بین بردن سموم 
و کاهش خطر غذا های چربی که می خوریم، به نوشیدنی های 
سالم حاوی مواد مغذی مفید نیاز دارد. در ادامه این گزارش 5 

نوشیدنی پاک کننده بدن معرفی می شود.
لیموناد

فشار  تنظیم  برای  که  است  فالونوئید هایی  حاوی  لیمو  آب 
خون، کاهش خطر حمله قلبی یا سکته مغزی، تنظیم سطح قند 

خون و تحریک گردش خون مؤثر است.
جذب  به  که  است  سیتریک  اسید  حاوی  همچنین  لیمو   
هیدروکسید آلومینیوم که آنزیم های کبدی را تحریک می کند، 

کمک خواهد کرد و باعث خنثی سازی سموم بدن می شود.
بهتر است هنگام تهیه آب لیمو، به جای شکر برای شیرین 

کردن آن از عسل استفاده کنید.
 چای سبز

اکسیدان هایی  آنتی  یعنی  فنول،  پلی  حاوی  سبز  چای 
را  آزاد که می توانند سلول ها  رادیکال های  از  را  بدن  است که 

اصالح، تخریب و از بین ببرند و ممکن است منجر به سرطان 
و بیماری های دیگر شود، پاک می کند، بنابراین نوشیدن چای 
سبز به شما کمک می کند تا مشکالت خوردن غذا های چرب 

برطرف شود.
 آب چغندر

بسیاری از پزشکان تأکید می کنند که آب چغندر باید در لیست 
غذا های فوق العاده شما باشد، زیرا منبع خوبی از ویتامین ها و 
مواد معدنی است و حاوی آنتی اکسیدان هایی است که سموم 

بدن را از بین می برد.
عالوه بر این، آب چغندر به بهبود هضم غذا و بهبود عملکرد 
کبد کمک می کند، زیرا یکی از آبمیوه های غنی از فالونوئید ها 
و بتاکاروتن است، بنابراین سموم جمع شده در بدن را از بین 

می برد و کبد را از سموم پاک می کند.
را  این رژیم غذائی  اگر  بنابراین  همچنین کالری کمی دارد، 
دنبال کنید مناسب شما خواهد بود و به شما در روند کاهش 

وزن کمک می کند.
 آب میوه های سبز

پزشکان اتفاق نظر دارند که کلم پیچ، کلم بروکلی و اسفناج از 
جمله سالم ترین سبزیجات برای تهیه آبمیوه سبز هستند. این 

برابر مشکالت  از آن در  از بدن سم زدایی کرده و  آبمیوه ها 
می شود  عارض  چرب  غذا های  خوردن  از  پس  که  گوارشی 

محافظت می کنند.
نوشیدنی گیاهی و ادویه های دارویی

گیاهان و ادویه های زیادی وجود دارند که به سم زدایی بدن 
از جمله موثرترین آن ها زنجبیل، زردچوبه و  کمک می کنند، 

نعناع است.
زنجبیل معروف است که هضم غذا را تقویت می کند، اختالالت 
گوارشی را با کمک به تسریع تخلیه معده بهبود می بخشد، و 

همچنین یک تقویت کننده ضد التهاب و ایمنی قوی است.
 زردچوبه فرآیند متابولیسم را افزایش می دهد و به دفع مواد 
زائد در بدن کمک می کند، همچنین حاوی یک ترکیب مهم به 
نام کورکومین است که یک ضد التهاب قدرتمند )مانند دارو های 
ضد التهاب( و یک آنتی اکسیدان قوی است، که به خنثی سازی 

رادیکال های آزاد کمک می کند.
گوارشی  مشکالت  کاهش  برای  خود  خاصیت  به  نیز  نعناع 
است  طبیعی  مسکن  یک  که  گونه ای  به  است،  شده  شناخته 
و درد گرفتگی عضالت، نفخ و سوءهاضمه را کاهش می دهد و 

حاوی ویتامین C است که به روند سم زدایی کمک می کند.

در حاشیه بازدید دکترزینی وند، استاندار کرمان از دفتر روزنامه »کرمان امروز«؛

کرد گفتگو« آغاز به  کار  »اتاق 
سرویس خبری کرمان امروز

جمعه شب،دکتر زینی وند، استاندار کرمان با هیات همراه 
حاشیه ی  در  کرد.  بازدید  امروز«  »کرمان  روزنامه  دفتر  از 
به  آغاز  و  افتتاح  نیز  رسانه  این  »اتاق گفتگو«  بازدید  این 
کار کرد. »اتاق گفتگو« دریچه ورود کرمان امروز به حوزه 
چند رسانه ای است و زین پس مردم نجیب و شریف کرمان 
می توانند تولیدات این رسانه را به صورت تصویری و چند 
رسانه ای مشاهده کنند. روند آماده سازی و استودیوسازی 
اتاق گفتگوی کرمان امروز از ابتدای امسال آغاز شد و پس 
های  ممنوعیت  و  ها  محدودیت  دلیل  به  وقفه  مدتی  از 
شد.  میزبان  را  خود  مهمان  اولین  گذشته  کرونایی جمعه 
در اتاق گفتگو قرار بر این است که با افراد شهیر و شاخص 
استان کرمان به صورت تصویری و با لحنی صریح تر از قبل 
پخش  های  سامانه  در  گفتگو  این  فایل  و  شود  مصاحبه 
فیلم و شبکه های اجتماعی برای عموم مردم کرمان قابل 

مشاهده خواهد بود. الزم به ذکر است که گفتگوهای تولید 
شده در این اتاق به صورت مکتوب نیز در روزنامه »کرمان 

امروز« منتشر خواهند شد.
بیان  زینی وندسخنانی  دکتر  مرکز،  این  افتتاح  آیین  در 
تشکر  دارد  »جا  گفت:  سخنان  این  ابتدای  در  و  داشت 
کنم از شما که این کار خوب را در حوزه چند رسانه ای 
آغاز کردید و امیدوارم که همچون فعالیت مکتوب روزنامه 
»کرمان امروز« که با سابقه ای باال مشغول به انتشار است و 
در استان کرمان به خوبی تاثیرگذار بوده، در این زمینه نیز 
بتوانید تاثیر گذاری الزم را داشته باشید. به امید خدا با این 
انرژی که کار را آغاز کرده اید بتوانید تاثیراتی که مدنظرتان 
است را بر روندهای استان بگذارید و به قول خودتان قدمی 

رو به جلو بردارید«
اتاق گفتگوی کرمان  ادامه حضور استاندار کرمان در  در 
انجام شد که متن کامل آن  امروز مصاحبه ای یک ساعته 
منتشر  امروز«  »کرمان  روزنامه  شماره  اولین  در  زودی  به 

بر روی  به زودی  آن  فایل تصویری  خواهد شد. همچنین 
خروجی های این رسانه در فضای مجازی قرار خواهد گرفت.

این دیدار محمد فتح نجات، مدیرمسئول و صاحب   در 
امتیاز روزنامه کرمان امروز نیز سخنانی ایراد کرد و گفت: 
توجه  جاذب  بتواند  ما  جدید  حرکت  این  که  »امیدواریم 
مردم کرمان باشد و در حوزه چند رسانه ای موجب حرکتی 
رو به جلو و قدمی هرچند کوتاه شود. در مسیر فردایی بهتر 
نیازمند توجه و یاری عزیزان و همراهان همیشگی هستیم 
تا با دنبال کردن حساب های مجازی این روزنامه در فضای 
مجازی و ذکر نظرات خود یاری رسان ما باشند. اتاق گفتگو 
بی  پرسش های  برای طرح  محلی  است  قرار  اینکه  از  جدا 
هنرمندان،  برای  میزبانی  باشد،  مسئوالن  از  مردم  پرده 
منتقدان و همه فعاالن مدنی نیز به شمار می آید. بنابراین 
رسانه کرمان امروز را می توان همچون گذشته زبان گویای 
مردم کرمان دانست و امیدواریم که در این زمینه بتوانیم 

اینطور که سخن می رانیم، عمل کنیم«
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