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اخبار استان

خبر
رئیس اصناف کرمان خبر داد:

پلمب واحدهای صنفی بی توجه
 به طرح زوج و فرد تاپنجم فروردین

 
رئیس اصناف کرمان از پلمب واحدهای صنفی بی توجه به طرح زوج و 

فرد تا پنجم فروردین سال آینده خبر داد.
روزهای  طی  اینکه  بیان  با  مهر  خبرنگار  با  گفتگو  در  جعفری  یوسف 
شده  مشخص  فرد  یا  زوج  روزهای  در  مختلف  صنوف  فعالیت  گذشته 
است، اظهار کرد: هدف از این اقدام کاهش تردد و تجمع ها برای مقابله 

با ویروس کرونا است.
وی ادامه داد: در صورتی که واحدهای صنفی در زمانی غیر از روزهای 
تعیین شده اقدام به فعالیت کنند، تا پنجم فروردین ماه پلمب و از فعالیت 

واحدهای صنفی متخلف جلوگیری خواهد شد.
رئیس اتاق اصناف کرمان از صاحبان واحدهای صنفی خواست که برای 
حفظ جان خود و شهروندان به قوانین تعیین شده توجه جدی کنند و با 

اتاق اصناف همکاری بیشتری داشته باشند.

مدیرکل بیمه سالمت استان کرمان :

بیمه شدگان نگران تمدید دفترچه
 بیمه سالمت و هزینه های درمان خود نباشند

مدیرکل بیمه سالمت استان کرمان، از تمدید اعتبار دفترچه های بیمه 
سالمت تا پایان فروردین ماه ۹۹ خبرداد.

به گزارش خبرنگار گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان  ،  محمد 
جعفری، مدیر کل بیمه سالمت استان کرمان گفت: در راستای جلوگیری 
اعتبار  تاریخ  اسفند  یا  و  بهمن  در  که  افرادی  کرونا،  بیماری  شیوع  از 
مراجعه  به  نیاز  دفترچه  تمدید  برای  می شود  تمام  آن ها  بیمه  دفترچه 

حضوری ندارند و این دفترچه ها تا پایان فروردین ماه ۹۹ اعتبار دارد.
روستائیان،  دولت،  کارکنان  صندوق های  شدگان  بیمه  تمامی  افزود:  او 
سالمت همگانی و نیز صندوق سایر اقشار درصورت منقضی شدن تاریخ 
اعتبار و دارا بودن نسخ سفید دردفترچه، بدون حضور در دفاتر پیشخوان 
ماه  فروردین  یکم  و  سی  تا  می توانند  بیمه،  دفترچه  تمدید  به  نیاز  و 
سال ۱۳۹۹ به مراکز درمانی طرف قرارداد مراجعه و از خدمات سالمت 
استفاده کنند. او تصریح کرد: عمده دارو هایی که نیاز به تمدید دارند به 
برای  می توانند  افراد  و  است  شده  تمدید  بیماران  برای  خودکار  صورت 
گرفتن دارو فقط به داروخانه مراجعه کنند. مدیرکل بیمه سالمت کرمان 
بیمارستان های در نظر  به ویروس کرونا در  افراد مشکوک  تصریح کرد: 
درصد   ۱۰۰ صورت  به  درمان  هزینه  و  می شوند،  بستری  شده  گرفته 
رایگان است که ۹۰ درصد آن توسط بیمه و مابقی توسط دانشگاه علوم 

پزشکی پرداخت خواهد شد.
محمد جعفری از پرداخت دوماه مطالبات مراکز درمانی از قبل از آلودگی 
تامین برخی کاال و تجهیزات مورد  به ویروس کورنا و همچنین  استان 
نیاز مراکز درمانی گفت و این را حداقل وظیفه ای دانست که اداره کل 
بیمه سالمت استان کرمان در کنار ستاد مقابله با ویروس کورنا در استان 

انجام داده است.
محمد جعفری از راه اندازی سایت اطالع رسانی تخصصی بیماری کرونا 
در بیمه سالمت با نشانی https://corona.ihio.gov.ir خبر داد و 
همچنین اعالم کرد که پزشکان بیمه سالمت از ساعت ۸ صبح تا ۴ عصر 
از طریق شماره ۱۶۶۶ برای کمک به وزارت بهداشت پاسخگوی سواالت 

مردم در رابطه با ویروس کرونا هستند.
مدیرکل بیمه سالمت در پایان به بیمه شدگان هشدار داد که از منزل 
که  می باشد  پیشگیری  کورنا  درمان  روش  مهمترین  و  نشوند  خارج 
متاسفانه برخی از مردم با عدم رعایت هشدارها، زنجیره انتقال ویروس 
به خود و دیگران را قطع نمی کنند لذا جان خود و خانواده خود را به 

خطر می اندازند.

دبیر ستاد بحران  شهرداری کرمان:

تمامی تجمعات ایام عید در کرمان
 لغو می شود

دبیر ستاد بحران و پدافند غیرعامل شهرداری کرمان گفت: تمام تجمعات 
طی ایام عید در کرمان کنسل شده است و توصیه می کنیم مردم در بازار 

و اماکن عمومی حضور پیدا نکنند.
به گزارش خبرنگار مهر، فرزاد خضری  در جمع خبرنگاران با اشاره به 
اینکه شهرداری کرمان در بحث ویروس کرونا در دو بخش فعالیت می کند 
که بخشی درون سازمانی است که اقدام به ضدعفونی و دادن ماسک به 
کارکنان شهرداری است، اظهار کرد: بخش دیگری از فعالیت ها مربوط به 
جامعه است لذا همکاران به کمک سایر نهادهای مربوطه از سه هفته قبل 

اقدام به ضد عفونی شهر کرده اند.
از  داشت:  اظهار  کرمان  غیرعامل شهرداری  پدافند  و  بحران  ستاد  دبیر 
تمام  همچنین  می شود  عفونی  کرمان ضد  بازار  هر شب  قبل  هفته  دو 

سطوحی که در تماس مستقیم با مردم هستند را ضدعفونی می کنیم.
شهر  سطح  در  که  ماسک  و  دستمال  که  مطلب  این  بیان  با  خضری 
متأسفانه رها می شود نیز جمع آوری می شود، ابراز داشت: تمام تجمعات 
در ایام عید کنسل شده است در نهایت توصیه می کنیم مردم در صورت 
در صورت حضور  و  نکنند  پیدا  عمومی حضور  اماکن  و  بازار  در  امکان 

مراعات کنند و از تجمعات و سفرها دوری کنند.

معاون دانشگاه علوم پزشکی کرمان گفت: کرمان 
وارد مرحله هشدار شده است چرا که حدود چند 
صد نفر مشکوک به عالئم مثبت در کرمان حضور 

دارند.
احمدی  وحید  سید  مهر،  خبرنگار  گزارش  به 
اینکه  به  اشاره  با  خبرنگاران  جمع  در  طباطبایی 
هنگام اتفاق افتادن یک اپیدمی در جامعه افراد را 
به سه دسته مسئولیت پذیر، منفعت طلب و قربانی 
مسئولیت  گروهی  کرد:  اظهار  می شوند،  تقسیم 
افراد  اما  به نکات و مسائل توجه کافی دارند  پذیر 
می کنند  انتقاد  موجود  شرایط  از  همیشه  قربانی 
وهنوز شرایط را باور ندارد که باید تالش کنیم این 

افراد مسئولیت پذیر بشوند.
وی اظهار کرد: در شرایط موجود یکسری اقدامات 
را مسئوالن انجام می دهند و در کنار آن مردم باید 

همکاری کنند و اقدامات الزم را انجام دهند.
کرمان  پزشکی  علوم  دانشگاه  بهداشتی  معاون 
در  نفر   ۶۵ که  شد  اعالم  امروز  اینکه  به  اشاره  با 
داد:  ادامه  است،  شده  مثبت  آنها  آزمایش  کرمان 
باید بگوییم که حدود چهار برابر این افراد مبتال به 
بیمارستان مراجعه نکردند در  به  کرونا هستند که 
نتیجه هر فرد بیمار دو تا چهار نفر را مبتال می کند 

لذا ما حدود چند صد نفر بیمار در کرمان داریم.
وی افزود: ما از دو هفته قبل که شرایط افراد مبتال 
افراد  نتیجه رسیدیم که  این  به  پیگیری کردیم  را 
مبتال، سابقه مسافرت داشتند یا با افراد بیمار سایر 

استان ها تماس داشتند اما از هفته گذشته افرادی 
را داشته ایم که هیچ گونه سابقه مسافرت یا برخورد 
با افراد خارج از استان را نداشتند که این امر نشان 

می دهد که این ویروس بومی شده است.
وی با بیان این مطلب که سازمان جهانی بهداشت 
یک پروتکل را تأیید کرد و در همین راستا وزارت 
انجام  باید  که  کرد  مشخص  را  اقداماتی  بهداشت 
شود، افزود: افرادی که دارای عالئم بیماری خفیف 
هستند، باید در منزل مراقبت کنند در ادامه افرادی 
که عالئم متوسط دارند باید به پزشک باید مراجعه 
را  نوع شدید  که  افرادی هستند  نهایتاً  در  و  کنند 

می گیرند که باید بیمارستان مراجعه کنند.

طباطبایی با اشاره به اینکه وزارت بهداشت، بسیج 
ملی کنترل ویروس کرونا را راه اندازی کرد، افزود: 
باشند،  منزل  در  مردم  اینکه  برای  بهداشت  وزارت 
راه   Salamat.gov.ir عنوان  تحت  را  سامانه ای 
بررسی  مورد  مردم  که وضعیت  است  کرده  اندازی 
قرار بگیرد همچنین از طریق تلفن ۱۹۰ از ساعات 

۸ صبح تا ۲۳ پاسخگوی سواالت مردم است.
چنانچه  است  ممکن  که  مطلب  این  بیان  با  وی 
در  و  باشند  داشته  مشکوک  عالئم  که  افرادی 
این  در  باشند،  کرده  بیان  را  خود  شرایط  سامانه 
مراقبین  مرکز  به  پیامک  یک  بالفاصله  شرایط 
اظهار  می شود،  ارسال  فرد  زندگی  محل  سالمت 
مثبت  عالئم  که  فردی  شدن  بستری  از  پس  کرد: 
با  این فرد  قطعی داشته است، بررسی می شود که 
به  نزدیک  افراد  و  است  داشته  ارتباط  کسانی  چه 
دارم  تقاضا  لذا  می گیرند  قرار  پیگیری  مورد  بیمار 
تماس گرفته می شود، همکاری الزم  افرادی که  با 

را داشته باشند.
با  کرمان  پزشکی  علوم  دانشگاه  بهداشتی  معاون 
عالئم  دارای  که  افرادی  چنانچه  اینکه  به  اشاره 
متوسط باشند، باید به پزشک مراجعه کنند، اظهار 
 ۱۶ سالمت،  جامعه  خدمات  مراکز  یکسری  کرد: 
راه  سالمت  جامعه  خدمات  مراکز  بر  عالوه  ساعته 
با  متناسب  می توانند  مردم  که  است  شده  اندازی 
مراجعه  مربوطه  مراکز  به  دارند  که  زمانی  شرایط 
المقدور  حتی  که  مطلب  این  بیان  با  وی  کنند. 

وارد  دفعه  یک  مردم  که  هستیم  این  دنبال 
بیمارستان نشوند، اظهار کرد: تدارک نقاهتگاه هم 
دیده شده است چراکه فرد پس از ترخیص نیازمند 

سالمت کامل هستند.
وی با بیان این مطلب که با همکاری مردم و دولت 
بیان  کنیم،  زمین گیر  را  ویروس  این  ما می توانیم 
باشد،  پایین تر  اجتماعی  ارتباطات  چقدر  هر  کرد: 
تعداد مرگ و میر و بیماری کمتر می شود، رفتار ما 
اثرگذار است لذا ماندن در منزل  نیز  روی دیگران 
به این معنا است که پیش والدین هم نروند چرا که 

مساله مهم و جدی است.
با  کرمان  پزشکی  علوم  دانشگاه  بهداشتی  معاون 
اشاره به اینکه اگر قصد رفتن به مغازه را دارید باید 
یک نفر برود یا مغازه ای را انتخاب کنید که خلوت 
مردم  با حمایت سازمان های  کرد:  عنوان  باشد،  تر 
نهاد و سازمان صنعت، معدن و تجارت چند واحد 
مشکل  لذا  است  شده  اندازی  راه  ماسک  تولیدی 

ماسک هم حل می شود.
وی با بیان این مطلب که اگر عالمت دار شده اید، 
و  شود  محدودتر  خانواده  اعضای  با  ارتباط  باید 
خاطرنشان  کنید،  استراحت  مستقل  اتاق  یک  در 
کرد: نان رزق عمومی مردم است لذا نمی توان آن 
نظارت  ما  همکاران  دیگر  طرف  از  کرد  تعطیل  را 
خود را جدی انجام می دهند و چنانچه مردم مورد 
تماس   ۱۹۰ سامانه  با  کردند،  مشاهده  را  تخلفی 

بگیرند و یا از آن نانوایی خرید نکنند.

معاون دانشگاه علوم پزشکی کرمان:

استان کرمان وارد مرحله هشدار شده است

مدیرکل دامپزشکی استان کرمان گفت: مردم برای خرید ماهی 
نباشند ویروس کرونای عامل بیماری کووید  قرمز عید نگران 
نکات  یک سری  رعایت  با  و  نبوده  زا  بیماری  ماهیان  در   ۱۹
رشیدی  حسین  کرد.  تهیه  را  عید  شب  قرمز  ماهی  می توان 
خبرنگار  با  گو  گفت  در  کرمان  استان  دامپزشکی  مدیرکل 
الزامات  گفت:   ، جوان   خبرنگاران  باشگاه  های  استان  گروه 
نگهداری  و  خرید  عرضه،  تولید،  برای  بهداشتی  توصیه های  و 
ماهی قرمز با توجه به شیوع وپراکنش ویروس کرونا در کشور 

توصیه می شود.
ذیل  نکات  به  باید  قرمز  ماهی  نگهداری  و  در خرید  افزود:  او 
توجه شود؛ در ابتدا باید گفت که ویروس کرونای عامل بیماری 
کووید ۱۹ در ماهیان بیماری زا نبوده و توصیه های بهداشتی 
صرفا به منظور جلوگیری از مخاطره بهداشتی احتمالی ناشی از 
انتقال مکانیکی ویروس از طریق آب و سطح بدن ماهی است.

و  حمل  آب  یا  و  ماهی  با  تماس  صورت  در  کرد:  بیان  وی 
نگهداری، بالفاصله نسبت به شستشوی دست ها با آب و صابون 

و یا استفاده از ضدعفونی کننده های مناسب اقدام شود.
رشیدی برای نگهداری از ماهی قرمز بیان کرد: پس از انتقال 
به منزل، بالفاصله نسبت به تعویض آب اقدام نموده و ماهی ها 
به ظروف از قبل آماده شده منتقل شوند. ظروف حمل یکبار 
آب  و  حمل  آب  گیرد،  قرار  سربسته  زباله  کیسه  در  مصرف 

از  و  شود  تخلیه  فاضالب  شبکه  در  مستقیما  ماهی  تعویضی 
ریختن آن در معابر عمومی خوداری شود.

او تصریح کرد: با توجه به لزوم تعویض آب ماهیان خریداری 
نگهداری ماهی  از خرید، ظرف  قبل  شده، حداقل ۲۴ ساعت 
از  قبل  باید  شهری،  آب  از  استفاده  صورت  در  و  شود  آماده 
استفاده ماهی، چند ساعت در هوای آزاد به منظور کلرزدایی 
با  ظرف  یک  ماهی  نگهداری  ظرف  همچنین  شود  داده  قرار 

دهانه باز )دهان گشاد( جهت تبادل اکسیژن با محیط باشد؛ 
میزان آب مورد نیاز برای هر قطعه ماهی حداقل یک لیتر است 
و بهتر است دمای آب برای نگهداری ماهی ۲۶ – ۲۲ درجه 

سانتی گراد باشد.
رشیدی افزود: غذای ماهی قرمز از فروشگاه های عرضه ماهی 
زینتی تهیه شود؛ به منظور تعویض آب هر بار % ۲۵ کل آب 
تعویض یکباره کل آب خودداری شود؛ در  از  و  تعویض شده 
اما  نیست،  به دستکاری ماهی  نیازی   ... و  تعویض آب  هنگام 
یا  و  بیماری  سابقه  با  افرادی  در  بخصوص  و  لزوم  در صورت 

حساسیت های پوستی از دستکش استفاده شود.
ماهی،  نگهداری  ظروف  ضدعفونی  منظور  به  داشت:  بیان  او 
می توان از نمک به میزان ۳ درصد و یا سایر ضدعفونی کننده ها 
کرد  استفاده  بتادین  یا  و  پرکلرین  پتاسیم،  پرمنگنات  مانند 
پایان  در  که  است  این  شود  توجه  آن  به  باید  که  نکته ای  و 
نوروز ماهی ها را در رودخانه ها و یا نهر ها رها نکرده و حتما در 

محل های تعیین شده توسط شهرداری رهاسازی شود.
مدیر کل دامپزشکی استان کرمان در پایان گفت: با توجه به 
اینکه جانورانی نظیر خزندگان، دوزیستان و حلزون ها می توانند 
به عنوان ناقل یا واسط بالقوه انواع عوامل بیماری زا برای انسان 
باشند، عرضه هر گونه موجود زنده غیر از ماهی قرمز ممنوع 

است.

مدیرکل دامپزشکی استان : 
خرید ماهی قرمز با رعایت نکات بهداشتی جای نگرانی ندارد

آگهی فقدان سند مالکیت
اسمعیل  محمد  آقای   98/12/10  -  32983 شماره  درخواست  طبق  احتراما 
 1340/03/20 تولد  تاریخ   6576 شناسنامه  شماره  محمدجواد  فرزند  خاندانی  کالنتری 
از  فرعی   0 پالک  ششدانگ  مالک   6079445549 ملی  شماره  دارای  ماهان  از  صادره 
بشماره چاپی 892021 سری  اصلی  مالکیت  سند  موضوع  2 کرمان  بخش  اصلی   1775
سال 75 که در صفحه 533 دفتر امالک جلد 86 ذیل شماره 9794 صادر و تسلیم گردیده 
ضمن تسلیم دوبرگ استشهاد محلی تصدیق امضا شده مدعی است سند مالکیت پالک 
المثنی نموده لذا باستناد  مزبور به علت سهل انگاری  مفقود و درخواست سند مالکیت 
اصالح تبصره یک اصالحی ماده 120 آئین نامه قانون ثبت مراتب در یک نوبت در تاریخ 
مندرج در ذیل آگهی می شود تا چنانچه کسی مدعی انجام معامله نسبت به ملک فوق 
الذکر یا وجود سند مالکیت نزد خود می باشد ظرف مدت ده روز پس از انتشار آگهی 
به اداره ثبت شهرستان کرمان مراجعه و اعتراض خود را ضمن ارائه اصل سند مالکیت 
یا سند معامله تسلیم نمایند واال پس از مدت مذکور نسبت به صدور سند مالکیت المثنی 

اقدام خواهد شد. تاریخ انتشار: 1398/12/24          1757 م/الف
محمود مهدی زاده 
 رئیس اداره ثبت اسناد و امالک منطقه 2 کرمان

فروش چوب و تخته ضایعاتی
از  را  تخته ضایعاتی خود  و  دارد، چوب  نظر  در  بارز)مجتمع کرمان(  گروه صنعتی 
طریق مزایده به فروش برساند. متقاضیان خرید می توانند برای کسب اطالعات بیشتر 
نشانی کارخانه واقع در  به  به مدت دو هفته  تاریخ درج آگهی  از  قیمت  ارایه ی  و 
کرمان- کیلومتر 25 جاده جوپار- مجتمع الستیک بارز مراجعه و یا با شماره تلفن های: 
تماس  تدارکات  واحد   )034(31345472  -)034(31345239  -)034(31345256

حاصل فرمایند.54م/الف
روابط عمومی گروه صنعتی بارز)مجتمع کرمان(

آگهی مزایده گروه صنعتی بارز
دانشگاه تحصیالت تکمیلی صنعتی و  فناوری پیشرفته در نظر دارد مناقصه عمومی تامین مصالح و اجرای شبکه توزیع برق به 
شماره 2098004946000010 را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید. کلیه مراحل برگزاری مناقصه از 
دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکت ها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت 
)ستاد( به 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 را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند. تاریخ انتشار مناقصه 

در سامانه تاریخ 98/12/24 می باشد. 
مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت ساعت 00: 12 روز پنج شنبه تاریخ 99/01/14

مهلت زمانی ارائه پیشنهاد: ساعت 00: 12 روز دوشنبه تاریخ 99/01/25
زمان بازگشایی پاکت ها: ساعت 00: 10 روز سه شنبه تاریخ 99/01/26

اطالعات تماس دستگاه مناقصه گذار جهت دریافت اطالعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاکت های الف، ب و ج: 
آدرس کرمان، انتهای اتوبان هفت باغ دانشگاه تحصیالت تکمیلی صنعتی و فناوری پیشرفته و تلفن 15- 33776611 - 034

اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه: مرکز تماس: 41934 - 021
دفتر ثبت نام: 88969737 و 85193768

فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای 
تامین مصالح و اجرای شبکه توزیع برق

پروانه اکتشاف معدن
 به شماره ۹۲/۱۳۹۶۴
مورخ ۱۳۹۳/۰۳/۲۰

بنام خانم
 زهرا بیگی شریف آبادی 
مفقود واز درجه اعتبار 

ساقط می باشد

آگهی مفقودی

801355



شنبه 24 اسفند ماه 19/1398 رجب 1441/ 14 مارس 2020/سال بیست و چهارم شماره 3172سه جامعه 

یادداشت های 
گاه و بی گاه

آتش 
می  بود  فراگرفته  را  وجودم  تمام  رخوت  و  سردی 
خواستم آتشی روشن کنم که با آن خود را گرم کنم. 
با  دیدم  دودی  ام  نزدیکی  در  که  بودم  فکر  این  در 
شتاب به آن سو رفتم تا شاید با آتش آن دود گرم شوم 
اما آن آتش به خانه ای افتاده بود و مردم در خاموش 
کردن آن کمک می کردند. من هم به جمع پیوستم 
هر کسی کاری انجام می داد تا هر چه سریعتر آتش 
خاموش شود. آتش که خاموش شد دردلم آتشی که 
آرزوی آن را داشتم برپا شده بود. به یاد آتشی که به 
افتاده بود آهی کشیدم شعله های آتش دلم  آن خانه 
زبانه کشید و تازه دریافتم برای شعله ور ماندن همیشه 
آتش دل می بایست هیمه عشق به خدا و همنوع و دم 

آه را آماده داشته باشم.

به قلم محمد جواد 
ایرانمنش 

سفره ی 
پر نان جهان

رویای  با  که  ام  دیده  را  خوابت  دوباره 
را  نیامدنت  و  بسازم  را  خود  دنیای  تو 
که  کردم  خیال  بیاورم.  تاب  همچنان 

آمدی و آسمان را از من طلب کردی آسمان را به پایت 
ریختم تا زندگی کنی. خواستن اتفاقی لحظه ای نیست 
اما تو در یک لحظه دنیای من شدی. با آمدنت عهدهای 
قدیم را شکستم تا زندگی را تازه کنم و نفس هایم را به 
آفتاب بدوزم که از چشمان تو تراوش می کند. از نگاه 
کردن به چشم های تو می ترسم که مبادا دلخوشی ات 
نبوده باشم و مبادا که نگاهت عطر عشق را نداشته باشد. از 
حرف زدن می ترسم از اینکه به خواستنت اقرار کنم می 
از آرزوهای برآورده  ترسم چون نمی خواهم که یکی 
از  کنم  زندگی  انتظار  در  همیشه  بگذار  باشی.  ام  نشده 
را  نگاهت  تعبیر  با هیچ کس سخن نخواهم گفت و  تو 
با واقعیت  هیچ کس نمی داند. تو رویای منی و رویاها 
فرق دارند تو اتفاق نخواهی افتاد. برای آرزوها می توان 
سبیلی  توان  نمی  آرزوها  و  ها  با کاش  اما  زندگی کرد 
زیرا  است  نخواستن  از  تر  راحت  خواستن  کرد.  چرب 
که سیستم وجود ما بر این اساس قرار گرفته است. گاهی 
در تو غرق می شوم که دردهایم را نبینم اما حتی برای 
تو نخواهم گفت از نبودنت چه عذابی می کشم بگذار که 
تو هم در رویای خود غرق شده و آرزوهایت را در گوش 
زمان زمزمه کنی تا به حقیقت نزدیک شوند. دیگر آویزه 

ی گوشم شده است که با آرزویت قناعت کنم.
جا دارد از این خواب گران برخیزم 

از خنده ی روح و غم جان برخیزم
از عشق بریدم و بهانه آغاز تو بود 

از سفره ی پرنان جهان برخیزم 

به قلم 
مهناز سعید 

کروناِی جونَمرگ شده!

عجب َوعظی ِشده از روزی که ای کرونا جونََمرگ 
یادش  قدیما   . نُُگُذشته  َورمردم  آسایش  اوِمده  ِشده 
پیام  َهِمش  مجازی  فضای  تو  رفتیم  می  تا  بخیر 
کننده  امیدوار  و  قشنگ  ها  جمله  و  دوستانه  انسان 

می خوندیم ولی االنه َهمطو که میگی ِسالم یِهو می 
بینی سیصد تو پیام َوِشت میایه که کرونا همچینه و 
همچونه . َهمچی که خوب آِدمه ترسوندن و تِن آدم 
ِلرزوندن بعدش یه پیامی می َدن که نه ِهشطو نِشده. 
ما کرونا گرَدن اِشکسته ِر شکسِتش می دیم . نِمیبا 
بَترِسن ،ترس خودش بدتر هسته و سیستم بدن آدما 
ِر ضعیف  می کنه...  خب ِهشکی نیسته بِگه قربون 
 . آِدِمه می ترسونِن  بِشم، خودتون که بیشتر  قِدتون 
البته هر چیزی می با به قاعده باشه به قول قدیمیا 
نه به او شوری شور و نه ای بی نِِمکی . اَزی گذشته 

همو َوختایی که کرونا َهنو نوِمده بود به یادم میایه ما 
ِچَقد تو فضا ِمجازی َور خودمون سرکوفت می زدیم 
. یه عکسی از ِصِف نذری اِستونَدن یا چپ ِشدن یه 
ماشینی تو جاده و جمع ِکرِدن باِرش می گُذشتیم و 
ِهی می گفتیم ای ُج ایران هسته ...ما فرهنگ نداریم 
و... ازوسین یه عکس از کشورا اروپایی می گذشتیم 
که همه چی ِسِر جاشه و مردم خیلی بافرهنگ هسَتن 
ما  که  کردیم  می  اقرار  خودمون  یعنی  چیزا.  ای  و 

والنسبت دور اَ رو همه تون  بی فرهنگ هستیم .
َچن رو  ِجلوترا یه فیلمی دیدم که تو آلمان مردم 

ماسک  تو  ِهزار  َشص  و  ِگُرفتن  ِر  کامیونی  یه  جلو 
ِدزیدن یا تو یکی ِدگه از کشورا اروپایی مردم ِرخَتن 
تو داروخونه و ماسک و ژل و الکل ِدزیدن یه جاهایی 
َمم که هوریز ِکرده بوَدن تو سوپر مارکتا و مواد غذایی 
ِخِبرا  با دیِدِن ای فیلما و خونِدِن ای   . بُرَدن  ِر  همه 
دلم َور خودمون خیلی سوخ . دیدم مااالنه َچن ساله 
تو تحریم و جنگ و نِداری بَِسر می بِریم، خوِد خودم 
بهترون  ما  از  ِکردیم  می  فکر  ما  که  اونایی   ، گفتم 
ِر  َهمِدگه  حالو  تا  ُحکما  بوَدن  ما  جا  به  اگر  َهسَتن 
مردم  همه  که  کنه  می  ثابت  همی    . بوَدن  خورده 

دنیا اَِسِر هِمدِگه هسَتن میبا تو یه موقعیتی باَشن تا 
معلوم بِشه هرکسی َچن َمرده حالجه...  

همه  زندگیا  روسیاِشده  کرونا  که  نِداریم  کار  البته 
ِمِن  یه  ویروسو  ای  خود  خیلیاَمم  و  ِرخته  هم  َور  ِر 
خودشونه داَرن آرت می ُکَنن ِولی از یه بابَِتم پُری بَد 
نِِشده و پته خیلیا َورو  آب افتاده . خیلیاَمم ادعاهایی 
ُدشَتن که وقت عمل وا ُچرتیَدن . البته همچو بعیدی 
مم نیسته که ان شاهلل چار رو ِدِگه َمم که آبا از آسیا 
وا  ِر  چی  همه  و  بُیفَتن  ازوسین  ِدواَسر  َهمینا  افتاد 

بِِسِرنَگن ...

روایت »کرمان امروز« از آخرین اخبار و رویدادهای کرونایی در استان کرمان؛

تاثیر کرونا بر چهارشنبه و پنجشنبه آخرسال

اشاره:
تندتر  کرمان  استان  در  کرونا  ویروس  شیوع  آهنگ 
در سبک  زیادی  تغییرات  نیز  نسبت  همان  به  و  شده 
زندگی کرمانی ها صورت گرفته است. شهروندان حاال 
بیش از گذشته موارد بهداشتی را رعایت می کنند و در 
و دستکش  ماسک  با  عموم شهروندان  نیز  سطح شهر 
این  هستند.  تردد  حال  در  بهداشتی  مسائل  رعایت  و 
افکار  موضوع  ترین  مهم  به  که حاال  ویروس خطرناک 
عمومی جامعه تبدیل شده تا لحظه نگارش این گزارش، 
65 نفر را در استان مبتال کرده که از این تعداد چهار 

نفر نیز جان خود را از دست داده اند. 
در این روزها مرزها و ورودی های استان کنترل می 
شود و از ورود و خروج کاروان های زیارتی جلوگیری 
به عمل می آید. تمامی مراکز اقامتی و بوم گردی ها 
و اسکان نوروزی در مدارس استان تعطیل شده است 
صورت  به  را  بهداشتی  ضوابط  که  هایی  هتل  تنها  و 
اداری  و  معمول  مسافران  حد  در  کنند  رعایت  کامل 
محدوده   در  خودروها  فرد  و  زوج  طرح  هستند.  دایر 
بازار کرمان اجرا شده و اصناف کرمان نیز تا جایی که 
برایشان مقدور است، فروش اینترنتی راه اندازی کرده 

اند.
در ادامه این گزارش نگاهی خواهیم انداخت به آخرین 
اخبار و اقدامات صورت گرفته در ارتباط با کرونا ویروس 

در کرمان.
کرونا در کرمان بومی شده است

دکتر سید وحید احمدی طباطبایی، معاون بهداشتی 
اینکه کرمان  به  اشاره  با  پزشکی کرمان  علوم  دانشگاه 
تمامی  کنار  در  افزود:  است،  شده  هشدار  مرحله  وارد 
اقدامات انجام شده از سوی وزارت بهداشت و مصوبات 
بسیار خوب ستاد استانی و ملی مقابله با ویروس کرونا، 
این  اگر  و  است  مهم  بسیار  نیز  مردم  اجتماعی  رفتار 
اقدامات با هم گره نخورند، نمی توانیم این بیماری را 

زمین گیر کنیم.
تعداد  افزایش  اینکه  بر  تاکید  با  طباطبایی  احمدی 
ابتال  از  ناشی  تعداد مرگ  بر روی  شبکه تماسی مردم 
به ویروس کرونا در استان تاثیرگذار خواهد بود افزود: 
ارتباطات اجتماعی باعث می شود تعداد مرگ ناشی از 

کرونا به صورت لگاریتمی افزایش یا کاهش پیدا کند.
تا هفته گذشته  اینکه  به  اشاره  با  احمدی طباطبایی 
موارد مبتالیان به ویروس کرونا در استان کرمان کسانی 
از  که  افرادی  با  تماس  یا  و  مسافرت  سابقه  که  بودند 
کرد:  اظهار  داشتند  را  بودند  کرده  سفر  آلوده  مناطق 
کرمان  استان  در  شیوعش  ابتدای  در  کرونا  ویروس 
بومی  ویروس  به  دیگر  امروز  متاسفانه  اما  بود  وارداتی 

تبدیل شده است.
هفته اول فروردین  برای کرمان نگران کننده است

مدیر گروه مبارزه با بیماری ها واگیردار دانشگاه علوم 
پزشکی کرمان نیز  با بیان این مطلب که تقریبا کرونا 
ویروس از بهمن ماه در کشور اپیدمی خود را آغاز کرده 

بود، اظهار کرد: براساس مدل های شیوع این ویروس در 
استان پیش بینی می کنیم که هفته اول فروردین برای 
نگران  حدودی  تا  و  نباشد  خوبی  هفته  کرمان  استان 

کننده خواهد بود.
دکتر مهدی شفیعی با اشاره به مناسبت های پیش رو 
کشور از جمله پنجشنبه آخر سال و رسم زیارت اهل 
... توصیه کرد: مردم  قبور، مراسم چهارشنبه سوری و 
این روزهای خاص رعایت  را در  حتما نکات بهداشتی 
کنند و به شدت توصیه می کنیم در این روزها در منزل 

مانده و از خانه خارج نشوند.
ممنوعیت برگزاری مراسم چهارشنبه سوری در کرمان

اگر چه تاکنون و طی سال های اخیر اقدامات مقابله 
چهارشنبه  مراسم  برگزاری  برای  چندانی  تاثیر  ای 
با  امسال  اما  است  نداشته  سوزی  آتش  بدون  سوری 
توجه به شرایط خاص جامعه نیاز به جنبش بدون آتش 
با کمک و همکاری مردم است. باید هم اکنون به مردم 
هشدار داده شود که چهارشنبه سوری  امسال به خاطر 

کرونا متفاوت است و نباید بیرون بیایند.
بر اساس مصوبه ستاد استانی مدیریت بیماری کرونا، 
کرمان  در  چهارشنبه سوری  مراسم  هرگونه  برگزاری 
برخورد  تخلف  موارد  با  انتظامی  نیروی  و  بوده  ممنوع 

خواهد کرد.
همچنین ضمن  کرونا  بیماری  مدیریت  استانی  ستاد 
آئین  برگزاری  عدم  برای  شهروندان  به  اکید  توصیه 
پنجشنبه آخر سال و حضور بر مزار درگذشتگان مصوب 
همکاری  با  سال  آخر  پنجشنبه  ترافیکی  طرح  کرد، 
راهنمایی و رانندگی در محدوده آرامستان ها اجرا شود.

معرفی مرکز درمانی بیماران سرپایی کرونا
رئیس مرکز بهداشت شهرستان کرمان نیز در گفتگو با 
مهر از راه اندازی 5 مرکز مراجعه بیماران سرپایی کرونا 
در شهر کرمان خبر داد و از مردم خواست در صورت 
مشاهده عالئم بیماری به جای مراجعه به بیمارستانها 

به این مراکز مراجعه کنند.
محمد اسکندری دلیل این اقدام را جلوگیری از شیوع 
بیمارستانها  به  که  دانست  افرادی  به  ویروس  بیشتر 

مراجعه می کنند.
وی ادامه داد: این مراکز شامل مرکز ۱۲ فروردین در 
در چهارراه شعبانیه،  بهمن  مرکز ۲۲  بهمنیار،  خیابان 
مرکز  و  الغدیر  مرکز  جوپاری،  باقدرت  شهید  مرکز 
مدیریت  خیابان  در  اسدی  شهید  درمانی  بهداشتی 

می باشد.
وی تاکید کرد: این مراکز از ۸ صبح تا ۱۰ شب آماده 

خدمات رسانی به مردم هستند.
سامانه  در  مردم  نام  ثبت  خواستار  همچنین  وی 
وجود  صورت  در  گفت:  و  شد   salamat.gov.ir
عالئم در اشخاص در این سامانه مورد راهنمایی کامل 

قرار خواهند گرفت.
سخن آخر

مردم صبور و نجیب ایران روزهای سختی را در کنار 
هم گذرانده اند. جنگ، تحریم و سیل و زلزله را پشت 
سر گذاشته اند، غم و ترس را تجربه کرده اند اما در همه 
حال کنار هم مانده و کشتی را از طوفان ها به سالمت 
عبور داده اند. درمورد این بیماری منحوس نیز با عمل 
کردن  به توصیه های بهداشتی و با در خانه ماندن، به 
زودی کرونا ویروس را شکست خواهند داد و روزهای 

خوب باز هم خواهد آمد ...

    آهنگ شیوع ویروس کرونا در استان کرمان تندتر شده و به همان نسبت نیز تغییرات 
زیادی در سبک زندگی کرمانی ها صورت گرفته است. بر اساس مصوبه ستاد استانی 
مدیریت بیماری کرونا، برگزاری هرگونه مراسم چهارشنبه سوری در کرمان ممنوع 
است و نیروی انتظامی با موارد تخلف برخورد خواهد کرد. ستاد استانی مدیریت بیماری 
کرونا همچنین به شهروندان توصیه اکید کرده است که از حضور بر مزار درگذشتگان و 
زیارت اهل قبور در آخرین پنجشنبه سال برای حفظ جان خود و عزیزانشان پرهیز کنند 

و....

گزارش: مهدیه السادات 
میر مهدی حسینی

به قلم مهدی ایرانمنش 
پور کرمانی
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هنر هفتم:  زنان منتخب و ویژه سینمای ایران در هر دهه
سرویس هنری کرمان امروز

اما  هست.  و  بوده  مردانه  سینمایی  ایران  سینمای 
جریان  آمدن  کار  روی  با  و  هفتاد  دهه  اواسط  از 
متن  به  زنانه  آزادی خواهی های  از  موجی  اصالحات، 
متوسط  طبقه  در  خصوصا  و  شد  تزریق  جامعه 
طرفدارانی پیدا کرد. این جریانات آزادای خواه خیلی 
از  تا پیش  زود وارد سینما هم شدند. سینمایی که 
آن  زنان در  و  زنی داشت  قهرمان  دهه هفتاد کمتر 
کار  روی  از  پس  بودند،  فرعی  کاراکتر هایی  همواره 
)البته  زنانه پیدا کرد.  آمدن اصالحات کمی گرایش 
که  برمی گردد  تحمیلی  جنگ  به  این  از  بخشی 
زیادی جنگی کرد  اندازه  تا  را  سینمای دهه شصت 

و خب در جنگ خبری از زنان نبود(
با  و  شدند  پررنگ تر  دهه  به  دهه  گرایشات  این 
افزایش شمار کارگردانان زن در جریان اصلی، زنان 
و  رساندند  سینما  اصلی  جریان  به  را  خود  کم کم 
همان  در  شدند.  فیلم ها  از  بسیاری  ماندگار  قهرمان 
دهه شصت و اوایل انقالب هم با وجود فضای شدیدا 
مردانه کارگردانان روشنفکری مانند بهرام بیضایی در 
فیلم های خود به زنان می پرداختند البته و نمونه های 

استثنا این چنینی وجود داشت.
قهرمانان  به  انداخته ایم  نگاهی  یادداشت  این  در   
قهرمان پروری  روند  دهه.  هر  سینمای  در  ویژه  زن 
چطور  که  می دهد  نشان  به خوبی  دهه  هر  در  زنانه 
نقش اجتماعی و جایگاه زنان در چهل سال گذشته 
دستخوش تغییر شده و حاال پررنگ تر و مهم تر از هر 
وقت دیگری در صدساله گذشته از انقالب مشروطه 

به این سو می باشد.
دهه شصت: باشو غریبه کوچک - ۱۳۶۴

از  یکی  کوچک«  غریبه  »باشو  فیلم  در  جان  نایی 
مهم ترین ساخته های بهرام بیضایی از اولین قهرمانان 
که  همانطور  است.  انقالب  از  بعد  مهم سینمای  زن 
که  بوده  کارگردانانی  جمله  از  بیضایی  شد  اشاره 
با  همواره به حضور زنان در آثار خود بها می داده و 
همین رویکرد اولین قهرمان زن جدی سینمای بعد 

از انقالب را خلق می کند.
فصل افتتاحیه فیلم با موسیقی ضربی، نما های روان 
سوسن  دلبرانه  و  جذاب  چشمان  ناگهان  و  شالیزار 
تسلیمی که در میانه قاب ظاهر می شود، به یادماندنی 
فرهنگ  دل  در  زنی  نایی جان  است.  درخشان  و 
روستایی و عوامانه است، اما مستقل و متکی به خود 
که همپای مردان روستا کار می کند و نان فرزندانش 
اینست که  نایی جان  نکته مهم درباره  را درمی آورد. 
کارگردانان  از  بسیاری  برخالف  به او  کارگردان  نگاه 
که ادعای فمنیست بودنشان گوش جهان را پر کرده 
از سر  انگیز و  )مانند تهمینه میالنی(، نگاهی ترحم 

دلسوزی نیست.

و  کمال  و  تمام  قهرمان  یک  جان  نایی  از  بیضایی 
این  پرداخت  در  دیگر  نکته  می سازد.  اسطوره ای 
سعی  که  اینست  در  کارگردان  توسط  شخصیت 
نمی کند شبیه به این عبارت ضد زن که در تعریف از 
زنان می گوید »مردی است برای خودش« از او زنی 
با خصایص مردانه بسازد. بلکه دل رحمی، مادرانگی و 

خصایص زنانه اش را اتفاقا مورد تاکید قرار می دهد.
دهه هفتاد: شوکران - ۱۳۷۷

یکی از خاص ترین و عصیانگرانه ترین زنان همه تاریخ 
سینمای ایران. سیما ریاحی بی اغراق ماندگارترین زن 

بازی درخشان هدیه  با  و  است  سینمای دهه هفتاد 
در  درست  می نشیند.  تماشاگری  هر  دل  بر  تهرانی 
دوران گشایش سیاسی و باز شدن فضای اجتماعی، 
وقتی صحبت از استقالل زنان به میان می آید، روابط 
با جنس مخالف کم کم در جامعه و در میان دختران 
پی  برای  زنان  از  زیادی  شمار  می شود،  باب  مجرد 
و  سنتی  خانواده های  روی  رودر  عالیقشان  گرفتن 
»شوکران«  فیلم  قهرمان  می ایستند،  خود  متعصب 
آزادی خواهی ها  این  همه  از  تبلوری  افخمی  بهروز 
زنان  مدرن  و  زیست جدید  از  استعاره ای  و  می شود 

در جامعه دهه هفتاد.

که  اینست  در  سیما  شخصیت  پرداخت  در  نکته 
باعث  این  و  می ایستد  او  پای  قد  تمام  کارگردان 
در  که  متعصبی  مردان  و  زنان  همان  حتی  می شود 
نگاه  چپ  چپ  طلب  استقالل  دختران  به  جامعه 
می کردند، با سیما ریاحی همذات پنداری می کنند و 
حتی تماشای »شوکران« کمی از شدت این دیدگاه 

متعصبانه می کاهد.
»شوکران« هیاهوی زیادی در زمان اکران خود به 
پا کرد به طرز باورنکردنی پرفروش و محبوب شد و 
در مقابل پرستاران شدیدا به آن توپیدند چراکه پیرو 
پرستاران  فیلم،  بودند  معتقد  متعصبانه  نگاه  همان 

است.  کشیده  نمایش  به  ولنگار  و  بی اخالق  را 
اهمیت  نشانگر  »شوکران«  اجتماعی  تاثیرگذاری 
هم  هنوز  که  فیلمی  بود.  ریاحی  سیما  قهرمانش 

تماشایش بسیار دلچسب است.
دهه هشتاد: سگ کشی۱۳۸۰-

باز هم بهرام بیضایی و زنی یکه و تنها که یک تنه بار 
پستی ها و کثافت کاری های مردش را به دوش می کشد 
و این خودش استعاره ای می شود از همه فشار و بار 
منفی که کل جامعه بر دوش زنان مستقل و جاه طلب 
می اندازد. گلرخ کمالی با بازی مژده شمسایی هرچند 
در ادامه همان مدل شخصیت پردازی در »باشو غریبه 

کوچک«، اما نمونه شهری آن است.
وقتی حاال پای یک زن مستقل و توانمند به شهر 
باد  وزش  زیبایی  و  می شود  باز  شهری  مناسبات  و 
و  ساختمان  پشت  جوشکاری  به  بدل  شالیزار ها  در 
می گردد.  سودجو  مردان  زننده  و  هرزه  نگاه های 
فیلمساز گلرخ کمالی را تا ته خط می برد. او متحمل 
حیله گری، ضرب و شتم، تجاور و نامردی می شود و 
درمی یابد  اتفاق می افتد که  وقتی  تازه  اصلی  فاجعه 
همه این ها را برای هیچ و پوچ به جان خریده. برای 
تا  او سواستفاده کند  از  همسری که تنها می خواهد 
با دختر دیگری فرار کند و از حادثه جان سالم به در 
ببرد. گلرخ کمالی نمادی است از همه ظلم هایی که 

تاریخ این سرزمین بر زنان وارد کرده است.
دهه نود: رگ خواب - ۱۳۹۶

یک پیر خراباتی در یک فیلم تماما تراژیک. حاال پیر 
خرابات و مجنون بی سرپناه و آشیانه در دستان ماهر 
حمید نعمت اهلل در هیبت یک زن پا به جهان فیلم 
»رگ خواب« گذاشته است. زنی که نه تنها مستقل 
است، نه تنها تن به رابطه مورد عالقه اش می دهد و 
مانند گلرخ کمالی تا ته خط می رود، که باید تاوان 

همه جاه طلبی هایش را هم با تن و جانش بپردازد.
از  را  همه چیزش  می رود.  پیش  فاجعه  عمق  تا  او 
یک  عاشق پیشه  و  زیبارو  زنی  از  و  می دهد  دست 
کارتون خواب ضعیف و از دست رفته باقی می ماند که 

کارش به گرم خانه های بی خانمان ها می کشد.
سینمای ایران نه هرگز عمق شادمانی و خوشبختی 
زنی را تا این حد به تصویر کشیده که به مردش خیره 
برازنده ترین  و  بهترین  »اون  بگوید  دل  در  و  بنگرد 
مردیه که تا حاال دیدم.« و نه استیصال و آوارگی اش 
را با چنین صراحت و بی رحمی، چون سیلی محکمی 
بر صورت مخاطب خوابانده است: زنی کتک خورده، 
در  که  خمیده  پیکری  با  درب وداغان،  و  بی خانمان 
سوزان برف و زمستان در اتوبان های تهران سرگردان 
است… »رگ خواب« چیزی در مایه های »سرگذشت 
آدل ه« ساخته فرانسوا تروفوی سینمای ایران است.

منبع: برترین ها

بازرگانی تکسا نیروی کرمان شرکت سهامی  آگهی تغییرات شرکت خدمات فنی و 
خاص به شماره ثبت 5511 و شناسه ملی 10860562805 به استناد صورتجلسه 
هیئت مدیره مورخ 1398/11/27 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : 1 - آقای مهدی یوسفی 
با کد ملی 0061399124 به سمت رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل - آقای بیژن 
شهریارپناه با کد ملی 2991568100 به سمت نایب رئیس هیئت مدیره - خانم ندیمه مشکبار با کد 
ملی 2992672637 به سمت عضو هیئت مدیره 2 - کلیه اسناد و اوراق بهادار و بانکی و کلیه قراردادها 
با امضای منفرد مدیرعامل و مهر شرکت و کلیه اوراق عادی و اداری با امضاء منفرد مدیرعامل و مهر 
شرکت معتبر می باشد. اداره کل ثبت اسناد و امالک استان کرمان اداره ثبت شرکت ها و موسسات 

غیرتجاری کرمان )797378(

آگهی تغییرات شرکت ساختمانی و راه سازی ایثار رابر شرکت سهامی خاص به شماره 
ثبت 4282 و شناسه ملی 10630117048 به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق 
العاده مورخ 1398/03/11 رشته معدن :کلیه امور صنعتی معدنی، فرآوری و بازرگانی ، 
فعالیتهای معدنی و ثبت محدوده های معدنی ،بازرگانی خدمات خرید و فروش و مشاوره و اکتشاف و 
استخراج معدن ،انجام کلیه مطالعات امکان سنجی وفنی اقتصادی و بهره برداری معادن و کارخانجات 
صنعتی ،انجام کلیه فعالیتهای بهره برداری از معادن و کارخانجات صنعتی در رشته های مختلف 
،نظارت و بازرسی کلیه پروژه های صنعتی – عمرانی وتامین و بازیافت آب ، رشته آب:در برگیرنده 
امور پیمانکاری مربوط به بندها ، سدها ،ساختمان نیروگاه های آبی،سازه های هیدرولیکی و تونل های 
آب،مخازن آب و شبکه های توزیع آب، شبکه های جمع آوری و انتقال فاضالب ،کانال های انتقال آب 
و شبکه های آبیاری و زهکشی ،سازه های دریایی و ساحلی ،احداث حوضچه ها و استخرهای آبزیان 
و عملیات ساختمانی )سیویل (تصفیه خانه های آب و فاضالب وبهره برداری و نگه داری ازشبکه های 
آبیاری و زهکشی ،طراحی و اجرا نظارت سیستم های آبیاری نوین تحت فشار و نظایر آن. رشته برق 
:در برگیرنده امور پیماکاری مربوط به تولید ،توزیع و انتقال نیرو اعم از نیروگاه ها ، شبکه های برق و 
تاسیسات برقی ،پست های توزیع والکترونیک عام و خاص ،سیستم های کنترل برق و ابزار دقیق و 
نظایر آن به موضوع فعالیت شرکت الحاق و ماده مربوطه در اساسنامه اصالح گردید.در صورت ضرورت 
قانونی انجام موضوعات فعالیت پس از اخذ مجوز های الزم ) ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ 
و صدور پروانه فعالیت نمی باشد( اداره کل ثبت اسناد و امالک استان کرمان اداره ثبت شرکت ها و 

موسسات غیرتجاری کرمان )797375(

کل  اداره  و  دارایی  و  اقتصادی  امور  سازمان  کارکنان  اعتبار  شرکت  تغییرات  آگهی 
ملی  شناسه  و   4035 ثبت  شماره  به  تعاونی  شرکت  کرمان  استان  مالیاتی  امور 
10630114594 به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1398/03/26 
منضم به نامه شماره 14005/2/13/98 مورخ 98/11/26 اداره کل تعاون کار و رفاه اجتماعی استان 
کرمان و تائیدیه شماره 329789/98 مورخ 98/9/26 بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران اساسنامه 
جدید شرکت در 63 ماده و 36 تبصره مورد تصویب قرار گرفت . اداره کل ثبت اسناد و امالک استان 

کرمان اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری کرمان )797363(

آگهی تغییرات شرکت کاردان تدبیر محاسب کارمانیا شرکت سهامی خاص به شماره 
ثبت 16015 و شناسه ملی 14008275935 به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 
1398/03/20 - محل شرکت در واحد ثبتی کرمان به آدرس بخش مرکزی ، شهر 
کرمان، کمربندی ، کوچه حسینی ، خیابان پردیس ، پالک 0 ، طبقه اول کدپستی 7615468159 
تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصالح گردید. اداره کل ثبت اسناد و امالک استان 

کرمان اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری کرمان )797362(

آگهی تغییرات شرکت بازرگانی بارز پخش کرمان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 
3634 و شناسه ملی 10860557430 به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور 
فوق العاده مورخ 1398/08/20 الف-صورتهای مالی منتهی به سال 97 مورد تصویب 
قرار گرفت. اداره کل ثبت اسناد و امالک استان کرمان اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری 

کرمان )797354(

بازرگانی تکسا نیروی کرمان شرکت سهامی  آگهی تغییرات شرکت خدمات فنی و 
خاص به شماره ثبت 5511 و شناسه ملی 10860562805 به استناد صورتجلسه 
مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 1398/11/27 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : 1 
- پس از قرائت گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی ترازنامه و حساب سود و زیان 
شرکت برای سال مالی منتهی به سال های 1397 مورد تصویب قرار گرفت. 2 -آقای محسن یوسفی 
کدملی 2993730967  با  ابراهیمی  فاطمه  خانم  و  اصلی  بازرس  بسمت  باکدملی 3111058026 
بسمت بازرس علی البدل بمدت یکسال انتخاب گردیدند. 3 - اعضای هیات مدیره بشرح ذیل برای 

مدت دوسال انتخاب گردیدند: آقای مهدی یوسفی باکدملی 0061399124 و آقای بیژن شهریارپناه 
باکدملی 2991568100 و خانم ندیمه مشکبار باکدملی 2992672637 4 - روزنامه کثیراالنتشار 
کرمان امروز جهت نشر آگهی های شرکت تعیین گردید. اداره کل ثبت اسناد و امالک استان کرمان 

اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری کرمان )797351(

آگهی تغییرات شرکت فروزان سیر تکاپو کرمانیان شرکت با مسئولیت محدود به شماره 
ثبت 15338 و شناسه ملی 14007403827 به استناد صورتجلسه مجمع عمومی 
فوق العاده مورخ 1397/09/19 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : ـ خانم معصومه محمدی 
جرجافکی به شماره ملی 2980092304 صادره از کرمان با پرداخت 500000 ریال 
به صندوق شرکت در زمره شرکاء درآمد. سرمایه شرکت از مبلغ 1000000 ریال به 1500000 ریال 
افزایش یافت. در نتیجه ماده مربوطه اساسنامه به شرح مذکور اصالح گردید. شرکا پس از افزایش 
سرمایه ـ آقای منوچهر حسین زاده گرمی با کد ملی 3031565479 دارای 500000 ریال سهم 
الشرکه ـ خانم فاطمه عماداالسالمی سیرچی با کد ملی 3199756859 دارای 500000 ریال سهم 
الشرکه - خانم معصومه محمدی جرجافکی با کد ملی 2980092304 دارای 500000 ریال سهم 
الشرکه اداره کل ثبت اسناد و امالک استان کرمان اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری کرمان 

)797346(

و  ثبت 3716  به شماره  نمابر شرکت سهامی خاص  کرمان  تغییرات شرکت  آگهی 
شناسه ملی 10860558196 به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1398/10/25 
الف-تعیین سمت مدیران : آقای عبدالرحیم مهاجری با کد ملی 3110813416 به 
سمت رئیس هیئت مدیره آقای مهدی علی حاجی فرسنگی با کد ملی 2993160788 به سمت نایب 
رئیس هیئت مدیره خانم عصمت علی حاجی فرسنگی با کدملی 2993143174 به سمت عضو هیئت 
مدیره و مدیرعامل ب- کلیه اسناد و اوراق بهادار و بانکی و قراردادها و امضا اوراق عادی و اداری با 
امضاء آقای عبدالرحیم مهاجری رئیس هیات مدیره و مهر شرکت معتبر می باشد. اداره کل ثبت اسناد 

و امالک استان کرمان اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری کرمان )797344(

تاسیس شرکت سهامی خاص پارت رهام صنعت کویر درتاریخ 1398/11/30 به شماره 
ثبت 3826 به شناسه ملی 14009003096 ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که 
خالصه آن به شرح زیر جهت اطالع عموم آگهی میگردد. موضوع فعالیت : طراحی 
,ساخت,نصب,راه اندازی کارخانه تولید ذغال فشرده از منابع سلولزی و پسماندهای کشاورزی و انواع 
دیگر ذغال,تولید ذغال فشرده از منابع سلولزی و پسماندهای کشاورزی و انواع دیگر ذغال به روش 
صنعتی,صادرات و واردات ذغال فشرده و مواد اولیه آن و هر نوع دیگر ذغال, هرگونه کار بازرگانی در 
خصوص ذغال فشرده از منابع سلولزی و پسماندهای کشاورزی و انواع دیگر ذغال درصورت لزوم پس 
از اخذ مجوزهای الزم از مراجع ذیربط مدت فعالیت : از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی : استان 
کرمان ، شهرستان رفسنجان ، بخش مرکزی ، شهر رفسنجان، محله شهرک هزارواحدی ، خیابان امام 
حسن ، کوچه امام حسن 1]فاطمه الزهرا 2[ ، پالک 28 ، طبقه همکف کدپستی 7713155356 
سرمایه شخصیت حقوقی عبارت است از مبلغ 10000000 ریال نقدی منقسم به 100 سهم 100000 
ریالی تعداد 100 سهم آن بی نام عادی مبلغ 3500000 ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی 
شماره 120/32/1480 مورخ 1398/10/28 نزد بانک پست بانک شعبه مرکزی رفسنجان با کد 2445 
پرداخت گردیده است والباقی در تعهد صاحبان سهام می باشد اعضا هیئت مدیره آقای ارسطو سخایی 
به شماره ملی 2992949086و به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت 2 سال خانم سحر سخایی به 
شماره ملی 3100223071و به سمت مدیرعامل به مدت 2 سال و به سمت نایب رئیس هیئت مدیره 
به مدت 2 سال خانم سمیرا سخایی به شماره ملی 3111051511و به سمت عضو هیئت مدیره به 
مدت 2 سال دارندگان حق امضا : کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهد آور شرکت از قبیل چک ، سفته 
، بروات ، قراردادها عقود اسالمی و همچنین کلیه نامه های عادی و اداری باامضاء رئیس هیات مدیره 
همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. اختیارات مدیر عامل : طبق اساسنامه بازرسان آقای محمد علی 
دلپسند به شماره ملی 2992823783 به سمت بازرس اصلی به مدت یک سال مالی خانم مریم 
صدرالدینی به شماره ملی 3110856311 به سمت بازرس علی البدل به مدت یک سال مالی روزنامه 
کثیر االنتشار کرمان امروز جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور 
به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد. اداره کل ثبت اسناد و امالک استان کرمان مرجع ثبت 

شرکت ها و موسسات غیرتجاری رفسنجان )797336(

آگهی تغییرات شرکت تولید شن و ماسه انصار الرسول سر بهشت بم شرکت تعاونی 
مجمع  استناد صورتجلسه  به  ملی 10630066588  شناسه  و  ثبت 771  به شماره 
نامه شماره 3540  به  العاده مورخ 1398/07/01 و منضم  بطور فوق  عمومی عادی 
مورخ 98/09/10 اداره تعاون کار ورفاه اجتماعی شهرستان بم 1- اعضاء اصلی و علی البدل هیئت 
ملی  به شماره  پور  کاظمی  میالد  آقای   - گردیدند:  انتخاب  سال  مدت سه  به  زیر  به شرح  مدیره 

2993773631 - آقای معین کاظمی پور به شماره ملی 2992280852-خانم فاطمه حقدوستی به 
شماره ملی2992293806 اعضای اصلی وتعداد 2 نفر به شرح زیر به سمت اعضاء علی البدل هیئت 
مدیره خانم آزاده حقدوستی به شماره ملی 2991689331 و آقای محمود کاظمی پوربه شماره ملی 
2992400483 2-خانم معصومه آرسته به شماره ملی 2991430907 به عنوان بازرس اصلی و آقای 
پویا طبیب زاده به شماره ملی 2991681081 به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی 
انتخاب شدند. اداره کل ثبت اسناد و امالک استان کرمان مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری 

بم )797334(

به  محدود  مسئولیت  با  شرکت  کرمانیان  تکاپو  سیر  فروزان  شرکت  تغییرات  آگهی 
استناد صورتجلسه مجمع  به  ملی 14007403827  و شناسه  ثبت 15338  شماره 
عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 1397/09/20 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : - آقای 
منوچهر حسین زاده گرمی با کد ملی 3031565479 و خانم معصومه محمدی جرجافکی با کد ملی 
2980092304 به سمت اعضای هیئت مدیره شرکت برای مدت نامحدود انتخاب گردیدند. اداره کل 

ثبت اسناد و امالک استان کرمان اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری کرمان )797325(

آگهی تغییرات شرکت ساختمانی و راه سازی ایثار رابر شرکت سهامی خاص به شماره 
ثبت 4282 و شناسه ملی 10630117048 به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی 
بطور فوق العاده مورخ 1398/03/11 الف-اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل برای مدت 
2 سال انتخاب گردیدند: آقای صفدر سالجقه با کد ملی 5839821071 خانم مهدیس سالجقه با 
کد ملی 2980139270 آقای پرهام سیستانی با کد ملی 0901114871 ب-آقای ابوذر خوبیاری با 
کد ملی 3130966013 بسمت بازرس اصلی و آقای جالل نصیری با کد ملی 2991806095 بسمت 
بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند . ج- روزنامه کثیراالنتشار کرمان امروز 
جهت درج آگهی های شرکت انتخاب گردید. اداره کل ثبت اسناد و امالک استان کرمان اداره ثبت 

شرکت ها و موسسات غیرتجاری کرمان )797323(

به  خاص  سهامی  شرکت  رابر  ایثار  سازی  راه  و  ساختمانی  شرکت  تغییرات  آگهی 
هیئت  صورتجلسه  استناد  به   10630117048 ملی  شناسه  و   4282 ثبت  شماره 
با کد  آقای صفدر سالجقه   : مدیران  الف-تعیین سمت  مورخ 1398/03/11  مدیره 
ملی 5839821071 به سمت رئیس هیئت مدیره آقای پرهام سیستانی با کد ملی 0901114871 
به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و مدیر عامل خانم مهدیس سالجقه با کد ملی 2980139270 به 
سمت عضو هیئت مدیره ب- کلیه اسناد واوراق بهادار و بانکی با امضای منفرد رئیس هیئت مدیره و 
مهر شرکت معتبر و سایر مکاتبات و اوراق عادی با امضای منفرد رئیس هیئت مدیره و مهر شرکت 
معتبر می باشد اداره کل ثبت اسناد و امالک استان کرمان اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری 

کرمان )797321(

تاسیس شرکت سهامی خاص برنا درمان گستر بوتیا درتاریخ 1398/12/03 به شماره 
ثبت 16601 به شناسه ملی 14009008637 ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده 
که خالصه آن به شرح زیر جهت اطالع عموم آگهی میگردد. موضوع فعالیت :مشاوره 
، طراحی انواع برانکارد ، تخت های بیمارستانی ، وسایل و لوازم پزشکی ، تهیه و پخش انواع لوازم 
پزشکی و بیمارستانی ، عقد قرارداد با تمامی بیمارستان ها ، مراکز درمانی ، شرکتها و موسسات دولتی 
و غیردولتی در زمینه تجهیزات پزشکی ، پخش و توزیع و واردات کلیه لوازم مصرفی و تجهیزات 
پزشکی ، دندانپزشکی ، چشم پزشکی ، ارتوپدی ، آزمایشگاهی و بیمارستانی ، تجهیز کیلینیک های 
جراحی عمومی و تخصصی درمانگاهها ، ارائه کلیه خدمات ، تعمیرات و تجهیزات پزشکی ، پیراپزشکی 
و کیلینیکی و پاراکیلینیکی ، ارائه خدمات پزشکی و پیراپزشکی و اورژانس.شرکت در کلیه مناقصات 
و مزایدات دولتی و خصوصی.اخذ و اعطای نمایندگی داخلی و خارجی. درصورت لزوم پس از اخذ 
مجوزهای الزم از مراجع ذیربط مدت فعالیت : از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی : استان 
کرمان ، شهرستان کرمان ، بخش مرکزی ، شهر کرمان، محله چهار راه سمیه ، بلوار جهاد ، کوچه جهاد 
3 ، پالک 0 ، مجتمع پزشکی پارس ، طبقه دوم کدپستی 7619815797 سرمایه شخصیت حقوقی 
عبارت است از مبلغ 1000000 ریال نقدی منقسم به 100 سهم 10000 ریالی تعداد 100 سهم آن با 
نام عادی مبلغ 1000000 ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره 3280 مورخ 1398/11/29 
نزد بانک بانک صادرات ایران شعبه استاد علی اکبر صنعتی با کد 3280 پرداخت گردیده است اعضا 
هیئت مدیره آقای محمدعلی حسنی سعدی به شماره ملی 2994020424و به سمت مدیرعامل به 
مدت 2 سال و به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت 2 سال آقای مسیح مداحی پور به شماره ملی 
به  امیرشکاری  به مدت 2 سال خانم وحیده  نایب رئیس هیئت مدیره  به سمت  3020385571و 
شماره ملی 5839983268و به سمت عضو هیئت مدیره به مدت 2 سال دارندگان حق امضا : کلیه 
اوراق و اسناد بهادار و تعهد آور شرکت از قبیل چک ، سفته ، بروات ، قراردادها عقود اسالمی با امضاء 
مدیرعامل و نایب رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و همچنین کلیه نامه های عادی و اداری 

باامضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می باشد اختیارات مدیر عامل : طبق اساسنامه بازرسان 
آقای امیرحسین افکاری فهندری به شماره ملی 2980714925 به سمت بازرس علی البدل به مدت 
یک سال مالی آقای سجاد نصیری به شماره ملی 3130893210 به سمت بازرس اصلی به مدت یک 
سال مالی روزنامه کثیر االنتشار کرمان امروز جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع 
فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد. اداره کل ثبت اسناد و امالک استان 

کرمان اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری کرمان )797316(

آگهی تغییرات شرکت آخیز بام اورنگ شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 16515 
العاده  فوق  عمومی  مجمع  صورتجلسه  استناد  به   14008911637 ملی  شناسه  و 
مورخ 1398/11/27 تغییر موضوع فعالیت : تاسیسات و نگهداری ساختمان و ماشین 
آالت،آشپزخانه و رستوران، خدمات عمومی،خدمات فضای سبز و باغبانی،تامین نیروی 
انتقال آب و شبکه های توزیع و انشعابات آب  انسانی،کلیه امور مربوط به توسعه بازسازی خطوط 
مشترکین و احداث حوضچه های شیرآالت آب. انجام امور خدماتی آب و فاضالب شامل قرائت کنتور 
و توزیع قبوض مشترکین ، وصول مطالبات مربوط به ادارات و انجام اتفاقات شبکه های توزیع و انتقال 
آب، نگهداری سایت های تولید و توزیع آب و کارهای خدماتی ادارات شامل تنظیف آبدارخانه،انجام 
امور مربوط به نقلیه موتوری شامل تهیه خودرو مناسب جهت ماموریت ارگانهای دولتی و خصوصی 
،جمع آوری ساختمان های قدیمی و احداث ساختمان های جدید، طراحی و نظارت محاسبه فنی و 
اجرای امور مربوط به ساختمان ها شامل چوبی ، آجری،بتنی،فلزی و سنگی و اجرای حصار مربوط به 
آنها، شرکت در کلیه مناقصات و مزایدات دولتی و خصوصی. موضوع فعالیت بشرح فوق اصالح و ماده 
مربوطه در اساسنامه اصالح گردید . در صورت ضرورت قانونی انجام موضوعات فعالیت پس از اخذ 
مجوز های الزم ) ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد( اداره 
کل ثبت اسناد و امالک استان کرمان اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری کرمان )797314(

شماره  به  سهامی خاص  کرمان شرکت  بافت  زرین  تولیدی  تغییرات شرکت  آگهی 
عمومی  مجمع  صورتجلسه  استناد  به  ملی 10630079718  شناسه  و  ثبت 1083 
موسسه   -  : اتخاذ شد  ذیل  تصمیمات  مورخ 1398/12/01  العاده  فوق  بطور  عادی 
حسابرسی ایساتیس محاسب کویر به شناسه ملی 10861886418 به سمت بازرس اصلی و آقای 
عارف طهماسبی سروستانی به شماره ملی 2992614955 به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک 
سال مالی انتخاب گردیدند. اداره کل ثبت اسناد و امالک استان کرمان اداره ثبت شرکت ها و موسسات 

غیرتجاری کرمان )797313(

آگهی تغییرات شرکت تولید شن و ماسه انصار الرسول سر بهشت بم شرکت تعاونی 
هیئت  صورتجلسه  استناد  به  ملی 10630066588  شناسه  و  ثبت 771  شماره  به 
مدیره مورخ 01/07/1398 و منضم به نامه شماره 3540 مورخ 98/09/10 اداره تعاون 
کار ورفاه اجتماعی شهرستان بم 1- آقای میالد کاظمی پور کدملی 2993773631 
رئیس و خانم  نائب  به سمت  پور کد ملی 2992280852  آقای معین کاظمی  و  رئیس  به سمت 
فاطمه حقدوستی کد ملی 2992293806 به سمت منشی هیئت مدیره -آقای میالد کاظمی پور 
کدملی 2993773631 به سمت مدیرعامل شرکت تعاونی برای مدت 3 سال انتخاب گردید. 2- کلیه 
قراردادها , اوراق مالی و اسناد تعهدآور بانکی و غیره )اعم از برات, سفته, چک( و سایراوراق بهادار 
تعاونی پس از تصویب هیئت مدیره با امضای ثابت آقای میالد کاظمی پور کدملی 2993773631 
مدیرعامل تعاونی و به انضمام یک از دونفر از اعضای هیئت مدیره آقای معین کاظمی پور کد ملی 
2992280852 فرزند محمود و یا خانم فاطمه حقدوستی کدملی2992293806 فرزند جواد )اعضای 
هیئت مدیره( و مهر تعاونی اعتبار دارد و کلیه مدارک عادی و مکاتبات با امضای مدیرعامل یا رئیس 
هیئت مدیره و مهرتعاونی قابل قبول و معتبر است. اداره کل ثبت اسناد و امالک استان کرمان مرجع 

ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری بم )797307(

مسئولیت  با  شرکت  کرمانیان  تکاپو  سیر  فروزان  شرکت  تغییرات  آگهی 
محدود به شماره ثبت 15338 و شناسه ملی 14007403827 به استناد 
صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1397/09/20 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : 
1- آقای منوچهر حسین زاده گرمی با کد ملی 3031565479 به سمت رئیس هیئت 
مدیره و مدیرعامل - خانم معصومه محمدی جرجافکی با کد ملی 2980092304 به 
سمت نایب رئیس هیئت مدیره 2-کلیه اسناد و اوراق بها دار و بانکی و تعهدآور و اوراق 
عادی و اداری با امضا منفرد مدیرعامل آقای منوچهر حسین زاده گرمی همراه با مهر 
شرکت معتبر می باشد. اداره کل ثبت اسناد و امالک استان کرمان اداره ثبت شرکت ها 

و موسسات غیرتجاری کرمان )797303(
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تاسیس شرکت با مسئولیت محدود ستارگان فرا کهکشان شایگان درتاریخ 1398/08/12 
به شماره ثبت 16376 به شناسه ملی 14008734427 ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل 
گردیده که خالصه آن به شرح زیر جهت اطالع عموم آگهی میگردد. موضوع فعالیت :کلیه 
فعالیت های خدماتی و مشاوره ای, مشاوره در کلیه امور تبلیغاتی, بازاریابی غیرهرمی و 
غیر شبکه ای, گرافیک, نظارت, اجراء و مشاوره شرکت در نمایشگاهها, کلیه فعالیت های بازرگانی, 
تولید, توزیع, پخش, فراوری, بسته بندی, خرید و فروش, صادرات و واردات, اخذ کارت بازرگانی, اخذ 
و اعطای نمایندگی, عقد قرارداد با نهادهای دولتی در قالب مناقصه, مزایده و استعالم وفق ماده 17 و 
تبصره 1 قانون مدیریت خدمات کشوری درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهای الزم از مراجع ذیربط 
مدت فعالیت : از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی : استان کرمان ، شهرستان کرمان ، بخش 
مرکزی ، شهر کرمان، محله 24 آذر ، کوچه بهمنیار 33 ، خیابان بهمنیار ، پالک 0 ، طبقه همکف 
کدپستی 7619718555 سرمایه شخصیت حقوقی عبارت است از مبلغ 1000000 ریال نقدی میزان 
سهم الشرکه هر یک از شرکا خانم سارا واعظی نژاد به شماره ملی 2991554835 دارنده 10000 ریال 
سهم الشرکه آقای سیامک شیخی زاده اناری به شماره ملی 3071062321 دارنده 990000 ریال 
سهم الشرکه اعضا هیئت مدیره خانم سارا واعظی نژاد به شماره ملی 2991554835و به سمت نایب 
رئیس هیئت مدیره به مدت نامحدود آقای سیامک شیخی زاده اناری به شماره ملی 3071062321و 
به سمت مدیرعامل به مدت نامحدود و به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت نامحدود دارندگان حق 
امضا : کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهد آور شرکت از قبیل چک ، سفته ، بروات ، قراردادها، عقود 
اسالمی با امضاء منفرد مدیرعامل همراه با مهر شرکت و همچنین کلیه نامه های عادی و اداری باامضاء 
مدیرعامل یا نائب رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. اختیارات مدیر عامل : طبق 
اساسنامه روزنامه کثیر االنتشار کرمان امروز جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع 
فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد. اداره کل ثبت اسناد و امالک استان 

کرمان اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری کرمان )774362(

درتاریخ  پردیس  پسته  زمرد  کشاورزی  خدمات  خاص  سهامی  شرکت  تاسیس 
1398/10/25 به شماره ثبت 16525 به شناسه ملی 14008921418 ثبت و امضا ذیل 
دفاترتکمیل گردیده که خالصه آن به شرح زیر جهت اطالع عموم آگهی میگردد. موضوع 
فعالیت :تولید ، بسته بندی ، بازاریابی غیرشبکه ای و غیر هرمی و عرضه انواع مواد آلی و معدنی ، 
نهاده ها ، محصوالت کشاورزی ، ارائه خدمات مشاوره علمی و ترویجی در زمینه های کشاورزی ، 
طراحی و ارائه خدمات فنی احداث و نگهداری تاسیسات کشاورزی ، اخذ و اجرای دستورالعمل ها 
و استانداردهای مرتبط با مواد آلی و معدنی ، صادرات و واردات محصوالت و نهاده های کشاورزی و 
اقالم جنبی ، اخذ و اعطای نمایندگی در داخل و خارج از کشور ، خرید و فروش کلیه کاالهای مجاز 
بازرگانی که به نحوی در سوددهی شرکت موثر باشد ، شرکت در مناقصات دولتی و غیر دولتی ، اجرای 
پروژه های مصوب توسط سازمان جهاد کشاورزی ، منابع طبیعی و شهرداری ، احداث آزمایشگاههای 
مربوط به اب و خاک و دفع آفات و بیماری های گیاهی ، نمونه برداری از محموله های صادراتی ، 
ضدعفونی کانتینرها ، انبارهای مخصوص ، حمل و نگهداری محصوالت کشاورزی ، انجام امور مکانیزه 
کشاورزی از قبیل سم پاشی ، کوددهی در جهت بهینه سازی مصرف سموم و کودهای شیمیایی ، 
انجام کلیه پروژه های مربوط به آب و خاک ، اجرای طرح حای جنگل ، مراتع ، فضای سبز در اماکن 
عمومی و خصوصی ، شناسایی و مبارزه با آفات و بیماری های گیاهی و قرنطینه ای ، انجام امور مربوط 
به قرنطینه نباتی درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهای الزم از مراجع ذیربط مدت فعالیت : از تاریخ 
ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی : استان کرمان ، شهرستان کرمان ، بخش مرکزی ، شهر کرمان، 
محله شرف آباد ، کوچه قائم 53 ، بلوار قائم ، پالک 0 ، طبقه همکف کدپستی 7614977673 سرمایه 
شخصیت حقوقی عبارت است از مبلغ 1000000 ریال نقدی منقسم به 1000 سهم 1000 ریالی 
تعداد 1000 سهم آن با نام عادی مبلغ 1000000 ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره 
2555 مورخ 1398/10/03 نزد بانک بانک صادرات ایران شعبه بیست و چهار آذر کرمان با کد 2555 
پرداخت گردیده است اعضا هیئت مدیره آقای علی حسنی به شماره ملی 2980821683و به سمت 
عضو هیئت مدیره به مدت 2 سال آقای حمید حسنی به شماره ملی 3050874139و به سمت نایب 
رئیس هیئت مدیره به مدت 2 سال آقای مسلم حسنی به شماره ملی 3052081098و به سمت 
مدیرعامل به مدت 2 سال و به سمت عضو هیئت مدیره به مدت 2 سال خانم زهرا شعبانی حمیدآبادی 
به شماره ملی 3052237373و به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت 2 سال دارندگان حق امضا : 
کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهد آور شرکت از قبیل چک ، سفته ، بروات ، قراردادها عقود اسالمی و 
همچنین کلیه نامه های عادی و اداری باامضاءمدیرعامل و رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت 
معتبر می باشد. اختیارات مدیر عامل : طبق اساسنامه بازرسان خانم حکیمه انجم شعاع به شماره ملی 
2980001937 به سمت بازرس علی البدل به مدت یک سال مالی آقای میالد کاردوست پاریزی به 
شماره ملی 3040169939 به سمت بازرس اصلی به مدت یک سال مالی روزنامه کثیر االنتشار کرمان 
امروز جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور 
پروانه فعالیت نمی باشد. اداره کل ثبت اسناد و امالک استان کرمان اداره ثبت شرکت ها و موسسات 

غیرتجاری کرمان )775576(

آگهی تغییرات شرکت امداد صنعت فراگستر کارمانیا شرکت سهامی خاص به شماره 
ثبت 13680 و شناسه ملی 14004903121 به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 
1398/10/29 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : 1- آقای رضا بزرگ با کد ملی 2991518881 
به سمت رئیس هیئت مدیره - آقای منصور معین الدینی با کد ملی 6079724502 به سمت نائب 
رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل - آقای محمدتقی امینی با کد ملی 2990912983 به سمت عضو 
و  بهادار  واوراق  اسناد  -کلیه  انتخاب گردیدند. 2  دوران تصدی  باقیمانده  برای مدت  مدیره  هیئت 
تعهدآور با امضای مشترک رئیس هیئت مدیره و نایب رئیس هیات مدیره همراه با مهر شرکت معتبر 
و اوراق عادی و اداری با امضای مدیر عامل همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. اداره کل ثبت اسناد و 

امالک استان کرمان اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری کرمان )775583(

آگهی تغییرات شرکت ویرا ارتباط هیواد شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 15324 
و شناسه ملی 14007385132 به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 
1398/02/07 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : 1 - محل شرکت در واحد ثبتی کرمان به 
آدرس استان کرمان ، شهرستان کرمان ، بخش مرکزی ، شهر کرمان، شهداء ، کوچه چمران19 ، 
خیابان چمران ، پالک 0 ، طبقه همکف کد پستی : 7614838788 تغییر یافت و ماده مربوطه در 
اساسنامه بشرح فوق اصالح گردید. اداره کل ثبت اسناد و امالک استان کرمان اداره ثبت شرکت ها و 

موسسات غیرتجاری کرمان )775587(

با  پاینده ماهان شرکت  تغییرات شرکت خدمات پیشخوان دولت تجارت گستر  آگهی 
استناد  به  ملی 14008975910  شناسه  و  ثبت 16570  به شماره  محدود  مسئولیت 
صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1398/11/20 الف-تعیین سمت مدیران : خانم سمیرا 
شمس الدین سعید به شماره ملی 2980571784 به سمت رئیس هیات مدیره آقای منصور امینائی 
چترودی به شماره ملی 2992093645 به سمت نایب رئیس هیات مدیره خانم زهره معین الدینی به 
شماره ملی 6079452073 به سمت مدیرعامل و عضو هیات مدیره ب-کلیه اسناد و مدارک و اوراق 
بهاء دار بانکی و تعهدآور و کلیه قراردادها و اوراق عادی و اداری با امضاء مدیرعامل یا رئیس هیات 
مدیره یا نایب رئیس هیات مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. اداره کل ثبت اسناد و امالک 

استان کرمان اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری کرمان )776275(

تاسیس شرکت سهامی خاص ویرا شبکه ایده آل درتاریخ 1398/11/27 به شماره ثبت 
که  گردیده  دفاترتکمیل  ذیل  امضا  و  ثبت  ملی 14008993859  شناسه  به   16588
خالصه آن به شرح زیر جهت اطالع عموم آگهی میگردد. موضوع فعالیت :خرید و فروش 
و صادرات و واردات کلیه کاالهای مجاز بازرگانی به ویژه انواع لوازم و تجهیزات و مصرفیهای پزشکی 
، آزمایشگاهی ، بیمارستانی ، دارویی ، بهداشتی ، غذایی و صنعتی . عقد قرارداد با اشخاص حقیقی و 
حقوقی و شرکت در مناقصات و مزایدات و اخذ و اعطا نمایندگی و تاسیس شعبه در داخل و خارج از 
کشور. اخذ وام و تسهیالت از بانکها ، تولید انواع و اقسام کاالهای مجاز بازرگانی با اولویت محصوالت 
آزمایشگاهی.  و  بیمارستانی   ، افزارهای تخصصی و عمومی حوزه پزشکی  نرم  تولید  و  بنیان  دانش 
به مدت  تاریخ ثبت  از   : فعالیت  از مراجع ذیربط مدت  اخذ مجوزهای الزم  از  لزوم پس  درصورت 
نامحدود مرکز اصلی : استان کرمان ، شهرستان کرمان ، بخش مرکزی ، شهر کرمان، محله پارک 
نشاط ، کوچه زنبق ، کوچه سعدی 1 ، پالک 0 ، طبقه اول ، واحد 1 کدپستی 7613739156 سرمایه 
شخصیت حقوقی عبارت است از مبلغ 10000000 ریال نقدی منقسم به 100 سهم 100000 ریالی 
تعداد 100 سهم آن با نام عادی مبلغ 10000000 ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره 
179/3280 مورخ 1398/11/06 نزد بانک صادرات ایران شعبه استاد علی اکبر صنعتی با کد 3280 
پرداخت گردیده است اعضا هیئت مدیره آقای امیر جلینی به شماره ملی 0064411621و به سمت 
نایب رئیس هیئت مدیره به مدت 2 سال آقای مهران کریمی به شماره ملی 0074698087و به سمت 
رئیس هیئت مدیره به مدت 2 سال آقای علی اکبر مجیدی جیرندهی به شماره ملی 5949866959و 
به سمت مدیرعامل به مدت 2 سال و به سمت عضو هیئت مدیره به مدت 2 سال دارندگان حق امضا 
: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهد آور شرکت از قبیل چک ، سفته ، بروات ، قراردادها عقود اسالمی 
با امضاء هرسه نفر عضو هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و همچنین کلیه نامه های عادی و اداری 
باامضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می باشد اختیارات مدیر عامل : طبق اساسنامه بازرسان 
خانم زهرا رضائی استخروئیه به شماره ملی 2993076876 به سمت بازرس علی البدل به مدت یک 
سال مالی آقای مهدی صادقی گوغری به شماره ملی 3090795396 به سمت بازرس اصلی به مدت 
یک سال مالی روزنامه کثیر االنتشار کرمان امروز جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. ثبت 
موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد. اداره کل ثبت اسناد و امالک 

استان کرمان اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری کرمان )776279(

آگهی تغییرات شرکت معنا افزار سامانه شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 12413 
و شناسه ملی 10630184976 به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 
1398/11/26 الف- محل شرکت در واحد ثبتی کرمان به آدرس بخش مرکزی ، شهر 
کرمان، محله چهار راه سمیه ، کوچه جهاد 9 ، بلوار جهاد ، پالک 0 ، ساختمان صندوق مس ، واحد4 
اصالح  فوق  بشرح  اساسنامه  در  مربوطه  ماده  و  یافت  تغییر  کدپستی7619818119  دوم  طبقه   ،
گردید. اداره کل ثبت اسناد و امالک استان کرمان اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری کرمان 

)781481(

آگهی تغییرات شرکت خدمات مسافرت هوایی و جهانگردی اسپند سیر کرمان شرکت 
استناد  به   10630162348 ملی  شناسه  و   10360 ثبت  شماره  به  خاص  سهامی 
شماره  نامه  طبق  بر  و   1398/02/22 مورخ  العاده  فوق  عمومی  مجمع  صورتجلسه 
استان  و صنایع دستی  و گردشگری  فرهنگی  میراث  اداره کل  مورخ 98/11/16   6573/137/982
کرمان و56233 مورخ 98/11/14 سازمان هواپیمایی کشوری 1 - نام شرکت به » خدمات مسافرت 
هوائی و جهانگردی اسپند سیر کریمان » تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصالح گردید. اداره 
کل ثبت اسناد و امالک استان کرمان اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری کرمان )781489(

شماره  به  خاص  سهامی  شرکت  کرمان  بافت  زرین  تولیدی  شرکت  تغییرات  آگهی 
ثبت 1083 و شناسه ملی 10630079718 به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 
1398/02/02 : - آقای حسن علی احمدی به شماره ملی 2990392076 به سمت مدیر 
عامل و رئیس هیئت مدیره ـ خانم مونس سجادیان به شماره ملی 2992721646 به 
سمت نایب رئیس هیئت مدیره ـ آقای محمدرضا صافی به شمارملی 2992815780 به سمت عضو 
هیئت مدیره - کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک ، سفته ، بروات ، قراردادها 
و عقوداسالمی و همچنین اوراق عادی و اداری با امضاء منفرد مدیر عامل همراه با مهر شرکت معتبر 
می باشد. اداره کل ثبت اسناد و امالک استان کرمان اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری 

کرمان )781491(

به شماره  درتاریخ 1398/11/26  افراز  پی  تاسیس شرکت سهامی خاص سارین سازه 
امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده  و  به شناسه ملی 14008989368 ثبت  ثبت 16585 
که خالصه آن به شرح زیر جهت اطالع عموم آگهی میگردد. موضوع فعالیت :1- کلیه 
فعالیت های تجاری اقتصادی و بازرگانی مجاز. 2- خرید و فروش صادرات و واردات کلیه کاالهای 
مجاز بازرگانی. 3- مجری کلیه پروژه های عمرانی ، تجاری و اقتصادی مجاز. 4- ابنیه ، ساختمان ، 

بتن و پل. 5- تاسیسات، تجهیزات و سیستم ها. 6- آب ، آبرسانی ، گاز، گازرسانی و شبکه های آب 
و گاز. 7- راه و ترابری ،باند و فرودگاه. 8- صنعت و صنایع. 9- مشاوره و طراحی مهندسی. 10- برق 
و الکترونیک تغذیه نیرو و تابلوها. 11- اجرای طراحی داخلی و خارجی و معماری جداره های شهری 
ساختمانی. 12- عقد قرارداد با سازمانها ، وزارتخانه ها و نهادهای دولتی و خصوصی و عقد قرارداد 
با اشخاص حقیقی و حقوقی. 13- مشارکت در سرمایه گذاری در بخش خصوصی و دولتی داخلی 
و خارجی. 14- بارگیری و ترخیص کاال از کلیه گمرکات و بنادر کشور. 15- توسعه خدمات تجاری 
مجاز با شرکتهای داخلی و بین المللی معتبر خارجی. 16- شرکت در مناقصات و مزایدات دولتی و 
خصوصی و نیمه خصوصی داخلی و خارجی. 17- افتتاح حساب قرض الحسنه جاری و ال سی نزدبانک 
ها برای شرکت و اخذ وام و تسهیالت ریالی و ارزی از کلیه بانکها و موسسات مالی و اعتباری داخل و 
خارج از کشور و هرگونه فعالیت مجاز مطابق با قوانین تجارت. 18- مشاوره و ارائه راهکارها و روشها 
و توانمندسازی در جهت بهبود شرکت. 19- ایجاد و برگزاری و برپایی همایش ، سمینار نمایشگاهها 
در داخل و خارج از کشور. 20- اخذ موافقت اصولی جهت موضوعات فعالیت شرکت. درصورت لزوم 
پس از اخذ مجوزهای الزم از مراجع ذیربط مدت فعالیت : از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی : 
استان کرمان ، شهرستان کرمان ، بخش مرکزی ، شهر کرمان، محله بلوار جمهوری اسالمی ، چهار راه 
فرهنگیان ، کوچه شرقی 2 ، بلوار جمهوری ، پالک 0 ، ساختمان یاقوت ، بلوک 1 ، طبقه نهم کدپستی 
7618854042 سرمایه شخصیت حقوقی عبارت است از مبلغ 1000000 ریال نقدی منقسم به 100 
سهم 10000 ریالی تعداد 100 سهم آن با نام عادی مبلغ 1000000 ریال توسط موسسین طی 
گواهی بانکی شماره 371/98/437 مورخ 1398/11/14 نزد بانک بانک سینا شعبه بلوار جمهوری 
کرمان با کد 437 پرداخت گردیده است اعضا هیئت مدیره آقای عبدالغفور ترابی جهرمی به شماره 
ملی 2470255732و به سمت عضو هیئت مدیره به مدت 2 سال و به سمت مدیرعامل به مدت 2 
سال آقای رضا رضائی به شماره ملی 2990770097و به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت 2 سال 
آقای رضا حسنی گوکی به شماره ملی 3189959765و به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت 2 
سال دارندگان حق امضا : کلیه اوراق رسمی و اسناد و بهادار و تعهد آور و بانکی شرکت از قبیل چک ، 
سفته ، بروات و تعهدات کاری و قراردادهای شرکت و عقود اسالمی با امضاء مشترک مدیرعامل و رئیس 
هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و همچنین کلیه نامه های عادی و اداری باامضاء منفرد مدیرعامل 
یا رئیس هیئت مدیره یا نایب رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد اختیارات مدیر 
عامل : طبق اساسنامه بازرسان آقای محمد کاظمی پور به شماره ملی 2991782005 به سمت بازرس 
اصلی به مدت یک سال مالی آقای مصطفی مداین زاده کرمانی به شماره ملی 2993927868 به سمت 
بازرس علی البدل به مدت یک سال مالی روزنامه کثیر االنتشار کرمان امروز جهت درج آگهی های 
شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد. اداره 
کل ثبت اسناد و امالک استان کرمان اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری کرمان )781493(

آگهی تغییرات شرکت صنایع روی کرمان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 3486 
و شناسه ملی 10860556006 به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه 
مورخ 1398/04/15 : - صورت های مالی شامل ترازنامه به تاریخ 29 اسفندماه 1397 
و حساب سود و زیان و صورت جریان وجوه نقد شرکت برای سال مالی منتهی به تاریخ مذکور مورد 
تصویب قرارگرفت. - موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهبین به شماره ثبت 8977 و شناسه 
ملی 10100379311 برای سال مالی 1398 به عنوان بازرس قانونی و موسسه حسابرسی شاخص 
اندیشان به شماره ثبت 15566 و شناسه ملی 10100573323 به عنوان بازرس علی البدل برای مدت 
یکسال انتخاب گردیدند. - روزنامه کرمان امروز به عنوان روزنامه کثیراالنتشار جهت درج آگهی های 
شرکت تعیین گردید. اداره کل ثبت اسناد و امالک استان کرمان اداره ثبت شرکت ها و موسسات 

غیرتجاری کرمان )781506(

آگهی تغییرات شرکت خدمات مسافرت هوائی و جهانگردی اسپند سیر کریمان شرکت 
استناد  به   10630162348 ملی  شناسه  و   10360 ثبت  شماره  به  خاص  سهامی 
صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 1398/04/12 و بر طبق نامه 
شماره 3232/137/982 مورخ 98/06/26 اداره کل میراث فرهنگی گردشگری و صنایع دستی استان 
کرمان و نامه شماره 56233 مورخ 98/11/14 سازمان هواپیمایی کشوری 1 -آقای رامین کاظم زاده 
بشماره ملی 2980175730 -آقای محمود کاظم زاده بشماره ملی 2991364556 -خانم مهشید 
انتخاب  بمدت دوسال  مدیره  اعضای هیئت  بعنوان  ملی 2980456136  بشماره  آذرپندار  السادات 
گردیدند. 2 - روزنامه کثیر االنتشار کرمان امروز جهت نشر آگهی های شرکت تعیین گردید. 3 - خانم 
حمیده صرام با کد ملی 0037313614 به عنوان بازرس اصلی شرکت و خانم هانیه کاظم زاده با کد 
ملی 2981025661 بعنوان بازرس قانونی علی البدل برای سال مالی منتهی به 98/12/29 تعیین 
گردیدند. اداره کل ثبت اسناد و امالک استان کرمان اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری 

کرمان )781508(

آگهی تغییرات شرکت خدمات مسافرت هوائی و جهانگردی اسپند سیر کریمان شرکت 
استناد  به   10630162348 ملی  شناسه  و   10360 ثبت  شماره  به  خاص  سهامی 
صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1398/04/12 و بر طبق نامه شماره 3232/137/982 
مورخ 98/06/26 اداره کل میراث فرهنگی گردشگری و صنایع دستی استان کرمان و نامه شماره 
ملی  بشماره  زاده  کاظم  رامین  آقای   -1 کشوری  هواپیمایی  سازمان   98/11/14 مورخ   56233
2980175730 بسمت رئیس هیئت مدیره - آقای محمود کاظم زاده بشماره ملی 2991364556 
بسمت نائب رئیس هیئت مدیره - خانم مهشید السادات آذرپندار بشماره ملی 2980456136 بسمت 
مدیر عامل و عضو هیئت مدیره 2 -کلیه اسناد و اوراق بهادار و بانکی با امضاء رئیس هیئت مدیره با مهر 
شرکت معتبر خواهد بود و سایر نامه های اداری با امضاء مدیرعامل و مهر شرکت معتبر می باشد. اداره 
کل ثبت اسناد و امالک استان کرمان اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری کرمان )781509(

آگهی تغییرات شرکت صنایع آجر ماشینی کرمان سفال سازان شرکت سهامی خاص 
به شماره ثبت 13133 و شناسه ملی 10100920148 به استناد صورتجلسه هیئت 
به  ایلخانی  آقای حسینعلی   : الف-تعیین سمت مدیران  مدیره مورخ 1398/10/24 
کد ملی 0040903729 به سمت رئیس هیئت مدیره آقای احمد فرزانه به کد ملی 
0041966449 به سمت نائب رئیس هیئت مدیره آقای فرشید ایلخانی به کد ملی 0452736692 به 
سمت عضو هیئت مدیره و مدیرعامل ب-کلیه اسناد و اوراق بهادار و بانکی با امضاء رئیس هیئت مدیره 
منفرداً و یا مدیر عامل و رئیس هیئت مدیره مشترکاً و مهر شرکت معتبر و سایر مکاتبات و اوراق عادی 
با امضای رئیس هیئت مدیره و یا مدیرعامل و مهر شرکت معتبر می باشد. اداره کل ثبت اسناد و امالک 

استان کرمان اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری کرمان )781510(

تاسیس شرکت سهامی خاص رویش رسم بهر آسمان کرمان درتاریخ 1398/05/15 
به شماره ثبت 16213 به شناسه ملی 14008523108 ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل 
گردیده که خالصه آن به شرح زیر جهت اطالع عموم آگهی میگردد. موضوع فعالیت 
:1- انجام مطالعات ، اجرا و تهیه طرحهای مقدماتی مرحله 1 و 2 و 3، مدیریت مصرف انرژی و نظارت بر 
اجرای کلیه پروژه های آموزشی و تحقیقاتی، مراکز تربیتی، ورزشی،اماکن مذهبی،سیاحتی و بهداشتی 
و درمانی و آزمایشگاهها و واحدها و مجموعه های مسکونی، ساختمانهای تجاری،اداری،صنعتی،کارخانه 
هاو مراکز مخابراتی، پستی،مکانیزه و پروژه های معماری داخلی، تهیه یادمانها و یادبودها،آرمها و نشانه 
ها، انجام مطالعات و برنامه ریزی و تهیه طرحهای توسعه و عمران و حوزه نفوذ و تفضیلی شهرها در 
برابر حوادث )آتش سوزی ، زلزله، سیل( زیبا سازی شهری، ساماندهی و بهسازی بافتهای فرسوده 
و سکونت گاههای غیررسمی، انجام مطالعات برنامه ریزی، امکان سنجی و تهیه طرحهای راهبردی 
ساختاری، بهسازی، نوسازی و ساماندهی و توانمند سازی بافتهای ویژه، انجام مطالعات و برنامه ریزی 
و تهیه چارچوب و طرحهای مفهومی در سطح شهر و تصمیم گیری در مورد چگونگی عناصر شهری 
و تدوین راهبرد و سیاستهای برخورد با فضای شهری و تهیه راهنمای طراحی شهری،مقاوم سازی ، 
نقشه برداری، ترافیک، زمین شناسی، واردات و صادرات کاال و خدمات. - کلیه امور صنعتی ، معدنی 
، فرآوری و بازرگانی و فعالیت های معدنی و ثبت محدوده های معدنی ، خدمات خرید و فروش و 
مشاوره و اکتشاف و استخراج معدن - شرکت در مناقصات و مزایدات دولتی و خصوصی محلی و منطقه 
ای. درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهای الزم از مراجع ذیربط مدت فعالیت : از تاریخ ثبت به مدت 
نامحدود مرکز اصلی : استان کرمان ، شهرستان کرمان ، بخش مرکزی ، شهر کرمان، شهیدبهشتی ، 
بلوار جهاد ، خیابان ابن سینا ، پالک 244 ، طبقه همکف کدپستی 7619813177 سرمایه شخصیت 
حقوقی عبارت است از مبلغ 1000000 ریال نقدی منقسم به 100 سهم 10000 ریالی تعداد 100 
سهم آن با نام عادی مبلغ 1000000 ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره 134/1739 
مورخ 1398/04/12 نزد بانک بانک سپه شعبه شعبه خیابان امام جمعه کرمان با کد 1739 پرداخت 
گردیده است اعضا هیئت مدیره خانم مرضیه بهرآسمانی کشکینی به شماره ملی 2993821962و به 
سمت عضو هیئت مدیره به مدت 2 سال آقای مجتبی بهرآسمانی به شماره ملی 2993857649و به 
سمت مدیرعامل به مدت 2 سال و به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت 2 سال خانم فریبا نکوفر به 
شماره ملی 2993928864و به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت 2 سال دارندگان حق امضا : 
کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهد آور شرکت از قبیل چک ، سفته ، بروات ، قراردادها عقود اسالمی و 
همچنین کلیه نامه های عادی و اداری باامضاءمدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می باشد اختیارات 
مدیر عامل : طبق اساسنامه بازرسان آقای حامد رجائی کرمانی به شماره ملی 2992710016 به سمت 
بازرس علی البدل به مدت یک سال مالی آقای مجید بهزادی گودری به شماره ملی 3178874161 
به سمت بازرس اصلی به مدت یک سال مالی روزنامه کثیر االنتشار کرمان امروز جهت درج آگهی های 
شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد. اداره 
کل ثبت اسناد و امالک استان کرمان اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری کرمان )781511(

آگهی تغییرات شرکت سیروان الکتریک نیرو کرمان شرکت سهامی خاص به شماره 
ثبت 14160 و شناسه ملی 14005610932 به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 
: ـ آقای حامد لنگری زاده به شماره ملی 2994100983 به سمت   1397/12/04
مدیرعامل و عضو هیئت مدیره ـ آقای حسین دانایی به شماره ملی 2980072011 به سمت رئیس 
هیئت مدیره ـ آقای محمد اسالمی به شماره ملی 2980241059 به سمت نایب رئیس هیئت مدیره 
- خانم فاطمه یزد پور به شماره ملی 2993764934 به سمت عضو هیئت مدیره - آقای احسان 
اسالمی به شماره ملی 2993877437 به سمت عضو هئیت مدیره انتخاب گردیدند . - کلیه اسناد و 
اوراق بهادار و و بانکی با امضاء آقای حامد لنگری زاده )به سمت مدیر عامل( و سایر مکاتبات و اوراق 
عادی با امضای آقای حامد لنگری زاده )به سمت مدیر عامل(یا آقای محمد اسالمی )به سمت نایب 
رئیس هیئت مدیره( و مهر شرکت معتبر میباشد. اداره کل ثبت اسناد و امالک استان کرمان اداره ثبت 

شرکت ها و موسسات غیرتجاری کرمان )781512(

شماره  به  خاص  سهامی  شرکت  زمین  مشرق  نصر  زرین  شرکت  تغییرات  آگهی 
عمومی  مجمع  صورتجلسه  استناد  به  ملی 10630154710  شناسه  و  ثبت 9615 
با کدملی  پور  ندا سلیمی  الف- خانم   : العاده مورخ 1398/10/15  بطور فوق  عادی 
3131604565 بسمت بازرس اصلی و آقای بهرام تاج الدینی با کدملی 5839807311 بسمت بازرس 
علی البدل بمدت یکسال انتخاب گردیدند . ب- روزنامه کثیراالنتشار کرمان امروز جهت درج آگهی 
های شرکت انتخاب گردید. اداره کل ثبت اسناد و امالک استان کرمان اداره ثبت شرکت ها و موسسات 

غیرتجاری کرمان )781517(

آگهی تغییرات شرکت نمایندگی بیمه توانگران فخر مهر دانا شرکت سهامی خاص 
به شماره ثبت 16165 و شناسه ملی 14008462113 به استناد صورتجلسه مجمع 
عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 1398/10/22 منضم به نامه شماره 842182/98 
مورخ 98/11/27 مدیریت امور نمایندگان و کارگزاران بیمه دانا الف- اعضاء هیئت 
ملی  شماره  به  داری  گله  مریم  خانم  گردیدند:  انتخاب  سال  دو  مدت  برای  ذیل  قرار  به  مدیره 
3131044233 آقای امین صالحی نسب به شماره ملی 2991737107 آقای محمدحسن گله داری 
به شماره ملی 3131041714 ب-خانم مینا قادری به شماره ملی 0080196705 به سمت بازرس 
اصلی و خانم خدیجه فردوسی به شماره ملی 2980752231 به سمت بازرس علی البدل برای مدت 
یک سال مالی انتخاب گردیدند. اداره کل ثبت اسناد و امالک استان کرمان اداره ثبت شرکت ها و 

موسسات غیرتجاری کرمان )781519(

آگهی تغییرات شرکت نمایندگی بیمه توانگران فخر مهر دانا شرکت سهامی خاص به 
شماره ثبت 16165 و شناسه ملی 14008462113 به استناد صورتجلسه هیئت مدیره 

مورخ 1398/10/22 منضم به نامه شماره 842182/98 مورخ 98/11/27 مدیریت امور نمایندگان و 
کارگزاران بیمه دانا الف-تعیین سمت مدیران : خانم مریم گله داری به شماره ملی 3131044233 به 
سمت رئیس هیئت مدیره آقای امین صالحی نسب به شماره ملی 2991737107 به سمت مدیرعامل 
و نایب رئیس هیئت مدیره آقای محمدحسن گله داری به شماره ملی 3131041714 به سمت عضو 
هیئت مدیره ب- کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک ، سفته ، بروات ، قراردادها 
و عقوداسالمی با امضاء مشترک مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و کلیه اسناد 
و اوراق عادی و اداری با امضا مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. اداره کل ثبت اسناد و 

امالک استان کرمان اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری کرمان )781521(

توانگران فخر مهر دانا شرکت سهامی خاص  آگهی تغییرات شرکت نمایندگی بیمه 
به شماره ثبت 16165 و شناسه ملی 14008462113 به استناد صورتجلسه مجمع 
مورخ   842182/98 شماره  نامه  به  منضم   1398/10/22 مورخ  العاده  فوق  عمومی 
مبلغ  از  شرکت  سرمایه  دانا  بیمه  کارگزاران  و  نمایندگان  امور  مدیریت   98/11/27
1000000000 ریال به مبلغ 3500000000 ریال منقسم به 100 سهم با نام عادی 35000000 
شعبه  سپه  بانک   98/7/4 مورخ  شماره 358  گواهی  طبق  سهامداران  نقدی  آورده  محل  از  ریالی 
اساسنامه اصالح گردید. شعبه شرکت در، شهرستان  یافت و ماده مربوطه در  افزایش  هزار کرمان 
زرند ، بخش مرکزی ، شهر زرند، محله برق ، کوچه شرقی 2 ، خیابان فردوس ، پالک 0 ، طبقه 
ملی  به شماره  پور  تهامی  السادات  راحیل  خانم  و  گردید  ایجاد  همکف کدپستی: 7761913319 
3091450457 به سمت مدیر شعبه انتخاب گردید. اداره کل ثبت اسناد و امالک استان کرمان اداره 

ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری کرمان )781524(

آگهی تغییرات شرکت نمایندگی بیمه توانگران فخر مهر دانا شرکت سهامی خاص به 
شماره ثبت 16165 و شناسه ملی 14008462113 به استناد صورتجلسه هیئت مدیره 
مورخ 1398/10/22 - کلیه سرمایه تعهدی شرکت توسط صاحبان سهام پرداخت گردیده است. اداره 
کل ثبت اسناد و امالک استان کرمان اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری کرمان )781536(

آگهی تغییرات شرکت صنایع آجر ماشینی کرمان سفال سازان شرکت سهامی خاص 
به شماره ثبت 13133 و شناسه ملی 10100920148 به استناد صورتجلسه مجمع 
عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 1398/10/22 الف-اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل 
برای مدت دو سال انتخاب گردیدند: آقای حسینعلی ایلخانی به کد ملی 0040903729 آقای احمد 
فرزانه به کد ملی 0041966449 آقای فرشید ایلخانی به کد ملی 0452736692 ب-آقای افشین 
ساسانی به شماره ملی 2992573574 به سمت بازرس اصلی و آقای حسین صدقی به شماره ملی 
2992484938 به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند. ج- صورتهای 
مالی سال منتهی به سال 1397 شامل ترازنامه و صورتهای سود و زیان مورد تصویب مجمع قرار گرفت. 
د-روزنامه کثیراالنتشار کرمان امروز جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب گردید. اداره کل ثبت اسناد 

و امالک استان کرمان اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری کرمان )781540(

آگهی تغییرات شرکت سیروان الکتریک نیرو کرمان شرکت سهامی خاص به شماره 
استناد صورتجلسه مجمع عمومی  به  ثبت 14160 و شناسه ملی 14005610932 
ملی  به شماره  آقای سعید کریمیان خنامان   -  : عادی سالیانه مورخ 1397/12/04 
2980639958 به سمت بازرس اصلی خانم زهرا پژند لنگری شماره ملی به 6079821710 به سمت 
بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند. - اعضای هیئت مدیره بشرح ذیل برای 
مدت دو سال انتخاب گردیدند: 1- آقای حامد لنگری زاده به شماره ملی 2994100983 2- آقای 
حسین دانایی به شماره ملی 2980072011 3- آقای محمد اسالمی به شماره ملی 2980241059 
ملی  به شماره  اسالمی  احسان  آقای  ملی 2993764934 5-  به شماره  پور  یزد  فاطمه  خانم   -4
2993877437 اداره کل ثبت اسناد و امالک استان کرمان اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری 

کرمان )781541(

آگهی تغییرات شرکت زرین نصر مشرق زمین شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 
9615 و شناسه ملی 10630154710 به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده 
مورخ 1398/10/16 : - سرمایه شرکت از مبلغ 200,000,000 ریال منقسم به 100 
سهم 2,000,000 ریالی بانام به مبلغ 4,200,000,000 ریال منقسم به 100 سهم 42,000,000 
ریالی بانام از محل آورده نقدی طی گواهی بانک صادرات ایران) مدیریت شعب استان( بشماره نامه 
609/1856مورخ 1398/10/16 افزایش یافت در نتیجه ماده مربوطه اساسنامه اصالح می گردد. اداره 
کل ثبت اسناد و امالک استان کرمان اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری کرمان )781545(

آگهی تغییرات شرکت ارتباطات شایان ارگ شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 6220 
و شناسه ملی 10630126913 به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 
1398/11/23 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : محل شرکت در واحد ثبتی کرمان به آدرس 
استان کرمان ، شهرستان کرمان ، بخش مرکزی ، شهر کرمان، محله چهارراه ولی عصر ، خیابان قرنی 
، خیابان دکتر شریعتی ، پالک 0 ، ساختمان 222 ، طبقه دوم کدپستی7613858839 تغییر یافت و 
ماده مربوطه اساسنامه به شرح فوق اصالح می گردد. اداره کل ثبت اسناد و امالک استان کرمان اداره 

ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری کرمان )784155(

آگهی تغییرات شرکت سینا ارزانش نیکو شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 4773 
و شناسه ملی 14008815691 به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 
1398/10/08 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : فعالیتهای مربوط به )) تولید مشتقات قیری 
و پلیمری(( در صورت لزوم پس از اخذ مجوز های الزم به موضوع فعالیت شرکت الحاق گردد و بدین 
ترتیب ماده مربوطه اساسنامه اصالح گردید. اداره کل ثبت اسناد و امالک استان کرمان مرجع ثبت 

شرکت ها و موسسات غیرتجاری سیرجان )785063(

آگهی تغییرات شرکت صنعت پویان اورس شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 14818 
و شناسه ملی 14006639629 به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1398/11/17 
تصمیمات ذیل اتخاذ شد : 1 - آقای علی پورسلیمان با کدملی 3330051681 بسمت 
رئیس هیئت مدیره -خانم فاطمه بهادر باکدملی 4829956534 به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و 
مدیرعامل -آقای حسین بهادر با کدملی 4820016172 به سمت عضو هیئت مدیره 2 - کلیه اسناد 
و اوراق بهادار و بانکی و قراردادها با امضای مدیرعامل و رئیس هیات مدیره و مهر شرکت معتبر و 
کلیه اوراق عادی و اداری با امضای منفرد مدیرعامل و مهر شرکت معتبر می باشد. می باشد. اداره 
کل ثبت اسناد و امالک استان کرمان اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری کرمان )785073(

آگهی تغییرات شرکت صنعت پویان اورس شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 14818 
و شناسه ملی 14006639629 به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 
1398/11/17 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : 1 - به موضوع شرکت فعالیتهای مربوط به 
امور پشتیبانی و خدماتی و فروش لوازم اداری ،تحریری و تاسیساتی و فعالیتهای مربوط به سرمایشی 
و گرمایشی و الکتریکی الحاق و ماده مربوطه در اساسنامه اصالح گردید. در صورت ضرورت قانونی 
انجام موضوعات فعالیت پس از اخذ مجوز های الزم ) ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور 
پروانه فعالیت نمی باشد.( اداره کل ثبت اسناد و امالک استان کرمان اداره ثبت شرکت ها و موسسات 

غیرتجاری کرمان )785074(

آگهی تغییرات شرکت صنعت پویان اورس شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 14818 
و شناسه ملی 14006639629 به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق 
العاده مورخ 1398/11/17 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : 1 - آقای محمود ایران نژاد به 
کدملی 3110357445 به سمت بازرس اصلی و خانم مرحباصفا امجزی به کدملی 3030742024 
بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. 2 - اعضای هیئت مدیره بشرح 
ذیل برای مدت دو سال انتخاب گردیدند: آقای علی پورسلیمان با کدملی 3330051681 و خانم 
فاطمه بهادر باکدملی 4829956534 و آقای حسین بهادر با کدملی 4820016172 3 - روزنامه 
کثیراالنتشار کرمان امروز جهت درج آگهی های شرکت انتخاب گردید. اداره کل ثبت اسناد و امالک 

استان کرمان اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری کرمان )785077(

آگهی تغییرات شرکت بهرام تجارت نیواد شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 10 و 
شناسه ملی 14007723105 به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 
1398/11/06 الف- شرکت مذکور در تاریخ فوق منحل اعالم گردید و آقای مهدی 
تصفیه  نشانی محل  انتخاب گردید.  تصفیه  به سمت مدیر  ملی 2992170372  به شماره  بهرامی 
شهرستان کرمان ، بخش گلباف ، شهر گلباف، محله سر آسیاب ، کوچه سرازیری ، کوچه خمیدگی ، 
پالک 0 ، طبقه همکف کدپستی 7641756997 می باشد. اداره کل ثبت اسناد و امالک استان کرمان 

مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری گلباف )787469(

اختر سیر کرمان شرکت سهامی  زیارتی و سیاحتی  تغییرات شرکت خدمات  آگهی 
استناد صورتجلسه  به  به شماره ثبت 4798 و شناسه ملی 10630120255  خاص 
شماره  نامه  به  منضم   1396/07/13 مورخ  العاده  فوق  بطور  عادی  عمومی  مجمع 
سیدعباس  آقای  ـ   : شد  اتخاذ  ذیل  کشوریتصمیمات  هواپیمایی  سازمان  مورخ 97/6/10   32693
امینائی چترودی به شماره ملی 2990965203 ، آقای محمد امجدی به شماره ملی 3179659009 
، آقای مختار فالحتی خنامان به شماره ملی 3051981885 بسمت اعضاء هیئت مدیره برای مدت 
دو سال انتخاب شدند. - آقای مهدی عرب پور به شماره ملی 3090980843 به سمت بازرس اصلی ، 
آقای داود موالئی اکبرآبادی به شماره ملی 2991255153 به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک 
سال مالی انتخاب شدند. ـ ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت منتهی به سال 1395 مورد تصویب 
قرار گرفت. اداره کل ثبت اسناد و امالک استان کرمان اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری 

کرمان )790299(

اختر سیر کرمان شرکت سهامی  زیارتی و سیاحتی  تغییرات شرکت خدمات  آگهی 
استناد صورتجلسه  به  به شماره ثبت 4798 و شناسه ملی 10630120255  خاص 
هیئت مدیره مورخ 1396/07/13 منضم به نامه شماره 32693 مورخ 97/6/10 سازمان 
هواپیمایی کشوری تصمیمات ذیل اتخاذ شد : - آقای سیدعباس امینائی چترودی به شماره ملی 
2990965203 به سمت رئیس هیئت مدیره ، آقای محمد امجدی به شماره ملی 3179659009 
به سمت نایب رئیس هیئت مدیره ، آقای مختار فالحتی خنامان به شماره ملی 3051981885 به 
سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره انتخاب شدند. - کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت 
از قبیل چک ، سفته ، بروات ، قراردادها و عقوداسالمی با امضاء مشترک مدیرعامل و رئیس هیئت 
مدیره همراه با مهر شزکت و کلیه اسناد و اوراق عادی و اداری با امضا منفرد مدیرعامل همراه با مهر 
شرکت معتبر می باشد. اداره کل ثبت اسناد و امالک استان کرمان اداره ثبت شرکت ها و موسسات 

غیرتجاری کرمان )790314(

ثبت  شماره  به  خاص  سهامی  شرکت  بیستون  سازان  عرش  شرکت  تغییرات  آگهی 
13542 و شناسه ملی 14004707726 به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی 
با کد ملی  الف-خانم ویدا رسائی زاده کرمانی  العاده مورخ 1398/05/16  بطور فوق 
2980478962 بسمت بازرس اصلی و آقای محسن شجاعی با کد ملی 2980046884 بسمت بازرس 
علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند. ب-روزنامه کثیراالنتشار کرمان امروز جهت درج 
آگهی های شرکت انتخاب گردید. اداره کل ثبت اسناد و امالک استان کرمان اداره ثبت شرکت ها و 

موسسات غیرتجاری کرمان )797451(

ثبت  شماره  به  خاص  سهامی  شرکت  بیستون  سازان  عرش  شرکت  تغییرات  آگهی 

مورخ  العاده  فوق  عمومی  مجمع  صورتجلسه  استناد  به   14004707726 ملی  شناسه  و   13542
1398/05/19 الف- سرمایه شرکت از مبلغ 1000000ریال به مبلغ 3000000000 ریال منقسم 
به 300000 سهم با نام عادی 10000 ریالی از محل پرداخت نقدی طی گواهی شماره 36/1856 
مورخ 98/5/19 بانک صادرات مدیریت شعب استان کرمان افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه 
اصالح گردید. ب- محل شرکت در واحد ثبتی کرمان به آدرس استان کرمان ، شهرستان کرمان ، 
بخش مرکزی ، شهر کرمان، محله هزارویکشب ، خیابان هزارویکشب )شمالی( ، کوچه هزارویکشب 
19 ، پالک 0 ، طبقه اول کدپستی 7618657563 تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق 
اصالح گردید. اداره کل ثبت اسناد و امالک استان کرمان اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری 

کرمان )797449(

آگهی تغییرات شرکت سیمان ممتازان کرمان شرکت سهامی عام به شماره ثبت 5416 
و شناسه ملی 10860238958 به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1398/11/05 
تصمیمات ذیل اتخاذ شد : 1 - آقای سیاوش بزرگی با کد ملی 2061175473 به 
عنوان نماینده شرکت گروه صنایع سیمان کرمان )سهامی عام( به شناسه ملی 10630019476 به 
سمت نایب رئیس هیات مدیره برای مدت باقیمانده تعیین گردیدند. 2 -آقای حسن اصغرزاده به شماره 
ملی 1380962242 به عنوان نماینده شرکت سرمایه گذاری و توسعه صنایع سیمان به شناسه ملی 
10102593454 به سمت عضو هیئت مدیره برای مدت باقیمانده تعیین گردید. اداره کل ثبت اسناد 

و امالک استان کرمان اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری کرمان )797443(

تاسیس شرکت سهامی خاص باردان ایده هزاره سوم درتاریخ 1398/12/13 به شماره 
ثبت 16626 به شناسه ملی 14009032352 ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده 
که خالصه آن به شرح زیر جهت اطالع عموم آگهی میگردد. موضوع فعالیت :صادرات 
و واردات کلیه کاالها و بازرگانی داخلی تولید و ارائه رایانه  ، تولید و ارائه دستگاه های جانبی، تولید و 
پشتیبانی نرم افزارهای سفارش مشتری، ارائه و پشتیبانی بسته های نرم افزاری و CD اطالعاتی تولید 
داخل، خدمات شبکه های اطالع رسانی مشاوره و نظارت بر اجرای طرح های انفورماتیکی، شبکه داده ها 
)ارائه اجرا و پشتیبانی( عملیات ساخت در امور عمرانی از قبیل احداث ساختمان و راه و یا شبکه 
 )PAP( خدمات انتقال داده ها ، )ISDP( توزیع اینترنت ، )ISP( های آب رسانی خدمات اینترنت
به مدت  تاریخ ثبت  از   : فعالیت  از مراجع ذیربط مدت  اخذ مجوزهای الزم  از  لزوم پس  درصورت 
نامحدود مرکز اصلی : استان کرمان ، شهرستان کرمان ، بخش مرکزی ، شهر کرمان، محله شهاب ، 
بلوار پیروزی ، کوچه پیروزی 16 ، پالک 0 ، طبقه منفی 1 ، واحد واحد 2 کدپستی 7616899001 
سرمایه شخصیت حقوقی عبارت است از مبلغ 1000000 ریال نقدی منقسم به 100 سهم 10000 
ریالی تعداد 100 سهم آن با نام عادی مبلغ 1000000 ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره 
4524530 مورخ 1398/11/30 نزد بانک ملت شعبه شهید رجایی کرمان با کد 45245 پرداخت 
به سمت  ملی 0057288496و  به شماره  افشارزاده  آقای مهدی  مدیره  اعضا هیئت  است  گردیده 
مدیرعامل به مدت 2 سال و به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت 2 سال خانم مهدیه مبّین به شماره 
ملی 2991513616و به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت 2 سال آقای سعدی ریّانی به شماره 
ملی 2992181511و به سمت عضو هیئت مدیره به مدت 2 سال دارندگان حق امضا : کلیه اوراق و 
اسناد بهادار و تعهد آور شرکت از قبیل چک، سفته ، بروات ، قراردادها عقود اسالمی و همچنین کلیه 
نامه های عادب و اداری با امضا مدیر عامل همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. اختیارات مدیر عامل : 
طبق اساسنامه بازرسان خانم نگین منصوری بزنجانی به شماره ملی 2991790113 به سمت بازرس 
علی البدل به مدت یک سال مالی آقای مسعود امینی به شماره ملی 3131070323 به سمت بازرس 
اصلی به مدت یک سال مالی روزنامه کثیر االنتشار کرمان امروز جهت درج آگهی های شرکت تعیین 
گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد. اداره کل ثبت اسناد 

و امالک استان کرمان اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری کرمان )797430(

آگهی تغییرات اتحادیه صنف عمده فروش مواد غذایی و بنکدار کرمان موسسه غیر 
تجاری به شماره ثبت 1307 و شناسه ملی 10630189679 به استناد صورتجلسه 
مجمع عمومی عادی مورخ 1398/08/20 الف - اساسنامه جدید در 30 ماده تصویب و 
جایگزین اساسنامه قبلی گردید . ب -تعیین اعضاء و سمت هیات مدیره : آقای محسن ربیعی کدملی 
2990608850 به سمت رئیس اتحادیه آقای محسن مراغه زاده کد ملی 2992527335 به سمت 
نایب رئیس اول آقای مهدی واعظی زاده کد ملی 2991407743 به سمت نایب رئیس دوم آقای علی 
مصطفوی کد ملی 3189701423 به سمت دبیر آقای محسن صفوی کد ملی 2992468282 به 
سمت خزانه دار برای مدت 4 سال انتخاب گردیدند . ج - اسناد و اوراق مالی اتحادیه مانند چک ها، 
بروات، سفته  ها، اسناد تعهدآور مالی با امضا رییس و خزانه  دار و در غیاب هر یک نایب رییس اول و 
ممهور به مهر اتحادیه معتبر می باشد.در غیاب رییس )هنگام مرخصی یا ماموریت( نواب رییس ) به 
ترتیب سمت( وظایف وی را برعهده دارند . د - آقای علی اسعدزاده بهزادی کد ملی 0050129317 
به سمت بازرس از تاریخ 1398/08/20 به مدت 4 سال انتخاب گردیدند ه - نشانی اتحادیه : استان 
کرمان ، شهرستان کرمان ، بخش مرکزی ، شهر کرمان، محله قلعه محمود ، خیابان امام خمینی ، 
کوچه امام خمینی 20 ، پالک 0 ، طبقه دوم کد پستی7613944465 ی - روزنامه کثیراالنتشارجهت 
درج آگهی کرمان امروزتعیین گردید . اداره کل ثبت اسناد و امالک استان کرمان اداره ثبت شرکت ها 

و موسسات غیرتجاری کرمان )797429(

آگهی تغییرات شرکت آخیز بام اورنگ شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 16515 و 
شناسه ملی 14008911637 به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1398/11/26 
الف - تعیین سمت اعضای هیئت مدیره : - آقای سلمان رحیم پور مرادی با کدملی 
3120230375 بسمت رئیس هیات مدیره - آقای علی رحیم پور مرادی با کدملی 3120309176 
بسمت نایب رئیس هیات مدیره - خانم فرشته رحیم پور مرادی با کدملی 3130065253 بسمت 
عضو هیات مدیره - آقای فردین علیرضائی زاده باکدملی 3120076988 بسمت مدیرعامل خارج 
از هیات مدیره برای مدت باقیمانده دوران تصدی انتخاب گردیدند. ب- کلیه اسناد و اوراق بهادار و 
تعهدآور و سایر مکاتبات و اوراق عادی و اداری با منفرد رئیس هیات مدیره همراه با مهر شرکت معتبر 
می باشد. اداره کل ثبت اسناد و امالک استان کرمان اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری 

کرمان )797405(

بوتیا درتاریخ 1398/11/15 به  تاسیس موسسه غیر تجاری فرا زر گام گستر نوین 
امضا ذیل دفاترتکمیل  و  به شناسه ملی 14008968465 ثبت  شماره ثبت 2179 
گردیده که خالصه آن به شرح زیر جهت اطالع عموم آگهی میگردد. موضوع :قبول 
مشاوره در امور مهاجرتی و راهنمایی افراد جهت تکمیل مدارک مورد نیاز و تفهیم و اطالع رسانی 
جمعی در امور قوانین سایر کشورها به متقاضیان مهاجرت - راهنمایی و مشاوره جهت اخذ ویزا - 
مشاوره در زمینه های کسب فرصتهای شغلی بیبن المللی - مشاوره تحصیلی و شغلی برای جویندگان 
کار و ارائه ی برگزاری همایش ها و سمینارها و کنفرانس ها و شرکت در نمایشگاههای داخلی و 
خارجی - ارائه ی مشاوره در زمینه ثبت برند در خارج از کشور - مشاوره اقامت - توریسم سالمت 
درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهای الزم از مراجع ذیربط مدت : از تاریخ ثبت به مدت نامحدود 
مرکز اصلی : استان کرمان ، شهرستان کرمان ، بخش مرکزی ، شهر کرمان، محله کمربندی امام 
رضا ، کوچه جواداالئمه ، کوچه شرقی 6 ، پالک 0 ، طبقه همکف کدپستی 7619793431 سرمایه 
فرزانه  : خانم  الشرکه شرکا  اسامی و میزان سهم  باشد.  : 3,000,000 ریال می  شخصیت حقوقی 
به  باقری  فاطمه  خانم  الشرکه  ریال سهم  دارنده 300,000  ملی 2980301892  به شماره  باقری 
شماره ملی 2993718835 دارنده 1,200,000 ریال سهم الشرکه خانم سیما بخشی به شماره ملی 
3051344370 دارنده 1,500,000 ریال سهم الشرکه اولین مدیران : خانم فرزانه باقری به شماره ملی 
2980301892 به سمت نایب رئیس هیئت مدیره خانم فاطمه باقری به شماره ملی 2993718835 
به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره خانم سیما بخشی به شماره ملی 3051344370 به سمت 
رئیس هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. دارندگان حق امضا : کلیه اسناد و اوراق بهادار 
و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته ، بروات ،قراردادها و عقوداسالمی و همچنین اوراق عادی و 
اداری با امضاء مدیر عامل و رئیس هیات مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. اختیارات مدیر 
عامل : طبق اساسنامه ثبت موضوع فعالیت مذکور،به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد. اداره 
کل ثبت اسناد و امالک استان کرمان اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری کرمان )797396(

و  ثبت 3716  به شماره  نمابر شرکت سهامی خاص  کرمان  تغییرات شرکت  آگهی 
شناسه ملی 10860558196 به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق 
العاده مورخ 1398/10/25 الف - اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل برای مدت دو سال 
عبدالرحیم  آقای  ملی 2993160788  کد  با  فرسنگی  حاجی  علی  مهدی  آقای  گردیدند:  انتخاب 
مهاجری با کد ملی 3110813416 خانم عصمت علی حاجی فرسنگی با کدملی 2993143174 
ب- آقای سید مجتبی کاملی با کد ملی 2980592390 بسمت بازرس اصلی و آقای احمد محمد 
حسنی زاده با کد ملی 2993148184 بسمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب 
گردیدند. ج- روزنامه کثیراالنتشار کرمان امروز جهت درج آگهی های شرکت انتخاب گردید. اداره 
کل ثبت اسناد و امالک استان کرمان اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری کرمان )797387(

به  ارفع کرمانیان درتاریخ 1398/06/23  فردادسازان  تاسیس شرکت سهامی خاص 
شماره ثبت 16292 به شناسه ملی 14008612829 ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل 
گردیده که خالصه آن به شرح زیر جهت اطالع عموم آگهی میگردد. موضوع فعالیت 
:انجام طراحی ، مشاوره ، محاسبه ، نظارت فنی و اجرای کلیه پروژه های عمرانی و پیمانکاری و طراحی 
داخلی و خارجی و نورپردازی انواع سازه ها و ابنیه فلزی و بتنی. مشارکت و انعقاد قرارداد با کلیه 
اشخاص حقیقی و حقوقی ، دولتی و خصوصی . بازسازی و نوسازی انواع ابنیه و سازه ها .ایجاد شعب 
و نمایندگی برپایی غرفه و شرکت در کلیه ی نمایشگاههای داخلی و خارجی. اخذ وام از کلیه بانک 
ها و موسسات مالی و اعتباری داخلی و خارجی . طراحی و ایجاد و نگهداری فضای سبز و محوطه 
سازی . طراحی و بهسازی فضاهای شهری و طراحی و اجرای معماری انواع سازه ها و راه ها،شرکت در 
مناقصات و مزایدات دولتی و خصوصی. درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهای الزم از مراجع ذیربط مدت 
فعالیت : از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی : استان کرمان ، شهرستان کرمان ، بخش مرکزی 
، شهر کرمان، محله خواجو ، کوچه استقالل 16 ، بلوار استقالل ، پالک 0 ، طبقه همکف کدپستی 
7617793835 سرمایه شخصیت حقوقی عبارت است از مبلغ 1000000 ریال نقدی منقسم به 100 
سهم 10000 ریالی تعداد 100 سهم آن با نام عادی مبلغ 1000000 ریال توسط موسسین طی 
گواهی بانکی شماره 307/1/4516 مورخ 1398/06/12 نزد بانک بانک ملت شعبه شعبه خواجوی 
کرمان با کد 45161 پرداخت گردیده است اعضا هیئت مدیره آقای علی حسنی آشورزاده به شماره 
ملی 2980398241و به سمت مدیرعامل به مدت 2 سال و به سمت عضو هیئت مدیره به مدت 2 
سال خانم فرشته حاج سیدحسینخانی به شماره ملی 2992078611و به سمت نایب رئیس هیئت 
مدیره به مدت 2 سال آقای حسین حسنی آشورزاده به شماره ملی 2993026143و به سمت رئیس 
هیئت مدیره به مدت 2 سال دارندگان حق امضا : کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهد آور شرکت از 
قبیل چک ، سفته ، بروات ، قراردادها عقود اسالمی و همچنین کلیه نامه های عادی و اداری باامضاء 
مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. اختیارات مدیر عامل : طبق اساسنامه بازرسان آقای 
رامین نظری زاده اندوهجردی به شماره ملی 2980384331 به سمت بازرس اصلی به مدت یک سال 
مالی آقای امین ابراهیمی قره قیونلو به شماره ملی 3060192537 به سمت بازرس علی البدل به 
مدت یک سال مالی روزنامه کثیر االنتشار کرمان امروز جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. 
ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد. اداره کل ثبت اسناد و امالک 

استان کرمان اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری کرمان )797386(

به  محدود  مسئولیت  با  کرمانیان شرکت  تکاپو  سیر  فروزان  تغییرات شرکت  آگهی 
استناد صورتجلسه مجمع  به  ثبت 15338 و شناسه ملی 14007403827  شماره 
: - خانم فاطمه  اتخاذ شد  العاده مورخ 1397/09/25 تصمیمات ذیل  عمومی فوق 
عماداالسالمی سیرچی با کد ملی 3199756859 دارای 500000 ریال سهم الشرکه با دریافت کلیه 
سهم الشرکه خود از صندوق شرکت از شرکت خارج و دیگر هیچ گونه حق و سمتی ندارد. در نتیجه 
سرمایه شرکت از 1500000 ریال به 1000000 ریال کاهش یافت و ماده مربوطه اساسنامه به نحو 
مذکور اصالح گردید. اداره کل ثبت اسناد و امالک استان کرمان اداره ثبت شرکت ها و موسسات 

غیرتجاری کرمان )797384(
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اعطای بسته حمایتی
 به اقشار کم درآمد

وزیر رفاه اعالم کرد که با دستور مهم رئیس جمهوری و همراهی 
ثابت  درآمد  با  خاص  شغل  که  افرادی  کلیه  به  برنامه  سازمان 
می شود.  پرداخت  حمایتی  بسته  یک  اسفندماه  در  ندارند، 
ثبت نام  یا  ایرانیان شناسایی  اطالعات  بانک  با کمک  افراد  این 

می شوند.
 محمد شریعتمداری در پیامی توئیتری و با درج هشتگ #کرونا 
نوشت: حمایت از اقشار کم درآمدی که در آمد ثابت ندارند از 

مهم ترین اولویت های ماست.
سازمان  همراهی  و  جمهوری  رئیس  مهم  دستور  با  افزود:  وی 
برنامه به کلیه کسانی که شغل خاص با درآمد ثابت ندارند، در 
اسفند یک بسته حمایتی پرداخت می شود. این افراد با کمک 

بانک اطالعات ایرانیان شناسایی یا ثبت نام می شوند.

افزایش آزمایشگاه های 
تشخیص کرونا در کشور

وزیر بهداشت از راه اندازی آزمایشگاه تشخیص کرونا در لرستان و 
افزایش این گونه آزمایشگاه ها در کشور خبر داد.

مدیریت  ستاد  کنفرانس  ویدئو  حاشیه  در  نمکی  سعید 
تعداد  کرد:  اظهار  ملی،  بحران  مدیریت  با ستاد  لرستان  بحران 
آزمایشگاه های تشخیص این بیماری در کشور از سه به ۵۰ مرکز 

رسیده است.
تشخیص  آزمایشگاه های  آینده  روز  چند  در  داد:  ادامه  وی   
ویروس کرونا به ۷۰ مرکز خواهد رسید که در لرستان نیز بنا به 

درخواست دانشگاه علوم پزشکی راه اندازی خواهد شد.
روسای  و  استانداران  پیشنهادات  به  راستا  این  در  افزود:  نمکی 

دانشگاه علوم پزشکی مجوز داده می شود.
وزیر بهداشت با بیان اینکه استفاده از نیروهای بازنشسته در این 
مقطع مشکلی ندارد، اضافه کرد: همچنین مجوز بکارگیری دائم 
۳۰۰۰ پرستار جدید داده می شود که این افراد برحسب ضرورت 

به استان ها تزریق خواهد شد.
روسای  پارچه ای  ماسک های  تولید  یادآور شد: در خصوص  وی 
دانشگاه ها و معاون غذا و دارو حق صدور مجوز یک روزه به شرط 

رعایت استانداردهای بهداشتی را دارند.

برخورد پلیس با منتشرکنندگان 
فراخوان برگزاری مراسم 

چهارشنبه سوری
برگزاری  فراخوان  منتشرکنندگان  با  برخورد  از  رجبی  سرهنگ 

مراسم چهارشنبه سوری در فضای مجازی خبر داد.
به گزارش گروه اجتماعی باشگاه خبرنگاران جوان، سرهنگ دوم 
برگزاری  برای  شهروندان  تجمع  به  نسبت  رجبی  محمد  علی 
انتشار  به  توجه  با  عمومی  اماکن  در  چهارشنبه سوری  مراسم 
ویروس کوئید ۱۹ هشدار داد و گفت: فریب سایت های ساخت 

مواد محترقه را نخورید.
وی افزود: انتشار دهندگان تجمعات و گردهمایی برای برگزاری 
این مراسم که در کانال ها و گروه های شبکه های اجتماعی فعال 
هستند باید به این موضوع توجه کنند که این امر با توجه به 
شرایط موجود فقط دردسر ساز برای شهروندان و دست اندرکاران 

درمان است.
رئیس مرکز تشخیص و پیشگیری از جرایم سایبری پلیس فتا 
افزود: در شرایط موجود قطعا همکاری شهروندان، ماندن در خانه 
برای مصون ماندن از خطر بیماری و انتشار آن است که همه 

مسئوالن بهداشتی نیز به آن توصیه می کنند.
کج  و  سودجو  افراد  برخی  گفت:  والدین  به  توصیه  در  رجبی 
فضای  در  منفجره  و  محترقه  مواد  ساخت  آموزش  با  اندیش 
خطر  به  را  نوجوانان  و  کودکان  اجتماعی  شبکه های  و  مجازی 
می اندازند به گونه ای که در سال های گذشته شاهد بروز حوادثی 
در ارتباط با ساخت و تولید مواد محترقه بودیم که حتی تلفات 

جانی داشت.
بر  جدی  نظارت  باید  خانواده ها  کرد:  تاکید  مسئول  مقام  این 
و مراقب  باشند  فرزندان خود در فضای مجازی داشته  فعالیت 
باشند آن ها فریب این دست کانال ها و سایت های آموزش ساخت 
به  را  و دیگران  و جان خود  نخورده  را  و منفجره  مواد محترقه 

خطر نیندازند.
که  کرد  تشویق  را  نوجوانان  و  کودکان  باید  اینکه  بیان  با  وی 
به  والدین  توصیه  گفت:  باشند،  داشته  خوبی  درک  حوادث  از 
مواد  مقابل  در  آن ها  که  خصوص  این  در  نوجوان  و  کودکان 
ضروری  هستند،  پذیر  آسیب  بازی  آتش  و  منفجره  و  محترقه 
است و آموزش آسیب پذیری در مقابل خطرات مذکور از اهمیت 

خاصی برخوردار است.
رجبی با اشاره به تخلف خرید و فروش مواد محترقه و منفجره 
این  خریداران  افزود:  مجازی،  فضای  در  اخیر  سال های  در 
به راحتی در دام  نوجوانان هستند که  و  دست کاال ها کودکان 
به  آن ها  پول  یا  بانکی  اطالعات  و  افتاده  سایبری  کالهبرداران 
سرقت می رود و در برخی موارد حتی در دام اخاذان و باج گیران 
سایبری گرفتار می شوند که گا ها جرات مطرح کردن موضوع با 

والدین خود را ندارند.
رئیس مرکز تشخیص و پیشگیری از جرایم سایبری پلیس فتا 
ضروری  را  روز ها  این  در  خود  فرزندان  با  والدین  همراهی  ناجا 
آسیب  باعث  می تواند  موضوع  این  از  غفلت  گفت:  و  خواند 
که  باشد  داشته  همراه  به  فرزندان  یا  برای شما  مالی  یا  جانی 

افسوس های بعدی فایده و سودی ندارد.

خبر

جزئیات طرح مجلس برای جایگزیِن تعطیالت نوروزی

شوهرم به دلیل شیوع کرونا مرا کتک می زند

تلفیق  کمیسیون  عضو  رضایی کوچی  محمدرضا 
الیحه بودجه سال ۹۹ کل کشور  از تهیه طرحی در 
مجلس برای جایگزینی تعطیالت نوروزی به پس از 
رفع خطر ویروس کرونا خبر داد و اظهار کرد: با توجه 
بودجه سال  تلفیق الیحه  کمیسیون  اخیراً  اینکه  به 
بنزین  ۹۹ کل کشور در خصوص تخصیص سهمیه 
این  در  مصوبه ای  و  کرده  اتخاذ  تصمیماتی  نوروزی 
خصوص داشت بر این اساس مقرر شده بود به ازای 

هر کارت سوخت ۱2۰ لیتر بنزین اختصاص یابد.
به شرایط فعلی کشور و شیوع  با توجه  افزود:   وی 
ویروس کرونا بین مردم، جامعه عماًل امکان استفاده 
ندارد چرا که به طور کلی سفر و  را  این سهمیه  از 
عبور و مرور بین شهری ممنوع شده و حتی ما توصیه 
می کنیم مردم در این ایام تا حد امکان از سفر پرهیز 

کنند.
کل   ۹۹ سال  بودجه  الیحه  تلفیق  کمیسیون  عضو 
کشور ادامه داد: بنابر توضیحات مذکور در کمیسیون 
شارژ  و  بنزین  سهمیه  از  استفاده  موضوع  ما  تلفیق 
ایام  از  پس  دیگری  زمان  در  را  سوخت  کارت های 

نوروز مطرح کردیم که اعضای کمیسیون به صورت 
این  بنابر  و  کردند  موافقت  آن  با  کلی  و  شفاهی 
مقرر شد تصمیمات اساسی در خصوص زمان شارژ 

کارت ها اتخاذ شود.
به  توجه  با  همچنین  افزود:  اساس  همین  بر  وی 
اینکه مردم امکان استفاده از تعطیالت نوروزی را در 
فروردین ماه ندارند و برای حفظ سالمتی شان ناچار 
در ماندن خانه هایشان هستند، بنابر این ما پیشنهاد 
موکول کردن تعطیالت دو هفته ای نوروز را به زمان 

دیگر مطرح کردیم.
اینکه  به  با توجه  یادآور شد:  ادامه  رضایی کوچی در 
برخی اعضای هیأت رئیسه و کارشناسان در بیرون از 
مجلس از پیشنهادمان استقبال کرده اند بر این اساس 

درصدد عملیاتی شدن طرح مذکور هستیم.
اسالمی  شورای  مجلس  در  جهرم  مردم  نماینده 
همچنین تصریح کرد: با توجه به نظر کارشناسی در 
این خصوص و موافقت های صورت گرفته باید طرح 
ایام  به  نوروزی  تعطیالت  کردن  موکول  برای  الزم 
دیگر پس از رفع ویروس کرونا و اتمام این شرایط به 

مجلس ارائه شده تا این طرح عملیاتی شود، لذا در 
حال تهیه این طرح هستیم.

وی در توضیح جزئیات طرح تأخیر تعطیالت نوروزی 
کرونا خاطرنشان کرد:  ویروس  رفع  از  زمان پس  به 
و  نوروزی  تعطیالت  از  استفاده  دقیق  زمان  هنوز 
همچنین سهمیه نوروزی بنزین برای مردم مشخص 

اتمام  از  ما مطرح کرده ایم پس  آنچه که  اما  نیست 
زمان شیوع بیماری کرونا و رفع این ویروس در زمان 
بود؛  خواهد  تیرماه  اوایل  یا  و  ماه  خرداد  احتمالی 
یعنی مردم عماًل بتوانند به صورت آزادانه و با خیال 
راحت از طرح بنزین و تعطیالت خود به نحو احسن 

استفاده کرده و به سفر بروند.

مدعی  که  ساله   ۴۰ زن  نوشت:  خراسان  روزنامه 
همسرش  از  وحشت  و  ترس  با  سال   2۵ طی  بود 
اجتماعی کالنتری  کارشناس  به  است  کرده  زندگی 
در  که  نداشتم  بیشتر  سال   ۱2 گفت  مشهد  شفای 
عزای مادرم سیاه پوش شدم. آن روزها من باید برادر 
کوچک ترم را نیز دلداری می دادم تا بیشتر در مرگ 

مادرم بی قراری نکند.
وی ادامه داد:مادرم در پی یک بیماری صعب العالج 
یتیمی  گرد  گونه  این  و  داد  دست  از  را  خود  جان 
بر سرمان نشست در حالی که هنوز خاطرات مادرم 
زنده بود برای رسیدگی به امور منزل ترک تحصیل 
فراموش  را  مادرم  از  دوری  رنج  نیز  برادرم  تا  کردم 

کند.
بود  نگذشته  ماجرا  این  از  زیادی  مدت  هنوز  اما 
به  او  ازدواج کرد.  زیبا  و  با دختری جوان  پدرم  که 
گفته خودش پدرم را دوست نداشت و تنها به اصرار 
خانواده اش و برای فرار از فقر و مشکالت مالی تن به 
این ازدواج داده بود ولی پدرم عاشق »پرنیا« بود و از 
صمیم قلب او را دوست داشت. پدرم بارها بی پرده از 
عشق و دلبستگی به پرنیا سخن می گفت، به گونه 

ای که من احساس می کردم او هیچ گاه تا این اندازه 
به مادرم ابراز عالقه نکرده بود.

وقتی نامادری ام به هر بهانه واهی قهر می کرد پدرم 
برای به دست آوردن دل او به پایش می افتاد و آن 
قدر حقارت گونه از او عذرخواهی می کرد که من با 

دیدن این صحنه ها دلم به حال پدرم می سوخت.
با وجود این پرنیا در کشاکش مشاجرات خانوادگی با 
پدرم فریاد می کشید دوست ندارد مادر دو کودکی 
باشد که متعلق به او نیستند! او می گفت: »دوست 
دارم فرزندان خودم را بزرگ کنم نه این بچه های 
به  »رشید«  که  بودم  ساله   ۱۴ خالصه  را!«  یتیم 
خواستگاری ام آمد. او 2۰ سال از من بزرگ تر بود 
با دو فرزند نوجوانش  از همسرش  از جدایی  و پس 

زندگی می کرد.
آن روز در میان بهت و ناباوری من پدرم مرا به داخل 
اتاق برد و از اخالق و متانت آن مرد سخن گفت و 
اصرار داشت که با وجود اختالف سنی زیاد در کنار او 
خوشبخت خواهم شد آن لحظه تمام پیکرم می لرزید 
 ۱۴ در  خواهم  نمی  گفتم  پدرم  به  کنان  گریه  که 
سالگی مادر دو پسر نوجوان باشم ولی پدرم خندید 

و گفت: حرف های نامادری ات را تکرار می کنی؟
سفید  لباس  بعد  هفته  یک  پدرم  اصرار  به  باالخره 
سفره  پای  مراسمی  هیچ  بدون  و  پوشیدم  عروسی 
پرنیا و پدرم چمدان  نیز  بعد  عقد نشستم. یک ماه 
لباس هایم را به دستم دادند و مرا راهی خانه رشید 
کردند تا برای بچه هایش مادری کنم ولی همسرم 
آن قدر بددهان و خسیس بود که جرات حرف زدن 
زهر چشم  ابتدا  همان  از  که  آن  برای  او  و  نداشتم 
بگیرد همواره مرا کتک می زد.وقتی در ۱۵ سالگی 
پسرم متولد شد نامادری ام نیز باالخره از او طالق 
گرفت. مدتی بعد پدرم با چشمانی گریان و شرمسار 
به منزلم آمد و از من خواست از گناهش بگذرم تا 
خدا هم او را ببخشد. پدرم گفت وقتی درباره رشید 
مردی  را  او  اطرافیانش  و  همسایگان  کردم  تحقیق 
این  با  که  کردند  تاکید  و  معرفی  الابالی  و  فحاش 
ادامه  شرط  ات  نامادری  ولی  کنم  مخالفت  ازدواج 
زندگی با مرا فقط موافقت با ازدواج تو گذاشته بود و 
من هم هیچ چاره ای جز عروس کردن تو نداشتم تا 

زندگی ام متالشی نشود و ...
اگرچه واقعیت های تلخ سخنان پدرم بسیار دردناک 

بود با وجود این تصمیم به ادامه زندگی با رشید 
گرفتم چرا که نمی خواستم پسرم نیز به سرنوشت 
من دچار شود. چند سال بعد صاحب فرزند دیگری 
و کتک  رفتارهای خشن  فرزندانم  به خاطر  و  شدم 
کاری های بی رحمانه همسرم را تحمل می کردم. او 
وقتی عصبانی می شد مشت گره کرده اش را چون 
گرزی سنگین بر سرم می کوبید و آن قدر موهایم 
را می کشید که در این سن و سال دیگر مویی بر 
خسته  و  بیمار  انسان  یک  به  و  است  نمانده  سرم 

تبدیل شده ام.
حاال که فرزندانم صاحب منصب شده اند اصرار می 
از همسرم طالق بگیرم و کنار آن ها زندگی  کنند 
کنم ولی مهریه من فقط پنج سکه طالست و دوست 
ندارم سربار فرزندانم باشم. اکنون نیز به خاطر شیوع 
کرونا همسرم دیگر مسافرکشی نمی کند و از شدت 

عصبانیت در خانه فقط مرا کتک می زند و ...
با صدور دستوری از سوی سرگرد امارلو )سرپرست 
توسط  جوان  زن  این  پرونده  شفا(  کالنتری 
مورد  اجتماعی  مددکاری  دایره  زبده  کارشناسان 

بررسی و رسیدگی قرار گرفت.

که  جوانی  دختر  پرونده  نوشت:  ایران  روزنامه 
در  متأهل  مردی  با  آشنایی  از  پس  است  مدعی 
دادگاه  در  گرفته  قرار  تعرض  مورد  اینستاگرام 

کیفری استان تهران مورد رسیدگی قرار گرفت.
با شکایت  قبل  ماه  از ۳  پرونده  این  به  رسیدگی 
به  شاکی  و  شد  آغاز  سمیرا  نام  به  جوانی  دختر 
نام  به  مردی  با  آشنایی  از  پس  گفت:  مأموران 
مورد  را  من  ترفندی  با  او  اینستاگرام  در  رامین 
سوء استفاده قرار داد و پس از تعرض باردار شدم 
و در نهایت ناچار به سقط جنین شدم. از این رو 
اینکه  به  توجه  با  متهم هستم.  مجازات  خواستار 
شاکی ادعای تجاوز را مطرح کرد، پرونده به طور 
به دادگاه کیفری استان تهران فرستاده  مستقیم 

شد.
از  قبل  مدتی  کرد:  عنوان  دادگاه  روز  در  شاکی 
بود  مدعی  که  جوانی  مرد  با  اینستاگرام  طریق 
مهندس است و در یک شرکت بزرگ کار می کند 
و وضعیت مالی خوبی هم دارد آشنا شدم. رامین 

بعد از مدتی مدعی شد عاشقم شده و سالهاست به 
دنبال دختری مثل من می گردد تا با او ازدواج کند 
من را مجاب کرد تا با او قرار حضوری بگذارم. چند 
باری به رستوران و سینما رفتیم و با هر بهانه ای 
هدیه ای برایم می خرید و آنقدر حساب شده عمل 

کرد تا من شیفته جذابیت و خوبی او شدم.
حتی بعد از مدتی وقتی را هم تعیین کرد تا پدر 
و مادرش برای آشنایی با خانواده ام با هم مالقات 
تا برای آشنایی  از من خواست  او  کنند. یک روز 
با پدر و مادرش به خانه شان بروم. من هم قبول 
کردم اما وقتی به آنجا رفتم دیدم کسی در خانه 
نیست قصد داشتم از خانه خارج شوم که او گفت 
نگران نباش پدر و مادرم برای خرید از خانه بیرون 
رفته اند و به زودی برمی گردند. اما به یکباره او به 

سمت من حمله کرد.
موفق  اما  شوم  کارش  مانع  کردم  تالش  خیلی 
نشدم. پس از آن او سعی کرد با این حرف ها که 
وقتی  کند.  آرامم  می کنیم  ازدواج  باهم  زودی  به 

از  تماسی  هیچ  به  دیگر  شدم  خارج  خانه شان  از 
من پاسخ نداد و پس از مدتی که پیگیر او شدم 

فهمیدم او متأهل بوده و یک فرزند هم دارد.
متوجه  بعد  مدتی  کرد:  تصریح  ادامه  در  سمیرا 
شدم باردار هستم و بالفاصله موضوع را به رامین 
گفتم که او با این وعده که اگر بچه را سقط کنم 
با من ازدواج می کند، راضی ام کرد که بچه را سقط 
کنم. فردای آن روز من را به یک ماما معرفی کرد 
و به ناچار این کار را انجام دادم. اما از آن روز به 
بعد به لحاظ روحی تحت فشار قرار گرفتم. حاال 
هم فهمیدم که او فقط وعده های واهی به من داده 
بود و از همسرش جدا نشده و زندگی خوبی هم 

دارد.
گفت:  تجاوز  ادعای  رد  با  متهم  دادگاه  ادامه  در 
رابطه با سمیرا را قبول دارم اما کاماًل خودخواسته و 
آگاهانه بوده است. من از همان ابتدای آشنایی مان 
وضعیت زندگی ام را به سمیرا گفته بودم و او همه 
البته قبول دارم اشتباه کردم.  چیز را می دانست. 

اما این دختر به خاطر آن که من نمی خواهم با او 
ازدواج کنم با طرح شکایت خواسته از من انتقام 
بگیرد. در مورد معرفی ماما هم من چنین کاری را 
انجام نداده ام و اگر سقط جنینی رخ داده خودش 

این کار را کرده  و من از آن بی خبرم.
دختر  از  قاضی  پرونده  متهم  ادعای  به  توجه  با 
جوان خواست تا در صورت داشتن مدارکی دال بر 
سقط جنین آن را به دادگاه ارائه دهد. سمیرا هم 
با ارائه پرونده پزشکی اش عنوان کرد: من به لحاظ 
آبرویم  و  دیده ام  آسیب  بشدت  روانی  و  روحی 
جلوی خانواد ه ام رفته و حاال همه می دانند چه بر 
سر من آمده  است و از قضات درخواست می کنم 

این شخص را به سزای عملش برسانند.
را  پرونده  این  به  رسیدگی  که   ۱2 شعبه  قضات 
برعهده دارند دستور احضار زن ماما را صادر کردند 
ادعاهای  و  او مسأله سقط جنین  با توضیحات  تا 
این  به  شود.رسیدگی  مشخص  متهم  و  شاکی 

پرونده به بعد از حضور زن ماما موکول شد.

ماجرای شکایت دختر جوان از مهندس متاهل
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فروش ضد عفونی کننده کفش 

به عنوان محلول شوینده

 در کرمان
فرمانده انتظامی استان کرمان گفت: یکی از شرکت های پخش 
لوازم پزشکی که اقدام به فروش ضد عفونی کننده کفش به عنوان 

محلول شوینده می کرد شناسایی و پلمب شد.
باشگاه خبرنگاران جوان  استان های  به گزارش خبرنگار گروه    
گفت:  کرمان  استان  انتظامی  فرمانده   ، ناظری  ،سردار  کرمان  از 
همزمان با شیوع اپیدمی ویروس کرونا و نیاز به مواد بهداشتی 
و ضد عفونی کننده، ماموران انتظامی این فرماندهی برخورد با 

عوامل احتکار را در دستور کار خود قرار دادند.

او افزود: در همین رابطه ماموران پایگاه امنیت عمومی شهرستان 
کرمان با انجام یک سری اقدامات اطالعاتی و حضور میدانی در 
صنوف توزیع کننده اقالم بهداشتی که این روز ها مورد نیاز مردم 
لوازم پزشکی،  از شرکت های پخش  هستند متوجه شدند، یکی 
محلول ضدعفونی کننده کفش که یک ماده خطرناک و سمی 
برای کودکان است را به جای محلول شوینده به مردم می فروشد.

سردار ناظری تصریح کرد: در این رابطه ماموران پس از اطمینان 
از این موضوع با هماهنگی مقام قضائی از این واحد صنفی بازدید 
کردند که در بازرسی از آن یک هزارو ۱۸ عدد ماده ضد عفونی 
کننده تقلبی کشف و یک نفر متهم در این رابطه دستگیر و با 

تشکیل پرونده به مراجع قضائی معرفی شد.

کشف موادمخدر صنعتی

 در منوجان
دادستان عمومی و انقالب شهرستان منوجان از کشف ۸ کیلوگرم 

مواد مخدر صنعتی در این شهرستان خبر داد.
از  به گزارش خبرنگار گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان 
کرمان،  امید رضایی دادستان عمومی و انقالب شهرستان منوجان 
گفت: با اشراف اطالعاتی سربازان گمنام امام زمان عج اهلل تعالی 
فرجه شریف در اداره اطالعات شهرستان منوجان، یک باند قاچاق 
مواد مخدر که در حال انتقال یک محموله مواد مخدر صنعتی به 

میزان ۸ کیلوگرم بودند، دستگیر شدند.
کیلوگرم   ۲ و  شیشه  کیلوگرم   ۶ شامل  محموله  این  افزود:  او 
هرویین با استفاده از یک دستگاه خودروی پژو طی عملیاتی در 

خروجی شهر کشف گردید.
او بیان کرد: محور های این شهرستان به صورت شبانه روزی برای 
قاچاقچیان ناامن است و با قاچاقچیان مواد مخدر به شدت برخورد 

خواهد شد.

سه کشته و مجروح 

در تصادف زنجیره ای 

پنج خودروی حامل سوخت قاچاق
پنج  زنجیره ای  تصادف  گفت:  قلعه گنج  چاه دادخدای  بخشدار 
و یک  منطقه دو کشته  این  در  قاچاق  خودروی حامل سوخت 

مجروح برجا گذاشت.
از  به گزارش خبرنگار گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان 
کرمان، مجید احمدی بخشدار چاه دادخدای قلعه گنج گفت:  پنج 
وانت حامل سوخت قاچاق از نوع گازوئیل که در مسیر چاه دادخدا 
به رمشک در حال حرکت بودند در محدوده روستای مزرعه شهید 

بهشتی با هم برخورد می کنند.
او افزود: یکی از وانت ها به دالیلی کناره جاده توقف کرده بود و 
این وانت حامل سوخت برخورد  با  وانت بعدی بدون توجه جلو 

می کند.
احمدی با بیان اینکه بقیه برخورد ها پشت سر هم اتفاق می افتد 
گفت: از آنجایی که هر پنج وانت حامل سوخت بودند، یکی پس 

از دیگری منفجر می شوند.
جانباختگان این حادثه دو جوان ۳۰ ساله و ۲۱ ساله بودند که به 

طور کامل در آتش سوختند.

مدیرکل ورزش و جوانان استان کرمان گفت: به 
دستور وزیر ورزش، تمامی اماکن و خوابگاه های 
منظور  به  لزوم  صورت  در  استان  این  ورزشی 
مدیریت  ستاد  اختیار  در  بیماران  قرنطینه 

بحران قرار می گیرد.
استان  جوانان  و  ورزش  مدیرکل  پاریزی،  میثم 
استان  گروه  خبرنگار  با  گو  و  گفت  در  کرمان 
های باشگاه خبرنگاران جوان از کرمان، به شیوع 
این  ویروس کرونا در کشور و وضعیت بحرانی 
اطالعیه  اساس  بر  گفت:  و  کرد  اشاره  روز ها 
در ورزش،  با کرونا  مقابله  ملی  شماره ۵ ستاد 
مسابقات،  ورزشی،  باشگاه های  و  اماکن  تمام 
باشگاه ها  لیگ های مختلف و تمرینات ورزشی 
در سراسر استان تا پایان سال تعطیل خواهند 

بود.
او افزود: با توجه به گزارش های ستاد ملی مقابله 
با کرونا مبنی بر ادامه شرایط موجود در خصوص 
پیشگیرانه،  اقدامات  لزوم  و  بیماری  این  شیوع 
ورزشی  فعالیت های  درباره  مقتضی  تصمیمات 
فروردین ماه، پس از بررسی شرایط روز، متعاقباً 
کرونا  با  مقابله  "ستاد  اطالعیه های  به  توجه  با 

در ورزش" اعالم خواهد شد.
پاریزی به بیان گزارشی از تعطیلی تمامی سالن 
استان  در  ورزشی  هیئت های  و  باشگاه ها  ها، 
پرداخت و تصریح کرد: بسیاری از باشگاه ها برای 
پیشقدم  ورزشکاران  سالمتی  و  کردن  تعطیل 

بودند که این جای تقدیر دارد.
او بیان کرد: حتی برخی از صاحبان ملک های 
ورزشی به دلیل تعطیلی باشگاه ها در تصمیمی 
خود  مستاجرین  از  را  مکان  اجاره  خودجوش 
کار  و  و  ستودنی  نیز  این  که  نمی گیرند 
زیباییست که باشگاه ها را بیشتر برای تعطیلی 

ترغیب می کند.
گفت:  کرمان  استان  جوانان  و  ورزش  مدیرکل 
از  استفاده  امکان  ناچار  به  افراد  که  مدتی 
و  کل  اداره  با  قرارداد  مورد  ورزشی  فضا های 
قرارداد  انتهای  به  ندارند،  را  ورزشی  هیئت های 

آن ها افزوده می شود.
پاریزی به قرارداد های فضا های ورزشی در اختیار 
بخش خصوصی نیز اشاره کرد و افزود: برای این 
قرارداد ها به دنبال راهکار هستیم و انتطار این 
نگاه  با  ورزشی  مجموعه های  مدیران  که  است 

گذشت بتوانند تعامل داشته باشند.
باشگاه ها  و  ورزشی  اماکن  از  روزانه  بازدید  از  او 
ورزشی  هیئت های  و  کل  اداره  این  طریق  از 
خبر داد و گفت: در این ایام اگر باشگاه ورزشی 
فعالیت داشته باشد، تخلفش به صورت مکتوب 

به دایره نظارت ارسال و پلمب می شود.

پاریزی با تأکید بر اینکه برای ریشه کن کردن 
همگام  مربوطه  دستگاه های  با  بیماری  این 
ورزش،  وزیر  دستور  به  افزود:  بود،  خواهیم 
تمامی اماکن و خوابگاه های ورزشی این استان 
در صورت لزوم به منظور قرنطینه بیماران، در 

اختیار ستاد مدیریت بحران قرار می گیرد.

آمادگی اماکن ورزشی کرمان برای قرنطینه بیماران
خبر

فرمانده انتظامی شهرستان کرمان از کشف ۶۴ هزار 
و ۲۰۰ جفت دستکش بهداشتی احتکار شده از یک 
باب مغازه فروش لوازم پزشکی در شهر کرمان خبر 
داد. سرهنگ محمدرضا فداء گفت: همزمان با اعالم 
شیوع ویروس کرونا در برخی نقاط کشور، پلیس نیز 
بنا به ماموریت های خاص خود در حوزه پیشگیری 
از شیوع این بیماری و همچنین پیشگیری از احتکار 

با  مرتبط  مردم  نیاز  مورد  پزشکی  کاال های  و  اقالم 
این بیماری وارد عمل شد. اوافزود: در همین رابطه 
ماموران کالنتری ۱۱ شهرستان کرمان با انجام یک 
سری اقدامات اطالعاتی و حضور میدانی در صنوف 
توزیع کننده اقالم بهداشتی که این روز ها مورد نیاز 
عموم مردم هستند متوجه شدند یکی از واحد های 
بودن  دارا  وجود  با  پزشکی  و  طبی  لوازم  عرضه 

برخی اقالم مورد نیاز مردم از فروش آن ها خودداری 
رابطه  این  در  کرد:  تصریح  فداء  سرهنگ  می کند. 
ماموران پس از اطمینان از موضوع همراه با مسئوالن 
قضایی از این مغازه بازدید کردند که در بازرسی از 
بهداشتی کشف  آن ۶۴ هزارو ۲۰۰ جفت دستکش 
و صاحب مغازه با تشکیل پرونده به مراجع قضایی 
با  کرمان  شهرستان  انتظامی  فرمانده  شد.  معرفی 

عامالن  با  برخورد  در  پلیس  جدیدت  به  اشاره 
احتکار اجناس مورد نیاز مردم یادآور شد: هم اکنون 
راهکار های  درگیر  نوعی  به  جامعه  بدنه  تمام  که 
پیشگیری از شیوع ویروس کرونا هستند چه بهتر 
که با همیاری یکدیگر به صورت جمعی و جهادی 
تالش کنیم تا این بحران سپری و از تبعات بعدی 

ناشی از آن نیز جلوگیری شود.

از  بیش  کشف  از  کرمان  استان  انتظامی  فرمانده 
 ۳۱ ارزش  به  صادراتی  شده  احتکار  پیاز  تن   ۱۵۰

میلیارد ریال در شهرستان "سیرجان" خبر داد.
سردار عبدالرضا ناظری گفت: ماموران پلیس آگاهی 

دپوی  از  احتکار  با  مبارزه  راستای  در  "سیرجان" 
شهر  این  حاشیه  انبار  یک  در  پیاز  زیادی  مقدار 
مطلع شدند. او افزود: در این رابطه ماموران ضمن 
هماهنگی قضائی در بازرسی از این انبار، ۱۵۰ تن 

پیاز صادراتی که به منظور احتکار انبار شده بودند 
را کشف کردند.

نظر  برابر  اینکه  بیان  با  استان  انتظامی  فرمانده 
میلیارد   ۳۱ پیاز  بار  این  ریالی  ارزش  کارشناسان، 

ریال برآورد شده است، تصریح کرد: این انبار پلمب 
مراحل  سیر  برای  پرونده  تشکیل  با  آن  صاحب  و 
قانونی به اداره تعزیرات حکومتی شهرستان معرفی 

شد.

کشف ۶۴ هزار جفت دستکش بهداشتی احتکار شده در کرمان

کشف ۱۵۰ تن پیاز احتکار شده در سیرجان

رمان های  برتر آگاتا کریستی که باید بخوانید

سرویس ادبی کرمان امروز

بسیاری از داستان های کریستی به فیلم و سریال تبدیل شده اند 
را  نابکارش  قاتل های  از  یک  هر  از  مردم  عموم  تصور  همواره  و 
به چالش کشیده اند. بنا به کتاب رکورد های جهانی گینس، آگاتا 
و  است  دوران  تمام  نویسندگان  پرفروش ترین  از  یکی  کریستی 
حدود دو میلیارد نسخه از کتاب های او به زبان انگلیسی و ترجمه 
به زبان های دیگر، در جهان به فروش رسیده است. آثار او کماکان 
الهام بخش داستان های جنایی مدرن و امروزی است؛ از جمله فیلم 

»چاقوکشی« که سال گذشته نامزد جایزه اسکار بود.
ماندگار  داستان  یک  ملزومات  تمامی  کریستی  آگاتا  رمان های 
ساخت  مبنای  داستان ها  این  سالیان،  طی  دارند.  را  جنایی 
رمان های  و  ویدیویی  بازی های  رادیویی،  تلویزیونی،  سریال های 
روایت های  بوده اند.  سینمایی  فیلم  سی  از  بیش  و  ماجرامحور، 
و  نماندند«  باقی  هیچ یک  »سپس  جمله  از  کریستی،  کتاب های 
»قتل در قطار سریع السیر شرق« از سوی بسیاری از نویسندگان 
معمای  یک  جذابیت  نشان دهنده  امر،  این  و  شده اند  اقتباس 

درست طراحی شده برای همه مردم جهان است.
آگاتا کریستی قبل از مرگ در سال ۱۹۷۶ در مجموع ۶۶ داستان 
آن ها  همه  که  نوشت  کوتاه  داستان  مجموعه   ۴۴ و  کارآگاهی 
را  او  داستان های  از  هیچ یک  هنوز  اگر  دارند.  بسیاری  طرفداران 
نخوانده اید، یا کارآگاه پوارو یا خانم مارپل را نمی شناسید، کشف 

کتاب های او می تواند برایتان جهان شگفت انگیزی باشد.
رمان ها  این  ما  نظر  به  کنید،  شروع  کجا  از  باید  نمی دانید  اگر 
آغاز  از  کریستی  آگاتا  رمان  ده  زیر،  فهرست  است.  مناسبی  آغاز 
فعالیت نویسندگی او تا سال های آخر، و از سّم تا ضربات چاقو را 

در برمی گیرد.
۱. ماجرای اسرارآمیز در استایلز

آگاتا  شده  منتشر  کتاب  نخستین  استایلز  در  اسرارآمیز  ماجرای 
کتاب  این  در  آمد.  بازار  به   ۱۹۲۰ سال  کتاب  این  است.  کریستی 
آرتور هستینگز معرفی  و  بازرس جپ  پوآرو،  شخصیت های هرکول 

برای  جنگ،  در  شدن  مجروح  از  پس  هستینگز  کاپیتان  می شوند. 
استراحت به خانه یکی از دوستان می رود که مادرش خانم کاوندیش 
عمارت بزرگی به نام استایلز دارد. هستینگز به طور اتفاقی با پوآرو 
آشنا می شود و یک مدت پس از این آشنایی یک شب خانم کاوندیش 

ناگهان می میرد.
۲. قتل راجر آکروید

به  راجع  کتاب  این  شد.  منتشر   ۱۹۲۶ سال  آکروید  راجر  قتل 
نیمه  محیطی  در  و  انگلیسی  دورافتاده  روستای  یک  در  جنایتی 
اشرافی است. راجر آکروید در اتاق کارش به قتل می رسد و هرکول 
پوآرو وارد ماجرا می شود و با ترفند های خاص خودش به حل معمای 

این قتل می پردازد.
۳. قتل های الفبایی

قتل های الفبایی راجع به یک قاتل سریالی است که سه نفر را در 
نامه  از هر قتل به پوآرو  سه شهر مختلف به قتل می رساند و قبل 

می نویسد. قتل به ترتیب الفبا نخستین بار سال ۱۹۳۶ منتشر شد.
۴. قتل در قطار سریع السیر شرق

هرکول  آمد.  بازار  به  سال ۱۹۳۴  سریع السیر شرق  قطار  در  قتل 
پوآرو هنگام سیاحت در ترکیه به لندن فراخوانده می شود. او سوار 

قطار سریع السیر شرق می شود و با کسانی هم سفر می شود که به 
کتاب  این  اساس  بر  فیلمی   ۱۹۷۴ سال  هستند.  ناهمگون  نظرش 

ساخته شد.
۵. قتل در خانه کشیش

خانم  داستان های  مجموعه  از  رمان  اولین  کشیش  خانه  در  قتل 
مارپل است که سال ۱۹۳۰ منتشر شد. این کتاب راجع به قتل کلنل 
پروترو است؛ مردی که چنان منفور است که چندین نفر به قتلش 

اعتراف می کنند.
۶. پنج خوک کوچک

پنج خوک کوچک راجع به یکی دیگر از پرونده های هرکول پوآرو 
است. خانمی جوان از آقای پوآرو درخواست می کند پرونده مختومه 

۱۶ سال پیش را بررسی کند و راز قتل پدرش را کشف کند.
۷. شب بی پایان

شب بی پایان داستان جوانی را تعریف می کند که با دختری ثروتمند 
از ازدواج مایکل و همسرش  او ازدواج می کند. پس  با  آشنا شده و 
زمین های  منطقه،  مردم  نظر  به  که  می کنند  خریداری  را  خانه ای 

اطراف آن نفرین شده است.
۸. خانه وارونه

خانه وارونه سال ۱۹۴۹ منتشر شد. جنازه آریستید لئونیدر در یک 
لندن پیدا می شود. مامور تحقیق در مورد  عمارت بزرگ در حومه 
این مرگ مرموز معتقد است که فرد درگذشته به قتل رسیده است. 
مورد  در  دقیق تر  و  بیشتر  تحقیقات  برای  تحقیق  مامور  این  پسر 
مرگ آریستید لئونیدر قبول می کند که وارد خانواده این فرد شود و 

تحقیقات را از داخل خانه دنبال کند.
۹. قتل بر رود نیل

در  که  است  ثروتمند  دختر  یک  قتل  ماجرای  نیل  رود  بر  قتل 
کشتی ای روی رود نیل رخ می دهد. یک زوج جوان برای ماه عسل 
خود به مصر سفر می کنند. در سفر متوجه می شوند که شخصی آن ها 
را تعقیب می کند. در نهایت زن جوان به قتل می رسد و هرکول پوآرو 

برای پیدا کردن قاتل وارد عمل می شود.
۱۰. ده بچه زنگی

نفری  ده  ماجرای  نماندند(  باقی  هیچ کدام  )سپس  زنگی  بچه  ده 
است که هر کدام رازی را پنهان می کنند. آن ها به جزیره ای دعوت 
می شوند و شخصی ناشناس بر اساس شعری کودکانه به نام »ده بچه 

زنگی« تک تک آن ها را به قتل می رساند.

اهدای خون سالم، اهدای زندگی 
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محمد جواد فدائی روز پنجشنبه درنشست 
فوق العاده ستاد استانی مدیریت کرونا اعالم 
کرد: طبق مصوبات ستاد ورود افراد غیربومی 
تا اطالع ثانوی به استان کرمان ممنوع شد که 
این موضوع در خروجی استان یزد با پالکارد 
ورود  از  قرار شد  و همچنین  اعالم می شود 
خودروهای با پالک استان های آلوده از جمله 
جلوگیری  استان  به  گیالن  و  قم  مازندران، 

شده و برگشت داده شوند.
وی ادامه داد: در بحث اطالع رسانی عمومی 
به مردم با ماشین های بلندگو دار که مصوبه 
متشکل  کارگروهی  قرار شد  بود  قبل  جلسه 
تبلیغات و  از دانشگاه علوم پزشکی، سازمان 
صدا و سیما در این زمینه برنامه ریزی کنند.
مشکوک  موارد  افزود:  کرمان  استاندار 
کنترل شده در ورودی های استان با هزینه 
رعایت  و  شوند  می  قرنطینه  خودشان  های 
بدلیل  انار  شهرستان  ورودی  در  مصوبه  این 
بسیار  کشور،  شمالی  های  استان  از  ورودی 

قاطع خواهد بود.
به  ورودی مسافر  به کنترل  اشاره  با  فدائی 
مدیریت  استانی  ستاد  گفت:  کرمان  استان 

کرونا مصوب کرد تا به پایانه های مسافربری 
دستور داده شود که حرکت اتوبوس از استان 
و  قم  گیالن،  مازندران،  بویژه  آلوده  های 
ثانوی  اطالع  تا  کرمان  استان  به  اصفهان 
و  فرودگاه  های  ورودی  و  شود  اعالم  ممنوع 
بیشتری  شدت  و  دقت  با  بایستی  آهن  راه 

کنترل شود.
وی با اشاره به تمهید امکانات درمانی برای 
مقابله با ویروس کرونا در استان تصریح کرد: 
اصلی  مرکز  عنوان  به  پور  افضلی  بیمارستان 
شده  گرفته  نظر  در  کرونا  بیماران  بستری 
است که تاکنون حدود ۱۰۰ تخت آن  اشغال 

شده است.
بیمارستان  اظهارکرد:  کرمان  استاندار 
بیمارستان  تخت،   ۳۰ با  اعظم)ص(  پیامبر 
بیمارستان  تخت،   ۱۲۰ با  الزهرا)س(  فاطمه 
الزهرا)س( وابسته به خیریه سجادیه با ۱۰۰ 
تخت به عنوان بیمارستان های پشتیبان در 

نظر گرفته شده است.
هتل هایی در کرمان برای نقاهتگاه 

بیماران کرونایی در نظر گرفته شد
نقاهت در  بر اهمیت دوران  تأکید  با  فدائی 

بیماران کرونایی افزود: هتل کرمان با ۱۰۰ 
مجموعه  و  تخت   ۸۰ با  آسمان  هتل  تخت، 
تخت   ۸۰ با  حسین)ع(  امام  مهمانسرای 
بیماران  برای  نقاهتگاهی  مراکز  عنوان  به 

کرونایی در نظر گرفته شده است.
طرح  اجرای  اهمیت  به  اشاره  با  وی 
اجرای  گفت:  استان  و  کشور  در  غربالگری 
از  برخی  در  قبل  مدتی  از  غربالگری  طرح 
استان های کشور در حال اجرا است و باعث 
کاهش مراجعه عمومی مردم به مراکز درمانی 
می شود و در نهایت تخت های بیمارستانی 

به افراد بیمار و نیازمند اختصاص می یابد.
خوشبختانه  کرد:  تصریح  کرمان  استاندار 
نخست  روزهای  همان  از  بهداشت  وزارت 
سایتی برای غربالگری و خودسنجی عمومی 
یا  و  کرونا  ویروس  به  احتمال  میزان  درباره 
طراحی  ویروس  این  به  ابتال  بودن  مشکوک 
سایت  این  و  است  مناسبی  امکان  که  کرده 
در استان کرمان نیز فعال شده و هم اکنون 
مراکزی در سطح استان برای سنجش سالمت 

عمومی مردم ایجاد شده است.

استاندار کرمان اعالم کرد:

ورود افراد غیربومی به استان ممنوع است

سرویس علم و سالمت کرمان امروز

تردید  بی  جهان  سراسر  در  کووید۱9-  بیماری  شیوع 
تواند  می  بیماری  یک  گیری  همه  است.  وحشتناک 
محرکی برای بروز اضطراب در انسان باشد. در این مدت، 
ما نمی دانیم که بیماری در نهایت تا چه اندازه گسترده 

و مرگبار خواهد بود.
"وری  از  نقل  به  ایران  به گزارش گروه سالمت عصر   
ول مایند"، احساس ترس، اضطراب، غم و عدم اطمینان 
طی یک دوره همه گیری بیماری شرایطی عادی است. 
سالمت  درباره  پیشگیرانه  اقدامات  انجام  خوشبختانه، 
انسان  و هم جسم  تقویت ذهن  به  تواند هم  می  روانی 

کمک کند.
از جمله روش های مراقبت از خود می توان به موارد 

زیر اشاره کرد:
از  پرهیز  همچنین  و  معتبر  منابع  از  اخبار  مطالعه   -

خواندن خبرهای مختلف
آنها کنترل داشت  بر  توان  - شناخت مواردی که می 

مانند رعایت بهداشت
- انجام اقداماتی که توسط مقامات بهداشت و سالمت 

توصیه شده اند
- مد نظر قرار دادن روش های مراقبت از خود

- دریافت کمک حرفه ای از یک متخصص سالمت روان 
در صورت نیاز

روش های مدیریت استرس
روشی که برای مقابله با استرس انتخاب می کنید می 
تواند تاثیر چشمگیری در انجام اقدامات مفید و مدیریت 
سالمت روانی شما داشته باشد. در ادامه چند روش برای 
جدید  کروناویروس  از  ناشی  اضطراب  کاهش  به  کمک 

ارائه شده اند.
اخبار را از منابع معتبر دریافت کنید

برای دریافت اطالعات موثق درباره چگونگی محافظت 
از خود در برابر بیماری، اخبار و توصیه های ارائه شده 
از سوی منابع معتبر را دنبال کنید و از رسانه هایی که 
شایعات و اخباری بدون منبع معتبر را پخش می کنند، 

دوری کنید.
یک برنامه عملی تهیه کنید

برخی اقدامات را همواره می توانید برای کاهش خطر مد 
نظر قرار دهید. این می تواند به سادگی شستشوی مکرر 
دست ها با آب جاری و صابون و محدود کردن ترددهای 
شهری یا مسافرت های برون شهری باشد. توجه به این 
موارد می تواند به شما در تمرکز بر گزینه هایی که روی 
آنها کنترل دارید، کمک کند. فقط اطمینان حاصل کنید 
از  ارائه شده  توصیه های  اساس  بر  را  اقدامات خود  که 

سوی منابع معتبر تنظیم می کنید.
خود  ای  رسانه  مصرف  برای  را  هایی  محدودیت 

تعیین کنید
درباره  که  ای  رسانه  های  داستان  بر  شدن  متمرکز 
می  صحبت  بیمار  افراد  تعداد  یا  بیماری  شیوع  سرعت 
منجر شود. مصرف  اضطراب  افزایش  به  تواند  کنند می 
رسانه ای خود را به یک بازه زمانی خاص یا مطالعه تعداد 

مشخصی از مقاالت محدود کنید.
بمباران  اما  است،  مفید  بودن  آگاه  که  شرایطی  در 
با اخبار مضطرب کننده در تمام طول روز  نکردن خود 

نیز اهمیت دارد.
از تفکر دنباله رو پرهیز کنید

توجه داشته باشید افراد بسیاری اقداماتی را انجام می 
شرایط  بهبود  به  خاصی  کمک  است  ممکن  که  دهند 
اقدامات  دیگران  که  این  دلیل  به  تنها  نکنند.  موجود 
انجام می  بیماری  با  مقابله  و  پیشگیری  برای  را  خاصی 
را  کارها  این  نیز  شما  که  شود  نمی  آن  بر  دلیل  دهند 
انجام دهید، مگر این که آنها توسط مقامات بهداشت و 
سالمت توصیه شده باشند. در غیر این صورت، اقدامات 

شما ممکن است بی فایده یا حتی مخرب باشند.
به خوبی از خود مراقبت کنید

خواب  متعادل،  و  سالم  غذایی  رژیم  یک  کردن  دنبال 
کافی، و فعالیت های مفید در اوقات فراغت برای تقویت 
روحیه و خلق و خو همواره عامل کلیدی در حفظ سالمت 
روانی و جسمانی طی زمان های استرس زا است. مراقبت 

از خود به تقویت سیستم ایمنی نیز کمک می کند.
کمک حرفه ای دریافت کنید

از  ناشی  استرس  تاثیر  تحت  شما  روانی  سالمت  اگر 
شیوع یک بیماری قرار گرفته است، دریافت کمک حرفه 
ای شاید بازگشت شما به شرایط عادی را تسهیل کند. 
به مدیریت ترس  تواند  یک متخصص سالمت روان می 
ها و نگرانی های شما کمک کرده و همچنین به شما در 
اتخاذ بهترین اقدامات برای خود و خانواده تان کمک کند.

نگرانی های سالمت روانی
افزون بر نگرانی های سالمت روانی که ممکن است در 
بیماری شکل  گیری  یک همه  از  ناشی  اضطراب  نتیجه 

بگیرند، نظارت بر شرایط سالمت روانی فعلی افراد برای 
حصول اطمینان از وخیم تر نشدن آنها نیز اهمیت دارد.

افسردگی و اضطراب
برخی افراد ممکن است مشکالت سالمت روانی را برای 
نخستین بار طی یک همه گیری بیماری تجربه کنند. در 
اضطراب  و  افسردگی،  راستا، مشکالت سازگاری،  همین 

ممکن است رخ دهند.
در  ابوال  ویروس  شیوع  درباره  مطالعه  یک  نتایج 
سالمت  مشکالت  که  افرادی  تعداد  افزایش  سیرالئون، 
روانی و روانی اجتماعی را گزارش کرده بودند، نشان داد. 
مطالعه ای دیگر درباره شیوع آنفلوآنزای H۱N۱ در سال 
اختالالت  جمله  از  عاطفی  عالئم  انواع  افزایش   ،۲۰۰9
یک  با  که  خستگی  و  درد  مانند  )عالئمی  سوماتورفور 

دلیل جسمی قابل توضیح نیستند( را نشان داد.
افزون بر این، برخی شرایط سالمت روانی موجود ممکن 
افرادی  اند  داده  نشان  ها  پژوهش  شوند.  وخیم تر  است 
آسیب  اضطراب  و  استرس  به  نسبت  خاص  طور  به  که 
پذیر هستند، ممکن است در معرض خطر بیشتری برای 

مواجهه با مشکالت سالمت روانی قرار داشته باشند.
همچنین، اضطراب شدید ممکن است موجب استفاده 
بهبودی  و  ترک  دوران  که  افرادی  شود.  مخدر  مواد  از 
را سپری می کنند ممکن است احتمال بیشتری داشته 
بار دیگر  باشد که به واسطه سطوح باالی استرس خود 

استفاده از مواد مخدر را آغاز کنند.
طی یک دوره همه گیری بیماری، افرادی که از دیگران 
مراقبت می کنند ممکن است در معرض خطر بیشتری 
برای تجربه عالئم عاطفی قرار داشته باشند. آنها ممکن 

است موارد زیر را تجربه کنند:
- افزایش افسردگی و اضطراب

- افزایش نگرانی درباره محافظت از عزیزانشان
- احساس گناه درباره ابتال یا عدم پیشگیری از ابتالی 

یکی از عزیزانشان به بیماری، اگر بیمار شده است
کودکان اغلب راهبردهای مقابله با استرس که در والدین 
والدینی که  اتخاذ می کنند.  را  خود مشاهده می کنند 
طی یک همه گیری بیماری مضطرب می شوند، ممکن 
است در نهایت شاهد بروز اضطراب در فرزندان خود نیز 

باشند.
به  را  افراد  تواند  می  ناتوانی  احساس  و  زیاد  اضطراب 
از  که  پیشگیرانه  اقدامات  یا  درمانی  های  روش  اتخاذ 
از  برخی  کند.  تشویق  نیستند،  برخوردار  علمی  پشتوانه 
کل  هم  و  افراد  برای  هم  است  ممکن  های  روش  این 
جامعه مضر باشند. از این رو، اطمینان حاصل کردن از 

مفید بودن هر اقدامی اهمیت دارد.
نشخوار ذهنی یا انزوا

است  ممکن  ترس  افزایش  به  شخصی  های  واکنش 
ذهنی  نشخوار  افزایش  بسیاری  افراد  اما  باشد.  متفاوت 
آنها  کنند.  تجربه می  را  بیماری  به  ابتال  احتمال  درباره 
ممکن است زمانی که ضرورتی وجود ندارد رفتار خود را 
تا حد زیادی تغییر دهند، به عنوان مثال، خود را منزوی 

کرده یا برای نتایجی فاجعه بار آماده می شوند.
افرادی با آسیب پذیری های خاص ممکن است افزایش 
در بیماری روانی یا پارانویا را تجربه کنند. این می تواند 
تمایل به ترکیب حقایق مرتبط با شیوع بیماری با یکدیگر 

یا توجیهی برای تفکر توهمی را شامل شود.
چگونه واکنش نشان دهم؟

افرادی که دچار وحشت شده اند ممکن است در اطراف 
شما حضور داشته باشند. از سوی دیگر، شما ممکن است 
و  نگران شیوع  وجه  هیچ  به  که  مواجه شوید  افرادی  با 

همه گیری یک بیماری نیستند و مطمئن هستند که 
این شرایط آنها را تحت تاثیر قرار نمی دهد. شما ممکن 
ممکن  یا  کرده  احساس  را  عواطف  مختلف  انواع  است 

است سردرگم شده و ندانید که چه احساسی دارید.
واکنش به ناشناخته

از  بیش  واکنش  ناشناخته  تهدیدات  به  معموال  افراد 
حد نشان داده و تهدیدات شناخته شده را کمتر جدی 
می گیرند. به عنوان مثال، اگرچه تصادفات خودرو رایج 
احساس  خودرو  به  شدن  سوار  یا  رانندگی  اما  هستند، 

ترس را در افراد ایجاد نمی کند.
آنفلوآنزا  از  چندان  است  ممکن  شما  مشابه،  طور  به 
هراس نداشته باشید. این در شرایطی است که آنفلوآنزا 
هر ساله افراد بسیاری را بیمار کرده و هزاران نفر نیز جان 

خود را به واسطه آن از دست می دهند.
با این وجود، افراد بسیاری توجهی به دریافت واکسن 
آنفلوانزا ندارند زیرا از آن نمی ترسند. عکس این شرایط 
نیز صادق است؛ هرچه کمتر درباره چیزی بدانیم، احتمال 
این که بیشتر عصبی و نگران شویم نیز بیشتر می شود.

احتمال  ناشناخته مواجه هستید،  با موردی  زمانی که 
است.  بیشتر  شوید،  مبتال  جدی  اضطراب  به  که  این 
بیماری  های  گیری  همه  که  است  دالیلی  از  یکی  این 
افزایش  زیکا،  ویروس  و  ابوال  ویروس  مانند  گذشته،  در 

نگرانی در بیشتر افراد را به همراه داشت.  
بمباران شدن با اخبار مختلف که دائما درباره آمار مرگ 
و میر ناشی از بیماری صحبت می کنند و گزارش هایی 
افراد مبتال به بیماری تاکید می کنند می  بر تعداد  که 
تواند موجب برآورد بیش از حد خطرات توسط افراد شود.
با این وجود، منابع معتبر رسانه ای می توانند طی یک 

دوره همه گیری بیماری موجب آثاری مثبت شوند.
تاثیر رسانه

به  مغز  پاسخ  از  است  ممکن  امر  این  برای  دلیل  یک 
ای در سال ۲۰۱۳  ناشی شود. مطالعه  تهدیدات جدید 
که در نشریه PLOS One منتشر شد، نشان داد که 
بخش آمیگدال مغز )بخشی که در پردازش پاسخ های 
ناشناخته  تهدیدات  با  مواجهه  در  دارد(  نقش  عاطفی 
افزایش فعالیت را تجربه می کند. این به افزایش اضطراب 
منجر می شود. آمیگدال در مواجهه با تهدیدی آشنا به 

شیوه ای متفاوت واکنش نشان می دهد.
یک  شیوع  مورد  در  مداوم  گزارش  با  تواند  می  رسانه 
برای  نیاز  مورد  سوخت  کروناویروس،  مانند  بیماری، 
افزایش اضطراب را تامین کند. با این وجود، زمانی که به 
درستی استفاده شود، رسانه می تواند نقش تاثیرگذاری 

در انتشار اطالعات مفید داشته باشد.
سخن پایانی

بیشتر موارد همه گیری بیماری تقریبا به همان سرعت 
که آغاز می شوند، خاتمه می یابند. اما مدیریت اضطراب 
در مواجهه با شیوع یک بیماری جدید و فراگیری موارد 
بیشتر درباره چگونگی محافظت از خود می تواند دشوار 
درباره  پیشگیرانه  اقدامات  اتخاذ  خوشبختانه،  باشد. 
سالمت و بهزیستی روانی می تواند به مدیریت سالمت 
اطمینان  عدم  و  تردید  بروز  های  دوره  این  طی  روانی 

کمک کند.

چند توصیه برای آنها که اضطراب ابتال به کرونا دارند! 


