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مدیرکل بهزیستی استان کرمان:

خانه »کودکان روان« 

کرمان  در 

افتتاح شد

نوشتاری درباره ایرج جهانشاهی

 مبدع روش جدید آموزش

 الفبای فارسی

متن در صفحه دوم

رییس شورای شهر کرمان:
ناهماهنگی ها و بی مهری ها 

موجب وقفه در پروژه ها می شود

گرانی سرسام آور آن؛ کمبود و  کرونایی و  کرمان به استفاده از ماسک در روزهای قرمز  گرایش مردم  گزارش »کرمان امروز« از میزان 

مسئوالن درباره کمبود ماسک کاهلی نکنند!
متن کامل در صفحه سوم

   وضعیت قرمز استان کرمان و هشدارهای مسئوالن بهداشت و درمان سبب شده که گرایش مردم برای استفاده از ماسک بیشتر شود. این خبرخوبی است اما از سویی دیگر این روزها ماسک 
با قیمت هایی بیش از آنچه در روزهای ابتدایی سال بود، عرضه می شود. در حالی که از سوی سازمان غذا و دارو قیمت ماسک  برای مصرف کننده بین 1300 تا 1500 تومان تعیین شده است، 

اما این کاال در داروخانه ها و لوازم پزشکی کرمان 3000 تومان و حتی بسیار بیشتر از آن به فروش می رسد و گهگاه با کیفیت های بسیار پایین و....

8

احتمال ورود سیستم درمانی 

کشور  به »فاز خطر« 

متن در صفحه هشتم

به دلیل قرار گرفتن در شرایط قرمز کرونایی؛

ثبت نام در مدارس

کرمان به مدت   استان 

دو هفته تعطیل شد

 صفحه  دوم

صفحات ششم و هفتم 

   موج جدید افزایش قیمت خودرو آغاز شد
  بازار ارز به زودی آرام می گیرد

  کشف ۲۰۳ کیلوگرم تریاک در عملیات پلیس ریگان
  فالگیر زن دستگیر شد

  شربت کرونایی محققان آملی در انتظار تایید!

اخبار ایران، جهان و حوادث:

گزارش اختصاصی »کرمان امروز« از
 نمایشگاه نقاشی خط »حامد ذویاور«

گالری که تا تاریخ 26 تیرماه در 
کرمان برپا بود:  ارغوان 

جشنواره ای 
از نقش و خط

یک شرکت ساختمانی معتبر جهت تکمیل کادر مالی و 
اداری خود به یک نفر لیسانس حسابداری و یک نفر لیسانس 
مدیریت دولتی نیازمند است لذا جهت کسب اطالع از شرایط 

با شماره 09140567538 تماس حاصل نمایند.

کادر  تکمیل  جهت  کرمان  واحد  سیمرغ  شرکت 
پرسنلی مزرعه شماره 2 و 3 واقع در منطقه بهرامجرد و 
نگار )بردسیر( در نظر دارد یک نفر کارشناس بهداشت 
حرفه ای )مرد( به صورت پاره وقت با حداکثر سن 28 
صورت  به  حضوری  مصاحبه  و  آزمون  طریق  از  سال 
جهت  توانند  می  متقاضیان  نماید.  استخدام  قراردادی 
دریافت و تکمیل فرم مربوطه به همراه کپی مدارک خود 
شامل )کارت پایان خدمت، مدرک تحصیلی، کارت ملی 
و شناسنامه( از تاریخ درج آگهی به مدت 10 روز پس از 
انتشار آگهی به امور اداری شرکت واقع در خیابان امام 

خمینی نبش کوچه 27 مراجعه و ثبت نام نمایند. 
تلفن تماس: 32225686

شرکت سیمرغ واحد کرمان 

نیازمندیم

آگهی استخدام 
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اخبار استان

خبر
پلمب خانه باغ هایی در رفسنجان که 

عروسی برگزار کنند

همایش،  گونه  هر  برگزاری  ممنوعیت  از  رفسنجان  شهرستان  ویژه  فرماندار 
گردهمایی و سمینار توسط بخش دولتی و خصوصی در رفسنجان خبر داد و 
گفت: نیروی انتظامی به شدت با خانه باغها و مکان هایی که در آنجا مراسم 

عروسی برگزار می شود، برخورد و آنجا را پلمب خواهد کرد.
رفسنجان  شهرستان  کرونا  ستاد  جلسه  در  هرندی«  فصیحی  »مجید  دکتر 
های  پروتکل  رعایت  با  و  ظرفیت  درصد   ۳۰ با  توانند  می  تاالرها  کرد:  اظهار 
بهداشتی فعالیت کنند و چنانچه تخلفی صورت گیرد پلمب خواهند شد. از مردم 

خواهشمندیم در این شرایط حتی المقدور در این مراسم ها شرکت نکنند. 
نیروی  کرد:  تصریح  زمینه  این  در  رفسنجان  شهرستان  کرونای  ستاد  رییس 
انتظامی به شدت با خانه باغها و مکان هایی که در آنجا مراسم عروسی برگزار می 

شود، برخورد و آنجا را پلمب خواهد کرد.
فصیحی هرندی بیان کرد: از کسبه بازار خواهشمندیم پروتکل های بهداشتی را 
رعایت کنند چرا که اگر این روال تداوم یابد ممکن است با تعطیلی های ناخواسته 

مواجه شویم.
فرماندار رفسنجان عنوان کرد: بر اساس مصوبه ستاد کرونا در استان، برگزاری 
هرگونه همایش، سمینار، گردهمایی و ... توسط بخش دولتی و خصوصی ممنوع 

است.
 فصیخی هرندی ادامه داد: به دلیل ممنوعیت برگزاری همایش، همین امروز 
همایش اقامه نماز شهرستان که از قبل برنامه ریزی شده بود و قرار بود با رعایت 

پروتکل های بهداشتی برگزار شود لغو شد. 
رییس ستاد کرونای شهرستان رفسنجان از تعطیلی مراکز توانبخشی رفسنجان تا 
اطالع ثانوی خبر داد و گفت: کارگران فصلی که برای برداشت پسته به شهرستان 
محترم  کشاورزان  از  اینجا  در  شد،  خواهند  ساماندهی  کنند  می  مهاجرت 

خواهشمندیم حتی المقدور از کارگران بومی استفاده کنند.
ابالغ کردیم ضمن رعایت  ادارات شهرستان  به روسای  افزود:  فصیحی هرندی 
نکات بهداشتی و کنترل کارکنان آن مجموعه، از خدمت رسانی به مراجعین فاقد 

ماسک جدا خوداری کنند. 
فرماندار رفسنجان همچنین با بیان اینکه نماز جماعت در مساجد و حسینیه ها تا 
اوایل هفته آینده برگزار نخواهد شد، خاطرنشان کرد: برگزاری نمازجمعه با رعایت 

پروتکل های بهداشتی بالمانع است.
فصیحی هرندی با تأکید بر رعایت دستورالعملهای بهداشتی توسط شهروندان و 
اجتناب از شرکت در اجتماعات، تصریح کرد: امکانات بهداشتی بخصوص درمانی 
در شهرستان رفسنجان بسیار محدود است لذا از شهروندان می خواهیم همچنان 

با جدیت نکات بهداشتی را رعایت کنند.

اعتبار گواهی نامه های پیمانکاری کرمان 

تا مهرماه تمدید شد
مدیر نظام فنی و اجرایی سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان کرمان با اشاره 
به ضرورت فاصله گذاری اجتماعی در مقابله با کرونا گفت: اعتبار گواهی نامه های 

پیمانکاری با هدف کاهش مراجعات تا مهرماه سال جاری تمدید شد.
عزت اهلل اسماعیلی مقدم روز یکشنبه در جمع خبرنگاران افزود: سیدجواد قانع فر 
رییس امور نظام فنی اجرایی، امور مشاوران و پیمانکاران سازمان برنامه و بودجه 
کشور در بخشنامه ای جزئیات اعتبارنامه گواهی نامه های پیمانکاری را به استان ها 

اعالم کرده است.
بیماری  انتشار  از  و جلوگیری  به منظور حفظ سالمت جامعه  اظهار کرد:  وی 
کرونا و مراجعه حداقلی به سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان کرمان، اعتبار 
گواهی نامه های پیمانکاری که باالترین پایه آن سه، چهار و پنج است و پس از 
ابتدای آبان ماه سال ۱۳۹۷ منقضی شده تا پایان مهرماه سال ۱۳۹۹ تمدید شد.
مدیر نظام فنی و اجرایی سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان کرمان گفت: در 
ادامه این بخشنامه آمده است، مبنای تاریخ انقضای گواهی نامه پایگاه اطالع رسانی 

ساجار به نشانی sajar.mporg.ir است.
وی عنوان کرد: پیمانکاران نیازی به مراجعه حضوری به سازمان مربوطه را ندارند 

و از طریق سایت ذکر شده می توانند روند اجرای کار را پیگیری کنند. 
اسماعیلی مقدم بیان اینکه پس از گذشت چهار سال اعتبار گواهینامه شرکت ها 
به اتمام می رسد افزود: بالغ بر یکهزار شرکت پیمانکاری پایه سه تا پنج استان 

کرمان در سایت ساجار رتبه بندی شده و اعتباری مشخص دارند

کم بودن آمار نزاع های دسته جمعی در راور
رئیس دادگستری شهرستان راورگفت: راور از نظر وجود امنیت در سطح شهر به 
لحاظ کم بودن آمار نزاع های دسته جمعی و درگیری های خیابانی از امنیت باالیی 
برخوردار است. به گزارش خبرنگار گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان از 
اهم  به  اشاره  با  راور  ،محمدرضا سنجری، رئیس دادگستری شهرستان  کرمان 
اقدامات انجام شده در این واحد قضایی طی پارسال، گفت: اجرای طرح هر مسجد 
یک حقوقدان در راستای افزایش دانش حقوقی جامعه، اجرای طرح هر مدرسه 
یک حقوقدان در راستای پیشگیری از وقوع جرم، جلسه نشست با مدیران دفاتر 
الکترونیک قضایی مبنی بر ضرورت وجود کارشناس حقوقی در دفاتر پیشخوان 
برای ارشاد قضایی شهروندان، برگزاری جلسه آموزش سبک زندگی اسالمی در 
دو جلسه برای کارکنان اداری و قضایی برای تحکیم بنیان خانواده و برگزاری 
کاهش  راستای  در  جایگزین حبس  آراء  در خصوص صدور  قضات  با  جلسات 

جمعیت کیفری از جمله این اقدامات به شمار می رود.
او الزام به استقرار یکی از کارکنان دفاتر پیشخوان در دادگستری و شورای حل 
شده  انجام  اقدامات  دیگر  از  را  ثنا  سامانه  در  اشخاص  نام  ثبت  برای  اختالف 
ذکرکرد و افزود: برگزاری نشست توجیهی و آموزشی مسئولین هسته های جهادی 
و فرهنگی برای اجرای برنامه های فرهنگی، نصب تابلو های راهنمای دادسرا و 
برای  دادگستری  ساختمان  ورودی  مبادی  در  اختالف  حل  شورای  و  دادگاه 
جلوگیری از سرگردانی ارباب رجوع ها، بازدید و نظارت مستمر بر کار شورا های 
حل اختالف و اجرای احکام مدنی شوراها، تشکیل شورای فرهنگی و فعالسازی 
هسته های جهادی، فرهنگی در خرداد ۹۹ و نظارت مستمر بر کار زندان از طریق 
بازدید های ماهانه و هفتگی برای پیگیری امور زندانیان و اعمال به موقع عفو و 
آزادی مشروط وتعلیق مجازات و مرخصی و استفاده از شورا های صلح و سازش 

برای زندانیان جرائم مالی و دارای شکات خصوصی از دیگر موارد هستند.
سنجری با اشاره به انجام اقداماتی از جمله ساماندهی بایگانی راکد دادگستری 
راور، آماده سازی پرونده های امحایی برای ارسال به کرمان و نظارت بر چینش 
صحیح پرونده ها، تصریح کرد: نظارت دقیق و مستمر بر کار شعب از جمله شعب 
اجرای احکام برای اجرای دقیق و سریع احکام صادره، نظارت و پیگیری امورات 
دادگستری شامل مسائل فیزیکی ساختمان، برگزاری جلسات در خصوص افزایش 
آمار ابالغ الکترونیک شعب برای کاهش هزینه های ابالغ سنتی، آموزش شعبه به 
شعبه در شعبات دادگستری و شورای حل اختالف در خصوص افزایش امتیازات 
حوزه قضایی که خروجی خوبی داشته است. رئیس دادگستری شهرستان راور 
گفت: آمارگرایی موضوعی است که اگر بیش از حد به آن توجه شود، کیفیت 
امر رسیدگی را کاهش می دهد و احتمال بررسی همه جانبه یک پرونده را نیز 
کم می کند. سنجری بیان کرد: نبود بازداشتگاه موقت، زندان و پزشکی قانونی در 
این حوزه قضایی، کمبود سرباز یگان حفاظت، پایین بودن سرعت سیستم و نبود 
کمپ مجهزبرای ترک اعتیاد از دیگر مشکالت حوزه قضایی شهرستان راور است.
او با بیان اینکه این شهرستان از نظر وجود امنیت در سطح شهر به لحاظ کم 
بودن آمار نزاع های دسته جمعی و درگیری های خیابانی از امنیت باالیی برخوردار 
است، تصریح کرد: با توجه اینکه این حوزه قضایی در مسیر تردد اشرار قرار گرفته 

باید مورد توجه ویژه در این زمینه قرار گیرد.

پرورش  و  آموزش  عمومی  روابط  و  رسانی  اطالع  اداره  رییس 
استان کرمان گفت: ثبت نام در مدارس استان کرمان به مدت 

دو هفته تعطیل شد.
»مهران باهری« با اعالم این خبر افزود: با توجه به اعالم وضعیت 

ستاد  مصوبه  اساس  بر  و  استان  در  کرونا  ویروس  شیوع  قرمز 
تمامی  در  نام  ثبت  کرونا  ویروس  شیوع  از  پیشگیری  استانی 
به مدت دو  تیرماه  امروز یکشنبه ۲۹  از  استان  مدارس سراسر 

هفته تعطیل است.

 وی تاکید کرد: اولیای دانش آموزان در راستای حفظ سالمتی 
خود و دانش آموزان از مراجعه به مدارس جدا خودداری کنند و 
هرگونه اطالع رسانی در خصوص آغاز ثبت نام مجدد در مدارس 

استان متعاقبا اعالم خواهد شد.

گفت:  کرمان  پزشکی  علوم  دانشگاه  بهداشتی  معاون 
مناطق گردشگری که اطراف شهرستان های استان کرمان 

هستند توسط مردم محلی کنترل می شود.
دانشگاه  بهداشتی  معاون  طباطبایی  احمدی  وحید  سید 
استان  گروه  با خبرنگار  در گفت وگو  کرمان  پزشکی  علوم 
اینکه  اعالم  با   ، کرمان  از  جوان  خبرنگاران  باشگاه  های 
طبیعت  به  گردش  برای  مردم  هفته   هر  آخر  تعطیالت 

خوشبختانه  کرونا  ویروس  شیوع  زمان  از  گفت:  می روند؛ 
مردم محلی حتی االمکان کنترل مناطق گردشگری خود 

را در دست گرفتند.
او افزود: مردم ما باید تحمل کنند و در خانه بمانند تا از این 

شرایط بیرون بیایم.
طباطبایی با اشاره به اینکه استان کرمان در شرایط قرمز 
قرار دارد و مردم ما باید با حساسیت بیشتر رعایت کنند 

استان  وهوای  آب  مناطق خوش  از  خیلی  در  کرد:  بیان 
مردم با فاصله کم و خانوادگی دور هم جمع می شودند و 

فاصله گذاری اجتمایی را رعایت نمی کنند.
او اظهار کرد: عاجزانه از مردم خواهش می کنم سعی کنند 
آخر هفته ها را به مناطق گردشگری و اطراف های شهر ها 
نروند و تا می توانند در خانه باشند تا خدای نکرده خطری 

آن ها را تهدید نکند.

رییس شورای شهر کرمان گفت: نهاد شهرداری و نهاد شورا همیشه 
وجود دارد و افراد تغییر می کنند و وقتی تصمیماتی کارشناسی و 
گرفته می شود، قبل از شروع هر ایده و نظری می توان داد اما با 
جمع بندی و اتخاذ تصمیم، ضربه زدن به طرح ها خسارت بار است 

و باید در این زمینه مراقبت بکنیم.

شهر  شورای  عمومی  نشست  در  تیرماه   ۲۹ عصر  فرشاد«  »محمد 
کرمان اظهار کرد: در جلسه قبل، شورا و شهرداری به تفاهم رسیدند 
وضعیت  درباره  گزارشی  شهرداری  عمومی،  شورای  جلسات  در  که 
پروژه های پیشنهادی شورا، ارائه کند که مدیر پروژه ها تعیین شد 
و درخواست داریم از جلسه هفته آینده هر جلسه یکی دو گزارش 

درباره پروژه ها داشته باشیم تا وضعیت رصد شود.
وی پیشنهاد کرد: در جلسه آینده گزارش وضعیت پروژه آرامستان 
جدید و عملکرد آسفالت ریزی در شهر کرمان در این دوره ارائه شود.
بام  پروژه  درباره  شورا  اعضای  گزارش  به  اشاره  با  ادامه  در  فرشاد 
بام کرمان سنگ فرش  کرمان بیان کرد: قرار است جاده دسترسی 
شود و زیرساخت های موردنیاز هتل اجرا شده و قرار شده با بهره 

برداری از پروژه، از این جاده برای عبور خودروها استفاده نشود.
رییس شورای شهر کرمان در ادامه با اشاره به ایجاد وقفه در پروژه 
های سرمایه گذاری شهر کرمان گفت: ناهماهنگی ها از یک سو و 
بی مهری هایی که ممکن است خیلی از آنها منصفانه نباشد، موجب 

وقفه این پروژه ها می شود.
وی اظهار کرد: نهاد شهرداری و نهاد شورا همیشه وجود دارد و افراد 

و وقتی تصمیماتی کارشناسی و گرفته می شود،  تغییر می کنند 
قبل از شروع هر ایده و نظری می توان داد اما با جمع بندی و اتخاذ 
تصمیم، ضربه زدن به طرح ها خسارت بار است و باید در این زمینه 

مراقبت بکنیم.
اواخر کار تفاوت سلیقه هایی به  یا  بیان کرد: بعضا در نیمه  فرشاد 
وجود می آید که مشکل ساز می شود و باید شورا و مردم در این 

زمینه مراقبت بکنند.
را  پروژه  کار،  اجرای  با  خواهد  می  گذار  سرمایه  کرد:  تصریح  وی 
واگذار کند یا به فروش برساند و استفاده کند و زمانی که مورد بی 
مهری قرار می گیرد، موجب دلسردی شده و ممکن است تردید به 

وجود بیاید.
رییس شورای شهر کرمان در بخش دیگری از سخنانش بیان کرد: 
های  پروژه  از  بازدیدی  شورا  اعضای  حضور  با  آینده  روز   ۱۵ طی 

سرمایه گذاری سطح شهر خواهیم داشت.
وی با اشاره به مصوبات کمیسیون فرهنگی شورا و از جمله پیگیری 
ایجاد اتاق مادر و کودک در پارک ها افزود: ایجاد اتاق مادر و کودک 

در پارک های شهر کار مفید و ضروری است.

مدیر کل بهزیستی استان از راه اندازی خانه کودکان روان در کرمان 
خبر داد.

عباس صادق زاده در گفتگو با خبرنگار مهر به مشارکت مردم در حوزه 
بهزیستی اشاره و بیان کرد: مردم بزرگترین شریک اجتماعی در حوزه 
با هزار و ۲۰۰ مؤسسه و  اینکه در این راستا  بهزیستی هستند ضمن 

نهاد مختلف همکاری داریم.
وی با بیان اینکه استان کرمان نماد خیرخواهی است، افزود: بیش از ۹۵ 

درصد از فعالیت ها در بهزیستی توسط مردم انجام می شود.
مدیر کل بهزیستی استان کرمان گفت: امسال با شیوع بیماری کووید 
۱۹ متوجه شدیم که آستانه تحمل جامعه و خانواده ها نسبت به این 
موضوع چقدر پایین است و در جامعه شاهد گرفتاری هایی در ارتباط 

با این بیماری بودیم.
بهزیستی  هفته  آستانه  در  بهزیستی  ساله  هر  کرد:  تصریح  صادق زاده 
ارتقای  و  تحول  با شعار »شفافیت،  امسال  و  نظر می گیرد  در  شعاری 

سالمت اجتماعی در خانواده« به استقبال این هفته می رود.
وی با بیان اینکه ما آمادگی داریم که مورد نقد مردم قرار گیریم، افزود 

عمده کار بهزیستی در حوزه آسیب های اجتماعی و مسأله پیشگیری 
مثل  اقشار  از  برخی  متولی  ما  که  می کنند  تصور  عده ای  لذا  است 
سالمندان و معلوالن هستیم اگر چه این هم به عنوان بخش کوچکی 
مختلف  حوزه های  در  ما  اما  می شود  محسوب  بهزیستی  بزرگ  کار  از 

خدمات رسانی می کنیم.
صادق زاده در بخش دیگر از سخنانش به مسأله خدمات رسانی به افراد 
دارای HIV مثبت اشاره و ابراز: یکی از برنامه های امسال ما در هفته 
بهزیستی راه اندازی باشگاه مثبت محلی برای ارائه خدمات حمایتی و 
آموزشی به کسانی است که دارای بیماری ایدز هستند زیرا این افراد 

نیازمند حمایت های معیشتی هستند.
صادق زاده تعداد کودکان بی سرپرست یا فاقد سرپرست مؤثر در استان 
کرمان را چهار هزار نفر ذکر کرد و گفت: از این تعداد هزار و ۳۰۰ نفر 
در ۶۳ مرکز شبانه روزی )شبه خانواده( حضور داشته و مابقی آنها در 

کنار خانواده ها هستند.
کودکان  این  از  برخی  است  ممکن  گفت:  کرمان  بهزیستی  مدیرکل 
دچار اختالالت روان باشند که نیازمند مراقبت ها و آموزش های خاصی 

هستند به همین دلیل اولین خانه کودکان روان در کرمان ایجاد شده 
است تا این قبیل کودکان تحت پوشش بهزیستی در یک مرکز تخصصی 

تpت آموزش قرار بگیرند.

به دلیل قرار گرفتن در شرایط قرمز کرونایی؛
ثبت نام در مدارس استان کرمان به مدت دو هفته تعطیل شد

کنترل مناطق گردشگری توسط مردم محلی

رییس شورای شهر کرمان:

ناهماهنگی ها و بی مهری ها موجب وقفه در پروژه ها می شود

مدیرکل بهزیستی استان کرمان:

خانه »کودکان روان« در کرمان افتتاح شد

آگهی ابالغ اجرائیه پرونده
 کالسه 9900450

بدین وسیله به آقای علی عسکری زاده، فرزند محمد، به شماره شناسنامه 
بدهکار   1355/11/02 تولد  تاریخ   3189865434 ملی  شماره  به   ،324
پرونده کالسه فوق که برابر گزارش مامور ابالغ، ابالغ واقعی به ایشان 
میسر نگردیده ابالغ می گردد که بابت مهریه به همسر خود خانم میترا 
زارع فوسکی مبلغ 7/550/000/000 ریال بدهکار می باشید که بر اثر 
از  پس  نموده  اجرائیه  درخواست صدور  بستانکار  وجه  پرداخت  عدم 
تشریفات قانونی اجرائیه صادر و به کالسه فوق در این اجرا مطرح می 
باشد لذا طبق ماده 18/19 آیین نامه اجرائی مفاد اسناد رسمی بشما ابالغ 
می گردد از تاریخ انتشار این آگهی که تاریخ ابالغ اجرائیه محسوب 
است فقط یک نوبت در روزنامه درج و منتشر می گردد ظرف مدت 
ده روز نسبت به پرداخت بدهی خود اقدام و در غیر این صورت بدون 
تعقیب  شما  علیه  مقررات  طبق  اجرائی  عملیات  دیگری  آگهی  انتشار 

خواهد شد. 574 م/الف

زهرا سرمست
 کفیل اداره اجرای اسناد رسمی کرمان 

 دستگاه مزایده گزار                    دانشگاه علوم پزشکی کرمان 

دریافت اسناد: 
الف سامانه ستاد ایران
www.setadiran.ir

ب( پایگاه ملی مناقصات 
http://iets.mporg.ir

فروش قطعات یک دستگاه شتاب دهنده )پرتو درمانی ( اسقاط  موضوع مزایده

۱۲۰/۰۰۰/۰۰۰ برآورد یکساله   )ریال(

۶/۰۰۰/۰۰۰ تضمین شرکت در 
مزایده )ریال(

از تاریخ درج فراخوان لغایت ساعت 8 صبح روز یکشنبه  مورخ ۱۳۹۹/۵/۱۹ دریافت اسناد:

تا ساعت ۱4/۳۰ روز یکشنبه  مورخ ۱۳۹۹/۵/۱۹ آخرین مهلت بارگزاری 
اسناد و پیشنهادها در 

سامانه ستاد ایران 

از ساعت ۱۲ روز دوشنبه مورخ ۱۳۹۹/۵/۲۰ بازگشایی پیشنهادها 
ضمنا جلسه توجیهی در ساعت 10 روز شنبه مورخ 1399/5/11 در محل بیمارستان شفا برگزار خواهد شد.

محل تسلیم فقط پاکت الف )تضمین شرکت در مزایده(: کرمان - ابتدای جاده هفت باغ علوی، معاونت غذا و دارو، اداره حراست 

روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی کرمان )هزینه درج آگهی بر عهده برنده مزایده می باشد(  335۶5۲

آگهی مزایده عمومی یک مرحله ای )نوبت اول( 
فروش قطعات یک دستگاه شتاب دهنده )پرتو درمانی ( اسقاط 

شماره مناقصه: 4۵/۲۰/۰۵/۹۹

اهدای خون سالم، اهدای زندگی
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گزارش »کرمان امروز« از میزان گرایش مردم کرمان به استفاده از ماسک در روزهای قرمز کرونایی و کمبود و گرانی سرسام آور آن؛

مسئوالن درباره کمبود ماسک کاهلی نکنند!

مسئوالن  هشدارهای  و  کرمان  استان  قرمز  وضعیت 
بهداشت و درمان سبب شده که گرایش مردم برای استفاده 
روزها  این  که  است  حالی  در  این  شود.  بیشتر  ماسک  از 
سال  ابتدایی  روزهای  در  آنچه  از  بیش  قیمتی  با  ماسک  

بود، عرضه می شود.
این موضوع سبب شده که به علت گرانی بسیاری از افراد 
از  بیرون  محیط  در  باید  روز  هر  که  شاغل  افراد  ویژه  به 
خانه مدتی را سپری کنند نتوانند این کاالی بهداشتی را 
تهیه کنند و بی خیال ماسک زدن شوند و جان خود و یا 

اطرافیان را به خطر بیندازند.
با مراجعه به چندین مرکز کاالی پزشکی و فروشگاه نیز 
این ادعا تایید می شود که برای قیمت گذاری ماسک بین 
آنچه که در صحبت های مسئوالن دیده می شود و آنچه 
که به صورت واقعی در فروشگاه ها به مردم عرضه می شود 

تناقض وجود دارد. 
ماسک   قیمت  دارو  و  غذا  سازمان  سوی  از  که  حالی  در 
برای مصرف کننده بین 1300 تا1500 تعیین شده است 
کرمان  پزشکی  لوازم  و  ها  داروخانه  در  کاال  رقم  این  اما 

3000 تومان به فروش می رسد.
صحبت با مردم نیز موید این مطلب است که شهروندان 

نسبت  به گرانی ماسک گالیه مند هستند.
آقای مقیمی رانند تاکسی است، می گوید: ما با این درآمد 

همین که بتوانیم از پس گرانی موجود برآییم، هنر کرده ایم 
و نمی توانیم هزینه جدایی برای خرید ماسک قرار دهیم. 
از طرفی به علت اینکه کل روز را بیرون از منزل  هستم و 
رانندگان تاکسی ملزم به استفاده از ماسک هستند از ماسک 

های پارچه ای قابل شستشو استفاده می کنم.
یک کارگر بنا هم بیان کرد: من کارگر ساده هستم و با 

باید یک  نیستم.  برخوردار  ای  بیمه  از هیچ  48 سال سن 
گوشه خیابان بنشینم تا اگر کسی خواست به سراغ ما بیاید.
وی که برای جلوگیری از ابتال به ویروس کرونا یک  شال 
پارچه ای رنگ و رو رفته ای را پوشانده بود ادامه داد: از 
مانم.  ایستم و منتظر کار می  راه می  صبح زود سر چهار 
شاید نصف روزهای ماه هم کاری برایم پیدا نشود. تازه کار 

هم که باشد حقوق یک  روز کار کفاف مخارج سنگین را 
نمی دهد. حال شما ببینید با این وضعیت زندگی ام من می 

توانم  برای خود و خانواده ام ماسک تهیه کنم!؟
 خانم محسنی سرپرست خانوار است. او که ده سال پیش 
همسرش را  به خاطر بیماری سرطان از دست داده است، 
فوتش  از  بعد  بود.  کامیون  دوم  راننده  همسرم  گوید:  می 
سرپرستی چهار فرزند بر عهده من قرار گرفت. تا پیش از 
شیوع ویروس کرونا هم به سختی و با مشکالت فراوانی روبه 
رو بودیم. اما شیوع کرونا اوضاع  را بدتر کرده است. کسانی 
از  فروشند  یا گران می  و  احتکار می کنند  را  که ماسک  

زندگی من و امثال من خبر دارند!؟
او در ادامه گفت: اگر برای افراد خاص جامعه همچون من 
با نصف قیمت در  ماسک رایگان توزیع می شد یا حداقل 
اختیار ما قرار می دادند خیلی بهتر بود. اگر این کار را می 

کردند ما هم می توانستیم ماسک تهیه کنیم.
سخن آخر

متوسط  و  ضعیف  اقشار  به  شرایطی  در  ماسک  گرانی 
ویدیویی  آورد که حدود یک هفته پیش  جامعه فشار می 
در خصوص جمع آوری و فروش مجدد ماسک های استفاده 

شده توسط زباله گردها منتشر شد.
مردم  از  کرمان  درمان  و  بهداشت  مسئوالن  رو  این  از 
خواسته اند؛ ماسک را حتما از داروخانه ها و یا از فروشگاه 
هرحال  به  فروشان.  دست  از  نه  کنند  تهیه  معتبر  های 
مسئوالن می گویند؛ مردم  باید ماسک را تهیه کنند چرا 
که این کاالی پارچه ای ، ضامن سالمتی مردم می شود و 
نخریدنش به دلیل گرانی و صبر کردن  برای ارزان شدن 
می تواند باعث مرگ شود. مردم هم از مسئوالن می خواهند 
این کاالی بهداشتی را  به وفور و با قیمت مناسب در اختیار 

مردم قرار دهند.

  وضعیت قرمز استان کرمان و هشدارهای مسئوالن بهداشت و درمان سبب شده 
که گرایش مردم برای استفاده از ماسک بیشتر شود. این خبر خوبی است اما از سویی 
بود،  ابتدایی سال  در روزهای  آنچه  از  بیش  قیمت هایی  با  ماسک  این روزها  دیگر 
عرضه می شود. در حالی که از سوی سازمان غذا و دارو قیمت ماسک  برای مصرف 
کننده بین 1300 تا 1500 تومان تعیین شده است، اما این کاال در داروخانه ها و لوازم 
پزشکی کرمان 3000 تومان و حتی بسیار بیشتر از آن به فروش می رسد و گهگاه با 

کیفیت های بسیار پایین و....

گزارش: مهدیه السادات 
میر مهدی حسینی

باور دوست

به  دستم  کنم  می  تالش  چه  هر 
من  که  قدر  همان  و  رسد  نمی  تو 
می  بر  قدم  شدن  نزدیک  برای 

دارم تو برای دورشدن تالش می کنی پس نقطه 
آمده  امروز  است.  ناممکن  امر  ما یک  اتصال  ی 
برای خودم  فقط  را  تو  لذا  باشم  ام که خودخواه 
کنم  زندگی  که  ام  کرده  بهانه  را  تو  خواهم  می 
و این درد زیبایی است که از دور نگاهم کنی و 
به دلبستگی هایم لبخند بزنی. من خودخواه تر از 
آنم که تو را رها کنم هر قدمی که برمی دارم دلم 
نبوده  انتظارم  به  راه  انتهای  در  مبادا  که  لرزد  می 
و  کنم  قبول  را  ها  حسرت  این  توانم  نمی  باشی. 
می  را  خودم  از  قبل  کنم  حسادت  ها  غیرممکن 
خواهم و جهنم را برای رسیدن به تو پذیرفته ام تا 
اگر بزرگ شدم گرگ نشوم. به راستی که تو اوج 
را رها  بهشت و جهنم  را  خواستن هستی زندگی 
کرده ام و قصه ی تو را باور کرده ام که امید راهم 
باشد. امروز که بی صبرانه مشتاق توأم مرا دریاب 
روز به روز آمار فراموشی ام باال می زند و شاید 
امروز  کنم.  فراموش  را  ها  دغدغه  این  روز  یک 
که اینجایم فرصت برای دریافتن هست شاید یک 
روز دغدغه نباشی و خواستنت را زمین بگذارم تا 
سبکبال شوم و پرواز کنم. من خوادخواه تر از آنم 
روشن  با خودم  باید  را  تکلیفم  باشم.  آویزان  که 

کنم محبت زیباست اما نه اینگونه نه واژگونه.
حیران توأم که روزگارم باشی

در عرصه ی زندگی کنارم باشی 
افسوس که ویران شدم از باور دوست 

خودخواه شدم که بی قرارم باشی

به قلم 
مهناز سعید 

تاثیر استرس بر وضعیت روحی کرونایی ها در دوران قرنطینه
و  استرس  تاثیر  درباره  توضیحاتی  روانشناس ضمن  یک 
که  افرادی  گفت:  کووید1۹-  بیماری  به  ابتال  در  اضطراب 
به این ویروس مبتال می شوند ظرفیت تحمل روانشناختی 
روحی  شدید  آسیب  قرنطینه  شرایط  در  و  دارند  پایینی 

متحمل می شوند.
ارائه  ضمن  ایسنا،  با  گفت وگو  در  انزانی  گوهریسنا 
به  ابتال  در  اضطراب  و  استرس  تاثیر  درباره  توضیحاتی 
مواجهه  در  انسان ها  اینکه  بیان  با  کووید1۹-،  بیماری 
احساس  و...  بیماری  زلزله،  سیل،  مانند  ناگوار  حوادث  با 
استرس  دچار  و  ندارند  آن  اوضاع  بر  کنترلی  می کنند 
با  مواجهه  در  افراد  حاضر  حال  در  داد:  توضیح  می شوند، 
همه گیری ویروس کرونا دچار استرس شده اند؛ ویروسی که 
سبب نگرانی های سالمت همگانی شده و در پی آن منجر 
به افزایش بیماری های روانشناختی مانند اضطراب، ترس، 
افسردگی، رفتار اجتنابی، خشم، اختالل خوابی و استرس 

پس از سانحه شده است.
به  نسبت  افراد  روانی  وضعیت  درباره  روانشناس  این 
نظر  به  حاضر  حال  در  کرد:  اظهار   1۹ کوویدـ  ویروس 
افزایش  ویروس  این  به  ابتال  از  ناشی  اضطراب  می رسد 
زیادی داشته است؛ اگرچه اضطراب واکنشی طبیعی نسبت 
به شرایط سخت و تهدیدآمیز است، اما در صورت تشدید 
باعث اختالل زندگی فرد می شود و در این حالت بر روی 
پذیرتر  بیمار  را  بدن  و  گذاشته  اثر  بدن  ایمنی  سیستم 

می کند. 

درباره  روانشناختی  جدید  پژوهش های  کرد:  تاکید  وی 
به  که  افرادی  که  است  آن  از  حاکی   1۹ کوویدـ  بیماری 
روانشناختی  تحمل  ظرفیت  می شوند  مبتال  ویروس  این 
روحی  شدید  آسیب  قرنطینه  شرایط  در  و  دارند  پایینی 
استرس  نیز  دیگر  پژوهش های  براساس  می شوند.  متحمل 
آثار جسمی بسیار زیادی بر بدن وارد می کند؛ البته در این 
شرایط استرس عالئم جسمانی، هیجانی، فکری و رفتاری 
و  قلب  تپش  جسمانی  عالئم  در  می کند؛  ایجاد  افراد  در 
سردرد افزایش پیدا کرده و فرد احساس خستگی دارد، در 
نهایت نقص سیستم ایمنی و آسیب پذیری در برابر کووید 

ـ 1۹ را تجربه می کند.
انزانی درباره نشانه های استرس و اضطراب گفت: دلشوره، 
نگرانی، کالفگی، کاهش اشتها، تغذیه نامناسب و بدخوابی 
یا کم خوابی، داشتن افکار خودکشی و افکار مرگ از عالئم 

استرس و اضطراب است.
کاهش  به  منجر  استرس  روانشناس،  این  اظهارات  بنابر 
توجه و تمرکز، شوک شدن، افزایش ترس، صحبت کردن  
بیماری،  پیرامون  به صحبت های  مکرر  دادن های  گوش  و 
پیگیری مداوم عالئم از طریق شبکه هایی که بعضا اطالعات 

نادرستی گزارش می دهند و خودبیمارپنداری می شود.
و  نشانه های هیجانی موجب ترس، غم  وی تصریح کرد: 
و  ذهنی  خطاهای  انکار،  موجب  فکری  نشانه های  خشم، 
فاجعه سازی، تمرکز و توجه پایین، پرورش افکار خودکشی 
بدن  سالمت  به  بی توجهی  موجب  رفتاری  نشانه های  و 

خود و میل به مصرف سیگار، مشروب و مواد می شود.
انزانی معتقد است که شنیدن اخبار منفی در این روزها، 
وجود شبکه های غیر معتبر، بزرگنمایی کردن مسائل، عدم 
اطمینان به متخصصان و.... موجب افزایش استرس می شود. 
همچنین رفتارهای هیجانی نامتناسب نیز می تواند استرس 
و اضطراب را دو چندان کند، به ویژه افرادی که قبال دچار 
وسواس  و  بیماری  اضطراب  افسردگی،  اضطراب،  اختالل 

بوده اند در این شرایط اضطراب و استرس شان افزایش پیدا 
می کند.

دیگر  فرد  به  فردی  از  استرس  البته  داد:  ادامه  انزانی 
متفاوت است و بستگی به ژنتیک و تجارب قبلی فرد دارد؛ 
شان  خانواده  اعضای  از  یکی  که  کسانی  دیگر  عبارتی  به 
این بیماری را تجربه کرده باشند، استرس و اضطراب شان 
را  بیماری  این  خود  نزدیکان  در  که  افرادی  به  نسبت 

مشاهده می کنند بیشتر است.
کنترل  برای  ساده  راهکارهایی  ارائه  به  ادامه  در  وی 
استرس و اضطراب در برابر بیماری کرونا پرداخت و گفت: 
برای مواجهه با بیماری کرونا باید نشانه های استرس را در 
نشانه های جسمی، هیجانی،  زیرا شناخت  بشناسیم،  خود 
را  استرس  معیوب  باعث می شود چرخه  رفتاری  یا  فکری 
یعنی  دهیم؛  افزایش  را  خود  تاب آوری  سپس  و  بشکنیم 
با مشکالتی که در  و  بدانیم که چگونه حل مسئله کنیم 
حال حاضر پیش آمده و کنترلی بر آن نداریم مقابله کنیم. 
شده  ارائه  توصیه های  به  افراد  که  است  این  راه  بهترین 
توسط متخصصان توجه و عمل کنند، تحرک کافی داشته 
باشند، با اقوام و دوستان مثبت صحبت کنند، اگر ترسی 
در ذهنشان دارند آن را با جزئیات بنویسند و سپس آن را 

دور بیاندازند، فیلم های شاد ببینند.
توجه  و  تمرکز  افزایش  برای  همچنین  افزود:  انزانی 
یا  خود  به  زنی  برچسب  از  دهند،  انجام  فکری  بازی های 
دیگران پرهیز کنند، از جمع های پرتنش فاصله بگیرند و 
لحظه  از  نیست،  انسانها  کنترل  در  همه چیز  که  بپذیرند 
آرامش بخش  آهنگ های  ممکن  تا حد  و  ببرند  لذت  حال 
فراهم  خود  برای  را  بخشی  آرامش  فضای  و  دهند  گوش 

کنند و سرگرمی و عالیق خود را دنبال کنند.
تغذیه  کافی،  خواب  همچنین  روانشناس،  این  گفته  به 
نقاشی  و  عضالت  رهاسازی  یا  عمیق  تنفس های  مناسب، 

کشیدن می تواند در کاهش استرس نقش داشته باشد.
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فرهنگ و ادب

فرانچسکو پترارک کیست و چه تاثیری  بر تاریخ ادبیات جهان گذاشت؟

سرویس فرهنگی –ادبی کرمان امروز
 

فرانچسکو پترارک یکی از بزرگترین اندیشمندان و شاعران 
اواخر سده چهاردهم میالدی به شمار می رود که با آثار خود 
تاثیر بسیاری بر شاعران و غزل پردازان تاریخ ادبیات جهان 
گذاشت به گونه ای که بسیاری از منتقدان از او به عنوان پدر 

ادبیات شاعرانه اروپا یاد می کنند.
فرانچسکو پترارک در ۲۰ جوالی ۱۳۰۴ میالدی در آرتزو 
توسکانی  در  سالگی  هشت  تا  گشود  جهان  به  دیده  ایتالیا 
زندگی کرد، سپس به آوینون فرانسه نقل مکان کرد. پدرش 
تبعید  فلورانس  از  بود که در ۱۳۰۲میالدی  مشاور حقوقی 
شده و به آرتزو آمده بود. پترارک از ۱۳۵۳ میالدی تا پایان 
و  ونیز  پادوا،  میالن،  دولت شهرهای  در  و  ایتالیا  در  زندگی 
ایتالیای  ایجاد  ایده  ها  سال  آن  در  وی  کرد،  زندگی  آرکوا 
ادیب  این  داد.  گسترش  را  رم  امپراتوری  وارث  و  متحد 
ایتالیایی تحصیالت خود را در رشته حقوق در بولونیا آغاز 
کرد اما این رشته را ادامه نداد و همه وقت را به نویسندگی 
باعث  بود و  نثر و نظم استاد  و شاعری صرف کرد. وی در 
او لقب  به  اعتبار زبان التین شد به همین دلیل سنای رم 
مشهورترین  از  یکی  پترارک  حقیقت  در  داد.  ملک الشعرا 
شاعران و نویسندگان اواخر سده چهاردهم است که به زبان 

التین و ایتالیایی آثار مهمی تألیف کرده  است.
شعرهای  جمع آوری  وی  کارهای  مشهورترین  از  یکی   
ایتالیایی بود که به نام کتاب ترانه منتشر شد و با نام غزلیات 
مراسالت  مجموعه  شده  است.  ترجمه  انگلیسی  به  پترارک 
وی که به لحاظ جزئیات تاریخی و اجتماعی مهم هستند، 
نیز به زبان التین است. یکی دیگر از آثار وی عصر ظلمت 
در اروپا به شمار می رود. این شاعر نامدار در ۱۳۴۱میالدی 
نشان افتخار شاعران ایتالیا را دریافت کرد. آثار پترارک در 
۳۵سالگی او را به شهرت رساند و در سراسر اروپا از احترام 
و  التین  به  آثار  این  شد.  برخوردار  ادب  بزرگان  ستایش  و 

ایتالیایی به رشته تحریر درآمد.
پترارک شاعری مردم پسند و تاثیرگذار

متقدمان  از  و  مدرن  شاعر  نخستین  عنوان  به  پترارک 
عنوان  به  او  از  که  ای  گونه  به  می شود  شناخته  اومانیسم 
پدر اومانیسم یاد می کنند. همچنین بسیاری از شاعران و 
غزل پردازان تاریخ ادبیات جهان که امروزه نام آن ها بر سر 
زبان ها افتاده است از او درس شاعری آموخته اند و از غزل 
ها و ترانه های او بسیار الهام گرفته اند، برای نمونه شاعران 
برجسته ای مانند جفری چاوسر، ویلیام شکسپیر و ادموند 
تأثیر  او  غزل های  یعنی  او  زیبای  سون نت های  از  اسپنسر 
زیادی گرفته اند. از نظر شعر، پترارک قالب غنایی و سنتی 
شعر را تکمیل کرده است. سوژه های پترارک در اروپا مورد 
پسند مردم قرار گرفت و بعدها در انگلیس رواج یافت. وی 
قدرتی بالمنازع در فرهنگ و ادب عصر خود به شمار آمده 
و به نحو قاطعی در تعیین راه ذوق و سلیقه زندگی معنوی 
دوره رنسانس نفوذ داشته است. پترارکیسم تمایل شاعرانه 
ای در پیروی از اشعار پترارک است که ابتدا در ایتالیا سپس 
در اروپا تا سده شانزده رواج یافته است. این امر نشان از تاثیر 
بسیار باالی پترارک بر تاریخ ادبیات جهان به ویژه اروپا دارد.
ایتالیایی  زبان  پیشرفت  در  مهمی  نقش  همچنین  وی   
از  او  دانش وسیع  واقع  در  ادبی داشت  زبان  عنوان یک  به 
نویسندگان کالسیک و احیای دوباره زبان التین باعث شده 
از او به عنوان نخستین و بزرگترین انسان شناس نام ببرند. 
و  بود  عالقمند  بسیار  نیز  تحقیقات  به  ادبیات  بر  عالوه  او 
تحقیقات گسترده ای در حوزه انسان شناسی، تاریخ و جامعه 

شناسی انجام داده است.  
مروری بر آثار برجسته پترارک

پترارک به فرهنگ و ادب کهن یونان و روم عالقه بسیاری 
شاعران  و  نویسندگان  به  التینی  آثار  در  بنابراین  داشت، 
عهد باستان نزدیک می شود. از آثار پترارک به زبان التین، 
زندگی در انزوا را می توان نام برد که نوشتن آن تا ۱۰ سال 
ادامه یافت. این اثر شامل ستایشی است از زندگی در عالم 
انزوا که به بشر امکان می دهد تا توان معنوی و اخالقی خود 

را تکمیل کند. شاعر، زندگی در انزوا را در برابر زندگی پر 
مشغله و پر اضطراب قرار می دهد که به سبب جاه طلبی و 
هوای نفس پیوسته دچار آشفتگی است. زندگی در تنهایی 
دارد،  فلسفی  بیشتر جنبه  که  تفکرات مذهبی  به  را  انسان 
این  در  وی  می دارد،  وا  از طبیعت  بردن  لذت  به  همچنین 
اثر همه جا از شخصیت های بزرگ یونان و روم باستان نام 

می برد.
همچنین این شاعر تاثیرگذار توانست با خلق آثار گرانبهایی 
از دیگر نویسندگان  عالوه بر دوره و زمانه خود بر بسیاری 
به  پترارک  واقع  در  بگذارد.  تاثیر  تاریخ  و شاعران در طول 
تنهایی معنای ماندگاری ادبیات در طول تاریخ را معنا کرده 
است. از آثار منثور پترارک، نامه ها است که شامل نامه هایی 
با عنوان های مختلف و از همه مهم تر نامه های خانوادگی 
و خصوصی پترارک است که در ۲۴ جلد به رشته  تحریر 
در آمده است. این نامه ها مدارک بسیار پرارزشی در تاریخ 

فرهنگ اروپا به شمار می آید. پترارک از نظر تبحر در علوم 
ادبی و پیروی از زبان و ادبیات باستانی یونان و روم پیشوای 
نهضتی فرهنگی است که سراسر جهان را فرا گرفته است. 
با  دوستی  بشر  زمینه  در  پترارک  نظر  از  زندگی،  و  ادبیات 
مردان  نام  به  مهمی  اثر  پترارک  یابد.  می  تلفیق  یکدیگر 
نامی را که به تاریخ روم و بزرگترین شخصیت های رومی 
اختصاص دارد و کامل ترین آنها، شرح زندگی ژول سزار را 
در ۱۳۲۰میالدی به رشته تحریر درآورد. این کتاب با آنکه 

ناتمام مانده است، از اهمیت بسیار برخوردار است.
التینی  زبان  به  که  بود  آفریقا  منظومه  وی  آثار  دیگر  از 
در ۹ جلد نوشته شد و این اثر منظومه ای حماسی درباره 
توحش  بر  روم  تمدن  پیروزی  وصف  و  کارتاژ  های  جنگ 
این  دیگر  معروف  اثر  بود.  روم  اثبات عظمت  و  ها  کارتاژی 
شاعر سرشناس ایتالیایی اسرار محسوب می شود که در واقع 
نوعی اعتراف است که از بحران و شکنجه های درون شاعر 

حکایت می کند.
 فلسفه زندگی از نگاه شاعر ایتالیایی

دیوان پیروزی به زبان ایتالیایی در خصوص خاطرات عشق 
الیورا است. پترارک در این دیوان از پیروزی ۶ ماهیت سخن 
گفته و در ابتدا به عشق اشاره کرده است در این بخش شاعر 
از عاشقان نامدار نام می برد و آن ها را مورد ستایش قرار می 
دهد و داستان عشق و عاشقی آنان را برای مردم به تصویر 
می کشد و عشق را مفهومی مقدس و زیبا جلوه می دهد. 
دومین بخش و دومین پیروزی از آن پاکدامنی است که با 
برهمه  که  مرگی  سوم،  شود.  می  پیروز  عشق  بر  عظمتش 
پیروز می شود. چهارم، شهرت که بر مرگ غلبه می کند. 
پنجم، زمان که بر شهرت پیروز می شود. ششم، الوهیت را 
که بر همه چیز پیروز است، مورد اشاره قرار می دهد. این 
۶ مرحله در واقع از دیدگاه پترارک، فلسفه زندگی و نگرش 
با  و  ممکن  شکل  زیباترین  به  که  دهند  می  تشکیل  را  او 
استادی تمام به رشته تحریر در آمده است. پترارک در این 
پیروزی ها مراحل تدریجی تعالی روح بشر را که به الوهیت 
می انجامد، نشان می دهد. از آثار مهم دیگر پترارک قطعه 
شعرهای روستایی است که به زبان التینی میان سال های 
۱۳۴۵ و ۱۳۴۷ میالدی ساخته شد. این دیوان شامل ۱۲ 
قسمت  کنایی  و  استعاری  در کالمی  که شاعر  است  قطعه 
هایی از زندگی معنوی و روحی و مباحثه ها و مناظره های 

خود را درباره مسایل گوناگون مذهبی منعکس می سازد.
بررسی آثار پترارک نشان می دهد که وی انسانی سراسر 
ذوق و استعداد بوده و به تمامی اصول و مفاهیمی که بر روی 
کاغذ نوشته بود، تسلط کامل داشته است. وی تمامی تالش 
خود را در شکوفا سازی جریان های ادبی به ویژه در شعر به 
کار گرفت و در نهایت نیز موفق به آن شد که مکتبی در 
شعر و شاعری برای خود ایجاد کند که بسیاری از شاعران 
و نویسندگان دنیا از کتاب های او به عنوان منبع الهام خود 

بهره بگیرند.
ژوییه   ۱۹ در  ایتالیایی  سرشناس  شاعر  این  سرانجام 

۱۳۷۴میالدی دیده از جهان فروبست.

نوشتاری درباره ایرج جهانشاهی؛ مبدع روش جدید آموزش الفبای فارسی

سرویس فرهنگی کرمان امروز 
 

ایرج جهانشاهی همواره بر سادگی واژه ها و ساختارهای سخن در آثار مربوط 
به کودکان و نوجوانان سفارش می کرد تا همه کودکان ایرانی از کرد، بلوچ و 
آذری بتوانند راحت و آسان از آن سر در بیاورند و در نتیجه زبان فارسی را که 

زبان مشترک و ملی همه ایرانیان است با عالقه و آرامش بیاموزند.
بیست ونهم تیر، سالروز درگذشت ایرج جهانشاهی قاجار، مترجم، نویسنده و 
ویراستار نامدار ادبیات کودکان و نوجوانان است. شخصی که نخستین کتاب 
فارسی کالس اول دبستان را نوشت که تا همین چند سال پیش نیز تدریس 

می شد.
زندگینامه

"ایرج جهانشاهی قاجار" آموزگار، نویسنده، مترجم، ویراستار و از پایه گذاران 
ساده نویسی برای نوآموزان در یکم اسفند ۱۳۰۵ متولد شد. او که دارای مدرک 
لیسانس جغرافیا از دانشکده ادبیات و لیسانس علوم تربیتی از دانشسرای عالی 
تهران بود کار خود را با آموزگاری  و روزنامه نگاری آغاز کرد و از بنیان گذاران 
مرکز  در  پیک  نشریات  مجموعه  و  نوسوادان  تهیه خواندنی های  مرکز  اصلی 
مدیرمسوول  آنکه  بر  عالوه  بود.  پرورش  و  آموزش  وزارت  آموزشی  انتشارات 
همه مجله های پیک بود، سردبیری پیک نوآموز را نیز بر عهده داشت. در طول 
و  کودکان  فرهنگنامه  فرانکلین، سروش،  مؤسسات  با  سال های خدمت خود 
نوجوانان، مجله دانشمند و نشریه گنجینه همکاری کرد و از ۱۳۵۷ سرپرستی 
شورای ویراستاری فرهنگ نامه کودکان و نوجوانان را در شورای کتاب کودک 

به عهده گرفت.
آغاز نویسندگی

 از ۱۸ سالگی همکاری با چند روزنامه با نام و بی نام را از راه خبرنگاری، 
نویسندگی، صفحه آرایی و غلط گیری چاپی، آغاز کرد. نخستین کتاب او به نام 
»گل های وحشی« در سال ۱۳۲۵، وقتی که نوزده ساله بود، منتشر شد. آن 
کتاب شامل چند قطعه  ادبی و یک داستان کوتاه بود. جهانشاهی از آن هنگام 
تا ۲۹ تیر ۱۳۷۰ که چشم از جهان فروبست، در یک عرصه اندیشید، کار کرد 
و قلم زد: "زبان فارسی و ادبیات کودکان و نوجوانان". بخشی از آثار او در این 
عرصه آفریده ذهن او، بخشی بازپرداخت و نوشته  او و بخشی نیز به سرپرستی 

و ویراستاری او بوده است.

آسیب دیدگی در زمان خدمت
جهانشاهی از ۱۳۲۴ در وزارت آموزش و پرورش به کار مشغول شد. او در 
دبیرستان های اهواز و سپس تنها دبیرستان مسجد سلیمان، به نام »دانش«، 
زمان  آن  در  می داد.  درس  ریاضی  گاهی  و  شیمی  جغرافیا،  تاریخ،  ادبیات، 
شرکت نفت هنوز ملی نشده بود و از نظر مالی به دبیرستان »دانش« کمک 
می کرد. جهانشاهی برای تجهیز آزمایشگاه شیمی مقداری ابزار آزمایشگاهی 
و مواد شیمییایی تقاضا کرده بود که در تابستان ۱۳۲۹ به دبیرستان فرستاده 
شده بودند. در جریان مرتب کردن آزمایشگاه و جابه جایی یکی از شیشه های 
فضای  و  داد  رخ  انفجاری  ناگهان  محلول های شیمیایی،  نگهداری  مخصوص 
آزمایشگاه از گاز آمونیاک پر شد. در نتیجه، چشم های جهانشاهی به شدت 
آسیب دید و چشم چپ او که عصب آن بر اثر سقوط از بلندی در کودکی 
آسیب دیده بود، آسیب دیگری را متحمل شد. این چشم تا پایان عمر او را 

رنج می داد. 
 تالیف "بخوانیم و بنویسیم"

از ۱۳۲۸ تا ۱۳۳۸ خورشبدی که جهانشاهی در فرهنگ خوزستان کار می 
کرد، فعالیت های پراکنده ای نیز در کار نوشتن داشت. انتشار »سالنامه فرهنگ 
خوزستان« و »سالنامه فرهنگ مسجد سلیمان« از کارهای این دوره اوست. 
پس از آن در تهران، هنگامی که معاون اداره کل آموزش بزرگساالن بود، کتاب 
"راهنمای خدمت در ده" را نوشت و از پایه گذاران تألیف نوشته هایی شد که 
سپس به صورت چهارده کتاب با عنوان "بخوانیم و بنویسیم" و "بخوانیم و 

باسواد شویم" برای پیکار با بی سوادی منتشر کرد.
تالیف کتاب فارسی اول دبستان

آن  و  بخشید  را سامان  دیگری  مهم  کار  در ۱۳۴۶ خورشیدی  جهانشاهی 
درباره   او  بود.  سیاحی  عباس  همکاری  با  دبستان  اول  فارسی  کتاب  نوشتن 
خط زمینه نظراتی داشت که به طور کامل با شیوه  شادروان باغچه بان جور در 
نمی آمد اما با حل اختالف این ۲ صاحب نظر، روشی در آموزش الفبای فارسی 
پدید آمد که تلفیقی از روش باغچه بان و جهانشاهی بود. این کتاب را برادرش، 
فریدون جهانشاهی که هنرمندی توانا و کارشناس چاپ است، به روشی تازه 
نوشت و تصویرسازی کرد. این کتاب تا چند سال پیش در دبستان ها تدریس 
می شد و در واقع بیش تر افرادی که خواندن و نوشتن را در دبستان آموخته اند 

به خاندان جهانشاهی مدیون هستند.
 انتشار مجله های پیک

شد.  تأسیس  نوسوادان  برای  خواندنی ها  تهیه   مرکز  خورشیدی   ۱۳۴۳ در 

انتشارات  این مؤسسه بود که چند سال بعد مرکز  پایه گذاران  از  جهانشاهی 
آموزشی نام گرفت. از کارهای برجسته  آن مرکز که او مدیر و مسوول آن بود، 
انتشار مجله های پیک بود. نخست پیک دانش آموز به شکل آزمایشی در دی  
خردسالش  خوانندگان  اقبال  با  مجله  این  آن که  از  پس  شد.  منتشر   ۱۳۴۳
مواجه شد، به ترتیب پیک های دیگر تولد یافتند: پیک نوآموز، پیک کودک، 
پیک معلم، پیک نوجوانان، پیک جوانان. مجله های پیک، تحول و بنیادی نو در 
آموزش کمک  درسی بود. هنر جهانشاهی این بود که مطالب آموزنده، علمی 
و تربیتی را به صورتی شاد و زنده در اختیار کودکان و نوجوانان می گذاشت. 
مطالب مجله ها با دقت و وسواس فراهم می شد. این دقت و وسواس نه تنها در 
مضمون نوشته می شد، بلکه در بیان آن نیز بود. جهانشاهی در زمینه  سادگی 

و مفهومی بودن مطالب عقیده خاصی داشت.
جهانشاهی تالش می کرد، واژه های کتاب های درسی هر گروه سنی، مبنای 
مقاله های مجله های پیک باشد. او توصیه کرده بود، واژه ها و ساختارهای سخن 
مجله ها باید طوری باشد که همه  کودکان ایرانی، از کرد و بلوچ و آذربایجانی 
بتوانند راحت و آسان از آن سر در بیاورند و در نتیجه زبان فارسی را که زبان 
مشترک و ملی همه ایرانیان است با عالقه و آرامش بیاموزند. جهانشاهی در 
سال ۱۳۵۳ جایزه جهانی گسترش فرهنگی را به خاطر انتشار مجله های پیک 

دریافت کرد.

تدوین فرهنگ نامه  برای کودکان و نوجوانان
پس از پیروزی انقالب اسالمی دوره شکوفاتری در کارهای جهانشاهی آغاز 
از  رهایی  و  بازنشسته شد  درخواست خودش  به  در ۱۳۵۸  شد. جهانشاهی 
کارهای اداری به او فرصتی مغتنم داد تا با شور و آزادی بیشتر به تألیف و 
این زمینه چند کار اساسی کرد. تدوین  او در  ترجمه و ویراستاری بپردازد. 
فرهنگ نامه ای برای کودکان و نوجوانان ایرانی، آرزوی بزرگی بود که با پیوستن 
این مجموعه و  جهانشاهی به شورای کتاب کودک و پذیرش سرویراستاری 
دعوت از بزرگانی چون شادروان محمود محمودی، زنده یاد هوشنگ شریف زاده 
و اسماعیل سعادت، از دوستان و همکاران قدیمی اش، به بار نشست. او از سال 
در  را  نوجونان  و  کودکان  فرهنگنامه   ویراستاری  شورای  سرپرستی   ۱۳۵۷
شورای کتاب کودک به عهده گرفت. در ۱۳۶۱ خورشیدی همکاری خود را به 
عنوان مشاور گزینش و تألیف و ترجمه و ویرایش کتاب های ادبیات کودکان و 

نوجوانان با انتشارات فاطمی و واژه آغاز کرد.
دیگران چه می گویند؟

"ایران گرگین" از همکاران جهانشاهی در نشریه پیک و فرهنگنامه درباره 
را  کتاب  او همین طور   " است:  کرده  نظر  اظهار  کارهای جهانشاهی چنین 
پیش خواننده نمی اندازد. با او گفت وگو و درددل می کند و کودک و نوجوان 
این پیشگفتارها و  را به حال و هوای آنچه قرار است، بخواند، وارد می کند. 
مثل  کتاب هایی  و حتی  علمی  کتاب های  افسانه ها،  قصه ها،  برای  توضیحات 

بازی های ورزشی و سرگرمی نوشته شده اند."
آثار

ایزاک  )اثر  علم  تاریخ  به  نگاهی  به  توان  می  جهانشاهی  آثار  جمله  از 
اثر  ملوس)  خای  شاخ  دبستان،  اول  کالس  فارسی  کتاب  تالیف  آسیموف(، 
کاترین گاربوت( و قصه های من و بابام )اثر اریش ازر( اشاره کرد. "قصه های 
من و بابام" مجموعه ای از داستان های تصویری است که ماجراهای جالب و 
خنده دار یک پدر چاق و سیبیلو و پسر دوست داشتنی اش را به تصویر کشیده 
است که معموالً مشکالتشان را به شیوه های  عجیب  وغریب حل می کنند. در 
اثر ویژه  اثر به وسیله شورای کتاب کودک به عنوان  ۱۳۶۱ خورشیدی این 
برگزیده شد. ازوپ در کالس درس، قلم موی جادو، چشم چشم دو ابرو)اثر 
باب هاینتس(، بازی های ورزشی برای رشد ماهیچه ها، ۴۲ بازی با ۲۴ چوب 
کبریت، چیستان ها، کنراد پسرک ساخت کارخانه )اثر کریستینه نوستلینگر( 

از دیگر آثار این نویسنده به شمار می روند.
منبع: خبرگزاری ایرنا
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تفاوت کوپن با کاالبرگ الکترونیکی چیست؟ 

سرویس اقتصادی  کرمان امروز
 

برای  طوالنی  صف  های  یادآور  مردم  بیشتر  برای  کوپن 
رسیدن به شکر و روغن و سایر کاالهای اساسی است، اما به 
نظر می رسد طرح کاالبرگ الکترونیکی تفاوت هایی با کوپن 
هزینه  کمک  پرداخت  به  شبیه  بیشتر  و  دارد  دهه شصت 

نقدی برای خرید کاالهای اساسی است.
بحث کوپن یا کاالبرگ الکترونیکی از تابستان سال ۱۳۹۷ 
و با افزایش چشمگیر قیمت کاالهای اساسی از سوی وزارت 
کار، تعاون و رفاه اجتماعی مطرح و قرار شد که کاالهای 
اساسی در قالب وجه نقد یا کوپن الکترونیک تامین شود. 
بازگشت  مجلس  تلفیق  کمیسیون  هم   ۱۳۹۷ سال  اواخر 
نهایت  در  اما  کرد  تصویب  را  الکترونیکی  کوپن  دوباره 
تجارت  و  معدن  صنعت،  وزارت  گذشته  سال  تابستان 

)صمت( اعالم کرد که کاالی اساسی به اندازه کافی در کشور 
وجود دارد و فعال برنامه ای برای توزیع آن به صورت کوپنی 
طرح  بنابراین  و  نگرفته  قرار  وزارتخانه  این  کار  دستور  در 
تامین کاالی اساسی در قالب کوپن الکترونیکی تاکنون به 

جریان نیفتاده است.
اما به نظر می رسد با روی کار آمدن مجلس یازدهم دوباره 
و  شده  مطرح  کوپن  قالب  در  اساسی  کاالی  توزیع  بحث 
حتی  نائب رئیس کمیسیون برنامه وبودجه اعالم کرده که 
تخصصی  های  کمیسیون  در  الکترونیکی  برگ  کاال  طرح 
مجلس درحال بررسی است و درصورت تامین بودجه پیش 
بینی شده، برای یک خانواده چهار نفره ۴۰۰ هزار تومان و 
تسهیالت  تومان  هزار   ۵۰۰ باال  به  نفر  چهار  های  خانواده 

خرید در نظر گرفته می شود.
به گفته او برای اجرای طرح کاالبرگ الکترونیک دو نحوه 
اجرا مطرح شده که در روش اول کاال برگ الکترونیک به 
اقالم  بتوانند  مردم  تا  می شود  شارژ  ماهانه  و  ارائه  مردم 
ضروری خود مانند گوشت و مرغ را به قیمت دولتی تهیه 

کنند و اجرای آن حدود شش ماه طول می کشد. در مدل 
پرداخت  افراد  یارانه  کارت  به  خرید  تسهیالت  نیز  دوم 

می شود که به صورت نقدی قابل برداشت نخواهد بود.
مخالفانوموافقانچهمیگویند؟

در دهه  ۶۰ و در بحبوحه جنگ تحمیلی طی طرحی به 
صورت متناوب و بر اساس یک زمانبندی، کوپن های کاغذی 
به خاواده ها بر اساس تعداد افراد  خانوار تعلق می گرفت. هر 
کاال، کوپن مخصوص به خود را داشت و این کاالها شامل 
بنزین، برنج، روغن، قند، شکر، صابون،  پودر شوینده، پنیر، 
تن ماهی، گوشت، مرغ، تخم مرغ و ... بود. افراد می توانستند 
که  فروشگاه  هایی  از  را  خود  به  مربوط  سهمیه  کوپن،  با 

کاالهای اساسی را از دولت گرفته بودند، دریافت کنند. 
درباره اعمال این سیاست در زمان جنگ اختالفاتی وجود 
این  دست اندرکاران  ویژه  به  عده ای،  طوری که  به  دارد؛ 
سیاست در دهه ۶۰، سهمیه بندی کاال و استفاده از کوپن 
را یک تصمیم درست می دانند که جلوی تعداد زیادی مرگ 
طرحی  را  آن  عده ای  دیگر  طرف  در  اما  گرفته،  را  میر  و 

شکست خورده توصیف می کنند.
از سال ۱۳۹۷ و مطرح شدن دوباره پیشنهاد اعمال این 
سیاست هم بحث  میان موافقان و مخالفان کوپن الکترونیکی 
را شکست خورده،  این سیستم  باال گرفته است. مخالفان، 
بازگشت به عقب و موجب رانت و فساد توصیف می کنند، اما 
موافقان معتقدند این طرح به عدالت در توزیع کمک می کند 
و حتی کشورهای لیبرال هم برای کاهش شکاف طبقاتی از 

ارائه کوپن استفاده می کنند. 
با این حال ذکر چند نکته برای قضاوت بهتر در این زمینه 
ضروری به نظر می رسد. نکته اول اینکه شاید نام کوپن برای 
برخی یادآور صف های طوالنی برای دریافت کاالهای اساسی 
و همچنین شکست عزت نفس که تحت عنوان انگ زنی یا 
در  اما  باشد،  می شود،  شناخته  نیازمندان  به  زنی  برچسب 
یعنی  الکترونیکی کشور،  از زیرساخت های  استفاده  صورت 
واریز مبلغ تعیین شده به حساب شهروندان و امکان خرید از 
فروشگاه های زنجیره ای این مسئله برطرف می شود و حتی 
می توان از ظرفیت فروش آنالین هم برای کاهش رفت و آمد 

مردم در شرایط کنونی و شیوع ویروس کرونا استفاده کرد. 
در صورت استفاده این فرآیند زمینه جدیدی برای فساد هم 
وجود ندارد؛ چراکه اساسا تغییر خاصی در رویه واردات، ارز 
تخصیص داده شده و نظارت های مربوط به قیمت در زمینه 

کاالهای اساسی صورت نگرفته است. 
کشورهای  در  حتی  کاالبرگ  از  استفاده  دیگر  طرف  از 
غربی از جمله آمریکا مرسوم است و برنامه کمک به تغذیه 
مکمل در آمریکا موسوم به »SNAP« که به عنوان برنامه 
»کاالبرگ غذا« در آمریکا شناخته می شود، کمک هایی در 
اختیار مردم بدون درآمد یا کم درآمد این کشور برای خرید 

مواد غذایی قرار می دهد. 
همچنین توجه به نکته ضروری است که با وجود نرخ تورم 
بیش از ۴۰ درصد در سال ۱۳۹۸ حداقل دستمزد امسال 
ماه های  در  و حتی  است  داشته  افزایش  درصد   ۲۶ حدود 
افزایش  مجددا  اساسی  کاالهای  برخی  قیمت  هم  اخیر 
یافته که مجموعه این شرایط نیازمند اتخاذ تدابیری برای 

دهک های پایین تر جامعه است.

فرهنگ  روح  نگری  ژرفا  مشاور  مهندسین  شرکت  تغییرات  آگهی 
ایرانیان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۵۰۹۱ و شناسه ملی 
بطور  عادی  عمومی  مجمع  صورتجلسه  استناد  به   ۱۴۰۰۷۰۶۱۳۹۲
فوق العاده مورخ ۱۳۹۸/۱۲/۱۵ الف-اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل برای مدت ۲ 
سال انتخاب گردیدند: آقای مصطفی موحدی نیا به شماره ملی ۳۰۵۱۷۸۵۸۵۷ 
آقای محمدرضا خدابخشی صوغانی به شماره ملی ۳۰۷۱۷۷۵۹۳۸ خانم نسرین 
محمدی زاده به شماره ملی ۳۱۳۱۴۸۱۸۳۸ خانم زهرا رستمی گوهری به شماره 
 ۲۹۸۰۴۶۸۳۹۸ ملی  شماره  به  غضنفری  وحید  آقای  ب-   ۲۹۸۰۷۲۷۳۵۰ ملی 
ملی  شماره  به  جوپاری  زاده  سلمانی  واحد  آقای  و  اصلی  بازرس  سمت  به 
انتخاب  البدل برای مدت یک سال مالی  بازرس علی  ۲۹۹۴۰۵۵۷۸۳ به سمت 
و  ها  ثبت شرکت  اداره  کرمان  استان  امالک  و  اسناد  ثبت  اداره کل  گردیدند. 

موسسات غیرتجاری کرمان )۹۰۳۶۲۲(

آگهی تغییرات شرکت نشاط آفرینان کویر شرکت سهامی خاص به 
شماره ثبت ۴۶۲۵ و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۵۵۹۶۴۰ به استناد صورتجلسه 
مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۳۹۹/۰۳/۱۲ تصمیمات 
ذیل اتخاذ شد : الف- اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل برای مدت دو سال انتخاب 
گردیدند: آقای محمد مهدی مهرالحسنی باکدملی ۲۹۹۱۴۲۷۲۱۳ آقای مرتضی 
باکدملی  الدینی  تاج  محمدحسین  آقای   ۲۹۹۲۴۹۸۵۲۱ باکدملی  الدینی  تاج 
۲۹۸۰۸۷۶۴۹۶ ب- آقای مسعود تاج الدینی باکدملی ۲۹۹۰۵۹۴۶۶۳ بسمت بازرس 
اصلی و آقای محمد امین تاج الدینی باکدملی ۲۹۸۰۶۵۷۷۷۸ بسمت بازرس علی 
البدل برای مدت یکسال 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 )۹۰۳۶۲۴(

سهامی  شرکت  کرمان  پخش  بارز  بازرگانی  شرکت  تغییرات  آگهی 
خاص به شماره ثبت ۳۶۳۴ و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۵۵۷۴۳۰ به استناد 
صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۳۹۹/۰۴/۰۱ 
تصمیمات ذیل اتخاذ شد : آقای منصور هاشمی نژاد با کد ملی ۳۱۷۹۵۶۶۳۷۱ 
با کد ملی ۲۹۸۰۱۰۹۸۹۴  امیر محمود عقابیان  بازرس اصلی و آقای  به سمت 
به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب شدند. اداره کل ثبت 
اسناد و امالک استان کرمان اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری کرمان 

)۹۰۳۶۲۶(

آگهی تغییرات شرکت ثمین خودرو دیزل خراسان شرکت سهامی 
خاص به شماره ثبت ۲۱۶۶ و شناسه ملی ۱۴۰۰۸۱۰۱۵۱۵ به استناد 
صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۳۹۹/۰۲/۰۱ 
الف-اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل برای مدت دو سال انتخاب گردیدند: آقای 
امیر حسین صرفی با کد ملی ۰۰۵۶۰۴۱۵۲۷ خانم مرضیه السادات رشیدی با کد 
ملی ۳۰۹۱۴۴۷۱۳۸ خانم نسرین تقی زاده نجار با کد ملی ۱۵۸۲۲۱۴۲۲۸ شرکت 
کرمان دیزل بوتیا به شماره ثبت ۱۴۰۵۹ ب- آقای محمدجواد صمدی با کد ملی 
۰۹۳۷۸۶۵۴۱۹ به سمت بازرس اصلی و آقای علی صمدی با کد ملی ۰۹۴۲۰۰۷۹۹۹ 
به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند. ج- روزنامه 
کرمان امروز جهت درج آگهی های شرکت انتخاب گردید. اداره کل ثبت اسناد و 

امالک استان کرمان مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری بم )۹۰۳۶۲۹(

آگهی تغییرات شرکت ثمین خودرو دیزل خراسان شرکت سهامی 
خاص به شماره ثبت ۲۱۶۶ و شناسه ملی ۱۴۰۰۸۱۰۱۵۱۵ به استناد 
صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۳۹۹/۰۲/۰۱ الف- شرکت 
بوسیله هیئت مدیره ای مرکب از ۳ تا ۷ نفر عضو که بوسیله مجمع عمومی 
عادی از  بین صاحبان سهام  انتخاب می شوند اداره خواهد شد مدیران کالًیا بعضاً 
قابل عزل می باشندو ماده مربوطه اساسنامه اصالح گردید. ب- - موضوع شرکت 
به شرح ذیل تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصالح گردید: انجام کلیه 
امور بازرگانی واردات و صادرات کاالهای مجاز و انجام امور تولیدی و در پروژه های 
تولیدی و احداث انواع کارخانجات و تولید ماشین آالت راه سازی و ماشین های 
سنگین و نیمه سنگین جاده ای ، کامیون و کامونت از جمله کشنده تک ، 
کشنده جفت دام تراک تراک میکسر و مینی باس و ون و اتوبوس و تولید انواع 
خودروهای گازوئیلی ، هیبریدی و CNG و و کاالهای مجاز به صورت کلی و 
خدمات هرگونه عملیات پیمانکاری و مدیریت پیمان و اخذ و اعطای نمایندگی از 
شرکت های داخلی و خارجی و شرکت در مزایدات و مناقصات دولتی و خصوصی 
داخل و خارج از کشور – اخذ وام و اعتبار و تسهیالت از بانک های خارجی و 
داخلی و امکان ایجاد دفاتر و شعبات در داخل و خارج از کشور – اخذ وام و 
اعتبار و تسهیالت از بانک های داخلی و خارجی – و امکان ایجاد دفاتر و شعبات 
در داخل و خارج از کشور و نهایتا هر گونه فعالیت های بازرگانی – تولیدی و 
انواع خودروهای  تولید   ، کارخانجات  انواع  احداث  و  گذاری  – سرمایه  صنعتی 
گازوئیلی ، هیبریدی و CNG ایجاد خط مونتاژ و تولید ماشین آالت سنگین و 
ماشین آالت جاده ای, از جمله کامیونت و .... و مشاورصنعتی و بازرگانی پس از 
کسب مجوز از مراجع ذیصالح و همچنین کلیه امور بازرگانی و صادرات کلیه مواد 
معدنی ) سنگ آهن ، کرومیت ، منگنز ، و هماتیت ( و واردات قطعات ماشین 
آالت سنگین و واردات و صادرات کلیه ماالهای صنعتی و تولید قطعات و اجزا 
مربوط به آن ریخته گری پس از کسب مجوز از مراجع ذیصالح تغییر یافت و 
ماده مربوطه اساسنامه به شرح فوق اصالح گردد. 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( ج- سهام وثیقه مدیران : هر یک از 
مدیران باید در مدت مدیریت خود مالک حداقل یک سهم از سهام شرکت بوده و 
ورقه سهم مزبور را بعنوان وثیقه و تضمین خساراتی که ممکن است از تقصیرات 
مدیران منفردا یا مشترکا بر شرکت واردشود ، به صندوق شرکت بسپارد وثیقه 
بودن ورقه سهم مانع استفاده مدیر از حقوق ناشیه از آن قبیل حق رای و دریافت 
سود نمیباشد ولی مادامی که مدیر مفاساحساب دوره تصدی خود را از شرکت 
دریافت نکرده سهم مذکور بعنوان وثیقه در صندوق شرکت باقی خواهد ماند . 
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان کرمان مرجع ثبت شرکت ها و موسسات 

غیرتجاری بم )۹۰۳۶۳۲(

تاسیس شرکت با مسئولیت محدود بینش گستر یزدان مهر درتاریخ 
ملی ۱۴۰۰۹۱۸۲۳۵۱  به شناسه  ثبت ۱۶۷۶۱  به شماره   ۱۳۹۹/۰۳/۱۳
ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خالصه آن به شرح زیر جهت 
اطالع عموم آگهی میگردد. موضوع فعالیت :طراحی و پشتیبانی نرم 
افزارهای )غیرهنری( انجام امور مربوط به سخت افزار، طراحی سایت و بازاریابی 
غیرهرمی و غیرشبکه ای و تصدی به فعالیت تجارت الکترونیک مجاز، خرید و 
فروش و توزیع و صادرات و واردات کلیه کاالهای مجاز بازرگانی، مشارکت و انعقاد 
قرارداد با کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی، اخذ وام و اعتبارات از کلیه بانکها و 
موسسات مالی و اعتباری داخلی و خارجی در راستای اهداف شرکت، شرکت 
در کلیه مناقصات و مزایدات دولتی و خصوصی، ایجاد شعب و نمایندگی در 
داخل و خارج از کشور درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهای الزم از مراجع ذیربط 
 ، استان کرمان   : اصلی  مرکز  نامحدود  به مدت  ثبت  تاریخ  از   : فعالیت  مدت 
شهرستان کرمان ، بخش مرکزی ، شهر کرمان، محله بهمنیار ، کوچه ۲۴ آذر ۱۶ 
، خیابان بهمنیار ، پالک ۱۵۳ ، طبقه همکف کدپستی ۷۶۱۹۷۱۴۴۵۱ سرمایه 
میزان سهم  نقدی  ریال  مبلغ ۱۵۰۰۰۰۰۰۰۰  از  است  عبارت  شخصیت حقوقی 
الشرکه هر یک از شرکا آقای علیرضا حسنی یکتا به شماره ملی ۰۰۷۴۶۸۰۵۳۶ 
به شماره ملی  نژاد  الشرکه خانم حوریا حمزهء  ریال سهم  دارنده ۳۳۳۷۵۰۰۰۰ 
حمزه  محمدعلی  آقای  الشرکه  سهم  ریال   ۳۳۳۷۵۰۰۰۰ دارنده   ۲۹۸۰۵۶۴۷۰۲
الشرکه خانم  نژاد به شماره ملی ۲۹۸۰۹۷۲۸۳۵ دارنده ۳۳۳۷۵۰۰۰۰ ریال سهم 
رضوان السادات موسوی نیا به شماره ملی ۳۰۴۰۴۸۹۷۸۱ دارنده ۳۳۳۷۵۰۰۰۰ ریال 
الشرکه خانم سارا عباس زاده افشار به شماره ملی ۳۱۰۰۲۷۵۷۳۱ دارنده  سهم 
۱۶۵۰۰۰۰۰۰ ریال سهم الشرکه اعضا هیئت مدیره آقای علیرضا حسنی یکتا به 
شماره ملی ۰۰۷۴۶۸۰۵۳۶ و به سمت مدیرعامل به مدت نامحدود و به سمت 
عضو هیئت مدیره به مدت نامحدود آقای محمدعلی حمزه نژاد به شماره ملی 

۲۹۸۰۹۷۲۸۳۵ و به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت نامحدود خانم سارا عباس 
زاده افشار به شماره ملی ۳۱۰۰۲۷۵۷۳۱ و به سمت نایب 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 و همچنین کلیه نامه های 
عادی و اداری با امضاء مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت 
و در غیاب مدیرعامل یا رئیس هیئت مدیره ، با امضاء هریک به همراه یکی از 
اعضاء هیئت مدیره متفقا 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 )۹۰۳۶۳۵(

آگهی تغییرات شرکت مهندسین مشاور ژرفا نگری روح فرهنگ 
ایرانیان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۵۰۹۱ و شناسه ملی 
۱۴۰۰۷۰۶۱۳۹۲ به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده 
مورخ ۱۳۹۸/۱۲/۱۵ تعداد اعضاء هیئت مدیره حداکثر ۴ نفر تعیین و ماده مربوطه 
در اساسنامه به شرح مذکور اصالح گردید. اداره کل ثبت اسناد و امالک استان 

کرمان اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری کرمان )۹۰۳۶۳۶(

آگهی تغییرات شرکت مهندسین مشاور ژرفا نگری روح فرهنگ 
ثبت ۱۵۰۹۱ و شناسه  به شماره  ایرانیان شرکت سهامی خاص 
مورخ  مدیره  هیئت  صورتجلسه  استناد  به   ۱۴۰۰۷۰۶۱۳۹۲ ملی 
۱۳۹۸/۱۲/۱۵ الف-تعیین سمت مدیران : آقای مصطفی موحدی 
نیا به شماره ملی ۳۰۵۱۷۸۵۸۵۷ به سمت رئیس هیئت مدیره آقای محمدرضا 
خدابخشی صوغانی به شماره ملی ۳۰۷۱۷۷۵۹۳۸ به سمت نایب رئیس هیئت 
مدیره خانم نسرین محمدی زاده به شماره ملی ۳۱۳۱۴۸۱۸۳۸ به سمت عضو 
هیئت مدیره خانم زهرا رستمی گوهری به شماره ملی ۲۹۸۰۷۲۷۳۵۰ به سمت 
به  ملی ۲۹۹۴۰۷۷۹۵۷  به شماره  عضو هیئت مدیره خانم صوفیا حسینخانی 
بهادار و تعهدآور و سایراوراق عادی و  اوراق  سمت مدیرعامل ب-کلیه اسناد و 
اداری با امضای آقای مصطفی موحدی نیا به سمت مدیرعامل و آقای محمدرضا 
با مهر شرکت  نایب رئیس هیئت مدیره همراه  خدابخشی صوغانی به سمت 
معتبر می باشد اداره کل ثبت اسناد و امالک استان کرمان اداره ثبت شرکت ها 

و موسسات غیرتجاری کرمان )۹۰۳۶۴۲(

آگهی تغییرات شرکت نشاط آفرینان کویر شرکت سهامی خاص 
استناد  به  ملی ۱۰۸۶۰۵۵۹۶۴۰  شناسه  و  ثبت ۴۶۲۵  به شماره 
صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۳۹۹/۰۳/۱۲ تصمیمات ذیل اتخاذ 
شد : الف-تعیین سمت مدیران : آقای محمد مهدی مهرالحسنی با کد ملی 
۲۹۹۱۴۲۷۲۱۳ به سمت رئیس هیئت مدیره آقای محمدحسین تاج الدینی با کد 
ملی ۲۹۸۰۸۷۶۴۹۶ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره آقای مرتضی تاج الدینی با 
کد ملی ۲۹۹۲۴۹۸۵۲۱ به سمت عضو هیئت مدیره و مدیرعامل ب- کلیه اسناد 
واوراق بهادار و بانکی و تعهدآور با امضای مدیر عامل و رئیس هیئت مدیره و مهر 
شرکت معتبر و سایر مکاتبات و اوراق عادی و اداری با امضای مدیر عامل و مهر 
شرکت معتبر می باشد. اداره کل ثبت اسناد و امالک استان کرمان اداره ثبت 

شرکت ها و موسسات غیرتجاری کرمان )۹۰۳۶۴۳(

گردشگری  و  توسعه  پیشگامان  خاص  سهامی  شرکت  تاسیس 
شماره  به   ۱۳۹۹/۰۴/۰۹ درتاریخ  کریمان  امید  گشت  نگین 
ذیل  امضا  و  ثبت   ۱۴۰۰۹۲۴۵۱۸۱ ملی  شناسه  به   ۱۶۸۲۳ ثبت 
دفاترتکمیل گردیده که خالصه آن به شرح زیر جهت اطالع عموم آگهی میگردد. 
موضوع فعالیت :ارائه خدمات گردشگری مدت فعالیت : از تاریخ ثبت به مدت 
نامحدود مرکز اصلی : استان کرمان ، شهرستان کرمان ، بخش مرکزی ، شهر 
کرمان، محله شهرک شهید ایرانمنش فاز ۲ ، کوچه ثامن االئمه ۱ ، بن بست 
غربی ۱ ، پالک ۰ ، طبقه همکف کدپستی ۷۶۱۷۸۱۳۶۱۹ سرمایه شخصیت 
حقوقی عبارت است از مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰ ریال نقدی منقسم به ۱۰۰ سهم ۱۰۰۰۰ 
توسط موسسین  ریال  مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰  عادی  نام  با  آن  تعداد ۱۰۰ سهم  ریالی 
ملت  بانک  بانک  نزد  مورخ ۱۳۹۹/۰۴/۰۲  بانکی شماره ۹۹/۴۱۰۵۴۷  گواهی  طی 
شعبه شهاب کرمان با کد ۴۵۰۴۷ پرداخت گردیده است اعضا هیئت مدیره آقای 
احسان حایری زاده انصاری به شماره ملی ۲۹۸۰۸۸۳۳۷۹ و به سمت رئیس هیئت 
مدیره به مدت ۲ سال خانم فاطمه السادات هاشمی ریگ چشمه به شماره ملی 
۲۹۹۳۹۴۲۷۰۰ و به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت ۲ سال خانم حمیده 
شجاعی باغینی به شماره ملی ۲۹۹۴۱۳۳۲۱۰ و به سمت مدیرعامل به مدت ۲ 
سال و به سمت عضو هیئت مدیره به مدت ۲ سال دارندگان حق امضا : کلیه 
اوراق و اسناد بهادار و تعهد آور شرکت از قبیل چک ، سفته ، بروات ، قراردادها 
عقود اسالمی با امضا مشترک مدیرعامل و آقای محمدحسین حایری زاده انصاری 
سهامدار و آقای سید محمدرضا هاشمی ریک چشمه سهامدار و 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 مجتبی 
به مدت یک  البدل  علی  بازرس  به سمت  ملی ۳۱۹۹۹۲۳۶۰۷  به شماره  آئین 
سال مالی آقای محمدهادی رستگاری به شماره ملی ۳۷۳۳۰۵۱۸۴۱ به سمت 
بازرس اصلی به مدت یک سال مالی روزنامه کثیر االنتشار کرمان امروز جهت 
درج آگهی های شرکت تعیین گردید. بموجب مجوز شماره ۹۹۲/۱۳۷/۸۴۶ مورخ 
۱۳۹۹/۰۳/۱۷ وزارت میراث فرهنگی گردشگری و صنایع دستی اداره کل استان 
اداره ثبت  اداره کل ثبت اسناد و امالک استان کرمان  کرمان تاسیس گردید. 

شرکت ها و موسسات غیرتجاری کرمان )۹۰۳۶۴۴(

آگهی تغییرات شرکت ثمین خودرو دیزل خراسان شرکت سهامی 
خاص به شماره ثبت ۲۱۶۶ و شناسه ملی ۱۴۰۰۸۱۰۱۵۱۵ به استناد 
سمت  الف-تعیین   ۱۳۹۹/۰۲/۰۱ مورخ  مدیره  هیئت  صورتجلسه 
مدیران : آقای سید عبدالیاسر رشیدی با کد ملی ۳۰۹۱۲۴۳۹۰۷ 
رئیس  بسمت  ثبت ۱۴۰۵۹  به شماره  بوتیا  دیزل  کرمان  نمایندگی شرکت  به 
هیئت مدیره خانم نسرین تقی زاده نجار به شماره ملی ۱۵۸۲۲۱۴۲۲۸ بسمت 
عضو هیئت مدیره آقای امیر حسین صرفی به شماره ملی ۰۰۵۶۰۴۱۵۲۷ بسمت 
ملی  کد  با  رشیدی  السادات  مرضیه  خانم  عامل  مدیر  و  مدیره  هیئت  عضو 
۳۰۹۱۴۴۷۱۳۸ بسمت نائب رئیس هیئت مدیره ب-کلیه اسناد واوراق بهادار و 
بانکی با امضای مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره و مهر شرکت معتبر و سایر 
مکاتبات و اوراق عادی با امضای مدیرعامل یا رئیس هیئت مدیره و مهر شرکت 
معتبر می باشد. اداره کل ثبت اسناد و امالک استان کرمان مرجع ثبت شرکت 

ها و موسسات غیرتجاری بم )۹۰۳۶۴۵(

آگهی تغییرات شرکت تولیدی و خدماتی فرجام کرمان شرکت 
سهامی خاص به شماره ثبت ۹۰۷ و شناسه ملی ۱۰۶۳۰۰۷۳۸۰۵ 
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۳۹۹/۰۳/۱۹ 
تصمیمات ذیل اتخاذ شد : الف- کلیه سرمایه تعهدی شرکت توسط صاحبان 
سهام پرداخت گردیده است. ب-سرمایه شرکت از مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰ ریال به مبلغ 
۶.۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال منقسم به ۶۵۰۰۰۰ سهم با نام عادی ۱۰.۰۰۰ ریالی از محل 
مطالبات حال شده سهامداران افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصالح 
و  ها  شرکت  ثبت  اداره  کرمان  استان  امالک  و  اسناد  ثبت  کل  اداره  گردید. 

موسسات غیرتجاری کرمان )۹۰۳۶۴۶(

خاص  سهامی  شرکت  زمین  کار  میرآب  شرکت  تغییرات  آگهی 
استناد  به  ملی ۱۴۰۰۸۳۸۵۴۳۰  و شناسه  ثبت ۱۶۰۹۹  به شماره 
صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۳۹۹/۰۴/۱۴ تصمیمات ذیل اتخاذ 
شد : الف - تعیین سمت مدیران : آقای احد ودیعتی به شماره ملی ۲۹۹۴۱۱۴۳۵۶ 
بسمت رئیس هیئت مدیره - آقای سید علی اسالمی پور با کدملی ۳۰۸۰۱۰۲۶۰۶ 
ملی  شماره  به  هشتادانی  میثم  آقای   - مدیره  هیئت  رئیس  نایب  بسمت 
۲۹۸۰۱۳۵۷۴۷ بسمت عضو هیئت مدیره و مدیرعامل برای مدت باقیمانده دوران 

تصدی انتخاب گردیدند . ب -کلیه اسناد واوراق بهادار و بانکی و تعهدآور و سایر 
مکاتبات و اوراق عادی و قراردادها با امضای منفرد رئیس هیئت مدیره آقای احد 
ودیعتی و مهر شرکت معتبر می باشد. اداره کل ثبت اسناد و امالک استان کرمان 

اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری کرمان )۹۰۶۱۶۴(

ایرانیان  نماد سبز مهام  تغییرات شرکت کشت و صنعت  آگهی 
ملی  شناسه  و   ۱۵۴۸۳ ثبت  شماره  به  خاص  سهامی  شرکت 
مورخ  مدیره  هیئت  صورتجلسه  استناد  به   ۱۴۰۰۷۵۹۹۷۴۱
۱۳۹۹/۰۳/۲۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : ۱ - کلیه اسناد و اوراق بهادار و بانکی و 
تعهدآور و سایر مکاتبات و اوراق عادی و اداری با امضای رئیس هیئت مدیره و مهر 
شرکت به تنهایی معتبر می باشد. اداره کل ثبت اسناد و امالک استان کرمان اداره 

ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری کرمان )۹۰۶۱۶۷(

آگهی تغییرات شرکت تردد گستر کرمان شرکت سهامی خاص 
استناد  به  ملی ۱۰۶۳۰۱۷۱۷۶۰  شناسه  و  ثبت ۱۱۲۳۵  شماره  به 
 ۱۳۹۹/۰۳/۲۰ مورخ  العاده  فوق  عمومی  مجمع  صورتجلسه 
تصمیمات ذیل اتخاذ شد : محل شرکت به آدرس : استان کرمان ، شهرستان 
کرمان ، بخش مرکزی ، شهر کرمان، محله بسیج ، کوچه پاسداران ۶ ، خیابان 
ماده  و  یافت  تغییر  با کدپستی ۷۶۱۴۶۳۵۹۱۸  اول  ، طبقه  ، پالک ۰  کامیاب 
مربوطه اساسنامه به شرح فوق اصالح گردید . اداره کل ثبت اسناد و امالک استان 

کرمان اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری کرمان )۹۰۶۱۶۸(

آگهی تغییرات شرکت تردد گستر کرمان شرکت سهامی خاص 
استناد  به  ملی ۱۰۶۳۰۱۷۱۷۶۰  شناسه  و  ثبت ۱۱۲۳۵  شماره  به 
صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۳۹۹/۰۴/۰۹ تصمیمات 
ذیل اتخاذ شد : موارد ذیل به موضوع فعالیت شرکت الحاق گردید و ماده مربوطه 
اساسنامه بدین ترتیب اصالح گردید : الف: آموزش و ارائه خدمات آموزشی ،مشاوره 
ای در زمینه های مختلف به صورت حضوری و غیرحضوری )مجازی یا برخط( 
تحت بسترهای سخت افزاری و نرم افزاری داخلی و خارجی و همچنین طراحی، 
از  مدیا  مولتی  و  تصویری  متنی،صوتی،  محتوای  انواع  انتشار  و  تولید  و  تهیه 
کاتولوگ،پادکست،تیزر،موشن گرافی  و  بروشورها  و طراحی جزوات،  تهیه  قبیل 
های آموزشی به صورت فیزیکی یا مجازی و انجام سایر فعالیت های پژوهشی. 
ب: خدمات طراحی و برگزاری انواع رویدادهای آموزشی از قبیل تورها،دوره ها و 
کارگاههای آموزشی و همچنین دوره های ترویجی-آموزشی به صورت حضوری و 
غیرحضوری )مجازی یا برخط( و رویداد رونمایی از محصوالت فناورانه و نوآورانه 
و سایر رویدادهای استارتاپی و همچنین طراحی و برگزاری انواع نمایشگاههای 
تخصصی مختلف در حوزه های فعالیت شرکت. 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 )۹۰۶۱۶۹(

درتاریخ  آروین  دانش  کیا  محدود  مسئولیت  با  شرکت  تاسیس 
۱۳۹۸/۰۶/۳۰ به شماره ثبت ۱۶۳۰۳ به شناسه ملی ۱۴۰۰۸۶۳۱۶۸۰ 
ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خالصه آن به شرح زیر 
جهت اطالع عموم آگهی میگردد. موضوع فعالیت :کلیه فعالیت های خدماتی, 
اجرا,  طراحی,  و  نظارت  مدیریت,  مالی,  تحصیلی, خدمات  مشاوره  ای,  مشاوره 
پخش,  توزیع,  تولید,  بازرگانی,  های  فعالیت  حسابداری,کلیه  و  مالی  خدمات 
فراوری, بسته بندی, خرید و فروش, صادرات و واردات کاالهای مجاز به داخل و 
خارج کشور , اخذ کارت بازرگانی, اخذ و اعطای نمایندگی, عقد قرارداد با نهادهای 
دولتی در قالب مناقصه, مزایده و استعالم وفق ماده ۱۷ و تبصره ۱ 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، شهرک زغال سنگ ، کوچه شهرک ذغال 
سنگ ، کوچه سنبل ۳ ، پالک ۲۰ ، طبقه همکف کدپستی ۷۶۱۷۹۴۵۹۵۵ سرمایه 
شخصیت حقوقی عبارت است از مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰ ریال نقدی میزان سهم الشرکه 
دارنده  ملی ۲۹۸۰۶۳۴۷۲۷  به شماره  زاده  عبداله  اشکان  آقای  از شرکا  یک  هر 
۵۰۰۰۰۰ ریال سهم الشرکه خانم مهناز برخورداری به شماره ملی ۲۹۹۱۴۴۳۰۹۱ 
زاده  عبداله  اشکان  آقای  مدیره  هیئت  اعضا  الشرکه  سهم  ریال  دارنده ۵۰۰۰۰۰ 
به شماره ملی ۲۹۸۰۶۳۴۷۲۷و به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت نامحدود 
خانم مهناز برخورداری به شماره ملی ۲۹۹۱۴۴۳۰۹۱و به سمت مدیرعامل به مدت 
نامحدود و به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت نامحدود دارندگان حق 
 ، سفته   ، قبیل چک  از  آور شرکت  تعهد  و  بهادار  اسناد  و  اوراق  کلیه   : امضا 
بروات ، قراردادها، عقود اسالمی و همچنین کلیه نامه های عادی و اداری باامضاء 
مدیرعامل یا رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. اختیارات 
مدیر عامل : طبق اساسنامه 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 )۹۰۸۱۳۴(

آگهی تغییرات شرکت الیه چسب مشعل کرمان شرکت سهامی 
به  ملی ۱۴۰۰۵۴۹۹۸۲۲  شناسه  و   ۱۴۰۶۴ ثبت  شماره  به  خاص 
استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۳۹۹/۰۳/۱۹ تصمیمات ذیل 
اتخاذ شد : ۱ - آقای نجیب اله محسنی با شماره فراگیر ۱۱۵۶۷۳۸۱۶ به سمت 
به  فراگیر ۱۱۵۵۳۴۲۵۷  با شماره  اله محسنی  امان  -آقای  رئیس هیئت مدیره 
سمت نایب رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل -آقای عبدالبصیر محسنی با شماره 
فراگیر ۱۱۳۴۳۳۲۲۱ به سمت عضو هیئت مدیره ۲ - کلیه اسناد و اوراق بهادار 
و بانکی با امضای مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره و مهر شرکت معتبر 
با امضای مدیرعامل و مهر شرکت  اداری و عادی  نامه های   خواهد بود و سایر 
معتبر می باشد. اداره کل ثبت اسناد و امالک استان کرمان اداره ثبت شرکت ها 

و موسسات غیرتجاری کرمان )۹۰۸۱۳۸(

آگهی تغییرات شرکت بازرگانی بارز پخش کرمان شرکت سهامی 
به   ۱۰۸۶۰۵۵۷۴۳۰ ملی  شناسه  و   ۳۶۳۴ ثبت  شماره  به  خاص 
مورخ ۱۳۹۹/۰۴/۰۷  العاده  فوق  استناد صورتجلسه مجمع عمومی 
تصمیمات ذیل اتخاذ شد : سرمایه شرکت از مبلغ ۱۱۹/۲۶۸/۰۵۰/۰۰۰ ریال به مبلغ 
از  نام  با  بتعداد ۱۷/۷۸۰/۸۰۵ سهم ۱۰/۰۰۰ ریالی  ۱۷۷/۸۰۸/۰۵۰/۰۰۰ ریال منقسم 
محل آورده غیر نقدی طبق نامه شماره ۲۲۰/ق/ک - ۱۳۹۹/۲/۲۰ کارشناس رسمی 
دادگستری افزایش یافت و ماده مربوط در اساسنامه اصالح گردید . اداره کل ثبت 
اسناد و امالک استان کرمان اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری کرمان 

)۹۰۸۱۳۹(

آگهی تغییرات شرکت الیه چسب مشعل کرمان شرکت سهامی 
به   ۱۴۰۰۵۴۹۹۸۲۲ ملی  شناسه  و   ۱۴۰۶۴ ثبت  شماره  به  خاص 
استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۳۹۹/۰۳/۱۹ 
تصمیمات ذیل اتخاذ شد : ۱ -صورتهای مالی سال منتهی به سال 
قرار گرفت.  تصویب مجمع  مورد  زیان  و  و صورتهای سود  ترازنامه  ۱۳۹۸ شامل 
۲ - خانم نوشین محسنی به شماره فراگیر ۱۰۷۹۰۷۸۵۹ به عنوان بازرس اصلی و 
آقای سیدحسام الدین ناظمی دهخوارقانی به شماره ملی ۲۹۹۱۷۰۳۶۰۱ به عنوان 
بازرس علی البدل بمدت یکسال انتخاب گردیدند. ۳ - اعضای هیئت مدیره بشرح 
ذیل برای مدت دو سال انتخاب گردیدند: - آقای نجیب اله محسنی با شماره 
فراگیر ۱۱۵۶۷۳۸۱۶ - آقای امان اله محسنی با شماره فراگیر ۱۱۵۵۳۴۲۵۷ - آقای 
عبدالبصیر محسنی با شماره فراگیر ۱۱۳۴۳۳۲۲۱ ۴ -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 )۹۰۸۱۴۰(

آگهی تغییرات شرکت دیاکو سازه راسا کویر شرکت سهامی خاص 
استناد  به  ملی ۱۴۰۰۸۶۶۱۵۵۲  شناسه  و  ثبت ۱۶۳۲۸  شماره  به 

صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۳۹۹/۰۲/۲۴ تصمیمات 
ذیل اتخاذ شد : ۱ -خانم هانیه بحرینی به کد ملی ۳۱۲۰۱۹۱۵۷۴ به سمت بازرس 
اصلی و خانم فتانه کیانی نوه اناری به کد ملی ۵۴۲۰۰۰۴۳۷۲سمت بازرس علی 
البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. اداره کل ثبت اسناد و امالک استان 

کرمان اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری کرمان )۹۱۲۱۴۹(

تاسیس موسسه غیر تجاری انجمن آزمایشگاه های همکار آزمون 
به شماره ثبت  استان کرمان درتاریخ ۱۳۹۷/۱۱/۲۱  و کالیبراسیون 
۲۰۱۶ به شناسه ملی ۱۴۰۰۸۱۳۷۴۲۱ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل 
موضوع  میگردد.  آگهی  عموم  اطالع  جهت  زیر  شرح  به  آن  خالصه  که  گردیده 
:هدایت، ساماندهی، شناسایی و تأمین نیازها، مشارکت در تأیید صالحیت، نظارت 
بر عملکرد فنی و کیفی، تعیین تعرفه و نظارت بر اجرای آن، ارتقای سطح دانش 
آزمایشگاه ها که  با  امور مرتبط  انجام آن و سایر  بر  نظارت  و  نمونه  توزیع  فنی، 
ارائه دهنده خدمات "آزمون و کالیبراسیون" می باشند. شماره مجوز ۹۷/۱۱۱/۱۷۸۵ 
تاریخ مجوز ۱۳۹۷/۰۷/۰۵ مرجع صادرکننده:اتاق بازرگانی صنایع ومعادن کشاورزی 
کرمان مدت : از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی : استان کرمان ، شهرستان 
کرمان ، بخش مرکزی ، شهر کرمان، خواجو ، بلوار استقالل ، کوچه استقالل ۱۲ 
، پالک ۰ ، طبقه همکف کدپستی ۷۶۱۷۷۹۵۷۹۵ اولین مدیران : آقای محسن 
محسنی زاده به شماره ملی ۲۹۹۰۹۰۷۷۲۶ و به سمت عضو هیئت مدیره - عضو 
علی البدل به مدت ۳ سال خانم مهدیه نواده خدادادی به شماره ملی ۲۹۹۲۱۱۱۱۵۵ 
و به سمت عضو هیئت مدیره به مدت ۳ سال آقای مهدی طیارزاده به شماره 
ملی ۲۹۹۳۷۱۷۴۷۲ و به سمت عضو هیئت مدیره - عضو علی البدل به مدت 
۳ سال آقای حسین افرازی به شماره ملی ۳۰۵۰۱۲۳۴۸۶ و به سمت نایب رئیس 
هیئت مدیره به مدت ۳ سال آقای امان اهلل جوانشاه به شماره ملی ۳۰۷۱۰۱۱۰۹۱ 
و به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت ۳ سال خانم ستوده نقوی به شماره ملی 
۳۱۲۰۳۶۸۴۵۸ به سمت منشی هیئت مدیره به مدت ۳ سال آقای امیر سلطانی 
صالح آباد به شماره ملی ۳۰۵۰۵۶۴۹۵۴ به سمت خزانه دار به مدت ۳ سال دارندگان 
حق امضا : کلیه اسناد و مدارک مالی و تعهدآور با امضای متفق دو نفر از سه نفر 
رئیس انجمن، نایب رئیس و خزانه دار با مهر انجمن استانی معتبر خواهد بود. اوراق 
عادی و مکاتبات اداری و معمولی با امضای رئیس انجمن استانی یا نایب رئیس و 
یا دبیر همراه با مهر انجمن استانی معتبر خواهد بود. خانم فروغ السادات خاکسار 
به شماره ملی ۳۰۷۱۱۴۳۶۳۱ به عنوان بازرس اصلی و آقای سیدجالل میرافضلی 
به شماره ملی ۳۰۵۰۱۲۰۴۹۵ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی 
انتخاب گردیدند اختیارات مدیر عامل : طبق اساسنامه ) ثبت موضوع فعالیت 
اداره کل ثبت اسناد و  باشد(  به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی  مذکور 
امالک استان کرمان اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری کرمان )۹۱۲۱۶۲(

آگهی تغییرات شرکت معدنکاری امین یار کرمان شرکت سهامی 
خاص به شماره ثبت ۸۵۳۰ و شناسه ملی ۱۰۶۳۰۱۴۴۸۴۷ به استناد 
صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۳۹۹/۰۳/۱۰ تصمیمات 
ذیل اتخاذ شد : الف- محل شرکت در واحد ثبتی کرمان به آدرس بخش مرکزی 
، شهر کرمان، محله بلوار کشاورز ، کوچه جمهوری اسالمی ۲۷ ، کوچه شرقی ۱ 
، پالک ۰ ، طبقه چهارم کدپستی۷۶۱۸۸۳۴۱۸۴ 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 )۹۱۲۱۷۹(

درتاریخ  بوتیا  توسعه  پیمان  خاص  سهامی  شرکت  تاسیس 
۱۳۹۹/۰۴/۰۷ به شماره ثبت ۱۶۸۱۸ به شناسه ملی ۱۴۰۰۹۲۳۸۳۷۰ 
ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خالصه آن به شرح زیر 
های  فعالیت  کلیه  :انجام  فعالیت  موضوع  میگردد.  آگهی  عموم  اطالع  جهت 
امور  آالت،  ماشین  و  ساختمان  نگهداری  و  تعمیر  تاسیسات  ازجمله  خدماتی 
آشپزخانه و رستوران ، خدمات عمومی )نظیر نامه رسانی ،تلفن چی ،تنظیفات 
،امور آبدارخانه ، پیش خدمتی (نگهداری و خدمات فضای سبز ،چاپ و تکثیر 
،امور بهره برداری از تاسیسات.تامین نیروی انسانی و حمل و نقل درون شهری. 
مشارکت ساخت و طراحی داخلی . مشاوره و پیمانکاری و نظارت درصورت لزوم 
پس از اخذ مجوزهای الزم از مراجع ذیربط مدت فعالیت : از تاریخ ثبت به مدت 
، شهر  ، بخش مرکزی  ، شهرستان کرمان  استان کرمان   : اصلی  نامحدود مرکز 
کرمان، محله بلوار کشاورز ، کوچه جنوبی ۱ ، کوچه شرقی ۱ ، پالک ۰ ، طبقه 
دوم ، واحد ۲ کدپستی ۷۶۱۸۸۳۴۱۷۲ سرمایه شخصیت حقوقی عبارت است از 
مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰ ریال نقدی منقسم به ۱۰۰ سهم ۱۰۰۰۰ ریالی تعداد ۱۰۰ سهم 
آن با نام عادی مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره 
۴۵۳۲۸/۴۷۳ مورخ ۱۳۹۹/۰۴/۰۱ نزد بانک بانک ملت شعبه سپهبد قاسم سلیمانی 
کرمان با کد ۴۵۳۲۸ پرداخت گردیده است اعضا هیئت مدیره آقای محمدهادی 
علیزاده به شماره ملی ۲۹۸۰۸۳۹۴۵۰ و به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت ۲ 
سال و به سمت مدیرعامل به مدت ۲ سال آقای صادق علیزاده به شماره ملی 
۳۰۳۱۱۸۷۴۷۴ و به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت ۲ سال خانم طوبی 
موسوی به شماره ملی ۵۴۲۹۸۹۸۴۰۶ و به سمت عضو هیئت مدیره به مدت ۲ 
سال دارندگان حق امضا : کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهد آور شرکت از قبیل چک 
، سفته ، بروات ، قراردادها عقود اسالمی باامضاء محمدهادی علیزاده ) مدیرعامل 
( یا صادق علیزاده ) نایب رییس هیئت مدیره ( و همچنین کلیه نامه های عادی 
و اداری باامضاء محمدهادی علیزاده ) مدیرعامل ( همراه با مهر شرکت معتبر می 
باشد اختیارات مدیر عامل : طبق اساسنامه بازرسان آقای هادی خان احمدی به 
شماره ملی ۲۹۸۰۶۰۵۵۶۵ به سمت بازرس علی البدل به مدت یک سال مالی آقای 
امید محمودی به شماره ملی ۲۹۸۰۸۲۲۶۶۳ به سمت بازرس اصلی به مدت یک 
سال مالی روزنامه کثیر االنتشار کرمان امروز جهت درج آگهی های شرکت تعیین 
نمی  فعالیت  پروانه  و صدور  اخذ  منزله  به  فعالیت مذکور  ثبت موضوع  گردید. 
باشد. اداره کل ثبت اسناد و امالک استان کرمان اداره ثبت شرکت ها و موسسات 

غیرتجاری کرمان )۹۱۲۱۸۷(

تاسیس موسسه غیر تجاری آریا کارآفرین ورزش درتاریخ ۱۳۹۹/۰۴/۱۷ 
به شماره ثبت ۲۲۳۲ به شناسه ملی ۱۴۰۰۹۲۶۸۸۸۴ ثبت و امضا 
اطالع  زیر جهت  به شرح  ذیل دفاترتکمیل گردیده که خالصه آن 
آموزشی در جهت  و  فعالیت های ورزشی  .انجام   : آگهی میگردد. موضوع  عموم 
افزایش شاخص های جسمانی) آمادگی جسمانی تمامی افراد جامعه بانوان آقایان 
سالمندان کودکان و نوجوانان(. .آموزش تمامی رشته های ورزشی برای آقایان و بانوان 
در تمامی رده های سنی . .استعدادیابی و استعدادپروری ورزشی در تمامی رده های 
سنی بانوان و آقایان . . طراحی برنامه تمرین و تغذیه ورزشی و تمرینات بازتوانی 
برای تمامی افراد جامعه . . ارتقاء مهارت های حرکتی کودکان و نوجوانان با برگزاری 
کالس های آموزشی بازی کودک و نوجوان . . انجام فعالیت در حیطه ورزش معلولین 
جهت ارتقاء سطح سالمت و افزایش آمادگی جسمانی این افراد . .تشکیل تیم های 
حرفه ای در همه رشته های ورزشی و همه رده های سنی بانوان و آقایان با توجه به 
قوانین جمهوری اسالمی ایران و حضور در میادین ملی و بین المللی . . تولید و 
فروش محتوای ورزشی در قالب فیلم های آموزشی فایل های نوشتاری فایل های 
صوتی از طریق اپلیکیشن، سایت یا فضای مجازی .. تولید و فروش نرم افزار های 
ورزشی . .جذب اسپانسر های مختلف جهت حمایت از تیم های مختلف ورزشی 
در سطوح ملی و بین المللی . .خرید فروش و انتقال بازیکنان به تیم های دیگر 
در سطوح ملی و بین المللی در تمامی رشته های ورزشی . .تولید و فروش لوازم 
مختلف ورزشی و ارائه آن از طریق سایت و سایر بسترهای فروشدرصورت 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 کوی 
استانداری ، بلوار رضوان ، بن بست رضوان ۸ ، پالک ۵۰ ، طبقه همکف کدپستی 
۷۶۱۸۹۵۴۱۳۳ سرمایه شخصیت حقوقی : ۱,۰۰۰,۰۰۰ ریال می باشد. اسامی و میزان 
سهم الشرکه شرکا : آقای امیرمهدی محمدی قوام به شماره ملی ۲۹۸۰۰۵۹۶۲۵ 
دارنده ۴۰۰,۰۰۰ ریال سهم الشرکه آقای امیر جعفری به شماره ملی ۲۹۹۳۸۷۳۵۰۴ 
دارنده ۶۰۰,۰۰۰ ریال سهم الشرکه اولین مدیران : آقای امیرمهدی محمدی قوام به 
شماره ملی ۲۹۸۰۰۵۹۶۲۵ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و به سمت مدیرعامل 
به مدت نامحدود آقای امیر جعفری به شماره ملی ۲۹۹۳۸۷۳۵۰۴ به سمت رئیس 

هیئت مدیره به مدت نامحدود دارندگان حق امضا : کلیه اسناد و اوراق بهادار و 
،بروات  ، سفته  از قبیل چک  اداری شرکت  و  نامه های عادی  و  اوراق  و  تعهدآور 
،قراردادها و عقود اسالمی با امضاء مشترک رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل 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 )۹۱۲۱۹۴(

آگهی تغییرات شرکت کیا نیروی کاروانیان شرکت سهامی خاص 
استناد  به   ۱۴۰۰۶۵۸۰۹۲۹ ملی  شناسه  و   ۱۴۷۷۹ ثبت  شماره  به 
صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۳۹۹/۰۳/۱۸ 
تصمیمات ذیل اتخاذ شد : اعضای هیات مدیره عبارتند از: شرکت سازمان عمران 
کرمان ) سهامی خاص ( به شناسه ملی ۱۰۶۳۰۱۰۰۴۵۰ - شرکت عمران کار سیرجان 
) سهامی خاص ( به شناسه ملی ۱۰۸۶۰۵۵۲۰۱۷ - شرکت نوبل شیشه بین الملل ) 
سهامی خاص ( به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۸۱۵۹۶۵ برای مدت دو سال انتخاب گردیدند . 
ب - آقای مهرداد ایزد پناه راوری به شماره ملی ۰۸۷۲۳۰۸۱۸۹ به سمت بازرس اصلی 
و خانم ناهید رحیمی به شماره ملی به شماره ملی ۰۰۴۶۶۵۰۱۷۲ به سمت بازرس 
علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند . ج - روزنامه کثیر االنتشار 
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 )۹۱۲۱۹۹(

آگهی تغییرات شرکت کیا نیروی کاروانیان شرکت سهامی خاص 
استناد  به   ۱۴۰۰۶۵۸۰۹۲۹ ملی  شناسه  و   ۱۴۷۷۹ ثبت  شماره  به 
صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۳۹۹/۰۳/۱۹ تصمیمات ذیل اتخاذ 
شد : الف - تعیین سمت مدیران : آقای عباس فروتن به شماره ملی ۳۱۱۰۹۵۴۳۵۴ 
به نمایندگی از طرف شرکت سازمان عمران کرمان ) سهامی خاص ( به شناسه 
ملی ۱۰۶۳۰۱۰۰۴۵۰ به سمت رئیس هیات مدیره -آقای مهرشاد صالحی به شماره 
ملی ۳۰۹۰۷۶۸۹۴۱ به نمایندگی از طرف شرکت نوبل شیشه بین الملل ) سهامی 
خاص ( به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۸۱۵۹۶۵ به سمت نایب رئیس هیات مدیره ـ آقای 
محمدعلی پورساالری به شماره ملی ۰۳۸۶۶۳۶۶۱۳ به نمایندگی از طرف شرکت 
عمران کار سیرجان ) سهامی خاص ( به شناسه ملی ۱۰۸۶۰۵۵۲۰۱۷ به سمت عضو 
هیات مدیره - آقای حسن نوری به شماره ملی ۵۳۵۹۹۱۵۵۳۶ به سمت مدیر عامل 
انتخاب گردیدند . ب -کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک ، 
سفته ، بروات ، قراردادها و عقوداسالمی با امضاء مدیر عامل همراه با یکی از اعضای 
هیات مدیره متفقا همراه با مهر شرکت و مکاتبات شرکت با امضای مدیر عامل و 
مهر شرکت معتبر می باشد. اداره کل ثبت اسناد و امالک استان کرمان اداره ثبت 

شرکت ها و موسسات غیرتجاری کرمان )۹۱۲۲۰۵(

بوتیا درتاریخ  الماس صنعت فالت  تاسیس شرکت سهامی خاص 
۱۳۹۹/۰۴/۲۱ به شماره ثبت ۱۶۸۴۹ به شناسه ملی ۱۴۰۰۹۲۷۷۲۶۵ 
ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خالصه آن به شرح زیر 
جهت اطالع عموم آگهی میگردد. موضوع فعالیت :انجام کلیه فعالیت های خدماتی 
از جمله تاسیساتی ، تعمیر و نگهداری ساختمان و ماشین آالت ، امور آشپزخانه و 
رستوران ، خدمات عمومی ) نظیر نامه رسانی ، تلفنچی ، تنظیف ، امور آبدارخانه 
و پیشخدمتی ( نگهداری و خدمات فضای سبز ، چاپ و تکثیر ، امور بهره برداری 
نقل  و  ، حمل  ادارات دولتی و خدماتی  انسانی در  نیروی  تامین   ، تاسیسات  از 
عقد   ، و خصوصی  دولتی  ارگانهای  ذهاب  و  ایاب  دهی  سرویس  و  درون شهری 
قرارداد با نهادهای دولتی و خصوصی در قالب مناقصه و مزایده و استعالم ، خرید 
کلیه لوازم اداری ارگانهای دولتی )لوازم التحریر ، الکترونیکی ، تاسیساتی ، وسایل 
سرمایشی و گرمایشی ، عایق کاری و الکتریکی ( نصب دوربین مدار بسته ، انجام 
کلیه پروژه های پیمانکاری مخابراتی ) نصب و راه اندازی و توسعه سیستم های 
مخابراتی ( GPS و کلیه فعالیتهای خودرویی ، امور مربوط به تعمیر ساختمان 
، پارتیشن بندی و کابیت و بروز کردن ساختمانهای قدیمی. 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 
شهرک شهید ایرانمنش فاز ۲ ، کوچه ثامن االئمه ۱ ، بن بست غربی ۱ ، پالک 
۰ ، طبقه همکف کدپستی ۷۶۱۷۸۱۳۶۳۷ سرمایه شخصیت حقوقی عبارت است 
از مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰ ریال نقدی منقسم به ۱۰۰ سهم ۱۰۰۰۰ ریالی تعداد ۱۰۰ سهم 
بانکی شماره  نام عادی مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰ ریال توسط موسسین طی گواهی  با  آن 
۹۴۰/۹۴۰ مورخ ۱۳۹۹/۰۴/۱۱ نزد بانک رفاه کارگران شعبه بلوار جمهوری با کد ۹۴۰ 
پرداخت گردیده است اعضا هیئت مدیره خانم سمیه حبیب اللهی به شماره ملی 
۳۱۱۱۴۱۲۱۱۳ و به سمت عضو هیئت مدیره به مدت ۲ سال خانم زهره نبی زاده به 
شماره ملی ۳۲۰۹۶۰۸۸۳۰ و به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت ۲ سال آقای 
کیوان ملکی حسین آبادی به شماره ملی ۴۹۶۹۲۳۵۶۸۶ و به سمت مدیرعامل به 
مدت ۲ سال و به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت ۲ 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 
سعید عزیززاده به شماره ملی ۳۰۹۱۴۴۷۳۰۸ به سمت بازرس اصلی به مدت یک سال 
مالی آقای مجتبی ملک قاسمی به شماره ملی ۳۱۷۹۸۵۳۹۴۸ 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 )۹۱۳۷۶۲(

دانش  عصر  سرای  فرزانگان  هنری  و  فرهنگی  تغییرات  آگهی 
ملی  شناسه  و  ثبت ۲۰۶۸  شماره  به  تجاری  غیر  موسسه  کرمان 
العاده  فوق  عمومی  مجمع  صورتجلسه  استناد  به   ۱۴۰۰۸۳۶۹۸۸۶
اداره کل  نامه شماره ۱۱/۹۸/۱۷۱۹۰ مورخ ۹۸/۰۹/۰۴  بر طبق  و  مورخ ۱۳۹۸/۰۷/۲۸ 
کرمان  ثبتی  واحد  در  - محل شرکت  کرمان ۱  استان  اسالمی  ارشاد  و  فرهنگ 
، شهر کرمان، محله  ، بخش مرکزی  ، شهرستان کرمان  استان کرمان  به آدرس 
با کد  ، طبقه همکف  ، پالک ۰  آذر۱۵  بن بست ۲۴   ، آذر  ، خیابان ۲۴  اقبال 
پستی ۷۶۱۹۷۴۵۳۴۳ 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 )۹۱۳۷۶۴(

به  سهامی خاص  کرمان شرکت  اختر  بلند  تغییرات شرکت  آگهی 
شماره ثبت ۹۰۸۷ و شناسه ملی ۱۰۶۳۰۱۴۸۳۱۰ به استناد صورتجلسه 
هیئت مدیره مورخ ۱۳۹۹/۰۴/۰۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : ۱ - آقای 
علی سفالئی شهربابک با کد ملی ۳۱۴۹۵۳۰۸۳۰ بسمت رئیس هیئت مدیره، ، خانم 
عصمت جمالی پاقلعه با کد ملی ۳۱۴۹۶۰۹۸۷۹ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره،خانم 
سمانه کریم زاده کارنما با کد ملی ۲۹۹۰۶۴۷۹۴۵ بسمت عضو هیئت مدیره، آقای علی 
سفالئی شهربابک با کد ملی ۳۱۴۹۵۳۰۸۳۰ بسمت مدیرعامل ۲ -کلیه اسناد واوراق 
بهادار و بانکی با امضای مدیر عامل و مهر شرکت معتبر و سایر مکاتبات و اوراق عادی 
با امضای مدیر عامل و مهر شرکت معتبر می باشد. اداره کل ثبت اسناد و امالک استان 

کرمان اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری کرمان )۹۱۳۷۶۶(

خاص  سهامی  شرکت  کرمان  اختر  بلند  شرکت  تغییرات  آگهی 
استناد  به   ۱۰۶۳۰۱۴۸۳۱۰ ملی  شناسه  و   ۹۰۸۷ ثبت  شماره  به 
صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۳۹۹/۰۴/۰۲ 
تصمیمات ذیل اتخاذ شد : ۱ - خانم نجمه خدارحمی با کد ملی ۳۱۴۹۵۶۰۷۵۶ 
بسمت بازرس اصلی و آقای سید احمد حسینی موسی با کد ملی ۳۱۴۹۶۶۷۸۶۰ 
بسمت بازرس علی البدل بمدت یکسال انتخاب گردیدند. ۲ - اعضای هیئت مدیره 
بشرح ذیل برای مدت دو سال انتخاب گردیدند: آقای علی سفالئی شهربابک با کد 
ملی ۳۱۴۹۵۳۰۸۳۰ ،خانم سمانه کریم زاده کارنما با کد ملی ۲۹۹۰۶۴۷۹۴۵ ، خانم 
عصمت جمالی پاقلعه با کد ملی ۳۱۴۹۶۰۹۸۷۹ ۳ - روزنامه کثیراالنتشار کرمان 
امروز جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب شد. اداره کل ثبت اسناد و امالک استان 

کرمان اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری کرمان )۹۱۳۷۶۷(
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خبر رئیس کل بانک مرکزی:  
بازارارزبهزودیآراممیگیرد

موججدیدافزایشقیمتخودروآغازشد

رئیس کل بانک مرکزی با اعالم اینکه با اقدامات 
در دست اجرا به تدریج و در روزهای آینده بازار ارز 
به آرامش خواهد رسید، گفت: این تصور که بانک 
مرکزی و دولت برای کنترل بازار ارز اقدامی نمی کنند 
یا اینکه تصور می شود برای تامین کسری و دالیل 
دیگر، نرخ ارز را باال می برند، بی اساس و یک برداشت 

و تصور کامال اشتباه است.
در  مرکزی  بانک  کل  رئیس  ایسنا،  گزارش  به 
یادداشتی اینستاگرامی اظهار کرد: این ها روزها بنا 
به دالیلی که مشخص است و قبال نیز اعالم کرده 
بودم، بازار ارز دچار نوسان شده است. با اقدامات در 
دست اجرا به تدریج و در روزهای آینده بازار  ارز به 
آرامش خواهد رسید. این تصور که بانک مرکزی و 
دولت برای کنترل بازار ارز اقدامی نمی کنند یا اینکه 
تصور می شود برای تامین کسری و دالیل دیگر، نرخ 
ارز را باال می برند، بی اساس و یک برداشت و تصور 

کامال اشتباه است.
نحوه  درخصوص  جدید  دستورالعمل  افزود:  وی 
واردات  ارز  تأمین  و  اقتصاد  چرخه  به  ارز  برگشت 
کشور، چند روزی است عملیاتی شده است. در این 

دستورالعمل، عماًل زمینه ای برای ایجاد تراکم غیر 
عادی تقاضا و نیز سوء استفاده از آن باقی نمی ماند. 
به همین دلیل متاسفانه در مقطع دو هفته اخیر، 
در کنار تعلل برخی صادر کنندگان برای عرضه ارز 
به  ارز  فروش  صدد  در  سودجویان  از  برخی  خود، 

واردکنندگان به نرخ های نامتعارف بوده اند.
ناصر همتی ادامه داد: به واردکنندگان محترم توصیه 
می کنم که چند روزی را تحمل کرده و از چند روز 
تأمین  نیما  سامانه  از  را  خود  نیاز  بتدریج  آینده، 
نمایند. از صادر کنندگان محترم نیز انتظار می رود 
در فرصت چند روز باقیمانده از فرصت ایفای تعهد، 
عرضه  بازار  در  منطقی  نرخ های  با  را  خود  ارزهای 
کنند تا خریدار الزم را داشته باشد. از صادرکنندگان 
عزیزی که تا امروز با برگرداندن ارز در خدمت تولید 

و اشتغال کشور بوده اند، قدردانی می کنم.
پایان سخنانش، گفت:  بانک مرکزی در  رئیس کل 
برای  مرکزی  بانک  باشند،  مطمئن  عزیز  مردم 
به  برگشت  و  ثبات،  اعاده  و  ارز  بازار  ساماندهی 
کار خواهد  به  را  تمام تالش خود  تعادلی  نرخ های 

بست

قیمت ها  افزایش  با  رقابت  موافقت شورای  پی  در 
جدید  قیمت های  اعمال  و  فصلی  صورت  به 
یکی  و  خصوصی  شرکت های  خودروهای  برای 
افزایش  از  جدیدی  مرحله  بزرگ،  خودروسازان  از 

قیمت ها آغاز شد.
به گزارش ایسنا، طی هفته های اخیر  بازار خودرو 
به دنبال صعود نرخ ارز، شاهد افزایش قیمت ها بود. 
در شرایطی قیمت خودرو در بازار وابسته به احواالت 
بازار ارز  شده است که طبق روال سال های گذشته 
که خبری از کروناویروس نبود، با آغاز مسافرت های 
تابستانی قیمت ها روند صعودی به خود می گرفت 
بسیاری  بازارهای  ویروس  این  شیوع  که  امسال  اما 
این  از مشتری کرده،  بازار خودرو را خالی  از جمله 

افزایش قیمت ها پرحاشیه، داغ و عجیب است.
شورای  -رییس  شیوا  رضا  که  است  حالی  در  این 
قیمت  افزایش  با  سازمان  این  موافقت  از  رقابت- 
خودروها به صورت فصلی)هر سه ماه یکبار( با توجه 
اوضاع تورمی کشور خبر داده و گفته است که  به 
سه  هر  می توانند  تمایل  صورت  در  خودروسازان 
خواسته  مرکزی  بانک  از  را  بخشی  تورم  یکبار،  ماه 
افزایش قیمت  بازار،  با تایید ستاد تنظیم  و سپس 

را رقم بزنند.
)پرتیراژ(  پرمصرف  خودروهای  اکثر  وی،  گفته  به 
با  اینکه  این دستورالعمل می شوند. ضمن  مشمول 

برنامه ریزی های صورت گرفته توسط سازمان صمت 
که بایستی در طول سال یک میلیون و ۲۰۰ هزار 
دستگاه خودرو تولید شود، این تعداد خودرو در میان 
ماه های سال توزیع می شوند؛ لذا خودروساز نمی تواند 
خودروی خود را عرضه نکرده و برای فصل بعدی که 
قیمت ها باالتر خواهد بود نگه دارد. نظارت بر تولید 
خودروها و عرضه آن ها به بازار وجود خواهد داشت. 
قیمت  دستورالعمل  تکلیف  امسال  رقابت  شورای 
این دستورالعمل  و  را مشخص کرده  گذاری خودرو 

تا پایان سال هیچ تغییری نخواهد کرد.
تورم،  نرخ  افزایش  به دلیل  اخیر  سال  دو  یکی  طی 
و  ریال  ارزش  کاهش  و  سرگردان  سرمایه های  ایجاد 
از  را  خودرو  بازار،  به  خودرو  عرضه  و  تولید  کاهش 
کرده  تبدیل  سرمایه ای  کاالیی  به  مصرفی  کاالی 
است. ضمن  رفته  باال  به شدت  آن  برای  تقاضا  که 
باازر آزاد را  اینکه اختالف فاحش قیمتی کارخانه و 
نباید فراموش نکرد که تا چه حد در التهابات بازار و 
پرزور کردن دالالن تاثیر داشته است. این در حالی 
است برخی کارشناسان صنعت خودرو معتقدند که 
با توجه به واقعیت بازار  و ناهمخوانی آمار تولید و 
خودرو  قیمت   اختالف  چنانچه  خودروسازان،  عرضه 
میان کارخانه تا بازار از بین رفته یا حداقل کم شود، 

ممکن است عرضه فعلی زیاد هم باشد.
اندک فروشندگان خودرویی  این در حالی است که 

را  خود  خودرو  فروش  قصد  شرایط  این  در  که  هم 
تابلوی صرافی ها  روی  را  ارز  نرخ  آن  از  پیش  دارند، 
رصد می کنند.  نرخ ارز از مهمترین عامالنی است که 
در تعیین قیمت خودرو نقش مهمی را ایفا می کند 
و به گفته فعاالن بازار خودرو تا زمانی که نرخ ارز به 
نخواهد  را  آرامش  روی  نیز  بازار خودرو  نرسد  ثبات 

دید.
خودروسازان  جدید  قیمت های  اعمال  با  اما  حال 
قیمت های جدید یکی  خصوصی و مشخص شدن 
فصل  برای  )سایپا(  کشور  بزرگ  خودروساز  دو  از 
تابستان که مشمول افزایش  قیمت شده، وارد فاز 
جدید از قیمت ها خواهیم شد و مشخص است که 

موج جدید افزایش قیمت خودرو آغاز شده است.
بر آن برخی شرکت های خودروساز خصوصی  عالوه 
قیمتی  لیست  در  که  خودرو  مدیران  همچون 
درصدی   ۲۰ افزایش  تیرماه  برای  خود  محصوالت 
قیمت ها را لحاظ کرده است و همچنین یکی از دو 
ارائه مستندات  از  نیز پس  خودروساز بزرگ )سایپا( 
در خواست افزایش قیمت محصوالت خود، توانسته 
است موافقت ستاد تنظیم بازار برای افزایش قیمت ها 

برای فصل تابستان را بگیرد.
و  گرفته  سایپا صورت  برای  فعال  موضوع  این  البته 
اعمال  هنوز  ایران خودرو،  از  ایسنا  پیگیری های  با 
تغییرات قیمتی برای محصوالت ایران خودرو صورت 

نگرفته است و تا این لحظه ایران خودرو نیز اعالم 
کرده که قیمت های جدید برایشان ابالغ نشده است.
این در حالی است که رییس شورای رقابت، با بیان 
اینکه برای آن دسته از خودروهایی که قیمت پایه 
نداشته و جدید تولید شده اند، شورای رقابت روش 
اعالم  می کند،  اجرایی  قیمت گذاری  در  را  کلینیک 
کرده است که مطرح شدن تعیین قیمت خودرو آن 
هم به روش کلینیک به نحوی خواهد بود که نهایت 
۱۰ متخصص در حوزه  خودرو درخواست کرده تا با 
بررسی مستنداتی که در اختیار آن ها قرار گذاشته 
خودرو،  شده  تمام  هزینه  به  توجه  ضمن  می شود، 
قیمت پایه محصوالت جدید تعیین شود. این روش 
و  نداشته  پایه  قیمت  که  خودروهایی  برای  فقط 
تولید جدید هستند استفاده می شود و در مابقی 
مصوب  خودرو  قیمت گذاری  دستورالعمل  خودروها 

شورای رقابت اجرایی خواهد شد.
با اعالم این خبر توسط رضا شیوا، نخستین جلسه 
درحالی که  شد؛  برگزار  گذشته  هفته  کلینیک  این 
»کلینیک  تشکیل  با  رقابت  شورای  می رفت  گمان 
قیمت  دارد  قصد  خودرو«  قیمت گذاری  تجاری 
خودروهای داخلی را به شور بگذارد و در فرمول خود 
تجدیدنظر کند، آنطور که گزارش شده گویا اخبار 
برخالف  کلینیک  این  جلسه  نخستین  از  منتشره 

پیش بینی ها بوده است.

پژوهشی  مهم  طرح  یک  قالب  در  آملی  محققان 
نتیجه  که  شدند  گیاهی  شربت  تولید  به  موفق 
درمان  وضعیت  بهبود  در  شربت  این  از  استفاده 
بوده است، هرچند  موثر  بیمار کرونایی  حدود ۲۹۰ 
پزشکی  علوم  دانشگاه  فناوری  و  تحقیقات  معاون 
مازندران معتقد است استفاده از این شربت یک طرح 
علمی  نتایج  تا  ماند  منتظر  باید  و  بوده  تحقیقاتی 

این تحقیقات کامل شود.
در  آمل  بهداشت  شبکه  مدیر  اکبری  فرامرز  دکتر 
انجام شده  با تحقیقات  ایسنا در رابطه  با  گفت وگو 
بر روی داروی گیاهی موثر کرونا، اظهار کرد: مطالعه 
در  گیاهی  زمینه  با  دارو  این  روی  بر  تحقیقاتی 

شهرستان آمل انجام شده است.
وی افزود: مراحل تهیه این داروی گیاهی توسط تیم 
بوده  مازندران  علوم پزشکی  دانشگاه  مجوز  با  علمی 

است.
اثر  قطعیت  مورد  در  آمل   بهداشت  شبکه  مدیر 
بر  مطالعه  نتایج  کرد:  نشان  خاط  دارو  این  بخشی 

روی داروی کرونا مربوط به گروه علمی بوده و تایید 
گروه  نظر  با  دارو  این  بخشی  اثر  اثبات  و  قطعیت 

علمی وزارت بهداشت خواهد بود.
در  بیمارانی  برای  دارو  این  اینکه  بیان  با  اکبری 
منتظر  ما  گفت:  است  شده  تست  آمل  بیمارستان 
دارو  عملکرد  نتیجه  مورد  در  بهداشت  وزارت  تایید 
برای تایید بهبود وضعیت بیماران کرونایی که این 
بود  شده  تست  آنها  برای  داوطلبانه  طور  به  دارو 

هستیم.
فناوری  و  تحقیقات  معاون  سعیدی  مجید  دکتر 
نتیجه  اعالم  درباره  مازندران  پزشکی  علوم  دانشگاه 
موثر استفاده از یک شربت گیاهی در درمان بیماران 
کرونا در شهر آمل که در رسانه ها مطرح شده است، 
اظهار کرد: استفاده از این شربت یک طرح تحقیقاتی 
این طرح توسط دانشگاه علوم  بوده است که مجوز 
پزشکی مازندران فقط برای استفاده روی تعدادی از 

بیماران صادر شده است.
وی نیز در خصوص روند اخذ مجوز این فرآورده گفت: 

بهداشت  وزارت  در  شربت  این  ثبت  اداری  مراحل 
باید طی شود و در حال  ودرمان برای اخذ مجوزها 
این  مازندران  پزشکی  علوم  دانشگاه  سوی  از  حاضر 
فرآورده رد یا مورد تایید نیست تا نتایج علمی این 

تحقیقات کامل شود.
پزشکی  علوم  دانشگاه  فناوری  و  تحقیقات  معاون 
مورد  باید  دارو  اثربخشی  اعالم  برای  افزود:  مازندران 
مطالعه بیشتری قرار گیرد و در حال حاضر به لحاظ 
علمی و به صورت قطعی نمی توانیم تایید کنیم که 
این داور موثر است به این دلیل که تعداد نمونه ها 

کم بوده است.
مسائل  که  قانونی  براساس  اینکه  بر  تاکید  با  وی 
که  شد  اعالم  طرح  مجری  به  دارد  پژوهشی 
درخواست شان را مطرح کنند تا در شورا طرح شود 
ادامه  بیشتری  نفرات  تعداد  اگر موافقت شد روی  و 
دهند اظهار کرد:  ما به دنبال اثبات اثربخشی دارو 
هستیم، روند علمی آن باید طی شود و برای تایید 
بیشتری  نمونه های  تعداد  نهایی الزم است که روی 

آزمایش شود، البته خود مجری طرح نیز اعالم کرده 
استناد  قابل  ما  داده های  اساس  بر  دارو  این  تایید 

نیست و باید روی نفرات بیشتری آزمایش شود.
پزشکی  علوم  دانشگاه  فناوری  و  تحقیقات  معاون 
مرحله،  این  شدن  طی  از  پس  داد:  ادامه  مازندران 
نتایج تحقیقات توسط کمیته علمی وزارت بهداشت 
مورد بررسی قرار می گیرد و پس از آن سازمان غذا و 

دارو مجوز فراورده ها را دریافت می کنند.
داروی  اثربخشی  مطرح شدن  با  ارتباط  در  سعیدی 
از  برخی  در  تحقیقاتی  طرح  این  در  اشاره  مورد 
رسانه ها، افزود: برخی از افراد که در این طرح بودند 
این موضوع را رسانه ای کرده و حتی بحث کشف آن 
را انتشار دادند که مطالب مطرح شده فاقد پایه های 

علمی است.
وی با اعالم اینکه تا زمانی که مطالعات این شربت 
بنده  اثبات نرسد،  به  نتایج علمی  با  و  کامل نشود 
روند  باید  مسئله  این  و  کنم  اظهارنظر  نمی توانم 

خاص قانونی خویش را طی کند.

پس از بهبودی ۲۹۰ بیمار کرونایی در مازندران؛
شربت کرونایی محققان آملی در انتظار تایید!

آدمرباییبهسبکبیتکوینی!

روزنامه خراسان نوشت: تبهکاران مسلحی که جوانی را برای دستبرد به 
حساب بیت کوینی اش ربودند در حالی با تالش شبانه روزی کارآگاهان 

اداره جنایی پلیس آگاهی خراسان رضوی دستگیر شدند که ادعا داشتند نقشه 
پیچیده ای را برای ارتکاب جرم طراحی کرده بودند.

 اوایل شب بیست و سوم اردیبهشت گذشته بود که افرادی به آرامی وارد خانه 
از  یکی  بود جلسه  قرار  فکوری مشهد می شدند.  بولوار شهید  در  ویالیی  ای 
شرکت های هرمی در آن خانه برگزار شود و به همین دلیل اعضای شرکت برای 
آن که جلب توجه نکنند به تنهایی و با رعایت احتیاط پا به آن خانه ویالیی می 
گذاشتند. در همین حال یک دستگاه پژو 4۰5 مشکی رنگ که سه سرنشین 
داشت کمی دورتر از این خانه ویالیی در حالی متوقف شد که سرنشینان آن 
چشم به خانه ویالیی دوختند و به کمین نشستند، هیچ کس نمی دانست که 

یکی از اعضای جلسه شرکت هرمی نقشه وحشتناکی را به اجرا گذاشته است.
او از درون جلسه پیامکی را برای کمال )سردسته تبهکاران( ارسال کرد و به او 
اطالع داد که تا چند دقیقه دیگر جلسه پایان می یابد! سرنشینان پژو 4۰5 با 
دیدن این پیام، ماسک های بهداشتی را به صورت زدند و سالح هایشان را آماده 
کردند. ناگهان اعضای شرکت هرمی یکی یکی از خانه ویالیی بیرون آمدند و هر 
کدام به سویی رفتند در این میان اما چشم های تبهکاران به »محمد« جوان 3۲ 
ساله ای دوخته شد که به همراه یکی از دوستانش به نام »الف« از خانه ویالیی 
بیرون آمد و به طرف خودروی بنز رفت! در آن هوای بارانی به محض این که 
»محمد« با ریموت قفل مرکزی را باز کرد، سرنشینان پژو او را محاصره کردند و 

ناگهان تیغه قمه و چاقو در هوا درخشید.
مشکی  پژوی  درون  به  را  او  تا  شدند  ور  حمله  »محمد«  سوی  به  پژوسواران 
بکشانند. »الف« )دوست محمد( که هنوز نمی دانست چه اتفاقی افتاده، هراسان 
به طرف پرایدش دوید و با برداشتن قفل فرمان به سوی نقابداران مسلح یورش برد 
که ناگهان در تاریکی شب لوله اسلحه را دید که به سمت او نشانه رفته بود! مردی 
که سالح در دست داشت فریاد زد:»تکان نخور! با تو کاری نداریم!« گزارش خراسان 
حاکی است، »الف« که با دیدن سالح در تاریکی شب وحشت زده میخکوب شده 
بود، با فرار تبهکاران نقابدار، گوشی تلفن را برداشت و با پلیس تماس گرفت. 
دقایقی بعد با حضور نیروهای انتظامی در محل وقوع آدم ربایی، تحقیقات آغاز و 
پرونده قضایی در حالی تشکیل شد که »الف« نتوانست مشخصاتی از تبهکاران 

مسلح به پلیس ارائه کند.
با توجه به اهمیت و حساسیت موضوع، این پرونده با صدور فرمانی از سوی سردار 
محمدکاظم تقوی )رئیس پلیس خراسان رضوی( به پلیس آگاهی ارسال شد تا 
به طور ویژه و تخصصی مورد رسیدگی قرار گیرد. این گونه بود که جلسه تجزیه 
و تحلیل علمی این ماجرا ، شبانه در دفتر سرهنگ شفیع زاده )رئیس پلیس 
اداره  )رئیس  ثانی  کارآگاه غالمی  با حضور سرهنگ  و  آگاهی خراسان رضوی( 
جنایی( تشکیل شد و همه زوایای این ماجرا مورد بررسی های کارشناسی قرار 
گرفت. در نهایت گروه ورزیده ای از کارآگاهان دایره مبارزه با آدم ربایی و سرقت 
های مسلحانه مامور رسیدگی به این پرونده شدند و در چند شاخه اطالعاتی و 

عملیاتی به تحقیق پرداختند.
دستور سردار واضح بود »تا نجات جان گروگان، عملیات های پلیسی به صورت 
شبانه روزی ادامه یابد« به همین دلیل کارآگاهان با عزیمت به محل وقوع آدم 
ربایی به رصدهای اطالعاتی ادامه دادند تا این که حدود ساعت ۲ بامداد و در 
حالی که سرنخ های مهمی از سرنشینان و مشخصات پژو 4۰5 مشکی رنگ به 
دست آمده بود خبری در بیسیم های کارآگاهان پیچید، »گروگان 3۲ ساله کنار 
بنابر  با دست و پای بسته رها شده است«.  بولوار شاهنامه 44  رودخانه ای در 
سیم  بی  در  پلیسی  رمزهای  با  که  خبر  این  شنیدن  اگرچه  خراسان،  گزارش 
مخابره می شد برق شادی را بر چهره کارآگاهان نشاند اما دستگیری تبهکاران 
و شناسایی مخفیگاه آنان در مرحله بعدی عملیات قرار داشت که مورد تاکید 

فرمانده انتظامی استان بود.
کلیددار امنیت سرزمین خورشید درباره ماجرای دستگیری گروگان گیران مسلح 
نقابدار به خراسان گفت: وقتی گروگان 3۲ ساله با کمک یکی از اهالی بولوار 
شاهنامه با پلیس تماس گرفت بی درنگ کارآگاهان به سراغ او رفتند و عملیات 
ادامه دادند چرا که دیگر  با شیوه و شگرد دیگری  را  شناسایی گروگان گیران 
گروگان در حلقه امنیتی پلیس قرار داشت و باید عملیات به گونه ای تغییر 
می کرد که تبهکاران تصور کنند با رهایی گروگان دیگر تحت تعقیب پلیس 
نیستند. به همین دلیل مرحله بعدی از این عملیات به طور غیرمحسوس و 

اطالعاتی آغاز شد.
سردار محمدکاظم تقوی افزود: گروگان 3۲ ساله در اظهارات خود گفت: با آن که 
مرا با چشم و دست و پای بسته ربودند اما در یک لحظه از سخنانی که بین آن 
ها رد و بدل می شد متوجه شدم مرا به باغی برده اند که در آن میز بیلیارد وجود 
داشت! در عین حال آن ها مرا شکنجه دادند و با تهدید به مرگ با اسلحه، رمز 
حساب کاربری سایتی را گرفتند که در آن حساب بیت کوین داشتم! سکاندار 
باغ  ردیابی  به  ،کارآگاهان  سرنخ  همین  با  کرد:  تصریح  رضوی  خراسان  امنیت 
ویالهای منطقه مذکور پرداختند و باغ یاد شده را در بولوار توس شناسایی کردند. 
بررسی ها نشان داد: مالک باغ ویال آن را برای چند روز به یک جوان به نام کمال 
اجاره داده است. اما از سوی دیگر انگیزه آدم ربایان برای پلیس مشخص شد و 
بالفاصله مکاتبات با متصدیان سایت مذکور برای همکاری با پلیس آغاز شد و این 
در حالی بود که مرد مرموز این ماجرا، ارزهای دیجیتالی را از حساب گروگان به 

یک حساب دیگر انتقال داده بود.
ارزهای  انتقال  عملیات  وجود  با  کرد:  خاطرنشان  تقوی  دوم  سرتیپ  سردار 
دیجیتالی، این ارزها وارد حساب دیگر نشده بود و به خاطر همین اختالل در 
شبکه، مرد مرموز پشت پرده گروگان گیری، ایمیلی تهدیدآمیز را برای گروگان 
خود ارسال کرد که »حساب خودت را درست کن وگرنه دوباره تو را می بریم! شب 
باغ یادت نره!« رئیس پلیس با تجربه خراسان رضوی ادامه داد: با این سرنخ مهم، 
بالفاصله ارسال کننده ایمیل با شگردهای پلیسی شناسایی شد و کارآگاهان او را 
صبح بیست و ششم خرداد در محل کارش دستگیر کردند! وی گفت: این جوان 
38 ساله که سعید نام دارد ابتدا همه چیز را انکار می کرد اما وقتی ایمیل و 
دیگر مدارک را دید به ناچار لب به اعتراف گشود و گفت: می دانستم »محمد« 
ارز دیجیتالی )بیت کوین( دارد که چند میلیارد تومان می ارزد به همین دلیل 
نقشه ای کشیدم تا رمز او را به دست آورم اما با آن که در شرکت هرمی با هم 
بودیم ،موفق نمی شدم تا این که سراغ »کمال« رفتم. او از دوستان قدیمی ام در 
منطقه مهرآباد بود که به خاطر چاقوکشی باید دیه می پرداخت اما افراد دیگری 

را که در این ماجرا نقش داشتند نمی شناسم!
فرمانده انتظامی خراسان رضوی با اشاره به »اقتدار پلیس در جرایم خاص« تاکید 
کرد: با اعترافات این متهم، بالفاصله کارآگاهان با دستورات ویژه قضایی به سراغ 
»کمال« رفتند چرا که تردیدی در نقش او با توجه به اجاره باغ ویال در این ماجرا 
وجود نداشت. وی افزود: با آن که کمال متهم فراری بود و به صورت مخفیانه 
زندگی می کرد باالخره مخفیگاه او در خیابان صدر شناسایی شد و این جوان 
در یک عملیات ضربتی به دام افتاد. او که با دیدن سعید در پلیس آگاهی نمی 
توانست حقیقت موضوع را کتمان کند در تشریح ماجرا گفت: دو سال قبل به 
خاطر چاقوکشی به زندان و پرداخت حدود ۱5۰ میلیون تومان دیه محکوم شدم 
،وقتی سعید به من گفت: اگر فردی به نام »محمد« را بربایید و رمز حساب ارز 
دیجیتالی او را بگیرید من هم دیه را می پردازم، دیگر وسوسه شدم و قبول کردم.

یکی از دوستانم در نمایشگاه فروش خودرو کار می کرد که پژوی متعلق به یکی 
از مشتریان را برداشتم و با همدستی دو نفر دیگر از دوستانم نقشه آدم ربایی 
سعید را کامال بررسی کردم. نقشه بسیار پیچیده بود و اصال فکر نمی کردم 
پلیس بتواند ما را شناسایی کند. دو روز قبل از آدم ربایی، باغی را در بولوار توس 
اجاره کردم تا این که »سعید« پیام داد امشب )۹۹.۲.۲3( در منزلی جلسه داریم. 
قبل از آن، منزل را در بولوار شهید فکوری به من نشان داد که من هم طبق نقشه 
با دوستانم او را ربودم. وقتی رمز حساب را از او گرفتیم توسط یکی از همدستانم 
رمز را مقابل بیمارستان رضوی به سعید رساندیم. او هم بعد از آن که ارزها را 
به حساب خودش انتقال داد با ما تماس گرفت که گروگان را رها کنیم! ما هم 

او را به کنار رودخانه شاهنامه 44 بردیم و با دست و پای بسته رها کردیم! و ...
فرمانده حافظان امنیت خراسان رضوی با قدردانی از تالش کارآگاهان یادآور شد: 
تحقیقات پلیسی با دستورات ویژه قضایی برای ریشه یابی این پرونده و دستگیری 
دیگر عوامل مرتبط با آن ادامه دارد. وی در پایان به افرادی که چنین نقشه هایی 
را در ذهن می پرورانند، هشدارداد:یقین بدانید درصورت ارتکاب چنین جرایمی 
درهرنقطه ای از خراسان رضوی، پلیس با قاطعیت موضوع را پیگیری می کند و 
مجرمان را از هر سوراخی بیرون می کشد پس بهتر است راه درست را در زندگی 

انتخاب کنید تا سال های عمرتان را پشت میله های زندان نگذرانید
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برای اصالح پای ضربدری 
چکار کنیم؟

 

باید  ناهنجاری پای ضربدری  برای اصالح  بدنی، می گوید:  تربیت  یک دکترای 
چندین نکته خاص را مدنظر داشت.

ایسنا، اظهار کرد: پای ضربدری می تواند در  با  بهرامی در گفت وگو  مصطفی 
هر زمانی از دوران نوزادی تا بزرگسالی و به دالیل مختلف بروز کند. با شدت 
گرفتن عارضه، زانوهای بیمار به طرف یکدیگر خم شده و راه رفتن او سنگین 

و ناپایدار می شود.
را  مورد  چندین  باید  ضربدری  پای  ناهنجاری   اصالح  برای  اینکه  بیان  با  وی 
می تواند  هر سنی  در  وزن  کاهش  و  وزن  کنترل  کرد:  تصریح  داشت،  مدنظر 

کمک کننده باشد.
از  باید  حتماً  باشد  داشته  پا  کف  صافی  فرد  که  صورتی  در  افزود:  بهرامی 
کفی های طبی استفاده کند و ورزش های مربوط به صافی کف پا را انجام دهد.
شکل  تغییر  که  صورتی  در  داد:  ادامه  لرستان  دانشگاه  علمی  هیات  عضو 
استخوانی باشد)مثاًل به علت شکستگی( و یا زمان زیادی از بروز تغییر شکل 

گذشته باشد، قابل اصالح نخواهد بود.
باشیم،  زانو را داشته  لیگامان جانبی داخلی  پارگی  وی گفت: در صورتی که 
تقویت عضله چهارسر ران می تواند در جلوگیری از بروز تغییر شکل موثر باشد.
بهرامی افزود: اگر کوتاهی همسترینگ خارجی داشته باشیم در این صورت فرد 
طاقباز می خوابد از مچ، پای فرد را گرفته و سپس ساق را به داخل می چرخانیم 

و بعد زانو را صاف کرده و باال می آوریم.
عضو هیات علمی دانشگاه لرستان اضافه کرد: اگر ضعف عضالت همسترینگ 
شکم  به  رو  فرد  عضله  این  تقویت  برای  باشد  ضربدری  پای  عامل  داخلی 
می خوابد و از مچ پا، فرد را گرفته و ساق را به داخل می چرخانیم، سپس از او 
می خواهیم زانو را خم کند و در مقابل خم کردن زانو مقاومت اعمل می کنیم 

و در این حرکت عضالت همسترینگ داخلی بیشتر فعال هستند.
نوار خاصره ای درشت نی وجود داشته  بیان کرد: در صورتی که کوتاهی  وی 
باشد؛ فرد به پهلو می خوابد پای زیری را از زانو و ران اندکی خم می کند. پای 
و  برده  اکستنشن(  عقب)هاپیر  سمت  به  است  صاف  که  حالی  در  را  باالیی 
سپس به سمت پایین فشار می دهیم. در این حالت نوار خاصره ای درشت نی 

کشیده می شود.

میزان و نوع تمرینات قدرتی
 مناسب در خانه

 

تمرینات قدرتی موجب بهبود وضعیت استخوان ها، تاثیرگذاری فعالیت هوازی، 
پیشگیری از آسیب و داشتن دوره سالمندی همراه با سالمت می شود.

از ورزش روی قلب، تعادل،  به گزارش ایسنا، اگر می دانستید نوع مشخصی 
قدرت استخوان ها، کنترل وزن، زیبایی ظاهری و حس خوب بودن تاثیر گذار 
است، آیا مشتاق انجام آن نبودید؟ مطالعات نشان می دهد  تمرینات قدرتی 

همه این فواید را دارد.
بر اساس مطلبی که از سوی فدراسیون پزشکی ورزشی در مورد فواید تمرینات 
مقاومتی،  یا  وزنی  قدرتی  تمرین  است،  گرفته  قرار  ایسنا  اختیار  در  قدرتی 
یا گروه  با ورزش دادن عضله  برای بهبود آمادگی عضالنی  فعالیتی است که 
عضالنی خاصی در برابر یک مقاومت خارجی، شامل وزنه های آزاد، دستگاه 

های بدنسازی و وزن بدن خود فرد انجام می شود.
اصل اولیه این است که بار و اضافه بار وارد شود، بنابراین عضله به تطابق و قوی 
تر شدن نیاز پیدا می کند و باید بدانیم تمرینات قدرتی فقط برای ورزشکاران 

پرورش اندام و بلند کردن وزنه در سالن بدنسازی نیست.
تمرینات قدرتی؛ مفید برای همه گروه های سنی

تمرینات قدرتی جزو مهمی از آمادگی جسمانی کلی به حساب می آیند و 
برای افراد در همه گروه های سنی به خصوص در افرادی که مشکالتی مثل 
قلبی  بیماری  یا  پایدارمفاصل(  التهاب  استبا  مزمنی  )بیماری  آرتریت  چاقی، 

دارند، مفید است.
میزان تمرینات قدرتی

توصیه می شود، کودکان و نوجوانان ۶ تا ۱۷ ساله برنامه تمرینات قدرتی را سه 
روز در هفته و بزرگساالن دو روز در هفته در برنامه خود بگنجانند. نکته مهم 
در ورزش قدرتی این است که شما طی تمرین، قوی نمی شوید بلکه عضالت 
در اثر بلند کردن وزنه یا مقاومت تحریک می شوند و در فواصل استراحتی 
که به بدن اجازه بازیابی و ساخت دوباره داده می شود، عضله بازسازی و تقویت 
خواهد شد و معموال توصیه بر این است که یک روز در وسط فعالیت های 

قدرتی، اجازه بازیابی به عضله داده شود.
چگونه تمریناتی انجام دهیم؟

به منظور انجام تمرینات قدرتی، همیشه به یک سالن ورزشی مجهز احتیاج 
نیست و می توان در خانه این تمرینات را انجام داد. اسکات روی صندلی، شنای 
سوئدی، پالنک یا دیگر حرکاتی که به استفاده از وزن بدن نیاز است، می توانند 

کمک کننده باشند.
باید توجه داشت که اگر مشکل پزشکی دارید، پیش از شروع، با پزشک خود 
مشورت کنید. مربی می تواند برنامه را بر اساس توان فرد به شکل ایمن و 

موثر تنظیم کند.

اردوی  در  کرمانی  پوش  ملی  احمدکهنی،  مهدی 
آنالین تیم ملی ژیمناستیک هنری، تمرینات خود را 
در کنار مبین محمدابراهیمی مربی خود و زیر نظر 

کادر فنی تیم ملی پیگیری می کند.
به گزارش خبرنگار گروه استان های باشگاه خبرنگاران 
جوان از کرمان، اردوی تیم ملی ژیمناستیک هنری 
به صورت آنالین از ۲۶ تیر آغاز شده است و تا ۳۱ 

همین ماه ادامه دارد.
بر همین اساس ملی پوشان همراه مربیان اختصاصی 
خود در استان های محل سکونتشان از ساعت ۱۹ تا 
۲۱ تمرینات خود را انجام می دهند و کادر فنی تیم 

این  آنالین  صورت  به  مجازی  فضای  طریق  از  ملی 
تمرینات را زیرنظر دارند و با همفکری مربی استانی 
برنامه  خصوص  در  را  الزم  تدابیر  و  راهنمایی ها 

تمرینی ملی پوشان ارسال می کنند.
از  نمایندگی  به  احمدکهنی  مهدی  ترتیب  بدین 
و  دارد  حضور  آنالین  اردوی  این  در  کرمان  استان 
تمرینات خود را در کنار مبین محمدابراهیمی مربی 

خود پیگیری می کند.
جوانان  و  نوجوانان  تیم های  اردو های  است  قرار 
تیم های ملی سایر  ژیمناستیک هنری و همچنین 

شاخه ها نیز به همین شکل برگزار شود.

استعمال  گفت:  کرمان  استان  رانندگی  و  راهنمایی  پلیس  رئیس 
رانندگان  برای  جریمه  ریال  هزار   ۲۰۰ مبلغ  رانندگی  حین  دخانیات 

متخلف در پی خواهد داشت.
به گزارش خبرنگار گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان از کرمان ، 
سرهنگ یوسف نجفی، رییس پلیس راهنمایی و رانندگی استان کرمان 
از دالیل مهمی که می تواند اخالل در حواس شش گانه  گفت: یکی 
اخالل  ایجاد  باعث  که  بوده  دخانیات  استعمال  باشد  داشته  رانندگان 

رفتار ترافیکی و بروز تصادفات می شود.
در  ریالی  هزار   ۲۰۰ جریمه  رانندگی،  تخلفات   ۲۱۵۴ کد  برابر  اوافزود: 

دخانیات  استعمال  به  رانندگی  حین  در  که  است  رانندگانی  انتظار 
می پردازند.

رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی گفت: در صورتی که قرائن و شواهد 
از مواد مخدر و روان گردان  یا استفاده راننده  از حالت مستی  حاکی 
باشد ماموران با استفاده از تجهیزات الزم نسبت به تشخیص این حالت 
مسکرات،  مصرف  از  حاصل  ارادگی  بی  اثبات  درصورت  و  کرده  اقدام 
مواد مخدر و روان گردان از رانندگی فرد مورد نظر جلوگیری می شود 
و همچنین جریمه ۴ میلیون ریالی و ضبط گواهینامه به مدت ۶ ماه 
توسط نیروی انتظامی برای اقدام قانونی و توقیف خودروی وی و انتقال 

آن به پارکینگ در انتظار راننده متخلف است.
او افزود: برای رانندگان متخلف وسایل نقلیه شخصی که تست الکل 
و یا مواد افیونی و روان گردان آنان مثبت شود، ۱۰ نمره منفی و برای 
سوابق  در  منفی  نمره   ۲۰ سنگین  و  عمومی  نقلیه  وسایل  رانندگان 

گواهینامه رانندگی آن ها لحاظ خواهد شد.
رئیس پلیس راهور استان کرمان در پایان گفت: رانندگان هم استانی 
ضمن رعایت و احترام به حقوق شهروندی، قوانین و مقررات راهنمایی و 
رانندگی را به خوبی اجرا کنند، تا ضمن کاهش بی نظمی در پیشگیری 

از وقوع تصادفات سهم عمده ای داشته باشند

تریاک  کیلوگرم   ۲۰۳ کشف  از  کرمان  استان  انتظامی  فرمانده 
از یک دستگاه خودروی پژو ۴۰۵ در عملیات پلیس شهرستان 
ریگان خبر داد. سردار ناظری گفت: در پی کار اطالعاتی پلیس 

مبارزه با مواد مخدر شهرستان ریگان مبنی بر انتقال محموله 
مأموران  ریگان،  شهرستان  سمت  به  کشور  شرق  از  موادمخدر 
دستگاه  یک  از  ایرانشهر   - ریگان  محور  کنترل  حین  پلیس 

خودروی پژو ۴۰۵، مقدار ۲۰۳ کیلوگرم تریاک کشف کردند.
او افزود: در سایه لطف الهی و با تالش ماموران پلیس، سوداگران 

مرگ در انتقال این حجم سنگین موادمخدر ناکام ماندند.

ژیمناست کرمانی در اردوی آنالین تیم ملی تمرینات خود را پیگیری می کند

جریمه ۲۰۰ هزار ریالی برای استعمال دخانیات حین رانندگی

کشف ۲۰۳ کیلوگرم تریاک در عملیات پلیس ریگان

خبر

طبق مصوبات ستاد استانی مقابله باکرونا، بازرسی از ۲۰ باشگاه 
ورزشی بانوان سطح شهر کرمان انجام شد.

از  جوان  خبرنگاران  باشگاه  های  استان  گروه  خبرنگار  گزارش  به 
کرمان، در راستای رعایت پروتکل های بهداشتی در حوزه ورزش و 
از ۲۰ باشگاه  بازرسی  با کرونا،  طبق مصوبات ستاد استانی مقابله 
ورزشی بانواِن سطح شهر کرمان با حضور نماینده حراست و روابط 
اداره ورزش و جوانان  نماینده  و  اداره کل ورزش و جوانان  عمومی 

شهرستان کرمان انجام شد.

بلوار های  محدوده  بانواِن  ویژه  ورزشی  باشگاه   ۲۰ ترتیب،  بدین   
رضوان، فردوس، پزشک، حمزه و خیابان هزارویکشب مورد بررسی 
سوی  از  بهداشتی  شده  تایید  فرم های  اساس  بر  که  گرفت  قرار 
استانداری و دانشگاه علوم پزشکی کرمان، امتیاز های الزم را دریافت 

کردند.
 باشگاه های با امتیاز باالی ۹۰ جزو باشگاه های دارای وضعیت سبز، 
باشگاه های با امتیاز بین ۶۰ تا ۹۰ جزو باشگاه های دارای وضعیت 
باشگاه های دارای وضعیت  امتیاز زیر ۶۰ جزو  با  باشگاه های  و  زرد 

قرمز محاسبه شدند.
 باشگاه ها ملزم شدند، ظرف ۴۸ ساعت آینده نسبت به رفع ایرادات 
در  بعدی  بازرسی  طی  شد،  مقرر  اینصورت،  غیر  در  کنند،  اقدام 
صورتی که اقدامات قانونی را رعایت نکرده باشند از طریق مراجع 

قانونی نسبت به پلمب آن ها اقدام شود.
 همچنین قرار است، باشگاه هایی که در بازدید های بازرسین رتبه 
سبز و کامل را کسب کرده اند، طبق قول مدیر کل ورزش و جوانان 

استان کرمان، مورد تشویق و تقدیر قرار گیرند.

پیشدستانه  کشف  از  کرمان  استان  آگاهی  پلیس  رئیس 
کالهبرداری و دستگیری یک فالگیر زن خبر داد.

سرهنگ یداهلل حسن پور گفت: کارآگاهان اداره مبارزه با جعل و 
کالهبرداری این پلیس با رصد جراید، مطبوعات محلی و فضای 

گیری  بهره  با  رمالی  قالب  در  کالهبرداری  مورد  یک  از  مجازی 
و  فنی  تحقیقات  انجام  با  افزود:  او  تاروت مطلع شدند.  اوراق  از 
اطالعاتی گسترده، متهم شناسایی و در یک عملیات غافگیرانه 

دستگیر و تحویل مراجع قضایی شد.

سرهنگ حسن پور با اشاره به اینکه تحقیقات در خصوص شکات 
پرونده ادامه دارد، از شهروندان خواست: فریب این افراد شیاد و 
کالهبردار را نخورند و هرگونه موارد مشکوک در این خصوص را از 

طریق مرکز فوریت های پلیسی ۱۱۰ به پلیس اطالع دهند.

بازرسی از باشگاه های ورزشی بانوان در کرمان 

فالگیر زن دستگیر شد
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گزارش اختصاصی »کرمان امروز« از نمایشگاه نقاشی خط »حامد ذویاور«که تا تاریخ 26 تیرماه در گالری ارغوان کرمان برپا بود:

جشنواره ای از نقش و خط

احتمال ورود سیستم درمانی کشور  به »فاز خطر« 
درگیری ۱2 هزار تن از مدافعان سالمت با کرونا

سخن مدیرمسئول:
قبل از اینکه متن این گزارش را مطالعه فرمایید باید بیان 
کنم که الزم است این گزارش به همراه متن عذرخواهی 
ما منتشر شود. به این دلیل که پس از اتمام کار نمایشگاه 
البته دالیلی هم برای  انتشار گزارش آن شدیم،  موفق به 
این تاخیر داریم که از آن جمله می توان به مطالب مهم 
کنیم.  اشاره  گذشته  هفته  در  مطالب  ترافیک  و  کرونایی 
اما این ها تنها دلیل است و عذر موجهی نیست، بنابراین 
شما  از  امروز«  »کرمان  تحریریه  هیات  از  نمایندگی  به 

هنردوستان همیشه همراه با این نشریه پوزش می طلبم.

متن گزارش:
نمایشگاه نقاشی خط حامد ذویاور با عنوان »سماع قلم« 
گالری  مکان  در   99 تیر   26 پنجشنبه  تا   20 جمعه  از 
ارغوان واقع در کوچه شماره ۱0 بولوار شهید صدوقی شهر 
کرمان برگزار شد. نمایشگاهی که در آن قریب به 60 اثر 
توانمند  بسیار  هنرمند  این  از  کننده  خیره  و  زیبا  بسیار 
کرمانی در معرض دید مخاطبان قرار گرفته بود و با گشت 
و گذار در این باغ ارغوانی مخاطب کامال از این دنیای پر از 
آشوب و ریا فاصله می گرفت و رسیدن به این حقیقت که 

بدون هنر تحمل این دنیا غیر ممکن است. 
جشنواره ای از رنگ و نقش و خط

کمال الدین مودب مدیر گالری ارغوان که خود هنرمند 
صورت  به  ذویاور  آثار  پیرامون  است  خط  نقاشی  رشته 
خالصه گفت: کارها خیلی خوب و عالی بود. تنوع بسیار 

تحسین برانگیز. ترکیب رنگ ها و خط بسیار خوب بود.
استاد دکتر مهدی مکی نژاد عضو هیات علمی فرهنگستان 
نقاشی خط ذویاور نوشته است: در  آثار  پیرامون  نیز  هنر 
بر  قلم  بازار مکار، گاهی  این  پرالتهاب و در  وانفسای  این 
کاغذ می کشد و جشنواره ای از رنگ و نقش و خط پدید 
بر بوم  بال،  نیز  حروفی سیال و سبک  بار  این  می آورد. 
کاغذی روانه کرده اند. خوش نقش و خوش ترکیب. امید 
دارم که در فراخنای این خوان بسیط، بیش از پیش غوطه 

ور شوند که صید مروارید خط، به آسانی حاصل نشود. 
اثر هنرمند  بود: »هنر  آمده  نیز  نمایشگاه  این  بیانیه  در 
است مانند کالم که اثر گوینده است. معانی و تعاریف هنر 
بیان  شخص  هر  کالم  که  همانطور  است.  شده  شناخته 
را  و حروف  تواند کالم  نمی  و  است  گوینده  نفس  کننده 
به گونه ای کنار هم بگذارد که بر مساله ای فوق نفسش 
داللت کند. در آثار هنری هم امر به همین صورت است و 
این شان و صفا که در هنر و هنرمند از آن نام برده شده 
هنر  به طبع  و  است.  هنرمند  عینه همین طور  به  است 
او نمی تواند شان و صفایی بیش از حدود نفسانی  خود 

هنری  مراتب  و  مقامات  این  و  کند  و کسب  باشد  داشته 
تنزل و  اثر و کالم هنرمند  بلکه  نیست  اکتسابی  در اصل 
موجود  آثار   .  ... و  اوست  علیه  افکار  و  مقام  آمدن  پایین 
تاثیرات زمان و مکان در عوالم خیال و باالست که گاه با 
نور و لطافتی رویایی و مثالی ممزوج گردیده و گاه با سایه 

تاریکی پوشیده گردیده است.«
از صداقت تا محیط شهری

با  گو  و  در گفت  ذویاور  نمایشگاه حامد  این  در حاشیه 
وقتی  و  است  مجرد  هنری  خطاطی،  گفت:  امروز  کرمان 
آن  تلفیق می شود سطح  نقاشی  دیگریعنی  هنری  با  که 
از نظر زیبایی شناسی باالتر می رود. صفا و شانی که در 
وجود نقاشان باید باشد صداقت است. تمامی اساتیدی که 
که  گفتند  بنده  به  همگی  کردند  بازدید  نمایشگاه  این  از 
این آثار کپی برداری از آثار هیچ هنرمند دیگری نیست و 
خود واقعی و حتی لهجه خودت را در این آثار به نمایش 

گذاشته ای. 
این هنرمند کرمان پیرامون محیط شهری و نقاشی خط 
زمینه  در  که  افرادی  دیگر  و  مردم  شهرداری،  گوید:  می 
معماری و محیط شهری توان اجرایی دارند به راحتی می 
توانند به عنوان مثال با استفاده از نقش برجسته های فلزی 
هنر نقاشی خط را به دل جامعه بیاورند. چرا باید این همه 
از در و پنجره های خشک و بی روح استفاده کنیم؟ چرا 
روی در و پنجره های ما به عنوان مثال از واژه هایی مثل 
عشق و ... به صورت برجسته استفاده نمی کنیم؟ شهرداری 
کرمان نیز درصورت مراجعه به اساتید برجسته این حوزه 
می تواند با تابلوهای دائمی، زمینه لذت مردم از هنر نقاشی 
خط را فراهم کند. کاری که قطعا موجب خواهد شد که 
ذهن و روح مردم ما از نظر زیبایی شناسی نتایجی مثبت 
را به همراه داشته باشد. رسانه ها و دیگر افرادی که توان 
فرهنگ سازی را دارند باید بیش از پیش مردم را با انواع 

آشنا  تجسمی  هنرهای  زمینه  در  ویژه  به  فاخر  هنرهای 
کنند. متاسفانه درصد باالیی از مردم ما تاکنون حتی یک 
بار سابقه حضور در هیچ نمایشگاه تجسمی را ندارند. نتیجه 
های  هزینه  افراد  برخی  مثال  عنوان  به  که  این می شود 
حتی گاهی نسبتا سنگین را برای خرید آثار کپی و چاپ 
روی کاغذ و یا پارچه را انجام می دهند که جای تعجب 
و تاسف دارد. البته موضوع اقتصاد هنر به ویژه در جامعه 
نیز موضوعی مهم است که خود بحثی درد آور است.  ما 
معموال همیشه اینگونه جا افتاده است که نقاشی و دیگر 
هنرهای تجسمی هنرهایی گران هستند که مخاطبان به 
سختی توان خریدیک اثر را دارند. این در حالی است که 
وجه  هیچ  به  که  ام  رسیده  نتیجه  این   به  شخصا  بنده 
اینگونه نیست. چرا که به عنوان مثال در همین نمایشگاه 
که  ای  گونه  به  ام.  آورده  پایین  عمدا  را  آثار  قیمت  بنده 
حتی  گاهی  که  ها  قیمت  این  مشاهده  با  اساتید  تمامی 
به زیر 200 هزار تومان رسیده است اعتراض می کردند. 
عجیب اینکه با همین قیمت های بسیار پایین هم مطمئن 
بودم مردم ما خریدار این آثار نیستند و متاسفانه نخریدند. 
یعنی مردم ما حتی حاضر نشدند هزینه فقط قاب یک اثر 

را بپردازند. 
افول فرهنگی

افول  این  از ذویاور خواستیم که نظرش در مورد دالیل 
فرهنگی و هنری در جامعه ما را بگوید که این هنرمند در 
فرهنگ سازی  دلیلش همین عدم  پاسخ گفت: مهمترین 
شده  روزمرگی  دچار  و  مادیاتی  ما  مردم  متاسفانه  است. 
بین  از  زود  و خیلی  نیست  ماندنی  قطعا  که  مادیاتی  اند. 
می رود. ما حاضر نیستیم برای تابلویی هنری هزینه کنیم 
که هم یک عمر ماندگار است و هم با مشاهده آن حالمان 
خوب می شود. جالب اینکه در فرهنگ شیعه به استفاده 
از زیبایی ها تاکید شده است. فرهنگ نوعی اجتماعی ما 

دچار سطحی نگری شده است و روز به روز داریم از معنی 
به  ما  که جامعه  انشاهلل  دورتر می شویم.  و  دور  دنیا  این 

سمت فرهنگی شدن و درک مطالب معنوی پیش برود. 
کرمان  شهر  در   ۱353 مهرماه  اول  متولد  ذویاور  حامد 
است. این هنرمند دارای مدرک کارشناسی صنایع دستی 
از  اسالمی  ارشد هنر  کارشناسی  و  تهران  دانشگاه هنر  از 
متعدد  بسیار  سوابق  بین  از  است.  کرمان  شاهد  دانشگاه 
در  تدریس  سابقه  به  توان  می  هنرمند  این  درخشان  و 
سوره  کاربردی  و  علمی  دانشگاه  زیبا،  هنرهای  هنرستان 
کرمان و دانشگاه شهید باهنر کرمان، راه اندازی و تدریس 

رشته قلمزنی مس در اداره فنی و حرفه ای کرمان، طراح 
و نقاش فرش، برگزاری کارگاه سفال گری برای اولین بار 
در کرمان، تاسیس آموزشگاه آزاد هنرییاور، تاسیس کارگاه 
رشته  در  متعدد  آموزشی  های  سرامیک،کارگاه  و  سفال 
های صنایع دستی و همچنین سابقه چندین بار داوری در 

جشنواره های هنرهای تجسمی اشاره کرد.
نمونه  مشاهده  قصد  که  مخاطبانی  است  ذکر  به  الزم 
آثار این هنرمند کرمانی و حتی سفارش اثر را دارند می 
تواند از  حساب کاربری اینستاگرام این هنرمند به نشانی

zouyavar@  بازدید داشته باشند.

خدمات  تعالی  و  بیمارستانی  مدیریت  مرکز  رئیس 
های  تخت  وضعیت  اشاره  با  بهداشت  وزارت  بالینی 
بیمارستانی مختص کرونا، درباره برخی اظهارات مبنی 
بر کمبود نیرو برای مقابله با کرونا، گفت: اکنون به دلیل 
درگیری و بیماری پزشکان و کادر درمان با کرونا، در 
برخی رشته ها در برخی استان ها کمبودهایی داریم 

که البته مدیریت شده است.
وضعیت  درباره  ایسنا،  با  گو  و  گفت  در  گلپیرا  دکتر 
به  مبتال  بیماران  به  مربوط  بیمارستانی  های  تخت 
های  تخت  هنوز  که  کرد  توجه  باید  اوال  گفت:  کرونا، 
خالی  ظرفیت  کشور  در  کرونا  به  مربوط  بیمارستانی 
های  تخت  همه  بگوییم  که  نیست  اینطور  و  دارند 

بیمارستانی پر شده اند.
وضعیت تخت های بیمارستانی در جدال با کرونا
به  داریم  حقیقت  در  حاضر  حال  در  اما،  افزود:  وی 
ظرفیتی می رسیم که در سیستم رسیدن به وضعیت 
رنگ نارنجی یا فاز خطر را احساس می کنیم؛ چراکه 
تمام  که  نیست  عید  شرایط  مانند  کنونی  وضعیت 
در  بلکه  باشیم،  کرده  تعطیل  را  کرونایی  غیر  خدمات 
حال حاضر هم به بیماران مبتال به کرونا خدمات ارائه 
می دهیم و هم سرویس دهی به سایر بیماران را نیز 

انجام می دهیم.
در  باید  کلی  طور  به  واقع  در  داد:  ادامه  گلپیرا 
باشیم.  ها  تخت  ظرفیت  مراقب  هایمان  بیمارستان 
بهترین حالت زمانی است که 30 درصد ظرفیت تخت 
های خالی یک بیمارستان را به کرونا اختصاص دهم. 

تعداد کسانی  این صورت خیالمان راحت است که  در 
کسانی  تعداد  و  کنند  می  مراجعه  بیمارستان  به  که 
که از بیمارستان مرخص می شوند، در یک بازه زمانی 
مناسب، حرکت و چرخش تخت مناسبی را ایجاد می 
کنند. حال اگر این درصد باالتر رود، وارد فاز خطر می 
ممکن  که  کنیم  می  احساس  حاضر  حال  در  و  شویم 
صورت  به  است  ممکن  زیرا  برسیم.  فاز  این  به  است 
اتفاقی رخ دهد، تعداد بیماران مراجعه کننده  ناگهانی 
به بیمارستان افزایش یابد و بیمارستان مجبور شود در 

اورژانس بیماران را نگه دارد.
کدام بیمارستان ها مبتالیان به کرونا را پذیرش 

می کنند؟
ارزیابی مجدد بیمارستان ها برای پاییز

های  بیمارستان  تمام  اکنون  اینکه  بیان  با  گلپیرا 
به  پزشکی  علوم  های  دانشگاه  مجموعه  زیر  دولتی 
غیر از بیمارستان های تک تخصصی بیماران مبتال به 
کرونا را می پذیرند، ادامه داد: در حال حاضر داریم یک 
ارزیابی مجدد از وضعیت بیمارستان هایمان انجام می 
دهیم. با این ارزیابی خودمان را تا مهر ماه برای آنفلوانزا 
آماده می کنیم. بر این اساس تمامی جاهایی که فکر 
می کنیم با توجه به شیوع بیماری و سابقه ای که از 
ارزیابی  داشتیم،  آنفلوانزا  زمینه  در  گذشته  های  سال 
می کنیم تا بدانیم که چه مناطقی را باید تجهیز ویژه 

انجام دهیم.
کادر درمانی فرسوده شده است

در  نیرو  کمبود  بر  مبنی  اظهارات  برخی  درباره  وی 

برخی استان ها برای مقابله با کرونا و درخواست نیروی 
داوطلب، گفت: کادر درمان به شدت خسته و فرسوده 
بسیار کاهش  درمان  کادر  در  واقعا کشش  است.  شده 
ای یک  و رشته  در هر صنف  به هر حال  است.  یافته 
زمان تعطیلی و استراحت وجود دارد. این در حالیست 
که زمان استراحت کادر درمان مان به شدت کم است. 
عالوه بر این درصد زیادی از کادر درمان و پرسنل از 
شدید  و  سخت  بیماران  درگیر  شدت  به  که  آنجایی 

هستند،  درگیر کرونا و بیماری شدند و هر یک از این 
پرسنل به مدت دو هفته از سیستم خارج می شوند.

ابتالی ۱۲هزار نفر از کادر درمان به کرونا طی ۵ ماه
وی با بیان اینکه تاکنون ۱0 تا ۱2 هزار نفر در کادر 
و همچنان هم  اند  کرونا درگیر شده  با  درمانی کشور 
این وضعیت ادامه دارد، گفت: این موضوع برای سیستم 
ایجاد کرده است. ما برای پرسنل مان  درمانی دردسر 
از جان شان  به مردم  برای خدمت دهی  ناراحتیم که 

گذشتند. حال در این وضعیت با کمبود کادر درمان 
تا  روزانه شش  باید  که  درمانی  کادر  ایم.  شده  مواجه 
هشت ساعت کار کند، اکنون گاهی باید ۱2 ساعت کار 
کند. حتی گاهی 2۴ ساعت شیفت دارد. بنابراین فشار 

زیادی به سیستم درمان وارد می شود.
استقبال از نیروهای داوطلب

گلپیرا گفت: در گروه پزشکی هم وضعیت به همین 
منوال است. با توجه به اینکه ما همیشه سعی کردیم 
متخصصین  و  پزشکان  تمامی  زیادی،  تمهیدات  با  که 
باشیم،  داشته  هایمان  بیمارستان  همه  در  مختلف 
کرونا،  با  پزشکان  بیماری  و  درگیری  دلیل  به  اکنون 
داریم  کمبود  ها  استان  برخی  در  ها  رشته  برخی  در 
که این وضعیت جالب نیست. امیدواریم با برنامه ریزی 
مناسب  جایگزینی  بتوانیم  دهیم،  می  انجام  که  هایی 
را ایجاد کنیم و به ظرفیت پیشین بازگردیم. هر کس 
به سیستم درمان کمک کند، خوشحال  تواند  که می 
می شویم که نیروهای داوطلب به دانشگاه های علوم 
پزشکی مراجعه کنند و بتوانیم از ظرفیت آنها استفاده 
کنیم. بحث کمبود نیرو را کمابیش در برخی استان ها 

می بینیم، اما به هر حال مدیریت شده است.
مردم رعایت کنند

گلپیرا گفت: در طی این مدت پنج ماهه ۱0 تا ۱2 هزار 
نفر از کادر درمانی کشور با کرونا درگیر شده و مبتال 
از مردم خواهش می کنیم که پروتکل های  اند.  شده 
از برگزاری اجتماعات  بهداشتی را رعایت کنند، حتما 

جلوگیری کرده و فاصله اجتماعی را رعایت کنند.

گزارش و عکس:
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