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کتابی راهنما برای ورود به جهان فکری ویتگنشتاین؛
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مدیرکل آموزش و پرورش :  

دستورالعمل بازگشایی 
مدارس در استان کرمان

 اعالم شد

متن در صفحه دوم

مدیرکل اقتصاد و دارایی کرمان:
حدود 101 ملک دستگاه های 

اجرایی فاقد سند هستند

کرونا؛ روایت »کرمان امروز« از پیش بینی و نگرانی مسئوالن بهداشت و درمان استان از پیک بعدی 

گر در هیات های مذهبی و مراسم امسال پروتکل های بهداشتی رعایت نشود ا

کی خواهیم داشت در مهرماه پیک خطرنا
متن کامل در صفحه پنجم

     این روزها مردم در جدالی سخت و نفسگیر با کرونا به سر می برند و هر روز خبرهای تلخی از تعداد جان باختگان، رسانه ای می شود. حال مسئوالن بهداشت و درمان کرمان دغدغه شرکت و 
حضور مردم در مراسم مذهبی ایام پیش رو را دارند و می گویند؛ اگر دستورالعمل های بهداشتی از سوی مردم و هیات های مذهبی جدی گرفته نشود در مهرماه و همزمان با بازگشایی مدارس 

و دانشگاه ها در نواحی سفید و تا حدودی نارنجی، شاهد پیک بعدی کرونا خواهیم بود و...
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رئیس سازمان سنجش آموزش کشور خبرداد:

اعالم نتایج اولیه کنکور

 در هفته اول مهر ماه

متن در صفحه هشتم

معاون برنامه ریزی و سرمایه گذاری سازمان 

صنعت، معدن و تجارت استان کرمان خبر داد:  

پرداخت هزار میلیارد

 تومان حقوق دولتی معادن 

استان به خزانه

 صفحه  دوم

صفحات ششم و هفتم 

 موفقیت واکسن ایرانی کرونا در تست حیوانی
  پدر و پسر شرور در دام پلیس کهنوج

  کشف ۳۲ هزار لیتر بنزین قاچاق در بم 
  سارقان کنتور آب در کرمان دستگیرشدند

  ماجرای عجیب مردی که سر قبر خودش رفت!
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اخبار استان

خبر
 آغاز ساماندهی تابلوهای 

تجاری در بافت تاریخی شهر کرمان

سرپرست معاونت خدمات شهری شهرداری کرمان از آغاز ساماندهی تابلوهای 
تجاری در میدان شهدا خبر داد و گفت: در این اقدام بافت تاریخی در اولویت 

قرار دارد.
محوریت  با  اقدام  این  افزود:  سیف الهی  ایمان  کرمان شهر آنالین،  گزارش  به 
سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری شهرداری کرمان، همکاری منطقه 

پنج و واحد خدمات و تأسیسات شهرداری کرمان در حال انجام است.
وی با تأکید بر این که  بهسازی، زیباسازی و یکپارچگی تابلوهای تجاری، در 
دستور کار شهرداری قرار دارد، گفت: در این زمینه ُکد مشخصی برای میدان ها 

و خیابان های شهر تعریف می شود.
ممیزی  این که  بیان  با  کرمان  شهرداری  شهری  خدمات  معاونت  سرپرست 
واحدهای تجاری در دستور کار است، گفت: هر واحد تجاری با توجه به قرار 
گرفتن در مسیر خیابان، عالوه بر ُکد مشخص شده آن خیابان، صاحب پالک 

اختصاصی می شود.
ساماندهی،  در  مشخص،  شماره  اختصاص  و  پالک گذاری  افزود:  سیف الهی 

نظم بخشیدن و شناسایی واحدهای تجاری اثربخش است.
در  التین  و  فارسی  زبان  دو  به صورت  مغازه  عنوان  و  نام  این که  بیان  با  وی 
به  فارسی  از  تجاری  واحد  نام  ترجمه  گفت:  می شود،  درج  تجاری  تابلوهای 

التین برای استفاده  گردشگران خارجی است.
سرپرست معاونت خدمات شهری شهرداری کرمان از طراحی تابلوهای جدید 
در  گفت:  و  داد  خبر  پیرامونی  بافت  و  فضا  با  متناسب  و  شهرداری  توسط  
از  یکی  به عنوان  میدان شهدا،  اهمیت  و  راستای  تحقق شهر گردشگرمحور 
گذرگاه های تاریخی شهر کرمان،  تابلوهای مغازه های محدوده  این میدان با 

استفاده از طرح های ایرانی، بازپیرایی و زیباسازی می شود.
سیف الهی افزود: در ساماندهی واحدهای تجاری عالوه بر اصالح تابلوها، بدنه و 
رنگ مورد استفاده در آن نیز اهمیت دارد که با تعریف ضوابط کلی، این اقدام 

باید ازسوی مالکان واحدهای تجاری رعایت شود.

مدیرکل راه آهن استان:  

سرمایه گذاری هزار میلیارد تومانی  

در راه آهن کرمان در دست انجام است

مدیرکل راه آهن استان کرمان گفت: یک هزار میلیارد تومان سرمایه گذاری 
در دست  واگن  و ۶۰۰  لکوموتیو  با خرید ۱۰  استان  این  آهن  راه  در حوزه 

انجام است.
مجید ارجونی  در نشست شورای اداری استان کرمان افزود: در حال حاضر ۱۱ 
هزار و ۵۰۰ کیلومتر خط ریلی در کشور داریم که ۷۷۲ کیلومتر سهم خطوط 

اصلی و فرعی کرمان است و رتبه هشتم کشور را در این حوزه داریم.
در  و  رتبه سوم کشور  و  استان  در  اصلی  کیلومتر خط  کرد: ۵۵۰  بیان  وی 
خطوط فرعی که ۲۲۲ کیلومتر سهم هفت درصدی رتبه ششم کشور را داریم 
و با اتصال خط راه آهن سیرجان، رتبه اول کشور را در سهم خطوط اصلی و 

حمل بار خواهیم داشت.
مدیرکل راه آهن استان کرمان اظهار کرد: در سال گذشته یک میلیون و ۴۶۸ 
هزار تن بار در استان کرمان از طریق ریل جابه جا شده که نسبت به یک دهه 

قبل، ۲ هزار و ۷۸ درصد رشد داشته است.
وی ادامه داد: راه آهن کرمان در چهار دوره از شمال به جنوب متصل شد و به 
زودی خط راه آهن کرمان به سیرجان و سپس جیرفت به بم متصل می شود.
ارجونی گفت: طرح جامع ریلی استان کرمان تا ۲۰ سال آینده تهیه شده و 

تقاضا داریم سند راه آهن این استان به سرانجام برسد.

هزار میلیارد تومان حقوق دولتی معادن استان کرمان به خزانه واریز 
شد .

معاون برنامه ریزی و سرمایه گذاری سازمان صنعت، معدن و تجارت استان 
کرمان گفت: طی چهار ماهه امسال از محل درآمد معادن و صنایع معدنی 
این استان یکهزار میلیارد تومان حقوق دولتی به خزانه دولت واریز شده 

است.
به گزارش ایرنا ، ناهید کالنتری  در نشست کارگروه شورای دستگاه های 
از  افزود:  کرمان  استان  در  تحارت  و  معدن  وزارت صنعت،  هم خانواده 
محل یک درصد فروش معادن  برای نخستین بار در سال ۹۷ میزان ۱۲.۵ 
میلیارد تومان و ۸۰.۸ میلیارد تومان در سال ۹۸ و امسال ۱۰۰ میلیارد 

تومان برای این استان اعتبار تخصیص و پیش بینی شد.
براساس ماده ۱۴ قانون معادن اصالح شده در سال ۱۳۹۰، حقوق دولتی 
درصدی از بهای ماده معدنی موضوع پروانه بهره برداری است که توسط 
دولت و براساس مقررات مربوطه در این ماده، مواد ۶۰ تا ۶۲ آیین نامه 
اجرایی همان قانون، بند »الف« ماده ۳۵ قانون رفع موانع تولید رقابت 
پذیر و ارتقای نظام مالی کشور و دیگر ضوابط مرتبط از بهره بردار معدن 

اخذ می  شود.
قانون معادن ۱۵ درصد حقوق دولتی و یک  اساس  بر  افزود:  کالنتری 
درصد فروش به استان برمی گردد و ۲۰ درصد مالیات را می توانیم با 

فعالیت در محیط زیست معافیت دهیم.
وی افزود: از محل ۱۵ درصد حقوق دولتی که باید به استان برگردد، طی 
سنوات گذشته این عدد کمتر از یک دهم درصد بوده که در سال ۹۷ به 
میزان ۱۴ میلیارد تومان و سال ۹۸ اعتبار ۲۱ میلیارد تومان افزایش یافت  

و برای امسال ۲۰ میلیارد تومان پیش بینی شده است.
کالنتری  بیان کرد: معافیت ۲۰ درصد مالیاتی ۱۷۰ میلیارد تومان در 
سال ۹۸ جذب و امسال ۲۰۰ میلیارد تومان پیش بینی شده که هدف ما 

از پیگیری این حوزه کمک به زیرساخت های استان است.
وی تصریح کرد: تسهیالت نقشی بزرگ در واحدها و طرح های نیمه تمام 
استان کرمان دارد و برنامه ریزی برای سال ۹۹ یکهزار هزار میلیارد تومان 
در حوزه سرمایه در گردش جذب می شود که ۵۰۰ میلیارد تومان آن به 

واحدهای صنفی پرداخت می شود.
به گفته کالنتری سهم استان کرمان از واحدهای آسیب دیده از کرونا 
یکهزار و ۱۵۰ میلیاردتومان تسهیالت است که بر اساس شرایط، افراد 

اندکی می توانند از این اعتبارات استفاده کنند.
تجارت  و  معدن  صنعت،  سازمان  سرمایه گذاری  و  برنامه ریزی  معاون   
استان کرمان همچنین گفت: تنها ۲۵ درصد از ۳۴۷ واحد تولیدی راکد 
این استان  قابلیت احیا دارند  که بر اساس هدف گذاری انجام شده  ۵۰ 
واحد از مجموع ۸۴ واحد قابل فعال سازی هستند و در سال جهش تولید 

به چرخه تولید بازمی گردند.
به گفته کالنتری از مجموع ۳۴۷ واحد غیرفعال این استان ۲۶۳ واحد 

غیر قابل احیا هستند.
وی با بیان اینکه این واحدها به علت رفع نشدن مشکالت و ناامیدی تولید 
کننده، ماشین آالت و دستگاه ها را از محل خارج کرده و تمایلی به تولید 

ندارند ادامه داد: باید سرمایه گذار جدید به این واحدها وارد شود.
معاون برنامه ریزی و سرمایه گذاری سازمان صنعت، معدن و تجارت استان 
کرمان گفت: مشکل کمبود نقدینگی ۱۸ واحد تولیدی استان کرمان رفع 
شده و این مشکالت با پیگیری سال گذشته در مرحله راه اندازی قرار 
گرفتند و ۱۸ درصد واحدهای تولیدی تمایل به مشارکت و واگذاری دارند 
تغییر خط،  بازسازی،  اولیه،  مواد  درگیر مشکل کمبود  و هشت درصد 

مشکل استاندارد و مشکالت مدیریتی شده اند.
وی بیان کرد: از مجموع ۸۴ واحد تولیدی قابل راه اندازی استان طرح های 
فوالد زرند را داریم که غیر از فعال سازی واحدهای راکد، افزایش تولیدات 
رفع  برای  کرمان  استان  واحد  و ۱۴  شود  می  دنبال  نیز  واحد  این  در 

مشکالت مالی اعالم آمادگی برای ورود به بازار سرمایه کردند.
کالنتری با بیان اینکه تشکیل جلسات کارگروه شورای هم خانواده وزارت 
صمت در استان کرمان موجب هم افزایی و تسریع در برنامه ها می شود 
عنوان کرد: استان کرمان ۳.۴ درصد تولید ناخالص داخلی کشور را دارد.

وی افزود: بخش های صنعت، معدن و تجارت ۳۷.۷ درصد تولید ناخالص 
داخل استان را به خود اختصاص داده که تا پایان برنامه ششم توسعه با 
توجه به پروژه های در حال اجرای استان این آمار به ۴۸ درصد می رسد 
و طبق آخرین گزارش سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان کرمان ۱۸.۶ 
درصد تولید ناخالص داخلی استان مربوط به صنعت، ۱۱.۳ درصد معدن 

و ۷.۸ تجارت است.
وی تاکید کرد: طبق آخرین گزارش سال ۹۵ استان کرمان ۴۳.۱ از معادن 
غیرنفتی کشور را در اختیار دارد و این نکته برای برنامه ریزی توسعه این 

استان بسیار حائز اهمیت است.
معاون برنامه ریزی و سرمایه گذاری سازمان صنعت، معدن و تجارت استان 
کرمان گفت: نرخ رشد ۸.۵ درصدی برای استان کرمان در برنامه ششم 
توسعه در نظر گرفته شده که سهم حوزه صنعت، معدن و تجارت بیش 

از سایر حوزه ها است.
وی ادامه داد: در این زمینه معدن ۱۱.۴ درصد و صنعت ۱۰.۶ درصد باید 
رشد کند که ۷.۷ درصد از رشد معدن و ۶.۷ درصد از رشد صنعت ناشی 

از سرمایه گذاری جدید و بهره وری خواهد بود.
کالنتری افزود: با توجه به شعار سال هفت محور را برای جهش تولید 
کردیم  برنامه ریزی  کرمان  استان  تجارت  و  معدن  صنعت،  های  بخش 
و کارهای  توسعه کسب  توسعه صادرات،  به  توان  این دست می  از  که 
صنفی، کارآمدسازی نظام توزیع، رونق تولید، توسعه فعالیت های معدنی، 
زیرساخت های صنعتی و معدنی و توسعه فعالیت های دانش بنیان اشاره 

کرد که محور اصلی برنامه ریزی برای فعالیت های امسال قرار گرفتند.
وی گفت: زیر این هفت محور ۵۰ برنامه تعریف شد که از این میزان ۱۵ 

برنامه را پیشرو در نظر گرفتیم و اگر محقق شوند باعث تسریع در دیگر 
برنامه ها می شود و برای تحقق آن کارگروه جهش تولید راه اندازی شد.

وی با اشاره به چهار محور جهش تولید ابالغی وزارت صنعت، معدن و 
تجارت افزود: این محورها در حوزه توسعه تولید و تقویت ساخت داخل، 
مدیریت واردات و توسعه صادرات غیر نفتی، تکمیل طرح های نیمه تمام 

و تنظیم بازار ضرورت اجرا دارند.
و  تعریف شده  راستا  این  برنامه در  و  پروژه  اینکه ۱۴  بیان  با  کالنتری 
و  تولید  توسعه  داد: محور  ادامه  پایش می شود  این حوزه  در  اقدامات 
تقویت ساخت داخل، نهضت ساخت داخل، میزهای تخصصی و هدف 

گذاری جلوگیری از واردات در این راستا است.
وی تصریح کرد: طبق هدف گذاری باید ۱۳۶ میلیون دالر کاالی وارداتی 
امسال داخلی سازی شود و در بخش فعال سازی واحدهای راکد صنعتی 

استان کرمان ۵۰ واحد هدف گذاری کرده است.
معاون برنامه ریزی و سرمایه گذاری سازمان صنعت، معدن و تجارت استان 
کرمان گفت: طرح های خوبی با وجود شرایط دشوار اقتصادی کشور در 
این استان اجرا شده و کرمان باالترین میزان پروژه های بزرگ در دست 

اجرای کشور را در اختیار دارد.
وی خاطرنشان کرد: مدیریت واردات و توسعه صادرات غیر نفتی و افزایش 
سطح محصوالت صادراتی به ۱۵ کشور هدف همسایه به اضافه هند و 
چین در دستور کار قرار دارد که سهم صادرات استان کرمان ۴۸۶ میلیون 

دالر در نظر گرفته شده است.
کالنتری افزود: توسعه معادن و صنایع معدنی و در اکتشاف و احیا و فعال 
سازی معادن کوچک مقیاس یکی دیگر از برنامه های سال جهش تولید 

در استان کرمان است.
وی با اشاره به پایش شبکه توزیع یادآور شد: نتیجه بازرسی و احکام صادره 
به صورت ماهانه به ستاد تنظیم بازار گزارش می شوند و برای تامین منابع 
مالی امسال از ابزارهای نوین در کنار تسهیالت بانکی استفاده می شود. 
معاون برنامه ریزی و سرمایه گذاری سازمان صنعت، معدن و تجارت استان 
کرمان افزود: سرانه تولید از محل کامل کردن ظرفیت واحدهای نیمه فعال 
و احیای واحدهای راکد در فرایند فعال سازی واحدهای تولیدی در سال 

جهش تولید پیگیری می شود.
کالنتری  ادامه داد: استان کرمان یکهزار و ۴۰۹ واحد صنعتی دارد که 
۳۰ درصد محصوالت غذایی، ۲۶ درصد کانی غیر فلزی، ۱۶ الستیک 
پالستیک و مابقی دیگر موارد بودند که طبق عارضه یابی، مشکالت این 

واحدها احصا شد.
وی عنوان کرد: ۶۴ درصد مشکل واحدهای تولیدی استان کرمان منابع 
مالی و کمبود نقدینگی، ۵۲ درصد واحدها مشکل بی ثباتی قیمت ها، ۴۳ 
امور مالیاتی، ۴۳ درصد مشکل  تولید، ۴۳ درصد  درصد مشکل هزینه 
نداشتن بازار داشتند که برای فعال کردن واحدها باید در این موارد اقدام 

شود

دستورالعمل  گفت:  کرمان  استان  پرورش  و  آموزش  مدیرکل 
و شرایط  ارسال  مدارس  به همه  بازگشایی کالس های درس 
فعالیت از مرحله پیش دبستانی تا پایه دوازدهم مشخص شده 

است.
خبرنگاران  جمع  در  نسب  اسکندری  احمد   ، ایرنا  گزارش  به 
به همه مناطق  و  تهیه  افزود: درسنامه هایی در سال گذشته 
استان کرمان ارسال شد و امسال کمیته بهداشت و سالمت و 

کمیته فضای مجازی به پروژه مهر اضافه شده است.
وی تاکید کرد: بهداشت و سالمت دانش آموزان برای ما مهم 

مجازی  آموزش  برای  استان  در  متفاوتی  های  سامانه  و  است 
دانش آموزان طراحی شده است.

اینکه  تعداد  بیان  با  مدیرکل آموزش و پرورش استان کرمان 
تلفن  به  دسترسی  محروم  مناطق  در  آموزان  دانش  از  زیادی 
همراه هوشمند ندارندتصریح کرد: پویش خرید تلفن هوشمند 
را راه اندازی کرده ایم و پیگیر  هستیم  این کار از محل کمک 
بهتر  را  ها  آموزش  بتوانیم  تا  شود  دنبال  مذهبی  های  هیات 

انجام بدهیم.
وی اظهار کرد: برای سال تجصیلی جدید نیاز به تهیه فرم لباس 

جدید برای دانش آموزان نیست افزود: برای سرویس مدارس 
نیز در حال پیگیری هستیم تا در مناطق سفید یا زرد که دانش 
آموزان یا بخشی از آنها به مدرسه می روند سرویس فعال باشد.
اسکندری نسب گفت: مدارس دولتی و هیات امنایی غیر از وجه 
بیمه و پول کتاب حق دریافت وجه دیگری به بهانه ثبت نام  را 

ندارند و مردم و رسانه ها موارد متخلف را اعالم کنند.
از دانش  نام بیش از ۸۰ درصد  وی تصریح کرد: تاکنون ثبت 
آموزان انجام شده است و مدارس در تمام روزهای هفته دایر 

است و اولیاء می توانند برای ثبت نام مراجعه کنند.

معاون برنامه ریزی و سرمایه گذاری سازمان صنعت، معدن و تجارت استان کرمان خبر داد:  

پرداخت هزار میلیارد تومان حقوق دولتی معادن استان به خزانه

مدیرکل آموزش و پرورش :  

دستورالعمل بازگشایی مدارس در استان کرمان اعالم شد

گفت:  کرمان  استان  دارایی  و  اقتصاد  کل  مدیر   
استان  اجرایی  دستگاه   ۱۸ از  مازاد  ملک   ۱۸۷
شناسایی شده که ۱۰۱ مورد آن فاقد سند و ۸۶ 

مورد دارای سند است.
به گزارش خبرنگار مهر، حمید شیخ اسدی در جلسه 
گزارش  خصوص  در  کرمان  استان  اداری  شورای 
بیان  تملیکی  امالک  فروش  و  مولدسازی  کارگروه 
کرد: ۱۸۷ ملک مازاد از ۱۸ دستگاه اجرایی استان 
شناسایی شده که ۱۰۱ مورد آن فاقد سند هستند و 

۸۶ مورد از این امالک دارای سند می باشند.
وی افزود: برای فروش ۱۶ ملک مجوز دریافت شده 
که ارزش ریالی آنها ۵ میلیارد و ۳۰۰ میلیون تومان 
است، ضمن اینکه ارزش ریالی پرونده های ارسالی به 

تهران ۱۴۹ میلیارد تومان است.
مدیر کل اقتصاد و دارایی استان کرمان گفت: ۱۱ 
دستگاه اجرایی اعالم کردند که ملک مازاد ندارند 
که خواهش می کنم یک تجدید نظر بکنند ضمن 
اهمیت  بسیار  باشد  داشته  وجود  ملکی  اگر  اینکه 
زیرا در صورت شناسایی  بررسی شود  دارد مجدداً 
ملک پول حاصل از فروش آن به استان تعلق نخواهد 

گرفت.
شیخ اسدی تصریح کرد: ۲۷ دستگاه اجرایی پاسخ 
سوی  از  که  را  مازاد  امالک  با  مرتبط  مکاتبات 
استاندار نگارش شده نداده اند ضمن اینکه نیازمند 
به همکاری جدی دستگاه های اجرایی در این رابطه 

هستیم.

مدیرکل اقتصاد و دارایی کرمان:

حدود 101 ملک دستگاه های اجرایی فاقد سند هستند
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مزایده فروش امالک تملیکی و مازاد بر نیاز 
بانک سپه واقع در مدیریت شعب منطقه کرمان

به شماره )473/1399/03 (
)نوبت اول( 

عرصه کاربریشماره پالک ثبتیآدرس ردیف
)مترمربع(

اعیان 
)مترمربع(

 وضعیت
 نحوه ارائهقیمت پایه کارشناسی )ریال(توضیحاتملک

پیشنهاد

کرمان-شهرستان بم منطقه ویژه 1
ارگ جدید بم خیابان سایه جنوبی 

بلوار فرشته نبش چهارراه محل 
سابق بانک سپه شعبه ارگ جدید بم

1491 فرعی از4279 
اصلی بخش 31کرمان

 تجاری
ومسکونی

24/282/150/000تخلیه6/ 1000941
/ پس از کسر--- % : 24/282/150/000

نقد

نقد و اقساط24/282/150/000

کرمان - شهرستان بردسیر خیابان 2
شریعتی طبقه زیرین پاساژ طال

 11 فرعی از15اصلی واقع
در بخش 20کرمان

1/753/500/000قدر السهم از عرصه وسایر مشاعات ومشترکات طبق قانون تملک آپارتمانها وآئین نامه اجرایی آن./تخلیه7/ 16قدر السهمتجاری
/ پس از کسر %20 : 1/402/800/000

نقد

نقد و اقساط1/753/500/000

کرمان - زرند خیابان شهید چمران 3
کوچه شماره 4 پالک 10جنب بازار

 5914 اصلی واقع در
بخش 13 کرمان

قابل ذکر است از مقدار96 سهم موجود 51/5 سهم آن متعلق به بانک سپه است بنابر این ملک با تخلیه750115تجاری
شرایط ووضع موجود بفروش میرسد وارزش گذاری بر اساس سهم متعلق به بانک میباشد./

5/500/000/000
/ پس از کسر 20% : 4/400/000/000

نقد

نقد و اقساط5/500/000/000

کرمان-زرند خیابان امام خمینی 4
)ره( پاساژ امین

 41 فرعی از 18806 اصلی
واقع در بخش 13 کرمان

1/500/000/000تخلیه56/ 15قدرالسهمتجاری
/پس از کسر --- % :1/500/000/000

نقد

نقد و اقساط1/500/000/000

کرمان - شهرستان انار بلوار 5
جمهوری اسالمی

 12123فرعی از11007
اصلی

نقد1/465/800/000/ پس از کسر---% :1/465/800/000تخلیه______3 /244زمین -مسکونی

نقد و اقساط1/465/800/000

کرمان - شهرستان انار بلوار 6
جمهوری اسالمی

 12158 فرعی از11007
اصلی

1/067/000/000تخلیه______254زمین -مسکونی
/ پس از کسر%20 :853/600/000

نقد

نقد و اقساط1/067/000/000

 کرمان - شهرستان انار بلوار7
جمهوری اسالمی

 12125 فرعی از11007
اصلی

1/737/000/000تخلیه______289/5زمین -مسکونی
پس از کسر ---% : 1/737/000/000 /

نقد

نقد و اقساط1/737/000/000

 کرمان - شهرستان انار بلوار8
جمهوری اسالمی

 12124 فرعی از11007
اصلی

1/585/800/000تخلیه______264/3زمین -مسکونی
/ پس از کسر---% :1/585/800/000

نقد

نقد و اقساط1/585/800/000

 کرمان  - شهرستان انار بلوار9
جمهوری اسالمی

 12126 فرعی از11007
اصلی

1/888/200/000تخلیه______314/7زمین -مسکونی
/ پس از کسر --- % : 1/888/200/000

نقد

نقد و اقساط1/888/200/000

 کرمان  -شهرستان انار بلوار10
جمهوری اسالمی

 12157 فرعی از11007
اصلی

1/076/000/000تخلیه______256زمین -مسکونی
/ پس از کسر20 % : 860/800/000

نقد

نقد و اقساط1/076/000/000

 کرمان - شهرستان انار بلوار11
جمهوری اسالمی

 12130 فرعی از11007
اصلی

1/986/000/000تخلیه______418/65زمین - مسکونی
/ پس از کسر 20 % : 1/588/800/000

نقد

نقد و اقساط1/986/000/000

 کرمان- شهرستان انار بلوار12
جمهوری اسالمی

 12128 فرعی از11007
اصلی

2/193/600/000تخلیه______365/6زمین -مسکونی
/ پس از کسر --- % : 2/193/600/000

نقد

نقد و اقساط2/193/600/000

 کرمان - شهرستان انار بلوار13
جمهوری اسالمی

 12129فرعی از11007
اصلی

1/852/400/000تخلیه______392زمین -مسکونی
/ پس از کسر %20 : 1/481/920/000

نقد

نقد و اقساط1/852/400/000

 کرمان - شهرستان انار بلوار14
جمهوری اسالمی

 12127 فرعی از11007
اصلی

2/040/000/000تخلیه______340زمین -مسکونی
/ پس از کسر --- % : 2/040/000/000

نقد

نقد و اقساط2/040/000/000

 کرمان - شهرستان انار بلوار15
جمهوری اسالمی

 12155 فرعی از11007
اصلی

2/189/120/000تخلیه______273/64زمین -مسکونی
/ پس از کسر ---% : 2/189/120/000

نقد

نقد و اقساط2/189/120/000

 کرمان - شهرستان انار بلوار16
جمهوری اسالمی

 12156 فرعی از11007
اصلی

1/100/000/000تخلیه______260/2زمین -مسکونی
/ پس از کسر %20 : 880/000/000

نقد

نقد و اقساط1/100/000/000

 کرمان - شهرستان سیرجان منطقه17
ویژه اقتصادی سیرجان

 1148 فرعی از6518
اصلی بخش37 کرمان

 تجاری
ومسکونی

باعنایت به اینکه ملک دارای سند رسمی بنام بانک نمی باشد وبانک نیز هیچگونه تعهدی به انتقال تخلیه982/21941
رسمی مورد معامله به برنده مزایده ملک فاقد سند رسمی به نام بانک را ندارد وخریدار حق هرگونه 

ایراد واعتراضی در این خصوص را ازخود سلب وساقط مینماید ضمنا از میزان مبلغ کارشناسی مذکور 
مبلغ 15/112/525/000ریال مربوط به کارشناسی عرصه واعیان ملک ومبلغ 2/765/000/000 ریال 
مربوط به کارشناسی تاسیسات مکانیکی وبرقی ساختمان مذکور وانشعابات )آب ،برق وگاز (می باشد./

نقد17/877/525/000/ پس از کسر %20 : 14/302/020/000

نقد و اقساط17/877/525/000

کرمان-خیابان اقبال )شهید 18
نامجو(روبروی فروشگاه بسیجیان 
حد فاصل کوچه 4و6 کد پستی 

7619734975

 18فرعی از1789 اصلی
واقع در بخش 3کرمان

عرصه واعیان یک باب واحد تجاری به مساحت 125/7 متر مربع واقع در همکف که بانضمام نیم طبقه تخلیه55/ 349قدر السهمتجاری
بمساحت 103 متر مربع که محاط در این واحد میباشد وبا حق استفاده اختصاصی از انباری تجاری 
واقع در زیرزمین راه عبورتاسیسات از انباری زیرزمین میباشد بمساحت 120/85 متر مربع با قدر 

السهم از عرصه وسایر مشاعات ومشترکات طبق قانون تملک آپارتمانها وآئین نامه اجرایی آن./

39/700/000/000
/ پس از کسر20 % :31/760/000/000 

نقد

نقد و اقساط39/700/000/000

کرمان – بلوار جمهوری اسالمی 19
- چهارراه فرهنگیان روبروی هتل 

پارس

 247الی 249 فرعی
 از2843 اصلی واقع در

بخش 3کرمان

اعیانی پالک نیمه ساخته وتا مرحله اسکلت وسقف تکمیل گردیده است قابل ذکر است که طبقات تخلیه14059 8 /1299 تجاری
همکف  الی طبقه 11با کاربری تجاری وطبقه 12)نهایی( باکاربری تجاری +تئاتر وسایر فضاها 

میباشند./

642/594/000/000
/ پس از کسر20 % :514/075/200/000 

نقد

نقد و اقساط642/594/000/000

کرمان- شهرستان رفسنجان – 20
محله قطب آباد – خیابان شهید 

بهشتی

2 فرعی از 1147 اصلی
1 فرعی از 1133 اصلی
12 فرعی از 1148 اصلی

نقد14/543/200/000 /پس از کسر ---% :14/543/200/000تخلیه14/ 142/74154تجاری

نقد و ااقساط14/543/200/000

بانک سپه در نظر دارد اموال و امالک تملیکی و مازاد بر نیاز خود را واقع در مدیریت شعب منطقه کرمان 
را از طریق برگزاری مزایده عمومی به فروش برساند لذا متقاضیان می توانند جهت کسب اطالعات بیشتر، 
به  کرمان  منطقه  مدیریت شعب  به  پیشنهادات خود  تسلیم  و  مزایده  دریافت شرایط  امالک،  از  بازدید 
نشانی: کرمان خیابان شریعتی نرسیده به قدمگاه مدیریت شعب بانک سپه منطقه کرمان طبقه اول دایره 

پشتیبانی وساختمان تلفن: 32260235-034 مراجعه نمایند.
نحوه فروش: نقد یا نقد واقساط

به اصالحات احتمالی انجام شده در آگهی نوبت دوم مزایده حاضر که در روزچهارشنبه  *توجه : لطفاً 
مورخ1399/05/29 در روزنامه سراسری جمهوری اسالمی منتشر و تا پایان مهلت ارائه پیشنهادات قیمت 

مالک عمل می باشد توجه فرمایید.
توضیحات و شرایط:

1. جهت دریافت اسناد و اوراق مزایده ارائه فیش واریزی به مبلغ 500/000 ریال به حساب بستانکاران 
داخلی شماره 460/910000 به نام مدیریت شعب منطقه کرمان الزامی است.

2. مزایده گران می بایست معادل 5% از قیمت پایه کارشناسی مندرج در آگهی را بعنوان سپرده شرکت 
در مزایده به حساب جاری طالیی به شماره 1261800098605به نام اداره کل پشتیبانی وخدمات بانک 

سپه واریز و اصل فیش واریزی را به همراه قیمت پیشنهادی در پاکت دربسته تحویل نمایند.
اداری )ساعت14/00( روز  پایان وقت  اسناد:از روزسه شنبه مورخ1399/05/28لغایت  3. مهلت دریافت 

دوشنبه مورخ1399/06/10می باشد .
وقت  پایان  لغایت   1399/05/29 مورخ  روزچهارشنبه  پیشنهادات:از  تحویل  مهلت  آخرین   .4

اداری)ساعت14/00(روز سه شنبه مورخ 1399/06/11می باشد. 
5. جلسه بازگشایی پاکات پیشنهادات واصله و تاریخ آن متعاقبا اعالم می گردد وحضور مزایده گران در 
جلسه با ارائه مدارک شناسایی معتبر و رسید تحویل پیشنهاد بالمانع بوده و عدم حضور ایشان مانع از 

اقدام بانک نخواهد شد. 
بانک سپه- مدیریت شعب منطقه کرمان
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فرهنگ و ادب

کتابی راهنما برای ورود به جهان فکری ویتگنشتاین؛
چگونه ویتگنشتاین بخوانیم 

سرویس ادبی کرمان امروز
 

همایون  ترجمۀ  با  مانک  ری  بخوانیِم«  ویتگنشتاین  »چگونه  کتاب 
کاکاسلطانی از سال ۱۳۹۷ و به وسیله نشر نی در پیشخوان کتابفروشی ها 

در معرض استفاده و مطالعه عالقه مندان قرار گرفته است.
بزرگترین  از  یکی  بی شک  )۱۸۸۵-۱۹۵۱م(  ویتگنشتاین  لودویگ 
فیلسوفان سده بیستم است. آثار مهم او نظیر تراکتاتوس و رسالۀ منطقی-

به  می شوند.  محسوب  معاصر  فلسفه  در  جریان ساز  آثار  جمله  از  فلسفی 
دلیل زبان فشرده، کوتاه و بعضاً غامض آثار او خواندن کتاب هایش برای 
هر دوستدار مطالعه در وهلۀ اول آسان نیست و سخت می نماید. به این 
دلیل کتاب های جنبی در شرح آرای او می توانند یاریگر و روشنگر سرخط 
اندیشگیش  و  فکری  منظومه  به  آسانتر  خواندنشان  با  و  باشند  اندیشه ها 

نزدیک شد.
از جمله  انتشارات نورتن    کتاب چگونه ویتگنشتاین بخوانیم )۲۰۰۵( 
از  یکی  کتاب  این  می شود.  محسوب  حوزه  این  خواندنی  و  بدیع  موارد 
با گزینش  نویسنده  آنها هر  در  بخوانیم هاست که  سری مجموعه چگونه 
حدوداً ۱۰ قطعه کوتاه از آثار متفکر مورد نظر که به ترتیب زمانند، آنها را 

حالجی کرده و ورود خواننده را به جهان فکری مورد نظر تسهیل می کند. 
به  که  است  شده  تهیه  کریچلی  سایمون  سرویراستاری  به  مجموعه  این 
متفکرانی نظیر فروید، نیچه، داروین، شکسپیر و مارکی دو ساد پرداخته 
مبنایی ترین  و  مهمترین  از  سرنخ هایی  دادن  با  می کند  تالش  و  است 
رویکردهای آن شخصیت ها، خواننده را در پیمودن ادامه راه مطالعه آثار 

آن متفکران یاری کند.
در کتاب مربوط به ویتگنشتاین که مورد بحث ماست هم، ری مانک با 
گزینش یازده نوشته از او که به ترتیب گاه شماری مرتب شده اند، کوشیده 
است که شمایی از جزئیات و فعالیت های فلسفی این فیلسوف بزرگ سده 
بیست را بنمایاند. فیلسوفی که بیشتر فلسفه را نه مجموعه ای از آموزه ها،  
بازی های  و  ابهامات  از  شفاف سازی  جهت  در  منطقی  فعالیت  یک  بلکه 

افسونگرانه زبان به شمار می آورد.
و  بخوانیم ها  با مجموعه چگونه  رابطه  در  کوتاه  پیشگفتار  از یک  کتاب 
شده  تشکیل  ویتگنشتاین  زندگی  گاه شمار  نهایت  در  و  بخش  یازده  نیز 
است. یازده بخش به ترتیب عبارتند از: منطق، علم و تجارت، پاک کردن 
فلسفه  چیست؟،  گزاره  جهان،  کشیدن  تصویر  به  کلمه،   سه  در  فلسفه 
چیست؟ فروپاشی فرم منطقی، فلسفۀ نوین: رها کردن ناب بودن بلورمانند 

باشد؟،  داشته  وجود  می تواند  زبان خصوصی  آیا  زبانی،  بازی های  منطق، 
فهم روح نگارش ویتگنشتاین و فهمیدن دیگران، فهمیدن خودمان: شواهد 
ارزیابی ناپذیر.  در پشت جلد کتاب آمده است: هر چند موضوع نوشته های 
ویتگنشتاین مشابه موضوعات مطرح شده از طرف دیگر فیلسوفان تحلیلی- 
ماهیت منطق، مرزهای زبان، تحلیل معنا- است، اما او این کار را به سبکی 
شاعرانه انجام داد؛ همین امر کار او را از دیگر همتایانش متمایز می سازد 
و پرسش از چگونه خواندن ویتگنشتاین را به پرسشی به جا بدل می نماید. 
بنا به استدالل  ری مانک در بُن اندیشه های ویتگنشتاین عزمی راسخ برای 
مقاومت در برابر علم گرایی عصر ما و نوعی تأکید بر انسجام و خودسامانِی 
اشکال غیرعلمی فهمیدن وجود دارد. ویتگنشتاین تالش می کرد، روشن 
سازد که فهم مورد نظر ما در فلسفه شبیه به فهم ممکن ما از یک فرد، یک 

قطعه موسیقی یا یک شعر است.
مجموعه  سری  از  بخوانیم  ویتگنشتاین  چگونه  کتاب  که  است  گفتنی 
چگونه بخوانیم ها به تالیف ری مانک و سرویراستاری سایمون کریچلی و 
ترجمۀ همایون کاکاسلطانی به زبان فارسی از سوی نشر نی برای نخستین 
بار در سال ۱۳۹۷ منتشر شده است. شمارگان این کتاب ۱۰۰۰ و تعداد 

صفحات ۱۲۷ صفحه و قیمت چاپ نخست ۱۵ هزارتومان است.

عزت اهلل انتظامی و فیلم هایی که کمتر دیده شد 

سرویس فرهنگی – هنری کرمان امروز

به ۶۰ سال  از ۵۰ فیلم سینمایی و نزدیک  انتظامی در بیش  عزت اهلل 
و  تاثیرگذار  متفاوت،  نقش های  در  آنچنان  بازیگری  عرصه  در  فعالیت 
باورپذیر ظاهر شده که لقب »آقای بازیگر« به پاس این تعدد و تفاوت آثار 

به وی اعطا شده است..
مبارک.  تولدت  مهربونم،  باباعزت  ایران،  سینمای  عزت  گرانقدر،  استاد 
ازخداوند بزرگ، خالق هستی و بشریت برایت سالمتی و تندرستی خواهانم 
ای  نکنه،  کم  بوم  مرزو  این  هنر  و  فرهنگ  سر  از  رو  شما  سایه  اینکه  و 

تکرارناشدنی، همیشه بهتون اقتدا کردم و خواهم کرد.
این پیامی است که پرویز پرستویی همزمان با تولد ۹۲ سالگی عزت اهلل 
انتظامی در صفحه شخصی خود در اینستاگرام منتشر کرد و از انتظامی 
نخست  نسل  که  اینست  واقعیت  کرد.  یاد  تکرارناشدنی  چون  صفاتی  با 
بازیگری ایران شامل عزت اهلل انتظامی، محمدعلی کشاورز،داوود رشیدی، 
علی نصیریان و جمشید مشایخی نسلی تکرارنشدنی به شمار می آیند که 
هم از نظر خلق نقش های ماندگار و هم به لحاظ مرام و مسلک هنرمندی، 
بودند.  ایران  سینمای  بعدتر  و  تر  جوان  های  نسل  برای  درسی  کالس 
پیشکسوتان  این  از  با وجود درگذشت شماری  و  اکنون  که هم  حقیقتی 
بیش از پیش احساس می شود و گویی سینمای ایران نتوانسته جانشینان 

مناسبی برای این نسل طالیی بازیگری برای خود جایگزین کند.
ایران  سینمای  عزت  و  ایران  بازیگری  آقای  درگذشت  تاریخ  مرداد   ۲۶
عزت اهلل انتظامی بود، مردی که به سختی می توان نقش ضعیفی را در 
کارنامه کاریش جستجو کرد و حتی در فیلم های بد و ضعیف هم انتظامی 
از برگ برنده های فیلم برای دیده شدن و تاثیرگذاری قصه و درونمایه اثر 

محسوب می شد.
 با این مقدمه کوتاه در این گزارش سعی شده به برخی از آثار مهجور و 
کمتر دیده شده آقای بازیگر نگاهی اجمالی انداخته شود تا وجوه تاریک و 

آثار نه چندان مشهور انتظامی نیز بار دیگز بازبینی و بازخوانی شود.
خانه خلوت از مهدی صباغ زاده

خانه خلوت محصول ۱۳۷۰ خورشیدی که در جشنواره بین المللی فجر، 
بازیگری عزت اهلل  از جمله  و در ۴ رشته  بلورین دریافت کرد  ۴ سیمرغ 
انتظامی نامزد شد یکی از این فیلم های کمتر دیده شده در کارنامه عزت 
نویسندگی  و  صباغ زاده  مهدی  کارگردانی  به  فیلمی  است.  انتظامی  اهلل 
عزت اهلل  همچون  بازیگرانی  بازی  با  و  عبداللهی  اصغر  و  زاده  قلی  حسن 
انتظامی، نیکو خردمند، فاطمه گودرزی، جهانگیر فروهر و رضا رویگری که 

برنده سیمرغ بهترین فیلمنامه در آن سال شد.
مهدی صباغ زاده کارگردان این فیلم از مرحوم انتظامی به عنوان بازیگری 

که می اندیشید و روی همه نقش هایش فکر می کرد، یاد کرده و گفته است، 
کاش بازیگران امروز از او یاد بگیرند.

صباغ زاده پس از درگذشت این بازیگر به بیان خاطره ای از او پرداخته 
بود و گفت: »یادم می آید یک روز در زیرزمینی که لوکیشن ما بود، قرار 
خردمند  نیکو  مرحوم  و  انتظامی  آقای  که  کنیم  ضبط  را  صحنه ای  بود، 
بازی داشتند. قرار بود، ایشان در آن صحنه شعری را بخوانند و همسرش 
که خانم خردمند بود، وقتی پایین می آمدند، متوجه می شدند که ایشان 
دیگری  را طور  این صحنه  گفتم  انتظامی  آقای  به  من  است.  بد  حالشان 
بگیریم، بهتر است و گفتم شما بنشینید و زیر آواز بزنید و حالت شیدایی 
پیدا کنید و بعد هم میز را بشکنید و تنگ آب را که روی میز است  روی 
فیلم خانم خردمند هستند هم  در  اینطور همسرتان که  بریزید.  خودتان 
انتظامی  آقای  گفتم  را  این  وقتی  است.  بد  حالتان  که  می شوند  متوجه 
قبول نکردند و گفتند مگر من فردینم که بزنم زیر آواز؟ برایشان بار دیگر 
منظورم را توضیح دادم و گفتم نمی خواهم با صدای بلند بخوانید، همین 
به  و  نکردند  قبول  ایشان  هم  باز  اما  می کند  کفایت  هم  خواندن  لب  زیر 
خانم  رفتند،  راه  دقیقه ای  چند  شدند.  رفتن  راه  مشغول  و  رفتند  حیاط 
مهوش جزایری طراح صحنه با ایشان صحبت کردند قبول نکردند، آقای 
زرین دست صحبت کردند، باز هم راضی نشدند، خالصه چند دقیقه دیگر 
قدم زدند، صدایشان زدم و گفتم آقای انتظامی چه کار کنیم؟ با همان لحن 
خودشان گفتند، آقای صباغ زاده ولمان کن بابا. خالصه نیم ساعت بعدش 
آمدند و گفتند برویم و بگیریم. وقتی که آمدند آن صحنه را بسیار عالی 
و درجه یک اجرا کردند اما دوست داشتند راجع به تغییرات فکر کنند و 
بعد از اینکه آمادگی شان را پیدا کردند، برای ضبط آمدند. انتظامی از آن 

دسته بازیگرانی بود که می اندیشید. او کم آدمی نبود و روی همه نقش ها 
و کارهایش فکر می کرد."

 چمدان از جالل مقدم
چمدان هشتمین فیلم جالل مقدم در مقام کارگردان و محصول ۱۳۶۵ 
خورشیدی است. همکاری جالل مقدم و انتظامی که هر ۲ از هنرمندان 
موج نوی سینمای ایران در آن زمان بودند به خودی خودی برای طرفداران 
داستان  داشت. چمدان  فراوانی  ایران جذابیت  هنری  و  متفاوت  سینمای 
خانواده ای در راه سفر به یکی از شهرهای شمالی کشور است که چمدانی 
بازگرداندن آن بین  یا  برای تصاحب چمدان  را پیدا می کنند. کشمکش 
سرنشینان اتومبیل که ۲ زوج جوان و میانسال هستند در می گیرد. مرد 
جوان معتقد است که باید از محتوای چمدان با اطالع شد و پیرمرد نظرش 
بدون  چمدان  بازگرداندن  امانتداری  شرط  که  دارد  اصرار  و  اوست  مغایر 
هرگونه تصرفی است، کشمکش ادامه دارد. پایان ماجرا درست خالف آن 
چیزی است که ۲ زوج تصورش را دارند. انتظامی نقش پدر خانواده و امین 

تارخ ایفاگر داماد خانواده اند.
 صادق کرده از ناصر تقوایی

که  است  ایران  سینمای  انتقام  تم  با  های  فیلم  جمله  از  کرده  صادق 
صادق  بود.  دوران  آن  مطرح  فیلم  چند  موضوع  خورشیدی   ۵۰ دهه  در 
در  او  که  بود  تقوایی  ناصر  با  انتظامی  همکاری  آخرین  و  نخستین  کرده 
کنار بازیگرانی مثل سعید راد و محمدعلی کشاورز در آن به ایفای نقش 
ژاندارم فیلم پرداخت. صادق کرده بر پایه واقعیت ساخته شده و البته به 
گفته انتظامی دست هایی هم در واقعه تاریخی برده شده تا فیلم از منظر 
باعث  فیلم  این  تقوایی در  ناصر  با  او  باشد. همکاری  سینماتیک جذاب تر 

به همین  ناپلئون در سریالی  ایفاگری نقش دایی جان  برای  او  شد که 
نام انتخاب شود اما بعدها به علت مشغله کاری نتوانست این نقش را بازی 
کند؛ موضوعی که انتظامی بارها در گفت وگوهایش بابت آن ابراز ناراحتی 

کرده بود.
 گاو خونی از بهروز افخمی

نقش  تبع  به  ایران است که  آثار مهجور سینمای  از  نیز یکی  گاوخونی 
آفرینی انتظامی نیز در آن، نتوانست آن طور که باید و شاید دیده شود. 
گاو خونی هشتمین فیلم بهروز افخمی اقتباسی از داستان جعفر مدرس 
صادقی است که روایت داستان و رمانی از داستان کهن رستم و سهراب 
است که چگونه نسل قبلی و رستم ها به خاطر خواسته و عقاید شخصی شان 

باعث نابودی سهراب ها می شوند.
در گاو خونی هم باز انتظامی نقشی کم و بیش خبیث و منفی را بازی 
می کند؛ یکی از همان رستم ها. یک پدر نامهربان که تا می توانسته پسرش 
نشان می دهد  گاو خونی  در  نقش آفرینی  این  است.  دور کرده  از خود  را 
انتظامی در گذر سالیان آکنده از شخصیت های منفی،  که کارنامه کاری 
لحظات شرارت بار و اخالقیاتی شیطانی است که در نقش های مختلف تکرار 
میمیک های)حرکات  و  نگاه  در  بیشتر  انتظامی  بازی  اینجا  در  می شوند. 
پیدا  بروز  چهره  ظریف  است(  احساسات  و  اعمال  نمایانگر  که  نمایشی 
تماشاگر هم  تا  نتیجه می دهد  را  ترسناک  و  پرجذبه  می کند که ظاهری 
از  اینکه  از  بیش  او  نکند.  و صیمیت  نزدیکی  احساس  پدر  با  پسر  مانند 
کالم استفاده کند و در مقام یک پیشکسوت که حاال در زمان ساخت »گاو 
خونی« بیش از ۴۰ سال حضور پربار در سینما ایران را پشت سر گذاشته 
است با استفاده از حداقل ها و اکت هایی تقلیل گرایانه شکل جدیدی از بازی 
خود را ارایه می دهد. در اینجا انتظامی به شکلی از ایجاز می رسد و این 
می تواند آن روی سکه شکل نقش آفرینی او در اجاره نشین ها باشد که نماد 

پرگویی و اکت های متعدد و فراوان در کارنامه بازیگری اوست.
 سایه روشن از حسن هدایت

نسبت  هیچ  قضا  از  که  است  هدایت  حسن  فیلم  دهمین  روشن  سایه 
فامیلی با نویسنده معروف صادق هدایت هم ندارد. این فیلم که از جمله 
 ۱۳۸۰ در  است  انتظامی  اهلل   عزت  بازیگری  کارنامه  مهجور  های  فیلم 
خورشیدی و با بازی عزت اهلل انتظامی، احمد نجفی و هنگامه قاضیانی به 
نمایش در آمد. در خالصه داستان فیلم چنین آمده است که در سواحل 
بندر انزلی، جسد زن مسنی پیدا می شود. کارآگاه علوی عکسی از جسد 
او  پاتوق همیشگی  و کافه مهتاب  تلفن خودش  پیدا می کند که شماره 
پشت آن نوشته شده است. با پیگیری مشخص می شود که نام مقتول پری 
بوده که برای دربندی، رییس باند خالفکار شهر کار می کرده. همچنین 
علوی در می یابد که نام اصلی مقتول ژانت بوده و چون قصد افشای باند 

دربندی را داشته به قتل رسیده است و... 
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روایت »کرمان امروز« از پیش بینی و نگرانی مسئوالن بهداشت و درمان استان از پیک بعدی کرونا؛

اگر در هیات های مذهبی و مراسم امسال پروتکل های بهداشتی رعایت نشود

در مهرماه پیک خطرناکی خواهیم داشت

اشاره: 
این روزها مردم در جدالی سخت و نفسگیر با کرونا به سر 
باختگان،  جان  تعداد  از  تلخی  خبرهای  روز  هر  و  برند  می 
رسانه ای می شود. مردم نیز خود به یکدیگر هشدار می دهند 
اما همچنان  بزنیم.  باشیم و مراعات کنیم و ماسک   مراقب 
پیک  پیدایی  به  نسبت  کرمان  درمان  و  بهداشت  مسئوالن 
بعدی کرونا نگران هستند و نسبت  به رعایت دقیق و سخت 
گیرانه پروتکل های بهداشتی از سوی مردم هشدار می دهند 
و می گویند؛ اگر مردم رعایت نکنند، پیک بعدی کرونا را در 
مهر ماه خواهیم داشت. در این  باره گزارشی تهیه شده که در 

ادامه  قابل مطالعه است.
وضعیت قرمز کرونا در پاییز

می  کرمان  پزشکی  علوم  دانشگاه  مسئوالن  که  آنگونه 
در  استان  های  شهرستان  درصد   90 حدود  اکنون  گویند؛ 
استان  در  منطقه  دو  و  دارند  قرار  نارنجی  و  قرمز  وضعیت 
نیز در وضعیت سفید هستند. اگر 50 تا 60 درصد شهرهای 
استان  قرار گیرند وضعیت  نارنجی و زرد  استان در وضعیت 
در وضعیت هشدار قرار می گیرد اما فعال وضعیت استان قرمز 
در  استان  جنوبی  های  شهرستان  عمده  آنکه  ضمن  است 

وضعیت قرمز قرار دارند.

و  دغدغه شرکت  کرمان  درمان  و  بهداشت  مسئوالن  حال 
را دارند و می  ایام پیش رو  حضور مردم در مراسم مذهبی 
گویند؛ اگر دستور العمل های بهداشتی از سوی مردم و هیات 
با  همزمان  و  ماه  مهر  در  نشود  گرفته  جدی  مذهبی  های 
بازگشایی مدارس و دانشگاه ها در نواحی سفید و تا حدودی 

نارنجی، شاهد پیک بعدی کرونا خواهیم بود.
اول،  به آن معناست اگرچه در پیک  این هشدار مسئوالن 
در  پشت  بیماری  هیچ  و  نکردیم  تجربه  را  انسانی  فاجعه 
بیمارستان ها نماند اما اگر اجازه دهیم کرونا مجددا جوالن 
اتفاقی رخ خواهد  بعدی چه  پیک  در  نیست  دهد، مشخص 

داد.
آمار استان

در حال حاضر و طبق آخرین آمار ارائه شده از سوی دانشگاه 
نفر مبتال قطعی به کووید 19 در  علوم پزشکی کرمان، 71 
این  احتساب  با  اند که  بستری شده  استان  بیمارستان های 
نفرات، مجموع موارد قطعی بستری شده در بیمارستان های 
استان از ابتدای اپیدمی تا کنون  به 5124 نفر رسیده است.

مردم،  از  بسیاری  که  شود  می  عنوان  حالی  در  آمار  این 
هایشان  خانواده  حتی  و  پزشکان  و  درمانی  کادر  کارمندان، 
به دلیل ابتال به ویروس کرونا در منزل قرنطینه هستند و با 

تبعات این ویروس دست و پنجه نرم می کنند.
پزشکی  علوم  دانشگاه  سخنگوی  شفیعی  مهدی  دکتر 
متاسفانه  گفت:  ایسنا  خبرگزاری  به  باره   این  در  کرمان 
بیماران بستری در استان نسبت به حجم تخت های  تعداد 
بیمارستانی باالست و این مهم نیز باعث می شود که پرسنل 
کادر بهداشت و درمان خسته و فرسوده شوند و به دنبال آن 

کیفیت خدمات کاهش پیدا می کند.
شفیعی بیان کرد: چند روزی روی قله اپیدمی در یک خط 
 19 کووید  به  ابتال  موارد  افزایش  و  کنیم  می  صاف حرکت 
که  است  مذهبی  مراسم  در  ما شرکت  دغدغه  اما  نداریم  را 
اگر پروتکل های بهداشتی از سوی مردم و هیئت ها رعایت 
اما  بود  را در مهرماه شاهد خواهیم  بعدی کرونا  نشود پیک 
مراقبت کرده  بیشتر  ایام  این  در  ما  انتظار می رود که مردم 
آنکه  ضمن  کنند  رعایت  را  بهداشتی  دستورالعمل های  و 
و  نارنجی  حدودی  تا  و  سفید  نواحی  در  مدارس  بازگشایی 

دانشگاه ها از دیگر نگرانی های ماست.
که  است  اپیدمی   19 کووید  اپیدمی   برآنکه  تاکید  با  وی 
نمی خواهد به این زودی ها از جامعه رخ بربندد لذا باید شیوه 
زندگی خود را تغییر دهیم، اظهار کرد: اکنون حدود 90 درصد 
شهرستان های استان در وضعیت قرمز و نارنجی قرار دارند و 
اگر 50  نیز در وضعیت سفید هستند.  استان  دو منطقه در 
تا 60 درصد شهرهای استان در وضعیت نارنجی و زرد قرار 
گیرند وضعیت استان در وضعیت هشدار قرار می گیرد اما فعال 
شهرستان های  عمده  آنکه  است ضمن  قرمز  استان  وضعیت 

جنوبی استان نیز در وضعیت قرمز قرار دارند.
سخن آخر

ماسک  همچنان  معتقدند  بهداشت  حوزه  کارشناسان 
ها  دست  مکرر  شوی  و  شست  و  اجتماعی  فاصله  رعایت  و 
بهترین استراتژی برای کنترل و قطع زنجیره انتقال ویروس 
کرونا است. با توجه  به اینکه ایام عزاداری محرم در پیش رو 
است ساده انگاری کرونا ویروس می تواند برای جامعه خطر 

آفرین  باشد.

و هر روز  به سر می برند  با کرونا  نفسگیر  و  این روزها مردم در جدالی سخت       
خبرهای تلخی از تعداد جان باختگان، رسانه ای می شود. حال مسئوالن بهداشت و درمان 
کرمان دغدغه شرکت و حضور مردم در مراسم مذهبی ایام پیش رو را دارند و می 
گویند؛ اگر دستورالعمل های بهداشتی از سوی مردم و هیات های مذهبی جدی گرفته 
نشود در مهرماه و همزمان با بازگشایی مدارس و دانشگاه ها در نواحی سفید و تا حدودی 

نارنجی، شاهد پیک بعدی کرونا خواهیم بود و...

گزارش: مهدیه السادات 
میر مهدی حسینی

تاسیس شرکت سهامی خاص آبان رادین دی درتاریخ 1399/01/30 
ثبت   14009082205 ملی  شناسه  به   16667 ثبت  شماره  به 
زیر  شرح  به  آن  که خالصه  گردیده  دفاترتکمیل  ذیل  امضا  و 
مختلف  حوزه های  :در  فعالیت  موضوع  میگردد.  آگهی  عموم  اطالع  جهت 
زیستی،تولید فراورده های ارایشی و بهداشتی،تولید مکمل های غذایی،ارائه 
و  ارایشی  نهایی  محصوالت  تولید  و  مرتبط،فرموالسیون  مشاوره   خدمات 
بهداشتی و شوینده و مکمل های غذایی،تولید مواد اولیه مرتبط با صنایع 
ارایشی و بهداشتی،شوینده،مکمل های غذایی و نوشیدنی های خوراکی،واردات 
از کمپانی های  و غذایی،شوینده  ارایشی،بهداشتی  با صنایع  نیاز  مواد مورد 
معتبر خارجی،خرید و فروش،صادرات و واردات،اخذ کارت بازرگانی،اخذ و اعطای 
نمایندگی،عقد قرار داد با نهاد های دولتی در قالب مناقصه مزایده و استعالم 
وفق ماده 17 و تبصره 1 قانون مدیریت خدمات کشوری درصورت لزوم پس 
از اخذ مجوزهای الزم از مراجع ذیربط مدت فعالیت : از تاریخ ثبت به مدت 
نامحدود مرکز اصلی : استان کرمان ، شهرستان کرمان ، بخش مرکزی ، شهر 
کرمان، محله شهرک شهید نیکزاد ، خیابان عباس ورزنده ، کوچه شرقی 13 
، پالک 0 ، طبقه همکف کدپستی 7617868759 سرمایه شخصیت حقوقی 
عبارت است از مبلغ 1000000 ریال نقدی منقسم به 100 سهم 10000 ریالی 
تعداد 100 سهم آن با نام عادی مبلغ 1000000 ریال توسط موسسین طی 
گواهی بانکی شماره 6563 مورخ 1399/01/23 نزد بانک قرض الحسنه رسالت 
شعبه خواجو کرمان با کد 307 پرداخت گردیده است اعضا هیئت مدیره آقای 
حجت شجاعی باغینی به شماره ملی 2980938157 و به سمت عضو هیئت 
مدیره به مدت 2 سال و به سمت مدیرعامل به مدت 2 سال آقای محمدامین 
بیت الهی به شماره ملی 3100322088 و به سمت رئیس هیئت مدیره به 
مدت 2 سال آقای مهزیار محمدزاده خبیصی به شماره ملی 3190049610 و 
به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت 2 سال دارندگان حق امضا : کلیه 
اوراق و اسناد بهادار و تعهد آور شرکت از قبیل چک ، سفته ، بروات ، قراردادها 
عقود اسالمی با امضاء مشترک مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره همراه با مهر 
شرکت و همچنین کلیه نامه های عادی و اداری باامضاء مدیرعامل یا رئیس 
هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. اختیارات مدیر عامل : طبق 
اساسنامه بازرسان آقای سجاد غالمزاده میرزائی به شماره ملی 2980933376 
به سمت بازرس اصلی به مدت یک سال مالی آقای آرین داور به شماره ملی 
روزنامه  مالی  به مدت یک سال  البدل  علی  بازرس  به سمت   2980946052
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 )950075(

آگهی تغییرات شرکت هواپیمایی ماهان شرکت سهامی خاص 
به شماره ثبت 2734 و شناسه ملی 10630109079 به استناد 
صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1398/04/31 الف-تعیین سمت 
مدیران: آقای احمد مراد علیزاده به شماره ملی 3090985977 به نمایندگی 
از شرکت گروه توسعه و عمران علوی کرمان به شناسه ملی 10102837162 
به سمت رئیس هیات مدیره آقای حمید عرب نژاد خانوکی به شماره ملی 
2992420875 به سمت مدیر عامل و نائب رئیس هیات مدیره آقای شهریار 
ذوالعلی به شماره ملی 3179591471 به نمایندگی از موسسه خیریه مولی 
الموحدین علی ابن ابیطالب )ع( استان کرمان به شناسه ملی 10630008899 به 
سمت عضو اصلی هیات مدیره ب- کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت 
از قبیل چک , سفته و بروات، قراردادها و عقود اسالمی با امضاء ثابت مدیر 
عامل و امضای دوم هر یک از اعضای هیئت مدیره یا آقای رضا نمکشناس 
معتبر و کلیه مکاتبات و اوراق اداری با امضاء ثابت مدیر عامل همراه با مهر 
شرکت معتبر خواهد بود . اداره کل ثبت اسناد و امالک استان کرمان اداره ثبت 

شرکت ها و موسسات غیرتجاری کرمان )950074(

راهنما شرکت سهامی  تردد  مهندسی  تغییرات شرکت  آگهی 
 10860570637 ملی  شناسه  و   7220 ثبت  شماره  به  خاص 
العاده  استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق  به 
مورخ 1399/05/01 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : 1 - اعضای هیئت مدیره بشرح 
با کد ملی  انتخاب گردیدند: - آقای مجید نورانی  ذیل برای مدت دو سال 
آقای   - با کدملی 3071185138  پور  آبادی  نجف  تورج  آقای   -  0080931294
علی محمد فرخی بمی با کدملی 2992785611 2 - آقای مرتضی ایرانمنش 
با کد ملی 2991784423 بسمت بازرس اصلی و آقای کاوه نورائی با کدملی 
2992915815 بسمت بازرس علی البدل بمدت یکسال انتخاب گردیدند. 3 - 
روزنامه کثیر االنتشار کرمان امروز جهت نشر آگهی های شرکت تعیین گردید. 
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان کرمان اداره ثبت شرکت ها و موسسات 

غیرتجاری کرمان )950069(

آگهی تغییرات شرکت هواپیمایی ماهان شرکت سهامی خاص 
به شماره ثبت 2734 و شناسه ملی 10630109079 به استناد 
صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 1398/04/31 الف 
- اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل برای مدت دو سال انتخاب گردیدند: شرکت 
گروه توسعه عمران علوی کرمان به شناسه ملی 10102837162 موسسه خیریه 

ملی10630008899  شناسه  به  کرمان  ع  ابیطالب  ابن  علی  الموحدین  مولی 
آقای حمید عرب نژاد خانوکی به شماره ملی 2992420875 3 ب- موسسه 
حسابرسی تدوین و همکاران حسابداران رسمی به شناسه ملی 10100527339 
و شماره ثبت 13995 بعنوان بازرس اصلی و اقای علی ارجمندی به شماره 
مالی  سال  یک  مدت  برای  البدل  علی  بازرس  عنوان  به  ملی2992387967 
انتخاب گردیدند. ج- صورتهای مالی منتهی به 1397/12/29 مورد تصویب قرار 
گرفت . د- روزنامه های کثیراالنتشار اطالعات و کرمان جهت درج آگهی های 
شرکت انتخاب گردیدند. اداره کل ثبت اسناد و امالک استان کرمان اداره ثبت 

شرکت ها و موسسات غیرتجاری کرمان )950067(

سهامی  شرکت  بیستون  سازان  عرش  شرکت  تغییرات  آگهی 
خاص به شماره ثبت 13542 و شناسه ملی 14004707726 به 
استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 
1399/03/22 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : الف - تعیین اعضاء هیئت مدیره : 
خانم مهال نامجو باغینی باکدملی 2980247235 و خانم زینب غیاث الدینی 
راینی باکدملی 2980151009 و خانم ساقی باقرزاده با کدملی 2980268852 
. اداره کل ثبت اسناد و امالک استان  انتخاب گردیدند  برای مدت دو سال 

کرمان اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری کرمان )950066(

راهنما شرکت سهامی  تردد  مهندسی  تغییرات شرکت  آگهی 
خاص به شماره ثبت 7220 و شناسه ملی 10860570637 به 
استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1399/05/01 تصمیمات 
ذیل اتخاذ شد : 1 - آقای مجید نورانی به کدملی 0080931294بعنوان رئیس 
هیات مدیره و آقای تورج نجف آبادی پور به کدملی 3071185138 بعنوان نائب 
رئیس هیات مدیره و آقای علی محمد فرخی بمی به کد ملی 2992785611 
ملی  کد  به  بمی  فرخی  محمد  علی  آقای  مدیره-  هیئت  عضو  سمت  به 
اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور  2992785611را بسمت مدیرعامل 2 - کلیه 
شرکت با امضای رئیس هیئت مدیره به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر و 
مکاتبات عادی با امضاء مدیرعامل و یا رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت 
دارای اعتبار می باشد. اداره کل ثبت اسناد و امالک استان کرمان اداره ثبت 

شرکت ها و موسسات غیرتجاری کرمان )950064(

آگهی تغییرات شرکت بناماندگار پارسیان جنوب شرکت سهامی 
خاص به شماره ثبت 9656 و شناسه ملی 10630155137 به 
العاده  فوق  بطور  عادی  عمومی  مجمع  صورتجلسه  استناد 
مورخ 1399/05/02 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : 1 - عضای هیئت مدیره بشرح 
با کد ملی  انتخاب گردیدند: - آقای مجید نورانی  ذیل برای مدت دو سال 
0080931294 - خانم بهجت بوستانی با کدملی 2994053772 - آقای علی 
محمد فرخی بمی با کدملی 2992785611 2 - آقای تورج نجف آبادی پور 
با کد ملی 3071185138 بسمت بازرس اصلی و آقای کاوه نورائی با کدملی 
2992915815 بسمت بازرس علی البدل بمدت یکسال انتخاب گردیدند. 3 
تعیین  شرکت  های  آگهی  نشر  جهت  امروز  کرمان  االنتشار  کثیر  -روزنامه 
و  ها  ثبت شرکت  اداره  استان کرمان  امالک  و  اسناد  ثبت  اداره کل  گردید. 

موسسات غیرتجاری کرمان )950063(

آگهی تغییرات شرکت بناماندگار پارسیان جنوب شرکت سهامی 
خاص به شماره ثبت 9656 و شناسه ملی 10630155137 به 
استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1399/05/02 تصمیمات 
ذیل اتخاذ شد : 1 - آقای مجید نورانی به کد ملی 0080931294 بعنوان رئیس 
نائب  بعنوان  با کدملی 2994053772  هیات مدیره و خانم بهجت بوستانی 
رئیس هیات مدیره و آقای علی محمد فرخی بمی به کد ملی 2992785611 
به سمت عضو هیئت مدیره- خانم بهجت بوستانی با کدملی 2994053772 
را بسمت مدیرعامل 2 - کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت با امضای 
رئیس هیئت مدیره به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر و مکاتبات عادی 
با امضاء مدیرعامل و یا رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت دارای اعتبار 
می باشد. اداره کل ثبت اسناد و امالک استان کرمان اداره ثبت شرکت ها و 

موسسات غیرتجاری کرمان )950059(

سهامی  شرکت  بیستون  سازان  عرش  شرکت  تغییرات  آگهی 
خاص به شماره ثبت 13542 و شناسه ملی 14004707726 به 
استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1399/03/22 تصمیمات 
ذیل اتخاذ شد : الف- تعیین سمت مدیران : خانم مهال نامجو باغینی باکدملی 
2980247235 بسمت رئیس هیئت مدیره- خانم زینب غیاث الدینی راینی 
باکدملی 2980151009 بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل- خانم 
انتخاب  مدیره  هیئت  عضو  بسمت  کدملی 2980268852  با  باقرزاده  ساقی 
گردیدند. ب -کلیه اسناد واوراق بهادار و بانکی با امضای آقای مهرداد گرمسیری 
سایر  و  شرکت  مهر  و  سهامدار(   ( نیشابوری  علی  سید  آقای  و  سهامدار(   (
مکاتبات و اوراق عادی با امضای مدیرعامل و رئیس هیات مدیره و مهر شرکت 
معتبر می باشد. اداره کل ثبت اسناد و امالک استان کرمان اداره ثبت شرکت 

ها و موسسات غیرتجاری کرمان )950052(

افشان شرکت سهامی خاص  تغییرات شرکت پسته زر  آگهی 
به شماره ثبت 6897 و شناسه ملی 10860568794 به استناد 
 -  : مورخ 1397/12/13  العاده  فوق  عمومی  صورتجلسه مجمع 
مربوطه  ماده  نتیجه  در  الحاق گردید  فعالیت شرکت  به موضوع  ذیل  موارد 
اساسنامه به شرح ذیل اصالح می گردد: صادرات و واردات انواع نهاده های دامی 
و خوراک آماده دام و طیور و آبزیان، انواع دام زنده، گوشت قرمز و گوشت مرغ و 
گوشت یخ زده و آبزیان، حبوبات و غالت پس از کسب مجوز از مراجع ذیصالح. 
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان کرمان اداره ثبت شرکت ها و موسسات 

غیرتجاری کرمان )942953(

شرکت  هزار  فرایند  پاک  صنعت  پایا  شرکت  تغییرات  آگهی 
ملی  شناسه  و   13371 ثبت  شماره  به  خاص  سهامی 
مورخ  مدیره  هیئت  صورتجلسه  استناد  به   14004399310
1398/09/27 الف-تعیین سمت مدیران : آقای مرتضی عبدل زاده دشتخاکی 
با کد ملی 3090776111 به سمت مدیر عامل و رئیس هیئت مدیره خانم 
معصومه حاجی رضائی با کد ملی 2992216951 به سمت نایب رئیس هیئت 
به سمت عضو هیئت  با کد ملی 3090797739  آقای محسن وفائی  مدیره 
مدیره ب-کلیه اسناد و اوراق بهادار و بانکی و کلیه قراردادها و کلیه اوراق عادی 
و اداری با امضاء منفرد مدیرعامل آقای مرتضی عبدل زاده دشتخاکی و مهر 
شرکت معتبر می باشد. اداره کل ثبت اسناد و امالک استان کرمان اداره ثبت 

شرکت ها و موسسات غیرتجاری کرمان )942945(

آگهی تغییرات شرکت هدف سازه ماهان شرکت سهامی خاص 
به شماره ثبت 11257 و شناسه ملی 10630171998 به استناد 
ذیل  تصمیمات   1399/05/11 مورخ  مدیره  هیئت  صورتجلسه 
با  نواب شریف زاده ماهانی  : آقای  الف - تعیین سمت مدیران   : اتخاذ شد 
خانم   - مدیرعامل  و  مدیره  هیئت  رئیس  به سمت  ملی 6079768976  کد 
سلطنت صابر ماهانی با کد ملی 6079678683 به سمت نایب رئیس هیئت 
مدیره - خانم هدی امیر ماهانی با کد ملی 6079958031 به سمت عضو هیئت 
مدیره انتخاب گردیدند . ب - کلیه اسناد و اوراق بهادار و بانکی با امضای منفرد 
مدیرعامل و مهر شرکت و کلیه اوراق عادی و اداری با امضاء منفرد مدیرعامل و 
مهر شرکت معتبر می باشد. اداره کل ثبت اسناد و امالک استان کرمان اداره 

ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری کرمان )942942(

آگهی تغییرات شرکت هدف سازه ماهان شرکت سهامی خاص 
به شماره ثبت 11257 و شناسه ملی 10630171998 به استناد 
 1399/05/11 مورخ  العاده  فوق  عمومی  مجمع  صورتجلسه 
استان  آدرس:  به  شرکت  محل   : شد  اتخاذ  ذیل  تصمیمات 
کرمان ، شهرستان کرمان ، بخش مرکزی ، شهر کرمان، محله شهاب ، خیابان 
مجتمع مسکونی ماهانی ، کوچه شرقی 1 ، پالک 0 ، طبقه دوم، کد پستی: 
7616885520 تغییر یافت و ماده مربوطه اساسنامه به شرح فوق اصالح گردید 
. اداره کل ثبت اسناد و امالک استان کرمان اداره ثبت شرکت ها و موسسات 

غیرتجاری کرمان )942941(

آگهی تغییرات شرکت مبین ساخت ایده اندیش شرکت سهامی 
خاص به شماره ثبت 15714 و شناسه ملی 14007861579 به 
استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1398/06/17 تصمیمات 
ذیل اتخاذ شد : 1ـ آقای سعید ملکی نیا به شماره ملی 4829769361 به 
سمت مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره ـ آقای علی خالقیان به شماره ملی 
3050097078 به سمت نایب رئیس هیئت مدیره ـ آقای سعید خالقیان به 
شماره ملی 3040195719 به سمت عضو هیئت مدیره -2کلیه اسناد و اوراق 
بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک ، سفته ، بروات ، قراردادها و عقوداسالمی 
و کلیه اسناد و اوراق عادی و اداری با امضاء منفرد مدیرعامل همراه با مهر 
شرکت معتبر می باشد. اداره کل ثبت اسناد و امالک استان کرمان اداره ثبت 

شرکت ها و موسسات غیرتجاری کرمان )942940(

آگهی تغییرات شرکت پایا صنعت پاک فرایند هزار شرکت سهامی 
خاص به شماره ثبت 13371 و شناسه ملی 14004399310 به 
استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 
1398/09/27 الف-اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل برای مدت دو سال انتخاب 
گردیدند: آقای مرتضی عبدل زاده دشتخاکی با کد ملی 3090776111 خانم 
معصومه حاجی رضائی با کد ملی 2992216951 آقای محسن وفائی با کد ملی 
3090797739 ب- آقای مصطفی باقری با کد ملی 2980632503 بسمت بازرس 
اصلی و خانم الهام سلطانی با کد ملی 2980638900 بسمت بازرس علی البدل 
برای مدت یکسال مال انتخاب گردیدند. ب- روزنامه کثیراالنتشار کرمان امروز 
جهت درج آگهی های شرکت انتخاب گردید. اداره کل ثبت اسناد و امالک 

استان کرمان اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری کرمان )942937(

سهامی  شرکت  ماهان  سازه  هدف  شرکت  تغییرات  آگهی 
خاص به شماره ثبت 11257 و شناسه ملی 10630171998 به 
استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 
1399/05/11 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : الف -تعیین اعضاء هیئت مدیره : آقای 
نواب شریف زاده ماهانی با کد ملی 6079768976 - خانم سلطنت صابر ماهانی 
با کد ملی 6079678683 - خانم هدی امیر ماهانی با کد ملی 6079958031 
برای مدت دو سال انتخاب گردیدند . ب - آقای فرزاد جعفری ده فارسی با کد 
ملی 2990657363 بسمت بازرس اصلی آقای عباس امیر ماهانی با کد ملی 
6079679000بسمت بازرس علی البدل بمدت یکسال مالی انتخاب گردیدند 
. ج - روزنامه کثیراالنتشار کرمان امروز جهت درج آگهی های شرکت انتخاب 
و  ها  ثبت شرکت  اداره  استان کرمان  امالک  و  اسناد  ثبت  اداره کل  گردید. 

موسسات غیرتجاری کرمان )942936(

رایان  یدک  جهان  صادرات  و  واردات  شرکت  تغییرات  آگهی 
خودرو شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 11226 و شناسه 
ملی 10630171677 به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 
1399/04/24 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : الف - سمت اعضای هیئت مدیره: 
خانم شهره حسینی پور بهرام آبادی با کدملی 3051081310 به سمت رئیس 
هیئت مدیره - آقای حسین حسینی پور با کدملی 3051149217 به سمت 
نائب رئیس هیئت مدیره - آقای ایرج زاهدی با کدملی 3179073322 به سمت 
عضو هیئت مدیره - آقای سعید سلیمانی چمک با کد ملی 3031815475 به 
سمت مدیر عامل خارج از هیئت مدیره برای مدت باقی مانده دوران تصدی 
انتخاب گردیدند . ب -کلیه اسناد واوراق بهادار و بانکی و تعهدآور با امضای 
منفرد مدیرعامل و مهر شرکت و سایر مکاتبات و اوراق عادی با امضای منفرد 
مدیرعامل و مهر شرکت معتبر می باشد. اداره کل ثبت اسناد و امالک استان 

کرمان اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری کرمان )942933(

آگهی تغییرات شرکت مبین ساخت ایده اندیش شرکت سهامی 
خاص به شماره ثبت 15714 و شناسه ملی 14007861579 به 
استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 
1398/06/17 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : 1ـ اعضای هیات مدیره به شرح ذیل 
به شماره ملی  نیا  آقای سعید ملکی  ـ  انتخاب گردیدند:  به مدت دو سال 
4829769361 ـ آقای علی خالقیان به شماره ملی 3050097078 ـ آقای سعید 
خالقیان به شماره ملی 3040195719 2ـ آقای حمید خانلری به شماره ملی 
0533118352 به سمت بازرس اصلی - خانم کتایون بابائی دزکی به شماره 
مالی  سال  یک  مدت  برای  البدل  علی  بازرس  به سمت  ملی 1291099999 
انتخاب شدند. اداره کل ثبت اسناد و امالک استان کرمان اداره ثبت شرکت ها 

و موسسات غیرتجاری کرمان )942930(

آگهی تغییرات شرکت باالبر کیهان پویش شرکت با مسئولیت 
محدود به شماره ثبت 15889 و شناسه ملی 14008095283 به 
استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1399/05/13 
تصمیمات ذیل اتخاذ شد : شرکت به دلیل عدم فعالیت منحل و در نتیجه 
آقای مسعود جهانفر به شماره ملی 2992265438 به سمت مدیر تصفیه به 
آدرس محل تصفیه : استان کرمان ، شهرستان کرمان ، بخش مرکزی ، شهر 
، طبقه همکف  ، پالک 0  ، کوچه سجاد  ، کوچه شرقی 4  مهدیه  کرمان، 
کدپستی 7614765449 انتخاب گردید . اداره کل ثبت اسناد و امالک استان 

کرمان اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری کرمان )942925(

آگهی تغییرات اتحادیه صنف ابزارفروشان شهرستان رفسنجان 
ملی  شناسه  و   218 ثبت  شماره  به  تجاری  غیر  موسسه 
عادی  عمومی  مجمع  صورتجلسه  استناد  به   14006496504
 7418 شماره  صنفی  اتحادیه  فعالیت  پروانه  به  منضم   1397/11/11 مورخ 
مورخ 97/11/11 اداره صنعت معدن و تجارت الف- اساسنامه جدید شامل 30 
ماده تصویب و جایگزین اساسنامه قبلی گردید. ب-اعضاء هیئت مدیره به 
قرار ذیل برای مدت 4 سال انتخاب گردیدند: آقای سیامک قهرمانی فر کد 
آبادی  آقای علی جاللی خلیل  اتحادیه  رئیس  به سمت  ملی 3051268811 
اتحادیه آقای علی کرمی  اول  نایب رئیس  کد ملی 3050397918 به سمت 
آقای  اتحادیه  دوم  رئیس  نایب  به سمت  ملی 3051193291  کد  آبادی  فتح 
مجتبی ابولی عباس آبادی کد ملی 3052199463 به سمت دبیر آقای غالمرضا 
رجبی حمید آبادی کد ملی 3050224215 به سمت خزانه دار ج- اسناد و 
با  مالی  تعهدآور  اسناد  ها،  سفته   بروات،  مانند چک ها،  اتحادیه  مالی  اوراق 
امضا رییس و خزانه  دار و در غیاب هر یک نایب رییس اول و ممهور به مهر 
اتحادیه معتبر می باشد. براساس )ماده 20 اساسنامه( ودر غیاب رییس )هنگام 
مرخصی یا ماموریت( نواب رییس ) به ترتیب سمت( وظایف وی را برعهده 
دارند براساس )ماده 11 اساسنامه(معتبر می باشد د- آقای محسن جاللی فتح 
آبادی کد ملی 3051398993 به سمت بازرس اصلی انتخاب شدند . ه- روزنامه 

کثیراالنتشارجهت درج آگهی کرمان امروزتعیین گردید. و- محل شرکت در 
واحد رفسنجان به آدرس شهرستان رفسنجان ، بخش مرکزی ، شهر رفسنجان، 
محله علی آباد ، بلوار کارگر ، کوچه کارگر 22 ، پالک 6 ، طبقه همکف ، واحد 
2 کدپستی 7716677445 تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق 
اصالح گردید. اداره کل ثبت اسناد و امالک استان کرمان مرجع ثبت شرکت ها 

و موسسات غیرتجاری رفسنجان )942922(

آگهی تغییرات شرکت واردات و صادرات جهان یدک رایان خودرو 
ملی  شناسه  و   11226 ثبت  شماره  به  خاص  سهامی  شرکت 
10630171677 به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور 
فوق العاده مورخ 1399/04/24 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : آقای 
محسن حسینی پور بهرام آبادی با کد ملی 3051114261 بسمت بازرس اصلی 
و آقای نیما سنجری سرجاز با کدملی 3020236657 بسمت بازرس علی البدل 
بمدت یکسال انتخاب گردیدند . اداره کل ثبت اسناد و امالک استان کرمان 

اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری کرمان )942919(

نگین  گردشگری  و  توسعه  پیشگامان  شرکت  تغییرات  آگهی 
ثبت  شماره  به  خاص  سهامی  شرکت  کریمان  امید  گشت 
صورتجلسه  استناد  به   14009245181 ملی  شناسه  و   16823
مورخ  بر طبق مجوز شماره 992/137/1668  مورخ 1399/05/07  مدیره  هیئت 
99/05/09 اداره کل میراث فرهنگی گردشگری و صنایع دستی -کلیه اسناد 
و اوراق بهادار و مالی و تعهدآور با امضاء رئیس هیئت مدیره همراه با مهر 
شرکت و سایر مکاتبات و اوراق عادی با امضای رئیس هیئت مدیره همراه با 
مهر شرکت معتبر می باشد. اداره کل ثبت اسناد و امالک استان کرمان اداره 

ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری کرمان )936466(

آگهی تغییرات شرکت حمل و نقل مواد نفتی اسالم بارجنوبشرق 
ملی  شناسه  و   9097 ثبت  شماره  به  خاص  سهامی  شرکت 
10630148422 به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور 
فوق العاده مورخ 1399/04/28 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : .الف - تعیین اعضاء 
با کد ملی 2992983454 و خانم زهره  آقای مهدی کریمی   : هیئت مدیره 
ملی  کد  با  باغینی  زهرا شجاعی  خانم  و  ملی 2993013521  کد  با  کریمی 
2992987581 برای مدت دو سال انتخاب گردیدند . ب - آقای میالد کریمی 
باکدملی  و خانم زکیه کریمی  اصلی  بازرس  باکدملی 2980096067 بسمت 
2994133415 بسمت بازرس علی البدل بمدت 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 )936462(

اسالم  نفتی  مواد  نقل  و  حمل  شرکت  تغییرات  آگهی 
 9097 ثبت  شماره  به  خاص  سهامی  شرکت  بارجنوبشرق 
صورتجلسه  استناد  به   10630148422 ملی  شناسه  و 
 -  45/16223 شماره  نامه  به  منضم   1399/04/28 مورخ  مدیره  هیئت 
 . کرمان  استان  ای  جاده  نقل  و  حمل  و  راهداری  کل  اداره   1399/5/4
ملی  کد  با  کریمی  مهدی  آقای   : مدیره  هیئت  اعضای  سمت   - الف 
2992983454 بسمت رئیس هیئت مدیره - خانم زهره کریمی با کد 
ملی 2993013521 بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل - خانم 
هیئت  عضو  بسمت   2992987581 ملی  کد  با  باغینی  شجاعی  زهرا 
عامل  مدیر  امضای  با  بانکی  و  بهادار  واوراق  اسناد  کلیه   - ب  مدیره 
و رئیس هیئت مدیره و مهر شرکت و سایر مکاتبات و اوراق عادی با 
امضای رئیس هیئت مدیره و مهر شرکت معتبر می باشد. اداره کل ثبت 
اسناد و امالک استان کرمان اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری 

کرمان )936460(

آگهی تغییرات شرکت سلیم رهرو شرکت سهامی خاص به 
شماره ثبت 6328 و شناسه ملی 10630127933 به استناد 
تصمیمات   1399/03/03 مورخ  مدیره  هیئت  صورتجلسه 
ذیل اتخاذ شد : 1 - آقای رضا خواجه سلیمی کد ملی 2993003615 
ملی  کد  شاهدادی  مسعود  -آقای  مدیره  هیئت  رئیس  سمت  به 
2994131651 به سمت نائب رئیس هیئت مدیره -آقای مهدی خواجه 
سلیمی کد ملی 3131438551 به سمت عضو هیئت مدیره و مدیرعامل 
2 -کلیه اسناد واوراق بهادار و بانکی با امضای منفرد مدیرعامل و مهر 
شرکت معتبر و سایر مکاتبات و اوراق عادی با امضای مدیرعامل یا یکی 
از اعضای هیئت مدیره و مهر شرکت معتبر می باشد. اداره کل ثبت 
اسناد و امالک استان کرمان اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری 

کرمان )936455(
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مینو محرز:     موفقیت واکسن ایرانی کرونا در تست حیوانی

یک متخصص بیماری های عفونی:
هر بیمار تب دار بداند به کرونا مبتال شده است

کرونا گفت:  با  مبارزه  ملی  علمی ستاد  عضو کمیته 
واکسن کرونای ایرانی مراحل تست بر روی حیوان را با 
موفقیت به پایان رسانده است و در حال حاضر مطالعات 

این واکسن بر روی انسان در حال انجام است.
گفت:  کرونا  با  مبارزه  ملی  ستاد  علمی  کمیته  عضو 
واکسن کرونای ایرانی مراحل تست بر روی حیوان را با 
موفقیت به پایان رسانده است و در حال حاضر مطالعات 

این واکسن بر روی انسان در حال انجام است.
مینو محرز با اشاره به اینکه واکسن تولید شده در هر 

کشور باید مورد تأیید یکی از سه مرجع ذی صالح علمی 
کرد:  اظهار  باشد،  استفاده  قابل   تا  بگیرد  قرار  دنیا  در 
بیش از ۱۴۰ کشور دنیا در حال انجام مراحل تحقیقاتی 

برای تولید واکسن ویروس کرونا هستند.
بیان  با  کرونا  با  مبارزه  ملی  ستاد  علمی  کمیته  عضو 
اینکه مراحل تست انسانی نیز باید برای واکسن کرونا 
طول  ماه  چندین  تا  حداقل  امر  این  که  شود  انجام 
مراحل  انجام شده  تحقیقات  اکثر  در  می کشد،گفت: 
پایان  به  موفقیت  با  کرونا  ویروس  حیوانی  تست 

 ،)WHO( جهانی  بهداشت  سازمان  وی  است.  رسیده 
سازمان غذا و داروی آمریکا )FDA( و آژانس داروهای 
تأیید  برای  ذیصالح  مراجع  جمله  از  را   )EMA( اروپا 
واکسن کرونا دانست و ابراز داشت: هنوز هیچ واکسنی 
در دنیا به تأیید یکی از این سه موسسه نرسیده است 
نتایج  و  انجام شده  زمینه  این  در  خوبی  اقدامات  ولی 
اثربخشی نیز به همراه داشته است. محرز بابیان اینکه 
را  مؤسسات  این  تأییدیه  تاکنون  کرونا  روسی  واکسن 
در  باشد  قرار  که  واکسنی  هر  افزود:  است،  نکرده  اخذ 

ایران مورداستفاده قرار بگیرد باید مورد تأیید یکی از 
موسسات معتبر باشد. 

عضو کمیته علمی ستاد ملی مبارزه با کرونا با اشاره 
روی  بر  تست  مراحل  ایرانی  کرونای  واکسن  اینکه 
حیوان را با موفقیت به پایان رسانده است و در حال 
حال  در  انسان  روی  بر  واکسن  این  مطالعات  حاضر 
اقدامات  ایرانی  محققین  کرد:  است، خاطرنشان  انجام 
مثبتی جهت ساخت واکسن کرونا انجام داده اند که در 
حال حاضر محققان در حال مطالعات بیشتر هستند.

متخصص بیماری های عفونی گفت: در شرایط فعلی 
هر بیماری که تب دارد بداند که به کرونا مبتال شده 

است مگر اینکه خالف آن ثابت شود.
با کرونا در کشور در برنامه تیتر  روند شیوع و مقابله 
امشب شبکه خبر با حضور مسعود مردانی مورد بحث 

و بررسی قرار گرفت.
کرونای  جدید  چهره  به  اشاره  با  مردانی  مسعود 
ابتالی  شاهد  اخیر  روز های  در  کرد:  اظهار  خانوادگی 
گروهی اعضای خانواده به ویروس کرونا به دلیل رعایت 

نکردن دستورالعمل های بهداشتی هستیم.
او با اشاره به اینکه االن هر بیماری که تب دارد بداند که 
به کرونا مبتال شده است مگر اینکه خالف آن ثابت شود، 
باید دو هفته  بیماری را دارد  ادامه داد: فردی که عالئم 
در قرنطینه خانگی به سر ببرد و به رعایت پروتکل های 

بهداشتی و شستشوی مکرر دستان خود بپردازد.
اینکه  به  اشاره  با  عفونی  بیماری های  متخصص  این 
افراد کرونایی بدون عالمت به اندازه افراد باعالمت باعث 
به  مبتال  که  فردی  کرد:  بیان  می شود  بیماری  انتقال 
به دیگران می تواند  را  بیماری  به راحتی  بیماری است 
منتقل کند بنابراین باید فرد حتماً در قرنطینه خانگی 
بهبودی حاصل  الی ۱۴ روز  از ۱۰  ببرد و پس  به سر 
اینکه دچار تنگی نفس و موارد شدیدتر  می کند مگر 

بیماری شود.
مردانی با اشاره به اینکه به جای اینکه یک نفر بیمار 
را به بیمارستان ببرد ۴ نفر بیمار را هدایت می کنند، 

گفت: چند نفر پدرشان را از تنکابن به تهران می آورند 
و لذا ۵ روز دیگر آن چهار نفری که به استقبال آمده 
بودند با هم به کرونا مبتال می شوند لذا باید بدانیم ۱۵ 
با  دقیقه زیر فاصله یک متر در زیر یک سقف ماندن 

فرد مبتال سبب انتقال بیماری می شود.
او تصریح کرد: هر کسی که بیماری حاد تب دار دارد 
باید بداند که کرونا گرفته است کرونایی که االن داریم 
خیلی عجیب و غریب شده است به طوری که از موی 

سر تا نوک انگشتان را درگیر می کند.
اینکه کرونا  بیان  با  عفونی  بیماری های  این متخصص 
ممکن است تا زمان طوالنی با ما همراه باشد لذا باید 
زندگی با کرونا را یاد بگیریم، ادامه داد: جویدن آدامس 
می تواند موجب تاخیر در ابتال به بیماری کرونا باشد، 
قرقره کردن آب و نمک نیز می تواند موجب جلوگیری از 
ابتال به کرونا باشد، اما شستن دست ها صدبرابر بیشتر 

از این ها موثر است که باید جدی گرفته شود.
اچ  بیماران  درمان  قرص های  برخی  اینکه  بیان  با  او 
دارد،  حفاظتی  اثر  کرونا  عالئم  تخفیف  برای  وی  آی 
تصریح کرد: دارو های تجویزی و تزریقی که برای بیماران 
اکنون  که  بوده  وارداتی  دارو های  می شود  استفاده 
این  البته  اند  ساخته  را  دارو ها  این  ایرانی  شرکت های 
ولی  باکروناست،  مقابله  در  فعلی  حربه  آخرین  دارو ها 

درمان صد درصدی ثابت نشده است.
از  استفاده  کرونا  شیوع  با  همزمان  داد:  ادامه  مردانی 
بیشتر  آن  از  بعد  که  شد  اجباری  تیر   ۱۵ در  ماسک 

درصد  بنابراین  می کنند  استفاده  ماسک  از  مردم 
استفاده از ماسک در تهران به بیش از ۸۰ درصد رسیده 
ابتال و بستری در  این می تواند علت کاهش  است که 

بیمارستان ها باشد.
و  بیمارستان ها  به  مراجعه کنونی  اینکه  به  اشاره  با  او 
بستری در بخش های آی سی یو نتیجه سفر در نیمه 
دوم تیرماه است، افزود: می توان با استفاده از ماسک و 
بیماری  شیوع  روند  از  اجتماعی  گذاری  فاصله  رعایت 

جلوگیری کرد.
سه  از  کرد:  عنوان  عفونی  بیماری های  متخصص  این 
هفته پیش با جهشی که در ویروس کرونا اتفاق افتاد 
است،  یافته  افزایش  برابر   ۹ ۳تا  از  کرونا  به  ابتال  روند 
فردی  فامیلی هستند،  و  خانوادگی  بیماران  عمده  لذا 
و  موارد  به طور دقیق  مبتال شده  ویروس  به  ابتدا  که 
پروتکل های بهداشتی را رعایت نکرده است و این موجب 

ابتالی سایر افراد خانواده به کرونا شده است.
به ۳ سوال مسافرت در دو هفته  پاسخ  افزود:  مردانی 
مجالس  به  رفتن  و  کرونایی  بیمار  با  تماس  اخیر، 
بودن  مثبت  صورت  در  زیارتی،  سفر های  و  دورهمی 
توصیه  بنابراین  می شود،  تلقی  کرونا  به  مشکوک 
می کنیم این افراد دو هفته در خانه بمانند تا در صورت 
داشتن ویروس کرونا از انتقال آن به دیگران جلوگیری 

شود.
از موارد  انتقال ویروس  ثابت شده  اینکه  به  اشاره  با  او 
کرونای بدون عالمت هم عرض کرونای عالمت دار است 

گفت:اطمینان تست حلقی ۶۰ درصد است بنابراین 
را  ابتال  شانس  گرفته  کرونا  که  کسی  با  تماس  یک 

بسیار زیاد می کند.
این متخصص بیماری های عفونی با اشاره به اینکه در 
فصل تابستان متوجه شدیم الگوی بیماری نسبت به 
اسفند و فروردین تغییر کرده است افزود: اکنون بیماری 
بیشتر با تهوع، سردرد و مشکالت گوارشی همراه است 
و جوانان و کودکان بیشتر به بیماری کرونا مبتال شده 
باشند کودکان و  باید توجه داشته  بنابراین مادران  اند 
مراقبت  و  توجه  مورد  بیشتر  فصل  این  در  نوجوانان 

باشد.
دز  میلیون   ۲ گذشته  سال  اینکه  به  اشاره  با  مردانی 
واکسن آنفلوآنزا در دو ماه استفاده شد، گفت: امسال 
۱۰ میلیون دز واکسن وارد شده و مردم نگران نباشد، 
بیماران  و  قلبی  بیماران  کودکان،  باالی ۶۰ سال  افراد 
دیابتی باید حتما واکسن آنفلوآنزا را بزنند تا در شروع 
فصل پاییز با پیشگیری از آنفلوآنزا ابتال به کرونا کاهش 

داشته باشد.
او با اشاره به اینکه واکسن امید برای مردم است، اما 
را  کرونا  واکسن  هنوز  جهانی  بهداشت  سازمان  هنوز 
تایید نکرده ادامه داد: پس واکسن تا تاییدیه سازمان 
استفاده  نمی تواند  باشد  نداشته  را  جهانی  بهداشت 
شود البته واکسن نمی تواند نفی زدن ماسک، رعایت 
نکردن پروتکل های بهداشتی و فاصله گذاری اجتماعی 

باشد.

بهمن مفید درگذشت

سرطان  اثر  بر  سینما  و  تئاتر  قدیمی  بازیگر  مفید  بهمن 
درگذشت.

یاشار صمیمی مفخم )خواهرزاده بهمن مفید( با تایید این خبر 
ایسنا گفت: این هنرمند در یکسال گذشته به دلیل  سرطان 
ریه تحت درمان بود که روز ۲۶ مرداد ماه در سن 7۸ سالگی در 

منزلش در تهران درگذشت.
بهمن مفید متولد ۲۵ مرداد ۱۳۲۱ بود و یک روز بعد از تولد 

7۸ سالگی از دنیا رفت.
با نمایش های پدرش وارد عرصه تئاتر شد و  وی از ۵ سالگی 
از سال ۴7 تا ۵۹ در سینمای ایران حضور داشت و در بیش از 
7۰ فیلم بازی کرد از جمله فیلم های "قیصر"، "طوقی"، "داش 
دوربین  مقابل  و  "سرودتولد"  در  بازی  انقالب  از  پس  و   اکل" 

مستند "قیصر،چهل سال بعد " هم رفت.

ماجرای عجیب مردی که 

سر قبر خودش رفت!

ایران نوشت: مرد جوان وقتی برای دریافت کد بورسی خود به 
دفاتر خدمات الکترونیک مراجعه کرد در کمال ناباوری دریافت 
چند ماه قبل فوت کرده و جسدش را نیز در بهشت زهرا دفن 

کرده اند.
مرد ۴۲ ساله ای به دادسرای جنایی پایتخت رفت و ماجرای 
عجیبی را برای بازپرس مطرح کرد. او گفت: چندی قبل برای 
دریافت کد بورسی ام اقدام کردم، اما خانمی که مسئول آنجا 
مغایرتی وجود  اطالعات شخصی شما  در  به من گفت  بود 
اما  باید به دفتر بورس بروید.  دارد و برای رفع این مغایرت 
وقتی به آنجا رفتم به من گفتند شخصی با این مشخصات 

در تاریخ ۲۳ بهمن سال گذشته فوت کرده است.
شاکی ادامه داد: باور این موضوع برایم سخت بود بالفاصله 
این  با  شخصی  گفتند  هم  آنجا  شدم،  احوال  ثبت  راهی 
هویت فوت کرده و مدارکش باطل است. وقتی به دنبال آن به 
بهشت زهرا رفتم در آنجا نیز به من گفته شده که شخصی 
با هویت من در بهشت زهرا دفن شده است و من قبر را هم 
دیدم. در صورتی که طبق اطالعات ثبت شده در ثبت احوال 
فقط یک نفر با اسم و فامیل من در ایران زندگی می کند و 
حاال آن یک نفر هم فوت کرده است. می خواهم بدانم چرا 
چنین اتفاقی افتاده و حاال که من زنده هستم هویتم به من 

برگردانده شود.
در تحقیقات صورت گرفته مشخص شد که ۲۳ بهمن سال 
بیمارستان های  از  یکی  به  نیمه جان  جوانی  مرد  گذشته 
شهرری منتقل شده است. در حالی که فقط یک کارت پایان 
بیمارستان  در  جوان  مرد  است.  داشته  جیبش  در  خدمت 
بستری، اما بعد از چند روز تسلیم مرگ شد. از آنجایی که 
مرد  بود  نشده  خانواده اش  کردن  پیدا  به  موفق  بیمارستان 
جوان با هویت کارت خدمتی که در جیبش داشته در قطعه 

۳۲۶ بهشت زهرا به خاک سپرده شد.
به  که  جوانی  مرد  می داد  نشان  بررسی ها  ترتیب  بدین 
جای شاکی، دفن شده است هویت اش ناشناس بوده است. 
متخصصان  که  داد  دستور  بازپرس جنایی  دلیل  به همین 
از  ناشناس قبل  از مرد  انگشتی که  اثر  با  تشخیص هویت 
دفن گرفته اند، هویت او را شناسایی کنند. همچنین دستور 

صدور مدارک هویتی جدید برای شاکی را نیز صادر کرد.

آموزش  رئیس سازمان سنجش  و  علوم  وزیر  معاون 
کشور با بیان اینکه پنجاه و هفتمین آزمون سراسری 
با حضور یک میلیون و ۱۴۶ هزار داوطلب در ۳۳۰۰ 
حوزه امتحانی برگزار می شود، اعالم کرد: نتایج اولیه 

کنکور در هفته اول مهر ماه اعالم می شود.
نشست  در  خدایی،  ابراهیم  دکتر  ایسنا،  گزارش  به 
با حضور دکتر منصور  مجازی روسای که دانشگاه ها 
غالمی، وزیر علوم، تحقیقات و فناوری و دکتر رئیسی، 
جهت  هماهنگی   " موضوع  با  بهداشت  وزیر  معاون 
وزارت  محل  در   " سراسری  آزمون  مطلوب  برگزاری 
 ۳۹۲ در  آزمون  این  اینکه  بیان  با  شد،  برگزار  علوم 
همچنین  و  امتحانی  حوزه   ۳۳۰۰ از  بیش  و  شهر 
هم زمان در ۱۵ کشور دیگر برگزار می شود، اظهار کرد: 
نتایج اولیه آزمون سراسری هفته اول مهرماه منتشر 
انتخاب رشته داوطلبان، هفته اول  از  می شود و بعد 

آبان ماه نتایج نهایی اعالم خواهد شد.
 ۲۹ چهارشنبه  روز  ترتیب  به  آزمون ها  افزود:  وی 
مرداد با برگزاری آزمون هنر با ۱۱۳ هزار داوطلب آغاز 
می شود و روز پنج شنبه ۳۰ مرداد با برگزاری آزمون 
علوم انسانی و ریاضی با ۵۵۰ هزار داوطلب، روز جمعه 
۳۱ مرداد با برگزاری آزمون علوم تجربی با ۵۹۴ هزار 
داوطلب ادامه می یابد و باالخره روز شنبه اول شهریور 
به  داوطلب  هزار   ۱7۴ با  زبان  آزمون  برگزاری  با  ماه 

پایان می رسد.
دکتر خدایی با بیان اینکه تعداد داوطلبان در مقایسه 

است،  یکسان  تقریباً   ۱۳۹۸ سال  آزمون  برگزاری  با 
گفت: حوزه های برگزاری از ۲۱۰۰ حوزه در سال ۱۳۹۸ 
به ۳۳۰۰ حوزه در آزمون امسال افزایش یافته و عوامل 
به ۱7۵  نفر در سال گذشته  از 7۸ هزار  نیز  اجرایی 

هزار نفر افزایش یافته است.
اینکه  بیان  با  کشور  آموزش  سنجش  سازمان  رئیس 
در فاصله دو هفته مانده به برگزاری آزمون ۴۸ سالن 
به  کشور  مختلف  مناطق  در  مصلی   ۱۰ و  ورزشی 
خاطرنشان  است،  شده  افزوده  آزمون  برگزاری  فضای 
کرد: کل فضای برگزاری در سال گذشته دو میلیون 
و صد هزار متر مربع بود که فضای امسال ۵ میلیون 
یک  حداقل  نیز  صندلی ها  فاصله  و  است  مربع  متر 
متر و ۸۰ سانتی متر است که در برخی مناطق به دو 

متر هم می رسد.
سراسری  آزمون  موقع  به  برگزاری  اینکه  بیان  با  وی 
روند  در  اجرایی  تمام دستگاه های  دلیل همکاری  به 
برگزاری آن بود، گفت: در روند برگزاری آزمون در بحث 
زمان  زیرا  ندارد  وجود  خاصی  نگرانی  داوطلبان  ورود 
ورود را دو ساعت افزایش داده و از ساعت شش و نیم 
داوطلبان می توانند وارد حوزه های آزمون شوند و تنها 

نگرانی ما در بخش خروج داوطلبان است.
همراهان  و  خانواده ها  تجمع  دیگر  نگرانی  افزود:  وی 
داوطلبان در خارج و پیرامون حوزه های امتحانی است 
که از دانشگاه ها درخواست می کنیم اگر فضای الزم را 
در دانشگاه شان دارند خانواده ها را به داخل دانشگاه 

هزینه  البته  کنند  پذیرایی  آنان  از  و  کرده  هدایت 
تمامی این موارد به دانشگاه ها پرداخت خواهد شد.

 به گزارش اداره کل روابط عمومی وزارت علوم،دکتر 
از  خارج  فضاهای  ساماندهی  اینکه  بیان  با  خدایی 
و  خانواده ها  هماهنگی  و  آزمون  برگزاری  حوزه های 
همراهان داوطلبان به سازمان بسیج واگذار شده است، 
افزود: از روسا و مسئوالن دانشگاهی تقاضا می کنیم با 
عوامل برگزاری ارتباط مستمر داشته و با سرکشی به 
محل برگزاری آزمون، موجب دلگرمی آنان شده و بروز 

خطاهای احتمالی در حوزه ها را کاهش دهند.
اینکه  اعالم  با  آموزش کشور  رئیس سازمان سنجش 
ستاد اجرایی فرمان حضرت امام )ره( تعداد دو میلیون 
و  داوطلبان  استفاده  برای  بهداشتی  پک  و  ماسک 
عوامل اجرایی آزمون سراسری اهدا کرده است، گفت: 
این آزمون  ایمن  و  برگزاری سالم  ما  نهایت هدف  در 
تکریم  و  احترام  نهایت  در  شود  دقت  باید  و  است 
سالمتی  به  آزمون  این  آنان  خانواده های  و  داوطلب 

برگزارشود.

رئیس سازمان سنجش آموزش کشور خبرداد:
اعالم نتایج اولیه کنکور در هفته اول مهر ماه
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با حضور سرپرست فدراسیون؛
کلنگ احداث ساختمان هیات

 فوتبال کرمان بر زمین زده شد
آیین کلنگ زنی ساختمان اداری هیات فوتبال کرمان با حضور حیدر 

بهاروند، سرپرست فدراسیون و مسئوالن استانی برگزار شد.
به گزارش خبرنگار گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان از کرمان، 
حضور  با  کرمان  استان  فوتبال  هیات  اداری  ساختمان  احداث  کلنگ 
جوانان  و  ورزش  مدیرکل  فوتبال،  فدراسیون  سرپرست  بهاروند،  حیدر 
 ۱۰۰۰ مساحت  به  زمینی  در  استانی  مسئوالن  سایر  و  کرمان  استان 
مترمربع در داخل مجموعه ورزشی امام علی )ع( کرمان بر زمین زده 

شد.
عملیات احداث پروژه با اعتبار ۱.۷ تا ۲ میلیارد تومان آغاز می شود و تا 

پایان سال ۱۴۰۰ ادامه دارد.

سقوط پاراگالیدر، یک کشته بر جای گذاشت
رییس اورژانس کرمان گفت: سقوط یک عدد پاراگالیدر در نزدیکی شهر 

کرمان یک کشته بر جای گذاشت.
به گزارش خبرنگار گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان از کرمان  
مدیرحوادث  و  بیمارستانی  پیش  اورژانس  رییس  صابری،  محمد  سید 
دانشگاه علوم پزشکی کرمان گفت: یک عدد پاراگالیدر در محدوده تیر 

برق شماره ۱۱۵ محور هفت باغ علوی کرمان سقوط کرد.
او افزود: در پی اطالع به مرکز فوریت های پزشکی، مبنی بر مصدومیت 
یک مرد ۶۵ ساله، بدون فوت وقت یک تیم فوریت های پزشکی به محل 
حادثه اعزام شدند؛ اما مصدوم قبل از رسیدن آمبوالنس به علت شدت 

جراحات وارد شده در دم جان باخته بود.

کشف ده دستگاه استخراج ارز دیجیتال

در سیرجان
فرمانده انتظامی سیرجان گفت: ۱۰ دستگاه استخراج ارز دیجیتال که 
به صورت غیر مجاز در یک منزل مسکونی نصب و در حال بهره برداری 

بود کشف شد.
به گزارش خبرنگار گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان از کرمان، 
پلیس  ماموران  گفت:  سیرجان،  انتظامی  ،فرمانده  نژاد  ایران  سرهنگ 
آگاهی این شهرستان ۱۰ دستگاه استخراج ارز دیجیتال را که به صورت 
غیر مجاز در یک منزل مسکونی نصب شده و در حال بهره برداری بود 

کشف کردند.
 ۱۰۰ و  میلیارد  یک  را  دستگاه ها  این  ریالی  ارزش  افزود:کارشناسان  او 

میلیون ریال برآورد کرده اند

سارقان کنتور آب در کرمان دستگیرشدند
فرمانده انتظامی شهرستان کرمان از دستگیری ۲ سارق کنتور های آب 
منازل و اعتراف آن ها به ۳۸ فقره سرقت در عملیات ماموران انتظامی 

پاسگاه  محی آباد خبر داد.
 سرهنگ محمدرضا فداء گفت: در پی وقوع چندین فقره سرقت کنتور 
انتظامی پاسگاه محی  آب منازل در سطح شهرستان کرمان، ماموران 
آباد این فرماندهی موفق شدند، ۲ سارق حرفه ای را شناسایی و دستگیر 

کنند.
او افزود: سارقان در تحقیقات پلیسی و پس از ارائه مستندات موجود 
چاره ای جز اعتراف نداشتند و به ۳۸ فقره سرقت کنتور آب در سطح 

شهرستان کرمان اعتراف کردند.
به  متهمان  معرفی  به  اشاره  با  کرمان  شهرستان  انتظامی  فرمانده 
مراجع قضایی گفت: شهروندان کرمانی توصیه های پلیس در خصوص 
پیشگیری از سرقت را جدی بگیرند و هر گونه موارد مشکوک را از طریق 

مرکز فوریت های پلیسی ۱۱۰ اطالع رسانی کنند.

کشف ۳۲ هزار لیتر بنزین قاچاق در بم 
فرمانده انتظامی شهرستان بم از کشف ۳۲ هزار لیتر بنزین قاچاق در 

بازرسی از یک دستگاه تریلر حمل سوخت خبر داد.
قاچاق  با  برخورد  پلیس در  بر عزم  تاکید  اکبر نجفی ضمن  سرهنگ 
از  اطالع  صورت  در  خواست  مردم  از  نفتی  فرآورده های  و  سوخت 
فوریت های  مرکز  طریق  از  را  مراتب  سوخت،  قاچاقچیان  فعالیت های 

پلیسی ۱۱۰ اطالع دهند.

کلنگ احداث کالنتری ۳۲ زنگی آباد

 به زمین خورده شد
آیین کلنگ زنی و آغاز به کار احداث کالنتری ۳۲ زنگی آباد با مشارکت 
خوب خیرین امنیت ساز و با حضور فرمانده انتظامی استان کرمان برگزار 
شد. فرمانده انتظامی استان کرمان گفت: به منظور خدمات رسانی بهتر 
امنیت، مقدمات ساخت  و  نظم  زیرساخت های  توسعه  و  به شهروندان 

ساختمان جدید برای کالنتری ۳۲ زنگی آباد مهیا شد.
این  در  پسته  برداشت  بودن فصل  به در پیش  توجه  با  ناظری  سردار 
سرقت  از  پیشگیری  های  طرح   به  استان  شمال  نقاط  دیگر  و  بخش 
از  مردم  امنیت  و  نظم  تامین  داشت:  بیان  و   کرد  اشاره  همزمان  
اولویت های اصلی یک شهر و نیاز مردم است و بدین منظور در مجموعه 
ناجا برای ساخت فضای مناسب برای خدمات رسانی بهتر به شهروندان، 

تالش های فراوانی صورت گرفته است.

پدر و پسر شرور در دام پلیس کهنوج
فرزندش  و  پدر  یک  دستگیری  از  کهنوج  شهرستان  انتظامی  فرمانده 
عمومی  امنیت  و  نظم  در  اخالل  باعث  خود  مجرمانه  اقدامات  با  که 

شهروندان شده بودند، خبر داد. 
و  پدر  این  مجرمانه  اقدامات  از جمله  افزود:  بهرامی  شاهپور  سرهنگ 
پسر می توان به چندین مورد تیراندازی، حمل سالح غیر مجاز، سرقت 
مسلحانه، حمل و نگهداری موادمخدر، اخاذی و اخالل در نظم عمومی 
اشاره کرد که با نیت قدرت نمایی و ایجاد رعب و وحشت انجام شده 

است.

مراسم اهدای جام قهرمانی لیگ دسته اول فوتبال 
کشور به تیم مس رفسنجان با حضور حیدر بهاروند، 
و  استانی  مسئوالن  فوتبال،  فدراسیون  سرپرست 
رفسنجان  مس  شهدای  ورزشگاه  محل  در  محلی 

برگزار شد.
باشگاه  های  استان  گروه  خبرنگار  گزارش  به 
جام  اهدای  مراسم  کرمان،  از  جوان  خبرنگاران 
قهرمانی لیگ دسته اول فوتبال کشور، جام آزادگان، 
حضور  با  رفسنجان  مس  تیم  به   ۹۹ ـ   ۹۸ فصل 
اردشیر  فوتبال،  فدراسیون  بهاروند، سرپرست  حیدر 
مس  صنایع  ملی  شرکت  مدیرعامل  سعدمحمدی 
استان  جوانان  و  ورزش  مدیرکل  پاریزی  میثم  ایران، 
استان  فوتبال  هیات  اعضای  همراه،  هیات  کرمان، 

کرمان و مسئوالن محلی در محل ورزشگاه شهدای 
مس رفسنجان برگزار شد.

در حالی هفته آخر رقابت های لیگ دسته اول فوتبال 
شهر  در  رفسنجان  مس  که  رسید  پایان  به  کشور 
رفسنجان با تساوی یک بر یک مقابل بادران به کار 
خود پایان داد، این در حالی بود که مس رفسنجان 
خود  قهرمانی  رقابت ها،  پایان  به  مانده  هفته  چند 
با  رفسنجان  ترتیب مس  بدین  بود.  را قطعی کرده 
کسب ۶۷ امتیاز از ۳۴ بازی قهرمان لیگ دسته اول 

فوتبال کشور شد.
سرپرست  بهاروند  حیدر  دستان  با  قهرمانی  جام 
فدراسیون فوتبال و اردشیر سعدمحمدی مدیرعامل 

صنایع ملی مس ایران به تیم قهرمان اهدا شد.

مجازی  رقابت های  در  کرمانی  کاران  سیالت 
کشور  سوم  و  دوم  سکو های  بر  کشور  قهرمانی 

ایستادند.
حجت جاوید مسئول انجمن پنچاک سیالِت هیات 
انجمن های ورزش های رزمی استان کرمان در گفت 

و گو با خبرنگار گروه استان های باشگاه خبرنگاران 
کشور  قهرمانی  مسابقات  گفت:  کرمان،  از  جوان 
شیوع  شرایط  به  توجه  با  سیالت  پنچاک  انجمن 
بیماری کووید ۱۹ با رعایت دستورالعمل های ستاد 
ملی مبارزه با ویروس کرونا و حفظ فاصله اجتماعی 

به  کشور  سراسر  از  کنندگانی  شرکت  حضور  با 
صورت آفالین برگزار شد.

هنر های  و  فرم  بخش  در  رقابت ها  این  افزود:  او 
نمایشی، دفاع شخصی و سالح های سرد به صورت 
انفرادی و دوگانه در بخش آقایان و بانوان پیگیری 

شد. جاوید تصریح کرد: در پایان این رقابت ها، در 
بخش آقایان و در رده ی نوجوانان، در آیتم اجرایی 
و  نبهی  بنیامین  ـ  بلوردی  مهراب  نفره،  دو  گاندا 
بنیامین نبهی ـ علی یعقوبی از کرمان به ترتیب 

به مقام های دوم و سوم دست یافتند.

با حضور سرپرست فدراسیون فوتبال انجام شد؛

جشن قهرمانی مس رفسنجان در لیگ یک

درخشش سیالت کاران کرمانی در رقابت های کشوری

خبر

طی مراسمی، جام قهرمانی دوازدهمین دوره لیگ برتر فوتبال بانوان 
تیم  به  فوتبال  فدراسیون  سرپرست  بهاروند،  حیدر  حضور  با  کشور 

شهرداری بم اهدا شد.
به گزارش خبرنگار گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان از کرمان، 
طی مراسمی، جام قهرمانی دوازدهمین دوره لیگ برتر فوتبال بانوان 

فدراسیون  سرپرست  بهاروند،  حیدر  با حضور   ۹۹ ـ   ۹۸ فصل  کشور، 
هیات  کرمان،  استان  جوانان  و  ورزش  مدیرکل  پاریزی  میثم  فوتبال، 
و  استانداری  اجتماعی  امور  دفتر  سرپرست  مهدوی  مرضیه  همراه، 
باهنر  شهید  ورزشگاه  محل  در  کرمان  استان  فوتبال  هیات  اعضای 

کرمان به تیم شهرداری بم اهدا شد.

بانوان  برتر  لیگ  رقابت های  در  بم  شهرداری  قهرمانی  هفتمین  این 
کشورست که رخ می دهد.

همچنین قرار است، جام قهرمانی لیگ دسته اول فوتبال کشور نیز در 
مراسمی در ورزشگاه شهدای مس، بعد از بازی مس رفسنجان و بادران 

به تیم مس رفسنجان تقدیم شود.

با حضور سرپرست فدراسیون فوتبال؛
جام قهرمانی لیگ برتر به تیم شهرداری بم اهدا شد

مسیر درمانی کووید ۱۹؛ از آزمایشات انسانی تا روش های جعلی 

سرویس خبر و گزارش کرمان امروز
 

بخش دوم 

پس از آن، تعدادی آزمایشات بالینی برای بررسی اینکه 
آیا دوزهای مناسبی و ایمنی از ایورمکتین می تواند در 
به طور  است.  کند، شروع شده  مبارزه  کووید ۱۹  برابر 
مثال در سنگاپور در بیمارستان دانشگاه ملی این کشور، 
در حال انجام یک کارآزمایی ۵۰۰۰ نفری هستند تا ببیند 
به  افراد  ابتالی  از  جلوگیری  در  تواند  می  دارو  این  آیا 
کووید ۱۹ موثر باشد. اما در حال حاضر هیچ نشانه ای 
وجود ندارد که این دارو می تواند در برابر کووید ۱۹ کار 
و عمل کند اما با این وجود ایورمکتین به طور فزاینده ای 
در کشورهای آمریکای التین تجویز می شود که باعث 

ناراحتی کارشناسان این بیماری شده است.
)Ritonavir( و ریتوناویر )Lopinavir( لوپیناویر

۲۰ سال قبل سازمان غذا و دارو این ترکیبات دارویی را 
برای درمان بیماری های HIV  تایید کرد. اخیرا محققان 
تالش کردند که این ترکیبات دارویی را برای کروناویروس 
آزمایش کرده و دریافتند که این ترکیبات می تواند از 
در  بالینی  آزمایشات  اما  کند  جلوگیری  ویروس  تکثیر 

انسانها نتایج ناامید کننده ای را داشت.
 WHO اواخر ماه ژوئیه، سازمان بهداشت جهانی در 
انجام آزمایشات بر روی بیماران بستری شده کووید ۱۹ 
را به حالت تعلیق در آورد. آنها مطالعاتی را که دیدند این 
داروها می توانند به بیمارانی که اندازه کافی بیمار نبوده، 
افراد در معرض ویروس کرونا،  ابتالی  از  کمک کرده یا 
جلوگیری کند؛ را رد کردند اما همچنان این داروها می 

تواند در درمان های ترکیبی خاص نقش داشته باشند.
هیدروکسی کلروکین و کلروکین:

شیمی دان های آلمانی در سال ۱۹۳۰ کلروکین را به 
عنوان دارویی برای مقابله با ماالریا تولید و سنتز کردند. 
نسخه کمتر سمی به هیدورکسی کلروکین معروف است 
که در سال ۱۹۴۶ اختراع شده و بعدها این داروها برای 
دیگر بیماری ها از جمله  لوپوس و روماتیسم نیز مورد 

تایید قرار گرفته است.
در شروع پاندمیک یا همه گیری کووید ۱۹، محققین 
کشف کردند که این دو دارو می تواند کرونا ویروس را 
از انتشار و تکثیر در درون سلول ها متوقف کند. چند 
مطالعه خیلی کم بر روی بیماران این امید را داده است 

که هیدروکسی کلروکین بتواند کووید ۱۹ را درمان کند.
مارس،  ماه  در   WHO جهانی  بهداشت  سازمان 
آزمایش های بالینی تصادفی را برای اینکه ببیند آیا این 
داروها واقعا و به اندازه کافی ایمن و موثر بر روی کووید 
۱۹ هستند را آغاز کرد که در این راستا چند دانشگاه و 
شرکت دارویی چند ملیتی Novartis این کار را انجام 
دادند. در این میان ترامپ رییس جمهور آمریکا نیز مکررا 
خود  خبری  های  کنفرانس  در  را  هیدروکسی کلروکین 
تبلیغ می کرد و سازمان غذا و دارو نیز به صورت موقت 
برای  را  هیدروکسی کلروکین  داروی  اضطراری  مجوز 
بیماران کووید ۱۹ اعطا کرد که بعدها یک افشاگر  مدعی 
شد که نتایج آن تحت تاثیر فشارهای سیاسی بوده است.
اما جزییات بیشتر مطالعات ناامیدی را از این دارو به 

داد  نشان  ها  میمون  روی  بر  مطالعه  یک  آورد.  وجود 
که هیدروکسی کلروکین حیوانات را در برابر گرفتن این 
عفونت محافظت نمی کند و به محض ورود ویروس به 

بدن، آن را پاک نکرده است.
که  داد  نشان  تصادفی  بالینی  آزمایشات 
افراد  بهبود  به   کمکی  تواند  نمی  هیدروکسی کلروکین 
مبتال به کووید ۱۹ کرده یا سالمتی افراد در برابر کرونا 
بالینی  های  آزمایش  دیگر  کند.  تضمین  را  ویروس 
تصادفی نیز نشان داد که تجویز هیدروکسی کلروکین به 
افراد درست پس از اینکه تشخیص به کووید ۱۹ هستند 
نیز نمی تواند در کاهش شدت و فرم این بیماری موثر 
باشد. )یک مطالعه در مقیاس بزرگ بر روی این دارو به 
این نتیجه رسیده بود که این دارو مضر بوده اما بعدا پس 

گرفته شد(
و  بهداشت  ملی  انیستیتو  جهانی،  بهداشت  سازمان 
آزمایشات  آن  از  پس  نیز   Novartis داروی  شرکت 
برای  درمانی  عنوان  به  هیدروکسی کلروکین  تحقیقی 
کووید ۱۹ را متوقف کرده و سازمان غذا و دارو آمریکا نیز 
تصویب اضطراری خود را باطل کرد. در حاضر نیز سازمان 
غذا و دارو هشدار داده است که این دارو می تواند عوارض 
هنگامی  بدن  های  ارگان  دیگر  و  قلب  بر  جانبی جدی 
که برای درمان بیماران کووید ۱۹ استفاده می شود، به 

همراه داشته باشد.
در  فورد«  »هنری  بیمارستان  محققان  ژوئیه،  ماه  در 
ایالت دیترویت آمریکا یک مطالعه ای را منتشر کردند 
که نشان می دهد هیدروکسی کلروکین با کاهش مرگ 
و میر در بیماران مبتال به کووید ۱۹ همراه شده است 
و ترامپ رییس جمهور آمریکا نیز در توییتی این مطالعه 
را تحسین کرد اما کارشناسان درباره این مطالعه تردید 

و شک دارند.
تقویت سیستم ایمنی بدن:

بیشتر افرادی که کووید ۱۹ گرفته اند، توانسته اند با 
واکنش قوی سیستم ایمنی بدن خود بر این ویروس غلبه 
کنند. داروها بیشتر به افرادی کمک می کند که سیستم 
ایمنی بدن آنها به اندازه کافی در برابر این ویروس مقاوم 

نیستند.
پالسما خواب )نقاهت( یا پالسما درمانی:

قرن ها پیش پزشکان توانستند پالسما را از خون افراد 
بهبود یافته از آنفلوآنزا فیلتر و جدا کنند که در اصالح به 
آن پالسما خواب گفته می شود. این پالسماها غنی از 
آنتی بادی بوده و به افراد بیمار به آنفلوآنزا کمک کرده در 
برابر بیماری مقاومت بوده و مبارزه کنند. در حال حاضر 
محققان تالش می کنند که این استراتژی را برای کووید 

۱۹ نیز داشته باشند.
به  را  در ماه می، سازمان غذا و دارو پالسمای خواب 
بدان  این  و  کرد  تعیین  تحقیقاتی"  "محصول  عنوان 
معناست که با وجود آنکه هنوز نشانه هایی از ایمن بودن 
پالسماها می  اما  ندارد  پالسما وجود  بودن  تاثیرپذیر  و 
از  به برخی  بالینی استفاده شده و  توانند در آزمایشات 

بیمارانی که فرم شدید کووید ۱۹ را دارند داده شود.
تاکنون ۱۰ هزار نفر از بیماران مبتال به کووید ۱۹ در 

ایالت متحده آمریکا پالسما را دریافت کرده اند.
موج اول این آزمایشات در مقیاس کوچک بوده و نتایج 
آن ترکیبی بوده است. آزمایشات بالینی تصادفی بزرگی 
هم اکنون در حال انجام است و در تالش هستند در این 

البته  را ثبت کنند که  آزمایش شرکت کنندگان کافی 
نگرانی در این آزمایش وجود دارد که ممکن است برخی 
از شرکت کنندگان به جای خود درمان، از شبه داروها 

نیز استفاده کنند.
برای  آزمایشات  این  تکمیل  گویند  می  کارشناسان 
تعیین اینکه آیا پالسما ایمن و موثر بوده یا خیر، ضروری 
به  تواند  می  برسد،  نتیجه  به  آزمایشات  این  اگر  است. 
دسترسی  از  جلوگیری  برای  مهم  اقدام  یک  عنوان 

گسترده تر به روش های درمانی مهم عمل کند.
تا گی  پادتن تگ  یا  بادی های مونوکلونال  آنتی 

:Monoclonal antibodies
 ۱۹ کووید  از  یافته  بهبود  افرادی  از  خواب  پالسما 
شامل ترکیباتی از آنتی بادی های مختلف است. برخی 
از مولکول ها می توانند به کروناویروس ها حمله کنند 
اما بسیاری از آنها به پاتوژن های )آسیب شناسی( دیگر 
هدایت می شوند. محققان این ماده آبکی را برای پیدا 
الک و  برابر کووید ۱۹  بادی های قوی در  آنتی  کردن 
را  ها  مولکول  این  از  مصنوعی  مواد  آنها  کردند.  غربال 
تولید کرده اند که به آنتی بادی های مونوکلونال معروف 
های  بادی  آنتی  مورد  در  تحقیقات  محققین  هستند. 
مونوکلونال را به عنوان درمانی برای کووید ۱۹ به صورت 

جداگانه شروع کرده اند.
آنتی بادی های مونوکلونال در ابتدا در سال ۱۹۷۰ برای 
دارو  و  غذا  سازمان  آن  از  پس  و  شدند  ساخته  درمان 
آمریکا این روش را برای ۷۹ بیماری تایید و تصویب کرد 
که رنج این بیماری ها از سرطان تا ایدز هستند. از زمان 
بر  بالینی  مطالعات  در  محققین  کرونا،  پاندمیک  شروع 
روی سلول ها و حیوانات ده ها آنتی بادی مونوکلونال را 
پیدا کرده اند که نتایج امیدوار کننده ای را در برابر کووید 

۱۹ نشان می دهد.
 Regeneron و Eli Lilly از جمله شرکت هایی 
اخیرا شروع به آزمایشات بالینی بر روی مطالعات آنتی 
بادی های مونوکلونال کرده اند. چندین شرکت دیگر و 
همچنین تیم هایی در دانشگاه های مختلف قرار است به 

زودی وارد این مسابقه شوند.
:)Interferon( اینترفرون یا تنکردشناسی

اینترفرون ها مولکول هایی هستند که سلول های بدن 
به طور طبیعی در واکنش به ویروس ها تولید می کنند. 
این سلول ها با برانگیخته شدن به مهاجمان حمله کرده 
و بر روی سیستم های ایمنی بدن تاثیرات عمیقی می 
گذارند و در عین حال مجددا از آن استفاده می کنند تا 

به بافتهای بدن آسیب نرسانند.
اینترفرون های مصنوعی تزریقی هم اکنون یک درمان 
استاندارد برای تعدادی از بی نظمی ها و اختالالت ایمنی 
بیماری چندگانه  برای  ریبیف  مثال  به طور  است.  بدن 

سفت شدگی بافتها تجویز می شود.
مولکول  این  داده که  نشان  مطالعاتی در کشور چین 
عفونت  این  به  سالم  افراد  ابتالی  از  توانند  می  ها 
بریتانیایی  کمپانی  جوالی،   ۲۰ در  کنند.  جلوگیری 
دارویی Synairgen اعالم کرد که به ریه های بیماران 
کرونایی در آزمایشات بالینی کوچکی، فرمی از اینترفرون 
با عنوان SNG۰۰۱ تزریق کرده است که خطر ابتالی 
شدید به کووید ۱۹ را کاهش داده است. اطالعات کاملی 
هنوز در دسترس عموم قرار نگرفته و یا در یک ژورنال 

علمی منتشر نشده است.

دگزامتازون:
داروی  ترین  دسترس  در  و  ترین  ارزان  دگزامتازون   
استروئیدی است که می تواند به انواع ایمنی ها واکنش 
این دارو  از  زیادی است که  بدهد. پزشکان زمان  نشان 
برای بیماری هایی همچون آلرژی ها، آسم و التهاب ها 

استفاده می کنند.
که  شدند  دارویی  اولین  ها  دگزامتازون  ژوئن،  ماه  در 
کاهش مرگ ناشی از کووید ۱۹ را نشان دادند. در این 
مطالعه که بر روی بیش از ۶۰۰۰ نفر صورت گرفته بود و 
درماه جوالی در ژورنال پزشکی انگلستان به چاپ رسیده، 
مشخص شد که دگزامتازون میزان مرگ را در یک سوم 
بیمارانی که در ونتیالتورها بوده و در یک پنجم بیمارانی 

که در چادرهای اکسیژن بودند، کاهش داده است.
 Cytokine( سیتوکین  های  مهارکننده 

)Inhibitors
های  مولکول  ها،  بیماری  با  مبارزه  برای  انسان،  بدن 
سیگنالی به نام سیتوکین ها را تولید می کند. اما تولید 
بدن  ایمنی  تواند سیستم  ها می  این سیتوکین  اضافی 
را بشدت تحت تاثیر عفونت ها قرار دهند که در برخی 
اوقات این فرآیند را طوفان سیتوکین می نامند. محققین 
تعدادی از داروهایی که بتواند طوفان سیتوکین را متوقف 
کند کشف کرده اند و این داروها تاثیرپذیری در برابر ورم 
های مفاصل و دیگر اختالالت ورمی را فراهم می کند. 
برخی از این داروها تامین کننده مولکول هایی هستند که 
تولید سیتوکین ها را آغاز می کنند و برخی دیگر گیرنده 
های سلول های ایمنی را که به طور طبیعی سیتوکین ها 

به آنها متصل می شوند را مسدود می کنند.
سیستم های فیلتراسیون خون:

سازمان غذا و دارو آمریکا مجوز اضطراری برای چندین 
دستگاه که سیتوکین ها را از خون به منظور خنک کردن 
طوفان سیتوکین ها، فیلتر می کنند را صادر کرده است. 
 )Cytosorb( یکی از این دستگاه ها، که به سیتوسورب
معروف است می تواند ظاهرا کل خون بیماران را ۷۰ بار 
در ۲۴ ساعت تصفیه و پاالیش کنند. یک مطالعه کوچک 
اند  توانسته  در ماه مارس نشان داد که سیتوسورب ها 
بیمار در  بیماری کووید ۱۹ در ده ها  به کاهش شدت 
بالینی تصادفی  آزمایشات  اما  اروپا و چین کمک کنند 
این روش ها  از موثر بودن  اثباتی  قابل  نتایج  بتواند  که 
سیستم  روی  مطالعه  تعدادی  ندارد.  وجود  دهد  ارائه 
های فیلتراسیون خون هم اکنون در حال انجام است اما 
کارشناسان نسبت به خطرات این دستگاه ها هشدار داده 
اند. برای مثال چنین دستگاه های فیلتراسیون می توانند 
یا  ترکیبات سودمند موجود در خون مانند ویتامین ها 

داروها را از بین ببرند.
سلولهای بنیادی:

انواع خاصی از سلولهای بنیادی می توانند مولکول های 
ضد التهابی را ترشح کنند. در سال های اخیر محققان 
برای استفاده از این سلول ها جهت درمان طوفان های 
سیتوکین ها تالش های بسیاری کرده اند و هم اکنون 
ده ها آزمایشات بالینی در حال انجام است تا ببینند به 
چه میزان می توانند به بیماران کووید ۱۹ کمک کنند 
اما این روش های درمان سلول های بنیادی در گذشته 
خوب عمل نکرده است و هنوز مشخص نیست که آیا این 
روش می تواند در مقابل با کرونا ویروس عمل کند یا خیر.
ادامه دارد ...
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روایت »کرمان امروز« از پیشنهاد هوشمندانه استاندار کرمان که نیازمند تدبیر و توجه ویژه مسئوالن کشوری است؛

استفاده از پهباد برای حفظ امنیت استان

یافته جدید دانشمندان؛ با خواب سموم مغز را دفع کنید 

در  کرمان  استان  که  گفت  توان  1392می  سال  از 
عرصه استانداری بخت مناسبی داشته است و در ابتدای 
دولت یازدهم که علیرضا رزم حسینی فعال بود و امروز 
در  را  محور  علم  مدیریتی  شیوه  یک  فدایی  دکتر  هم 
ایده  امیدوار کننده است.همواره  پیش گرفته است که 
ارزشمند  و  بکر  توان  می  را  دیده  دنیا  مرد  این  های 
دانست، اگرچه در بسیاری از موارد اجرایی نمی شوند و 
در سیستم اداری فشل استان کرمان متوقف می شوند. 
یکی از این ایده های ارزشمند که قطعا بسیار به سطح 
امنیت و رفاه استان کرمان کمک خواهد کرد؛ استفاده از 
پهباد برای حفظ امنیت بیشتر در مناطق کویری استان 
بودن  العبور  صعب  دلیل  به  که  مناطقی  است.  کرمان 
ساخته  ناممکن  را  دائمی  شبانه  و  روزانه  امکان گشت 
و  خارجی  گردشگران  خوشبختانه  یا  متاسفانه  و  است 
داخلی به این نواحی بسیار عالقه دارند و بکر بودن کویر 
استان کرمان همواره مورد توجه دنیای گردشگری بوده 
و هست. در سالهای گذشته شاهد بودیم که گردشگران 
در کویر مشترک کرمان و سیستان دچار سانحه انفجار 
این  در  گیری  گروگان  شاهد  قبل  دهه  البته  و  شدند 
مناطق بودیم. حوادث تروریستی که عبدالمالک ریگی 
حفظ  داد  نشان  خوبی  به  نیز  زد  رقم  هشتاد  دهه  در 
امروز  اما  امنیت در مناطق کویری بسیار سخت است. 
تکنولوژی سپاه  و  دیگر می چرخد  ای  پاشنه  بر  درب 

پاسداران و ارتش جمهوری اسالمی ایران بسیار در این 
زمینه موثر بوده و خواهد بود. یکی از این عوامل مدرن 
و پیشرفته استفاده از پهباد برای رصد بی وقفه بیراهه 
های کویری است. بیراهه هایی که همواره مورد استفاده 
به  قرار می گیرد. الزم  مواد مخدر  قاچاقچیان  و  اشرار 
ذکر است که امروز در مرز مشترک آمریکا و مکزیک نیز 
این شیوه ی مقابله با قاچاقچیان رایج است و در برخی 
استاندار  دارند.  نیز  شلیک  اجازه  پهبادها  حتی  موارد 
لزوم  بر  این موضوع چندی پیش  بر  با علم  نیز  کرمان 

استفاده از این تکنولوژی مهم تاکید ورزید.
دکتر فدایی در مراسم تکریم و معارفه فرمانده قرارگاه 
ای  منطقه  قرارگاه  گفت:  ارتش  جنوبشرق  عملیاتی 
جنوبشرق نقطه قوتی برای استان کرمان هم به لحاظ 
منطقه  برای  حمایت  و  پشتیبانی  هم  و  منطقه  امنیت 
است. تفاهمنامه خوبی بین استانداری و قرارگاه منطقه 
با  ها  بحران  در  که  رسیده  امضاء  به  جنوبشرق  ای 
همکاری متقابل، کارهای پیشگیری، مدیریت رودخانه 
کرونا  شیوع  ایام  در  شود.  دنبال   ... و  ها  سیالب  و  ها 
کردند.  تجهیز  نقاهتگاه  و  آماده  بیمارستان  ارتش  نیز 
کمک  این  از  که  داشتند  غربالگری  های  ایستگاه 
خدمات،  کنار  در  که  کنم  می  قدردانی  خدمات  و  ها 
فعالیت نظامی خودشان را داشتند. درضمن حضور امیر 
و  بود  قوتی  نقطه  استان  تامین  در شورای  معمارباشی 
در زمان وی توسعه خوبی در نیروی زمینی در استان 
کرمان صورت گرفت و استقرار تیپ 223 واکنش سریع 
تصویب و زمینی برای استقرار این تیپ در نظر گرفته 
امیر  توسط  ای  توسعه  کارهای  این  امیدواریم  و  شده 
استان  در  که  هایی  بحران  در  یابد.  ادامه  غالمعلیان 
کرمان در زمینه وقوع سیل داشتیم ارتش کمک های 

بسیار خوبی به استان کرد و با تجهیزات مهندسی در 
ترمیم سیل بندها و احداث سیل بندهای جدید کمک 
کرد. امروز نیز نیاز به پشتیبانی نزدیک هوائی در کویر 
داریم که اختیار آن در استان کرمان باشد. وسعت کویر 
به  منطقه  این  امنیت  تامین  اکنون  و  است  زیاد  بسیار 
مراتب مشکل تر از گذشته است زیرا حضور گردشگران، 
محققان، کمپ های کویری و گردشگری در این منطقه، 
درخواست  ما  است.  کرده  تر  مشکل  را  کویر  مدیریت 

باشد  استان  در  هوائی  نزدیک  پشتیبانی  اختیار  داریم 
تا با مصوبه شورای تامین در مواقع ضروری عمل کند. 
نکته دیگر استفاده از پهپادهای ارتش در زمینه تامین 
مساله  این  گیری  تصمیم  باید  که  است  استان  امنیت 
برای طی شدن  مواقع  برخی  زیرا  باشد.  استان  در  نیز 
سیر طوالنی دریافت مجوزها، نمی توانیم در مشکالت 

به موقع عمل کنیم.
امیدواریم که مسئوالن کشوری و نظامی درباره دغدغه 

های استاندار کرمان حساسیت بیشتری داشته باشند تا 
بی توجهی  که  شود  اثبات  کرمانیان  به  دیگر  بار  شاید 
پایتخت نشینان به استان کرمان دیگر این روزها صادق 

نیست.
عالی ترین مقام اجرایی دولت در استان کرمان بیان 
بالگردهای  از  استفاده  دیگر،  نیازهای  از  یکی  کرد: 
ارتش در آتش سوزی ها به ویژه در ارتفاعات است زیرا 

نیروهای پیاده نمی توانند به موقع به محل برسند.

و  خواب  مورد  در  که  مطالعاتی  جدیدترین  از  یکی 
عملکرد مغز منتشرشده است نشان می دهد که مغز در 
حین خواب خودش را از سمومی که به آن واردشده است، 
بر  تأثیری  این سموم چه هستند، چه  اما  پاک می کند. 
روی مغز دارند و چگونه در فرایند خواب از بین می روند؟

موردتوجه  همیشه  مغز  عملکرد  و  خواب  الگوی 
دانشمندان بوده است. خواب و چگونگی عملکرد مغز در 
از  بسیاری  و  دارد  زیادی  ابهامات  حین خواب هنوز هم 
سؤاالت ما در مورد عملکرد مغز و بدن در حین خواب 
بدون پاسخ مانده اند. می دانیم که بدن در جریان متابولیسم 
درگیر  مواد مضر  و  دفع سموم  با  )سوخت وساز( همواره 
است. بخشی از این سموم از طریق گردش خون وارد مغز 
می شوند و یکی از دالیل بیماری های مغز ازجمله آلزایمر، 
درنتیجه همین جمع شدن سموم و آسیب هایی است که 
در  که  نشان می دهد  مطالعه  این  نتایج  بار می آورند.  به 
هنگام خواب مغز خودش را شست وشو می دهد و با این 
کار سطح ایمنی خودش را در مقابل بیماری هایی مانند 

آلزایمر باالتر می برد.
پاک شدن سموم مغز با خواب

هنگامی که می خوابیم مغز مراحل مختلفی را پشت سر 
می گذارد. ابتدا در وضعیت نیمه هشیار قرار دارد سپس 
وارد مرحله خواب عمیق می شود، این مرحله بیشتر در 
ابتدای شب رخ می دهد. بعدازآن خواب وارد مرحله ای به 
نام REM می شود. در این مرحله چشم حرکات سریعی 
دارد و در همین حالت است که رؤیا می بینیم. عمیق ترین 
مرحله خواب، خواب غیر REM یا NREM نام دارد. 
در این مرحله خواب در عمیق ترین حالت است و حافظه 
بازسازی شده و ساماندهی داده هایی که وارد مغز شده اند 

صورت می گیرد.

نخستین بار در سال 2۰13 یک مطالعه روی موش های 
سمومی  خواب  هنگام  در  که  داد  نشان  آزمایشگاهی 
شمار  به  آلزایمر  اصلی  عوامل  از  که  آمیلوئید،  بتا  مانند 
می روند، از مغز پاک می شوند. این یافته علمی دانشمندان 
کنجکاو  انسان  مغز  در  فرایند  این  انجام  نحوه  درباره  را 
بدانند  می خواستند  دانشمندان  دقیق تر  عبارت  به  کرد. 
مغز انسان چگونه سموم را از بین می برد. در یک مطالعه 

دستگاه  درون  در  که  شد  خواسته  افراد  از  آزمایشگاهی 
MRI دراز کشیده و به خواب بروند. امواج مغزی در این 
MRI رصد می شد  درون دستگاه  در  افراد حین خواب 
سطوح  ازجمله  مغز  متابولیسم  فرایندهای  همچنین  و 
اکسیژن، مقدار خون و میزان مایع مغزی-نخاعی که به 
مغز وارد و خارج می شود نیز در حین خواب مورد بررسی 

قرار می گرفت.

مشاهده  دانشمندان  آمد.  دست  به  جالب توجهی  نتایج 
)عمیق ترین   REM غیر  خواب  هنگام  در  که  کردند 
مرحله خواب( مایع مغزی-نخاعی روی مغز را شست وشو 
می دهد و از این طریق سموم را از مغز پاک می کند. اما 

مغز چگونه این فرایند را انجام می دهد؟
معجزه سلول های عصبی

 REM غیر  مرحله خواب  در  داد که  نشان  مشاهدات 

در ابتدا نورون ها )سلول های عصبی( عملکردشان را با 
یکدیگر هماهنگ می کنند، یعنی به صورت مداوم فعال و 
غیرفعال می شوند تا به یک هماهنگی برسند، سپس در 
این  باهم خاموش می شوند. در  یک لحظه مشخص همه 
مرحله امواج الکتریکی مغز به پایین ترین سطح می رسد. 
به دلیل خاموش بودن سلول های عصبی در این مرحله، 
وارد  باید  که  خونی  میزان  و  شده  کم  اکسیژن  به  نیاز 
در  خون  سطح  کاهش  با  می رسد.  حداقل  به  شود  مغز 
مغز  وارد  مغزی-نخاعی  مایع  می شود،  باز  فضایی  مغز 
نقش  و  پر می کند  را  ایجادشده  خالی  فضای  و  می شود 
در  یافته ها  این  می کند.  بازی  را  دهنده  یک شست وشو 
عین اینکه عملکرد سم زدایی را به ما نشان می دهند شیوه 
مشخص  هم  را  عصبی  سلول های  الکتریکی  هماهنگِی 
می کند. نحوه هماهنگی سلول های عصبی مغز برای فعال 
و غیرفعال شدن یکی از شگفت انگیزترین وجوه عملکرد 

مغز است.
جوانان  روی  آزمایش  اساس  بر  مطالعه  این  یافته های 
روی  آزمایش  انجام  با  احتماالً  است،  به دست آمده  سالم 
بیماران، افراد دارای اختالالت مغزی و اختالالت خواب 
بیاید.  دست  به  هم  متفاوت تری  یافته های  سالمندان  و 
این مطالعه می تواند دری به روی درمان آلزایمر باز کند. 
هستند  متمرکز  داروهایی  روی  درمانی  رایج  شیوه های 
که سطوح بتا آمیلوئید را در مغز پایین بیاورد اما هنوز 
نتایج امیدوارکننده ای به بار نیاورده اند. این مطالعه جدید 
بیماران  مغز  از  سم زدایی  برای  متفاوتی  شیوه  می تواند 
ارائه کند. یعنی به جای پایین آوردن سطح بتا آمیلوئید 
کند.  تمرکز  مغز  از  سم زدایی  فرایند  روی  بر  مغز،  در 
به طوری که با باال بردن سطوح مایع مغزی-نخاعی بتوان 

فرایند سم زدایی از مغز را انجام داد.

به قلم 
محمد فتح نجات


