
دارد  نظر  در  کرمان  واحد  سیمرغ  شرکت 
سرویس ایاب و ذهاب پرسنل خود را از گلزار 
به مزرعه شماره 3 واقع در کیلومتر 3 منطقه 
بهرامجرد به نگار با یک دستگاه مینی بوس از 
طریق مناقصه به پیمانکار واجد شرایط واگذار 
نماید. متقاضیان می توانند جهت دریافت فرم 
و شرایط شرکت د رمناقصه همه روزه تا تاریخ 
در  واقع  شرکت  اداری  امور  به   1400/6/11
امام خمینی - نبش کوچه  کرمان - خیابان 

27 مراجعه فرمایند.
شرکت سیمرغ واحد کرمان 

آگهی مناقصه 
مردم کرمان 

 25 سال است 

که واقعیت را 

در »کرمان امروز«

 می خوانند

چهار صفحه    1000 تومان سه شنبه 9 شهریورماه 22/1400 محرم 1443/ 31 آگوست 2021/سال بیست و ششم شماره  3504

فرماندار بم:

پروژهانتقالآبازسدنساءبهبمبهزودیافتتاحمیشود
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پس از تجربه دو ماه تعطیلی 

و با مصوبه ستاد کرونا استان؛

باغ  شاهزاده ماهان

 بازگشایی شد

معاون فناوری اطالعات و برنامه ریزی دادگستری:

برای دریافت اوراق قضایی 

در سامانه ثنا نیازی 

به پرداخت وجه نیست

متن در صفحه دوم

3

قارچ سیاه چیست و چه کسانی مستعد ابتال به آن هستند؛

کروناجانمیگیرد عفونتمرگباریکههمراه

4

نیم نگاهی به سوابق

»سعید شعرباف« شهردار

 منتخب شورای شهر کرمان 

یادداشت: 

عطربابونهومحبتیبیکران

استاندار کرمان در دیدار  با
اعضای شورای شهرتاکید کرد :

شهر ، سیاسی اداره نشود بلکه 
باید حرفه ای و فنی مدیریت شود

آیا آسیب های طرح
»منع تردد شبانه«
بیش از فوایدش
 نیست؟
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گزارش »کرمان امروز« از آفت های قانون منع 
تردد شبانه و گالیه های مردمی در این رابطه؛

  پالک های مخدوش، سراسیمگی و افزایش 
تصادفات در ساعات نزدیک به ممنوعیت،

انتقال ترددها از خیابان به کوچه و عدم کاهش
ابتال به کرونا آیا این طرح را بی اثر نساخته است؟

کرمانوعدمرعایتپروتکلهایبهداشتیدراینشرایطمرگآور؛ کرونادراستان گزارش»کرمانامروز«ازآمارمبتالیانبه

کاهش رعایت پروتکل ها و 10 شهرستان قرمز

متن کامل در صفحه سوم

  آنچه که در روزهای اخیر شاهد آن هستیم افزایش بی سابقه تعداد متوفیان ناشی از ابتالی به کرونا است که غم و مصیبت جانکاهی را برای خانواده های کرمانی به دنبال دارد. مشاهدات و گزارش های خبرنگاران ما از سراسر 
استان حاکی از آن است که وضعیت رعایت پروتکل های بهداشتی در برخی از آرامستان های استان نگران کننده است با توجه به اینکه روزانه به طور متوسط قریب به هزار نفر به علت ابتال به کرونا در بیمارستان های استان بستری 

می شوند و بیش از 20 نفر جان خود را از دست می دهند، کاهش میزان رعایت پروتکل ها چیزی جز حماقت و البته خیانت به خود و اطرافیانمان نیست و....

WWW.KERMANEMROOZ.COMروزان هم 

فروش، نصب و سرویس آسانسور و باالبر

فروش و نصب انواع درب های برقی

 )کرکره، جک، اتوماتیک(

فروش و نصب انواع دوربین و دزدگیر 

انجام پروژه های برق کشی و تاسیسات 

آب )ساختمان(

کرمان- خیابان احمدی غربی 
 نبش کوچه 27

32263134
09307186654

مهندس ارساالن 
دیوان بیگی زند

www.teetr.ir
میدونى محبوبترین نشریه کرمانى کدومه؟!

رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی

 استان تاکیدکرد: 

لزوم شناسایی

 و رفع مشکالت موجود 

کرمان در دستگاه های اجرایی 

بانوی رفسنجانی

 به اردوی تیم ملی 

وزنه برداری دعوت شد

 صفحه  دوم

متن در صفحه چهارم صفحه  دوم
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اخبار استان

قلیان؛
نقطه شروع اعتیاد !

استاندار کرمان خطاب به اعضای شورای شهر گفت: 
شهر سیاسی اداره نشود بلکه باید حرفه ای و فنی 
مدیریت شود و ورود در الین سیاسی به شما آسیب 

می رساند.

اسالمی  شورای  اعضای  دیدار  در  زینی وند«  »علی 
برای  الزم  های  پیگیری  کرد:  عنوان  کرمان  شهر 
ممکن  زمان  ترین  کوتاه  در  شهردار  حکم  صدور 

صورت گیرد.
انقالب  تاریخ  طول  در  انتخابات  ترین  پیچیده  وی 
اسالمی را انتخابات امسال دانست و اظهار کرد: این 
برای  بمباران خبری  ها،  تحریم  تالقی  در  انتخابات 
و  برگزار شد  بیماری کرونا  دلسردی مردم و شیوع 
یک  باید  را  انتخابات  این  و  افتاد  نظیری  بی  اتفاق 

توفیق الهی بدانیم.
استاندار کرمان با بیان این مطلب که انتخابات سالم 
ساختار  کرد:  تصریح  شد،  برگزار  حاشیه  بدون  و 

انتخابات مردمی و قابل دفاع است.
وی با اشاره به درصد مشارکت مردم در انتخابات ۲۸ 
خرداد امسال اظهار کرد: میزان مشارکت در کرمان 
 ۸۴ و  بود  کشور  رکوردهای  از  و  درصد   ۶۱ حدود 

درصد آراء استان به آقای رئیسی داده شده بود.
زینی وند ترکیب شورای شهر کرمان را خوب ارزیابی 

کرد و افزود: نگاه به این شورا یک نگاه سنگین تر 
شهر  یک  عنوان  به  باید  شهر  این  زیرا  بود  خواهد 
قرار  قضاوت  مورد  مذهبی  المللی  بین  گردشگری 
انقالب است  از هویت  گیرد و عملکرد شما نمودی 
زیرا مردم این شورا را یک شورای انقالبی می دانند.

و  آوازه  و  شان  با  کرمان  شهر  فاصله  گفت:  وی 
آن  از  المللی  بین  و  ملی  عرصه  در  که  برداشتی 
وجود دارد، خیلی زیاد است لذا باید برنامه ای برای 

رساندن کرمان به آن دیدگاه داشته باشید.
استاندار کرمان خطاب به اعضای شورای شهر گفت: 
شهر سیاسی اداره نشود بلکه باید حرفه ای و فنی 
مدیریت شود و ورود در الین سیاسی به شما آسیب 

می رساند.
از  باید  اعضا شورای شهر  برآنکه همه  تاکید  با  وی 
نام  کرمان  افزود:  کنند،  حمایت  قد  تمام  شهردار 
سنگینی به قدمت تاریخ و آوازه سردار سلیمانی دارد 
و باید مکتب و اسطوره سردار سلیمانی را برای دنیا 

و نسل های آینده تبیین کنیم.

زینی وند به اعضای شورای شهر پیشنهاد کرد: در 
کارگروه های موثر استان شرکت کنید تا پخته نظر 

بدهید و کار کنید.
این مطلب که شهر کرمان مساله زیاد  بیان  با  وی 
معتادین  اجتماعی،  های  آسیب  کرد:  اظهار  دارد، 
کنید.  ساماندهی  را  نشینی  حاشیه  و  متجاهر 
متاسفانه تاکنون در ساماندهی حاشیه شهر کرمان 

برخی دستگاه ها آنگونه که باید همکاری نکردند.
و  نامتوازن  حاشیه  برآنکه  تاکید  با  کرمان  استاندار 
شود،  ساماندهی  باید  کرمان  شهر  خطرناک  خیلی 
تصریح کرد: کارهای شهر کرمان نباید معطل بماند. 

به اعتبار خود نگاه کنید نه به طول مسئولیت.
وی با اشاره به اینکه هویت انقالب ما متکی به مردم 
است، اظهار کرد: در استان کرمان در اوج هماهنگی 

کارها در حال انجام است.
زینی وند در پایان بیان کرد: هیچ وقت کارنامه را نه 
می توان عوض کرد و نه تغییر داد لذا در این دوره 

خدمت به بهترین شکل خدمت رسانی کنید

فرماندار بم از پیشرفت ۹۵ درصدی عملیات بازسازی 
کاله فرنگی ارگ تاریخی بم خبر داد.

هادی شهسوار پور در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره 
به اینکه ۳۱ پروژه طی هفته دولت در شهرستان بم 
کلنگ زنی و افتتاح می شود، اظهار کرد: رقم سرمایه 
گذاری این میزان پروژه بیش از ۲۷۸ میلیارد تومان 
است. وی یکی از مهم ترین پروژه هایی که طی هفته 

دولت در بم کلنگ زنی می شود را مربوط به دهکده 
خرما دانست و افزود: بحث صادرات این محصول یکی 

از اولویت های اصلی منطقه است.
فرماندار بم گفت: با راه اندازی این پروژه شاهد رونق 
بین  بازارهای  در  پررنگ تر  رقابت  و  خرما  صادرات 

المللی خواهیم بود.
آب  انتقال  پروژه  افتتاح  شاهد  زودی  به  گفت:  وی 

به  آب  این  اول  فاز  در  که  بود  خواهیم  نساء  سد  از 
شهرهای بم و بروات و در فاز دوم به چهار شهرستان 

شرقی می رسد.
از  بیش  پروژه  این  انتقال  کرد: خط  بیان  شهسورای 
آب  تا  هستیم  گیر  پی  و  دارد  پیشرفت  درصد   ۹۵
سالم پشت سد نساء به شهرهای بم و بروات به زودی 

منتقل شود.

بم  قدیم  ارگ  بازسازی  خصوص  در  بم  فرماندار 
شده  انجام  زمینه  این  در  خوبی  کارهای  گفت:  هم 
انجام شده  و کارهای اساسی مکان های اصلی تقریباً 
است. وی با اشاره به بازسازی ۹۵ درصدی کاله فرنگی 
ارگ تاریخی بم خبر داد و گفت: سایر پروژه های اصلی 
ارگ با جدیت در حال پیشروی است. امیدواریم بعد از 

کرونا شاهد رونق گردشگری در بم باشیم.

استاندار کرمان در دیدار با اعضای شورای شهرتاکید کرد :

شهر ، سیاسی اداره نشود بلکه باید حرفه ای و فنی مدیریت شود

فرماندار بم:

پروژه انتقال آب از سد نساء به بم به زودی افتتاح می شود

خبر
معاون فناوری اطالعات و برنامه ریزی دادگستری:

برای دریافت اوراق قضایی در سامانه ثنا 

نیازی به پرداخت وجه نیست

کرمان  استان  کل  دادگستری  ریزی  برنامه  و  اطالعات  فناوری  معاون 
درباره شگرد جدید کالهبرداران با سوء استفاده از عنوان سامانه ثنا هشدار 

داد.
به گزارش خبرنگار گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان از کرمان، 
استان  دادگستری  ریزی  وبرنامه  اطالعات  فناوری  معاون  بخشی  مهدی 
یا  ثنا  سامانه  متن  با  شخصی  شماره  از  دریافتی  پیام  هر  گفت:  کرمان 
به قصد سرقت  و  یا شکایت علیه شما جعلی  الکترونیک قضایی  ابالغیه 

اطالعات حساب شماست.
 WWW.ADLIRAN.IR سایت  که  مطلب  این  بر  تاکید  با  او 
اطالعات  دریافت  برای  برخط  سامانه  دو   MY.ADLIRAN.IR و 
پرونده های قضایی به شمار می رود، افزود: دریافت کنندگان پیامک های 
جعلی با عنوان سامانه ثنا باید از کلیک بر روی لینک مربوطه خودداری 

کنند.
بخشی تصریح کرد: چنانچه شهروندان پیام هایی تحت عنوان سامانه ثنا 
باشند که در معرض  آگاه  بود،  لینک پرداخت  دریافت کردند که حاوی 
کلیک  مربوطه  لینک  روی  وجه  هیچ  به  و  اند  گرفته  قرار  کالهبرداری 

نکنند.
این  تشریح  با  کرمان   استان  کل  دادگستری  اطالعات  فناوری  معاون 
روش کار اظهار کرد: در این روش از کالهبرداری فرد کالهبردار با جعل 
الکترونیک قضایی( پیامکی  نام  ثنا )سامانه ثبت  اینترنتی سامانه  آدرس 
با محتوا هایی نظیر ابالغیه، ثبت شکایت در سامانه، صدور حکم جلب و... 
که در نهایت به یک لینک پرداخت برخط منتهی می شود برای شهروندان 
ارسال می کنند و از آنجایی که برخی از شهروندان از این سامانه ها و نحوه 
فعالیت آن ها آگاهی ندارند و مبلغ عنوان شده نیز بسیار ناچیز است روی 

لینک کلیک کرده و اقدام به عملیات پرداخت وجه می کنند.
و  است  بدافزار  یک  حاوی  پیامک ها  این  لینک  کرد:  تصریح  بخشی 
بالفاصله پس از کلیک بر روی لینک پرداخت و واریز وجه تعیین شده 
در پیامک، اطالعات حساب فرد کپی شده و برداشت غیرقانونی از حساب 

بانکی فرد توسط افراد کالهبردار انجام می شود.
این  فریب  شهروندان  از  تعدادی  تاکنون  که  مطلب  این  به  اشاره  با  او 
همچنین  کالهبرداران  کرد:  تصریح  خورده اند،  را  اینترنتی  کالهبرداران 
با استفاده از بدافزار های طراحی شده، شماره تلفن فرد را نیز هک کرده 
و پیامک های بعدی را نیز با استفاده از شماره تلفن فرد برای مخاطبین 

تلفن وی ارسال می کنند.
کرمان  استان  کل  دادگستری  ریزی  برنامه  و  اطالعات  فناوری  معاون 
اظهار کرد: با توجه به اینکه بررسی های تخصصی جهت شناسایی عامالن 
زمان  تا  که  است  الزم  می باشد،  انجام  دست  در  کالهبردارانه  اقدام  این 
این  دریافت  با  مواجهه  در  مردم  عموم  کالهبرداران،  این  دستگیری 

پیامک ها با هوشیاری و درایت بیشتری اقدام کنند.
بخشی یادآور شد: مردم باید توجه داشته باشند که برای دریافت اوراق 
قضایی مربوط به پرونده خود اوال باید در سامانه ثنا ثبت نام کرده باشند و 

ثانیا برای دریافت این اوراق نیازی به پرداخت هیچ وجهی نیست

بانوی رفسنجانی به اردوی تیم ملی 

وزنه برداری دعوت شد

ملی  تیم  اردوی  به  رفسنجانی  نوجوان  بردار  وزنه  پورمحمدی،  انیسه 
جوانان و بزرگساالن کشور دعوت شد.

به گزارش خبرنگار گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان از کرمان، 
انیسه پورمحمدی، بانوی رفسنجانی که سابقه حضور در دو دوره اردوی 
تیم ملی وزنه برداری کشور را دارد، مجدداً طی نامه ای از سوی فدراسیون 

وزنه به اردوی تیم ملی کشور دعوت شد.
اعزام  منظور  به  کرمان  استان  از  نمایندگی  به  نوجوان  بردار  وزنه  این 
به مسابقات جوانان جهان به مدت ۲۴ روز به اردوی تیم ملی جوانان و 

بزرگساالن ایران دعوت شده است.
منیژه  اش  رفسنجانی  مربی  نظر  زیر  را  خود  تمرینات  محمدی  پور 
علیبیگی نایب رئیس هیات وزنه برداری این شهرستان در باشگاه ایرانیان 

رفسنجان طی کرده است.
اردوی تیم ملی وزنه برداری جوانان و بزرگساالن ایران از ۱۵ شهریور ماه 
تا ۸ مهر ماه در ورزشگاه آزادی تهران در محل کمپ تیم های ملی وزنه 

برداری برگزار خواهد شد.

 رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان کرمان 
در دستگاه  موجود  رفع مشکالت  و  لزوم شناسایی  بر 
های اجرایی کرمان در زمینه خدمت رسانی تاکید کرد.

ضمن  مهر  خبرنگار  با  گفتگو  در  رودری  جعفر 
اینکه جایگاه خدمت  بیان  با  دولت  هفته  گرامیداشت 
اجرایی  دستگاه های  در  باالیی  بسیار  اهمیت  رسانی 
همه  برای  مغتنمی  فرصت  دولت  هفته  گفت:  دارد، 
عملکرد  به  نگاهی  که  است  کارکنان  و  دولتمردان 

خودشان داشته باشند و یک ارزیابی انجام شود.
دستگاه های  در  تخصص  و  تعهد  با  رابطه  در  رودری 
برای  کرد:  تشریح  آن  ارزیابی  نحوه  و  استان  اجرایی 
اینکه بتوانیم یک مبنای ارزیابی داشته باشیم هر ساله 

شاخص هایی از طرف سازمان امور اداری و استخدامی 
کشور برای ارزیابی عملکرد دستگاه های اجرایی استان 

در نظر گرفته شده و به استان ها می شود.
دستگاه های  تمامی  ابالغیه  این  براساس  گفت:  وی 
اجرایی استان مورد ارزیابی قرار می گیرند که نتایج آن 
در جشنواره شهید رجایی در هفته دولت اعالم می شود.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان کرمان با 
اشاره به اینکه امسال به دلیل شرایط کرونایی و رعایت 
پروتکل های بهداشتی توصیه شده است این جلسه به 
شکل فیزیکی برگزار نشود، گفت: هدف این جشنواره 
به  کارکنان  و  مسئوالن  که  زحماتی  از  که  است  این 
به مردم و جامعه قدمی  هر شکل در راستای خدمت 

برداشته اند، قدردانی شود.
ارائه  ارزیابی،  این  مبنای  اینکه  به  اشاره  با  رودری 
اظهار کرد:  است،  به مردم  بهینه  و  استاندارد  خدمات 
این جشنواره باعث می شود همه کارکنان و مسئوالن 
هر ساله اقدامات خودشان را رصد و یک مسیر مستمر 
رو به جلو را دنبال کنند و همچنین این ارزیابی باعث 
قدر  و  مردم  به  رسانی  فرهنگ خدمت  نهادینه سازی 

نهادن به این جایگاه باالی خدمت رسانی می شود.
رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان کرمان با 
بیان اینکه در این ابالغیه برنامه های هفتگانه ای در نظر 
ارزیابی  برنامه ها  این  از  یکی  است، گفت:  گرفته شده 
و  عیب  ساله  هر  که  است  این  هدف  و  است  عملکرد 

اشکاالت خدمت رسانی در حوزه های مختلف مشخص 
استان  اداری  سیستم  در  جلو  به  رو  نگاه  یک  و  شود 

دنبال شود.
به صورت  پذیری هم  اینکه مسئولیت  بیان  با  رودری 
فردی و هم در سطح سازمانی در نظر گرفته می شود، 
در  که  و مسئولیتی  فعالیت  به  نسبت  باید  فرد  افزود: 

قبال جامعه دارد متعهد و پاسخگو باشد.
سازمانی  عملکرد  و  بهره وری  ارتقای  خصوص  در  وی 
نباشد  پذیری  مسئولیت  و  سازمانی  تعهد  اگر  گفت: 
عماًل  مدیران  چه  و  کارکنان  چه  مختلف  سطوح  در 
بهره وری کاهش پیدا می کند و نتیجه آن این است که 

خدمت رسانی مناسبی انجام نخواهد شد

باغ شاهزاده یا شازده در ماهان شهرستان کرمان که ثبت جهانی است پس 
از تجربه ۲ ماه تعطیلی، با مصوبه ستاد کرونا استان بازگشایی شد.

با شرط  بازگشایی  کرونا،  ستاد  متولیان  اعالم  براساس  و  ایرنا  گزارش  به 
رعایت اصول بهداشتی و نیز هفت بند شرط دانشگاه علوم پزشکی کرمان در 
رعایت پروتکل های بهداشتی انجام شده است.این اثر تاریخی از ۲ ماه پیش 

با هدف پیشگیری از سرایت ویروس کرونا تعطیل شده بود.
مسئوالن اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان کرمان 
در گفت وگو با خبرنگار ایرنا بازگشایی مجدد باغ شاهزاده ماهان را تایید 
کردند و گفتند که شهروندان با رعایت اصول بهداشتی می توانند از این اثر 

ثبت جهانی بازدید کنند و از زیبایی های آن بهره مند شوند. 
باغ شاهزاده ماهان با سه و نیم هکتار مساحت یکی از باغ های تاریخی ایران 
به شمار می رود که در حدود ۲ کیلومتری شهر ماهان و در نزدیکی شهر 
کرمان و در دامنه کوه های تیگران جای گرفته است و قدمت آن به به پایان 
دوره قاجاریه بر می گردد. باغ شازده سال ۲۰۱۱ در نشست سی و پنجم 

میراث جهانی یونسکو به همراه هشت باغ ایرانی دیگر در فهرست میراث 
جهانی یونسکو به ثبت رسید.

به گزارش ایرنا استان کرمان ۶ اثر ثبت جهانی دیگر دارد و در مجموع با 
هفت اثر ثبت جهانی بیشترین تعداد آثار ثبت جهانی را در بین استان های 
کشور دارد؛ ارگ بم ) بزرگترین سازه خشتی جهان(، روستای دست کند 
میمند با چندهزارسال قدمت، باغ زیبای شازده با ویژگی های منحصر به 
که  کرمان  شهداد  منطقه  در  لوت  کویر  دشت  آن،  عمارت  معماری  فرد 
قدیمی ترین درفش جهان از آنجا به دست آمده و سه قنات »گوهرریز« 
بم  در شهرستان  آباد«  »قاسم  و  »اکبرآباد«  کرمان،  در شهرستان  جوپار 
به ثبت جهانی رسیده است. آثار طبیعی در شمال، جنوب و شرق استان 
کرمان بنا به جغرافیا و ویژگی های اقلیمی این مناطق هرکدام جذابیت 
و ویژگی های منحصر به فرد خود را دارد که می تواند هدف گردشگران 
داخلی و خارجی باشد و شهروندان ایرانی و غیرایرانی می توانند از زیبایی 

های منحصر به فرد و اقلیم متفاوت این استان بهره مند شوند

رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تاکیدکرد: 

لزوم شناسایی و رفع مشکالت موجود در دستگاه های اجرایی کرمان

پس از تجربه دو ماه تعطیلی و با مصوبه ستاد کرونا استان؛

باغ  شاهزاده ماهان بازگشایی شد

صورت جلسه مجمع عمومی عادی به صورت فوق العاده شرکت گروه فناوران ارتباط هوشمند گهبد 
سهامی خاص ثبت شده به شماره ۱۷۲۶۰

از ساعت ۱۸ مورخ ۱۴۰۰/۵/۲۵ با حضور اکثریت سهامداران در محل قانونی شرکت تشکیل گردید.
جلسه بعد از تالوت آیاتی چند از کالم اهلل مجید با صحبت های آقای یاشا زنگی آبادی به عنوان 
رییس هیات مدیره آغاز شد ایشان ضمن تشکر از بازرسین شرکت به دالیل هیات مدیره جهت عزل 
بازرسان فعلی و انتخاب بازرسین جدید پرداخت در نهایت سهامداران با اکثریت آرا به عزل بازرسان 
اصلی و علی البدل رای مثبت دادند. بعد از آن آقای میالد معین الدینی به عنوان بازرس اصلی و خانم 
سعیده معین الدینی به عنوان بازرس علی البدل معرفی گردیدند و در نهایت با اکثریت آرای مثبت 

به این سمت انتخاب گردیدند.

مصوبات و تصمیمات
 شرکت گروه فناوران ارتباط هوشمند گهبد

پژوهشکده فناوری تولیدات گیاهی دانشگاه شهید باهنر کرمان در نظر دارد به منظور برون سپاری بخشی از فعالیتهای 
آزمایشگاهی خود در قالب مناقصه عمومی  و با تامین حداکثر ۲۱۱۲۵ ساعت کار توسط شرکتهای صالحیت دار از طریق سامانه 
تدارکات الکترونیکی دولت با شماره مناقصه ۲۰۰۰۰۹۰۴۱۲۰۰۰۰۱۲ اقدام نماید. کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد 
مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و گشایش پاکت ها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد( به آدرس 

www.setadiran.ir انجام خواهد شد. 
مهلت دریافت اسناد مناقصه: از تاریخ انتشار اولین آگهی تا ساعت ۱۸ روز شنبه مورخ ۱۴۰۰/۰۶/۱۳

مهلت زمانی ارائه پیشنهاد: تا ساعت ۱۱ صبح روز چهارشنبه  مورخ ۱۴۰۰/۰۶/۲۴
زمان گشایش پاکات پیشنهاد قیمت: ساعت ۳۰: ۱۲ روز چهارشنبه  مورخ ۱۴۰۰/۰۶/۲۴

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

مبلغ تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار ۵۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال به صورت ضمانت نامه معتبر بانکی و یا واریز نقدی به شماره حساب 
ذکر شده در اسناد مناقصه است. ۱۱۸۳۰۹۷

روابط عمومی دانشگاه شهید باهنر کرمان 

آگهی فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای تامین 21125 ساعت کار 

آزمایشگاهی پژوهشکده فناوری تولیدات گیاهی دانشگاه شهید باهنر کرمان 
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گزارش: مهدیه السادات 
میر مهدی حسینی

گزارش»کرمانامروز«ازآمارمبتالیانبهکرونادراستانکرمانوعدمرعایتپروتکلهایبهداشتیدراینشرایطمرگآور؛

کاهش رعایت پروتکل ها و 10 شهرستان قرمز

اشاره:
روند افزایشی آمار مبتالیان به کرونا در کرمان ادامه دارد و 
به رغم بحرانی بودن وضعیت استان اما همچنان پروتکل های 
بهداشتی به خصوص در آرامستان ها رعایت نمی شود.  در 
این زمینه گزارشی تهیه شده که  در ادامه  قابل مطالعه است.

جدالسختونفسگیرباکرونا
بی  افزایش  هستیم  آن  شاهد  اخیر  روزهای  در  که   آنچه 
و  غم  که  است  کرونا  به  ازابتال  ناشی  متوفیان  تعداد  سابقه 
دنبال  به  کرمانی  های  خانواده  برای  را  جانکاهی  مصیبت 
متوفیان  با  تلخ  خداحافظی  و  غریبانه  تدفین  است.  داشته 
کرونایی و غم ناشی از آن، ممنوعیت برگزاری مجالس ترحیم 
تلخ  سایه  در  همه  که  است  اتفاقاتی  دیگر  مشکل  ها  ده  و 

اپیدمی کرونا در حال رخ دادن است.
این روزها کرمانی ها در جدالی سخت و نفسگیر با کرونا  به 
سر می برند و هر روز خبرهای تلخی از تعداد جانباختگان، 
می  هشدار  یکدیگر  به   خود  نیز  مردم  شود.  می  ای  رسانه 

دهند که مراقب باشیم و ماسک بزنیم.
استان  سراسر  از  ما  خبرنگاران  های  گزارش  و  مشاهدات   
حاکی از آن است که وضعیت رعایت پروتکل های بهداشتی 
در برخی از آرامستان های استان نگران کننده است. با توجه 
به اینکه روزانه به طور متوسط قریب به هزار نفر به علت ابتال  
به کرونا در بیمارستان های استان بستری می شوند  و بیش 

از 20 نفر جان خود را از دست می دهند. 
های  پروتکل  رعایت  درباره  کرمانی  شهروندان  از  یکی 
بهداشتی اظهارمی کند: این پیک پنجم بسیار خطرناک است 

اما مردم هم زیر 50 درصد پروتکل ها را رعایت می کنند.
 ، خرید  مراکز   ، ها  خیابان  در  بارها  افزود:  محمدی  علی 
نانوایی ها و حتی در آرامستان شهر دیده ام که برخی ماسک 
نمی زنند این در حالی است که همچنان رعایت پروتکل های 

بهداشتی در مبارزه با این ویروس حرف اول را می زند. 
در  مردم  اجتماعی  رفتار  کرد:  اذعان  نیز  دیگری  شهروند 
چنانچه  است.  موثر  بسیار  کرونا  ویروس  اپیدمی  کنترل 
بسیاری از افراد بی توجهی عجیبی نسبت به رعایت پروتکل 

های بهداشتی دارند که این امر می تواند مخرب باشد.
پرهیزازتجمعاتگستردهدرآرامستان

حسنیه جاللی شهروند دیگری نیز با بیان اینکه روزانه در 
نذورات  برخی  توزیع  کرمان شاهد  آرامستان  نقاط  از  برخی 

کاش  ای  گفت:  هستیم،  ماسک  از  استفاده  عدم  بعضا  و 
شهروندان کمی بیشتر دستور العمل های بهداشتی را رعایت 

می کردند تا مرگ و میرهای کمتری رخ دهد.
این بانوی کرمانی همچنین گفت: با توجه به شیوع ویروس 
رعایت   و  گسترده  تجمعات  از  جلوگیری  ضرورت  و  کرونا 
برگزاری  برای  فاصله گذاری اجتماعی الزم است شهروندان 
مراسم خود از تجمع در آرامستان خودداری کنند و وابستگان 
متوفیان زمان کمتری در کنار مزار عزیزان خود سپری کنند 

و حضور حداقلی داشته باشند.
روزهایسختکروناییدراستان

در روزهای بسیار سختی در بحث ویروس کرونا قرار داریم 
چرا که این پیک  بسیار نگران کننده است. درست است در 
برخی از شهرستان های استان وضعیت تا حدودی بهتر شده 
است اما به گفته بصیری، معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی 
استاندار کرمان، همچنان 10 شهرستان استان  در وضعیت 
قرمز به سر می برند و 13 شهرستان دیگر در وضعیت نارنجی 
قرار گرفتند که نسبت به هفته پیش 10 شهرستان از وضعیت 

قرمز خارج شده اند.
تزریق960هزاردوزواکسندرکرمان

در بحث واکسیناسیون نیز تا کنون 960 هزار دوز واکسن در 
استان تزریق شده است. اگر چه استقبال در خصوص واکسن 
بهتر شده اما هنوز احساس می شود عده ای از شهروندان به 
دنبال برخی شایعات دامن یافته در جامعه تمایلی به تزریق 
از  به فرهنگ سازی  نیاز  رفتار  این  ندارد که اصالح  واکسن 

سوی رسانه ها دارد.
آنگونه که رییس دانشگاه علوم پزشکی کرمان گفته است 
تاکنون یک میلیون و 136 هزار دوز واکسن وارد استان شده 
که از این تعداد نزدیک 6۸0 هزار واکسن برای نوبت اول و 

حدود 2۸0 هزار واکسن برای نوبت دوم تزریق شده است.
رشیدی نژاد با بیان اینکه تا کنون 960 هزار دوز واکسن 
برای  استان  ظرفیت  گفت:  است،  شده  تزریق  استان  در 
واکسیناسیون ظرفیت مناسبی است و ما می توانیم روزانه در 
کل استان تقریباً بین 35 هزار تا ۴0 هزار واکسن را تزریق 
کنیم و اگر واکسن به مقدار کافی در اختیار ما قرار دهند این 

موضوع ظرفیت سازی شده است.

از  ناشی  متوفیان  تعداد  بی سابقه  افزایش  هستیم  آن  شاهد  اخیر  روزهای  در  که  آنچه   
ابتالی به کرونا است که غم و مصیبت جانکاهی را برای خانواده های کرمانی به دنبال دارد. 
مشاهدات و گزارش های خبرنگاران ما از سراسر استان حاکی از آن است که وضعیت رعایت 
اینکه  با توجه به  از آرامستان های استان نگران کننده است  پروتکل های بهداشتی در برخی 
استان  بیمارستان های  به کرونا در  ابتال  به علت  نفر  به هزار  روزانه به طور متوسط قریب 
رعایت  میزان  کاهش  دهند،  می  دست  از  را  خود  جان  نفر   20 از  بیش  و  می شوند  بستری 

پروتکل ها چیزی جز حماقت و البته خیانت به خود و اطرافیانمان نیست و....

یادداشت: 
عطر بابونه 

و محبتی بی کران
عطر بابونه که در خانه می پیچد به 

یاد تو رسم زندگی پیشه می کنم به راه دل می دهم 
همینجایی  از  را  داستان  پوشم  می  چشم  عابران  از  و 
که هستم شروع می کنم.ذهنم را از خستگی خیانت 
پاک کرده و به جستجوی محبتی بی کرانه می روم 
تو را برای زندگی و زندگی را برای تو دوست دارم 
اگر  می خواهمت حتی  ام  زنده  لحظه که  تا آخرین 
این  داشت.  خواهد  ادامه  تو  در  زندگی  باشی  رفته 
و  تاریخ  دل  در  شیرین  اتفاق  یک  سرانجام  بی  راه 
تاریخ  ادامه هاست. حتی  برای  انگیزه ی جالب  یک 
برسد  کار  اینجای  به  که  است  افتاده  اتفاق  این  برای 
و جهان از وجود تو بهره مند باشد. بوی بابونه را که 
ناله  و  تر می شود  نزدیک  بهشت  به خانه می آوری 
کردن را کنار می گذارم از هیچ دردی نمی رنجم و 
از هیچ زمستانی برخود نمی لرزم. ما به هم محتاجیم تا 
زندگی شکل بگیرد. دست از خواستنت برنمی دارم 
گرچه قرار باشد همه ی راه را به تنهایی و فقط با عطر 

بابونه دوام بیاورم. 
دلخوشی  آدم  یک  ثروت  بزرگترین  که  راستی  به 
بزرگترین  نزدیک  چه  باشی  دور  چه  تو  و  اوست  های 
دلخوشی ام هستی تا خودم را تحمل کرده و به فرداهای 
اما  نیاید  پیش  شاید  که  فرداهایی  کنم  فکر  تر  روشن 
دلخوشی امروزم را برایم می آفریند خودم را و آنچه را 
که به سرم می آید به اشتیاق تو زیباتر می بینم و انگار تو 
یک هدف بی نظیر هستی که فرصت خسته شدن به من 
نمی دهی. زنگ حرکت زندگی هستی که پیاپی نواخته 
می شوی و به یادم می اندازی که هنوز وقت مردن نیست 

هنوز راه برای رفتن و ستاره چیدن هست.
دست از حضور روشنایی برندارم

دل را به جای دست اینجا می گذارم
من آفتابی نیمه جانم با تو قرصم

در هر طلوعی جلوه ای از نوبهارم

به قلم
مهناز سعید

شکیبا
شده ای مانند ریشه ای خشکیده 
هر چه بیشتر دوست می دارمت 

نا امید تر می شوم 
چون ریشه ای خشک 

که هر چه بیشتر آب می خورد 
زودتر می پوسد 

اما دلم شکیبا می ماند 
تا روزی بدانی که هر چند جوان بودم 

ولی عیِن پیرها عاشق ات شدم

به قلم
سامان 
ساردویی

آگهی تغییرات شرکت اتحادیه صنف اغذیه فروشان شهرستان رفسنجان 
موسسه غیر تجاری به شماره ثبت 2۴7 و شناسه ملی 1۴00672311۴ 
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ 1397/10/19 منضم 
به نامه شماره 7۴16 - 1397/11/2۴ کمیسیون نظارت شهرستان رفسنجان . اعضاء 
هیئت مدیره و سمت مدیران : آقای حمیدرضا حسینی کد ملی 3051257۸93 به 
به سمت  ملی 3051211۸26  آقای غالمحسین رستگار کد   - اتحادیه  رئیس  سمت 
نایب رئیس اول - آقای علی رحمتیان نجار کد ملی 3051151۴67 به سمت نایب 
رئیس دوم - آقای عباس اسداللهی کوثرریزپور کد ملی 3050۴5۸2۴0 به سمت دبیر 
- آقای سیدمحمدعلی مرعشی کد ملی 3050515066 به سمت خزانه دار برای مدت 
۴ سال انتخاب شدند. ب - اسناد و اوراق مالی اتحادیه مانند چک ها، بروات، سفته  
ها، اسناد تعهدآور مالی با امضا رئیس و خزانه  دار و در غیاب هر یک نایب رئیس 
اول و ممهور به مهر اتحادیه معتبر می باشد. ج - آقای عباس هادوی قاسم آبادی کد 
ملی 30521۸9921 به سمت بازرس اصلی از تاریخ 1397/10/19به مدت ۴ سال انتخاب 
گردیدند . د -روزنامه کثیراالنتشار جهت درج آگهی روزنامه کرمان امروزتعیین گردید . 
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان کرمان مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری 

رفسنجان )1173520(

الکتریکی  لوازم  فروشندگان  صنف  اتحادیه  شرکت  تغییرات  آگهی 
شهرستان رفسنجان موسسه غیر تجاری به شماره ثبت 2۴2 و شناسه 
ملی 1۴0066۸290۸ به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ 
1397/12/22 منضم به نامه شماره 7۴17 - 1397/12/27 کمیسیون نظارت شهرستان 
رفسنجان . الف -اعضاء هیئت مدیره و سمت مدیران : آقای علی اکبر زمانی کد ملی 
305105257۴ به سمت رئیس اتحادیه - آقای جواد بیگی مقدم کد ملی 3051229377 
به سمت نایب رئیس اول - آقای فرزام فهیمی کد ملی 305122۸591 به سمت نایب 
رئیس دوم - آقای علی اژدری کد ملی 30510۸6673 به سمت دبیر - آقای حسین 
پورقاسمی رحمت آبادی کد ملی 2992201510به سمت خزانه دار بعنوان اعضای هیات 
اتحادیه مانند  اوراق مالی  انتخاب شدند. 3 ب - اسناد و  مدیره برای مدت ۴ سال 
چک ها، بروات، سفته  ها، اسناد تعهدآور مالی با امضا رییس و خزانه  دار و در غیاب 
هر یک نایب رییس اول و ممهور به مهر اتحادیه معتبر می باشد . ج -آقای مرتضی 
رنجبرکبوترخانی کد ملی 3051۴2032۸به سمت بازرس اصلی به مدت ۴ سال انتخاب 
شدند . د - روزنامه کثیراالنتشار جهت درج آگهی روزنامه کرمان امروزتعیین گردید . 
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان کرمان مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری 

رفسنجان )1173523(

آگهی تغییرات شرکت صنایع مس افق کرمان شرکت سهامی عام به 
شماره ثبت 1۴019 و شناسه ملی 10630061317 به استناد صورتجلسه 
مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 1۴00/0۴/02 تصمیمات ذیل اتخاذ 
برای سال  مالی شرکت  قانونی صورتهای  بازرس  قرائت گزارش  از  الف - پس   : شد 
مالی منتهی به 1399/12/30 مورد تصویب قرار گرفت. ب - موسسه حسابرسی کاربرد 
و  اصلی  بازرس  ملی 10260103000به سمت  و شناسه  ثبت 50۸  به شماره  تحقیق 
موسسه حسابرسی کوشا منش به شناسه ملی10100۴3۴110 و شماره ثبت 10۸32 
بعنوان بازرس علی البدل برای سال مالی 1۴00 به مدت یک سال انتخاب گردیدند 
روزنامه  بعنوان  اطالعات  روزنامه  و  محلی  روزنامه  بعنوان  امروز  کرمان  -روزنامه  ج   .
و  اسناد  ثبت  اداره کل  گردید.  انتخاب  آگهی های شرکت  درج  کثیراالنتشار جهت 

امالک استان کرمان اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری کرمان )117۴937(

کرمان شرکت سهامی  مبین گستر  کار  آلیاژ  تغییرات شرکت  آگهی 

استناد صورتجلسه  به  ملی 1۴005۴0317۸  شناسه  و  ثبت 13999  به شماره  خاص 
هیئت مدیره مورخ 1۴00/0۴/05 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : 1 -تعیین سمت مدیران 
به  به شماره ملی 2993۸57339  آقای حسام اسدی شکاری   : باقیمانده  برای مدت 
نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری مس سرچشمه با شناسه ملی 10۸6051377۸ و 
شماره ثبت 357 به سمت رئیس هیئت مدیره -آقای حسین جعفری هرمزدآبادی به 
شماره ملی 30517661۴3 به نمایندگی از شرکت تولیدی معدنی مدوار با شناسه ملی 
10630110۴02 و شماره ثبت 2۸69 به عنوان نایب رئیس هیئت مدیره -آقای علیرضا 
رضایی به شماره ملی 29915622۴2 به نمایندگی از طرف شرکت ارفع سازان کرمان 
به عنوان عضو هیئت مدیره -  با شناسه ملی 10۸60231529 و شماره ثبت 6002 
آقای حسین جعفری هرمزدآبادی به شماره ملی 30517661۴3 به عنوان مدیرعامل 
2 -تمامی اسناد و اوراق بهادار و بانکی و تعهدآور با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء 
هیئت مدیره و مهر شرکت و 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 )117۴93۸(

آگهی تغییرات شرکت آلیاژ کار مبین گستر کرمان شرکت سهامی 
خاص به شماره ثبت 13999 و شناسه ملی 1۴005۴0317۸ به استناد 
صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 1۴00/02/2۸ تصمیمات 
ذیل اتخاذ شد : 1 - صورتهای مالی منتهی به 1399/12/30 شرکت مشتمل بر ترازنامه 
،سود و زیان و صورت جریان نقدی مورد بررسی و تصویب قرار گرفت 2 -موسسه 
حسابرسی بصیر محاسب توس به شماره ثبت ۴7۸5و شناسه ملی 1۴00527750۸ 
بعنوان بازرس اصلی و حسابرس و موسسه حسابرسی کاربرد تحقیق به شناسه ملی 
10260103000 به عنوان بازرس علی البدل برای دوره شش ماهه 1۴00/12/29 انتخاب 
اداره  انتخاب شد.  های شرکت  آگهی  انتشار  امروز جهت  کرمان  -روزنامه  گردید. 3 
کل ثبت اسناد و امالک استان کرمان اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری 

کرمان )117۴9۴1(

شرکت  مس  راهوار  مسافربری  نقل  و  حمل  شرکت  تغییرات  آگهی 
سهامی خاص به شماره ثبت 961 و شناسه ملی 10۸60529900 به 
مورخ 1۴00/02/21  سالیانه  عادی  عمومی  استناد صورتجلسه مجمع 
تصمیمات ذیل اتخاذ شد : 1 - موسسه حسابرسی وخدمات مالی کوشا منش به 
شناسه ملی 10100۴3۴110 به سمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی کاربرد تحقیق 
مالی  یکسال  مدت  به  البدل  علی  بازرس  به سمت  ملی 10260103000  شناسه  به 
آگهی  درج  جهت  امروز  کرمان  -روزنامه   2 گردیدند.  1۴00/12/29انتخاب  به  منتهی 
دو  مدت  برای  ذیل  شرح  به  مدیره  هیئت  -اعضای   3 گردید.  انتخاب  شرکت  های 
سال انتخاب گردیدند: شرکت صنایع مس افق کرمان به شناسه ملی -10630061317 
شرکت ارفع سازان کرمان با شناسه ملی -10۸60231529شرکت فنی و مهندسی و 
با  فرهادی  حسین  آقای   10۸605۴6109- ملی  شناسه  به  مس  همگامان  خدماتی 
کدملی -307162269۴آقای احمد نادعلیخانی با کد ملی 3051695076 ۴ -ترازنامه و 
صورتهای مالی مربوط به سال مالی منتهی به 1399/12/30 مورد تصویب قرار گرفت. 
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان کرمان مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری 

رفسنجان )1175219(

شرکت  مس  راهوار  مسافربری  نقل  و  حمل  شرکت  تغییرات  آگهی 
سهامی خاص به شماره ثبت 961 و شناسه ملی 10۸60529900 به 
استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1۴00/02/21 بر طبق نامه شماره 
۴5/19522 مورخ 1۴00/05/0۴ اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان کرمان 1 

- آقای جابر ابوالهادی به شماره ملی 30507۴6۸۸2 به نمایندگی از شرکت صنایع مس 
افق کرمان به شناسه ملی 10630061317 به سمت رئیس هیئت مدیره - آقای حسین 
فالح به شماره ملی 3051933929 به نمایندگی از شرکت ارفع سازان کرمان به شناسه 
ملی 10۸60231529 به نائب رئیس هیئت مدیره -آقای میثم میهن خواه به شماره 
ملی 30501۸3۸29 به نمایندگی از شرکت فنی ،مهندسی و خدماتی همگامان مس به 
شناسه ملی 10۸605۴6109 به سمت عضو هیئت مدیره -آقای حسین فرهادی پاریزی 
به شماره ملی 307162269۴ به سمت عضو هیئت مدیره -آقای احمد نادعلی خانی ده 
ظهیر به شماره ملی 3051695076 به سمت عضو هیئت مدیره - آقای حسین فالح به 
شماره ملی 3051933929 به سمت مدیرعامل تفویض اختیار به مدیر عامل نمایندگی 
شرکت در برابر انتخاب اشخاص و کلیه ادارات دولتی و موسسات خصوصی،افتتاح 
حساب و استفاده از آن بنام شرکت نزد بانک ها و موسسات ،دریافت مطالبات شرکت و 
پرداخت دیون آن از اصل و بهره و متفرعات اقامه هرگونه دعوی و دفاع از هرگونه دعوی 
یا تسلیم به دعوی یا انصراف از آن اعم از حقوقی و کیفری با داشتن تمام اختیارات 
تنظیم خالصه صورت دارایی و قروض شرکت هر شش ماه یک بار و ارائه آن به بازرس 
قانونی،معامالت)خرید و فروش(تا سقف یک میلیارد و پانصد میلیون ریال با صالح 
مدیرعامل انجام پذیرد ،مبادرت به تقاضا و اقدام برای ثبت هرگونه عالمت تجاری. 3 
-کلیه اوراق بهادار)چک-سفته-برات با امضا ثابت مدیرعامل و یک نفر از اعضا هیئت 
مدیره جنبه قانونی و قابل پرداخت دارد. اداره کل ثبت اسناد و امالک استان کرمان 

مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری رفسنجان )1175220(

تاسیس شرکت با مسئولیت محدود توسعه تجارت کرمان گهر درتاریخ 
1۴00/05/19 به شماره ثبت 177۸6 به شناسه ملی 1۴010205۴79 ثبت 
و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خالصه آن به شرح زیر جهت اطالع 
عموم آگهی میگردد. موضوع فعالیت :ترخیص کاال از گمرکات و اخذ وام و اعتبارات 
بانکی به صورت ارزی و ریالی از کلیه بانک های داخلی وخارجی گشایش اعتبارات 
و ال سی نزد بانک ها و انتقال تکنولوژی از خارج به داخل کشور و بالعکس صادرات 
نرم افزارها و خدمات مهندسی شرکت درکلیه مناقصات و مزایدات خصوصی و دولتی 
اعم از داخلی و بین المللی و انعقاد قرارداد با اشخاص حقیقی و حقوقی و برگزاری 
نمایشگاه های نخصصی و غیرتخصصی انجام تحقیقات بازار و بازاریابی غیرهرمی و 
غیر شبکه ای داللی و حق العمل کاری اخذ نمایندگی مجاز از شرکت ها و موسسات 
داخلی و خارجی و اعطای نمایندگی به اشخاص حقوقی و حقیقی و ایجاد شعب و 
دفاتر نمایندگی در داخل و خارج از کشور، در صورت لزوم پس از اخذ مجوزهای الزم 
از مراجع ذیربط انجام کلیه امور طراحی، اجرا، نگهداری و تعمیرات کارهای عمرانی، 
راه سازی، راه آهن، اتوبان، ساختمان، انبوه سازی، فرودگاه طراحی و اجرای انواع اسکلت 
اندازی،  راه  و  نصب  و ساختمانی  معدنی، کشاورزی  های صنعتی،  سازه  فلزی،  های 
تعمیر و نگهداری و تامین لوازم یدکی ماشین االت صنعتی، معدنی، کشاورزی صادرات 
و واردات کلیه مواد غذایی مجاز به صورت یسته بندی و فله ارائه خدمات مشاوره و 
مدیریت بازرگانی شرکت های داخلی و خارجی مدیریت تامین و مشارکت و جذب 
منابع مالی و سرمایه گذاری داخلی و خارجی مدیریت خرید و فروش، صادرات و واردات 
کلیه کاالهای مجاز بازرگانی و ساخت و تدارکات و تامین تجهیزات مهندسی، نفت و 
گاز و پتروشیمی و تهیه کلیه لوازم یدکی کارخانجاتو کلیه صنایع در داخل و خارج 
از کشور 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 الغدیر ، کوچه رضوان 7 ، خیابان ابریشم ، پالک 0 ، 
طبقه همکف کدپستی 761۸973513 سرمایه شخصیت حقوقی عبارت است از مبلغ 
1,000,000 ریال نقدی میزان سهم الشرکه هر یک از شرکا آقای محمدرضا منتجب به 
شماره ملی 29920۸93۸9 دارنده 500000 ریال سهم الشرکه آقای حسین شهسواری به 

شماره ملی 3179۸51۴22 دارنده 500000 ریال سهم الشرکه اعضا هیئت مدیره آقای 
محمدرضا منتجب به شماره ملی 29920۸93۸9 و به سمت عضو اصلی هیئت مدیره 
به مدت نامحدود و به سمت مدیرعامل به مدت نامحدود آقای حسین شهسواری به 
شماره ملی 3179۸51۴22 و به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت نامحدود دارندگان 
حق امضا : کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهد آور شرکت از قبیل چک ، سفته ، بروات 
، قراردادها، عقود اسالمی و همچنین کلیه نامه های عادی و اداری باامضاء محمدرضا 
منتجب و حسین شهسواری همراه با مهر شرکت معتبر می باشد اختیارات مدیر 
عامل : طبق اساسنامه روزنامه کثیر االنتشار کرمان امروز جهت درج آگهی های شرکت 
تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی 
باشد. اداره کل ثبت اسناد و امالک استان کرمان اداره ثبت شرکت ها و موسسات 

غیرتجاری کرمان )1177602(

تغییرات شرکت مشاوره مدیریتی ستوده ویرا کریمان شرکت  آگهی 
ثبت 17719 و شناسه ملی 1۴0101۴6015  به شماره  سهامی خاص 
العاده مورخ 1۴00/0۴/29  فوق  استناد صورتجلسه مجمع عمومی  به 
تصمیمات ذیل اتخاذ شد : محل شرکت به آدرس : استان کرمان ، شهرستان کرمان 
، بخش مرکزی ، شهر کرمان، محله شهرک باهنر ، کوچه جنوبی 1 ، کوچه غربی 1 ، 
پالک 17 ، طبقه همکف کدپستی : 761۸6939۴1 تغییر یافت وماده ۴ اساسنامه به 
شرح فوق اصالح گردید. اداره کل ثبت اسناد و امالک استان کرمان اداره ثبت شرکت 

ها و موسسات غیرتجاری کرمان )11۸0232(

خاص  سهامی  شرکت  کاروانیان  نیروی  کیا  شرکت  تغییرات  آگهی 
استناد  به   1۴0065۸0929 ملی  شناسه  و   1۴779 ثبت  شماره  به 
صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1۴00/03/22 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : 
1 - کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک ، سفته ، بروات ، قراردادها 
و عقود اسالمی با امضاء مدیر عامل همراه با یکی از اعضای هیات مدیره و یا آقای 
مهرشاد صالحی به شماره ملی 309076۸9۴1 متفقا همراه با مهر شرکت و مکاتبات 
شرکت با امضای مدیر عامل و مهر شرکت معتبر می باشد. اداره کل ثبت اسناد و 

امالک استان کرمان اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری کرمان )11۸0236(

آگهی تغییرات فرهنگی ورزشی امید آوران کوثر مشیز موسسه غیر 
تجاری به شماره ثبت 2117 و شناسه ملی 1۴00۸6601۸6 به استناد 
صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1399/12/12 تصمیمات 
 1399/12/12 مورخ   26907 شماره  به  صلح  سند  بموجب   -  1  : شد  اتخاذ  ذیل 
کوثر  موسسه خیریه  الشرکه  کلیه سهم  کرمان،  اسناد رسمی 96  دفتر  از  صادره 
نژاد  آقای محمد رضا صادقی  نمایندگی  به  به شناسه ملی 1063002۴۴3۸  مشیز 
آفتاب ریحانه  به شرکت  را  به مبلغ 96000000 ریال  به شماره ملی 3050۴7969۸ 
نشان به شناسه ملی 1۴00760۸292 به نمایندگی آقای محمدرضا صادقی نژاد به 
شماره ملی 3050۴7969۸ واگذار و از موسسه خارج و دیگر دارای هیچگونه حق و 
سمتی در موسسه نمی باشند. اسامی شرکاء -آفتاب ریحانه نشان به شناسه ملی 
به  بم  کوثر  صنعت  و  -کشت  الشرکه  سهم  ریال  دارای 96000000   1۴00760۸292
شناسه ملی 10630027۴07 دارای 1000000 ریال سهم الشرکه -حمل و نقل مکران 
بار به شناسه ملی 1063010۴2۴5 دارای 1000000 ریال سهم الشرکه - مکران پخش 
الشرکه -فرهنگی  کویر به شناسه ملی 10۸602۴95۴0 دارای 1000000 ریال سهم 
سهم  ریال  دارای 1000000  ملی 1۴003676۸۸0  شناسه  به  مشیز  ریحانه  آموزشی 
الشرکه اداره کل ثبت اسناد و امالک استان کرمان اداره ثبت شرکت ها و موسسات 

غیرتجاری کرمان )11۸0365(

صدرا  فوالد  آراد  بازرگانی  و  تولیدی  خاص  سهامی  شرکت  تاسیس 
ملی  به شناسه  ثبت 17۸13  به شماره  درتاریخ 1۴00/06/06  کارمانیا 
1۴010226561 ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خالصه آن به 
شرح زیر جهت اطالع عموم آگهی میگردد. موضوع فعالیت :انجام کلیه علمیات مربوط 
به خرید و فروش و توزیع تمامی محصوالت فوالدی اعم از مواد اولیه و محصوالت نهایی 
فوالدی و غیر فوالدی همچنین اخذ و اعطای نمایندگی فروش از کلیه کارخانجات 
فوالدی در سرتاسر ایران و همچنین صادرات و واردات کلیه محصوالت فوالدی و غیر 
فوالدی و ماشین االت مجاز تولیدی و بازرگانی و انجام کلیه امور مربوط به ترخیص 
کاال در کلیه گمرکات داخلی و خارجی و اخذ کارت بارزگانی جهت شرکت و همچنین 
شرکت در مناقصات و مزایده های داخلی مرتبط با موضوع شرکت و همچنین شرکت 
در نمایشگاه های داخلی و بین المللی و همچنین اخذ وام و تسهیالت بانکی به 
ایرانی و خارجی و همچنین  بانکها و موسسات مالی  از کلیه  ارزی و ریالی  صورت 
گشایش اعتبارات و ال سی برای شرکت نزد کلیه بانکها و موسسات داخلی و خارجی 
دارای  فروشگاه های  به کارخانجات فوالدی  انجام کلیه خدمات مربوط  و همچنین 
و  مالی  و  حسابداری  امور  کلیه  انجام  همچنین  و  فوالدی  محصوالت  عرضه  مجوز 
همچنین کلیه امور پیمانکاری در هر زمینه کاری و همچنین کلیه امور ساختمانی 
فعالیتهای عمرانی و معماری و  انجام کلیه  و  اجرا  و  نظارت مشاوره  شامل طراحی 
همچنین انجام کلیه فعالیتهای ساختمانی و پیمانکاری و بازرگانی در مورد تولید 
کلیه محصوالت فوالدی و غیر فوالدی و همچنین پیمانکاری و اجرای کلیه امور مربوط 
به معادن داخلی و خارجی و انجام کلیه فعالیتهای خدماتی و همچنین انجام کلیه 
فعالیتهای بازرگانی تولید توزیع پخش فراوری بسته بندی کلیه کاالهای مجاز ایرانی 
در قالب قانون تجارت جمهوری اسالمی خرید و فروش صادرات و واردات اخذ کارت 
بازرگانی واخذ و اعطای نمایندگی عقد قرارداد با نهادهای دولتی در قالب مناقصه مزایده 
و استعالم وفق ماده17 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 بلوار 
جمهوری اسالمی ، بلوار شهید صدوقی ، کوچه هالل احمر ، پالک 0 ، طبقه همکف 
کدپستی 761۸۸117۸7 سرمایه شخصیت حقوقی عبارت است از مبلغ 50,000,000,000 
ریال نقدی منقسم به 5000 سهم 10000000 ریالی تعداد 5000 سهم آن با نام عادی 
بانکی شماره 1۴0015200۸  گواهی  موسسین طی  توسط  ریال  مبلغ 17500000000 
مورخ 1۴00/05/20 نزد بانک کارآفرین شعبه کرمان با کد 25۴ پرداخت گردیده است 
والباقی در تعهد صاحبان سهام می باشد اعضا هیئت مدیره آقای محسن باقی به 
شماره ملی 299216۸157 و به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت 2 سال آقای 
حامد باقی به شماره ملی 2992237639 و به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت 2 
سال آقای احسان باقی به شماره ملی 299396۴615 و به سمت عضو اصلی هیئت 
مدیره به مدت 2 سال و به سمت مدیرعامل به مدت 2 سال دارندگان حق امضا : کلیه 
اوراق و اسناد بهادار و تعهد اور شرکت از قبیل چک, سفته, بروات, قراردادهای عقود 
اسالمی با امضا ثابت مدیرعامل و یکی از دو امضا رییس هییت مدیره یا نایب رییس 
هییت مدیره همراه با مهر شرکت و همچنین کلیه نامه های عادی و اداری با امضا 
مدیرعامل یا رییس هییت مدیره همراه با مهرشرکت معتبر می باشد . اختیارات مدیر 
عامل : طبق اساسنامه بازرسان آقای علی باقی به شماره ملی 299275۴331 به سمت 
بازرس اصلی به مدت 1 سال آقای پیمان باقی به شماره ملی 29927۸9۴71 به سمت 
بازرس علی البدل به مدت 1 سال روزنامه کثیر االنتشار کرمان امروز جهت درج آگهی 
های شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه 
فعالیت نمی باشد. اداره کل ثبت اسناد و امالک استان کرمان اداره ثبت شرکت ها و 

موسسات غیرتجاری کرمان )11۸1716(
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نیم نگاهی به سوابق »سعید شعرباف« 

شهردار منتخب شورای شهر کرمان

مدیرعامل   ،۱۳۶۰ شهریور   ۲۶ متولد  تبریزی  شعرباف  سعید 
از  و  دانشگاه  استادیار  و  ثامن  سازان  مسکن  و  عمران  شرکت 

اعضاء هیأت علمی گروه مهندسی برق گرایش مخابرات است.
مدرک تحصیلی شعرباف تبریزی در کارشناسی ارشد، مدیریت 

شهری است و دکترای هوش  مصنوعی دارد.
جبهه  لیست  گزینه های  از  یکی   ۹۸ سال  در  تبریزی  شعرباف 

عدالتخواه مردمی برای نمایندگی مجلس از حوزه مشهد بود.
او هم چنین عضو حقیقی کمیسیون تخصصی شهرسازی شورای 
در  رضوی  شفافیت  جامع  سامانه  طراح  و  مشاور  مشهد،  شهر 
صنایع  شرکت  مدیرعامل  مشاور  و  رضوی  قدس  آستان  سطح 

پیشرفته رضوی را در کارنامه خود دارد.
شعرباف سابقه ی فعالیت دانشگاهی نیز دارد و عضو هیات علمی 

استادیار دانشگاه بین المللی امام رضا )ع( است.
و  برق  گروه  مدیریت  و  پشتیبانی  و  توسعه  معاونت  همچنین 

مهندسی پزشکی این دانشگاه در رزومه او دیده می شود.
فعالیت در فضای مجازی

سعید شعرباف تبریزی به عنوان یک فعال اجتماعی در فضای 
مجازی فعالیت دارد.

بافت  خصوص  در  او  اینستاگرام  صفحه ی  در  مطالب  عمده ی 
پیرامون حرم رضوی است.

به گفته خود مطالعه زیادی در این زمینه داشته و موارد انبوه 
سازی در این منطقه را بررسی کرده.

در حوزه معماری و شهرسازی نیز الیوها و یادداشت های متعددی 
باید خدمات  اینستاگرام خود دارد و معتقد است که  را صفحه 

به حاشیه شهر ها نیز همچون محالت مرفه نشین داده شود.
فعالیت های سیاسی او به عنوان سخنگوی ائتالف مردمی عدالت 
نیز در صفحه ی شخصی او دیده می شود. عمده این فعالیت زمان 

انتخابات شورای شهر ششم است.
او ضمن معرفی افراد تحت حمایت این حزب برای شورای شهر 
نحوه ی  و  مدیریت شهری  نوع  در خصوص  نیز  نظراتی  مشهد، 
انتخاب شهردار برای شهر مشهد دارد، از جمله ی آن او در پستی 
نوشته است که با غیربومی بودن شهردار موافق است و ساکن 

یک شهر بودن صرفا بومی بودن محسوب نمی شود.
در پست های شعرباف دو مساله شهری در خصوص شهر کرمان 

دیده می شود.
در تاریخ ۱۶ مهر ۱۳۹۹، او پیرامون پروژه ملل در کوه صاحب 

الزمان کرمان انتقاداتی را داشته است.
همچنین در روزهای گذشته مطلبی را در خصوص حاشیه شهر 

کرمان منتشر کرد.
برنامه های شعرباف

به شورای شهر کرمان  برنامه ای که  تبریزی در  سعید شعرباف 
ارائه داد ۱۰ راهبرد برنامه تحول را عنوان کرده است.

مزیت های  حول  شهری  فعالیت های  اولویت بندی  آن  جمله  از 
در  کلیدی  عناصر  به  مستند  اسالمی  ایرانی  شهر  یک  رقابتی 
نشین  مستضعف  مناطق  به  دادن  اولویت  شهر،  عمومی  تصویر 
تک  کالبدی  نگاههای  با  قیاس  در  شهر  به  بعدی  چند  نگاه  و 

بعدی است.
برنامه به تعیین تکلیف برخی تعهدات و پروژه های  این  او در 

جاری اشاره کرده که در ادامه آمده است:
پروژه هتل بام

پروژه تله کابین شهر کرمان
طرح جامع گلزار شهدای کرمان تا گنبد جبلیه

پروژه فاضالب شهر کرمان و تصفیه خانه آب جدید شهر کرمان
محور سردار سلیمانی

ساماندهی ورودی های شهر
تکمیلی رینگ دور شهر کرمان

میدان ارگ شهر کرمان
آرامستان جدید شهر کرمان

سایت های مسکن مهر شهر کرمان
مطالعات اجرای تراموا در شهر کرمان به عنوان یک مد حمل و 
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منبع: پایگاه خبری کرمان نو

به قلم 
محمد فتح نجات

گزارش »کرمان امروز« از آفت های قانون منع تردد شبانه و گالیه های مردمی در این رابطه؛

آیا آسیب های طرح »منع تردد شبانه«بیش از فوایدش نیست؟
 پالک های مخدوش، سراسیمگی و افزایش تصادفات در ساعات نزدیک به ممنوعیت، انتقال ترددها 

از خیابان به کوچه و عدم کاهش ابتال به کرونا آیا این طرح را بی اثر نساخته است؟

قارچ سیاه چیست و چه کسانی مستعد ابتال به آن هستند؛

عفونت مرگباری که همراه کرونا جان می گیرد 
»قارچ سیاه« یک عفونت قارچی جدی است و در 
افرادی که بیماری های زمینه ای مانند دیابت، نقص 

ایمنی بدن و یا کرونا دارند، بروز می کند.
ویروس کرونا روزانه با جهش ها و عالئم متفاوتی خود 
را قوی تر به رخ جهانیان می کشد. به گفته برخی از 
محققان  و متخصصان سالمت، یک گونه از جهش 
های این بیماری به نام قارچ سیاه ظاهر شده است.

قارچ سیاه که به تازگی در کشور شیوع پیدا کرده، 
این  افراد جامعه شده است.  از  باعث ترس بسیاری 
است،  میوکورمایکوزیس  آن  علمی  نام  که  بیماری 
یک عفونت نادر اما پرمخاطره است که عامل اصلی 
آن گروهی از پوپَنک هاست. بیماری قارچ سیاه اصوال 
در افرادی که از بیماری های زمینه ای از جمله نقص 
برند،  می  رنج  باال  فشارخون  و  دیابت  بدن،  ایمنی 

بیشتر بروز پیدا می کند.
آلوده،  خاک  با  بدن  تماس  از  اصوال  عفونت  این 
کود  یا  و  زده  کپک  نان  شده،  فاسد  محصوالت 
حیوانی وارد بدن می شود و در گام نخست خود را با 
عالئمی نظیر تورم چشم، افتادگی پلک و با ترشحات 

تیره رنگ در داخل بینی خود را نشان می دهد.
در گام بعدی با عالئم تب، سرفه، درد قفس سینه، 
سردرد،  صورت،  طرف  یک  تورم  نفس،  کوتاهی 
و  بینی  های  کناره  تخریبات  سینوس ها،  التهاب 
سطح زبان، درد بطن، استفراغ، خونریزی و اسهال، 
می تواند سینوس ها، شش ها و مغز انسان را تحت 
برای هر  این عارضه ممکن است  قرار دهد.  الشعاع 

سنی اتفاق بیفتد.
سایر  به  خون،  جریانات  طریق  از  عفونت  این 
بخش های بدن منتقل شده و می تواند با دربرگیری 
اعضایی مانند جگر، طحال، قلب و مغز افراد را مبتال 
کند، برای مثال اختالالت جدی این بیماری کوری، 

لخته شدن خون در داخل رگ ها و تخریب رشته های 
عصبی است اما تمام افراد جامعه باید توجه داشته 
باشند این بیماری قابل سرایت نیست و از افراد بیمار 

به افراد سالم به هیچ وجه انتقال پیدا نمی کند.
 دیابتی ها بیشتر درگیر قارچ سیاه می شوند

باشگاه  با  گفت وگو  در  قارچ شناس  ابهریان،  پرستو 
و درگیری های  قارچ سیاه  درباره  خبرنگاران جوان، 
نوپدیدی  بیماری  سیاه  قارچ  کرد:  اظهار  آن  با  فرد 
نیست و از زمان قدیم این عارضه وجود داشته است. 
افراد  در  که  بوده  موکامویکاوی  اسم  به  میکروبی 
ایمنی  سیستم  بیمار  اگر  شود.  می  دیده  دیابتی  
ضعیفی داشته باشد برای او کورتون تجویز می کنند 
حمله  افراد،  در  می تواند  میکروب  نوع  این  زیرا 

تهاجمی ایجاد کند.
به  فرد  تنفس  طریق  از  سیاه  قارچ  اینکه  بیان  او  
سیستم  که  زمان  هر  افزود:  نمی شود،  منتقل  فرد 
ایمنی فرد ضعیف شود، می تواند تهاجمی عمل کند. 
و  عروق  دیواره های  بیفتد،  اتفاق  تهاجم  که  زمانی 
نهایت  در  و  شده  تخریب  استخوانی  ساختمان های 
تخریب  دلیل  به  شد.  خواهند  درگیر  سینوس ها 
استخوان ها، این میکروب به مغز هم راه پیدا می کند.

بیماری های  افرادی که  ادامه داد:  قارچ شناس  این 
زمینه ای مانند سرطان و یا دیابت دارند به بیماری 
دلیل  به  بیماران  این  می شوند.  مبتال  سیاه  قارچ 
بلکه  قارچ سیاه  تنها  نه  بدن  ایمنی  ضعف سیستم 

بیماری کرونا در آن ها تشدید می شود.

او گفت: اگر قند خون بیمار مبتال به دیابت بیش 
از اندازه باال برود، مجبور می شویم برای او کورتون با 
مقدار زیاد تجویز کنیم. تجویز کورتون در مقدار زیاد 
ممکن است آسیب های جدی به فرد وارد کند. با 
مصرف این دارو گاهی بیمار دچار عفونت های شدید 

شده و حتی منجر به مرگ او خواهد شد.
 قارچ سیاه هیچ ارتباطی با کرونا ندارد

علوم  دانشگاه  اپیدمیولوژی  استاد  یونسیان،  مسعود 
پزشکی تهران در گفت وگو با باشگاه خبرنگاران جوان 
اظهار کرد: کووید ۱۹ علت بروز بیماری قارچ سیاه 
نیست. طبق دانشی که وجود دارد، قارچ سیاه هیچ 
بیماری های  از  ناشی  بلکه  ندارد،  کرونا  با  ارتباطی 

زمینه ای و مصرف زیاد دارو های کورتونی است. 
امکان  دارو  انواع  تجویز  جایی  تا  واقع  در  افزود:  او 
دارد که به موقع و با دستور پزشک صورت بگیرد. 
تجویز  یا  خوددرمانی  موارد  از  برخی  در  متاسفانه 
از  استفاده  در  پزشک  همکاران  موعد  از  زودتر 
داروهای کورتونی با دوز باال، باعث بروز این عارضه 

می شود.
نوع  این  با  راه مقابله  بهترین  یونسیان تصریح کرد: 
که  دارو هایی  است.  آن  کنترل  و  مدیریت  بیماری، 
زمان  در  می کنند  سرکوب  را  بدن  ایمنی  سیستم 
این  شوند.  مصرف  باید  پزشک  تجویز  با  و  ضرورت 
نوع بیماری در تمام محیط ها وجود دارد و به همه 
انتقال پیدا خواهد کرد اما زمانیکه  سیستم ایمنی 

بدن قوی باشد، کمتر دیده می شود. 
بیماری،  حاد  شرایط  در  اگر  کرد:  بیان  یونسیان 
داروهای کورتونی تجویز شود، حتما جلوی پیشرفت 
بیماری گرفته می شود اما اگر زودهنگام و بی دلیل 
موجب  بیماری،  شدن  ظاهر  بر  عالوه  شود،  تجویز 

مرگ و میر هم خواهد شد.

بیش از ۹ماه است که مردم ایران با قانون منع عبور 
بسیاری  در  که  قانونی  شده اند.  آشنا  شبانه  مرور  و 
البته  و  شد  اجرا  نیز  کرونا  با  درگیر  کشورهای  از 
البته  شد.  لغو  کم،  کارایی  دلیل  به  مدتی  از  پس 
و  است  اجرا  حال  در  هنوز  نیز  کشورها  برخی  در 
محدودیت ها؛  این  دلیل  دارند.  اصرار  آن  بر  دولت ها 
کاهش دورهمی ها و مهمانی های شبانه بود که منبع 
اصلی گسترش کرونا به شمار می آیند. این طرح در 
کرمان نیز حدود ۹ماه است که کم و بیش اجرا می 
انگارانه  شود، یعنی گاه سخت گیرانه و گهگاه ساده 
پیگیری می شود. این روزها با توجه به شیوع ویروس 
دلتاکرونا در استان کرمان این سخت گیری ها بیشتر 
نقدی صادر  و شاهد هستیم که میزان جریمه های 
شده برای رانندگان کرمانی بیش از پیش شده است.
الزم به ذکر است که اصل این طرح ممنوعیت تردد 
همان  یا  »الک داون«  با  تکمیلی  صورت  به  شبانه 
قرنطینه سخت گیرانه است. یعنی اینکه ماموران به 
و  معابر  با حضور در  برای مردم  جای صدور جریمه 
گشت زنی دقیق و کنترل خروجی و ورودی شهر به 

صورت جدی از عبور و مرور جلوگیری می کنند که 
در این صورت، نتیجه کار مفید و مثبت خواهد بود. 
اما متاسفانه در استان و البته کشور ما این طرح به 
مردم  اتومبیل های  برای  جریمه  صدور  مسبب  یک 
تبدیل شده است که البته آفت های خطرناکی را نیز 
به دنبال دارد و در ادامه به برخی از آنها اشاره خواهد 

شد.
سراسیمگی  و  سرعت  افزایش  ها  آفت  این  از  یکی 
منع  طرح  به  نزدیک  ساعات  در  خودروها  رانندگان 
به  را  بسیاری  حوادث  ماه   ۹ این  در  که  است  تردد 

بار آورده است. دوم اینکه به دلیل طوالنی شدن این 
طرح بسیاری از مردم تقاطع هایی که خودروی پلیس 
راهنمایی و رانندگی در آن حضور دارد را به واسطه 
کوچه ها دور می زنند و تردد خود را انجام می دهند 
که در این صورت اجرای این طرح به نظر بی فایده 
می آید. تنها اتفاقی که رخ داده است کوچ رانندگان 
از معابر اصلی و قابل مانیتورینگ شهر به کوچه های 
از خطرناک  نکته دیگر که یکی  بدون کنترل است. 
ترین آفت های این طرح است، افزایش نگران کننده 
خودروهای پالک مخدوش در سطح شهر کرمان می 

باشد. یکی از خبرنگاران روزنامه »کرمان امروز« که 
مامور رصد این موضوع در بلوار شهید صدوقی کرمان 
بود در یک ساعت بیش از ۳۰ اتومبیل پالک مخدوش 
است.  نگران کننده ای  بسیار  رقم  که  کرد  گزارش  را 
آلود  گل  آب  این  از  متخلفان  از  بسیاری  روزها  این 
در  مخدوش  پالک  با  راحتی  به  و  گیرند  می  ماهی 
این  اگر در  از سویی دیگر  و  دارند  تردد  سطح شهر 
و  فردی کشته شود  و  رانندگی رخ دهد  ایام حادثه 
راننده ضارب فراری شود، چگونه می خواهیم متخلف 
را پیدا کنیم، آن هم در حالی که پالکش مخدوش 
است. حتی با این پدیده نمی شود به درستی برخورد 
کرد، زیرا با افزایش تعداد پالک مخدوش ها باید یک 
تیم گسترده را در سطح شهر کرمان مامور کنیم که 
اتومبیل های پالک مخدوش را متوقف سازند که این 
کار به دلیل جرائم سنگینی که برای متخلفین دارد، 
همراه  دیگر  آفت  هزاران  و  گریز  و  تعقیب  با  یقینا 
خواهد بود. حال پس از بیان این همه آسیب و آفت 
درباره این طرح باید از مسئوالنی که این طرح را اجرا 
تاثیر مثبتی هم  این کار  از  آیا  می کنند پرسید که 
دیده اید؟ در تمامی این استان هایی که در جریان 
موج دلتا متحمل قربانیان بسیاری شدند این طرح در 
حال اجرا بود و بازهم شاهد پیک بودیم و تنها اکنون 
این طرح به منبع درآمدی برای دستگاه های مربوطه 
تبدیل شده است و نه چیز دیگر! به امید فردایی بهتر 

که در آن تصمیمات خود را بازنگری کنیم.
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