روزان هم

استاندارکرمان:

ا گر دستگاهها در حوزه
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خود تمرکز کنند بسیاری
از مسائل قابل حل است
متن در صفحه دوم
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چهار صفحه  1000تومان

گزارش «کرمان امروز» از کمین قارچ سیاه در بازار سیاه داروی کرمان و یکه تازی قیمت دارو در این بازار؛

رییس پلیس راهنمایی و رانندگی استان خبر داد :

تمدید طرح ترخیص خودروهای رسوبی

بازار سیاه دارو؛ سیاهتر از قارچ سیاه

تا  18مهر ماه در کرمان
یادداشت روز:

 این روزها استان کرمان در انتهای موج پنجم کرونا با چالشهای جدی در زمینه داروهای کرونا و بهویژه داروی بیماری قارچ سیاه مواجه شده که تنشها و بحرانهای جدی را برای مردم بهوجود آورده
است .مسالهای که حتی مسئوالن بلند پایه استان هم درباره آن ابراز نگرانی کردهاند .استاندار کرمان میگوید«:وجود بازار سیاه داروهای بیماری قارچ سیاه باعث شده که نه تنها اقشار با درآمد پایین بلکه افراد
با درآمد متوسط نیز توان خریداری و تهیه دارو را نداشته باشند .اگر این دارو به مقدار کافی در بیمارستان ها موجود شود بازار سیاه آن نیز از بین خواهد رفت» اما اینکه چرا مسئوالن به فکر رفع این معضل
متن کامل در صفحه سوم
نیستند سوال مردم از رسانههای کرمانی است و...

2

ارتشی که مغلوب فساد اداری شد

4
مدیرکل کمیته امداد استان کرمان:
اواخر شهریور ماه 500 ،واحد
مسکونی به مددجویان تحویل

گزارش «کرمان امروز» از نارضایتی کرمانیان درباره جرائم تردد شبانه ،تعطیلی اماکن رفاهی فضای باز و پارکهای شهر کرمان؛

داده می شود

گالیه مردم کرمان از تعطیلی
پارکها و جرائم تردد شبانه

2

 41میلیون انسان
در خطر سقوط در گرداب گرسنگی و قحطی
یککارشناسسالمتروانتاکیدکرد:

سازمان جهانی بهداشت ( )WHOتجمع در پارکها و فضای باز
را کم خطر دانسته ،اما هنوز پارکهای شهر کرمان تعطیل است

لزوم آشنایی
همه افراد جامعه

عکس  :سیدعباس محمدیان

منع تردد شبانه این روزها بیاثر شده و مردم از معابر غیراصلی
گذر میکنند و مهمانیها در ساعات ابتدای شب برگزار میشود

با نشانههای افسردگی

24

در شرایط فعلی بهتر است که اعضای ستاد ملی و استانی کرونا
تجدید نظر داشته باشند و تصمیمات جدیدی را اتخاذ کنند

رئیس پلیس آگاهی استان خبر داد:
جعل و کالهبرداری  30میلیاردی با فروش مال غیر در کرمان

2

متن در صفحه چهارم

استخدام بازاریاب

شرکت پخش پارس خزر در الین خانگی و الکتریکی
از واجدین شرایط دعوت به همکاری می نماید.
فروشنده حضوری (بازاریاب)
دارا بودن حداقل مدرک تحصیلی دیپلم
دوسال سابقه کاری
حقوق ثابت  +پورسانت  +بیمه  +هزینه ماموریت
تلفن تماس32152143 :الی 5
ساعت تماس10 :الی 16

2
3

مردم کرمان
 25سال است
که واقعیت را
در «کرمان امروز» می خوانند

فروش ،نصب و سرویس آسانسور و باالبر
فروش و نصب انواع درب های برقی
(کرکره ،جک ،اتوماتیک)

کرمان -خیابان احمدی غربی
نبش کوچه 27
32263134
09307186654
مهندس ارساالن
دیوان بیگی زند

فروش و نصب انواع دوربین و دزدگیر
انجام پروژه های برق کشی و تاسیسات
آب (ساختمان)

ﻣﯿﺪوﻧﻰ ﻣﺤﺒﻮﺑﺘﺮﯾﻦ ﻧﺸﺮﯾﻪ ﮐﺮﻣﺎﻧﻰ ﮐﺪوﻣﻪ؟!

www.teetr.ir

خبار استان

ا

دو
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استاندار کرمان:

اگر دستگاهها در حوزه خود تمرکز کنند بسیاری از مسائل قابل حل است

استاندار کرمان با اشاره به اختالف نظر درباره فضای کسب
و کار استان کرمان گفت :مهم ترین مشکل و علت خراب
شدن فضای کسب و کار و سقوط رتبه ما در همین تاخیر
در پاسخ به استعالمات است.
«علی زینی وند» در جسه کارگروه اشتغال و سرمایه گذاری
استان کرمان اظهار کرد :تعهد اشتغال دستگاههای اجرایی
که  ۴۱هزار فرصت شغلی است ،تعهد پایینی بود و نسبت
به سال گذشته  ۲۰۰۰فرصت شغلی کمتر پیش بینی شده،
از طرف دیگر انتظار داریم از دست رفتن مشاغل با توجه
به کرونا امسال کمتر باشد ،چون در حال حاضر سازگاری
بیشتری با شرایط ایجاد شده است.

وی افزود :نرخ بیکاری استان کرمان نرخ باالیی است و به
دلیل اینکه در حوزه بانوان مشاغل ما نسبت به میانگین
کشوری کمتر است ،طبیعی است که به این موضوع باید
در قالب مشاغل خرد و خانگی بیشتر توجه شود و به شغل
بانوان در این حوزه باید بیشتر تاکید کرد.
زینی وند تصریح کرد :مدیران باید ببینند کجا خالء
هست و آن را پر کنند و تحلیل راهبردی سازمان مدیریت
درباره گروه های شغلی ،صنوف و  ...خیلی نکته دارد و اگر
دستگاهها در حوزه خود تمرکز کنند کلی از مسائل قابل
حل است.
استاندار کرمان با اشاره به اینکه تقریبا از تعهد اشتغال تا
پایان شهریور عقب هستیم ،بیان کرد :باید در نیمه دوم سال
روند ایجاد شغل تصاعدی و این مساله کامال رصد شود و
ثبت سامانه گردد.
وی با اشاره به اینکه درصد کمی از ظرفیت گردش مالی
شرکتهای بزرگ استفاده می کنیم ،افزود :به دلیل افزایش
نرخ ارز و صادرات خوبی که انجام می شود ،شرکتها در
بورس وضعیت خوبی دارند.
زینی وند در ادامه با اشاره به تاکید بر استفاده از ظرفیت
دفاتر روستایی و با شبکهای از دهیاران در دل روستاها،

گفت :دهیاران و شوراها می توانند تسهیلگران فرصتهای
شغلی باشند و مشاغل کوچک در روستا که زیرساخت دارند
باید به شبکههایی نظیر کمیته امداد و بسیج سازندگی و
شبکه اجتماعی بانک رسالت وصل شوند.
وی بیان کرد :باید شبکه توانمندسازی در قشرهای مختلف
ایجاد شود تا آموزش الزم داده و در مناطق محروم کار به
صورت ویژه تکمیل گردد.
استاندار کرمان در ادامه با تاکید مجدد بر استفاده از ظرفیت
های ستاد اجرایی فرمان امام در استان کرمان گفت :شبکه
دهیاران و شوراها الزم است حتما به ستاد وصل و از این
پتانسیل عظیم حتما استفاده شود.
وی با اشاره به اختالف نظر درباره فضای کسب و کار
استان کرمان گفت :مهم ترین مشکل استعالمات است
و علت خراب شدن فضای کسب و کار و سقوط رتبه ما
در همین تاخیر در پاسخ به استعالمات است لذا باید به
تمامی دستگاهها نامه تکلیفی زده و زمان اعالم شود تا
دستگاه مربوطه به سیستم پنجره واحد لینک و کار در زمان
مشخص انجام شود.
زینی وند در پایان بر لزوم تشکیل کارگروهی برای تحلیل
و ابالغهای الزم تعریف چارچوب آزمونهای استخدامی

شرکتهای بزرگ صنعتی استان کرمان تاکید کرد.
به گزارش ایسنا« ،جعفر رودری» رییس سازمان مدیریت
و برنامه ریزی استان کرمان نیز در این جلسه اظهار کرد:
یکی از مباحث مهم ،تعهد ایجاد اشتغال برای سال جاری
است که از طرف دستگاههای اجرایی استان انجام شده و
باید  ۴۱هزار و  ۵۵۷شغل در استان ایجاد و منابع اعتباری
مثل تبصره  ۱۸و اشتغال روستایی و سایر منابع جذب شود.
وی با اشاره به اینکه عدد مذکور یک تحول خیلی مهم
در استان ایجاد می کند ،افزود :در خصوص تبصره ۱۸
چون عمال نرخ تسهیالت به شکل یارانهای است ،خیلی
فرصت خوبی برای انجام سرمایه گذاری به ویژه در حوزه
مشاغل خرد و صنایع کوچک و متوسط است و از آنجایی
که سهمیه استان مشخص شده ،تاکید بر این شد که پرونده
هایی که از نظر اقتصادی مناسب هستند دنبال شود.
رودری تصریح کرد :در خصوص بحث اشتغال روستایی با
توجه به اینکه از سهمیه استان عددی در حوزه صنعت
و معدن باقی و همینطور بخش خدمات و گردشگری
باقی مانده ،فرصت است تا کسانی که شرایط استفاده از
تسهیالت روستایی را دارند ،در بخش های مذکور استفاده
کنند.

رییس پلیس راهنمایی و رانندگی استان خبر داد :

تمدید طرح ترخیص خودروهای رسوبی تا  18مهر ماه در کرمان
رییس پلیس راهنمایی و رانندگی استان از تمدید طرح ترخیص خودروهای وی با اشاره به اینکه این طرح شامل خودروهایی که با دستور قضائی توقیف
شده اند نمی شود ،افزود :بسیاری از این خودروها به دلیل ارتکاب تخلفات
رسوبی استان تا  ۱۸مهرماه سال جاری خبر داد.
سرهنگ امیر معین الدینی در این خصوص اظهار کرد :طرح ترخیص راهنمایی و رانندگی توقیف شده اند که امکان ترخیص آنها وجود دارد.
خودروهای رسوبی در پارکینگ های طرف قرارداد استان کرمان تا ۱۸مهر ماه رییس پلیس راهور استان کرمان افزود :طرح ترخیص خودروهای رسوبی از
نیمه اردیبهشت ماه امسال شروع شده و شامل خودروهایی است که قبل
سال جاری تمدید شد.

از اسفند سال  ۹۹به پارکینگ منتقل شده اند و محاسبه هزینه پارکینگ
براساس تعرفه سال  ۹۴انجام می گیرد.
وی بیان کرد :مالکان و متصرفان خودرو ها به منظور بهره مندی این طرح
هر چه سریع تر به مراکز پلیس  ۱۰+در سطح استان مراجعه و نسبت به رفع
توقیف وسیله نقلیه خود اقدام کنند.

مدیرکل کمیته امداد استان کرمان:

اواخر شهریور ماه 500 ،واحد مسکونی به مددجویان تحویل داده می شود
مدیرکل کمیته امداد استان کرمان از تحویل ۵۰۰
واحد مسکونی به مددجویان کمیته امداد استان
کرمان طی شهریور ماه جاری خبر داد.
یحیی صادقی در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص
خدمت رسانی به مناطق محروم استان کرمان اظهار
کرد :در مناطق محروم مردم نیاز به شغل و مسکن
دارند و در این زمینه اقداماتی از سوی کمیته امداد
انجام شده است.

وی با اشاره به سکونت برخی مردم جنوب استان
کرمان در کپر ،افزود :برخی مردم فاقد مسکن هستند
و عدهای هم نیاز به تجهیز خانههایشان دارند.
صادقی بیان کرد :تاکنون چندین هزار واحد مسکونی
تحویل مددجویان شده است و اواخر شهریور امسال
هم  ۵۰۰واحد مسکونی دیگر که با مشارکت سپاه
ساخته شده است ،به مددجویان تحویل داده میشود.
مدیرکل کمیته امداد استان کرمان از توزیع ۴۰۰

دستگاه کولر گازی در مناطق گرمسیر استان کرمان
خبر داد و افزود :همچنین در سطح استان چندین
هزار کولر آبی بین مددجویان توزیع شده است.
وی با اشاره به همراهیهای خیران یادآور شد :بخشی
از هزینه کولرها توسط خیران و بخشی هم از بودجه
کمیته امداد تأمین شده است.
صادقی همچنین به بحث تأمین جهیزیه اشاره کرد و
گفت :در حال حاضر در استان کرمان مددجویی پشت

نوبت دریافت جهزیه نیست .وی بیان کرد :توسط
کمیته امداد استان کرمان در سال  ۹۹افزون بر ۱۳
هزار شغل پایدار افراد تحت پوشش ایجاد شد.
مدیر کل کمیته امداد استان کرمان ادامه داد :مشاغل
ایجاد شده توسط کمیته امداد خرد و خانگی است و با
سرمایه گذاری حداقلی ایجاد میشود .افراد میتوانند
از این طریق چندین برابر مستمری کمیته امداد
درآمدزایی داشته باشند.

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق شمال استان کرمان عنوان کرد؛

توسعه خدمات شهری نیازمند ارتباط دوسویه شهرداری و صنعت برق
سلیمانی گفت:صدور مجوزهای حفاری ،توسعه شبکه و جابه جایی تیرها
مستلزم همراهی و همیاری بین شهرداری و شرکت برق است.
به گزارش خبرنگار گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان از کرمان،
محمدسلیمانی ،مدیر عامل شرکت توزیع نیروی برق شمال استان کرمان
با اشاره به اینکه شهرداری از نهادهای مهمی است که به منظور اجرای هر
چه بهتر امور در کنار این شرکت است ،گفت :صدور مجوزهای حفاری،
توسعه شبکه و جابه جایی تیرها مستلزم همراهی و همیاری بین نهادها
است.

او با اشاره به ضرورت توسعه زیرساختها و اصالح شبکه توزیع برق برای
تامین برق پایدار در کرمان ،گام دوم انقالب را تجلی اصول مدیریت
جهادی و خدمت رسانی عنوان کردو افزود :قطعا تعامل با شهرداری و
توسعه خدمات شهری ایجاد رضایت مندی در بین شهروندان خواهد کرد.
محمد سلیمانی با اشاره به قدمت شبکه توزیع برق کرمان ،توسعه و
اصالح زیرساختهای شبکه توزیع برق را برای تامین برق پایدار یک
ضرورت دانست.
در این دیدار ،علیرضا نادری رئیس شورای شهر کرمان نیز ضمن قدردانی

از حضور مدیرعامل و مدیران صنعت برق بر لزوم زیباسازی مبلمان
شهری تاکید کرد و افزود :الزم است سازمانهای باالدستی قوانینی
تصویب کنند تا تاسیسات برقی منصوبه در فضاهای شهری از جلوه بصری
زیباتری برخوردار شوند.
او با تاکید بر ادامه خدمات ارائه شده و تعامل خوب شرکت توزیع برق
شمال با مجموعه مدیریت شهری و کارهای مثبت این مدیریت در رابطه
با شهروندان ،خواستار چاره اندیشی برای توسعه و اصالح زیرساختهای
شبکه برق در مرکز استان شد.

رئیس پلیس آگاهی استان خبر داد:

جعل و کالهبرداری  30میلیاردی با فروش مال غیر در کرمان
رئیس پلیس آگاهی استان کرمان از کشف
کالهبرداری و فروش ملک غیر به ارزش  ۳۰میلیارد
ریال خبر داد.
به گزارش خبرنگار گروه استان های باشگاه
خبرنگاران جوان از کرمان ،سرهنگ یداهلل حسن
پور ،رئیس پلیس آگاهی استان کرمان گفت:
کارآگاهان اداره مبارزه با جعل و کالهبرداری پلیس

آگاهی استان در پی شکایت احدی از همشهریان
مبنی بر کالهبرداری و فروش ملک غیر به وی در
شهرستان کرمان ،بررسی موضوع را در دستور کار
قرار دادند.
اوافزود :با تالش شبانه روزی و اقدامات فنی،
ماموران پس از شناسایی متهم و با هماهنگی مقام
قضایی ،در عملیاتی غافلگیرانه و ضربتی این فرد را

دستگیر کردند.
رئیس پلیس آگاهی استان تصریح کرد :متهم ،از
افراد سابقه دار در امر جعل ،کالهبرداری و فروش
مال غیر بوده و طی سنوات گذشته چندین مرحله
به اتهام مشابه توسط پلیس آگاهی دستگیر و روانه
زندان شده است.
او گفت :در بازجوییهای پلیسی به کالهبرداری و

آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای
مناقصه واگذاری امور نگهداری و راهبردی تاسیسات بیمارستان سینا زرند
دستگاه مناقصه گزار
موضوع مناقصه
برآورد یکساله (ریال)
تضمین شرکت در مناقصه (ریال)
دریافت اسناد
آخرین مهلت بارگزاری اسناد و پیشنهادها در سامانه ستاد ایران
بازگشایی پیشنهادها

دانشگاه علوم پزشکی کرمان
امور نگهداری و راهبردی تاسیسات
بیمارستان سینا زرند
 11/798/821/380ریال
 589/941/069ریال
از تاریخ درج فراخوان لغایت ساعت
14/30روز یکشنبه مورخ 1400/06/28
تا ساعت 14/30روز یکشنبه مورخ
1400/07/11
از ساعت  11/30روز دوشنبه مورخ
1400/07/12

شماره مناقصه:
1400/7/12/90

دریافت اسناد :
الف)سامانه تدارکات الکترونیکی
دولت www.setadiran.ir
ب) پایگاه ملی مناقصات
http://iets .mporg.ir
(صرفاً جهت مشاهده)

ضمناً جلسه توجیهی در ساعت  10:00روز چهارشنبه مورخ 1400/07/07در محل بلوار جمهوری اسالمی نبش میدان سجادیه بیمارستان
سینا زرند سالن اجتماعات برگزار خواهد شد.

محل تسلیم فقط پاکت الف ( تضمین شرکت در مناقصه) :کرمان – ابتدای جاده هفت باغ علوی ،معاونت غذا و دارو ،اداره حراست
روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی کرمان (هزینه درج آگهی بر عهده برنده مناقصه می باشد1189555 ).

فروش یک قطعه زمین به متراژ  ۵۰۰متر مربع
واقع در شهر کرمان به مبلغ  ۳۰میلیارد ریال که
متعلق به فرد دیگری بوده ،اعتراف کرد.
این مقام انتظامی از شهروندان خواست هنگام
معامله امالک تا اطمینان کامل از مالکیت طرف
مقابل از تنظیم هر گونه قرار داد و پرداخت وجه
اکیدا خودداری کنند.

خبر

شهردار زرند انتخاب شد
علیرضا پورغالمحسینی شهردار زرند شد.
به گزارش خبرنگار ایسنا ،اعضای شورای ششم شهر زرند ،شامگاه
 ۲۰شهریورماه پس از حدود یک ماه بررسی سوابق و برنامههای پنج
داوطلب پست شهرداری زرند ،سرانجام به نتیجه رسیده و "علیرضا
پورغالمحسینی" توانست نظر همه اعضای شورای شهر را به خود جلب
کند و با  ۷رای موافق ،سکان شهرداری زرند را در دست بگیرد.
شهردار جدید زرند پیش از این معاونت توسعه مدیریت و منابع
انسانی شهرداری رفسنجان را بر عهده داشته است.

هفته دوم مسابقات فوتبال ساحلی
در کرمان پایان یافت؛
صعود تیمهای تکنیک ،تاج کرمان
و شهید جهانی رفسنجان به مرحله بعد
هفته دوم لیگ مناطق فوتبال ساحلی استان کرمان جام شهید یونس
زنگیآبادی با برگزاری شش دیدار پایان پذیرفت.
به گزارش خبرنگار گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان از کرمان،
هفته دوم لیگ مناطق فوتبال ساحلی استان کرمان ،جام شهید حاج
یونس زنگیآبادی در حالی خاتمه یافت که صعود تیمهای تکنیک ،تاج
کرمان و شهید جهانی رفسنجان به مرحله بعد این مسابقات قطعی شد.
در هفته دوم این مسابقات از گروه اول تیم آذرخش کرمان با نتیجه
 ۲بر یک توانست خلیج فارس اورزئیه را شکست دهد و رسالت کرمان
هم با نتیجه  ۵بر دو از سد امیدمهدی شهربابک عبور کرد.
در گروه دوم نیز شهدای عنبرآباد به تساوی  ۵بر  ۵در برابر شهرداری
بم دست یافت که در وقت اضافه سه دقیقه شهرداری بم با حساب  ۶بر
 ۵پیروز شد و توانست  ۲امتیاز از این بازی کسب کند.
از سری مسابقات این گروه جوانان تاج کرمان هم توانست با دو گل
تیم صعود کننده به دور بعد لقب
آریای بردسیر را شکست دهد تا اولین ِ
بگیرد .یک گل در این بازی آریا بردسیر به ثمر رسانده بود.
در گروه سوم احیاء استیل فوالد بافت با نتیجه  ۴بر صفر از تکنیک
کرمان شکست خورد و شهیدجهانی رفسنجان نیز  ۴بر  ۳جهان
اسپرت کوهبنان را مغلوب خود کرد تا تیمهای تکنیک و شهید جهانی
رفسنجان صعودشان به دور بعد این مسابقات قطعی شده باشد.
عالوه بر تیمهای اول و دوم هر گروه ،دو تیم دیگر که بیشترین امتیاز
را در جریان مسابقات نسبت به سایر تیمها کسب کردهاند نیز به دور
بعد صعود میکنند و مسابقات در دور دوم با  ۸تیم برگزار خواهد شد.
در جریان برگزاری هفته دوم این رقابتها محسن سالجقه سرپرست،
شهامت خواجهپور رئیس کمیته فوتبال ساحلی ،عرفان امیرخسروی
رئیس کمیتههای فرهنگی و روابطعمومی ،هادی بختیاری رئیس
کمیته نقلو انتقاالت هیات فوتبال استان کرمان و ایمان فرحبخش
مربی تیم ملی فوتبال ناشنوایان از این مسابقالت بازدید کردند.

جامعه
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سازمان غذا و کشاورزی

گزارش «کرمان امروز» از کمین قارچ سیاه در بازار سیاه داروی کرمان و یکه تازی قیمت دارو در این بازار؛

ملل متحد (فائو) اعالم کرد:

بازار سیاه دارو؛ سیاهتر از قارچ سیاه
گزارش :مهدیه السادات
میر مهدی حسینی

اشاره:
این روزها استان کرمان در پایان موج پنجم کرونا با چالش
های جدی در زمینه داروهای کرونا و به ویژه داروی بیماری
قارچ سیاه مواجه شده که تنش ها و بحران های جدی را برای
مدیران و البته برخی شهروندان به وجود آورده است.
نبود و یا گران بودن داروی قارچ سیاه خود مصیبت دیگری
برای برخی بیماران شده است ،مساله ای که حتی مسئوالن
بلند پایه استان نسبت به آن ابراز نگرانی کرده اند .استاندار
کرمان در همین زمینه گفت :وجود بازار سیاه داروهای بیماری
قارچ سیاه باعث شده که نه تنها قشر با درآمد پایین بلکه قشربا
درآمد باالتر هم توان خریداری و تهیه دارو را نداشته باشند.
قارچ سیاه در کمین کرمانی ها
این روزها نام قارچ سیاه در اخبار رسانه ها زیاد شنیده می
شود .بیماری هراس انگیزی که تا پیش از دوران کرونا هم
وجود داشته اما آنقدر عنوان رسانه ای نداشته است .گره
خوردن نام این بیماری با کرونا ترس و دلهره بیش از حدی به
جان بیماران حاد کرونایی و خانواده آنان افکنده است .نگران
کننده تر افزایش موارد ابتال به این بیماری طی مدت اخیر
است و البته هشدارهایی که برخی از متخصصان نسبت به
کمبود داروی این بیماری مطرح می کنند.
تا کنون  20بیمار مبتال به قارچ سیاه در استان شناسایی
شده اند که توسط اکیپ درمانی بیمارستان ها بستری شده و
دوره های درمان خود را طی می کنند.
قارچ سیاه چیست؟
بیماری قارچ سیاه همان طور که از نامش مشخص است،
یک بیماری قارچی است و در افرادی که ضعف سیستم ایمنی
دارند ،ایجاد میشود .به عنوان مثال این بیماری افرادی را که
به دیابت یا سرطان مبتال هستند و داروهای تضعیفکننده
سیستم ایمنی استفاده میکنند ،بیشتر تهدید میکند.

 این روزها استان کرمان در انتهای موج پنجم کرونا با چالشهای جدی در زمینه

داروهای کرونا و بهویژه داروی بیماری قارچ سیاه مواجه شده که تنشها و

بحرانهای جدی را برای مردم بهوجود آورده است .مسالهای که حتی مسئوالن بلند

پایه استان هم درباره آن ابراز نگرانی کردهاند .استاندار کرمان میگوید«:وجود

بازار سیاه داروهای بیماری قارچ سیاه باعث شده که نه تنها اقشار با درآمد پایین

بلکه افراد با درآمد متوسط نیز توان خریداری و تهیه دارو را نداشته باشند .اگر

این دارو به مقدار کافی در بیمارستان ها موجود شود بازار سیاه آن نیز از بین
خواهد رفت» اما اینکه چرا مسئوالن به فکر رفع این معضل نیستند سوال مردم از
رسانههای کرمانی است و...

 41میلیون انسان

در خطر سقوط در گرداب
گرسنگی و قحطی

موکورمیستس نوعی عفونت قارچی مزمن است که منجر به
ایجاد رنگ سیاه در مخاط بینی میشود و میتواند سینوسها،
مغز ،ریهها و چشمها را آلوده کند .آبریزش بینی ،تورم و درد
یکطرفه صورت ،سردرد ،تب و بافتمردگی برخی از عالئم
ابتال به این عفونت قارچی است که البته سبب مرگ برخی از
بیماران نیز میشود .این قارچ که معموال درون خاک ،گیاهان
پوسیده و بافتهای مرده برخی حیوانات وجود دارد از طریق
تنفس یا زخمهای پوستی وارد بدن انسان شده و به مخاط
بینی آسیب میرساند .همچنین متخصصان به برخی دالیل
محیطی ازجمله وجود آب آلوده در کپسولهای اکسیژن یا
دستگاههای مرطوبکننده هوا ب ه عنوان دیگر عوامل دخیل
در تکثیر قارچ سیاه و پیشرفت آلودگی ناشی از این عفونت
قارچی اشاره کردهاند.
بازار سیاه داروی قارچ سیاه در کرمان
درمان اصلی عفونت بیماری قارچ سیاه ،استفاده از داروی
"آمفوتیریسین "Bاست که متاسفانه با شیوع این بیماری در
کشور به ناگاه قیمت  300هزار تومانی آن به  4میلیون تومان
افزایش یافت یعنی برای  10عدد آمپول 42 ،میلیون تومان
پول باید بدهیم که البته یا با کمبود آن مواجه هستیم و یا
در مواردی اصال موجود نیست .اگر این دارو به مقدار کافی
در بیمارستان ها موجود شود بازار سیاه آن نیز از بین خواهد
رفت.
نبود و یا گران بودن داروی قارچ سیاه خود مصیبت دیگری
برای برخی بیماران شده است ،مساله ای که حتی مسئوالن
بلند پایه استان نسبت به آن ابراز نگرانی کرده اند .استاندار
کرمان در همین زمینه گفت :وجود بازار سیاه داروهای بیماری
قارچ سیاه باعث شده که نه تنها قشر با درآمد پایین بلکه قشربا
درآمد باالتر هم توان خریداری و تهیه دارو را نداشته باشند.
زینی وند تاکید کرد :برای ساماندهی این موضوع باید
دستگاههای نظارتی وارد عمل شوند بازار را رصد کنند و با
متخلفان سختگیرانه برخورد کنند.
وی افزود :همچنین دانشگاه علوم پزشکی با تهیه و توزیع
این دارو در داروخانهها و حمایت سازمانهای بیمهای از
بیماران ،دسترسی بیماران به دارو را آسانتر کنند تا دست
افراد سودجو از این قضیه کوتاه شود.

فرانسه شیر طالی جشنواره ونیز را به خانه برد
مراسم اعطای جوایز هفتاد و هشتمین دوره جشنواره فیلم ونیز با اعطای
جایزه شیر طال به فیلم فرانسوی «اتفاق» ساخته «آندری دیوان» برگزار
شد.
هفتاد و هشتمین جشنواره فیلم ونیز به عنوان قدیمی ترین جشنواره
سینمایی جهان به کار خود پایان داد و در انتها هیات داوران بخش رقابتی
آگهی تغیی رات شرکت پاد ف راز جنوب شرکت سهامی خاص به شماره ثبت  10886و شناسه
ملی  10630167999به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ  1400/02/01تصمیمات ذیل اتخاذ
شد  :الف  -سمت اعضای هیئت مدیره  :آقای امیر شیخ زاده اسدی بشماره ملی2994013940
بسمت رئیس هیئت مدیره  -آقای سهیل رحمانی قلعه شاهرخی بشماره ملی  2980482315بسمت نایب
رئیس هیئت مدیره  -آقای امیررحمانی قلعه شاهرخی بشماره ملی  2991587210بسمت عضو هیئت مدیره
و مدیرعامل انتخاب گردیدند  .ب  -کلیه اسناد و اوراق بهادار و بانکی و تعهدآور و ق راردادها و سایر مکاتبات
و اوراق عادی و اداری 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 ()1184140
آگهی تغیی رات شرکت پاد ف راز جنوب شرکت سهامی خاص به شماره ثبت  10886و
شناسه ملی  10630167999به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده
مورخ  1400/02/01تصمیمات ذیل اتخاذ شد  :الف  -آقای جهانگیر امینی زاده بشماره ملی
 3131037121به سمت بازرس اصلی  -آقای عباس اکبرپور بشماره ملی  3130913459به سمت بازرس علی
البدل بمدت یکسال مالی انتخاب گردیدند  .ب  -اعضای هیئت مدیره  :آقای امیر شیخ زاده اسدی بشماره
ملی - 2994013940آقای سهیل رحمانی قلعه شاهرخی بشماره ملی  - 2980482315آقای امیررحمانی قلعه
شاهرخی بشماره ملی  2991587210ب رای مدت دو سال انتخاب گردیدند  .ج  --روزنامه کثی راالنتشار کرمان
امروز جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب گردید .اداره کل ثبت اسناد و امالک استان کرمان اداره ثبت
شرکت ها و موسسات غیرتجاری کرمان ()1184141
آگهی تغیی رات شرکت اتحادیه صنف نانوایان شهرستان رفسنجان موسسه غیر تجاری به شماره
ثبت  251و شناسه ملی  14006759472به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ
 1399/11/06منضم به نامه شماره  1399/11/13 - 7401کمیسیون نظارت شهرستان رفسنجان
 .الف  -انتخاب اعضاء و تعیین سمت مدی ران  :آقای علیرضا عسکری دولت آبادی کد ملی  3050112182به
سمت رئیس اتحادیه  -آقای محمدعلی عشقی م رادی کد ملی  3051129364به سمت نایب رئیس اول  -آقای
حمید کریمی سرداری کد ملی  3051536598به سمت نایب رئیس دوم  -آقای محمدرضا احمدی راد کد
ملی  3051117951به سمت دبیر -آقای حسن پورمحمدی کمال آبادی کد ملی  3051423424به سمت
خزانه دار بعنوان اعضای هیات مدیره ب رای مدت  4سال انتخاب شدند  .ب  -اسناد و اوراق مالی اتحادیه
مانند چکها ،بروات ،سفت ه ها ،اسناد تعهدآور مالی با امضا رییس و خزانهدار و در غیاب هر یک نایب رییس
اول و ممهور به مهر اتحادیه معتبر م یباشد .ج  -آقای مجتبی حسن شاهی راویز کد ملی 3052191276
به سمت بازرس اصلی به مدت  4سال انتخاب گردیدند  .د  -روزنامه کثی راالنتشار جهت درج آگهی روزنامه
کرمان امروزتعیین گردید  .اداره کل ثبت اسناد و امالک استان کرمان مرجع ثبت شرکت ها و موسسات
غیرتجاری رفسنجان ()1184143
آگهی تغیی رات اتحادیه صنف صافکاران و نقاشان خودرو شهرستان رفسنجان موسسه غیر
تجاری به شماره ثبت  224و شناسه ملی  14006577481به استناد صورتجلسه مجمع عمومی
عادی مورخ  1399/06/24و بر طبق پروانه فعالیت به شماره  7421مورخ  99/07/05کمیسیون
نظارت شهرستان رفسنجان  - 1آقای عباس بازماندگان شمیلی کد ملی  3050855541به
سمت رئیس اتحادیه -آقای کاظم عبداللهی نسب کد ملی  3052220047به سمت نایب رئیس اول -آقای
اکبر مهدی پور عرب کد ملی  3178899456به سمت نایب رئیس دوم -آقای علی شجاعت رفسنجانی کد
ملی  5429757241به سمت دبیر -آقای اب راهیم رمضان پور کد ملی  3051293628به سمت خزانه دار بعنوان
اعضای اتحادیه ب رای مدت  4سال انتخاب شدند - .آقای مصطفی محمدی الهیجانی کد ملی 3050166754

اصلی به ریاست «بونگ جون هو» کارگردان اهل کره جنوبی جایزه بهترین
فیلم (شیر طال) را بهت فیلم فرانسوی «اتفاق» به کارگردانی «آندری
دیوان» کردند.
«پائو سورنتینو» ایتالیایی برای فیلم «دست خدا» جایزه بزرگ هیات
داوران را به خود اختصاص داد و «جین کمپیون» نیز برای فیلم «قدرت
به سمت بازرس اصلی  - 2اسناد و اوراق مالی اتحادیه مانند چکها ،بروات ،سفت ه ها ،اسناد تعهدآور مالی با
امضا رییس و خزانهدار و در غیاب هر یک نایب رییس اول و ممهور به مهر اتحادیه معتبر م یباشد .ودر غیاب
رییس (هنگام مرخصی یا ماموریت) نواب رییس ( به ترتیب سمت) وظایف وی را برعهده دارند  - 3روزنامه
کثی راالنتشار جهت درج آگهی روزنامه کرمان امروزتعیین گردید .اداره کل ثبت اسناد و امالک استان کرمان
مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری رفسنجان ()1184146
آگهی تغیی رات شرکت پاد ف راز جنوب شرکت سهامی خاص به شماره ثبت  10886و شناسه
ملی  10630167999به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1400/02/01
تصمیمات ذیل اتخاذ شد  :شرکت بوسیله هیئت مدیره ای مرکب از حداقل  3نفر عضو که
ال یا بعضاً
بوسیله مجمع عمومی عادی ازبین صاحبان سهامانتخاب می شوند اداره خواهد شد مدی ران ک ً
قابل عزل می باشند و ماده م ربوطه اساسنامه اصالح گردید .اداره کل ثبت اسناد و امالک استان کرمان اداره
ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری کرمان ()1184149
آگهی تغیی رات شرکت خدمات ایرسا صنعت کارمانیا شرکت سهامی خاص به شماره ثبت
 16036و شناسه ملی  14008305511به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1400/04/02
تصمیمات ذیل اتخاذ شد  :الف  -سمت اعضای هیئت مدیره :آقای باقر حسین زاده به کد
ملی  3189811717به سمت رئیس هیئت مدیره  -آقای عبدالرضا عامری به کد ملی  2990941487به سمت
عضو هیئت مدیره  -آقای سه راب سلیمانی به کد ملی  5839919330به سمت نائب رئیس هیئت مدیره
 آقای عبدالرضا عامری به کد ملی  2990941487به سمت مدیر عامل ب رای مدت دوسال انتخاب گردیدند.ب  -تمامی اسناد واوراق بهادار و بانکی و تعهدآور با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره و مهر
شرکت و اوراق عادی و اداری با امضای منفرد مدیرعامل و مهر شرکت معتبر می باشد و در غیاب مدیرعامل
با امضاء رئیس هیئت مدیره و یکی از اعضای هیئت مدیره و مهر شرکت معتبر است .اداره کل ثبت اسناد و
امالک استان کرمان اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری کرمان ()1185637
آگهی تغیی رات شرکت خدمات ایرسا صنعت کارمانیا شرکت سهامی خاص به شماره ثبت
 16036و شناسه ملی  14008305511به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه
مورخ  1400/04/02تصمیمات ذیل اتخاذ شد  :الف  -پس از ق رائت گزارش بازرس قانونی و
حسابرس مستقل .ت رازنامه و صورتهای مالی م ربوط به سالهای مالی  1398/12/29و 1399/12/30مورد بررسی
و تصویب مجمع عمومی ق رار گرفت .ب  -آقای حسین استوار به کدملی  0940442371بسمت بازرس
اصلی  -خانم فردوس عامری به کدملی  2981110446بسمت بازرس علی البدل ب رای سال مالی منتهی به
1400/12/29انتخاب گردیدند  .ج-روزنامه کثی راالنتشار"کرمان امروز"بعنوان روزنامه رسمی جهت درج آگهی
های شرکت انتخاب گردید  .د -اعضاء هیئت مدیره  :آقایان عبدالرضا عامری به شماره ملی - 2990941487
باقر حسین زاده به شماره ملی  - 3189811717سه راب سلیمانی به شماره ملی  5839919330بعنوان اعضاء
هیئت مدیره ب رای مدت  2سال انتخاب گردیدند  .اداره کل ثبت اسناد و امالک استان کرمان اداره ثبت شرکت
ها و موسسات غیرتجاری کرمان ()1185638
آگهی تغیی رات شرکت مهندسی کشاورزی و زیست فناوری دلتا کشت شرکت سهامی خاص
به شماره ثبت  65و شناسه ملی  10630159029به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی
بطور فوق العاده مورخ  1400/05/23تصمیمات ذیل اتخاذ شد  - 1 :آقای مهدی سامره با کد
ملی  0070568197به سمت مدیر عامل و عضو هیئت مدیره  ،آقای مجتبی عرب نژاد با کد ملی 2991809205
به سمت نایب رئیس هیئت مدیره  ،آقای محمد مهدی عرب نژاد با کد ملی 2992529990به سمت رئیس

سگ» شیر نقره ای بهترین کارگردانی را به خانه برد.
کلوئی ژائو» کارگردان چینی-آمریکایی« ،ویرجینیا افیرا» بازیگر فرانسوی،
«سینتیا اریوو» بازیگر بریتانیایی« ،سارا گادون» بازیگر و .تهیه کننده
کانادایی« ،ساوریو کاستانزو» کارگران ایتالیایی و «الکساندر نانو» مستندساز
رومانیایی ،دیگر اعضای هیات داوران جشنواره ونیز را تشکیل می دادند.

سازمان غذا و کشاورزی ملل متحد (فائو) اعالم کرد

که اکنون بیش از  ۴۱میلیون انسان با ناامنی غذایی در
سطح اضطراری رو به رو هستند و در معرض خطر سقوط
در گرداب گرسنگی یا قحطی قرار دارند ،مگر اینکه کمک
های فوری برای حفظ زندگی خود ،دریافت کنند.
رین پالسن مدیر بخش امور اضطراری و تاب آوری فائو در
نشست بلندپایه پیرامون اقدام های انساندوستانه پیشگیرانه
در حاشیه مجمع عمومی سازمان ملل متحد در نیویورک،
با اشاره به ادامه روند افزایشی شمار افرادی که در پنج سال
گذشته در دام بحران های غذایی افتاده اند ،به گونه ای که
در سال  ۲۰۲۰به  ۱۵۵میلیون تن در  ۵۵کشور رسیده،
خواستار افزایش تمرکز بر مهار بحران های غذایی پیش از
اوج گیری آنها شد.
وی افزود :پیشرفت ها در فناوری و داده ها اکنون به
ما امکان پیش بینی و پیشگویی بسیاری از فاجعه ها را
پیش از رخ دادن آنها و ایجاد رنج برای نوع بشر ،ایجاد می
کند ،اما کاربرد این ابزارها علیه تهدیدهای فزاینده نسبت
به زندگانی روستایی و امنیت غذایی ،باید به میزان بسیار
زیادی گسترش یابد .ما در برابر تواتر ،شدت و پیچیدگی
فزاینده این بحران ها ،نمی توانیم به وابستگی به همان
راهبردهایی که تاکنون استفاده می کردیم ،ادامه دهیم و
باید آن راهبردها را نوسازی کرده و با هوشمندی و کارآیی
بیشتر بر آنها سرمایه گذاری کنیم.
روزنامه «ایندیپندنت» لندن نیز نوشته است :کارشناسان
سازمان ملل متحد هشدار داده اند که هم زمان با همهگیری
بیماری «کووید ،» ۱۹-سال  ۲۰۲۰بدترین سال از نظر
قحطی در یمن بوده و میلیونها نفر در این کشور فقیر و
جنگزده در آستانه گرسنگی قرار دارند.
افزایش بهای غذا  ،از دالیل تشدید گرسنگی در یمن است
و سازمان غذا و کشاوزی سازمان ملل (فائو) به ایندیپندنت
گفت :هزینه مواد غذایی همچون آرد فقط از سال گذشته
تاکنون در یمن به میزان  ۴۰درصد افزایش یافته و این
درحالی است که هزینه مواد غذایی دیگر به طور کلی از
زمان جنگ در این کشور سه برابر شده است.
عربستان با همراهی امارات متحده عربی ،بحرین ،سودان
و آمریکا در ششم فروردین سال  ۱۳۹۴با تشکیل ائتالف
عربی-آمریکایی ،تجاوز به کشور یمن را آغاز کرد ،اما ظرف
بیش از شش سال گذشته به استثنای امارات و آمریکا ،سایر
همپیمانان سعودی از این ائتالف خارج شدند و ابوظبی نیز
هماکنون از یک همپیمان قدیمی به یک رقیب رو در روی
ریاض در جنوب یمن تبدیل شده است.
طبق گزارش سازمان ملل متحد ،قبل از این که کرونا به
سواحل یمن برسد ،بیش از  15میلیون یعنی بیش از نیمی
از جمعیت این کشور به کمک های غذایی انسان دوستانه
برای ادامه حیات نیاز داشتند .ورود کووید 19-که فعالیت
های تجاری را متوقف و خط عرضه غذا را مختلف کرد
تنها بحران گرسنگی در این کشور را شدیدتر کرده است.
در توفان خشونت در یمن ،این کشور از نظر تجهیزاتی برای
استقبال از کرونا آمادگی ندارد .دستکم تا کنون  1700نفر
به این بیماری مبتال و تقریبا  500نفر جان خود را از دست
داده اند .بر اساس آمار رسمی ،نبود امکانات آزمایش کرونا
به این معنا است که احتماال مبتالیان بسیار بیشتر از این
ارقام است.

هیئت مدیره به مدت دوسال انتخاب گردیدند - 2 .آقای حسین زکی زاده دارای کد ملی 4479841423
بعنوان بازرس اصلی و خانم هاینه شیخ اکبری کرشک به کد ملی  3040182552بازرس علی البدل ب رای یک
سال انتخاب شدند - 3 .کلیه اسناد واوراق بهادارو بانکی و تعهد آور وق راردادها با امضای آقای مهدی سامره به
سمت مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره با مهر شرکت و اوراق عادی و اداری با امضای مدیر عامل با
مهر شرکت معتبر می باشد  .اداره کل ثبت اسناد و امالک استان کرمان مرجع ثبت شرکت ها و موسسات
غیرتجاری ماهان ()1185642

به سمت نائب رئیس هئیت مدیره  -آقای احمد احسانی با کد ملی  3111373363به نمایندگی از شرکت
ریحانه گستر آفرینش با شناسه ملی  14007351874به سمت عضو هئیت مدیره  -آقای احمد احسانی با
کد ملی  3111373363به سمت مدیرعامل  - 2کلیه اسناد و اوراق بهادار بانکی و تعهد آور با امضای مدیر
عامل و رئیس هئیت مدیره متفقا هم راه با مهر شرکت و اوراق عادی و اداری با امضاء مدیرعامل و مهر شرکت
معتبر می باشد .اداره کل ثبت اسناد و امالک استان کرمان مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
بم ()1186977

تاسیس شرکت سهامی خاص عامر دشت کویر هورا درتاریخ  1400/06/11به شماره ثبت
 17830به شناسه ملی  14010241741ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خالصه آن
به شرح زیر جهت اطالع عموم آگهی میگردد .موضوع فعالیت :انجام کلیه امور پیمانکاری
م ربوط به ساخت راههای اصلی و فرعی و بزرگ راه ها ،راههای ریلی ،باندد فروگاه ،سیستم های انتقال هوایی
پایدار ،تونل ها ،پل ها ،راههای زیرزمینی ،پیمانکاری صنعت و معدن ،کلیه فعالیت های م ربوط به کشاورزی
و ط راحی و اج رای سامانه های نوین آبیاری و آبیاری تحت فشار ،ارتباطات پیمانکاری ساخت ساختمانها و
ابنیه اعم از چوبی ،آجری ،سنگی و بتنی و پیمانکاری بندها ،سدها و ساختمان های نیروگاه های آبی سازه
های هیدرولیکی و عملیات ساختمانی (سیویل) و انجام پیمانکاری م ربوط به خطوط انتقال (آب ،نفت ،گاز)
و شبکه های گاز رسانی و تاسیسات مکانیکی و انجام کلیه امور پیمانکاری م ربوط به برق تاسیسات و
کاوش های زمینی ،شرکت در مناقصات و مزایدات دولتی و خصوصی ،اخذ وام از بانکهای دولتی و خصوصی
و موسسات مالی و اعتباری ،عقد ق رارداد با کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی و خرید و فروش و صادرات و
واردات کاالهای مجاز بازرگانی در صورت نیاز پس از اخذ مجوزهای الزم درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهای
الزم از م راجع ذی ربط مدت فعالیت  :از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی  :استان کرمان  ،شهرستان
کرمان  ،بخش مرکزی  ،شهر کرمان ،محله طاهر آباد  ،کوچه  8متری  ،کوچه الله  ، 3پالک  ، 0طبقه همکف
کدپستی  7618876736سرمایه شخصیت حقوقی عبارت است از مبلغ  1,000,000ریال نقدی منقسم به 100
سهم  10000ریالی تعداد  100سهم آن با نام عادی مبلغ  1000000ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی
شماره  45328/1091مورخ  1400/02/27نزد بانک ملت شعبه شهید سپهد قاسم سلیمانی با کد 4532/8
پرداخت گردیده است اعضا هیئت مدیره خانم ملیکا رجائی به شماره ملی  2981016008و به سمت نایب
رئیس هیئت مدیره به مدت  2سال آقای هادی مهدی پوررابری به شماره ملی  3120061921و به سمت عضو
اصلی هیئت مدیره به مدت  2سال و به سمت مدیرعامل به مدت  2سال آقای محمد زرین کاله به شماره
ملی  5839932116و به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت  2سال دارندگان حق امضا  :کلیه اوراق و اسناد
بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک ،سفته ،بروات ،ق راردادها عقود اسالمی و همچنین کلیه نامه های عادی
و اداری با امضا محمد زرین کاله هم راه با مهر شرکت معتبر می باشد .اختیارات مدیر عامل  :طبق اساسنامه
بازرسان آقای محمدجواد زرین کاله به شماره ملی  5830041812به سمت بازرس علی البدل به مدت 1
سال آقای ایمان فیروزی به شماره ملی  5839960543به سمت بازرس اصلی به مدت  1سال 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 ()1186975

آگهی تغیی رات اتحادیه صنف رایانه و ماشین های اداری و نوشت افزار شهرستان کرمان
موسسه غیر تجاری به شماره ثبت  1690و شناسه ملی  14006521728به استناد صورتجلسه
مجمع عمومی عادی مورخ  1399/04/25منضم به نامه شماره  1399/5/2 - 2586رئیس
کمیسیون نظارت استان کرمان  .اعضاء هیئت مدیره و سمت مدی ران  :آقای علی صداقت نیا کد ملی
 2993064193به سمت رئیس اتحادیه  -آقای حسین آری کد ملی  1818263866به سمت نایب رئیس
اول  -آقای حسین زنگی آبادی کد ملی 2990632506به سمت نایب رئیس دوم  -آقای سید مرتضی اجله
کد ملی  2991600675به سمت دبیر  -آقای مجتبی مرجوعی کد ملی 2991626984به سمت خزانه دار ب رای
مدت  4سال انتخاب گردیدند  .ب  -اسناد و اوراق مالی اتحادیه مانند چکها ،بروات ،سفت ه ها ،اسناد تعهدآور
مالی با امضا رییس و خزانهدار و در غیاب هر یک نایب رییس اول و ممهور به مهر اتحادیه معتبر م یباشد.
ودر غیاب رییس (هنگام مرخصی یا ماموریت) نواب رییس ( به ترتیب سمت) وظایف وی را برعهده دارند .
ج  -آقای امیرحسین حیدری نژادکد ملی  2980190322به سمت بازرس اصلی از تاریخ 1399/4/25به مدت
 4سال انتخاب گردیدند  .د  -نشانی اتحادیه به آدرس  :استان کرمان  ،شهرستان کرمان  ،بخش مرکزی ،
شهر کرمان ،محله ابوحامد  ،خیابان دکتر شریعتی  ،کوچه شریعتی  ، 21پالک  ، 0طبقه اول کد پستی
 7614735374تغییر یافت و ماده م ربوطه در اساسنامه اصالح گردید  .ه  -روزنامه کثی راالنتشار جهت درج
آگهی روزنامه کرمان امروزتعیین گردید  .اداره کل ثبت اسناد و امالک استان کرمان اداره ثبت شرکت ها و
موسسات غیرتجاری کرمان ()1186982

آگهی تغیی رات شرکت کشت و صنعت کوثر بم شرکت سهامی خاص به شماره ثبت  263و
شناسه ملی  10630027407به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ  1399/11/06تصمیمات
ذیل اتخاذ شد  - 1 :آقای محمد رضا صادقی نژاد با کد ملی  3050479698به نمایندگی از
شرکت خطر پذی ران نوین آفرینش به شناسه ملی 14007217915به سمت رئیس هئیت مدیره  -آقای محمود
افضلی با کد ملی  1532310609به نمایندگی از شرکت آفتاب ریحانه نشان به شناسه ملی 14007608292

آگهی تغیی رات اتحادیه صنف اغذیه فروشان شهرستان کرمان موسسه غیر تجاری به شماره
ثبت  1533و شناسه ملی  14005442614به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ
 1400/05/20و بر طبق پروانه فعالیت به شماره  2582مورخ  98/10/30کمیسیون نظارت مرکز
استان کرمان  - 1محل شرکت در واحد ثبتی کرمان به آدرس استان کرمان  ،شهرستان کرمان  ،بخش
مرکزی  ،شهر کرمان ،محله خواجوی کرمانی  ،کوچه جنوبی  ، 1خیابان فردوسی  ،پالک  ، 0ساختمان
تجاری روژان  ،طبقه دوم  ،واحد  1کد پستی  7613655599تغییر یافت و ماده م ربوطه در اساسنامه بشرح
فوق اصالح گردید - .آقای حمیدرضا ای رانمنش کد ملی  2991368942به سمت رئیس اتحادیه -آقای
حسین کهنوجی کد ملی 2992637165به سمت نایب رئیس اول -آقای محمدرضا خادم نعمت اللهی کد
ملی  0070416338به سمت نایب رئیس دوم -آقای مصطفی نظری زاده ماهانی کد ملی  2993776037به
سمت دبیر -آقای مهدی عطائی اعظم کد ملی  2980056537به سمت خزانه دار بعنوان اعضای اتحادیه
ب رای مدت  4سال انتخاب شدند -- 3 .اسناد و اوراق مالی اتحادیه مانند چکها ،بروات ،سفت ه ها ،اسناد
تعهدآور مالی با امضا رئیس و خزانهدار و در غیاب هر یک نایب رئیس اول و ممهور به مهر اتحادیه معتبر
م یباشد .ودر غیاب رئیس (هنگام مرخصی یا ماموریت) نواب رئیس ( به ترتیب سمت) وظایف وی را برعهده
دارند  - 4آقای عبداهلل نژاداکبری ماهانی کد ملی 2992439150به سمت بازرس به مدت  4سال  - 5روزنامه
کثی راالنتشارجهت درج آگهی کرمان امروزتعیین گردید -- 6 .اساسنامه جدید شامل  30ماده تصویب و
جایگزین اساسنامه قبلی گردید .اداره کل ثبت اسناد و امالک استان کرمان اداره ثبت شرکت ها و موسسات
غیرتجاری کرمان ()1189127
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گزارش «کرمان امروز» از نارضایتی کرمانیان درباره جرائم تردد شبانه،تعطیلی اماکن رفاهی فضای باز و پارکهای شهر کرمان؛

گالیه مردم کرمان از تعطیلی پارکها و جرائم تردد شبانه
 سازمان جهانی بهداشت ( )WHOتجمع در
پارکها و فضای باز را کم خطر دانسته ،اما هنوز

به قلم

محمد فتح نجات

پارکهای شهر کرمان تعطیل است
 منع تردد شبانه این روزها بیاثر شده و مردم

این روزها با توجه به گذر زمان و تحقیقات بسیار
در زمینه شرایط شیوع و گسترش ویروس کرونا در
جهان برخی قوانین همگام با این پژوهشها تغییر
کرده است .اما گویا در کشور ما این به روز رسانی به
درستی انجام نمی شود و ستاد ملی و استانی کرونا
در زمینه تصمیمات هنوز براساس اطالعات  19ماه
گذشته رفتار میکند.در ماه های اخیر سازمان جهانی
بهداشت ( )WHOاعالم کرده است که تجمع در
فضای باز –البته نه تجمع به گونهی مراسم -تاثیر
کمی بر انتشار ویروس کرونا دارد .به این دلیل که برای
ابتالی یک فرد به ویروس کرونا نیاز است یک مکان
مسقف با ویروس ناشی از تنفس فرد بیمار اشباع شود
که در فضای باز این امکان وجود ندارد و به همین
دلیل امکان ابتال بسیار پایین است ،الزم به ذکر است
که ناممکن نیست ،اما بسیار کم است.اندکی علمی اگر
بخواهیم توضیح دهیم باید اینگونه بیان شود؛ طبق

از معابر غیراصلی گذر میکنند و مهمانیها در
ساعات ابتدای شب برگزار میشود
 در شرایط فعلی بهتر است که اعضای ستاد
ملی و استانی کرونا در این زمینه تجدید نظر
داشته باشند و تصمیمات جدیدی را اتخاذ کنند
گزارشات سازمان جهانی بهداشت ،هر فرد برای ابتال
به بیماری کووید 19نیاز به دو میلیون ویروس کرونا
دارد که در یک دیدار باید از فرد بیمار به فرد سالم
انتقال داده شود .امکان انتقال این حجم از ویروس در
یک دیدار اگر طرفین دارای ماسک باشند بسیار کم
است ،اما بدون ماسک بسیار محتمل است .البته این
اطالعات مربوط به فضای بسته و مسقف است و در

هوای آزاد این احتمال بسیار ضعیف میباشد.
این مواردی را که مطرح کردم بر اساس آخرین
تحقیقات سازمان جهانی بهداشت است که چندی
پیش در مصاحبهای که «دکتر اولیور مورگان» با
«دکتر ویسمیتا کوپتا» داشت ،به صورت جهانی
منتشر شد که در آدرس سایت این مرکز به نشانی
« »https://www.who.intقابل مشاهده است.

این مطالعات که توسط بهترین دانشگاه های جهان
انجام شده است ،نشان می دهد درصد انتقال ویروس
کرونا در فضای باز بسیار کم است .بنابراین تصمیم
مسئوالن ما مبنی بر خاموشی فساد برانگیز پارکها
و تعطیلی این مراکز رفاهی اشتباه به نظر میرسد.
جلوگیری از تجمع مردم در پارکها باعث شده است
که این تجمعات به خانهها کشیده شود که خود عامل

یادداشت روز:
به قلم یحیی فتح نجات

چرا ارتش چندصدهزار نفری افغانستان که با هزینه
ی  8میلیارددالر توسط آمریکایی ها آموزش دیده
بودند ،به سرعت در مقابل طالبان شکست خورد و
در فرودگاه کابل صحنه هایی را شاهد بودیم که در
تاریخ تکرار نخواهد شد!؟
اگر از طرح های توطئه و زد و بندهای پشت پرده
ـ که در ژورنالیسم تحلیلی قابل استناد نیستند ـ
بگذریم ،تنها دلیلی که شکست مفتضحانه ی
شاگردان افغانی مستشاران آمریکایی را توجیه می
کند ،فساد گسترده ی مالی در سطوح مختلف
وزارتخانه های افغانستان است .از تقلب در انتخابات

ارتشی که مغلوب فساد اداری شد
گرفته تا اشغال مناصب نان و آب دار توسط ایل و
طایفه ی آخرین رییس جمهوری ،ناپاکی در رفتار با
بانوان شاغل و ریختن قبح رشوه و ارتشا و  ...همه
و همه ،دل کادرهای نظامی و امنیتی را خالی کرده
بود .نظامیانی که بایستی در میدان با دشمن بجنگند
دستشان از رشوه هایی که صاحب منصبان با فشردن
گلوی مردم فقرزده ی افغانستان در بانکها انباشته
می کردند ،کوتاه بود و لذا خود را بازنده ی دخالت
نظامی آمریکا می دیدند.
بخشی از نخبگان و بزرگان افغانستان که به سبب

حاکمیت پررنگ اهل قوم و طایفه ی رییس جمهوری
از دایره ی قدرت کنار گذاشته شده بودند انگیزه
ای برای خدمت به وطن و زادگاه خود نداشتند و
سربازان نیز به نخبگان تأسی می جستند.
در سراسر تاریخ شاهد هستیم ،هر گاه روح سربازان
از پشت جبهه ی فاسد و ناامن در رنج و عذاب بوده
است سربازان اسارت را بر کشته شدن برای فربه تر
شدن مقامات فاسد ،ترجیح داده و جنگ را واگذار
کرده اند.
هر چند که دموکراسی وارداتی آمریکایی که توسط

باند رییس جمهوری مثل دموکتاتوری آمریکا که به
فساد پنهان و آشکار آلوده شده بود و سربازان مسلمان
افغانستان که به شدت ناراضی بودند ،همچون عوامل
نفوذی علیه سیستم نظامی خود عمل می کردند،
ظاهر تحوالت شهریور ماه 1400افغانستان را نشان
می دهد ولی لزوم جنگ مداوم در این سرزمین به
عنوان یکی از مهمترین منافع ملی آمریکا را نمی
توان از نظر دور داشت و بی شک تولید کنندگان
اسلحه در سراسر دنیا با دمشان گردو می شکنند
که رویای صلح و ثبات مردم افغانستان واقعیت نمی

بسیار خطرناکی در زمینه انتقال ویروس است.
از سویی دیگر در قانون منع تردد شبانه نیز باید
بازنگری شود .این قانون به دلیل اینکه به صورت
سخت گیرانه اجرا نمی شود ،تنها به یک منبع
درآمد برای نهادهای منتفع تبدیل شده است .این
روزها تمامی مردم کرمان به جای گذر از تقاطع های
دوربین دار که احتمال جریمه وجود دارد ،از معابر غیر
اصلی استفاده می کنند و عده ای هم پالک مخدوش
در شهر می چرخند که یک فاجعه امنیتی به شمار
می آید .در بسیار از موارد هم مهمانی ها به ساعات
ابتدایی شب انتقال پیدا کرده که عمال این قانون را بی
اثر ساخته است .حال اینکه با این اوضاع چرا باید این
قانون همچنان اجرا شود جای سوال دارد! در شرایطی
که وضعیت استان کرمان تقریبا رو به خروج از بحران
است ،آیا بهتر نیست که در این قوانین بی فایده
بازنگری داشته باشیم؟ از مسئوالن استانی و حتی
مسئوالن کشوری ستاد ملی کرونا میخواهیم که در
این زمینه تصمیماتی مطابق با دستاوردهای علمی
جدید اتخاذ کنند که اینگونه موجب نارضایتی مردم
نشود .در چند ماه گذشته بسیار در فضای مجازی و
حقیقی مردم برای ما طرح گالیه کردند و امروز در
هیات تحریریه کرمان امروزتصمیم بر این شد که به
آن پرداخته شود ،به امید فردایی بهتر که مسئوالن
همگام با دانشمندان قدم بردارند.

یابد .قند توی دلشان آب می شود که هزاران زن و
کودک به خاک و خون کشیده شدند ،هزاران خانواده
سرپرست خود را از دست دادند و صدها هزار نفر
آواره شدند و اکنون جغد شوم بر ویرانه های کاشانه
ی آنها فریاد برمی آورد که مردم افغانستان در نبود
وحدت ملی ،آینده ی خود را به صاحبان میلیاردر
کارخانه های اسلحه سازی باختند و هاله ای از ابهام
بر سرنوشت کودکان مظلوم افغانستان تنیده شده
است.
از آنجا که گفته اند« :در ناامیدی بسی امید است/
پایان شب سیه ،سفید است» آینده ی این کشور در
سیاهی و ظلمت محض فرونرفته و چنانچه ،ایمان،
اخالص و ایثار را برای تحقق اتحاد ،وجهه ی همت
خود ساخته و سر از الک خودخواهی بیرون آورده
و مساعی خود را صرف نجات مردم از جهل و نادانی
کنند ،بی شک به نتایج درخشانی خواهند رسید.

یک کارشناس سالمت روان تاکید کرد:

لزوم آشنایی همه افراد جامعه با نشانههای افسردگی
افسردگی که به سرماخوردگی روانی نیز معروف است،
سن و جنس نمیشناسد و همه افراد در جوامع مختلف را
تهدید میکند؛ سبک زندگی فردی ،خانوادگی و اجتماعی،
بر میزان بروز و شیوع این بیماری تاثیرگذار بوده و از عوامل
مهم و موثر در تمایل افراد به خودکشی محسوب و معرفی
میشود.
یک کارشناس سالمت روان گفت :افسردگی به عنوان یک
بیماری جدی میلیونها نفر را در سراسر جهان تحت تأثیر
قرار داده است؛ مرز سنی و جنسی نمیشناسد و با رسوخ
به ابعاد مختلف زندگی ،فرد ،خانواده و اجتماع را تحت تاثیر
عوارض خود قرار داده و دچار مشکالت عدیدهای میکند.
لیال قربانی با بیان اینکه ،افسردگی فرد و اطرافیانش را با
خود به دنیای رنج و درد میکشاند و باعث افت عملکرد
میشود ،گفت :این بیماری روانی حتی ممکن است افراد
مبتال را در انجام امور روزمره دچار مشکل کرده و آثار
مخربی بر روابط بین فردی ،خانوادگی و کاری بگذارد و
منجر به اقدام به خودکشی شود.
وی با اشاره به اینکه افسردگی به دلیل آنکه احتمال دارد
هر فردی را مبتال کند ،به سرماخوردگی روانی معروف است،
لزوم آشنایی همه افراد جامعه با نشانههای افسردگی را
یادآور شد.
نشانههای افسردگی
قربانی گفت :وجود پنج نشانه یا بیشتر از مجموع عالئم
مطرح در خصوص این بیماری که به مدت  ۲هفته یا بیشتر
ادامه داشته باشد و باعث ایجاد اختالل در عملکرد شغلی،
تحصیلی و خانوادگی شود ،اختالل افسردگی تشخیص داده
می شود ،خلق افسرده و از دست دادن عالقه و لذت از
مهمترین موارد در این زمینه محسوب می شود.
او ادامه داد :خُ لق افسرده در بخش عمده روز ،از نشانه
های افسردگی است ،به این معنا که فرد هر روز با احساس
غمگینی ،پوچی و ناامیدی مواجه باشد.
این کارشناس سالمت روان ،مشاهده روزانه کاهش محسوس
عالقه یا لذت در اغلب فعالیت ها در بخش عمده روز ،کاهش
یا افزایش قابل مالحظه وزن در شرایطی که فرد رژیم غذایی
نداشته باشد به طوریکه طی یک ماه ،بیش از  ۵درصد تغییر

در وزن دیده شود ،به همراه کاهش یا افزایش اشتها را از
عالئم افسردگی دانست.
به گفته قربانی ،احساس گناه ،اختالل در تمرکز ،یادآوری
ها ،توجه و شناخت ،تغییرات اشتهایی مانند پرخوری و
کمخوری ،بی عالقگی نسبت به فعالیتهای جنسی در
زوجها ،تغییر در چرخه خواب شخص به صورت پرخوابی
یا بیخوابی ،کاهش فعالیت و توانایی شناختی فرد ،کاهش
میزان تکلم ،از عالئم افسردگی است.
این کارشناس سالمت روان با بیان اینکه تحریکپذیری یا
بیاعتنایی بسیار زیاد ،گریههای بی دلیل و تمایل به تنها بود،
هراس و نگرانی از قضاوت دیگران جزو عالئم این بیماریست،
خاطرنشان کرد که داشتن افکار مرگ و خودکشی جزو
عالئم بسیار مهم افسردگی است.
تاثیرات عمیق و گسترده افسردگی
او با اشاره به اینکه افسردگی عالو ه بر تاثیرات روانی که
بر فرد دارد ،روی جسم او نیز تاثیرگذار است؛ گفت :برای
مثال عملکرد شغلی و کارکرد اجتماعی شخص مختل شده
به طوریکه فردی که در گذشته منظم بوده دچار بینظمی
میشود؛ اگر در گذشته دارای قید و بندهایی بوده ،بیتعهد
میشود و روز به روز این اثرات سوء در او گسترش پیدا
میکند ،تا زمانی که فرد را به مرحلهای برساند که دنبال راه
فرار باشد و تنها راه فرار را در پایان دادن به زندگی و آسیب
به خود بداند.
قربانی افزود :فردی که دچار افسردگیست در حقیقت
تبدیل به یک خود سرزنشگر قوی میشود که نقاط و
توانمندی های مثبت سابق خود را زیر سئوال میبرد ،تمام
ارزیابیها و پیشبینیهای این فرد منفی میشود و این افکار
منفی نیز به دلیل چرخههای ذهنی انسانها  ۱۷برابر بیشتر
از افکار مثبت قدرت دارند ،بنابراین تمام انگیزه و انرژی
شخص برای آینده از بین میرود و شخص باور خود را به
اینکه فردا متفاوت خواهد بود را از دست میدهد و همواره
منتظر شکست است.
او با بیان اینکه آمارها نشان می دهد  ۹۰درصد افرادیکه
به خود آسیب می زنند ،سابقه اختالل روانی دارند ،گفت:
زمانیکه فرد در اثر ابتال به افسردگی راه نجاتی برای بهبود

زندگی خود پیدا نمیکند ،دچار درد و رنج فراوانی شده و
از بین بردن یا وارد کردن آسیب به خود را به عنوان تنها راه
نجات تلقی میکند.
همه افراد افسرده خودکشی نمیکنند
این کارشناس سالمت روان ،این نگرش که «هر فردی
درگیر افسردگی ،اقدام به خودکشی نیز خواهد داشت» را
صحیح ندانست و گفت :در حقیقت خودکشی نتیجه حتمی
افسردگی نیست ،بلکه یکی از مهمترین عوارض افسردگی به
شمار میرود و افسردگی درمان نشده ،احتمال اقدام و افکار
خودکشی را افزایش میدهد و این موضوع از اهمیت باالیی
برخوردار است.
مهم ترین راهکارهای پیشگیری از افسردگی
او گفت :برای مقابله با افسردگی ،روش های درمانی فردی
وجود دارد که بیمار با تغییر دادن و اصالح سبک زندگی
خود می تواند در روند بهبود خود بسیار موثر باشد.
قربانی ادامه داد :انجام فعالیت بدنی (ورزش) به مدت ۳۰

دقیقه و سه تا  ۵روز در هفته ،به دلیل افزایش «اندروفین»،
به بهبود روحیه فرد کمک میکند؛ از طرفی باید توجه
داشته مواد مخدر و الکل ،در کوتاه مدت لذت زودگذری را
ایجاد میکند اما در طوالنی مدت ،موجب تشدید افسردگی
و اضطراب در افراد میشود.
او یکی از راهکارهای مهم را تقویت مهارت «نه گفتن»
دانست و گفت :درگیری بیش از اندازه اضطراب و عالئم
افسردگی را بدتر می کند .تعیین مرزها در زندگی حرفه
ای و شخصی می تواند به ما کمک کند احساس بهتری
داشته باشیم.
این کارشناس سالمت روان با اشاره به اهمیت مراقبت از
خود ،افزود :با مراقبت از خود می توانیم عالئم افسردگی را
بهبود ببخشیم .این کار شامل خوابیدن کافی ،داشتن رژیم
غذایی سالم ،دوری از افراد منفی و شرکت در فعالیت های
لذت بخش است .باید مصرف اسیدهای چرب امگا  ۳را در
رژیم غذایی گنجاند زیرا مصرف این چربی های اساسی،

برای رشد عصبی و سالمت مغز مهم است بنابراین افزودن
مکمل های امگا  ۳به رژیم غذایی ،میتواند در کاهش عالئم
افسردگی تاثیرگذار باشد.
قربانی با اشاره به اهمیت مصرف ویتامینهای گروه  Bو
ویتامین  ،Cتاکید کرد که این ویتامینها در عملکرد مناسب
بدن و کاهش عالئم افسردگی موثر است.
او با توصیه به اینکه زندگی را نباید سخت گرفت ،گفت:
توصیه میشود که تا حد امکان ،تعهدات و وظایف خود را
محدود کرده و اهدافی مناسب برای خود تنظیم کنیم .در
مواقعی که از نظر روحی درشرایط مناسبی نیستیم ،به خود
اجازه دهیم که کمتر کار کنیم.
این کارشناس سالمت روان ،نوشتن وقایع روزانه را هم جزو
راهکارهای پیشگیری از افسردگی قلمداد کرد و در کاهش
عالئم این بیماری موثر دانست و گفت :این کار را به عنوان
یک بخش از فرایند درمان انجام دهیم .زمانی که خشم،
درد ،ترس و یا دیگر احساسات خود را در قالب کلمات بیان
میکنیم ،خُ لق ما هم تا حد زیادی بهبود می یابد.
قربانی عضویت در گروههای حمایتی را به عنوان راهکاری
دیگر یاد و اضافه کرد :گروه های بسیاری در این زمینه
وجود دارد و آموزش ها ،تجربیات و مشاوره و حمایت هایی
از سمت اعضا و یا کارکنان برای کمک به ما ارائه می شود.
او ،اجتناب از تنهایی را هم یادآور شد و گفت :در فعالیتهای
اجتماعی شرکت و هر چند وقت یک بار اعضای خانواده و
دوستان خود را مالقات کنیم .از طرفی شرکت در گروههای
حمایتی و هم صحبت شدن با افرادی که مشکالت مشابه ما
دارند ،کمک کننده است؛ باید راههای آرام شدن و کنترل
استرس را امتحان کنیم ،ورزشهای شل کننده عضالت،
یوگا و تایچی تا حدود زیادی کمک کننده محسوب
میشود.
قربانی با اشاره به اهمیت مدیریت زمان ،گفت :برای روز خود
برنامه داشته باشیم .از برگ ه های یادداشت برای یادآوری
کارهای روزانه استفاده کنیم .از دفتر برنامه ریزی استفاده
کنیم ،این کار به نظم دادن به کارها کمک بسیار زیادی
میکند .از تصمیم گیری های مهم در مواقعی که از نظر
روحی در وضعیت مناسبی نیستیم ،خودداری کنیم.

