
مردم کرمان  25 سال است 
که واقعیت را در »کرمان امروز« می خوانند
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به مناسبت اربعین حسینی؛

کرمان اجرا می شود پویش اهدای خون جامعه ورزش 
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مدیرکل حفظ آثار و نشر ارزش های 
دفاع مقدس استان :

بیش از چهل برنامه محوری در 

هفته دفاع مقدس اجرا می شود

توصیه هایی روانشناختی

 برای کاهش 

آسیب های 

آموزش مجازی

متن در صفحه دوم
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اطالعیه شرکت آسترازنکا:

کاهش می دهد داروی سرطان پستان، خطر مرگ را 

مدیرکل کمیته امداد امام خمینی )ره( استان خبر داد:

آغاز ساخت 36 واحد مسکونی برای زنان 

سرپرست خانوار عائله مند در کرمان

وزیر بهداشت عنوان کرد:

کسیناسیون طرح خانه به خانه برای لکه گیری وا

استاندار:  

نباید اجازه تخریب 
و تشویش در فضای 

کار کرمان داد

که از سوی متولیان امر، نگران کننده دانسته شده است؛ کرمان  ک در استان  گزارش »کرمان امروز« از یک آسیب خطرنا

آمار افزایشی خودکشی با ابراز نگرانی کم نمی شود!

متن کامل در صفحه سوم

  اگر چه استان کرمان از لحاظ خودکشی در کشور در رتبه 26 قرار دارد، اما در مقایسه با سال های قبل این آمار قابل قبول نیست و هم اکنون از هر ۱۰۰ هزار نفر جمعیت حدود 3/6 نفر از فوت 
شدگان بر اثر اقدام به خودکشی متعلق به استان کرمان است که لزوم ورود تخصصی کارشناسان و آسیب شناسان اجتماعی را به این معضل می طلبد. اینکه تنها در بررسی های خود ابراز نگرانی 

کنیم و آمار منتشر سازیم که فایده ای ندارد، باید برای متوقف ساختن این آمار افزایشی اقدامی کرد که منجر به نجات آینده شود و....
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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

یک واحد 145 متری، فول امکانات، شخصی ساز، 
با وام 160 میلیونی،سند تک برگ، کلیدنخورده

 متری 10 و نیم، )مناسب برای کارمندان دانشگاه باهنر، 
شهرداری منطقه4، مجتمع قضایی و سایر ادارات بلوار 22بهمن(

تلفن تماس: 09136663006
نشانی: خیابان نگارستانی، ابتدای کوچه 19

»در مقاطع تحصیلی لیسانس و فوق لیسانس برای تصدی 
شغل بانکدار و بانکیار )تحویلدار(«

متقاضیان محترم می توانند برای کسب اطالعات بیشتر و 
ثبت نام در آزمون استخدامی، حداکثر تا تاریخ 1400/07/12 

به سایت اینترنتی بانک صادرات ایران به نشانی
 www.bsi.ir  مراجعه کنند.

توجه: مهلت تعیین شده قابل تمدید نمی باشد.

فروش آپارتمان آگهی دعوت به همکاری 
بانک صادرات ایران

روایت »کرمان امروز« از درخواست مردم درباره 

کسن سینوفارم و پاستور؛ کسیناسیون دانش آموزان کرمانی با وا وا

قبل از واکسیناسیون نوجوانان 
نتایج علمی واکسن ها را منتشر کنید

کسیناسیون رده سنی 12 تا 18 سال اول    شاید بهتر باشد قبل از وا
کسن استفاده می شود و دوم  که چرا تنها از دو نوع وا پاسخ داده شود 
شود منتشر  سریع تر  چه  هر  نظر  مورد  کسن  وا دو  علمی  نتایج  اینکه 

متن کامل در صفحه چهارم
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اخبار استان

استاندار کرمان گفت: خدمت در این استان برای 
من افتخار است و با تمام وجود تا ثانیه ای که امضای 
و  کرد  نخواهم  کم  کارم  از جدیت  دارد  اعتبار  من 
بهتر است با تخریب و تشویش فضای کار استان را 

متوقف نکنیم.
علی زینی وند در شورای راهبردی مدیران ارشد این 
استان افزود: همه ما باید از مطالبه و نقد به عنوان 
اما  کنیم،  حمایت  شرعی  و  اخالقی  اداری،  وظیفه 

اجازه به تخریب و تشویش ندهیم.
وی افزود: تمام تالشم بر این بوده که در جابجایی 
دولت، اخاللی در خدمت رسانی به مردم ایجاد نشود 
و به شخصه هم نه تردید و کم کاری را انجام می دهم 

و نه می پذیرم.
در  که  افرادی  است  ممکن  گفت:  کرمان  استاندار 
کنند  تصور  ندارند،  کافی  اطالع  عمومی  فضای 
آنهایی  همه  اما  دارد،  ماندگاری  بر  تالش  استاندار 
بر  تالش  من  که  می داند  خداوند  و  بدانند  باید  که 
افزود:  زینی وند  خیر.«  ماندن  بر  اما  می کنم،  رفتن 
خدمت در استان کرمان برای من افتخار است و با 
تمام وجود تا آخرین لحظه در دیار کریمان و سردار 
امضای  ثانیه ای که  تا  و  قاسم سلیمانی  شهید حاج 

من اعتبار دارد از جدیت کارم کم نخواهم کرد.
وی با بیان اینکه خیلی از زعمای دولت و نظام به 
اطراف  استان های  بنده در  واسطه سابقه و عملکرد 

به من محبت دارند و من با هر ۱۰ نماینده استان 
سوی  از  تالشی  هیچ  افزود:  دارم  تعامل  کرمان 
استان  این  در  ماندن من  بر  اصرار  برای  نمایندگان 
ندیده ام، خودم آنها را قسم دادم که هیچ وقت این 

تالش را نکنند.
وی افزود: اگر وزیر کشور و معاون سیاسی ایشان که 
از عقال، باسابقه ها و معتمدان نظام هستند، تصمیمی 
در مورد حضور من در جای دیگر از کشور و یا استان 
به  بر همان عهدی که در روز معارفه خود  بگیرند، 

عنوان استاندار کرمان گفتم، می مانم.
اسالمی  جمهوری  آدم  من  کرد:  عنوان  زینی وند 
را  خود  ربط  و  خط  که  است  سال ها  و  هستم 

تعریف  نظام  گفتمان  چارچوب  در  و  حاکمیتی 
کرده ام و ربطی به هیچ دولتی ندارد، این پرونده و 

گفتمان و رفتار من است.
کرمان  استان  در  چه  کرد:  تصریح  کرمان  استاندار 
باشم یا وزیر و بیکار، همین رفتاری را که تا اکنون 
در کرمان و استان های اطراف داشتم، خواهم داشت. 
اینگونه تلقی نشود که استاندار تالش بر ماندگاری 
می کند. وی گفت: مطالبه دوستان را مورد احترام 
تشویش  و  تخریب  ندهیم  اجازه  اما  می دهم،  قرار 
نشود  متوقف  استان  در  کار  فضای  تا  گیرد  صورت 
و اطالع هم دارم که دولت با آرامش برای مدیریت 

استان ها در حال تصمیم گیری است.

خواجویی در خصوص نصب سنگ قبر در آرامستان 
شهر کرمان گفت:نامه کتبی به اتحادیه سنگ تراشان 
شهر کرمان ارائه و هماهنگ شده که سنگ قبر فقط 

با ابعاد مصوب و اعالم شده، ساخته شود.
مدیریت  سازمان  ،مدیرعامل  خواجویی  روح اهلل 
درخصوص  گفت:  کرمان  شهرداری  آرامستان های 
ابعاد سنگ قبر در آرامستان »بهشت کریمان«، نامه 
و  ارائه  کرمان  شهر  سنگ تراشان  اتحادیه  به  کتبی 
هماهنگ شده که سنگ قبر فقط با ابعاد مصوب و 

اعالم شده، ساخته شود.
افراد،  فوت  هنگام  که  تعهدی  طی  کرد:  اظهار  او 
موارد  طبق  نیز  و  می شود  گرفته  بازماندگان  از 
آرامستان،  در  اطالع رسانی  بنر های  در  مطرح شده 
آرامستان های  سازمان  استاندارد  طبق  بایستی 
و  در ۷۵  ابعاد ۶۰  به  قبر  کرمان، سنگ  شهرداری 
با حداکثر ضخامت چهار سانتی متر بدون ابزار، تهیه 

و نصب شود.
مدیرعامل سازمان مدیریت آرامستان های شهرداری 
»بهشت  در  که  آنجا  از  همچنین  گفت:  کرمان 
کریمان«، سنگ فرش اجرا شده و شماره قبور روی 
به هیچ عنوان سنگ قبر  موزاییک زده شده است، 

نباید از این سنگ فرش باالتر باشد.
خواجویی افزود: هیچ سنگ قبری هم نباید به صورت 
بایستی  قبر ها  سنگ  همه  و  شود  نصب  عمودی 
باشند؛  سازمان  استاندارد  ابعاد  با  و  افقی  به صورت 
جلوگیری  قبر  سنگ  نصب  از  صورت  این  غیر  در 

می شود.
و  اندازه  باید یک  قبور  کرد: همه سنگ های  اوبیان 
بدون برآمدگی و هم سطح سنگ فرش باشند و اگر 
افراد، برای سنگ قبر متوفی خود ابزار بزنند، چون 
ابزار داخل خاک می رود تا هم سطح قبور دیگر شود، 

درواقع هزینه بیهوده ای کرده اند.

مدیرعامل سازمان مدیریت آرامستان های شهرداری 
کرمان با اشاره به اینکه این مسئله به دلیل ایمنی 
بیشتر در رفت و آمد بازماندگان اهل قبور است، گفت: 
همچنین از آنجا که قبور دوطبقه هستند، سنگ قبر 
باید دو بخشی گذاشته شود که برای نفر دوم در قبر 

باال مشکلی ایجاد نکند.
خواجویی بیان کرد: در مورد فضای سبز باالی قبور 
نیز به هیچ عنوان اجازه کاشت درخت داده نمی شود؛ 
افراد فقط در محل ۳۰ سانتی متری باالی هر قبر و با 

هماهنگی سازمان می توانند درختچه بکارند.
اندازه  به  گلبرگ  هر  اطراف  در  اینکه  بیان  با  او 
همه  از  کرد:  اظهار  شده،  کاشته  درخت  کافی 
توسط  سنگ  اعالمی  ابعاد  به  می خواهیم  مردم 
توجه  کاشت درختچه  مانند  دیگر  قواعد  و  سازمان 
کنند، چراکه قطعا از نصب سنگ قبر بدون رعایت 

استاندارد سازمان جلوگیری می شود.

آرامستان های  مدیریت  سازمان  مدیرعامل 
به  زمینه  این  در  ما  البته  افزود:  کرمان  شهرداری 
شهر  سنگ فروشی های  و  سنگ تراشان  اتحادیه 
برخی  اما  کردیم،  ابالغ  را  مصوب  ابعاد  هم  کرمان 
افراد هزینه کرده و سنگ هایی با ابعاد و شکل مغایر 
با آنچه که اعالم شده، از دیگر شهر ها می آورند که 

ممنوع است و هزینه کرد آن ها هدر می رود.
سایبان  نیمکت،  نصب  گفت:  پایان  در  خواجویی 
ممنوع  کریمان«  »بهشت  آرامستان  در  نیز  نرده  و 

است.
گلبرگ  در  کریمان«  »بهشت  آرامستان  اول  فاز   
که حدودا  است  طبقه  دو  قبر  دارای ۲۸۰۰   ،۲۰۱
حاضر،  حال  در  و  دارد  را  دفن   ۵۶۰۰ ظرفیت 
حال  در  نیز  آرامستان  این   ۲۰۵ گلبرگ  پیمانکار 
انجام کار است و گلبرگ ها با توجه به ردیف بودجه 

سازمان، احداث خواهند شد.

مدیرکل حفظ آثار و نشر ارزش های دفاع مقدس استان 
با  مقدس  دفاع  هفته  امسال  اینکه  به  اشاره  با  کرمان 
اربعین حسینی )ع( مقارن و چهل و یکمین سالگرد دفاع 
مقدس با نام لشکر ۴۱ ثاراهلل همراه شده است گفت: ۴۱ 
برنامه محوری و بیش از ۳۰۰ زیربرنامه به مناسبت هفته 

دفاع مقدس در این استان اجرا می شود.
به گزارش ایرنا، سرهنگ پاسدار محمود مهدوی فرد در 
دفاع  هفته  های  برنامه  اینکه  بیان  با  خبرنگاران  جمع 
می  آغاز  مقتدریم«  »ما  شعار  با  شهریور  از ۲۹  مقدس 
شود، افزود: دیدار اعضا ستاد دفاع مقدس با امام جمعه و 
استاندار کرمان در شمار نخستین برنامه های این هفته 

در کرمان است.

در  رئیس جمهوری  با  سراسری  تصویری  ارتباط  از  وی 
۳۰ شهریور سال جاری به عنوان دیگر برنامه هفته دفاع 
یاد و اظهار کرد: ستاد استانی بزرگداشت هفته  مقدس 
دفاع مقدس با محوریت استاندار و ستادهای شهرستانی 
دفاع  سالگرد  یکمین  و  در چهل  فرمانداران  محوریت  با 
نشر  و  آثار  حفظ  مدیرکل  است.  شده  تشکیل  مقدس 
کرد:  تصریح  کرمان  استان  مقدس  دفاع  ارزش های 
سال  ابتدای  از  که  مقدس  دفاع  کتاب   ۶۴ از  رونمایی 
جاری چاپ شده، ۲۰ کتاب صوتی، پنج مستند تولیدی 
و  شهدا  گرافی  موشن  پنج  استان،  مرکز  صداوسیمای 
شعاعی  شیخ  شهید  پویانمایی  مقدس،  دفاع  عملیات 
 ۴۱ لشکر  اینفوگرافی حضور   ۲۵ الهی،  یوسف  شهید  و 

ثاراهلل در ۲۵ عملیات از برنامه های ۳۰ شهریور ماه در 
کرمان است. وی گفت: برنامه ها از ۳۱ شهریور بر اساس 
روزشمار هفته و محورهای چهل و یک گانه اجرا و گلزار 
شهدای کرمان و ۱۱۳ گلزار شهدای گمنام این استان با 

۲۹۶ شهید گمنام غبارروبی می شود.
های  ایستگاه  برپایی  گفت:  مهدوی  پاسدار  سرهنگ 
سالمت، دیدار با خانواده شهدا، همایش تجلیل از ۶۰۰ 
رادیویی و  برنامه های  دفاع مقدس،  پیشکسوتان  از  نفر 
رزمایش  ملزومات جنگی،  و  نمایشگاه عکس  تلویزیونی، 
کمک های مؤمنانه توسط مجموعه های، یادواره شهدای 
ماه  مهر  پنجم  در  االئمه  ثامن  عملیات  تبیین  گمنام، 
از  تجلیل  و  شهدا  گلزار  در  حسینی  اربعین  با  مقارن 

مقدس  دفاع  هفته  های  برنامه  دیگر  از  نمونه  سربازان 
است. مدیرکل حفظ آثار و نشر ارزش های دفاع مقدس 
دفاع  موزه  از  رایگان  بازدید  کرد:  تصریح  کرمان  استان 
)تصاویر  دیروز  سفر  عکس  آلبوم  از  رونمایی  و  مقدس 
شهید سلیمانی در یکی از سفرهای راهیان نور به اتفاق 
رزمندگان دوران دفاع مقدس( نذر خون، شب شعر دفاع 
مقدس  دفاع  هفته  های  برنامه  دیگر  عنوان  به  مقدس 
در استان کرمان نام برد. وی افزود: دوران دفاع مقدس 
پرچمدار عزت و سربلندی ملت است که به رغم توطئه 
های جهانی در کوران حوادثی چون بحران کرونا و غیره 
ایثار  ایستادگی و  تحت سرسخت ترین تحریم ها مدال 

بر گردن آویختند.

استاندار:  

نباید اجازه تخریب و تشویش در فضای کار کرمان داد

مدیرعامل سازمان مدیریت آرامستان های کرمان:

سنگ قبرها فقط با ابعاد مصوب و اعالم شده شهرداری ساخته شوند

مدیرکل حفظ آثار و نشر ارزش های دفاع مقدس استان :

بیش از چهل برنامه محوری در هفته دفاع مقدس اجرا می شود 

خبر
به مناسبت اربعین حسینی؛

پویش اهدای خون جامعه ورزش 

کرمان اجرا می شود

خون  اهدای  پویش  راه اندازی  از  کرمان  استان  خون  انتقال  مدیرکل 
ورزشکاران در استان کرمان همزمان با سراسر کشور با هدف افزایش 
ذخایر خون و فرآورده های آن به مناسبت اربعین حسینی و همزمان با 

آغاز هفته دفاع مقدس خبر داد.
دکتر"ایرج شکوهی" در جمع خبرنگاران اظهار کرد: با توجه به افزایش 
تقاضا به خون و فرآورده های خونی در استان کرمان، نیاز به خون افزایش 
قابل توجهی داشته و الزم است نیازهای خونی استان با همکاری نیک 

اندیشان برطرف شود.
وی افزود: کمبود ذخیره تمامی گروه های خونِی استان از حد بحران 
خارج شده اما از آنجا که مصرف خون روزانه و همیشگی است، از هم 
استانی ها درخواست می شود مثل همیشه یاریگر انتقال خون در تامین 

خون و فرآورده های خونی باشند.
شکوهی با اشاره به اینکه با توجه به مصرف باالیی که  گروه های خونی 
از  هستند،  نیاز  مورد  خونی  گروه های  سایر  از  بیش  دارند،   O و   A
با  راه اندازی پویش اهدای خون ورزشکاران در استان کرمان همزمان 
سراسر کشور با هدف افزایش ذخایر خون و فرآورده های آن به مناسبت 

اربعین حسینی و همزمان با آغاز هفته دفاع مقدس خبر داد.
وی افزود: این اقدام روز چهارشنبه ۳۱ شهریورماه جاری و با همکاری 
فدراسیون های ورزشی استان در آخرین روزهای تابستان گرمابخش 

زندگی دوباره نیازمندان به خون می شود.
مدیرکل انتقال خون استان کرمان با اشاره به اینکه جوانان و ورزشکاران 
دو جمعیت کلیدی در تامین نیاز به خون در کشور هستند لذا از همه 
خون  اهدای  پویش  به  پیوستن  جهت  کرمانی  ورزشکاران  و  جوانان 
ورزشکاران دعوت می کنیم و امیدواریم شاهد حضور قهرمانان ورزشی، 

مربیان و ورزش دوستان در مراکز اهدای خون سراسر استان باشیم.
انتقال خون در شهرستان های کرمان،  افزود: پنج پایگاه  وی در ادامه 
ورزشکاران  به  آماده خدمت رسانی  بم  و  رفسنجان، سیرجان، جیرفت 
با  توانند  می  عزیزان  این  وقت،  اتالف  از  منظور جلوگیری  به  و  است 
مراجعه به سامانه نوبت دهی اینترنتی سازمان انتقال خون به آدرس 
http://nobatdehi.ibto.ir   مکان و زمان مورد نظر خود را برای 

اهدای خون دریافت کنند.

مدیرکل کمیته امداد امام خمینی )ره( استان خبر داد:

آغاز ساخت 36 واحد مسکونی برای زنان 

سرپرست خانوار عائله مند در کرمان

صادقی بابیان اینکه هزار زن سرپرست خانوار تحت حمایت کمیته امداد 
در شهر کرمان فاقد مسکن هستند بر لزوم مشارکت خیران تأکید کرد.

یحیی صادقی، مدیر کل کمیته امداد امام خمینی )ره( استان کرمان در 
حاشیه بازدید استاندار کرمان از روند اجرایی ساخت ۳۶ واحد مسکونی 
برای زنان سرپرست خانوار تحت حمایت کمیته امداد کرمان در قالب 
طرح چهل قسیم حاج قاسم سلیمانی در روستای سیدی که با حضور 
بابایی فرماندار کرمان، بحر آسمانی مشاور استاندار کرمان در امور بانوان 
برگزار شد،  استان  مسئوالن  از  و جمعی  کرمان  استانداری  خانواده  و 
گفت: در شهر کرمان از بین ۷ هزار خانواده تحت حمایت این نهاد بیش 

از هزار خانواده زن سرپرست خانوار فاقد مسکن هستند.
او با اشاره به اینکه درگذشته چهار قطعه زمین با کمک خیران برای 
ساخت مسکن به مددجویان در روستای سیدی تحویل این نهاد شده 
آمدند و در  پای کار  نیکوکاری خاتم االنبیاء  افزود: خیران و مرکز  بود، 
طرحی به نام چهل قسیم سردار حاج قاسم سلیمانی اجرای طرح ۳۶ 
واحدی مسکن زنان سرپرست خانوار تحت حمایت کمیته امداد کرمان 

کلید خورد.
صادقی با اشاره به پیشرفت ۶۰ درصدی این واحد های مسکونی تصریح 
این واحد ها هزینه  برای ساخت  تومان  تاکنون حدود ۸ میلیارد  کرد: 
شده و برای تکمیل واحد ها نیز حداقل به ۸ میلیارد تومان اعتبار دیگر 

نیاز است.
صادقی بابیان اینکه در اولین سالگرد حاج قاسم سلیمانی کلنگ ساخت 
این واحد های مسکونی به زمین زده شد افزود: پیش بینی می شود در 
دومین سالگرد حاج قاسم سلیمانی نیز کلید این واحد های مسکونی 

تحویل مددجویان شود.
صادقی گفت: ۳۶ زن سرپرست خانوار عائله مند را بر اساس تعداد فرزند، 
داشتن فرزند بیمار و مشکالت دیگر امتیازبندی کردیم و این واحد های 

مسکونی تحویل آن ها می شود.
او بیان کرد: به دنبال این هستیم تا واحد های مسکونی بیشتری احداث و 
تحویل مددجویان دهیم و بر اساس قولی که اداره راه و شهرسازی استان 
داده اند قرار شد تعدادی زمین در مناطق ماهان، حاجی آباد و محی آباد 

برای ساخت مسکن به مددجویان تحویل این نهاد شود.
صادقی از طراحی فضا ها و سالن هایی برای آموزش طرح های اشتغال 
به مددجویان خبر داد و اظهارکرد: اولویت اصلی این نهاد ایجاد اشتغال 

برای مددجویان و توانمندسازی آن ها است

رکابزن کرمانی بر سکوی 
سوم رقابت های کشوری 

ایستاد
مسعود پور ابولی از تیم صنعت مس کرمان در بخش حرفه اِی مسابقات 

دوچرخه سواری آزاد تریال کشور جایگاه سوم را به دست آورد.
حسین اسالمی رئیس هیات دوچرخه سواری استان کرمان در گفت و 
گو با خبرنگار گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان از کرمان، گفت: 
مسابقات دوچرخه سواری آزاد تریال با حضور ۲۵ رکابزن در ۲ کالس 
حرفه ای و نیمه حرفه ای به مدت دو روز به میزبانی شهرستان همدان 

در منطقه گردشگری گنجنامه برگزار شد.
او افزود: در پایان این مسابقات و در کالس حرفه ای جواد رحیمی از 
همدان با ۵۹ امتیاز بر سکوی نخست ایستاد، علی اختر از بیرجند با 
۵۸ امتیاز دوم شد و مسعود پورابولی از صنعت مس کرمان با ۵۷ امتیاز 

عنوان سوم رقابت ها را از آن خود کرد.
اسالمی تصریح کرد: در پایان این رقابت ها، به نفرات برتر لوح و مدال 

قهرمانی اعطا شد.
تریال مسابقه ای است که در آن ورزشکاران باید در یک مسیر بسته 
که شامل بخش های مشخص شده است، با کمترین تعداد خطا از آن 

عبور کنند.

ملی  شناسه  و   ۲۷۳۴ ثبت  شماره  به  خاص(  )سهامی  ماهان  هواپیمایی  شرکت  سهام  صاحبان  کلیه  از  وسیله  بدین 
۱۰۶۳۰۱۰۹۰۷۹ یا نمایندگان قانونی آنها دعوت به عمل می آید در جلسه مجمع عمومی فوق العاده شرکت که از ساعت ۱۱ 
لغایت ۱۲ روز یکشنبه مورخ ۱۴۰۰/۷/۱۱ در محل اقامتگاه قانونی شرکت به آدرس کرمان - خیابان استاد مطهری - نبش 

کوچه ۳۶ طبقه همکف کدپستی ۷۶۱۷۶۷۵۱۱۳ برگزار می گردد حضور بهم رسانند: 
دستور جلسه عبارت است از: 

۱- تصمیم گیری در خصوص چگونگی افزایش سرمایه قانونی شرکت 
مقام دعوت کننده 
هیات مدیره شرکت هواپیمایی ماهان

آگهی دعوت سهامداران جهت حضور در جلسه مجمع عمومی فوق العاده
 صاحبان سهام شرکت هواپیمایی ماهان )سهامی خاص( به شماره ثبت 2734 کرمان 

و شناسه ملی 10630109079

بدینوسیله از کلیه صاحبان سهام شرکت یا نمایندگان قانونی آنها دعوت 
می شود تا در جلسه مجمع عمومی فوق العاده که در روز یک شنبه مورخ 
۱۴۰۰/۰۷/۱۱ ساعت ۹ صبح در آدرس رفسنجان، شهر مس سرچشمه، 

خیابان یاس ۶ پالک ۱۱ تشکیل می گردد، حضور به هم رسانند.
دستور جلسه:

۱ - استماع گزارش هیئت مدیره و بازرس قانونی در خصوص افزایش سرمایه 
شرکت

 ۲ - بررسی و تصویب افزایش سرمایه پیشنهادی هیئت مدیره
هیئت مدیره شرکت

آگهی دعوت مجمع عمومی فوق العاده

شرکت فنی مهندسی و خدماتی همگامان مس )سهامی خاص(

شماره ثبت: 1951 و شناسه ملی: 10860546109

اهدای 

خون سالم 

اهدای زندگی

 
 )نوبت دوم( عمومی  یک مرحله ای مناقصهآگهی  

 
 خرید تجهیزات سرور رایانه ای دانشگاهمناقصه 

شماره مناقصه:  دانشگاه علوم پزشکی کرمان دستگاه مناقصه گزار
1400/7/19/92 

 یا انهیسرور را زاتیتجه دیخر موضوع مناقصه
 دانشگاه

 دریافت اسناد : 
سامانه تدارکات الف(

الکترونیکی دولت 
www.setadiran.ir 

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

 )صرفاً جهت مشاهده(

 41.689.200.000 )ریال( برآورد یکساله
 2.084.460.000 )ریال( تضمین شرکت در مناقصه

 دریافت اسناد
از تاریخ درج فراخوان لغایت ساعت 

مورخ  یکشنبه روز 14:30
04/07/1400 

 در سامانه ستاد ایران پیشنهادهااسناد و  بارگزاریآخرین مهلت 
مورخ   یکشنبه روز14:30 ساعتتا 

18/07/1400 
 بازگشایی پیشنهادها

مورخ  دوشنبهروز  12ساعت از 
19/07/1400 

 مدیریت آمار و فناوری اطالعات دانشگاه در محل  11/07/1400مورخ   یکشنبهروز  10:30در ساعت جلسه توجیهی ضمناً 
 برگزار خواهد شد.

 ابتدای جاده هفت باغ علوی، معاونت غذا و دارو، اداره حراست –کرمان  :) تضمین شرکت در مناقصه(پاکت الف  اصلمحل تسلیم 
 م/الف ۲۰۲۴  (درج آگهی بر عهده برنده مناقصه می باشد.هزینه ) روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی کرمان
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گزارش »کرمان امروز« از یک آسیب خطرناک در استان کرمان که از سوی متولیان امر، نگران کننده دانسته شده است؛

آمارافزایشیخودکشیباابرازنگرانیکمنمیشود!
گزارش : عهدیه وفا

اشاره:
خودکشی یکی از تاسف برانگیزترین رخدادها است و طبق 
کننده  نگران  افزایش  از  نشان  شواهد  کارشناسان  اظهارات 
استان  چه  اگر  است.  امروزی  جامعه  در  خودکشی  میزان 
کرمان از لحاظ خودکشی در کشور در رتبه 26 قرار دارد اما 
در مقایسه با سال های قبل این آمار قابل قبول نیست. در 
قابل مطالعه  ادامه   تهیه شده که در  هیمن زمینه گزارشی 

است.
افزایش نگران کننده خودکشی

خودکشی به معنی آسیب مرگبار به خود و تالش آگاهانه 
به منظور خاتمه دادن به زندگی است. موضوع خودکشی به 
عنوان یک اختالل روحی- روانی که باعث برانگیختن عواطف 
به نفع یا علیه اقدام کننده می شود و به نظر می رسد که می 

تواند همچون یک معضل اجتماعی بیان شود. 
آمار  براساس  استان  بهزیستی  سازمان  کل  مدیر  گفته  به 
موجود ساالنه حدود ۷۰۰ هزار نفر در جهان به طرق مختلف 
به زندگی خود پایان می دهند که از این تعداد حدود ۵۵۰۰ 
نفر در ایران به این اقدام رو می آورند یعنی به طور متوسط از 
هر ۱۰۰هزار نفر ۱۳ نفر در ایران اقدام به خودکشی می کنند 
که این آمار در سال های گذشته در استان دو نفر در ازای هر 
۱۰۰هزار نفر بوده ولی متاسفانه هم اکنون از هر ۱۰۰ هزار 
به  اقدام  اثر  بر  فوت شدگان  از  نفر   6.۳ نفر جمعیت حدود 

خودکشی متعلق به استان کرمان است.
یک  رفتار  چیزی  چه  که  است  این  اساسی  سوال  حال 
شخص را به رفتاری خودکشانه تبدیل می کند و چه عواملی 
باعث می شود که انسان برخالف ذات خود که میل به بقا و 
حفاظت از خود دارد، اقدام به این عمل می کند؟ انگیزه های 
علل  فرد؟  یا  است  آیا جامعه مقصر  رفتاری کدامند؟  چنین 
است  چیزی  چه  خودکشی  شناختی  جامعه  و  روانشناختی 
جهت  در  می توان  علمی  شناخت  یک  سایه  در  قطعا  و... 

چاره جویی و رفع یک معضل اقدام کرد.

دیدگاه کارشناسان
به گفته کارشناسان وقتی فردی به هر نحوی احساس کند 
او  انگیزه های خودکشی در  دیگر مورد توجه جامعه نیست 
افزایش می یابد و به همین راحتی به سوی نابود کردن خود 

کشیده می شود. نابودی که به خصوص در فرهنگ دینی ما 
خود  کردن  نابود  سوی  به  راحتی  همین  به  و  است  ناپسند 
کشیده می شود. نابودی که چیزی جز آتش جهنم به ارمغان 
دلیل  به  ها  خانواده  از  بسیاری  میان  این  در  آورد.  نخواهد 

ناپسند بودن خودکشی در دین اسالم، خودکشی های اتفاق 
افتاده در خانواده را پنهان می کنند و از قبول آن سر باز می 
زنند و به همین دلیل این مساله  به تابو تبدیل شده است که 
باید شکسته شود تا دالیل اقدام به این عمل ناپسند شناسایی 

شده و از وقوع آن در جامعه جلوگیری شود.
جمله  از  متعدد  دالیل  به  اخیر  سال های  در  متاسفانه 
رفتن  باال  کرونا،  ویروس  شیوع  اقتصادی،  مشکالت  افزایش 
سطح اضطراب در بین افراد جامعه و ... شاهد گسترش نگران 
کننده این پدیده شوم در سطح جامعه بوده ایم که به رغم 
اقدامات پیشگیرانه وسیعی که انجام شده، وضعیت موجود در 

این حوزه غیرقابل قبول و نگران کننده است. 
ورود تخصصی بهزیستی کرمان به موضوع خودکشی

مشکالت  اضطراب،  افسردگی،  کرمان  بهزیستی  مدیرکل 
خانوادگی و مسائل اجتماعی را از جمله عوامل مهم در سوق 
دادن افراد به سوی اقدام به خودکشی عنوان و بیان کرد: در 
این بین بهزیستی با گسترش ظرفیت مراکز مشاوره و ورود 
به  را  تاثیرگذاری  و  اقدامات وسیع  این موضوع  به  تخصصی 

منظور کنترل و کاهش آسیب خودکشی انجام داده است. 
صادق زاده به راهکارهای افزایش و گسترش هرچه بیشتر 
کنترل این مشکل پرداخت و گفت: افزایش ظرفیت خدمات 
تخصصی مراکز، تقویت علمی و تاثیرگذاری مراکز و قاطعیت 
و  تدوین  در  اجتماعی  ریزان  برنامه  و  مسئوالن  جدیت  و 
مهمترین  از  محور  اجتماع  عملی  و  علمی  طرح های  اجرای 
و تاثیرگذارترین روش های کنترل و کاهش آسیب خودکشی 

در سطح جامعه خواهد بود. 
با تمام توان در راه کنترل  وی خاطرنشان کرد: بهزیستی 
برداشته و کارشناسان و  و کاهش آسیب های اجتماعی گام 
متخصصان مجرب بهزیستی تمام تالش خود را در این راه به 
کار بسته اند ولی اگر بخواهیم به نتیجه مطلوب برسیم باید 

همه دستگاه های اجرایی پای کار بیایند.
سخن آخر

اینکه تنها در بررسی های خود از افزایش موارد خودکشی 
در جامعه ابراز نگرانی کنیم و آمار منتشر سازیم که فایده ای 
ندارد، باید برای متوقف ساختن این آمار افزایشی اقدامی کرد 

که منجر به نجات آینده شود.

 اگر چه استان کرمان از لحاظ خودکشی در کشور در رتبه 26 قرار دارد، اما در 
مقایسه با سال های قبل این آمار قابل قبول نیست و هم اکنون از هر ۱۰۰ هزار نفر 
جمعیت حدود 6/3 نفر از فوت شدگان بر اثر اقدام به خودکشی متعلق به استان 
کرمان است که لزوم ورود تخصصی کارشناسان و آسیب شناسان اجتماعی را به 
این معضل می طلبد. اینکه تنها در بررسی های خود ابراز نگرانی کنیم و آمار منتشر 
سازیم که فایده ای ندارد، باید برای متوقف ساختن این آمار افزایشی اقدامی کرد 

که منجر به نجات آینده شود و....

 امید
 چراغ ها را شکستند 

کرم های شب تاب را کشتند 
به ماه گفتند اگر بتابی 

دیگر نمی گذاریم خورشید را ببینی
اما من امیدوار بودم 
کسی نمی توانست

نور تو را در دلم پیدا کند 

به قلم
سامان 
ساردویی

یادداشت: 
خورشید

 زمان

از  لذتی که  براساس  و  افراد  به هدف و عالقه ی  بنا 
زندگی می برند شادکامی ها شکل می گیرد. برخی 
برخی  بودن خود خوشحالند  زنده  و  آزادی  از  افراد 
تری  بزرگ  های  هدف  و  واالتر  های  دلخوشی  نیز 
دارند که فقط با رسیدن به آن آرام می شوند. به هر 
حال برای هر حرکتی آرامش نسبی حتمی است. همه 
ی آنچه که ما از آن برانگیخته می شویم و شاد می 
شویم در باال رفتن کیفیت زندگی نقش دارد. برخی 
و  فکر  از  آنها  اصلی  ولی گروه  بوده  ها حسی  لذت 
اندیشه سرچشمه می گیرند چرا که رویاها و خیاالت 
کس  هیچ  دارند.  زندگی  شدن  متحول  در  شگرفی 
نمی تواند اهمیت لذت ها را در ایجاد شادکامی انکار 
کند افکار هر قدر هم که پوشیده و نامحسوس باشند 
اگر به سمت شادکامی هدایت شوند قدرتی شگرف 
آورند.  می  وجود  به  روحی  های  انقالب  و  آفریده 
نیروهای مخالف با تضعیف روحیه ی ما قصد اشغال 
آرامش و شادکامی ما را دارند چون در واقع شکست 
ما برابر با پیروزی آنهاست. شکست روحی ما برابر با 
پیروزی دشمن و اسارت بی قید و بندمان خواهد بود. 
از لحاظ روحی  احتیاج داریم که خود را  ما همواره 
تقویت کرده و از روال زندگی در رضایت باشیم تا 
قدرت بیشتری داشته و شادکامی ها را از فکر به عمل 
برسانیم زندگی یک فاصله و حادثه ی ترسناک نیست 
بلکه در آغوش کشیدن شادکامی ها و رضایت است.

با من که می خندی جهان یک کوه صبرست 
هر چند خورشید زمان دربند ابرست

من جنگلی شوریده در فصلی شلوغم
هرچند در تعقیب دل درنده ببرست

به قلم
مهناز سعید

اطالعیه شرکت آسترازنکا:
داروی سرطان پستان، خطر 

مرگ را کاهش می دهد
شرکت آسترازنکا اعالم کرده است داروی جدید سرطان 
یا  مرگ  خطر  موجود  درمان های  با  مقایسه  در  پستان 

پیشرفت بیماری را ۷2 درصد کاهش می دهد.
نتایج  بریتانیایی،  داروسازی  شرکت  این  اعالم  بر  بنا 
آزمایش اینهرتو )Enhertu( »مهم و پیشگامانه« بود و 

»روندی مشخص به سوی بهبود بقا« نشان داد.
»هنوز  تحلیل  این  شده  متذکر  آسترازنکا  این،  وجود  با 

کامل نیست و داده های آماری قابل مالحظه ای ندارد«.
در مرحله سوم آزمایش، عملکرد اینهورتو با تراستوزوماب 
متاستاز  درمان  برای  دارویی  شد،  مقایسه  امتانسین 
 ،HER2( هر2  پروتئین  تراکم  اثر  در  پستان  سرطان 
 ۵۰۰ حدود  اپیدرمی(،  رشد  فاکتور   2 شماره  گیرنده 
شمالی،  آمریکای  اروپا،  آسیا،  گوناگون  مناطق  در  بیمار 

اقیانوسیه و آمریکای جنوبی شرکت داشتند.
درصد   ۸۵.۹ با  مقایسه  در  آسترازنکا،  اعالم  اساس  بر 
بیمارانی که با تراستوزوماب امتانسین )T-DM۱( درمان 
اینهورتو درمان شدند  با  شدند، تقریبا تمام بیمارانی که 

پس از ۱2 ماه همچنان زنده بودند )۹۴.۱ درصد(.
اجرایی بخش پژوهش و توسعه  سوزان گالبریث، معاون 
امروز  »یافته های  گفت:  آسترازنکا،  تومورشناسی شرکت 

مهم و پیشگامانه اند.«
الگو  احتمالی  تغییر  بی سابقه  داده های  »این  گفت:  او 
در درمان متاستاز سرطان پستان در اثر تراکم پروتئین 
هر 2 را نشان می دهد و قابلیت اینهرتو در تحول زندگی 

بیماران در درمان های زودهنگام  را روشن می کند.«
در  پستان  سرطان  بین المللی  مرکز  از  کورتز،  خاویر 
پستان  سرطان  متاستاز  که  بیمارانی  در  گفت  بارسلونا، 
با درمان های موجود  اثر تراکم پروتئین هر 2 پیش تر  در 
بیماری  بودند،  شده  معالجه  هر 2  پروتئین  بر  متمرکز 

معموال در کمتر از یک سال پیشرفت خواهد کرد.
در  که  منسجمی«  و  باال  »اثربخشی  کورتز،  گفته  به 
بیماران  اصلی  زیرگروه های  و  کارآزمایی ها  نهایی  نتیجه 
تاییدی  و  اینهرتو مشاهده شد »چشمگیر  دریافت کننده 
درمانی جدیدی  استاندارد  به  تا  اینهرتو  قابلیت  بر  است 
برای کسانی تبدیل شود که پیش تر برای متاستاز سرطان 
پستان در اثر تراکم پروتئین هر 2 تحت درمان قرار گرفته 

بودند.«
توسعه  و  پژوهش  جهانی  بخش  رییس  تاکشیتا،  کن 
داده ها  »این  گفت:  سانکیو،  دایچی  داروسازی  درشرکت 
نقطه عطفی است که پایه ای برای بحث  و گفت و گوهای 
تا  بود  خواهد  جهان  سالمت  و  بهداشت  مقام های  با  ما 
در  موثرتر  درمانی  گزینه  به عنوان  را  اینهورتو  احتماال 
که  بگذاریم  بیمارانی  اختیار  در  ممکن  زمان  کوتاه ترین 
تراکم  اثر  در  پستان  سرطان  متاستاز  به دلیل  پیش تر 

پروتئین هر 2 تحت درمان قرار گرفته اند.

آگهی تغییرات شرکت پاد فراز جنوب شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 
۱۰۸۸6 و شناسه ملی ۱۰6۳۰۱6۷۹۹۹ به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 
۱۴۰۰/۰2/۰۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : الف - سمت اعضای هیئت مدیره : 
آقای امیر شیخ زاده اسدی بشماره ملی2۹۹۴۰۱۳۹۴۰ بسمت رئیس هیئت 
مدیره - آقای سهیل رحمانی قلعه شاهرخی بشماره ملی 2۹۸۰۴۸2۳۱۵ بسمت نایب رئیس 
هیئت مدیره - آقای امیررحمانی قلعه شاهرخی بشماره ملی 2۹۹۱۵۸۷2۱۰ بسمت عضو هیئت 
مدیره و مدیرعامل انتخاب گردیدند . ب - کلیه اسناد و اوراق بهادار و بانکی و تعهدآور و قراردادها 
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 )۱۱۸۴۱۴۰(
آگهی تغییرات شرکت پاد فراز جنوب شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 
۱۰۸۸6 و شناسه ملی ۱۰6۳۰۱6۷۹۹۹ به استناد صورتجلسه مجمع عمومی 
الف   : شد  اتخاذ  ذیل  تصمیمات  مورخ ۱۴۰۰/۰2/۰۱  العاده  فوق  بطور  عادی 
بازرس  سمت  به   ۳۱۳۱۰۳۷۱2۱ ملی  بشماره  زاده  امینی  جهانگیر  آقای   -
اصلی - آقای عباس اکبرپور بشماره ملی ۳۱۳۰۹۱۳۴۵۹ به سمت بازرس علی البدل بمدت 
یکسال مالی انتخاب گردیدند . ب - اعضای هیئت مدیره : آقای امیر شیخ زاده اسدی بشماره 
ملی2۹۹۴۰۱۳۹۴۰ - آقای سهیل رحمانی قلعه شاهرخی بشماره ملی 2۹۸۰۴۸2۳۱۵ - آقای 
امیررحمانی قلعه شاهرخی بشماره ملی 2۹۹۱۵۸۷2۱۰ برای مدت دو سال انتخاب گردیدند . 
ج -- روزنامه کثیراالنتشار کرمان امروز جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب گردید. اداره کل 
ثبت اسناد و امالک استان کرمان اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری کرمان )۱۱۸۴۱۴۱(
آگهی تغییرات شرکت اتحادیه صنف نانوایان شهرستان رفسنجان موسسه 
استناد  به  ملی ۱۴۰۰6۷۵۹۴۷2  شناسه  و  ثبت 2۵۱  شماره  به  تجاری  غیر 
صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ ۱۳۹۹/۱۱/۰6 منضم به نامه شماره ۷۴۰۱ 
- ۱۳۹۹/۱۱/۱۳ کمیسیون نظارت شهرستان رفسنجان . الف - انتخاب اعضاء و تعیین سمت 
مدیران : آقای علیرضا عسکری دولت آبادی کد ملی ۳۰۵۰۱۱2۱۸2 به سمت رئیس اتحادیه - آقای 
محمدعلی عشقی مرادی کد ملی ۳۰۵۱۱2۹۳6۴ به سمت نایب رئیس اول - آقای حمید کریمی 
سرداری کد ملی ۳۰۵۱۵۳6۵۹۸ به سمت نایب رئیس دوم - آقای محمدرضا احمدی راد کد ملی 
۳۰۵۱۱۱۷۹۵۱ به سمت دبیر -آقای حسن پورمحمدی کمال آبادی کد ملی ۳۰۵۱۴2۳۴2۴ به 
سمت خزانه دار بعنوان اعضای هیات مدیره برای مدت ۴ سال انتخاب شدند . ب - اسناد و اوراق 
مالی اتحادیه مانند چک ها، بروات، سفته  ها، اسناد تعهدآور مالی با امضا رییس و خزانه  دار و 
در غیاب هر یک نایب رییس اول و ممهور به مهر اتحادیه معتبر می باشد. ج - آقای مجتبی 
حسن شاهی راویز کد ملی ۳۰۵2۱۹۱2۷6 به سمت بازرس اصلی به 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 )۱۱۸۴۱۴۳(

آگهی تغییرات اتحادیه صنف صافکاران و نقاشان خودرو شهرستان رفسنجان 
موسسه غیر تجاری به شماره ثبت 22۴ و شناسه ملی ۱۴۰۰6۵۷۷۴۸۱ به 
استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ ۱۳۹۹/۰6/2۴ و بر طبق پروانه 
فعالیت به شماره ۷۴2۱ مورخ ۹۹/۰۷/۰۵ کمیسیون نظارت شهرستان رفسنجان ۱ - آقای عباس 
بازماندگان شمیلی کد ملی ۳۰۵۰۸۵۵۵۴۱ به سمت رئیس اتحادیه -آقای کاظم عبداللهی 
نسب کد ملی ۳۰۵222۰۰۴۷ به سمت نایب رئیس اول -آقای اکبر مهدی پور عرب کد ملی 
۳۱۷۸۸۹۹۴۵6 به سمت نایب رئیس دوم -آقای علی شجاعت رفسنجانی کد ملی ۵۴2۹۷۵۷2۴۱ 
به سمت دبیر -آقای ابراهیم رمضان پور کد ملی ۳۰۵۱2۹۳62۸ به سمت خزانه دار بعنوان 
اعضای اتحادیه برای مدت ۴ سال انتخاب شدند. - آقای مصطفی محمدی الهیجانی کد ملی 
۳۰۵۰۱66۷۵۴ به سمت بازرس اصلی 2 - اسناد و اوراق مالی اتحادیه مانند چک ها، بروات، سفته  
ها، اسناد تعهدآور مالی با امضا رییس و خزانه  دار و در غیاب هر یک نایب رییس اول و ممهور 
به مهر اتحادیه معتبر می باشد. ودر غیاب رییس )هنگام مرخصی یا ماموریت( نواب رییس ) 
به ترتیب سمت( وظایف وی را برعهده دارند ۳ - 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 )۱۱۸۴۱۴6(
آگهی تغییرات شرکت پاد فراز جنوب شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 
۱۰۸۸6 و شناسه ملی ۱۰6۳۰۱6۷۹۹۹ به استناد صورتجلسه مجمع عمومی 

فوق العاده مورخ ۱۴۰۰/۰2/۰۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : شرکت بوسیله هیئت مدیره ای مرکب 
از حداقل ۳ نفر عضو که بوسیله مجمع عمومی عادی از  بین صاحبان سهام  انتخاب می 
شوند اداره خواهد شد مدیران کالً یا بعضاً قابل عزل می باشند و ماده مربوطه اساسنامه اصالح 
گردید. اداره کل ثبت اسناد و امالک استان کرمان اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری 

کرمان )۱۱۸۴۱۴۹(

آگهی تغییرات شرکت خدمات ایرسا صنعت کارمانیا شرکت سهامی خاص به 
شماره ثبت ۱6۰۳6 و شناسه ملی ۱۴۰۰۸۳۰۵۵۱۱ به استناد صورتجلسه هیئت 
مدیره مورخ ۱۴۰۰/۰۴/۰2 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : الف - سمت اعضای هیئت 
مدیره: آقای باقر حسین زاده به کد ملی ۳۱۸۹۸۱۱۷۱۷ به سمت رئیس هیئت مدیره - آقای 
عبدالرضا عامری به کد ملی 2۹۹۰۹۴۱۴۸۷ به سمت عضو هیئت مدیره - آقای سهراب سلیمانی 
به کد ملی ۵۸۳۹۹۱۹۳۳۰ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره - آقای عبدالرضا عامری به کد ملی 
2۹۹۰۹۴۱۴۸۷ به سمت مدیر عامل برای 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 )۱۱۸۵6۳۷(

آگهی تغییرات شرکت خدمات ایرسا صنعت کارمانیا شرکت سهامی خاص به 
شماره ثبت ۱6۰۳6 و شناسه ملی ۱۴۰۰۸۳۰۵۵۱۱ به استناد صورتجلسه مجمع 
عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۴۰۰/۰۴/۰2 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : الف - پس 
از قرائت گزارش بازرس قانونی و حسابرس مستقل. ترازنامه و صورتهای مالی مربوط به سالهای 
مالی ۱۳۹۸/۱2/2۹ و۱۳۹۹/۱2/۳۰ مورد بررسی و تصویب مجمع عمومی قرار گرفت. ب - آقای 
حسین استوار به کدملی ۰۹۴۰۴۴2۳۷۱ بسمت بازرس اصلی - خانم فردوس عامری به کدملی 
2۹۸۱۱۱۰۴۴6 بسمت بازرس علی البدل برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱2/2۹انتخاب گردیدند . 
ج-روزنامه کثیراالنتشار"کرمان امروز"بعنوان روزنامه رسمی جهت درج آگهی های شرکت انتخاب 
گردید . د- اعضاء هیئت مدیره : آقایان عبدالرضا عامری به شماره ملی 2۹۹۰۹۴۱۴۸۷ - باقر 
حسین زاده به شماره ملی ۳۱۸۹۸۱۱۷۱۷ - سهراب سلیمانی به شماره ملی ۵۸۳۹۹۱۹۳۳۰ بعنوان 
اعضاء هیئت مدیره برای مدت 2 سال انتخاب گردیدند . اداره کل ثبت اسناد و امالک استان 

کرمان اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری کرمان )۱۱۸۵6۳۸(

کشت  دلتا  فناوری  زیست  و  کشاورزی  مهندسی  شرکت  تغییرات  آگهی 
شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 6۵ و شناسه ملی ۱۰6۳۰۱۵۹۰2۹ به 
استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۴۰۰/۰۵/2۳ 
تصمیمات ذیل اتخاذ شد : ۱ - آقای مهدی سامره با کد ملی ۰۰۷۰۵6۸۱۹۷ 
به سمت مدیر عامل و عضو هیئت مدیره ، آقای مجتبی عرب نژاد با کد ملی 2۹۹۱۸۰۹2۰۵ به 
سمت نایب رئیس هیئت مدیره ، آقای محمد مهدی عرب نژاد با کد ملی2۹۹2۵2۹۹۹۰ به سمت 
رئیس هیئت مدیره به مدت دوسال انتخاب گردیدند. 2 - آقای حسین زکی زاده دارای کد ملی 
۴۴۷۹۸۴۱۴2۳ بعنوان بازرس اصلی و خانم هاینه شیخ اکبری کرشک به کد ملی ۳۰۴۰۱۸2۵۵2 
بازرس علی البدل برای یک سال انتخاب شدند. ۳ - کلیه اسناد واوراق بهادارو بانکی و تعهد آور 
وقراردادها 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 )۱۱۸۵6۴2(

درتاریخ ۱۴۰۰/۰6/۱۱  هورا  کویر  دشت  عامر  خاص  سهامی  شرکت  تاسیس 
ذیل  امضا  و  ثبت   ۱۴۰۱۰2۴۱۷۴۱ ملی  شناسه  به   ۱۷۸۳۰ ثبت  شماره  به 
آگهی  اطالع عموم  زیر جهت  به شرح  آن  دفاترتکمیل گردیده که خالصه 
میگردد. موضوع فعالیت :انجام کلیه امور پیمانکاری مربوط به ساخت راههای 
اصلی و فرعی و بزرگراه ها، راههای ریلی، باندد فروگاه، سیستم های انتقال هوایی پایدار، تونل 
ها، پل ها، راههای زیرزمینی، پیمانکاری صنعت و معدن، کلیه فعالیت های مربوط به کشاورزی 
و طراحی و اجرای 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 مربوط 
به خطوط انتقال )آب، نفت، گاز( و شبکه های گاز رسانی و تاسیسات مکانیکی و انجام کلیه امور 
پیمانکاری مربوط 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 قرارداد 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 مراجع ذیربط 
مدت فعالیت : از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی : استان کرمان ، شهرستان کرمان ، 
بخش مرکزی ، شهر کرمان، محله طاهر آباد ، کوچه ۸ متری ، کوچه الله ۳ ، پالک ۰ ، طبقه 
همکف کدپستی ۷6۱۸۸۷6۷۳6 سرمایه شخصیت حقوقی عبارت است از مبلغ ۱,۰۰۰,۰۰۰ ریال 
نقدی منقسم به ۱۰۰ سهم ۱۰۰۰۰ ریالی تعداد ۱۰۰ سهم آن با نام عادی مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰ ریال 
توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره ۴۵۳2۸/۱۰۹۱ مورخ ۱۴۰۰/۰2/2۷ نزد بانک ملت شعبه 
شهید سپهد قاسم سلیمانی با کد ۴۵۳2/۸ پرداخت گردیده است اعضا هیئت مدیره خانم ملیکا 
رجائی به شماره ملی 2۹۸۱۰۱6۰۰۸ و به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت 2 سال آقای 
هادی مهدی پوررابری به شماره ملی ۳۱2۰۰6۱۹2۱ و به سمت عضو اصلی هیئت مدیره به مدت 
2 سال و به سمت مدیرعامل به مدت 2 سال آقای محمد زرین کاله به شماره ملی ۵۸۳۹۹۳2۱۱6 
و به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت 2 سال دارندگان حق امضا : کلیه اوراق و اسناد بهادار و 
تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها عقود اسالمی و همچنین کلیه نامه های 
عادی و اداری با امضا محمد زرین کاله همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. اختیارات مدیر عامل 
: طبق اساسنامه بازرسان آقای محمدجواد زرین کاله به شماره ملی ۵۸۳۰۰۴۱۸۱2 به سمت بازرس 
علی البدل به مدت ۱ سال آقای ایمان فیروزی به شماره ملی ۵۸۳۹۹6۰۵۴۳ به سمت بازرس 
اصلی به مدت ۱ 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 )۱۱۸6۹۷۵(

به  آگهی تغییرات شرکت کشت و صنعت کوثر بم شرکت سهامی خاص 
شماره ثبت 26۳ و شناسه ملی ۱۰6۳۰۰2۷۴۰۷ به استناد صورتجلسه هیئت 
مدیره مورخ ۱۳۹۹/۱۱/۰6 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : ۱ - آقای محمد رضا 
صادقی نژاد با کد ملی ۳۰۵۰۴۷۹6۹۸ به نمایندگی از شرکت خطر پذیران نوین آفرینش به 
شناسه ملی۱۴۰۰۷2۱۷۹۱۵ به سمت رئیس هئیت مدیره - آقای محمود افضلی با کد ملی 
۱۵۳2۳۱۰6۰۹ به نمایندگی از شرکت آفتاب ریحانه نشان به شناسه ملی ۱۴۰۰۷6۰۸2۹2 به 
سمت نائب رئیس هئیت مدیره - آقای احمد احسانی با کد ملی ۳۱۱۱۳۷۳۳6۳ به نمایندگی از 
شرکت ریحانه گستر آفرینش با شناسه ملی ۱۴۰۰۷۳۵۱۸۷۴ به سمت عضو هئیت مدیره - آقای 
احمد احسانی با کد ملی ۳۱۱۱۳۷۳۳6۳ به سمت مدیرعامل 2 - کلیه اسناد و اوراق بهادار بانکی 
و تعهد آور با امضای مدیر عامل و رئیس هئیت مدیره متفقا همراه 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 )۱۱۸6۹۷۷(
آگهی تغییرات اتحادیه صنف رایانه و ماشین های اداری و نوشت افزار شهرستان 
کرمان موسسه غیر تجاری به شماره ثبت ۱6۹۰ و شناسه ملی ۱۴۰۰6۵2۱۷2۸ 
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ ۱۳۹۹/۰۴/2۵ منضم به نامه 
شماره 2۵۸6 - ۱۳۹۹/۵/2 رئیس کمیسیون نظارت استان کرمان . اعضاء هیئت 
مدیره و سمت مدیران : آقای علی صداقت نیا کد ملی 2۹۹۳۰6۴۱۹۳ به سمت رئیس اتحادیه 
- آقای حسین آری کد ملی ۱۸۱۸26۳۸66 به سمت نایب رئیس اول - آقای حسین زنگی 
آبادی کد ملی 2۹۹۰6۳2۵۰6به سمت نایب رئیس دوم - آقای سید مرتضی اجله کد ملی 
2۹۹۱6۰۰6۷۵ به سمت دبیر - آقای مجتبی مرجوعی کد ملی 2۹۹۱626۹۸۴به سمت خزانه 
دار برای مدت ۴ سال انتخاب گردیدند . ب - اسناد و اوراق مالی اتحادیه مانند چک ها، بروات، 
سفته  ها، اسناد تعهدآور مالی با امضا رییس و خزانه  دار و در غیاب هر یک نایب رییس اول 
و ممهور به مهر اتحادیه معتبر می باشد. ودر غیاب رییس )هنگام مرخصی یا ماموریت( نواب 
رییس ) به ترتیب سمت( وظایف وی را برعهده دارند . ج - آقای امیرحسین حیدری نژادکد 
ملی 2۹۸۰۱۹۰۳22 به سمت بازرس اصلی از تاریخ ۱۳۹۹/۴/2۵به مدت ۴ سال انتخاب گردیدند 
. د - نشانی اتحادیه به آدرس : استان کرمان ، شهرستان کرمان ، بخش مرکزی ، شهر کرمان، 
محله ابوحامد ، خیابان دکتر شریعتی ، کوچه شریعتی 2۱ ، پالک ۰ ، طبقه اول کد پستی 
۷6۱۴۷۳۵۳۷۴ تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصالح گردید . ه - روزنامه کثیراالنتشار 

جهت درج آگهی روزنامه کرمان امروزتعیین گردید . اداره کل ثبت اسناد و امالک استان کرمان 
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری کرمان )۱۱۸6۹۸2(

موسسه  کرمان  شهرستان  فروشان  اغذیه  صنف  اتحادیه  تغییرات  آگهی 
غیر تجاری به شماره ثبت ۱۵۳۳ و شناسه ملی ۱۴۰۰۵۴۴26۱۴ به استناد 
صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ ۱۴۰۰/۰۵/2۰ و بر طبق پروانه فعالیت 
به شماره 2۵۸2 مورخ ۹۸/۱۰/۳۰ کمیسیون نظارت مرکز استان کرمان ۱ - محل 
شرکت در واحد ثبتی کرمان به آدرس استان کرمان ، شهرستان کرمان ، بخش مرکزی ، شهر 
کرمان، محله خواجوی کرمانی ، کوچه جنوبی ۱ ، خیابان فردوسی ، پالک ۰ ، ساختمان 
تجاری روژان ، طبقه دوم ، واحد ۱ کد پستی ۷6۱۳6۵۵۵۹۹ تغییر یافت و ماده مربوطه در 
اساسنامه بشرح فوق اصالح گردید. - آقای حمیدرضا ایرانمنش کد ملی 2۹۹۱۳6۸۹۴2 به سمت 
رئیس اتحادیه -آقای حسین کهنوجی کد ملی 2۹۹26۳۷۱6۵به سمت نایب رئیس اول -آقای 
محمدرضا خادم نعمت اللهی کد ملی ۰۰۷۰۴۱6۳۳۸ به سمت نایب رئیس دوم -آقای مصطفی 
نظری زاده ماهانی کد ملی 2۹۹۳۷۷6۰۳۷ به سمت دبیر -آقای مهدی عطائی اعظم کد ملی 
2۹۸۰۰۵6۵۳۷ به سمت خزانه دار بعنوان اعضای اتحادیه برای مدت ۴ سال انتخاب شدند. ۳ 
-- 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. ودر 
غیاب رئیس )هنگام مرخصی یا ماموریت( نواب رئیس ) به ترتیب سمت( وظایف وی را برعهده 
دارند ۴ - آقای عبداهلل نژاداکبری ماهانی کد ملی 2۹۹2۴۳۹۱۵۰به سمت بازرس به مدت ۴ سال 
۵ - روزنامه کثیراالنتشارجهت درج آگهی کرمان امروزتعیین گردید. 6 -- اساسنامه جدید شامل 
۳۰ ماده تصویب و جایگزین اساسنامه قبلی گردید. اداره کل ثبت اسناد و امالک استان کرمان 

اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری کرمان )۱۱۸۹۱2۷(
آگهی تغییرات شرکت صنعتی و معدنی آریاناران سرچشمه شرکت سهامی 
استناد  به   ۱۰۸6۰۵۵۸۹۱۸ ملی  شناسه  و   ۳۷۹2 ثبت  شماره  به  خاص 
صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۴۰۰/۰2/2۸ تصمیمات ذیل 
اتخاذ شد : الف - پس از قرائت گزارش بازرس قانونی صورتهای مالی مربوط 
به سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱2/۳۰ مورد تصویب مجمع قرار گرفت. ب - موسسه حسابرسی 
بصیر محاسب توس به شناسه ملی ۱۴۰۰۵2۷۷۵۰۸ به سمت بازرس اصلی - موسسه حسابرسی 
وخدمات مالی کوشا منش به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۳۴۱۱۰ به سمت بازرس علی البدل برای مدت 
یک سال مالی انتخاب گردیدند. ج -روزنامه کثیر االنتشار"کرمان امروز" جهت درج آگهی های 
شرکت انتخاب گردید. د - اعضای هیئت مدیره : شرکت سرمایه گذاری راهیان سهام با شناسه 
ملی ۱۴۰۰۴۰۰۵۸۱2 - شرکت سرمایه گذاری مس سرچشمه با شناسه ملی ۱۰۸6۰۵۱۳۷۷۸ 
- شرکت مهندسی و ساخت فرآوری صنایع غیر آهنی نیپک با شناسه ملی ۱۰6۳۰۱۰۸۷۱۱ 
- شرکت مهندسی معدنی نوآوران مس تهران با شناسه ملی ۱۰۸6۱۹۱۳۹۷۳ - شرکت عمران 
گستران آذین کویر با شناسه ملی ۱۴۰۰۴۷۸۹۹۰۰ برای مدت دو سال انتخاب گردیدند . اداره کل 
ثبت اسناد و امالک استان کرمان اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری کرمان )۱۱۹2۹۷۷(
آگهی تغییرات شرکت صنعتی و معدنی آریاناران سرچشمه شرکت سهامی خاص 
به شماره ثبت ۳۷۹2 و شناسه ملی ۱۰۸6۰۵۵۸۹۱۸ به استناد صورتجلسه هیئت 
مدیره مورخ ۱۴۰۰/۰2/2۸ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : الف - سمت مدیران : آقای 
میالد شمس به شماره ملی ۳۱۳۱۵۹۱۰۸۰ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری راهیان سهام 
با شناسه ملی ۱۴۰۰۴۰۰۵۸۱2 به سمت رئیس هیئت مدیره. آقای محمد خوش بین به شماره 
ملی ۳۰۷۰۷۳۳۱۵۸ به نمایندگی از شرکت مهندسی معدنی نوآوران مس تهران با شناسه ملی 
۱۰۸6۱۹۱۳۹۷۳ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره. آقای علی اصغر محمداله دادی به شماره ملی 
۳۰۷۱6۵6۸66 به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری مس سرچشمه به شناسه ملی ۱۰۸6۰۵۱۳۷۷۸ 
به سمت عضو هیئت مدیره . آقای محمد اسالمی علی آبادی به شماره ملی ۳۰۹۰62۷۵۳۱ به 
نمایندگی از شرکت عمران گستران آذین کویر با شناسه ملی ۱۴۰۰۴۷۸۹۹۰۰ به سمت عضو هیئت 
مدیره . آقای احسان میرپاریزی به شماره ملی ۳۰۷۱2۰۰۵۸۷ به نمایندگی از شرکت مهندسی و 
ساخت فرآوری صنایع غبر آهنی نیپک با شناسه ملی ۱۰6۳۰۱۰۸۷۱۱ به سمت عضو هیئت مدیره 
. آقای محمد خوش بین به شماره ملی ۳۰۷۰۷۳۳۱۵۸ به سمت مدیر عامل انتخاب گردیدند . ب 
-کلیه اسناد و اوراق 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. 
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان کرمان اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری کرمان 

)۱۱۹2۹۷۸(

بدین وسیله از کلیه سهامداران شرکت دعوت می شود تا در جلسه 
مجمع عمومی فوق العاده در ساعت ۰۹:۰۰ صبح مورخ ۱۴۰۰/۰۷/۱۱  
در آدرس : کرمان بلوار جمهوری خیابان هزارو یکشب کوچه ۱۰ 
: ۷6۱۸6۴۵۳۸۱  تشکیل می گردد حضور  پالک ۴2  کدپستی 

بهمراه رسانند.
دستور جلسه:

کاهش تعداد اعضا هیئت مدیره

بدینوسیله از کلیه سهامداران شرکت دعوت می شود تا در جلسه مجمع 
عمومی عادی بطور فوق العاده که در ساعت ۱۰:۰۰  مورخ ۱۴۰۰/۰۷/۱۱  
در آدرس : کرمان بلوار جمهوری خیابان هزارو یکشب کوچه ۱۰ پالک ۴2  

کدپستی : ۷6۱۸6۴۵۳۸۱  تشکیل می گردد حضور بهمراه رسانند.
دستور جلسه: 

-  انتخاب اعضای هیات مدیره - انتخاب بازرسین
- تصویب تراز و حساب سود و زیان ساالنه و تعیین پاداش هیات مدیره و 

بازرسین.

بدینوسیله از کلیه سهامداران محترم شرکت دعوت می شود تا در جلسه 
مجمع عمومی فوق العاده شرکت  که در تاریخ ۱۴۰۰/۰۷/۰۹ روز جمعه 
در ساعت ۱۰ صبح در محل شرکت واقع در جهاد 2۰ نبش جنوبی ۱ 

کدپستی ۷6۱۹۷۳۹۳2۴ تشکیل خواهد شد حضور بهم رسانند.
دستور جلسه مجمع: 

اتخاذ تصمیم در خصوص انحالل شرکت 

هیات مدیره شرکت 

آگهی دعوت سهامداران شرکت سيف سازه شهران سهامی خاص 

ثبت شده به شماره ثبت 16675 و شناسه ملي 14009093671      

جهت تشکيل  مجمع عمومی فوق العاده

آگهی دعوت سهامداران شرکت سيف سازه شهران سهامی خاص 

ثبت شده به شماره ثبت 16675 و شناسه ملي 14009093671       

جهت تشکيل مجمع عمومی عادی

آگهی دعوت مجمع عمومی فوق العاده شرکت برج بارومانا 

)سهامی خاص( ثبت شده به شماره 17022 و دارای شناسه ملی 

14009420269
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به قلم 
محمد فتح نجات

روایت »کرمان امروز« از درخواست مردم درباره واکسیناسیون دانش آموزان کرمانی با واکسن سینوفارم و پاستور؛

کسن ها را منتشر کنید کسیناسیون نوجوانان نتایج علمی وا قبل از وا
 شاید بهتر باشد قبل از واکسیناسیون رده سنی 12 تا 18 سال اول پاسخ داده شود که چرا تنها از دو نوع واکسن استفاده می شود و دوم اینکه نتایج علمی دو واکسن مورد نظر هر چه سریع تر منتشر شود

توصیه هایی روانشناختی برای کاهش آسیب های آموزش مجازی
آموزش  در  می گوید  روانشناس  جهانشاهی«  »عاطفه 
صورت  به  تنبیه  و  گروه  در  تشویق  است  بهتر  مجازی 

خصوصی اعمال شود.
جوامع  به  کرونا  یورش  آغاز  از  سال  دو  حدود 
که  هستیم  آن  شاهد  مدت  این  در  می گذرد.  بشری 
بعضا  تغییرات  و  آسیب ها  دستخوش  مختلف  حوزه های 
جبران ناپذیری شده اند که یکی از مهمترین آن ها حوزه 
آموزش است؛ چرا که در نخستین گام، آموزش حضوری 
بود،  آموزش  محبوب  و  غالب  شکل  سال  سالیان  که 

متوقف و به جای آن آموزش مجازی متداول شد.
مزایایی  دلیل  به  آموزش حضوری  معتقدند  روانشناسان 
روان  سالمت  و  استعدادها  پرورش  و  رشد  در  دارد  که 
به  نظر  باشد.  داشته  بسزایی  نقش  می تواند  کودکان 
اهمیت این موضوع پژوهشگر ایرنا با عاطفه جهانشاهی، 
این  ادامه مشروح  در  نشست.  گو  و  به گفت  روانشناس 

گفت و گو را می خوانید:
آموزشحضوریومزایایآنبرایدانشآموزان

آن  مزایای  و  حضوری  آموزش  خصوص  در  جهانشاهی 
اواخر  برای دانش آموزان گفت: شیوع ویروس کرونا در 
از  خیلی  تعطیلی  باعث  تاکنون  آن  تداوم  و   ۹8 سال 
آنها  توجه ترین  قابل  از  که  است  شده  ادارات  و  مشاغل 
تعطیلی مدارس و آموزش حضوری است. اگر چه آموزش 
و تدریس به صورت مجازی و غیر حضوری ادامه داشته 

است، اما لذت درس و ارتباط های آموزشی را در فضای 
مدرسه گرفته است. بدون شک محیط مدرسه و آموزش 
و  سواد  کیفیت  سطح  بر  که  تاثیری  بر  عالوه  حضوری 
و  فردی  رشد شخصیت  باعث  دارد،  محصلین  یادگیری 
اجتماعی آنها نیز می شود، چرا که آموزش چهره به چهره 
و حضوری بسیار نتیجه بخش تر از آموزش غیر حضوری 
است. عالوه بر آن با مدرسه رفتن تعامالت فکری کودکان 
با  ارتباط  همساالن،  جمع  در  حضور  و  می گیرد  شکل 
گیری  شکل  در  همه  تنبیه  و  پاداش  دریافت  معلمین 
قابل مالحظه ای  تاثیر  به شدت  آموزان  شخصیت دانش 
دارد که با بسته شدن مدرسه، چالش های زیادی به وجود 

می آید.
وی گفت: مدرسه برای کودکان کم سن و سال امن ترین 
و با ثبات ترین بخش زندگی است. همچنین دانش آموزان 
به حمایت عاطفی معلمان نیاز دارند و این دلبستگی و 
تعلقات دوران مدرسه ارتباط مستقیمی با پیشرفت های 
شناخت  در  نفس  به  اعتماد  و  روان  سالمت  تحصیلی، 
توانایی های بالقوه و شکوفایی استعدادها در آینده دارد، 
دراز  در  روانی  این حمایت  فقدان  در صورت  آنکه  حال 

مدت با پیامدهای منفی آن رو به رو می شویم.
پیامدهایروانشناختیتعطیلیمدارس

ناشی  روانشناختی  پیامدهای  خصوص  در  جهانشاهی 

دانش  برای  حضوری  آموزش  و  مدارس  تعطیلی  از 
و  جهانی  بهداشت  سازمان  گزارش های  گفت:  آموزان 
بحران  دوران  در  که  است  آن  از  حاکی  اجتماعی  امور 
کرونا میزان بروز خشم و خشونت های خانگی، نافرمانی 
انجام رفتارهای  والدین،  و  فرزند  بین روابط  نارضایتی  و 
گیری  چشم  افزایش  نوجوانان  مصرف  سوء  و  پرخطر 

داشته است.
عالوه بر این، در گروه های سنی متفاوت در مدرسه اعم 
از کودکان، نوجوانان و افراد در آستانه بلوغ، اختالالت و 
مشکالت زیادی از جمله انزوا، افسردگی، افزایش استرس 
دادن  از دست  و عملی،  فکری  اضطراب، وسواس های  و 
تحصیل،  ترک  تحصیلی،  افت  بخاطر  ارزشمندی  حس 
در  و ضعف  سواد، خشونت  و  دانش  آمدن سطح  پایین 
روابط و تعامالت اجتماعی به شکل قابل توجهی افزایش 
داشته است که عالوه بر تعطیلی مدارس موارد دیگری بر 
تشدید این رفتارها منجر شده اند؛ از جمله آنها می توان به 
سطح پایین سواد والدین، عدم آگاهی معلمین از سیستم 
آموزشی مجازی، توان مالی ضعیف خانواده ها برای تهیه 

تجهیزات تدریس آنالین و مواردی دیگر اشاره کرد.
راهکارچیست؟

آموزش  ساختن  موثر  جهت  راهکارهایی  به  جهانشاهی 
دانش آموزان و دانشجویان در دوران کرونا اشاره کرد و 
گفت: معلمان و مربیان باید جهت بهتر شدن و با کیفیت 

شدن تدریس مجازی سعی کنند در وهله اول آموزش 
سایت های  و  آموزشی  افزارهای  نرم  با  کار  نیاز  مورد 
مربوطه را به طور کامل فرا گیرند و در کنار تدریس و 
فیلم  به صورت  آموزشی جذاب  محتوای  تکالیف،  انجام 
آموزشی  عکس های  و  گرافیکی  تصاویر  و  فایل  کوتاه، 
جذاب را به کار خود اضافه کنند. همچنین معلمان باید 
در  را  آموزان  دانش  تشویق  متعارف  حد  تا  کنند  سعی 
گروه  انجام دهند و در صورت نیاز اگر تذکری الزم است، 
به صورت خصوصی برای هر فرد بفرستند تا باعث حقارت 
و احساس ضعف دانش آموزان نشوند و در آخر حمایت 
بهتر  پیشرفت  باعث  معلمین  و  والدین  بین  همکاری  و 

فرزندانشان می شود.
وی افزود: از طرفی، عالوه بر اینکه کودکان در این دوران از 
برقراری روابط اجتماعی در محیط بیرون محروم هستند 
که خود آسیب هایی را به همراه دارد، اخبار ناگوار، فوت 
والدین و نزدیکان، تغییر در شیوه و سبک زندگی و نبود 
پایگاه های حمایتی در خانه از دیگر عوامل تاثیر گذار بر 
سالمت روانی کودکان است که باید حتما مورد توجه قرار 
گیرند. همچنین باید افزود که سرعت وقوع این اتفاقات 
به قدری باال است که توان سازگاری و انعطاف پذیری در 
برابر مشکالت را از کودکان گرفته است که توجه به این 
موضوع در قالب کمک از متخصصین حوزه سالمت روان 

و همچنین مشاوران کودک از نکات قابل توجه است.

یک روانشناس در مورد زیان های سیگار و همچنین انواع 
روش های ترک آن توضیحاتی داد.

صورت  به  چه  افراد  از  بسیاری  زندگی  در  امروزه  سیگار 
مستقیم و چه به صورت غیر مستقیم وجود دارد.

آیاسیگارنکاتمثبتیدارد؟
آلفای سیستم  نقاط  پاداش  نیکوتین مرکز  با داشتن  سیگار 
عصبی را تحریک می کند و با افزایش سطوح تنظیم کننده 
زاد،  درون  افیونی های  و  نوراپینفرین  دوپامین،  نظیر  عصبی 
تمرکز می شود. همچنین  افزایش  باعث کم شدن اضطراب، 
سیگار با افزایش دوپامین می تواند عالئم افسردگی را کم تر 

کند.
نکاتمنفیسیگارچیست؟

سیگار کشین به صورت مستقیم با شمار بسیاری از سرطان ها 
دارد.  ارتباط  مری  و  مثانه  گلو،  دهان،  ریه،  سرطان  نظیر 

رگ های  انسداد  نهایت  در  و  رسوب  باعث  سیگار  همچنین 
خونی است. سیگار ساالنه مسبب مرگ حدود پنج میلیون در 
دنیا است و ممکن است باعث بیماری هایی نظیر برونشیت، 
عفونت های تنفسی، و ناتوانی جنسی منجر شود و در بانوان 
باردار می تواند آسیب های جبران ناپذیری روی جنین بگذارد. 
کودکانی که مادران آن های در طول بارداری سیگار می کشند 
در معرض خطر اختالالت نقص توجه، بیش فعالی و سندروم 
نشان  مطالعات  همچنین  دارند.  قرار  نوزاد  ناگهانی  مرگ 
داده است که هفتاد درصد از مردان و شصت درصد از زنان 
جوان که دارای جایگاه اجتماعی پایینی هستند رو به سیگار 

می آورند.
آیامیتوانسیگارراکموکنترلشدهمصرفکرد؟

بدن  می شود  وابسته  سیگار  به  فردی  زمان  مرور  به  وقتی 
مواد موجود در سیگار را به کارکرد طبیعی بافت های خودش 

نظر  از  دارند  تنباکو  مصرف  که  افرادی  می کند.  تبدیل 
جسمی به آن وابسته می شوند و نیکوتین باعث واکنش های 
خون،  فشار  هشیاری،  افزایش  نظیر  مختلفی  فیژیولوژیک 
ضربان قلب می شود. البته این آثار تنها تا زمانی در بدن رخ 
می دهند که نیکوتین در جریان خون وجود داشته باشد و با 
بعد  بین می روند. بدن  از  آثار  این  خارج شدن جریان خون 
از استفاده از نیکوتین در مقابل آن مقاوم می شود و بنابراین 
برای گرفتن تاثیر قبلی باید از مقدار سیگار بیشتری نسبت به 
قبل استفاده کرد؛ و این روند ممکن است باعث اعتیاد شود.

درمانی  دارو  سیگار  ترک  روش های  از  1-دارودرمانی:یکی 
است.  در این روش داروی بوپروپیون توسط روانپزشک تجویز 
می شود و باید طبق پروتکل تجویزی روانپزشک مصرف شود.

2-برچسب یا قرص های نیکوتین:در این روش های نیکوتین 
از طریق چسب یا قرص به فرد می رسد و باعث می شود افراد 

بدون شوک سنگین ترک نیکوتین را نداشته باشند و بدون 
مصرف سیگار آرام آرام به سوی پاکی حرکت کنند.

این روش  از  برای ترک سیگار  ۳-رفتار درمانی:روانشناس ها 
استفاده  روش  این  در  که  تکنیک هایی  از  می کنند  استفاده 
انزجاری،  راهکار  کالسیک،  سازی  شرطی  میتوان  می شود 
راهبرد مهارت خود، جانشین سازی پاسخ و قرار داد وابستگی 
بسیار ترک  از روش هایی که میتواند  اشاره کرد. یکی دیگر 
در  است.  سریع  کشیدن  سیگار  تکنیک  باشد  مفید  سیگار 
این روش از مراجه خواسته می شود در زمان خاصی بی وقفه 
توان سیگار  دیگر  که  بروند  پیش  تا جایی  و  بکشند  سیگار 
کشیدن نداشته باشند، نتیجه این عمل احساس ناخوشایندی 
است که در فرد به وجود می آید و این حس در ترک سیگار 

می تواند کمک کننده باشد.

نوجوانان  و  کودکان  به  واکسیناسیون  نوبت  خوشبختانه  روزها  این 
رسیده است و عالوه بر خوشحالی از این پیشرفت مهم، والدین نوعی 
تشویش و تردید را نیز تجربه می کنند. تردید به این دلیل که آیا این 
واکسنها برای فرزندان ما بیماری زایی می کند و یا اینکه ایشان را از 
مرگ نجات می دهد. بسیاری از والدین این روزها در تماس با رسانه ها 
از جمله »کرمان امروز« از این موضوع گالیه دارند که چرا تحقیقات 

نمی  منتشر  کودکان  درباره  واکسن ها  این  درباره  انجام شده  علمی 
این زمینه وجود دارد. بدانیم چقدر ریسک و اطمینان در  شود که 

تا  پیر  از  شهروندان  تمامی  داریم  نیاز  کنونی  برهه  در  اینکه  لزوم 
جوان واکسینه شوند قابل درک است، اما باید در این باره اطالعاتی 
بازیابی  دوباره  رفته  از دست  اطمینان  از  بخشی  تا  کرد  منتشر  نیز 
شود. در زمانی که بسیاری از کشورهای پیشرفته هنوز واکسیناسیون 
نوجوانان و کودکان را انجام نداده اند، حرکت ناگهانی ایران به سمت 
واکسیناسیون این گروه سنی نیاز به فعالیت های رسانه ای بیشتری 
دارد. امید داریم که مسئوالن در این باره با ارائه نتایج علمی آزمایشات 
این دو نوع واکسن اندکی اطمینان را به جامعه برگردانند و البته به 
این موضوع اشاره شود که چرا تنها این دو نوع واکسن برای نوجوانان 
و کودکان در نظر گرفته شده است و انواع معروف واکسن کرونا که 
در جهان شهرت بیشتری دارند مورد توجه مسئوالن ما قرار نگرفته 

است. به امید فردایی بهتر!

نکاتی که باید در مورد سیگار و ترک آن بدانیم

وزیربهداشتعنوانکرد:
طرح خانه به خانه برای لکه گیری واکسیناسیون

تغییر  محدودیت ها  از  بسیاری  واکسیناسیون  انجام  با  گفت:  بهداشت  وزیر 
کرده و قرنطینه هوشمند عملی می شود و مردم می توانند هر اقدامی را به شرط 

تزریق واکسن انجام دهند.
بهرام  پزشکی،  آموزش  و  درمان  بهداشت،  وزارت  خبری  پایگاه  اعالم  بر  بنا 
باید روش ها  به طورکلی،  بیان کرد:  قرنطینه هوشمند  اللهی در خصوص  عین 
کرده  تغییر  محدودیت ها  از  بسیاری  واکسیناسیون  انجام  با  کنیم.  روزآمد  را 
شرط  به  را  اقدامی  هر  می توانند  مردم  و  می شود  عملی  هوشمند  قرنطینه  و 
تزریق واکسن انجام دهند؛ بنابراین با توجه به واکسیناسیون اکثریت مردم، باید 
تردد های  از جمله  برخی سیاست ها  مثال  تدوین شود.  دستورالعمل های جدید 
تغییر  واکسیناسیون دستخوش  انجام  با  و خارجی  شبانه، مسافرت های داخلی 

می شوند.
باید  گفت:  نیز  درمانی  روش های  کردن  روز  به  بر  تاکید  با  بهداشت  وزیر 
و  شود  تشکیل  بهداشت  وزارت  درمان  معاون  نظر  زیر  علمی  کمیته  یک 

دستورالعمل های درمانی نیز به روز شود.
وی ضمن قدردانی از فعالیت های وزارت دفاع برای تامین برخی تجهیزات و 
تولید واکسن فخرا، بیان کرد: امیدواریم تولید داخل به نتایج خوبی رسیده و در 
آینده ای نزدیک به تولید انبوه برسیم تا در آینده واکسن خارجی وارد نکرده و 
پس از عبور از مرحله بحران و کمک گرفت از واکسن های خارجی، برای ُدزهای 

یادآور بر تولید داخل تکیه کنیم.
گیری  لکه  برای  را  خانه  به  خانه  طرح  هستیم  درصدد  گفت:  اللهی  عین 

انجام  کرونا،  کنترل  در  مساله  مهمترین  زیرا  دهیم.  انجام  واکسیناسیون 
واکسیناسیون است که باید به نحو احسن انجام شود.

وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در ادامه ضمن تاکید بر مقدم شمردن 
حوزه بهداشت بر درمان، یادآور شد: یکی از مواردی که روی آن تاکید داریم 
حوزه بهداشت و توسعه و تقویت خانه های بهداشت در کشور است و نیرو های 
مسلح در این زمینه می توانند کمک کنند. البته در برخی نواحی کشور و نقاط 
محروم و مرزی، نیرو های مسلح در حوزه بهداشت و درمان بسیار کمک می کنند. 
نیرو های مسلح یک وظیفه واحد دارند و آن هم محرومیت  وزارت بهداشت و 
با به کار گرفتن تمام قوا، نیرو و  باید در این زمینه  زدایی در کشور است که 

توانمان، به صورت جهادی تالش کنیم.
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