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معاون اجتماعی فرماندهی انتظامی استان خبر داد:

تکذیب وقوع سرقت مسلحانه در کرمان

جزییات برگزاری آزمون دانش آموزان مدارس

 در خرداد 14۰۰ تشریح شد

پیکر ۶3 شهید دفاع مقدس به آغوش وطن بازگشت
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مدیرکل اطالعات استان کرمان :

در یکی از شهرستان های کرمان

عملیات تروریستی

 خنثی سازی شد

از امروز کشوربه مدت 

 ۱۰ روز به دلیل بحران

 کرونا  تعطیل می شود

متن در صفحه دوم

استاندار کرمان در پی اعالم 
اعمال محدودیت های کرونایی؛

برای اجرای محدودیت ها 
هیچ استثنائی قائل نمی شویم

رئیس دانشگاه علوم پزشکی کرمان خبر داد:

افزایش چهار برابری مرگ ناشی

 از کرونا در کرمان 

3

که در این زمینه اعمال شده است؛ کرمان و محدودیت ها و ممنوعیت هایی  روایت »کرمان امروز« از وضعیت قرمز در 

کرمان دوباره تعطیل شد
متن کامل در صفحه چهارم

    نامش بی تدبیری مسئوالن است یا بی توجهی مردم، به هر حال امروز شاهد آن هستیم که وضعیت استان کرمان به حالت قرمز درآمده و جان هزاران نفر در خطر مرگ است. اینکه با وجود فعالیت های ستاد ملی 
و استانی کرونا امروز به این مرحله رسیدیم سوالی است که مسئوالن باید در آینده پاسخ دهند، اما برای اطالع بیشتر هم استانی های عزیز در این مطلب سعی کرده ایم که ممنوعیت ها و محدودیت های جدید وضع 

شده را تشریح کنیم و از محدودیت های تردد تا فعالیت های صنوف را در این متن اطالع رسانی کنیم و...

متن در صفحه سوم

معاون بهبود تولیدات دامی سازمان
 جهاد کشاورزی استان :

با صدور مجوز برای فعالیت 

غ واحدهای جدید کمبود مر

کنیم  را جبران می 

جان مادر باردار 

در تصادف آمبوالنس

گرفته شد  

 صفحه  دوم

 صفحه  دوم

گزارش »کرمان امروز« از چالش های 
یک ساله آموزش غیرحضوری 
کرونا؛ کرمان در دوران  مدارس 

بیش از یک سال 
ابهام آموزشی

 

دارد  نظر  در  کرمان  واحد  سیمرغ  شرکت 
تخمگذار  مرغ  قطعه   165.000 حدود  تعداد 
تقریبی  وزن  به  واحد  این  یک  شماره  مزرعه 
264.000 کیلوگرم را از طریق مزایده بفروش 
برساند متقاضیان می توانند جهت دریافت فرم 
مزایده سه روز پس از تاریخ چاپ آگهی به امور 
امام  خیابان  کرمان  در  واقع  شرکت  بازرگانی 

خمینی نبش کوچه 27 مراجعه فرمایند.
 شماره تماس: 4- 32231203

شرکت سیمرغ واحد کرمان 

آگهی مزایده  

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

مزایده اجاره باغات مشجر پسته ملک آباد رفسنجانآگهی مزایده
اداره کل اموال و امالک بنیاد مستضعفان انقالب اسالمی استان کرمان در نظر دارد تعداد سه قطعه باغ پسته خود  
واقع در روستای ملک آباد رفسنجان را از طریق مزایده محلی با قیمت پایه 250/000/000 ریال ) بصورت نقدی( برای 
یک دوره زراعی یکساله با حق آبه مربوطه بصورت اجاره واگذار نماید . تاریخ مزایده روز یکشنبه  مورخ 1400/2/5 
ساعت 10/30 می باشد . اخذ پاکت پیشنهادی از متقاضیان همه روزه بجز ایام تعطیل از ساعت 8 صبح الی 14/30 

تا پایان روز شنبه مورخ 1400/2/4
 نشانی  :کرمان –بزرگراه امام خمینی) ره ( –بعد از هتل گواشیر – خیابان شهید عباس ورزنده –غربی 1 –روبروی 

پارک وحدت اداره کل اموال وامالک تلفن  32516240-32516705 - 32516933 )034 ( 

آگهی مناقصه عمومی خرید پوزوالنآگهی مزایده

گروه صنایع سیمان کرمان ) سهامی عام( در نظر دارد 000ر50 تن پوزوالن به ابعاد کمتر از 30 سانتی متر و رطوبت 
کمتر از 10 درصد از طریق مناقصه عمومی خریداری نماید. لذا از اشخاص حقیقی و حقوقی واجد صالحیت و دارای 
مجوز از وزارت صنعت، معدن و تجارت دعوت به عمل می آید از تاریخ نشر آگهی ظرف مدت 5 روز جهت دریافت 

اسناد مناقصه و ارائه پیشنهاد قیمت به نشانی ذیل مراجعه نمایند.
شرکت سیمان کرمان در رد یا قبول یک یا تمامی پیشنهادات مختار است.

 کارخانه: کرمان - کیلومتر 17 جاده تهران -واحد بازرگانی امور قراردادها 
 تماس : 31341501 )034(

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

 ۹۹ سال  در  گفت:  کرمان  استان  اطالعات  مدیرکل 
برحسب رصدهای اطالعاتی، تعدادی از سرویس های 
صورت  به  تروریستی  گروه های  و  متخاصم  اطالعاتی 
درصدد  تروریستی  اهداف  پیشبرد  و  طراحی  با  جدی 
ایجاد ناامنی و خدشه به امنیت استان کرمان بودند اما 
با اشراف اطالعاتی مناسب اداره کل اطالعات از اجرایی 
شدن آنها جلوگیری شده است؛ به عنوان نمونه یکی از 
عناصر تکفیری وابسته به گروهک تروریستی داعش که 
قصد داشت در اجتماعات تاسوعا و عاشورای حسینی به 
روش جاسازی مواد منفجره در محل تجمع عزاداران در 
که  انجام دهد  تروریستی  عملیات  از شهرستانها  یکی 
قبل از انجام هرگونه اقدام تروریستی توسط این اداره 

کل دستگیر شد.
امام  گمنام  سربازان  هفته  مناسبت  به  »کوثری« 
زمان)عج( در جمع خبرنگاران با اشاره به عملکرد این 
حوزه بیان کرد: در حوزه های برخوردی و عملیاتی در 
ابعاد مختلف طی سال گذشته با پیگیری های صورت 
گرفته اقدامات متنوع و مختلفی در سطح استان انجام 
شده و در بعد اقتصادی ۲۵ فقره اقدام علیه مفسدین و 
اخاللگران اقتصادی و در حوزه های امنیتی و خارجی 
و  شرارت  باندهای  علیه  عملیات  مورد   ۲۷۰ از  بیش 
قاچاق کالن مواد مخدر، عوامل اصلی ناامنی مرتبطین 
مرتبطین  و  جاسوسان  تروریستی،  و  معاند  های  گروه 
سرویس های اطالعاتی دشمن صورت گرفته که منجر 

به دستگیری تعدادی از مجرمین، انهدام باندهای ضد 
امنیتی و کشف و ضبط اقالم مربوطه شده است.

وی با اشاره به اینکه با مجاهدت های خاموش همکاران 
بنده در اداره کل اطالعات استان کرمان مجموع اقدامات 
صورت گرفته در حوزه های مختلف روند رو به رشدی 
داشته، افزود: در برخی از حوزه ها مانند ضربه به بنیه 
مالی باندهای شرارت و ترانزیت مسلحانه موادمخدر و 
ضربه به فعالیت های سرویس های اطالعاتی بیگانه رشد 

چند برابری داشته است.
کوثری در بخش دیگری از سخنانش بیان کرد: استان 
کرمان با توجه به موقعیت جغرافیایی، در مسیر ترانزیت 
کاالهای قاچاق قرار گرفته و عماًل این استان را به عنوان 

گلوگاه و بارانداز تبدیل کرده و این امر عالوه بر افزایش 
ارتکاب اقدامات ضدامنیتی از جمله گروگانگیری، قتل و 
سرقت مسلحانه، منجر به ضرر و زیان های اقتصادی و 

تهدید فضای کارآفرینی شده است.
وی بیان کرد: با توجه به حجم زیاد قاچاق و ترانزیت 
مواد مخدر به داخل، میزان قابل توجهی از وقت، هزینه 
و استعداد نیروی سازمان های نظامی و امنیتی استان 
اداره  از سوی  این معضل است؛ صرفا  با  درگیر مبارزه 
کل اطالعات استان کرمان در یک سال گذشته حدود 
انواع مواد مخدر کشف و ضبط و ۱۴۰ نفر از  3۰ تن 
قاچاقچیان دستگیر شده اند و درصد باالیی از پرونده های 

قضایی مربوط به مواد مخدر و جرایم آن بوده است.

جهاد  سازمان  دامی  تولیدات  بهبود  معاون 
از  مرغ  توزیع  گفت:  کرمان  استان  کشاورزی 
کشتارگاه تا مراکز عرضه در شهر به عهد ه شرکت 

پشتیبانی امور دام سپرده شد.
»علی باقری« اظهار کرد: توزیع مرغ از کشتارگاه 
تا مراکز عرضه در شهر به عهد ه شرکت پشتیبانی 
اموردام سپرده شده و  اتحادیه تعاونی مرغداران 

و شرکت های تعاونی مرغداران سراسر استان به 
عنوان مباشر این شرکت  توزیع مرغ را به عهده 

گرفته تا از قاچاق مرغ جلوگیری شود.
وی افزود: مقرر شده نهاده ها حداکثر تا ۱۰ روز 
اگر  بشود  مرغداری  تحویل  باید  خرید   زمان  از 
چنانچه این اتفاق نیفتداز سوی مرغداران  اطالع 

رسانی شود.

جهاد  سازمان  دامی  تولیدات  بهبود   معاون 
تشکل   تمامی  گفت:  کرمان  استان  کشاورزی 
طور  به  باید  استان  شمال  گوشتی  طیور  های 
جدی وارد چرخه تولید مرغ شده و زنجیره های 
تولید را تشکیل دهند تا سود مراحل مختلف به 

تولیدکننده نیز برسد.
وی اظهار کرد: واحدهایی که فاقد مجوز هستند 

پیگیر هستیم که در صورت امکان به طور قانونی 
و  شده  اضافه  تولید  به چرخه  شوندتا  دار  مجوز 

تولید افزایش پیدا کند.
به  شرایط  واجد  افراد  معرفی  با  گفت:  باقری 
وزارتخانه تالش می کنیم که مجوز برای فعالیت 
واحدهای جدید اخذ شود تا کمبود تولید مرغ را 

جبران کنیم.

اثر  بر  گفت:  جیرفت  پزشکی  فوریت های  مرکز  رییس 
برخورد آمبوالنس با پژو در جاده کرمان، مادر باردار و 

فرزندش، جان خود را ازدست دادند.
پزشکی  فوریت های  مرکز  رییس  محمدی،  ابراهیم 
های  استان  گروه  خبرنگار  با  گو  و  گفت  در  جیرفت 
باشگاه خبرنگاران جوان از کرمان، گفت: چهارشنبه ۱۸ 

فروردین مادر باردار 3۵ ساله ای از بیمارستان کاشانی 
جیرفت به دستور پزشک معالجش برای ادامه روند درمان 

به بیمارستان فاطمه الزهرا )س( کرمان اعزام می شود.
او افزود: سن بارداری مادر، 3۴ هفته اعالم شده و بچه 
سوم را باردار بوده است. محمدی تصریح کرد: متاسفانه 
در ۵ کلیومتری شهر کرمان بر اثر برخورد آمبوالنس با 

پژو، مادر باردار و فرزندش، جان خود را ازدست می دهند.
او افزود: راننده آمبوالنس، همراه بیمار و مامایی که همراه 

بیمار اعزام شده بود در این حادثه سالم مانده اند.
رییس مرکز فوریت های پزشکی جیرفت با اشاره به علت 
اعزام بیمار گفت: بیمار در دوران بارداری تحت درمان 
پزشک مغز و اعصاب بوده و پزشک معالج پیشنهاد ام آر 

آی از مغز بیمار را داده است.
او افزود: با توجه به اینکه وزن بیمار باال بوده و دستگاه 
بیماران  از  آی  آر  ام  به گرفتن  قادر  آر آی جیرفت  ام 
معالج  پزشک  دستور  به  بیمار  نداشته  را  وزن  سنگین 
برای گرفتن ام آر آی به کرمان اعزام می شود که این 

حادثه رخ می دهد.

مدیرکل اطالعات استان کرمان :
در یکی از شهرستان های کرمان، عملیات تروریستی خنثی سازی شد

معاون بهبود تولیدات دامی سازمان جهاد کشاورزی استان :
با صدور مجوز برای فعالیت واحدهای جدید کمبود مرغ را جبران می کنیم 

جان مادر باردار در تصادف آمبوالنس گرفته شد

در  مردم  می دانیم  گفت:  کرمان  استاندار 
گرفتاری و سختی هستند، اما برای نجات جان 
ایجاد  را  تعطیلی ها  و  محدودیت ها  باید  مردم 

کنیم.
فوق العاده  جلسه  در  زینی وند«   »علی  دکتر 
قرارگاه فرماندهی مدیریت بیماری کرونا استان 
شهرها  جدید  رنگ بندی  به  اشاره  با  کرمان 
آموزش  و  درمان  بهداشت،  وزارت  اعالم  طبق 
محدودیت ها  مدیریت  مبنای  گفت:  پزشکی 
طرح جامع هوشمند است که تکلیف شهرهای 
قرمز، نارنجی و زرد در آن مشخص شده و هیچ 

استثنایی هم نمی توانیم قائل شویم.

وی افزود: شرایط کنونی و موج چهارم بیماری 
با توجه به برگزاری دورهمی ها و عادی انگاری 
با  بود،  بینی  پیش  قابل  کامال  گرفته،  صورت 
را  مراقبتی  نکات  و  کنیم  اگر همت  این حال 
رعایت کنیم، کنترل این موج )پیک( می تواند 

راحت تر باشد.
استاندار کرمان افزود: تعطیالت نوروزی را پشت 
به  مراجعات  میزان  قاعدتا  و  گذاشته ایم  سر 
اصناف کمتر شده است، ضمن اینکه ماه مبارک 
رمضان را در پیش داریم و  فضای این ماه برای 

غلبه بر پیک بیماری کمک کننده است.
زینی وند با بیان اینکه امیدواریم با غلبه بر این 

پیک به واکسن فراگیر نیز برسیم، اما تا یک 
ماه آینده با سختی مواجه هستیم، در ادامه از 
آمادگی بیمارستان ها برای مقابله با موج جدید 
کرونا خبر داد و از همه بیمارستان ها و مراکز 
درمانی از جمله مراکز نیروهای مسلح خواست 
نظر  در  امر  این  برای  را  خود  ظرفیت های  تا 

بگیرند.
خانه  »در  مراقبتی  اصل  بر  تاکید  با  زینی وند 
خروجی  و  ورودی  کنترل  گفت:  ماندن« 
کمک  و  انتظامی  نیروهای  استقرار  با  شهرها 
را  ظرفیت ها  همه  کارگیری  به  در  فرمانداران 

خواهیم داشت.

استاندار کرمان در پی اعالم اعمال محدودیت های کرونایی؛

برای اجرای محدودیت ها هیچ استثنائی قائل نمی شویم

خبر
معاون اجتماعی فرماندهی انتظامی 

استان خبر داد:

تکذیب وقوع سرقت مسلحانه در کرمان 
معاون اجتماعی فرماندهی انتظامی استان کرمان کلیپ منتشر شده در فضای 
مجازی در خصوص وقوع سرقت مسلحانه  از یک سوپر مارکت در میدان کوثر 

کرمان را  تکذیب کرد.
»کوروش احمد یوسفی« در خصوص انتشار کلیپ سرقت مسلحانه از یک سوپر 
مارکت در کرمان گفت: با تمهیدات ویژه پلیس، امنیت کامل در شهرستان کرمان 

برقرار بوده و کلیپ منتشر شده مربوط به کرمان نیست.
وی از کاربران فضای مجازی و برخی از رسانه های جمعی خواست به اخباری که 
از منابع غیر رسمی اعالم می شود توجه نکرده و از دامن زدن به اینگونه شایعات 

که باعث بر هم زدن آسایش و آرامش می شود، جدا خودداری نمایند. 
معاون اجتماعی فرماندهی انتظامی استان کرمان افزود: شهروندان گرامی می توانند 
 )@policekerman( اخبار موثق حوزه پلیس کرمان را از کانال پلیس کرمان

در پیام رسان سروش دریافت کنند.

 باند ارتشاء و رشاء در راهداری

 کرمان منهدم شد
 

دادستان کرمان از انهدام باند ارتشاء و رشاء در اداره کل راهداری و حمل و نقل 
جاده ای کرمان خبر داد و گفت: یک معاون، دو رئیس اداره و تعدادی از کارمندان 

این اداره کل دستگیر شدند.
از روابط عمومی دادگستری کرمان، دادخدا  به نقل  به گزارش خبرگزاری مهر 
ساالری از شناسایی و انهدام باند ارتشاء و رشاء در اداره کل راهداری و حمل و 
نقل جاده ای کرمان خبر داد و با اشاره به دستگیری ۸ نفر از معاونان، کارکنان و 
فعاالن حوزه راهداری و حمل و نقل جاده ای استان کرمان اظهار کرد: این افراد 
با رصد و نظارتی اطالعاتی سربازان گمنام امام زمان )عج( در مجموعه اداره کل 
اطالعات استان کرمان و دستورات قضائی بازپرس ویژه رسیدگی به مفاسد اداری 
به دلیل اتهاماتی از جمله دریافت رشوه، سواستفاده از جایگاه شغلی و استفاده از 

رانت دولتی دستگیر و در بازداشت به سر می برند.
وی اظهار کرد: چند تن از کارکنان اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای و 
فعاالن حوزه توزیع الستیک تعاونی ناوگان حمل و نقل، با تشکیل باند ارتشاء و 
اختالس ضمن سو استفاده از جایگاه شغلی و تبانی با تعدادی از عامالن فروش 
الستیک، مسئوالن انجمن صنفی و شرکت های حمل و نقل کاال اقدام به صدور 
حواله برای افراد مورد نظر خود کرده و در ازای آن مبالغی را دریافت کرده و یا 
تعدادی از الستیک ها را به عنوان سهم خود برداشته و در بازار آزاد به فروش 

می رسانده اند.
نظام  حیثیت  به  لطمه  موجب  باند  این  اعضای  اقدامات  اینکه  بر  تاکید  با  وی 
اداری و ایجاد نارضایتی در بین رانندگان ناوگان حمل و نقل جاده ای شده است، 
خاطرنشان کرد: اعضای این باند همچنین با سو استفاده از اهرم های نظارتی از 
جمله کمیسیون ماده ۱۲ )بررسی تخلفات شرکت های حمل و نقل کاال ومسافر(، 
کمیسیون ماده ۱۰ )تخلفات رانندگان( و کمیسیون های تمدید یا صدور مجوزهای 
شرکت های باری و مسافری اقدام به اخذ رشوه های کالن از متولیان شرکت های 

مذکور می کرده اند.
ساالری با اشاره به اینکه در این پرونده اتهاماتی از جمله رشاء و ارتشاء، استفاده از 
رانت دولتی و پولشویی مطرح است، تصریح کرد: اداره کل اطالعات استان کرمان 
با همکاری و پشتیبانی دستگاه قضائی در راستای مبارزه بی امان با مفاسد اداری 

و اقتصادی موفق به شناسایی و برخورد با این باند شده است.

معاون عملیات پلیس استان کرمان:

 پلیس کرمان به ۸۵۳ هزار تماس

 با ۱۱۰ رسیدگی کرد
 

معاون عملیات پلیس استان کرمان گفت: طی سال جاری بیش از ۲ میلیون و 3۵ 
هزار تماس با سامانه ۱۱۰ این استان برقرار و ۸۵3 هزار و ۴۰۰ مورد از این تماس 

ها به صورت عملیاتی رسیدگی شده است.
اواسط سال ۱3۹۷ مرکز  از  افزود:  ایرنا، سرهنگ بدیع اهلل سلیمانی  به گزارش 
پاسخگویی به تماس های ۱۱۰ تمام شهرستان ها به مرکز استان منتقل شد و طی 
تماس هر فرد از هر نقطه از استان با پلیس، زنگ این واحد در مرکز استان به صدا 
در می آید و بالفاصله شهرستان و مکان وقوع جرم به واحد انتظامی شهرستان 

مربوطه، منعکس می شود.
وی با اشاره به افزایش ۲ درصدی تماس ها به نسبت سال ۹۸ افزود: در این رابطه 
طی سال ۱3۹۹ بیش از ۲ میلیون و 3۵ هزار تماس با سامانه ۱۱۰ برقرار و ۸۵3 
هزار و ۴۰۰ مورد از این تماس ها به صورت عملیاتی با اعزام تیم های گشت 
انتظامی به محل وقوع جرائم رسیدگی و مابقی تماس ها نیز به صورت راهنمایی 

و مشاوره امدادخواهان پاسخگویی شدند.
معاون عملیات پلیس استان خاطرنشان کرد: الزم است شهروندان به این نکته 
توجه داشته باشند که در پی تجمیع مرکز پاسخگویی فوریت های پلیسی ۱۱۰ 
در مرکز استان، تمام تماس ها توسط اپراتورهای مستقر در استان پاسخگویی 

می شوند.
وی گفت: شهروندان هنگام تماس با ۱۱۰، نام شهرستان، شهر و یا روستای تابعه 
و آدرس دقیق محل وقوع جرم را به کاربران این سامانه، اعالم کنند تا تیم های 

گشت شهرستان مورد نظر به موقع به محل اعالمی اعزام شوند.

 رئیس دانشگاه علوم پزشکی کرمان بااشاره به 
افزایش ۴ برابری مرگ ناشی از کرونا در مقایسه 
می کنیم  استان،گفت:تاکید  در  اخیر  ماه  باچند 
را  بهداشتی  و مسئوالن دستورالعمل های  مردم 

رعایت کنند.
به گزارش خبرنگار مهر، حمیدرضا رشیدی نژاد 
در جمع خبرنگاران با اشاره به موج چهارم کرونا 
گفت: وضعیت رنگ بندی شهرستان های استان 
تغییر کرده و در ادامه نیز هر چند روز یک بار نیز 

شاهد تغییر رنگ بندی ها خواهیم بود.
از مردم و مسئوالن  این مطلب که  بیان  با  وی 

تقاضا داریم که برنامه ها و فعالیت های مختلفی 
که برنامه ریزی کرده اند را تعطیل کنند در غیر 
این صورت پاسخگوی مراجعه تعداد زیاد بیماران 
در حال حاضر حدود ۴۰  کرد:  عنوان  نیستیم، 
درصد تخت های بیمارستانی ما اشغال شده است 
در حالی که این آمار در گذشته ۲۰ درصد بوده 
مختلف  اقشار  همه  که  داریم  تقاضا  لذا  است 
جامعه واقعاً دستورالعمل های بهداشتی را رعایت 

کنند.
اشاره  با  کرمان  پزشکی  علوم  دانشگاه  رئیس 
که  داریم  استان  در  شهرستان   ۲3 اینکه  به 

 ۸ و  نارنجی  شهرستان   ۷ قرمز،  شهرستان   ۸
شهرستان زرد هستند، اظهار کرد: احتمال این 
و  نارنجی  ما  زرد  که شهرستان های  دارد  وجود 

نارنجی ها قرمز شوند.
رشیدی نژاد بیان کرد: برخی تصمیم های مقابله 
پشتوانه  که  می شود  اخذ  استان  در  کرونا،  با 
اجرایی دارد و اجرا می شود اما برخی تصمیم ها 
باشیم. در خصوص  آن  تابع  باید  است که  ملی 
وزارت  موضع  که  چند  هر  نوروزی  سفرهای 
بهداشت مشخص بوده است اما در مجموع باید 

تابع ستاد ملی مقابله کرونا باشیم.

رئیس کمیته اطالع رسانی ستاد انتخابات استان 
کرمان گفت: تا عصر پنجشنبه ۱۹ فروردین ثبت 
دوره  ششمین  انتخابات  داوطلب  نفر   3۷۷۲ نام 
استان  در  ها  روستا  اسالمی  شوراهای  انتخابات 

کرمان نهایی شده است.
از  گفت:  خبرنگاران  جمع  در  زاده«  تقی  »عباس 
این تعداد 3۰۹۹ نفر از طریق مراجعه حضوری به 

بخشداری ها ثبت نام کردند.
وی افزود: 3۶۱ داوطلب از طریق دفاتر پیشخوان، 
۱۴۵ داوطلب از  طریق تلفن همراه )اپ موبایل( 
و ۱۶۷ داوطلب از طریق رایانه های شخصی )اپ 

دسکتاپ( ثبت نام کرده اند.
به گفته رئیس کمیته اطالع رسانی ستاد انتخابات 
نام  ثبت  با  رودبارجنوب  شهرستان  کرمان  استان 

کنندگان  نام  ثبت  لیست  در صدر  داوطلب   3۵۵
انتخابات شوراهای روستا در بین ۲3 شهرستان قرار 
با 3۲3،  کرمان  با 3۴۵،  بافت  آن  از  پس  و  دارد 
نرماشیر با۲۶۶، و رفسنجان با ۲3۷ و سیرجان با 

۲۱۱ داوطلب در رده های بعدی قرار دارند.
وی افزود: شهرستان های بم، شهربابک، قلعه گنج، 
منوجان و ریگان  در ادامه لیست ثبت نام قرار دارند.

اسالمی  شوراهای  انتخابات  ایسنا،  گزارش  به 
روستاها همزمان با انتخابات شوراهای اسالمی شهر 
و انتخابات ریاست جمهوری ۲۸ خرداد ۱۴۰۰ در 

سراسر کشور برگزار می شود.
انتخابات  داوطلبان  از  نام  ثبت  است،  ذکر  شایان 
شوراهای روستا تا۲۲ فروردین ادامه دارد و تمدید 

نمی شود.

 رئیس اورژانس پیش بیمارستانی و مدیر مرکز حوادث 
و فوریت های پزشکی کرمان گفت: واژگونی تاکسی بین 
شهری پژو ۴۰۵ در محور زرند به ریحانشهر سه کشته و 

یک مجروح بر جای گذاشت .

سید محمد صابری در گفت و گو با خبرنگار ایرنا افزود: 
واژگونی تاکسی بین شهری پژو ۴۰۵ در محور زرند به 

ریحانشهر اتفاق افتاد. 
 ۲ حادثه  رخداد  از  اطالع  محض  به  کرد:  اظهار  وی 

این  مصدوم  تنها  و  اعزام  محل  به  آمبوالنس  دستگاه 
حادثه به بیمارستان سینای شهرستان زرند منتقل شد.

رئیس اورژانس پیش بیمارستانی و مدیر مرکز حوادث 
و فوریت های پزشکی کرمان تصریح کرد: هر سه فوتی 

و مصدوم حادثه واژگونی تاکسی بین شهری در زرند 
مرد و ۲ نفر از فوتی ها افاغنه و یک نفر ایرانی است.وی 
رده سنی مصدومان این حادثه را بین 3۷ تا ۵۰ سال 

عنوان کرد.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی کرمان خبر داد:

افزایش چهار برابری مرگ ناشی از کرونا در کرمان 

رئیس کمیته اطالع رسانی ستاد انتخابات استان اعالم کرد:

ثبت نام نهایی ۳۸۰۰ داوطلب در انتخابات شوراهای روستاهای کرمان 

بدینوسیله به اطالع کلیه اعضا می رساند،جلسه مجمع عمومی عادی واژگونی پژو ۴۰۵ در زرند سه کشته بر جا گذاشت
راس ساعت۶عصرروزدوشنبه مورخ ۲۷ اردیبهشت۱۴۰۰در سالن کانون 
پرورش فکری کودکان شماره۲برگزارمیگردد.از کلیه اعضاجهت شرکت 
دعوت به عمل می آید.درصورت تمایل به کاندیداتوری هیات مدیره 
تامین  بازرسین لطفادرخواست کتبی بهمراه کارت ملی،دفتربیمه  و 
اجتماعی و کارت مهارت فنی خودراازشنبه۲۱الی۲۶فروردین۱۴۰۰ به 
دفترانجمن تحویل نمائید.)الزم به ذکراست؛فقط اعضای انجمن مجازبه 

شرکت درجلسه میباشند(
دستورکارجلسه:۱_ارائه گزارش هیئت مدیره و بازرسی ۲_انتخابات 

اعضای هیئت مدیره و بازرسین
هیئت مدیره انجمن صنفی کارگری کارگران ساختمانی شهرستان راور

آگهی تشکیل مجمع عمومی عادی انجمن صنفی 
کارگری کارگران ساختمانی شهرستان راور
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زیرآسمان کرمان
شکواییه یکی از فرهنگیان از یک عضو کادر درمان 

بیایید با خودمان مهربان باشیم 
آقای محمود نژاد زمانی که از فرهنگیان خوشنام 
استان هستند طی نامه ای که رونوشت آن را به 
دفتر روزنامه ی کرمان امروز فرستاده، نوشته اند: 
»در ایام تعطیالت عید در یکی از روستاهای بخش 
سگی  ناگهان  که  بودیم  گردش  مشغول  چترود، 
ولگرد، پای نوه ی 2/5 ساله بنده را گاز گرفت. از 
آنجا که مسئوالن بهداشتی به ما آموخته اند برای 
پیشگیری از ابتال به بیماری هاری، بایستی خیلی 
فوری به نزدیک ترین مرکز درمانی مراجعه کنیم، 
رساندیم.  چترود  درمانگاه  به  را  خود  سرعت  به 
جای تشکر و قدردانی دارد که خانم نجار و خانم 
شفیعی از کارکنان این مرکز با متانت و مهربانی 
می  کودک  این  ی  عمه  به  آنها  پذیرفتند.  را  ما 
گوید، واکسن مورد نیاز در درمانگاه موجود است 
از آقای »الف« که در محل کار خود  اما هر چه 
نبود تلفنی التماس می کنند که فرد صدمه دیده، 
کودک خردسالی است که به شدت گریه می کند، 
توجه نمی کند. به احتمال زیاد ایشان یا مسئول 
بود. وی در پاسخ  واکسن و متخصص تزریق آن 
تلفن همکارانش می گوید: بفرستید کرمان. خانم 
کودک  ی  عمه  و  مادر  به  پرستار  خانم  و  دکتر 
و  بچه  شامپو  با  را  گازگرفتگی  محل  گویند،  می 
آب گرم بشویید و فوری به کرمان بروید. توصیه 
انجام گرفت و آمدیم کرمان که داستان  پزشکی 

آن مفصل است.
پرسش بنده از آقای »الف« این است: فرض کنیم 
نوه ی برادر شما دچار چنین حادثه ای شده بود، 
آیا حاضر بودید با نیامدن به محل خدمت خود، 
کنید؟ حال  وارد  او  خانواده ی  به  اضطراب  کلی 
اگر پدر این کودک خودرو شخصی هم نداشت و 
دیر به مراکز درمانی کرمان می رسیدند و زمان 
طالیی را از دست می دادند، آیا تا آخر عمر عذاب 

وجدان نداشتید؟
واقعیت این است که اصالح جامعه از اصالح فرد 
شروع می شود و تا هنگامی که من و آقای »الف« 
به درستی انجام وظیفه نکنیم، جامعه اصالح نمی 
شود و اگر اصالح رفتار از دور افتاده ترین مناطق 
استان صورت بگیرد، بی شک همه ی امور به نظم 
درمی آیند ولی امان از هنگامی که یکی از دانه 
نکند!  عمل  درستی  به  خدمتی  ی  زنجیره  های 
و  ها  شب  که  پزشکی  زحمتکش  کادر  تمامی 
روزهای تعطیل در محل کار بودن را بر حضور در 
جمع خانواده ترجیح دادند به زیر سوال می رود. 

»بیایید خودمان با خودمان مهربان باشیم!«
این شکواییه را به دفتر نشریه وزین کرمان امروز 
عمومی  روابط  ی  اداره  شااهلل  ان  تا  فرستادم 
تا  انجام دهد  اقدام مثبتی  دانشگاه علوم پزشکی 
مجبور نشویم به سازمان بازرسی یا دفتر شکایات 
استانداری متوسل شویم. نام و نشان اینجانب در 
قرار شد  چنانچه  تا  است   محفوظ  روزنامه  دفتر 
دهم،  توضیح  بیشتر  ارگانی،  یا  مقامی  در حضور 

آماده ام. 

پیکر ۶۳ شهید دفاع مقدس 
به آغوش وطن بازگشت

پیکرهای مطهر ۶۳ شهید تازه تفحص شده دفاع 
مقدس از طریق مرز شلمچه وارد کشور شدند.

طی  مهر،  از  نقل  به  آنالین  جم  جام  گزارش  به 
مراسمی انتقال اجساد عراقی و استقبال از شهدا، 
پیکر ۶۳ شهید تازه تفحص شده از مرز بین المللی 

شلمچه وارد کشور شد.
باخته  جان  پنج  پیکر  مراسم  این  در  همچنین 
عراقی کشف شده در خاک ایران نیز تحویل مقامات 
جستجو  رئیس  کاظم  نشأت  شد.  عراق  کشور 
در  تبادل  مراسم  حاشیه  در  عراق  زبیر  تحویل  و 
گفت وگو با خبرنگاران، اظهار کرد: با توجه به منابع 
انتقال  انسانی و آسیب روحی بازماندگان تبادل و 

کشته شدگان برای دولت عراق اهمیت دارد.

برای ده نفر در پرونده 
هواپیمای اوکراینی کیفر 

خواست صادر شد
 دادستان سابق نظامی استان تهران خبر داد: برای 
۱۰ نفر از مسئوالنی که در حادثه سقوط هواپیمای 
اوکراین دخیل بودند کیفرخواست صادر شده است.

به گزارش ایسنا، غالمعباس ترکی در آیین معارفه 
دادستان جدید نظامی  استان تهران گفت: برای من 
بود که حدود 25 سال در خدمت دوستان  افتخار 
سال ها  این  تمام  در  من  همکاران  تمامی  و  بودم 
گزارش  ارائه  دادند.  انجام  بسیاری  های  تالش 
به  مسلح  نیروهای  قضایی  سازمان  در  هم  عملکرد 
قطع  طور  به  و  دارد  مالحظاتی  محرمانگی  واسطه 
آقای  توسط  شد  انجام  بنده  توسط  که  اقداماتی 
سراج به بهترین نحو ممکن انجام می شود. ما برای 
موفقیت آقای سراج و تمام مجموعه نیروهای مسلح 

تالش می کنیم تا فعالیت ها به خوبی انجام شود.
اوکراینی گفت:  هواپیمای  با سقوط  ارتباط  در  وی 
برای ۱۰ نفر از مسئوالنی که در زمینه حادثه سقوط 
هواپیمای اوکراین دخیل بودند کیفرخواست صادر 
گرفته  الزم  گیری های  نتیجه  دادگاه  در  که  شد 

می شود.

گزارش »کرمان امروز« از چالش های یک ساله آموزش غیرحضوری مدارس کرمان در دوران کرونا؛

بیش از یک سال ابهام آموزشی
گروه خبر و گزارش کرمان امروز

اشاره: 
و  است  مانده  باقی  تحصیلی  سال  از  دیگر  ماه  دو  حدود 
آموزش همچنان غیر حضوری و مجازی است. در این مدت 
این  در  است.  شده  مشخص  آموزش  نوع  این  بد  و  خوب 
به  والدین  و  آموزان  دانش  معلمان،  با  گفتگو  در  و  گزارش 
مشکالت و کاستی های آموزش مجازی اشاره شده است که 
با بیان برخی از آنها از مسئوالن می خواهیم راهکاری برای 

رفع مشکالت ارائه دهند. 
یک شوک، یک چالش

آموزش  مدارس  یافت،  شیوع  کرونا  ویروس  که  زمانی  از 
روی  حضوری  غیر  آموزش  به  و  کرده  تعطیل  را  حضوری 
آوردند، این نوع آموزش به دلیل نو بودن در ابتدا با مشکالت 
از پیام رسان های داخلی و  فراوانی رو به رو بود، استفاده 
خارجی با مشکالتی رو به رو بود که کار تدریس و آموزش 
سردرگم  را  ها  خانواده  و  آموزان  دانش  معلم،  و  سخت  را 

می کرد.
به  قبل  تحصیلی  سال  چند  هر  مشکالت  همه  وجود  با 
پشتوانه پنج تا شش ماهی که مدارس در سال 98 باز بودند 
به پایان رسید و انتظار می رفت آموزش و پرورش تابستان را 
فرصت مغتنمی بداند و خودش را آماده کند، اما در شهریور 
با  مشخص شد که چندان آمادگی پیدا نکرده است. حتی 
وجود آنکه سال تحصیلی را دو هفته زودتر و از ۱5 شهریور 
شروع کردند و تصورآموزش و پرورش این بود که می تواند 
آموزش را حضوری و یا نیمه حضوری ارائه دهد اما این تفاق 
نیفتاد و خانواده ها به سرعت واکنش نشان دادند و در نهایت 
شدند.  تعطیل  کامال  هم  نیمه حضوری  های  همان کالس 
مناطق  در  ویژه  به  آموزان  دانش  مشکالت  دیگر  سوی  از 
حاشیه ای و محروم مبنی بر عدم برخورداری از تجهیزات 

نیز همچنان  به قوت خود باقی است.
معلمانی که خود را با آموزش مجازی وفق دادند

به سیستم  معلمانی که  برای  آموزش  نوع  این   همچنین 
سنتی عادت کرده بودند و کمتر از تکنولوژی استفاده می 
قرار  جدی  چالش  معرض  در  و  بود  سخت  بسیار  کردند  
و  جوان  معلمان  عمدتا  معلمان  از  زیادی  شمار  گرفتند. 
پویا توانستند خودشان  را ارتقا دهند و معلمانی که رو به 

بازنشستگی بودند در این زمینه ضعیف عمل کردند. با این 
وجود بسیاری از معلمان معتقدند؛ آموزش حضوری کارایی 
بیشتر  اینگونه  آموز  دانش  بر  تسلط شان   و  دارد  بیشتری 

است.
این  در  او  است.  چهارم  پایه  معلم  محمدی  میر  سوده 
باره می گوید: از اینکه وقت زیادی را صرف آموزش، جمع 
تکالیف سپری می  بررسی  و  و محتوا  تهیه مطلب  و  آوری 
کنیم صرف نظر می کنیم. مشکل ما معلمان رایگان نبودن 
اینترنت، کندی و قطعی آن است که گاهی واقعا سخت می 
که  هستند  هایی  خانواده  ما  مشکالت  از  دیگر  یکی  شود. 
و  ها  درخواست  معلم  یک  مشکالت  گرفتن  نظر  در  بدون 

انتقادهایی غیر منصفانه دارند البته تعداد آنها کم است اما 
همین تعداد کم باعث می شود روحیه معلم تحت تاثیر قرار 

گرفته و در عملکردش تاثیر داشته باشد. 
والدین ناراضی ترین گروه

والدین در جریان آموزش غیر حضوری با شرایط کامال غیر 
منتظره ای رو به رو شدند و مدیریت فرزندان شان در امر 
آموزش و نظارت  بر تکالیف بر دوش آنها گذاشته شد و این 
چالش گاه باعث اختالفات بین والدین با یکدیگر و والدین 

و فرزندان شد.
سمیه مادر دو دانش آموز است که می گوید فرزندان من 
عمدتا از کندی اینترنت و یا کیفیت بد فیلم های آموزشی 

سو استفاده می کنند و به این بهانه درس و مشق را جدی 
ندارند  مستقیم  نظارت  چون  که  هم  ها  معلم  گیرند.  نمی 
واقعا متوجه نمی شوند که دانش آموز، آموزش را به خوبی 

فرا گرفته است.
دانش آموزان راضی ترین قشر

از  گروه  ترین  راضی  و  ترین  خوشحال  رسد  می  نظر  به 
تعطیلی مدارس و غیر حضوری شدن آموزش، دانش آموزان 
باشند که از شربرخی مدارس فرسوده با مدیران و معلمان 
سخت گیررهایی پیدا کردند. گاهی شنیده می شود برخی 
دانش آموزان می گویند دلشان  برای مدرسه تنگ شده که 
احتماال درصد باالیی ندارد و خودش یک هشدار است که 

نظام آموزش باید این هشدار را جدی بگیرد.
کیان دانش آموز کالس ششم در این باره می گوید: به نظر 
من مدارس غیر حضوری خیلی بهتر است و معلمان واجب 
نیست که از شاد استفاده کنند از اسکای روم استفاده کنند 

که امکان تقلب هم در آن موجود نیست.
وقت  بیشتر  مدرسه  من  نظر  به  گوید:  می  هم  رضا  امیر 
تلف کنی هست. نصف وقتمان در صف و چک کردن سر و 
وضعمان می گذشت و بچه ها هم سر کالس حرف می زنند 
و حواس آدم را پرت می کردند. برای من غیر حضوری و 
آنالین بازدهی آموزشی بهتری داشته هر چند که بعضی از 
معلم ها یمان با ارسال یک کلیپ رفع تکلیف می کردند اما 
من به درس معلم اکتفا نمی کردم و شبکه آموزش  و فیلم 

های آموزش را هم نگاه می کردم. 
گوید:  می  هم  او  است.  هشتم  کالس  آموز  دانش  پریا 
حضوری بهتر است اما با این وضع کرونا باید از شاد و فضای 
مجازی استفاده کنیم اگر مدارس حضوری شود که ترسمان 
باشد که چشمانمان آسیب می  از کروناست و اگر مجازی 
بیند و ضعیف می شود من که حس می کنم چشمانم دچار 

خشکی و سوزش شده است.
سخن آخر

به طور خالصه می توان گفت که قطعی و کندی سرعت 
اینترنت، داشتن دو دانش آموز و یک وسیله، در نظر نگرفتن 
شرایط معلم و خانواده ها از جمله مشکالتی است که در این 
نوع آموزش ها وجود دارد و الزم است تا مسئوالن آموزش 
و پرورش و مخابرات برای برطرف کردن آن راهکارهای الزم 

را ارائه داده و اجرا کنند.

  حدود دوماه دیگر از سال تحصیلی باقی مانده است و در حال نزدیک شدن به ایستگاه پایانی 
قطارآموزش درسال تحصیلی کرونایی هستیم و آموزش همچنان غیرحضوری و مجازی است. 
در این مدت خوب و بد این نوع آموزش مشخص شده است و برای هر کدام از گروه های 
درگیر»دانش آموزان، والدین و معلمان« چالش هایی را به همراه داشت که نتایج آن عالوه بر 
اینکه به نظام آموزشی لطمه وارد کرد، تجارب ارزشمندی را نیز برای سیستم سنتی و ساختار 
قدیمی به همراه داشت. اما سوالی که برای مردم پیش آمده این است که آیا این روند ممکن 

است در آینده نیز به عنوان ورود زود هنگام به آینده مورد استفاده دائمی قرار بگیرد یا...

از امروز کشوربه مدت  ۱۰ روز به دلیل بحران کرونا  تعطیل می شود

جزییات برگزاری آزمون دانش آموزان مدارس در خرداد ۱۴۰۰ تشریح شد

مقرر  با کرونا گفت:  مقابله  ملی  سخنگوی ستاد 
شده که به مدت ۱۰ روز تعطیلی سراسری در سطح 
کشور داشته باشیم و بعد از این تاریخ ارزیابی های 
الزم نشان دهنده ادامه داشتن یا نداشتن تعطیلی 

ها خواهد بود.
به گزارش خبرآنالین، رییسی سخنگوی ستاد ملی 
با توجه شرایط موجود حاکم  با کرونا گفت:  مقابله 
شهرهای  در  می توانند  یک  گروه  مشاغل  کشور  بر 

قرمز فعالیت داشته باشند و مشاغل گروه دو، سه و 
چهار حق فعالیت ندارند.

اجازه  که  هم  یک  گروه  مشاغل  البته  افزود:  وی 
مارکت  سوپر  مانند  ضروری  مشاغل  دارند  فعالیت 

مطب  ها،  داروخانه  ای،  زنجیره  فروشگاه های  ها، 
مشاغلی  سایر  و  تعمیرگاه ها  ها،  بیمارستان  ها، 
مردم  ضروری  مایحتاج  کننده  تامین  که  هستند 

خواهند بود. 

مهر نوشت: وزیر آموزش و پرورش در گفتگو با خبرنگاران 
امتحانات دانش آموزان در خرداد ماه ۱۴۰۰  نحوه برگزاری 

را تشریح کرد.
بیان  با  خبرنگاران  با  گفتگو  در  میرزایی  حاجی  محسن 
پایه های  مانند  از آزمون ها در سال های گذشته  اینکه برخی 
نهم و دوازدهم حضوری بوده است، افزود: همچنان خواستار 
برگزاری آزمون حضوری این دوره ها هستیم چون اگر خللی 
در این آزمون ایجاد شود حقوق دانش آموزان تضییع می شود.
برگزار  باشیم حضوری  داشته  اجازه  آزمونی  هر  گفت:  وی 
برگزار  حضوری  و  هماهنگ  آزمون  می دهیم  ترجیح  شود، 
شود مگر اینکه در آن زمان با محدودیت های کرونایی مواجه 
استفاده  حضوری  غیر  روش های  از  زمان  آن  در  که  شویم 

خواهیم کرد.

در  پرورش  و  آموزش  کرد:  تاکید  پرورش  و  آموزش  وزیر 
در  آموزان  دانش  حضوری  موافق  دوازدهم  و  نهم  پایه های 
امتحانات هست مگر اینکه وضعیت کرونایی کشور این اجازه 

را به ما ندهد.
که  فرهنگیان  برخی  در خصوص مشکالت  میرزایی  حاجی 
از طریق دانش سرا جذب آموزش و پرورش شدند نیز گفت: 
و  آموزش  وارد  دانشسرا  مسیر  از  که  همکاران  برخی  برای 
پرورش شده اند مشکالتی به وجود آمده است، ما نه شاکی 

هستیم نه داور سازمان بازنشستگی شکایت کرده است.
وزارت  حقوقی  معاونت  طریق  از  کرد:  خاطرنشان  وی 
رفع  برای  تالش ها  تمام  هستیم  موضوع  پیگیری  حال  در 
مشکالت آنان به کار گرفته شده امیدواریم بزودی این مشکل 

حل شود.

آگهی تغییرات شرکت بابک پرچین سازه پارس کویر شرکت سهامی 
خاص به شماره ثبت ۱۴۰5۶ و شناسه ملی ۱۴۰۰5۴9۱۴۱۱ به استناد 
صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۳97/۰9/25 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : 
آدرس قانونی شرکت از استان کرمان- شهرستان کرمان- خیابان مطهری -کوچه شماره 
استان کرمان- شهرستان  به آدرس  ۳8 -غربی یک پالک.۰ کدپستی7۶۱7۶5555۳ 
کدپستی  پالک۰  رازی  مدرسه  کوچه  مدرس-  بلوار  آباد-  محله حسن   - شهربابک 
775۱۶8۴57۴ تغییر یافت. اداره کل ثبت اسناد و امالک استان کرمان اداره ثبت شرکت 

ها و موسسات غیرتجاری کرمان )۱۱۱8۴77(

آگهی تغییرات شرکت مشاوره سرمایه گذاری اقتصادی پازند دارا شرکت 
سهامی خاص به شماره ثبت ۱۶989 و شناسه ملی ۱۴۰۰9۳8۶۰5۶ به 
استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۳99/۱۱/۱2 تصمیمات ذیل اتخاذ 
شد : - محل شرکت در واحد ثبتی کرمان به آدرس بخش مرکزی ، شهر کرمان، محله 
هوشنگ مرادی ، کوچه هوشنگ مرادی ۱۳ ، کوچه شرقی ۱ ، پالک ۰ ، قطعه ۱79 
، طبقه ششم کدپستی 7۶۱88۴7۱77 تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح 
فوق اصالح گردید. اداره کل ثبت اسناد و امالک استان کرمان اداره ثبت شرکت ها و 

موسسات غیرتجاری کرمان )۱۱۱8۴78(

ابرار صنعت کرمان شرکت سهامی خاص به  آگهی تغییرات شرکت 
شماره ثبت 89۴۱ و شناسه ملی ۱۰8۶۰۰25257 به استناد صورتجلسه 
هیئت مدیره مورخ ۱۳99/۱2/2۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : الف-تعیین 
سمت مدیران : آقای محمد مهدی دیندار به شماره ملی 299۱۶۱۳۳27 به سمت رئیس 
هیئت مدیره و مدیر عامل خانم مهرداد حاج جعفری به شماره ملی2992۶۳952۴ 
ملی  به شماره  راد  آقای محمد علی شکوهی  رئیس هیئت مدیره  نایب  به سمت 

299۱289۳92 به سمت عضو اصلی هیئت مدیره ب- کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور 
شرکت از قبیل چک ، سفته ، بروات ، قراردادها و عقوداسالمی با امضاء مدیرعامل و 
همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. اداره کل ثبت اسناد و امالک استان کرمان اداره 

ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری کرمان )۱۱۱8۴79(

آگهی تغییرات شرکت ابرار صنعت کرمان شرکت سهامی خاص به 
شماره ثبت 89۴۱ و شناسه ملی ۱۰8۶۰۰25257 به استناد صورتجلسه 
مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۳99/۱2/2۴ تصمیمات 
ذیل اتخاذ شد : الف - اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل برای مدت دو سال انتخاب 
گردیدند: آقای محمد مهدی دیندار به شماره ملی 299۱۶۱۳۳27 آقای مهرداد حاج 
جعفری به شماره ملی 2992۶۳952۴ آقای محمد علی شکوهی راد به شماره ملی 
299۱289۳92 ب-خانم مطهره ایرانمنش به شماره ملی 299۱9۱۰7۰۴ به سمت بازرس 
اصلی و آقای حسین صنایعی کرمانی به شماره ملی ۰۰۶۱579۶88 به سمت بازرس 
علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند. ج-روزنامه کثیراالنتشار کرمان امروز 
جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب شد. د-ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت 
منتهی به سال۱۳97 و ۱۳98 مورد تصویب قرار گرفت. اداره کل ثبت اسناد و امالک 

استان کرمان اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری کرمان )۱۱۱8۴8۰(

آگهی تغییرات شرکت بنیاد خیرین دانشگاه شهید باهنر استان کرمان 
موسسه غیر تجاری به شماره ثبت 2۰۶9 و شناسه ملی ۱۴۰۰8۳777۱۰ 
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۳99/۱۰/2۴ منضم 
به نامه شماره ۶8/22/22758 - ۱۳99/۱2/۱2 استانداری کرمان . اصالح ماده 9 و ۳۳ و ۳8 
اساسنامه با توجه به ماده 9 و ۳۳ و ۳8 اساسنامه و اشکاالت بوجود آمده ماده مذکور بشرح 
ذیل اصالح می گردد : در ماده 9 اساسنامه، بند الف به شرح زیر اصالح می شود: بهره گیری 

ازتوانمندی های مادی و معنوی خیرین و دانش آموختگان دانشگاه و تشویق و ترغیب 
دانش آموختگان توانمند و سایر نیکوکاران و نیک اندیشان در تقویت و گسترش زیرساخت 
های دانشگاه شهید باهنر کرمان و حمایت مادی و معنوی از دانشجویان و دانش آموختگان 
نیازمند دانشگاه شهید باهنر کرمان . -در ماده ۳۳ اساسنامه بندهای زیر اضافه شد: ث( 
کمک ها و هدایای دریافتی نقدی و غیرنقدی توسط بنیاد به موجب اساسنامه به مصارف 
امور یاد شده در ماده 9 اساسنامه می رسد واین امر توسط سازمان امور مالیاتی تأیید و 
نظارت می شود. ج( مؤسسان و وابستگان طبقات اول و دوم آنان و مدیران و اعضای بنیاد 
و هیأت مدیره و وابستگان اول و دوم آنان مبادرت به انجام معامله با مؤسسه نمی نمایند. 
چ( مؤسسات یا صاحبان سرمایه حق هیچ گونه برداشت و یا تخصیص از محل کمک ها 
و هدایای دریافتی نقدی و غیرنقدی را ندارند. هـ( بر درآمد و هزینه های بنیاد به شرح مواد 
7 الی 9 آیین نامه اجرایی موضوع تبصره ۳ ماده ۱۳9 ق . م. م نظارت می شود. -در ماده 
۳8 اساسنامه، تبصره ۱ به شرح زیر اصالح می شود: تبصره ۱ ذیل ماده ۳8: مجمع عمومی 
فوق العاده موظف است دارایی سازمان را پس از انحالل با نظارت مرجع صدور پروانه به 
دانشگاه شهید باهنر کرمان واگذار نماید. اداره کل ثبت اسناد و امالک استان کرمان اداره 

ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری کرمان )۱۱۱8۴8۳(

آگهی تغییرات شرکت بنیاد خیرین دانشگاه شهید باهنر استان کرمان 
موسسه غیر تجاری به شماره ثبت 2۰۶9 و شناسه ملی ۱۴۰۰8۳777۱۰ 
مورخ  العاده  فوق  بطور  عادی  عمومی  مجمع  صورتجلسه  استناد  به 
۱۳99/۱۰/2۴ منضم به نامه شماره ۶8/22/22758 - ۱۳99/۱2/۱2 استانداری کرمان . الف 
-اعضای اصلی هیئت مدیره: آقای اسداهلل رضوی به شماره ملی 299۱9۳7۴۴۰ - خانم مریم 
احتشام زاده به شماره ملی299۱5۳9۴۳7 - آقای نصراهلل گرامی به شماره ملی 2992۳57۰۶5 
-آقای سیدعلی مصطفوی به شماره ملی ۳۰9۰982۰99 -آقای محمد جالل پور به شماره 
ملی299۱۳۶۶788 - اعضای علی البدل هیئت مدیره: آقای محمد صادق بصیری به شماره 

ملی 5۰۳9۶99۳۱۱ - آقای محمدرضا اسالمی به شماره ملی ۳۰9۰598۰8۶ برای مدت دو 
سال انتخاب گردیدند . ب - آقای محمدعلی طاهر به شماره ملی 299۱۳257۱2ُ به سمت 
بازرس اصلی و آقای محمدرضا شه بخش به شماره ملی ۰9۳7۶۴9۳25 به سمت بازرس 
علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند . اداره کل ثبت اسناد و امالک استان 

کرمان اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری کرمان )۱۱۱8۴8۴(

آگهی تغییرات شرکت بنیاد خیرین دانشگاه شهید باهنر استان کرمان 
موسسه غیر تجاری به شماره ثبت 2۰۶9 و شناسه ملی ۱۴۰۰8۳777۱۰ 
العاده مورخ ۱۳99/۱۰/2۴  به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق 
منضم به نامه شماره ۶8/22/22758 - ۱۳99/۱2/۱2 استانداری کرمان 
. نام شرکت به " بنیاد عام المنفعه خیرین دانشگاه شهید باهنر استان کرمان" تغییر 
یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصالح گردید. اداره کل ثبت اسناد و امالک استان 

کرمان اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری کرمان )۱۱۱8۴8۶(

انتقال شرکت سهامی خاص تولیدی شیمیایی و  انتقالی مراتب  آگهی 
معدنی سرچشمه هامون )به شماره ثبت سابق ۱528۶ (به شناسه ملی 
۱۴۰۰۶۱7۰۶۶5 و به شماره ثبت ۴۰۴9 در دفتر ثبت شرکتها و موسسات 
غیر تجاری رفسنجان ثبت و امضاء ذیل دفاتر تکمیل گردیدکه خالصه آن به شرح ذیل جهت 
اطالع عموم آگهی می گردد: به موجب صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 99/۱۰/۰۱ 
مرکز اصلی شرکت به نشانی استان کرمان ، شهرستان رفسنجان ، بخش مرکزی ، شهر مس 
سرچشمه، محله شقایق ، جاده کیلومتر ۱ جاده سرچشمه ، کوچه شرکت سرچشمه هامون 
، پالک ۰ ، طبقه همکف کد پستی : 77۳۱9587۱۴ انتقال یافت و در اداره ثبت شرکتهای 
ثبت رفسنجان تحت شماره ۴۰۴9 به ثبت رسیده است. اداره کل ثبت اسناد و امالک استان 

کرمان مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری رفسنجان )۱۱2۰۶2۱(



شنبه 21 فروردین ماه 27/1400 شعبان 1442/ 10 آوریل 2021/سال بیست و ششم شماره 3411 خبری. تحلیلی با زمینه فرهنگی. اجتماعی. ورزشی
 موسس و ناظر کیفی : یحیی فتح نجات      صاحب امتیاز و مدیرمسئول: محمد فتح نجات        مدیر داخلی: عفت حمیدی          سرپرست خبرنگاران: هما حجازی

سردبیر: مهدیه السادات میرمهدی حسینی       دبیر سرویس ورزشی: امید سالجقه         صفحه آرا: نرگس بامری                مدیر سازمان آگهی ها: محبوبه امامی صدر
نشانی: كرمان ـ میدان امام حسین )ع( ـ ابتدای بلوار باستانی پاریزی ـ بعد از اداره زمین شناسی جنوب خاوری ـ نرسیده به تاالر مهر

www. KERMANEMROOZ .com نشانی سایت رسمی كرمان امروز:
KM3127795@ yahoo.com نشانی ایمیل كرمان امروز:

زار
اف

رم 
نــ

ود 
انل

د
ما:

شــ
اه 

مر
 ه

فن
تل

روزانهم  چاپ : مهدوی 32134838
تلفن :  33124737ـ 33127794 ـ 33129371 دورنگار : 33127795   

به قلم 
محمد فتح نجات

است  مسئوالن  بی تدبیری  نامش   
امروز  حال  هر  به  مردم،  بی توجهی  یا 
استان  وضعیت  كه  هستیم  آن  شاهد 
و  درآمده  قرمز  حالت  به  كرمان 
نفر در خطر مرگ است.  جان هزاران 
ملی  ستاد  فعالیت های  وجود  با  اینکه 
مرحله  این  به  امروز  كرونا  استانی  و 
رسیدیم سوالی است كه مسئوالن باید 
اطالع  برای  اما  دهند،  پاسخ  آینده  در 
این  در  عزیز  هم استانی های  بیشتر 
ممنوعیت ها  كه  كرده ایم  سعی  مطلب 
شده  وضع  جدید  محدودیت های  و 
محدودیت های  از  و  كنیم  تشریح  را 
در  را  صنوف  فعالیت های  تا  تردد 
و... كنیم  رسانی  اطالع  متن  این 

روایت »کرمان امروز« از وضعیت قرمز در کرمان و محدودیت ها و ممنوعیت هایی که در این زمینه اعمال شده است؛

کرمان دوباره تعطیل شد

حدود 4ماه از آخرین مرتبه ای که کرمان در محدودیت 
های سخت کرونایی قرار گرفت، می گذرد. محدودیت هایی 
که به بسیاری از کسب و کارها صدمه زد و موجب کوچک 
شدن اقتصاد استان و البته دیگر نقاط قرمز کشور شد. پس 
استان  و  آمار مرگ و میر کرونایی در کشور  از مدتی که 
تا چند  و  برطرف شد  دوباره  ها  یافت، محدودیت  کاهش 
روز قبل تقریبا هیچ محدودیتی به غیر از استفاده از ماسک 
مسئوالن  تدبیری  بی  اینکه  تا  نداشت.  وجود  استان  در 
شد.  دوباره  مرگبار  پیک  ایجاد  باعث  مردم  توجهی  بی  و 
روزانه  کشته شدن  شود  می  بینی  پیش  که  چهارم  پیک 
هزار نفر در کل کشور را رقم بزند. اتفاقی تلخ که با وجود 
به انتها نرسیدنش آمار مرگ و میر را بسیار افزایش داده 
خود  اثرات  پیک  این  هنوز  شد  اشاره  که  همانطور  است. 
ای  آینده  اما  است،  نداده  نشان  میر  و  مرگ  میزان  بر  را 
نگران کننده برای آن تصور می شود. با وجود کاهلی ها و 
ساده انگاری های مسئوالن، امروز شاهد هستیم که ستاد 
کرونای استان کمر همت بسته و در زمینه ایجاد و اعمال 
محدودیت ها به مانند آذرماه گذشته با جدیت انجام وظیفه 

می کند.
در راستای اعمال همین محدودیت ها بسیاری از کسب 
و کارها که در اولویت پایین قرار دارند مجبور به تعطیلی 
نیمه  صورت  به  کارها  و  کسب  از  دیگر  بخشی  و  هستند 
تعطیل فعالیت خواهند داشت و ادارات نیز به صورت یک 
سوم فعال خواهند بود. در این متن سعی داریم که بخشی 

از این محدودیت ها و لیست کسب و کارهای مجاز و غیر 
مجاز به فعالیت را در این ممنوعیت ها برای اطالع بیشتر 

شما همراهان همیشگی کرمان امروز به انتشار برسانیم.
امنیتی،  کمیته  استان،  رنگ بندی  وضعیت  تغییر  با 
اجتماعی و انتظامی ستاد پیشگیری و مقابله کروناویروس 
خصوص  در  و  شد  تشکیل  فوریت  با  کرمان  استان 
نظارت ها  بر  تشدید  و  اصناف  فعالیت  محدودیت  ترددها، 
تصمیم گیری کرد. درباره این محدویت ها معاون سیاسی، 
امنیتی و اجتماعی استاندار کرمان در تشریح الزامات قانونی 
طرح جامع هوشمند محدودیت ها در شرایط قرمز، نارنجی و 
زرد عنوان کرد: طبق آخرین اعالم وزارت بهداشت، درمان 
و آموزش پزشکی شهرستان های شهربابک، سیرجان، بافت، 
قرمز،  در وضعیت  بم  و  زرند، کوهبنان، کرمان  رفسنجان، 
جیرفت،  جنوب،  رودبار  عنبرآباد،  نرماشیر،  شهرستان های 

بردسیر، انار و منوجان در وضعیت نارنجی و شهرستان های 
فهرج، ریگان، قلعه گنج، کهنوج، فاریاب، ارزوئیه، رابر و راور 
فعلی  وضعیت  رنگ بندی  این  دارند.  قرار  زرد  وضعیت  در 
به سیر صعودی  با توجه  تغییر آن  احتمال  و  استان است 
با  امیدواریم  اما  دارد،  وجود  یافته  جهش  ویروس  باالی 
کنترل ها و رعایت پروتکل های بهداشتی از سوی شهروندان 
بتوانیم شرایط را تا حدی کنترل کنیم. طبق طرح جامع 
هوشمند محدودیت ها، دورکاری کارمندان در وضعیت قرمز 
در اداراتی با ارائه خدمات ضروری به صورت یک دوم و در 

سایر ادارات دو سوم اعمال می شود.
دکتر بصیری با بیان اینکه بخشداری ها و فرمانداری ها با 
توجه به برگزاری فرآیند انتخابات جزو دستگاه های ضروری 
تعیین شده اند، اضافه کرد: در بازار و کسبه نیز در شرایط 
قرمز تنها گروه شغلی یک می توانند فعالیت داشته باشند، 

ضمن آنکه فعالیت های آموزشی و فرهنگی و اجتماعی در 
غیربومی  شخصی  پالک های  و  بوده  تعطیل  شهرها  این 
نمی توانند به شهرستان های قرمز و نارنجی ورود کنند .در 
شرایط نارنجی دورکاری کارمندان در ادارات ضروری یک 
سوم و دیگر ادارات یک دوم بوده و تنها فعالیت گروه های 
و  آموزشی  فعالیت های  است.  امکان پذیر  دو  و  یک  شغلی 
است.  ممنوع  نارنجی  مناطق  در  نیز  اجتماعی  و  فرهنگی 
در شهرستان های زرد، وضعیت کاری کارمندان در ادارات 
ضروری به صورت کامل و دیگر ادارات یک سوم دورکاری 
است و تنها مشاغل گروه چهار در این شهرها تعطیل خواهند 
دوم  و  اول  پایه های  حضور  تنها  نیز  آموزشی  مسائل  بود. 
دروس کارگاهی در مدارس به صورت اختیاری و با ۱۰ نفر 
می تواند اعمال شود. برگزاری مراسم فرهنگی و اجتماعی 
ترددها  و  با ظرفیت ۵۰ درصد  یومیه  نمازهای جماعت  و 

در این مناطق زرد بالمانع خواهد بود. منع تردد شبانه از 
ساعت ۲۲ تا ۳ بامداد در تمام مناطق استان همچنان ادامه 
دارد و ورود خودروهای شخصی ممنوع به شهرهای قرمز 
هر ۲4 ساعت یک میلیون تومان و شهرهای نارنجی ۵۰۰ 
هزار تومان جریمه دارد و برای منع تردد شبانه ۲۰۰ هزار 
تومان جریمه دیده شده است. اعمال محدودیت ها از امروز 
آغاز می شود و استمرار آن بستگی به رنگ بندی طبق اعالم 

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی دارد.
از  برخی  شد؛  اشاره  آنها  به  قبل  سطور  در  که  مطالبی 
محدودیت ها و ممنوعیت های وضع شده در ستاد کرونا 
برای عموم مردم است و در ادامه به دو لیست که از سوی 
این ستاد با آرم دانشگاه علوم پزشکی کرمان درباره مراکزی 
که می توانند فعالیت داشته باشند و مجموعه هایی که باید 

تعطیل باشند خدمت شما همشهریان عزیز ارائه می شود.

شهرداری کیانشهر در نظر دارد تعدادی قطعه زمین مسکونی و 
از طریق برگزاری مزایده کتبی به  را  تجاری واقع در کیانشهر 
فروش برساند لذا متقاضیان شرکت در مزایده می توانند پس 
مبلغ 4۰۰۰۰۰  واریز  و  روز کاری  ده  به مدت  آگهی  انتشار  از 
ریال جهت شرکت در مزایده به حساب سیبا بانک ملی به شماره 
۳۱۰۰۰۰۰۱۵6۰۰8 و ۱۰ درصد ضمانت شرکت در مزایده و 
موم شده  و  مهر  پاکت  در  کتبی  به صورت  پیشنهادی  قیمت 
تحویل حراست شهرداری نمایند. بدیهی است شهرداری در رد 
یا قبول پیشنهادات مختار و هزینه انتشار آگهی به عهده برنده 

مزایده خواهد بود.
روابط عمومی شهرداری کیانشهر

شهرداری کیانشهر در نظر دارد جهت حفر یک حلقه چاه عمیق 
به عمق ۱۲۰ متر به همراه جداره گذاری و پمپاژ در شهر کیانشهر از 
طریق برگزاری مناقصه عمومی به شرکتهای واجد الشرایط واگذار نماید 
لذا کلیه متقاضیان شرکت در مناقصه می توانند جهت کسب اطالعات 
بیشتر و دریافت اسناد مناقصه ظرف مدت ده روز پس از درج آگهی با 
همراه داشتن فیش واریزی با واریز مبلغ ۱۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال به شماره 
حساب ۳۱۰۰۰۰۱۵6۰۰8 شهرداری نزد بانک ملی شعبه پابدانا به 
شهرداری کیانشهر واقع در بلوار شهید باهنر مراجعه نمایند. بدیهی 
است هزینه چاپ و نشر آگهی برعهده برنده مناقصه بوده و شهرداری 

در رد یا قبول هر یک از پیشنهادات مختار می باشد.
روابط عمومی شهرداری کیانشهر 

آگهی مزایده  آگهی مناقصه 
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