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کنترل شده نوروز 1400، ممنوعیت هایش و نظرات مردم در این باره؛ گزارش »کرمان امروز« از تصمیم برای اجرای سفرهای 

کارزار کرونا است نه هنگامه سفر!
متن کامل در صفحه سوم

   درحالی به روزهای پایانی سال و برنامه ریزی برای سفرهای نوروزی نزدیک می شویم که نه تنها کرونا در حال جوالن است، بلکه زمزمه های موج چهارم این بیماری هم شنیده می شود. با توجه به اینکه برخی استان ها ممنوعیت سفر دارند 
مسئوالن استان کرمان احتمال سرریز شدن مسافران به این استان را داده اند چرا که در حال حاضر در استان کرمان 12 شهر آبی و 11 شهر در وضعیت زرد قرار دارند. به نظر می رسد تنها اقدامی که مسئوالن در این باره می توانند انجام  

دهند، تالش بیشتر برای گسترش پویش هایی همچون »پویش در خانه بمانیم« است و شهروندان نیز باید با توجه به شرایط موجود حداکثر همکاری برای کاهش تردد و حفظ فاصله اجتماعی را داشته باشند و....

متن در صفحه چهارم

رئیس دفتر نظارت شورای نگهبان کرمان:

باید برای

گرانی های   این 

افسار گسیخته

 فکری شود

کشف 16 هزار قلم

 انواع مواد محترقه

کرمان  در 

 صفحه  دوم

 صفحه  دوم

گفتگوی »بهناز آسنگری«  در 
مدیر واحد خدمات حمایتی

 موسسه محک با روزنامه
ح شد:  »کرمان امروز« مطر

حمایت از 900 
کودک سرطانی 

در کرمان
 تا به امروز

 

 (99-60کیفی ) یابیارز یآگه راخوانف  تجدید
 دستگاه فلومیتر پرتابل یک خرید مناقصه جهت برگزاری  

 مانه تدارکاتسارا از طریق  2099093164000084 هبه شمار (دستگاه فلومیتر پرتابلیک خرید )جهت برگزاری مناقصه عمومی  کیفی شرکت گاز استان کرمان در نظر دارد فراخوان ارزیابی
تا ارسال دعوتنامه جهت سایر مراحل مناقصه، از طریق درگاه سامانه   کیفی از دریافت و تحویل اسناد استعالم ارزیابی کیفی برگزاری فراخوان ارزیابیالکترونیکی دولت برگزار نماید. کلیه مراحل 

انجام خواهد شد الزم است مناقصه گران درصورت عدم عضویت قبلی، مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای  www.setadiran.irالکترونیکی دولت )ستاد( به آدرس تدارکات 
و کیفی  ومی پس از برگزاری فرآیند ارزیابیباشد. اطالعات و اسناد مناقصه عمی م 1399/12/18 نتشار فراخوان در سامانه تاریخالکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند. تاریخ ا

 گران ارسال خواهد شد. مناقصه  ه از طریق سامانه ستاد بهارسال دعوتنام
 28/1/1400:  کیفیمهلت ارسال پاسخ استعالم ارزیابی    27/12/1399: کیفییافت اسناد استعالم ارزیابی مهلت در

  034-33239661شماره فکس: 034-31326000شماره تماس:  هیشعبان  راه چهار با بیاد راه سه فاصل حد -بهمن  22رمان واقع در بلوار شرکت گاز استان ک  اطالعات تماس دستگاه مناقصه گزار:
 85193768و  88969737دفتر ثبت نام:     021-41934مرکز تماس:   نجام مراحل عضویت در سامانه:اعات تماس سامانه ستاد جهت اطال

 کد فراخوان 1399.7401 شماره مجوز 18/12/1399 ریخ چاپ نوبت اولتا 501 (روزمدت زمان اجرا)

 2099093164000084 000/000/750 مبلغ تضمین)ریال( 19/12/1399 تاریخ چاپ نوبت دوم دو تعداد مرحله

 روابط عمومی شرکت گاز استان کرمان

نوبت دوم

www.teetr.ir

میدونى محبوبترین نشریه کرمانى کدومه؟!

مزایده فروش امالک تملیکی و مازاد بر نیاز بانک سپه واقع
 در مدیریت شعب منطقه کرمان به شماره ) 473/1399/07 (  )نوبت اول( 

رجوع به صفحه دوم
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اخبار استان

فرماندار کرمان بر لزوم برگزاری انتخابات با اولویت 
حفظ سالمت مردم در کرمان تاکید کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی 
فرمانداری کرمان، علی بابایی در دیدار بخشداران و 
اعضای  با  کرمان  انتخابات شهرستان  اعضای ستاد 
شهرستان  و  استان  نگهبان  شورای  نظارت  دفتر 
کرمان با بیان این که بین هیات نظارت و اجرایی در 
انتخابات  کرمان اختالف نظر و سالیق در اصِل کار 
مدنظر  بی طرفی  اصل  رعایت  گفت:  ندارد،  وجود 

همه ماست.
با  مردم  امروز  که  مشکالتی  و  مسائل  افزود:  وی 
آن ها دست وپنجه نرم می کنند بر زندگی و روحیه 
مردم تأثیر گذار است. ما باید انتخابات را در شرایط 
نحوی  به  باید  برنامه ریزی  کنیم.  برگزار  کرونایی 
کار صورت  و جوانب  مسائل  رعایت همه  که  باشد 

پذیرد. توجه به مسائل مربوط به سالمت مردم اصل 
لکن مردم  باشد  آماده  لوازم  اگر همه  است.  مهمی 

شرکت نکنند کاری نکرده ایم.
علی بابایی اظهار کرد: مهم ترین بحث در انتخابات 
بیشتر  مشارکت  است  مردم  حداکثری  مشارکت 
مردم سبب تحکیم نظام خواهد شد باید زمینه انجام 

یک رقابت سالم، سازنده و قانونی را فراهم آوریم.
امنیتی  و  سیاسی اجتماعی  معاون  سالجقه  علی 
نظام  حفظ  این که  بیان  با  نیز  کرمان  فرمانداری 
جمهوری اسالمی در اولویت است گفت: حفظ نظام 
نبخشد  خدا  گفت  و  است  ممکن  قانون  رعایت  با 
خود  شخصی  سلیقه ی  مردم  امور  در  که  را  کسی 

را دخیل کند.
وی افزود: تاکید ما بر اصل بی طرفی و اجرای قانون 
است. قطعاً هیچ کاری بدون عیب نیست انتخاباتی 

با حضور ۱۰ هزار نفر عوامل اجرایی و ۲ هزار و ۵۰۰ 
نفر عوامل نظارتی ممکن است ایراداتی هم در آن به 
وجود آید. دقت بر این است که مسائل به نحو احسن 
حل وفصل شود ستاد کرونا هم پیش بینی های الزم 

را در رعایت پروتکل های بهداشتی خواهد داشت.
نیز  نظارت شهرستان کرمان  دفتر  افشاری مسئول 
گفت: به دلیل کوچک بودن برخی شعب اخذ رأی 
سالمت  لحاظ  به  اجرایی  عوامل  تمامی  است  الزم 

چک شوند که مشکلی پیش نیاید.
آموزش  سال  طول  در  نظارت  نیروهای  گفت:  وی 
قانون  و  است  قانون  اجرای  ما  وظیفه  می بیند 
می گوید باید نظارت و آموزش ها دقیق باشد. ایمان 
و التزام نیروهای نظارتی برای اجرای انتخابات برای 
ما شرط است. همه انسان ها گرایش دارند ولی برای 

روز انتخابات باید بی نظر باشند.

مسئول دفتر نظارت شهرستان کرمان ابراز کرد: با 
توجه به فرمایش مقام معظم رهبری باید حق الناس 
می تواند  جلسات  این  و  شود  رعایت  انتخابات  در 
و  حاشیه  بدون  انتخابات  که  باشد  بزرگی  کمک 

مرضی رضای پروردگار باشد.
 ۵۰۰ و  هزار   ۲ کرمان  شهرستان  در  گفت:  وی 
انتخابات را برگزار می کنند و نیاز به جلسات  ناظر 
مختلفی  کارگروه های  دارد  وجود  آموزش  و 
تشکیل شده است هر کارگروه بین چهار تا ۳۵ نفر 

عضو دارد.
وی با اشاره به تشکیل کارگروه ارزیابی و گزینش، 
در  افزود:  اجرایی،  امور  کارگروه  و  اسناد  کارگروه 
یک  کدام  هر  که  داریم  منطقه  پنج  کرمان  شهر 
رابط  هم  شهرستان  بخش های  در  دارد.  مسئول 

نظارت تعیین کرده ایم.

فرماندار کرمان:  در انتخابات رعایت اصل بی طرفی مدنظر همه ماست

کرمان  نگهبان  شورای  نظارت  دفتر  رئیس 
که  نگذرد  کسی  تقصیرات  سر  از  خدا  گفت: 
بخواهد عالیق و سالیق سیاسی اش را در روز 
انتخابات ترتیب اثر دهد وظیفه ما پاسداری و 

حفاظت از رأی مردم است.
روابط  از  نقل  به  مهر  خبرگزاری  گزارش  به 
در  رضایی  رضا  کرمان،  فرمانداری  عمومی 
ستاد  اعضای  و  بخشداران  فرماندار،  دیدار 
دفتر  اعضای  با  کرمان  شهرستان  انتخابات 
شهرستان  و  استان  نگهبان  شورای  نظارت 
کرمان عنوان کرد: انتخابات سازوکار خودش 
را دارد در گوشه و کنار دنیا در شرایط کرونایی 
در  انتخابات  قطار  می شود  برگزار  انتخابات 

حرکت است.
در  نظرسنجی ها  در  آنچه  گاهی  افزود:  وی 

نظرسنجی  می شود  گفته  انتخابات  مورد 
مردم  است؛  نظرسازی  بلکه  نیست  مردمی 
)ره(  امام  حضرت  هستند  پایبند  انقالب  به 
رسول  عصر  مردمان  از  ما  مردم  می فرمودند 

اهلل بهترند و این واقعاً درست است.
رضایی اظهار کرد: خستگی ای که پس از رأی 
عوامل  برای  شب  پایانی  ساعات  در  و  گیری 
سال  انتخابات  در  می آید  وجود  به  اجرایی 
می شود  برگزار  همزمان  انتخابات  دو  که  بعد 
مضاعف است و عوامل باید بعد از شمارش آرا 
مربوط به ریاست جمهوری شروع به شمارش 
با  که  کنند  اسالمی  شوراهای  به  مربوط  آرا 
انتخابات  در  کاندیداها  زیاِد  تعداد  به  توجه 
این  و  بر و طوالنی است  زمان  بسیار  شوراها 

سبب می شود دقت کار پایین آید.

باید  با اشاره به گرانی های موجود گفت:  وی 
فکری  گسیخته  افسار  گرانی های  این  برای 
که  نگذرد  کسی  تقصیرات  سر  از  خدا  شود. 
بخواهد عالیق و سالیق سیاسی اش را در روز 
پاسداری  ما  وظیفه  دهد  ترتیب اثر  انتخابات 
تعداد  البته  است  مردم  رأی  از  حفاظت  و 
هیچ  در  می شوند  کاندیدا  و  می آیند  زیادی 
کجای دنیا به این راحتی هر کسی نمی تواند 
کسانی  همه  قطعاً  ولی  شود  انتخابات  نامزد 
جرگه  در  نمی توانند  می کنند  ثبت نام  که 
کاندیداهای تائید شده قرار گیرند و بخشی از 

آن ها حذف خواهد شد.
صالحیت  رد  ما  قصد  و  هدف  افزود:  رضایی 
افراد  ردصالحیت  باعث  آنچه  نیست  کسی 
می شود باید مستند و مستدل باشد که بتوان 

به آن شخص ارائه داد و او آن دالیل را قبول 
و  و هوس  هوا  روی  از  مورد  یک  کند. حتی 
سیاسی  گرایشات  و  فامیلی  نسبت  و  غرض 

تاکنون رد نشده است.
استان  نگهبان  شورای  نظارت  دفتر  رئیس 
انتخابات همه امکانات  کرمان اظهار کرد: در 
ما  باشند.  انتخابات  ستاد  خدمت  در  باید 
کند  فکر  که  ناظری  هر  هستیم  مردم  نوکر 
باالتر از مردم است به درد نظارت نمی خورد 
یک سر سوزن  قانون  از  را  پایش  نباید  ناظر 
آن طرف تر بگذرد ولی از قانون هم نباید یک 
بیفتد  اتفاق بدی  اگر  بیاید.  سر سوزن کوتاه 
یا  هستند  اجرایی  این ها  نمی گویند  مردم 
و  و کوتاهی  را می بینند  نظام  مردم  نظارتی، 

مشکالت به اسم نظام نوشته می شود.

رئیس دفتر نظارت شورای نگهبان کرمان:

باید برای این گرانی های افسار گسیخته فکری شود

خبر
شهردار کرمان:

مشکالت شهر کرمان ریشۀ 

تاریخی دارد
 

شهردار کرمان گفت: با وضعیت موجوِد معابر شهر کرمان، حداقل به ۱۰۰۰ 
میلیارد تومان اعتبار نیاز است تا آسفالت معابر شهر به حد قابل قبولی برسد.

»سیدمهران عالم زاده« در جلسه عمومی شورای شهر کرمان از افتتاح پروژه 
تقاطع غیرهمسطح سربازان گمنام امام زمان)عج( با اعتبار حدود ۸۰ میلیارد 
تومان، در روز عید مبعث خبر داد و افزود: پروژه های متعدد فرهنگی در سال 
بلند »شهر  جاری توسط شهرداری اجرا شده که می توان به ساخت فیلم 
مهتابی« با مشارکت شهرداری کرمان اشاره کرد که این اثر بخشی از رسالت 
شهرداری در فرهنگ سازی را به تصویر کشید و در سطح کشور بازتاب مطلوبی 

داشت.
وی اظهار کرد: فیلم »شهر مهتابی« با استفادۀ درست از لهجه بومی مردم 
امیدواریم شهرداری  و  داشت  را خواهد  اثرپذیری الزم  به طور حتم  کرمان، 
کرمان در سال آینده، با نظر کارشناسی، به طور مؤثرتر در این زمینه وارد شود.

ادامه تصریح کرد: هشت پروژۀ بزرگ شهرداری کرمان، ۵۰۰  عالم زاده در 
میلیارد تومان هزینه داشته که این میزان هزینه، غیر از هزینۀ تملک امالک 

مسیری و در واقع هزینۀ اجرای پروژه ها بوده است.
وی با تاکید بر اینکه شهرداری در اجرای پروژه های بزرگ عمرانی به اعتبارات 
بیشتری نیاز دارد، خواهان افزایش بودجه ۱۵۰۰ میلیارد تومانِی شهرداری 

شد.
شهردار کرمان گفت: پیشنهاد می شود در صورت موافقت اعضای شورا، بودجۀ 

مصوب شده افزایش یابد.
شهردار کرمان در رابطه با افزایش بودجۀ شهرداری بیان کرد: تأخیر و تعلل در 
بعضی از پروژه ها به دلیل مسایل حاشیه ای، از واقعیت های شهرداری هاست؛ 
بنابراین، در زمان اجرای پروژه ها، معموالً با مسایل و مواردی مواجه خواهیم 
شد که روند اجرای کار را با کندی مواجه می کند؛ بنابراین، به دلیل مسایل 
پیش رو، ممکن است پروژه ها سرعت الزم را نداشته باشد و هزینه هایی بر 

آن ها تحمیل شود که قابل پیش بینی نیست.
وی گفت: پیشنهاد می شود در صورت موافقت اعضای شورا، رقم بودجۀ ۱۵۰۰ 
میلیارد تومانی شهرداری در سال ۱۴۰۰، تغییر کند و با متمم بودجه، میزان 

بودجۀ مصوب افزایش یابد.
وی با اشاره به اینکه مشکالت شهر کرمان ریشۀ تاریخی دارد، گفت: کرمان 
زیادی  مشکالت  با  مساحت،  هکتار  هزار   ۱۳ و  جمعیت  نفر  هزار   ۶۵۰ با 
مواجه است و این وسعت متناسب با جمعیت شهر کرمان نیست؛ بنابراین 

خدمت رسانی و آسفالت معابر را با مشکل مواجه می کند.
شهردار کرمان با بیان اینکه متوجه کمبود امکانات در بعضی از پارک های 
شهر هستیم، افزود: در حال حاضر اولویت ساخت پارک، در محله های فاقد 

فضای سبز است

یک شرکت دانش بنیان در رفسنجان؛

ماسک ضد ویروس تولید کرد
 

یک شرکت دانش بنیان در رفسنجان موفق به تولید ماسک ضد ویروس با 
ذرات نانو مس شد.

به گزارش خبرنگار گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان از کرمان ، رضا 
رنجبر توتویی ،مدیرعامل یک شرکت دانش بنیان درباره تولید ماسک نانو 
مس گفت: ما موفق شدیم با کمک دانشگاه ولی عصر )عج( و هیأت علمی این 
دانشگاه و با کمک تیم پژوهشی ،نانو الیاف های حاوی نانو ذرات مس تولید 

کنیم که در تولید ماسک ضد ویروس کاربرد دارد.
او در مورد ویژگی های این ماسک گفت: ویژگی که این نانو الیاف های حاوی 
بیوتیک و چه غیر  آلودگی چه  نوع  این است که هر  دارند  نانو ذرات مس 

بیوتیک روی سطح آن ها بنشیند از بین می برند.
رنجبر در ادامه افزود: زیر یک دقیقه ویروس کرونا و باکتری های مضری که 
روی سطح پارچه ماسک می نشینند کامال از بین می روند در زمان استفاده 
از این ماسک هر زمانی که کشت میکروبی و تست های آنتی باکتریال و آنتی 
وایرال انجام دهید، کامال عاری از ویروس و باکتری است ساعت استفاده از 

ماسک زیادتر می شود و بعد از دور انداختن مرکز نشر ویروس نخواهد بود.
کارخانه  کار  به  آغاز  آیین  در  که  کرمان  استاندار  اقتصادی  معاون  مهرابی 
تولید ماسک نانو مس حضور داشت، در مورد اهمیت شرکت های دانش بنیان 
گفت: در استان هم این عزم جدی ایجاد شده است که بر اساس منابع مالی، 
حمایت های مالی ، قوانین و مقررات به سمت استفاده بیشتر از شرکت های 
دانش بنیان  به ویژه در حوزه های مربوط به سالمت، گردشگری و خدمات 

برویم.
او افزود:چون سهم استان کرمان نسبت به متوسط کشوری در خدمات پایین تر 
برای  تا  گیرد  برنامه ریزی های جدی تری صورت  باید  راستا  این  در  و  است 
محور های اصلی اقتصاد مقاومتی بتوانیم  برنامه ریزی و سیاست گذاری کنیم.

کشف 16 هزار قلم انواع 

مواد محترقه در کرمان
 

انواع  انتظامی شهرستان کرمان از کشف ۱۶ هزار قلم  سرپرست فرماندهی 
موادمحترقه از یک مغازه در کرمان خبر داد.

 ، کرمان  از  جوان  خبرنگاران  باشگاه  های  استان  گروه  خبرنگار  گزارش  به 
سرهنگ مهدی پور امینایی،سرپرست فرماندهی انتظامی شهرستان کرمان 
گفت: ماموران پایگاه امنیت عمومی این فرماندهی با انجام اقدامات اطالعاتی از 
نگهداری و فروش انواع مواد محترقه در یک مغازه در شهر کرمان مطلع شدند.

او افزود: در این رابطه ماموران ضمن هماهنگی قضایی در بازرسی از این محل 
۱۶ هزار قلم انواع موادمحترقه غیرمجاز کشف و عامل فروش این اقالم را نیز 

دستگیر کردند.
سرپرست فرماندهی انتظامی شهرستان کرمان با بیان اینکه متهم با تشکیل 
پرونده به مرجع قضایی معرفی شد از خانواده ها خواست به منظور پیشگیری 
از حوادث ناگوار ناشی از در دسترس بودن هرگونه موادمحترقه، اینگونه موارد 

را به پلیس اطالع دهند.

کرمان  استان  مرکز  انقالب  و  عمومی  دادستان 
اظهار کرد: در سال جاری در استان کرمان برای 
۵۰ مدیر و مدیرکل، شهردار، رییس شورای شهر 
و ... تشکیل پرونده داشتیم که تقریبا ۲۰ نفر آنها 

مدیر مسئول بودند.
به  امر  شورای  جلسه  در  ساالری«  »دادخداد 
معروف و نهی از منکر استان کرمان گفت: کرمان 
شهر شهید سلیمانی است و مقرر است که مکتب 
حاج قاسم شکل بگیرد لذا کرمان در این راستا 

اول است.

وی با ابراز تاسف از اینکه ما بیشتر به سمت نهی 
از منکر رفته ایم، اظهار کرد: متاسفانه ما از اصول 
غافل شدیم و فساد اداری وجود دارد که زیبنده 

نیست.
دادستان عمومی و انقالب مرکز استان کرمان با 
تاکید برآنکه ریل گذاری باید توسط ستاد امر به 
معروف و نهی از منکر صورت گیرد، تصریح کرد: 
روسای ادارات باید امر به معروف و نهی از منکر را 

از خودشان آغاز کنند.
وی اظهار کرد: در سال جاری در استان کرمان 

برای ۵۰ مدیر و مدیرکل، شهردار، رییس شورای 
شهر و ... تشکیل پرونده داشتیم که تقریبا ۲۰ نفر 
آنها مدیر مسئول بودند و امسال ۵9 میلیارد تومان 

اعاده به بیت المال صورت گرفته است.
ساالری با اشاره به دستگیری مدیرکل امور اقتصاد 
در  پرونده  اینکه  بیان  و  کرمان  استان  دارائی  و 
دست بررسی است، گفت: متاسفانه فساد اداری 
مرسوم شده و همه نسبت به آن بی تفاوت شده 
ایم که این یک آفت بزرگ برای جمهوری اسالمی 

است

رییس دانشگاه علوم پزشکی کرمان با اشاره به این مطلب که میزان 
مرگ و میرها و بروز بیماری کرونا در استان کرمان در هفته گذشته  
بوده است، گفت: در حال حاضر در  تر  پایین  از متوسط کشوری 
سطح استان ۱۲ شهر آبی، ۱۰ شهر زرد و یک شهر نارنجی وجود 

دارد.
اداری  نژاد در نشست شورای  ایرنا، حمیدرضا رشیدی  به گزارش 
استان کرمان  با تشریح سه پیک کرونا در کشور خاطرنشان کرد: 
روند ابتال به بیماری کرونا در کشور در حال کاهش بود اما به دلیل 
درگیری برخی استان ها از جمله خوزستان در حال افزایش است و 
در این شرایط باید مراقبت های بیشتری برای حفظ وضعیت موجود 

و کاهش ابتال به بیماری انجام شود.
وی یادآور شد: وضعیت استان کرمان در هفته گذشته نسبت به 
برخی دیگر از نقاط کشور به طور قابل توجهی خوب بود اما باید این 
وضعیت را با همکاری مردم حفظ کرده و شاهد کاهش آمار ابتال 

به بیماری باشیم.
رییس دانشگاه علوم پزشکی کرمان با اشاره به نتایج مثبت اجرای 
طرح شهید سلیمانی در کشور و استان کرمان در راستای کاهش 
آمار ابتال به بیماری کرونا، گفت: اقدامات نهادهای دست اندرکار از 
جمله بسیج، هالل احمر و دیگر ارگان ها بابت همکاری در این طرح 

قابل تقدیر است.
رشیدی نژاد با اشاره به اینکه طرح شهید سلیمانی باعث شده حدود 
۸۸ درصد بیماران بستری قطعی در استان کاهش یابد، گفت: با 
اجرای این طرح تعداد انجام تست ها نسبت به قبل سه برابر شده 

است.
نفر  وی گفت: در اوج پیک بیماری کرونا در استان کرمان، ۲۰۳ 
مرگ و میر در آبان و آذر داشتیم و در دو هفته اخیر ۱۴ نفر مرگ 
و میر اتفاق افتاد که نشان می دهد با اجرای طرح شهید سلیمانی 

بیش از 9۳ درصد مرگ و میرها کاهش یافته است.
رییس دانشگاه علوم پزشکی کرمان با اشاره به شناسایی مواردی از 
ویروس کرونای جهش یافته در استان، تصریح کرد: در سیرجان به 
دلیل تردد ها و وجود معادن، ویروس جهش یافته پیدا شد و همه 
افرادی که در این خوشه در تماس نزدیک بودند را پیدا کردیم و 
هفت مورد افراد مرتبط با این مورد مثبت شدند و باید فکر کنیم 

ویروس جهش یافته در استان در گردش است.
کرونا  از  پیشگیری  راه  ترین  مهم  کرد:  خاطرنشان  نژاد  رشیدی 
همچنان زدن ماسک، فاصله گذاری، شست و شوی دست ها و تهویه 

و تبادل هوای آزاد است و تاکید خیلی جدی بر این موارد داریم.
وی گفت: سفرهای استانی، خریدهای شب عید، کرونای انگلیسی، 
جلسات پرازدحام رسمی و غیررسمی و دید و بازدیدهای نوروزی  از 

جمله تهدیدات پیش رو است.

دادستان کرمان خبر داد

بازداشت مدیرکل امور اقتصاد و دارایی کرمان

رییس دانشگاه علوم پزشکی کرمان: 

 ویروس جهش یافته 

درسراسر استان در گردش است
بانک سپه در نظر دارد امالک و مستغالت تحت اختیار خود در مدیریت شعب منطقه کرمان به شرح جدول ذیل را از طریق مزایده عمومی و با جزئیات 
مندرج در اسناد مزایده و با بهره گیری ازدرج آگهی درروزنامه استانی کرمان امروز مورخ۱۳99/۱۲/۱9وروزنامه سراسری رسالت مورخ۱۳99/۱۲/۲۰،همچنین 

سامانه تدارکات الکترونیکی دولت »ستاد« )به نشانی الکترونیکیsetadiran.ir(و با شماره مزایده99/۰7 /۴7۳ بصورت الکترونیکی به فروش برساند.
تاریخ انتشار: روزسه شنبه به تاریخ۱۳99/۱۲/۱9 ، مهلت دریافت اسناد مزایده: ساعت ۰۸/۰۰ روز چهار شنبه به تاریخ۱۳99/۱۲/۲۰، تاریخ بازدید: از ساعت 

۰۸/۰۰صبح روز چهار شنبه به تاریخ۱۳99/۱۲/۲۰ لغایت ساعت۱۳/۰۰ روز یکشنبه به تاریخ ۱۴۰۰/۰۱/۰۸ ) به جزپنجشنبه ها و ایام تعطیل(.
آخرین مهلت ارسال پیشنهاد : ساعت ۱۴/۰۰روز یکشنبه به تاریخ۱۴۰۰/۰۱/۰۸، تاریخ بازگشایی پاکات پیشنهادی : ساعت ۱۰/۰۰ صبح روز چهارشنبه به 

تاریخ ۱۴۰۰/۰۱/۲۵
نحوه فروش: نقد یا نقد واقساط

*توجه : لطفاً به اصالحات احتمالی انجام شده در آگهی نوبت دوم مزایده حاضر که در روزچهارشنبه مورخ ۱۳99/۱۲/۲۰ در روزنامه سراسری رسالت منتشر 
و تا پایان مهلت ارائه پیشنهادات قیمت مالک عمل می باشد توجه فرمایید.

توضیحات و شرایط:
۱. متقاضیان می توانند جهت کسب اطالع از جزئیات مزایده حاضر با شماره تلفن ۳۱۳۴۳۶۰۰-۰۳۴ داخلی ۳۴۲۸یا۳۴۲7 و یا به نشانی کرمان بلوار 

جهموری اسالمی ،چهارراه فرهنگیان مقابل هتل پارس ساختمان شماره سه بانک سپه طبقه دوم واحد پشتیبانی وساختمان مراجعه فرمایند.
۲. شرکت در مزایده صرفاً از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت »ستاد« می باشد و کلیه مراحل فرآیند مزایده شامل خرید و دریافت اسناد مزایده )در 
صورت وجود هزینه مربوطه(، پرداخت تضمین شرکت در مزایده )ودیعه(، ارسال پیشنهاد قیمت و اطالع از وضعیت برنده بودن مزایده گران محترم از این 

طریق امکان پذیر می باشد.
۳.  عالقمندان به شرکت در مزایده می بایست جهت ثبت نام و دریافت گواهی امضای الکترونیکی )توکن( با شماره های دفتر ثبت نام ۸۸9۶97۳7 و 
۸۵۱9۳7۶۸ و مرکز تماس ۴۱9۳۴-۰۲۱ تماس حاصل نمایند و یا به آدرس اینترنتی  www.setadiran.ir مراجعه نمایند. کلیه اطالعات امالک و 

مستغالت شامل مشخصات، شرایط و نحوه فروش در برد اعالن عمومی سامانه مزایده قابل مشاهده، بررسی و انتخاب می باشد. ۳۰۵۸م/الف

مزایده فروش امالک تملیکی و مازاد بر نیاز بانک سپه واقع در مدیریت 

شعب منطقه کرمان به شماره ) 473/1399/07 (  )نوبت اول( 
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 توضیحات وضعیت ملک اعیان )مترمربع( عرصه )مترمربع( کاربری شماره پالک ثبتی آدرس
 قیمت پایه کارشناسی 

 )ریال(

1 

خیابان اقبال-کرمان  
)شهید نامجو(روبروی  

فروشگاه بسیجیان حد فاصل 
کد پستی  6و4کوچه 

7619734975 

فرعی 18
اصلی  1789از

واقع در بخش 
کرمان3  

55/349 قدر السهم تجاری  تخلیه 

مساحت عرصه واعیان یک باب واحد تجاری به 
نضمام نیم  متر مربع واقع در همکف که با 7/125

متر مربع که محاط در این  103طبقه بمساحت 
واحد میباشد وبا حق استفاده اختصاصی از 
انباری تجاری واقع در زیرزمین راه 
عبورتاسیسات از انباری زیرزمین میباشد 

متر مربع با قدر السهم از عرصه  85/120بمساحت 
مشترکات طبق قانون تملک وسایر مشاعات و

 .آپارتمانها وآئین نامه اجرایی آن
 

 
65/245/000/000  

 ددرص10پس از کسر 
58/720/500/000 

 

65/245/000/000 
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 توضیحات وضعیت ملک اعیان )مترمربع( عرصه )مترمربع( کاربری شماره پالک ثبتی آدرس
 قیمت پایه کارشناسی 

 )ریال(

1 
خیابان اقبال )شهید نامجو(روبروی -کرمان

کد پستی  6و4فروشگاه بسیجیان حد فاصل کوچه 
7619734975 

فرعی 18
اصلی  1789از

واقع در بخش 
کرمان3  

55/349 قدر السهم تجاری  تخلیه 

عرصه واعیان یک باب واحد تجاری به 
متر مربع واقع در  7/125مساحت 

نضمام نیم طبقه بمساحت  همکف که با
متر مربع که محاط در این واحد  103

میباشد وبا حق استفاده اختصاصی از 
واقع در زیرزمین راه انباری تجاری 

عبورتاسیسات از انباری زیرزمین 
متر مربع با  85/120میباشد بمساحت 

قدر السهم از عرصه وسایر مشاعات 
ومشترکات طبق قانون تملک آپارتمانها 

 /.وآئین نامه اجرایی آن

65/245/000/000  
 ____پسسسس  از کسسسسسر 
65/245/000/000 

 

65/245/000/000 
 

 
 

 کرمانمدیریت شعب منطقه –بانک سپه 



سه شنبه 19 اسفند ماه 25/1399 رجب 9/1442 مارس 2021/سال بیست و ششم شماره 3401سه جامعه 

نقشه سرقت
سه جنایت

 برجا گذاشت
همشهری: عامالن هولناک ترین جنایت سال پایتخت 
بودند،  خانواده  و دختر  و شوهر  زن  آن  قربانیان  که 
می گویند که نقشه آنها فقط سرقت از خانه قربانیان 
بود اما ماجرا آنطور که تصور می کردند پیش نرفت 

و 3جنایت برجا گذاشت.
چهارشنبه هفته گذشته بود که راز هولناک قتل 3نفر 
42ساله،  زنی حدودا  مقتوالن  شد.  فاش  پایتخت  در 
دختر 20ساله اش و شوهر حدودا 22ساله زن بودند که 
اجساد آنها در طبقه پنجم آپارتمانی در شرق تهران 
پیدا شد و بررسی ها نشان می داد که حدود 40روز از 
قتل آنها می گذرد. جسد زن 42ساله و شوهرش در 
داخل حمام و جسد دختر 20ساله داخل یک بشکه 

اسید، درحالی که تقریبا از بین رفته بود پیدا شد.
عامالن این جنایت دختر بزرگ خانواده به نام مونا و 
پسر موردعالقه اش به نام محسن و جوانی به نام مجید 
بودند که تنها چند ساعت پس از پیدا شدن اجساد با 
دستور قاضی حبیب اهلل صادقی، بازپرس جنایی تهران 
به  اقرار کرد که  بازجویی ها  در  مونا  دستگیر شدند. 
را  او  با  ازدواج  قصد  و  شده  آشنا  محسن  با  تازگی 
داشته اما با وسوسه های دوست دیگرشان به نام مجید 
تصمیم گرفته بودند که اموال مادرش را سرقت کنند. 
او همچنین گفت که عامل اصلی قتل ها، مجید بوده 
و  داده  تغییر  را  نقشه سرقت  لحظات  در آخرین  که 
مادر، خواهر و ناپدری 22ساله مونا را به قتل رسانده 

است.
جرایم  با  مبارزه  معاون  نثاری،  مرتضی  سرهنگ   
سه  این  که  کرد  اعالم  تهران  آگاهی  پلیس  جنایی 
متهم را با توجه به جنایت هولناکی که رقم زده بودند 
قانونی  پزشکی  به  روانی شان  سالمت  بررسی  برای 
معرفی کردند که بررسی های متخصصان نشان داد هر 
سه نفر آنها در زمان جنایت مشکل روحی و روانی 
در  هم اکنون  متهمان  بوده اند.  سالم  کامال  و  نداشته  
درباره  تکمیلی  تحقیقات  و  به سرمی برند  بازداشتگاه 

این پرونده ادامه دارد.

گزارش »کرمان امروز« از تصمیم برای اجرای سفرهای کنترل شده نوروز 1400، ممنوعیت هایش و نظرات مردم در این باره؛

کارزار کرونا است نه هنگامه سفر!
گروه خبر و گزارش کرمان امروز

اشاره:
برای  ریزی  برنامه  و  سال  پایانی  روزهای  به  حالی  در 
در  کرونا  تنها  نه  که  شویم  می  نزدیک  نوروزی  سفرهای 
حال جوالن است بلکه زمزمه های موج چهارم این بیماری 
هم شنیده می شود. آنچه تا کنون از سوی وزارت بهداشت 
و ستاد ملی مقابله با کرونا مشخص شده این است که در 
حدود50  که  نارنجی  و  قرمز  شهرهای  به  سفر  نوروز  ایام 
و خروج  ورود  و همچنین  با خودروی شخصی  است  شهر 
خودروهای غیر بومی به این مناطق ممنوع است. حتی در 
از شهرهای زرد همچون اصفهان  این میان سفر به برخی 
و شیراز به علت گردشگر پذیر بودن هم از سوی  متولیان 
این  به  البته سفر  وزارت بهداشت ممنوع اعالم شده است 
شهرها و محدودیت هایی که برای آنها تصمیم گیری شده 

درباره خودروی شخصی است.
دارند  سفر  ممنوعیت  ها  استان  برخی  اینکه  به  توجه  با 
به  مسافران  شدن  سرریز  احتمال  کرمان  استان  مسئوالن 
استان  در  حاضر  حال  در  که  چرا  اند  داده  را  استان  این 
کرمان 12 شهر آبی و 11 شهر در وضعیت زرد قرار دارند. 
قابل  ادامه   در  که   شده  تهیه  گزارشی  زمینه  همین  در 

مطالعه است.
سفرهای غیر ضروری

سفر رفتن یکی از کارهایی است که  بسیاری از شهروندان 
ترین کارهایی است که  از مهم  به آن عالقه دارند و یکی 
ایام  از  یکی  دهند.  می  انجام  خود  فراغت  اوقات  در  افراد 
مناسب برای سفر رفتن تعطیالت نوروزی است. اما مردم در 
حالی به استقبال نوروز 1400 می روند که سومین نوروزی 
است که پس از سیل نوروز 1398 و کرونا در نوروز1399 
اکیدا  و  نیست  فراهم  همچنان  تعطیالت  در  سفر  شرایط 

توصیه شده امسال هم مردم در نوروز در خانه بمانند. 
با این حال به نظر می رسد برخی از شهروندان به رغم 
همه تاکیدات و تذکرات، باز هم دوست دارند به سفر بروند. 
اقدامی که به معنای دست کم گرفتن خطرات آن است. ابتال 

به بیماری کرونا، اولین خطری است که مسافران را تهدید 
می کند. به ویژه آن که مسافران کمتر امکان رعایت دستور 
به موادشوینده و  را دارند. دسترسی  العمل های بهداشتی 
ضد عفونی کننده دشوارتر است و افراد در هنگام سفر، مدت 
دیگران  کنار  در  و  بسته  در محیطی  باید  را  زمان طوالنی 
سپری کنند. این مساله  باعث می شود امکان فاصله گذاری 
کمتر از حالت عادی شود. در ادامه همکاران ما در بخش 
اجتماعی روزنامه به میان شهروندان رفته اند و از آنان این 
پرسش را پرسیده اند که آیا با محدودیت و حتی ممنوعیت 
سفرهای نوروزی موافق هستند؟ و اجرای این ممنوعیت ها 

چقدر موثر است؟
شهروندان چه می گویند؟

هادی میرزایی در این باره چنین گفت: کامال با سفرهای 
پر خطر  استان های  به خصوص در  ایام کرونا  نوروزی در 
مخالفم ولی در ایام نوروز سفرهای درون شهری را تا حدی 

آزاد کنند .
جز  به  گوید:  می  دارد.او  دیگری  نظر  اما  خالقی  ابراهیم 
شهرهای قرمز سفر به بقیه شهرها باید آزاد باشد. چون به 
هر حال سفر رفتن در گروه های 2 تا 3 نفره بهتر از دورهمی 
های 10 تا 15 نفره در خانه های یکدیگر است. کسی هم 

را  بهداشتی  های  پروتکل  مطمئنا  رود  می  سفر  به  که 
تا  که  عمومی  واکسیناسیون  حال  هر  به  کند.  می  رعایت 
سال آینده انجام نمی شود پس در خانه ماندن و یا  سفر 

رفتن چندان فرقی هم نمی کند.
و  اند  شده  مردم خسته  اینکه  بیان  با  هم  ادهمی  هانیه 
بهتر است به صورت کنترل شده به شهرهای دور و نزدیک 
و یا جاهایی که ازدحام کمتری دارند سفر کنند، گفت: با 
اند.  شده  مردم خسته  واقعا  چون  مخالفم  سفر  ممنوعیت 
کرونا به این زودی ها تمام نمی شود. عید سال دیگر هم 
ایام  در  سفر  ممنوعیت  پس  پابرجاست.  وضعیت  همین 

خاص نمی تواند گزینه درستی باشد.
درخواست ممنوعیت سفر به کرمان 

دارند  سفر  ممنوعیت  ها  استان  برخی  اینکه  به  توجه  با 
به  مسافران  شدن  سرریز  احتمال  کرمان  استان  مسئوالن 
استان  در  حاضر  حال  در  که  چرا  اند  داده  را  استان  این 
کرمان 12 شهر آبی و 11 شهر در وضعیت زرد قرار دارند.

محمد صادق بصیری، معاون سیاسی، اجتماعی و امنیتی 
ممنوعیت  درخواست  از  زمینه  همین  در  کرمان  استاندار 
سفر به کرمان خبر دادو تصریح کرد: نامه هایی به وزارت 
کشور و وزارت بهداشت فرستاده شده که محتواهای نامه 
این است که  با توجه به ممنوع بودن سفر به استان های 
سلیمانی  سردار  شهید  مرقد  زیارت  قصد  و  پذیر  مسافر 

احتمال ورود مسافران  به استان کرمان وجو د دارد.
پاسداران  سپاه  اینکه  ضمن  اساس  این  بر  افزود:  وی 
کاروان ها را محدود کرده، در خواست شد که کرمان مشابه 

شهرهای سیاحتی و زیارتی تصمیم گیری شود.
سخن آخر

سفرهای غیر ضروری از عوامل اصلی گسترش همه گیری 
کرونا است و مسئوالن نیز براین امر تاکید دارند که باید این 
سفرها  به حداقل برسد. به نظر می رسد تنها اقدامی که 
مسئوالن در این باره می توانند انجام  دهند، تالش بیشتر 
برای گسترش پویش هایی همچون" پویش در خانه بمانیم 
موجود  شرایط  به  توجه  با  خود  باید  شهروندان  و  است   "
حداکثر همکاری برای کاهش تردد و حفظ فاصله اجتماعی 

را انجام دهند.

 درحالی به روزهای پایانی سال و برنامه ریزی برای سفرهای نوروزی نزدیک می شویم که نه 
تنها کرونا در حال جوالن است، بلکه زمزمه های موج چهارم این بیماری هم شنیده می شود. با 
توجه به اینکه برخی استان ها ممنوعیت سفر دارند مسئوالن استان کرمان احتمال سرریز شدن 
مسافران به این استان را داده اند چرا که در حال حاضر در استان کرمان 12 شهر آبی و 11 شهر 
در وضعیت زرد قرار دارند. به نظر می رسد تنها اقدامی که مسئوالن در این باره می توانند 
انجام  دهند، تالش بیشتر برای گسترش پویش هایی همچون »پویش در خانه بمانیم« است و 
شهروندان نیز باید با توجه به شرایط موجود حداکثر همکاری برای کاهش تردد و حفظ فاصله 

اجتماعی را داشته باشند و....

به  خاص  سهامی  شرکت  سرچشمه  آریاناران  معدنی  و  صنعتی  شرکت  تغییرات  آگهی 
شماره ثبت 3792 و شناسه ملی 10860558918 به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 
1399/11/20 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : الف- تعیین سمت مدیران برا ی مدت باقیمانده 
تا تاریخ 1401/09/25 : -1 آقای میالد شمس به شماره ملی 3131591080 به نمایندگی از 
شرکت سرمایه گذاری راهیان سهام با شناسه ملی 14004005812 به سمت رئیس هیئت مدیره. -2 آقای 
محمد خوش بین به شماره ملی 3070733158 به نمایندگی از شرکت مهندسی معدنی نوآوران مس 
تهران با شناسه ملی 10861913973 به سمت نائب رئیس هیئت مدیره. -3آقای علی اصغر محمداله 
دادی به شماره ملی 3071656866به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری مس سرچشمه به شناسه ملی 
10860513778به سمت عضو هیئت مدیره -4آقای احسان میرپاریزی به شماره ملی 3071200587 به 
نمایندگی از شرکت مهندسی و ساخت فرآوری صنایع غیر آهنی مفرغ ساز با شناسه ملی 10630108711 
به   3149539668 ملی  شماره  به  شهربابک  ارجمندی  حسن  آقای   5- مدیره  هیئت  عضو  سمت  به 
به سمت عضو هیئت  با شناسه ملی 14004789900  از شرکت عمران گستران آذین کویر  نمایندگی 
مدیره -6آقای محمد خوش بین به شماره ملی 3070733158 به سمت مدیر عامل ب-وضعیت حق 
امضا : 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 )1108399(

 1398/12/01 درتاریخ  پارس  کویر  صنعت  مهراد  خاص  سهامی  شرکت  تاسیس 
دفاترتکمیل  ذیل  امضا  و  ثبت   14009006386 ملی  شناسه  به   3828 ثبت  شماره  به 
موضوع  میگردد.  آگهی  عموم  اطالع  جهت  زیر  شرح  به  آن  خالصه  که  گردیده 
کودهای  انواع  جمله  از  کشاورزی  های  نهاده  انواع  فروش  و  :واردات,صادرات,تولید,خرید  فعالیت 
شیمیایی,بیولوژیکی,سموم دفع آفات نباتی,بذر انواع گیاهان ,تولید انواع نهال های اصالح شده,تاسیس 
و راه اندازی آزمایشگاه آب و خاک و گیاه ,ساخت انواع دستگاه های مربوط به تولید انواع نهاده های 
انواع بخشهای کشاورزی )کود , سم, بذر(. واردات,صادرات,تولید  اندازی خطوط  کشاورزی,ساخت و راه 
,خرید و فروش سولفور مولیبدن,اکسید مولیبدن, فرومولیبدن و انواع فروآلیاژ ها.ساخت ,تاسیس و راه 
اندازی کارخانه های مربوط به تولید سولفور مولیبدن,اکسید مولیبدن,فرومولیبدن و انواع فروآلیاژ ها. 
درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهای الزم از مراجع ذیربط مدت فعالیت : از تاریخ ثبت به مدت نامحدود 
شهرک  محله  رفسنجان،  شهر   ، مرکزی  بخش   ، رفسنجان  شهرستان   ، کرمان  استان   : اصلی  مرکز 
، طبقه همکف  ، پالک 28  الزهرا 2[  امام حسن 1]فاطمه  ، کوچه  امام حسن  ، خیابان  هزارواحدی 
کدپستی 7713155356 سرمایه شخصیت حقوقی عبارت است از مبلغ 10000000 ریال نقدی منقسم 
به 100 سهم 100000 ریالی تعداد 100 سهم آن بی نام عادی مبلغ 3500000 ریال توسط موسسین طی 
گواهی بانکی شماره 118/4130/702 مورخ 1398/10/28 نزد بانک کشاورزی شعبه مرکزی رفسنجان با کد 
8040 پرداخت گردیده است والباقی در تعهد صاحبان سهام می باشد اعضا هیئت مدیره آقای محمد 
علی سعیدی به شماره ملی 1377055353و به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت 2 سال خانم سحر 
سخایی به شماره ملی 3100223071و به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت 2 سال آقای حسن 
سخایی به شماره ملی 3209831920و به سمت عضو هیئت مدیره به مدت 2 سال و به سمت مدیرعامل 
به مدت 2 سال دارندگان حق امضا : کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهد آور شرکت از قبیل چک ، سفته 
، بروات ، قراردادها عقود اسالمی با امضاء مدیر عامل و رئیس هیات مدیره و همچنین کلیه نامه های 
: طبق  اختیارات مدیر عامل  باشد  با مهر شرکت معتبر می  باامضاء مدیرعامل همراه  اداری  و  عادی 
اساسنامه بازرسان آقای ارسطو سخایی به شماره ملی 2992949086 به سمت بازرس علی البدل به مدت 
یک سال مالی خانم زهرا وثوقی رهبری به شماره ملی 3071640420 به سمت بازرس اصلی به مدت یک 
سال مالی 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 مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری رفسنجان )1108415(

شماره  به  خاص  سهامی  شرکت  کرمان  گستر  مبین  کار  آلیاژ  شرکت  تغییرات  آگهی 
ثبت 13999 و شناسه ملی 14005403178 به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی 
بطور فوق العاده مورخ 1398/06/05 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : -1 موسسه حسابرسی و 
خدمات مدیریت ممیز به شناسه ملی 10100121718 بعنوان بازرس اصلی انتخاب گردید. اداره کل ثبت 

اسناد و امالک استان کرمان اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری کرمان )1108420(

لبنیات شهرستان کرمان موسسه غیر تجاری به شماره  اتحادیه صنف  آگهی تغییرات 
ثبت 1823 و شناسه ملی 14007228809 به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی 
 98/5/10 مورخ  شماره 2593  اتحادیه صنفی  فعالیت  پروانه  طبق  و   1398/04/25 مورخ 
جایگزین  و  تصویب  ماده   30 شامل  جدید  اساسنامه  الف-  تجارت  و  معدن  صنعت  اداره  از  صادره 
اساسنامه قبلی گردید. ب- اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل برای مدت 4 سال انتخاب گردیدند: آقای 
ملی  ماهانی کد  آقای محمود مددی  اتحادیه  رئیس  مهدی مهدوی کد ملی 2991966701به سمت 
6079716781 به سمت نایب رئیس اول آقای حسین عرب نژادخانوکی کد ملی 3091147479 به سمت 
نایب رئیس دوم خانم فرناز قشقائی کد ملی 2991653353به سمت دبیر آقای حسن شجاعی باغینی 
کد ملی 2992992445 به سمت خزانه دار آقای فرید مرتضوی تبریزی کدملی 1377234691 عضو اول 
هیات مدیره آقای تورج گنجعلیخانی حاکمی کدملی 3391831235 عضو دوم هیات مدیره ج- آقای 
سیدعبدالرضا مهدوی کد ملی 2992592811 به سمت بازرس اصلی انتخاب شدند. د-روزنامه کرمان 
امروز جهت درج آگهی های موسسه تعیین گردید . ه-محل موسسه در کرمان به نشانی استان کرمان 
، شهرستان کرمان ، بخش مرکزی ، شهر کرمان، محله فیروزه ، خیابان پروین اعتصامی غربی ، کوچه 
پروین اعتصامی 21 ، پالک 30 ، طبقه همکف کدپستی 7617787979 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 )1108429(

آگهی تغییرات شرکت توسعه صنعت و تجارت دانا پویان وندا شرکت سهامی خاص به 
شماره ثبت 15264 و شناسه ملی 14007317147 به استناد صورتجلسه مجمع عمومی 
: 1 - محل شرکت در واحد  اتخاذ شد  العاده مورخ 1399/11/14 تصمیمات ذیل  فوق 
ثبتی کرمان به آدرس استان کرمان ، شهرستان کرمان ، بخش مرکزی ، شهر کرمان، محله آزادی ، 
کوچه استقالل 4 ، بلوار استقالل ، پالک 0 ، طبقه همکف با کدپستی 7617797149 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 )1108430(

به شماره  بابک زمین درتاریخ 1399/11/13  اول  تاسیس شرکت سهامی خاص خشت 
ثبت 1812 به شناسه ملی 14009778059 ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که 
خالصه آن به شرح زیر جهت اطالع عموم آگهی میگردد. موضوع فعالیت :انواع طراحی 
معماری اعم از نقشه ساختمانهای مسکونی. اداری. فرهنگی ورزشی تفریحی و... طراحی 
نما طراحی داخلی طراحی محوطه و فضای سبز طراحی میدان پارک و فضاهای شهری درصورت لزوم 
پس از اخذ مجوزهای الزم از مراجع ذیربط مدت فعالیت : از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی 
آیت  ، خیابان  ، شهر شهربابک، محله زرگرها  ، بخش مرکزی  ، شهرستان شهربابک  استان کرمان   :
اهلل خامنه ای ، بن بست آیت اهلل خامنه ای 7 ، پالک 83 ، طبقه همکف کدپستی 7751813383 
به 100 سهم 10000  نقدی منقسم  ریال  مبلغ 1,000,000  از  سرمایه شخصیت حقوقی عبارت است 
ریالی تعداد 100 سهم آن با نام عادی مبلغ 1000000 ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره 
46052/99/154 مورخ 1399/09/05 نزد بانک بانک ملت شعبه شریعتی با کد 46052 پرداخت گردیده 
است اعضا هیئت مدیره آقای حمیدرضا نقیب زاده به شماره ملی 2802632078 و به سمت رئیس 
هیئت مدیره به مدت 2 سال خانم شکیال نقیب زاده شهربابکی به شماره ملی 2991763248 و به 
سمت عضو اصلی هیئت مدیره به مدت 2 سال و به سمت مدیرعامل به مدت 2 سال آقای محمدتقی 
نقیب زاده شهربابکی به شماره ملی 3149899321 و به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت 2 
سال دارندگان حق امضا : کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهد آور شرکت از قبیل چک ،سفته ، بروات 
، قراردادها عقود اسالمی و همچنین کلیه نامه های عادی و اداری باامضاءخانم شکیال نقیب زاده به 
سمت مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. اختیارات مدیر عامل : طبق اساسنامه بازرسان 
خانم فاطمه وزیری شهر بابک به شماره ملی 3149017726 به سمت بازرس علی البدل به مدت 1 سال 
آقای سیدسجاد عطارپور بابکی به شماره ملی 3149608511 به سمت بازرس اصلی به مدت 1 سال 
روزنامه کثیر االنتشار کرمان امروز جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت 
مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد. بازرس اصلی شرکت آقای سیدسجاد عطاپور 
بابکی به شماره ملی 3149608511 صحیح می باشد. اداره کل ثبت اسناد و امالک استان کرمان مرجع 

ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری شهربابک )1108433(

به  راهوار مس شرکت سهامی خاص  مسافربری  نقل  و  تغییرات شرکت حمل  آگهی 
شماره ثبت 961 و شناسه ملی 10860529900 به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 
1399/09/20 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : 1 - سرمایه شرکت از مبلغ 270000000000 ریال 
به مبلغ 320000000000 منقسم به 320000000 سهم 1000ریالی با نام عادی از محل 
مطالبات حال شده افزایش یافت و ماده مربوطه اساسنامه اصالح گردید. اداره کل ثبت اسناد و امالک 

استان کرمان مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری رفسنجان )1108434(

آگهی تغییرات شرکت تهیه و تولید مواد معدنی پاسارگاد نشان پارس شرکت سهامی 
خاص به شماره ثبت 8700 و شناسه ملی 10630146547 به استناد صورتجلسه مجمع 
عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 1398/08/23 : - آقای محمد حسین خالقی با کد 
ملی 2980127485 بسمت بازرس اصلی و خانم نسیم ساالری با کد ملی 3130992871 بسمت بازرس 
برای مدت دوسال  بشرح ذیل  اعضای هیئت مدیره   -  . انتخاب گردیدند  یکسال  بمدت  البدل  علی 
انتخاب گردیدند. - آقای علیرضا توحیدی با کد ملی 3111067645 - آقای مجتبی یزدان پناه با کد 
ملی 2994077337 - خانم شراره رنجبر به شماره ملی 2992149713 - روزنامه کثیراالنتشار کرمان 
امروز جهت نشر آگهی های شرکت تعیین گردید. اداره کل ثبت اسناد و امالک استان کرمان اداره 

ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری کرمان )1108441(

به  خاص  سهامی  شرکت  جنوبشرق  مهرطعم  غذایی  صنایع  شرکت  تغییرات  آگهی 
شماره ثبت 1545 و شناسه ملی 10630092573 به استناد صورتجلسه مجمع عمومی 
عادی بطور فوق العاده مورخ 1399/08/24 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : 1 - اشخاص 
ذیل به مدت دو سال به عنوان اعضای هیئت مدیره شرکت انتخاب گردیدند : - شهرداری گلباف 
اقای احمد کمالی مقدم به شماره ملی  به شماره ثبت 0901921 و شناسه ملی 14002804786 - 
3189815798 - موسسه فرهنگی قرآن و عترت امام رضا )ع ( گلباف به شماره ثبت 9 و شناسه 
ملی 14005526444 2 - آقای ماشاءاله عابدینی به شماره ملی 3189829233 به سمت بازرس اصلی 
و آقای محمود خواجوئی به شماره ملی 3189790809 به سمت بازرس علی البدل برای سال مالی 
منتهی به 1399/12/29 انتخاب گردیدند. 3 - روزنامه کثیر االنتشار کرمان امروز جهت درج آگهی های 
شرکت انتخاب گردید . اداره کل ثبت اسناد و امالک استان کرمان اداره ثبت شرکت ها و موسسات 

غیرتجاری کرمان )1108443(

تاسیس شرکت سهامی خاص دیاکو سازه راسا کویر درتاریخ 1398/07/10 به شماره ثبت 
16328 به شناسه ملی 14008661552 ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خالصه 
آن به شرح زیر جهت اطالع عموم آگهی میگردد. موضوع فعالیت :کلیه فعالیت های 
ساختمانی, ابنیه, راه, راه سازی, طراحی, نظارت, اجرا, مشاوره, عمرانی و معماری,کلیه 
فعالیت های پیمانکاری و تاسیساتی, خدماتی, کلیه فعالیتهای معدن و معدنی, سد, سدسازی, ساخت 
پل, جاده, ریل, تونل, ارائه خدمات پشتیبانی فنی مهندسی ، ارائه مشاوره در زمینه های اداری ، مالی و 
تدارکاتی ارتباطات سیار و فن آوری اطالعات ،کلیه فعالیتهای مخابراتی. انجام امور مالی مربوط به طرح 
و نصب و راه اندازی و نظارت بر سیستم های مخابراتی )همراه و ثابت( ، شرکت در مناقصات داخلی و 
خارجی خدمات مذکور ،تعمیر و نگه داری امور تأسیسات, خرید و فروش, صادرات و واردات, اخذ کارت 
بازرگانی, اخذ و اعطای نمایندگی, عقد قرارداد با نهادهای دولتی در قالب مناقصه, مزایده و استعالم 
وفق ماده 17 و تبصره 1 قانون مدیریت خدمات کشوری درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهای الزم از 
مراجع ذیربط مدت فعالیت : از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی : استان کرمان ، شهرستان 
کرمان ، بخش مرکزی ، شهر کرمان، محله شهرک مطهری ، خیابان امام حسین ، کوچه دانش 4 ، 
پالک 0 ، مجتمع امام حسین )ع( ، بلوک 1 ، طبقه دوم ، واحد 4 کدپستی 7617946979 سرمایه 
شخصیت حقوقی عبارت است از مبلغ 1000000 ریال نقدی منقسم به 100 سهم 10000 ریالی تعداد 
100 سهم آن با نام عادی مبلغ 1000000 ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره 2704/98/264 
مورخ 1398/06/24 نزد بانک اقتصاد نوین شعبه بلوار آزادگان کرمان با کد 2704 پرداخت گردیده است 
اعضا هیئت مدیره آقای سجاد محمدی نژاد به شماره ملی 3120066036و به سمت عضو هیئت مدیره 
به مدت 2 سال آقای سعید محمدی نژاد به شماره ملی 3120174475و به سمت نایب رئیس هیئت 
به شماره ملی  بحرینی  آقای هومن  به مدت 2 سال  به سمت مدیرعامل  و  به مدت 2 سال  مدیره 
3120222828و به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت 2 سال دارندگان حق امضا : کلیه اوراق و اسناد 
بهادار و تعهد آور شرکت از قبیل چک ، سفته ، بروات ، قراردادها عقود اسالمی و همچنین کلیه نامه 
های عادی و اداری باامضاء مدیرعامل ) سعید محمدی نژاد( یا رئیس هیئت مدیره ) هومن بحرینی ( 
همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. اختیارات مدیر عامل : طبق اساسنامه بازرسان آقای حامد حمزه 
نژادبیدشکی به شماره ملی 3120008664 به سمت بازرس علی البدل به مدت یک سال مالی خانم 
هانیه بحرینی به شماره ملی 3120191574 به سمت بازرس اصلی به مدت یک سال مالی 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 )1108445(

 1399/12/12 درتاریخ  سام  شاران  پیرو  مهندسی  فنی  خاص  سهامی  شرکت  تاسیس 
به شماره ثبت 17438 به شناسه ملی 14009861550 ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل 
گردیده که خالصه آن به شرح زیر جهت اطالع عموم آگهی میگردد. موضوع فعالیت 
فورج، قطعه سازی،  ماشینکاری،  ورقکاری،  تراشکاری،  فلزکاری،  به  مربوط  امور  و  :انجام کلیه خدمات 
جوشکاری و مونتاژ انجام کلیه خدمات و امور مربوط به ریخته گری و عملیات حرارتی انجام کلیه 
خدمات و امور مربوط به الستیک صنعتی انجام کلیه خدمات و امور مربوط به طراحی، نقشه کشی، 
اجرا و سایر خدمات فنی و مهندسی 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 24 آذر ، خیابان شهید قطبی نژاد ، کوچه قطبی نژاد15 ، پالک 50 ، طبقه همکف 
کدپستی 7619674914 سرمایه شخصیت حقوقی عبارت است از مبلغ 1,000,000 ریال نقدی منقسم 
نام عادی مبلغ 1000000 ریال توسط موسسین  با  تعداد 1000 سهم آن  ریالی  به 1000 سهم 1000 
طی گواهی بانکی شماره 1207246 مورخ 1399/12/02 نزد بانک بانک دی شعبه مرکزی کرمان با کد 
3401 پرداخت گردیده است اعضا هیئت مدیره خانم رقیه طالبی زاده به شماره ملی 0035665963 
و به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت 2 سال آقای محمد مهدی امین زاده گوهری به شماره ملی 
2980665711 و به سمت عضو اصلی هیئت مدیره به مدت 2 سال و به سمت مدیرعامل به مدت 2 
سال خانم ستاره رضاپور به شماره ملی 3130807055 و به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت 2 
سال دارندگان حق امضا : کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهد آور شرکت از قبیل چک ، سفته ، بروات ، 
قراردادها عقود اسالمی و همچنین کلیه نامه های عادی و اداری باامضاء مدیر عامل و رییس هیئت 
مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. اختیارات مدیر عامل : طبق اساسنامه بازرسان آقای حجت 
مختاری به شماره ملی 2992143421 به سمت بازرس علی البدل به مدت 1 سال آقای محسن پرنده 
کرمان  االنتشار  کثیر  روزنامه  1 سال  مدت  به  اصلی  بازرس  به سمت  ملی 2992541532  به شماره 
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 )1108451(

آگهی تغییرات شرکت تجهیز توان کویر ماهان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 
13797 و شناسه ملی 14005132230 به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور 
فوق العاده مورخ 1399/04/16 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : 1 - اعضای هیات مدیره بشرح 
ذیل برای مدت دو سال انتخاب گردیدند: آقای عباس پوررشیدی باکدملی 5429772178 و آقای علی 
حیدری همت آباد باکدملی 3051241350 و خانم مریم عباسی فرد باکدملی 3051234117 2 - آقای 
باکدملی  نورالهدا طاهر  و خانم  اصلی  بازرس  بسمت  باکدملی 2992929425  محمد جمیل کرمانی 
کثیراالنتشار  روزنامه   -  3 گردیدند.  انتخاب  یکسال  بمدت  البدل  علی  بازرس  بسمت   2992868268
کرمان امروز جهت درج آگهی های شرکت انتخاب گردید. اداره کل ثبت اسناد و امالک استان کرمان 

اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری کرمان )1108459(

آگهی تغییرات شرکت بازرگانی بارز پخش کرمان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 
3634 و شناسه ملی 10860557430 به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده 

به  ریال   212808050000 مبلغ  از  شرکت  سرمایه   -  : شد  اتخاذ  ذیل  تصمیمات   1399/12/04 مورخ 
مبلغ 249008050000 ریال منقسم به 24900805 سهم 10000 ریالی با نام از محل آورده غیر نقدی 
سهامداران طی گزارش شماره 1399/12/02--5537کارشناس رسمی دادگستری و همچنین مطالبات 
حال شده سهامداران افزایش و ماده مربوطه در اساسنامه به شرح فوق اصالح شد. اداره کل ثبت اسناد 

و امالک استان کرمان اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری کرمان )1108474(

به  ناجی شرکت سهامی خاص  امن  افزار  نگار  توسعه  فناوران  تغییرات شرکت  آگهی 
شماره ثبت 16007 و شناسه ملی 14008262465 به استناد صورتجلسه مجمع عمومی 
عادی مورخ 1399/01/20 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : خانم صدیقه همتی مقدم به شماره 
ملی 2990554378 به عنوان بازرس اصلی و آقای محمدمهدی کامیاب به شماره ملی 2990907572 
به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. اداره کل ثبت اسناد و امالک استان 

کرمان اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری کرمان )1108476(

به شماره  راهیان سهام شرکت سهامی خاص  تغییرات شرکت سرمایه گذاری  آگهی 
مورخ  مدیره  هیئت  استناد صورتجلسه  به  ملی 14004005812  و شناسه  ثبت 6556 
1399/11/21 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : الف-تعیین سمت مدیران برای مدت باقیمانده 
مس  گذاری  سرمایه  شرکت  از  بنمایندگی   2991457430 کدملی  با  مرتاض  سامان   :
ملی  با کد  رئیس هیات مدیره منصور سلطانی  ملی 10860513778به سمت  با شناسه  سرچشمه 
0035385121 بنمایندگی از شرکت صنعتی و معدنی آریاناران سرچشمه با شناسه ملی 10860558918 
از شرکت  بنمایندگی  با کدملی 0321461460  اسکندری  نایب رئیس هیات مدیره مجید  به سمت 
تولیدی الیاژکار اصفهان با شناسه ملی 10260148984 به سمت عضو هیات مدیره علیرضا اسدی کرم 
با کدملی 3149559472 بنمایندگی از شرکت حمل ونقل راهوار مس با شناسه ملی 10860529900 به 
سمت عضو هیات مدیره سلمان منظری توکلی با کدملی 3131533102 بنمایندگی از شرکت صنایع 
مس افق کرمان با شناسه ملی 10630031317به سمت عضو هیات مدیره مجید اسکندری با کدملی 
0321461460 به عنوان مدیرعامل ب-کلیه اسناد و اوراق بهادار و بانکی و تعهدآور با امضای مدیرعامل 
و یکی از اعضای هیات 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 )1108481(

و معدنی سرچشمه هامون شرکت سهامی  تولیدی شیمیایی  تغییرات شرکت  آگهی 
خاص به شماره ثبت 15286 و شناسه ملی 14006170665 به استناد صورتجلسه هیئت 
مدیره مورخ 1399/11/16 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : سرمایه شرکت از مبلغ 100 میلیون 
ریال به مبلغ 230000 میلیون ریال منقسم به 2300 میلیون سهم 100 ریالی با نام که تماما پرداخت 
شده می باشد از محل مطالبات حال شده سهامداران افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه به 
شرح مذکور اصالح گردید . اداره کل ثبت اسناد و امالک استان کرمان اداره ثبت شرکت ها و موسسات 

غیرتجاری کرمان )1109651(

به  راهوار مس شرکت سهامی خاص  مسافربری  نقل  و  تغییرات شرکت حمل  آگهی 
شماره ثبت 961 و شناسه ملی 10860529900 به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 
1399/12/02 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : حدود اختیارات مدیرعامل به شرح ذیل مصوب 
گردید نمایندگی شرکت در برابر اشخاص و کلیه ادارات دولتی و موسسات خصوصی افتتاح حساب و 
استفاده از آن بنام شرکت نزد بانک ها و موسسات دریافت مطالبات شرکت و پرداخت دیون آن از اصل 
و بهره و متفرعات اقامه هرگونه دعوی و دفاع از هرگونه دعوی یا تسلیم به دعوی یا انصراف از ان اعم 
از حقوقی و کیفری با داشتنتمام اختیارات تنظیم خالصه صورت دارایی و قروض شرکت هر شش ماه 
یکبار و ارائه آن به بازرسی قانونی معامالت ) خرید و فروش ( تا سقف یک میلیارد و پانصد میلیون 
ریال با صالح دید مدیرعامل انجام پذیرد مبادرت به تقاضا و اقدام برای ثبت هرگونه عالمت تجاری 
کلیه اوراق بهادار چک سفته برات با امضا ثابت مدیرعامل و یکی از اعضا هیئت مدیره جنبه قانونی 
و قابل پرداخت دارد . اداره کل ثبت اسناد و امالک استان کرمان مرجع ثبت شرکت ها و موسسات 

غیرتجاری رفسنجان )1109657(

آگهی تغییرات اتاق اصناف مشترک شهرستان بردسیر موسسه غیر تجاری به شماره 
ثبت 28 و شناسه ملی 14005988472 به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ 
1399/09/26 بر طبق پروانه فعالیت به شماره 1234 مورخ 96/12/22 کمیسیون نظارت 
شهرستان بردسیر 1 - محل شرکت در واحد ثبتی بردسیر به آدرس استان کرمان ، شهرستان بردسیر 
، بخش مرکزی ، شهر بردسیر، محله میدان 17 شهریور ، کوچه شبنم 7 ، خیابان مبعث ، پالک 0 
، طبقه همکف کد پستی 7841677691 تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصالح 
گردید. 2 - آقای هادی زاهدی کد ملی 3179788631 به سمت رئیس - آقای محمدعلی رمضانی کریم 
کدملی 2992367648 به سمت نایب رئیس اول -آقای مصطفی میرزاپورمشیزی کدملی 3179585811 
-آقای  دبیر  به سمت  ملی 3179550201  کد  قاسمی  ملک  یاراله  -آقای  دوم  رئیس  نایب  به سمت 
مجتبی خسروی کدملی 3179746688 به سمت خزانه دار برای مدت باقیمانده 3 - کلیه چک ها، 
اسناد تعهدآور و اوراق بهادار بانکی و مالی با دو امضا )امضای رئیس و خزانه دار اتاق و در غیاب هر 
یک از ایشان با امضای نایب رئیس اول( به همراه مهر امور مالی اتاق معتبر خواهد بود. کلیه نامه های 
اداری و استخدامی اتاق با امضای رئیس و در غیاب رئیس، نواب رئیس به همراه مهر اتاق، معتبر می 
باشد 4 - روزنامه کثیراالنتشار جهت درج آگهی روزنامه کرمان امروزتعیین گردید. اداره کل ثبت اسناد 

و امالک استان کرمان مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری بردسیر )1110171(
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در گفتگوی »بهناز آسنگری« مدیر واحد خدمات حمایتی موسسه محک با روزنامه »کرمان امروز« مطرح شد:

حمایت از 900 کودک سرطانی در کرمان، تا به امروز
سرویس اجتماعی

اشاره
حمایت مؤسسه خیریه محک از کودکان مبتال به سرطان، 
ارائه  مسئول  را  خود  مؤسسه  این  دارد.  ساله   30 قدمتی 
شایسته ترین خدمات به بیش از 20 هزار قهرمان کوچک 
مبارزه با بیماری در سراسر کشور می داند که تحت حمایت 
در   1396 سال  از  سازمان  این  دارند.  قرار  مؤسسه  این 
تالش است تا خدمات حمایتی خود را به صورت یکپارچه 
بخش  دارای  دانشگاهی  و  دولتی  بیمارستان های  همه  در 
موسسه  فعالیت های  بهانه  به  کند.  ارائه  آنکولوژی  و  خون 
بزرگ محک در استان کرمان و تشریح آن برای خوانندگان 
واحد  مدیر  آسنگری،  بهناز  با  امروز«  »کرمان  روزنامه 
ارائه  نحوه  تا  نشستیم  گفتگو  به  محک  حمایتی  خدمات 
سرطان  به  مبتال  کودکان  به  درمانی  و  حمایتی  خدمات 
اولین  با  این گفتگو  بررسی کنیم.  را  استان کرمان  ساکن 

سوال ما آغاز شد که در آن پرسیدیم؛
درباره حمایتهای موسسه محک از کودکان استان 

کرمان برایمان بگویید!
استان کرمان می دانند،  از ساکنان  بسیاری  همانطور که 
دولتی  بیمارستان های  از  یکی  افضلی پور،  بیمارستان 
کودک  آنکولوژی  و  خون  بخش  که  است  دانشگاهی  و 
این  در  محک  اجتماعی  مددکاری  داوطلب  بنابراین  دارد. 

بیمارستان حضور دارد تا برای هر کودک مبتال به سرطانی 
تشکیل  پرونده حمایتی  وارد می شود  این مجموعه  به  که 
تأسیس  ابتدای  از  که  بگویم  باید  اساس  همین  بر  دهد. 
محک تا بهمن 1399، برای 967 کودک مبتال به سرطان 
ساکن استان کرمان پرونده محک تشکیل شده است که با 

حمایت نیکوکاران 269 کودک بهبود یافته اند.
به  مبتال  کودکان  درمان  هزینه های  از  بخش  کدام 

سرطان توسط محک پرداخت می شود؟
پرداخت تمامی هزینه های دارو و درمان بر عهده محک 
و  خانواده ها  به  حمایتی  بسته های  ارائه  همچنین  است. 
کودکان مبتال به سرطان نیز توسط محک صورت می پذیرد.

منظورتان از بسته حمایتی چیست؟
یا  تهران  به  مراجعه  نیازمند  کودک  اگر  مثال  عنوان  به 
سایر  و  آمد  و  رفت  هزینه  باشد  پیشرفته تر  درمانی  مراکز 
هزینه  محک  همچنین  می شود.  پرداخت  مربوطه  مبالغ 
پرداخت  نیز  را  بیماری  از  حاصل  جانبی  عوارض  درمان 
می کند. ارائه هزینه هایی برای دریافت قبولی کارنامه، لباس 

عید و... نیز توسط محک صورت می پذیرد. 
این حمایت تا چه زمانی ادامه دارد؟

حمایت محک از کودکان و خانواده آنها همیشگی است. 
در صورتی که کودک بهبودیابد در صورت نیاز هزینه های 
قرار  اختیارشان  در  مختلف  مقاطع  در  تحصیل  به  مربوط 
در  کودک  متأسفانه  که  صورتی  در  همچنین  می گیرد. 
مراحل درمان فوت کند خانواده او از حمایت محک خارج 

پذیرش  برای  آنها  از  روانشناسی  مراقبت های  و  نمی شوند 
سوگ و درمان آثار مخربی که بر روح و روان شان بر جای 

مانده است، صورت می پذیرد.
ساکن  خانواده های  و  سرطان  به  مبتال  کودکان  آیا 
روانشناسی  خدمات  این  از  می توانند  نیز  کرمان 

بهره مند شوند؟
بله، از آنجایی که در بیماران مبتال به سرطان مراقبت های 
رواني و اجتماعي در کنار درمان دارویی تأثیر زیادی بر روند 
ابتدای فعالیت  از  ارائه خدمات روانشناختی  بهبودی دارد، 
محک مورد توجه قرار گرفته است. پیش از شیوع ویروس 
محک  در  افراد  حضور  بر  مبتنی  خدمات  این  ارائه  کرونا، 
بود اما پس از شیوع این ویروس به دلیل ایجاد محدودیت 
تردد برای جلوگیری از گسترش این بیماری، ارائه خدمات 
روانشناسی به کودکان مبتال به سرطان و خانواده هایشان، 
به صورت تلفنی یا با استفاده از پیام رسان ها انجام می شود. 
بخش  دارای  دانشگاهی  و  دولتی  بیمارستان  به  اقدام  این 
جمله  از  استان   13 و  تهران  در  اطفال  آنکولوژی  و  خون 
 14 اکنون  است،  ذکر  به  الزم  کرد.  پیدا  تسری  کرمان 
ارائه  فعال مسئولیت  به صورت  روان شناسان محک  از  نفر 

مشاوره های غیرحضوری یا آنالین را بر عهده دارند.
با توجه به گسترش دامنه ارائه خدمات به کودکان 
مبتال به سرطان از تهران به کرمان، روی صحبت تان 

با جامعه نیکوکاری این استان چیست؟
ما در طول 30 سال فعالیت محک همواره به ظرفیت های 

جامعه مدنی جهت تحقق مأموریت خود دلگرم بودیم. این 
سازمان با همراهی نیکوکاران در جای جای این سرزمین 
درمانی  خدمات  از  سطح  شایسته ترین  می تواند  که  است 
فرزندانش  به  سرطان  با  مبارزه  مسیر  در  را  حمایتی  و 

سراسر  در  نیکوکاران  تمامی  از  راستا  این  در  و  دهد  ارائه 
کشور درخواست می کنیم تا کودکان مبتال به سرطان این 
سرزمین را فراموش نکنند. چرا که درمان سرطان در هر 

شرایطی باید ادامه داشته باشد.

درخواست وزارت بهداشت از بهبودیافتگان کرونا برای اهدای پالسما

سامانه بارشی کشور را در برمی گیرد

تزریق  تاثیر  به  اشاره  با  بهداشت  وزارت  سخنگوی 
پالسمای خون بهبود یافتگان کرونا در روند بهبودی 
بهبودیافتگان  از  بیماری،  این  به  مبتالیان  سایر 
کووید19 خواست تا نسبت به اهدای پالسمای خون 

خود اقدام کنند.
سیما سادات الری، گفت: استفاده از پالسمای خون 
درمان  برای  درمانی  روش  یک  کرونا  یافتگان  بهبود 
مطالعات  جدیدترین  و  است  بیماری  این  مبتالیان 
بهبودیافتگان  پالسمای  تزریق  که  می دهد  نشان 
مراحل  در  بادی  آنتی  سطح  باالترین  با  کووید19 
نتایج  می تواند  اول،  روز  سه  یعنی  بیماری  اولیه 

میان  در  بیماری  پیشرفت  کاهش  در  ثمربخشی 
مبتالیان داشته باشد.

سوی  از  پالسما  اهداکنندگان  آمار  افزود:  وی 
درصد   2 حدود  کشور  در  کرونا  بهبودیافتگان 
به  مبتالیان  آمار  با  مقایسه  در  عدد  این  که  است 
درخواست  است.  انتظار  حد  از  کمتر  بیماری  این 
شکرانه  به  که  است  این  کرونا  بهبودیافتگان  از  ما 
بازیابی سالمتی خود در دو ماه ابتدایی پس از بهبود 
به  نسبت  خون  انتقال  مراکز  در  حضور  با  بیماری، 
عمل  این  در  شرکت  و  خود  خون  پالسمای  اهدای 

ایثارگرانه اقدام کنند

در  باران  و  برف  بارش  به  اشاره  با  هواشناسی  سازمان 
از  خزر  دریای  ساحلی  استان های  جمله  از  استان ها  برخی 
ورود سامانه بارشی به کشور طی پنج شنبه 21 اسفند خبر 

داد.
هواشناسی  سازمان  پیش یابی  نقشه های  تحلیل  اساس  بر 
گیالن،  استان های  مناطق  برخی  برای  شنبه  سه  امروز 

البرز مرکزی،  ارتفاعات  مازندران، گلستان، خراسان شمالی، 
شمال استان های آذربایجان شرقی، اردبیل و خراسان رضوی 

بارش برف و باران پیش بینی شده است.
روز چهارشنبه در برخی مناطق شمال غرب، سواحل دریای 
البرز مرکزی بارش پراکنده و  خزر، شمال شرق و ارتفاعات 

در ارتفاعات بارش برف پیش بینی می شود.

بر اساس اعالم سازمان هواشناسی از اوایل وقت پنجشنبه 
وارد  از شمال غرب و غرب  فعالی  بارشی  اسفند سامانه   21
خزر،  دریای  سواحل  غرب،  غرب،  شمال  و  شده  کشور 
دامنه های  و  شرق  شمال  مرکزی،  البرز  جنوبی  دامنه های 
گسترش  با  آینده  جمعه  می گیرد.  بر  در  را  مرکزی  زاگرس 
سواحل  غرب،  غرب،  شمال  در  آن  فعالیت  بارشی  سامانه 

مرکز،  مرکزی،  البرز  جنوبی  دامنه های  خزر،  دریای 
و  جنوبی  و  مرکزی  زاگرس  دامنه های  شرق،  شرق،  شمال 

بخش هایی از ارتفاعات جنوب غرب خواهد بود.
شنبه هفته آینده فعالیت سامانه بارشی به سواحل دریای 
این سامانه  خزر، شمال شرق و شرق کشور محدود شده و 

اواخر وقت از مرزهای شرقی کشور خارج خواهد شد.

ضرب المثل های کرمانی 

خود را َور کلمکوری زدن 

ی  یافته  تغییر  کوری«  »کلم  ی  واژه  زبانزد  این  در 
»کرم کوری« است و کسی که به رغم دیدن و شنیدن 
خود را به کری و کوری می زند و درباره ی موضوعی 
که از او سوال می شود، اظهار بی اطالعی می کند که از 
تبعات و عواقب بیان حقیقت بیم دارد و شاید گمان می 
برد سخنان او فتنه ای برانگیزد که قابل کنترل نباشد. 
دیدی،  »شتر  زبانزد  ی  قصه  یادآوری  ضمن  بنابراین 

ندیدی« خود را به کری و کوری می زند و می گوید، 
من نه چیزی دیده ام و نه چیزی شنیده ام.

در ادبیات مکتوب این عمل را »تجاهل العارف« گویند. 
یعنی دانایی که برای حفظ آبروی مردم، خودش را به 
تواضع  اظهار  منظور  به  دانا  فرد  گاهی  زند.  نادانی می 
نمی  خود، سخن  فرزانه ی  استاد  مقابل  در  فروتنی  و 
گوید و برای آنکه دیگرانی که از علم او آگاهی دارند، 
به »کلم کوری« می زند و  را  معترض نشوند، خودش 
می گوید: حواس من اینجا نبود و چون روحم در جای 
دیگری سیر می کرد، متوجه نشدم، موضوع مورد بحث 

چه بود!؟
در پاره ای از موارد، افرادی که منافع خود را در خطر 
هرگونه  از  و  زده  کوری«  کلم  ور  را  »خود  بینند،  می 
اظهارنظری خودداری می کنند. نظیر حکومت هایی که 
برای »حقوق بشر« یقه جر می دهند، چشم گوش بر 
می  خود  پیمانان  هم  و  سیاسی  شرکای  های  جنایت 

مثل  مصداق  به  و  کنند  می  اختیار  سکوت  و  بندند 
دروازه  از  ولی  روند  می  تو  سوزن  سوراخ  »از  کرمانی 

تو نمی روند!«
و اما »خود را ور کلم کوری زدن« همیشه بد نیست 
نوجوانان نقش سازنده ای دارد  تربیت کودکان و  و در 
و آن هنگامی است که کودک یا نوجوان، کار نادرستی 
انجام می دهد که او را سخت نادم و پشیمان می کند و 
به قول ما کرمانی ها، برای آنکه شرم و حیای او نریزد، 
بهتر است والدین »خود را ورکلم کوری بزنند« تا فرزند 

فرصت الزم را برای اصالح رفتارش به دست آورد.
غیرتکراری  و  اهمیت  کم  موارد  در  روش  این  البته 
خطاهای  تمامی  بر  مادر  و  پدر  چنانچه  و  دارد  کارایی 
فرزندشان چشم و گوش ببندند و آنها را تا سرحد الابالی 
راهه  به کج  آنها  بگذارند،  آزاد  انحطاط اخالقی  و  گری 
هایی هدایت می شوند که بازگشت از آنها اگر غیرممکن 

نباشد، مستلزم تحمل هزینه های سنگین است.

در مجالسی که برای امور خیر پول جمع آوری می 
و کوری می  ور کرم  را  افراد خسیس، خودشان  شود، 
که  بندند  می  را  فلنگ  مهارت  با  چنان  گاهی  و  زنند 

گویی اهل کرامات بوده و غیب شده اند! 
و چنانچه اسباب جیم شدن فراهم نباشد، به سرعت 
موضوع بحث را عوض کرده و راه اندازی نیروگاه های 
خورشیدی و دیگر انرژی های سبز را به عنوان مهمترین 
عمل خیر انسان مطرح کرده و درباره ی آن چنان داد 
سخن می دهند که حضار فراموش می کنند برای چه 

دور هم جمع شده اند!
البته فرض ما بر این است که روزگار کرونا به سر آمده 
و اجتماعات کوچک با رعایت اصول بهداشتی تشکیل 
گذشته  همچون  کرونا  چنانچه  است  بدیهی  شود.  می 
داس مرگ بر اجتماعات می کشد، حرفمان را پس می 
گیریم و اگر عمر باقی باشد، دورهمی را به وقت دیگری 

موکول می نماییم.

به قلم 
یحیی فتح نجات

معاون اجتماعی پلیس
 فتا ناجا خبر داد؛

پرداخت عیدی پایان 
سال، ترفند جدید 

کالهبرداران سایبری
در  نام  ثبت  لینک  ارسال  گفت:  پاشایی  سرهنگ 
برای سرقت  ترفندی  به هموطنان  واریز عیدی  طرح 
از  مجاز  غیر  برداشت  و  بانکی  کارت  اطالعات 

حساب های مالی است.
به گزارش گروه اجتماعی باشگاه خبرنگاران جوان، 
فتا  پلیس  اجتماعی  معاون  پاشایی  رامین  سرهنگ 
سوءاستفاده  با  سایبری  مجرمان  کرد:  اظهار  ناجا 
طراحی  با  کشور،  در  مختلف  مناسبت های  از 
کالهبرداری  موضوع  با  مرتبط  مجرمانه  پلتفرم های 
تطمیع،  نظیر  خود  خاص  تکنیک های  هموطنان،  از 
تشویق و یا تهدید را اجرا و سپس از فریب خوردگان 

کالهبرداری می کنند.
مشخص  کشور  مجازی  فضای  رصد  با  گفت:  وی 
شد در چند روز گذشته لینک هایی با سرشماره های 
مختلف و یا تبلیغاتی در پیام رسان های غیر بومی مبنی 
بر واریز عیدی دولت به نیازمندان و کسب و کار های 
آسیب دیده از ویروس کرونا برای هموطنان ارسال 
به  شده  خواسته  افراد  از  پیامک ها  این  طی  که  شده 
درج  اطالعات  تکمیل  با  و  مراجعه  مربوطه  صفحه 
کنند  ارسال  را  خود  بانکی  کارت  مشخصات  شده، 
هدایت  با  کالهبرداران  روش  این  در  نهایت  در  که 
به  فیشینگ  به  موسوم  جعلی  درگاه های  به  کاربران 
منظور پرداخت هزینه ثبت نام نسبت به برداشت غیر 

مجاز از حساب های بانکی آنان اقدام می کنند.
معاون اجتماعی پلیس فتا ناجا با بیان اینکه استفاده از 
یکبار مصرف در کشور دسترسی مجرمان  رمز دوم 
به حساب های بانکی هموطنان را در حد چشمگیری 
کاهش داده است، افزود: برخی از هموطنان از روی 
و  سودجویان  فریب  هم  باز  آگاهی  عدم  و  غفلت 

مجرمان را می خورند.
تمامی  اطالعات  گفت:  ادامه  در  پاشایی  سرهنگ 
اختیار  در  کشور  درآمدی  و  جمعیتی  دهک های 
برای  نام  ثبت  و  بوده  دولتی  و  اجرایی  نهاد های 
رسانه  سوی  از  شده  ارائه  خدمات  هرگونه  دریافت 
ملی و خبرگزاری های معتبر اطالع رسانی خواهد شد.
هیچ  به  داد:  هشدار  هموطنان  به  انتظامی  مسئول  این 
عنوان فریب افراد سودجو و پیامک های دروغین را 
نخورند و اطالعات الزم را صرفا از مبادی رسمی و 
معتبر  خبرگزاری های  و  ملی  رسانه  از  منتشره  اخبار 

دریافت کنند.
معاون اجتماعی پلیس فتا ناجا به عموم مردم توصیه کرد: 
اخبار مربوط به هر گونه ارائه خدمات دولتی را صرفا از 
سوی مبادی رسمی پیگیری و در صورت مشاهده موارد 
مشکوک موضوع را از طریق سایت رسمی پلیس فتا به 

نشانی www.cyberpolice.ir اعالم کنند.


