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در جلسه ستاد انتخابات استان:

  ازمیان داوطلبان انتخابات شوراهای شهر استان 

226 نفر رد صالحیت شدند

مدیر عامل آب منطقه ای کرمان خبر داد:

بهره برداری از سد قدرونی راور 

کرمان پس از ۱۳ سال وقفه
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مدیرکل امور مالیاتی استان کرمان تشریح کرد:

جزئیات مالیات و عوارض 

واردکنندگان و تولیدکنندگان 

محصوالت دخانی

مرگبارترین

 بیماری هایی

 که با کشف واکسن 

مهار شدند

متن در صفحه دوم

استاندار کرمان:  

 خروج دستگاه های دولتی 

از حوزه ذینفعان اقتصاد 

و تولید الزم است

دادستان کرمان خبر داد:

دستگیری ده نفر از عناصر تکفیری 

و ضد انقالب در یک سال گذشته

2

آزمایشگاه شبانه روزی بیمارستان مهرگان
 برای تکمیل کادر فنی و پذیرش خود از افراد
 واجد شرایط دعوت به همکاری می نماید.
متقاضیان محترم لطفا جهت تکمیل فرم
 درخواست در ساعات ۱۲ظهر الی ۱۵  

به آزمایشگاه مراجعه فرمایند.

آگهی مناقصه عمومی  

یک مرحله ای

دانشگاه علوم پزشکی کرمان

متن در صفحه دوم

دعوت به همکاری

کرونایی؛ کرمان و لزوم جمع آوری این حیوانات در روزهای  گزارش »کرمان امروز« از افزایش بی سابقه جمعیت سگ های ولگرد در شهر 

برخی از محله های کرمان در سلطه سگ ها است

متن کامل در صفحه سوم

  هرچند آمار دقیقی از تعداد احتمالی سگ های ولگرد در مناطق مختلف شهر کرمان در دست نیست، اما شهروندان شاهد بی توجهی مسئوالن امر به خطرات رشد بی رویه جمعیت سگ های ولگرد در کرمان و شیوع 
برخی بیماری ها هستند. اوضاع به گونه ای شده است که برخی از محله های شهر کرمان تحت سلطه گله ی سگ هاست و شب ها خانواده ها جرات بیرون آمدن ندارند و در بعضی مناطق نیز حوادث تلخی را در چندماه 

گذشته شاهد بودیم. مردم از مسئوالن می خواهند که این سگ ها هرچه سریع تر جمع آوری شوند و نه اینکه کشته شوند و...

خواسته مردم کرمان: جمع آوری کنید ولی نکشید!

معاون دانشگاه علوم پزشکی کرمان :

منتظر صدور 

حکم اختالسگران 

بیمارستان باهنر کرمان 

هستیم

 باند سارقان محتویات 

کرمان داخل خودرو در 

 دستگیر شدند

 صفحه  دوم

متن در صفحه چهارم صفحه  دوم

روایت »کرمان امروز« از رشد قارچ گونه 
کنار بازار  شرکت های پانزی-هرمی در 

خــوش رنــگ و لــعاب رمزارزها
کرمان که به  و تهدیدی 

 نیز رسیده است؛

فعالیتشرکتهای
پانزیاینبار

زیرسایهرمزارزها

آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه 
شرکت حمل و نقل مسافربری راهوار مس 

سال مالی منتهی به 99/12/30

آگهی دعوت مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت ارفع سازان 
شماره ثبت 6002  و شناسه ملی 10860231529

الف:  زمان محل برگزاری مجمع 
از کلیه سهامداران، وکیل یا قائم مقام قانونی صاحب سهم و همچنین نماینده یا نمایندگان اشخاص حقوقی دعوت می گردد تا در جلسه مجمع عمومی این 
شرکت که در ساعت ۱۵:30 تا ۱7:00 روز سه شنبه مورخ ۱400/0۲/۲۱ در استان کرمان به آدرس سرچشمه - بلوار ایثارگران - شرکت صنایع مس افق کرمان ـ طبقه 

دوم ـ سالن کنفرانس برگزار می گردد حضور به هم رسانید.
ب: دستور جلسه: 

۱ـ استماع گزارش هیات مدیره و بازرس قانونی 
۲ـ تصویب صورتهای مالی سال مالی منتهی به 99/۱۲/30

3ـ انتخاب حسابرس و بازرس قانونی 4ـ انتخاب روزنامه کثیراالنتشار ۵ـ انتخاب هیات مدیره 6ـ سایر مواردی که به صالحدید مجمع عمومی عادی باشد.
ج( نحوه دریافت برگ حضور در جلسه 

از کلیه سهامداران محترم دعوت می شود شخصا یا از طریق وکیل یا نماینده خود با در دست داشتن اصل کارت ملی یا وکالتنامه رسمی برای دریافت برگه ورود 
به مجمع مراجعه نمایند به استناد ابالغیه شماره 3۱/۱04 مورخ 98/۱۲/۲0 دبیر ستاد ملی بیماری کرونا وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی به منظور ابالغیه  
0۵0/ 440/ب98 مورخ 98/۱۲/۲6 سازمان بورس و اوراق بهادار و ابالغیه ستاد ملی بیماری کرونا مطابق نامه مذکور تا اطالع ثانوی برگزاری مجامع عمومی شرکتها 
صرفا در شرایطی که حداکثر با حضور ۱۵ نفر سهامدار حقیقی یا حقوقی تشکیل شود امکان پذیر می باشد با عنایت به ابالغیه فوق سایر سهامداران در صورت 

عدم حضور می توانند از طریق پیوند اینترنتی https:www.skyroom.online/ch/kcico/rahvar در جریان رویدادهای مجمع قرار گیرند.
هیات مدیره شرکت راهوار مس 

بدین وسیله از کلیه صاحبان سهام شرکت یا نمایندگان قانونی آنها دعوت می شود تا در جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه که در روز دوشنبه مورخ ۱400/۲/۲0 
ساعت ۱۱.30 صبح در آدرس رفسنجان، شهر مس سرچشمه، انتهای بلوار ایثارگران، سالن کنفرانس شرکت صنایع مس افق کرمان تشکیل می گردد حضور به 

هم رسانند.
دستور جلسه: 

۱ـ استماع گزارش هیات مدیره و حسابرس و بازرس قانونی شرکت 
۲ـ تصویب صورت های مالی سال مالی منتهی به 30 اسفندماه ۱399

3ـ انتخاب حسابرس و بازرس قانونی و علی البدل شرکت برای سال مالی منتهی به ۲9 اسفندماه ۱400
4ـ انتخاب روزنامه کثیراالنتشار برای درج آگهی های شرکت 

با عنایت به شیوع بیماری کرونا و در راستای اجرای ابالغیه شماره 3۱/۱04 مورخ ۱398/۱۲/۲0 ستاد ملی مبارزه با بیماری کرونا و ابالغیه شماره 440/0۵0/ب/98 
مورخ ۱398/۱۲/۲6 سازمان بورس و اوراق بهادار مبنی بر استفاده از سیستم های ارتباطی برای سهامداران محترم و لزوم عدم تجمع غیرضروری در شرایط حساس 
بهداشتی کنونی ناشی از ویروس کرونا و ممنوعیت تجمع بیش از ۱۵ نفر، مجمع با حضور حداقل سهامداران و با رعایت ماده 84 قانون تجارت برگزار خواهد شد. 
لذا ضمن تشکر، از سهامداران محترم تقاضا دارد به منظور رعایت تمهیدات ستاد مذکور و حفظ سالمتی خود مجمع مذکور را به صورت آنالین از طریق سایت: 

هیات مدیره https://www.skyroom.online/ch/kcico/arfa مالحظه فرمایند.
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اخبار استان

دستگیری  از  کرمان  انقالب  و  عمومی  دادستان 
انقالب  و ضد  تکفیری  عناصر  از  نفر  به ۱۰  قریب 

طی پارسال در استان کرمان خبر داد.
دادخدا ساالری، دادستان عمومی و انقالب کرمان 
صبح پنجشنبه در جمع خبرنگاران گفت: به منظور 
اقدامات  با  و  کرمان  برای  پایدار  امنیت  برقراری 

اداره کل اطالعات استان کرمان و همکاری دستگاه 
عناصر  از  نفر   ۱۰ به  قریب  پارسال  طی  قضایی، 
دستگیر  کرمان  استان  در  ضدانقالب  و  تکفیری 

شدند.
او افزود: این افراد، قصد انجام اقدامات ضدامنیتی از 
قبیل اقدامات ایضایی، گروگان گیری، اخاذی، ترور 

و سایر اقدامات ضد امنیتی را داشتند.
ساالری بیان کرد: تاکنون هزار و ۳۰۰ میلیارد ریال 
استان  در  مخدر  مواد  قاچاقچیان  از  نقد  وجوه  از 

کرمان کشف و توقیف شده است.
او گفت: ۳۱ باب منزل مسکونی، مغازه و مقداری 
خودرو های  انواع  دستگاه   ۱۲۴ و  مزرعه  و  سهام 

سبک و سنگین از قاچاقچیان کشف و توقیف شده 
است.

دادستان عمومی و انقالب کرمان با اشاره به انهدام 
بیان  مخدر  مواد  جرایم  یافته  سازمان  باند  ده ها 
کرد: پرونده افراد ضد انقالب و تکفیری در دستگاه 

قضایی در حال رسیدگی است.

دادستان کرمان خبر داد:
دستگیری ده نفر از عناصر تکفیری و ضد انقالب در  یک سال گذشته

سال،  شعار  با  اینکه  به  اشاره  با  کرمان  استاندار 
اجرایی  نکنیم، گفت: دستگاه های  برخورد  شعاری 
کارگروه  این  گزارش های  به  به صورت جدی  باید 

پاسخ دهند تا بتوانیم مسائل را جمع بندی کنیم.
به گزارش ایرنا، علی زینی وند  در نشست کارگروه 
افزود:  کرمان  بازرگانی  اتاق  در  سال  شعار  تحقق 
از  حکومتی  و  دولتی  های  دستگاه  که  زمانی  تا 
دایره ذی نفعان حوزه های تولید و اقتصادی خارج 

نشوند، اوضاع سامان نمی یابد.
ذهنی،  موانع  و  فرهنگی  موانع  اینکه  بیان  با  وی 
جدی هستند، اظهار کرد: نیاز به گفت و گو، تولید 
تریبون  به  مسائل  این  تسری  و  میزگرد  گفتمان، 
های نماز جمعه داریم و زمانی رهبر معظم انقالب 
اسالمی شعاری را اعالم کردند باید به گفتمان غالب 

در تریبون های رسمی و غیررسمی تبدیل شود.
وی تصریح کرد:  قوانین و مقررات مهمترین مانع 
مدیران  باید  کنونی  شرایط  در  و  هستند  تولید 
و  باشند  داشته  گیری  تصمیم  قدرت  و  جسارت 
مدیران  برنده  برگ  مردم  برای  شفاف  کار  انجام 

است.
نظریه  در  کشور  در  کرد:  بیان  کرمان  استاندار 
انجام  کار  خواهیم  می  ما  نداریم  مشکلی  پردازی 
شود و به عنوان مثال باید بدانیم راه پشتیبانی از 

گلخانه ها با توجه به بحران آب چیست؟
وی با اشاره به اینکه برای جلوگیری از موازی کاری 
باید نهایت استفاده را از ساختارهای موجود ببریم، 
کرمان  استان  در  نقدینگی  بحث  شود  می  گفت: 
مانع نباشد و مساله سرمایه در گردش را با توجه به 

ظرفیت ها می توان حل کرد.
تصمیم  در  سرعت  اینکه  به  اشاره  با  وند  زینی 
گیری بسیار مهم است، گفت: متاسفانه تنبیه برای 
افرادی است که خوب کار می کنند و برای فعاالن 
اقتصادی که کارشان روی روال است تشویقی در 

نظر نمی گیریم.
اقتصادی  واحدهای  باید وضعیت  تصریح کرد:  وی 
تقسیم بندی شود و جاهایی که نمی شود کار کرد 
را کنار گذاشت لذا صنایع نیمه فعال و راکد نقطه 
سرعت  به  برسیم  دادشان  به  اگر  و  ماست  تمرکز 

ظرفیت آن ها وارد تولید کشور می شود.
سامانه  بودن  بسته  به  اشاره  با  کرمان  استاندار 
جهاد  وزارت  در  مرغداری  واحد  مجوز  درخواست 
و  خواهیم  نمی  جدید  واحد  ما  گفت:  کشاورزی 

واحدهای  در  تولید  افزایش  قطعه  هزار  اگر ۹۵۰ 
را  کرمان  مشکل  گیرد  صورت  استان  این  موجود 
حل می کند و ما برای باز شدن این سامانه دستور 
وزیر را گرفتیم اما همچنان با مشکل مواجه بودیم.
با اشاره به وجود رانت در دستگاه ها و  زینی وند 
ادارات گفت: وزیر صمت در شورای معادن استان 
کرمان امضا کرد اما اختیار به ما واگذار نشد و نمی 

دهند چون رانت هست و شفافیت نیست.
دستگاه  خروج  اینکه  به  اشاره  با  کرمان  استاندار 
های دولتی از حوزه ذینفعان اقتصاد و تولید الزم 
است، تصریح کرد: تا زمانی که دولت الکترونیک در 
از  اختیاری  نکند،  پیدا  استقرار  تمام شئون کشور 
مرکز نمی گیریم؛ وزیر می خواهد اما کارشناسان 

اجازه نمی دهند چراکه این کار رانت دارد.

استاندار کرمان:  

 خروج دستگاه های دولتی از حوزه ذینفعان اقتصاد و تولید الزم است

خبر
مدیر عامل آب منطقه ای کرمان خبر داد:

بهره برداری از سد قدرونی راور 

کرمان پس از ۱۳ سال وقفه 
 

مدیرعامل آب منطقه ای کرمان با اشاره به اقدامات هشت سال گذشته 
حوزه سد سازی این استان گفت: سد قدرونی راور که عملیات اجرایی آن 
از سال ۸۷آغاز شده بود، با ساخت بیش از ۵۰درصد آن در دولت های 

یازدهم و دوازدهم ، پارسال به بهره برداری رسید.
علی رشیدی نژاد افزود: این پروژه  به منظور جلوگیری از سیالب های 
مخرب ۲ رودخانه هتکن و قدرونیه و تامین آب شهر راور اجرا شده و جزو 

پروژه های مهم حوزه آب استان کرمان بشمار می رود.
وی تصریح کرد: از مجموع آب ذخیره شده سد قدرونی، سه و نیم میلیون 
مترمکعب آب برای شهر راور نیاز داریم که ۱.۶ میلیون مترمکعب برای 
صنعت اختصاص داده می شود و ۱.۲ میلیون مترمکعب نیز برای امور 

زیست محیطی تنظیم شده است.
مدیرعامل آب منطقه ای استان کرمان اظهار کرد: شبکه تصفیه خانه و 
انتقال این سد نیز جزو برنامه های در دست اقدام وزارت نیرو است که با 

اتمام آن این منطقه نیاز آبی خود را تقریبا برطرف می کند.
در حاشیه  و  استان کرمان  مرکز  کیلومتری شمال  فاصله ۱۴۰  در  راور 
کویر لوت واقع شده است که بحران خشکسالی و کم آبی فشار فزاینده 
ای بر این شهرستان و توابع آن وارد کرده به طوری که تامین نیاز آبی آن 
در اولویت قرار دارد. ساخت سد قدرونی در ۵۰ کیلومتری این شهرستان 
به عنوان منبع مهم ذخیره و تامین آب بویژه در بخش آشامیدنی پس 
از ۱۳ سال در دولت تدبیر و امید تکمیل شد تا منبع مطمئنی برای آب 
منطقه باشد. عملیات آبگیری سد قدرونی راور با حجم مخزن ۴۴ میلیون 
مترمکعب و با اعتباری افزون بر ۹۷ میلیارد تومان با حضور وزیر نیرو ۱۷ 

شهریور ۹۹ به بهره برداری رسید.

 باند سارقان محتویات داخل خودرو در کرمان 

دستگیر شدند
محتویات  سارقان  باند  دستگیری  از  کرمان  شهرستان  انتظامی  فرمانده 
داخل خودرو و کشف ۶۰ فقره سرقت در عملیات ماموران کالنتری ۱۶ 
خبر داد. سرهنگ مهدی پور امینایی، فرمانده انتظامی شهرستان کرمان 
گفت: درپی وقوع چند فقره سرقت محتویات داخل خودرو درسطح حوزه 
اطالعاتی وگشت زنی های  اقدامات  با  ماموران کالنتری ۱۶  استحفاظی، 
هدفمند و شبانه روزی موفق شدند یک سارق را با یک  خودروسرقتی 

شناسایی و در یک عملیات غافلگیرانه دستگیر کنند.
از  گرفته  انجام  بازجویی های  و  تحقیقات  افزود:در  امینایی  پور  سرهنگ 
سوی پلیس، متهم به ۶۰ فقره سرقت محتویات داخل خودرو با همدستی 

۳ سارق دیگر در سطح شهر کرمان اعتراف کرد.

مدیرکل امور مالیاتی استان کرمان تشریح کرد:

جزئیات مالیات و عوارض واردکنندگان و 

تولیدکنندگان محصوالت دخانی

  مدیرکل امور مالیاتی استان کرمان جزئیات مالیات و عوارض واردکنندگان و 
تولیدکنندگان محصوالت دخانی را تشریح کرد.

، محمد سلمانی  استان کرمان  مالیاتی  امور  اداره کل  روابط عمومی  به گزارش 
اظهار کرد: در اجرای بند )ف( تبصره )۶( قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور، 
تولیدکنندگان و واردکنندگان سیگار و تنباکو مکلفند در پایان هر دوره مالیاتی 
عالوه بر تسلیم اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده ویژه کلیه عرضه کنندگان سیگار 
برنامه ششم توسعه را  قانون  و محصوالت دخانی، اظهارنامه موضوع ماده )۷۳( 
ماده  اجرای  پرداخت کنند. وی تصریح کرد: در  را  متعلقه  مالیات  و  تسلیم  نیز 
به قیمت خرده  ابتدای سال ۱۴۰۰  از  توسعه،  پنجساله ششم  برنامه  قانون   ۷۳
فروشی هر نخ سیگار تولید داخل با نشان ایرانی مبلغ ۲۵۰ ریال، تولید داخل با 
نشان )برند( بین المللی مبلغ ۵۰۰ ریال، هر نخ سیگار وارداتی مبلغ ۱۵۰۰ ریال 
و هر بسته پنجاه گرمی تنباکوی قلیان داخلی ۳۳ هزار ریال به عنوان مالیات و 
هر بسته پنجاه گرمی تنباکوی وارداتی ۱۰۰ هزار ریال به عنوان حقوق ورودی 

اضافه می شود.

دبیر هیات نظارت بر انتخابات شوراهای استان کرمان 
گفت: صالحیت ۱۵۸۰ نفر از داوطلبان انتخابات شورای 
شهر استان کرمان مورد تایید اولیه هیئت نظارت قرار 

گرفته و ۲۲۶ نفر رد صالحیت شدند.
»محمدرضا حسنی سعدی« در جلسه ستاد انتخابات 
استان کرمان اظهار کرد: از ۲۰۵۶ نفر داوطلبین شرکت 
در انتخابات شوراهای شهر استان کرمان ۹۸ نفر انصراف 
دادند و صالحیت ۱۰۸۲ نفر در هیات های اجرایی تائید 

و صالحیت ۱۵۶ نفر در این هیئت ها رد شده است. 
وی افزود: همچنین صالحیت ۱۵۸۰ نفر از داوطلبان 
اولیه  تایید  مورد  استان کرمان  انتخابات شورای شهر 
صالحیت  رد  نفر   ۲۲۶ و  گرفته  قرار  نظارت  هیات 
شدند. حسنی سعدی تصریح کرد: برگه های شکایت 
و مستندات در اختیار داوطلبانی که رد صالحیت شده 
با اغماض و گرایش  اند، قرار گرفته و مطمئن هستم 
صورت  اعتراضات  به  رسیدگی  حداکثری  مشارکت 

می گیرد. به گزارش ایسنا، دکتر محمدصادق بصیری 
معاون سیاسی امنیتی استاندار کرمان نیز در این جلسه 
اظهار کرد: تا ۱۲ اردیبهشت فرصت اعتراض وجود دارد.

وی با اشاره به اینکه تا ۳۱ اردیبهشت ماه جاری فرصت 
شوراهای  انتخابات  نامزدهای  صالحیت  به  رسیدگی 
در  انتخابات  برگزاری  بود  قرار  افزود:  است،  روستایی 
شهر کرمان به صورت الکترونیک باشد که متاسفانه لغو 

شده است.

همچنین »علیار اسکندری نسب« دبیر ستاد انتخابات 
استان کرمان نیز در این جلسه اظهار کرد: جمع ثبت 
شهر  شورای  انتخابات  در  نامزدی  برای  کنندگان  نام 
استان کرمان نسبت به دوره قبل هشت درصد کاهش 

داشته است.
وی افزود: در شوراهای روستایی استان تعداد کرسی ها 
۹ درصد نسبت به دوره قبل افزایش و جمع ثبت نام 

شوندگان ۱۱ درصد رشد داشته است.

ریزی  برنامه  و  منابع  و  مدیریت  توسعه  معاون 
 ۱۱ اختالس  گفت:  کرمان  پزشکی  علوم  دانشگاه 
در  معدودی  عامالن  توسط  که  تومانی  میلیارد 
بیمارستان شهید باهنر شهر کرمان انجام شده بود، در 
سال گذشته کشف شد که با ارجاع پرونده به دستگاه 

قضائی منتظر صدور حکم هستیم.
در  میلیاردی   ۱۱ اختالس  درباره  مقدری  مسعود 
دانشگاه  اظهار کرد:  بیمارستان های کرمان  از  یکی 
علوم پزشکی از نظارت دستگاه های بیرونی همواره 
استقبال کرده و به خصوص در این موضوع خاص از 
هرگونه همکاری دریغ نداشته که خود باعث پی بردن  

و کشف حقایق شده است.
وی افزود: این اختالس که توسط عامالن معدودی در 
بیمارستان شهید باهنر شهر کرمان انجام شده بود  در 
سال گذشته کشف شد که با ارجاع پرونده به دستگاه 

قضائی منتظر صدور حکم هستیم.
به گزارش ایسنا، سازمان بازرسی کل کشور در خبری 
اعالم کرد: در راستای بررسی عملکرد مالی دانشگاه 
علوم پزشکی استان و یکی از بیمارستان ها مالحظه 
سال  ابتدای  از  بیمارستان،  مالی  امور  مسئول  شد 
۱۳۹۸ با  مشارکت پیمانکاران دارویی، طبخ و توزیع 
و خدمات و تنظیف اقدام به ثبت ۱۱۰ میلیارد ریال 
سند صوری در سیستم حسابداری بیمارستان کرده 
و تا زمان کشف جرم مبلغ ۸۴ میلیارد ریال از وجوه 

بیمارستان به این پیمانکاران پرداخت شده است.

در جلسه ستاد انتخابات استان:

 ازمیان داوطلبان انتخابات شوراهای شهر استان ،226 نفر رد صالحیت شدند

معاون دانشگاه علوم پزشکی کرمان :

منتظر صدور 
حکم اختالسگران 
بیمارستان باهنر 

کرمان هستیم

بدین وسیله از کلیه صاحبان سهام شرکت یا نمایندگان قانونی آنها دعوت می شود تا در جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه که در روز سه شنبه مورخ ۱۴۰۰/۰۲/۲۱ 
ساعت ۸ صبح در آدرس رفسنجان شهر مس سرچشمه، انتهای بلوار ایثارگران، سالن کنفرانس شرکت صنایع مس افق کرمان تشکیل می گردد حضور به هم رسانند.

دستور کار جلسه: 
۱ـ ارائه صورتهای مالی و استماع گزارش هیات مدیره منتهی به سال مالی ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
۲- استماع گزارش بازرس قانونی شرکت ۳ـ انتخاب بازرس قانونی برای سال مالی ۱۴۰۰ 

۴-انتخاب روزنامه کثیراالنتشار ۵ـ انتخاب هیات مدیره ۶- سایر مواردی که در صالحیت مجمع عمومی عادی سالیانه می باشد.
با عنایت به شیوع بیماری کرونا و در راستای اجرای ابالغیه شماره ۳۱/۱۰۴ مورخ ۱۳۹۸/۱۲/۲۰ ستاد ملی مبارزه با بیماری کرونا و ابالغیه شماره ۴۴۰/۰۵۰/ب/۹۸ 
مورخ ۱۳۹۸/۱۲/۲۶ سازمان بورس و اوراق بهادار مبنی بر استفاده از سیستم های ارتباطی برای سهامداران محترم و لزوم عدم تجمع غیرضروری در شرایط حساس 
بهداشتی کنونی ناشی از ویروس کرونا و ممنوعیت تجمع بیش از ۱۵ نفر، مجمع با حضور حداقل سهامداران و با رعایت ماده ۸۴ قانون تجارت برگزار خواهد شد. 
لذا ضمن تشکر، از سهامداران محترم تقاضا دارد به منظور رعایت تمهیدات ستاد مذکور و حفظ سالمتی خود مجمع مذکور را به صورت آنالین از طریق آدرس: 

هیات مدیره شرکت https://www.skyroom.online/ch/kcico/hakim مالحظه فرمایند.

بدین وسیله از کلیه صاحبان سهام شرکت یا نمایندگان قانونی آنها دعوت می شود تا در جلسه مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام که در روز سه شنبه مورخ 
۱۴۰۰/۰۲/۲۱ ساعت ۳۰: ۹ صبح در آدرس رفسنجان شهر مس سرچشمه، انتهای بلوار ایثارگران، سالن کنفرانس شرکت صنایع مس افق کرمان تشکیل می گردد 

حضور به هم رسانند.
دستور کار جلسه: 

۱ـ تصویب افزایش سرمایه ۲- سایر موارد
با عنایت به شیوع بیماری کرونا و در راستای اجرای ابالغیه شماره ۳۱/۱۰۴ مورخ ۱۳۹۸/۱۲/۲۰ ستاد ملی مبارزه با بیماری کرونا و ابالغیه شماره ۴۴۰/۰۵۰/ب/۹۸ 
مورخ ۱۳۹۸/۱۲/۲۶ سازمان بورس و اوراق بهادار مبنی بر استفاده از سیستم های ارتباطی برای سهامداران محترم و لزوم عدم تجمع غیرضروری در شرایط حساس 
بهداشتی کنونی ناشی از ویروس کرونا و ممنوعیت تجمع بیش از ۱۵ نفر، مجمع با حضور حداقل سهامداران و با رعایت ماده ۸۴ قانون تجارت برگزار خواهد شد. 
لذا ضمن تشکر، از سهامداران محترم تقاضا دارد به منظور رعایت تمهیدات ستاد مذکور و حفظ سالمتی خود مجمع مذکور را به صورت آنالین از طریق آدرس: 

هیات مدیره شرکت https://www.skyroom.online/ch/kcico/hakim مالحظه فرمایند.

شهرداری خورسند در نظر دارد تجدید مناقصه عمومی آسفالت معابر به شماره ۲۰۰۰۰۹۰۹۰۹۰۰۰۰۰۱ را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید. کلیه 
مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکت ها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد( انجام خواهد 

شد و الزم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی، مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند.
تاریخ انتشار مناقصه در سامانه تاریخ ۱۴۰۰/۰۲/۱۱ می باشد.

مهلت زمانی ارائه پیشنهاد ساعت: ۱۰ روز سه شنبه تاریخ ۱۴۰۰/۰۲/۲۸
زمان بازگشایی پاکت ها: ساعت ۱۲ صبح روز چهارشنبه تاریخ ۱۴۰۰/۰۲/۲۹

اطالعات تماس دستگاه مناقصه گزار جهت دریافت اطالعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاکت های الف: آدرس شهربابک ـ خورسند خیابان حافظ 
کدپستی ۷۷۵۵۱۸۴۷۷۷ تلفن: ۳۴۱۴۳۲۹۱

اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه: مرکز تماس: ۴۱۹۳۴- ۰۲۱ دفتر ثبت نام: 88969737 و 85193768
www.setadiran.ir  آدرس سایت ستاد ایران
داود منگلی - شهردار خورسند

آگهی دعوت جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت حکیم مس 
سهامی خاص )شماره ثبت 680 رفسنجان(

آگهی دعوت جلسه مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام شرکت حکیم مس 
سهامی خاص )شماره ثبت 680 رفسنجان(

مناقصه عمومی یک مرحله ای )نوبت اول(

آگهی دعوت مجمع عمومی عادی سالیانه 
سال مالی منتهی به ۳0 اسفند ماه ۱۳99

شرکت فنی مهندسی و خدماتی همگامان مس )سهامی خاص(
شماره ثبت ۱95۱ و شناسه ملی ۱0860546۱09

 سالیانهعادی  آگهی دعوت مجمع عمومی

 9011اسفند ماه  03سال مالی منتهی به 

 شرکت فنی مهندسی و خدماتی همگامان مس )سهامی خاص(

 93163906931 :و شناسه ملی 9199 :شماره ثبت

 الیانهسعادی  جمع عمومیبدینوسیله از کلیه صاحبان سهام شرکت یا نمایندگان قانونی آنها دعوت می شود تا در جلسه م
انتهای بلوار ایثارگران، رفسنجان، شهر مس سرچشمه،  در آدرسصبح  93ساعت  19/31/9033 مورخ شنبه سهکه در روز 

 تشکیل می گردد، حضور به هم رسانند. سالن کنفرانس شرکت صنایع مس افق کرمان

 دستور جلسه:

 استماع گزارش هیئت مدیره و حسابرس و بازرس قانونی شرکت -9
 9011اسفند ماه  03سال مالی منتهی به  صورت های مالیتصویب  -1
 9033اسفند ماه  11منتهی به شرکت برای سال مالی  و علی البدل انتخاب حسابرس و بازرس قانونی -0
 انتخاب روزنامه کثیراالنتشار برای درج آگهی های شرکت -0
 9011پاداش هیئت مدیره برای عملکرد سال مالی تعیین  -9
 ه در صالحیت مجمع عمومی عادی سالیانه می باشد.سایر مواردی ک -6

 بیماری با مبارزه ملی ستاد 13/91/9011 مورخ 930/09 شماره ابالغیه اجرای راستای در و کرونا بیماری شیوع به عنایت با
 هایسیستم از استفاده بر مبنی بهادار اوراق و بورس سازمان 16/91/9011 مورخ 11/ب/393/003 شماره ابالغیه و کرونا

 و ناکرو ویروس از ناشی کنونی بهداشتی حساس شرایط در غیرضروری تجمع عدم لزوم و محترم سهامداران برای ارتباطی
. شد خواهد برگزار تجارت قانون 10 ماده رعایت با و سهامداران حداقل حضور با مجمع نفر، 99 از بیش تجمع ممنوعیت

 مجمع خود، سالمتی حفظ و مذکور ستاد تمهیدات رعایت منظور به دارد تقاضا محترم سهامداران از تشکر، ضمن لذا
 مالحظه https://www.skyroom.online/ch/kcico/hamgaman: آدرس طریق از آنالین صورتبه را مذکور

 .فرمایند

 هیئت مدیره شرکت 

 

 

 

 

 
 

 عمومی  یک مرحله ای آگهی مناقصه
  بیمارستان ولیعصر)عج( حمل و نقل و ایاب و ذهابامور ی رمناقصه واگذا 

 شهربابکشهرستان 

 1400/2/29/13شماره مناقصه:  دانشگاه علوم پزشکی کرمان دستگاه مناقصه گزار

امور حمل و نقل و ایاب و ذهاب ی رمناقصه واگذا موضوع مناقصه
 دریافت اسناد :  بیمارستان ولیعصر)عج( شهرستان شهربابک

سامانه تدارکات الکترونیکی الف(
 www.setadiran.irدولت 

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

 )صرفاً جهت مشاهده(

 ریال 200/291/533/5 )ریال( برآورد یکساله
 ریال 560/664/276 )ریال( تضمین شرکت در مناقصه

 دریافت اسناد
 14:30از تاریخ درج فراخوان لغایت ساعت 

 16/02/1400مورخ  شنبهپنجروز
 28/02/1400مورخ شنبه سه روز 14:30ساعتتا  در سامانه ستاد ایران پیشنهادهاسناد و بارگزاری اآخرین مهلت 

 29/02/1400مورخ  چهارشنبهروز  12:00ساعت از  بازگشایی پیشنهادها
 برگزار خواهد شد. شهربابک( شهرستان عج)ولیعصربیمارستان در محل  19/02/1400مورخ شنبه یکروز  10:00ت در ساعجلسه توجیهی ضمناً 

 ابتدای جاده هفت باغ علوی، معاونت غذا و دارو، اداره حراست –کرمان  :) تضمین شرکت در مناقصه(محل تسلیم فقط پاکت الف 
 م/الف5060  (هزینه درج آگهی بر عهده برنده مناقصه می باشد.)روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی کرمان

 



شنبه 11 اردیبهشت ماه 18/1400 رمضان 1442/ 1 می 2021/سال بیست و ششم شماره 3425سه جامعه 

گزارش: مهدیه السادات 
میر مهدی حسینی

شهر قصه ها
من آخر  بخت خود را می ربایم

از دل این زندگی،
یک شب

به دور از چشم ماه و حیرت مهتاب 
با خود می برم 

آنسوی این شبهای زخمی 
شهرهای دور 

شهر قصه ها ، شاید
همانجایی که  بیدار است و بیداری ندارد هیچ 

تاوانی...

دل 

تاریخ

کردند وا  زبان  میخ  و  در  که  دیدم  خواب 
کردند وا  زبان  تاریخ  دل  از  ها  راز 

خواب دیدم که فدک خشک شد از بی جانی
ابوسفیانی جهل  در  شده  ویران  کعبه 

بوسید را  ها  پنجره  لب  َو  آمد  باد 
ترسید خیابان  و  کرد  پا  به  آشوب  باد 

و شد  مال  لگد  کوچه  وسط  در  چادری 
و شد  بال  سبک  سادات  مادر  چقدر 

ریزد می  فرو  خانه  تِن  خشت،  در  خشت 
ریزد می  سبو  توی  دلش  خون  از  ساقی 

کردند غدیرش  موالی  ،که  مرد  آن  ساقی 
کردند اسیرش  فتنه  تن  به  خردها  بی 

افتادند مقام  دنبال  به  که  ها  خرد  بی 
افتادند حرام  راه  در  داشته  دین  داغ 

خواندند دینش  زمان،خارج  خردهای  بی 
خواندند لعینش  و  خوار  شرفان  بی  چقدر 

در دروازه ی علم است که در سینه ی اوست
اوست ی  آئینه  و  سّجاده  فاطمه  خدا  به 

علی)ع( باالست  عالم  ی  آینه  خدا  به 
بعد احمد به همه سرور و موالست علی)ع(

است بند  در  نما  ،قبله  شده  بیراهه  راه 
است کنده  را  خیبریان  در  ریشه  از  که  او 

مانده پیمبر  پای  اُُحد  و  بَدر  در  که  او 
خوانده را  دوزخیان  ی  فاتحه  تنه  یک 

باشد غنیمت  دنبال  که  کرد  می  شرم 
باشد اطاعت  به  عبادت  شرط  اولین 

رفت می  باال  به  کوه  از  که  کرد  می  شرم 
لحظه ی مرگ در آغوش خطرها می رفت

دیدند دندان  به  حمزه  جگر  های  پاره 
در دل جنگ علی)ع( زخمی و تنها می رفت

نیست تنها  او  ی  اندازه  هیچکس  خدا  به 
رفت می  تمنّا  به  بپایش  خورشید  که  او 

است علی)ع(حیران  اعجاز  از  خداوند  َو 
رفت می  مسیحا  هاش  قدم  دنبال  به  که 

آید می  هیجان  در  او  دیدن  از  ماه 
) زیر شمشیر غمش رقص کنان می آید( 1

خون دل خورد علی)ع( از غم و سرسختی شان
شان بدبختی  ی  سرمایه  شده  جاهلیت 

خون دل خورد علی)ع(، خانه نشینش کردند
کردند یقینش  و  کرامات  به  شک  چقدر 

نشست سنگ  سر  به  جماعت  جهل  عاقبت 
بست تفرقه  غم  به  راهی  و  آمد  علی)ع(  تا 

شده باب  طلبی  حق  و  آمده  علی)ع(  َو 
شده محراب  ی  گوشه  او  قدرت  مرکز 

و  بود  یتیمان  اشک  اش  دغدغه  شب  نیمه 
و  بود  باران  ی  ناله  از  پُر  چاه  لب  بر 

ماند خواهد  عیان  ظلم  تن  به  ذوالفقارش 
ماند خواهد  زبان  ِورد  جملش  و  نهروان 

ها وفاداری  روز  در  که  دیدند  همه 
چه کسی غیر علی)ع( با دل و جان خواهد ماند

فتنه، زخمی ست که از پنجه ی صفین می ریخت
ماند خواهد  نان  و  سفره  سر  به  گاهی  فتنه 

کرده وا  بغل  کعبه  ،اگر  نیست  جهت  بی 
تا ابد سمت علی)ع( جامه دران خواهد ماند

دارند موال  ی  کینه  دل  به  که  فروشان  دین 
دارند مسیحا  قوم  این  که  رفته  یادشان 

زدند تاریخ  به  شمشیر  که  رفته  یادشان 
زدند میخ  و  در  به  را  مادرمان  پهلوی 

رفیق ست  نهانی  مادرمان،داغ  پهلوی   
رفیق ست  جهانی  ظلم  سر  به  انتقامش 

1*) حضرت حافظ(

به قلم مهدی 
ایرانمنش پور 
کرمانی

به قلم محمد حسن 
اسفندیارپور

گزارش »کرمان امروز« از افزایش بی سابقه جمعیت سگ های ولگرد در شهر کرمان و لزوم جمع آوری این حیوانات در روزهای کرونایی؛

برخی از محله های کرمان در سلطه سگ ها است
خواسته مردم کرمان: جمع آوری کنید ولی نکشید!

اشاره:
سگ های ولگرد و وحشی همیشه موجب ایجاد ناامنی 
و رعب  و وحشت برای کودکان، سالمندان و زنان باردار 
می شوند. لذا ضروری است که در این روزهای کرونایی 
خصوص  به  و  کرونا  بیماری  شیوع  از  جلوگیری  برای 
امنیت جان کودکان هم که شده نسبت به جمع آوری  و 
ساماندهی این حیوانات از کوچه و خیابان ها توجه ویژه 
ای صورت بگیرد. در همین زمینه گزارشی تهیه شده که 

در ادامه  قابل مطالعه است.
سگ های ولگرد مخل امنیت شهروندان

افزایش بی سابقه جمعیت سگ های ولگرد در برخی 
مناطق کرمان به گونه ای است که برخی شهروندان برای 
تردد از حمالت این جانوران به شدت در ترس و نگرانی 
به سر می برند. تردد این حیوانات در مناطق مختلف به 
ویژه مناطق دارای فضای سبز و فضاهای مخصوص پیاده 
روی، زمین های خالی از ساخت و ساز و شهرک های در 

حال ساخت بیشتر از سایر نقاط است.
شهرک  است  حاکی  میدانی  های  گزارش 
سعیدی)سیدی(، اهلل آباد و مناطق مسکونی حاشیه کمر 
بندی کرمان، جاده کوهپایه و... از کانون های علنی سگ 
های ولگرد در کرمان هستند و هر چند سگ های ولگرد 
مناطق  در  آزادانه  زیست  برای  محدودیتی  گونه  هیچ 
مختلف شهر برای خود قائل نیستند و نام بردن از این 

مناطق بر اساس مشاهدات عینی بوده است. 
هر چند آمار دقیقی از تعداد احتمالی سگ های ولگرد 
اما  نیست  دست  در  کرمان  شهر  مختلف  مناطق  در 
به خطرات  امر  مسئوالن  توجهی  بی  شاهد   شهروندان 
کرمان  در  ولگرد  های  سگ  جمعیت  رویه  بی  رشد  

هستند.
به خطر افتادن امنیت شهروندان

از محالت جنوبی  یکی  احمد حبیبی شهروند ساکن 

کرمان در این  باره گفت: برای رفتن به محل کار روزانه 
پیاده طی می کنم و صبح ها شاهد  راه  زیادی  مسیر 
برخی  حتی  که  هستم  خیابان  در  زیادی  های  سگ 

اوقات جرات رد شدن از خیابان را هم ندارم.
این شهروند عنوان کرد: وجود این حیوانات در سطح 
شهر جز اینکه ظاهر زیبای این شهر را بهم ریخته بلکه 
امنیت و آسایش خانواده ها هم تحت تاثیر قرار داده و 
خانواده ها با وجود این حیوانات نمی توانند در خیابان 

قدم بزنند.
او همچنین افزود:پاره کردن کیسه زباله و رها شدن 
زباله ها در کف خیابان ها از دیگر معضالتی است که به 
علت وجود سگ های ولگرد شهروندان را عاصی کرده 

است. 
 مسئوالن تا کنون چه کرده اند؟

های  سال  در  صاحب  بدون  های  سگ  آوری  جمع 
دستور  در  کشتار  و  اسلحه  با  اتالف  روش  به  گذشته 
کار شهرداری ها بوده اما پس از تغییر رویکرد بر اساس 
بند 15 ماده 55 قانون شهرداری ها از ابتدای بهمن ماه 
سال 1392 روش زنده گیری سگ های بدون صاحب 
با  راستا  این  در  شد.  اسلحه  با  اتالف  روش  جایگزین 
برای  ها  سمن  و  مردمی  بخش  ظرفیت  از  استفاده 
عملیات زنده گیری بهره گرفته شده تا حیوانات شهری 

را بدون خشونت مدیریت کند.
بدون صاحب  های   گیری سگ  زنده  روش،  این  در 
انجام می شود و پس از آن سگ ها برای درمان و عقیم 
رها سازی در طبیعت  ها،  به سازمان  واگذاری  سازی، 
سوی  از  کمتر  اما  شوند  می  بندی  تقسیم  ترحم  با 
شده  گذاشته  اجرا  مرحله  به  قانون  این  امر  مسئوالن 
رعایت  قانون  این  مقطعی  و  به صورت چکشی  تنها  و 

می شود.
سخن آخر

باید به مسئوالن گفت که اگر مردم شهر را نه در شعار 
بلکه همچون شهروندان دارای حقوق شهروندی در عمل 
محترم می دارید پس در این باره چاره ای بیندیشید، 
آغاز عملیات ساماندهی سگ  تاخیر در  زیرا هر لحظه 
های ولگرد می تواند به قیمت تکه پاره شدن شهروندی 

در خیابان تمام شود.

در  کرمان  مناطق مختلف شهر  ولگرد در  احتمالی سگ های  تعداد  از  آمار دقیقی  هرچند 
بی رویه  رشد  خطرات  به  امر  مسئوالن  بی توجهی  شاهد  شهروندان  اما  نیست،  دست 
جمعیت سگ های ولگرد در کرمان و شیوع برخی بیماری ها هستند. اوضاع به گونه ای شده 
است که برخی از محله های شهر کرمان تحت سلطه گله ی سگ هاست و شب ها خانواده ها 
جرات بیرون آمدن ندارند و در بعضی مناطق نیز حوادث تلخی را در چندماه گذشته شاهد 
بودیم. مردم از مسئوالن می خواهند که این سگ ها هرچه سریع تر جمع آوری شوند و نه 

اینکه کشته شوند و...

گروه صنعتی بارز در نظر دارد تامین نیروی انسانی جهت انجام هرگونه خدمات فني، تولیدي، غیر تولیدي، غیر فني درسطوح مختلف مهارت 
واجراي برنامه نظافت محوطه و ساختمانهاي مجتمع وسالنها وخط تولید وکلیه اماکن عمومي و بهداشتي خود را از طریق مناقصه دو مرحله ای به 

پیمانکاران ذی صالح واگذار نماید.
لذا متقاضیان پس از انتشار آگهی به مدت 5 روز می توانند جهت دریافت اسناد مناقصه  به واحدهای حراست گروه صنعتی بارز به آدرس های:

- تهران، سهروردی شمالی، هویزه غربی، جنب خیابان شهید یوسفی، پالک 25، طبقه 4، واحد 13  
- کرمان، کارخانه الستیک گروه صنعتی بارز، کیلومتر 25 جاده جوپار

مراجعه نمایند. و اسناد و پیشنهاد خود را حداکثر تا تاریخ 1400/02/20 به حراست دفتر مرکزی واقع در تهران، سهروردی شمالی، هویزه غربی، 
جنب خیابان شهید یوسفی، پالک 25، طبقه 4، واحد 13، کدپستی 1551913111 تحویل نمایند.

- مناقصه گر مبلغ 1.500.000 ریال به  شماره حساب 230810022233221  نزد بانک پاسارگاد بنام گروه صنعتی بارز  واریز و با ارائه فیش 
واریزی، اسناد و شرایط مناقصه به پیشنهاد دهنده ارائه می گردد.

شرکت فنی مهندسی و خدماتی همگامان مس در نظر دارد جهت تامین ماشین آالت خود )به شرح ذیل( در حوزه ارائه خدمات از طریق مناقصه اقدام نماید لذا از 
کلیه پیمانکاران حقوقی و حقیقی دعوت به عمل می آید جهت شرکت در مناقصه ماشین آالت تا پایان وقت اداری روز چهارشنبه مورخ 1400/2/15 مدارک خود 
را تکمیل و فرم مربوطه پیوست پس از امضاء و مهر در پاکت سربسته به آدرس: شهر مس سرچشمه خیابان یاس 6 پالک 11 به کدپستی 7731753443 دفتر 

شرکت همگامان حوزه امور قراردادهای این شرکت ارسال نمایند. الزم به ذکر است تلفنهای ذیل جهت هرگونه رفع ابهام و پاسخگویی می باشد.
آقای علی باقری: 09132915055

آگهی فراخوان شناسایی پیمانکار آگهی مناقصه

 توضیحات محل کار ساعت کارکرد تعداد مورد نیاز نوع دستگاه

بولدوزر D8 کاترپیالر و یا 
کوماتسو 155

 ساعت آمده به کار 24 3 دستگاه
 ساعته

 کارخانه تغلیظ شرکت
 مس سرچشمه

 به همراه راننده و کارت
گواهینامه ویژه

نام و نام خانوادگی: 
نام شرکت: 

نرخ پیشنهاد قیمت :

مهر و امضاء:

آگهی تغییرات شرکت بناوند راه شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 
مجمع  صورتجلسه  استناد  به   10630166360 ملی  شناسه  و   10740
 : اتخاذ شد  ذیل  تصمیمات  مورخ 1400/01/18  عادی سالیانه  عمومی 
الف- اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل برای مدت دو سال انتخاب گردیدند: آقای محسن 
ساعدی به شماره ملی 2991527730 به سمت مدیر عامل و رئیس هیات مدیره خانم 
مهدیه شریفی به شماره ملی 2991588063 به سمت نایب رئیس هیات مدیره خانم 
مژگان ساعدی به شماره ملی 2990393765 به سمت عضو هیات مدیره ب- خانم 
فاطمه شجاعی باغینی به شماره ملی 3050063327 به عنوان بازرس اصلی و خانم 
ربابه حسنی زاده به شماره ملی 2991957271 به عنوان بازرس علی البدل با رعایت 
ماده 147 قانون تجارت برای یک سال انتخاب گردیدند. ج-ترازنامه حساب سود و زیان 
سال 99 تصویب شد . اداره کل ثبت اسناد و امالک استان کرمان اداره ثبت شرکت ها 

و موسسات غیرتجاری کرمان )1129667(

درتاریخ  کریمان  رایان  ارتباط  پبشرو  خاص  سهامی  شرکت  تاسیس 
 14009979466 ملی  شناسه  به   17543 ثبت  شماره  به   1400/02/07
ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خالصه آن به شرح زیر جهت 
اطالع عموم آگهی میگردد. موضوع فعالیت :طراحی صفحات اینترنتی ارایه خدمات 
اینترنتی و اینترانت طراحی ارائه خدمات تخصصی در رابطه با شبکه های مبتنی بر 
فیبر نوری و شبکه های بی سیم و راه حل های ارتباط با اینترنت جهت سازمان ها تصدی 
به فعالیتهایی درخصوص سرویسهای رادیویی خدمات مربوط به تجهیزات رادیویی 
تولید نرم افزار صادرات خدمات فنی و مهندسی در زمینه رایانه برنامه نویسی ایجاد و 
احداث کارخانه برای تولید کامپیوتر شرکت در مناقصات و مزایدات داخلی و خارجی در 
زمینه موضوع فعالیت شرکت تهیه و تامین قطعات و اقالم و ملزومات و مواد مصرفی در 
زمینه رایانه دوربینهای مدار بسته و سیستم های ارتباطی و رایانه ای مشاوره و طراحی 
و اجرای سیستم های رایانه و پیاده  سازی شبکه های نوین رایانه ای و تجهیزات جانبی 
رایانه ای تحلیل و طراحی و تولید و پشتیبانی نرم افزارهای جامع کاربردی و انجام 
خدمات مشاوره در زمینه های فناوری اطالعات موضوعات مربوط به تجارت الکترونیک 
خرید و فروش و صادرات و واردات تجهیزات کامپیوتری و مخابراتی و سیستم های 
رایانه ای و الکترونیکی و انجام فعالیت در زمینه تجارت الکترونیک انجام امور قراردادی 
و برآورد پروژه در زمینه موضوع فعالیت شرکت ارائه کلیه خدمات مدیریتی از جمله 
آنالیز و تحلیل سیستم و طراحی سیستم و طرح های تکنولوژیکی در زمینه موضوع 
فعالیت شرکت ارائه کلیه خدمات اطالع رسانی و فناوری اطالعات و ارتباطات طراحی و 
نصب و پشتیبانی شبکه  های کامپیوتری صادرات و واردات تجهیزات رایانه ای و تهیه و 
تولید سیستم های رایانه ای و بسته های نرم افزاری صادرات نرم افزار و خدمات مهندسی 
  در زمینه موضوع فعالیت شرکت خرید و فروش و صادرات و واردات ماشین های اداری 

رایانه ای و دیجیتالی ارایه خدمات مشاوره مدیریت و مدیریت طرح در زمینه موضوع 
فعالیت شرکت ارایه خدمات مشاوره مهندسی و نظارت بر طرح ها در زمینه موضوع 
فعالیت شرکت طراحی و توسعه و پیاده سازی و پشتیبانی سیستم های نرم افزاری و 
سخت افزاری انجام مطالعات راهبردی )استراتژیک( و طرح های جامع خرید و فروش و 
واردات و صادرات کلیه خدمات و کاالهای مجاز کامپیوتری و فناوری اطالعات و ارتباطات 
انجام خدمات برنامه  ریزی و کنترل پروژه و خدمات مهندسی ارزش و مطالعات  و 
امکان سنجی و توجیه پذیری فنی و اقتصادی طرح های انفورماتیکی تولید و پشتیبانی 
نرم افزارهای سفارش مشتری، تولید و فروش و پشتیبانی بسته های نرم افزاری ایجاد 
اجرای  و  تهیه  انفورماتیکی  بر طرح های  نظارت  و  مشاوره  رسانی  اطالع  پورتال های 
طرحهای جامع فناوری اطالعات و ارتباطات طراحی و اجرا و پشتیبانی شبکه داده ها 
انعقاد قراردادهای همکاری و مشارکت با شرکت های داخلی و خارجی در زمینه موضوع 
فعالیت شرکت انجام خدمات اجرائی و عملیاتی و فنی و مهندسی در زمینه موضوع 
فعالیت شرکت تولید رایانه  و دستگاه های جانبی و ارائه خدمات شبکه های اطالع رسانی 
نصب و راه اندازی و تعمیر و نگهداری تجهیزات رایانه ای و الکترونیکی و مخابراتی و 
ارتباطی و سویچینگ و آنتن ها و کابل های ارتباطی مربوطه خدمات عمومی تلفن 
ثابت )پی اس تی ان(، خدمات مخابراتی ارتباط همراه بین المللی ماهواره ای )جی ام 
پی سی اس( اخذ و اعطای نمایندگی از شرکت های رایانه ای داخلی وخارجی مشارکت 
با شرکت های داخلی و خارجی تولید کننده نرم افزار و سخت افزار مکانیزه کردن 
سیستم های اداری و اجرای سیستم های مکانیزه شده انجام خدمات فنی و طراحی در 
زمینه موضوع فعالیت شرکت طراحی و ساخت و نصب و راه اندازی و تعمیرات در زمینه 
کامپیوتر و سیستم های الکترونیکی و اینترنتی و اتوماسیون صنعتی و  اتوماسیون اداری 
و ابزار دقیق رایانه ای فروش خدمات مهندسی در زمینه رایانه ای اجرای طرح های جامع 
فن آوری اطالعات شامل تحلیل و طراحی و تولید و استقرار و راه اندازی و پشتیبانی 
راه کارهای مبتنی بر نرم افزار در بخش عمومی و دولتی و وزارتخانه ها و سازمان ها و 
شرکت های وابسته به دولت و بخش خصوصی تولید و ارایه کلیه قطعات و تجهیزات 
وسخت افزارهای کامپیوتری مطالعات و برنامه ریزی راهبردی و برنامه  ریزی کسب و کار 
سازمانی و طراحی و بازنگری ساختار سازمانی و مهندسی مجدد فرآیندها مدیریت و 
برنامه  ریزی تولید و تکنولوژی و مدیریت نگهداری و تعمیرات جامع و مدیریت کیفیت 
جامع و مدیریت بهره وری جامع و مدل های تعالی سازمانی و مدیریت ریسک و طراحی 
و تدوین استراتژی و بازاریابی غیر هرمی و غیر شبکه ای و انجام تحقیقات بازار و 
مدیریت ارتباط با مشتری و مدیریت زنجیره تأمین و مدیریت دانش و مدیریت زمان 
و مدیریت تغییر و مدیریت بحران در زمینه موضوع فعالیت شرکت تعمیر و نگهداری 
ماشین آالت صنعتی رایانه ای و پزشکی رایانه ای استراتژی و معماری سازمانی و متدلوژی 
و اجرا و نظارت بر پروژه های فناوری اطالعات و مهندسی مجدد و بهبود فرآیند و ارائه 
خدمات مدیریتی و مشاوره و طراحی نظام های مدیریتی در زمینه موضوع فعالیت 

شرکت جهت تسهیل و افزایش کارایی سازمان ها ایجاد شعب و دفاتر نمایندگی در 
زمینه موضوع فعالیت شرکت در داخل و خارج از کشور خرید و فروش کامپیوتر و لوازم 
جانبی آن و سیستم های الکترونیکی تهیه و تامین تجهیزات و قطعات یدکی رایانه ای 
و الکترونیکی و مخابراتی طراحی سیستم های مختلف رایانه ای طراحی و راه اندازی و 
تعمیرات سیستم های کامپیوتری و کنترلی شرکت در نمایشگاه های رایانه ای داخلی و 
خارجی خدمات اینترنت)آی اس پی( ، توزیع اینترنت )آی اس دی پی( ، خدمات انتقال 
داده ها )پی ای پی( مشاوره و نظارت بر اجرای طرح های انفورماتیکی، شبکه داده ها )ارائه 
اجرا و پشتیبانی( تهیه مشخصات فنی سیستم های کامپیوتری تامین نیروی انسانی 
متخصص در زمینه موضوع فعالیت شرکت عقد قرارداد با اشخاص حقیقی و حقوقی در 
زمینه موضوع فعالیت شرکت انجام پروژه های انفورماتیکی و فن آوری اطالعات مطالعه و 
طراحی و تحقیقات و پژوهش و مشاوره و انتقال تکنولوژی و نصب و راه اندازی و تعمیر 
و نگهداری و تولید و ساخت و پشتیبانی در زمینه تجهیزات رایانه ای و سیستم های 
الکترونیکی و مخابراتی و اتوماسیون صنعتی و تجهیزات مهندسی پزشکی رایانه ای و 
تجهیزات ابزاردقیق رایانه ای خدمات انتقال داده از طریق ماهواره )اس ای پی( 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 مصطفی خمینی ، کوچه مصطفی خمینی 45 ، کوچه جنوبی 2 ، پالک 0 ، 
طبقه اول کدپستی 7616843780 سرمایه شخصیت حقوقی عبارت است از مبلغ 
10.000.000 ریال نقدی منقسم به 10000 سهم 1000 ریالی تعداد 2000 سهم آن بی 
نام عادی تعداد 8000 سهم آن با نام عادی مبلغ 10000000 ریال توسط موسسین طی 
گواهی بانکی شماره 36849445 مورخ 1400/01/08 نزد بانک قرض الحسنه رسالت شعبه 
بانکداری اجتماعی با کد 10 پرداخت گردیده است اعضا هیئت مدیره خانم سحر ظهیر 
مهدی پور به شماره ملی 2980325872 و به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت 2 
سال خانم رضوان ابوالهادی به شماره ملی 2980705691 و به سمت عضو اصلی هیئت 
مدیره به مدت 2 سال و به سمت مدیرعامل به مدت 2 سال آقای مصطفی ابوالهادی 
به شماره ملی 3050874732 و 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 با امضاء مدیر عامل و 
رئیس هیت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. اختیارات مدیر عامل : طبق 
اساسنامه بازرسان خانم آزاده شجاعی به شماره ملی 2990394443 به سمت بازرس 
علی البدل به مدت 1 سال آقای مهدی فالحت به شماره ملی 2992102008 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. گواهی بانکی پرداخت سرمایه به شماره 4072 مورخ 1400/02/02 صحیح 
میباشد. اداره کل ثبت اسناد و امالک استان کرمان اداره ثبت شرکت ها و موسسات 

غیرتجاری کرمان )1129668(

آگهی تغییرات شرکت صنعتی و معدنی آریاناران سرچشمه شرکت 
سهامی خاص به شماره ثبت 3792 و شناسه ملی 10860558918 
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1400/01/10 تصمیمات ذیل 
اتخاذ شد : 1 - تعیین سمت مدیران برای مدت باقیمانده تصدی -آقای 
میالد شمس به شماره ملی 3131591080 به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری راهیان 
سهام با شناسه ملی 14004005812 به سمت رئیس هیئت مدیره. - 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. - آقای 
علی اصغر محمداله دادی به شماره ملی 3071656866به نمایندگی از شرکت سرمایه 
گذاری مس سرچشمه به شناسه ملی 10860513778به سمت عضو هیئت مدیره 
-آقای احسان میرپاریزی به شماره ملی 3071200587 به نمایندگی از شرکت مهندسی 
و ساخت فرآوری صنایع غیر آهنی مفرغ ساز با شناسه ملی 10630108711 به سمت 
عضو هیئت مدیره - آقای محمد اسالمی علی آبادی به شماره ملی 3090627531 به 
نمایندگی از شرکت عمران گستران آذین کویر با شناسه ملی 14004789900 به سمت 
عضو هیئت مدیره -آقای محمد خوش بین به شماره ملی 3070733158 به سمت 
مدیر عامل 2 -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 )1129669(

آگهی تغییرات شرکت بناوند راه شرکت سهامی خاص به شماره 
ثبت 10740 و شناسه ملی 10630166360 به استناد صورتجلسه 
هیئت مدیره مورخ 1400/01/18 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : الف- 
سمت اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل برای مدت دو سال تعیین 
گردیدند: آقای محسن ساعدی به شماره ملی 2991527730 به سمت مدیرعامل و 
رئیس هیات مدیره خانم مهدیه شریفی به شماره ملی2991588063 به سمت نایب 
رئیس هیات مدیره خانم مژگان ساعدی به شماره ملی 2990393765 به سمت عضو 
هیات مدیره ب- کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهد آور شرکت از قبیل چک و سفته 
و قراردادها و غیره با امضاء مدیرعامل و رئیس هیات مدیره همراه با مهر شرکت 
معتبر است و اوراق عادی با امضا یکی از اعضا هیات مدیره و مهر شرکت معتبر می 
باشد . اداره کل ثبت اسناد و امالک استان کرمان اداره ثبت شرکت ها و موسسات 

غیرتجاری کرمان )1129674(
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به قلم 
محمد فتح نجات

روایت »کرمان امروز« از رشد قارچ گونه شرکت های پانزی-هرمی در کنار بازار خوش رنگ و لعاب رمزارزهاو تهدیدی که به کرمان نیز رسیده است؛

فعالیت شرکت های پانزی این بار زیر سایه رمزارزها

بازار تولید و تجارت رمزارزها در  چند سالی است که 
کل دنیا و همچنین ایران بسیار رونق پیدا کرده است و 
نیز متاسفانه به دلیل  ایران  اکثر سرمایه گذاران بورس 
اند.  آورده  رمزارزها روی  به  بازار  این  نابسامان  وضعیت 
بازاری که نمی توان به آن به چشم خروج سرمایه نگاه 
می  کاربران می شود  عاید  که سود  مواردی  در  و  کرد 
توان این عمل را آورد سرمایه دانست. در این میان تولید 
رمزارز و به خصوص بیت کوین در کشور و همچنین در 
استان کرمان این روزها بسیار خبر ساز بوده و از مزارع 

چینی ها تا مزرعه های غیرقانونی در چندماه اخیر خبر 
بسیار شنیده ایم. اینها اما تازه جنبه ی مثبت کار است، 
کشور  برای  ارزآوری  و  سازی  درآمد  موجب  که  وجهی 

می شود.
اما چندی است که متاسفانه آفت بازار رمزارز نیز رخ 
نمایی کرده است و شرکت های پانزی متاسفانه به این 
حال  در  کرمان  استان  در  و  اند  کرده  ورود  نیز  عرصه 
عضو گیری هستند. درباره شرکت پانزی و نام آن توضیح 
کوتاه این است که در سال 1920 فردی به نام »چالز 
پانزی« در آمریکا روشی سودجویانه ابداع کرد که در آن 
می  گذاری  به سرمایه  دعوت  هرمی  به صورت  را  افراد 
داده  وعده  سود  جدید،  افراد  پول  از  استفاده  با  و  کرد 
شده به افراد قبلی را تامین می کرد؛ به عبارتی از هیچ 
پول درآوردن و به هر قیمتی! این اتفاق بارها در ایران 
دستگیر  رابطه  این  در  نیز  بسیاری  افراد  و  داد  رخ  نیز 
شدند. این آفت اقتصادی اکثرا در کنار بازارهای جذاب 

اقدام به رویش می کند و این روزها به دلیل محبوبیت 
باالی بازار رمز ارزها در این حوزه اقدام به فعالیت کرده 
است. در استان کرمان نیز چند تیم به این شکل در حال 
فعالیت هستند و در حال پرزنت کردن کرمانیان با وعده 
های رنگین 100 و 200 درصد سود می باشند.با توجه 
ارزها درباره سودهای  رمز  از حوزه  اخبار جذابی که  به 
این  تیغ  متاسفانه  رسد  می  به گوش  درصدی  چندصد 
تیم ها امروزه برش خوبی دارد و بسیاری از افرادی که 
را  نیستند  با سیستم های مدرن معامالتی  به کار  قادر 
جذب کرده اند. اما از آنجا که خطر رفتارهای پانزی در 
تمام دنیا درک شده است و در اکثر کشورهای توسعه 
یافته این فعالیت ممنوع می باشد، بهتر است که برای 
پیشگیری از وقوع جرائمی از این قبیل در آینده، همین 
امروز نیروهای نظارتی به این موضوع ورود کنند و قبل 
فعالیت  این  پیشرفت  جلوی  کرمانیان  شدن  متضرر  از 

آفت زا را بگیرند.

مرگبارترین بیماری هایی که با کشف واکسن مهار شدند
دانشمندان با کشف واکسن های مختلف باعث کاهش مرگ و میر 

ناشی از ابتال به برخی بیماری ها شده اند.
باشگاه  پزشکی  علمی  گروه  کلینیک  حوزه  خبرنگار  گزارش  به 
و کشف  پزشکی  علم  پیشرفت  از سی دی سی،  نقل  به  خبرنگاران 
واکسن های مختلف باعث مهار و کنترل مرگبارترین بیماری ها طی 
سالیان گذشته شده است. در واقع بسیاری از بیماری هایی که زمانی 
مرگبار تلقی می شد، با کشف واکسن امروزه دیگر از جنبه خطرناک 

بودن اهمیتی ندارد.
در این مطلب به بیماری هایی که با کشف واکسن اهمیت خود را از 

دست داده اند می پردازیم:
-۱ فلج اطفال

فلج اطفال یک بیماری است که منجر به فلج شدگی و مرگ افراد 
به دلیل ابتال به پولیو وایرس رخ می دهد. این ویروس از طریق انسان 
به انسان دیگر منتقل می شود و می تواند به مغز و ستون فقرات افراد 

مبتال حمله کند و منجر به فلجی آن ها شود.
امروزه در بسیاری از کشور های جهان با واکسیناسیون عمومی این 
بیماری مهار شده است. همچنین روند استفاده از قطره فلج اطفال 
در افراد زیر ۶ سال همچنان در جهان ادامه دارد. با این حال، هنوز 
برخی کشور ها درگیر این بیماری هستند. به طور میانگین ۵ تا 10 
درصد افراد مبتال به فلج اطفال به دلیل درگیر شدن عضالت تنفسی 
میان  در  می دهند.  از دست  را  خود  جان  تنفس  عمل  در  ناتوانی  و 
با این بیماری درگیر  افغانستان و پاکستان هنوز  کشور های آسیایی 

هستند.
-۲ کزاز

اطالق  فک  شدن  قفل  و  عضالنی  دردناک  اسپاسم های  به  کزاز 
و  نیست  مسری  کزاز  بیماری  باشد.  مرگبار  می تواند  که  می شود 
باکتری  این  بیماری است.  به  ابتال  تتانی عامل  باکتری کلستریدیوم 

به وفور در خاک، گرد و غبار و دستگاه گوارش حیوانات وجود دارد.
در  گسترده  طور  به  و  است  شده  کشف  کزاز  واکسن  خوشبختانه 

واکسن  این  عمومی  طوری  به  می شود.  استفاده  مختلف  کشور های 
با  می شود.  تزریق  سرفه  سیاه  و  دیفتری  کزاز،  گانه  سه  صورت  به 
این حال، کشور های فقیر همچنان در مقابل این بیماری آسیب پذیر 
هستند. تنها در سال 201۷، ۳۸ هزار نفر در جهان به دلیل ابتال به 

کزاز جان خود را از دست دادند.
 -۳ آنفلوآنزا

ویروس  که  است  تنفسی  دستگاه  با  مرتبط  بیماری  یک  آنفلوآنزا 
باعث آلوده شدن بینی، گلو، و ریه ها می شود. این ویروس افراد را به 
طور متفاوت درگیر می کند. این موضوع ارتباط مستقیمی با سیستم 
ایمنی، سن، سالمتی و بیماری های زمینه ای افراد دارد. کودکان در 
معرض بیشترین آسیب به دلیل ابتال به آنفلوآنزا قرار دارند. از آنجا که 
نمی توان به نوزادان کمتر از ۶ ماه واکسن تزریق کرد، توصیه می شود 

مادران اقدام به تزریق واکسن آنفلوآنزا کنند.
گرچه بسیاری از افراد آنفلوآنزا را یک بیماری عادی تلقی می کنند، 
اما این بیماری ویروسی می تواند بسیار خطرناک باشد. مرکز کنترل 
و پیشگیری از بیماری های آمریکا برآورد کرده است ساالنه بیش از 
9 میلیون نفر در ایاالت متحده به آنفلوآنزا مبتال می شوند که از این 
میان به طور میانگین 1۴0 تا ۸00 هزار نفر به دلیل وخامت حالشان 
در بیمارستان بستری شده اند. از سال 2010 تاکنون ساالنه 12 تا 
۶1 هزار نفر در آمریکا به دلیل ابتال به آنفلوآنزا جان خود را از دست 

داده اند.
-۴ هپاتیت ب

آیا می دانید ساالنه تنها به دلیل ابتال به هپاتیت ب بیش از ۷۸0 
هزار نفر جان خود را از دست می دهند. این بیماری از طریق خون 
برای کودکان  به شدت  منتقل می شود. هپاتیت ب  مایعات  یا دیگر 
کشنده است. مادر آلوده به هپاتیت ب در فرآیند زایمان به راحتی 
می تواند ویروس را به نوزاد منتقل کند. به همین دلیل مادران باید 
پیش از زایمان تست هپاتیت بدهند و نوزادان نیز پس از تولد واکسن 

این بیماری را دریافت کنند.
از دیگر بیماری هایی که با کشف واکسن از اهمیتشان کاسته شده 

است می توان به موارد ذیل اشاره کرد:
-1 هپاتیت آ
-2 سرخچه

-۳ هموفیلوس آنفلوآنزا نوع ب
-۴ سرخک

-۵ سیاه سرفه
-۶ استرپتوکوک پنومونیه

)Rotavirus( ۷ عفونت گوارشی در کودکان-
-۸ اوریون

-9 آبله مرغان
-10 دیفتری

آگهي تمدید مهلت تحویل پاکات مناقصه عمومي تجدید شده 
شماره 99/60/ع

پیرو درج آگهی و انتشار اسناد مناقصه جهت اجرای پروژه » طراحی، تأمین و اجراي خط رینگ لوله آب زهکشي 
و ملزومات مربوطه در معدن شماره 1 شرکت معدنی و صنعتی گل گهر« بصورت EPC و از طریق برگزاري 
مناقصه عمومي، به آگاهی می رساند، مهلت تحویل پاکات مناقصه از روز دوشنبه مورخ 1۴00/2/1۳ به روز 
دوشنبه مورخ 1۴00/2/2۷ موکول گردید. الزم به ذکر است، اسناد مناقصه از وب سایت این شرکت به آدرس 
WWW.GEG.IR از بخش مناقصه و مزایده قابل دانلود می باشد. ضمناً بازدید مجدد از محل اجراي موضوع 
مناقصه روز شنبه مورخ 1۴00/2/1۸ مقرر شده است. شرکت معدني و صنعتي گل گهر در رد یا قبول هر یک 

از پیشنهادات بدون نیاز به ذکر دلیل و بدون جبران خسارت مختار مي باشد.
 کمیسیون معامالت شرکت معدني و صنعتي گل گهر 
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