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کارکنان دولت از سال آینده   حقوق 

روزنامه »کرمان امروز«

در بخش تهیه گزارش در جشنواره

»قلم و عدالت« حائز رتبه شد

مصوبه کمیسیون اجتماعی برای تعیین
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پروانه هایی که مظلوِم ظلم تحریم ها شده اند

متن کامل در صفحه سوم

   با وجود 70 بیمار مبتال به بیماری پروانه ای در استان های کرمان و سیستان و بلوچستان، مبتالیان به این بیماری با زخم های دردناک و قرار گرفتن در شرایط تحریم و 
روزگار کرونایی حیاتشان در معرض خطر قرار گرفته است. اکثر خانواده های ایشان بی بضاعتند و هزینه های معیشتی عالوه بر درمان برای آنها مشکل ساز شده است. در این 
شرایط نابسامان که روح و جسم این کودکان را درگیر ساخته است نگاه ویژه خیرین می تواند دارویی شفابخش شود تا شاید بخشی از مشکالت این بیماران معصوم و مظلوم 

به حداقل برسد و...

متن در صفحه چهارم

کرمان گزارش »کرمان امروز« از وضعیت بحران آب در استان 
که در ذهن ترسیم می شود؛   و آینده ای فاجعه بار 

وضعیت آب 
در کرمان بهتر از 
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اخبار استان

بدین وسیله شرکت خاک و فلزات  
با شماره ثبت 2358 و شناسه ملی 
10630141314 به  اطالع می رساند 
پروانه بهره برداری معدن چشمه 
خضر پلنگی به شماره 193110 

مورخ 1386/6/17 مربوط به شرکت 
خاک و فلزات مفقود گردیده و از 

درجه اعتبار ساقط می باشد.

آگهی مفقودی 

استاندار کرمان وضعیت استان کرمان در زمینه کرونا 
را نیمه مطلوب دانست و بیان کرد: تیم های واکنش 
کانون  اقتضایی در جاهایی که  به صورت  باید  سریع 

شیوع است، تصمیم گیری کنند.
»علی زینی وند« در شورای اداری استان کرمان گفت: 
نظر  صاحب  افراد  از  تشکلی  ورز،  اندیشه  های  گروه 

هستند که باید از ظرفیت آنها استفاده کنیم.
وی با بیان این مطلب که تولید حدود ۱۳۰ هزار واحد 
مسکونی سهمیه چهار سال استان است، عنوان کرد: 
فرمانداران سهمیه شهرستانی خود را در زمینه تولید 

مسکن پیگیری کنند و از برنامه ها عقب نمانید.

زینی وند مطرح کرد: تاکنون حدود ۸۵ درصد تعهد 
اشتغال امسال استان محقق شده است و انتظار داریم 

که تحقق ۱۵۰ درصدی در این زمینه داشته باشیم.
بازار  تنظیم  و  آب  گاز،  مصرف  مدیریت  لزوم  بر  وی 
میلیارد متر مکعب آب  تقریبا ۶  افزود:  و  تاکید کرد 
آب  ورودی  که  است  درحالی  این  کنیم  می  مصرف 
به  اگر  و  میلیارد متر مکعب آب است  از ۵  ما کمتر 
فکر آب نباشیم بسیاری از شهرهای ما خالی از سکنه 
پوپولیستی صحبت  زمینه  این  در  نباید  و  شوند  می 
کنید و همه دستگاه ها سند سازگاری با کم آبی را 
به طور جدی عملیاتی کنند. استاندار کرمان خطاب 

به فرمانداران گفت: نفت سفید مناطقی که هنوز گاز 
کشی نشده، تامین کنید تا مردم به رنج نیفتند.

وی درباره سالگرد شهید سلیمانی نیز اظهار کرد: شهر 
و  آماده  برنامه های سالگرد  برگزاری  برای  را  کرمان 
که  افرادی  و  روید  تبیینی  کارهای  سمت  به  بیشتر 
نه  تبیین می کنند، دعوت کنید  را  مکتب سلیمانی 
مکتب  این  قالب  در  را  خودشان  دیدگاه  که  کسانی 
ادارات  اینکه همه  بیان  با  وند  زینی  ارایه می دهند. 
برای کارکنان خود یک دوره تبیینی مکتب سلیمانی 
برگزار کنید، تصریح کرد: متاسفانه هنوز موفق به راه 

اندازی زائرسرای بزرگ در کرمان نشدیم.

علیدادی  »حسن  المسلمین  و  االسالم  حجت 
گفت:  کرمان  استان  اداری  شورای  در  سلیمانی« 
استان کرمان چند دین وجود  بر گردن مسئوالن 
دارد که ادای این دین ها نیاز به اراده باال، حرکت 

جهادی و با تمام وجود وقت گذاشتن، دارد.

بر  که  دینی  اولین  را  سلیمانی  شهید  مکتب  وی 
گردن مسئوالن است، دانست و بیان کرد: با توجه 
تا آنجا  اینکه کرمان زادگاه سردار دلهاست لذا  به 
را  سلیمانی  قاسم  حاج  مکتب  است،  توانمان  که 

پیاده و عملیاتی کنیم.

کرمان  امام جمعه  و  استان  در  فقیه  ولی  نماینده 
معیشت مردم استان را دین دیگر برشمرد و افزود: 
باید در بهبود معیشت مردم تالش  همه حوزه ها 
کنند و در محیط های اداری با مردم با احترام و 

تکریم رفتار و آنها را دل گرم کنند.

مخصوصا  کشاورزی  مشکالت  آبی،  تنش  وی 
توسعه  و  پیشرفت  ها،  خشکسالی  استان،  جنوب 
استان  مشکالت  و  مسایل  جمله  از  را  نامتوازن، 
برشمرد و تاکید کرد: برای هر یک از مسایل استان 

باید برنامه و راهکاری داشته باشید. 

حمیدرضا رشیدی نژاد رییس دانشگاه علوم پزشکی کرمان 
کرونایی  قرمز  وضعیت  در  شهری  کرمان  استان  در  گفت: 
نداریم و ۹ شهر در وضعیت آبی و ۱۱ شهر در وضعیت زرد و 

مابقی در وضعیت نارنجی کرونایی قرار دارند.
وی از کاهش ۲۰ درصدی بیماران بستری خبر داد و بیان 
کرد: براساس  اخرین ، کمتر از ۵۰۰ بیمار قطعی و مشکوک 
مبتال به کووید ۱۹ در بیمارستان های استان بستری هستند 
و تعداد فوتی های ناشی از ابتال به کرونا در استان نیز روند 

کاهشی پیدا کرده است.
رییس دانشگاه علوم پزشکی کرمان به پوشش واکسیناسیون 
اشاره کرد و افزود: بیش از دو میلیون ۶۷ هزار نفر نوبت اول 
دوم  نوبت  نفر  و ۸۱۷  هزار  و ۶۲۵  میلیون  یک  از  بیش  و 
تا  داد:  ادامه  اند. وی  را دریافت کرده  واکسن کرونای خود 

کنون حدود ۶۱ درصد جمعیت کل استان نوبت اول و ۴۸.۲ 
درصد کل جمعیت استان واکسینه شدند و همچنین حدود 
۵۲ درصد جمعیت جمعیت هدف اتباع بیگانه واکسیناسیون 

شده اند.
رشیدی نژاد با اشاره به جهش جدید ویروس کرونا، تصریح 
کرد: جای نگرانی در این زمینه وجود دارد و طبق مطالعات 
و  است  ایجاد شده  ویروس  این  در شاخک  نوع جهش   ۳۰
کرد:  عنوان  وی  باالست.  بسیار  آن  بخشی  سرایت  سرعت 
اما حدس  نکند  ایران شیوع پیدا  این ویروس در  امیدواریم 
می زنیم که وارد کشور ما نیز شود و هنوز به صورت قطعی 
نمی توان گفت که واکسن روی آن تاثیر گذاشته یا خیر اما 
لذا مردم حتما مردم  اثر نیست  این است که بی  بر  حدس 

واکسن کرونا دریافت کنند.

اینکه  بیان  با  کرمان  استان  فتای  پلیس  رئیس 
کالهبرداری ها در خصوص خرید اینترنتی در استان 
کرمان رو به افزایش است، گفت: این کالهبرداری ها 
به  را  استان  سایبری  از کل جرایم  درصد  تقریبا ۳۰ 
نژاد  یادگار  امین  خود اختصاص داده است. سرهنگ 
های  پرونده  در  کرد:  اظهار  ایسنا  با  گو  و  گفت  در 
برداشت غیرمجاز اینترنتی از حساب های بانکی، ۸۵ 
درصد مربوط به متهمین مرد و ۱۵ درصد مربوط به 
متهمین زن است و همچنین پرونده های کالهبرداری 
 ۲۵ و  مرد  متهمین  به  مربوط  ۷۵درصد  اینترنتی، 
از  درصد مربوط به متهمین زن می باشد. وی، یکی 
دالیل برداشت های غیرمجاز از حساب بانکی را سهل 
از  حراست  و  استفاده  نگهداری،  و  حفظ  در  انگاری 
اطالعات حساب و رمزهای اول و دوم کارت بانکی و 
اعتماد بی جا به افراد، ذکر و تصریح کرد: از شهروندان 
خواهشمندیم که به راحتی به افراد اعتماد نکنند و به 
هیچ  وجه اطالعات حساب، شماره و رمز کارت خود را 
در اختیار افراد غریبه قرار ندهند تا از این طریق مانع 

سوءاستفاده سارقان و مجرمان شوند.
رئیس پلیس فتا استان کرمان با تاکید بر این مطلب 
را  خود  بانکی   حساب  پیامک  سرویس  باید  افراد  که 

فعال  نمایند تا در صورت برداشت غیرمجاز و یا سوء 
گفت:   شوند،  مطلع  آن  از  سریعا  احتمالی،  استفاده 
امن  محل های  در  را  خود  بانکی  اطالعات  و  کارت ها 
انجام  هنگام  و  نگهداری  دیگران،  دسترس  از  دور  و 
اختیار  در  اطالعات  که  کنید  دقت  تراکنش  هرگونه 

دیگران قرار نگیرد.
از  مجاز  غیر  برداشت  بحث  در  کرد:  اظهار  وی 
و  اول  رمز  امنیتی  الزامات  باید  افراد،  بانکی  حساب 
بانکی،  بانکی را رعایت کنند و رمز کارت  دوم کارت 
هیچ  اختیار  در  را  بانکی  حساب  و  هویتی  اطالعات 
فردی قرار ندهند؛ از سویی دیگر تغییر رمز اول و رمز 
یا  ماهه  سه  حداکثر  و  دوره ای  به صورت  ثابت،  دوم 
استفاده از رمزهای اول و دوم یکبار مصرف، می تواند 
بروز  از  و  دهد  افزایش  را  بانکی  تراکنش های  امنیت 

کالهبرداری و سوء استفاده جلوگیری شود.
رئیس پلیس فتا استان کرمان گفت: افراد باید هنگام 
خرید و فروش کاال در سایت های آگهی آنالین چند 
نکته را رعایت کنند، به شماره های ناشناسی که جهت 
تمدید آگهی و... لینکی را برای شما ارسال می نمایند 

اعتماد نکرده و به هیچ عنوان وارد لینک نشوند.
مواقع خریدار جهت  برخی  نشان کرد: در  وی خاطر 

خرید کاال مبلغی سرقتی به حساب شما واریز می نماید 
که آن می تواند برای شما دردسرساز باشد. پس قبل از 
اعزام به محل خرید کاالی شما، به خریدار درخواست 
به  را  بانکی  نمایید که کارت شناسایی و اصل کارت 
اطمینان  به شما نشان دهد که  و  آورده  محل خرید 
حاصل نمایید که شخص خریدار صاحب کارت بانکی 
است. رئیس پلیس فتا استان کرمان افزود: از اصالت 
به  و  کنید  اطمینان حاصل  اجناس  نبودن  و سرقتی 
سادگی به خرید کاالهای ارزان  قیمت اعتماد نکنید.  
وی در زمینه نکاتی که فروشندگان باید در این نوع 
از  اجناس  خرید  هنگام  به  گفت:  کنند،  دقت  فروش 
شما تا زمانی که از واریزی مبلغ به حسابتان اطمینان 
حاصل نکرده اید از دادن اجناس خودداری کنید چرا 
که در برخی مواقع خریدار از نرم افزارهای رسید ساز 
جعلی استفاده می کند این بدان معنی است که رسید 
موجودی  پس  می دهد  نشان  به  شما  جعلی  واریزی 
حساب خود را حتما بازبینی نمایید.  وی یادآور شد: 
ودیعه   یا  پیش  پرداخت  آنالین  آگهی  سایت های  در 
جهت نگهداری کاال برای فروشنده واریز نکنید، اکثر 
ترفندهای شیادان سایبری در این سایت ها درج آگهی 
شماره ها  این  اکثرا  که  است  ناشناس  شماره های  با 

حساب هایی  شماره  همچنین   و  می باشند  سرقتی 
که این شیادان برای خریدار ارسال می نمایند در اکثر 
مواقع صاحبان آن ها از موقعیت کارت بانکی خود بی 
اطالع بوده که به نحوی آن هم می توان سرقتی باشد.

سرهنگ یادگار نژاد گفت: خرید از سایت های دارای 
جلوگیری  برای  راه  بهترین  الکترونیکی  اعتماد  نماد 
فتا  پلیس  رئیس  است.  اینترنتی  کالهبرداری های  از 
استان کرمان اظهار کرد: قانونمند کردن، ساماندهی، 
مزایای  مهم ترین  از  صالحیت  تائید  و  هویت  احراز 
دارای  وب سایت های  و  است  الکترونیک  اعتماد  نماد 
این نماد متعهد هستند که رضایت کاربر را در تمام 
به  به درستی  و  کرده  جلب  اینترنتی  خرید  مراحل 
وظایف خود عمل کنند. وی خاطرنشان کرد: برخی از 
فروشگاه های غیرمجاز ممکن است اقدام به جعل نماد 
اعتماد الکترونیک کنند که کاربران می توانند با کلیک 
کردن بر روی تصویر لوگوی نماد اعتماد الکترونیکی، 
صفحه مجوز مربوطه را مشاهده کنند و به این نکته 
دارد  مجوز  که  صفحه ای  که  باشند  داشته  توجه  نیز 
باید با آدرس enamad.ir آغاز شده باشد و  حتماً 
آدرسی  با  فروشگاه  سایت   )URL( اینترنتی  آدرس 

که در این صفحه معرفی می شود، باید یکسان باشد

استاندار کرمان:

فرمانداران سهمیه شهرستانی خود را در زمینه تولید مسکن پیگیری کنند 

امام جمعه کرمان:

همه حوزه ها باید در بهبود معیشت مردم فعال باشند

رییس دانشگاه علوم پزشکی کرمان:

در استان کرمان شهری در وضعیت قرمز کرونایی نداریم

رئیس پلیس فتای استان خبر داد: 

اختصاص 30 درصد جرایم سایبری استان به کالهبرداری های خرید اینترنتی

روزنامه »کرمان امروز«

در بخش تهیه گزارش در جشنواره

»قلم و عدالت« حائز رتبه شد

کرمان -خبرنگار کرمان امروز: روز یکشنبه در جوار مرقد مطهر سردار دلها 
یک اتفاق فرهنگی رخ داد. اتفاقی که نمونه کشوری کم دارد و اولین بار از 
کرمان آغاز شد. برگزاری جشنواره »قلم و عدالت« که امسال سومین دوره 
خود را تجربه می کرد، ابتکاری است که از سوی مسئوالن دادگستری استان 
کرمان رقم زده شد. به همت دادگستری کل استان کرمان این جشنواره امروز 
تبدیل به الگویی برای استان های دیگر شده است و کم کم همه استان ها این 

رفتار مبارک را پیگیری خواهند کرد. 
شرکت کنندگان امسال در این جشنواره بیش از هر دوره ای بود، رقابت ها در 
بخش های گوناگون انجام می شد و در بخش روزنامه های استانی و سراسری، 
روزنامه »کرمان امروز« در زمینه گزارش نویسی مقام دوم را پس از روزنامه 

کاغذ وطن از آن خود کرد.

مدیر عامل آب منطقه ای کرمان : 

رتبه دوم صرفه جویی در مصرف آب

 به استان کرمان اختصاص یافت
مدیر عامل آب منطقه ای کرمان گفت: استان کرمان رتبه دوم کشور در حجم 
صرفه جویی مصرف آب طی سال های ۸۸ تا۱۴۰۰ را به خود اختصاص 

داده است.
با  کنفرانس  ویدیو  به صورت  کشور  آبی  کم  با  سازگاری  کارگروه  جلسه 
علی  برگزار شد.  استانداری  اعظم )ص(  پیامبر  سالن  در  استاندار  حضور 
استان کرمان گفت:در مصوبه  منطقه ای  عامل شرکت آب  مدیر  رشیدی 
با یک  استان کرمان شرکت آب منطقه ای  آبی  با کم  کارگروه سازگاری 
طرح، سازمان جهاد کشاورزی با ۶ طرح، آب و فاضالب با ۸ طرح و سازمان 
صنعت و معدن و تجارت با ۵ طرح جمعاً ۲۱  طرح برای صرفه جویی در 

مصرف آب دارند که در دو نوبت باید این اتفاق بیفتد.
را  استان  آب  مکعب مصرف  متر  میلیارد   ۲ باید  ما سرجمع  افزود:  او 
و  میلیون  یک   ۱۴۰۵ سال  پایان  تا  اول  مرحله  در  که  دهیم  کاهش 
بیست و دو هزارمترمکعب باید صرفه جویی در آب انجام دهیم این یک 
میلیون و ۲۲ هزار مترمکعب صرفه جویی را در دو فاز، فاز اول به صورت 
کوتاه مدت در سال ۱۳۹۹ با برنامه سازگاری با کم آبی شروع شده و 
شش ماه اول ۱۴۰۰ و هر شش ماه یک بار عملکرد را باید به وسیله 
تا  ارائه داده شود که خوشبختانه  باید  به کارگروه کشوری  استانداری 
االن در مجموع۳۳۰ میلیون اهداف در برنامه بوده است ودر سال ۹۹ و 
۶ ماه ۱۴۰۰ در مجموع۳۲۷/۱ میلیون مترمکعب صرفه جویی رسیدیم 

که بسیار خوب و قابل قبول است.
مدیر عامل شرکت آب منطقه ای استان کرمان گفت: در خصوص حجم 
استان  سال ۱۴۰۰  تا   ۸۸ سال  در طول  آب  مصرف  در  جویی  صرفه 
مترمکعب صرفه جویی در  میلیون  با ۴۷۳  را  رتبه دوم کشور  کرمان 

مصرف آب به خودش اختصاص داده است.

آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آیین نامه قانون 
تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمان های 

فاقد سند رسمی
موضوع  دوم  هیأت   1400/02/29 - اصالحی شماره 140060319078002050   رأی  برابر 
قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد 
متقاضیه خانم گلنساء  بالمعارض  مالکانه  تصرفات  منطقه دو کرمان  ملک  ثبت  ثبتی حوزه 
افضلی گروه فرزند حسن رضا بشماره شناسنامه 1341 صادره از راین در ششدانگ یک باب 
خانه به مساحت 250 مترمربع تحت پالک 2 فرعی از 1107 اصلی بخش 28 کرمان واقع در 
راین خیابان طالقانی کوچه شهید قریه میرزایی خریداری مع الواسطه از مالک رسمی خانم 
صغری پور ابراهیمی محرز گردیده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به 
فاصله 15 روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی 
اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود 
اعتراض،  تسلیم  تاریخ  از  ماه  از اخذ رسید، ظرف مدت یک  تسلیم و پس  اداره  این  به  را 
دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت 

مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.1095 م/الف
تاریخ انتشار نوبت اول: سه شنبه 1400/8/25 
 تاریخ انتشار نوبت دوم: سه شنبه 1400/9/9

محمود مهدی زاده 
رییس ثبت اسناد و امالک 

آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آیین نامه قانون 
تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمان های 

فاقد سند رسمی
قانون  موضوع   1400/8/13 مورخ  دوم  هیات   140060319078007603 شماره  رای  برابر 
ثبتی  واحد  در  مستقر  رسمی  سند  فاقد  ساختمانهای  و  اراضی  ثبتی  وضعیت  تکلیف  تعیین 
حوزه ثبت ملک منطقه دو کرمان تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای محسن عنایتی 
فرزند علی بشماره شناسنامه 3180003571 صادره از گلباف در ششدانگ یک باب خانه به 
از  و مجزی شده  مفروز  اصلی  از 3968  فرعی  مترمربع تحت پالک 16732  مساحت 225 
پالک 223 فرعی از 3968 اصلی بخش 2 کرمان واقع در کرمان سرآسیاب فرسنگی خیابان 
از مالک  از سه راه سمت چپ درب دوم خریداری  بعد  شهید احمدی جنوبی 2 شرقی 3 
مراتب  اطالع عموم  منظور  به  لذا  است.  محرز گردیده  پور  اشرف  اکبر  علی  آقای  رسمی 
در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند 
مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دوماه 
اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم 
اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت انقضای 

مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. 
تاریخ انتشار نوبت اول: سه شنبه 1400/09/9 تاریخ انتشار نوبت دوم: چهارشنبه 1400/09/24

1212 م/الف
محمود مهدی زاده 
رییس ثبت اسناد و امالک 

آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آیین نامه قانون 
تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمان های 

فاقد سند رسمی
قانون  موضوع  اول  هیات   1400/07/04 مورخ   140060319005000405 شماره  رای  برابر 
تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه 
ثبت ملک شهداد  تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای مهدی اشرفی رودخانه فرزند 
محمد بشماره شناسنامه 34 صادره از شهداد در ششدانگ یک باب خانه به مساحت 354/80 
مترمربع پالک 6 فرعی از 918- اصلی بخش 23 کرمان به آدرس شهداد- خیابان امام خمینی 
کوچه تکیه خضریها  خریداری از مالک رسمی آقای علی امان اللهی محرز گردیده است. 
لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شود در صورتی 
که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ 
انتشار اولین آگهی به مدت دوماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، 
ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم 
نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات 

سند مالکیت صادر خواهد شد. 
تاریخ انتشار نوبت اول: 1400/09/9  تاریخ انتشار نوبت دوم: 1400/09/23

1222 م/الف
ابراهیم سیدی 

 رییس ثبت اسناد و امالک

آگهی تحدید حدود اختصاصی 

چون ششدانگ یکباب ساختمان پالک 215 فرعی از 204 اصلی مجزی شده از 149 
فرعی از 204 اصلی واقع در بخش 8 کرمان به مساحت 908/30 مترمربع واقع در کرمان - ده باال 
انتهای کوچه 5 نبش چهار کوچه مورد تقاضای خانم عصمت نژاد محمود  خیابان امام خمینی 
آبادی  تاکنون تحدید حدود نشده و نیاز به تحدود حدود اختصاصی دارد و اعمال تبصره ذیل 
به شماره 1101/15778-  مالک  لذا حسب درخواست  باشد  نمی  میسر  ثبت هم  قانون  ماده 15 
1400/9/7 بدین وسیله آگهی تحدید حدود اختصاصی منتشر و عملیات تحدیدی از ساعت 8 
صبح روز  1400/10/1 در محل شروع و به عمل خواهد آمد لذا به مالک یا مالکین امالک مجاور 
رقبه مزبور اخطار می گردد که در موعد مقرر در این اعالن در محل وقوع ملک حاضر و در 
صورت عدم مراجعه مجاورین عملیات تحدیدی با معرفی مالک انجام و چنانچه کسی نسبت به 
حدود و حقوق ارتقاقی آن اعتراضی داشته باشد طبق ماده 20 قانون ثبت حداکثر ظرف مدت 30 
روز پس از تنظیم صورتمجلس تحدیدی اعتراض خود را کتبا به این اداره اعالم نماید و ظرف 
مدت یک ماه از تاریخ اعالم اعتراض مهلت دارند تا به دادگاه صالحه مراجعه و اقدام به تقدیم 
دادخواست نموده و رسید تقدیم دادخواست را از دادگاه اخذ و به این اداره تسلیم نمایند بدیهی 
است پس از مضی مهلت یاد شده و ارائه گواهی عدم تقدیم دادخواست توسط متقاضی ثبت 

عملیات ثبتی به نام وی ادامه خواهد یافت و هیچگونه ادعایی مسموع نخواهد بود. 
تاریخ انتشار: سه شنبه 1400/9/9     

1211 م/الف
عیسی حافظی فر - رئیس ثبت اسناد و امالک منطقه 1 کرمان 
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گزارش»کرمانامروز«ازمشکالتبیمارانپروانهایاستانکهباتحریمها،زخمهایشانهرروزعمیقترمیشود؛

پروانههاییکهمظلوِمظلمتحریمهاشدهاند

اشاره:
با وجود 70 بیمار مبتال  به بیماری پروانه ای در استان 
این  به  مبتالیان  بلوچستان،  و  سیستان  و  کرمان  های 
شرایط  در  گرفتن  قرار  و  دردناک  های  زخم  با  بیماری 
قرار  خطر  معرض  در  حیاتشان  کرونایی  روزگار  و  تحریم 
زمینه  در همین  نیازمندند.  ویژه خیرین  نگاه  به  و  گرفته 

گزارشی تهیه شده که  در ادامه  قابل مطالعه است.
بیماریپروانهای

بیماری پروانه ای بیماری ژنتیک است که در آن پوست 
و پوشش های داخلی بدن، حتی با سایش جزیی و با ضربه 
شکنندگی  همین  دلیل  به  بیماران  این  که  زند  می  تاول 
نیازمند مراقبت بیشتری هستند. مبتالیان به این بیماری 
مشکالت خاص دارند، نمی توانند مانند یک  فرد معمولی 
آور  سرسام  های  هزینه  شوند،  ظاهر  عمومی  اماکن  در 
بر  درمانی  مراکز  به  آنان  انتقال  و  نقل  سختی  و  درمان 
مشکالت آنها افزوده است. این بیماران نیاز به رسیدگی و 
مراقبت همیشگی دارند و انجام اعمال جراحی مداوم آنها 

را گاه به ستوه می آورد.
مشکالت

ترین  شکننده  از  ای(  )پروانه  بی  ای  به  مبتال   بیماران 
که  عالئمی  هستند.  نادر  های  بیماری  به  مبتال   بیماران 
به آن دچار می شوند، متفاوت  بی  ای  به  بیماران مبتال  
هستند اما تاول و درد، عالئم رایج این بیماری در تمام انواع  
آن است. در انواع شدید بیماری ای بی، زخمی که بعد از 
تاول ایجاد می شود باعث چسبندگی انگشتان دست و پا 
می شود که این امر می تواند به طور ناخواسته موجب بروز 

مشکالتی برای بیمار می شود.
ندارد  وجود  بی  ای  بیماران  برای  درمانی  هیچ  چه  اگر 
اما می توان با بهداشت دقیق روزانه، جلوگیری از عفونت، 

کمبودهای  به  توجه   ضربه،  برابر  در  پوست  از  محافظت 
غذایی و استفاده از خدمات توانبخشی و به حداقل رساندن 

ناهنجاری ها، از بسیاری از عوارض اجتناب کرد  یا آنها را 
به حداقل رساند.

وجود70بیمار
خاص  های  بیماری  واحد  مسئول  کارشناس  فالح،  پروانه 
معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی کرمان به خبرگزاری ایسنا 
گفته است: 70 بیمار در استان کرمان و سیستان و بلوچستان 
به این بیماری دچارند که اکثر خانواده ها بی بضاعتند و هزینه 

معیشتی عالوه بر درمان برای آنها مشکل ساز شده است.
فالح با اشاره به اینکه  تحریم ها بر پانسمان مخصوص 
بیماران پروانه ای اثر گذاشته  و آنها را  با مشکل مواجه 
نیاز   meplex پانسمان  بیماران  این  افزود:  است،  کرده 
دارند که از یک شرکت سوئدی وارد می شود و توسط خانه 
با تحریم ها ورود  توزیع می شود؛  بیماران  بین  "ای بی" 
این پانسمان خیلی کم شده و بیماران مشکل دارند و نمی 

توانند از پانسمان معمولی استفاده کنند.
مراجعه  بیماران  برای  اسکان  محل  افزود:  همچنین  او 
همچنین  و  ندارد  وجود  کرمان  به  شهرستان  از  کننده 
هزینه ایاب و ذهاب جهت دریافت خدمات تخصصی ندارند.
از سوی دیگر نا آگاهی نسبت به بیماری ای بی، هزینه 
و  بیماران  نیاز  مورد  های  مکمل  و  داروها  زیاد  های 
همچنین باال بودن هزینه های پنهان این بیماری، استرس 
زیاد خانواده و بیمار، از مهم ترین مسایل و مشکالت این 

بیماران و خانواده هایشان است.
سخنآخر

بیماران پروانه ای عالوه بر زخم های دردناک و نیاز به 
زندگی می کنند  مناطق روستایی  ویژه، در  مراقبت های 
از  از حداقل های بهداشتی و درمانی محروم هستند،  که 
برای  را  سنگینی  های  هزینه  باید  ها  خانواده  که  آنجایی 
ادامه حیات پروانه ای بپردازند و کودکانی که از بدو تولد 
همه  که  رنجی  و  درد  و  اند  شده  همزاد  ها  زخم  این  با 
اعضای خانواده و جامعه اطراف آنها را متاثر ساخته است 
را هیچ فرد منصفی نمی تواند نادیده بگیرد. بعد مسافت 
به  مراجعه  با  پانسمان  تعویض  برای  زیاد  های  هزینه  و 
مراکز بهداشتی و درمانی از مشکالتی هستند که با تدبیر 
و پشتکار مسئوالن و یاری خیران به حداقل خواهد رسید.

بلوچستان،  و  و سیستان  کرمان  استان های  در  پروانه ای  بیماری  به  مبتال  بیمار   70 وجود  با    

مبتالیان به این بیماری با زخم های دردناک و قرار گرفتن در شرایط تحریم و روزگار کرونایی 

حیاتشان در معرض خطر قرار گرفته است. اکثر خانواده های ایشان بی بضاعتند و هزینه های 

معیشتی عالوه بر درمان برای آنها مشکل ساز شده است. در این شرایط نابسامان که روح و 

جسم این کودکان را درگیر ساخته است نگاه ویژه خیرین می تواند دارویی شفابخش شود تا 

شاید بخشی از مشکالت این بیماران معصوم و مظلوم به حداقل برسد و...

گزارش: مهدیه السادات 
میر مهدی حسینی

افزایش 10 درصدی حقوق کارکنان دولت از سال آینده 
به گزارش گروه سیاسی ایسکانیوز، علی نیکزاد اظهار کرد: دولت 
و مجلس به عنوان یک اولویت اساسی و مهم به دنبال تأمین جان 
و نان مردم است که باید در حوزه به این مهم توجه ویژه ای گمارده 
شود و سر و سامان به وضعیت موجود داده شود که این مساله جزو 

خصوصیات بارز یک دولت انقالبی است.
نایب رئیس مجلس شورای اسالمی بیان کرد: دولت سیزدهم در 
بحث واکسیناسیون بسیار هوشمندانه عمل کرد و نسبت به ماه های 

و  یافت  افزایش  توجهی  قابل  صورت  به  مردم  ایمن سازی  گذشته 
عالوه بر این مباحث از مباحث فرهنگی نیز غفلت نشده و هم اکنون 

به دنبال جلوگیری از رفتن جمعیت به سمت پیری است.

غیرقانونی  به صورت  دوازدهم  دولت  متأسفانه  کرد:  اظهار  نیکزاد 
۳7 هزار میلیارد تومان یکی از وزارتخانه ها را افزایش داده که این 
مساله زمینه نارضایتی برخی کارکنان دیگر شده و به همین منظور 

از دولت و سازمان برنامه و بودجه انتظار می رود حقوق کارکنان در 
سال آینده ۱0 درصد افزایش یابد تا نسبت به کنترل تورم و کاهش 

قیمت  برخی کاالهای اساسی اقدامات الزم انجام یابد.
برخی  که  این  کرد:  تصریح  اسالمی  شورای  مجلس  رئیس  نایب 
نبوده  قبول  قابل  عنوان  هیچ  به  نیز  دارند  نامتعارف  فیش حقوقی 
و نیاز است در راستای ساماندهی این وضعیت اقدامات الزم مبنای 

کار باشد.

خسته
پرواز از پرنده خسته شده بود

چشمه از آب 
پیاده رو از قدم

ابر از باریدن
سراب از بیابان

تو از من 
من شاعری بیکار 

بیکار 
نشسته با کلمات 

بیکار 
نشسته با زخم های زبان 

زندگی از من 
من از شعر 

تو از من 
من بدون تو 

بی ارزش تر از انسان 

به قلم
سامان ساردویی

یادداشت: 
حلقه ای 

از زنجیره زیستن

تا  ببارد  هنر  هزار  انگشتت  هر  از  که  نیست  قرار 
دوستت داشته باشم ولی ای کاش در مو به موی جهانم 
تاثیر داشتی تا طعم زندگی را زیر دندانم حس کنم. 
حتی خشک و بی روح هم که باشی از تو نمی توانم 
بگذارم.  کنار  را  خواستنت  توانم  نمی  بردارم.  دست 
روزی که یک قدم به سمت زندگی برداری نمی دانم 
که محبتت را با چه کسی تقسیم خواهی کرد. زندگی 
تو خواهی  و  است  ناقص  محبت  ابراز  بدون  آدمیزاد 
نخواهی قلبت را با کسی در میان خواهی گذاشت. قرار 
نیست که از هر انگشتت هزار هنر ببارد ولی زندگی 
کردن را به خاطر داشته باش و ببین که چقدر به خنده 
ها و حرف هایت احتیاج داریم. تو یک حلقه از زنجیره 
ی زیستنی و زیستن به چه دردی می خورد وقتی قرار 
باغ  تو  با  روزگارم  نمیریم.  همدیگر  برای  که  است 
بهشت است همینکه در خاطر معشوق و منفور نشسته 
های  از خوبی  توست حاکی  هنرمندی  از  ای حاکی 
توست. نگاهم کن که در عصر یخبندان شعله ور شوم 
و به یاد آورم که راه طوالنی است و همواره باید در 
حرکت بود. تو بزرگترین معجزه ی زندگی ام هستی 
که در سخت ترین روزها با خیالت به سامان می رسم. 
قرار نیست که از هر انگشتت هزار هنر ببارد تا دیوانه 
ات باشم همین لبخند آرام و جمله های ناتمامت برای 
عمر زمین کافی است. تو به گالیه ها می خندی پس 
در هر حال و هوایی روزها با تو غروب نمی کند. الزم 
نیست که شق القمر کنی همینکه خودت باشی کافی 

است که دلم قرص باشد.
یک نیم نگاه تو فقط دنیا بود

خورشید و ستاره ها به هم پیدا بود
هر روز زمان زندگی بود گلم 

به قلم
مهناز سعید

آگهی تغییرات شرکت تولیدی شیمیایی و معدنی سرچشمه هامون شرکت سهامی خاص 
به شماره ثبت 4049 و شناسه ملی ۱4006۱70665 به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 
افشین  آقای   : مدیره  هیئت  اعضای  - سمت  الف   : شد  اتخاذ  ذیل  تصمیمات   ۱400/07/0۳
ملی  شناسه  به  کرمان  افق  مس  صنایع  شرکت  از  بنمایندگی   2296۱۱958۱ ملی  شماره  به  ابراهیمی 
۱06۳006۱۳۱7 به سمت رئیس هیئت مدیره . آقای روح اله شاکری راویز با کد ملی ۳05۱2505۱۱ بنمایندگی 
از شرکت سرمایه گذاری مس سرچشمه به شناسه ملی ۱08605۱۳778 به سمت نایب رئیس هیئت مدیره 
ملی  به شناسه  ارفع سازان کرمان  از شرکت  بنمایندگی  با کد ملی 299۳8۳59۳9  امین کارگرزاده  آقای   .
۱08602۳۱529به سمت عضو هیئت مدیره . خانم هدیه سالجقه با شماره ملی 58۳99۳297۳ بنمایندگی از 
شرکت حمل و نقل مسافربری راهوار مس به شناسه ملی ۱0860529900به سمت عضو هیئت مدیره آقای 
سید رضا حسینی پور با شماره ملی ۳052۱44847به نمایندگی از شرکت همگامان مس به شناسه ملی 
۱0860546۱09 به سمت عضو هیئت مدیره . آقای روح اله شاکری راویز با کد ملی ۳05۱2505۱۱ بسمت 
مدیرعامل برای مدت باقیمانده انتخاب گردیدند. ب - کلیه اسناد و اوراق بهادار و بانکی و تعهدآور با امضای 
مدیرعامل و یکی از اعضا هیات مدیره و مهر شرکت و اوراق عادی و اداری با امضای منفرد مدیرعامل و مهر 
و موسسات  ثبت شرکت ها  استان کرمان مرجع  امالک  و  اسناد  ثبت  اداره کل  باشد.  شرکت معتبر می 

غیرتجاری رفسنجان )۱2۳28۱۳(

آگهی تغییرات شرکت ورا ایده بوتیا پارس شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۳705 و شناسه 
ملی ۱400496854۱ به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱400/04/۱4 تصمیمات ذیل اتخاذ 
شد : ۱ - آقای ابوالفضل رضائیان باکدملی 25299۱۱959 به سمت رئیس هیئت مدیره و مدیر 
عامل - آقای محمدهادی عسکری باکدملی ۳2۱9952887 به سمت نایب رئیس هیئت مدیره - خانم الهه 
دشتی خویدکی باکدملی ۳۱۱۱49597۳ به سمت عضو هیئت مدیره 2 - کلیه اسناد و اوراق بهادار و بانکی 
و تعهدآور و قراردادها و سایر مکاتبات و اوراق عادی و اداری با امضاء منفرد مدیرعامل همراه با مهر شرکت 
معتبر می باشد. اداره کل ثبت اسناد و امالک استان کرمان اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری 

کرمان )۱2۳28۱۱(

آگهی تغییرات شرکت فنی و مهندسی و خدماتی همگامان مس شرکت سهامی خاص به 
استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ  به  و شناسه ملی ۱0860546۱09  ثبت ۱95۱  شماره 
۱400/08/05 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : بنا به اختیار حاصله تفویض مجمع عمومی فوق العاده 
مورخ ۱400/07/۱۱ سرمایه شرکت از مبلغ ۱50 میلیارد ریال به مبلغ 200 میلیارد ریال منقسم به 200میلیون 
سهم ۱000 ریالی با نام عادی از محل مطالبات حال شده سهامداران افزایش یافت وماده مربوطه در اساسنامه 
به شرح مذکور اصالح گردید. اداره کل ثبت اسناد و امالک استان کرمان مرجع ثبت شرکت ها و موسسات 

غیرتجاری رفسنجان )۱2۳2809(

و  ثبت ۱۳705  به شماره  پارس شرکت سهامی خاص  بوتیا  ایده  ورا  تغییرات شرکت  آگهی 
العاده  فوق  بطور  عادی  عمومی  مجمع  صورتجلسه  استناد  به   ۱400496854۱ ملی  شناسه 
باکدملی  نژاد خانوکی  : ۱ - خانم شیما عرب  اتخاذ شد  مورخ ۱400/04/۱4 تصمیمات ذیل 
298۱02۳985 بسمت بازرس اصلی و آقای محمد عرب نژاد خانوکی باکدملی 298042۱0۱4 
بسمت بازرس علی البدل بمدت یکسال انتخاب گردیدند. 2 -اعضای هیئت مدیره بشرح ذیل برای مدت دو 
سال انتخاب گردیدند: آقای ابوالفضل رضائیان باکدملی 25299۱۱959 و آقای محمدهادی عسکری باکدملی 
۳2۱9952887 و خانم الهه دشتی خویدکی باکدملی ۳۱۱۱49597۳ ۳ - روزنامه کثیراالنتشار 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 )۱2۳2808(

تاسیس شرکت با مسئولیت محدود مهر صنعت آریاییان کریمان درتاریخ ۱400/08/26 به شماره 
ثبت ۱805۳ به شناسه ملی ۱40۱0520۳0۳ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خالصه 
آن به شرح زیر جهت اطالع عموم آگهی میگردد. موضوع فعالیت :انجام کلیه امور خدماتی و 
تاسیساتی در تمام رسته ها و رشته ها. خرید و فروش کلیه کاالها و خدمات. انجام خدمات مشاوره ای در 
امور تاسیسات و خدمات. تامین نیروی انسانی و تجهیزات در کلیه امور فنی مهندسی، خدماتی و تاسیساتی 
ارائه خدمات راجع به آب رسانی و گاز رسانی و یا برق رسانی عملیات ساخت در امور عمرانی از قبیل احداث 
ساختمان و راه و یا طراحی و اجرا و مشاوره کلیه شبکه های خدمات زیربنایی و رو بنایی 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 شهاب ، خیابان نیایش ، کوچه غرب ی 4 ، پالک 0 ، 

طبقه اول کدپستی 76۱68۱8552 سرمایه شخصیت حقوقی عبارت است از مبلغ ۱,000,000 ریال نقدی میزان 
سهم الشرکه هر یک از شرکا آقای امید شعبانی مقدم به شماره ملی ۱2882۱8۳89 دارنده ۱0000 ریال سهم 
الشرکه آقای امیر شعبانی مقدم به شماره ملی ۱288۳7۳0۱5 دارنده 250000 ریال سهم الشرکه آقای امین 
شعبانی مقدم به شماره ملی 299۳۱7۳294 دارنده ۱0000 ریال سهم الشرکه خانم عفت میرحسینی اخچه به 
شماره ملی ۳۱89876029 دارنده 7۳0000 ریال سهم الشرکه اعضا هیئت مدیره آقای امید شعبانی مقدم به 
شماره ملی ۱2882۱8۳89 به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت نامحدود آقای امیر شعبانی مقدم به 
شماره ملی ۱288۳7۳0۱5 به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت نامحدود آقای امین شعبانی مقدم به شماره 
ملی 299۳۱7۳294 به سمت عضو اصلی هیئت مدیره به مدت نامحدود خانم عفت میرحسینی اخچه به 
شماره ملی ۳۱89876029 به سمت عضو اصلی هیئت مدیره به مدت نامحدود و به سمت مدیرعامل به مدت 
نامحدود دارندگان حق امضا : کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهد آور شرکت از قبیل چک، سفته، برات و اداری 
با امضای مدیر عامل همراه با مهر شرکت معتبر می باشد اختیارات مدیر عامل : طبق اساسنامه 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 )۱225692(

تاسیس شرکت سهامی خاص راد پیمان راستین درتاریخ ۱400/08/۱۱ به شماره ثبت ۱80۱۱ 
به شناسه ملی ۱40۱047۳828 ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خالصه آن به شرح 
زیر جهت اطالع عموم آگهی میگردد. موضوع فعالیت :-شرکت در کلیه مناقصات و مزیدات 
دولتی و خصوصی اعم از داخلی و خارجی. تهیه کروکی، آماده سازی و توسعه باغات و اراضی کشاورزی. 
پرورش، تکثیر، نگهداری، تولید، کاشت، داشت، برداشت، تولید و توزیع کلیه محصوالت کشاورزی )اعم از 
عادی و استراتژیک(، چوب، مواد غذایی و خوراکی، خشکبار، گیاهان دارویی و زینتی، سبزی و صیفی و سایر 
گونه های گیاهی در مزرعه، باغ، گلخانه و سایر سیستمهای تولید گیاهی. شناسایی و راهنمایی متقاضیان 
دارای صالحیت  ارگان های  سایر  یا  توسط شرکت،  نیاز  مورد  آموزش های  ارائه  گلخانه ای،  واحدهای  احداث 
و مورد تأیید سازمان جهاد کشاورزی استان محل فعالیت، مشاوره، مدیریت، مشارکت و نظارت بر ساخت 
توزیع و عرضه  تأمین،  تولید،  بازرگانی و خدماتی.  و فروش محصوالت کشاورزی، صنعتی،  توزیع  تولید،  و 
انواع نهاده های تولید کشاورزی و گلخانه ای اعم از نشاء، نهال، کود، سم، آفت کش، قارچ کش، بسترهای 
کشت هیدروپونیک. تولید و توزیع ظروف یکبار مصرف، کارتون و تجهیزات و ملزومات بسته بندی. طراحی، 
اجرا و اصالح سازه های نوین کشاورزی، گلخانه ای، سیستمهای کشت، آبیاری و تغذیه گلخانه ها، باغات و 
مزارع متناسب با استانداردهای روز. طراحی، اجرا، اصالح و بروزرسانی سیستم های هوشمند آبیاری و تغذیه 
هیدروپونیک و خاکی، کنترل اقلیم، کنترل خطوط تولید، سیستم های پایش و سایر سیستم های هوشمند 
مورد نیاز واحدهای کشاورزی. ساماندهی شبکه جمع آوری محصول و بازاریابی غیر هرمی و غیر شبکه ای 
، بازار رسانی و فروش تمامی کاالهای بازرگانی و تولیدات گلخانه ای و کشاورزی. انجام مطالعات راهبردی 
)استراتژیک( ، طرح های تحقیقاتی و جامع. هماهنگی الزم جهت اخذ و تامین تسهیالت و خدمات برای 
اعضای تحت پوشش شرکت خریداری، طراحی و تولید انواع سیستم های نیمه اتوماتیک و تمام اتوماتیک 
خطوط تولید و بسته بندی طراحی، تولید، توسعه و خرید تجهیزات، ماشین آالت و ابزارآالت مرتبط با موضوع 
شرکت. تاسیس آزمایشگاه های تخصصی در حوزه های فعالیت شرکت و انجام تحقیقات مرتبط با موضوع 
ارائه خدمات ارزیابی طرح های کسب و کار خالقانه، نظارت، مشاوره، کارآفرینی و مربیگری جهت  شرکت. 
مدیریت، منابع انسانی، توسعه و رشد شرکت ها و کسب و کارها، استارتاپ ها و واحدهای بازرگانی، تولیدی، 
خدماتی، کشاورزی و فناوری اطالعات و سیستم های کسب و کار اعم از حوزه صنعت، بازرگانی، مواد غذایی، 
سالمت، زیست فناوری، کشاورزی، صنایع تبدیلی، گلخانه و صنایع مرتبط و سایر حوزه های مرتبط با موضوع 
مراحل.  کلیه  در  استراتژیک  بازرگانی،  مدیریت  پیمانکاری،  پروژه ای،  از  اعم  مدیریتی  کلیه خدمات  شرکت 
خدمات فناوری اطالعات و IT اعم از طراحی وب سایت، نرم افزار و اپلیکیشن های تحت وب، تحت ویندوز، 
اندروید، لینوکس و سایر سیستم عامل های موجود، وب سایت و سیستم های هوشمند اداری، اتوماسیون، 
انبارداری، پایش و مانیتورینگ. ارائه خدمات مشاوره ای )فنی، مدیریتی و ...( در کلیه بخش های مرتبط با 
موضوع شرکت اعم از بررسی مسائل و طرح های اقتصادی، بررسی بازار، برنامه ریزی، مدل سازی، مطالعات 
، اقتصادی و مالی طرح ها و پروژه ها( ، وضع و اصالح روش ها، دریافت  امکان سنجی و امکان سنجی )فنی 
استانداردهای داخلی و بین المللی و سایر موارد مرتبط با موضوع شرکت. ایجاد، توسعه، راه اندازی و نگهداری 
و پشتیبانی واحدهای بازرگانی، کشاورزی، تولیدی، صنعتی، خدماتی و فناوری اطالعات در کلیه زمینه ها اعم 
از صنایع استراتژیک، کشاورزی، صنایع غذائی و مواد غذایی و خوراکی، آرایشی، بهداشتی، دارویی، خشکبار، 
گلخانه ای، دام، طیور و آبزیان، صنعت و فناوری اطالعات و سایر زمینه های مجاز. انجام و ارائه کلیه خدمات 
مرتبط با کلیه فعالیتهای تجاری و بازرگانی اعم از خرید، فروش، تهیه، تولید، فراوری، واردات، صادرات، تهیه، 
تامین، توزیع، پخش، بسته بندی کلیه کاالهای مجاز بازرگانی و ارائه تمامی خدمات مرتبط با کاالهای بازرگانی 

و تجاری اعم از تولیدی، صنعتی، کشاورزی، صنایع غذائی، آرایشی، بهداشتی، دارویی، خشکبار و سایر کاالهای 
مجاز. تامین نیروی انسانی مورد نیاز شرکت و ارائه کلیه خدمات الزم نیروی انسانی مرتبط با موضوع فعالیت 
شرکت. اخذ وام و اعتبارات بانکی بصورت ارزی و ریالی، گشایش اعتبارات و ال سی برای شرکت نزد بانک ها، 
اخذ ضمانت نامه بانکی و اخذ تسهیالت از تمامی بانک ها و موسسات مالی و اعتباری داخلی و خارجی اعم 
از دولتی و خصوصی. عقد قرارداد، اخذ و اعطای نمایندگی کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی و شرکت های 
معتبر داخلی و خارجی. برپایی غرفه و شرکت در کلیه نمایشگاه های داخلی و بین المللی اعم از تخصصی و 
غیرتخصصی. مشارکت، سهام داری، سرمایه گذاری و اجرای کلیه ایده ها، طرح ها، پروژه ها، اشخاص حقیقی و 
حقوقی و شرکت های داخلی و خارجی مرتبط با موضوع شرکت اعم از تأسیس، راه اندازی، تحقیق و توسعه، 
بهبود عملکرد و سایر موارد مرتبط با موضوع شرکت به هر نحو مجاز مانند مشارکت در سود، مشارکت در 
سرمایه، تامین سرمایه و سایر موارد مجاز و ارائه خدمات مختلف مرتبط. ایجاد شعب و نمایندگی حقیقی و 
حقوقی در داخل و خارج از کشور. ارائه کلیه فعالیتها در زمینه تهیه، تولید، ساخت، مونتاژ، تجهیز و راه اندازی 
خطوط تولید کارخانجات و کارگاه ها اعم از تولیدی، صنعتی، کشاورزی، صنایع غذائی و خوراکی، آرایشی، 
بهداشتی، دارویی، خشکبار و سایر صنایع مجاز و صنایع تبدیلی. ایجاد، راه اندازی، تامین، خرید، واردات و 
صادرات تکنولوژی و صنایع مادر و ماشین االت و تجهیزات تولیدی و صنعتی. ارسال و دریافت و ترخیص 
تمامی کاالهای مجاز از گمرکات داخلی و خارجی. شرکت در کلیه مناقصات و مزیدات دولتی و خصوصی اعم 
از داخلی و خارجی. 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 هزارویکشب 
، خیابان هزارویکشب )شمالی( ، کوچه هزارویکشب ۱7 ، پالک 0 ، طبقه همکف کدپستی 76۱86569۱9 
سرمایه شخصیت حقوقی عبارت است از مبلغ ۱0,000,000 ریال نقدی منقسم به ۱00 سهم ۱00000 ریالی 
تعداد ۱00 سهم آن با نام عادی مبلغ ۱0000000 ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره 0022046877 
مورخ ۱400/07/25 نزد بانک بانک کشاورزی شعبه سردار شهید سلیمانی کرمان با کد 2046 پرداخت گردیده 
است اعضا هیئت مدیره آقای بابک وزیری فراهانی به شماره ملی 005۳00۳68۳ به سمت نایب رئیس هیئت 
مدیره به مدت 2 سال آقای امیرحسین زند به شماره ملی 04504488۳5 به سمت عضو اصلی هیئت مدیره 
به مدت 2 سال آقای امیر محمد ملک زاده به شماره ملی 298058650۱ به سمت عضو اصلی هیئت مدیره 
به مدت 2 سال آقای هوشنگ گرامی تاج آبادی به شماره ملی 2992۳857۳5 به سمت مدیرعامل به مدت 
2 سال و به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت 2 سال آقای کیخسرو کیانیان به شماره ملی 29924755۳۱ 
به سمت عضو اصلی 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 با امضاء هر یک از اعضاء هیئت مدیره به همراه 
مهر شرکت و همچنین کلیه نامه های عادی و اداری باامضاء هر یک از اعضاء هیئت مدیره معتبر می باشد. 
اختیارات مدیر عامل : طبق اساسنامه بازرسان خانم ترانه عطائی به شماره ملی 0452۱7۱474 به سمت بازرس 
اصلی به مدت ۱ سال خانم ساره عبداللهی به شماره ملی ۳05۱۱494۱۱ به سمت بازرس علی البدل به مدت 
۱ سال روزنامه کثیر االنتشار کرمان امروز جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت 
مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد. اداره کل ثبت اسناد و امالک استان کرمان اداره ثبت 

شرکت ها و موسسات غیرتجاری کرمان )۱222808(

تاسیس شرکت سهامی خاص مشاوره کسب و کار افق روشن گواشیر درتاریخ ۱400/06/20 به 
شماره ثبت ۱7862 به شناسه ملی ۱40۱026۱546 ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که 
خالصه آن به شرح زیر جهت اطالع عموم آگهی میگردد. موضوع فعالیت :خدمات مدیریت و 
کنترل پروژه مشاوره کسب و کار ر حوزه های صنعت، معدن، کشاورزی، گردشگری و صنایع 
دستی، کسب و کار خانگی و دیجیتال مارکتینگ تهیه طرح های مطالعات امکان سنجی و مشاوره حوزه 
های صنعت معدن خدمات و کشاورزی مطالعات استراتژیک و بازار سنجی در حوزه صنعت ، معدن ، کشاورزی 
و خدمات مطالعات فنی اقتصادی و مالی در حوزه صنعت ، معدن ، کشاورزی و خدمات مشاوره سرمایه گذاری 
و سرمایه پذیری در حوزه صنعت ، معدن ، کشاورزی و خدمات مشاوره کسب و کار در حوزه صنعت ، معدن 
، کشاورزی و خدمات تهیه طرح توجیهی در حوزه صنعت ، معدن ، کشاورزی و خدمات تهیه بیزینس پلن 
در حوزه صنعت ، معدن ، کشاورزی و خدمات تجزیه و تحلیل طرح های سرمایه گذاری نظارت بر طرح های 
سرمایه گذاری مدیریت و کنترل پروژه 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 ، دهستان زنگی 
آباد ، روستا شاهرخ آباد، محله ندارد ، کوچه ۱4متری ، کوچه ولی عصر 4 ، پالک ۱۳6 ، طبقه همکف کدپستی 
76۳9۱9۱5۱9 سرمایه شخصیت حقوقی عبارت است از مبلغ ۱,000,000 ریال نقدی منقسم به ۱00 سهم 
۱0000 ریالی تعداد ۱00 سهم آن با نام عادی مبلغ ۱000000 ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره 
۳889۱8 مورخ ۱400/05/24 نزد بانک صادرات شعبه مهدیه با کد ۳889 پرداخت گردیده است اعضا هیئت 
مدیره آقای محمد مهدی کریمی تقی آبادی به شماره ملی 2980674۱5۱ و به سمت نایب رئیس هیئت مدیره 
به مدت 2 سال آقای مسیح کریمی تقی آبادی به شماره ملی 298۱08۱667 و به سمت مدیرعامل به مدت 2 
سال و به سمت عضو اصلی هیئت مدیره به مدت 2 سال آقای محمد هادی محمدی شاهرخ آبادی به شماره 
ملی 298۱20۳428 و به سمت عضو اصلی هیئت مدیره به مدت 2 سال آقای محسن محمدی شاهرخ آبادی 

به شماره ملی 29929۳6006 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) اقای مسیح کریمی تقی ابادی( همراه با مهر شرکت معتبر می باشد 
اختیارات مدیر عامل : طبق اساسنامه بازرسان آقای علی محمدی شاهرخ آبادی به شماره ملی 299۱0299۳5 
به سمت بازرس علی البدل به مدت ۱ سال خانم فریبا افالکی به شماره ملی 44۳۱560۳94 به سمت بازرس 
اصلی به مدت ۱ سال روزنامه کثیر االنتشار کرمان امروز جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. ثبت 
موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد. اداره کل ثبت اسناد و امالک استان 

کرمان اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری کرمان )۱222805(

 4625 ثبت  شماره  به  خاص  سهامی  شرکت  کویر  آفرینان  نشاط  شرکت  تغییرات  آگهی 
مورخ  العاده  فوق  عمومی  مجمع  صورتجلسه  استناد  به   ۱0860559640 ملی  شناسه  و 
معدنی شامل  امور  کلیه  موضوع شرکت  به   -  ۱ : اتخاذ شد  ذیل  تصمیمات   ۱400/0۱/۱4
استخراج ، اکتشاف و فرآوری مواد معدنی الحاق و ماده مربوطه در اساسنامه اصالح گردید. در صورت ضرورت 
قانونی انجام موضوعات فعالیت پس از اخذ مجوز های الزم ) 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 )۱222804(

آگهی تغییرات شرکت الیاف فشرده نخل کویر شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱764 
و شناسه ملی ۱4005۳87207 به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده 
آفتاب ریحانه  : شرکت  اعضاء هیئت مدیره   : اتخاذ شد  مورخ ۱400/08/04 تصمیمات ذیل 
نشان به شناسه ملی ۱4007608292 - شرکت ریحانه گسترآفرینش به شناسه ملی -۱4007۳5۱874 شرکت 
خطرپذیران نوین آفرینش به شناسه ملی۱40072۱79۱5 برای مدت 2 سال به عنوان اعضای اصلی هئیت 
استان کرمان مرجع ثبت شرکت ها و موسسات  امالک  و  اسناد  ثبت  اداره کل   . انتخاب گردیدند  مدیره 

غیرتجاری بم )۱22۱۳90(

آگهی تغییرات شرکت الیاف فشرده نخل کویر شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱764 و 
شناسه ملی ۱4005۳87207 به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱400/08/04 تصمیمات 
: الف - سمت مدیران : آقای محمود افضلی با کد ملی ۱5۳2۳۱0609 به  ذیل اتخاذ شد 
نمایندگی از شرکت خطرپذیران نوین آفرینش به شناسه ملی ۱40072۱79۱5 به سمت رئیس 
هیئت مدیره - آقای محمدعلی اسکندری زاده با کد ملی 2980209929 به نمایندگی از شرکت آفتاب ریحانه 
نشان به شناسه ملی ۱4007608292 به سمت نائب رئیس هیئت مدیره - آقای محمد رضا صادقی نژاد با کد 
ملی ۳050479698 به نمایندگی از شرکت ریحانه گستر آفرینش به شناسه ملی ۱4007۳5۱874 به سمت 
عضو هیئت مدیره - آقای مهدی فرجی به شماره ملی 0۳864576۳8 به عنوان مدیرعامل شرکت )خارج از 
سهامداران( انتخاب گردیدند. ب - کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهد آور شرکت از قبیل چک سفته بروات 
قراردادها و عقود اسالمی با امضای ثابت آقای محمد علی اسکندری زاده و مدیر عامل متفقا همراه با مهر 
شرکت و اوراق عادی و اداری با امضاء مدیرعامل و مهر شرکت معتبر می باشد. اداره کل ثبت اسناد و امالک 

استان کرمان مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری بم )۱22۱۳89(

آگهی تغییرات فرهنگی ورزشی امید آوران کوثر مشیز موسسه غیر تجاری به شماره ثبت 
2۱۱7 و شناسه ملی ۱4008660۱86 به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 
۱400/05/۱۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : ۱ - نام شرکت به "فرهنگی ورزشی امیدآوران کوثر 
آفرینش" 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 )۱22۱۳88(

آگهی تغییرات شرکت ورا ایده بوتیا پارس شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۳705 و 
العاده  شناسه ملی ۱400496854۱ به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق 
مورخ ۱400/04/۱4 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : ۱ - خانم شیما عرب نژاد خانوکی باکدملی 
298۱02۳985 بسمت بازرس اصلی و آقای محمد عرب نژاد خانوکی باکدملی 298042۱0۱4 بسمت بازرس 
علی البدل بمدت یکسال انتخاب گردیدند. 2 -اعضای هیئت مدیره بشرح ذیل برای مدت دو سال انتخاب 
گردیدند: آقای ابوالفضل رضائیان باکدملی 25299۱۱959 و آقای محمدهادی عسکری باکدملی ۳2۱9952887 
و خانم الهه دشتی خویدکی باکدملی ۳۱۱۱49597۳ ۳ - روزنامه کثیراالنتشار 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 )۱2۳2808(
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مصوبه کمیسیون اجتماعی برای 

تعیین حق بیمه کارگران ساختمانی

کمیسیون  مصوبه  با  گفت:  مجلس  اجتماعی  کمیسیون  سخنگوی 
حداقل  درصد   ۱۵ تا  یک  ساختمانی  کارگران  بیمه  حق  اجتماعی 

حقوق دریافتی کارگران در همان سال تعیین شد.
شورای  مجلس  اجتماعی  کمیسیون  سخنگوی  انصاری  مجید   
با  ایران  های  برگزیده  پارلمانی  خبرنگار  با  گفت وگو  در  اسالمی 
اشاره به نشست کمیسیون اجتماعی مجلس گفت: در این جلسه و 
در شور دوم طرح اصالح قانون بیمه کارگران ساختمانی مورد بحث 

و بررسی و تصویب قرار گرفت.
وی افزود: براساس مصوبه کمیسیون حق بیمه کارگران ساختمانی 
یک تا ۱۵ درصد حداقل حقوق کارگران ساختمانی در همان سال 

تعیین شد.
مصوبه  براساس  کرد:  اظهار  مجلس  اجتماعی  کمیسیون  سخنگوی 
کمیسیون کمیته ای در سطح ملی و با حضور نماینده صنفی کانون 
ساختمانی،  کارفرمایان  صنفی  کانون  نماینده  ساختمانی،  کارگران 
کشور  وزرای  و  اجتماعی  تأمین  سازمان  مهندسی،  نظام  سازمان 
بیمه کارگران  اجتماعی حق  رفاه  و  کار  تعاون  و  و شهرسازی  راه 
ارزش  و  جغرافیایی  شرایط  به  توجه  با  و  سال  همان  در  ساختمانی 

ملک و محرومیت منطقه و … تعیین می   کند.
با  و  کمیته  همین  استان  هر  در  همچنین  کرد:  خاطرنشان  انصاری 
حضور نمایندگان استانی دستگاه های مربوطه تشکیل می شود و کار 
آنها پیشنهاد حق بیمه کارگران ساختمانی در آن استان به کمیته در 
سطح ملی است تا در کمیته ملی مورد بررسی و تصویب قرار گیرد.
سخنگوی کمیسیون اجتماعی مجلس اظهار کرد: همچنین در ادامه 
کشاورزی  بیمه  صندوق  کارگزاران  تکلیف  و  تعیین  طرح  جلسه 
اعاده شده از سوی شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت 
و دو ایراد شورای نگهبان به این طرح و با حضور سخنگوی شورا 

اصالح شد.

آمار تلفات تصادفات 

همچنان صعودی است
سازمان پزشکی قانونی کشور اعالم کرد: طی هفت ماهه سال جاری 
۱۰ هزار و ۲۶۶ نفر در حوادث رانندگی جان خود را از دست دادند

سازمان  بین الملل  امور  و  عمومی  روابط  کل  اداره  گزارش   به 
ماهه سال جاری ۱۰ هزار و ۲۶۶  قانونی کشور، در هفت  پزشکی 
این رقم  از دست دادند که  نفر در حوادث رانندگی جان خود را 
در مقایسه با مدت مشابه سال قبل، ۹.۲ درصد بیشتر شده است. از 
کل درگذشتگان تصادفات، هشت هزار و ۲۹۰ نفر مرد و یکهزار و 

۹۷۶ نفر زن بودند.
بر اساس این گزارش در هفت ماهه امسال استان های فارس با ۸۲۷، 
تهران با ۷۰۶ و سیستان و بلوچستان با ۶۶۷ فوتی بیشترین و استان های 
ایالم با ۸۰، کهگیلویه و بویراحمد با ۱۴۵ و قم با ۱۴۷ فوتی کمترین 

آمار تلفات حوادث رانندگی را داشتند.
بیشترین تلفات مربوط به تصادفات برون شهری است

رانندگی  حوادث  قربانیان  تعداد  بیشترین  موجود  آمار های  مطابق 
مربوط به تصادفات برون شهری است. در هفت ماهه امسال نیز شش 
هزار و ۹۶۶ نفر از متوفیان در مسیر های برون شهری جان باخته اندکه 

نسبت به مدت مشابه سال قبل رشد ۱۱.۲ درصدی را نشان می دهد.
پس از مسیر های برون شهری، محور های درون شهری با دو هزار و 
۴۷۷ و جاده های روستایی با ۶۴۴ فوتی بیشترین آمار تلفات را داشته 
اند؛ ۱۷۹ نفر نیز در سایر مسیر ها و در پی وقوع یک تصادف جان 

خود را از دست داده اند.
مراجعه بیش از ۱۸۸ هزار نفر مصدوم تصادفات

عالوه بر افزایش تعداد جان باختگان حوادث رانندگی در ماه های 
به  رو  مدت  این  در  نیز  رانندگی  حوادث  مصدومان  تعداد  اخیر، 
امسال ۱۸۸ هزار و  به طوری که در هفت ماهه  افزایش بوده است 
مراجعه  قانونی  پزشکی  مراکز  به  رانندگی  حوادث  مصدوم   ۱۵۱
کردند که از این تعداد ۱۳۸ هزار و ۱۲ نفر مرد و ۵۰ هزار و ۱۳۹ 

نفر زن بودند.
تعداد مصدومان تصادفات در هفت ماهه امسال نسبت به مدت مشابه 

سال قبل )۱۷۲ هزار و ۹۳۹(، ۸.۸ درصد افزایش یافته است.
در این مدت استان تهران با ۲۱ هزار و ۲۴ نفر بیشترین تعداد مصدوم 
و استان ایالم با یکهزار و ۴۳۸ نفر کمترین تعداد مصدوم را داشتند.

رشد ۷.۶ درصدی مرگ براثر تصادف در مهر ماه
اما در مهر ماه سال جاری که بیشترین تعداد کشته های تصادفات را 
در مقایسه با دیگر ماه های سال جاری داشته است، یکهزار و ۶۲۵ 
نفر در تصادفات رانندگی جان خود را از دست دادند. این رقم در 

مقایسه با مدت مشابه سال قبل ۷.۶ درصد افزایش یافته است.
از نظر تعداد تلفات روزانه، ۱۲ مهر با شروع بخشی از سفر ها به دلیل 
را در  تلفات روزانه  میزان  بیشترین  از آن ۲۲ مهر  تعطیالت و پس 
هفت ماهه امسال به ثبت رسانده اند، به طوری که تعداد قربانیان در 

این دو روز به ترتیب ۷۳ و ۷۰ نفر گزارش شده است.
توصیه به هموطنان

خارج  و  سفر  محدودیت های  کاهش  پی  در  می رسد  نظر  به 
شدن بسیاری از شهر ها از وضعیت قرمز کرونایی، شاهد افزایش 
تعداد سفر ها و متاسفانه به دنبال آن افزایش تعداد تلفات حوادث 
امسال  ماه  مهر  در  آمار ها  مطابق  که  آنچنان  هستیم.  رانندگی 
بیشترین تعداد کشته های تصادفات ماهانه سال ۱۴۰۰ رقم خورد و 
حتی عددی بیشتر از کشته های شهریور ماه )یکهزار و ۶۱۷ نفر( را 
در بر گرفت؛ بنابراین با توجه به افزایش تعداد قربانیان و مصدومان 
تصادفات و با لحاظ لزوم تداوم توجه به تدابیر پیشگیرانه در همه 
گیری کرونا به هموطنان عزیز توصیه می شود که تا حد امکان از 
رعایت  لزوم،  در صورت  و  کنند  اجتناب  غیرضروری  سفر های 
قوانین و مقررات راهنمایی و رانندگی را در سفر ها مورد توجه 

قرار دهند.

به قلم 
محمد فتح نجات

گزارش »کرمان امروز« از وضعیت بحران آب در استان کرمان و آینده ای فاجعه بار که در ذهن ترسیم می شود؛ 

وضعیت آب در کرمان بهتر از یزد و اصفهان نیست!

بارها  روزنامه  همین  در  اخیر  دهه  چند  طول  در 
مطالبی درباره بحران آب و حتی راهکارهایی مطرح 
شد اما متاسفانه گویا هیچکدام از مسئوالن متوجه 
بازهم  وظیفه  حسب  بر  نیستند.   فاجعه  این  عمق 

می نویسیم.
هرگاه بحث بحران آب به میان می آید مردم از ما 
آبهای سطحی  توان برخی  می پرسند که چرا نمی 
سدها  گاهی  چرا  و  کرد  هدایت  مفید  سمتی  به  را 
منتقدان  دیگر  سویی  بد!از  گاهی  و  هستند  خوب 
روند فعلی مدیریت آب در استان، اجتناب از غفلت 
را  کشور  آبی  منابع  وری  بهره  افزایش  و  مدیریتی 
مسئوالن  دیگر  دیدگاهی  از  و  هستند  خواستار 
وضعیت اقلیمی و سیاست های اشتباه کشاورزی در 
دانند.  می  مقصر  را  انقالب-  از  قبل  گذشته–حتی 
هر دوی این نظریات دالیل منطقی خود را دارند و 
هردو غیرکارشناسی سخن می گویند. از سویی دیگر 
از  بسیاری  باعث شده که  نیز  مالی دولت  مشکالت 
پروژه ها قابل انجام نباشد و انتقادات در این زمینه 

بیشتر زبانه بکشد.
مشکل  با  ایران  کارشناسان،  از  بعضی  عقیده  به 
کشور  اصلی  مشکل  بلکه  نیست  مواجه  آب  کمبود 
می  شمار  به  کشور  آبی  منابع  نامناسب  مدیریت 

آب  مکعب  متر  میلیارد   90 با  حاضر  حال  در  رود. 
تولید  کشاورزی  محصول  تن  میلیون   100 حدود 
با حدود 45  افزایش بهره وری آب،  با  می شود که 
تن  میلیون  میتوان حدود 200  مکعب  متر  میلیارد 
میلیون  غذای 250  تامین  برای  محصول کشاورزی 
سوی  به  کشور  حتی  متاسفانه  اما  کرد.  تولید  نفر 
تامین زیرساختهای چنین بهره وری نمی رود. باید 
بدانیم که تحقق این امر موجب خودکفایی در تولید 
امنیت  متعاقبا  و  شود  کشورمی  اساسی  محصوالت 
غذایی را در پی خواهد داشت. مقوله ای که در اسناد 
البته  است.  شده  واقع  تاکید  مورد  نیز  کشور  کالن 

اندکی شعاری!
هر  در  باشیم  دولت  با  جهت  هم  چه  و  منتقد  چه 
منابع  مدیریت  حوزه  که  رسد  می  نظر  به  صورت 

رغم  به  است.  واحد  سیاستگذاری  یک  نیازمند  آبی 
اینکه همگان وزارت نیرو را متولی مدیریت منابع آب 
اختیارات محدودی  وزارتخانه  این  دانند،  کشور می 
با  و  تقاضای آب دارد  در بخش های موثر عرضه و 
توجه به سهم حداکثری بخش کشاورزی در مصرف 
قانون  برای  ابزاری  هیچ  نیرو  وزارت  کشور،  آب 
کشاورزی  بخش  در  آب  مصرف  تنظیم  و  گذاری 
راهبرد   سازی  پیاده  مسئولیت  این،  بر  عالوه  ندارد. 
توسعه آبخیزداری و آبخوان داری  به عنوان یکی از 
ضروریات احیای آب کشور با وزارت جهاد کشاورزی 
و سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری کشور است. 
این شرایط در حالی رقم می خورد که وزارت جهاد 
ناکارآمدی  پاسخگوی  و  مسئول  را  خود  کشاورزی 
نا  های حوزه تامین و مصرف آب نمی داند. همین 

نا  هماهنگی ها است که در مجموع یک مدیریت 
کم  کم  باید  زند.  می  رقم  آب  زمینه  در  را  کارآمد 
مردم هم بدانند که تنها متولی این امر وزارت نیرو 

نیست و نیاز به یک هماهنگی همه جانبه است.
و  حاکمیت  سطح  در  نتوان  که  زمانی  تا  بنابراین 
شکل  واحد  مدیریت  و  رویه  وحدت  گذاری،  قاعده 
تخصیص  های  نابسامانی  داشت  انتظار  نباید  داد، 
به  کشور  آب  حوزه  مسائل  بندی  اولویت  و  بودجه 
درستی صورت گیرد. بنابراین به نظر می رسد ایجاد 
یکپارچگی در تصمیم سازی و اولویت بندی مسائل 
آبی کشور کمک بزرگی برای پیشبرد هدف مدیریت 
بهتر منابع آبی باشد و این تنها کلید قفل آبی استان 

و حتی کشور است.
شاید این جمالت به ذائقه بعضی ها خوش نیاید اما 
و وظایف  اختیارات  برخی  تقسیم  متاسفانه وضعیت 
در کشور ما مانند گذاشتن علف جلوی مرغ و ریختن 
دانه جلوی اسب است که سیستم از هردوشان انتظار 
دارد به خوبی کار کنند. این امکان ندارد و باید اقرار 
کنیم که امروز نه تنها اشتباهات گذشته اصالح نشده 
است، بلکه همان اشتباهات را به صورتی بحرانی تر 
موارد  برخی  در  متاسفانه  پیگیری هستیم.  در حال 
به  حاضر  و  می ترسد  کشاورزان  اعتراضات  از  دولت 
توجیه ایشان نیست. شاید اگر  این قشر زحمت کش 
ساده  کاربری  تغییر  یک  با  که  شدند  می  متوجه 
می توانند آینده سیاه استان را سپید کنند، دیگر ما 
شاهد کشت محصوالتی نظیر هندوانه در استان بی 
آب کرمان نبودیم و اینگونه با جبینی چین خورده و 
نگران به آینده نمی نگریستیم. امیدواریم که دولت 
و  سازد  مرتفع  را  آب  حوزه  مشکالت  بتواند  جدید 
این  در  کارشناسی  نظرات  بین  چالش  شاهد  دیگر 

زمینه نباشیم.

چرا بعضی افراد به کرونا مبتال نمی شوند؟

در بیست و یکمین دوره  جایزه کتاب سال از »مسعود دهش«  تجلیل شد

دانشمندان به تاثیر ژنتیک بر سلول های ایمنی بدن 
و خطر ابتال به ویروس کرونا پی برده اند

تغییرات  چگونه  که  می دهد  نشان  جدید  تحقیقات 
بر   19-COVID شدید  موارد  با  مرتبط  ژنتیکی 

سلول های ایمنی ما تأثیر می گذارد.
این مطالعه که توسط دانشمندان موسسه ایمونولوژی 
الجوال انجام شد، یکی از اولین نگاه های عمیق به ارتباط 
از  بسیاری  در  ژن  بیاِن  و   19-COVID شدت  بین 
انواع سلول های ایمنی است. این کار می تواند به توسعه 
درمان های جدید COVID-19 برای تقویت عملکرد 
است  فرآیندی  ژن  بیاِن  کند.  ایمنی کمک  سلول های 
تا یک  استفاده می شود  که در آن اطالعات درون ژن 

محصول کاربردی از آن به دست آید.
می دهند  گزارش  خود  یافته های  میان  در  محققان 
مونوسیت های  نام  به  سلول  نوع  یک  در  ژن  یک  که 
غیرکالسیک، که بخشی از تیم سلول های ایمنی ذاتی 
»اولین پاسخ دهنده« بدن هستند، می تواند یک هدف 

بالقوه برای درمان های COVID-19 باشد.
مطالعه،  این  ارشد  نویسنده  پاندورانگان،  پروفسور 
برای  را  انسانی  ژنتیک  قدرت  مطالعه  »این  می گوید: 
برجسته  بیماری  با  مرتبط  جدید  مسیرهای  کشف 

می کند.«
جامعه علمی بسیاری از تفاوت های ژنتیکی را شناسایی 
به  و  می شوند  نامیده  پلی مورفیسم  که  است  کرده 
این  می گویند.   »19-COVID خطرناک  »انواع  آنها 
به  و  هستند  مرتبط  ژن  بیاِن  با  ژنتیکی  گونه های 

با این حال  تأثیر بگذارند.  نظر می رسد بر شدت مورد 
دانشمندان نمی دانستند کدام سلول های ایمنی بیشتر 

تحت تأثیر این گونه های خطر قرار می گیرند.
آنها  همه  و  دارد  وجود  متفاوتی  ایمنی  سلول های 
باید  ما  دارند.  جهانی  تصویر  در  کوچکی  عملکردهای 
تا  نگاه کنیم  به طور جداگانه  ایمنی  نوع سلول  به هر 
بفهمیم سیستم ایمنی چگونه می تواند به کووید واکنش 

نشان دهد.

ژن ها  با  ژنتیکی  انواع  از  مهم  ارتباط  محققان چندین 
را شناسایی کردند. در میان آنها یک نوع خطر وجود 
داشت که 12 نوع از 1۳ نوع سلول مورد مطالعه را تحت 
تأثیر قرار داد. این نوع شدید خطر COVID-19 در 
کروموزوم 21 با کاهش بیان گیرنده ای در سلول ها به 

نام IFNAR2 همراه بود.
سیگنالینگ  مسیر  یک  از  بخشی  گیرنده  این 
)پیام رسانی( است که به سیستم ایمنی بدن در مورد 

عفونت هشدار می دهد. این ارتباط جدید ممکن است 
به توضیح این که چرا برخی از افراد قادر به ایجاد یک 
 2-SARS-CoV پاسخ ایمنی قوی در برابر ویروس

نیستند کمک کند.
 12 کروموزوم  در  خطر  نوع  یک  حال،  همین  در 
نشان  غیرکالسیک  مونوسیت های  در  را  اثر  قوی ترین 
گشت زنی  بدن  در  که  ذاتی  ایمنی  سلول  نوعی  داد؛ 
تا  می کند  ارسال  را  سیگنالی  مولکول های  و  می کند 
آگاه کند.  تهدیدها  را در مورد  ایمنی  سایر سلول های 
این نوع خطر باعث شد که مونوسیت های غیرکالسیک 

بیاِن ژنی به نام OAS1 را کاهش دهند.
فقدان بیان OAS1 می تواند با کاهش بیان خانواده ای 
را  ویروسی   RNA معمول  طور  به  که  پروتئین ها  از 
سیستم  ضدویروسی  پاسخ های  و  می کنند  تجزیه 
دهد.  کاهش  را  بدن  دفاع  تا  می کند  فعال  را  ایمنی 
نادری هستند  سلولی  نوع  غیرکالسیک  مونوسیت های 
دو  حدود  تنها  آنها  نگرفته اند.  قرار  مطالعه  مورد  که 

درصد از سلول های ایمنی را تشکیل می دهند.
پیش بالینی  ارزیابی های  که  امیدوارند  دانشمندان 
پاتوژنز  در  ژن ها  این  نقش  تعیین  برای  را  بیشتری 
نوع  این  بتوانیم  که  این  دهند.  انجام   19-COVID
بزرگی  گام  کنیم،  شناسایی  را  ژنتیکی  مکانیسم های 
از اطالعات موجود استفاده  به جلو است. ما می توانیم 
کنیم، آنها را با داده هایمان در مورد سلول های ایمنی 
ترکیب کنیم و اهداف بالقوه ای برای درمان پیدا کنیم.

آئین پایانی بیست و یکمین دوره جایزه کتاب سال استان کرمان روز 
رفسنجان  سرچشمه  مس  مجتمع  میزبانی  به  آذر  چهارم  پنجشنبه، 
برگزار و از ۳0 نفر از مؤلفان، نویسندگان و برگزیدگان آثار نشر و کتاب 

تجلیل شد. 
در این رخداد ۷00 اثر به دبیرخانه رویداد انتخاب کتاب سال کرمان 
 ۳0 از  شد  انجام  که  داوری هایی  و  بررسی ها  از  بعد  که  است  رسیده 

نویسنده تقدیر و تجلیل شد. 
یکی از نویسندگانی که در این مراسم مورد تقدیر و تجلیل قرار گرفت 
مسعود دهش بود. از آقای مسعود دهش در این مراسم برای تالیف کتاب 
»شاه نعمت اهلل ولی و مکتب کرمان« تجلیل شد. الزم به ذکر است که 
خانواده دهش در تاریخ استان کرمان همواره در زمینه فرهنگ و ادب 

خوشنام بوده و هستند.
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