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این چند نفر
هفتهپیشرو یک هفته بحرانی است
ایسنا :دکتر سیدوحید احمدی معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی کرمان با اشاره
به اینکه تا این لحظه روند رشد اپیدمی ویروس کرونا ،کاهشی نشده است ،اظهار کرد:
پیشبینی میشود هفته پیشرو ،یک هفته بحرانی باشد زیرا کسانی که در ایام عید نوروزبه
سفررفتند هماکنون برگشته و میتوانند به عنوان ناقل این ویروس درسطح جامعه باشند.
وی خطاب به مردم گفت :انتظارداریم مردم با حفظ فاصله اجتماعی ،احتمال انتقال درهرتماسی را کاهش دهند.

بخشیده شدن مالیات و حق بیمه کسب و کارهای آسیب دیده
ایسنا :یوسف جعفری رییس اتاق اصناف کرمان درباره ضررواحدهای صنفی درپی شیوع کرونا
بیان کرد :خسارت واحدهای صنفی انصافا بسیار زیاد بوده است زیرا از  ۳۰هزار واحد صنفی
شهرستان کرمان ،تنها حدود  ۸۰۰۰واحد فعال و حدود  ۲۲هزار واحد دیگر تعطیل بودهاند .این
واحدهای صنفی اجاره مغازه ،حقوق کارگر ،حق بیمه ،قبض برق ،گاز و ...را باید بپردازند که
هزینههای زیادی است .برای حمایت از آنها پیشنهاد دادیم مالیات و حقبیمه بخشیده و به آنها تسهیالت ویژه داده شود.
 جشننيمهشعبانرامردمدوستدارندوهرسالهميزبانوميهمانخودشانهستند.خيابانهارا آذينميبندندوشيرينيوشربتپخشميكنند،اما
امسال برای پیشگیری ازابتال به ویروس کرونا درخانههایمان میمانیم تا جلوی شیوع این بیماری را بگیریم  / .عکس :امین ارجمند| پاسارگاد

خبر

تشخیص  4ساعته کرونا در سیرجان
 پاسارگاد
مدتی قبل دکترغالمعباس محمدی؛ رییس دانشکده
علوم پزشکی سیرجان خبر از راهاندازی آزمایشگاه
تشخیص کرونادرروزهای آتیودرسیرجانداد.بههمین
مناسبت گفتوگویی کوتاهبا او انجامدادیم.
 آقایدکترآزمایشگاهی که گفتهبودید،چهزمانی
راهاندازیخواهدشد؟
فعال تجهیزات گذاشته و مستقرشده است .با انستیتو
نیز تماس گرفتیم .فردا نماینده دانشکده کیتهای
آزمایشگاهیراتحویلگرفتهوارسالمیکندتاآزمایشها
راشروع کنیم .ازکرمانچندنمونهبرایما ارسالمیشود
که ما روی آنها آزمایش کرده و جواب را ارسال میکنیم.
اگرجواب درست باشد ،کارآزمایشگاه آغازخواهد شد.
 تصور میکنید این فرآیند چند روز به طول
بینجامد؟
 2یا  3روز.
 ظرفیت این آزمایشگاه چه تعداد آزمایش درروز
است؟
دستگاه پی سی آری که ما داریم 36،نمونه دارد بنابراین
روزی 36تستمیتوانیمبگیریم.
 کیتهارا ازکجاتامینخواهید کرد؟
ازانستیتوپاستور.
 این کیتها رایگان است یا باید هزینه پرداخت
شود؟
هنوز در این مورد صحبتی نشده که کیتها را رایگان
میدهندیابایدپولبدهیمولی گمانمیکنمبایدبخریم.

توزیع شربت و شیرینی در نیمه شعبان ممنوع است

 هزینهخرید کیتچهمیزان است؟
اگر اشتباه نکنم ،برای  10کیتی که از انستیتو پاستور
گرفتیم 4،میلیونتومانواریزشد.
 هزینهخریدکیتهاازکجاتامینمیشود؟
از طریق بودجههایی که به دانشکده داده شده و یا
کمکهای مردمی که دردسترس دانشکده است .خرید
تجهیزاتآزمایشگاهنیزازطریقبودجهدانشکدهبود.البته
مقداری امکاناتدربخش آموزشیداشتیمکه ازآنهانیز
استفاده کردیم اماموارد کمبود،تهیهشدند.
 با راهاندازی این آزمایشگاه ،چه میزان در زمان
گرفتنتستصرفهجوییمیشود؟
درهمان روزتست گرفته شده و پاسخ مشخص خواهد
شد .این نکته بسیارمهم است .چون پیش میآید که به
طورمثالفردیتصادف کردهومشکوکبه کروناهمبود.
دراین صورت باید صبرمیکردیم تا جواب آزمایش بیاید
که اینفردمبتالبه کروناهستیاخیرو اینگونهممکن
بود درعمل تاخیرپیش بیاید .اما با راهاندازی آزمایشگاه
سیرجان ،جواب در 3یا 4ساعت مشخص خواهد شد.
 کشورهایی مانند هلند و اسپانیا گفتهاند از
کیتهای چینی کیفیت الزم برخوردار نیستند.
کیتهاییارسالیبرایسیرجانساختچینهستند؟
چند نوع کیت وجود دارد .هم کیت ساخت چین
هست و هم کیت ساخت داخل .اطالع دقیق ندارم و
باید بپرسم آنچه در نظر گرفته شده ساخت کجاست
اماتمامکیتهای ارسالیبهوسیله انستیتوپاستورازنظر
کیفیتبررسیوتاییدمیشوند.

 پاسارگاد
طی مدت شیوع کرونا و رسیدن این بیماری به سیرجان،
اقداماتفراوانیدرراستایمقابلهوپیشگیری ازآن انجامشد.با
این وجود هنوزنگرانیها ازامکان شیوع این بیماری وجود دارد
و به همین دلیل بر رعایت فاصلهگذاری اجتماعی ،جلوگیری
ازتجمعات و اقدامات پیشگیرانه همچنان تاکید میشود .به
همین دلیل گفتوگویی کوتاه با سهراب بهاالدینی؛ سرپرست
فرمانداری و رییس ستاد مقابله با کرونای شهرستان انجام
دادیم.
 درآستانه 15شعبان هستیم .با توجه به اینکه هر
ساله برخی ازمردم به توزیع شربت و شیرینی میپردازند و
ازطرفی با توجه به شیوع کروناو احتمال گسترشویروس
بهدلیلتجمعات،تصمیمستادمقابلهبا کرونادراینمورد
چیست؟
براساس تصمیم ستاد ملی ،استانی و شهرستانی مقابله
با کرونا ،کلیه برنامههای تجمعی درنیمه شعبان کنسل شده
است .توزیع شربت و شیرینی دراین شب ممنوع است و اتاق
اصناف و پلیس گفتیم هرجا موردی مشاهده شد ،جمعآوری
وبرخورد کنند.
 گویا همچنان برخی از مساجد در این مدت
فعالیتهایخودراتعطیلنکردندواحتمالبرگزاریمراسم
درمساجد نیزوجوددارد.
اگرموردی گزارش شود قطعا ازطریق اداره اوقاف برخورد
میکنیم مگر آنکه موردی باشد و گزارش نشود .در این مدت
یکموردنمازجماعتدرمسجدیواقعدرخیابانغفاریبرگزار
شده بود که تعطیل شد.

چالش تصمیم درست
ِ

 آخرین مصوبات ستاد مقابله با کرونای سیرجان
چیست؟
براساس تصمیم ستاد ملی مقابله با کرونا ،محدودیت برای
اصناف تا 23فروردین برقراراست .همچنین تجمع درپارکها
وتفرجگاههاتا اینتاریخممنوع است.مدارسودانشگاههانیز
تا پایان فروردین و تصمیم جدید ،تعطیل هستند .به طورکلی
محدودیتهایقبلیهمچنان ادامهخواهدداشت.درسیرجان
نیز همان محدودیتها برقرار است .ما  6ورودی شامل بندر
عباس ،شیراز ،بافت ،کرمان ،رفسنجان و شهربابک داریم که
همچنانمسدودهستند.البتهدرخروجازشهرستانمحدودیت
وجود ندارد .به هرحال برخی ازهمشهریان درروستاهای اطراف
خانه دارند یا باید به زمینهای کشاورز ی و باغیشان سربزنند.
این افرادمیتوانندبهشهربازگردند؟
اگرساکن سیرجان باشند ،بله .درحوزه کارگری نیزکماکان
کارگران غیربومی اجازه بازگشت به سیرجان را ندارند .درمواردی
که به برخی از کارگرها به دلیل تخصصشان نیاز وجود دارد،
شرط بازگشت ،انجام آزمایشات مربوطه و تست دانشکده
علوم پزشکی است و پس ازآن نیزباید 7روزقرنطینه باشند تا
بتوانند به سرکاربازگردند .موضوع مهم دیگر ،بحث وضعیت
نامناسبباربریهایمنطقه گلگهربود کههمدوستان استانی
و هم خودمان بازدید کردیم؛ وضعیت خوبی نداشتند .در
جلسهای که به همین منظور گذاشته شد ،مقررشد ازطرف
اداره مسکن و شهرسازی زمینی به مساحت  45متر به این
موضوع اختصاصیابدتاباهمکاری گلگهروسایرشرکتهای
منطقه ،یک شهرک باربری احداث گردد تا ازوضعیت نامناسب
فعلیخارجشود.

 امید محمودزاده ابراهیمی
بیش از یک ماه و
نیم است که کشور
دچار بحران کرونا شده
است .آمار قربانیان به
یک عدد روتین تبدیل
شده و کسی از شنیدن
آن تعجب نمیکند .دولت به مانند همیشه
نتوانست به موقع تصمیم درست را بگیرد و
فرصت طالیی ایام تعطیلی نوروز پوچ شد.
اماتصمیمدرستچیست؟تعطیلی کشور؟
این امر هیچوقت محقق نمیشود چون
اقتصاد نیمبند ایران دچار فروپاشی کامل
میشود و این چیزی نیست که مجموعه
حاکمیت بتواند با آن کناربیاید.
وزارت صمت از باز شدن کلیه صنوف از
 20فروردین خبر داد .اقدامی که اعتراض
شدید وزارت بهداشت را به همراه داشت و
پس از آن در یک تصمیم اعتدالی گفته شد
که کلیه اجزای اقتصاد کشور اعم از بخش
دولتی و خصوصی میتوانند با یک سوم نیرو
شروع به کارکنند .مشخص نیست اگرستاد
کروناتصمیمگیرنده است،چرادیگربخشها
با این ستاد هماهنگ نیستند؟
آیا تجمعات همچنان ممنوع است یا با
بحث فاصلهگیری اجتماعی یا هوشمند قابل
اجرا هستند؟ صنوف غیرضرور میتوانند به
فعالیت بپردازند؟ چه کسی نظارت میکند
که صنوف با یک سوم نیروی خود شروع به
فعالیت کنند؟ درصورت شیوع بیشترکرونا
چه کسی مسئولیت این تصمیمها را بهعهده

میگیرد؟
به نظر میرسد ما با چند مشکل اساسی
روبهرو هستیم .یک) تصمیمهایی که باید
مبتنی بر عقالنیت در زمان مناسب گرفته
شوند .دو) هماهنگی و اجرای بیچون و
چرای تصمیمهای گرفته شده .سه) نظارت
براجرای صحیح آن تصمیمها
در آخرین یادداشتم در سال  1398به
این موضوع اشاره کردم و جا دارد دوباره باز
هم تاکید کنم؛ وقتی تصمیمی دریک ستاد
ارشد کشوری اخذ میشود ،کلیه مسئوالن
پاییندست در هر ردهای ملزم به اجرای
بیچون و چرای آن هستند و نمیشود در
گزارش تصویری از یک رویداد ببینیم که
چهارنفر مسئول ماسک و دستکش دارند و
دیگری میگوید من اعتقادی به اینها ندارم و
هیچ استانداردی را رعایت نکرده است .این
رفتارهای وحدتشکن یکی ازدالیل شکست
درروند مقابله میشود .همچنین مورد انتظار
است که تصمیمها با هماهنگی کامل اخذ
ً
مرتباتغییرنکنند.نمیشودسیزدهبدر
شوندو
تا 15فروردین قرنطینه خروجی ازمنزل را اجرا
کرد اما به یک باره همه چیز از 20فروردین به
حالت قبل بازگردد .کرونا؛  20فروردین بلیت
خروج از کشور گرفته و ما بیخبریم؟
فرصت پیشگیری را که راحت از دست
دادیم؛ فرصت قرنطینه خانگی و بستن
جادهها در حوالی نوروز را نیز؛ حداقل
فرصت نجات مردم از شیوع بیشتر را از
دست ندهیم .این مردم هستند که کشوررا
میسازند و حقشان بیتوجهی نیست.

سودوكو 599
 جــواب جــدول را بــه دفتــر
پاســارگاد فرســتاده و بــه قيد
قرعه هديه دريافت كنيد.
برنده سودوكو :598
فریبا جهانشاهی

قانونهاي حل
جدول سودوكو:
 .1در هــر ســطر و ســتون بايــد
اعــداد  1تــا  9نوشــته شــود.
بديهي اســت كه هيــچ عددي
نبايد تكرار شود.
 .2در هــر مربع  3×3اعداد از
 1تا  9نوشــته شود و در نتيجه
هيچ عددي نبايد تكرار شود.

دعوت به همکاری
به یک نفر خانم آشنا به کامپیوتر
نیازمندیم
09906734415

قیمت کارشناسی زمین و ساختمان
مهندس نـادری نیا

09133455472

ابتدای بلوار دکتر صادقی 100 -متر بعد از تقاطع دهخدا

شیشه سکوریت

کرکره برقی

نمایندگی انحصاری کــارخانه شیشه سکوریــت مهر صــالح در سیـرجان
و نمایندگی انحصاری کارخانه کرکره بــرقی اطـمینـان دور در سیــرجان

بــلوار دکتــر صادقی نـرسیده به تقاطع دهخدا جنوبی
09139474079ـ  09133471959الهــینسب

پاسارگاد

کلینیک درمان بیماریهای اعصاب و روان
اعتیاد ،خـدمات روانشنــاسی و مشـاوره دکتـر بـهراد ضیـاءقزوینـی
شب 4-10

متخصص اعصاب و روان از تهران

آدرس :چهارراه تختی -تختی  -6جنب آگاهی تلفن42209165 - 42209795 :
آگهــی تغییــرات شــرکت دارچیــن ســما جنــوب شــرکت
ســهامی خــاص بــه شــماره ثبــت  4341و شناســه ملــی
 14007215571بــه اســتناد صورتجلســه مجمــع عمومــی
عــادی بــه طــور فوقالعــاده مــورخ 1398/09/20
الــف -اعضــای هیئتمدیــره بــه قــرار ذیــل بــرای مــدت دو
ســال انتخــاب گردیدند:
آقــای پوریــا بهرامــی شــماره ملــی  3060300003خانــم
پرویــن قاســمیپور افشــار شــماره ملــی 3179945893
خانــم ســحر بهرامــی لــری شــماره ملــی 3060178267
ب -آقای محمدباقر یوســفی شــماره ملی 3071874731
بــه عنــوان بازرس اصلــی و خانــم فرزانه فتحیزاده شــماره
ملــی  3071910150بــه عنــوان بــازرس علیالبــدل بــرای
مــدت یک ســال مالــی انتخــاب گردیدند.
ج-روزنامــه پاســارگاد جهــت درج آگهیهــای شــرکت
انتخــاب گردیــد.
ادارهکل ثبــت اســناد و امــاک اســتان کرمــان مرجــع ثبــت
شــرکتها و موسســات غیــر تجــاری ســیرجان ()803371

آگهــی تغییــرات شــرکت دارچیــن ســما جنــوب شــرکت
ســهامی خــاص بــه شــماره ثبــت  4341و شناســه ملــی
 14007215571بــه اســتناد صورتجلســه هیئتمدیــره
مــورخ 1398/09/20
الف-تعییــن ســمت مدیــران :آقــای پوریــا بهرامــی شــماره
ملــی  3060300003بــه ســمت مدیرعامــل و عضــو
هیئتمدیــره خانــم پرویــن قاســمیپور افشــار شــماره
ملــی  3179945893بــه ســمت رییــس هیئتمدیــره
خانــم ســحر بهرامــی لــری شــماره ملــی  3060178267به
ســمت نایبرییــس هیئتمدیــره
ب -کلیــه اســناد و اوراق بهــادار و تعهــدآور شــرکت از
قبیــل (چــک ،ســفته و بــرات ) و قراردادهــای شــرکت و
ســایر نامههــای اداری بــا امضــای مدیرعامــل همــراه بــا مهر
شــرکت معتبــر میباشــد.
ادارهکل ثبــت اســناد و امــاک اســتان کرمــان مرجــع ثبــت
شــرکتها و موسســات غیــر تجــاری ســیرجان ()803350

آگهــی تغییــرات خیریــه داراالیتــام علیابنابیطالــب علیهالســام
موسســه غیــر تجــاری بــه شــماره ثبــت  5و شناســه ملــی
 10630000737بــه اســتناد صورتجلســه هیئتمدیــره مــورخ
 1398/02/30بــر طبــق مجــوز شــماره 2914/2/516/01/107
مــورخ  98/03/24فرماندهــی انتظامــی اســتان کرمــان  -1آقــای
ســیدمحمود حســینی زیدآبــادی بــا شــماره ملــی  3070953867بــه
ســمت رییــس هیئتمدیــره  -آقــای ســیدصادق طباطبائــی پاریــزی بــا
شــماره ملــی  3071120311بــه ســمت نایبرئیــس هیئتمدیــره -
آقــای علــی توحیــدی بــا شــماره ملــی  3070980422بــه ســمت عضــو
هیائتمدیــره و مدیرعامــل  -خانــم بتــول عبــاسزاده بــا شــماره ملــی
 3070166199بــه ســمت خزانـهدار  -آقای ســیدمحمدکاظم شــهیدی
بــا شــماره ملــی  3071330006بــه ســمت منشــی هیئتمدیــره
 -2کلیــه اســناد و و اوراق بهــادار و بانکــی وتعهــدآور بــا امضــای دو
نفــر از اشــخاص زیــر و مهــر موسســه معتبــر خواهــد بــود :مدیرعامــل
و خزانــهدار ،یــا رییــس هیئتمدیــره یــا نایبرییــس هیئتمدیــره و
خزانــهدار
ادارهکل ثبــت اســناد و امــاک اســتان کرمــان مرجــع ثبــت شــرکتها و
موسســات غیــر تجــاری ســیرجان ()797465

آگهــی تغییــرات خیریــه داراالیتــام علیابنابیطالــب علیهالســام
موسســه غیــر تجاری به شــماره ثبت  5و شناســه ملــی 10630000737
بــه اســتناد صورتجلســه مجمــع عمومــی عــادی مــورخ 1398/02/30
بــر طبــق مجــوز شــماره  2914/2/516/01/107مــورخ 98/03/24
فرماندهــی انتظامــی اســتان کرمــان
 -1اعضــای اصلــی و علیالبــدل هیئتمدیــره بــه شــرح ذیــل بــرای
مــدت دو ســال انتخــاب گردیدنــد - :آقــای ســیدمحمود حســینی
زیدآبــادی بــا شــماره ملــی  - 3070953867آقــای ســیدصادق
طباطبائــی پاریــزی بــا شــماره ملــی  - 3071120311آقــای علــی توحیدی
بــا شــماره ملــی  - 3070980422خانــم بتــول عبــاسزاده بــا شــماره
ملــی  - 3070166199آقــای ســید محمدکاظــم شــهیدی بــا شــماره ملــی
 3071330006اعضــای اصلــی  -اعضــای علیالبــدل هیئتمدیــره -
آقــای محمدرضــا قنبــری بــا شــماره ملــی  - 3070915159آقــای حســین
یعقوبیپــور بــا شــماره ملــی  -2 3070086179آقــای محمــد مکیآبــادی
بــا شــماره ملــی  3070349791بــه عنــوان بــازرس اصلــی و آقــای علــی
رنجبــر بــا شــماره ملــی  3071654170بــه عنــوان بــازرس علیالبــدل
بــرای مــدت یــک ســال انتخــاب گردیدنــد .اداره کل ثبــت اســناد و امــاک
اســتان کرمــان مرجــع ثبــت شــرکتها و موسســات غیــر تجــاری ســیرجان
()797463

