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تحلیلی پیرامون حرفهای ضد و نقیض درموردکرونا

 امید محمودزادهابراهیمی
تجربه یک سال
اخیر نشان داده که
وضع تصمیمهای
متغیر چقدر در
سرنوشت زندگیها
میتواند تاثیرگذار
باشد .این سیاستهای متغیر در بطن
خود اثرات جانبی منفی روی جامعه
برجای میگذارند که شاخصترین آن،
بیاعتمادی عمومی نسبت به مجموعه
کالن تصمیمگیری کشور است .اینکه
انتظار داشته باشیم عامه مردم از
تصمیمگیریها در سطح کالن تبعیت
محض داشته باشند ،تصور اشتباهی
ً
اصوال وضع قانون و جرایم نیز بر
است و
همین اساس است اما نکتهای که نباید
از آن غفلت کرد این است که هادیان
و الگوهای جامعه در چنین مواقعی چه
عملکردی از خود نشان میدهند.
 نمونههای متناقض از برخورد
با بحث پروتکلهای بهداشتی در
جشنواره فجر

ً
احتماال شما هم دیدید که در
جشنواره فیلم فجر امسال انتقادها از
عدم رعایت پروتکلها در برگزاری آن
چقدر باال گرفت و رفتار اشتباه عوامل
فیلم «بیهمهچیز» کم مانده بود جشنواره
را به تعطیلی بکشاند .در حاشیه همین
جشنواره نمونههای متناقضی از نوع
برخورد با بحث پروتکلهای بهداشتی را
شاهد بودیم .از بهروز افخمی که کلیت
کرونا را توطئه خواند و الناز شاکردوستی
که حتی برای عکس گرفتن هم حاضر
نشد ماسک خودش را بردارد.
 عادیانگاری ثمره یک رفتار
مستمرو دنبالهدار است
هفته گذشته دکتر علی امجدی
متخصص بیماریهای عفونی در گفتوگو
با پاسارگاد از عادیانگاری مردم در مواجهه
با کرونا انتقاد کرد و گفت« :واقعا یک
ویروس چیکار باید بکند تا مردم بفهمند
قضیه جدی است .از این مرگ و میر
باالتر ،از این داغدار شدن خانوادهها
بیشتر ،از این فشاری که روی جامعه و
کادر درمان آمده است بیشتر باید باشد؟

مردم حرف چهکسی را باورکنند؟
دیگر چیکار باید این ویروس میکرد
که یک عدهای برایشان اهمیت ندارد؟
انگار گوش شنوایی در برخی از مردم و
مسئوالن وجود ندارد».
عادیانگاری موردنظر دکتر امجدی
از جای خاص و ناگهانی آغاز نمیشود،
بلکه ثمره یک رفتار مستمر و دنبالهدار
است .از ابتدای کرونا تاکنون برخی
پیروان طب سنتی به وضوح از رعایت
پروتکلهای بهداشتی سرباز میزدند که
لیسیدن ضریح و تجویز داروهای عجیب
برخی از اقدامات آنان بود .به مرور زمان،
جامعه با آگاه شدن و تجربه یک دوران
سیاه و تلخ از این اظهارنظرها فاصله
گرفت اما قطع نشد .آیتاهلل تبریزیان و
امثالهم هیچگاه به خاطر اظهارنظرهای
غیرعلمی و ضدسالمت مردم دادگاهی یا
ممنوعالتصویر و صدا نشدند .عدم برخورد
با این افراد چه پیامی به جامعه میدهد؟
جز اینکه این افراد جرمی مرتکب نشدهاند
و راه را برای تشویش بیشتر افکار عمومی
باز میکند؟ در چنین فضایی تئوری توطئه
جان میگیرد و مخاطب پیدا میکند.

عملکرد ضعیف رسانههای غالب در
چند سال اخیر هم موجب شده مردم
به سمت رسانههای غیررسمی ُهل داده
شوند و این بهترین موقعیت برای کسانی
است که میخواهند با نظریه توطئه و
توهمسازی ،افکار عمومی را به چنگ خود
دربیاورند.
 باید نوک پیکان انتقاد را به سمت
خانم محمدپور نشانه بروند
به نظر نگارنده دکتر امجدی که جزو
پزشکان حاذق و برجسته این شهر هستند،
قبل از اینکه نوک پیکان انتقاد خود را به
سمت مردم نشانه بگیرند ،باید آن را به
سمت همکار خودشان خانم محمدپور
نشانه بروند که به شدت به «عدم زدن
ماسک» معتقد است و به هرشکلی
آن را تبلیغ میکند و هیچ پروتکل
بهداشتی را قبول ندارد و از تهمت زدن
به کادر زحمتکش درمان مبنی بر ُکشتن
بیماران کرونا هم ابایی ندارد .آیا اینها
تخریب افکار عمومی نسبت به رعایت
پروتکلهای توصیهای را به همراه ندارد؟
مردم توصیههای چه کسی را باور کنند؟

عکس :امین ارجمند

جناب آقای

آگهی تجدید مناقصه عمومی انجام خدمات

دکتر محمد ندیمی

مشاوره جهت مطالعات مرحله اول و دوم
طرح جامع فضای سبز منطقه گلگهر

بدینوســیله از جنابعالــی پزشــک حــاذق و
توانمنــد کــه مــا را در درمــان مادرمــان یــاری
رســاندید ،تشــکر مینماییــم .خداونــد بــه
شــما عمــر طوالنــی و باعــزت ارزانــی دارد.

ـر در نظــر دارد انجــام
ـه گلگهـ
ـت منطقـ
ـران و مدیریـ
ـعه ،عمـ
ـرکت توسـ
شـ
خدمــات مشــاوره جهــت مطالعــات مرحلــه اول و دوم طــرح جامــع فضــای

خانواده بهاالدینی

ســبز منطقــه گلگهــر را بــه شــرکتهای مشــاور کــه دارای حداقــل رتبــه 3
رســته زراعــت و باغبانــی و فضــای ســبز میباشــند ،واگــذار نمایــد .لــذا از

آگهی مزایده

متقاضیــان دعــوت بــه عمــل میآیــد جهــت اخــذ اســناد مناقصــه از تاریــخ

بنیــاد خیریــه فاطمیــه(س) ســیرجان در نظــر دارد  8ســهم آب از  96ســهم
قنــات نصرآبــاد واقــع در بلــورد و حــدود یــک هکتــار زمیــن را بــا قیمــت پایــه
اجــاره ســالیانه  28/000/000تومــان بــه مزایــده واگــذار نمایــد .لــذا متقاضیــان
ـت اداری  1399/12/10پیشــنهاد خــود را بــه دفتــر بنیــاد
ـان وقـ
ـا پایـ
میتواننــد تـ
خیریــه فاطمیــه(س) ســیرجان واقــع در بلــوار ســیدجمالالدین اســدآبادی ،جنــب
دانشــکده علومپزشــکی ارائــه نماینــد.
بنیاد خیریه فاطمیه(س) سیرجان
آگهی رای هیات
در اجــرای بنــد  2مــاده یــک قانــون الحــاق مــوادی بــه قانــون ســاماندهی و حمایــت از
تولیــد و عرضــه مســکن بدینوســیله بــه اطــاع میرســاند در اجــرای قانــون فوقالذکــر
آقــای علــی شــهبا فرزنــد محمــد بــه شناســنامه  69کــد ملــی  3071478895صــادره
از ســیرجان بــا نمایندگــی بنیــاد مســکن انقــاب اســامی ســیرجان درخواســت صــدور
ســند ششــدانگ یــک قطعــه زمیــن محصــور مشــتمل بــر یــک اتــاق پــاک  6فرعــی
از  4364اصلــی بــه مســاحت  307/37متــر مربــع واقــع در نجفشــهر ســیرجان
بخــش  36کرمــان را نمــوده اســت کــه پــس از رســیدگی رای شــماره  10026مــورخ
 1399/11/21هیــات حــل اختــاف موضــوع مــاده  7آییننامــه اجرایــی قانــون
فوقالذکــر رای بــه صــدور ســند ملــک متصرفــی نامبــرده صــادر نمــوده ،بدینوســیله
بــه اطــاع عمــوم میرســاند ظــرف مــدت  20روز از تاریــخ انتشــار ایــن آگهــی چنانچــه
کســی بــه تقاضــای نامبــرده معتــرض اســت ،اعتــراض خــود را کتبــا بــه اداره ثبــت
اســناد ســیرجان تســلیم و از تاریــخ تســلیم ظــرف مــدت یــک مــاه دادخواســت اعتــراض
بــر ثبــت بــه مرجــع صالــح قضایــی تســلیم و گواهــی مربوطــه را بــه اداره ثبــت اســناد
ســیرجان ارایــه نماییــد .چنانچــه ظــرف مــدت  20روز از تاریــخ انتشــار آگهــی اعتــراض
نرســد و یــا معتــرض ظــرف یــک مــاه از تاریــخ اعتــراض گواهــی تنظیــم دادخواســت بــه
مرجــع صالــح قضایــی را ارایــه ننمایــد ،ســند مالکیــت بــهنــام متقاضــی صــادر و تســلیم
میگــردد 921 .م.الــف
تاریخ انتشار1399/11/27 :
آگهی رای هیات
در اجــرای بنــد  2مــاده یــک قانــون الحــاق مــوادی بــه قانــون ســاماندهی و حمایــت از
تولیــد و عرضــه مســکن بدینوســیله بــه اطــاع میرســاند در اجــرای قانــون فوقالذکــر
ســکینه محمودآبــادی فرزنــد حســین بــه شناســنامه  8261کــد ملــی 3070083382
صــادره از ســیرجان بــا نمایندگــی بنیــاد مســکن انقــاب اســامی ســیرجان درخواســت
صــدور ســند ششــدانگ یــک بــاب منــزل مســکونی پــاک  8919فرعــی از  5087اصلــی

تاســیس شــرکت ســهامی خــاص مســافربری میعــاد ســفر نــور ســیرجان
در تاریــخ  1399/11/04بــه شــماره ثبــت  5108بــه شناســه ملــی
 14009747092ثبــت و امضــا ذیــل دفاتــر تکمیــل گردیــده کــه خالصــه
آن بــه شــرح زیــر جهــت اطــاع عمــوم آگهــی میگــردد.
لونقــل مســافربری از مبــدا
موضــوع فعالیــت :صرفــا انجــام امــور حم 
شهرســتان ســیرجان بــه ســایر نقــاط کشــور و همچنیــن ایجــاد هرگونــه
شــعب یــا نمایندگــی بــا کســب موافقــت قبلــی و کتبــی از ســازمان راهداری
لونقــل جــادهای کشــور امکانپذیــر باشــد.
و حم 
مدت فعالیت :از تاریخ ثبت به مدت نامحدود
مرکــز اصلــی :اســتان کرمــان ،شهرســتان ســیرجان ،بخــش مرکــزی شــهر

بــه مســاحت  193/53متــر مربــع واقــع در نجفشــهر ســیرجان بخــش  36کرمــان را
نمــوده اســت کــه پــس از رســیدگی رای شــماره  10030مــورخ  1399/11/21هیــات
حــل اختــاف موضــوع مــاده  7آییننامــه اجرایــی قانــون فوقالذکــر رای بــه صــدور
ســند ملــک واگــذاری نامبــرده صــادر نمــوده ،بدینوســیله بــه اطــاع عمــوم میرســاند
ظــرف مــدت  20روز از تاریــخ انتشــار ایــن آگهــی چنانچــه کســی بــه تقاضــای نامبــرده
معتــرض اســت ،اعتــراض خــود را کتبــا بــه اداره ثبــت اســناد ســیرجان تســلیم و از
تاریــخ تســلیم ظــرف مــدت یــک مــاه دادخواســت اعتــراض بــر ثبــت بــه مرجــع صالــح
قضایــی تســلیم و گواهــی مربوطــه را بــه اداره ثبــت اســناد ســیرجان ارایــه نماییــد.
چنانچــه ظــرف مــدت  20روز از تاریــخ انتشــار آگهــی اعتــراض نرســد و یــا معتــرض
ظــرف یــک مــاه از تاریــخ اعتــراض گواهــی تنظیــم دادخواســت بــه مرجــع صالــح قضایــی
را ارایــه ننمایــد ،ســند مالکیــت بــهنــام متقاضــی صــادر و تســلیم میگــردد.
 922م.الف
تاریخ انتشار1399/11/27 :
آگهی فقدان سند مالکیت
آقــای محمــد ادوای بــا ارائــه دو بــرگ استشــهادیه از دفتــر اســناد رســمی شــماره 123
ســیرجان مدعــی اســت کــه ســند مالکیــت ششــدانگ پــاک  54فرعــی از  393اصلــی
واقــع در بخــش  36کرمــان بــه نــام آقــای محمــد ادوای ثبــت و ســند مالکیــت صــادر
و تســلیم گردیــده اســت کــه بــه علــت جابهجایــی مفقــود گردیــده ،لــذا بــه دســتور
تبصــره یــک اصالحــی مــاده  120آییننامــه قانــون ثبــت مراتــب جهــت اطــاع مــردم
آگهــی میشــود تــا هرکــس مدعــی انجــام معاملــه یــا وجــود ســند مالکیــت نــزد خــود
میباشــد ،ظــرف مــدت  10روز از تاریــخ انتشــار روزنامــه گواهــی اعتــراض خــود را بــه
ایــن اداره تســلیم دارد .در غیــر ایــن صــورت پــس از ســپری شــدن مــدت قانونــی و
عــدم واخواهــی ســند مالکیــت المثنــی بــهنــام مالــک صــادر خواهــد شــد 986 .م.الــف
تاریخ انتشار1399/11/27 :
محمد آرمانپور -رییس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان سیرجان

ســیرجان ،محلــه دهیــادگار ،کوچــه (ســنگبری) ،بلــوار آی ـتاهلل هاشــمی
رفســنجانی ،پــاک  ،0طبقــه همکــف کــد پســتی 7817885906
ســرمایه شــخصیت حقوقــی عبــارت اســت از مبلــغ  100,000,000ریــال
نقــدی منقســم بــه  100ســهم  1000000ریالــی تعــداد  100ســهم آن بــا
نــام عــادی مبلــغ  100000000ریــال توســط موسســین طــی گواهــی بانکــی
شــماره  99200/2/17530مــورخ  1399/10/30نــزد بانــک اقتصــاد
نویــن شــعبه ســیرجان بــا کــد  2721پرداخــت گردیــده اســت.
اعضــای هیئتمدیــره خانــم مهنــاز حســامی بــه شــماره ملــی
 3060152780و بــه ســمت نایبرییــس هیئتمدیــره بــه مــدت 2
ســال خانــم مــژگان فرجپــور مــزدور بــه شــماره ملــی  3070110657و

 1399/11/27بــه ســایت ایــن شــرکت بــه آدرس  www.ggz.irمراجعــه
نماینــد.
 -1آخریــن زمــان ارائــه پاکتهــا و پیشــنهادات :ســاعت  13:30مــورخ
1399/12/06
 -2شركت در قبول یا رد پيشنهادات مختار است.
 -3سپرده شركت در مناقصه 315/500/000 :ریال
 -4هزينه درج آگهي بر عهدهی برنده مناقصه ميباشد.
 -5كليه مشخصات الزم در اسناد مناقصه ذكر گرديده است.
 -6محــل تحويــل اســناد و پيشــنهادات :ســيرجان ،كيلومتــر  50جــاده محــور
ســيرجان -شــيراز ،شــركت معدنــي و صنعتــي گلگهــر ،ســاختمانهاي
هلدينــگ مســتقر بــر تپــه ،بلــوك ( ،5شــركت توســعه ،عمــران و مديريــت
منطقــه گلگهــر)
 -7تلفن جهت هر نوع هماهنگي 09131420642 :آقاي بلوردي
(به غیر از ایام تعطیل)

مديريت امور حقوقي و قراردادها
بــه ســمت عضــو علیالبــدل هیئتمدیــره بــه مــدت  2ســال آقــای علیرضــا
پورخســروانی بــه شــماره ملــی  3070990509و بــه ســمت عضــو اصلــی
هیئتمدیــره بــه مــدت  2ســال و بــه ســمت مدیرعامــل بــه مــدت  2ســال
آقــای منوچهــر حســامی بــه شــماره ملــی  3071003412و بــه ســمت
رییــس هیئتمدیــره بــه مــدت  2ســال
دارنــدگان حــق امضــا :کلیــه اوراق و اســناد بهــادار و تعه ـدآور شــرکت از
قبیــل چــک ،ســفته ،بــروات ،قراردادهــا عقــود اســامی بــا امضــای منفــرد
مدیرعامــل و بــه انضمــام امضــای رییــس هیئتمدیــره و یــا نایبرییــس
هیئتمدیــره مجتمــا بــا مهــر شــرکت معتبــر خواهــد بــود و ســایر نامههــای
اداری بــا امضــای مدیرعامــل و یــا رییــس هیئتمدیــره و مهــر شــرکت

معتبــر میباشــد.
اختیــارات مدیــر عامــل :طبــق اساســنامه بازرســان آقــای ســجاد حبیبــی بــه
شــماره ملــی  3060012962بــه ســمت بــازرس اصلــی بــه مــدت  1ســال
خانــم روح انگیــز پورخســروانی بــه شــماره ملــی  4430591644به ســمت
بــازرس علیالبــدل بــه مــدت  1ســال روزنامــه کثیراالنتشــار پاســارگاد
جهــت درج آگهیهــای شــرکت تعییــن گردیــد.
بــه موجــب مجــوز شــماره  45/42893مــورخ ( 1399/10/23ســازمان
لونقــل و پایانههــای کشــور) وزارت راه و شهرســازی تاســیس گردیــد.
حم 
ادارهکل ثبــت اســناد و امــاک اســتان کرمــان مرجــع ثبــت شــرکتها و
موسســات غیــر تجــاری ســیرجان ()1084808

