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شماره  / 775چهارشنبه  1 -تیرماه 1401

دکتر نوذر نخعی استاد پزشکی اجتماعی:

خبر

نایبرئیس اتاق مشترک ایران و قطر
مطرح کرد

فرصت جذب گردشگران
جامجهانی را از دست دادیم

گروه اقتصاد :نایب رئیس اتاق مشترک ایران
و قطر گفت« :متاسفانه ایران فرصت جذب
گردشگران جامجهانی را از دست داده است .در
زمینۀ اسکان تیمهای فوتبال یا گردشگران تنها
از جزیرۀ کیش و ظرفیت آن میتوان استفاده
کرد .بقیۀ استانهای جنوبی بیشتر به عنوان
مرز ترانزیتی و ورود و خروج برای گردشگران
یا توقفهای چند ساعته میتوانند مورد استفاده
باشند؛ چراکه ایجاد زیرساختها و برنامهریزیها
باید از همان زمان که قطر که به عنوان میزبان
جام جهانی شناخته شد اتفاق میافتاد .االن دیر
است و فرصت را از دست دادیم».
خورشید گزدرازی با بیان اینکه تنها فرصت ما
برای استفاده از این رویداد بزرگ ،توسعۀ صادرات
و توسعۀ زیرساختهای حملونقل دریایی است،
افزود« :قطریها نیازمند مواد غذایی از جمله
میوه و ترهبار ،صیفیجات و سبزیجات ،خدمات
ساختوساز و مهندسی و مصالح ساختمانی
هستند و در این زمینهها فرصتهای صادراتی
خوبی برای تجار ایرانی فراهم است».
وی اضافه کرد« :متاسفانه در حال حاضر،
میزان صادرات ما به قطر نسبت به سایر کشورها
بسیار پایین است و از نظر حجم صادرات ،شریک
تجاری نهم یا دهم قطر هستیم».
به گزارش اتاق ایران ،وی  29خردادماه اظهار
کرد« :در حال حاضر میزان صادرات ایران به
قطر کمتر از  ۲۰۰هزار دالر است که با توجه
به هماهنگیهایی که انجام شده و همینطور
فرصت جام جهانی در  ۱۴۰۱میزان صادرات
ایران به یک میلیارد دالر خواهد رسید».
او با ابراز امیدواری برای استفادۀ مطلوب از
فرصت جام جهانی ادامه داد« :پایانه مسافربری
بندر بوشهر ظرف یک ماه آینده آماده خواهد
شد.
در حالی که اگر این پایانه دو سال پیش
به بهرهبرداری میرسید ما میتوانستیم در
پکیجهای پیشنهادی خود به قطریها آن را به
حساب بیاوریم.
در کیش هم ما چیزی به ظرفیتهای آن
اضافه نکردیم فقط چون از گذشته این جزیره
توریستی بوده و ظرفیتهایی داشته ،االن از آن
استفاده میشود».

آگهی تغییرات

شرکت تولید کشاورزی زرین لطف آباد انار شرکت
تعاونی به شماره ثبت  80و شناسه ملی 10861920255
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ
 1401/1/7منضم به نامه شماره 205/20/01/2527
–  1401/1/9اداره تعاون روستائی شهرستان انار .
الف -کلیه ارقام و مواد ترازنامه و حساب سود وزیان
سال 1399مورد تصویب قرار گرفت .اعضاء هیئت مدیره
 :ب -محمد معصومی اناری باکدملی 3051456462
 حسین غیاثی باکدملی  - 5429830577کاظم زینلیباکدملی  - 5429953423اکبر محمدابراهیمی باکدملی
 - 5429845256علی کریمی پور باکدملی 5429831131
بهعنوان اعضای اصلی هیئتمدیره  -حمید صاحبی شاهم
آبادی باکدملی  - 5429826545سید علیاکبر مهدوی
نجمآبادی باکدملی  4432604638بهعنوان اعضای
علیالبدل هیئتمدیره برای مدت سه سال انتخاب
گردیدند  .ب  -علی پورمبینی لطفآباد کشکو باکدملی
 5429933848به سمت بازرس اصلی  -حسین سلطان
مرادی بهمنآباد باکدملی  3050501464به سمت بازرس
علیالبدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند .
ش آ 1338777
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان کرمان
مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری انار

آگهی تغییرات

شرکت تولید کشاورزی زرین لطف آباد انار شرکت
تعاونی به شماره ثبت  80و شناسه ملی 10861920255
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1401/1/7
منضم به نامه شماره 1401/1/9 -205/20/01/2527
اداره تعاون روستائی شهرستان انار  .الف  -سمت

اسما پورزنگیآبادی

مصرف گل و شیشه از علل شایع بستری
در بیمارستانهای روانپزشکی است

برخالف آنچه که تصور میشود ،مصرف
مادۀ مخدر «گل» که بیشتر هم در بین
جوانان رایج است ،اعتیاد روانی شدیدی به
دنبال دارد.
دکتر نوذر نخعی ،استاد پزشکی اجتماعی
دانشگاه علومپزشکی کرمان با بیان اینکه
گل قدرت باالتری نسبت به حشیش دارد،
اعالم میکند که یکی از علل شایع بستری
در بیمارستانهای روانپزشکی مصرف گل
و ماریجوانا و شیشه است .او در اینباره
به جوانان هشدار میدهد که مصرف گل
را سبک نشمارند و به پدران و مادرانی که
فرزندشان این مادۀ اعتیادآور را مصرف میکند
توصیههایی دارد که در ادامه میخوانید.
آقای دکرت ،مادۀ مخدر گل چه
ویژگیهایی دارد؟

گل همان حشیش است اما با پتانسیل
و تاثیرگذاری باالتر .عنصر موثرۀ آن
که باعث سرخوشی میشود ،تیاچسی
(تتراهیدروکانابینول) نام دارد که چند برابر
حشیش بر مغز انسان تاثیر میگذارد .گل هم
دو نوع است :یا با دستکاری گیاهان ،غلظت
تیچیاس را باال میبرند یا بهصورت مصنوعی
آن را در آزمایشگاه میسازند.
آن نوعی که جوانها بهصورت سیگاری
میکشند مشخص است کدامیک از این دو
است؟

مشخص نیست .هریک از این دو میتواند
باشد .برای پاسخ به این پرسش ،باید گروهی
از متخصصان کشاورزی و شیمی ،در
آزمایشگاههایی مجهز ،حداقل سالی دو مرتبه،
مواد مخدر مصرفی را رصد و ارزیابی کنند تا
مشخص شود که محتوای آن چه تغییری کرده
است که هزینۀ چنین اقدامی باالست و فعال
امکان انجام آن را نداریم.
گفتید گل همان حشیش است ولی عامۀ
مردم گل و حشیش را متفاوت میدانند.

گل و حشیش از یک جنس هستند ولی
گل قدرت باالتری نسبت به حشیش دارد
و بسته به اینکه کدام نوع باشد ،تاثیرات
متفاوتتری دارد .برای تولید گل ،براساس
اصول مربوط به اصالح نباتات ،گیاه را تقویت

مدیران  :محمد معصومی اناری باکدملی 3051456462
به سمت رئیس هیئتمدیره  -حسین غیاثی باکدملی
 5429830577به سمت نایبرئیس هیئتمدیره  -کاظم
زینلی باکدملی  5429953423به سمت منشی هیئتمدیره
 اکبر محمدابراهیمی باکدملی  5429845256به سمتعضو اصلی هیئتمدیره  -علی کریمی پور باکدملی
5429831131به سمت عضو اصلی هیئتمدیره انتخاب
گردیدند  - .آقای حسن محرابی اناری زاده به شماره ملی
 5429953301به سمت مدیرعامل شرکت برای مدت
3سال انتخاب گردید .ب -کلیه اسناد و اوراق تعهدآور
بهاستثنای مواردی که هیئتمدیره بهمنظور اداره امور جاری
شرکت ترتیبی خاص داده باشد با امضاء مدیرعامل و رئیس
هیئتمدیره ودرغیاب رئیس هیئتمدیره باامضاءنایب رئیس
هیئتمدیره معتبر خواهد بود اوراق عادی شرکت با امضاء
مدیرعامل است مگر مراسالت هیئتمدیره که به امضاء
رئیس هیئتمدیره صورت خواهد گرفت .ش آ 1338776
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان کرمان
مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری انار

آگهی تغییرات

شرکت پیشرو صنعت دانش فراز شرکت با مسئولیت
محدود به شماره ثبت  13022و شناسه ملی 10630191851
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ
 1400/11/6تصمیمات ذیل اتخاذ شد  - 1 :آقای مسعود
رضائی زاده به شماره ملی  3051169846با پرداخت مبلغ
 1998000000ریال به صندوق شرکت سهم الشرکه خود
را به میزان  2000000000ریال افزایش داد - .آقای عماد
جمعه زاده ماهانی به شماره ملی  2992937487با پرداخت
مبلغ  1998000000ریال به صندوق شرکت سهم الشرکه
خود را به میزان  2000000000ریال افزایش داد - .آقای

است و برای حل مشکل ،باید نحوۀ رفتار خود
با فرزند را اصالح کنند .اگر این کار را انجام
دادند ،امیدی به رفع مشکل هست .اما معموال
پدر و مادر ،ریشه و چرایی مشکل را در خود
فرزند جستوجو میکنند و میخواهند او را
اصالح کنند و نمیدانند ناشی از رفتار نادرست
خودشان بوده است .مثال دقت نکردهاند که
فرزندشان با چه کسانی مراوده دارد یا محبت
کافی به فرزند نداشتهاند .بنابراین ،در چنین
شرایطی ،پدر و مادر باید بپذیرند سبک رفتار
خود را با فرزند اصالح کنند که مشاوران
میتوانند در این زمینه به آنها کمک کنند.

میکنند تا غلظت تیاچسی در آن افزایش یابد
و هرچه این غلظت باالتر باشد ،اثرات مخرب
مصرف آن بیشتر خواهد بود.
با مصرف گل چه اتفاقی در بدن میافتد؟

گل مستقیما بر روی مغز تاثیر میگذارد و
پس از مصرف ،فورا یک سری توهمات ایجاد
میکند و باعث میشود که مصرفکننده
بهطور موقت از واقعیات فاصله بگیرد و به
همین نسبت ،رفتارهای متفاوتی از خود نشان
میدهد.
آقای دکرت ،با وجود اینکه هشدارهای
زیادی نسبت به مصرف گل داده شده ،اما
همچنان عدهای فکر میکنند مصرف گل
خطری ندارد چون اعتیاد ندارد .واقعا گل
اعتیادآور نیست؟

اعتیاد یا جسمی است یا روانی .اعتیاد
جسمی بدین صورت است که مثال وقتی فرد
معتاد مصرف تریاک را قطع میکند دچار
نشانههایی از جمله بدندرد و تهوع و کمخوابی
و اسهال میشود .ولی آنچه که اهمیت فراوانی
دارد ،اعتیاد روانی است و به دلیل همین
وابستگی روانی است که برخی از افرادی که
تریاک را ترک میکنند ،بعد از چند روز دوباره
به مصرف آن برمیگردند چون اعتیاد روانی
آنها رفع نشده است .گل از آن دسته مواد
مخدری است که اعتیاد روانی شدیدی دارد.
اینکه میگویند اعتیاد ندارد برای این است
که وقتی صحبت از اعتیاد میشود ،در ذهن
معموال اعتیاد جسمی به نظر میآید و همه فکر
میکنند کسی که مصرف نکرد و مثال بدندرد

حامد میرزازاده علی آبادی به شماره ملی 2993952498
با پرداخت مبلغ  1998000000ریال به صندوق شرکت
سهم الشرکه خود را به میزان  2000000000ریال
افزایش داد .سرمایه شرکت از مبلغ  6000000ریال به
مبلغ  6000000000ریال افزایش و ماده مربوطه اساسنامه
بنحو مذکور اصالح گردید .نام شرکاء میزان سهم الشرکه
پس از افزایش سرمایه -آقای مسعود رضائی زاده به شماره
ملی  ، 3051169846مبلغ  2000000000ریال  -آقای
عماد جمعه زاده ماهانی به شماره ملی ، 2992937487
مبلغ  2000000000ریال -آقای حامد میرزازاده علی آبادی
به شماره ملی  ، 2993952498مبلغ  2000000000ریال.
ش آ1328624

نداشت ،یعنی آن ماده ،اعتیاد ندارد؛ در صورتی
که از لحاظ روانی؛ تا زمانی که فرد نیاز به
مصرف آن ماده داشته باشد و اگر مصرف نکند
بیقرار و پرخاشگر و مضطرب میشود اعتیاد
وجود دارد .گل از لحاظ جسمی عالئم خاصی
ندارد ولی از لحاظ روانی عالئم آن شدید است.
آقای دکرت ،با توجه به اینکه اعتیاد به
گل از لحاظ جسمی عالمت خاصی ندارد،
خانوادهها چهطور میتوانند تشخیص دهند
که فرزندشان گل مصرف میکند؟

مصرف گل باعث میشود که بدن و لباس
فرد بوی خاصی بگیرد که مشابه سیگار نیست
یا اینکه فرد مصرفکننده ،زمانهای کوتاهی
از خانواده فاصله میگیرد و دوباره برمیگردد.
با مصرف گل ،چشمها قرمز میشود و فرد
خندههای بیمورد وسرخوشیهای الکی
که قبال نبوده از خود نشان میدهد .اگر هم
در مصرف آن تاخیر پیش بیاید ،مضطرب و
پرخاشگر و بیقرار میشود .گل باعث کاهش
حافظه هم میشود ،بنابراین ،افت تحصیلی از
عالئم واضح مصرف آن است.
اگر پدر و مادر با فرزندی که گل مصرف
میکند مواجه شدند چه باید بکنند؟

باید وقتی فرزند دچار چنین مشکلی شد،
دنبال ریشۀ آن باشند .ریشۀ چنین رفتاری را
هم در خود پدر و مادر باید جستوجو کرد
نه فرزند .اولین گام این است که پدر و مادر،
نگرش خود را اصالح کنند .باید رفتارهای
خود را بررسی کنند تا بدانند چه کردهاند که
فرزندشان به مصرف مادۀ مخدر روی آورده
ش آ 1326836

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان کرمان
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری کرمان

آگهی تغییرات

شرکت راستا آزما آسیا شرکت سهامی خاص به شماره
ثبت  12381و شناسه ملی  10630184617به استناد
صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ
 1400/1/30تصمیمات ذیل اتخاذ شد  :الف ـ اعضای هیات
مدیره  :آقای حسین غفاری به شماره ملی - 2993856456
آقای علی اکبر رستمی زاده به شماره ملی - 2991458119
آقای غالمرضا مهدوی میمند به شماره ملی 3149460999
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان کرمان برای مدت دو سال انتخاب گردیدند  .ب ـ خانم پریسا
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری کرمان جوادی کرمانی به شماره ملی  2980151580به سمت
بازرس اصلی آقای محمد امین غفاری حومدینی به شماره
ملی  2980786918به سمت بازرس علی البدل برای مدت
آگهی تغییرات
شرکت راستا آزما آسیا شرکت سهامی خاص به شماره یک سال انتخاب گردیدند .ش آ 1326835
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان کرمان
ثبت  12381و شناسه ملی  10630184617به استناد
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری کرمان
صورتجلسه هیئت مدیره مورخ  1400/1/30تصمیمات
ذیل اتخاذ شد
آگهی تغییرات
 :الف  -سمت مدیران  :آقای حسین غفاری به
شرکت شریف سازان راد گستر شرکت سهامی خاص
شماره ملی  2993856456به سمت مدیر عامل و رئیس
هیئت مدیره  -آقای علی اکبر رستمی زاده به شماره به شماره ثبت  9651و شناسه ملی  10630155082به
ملی 2991458119به سمت نایب رئیس هیئت مدیره  -استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده
آقای غالمرضا مهدوی میمند به شماره ملی 3149460999مورخ  1399/4/3تصمیمات ذیل اتخاذ شد  :الف -سمت
اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل برای مدت دو سال تعیین
به سمت عضو هیئت مدیره .
ب -کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهد آور شرکت از گردیدند :آقای محمدمهدی اسفندیارپور به شماره ملی
قبیل چک و سفته ,بروات و قراردادها و عقود اسالمی و 2991606681به سمت عضو هیئت مدیره و مدیر عامل
همچنین سایر اوراق عادی و ادرای با امضاء منفرد مدیر آقای علیرضا شریفی راد به شماره ملی 2296284167به
سمت رئیس هیئت مدیره خانم مارینا صنایعی به شماره
عامل همراه با مهر شرکت دارای اعتبار می باشد.

اقدام فوری بعد از تشخیص اینکه فرد
گل مصرف میکند چیست؛ آیا داروی
خاصی وجود ندارد یا نباید به مراکز خاصی
مراجعه کنند؟

اگر مصرفکننده عالئم شدید داشته باشد
که حتما باید تحت نظر پزشک ،دارو مصرف
کند .متاسفانه یکی از علل شایع بستری در
بیمارستانهای روانپزشکی مصرف گل و
ماریجوانا و شیشه است .در چنین مواقعی،
فرد دچار عالئمی میشود از جمله اینکه
بسیار پرخاشگر میشود ،فحاشی یا گریههای
ن میگوید و افرادی
بیمورد دارد یا هذیا 
جلوی چشمش ظاهر میشوند که وجود
خارجی ندارند یا اجسام را کوچکتر یا بزرگتر از
واقعیت میبینند که در این صورت ،حتما باید
به پزشک مراجعه و بستری شود..
مصرف گل بیشتر در جوانان شایع
است .درست میگویم؟

بله.

در اینباره ،چه هشداری به جوانان
میدهید؟

اینکه مصرف گل را سبک نشمارند .کسی
که شیشه مصرف میکند ،ادوات خاصی دارد
و همین ممکن است در ذهن او ،مقاومتها
یا نگرانیهایی ایجاد کند ولی گل را به شکل
سیگار مصرف میکنند و ممکن است فرد
خیلی برایش مهم نباشد و آن را سبک بشمارد؛
در حالی که گل از آن دسته موادی است که
اگر آن را سبک بگیریم ،سیلی محکمی
میخوریم .تاکید من این است که جوانان گل
را دستکم و سبک نشمارند و نگویند خیلیها
دارند میکشند ،پس من هم بکشم.

ملی 2992693626به سمت نایب رئیس هیئت مدیره
آقای احسان زمانی به شماره ملی  3091431002به سمت
عضو هیئت مدیره آقای قدرت اله ابراهیمی به شماره ملی
 2991271809به سمت عضو هیئت مدیره ب-کلیه اسناد و
اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک  ،سفته  ،بروات ،
قراردادها و عقوداسالمی و همچنین کلیه اوراق و نامه های
عادی و اداری با امضاء رئیس هیئت مدیره همراه با مهر
شرکت معتبر می باشد .ش آ 1322590
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان کرمان
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری کرمان

آگهی تغییرات

شرکت شریف سازان راد گستر شرکت سهامی خاص به
شماره ثبت  9651و شناسه ملی  10630155082به استناد
صورتجلسه هیئت مدیره مورخ  1400/2/26تصمیمات ذیل
اتخاذ شد  - 1 :آقای محمدمهدی اسفندیارپور به شماره ملی
 2991606681به سمت عضو هیئت مدیره و مدیر عامل
آقای علیرضا شریفی راد به شماره ملی  2296284167بهسمت رئیس هیئت مدیره -خانم مارینا صنایعی به شماره
ملی  2992693626به سمت نایب رئیس هیئت مدیره-
آقای احسان زمانی به شماره ملی  3091431002به سمت
عضو هیئت مدیره -آقای قدرت اله ابراهیمی به شماره ملی
 2991271809به سمت عضو هیئت مدیره برای مدت
باقیمانده دوران تصدی انتخاب گردیدند - 2 .کلیه اسناد و
اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک  ،سفته  ،بروات ،
قراردادها و عقوداسالمی و همچنین کلیه اوراق و نامه های
عادی و اداری با امضاء رئیس هیئت مدیره همراه با مهر
شرکت معتبر می باشد .ش آ 1322589
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان کرمان
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری کرمان

