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معاون دانشگاه علوم پزشکی کرمان :

نذورات در قالب برنامه ریزی هیات ها باشد
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معاون سیاسی، امنیتی 
و اجتماعی استاندارخبر داد :

ممنوعیت برپایی هر نوع ایستگاه  

صلواتی توزیع نذورات در کرمان

مبتالیان  به کرونا

 در ایران

 رکورد جهان

 را شکستند!

متن در صفحه چهارم

2

فرمانده انتظامی شهرستان کرمان خبر داد :

پایان مزاحمت های موتورسنگین ۲ میلیاردی در کرمان

روزان هم 

2

به مناسبت روز خبرنگار:

 سرپرست شهرداری کرمان با مدیرمسئول

و کارکنان »کرمان امروز« دیدار کرد

کرمانواطالعیهتوانیردربارهبازگشتخاموشیها: گزارش»کرمانامروز«ازافزایشمصرفبرقدر

آژیر قرمز مصرف انرژی و بازگشت خاموشی ها

متن کامل در صفحه سوم

  تابستان در حالی به نیمه خود رسیده که گرما و افزایش دما منجر به افزایش مصرف برق و به صدا در آمدن آژیر قرمز مصرف انرژی در کرمان شده است. به گونه ای که شرکت توزیع نیروی برق 
شمال استان کرمان در جدیدترین اطالعیه خود از بازگشت دوباره خاموشی ها در کرمان خبر داده است. مردم در این باره می گویند؛ قطعی های دوباره برق در کنار جوالن موج پنجم ویروس کرونا، آنها 

را سردرگم و آزرده ساخته است و...

اطالعیه واکسیناسیون خبرنگاران در کرمان؛

جاماندگان تا پایان وقت اداری امروز مهلت دارند

یادداشتی درباره مراسم 
تحلیف رییس جمهوری:

فصلی نو  با 
آغازی مبارک

WWW.KERMANEMROOZ.COM

کرمان گزارش »کرمان امروز« از آمادگی هیات های مذهبی شهر 
برای برگزاری مجازی مراسم عزاداری محرم امسال:

محرمیسخت
برایهیاتها

    هیات ها و تکایا امسال نه تنها باید پیام عاشورا را زنده نگه دارند، بلکه باید در 
این شرایط کرونایی قرمز، جان مسلمانان و عاشقان حسین)ع( را حفظ کنند

متن در صفحه چهارم
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آگهی شناسایی پیمانکار 13- 1400آگهی مزایده
 شرکت ارفع سازان کرمان در نظر داردجهت تامین 1 دستگاه کامیون ده چرخ به همراه اپراتور جهت انجام خدمات در محدوده 
دره گرگی و دامپ سرباره مجتمع مس سرچشمه به پیمانکار  واجد شرایط واگذار نماید.لذا از شرکت هایی که در زمینه های 
فوق دارای سابقه کاری مفید می باشند، دعوت به عمل می آید رزومه کاری خود را به صورت فایل الکترونیکی به شرح ذیل و 
حداکثر سه روز تاریخ درج آگهی به آدرس رفسنجان، شهر مس سرچشمه، جنب میدان شهدا، شرکت ارفع سازان کرمان، واحد 
دفتر فنی ارسال فرمایند و در صورت داشتن هرگونه سوال و یا ابهام با شماره های 34310286 - 034 و 34310599 واحد امور 

قراردادها داخلی 181 یا 169 تماس حاصل نمایند.
1 - تصویر گواهی صالحیت پیمانکاری و ایمنی 2 - تصویر اساس نامه شرکت  3 - مستندات آگهی تاسیس و تغییرات شرکت
 4ـ تصویر نمونه قراردادهای منعقده قبلی مرتبط با زمینه های کاری فوق 5 - رضایت نامه از کارفرمایان قبلی 6 - هزینه آگهی 

مناقصه بر عهده برنده مناقصه می باشد.
روابط عمومی شرکت ارفع سازان کرمان 

به راننده دارای گواهینامه پایه 1 و 2 با تجربه برای کار 
روی ماشین زباله نیازمندیم.

تلفن تماس: 09133927912    09917664855

نیازمندیم
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اخبار استان

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار کرمان 
در تشریح دستورالعمل ضوابط برگزاری آیین عزاداری 
ایام محرم و صفر در شرایط کرونایی گفت: برپایی هر 
نوع ایستگاه  صلواتی توزیع نذورات در کرمان ممنوع 

است.
عزاداری  آیین  برگزاری  افزود:  بصیری  محمدصادق 
نارنجی، زرد و  از وضعیت های چهارگانه قرمز،  فارغ 
آبی تعیین شده و در تمام شهرها و استان ها در فضای 
باز با یک سوم ظرفیت فضای بسته با ارتفاع ۶ متر و 

یک چهارم ظرفیت مکان باید برگزار شود. 
وی اظهار کرد: برگزاری آیین عزاداری در تمام شهرها 
صرفا در فضای باز و با رعایت زمان حداکثر ۲ ساعته 

مجاز است.
بصیری گفت: دسته روی تنها به صورت محلی امکان 
دارد و جابجایی شهر به شهر و استان به استان ممنوع 
از طبل، سنج و وسایل  اینکه استفاده  است، ضمن 

مشابه با اولویت شخصی بودن مجاز است. 
با  مقابله  استانی  ستاد  در  کرمان  استاندار  جانشین 
زنجیرزنی در محل  و  افزود: مراسم سینه زنی  کرونا 
فاصله گذاری  و  است  مجاز  جابجایی  بدون  مراسم 
اجتماعی و استفاده از ماسک به صورت مستمر باید 

رعایت شود.  
از راهکارهای جایگزین  بصیری اظهار کرد: استفاده 
در مناطق و شهرهایی که امکان برگزاری حضوری 

مراسم وجود ندارد باید پیش بینی شود.  
اجرای دقیق  بر  تاکید دستورالعمل  به  اشاره  با  وی 
نذورات،  و  مراسم  با  مرتبط  بهداشتی  پروتکل های 
گفت: تشدید نظارت بر اجرای پروتکل های بهداشتی 
دارای وضعیت حاد  با عزاداری در شهرهای  مرتبط 
بیماری توسط کمیته های نظارت استانی و شهرستانی 

صورت می گیرد. 
استاندار کرمان  اجتماعی  و  امنیتی  معاون سیاسی، 
اظهار کرد: طبق دستورالعمل ابالغی ستاد ملی کرونا، 
مراسم  خاص در برخی استان ها )مانند یوم العباس در 
زنجان، نخل گردانی در یزد، تشت گذاری در اردبیل، 
شیرخوارگان و غیره( به دلیل تجمع تراکم و جابجایی 
سرایت  و  شیوع  از  پیشگیری  ضرورت  همچنین  و 

بیماری ممنوع است. 
مقدس  اماکن  در  هیات ها  حضور  کرد:  عنوان  وی 
)س(،  معصومه  حضرت  حرم  رضوی،  حرم  )مانند 
شاهچراغ و غیره( به منظور برگزاری مراسم ممنوع 

است. 

مساجد  در  جماعت  نماز  برگزاری  نحوه  بصیری 
مدیریت  اساس طرح جامع  بر  و  همانند گذشته  را 
هوشمند اعالم کرد و گفت: در شهرهای قرمز برگزاری 
نماز جماعت در فضای باز با پذیرش حداکثر ۷۰ نفر 
به ازای چهار مترمربع برای هر نفر در زمان ۳۰ دقیقه 

با رعایت پروتکل های بهداشتی بالمانع است. 
نماز  برگزاری  نیز  نارنجی  شهرهای  در  گفت:  وی 
جماعت در فضای باز با پذیرش حداکثر ۱۰۰ نفر به 
ازای چهار مترمربع برای هر نفر در زمان ۴۰ دقیقه با 

رعایت پروتکل های بهداشتی ممکن خواهد بود. 
بصیری بیان کرد: در شهرهای زرد نیز برگزاری نماز 
جماعت در فضای باز به ازای ۴ مترمربع برای هر نفر 
به حداکثر ۱۰۰ نفر و در فضای بسته به ازای چهار 
مترمربع برای هر نفر و حداکثر ۴۰ نفر بالمانع است. 
با  مقابله  استانی  ستاد  در  کرمان  استاندار  جانشین 
کرونا عنوان کرد: هرگونه پذیرایی در جریان برگزاری 
آیین عزاداری ممنوع است و نذورات صرفا در قالب 

مواد غذایی خشک و یا خام باید توزیع شود. 
وی تاکید کرد: برپایی هر نوع ایستگاه های صلواتی 
خیمه ها،  موکب ها،  جمله  از  چای  و  نذورات  توزیع 
چادر و غیره در تمام استان ها و شهرستان ها ممنوع 

است. 
نسبت  مراسم  برگزاری  مسئول  کرد:  بیان  بصیری 
شرکت  تعداد  بهداشتی،  ضوابط  کامل  رعایت  به 
با  مرتبط  نکات  رعایت  و  برگزاری  زمان  کنندگان، 
مناسب  به شیوه  است  و الزم  بوده  متعهد  پذیرایی 

اطالع رسانی و توجیه صورت پذیرد. 
معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار کرمان 
حسینیه ها،  هیات ها،  توجه  عدم  صورت  در  گفت: 
هیات امنای مساجد و همچنین مداحان نسبت به 
اجرای این دستورالعمل، سازمان تبلیغات اسالمی در 

مرحله اول ارائه تذکر کتبی خواهد داشت.
وی تصریح کرد: در صورت تکرار تخلف، ممنوعیت 
و  یارانه ای  عمومی،  خدمات  ارائه  ارتباط  قطع  و 
لغو  سوم  مرحله  در  و  صفر  ماه  پایان  تا  پشتیبانی 
مجوز به مدت ۶ ماه و معرفی به مرجع قضایی برای 

رسیدگی به تخلف اعمال می کند. 
استان  در  محرم  عزاداری  مراسم  کرد:  عنوان  وی 
و  شود  برگزار  باید  باز  فضاهای  در  صرفا  کرمان 
فضای  دارای  که  مناسب  ورزشی  و  آموزشی  اماکن 
تبلیغات  سازمان  درخواست  صورت  در  هستند  باز 

اسالمی در اختیار مراسم عزاداری قرار می گیرند.

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندارخبر داد :

ممنوعیت برپایی هر نوع ایستگاه  صلواتی توزیع نذورات در کرمان 

خبر
به مناسبت روز خبرنگار:

 سرپرست شهرداری کرمان با مدیرمسئول

و کارکنان »کرمان امروز« دیدار کرد
 

سرویس خبری کرمان امروز

پوراسماعیلی،  خبرنگار،محسن  روز  بهانه  به  ماه  مرداد   ۱۷ یکشنبه 
از  و  بازدید  امروز  کرمان  روزنامه  دفتر  از  کرمان  شهرداری  سرپرست 
مدیر و کارکنان این مجموعه تقدیر کرد. در حاشیه این دیدار گفتگویی 
با ایشان انجام شد که مشروح آن در روزهای آینده از طریق درگاه های 
رسانه ای  چند  صورت  به  امروز  کرمان  روزنامه  گفتگو«  »اتاق  مجازی 
منتشر خواهد شد. در این دیدار مدیرمسئول روزنامه »کرمان امروز« به 
بیان برخی معضالت شهر کرمان و همچنین ارائه پیشنهاداتی پرداخت 
این  ساختن  برطرف  برای  را  هایی  برنامه  نیز  اسماعیلی  پور  آقای  و 
معضالت مطرح ساخت. الزم به ذکر است که شورای شهر کرمان آقای 
پوراسماعیلی را به عنوان سرپرست شهرداری کرمان انتخاب کرده است 
که به گفته اصحاب رسانه می تواند یکی از گزینه های جدی برای کسب 
کرسی شهرداری کرمان به شمار آید. منتظر انتشار فایل چند رسانه ای 

گفتگو با این مسئول محترم باشید.

اطالعیه واکسیناسیون خبرنگاران در کرمان؛

جاماندگان تا پایان وقت اداری امروز

 مهلت دارند

لیست خبرنگاران جامانده برای واکسیناسیون ویروس کرونا در استان 
کرمان تا روز چهارشنبه قابل تکمیل است.

بنا به اعالم اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان کرمان پیرو انجام 
واکسیناسیون خبرنگاران در هفته  گذشته براساس لیست قبلی وزارت 
ارشاد، به اطالع مدیران رسانه ها و خبرنگاران فعال در حوزه  رسانه که نام 

آن ها در لیست قبلی به هردلیلی ثبت نشده است می رساند:
متقاضیان تا روز چهارشنبه مورخ بیستم مردادماه فرصت دارند در وقت 
اداری با مراجعه به خانه مطبوعات استان کرمان مشخصات خود را طی 

معرفی نامه از رسانه ای که در آن فعالیت دارند ارائه نمایند.
مشخصات شامل نام و نام خانوادگی فرد معرفی شده، کدملی ، شماره 

همراه  و سابقه  فعالیت در رسانه می باشد.
نامه  معرفی باید از سوی رسانه های مجوزدار و در حال انتشار صادر شده 

و درج مهر و امضاء و تاریخ و شماره  نامه هم در آن الزامی است.
نامه  درخواست  متقاضیان شهرستانی در سیرجان و رفسنجان مدارک 
خود را به نماینده خانه مطبوعات و در سایر شهر ها به اداره فرهنگ و 

ارشاد اسالمی ارائه نمایند.
بدیهی است لیست تکمیلی افراد متقاضی پس از تایید اداره کل فرهنگ 
و ارشاد اسالمی برای وزارت ارشاد ارسال می شود تا دستور واکسیناسیون 

صادر و متعاقب آن به افراد اعالم خواهد شد.

فرمانده انتظامی شهرستان کرمان خبر داد :

پایان مزاحمت های موتورسنگین ۲ میلیاردی

 در کرمان

سی   ۱۰۰۰ موتورسیکلت  گفت:  کرمان  شهرستان  انتظامی  فرمانده 
ماموران کالنتری  توسط  برای شهروندان  ایجاد مزاحمت  دلیل  به  سی 
۲۲ متوقف و روانه پارکینگ شد. سرهنگ مهدی پور امینایی، فرمانده 
فرماندهی  این   ۲۲ کالنتری  ماموران  گفت:  کرمان  شهرستان  انتظامی 
توقیف یک دستگاه موتورسنگین غیرمجاز که در یکی از محالت، باعث 

ایجاد مزاحمت برای شهروندان شده بود را در دستور کار قرار دادند.
او افزود: در همین راستا ماموران موفق شدند در یک عملیات پلیسی 
این موتوسیکلت را توقیف و راکب آن را دستگیر کنند. سرهنگ امینایی 
با اشاره به اینکه موتوسیکلت توقیفی از نوع سی بی ۱۰۰۰ سی سی و 
ارزش آن توسط کارشناسان مربوطه ۲ میلیارد ریال برآورد شده است، 
انتظار برخورد قاطع و بدون اغماض  قانون گریز در  افراد  تصریح کرد: 

پلیس باشند.

گفت:  کرمان  پزشکی  علوم  دانشگاه  بهداشتی  معاون 
زمینه  بیماری  دارای  افراد  االمکان  توصیه می کنم حتی 
ای و سالمندان در مراسم ماه محرم حضور نیابند و تراکم 

جمعیت در مراسم نباشد و باید فاصله حفظ شود.
دکترحسین صافی زاده ۱۹ مردادماه در گفت و گوی رسانه 
اظهار  محرم  ماه  ایام  عزاداری  مراسم  برگزاری  درباره  ای 
کرد: سازمان تبلیغات اسالمی نقش اساسی را در برگزاری 
با  مراسم  است  این  بحث  نخستین  و  دارد  محرم  مراسم 

نظارت سازمان تبلیغات باشد.
باید  حتما  عزاداری  مراسم  برگزاری  فضای  افزود:  وی 
پروتکل  یکسری  و  تهویه  و  جمعیت  با  متناسب  مناسب، 

های بهداشتی در مکان رعایت شود.
مراسم  برگزاری  بر  تاکید  اینکه  به  اشاره  با  زاده  صافی 
زمان  یک  در  و  ظرفیت  سوم  یک  با  باز  فضای  در 
مشخص)حداکثر دو ساعت( است، تصریح کرد: در جاهایی 
که شاید محدودیت فضا باشد، اگر فضای مسقف با ارتفاع 
برگزاری  امکان  ظرفیت  چهارم  یک  با  باشد،  متر  شش 
در  االمکان  حتی  است  این  ترجیح  و  دارد  وجود  مراسم 

فضای باز مراسم برگزار شود.

معاون دانشگاه علوم پزشکی کرمان بیان کرد: همه کسانی 
که در مراسم عزاداری ایام ماه محرم حضور پیدا می کنند 
از ماسک استفاده کنند و به  تا پایان مراسم  ابتدا  از  باید 
مراسم  در  آشامیدنی  و  خوراکی  مواد  توزیع  وجه  هیچ 
صورت نگیرد و انشاءاهلل با مدیریتی که می شود، می توان 

مراسم به صورت مناسب برگزار شود.
وی افزود: هیات های مذهبی نباید خیابان گردی و رفتن 
در  و صرفا  باشند  داشته  روستا  به  روستا  و  به شهر  شهر 
همان محله خود می توانند برنامه داشته باشند تا مراسم 

معنوی برگزار و سالمت شهروندان نیز حفظ شود.
صافی زاده تصریح کرد: توصیه می کنم حتی االمکان افراد 
دارای بیماری زمینه ای و سالمندان در مراسم ماه محرم 
باید  و  نباشد  مراسم  در  جمعیت  تراکم  و  نیابند  حضور 

فاصله حفظ شود.
وی بیان کرد: افرادی که به نحوی عالمت دار و یا مشخص 
در  و  خارج  قرنطینه  و  منزل  از  نباید  دارند،  کرونا  است 
مراسم حاضر شوند زیرا برای خودشان و انتقال بیماری به 

دیگران وجود دارد.
معاون دانشگاه علوم پزشکی کرمان گفت: از وقتی ویروس 

تا زمان عالمت دار شدن، دوره  کرونا وارد بدن می شود 
تا سه چهار روز طول می  بیماری است که یک  نهفتگی 
کشد. لذا در این بازه فرد عالمت ندارد اما امکان انتقال به 
دیگران دارد و به دلیل اینکه نمی دانیم کدامیک از ماها 

این وضعیت را داریم، حتما باید از ماسک استفاده کنیم.
وی افزود: عده ای از افراد ممکن است ابتالی خفیف داشته 
و احساس نکنند بیمار شدند و اگر ماسک نداشته باشند، 

برای دیگران خطرناک است.
صافی زاده با تاکید بر استفاده صحیح و مناسب از ماسک 
تصریح کرد: هیات های مذهبی حتما ماسک اضافه داشته 
باشند تا اگر مشکلی بود در اختیار عزاداران قرار بدهند و 

به هیچ وجه نباید مردم ماسک را کنار بگذارند.
وی درباره عدم استفاده از ماسک توسط کسانی که واکسن 
زده اند، بیان کرد: هیچ کدام از واکسن هایی که در دنیا 
کرونا  به  ابتال  از  درصد   ۱۰۰ نیستند  قادر  شده،  تولید 
ممانعت کند و با زدن واکسن درصد ابتال شاید خفیف باشد 
و واکسن از موارد شدید بیماری و مرگ و میر جلوگیری 

می کند و این از خصوصیات بسیار مهم واکسن هاست.
صافی زاده گفت: اصال توصیه نمی شود کسانی که واکسن 

انگاری  عادی  بحث  زیرا  بگذارند  کنار  را  ماسک  اند  زده 
است و دیگران نمی دانند برای چه این افراد ماسک نمی 

زنند لذا همه باید از ماسک استفاده کنند.
معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی کرمان درباره توزیع 
نذورات در ماه محرم گفت: نذورات به هیچ وجه نباید در 
به  ها  موکب  فعالیت  و  توزیع شود  ها  موکب  و  ها  هیات 
صورت صوتی و یا کارهای فرهنگی است و توصیه بر این 
است نذورات به صورت مواد غذایی خشک و توزیع درب 

منازل افراد نیازمند باشد.
وی افزود: بعضا با توزیع نذورات ازدحام صورت می گیرد 
نتیجه  در  به حداقل می رسد  بهداشتی  رعایت شرایط  و 
توزیع نذورات منع شده و باید در قالب کمک های مومنانه 

و با برنامه ریزی هیات ها صورت بگیرد.
ماه  در  نذورات  پز  و  پخت  اینکه  به  اشاره  با  زاده  صافی 
محرم نیز باید با نظارت همکاران بهداشت صورت بگیرد، 
کاهش  با  و  است  مسری  شدت  به  ویروس  کرد:  تصریح 
باید  و  شویم  می  درگیر  بیماری  با  شدت  به  ها  پروتکل 
و  باشد  بیماری  انتقال  امکان  کمترین  که  کنیم  مدیریت 

مردم آسب نبینند.

معاون دانشگاه علوم پزشکی کرمان :

نذورات در قالب برنامه ریزی هیات ها باشد

در اجرای ماده ۲۴ آیین نامه تشکیالت حرفه ای کاردانهای فنی ساختمان ، اسامی داوطلبان پنجمین دوره 
انتخابات هیأت مدیره و بازرس )بازرسان ( سازمان نظام کاردانی ساختمان استان کرمان  به تفکیک رشته و 
ترتیب حروف الفباء به انضمام حوزه های اخذ رای ، جهت اطالع کاردانهای عضو سازمان نظام کاردانی ساختمان 
استان کرمان به شرح ذیل اعالم می گردد و به اطالع میرساند که انتخابات در روز جمعه ۱۴۰۰/۰۶/۰5 از 
ساعت 8 صبح لغایت ۱۶ با قابلیت تمدید ساعت رای دادن برگزار می گردد و تبلیغات داوطلبان وفق ماده 
مذکور و رعایت کلیه مفاد نظام نامه انتخابات اردیبهشت سال ۱۴۰۰ ، از تاریخ انتشار این آگهی شروع و در 

ساعت ۲۴روز چهارشنبه مورخ ۱۴۰۰/۰۶/۰۳ یک روز قبل از رای گیری خاتمه می یابد. 

اطالعیه پنجمین دوره انتخابات هیأت مدیره 
و بازرس )بازرسان( سازمان نظام کاردانی ساختمان استان کرمان 

 

 یک روز قبل از رای گیری خاتمه می یابد. 1400/06/03روز چهارشنبه مورخ 24ساعت 

    فهرست داوطلبان عضویت در پنجمین دوره انتخابات هیات مدیره سازمان نظام کاردانی ساختمان استان کرمان
    نام نام خانوادگی ردیف رشته   نام نام خانوادگی ردیف رشته

 عمران

    نیما عبدالرحیمی بلوچ 1 مکانیک   سعید  پهلوانی کشکوئیه 1
          حسین پیرنیا 2
    نام نام خانوادگی ردیف رشته   باقر حسینی نسبیان رفسنجانی 3
 برق   عباس صابری مقدم 4

    مهدی خراسانی 1
    محمدعلی صادقی 2   سیدمحمدرضا طباطبائی پور 5
     اکبر محمودآبادی 6

  
   

    نام نام خانوادگی ردیف رشته   ایوب مالئی 7

    محمدرضا شهسواری نژاد 1 نقشه برداری      
     نام نام خانوادگی ردیف رشته

  
   

 معماری

 محمدرضا بنام 1
  

دوره انتخابات بازرس ) بازرسان ( سازمان نظام فهرست داوطلبان عضویت در پنجمین 
   کاردانی ساختمان استان کرمان

    نام نام خانوادگی ردیف رشته   مهدی مصطفوی 2
   بهشته  مظفری 3

 عمران
    غالمرضا برسم 1

    علیرضا حالوتی  2   غالمحسین میرشکاری سلیمانی 4

    محمدحسین  رحیم پور 3      

        
  

   
     حوزه های اخذ رای

     تلفن نشانی شهرستان ردیف
     03432451156 ، طبقه اول 110، ساختمان  11خیابان بحرالعلوم ، بحرالعلوم  کرمان 1
     03434234911  4خیابان دکتر حسابی ، خیابان ابوریحان بیرونی ، بعد از ابوریحان  رفسنجان 2
     03442281508 32خیابان تختی  ، چهارراه تامین اجتماعی ، ساختمان برنا پنجره ، طبقه سوم ، واحد  سیرجان 3
     03443217987 بلوار کوثر ، جنب میدان شهرداری،ساختمان تجاری مهندس احمدی جیرفت 4
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    فهرست داوطلبان عضویت در پنجمین دوره انتخابات هیات مدیره سازمان نظام کاردانی ساختمان استان کرمان
    نام نام خانوادگی ردیف رشته   نام نام خانوادگی ردیف رشته

 عمران

    نیما عبدالرحیمی بلوچ 1 مکانیک   سعید  پهلوانی کشکوئیه 1
          حسین پیرنیا 2
    نام نام خانوادگی ردیف رشته   باقر حسینی نسبیان رفسنجانی 3
 برق   عباس صابری مقدم 4

    مهدی خراسانی 1
    محمدعلی صادقی 2   سیدمحمدرضا طباطبائی پور 5
     اکبر محمودآبادی 6

  
   

    نام نام خانوادگی ردیف رشته   ایوب مالئی 7

    محمدرضا شهسواری نژاد 1 نقشه برداری      
     نام نام خانوادگی ردیف رشته

  
   

 معماری

 محمدرضا بنام 1
  

دوره انتخابات بازرس ) بازرسان ( سازمان نظام فهرست داوطلبان عضویت در پنجمین 
   کاردانی ساختمان استان کرمان

    نام نام خانوادگی ردیف رشته   مهدی مصطفوی 2
   بهشته  مظفری 3

 عمران
    غالمرضا برسم 1

    علیرضا حالوتی  2   غالمحسین میرشکاری سلیمانی 4

    محمدحسین  رحیم پور 3      

        
  

   
     حوزه های اخذ رای

     تلفن نشانی شهرستان ردیف
     03432451156 ، طبقه اول 110، ساختمان  11خیابان بحرالعلوم ، بحرالعلوم  کرمان 1
     03434234911  4خیابان دکتر حسابی ، خیابان ابوریحان بیرونی ، بعد از ابوریحان  رفسنجان 2
     03442281508 32خیابان تختی  ، چهارراه تامین اجتماعی ، ساختمان برنا پنجره ، طبقه سوم ، واحد  سیرجان 3
     03443217987 بلوار کوثر ، جنب میدان شهرداری،ساختمان تجاری مهندس احمدی جیرفت 4
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    فهرست داوطلبان عضویت در پنجمین دوره انتخابات هیات مدیره سازمان نظام کاردانی ساختمان استان کرمان
    نام نام خانوادگی ردیف رشته   نام نام خانوادگی ردیف رشته

 عمران

    نیما عبدالرحیمی بلوچ 1 مکانیک   سعید  کشکوئیهپهلوانی  1
          حسین پیرنیا 2
    نام نام خانوادگی ردیف رشته   باقر نسبیان رفسنجانیحسینی  3
 برق   عباس صابری مقدم 4

    مهدی خراسانی 1
    محمدعلی صادقی 2   سیدمحمدرضا طباطبائی پور 5
     اکبر محمودآبادی 6

  
   

    نام نام خانوادگی ردیف رشته   ایوب الئیم 7

    محمدرضا شهسواری نژاد 1 نقشه برداری      
     نام نام خانوادگی ردیف رشته

  
   

 معماری

   فهرست داوطلبان عضویت در پنجمین دوره انتخابات بازرس ) بازرسان ( سازمان نظام کاردانی ساختمان استان کرمان   محمدرضا بنام 1
    نام نام خانوادگی ردیف رشته   مهدی مصطفوی 2
   بهشته  مظفری 3

 عمران
    غالمرضا برسم 1

    علیرضا حالوتی  2   غالمحسین میرشکاری سلیمانی 4

    محمدحسین  رحیم پور 3      

        
  

   
     حوزه های اخذ رای

     تلفن نشانی شهرستان ردیف
     03432451156 ، طبقه اول 110، ساختمان  11خیابان بحرالعلوم ، بحرالعلوم  کرمان 1
     03434234911  4خیابان دکتر حسابی ، خیابان ابوریحان بیرونی ، بعد از ابوریحان  رفسنجان 2
     03442281508 32خیابان تختی  ، چهارراه تامین اجتماعی ، ساختمان برنا پنجره ، طبقه سوم ، واحد  سیرجان 3
     03443217987 بلوار کوثر ، جنب میدان شهرداری،ساختمان تجاری مهندس احمدی جیرفت 4

             
 

شرکت فنی، مهندسی و خدماتی همگامان مس )سهامی خاص( در نظر دارد تعداد 5 خودرو خود به شرح ذیل از طریق مزایده عمومی واگذار نماید. لذا 
از متقاضیان دعوت به عمل می آید جهت شرکت در مزایده و کسب اطالعات بیشتر و ارائه پیشنهادات از تاریخ ۱۴۰۰/۰5/۲۳به مدت ۱۰ روز از ساعت 
8 الی ۱5 به نشانی رفسنجان، شهر مس سرچشمه، خیابان یاس ۶ پالک ۱۱ کدپستی ۷۷۳۱۷5۳۴۴۳ مراجعه و یا با شماره تلفن 8 و ۰۳۴۳۴۳۱۲5۴۷ 

داخلی ۱۱۹ و ۰۹۱۳۲۹۱5۰۳۴ )آقای یوسفیان( تماس حاصل نمایند. 
متقاضیان محترم با توجه به شیوع ویروس کرونا جتی االمکان از مراجعه حضوری خودداری و از طریق تماس تلفنی و یا مکاتبه پستی با شرکت در ارتباط 

باشید. مبلغ سپرده معادل 5 درصد قیمت کارشناسی هر یک از خودروها می باشد. )شماره حساب ۲۲5۲۰8۲۲۶۶ نزد بانک تجارت(
بازگشایی پاکات: روز یکشنبه ۱۴۰۰/۰۶/۰۷

قیمت کارشناسی )ریال( نوع خودرو مدل ردیف
۳۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ۱۳8۴ وانت مزدا رنگ بژ ۱
۲۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ۱۳۷۳ ۲ وانت مزدا رنگ سرمه ای
۷5۰/۰۰۰/۰۰۰ ۱۳88 ۳ پیکان وانت دوگانه سوز سفید
8۳۰/۰۰۰/۰۰۰ ۱۳۹۰ پیکان وانت دوگانه سوز سفید ۴

۱/۳۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ۱۳۹۴ 5 وانت کارا تک سوز نقره ای

آگهی مزایده 

واحدهای  بر  جدی  نظارت  از  عمومی  اماکن  بر  نظارت  اداره  رئیس 
صنفی در قالب طرح مقابله و پیشگیری از شیوع ویروس کرونا خبر داد.

گسترش  به  مهر  خبرنگار  با  گفتگو  در  الدینی  احمد شمس  سرهنگ 
جهانی کرونا و شیوع این ویروس منحوس در کشور و ابتالء میلیون ها 
نفر از هموطنان به این بیماری مهلک اشاره و اظهار کرد: با عنایت به 
اینکه احتمال انتشار این ویروس در اماکن عمومی و پرتردد از جمله 
قهوه  آرایشگاه ها،  ورزشی،  باشگاه های  پذیرایی،  تاالرهای  رستوران ها، 
همکاری  با  است،  زیاد  آن  نظایر  و  سنتی  های  سفره خانه  و  خانه ها 
اتاق های اصناف و اتحادیه های صنفی و دانشگاه علوم پزشکی و مراکز 

بهداشت استان کرمان، اقدامات کنترلی انجام شد.
از  با هدف اجرای طرح مقابله و پیشگیری  این راستا و  وی گفت: در 
شیوع ویروس کرونا و کنترل و نظارت بر واحدهای صنفی و جلوگیری از 
فعالیت غیر مجاز واحدهای صنفی در سطح شهر کرمان، مأموران اداره 
نظارت بر اماکن عمومی به بازدید از صنوف به صورت مداوم می پردازند.

در قالب طرح مقابله و پیشگیری از شیوع کرونا؛

با متخلفان دستور العمل های 

بهداشتی برخورد جدی می شود
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گزارش: مهدیه السادات 
میر مهدی حسینی

حفاران غیر مجاز در بافت  به جای گنج به جمجمه انسان رسیدند

جزییات جدید درباره بازگشایی مدارس؛
مهر 1400 دانش آموزان به مدرسه می روند!

پای شبکه اداره پست به توزیع مرغ در کشور باز شد

حوادث رکنا: جمجمه انسان توسط حفاران غیرمجاز 
در بافت کشف شد.

در  افتد  می  که  حفاران  به دست  قدیمی  های  گنج   
اصل میراث کشور از بین می رود. در بافت کرمان عده 
ای گنج دوست در جستجوی گنج نفیس بودند که در 
انسانی  برخورد  حفاری به جای گنج به جمجمه های 

کردند . 
اداره کل  حفاظت  یگان  فرمانده  رکنا،  گزارش  به 
میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان کرمان 
از کشف تعدادی جمجمه انسان توسط حفاران غیرمجاز 

در شهرستان بافت خبر داد.
اظهار  خبر  این  اعالم  با  حسینی"  سرهنگ"سیدعلی 

حفاظتی  پایگاه  از  رسیده  گزارش  به  توجه  با  کرد: 
شهرستان بافت اشخاصی به قصد دست یافتن به اشیای 
ماموران  همکاری  با  که  بودند  حفاری  درحال  عتیقه 
یگان  نیروهای  و  مذکور  شهرستان  انتظامی  نیروی 

حفاظت این اداره کل دستگیر شدند.
به گزارش رکنا، وی افزود: متهمان در حین حفاری به 

تعدادی جمجمه انسان و سفال برخورد کرده اند که این 
تحویل  باستان شناسی  حوزه  به  بررسی  برای  کشفیات 

داده خواهد شد.
و  آالت  همراه  به  متهمان  کرد:  خاطرنشان  حسینی 
قضایی  مقامات  به  و  دستگیر  محل  در  حفاری  ادوات 

تحویل داده شده اند.

مدت  طوالنی  بودن  دور  گفت:  میرزایی  حاجی 
دنبال  به  تبعات و آسیب های جدی  از مدارس  دانش آموزان 
بازگشایی  بهداشت،  وزارت  های  پروتکل  مطابق  لذا  دارد؛ 

مدارس از اول مهرماه انجام خواهد شد.
واکسیناسیون  طرح  درخصوص  میرزایی  حاجی  محسن 
اظهار کرد: خوشبختانه  بازگشایی مدارس  فرهنگیان و زمان 
فرهنگی  همکاران  استقبال  با  فرهنگیان،  واکسیناسیون  طرح 

روبرو شده و تاکنون پیشرفت خوبی داشته است.
 حاجی میرزایی افزود: طبق هماهنگی های صورت گرفته 

واکسیناسیون  طرح  بهداشت،  وزارت  و  کرونا  ملی  ستاد  با 
ادامه  اواخر مردادماه در سراسر کشور،  همکاران فرهنگی،تا 

خواهد داشت.
قرار است؛  این طرح،  پرورش گفت: در  و   وزیر آموزش 
رانندگان سرویس های مدارس، مربیان مهدهای کودک و هر 
فردی که در مجموعه آموزش و پرورش و در کادر مدرسه 

فعالیت دارد، واکسینه شود.
از  ها  خانواده  برخی  نگرانی  به  اشاره  با  میرزایی  حاجی   
حضور دانش آموزان در مدارس، تصریح کرد: هیچ کاری 

در آموزش و پرورش، بدون هماهنگی با وزارت بهداشت و 
ستاد ملی کرونا درخصوص بازگشایی مدارس، انجام نخواهد 
شد و تمام مالحظات و تدابیر بهداشتی برای بازگشایی مدارس 
درنظر گرفته شده است؛ بنابراین برای خانواده ها جای نگرانی 
مدارس  در  فرزندانشان  حضور  نگران  نباید  و  ندارد  وجود 

باشند.
عنوان  به  مدارس  بازگشایی  ضرورت  بر  میرزایی  حاجی   
یک نیاز اساسی، تأکید کرد و گفت: دور بودن طوالنی مدت 
به دنبال  تبعات و آسیب های جدی  از مدارس  دانش آموزان 

بازگشایی  دارد؛ لذا مطابق پروتکل های وزارت بهداشت، 
مدارس از اول مهرماه انجام خواهد شد.

وزارت  عمومی  روابط  و  رسانی  اطالع  مرکز  گزارش  به   
آموزش و پرورش، وزیر آموزش و پرورش در پاسخ به این 
سوال که واکسیناسیون فرهنگیان اجباری است یا اختیاری، بیان 
کرد: ما خدمات الزم را برای واکسینه کردن تمام فرهنگیان 
بودن  حضوری  به  توجه  با  دیگر  سوی  از  و  کرده ایم  فراهم 
مدارس، توصیه می شود حتما واکسن بزنند تا سالمت خود و 

دانش آموزان را تضمین کنند.

اداره پست  با  از همکاری وزارت صمت  رزم حسینی 
برای توزیع مناسب مرغ در شبکه توزیع خبر داد.

تنظیم  علیرضا رزم حسینی وزیر صمت در نشست ستاد 
بازار درباره طرح رصد بازار مرغ از تولید تا خرده فروشی 

اظهار کرد: این طرح آزمایشی از شهرستان قم آغاز و در 
اداره  تولید مرغ توسط شبکه  تمام  اجرایی شد.  استان   ۳۱
پست توزیع و توسط شبکه هوشمند مدیریت می شود. میزان 
تولید و توزیع کاال با تمام جزئیات تحت رصد و پایش قرار 

می گیرد.
پست  و  صمت  جهاد،  وزارت  همکاری  بر  تاکید  با  او 
گفت: هم اکنون مواد پتروشیمی را به عنوان هدف بعدی 
طرح رصد بازار در نظر می گیریم. نیازی نیست تمام کاال ها 

محدودیت  دارای  کاال های  اما  شوند،  شبکه  این  وارد 
شد.  خواهند  کنترل  طرح  این  از  یارانه  مشمول  یا  عرضه 
شبکه گسترده پست در سراسر کشور راهکار مناسبی برای 

این موضوع خواهد بود

گزارش»کرمانامروز«ازافزایشمصرفبرقدرکرمانواطالعیهتوانیردربارهبازگشتخاموشیها:

آژیرقرمزمصرفانرژیوبازگشتخاموشیها

اشاره:
افزایش  و  نیمه خود رسیده که گرما  به  تابستان در حالی 
دما منجر به افزایش مصرف برق و به صدا در آمدن آژیر قرمز 
ای که شرکت  به گونه  است.  انرژی در کرمان شده  مصرف 
توزیع نیروی برق شمال استان کرمان در جدیدترین اطالعیه 
خود از بازگشت خاموشی ها در کرمان خبر داده است. مردم 
هم می گویند؛ قطعی های دوباره برق در کنار جوالن موج 
پنجم ویروس کرونا، آنها را سردرگم و آزرده ساخته است. در 
همین زمینه گزارشی تهیه شده که  در ادامه  قابل مطالعه 

است.
از آغاز فصل تابستان و افزایش مصرف برق در سطح کشور 
کرمان  استان  همانند  کویری  و  گرم  مناطق  در  به خصوص 
شاهد افت ولتاژ محسوس در شبکه توزیع برق بوده ایم که 
این امر منجر به قطعی های مکرر برق می شود. قطعی برق  
در کرمان در این شرایط سخت آب و هوایی در کنار شیوع 
باالی ویروس مرگبار کرونا، مساوی با فلج شدن فعالیت های 
بسیاری از صنایع گرفته تا مشترکان خانگی و امور خدماتی 
است . مشکالت برق در استان کرمان به ویژه در ساعات اوج 
گرما، سبب شده تا مردم به ویژه کودکان و سالمندان و زنان 

باردار و جانبازان با مشکالت بسیاری مواجه شوند.
قطعیبرقمردمراخستهکردهاست

و  برقی  وسایل  سوختن  نگرانی  مردم  برق،  قطعی  از  جدا 
خسارت  آنها  برای  است  ممکن  و  دارند  هم  را  خود  خانگی 
سنگین به همراه داشته باشد آن هم در شرایطی که قیمت 

برای  زندگی  و  یافته  افزایش  بسیار  برقی و خانگی  وسایل 
قشر ضعیف بسیار سخت شده است.

یکی از شهروندان با بیان اینکه قطع و وصل ناگهانی برق، 
وسایل برقی از جمله یخچال و تلویزیون را دچار اختالل می 
کند، گفت: کمترین هزینه یخچال و لباسشویی امروز بین 20 
تا25 میلیون تومان است و اگر این وسایل بر اثر قطعی برق 
آسیب ببینند مشکالت اساسی برای مردم ایجاد می شود. چه 

کسی پاسخگوی این نوع مدیریت خواهد بود؟
شهروند دیگری نیز با ناراحتی گفت: در این شرایط سخت 
سالمتی  نگران  برق  رفتن  با  که  دانند  نمی  مردم  اقتصادی 
شان برای پیشگیری از گرمازدگی یا گیر نکردن در آسانسور 
باشند و یا نگران خراب شدن وسایل برقی شان با نوسانات 
به جان  و منحوس که   نوظهور  بیماری  این  با  برق!؟  باالی 
سردرگم  و  کالفه  مردم  کافی  اندازه  به  است  افتاده  مردم 

هستند با قطع  برق عصبانیت هم  به آن اضافه می شود.
به  توجه  با  زبان طنز گفت:  با  بانوان کرمانی هم   از  یکی 
گرمای هوا، متاسفانه شاهد قطع برق در گرمترین ساعات روز 
هستیم و اگر مردم نتوانند در تابستان از وسایل سرمایشی و 
در زمستان از وسایل گرمایشی استفاده کنند، پس چه زمانی 

باید از این وسایل سود برند!؟
سخنآخر

گالیه های مردمی از قطع برق در حالی مطرح می شود که 
متولیان امر همچنان توصیه به صرفه جویی در مصرف برق 
از سوی شهروندان دارند. اما به نظر می رسد در حال حاضر 
و با توجه به رشد روز افزون مشترکان و افزایش مصرف برق، 
نیازمند سرمایه گذاری و صرف هزینه های باال در ایجاد زیر 
ساخت های تولید، انتقال، و توزیع برق هستیم که در شرایط 
فعلی و در یک  بازه زمانی کوتاه امکان پذیر نیست. بنابراین 
یکی از بهترین و مقرون  به صرفه ترین راهکارها استفاده از 
سلول های خورشیدی برای تولید برق در کرمان است که اگر 
چه کارهایی در این زمینه صورت گرفته اما به صورت خاص 

بوده است و هنوز دامنه عام نیافته است.  

 تابستان در حالی به نیمه خود رسیده که گرما و افزایش دما منجر به افزایش مصرف برق و به صدا 
در آمدن آژیر قرمز مصرف انرژی در کرمان شده است. به گونه ای که شرکت توزیع نیروی برق 
بازگشت دوباره خاموشی ها در کرمان خبر داده  از  شمال استان کرمان در جدیدترین اطالعیه خود 
است. مردم در این باره می گویند؛ قطعی های دوباره برق در کنار جوالن موج پنجم ویروس کرونا، آنها 

را سردرگم و آزرده ساخته است و...

یادداشت: 
در قاب 

محبت
ادامه  برای  قانونی  هر  از  بیش  مهربانی  و  محبت  به 
ی زندگی بها داده می شود اما باید زیرکانه نیز به 
این موضوع توجه داشت که اگر محبت ما پاسخی 
خشونت آمیز از سوی دیگران داشته باشد و عشق 
تنها بگذارد چه خواهد  انسان را  از یک جای راه، 
آیا  اما  رسید  نخواهد  پایان  به  زندگی  قاعدتا  شد. 
را  ها  وابستگی  و  ها  دلبستگی  جای  حرکتی  هیچ 
اجتماعی  آسیب  این  به  توجه  با  کرد؟  پرخواهد 
شاید جرقه هایی در ذهن برای تند شدن حرکت و 
برداشتن لوازم راه ایجاد شود. متاسفانه برخی افراد 
خودخواهانه به این قضیه نگاه کرده و با محبت های 
موقتی می خواهند توشه ی خود را بسته و زمان و 
هیچ  پاسخگوی  تا  کنند  ترک  سرعت  به  را  مکان 
حس خوب و قشنگی نباشند. پاسخ دادن به توقعات 
باالی چنین افرادی دشوار است و ممکن است که 
بخوریم. گاهی  ای  تازه  آنها ضربه ی  از  لحظه  هر 
قاعده را بر این می گذاریم که امروز اینگونه و فردا 
به گونه ای دیگر خواهد گذشت زیرا عشق و فاصله 
ما  کاش   ای  ولی  ندارد.  تضمینی  ها  آدم  میان  ی 
می کردیم که  قرمزهایی مشخص  برای خود خط 
همیشه به آن مقید باشیم تا دیگران از وجودمان در 
رفاه بوده و از محبت مان نهایت استفاده را ببرند. اگر 
به سینه ی محبت دست رد بخورد چوب خوبی های 
از دست  را  خود را خورده و حتی سالهای زیادی 
زندگی  دنیای  در  که  است  آور  سرسام  دهیم.  می 
کنیم که حتی به پژواک محبت اعتمادی نباشد. با 
جا  خود  زندگی  در  را  افرادی  باید  توصیفات  این 
دهیم که عالوه بر پایبندی به اصل انسانیت تشنه ی 
محبت بوده باشند وگرنه دلبستگی ها امروز هست 
و فردا نیست. اعتماد کردن به جهانی که همواره در 
حال تغییر است دشوار است اما آزرده شدن از این 
تغییرات می تواند اتفاق نیفتد و این بستگی به میزان 
آمادگی ما برای مقابله با آنها دارد. همیشه باید یک 
برنامه ی جایگزین برای روبه رو شدن با ناکامی ها 

در آستین داشت.
از قاب نگاهت به زمین خورده دلم 
دنیای خودش را به کمین برده دلم 

یک عمر که مشتاق تو بود از همه سو 
حاال که دگر به زخم تو مرده دلم 

سحرگاه خیال
ویکی باز صدا کرد

مرا
دردل جنگل کور

وصدای .........کو.... کو
دل من می لرزید

که یکی باز مرا می خواند
به سحر گاه خیال

وهزاران نیرنگ
که مرا دوست به خواند

هرروز
ویکی گفت برو

که دگر هاتف نیکی
آنجاست

من ندیدم اورا

مبتالیان  به کرونا
 در ایران

 رکورد جهان را شکستند!

تعداد  نظر  از  ایران  شده،  اعالم  رسمی  آمار  براساس 
مبتالیان جدید به کرونا در دنیا رتبه اول را کسب کرده 

است.
باشگاه خبرنگاران  از  نقل  به  نیوز  اقتصاد  به گزارش   
جوان، براساس آمار و ارقام مراجع رسمی شیوع کرونا 
وضعیت  دنیا  کشورهای  دیگر  به  نسبت  کشور  در 
نشان  آنطور که جدول های رسمی  و  دارد  وخیم تری 
 ۳۹ گذشته  روز  دو  در  کرونا  به  ابتال  میزان  می دهد، 
هزار و ۶۱۹،  بوده است و با این میزان ابتال رتبه نخست 

از این حیث را به دست آوردیم.
عالوه بر آن از نظر نرخ مرگ و میر ناشی از کووید 
و   اندونزی  از  بعد  فوتی  تعداد  ۵۴۲  با  در جهان،   ۱۹
نگران  امری  که  بودیم  جهان  در  سوم  رتبه  روسیه  

کننده محسوب می شود.

به قلم
مهناز سعید

به قلم
ناصر فرهادی) پاژ(
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یادداشتی درباره

 مراسم تحلیف

 رییس جمهوری:

فصلی نو با آغازی مبارک 

بعداز ظهر پنجشنبه ی هفته ی گذشته یکی از روزهای تاریخی و به 
یادماندنی ملت با حضور جمع کثیری از مقامات ارشد ایران و دیگر 
کشورهای جهان درصحن علنی مجلس شورای اسالمی سپری شد.

ایراد سوگند رییس جمهوری و انتقال آرام و بی حاشیه قدرت که به 
لحاظ تالشهای نیروهای نظامی و امنیتی در راستای تامین امنیت این 
مراسم در خور تحسین است، خار چشم دشمنانی شد که ایران را 
برای کسب منافع مشروع خود، ناامن می خواهند و پیوسته در رسانه 
های زرد و مبتذلشان، برنامه هایی را پیگیری می کنند که ایران دچار 
ناامنی و بروز فضای مساعد برای تاخت و تاز و غارت و چپاول آنها 

شود ولی زهی خیال باطل!
بگذریم، روز پنجشنبه ی هفته ی گذشته در تاریخ کهن دیار ایران به 
عنوان روزی مهم و تاریخ ساز ثبت خواهد شد زیرا رییس جمهوری 
طی سخنانی عالمانه آینده ای امید بخش و غرورآفرین را بشارت 

داد.
دکتر رییسی در مدیریت کالن کشور فصلی را آغاز خواهد کرد که 
به لحاظ اتکای وی به دانش و تجربه و اندیشه ورزی و بهره جویی 
کشور،  نخبگان  ی  توجه  خور  در  های  ظرفیت  و  جمعی  خرد  از 
فرجامی نیکو و منتهی به سرافرازی میهن عزیزمان را شاهد خواهیم 
لزوم  بر  با فساد و حل مشکالت داخلی  مبارزه  برای  بود. زیرا وی 
داشت  موکد  تاکیدی  فناورانه  پیشرفت  بر  مبتنی  شفافیت  گسترش 
کار  را سرلوحه  با جهان  تعامل هوشمندانه  سیاست خارجی،  در  و 

خود اعالم کرد.
گزارش رسانه ها و برخی پژوهش ها حاکی از آن است که بسیاری 
»شفافیت«  سایه  در  تنها  معدنی،  و  طبیعی  منابع  فاقد  کشورهای  از 
گسترده و نظارت پیشگیرانه از فساد، موفق به ریشه کن کردن فقر و 
همگانی کردن رفاه شده اند زیرا هر کجا که »شفافیت« ریشه بدواند، 
پرچم پرافتخار اعتماد برافراشته می شود چرا که نور شفافیت، چشم 
در  ـ  ملی  داران  و سرمایه  را کور می کند  ارتشا  و  جانوران رشوه 
و  شغلی  های  فرصت  ایجاد  برای  ـ  ملی  ضد  اندازان  سنگ  غیاب 
از  و شادابی جامعه  نشاط  یابند که  مطلوبی می  کارآفرینی، فضای 

بدیهی ترین نتایج آن خواهد بود. 
است  ضروری  نکته  این  ذکر  فناورانه  پیشرفت  مورد  در  اما  و   ..
فناوری  ایران و کشورهای صاحب علم و  تاریخ  که مرور اجمالی 
ضروری است. آیا دوره های پیشرفت علمی ایران با ظهور پادشاهان 
تالیف  و  ترجمه  های  نهضت  گرفتن  پا  و  پرور  علم  و  هنردوست 

همراه نبوده است؟
ایران در حال حاضر به لحاظ برخورداری از صدها دانشگاه و میلیون 
ها استاد و دانشجو دیگر زیرساخت های فرهنگی، آمادگی الزم را 
برای تحقق یکی از مهمترین آرمانهای ملی که دستیابی به فناوری 
های پیشرفته باشد را داراست ولی با توجه به بخل و خست غربی ها، 
راه اندازی دانشکده های ویژه ی آموزش زبان های چینی و ژاپنی 
و هندی و تخصیص بودجه برای پرورش جوانانی که قادر به مطالعه 
متون علمی و درک لطایف زبانی از طریق معاشرت با جوانان این 
کشور باشند از روش هایی است که جناب دکتر رییسی را در انجام 

رسالت خطیرش پیروز می گرداند.
مطالبات  از  دیگر  یکی  عنوان  به  همسایگان  با  مدارا  و  طلبی  صلح 
مردمی، نشانه ی فرزانگی و حکمت در جناب دکتر رییسی است. 
نخبگان و  از خالقیت  استفاده ی مستمر  با  امیدواریم دولت جدید 
استادان دانشگاه ها در حل مشکالت کشور با پیروزی دمساز و قرین 

گردد.

  به قلم یحیی 
فتح نجات

گزارش »کرمان امروز« از آمادگی هیات های مذهبی شهر کرمان برای برگزاری مجازی مراسم عزاداری محرم امسال؛

محرمیسختبرایهیاتها

درست است که ما رسانه ای ها از چند ماه مانده به 
محرم همواره سخن از لزوم آنالین بودن مراسم رانده 
ایم، اما به راستی که وضعیت امسال برای هیات های 
مذهبی و تکایای قدیمی بسیار سخت است. اینکه به 
مانند سالهای گذشته تجمع عاشقان امام حسین )ع( 
بخواهند  مراسم  کنندگان  برگزار  اما  نباشد،  ممکن 
همان شور قدیمی را حفظ کنند به راستی کار سختی 
است. هیچ مسلمانی تحمل این ایام کرونایی را ندارد و 
یقینا این دوران در تاریخ به تلخی نگاشته خواهد شد. 
ایامی که مسلمانان را از عزاداری برای سرور و ساالر 
شهدای جهان منع کرد. اما به قول بزرگان شاید این 
هم یک امتحان الهی است، آزمونی که در آن قرار است 

سخت ترین محرم ها را رقم بزنیم و هیات های مذهبی 
با سختی مضاعف به مراسم پرشور حسینی بپردازند. 

این روزها از ذهن تاریخ پاک نخواهد شد.
یقینا در ذهن مردم خواهد ماند که چگونه هیات های 
و  از جان مردم صیانت کردند  این دوران  مذهبی در 
سالمتی مسلمانان را همانطور که مشی و منش امام 
مذهبی  های  هیات  گرفتند.  نظر  در  بود  )ع(  حسین 
امسال بیش از سالهای گذشته وظیفه بر گردن دارند، 
زیرا امسال نه تنها باید مراسم عزاداری ساالرشهیدان 
از  باید  بلکه  کنند،  اجرا  همام  امام  آن  خور  در  را 
در  کنند.  حفاظت  نیز  ایران  مسلمان  ملت  سالمتی 
این زمینه بسیاری از هیات های شهر کرمان تجهیزات 
برگزاری مراسم در فضای مجازی را خریداری کرده و 
دیگر  از سویی  اند.  برده  کار  به  را  نیروی خود  کمال 
هماهنگی های الزم برای استفاده از این تجهیزات از 
ماه ها قبل اعضای هیات ها را درگیر آموزش های الزم 
کرده است. به این عزیزان خسته نباشید می گوییم و 
امیدواریم که در این محرم سخت نیز همچون گذشته 

بتوانند پیام عاشورا را به مردم جهان برسانند. 

موضع دولت سیزدهم  برای یارانه چه خواهد بود؟
دو لیست یارانه تحویل دولت جدید شد

گوشت قرمز 50 درصد افزایش قیمت یافت

دولت سیزدهم در حالی به زودی اولین مرحله از یارانه نقدی را پرداخت 
خواهد کرد که در هر ماه باید پاسخگوی لیست حدود ۱۳۷ میلیون نفری 
برای یارانه نقدی و معیشتی باشد که از دولت گذشته تحویل گرفته است.

یارانه نقدی ۴۵ هزار  از  ایسنا، یکصدوبیست وششمین مرحله  به گزارش 
و ۵۰۰ تومانی ساعت ۲۴ چهارشنبه همزمان با ۲۰ مردادماه به حساب 

سرپرستان خانوار واریز خواهد شد.
پرداخت های یارانه نقدی که ادامه روند ۱۰ سال گذشته  است، اکنون بعد 
از دولت دهم تا دوازدهم، به دولت سیزدهم نیز رسیده است. اما این که 
آیا دولت جدید به این رویه ادامه خواهد داد یا خیر و دست به اصالحات 
نتیجه  و  است  دولت  برای  معیوب که سراسر هزینه  روند  این  در  جدی 

مثبت آن چشمگیر نیست هنوز در ابهام قرار دارد.
 به هر حال  در مواضع پیش از انتخابات رئیسی و حتی بعد از آن، تاکید 
قابل توجهی به شیوه پرداخت یارانه در دولت وی نبوده و تا کنون برنامه 
ارائه نکرده است، ولی در هر صورت آنچه که این دولت برای  مشخصی 

یارانه ها در دستور کار دارد دیر یا زود اعالم خواهد شد.
از  نقدی  یارانه های  پرداخت  شروع  زمان  از  که  است  شرایطی  در  این 
سال ۱۳۸۹ ، مبلغ ۴۵ هزار و ۵۰۰ تومان ثابت بوده و از سویی لیست 

موثری  غربالگری  و  نکرده  تغییر  محسوسی  صورت  به  یارانه بگیران 
ایرانی ها در جمع  از  نشده است؛ به طوری که همواره حدود ۹۵ درصد 
یارانه بگیران ۴۵ هزار و ۵۰۰ تومانی قرار داشته اند و با وجود چالش های 
برای  دولتی  و حتی مسئوالن  کارشناسان  از سوی مجلس،  که  بسیاری 
غربالگری یارانه بگیران وجود داشته تاکنون اقدام محکم و قابل اطمینانی 

جهت پرداخت هدفمند یارانه انجام نشده است.
یارانه  حذف  از  بارها  خود  انتخاباتی  شعارهای  در  که  یازدهم  دولت 
پردرآمدها و پرداخت هدفمند یارانه های نقدی سخن گفته بود در عمل 
برای متقاضیان  را  نام مجدد  نتیجه ای نرسید و حتی زمانی که ثبت  به 
نام  در نظر گرفت در نهایت بازهم بیش از ۷۰ و چند میلیون نفر ثبت 
کرده که به طور حتم در بین آنها افراد غیرنیازمند وجود داشتند و بعد از 
آن با وجود تکلیف های قانون بودجه در چند سال برای حذف سه دهک 
باالی درآمدی باز هم دولت اقدام جدی انجام نداد و به بهانه این که حذف 
یارانه بگیران ممکن است تبعات اجتماعی داشته و افراد نیازمند نیز در بین 

آنها حذف و آسیب ببینند از غربالگری دست کشید.
در هر صورت پرداخت یارانه های نقدی در دولت گذشته نه تنها براساس 
از  معیشتی  یارانه  عنوان  تحت  جدیدی  یارانه  بلکه  نرفت،  پیش  قانون 

افزایش قیمت بنزین نیز به آن اضافه شده و حدود ۶۰ میلیون  محل 
نفر از جمع یارانه بگیران ۴۵ هزار و ۵۰۰ تومانی نیز این یارانه را دریافت 

می کنند.
براین اساس، دولت رئیسی اکنون در بخش یارانه های نقدی لیست افزون 
بر ۷۷ میلیون نفری یارانه بگیران نقدی ۴۵ هزار و ۵۰۰ تومانی با هزینه 
یارانه بگیران  لیست  و همچنین  تومانی در سال  میلیارد  حدود ۴۲ هزار 
معیشتی با حدود ۶۰ میلیون نفر و هزینه ساالنه ۳۰ هزار میلیارد تومانی 
را تحویل گرفته است که در مجموع باید در ماه برای حدود ۱۳۷ میلیون 

نفر یارانه تامین کند. 
به هر صورت طی این سالها تا مرز ۵۰۰ هزار میلیارد تومان بابت همین 
یارانه های نقدی که در ظاهر رقم چشمگیری نیست پرداخت شده و در 
برخی مواقع نه تنها این پرداخت موجب شده که سهم بخش های دیگر 
تعیین شده در قانون از محل درآمد هدفمندی پرداخت نشود بلکه کسری 
به حدی بوده که به استقراض از بانک مرکزی نیز کشیده است، در این 
از حداقل  بعد  باالخره  از دولت جدید وجود دارد که  انتظار  این  شرایط 
البته در مواردی مغایر   یارانه غیرنقدی غیرهدفمند و  پرداخت یک دهه 

با قانون هدفمندی یارانه ها در این رابطه اصالحات اساسی صورت دهد.

در سال جاری قیمت گوشت تا بیش از ۵۰ درصد افزایش داشته است، 
در حالی که با توجه به تولید داخل، واردات قابل توجهی در رابطه با آن 
صورت نمی گیرد. به گزارش ایسنا، قیمت گوشت قرمز در چند ماه گذشته 
محصول  این  است،  مطرح  متفاوتی  دالیل  آن  رابطه  در  و  داشته  نوسان 
مصرفی مردم در آمارهای رسمی تا بیش از ۱۵۰ هزار تومان هم قیمت 

خورده است. 
بررسی وضعیت قیمت گوشت قرمز در آمار مرکز آمار ایران نشان می دهد 
به طور متوسط  تیرماه سال گذشته  که هر کیلو گوشت گوسفند که در 
۱۰۰ هزار تومان بوده در خردادماه سال جاری به حدود ۱۳۵ هزار تومان 

رسیده و در تیرماه تا بیش از ۱۵۰ هزار تومان هم فروش رفته است.
متوسط قیمت گوشت گوسفند در ماه گذشته ۱۳۴ هزار تومان بوده که 
تیرماه سال  با  مقایسه  در  ولی  دارد،  تیرماه ۰.۶ درصد کاهش  به  نسبت 

گذشته ۳۳.۱ درصد رشد داشته است.

در رابطه با قیمت گوشت گاو یا گوساله نیز در تیرماه سال قبل هر کیلو به 
طور متوسط  ۸۵ هزار و ۴۰۰ تومان قیمت داشته که به ۱۲۷ هزار تومان 
 ۱۴۷ حدود  تا  نیز  جاری  سال  تیرماه  در  رسد.  می  امسال  خردادماه  در 
هزار  به ۱۳۰  نزدیک  آن  قیمت  متوسط  اما  رفته  فروش  تومان هم  هزار 
یا گوساله در مقایسه  این اساس، گوشت گاو  بر  اعالم شده است.  تومان 
با خردادماه ۱.۸ درصد و نسبت به تیرماه پارسال ۵۱.۳ درصد گران شده 
است. این افزایش قیمت در حالی رقم خورده که حتی فعاالن بازار هم آن 
را قابل توجیه نمی دانند؛ به طوری که اخیرا مدیرعامل اتحادیه مرکزی 
دام سبک گفته بود »در حال حاضر میانگین قیمت هرکیلو دام سبک زنده 
در بازار ۵۰ هزار تومان است و گوشت آن را می توان با قیمت ۱۱۰ تومان 
به دست مصرف کننده رساند. سوال اینجاست که چرا مصرف کننده باید 

برای خرید یک کیلو گوشت گوسفندی۱۵۰ هزار تومان هزینه کند؟«
این محصول باتوجه به تامین داخلی از مدت ها قبل واردات چندانی نداشته 

و در سال جاری نیز این واردات قابل توجه نیست، به طوری که در یکی - 
دو سال گذشته با توجه به تامین نیاز با تولید داخل، واردات گوشت به طور 
چشمگیری کاهش داشته است و مجموع واردات به حدود ۲۲.۴ میلیون 

دالر می رسد که در آمار گمرک ایران مشهود است.
قرمز سبک  تیرماه حدود ۱۰ تن گوشت  نیمه  تا  ابتدای سال جاری  از   
گرم به ارزش ۷۲.۵ هزار دالر وارد شده که نسبت به همین مدت در سال 
گذشته از لحاظ ارزشی و وزنی کاهش چندین برابری دارد، در این فاصله 
در سال قبل ۳.۲ هزار تن به ارزشی بیش از ۲۱.۵ میلیون دالر واردات 

گوشت صورت گرفته بود.
اما در مورد گوشت قرمز سرد میزان واردات در  چهار ماه و نیم ابتدایی 
سال جاری ۵۰۰۰ تن به ارزش حدود ۲۲.۳ میلیون دالر بوده که نسبت 
به مدت مشابه پارسال که ۱۰ هزار تن به ارزش ۴۴میلیون دالر وارد شده 

بود، از لحاظ وزنی و ارزشی بیش از ۵۰ درصد کاهش دارد.

به قلم
 محمد فتح نجات
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