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دستگیری کالهبردار فراری 

با ۱00 میلیارد ریال محکومیت مالی در کرمان

در اولین نشست شورای فرهنگ عمومی سیرجان در سال جدید؛

شورای فرهنگ عمومی و گل گهر تفاهم نامه امضا کردند 
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 آزمون های 

پایه نهم و دوازدهم 

دانش آموزان به صورت حضوری

 برگزار می شود

اقبال الهوری

متفکری

 آزاداندیش

 و ضد استعمار

متن در صفحه دوم

استاندار کرمان:

آثار خلق شده در سمپوزیوم 
مجسمه سازی زیبایی های

 کرمان کهن را افزون می کند

دادستان کرمان:

با بداخالقی های انتخاباتی 

بدون توجه  به جناح

 برخورد قاطع می شود

3

آگهی  تجدید مزایده  عمومی فروش 
2-1400/ت

اداره کل آموزش و پرورش استان کرمان
    

 شرح در صفحه سوم 

فروش، نصب و سرویس آسانسور و باالبر

فروش و نصب انواع درب های برقی

 )کرکره، جک، اتوماتیک(

فروش و نصب انواع دوربین و دزدگیر 

انجام پروژه های برق کشی و تاسیسات 

آب )ساختمان(

کرمان- خیابان احمدی غربی 
 نبش کوچه 27

32263134
09307186654

مهندس ارساالن 
دیوان بیگی زند

www.teetr.ir
میدونى محبوبترین نشریه کرمانى کدومه؟!

آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای 

شرکت عمران و مسکن سازان استان کرمان در نظر دارد تعداد محدودی از آپارتمانهای پروژه ترنج واقع 
در شهرک غدیر ، بولوار غدیر1، بولوار شقایق ، نبش شقایق 8 را به افراد واجد شرایط واگذار نماید. جهت 
و  و 034-32266895  تلفنهای 6  با شماره  الی 12  از ساعت 9  اداری  روزهای  در  بیشتر  اطالعات  کسب 
09131975378 تماس و یا به آدرس میدان بسیج - خیابان شهید کامیاب- حدفاصل شهید کامیاب 2 و 4 

مجتمع آفتاب بلوک 4 طبقه 3 واحد 11 مراجعه نمایند. 

پیش فروش آپارتمانهای مجتمع ترنج

تکمیل  برای  کرمان  شهر  در  واقع  سیرجان  الستیک  شرکت 
کادرمالی خود از افراد واجد شرایط زیر دعوت به همکاری می نماید.
لیسانس حسابداری با 3 الی 5 سال سابقه کار و آشنا به برنامه های 
مالی ترجیحا »همکاران سیستم و excel« از عالقه مندان دعوت 
 cirjan_tire@hotmail.com می شود رزومه خود را به ایمیل

ارسال فرمایند.

آگهی استخدام حسابدار

کرمان و لزوم شفاف سازی مسئوالن؛ گزارش »کرمان امروز« از وضعیت بازار پرتالطم سیمان 

متن کامل در صفحه چهارم

   بازار سیمان در استان کرمان این روزها تالطمی نامبارک را تجربه می کند و این استان در حال حاضر با بحران توزیع و فروش سیمان روبه رو است. بحرانی که اگر برطرف نشود، موجب 
بروز مشکالتی برای صنایع مرتبط با سیمان شده و در نهایت قیمت مسکن با افزایشی نگران کننده روبه رو خواهد شد و...

استاندار کرمان: سه کارخانه سیمان در استان در حال فعالیت هستند لذا 
قابل قبول نیست که شاهد آشفته بازار سیمان باشیم، درنتیجه این شرایط 

نشان از وجود فساد در استان است

معاون بازرسی سازمان صمت استان: بعضی از خانواده ها و مردم به 
دلیل ترس از افزایش قیمت سیمان، آن را مانند اقالمی چون مرغ و روغن 

در خانه های خود احتکار می کنند

مردم احتکارگر یا مدیران فاسد؟
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اخبار استان

گفت:  کرمان  استان  پرورش  و  آموزش  مدیرکل 
آزمون های نوبت دوم پایه نهم و دوازدهم دانش آموزان 
بر  آزمون ها  برگزار می شود و سایر  به صورت حضوری 

عهده مدیر مدرسه است.
جمع  در  اسکندری  احمد  مهر،  خبرنگار  گزارش  به 
اهداف  به  رسیدن  برای  اینکه  به  اشاره  با  خبرنگاران 
پرورشی و آموزشی، معلم نقش مهم و محوری دارد و 
نباید اجازه دهد که هیچ دانش آموزی از تحصیل بازماند، 
معنوی  بزرگ  ظرفیت  یک  رمضان  مبارک  ماه  افزود: 
است که می توان از این ماه جهت تربیت دانش آموزانی 

همطراز جمهوری اسالمی ایران و دین اسالم بهره برد.
وی با بیان این مطلب که فرهنگیان بزرگوار در ایام شیوع 
ویروس کرونا با تالش های فراوان اجازه ندادند که اخاللی 

در بحث آموزشی دانش آموزان ایجاد شود و رسالت خود 
را به خوبی انجام دادند، اظهار کرد: ایام شیوع ویروس 
کرونا توانمندی های ما را محک زد از طرف دیگر باید 
و  کرده  فرصت  به  تبدیل  را  تهدیدها  شرایط  این  در 

توانمندی های خود را نشان دهیم.
مدیرکل آموزش و پرورش استان کرمان با اشاره به اینکه 
شیوع ویروس کرونا یک شاخص قابل توجه برای ارزیابی 
آنچه که  کرد:  اظهار  است،  بوده  فرهنگیان  قابلیت های 
مسلّم است این است که ما مسئولیت تربیت و آموزش 
دانش آموزان را بر عهده داریم، لذا باید شناخت درستی 
از تکالیف خود داشته باشیم تا مدیون دانش آموزان و 

مردم نباشیم.
وی با بیان این مطلب که معلمین در شرایط کرونایی با 

ارائه خالقیت فرآیند یادگیری دانش آموزان را تسهیل 
با  ارتباط  از شیوع ویروس کرونا  قبل  بیان کرد:  کنند، 
دانش آموزان به صورت حضوری بوده است اما در شرایط 
و  معلم  مدرسه،  ارتباط  بهترین شکل  به  باید  کرونایی 
الزمه  مؤثر  ارتباط  چراکه  شود  تقویت  آموزان  دانش 

یادگیری مؤثر خواهد بود.
اسکندری با اشاره به اینکه در بحث آموزش و یادگیری 
مدیر مدرسه نقش مهمی دارد و باید از فرایند یادگیری 
که  چرا  کند  حاصل  اطمینان  آموزان  دانش  آموزش  و 
مدیر رابط میان ارکان مدرسه )معلم، دانش آموز، ولی، 
مدرسه  مدیر  کرد:  تصریح  است،  جامعه(  و  مسئوالن 
زمانی موفق است که اگر به عنوان مثال یک هزار دانش 

آموز دارد باید از احوال هر یک از آنها مطلع باشد.

 آزمون های پایه نهم و دوازدهم دانش آموزان به صورت حضوری برگزار می شود

قلیان؛
نقطه شروع اعتیاد !

استاندار کرمان گفت: آثار خلق شده در سمپوزیوم 
ملی مجسمه سازی سال ها روایتگر تاریخ و هنر 

کهن ایران اسالمی خواهد بود.
دکتر علی زینی وند  در مراسم اختتامیه چهارمین 
سمپوزیوم ملی مجسمه سازی کرمان با قدردانی 
ارزشمند  کار  این  برگزارکنندگان  و  مسئوالن  از 
اظهار کرد: آثار خلق شده در این رویداد سال ها 

خواهد  اسالمی  ایران  کهن  هنر  و  تاریخ  روایتگر 
بود.

را  کهن  کرمان  های  زیبایی  آثار  این  افزود:  وی 
افزون می کند و برگزاری سمپوزیوم کار زیبایی 
است و حتما هنرمندان، نخبگان و مردم به نیکی 

از آن یاد می کنند.
این  تداوم  با  امیدواریم  کرد:  تصریح  وند  زینی 

در  هنرمندان  زیبای  آثار  خلق  شاهد  رویدادها 
سطح استان کرمان، کشور و دنیا باشیم.

به گزارش ایسنا، در این مراسم با حضور شهردار 
ارشاد،  مدیرکل  کرمان،  شهر  شورای  اعضای  و 
از  مسئوالن  از  جمعی  و  سیما  و  صدا  مدیرکل 
هنرمندان شرکت کننده در چهارمین سمپوزیوم 

ملی مجسمه سازی تجلیل شد.

استاندار کرمان:

آثار خلق شده در سمپوزیوم مجسمه سازی زیبایی های کرمان کهن را افزون می کند

خبر
رییس پلیس آگاهی کرمان خبر داد:

دستگیری کالهبردار فراری با ۱۰۰ 

میلیارد ریال محکومیت مالی در کرمان 
رییس پلیس آگاهی استان از دستگیری فردی که با انجام کالهبرداری های 

متعدد ۱۰۰ میلیارد ریال محکومیت مالی را در پرونده دارد، خبر داد.
سرهنگ یداهلل حسن پور  روز دوم اردیبهشت ماه در این خصوص گفت: 
همزمان با ابالغ احکام قضایی مرتبط با یک کالهبردار فراری از آبان سال 
گذشته، کارآگاهان دایره عملیات ویژه پلیس آگاهی به منظور شناسایی 
این فرد و احقاق حق شهروندانی که توسط این فرد مورد کالهبرداری 
قرار گرفته بودند اقدامات پلیسی و کارهای اطالعاتی خود را آغاز کردند.

وی افزود: در این رابطه کارآگاهان دایره عملیات ویژه پلیس آگاهی در 
اجرای طرح پیوسته دستگیری محکومین فراری و با تمرکز بر اقدامات 
فرد  این  شدند  موفق  روزی  شبانه  های  مراقبت  و  تعقیب  و  اطالعاتی 
کالهبردار را پس از پایان سفرهایی که به چند استان مرکزی، جنوبی و 
غرب کشور داشت در حال تردد در محور مواصالتی یکی از شهرستان 

های غربی استان کرمان شناسایی و دستگیر کنند.
حسن پور تصریح کرد: این فرد که برای اولین بار در سال ۹۷ از سوی 
پلیس فتا یکی از استان های غربی تحت تعقیب قرار گرفته بود در طول 
سال های پس از آن با دایر کردن بنگاه معامالت ملکی و تنظیم مبایعه 
نامه های جعلی، اتهام های کیفری دیگری از جمله انتقال مال غیر، انجام 
سقف  تا  بالمحل  چندین چک  صدور  و  کالهبرداری  معارض،  معامالت 
تحت  کشور  سطح  در  قضایی  متعدد  های  شعبه  در  ریال،  میلیارد   ۱۰
تعقیب بود اما به رغم استفاده از عناوین و هویت های جعلی در انجام 
اقدامات مجرمانه اش در نهایت توسط کارآگاهان پلیس کرمان شناسائی 

و دستگیر شد.
رییس پلیس آگاهی استان کرمان با اشاره به انجام تحقیقات و اقدامات 
بعدی برای شناسایی شکات و افراد مرتبط با این فرد که کالهبرداری با 
تعزیری  از ۲۱ سال حبس  بیش  و  مالی  ریال محکومیت  میلیارد   ۱۰۰
را در پرونده دارد از شهروندان خواست: در انجام معامالت خود با افراد 
حقیقی و حقوقی دقت الزم را داشته باشند و ضمن ثبت آن ها در دفاتر 
اسناد رسمی از انجام معامله با افراد دارای هویت های مبهم یا رفتارهای 

مشکوک خودداری کنند.

معاون مالی و پشتیبانی شرکت توزیع نیروی 

برق شمال استان :

ارائه خدمات در مناطق کم برخوردار 

از مولفه های رونق تولید است
 

نیروی برق شمال استان کرمان  معاون مالی و پشتیبانی شرکت توزیع 
گفت: الزامات تحقق رونق تولید در صنعت برق این استان با بهره گیری از 
نیروی متخصص و مجرب و کارآزموده در حوزه تامین و توزیع انرژی برق 

باید مورد مطالعه و بررسی قرار گیرد و تقویت شود.
یداهلل قائم پناه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا افزود: باید از فرصت های 
و  تامین  و  تولید  ظرفیت های  از  استفاده  برای  جاری  سال  در  رو  پیش 
انتقال برق و انرژی استفاده شود و توسعه زیرساخت ها نیز نیازمند عزم 

جدی، مدیریت و تفکر تخصصی و جهادی است.
وی با اشاره به نام گذاری سال تولید، پشتیبانی ها، مانع زدایی ها و تاکید 
مقام معظم رهبری بر رونق تولید در کارهای زیربنایی و سازندگی تصریح 
کرد: توجه به شاخص های تولید و ارائه خدمات برق و انرژی در استان 
کرمان و توسعه زیرساخت ها و شبکه توزیع برق در مناطق کم برخوردار 

از مولفه های رونق تولید محسوب می شود.
نیروی برق شمال استان کرمان  معاون مالی و پشتیبانی شرکت توزیع 
های  از ظرفیت  استفاده  و  ایجاد همدلی  و  با حفظ وحدت  کرد:  اظهار 
موجود در شرایط تحریم اقتصادی باید زمینه ایجاد تحول در حوزه تامین 
برق پایدار و برنامه ریزی برای استفاده از توان حداکثری نیروهای نخبه و 

متخصص داخلی را فراهم کرد.
وی با اشاره به رونق تولید با اصالح زیرساخت ها و توسعه شبکه توزیع 
برق در شمال استان کرمان ادامه داد: برنامه ریزی در این حوزه می تواند 
زمینه ساز تحول و  اتفاق مثبتی در مسیر خدمت رسانی به مشترکین و 
تحقق بخشی از آرمان های انقالب اسالمی در دستیابی به توسعه پایدار 

باشد.
قائم پناه تاکید کرد: در سال های گذشته ظرفیت هایی بی بدیل و قابل 
توجه در تامین، توزیع و انتقال انرژی برق در شمال استان کرمان ایجاد 

شده است.
وی گفت: به رغم محدودیت هایی که با ایجاد تحریم های ظالمانه، در سال 
اجرای  و  احداث  با  آمده  وجود  به  ما  کشور  و  جامعه  برای  اخیر  های 
پروژه های تامین و توزیع برق پایدار و مطمئن شامل پروژه های احداث و 
افزایش ظرفیت پست های انتقال و فوق توزیع، پروژه های خطوط انتقال 
و اجرای طرح های دیسپاچینگ، مخابرات و فیبر نوری با همت و تالش 
برای رونق  کارکنان متخصص توزیع برق شمال استان گام های اساسی 

تولید در این حوزه ایجاد شده است.

دادستان مرکز استان کرمان گفت: با توجه به اینکه 
فضای مجازی بستر بسیاری از جرایم شده است، کمیته 
رصد فضای مجازی ویژه انتخابات ۱۴۰۰ در دادسرای 

کرمان تشکیل و به صورت مستمر فعال می باشد.
عمومی  روابط  از  نقل  به  مهر  خبرگزاری  گزارش  به 
دادگستری کرمان، دادخدا ساالری با اشاره به بخشنامه 
ابالغی ریاست معظم قوه قضائیه در خصوص تشکیل 
ستاد پیشگیری و رسیدگی به جرایم انتخاباتی، افزود: 
صیانت  برای  نظارتی  دستگاه های  همه  دارد  ضرورت 
انجام دهند. وی،  را  بینی های الزم  آرا مردم پیش  از 
بخشنامه ابالغی را پیام صریح ریاست قوه قضائیه برای 
متولیان امر دانست و گفت: آیت اهلل رئیسی هوشمندانه 

و با درک حضور حداکثری مردم بدنه نظارتی دستگاه 
را به اجرای وظایف ذاتی خود الزام کرده است.

سیاسی  گروه های  و  احزاب  تمامی  ادامه  در  ساالری 

را دعوت به رعایت اخالق انتخاباتی کرد و گفت: اگر 
وصف  واجد  انتخاباتی  بداخالقی های  ناکرده  خدایی 
مجرمانه باشد دستگاه قضا بدون توجه به خط و جناح 

منسوب، برخورد قاطع و بازدارنده ای را در دستور کار 
قرار می دهد.

دقیقی  پایش  باید  انتخابات  ویژه  قضات  افزود:  وی 
نباید  و  دهند  انجام  انتخاباتی  جرایم  پیرامون 
در  جامعه  روانی  امنیت  به  که  تحرکی  کوچک ترین 
دور  نگاهشان  از  وارد می کند  انتخابات خدشه  مقوله 

بماند.
انقالب مرکز استان  گفتنی است دادستان عمومی و 
مجازی  فضای  معاون  سلیمانی«  »محمدعلی  کرمان 
بعنوان قاضی ویژه  و حقوق عامه دادسرای کرمان را 
استان  مرکز  در  انتخابات ۱۴۰۰  جرایم  به  رسیدگی 

کرمان تعیین کرده است.

استان  برق منطقه ای  روابط عمومی شرکت  مدیر 
کرمان از فیلم سازان استان برای حضور در جشنواره 

»آب و انرژی« دعوت کرد .
 ۱۰۰ جشنواره  نخستین  گفت:  عباسپور«  »محسن 
ثانیه ای آب و انرژی توسط وزارت نیرو با همکاری 

سازمان یونسکو برگزار می شود.

در  بخشی  آگاهی  هدف  با  جشنواره  این  افزود:  وی 
در  انرژی  و  آب  مصرف  مدیریت  اهمیت  خصوص 
تشویق  و  ترغیب  زیست،  محیط  حفظ  راستای 
ویژه  به  برق  و  آب  بهینه  مصرف  مدیریت  به  مردم 
از منابع  برداری  بهره  در زمان های بحران -  نحوه 
آب و انرژی -  آشنایی با فرایند تولید انرژی و آب و 

توزیع و مصرف آن برگزار می شود. عباسپور تصریح 
کرد: عالقه مندان می توانند آثار خود را تا تاریخ ۱۷ 
به  جشنواره  سایت  طریق  از  جاری  ماه  اردیبهشت 

نشانی we.com-۱۰۰.www  ثبت کنند .
مستند،  بخش  سه  در  جشنواره  این   : افزود  وی 
داستانی و انیمیشن در ۲5 خرداد ۱۴۰۰ به مناسبت 

هفته گرامیداشت محیط زیست به میزبانی وزارت 
تا سوم  اول  نفرات  به  و  برگزار  یونسکو  دفتر  و  نیرو 
تندیس جشنواره و جوایز نقدی به ترتیب برای نفر 
اول ۱۰۰۰ دالر،  نفر دوم ۷۰۰ دالر و نفر سوم 3۰۰ 
دالر برای فیلمسازان خارجی و معادل ریالی آن جهت 

فیلمسازان داخلی پرداخت می شود.

دادستان کرمان:

با بداخالقی های انتخاباتی بدون توجه  به جناح، برخورد قاطع می شود

هنرمندان استان برای حضور در جشنواره ۱۰۰ ثانیه ای آب و انرژی دعوت شدند

احتراماً ، بدینوسیله به استحضار کلیه سهامداران محترم می رساند جلسه مجمع 
عمومی فوق العاده صاحبان سهام این شرکت روز چهارشنبه مورخ ۱۴۰۰/۰۲/۱5 
رأس ساعت ۱۲:۰۰در محل سالن جلسات شرکت عمران و مسکن سازان ایران 
واقع در تهران خیابان مالصدرا- خیابان شیرازجنوبی- خیابان گرمسارغربی-پالک 

5۱ - طبقه پنجم برگزار می گردد.
دستور جلسه :

آنها در صالحیت  به  ۱-افزایش سرمایه شرکت ۲-سایر مواردی که رسیدگی 
مجمع عمومی فوق العاده می باشد.

هیأت مدیره شرکت عمران و مسکن سازان  استان کرمان  

احتراماً ، بدینوسیله باستحضارکلیه سهامداران محترم می رساند جلسه مجمع 
عمومی عادی سالیانه سال مالی منتهی به ۱3۹۹/۱۲/3۰ صاحبان سهام این 
شرکت روز چهارشنبه مورخ ۱۴۰۰/۰۲/۱5 رأس ساعت ۱۰:۰۰در محل سالن 
جلسات شرکت عمران و مسکن سازان ایران واقع در تهران، خیابان مالصدرا- 
خیابان شیرازجنوبی- خیابان گرمسارغربی-پالک 5۱ - طبقه پنجم برگزار می 

گردد.
دستور جلسه :

به  منتهی  مالی  سال  به  مربوط  مدیره  هیأت  فعالیت  گزارش  ۱-استماع 
۱3۹۹/۱۲/3۰. ۲-بررسی وتصویب ترازنامه و صورتهای مالی عملکرد سال منتهی 
به ۱3۹۹/۱۲/3۰. 3-قرائت گزارش حسابرس و بازرس قانونی مربوط به دوره 
مالی منتهی به ۱3۹۹/۱۲/3۰. ۴- انتخاب اعضاء هیأت مدیره. 5- انتخاب بازرس 
قانونی ) اصلی و علی البدل ( و حسابرس برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹. 
6-تعیین روزنامه کثیراالنتشار جهت درج آگهی های شرکت . ۷-سایر مواردی که 

رسیدگی به آنها در صالحیت مجمع عمومی عادی سالیانه می باشد.
هیأت مدیره شرکت عمران و مسکن سازان  استان کرمان  

آگهی مجمع عمومی فوق العاده

شرکت عمران و مسکن سازان استان کرمان 

به شماره ثبت  3۰99- شناسه ملی ۱۰86۰55225۰

آگهی دعوت مجمع عمومی عادی سالیانه

شرکت فنی مهندسی و خدماتی همگامان مس )سهامی خاص(

شماره ثبت: ۱95۱ و شناسه ملی: ۱۰86۰546۱۰9

آگهی مجمع عمومی عادی سالیانه

شرکت عمران و مسکن سازان استان کرمان 

به شماره ثبت  3۰99- شناسه ملی ۱۰86۰55225۰

اهدای 
خون سالم 

اهدای زندگی

آگهي مناقصه عمومی )نوبت دوم(
شهرداري رفسنجان در نظر دارد بر اساس  بودجه  مصوب شماره ۱۱۱۹ مورخ ۹۹/۱۲/۲۷ شوراي محترم اسالمي شهر ،    نسبت به هوشمند سازی چراغ راهنمایی میدان بسیج از طریق برگزاري 
مناقصه عمومي اقدام نماید. لذا از کلیه شرکتهای واجد صالحیت و دارای شرایط الزم که تجربه و توانایي انجام کار را دارند، دعوت بعمل مي آید جهت دریافت وتحویل اسناد و اطالع از شرایط 
شرکت در مناقصه به دفتر امور قراردادها واقع در شهرداری مرکزی به آدرس رفسنجان خیابان تختي یا به نشانی www.rafsanjan.ir مراجعه و پیشنهادات خود را تا پایان وقت اداري روز 

چهار شنبه مورخ ۱۴۰۰/۰۲/۱5 به دبیرخانه شهرداري مرکزي تسلیم  نمایند.
- مدت انجام کار  ۲ ماه  از تاریخ ابالغ می باشد .

-  ضمانت نامه شرکت در مناقصه مبلغ 3۴۰/۰۰۰/۰۰۰  ریال که بصورت ضمانتنامه بانکی معتبر یا فیش واریزی نقدی به حساب سپرده 3۱۰۰۰۰35۹۴۰۰8 بانک ملی شعبه شهرداری رفسنجان 
-آخرین مهلت تسلیم پاکات تا پایان وقت اداري روز چهار شنبه  مورخ ۱۴۰۰/۰۲/۱5 می باشد.  - شهرداری در رد یا قبول یک یا تمام پیشنهادات مختار است .

- مدت اعتبار پیشنهادات ۲ ماه می باشد،سایر جزئیات مربوطه در اسناد مناقصه درج شده است  شماره تلفن های تماس 5- ۰3۴-3۴۲58۷۰۱
روابط عمومي شهرداري رفسنجان

 سالیانهعادی  آگهی دعوت مجمع عمومی

 شرکت فنی مهندسی و خدماتی همگامان مس )سهامی خاص(

 10160906105 :و شناسه ملی 1591 :شماره ثبت

 الیانهسعادی  جمع عمومیبدینوسیله از کلیه صاحبان سهام شرکت یا نمایندگان قانونی آنها دعوت می شود تا در جلسه م
انتهای بلوار ایثارگران، رفسنجان، شهر مس سرچشمه،  در آدرسصبح  0::1ساعت  11/01/1000 مورخ شنبه سهکه در روز 

 تشکیل می گردد، حضور به هم رسانند. سالن کنفرانس شرکت صنایع مس افق کرمان

 دستور جلسه:

 استماع گزارش هیئت مدیره و حسابرس و بازرس قانونی شرکت -1
 1:55اسفند ماه  0:سال مالی منتهی به  صورت های مالیتصویب  -1
 1000اسفند ماه  15منتهی به شرکت برای سال مالی  و علی البدل انتخاب حسابرس و بازرس قانونی -:
 انتخاب روزنامه کثیراالنتشار برای درج آگهی های شرکت -0

 مهمچنین با توجه به مصوبه ستاد ملی مبارزه با کرونا ضمن رعایت پروتکل های بهداشتی، همراه داشتن ماسک و لواز
 بهداشتی ضروری می باشد.

 هیئت مدیره شرکت 



شنبه 4 اردیبهشت ماه 11/1400 رمضان 1442/ 24 آوریل 2021/سال بیست و ششم شماره 3420سه جامعه 

محققان پاسخ دادند:
چرا کرونا در برخی شدید

 و در برخی خفیف است؟
محققان کشور در پژوهشی مروری که با استفاده از منابع معتبر مختلف 
را  کرونا  خفیف  یا  شدید  انواع  به  افراد  ابتالی  دلیل  است،  شده  انجام 

توضیح داده اند.
به گزارش ایسنا، مارس سال 2020 بود که سازمان بهداشت جهانی یا 
پاندمی  یا  بیماری کووید-19 را یک همه گیری جهانی  WHO، شیوع 
اعالم کرد. عامل این بیماری، ویروس SARS-CoV-2 است که تا ماه 
جوالی همان سال، 12 میلیون نفر در سراسر جهان آلوده به آن آلوده 
شدند. اما از همان زمان تاکنون، سوالی اساسی ذهن بسیاری از مردم و 
متخصصان را به خود مشغول داشته است؛ این که چرا اثرات عفونت ناشی 
از این بیماری در گروهی از بیماران شدید و تهدیدکننده زندگی است، 
درحالی که برخی دیگر هیچ عالمت خاصی نداشته و یا در بدترین حالت، 

بیماری خفیفی را تجربه می کنند.
شامل تب، سرفه،  بیماری فوق معموالً  به گفته محققان، عالئم معمول 
موارد  با  گاه  و چشایی هستند که  بویایی  دادن  از دست  و  نفس  تنگی 
دیگری مثل درد عضالنی، گلودرد، خلط و قرمزی چشم همراه هستند. 
به  مبتالیان  از  درصد   20 حدود  تنها  که  می دهند  نشان  مطالعات 
 5 در حدود  و  می کنند  مراجعه  بیمارستان  به  معالجه  برای  کووید-19 
درصد نیز دچار پنومونی یا ذات الریه شده، عالئم شدیدی از خود نشان 
می دهند و به اکسیژن نیاز دارند. همچنین بیمارانی که به نوع شدیدی از 
بیماری فوق مبتال می شوند، طیفی وسیع از عالئم ازجمله التهاب مغز یا 
آنسفالیت را نیز دارند که به سردرگمی و کاهش هوشیاری منجر می شود.

این موضوع مهم، موجب شده که تیمی پژوهشی از دانشگاه تربیت مدرس 
در مطالعه ای مروری به موشکافی مطلب پرداخته و دالیل آن را بیابند. 
در این مطالعه علل بروز انواع شدید و خفیف بیماری کووید-19 در افراد 

مختلف بررسی شده است.
نمایه شده در  معتبر  مقاالت  این مطالعه مروری،  انجام  این  برای  آن ها 
پایگاه های اطالعاتی التین و گزارش های سازمان های معتبر بهداشتی را 

جمع آوری کرده و به شکل علمی، ارزیابی کرده اند.
بنا بر نتایج این تحقیق، یکی از مهم ترین عوامل در این خصوص، میزان 
ویروس ورودی به بدن است. به طور متوسط تعداد ذرات ویروسی مورد 
به  توجه  با  که  است  معروف  عفونی«  »دوز  به  عفونت  ایجاد  برای  نیاز 
سرعتی که بیماری کووید-19 در حال گسترش است، نسبتاً کم است و 

در برخی منابع، 1000 ذره ویروسی ذکر شده است.
همچنین به گفته مهرداد روانشاد، محقق گروه ویروس شناسی دانشگاه 
تک   RNA ویروس  یک  کرونا،  »ویروس  همکارانش،  و  مدرس  تربیت 
رشته است که توانایی جهش سریعی دارد و این جهش ها می توانند به 

گسترش راحت تر و بیماری شدیدتر منجر شوند«.
یا  انواع شدید  بروز  در  تحقیق  این  مجریان  اعتقاد  به  که  دیگری  عامل 
خفیف بیماری کووید-19 مؤثر است، تنوع ژنتیکی و سیستم ایمنی افراد 
این خصوص محققان فوق می گویند: »تنوع ژنتیکی  گوناگون است. در 
و پیشینه قومی می تواند در شدت بیماری کووید-19 تأثیرگذار باشد. از 
طرفی به نظر می رسد افرادی که به بیماری شدید مبتال هستند، پاسخ 
ایمنی تغییریافته را حتی در مراحل اولیه بیماری نشان می دهند. آن ها 
را  ویروس  نیستند  قادر  که  دارند،  در گردش کمتری  ایمنی  سلول های 
به طور مؤثر کنترل کنند و در عوض از یک التهاب شدید ناشی از عاملی 

به نام سایتوکین رنج می برند.
روانشاد و همکارانش ضمن اشاره به عامل بیماری های زمینه ای و داروهای 
مرتبط با آن ها که خود در تضعیف سیستم ایمنی نقش دارند، جنسیت 

را نیز از عوامل مهم تأثیرگذار بر شدت بیماری کووید-19 برشمرده اند.
به اعتقاد آنان، »درحالی که به نظر می رسد مردان و زنان با میزان تقریباً 
یکسانی به کرونا مبتال می شوند، در اکثر کشورها نسبت یا درصد میزان 
مرگ ومیر در مردان بیشتر است و این موضوع احتماالً به دلیل عادت های 
ناسالم و شیوه زندگی نامناسبی است که در مردان بیش از زنان وجود 
و  ایمنی  سیستم  تضعیف  به  الکلی  مشروبات  مصرف  مثال  برای  دارد. 
منجر  ذات الریه  و  تنفس  دستگاه  بیماری های  به  حساسیت  افزایش 
می شود. همچنین مصرف دخانیات در آقایان بیشتر از خانم هاست که این 
امر موجب بروز بیماری های ریوی و کاهش تحمل و توانایی بدن در مقابله 

با اثرات بسیار مخرب ویروس در ریه و سایر ارگان های بدن می شود«.
این محققان با توجه به این نتایج، مناسب ترین استراتژی در شرایط نبود 
به حداقل  و  ویروس  انتشار  را، کاهش سرعت  مناسب  درمان  و  واکسن 
رساندن تعداد افرادی که مستعد ابتال به بیماری شدید هستند دانسته اند 
ارتباط  و  کووید  عفونت  باالی  اهمیت  به  توجه  »با  کرده اند:  اشاره  و 
است سیاستمداران  بیماری، الزم  با شدت  میزبانی  فاکتورهای  مستقیم 
نه تنها  تا  فعال کنند،  را  ایرانیان  پرونده سالمت  پروژه  اجرای  و مدیران 
بلکه مدیریت درمانی  بیماری شدید شناسایی شوند،  به  افراد مستعدتر 

مناسب تری برای فرد اتخاذ شود«.
آسیب شناسی  »پژوهش های  فصلنامه  را  پژوهشی  علمی  یافته های  این 

زیستی« متعلق به دانشگاه تربیت مدرس منتشر کرده است.

راه هایی برای رهایی از رژه کرونا بر روان مردم

هشدار دبیرکل سازمان ملل درباره فاجعه گرمایش زمین

در اولین نشست شورای فرهنگ عمومی سیرجان در سال جدید؛

شورای فرهنگ عمومی و گل گهر تفاهم نامه امضا کردند 

کشورمان  به  کرونا  ورود  از  سال  یک  از  بیش 
و  شده  مبتال  بسیاری  افراد  مدت  این  در  و  می گذرد 
وارد  روزها  این  اپیدمی  رفته اند.  مرگ  کام  به  عده ای 
از  روزانه  جانباختگان  شمار  و  شده  خود  چهارم  موج 
۳00 تن فراتر رفته است. وزیر بهداشت هم در روزهای 

اخیر گفته هفته های سختی را پیش رو داریم.
در این شرایط، مهاِر تاخت و تاز افسارگسیخته کرونا 
به اولویتی اساسی تبدیل شده است. با این حال برخی 
می گویند تبعات روانی اپیدمی را هم نباید از نظر دور 

داشت.
با  محدودیت ها  می گویند  روانشناسان  از  برخی 
و  بی حوصلگی  روانی،  خستگی  نظیر  پیامدهایی 
و  پیامدها  این  از  آگاهی  می شود.  همراه  پرخاشگری 
اثرات روحی و روانی طوالنی شدن اپیدمی شاید بتواند 
و  بهتر  حل های  راه  ارائه  و  سیاستگذاری ها  زمینه  در 

مکمل  در این زمینه موثر باشد.
مشکالت روحی و روانی اپیدمی

پیرامون مشکالت  بالینی  روانشناس  آرزو معصومیان 
روحی و روانی ناشی از کرونا گفت: کرونا ویروس، نامی 
است که اکنون برای همه مردم جهان آشنا است و با 
قرار  تهدید  انسان ها مورد  زندگی و سالمت  ظهور آن 
گرفته و تمامی جنبه های اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی 

وسیاسی همه کشورها را تحت تاثیرقرار داده است.
کرونا،  شیوع  ناپذیری  پیش بینی  و  بودن  ناشناخته   
انزوای  و  قرنطینه  اقتصادی،  مشکالت  ابتال،  از  هراس 
این  دوران  در  را  روانی  آسیب های  احتمال  اجتماعی 
همه گیری افزایش می دهد، بطوری که فشارهای روانی 
این دوران همه افراد جامعه، حتی افرادی را که سابقه 
ابتال به بیماری های روحی و روانی  ندارند هم تهدید 

می کند.
نتایج بسیاری از تحقیقات نشان داده که تعدادی از 
 ، افسردگی  اضطراب،  جمله  از  روانشناختی  اختالالت 
استرس پس  اختالل  ترس،   ، عملی   - فکری  وسواس 
به  رو  ایام  این  در  خوابی  بی  و   )PTSD( سانحه  از 

افزایش است.
کرونا  دوران  محدودیت های  خصوص  در  معصومیان 
راه های  از  قرنطینه  گفت:  آن  روانشناختی  تبعات  و 
به  ولی  می رود،  شمار  به  ویروس  انتشار  از  جلوگیری 
تبع آن افراد ارتباطات و حمایت های روانی خانواده و 
مضرات  این  کنار  در  و  می دهند  دست  از  را  دوستان 
باید از بی انگیزگی ، احساس ناامیدی ، خستگی روانی ، 

بی حوصلگی و پرخاشگری هم یاد کرد.
روانی  نظر  از  ویژه  به طور  کودکان  این شرایط  در 
مشکالت  شایع ترین  از  می گیرند؛  قرار  تاثیر  تحت 
و  ترس  حواس پرتی،  پرحرفی،  ها  آن  میان  در 
دانش  ارتباط  عدم  همچنین  است.  تحریک پذیری 
از  زیاد  استفاده  دوستان،  و  همکالسی ها  با  آموزان 
الگوی خواب  ناچیز،  فیزیکی  فعالیت  فضای مجازی، 
از  ترس  مانند  استرس زا  های  محرک  و  نامناسب 

ابتال به بیماری و مشکالت مالی و اختالفات والدین 
می تواند مشکالت متعددی برای کودکان و نوجوانان 
ایجاد کند و در این میان ممکن است به اختالالتی 
و  پرخاشگری  گرایی،  درون  عصبی،  تیک های  مانند 

منزوی شدن منجر شود.
این روانشناس افزود: یکی دیگر از مشکالتی که در 
و  زوجین  بین  تعارضات  یافته  افزایش  کرونا  دوران 
قرنطینگی،  دشواری  است.  خانوادگی  خشونت های 
زوجین  اختالفات  دیگر  و سایر مشکالت  مالی  فشار 
را افزایش داده و تاثیرات این اختالف بر کودکان هم 
اختالفات  مشاهده  با  آنها  نیست.  پوشی  چشم  قابل 
والدین از نزدیک و ارتباطات کم با دوستان در معرض 
افسردگی و استرس های بسیار قرار می گیرند. اعتیاد 
و  الکل  افزایش مصرف  اینترنت و فضای مجازی،  به 
مواد مخدر از جمله تبعات ناشی از این شرایط است.

راهکارهایی برای کاهش پیامدهای 
روانشناختی ناشی از کرونا

معصومیان در خصوص راهکارهای کاهش پیامدهای 
روانشناختی ناشی از کرونا گفت: اگرچه مبارزه با این 
ولی  است  انجام  حال  در  جانبه  همه  طور  به  ویروس 
این  بودن روش های کنترل و درمان  به دلیل محدود 
ابتال  از  پیشگیری  آن  با  مقابله  راه  مهم ترین  بیماری 
و جلوگیری از انتشار ویروس است که این مهم فقط با 
همکاری مردم امکان پذیر است؛ چراکه با طوالنی شدن 
بیشتر  روانی  و  روحی  مشکالت  محدودیت ها،  شرایط 

خواهد شد و گاهی تا آخر عمر همراه فرد خواهد بود.
به  هوشمندانه  راهکارهایی  با  بکوشیم  است  بهتر 
یک  به  را  چالش  این  و  بیافزاییم  خود  توانایی های 
عبور  مسیر  این  از  سالمت  به  و  کنیم  تبدیل  فرصت 
کنیم و به یاد داشته باشیم انسان بدبین در هر فرصتی 
مشکالت را می بیند و انسان خوش بین در هر مشکلی 

به دنبال فرصت است.
به  لحظه  و  دائمی  پیگیری  عدم  مثل  توصیه هایی 
لحظه اخبار مخصوصا خبرهای نگران کننده و شایعات، 
ورزش  مثل  کارهایی  با  روزانه  برنامه  در  تنوع  ایجاد 
دادن  گوش  و  فیلم  تماشای   ، کتاب  خواندن  کردن، 
به موسیقی، تمرکز بر اکنون و زمان حال و پرهیز از 
تفکر درمورد آینده و پیامدهای اتفاقات رخ داده نشده 

می تواند تا حدودی موثر باشد.
مهارت های  یادگیری  گفت:  آخر  در  روانشناس  این 
بین  بهتر  روابط  ایجاد  برای  متقابل  ارتباط  و  زندگی 
روابط  افزایش  فرزندان،  با  بهینه  تعامل  و  زوجین 
با  تصویری  و  تلفنی  تماس های  طریق  از  اجتماعی 
دوستان و خانواده برای جلوگیری از انزوای اختماعی، 
محدود کردن استفاده از شبکه های اجتماعی و فضای 
مجازی مخصوصا در کودکان و نوجوانان به علت افزایش 
سطح اضطراب و مخاطرات دیگر و داشتن خواب منظم 
و رعایت بهداشت خواب می تواند در کاهش پیامدهای 

روانشناختی ناشی از کرونا موثر باشد.

درباره  متحد  ملل  سازمان  دبیرکل  نوشت:  ایرنا 
رهبران  همه  از  و  داد  هشدار  هوایی  و  آب  تغییرات 
جا  همه  در  امر  این  با  مقابله  برای  تا  خواست  جهان 

وارد عمل شوند.
در  متحد  ملل  سازمان  دبیرکل  گوترش«  "آنتونیو 
با  هوایی  و  آب  مجازی  اجالس  در  خود  سخنرانی  
آمریکا  میزبانی  به  رهبران جهان  از  نفر   ۴0 مشارکت 
هشدار داد: گازهای گلخانه ای خطرناک در سطوحی 

هستند که طی ۳ میلیون سال مشاهده نشده اند.
سانتیگراد  درجه   1.2 زمین  کره  دمای  افزود:  وی 

افزایش یافته است که به آستانه فاجعه می انجامد.
و  پرتگاه هستیم  آستانه  در  ما  کرد:  تصریح  گوترش 
باید مطمئن شویم که گام بعدی در مسیر درست قرار 

دارد.
دبیرکل سازمان ملل تاکید کرد: رهبران در همه جا 

باید وارد عمل شوند.
در  باید  پیشرفته  کشورهای  کرد:  خاطرنشان  وی 

اجالس گروه ۷ در ماه ژوئن)خرداد(، بودجه عمومی 
آب و هوا از جمله مبلغ 100 میلیارد دالر برای اقدامات 
تأمین  را  توسعه  حال  در  کشورهای  در  هوایی  و  آب 

کنند.
وی تصریح کرد: جوانان بزرگترهای خود را به انجام 
آنچه درست است، بکشانند. زنان در خط مقدم هستند.

گوترش در پایان خاطرنشان کرد: بیش از ۷00 شهر 
تا سال 2050 به کربن صفر متعهد شده اند.

اکسید  دی  کاهش  برای  مسیر  دو  ارایه  با  گوترش 
تا  یاید  ائتالف جهانی  یک  ایجاد  با  اول   گفت:  کربن 
اواسط قرن به سمت انتشار خالص صفر درهر کشور، 
منطقه، شهر و هر صنعت حرکت کرد. دوم، با پیگیری 
های  کننده  صادر  از  کشورها  همه  تحول.  دهه  یک 
های  طرح  جدید  های  مشارکت  باید  تا  گرفته  بزرگ 
ملی خود را برای کاهش و انطباق ارائه دهند؛ اقدامات و 
سیاست های 10 سال آینده با یک مسیر کربن خالص 

صفر تا سال 2050  باید مطابقت داشته باشد.

تفاهم نامه همکاری فرهنگی و اجتماعی مشترک 
شورای  و  گهر  گل  صنعتی  و  معدنی  شرکت  بین 
فرهنگ عمومی شهرستان سیرجان در اولین جلسه 

این شورا در سال 1۴00 امضا شد.
شرکت  بین الملل  امور  و  روابط عمومی  گزارش  به 

ناب  فرهنگ  توسعه  و  تقویت  منظور  به  گل گهر، 
ایرانی اسالمی و ارتقاء سطح فعالیت های فرهنگی 
شهرستان سیرجان و در راستای سیاست های کالن 
فرهنگی  مسئولیت های  انجام  در  گهر  گل  شرکت 
واجتماعی، این تفاهم نامه بین امام جمعه سیرجان 

به عنوان ریاست شورای فرهنگ عمومی شهرستان 
و  سیرجان  شهرستان  ویژه  فرماندار  سیرجان، 
مدیرعامل شرکت معدنی و صنعتی گل گهر منعقد 

شد.
معدنی  شرکت  فرهنگی،  تفاهم نامه  این  پایه  بر 

در  تعیین شده  موضوعات  در  گهر  گل  و صنعتی 
و  تدوین شده  تفاهم نامه حول محور سیاست های 
مصوبات شورای فرهنگ عمومی شهرستان سیرجان 
در سال 1۴00، همکاری کامل، حمایت و پشتیبانی 

انجام خواهد داد.

آگهی دعوت مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده بنیاد خیریه 
فرهنگی تربیتی حاج علی اکبر صنعتی )پرورشگاه صنعتی( سال مالی 98 - 99

مورخ 1400/2/21

آگهی  تجدید مزایده  عمومی فروش 2-1400/ت 

بدین وســیله از کلیه اعضاء محترم هیات امناء بنیاد خیریه فرهنگی تربیتی حاج علی اکبر صنعتی »پرورشــگاه صنعتی« جهت حضور در جلســه مجمع عمومی عادی به طور 
فوق العاده که در روز ســه شــنبه مورخ 1۴00/02/21 ساعت 16 در محل پرورشــگاه واقع در کرمان خیابان شهید بهشتی حدفاصل چهارراه طهماسب آباد و چهارراه ولیعصر 

)عج( تشکیل می گردد دعوت به عمل می آید.
دستور جلسه:

1ـ ارائه و استماع گزارش هیات مدیره از عملکرد سال مالی 99-98
2- بررسی و تصویب پیشنهادات و بودجه پیشنهادی هیات مدیره 

۳- ارائه گزارش و بررسی و تصویب صورت های مالی 
۴ـ ارائه و استماع گزارش بازرس قانونی 

5ـ ابقاء یا انتخاب اعضاء هیات مدیره 6- ابقاء یا انتخاب بازرسین ۷- تعیین تکلیف قرارداد ارشاد اسالمی 8- اخذ مجوز فروش یا تهاتر یا مشارکت امالک جهت ایجاد دارایی 
های جدید با رویکرد درآمد زایی پایدار 9- انتخاب روزنامه رسمی 

* با توجه به محدودیت های کرونایی جلسه به صورت حضوری و غیرحضوری از طریق ویدئو کنفرانس انجام می شود.

دستگاه مزایده گزار: اداره کل آموزش و پرورش استان کرمان
موضوع:   تجدید مزایده فروش  محصول پسته تحت اختیار  آموزش و پرورش واقع در شهرستان رفسنجان   طبق جدول زیر

مهلت دریافت ، تکمیل و تحویل اسناد مزایده: از تاریخ انتشار آگهی روزنامه به مدت 10 روز کاری  از طریق سامانه ستاد ایران
جهت دریافت اسناد مزایده وسایر اطالعات مورد نیاز  به سامانه ستاد ایران به آدرس setadiran.ir مراجعه شود . شناسه: 505۴م/الف

تاریخ : 1۴00/2/1
شماره : 12۷/ب/۴00

بدین وسلیه از کلیه اعضاء محترم هیات امناء بنیاد خیریه فرهنگی 
حضور  جهت  صنعتی(  )پرورشگاه  صنعتی  اکبر  علی  حاج  تربیتی 
مورخ  شنبه  سه  روز  در  که  العاده  فوق  عمومی  مجمع  جلسه  در 
1۴00/02/21 ساعت 18 بعدازظهر در محل پرورشگاه صنعتی تشکیل 

می گردد دعوت به عمل می آید.
دستور جلسه: 

1ـ اصالح ماده های ۳ و 8 و 10 و 12 و 22 و 28 و۳0 اساسنامه 
* با توجه به محدودیت های کرونایی جلسه به صورت حضوری و 

غیرحضوری از طریق ویدئو کنفرانس انجام می شود.

آگهی دعوت مجمع 

عمومی فوق العاده بنیاد خیریه فرهنگی تربیتی حاج علی 

اکبر صنعتی )پرورشگاه صنعتی( مورخ 1400/02/21

تاریخ : 1۴00/2/1
شماره : 128/ب/۴00

 ت /1400-2عمومی فروش   مزایدهتجدید  آگهی 

 ار: اداره کل آموزش و پرورش استان کرمانزگ دستگاه مزایده 

طبق جدول    رفسنجانواقع در شهرستان  آموزش و پرورشتحت اختیار  محصول پسته فروش   همزایدتجدید   : موضوع
 زیر

مبلغ تضمین ) ریال(قیمت پایه  ریالمقدار )کیلوگرم(شرح ردیف
51006,630,000,000331,500,000پسته فندقی با انس بیست و هشت دانه و نیز چهل و چهار درصد )44%( دهن بست  1
9001,350,000,00067,500,000پسته احمدآقایی با انس بیست و هشت دانه 2
600930,000,00046,500,000پسته کله قوچی با انس بیست و دو دانه و نیز 6-7 درصد  دهن بست  3
 964915,800,00045,790,000پسته روآبی فندقی با مغزدهی 43 گرم  4

 از طریق سامانه ستاد ایران روز کاری  10مهلت دریافت ، تکمیل و تحویل اسناد مزایده: از تاریخ انتشار آگهی روزنامه به مدت 

 مراجعه شود  setadiran.irسامانه ستاد ایران به آدرس  جهت دریافت اسناد مزایده وسایر اطالعات مورد نیاز  به
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 موسس و ناظر کیفی : یحیی فتح نجات      صاحب امتیاز و مدیرمسئول: محمد فتح نجات        مدیر داخلی: عفت حمیدی          سرپرست خبرنگاران: هما حجازی
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روزانهم  چاپ : مهدوی 32134838
تلفن :  33124737ـ 33127794 ـ 33129371 دورنگار : 33127795   

گزارش: مهدیه السادات 
میر مهدی حسینی

گزارش »کرمان امروز« از وضعیت بازار پرتالطم سیمان کرمان و لزوم شفاف سازی مسئوالن؛

مردم احتکارگر یا مدیران فاسد؟

اشاره:
چند  کرمان  استان  و  کشور  در  سیمان  کمبود  بحث 
ماهی می شود که  به وجود آمده و مصرف کننده واقعی 
کرمان  استان  است.  کرده  مواجه  مشکل  با  را  سیمان 
دارای سه کارخانه فعال تولید سیمان است و عالوه  بر 
از  زیادی  بسیار  استان، درصد  نیاز  تامین سیمان مورد 
سیمان تولیدی این کارخانه ها صادر می شود اما در این 
استانی که تولید کننده سیمان است نیز شاهد کمبود 

سیمان در بازار هستیم. 
کمبود سیمان در استان، ساخت و سازها را به تعطیلی 
میزان سیمان  کاهش  از  نیز  فروشان  مصالح  و  کشانده 
سفارش داده شده تا میزان سیمانی که به دستشان می 

رسد، می گویند.
نیز اعالم می کنند که سیمان سریع   مصالح فروشان 
به فروش می رسد و جواب گوی نیاز مردم نیست. آن 
ها معتقدند کارخانه ها ابتدا به صادرات سیمان فکر می 

کنند و در داخل استان، کم توزیع می شود و در نتیجه 
کمبود سیمان ایجاد می شود. آنها همچنین می گویند 
که ساخت و ساز به وجود سیمان بستگی دارد و نبود 

سیمان، کار ساختمان را تعطیل می کند.
با توجه به بررسی های انجام شده از سوی مسئوالن 
مربوطه مشکلی در بحث تولید سیمان در استان کرمان 
وجود ندارد اما واقعا دلیل اصلی کمبود سیمان در استان 
کرمان که خود تولید کننده سیمان است، چیست؟ در 
این زمینه گزارشی تهیه شده که در ادامه  قابل مطالعه 

است.
بازار پر تالطم سیمان

سیمان از مواد اولیه مهم در صنعت ساخت و ساز به 
نقش  پایه،  صنایع  از  یکی  عنوان  به  که  رود  می  شمار 
مهمی در صنعت کشور ایفا می کند. هر چند که صنعت 
سیمان همیشه در مسیر پیشرفت گام برداشته اما این 
صنعت همواره  با فراز و فرودهایی همراه بوده و هست. 
قبولی  قابل  از جایگاه  نیز  استان کرمان  صنعتی که در 
این  اقتصادی  توسعه  در  بسزایی  سهم  و  برد  می  بهره 
در  کرمان  استان  سیمان  صنعت  دارد.  پهناور  استان 
شرایط کنونی بنا به استنباط از سخنان مردم و مسئوالن 
مربوط دچار تالطم شده و این استان در حال حاضر با 

بحران توزیع و فروش سیمان دست و پنجه نرم می کند. 
بحرانی که اگر برطرف نشود، موجب بروز مشکالتی برای 
صنایع مرتبط با این محصول می شود و در نهایت ادامه 
حیات این صنعت را در استان کرمان با مشکالت جدی 
تری رو به رو می کند. کاهش سرعت در اجرای پروژه 
در پی کمبود  است که  از معضالتی  یکی  های عمرانی 

سیمان در استان کرمان به وجود آمده است. 
برخی سیمان  را احتکار می کنند

به گفته معاون بازرسی و نظارت سازمان صنعت، معدن 
و تجارت استان کرمان تعدادی از خانواده ها و مردم به 
دلیل ترس از افزایش قیمت سیمان، آن را در حال حاضر 
با قیمت ۲۰ و هزار ۵۰۰ خریداری می کنند و همانند 
اقالمی چون مرغ و روغن خریداری و در خانه های خود 

احتکار می کنند.
عامل  نیز  شایعات  اینکه  بیان  با  پناه  یزدان  محسن 
با  که  باورکنند  همه  تا  شد  باعث  که  است  دیگری 
متاسفانه  افزود:  هستیم،  رو  روبه  سیمان  تولید  کمبود 
جو  تا  شدند  باعث  پراکنی  شایعه  با  سودجویان  برخی 
کمی متشنج شود مبنی بر اینکه به دلیل افزایش قیمت 

سیمان هم اکنون کارخانه ها اقدام به تولید نمی کنند.
در حال حاضر  اینکه  به  توجه  با  افزود:  وی همچنین 

بنابراین  ایجاد شده  عطش تامین سیمان در بین مردم 
را  بازار  تواند  نمی  توزیع می شود  و  تولید  که  سیمانی 

اشباع و رضایت مصرف کننده را تامین کند.
فساد سیمان در استان

علی زینی وند، استاندار کرمان که معتقد است تولید 
سه  گوید:  می  است،  استان  مصرف  از  بیشتر  سیمان 
لذا   هستند  فعالیت  حال  در  استان  در  سیمان  کارخانه 
باشیم  بازار سیمان  آشفته  شاهد  که  نیست  قبول  قابل 
در نتیجه این شرایط نشان از جود فساد دراستان است.

بازرس  مردم  همه  کرد:  تصریح  همچنین  وند  زینی 
به گوش  را  تلفن های خود  بشوند و سازمان صمت  ما 
بگذارد. در بحث سیمان غیر از عامالن کسی حق توزیع 

را ندارد و باید روزانه آمار در سامانه ثبت شود.
استاندار کرمان تاکید کرد: نیروی انتظامی باید نظارت 
داشته باشد و اولویت سیمان هم میزان مصرف شمال و 
تعزیرات  و  دادستانی  داشت:  بیان  است،  استان  جنوب 

فرمانداران  همه  همچنین  کند  پیدا  ورود  جد  به  باید 
استانداری  به  را  خود  آمار  و  شناسایی  را  خود  عامالن 

اعالم کنند.
زینی وند با اشاره به اینکه یک پاکت سیمان هم که از 
کارخانه خارج می شود ما باید بدانیم که این سیمان به 
کجا می رود، اظهار کرد: سازمان صمت شمال و جنوب 
استان باید ظرف یک هفته عامالن را احراز هویت کرده 

و به استانداری اعالم کنند.
سخن آخر

تولید  با وجود  است که چرا   برای همه جای سئوال 
با چالش  انبوه سیمان در استان کرمان مردم همچنان 
هایی برای تامین این محصول در بازار رو به رو هستند. 
از  سیمان  سر  بر  آنچه  است  آن  دهنده  نشان  امر  این 
تا زمانی که به دست مصرف کننده می رسد،  کارخانه 
می آید باید شفاف باشد، امری که هنوز در استان کرمان 

اجرایی نشده است.

اقبال الهوری؛ متفکری آزاداندیش و ضد استعمار
 اقبال الهوری شاعر و سیاستمداری متفّکر بود که 
مسلمانان  بیداری  برای  تالش  دلیل  به  تردید  بدون 
اخیر  نوابغ دوران  از  یکی  بی بدیل  آثار  و خلق  جهان 
به شمار می آمد. او کالم و کلمه را به خدمت گرفت 
تا به مسلمانان جهان درس زندگی و خودشناسی را 

بیاموزد.
 ۱۸ در  پاکستان  ملی  شاعر  الهوری  اقبال  محمد 
پنجاب  ایالت  در  آبان ۱۲۵۶خورشیدی در سیالکوت 
پاکستان دیده به جهان گشود. تحصیالت ابتدایی خود 
را در مکتب خانه گذراند و دوران متوسطه را در کالج 
پشت سر گذاشت. وی از نوجوانی به سرودن شعر روی 
شد  الهور  دانشگاه  وارد  تحصیل  ادامه  برای  و  آورد 
این  در  ارشد  کارشناسی  مقطع  تا  را  فلسفه  رشته  و 

دانشگاه ادامه داد.
وی سپس برای تحصیل به دانشگاه کمبریج رفت و 
دوره دکتری فلسفه را در دانشگاه مونیخ آلمان گذراند. 
رساله وی با عنوان سیر فلسفه در ایران بود که نشان 
از عالقه وی به ایران و زبان فارسی داشت. »ناله یتیم« 
ستایش  در  که  رود  می  به شمار  او  نخستین سروده 
آزادی و عدالت نوشت اما مدتی بعد با شعر »خطاب 

یتیم« به شهرت رسید.
 ویژگی های شعری و تاثیرپذیری از شاعران 

ایرانی
ایران  به  زیادی  بسیار  عالقه  همواره  الهوری  اقبال 
حتی  و  وی  آثار  الی  البه  از  توان  می  را  این  داشت 
رساله دکتری اقبال که در مورد سیر فلسفه در ایران 
بود، دریافت. این دلبستگی به برخی از امور به اندازه 
ترین  ایرانی  به عنوان  او  از  بود که علی شریعتی  ای 
خارجی یاد کرده است. این شاعر بزرگ پارسی گوی به 
موالنا و حافظ شیرازی، ارادتی خاص داشت، چنان که 
خود نوشته است: »هر وقت ذوق و قوه تفکر من اوج 
می گرفت، روح حافظ در من جلوه می کرد و من خود 
حافظ می شدم.« و درباره موالنا هم می گوید: مولوی 

مرا با خود آشنا کرد و با او بود که خود را یافتم.  
عبدالجبار کاکایی شاعر، نویسنده و منتقد ادبی در 
اقبال الهوری بر شاعران فارسی زبان،  تاثیر  خصوص 
می گوید: اقبال الهوری از لحاظ فرم و تکنیک، اثری 
بر شعر فارسی بر جای نگذاشت و در این زمینه بیشتر 
از شاعرانی همچون موالنا تاثیر پذیرفت. او در »اسرار 
به  موالنا  تاثیر  اثر  بر  خودی«  بی  »رموز  و  خودی« 
موضوعی پرداخت که پایه آن، انسان ها باید به ذات 
خود متکی باشند و از خودخواهی، خواهش و خواستن 
دوری کنند. اقبال الهوری در کتاب اسرار خودی این 

تمثیل را مطرح کرده است که »باده اگر به خود متکی 
باشد، نیاز به جام ندارد و جام نیز اگر استقالل داشته 
باشد، نیاز به دست، برای گرداندن نخواهد داشت.« او 
اعتقاد دارد که هر شی در جهان به شی دیگری متکی 
اراده تجلی پیدا کند، در  است و زمانی که وحدت و 
اشیا نیز نمود می یابد و در تمامی موارد درج می شود 
او  است.  اندیشه وجودی  تجلی  نوعی،  به  امر  این  که 
به این امر جنبه اجتماعی داد و آن را تبدیل به یک 

نیروی بزرگ اجتماعی کرد.
خود  روشنگرانه  های  اندیشه  با  اصل  در  الهوری   
اثر  ایران  خواه  آزادی  مردم  بر  فلسفی  زمینه  در 
آنان  بیشتر  که  مشروطه  صدر  روشنفکران  گذاشت. 
بیدارگرانه   ذات  از  گیری  بهره  با  بودند  استعمارستیز 
بهره  با  و  بود  بر جامعه حاکم  دینی که  اندیشه های 
گیری از تفکر بزرگانی همچون اقبال الهوری، جنبش 
بیداری را ایجاد کردند و گسترش دادند. در خصوص 
از  بسیاری  اجتماعی،  مصلح  این  روشنگرایانه  دیدگاه 
اقبال به عنوان  باور هستند که  این  بر  منتقدان ادبی 
یک شاعر معنی گرا آن چنان به معنی و مفهوم می 
پردازد که گاه از صورت ظاهری شعر دور می شود اما 
شعر  در  اجتماعی  معانی  و  بیان  سادگی  حال  این  با 
او  برای  شعر  حقیقت  در  کند.  می  ارایه  خوبی  به  را 
یک ابزار و وسیله بود که بتواند اندیشه خود را از راه 
موثرتری مطرح کند. بدین ترتیب وی شعر را  وسیله 
بیان اندیشه ها خود کرده بود و آن چه که به اشعار 
و  آراء  بخشد،  می  خاص  بویی  و  رنگ  الهوری  اقبال 
می  که خود  چنان  آن  بود.  او  سیاسی  و  دینی  افکار 
گوید: شعر برای او هدف نبوده، بلکه برای بیان مقصود 
خود که بیداری و آگاهی ملل مسلمان است، زبان شعر 
را برگزیده و نه تنها خود را شاعر نمی داند، بلکه از این 

که او را شاعر خطاب کنند، ناخشنود است:
نغمه کجا و من کجا، ساز سخن بهانه ای است

سوی قطار می کشم ناقه بی زمام را
و این چنین است که اشعار اقبال، تنها ادبیات محض 
از حکمت  بلکه سرشار  نیست،  ادبی  مضامین  بیان  و 
قرآنی  و  تاریخی  تلمیحات  و  اخالق  و  دین  عرفان،  و 
که  است  این  وی  شعری  های  ویژگی  دیگر  از  است. 
زبان  برگزیده،  اشعار خود  زبانی که در سرودن  اقبال 
شاعران گذشته ایران و شبه قاره است. البّته بیان این 
او  بلکه  نیست،  او  بودن  ِصرف  مقلِّد  بر  دلیلی  مطلب 
و  زبان  نظر  از  خود  فطری  استعداد  و  هوشی  تیز  با 
اقبال سادگی  محتوا، سبکی خاص پدید آورده است. 
را  ساده  های  استعاره  و  ها  تشبیه  کاربرد  و  روانی  و 

صنایع  آوردن  و  کالم  رنگارنگی  و  خراسانی  از سبک 
لفظی و معنوی را از سبک عراقی و ظرافت و مضمون 
گرفته  وام  هندی  از سبک  را  نکته سنجی  و  آفرینی 
اوست.  خود  مختّص  او  سبک  وجود،  این  با  است. 
همچنین از نظر مضمون، شعرش بیان عشق به دین و 
قرآن، محّبت پیغمبر اسالم )ص( و امامان بزرگوار )ع(، 
فلسفه، اندیشه و طرح مسایل سیاسی و فرهنگی روز 
است. شعر او عصاره و چکیده فرهنگ اسالمی- عرفانی 
گذشته و حال است. در یک کالم شعر اقبال، شعری 
متعّهد  شاعر  زمان  و  عصر  از  گویا  و  پوینده  بیدارگر، 
امروز است که انسانّیت محور اساسی آن به شمار می 

رود. 
 نگاهی به سیمای فکری اقبال

اقبال عالوه بر ادبیات با سیاست، فلسفه و غیره نیز 
آشنا بود. او در روزگاری که اشعار بسیاری از شاعران در 
مدح پادشاهان بود یا مضامین تغزلی و عرفانی داشت، 
آشوب می نگریست.  پر  این جهان  به  نگاه جدیدی  با 
دغدغه  و  درد  که  بود  اندیشمندی  وی  حقیقت  در 
مسلمانی داشت. او کالم و کلمه را به خدمت گرفت تا 
به هم نوعان و هم عصرانش درس زندگی و خودشناسی 
که  است  درسی  بزرگترین  خودشناسی  و  بیاموزد  را 
اقبال به مسلمانان آموخته است به نظر می رسد که 
و  فارسی  ادبیات  و  زبان  با  کودکی  از  اقبال  آشنایی 
مطالعه آثار بزرگانی چون موالنا، سنایی و سعدی در 
اقبال  اندیشه های  به  بخشیدن  وسعت  و  شکل گیری 

تأثیر غیر قابل انکاری گذاشته است.
می توان  را  الهوری  اقبال  عالمه  آرای  و  اندیشه ها 
از چند وجه مورد بررسی قرار داد. یکی از مهمترین 
ایجاد  و  شرق  ملل  خودباوری  ایشان،  دغدغه های 
سیاستمدار  این  بود.  جهان  مسلمانان  میان  وحدت 
متفکر نخستین فردی بود که ایده یک کشور مستقل 
به  نهایت  در  که  کرد  مطرح  هند  مسلمانان  برای  را 
می  همواره  وی  شد.  منجر  پاکستان  کشور  ایجاد 
کوشید که مردم را آگاه کرده و از بند استعمار خالص 
کند؛ ازاین رو نگاهی ژرف به کشورهای استعمارشده 
و  کننده  ایجاد  اقبال  داشت.  خود  پیرامون  اسالمی 
پوینده مسیر بیدارگری ملت ها با الهام از کالم الهی 
و اندیشه های متعالی خویش بود، جهان اسالم را در 
برابر استبداد و استعمار زمانه، آگاه و هوشیار ساخت. 
از  را  به هویت ملی  بازگشت  بیداری مسلمانان و  وی 
مهم ترین عوامل پیشرفت آنان می دانست و به عنوان 
یک اصالح گر اجتماعی تالش کرد تا نقش موثری در 
این مسیر ایفا کند و به پیشبرد اهداف متعالی خویش 

در راه مبارزه با استعمارگران بپردازد.
 ورود به عرصه سیاست

فکری  رهبران  مهم ترین  از  یکی  عنوان  به  اقبال  از 
طرح  با  وی  شود،  می  یاد  هند  قاره  شبه  مسلمانان 
دیدگاه های خود در خصوص مسلمانان و راه های برون 
کرد.  دعوت  اتحاد  به  را  مسلمانان  مشکالت،  از  رفت 
را  اقبال نخستین گام  عملی خود در صحنه سیاست 

در ۱۹۲۷میالدی با حضور در مجلس شورای ایالتی 
پنجاب برداشت و در سال ۱۹۳۰ نیز به ریاست حزب 
انتخاب شد و در سال های بعد نیز در  »مسلم لیگ« 
اقبال  را تجربه کرد.  این حزب  چندین دوره، ریاست 
به نمایندگی مسلمانان هند به اتفاق مولوی »شوکت 
در  که  فلسطین  اسالمی  کنگره  نخستین  در  علی« 
»بیت المقدس« برگزار شد نیز شرکت کرد و در یک 
مسلمانان  عقب ماندگی  علل  درباره  پرشور  سخنرانی 
عنوان  به  به سرعت  اقبال  کرد.  مطرح  را  خود  نظرات 
هند  قاره  شبه  مسلمان  پیشروان   و  رهبران  از  یکی 
بودند،  پاکستان  استقالل  خواهان  که  افرادی  از  و 
مسلمانان  رهبر  عنوان  به  و  گرفت  قرار  توجه  مورد 
هند، خواهان استقالل پاکستان شد و از فکر تشکیل 
پاکستان حمایت کرد و گام های بلندی در جهت نجات 
را  توفیق آن  اقبال،  برداشت. هر چند  مسلمانان هند 
نداشت که خود کشور مستقل پاکستان را نظاره کند 
اما  نظریه او بستر تشکیل کشور مستقل مسلمانان را 
فراهم کرد و محمد علی جناح، رهبر مسلمانان شبه 
قاره هند با پیگیری و تالش فراوان موجب تشکیل یک 
کشور مسلمان و مستقل شد. بسیاری از صاحبنظران 
پاکستانی، اقبال الهوری را بنیان گذار اصلی پاکستان 
می دانند و بر این باورند که تالش های او بود که راه را 
برای مسلمانان به رهبری محمد علی جناح فراهم کرد 

که کشور مستقل پاکستان را بنیان گذارند.
آثار و تألیفات

اقبال به جهت آشنایی کامل با سه زبان اردو، فارسی 
و انگلیسی، آثار منظوم و منثور زیادی در زمینه های 
مختلف در هر سه زبان به رشته تحریر درآورده است. 
از تألیفات فارسی او می توان مثنوی اسرار خودی و 
رموز بی خودی، پیام مشرق، زبور عجم، جاوید نامه، 
کردای  باید  چه  »پس  مثنوی  نیز  و  مسافر  مثنوی 
اقوام شرق« را نام برد. از آثار انگلیسی او می توان به 

»احیای فکر دینی در اسالم« و ... اشاره کرد.
خاموشی:

سرانجام این سیاستمدار مصلح پس از سال ها تالش 
برای آگاهی و بیداری مسلمانان در اردیبهشت ۱۳۱۷ 
مجموعه  در  و  فروبست  جهان  از  دیده  خورشیدی 
باستانی الهور به خاک سپرده شد. او قبل از وفاتش، 

در آخرین اشعاری که سروده، این چنین گفته است:
سرود رفته باز آید که ناید

نسیمی از حجاز آید که ناید
سرآمد روزگار این فقیری
دگر دانای راز آید که ناید

   بازار سیمان در استان كرمان این روزها تالطمی نامبارک را تجربه می كند و این استان در حال حاضر با بحران توزیع و فروش سیمان روبه رو است. 
بحرانی كه اگر برطرف نشود، موجب بروز مشکالتی برای صنایع مرتبط با سیمان شده و در نهایت قیمت مسکن با افزایشی نگران كننده روبه رو خواهد 

شد و...

استاندار كرمان: سه كارخانه سیمان در استان در حال 
فعالیت هستند لذا قابل قبول نیست كه شاهد آشفته بازار 
سیمان باشیم، درنتیجه این شرایط نشان از وجود فساد در 

استان است

از  بعضی  استان:  صمت  سازمان  بازرسی  معاون 
خانواده ها و مردم به دلیل ترس از افزایش قیمت سیمان، 
آن را مانند اقالمی چون مرغ و روغن در خانه های خود 

احتکار می كنند
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