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روزان هم  یادداشت:

شتابان به راه

WWW.KERMANEMROOZ.COMصفحه  سوم

به یاد چهره شاخص انقالبی در ارتش؛

امیری خوشنام،مومن و وطن دوست
 سپهبد شهید ولی اهلل قرنی

مدیر روابط عمومی شرکت آب منطقه ای کرمان : 

دانش آموزان کرمانی مواجهه با سیالب را مسابقه می دهند

کرونا؛ نفرین زمین 
نوروز که در خانه مانده بودیم در طبیعت چه می گذشت!؟
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رییس کل دادگستری استان کرمان:

کانون های وقوع جرم 

شناسایی شود

نوشتاری درباره آنتونی کوئین 
بازیگر مطرح بین المللی؛

 از شکارچی شیر

 تا شیر صحرا

متن در صفحه دوم

معاون استاندار کرمان خبر داد:

آغاز ساخت و ساز واحدهای مسکونی

 آسیب دیده از سیل منطقه شهداد

گزارش »کرمان امروز« از هشدار جدی فائو درباره حمله دوباره ملخ های صحرایی و میزان آمادگی استان برای این رخداد:

3

یادداشتی به قلم امید سالجقه:

یک خداحافظی
جنگ با ارتش ملخ ها در کمبود امکانات و هزار سالم

متن کامل در صفحه سوم

   از قرار معلوم ملخ های فروردینی به منطقه وارد شده اند و جنوب کرمان نیز از تاخت و تاز این آفت در امان نیست. به گفته رییس سازمان جهاد کشاورزی جنوب استان پیش قراول ملخ صحرایی به منطقه وارد شده 
است و دهستان مارز و شهرستان قلعه گنج تحت تاثیر قرار گرفته اند. رئیس سازمان جهاد کشاورزی جنوب استان در حالی که از کمبود وسایل نقلیه برای مبارزه با ملخهای صحرایی خبر می دهد، می گوید: اگر چه همه 

تمهیدات در این زمینه در نظر گرفته شده است، اما در بحث وسایل نقلیه هنوز کمبود داریم...

متن در صفحه هشتم

انتقاد استاندار کرمان 
به عملکرد شرکت تعاونی روستایی ؛

نمی توانید 

کنید کار  درست 

 درش را ببندید

 صفحه  دوم

صفحات ششم و هفتم 

  زن نابارور در دام زن و مرد پلید!
 کشف ۱۲۱ تن مواد مخدر در کرمان

 دسیسه پلید آقای سرایدار برای یک خانواده
 کشف و پلمب کارگاه تولید ماسک غیر بهداشتی

  وام یک میلیون تومانی  واریز شد

اخبار ایران، جهان و حوادث:

یادداشتی به قلم سیدمحمدعلی گالبزاده 

درباره اوضاع این روزهای دنیا 

با توجه به شیوع کرونا:

تصویری از قیامت

احتراما صندوق قرض الحسنه جعفریه کرمان )موسی ابن جعفر )ع( سابق( در نظر دارد سه مورد از واحدهای ملکی و تجاری خود را به شرح ذیل 
از طریق مزایده عمومی به فروش برساند:

1- یک باب مغازه به شماره پالک 33 فرعی از 2104 اصلی به متراژ 23 متر مربع همکف و 16 مترمربع نیم طبقه واقع در بخش سه کرمان 
2- یک باب مغازه به شماره پالک 34 فرعی از 2104 اصلی به متراژ 53/2 مترمربع همکف و 30 متر مربع نیم طبقه واقع در بخش سه کرمان 

3- یک باب مغازه به شماره پالک 35 فرعی از 2104 اصلی به متراژ 48 مترمربع همکف و 28 مترمربع نیم طبقه واقع در بخش سه کرمان بعالوه 
17/15 مترمربع انباری 

به آدرس بلوار شهید مطهری حدفاصل بین چهارراه بسیج و خیابان شهید حسن خراسانی ساختمان پزشکان موسی ابن جعفر )ع( اضافه می گردد.  
متقاضیان محترم جهت اطالع از شرایط مزایده و مشخصات بیشتر امالک می توانند در ساعات اداری به صورت تلفنی یا حضوری در محل صندوق 

واقع در خیابان شهید چمران نبش کوچه شماره 5 صندوق قرض الحسنه جعفریه مراجعه نمایند.
تلفن های تماس: 03432250229 - 09133412435 

صندوق قرض الحسنه جعفریه کرمان 

آگــهی مــزایده )نوبت دوم(

آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام آگهی مزایده
شرکت ارفع سازان کرمان به شماره ثبت 6002 و شناسه ملی 10860231529

بدین وسیله به اطالع سهامداران محترم شرکت ارفع سازان کرمان )سهامی خاص( می رساند مجمع عمومی عادی سالیانه سال مالی 
منتهی به 1398/12/29 شرکت راس ساعت 8/30 روز سه شنبه 99/2/23 در محل سالن کنفرانس شرکت سرمایه گذاری افق واقع در 

شهر مس سرچشمه برگزار می گردد.
دستور جلسه : 

1 - استماع گزارش هیات مدیره و حسابرس مستقل و بازرس قانونی شرکت 
2 - تصویب ترازنامه و صورت حساب سود و زیان سال مالی منتهی به پایان اسفندماه 1398

3 - انتخاب حسابرس و بازرس قانونی برای سال مالی بعد 
4 - انتخاب روزنامه کثیراالنتشار برای درج آگهی شرکت 

5 - سایر مواردی که در صالحیت مجمع عمومی عادی باشد.
هیات مدیره 
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اخبار استان

خبر
رییس کل دادگستری استان کرمان:

کانون های وقوع جرم 
شناسایی شود

 

قضائی  مراجع  به  ورودی ها  کاهش  بر  کرمان  استان  دادگستری  کل  رییس 
تاکید کرد و گفت: در این راستا باید کانون های وقوع جرم را شناسایی کرده و 

در زمینه رفع عوامل ایجاد پرونده در مراجع قضائی را رفع کرد.
استان  اردیبهشت ماه در شورای معاونین دادگستری  »یداهلل موحد« چهارم 
کرمان و ارتباط ویدئو کنفرانس با روسای حوزه های قضائی و دادستان های 
زمینه های  در  استان  این  قضائی  پیشرفت های حوزه های  به  اشاره  با  استان 
مختلف، افزود: برنامه ها باید با اهداف قابل قبول تعریف شده و حرکت رو به 
جلویی در مسیر خدمت هر چه بهتر به مردم و توسعه عدالت و آرامش در 

جامعه را محقق سازد.
وی با تاکید بر اینکه باید از ظرفیت های قانونی برای سرعت دادرسی و کاهش 
حل  شوراهای  ظرفیت  از  توان  می  داد:  ادامه  کرد،  استفاده  دادرسی  اطاله 
استفاده  انتظامی  مراجع  در  موجود  پرونده های  تکلیف  تعیین  برای  اختالف 

کرد.
نماینده عالی قوه قضائیه در استان کرمان تصریح کرد: سبک سازی پرونده ها و 
جلوگیری از الصاق اوراق زائد در پرونده ها و فهرست بندی آنها از برنامه های 
اصلی دادگستری کل استان کرمان در سال جاری به شمار می رود و باید در 

راستای اجرای این طرح نیز توجه جدی صورت گیرد.
موحد بر کاهش ورودی ها به مراجع قضائی تاکید کرد و گفت: در این راستا 
ایجاد  عوامل  رفع  زمینه  در  و  کرده  شناسایی  را  جرم  وقوع  کانون های  باید 

پرونده در مراجع قضائی را رفع کرد.
وی با اشاره به این مطلب که احتمال دارد که عوارض اقتصادی کرونا تاثیر 
خود را در حوزه قضایی و ورود پرونده های مالی داشته باشد، ادامه داد: رویکرد 
اصلی در برنامه های پیش رو بر پیشگیری از وقوع جرائم وکاهش ورودی به 

مراجع قضائی است.
رییس کل دادگستری استان کرمان بر همسان سازی روند رسیدگی به پرونده 
در  ها  پرونده  موجودی  سازی  متعارف  کرد:  و خاطرنشان  تاکید  های شعب 

شعب مختلف و دادسراها باید مطابق با برنامه کشوری صورت گیرد.
اولویت های  از  را  ورودی  پرونده های  به  رسیدگی  روند  روزرسانی  به  موحد 
قوه قضائیه برشمرد و بیان کرد: پرونده ها باید در زمان متعارف، معقول و قابل 

قبولی رسیدگی شوند.
وی بر توجه ویژه بر اجرای دستورالعمل های قوه قضائیه در حوزه های مختلف 
کرد:  خاطرنشان  و  تاکید  دادگستری  رسمی  کارشناسان  حوزه  در  جمله  از 
بسیاری از مشکالت موجود در حوزه کارشناسی در این دستورالعمل مطرح و 
رفع شده است و قضات و مدیران قضایی باید به اجرای این دستورالعمل توجه 

ویژه ای داشته باشند.
رییس شورای قضائی استان کرمان ادامه داد: یکی از مشکالت محاکم و مردم 
اعضای هیات کارشناسی  تمامی  برخی موارد  این است که در  با کارشناسی 
تعیین شده، اقدام به انجام کار کارشناسی نکرده و نظر یک کارشناس را امضا 

می کنند که رویه درستی نیست.
موحد، حضور و در دسترس بودن کارشناسان در تمامی حوزه های قضائی را 
مورد تاکید قرار داد و گفت: دستورالعمل های قوه قضائیه بخشی از برنامه های 
تمامی حوزه های قضایی به شمار می رود و باید به صورت ویژه مورد توجه قرار 
گیرند. وی با تاکید بر اینکه در رابطه با تجدید اوقات رسیدگی باید با نظارت 
دادستان ها و روسای حوزه های قضایی اقدامات الزم انجام شود یادآور شد: 
اقدامات تک تک حوزه های قضائی باید در بازه زمانی سه ماهه در سال جاری 
مورد رسیدگی قرار می گیرند و دستگاه های نظارتی بر اجرای دستورالعمل ها 

نظارت جدی خواهند داشت.

مدیر روابط عمومی شرکت آب منطقه ای کرمان : 

دانش آموزان کرمانی 
مواجهه با سیالب را مسابقه می دهند

با  ای  برگزاری مسابقه  از  روابط عمومی شرکت آب منطقه ای کرمان   مدیر 
هدف مواجهه صحیح با سیالب در بین دانش آموزان خبر داد.

با  به گزارش روابط عمومی شرکت آب منطقه ای کرمان، علیرضا شکیبایی 
بیان اینکه با توجه به سیالب های اخیر در سطح کشور و استان، لزوم مواجهه 
با هدف  ای  مسابقه  برگزاری  از  دارد،   وجود  از سیالب  بعد  و  قبل  صحیح  
استان  متوسطه  دوم  دوره  آموزان  دانش  بین  در  سیالب  با  صحیح  مواجهه 
کرمان خبر داد. او افزود: در ادامه بحث طرح گسترش سواد آبی و با محوریت 
مانور مواجهه با سیالب به دلیل تعطیلی مدارس و لزوم بهره گیری از خالقیت 
دانش آموزان دوره متوسطه خصوصا پایه یازدهم، شرکت آب منطقه ای کرمان 
با همکاری دبیرخانه زمین شناسی و انسان و محیط زیست اداره کل آموزش 
و پرورش استان کرمان، نسبت به برگزاری مسابقه ای از دانسته های فصل اول 
قالب شعر، مقاله، عکس، پوستر و فیلم در  انسان و محیط زیست در  کتاب 

سطح استان کرمان به صورت مجازی اقدام کرده است.
 شکیبایی افزود: متقاضیان می توانند برای ارسال  آثار خود  از چند طریق: 
آب  عمومی شرکت  روابط  پاسداران،  خیابان  کرمان  نشانی:  به  پستی  ارسال 
منطقه ای کرمان و ارسال فضای مجازی )آدرس گروه صفحه و یا وب سایت 
تلفن  شماره  با  یا  و  کنند  ارائه  اینستاگرام  در   ۲۱۲۴۶  ab آدرس  به  لت( 
بیان  با  ای  روابط عمومی آب منطقه  بگیرند. مدیر  تماس   ۰۳۴۳۲۲۲۰۳۹۱
پایه  خصوصا  متوسطه  دوم  دوره  آموزان  دانش  کلیه  مسابقه  این  در  اینکه 
یازدهم می توانند شرکت کنند تصریح کرد:  مهلت ارسال آثار تا پایان خرداد 

ماه امسال است.
شکیبایی گفت: این مسابقات با شعار # در خانه می مانیم و در مسابقه شرکت 
افزود:  او  اهدا می شود.  نفیسی  برندگان جوایز  به  و  برگزار می شود  می کنیم، 
شرکت مدیریت منابع آب ایران با همکاری وزارت آموزش و پرورش از سال 
قبل، نسبت به آمادگی برای برگزاری مانور سراسری مواجهه صحیح با سیالب 
تاریخ ۵  در  ملی  برگزاری همایش  با  این خصوص  در  آموزان  دانش  نقش  و 
دی ماه ۹۸ و به دنبال آن مانور مواجهه با سیالب در سطح کشور اقدام کرده 
است که به دلیل شیوع ویروس کرونا و تعطیلی مدارس، برگزاری این مانور 

میسر نشد.

سیل  روستاهای  وضعیت  گفت:  کرمان  استاندار  عمرانی  معاون 
و ساز  باید ساخت  اکنون  و  مناسب رسیده  به سامان  زده کرمان 
واحدهای مسکونی آغاز شود که بنیاد مسکن انقالب اسالمی موارد 
ما  اما قطعا  تهران است  به  ارسال  بندی کرده و در حال  را جمع 
منتظر ابالغیه از سوی تهران نمی مانیم و برنامه ریزی کرده ایم از 

روز یکشنبه کار ساخت و ساز را در این مناطق آغاز کنیم.
»سیدمصطفی آیت اللهی موسوی« درباره آخرین وضعیت مناطق 
سیل زده شمال استان کرمان)شهداد و گلباف( اظهار کرد: بارش 
ای  گونه  به  کرمان  استان  در  ماه  فروردین  پایانی  روزهای  های 
از توابع  بود که طی سه ساعت بارش در مناطق شهداد و گلباف 

شهرستان کرمان، حجم زیادی آب به منطقه سرازیر شد.
در  غیرمجاز  تصرفات  بینیم  می  سیل  هر  در  متاسفانه  افزود:  وی 
مسیر سیالب، تخریب را تشدید کرده و مسیر سیل را تغییر می 
دهد و در سیل اخیر با چنین وضعی، آب به سمت روستای جهر 

رفته و روستا را با مشکل زیادی مواجه کرد.
مناطق سیل  در  گرفته  اقدامات صورت  درباره  موسوی  الهی  آیت 
زده شهرستان کرمان تصریح کرد: عملیات پاک کردن گل و الی 
منازل و معابر با کمک همکاران و دوستان سپاه و بسیج هم اکنون 

تمام شده و شست و شوی وسایل مردم در حال انجام است.
اینکه روستای جهر بیشترین خسارت را در سیل  با اشاره به  وی 
بامداد  دو  ساعت  در حدود  وقوع سیل  با  کرد:  بیان  داشت،  اخیر 
پیدا  حضور  منطقه  در  که  اکیپی  اولین  ماه  فروردین   ۲۹ جمعه 
کردند تیم های راهداری، هالل احمر و ستاد بحران بودند و ساعت 
پنج صبح جمعه همه مسیرهای دسترسی )دو مسیر اصلی و ۲۰ 
انجام  امدادرسانی  و  بازگشایی  بودند(  شده  مسدود  روستایی  راه 

شد.
معاون امور عمرانی استاندار کرمان گفت: در سیل منطقه شهداد 
و  مخابراتی  ارتباط  قطع  روستا   ۱۰ برق،  قطعی  دچار  روستا   ۲۰
به  ژنراتور  بود که سه دستگاه  روستا دچار قطعی آب شده  هفت 
مناطق ارسال شد و اکنون حالت پایدار ایجاد شده و مشکل برق، 

آب و مخابرات در این مناطق حل شده است.
وی افزود: وضعیت روستاها به سامان مناسب رسیده و اکنون باید 
ساخت و ساز واحدهای مسکونی آغاز شود که بنیاد مسکن انقالب 
اسالمی موارد را جمع بندی کرده و در حال ارسال به تهران است 
اما قطعا ما منتظر ابالغیه از سوی تهران نمی مانیم و برنامه ریزی 
کرده ایم از یکشنبه کار ساخت و ساز را در این مناطق آغاز کنیم.
منطقه  موردنیاز  آالت  ماشین  از  تعدادی  اینکه  به  اشاره  با  وی 

سیل زده به کمک شهرداری های استان تامین و اعزام شده و در 
روستاها در حال کار است، بیان کرد: یکسری کارها باید در دراز 
در  بحران  ستاد  صورتجلسه  درصد   ۹۰ حدود  و  شود  انجام  مدت 
حال انجام است و قرار است معین اقتصادی منطقه و خیران برای 

حل مشکالت به ما کمک کنند.
معاون استاندار کرمان در ادامه با بیان اینکه ۶۰۰ هکتار مزارع سیر 
و گندم و...، ۲۰۰ هکتار باغات مرکبات اندوهجرد دچار ابگرفتگی 
شد اظهار کرد: ۲۲ رشته قنات دچار خسارت ۴۵ تا ۱۰۰ درصدی 
و بیش از ۱۲۰ راس دام سبک و ۱۵ راس دام سنگین و ۱۸ واحد 
باغات  و  قنوات  آنکه  ضمن  تخریب  علوفه  انبار  و  سنتی  دامداری 
بین  از  به مزارع  آبرسانی  لوله های  و  بود  اکثرا دچار مشکل شده 
لوله  و  قنوات آسیب دیده  روبی  راستا الیه  این  در  است که  رفته 

گذاری خط انتقال باغات و مزارع آغاز شده است.
بخش  به  اخیر  سیل  تومانی  میلیارد   ۴۵ خسارت  به  اشاره  با  وی 
کشاورزی شهداد، افزود: برآورد خسارات طبق گزارش دستگاه های 
اجرایی، ۴۵ میلیارد تومان در بخش کشاورزی، ۴۵ میلیارد تومان 
در بخش راه، حدود ۱۰ میلیارد زیرساخت و مجموعا حدود ۱۰۰ 

میلیارد تومان خسارت وارد شده است.
برخی  ریشه  کرد:  تصریح  سخنانش  از  دیگری  بخش  در  موسوی 
مشکالت از گذشته بوده است. به عنوان مثال آب روستای پشوییه 
دچار مشکل  اخیر  در سیل  که  است  و خودگردان  ندارد  اشتراک 

شد و باید مردم اشتراک بگیرند و میزان مصرف مشخص باشد.
وی با اشاره به اینکه رودخانه از وسط روستای جهر عبور می کند، 
اما  داشته  وجود  روستا  در  حفاظتی  دیوار  گذشته  در  کرد:  بیان 
قرار  و  ندارد  تاثیری  قبلی  و دیوار  پیدا کرده  توسعه  اکنون روستا 

است دیواره حفاظتی جدید احداث شود.
معاون عمرانی استاندار کرمان با اشاره به اینکه مجموعه مدیریتی 
زمان  در  گفت:  دارند،  زده حضور  سیل  منطقه  در  روز  هر  استان 
در  اضطراری  کارهای  که  است  مرحله  چند  شامل  کارها  بحران 
مناطق سیل زده حتی فراتر از قانون انجام شده و تاکید ما بر حل 

مشکل قنوات است تا دغدغه کشاورزان رفع شود.
بین  در  موکت  و  غذایی  اقالم  پتو،  چادر،  توزیع  به  اشاره  با  وی 
مردم سیل زده شهداد، بیان کرد: در روز نخست وقوع سیل اسکان 
داشت،  آبگرفتگی  و  ایمنی  مشکل  منازلشان  که  افرادی  موقت 

صورت گرفت.
صحبت  از  دیگری  بخش  در  کرمان  استان  بحران  ستاد  جانشین 
های خود اظهار کرد: متاسفانه در مناطقی حریم رودخانه تصرف 

یا ساخت و  ایجاد  اراضی کشاورزی در مسیر رودخانه  می شود و 
ساز می شود و اگر سیلی با دوره بازگشت ۵۰ یا ۱۰۰ ساله بیاید، 

از مسیر خود عبور کرده و وارد منازل و مزارع می شود.
وی افزود: در مکان هایی، دهانه پل بسته شده و در پایین دست 
دهانه پل کشاورزی و ساخت و ساز شده است که برخی از تصرفات 

بدون مجوز بود و در برخی کاهلی صورت گرفته است.
آیت اللهی موسوی گفت: سیل اخیر در منطقه شهداد ۴۵ میلیارد 
تومان به حوزه راه و ۱۲ میلیارد تومان به زیرساخت ها از جمله 

برق، آب و ... خسارت وارد کرده است.
معاون عمرانی استاندار کرمان با اشاره به سیل ابتدای فروردین در 
شهرستان رودبار جنوب استان کرمان تصریح کرد: شهر زهکلوت 
دقیقا در مسیر آب است و اگر کارهای حفاظتی در باالدست انجام 

نشود هر بار دچار مشکل خواهیم شد.
دیواره حفاظتی طراحی  زهکلوت سه  باالدست  در  کرد:  بیان  وی 
شده که یک مورد کامل اجرا شده، یک مورد ۶۰ درصد پیشرفت 
فیزیکی دارد یکی مانده که اگر تمام شود، شهر حفاظت می شود.
نیز  کرمان  شهر  شرق  در  گفت:  کرمان  استاندار  عمرانی  معاون 
آب از کوه های ده باال سرازیر می شود که در قدیم بند مملکت 
داشتیم که تصرف شده و ساخت و ساز صورت گرفته است اما در 
بند سنگ  انجام و ۹  از شهر  برای حفاظت  سال گذشته کارهایی 
گذشته  هفته  های  بارش  و  آب  جلوی  که  شد  احداث  سیمانی  و 

را گرفت.
تومان  میلیارد   ۱۵ اینکه  به  اشاره  با  ادامه  در  اللهی موسوی  آیت 
کرده  توزیع  استان  جنوب  زده  سیل  مناطق  در  بالعوض  کمک 
افزود: واحدهای مسکونی مناطق سیل زده جنوب استان در  ایم، 
مرحله اجرای فنداسیون است و در کوتاه ترین زمان ممکن احداث 

و تعمیر خانه های مردم انجام می شود.

در ستاد تنظیم بازار استان کرمان قیمت زولبیا ۲۰ هزار تومان، 
بامیه ۲۲ هزار تومان و مخلوط زولبیا و بامیه ۲۱ هزار تومان 

اعالم شد.
به گزارش خبرنگار گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان  
قیمت  کرمان  استان  بازار  تنظیم  ستاد  جلسه  دومین  در   ،

کاال های اساسی واقالم مورد نیاز اعالم شد.

در این نشست مصوب شد اقالم برنج هندی ۸ هزار تومان ،شکر 
فله ۴ هزار و ۷۰۰ تومان، مرغ منجمد ۱۲ هزار تومان، گوشت 
قیمت  اساس  بر  نباتی  روغن  تومان،  هزار   ۴۲ منجمد  قرمز 
سود  و  نقل  و  کرایه حمل  محاسبه  اساس  بر  خرما  و  مصوب 
بامیه ۲۲  تومان،  تعزیرات و همچنین زولبیا ۲۰ هزار  مصوب 
هزار تومان و مخلوط زولبیا و بامیه ۲۱ هزار تومان عرضه شوند.

مبارک  ماه  ایام  در  گفت:  استاندار  همچنین  جلسه  این  در 
خرما  انجمن  یا  روستایی  تعاون  خرما  توزیع  مسئول  رمضان 

باشد.
فدائی افزود:همه فرمانداران در راه اندازی مرکز مستقیم عرضه 
کاال های اساسی مورد نیاز مردم همکاری کنند و این مصوبه تا 

پایان ماه مبارک اعتبار دارد.

استاندار کرمان در واکنش به عملکرد شرکت تعاون روستایی در 
تعاونی روستایی درست  وقتی شرکت  اظهار کرد:  استان،  جنوب 
کار نمی کند، درب آن را ببندید، دولت قصد دخالت در امور بخش 
مجبور  می کنید،  ایجاد  مشکل  که  وقتی  اما  ندارد  را  خصوصی 

می شویم که ورود پیدا کنیم.
بازار  تنظیم  ستاد  جلسه  دومین  در  فدایی«  »محمدجواد  دکتر 
های  دستگاه  وظایف  جلسه  این  در  باید  گفت:  کرمان  استان 

مربوطه کامال مشخص شود تا بدانیم هر کدام از اقالم اساسی مورد 
نیاز در ماه رمضان توسط چه ارگان و یا نهادی تامین خواهد شد به 
طور مثال باید مسئول توزیع خرما در ماه مبارک رمضان یا شرکت 

تعاون روستایی باشد یا انجمن خرما.
وی با اشاره به مشکالت پیاز، عنوان کرد: طبق مصوبه دولت، پیاز 
تعاونی روستایی موظف به خرید  ندارد و شرکت  تعرفه صادراتی 
پیاز از کشاورزان است همچنین تمامی فرمانداران موظف هستند 
و محصوالت  اساسی  کاالهای  مرکز مستقیم عرضه  راه اندازی  در 
کشاورزی همکاری کنند و این مصوبه تا پایان ماه مبارک اعتبار 
دارد و با این کار قیمت برای مصرف کننده کمتر و سود بیشتری 

نصیب کشاورزان خواهد شد.
استاندار کرمان در واکنش به عملکرد شرکت تعاون روستایی در 
روستایی درست  تعاونی  وقتی شرکت  کرد:  اظهار  استان،  جنوب 
کار نمی کند، درب آن را ببندید، دولت قصد دخالت در امور بخش 
مجبور  می کنید،  ایجاد  مشکل  که  وقتی  اما  ندارد  را  خصوصی 

می شویم که ورود پیدا کنیم.
صنعت،  سازمان  رییس  حسینی نژاد«  »مهدی  ایسنا،  گزارش  به 

معدن و تجارت شمال استان کرمان با اشاره به عملکرد استان در 
خصوص تامین و توزیع میوه شب عید گفت: توزیع میوه شب عید 
از ۲۵ اسفندماه آغاز و در ۱۹ فرودین ماه سال جاری به پایان رسید 
گفتنی است که توزیع میوه شب عید امسال در کل کشور با توجه 

به شرایط کرونایی، بسیار سخت بود.
وی با بیان این مطلب که قیمت تمام شده سیب درختی در شمال 
بود،  پرتقال   ۵۸۰۰ حدود  پرتقال  و  تومان   ۵۸۰۶ حدود  استان 
اظهار کرد: جمع کل میوه خریداری شده برای شمال استان یک 
میلیون و ۶۹۲ هزار تن بود که از این مقدار ۳.۴ درصد معادل ۱۳۵ 
میلیون تومان آفت و ضایعات در سیب درختی و ۲.۹ درصد معادل 

۲۰۷ میلیون تومان آفت و ضایعات در پرتقال را داشتیم.
با  کرمان  استان  شمال  تجارت  و  معدن  صنعت،  سازمان  رییس 
حدود  کرمان  استان  شمال  عید  شب  میوه  یارانه  برآنکه  تاکید 
یک میلیارد و ۵۰۳ میلیون تومان بود، تصریح کرد: استان کرمان 
بوده  کشور  برتر  استان های  جزء  عید  شب  میوه  توزیع  بحث  در 
از  کمتر  درصد  یک  حدود  کرمان  استان  میوه  آفت  همچنین  و 

متوسط کشوری بوده است.

معاون استاندار کرمان خبر داد:

آغاز ساخت و ساز واحدهای مسکونی آسیب دیده از سیل منطقه شهداد 

قیمت هر کیلو زولبیا ۲۰ هزارتومان اعالم شد

انتقاد استاندار کرمان به عملکرد شرکت تعاونی روستایی ؛

نمی توانید درست کار کنید، درش را ببندید
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گزارش »کرمان امروز« از هشدار جدی فائو درباره حمله دوباره ملخ های صحرایی و میزان آمادگی استان برای این رخداد:

جنگ با ارتش ملخ ها در کمبود امکانات

آماده  باش برای هجوم ملخ ها
از قرار معلوم ملخ های فروردینی، به منطقه وارد شده 
اند و جنوب کرمان نیز از تاخت و تاز این آفت در امان 
نیست. اما آنگونه که رییس سازمان جهادکشاورزی جنوب 
پیش  فقط  ماهی  فروردین  های  ملخ  است؛  گفته  استان 
قراول بودند و این  به آن معناست که ارتش اصلی آنها 
با این آفت را  باید آمادگی مقابله  در راه است و استان  
داشته باشد و چه خوب است که همه اقدامات احتیاطی 

در دستور کار قرار گیرد. 
حمله ملخ ها

با  آینده  روز  ده  در  فائو  های  بینی  پیش  اساس  بر 
به کشور  آفت ملخ صحرایی  از حمله  ای  حجم گسترده 
مواجه هستیم و به گفته درگاهی، رییس سازمان حفظ 
هجوم  مورد  دو جهت  از  ما  کشور  امسال  کشور،  نباتات 
ملخ صحرایی قرار گرفته است و حمله این آفت از شرق 
هندوستان و پاکستان در روزهای آینده با شدت بیشتری 
جزیره  شبه  در  اینکه  به  توجه  با  و  گیرد  می  صورت 
کشاورزی  های  عرصه  و  مراتع  حاضر  حال  در  عربستان 
که  آفریقا  شرق  شمال  طرف  از  ندارند  گیاهی  پوشش 
با حجم  و  دارند  تخلیه شده  های  کانون  در حال حاضر 
ما حمله می  به سمت جنوب کشور  پارسال  از  بیشتری 

کنند.
آماده باش برای مبارزه

رییس سازمان جهاد کشاورزی جنوب استان کرمان در 

با هجوم ملخ  برای مبارزه  از آماده باش  ایسنا   با  گفتگو 
های صحرایی به این منطقه خبر داد و افزود: پیش قراول 
ملخ صحرایی به منطقه وارد شده است و دهستان مارز و 

شهرستان قلعه گنج تحت تاثیر قرار گرفته اند.

دکتر سعید برخوری در عین حال از کمبود وسایل نقلیه 
برای مبارزه با ملخ صحرایی خبر داد و گفت: اگر چه همه 
تمهیدات در این زمینه در نظر گرفته شده است اما در 

بحث وسایل نقلیه کمبود داریم.

و  فائو  سازمان  اعالم  اساس  بر  کرد:  اظهار  برخوری 
از  جلوگیری  برای  مرحله  این  در  نباتات  حفظ  سازمان 
ورود ملخ ها به مزارع بیش از ۲۰۰ هزار هکتار از مراتع 

باید سمپاشی بشوند.
چرا مبارزه  با ملخ های صحرایی دشوار است؟

همان طور که در چند سطر باالتر اشاره کرده ایم؛ یورش 
این حجم آفت می تواند امنیت غذایی کشور را تهدید کند 
دستور  در  احتیاطی  اقدامات  همه  که  است  و چه خوب 
کار قرار گیرد. از سوی دیگر کمتر حشره ای را می توان 
های  مهاجرت  عهده  از  خطرناک  اینگونه  مثل  که  یافت 
طوالنی و چند هزار کیلومتری بر آید. در حال حاضر برای 
مقابله با آنها عمدتا از آفت کش های شیمیایی استفاده 
می شود. اما چرا کنترل و مقابله با ملخ صحرایی تا به این 

حد دشوار است؟
مبارزه  در  دشواری  این  چرایی  برای  متفاوتی  دالیل 
مطرح می شود اول اینکه گستره زندگی آنها بسیار وسیع 
است )چیزی حدود ۳۰ میلیون کیلومترمربع(، در مناطق 
پرت و دورافتاده زندگی می کنند و این دسترسی به آنها 
معرض خطر  در  که  مناطق  برخی  در  را سخت می کند، 
جدی قرار دارند بودجه و منابع کافی برای مقابله با آنها 
)راه ها،  الزم  زیرساخت های  و  نمی شود  داده  اختصاص 
شبکه های ارتباطی( را ندارند. عدم آموزش کافی نیروهای 
انسانی  و نیز عدم هماهنگی کشورها جهت اعمال اقدامات 
الزم و غیرقابل  پیش بینی بودن زمان حمالت این حشره از 

جمله این عوامل هستند.
سخن آخر

 خبر حمله ملخ ها در صورتی اعالم می شود که زمین 
های کشاورزی و باغات به واسطه بارش های بهاری اخیر 
و وقوع سیل در برخی مناطق آسیب دیده اند و هر گونه 
اقتصادی  پیامدهای  است  ممکن  انگاری  سهل  و  قصور 

جبران ناپذیری به دنبال داشته  باشد. 

    از قرار معلوم ملخ های فروردینی به منطقه وارد شده اند و جنوب کرمان نیز از 
تاخت و تاز این آفت در امان نیست. به گفته رییس سازمان جهاد کشاورزی جنوب استان 
پیش قراول ملخ صحرایی به منطقه وارد شده است و دهستان مارز و شهرستان قلعه 
گنج تحت تاثیر قرار گرفته اند. رئیس سازمان جهاد کشاورزی جنوب استان در حالی که از 
کمبود وسایل نقلیه برای مبارزه با ملخهای صحرایی خبر می دهد، می گوید: اگر چه همه 
تمهیدات در این زمینه در نظر گرفته شده است، اما در بحث وسایل نقلیه هنوز کمبود 

داریم...

گزارش: مهدیه السادات 
میر مهدی حسینی

یادداشتی به قلم امید سالجقه:

یک خداحافظی
 و هزارسالم

 بنده آنکه مرا مهتاب داد
روز اول گفت : »بابا آب داد«

نسیم بهار سرشار از شوق و امید می وزد تا سرآغاز تحولی 
انسان  هر  اندیشه  و  جان  در  که  طبیعت  در  تنها  نه  عمیق، 
خردمند و آگاهی شود، نوآوری بهار باید زمینه ساز نگاهی 
حرکتی  مقدمه  و  طراوت  از  سرشار  جانی  و  غبار  از  عاری 
مصمم به سمت روشنایی ها و نوید بخش تازگی و پویایی 

باشد.
در آغاز این بهار خرم که مطلع سبزینگی و جوانه زدن است، 
خداوند متعال را سپاسگزارم که این فرصت را به بنده حقیر 
در  خدمتگزاری  به  را  خود  عمر  از  سال   ۳۲ حدود  تا  داد 
عرصه تعلیم و تربیت ایران عزیز سپری کنم و تا پایان عمر 
به  باخود  ام  زندگی  زرین  برگ  عنوان  به  را  معلمی  شرف 

یادگار داشته باشم .
به کار گرفتم که خدمت  را  توان خویش  راه، همه  این  در 
صادقانه، توام با انگیزه و ایمان راسخ، جدیت و نیت خالصانه 
سرچشمه هر پیشرفتی و چراغی روشن در تاریکزار دنیاست.

اطالع  عرصه  در  افتخارآمیز  دوران  این  از  عمده ای  بخش 
الطاف  سایه  در  که  شد  سپری  عمومی  روابط  و  رسانی 
بسیاری از دوستان و همکاران عزیز عرصه رسانه و همکاران 
پشتیبانی، حمایت و هدایت های  گرانقدر روابط عمومی و 
مدبرانه مدیران کل محترم به خصوص آقایان مهندس محمد 
تقی زاده، دکتر محمد محسن بیگی و حاج احمد اسکندری 
نسب، فرصت بسیار مغتنمی برایم بود تا شاید گامی هر چند 
اقشار  با  فرهنگیان  شریف  جامعه  تعامل  زمینه  در  کوچک 

مختلف جامعه  بردارم .
به اصل  بازنشستگی  تابه لطف  اکنون که فرصتی فراهم شد 
خویش »روزنامه نگاری« بازگردم، از تمام قصور و کوتاهی 
اگر خاطر  و  ناخواسته عذرخواهی می کنم  و  های خواسته 
را آزرده  مدیری  یا  آموز، خبرنگار  دانش  دوست، همکار، 
کرده ام با تمام وجود و در نهایت تواضع و فروتنی حاللیت 

می طلبم و عذر تقصیر دارم.
آیندگان  پیش روی  فراوانی  ناکرده  کارهای  هنوز  چند  هر 
است، اما امیدوارم تالش های انجام شده و گام های برداشته 
اطالع  و  باشد  کرده  هموارتر  آیندگان  برای  را  راه  شده 
رسانی و روابط عمومی در دستگاه تعلیم و تربیت با مدیریت 

و تالش آیندگان به جایگاه واقعی خود برسد.
این  در طول  مختلف  اشکال  به  که  عزیزانی  همه  از  پایان  در   
و  مادی  فکری،  های  مساعدت  و  بوده  بنده  یاور  و  یار  دوران 
معنوی خود را از این کوه معصیت دریغ نفرمودند، به خصوص 
مدیران کل محترم، مدیران کل روابط عمومی وزارت متبوع، 
شورای معاونان، همکاران حوزه ستادی،  مدیران و کارشناسان 
همکاران  استان،  سراسر  پرورش  و  آموزش  ادارات  محترم 
استان  عمومی  روابط  کارشناسان  و  بازرسی  و  حراست  حوزه 
تربیت  و  تعلیم  های  عرصه  پیشکسوتان  مناطق،  و  شهرستان  و 
اعضای  و  عامل  مدیر  صنفی،  و  سیاسی  های  تشکل  رسانه،  و 
هنری  فرهنگی،  جامعه  استان،  و جنوب  مطبوعات شمال  خانه 
رسانه های  در  عزیزم  دوستان  و  همکاران  استان،  ورزشی  و 
مکتوب، سایت ها و خبرگزاری ها، صدا و سیمای مرکز کرمان، 
انجمن روابط عمومی استان، نیروهای خدماتی و ....با قلمی یا 
قدمی باعث دلگرمی و توفیق نسبی حقیر شده اند، کمال امتنان 

و سپاسگزاری را دارم و حاللیت می طلبم.
زندگی صحنه یکتای هنرمندی ماست

هر کسی نغمه خود خواند و از صحنه رود...
در پایان امیدوارم با همت و همدلی که همیشه شاخصه 
و  ایمنی  نکات  رعایت  و  هست  و  بوده  ها  ایرانی  بارز 
بهداشتی بتوانیم هر چه سریعتر بیماری کرونا را از کشور 
عزیزمان ریشه کن کنیم و با توکل به حضرت حق سالی 

توام با سالمتی و آرامش را تجربه کنیم.
به جز بهار طبیعت، بهار دیگر هست
برای جان شما، آن بهار می خواهم

شتابان به راه
جانم برایت می رود و در افق محو می 
شود اما برخی آرزوهایت از حد توانم 
جواب  بی  که  را  هایی  نامه  فراترست. 
گذاشته ام از قدرت درکم خارجند اما 
مرا همچنان به زندگی وصل کرده ای. 

ات  بر چهره  لبخند  توانم  نمی  اما  دهم  می  برایت جان 
از تو می گذرم که جهان را برقصانی و آفتاب  بنشانم. 
گردنه  از  آفتاب  دست  در  دست  بچرخانی.  خود  با  را 
های برفگیر عبور کنی و به خانه ای گرم راه پیدا کنی. 
باران فقط با تو زیباست وقتی که حرف می زنی و بخار 
از شیشه ها باال می رود. تو باید باشی که من و مردم یک 
شهر بتوانیم زندگی کنیم. با کسانی که همنشین شده ای 
دلنشین باش که تنها شدن را احساس نکنی و آزار نبینی. 
حتی دیگران نیز از پاهای تو راه رفتن را آموخته اند پس 
در  ها  آدم  برخی  باش گرچه  شتابان  راهت  به  همچنان 
میانه ی راه رهایت کرده باشند تو آرزوهایت را جستجو 
از  تر  سخت  الاقل  نیست  سختی  اتفاق  تنهایی  کن. 
رسوایی نیست. آدم های خوب گرچه در یک جایی از 
راه تنها مانده باشند و فقط رد پای خود را در مسیر ببینند 
اما در نهایت زندگی شان به تنهایی ختم نشده و زندگی 
آنها را بر روی سرخویش خواهد گذاشت زندگی کن 
در  را  روز  که  ام  نبوده  روشنی  چراغ  آن  من  شاید  اما 
انعکاسم پیدا کنی. از روبه رو برو تا در هیچ تقاطعی به 
من نرسی. من خسته تر از آنم که با جهانی از دشمن و 
رقیب بجنگم از روبه رو برو پاهایم قادر به دویدن نیست 
و به تو نخواهم رسید. اشک هایم بدرقه ی راهت خواهد 
بود. برو تا دلم از بودنت سرد شود گاهی دلسرد شدن به 
آدم قدرت می دهد که قدم های تازه بردارد. انگیزه های 

تازه پیدا کند و به اشتباهات خود بخندد.
وقتی که می خندی دلم آتشفشان ست 

از من بگیر این زندگی را نیمه جان ست 
بی من گذر کن از هوای خاطراتم 

موهای دیگر شانه کن اینجا گران ست

به قلم 
مهناز سعید 

شرکت آب منطقه ای کرمان در نظر دارد مناقصه عمومی عملیات مرمت و بازسازی بند انحرافی، سد تنظیمی و شبکه آبیاری و زهکشی جیرفت به 
شماره ۰1/الف/99 را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید. کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد 
مناقصه گران و بازگشایی پاکت ها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد( به آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد شد و الزم 
است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی، مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه 

محقق سازند. تاریخ انتشار مناقصه در سامانه تاریخ 99/۰۲/۳ می باشد.
مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت: ساعت 1۰ مورخ 99/۰۲/7

مهلت زمانی ارائه پیشنهاد: ساعت 1۰ مورخ 99/۰۲/17
زمان بازگشایی پاکت ها: ساعت 1۰/15 مورخ 99/۰۲/17

اطالعات تماس دستگاه مناقصه گر جهت دریافت اطالعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه آدرس: کرمان، خیابان پاسداران، شرکت آب منطقه ای 
کرمان، ساختمان شماره دو، دفتر قراردادها و تلفن ۰۳4-۳۲۲۲44۸۲

و ارائه پاکت های الف به آدرس: کرمان - خیابان پاسداران شرکت آب منطقه ای کرمان ساختمان شماره یک، طبقه دوم، دبیرخانه محرمانه دفتر 
حراست 

اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه: مرکز تماس: 419۳4 - ۰۲1
دفتر ثبت نام : ۸۸۹۶۹۷۳۷ و ۸۵۱۹۳۷۶۸

41۲5 م/الف

روابط عمومی شرکت آب منطقه ای کرمان 

فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای عملیات مرمت و بازسازی
 بند انحرافی، سد تنظیمی و شبکه آبیاری و زهکشی جیرفت

 فرآیند شماره 01/ الف/99 )نوبت دوم(



چهار شنبه 6 اردیبهشت ماه 1/1399 رمضان 1441/ 25 آوریل2020/سال بیست و چهارم شماره 3185
فرهنگ و ادب

نوشتاریدربارهآنتونیکوئینبازیگرمطرحبینالمللی؛

 از شکارچی شیر تا شیر صحرا

سرویسهنریکرمانامروز

۱۰۵سالپیش،پسریدرمنطقهفقیرنشینچیهواهوایمکزیک
ازپدریایرلندی-مکزیکیومادریسرخپوستومکزیکیبهدنیاآمد
کهبعدهابهبازیگریبزرگوبهمعنیواقعیکلمهبینالمللیوجهانی
تبدیلشد.بوکسوریونقاشیوکارگریکشتارگاهوانواعواقسامدیگر
بعدهادرنقش بود، انجامداده بازیگریوشهرت از کارهاییکهپیش
آفرینیهاهمبهکمکشآمدوباعثدرخششبیشترنقشهایششد؛
تجربیاتکوئیندردورانبوکس،درفیلممرثیهایبراییکسنگینوزن
بهکارآمدوفعالیتهایشبهعنواننقاشهمبهنقشپلگوگندرشور

زندگی)اثریزندگینامهایدربارهونگوگ(مفیدواقعشد.
کوئینراباانبوهیازنقشآفرینیهایمهمدرفیلمهایی،چونزنده
بادزاپاتا،جاده،گوژپشتنتردام،آخرینقطارگانهیل،باراباس،الرنس
عربستان،اسبکهررابنگروزورباییونانیمیشناسیم،اماقطعادونقش
ایرانیها بادنیایاسالمبود،برایمسلمانانوما ماندگارشکهمرتبط
حالوهوایدیگریدارد؛حمزهدرفیلمرسالت)محمدرسولا…(و
عمرمختار،شیرصحرا.جالباینجاستکهکارگردانیهردوفیلمراهم
مصطفیعقاد،فیلمسازفقیدسوریبهعهدهداشت.ضمننگاهیمبتنی
برخاطرهبازیبهایندونقشآفرینیتاریخیکوئین،سراغمحمدرضا
ورزی،کارگردانفیلموسریالهایتاریخیهمرفتیمتابهایندوسوال،
پاسخدهدکهچراهالیوودوسینمایغربکهزمانیدوتجربهموفقو
ماندگاردرزمینهجهاناسالموبابازیبازیگریجهانیوبزرگ،چون
تولیدچنین به دیگردست اخیر، داشتهدرسالهای را کوئین آنتونی
داشتم، را ورزی با مصاحبه و تماس قصد که موقعی نمیزند. آثاری
نمیدانستماوچهحرفهایمهموخاطراتجذابیدراینزمینهبرای
تماشاگر مادرش همراه کودکی، در و پیش سالها اینکه دارد؛ گفتن
اکرانفیلممحمدرسولا…درلندنبودهوسالهابعدشهممالقات

کوتاهیبامصطفیعقاددرتهرانداشت.
نکتههایجالبمحمدرضاورزی،کارگردانسینماوتلویزیونازآنتونی

کوئینوفیلممحمدرسولا...
حسادت به مصطفی عقاد

وقتیازمحمدرضاورزی،میپرسیمکهچراهالیوود،دوتجربهخوب
وماندگارمحمدرسولا…وعمرمختاررادیگرتکرارنکرد،گفت:اول
و نکرد تولید را فیلم دو این هالیوود که است ضروری نکته این ذکر
فقطبرخیعواملهالیووددرتولیدآنهامشارکتداشتند.مثالدرفیلم
محمدرسولا…ازسینماگرانمطرحی،چونجکهیلیارد)فیلمبردار(
وموریسژار)آهنگساز(برایهمکاریدعوتکرد.قصهتولیدفیلممحمد
رسولا…ازاینقراراستکهابتدامراکش،لوکیشنفیلمبود،اماپادشاه
این پادشاهوقتمراکشمیگویدکهعوامل به وقتعربستانسعودی
انجامداده بااینکهگروه،هزینههاییهم ازمراکشبیرونکن. فیلمرا
بود،ازمراکشاخراجمیشوند.بعدمصطفیعقاد،نزدمعمرقذافی،رهبر
احساس که هم قذافی میکند. مطرح را موضوع و میرود لیبی وقت
با موافقت همانجا منطقه در بابچشموهمچشمی از میکرد، برتری
ساختفیلمدرلیبیوکمکمالیبهایناثررااعالممیکند.درنهایت

همایناتفاقمیافتدوفیلمدرلیبیساختهمیشود.
کارگردانآثاری،چونمعمایشاهوابراهیمخلیلا...ادامهداد:بعداز
اینکهگروهسازندهبابازیگرانی،چونشونکانریوپیتراوتولوعمر
شریفبهلحاظمالییادالیلدیگربهتوافقنمیرسد،باآنتونیکوئین
پروژه به زمانی واردمذاکرهمیشود.کوئین بازیدرنقشحمزه برای
پیوستکهفیلمبهلحاظهزینههایشدرمراکش،ورشکستهشدهبودوبا
بودجهکمیپیشمیرفت.کوئینگفتمنبهجایدستمزد،پنجدرصد
فروشفیلمرادریافتمیکنمبهاضافههزینههایروزانه.اینتصمیمبه
نفعآنتونیکوئینشدواوبهقولخودشباهمینپنجدرصد،بارخودش
رابست،چونفیلمبهفروشجهانیخوبیدستپیداکرد.یادمهست

سال۱۳۵۶ووقتیششسالهبودم،درلندناینفیلمراهمراهمادرمدر
سینمادیدم.زمانیاینفیلمرابهزبانانگلیسیدیدمکههنوزدرایران
بارانشدیدی دارم؛ بهخاطر را روز آن دقیقا بود. درنیامده نمایش به
عریض صف جز به داشتم. تن به زردرنگ بارانی یک من و میبارید
عجیب برایم فیلم تماشای هنگام و سینما داخل هیجان آن طویل، و
بود.بیشترتماشاگرانفیلمهممسیحیوخانوادههایانگلیسیبودندو
مسلماناناندکیدرسالنحضورداشتند.بطرزجالبی،پیروزیمسلمانان
درجنگبدر،شوروحالیدرسالنبهوجودآوردوتماشاگرانتشویق
میکردند.موقعصحنههایجنگاحدوشهادتحمزههم،ولولهایدر

سالنبهپاشدوتماشاگرانآهکشیدند.
از یکی در آورد. وجد به را قذافی فیلم، این موفقیت افزود: ورزی
دیدارهایبعدیعقادوقذافی،عکسیازپروندهایکهدردستعقادبود،
بهزمینمیافتد؛عکسگریمشدهایازآنتونیکوئین.قذافیمیپرسد
اینچیستکهعقادجوابمیدهدچیزینیست،مشغولتحقیقیهستم.
البتهاینهاهمهبازیعقادبرایپروژهبعدیاشبود؛اصرارقذافی،باعث
میشودعقادعکسرابهاونشاندهد.قذافیمیگویداینکهعمرمختار
استکهعقادمیگویدنه،اینآنتونیکوئیناست.رویاوتستگریمی
قذافی کند. بازی را عمرمختار نقش فیلمی در دارم دوست و داشتیم
آنقدرهیجانزدهمیشودکهمیگویدکلهزینهساختاینفیلمرامن
عوامل با رسولا... محمد فیلم همچون هم فیلم این میکنم. پرداخت

هالیوودیساختهمیشود.
 نبود پیشنهاد

اینکارگردانسینماوتلویزیوندربارهدلیلاصلیتکرارنشدنتولید
چنینپروژههایجهانیوهالیوودیدربارهجهاناسالمهمتوضیحداد:
مسلمان ازکشورهای دیگری کارگردان هیچ که است این اصلی دلیل
باچنینپیشنهاداتیسراغهالیوودنرفتهاست.اگرکسیدراینزمینه
پیشقدمشود،مطمئنمکههالیوودحاضربههمکاریومشارکتخواهد
ازعقاید، بازیگرانصرفنظر بافیلمنامهاستو اولویت بود.درهالیوود،
نقشراانتخابمیکنند.اگرنقشیرابخوانندوتشخیصدهندکهخوب
بازیگرانخیلیخوب ابوالقاسمطالبی، استآنرابازیمیکنند.آقای
انگلیسیرادعوتبههمکاریکردوآنهاهمآمدندودریتیمخانهایران
بازیکردند.بااینکهفیلمبرضدانگلیسبود،امایکهنرپیشهدرجهیک

تئاترانگلیس،پیشنهادبازیدرآنراقبولکرد.
سابقه همکاری

در هم را سینماگران همکاری سابقه و ارتباطات همچنین، ورزی
مشارکتهالیوودیهاموثردانستوگفت:مصطفیعقاد،پیشازساخت
دوفیلممحمدرسولا...وعمرمختار،باهالیوودهمکاریمیکرد،رفتو
آمدداشتویکیازسرمایهگذارانالرنسعربستانبود.بههمیندلیل
برخیعواملاینفیلمبعدادرفیلممحمدرسولا...همباعقادهمکاری

کردند.اینفیلمسازدرادامهدستروینکتهمهمدیگریگذاشتوبه
هالیوود در جهانی فیلمهای اکران در محدودیتها و مالحظات برخی
یاد مجیدی مجید فیلم از خصوص دراین او کرد. اشاره هم آمریکا و
کردوگفت:بهعنوانمثالاگرفیلممحمدرسولا...ساختهآقایمجید
مجیدیدرآمریکااکراننمیشود،دلیلشایناستکهدربخشیازقصه
سراغیهودیهارفتهبود.امامیدانیمکههالیوود،البیصهیونیستهاست
برخالف چیزی شما اگر بنابراین میکنند؛ اداره را آنجا یهودیها و
فیلم در عقاد مصطفی اما شود. اکران نمیگذارند بسازید، تفکراتشان
وارد و ساخت را پیامبر زندگی فقط و نکرد را کار این محمدرسولا...
هیچمسالهعقیدتیدیگرینشد.بههمیندلیلهمهالیوودباساختو

نمایشآنمشکلینداشت.
کارگردانسالهایمشروطهوتبریزدرمهدربارهدلیلدیگراینمساله
ازتورم، افزایشقیمتدالرواینحجم این با اینکه بیانکرد:ضمن
استفادهازبازیگرانهالیوودیدرتولیداتسینماییایرانبهیکافسانه
میماند.مگراینکهیکارگانیسرمایهگذاریاساسیدراینخصوص
انجامدهدتاشمابتوانیدازیکهنرپیشههالیوودیاستفادهکنید.االن
دستمزدیکستارههالیوودیحدود۳۰میلیوندالراست،حسابکنید

کهبهپولایرانفقطهزینهدستمزداوچقدرمیشود.
مرد آهنین سینما

اینفیلمساز،آنتونیکوئینرامردآهنینتاریخسینماخواندودراین
خصوصتوضیحداد:آهنینازاینحیثکهنقشهایبسیاریرابازی
کرد؛نقشهاییکهکمترهنرپیشهایآنهاراتجربهکردهاست.اوبسیار
راحتومسلطبود.جاییدیدمکهدرپشتصحنهفیلممحمدرسولا...
کردند، صدا بازی برای را او که همین اما بود، شطرنج بازی مشغول
بالفاصلهشدحمزه.اواعجوبهایدربازیگریبود،درایرانخودمانهم
شایدیکیدوبازیگرمثلاوداشتهباشیمازجملهاکبرعبدیکهپشت
صحنهکلیشوخیمیکند،اماهمینکهجلویدوربینمیرود،یکآدم
دیگرمیشود.اواگردرهالیوودزندگیمیکرد،چندتااسکارمیگرفت.

ورزیبهذکرخاطرهایازمصطفیعقادهماشارهکردوگفت:اوایل
دهه۷۰کهمنجوانیحدودا۲۰سالهبودم،عقادبهایرانآمدهبود.من
هموقتیازاینموضوعباخبرشدم،برایدیدنشبههتلمحلاقامتش
رفتم.مدتیدرالبیهتلمنتظرماندمووقتیاورادیدم،جلورفتمو
کوتاهبهانگلیسیبهاوخوشامدگفتموابرازکردمکهمنعاشقفیلم
حسودی آدم من شد. خوشحال خیلی هم او هستم. رسولا... محمد
نیستم،امادرزندگیفقطوفقطبهیکنفربهشدتحسودیکردمکه
اوهممصطفیعقادبود.چوندلممیخواستهیچکاریدرزندگیام
نمیساختمبهجزفیلممحمدرسولا...باهمانکیفیتوبابازیآنتونی
کوئینوآهنگسازیموریسژار.همینیکفیلمبرایمکافیبودتادنیا

وآخرتمراباآنبسازم.

حمزه )ع(؛ یک حضور باصالبت
دقیقه۳۷فیلممحمدرسولا...)ص(ساختهمصطفیعقاد)۱۹۷۶(که
پیامبرهمراهیاراناندکشدرخانهخداحاضرمیشودتاپیامبریاشرا
بهاسالمدعوتکند،دشمنانبهقصدخاموشکردن را علنیومردم
مسلماناندستبهکارمیشوند.درمیانهمهمهوشلوغیودرگیری،
یکیفریادمیزند:حمزه،حمزه.بالفاصلهآنتونیکوئینراسواربراسب
وکماندردستوباصورتیپوشیدهمیبینیمکهبااقتدارپیشمیآید.
باورودپرجذبهاوبهمعرکه،جمعیتچارهایجزخاموشیندارد.ازاسب
پیادهمیشود،پوششصورتشراکنارمیزندوباصالبتمیانجمعیت
مسلمانان زخمی بهصورتهای نگاهی میرود. پیش و میکند باز راه
میاندازدو)درنسخهدوبلهفارسیباصداپیشگیمنوچهراسماعیلی(رو
بهابوجهلمیگوید:خیلیشجاعی!)وبعدروبهمردم(اونشجاعترین

مردصحراست،البتهدربرخوردبااشخاصغیرمسلح.
بازیآنتونیکوئینبهنقشحمزه،عمویپیامبرکهباالقابی،چوناسدا...
همشناختهمیشود،یکیازبرگهایبرندهفیلمعقاداستودرغیابحضور
فیزیکیقهرمانهایی،چونپیامبروحضرتعلی)ع(کهامکاننمایشآنها

وجودندارد،وجوهقهرمانانهوقابلمشاهدهفیلمرویاواستوارمیشود.
صدر تاریخ شخصیت یک نقش در بازی ظرافتهای بهخوبی کوئین
اسالمرادرککردهوبهخوبیهمآنرامنتقلمیکند.آنجاکهبرای
به ترس و میکند عمل میخواند،چشمهایشجسورانه رجز دشمنان
جانمخالفانپیامبرواسالممیاندازدوآنجاکهمقابلپیامبر)دوربین(

ظاهرمیشود،سراسرراموآراماستونگاهشجزبهمهربانینیست.
حضورکوئینبهقدریدرخشانوفیلمرویآناستواراستکهبالحظه
شهادتحمزهوحذفقهرمانفیزیکیوقابلرویتفیلم،مدتیزمان
بازی همراهشوند. اثر با و کنند راست قد دوباره تماشاگران تا میبرد
کوئینحتیدرنقشیکجنازهوآنجاکههندووحشیبرپیکرحمزه
حاضرمیشوندهمکالسدرساستواگرخوبدقتکنید،نشانیاز
نفسکشیدندراونیست،درستبالعکسبسیاریازبازیگرانوطنیو
حتیخارجیکههنگامایفاینقشمیت،بیشاززمانحیاتنقشنفس

میکشندوشکمشانباالوپایینمیرود.
عمر مختار؛ مبارز باوقار

شیر مختار عمر در کوئین آنتونی مقتدرانه و کاریزماتیک حضور
فیلم در خودش رویت از پیش )۱۹۸۱( عقاد مصطفی ساخته صحرا
اتفاقمیافتد؛آنجاکهموسولینی،دیکتاتورایتالیا)رداستایگر(بهژنرال
گزاتزیانی)الیوررید(دستورمیدهد:»ژنرال،مختارروبرامبیار.بهش
رشوهبدهیاگردنشروبشکن.«وتصویرکاتمیشودبهشخصیتآرام
آنتونیکوئینبهنقشعمرمختارکهمشغولآموزشقرآنبهبچههاست.
تاثیر تحت مختار، عمر شخصیت خلق برای عقاد مصطفی میگویند
شخصیتحضرتامامخمینی)ره(ونقشاودرپیروزیانقالباسالمی
ایرانبود.بااینپیشفرضکهفیلمراببینیم،بهبرخیشباهتهابهویژه

درچهرهوحرکاتپیمیبریم.
اینجاهمآنتونیکوئیندرکدرستیازنقشومحیطآندورهلیبیو
مبارزاتعمرمختارداردوبهخوبیتماشاگررابابازیاشهمراهمیکند.
آنعینکگردوآنپوششهممکملخوبیبرایبازیکوئینمیشود.
آنجاکه است؛چه وسکانسهاحسابشده درهمهصحنهها او بازی
پایین پرچم و میکنند زمینگیر را ایتالیایی مهاجم نیروهای یارانش،
آمدهایتالیارابهدستشمیدهندواو)باصدایاحمدرسولزادهدردوبله
فارسی(میگوید:»اینسزایتجاوزه.«وچهآنهنگامکهموقعمذاکرات

باافسرانارشدایتالیاییباتحکمبهآنهاهشدارمیدهد.
وقتیدردادگاه،حکماعداماورااعالممیکنند،تنهاباآرامشمیگوید:
ناشی آرامش و وقار این بهخوبی کوئین بازی راجعون. الیه انا و اناهلل
در اش تصویرمیکشدکهدرخشانترینجلوه به را اعتقاد و ایمان از
سکانساعداماست.لحظهقرآنخواندنش،نگاهمهربانشبهآنپسربچه
عربی، محزون نوای همراهی با عینکش افتادن و جمعیت به بعد و
فیلم مثل هم اینجا اینکه جالب میزند. رقم را تاثیرگذار صحنههایی
محمدرسولا...،ایرنهپاپاس،آنتونیکوئینرادرلحظاتآخرزندگیاش
همراهیمیکند.البتهپاپاسکهدرآنفیلمنقشهندرابازیمیکند
وبهخونکوئینتشنهبود،اینجانقشمثبتیداردودرمرگکوئینبه

حسرتودردشیونمیکند.
منبع:روزنامهجامجم
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به یاد چهره شاخص انقالبی در ارتش؛

امیری خوشنام،مومن و وطن دوست؛ سپهبد شهید ولی اهلل قرنی

ولی اهلل قرنی در سال 1292 شمسی در تهران متولدشد و از ابتدای 
کار در ارتش فعالیت علیه رژیم طاغوت را آغاز کرد.وی در جریان کودتای 
28 مرداد توسط رژیم دستگیر و از ارتش اخراج شد.در سال 1337 نیزبا 
عده ای از همکاران خود طرح یک کودتا را علیه رژیم ریخت که بنا به 
دالیلی کشف شد و قرنی به سه سال زندان و انفصال از خدمت محکوم 
شد. چند سال بعد نیز در جریان 15 خرداد 1342 مجددا دستگیر و به 3 
سال زندان محکوم شد. رژیم شاه پس از دستگیری وی او را به 9 ماه زندان 
انفرادی فرستاد و مجداد 3 سال  زندانی شد. پس از آزادی مدت ها زیر 
فشار های مالی و کنترل شدید نیرو های ساواک زندگی کرد و در بحبوحه 
انقالب به یاران امام خمینی )ره( پیوست. وی پس از پیروزی انقالب به 
فرماندهی ستاد مشترک ارتش رسید اما پس از مدت کوتاهی در تاریخ 
7 فروردین 1358 از این سمت استعفا داد و کمتر از یک ماه بعد توسط 
گروه تروریستی فرقان در منزل اش ترور و به شهادت رسید. پایگاه خبری 
حیات به مناسبت سالروز شهادت وی نگاهی انداخته به زندگی نامه این 
شهید بزرگوار که یکی از شاخص ترین چهره های انقالبی ارتش انقالب 

اسالمی محسوب می شود.
از کودکی تا ورود به ارتش

ولی اهلل قرنی در سال 1292 در تهران و در خانواده ای مذهبی متولد 
شد. او سومین فرزند خانواده و پدرش میرزا آقاخان از مدیران مخابرات 
اتمام رساند و تحصیالت  به  ابتدایی را در اصفهان  تهران بود. تحصیالت 
متوسطه را در دبیرستان دارالفنون آغاز کرد و در دبیرستان نظام به پایان 

رساند و در سال 1309 وارد دانشکده افسری شد.
سپهبد قرنی در تمامی دوره های تحصیلی همواره جزء نفرات ممتاز و 
برتر دانشجویی بود. وی در دوران خدمت نیز خدمات درخشانی را از خود 
به نمایش گذاشت  و مشاغل مهمی همچون کفیل فرمانده گردان 2 هنگ 
تعلیماتی  مرکز  ستاد  دوم  رکن  رئیس   ،105 گردان  فرمانده  توپخانه،   4
آمادگاه، فرمانده پارک توپخانه لشکر 2 ، رئیس رکن سوم لشکر 2 مرکز، 
رئیس ستاد لشکر 2، معاون اداره دوم سررشته داری ارتش، فرمانده تیپ 

مستقل رشت، رئیس رکن دوم و معاون ستاد ارتش را برعهده گرفت.
پیش از انقالب

از  پس  یکی  را  نظامی  رتبه های  کاردانی،  و  شایستگی  علت  به  قرنی 
دیگری پشت سر گذاشت و در آخرین مرحله پس از کودتای 28 مرداد 
1332، با درجه سرتیپی در راس رکن دوم ستاد ارتش قرار گرفت و تا 20 
بهمن 1336 در این سمت بود. در زمان کودتای 28 مرداد 1332، فرمانده 
قرنی  اسناد موجود، خرده گیری سیاسی  پایه  بر  بود.  تیپ گیالن  نظامی 
علیه حکومت سرسپرده محمدرضا شاه پهلوی، از پایان 1335 و در دوران 
از کودتای 28 مرداد 1332 و  نخست وزیری حسین عالء آغاز شد. پس 
تغییرات همه جانبه در کشور، ارتش نیز دستخوش تغییرات زیادی شد 
که از جمله آنها روی کار آمدن افسرانی همچون تیمور بختیار، کیا، علوی 
مقدم و ... بود که افرادی فاسد، متملق، چاپلوس،  سر سپرده و خود فروخته 
بودند و سرانجام،  با وجود برخورداری از همه گونه امکانات و امتیازات،  به 
ولی نعمت خود نیز خیانت کردند. وجود این اشخاص، آزادی عمل آنان و 
آنچه از فساد و تباهی انجام می دادند، برای افسر خوش نام،  پاک و درستی 
چون قرنی قابل تحمل نبود. شغل حساس قرنی ایجاب می کرد تا وی بنا به 
مسئولیتی که داشت، چهره حقیقی این اشخاص را به شاه بنمایاند و او را 
از آنچه اینان می کردند، آگاه سازد. اما شاه که خود با حمایت و پشتیبانی 
این افراد، در جریان کودتای 28 مرداد به ایران بازگشته و مجدداً به سریر 
قدرت نشسته بود، طبیعتاً حاضر نبود استدالل قرنی را بپذیرد؛ چه آن که 
می دانست اگر باز هم تخت سلطنت وی تهدید شود، افرادی نظیر بختیار 
و امثال وی ـ به خاطر منافع فردی خودشان ـ دوباره او را به قدرت باز 
خواهند  گرداند.از این رو، قرنی در وضعیت بدی قرار گرفته بود. از یک سو 
منویات درونی اش را برای شاه آشکار و از سوی دیگر، خود را به دشمنان 
با وجود تصدی شغل معاونت ستاد  ایام قرنی،  این  بود. در  معرفی کرده 
ارتش، حداقل به  عنوان مخالف امرای ارشد نظام شاهنشاهی، خود را نشان 
داده بود. ولی او از این حوادث و اتفاقات، کوچک ترین ترسی به خود راه 
نمی داد و چون خود را در جبهه حق می دید، اطمینان به پیروزی حق و 

نابودی باطل داشت.
در این دوران، جایگاه سیاسی قرنی در چارچوب انتقاد از دولت های وقت 
هم بود و این انتقاد، با نخست وزیری منوچهر اقبال در فروردین 1336 باال 
گرفت.وی که در 20 بهمن 1336 با درجه سرتیپی در جایگاه رکن دوم 
ستاد ارتش بود، با به دست آوردن عنوان محترمانه معاون دوم ریاست ستاد 
ارتش، از سمت یاد شده، برکنار و در 26 بهمن 1336 از جایگاه پایانی 

نیز کنار گذارده شد.
مبارزه سیاسی عمل گرایانه سپهبد قرنی از 1336 آغاز شد. او دردوران 
از  با گروهی  رایزنی  برد و در  ارتش پی  به فساد مالی در درون  خدمت، 
همفکران و همکاران، خود را برای اصالح این وضعیت شروع کرد؛ برای 
طرح  داشت،  را   ارتش  دوم  رکن  ریاست  که  هنگامی   1336 در  اینکار، 
که  ریخت  پهلوی  محمدرضاشاه  تخت  و  تاج  براندازی  برای  را  کودتایی 
از رو  انجامید.پس  به دستگیری وی در هشت اسفند 1336  افشای آن، 
شدن سندهایی درباره نقش آمریکا در این ماجرا و دستگیری قرنی، وی 

از ارتش شاهنشاهی اخراج شد.در کتابی تحت عنوان  در 31 تیر1337، 
کسی  »چه  عنوان  با  است  مطلبی   ، قرنی«  سرلشکر  کودتای  »ماجرای 
توطئه قرنی را فاش ساخت؟« در این مطلب آمده است: به زعم دکتر مارک 

گاز یو روسکی 2 سه پاسخ برای این سؤال متصّور است که عبارتند  از:
1ـ عوامل داخلی کشور، سپهبد بختیار، سپهبد کیا، سپهبد علوی مقدم، 

یعنی افسران وفادار به شاه و دشمنان سرسخت سرلشکر قرنی؛
2ـ انگلیسی ها نقش اصلی را در افشای کودتا به عهده داشته اند؛

افشای آن  از چگونگی کودتا، خود عامل  از اطالع  آمریکایی ها پس  3ـ 
بوده اند.

در پایان این گمانه زنی، نویسنده خاطر نشان می سازد که این گونه اظهار 
نشده  ارائه  آن  تأیید  برای  استواری  دلیل  هنوز  و  نیست  مستدل  نظرها 
است.البته شاید پاسخ چهارمی هم برای این پرسش وجود داشته باشد. با 
مطالعه دو کتاب »شبه خاطرات« و »کاروان عمر« که اولی نوشته دکتر 
علی بهزادی و دومی به قلم اسفندیار بزرگمهر است، به این پاسخ می رسیم.

دکتر علی بهزادی در کتاب خود موسوم به »شبه خاطرات« آورده است 
که در سال 1336، نیمه شبی سید ضیاء الدین طباطبایی، یکی از عوامل 
اصلی کودتای انگلیسی سوم اسفند 1299 و مهره ی سر سپرده ی دولت 
بریتانیا، پس از یک تماس تلفنی با دربار، خود را به آنجا می رساند و حدود 
ساعت سه بعد از نیمه شب، با شاه مالقات می کند. وی ضمن این مالقات 
به شاه می گوید که یک کودتا در پیش است، منتهی باید قول بدهید که 
اوالً از من نپرسید چه کسی اطالعات کودتا را در اختیارم گذاشته و دوم 
این که هیچ یک از عوامل کودتا را اعدام نکنید! خالصه این که شاه موضوع 
را خیلی جدی تلقی کرده و به طباطبایی قول می دهد و او هم نام پادگان 
مورد نظر را که عملیات کودتا از آنجا آغاز می شد برای شاه فاش می کند 
و شاه هم اقدامات بعدی را پی  می گیرد.اگر این مطلب )مراجعه طباطبایی 
ارتباط  به  با توجه  باشد،   با شاه درباره کودتا( درست  به دربار و صحبت 
طباطبایی با انگلیسی ها، گمانه دوم، یعنی نقش انگلیس در افشای کودتا 
)که چندی بعد فاش شد و قرنی و بزرگمهر و عده ای دستگیر شدند( امکان 

بیشتری پیدا می کند.
عده ای هم در تحلیل های خود چنین آورده اند که قرار بوده این کودتا با 
موافقت آمریکا انجام شود، حتی جان فاستر دالس، وزیر امور خارجه وقت 
و مقتدر آمریکا هم در جریان آن قرار داشت، ولی در نهایت این انگلیسی ها 
بودند که جریان کودتا را به شاه خبر دادند و با تعقیب و دستگیری پیکی 
)بزرگمهر( که قرنی به آتن فرستاده بود، ماجرا فاش شد. حتی این شایعه 
این که  به  توجه  با  و  از جریان مطلع شده  نیز وجود داشت که روس ها 
خطر  رفع  برای  شد،  خواهد  تمام  آمریکا یی ها  سود  به  نهایتاً  کودتا  این 
و همچنین جلب نظر شاه، موضوع را به اطالع وی رسانده اند.هرچه بود، 
قرنی و همکاران و همفکرانش دستگیر و محاکمه شدند. در آغاز، صحبت از 
اعدام قرنی بود، ولی بعداً بنا به عللی که هنوز کاماًل معلوم نشده، مانند این 
که حقیقت وجودی لو دهندگان کودتا روشن نشده، دادگاه، سرلشکر قرنی 
را به اخراج از ارتش و سه سال حبس محکوم کرد. وی در اسفند 1339 

از زندان آزاد شد و از آن پس شدیداً تحت مراقبت امنیتی قرار داشت.
زندان،  ماه   8 و  سال   2 گذراندن  از  پس   ،1339 آذر  هشتم  در  قرنی 
آزاد شد. پس از آزادی از زندان، از 1341 کوشش خود را علیه حکومت 
بیگانه دوست پهلوی پررنگ تر ساخت. برپایه گزارش ساواک، در این دوره 
از  ردپایی  هیچ  است،  دنبال شده  اسالمی  انقالب  تا  که  قرنی  فعالیت  از 
ارتباط وی با آمریکا موجود نیست.همزمان با آغاز مبارزه سیاسی حضرت 
امام خمینی)ره(علیه حکومت دست نشانده شاهنشاهی پهلوی و آمریکا و 
اسرائیل، دلبستگی محمدولی به خواندن کتاب های سیاسی و مذهبی، او 
را نیز به گرد شاگردان جنبش اسالمی امام)ره( وارد کرد.در همین راستا، 
به چهره های مذهبی؛ همچون آیت اهلل سیدمحمود طالقانی و آیت اهلل سید 
با آیت اهلل  محمدهادی میالنی نزدیک می شود. به زودی پیوند های قرنی 
با آیت اهلل میالنی در جریان قیام 15 خرداد 1342و  طالقانی، دیدار وی 
حضورش در برخی نشست های مذهبی فاش شد.ساواک، در پنجم دیماه 
دستگیری،  از  پس  کرد.  دستگیر  دیگر  شماری  همراه  به  را  او   ،1342
زندان  ماه در  به مدت 9  او  بود.  قرنی خشن  با  برخورد حکومت ساواک 
انفرادی به سر برد. سپس،  در بی دادگاه نظامی به سه سال زندان محکوم 
روزهای  واپسین  تا  زمان  این  از  بود.  زندان  در   1345 آذر   20 تا  و  شد 
دستگاه حاکم پهلوی، پیوسته ساواک قرنی را می پایید.وی از نظر گذران 
زندگی، سخت در تنگنا افتاده بود. گزارش ساواک، پس از رهایی قرنی از 
زندان، نشان از آن داشت که او مبارزه را از سر گرفته است. از این رو، در 
14 خرداد 1346، تیمسار حسین فردوست، جانشین ساواک، شهید قرنی 
را فراخواند و به وی چنین یادآوری شد: »شما فعالیت های مشکوکی دارید 

و الزم است از این قبیل فعالیت ها خودداری نمایید«.
به  طور خالصه، چگونگی ماجرای طرح کودتای منسوب به شهید قرنی 
صورت  آن  درباره  درستی  تاریخی  تحلیل  و  نشده  روشن  باید  که  چنان 
نگرفته است.قدر مسلم در مدت سه سالی که قرنی در زندان )دور اول( 
به سر  برده، با روحانیان مخالف نظام شاهشاهی دوستی و رابطه نزدیک 
پیدا کرد. به این سبب بود که پس از حوادث 15 خرداد 1342 و به دنبال 
دستگیری و زندانی شدن امام خمینی )ره(، در بهمن همان سال، سرلشکر 

قرنی نیز برای دومین بار، به اتهام داشتن رابطه با آیت  اهلل  طالقانی و بعضی 
از روحانیان، از جمله آیت  اهلل  العظمی محمد هادی میالنی، زندانی شد. 
پس از چند ماه که در زندان قزل حضار به سر  برد، در سال 1343 به زندان 

قصر منتقل شد تا دوران محکومیت خود را در آنجا بگذراند.
شهید قرنی پس از پایان محکومیت سه ساله خود، در دی ماه 1345 از 
زندان آزاد شد. البته رفت و آمد و ارتباط هایش تحت کنترل شدید ساواک 
قرار داشت. از این  رو، با احتیاط زیادی عمل می کرد و اجازه نمی داد نقطه 
ادامه داشت،  انقالب اسالمی  تا آستانه  این وضعیت  بگیرند.  او  از  ضعفی 
انقالبی پیوست. به  انقالب به نیروهای  تا این که شهید قرنی در جریان 
انقالب که از سوی حضرت  هنگام شکل گیری و گزینش اعضای شورای 
امام خمینی )ره( صورت می گرفت و همگی از صافی های متعدد باید عبور 
می کردند، او به عضویت این شورا انتخاب شد. هر چند نه خودش و نه 
دیگران این موضوع را حتی پس از مشخص شدن اسامی اعضای شورای 
انقالب مطرح نکردند و تنها چندی پیش )1381 و در چاپ نخست کتاب 
»ناگفته هایی از زندگی سپهبد قرنی« به قلم آقای احمد نوروزی فرسنگی( 
موضوع عضویت شهید قرنی در شورای انقالب عنوان و معلوم شد که وی 
این  )ره( در  امام  تأیید حضرت  با  انقالب،  نظامی شورای  به  عنوان عضو 

شورا حضور داشته است.
پس از انقالب اسالمی

قرنی،  بهمن، سرلشگر  روز 23  یعنی  بالفاصله،  انقالب،  پیروزی  از  بعد 
ارتش  ستاد  رئیس  عنوان  به  سرلشکری  درجه  با  ارتش  به  اعاده  ضمن 
انقالب، با حکم امام خمینی )ره( منصوب شد. از این تاریخ مرحله دوم 
خدمت نظامی وی آغاز می شود، هرچند که این دوره 43 روز بیش نپایید 
)23 بهمن 1357 تا 6 فروردین 1358( که شهید قرنی در این دور کوتاه 

نیز مصدر خدمات مهمی بود که اجمالی از آن از بیان شد.
بخش دوم خدمت شهید قرنی در ارتش متعلق به دوران پس از پیروزی 
از  روز پس  فاصله یک  به  ـ  بهمن 1357  روز 23  است.  اسالمی  انقالب 
حکم  با  داشت،  عضویت  انقالب   شورای  در  که  قرنی  شهید  ـ  پیروزی 
»ریاست ستاد ارتش ملی اسالمی« وارد ستاد ارتش شد و بالفاصله کارش 
را شروع کرد. شرایط آن روز به گونه ای بود که قرنی ناگزیر بود در چند 
آنان  طینت  خبث  بعدها  که  ضدانقالب  گروهک های  کند.  مبارزه   جبهه 
برای مردم مشخص شد، ضد انقالب که به صورت رسمی در برابر انقالب 
اسالمی موضع گرفته بود و کسانی که دوستدار انقالب بودند، ولی ندانسته 
با ارتش و وجود آن مخالف می  کردند، شعار شیطانی انحالل ارتش، آن هم 
با توجه به امکاناتی که گروهک ها در اختیار داشتند و پشتوانه محکمی 
که از سوی استکبار جهانی ضد انقالب داخلی را مورد حمایت قرار می داد، 

چیزی بود که قرنی و همفکرانش باید با آن مبارزه می کردند.
ضد  بودن  مسلح  کومله،  گروهک  و  کردستان  دمکرات  حزب  ماجرای 
انقالب در منطقه حساس کردستان و خلع سالح پادگان مهاباد که موجب 
و  بگیرد  خود  محاصره  در  را  سنندج   28 لشکر  پادگان  انقالب  ضد  شد 
فرمانده لشکر )سرهنگ صفری( را وا دارد تا در تلویزیون سنندج حاضر 
شده و از کارکنان لشکر بخواهد خود را تسلیم کنند و ... از جمله مواردی 
است که فردی مانند قرنی، به  عنوان رئیس ستاد ارتش ملی اسالمی باید 

در برابرش ایستادگی می کرد.
قرنی صحبت کرده اند،  درباره ی شهید  تمامی کسانی که  اظهارات  در 
وی  بارز  خصائص  از  درستی  و  راستی  و  صداقت  شهامت،  شجاعت، 
مؤمن،  فردی  او  که  هستند  متفق  قول  این  بر  همگان  و  شده  شمرده 
انقالبی، وطن دوست و عاشق کشورش بود. او مسئولیت خود را به  خوبی 

می شناخت و می دانست که در آن شرایط خطیر و حساس چه وظیفه ای 
در برابر ارتش و چه وظیفه ای در مقابل انقالب و رهبر آن بر عهده دارد. 
اواخر اسفند 1357 ماجرای حمله به پادگان سنندج از سوی ضد انقالب 
به  انقالب  شورای  اعضای  از  تعدادی  آن  دنبال  به  آمد.  پیش  کردستان 

سنندج سفر کردند تا با ضد انقالب )حزب دمکرات( به مذاکره بپردازند.
شهید قرنی با کمک نیروی زمینی و هوانیروز، به رغم خطرات زیادی که 
وجود داشت، توانست لشکر را از محاصره نجات دهد. اما اقدامات نظامی 
قاطعانه  وی مورد قبول دولت موقت نبود و از طرفی شهید قرنی هم حاضر 
نبود روش نظامی خود را که مخالفت با مماشات بود، عوض کند. لذا وی 
استعفای خود را نوشت، به قم برد و تسلیم حضرت امام )ره( کرد. امام 
)رحمه اهلل علیه( نیز با استعفای شهید قرنی مخالفت کرده و از او خواستند 

که به تهران باز گردد و به مسئولیت خود ادامه دهد.
سرلشکر محمد هادی شادمهر که در دوران ریاست شهید سپهبد قرنی 
بر ستاد کل ارتش، قائم مقامی او را بر عهده داشت دربارهٔ چگونگی استعفا 

یا برکناری شهید قرنی می گوید
"یک روز به من گفت استعفای من را بنویس. من که موقعیت او را درک 
می کردم برایش نوشتم. استعفای خود را به قم نزد امام راحل )ره( برد. 
امام استعفای او را گرفت و گفت خیر شما بفرمایید سرکارتان. چند روز 
بعد بازرگان ایشان را به دفتر خود دعوت کرد و گفت می خواهم شما را 
به عنوان سفیر به اسپانیا بفرستم. سرلشکر قرنی در پاسخ گفته بود اتفاقاً 
زمان شاه هم همین مسئولیت و همین کشور را برای من در نظر گرفته 
قبول  را  استعفایت  بگویم  اگر  بود  بازرگان گفته  نپذیرفتم.  بودند که من 
کرده ام چه فرمایش داری؟ گفته بود من که به شما استعفا ندادم؛ من به 
را  استعفای شما  امام  بگویم که  اگر  بود  بازرگان گفته  استعفا دادم؛  امام 
پذیرفته است چه فرمایش داری؟ که سرلشکر قرنی با شنیدن این حرف از 
همان دفتر بازرگان به من تلفن کرد و گفت من رفتم منزل دیگر نمی آیم؛ 
ماشین  من  برای  می خواستند  آمدم.  بیرون  ستاد  از  شدم  بلند  هم  من 

بیاورند گفتم نمی خواهم و با تاکسی به منزل رفتم."
روز   43 گذشت  از  پس  قرنی  شهید  دوم خدمت  بخش  ترتیب  این  به 
پرماجرا و پرتنش، در ششم فروردین 1358 به پایان رسید. پیدا نیست که 
آیا پس از استعفای شهید قرنی از ریاست ستاد ارتش، باز هم عضویت او 
در شورای انقالب پابرجا بود، یا نه. قدر مسلم این که با این کناره گیری از 
خدمت، قرنی در حقیقت خانه نشین شد و شرایط به  گونه ای بود که ضد 
انقالب داخلی و گروهک های حاضر در صحنه  انقالب، چه در دوران خدمت 
و چه در دوران خانه نشینی شهید قرنی، با سوء استفاده از فرصت پیش 
آمده، به ترور شخصیت وی پرداختند. از آنجا که با کمال تأسف کسی از 
حریم شخصیت و وجهه ی شهید قرنی دفاع نکرد، دشمنان تا توانستند 
در مطبوعات و رسانه ها از وی و عملکردش در طول دوران خدمت )پس از 

انقالب( بد گفتند و او را به باد انتقاد گرفتند.
شهید قرنی، فارغ از همه بدگویی ها و انتقادها، در خانه نشست و منتظر 
سرنوشت خویش شد. این انتظار برای قرنی که حاال در سن نزدیک به 70 
سالگی، بیش از چهل سال مبارزه را پشت سر نهاده بود، زندان رفته بود 
و شکنجه های جسمی و روحی فراوان را از سر گذرانده بود، فقط بیست  و 

هشت روز به درازا کشید؛ یعنی تا روز سوم اردیبهشت 1358.
ترور

ترور شهید سرلشکر محمدولی قرنی به گروهک تروریستی فرقان نسبت 
داده شده و این گروهک نیز مسئولیت این جنایت بزرگ را به گردن گرفته 
است. گروهک فرقان چنان که بعدها مشخص شد، یک گروه تروریستی 
جمهوری  نظام  و  انقالب  با  محارب  گروه  یک  بود.  بیگانگان  دست  آلت 
اسالمی که در قالب تروریسم هدایت شده از جانب مثلث سیا، صهیونیسم 
و ساواک، حمالت خود را علیه روحانیت مبارز و چهره های ارزشمند نظام 
جمهوری اسالمی سامان دهی می کرد. گروهی که خطر نفوذ افکار التقاطی 
شهید  استاد  سوی  از  دانشجویان،  به ویژه  جوانان،  بین  در  آنها  مادی  و 
آیت اهلل مطهری حدود دو سال پیش از انقالب، یعنی از بدو تشکیل گروهک 

مذکور احساس شده بود.
ترورهای زیادی به این گروه نسبت داده شده و فرقان عامل از میان 
مطهری،  چون  شهیدانی  ترور  ازجمله  است،  بوده  زیادی  افراد  رفتن 
الیپ  آخیم  عراقی،   مهدی  حاج  بهبهانی،  محسن  طرخانی،  حاجی 
 1358 سال  در  تمامی  که  مفتح  دکتر  و  طباطبایی  قاضی  )آلمانی(، 
صورت گرفت، بخشی از کارنامه سیاه گروهک فرقان را تشکیل می دهد. 
ترور شهید سرلشکر قرنی، نخستین جنایت گروهک تروریستی فرقان 
است. روز سوم اردیبهشت 1358، ساعت 11:30 سرلشکر محمد ولی 
قرنی که در منزل شخصی اش )خیابان ولی عصر فعلی( به سر می برد، 
از  )احتماالً  ساختمان  بیرون  از  منزل،  حیاط  به  مراجعه  هنگام  به 
ساختمان های روبه رو( مورد هدف قرار گرفت. صدای فریاد شهیدقرنی 
که می گفت »سوختم«، »سوختم« همسرش را که داخل ساختمان بود، 
به حیاط کشاند و وی با پیکر غرقه در خون وی که میان حیاط افتاده 
بود، روبه رو شد. )مجله صف، 1359( ضارب شهید سرلشکر قرنی، یکی 
از اعضای گروهک محارب و منحرف فرقان به نام حمید نیکنام بود که 

دستگیر و اعدام شد.
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ایران و جهان

خبر

وزیر بهداشت عنوان کرد؛
موفقیت جهانی ایران در کنترل ویروس کرونا

 وزیر بهداشت، با اشاره به نشست مجازی وزرای 
بهداشت جهان، به ارائه گزارشی از وضعیت کرونا 

در ایران پرداخت.
به گزارش خبرنگار مهر، سعید نمکی، در گفتگوی 
ایران  از  اجالس،  این  در  زنده شبکه خبر، گفت: 
انتقال  برای  برگزیده  کشور   ۶ از  یکی  عنوان  به 
برای  افتخار  یک  این  و  شد  برده  نام  تجربیات 

کشورمان است.
برای  مدیترانه  شرق  منطقه  از  ایران  افزود:  وی 
انتقال تجربیات موفق کرونایی انتخاب شده است.

نمکی گفت: این افتخار در حالی نصیب ایران شده 
است که باید بدانیم در اوج تحریم ها و گرفتاری ها 

قرار داریم.
وزیر بهداشت با اشاره به کاهش آمار مرگ و میر 
کرونا به یک سوم در کشور، افزود: موارد ابتالء به 

۴۰ درصد کاهش یافت.
همین  با  را  دستاوردها  این  اگر  داد:  ادامه  وی 
سرعت ادامه دهیم، یک رکورد جهانی خواهد شد.

وزیر بهداشت، با عنوان این مطلب که ما از همان 

گفت:  داشتیم،  را  بیماران  پذیرش  آمادگی  ابتدا 
نداشتیم،  رسیدگی ها  از  دور  را  سنی  گروه  هیچ 
رد  را  اورژانسی  کرونایی  غیر  مورد  یک  حتی 

نکردیم.
یک  نیز  یافتگان  بهبود  میزان  کرد:  تاکید  نمکی 
بدانیم  باید  که  است  حالی  در  این  است.  رکورد 
میزان تخت بیمارستانی در کشور ما ۱.۶ به ازای 
هر هزار نفر جمعیت است، اما کشورهای اروپایی 
هزار  هر  ازای  به  بیمارستانی  تخت   ۵ حداقل 
نیروی  بحث  در  اینکه  ضمن  دارند.  جمعیت  نفر 
پرستاری نیز به شدت از استانداردها عقب هستیم.

وی افزود: آنچه سربار بیمارستانی را کم کرد، طرح 
میلیون  برای ۸۰  بود.  کرونا  با  مقابله  ملی  بسیج 
داده  تشکیل  سالمت  الکترونیک  پرونده  ایرانی 
ایم و بیش از ۷۱ میلیون نفر در طرح بسیج ملی 

مقابله با کرونا، غربالگری شده اند.
به موضوعات مطرح شده  ادامه  بهداشت در  وزیر 
در اجالس اشاره کرد و گفت: ما از سازمان جهانی 
تحریم های  برداشتن  برای  که  بهداشت خواستیم 

فاصله  طرح  اینکه،  کنند. ضمن  تالش  کشورمان 
برای جهانیان تشریح کردیم.  را  گذاری هوشمند 
این  گفت:  مردم،  به  خطاب  پایان  در  نمکی 
دستاوردها حاصل تالش و زحمات کادر بهداشت 

مختلف  دستگاه های  وفاق  و  همدلی  و  درمان  و 
این دستاوردها شویم،  مغرور  اگر  بنابراین،  است. 
المللی  بین  سرافکندگی  به  منجر  است  ممکن 

شود.

به گزارش خبرنگار حوزه بهداشت و درمان گروه علمی 
جهانپور،  کیانوش  جوان،  خبرنگاران  باشگاه  پزشکی 
سخنگوی وزارت بهداشت درباره آخرین وضعیت ویروس 
کرونا در ایران، اظهار کرد در ۴ اردیبهشت ۱۳۹۹ و بر 

جدید  بیمار   ۱۰۳۰ تشخیصی  قطعی  معیار های  اساس 
با  افزود:  او  شد.  شناسایی  کشور  در  کووید۱۹  به  مبتال 
در  کووید۱۹  بیماران  مجموع  جدید،  موارد  احتساب 
کشور به ۸۷۰۲۶ نفر رسید. متاسفانه در طول ۲۴ ساعت 

گذشته، ۹۰ بیمار کووید۱۹ جان خود را از دست دادند. 
جهانپور بیان کرد: مجموع جان باختگان این بیماری به 
از  نفر   ۶۴۸۴۳ کنون  تا  خوشبختانه  رسید.  نفر   ۵۴۸۱

بیماران، بهبود یافته و ترخیص شده اند.

سخنگوی وزارت بهداشت تاکید کرد: تعداد ۳۱۰۵ نفر از 
بیماران مبتال به کووید۱۹ در وضعیت شدید این بیماری 
 ۵۰۷ و  هزار   ۳۸۹ کنون  تا  دارند.  قرار  مراقبت  تحت 

آزمایش تشخیص کووید۱۹ در کشور انجام شده است.

چهره  اشک  قطرات  که  جوان  زن  نوشت:  خراسان 
اش را خیس کرده و ملتمسانه به دامان قانون چنگ 
انداخته بود، درباره ماجرای تاسف بار زندگی اش به 
مشاور و مددکار اجتماعی کالنتری قاسم آباد مشهد 
گفت: سال قبل زمانی که در یکی از رشته های هنری 
او  ازدواج کردم.  با »کرامت«  کاردانش دیپلم گرفتم، 
کارمند ساده یکی از ادارات دولتی بود که از طریق 
او  معرفی شدیم.  به هم  به طور سنتی  و  بستگانم 
همین  به  بود،  پذیر  مسئولیت  و  ایمان  با  جوانی 
دلیل هم طولی نکشید که عشق او تا اعماق قلبم 

رخنه کرد و خوشبخت ترین زن روی زمین شدم.
آمدنش  برای  که  داشتم  دوست  را  کرامت  قدر  آن 
می کردم،  شماری  لحظه  حیاط  در  پشت  منزل  به 
اما چند سال بعد غبار غم روی این زندگی شیرین 
از  از درد کرد. چند سال  نشست و قلبم را ماالمال 
هنوز  اما  می گذشت،  کرامت  و  من  مشترک  زندگی 
و  کنایه ها  و  نیش  بودیم.  نشده  فرزندی  صاحب 
نمی توانستم  را  اطرافیان  آمیز  سرزنش  نگاه های 

تحمل کنم.

مراجعه  زیادی  متخصص  پزشک های  به  پنهانی 
و  فکر  همه  دیگر  نگرفتیم.  نتیجه ای  اما  کردیم، 
اندیشه من و همسرم یافتن راهی برای درمان بارداری 
پیشنهاد های  همه  که  رسید  جایی  به  کار  بود.  ام 
آن  به  و  می پذیرفتیم  را  دیگران  نادرست  و  درست 
عمل می کردیم. حتی به مکان های غیرمنطقی سر 
می زدیم، از انواع گیاهان دارویی استفاده می کردیم یا 
نزد رمال و جادوگر می رفتیم، ولی باز هم در آرزوی 
یک  حدود  که  این  تا  می سوختم  نوزاد  یک  داشتن 
سال قبل و در باشگاه نزدیک منزلمان با زنی به نام 

»شهین« دوست شدم.
رفاقت ما خیلی زود به اندازه ای صمیمانه شد که او 
حداقل نیمی از روز را در کنار من سپری می کرد. او 
وقتی از مشکل زندگی ام مطلع شد، گفت: در فضای 
مجازی پزشک معروفی را می شناسد که حاضر است 
ابتدا  کند.  به مشهد سفر  از شیراز  من  درمان  برای 
باورم نشد، اما در نهایت »شهین« من و همسرم را 
قانع کرد که با پرداخت هزینه های آن پزشک معروف، 

به آرزوی خودمان می رسیم.

خالصه، در حالی که از شدت خوشحالی در پوست 
را  تومان  میلیون   ۵۰ مبلغ  نمی گنجیدم،  خودم 
ریختیم  او  حساب  به  بود  اندازمان  پس  همه  که 
همه  و  داشتم  »شهین«  به  کاملی  اعتماد  که  چرا 
پیشنهادهایش را می پذیرفتم. حتی نظراتش را درباره 
دارو های  از  استفاده  و  زناشویی  روابط  تغذیه،  نوع 

مختلف قبول داشتم.
چهره ای  با  سالی  میان  مرد  بعد  هفته  یک  باالخره 
موجه به منزلم آمد و مدعی شد که به راحتی نازایی 
را درمان می کند، به گونه ای که زنان زیادی شش ماه 
بعد از معالجات او باردار شدند. او سپس درباره نعمت 
داشتن فرزند سخن گفت که دیگر هیچ چیزی در آن 
لحظه با احساس خوشبختی و خوشحالی من قابل 

مقایسه نبود.
برای  کرد  قانع  را  و همسرم  من  دکتر،  آقای  روز  آن 
مراجعه  آزمایشگاه  یک  به  اسپرم  از  برداری  نمونه 
دقیق  آزمایش های  انجام  برای  را  نمونه  آن  و  کنیم 
این موضوع  اگرچه  قرار دهیم.  اختیارش  پزشکی در 
به  نهایت  در  اما  بود،  همراه  خاصی  سختی های  با 

از  او  بعد  روز  ولی  کردیم،  عمل  دکتر  آقای  تجویز 
خاص  آزمایش های  انجام  برای  تا  خواست  همسرم 
به  دیگر  تومان  میلیون   ۵۰ مبلغ  پزشکی  دقیق  و 

شماره کارتی که داده بود، واریز کنیم.
خالصه، با وام از اداره و قرض از دوست و آشنا این پول 
را به حساب او ریختیم، ولی در این باره به هیچ کس 
چیزی نگفتیم تا نتیجه کار مشخص شود و مانند 
معالجات قبلی خجالت زده نشویم، اما هرچه منتظر 
ماندیم خبری از دارو ها و نتیجه آزمایش پزشکی نشد 
پیام  و  بود  خاموش  دکتر  آقای  تلفن  که  حالی  در 

هایم را در فضای مجازی بی پاسخ می گذاشت.
با »شهین« تماس گرفتم، اما او به این بهانه که شاید 
دکتر به خارج کشور رفته باشد مرا دلداری می داد تا 
و  شد  خاموش  هم  »شهین«  تلفن  گوشی  که  این 
من که آدرسی از او نداشتم، به باشگاه ورزشی رفتم 
که استادمان گفت: »شهین« از همسرش جدا شده 
دردام  که  فهمیدم  تازه  است.  رفته  شهرستان  به  و 
هم  دکتر  آقای  کارت  و  ام  افتاده  شیادان کالهبردار 

قالبی است.

پارسا گفت: الزام مشاغل به استفاده از کارتخوان که قرار 
بود فروردین ماه عملیاتی شود، به شهریور ماه سال جاری 

منتقل می شود.
 به گزارش  گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، امید 
علی پارسا رئیس سازمان امور مالیاتی درباره اینکه دلیل 
تمکین بانک ها از سود سپرده ۱۵ درصدی اخذ مالیات از 
سود سپرده های باالی ۱۵ درصد است، بیان کرد: سیستم 
بانکی به هر دلیل سودهای سپرده بیشتر از ۱۵ درصد را 
پرداخت و دریافت می کردند که سازمان امور مالیاتی برای 
تامین هدف شورای پول و اعتبار و استفاده از ابزار مالیاتی 
درصد  از ۱۵  باالتر  قانون، سود سپرده های  اعمال  برای 

که بانک ها دریافت کرده بودند را به عنوان هزینه قبول 
مالیاتی نپذیرفت و نخواهد نپذیرفت.

سیستم  مالیاتی،  امور  سازمان  کل  رییس  گفته  به 
بانکی  سپرده های  سود  برای  را  هزینه ای  داشت  بانکی 
هزینه  عنوان  به  را  آن  مالیاتی  سازمان  که  می پرداخت 
قانون قبول مالیاتی نمی دانست و سیستم بانکی را مجبور 
کرد تا از قانون تمکین کند و سودی باالتر از ۱۵ درصد 

برای سپرده های بانکی دریافت نکند.
پارسا در پاسخ به اینکه آیا مالیات بر سود سپرده که در 
الیحه پیشنهادی شما به دولت حذف شد، همین بود یا 
خیر؟، گفت: خیر، مالیات بر سود سپرده در حقیقت یک 

را  خود  پول  که  کسانی  اینکه  درباره  است  نظری  بحث 
در بانک سرمایه گذاری می کنند چه میزان سود دریافت 
بانکی  سیستم  که  سپرده ای  سود  اندازه  به  و  می کنند 
می پردازد، سپرده گذاران مبلغ اسمی آن دریافت می کنند. 
اما طبق میزان تورم در حقیقت، آن ها پولی را از دست 

می دهند.
از  بانکی  سپرده  سود  واقعی  نرخ  که  زمانی  افزود:  وی 
میزان تورم بیشتر باشد، نه تنها چیزی عاید سپرده گذاران 
نمی شود بلکه مبلغی هم پرداخت می کنند. اخذ مالیات 
بر سود سپرده های بانکی زمانی موضوعیت دارد که سود 
سپرده ها مثبت باشد. اما وقتی که اکنون نرخ واقعی سود 

سپرده ها منفی است، مالیات بر سود سپرده های بانکی 
زمینه  این  در  برنامه ای  سازمان  این  و  ندارد  موضوعیت 

ندارد.
رییس کل سازمان امور مالیاتی در پایان گفت: اکنون به 
دلیل شیوع ویروس کرونا، اجرای تمام تکالیف مالیاتی را 
چند ماهی به تعویق انداخته ایم و حتی ارائه اظهارنامه های 
را  تیرماه  خردادماه،  جای  به  مشاغل  برای  را  مالیاتی 
پیشنهاد دادیم و در شورای عالی هماهنگی اقتصادی هم 
این موضوع  تایید شده است و بنابراین الزام مشاغل به 
از کارتخوان که قرار بود فروردین ماه عملیاتی  استفاده 

شود، به شهریور ماه امسال منتقل می شود.

تعداد مبتالیان به ویروس کرونا در کشور به گفته سخنگوی وزارت بهداشت 
افزایش یافت

زن نابارور در دام زن و مرد پلید!

رئیس سازمان امور مالیاتی؛
استفاده از کارتخوان در تمام مشاغل، شهریور ماه الزامی می شود

وام یک میلیون تومانی

 واریز شد
وام یک میلیون تومانی به حساب ۱۷میلیون سرپرست خانوار یارانه بگیر واریز 
شد. طبق گفته رئیس کل بانک مرکزی مبنی بر دریافت اطالعات یارانه بگیرانی 
که شماره کد ملی خود را تا قبل از ۳۱ فروردین به سامانه رفاهی ارسال کرده 

اند،  وام یک میلیون تومانی وعده دولت به حساب آن ها واریز می شود.
گفتنی است؛ مابقی یارانه بگیرانی در این طرح ثبت نام کرده و کد ملی خود 
یک  وام  آینده  هفته  پنجشنبه  تا  اند،  کرده  ارسال  ماه  ۳۱فروردین  از  بعد  را 
افزایش قدرت  این تسهیالت برای  میلیونی آن ها تعیین تکلیف خواهد شد. 
خرید خانوارهای آسیب دیده از رکود بازارها پس از شیوع ویروس کرونا پرداخت 

می شود.

رتبه تاسف آور اینترنت ایران 

در رده بندی جهانی
متوسط سرعت دانلود اینترنت موبایل در ایران ۲۲.۷۲ مگابیت برثانیه است که 
رتبه ایران را به ۷۹ از میان ۱۴۱ کشور رسانده و اینترنت ثابت نیز با متوسط 
سرعت دانلود ۱۰.۱۰ مگابیت برثانیه در رتبه ۱۵۳ از میان ۱۷۶ کشور قرار دارد. 
سرعت اینترنت از مواردی است که همواره برای کاربران دغدغه بوده و یکی 
از فاکتورهای کیفی خدمات اینترنتی محسوب می شود. در ایران در حالی 
که تا چندین سال پیش برخی معتقد بودند فناوری اطالعات و اینترنت، جزو 
برای دسترسی مردم کافی  اینترنت ۱۲۸ کیلوبیتی  و  لوکس است  کاالهای 
اینترنت غافل است و  از  از اهمیت استفاده  است، اکنون دیگر کمتر کسی 

فناوری اطالعات به پدیده ای ضروری در زندگی افراد تبدیل شده است.
طی سال های گذشته، روند استفاده از اینترنت از سرعت های کیلوبیتی در 
اینترنت دایال آپ، رفته رفته جای خود را به فناوری ADSL داد که سرعتی 
به مراتب بیش تر داشته و سرعت هایی تا ۵۲۱ کیلوبیت بر ثانیه و حتی ۱۶ 
مگابیت را هم پوشش می داد و اکنون نوبت به فیبر نوری است که جایگزین 
ADSL شود و سرعت هایی به مراتب باالتر را برای کاربران به ارمغان بیاورد. 
روبه رشدی  روند  از  گذشته  سال  چند  در  هم  موبایل  اینترنت  میان  این  در 
بخش  این  در  اینترنتی  کاربران  استفاده  از  اعظمی  بخش  و  بوده  برخوردار 

جای می گیرد.
وب سایت Speedtest شاخص های جهانی اینترنت را در کشورها بررسی 
اینترنت  دانلود  سرعت  جهانی  متوسط   ،۲۰۲۰ سال  ژانویه  ماه  در  می کند. 
متوسط جهانی سرعت  و  مگابیت برثانیه  تمامی کشورها، ۳۱.۹۵  در  موبایل 
اینترنت  دانلود  سرعت  جهانی  متوسط  بود.  مگابیت برثانیه   ۱۱.۳۲ آپلود، 
پهن باند ثابت نیز در تمامی کشورها، ۷۴.۲۳ مگابیت برثانیه و متوسط جهانی 
موبایل  اینترنت  همچنین  شد.  اعالم  مگابیت برثانیه   ۴۰.۷۹ آپلود،  سرعت 
ایران با متوسط سرعت دانلود ۲۷.۵۳ مگابیت برثانیه در رتبه ۷۰ قرار داشت، 
همچنین در بخش اینترنت پهن باند ثابت نیز ایران با متوسط سرعت دانلود 

۱۸.۴۱ مگابیت برثانیه، جایگاه ۱۲۲ جهانی را کسب کرده بود.
تا ماه مارس ۲۰۲۰، متوسط  در حال حاضر و طبق آخرین آمار منتشرشده 
جهانی سرعت دانلود اینترنت موبایل، ۳۰.۴۷ مگابیت برثانیه و متوسط جهانی 
سرعت آپلود اینترنت موبایل، ۱۰.۷۳ مگابیت برثانیه است. همچنین در حوزه 
اینترنت ثابت، متوسط جهانی سرعت دانلود، ۷۴.۶۴ مگابیت برثانیه و متوسط 

جهانی سرعت آپلود ۴۰.۰۷ مگابیت برثانیه است.
ترتیب  به   ،۲۰۲۰ مارس  ماه  تا  جهان  در  موبایل  اینترنت  پنج  تا  یک  رتبه 
 ۸۱.۳۹( جنوبی  کره  مگابیت برثانیه(،   ۸۳.۵۲( عربی  متحده  امارات  به 
مگابیت برثانیه(، قطر )۷۸.۳۸ مگابیت برثانیه(، چین )۷۳.۳۵مگابیت برثانیه( و 
کانادا )۷۳.۱۶ مگابیت برثانیه( تعلق دارد. همچنین رتبه یک تا پنج اینترنت 
مگابیت برثانیه(،   ۱۹۷.۲۶( سنگاپور  به  ترتیب  به  جهان،  در  ثابت  پهن باند 
هنگ کنگ )۱۶۸.۹۹ مگابیت برثانیه(، رومانی )۱۵۱.۵۵ مگابیت برثانیه(، تایلند 

)۱۴۹.۹۵ مگابیت برثانیه( و سوییس )۱۴۸.۲۴ مگابیت برثانیه( تعلق دارد.
و  مگابیت برثانیه   ۲۲.۷۲ ایران  در  موبایل  اینترنت  دانلود  سرعت  متوسط 
رتبه  که  است  مگابیت برثانیه   ۱۰.۹۷ موبایل،  اینترنت  آپلود  سرعت  متوسط 
ایران را به ۷۹ از میان ۱۴۱ کشور رسانده و در مقایسه با رتبه ۷۰ در ژانویه 
اینترنت  آمار،  این  افت ۹ رتبه ای است. طبق  از  سال جاری میالدی، حاکی 
موبایل ایران در حال حاضر از باهاماس و الئوس کندتر و از تونس و آنگوال 

سریع تر است.
 ۱۰.۱۰ ایران،  در  دانلود  سرعت  متوسط  ثابت،  اینترنت  حوزه  در  همچنین 
رتبه  که  است  مگابیت برثانیه   ۵.۶۸ آپلود  سرعت  متوسط  و  مگابیت برثانیه 
ایران را به ۱۵۳ از میان ۱۷۶ کشور رسانده و در مقایسه با ژانویه سال جاری 
میالدی که اینترنت ثابت ایران در رتبه ۱۲۲ قرار داشت، سقوطی ۳۱ پله ای 

را تجربه کرده است.
اگرچه به دلیل شیوع کرونا در جهان، بسیاری از کشورها با مشکل اینترنت 
مواجه شدند و از سرعت و کیفیت خدمات شکایت دارند، اما از طرفی اشباع 
ایران هم  ثابت در  اینترنت  کاربران  افزایش مصرف  و  موبایل  ظرفیت شبکه 
وعده هایی  وجود  با  دید  باید  و  است  شده  سبب  را  بسیاری  نارضایتی های 
که برای بهبودی وضعیت داده می شود، در آینده این وضعیت چه تغییری 

خواهد کرد.

دسیسه پلید آقای سرایدار 

برای یک خانواده
آگاهی  پلیس  هشتم  پایگاه  رئیس  عزیزخانی  علی  کارآگاه  سرهنگ 
در  منزل  سرقت  فقره  یک  وقوع  امسال،  فروردین  دوم  گفت:  پایتخت 
اولیه  پرونده  و  اعالم  جامی   ۱۲۹ کالنتری  به  جنوبی  کارگر  خیابان 
تشکیل و به دستور بازپرس شعبه یکم دادسرای ناحیه ۱۱ تهران برای 

رسیدگی تخصصی به پایگاه هشتم پلیس آگاهی ارجاع شد.
اظهار  آگاهی  پلیس  هشتم  پایگاه  در  با حضور  شاکی  کرد:  بیان  وی 
کرد، روز وقوع سرقت برای کاری از خانه خارج شدم و پس از بازگشت 
به منزل متوجه شدم منزلم به هم ریخته است و مقادیری طالجات و 
ارز های خارجی که در گاو صندوق منزلم بود به ارزش شش میلیارد ریال 
سرقت شده است. رئیس پایگاه هشتم پلیس آگاهی پایتخت افزود: پس 
از ثبت اظهارات شاکی، کارآگاهان برای بررسی صحنه سرقت و کشف 
ابتدا  همان  در  و  رفتند  جرم  وقوع  محل  به  میدانی  تحقیقات  و  ادله 
بدون تخریب  و  از کلید  استفاده  با  یا سارقان  متوجه شدند که سارق 
وارد منزل شاکی شده اند و این فرضیه قوت یافت که سارق یا سارقان 
قبال به محل سرقت تردد داشته و از وجود طالجات در منزل مال باخته 

مطلع بوده اند.
این مقام انتظامی تصریح کرد: با وجود این فرضیه، کارآگاهان تحقیق از 
شاکی و افرادی را آغاز کردند که به محل سکونت وی تردد داشتند و در 
نهایت به فردی به نام اسماعیل مظنون شدند که چند روز قبل از وقوع 

سرقت به عنوان سرایدار به منزل شاکی مراجعه کرده بود.
این مقام پلیس با اشاره به این که کارآگاهان موفق شدند در رصد های 
اطالعاتی مخفیگاه سرایدار را شناسایی و با هماهنگی های قضایی در 
انتقال  با  گفت:  کنند،  دستگیر  را  وی  ماه  فروردین  چهارم  و  بیست 
از  استفاده  با  شاکی  منزل  از  سرقت  به  وی  آگاهی  پلیس  به  سرایدار 
کپی کردن کلید اقرار و اظهار کرد، کلیه اموال سرقتی در مخفیگاهش 
موجود است که درگام بعدی کارآگاهان با راهنمایی متهم موفق شدند 

کلیه اموال شاکی را کشف کنند.
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کشف و پلمب کارگاه تولید 

ماسک غیر بهداشتی
فرمانده انتظامی شهرستان کرمان از کشف و پلمب یک کارگاه غیر مجاز تولید 

وتوزیع ماسک غیر بهداشتی در عملیات ماموران انتظامی بخش ماهان خبر داد.
سرهنگ محمدرضا فداء" گفت: در پی دریافت گزارشی مبنی بر فعالیت فردی 
در زمینه تهیه و توزیع ماسک های غیر بهداشتی، با توجه به حساسیت موضوع و 
سالمت جان شهروندان، بررسی موضوع در دستور کارماموران انتظامی بخش ماهان 
قرار گرفت. اوبیان کرد: پس از هماهنگی با مقام قضائی و در بازرسی از این کارگاه 
مشخص شد عالوه بر اینکه این واحد تولیدی فاقد مجوز های قانونی بوده وتولید 

ماسک نیز کامال غیر بهداشتی است.
سرهنگ فداء تصریح کرد: ماموران در بازرسی از این کارگاه تولیدی ۹۷۸ عددماسک 
این مکان  با هماهنگی مرجع قضائی  و  را کشف  و غیربهداشتی  استاندارد  غیر 
پلمب شد. فرمانده انتظامی شهرستان کرمان درپایان با اشاره به دستگیری یک نفر 
دراین رابطه و تحویل وی به مراجع قضایی، از شهروندان خواست: در شرایط کنونی 
از مراکز فاقد مجوزتهیه  اینگونه اقالم بهداشتی را  بیماری تحت هیچ شرایطی، 
نکنند و هرگونه تخلف را با شماره تماس ۱۱۰ یا مراکز مسئول برخورد باتخلفات 

صنفی در میان بگذارند.

یک کشته و ۵ مصدوم

 در آتش سوزی واحد مسکونی
مدیر حوادث دانشگاه علوم پزشکی کرمان گفت: در حادثه آتش سوزی در یک 

مجتمع مسکونی، ۵ نفر مصدوم و یک نفر کشته شد.
به گزارش خبرنگار گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان از کرمان،  سید محمد 
صابری، رییس اورژانس پیش بیمارستانی و مدیر حوادث دانشگاه علوم پزشکی 
بامداد  کرمان گفت: در حادثه آتش سوزی یک واحد مسکونی که ساعت ۱:۱۹ 
چهارشنبه سوم اردیبهشت ماه در بلوار قائم شهر کرمان رخ داد، ۵ نفر مصدوم 
شدند و متاسفانه یک کودک ۲ ساله به علت شدت جراحات وارد شده در دم جان 
باخت. او افزود: مصدومان این حادثه، بعد از مراقبت های اولیه درمانی از سوی ۲ 
تیم فوریت های پزشکی با حال عمومی مساعد به بیمارستان شفا و شهید باهنر 

منتقل شدند.
صابری بیان کرد: مصدومان شامل ۳ کودک، یک زن و یک مرد در رده سنی ۳ تا 

۳۵ سال هستند.

 نشت گاز شش کشته و مصدوم

 بر جای گذاشت
فرماندار قلعه گنج گفت: انفجار ناشی از نشت سیلندر گاز در بخش چاه دادخدا 

قلعه گنج، ۲ کشته و ۴ مصدوم برجا گذاشت.
مهدی  کرمان،  از  جوان  خبرنگاران  باشگاه  های  استان  گروه  خبرنگار  گزارش  به 
شهسواری، فرماندار قلعه گنج گفت: بر اثر انفجار ناشی از نشتی سیلندر گاز در 
روستای چاه زردان از توابع بخش چاه دادخدا قلعه گنج، ۲ نفر مرد کشته و چهار 

زن مصدوم شدند.
او با بیان اینکه یک منزل مسکونی بر اثر انفجار تخریب شده است، افزود: اورژانس 
جاده ای، مصدومان این حادثه را به بیمارستان های قلعه گنج و کهنوج منتقل کرده 
است. به نقل از معتمدان روستا، کودک ۱۲ ساله و یک مرد ۵۰ ساله، کشته های 

این حادثه هستند.
همسایه ها بیان کردند: ظاهرا این منزل قبال دچار گازگرفتگی شده بوده و پس از 
روشن شدن اُجاق گاز، یک موج انفجار ایجاد و همه ساختمان تخریب شده؛ اما 

آثاری از ترکیدگی سیلندر در بین خرابه های ساختمانی پیدا نمی شود.

دستگیری سه شکارچی غیر مجاز
عملیات  دو  در  گفت:  کرمان  استان  زیست  محیط  حفاظت  سازمان  کل  مدیر 
جداگانه در رفسنجان و بردسیر، ۳ شکارچی متخلف دستگیر و الشه ۲ آهو و یک 
قوچ از آن ها کشف شد. به گزارش خبرنگار گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان 
از کرمان، مرجان شاکری، مدیر کل سازمان حفاظت محیط زیست استان کرمان 
گفت: نیرو های یگان حفاظت محیط زیست شهرستان های رفسنجان و بردسیر، 
موفق به دستگیری شکارچیان متخلف منطقه شدند. او افزود: در بردسیر با تالش 
یگان حفاظت محیط زیست این شهرستان از یک شکارچی حرفه ای و مدعی، الشه 

دو آهوی شکار شده، کشف شد.
این شهرستان پس  نیرو های یگان حفاظت محیط زیست  شاکری تصریح کرد: 
از چندین هفته کار فنی، موفق به دستگیری متخلف حرفه ای شهرستان که با 

طراحی، اقدام به شکار حیات وحش می کرد، شدند.
او بیان کرد: ماموران پس از کسب اطالعات دقیق با هماهنگی دادستان و اخذ 
دستور کتبی و صریح مبنی بر بازرسی از منزل وی، موفق به کشف یک قبضه 

اسلحه ساچمه زنی و بقایای الشه دو راس آهو شدند.
مدیرکل سازمان حفاظت محیط زیست استان کرمان گفت: متهم به همراه پرونده 
تخلف برای سیر مراحل قانونی به دادسرای عمومی و انقالب شهرستان بردسیر 
از دستگیری دو شکارچی متخلف در حفاظتگاه  او همچنین  تحویل داده شد. 
مردمی منصورآباد رفسنجان نیز خبرداد. شاکری بیان کرد: دو شکارچی متخلف 
در حفاظتگاه مردمی منصور آباد رفسنجان پس از ساعت ها تعقیب و تحت نظر 
بودن،  از سوی قرقبانان منطقه و با همراهی پاسگاه انتظامی راویز و اداره محیط 
زیست رفسنجان دستگیر شدند. او اظهار کرد: از این متخلفان هم یک الشه قوچ و 
یک سالح گلوله زنی کشف و ضبط شد و متخلفان برای طی مراحل قانونی تحویل 

مقام قضایی شدند.

دستگیری سارقان سابقه دار 

پالک خودرو ها حین سرقت
فرمانده انتظامی شهرستان جیرفت گفت: در بررسی سوابق دو سارق دستگیر شده 
مشخص شد قبال نیز ۹ فقره سرقت پالک خودرو های شهروندان ثبت شده است.

به گزارش خبرنگار گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان از کرمان سرهنگ 
ماموران کالنتری  انتظامی شهرستان جیرفت گفت:  فرمانده  رضا محمد رضایی 
۱۲ شهید بهشتی حین گشت زنی در سطح حوزه استحفاظی مشاهده کردند ۲ 
نفر سارق با سوء استفاده از تاریکی شب در حال باز کردن پالک های یک دستگاه 
خودرو پراید هستند، اقدام به دستگیری و سارقان را به مقر انتظامی منتقل کردند.
او افزود: سارقان معموال با سرقت پالک خودرو ها و سوء استفاده از این نوع پالک ها، 

اقدام به اعمال خرابکارانه و سرقت های مسلحانه می زنند.
شد  مشخص  متهمان  سوابق  بررسی  در  کرد:  تصریح  رضایی  محمد  سرهنگ 

متهمان قبال نیز اقدام به ۹ فقره سرقت پالک خودرو های شهروندان کرده اند.
فرمانده انتظامی شهرستان جیرفت گفت: متهمان پس از تشکیل پرونده جهت 
سیر مراحل قانونی تحویل مرجع قضایی شدند. فرمانده انتظامی شهرستان جیرفت 
به شهروندان توصیه کرد:جهت پیشگیری از این گونه سرقت ها، الزم است مالکان 
وسایل نقلیه نسبت به نصب تجهیزات هشدار دهنده ودزدگیر برروی خودرو ها و نیز 

پارک کردن آن ها در پارکینگ ویا محل های مناسب اقدام کنند.

افزایش  به  کرمان  استان  انتظامی  فرمانده 
غیرمجاز،  سالح های  الکلی،  مشروبات  کشفیات 
کرد  اشاره  استان  در  سرقت ها  و  قاچاق  سوخت 
انواع مواد مخدر  تن  و گفت: سال گذشته ۱۲۱ 
با تالش نیروی انتظامی استان کشف شده است.
باشگاه  های  استان  گروه  خبرنگار  گزارش  به 
فدائی  محمدجواد  کرمان،  از  جوان  خبرنگاران 
و  فرماندهان  شورای  جلسه  در  کرمان  استاندار 
معاونان نیروی انتظامی استان حضور یافت و از 
خانواده شهید "مجید امیری" که ۴ اردیبهشت 
فیض  به  مسلح  اشرار  با  درگیری  در   ۱۳۹۲ ماه 
شهادت نائل آمد و جمعی از فرماندهان انتظامی 

شهرستان های کرمان تقدیر کرد.
به  استناد  با  خود  سخنان  در  کرمان  استاندار 
به  را منوط  تغییر در جوامع  قرآن مجید،  آیات 
افراد  تغییر در شخصیت، منش و روش زندگی 
قرار داد و عنوان کرد: بدون در نظر  اشاره  مورد 
گرفتن قاعده رابطه فرد با جامعه، امکان موفقیت 
نخواهد بود و نمونه این امر را در بحث مقابله با 

کروناویروس دیدیم که همراهی مردم و سازمان ها 
و تعامل توانست موفقیتی را به وجود آورد.

سعادتمندی  و  رفاه  و  توسعه  کرد:  بیان  فدائی   
برای مردم و سازمان ها باید با تغییرات در جامعه 
برای  شود،  ایجاد  فردی  منش های  و  روش ها  و 
و  داریم  آرامش  و  امنیت  و  نظم  به  نیاز  توسعه 
انتظامی،  نیروی  سوی  از  اصل  سه  این  تامین 
گذشته  سال  در  استان  برای  خوبی  موفقیت 

ایجاد کرده است.
سایه  در  گذشته  سال  گفت:  کرمان  استاندار 
همه  وجود  با  شده  ایجاد  آرامش  و  امنیت 
 ۳۲۰۰ و  شد  استان  توسعه  به  منجر  نامالیمات 
سرمایه گذاری  تومان  میلیارد  هزار   ۲۶ با  پروژه 
به  کرمان  استان  در  مستقیم  اشتغال  هزار   ۹ و 

بهره برداری رسید. 
نیرو های  و  فرماندهان  از  قدردانی  با  فدائی   
انتظامی استان و شهرستان ها برای ایجاد امنیت 
سال  در  انتظامی  موفقیت های  به  آرامش،  و 
در  که  شاخص   ۲۹ از  افزود:  و  پرداخت  گذشته 

حوزه کشفیات گزارش می شود، استان کرمان در 
۲۲ شاخص دارای رشد است.

او اظهارکرد: ارزش ریالی کشفیات نیروی انتظامی 
استان کرمان در سال ۹۸ نسبت به سال ۹۷ رشد 
۳۴ درصدی و نسبت به سال ۹۶ رشد دو برابری 
دارد و این نشانه انجام فعالیت های خوب و موثر 

است که بعضا ناشناخته صورت می گیرد.
ابراز کرد: توسعه پایش تصویری  استاندار کرمان 
از  روز  امکانات  به   ۱۱۰ پلیس  تجهیز  و  استان 
باید  که  بود  گذشته  سال  در  موثر  اقدامات 

استمرار هم داشته باشد.
 فدائی افزود: در حال حاضر ۴۹۰ دوربین پایش 
که  شده  راه اندازی  و  نصب  استان  در  تصویری 
داده  افزایش  دوربین   ۹۰۰ به  باید  برنامه  طبق 

شود و این امر مهم را دنبال می کنیم.
کرمان  استان  انتظامی  فرمانده  ناظری  سردار 
عنوان کرد: در طرح ملی مقابله با کرونا ویروس 
در  انتظامی  نیرو های  فیزیکی،  فاصله گذاری  و 
حضور  شهر  امنیت  تامین  و  ورودی ها  کنترل 

فعالی داشتند و در کنار آن کنترل فضای مجازی 
را هم انجام دادند.

او به افزایش کشفیات مشروبات الکلی، سالح های 
استان  در  سرقت ها  و  قاچاق  سوخت  غیرمجاز، 
انواع  تن   ۱۲۱ گذشته  سال  گفت:  و  کرد  اشاره 
استان  انتظامی  نیروی  همت  به  مخدر  مواد 

کشف شده است.
تکمیل  تصویری،  پایش  توسعه  ناظری  سردار 
پلیس هوشمند و موضوعات پس از کرونا، قرارگاه 
از  را  امنیت ساز  خیران  قرارگاه  با سرقت،  مبارزه 

اولویت های کاری استان در سال جاری برشمرد.

کشف ۱۲۱ تن مواد مخدر در کرمان

رئیس جمعیت هالل احمر شهرستان جیرفت 
آویشن  برداشت  برای  که  ساله   ۵۰ مرد  گفت: 
به کوه مطاع جیرفت رفته بود براثر سقوط از 

ارتفاع فوت می کند.
باشگاه  های  استان  گروه  خبرنگار  گزارش  به 

شاهرخی  وحید  کرمان،  از  جوان  خبرنگاران 
،رئیس جمعیت هالل احمر شهرستان جیرفت 
۵۰ساله  مردی  سقوط  از  اطالع  پی  گفت:در 
اسماعیلی  بخش  در  مطاع  کوه  ارتفاعات  از 
جیرفت  تیم عملیات واکنش سریع جمعیت 

اعزام  محل  به  جیرفت  شهرستان  احمر  هالل 
شدند.

 شاهرخی بیان کرد: این فرد مرد ۵۰ ساله ای 
بود که برای برداشت آویشن به کوه های مطاع 
جیرفت صعود کرده بود که به علت نامعلوم از 

کوه پرت شده و فوت می کند.
رئیس هالل احمر شهرستان جیرفت گفت: بعد 
از ۸ساعت عملیات جستجو با تالش نیرو های 
از  انتقال  از  پس  و  پیدا  وی  جسد  امدادی 

ارتفاعات کوه  تحویل خانواده شد.

مراکز  بازگشایی  از  استان  راهور  پلیس  رئیس 
تعویض پالک استان و دفاتر خدمات خودرویی 
با رعایت تدابیر طرح فاصله گذاری اجتماعی و 

اصول بهداشتی خبر داد.
تعویض  مراکز  گفت:  نجفی  یوسف  سرهنگ 

خودرویی  خدمات  دفاتر  و  کرمان  پالک 
با   ۹۹ ۶اردیبهشت  شنبه  روز  از  شهرستان ها 
فعالیت  ادامه  فرد  و  زوج  صورت  به  طرح  اعالم 

خواهند داشت.
او افزود: در این رابطه به خودرو هایی که رقم آخر 

پالکشان زوج است در روز های زوج و خودرو هایی 
که رقم آخر پالکشان فرد است طی روز های فرد 

در سراسر استان خدمات ارائه می شود.
راستای  در  کرد:  تصریح  نجفی  سرهنگ 
مسئوالن  کرونا  بیماری  شیوع  از  پیشگیری 

هفته  طی  استان  رانندگی  و  راهنمایی  پلیس 
جاری از مراکز تعویض پالک بازدید کرده و در 
بهداشتی  پروتکل های  اجرای  چگونگی  جریان 
قرار  اجتماعی  گذاری  فاصله  رعایت  نحوه  و 
خواهند گرفت تا مراجعین دچار مشکل نشوند.

چیدن گیاه دارویی بالی جان مرد جیرفتی شد

بازگشایی مراکز تعویض پالک و دفاتر خدمات خودرویی

خبر
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کرونا؛ 
نفرین زمین 

نوروز که در خانه مانده 

بودیم در طبیعت 

چه می گذشت!؟
بیش از دو قرن است که نفس های کره زمین بر اثر جراحت 
به  بند،  از تهاجم سرمایه داری وحشی و بی قید و  ناشی  های 
شماره افتاده است. گازهای حاصل از سوخت های فسیلی در 
کارخانه ها و خودروها، هوای شهرها را به حدی آلوده کرده 
است که هر ساله عده زیادی از مردم به سبب آلودگی هوا جان 

می سپارند و امنیت روانی جوامع به مخاطره افتاده است.
سال  ماه  فروردین   24 اطالعات  روزنامه  ضمیمه  ی  نوشته  به 
ایتالیا، داده های  جاری، شیوع گسترده ی ویروسی کرونا در 
جدیدی در اختیار دانشمندان قرار داد که نقش مخرب سرمایه 
داری افسار گسیخته را به اثبات می رساند. اروپا در سال 2017 
زمین،  بان  دیده  عنوان  به  که  کرد  پرتاب  فضا  به  ای  ماهواره 
نقشه ای از آالینده های هوا به دست دهد. داده های تازه ی 
نیتروژن  از آن است که میزان دی اکسید  این ماهواره حاکی 
کاهش  مارس  یازدهم  تا   2020 ژانویه  ماه  ابتدای  از   )No2(
چشمگیری ـ به ویژه در شمال ایتالیا ـ داشته است و این زمان 
شدن  خاموش  و  کشور  این  سراسری  ی  قرنطینه  با  مصادف 
نیتروژن یکی  اکسید  ها و خودروهاست. دی  موتور کارخانه 
آماج  را  ها  انسان  که سالمتی  هواست  اصلی  های  آالینده  از 
بسا حیات گونه های  داده و چه  قرار  تیرهای زهرآگین خود 

مختلف جانوری و گیاهی را نیز تهدید خواهد کرد.
با توجه به این یافته ی جدید علمی، نتیجه می گیریم ویروس 
کرونا طی دو ماهه ی اخیر کره ی زمین را در راستای، پاالیش، 
بازیابی و کشیدن نفسی عمیق، یاری کرد و متهمان ردیف اول 
را که کمر به نابودی زیبایی های زیستگاه ما بسته اند، معرفی 

کرد.
بودیم،  نشسته  ها  خانه  در  که  امسال  در  به  سیزده  و  نوروز 
شیر  مادرانشان  ی  سینه  از  آرامش  کمال  در  آهوبچگان 
ای النه ساختند، عشق  بی هرگونه دغدغه  پرندگان  نوشیدند، 
از عطر گلهای  نسیمی سپردند که  به  را  ورزیدند و صدایشان 
بهاری سرشار بود و از کنار شاخه های ترد و نازک پونه ها و 

کاکوتی ها به آرامی گذر می کرد.
خانه  کرونا،  مرگبار  ویروس  ترس  از  که  امسال  نوروز  آری، 
نشین شده بودیم، بوته های آالله و آویشن و شقایق های قرمز 
له نشده بودند،  که در زیرپای دوستداران سینه چاک طبیعت 
از  و دمن چادری  و دشت  بودند  قد کشیده  و سرفراز  مغرور 
گلهای رنگارنگ به سر کشیده بود تا بذرها از ما نهان دارد و 

در بهار سال آینده چشمنوازتر از همیشه ظاهر شود.
بهار سال جاری، کبک ها و تیهوها در جاری آرامش دشت ها 
و دره ها که تا یک قدمی روستاها امتداد یافته بود، سرزنده و 
ترانه خوان، پابه پای کودکان روستایی، می پریدند، می نشستند 
و دانه بر می چیدند و در همان حوالی النه می ساختند. چرا که 
زیستگاه  آرامش  ها،  تفنگ  باروت  آور  رعب  انفجار  صدای 
هایشان را به هم نمی ریخت و گستره ی بی کرانه ی زندگیشان 

به ژرفای دره ها و شکاف صخره ها محدود نشده بود.
می گویم، شاید ... شاید مادرمان »زمین« از اینکه بی وقفه از 
گیریم،  می  گازش  شرمانه  بی  و  نوشیم  می  شیر  هایش  سینه 
بشریت را نفرین کرده است که به چنین بالیی گرفتار شده ایم. 
کرونا، خسارت  توفان  کردن  فروکش  از  پس  تازه  که  بالیی 
های سنگین اقتصادی، دامن جهانیان را خواهد گرفت که در 
پرداخت  به آن خواهیم  ها  مقاله  این سلسله  دیگر بخش های 
ی  توسعه  شمایل  و  شکل  در  بشر  که  داد  خواهیم  نشان  و 

غیرعلمی، مشغول کندن گور خودش هست.
ادامه دارد ....

  به قلم یحیی 
فتح نجات

شاید این عنوان در ابتدا کمی نامأنوس به نظر 
آید. اما اگر حوصله خواندن این مطلب تا انتها فراهم 

گردد، بی گمان رفع شبهه خواهد شد.
اصوالً انسان، موجودی فراموشکار است، به همین 
دلیل خداوند یکصد وبیست و چهار هزار پیامبر را 
فرستاد تا همواره نام و یاد او را در دلها زنده نگه 
پنج  و  رحمت  پیامبر  آخرین  از  پس  حتی  دارند، 
گماردن  نیز  و  روز  شبانه  هر  در  واجب  نماز  نوبت 
ائمه اطهار، بر آن شد تا از آسیب فراموشی که گویا 
در وجود انسان جا خوش کرده و از او جدا نمی شود، 
به گونه های مختلف جلوگیری کند و چنین بود که 
در هر رهگذر، نشانی بر جای گذاشت تا انسان های 
دل آگاه و فرزانه هر لحظه نعمت های بسیارش را 
قدر بدانند و نام و یاد او را زنده نگه دارند، تا آنجا 
که به قول شیخ اجل حضرت سعدی شیراز، حتی 

برگ درختان هم پیام آور الهی هستند که:
ورقش  هوشیار/هر  نظر  در  سبز  درختان  برگ 

دفتری است معرفت کردگار
سایه  در  کنونی  عصر  انسان  که  بپذیریم  اینک 
توانمندی های گوناگون، چنان خودخواه و غّره شده 
بود که دیگر خدا را هم بنده نبود. انسان روزگار ما، 
با  که  انداخت  می  خود  ی  ها  زّرادخانه  به  نگاهی 
به کارگیری آنها در یک چشم بهم زدن می تواند 
سرزمین ها را زیر و رو کند. هواپیماهای جنگی که 
هدف  را دقیقاً  ای  نقطه  ها، هر  فاصله  از دورترین 
می  حتی  جّو،  فراز  از  که  ها  ماهواره  دهند.  قرار 
توانند مارک سیگار فرد مورد نظر را تشخیص دهند 

و بشناسند!
البراتوارهایی که در برابر هر بیماری قد علم کرده و 
پشت او را به خاک می سایند. وسائل ارتباط جمعی 
که با سرعت نور زمینه برقراری گفتگو با هر شخص 
در هر کجای جهان را فراهم می آورند. اقتصادی که 
درخشش آن چشم تاریخ را به خود خیره می کند. 
موشک های دارای کالهک اتمی که با یک تصمیم 

در یک لحظه، دنیا را زیر و رو می کنند.
های  پرنده  بال  بر  سوار  جمعی  میان  این  در  و 
و  تماشا  به  سرزمین،  آن  به  کشور  این  از  آهنین 
در  بدست،  سالح  دیگری  عده  و  مشغول  گلگشت 
حال جنگ و نبرد و کشور گشایی در سایه تجاوز به 

حقوق مشتی مردم مظلوم و بی گناه.
خواب  این  آنکه  برای  خداوند  که  بود  چنین  و 
خبر  بی  خدا  از  کنونِی  نسل  پلک  در  را  غفلت 
با نگاهی به داشت های  –همان نسلی که  بشکند 
گرانسنگ و ارزشمند خود، ندا می دهد که » این 

منم طاووس علّیین شده«- در برابر همه آن امکانات 
عظیم و قدرتمند و پوالدین و ... ویروسی کوچک تر 
از یک سر سوزن فرستاد تا در یک چشم بهم زدن، 
همه جهان را زیر و رو کند آنگونه که هواپیماهای 
دست ها  ها  ماهواره  شدند،  گیر  زمین  پیکر  غول 
به  جهانی  اقتصاد  بردند،  باال  تسلیم  عالمت  به  را 
از  تصویری  و  ماندند  ناتوان  البراتورها  درآمد،  زانو 
نمود. همان روزی که  برابر همگان، رخ  قیامت در 
و  فرزند  از  مادر  حتی  گریزند  می  یکدیگر  از  همه 
نشین شدند،  خانه  ها  انسان  مادر،  و  پدر  از  فرزند 
–که رهگذران در  نیویورک  بزرگی چون  شهرهای 
تمام ساعات شبانه روز صدای ضربان قلبش را زیر 
گام های خود می شنیدند، به شهر ارواح تبدیل شد، 
به سخن  و  بربست  انسان ها رخت  از جمع  آرامش 
ادعا  و صاحبان  ها  ابرقدرت  و  ها  قدرت  همه  آخر 

تسلیم شدند و لنگ انداختند.
در این میان کارنامه ارزشی ملت ها نیز به تماشا 
ووهان  مردم  نفر  میلیون   11 مثاًل  شد،  گذاشته 
و  عقل  برانداز–  خانمان  ویروس  این  -خاستگاه 
اندیشه و وجدان خود را به کار گرفتند و برابر دستور 
مقتدرانه دولت، در خانه نشستند و حلقه ارتباط این 
جالد بی ترحم را از هم گسیختند و پس از یک خانه 
نشینی منطقی و سایر اقدامات انجام شده، در کوتاه 
مدت بر کرونای قّهار چیره شدند، اّما بودند کسانی 
فریادهای  به  توجه  بی  که  دیگر  های  سرزمین  در 
دولت و ملت، در میانه اوج گیری این بیماری، کوله 

خود  هموطنان  ارمغان  را  مرگ  تا  بستند  سفر  بار 
سازند و جامعه را در این رنج جانسوز نگاه دارند، به 
جز این، ره آورد بازگشت اینان نیز به شهرهایشان 
جز خون جگر نبود. وا اسفا که تاوان این بی توجهی 
آنها  از  برخی  که  دادند  پرستارانی  و  پزشکان  را 
آخرین عکسشان در قاب شرف و انسانّیت ماندگار 
از  عرصه سالمت،  این خدمتگزاران  از  شد، جمعی 
فرط کار و خستگی، در کف راهروهای بیمارستان 
ها ولو شدند و پرستاری که با بغض و ناله می گفت 

بیش از 20 روز است فرزندان خود را ندیده ام.
پایمردی  و  شرف  خدایان  که  بداند  تاریخ  بگذار 
چه کسانی بودند و خودخواهان تهی از پایمردی و 
انسانیت و اخالق که شادی سفر را بر رنج و مرگ 
دیگران ترجیح دادند، کیان بودند؟ باری خداوند با 
ذّره ناچیزی هم گردنکشان روزگار را زمین گیر کرد 
انسان های  از  آنها هشدار داد و هم تصویری  به  و 
شریف و آدم های غافل را به تماشا گذاشت، همانها 
که نه به جان خود رحم کردند، نه به جان دیگران.

 تو چون خود کنی اختر خویش را بد/مدار از فلک 
چشم نیک اختری را

پایان  به همینجا  و مفصل  این حدیث شریف  اّما 
نیافت، گویی کرونا آمد تا جهان، نام و یاد فرزانگان 
این کهن سرزمین را بیش از پیش بزرگ بشمارند 
در  دانش  اگر  که؛  کنند  باور  را  نبوی  کالم  این  و 
ثریا باشد مردانی از فارس )ایران( آن را در اختیار 
جمهوری  رئیس  گذشته  روز  همین  زیرا  گیرند، 

بریتانیا  وزیر  نخست  و  آلمان  وزیر  نخست  کانادا، 
لزوم همراهی همه جهان در  از  آنجا که خواستند 
محتوای  از  بگویند،  سخن  کرونا  کردن  کن  ریشه 
بهره  شیراز  سعدی  اجل  شیخ  ارزشمند  کالم  این 
بردند که؛ چو عضوی بدرد آورد روزگار/دگر عضوها 

را نماند قرار 
با هم  نعمت  یادآور شد که  را  ما  باز هم کرونا  و 
از  ساده  چقدر  راستی  به  نبریم،  یاد  از  را  بودن 
کنار لحظاتی می گذشتیم که با خویشان و عزیزان 
زانو می نشستیم، سفره دل می  به  زانو  ودوستان، 
می  و  نشاندیم  می  فرو  را  خاطر  تکّدر  گشودیم 
گفتیم و می شنیدیم و لذت می بردیم، حتی زمانی 
هم که این بیت را چاشنی کالم خود می کردیم که؛ 
اوقات خوش آن بود که با دوست بسر شد/باقی همه 

بی حاصلی و بی خبری بود
بازهم نعمت آن لحظه ها را چندان احساس نمی 
کردیم، اّما امروز که مرغ دلمان برای دیدن دوستان 
پروازش  راه  کرونا  قفس  اّما  زند،  می  پر  عزیزان  و 
را بسته، روزی ده ها بار آرزو می کنیم که هرچه 
و  بازآیند  آسمانی،  لحظه های  و  روزها  آن  زودتر، 

دلتنگی ما را برطرف کنند.
آری و چنین است که باید باور کنیم »کرونا، پیام 

آور خداوندی است«
بخاطر  را  خدای  و  بسائیم  خاک  بر  چهره  بیایید 
هم  باز  که  گوییم  سپاس  هایش  مهربانی  همه 

امیدمان می بخشد و اینکه ،الیس الصبح بقریب....

یادداشتی به قلم سیدمحمدعلی گالبزاده درباره اوضاع این روزهای دنیا با توجه به شیوع کرونا:

تصویری از قیامت

آگهی مزایدهآگهی مزایده
شرکت سرمایه گذاري ساختماني سپه ) سهامي خاص ( در نظر دارد نسبت به فروش پروژه در حال تکمیل متعلق به خود با مشخصات ذیل واقع در 

کرمان ـ بلوار سپهبد قرنی ـ جنب بانک سپه ـ مقابل دادگستری از طریق مزایده اقدام نماید. 
لذا بدینوسیله از کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی که تمایل به خرید پروژه مورد اشاره فوق در وضعیت موجود را دارند تقاضا می گردد جهت کسب اطالعات 
ـ   بیشتر و همچنین بازدید و دریافت اسناد مزایده از تاریخ 1399/02/06 لغایت 1399/02/13 در ساعات اداري روزهای هفته به نشانی  : تهران ـ میدان ونک 

خیابان خدامی ـ باالتر از هتل هما ـ  پالک 64 ـ آقای مهندس قاسمی مراجعه فرمایند .  
ضمناً متقاضیان می توانند در خصوص بازدید از پروژه یاد شده با هماهنگی شرکت طی محدوده زمانی اعالم شده به محل آن به شرح آدرس فوق الذکر 

مراجعه نمایند .
آخرین مهلت ارسال اسناد مزایده تا پایان وقت اداري 1399/02/17 مي باشد .

همچنین جلسه بازگشایی پاکات و اعالم برندگان مزایده راس ساعت 10 صبح روز  شنبه مورخ 1399/02/30 در محل دفتر مرکزی شرکت   برگزار می گردد .
 شماره تماس تهران  : 20 -  88205111 ) داخلی 201 (  ) آقای مهندس داوری(

وضعیت فعلیمساحت زیربنا )مترمربع(مساحت زمین )مترمربع(کاربریمشخصات پروژه 

کاربری های پروژه در 6  طبقه ، شامل 101         
واحد تجاری در 4 طبقه با زیربنای خالص 5783 

مترمربع ،  8 واحد FAST FOOD در یک 
طبقه ، به انضمام یک واحد رستوران مجزا و 5 
طبقه  پارکینگ با گنجایش 159 واحد می باشد .

اتمام عملیات سفت 325116484تجاری
کاری و شروع عملیات 
اجرایی نازک کاری و 

تاسیسات

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


