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اخبار استان

خبر
مدیرکل راه و شهرسازی استان کرمان 

عنوان کرد:

حذف متقاضیان طرح اقدام ملی مسکن 
که تا ۱۵ شهریور کمتر از ۴۰ میلیون 

تومان واریزی داشته باشند
 

مدیرکل راه و شهرسازی استان کرمان گفت: واریز وجه اولیه متقاضیان طرح 
اقدام ملی مسکن اگر کمتر از ۴۰ میلیون تومان باشد ۱۵ شهریورماه به صورت 

سیستمی حذف خواهند شد.
»علی حاجی زاده« در جلسه پایش طرح اقدام ملی مسکن با اشاره به استمرار 
تصمیمات  اخذ  و  هفته  هر  به صورت  ملی مسکن  اقدام  پایش طرح  جلسات 
های  پروژه  احداث  راستای  در  موجود  موانع  و  مسائل  رفع  در جهت  مناسب 
طرح اقدام ملی مسکن در سرتاسر استان کرمان اظهار کرد: تعداد ۳۵۸۴ نفر 
از متقاضیان طرح اقدام ملی مسکن در استان کرمان در بانک مسکن افتتاح 
حساب داشته اند که از این میزان تعداد ۱۷۱۰ نفر واریز وجه اولیه داشته اند 

که کل مبلغ واریزی متقاضیان قریب به ۷۰ میلیارد تومان است.
مدیرکل راه و شهرسازی استان کرمان با اشاره به استفاده حداکثری و با تراکم 
باال از اراضی در اختیار ستاد اجرایی فرمان امام )ره(  خواستار تسریع در اخذ 
 ۴۰ مبلغ  به  اولیه  وجه  واریز  عدم  گفت:  و  شد  اولیه  اقدامات  سایر  و  پروانه 
میلیون تومان تا ۱۵ شهریور ماه، دلیل حذف آن دسته از متقاضیان ثبت نام 

شده و حتی افتتاح حساب شده خواهد بود.
تنها  مسکن  ملی  اقدام  طرح  نام  ثبت  کرد: سیستم  نشان  خاطر  زاده  حاجی 
متقاصیانی را حذف نخواهد کرد که مبلغ دقیق ۴۰ میلیون تومان سهم آورده 

را در حساب های افتتاح شده در بانک مسکن واریز کرده باشند

مدیرکل امور مالیاتی استان کرمان اعالم کرد:

 آخرین مهلت ارایه اظهارنامه مالیات 
بر ارزش افزوده، ۱۵ شهریور ماه است

مدیرکل امور مالیاتی استان کرمان گفت: ۱۵ شهریور ماه، آخرین مهلت ارایه 
اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده دوره سه ماهه بهار ۱۳99 است.

به گزارش روابط عمومی اداره کل امور مالیاتی استان کرمان ، محمد سلمانی 
اعالم کرد: مطابق قانون، مودیان نظام مالیات بر ارزش افزوده که حداکثر ۱۵ 
نمایند،  اقدام  مالیاتی خود  اظهارنامه  دارند  پایان هر فصل مهلت  از  روز پس 
که  تاثیری  و  کرونا  ویروس  شیوع  از  ناشی  خاص  شرایط  به  توجه  با  امسال 
این معضل بر کسب و کار و مشاغل کشور داشته است، براساس مصوبه ستاد 
ملی مبارزه با کرونا و شورای هماهنگی اقتصادی سران قوا، تا ۱۵ شهریور ماه 
فرصت دارند اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده خود را به صورت الکترونیکی 
به سازمان امور مالیاتی کشور ارسال و مالیات و عوارض ابرازی خود را نیز به 

صورت الکترونیکی پرداخت کنند.
بر  مالیات  اظهارنامه  است  ضروری  محترم،  مودیان  کرد:  تاکید  پایان  در  وی 
به سامانه عملیات  با مراجعه  را  بهار ۱۳99خود  ماهه  افزوده دوره سه  ارزش 
الکترونیک مالیاتی به نشانی WWW.EVAT.IR به صورت الکترونیکی ارایه 

نموده و از هر گونه مراجعه غیرضرور به ادارات مالیاتی اجتناب نمایند.
بر ارزش  ارایه اظهارنامه مالیات  گفتنی است مودیان مالیاتی در صورت عدم 
افزوده در موعد مقرر قانونی، عالوه بر محرومیت از تسهیالت و معافیت مالیاتی، 

مشمول جرایم مالیاتی خواهند شد.

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار کرمان گفت: موج دوم اپیدمی 
اول  موج  به  نسبت  موج  این  که  آغازشد  خردادماه  از  کرمان  استان  در 
فراگیری بیشتری داشت به طوری که شاهد هستیم در این موج جوانان 

هم درگیر این بیماری شده اند.
دکتر »محمدجواد بصیری« چهارم شهریور ماه در جمع خبرنگاران با اشاره 
به برنامه های هفته احیای امر به معروف و نهی از منکر اظهار کرد: هفته 
احیای امر به معروف و نهی ازمنکر در هفته اول محرم است ضمن آنکه 
تاکید می شود این فریضه به یک هفته محدود و منحصر نخواهد شد. وی 
با بیان اینکه هفته احیای امر به معروف و نهی از منکر فرصتی است که 
بتوانیم این فریضه الهی را بسنجیم افزود: ستاد احیای امر به معروف و نهی 
از منکر برنامه های مفصلی را برای این هفته تبیین نموده است که متاسفانه 
امسال به دلیل کرونا تا حدودی تغییر کرده به طوری که برنامه های تجمعی 

حذف و بیشتر به سمت برنامه های مجازی و تحقیقاتی پیش رفته است.
های  در حوزه  منکر  و  معروف  و  مصادیق  باید  اینکه  به  اشاره  با  بصیری 

اداری و اجتماعی را تا حدودی بشناسیم و آنها را تبیین و تشریح کنیم 
افزود:  رعایت و عدم رعایت پروتکل ها و دستورالعمل های بهداشتی نیز 
به نوعی بحث »معروف« و »منکر« است و در همین راستا نیز بازرسی ها 
خودمان به منظور رعایت پروتکل های بهداشتی را در سطح استان کرمان 
تشدید کرده و ناظرین ما وظیفه امر به معروف و نهی از منکر را انجام می 
دهند. وی در بخش دیگری از صحبت های خود به عملکرد حوزه سیاسی، 
امنیتی و اجتماعی استانداری کرمان در سال 9۸ پرداخت و گفت: سال 9۸، 
سال ملتهبی برای ایران بود و اتفاقات پیش بینی شده و نشده را در سال 
9۸ داشتیم. از سیل آغاز سال تا انتخابات سرنوشت ساز اول اسفندماه و 
ویروس کرونا در پایان سال تنها بخشی از حوادث رخ داده در کشور بود که 
می توانست برای ایران اسالمی خطرهایی را به همراه داشته باشد. معاون 
را  واقعه سال 9۸  مهمترین  استاندار کرمان  اجتماعی  و  امنیتی  سیاسی، 
شهادت سردار حاج قاسم سلیمانی دانست و گفت: شهادت سردار سلیمانی 
عالوه بر مردم استان کرمان و ایران؛ جهان اسالم را تکان داد و معتقدیم 
همه این اتفاقات در سال گذشته می توانست مملکت را تحت تاثیر قرار 
دهد اما خوشبختانه با کمک نیروهای اجتماعی، نظامی، امنیتی و قضایی در 
کشور و استان کرمان، توانستیم کشور را در ثبات همیشگی نگه داریم. وی 
به موضوع انتخابات اول اسفندماه سال 9۸ اشاره کرد و گفت: انتخابات 9۸، 
یکی از مهمترین انتخابات در طول ادوار انقالب اسالمی بود که خوشبختانه 
با مشارکت مردم و همکاری تمامی نیروهای مسئول، کوچکترین نارسایی و 
ناامنی را در این انتخابات نداشتیم و این انتخابات با کمترین میزان شکایت 

به اتمام رسید.
بصیری افزود: میزان مشارکت مردم استان کرمان در انتخابات 9۸ باالتر از 
میانگین کشوری بود که نشان از حضور مسئوالنه مردم درسرنوشت خود 

داشته است.
اغلب  اینکه  بیان  با  کرمان  استاندار  اجتماعی  و  امنیتی  سیاسی،  معاون 

شاخص های امنیتی در استان کرمان در سال گذشته رضایت بخش بوده 
است افزود: خوشبختانه استان کرمان در سال گذشته در عملکرد نسبت 
به جرایم تعریف شده توفیقات خوبی داشت به طوری که در سال گذشته 

بیشتر کشفیات جرم و کمترین آسیب ها را در این حوزه شاهد بودیم.
جانشین ستاد استانی مقابله با کرونا در کرمان به موضوع ویروس کرونا اشاره 
کرد و گفت: معتقدیم اگر دستورالعمل های بهداشتی ابالغ شده از سوی 
ادارات، اصناف و مردم در سطح استان اجرایی شود، در حوزه های اقتصادی 
و اجتماعی و عواقب ناشی از ویروس کرونا بر این حوزه ها، وضعیتمان بهتر 

است.
بصیری با اشاره به دو موج اپیدمی کرونا در استان کرمان گفت: در موج اول 
این اپیدمی در استان که از انتهای سال گذشته آغاز شد با محدودیت های 

اعمالی و همکاری مردم توانستیم این موج را به خوبی کنترل کنیم.
وی با بیان اینکه موج اول کرونا در استان کرمان خیلی فراگیر نبود و بیشتر 
افراد مسن و دارای بیماری زمینه ای را درگیر کرده بود افزود: موج دوم 
اپیدمی در استان کرمان از خردادماه آغاز که این موج نسبت به موج اول 
فراگیری بیشتری داشت به طوری که شاهد هستیم در این موج جوانان 
هم درگیر این بیماری شده اند.معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار 
کرمان با اشاره به اینکه برای موج دوم بیماری، برنامه های مفصلی در سطح 
استان داشته و داریم افزود: علی رغم وسعت جغرافیایی استان، حضور باالی 
اتباع خارجی و مجاروت با استان های دیگر؛ اما هم اکنون در استان کرمان 
شاهد تثبیت شیوع ویروس کرونا هستیم و خوشبختانه از چند روز گذشته 

اپیدمی در سطح استان سیر نزولی پیدا کرده است.
بصیری با اشاره به تشکیل ستاد پسا کرونا در استان کرمان گفت: معتقدیم 
باید از االن در فکر افرادی باشیم که به دلیل شیوع این ویروس کسب و کار 
خود را از دست داده یا به نوعی از این رهگذر آسیب دیده اند، زیرا ممکن 

است با آسیب های جدی پساکرونایی روبه رو باشیم.

معاون استاندار کرمان عنوان کرد:

موج دوم کرونا در کرمان، گسترده تر از موج اول بود

رییس کل دادگستری استان کرمان گفت: اجرای 
که  کرمان  استان  ملی  اراضی  برای  کاداستر  طرح 

منع قانونی ندارد تا پایان سال باید انجام شود.
»یداهلل موحد« چهارم شهریورماه در جلسه شورای 
اظهار کرد:  استان کرمان  المال  بیت  حفظ حقوق 
در  ملی  اراضی  به  تعدی  در  را  مشکل  بیشترین 
شود  می  اعالم  اینکه  و  داریم  شهرها  محدوده 
نگرانی  موجب  نشده  ارائه  اراضی  همه  اطالعات 

است.
در  دولتی  اراضی  همواره  اینکه  به  اشاره  با  وی 
محدوده قانونی شهر مورد طمع زمین خواران است، 
افزود: راه و شهرسازی سه نوع اراضی را تملک می 
کند که شامل اراضی منابع طبیعی است که وارد 
محدوده شهر می شود، اراضی که رای کمیسیون 
ماده ۱۲ دارد و اراضی که تحت هر عنوانی قبل و 
بعد از انقالب سند آن به نام راه و شهرسازی شده و 
باید میزان این اراضی دقیق مشخص باشد و بدانیم 

تکلیف چیست.
هزار   ۵۰۰ استان  شمال  در  کرد:  تصریح  موحد 

آنها قطعی  مالکیت  اراضی دولتی داریم که  هکتار 
و طرح کاداستر اجرا شده و ۷۰ هزار هکتار نیاز به 
کار دارد که باید ساز و کاری طراحی شود تا کار با 

سرعت بیشتری پیش برود.
به  اشاره  با  کرمان  استان  دادگستری  کل  رییس 
قانونی  روال  اختالفی در  اراضی  باید مشکل  اینکه 
حقوق  حفظ  شورای  تاکید  کرد:  اظهار  شود،  حل 
بیت المال بر این است که کار باید در راستای طرح 
کاداستر پیشرفت ملموس و محسوسی داشته باشد 
مانده در شمال و جنوب  باقی  اراضی  برای  باید  و 
اراضی  از  مشخصی  میزان  و  هدفگذاری  استان 
بحث  و  کند  دریافت  برگ  تک  سند  سال  تاپایان 

اراضی اختالفی در فرآیند خاصی دنبال می شود.
انتظار  ندارد  قانونی  اراضی که مانع  بیان کرد:  وی 
این است تا پایان سال وضعیت آنها مشخص شود.

کمیته  بعد  جلسه  تا  باید  کرد:  تصریح  موحد 
مشترک)مرکب از کارشناسان ثبت، راه و شهرسازی، 
اوقاف و  بازرسی،  نماینده سازمان  و  منابع طبیعی 
بنیاد مسکن( فعال به این موضوع ورود کرده و در 

راه و شهرسازی شمال و جنوب وضعیت سه دسته 
برنامه ریزی و  اراضی را مشخص و برای هر گروه 

اجرای قانون کاداستر دنبال شود.
راه  زاده« مدیرکل  ایسنا، »علی حاجی  به گزارش 
و شهرسازی استان کرمان نیز در این جلسه اظهار 
کرد: در راستای قانون حدنگار ۲۲ هزار و ۲۴۸ سند 
تک برگ برای بیش از ۴۳ هزار هکتار اراضی دولتی 

در شمال استان کرمان صادر شده است.
مانده  باقی  هکتار  هزار   ۷۰ اینکه  به  اشاره  با  وی 
اراضی است که در دست اقدام داریم، افزود: تثبیت 
مالکیت اراضی نیز برای ۱۱۷۸ هکتار در محدوده و 

۱۲۰ هزار هکتار در حریم انجام شده است.
حاجی زاده تصریح کرد: در مجموع ۵۰۰ هزار هکتار 
مالکیت اراضی در شمال استان کرمان مربوط به راه 
و شهرسازی است که برای ۴۳۰ هزار هکتار اقدام و 

سند تک برگ دریافت شده است.
براساس این گزارش، در این جلسه اعالم شد: ۵۴ 
هزار و ۷۱۷ هکتار سند در حوزه راه و شهرسازی 
جنوب استان کرمان در اختیار این اداره کل است 

و ۱۳ هزار و ۶۴۱ هکتار از این اراضی سند تک 
برگ دریافت کرده اند و ۴۱ هزار و ۷۶ هکتار باقی 

مانده است.
همچنین عنوان شد: مهم ترین مساله در راستای 

دریافت اسناد تک برگ، تداخالت است.
ثبت  مدیرکل  محمودی«  »علی  ایسنا،  گزارش  به 
جلسه  این  در  نیز  کرمان  استان  امالک  و  اسناد 
و  راه  مالکیت  میزان  از  دقیقی  آمار  کرد:  اظهار 

شهرسازی نداریم.
افزود:  مدیرکل ثبت اسناد و امالک استان کرمان 
سند  و  مالکیت  اسناد  آمار  باید  شهرسازی  و  راه 
دفترچه ای که دارد ارائه دهد تا در بانک اطالعات 
ما جمع آوری و میزان اراضی که موضوع آراء موات 
به  تبدیل  تا  ارائه  ما  به  اسناد  و  مشخص  است، 

کاداستر شود.
 ۱۱۴ تصرف  درباره  جلسه  این  در  است:  گفتنی 
از  یکی  در  استان  طبیعی  منابع  اراضی  هکتار 
روستاهای شهرستان شهربابک بحث و مصوب شد 

این مسئله پیگیری شود.

دادستان کرمان از عملیاتی شدن گشت قضائی – اجرایی و انتظامی 
امر به معروف و نهی ازمنکر در کرمان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی دادگستری کرمان، 
دادخدا ساالری با اشاره به فعال شدن گشت قضائی – اجرایی انتظامی 
امر به معروف و نهی از منکر در مرکز این استان برای نخستین بار در 
سرپرستی  به  گشت  این  در  شده  بینی  پیش  اکیپ های  گفت:  کشور، 
امنیت  پلیس  از  نمایندگانی  حضور  با  و  استان  مرکز  دادسرای  قضات 
به  امر  اجرایی  ستاد  نمایندگان  و  اماکن  پلیس  ثاراهلل،  سپاه  اخالقی، 

معروف و نهی از منکر تشکیل شده است.
ساالری در تشریح این خبر افزود: این اکیپ ها بازدیدهایی از اصناف و 
با هرگونه مظاهر  تولیدی در سطح جامعه خواهند داشت و  واحدهای 
برخورد   … و  عفت  منافی  البسه  دینی،  ضد  گروه های  عالئم  فساد، 

خواهند کرد.
وی با اشاره به آغاز اجرای این طرح در ایام محرم و هفته امر به معروف 
و نهی از منکر، اظهارکرد: در راستای سیاست های قوه قضائیه بر حفظ 

حقوق عامه و مطالبات مردمی و با توجه به آرمان نهضت امام حسین 
)ع( مبنی بر احیای امر به معروف و نهی از منکر، گشت های قضائی – 
اجرایی شده  ازمنکر در کرمان  نهی  و  معروف  به  امر  انتظامی  اجرایی، 

است.
وی هدف از تشکیل نظام اسالمی را اجرای قوانین و مقررات دین مبین 
 – قضائی  گشت  فعال شدن  و  تشکیل  با  کرد:  تاکید  و  دانست  اسالم 
اجرایی امر به معروف و نهی ازمنکر در کرمان تالش می شود که زمینه 
اجتماعی الزم برای اجرای فریضتین به عنوان یکی از اصول دین مترقی 

اسالم فراهم شود.
مدعی العموم تصریح کرد: بخشی از اجرای فریضتین امر به معروف و 
نهی از منکر مربوط به بخش های حاکمیتی است که متأسفانه در تمام 
سطوح مغفول واقع شده و با توجه به مطالبه عمومی برای سالم سازی 
فضای اجتماع، و با عنایت به اینکه بخش زیادی از این کار باید در کف 
جامعه و با اعمال نظارت های دقیق و برخوردهای قانونی دنبال شود، این 
کار در مرکز استان کرمان اجرایی شده و امید می رود که با اجرای دقیق 

آن، در سایر نقاط کشور نیز به عنوان یک راهکار اجرایی شود.
ساالری گفت: در بازدیدهای گشت قضائی – اجرایی امر به معروف و 
از  بررسی کاالهای در معرض فروش  بر  از منکر در کرمان عالوه  نهی 
کنندگان  عرضه  با  کشور،  ملی  و  دینی  فرهنگ  با  آنها  مطابقت  حیث 
فروشندگان  و  غربی  فرهنگ  ترویج  مصادیق  و  غیرمتعارف  کاالهای 

بدپوشش نیز برخود قانونی الزم انجام خواهد شد.
وی در پاسخ به این سوال که با توجه به اینکه بخش زیادی از کاالهای 
در معرض فروش در استان از سایر استان ها و تولیدکنندگان کشوری 
وارد این استان می شوند، آیا اجرای این طرح موفق خواهد بود، افزود: 
ناامن کرده  این محصوالت  برای عرضه  را  در صدد هستیم که محیط 
ملی  و  دینی  فرهنگ  منافی  کاالهای  عرضه  برای  بازدارنده ای  جنبه  و 
کشور در این استان ایجاد شود و در نهایت واحدهای تولیدی در سطح 
فرهنگ  با  متناسب  کاالهای  عرضه  و  تولید  طراحی،  به  مجبور  کشور 
این زمینه پاسخ  به مطالبات عمومی در  این سرزمین اسالمی کرده و 

مناسبی ارائه کنند.

دادستان عمومی و انقالب مرکز استان کرمان با اشاره به این مطلب 
و  معروف  به  امر  انتظامی  اجرایی،   – قضائی  عملیاتی شدن گشت  که 
از  جلوگیری  منظور  به  و  مقابله ای  دیدگاه  با  کرمان  در  ازمنکر  نهی 
استمرار فروش کاالهای نامتناسب با فرهنگ دینی و ملی کشور و با دید 
انجام شده است،  از تداوم روند کنونی  پیشگیرانه به منظور جلوگیری 
تصریح کرد: این طرح در ابتدا از مراکز بزرگ و عرضه کنندگان برندهای 

مطرح آغاز و سپس در تمامی واحدهای صنفی دنبال می شود.
ساالری اظهار کرد: در راستای اجرای این طرح هیچ یک از گروه هایی 
که تصور می کنند به لحاظ قدرت، ثروت و نفوذ اجتماعی به نوعی از 

برخوردهای قضائی مصونیت دارند، در مصونیت نخواهند بود.
وی عنوان کرد: کار اطالعاتی و شناسایی این واحدها از سوی نهادهای 
امنیتی از مدت ها قبل آغاز شده و در این زمینه برخورد با سرشبکه ها 

در دستور کار ویژه قرار دارد.
فروشگاه های  طرح،  این  اجرای  تداوم  در  شد:  یادآور  کرمان  دادستان 
اینترنتی نیز توسط اکیپ های تخصصی مورد ارزیابی قرار خواهد گرفت.

رییس کل دادگستری استان خواستار شد:

اجرای طرح کاداستر برای اراضی ملی استان کرمان که تا پایان سال منع قانونی ندارد

دادستان کرمان خبر داد:
عملیاتی شدن گشت قضائی و اجرایی امر به معروف و نهی ازمنکر در کرمان

آگهی دعوت مجمع عمومی فوق العاده نوبت اولآگهی دعوت مجمع عمومی به طورفوق العاده نوبت اول
شرکت تعاونی مسکن اعضای هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی کرمان شهرستان کرمان استان کرمان 

به اطالع کلیه اعضای محترم شرکت تعاونی می رساند که جلسه مجمع عمومی فوق العاده نوبت اول این تعاونی در ساعت 9 صبح روز 
پنجشنبه مورخه 99/۷/۱۰ در محل مجتمع خانه صبا تشکیل می گردد. 

از سهامداران دعوت می گردد که راس ساعت مذکور در جلسه مجمع حضور بهم رسانند.
اعضایــی کــه مایلند حق حضور و رای دادن در مجمع را به نماینده تام االختیــار واگذار نمایند تا تاریخ 99/۷/9 به اتفاق نماینده خود 
جهــت تایید و صدور برگ نمایندگی به محل دفتر مجتمع خانه صبا مراجعه نمایند. )حضور توام عضو و نماینده وی در مجمع ممنوع 

است( ضمنا ساعت ۸ صبح وکالتنامه توسط اشخاص مسئول در محل برگزاری مجمع بررسی می گردد.
افرادی که متقاضی کاندیداتوری هیات مدیره یا بازرســی می باشــند حداکثر تا تاریخ 99/۶/۱۲ جهت ثبت نام به محل دفتر مجتمع 

خانه صبا مراجعه نمایند.
 دستور جلسه: ۱- ارائه گزارش هیات مدیره در خصوص عملکرد سال ۲- ارائه گزارش بازرسین در خصوص صورتهای مالی

 ۳- تصویب صورتهای مالی سنوات گذشته ۴- انتخاب هیات مدیره و بازرسین 
۵- تصمیم گیری در خصوص ترک تشریفات مزایده واحد تجاری مطابق تبصره ذیل بند ۵۷ اساسنامه 

هیات مدیره شرکت تعاونی

شرکت تعاونی مسکن اعضای هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی کرمان شهرستان کرمان استان کرمان 
به اطالع کلیه اعضای محترم شرکت تعاونی می رساند که جلسه مجمع عمومی فوق العاده نوبت اول این تعاونی در ساعت ۱۰ صبح روز 

یکشنبه مورخه 99/۶/۱۶ در محل مجتمع خانه صبا تشکیل می گردد. 
از سهامداران دعوت می گردد که راس ساعت مذکور در جلسه مجمع حضور بهم رسانند.

ضمنــا اعضایی که مایلند حق حضور و رای دادن را به نماینده تام االختیار واگذار نمایند تا تاریخ 99/۶/۱۵ به اتفاق نماینده خود جهت 
تایید برگ نمایندگی به محل دفتر مجتمع خانه صبا مراجعه نمایند. )حضور توام عضو و نماینده وی در مجمع ممنوع است( ضمنا ساعت 

9 صبح وکالتنامه توسط اشخاص مسئول در محل برگزاری مجمع بررسی می گردد.
هیات مدیره شرکت تعاونی دستور جلسه: ۱- تمدید مدت فعالیت شرکت 
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یادداشت های 
گاه و بی گاه

پند 

خود  همراه  به  مرا  پدرم  شه  می  شروع  که  تابستان  تعطیالت 
سرکار بنایی می برد تا با کار آشنا شوم و از آن نترسم و قدر 
به خانه می  بدانم. شب هنگام که  زحمات پدر و مادر را هم 
خستگی  بود  زده  تاول  و  شده  نازک  دستهایم  پوست  آمدم 
هم مزید بر علت می شد. پدر دستهای مرا چرب می کرد و 
می گفت پسرم درست را بخوان تا مجبور نباشی کار سخت 
انجام دهی. این پند دیگر آویزه گوش من بود و همیشه آن را 
برای خود تکرار می کردم و این سوال برایم پیش می آمد آیا 
پدر همکالسی ام که با ماشین آخرین مدل و راننده به مدرسه 
می آید و هر زنگ تفریح یک نوع میان وعده را امتحان می 
امکانات  همه  از  و  دارد  خصوصی  معلم  درس  هر  برای  کند 
نمره تک رقمی داد چه پندی  برخوردار است و همیشه چند 

به او می دهد!؟

به قلم محمد جواد 
ایرانمنش 

چهره ای ملموس 

از انسان

و  ام  گذاشته  کنار  را  سفیدم  های  نقطه   
تاریک تر از خودم به میدان آمده ام تا تو را بهتر بشناسم و 
با نقطه های سیاهم قضاوت می کنی و  ببینم که مرا چگونه 
عشق تا کجای وجودت نفوذ کرده است یا اینکه از کجای 
راه مرا با تاریکی ام تنها می گذاری. خوبی ها را همه دوست 
نیست.  ای  العاده  کار خارق  داشتن  اینگونه دوست  و  دارند 
و  داری!؟  دوست  چقدر  را  هایم  بدی  که  ببینم  خواهم  می 
تو  دارم که حقیقت  را شناخت دوست  باید همسفر  اینگونه 
اینگونه پیدایت کنم  را در کبودی های خود بشناسم و اگر 
کویر  در  زندگی  حتی  و  داشت  خواهم  دوستت  وار  دیوانه 
التیام خواهد داد. پذیرفتن نقطه ضعف ها و  تشنگی هایم را 
کاستی ها بسیار اهمیت داشته و می تواند ارزش یک رابطه و 
زندگی را مشخص کند رفته رفته با کشف نقطه های روشن 
زندگی زیباتر خواهد شد. کسی که مرا با تیرگی هایم پس 
می زند الیق دوست داشتن نیست تا خوبی هایم را به پایش 
نقطه های سفید  انسان هایی که دوستشان داری  بریزم شاید 
کشف نشده ای داشته باشند پس همیشه در انتظار یک اتفاق 
راه  و  مردانه زندگی کن  بردار.  قدم  با قدرت  و  باش  زیباتر 
با  را کوتاه کن تا زندگی تو را به آغوش بکشد. آدم ها را 
همین نقطه های تاریک پذیرا باش که کشف کردن روشنایی 
بتوانیم  نینجامد که  به درازا  ها وقت گیر است و شاید زمان 

همدیگر را با خوبی هایمان دوست داشته باشیم.
با چشم هایت می توانم جان بگیرم 

یک چهره ی ملموس از انسان بگیرم 
حتی به لبخندی دلم خوش باشد اما 

در لهجه ی گرم کمی گرما بگیرم

به قلم 
مهناز سعید 

آگهی مزایده مال غیرمنقول پرونده 
اجرایی کالسه 9800919

خانم  اینکه  به  نظر  فوق  کالسه  اجرایی  پرونده  موجب  به 
اکرم قاسمی سعیدی بابت وصول مهریه اقدام به صدور اجرائیه علیه آقای 
رسول قاسمی سعیدی نموده و به درخواست بستانکار پالک 9603 فرعی 
از 4776 اصلی قطعه واقع در بخش 1 کرمان روستای سعیدی - خیابان 

شهید ساالری - نبش کوچه 4 متعلق به بدهکار با مشخصات ذیل:
مشخصات مالکیت:

 ،8 شناسنامه  شماره  با  محمد،  فرزند  سعیدی،  قاسمی  رسول  مالکیت 
متولد 1355/06/30 صادره از کرمان دارای شماره ملی 2993625683 
به عنوان مالک ششدانگ یک باب خانه به مساحت 320/7 مترمربع که 
10/17 مترمربع آن متعلق به وقف است و موضوع سند مالکیت اصلی 
به شماره چاپی 0222826 سری الف سال 87 با شماره ثبت 29295 
امالک  و  اسناد  ثبت  اداره  توسط  تاریخ 1388/10/09  در  صفحه 514 

کرمان به نام آقای رسول قاسمی سعیدی صادر شده است.
به حدود: - شماال بطول 13 متربه خیابان 

- شرقا بطول 25/20 متر به کوچه 
مجاورین  با  و حدفاصل  فرعی  پالک 9608  به  متر  بطول 93  جنوبا   -

دیوار احساسی می باشد.
با مجاورین  به پالک 9606 فرعی و حدفاصل  به طول 25 متر  - غربا 

دیوار اختصاصی می باشد.
اعیانی این ملک ساختمانی است مسکونی یک طبقه )همکف( به مساحت 
تقریبی 220 مترمربع که از این متراژ حدود 15 مترمربع آن در سمت 
دارای  است، ساختمان  اجرا شده  باریک سازی  به صورت  ملک  جنوب 
دیوار آجری و سقف بخشی از طاق ضربی و بخشی هم تیرچه بلوک، فاقد 
نما، عایق پشت بام ایزوگام، دیوارها تا ارتفاع یک متر سرامیک و مابقی 

گچکاری و کف سرامیک و دارای یک انشعاب آب، برق و گاز می باشد.
الزم به ذکر است که این ساختمان تبدیل به دو واحد مسکونی مستقل 
شده که قدمت ساختمان حدود 30 سال می باشد ولی قسمتی از آن 

حدود 5 سال است که تکمیل گردیده است.
- ارزیابی بر مبنای قیمت عادله روز و ششدانگ بالمعارض انجام شده است.

بانک ها و غیره  ادارات،  با سازمان ها،  - تسویه کلیه بدهی های ملک 
برعهده مالک می باشد.

- اثبات و احراز مالکیت ملک برعهده مالک بوده و این ارزیابی هیچگونه 
حق مالکیتی را برای احدی از اشخاص حقیقی و حقوقی ایجاد نمی کند.

سایر موارد در ملک به شرح ذیل می باشد:
مترمربع  هر  ازاء  به  مترمربع   315/63 مساحت  به  طلق  عرصه   -

6/400/000 ریال معادل 2/020/032/000 ریال 
- ارزش بهره برداری از عرصه وقفی به مساحت 10/17 مترمربع به ازاء 

هر مترمربع 4/000/000 ریال معادل 40/680/000 ریال 
- اعیانی به مساحت 220 مترمربع به ازاء هر مترمربع 7/000/000 ریال 

معادل 1/540/000/000 ریال 
- حیاط سازی و انشعابات 150/000/000 ریال 

جمع کل: 3/750/712/000 ریال 
و  باشد  دارای یک سند می  ملک  اینکه کل  به  توجه  با  ارزیاب:  نظریه 
ولی  شده  تبدیل  هم  از  مستقل  واحد  دو  به  ساختمان  اینکه  وجود  با 
جهت تفکیک و صدور سند مستقل برای هر واحد اقدامی صورت نگرفته 
بنابراین در صورتیکه عملیات تفکیک صورت پذیرد و برای هر واحد یک 
سند صادر شود ارزش غربی به مساحت عرصه 144 مترمربع و اعیان 98 
مترمربع با درنظر گرفتن قیمت روز ملک با توجه به امکان فروش )خوب( 
به میزان به عدد 1/707/600/000 ریال به حروف )یک میلیارد و هفتصد 

و هفت میلیون و ششصد هزار ریال( تعیین و تایید می گردد.
از ساعت 9 الی 12 ظهر روز چهارشنبه مورخه 1399/06/19 در اداره 
کل ثبت اسناد و امالک کرمان واقع در ضلع شمالی پارک نشاط طبقه 
به فروش می رسد و  از طریق مزایده  دوم سالن اجتماعات شهید نصر 
مزایده از مبلغ پایه کارشناسی 1/707/600/000 ریال که قطعی گردیده 

است از مبلغ پایه کارشناسی شروع و باالترین مبلغ پیشنهادی با پرداخت 
مبلغ  التفاوت  مابه  است  مکلف  خریدار  شد.  خواهد  فروخته  درصد  ده 
تودیع  ثبت  حساب  به  مزایده  تاریخ  از  روز  پنج  مدت  ظرف  را  فروش 
نماید و در صورتی که ظرف مهلت مقرر مانده فروش را به حساب سپرده 
ثبت واریز نکند مبلغ مذکور قابل استرداد نبوده و به حساب خزانه واریز 
خواهد شد و مزایده ابطال و تجدید می گردد. همچنین پرداخت بدهی 
اشتراک و  یا حق  انشعاب  از حق  اعم  و گاز  برق  و  به آب  های مربوط 
مصرف در صورتی که مورد مزایده از این بابت بدهی داشته باشد و نیز 
از  اعم  مزایده  تاریخ  تا  غیره  و  و عوارض شهرداری  مالیاتی  بدهی های 
اینکه رقم قطعی آن معلوم شده یا نشده باشد به عهده برنده مزایده است. 
پرداختی  مازاد وجوه  مزایده در صورت وجود  انجام  از  آنکه پس  ضمن 
برنده مزایده مسترد می گردد.  به  از محل مازاد  بابت هزینه های فوق 
ضمنا چنانچه روز مزایده با تعطیل رسمی مصادف گردد روز اداری بعد از 
تعطیلی مزایده انجام خواهد شد. طالبین می توانند جهت کسب اطالعات 

بیشتر در ساعات اداری به اداره ثبت اسناد مراجعه نمایند.
تاریخ انتشار: چهارشنبه 1399/06/05

769 م/الف
علیرضا محمدی کیا 
رئیس اداره اجرای اسناد رسمی کرمان 

روایت »کرمان امروز« از اهدای خون، نذرعزاداران حسینی دیار کریمان برای زندگی دوباره بیماران؛

نذِرجان در متفاوت ترین محرم قرن

پالسما درمانی چگونه به درمان کرونا کمک می کند؟

اشاره:
"نذر خون" حاال چند سالی است در کشور به راه 
افتاده و بسیاری از افراد، ایام محرم که فرا می رسد 
به یاد سرور و ساالر شهیدان، خون نذر می کنند و 
با این نذر با ارزششان خیلی ها را نجات می دهند. 
این روزهای  نیز در  عزاداران حسینی دیار کریمان 
محرم عالوه برعزاداری برای سرور و ساالر شهیدان 
تا زندگی  به شکرانه سالمتی، خون اهدا می کنند 
زمینه  این  در  دهند.  هدیه  بیماران  به  را  دوباره 
گزارشی تهیه شده که در ادامه  قابل مطالعه است.

اهدای خون
بسیاری  که  است  پسندیده  فرهنگی  اهدای خون 
در  سالمت،  شکرانه   واسطه  به  کنندگان  اهدا  از 
تا  کنند  می  اقدام  خون  اهدای  برای  سال  طول 
دهند  هدیه  نیازمند  بیماران  به  را   زندگی  بتوانند 
و از رضایت و لبخند این بیماران خرسند شوند. هر 
زندگی  به  را   انسانی  تواند  اهدایی می  قطره خون 
برگرداند و نجات بخش باشد و چه جان هایی که هر 
به  تا  مایه حیات هستند  این  انتظار دریافت  لحظه 
هستی خود ادامه دهند. هر فرد هم با اهدای خون 

می تواند جان  سه نفر را نجات دهد.
کرونا و اهدای خون

شیوع ویروس کرونا سبب شده تا بسیاری از افراد 

مراکز  به  مراجعه کمتری  بیماری،  به  ابتال  ترس  از 
ذخیره  بر  امر  این  که  باشند  داشته   خون  انتقال 
سازی گروه های خونی تاثیر گذاشته است در حالی 
های  پروتکل  رعایت  ضمن  خون  انتقال  مراکز  که 
تنفسی  بیماری  یک  کرونا  دارند  تاکید  بهداشتی 

است و اهدای خون خطری را برای فرد اهدا کننده 
نخواهد داشت. ضمن اینکه محققان  بارها گفته اند 
راه  از  و  است  تنفسی  بیماری  یک   19 کووید  که 
های  بیماری  متخصصان  شود.  نمی  منتقل  خونی 
کرونا  شرایط  در  خون  اهدای  ضرورت  بر  عفونی 

از  باید  ها  بیمارستان  که  معتقدند  و  دارند  تاکید 
برخوردار  نیازمند  افراد  به  کمک  برای  کافی  منابع 

باشند. 
نذر خون

با  کریمان  دیار  حسینی  عزادارن  روزها  این 
پوشیدن لباس سیاه در غم شهادت سید الشهدا)ع( 
روزها  این  عزاداران  از  بعضی  کنند،  می  عزاداری 
مشغول تهیه و توزیع نذورات و بسته های معیشتی 
در بین نیازمندان هستند و برخی دیگر از عزاداران 

هم خون اهدا می کنند.
 با شیوع کرونا، اهدای خون کاهش یافته اما اهدا 
فراخوان  که  زمانی  هر  کرمانی  مستمر  کنندگان 
داده شد به میدان شتافتند تا زندگی را  به بیماران 
است  نذری  خون،  نذر  ببخشند.  خون  نیازمند 
متفاوت که  به بیماران زندگی می بخشد و جان 
دهه  ویژه  به  و  محرم  ماه  رو  این  از  است.  بخش 
اهدا  از  بسیاری  تا  است  مناسبی  فرصت  آن،  اول 
کنندگان خود را برای اهدای خون آماده کنند و 
ایثار و فداکاری را  به  این قهرمانان اوج همدلی، 

نمایش بگذارند.
سخن آخر

خون مایع حیات بشر است و ضرورت اهدای خون 
تصادف  قربانی  یک  تنها  نیست؛  پوشیده  کسی  بر 
رانندگی ممکن است به 100 واحد خون نیاز داشته 
باشد. سرطان همواره وجود دارد، حوادث رانندگی 
هنوز اتفاق می افتد و به خون و فرآورده های خونی 
در شرایط کرونا همواره نیاز است. بنابراین اگر سالم 

و واجد شرایط هستید، حتما خون اهدا کنید.

گرمسیری  و  عفونی  های  بیماری  متخصص  یک 
برای درمان  از پالسما  استفاده  برای  گفت: دو شرط 
فرد  اینکه  نخست  دارد؛  وجود  کرونایی  بیماران 
اهداکننده پالسما حتما به کرونا مبتال شده و شرط 
دوم این است که سطح آنتی بادی خونش به حد قابل 
قبولی رسیده باشد و اینطور نیست که در خون همه 

بهبودیافتگان آنتی بادی خوبی موجود باشد.
دکتر"میثم یوسفی"، متخصص بیماری های عفونی 
و گرمسیری درباره پالسما درمانی در بیماران کرونایی 
اظهار کرد: براساس آنتی بادی که در بدن علیه ویروس 
ساخته می شود، از پالسمای بیماران بهبودیافته برای 
بیمارانی که تازه به کووید 19 مبتال شده اند، کمک 

می گیریم.
این عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی کرمان 
افزود: وقتی ویروس وارد بدن می شود، سیستم های 
می  نشان  واکنش  ویروس  مقابل  در  مختلف  ایمنی 
دهند که از جمله آنها سیستم هومورال یا خونی است 

که علیه ویروس، آنتی بادی می سازد.
بادی  آنتی  این  اینکه  حقیقتا  کرد:  تصریح  یوسفی 
چقدر می تواند علیه ویروس موثر باشد، هنوز مشخص 
نیست اما مطالعاتی در دنیا انجام شده که می گوید 
پیشرفت  جلوی  بتواند  بادی  آنتی  این  است  ممکن 
بیماری را بگیرد و در مقابله با ویروس کرونا موثر باشد 

اما به چه میزان موثر هست، هنوز ثابت نشده است.

 این متخصص بیماری های عفونی و گرمسیری بیان 
کرد: مطالعات مفیدی در ایران و کشورهای دیگر بوده 
کرونا  به  قبال  که  افرادی  گویند  می  اساس  این  بر  و 
 Igm مبتال شده و در بدنشان آنتی بادی هایی از نوع
و به ویژه Igg تولید شده، که این را به صورت آماده 
این  در  بنابراین  دارند،  مدتی  تا  خونشان  گردش  در 
برای  را  بادی موجود  آنتی  و  را دریافت  افراد پالسما 

کسی که تازه دچار بیماری می شود، استفاده کنیم.
آنتی  ساخته شدن  تا  ویروس  ورود  بین  افزود:  وی 
بادی علیه آن مدت زمانی طول می کشد که با کمک 

پالسما درمانی این زمان را کوتاه تر کرده و آنتی بادی 
فردی که قبال مبتال شده را در اختیار بیمار جدیدی 
تولید  بدنش  در  بادی  آنتی  کافی  اندازه  به  هنوز  که 

نشده است، می دهیم
یوسفی اظهار کرد: یک تست وجود دارد که برخی 
لحاظ  به  اما  هستند،  آن  انجام  به  مند  عالقه  افراد 
بادی  آنتی  تست  ندارد،  ما  برای  اهمیتی  تشخیصی 
است که میزان آن را در خون بدانند. تست سرولوژی 
روند  در  ارزشی  و  تشخیصی  ارزش  بادی  آنتی  با 
در  بادی  آنتی  دهد  نشان  تواند  می  اما  ندارد  درمان 

چه سطحی در بدن فرد وجود دارد و اگر سطح آن 
خوب باشد می تواند طی دو هفته تا یک ماه از فرد 

بهبودیافته، به فرد دیگری انتقال داده شود.
این عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی کرمان 
دیگر  خونی  محصول  هر  اهدای  مانند  کرد:  تصریح 
باید یکسری اصول درباره پالسما و انتقال آنتی بادی 
به بیمار کرونایی رعایت شود تا واکنش در بدن فرد 

گیرنده اتفاق نیفتد و تبعات نداشته باشد.
این متخصص بیماری های عفونی و گرمسیری گفت: 
حتما باید فرد مبتال به کرونا شده باشد تا آنتی بادی 
عالمت  بی  که  کسانی  و حتی  ایجاد شده  بدنش  در 

باشند ممکن است آنتی بادی خوبی داشته باشند.
وی اظهار کرد: دو شرط برای استفاده از پالسما برای 
درمان بیماران کرونایی وجود دارد؛ نخست اینکه فرد 
اهداکننده پالسما حتما به کرونا مبتال شده و شرط 
دوم این است که سطح آنتی بادی خونش به حد قابل 
قبولی رسیده باشد و اینطور نیست که در خون همه 

بهبودیافتگان آنتی بادی خوبی موجود باشد.
یوسفی در بخش پایانی سخنانش تصریح کرد: 
همچنان راه های متفاوت درمانی در کشور ما و 
است  روز ممکن  و هر  تجربه می شود  دنیا   در 
یک بحث درمانی جدید باز و مطرح شود اما هنوز 
هیچ درمان قطعی در هیچ جای دنیا برای کرونا 

وجود ندارد.

   عبارت »نذِرخون« چند سالی است که مورد توجه قرار گرفته و حتی پویشی برای 
آن شکل گرفته است و بسیاری از افراد، ایام محرم که فرا می رسد به یاد سرور و 
نجات می دهند.  را  باارزش خیلی ها  نذر  این  با  و  نذر می کنند  ساالر شهیدان، خون 
برای  برعزاداری  عالوه  محرم  روزهای  این  در  نیز  کریمان  دیار  حسینی  عزاداران 
سرور و ساالر شهیدان به شکرانه سالمتی، خون اهدا می کنند تا زندگی دوباره را به 

بیماران هدیه دهند و...

به قلم: مهدیه السادات 
میر مهدی حسینی

اهدای خون سالم، اهدای زندگی
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ذبیح عشق

از میانه ی هیمه ی کفر
تا دشت نینوا 

مشیتت چه رقم زد 
که سرشک آدم 

مهیب آتش نمرودرا
گلستان کرد 
بردا و سالما 

تا حتی ابراهیم هم 
به تبر می تند

مدد بازوی خویش 
ذبح اسماعیل نتواند 

که ذبیح تو
نامی دگر داشت 

حسین )ع(
ظهر عاشورا 

که با نگاه کربال 
گودال قتلگاه 
روز رستاخیر 

و حتی 
تمامی کائنات هم 

فدیه ی ثاراهلل نشود

به قلم 
سیدرضا 
مجدزاده 

فرهنگ و ادب

نگاهی به کتاب »آیین های مذهبی ایرانیان در سفرنامه های مستشرقین«

 روایت حیرت بیگانگان از عزاداری ایرانیان

 نوشتاری درباره ادیب الممالک فراهانی، نویسنده، ادیب
 فعال سیاسی و روزنامه نگاری آزادی خواه

سرویس فرهنگی – ادبی کرمان امروز
 

"در ایام عزاداری بسیاری از ایرانیان نذر دارند، در آن 
ماه کسانی هستند که داوطلبانه شغل سقایی را انجام 
می دهند و مشکی بر دوش گرفته و به طور رایگان به 
همه تعارف می کنند« را یک ایرانی شیعه اثنی عشری 
ننوشته است، این روایت یک نظامی روس است؛ کلنل 
و.ا. کاساکوفسکی، فرمانده بریگارد قزاق روسیه تزاری 
را  ایران  سده ها  دیگر طی  خیلی های  و  او  ایران.  در 

درنوردیدند و سفرنامه نوشتند.
ترکیبی  با  شنیده ها  و  دیده  توصیف  "سفرنامه ها، 
از یک  که  است  برداشت های شخصی جهانگردان  از 
سر زمین و مردم آن، کوتاه سخن آیین ها و فرهنگ 
آن مردم، از میان شنیده ها و نوشته ها به همه آن ها 
نمی توان اطمینان داشت، ولی از همه آن ها نمی توان 
گذشت. تکیه بر روی دیده ها است که اگر بی غرضانه 
ارزشی  پر  بی گمان سفرنامه سند  باشد،  نوشته شده 
وجود  هم  پیش  از  اگرچه  که  سنتی  بود.«  خواهد 
از  که  کالویخو«  گونزالس  »روی  سفرنامه  و  داشت 
دربار اسپانیا راهی ایراِن عصر تیمور شد اما از روزگار 
یافت.  رونق  گرفت،  اوج  رفت وآمدها  این  که  صفویه 
اگرچه در دوره افشاریه و زندیه از میزان سفر و بالتبع 
سفرنامه ها کاسته شد اما دوران قاجار هم صحنه آیند 

و روند بسیاری بود.
همه آن هایی که به ایران آمدند، لزوماً سیاح نبودند 
و  اقتصادی  ماموریت  سیاسی،  به سبب  برخی شان  و 
نظامی ازسوی دولت متبوع خود به سرزمین ما قدم 
گذاشتند و ازقضا، از میان آن ها، کسانی هم بودند که 
محرم در ایران و عزاداری این ایام را از نظر گذراندند 
بوده  منحصربه فرد  تجربه ای  خودشان،  اعتراف  به  و 
است. »محرم در شهرهای مختلف ایران آداب و سنن 
ویژه خود را داشته است. آدابی که وقتی سفرنامه ها، 
آن  از  جزئیاتی  به  می زنید،  ورق  را  فرهنگ نامه ها 
آگاهی پیدا می کنید که حکایت از انتقال این آیین ها 
شیعه  مذهبی  شهرهای  دارد.  امروز  به  تا  گذشته  از 
در آن روزگاری که سیاحان از آن ها دیدن کرده اند، 
مشهد،  آمل،  رشت،  قزوین،  اردبیل،  مرند،  تبریز، 
اصفهان، جزیره خارک، تهران، خوزستان، شیراز، یزد، 

نجف و کربال که آیین های مذهبی و مراسم محرم و 
عزاداری را در سفرنامه هایشان آورده اند".

ایرانیان  عزادارِی  از  سفرنامه نویسان  آنچه  در 
آمدن  کار  روی  تا  صفویه  پایان  از  نوشته اند، 
ناصرالدین شاه چون اراده چندانی مبنی بر حفظ آن ها 
آلمانی در  نیبوِر«  آنچه »کارستن  نداشت، جز  وجود 
زمان حکومت کریم خان زند نوشته است، ذکر چندانی 
در میان نیست تا آنکه حتی در دوره ناصری، تعزیه 

هم اوج گرفت.
درباره  مطالب  بیشتر  غربی  سفرنامه های  »در  اما 
در  سیاحان  است.  شده  ذکر  عزاداری  ایام  و  محرم 
در  ماه ها  و  داشته  اقامت  ایران  مختلف  شهرهای 
از رویدادهای  با کنجکاوی تمام  آنجا زندگی کرده و 
خویش  سفرنامه های  در  و  مشاهده  را  خود  پیرامون 
از  بعضی  آورده اند.  خود  درک  فراخور  مطالبی 
سفرنامه نویسان که گرایش تعصب آمیز فکری مذهبی 
و سیاسی داشتند، اظهارنظرهای منصفانه نداشته اند، 
آن هایی که بنا بر انگیزه شخصی و برای ارضای حس 
کنجکاوی خود به سفر پرداخته اند، تا اندازه ای در بیان 
به  را  خود  مشاهدات  ایرانیان  مراسم  انجام  و  عقاید 

روشنی نوشته اند".

)چاپ  بتازگی  که  اثری  در  نمین  عسگری  یحیی 
»آیین های  عنوان  و  شده  منتشر   )۱۳۹۸ نخست، 
مذهبی ایرانیان در سفرنامه های مستشرقین« بر خود 
در سطور سفرنامه ها  آیین ها  بررسی همین  به  دارد، 
پرداخته و شاهد مثال هایی نیز آورده که از این منظر 

جالب است.
فوت  هنگام  که  ]روس[  کوروف  فیودور  "بارون 
ایران  در  شاه  محمد  آمدن  کار  روی  و  فتحعلی شاه 
به سر می برده است می نویسد: »برگزاری مراسم محرم 
در تهران فوق العاده مجلل است. در روزهای نخست 
محرم در نقاط گوناگونی شهر چادرهای سیاه بلندی 
برپا می دارند. در این چادرها مالیی بر منبر می رود و 
با صدایی بلند تاریخچه روزهای مصیبت بار عاشورای 
با  هم صدا  مردم  و  می کند  بیان  را  هجری   ۶۱ سال 
خود  به  حزن آور  قیافه  و  می کنند  گریه  به شدت  او 
آمریکا  سفیر  نخستین  که  بنجامین  می گیرند.«... 
به  ساده ای  زبان  با  است،  قاجار  دوره  در  ایران  در 
پیامبر  رحلت  از  و  پرداخته  محرم  و  مذهبی  وقایع 
است.  کرده  بازگویی  را  کربال  وقایع  تا  اسالم  گرامی 
او می نویسد: »اگر شخص شجاعی در این دنیا بوده، 
است.«...  علی  امام  فرزند  حسین  شخص  آن  مسلما 

و  جستجوگر  شخص  که  ]بلژیکی[  اورسل  ارنست 
کاخ های   توصیف  در  بوده،  ادبیات  و  تاریخ  به  آشنا 
دولت  تکیه  و  ناصرالدین شاه  دوره  در  قاجار  خاندان 
معماری  هنر  دیدگاه  از  تکیه  وصف  و  محرم  ماه  در 
»و  است:  کرده  بیان  آنجا  در  مردم  شرایط حضور  و 
تکیه  پهناور  فضای  در  آلود  بغض  های  گریه  صدای 
بود.«... فوروکاوای ژاپنی که جزء هیاتی  انداز  طنین 
شهادت  و  کربال  وقایع  مورد  در  کرد،  سفر  ایران  به 
امام حسین نوشته است: این وقایع را مهم ترین یادبود 
ده  که  اسالمی  تقویم  برای  و  می دانند  اسالم  تاریخ 
یاد  به  مراسمی  است   سال  هر  محرم  ماه  اول  روز 
]انگلیسی[ سعی  موریه  برگزار می کنند.«... جیمز  او 
کرده نکته هایی از رفتار مردم جامعه و شیوه حکومت 
مراسم  بنمایاند.  خواننده  به  کتاب هایش  در  را  ایران 
شبیه خوانان را از نزدیک مشاهده کرده و با وجودی 
تکه های  »از روی  نمی دانست، می نویسد:  فارسی  که 
کاغذ با نوعی دکلمه که حتی در گوش ما ناخوشایند 
نمی نمود، به خواندن نوحه ای می پرداختند.«... هانری 
بایندر، سیاح آلمانی از عالقه مردم به نمایش هایی که 
پانزده  »در  می نویسد:  می شود،  برگزار  محرم  ماه  در 
روز اول محرم هیچ کس به چیزی جز آن نمی اندیشد. 
دایرکردن تعزیه یک امر خیر محسوب می شود و هر 
کمکی  مراسم  جریان  و  تشکیل  در  به نحوی  کسی 
اخروی  ثواب  از  کم وبیش  که  دارد  امید  باشد،  کرده 
فئودورکورِف روسی درباره  بارون  برخوردار گردد.«... 
ِسر   ...« می نویسد:  سفرنامه خود  در  ماه  این  ویژگی 
محمدعلی  زمان  در  که  ]انگلیسی[  ویلسون  آرنولد 
شاه در ایران بوده درباره عظمت این روزها می گوید: 
»حقیقت باید گفت عامه پیروان تشیع در این روزها از 
حالت طبیعی خارج و حالت خلسه و جذبه درمی آیند 
و برای زیارت مقابر متبرکه به خصوص کربال، نجف، 
کاظمین و مشهد می روند.«... هرمان نوردِن انگلیسی 
محرم  »ماه  می نویسد:  ایران  آسمان  زیر  کتاب  در 
بهترین وقتی از ایام است که می توان به درک اصول 
فرانسه  سفیر  اوبن،  اوژن  برد.«...  پی  اسالمی  شیعه 
و  محرم  درباره  در سال های ۱۹۰۷-۱۹۰۶  ایران  در 
قتل  »روزهای  است:  گفته  سخن  به تفصیل  عاشورا 
سالروز شهادت امامان است. در این روزها یک یا چند 

روز مراسم عزاداری برپا می شود."
منبع: خبرگزاری ایرنا

سرویس فرهنگی- ادبی کرمان امروز 
 

ادیب الممالک فراهانی نویسنده، ادیب، فعال سیاسی و روزنامه نگاری آزادی خواه 
مصیبت زدگان  کردن  بیدار  برای  وسیله ای  بیشتر  را  شعر  که  می شود  محسوب 
خواب گرفته و زمامداران زیاده طلب و غالباً فاسد قرار داد و خود و توانمندی های 
فکری و هنری اش را وقف مبارزه با دریدن پرده های جهل و بی خبری مردم کرد.

فارسی  ادبیات  بنیادگذاران مکتبی در  ایرانی در سده دوازدهم قمری  شاعران 
از  پیروی  آن  بارز  ویژگی  نام گرفت که  ادبی«  بازگشت  بودند که مکتب »دوره 
از  یکی  باید  را  فراهانی  الممالک  ادیب  و  بود  قدیم  استادان  شعری  های  سنت 
آخرین شاگردان این دبستان شمرد؛ شاعری که اصوالً پای در مرکز ادب سنتی 
فارسی و معارف اسالمی داشت و تا پایان عمر محور اصلی فعالیت هایش، سنت 
های دیرین شعر و ادب این زبان باقی ماند اما این مانع نوگرایی و تنوع جویی 
اش، چه در زمینه های ادبی و چه در عرصه های اجتماعی و سیاسی نبود و آنچه 
نسل او از گذشته به میراث گرفته بودند، نیک آموخت و ذهن جستجوگرش در 
پی حوزه های جدیدی از فعالیت های فکری نیز بود، منتهی شاید دورانی که در 

آن می زیست، اجازه نوجویی بیشتری به او نمی داد.
تولد و خانواده

بن  معصوم  بن  صادق  بن  حسین  پسر  الممالک  ادیب  محمدصادق  میرزا 
میرزاعیسی قائم مقام فراهانی و ملقب به امیرالشعرا و سپس ادیب الممالک بود. 
سلطان  توابع  از  شرا  بلوک  از  گازران  روستای  در  ۱۲۷۷قمری  محرم   ۱۴ وی 
آباد)اراک کنونی( در خانواده ای ادب پرور چشم به جهان گشود. او در قطعه ای 
نام خود، نام پدر و جد و نیز نام شهر، زادبوم و تاریخ تولد خویش را این گونه 

گزارش می کند.
ادیب الممالک سومین پسر خانواده خود بود. نیای بزرگش میرزاعیسی بن حسن 
بن عیسی معروف به میرزابزرگ، قائم مقام میرزاشفیع شیرازی، وزیر فتحعلی شاه 
افشاریه و صفویه و  نیاکانش پشت اندرپشت در دولت های زندیه،  قاجار بود که 
فراتر از آن منصب وزارت و صدارت داشتند. میرزاعیسی افزون بر مقام و مسوولیت 
آنها  بود. وی چهار پسر داشت که دومین  های سیاسی، مردی خردمند و عالم 
میرزامعصوم، جد اعالی ادیب الممالک و سومین آنها میرزاابوالقاسم، جد مادری 

او بودند.
داد.  دست  از  را  میرزاحسین  حاجی  پدرش  سالگی   ۱۵ حدود  در  میرزاصادق 
باعث  اراک،  حاکم  شاه  ناصرالدین  عموزاده های  از  عبدالمجیدمیرزا  ناصرالدوله 
بزرگش  برادر  و  میرزاصادق جوان  که  ای  گونه  به  آنان شد.  بینوایی  و  پریشانی 
میرزامهدی، پای پیاده به قم و سپس به تهران رفتند. در آنجا میرزاعلی نامی که 
پسر ابوالقاسم قائم مقام و مستوفی خراسان بود، از سِر اکراه آنان را سرپناهی داد 
و از محل درآمد اوقافی که تولیتش را بر عهده داشت، اندک مدد معاشی برایشان 

مقرر کرد.

ورود به دربار
ادیب الممالک روزی از شدت بینوایی و حدت اندوه، قصیده ای در شکایت از 
روزگار سرود و آن را با نام طهماسب میرزا مؤیدالدوله که مردی شعر شناس و اهل 
دانش بود به پایان برد و به پایمردی حسنعلی خان امیرنظام گروسی به خدمت 
این شاهزاده رسید. مؤیدالدوله که از پختگی شعر و احاطه ادبی این جوان گمنام 
در شگفت شده بود به توصیه امیرنظام او را در زمره چاکران خود جای داد. دیگربار 
که میرزاصادق به خدمت مؤیدالدوله راه یافت در محضر او و یکی از دانشمندان به 
سرودن قصیده ای به وزن و قافیتی که از جانب شاهزاده تعیین شد، ملتزم گشت 
و در همان موقع چنین شعری را در کمال مهارت سرود. این رویداد میرزاصادق 
جوان را تا اندازه ای از تنگدستی و گمنامی رهایی بخشید. آشنایی میرزاصادق با 
امیرنظام را می توان نقطه عطفی در زندگی او به شمار آورد. امیرنظام، میرزاصادق 
را در سایه حمایت خویش آورد و وسیله معرفی او به شاهان و رجال زمان شد. 
در  برد.  به سر  امیرنظام  در مصاحبت  قمری  تا ۱۳۰۹  از ۱۳۰۷  الممالک  ادیب 
۱۳۰۹ قمری، امیر از پیشکاری آذربایجان مستعفی و به تهران احضار و به حکومت 
اقامت میرزاصادق از  کرمانشاه و کردستان منصوب شد. گزارش ها درباره محل 
این تاریخ تا مدت ۲ سال مقداری مغشوش است تا اینکه در سال های ۱۳۱۲ و 
۱۳۱۳قمری در تهران در دارالترجمه رسمی دولتی به کار مشغول شد و در ۱۳۱۴ 
به  باز  بود  شده  منصوب  آذربایجان  کل  پیشکاری  به  که  امیرنظام  همراه  قمری 
تبریز رفت. در  ۱۳۱۶قمری با تأسیس مدرسه لقمانیه در تبریز به نایب رییسی 

آن انتخاب شد و هم در این اوان معمم شد و گهگاه بر سر منابر موعظه می کرد.
فعالیت های روزنامه نگاری

هنگامی که نهضت آزادی خواهان ایرانی بر ضد استبداد قاجار پا گرفت و مردم 
طالب استقرار نظام دموکراسی بودند، نوشته های ادیب الممالک در پیشبرد سطح 
آگاهی آنان از حقوق سیاسی و اجتماعی خود و تهییج آنها به ایستادگی در برابر 
فشارها و تهدیدات زمامداران اثری بسزا داشت. وی از نخستین افرادی بود که با 
تأسیس روزنامه ادب رسماً پای به عالم مطبوعات گذاشت و کمابیش تا پایان عمر 
کار روزنامه نویسی را همراه با شاعری دنبال کرد. او ۲ سال پس از آنکه در ذیقعده 
۱۳۱۴قمری با امیرنظام گروسی به تبریز برود، اقدام به تأسیس روزنامه ای کرد 
که نخست با عنوان جریده ادب و پس از چندی فقط با نام ادب از آغاز تا پایان 
سه دوره مختلف را پشت سر گذاشت. در این شهر به روایتی ۲۲ شماره مصور و 
به روایتی دیگر ۱۷ شماره، نخست به خط نستعلیق و پس از مدتی انقطاع به خط 
نسخ، منتشر شد. ادیب در این روزنامه، افزون بر مقاالت سیاسی و اجتماعی، هر 

بار برخی از اشعار خود را نیز چاپ می کرد.
ادیب الممالک در اوایل ۱۳۱۸قمری از تبریز به قفقاز و از آنجا به خوارزم سفر 
کرد و یک چند نزد محمدامین، خان خیوه به سر برد و سرانجام در مشهد اقامت 

کرد و به انتشار دوره دوم روزنامه ادب دست زد.
ادیب  که  بود  نشده  منتشر  مشهد  در  ادب  سوم  سال  از  شماره   ۱۴ از  بیش 
وزیر  السلطان،  ندیم  میرزامحمد  تصویب  و  شاه  مظفرالدین  فرمان  به  الممالک 

انطباعات و جراید، دفتر روزنامه را از مشهد به تهران منتقل کرد. ادیب  در مجموع 
۱۸۸ شماره منتشر کرد. در بیشتر این مدت، شیخ احمد مجداالسالم کرمانی، از 
ادبای سرشناس و مدیر روزنامه های ندای وطن و کشکول و محاکمات، با ادیب 

همکاری فعال داشت.
این جریده حاوی مقاالت تاریخی، ادبی، ترجمه داستان هایی به ویژه از زبان 
فرانسه، اخبار سیاسی و اجتماعی و گزارش احوال بزرگان، اخبار خارجی و ... بود. 
با چاپ سنگی به تصاویر و کاریکاتورهایی  نیز  از سال چهارم به بعد، ۲ صفحه 
با مضامین سیاسی اختصاص داده شد تا اینکه در نخستین ماه های ۱۳۲۴قمری 

ادب برای همیشه تعطیل شد.
در محرم ۱۳۲۱ قمری که ندیم السلطان وزیر انطباعات، روزنامه ایران سلطانی 
را به جای روزنامه ایران تأسیس کرد. ادیب الممالک به سردبیری آن برگزیده شد 

و تا اواخر ۱۳۲۲ قمری با این نشریه همکاری کرد.
ادیب الممالک مسئولیت ادب را در ۱۳۲۳ قمری به مجداالسالم سپرد و خود به 
بادکوبه رفت و تا شعبان ۱۳۲۴ قمری در آنجا ماند. آن زمان در بادکوبه روزنامه 
افراطی به  نام ارشاد به مدیریت احمد آقایوف قراباغی، ملی گرای  یومیه ای به 
زبان ترکی منتشر می شد. ادیب الممالک نیز هفتگی ورقه ای به فارسی ضمیمه 

ارشاد به چاپ می رساند. در جمع بیش از ۱۳ شماره از ارشاد به چاپ نرسید.
به دنبال تأسیس مجلس شورای ملی در ۱۳۲۴ قمری که روزنامۀ مجلس به 
ادیب  به  را  آن  سردبیری  شد،  دایر  تهران  در  طباطبایی  محمدصادق  مدیریت 
الممالک سپردند. روزنامه مجلس تا زمان بمباران مجلس و حادثه خونین تهران 
مرتباً منتشر شد اما با این پیشامد و تبعید مدیر روزنامه، مانند روزنامه های دیگر 

تهران، تعطیل شد.
ادیب پس از هفت ماه سردبیری روزنامۀ  مجلس در جمادی االول ۱۳۲۵ قمری 
نشریۀ هفتگی  این  مبادرت کرد.  تهران  در  عراق عجم  روزنامه  تأسیس  به  خود 
وابسته به انجمن عراق عجم، یکی از انجمن های ملی دورۀ اول مشروطیت، بود 
تا اینکه از ۱۳۳۲ قمری وزارت داخله، سردبیری یا مدیریت روزنامه نیمه رسمی 
آفتاب را که به مدیریت عبدالوهاب زاده بنیاد شده بود به ادیب الممالک محول 

کرد.
نوع و سبک شاعری

از همه به قصیده و قطعه  انواع قالب های شعر، بیش  از میان  الممالک  ادیب 
تمایل نشان می داد. طبیعی هم همین بود زیرا نه فقط برای بیان وصف و مدح 
تاریخی،  برای طرح مضامین  بلکه  بود،  این دوره  که محور اصلی شعرهایش در 
قرآنی، نجومی و همین طور آرایش های لفظی و معنوی که پسند طبع شاعری 
چون ادیب بود، قصیده جوالنگاه مستعدتری در اختیارش می گذاشت. از قضا این 
۲ قالب شعری در دورۀ دوم شاعری ادیب نیز که تحولی نسبی در مضامین شعری 

او رخ داد، بیش از دیگر گونه ها به کار او آمد.
از ادیب الممالک بیش از ۲۶ غزل و تغزل بر جای نمانده و این در کنار حدود 
۱۳۲ قصیده و ۳۰۰ قطعه او رقمی اندک است. در واقع، بخش اعظم اشعار ادیب 

را حدود هفت هزار بیت در شکل قصیده و بالغ بر سه هزار بیت به صورت قطعه 
تشکیل می دهد.

مثنوی های ادیب عموماً شیوا و روان است اما این نوع شعر به اقتضای پاره ای 
موضوع ها به کار برده شده است. عالوه بر قصیده و قطعه، ادیب به ترجیع بند، 
داد  نشان می  گرایش  اند،  تفننی  هایی  قالب  واقع  در  و مسمط که  بند  ترکیب 
او تنوع، موسیقایی و جذابیتی دیگر داشتند و  این گونه های شعر در نظر  زیرا 
قالب های مناسبی برای مضامین اجتماعی، سیاسی و وطنی به شمار می رفتند 
بنابراین، در میان سروده های دوره دوم شاعری ادیب این قبیل قالب ها بیشتر از 

دوره اول دیده می شود.
فعالیت های سیاسی و اجتماعی

ادیب الممالک فقط شاعر حجره، محفل و انجمن نبود که در گوشه ای بنشیند 
و به سرودن اشعار وطنی و انتقادی بسنده کند. او خود در فعالیت های سیاسی و 
اجتماعی شرکت می کرد و در تحقق آرمان های آزادی خواهانه، ریشه کن کردن 
استبداد و استقرار حکومت شورایی به مجاهدان یاری می رساند. او حتی یک بار 
همراه مجاهدان آذربایجان و گیالن که بر ضد محمدعلی شاه و به قصد فتح تهران 

به این شهر روی آوردند، سالح به دوش وارد پایتخت شد.
ادیب در شرایط نامساعد و خفقان آور آن روزگار اقدام به تأسیس روزنامه کرد 
تا مردم را از فساد و نادرستی سلطه گران بر جامعه آگاه کند. در کارهای فرهنگی 
شرکت مستقیم داشت و سال ها در عدلیه خدمت و با بی عدالتی های مسووالن 

وظیفه ناشناس آن مبارزه کرد.
نهضت  که  آید  برمی  الممالک  ادیب  زندگی  پایانی  سال  چند  سروده های  از 
مشروطه به دست مشتی فرصت طلب بی اعتقاد به این نهضت، به انحراف کشیده 
شده و امیال شخصی و دسته بندی های سیاسی اجازه نداده بود تا این حرکت 
مردمی، که ادیب سخت به آن دل بسته بود، به نتایج دلخواه خود برسد. او که 
نهضت  خواهانه  آزادی  های  آرمان  به خدمت  اعتقاد  ُحسن  و  امید  از  دنیایی  با 
مشروطه درآمده و از همه چیز خود در این راه گذشته بود، چون رفتار ضد مردمی 
بعضی از فاتحان تهران و مجاهدنمایان و تجاوز و تعدی برخی از سران حکومت 
مشروطه و فتنه انگیزی های احزاب را دید و دریافت که فقط استبداد عین الدوله 
ای و محمدعلی شاهی جای خود را به دیکتاتوری زمین داران بزرگ و خودخواه 
داده و آزادی خواهان دروغین بازیچه دست بیگانگان اند، همچون دیگر آزادگان 
صدیق و دلسوز، از مشروطه و مشروطه طلبان دلزده و مأیوس شد. از آن پس لحن 
ستایش آمیزش به انتقاد و طعن و لعن چنین مشروطه تحریف شده ای تبدیل شد 

و او را وادار به سرودن اشعاری از این دست کرد. 
درگذشت

سرانجام این شاعر و روزنامه نگار آزادیخواه در یزد به سکته ناقص دچار شد و 
ناگزیر به تهران مراجعت کرد. ۵۸ ساله بود که در ۱۳۳۶ قمری در پایتخت چشم 
از جهان فروبست و در آستانه حضرت عبدالعظیم در حجره میرزاابوالحسن خان 

قائم مقامی به خاک سپرده شد.

به قلم
مهدی ایرانمنش پور 
کرمانی

وای از دلتنگی

وای از غربت این شهِر سکوت
که در آن آینه ها خاموشند

چهره ها خسته ی تزویر نقاب
چشمها بسته به قهر

و در آغوش کسی نیست مگر
دفتری پر شده از خاطره ها ...
من از این شهر دلم می گیرد

کوچه هایش بن بست
آسمانش ابریست

بغض دارد همه ی پنجره ها
پشت هر بغض ، کسی پنهان است

که شبی رفته از آغوش کسی
می گریزم یک روز

من از این شهر به دشت
می روم تا لب رود

و خدا را قََسمش خواهم داد
به زالل همه ی آینه ها

تا بشوید زنگار
از دل مردم شهر
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برگزاری نشست خبری استاندار به مناسبت هفته دولت؛
همه آنچه که در هفته دولت در استان کرمان رخ خواهد داد 

سرویس خبر و گزارش کرمان امروز
 

استاندار کرمان گفت: حجم پروژه های دولتی قابل بهره برداری در هفته 
دولت امسال نسبت به سال ۹۸، تقریبا سه برابر شده است به طوری که 
در سال ۹۷، ۳۰۵ پروژه با اعتبار ۴۶۰ میلیارد تومان و در سال ۹۸، ۴۸۱ 
پروژه با ۵۰۱ میلیارد تومان به بهره برداری رسیده بودند که این حجم پروژه 
امسال به ۱۵۹۴ میلیارد تومان رسیده است که نشان می دهد دستگاه های 
اجرایی استان در سال گذشته عملکرد خیلی خوبی داشته اند و رکورد بسیار 

خوبی در این زمینه ایجاد شده است.
دکتر "محمدجواد فدایی" در جمع خبرنگاران با اشاره به هفته دولت و با 
یاد و خاطره شهیدان رجایی و باهنر و گرامیداشت شهدای دولت گفت: در 
سال جاری و در هفته دولت ۳۷۷ پروژه توسط دستگاه های دولتی استان با 

اعتباری بالغ بر ۱۵۹۴ میلیارد تومان به بهره برداری خواهد رسید.
یکسال  کرمان طی  استان  در  دولت  های  فعالیت  مقایسه حجم  در  وی 
گذشته با سال های ۹۶ و ۹۷، اظهار کرد: حجم پروژه های دولتی قابل بهره 
برداری در هفته دولت امسال نسبت به سال ۹۸، تقریبا سه برابر شده است 
به طوری که در سال ۹۷، ۳۰۵ پروژه با اعتبار ۴۶۰ میلیارد تومان و در سال 
۹۸، ۴۸۱ پروژه با ۵۰۱ میلیارد تومان به بهره برداری رسیده بودند که این 
حجم پروژه امسال به ۱۵۹۴ میلیارد تومان رسیده است که نشان می دهد 
دستگاه های اجرایی استان در سال گذشته عملکرد خیلی خوبی داشته اند 

و رکورد بسیار خوبی در این زمینه ایجاد شده است.
فدایی با اشاره به اینکه این رکورد حجم پروژه های قابل بهره برداری توقع 
پروژه  تومان  میلیارد  افزود: ۳۶۹  برد  باال خواهد  آینده  برای سال های  را 
توسط شرکت برق منطقه ای )خطوط انتقال و پست های توزیع(، ۵۸ پروژه 
توسط بنیاد مسکن )عمده طرح های هادی روستایی و واحدهای مسکونی(، 
میلیارد   ۱۴۸ گاز،  شرکت  توسط  تومان  میلیارد   ۲۳۶ اعتبار  با  طرح   ۱۴
تومان پروژه توسط شرکت آب منطقه ای و ... در هفته دولت امسال توسط 

دستگاه های اجرایی استان به بهره برداری خواهند رسید.
وی به یکی از پروژه های قابل بهره برداری استان کرمان در هفته دولت 
اشاره کرد و گفت: یکی از پروژه های بسیار مهمی که در هفته دولت امسال 
به بهره برداری خواهد رسید پست توزیع۱۳۲/۴۰۰ جیرفت با ۱۷۷ میلیارد 
تومان اعتبار خواهد بود که با راه اندازی این پست، نوسانات برق در جنوب 
استان کرمان که باعث شکایت و نارضایتی هایی توسط مردم شده بود، حل 
خواهد شد ضمن آنکه با افتتاح چند پست دیگر برق در این منطقه در هفته 
دولت، بحث کمبود برق و افت ولتاژ در جنوب استان رفع و گام بلندی در 

راستای توسعه جنوب استان برداشته خواهد شد.
عالی ترین مقام اجرایی دولت در استان کرمان به پروژه های قابل افتتاح 
توسط بنیاد مسکن انقالب اسالمی در هفته دولت ۹۹ اشاره کرد و گفت: در 
هفته دولت امسال بهره برداری از  ۶۵۰۰ واحد مسکونی روستایی و شهری 

با اعتباری بالغ بر ۳۱۸ میلیارد تومان را شاهد خواهیم بود.
فدایی به یکی از نگرانی های مردم استان کرمان در حوزه خطوط ریلی 
"تهران – کرمان" اشاره کرد و گفت: یکی از پروژه هایی که مردم خیلی 
نگران آن بودند، بحث بازسازی و تعویض خطوط راه اهن کرمان در منطقه 
سیریز است که در این راستا بخشی از این پروژه بین ایستگاه »مورد« و 
»سیریز« به طول ۲۵ کیلومتر بوده که در هفته دولت ۸ کیلومتر بازسازی 
این خط با اعتبار ۳۰ میلیارد تومان افتتاح خواهد و مابقی اصالح این خط 
نیز تا پایان سال جاری )بخشی از این خط در دهه فجر( به بهره برداری 

کامل خواهد رسید.
وی به موضوع کنترل محورهای مواصالتی استان کرمان نیز اشاره کرد و 
گفت: در هفته دولت امسال نصب و راه اندازی نظارت تصویری، دوربین های 
پالک خوان، ترددشمار و کنترل جاده ای را در برخی از شریان های اصلی 
استان خواهیم داشت که با راه اندازی این پروژه ها، قدم بزرگی در کاهش 

تصادفات جاده در استان کرمان بر خواهیم داشت.
استاندار کرمان در بخشی دیگری از صحبت های خود به پروژه هایی که 

آغاز خواهد شد  آنها  اجرایی  امسال کلنگ زنی و عملیات  در هفته دولت 
اشاره کرد و گفت: در هفته دولت امسال، ۹۰ پروژه با اعتباری بالغ بر ۹۴۱ 
و  زنی  کلنگ  استان  )دولتی(  اجرایی  های  دستگاه  توسط  تومان  میلیارد 

عملیات اجرایی آنها آغاز خواهد شد.
فدایی با بیان اینکه در سال ۹۸، میزان پروژ های کلنگ زنی ۱۲۰ عدد با 
اعتباری افزون بر ۳۳۱ میلیارد تومان بوده است افزود: حجم پروژه های قابل 
کلنگ زنی در هفته دولت امسال نزدیک به ۳ برابر پروژه های سال ۹۸ است 
ضمن آنکه باید عنوان شود که در سال ۹۸، پروژه های ملی استان کرمان ۹ 
مورد بوده که امسال این پروژه به ۷۹ مورد رسیده است که نشان می دهد 

اعتبارات ملی زیادی را به سمت استان سوق داده ایم.
وی با بیان اینکه در سال ۹۸،  ۱۲ میلیارد تومان اعتبار ملی برای شروع 
پروژه ها به استان اختصاص داده شده بود که این میزان اعتبار برای سال 
۹۹ به حدود ۸۰۳ میلیارد تومان رسیده است افزود: پروژه پست ۲۰/۱۳۲ 
منطقه  به  گازرسانی  استان،  جنوب  و  شمال  صنایع  به  گازرسانی  نودژ، 
... از جمله پروژه های قابل کلنگ  دهبکری، اصالح تقاطع باغ شاهزاده و 

زنی استان با اعتبارات دولتی در هفته دولت ۹۹ خواهد بود.
عالی ترین مقام اجرایی دولت در استان کرمان در بخش دیگری از صحبت 
با سرمایه گذاری بخش  به طرح هایی که  های خود در جمع خبرنگاران 
خصوصی در هفته دولت امسال به بهره برداری خواهند رسید اشاره کرد و 
گفت: در سال ۹۸، ۱۷۳ پروژه با ۱۵ هزار میلیارد تومان در هفته دولت به 
بهره برداری رسید که حجم این پروژه های قابل افتتاح با سرمایه گذاری 
بخش خصوصی در سال جاری به ۲۰۲ پروژه و با اعتباری در حدود ۸ هزار 

میلیارد تومان رسیده است.
بخش  توسط  پروژه  تومان  میلیارد  هزار   ۳۰ امسال  اینکه  بیان  با  فدایی 
خصوصی در استان کرمان اجرایی خواهد شد افزود: از این ۳۰ هزار میلیارد 
تومان پروژه، در ابتدای سال جاری ۴ هزار میلیارد تومان با حضور رییس 
جمهور افتتاح، ۸ هزار میلیارد تومان در هفته دولت به بهره برداری خواهد 
رسید و مابقی این پروژه ها نیز تا پایان سال مورد بهره برداری قرار خواهد 

گرفت.
بخش  هزینه  با  برداری  بهره  قابل  های  پروژه  جزییات  تشریح  در  وی 
خصوصی در هفته دولت در استان کرمان گفت: ۷۶۲۲ میلیارد تومان پروژه 
با اشتغال ۳۵۵۵ نفر در بخش صنعت و معدن، ۱۵۰ میلیارد تومان پروژه در 
بخش کشاورزی، ۲۳ میلیارد تومان پروژه در بخش گردشگری، خدمات و 
بازرگانی و ۱۴۹ میلیارد تومان پروژه در بخش تولید انرژی به بهره برداری 

خواهد رسید.
استاندار کرمان با انتقاد از عقب بودن استان کرمان در بحث گردشگری، 
خدمات و بازرگانی گفت: پروژه های قابل افتتاح نشان می دهد که برای 
ایجاد هر شغل در بخش صنعت و معدن به ۲ میلیارد تومان سرمایه گذاری 
نیاز بوده این در حالی است که در حوزه گردشگری برای ایجاد هر شغل 
به حدود ۲۰۰ میلیون تومان سرمایه گذاری نیاز است که یک دهم بخش 

صنعت و معدن است و همین امر اهمیت نگاه ویژه به بخش گردشگری را 
برای ما تبیین می کند.

کار  انجام  توانایی  کرمان  استان  گردشگری  بخش  اینکه  به  اشاره  با  وی 
و  ها  ظرفیت  کرمان  استان  گردشگری  بخش  در  افزود:  دارد  را  بیشتری 
پتانسیل های فراوانی وجود دارد ضمن آنکه دولت نیز بسته های حمایتی 
ویژه ای در این بخش تعریف کرده است که از سرمایه گذاران برای ورود به 

این بخش استقبال می کنیم.
بخش  توسط  برداری  بهره  قابل  های  پروژه  از  برخی  تشریح  به  فدایی 
خصوصی در هفته دولت اشاره کرد و گفت: افتتاح کارخانه هماتیت جدید 
سیرجان، کارخانه مس کاتد ۸۰ هزارتنی کرمان و دو کارخانه معدنی در 
شهرهای شهربابک و رفسنجان نمونه هایی از این پروژه های قابل افتتاح در 

بخش صنعت و معدن در هفته دولت در استان کرمان است.
از  را  استان  معدنی  های  فعالیت  باید  اینکه  بر  تاکید  با  کرمان  استاندار 
انحصار چند شهر معدنی خارج و آن را به سمت جنوب کرمان سوق دهیم 
افزود: جلسات متعددی طی ماه های گذشته با شرکت های معدنی استان از 
جمله گل گهر و مس برگزار کردیم و از آنها خواسته ایم در جنوب استان نیز 
سرمایه گذاری کنند که در این راستا و طبق توافق با شرکت صنعتی معدنی 
گل گهر مقرر شد اکتشافات کرومیت را در شهرستان های بافت و اروزئیه 
داشته باشیم ضمن آنکه ظرف ماه های اینده فعالیت های این شرکت های 
معدنی در جنوب استان نیز آغاز خواهد شد و در سال های آینده شاهد 

افتتاح پروژه های بزرگ معدنی در جنوب استان کرمان خواهیم بود.
وی با اشاره به برخی از پروژه های قابل افتتاح در حوزه انرژی با سرمایه 
گذاری بخش خصوصی نیز گفت: چند نیروگاه کوچک و متوسط و همچنین 
بهره برداری از چند نیروگاه خورشیدی ۱۰۰ و ۵ کیلواتی را در این هفته 

در سطح استان خواهیم داشت.
استاندار کرمان با بیان اینکه با برنامه ریزی های صورت گرفته در آینده 
نزدیک کرمان به عنوان قطب انرژی خورشیدی در کشور مطرح خواهد شد 
افزود: در این راستا با یک سرمایه گذاری خارجی در حال مذاکره هستیم 
و پیش بینی می کنیم افق های خیلی خوبی را در این حوزه پیش روی 

استان کرمان داشته باشیم.
از  دولت  های  به حمایت  خود  های  از صحبت  دیگری  بخش  در  فدایی 
بخش تولید و ایجاد اشتغال در استان کرمان اشاره کرد و گفت: در سال ۹۷ 
تعهد ایجاد ۳۳ هزار شغل را داشتیم که خوشبختانه توانستیم برای ۴۱ هزار 
نفر در استان اشتغال ایجاد کنیم که این رقم تعهد در سال گذشته ۳۰ هزار 

شغل بود که ۳۷ هزار شغل )۱۲۲ درصد تحقق( را توانستیم فراهم کنیم.
وی با بیان اینکه این شغل ها با تسهیالت پرداخت شده ایجاد شده است 
که این روال همچنان ادامه دارد و امیدواریم امسال نیز آمار خوبی داشته 
باشیم افزود: در سال ۹۷، ۱۵۶ میلیارد تومان تسهیالت ارزان قیمت برای 
سال  در  که  شد  اعطا  نفر  هزار   ۱۱ به  تسهیالت  این  که  داشتیم  اشتغال 

گذشته این رقم پرداختی تسهیالت به ۲۰۲ میلیارد تومان رسید.

به پرداخت تسهیالت  استان کرمان  اجرایی دولت در  ترین مقام  عالی 
دولت برای ایجاد اشتغال در مناطق روستایی و عشایری زیر ۱۰ هزار نفر 
اشاره کرد و گفت: هدف از پرداخت این تسهیالت این بوده که روستاییان 
شهرها  به  آنها  مهاجرت  از  و  کنند  ایجاد  شغل  خود  برای  روستاها  در 
تومان  میلیارد  قبلی، ۴۹۰  راستا طی ۴ سری  این  جلوگیری شود که در 
تسهیالت ارزان قیمت با سود ۶ درصد در استان کرمان پرداختی داشتیم 
ایجاد  مستقیم  صورت  به  روستاها  در  نفر   ۸۵۳۴ برای  تسهیالت  این  که 
اشتغال کرده است و در این راستا سری پنجم پرداخت این نوع تسهیالت 
نیز به استان ها ابالغ شده است و امیدواریم این برنامه در حفظ اشتغال 

روستاییان موثر باشد.
وی با اشاره به تسهیالت پرداختی به واحدهای تولیدی استان به منظور 
نیز در سال گذشته، ۱۹۳۷  راستا  این  اشاره کرد و گفت: در  فعال شدن 
میلیارد تومان تسهیالت به ۵۳۹ طرح ارائه شد که این تسهیالت توانست 

عالوه بر تثبیت اشتغال موجود، ۲۰۰۰ شغل جدید را نیز ایجاد کند.
کرونا  از  دیده  آسیب  واحدهای  به  تسهیالت  پرداخت  موضوع  به  فدایی 
کرونایی  تسهیالت  از  کرمان  در  استان  در  متاسفانه  گفت:  و  کرد  اشاره 
استقبال نشده است که دالیل مختلفی دارد اما بخشی از آن به مشکالت 
بانکی بر می گردد که در این راستا بالفاصله ورود پیدا کردیم و با بانک های 

متخلف برخورد صورت گرفت.
استاندار کرمان تاکید کرد: برای کسانی که از تسهیالت کرونا استفاده می 
افراد می  این  و  نداشته  به ضامن  نیازی  تومان  تا سقف ۱۶ میلیون  کنند 
توانند و با چک و سفته تسهیالت کرونایی خود را دریافت کنند که متاسفانه 
برخی بانکها این بخشنامه را اجرایی نمی کردند که بالفاصله برخورد کردیم.
عالی ترین مقام اجرایی دولت در استان کرمان در بخش پایانی گفت و 
و  پرداخت  کرمان  استان  بانکهای  مصارف  و  منابع  وضعیت  به  خود  گوی 
را مصرف کنند که  انها  توانند  باشند، می  اگر منابعی داشته  بانکها  گفت: 
هرچقدر میزان این منابع و مصارف بیشتر باشد، پویایی اقتصاد نیز بیشتر 

خواهد بود.
وی با اشاره به اینکه در پایان اسفندماه سال ۹۶،میزان منابع بانک های 
بانکهای استان ۱۵ هزار میلیارد  استان ۲۳ هزار میلیارد تومان و مصارف 
تومان بود افزود: تقریبا ۶۵ درصد منابع بانکی استان کرمان در پایان سال 
۹۶ مصرف شده بوده که اصال خوب نبوده و یعنی از منابع بانکی به خوبی 
های  بانک  منابع  میزان   ،۹۹ سال  تیرماه  پایان  در  اما  بود  نشده  استفاده 
استان به ۴۶ هزار میلیارد تومان )تقریبا دو برابر( رسیده است که بخشی از 
این افزایش منابع به گردش مالی پول شرکت های بزرگ صنعتی و معدنی 

استان به داخل استان بر می گردد که البته هنوز نیز کافی نیست.
استاندار کرمان ادامه داد: مصارف بانک های استان نیز در پایان تیرماه 
سال جاری، ۳۹ هزار میلیارد تومان است که نشان می دهد در بخش منابع 
رشد ۲ برابری و در بخش مصارف رشد ۲.۶ برابری را نسبت به پایان سال 
۹۶ داشته ایم و نسبت مصارف به منابع نیز از ۶۵ درصد تقریبا به باالی ۸۰ 
درصد رسیده است و حتی به دنبال آن هستیم که با مجوز بانک مرکزی 

این رقم را به حدود ۸۵ درصد نیز برسانیم.
و  کشاورزی  بخش  به  کرمان  استان  در  دولت  اجرایی  مقام  ترین  عالی 
گفت:  و  کرد  اشاره  کرمان  استان  جنوب  در  ویژه  به  حوزه  این  مشکالت 
متاسفانه بخش کشاورزی جنوب کرمان مشکالت زیادی داشته و دارد و 

بین تولید، بازار و مصرف یک تعادل منطقی وجود ندارد.
فدایی با بیان اینکه اگر تولید منطقی ایجاد نشود یا کشاورز متضرر خواهد 
شد یا مصرف کننده افزود: برای حل این مشکل، بحث کشاورزی قراردادی 
باید متقاضیان  از شروع کشت  این راستا قبل  باید دنبال بکنیم که در  را 
مصرف با کشاورزان قرارداد بسته و پیش خرید محصوالت کشاورزان صورت 

گیرد.
استاندار کرمان خاطر نشان کرد: پیش نویس این قرارداد تنظیم شده است 
و امسال اگر بتوانیم بخشی از محصوالت کشاورزی را در قالب کشاورزی 
کمک  کرمان  جنوب  کشاورزی  مشکالت  حل  به  دهیم،  انجام  قراردادی 

شایانی خواهیم کرد.
منبع: خبرگزاری ایسنا
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خبر رئیس کمیته علمی مقابله با کرونا تشریح کرد:
نتیجه آخرین تحقیقات ایرانی ها روی هفت داروی کرونایی

خبر خوب در خصوص اعطای وام ازدواج

رئیس کمیته علمی مقابله با کرونا با تشریح نتیجه 
به  گفت:  کرونا  درمان  داروی   ۷ روی  تحقیقات  آخرین 
زودی سه گزارش دارویی به کمیته علمی ارائه می شود.
دکتر مصطفی قانعی با تاکید بر اینکه در حال حاضر 
یک دارو در پروتکل درمانی کرونا در سطح بین الملل 
آخرین  اساس  بر  گفت:  مهر  خبرنگار  به  دارد،  وجود 
در  بیمار  هزار  چندین  روی  مطالعه   ۲۳ بندی  جمع 
میر  و  مرگ  که  دارویی  اتفاق  تنها  بین المللی،  سطح 
و مدت بستری را کاهش می دهد »کورتون« است؛ تمام 
گذاشته  کنار  بودند  نفر   ۱۰۰ زیر  روی  که  تحقیقاتی 
شدند. وی افزود: قبل از اعالم نتیجه این دارو، ما در ایران 
بستری  و مدت  میر  و  کاهش مرگ  در  دارو  این  تاثیر 
از مدتی  بعد  که  بودیم  اعالم کرده  را  کرونایی  بیماران 
سازمان بهداشت جهانی نیز آن را تایید کرد و اکنون هم 

در ایران مورد استفاده قرار می گیرد.
هیچ  کرد:  تاکید  کرونا  با  مقابله  علمی  کمیته  رئیس 
دارویی مرگ بیماران را کاهش نداده است. آخرین نتایج 
در خصوص داروی »رمدیسیور« نشان داد ۳ و نیم روز 
مدت بستری را کاهش می دهد ولی تاثیری در مرگ و 

میر ندارد.
داروی  بین المللی  نتایج  طرفی  از  البته  افزود:  قانعی 

رمدیسیور مشخص شده ولی در کشور هنوز نتایج آن 
مشخص نشده است. این دارو در فاز اولیه طول بستری 
بیماران  میر  و  مرگ  کاهش  باعث  ولی  می کند  کم  را 

کرونایی در فاز نهایی بخش آی سی یو نمی شود.
وی با بیان اینکه همه داروها به غیر از کورتون تا کنون 
نشان داده اند که مرگ و میر را کاهش نمی دهد گفت: 
در  نتایج  دارند،  تاثیر  بستری  کاهش  در  داروها  بقیه 
خصوص »هیدروکسی کلروکین« نشان داد که شکایت 

بیمار را کمتر می کند.
رئیس کمیته علمی مقابله با کرونا افزود: اکنون جایگاه 
داروها در پروتکل درمانی مشخص است و در مرحله ای 
هستیم که می دانیم کدام دارو در درمان، کاهش بستری 

و کاهش مرگ و میر کرونا موثر است.
پروتکل  در  هنوز  کلروکین«  »هیدروکسی  گفت:  وی 

درمانی کشور ما وجود دارد.
قانعی با بیان اینکه در ایران داروهای زیادی مورد بررسی 
قرار گرفتند، بیان کرد: بررسی های داروی »فاواپیراویر« 
به پایان رسیده و گزارش پایانی آن ارائه شده که نشان 
داد هیچ اثری در بهبودی و مرگ و میر افراد کرونایی 

ندارد.
قانعی خاطر نشان کرد: داروهای دیگری همچون »برم 

داد  نشان  که  گرفت  قرار  بررسی  مورد  نیز  هگزین« 
استفاده از آن برای بیماران کرونایی تاحدی موثر است؛ 
از این رو این دارو در پروتکل سرپایی گذاشته شد. در 
واقع کسانی که در مرحله اول بیماری کرونا هستند از 
روی  آن  تاثیر  چون  کنند  استفاده  می توانند  دارو  این 

ویروس است.
نتایج  به  اشاره  با  کرونا  با  مقابله  علمی  کمیته  رئیس 
تحقیقات دارویی که به کمیته ارسال شده گفت: برخی 

قرار  شده  انجام  »هموپرفیوژن«  روی  که  تحقیقات 
هنوز  اما  شده  ارائه  کمیته  به  آن  نتایج  گزارش  است 

»هموپرفیوژن« در پروتکل وارد نشده است.
وی تاکید کرد: به زودی سه گزارش دارویی به کمیته 

علمی ارائه می شود.
وی در خصوص »اربیدول« گفت: نتایج تحقیقات اولیه 
نداشته  کرونا  درمان  در  تاثیری  دارو  این  که  داد  نشان 

است.

امور جوانان وزارت ورزش و جوانان  معاون ساماندهی 
»وام  نام  ثبت  برای  شده  ایجاد  مشکالت  خصوص  در 
ازدواج« گفت: افزایش متقاضیان وام ازدواج و همچنین 
میزان تخلفات خرید و فروش آن، شبکه بانکی را دچار 

سردر گمی کرده است.
حاضر  حال  در  اینکه  بیان  با  تندگویان  محمدمهدی 
مشکالت  دچار  ازدواج  وام  پرداخت  برای  بانکی  شبکه 
افزایش  با  از یک سو  زیرا هم  هایی شده  و سردرگمی 
متقاضیان وام و موضوع تبعات سنی مواجه شدیم و از 
سوی دیگر میزان تخلفات خرید و فروش وام ازدواج در 
جامعه بسیار زیاد شده است و برخی نیز وام دریافتی 
را برای امر ازدواج تخصیص نمی دهند و بر مبنای این 
هیچ  ها  ازدواج  میزان  با  وام  متقاضی  جامعه  اتفاقات، 

تناسبی ندارد و ما در این راستا پیش از این تذکر داده  
بودیم.

نگرانی  جای  البته  که  گفت  نیز  را  این  ادامه  در  وی 
نیست و وام های متقاضیان هرچند با تاخیر، اما تا پایان 

امسال حتما پرداخت خواهد شد.
متقاضی  حجم  به  باتوجه  که  است  معتقد  تندگویان 
موجود ممکن است برخی از بانک ها در ابالغ اعتبارات 
و سهمیه بندی استان ها دچار دیرکرد شوند؛ البته همه 
افراد وام ازدواج را دریافت می کنند و مشکلی وجود ندارد 
را تسویه  اعتبارات  توان  تمام  با  پایان سال، دولت  تا  و 
پیش بینی های  موجود  مشکالت  دلیل  به  اما  می کند 

تامین اعتبار دچار مشکالتی شده است.
تندگویان همچنین در پاسخ به اینکه برخی مخاطبان 

بانکها عنوان می کنند  به  ازدواج  وام  مراجعه کنندگان 
تومان  میلیون   ۷۰ به  جاری  سال  در  ازدواج  وام  رقم 
افزایش یافته است، آیا رقم اعالمی را تایید و افزایش رقم 
وام صحت دارد یا خیر گفت: وام ازدواج برای سال جاری 
۵۰ میلیون به ازای هر زوج است که همانگونه که پیش 

از این اعالم شده باز پرداختش ۷ ساله است.
جوانان  و  ورزش  وزارت  جوانان  امور  ساماندهی  معاون 
با  تومان  میلیون   ۳۰ ازدواج  وام  این  از  پیش  افزود: 
ازدواج  وام  بازپرداخت  اکنون  و  بود  ساله   ۵ بازپرداخت 
بانکی  شبکه  و  امر  همین  که  است  شده  سال  هفت 
وجود  لذا  می کند  مشکل  دچار  اعتبارات  تامین  در  را 
دستورالعملی  نیازمند  می شود  باعث  مسائلی  چنین 

ویژه باشیم.

موضوع  در  شده  مطرح  مشکالت  تشریح  ضمن  وی 
وام ازدواج تاکید کرد: در حال حاضر زوجین به سبک 
هیچ  و  می کنند  دریافت  را  خود  وام  گذشته  سیاق  و 
مشکلی در دریافت و پرداخت وام نسبت به سال های 

گذشته وجود ندارد.
کشور  در  ازدواج  رشد  نرخ  است  معتقد  که  تندگویان 
وام  رقم  تامین  برای  پیش بینی  بوده،  منفی  همیشه 
ازدواج ممکن است براساس این نرخ شکل گرفته باشد.

قدری  به  ازدواج  وام  نرخ  که  زمانی  اما  داد:  ادامه  وی 
افزایش می یابد که به عنوان متاع، قابل معامله می شود، 
تعداد  و  وام  رقم  لذا  کند  می  ایجاد  صوری  متقاضیان 
افزایش  خود  نوبه  به  که  یابد  می  افزایش  متقاضیان 

مشکالت کشور نیز بدنبال خواهد داشت

رفیق ُکشی به خاطر حرمت شکنی

مرد جوان که دوست معتادش را در خانه خود به قتل 
رفتار  به  خاطر  بود در جلسه دادگاه مدعی شد  رسانده 
بی ادبانه و حرمت شکنی وی دست به جنایت زده است.

روزنامه ایران نوشت: مهر سال 9۷ مأموران پلیس از قتل مرد 
جوانی با ضربه چاقو باخبر شدند. در ادامه مشخص شد که 
مهرداد با دوستش حامد در یک خانه زندگی می کرده است و 
هر دو معتاد بوده اند.با شکایت خانواده مقتول بالفاصله حامد 
بازداشت شد، وی در حالی که مدعی بود مهرداد با چاقو به 
او حمله کرده گفت: من و مهرداد سال ها با هم دوست بودیم 
و چون هر دو مواد می کشیدیم بیشتر اوقات او در خانه من 
روز  تقسیم می کردیم.  را  زندگی  و هزینه های  زندگی می کرد 
حادثه مهرداد مقداری از مواد مخدر من را برداشت اما وقتی 
به او اعتراض کردم عصبانی شد و با چاقو به من حمله کرد 
من هم برای دفاع از خودم و نجات جانم یک ضربه به او زدم.

اما یکی از دوستان مقتول و متهم که در زمان قتل در محل 
خانه  آن  به  ما هم  بود.  پاتوق  بود، گفت: خانه حامد  حادثه 
رفت و آمد داشتیم و مواد مصرف می کردیم. روز حادثه حامد 
از مهرداد خواست که برایش کاری انجام دهد اما مهرداد به او 
فحاشی کرد که باعث درگیری بین آنها شد و این حامد بود 
که با چاقو به مهرداد حمله کرد ما سعی کردیم جلوی او را 
بگیریم اما نتوانستیم و مهرداد زخمی شد. بالفاصله با اورژانس 
تماس گرفتیم و درخواست کمک کردیم. وقتی اورژانس رسید 
به ما گفت چاقو به قلب و ریه خورده و زنده نمی ماند و پس 

از انتقال مهرداد به بیمارستان او جان باخت.
برای  با درخواست قصاص مادر و دختر مقتول  بدین ترتیب 
متهم کیفرخواست علیه وی صادر و پرونده برای رسیدگی به 
شعبه ۱۰ دادگاه کیفری استان تهران فرستاده شد. در ابتدای 
دختر  و  مادر  شد  برگزار  شعبه  این  در  که  رسیدگی  جلسه 
مقتول به عنوان اولیای دم در جایگاه حاضر شدند و درخواست 

صدور حکم قصاص کردند.
در ادامه متهم در جایگاه قرار گرفت، او اتهام قتل عمدی را 
برایتان  را  واقعیت ماجرا  امروز می خواهم  قبول کرد و گفت: 
بگویم من و مهرداد سالهای زیادی با هم رفیق بودیم و رابطه 
خوبی هم داشتیم. تا اینکه روز حادثه او مواد من را برداشت و 
من اعتراض کردم، موضوع تمام شد اما بعد از چند دقیقه او 
شروع به فحاشی و بی ادبی به من کرد از این رفتار و حرمت 
شکنی خیلی ناراحت شدم. چون مهرداد در خانه من زندگی 
می کرد و خیلی به من مدیون بود به همین خاطر عصبانی 

شدم و تصمیم گرفتم ادبش کنم.
چاقویی از آشپزخانه برداشتم و او را زدم. واقعیت این است که 
من از پررویی مهرداد عصبانی شدم و او را با چاقو زدم. حاال 
هم اصاًل از کاری که کردم پشیمان نیستم. او هم مثل من 

معتاد بود و نباید به من بی حرمتی می کرد.
متهم رو به خانواده مقتول گفت: شما حق دارید مرا قصاص 
به من  انجام داد  رفتار زشتی  اگر می دانستید چه  اما  کنید 

حق می دادید و مرا می بخشیدید.
درباره  تصمیم گیری  برای  قضات  متهم،  گفته های  از  بعد 

سرنوشت وی وارد شور شدند.

اجیر شدن قاتل دو میلیاردی برای قتل رقیب 

عشقی  در تیراندازی سعادت آباد

قاتل پسر جوان در تازه ترین اعترافات خود مدعی شد در قبال 
دریافت ۲ میلیارد تومان، اجیر شده بود تا راننده سوناتا را به 

قتل برساند.
رسیدگی به این پرونده از مرداد همزمان با تیراندازی در یکی 
از خیابان های سعادت آباد آغاز شد. ماجرا از این قرار بود که 
سرنشینان دو خودروی سوناتا و جک مشکی با هم درگیر شده 

و این درگیری با مجروح شدن راننده سوناتا پایان یافت.
با اعالم موضوع به پلیس در کمتر از ۳ روز ۱۵ متهم در این 
پرونده دستگیر شدند و مشخص شد هر دو طرف درگیری از 
اراذل و اوباش پایتخت بوده اند که در کار خرید و فروش مواد 
مخدر هستند. اما با گذشت ۲۴ روز از این درگیری سرانجام 

پسر مجروح در بیمارستان جان باخت.
فرامرز  به نام  مقتول  که  می داد  نشان  پلیسی  بررسی های 
ساکن  و  مخدر  مواد  فروش  و  خرید  کار  در  که  برادر  دو  با 
اسالمشهر بودند اختالف داشته است. در ادامه مشخص شد 
با دختر جوانی  فرامرز نمایشگاه خودرو داشته و مدتی قبل 
به نام فرنوش آشنا شده بود، اما این دوستی زمان زیادی طول 
نکشید و به خاطر اختالفاتی که بین فرنوش و فرامرز رخ داد 

دختر جوان با او قطع رابطه کرد.
متوجه  فرامرز  بعد  مدتی  که  چرا  نبود  ماجرا  پایان  این  اما 
شد که دختر مورد عالقه اش با جوانی به نام میالد - یکی از 

متهمان اصلی این پرونده- دوست شده است.
فرامرز در ادامه متوجه شد که فرنوش به جشن تولد میالد در 
فشم رفته است، بنابراین به همراه دوستانش راهی فشم شد، 
اما وقتی دختر مورد عالقه اش را همراه میالد دید با عصبانیت 
او و برادرش را تهدید کرد و به آن ها گفت بزودی از شما انتقام 
می گیرم. تهدید های فرامرز باعث درگیری بین آن ها شد و در 

این درگیری برادر میالد با چاقو از ناحیه دست زخمی شد.
و  بودند  گرفته  دل  به  را  فرامرز  کینه  که  برادرش  و  میالد 
را  او  قتل  نقشه  کنند،  فراموش  را  او  تهدید  نمی توانستند 
اردشیر  به نام  سابقه داری  خالفکار  سراغ  به  آن ها  کشیدند. 

می روند که کلکسیونی از جرایم را در پرونده خود دارد.
طبق توافق دو برادر با اردشیر، قرار می شود که مرد خالفکار 
در ازای دریافت ۲ میلیارد تومان فرامرز را به قتل برساند. حتی 
دو برادر مبلغی را به عنوان پیش پرداخت به اردشیر می دهند 

و قرار بود مابقی پول را بعد از قتل فرامرز پرداخت کنند.
کمتر از ۲۴ ساعت بعد از این تولد، آن ها در منطقه سعادت 
سرنشینان  بین  درگیری  و  گذاشتند  دوئل  قرار  باهم  آباد 
خودروی سوناتا که فرامرز یکی از سرنشینان آن بود و خودروی 
جک مشکی که میالد و برادرش و اردشیر در آن حضور داشت 

صورت گرفت که منجر به زخمی شدن فرامرز شد.
خودروی جک  سوار  را  او  فرامرز  کردن  مجروح  از  پس  آن ها 
مشکی شان کرده و یک ساعت و نیم در سطح شهر گرداندند 
و برای انتقام از فرامرز صورت او را نیز با چاقو مجروح کردند. 
متهمان ساعتی بعد در عملیاتی ویژه دستگیر شدند، اما یکی 

از برادر ها موفق به فرار شد.
جنایی  امور  دادسرای  سوم  شعبه  بازپرس  فرامرز،  قتل  با 
پایتخت، دستور انتقال متهمان به دادسرا و تحقیقات گسترده 

و بازداشت متهم فراری را صادر کرد.

صالح  شهید  قاتالن  یمن  الحدیده  استان  جزائی  دادگاه 
به  را  همراهانش  و  یمن  انصاراهلل  رهبران  از  الصماد  علی 
اعدام محکوم کرد. ۱6 متهم این پرونده به اتهام مشارکت 

در قتل به اعدام محکوم شدند. متهمان این پرونده، محمد 
عبدربه  نهیان،  آل  زاید  بن  محمد  سعود،  آل  سلمان  بن 
منصور هادی، علی محسن صالح االحمر، احمد عبید بن 

صالح،  عبداهلل  محمد  طارق  المقدشی،  علی  محمد  دغر، 
علی علی ابراهیم القوزی، عبدالملک احمد محمد حمید، 
محمد خالد علی هیج، محمد ابراهیم علی القوزی، محمد 

ابراهیم محمد عبداهلل عاقل، محمد  نوح،  یحیی محمد 
و  االسود  محمد  علی  عبدالعزیز  المشخری،  علی  محمد 

معاذ عبدالرحمن عبداهلل عباس هستند.

اعالم کرد که ۱۷۲ کشور  بهداشت  سازمان جهانی 
تهیه واکسن کووید ۱9- ثبت نام  و  تولید  برنامه  در 
کرده اند که توزیع منصفانه واکسن را تضمین می کند.
تاکنون ۷۰ درصد از جمعیت جهان از طریق فهرست 
کشورهایی که در این برنامه ثبت نام کرده اند، تحت 

پوشش قرار می گیرند.
بهداشت  مدیرکل سازمان جهانی  آدهانوم«  "تدروس 
در یک نشست مطبوعاتی درمورد این برنامه تحت 
عنوان »کوواکس« گفت: زمانی که محدودیت هایی 
در عرضه واکسن کووید–۱9 وجود دارد، مهم است 
در  که  گیرد  قرار  کشورهایی  اختیار  در  واکسن  که 

باالترین میزان خطر هستند.
جهانی  برنامه  اجرای  از  هدف  که  کرد  تاکید  وی 
دوام  و  ایمن  واکسن  ُدز  میلیارد  کوواکس، عرضه ۲ 

پذیر تا پایان سال ۲۰۲۱ است.
به  روسیه  که  شود  می  منتشر  حالی  در  خبر  این 
مجوز  که  است  شده  تبدیل  جهان  در  کشور  اولین 
واکسن کرونا را پس از موافقت والدیمیر پوتین رئیس 

جمهوری این کشور صادر کرده است.
ارشد  دانشمند  سوامیناتان«  »سومیا  همچنین 
سازمان جهانی بهداشت اعالم کرد که این سازمان از 
مسکو خواسته است اطالعات مربوط به اثربخشی این 

واکسن را در اختیار قرار دهد.
همچنین صدور مجوز استفاده از پالسما برای درمان 
کرونا در آمریکا در این نشست مطبوعاتی مورد توجه 
اندکی  مدارک  که  گفت  سوامیناتان  و  گرفت  قرار 
در  روش  این  بودن  موثر  و  ایمن  میزان  بر  مبنی 
که  کرد  تاکید  وی  دارد.  وجود  کرونا  مداوای  زمینه 
متمرکز  پالسما  از  استفاده  بر  بالینی  های  آزمایش 
است، اما تاکنون اطالعات اندکی در این مورد منتشر 

شده است.
دونالد ترامپ رییس جمهوری آمریکا از صدور مجوز 
برای استفاده از پالسمای نقاهتی بیماران بهبودیافته 

داده  خبر  اضطراری  شرایط  در  کرونا  درمان  برای 
بهداشت  جهانی  سازمان  ارشد  دانشمند  اما  است. 
و  قاطع  زمینه  این  در  آمده  دست  به  نتایج  گفت: 

مسلم نیست.
وی افزود: آزمایش ها نسبتا جزئی بوده است و نتایج 
در برخی موارد به مزایایی اشاره دارد که البته مسلم 

نیست.
کووید–۱9 تاکنون ۲۳ میلیون و 6۰۸ هزار و ۸۲6 نفر 
این تعداد،  از  را در سراسر جهان مبتال کرده است. 
۸۱۲ هزار و ۸۱۲ نفر فوت شده و ۱6 میلیون و ۱۰۰ 

هزار و ۷۴۲ نفر بهبود یافته اند.

بن سلمان به اعدام محکوم شد

چه کشورهایی در اولویت واکسن کرونا هستند؟



چهارشنبه 5 شهریورماه 6/1399 محرم 1442/ 26 آگوست  2020/سال بیست و پنجم شماره 3269هفت ورزش، حوادث

دستگیری سارق حرفه ای و 

محتویات داخل خودرو در زرند

حرفه ای  سارق  دستگیری  از  زرند  شهرستان  انتظامی  فرمانده 
محتویات داخل خودرو و کشف هفت فقره سرقت خبر داد.

زرند  شهرستان  انتظامی  فرمانده  خدادادنژاد  محمود  سرهنگ 
اطالعاتی  کار  انجام  با  شهرستان  این  آگاهی  پلیس  گفت:ماموران 
موفق شدند سارق سابقه دار و حرفه ای را که در مدت ۲۴ ساعت 
هفت فقره سرقت محتویات داخل خودرو را انجام داده بود را کمتر 

از ۲۴ ساعت شناسایی و دستگیر کنند.
او افزود:این فرد که با شگرد خاص خود و تخریب شیشه خودرو اقدام 
به سرقت از داخل خودرو ها می کرد تا کنون به هفت فقره سرقت در 

شهرستان زرند اعتراف کرده است.
فرمانده انتظامی شهرستان زرند در پایان از شهروندان خواست در 
خودرو،  داخل  محتویات  و  خودرو ها  سرقت  از  پیشگیری  راستای 
وسایل نقلیه را به سیستم های امنیتی و هشدار دهنده مجهز کنند 

و موارد مشکوک را سریعا به پلیس اطالع دهند.

کاهش تصادفات فوتی در شهرستان زرند

از  زرند  شهرستان  انتظامی  فرمانده  خدادادنژاد  محمود  سرهنگ   
کاهش تصادفات فوتی در مرداد ماه امسال در این شهرستان خبر 
پایش  تجهیزات  توسعه  خصوص  در  خوبی  اقدامات  گفت:  و  داد 

تصویری صورت گرفته است.
اوافزود:از ابتدای مردادماه تاکنون در شهرستان زرند تصادفات رانندگی  

نسبت به مدت مشابه سال قبل ۷۵ درصد کاهش داشته است.
فرمانده انتظامی شهرستان زرند این کاهش را نتیجه تالش ماموران 
پلیس راهنمایی ورانندگی دانست و گفت:پلیس راهنمایی و رانندگی 
در مرداد ماه با اجرای طرح های مختلف ۲هزارو۳۱۲ راننده متخلف را 
اعمال قانون و تعداد ۲۹۱ خودرو را به دلیل انجام حرکات حادثه ساز 

به پارکینگ انتقال داده اند.
سرهنگ محمود خداداد نژاد به بهره گیری از تجهیزات و تکنولوژی 
روز در کنترل ترافیکی تاکید و بیان کرد: تجهیز کردن محور های 
ورودی شهر زرند به دوربین های مجهز در دستور کار مسئوالن بوده 

و امسال اقدام خوبی نیز در این خصوص صورت گرفته است.

کالهبرداری از کادر درمان 

و همراه بیماران

رییس پلیس فتا استان کرمان گفت: با مشکل شدن برداشت های 
پلیس  اطالع رسانی های  و  پویا  رمز  از  استفاده  واسطه  به  غیرمجاز 

مجرمین به سمت کالهبرداری های اینترنتی سوق پیدا کردند.
استان کرمان گفت:  فتا  پلیس  رییس  نژاد،  یادگار  امین   سرهنگ 
 otp اندازی  راه  واسطه  به  غیرمجاز  های  برداشت  با مشکل شدن 
مجرمین  پلیس  اطالع رسانی های  و  پویا  رمز  از  مردم  استفاده  و 
و  کردند  پیدا  سوق  اینترنتی  کالهبرداری های  سمت  به  اینترنتی 
یکی از روشهای کالهبرداری که این روزها متداول شده کالهبرداری 

از کادر درمانی است.
سرهنگ امین یادگار نژادافزود: به این ترتیب که کالهبردار با تماس 
گرفتن با کادر درمان مانند پزشکان و پرستاران خودشان را مسئول 
معرفی  پزشکی  علوم  دانشگاه  یا  بیمارستان  درمانگاه  مالی  امور 
می کنند و اعالم می کنند که مبلغی اشتباهی به حساب آنها واریز 

و بلوکه شده است.
بانک  عابر  به  که  می خواهند  درمان  کادر  از  بعد  کرد:  تصریح  او 
مراجعه کنند و موضوع را از آن طریق بررسی کنند و پس از حضور 
کادر درمان کنار عابر بانک و ورود کارت به دستگاه atm مبالغی از 

حساب آنها کم خواهد شد.
یادگار نژاد گفت: البته برعکس این موضوع هم اتفاق افتاده است و 
به جای کادر درمان بیمار طعمه کالهبردار سایبری شده است به 
این ترتیب که کالهبردار با داشتن اطالعات از بیمار با خانواده وی 
تماس گرفته و ادعا می کند از امور مالی بیمارستان تماس گرفته 
و با عناوین مختلف مثل خرید تجهیزات پزشکی بیمار برای عمل 
واریز  این قبیل خواستار  از  از عمل و مواردی  تسویه حساب قبل 

مبلغی به حساب خود شده است.
او تاکید کرد: به کادر درمانی و پزشکی توصیه می کنیم در صورتی 
به حساب دریافت کردید  واریز  اشتباه در  تماسی در خصوص  که 
یا  و  مالی  اداری  مسئول  با  سرعت  به  وجه  انتقال  هرگونه  از  قبل 
قسمت های بازرسی و حراست دستگاهی که در آن کار می کنید 

تماس گرفته و از صحت موضوع مطمئن شوید.
شهروندان  عموم  از  همچنین  کرمان  استان  فتا  پلیس  رییس 
خواست: در صورت تماس از بیمارستان برای واریز وجه حتماً قبل 
از واریز هر گونه وجهی به بخش مربوط و یا امور مالی بیمارستان 
مراجعه کرده و مطمئن شوید این واریز به درخواست آنها بوده و به 

حساب بیمارستان واریز می شود نه شخصی دیگر.

فیفا قانون جدیدی را در رابطه با حضور بازیکنان 
کرونا  ویروس  شیوع  زمان  در  ملی  های  تیم  در 

تصویب کرد.
به گزارش ایسنا و به نقل از ساکرنت،  دفتر شورای 
تصمیم  )فیفا(  فوتبال  المللی  بین  فدراسیون 
گرفت مقررات موقت برای عزیمت بازیکنان فوتبال 
را در زمان شیوع ویروس کرونا  تیم های ملی  به 
تصویب کند. این خبر در وب سایت رسمی سازمان 

گزارش شده است.
این بیماری همه گیر به سرعت در حال پیشرفت 
به  ها  دولت  از  بسیاری  و  است  جهان  سراسر  در 
 COVID-۱۹ های  عفونت  مجدد  افزایش  دلیل 
محدودیت های سفر را دوباره وضع کرده اند. برخی 
از این اقدامات مستقیماً بر مسابقات بین المللی 
تأثیر می گذارد ، مانند دوره های اجباری قرنطینه 

یا محدودیت های سفر.
طبق قوانین جدید ، باشگاه ها ممکن است تحت 
شرایط زیر بازیکنان را به تیم های ملی خود ندهند:

- در صورت ورود به قرنطینه اجباری پنج روز یا 
بیشتر پس از ورود به پایگاه باشگاه یا تیم ملی.

کشور  در  خروج  یا  ورود  محدودیت  صورت  در   -
مقصد بازیکن.

- اگر بازیکنان یا تیم ها قوانین خاصی را مجبور 
به رعایت کردن باشند.

بازیهای  دوران  در طول  رقبا  کلیه   ، این  بر  عالوه 
ایمنی  و  بهداشت  های  پروتکل  باید  المللی  بین 
را که توسط  تیم یا مسئول برگزار کننده مسابقه 

مربوطه تنظیم شده است را رعایت کنند.
در  سپتامبر   ۸ تا  آگوست   ۳۱ از  قوانین  این 
مسابقات آقایان و ۱۴ تا ۲۲ سپتامبر در مسابقات 

بانوان اعمال می شود.
قرار است رقابت های بین المللی از جمله بازیهای 
دوستانه و لیگ ملت های اروپا در این مدت برگزار 
شود ولی بازیهای انتخابی جام جهانی در قاره آسیا 
که قرار بود در این ماه برگزار شود به سال آینده 

موکول شد.

کشف  از  شهربابک  شهرستان  انتظامی  فرمانده 
یک فقره زمین خواری و بازگشت ۱۸ میلیارد ریال 

به اراضی ملی در این شهرستان خبر داد.
اداره  گفت:ماموران  صیفوری"  سرهنگ"محسن 
مبارزه با جرایم اقتصادی پلیس آگاهی شهرستان 

از  گیری  بهره  و  اطالعاتی  کار  انجام  با  شهربابک 
شیوه های پلیسی از تصرف اراضی ملی در یکی از 
مناطق این شهرستان مطلع و موضوع را به صورت 

ویژه در دستور کار قرار دادند.
آگاهی  پلیس  کارگاهان  بررسی های  در  افزود:  او 

مشخص شد بخشی از اراضی ملی به مساحت ۳ 
هزار متر به ارزش ۱۸ میلیارد ریال به صورت غیر 
قانونی توسط افراد فرصت طلب تصرف شده است.
رابطه  این  در  کرد:  تصریح  انتظامی  مقام  این 
با  و  قضائی  مقام  هماهنگی  با  انتظامی  ماموران 

اراضی  این  طبیعی  منابع  اداره  نماینده  همکاری 
تصرف شده را که در آن ها ساخت و ساز هایی نیز 
صورت گرفته بود از دست زمین خوارن خارج و در 
این رابطه یک نفر را دستگیر و به مقامات قضائی 

معرفی کردند.

تصویب قانون جدید فیفا در رابطه با حضور بازیکنان در تیم های ملی در زمان کرونا

کشف زمین خواری ۱۸ میلیاردی در شهربابک

خبر

دستگیری  از  کرمان  استان  انتظامی  فرمانده 
توسط  اینترتنی،  اطالعات  باند سرقت  بزرگ ترین 

پلیس فتای کرمان خبر داد.
سردار عبدالرضا ناظری گفت: در پی ارجاع تعداد 
برداشت  بر  مبنی  فتا  پلیس  به  پرونده  زیادی 
از شهروندان،  تعدادی  بانکی  از حساب  غیرمجاز 
رسیدگی به موضوع به صورت ویژه در دستور کار 

کارشناسان قرار گرفت.

بررسی های  در  فتا  پلیس  کارشناسان  گفت:  او 
طریق  از  باختگان  مال  که  شدند  مطلع  اولیه 
در  شما  "آگهی  عنوان  این  با  پیامکی  دریافت 
جهت  لطفا  شد  ثبت   ... و  شیپور  دیوار،  سایت 
دریافت خبرنامه سایت و یا تمدید اکانت خود در 
سایت مبلغ ۱۰هزار ریال از طریق لینک ارسالی 
جعلی  اینترنتی  پرداخت  درگاه  به  کنید،  واریز 
از  آنان،  بانکی  اطالعات  از سرقت  پس  و  هدایت 

برداشت  غیرمجاز  صورت  به  مبالغی  حسابشان 
شده است.

افسران  ویژه  اقدام  و  تالش  با  کرد:  تصریح  او 
سایبری در پلیس فتا استان ۷نفر از اعضای این 
باند حرفه ای که سرباند آن ها در این زمینه سابقه 

دار بود، شناسایی و دستگیر شدند.
فرآیند  در  گفت:  کرمان  استان  انتظامی  فرمانده 
اسناد  به  توجه  با  و  پرونده  این  به  رسیدگی 

و  فنی  بازجویی های  و  شده  کشف  مدارک  و 
از  استفاده  با  متهمان  شد،  مشخص  تخصصی 
برای  ۸۳ سیم کارت و حساب های متعددی که 
جلوگیری از شناسایی، اجاره کرده بودند، اطالعات 
بانکی یک هزار و ۲۶۵فقره شماره کارت بانکی را 
از سراسر کشوربه دست آورده و اقدام به برداشت 
بیش از ۱۰میلیارد ریال به صورت غیرمجاز کرده 

اند.

رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی استان گفت: 
وسایل  ترخیص  منظور  به  بایستی  شهروندان 
محل   +۱۰ پلیس  دفتر  نزدیکترین  به  توقیفی 

سکونت خود مراجعه کنند.
سرهنگ یوسف نجفی گفت: در راستای تسهیل 

ارباب  تکریم  نقلیه،  وسایل  ترخیص  فرآیند  در 
وسایل  مالکان  الکترونیک  دولت  تحقق  و  رجوع 
نقلیه  وسیله  ترخیص  جهت  به  توقیفی  نقلیه 
محل   +۱۰ پلیس  دفتر  نزدیکترین  به  باید  خود 

سکونت خود مراجعه کنند.

او با اشاره به مدارک مورد نیاز جهت رفع توقیف 
گفت: همراه داشتن اصل قبض رسید پارکینگ با 
مهر یگان توقیف کننده و مامور، پرداخت خالفی 
وسیله نقلیه، مدارک احراز مالکیت خودرو، اصل 
معتبر  نامه  بیمه  ارائه  گواهینامه،  یا  ملی  کارت 

شخص ثالث و رسید توقیف شده خودرو الزامی 
است.سرهنگ نجفی تاکید کرد: رانندگان وسایل 
نقلیه توقیف شده به علت ارتکاب ۲ تخلف حادثه 
ساز می توانند پس از گذشت ۷۲ ساعت از تاریخ 

توقیف جهت ترخیص مراجعه کنند.

دستگیری بزرگترین باند سرقت اطالعات اینترنتی

ترخیص وسایل نقلیه در دفاتر پلیس +۱۰ انجام می شود
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گزارش »کرمان امروز« از نشست خبری مدیرکل راه آهن استان کرمان به مناسبت هفته دولت:

سرمایه گذاری هزار میلیارد تومانی یک بانوی کرمانی

نوشتاری درباره دو َدمه  معروف  که سال هاست شب های تاسوعا و عاشورا به نام آنها سند خورده است؛

 »مكن ای صبح طلوع« و »میر و علمدار نیامد« 

به مناسبت هفته دولت نشست خبری مدیر کل راه آهن 
استانداری  مکان  در  شهریورماه   3 دوشنبه  کرمان  استان 
در  کرمان  استان  آهن  راه  کل  مدیر  شد.  برگزار  کرمان 
راه  اداره کل  ایام محرم گفت:  این نشست ضمن تسلیت 
آغاز  را  فعالیت خود  از سال  1387  استان کرمان  آهن  
قالب  در  صرفا  استان  در  ما  امور  آن  از  قبل  است.  کرده 
ایستگاه بود و بدیهی است که توسعه راه آهن در استان 
قبل از آن بسیار ناچیز بود. مجید ارجونی در ادامه پیرامون 
کل  اداره  این  مستقل شدن  زمان  از  انجام شده  اقدامات 
از  بار  تن  هزار  فقط  ۶7  از سال 87  قبل  تاکنون گفت: 
طریق راه آهن کرمان بارگیری می شد اما در حال حاضر 
میزان بارگیری ما با ۲هزار و 8۰۰ درصد افزایش به بیش 
در  است.  تن رسیده  و ۹83  هزار  و ۴۶8  میلیون  از یک 
نیز نسبت به آن سال ۲1۴ درصد رشد  بار  بخش تخلیه 
داشته ایم و در زمینه تناژ بارگیری، راه آهن کرمان رتبه 
هشتم کشوری را دارد. در سال های13۵۰، ۵۶، 83 و 8۹ 
به ترتیب شهرهای زرند، کرمان، بم و فهرج به شورگز و 
زاهدان متصل به شبکه ریلی شد و در آینده نیز قرار است 

سیرجان و جیرفت به این شبکه متصل شوند. 
ارجونی با بیان اینکه سهم راه آهن کرمان در زمینه جابه 
زمینه  در  است گفت:  درصد   3 در کشور  ریلی  بار  جایی 
از طریق  جابه جایی مسافر  سال 87 تعداد مسافری که 
خطوط ریلی استان کرمان جابجا می شد ۴۲8 هزار نفر 
این آمار به یک میلیون و 13  پایان سال ۹7  بود که در 
هزار و 8۴8رسیده است . آماری که نشان می دهد سهم 
استان در زمینه جابه جایی مسافر در پایان سال ۹7 رقم  
۶/3 ) سه و شش دهم درصد( است که در این زمینه نیز 

رشد 13۹ درصدی را داشته ایم. 
ظرفیت  درصدی   ۵۰ کاهش  کرمان  آهن  راه  کل  مدیر 
مسافر ) به دلیل رعایت پروتکل های بهداشتی( در حال 
حاضر را یکی از مهمترین پیامدهای کرونا برای راه آهن 
دانست و گفت: با وجود کاهش ظرفیت قطارهای مسافرتی 
قطارهای  است.  نداشته  تغییری  گونه  هیچ  ها  بلیت  نرخ 

ایام  فعال برای استان کرمان ۶ و ۴ تخته هستند که در 
فعلی به ترتیب 3 و ۲ نفر مسافر سوار می شوند. ساعات 
حرکت قطارها نیز از مبدا عموما عصرها است تا مسافران 
شب ها را در مسیر باشند و روزها بتوانند به راحتی به امور 

خود رسیدگی داشته باشند. 
ارجونی با اشاره به رعایت تمامی پروتکل های بهداشتی 
قطارهای  دائمی  کردن  عفونی  ضد  و  کرمان  آهن  راه  در 
مسافرتی گفت: در ۵ ماهه ابتدایی سال جاری در تمامی 
شاخص ها رشد داشته ایم و آمارهایی که گرفته می شود 
ابراز  وی  دارد.  مجموعه  این  از  مسافران  رضایت  از  نشان 
امیدواری نمود که در آینده ای نزدیک نارضایتی در این 

مجموعه به صفر برسد. 
ارجونی گفت:  خطوط اصلی و فرعی  ما 77۲ کیلومتر 
در  کشور  ریلی  خطوط  درصد   ۶ مقدار  این  با  که  است 
استان کرمان است. تعداد ایستگاه های قطار در استان ۲۹ 

ایستگاه های بم، زرند و کرمان تشکیالتی  عدد است که 
هستند. 11 ایستگاه نیمه تشکیالتی و سایر ایستگاه ها نیز 

بسته هستند که به ضرورت از آن ها استفاده می شود. 
ساخت  وظیفه  اینکه  بیان  با  کرمان  آهن  راه  کل  مدیر 
و  راه  وزارت  ساخت  معاونت  با  آهن  راه  اصلی  خطوط 
گونه  هیچ  آهن  راه  کل  ادارات  گفت:  است  شهرسازی 
وظیفه ای در زمینه ساخت خطوط اصلی ندارند و ما فقط 
زمینه ساخت خطوط  در  این حال  با  بردار هستیم.  بهره 
گل  مشارکت  با  که  سیرجان  کرمان  همچون خط  فرعی 
گهر سیرجان حداکثر تا ۲ سال آینده آماده بهره برداری 
مشارکت  با  زرند  شهرستان  در  که  خطوطی  یا  و  است 
میدکو آماده بهره برداری است عملکردی بسیار درخشان 

داشته ایم. 
ارجونی بازسازی 7۴ کیلومتر از خط راه آهن بافق با زرند 
را یکی از اقدامات مهم دیگر در این اداره کل عنوان کرد 

و گفت: با این اقدام سرعت قطارهای ما حداقل تا 1۲۰ 
کیلومتر افزایش می یابد و از نارضایتی مسافران نیز کاسته 
خواهد شد. وی پروژه های انجام شده در سال گذشته را 

33 عدد عنوان کرد. 
ارتقای  برای  تومان  میلیون   7۰۰ اختصاص  ارجونی 
به صفر رسیدن  استان که موجب  ریلی  ارتباطی  خطوط 
حوادث خواهد شد را یکی از اقدامات دانست و ادامه داد: 
برای رفاه مسافران نیزیک میلیارد و ۴۰۰ میلیون تومان 
صرف بهسازی نمازخانه های بین راهی شده است و عالوه 
در  کالنتری  دو  مسافران  امنیت  تامین  زمینه  در  این  بر 
ایستگاه بم و زرند که خارج از شهر بود با بودجه اداره راه 
آهن استان کرمان ساخته شده است و به زودی به بهره 

برداری خواهد رسید. 
مدیر کل راه آهن استان کرمان در این نشست سرمایه 
)خانم  کرمانی  خانم  یک  تومانی  میلیارد  هزار  گذاری 
استان  خودکفایی  و  باری  های  واگن  زمینه  در  مظفری( 
کرمان در آینده ای بسیار نزدیک در این زمینه را یکی از 
اتفاقات بسیار خوب راه آهن کرمان در سال جاری دانست. 
ارجونی ضمن ذکر افتخارات و دست آوردهای اداره کل 
راه آهن استان کرمان در این نشست گالیه ای جدی را 
نیز نسبت به برخی از نهادهای دولتی و نظامی استان نیز 
داشت. به گفته ارجونی برخی از نهادها زمین های متعلق 
به راه آهن استان کرمان را به صورت غیر قانونی تصاحب 
ارشد  با پیگیری جدی مسئوالن  امید است  اند که  کرده 
استانی و کشوری این زمین ها هر چه زودتر به این اداره 

کل برگردد.

سرویس فرهنگی و پژوهشی کرمان امروز
 
 

نمی شود یاد مصیبت های خاندان سیدالشهدا)ع( کرد و یاد نوحه معروف 
و  اشعار  این  از  بعضی  نیفتاد.  اردبیلی  مؤذن زاده  مرحوم  زینب«  »زینب 
حتی  بعضاً  که  و خوانده شده اند  زالل سروده  و  اخالص  با  آنقدر  نوحه ها 
بدون این که بدانیم شاعر یا مداح شان کیست، راه خودشان را پیدا کرده و 

رفته اند توی بدنه فرهنگ عامه.
در این گزارش درباره دو نمونه از این اشعار و نوحه ها صحبت کرده ایم. 
لب،  زیر  هم  خودمان  بعضاً  و  خورده  ما  گوش  به  حتماً  که  نمونه هایی 
زمزمه شان کرده ایم. دو دمه های معروفی که در این ایام ده روز عزاداری 
محرم حتماً توی هر هیأت و تکیه و حسینیه ای خوانده می  شود و عزاداران 
هم همراه با این ابیات بر سر و سینه می زنند. اینها نمونه عینی اخالصند. 
فکرش را بکنید. سال ها است که سرانیده این ابیات از دنیا رفته اند اما اثری 
که خلق کرده اند ماندگار شده و مثل آب روان، راه خودش را پیدا کرده و 

عطش جان هر عزاداری را سیراب.
شاعری از مسگرآباد

آنقدر معروف هست  دو دمه ای که می خواهیم درباره آن صحبت کنیم 
که در کنار ترجیع بند معروف محتشم کاشانی، راه خودش را به فرهنگ 
عامه باز کرده و به عنوان یکی از المان های فرهنگ عاشورا در ایران مطرح 
شود. اصال انگاری که عزاداری شب تاسوعا را به این دو دمه گره زده باشند:

ای اهل حرم میر و علمدار نیامد/ علمدار نیامد. علمدار نیامد
سقای حرم سید و ساالر نیامد/ علمدار نیامد. علمدار نیامد

مهدی  نیست.  دست  در  دمه  دو  این  این  شاعر  از  چندانی  اطالعات 
امین فروغی از محققان و پژوهشگران مطرح حوزه فرهنگ و اشعار عاشورایی 

و آیینی می گوید که دو روایت متفاوت از شاعر این دو دمه شنیده است: 
»متن مکتوبی در رابطه با این نوحه وجود ندارد. هر آنچه هست، مربوط 
به شفاهیات و تاریخ شفاهی است که سند مکتوب و محققانه ای ندارند. در 
باره این نوحه من دو روایت متفاوت شنیده ام. یکی مربوط به مرشد اکبر 
مرشددوست که این شعر را از سروده های حاج مرزوق می دانست. دیگری 
هم مرشد رجب بهرو که عقیده داشت این سروده متعلق به حاج اکبر ناظم 
است. با این حال اینها مطالب تاریخ شفاهی است و سند مکتوب و محکمی 

وجود ندارد که این شعر را چه کسی سروده است."
روایت دیگری که درباره این نوحه وجود دارد مربوط به حاج حسن رشیدی 
از نوحه خوانان قدیمی تهران است. او شاعر این دو دمه معروف را فردی 
به نام »میرزا عبدا... خداداد« معرفی می کند که او هم از نوحه خوان های 
قدیمی تهران بوده. گویا تخلص میرزا عبدا... »دیوانه« و با این عنوان شعر 
می سروده. آنطور که رشیدی گفته، میرزا عبدا... فرزنددار نشده و سال ها 
قبل فوت کرده و در قبرستان مسگرآباد تهران به خاك سپرده شده. بعدها 
در دهه ۵۰ که این قبرستان تسطیح و به فضای سبز تبدیل شد، مزار میرزا 

عبداهلل هم از بین می رود.
با این حال روایت این گمنامی از زبان یکی از نوحه خوانان قدیمی تهران 
هم در نوع خودش جالب است: "میرزا قبر می خواهد چه کار؟ اسم و رسم 
برای چی الزم دارد. شب و روزی نیست که نوحه ای اهل حرم میر و  را 
علمدار نیامد نه تنها در کربال که در سراسر دنیا خوانده نشود. همین برای 

او کافی نیست؟"
شهرت: شاعر مكن ای صبح طلوع

صبح  ای  »مکن  صفر  و  محرم  ایام  معروف  دومه های  دو  از  دیگر  یکی 
طلوع« است. این دو دمه را بسیاری از هیأت های عزاداری در شب عاشورا 
می خوانند. احتماالً همه مان این نوع سینه زنی را تجربه کرده ایم. سینه زنان 
به دو دسته تقسیم می شوند و یک دسته مصرع اول را می خواند و دسته 
دیگر مکن ای صبح طلوع را تکرار می کند. در ادامه دسته دوم شروع به 
خواندن مصرع دوم می کنند و دسته قبلی »مکن ای صبح طلوع« را دو 
مرتبه تکرار می کنند. احتماالً برایتان جالب باشد بدانید که شاعر این دو 
تا  دمه  دو  این  شاعر  است.  بهجت  محمدتقی  آیت ا...  پدر  معروف،  دومه 

سال ها ناشناخته بوده.
می گویند در مجلس روضه ای که با حضور آیت ا... محمدتقی بهجت برگزار 
بهجت  آیت ا...  مراسم  از  بعد  می کند.  استفاده  را  مصرع  این  مداح  شده، 

خطاب به مداح می گوید »این شعر از سروده های مرحوم ابوی است."
جالب است که در دفتر شعری که از پدر مرحوم بهجت به جا مانده چنین 
سروده ای به چشم نمی خورد. احتماالً برایتان جالب باشد بدانید که ادامه 
این شعر هم مشخص نیست. البته اشعار متعددی وجود دارند که با این 
بیت شروع می شوند اما ادامه یکسانی ندارند. مجموعه اشعار کربالیی میرزا 
محمود بهجت در سال13۹۰ در قم با همین عنوان مشهور »مکن ای صبح 

طلوع« منتشر شد.
البته روایت مشهور کامل »مکن ای صبح طلوع« در همین کتاب به چاپ 

رسیده است.

اشعار کتاب در 17 بخش تدوین یافته است که شامل: مراثی حضرت 
فاطمه زهرا)س(، مراثی امام حسن)ع(، مراثی مسلم، مراثی طفالن مسلم، 
مراثی حربن یزید ریاحی، وهب، ام لیال)س(، حضرت علی اکبر)ع(، حضرت 
اباالفضل)ع(، حضرت سکینه)س(، حضرت رقیه خاتون،  قاسم)ع(، حضرت 
حضرت فاطمه صغری، عبدا... بن حسن، حضرت امام حسین)ع(، حضرت 

زینب کبری)س(، و پیوست: مکن ای صبح طلوع است.
محمود بهجت یا به عبارت بهتر، کربالیی میرزا محمود بهجت در فومن 
سکونت داشت. سال ها به کار نانوایی و کلوچه پزی مشغول بود و در کنار 
آن، به امور مردم نیز رسیدگی می کرد. امضا و شهادتش هم آنقدر اعتبار 
کربالیی  می رسید.  وی  گواهی  به  هم  مهم  قباله های  و  اسناد  که  داشت 
محمود بهجت در 1۲ بهمن سال 13۲۴ شمسی از دنیا رفت. در این زمان 
قبرستان محوطه مسجد  در  پیکرش  بود.  ساله  بهجت جوانی 31  آیت ا... 
منتقل  کربال  مقدس  شهر  به  بعدها  و  شد  سپرده  امانت  به  فومن  جامع 
گردید و در آنجا دفن شد. عموما بیت اول این نوحه را همه در شب عاشورا 
شنیده ایم. بخش هایی از روایت مشهور این شعر که در کتاب مزبور به چاپ 

رسیده به این شرح است:
زیر سم  بدنش  فردا  /عصر  است  مهمان  در حرمش  دین  را شه  امشبی 

اسبان است
مکن ای صبح طلوع

شب قتل است یک امشب که حسین مهمان است/ غمش امشب همه از 
تشنگی طفالن است

مکن ای صبح طلوع
جامه ای صبح مزن چاك مده جوالن را /هست مهمان شه دین امشب 

و یک فردا را
مکن ای صبح طلوع

چرخ ای چرخ مزن چرخ دگر امشب را/ تا قیامت تو نگه دار همه کوکب را
مکن ای صبح طلوع

گزارش و عكس: 
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