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اخبار استان

خبر
رییس صمت کرمان: 

 تقویت واحدهای خرد صنعتی 

پیش زمینه توسعه پایدار است
 

به گفته رییس سازمان صنعت، معدن و تجارت)صمت( استان کرمان تحقق توسعه پایدار 
و صنعتی شدن این استان منوط به تقویت واحدهای کوچک و خوشه های صنعتی است .
مهدی حسینی نژاد در نشست با خوشه های صنعتی استان کرمان ضمن واکاوی دالیل 
عقب افتادگی توسعه ۵۰ ساله کرمان، گفت: بخش دولتی این استان با شناسایی حلقه های 
مفقوده، مدیریت صحیح و اصالح ذهنیت ها، مسیر توسعه پایدار استان را باز کرده است.

وی گفت : سازمان صنعت، معدن و تجارت با مطالعه، برنامه ریزی، هدف گذاری و رصد 
باید  زمینه  این  در  و  می برد  پیش  اقتصادی  توسعه  برای  را  دولت  برنامه های  عملکرد 
عملکرد خوشه ها که تاثیر پذیری آنان در دنیا اثبات شده، اما در کشور جایگاهی ندارد، 

را بررسی و ارزیابی کرد.
حسینی نژاد  اظهار کرد: استان کرمان از ۴۰ سال گذشته به بهشت معادن ایران شناخته 
می شود و همیشه انتقاد نداشتن ارزش افزوده و صنایع فراوری را داشته ایم و برنامه ریزی 

به این سمت تعریف شده است.
رییس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان کرمان گفت: تمامی افراد و مسئوالن در ۶ 
برنامه توسعه گذشته و در سند توسعه استان کرمان بر ایجاد ارزش افزوده صنایع معدنی 
در این استان هم صدا بودند و باوجود مطالعه و برنامه ریزی و هدف گذاری، در عملکرد 

دستاورد مطلوبی نداشتیم.
وی با بیان اینکه معادن اسفندقه و زغال سنگ با وجود برنامه ریزی هنوز صنایع فراوری 
ندارند عنوان کرد: در بخش مواد معدنی اعتقاد داریم قطب فوالدی کشور می شویم و در 

این حوزه طی پنج سال گذشته اتفاقات بزرگی در استان افتاده است.
حسینی نژاد با اشاره به مقایسه توسعه ۲ استان با کرمان افزود: ۵۰ سال پیش سیاست 
کالن رشد و توسعه کرمان کشاورزی تعریف شده و سیاست برخی استان های همجوار 
صنایع کوچک و متوسط بود که در این زمینه اکنون سیاست کالن کرمان موجب کم آبی 
و ازبین رفتن باغات پسته و به لحاظ سیاست های کالن توسعه ای جزو استان های آخر 

کشور هستیم و مرفه ترین افراد مربوط به برخی از استان های همجوار هستند.
وی تصریح کرد: شهر کرمان در توسعه شهری تفاوت چشمگیری نسبت به سال های 
گذشته نداشته و ساختار شهری دیگر استان ها به علت سیاست های کالنشان تحولی 

چشمگیر داشته است.
رییس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان کرمان ادامه داد: برخی استان ها نیز با ۲ 
کارخانه بزرگ شکل گرفتند و سیاست کالن آن، احداث صنایع قطعه سازی و خدماتی به 
واسطه ۲ موتور محرکه ابرکارخانه این استان شکل گرفت و طی ۵۰ سال صنایع سطح 

رفاهیات استان ها را رشد داده در حالی که مواد خام معدنی را از کرمان وارد می کنند.
وی گفت: باوجود مطالعات، برنامه های مختلف و هدف گذاری در استان کرمان توسعه 
اتفاق نیفتاده که پس از رصد این حوزه متوجه شدیم که ۲ موضوع اصلی علت آن بوده 
که فرایند توسعه در این استان محقق نشود که این ۲ مشکل از جمله آب بر بودن فوالد 
و دیگری دولت متولی معادن ما است و ایمیدرو در کرمان نیست و سرمایه گذاری جانبی 

به علت برخی مشکالت مالی دولت در این استان انجام نمی شود.
حسینی نژاد یادآورشد: ۶ میلیارد و ۲۰۰ میلیون مترمکعب آب از استان کرمان ساالنه 
برداشت می شود که ۹۵ درصد از این میزان به مصرف کشاورزی، نزدیک چهار درصد 

شرب و صنعت تنها یک درصد مصرف می کند.
وی افزود: پنج میلیارد و ۸۰۰ میلیون متر مکعب از آب استان در بخش کشاورزی، اما 
با تولید ۱۰ میلیون تن زنجیره فوالد از معدن تا شمش و ۲۸ ابرکارخانه به اضافه صنایع 
موجود تا افق ۱۴۰۴ به میزان ۲۴۰ میلیون مترمکعب آب مصرف می شود که در مقابل 
کشاورزی بسیار ناچیز است. رییس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان کرمان ادامه 
داد: با وجود تفاوت مصرف آب، ارزش افزوده فوالد قابل قیاس با کشاورزی نیست و بر 
اساس آمار سازمان برنامه و بودجه بیش از ۴۲ درصد تولید ناخالص داخلی استان کرمان 
در حوزه صنعت و معدن است. وی با بیان اینکه ابتدا ذهنیت ها را اصالح کردیم گفت: 
اصل ۴۴ قانون اساسی بر خصوصی سازی واحدهای تولیدی تاکید دارد اما به جای روند 
دشوار واگذاری معادن و صنایع معدنی دولتی کرمان تالش شد که دولت استخراج و 
فروش را به بخش خصوصی واگذار کند که در این زمان به پول سال ۹۴ میزان ۴۵ هزار 
میلیارد تومان طرح و ۲۸ ابرکارخانه صنعتی در این حوزه شکل گرفت. وی تاکید کرد: 
۲۸ ابرکارخانه برای جبران عقب افتادگی فرایند توسعه در استان کرمان شکل گرفته که 
این کارخانه های بزرگ با نگاه توسعه پایدار، فرصتی استثنایی برای ارائه خدمات خوشه ها 

و صنایع کوچک محسوب می شوند.
حسینی نژاد با اشاره به مشکالت خوشه های صنعتی استان کرمان افزود: خوشه ها راهی 
برای همکاری برای واحدهای تولیدی بزرگ استان پیدا کنند و در این راستا ضمن تکمیل 
مطالعات و برنامه ریزی، باید ذهنیت توجه به صنایع کوچ صنعتی و تولیدی را در این 
استان ایجاد کنیم. وی با تاکید  بر اینکه عقب افتادگی ۵۰ ساله استان کرمان باید پنج 
ساله جبران شود گفت: ۴۴ شهرک صنعتی در استان راه اندازی کردیم که حرکت آنان 
ضعیف است و این امر بزرگترین مانع بر سر راه توسعه استان تلقی می شود که باید رفع 
شود. دبیر شورای معادن استان کرمان اظهار داشت: در حالی که در صنعت تسهیالت 
تبصره ۱۸ و رونق تولید با سود ۱۸ درصد برای صنایع در نظر گرفته شده اما با ایجاد 
یک ساختار و اقدامی بزرگ و واردکردن نقدینگی بنگاه های اقتصادی به بانک های استان 

فازهای نهایی پرداخت تسهیالت با نرخ ۱۲ درصد در استان کرمان طی می شود.
وی با بیان اینکه تسهیالت تبصره ۱۸ به میزان ۸۰۰ میلیارد تومان به بانک ها معرفی 
تومان تسهیالت در بخش  میلیارد  افزود: ۲ هزار  پرداخت شده  تومان  میلیارد  اما ۴۰ 
رونق تولید به بانک های استان معرفی شده که بیش از ۱۹۰ میلیارد برابر با هفت درصد 
پرداخت شد. حسینی نژاد با بیان اینکه طبق بخشنامه بانکی واحدهای تولیدی باید برای 
پرداخت تسهیالت تضمین بگذارند خاطرنشان کرد: برخی بانک ها در ازای مشتری خوب 
بودن و گردش حساب مناسب، تسهیالت ۲ درصد پرداخت می کنند و مقرر شد از این 

ظرفیت برای تامین مالی واحدهای دولتی استفاده کنیم.
وی تصریح کرد: ۷۰ درصد وصولی مالیات استان کرمان و ۹۵ درصد از ورودی ۲ هزار 
از یکهزار میلیارد تومانی حقوق  میلیارد تومانی گمرک به خزانه دولت و ۱۰۰ درصد 
دولتی معادن و ۷۰ درصد از گردش حساب بانک های استان از حوزه صنعت، معدن و 
تجارت تامین می شود. رییس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان کرمان اضافه کرد: 
در شورای معادن مقرر شد که طی یک برنامه گردش حساب واحدهای تولیدی استان 
به کرمان برگردد و بر اساس گزارشات به صورت میانگین سه هزار میلیارد تومان از منابع 
معادن را به بانک های استان آوردیم و برای پرداخت تسهیالت به واحدها مشتری خوب 
بانکی تبدیل شدیم. وی ادامه داد: بانک ها نیز موظف شدند تسهیالت با نرخ ۱۲ درصد به 
واحدهای تولیدی پرداخت کنند و در این راستا از ظرفیت های استان برای رشد و توسعه 

استان استفاده می شود.

و  کرد  انتقاد  پسته  صادرات  شدید  کاهش  از  کرمان  استاندار 
خواستار رفع موانع در این زمینه شد.

استانداری  عمومی  روابط  از  نقل  به  مهر  خبرگزاری  گزارش  به 
کرمان، محمد جواد فدایی با انتقاد از کاهش شدید صادرات پسته 
ایران، گفت: پیش از این در تاریخ ۳۰ اردیبهشت ماه سال جاری با 
تا صادرکنندگان  بانک مرکزی توافق شده بود  همتی رئیس کل 
اولیه واحدهای  قالب واردات مواد  را در  ارز صادراتی شان  بتوانند 
تولیدی به کشور بازگردانند که این روند مجدداً متوقف شده است.

آینده  هفته  که  کرد  تاکید  پسته  عالی  ستاد  جلسه  در  فدایی 
جلسه ای با حضور رئیس کل بانک مرکزی برای حل این مشکل 

برگزار شود.
به گفته فدایی همچنین مقرر شد حل مشکل صدور اسناد اراضی 
ماده  مساله  این  حل  برای  و  گیرد  قرار  پیگیری  مورد  کشاورزی 

واحده ای در مجلس به تصویب برسد.
از همین رو مقرر شده است که موضوع از طریق مجمع نمایندگان 
استان پیگیری شود. پیگیری ایجاد صندوق حمایت از پسته، امهال 

تسهیالت  اعطا  پیگیری  و  کشاورزی  بخش  واحدهای  تسهیالت 
اصالح باغات از محل منابع صندوق توسعه ملی با نرخ ۱۰ درصد از 

دیگر مباحث مطرح شده در نشست ستاد عالی پسته بود.
فدایی  جواد  محمد  با حضور  پسته  عالی  ستاد  جلسه  یازدهمین 
حسن پور  شهباز  کشاورزی،  جهاد  وزیر  خاوازی  کرمان،  استان 
نمایندگان  از  جمعی  و  کرمان  استان  نمایندگان  مجمع  رئیس 
شنبه  سه  روز  خصوصی  بخش  تشکل های  و  دولتی  دستگاه های 

در تهران برگزار شد.

انا هلل و انا الیه راجعون
طی  که  نمازیان   اشرف  حاجیه  مکرمه،  بانوی  درگذشت   
از  پشتیبانی  در  ویژه  به  زندگیش  برکت  و  خیر  پر  دوران 
شهید  سردار  فرماندهی  به  مقدس  دفاع  دوران  رزمندگان 
حاج قاسم سلیمانی خدمات شایسته ای انجام داده است را  

خدمت خانواده مکرم خوشرو و تمامی مردم شریف کرمان 
تسلیت عرض می کنم و از خداوند متعال برای ایشان رحمت 

واسعه الهی و برای بازماندگان صبر و اجر خواهانم.

علیرضا رزم حسینی

سرانه  گفت:  کرمان  استان  مدارس  نوسازی  مدیرکل 
ازای  به  فضای آموزشی استان کرمان در استان کرمان 
از  مترمربع   ۳.۹ که  است  مترمربع   ۴.۹ آموز  دانش  هر 
مدنظر  باید  آنکه  ضمن  است  پایین تر  کشوری  متوسط 
سرانه  کرمان  استان  آموزشی  منطقه   ۱۱ که  داشت 
آموزش آنها بسیار پایین تر از سطح متوسط استانی است 
استان و شهر  بیشتر در جنوب و شرق  این مناطق  که 
خبرنگاران  جمع  در  واعظی نژاد«  »محمد  است.  کرمان 
ضمن تبریک اعیاد دهه والیت با اشاره به سند تحولی 
مردمی  مشارکت های  جذب  گفت:  پرورش  و  آموزش 
تحت عنوان طرح »آجر به آجر« و مکان یابی مدارس از 
جمله بسته های تحولی است که امسال وزیر آموزش و 

پرورش به نوسازی مدارس ابالغ کرده است.
و  فرهنگ سازی  هدف  با  را  آجر«  به  »آجر  طرح  وی 
مشارکت  جذب  و  مردم  عموم  در  مدرسه سازی  ترویج 
آجر  به  آجر  طرح  در  کرد:  بیان  و  دانست  جامعه  خرد 

افراد می توانند در حد توان خود در طرح ساحت و ساز 
استان  مدارس  نوسازی  مدیرکل  کنند.  مدارس، شرکت 
کرمان اظهار کرد: سامانه مهر مدرسه برای طرح آجر به 
فاز عملیاتی خواهد  وارد  به زودی  آجر طراحی شده که 
شد و افراد می توانند از این طریق کمک های خود را واریز 
ضمن آنکه افراد می توانند وجه پرداختی خود را ردیابی 
کند که کجا هزینه شده است. وی با اشاره به همکاری 
خیرین مدرسه ساز در استان کرمان بیان کرد: با توجه به 
مشارکت خوب خیرین مدرسه ساز استان، کرمان جزء ۷ 
استان پایلوت کشور برای اجرای طرح آجر به آجر است.

امر  در  خیرین  کمک های  میزان  داد:  ادامه  واعظی نژاد 
مدرسه سازی در سال ۹۶ حدود ۲۲ میلیارد تومان، در 
سال ۹۷ حدود ۳۲ میلیارد و در پایان سال ۹۸ میزان 
کمک های خیرین مدرسه ساز در استان به ۹۷ میلیارد 
 ۷۵ تاکنون  نیز  سال جاری  در  آنکه  رسید ضمن  تومان 
پیش بینی  که  ایم  داشته  خیر  جذب  تومان  میلیارد 

به  جاری  سال  شهریورماه  تا  کمک ها  این  می کنیم 
این  که  است  گفتنی  برسد  تومان  میلیارد   ۱۰۰ حدود 
مشارکت ها به جزء تعهدی است که اتاق بازرگانی استان 

برای ساخت ۱۲۰ مدرسه داده است.
وی در ادامه گریزی به سرانه آموزشی استان کرمان زد 
و گفت: سرانه آموزشی استان کرمان در استان کرمان به 
ازای هر دانش آموز ۴.۹ مترمربع است که ۳.۹ مترمربع 
از متوسط کشوری پایین تر است ضمن آنکه باید مدنظر 
سرانه  کرمان  استان  آموزشی  منطقه   ۱۱ که  داشت 
آموزش آنها بسیار پایین تر از سطح متوسط استانی است 
و شهر  استان  و شرق  در جنوب  بیشتر  مناطق  این  که 

کرمان است.
ادامه  در  کرمان  استان  مدارس  نوسازی  مدیرکل 
سحنانش از نوسازی سیستم های سرمایشی و گرمایشی 
مدارس سخن به میان آورد و عنوان کرد: ۴۰۰۰ کالس 
درس در استان کرمان سیستم گرمایشی آنها به وسیله 

بخاری های نفتی تامین می شود که باید تا پایان سال 
به  با توجه  اما  به سیستم گرمایشی جدید مجهز شوند 
اینکه اعتبارات دیر ابالغ شد مقداری از برنامه زمانبندی 
حدودی  تا  اکنون  و  هستیم  عقب  طرح  این  اجرای  در 
آغاز  آن  مناقصه  زودی  به  و  شده  تصویب  پروژه  اعتبار 
خواهد شد گفتنی است برای حذف تمامی بخاری های 
نفتی از ۴ هزار کالس درس استان به حدود ۹۰ میلیارد 

تومان اعتبار نیاز داریم.
سبز  مدرسه  ساخت  را  مدارس  نوسازی  رویکرد  وی 
دارد  زیادی  آیتم های  مدرسه سبز  کرد:  بیان  و  دانست 
نتوانیم  را  آیتم ها  این  از مناطق همه  برخی  و شاید در 
اجرایی کنیم اما سعی براین است که حداقل آیتم های 
اولین  و  لحاظ کنیم  احداث مدارس  در  را  مدرسه سبز 
اعتصامی  پروین  مدرسه  کرمان  استان  در  سبز  مدرسه 
است و هم اکنون ساخت چندین مدرسه سبز دیگر در 

دستور کار اداره نوسازی مدارس است.

در جلسه ستاد عالی پسته مطرح شد؛

انتقاد استاندار کرمان از کاهش شدید صادرات پسته

پیام تسلیت استاندار خراسان رضوی درپی 
درگذشت بانو اشرف نمازیان

مدیرکل نوسازی مدارس استان کرمان عنوان کرد:

سرانه فضای آموزشی کالنشهر کرمان پایین تر از متوسط کشوری

ذی   ۱۸ فرارسیدن  با  همزمان  کرمان  استان 
والیت  اعالن  روز  خم،  غدیر  سعید  عید  الحجه 
و  جشن  در  غرق  )ع(  علی  حضرت  امیرمومنان 

شادی شد.
و والیتمدار ساکن  دیندار  ایرنا، مردم  به گزارش 
شهرستان ها، مناطق و روستاهای استان کرمان 

ضمن رعایت پروتکل های بهداشتی با آذین بندی 
خیابان ها و نورافشانی در مقابل مساجد و امامزاده 
مجازی  فضای  طریق  از  را  غدیر  بزرگ  عید  ها، 

جشن گرفتند.
شیوع  دلیل  به  امسال  امامت  و  والیت  عاشقان 
از طریق  و  ها  با حذف گردهمایی  بیماری کرونا 

فضای مجازی با مدیحه سرایی و مولودی خوانی 
ارادات خود را به امام خوبی ها و اهل بیت عصمت 

و طهارت )ع( بار دیگر اثبات کردند.
نیز  قائم  و  )عج(  الزمان  صاحب  چون  مساجدی 
به عنوان مساجد محوری شهر کرمان نورافشانی 

و زینت شد.

غدیر خم نام ناحیه  ای میان مکه و مدینه است 
که حضرت محمد )ص( ، پیامبر اسالم )ص( در 
بازگشت از آخرین حج خود همه مسلمانانی که 
در حج شرکت داشتند را در غدیر خم جمع کرد 
و در آنجا علی بن ابیطالب )ع( را به  عنوان وصی 

و برادر و جانشین خود از جانب اهلل معرفی کرد.

کرمان در عید والیت غرق شادی و شعف شد

آگهی مزایده عمومی اجاره امالک و مستغالت شماره 3- 99آگهی مزایده

دستگاه مزایده گذار: اداره کل آموزش و پرورش استان کرمان 

موضوع مزایده:  اجاره ی امالک متعلق به آموزش و پرورش اداره کل استان کرمان واقع در جاده کوهپایه نرسیده به سرای 
سالمندان محل شرکت فن سازان

محل دریافت، تکمیل و تحویل اسناد مزایده، از تاریخ انتشار آگهی روزنامه به مدت ۱۰ روز کاری از طریق سامانه ستاد ایران 
جهت دریافت اسناد مزایده و سایر اطالعات مورد نیاز به سامانه ستاد ایران به آدرس setadiran.ir مراجعه شود.۹۲۸۷۹۴

آگهی مزایده عمومی 
سازمان مدیریت و مهندسی  شبکه حمل و نقل  شهرداری در نظر دارد نسبت به اجاره پارکینگ های خود به شرح جدول ذیل به مدت 
۲سال با مبالغ ذکر شده بعنوان تضمین شرکت در مزایده )به  صورت وجه نقد یا ضمانت نامه بانکی ( از طریق برگزاری مزایده عمومی اقدام 
نماید . خرید اسناد مزایده از تاریخ ۹۹/۵/۱۳ لغایت ۹۹/۵/۲۵ ، تسلیم پیشنهادات مورخ ۹۹/۵/۲۹  به مدیریت امور قراردادهای شهرداری واقع 
در کرمان، میدان شورا  مراجعه نمایند  . بازگشایي پاکات مورخ  ۹۹/۵/۳۰  انجام خواهد شد. سایر اطالعات و جزئیات در اسناد مزایده  و 

اطالعات تکمیلی اگهی در سایت شهرداری به آدرس kermancity.ir مندرج است .۹۲۸۸۰۸

مدیریت ارتباطات و امور بین الملل شهرداری کرمان

 
 

 
  مزايده عمومی آگهی

 
باا مباا ذ ذکار ساال 2به مدت جدول ذیل به شرح  های خود پارکینگدر نظر دارد نسبت به اجاره سازمان مدیریت و مهندسی  شبکه حمل و نقل  شهرداری 

 تااری  از خرید اسناد مزایاده . قدام نمایدامزایده عمومی برگزاری از طریق  شده بعنوان تضمین شرکت در مزایده )به  صورت وجه نقد یا ضمانت نامه بانکی (
. بازگشاایی  مراجعه نمایند  میدان شورا  کرمان، به مدیریت امور قراردادهای شهرداری واقع در  29/5/99مورخ تسلیم پیشنهادات  ، 52/5/99 غایت  13/5/99

و اطاعااات تکمیلاای اگهاای در سااایت شااهرداری بااه  در   . سااایر اطاعااات و جز یااات در اسااناد مزایااده انجااام خواهااد شااد  30/5/99 مااورخ پاکااات 
 kermancity.irمندرج است . 
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 آدرس پارکینگ
 

 مبلغ پایه اجاره ماهیانه   مساحت  )متر مربع(
 )ریال (

مبلغ تضمین شرکت در 
 مزایده )ریال(

 000/000/70 000/000/54 23/4092 بوستان مادر  )ضلع جنوب شرقی بوستان ( 1پارکینگ شماره  1

بوستان مادر)خیابان شفا انتهای بلوار پرستار  2پارکینگ شماره  2
 000/000/60 000/000/50 3509 ضلع شمال غربی بوستان (  

 000/000/90 000/000/70 2346 پارکینگ تجلی  در دوطبقه واقع در خیابان گنجعلیخانی  3
 000/000/30 000/000/25 46/2328 پارکینگ بوستان شهید مطهری )ضلع جنوبی فروشگاه رفاه ( 4

مبلغ برآورد پایه ۳  مدت زمان اجارهردیف
سال )ریال(

میزان تضمین 
)ریال(

 محل قرارگیری ملکمتراژ )مترمربع(

۱۱۳۹۹/۰۶/۰۱
 لغایت

۱۴۰۲/۰۵/۳۱

 حدود ۴۳/۲۰۰/۰۰۰/۰۰۰۲/۱۶۰/۰۰۰/۰۰۰۲۷۰۰۰
 مترمربع زمین

 محصور

 جاده کوهپایه نرسیده به
 سرای سالمندان
 شرکت فن سازان

کرمان  استان  زیست  محیط  حفاظت  کل  مدیر 
فقر  است که می تواند  نگرانی  کرونا  گفت: شیوع 
به  بیشتر  و تخریب  باعث ضربه  و  ایجاد کرده  را 

محیط زیست شود.
باشگاه  های  استان  گروه  خبرنگار  گزارش  به 
حفاظت  کل  مدیر   ، کرمان  از  جوان  خبرنگاران 
از  جمعی  دیدار  به  کرمان  استان  زیست  محیط 

خبرنگاران باشگاه  خبرنگاران مرکز کرمان آمد تا 
به مناسبت فرا رسیدن روز خبرنگار از تالش گران 

این رسانه تقدیر و تشکر کند.
این دیدار مرجان شاکری ،مدیر کل حفاظت  در 
باشگاه  قطعا  گفت:  کرمان  استان  زیست  محیط 
خبرنگاران جوان همیشه دوستدار محیط زیست 
بوده و تا جایی که توانسته است با پیگیری اخبار و 

تهیه گزارشات متعدد در زمینه محیط زیست این 
ابراز عالقه را به طبیعت نشان داده است.

او در ادامه افزود: در حقیقت تعدادی بر این باورند 
که شیوع کرونا اگر بدی هایی را داشت، اما برای 
تخریب  از  و  باشد  مفید  توانست  زیست  محیط 
بیشتر آن جلوگیری کرد، اما این چنین نیست و 
می توان گفت تاثیری عکس دارد، این یک نگرانی 

آن  شود  باعث  می تواند  فقر  حقیقت  در  و  است 
و  نرود  پیش  چیز  همه  می کنیم  فکر  که  طور 

تخریب محیط زیست بیشتر شود.
و  مردم  سازی  آگاه  قطعا  کرد:  تصریح  شاکری 
ترویج حفظ و حفاظت از محیط زیست با کمک 
در  تواند  می  خبرنگاران  خصوص  به  رسانه ها 

جلوگیری از تخریب محیط زیست  موثر باشد.

مدیر کل حفاظت محیط زیست استان:
فقر، می تواند باعث تخریب محیط زیست شود
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قلیان؛ نقطه شروع اعتیاد !

یادداشت های 
گاه و بی گاه

جوهر
همه مقدمات را فراهم کرده و دست به قلم شدم پس خودکار را 
بر کاغذ گذاشتم تا اولین حرف بعد کلمه و جمله را بنویسم ولی 
خودکار حتی حرف اول را هم ننوشت. چندبار امتحان کردم 
اما نمی نوشت. لوله جوهر خودکار را بیرون آوردم و دیدم در 
ظاهر عالمت جوهر بر دور لوله هست نوک خودکار را امتحان 
کردم مشکلی نداشت به لوله جوهر دقیق شدم جوهر نداشت. 
در این لحظه در حالی به خود کار نگاه دوخته بودم زمزمه کردم 
و گفتم؛ من مثل تو هم نیستم که اگر جوهره کاری را نداشتم 

انجام ندهم.

به قلم محمد جواد 
ایرانمنش 

بال پرواز
هر روز بر من و این خانه بتاب. هر روز 
نگاهم کن که از زندگی سیراب شوم. 
عشق  و  داریم  احتیاج  یکدیگر  به  ما 
بهانه ی قشنگی برای خواستن هاست. 

اتفاقی مانع حضور آفتاب در خانه ی عشق نمی  هیچ 
شود. هر چند که گالیه از من بسیار داری اما نباید در 
این مسیر تنهایم بگذاری. گالیه از من بسیار داری اما 
پس  می چرخد.  تو  های  با دست  فقط  زندگی  چرخ 
بگیرم  بهانه  تا کمتر  تزریق کن  را  زندگی حرکت  به 
خوش  بودنت  به  دلم  تا  بمان  همینجا  بمیرم.  کمتر  و 
باشد. بعد از این با تو چراغ ها را روشن خواهم کرد. 
امروز کوله باری از دلتنگی ام را برایت نیاورده ام بهانه 
تا مایه ی سرزندگی  به تو ایمان آورده ام  ام.  نیاورده 
باشی هر چقدر کم رنگ و کم حرف باشی باز نقطه ی 
عطف روزهایم هستی. نمی توانم رهایت کنم. آرامش 
دریاچه ها را در تو با عطر زندگی پیدا کرده ام. آفتاب 
که از کوه سر می زند من به چشم هایت نگاه می کنم 
که در چشم تو باشم و مرا نادیده نگیری تا دلداده تر 
نیستی  زندگی  انتظار  در  تو  شوم.  غرق  تو  در  و  شوم 
بلکه زندگی در انتظار توست. تکیه گاهم باش که در 
تو محو شوم و در تو پیدا شوم. به من فرصت بده که 
در تو زندگی را نفس بکشم. در این راه اگر که به آخر 
از آغاز مرورت  بر می گردم و  بار  باشم هزار  رسیده 
تو خودم  با  و  باشم  داشته  دوباره  تا شروعی  کنم  می 
به  که  کن  گاهم  تکیه  را  هایت  شانه  بیاورم.  دوام  را 
تا  تحمل کنم  را  باید خودم  تو  با  ام.  ایمان آورده  تو 
کنارم  باش  کنارم  نشود.  پاک  دنیا  ی  چهره  از  خنده 

باش کنارم باش.
بی چشم هایت عشق آغازی ندارد 
این بال ها بی عشق پروازی ندارد 

من هر چه می خوانم برایت زندگی را 
بی مهر رویت ساز و آوازی ندارد

به قلم 
مهناز سعید 

شروع کار سالم  

محمد حسین صابر ماهانی ، مهندسی ایمنی و 
بهداشت حرفه ای

آرزوی  ضمن  کریمان  دیار  اهالی  به  بیکران  سالمی 
هفته ای خوب و سالم برای شما، مطالبی در خصوص 
خدمتتان  خانه  کارهای  از  ناشی  عوارض  و  مشکالت 

تقدیم می نمایم.
یکی از بیماری های شایع در بین خانم های خانه دار 
البته این بیماری در بین بسیاری  واریس پا می باشد. 
و  است  شایع  دارند  طوالنی  ایستادن  که  مشاغل  از 
متاسفانه مانند بسیاری از بیماری های شغلی برگشت 
قابل  راحتی  به  اما  ندارد  قطعی  درمان  و  بوده  ناپذیر 
کنترل و پیشگیری است. جالب است بدانید شایع ترین 
بیماری عروقی انسان واریس می باشد. حتمأ همه شما 
افراد مسن یا گاه میانسالی را دیده اید که از این عارضه 
رنج می برند و اولین مشخصه ای که از این بیماری در 
باشد.  می  پا  ساق  و  مچ  بودن  قطور  آید  می  ذهنمان 
البته این قطور شدن نشانه  تنومند و قوی بودن مچ پا 
نیست بلکه نشانه ضعف بدن در برگرداندن خون داخل 
پا به سمت باال و تجمع مایعات در بافت های این ناحیه 
است. واریس ممکن است در رگهای مختلفی از بدن به 
وجود آید همچنین انواع و مراحل مختلفی نیز دارد اما 
به دلیل آمار باالی واریس پا، به نظر می رسد این نوع 
واریس اهمیت بیشتری داشته باشد. همچنین بیشترین 
آمار واریس پا مربوط به زنان بین 40 تا 49 سال است. 
خارش  احساس  واریس  به  ابتال  های  نشانه  اولین  از 
به صورت  گاهی  باشد. همچنین  پا می  رگهای  اطراف 
احساس فشار یا درد در پاها حس می شود. در مرحله 
بعد کم کم ورم پا مشاهده می شود که برخی اوقات با 
ایستادن های طوالنی یا بی تحرکی تشدید می گردد. 
مراحل وخیم تر زمانی رخ می دهد که رگهای تیره و 

تار عنکبوتی زیر پوست رویت شود معموال این مرحله 
به همراه پا درد یا احساس خواب رفتگی پا پیش می آید 
و کم کم کبود شدن پا و دردهای شدید و ناتوانی فرد 
در راه رفتن را به دنبال خواهد داشت. زیرا هر چه فرد 
بیشتری شود معموال  ناراحتی  و  پا دچار درد  ناحیه  از 
تحرک و راه رفتنش کمتر می شود و تحرک کمتر نیز 
با این رویه بیماری  بیماری را تشدید می کند و عمال 

فرد هر روز بدتر می شود.
از  گردیده  مشخص  واریس  بروز  در  بسیاری  عوامل   
بارداری  جمله سن، جنسیت، سابقه خانوادگی، چاقی، 
و از همه مهمتر ایستادن و نشستن های طوالنی. خطر 
شود.  می  بیشتر  سن  افزایش  با  رگها  شدن  واریسی 
ها  سیاهرگ  های  دریچه  تخریب  باعث  سن  افزایش 
کنند، می شود.  تنظیم جریان خون کمک می  به  که 
درست  ها  دریچه  میشود  باعث  تخریب  این  نهایت  در 
عمل نکرده و اجازه بدهند مقداری از خونی که باید به 
سمت قلب برود به داخل رگ بازگردد. در مورد جنسیت 
نیز گفته شد که زنان بیشتر احتمال دارد دچار مشکل 

دوران  در  هورمونی  تغییرات  شوند.  واریسی  رگهای 
بارداری، پیش از قاعدگی و یائسگی می تواند یک عامل 
زمینه ساز باشد چرا که هورمون های زنانه باعث شل 
شدن دیواره سیاهرگ ها می شوند. درمانهای هورمونی 
مانند قرص های ضد بارداری می توانند احتمال واریسی 
شدن رگها را بیشتر کنند.در بارداری نیز به دلیل افزایش 
حجم خون در بدن احتمال ابتال به این بیماری افزایش 
اما  به رشد جنین کمک می کند  تغییر  این  یابد.  می 
عالوه بر آن، یک عارضه ناخوشایند یعنی بزرگ شدن 
در  هورمونی  تغییرات  دارد.  دنبال  به  نیز  را  پا  رگهای 
دوران بارداری نیز می تواند در این زمینه نقش داشته 
داشته  واریسی  رگهای  خانواده  دیگر  اعضای  باشد.اگر 
باشند احتمال ابتال به آن بیشتر می شود. چاقی و اضافه 
وزن نیز باعث وارد آمدن فشار بیشتر بر رگها می شود.
مهمترین  عنوان  به  مدت  طوالنی  نشستن  یا  ایستادن 
عامل ایجاد واریس بوده که در علم ارگونومی توجه ویژه 
ای به این موضوع شده است وراهکارهای موثری برای 
ابتال به این بیماری مطرح گردیده است.  از  پیشگیری 

باشید،  داشته  قرار  حالت  یک  در  طوالنی  مدت  اگر 
جریان خون در سرتاسر بدن به خوبی برقرار نمی شود 
همچنین  آید.  می  ها  رگ  دیواره  به  بیشتری  فشار  و 
مسدود شدن مسیر برگشت خون در اثر فشار صندلی، 
گردد  می  سبب  شده،  منقبض  عضالت  خود  یا  زمین 
رگها گشاد گشته و حجم خون داخل آنها افزایش یابد. 
در بسیاری از کارهای خانه ایستادن و نشستن طوالنی 
کردن،  آشپزی  شستن،  ظرف  مانند  دارد.  وجود  مدت 
پاک کردن سبزی و حبوبات و... که در بسیاری از این 
پاها  رفتن  احساس خواب  کار  اتمام  از  فرد پس  کارها 
جریان  بودن  مختل  نشانه  این  که  کند  می  تجربه  را 
خون در مدت زمان کار است. به راحتی می توان از این 
مشکل جلوگیری کرد. مثال هنگام انجام کارهای طولی 
که گفته شد سعی کنید از میز و صندلی استفاده نمایید 
یکبار  دقیقه  چند  هر  همچنین  زمین.  روز  نشستن  نه 
بلند شوید و مجدد بنشینید. حتی المقدور وسیله ای را 
به عنوان زیر پایی زیر میز قرار دهید و در طول نشستن 
تان روی صندلی کف پا را روی آن قرار دهید. هنگام 
نیندازید  پا  را روی هر دو  وزنتان  نیز  ایستاده  کارهای 
مدت  در  و  کنید  عوض  را  پا  نوبتی  صورت  به  بلکه 
استراحت هر یک از پاها، آن را روی جسمی با ارتفاع 
بگذارید. در صورتی که کابینت  تا 20 سانتی متر   10
باز  را  آن  توانید درب  باشد می  داشته  کافی  استقامت 
کرده و پاها را به صورت نوبتی در کف کابینت استراحت 
دهید. همچنین هنگام دراز کشیدن و استراحت کردن 
سعی کنید چند دقیقه پاها را از سر باالتر قرار دهید. 
البته توجه داشته باشید که وزن پا به زانوها وارد نشود. 
پاشنه های بلند کفش و صندل ها و نیز جوراب هایی 
بسیار  واریس  بروز  در  هم  دارند  قوی  باالی  کش  که 
کننده  تشدید  نیز  نمک  مضر هستند.همچنین مصرف 
بیماری واریس می باشد و توصیه می شود برای کنترل 
بیماری رژیم کم نمک اتخاذ گردد. ورزش کردن نیز به 
ابتدایی  مراحل  و درمان  واریس   به  ابتال  از  پیشگیری 
و  سالم  همواره  امیدوارم  کند.  می  بسیاری  کمک  آن 

تندرست باشید و به سالمتی خود و جامعه بیندیشید.

گزارش »کرمان امروز« از وضعیت هشدار کرونا در استان کرمان و اولتیماتوم استاندار کرمان در صورت عدم اثر بخشی بازرسی ها؛

احتمال بازگشت تعطیلی و قرنطینه در کرمان

به رغم آنکه روزانه شمار زیادی از هم استانی ها به 
کرونا ویروس مبتال می شوند و با وجود همه هشدارها 
اقدامات پر خطر و  انجام  و تذکرات متاسفانه شاهد 
عادی انگاشتن وضعیت همانند روزهای پیش از کرونا 
و برپایی مراسم عزاداری، عروسی و دیگر تجمعات و 
بی توجهی به توصیه های بهداشتی و رعایت نکردن 
استان  این  در  رو  این  از  هستیم.  اجتماعی  فاصله 
رو  روبه  کرونایی  بیماران  بستری  تعداد  افزایش  با 
ها  بیمارستان  در  بستری شده  افراد  آمار  و  هستیم 
به  مبتال  قطعی  بستری  شمارموارد  و  برابر  چندین 
رقمی  سه  کرمان  استان  های  بیمارستان  در  کرونا 

شده است.
علوم  دانشگاه  سخنگوی  شفیعی،  مهدی  گفته  به 
پزشکی کرمان، از ابتدای اپیدمی کرونا در استان تا 
کنون 498 نفر جان خود را به علت ابتال به کووید 

19 از دست داده اند. 
از  کرمان  پزشکی  علوم  دانشگاه  مسئوالن  چه  اگر 
رعایت  بر  دراستان عالوه  بیماری  این  ابتدای شیوع 
تاکید  ماسک  از  استفاده  بر  بهداشتی  های  توصیه 
کرده بودند اما در هفته های اخیر به جد بر استفاده 

همگان از آن تاکید دارد و ماسک  را یکی از راه های 
موثر در پیشگیری از انتقال ویروس کرونا می دانند.  
تمامی  برای  ماسک   از  استفاده  اساس  این  بر 

و  صنوف   و  ها  بانک  نهادها،  و  ادارات  کارمندان 
الزامی   رجوع  ارباب  همچنین  و  خدماتی  واحدهای 
شده و به افرادی که بدون ماسک  به ادارات مراجعه 

می کنند، خدماتی ارایه نمی شود.
استاندار  کرمان،  استان  قرمز  وضعیت  پایداری  با 
کرمان گفت: در صورت عدم اثر بخشی بازرسی ها ی 
ستاد استانی مدیریت کرونا مجبور هستیم تعطیلی 

های مجدد را اعمال کنیم.
و  نیرو  کمبود  حال  عین  در  فدایی  جواد  محمد 
قبول  قابل  را  ها  بازرسی  برای  اعتبار  و  تجهیزات 
و  جهادی  و  بسیجی  نیروهای  افزود:  و  ندانست 
سازمان های مردم نهاد بارها اعالم کرده اند که اماده 
اند تا در بازرسی های گروه های نظارتی وارد شوند. 
خواستار  را  نظارتی  گروه های  عملکرد  ارزیابی  وی 
شد و گفت: پای جان افراد در میان است، ناراحتی 
و گالیه گروه ها از رتبه بندی و کمبود نیرو و... معنی 

ندارد. 
 19 کووید  ویژه  بهداشتی  گشت های  گفت:  فدائی 
را جهت تعطیلی تجمعات جشن و ترحیم راه اندازی 
کردیم و همه دستگاه  های مربوط باید در این زمینه 
همکاری داشته باشند در غیر این صورت توبیخ می 

شوند. 
در  کرونا  فوتی  و  مبتالیان  آمار  اگر  کرد:  ابراز  وی 
نشود،  کم  نظارت ها  و  بازرسی ها  وجود  با  استان 
مجبور می شویم به سمت تعطیلی های مجدد برویم.

سخن آخر 
کنیم  فکر  اینکه  و  کنونی  شرایط   انگاری  عادی   
ترین  خطرناک  از  یکی  شده،  تمام  کرونا  ویروس 
اندیشه هایی است که ممکن است ما را گرفتار کند 
ها هشدارها  استانی  هم  از  زیادی  عده  متاسفانه   و 
را جدی نمی گیرند و همچنان در تجمعات شرکت 

کرده و مراسم عروسی و عزا برپا می کنند...

   به رغم آنکه روزانه شمار بسیاری از هم استانی ها به کرونا ویروس مبتال می شوند 
و با وجود همه هشدارها و تذکرات متاسفانه شاهد انجام اقدامات پر خطر و ساده 
انگاری وضعیت همانند روزهای پیش از کرونا و برپایی مراسم عزاداری، عروسی و 
دیگر تجمعات و بی توجهی به توصیه های بهداشتی و رعایت نکردن فاصله اجتماعی 
در  داد:  هشدار  کرمان  استاندار  کرمان،  استان  قرمز  وضعیت  پایداری  با  هستیم. 
هستیم  مجبور  کرونا  مدیریت  استانی  ستاد  بازرسی های  بخشی  اثر  عدم  صورت 

مجددا تعطیلی ها را در استان اعمال کنیم و...

گزارش: مهدیه السادات 
میر مهدی حسینی

آگهی فقدان سند مالکیت
مالک  علی  فرزند  روی  منصوربهشتی  آقای  اینکه  به  نظر  احتراما 
 12041 ثبت  مورد  کرمان   2 بخش  اصلی   3982 از  فرعی   1202 پالک  ششدانگ 
صفحه 508  دفتر 93 به شماره چاپی 109387 صادر و تسلیم گردیده ضمن تسلیم دو 
برگ استشهاد محلی تصدیق امضا شده مدعی است سند مالکیت مزبور به علت 
ماده 120  باستناد  لذا  نموده  المثنی  مالکیت  سند  و  درخواست  مفقود  جابجایی 
نامه قانون ثبت مراتب در یک نوبت در تاریخ مندرج در ذیل آگهی می  آئین 
شود تا چنانچه کسی مدعی انجام معامله نسبت به ملک فوق الذکر یا وجود سند 
مالکیت نزد خود می باشد ظرف مدت ده روز پس از انتشار آگهی به اداره ثبت 
شهرستان کرمان مراجعه و اعتراض خود را ضمن ارائه اصل سند مالکیت یا سند 
معامله تسلیم نمایند واال پس از مدت مذکور نسبت به صدور سند مالکیت المثنی 

اقدام خواهد شد. تاریخ انتشار: 1399/05/19
692 م/الف

محمود مهدی زاده- رئیس اداره  ثبت اسناد و امالک منطقه 2 کرمان

آگهی فقدان سند مالکیت
آقای علی ایرانمنش طبق تفویض وکالت 170165 مورخ 1399/04/28 
سوی  از   1393/11/05 مورخ   218027 و    1399/02/07 مورخ   243325 و 
 9 از  فرعی   3772 پالک  ششدانگ  مالک  محمود  فرزند  دباغیان  محمدحسین 
اصلی واقع در بخش 4 کرمان  که سند مالکیت آن بشماره 096157 ذیل ثبت 
برگ  دو  تسلیم   و ضمن  تسلیم گردید  و  دفتر 265 صفحه 266 صادر   60356
استشهاد محلی تصدیق امضا شده مدعی است سند مالکیت پالک مزبور به علت 
نامعلوم مفقود و  درخواست سند مالکیت المثنی نموده لذا باستناد ماده 120 آئین 
نامه قانون ثبت مراتب در یک نوبت در تاریخ مندرج در ذیل آگهی می شود تا 
چنانچه کسی مدعی انجام معامله نسبت به ملک فوق الذکر یا وجود سند مالکیت 
نزد خود می باشد ظرف مدت ده روز پس از انتشار آگهی به اداره ثبت شهرستان 
معامله  یا سند  مالکیت  اصل سند  ارائه  را ضمن  اعتراض خود  و  مراجعه  کرمان 
تسلیم نمایند واال پس از مدت مذکور نسبت به صدور سند مالکیت المثنی اقدام 

خواهد شد. تاریخ انتشار: 1399/05/19
695 م/الف

عیسی حافظی فر- رئیس  ثبت اسناد و امالک منطقه 1 کرمان

مزایده عمومی آگهی مزایده

شرکت حمل و نقل بهمن بار کرمان در نظر دارد یک دستگاه سواری پژو 405 را از طریق مزایده عمومی به 
فروش برساند. متقاضیان محترم برای بازدید، اطالع از شرایط ودریافت اسناد مزایده می توانند از تاریخ 19 
مردادماه به دفتر شرکت واقع در کیلومتر 17 جاده باغین جنب کارخانه سیمان کرمان مراجعه و یا با شماره 

همراه 09133870956 )آقای گنجعلی خانی( تماس حاصل نمایند.

آگهی مزایده گروه صنعتی بارز
نظر به اینکه مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت سرمایه گذاری صنعت زغال کرمان )سهامی عام( در نوبت اول به حدنصاب قانونی نرسیده بدین وسیله از صاحبان محترم سهام 
شرکت دعوت می نماید که در  مجمع عمومی عادی سالیانه )نوبت دوم( که در ساعت 17 روز پنجشنبه 99/5/30 در محل دفتر شرکت واقع در کرمان - خیابان بهمنیار- خیابان 

شهید کاوه زهره کرمانی ـ بن بست 5 شمالی - پالک 115 تشکیل خواهد شد )اصالتا یا وکالتا( حضور بهم رسانند.
دستور جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه: 1- استماع گزارش هیات مدیره و بازرسان شرکت در خصوص عملکرد مالی سال 1398

2- بررسی و تصویب ترازنامه و صورتهای مالی سال 1398 و حساب سود و زیان و اتخاذ تصمیم در خصوص نحوه تقسیم سود 
3- انتخاب بازرس اصلی و علی البدل  4- تعیین روزنامه کثیراالنتشار جهت درج آگهی و اطالعیه های بعدی 

5- سایر مواردی که در صالحیت مجمع عمومی عادی می باشد.
مقتضی است جهت دریافت برگ رای و حضور در جلسه، روز چهارشنبه 99/5/29 از ساعت 8 صبح تا 13 به امور سهام شرکت واقع در کرمان - خیابان بهمنیار - خیابان شهید 

کاوه زهره کرمانی - بن بست 5 شمالی - پالک 115 مراجعه فرمایید.
محمود فتاحی - رییس هیات مدیره شرکت سرمایه گذاری صنعت زغال کرمان 

آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه )نوبت دوم( 
شرکت سرمایه گذاری صنعت زغال کرمان )سهامی عام(



چهار یکشنبه 19 مردادماه 19/1399 ذی الحجه 1441/ 9 آگوست  2020/سال بیست و پنجم شماره 3256
فرهنگ و ادب

نوشتاری  درباره مرشد ترابی، یکی از آخرین یادگاراِن سّنت نقالی ایران زمین ؛  

از آخرین یادگارهای نّقالی اصیل 

راز کتاب ها، اسطوره هایی از بنی آدم تا بند انگشتی

سرویس فرهنگی- هنری کرمان امروز
 

جایی  قهوه خانه ها  دیگر  که  هم  ارتباطات  عصر  همین  در 
داشت،  نفس  تا  ترابی  مرشد  ندارند،  نقالی اش  و  مرشد  برای 
کوشید که نّقالِی نفس  به  شماره افتاده از نفس نیفتد. به همین 
انگیزه بود که هرگاه به تلویزیون می خواندندش یا در مراسم ها 
دعوتش می کردند با اشتیاق حاضر می شد و با همه توان نقالی 

می کرد.
اولین  از  یکی  می رسد،  گوش  به  که  قهوه خانه  نام  امروزه 
تصاویری که پیش چشِم آدمی نقش می بندد، فضایی است، 
جواِن  اغلب  مرداِن  از  ردیف هایی  که  جایی  دود؛  از  انباشته 
صاحِب گردن های گاه ستبر و بازوهای ورم کرده و در بعضی 
موارد خال کوبی شده، رخ در رخ هم نشسته اند و از َقلیان های 
دروِن  به  را  اسانس دار  و  معمولی  تنباکوهای  دود  درَغلَیان، 
ریه های خود می کشند و بازدِم آن را با عشق به رخساِر طرِف 
مقابِل خود، که او هم به همین عمل مشغول است، می دمند 
و تقدیم می کنند. در روزگاراِن پیشین، اما قهوه خانه تنها به 

استعمال دخانیات شناخته نمی شد.
سبب  به  که  امروز  از  پیش  دهه هایی  و  سال ها  در  به َمَثل 
ارزان تر بودِن گوشت و بُنَشن و دیگر مایحتاِج زندگِی روزمره، 
خوراکی  بود،  مقوی  و  لذیذ  غذایی  براینکه  افزون  آبگوشت 
باقیمِت مناسب نیز به حساب می آمد، قهوه خانه جایی بود که 
مرداِن کارگر، کاسب ها، شاگردمغازه ها و دستفروشان خسته 
از کاِر صبح تا ظهر، بدان درمی آمدند تا ضمن رفع خستگِی 
فعالیِت روزانه، آبگوشتی بخورند و روی آن آبگوشِت چرب هم 
یکی دو استکان چای گرم بنوشند و احیاناً سیگار یا قلیانی 
و  کار  پی  بروند  دوباره  قوا،  تجدید  از  و پس  کنند  هم چاق 

زندگی خود.
همه  در  و  بود  نو  پدیده ای  رادیو  که  آن گاه  پیشتر،  کمی    
خانه ها وجود نداشت، باز قهوه خانه این کارکرد را داشت تا آنان  
که رادیو نداشتند اما صدای نغمه های برخاسته از آن را خواهان 
بودند، به قهوه خانه می رفتند و به بهانه  نوشیدن یک استکان 

چای، دل می دادند به نغمه و آهنگ برخاسته از جعبه رادیو.
قهوه خانه ای که مکتب و دانشگاه بود

قدیِم« خود  وقتی در »طهران  استاد جعفر شهری  مرحوم 
به توصیف قهوه خانه های تهراِن روزگار قاجاری و اوایل پهلوی 
می پردازد، می نویسد که در آن روزگار »قهوه خانه اگرچه مرکز 
تجمع بیکاره ها و باکاره ها و پاتوِق دسته ها و محل اجتماع و 
آدرِس بّنا و نقاش و آهنکوب و خرپاکوب و شیشه بُر و نانوا و 

قصاب و مقّنی و بزاز و رزاز و و دیگر کسبه به حساب می آمد، 
اما از سویی مدرسه، مکتب، دبستان، دبیرستان و دانشگاهی 
بود که شخصیت مردم از خوب و بد در آن شکل می گرفت. 
چه، پاتوق دائمی دانشمندان نیز بود که در آن به مناظرات 
علمی پرداخته و محلی که شعرا و متشاعران و گویندگان در 
آن به شعرگویی و شعرخوانی و محاورات برخاسته. مکانی که 
خطاطان خطوط ریز و درشت خود را در آن به اجرا درآورده، 
تعزیه خوانان تعزیه های خود را در آن برپا نموده؛ مسئله گویان، 
و گویندگان  مراثی  و  و روضه خوانان، روضه ها  مسائل شرعی 
مذهبی، مطالب خود را عنوان ساخته. لوطی ها و داش مشدی ها 
و هنرنمایی های  اعمال و صفات  نیک منشان  و  و ورزشکاران 
پسندیده و مردانه خود را ظاهر نموده، جوانان و ملعبه جویان 
بازی های گوناگوِن مورد عالقه را ازقبیل گل بازی و تُرنابازی و 
بداندیشان  و  رنود  و  الواط  رسانیده.  به منصه ظهور  آن  امثال 
وقایِح اعمال و رفتارِ خویش را جهِت هم به تعریف و توصیف 
آورده. خالصه مأمن و مأوایی که صاحب هر سلیقه ای نهایت 
خواسته و غایت دلخواه خویش را می توانست از آن به دست 

آورد«. )۱(
مرشد ترابی؛ یکی از آخرین یادگارهای نّقالی اصیل

اما تا پیش از آنکه نظاِم قهوه خانه دگرگون شود و با تغییر 
روزگار و سبک زندگی و گسترش رادیو و تلویزیون و بعدتر، 
میانه  از  و  بیفتد  رونق  از  نّقالی  اینترنت،  و  ماهواره  و  ویدئو 
 محله ها و زندگی مردم به البه الی سطرهای کتاب ها و کنِج 
مهم ترین  از  یکی  قدیمی  هنِر  این  خاطره ها کوچانیده شود، 
سرگرمی های فرهنگی مردمان بود که در فضای قهوه خانه ها 
اجرا می شد. نّقال ها که با عنواِن »مرشد« شناخته می شدند، 
همه هنِر خویش را در دانستن ادبیات و تاریخ و حفظ کردِن 
فنوِن  از  بهره مندی  با  و  می گرفتند  کار  به  فراوان  شعرهای 
نمایش و سخنوری، معجونی سحرآمیز می ساختند تا با تعریف 
و اجرای داستان های حماسی - عاشقانه شاهنامه و یا آثاری 
چون اسکندرنامه و حسین کرد شبستری و رموِز حمزه، دل و 
جان و هوش و حواِس حاضران در قهوه خانه را شب های متوالی 

پابستۀ نقِل خویش سازند.   
آن  از  ایران زمین،  نقالی  سّنت  یادگاراِن  آخرین  از  یکی   
مرشدهایی که نقالی را در میان مردِم کوچه و بازار تجربه کرده 
بود، مرحوم استاد مرشد ولی اهلل ترابی است که هفت سال پیش 
در ۱۲ مرداد ۱۳۹۲ به رحمت حق پیوست. در همین عصر 
ارتباطات هم که دیگر قهوه خانه ها جایی برای مرشد و نقالی اش 
ندارند، مرشد ترابی تا نفس داشت، کوشید که نقالِی نفس به 

شماره افتاده، از نفس نیفتد. به همین انگیزه بود که هرگاه به 
تلویزیون می خواندندش و یا در مراسم ها دعوتش می کردند، 

بااشتیاق حاضر می شد و با همه توان نقالی می کرد.
استاد ولی اهلل ترابی که در ۱۳۱۵ در سفیدآِب تفرش به دنیا 
آمده بود، در همان کودکی همراه با خانوده اش به تهران آمد 
و در محله دروازه غار ساکن شد. زندگی در تهران، این فرصت 
را برای وی به وجود آورد که از همان کودکی بتواند در مسیر 

فراگیری رموز و نکته های نقالی گام بردارد.
از آنکه به  مرشد ترابی هم چنان که خود گفته است، پیش 
نّقالی بپردازد، همچون پدرش تعزیه خوانی می کرده است: »من 
از هفت سالگی تعزیه  می خواندم. پدرم، ماّلحسن، شهادت خواِن 
تعزیه خوانی  مجالس  به  خود  با  مرا  و  بود  تهران  درجه یک 
می برد. اما از وقتی نّقالی را شروع کردم، دیگر تعزیه نمی خوانم. 
]برای تعلیِم نّقالی[ اول رفتم پیش استاد ]روح اهلل[ شوقی، او 
در منزلش برای من داستان های شاهنامه را می گفت و طرز 
خواندن آنها را می آموخت. شب ها هم می رفتم به پاتوق، یعنی 
چاپار قهوه خانه، که هم نقِل او را ببینم و هم آنچه یادگرفته 
بودم، تحویل دهم. البته دو سال قبل از اینکه نّقالی را شروع 
کنم، برای یادگرفتِن حرکاِت رزمی به زورخانه می رفتم«. )۲(

در  را  آن  که  گفت وگو  همین  در  ترابی  مرشد  مرحوم   
سال های میان سالی خویش انجام داده بوده است، ضمن اشاره 
به تفاوت های طوماِر نقالی )که درواقع همان متِن نمایش نامه 
نّقال است( با شاهنامه و اینکه طومار نّقالی برخالف شاهنامه 
به نثر است، از ویژگی های الزم برای هنر نّقالی نیز سخن گفته 

است:
"نّقال باید طومار را قبل از شروِع نقل مرور کرده باشد و در 
موقِع نّقالی او باید با اتکا به حافظه و حال و هوای مجلس، 
البته طومار معموالً  یا کم کند.  بیفزاید  اگر الزم دید چیزی 
اما  می گشاید،  مردم  حضور  در  را  آن  و  است  نّقال  همراه 
او با مراجعه به آن گفته نمی شود... . در بسیاری موارد  نقِل 
کردن  فهم  و  تصویرکردن  و  بازی  لحاظ  از  است  ناچار  نّقال 
داستان و یا ازنظر گفتار، قطعه هایی را فی البداهه بسازد. نّقال 
جز قصه گویی، باید بر شیوه های بیان حرکات و احساس های 
مختلف نقش هایی که تعریف می کند، مسلّط باشد. مثاًل خوِد 
من اسب سواری و شمشیربازی را در تعزیه آموختم و بسیاری 
از حکات رزمی را از زورخانه. همین طور نکته مهم دیگر این 
است که نّقال باید حتماً با موسیقی آشنایی داشته باشد«. )۳(

 این را هم باید یادآور شد که روان شاد مرشد ترابی، نّقالِی 
خود را از روی طوماری انجام می داده که بر پایه طومار نّقالی 
تهران،  نامدار  نّقاالن  از  مشکین،  بابای  حسین  حاج  مرحوم 
داوود  استاد  کوشش  با  طومار  این  است.  بوده  آمده  فراهم 
فتحعلی بیگی و الله تقیان با عنوان »مشکین نامه« به همت 

انتشارات نمایش به چاپ رسیده است.
خاطره ای از مرشد غالمحسین غول بچه

از  را  قدیم  طهران  نّقال های  شهری  جعفر  استاد  روان شاد 
دید سطح اجرا و نیز سبک و محتوای کالمشان، در سه طبقه 
توصیف کرده است. طبقه نخست، مرشدانی بوده اند که »در 
غالمحسین  مرشد  مثل  می گفتند،  سخن  عالی  و  باال  سطح 

غول بچه و سید احمد همدانی؛ و دسته دوم، عده ای که عوام 
می شدند.  سرگرم  خواص  کرده،  معانی  ادراک  مطالبشان  از 
مانند مرشد اسداهلل و کریم درویش؛ و دسته سوم، که فقط 
بود که  برای عوام سخن می گفتند و مطالبشان در سطحی 
طبقات پایین عامی را خوش می آمد و به آنها لذت می بخشید. 

مانند مرشد حسین قنات آبادی و مرشد قلی«. )۴(   
توصیف  ادامه  در  قدیم«  ارزشمند »طهران  کتاب   صاحب 
خویش از نقل و نّقالی در روزگاِر گذشتۀ پایتخت، خاطره ای 
که  نقالی  غول بچه،  غالمحسین  مرشد  مرحوم  درباره  هم  را 
و  پند  از  بود  آکنده  کالمش  و  می گفت  سخن  دانشمندانه 
این  به  تنومندش  انداِم درشت و هیکل  به سبب  نصیحت و 
لقِب عامیانه مشهور شده بوده، نقل کرده است. اصل خاطره 

چنین است:
در  شبی  آنکه  مرشد  این  به  مربوط  ذکِر  قابل  وقایع  "از 
جوان  چراغ برق،  خیابان  مرده شوی خانه  کوچه  قهوه خانه 
واقعاً  هم  نّقالی  که  می کند  اظهار  اطرافیانش  به  بی معرفتی 
عجب کار کم زحمت بی مایۀ پُردرآمدی می باشد! و این سخن 
به گوش مرشد غالمحسین می رسد. فردا شب که آماده  نقل 
او می گوید  به  قهوه خانه کشیده،  به وسط  را  می شود، جوان 
می باشد،  مفت خوری  نّقالی  که  خودت  دیشب  گفته  به  اگر 
از  که  می دانی  کارها  کم زحمت ترین  را  آن  و  داری  اعتقاد 
این  به چشم  بیرون می آید، فقط سه مرتبه  عهده همه کس 
جمعیت نگاه کن و با صدای بلند بگو »ماست«، تا از همین 
دقیقه طومار نقالی را در هم پیچیده، سراغ بیل زنی و عملگی 
رفته، دیگر اسمی از آن به زبان نیاورم.وان که با همه بی ادبی، 
تربیِت احترام به بزرگ تر در خونش عجین شده بود، غرق در 
خجالت شده، دست مرشد را بوسیده، دیگر در آن قهوه خانه 

دیده نمی شود«. )۵(   
ارجاع ها:

۱. »طهران قدیم«؛ جعفر شهری باف؛ تهران: معین؛ ۱۳۸۳؛ 
ج ۲، ص ۱۴۱.

۲. »گفت وگو با مرشد ترابی )نّقال(«؛ گفت وگوی الله تقیان 
با مرشد ولی اهلل ترابی؛ فصلنامه تخصصی تئاتر؛ پاییز و زمستان 

۱۳۶۹؛ ص ۱۵۳ و ۱۵۴.
۳. همان. ص ۱۵۸ تا ۱۶۰.

۴. »طهران قدیم«؛ جعفر شهری باف؛ تهران: معین؛ ۱۳۸۳؛ 
ج ۲، ص ۱۴۲.

همان. ص ۱۴۴ و ۱۴۵.
منبع: خبرگزاری ایرنا

سرویس ادبی کرمان امروز
 

دیگری  سوی  از  هنر  و  ادبیات  آفتاب  شاید  روزها،  این 
زمین  بر  قدم  بسیاری،  نویسندگان  که  است  کرده  طلوع 
سراغ  به  تولدها،  این  مناسبت  به  گذاشته اند،  خاکی 

کتاب های تازه برویم.
راوی اسطوره ها

جالل ستاری، محقق و اسطوره پژوه و اندیشمند ایرانی، 
۱۶ مرداد ۱۳۱۰ در شهر رشت، متولد شد. مدرک دکترای 
روانشناسی خود را از دانشگاه سوییس دریافت کرد و یکی 
نظریه پرداز  و  روانشناس  پیاژه،  ژان  او  معروف  استادان  از 
از  یونگ،  گوستاو  کارل  از  متاثر  ستاری  بود.  نام  صاحب 
پرداخت.  اسطوره ها  مطالعه  به  و  رفت  فراتر  روانشناسی 
ستاری در سال ۸۴ به پاس عمری تالش فرهنگی نشان 

آفیسیه ) نشان ادب و هنر فرانسه( را دریافت کرد.
زمینه های  در  ترجمه  و  تالیف  اثر   ۸۰ از  بیش  او   
اسطوره شناسی، ادبیات نمایشی و نقد فرهنگی انجام داده 
است که برخی از آن ها کتاب های مرجع و شاخص در حوزه 
و موضوع خود به شمار می روند.  چشم انداز اسطوره، زبان 
رمزی افسانه ها، زبان رمزی قصه های پری وار، رمز پردازی 
اسطوره شناسی،  جهان  مجموعه  رمز،  و  اسطوره  آتش،  
برخی از ترجمه های مهم او هستند. حاالت عشق مجنون، 
افسون شهرزاد، درد عشق زلیخا، عشق صوفیانه، پژوهش 
ماهی،  و  یونس  قصه  در  پژوهش  کهف،  اصحاب  قصه  در 
پژوهشی در قصه شیخ صنعان و دختر ترسا، پژوهشی در 
قصه سلیمان و بلقیس، گفت و گوی شهرزاد و شهریار نیز 

برخی از تالیفات این پژوهشگر به شمار می آیند.
گفت وگویی  حاصل  ستاری،  جالل  با  گفت وگو  کتاب 
ناصر  و  ستاری  میان   ،۱۳۸۹ تا   ۱۳۸۷ سال  از  طوالنی 
و  انسان شناسی  استاد  خود  که  فکوهی  است،  فکوهی 
به  آن چه  زمینه  کتاب  این  در  است  فرهنگ  متخصص 
بیرون  خاطراتش،  از  را  شد  منجر  ستاری  شدن  ساخته 
نیز  را  ایران  این کتاب فرهنگ  پژوهشگر در  می آورد، دو 

در میان صحبت هایشان بازتعریف می کنند.

گفت و گو با جالل ستاری به کوشش ناصر فکوهی در 
۴۶۲ صفحه توسط نشر مرکز منتشر شده است.

 نویسنده بنی آدم
دهم  متولد  ادیب،  و  نویسنده   آبادی،  دولت  محمود 
مردادماه سال ۱۳۱۰ است. او در روستای دولت آباد سبزوار 
به دنیا آمد. او تحصیالت ابتدایی اش را در دولت آباد گذراند 
و بعد از آن به مشهد رفت. دولت آبادی در زمان زندگی اش 
تکمیل  برای  او  شد.  آشنا  نمایش  و  سینما  با  مشهد  در 
دانش  سینمایی اش به تهران آمد و در تئاتر پارس مشغول 
به کار شد. دولت آبادی اولین تجربه های نویسندگی اش را 
با شرکت در کالس های بازیگری آناهیتا تجربه کرد، او در 
نمایش های مهمی از برتولت برشت، بهرام بیضایی و اکبر 
رادی بازیگر بود. دقیقا در همان سال ها یعنی حدود دهه  
کرد.  آغاز  را  نوشتن  آبادی  دولت  که  بود  شمسی  چهل 
مجله ای  در  سال ۱۳۴۱  ته شب  نام  به  او  داستان  اولین 
در تهران منتشر شد. بعد از انتشار اولین داستانش بود که 
دولت آبادی به نوشتن روی آورد و این کار را به صورت 

حرفه ای دنبال کرد.

شش  به  را  آبادی  دولت  محمود  نوشته های  و  آثار   
ادبی،  نقد  مقاله،  رمان،  کرد؛  تقسیم  می توان  کلی  دسته  
نمایش نامه، فیلم نامه و سفرنامه، تا کنون نزدیک به ۴۰ اثر 

ادبی از وی منتشر شده است.
برخی جوایز ادبی دولت آبادی از این قرارند: جایزه ادبی 
واو، جایزه ادبیات بین المللی خانه فرهنگ های جهان برلین، 
جایزه ادبی هوشنگ گلشیری، جایزه ادبی یان میخالسکی 

سوییس،نشان شوالیه هنر و ادب فرانسه )۲۰۱۴(
محمود دولت آبادی به رمان های بلندش شناخته می شود 
و اثری چند جلدی چون کلیدر و روزگار سپری شده مردم 
سلوک  یا  سلوچ  خالی  جای  چون  کارهایی  یا  سالخورده 
طبع آزمایی  اما  هستند  جلدی  تک  اما  بلند  آثاری  که 

دولت آبادی در داستان کوتاه هم خواندنی است.
دولت آبادی  کوتاه  داستان های  از  مجموعه ای  آدم،  بنی 
است که نثر و سبک این داستان ها نسبت به کتاب های 
قبلی او بسیار متفاوت است. این کتاب فضایی مدرن دارد 
شازده،  و  مولی  می کند.  ایجاد  سوال  مخاطب  برای  که 
اسم نیست، چوب خشک بلوط، برخی از داستان های این 

مجموعه هستند.
کتاب بنی آدم نوشته محمود دولت آبادی در ۱۰۷ صفحه 

توسط نشر چشمه منتشر شده است.
 آقای افسانه ساز

نویسنده،    )۱۸۰۵-۱۸۷۵( اندرسن  کریستین  )هانس 
پدر  و  دانمارک  ملی  شاعر  که  نویس  نمایشنامه  شاعر، 
افسانه های نو نیز نامیده می شود. او با آمیختن قصه های 

عامیانه با تخیل خود، ۱۶۸ افسانه نو نوشته است.
 ۲۴ در  را  داستانش  نخستین  اندرسن  کریستین  هانس 
به کشورهای  با سفر  آن  از  و ۵ سال پس  نوشت  سالگی 
مختلف، با نویسندگان معروفی همچون ویکتور هوگو، والتر 
اسکات، چارلز دیکنز، الکساندر دوما، بالزاک و برادران گریم 
و  سال ۱۸۳۵  در  اندرسن  های  قصه  نخستین  آشنا شد. 
پس  سال   ۱۱ او  های  قصه  از  انگلیسی  ترجمه  نخستین 
از آن منتشر شدند. هم اکنون قصه های او به ۱۵۰ زبان 
از قصه های محبوب کودکان  و  برگردانده شده است  دنیا 
از شیوه آفرینش  نویسندگان  از  به شمار می آید. بسیاری 
او  قصه های  از  جدیدی  های  نسخه  و  گرفته اند  الهام  او 

نوشته اند.
دفتر بین المللی کتاب برای نسل جوان، دوم آوریل برابر 
۱۴ فروردین، زادروز اندرسن را روز جهانی کتاب کودک 
نام گذاری کرده، و هر ساله در سراسر جهان جشن گرفته 
می شود. همچنین جایزه هانس کریستین اندرسن، از سال 
کودک،  ادبیات  پدیدآورندگان  بهترین  انتخاب  به   ۱۹۵۶
اختصاص یافته است. چهارم آگوست برابر با ۱۴ مرداد ماه، 

سالروز درگذشت این نویسنده نامدار است. 
از  یکی  که  شده  ترجمه  بارها  اندرسن،  آثار  ایران  در 
هانس  از  قصه  مجموعه ۱۱۰  آن،  ترجمه های  کامل ترین 
پریسا  شمس،  محمدرضا  ترجمه  با  اندرسن  کریستین 
شامل  مجموعه  این  است.  قدیانی  نشر  از  همایون روز، 
دخترک  زشت،  اردک  جوجه  چون  مشهوری  قصه های 
زنه،  آتش  جعبه  امپراتور،  جدید  لباس  فروش،  کبریت 

سرباز سربی، بند انگشتی  و... است.
۱۱۰ قصه از هانس کریستین آندرسن، با جلد گالینگور 
و طراحی جلد کیانوش غریب پور، در ۷۲۷ صفحه، منتشر 

شده است.
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نوشتاری درباره ی بیروت ، عروس زخمی خاورمیانه

جاماندگان، سهام عدالت می گیرند؟ 

برای رفع "گرمازدگی" چه بخوریم؟

سرویس اقتصادی کرمان امروز
 

داستان عروس خاورمیانه به سال های بعد از جنگ جهانی اول بر می گردد، 
وقتی که لبنان مستعمره فرانسه شد.

به گزارش ایسنا، اسنادی وجود داد که قدمت لبنان را به حدود ۵۰۰۰ سال 
پیش می رساند. این سرزمین خاستگاه فینیقی های بازرگان پیشه بود، مردمانی 
آرام و با فرهنگ. بعدها زیرسلطه امپراتوری ُرم رفت و یکی از مراکز مسیحیت 
شد. در دوران اسالم، این سرزمین به دست اعراب فتح شد، مذهب دیگری به 
این سرزمین اضافه شد. بعدها به سلطه امپراتوری عثمانی درآمد تا زمانی که 
جنگ جهانی اول آغاز شد. فرانسه این سرزمین را به استعمار گرفت و در سال 
۱۹۲۰ میالدی آن را به شش دولت تقسیم کرد که »جبل لبنان« یکی از آن 

ها بود؛ سرزمینی در غرب آسیا که مدیترانه را تنگ در آغوش گرفته است.
لبنان در سال ۱۹۴۳ پس از یک مبارزه زیرپوستی طوالنی، اعالم استقالل 
کرد و بعد از ۲۳ سال از قیومیت فرانسه خارج شد. در سفرنامه ها آمده است 
که آن زمان، لبنان کشوری بود بسیار آرام و مرفه که اقتصاد آن بر گردشگری، 
تجاری،  ساختمان های  بود.  گذاشته شده  پایه  بانکداری  و  تجارت  کشاورزی، 
خیابان ها، گالری ها، رستوران ها و کافه ها با معماری فرانسوی در شهرهای 
آن بویژه بیروت بسیار دیده می شد، جمعیت مسلمان، مسیحی ارتدوکس و 
فکری  و تالش های  مرکز گفتمان سیاسی  لبنان  بود.  آمیخته  یهودی درهم 
شده بود. هیچ شهری در خاورمیانه به اندازه بیروت در ُمد سرآمد نبود. نمایش 
های هنری و شب های شعِر زنده در آن برپا بود و طراحان مشهور آن را برای 

تجربه  را  ای  مدیرانه  فرهنگ  می شد  که  جایی  بودند،  کرده  انتخاب  زندگی 
کرد. از همان دوران بود که لبنان را عروس خاورمیانه نامیدند و به بیروت لقب 

پاریس خاورمیانه دادند.
سال ۱۹۷۵ فرا رسید و جنگ داخلی سر گرفته شد. جنگ ۱۵ سال طول 
کشید. در میانه آن، رژیم صهیونیستی در سال ۱۹۸۲ به لبنان حمله کرد و این 

کشور به ویرانه تبدیل شد. صهیونیست ها ۱۸ سال در لبنان حضور داشتند.
در دهه های بعد با آن که لبنان صحنه درگیری های گاه به گاه قومیت ها 

بود، دوباره بازسازی و مکانی محبوب برای گردشگران شد. سال ۲۰۰۶ بیروت، 
درحالی که زیر سایه یکی از همان درگیری ها بود، در فهرست شهرهای برتر 
گردشگری جهان عرب و غرب قرار گرفت. سال ۲۰۰۸ روزنامه گاردین چاپ 
لندن، بیروت را در بین ۱۰ شهر برتر گردشگری قرار داد. سال ۲۰۰۹ نیویورک 
فهرست  در  همواره  بیروت  کرد.  پیشنهاد  سفر  مقصد  عنوان  به  را  آن  تایمز 

شهرهای زیبا جا داشته است.
آمارهایی از سال ۲۰۱۲ نشان می دهد ۳۴ درصد گردشگران این کشور از 

اتحادیه عرب، ۳۳ درصد از اروپا و ۱۶ درصد از آمریکا بودند. ایران و لبنان 
با  ایرانی ها  اتباع یکدیگر لغو کردند.  از سال ۲۰۱۲ روادید خود را برای  نیز 
ویزای فرودگاهی ۳۰ روز می توانند در لبنان سفر کنند و لبنانی ها برای سفر 

۱۵ روزه به ایران، ویزا نیاز ندارند.
بوده  لبنان  و  بیروت  برای  درآمد  اصلی  منابع  از  یکی  امروز  تا  گردشگری   
است. هرچند در سال های اخیر تنش های داخلی آن را به مقصدی پرخطر 

تبدیل کرده است.
شنبه  سه  عصر  است،  گرفته  دود  و  آتش  طعم  بیروت  دیگر  بار  یک  حاال 
محموله نیترات آمونیوم در بندری نزدیک مراکز توریستی و پرجمعیت بیروت، 
منفجر شد. تعداد کشته شدگان این انفجار به ۱۳۷ نفر و زخمی شده ها به 
اند.  خانمان شده  بی  نیز  نفر  هزار  به ۳۰۰  نزدیک  است،  رسیده  نفر   ۵۰۰۰
امدادگران در شهر همچنان در جست وجو مفقودان هستند. میزان خرابی این 

انفجار را به اندازه ویرانی های جنگ ۱۵ ساله لبنان تخمین زده اند.
انفجار آسیب دیده  آن  از  بیروت  تاریخی محبوب  و  توریستی  مراکز  بیشتر 
اند. تصاویری از »مسجد محمد االمین« یا مسجد آبی که کمتر از ۲۰ سال 
قدمت دارد و در دوره رفیق حریری ـ نخست وزیر اسبق لبنان ـ ساخته شد، 
منتشر شده است که بخشی از این خرابی ها را نشان می دهد. میدان شهدای 
تاریخی، محله های هنری Gemmayzeh و  Mar Mikhael، کاخ بعبدا 
)کاخ ریاست جمهوری لبنان(، کلیساها، موزه ها، گالری ها، کافه ها، رستوران 
انفجار بودند. هنوز میزان  های محبوب گردشگران، همگی در نزدیکی محل 
انفجار در  این  اما  است  ارزیابی نشده  مراکز  این  به  وارد شده  دقیق خسارت 
بحبوحه اقتصادی، کاهش شدید ارزش پول ملی و کرونا، چشم انداز فرهنگی 

و توریستِی عروس خاورمیانه را به ورطه نابودی کشاند.  

سرویس اقتصادی کرمان امروز
 

وزیر امور اقتصادی و دارایی در حالی تخصیص سهام عدالت جدید را امکان 
ناپذیر می داند که مجلس بر تدوین طرح جاماندگان سهام عدالت قصد در ارائه 

این سهام به اقشار جا مانده دارد.
از حدود ۱۴  بعد  اردیبهشت ۹۹،  به گزارش خبرنگار مهر، سهام عدالت ۹ 
سال آزاد شد و مشمولین توانستند مدیریت سهام خود را به عهده بگیرند. این 
سهام در سال ۸۴ و با هدف افزایش مشارکت مردمی در اقتصاد به ۶ دهک 
مشمول  دهک های  تشخیص  در  هرچند  گرفت.  تعلق  جامعه  درآمدی  پایین 
نوعی بی عدالتی شکل گرفت و به جای بررسی درآمدها، گروه های اجتماعی 
پذیر  قرار گرفت همچنین مدیریت شرکت های سرمایه  مالک تصمیم گیری 
دچار صندلی های هیئت مدیره رانتی شده و با اختالل همراه شد اما به نوبه 
خود نوعی کمک معیشتی به مردم بود که بعد از ۱۴ سال تبدیل به دارایی با 

ارزشی برای مردم شده است.
در این بین برخی اقشار مستضعف مظلوم واقع شده و مشمول سهام عدالت 
مانند  آنها  از  را شامل می شوند، برخی  افراد دسته های گوناگونی  این  نشدند. 
دسته ای از کارگران از ابتدا سهام عدالت نگرفتند، گروه دوم افرادی هستندکه 

تاریخ  آن  از  که  افرادی  )مانند  شده اند  درآمدی  پایین  دهک های  وارد  اخیراً 
افرادی هستند که  نیز  نهادهای حمایتی شده اند( و دسته سوم  تاکنون عضو 
برگه سهام عدالت دارند اما به سبب مشکالت سامانه ها عماًل سهامدار نیستند 

و سهام آنها کان لم یکن شده است.
اول  روزهای  همان  در  اقتصادی  کمیسیون  رئیس  پورابراهیمی،  محمدرضا 
از  را  جاماندگان  برای  جدید  عدالت  سهم  ایجاد  یازدهم،  مجلس  تشکیل 
اولویت های این کمیسیون دانست و از ارائه طرحی مبنی بر همین موضوع به 
مجلس خبر داد. این طرح نهایتاً اعالم وصول شده و کلیات آن نیز در مجلس 
تصویب شد تا به عنوان طرح های اول مجلس یازدهم، برای بررسی جزئیات به 

کمیسیون اقتصادی برود.
با  گفتگو  در  اقتصادی  کمیسیون  سخنگو  طغیانی،  مهدی  باره،  همین  در 
در  باید  آن  وریزه کاری  اجرایی  سازوکار  چگونگی  اینکه  بابیان  مهر  خبرنگار 
جزئیات طرح بررسی شود، گفت: بخشی از این مشمولین جدید کسانی هستند 
که در این مدت ده سال، تحت پوشش کمیته امداد قرار گرفته اند. یک بخش 
هم افرادی هستند که در دهک های مشمول طرح بوده اند اما در فهرستی که 
سهام عدالت بر اساس آن توزیع شد به هر دلیلی قرار نگرفته بودند و به نوعی 

جامانده اند.
علی بابایی، سخنگو کمیسیون اجتماعی نیز در باره این طرح گفته است: طرح 
تخصیص سهام عدالت با بازماندگان از دریافت این سهام به عنوان کمیسیون 
این  در  کمیسیون  مصوبه  اساس  بر  گرفت.  قرار  بررسی  و  بحث  مورد  فرعی 

باره مقرر شد تا تمام مردم به جز سه دهک ثروتمند جامعه از سهام عدالت 
برخوردار شوند. همچنین هیچ محدودیتی از نوع سن و تعداد اعضای خانواده 

برای دریافت سهام عدالت برای جاماندگان از دریافت این سهام وجود ندارد.
در این بین اما مقاومت دولت در باره معرفی سهامداران جدید عدالت از همان 
روزهای اول واگذاری مشخص بود. در همان زمان نیز معاونان سازمان خصوصی 

سازی خبر از این می دادند که تعریف سهام عدالت جدید بعید بنظر می رسد.
فرهاد دژپسند، وزیر امور اقتصادی و دارایی درباره جاماندگان سهام عدالت 
گفت: در این موضوع بحث امکان پذیری مطرح است سهام عدالت زمانی که 

عملیاتی شد قرار بود برای یک دوره ۱۰ ساله ای از محل سود تسویه شود، اما 
همه سهام از محل سود تسویه نشد جز نهادهای تحت پوشش بنابراین سهام 

۵۰۰ هزار تومان، ۴۸۰ هزار تومانی و … داریم.
عدالت  سهام  از  باید  جامعه  دهک   ۶ آمده  قانون  در  افزود:  اقتصاد  وزیر 
برخوردار شوند که ما سهام عدالت را به ۶ دهک جامعه داده ایم یعنی اکنون 
آمار دارندگان سهام عدالت ۴۹ میلیون و ۲۰۰ هزار نفر است که اگر ۶۰ درصد 

جمعیت کشور را در نظر بگیریم حدود همین میزان است.
وی درباره سهام عدالت جدید به بازماندگان گفت: این موضوع هم از نظر فنی 
امکان پذیر نیست و هم از نظر قانون افراد مدنظر پوشش داده شده اند ضمن 
اینکه از نظر دارایی هایی که بتوانیم این کار را انجام دهیم محدویت داریم، زیرا 

آن زمان این حجم واگذاری نشده بود.
اما با پیگیری خبرنگار مهر، بعد از این بیانات وزیر اقتصاد، کمیسیون اقتصادی 
همچنان مصمم بر ارائه سهام جدید است، در این باره، مهدی طغیانی، سخنگو 
گفت:  مهر،  با خبرنگار  گفتگو  در  دژپسند  بیانات  درباره  اقتصادی  کمیسیون 
اقدام کاماًل شدنی است و در جزئیات آن را در جلسه یکشنبه  این  از نظر ما 

کمیسیون بررسی خواهیم کرد.
طراحی  و  ایجاد  صورت  در  که  است  اتفاقی  جدید  عدالت  سهام  تخصیص 
دقیق آن می تواند به معیشت مردم کمک کند از این رو به نظر می رسد دولت 
بتواند در  با همفکری یکدیگر طرحی جامع را پیاده کنند که  باید  و مجلس 
کنار کمک به مردم مدیریت شرکت های سرمایه پذیر را نیز خدشه دارد نکند.

 گرمازدگی یک بیماری مرتبط با گرما است که می تواند در شرایطی 
که فرد در معرض درجه حرارت باال قرار می گیرد، رخ دهد. در واقع  در این 
شرایط  توانایی بدن برای مقابله با گرما و تنظیم حرارت بدن دچار اختالل 

شده، دمای درون بدن افزایش می یابد و فرد دچار گرمازدگی می شود.
به گزارش ایسنا، شدت گرما زدگی می تواند از خفیف تا شدید باشد، اما 
باید توجه داشت که گرما زدگی را باید جدی گرفت؛ چرا که عدم مداخله 
در زمان مناسب می تواند به مغز و ارگان های حیاتی آسیب بزند و حتی 
باعث مرگ شود. فردی که دچار این عارضه می شود، عالئم شایعی همچون 
و  تعریق  تشنگی،  سردرد،  پریدگی،  رنگ  حالی،  بی  تهوع،  حالت  گیجی، 

گرفتگی عضالنی و تپش قلب شدید دارد.
گرمازدگی  اغلب با کم شدن آب  بدن همراه است. وقتی فردی دچار 
گرمازدگی می شود، در ابتدا باید در یک مکان با تهویه خنک قرار گیرد و 
حجم لباس هایش را کم کند و دوش آب ولرم یا خنک بگیرد. باید توجه 

و  مهم  الکترولیتهای  از  مقداری  تعریق   زمان  در  اینکه  دلیل  به  داشت 
ضروری بدن از جمله پتاسیم و سدیم، دفع و تعادل این الکترولیت ها دچار 
مشکل می شود، برای برگشت این تعادل  و برطرف کردن کم آبی بدن 
مخلوط آب خنک با کمی نمک، آب میوه های خنک و آبدار مثل هندوانه، 
طالبی و خیار  و دوغ های کم نمک خنک مصرف شود. شربت های خانگی 
سنتی مثل مخلوط خاکشیر و تخم شربتی با کمی آبلیمو و شکر نیز می 
تواند در بهبود فرد موثر باشد. البته به تدریج و آهستگی مایعات را میل 
کنید تا دچار مشکالت گوارشی نشوید. همچنین یک سری نوشیدنی های 
ورزشی در سوپر مارکت ها  نیز در دسترس هستند که به دلیل دارا بودن 

الکترولیت ها همرا با مصرف مایعات خنک می توانند مفید باشند.
در عین حال در  شرایط گرمازدگی باید از نوشیدنی های حاوی کافئین 
دار  کافئین  ورزشی  های  نوشیدنی  یا  خنک  چای  نسکافه،  یا  قهوه  مثل 
خودداری کنید؛ چرا که مواد حاوی کافیئن ادرارآور بوده و باعث دفع بیشتر 

آب بدن می شوند. باید در نظر داشت افرادی  که در محیط هایی با دمای 
باال  کار می کنند یا در محل کار خود در معرض حرارت باال قرار دارند، 

بیشتر مستعد  گرمازدگی هستند.
برخی  همچنین  بهداشت،  وزارت  جامعه  تغذیه  بهبود  دفتر  اعالم  بنابر 
دچار  که  افرادی  و  سالمندان  و  کودکان  نوزادان،  مانند  گروهای سنی  از 
بیماری های قلبی و ریوی، فشار خون باال، دیابت، چاقی و بیماری های 
اعصاب و روان هستند، بیشتر مستعد گرمازدگی بوده و توصیه می شود 
که این افراد در ساعات اوج گرمای هوا که معموال ساعت ۱۰ صبح تا ۵ 
بعد از ظهر است، از خانه خارج نشوند و اگر در صورت ضرورت مجبور به 
ترک خانه هستند، حتما یک بطری آب یا شربت های خانگی کم شیرین 
خنک همراه خود داشته باشند. در عین حال از لباس های نخی با رنگ 
روشن استفاده کنند و به هیچ عنوان در ساعات یاد شده در محیط بیرون 

اقدام به ورزش نکنند.
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خبر رییس بانک مرکزی:
دالر ۲۴ هزارتومانی بی ربط و غیر واقعی است 

روسیه نخستین کشوری است که واکسن کرونا را ثبت می کند

ماه چهره خلیلی درگذشت

 ۲۴ یعنی  ارز  فعلی  نرخ  گفت:  مرکزی  بانک  رئیس 
هزار تومان کاماًل بی ربط و غیر واقعی بوده و قیمت 

واقعی ارز پایین تر از این حرف هاست.
تعارف خبر ۲۰:۳۰  بدون  برنامه  عبدالناصر همتی در 
مرکزی  بانک  تأسیس  سالگرد  با  همزمان  دو  شبکه 
اظهار کرد: سال ۹۷ برای ارز التهابات زیادی ایجاد شد 
آبان  تا  هستم.  آدم  همان  بنده  کردیم،  مدیریت  که 

شرایط خوب بود، اما دو، سه اتفاق بازار را بر هم زد.
سیستم  دست  کار  کرونا،  و  آبان  حوادث  افزود:  وی 
باشیم.  داشته  ارزی  درآمد  نتوانستیم  و  داد  تجاری 
شدند.  مواجه  مشکل  با  تجار  و  شد  بسته  مرز ها 
در  اثر  بی  هم  امنیتی  و  سیاسی  عوامل  سرانجام 

تغییر نرخ ارز نبود.
در  که  ایم  داده  انجام  زیادی  اقدامات  گفت:  همتی 
روز های آینده مشخص خواهد شد، به مردم می گویم 
نرخ ۲۴  نیست.  این چیزی که می بینید  ارز  نرخ  که 

هزار تومان کاماًل بی ربط است.
نوبت،  از  خارج  ارز  دریافت  برای  برخی   داد:  ادامه  وی 
دریافت وام سهل الوصول با ما بسیار کلنجار رفته اند. 

تمام تالشم برای کاهش نرخ ارز است، اما کار تنها به 
دست بانک مرکزی عملیاتی نمی شود.

رئیس کل بانک مرکزی به کمک رسانی قوه قضائیه و 
نهاد های نظارتی برای کاهش نرخ ارز اشاره کرد و گفت: 
عوامل سیاسی و امنیتی بر می گردد به افرادی که با 
نرخ های خارج از ایران، قصد برهم زدن بازار ارز را دارند.
وی ادامه داد: دستگاه های نظارتی قول داده اند که با 
ارز برخورد جدی کنند که کارهایی  بازار  اخالل گران 

هم انجام می شود.
همتی تأکید کرد: ارزی که دولت فروخته و به بانک 
مرکزی تحویل می دهد با نرخ ۴۲۰۰ تومان است. این 
درآمد  تا  کند  می  گران  را  نرخ  دولت  گویند  می  که 

کسب کند اصاًل ممکن نیست و واقعیت ندارد.
وی بیان کرد: صادرکنندگان متخلف که ۲۵۰ نفر بودند 
و به قوه قضائیه معرفی شدند تولید کننده نبودند و 

حتی یک دالر هم بازنگردانده بودند.
همتی تأکید کرد: بارها به مدیران بانکی تأکید کرده 

ام که برای وام های ُخرد سختگیری نکنند.
در  ملی  پول  از  صفر  چهار  حذف  بحث  افزود:  وی 

برای چاپ اسکناس ۴  نهایی شد که ما هم  مجلس 
صفر را کمرنگ تر چاپ می کنیم.

 رئیس کل بانک مرکزی ابراز کرد: برای سفارش و باند 
بازی با بنده تماس های بسیاری گرفته می شود ولی 
بنده عهد کردم کاری انجام ندهم که امتیاز تلقی شود.
همتی گفت: کار در صداوسیما را بهتر از بانک مرکزی 

می دانم.

رئیس کل بانک مرکزی با اشاره به نوسانات بازار گفت: 
به نوسانات ارزی کوتاه مدت توجه نکنید برنامه های 

بلند مدت ثبات ایجاد می کند.
همتی با اشاره به اهمیت ویژه معیشت مردم و فشار 
مسئوالن  تمام  از  کرد:  اظهار  شرایط  این  در  وارده 
درخواست می کنم از صحبت های خود دست بردارند 

و به وعده ها عمل کنند.

معاون وزیر بهداشت روسیه گفت: واکسن ویروس کرونا 
"گامالی" ۱۲ آگوست )۲۲ مرداد(  تولید شده در مرکز 

ثبت می شود و نخستین دریافت کنندگان آن، کارکنان 
مراکز پزشکی و سالمندان خواهند بود.

وزیر  معاون  گریدنی یف"  "الگ  »نووستی«،  گزارش  به   
بهداشت روسیه اعالم کرد که روسیه به نخستین کشور 
جهان تبدیل خواهد شد که واکسن علیه عفونت ویروس 
کرونا را ثبت کرده است. به گفته وی، دارویی که توسط 
مرکز تحقیقات ملی "گامالی" و وزارت دفاع روسیه تولید 
شده، در تاریخ ۱۲ آگوست )۲۲ مرداد ماه( ثبت خواهد 

شد.
آخرین  حاضر،  حال  »در  افزود:  بهداشت  وزیر  معاون 
این  روی  به  بالینی  آزمایشات  از  سوم  مرحله  مرحله- 
واکسن در حال انجام است و این مرحله آزمایش بسیار 
واکسن  که  کنیم  حاصل  اطمینان  باید  ما  است.  مهم 

کاماًل ایمن است.«

گروه  نخستین  که  شد  یادآور  همچنین  گریدنی یف 
دریافت کننده واکسن کرونا، متخصصان مرکز گامالی، 

کارکنان مراکز پزشکی و افراد سالمند خواهند بود.
نتیجه شکل  اساس  بر  باید  دارو  »اثربخشی  افزود:  وی 
شود.  ارزیابی  آن  کننده  دریافت  افراد  در  ایمنی  گیری 
مرحله سوم آزمایش واکسن ویروس کرونا در بزرگساالن، 
حدود پنج ماه به طول می انجامد و حدود ۲۰۰۰ نفر را 

درگیر خواهد کرد."
پیش از این، "میخائیل موراشکو" وزیر بهداشت روسیه 
اعالم کرد که انجام واکسیناسیون گسترده علیه ویروس 
کرونا در این کشور برای ماه اکتبر )مهر-آبان( برنامه ریزی 

شده و برای شهروندان روس کاماًل رایگان خواهد بود.

سریال  در  جاریه  نقش  بازیگر  خلیلی  چهره  ماه 
مختارنامه، به دلیل ابتال به سرطان کبد دار فانی را وداع 

گفت.
تلویزیون گروه فرهنگی  رادیو  به گزارش خبرنگار حوزه 
باشگاه خبرنگاران جوان، ماه چهره خلیلی بازیگر نقش 

جاریه در سریال »مختارنامه«  پس از دست و پنجه نرم 
کردن با بیماری سرطان کبد از دنیا رفت.

 ماه چهره خلیلی متولد ۲۵ دی ۱۳۵۵ در تهران و نوه 
دختری پروین سلیمانی بود. فیلم هایی همچون نقاب، 
آثار  باز  پرنده  و  وحشت  سایه  فراموش،  را  تو  یادم  تله، 

سینمایی این بازیگر هستند.
او همچنین در سریال های مرضیه، دختر گمشده، گذر 
نقش  ایفای  به  باد  در چشم  و  پهلوی  کاله  ها،  رنج  از 
پرداخت. بازی در نقش جاریه سریال مختارنامه این بازیگر 

را به اوج شهرت رساند.

اجیر کردن بیمار ایدزی برای قتل 

مشاور امالک

مرد جوان که با همدستی یک بیمار ایدزی نقشه ربودن و قتل یک 
با حضور به موقع مردم در محل  مشاور امالک را طراحی کرده بود 

درگیری ناکام ماند.
با  پونک  منطقه  شاهد،  بوستان  نزدیکی  در  رهگذران  قبل  روز  چند 
رو  خیابان  کنار  بی ام دبلیو  خودروی  یک  داخل  در  عجیبی  صحنه 
به رو شدند. مرد جوانی که پشت فرمان نشسته بود با دو سرنشین 
دیگر خودرو درگیر شده و از مردم درخواست کمک می کرد. رهگذران 
اما  آمده،  راننده خودرو  به کمک  این صحنه  با دیدن  اهالی محل  و 
یکی از سرنشینان خودرو مدعی شد که مسأله شخصی است و کسی 
پیاده  پای  با دخالت مردم درنهایت دو مرد خشن  اما  نکند.  دخالت 

فرار کردند.
دقایقی بعد با حضور مأموران، صاحب خودرو در تحقیقات گفت: من 
بنگاه مشاور امالک دارم و در کار ساخت و ساز نیز هستم. وضع مالی 
خوبی دارم و به دنبال شریکی بودم تا بتوانم با او کار کنم. مدتی قبل 
در فضای مجازی با ساسان آشنا شدم. روز حادثه قراربود با او به دیدن 
یک ملک برویم. به محل قرار که رسیدم داخل خودروام منتظر او بودم 
که ناگهان ساسان به همراه مرد معتادی سوار خودروام شدند. ساسان 
به من شوکر زد و مرد معتاد با دسته چاقو به سرم کوبید. شروع به 
سر و صدا کردم و مردم به کمکم آمدند و آن ها با سرقت گوشی تلفن 

همراهم فرار کردند.
مردان تبهکار هنگام فرار یک کیسه نایلونی را در محل جا گذاشته 
دستبند  کمربند،  یک  دریافتند  آن  بررسی  با  مأموران  که  بودند 

پالستیکی، چسب پهن و دفترچه یادداشتی در آن وجود دارد.
جوان  مرد  قتل  و  ربودن  برای  را  خود  نقشه  دفترچه  داخل  متهمان 
با  قرار مالقات  مرحله یک  بود:  آمده  یادداشت  این  در  بودند.  نوشته 
پرهام، مرحله دو بی هوش کردن، مرحله سوم بستن دست و پا، چهارم 
آخرین  و  پرهام  خانواده  از  اخاذی  پنج  قتل،  و  برنج  قرص  خوراندن 
نیز  دیگری  مرد  مشخصات  همچنین  بود.  جسد  کردن  رها  مرحله 
در دفترچه نوشته شده بود که احتمال می رفت او نیز قربانی نقشه 

ساسان شده است.
در ادامه بررسی ها ساسان و مرد معتادی که همراه او در این ماجرا بود 
با پرهام  اما مرد معتاد مدعی شد که هیچ آشنایی  دستگیر شدند. 
نداشته و به دستور ساسان این کار را انجام داده است. او که ۱۴ سابقه 
کیفری از جمله سرقت و درگیری دارد گفت سه سال قبل از زندان 
آزاد شدم در زندان مبتال به ایدز شدم. سه روز قبل از ماجرای ربودن 
پرهام داخل پارک نشسته بودم که ساسان به سراغم آمد، او گفت با 
زیاد  روز  آن  من کمک خواست.  از  و  دارد  ناموسی  اختالف  شخصی 
شیشه مصرف کرده بودم. قبول کردم که در انتقام گیری همراه او شوم. 

قرار شد پول خوبی به من بدهد.
اما ساسان در تحقیقات منکر آدم ربایی و نقشه قتل شد و گفت: دو 
سال است ازدواج کرده ام و با مدرک فوق دیپلم در یک بنگاه امالک 
کار می کنم. ۴ ماه قبل با شاکی در فضای مجازی آشنا شدم. قراربود 
با هم کار کنیم.او ادامه داد: همیشه متادون مصرف می کردم، اما آن 
روز شیشه کشیدم و توهم شیشه باعث شد دست به این کار بزنم و 
پالستیکی که داخلش کمربند بود و دفترچه متعلق به من نیست. 
قصد آدم ربایی هم نداشتم و رفتاری که از من سر زد به خاطر توهم 
دستور  به  همدستش  و  او  جوان،  مرد  اظهارات  به دنبال  بود.  شیشه 
بازپرس ایرد موسی از شعبه پنجم دادسرای امور جنایی پایتخت در 
اختیار اداره آگاهی قرار داده شد و بررسی ها در این خصوص ادامه دارد.

قصاص، مجازات جنایت در خانه ویالیی

مردی که متهم است با همدستی یک زن، شوهر وی را به قتل رسانده 
و جسدش را در حیاط خانه ویالی شان دفن کرده بود به مرگ محکوم 
شد.تابستان سال ۹۷ مأموران پلیس پایتخت از کشف بقایای جسدی در 

حیاط یک خانه ویالیی در بومهن باخبر و راهی محل شدند.
صاحب ویال که با مأموران تماس گرفته بود، گفت: چند ماه قبل این ویال 
را خریدم و قصد داشتم در حیاط آن یک استخر بسازم. امروز کارگران در 
حال کندن باغچه بودند که با صحنه وحشتناکی روبه رو شدند. آن ها در 
دل خاک اسکلت یک انسان را دیدند که بقایای آن نمایان بود. با ثبت 
این اظهارات، بقایای جسد به پزشکی قانونی منتقل و بعد از تشخیص 
هویت مشخص شد، جسد متعلق به مرد میانسالی به نام فرشید است 
که سال ۹۲ همسرش گم شدن او را به پلیس خبر داده بود. با بدست 
آمدن این سرنخ تحقیقات در این زمینه جریان داشت تا اینکه مشخص 
ناپدید شدن  از  نام فریبا ۳۰ ساله پنج سال بعد  شد همسر فرشید به 

شوهرش خانه را فروخته و به مکان نامعلومی رفته است.
پلیس به ردیابی زن جوان پرداخت تا اینکه وی را در شهرستان همدان 
شناسایی کرد.زن جوان در حالیکه با مردی به نام شاهین ازدواج کرده و 

صاحب فرزند شده بود، بازداشت شد و مورد تحقیق قرار گرفت.
گفت:  و  کرد  اعتراف  شاهین  همدستی  با  شوهرسابقش  قتل  به  او 
فرشید دو بار ازدواج کرده بود و بعد از طالق همسرانش با من ازدواج 
کرد. ما صاحب دو فرزند شدیم، اما او مرد بد اخالقی بود به همین خاطر 

درخواست طالق دادم، اما او راضی نمی شد.
این گذشت تا روز حادثه، آن روز درگیری بین من و فرشید باال گرفت به 
همین خاطر با دوست صمیمی ام که خواهر شاهین بود، تماس گرفت 
و کمک خواستم. شاهین به خانه مان آمد که ناگهان شوهرم با چاقو به 
من حمله کرد. همان موقع دهان شوهرم را گرفتم و شاهین با چاقو او 
را زد. بعد از قتل، جسد را در باغچه خانه دفن کردیم. بعد از چند ماه 

شاهین به خواستگاری ام آمد و با هم ازدواج کردیم.
با اقرار های زن جوان، شاهین نیز دستگیر شد.

او با اقرار به قتل در توضیح گفت: فریبا با خواهرم دوست بود و همیشه 
با خواهرم درد دل می کرد. آن روز وقتی درخواست کمک کرد به خانه 
آن ها رفتم که دیدم فرشید چاقو به دست، قصد حمله به فریبا را دارد. 
با دیدن این صحنه چاقو را از روی اپن آشپزخانه برداشتم و یک ضربه 

به فرشید زدم.
وقتی فهمیدم نفس نمی کشد، از ترس با فریبا بحثم شد. آنجا بود که 

فریبا قول داد به پلیس بگوید با هم فرشید را به قتل رسانده ایم.
او به خاطر من دروغ گفته و قاتل نیست.

متهم در ادامه گفت: فردای آن روز جسد را در حیاط ویال دفن کردیم 
پدری اش  در خانه  را  فریبا  و  رفتم  به شیراز  از حادثه  بعد  ماه  پنج  و 

خواستگاری کردم.
متهم در خصوص همسر سابقش نیز گفت: همسرم تمام اموالم را به 

نام خودش سند زده بود.
و هنوز  بودم  تنها  فرزندانم  با  و رفت.  مرا ترک کرد  به همین خاطر 
هم  او  از  و  کردم  ازدواج  فریبا  با  که  نداده ام  طالق  را  سابقم  همسر 

صاحب فرزند شدم.
شاهین به اتهام قتل عمد و زن جوان به اتهام معاونت در قتل روانه 
زندان شدند و پرونده در اولین جلسه محاکمه روی میز هیئت قضایی 
قصاص  درخواست  اولیای دم  جلسه  ابتدای  گرفت.  قرار  شعبه دهم 
کردند. در ادامه دو متهم با تأیید اظهاراتشان از خودشان دفاع کردند.

در پایان هیات قضایی مرد جوان را به قصاص و زن جوان را به حبس 
محکوم کرد.

فرآورده های  توزیع  زنجیره ای  انجمن شرکت های  رییس 
با  بنزین  مصرف  درصدی   ۱۵ کاهش  به  اشاره  با  نفتی 
بنزین در حال حاضر  نوشت:  مصرف  دوباره کرونا  شیوع 

بین ۶۵ تا ۷۰ میلیون لیتر در روز است.
برای  الزم  تمهیدات  اینکه  به  اشاره  با  رئیسی فرد  ناصر 
اجرا  سوخت  جایگاه های  در  همچنان  کرونا  با  مقابله 
می شود،  ادامه داد: پروتکل های بهداشتی در پمپ بنزین ها 

به طور کامل رعایت می شود.

رعایت  درستی  به  را  موارد  جایگاه ها  کارکنان  افزود:  وی 
می کنند و تجهیزات نیز روزانه ضدعفونی می شود.

رئیسی فرد تأکید کرد:  البته مردم نیز باید موارد بهداشتی 
را رعایت کنند زیرا نمی توان به دلیل نداشتن ماسک از 

فروش بنزین به مردم جلوگیری کرد.
در کشور  کرونا  فرد،  موج جدید شیوع  رئیسی  گفته  به 

باعث شده تا مصرف بنزین با کاهش همراه شود.
وی با بیان اینکه بعد از فروکش کردن کرونا در ماه های 

اردیبهشت و خرداد،   مصرف بنزین حدود ۲۰ درصد باال 
رفته بود اما به دلیل افزایش تعداد مبتالیان و فوت شدگان 
ناشی از این ویروس،   مصرف بنزین با کاهشی ۱۵ درصدی 
همراه است.  رییس انجمن شرکت های زنجیره ای توزیع 
فرآورده های نفتی میزان مصرف بنزین را در شرایط فعلی 

۶۵ تا ۷۰ میلیون لیتر در روز عنوان کرد.
 شیوع  کرونا در ایران از اسفند ماه سال گذشته باعث شد 
تا مصرف بنزین در ابتدای سال تا ۴۰ میلیون لیتر در روز 

کاهش پیدا کند.
تردد  پایین آمدن  و  تعداد سفرها  افت  به دلیل  امر  این 
در شهرها رخ داد. با این حال با کاهش تعداد مبتالیان، 
 سفرها نیز بیشتر شد و اغلب کسب و کارها به فعالیت 

خود بازگشتند.
همین موضوع در کنار کاهش زمان طرح ترافیک،   مصرف 
بنزین را در ماه های گذشته افزایش داد. اما با شیوع دوباره 

کرونا،   مصرف بنزین دوباره با کاهش همراه شده است

محققان چینی موفق شدند با طراحی یک سیستم 
هوشمند، ابتالی افراد به ویروس کرونا یا ذات الریه را 

تشخیص دهند.
به گزارش خبرنگار حوزه بهداشت و درمان گروه علمی 
شباهت  دلیل  به  جوان،  خبرنگاران  باشگاه  پزشکی 
به  امر  این  الریه،  ذات  و  کرونا  ویروس  به  ابتال  عالئم 
عموم  و  محققان  میان  در  برانگیز  چالش  موضوعی 

مردم تبدیل شده است.
با این حال، محققان دانشگاه ماکائو و موسسه هوبی 
برای  هوشمند  سیستم  یک  طراحی  به  موفق  چین 
کرونا  ویروس  به  افراد  ابتالی  میان  سریع  تشخیص 
از  سریعتر  برابر   ۶۰ روش  این  شدند.  الریه  ذات  و 
را  کرونا  به  افراد  ابتالی  می تواند  رادیولوژیست ها 

تشخیص دهد.

اسکن  تی  سی  بررسی  با  محققان  روش،  این  در 
تشخیص  روش  یک  به  کرونا،  ویروس  به  مبتال  افراد 
پیچشی  عصبی  شبکه  مقیاس  براساس  اتوماتیک 
محدود شدن  با  داد  نشان  بررسی  این  یافتند؛  دست 
داده ها، سیستم هوشمند شناسایی توانست ابتال به 

ویروس کرونا را از ذات الریه تشخیص دهد.
سی تی اسکن یکی از دقیق ترین روش های تشخیصی 

است که می تواند با دقت باال ابتالی افراد به ویروس 
باالی  حجم  حال،  این  با  دهد.  تشخیص  را  کرونا 
از  یکی  موضوع  چشمی  تشخیص  نیز  و  اطالعات 
می شود.  محسوب  رادیولوژیست ها  بزرگ  چالش های 
الگو  یک  ترسیم  با  اتوماتیک  به صورت  روش جدید 
ابتالی فرد به ویروس کرونا یا ذات الریه را تشخیص 

می دهد.

رضانژاد«  »سها  مشخصات  مشابه  جسدی 
نمای  جهان  ارتفاعات  در  شده  مفقود  کوهنورد 

کردکوی کشف شد.
تائید  را  خبر  این  گلستان  آگاهی  پلیس  رئیس 

کرد.

هالل  گشت زنی های  در  گفت:  مروتی  مجتبی 
منطقه  ارتفاعات  در  را  جسدی  امدادگران  احمر، 
که مشخصات  کردند  فرد کشف  این  مفقود شده 
مشابه  رضانژاد«  »سها  مشخصات  با  آن  ظاهری 

است.

وی تاکید کرد: نیروهای انتظامی و قضایی در حال 
اعزام به محل هستند تا بررسی ها انجام شود.

رییس کل دادگستری گلستان نیز در این زمینه 
احراز  هنوز  نما  جهان  در  شده  پیدا  جسد  گفت: 

هویت نشده است 

همچنین برادر سها رضانژاد درباره خبر پیدا شدن 
جسدی در نزدیکی مکانی که خواهرش یک ماه 
پیش در آنجا گم شد گفت: جسد پیدا شده به 
احتمال ۹۰ درصد متعلق به خواهرم است و باید 

برای تشخیص هویت به پزشکی قانونی برویم.

پاندمی کرونا چه تاثیری بر مصرف بنزین در کشور گذاشت؟

کشف روشی سریع برای تشخیص ابتال به ویروس کرونا با سی تی اسکن

پایان یک پرونده طوالنی؛ 
 آیا سرانجام جسد »سها رضانژاد« پیدا شد؟
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کشف دو قبضه اسلحه
 از منزل متخلفین شکار

رییس اداره محیط زیست شهرستان رابر از کشف دو قبضه اسلحه از 
منزل متخلفین صید و شکار در این شهرستان خبر داد.

به گزارش خبرنگار گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان از کرمان 
از کشف  رابر  زیست شهرستان  محیط  اداره  رئیس  منظری،  اسحاق   ،
دوقبضه اسلحه و متعلقات از منزل متخلفین صید و شکار به دنبال 
بز وحشی در منطقه حفاظت شده  تازه یک راس  بقایای  آثار و  رویت 

بیدنرگس بحرآسمان خبرداد.
او افزود: ماموران یگان حفاظت محیط زیست رابر حین عملیات گشت 
با  و  با شناسایی شکارچیان  متخلف  نفر  دو  به  برخورد  و کنترل طی 
توجه به صعب العبور بودن منطقه متخلفین از تاریکی شب استفاده 
کرده و متواری شدند که مامورین شب را درمنطقه به سر بردند تا در 

اول وقت و روشنایی به جستجو پرداختند.
منظری تصریح کرد: در ساعت ۵ صبح آثار و بقایای یک راس بز وحشی 

ازجمله پوست، کله پاچه و سیرابی را کشف کردند.
وقت  اسرع  در  کرد:  تصریح  رابر  شهرستان  زیست  محیط  اداره  رییس 
با همکاری مقامات قضایی شهرستان وارد منزل متخلفین شده که از 

منزل دو قبضه اسلحه و متعلقات کشف وضبط شد

انهدام باند سارقان منازل کوهپایه 
با ۲۰ فقره سرقت

سارقان  نفره   ۴ باند  دستگیری  از  کرمان  شهرستان  انتظامی  فرمانده 
منازل کوهپایه و اعتراف آن ها به ۲۰ فقره سرقت در عملیات ماموران 

انتظامی پاسگاه ده لولو خبر داد.
به گزارش خبرنگار گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان از کرمان، 
گفت:  کرمان  شهرستان  انتظامی  فرمانده  فداء،  محمدرضا  سرهنگ 
منازل در دهستان کوهپایه کرمان،  فقره سرقت  وقوع چندین  پی  در 
دستگیری سارق و یا سارقان این سرقت ها به صورت ویژه در دستور کار 

پلیس قرار گرفت.
او ادامه داد: در همین راستا ماموران انتظامی پاسگاه ده لولو با انجام 
اطراف  مداربسته  دوربین های  بازبینی  همچنین  و  اطالعاتی  اقدامات 
محل های سرقت، ۴ متهم را شناسایی و با هماهنگی مقام قضائی آن ها 

را در یک عملیات ضربتی در مخفیگاهشان دستگیر کردند.
از مخفیگاه  اموال مسروقه  از  به کشف مقداری  اشاره  با  سرهنگ فداء 
ارائه  از  پلیسی و پس  این سارقان تصریح کرد: متهمان در تحقیقات 
سرقت  فقره   ۲۰ به  و  نداشتند  اعتراف  جز  چاره ای  موجود  مستندات 

منازل در دهستان کوهپایه اعتراف کردند.
فرمانده انتظامی شهرستان کرمان با اشاره به دستگیری مالخر و معرفی 
و  امنیت  مخالن  با  قاطعانه  مقابله  گفت:  قضائی،  مراجع  به  متهمان 
آرامش مردم از اولویت اصلی پلیس کرمان بوده و نیروی انتظامی برابر 
قانون با اینگونه افراد برخورد خواهد کرد، لذا در این راه نیاز به همکاری 
آحاد مردم است و شهروندان عزیز می توانند با رعایت توصیه های پلیس 

نقش بسزایی در پیشگیری از جرایم خصوصا سرقت داشته باشند.

ایران،  فوتبال  و  ورزش  مسئوالن  حضور  با   
تیم  به  ایران  فوتبال  برتر  لیگ  جام  نوزدهمین 

پرسپولیس اهدا شد.
به گزارش ایسنا، پس از دیدار پرسپولیس برابر 
صفر  بر  یک  شکست  با  که  اصفهان  ذوب آهن 
قهرمان لیگ برتر به پایان رسید، طی مراسمی با 
حضور وزیر ورزش و جوانان، سرپرست فدراسیون 
فوتبال  مسئوالن  از  دیگر  جمعی  و  فوتبال 
ایران، جام قهرمانی لیگ نوزدهم به سید جالل 
حسینی داده شد تا کاپیتان پرسپولیس همراه 
با سایر هم تیمی های خود جام را باالی سر ببرند.
در  پرسپولیس  پیاپی  قهرمانی  چهارمین  این 
 ۱۹ مجموع  در  آنها  جام  ششمین  و  برتر  لیگ 

فصل محسوب می شود. 

اهدای  مراسم  کرونا،  ویروس  شیوع  به  توجه  با 
این  با  اما  برگزار شد  بدون حضور هواداران  جام 
حال کانون هواداران باشگاه پرسپولیس تزئیناتی 

روی سکو انجام داده بود.
ورزشگاه،  در  تماشاگران  نبودن  به  توجه  با 
آماده  زمان  تا  قهرمانی  برگزاری جشن  مسئوالن 
خاموش  را  ورزشگاه  پروژکتورهای  سکو  شدن 
کردند و هر از گاهی چند گلوله آتش بازی پرتاب 

شد.
تیم  های  مدال  بهداشتی،  موارد  رعایت  برای 
مسئوالن  از  یک  هیچ  را  داوری  تیم  و  قهرمان 
حاضر روی سکو به بازیکنان و داوران تحویل نداد 
و آنها را روی سکوی جداگانه قرار داده بودند تا 

خود بازیکنان و داوران آنها را بردارند.

حادثه  گفت:  کرمان  آتش نشانی  سخنگوی   
منتشر  فضای مجازی  در  که  ریزش ساختمان 

شده مربوط به کرمان نیست.
باشگاه  های  استان  گروه  خبرنگار  گزارش  به 
، فیلمی در فضای  از کرمان  خبرنگاران جوان 
مجازی در حال دست به دست شدن است که 
که  طبقه  چند  ساختمان  یک  می دهد  نشان 
مجاور آن گودبرداری شده، فرو می ریزد، با یک 
زیرنویس، این فیلم را به کرمان نسبت داده اند 

و نوشته اند: »کرمان،  پنج راه ۲۴ آذر."
سازمان  سخنگوی  جهانشاهی  رسول  محمد 

این  انتساب  اما  کرمان،  شهرداری  آتش نشانی 
فیلم به کرمان را تکذیب کرد و با اعالم اینکه 
تاکید  داده،  رخ  تهران  صالح آباد  در  اتفاق  این 
کرد که شهروندان، اخبار مربوط به حوادثی که 
منابع  طریق  از  را  می دهد  رخ  کرمان  در شهر 
معتبر دریافت کنند و پیش از اطالع از صحت 
خودداری  آن  بازنشر  از  مطلبی،  هر  سقم  یا 

کنند.
رخ  شهر  در  حادثه ای  هر  گفت:  جهانشاهی 
به  آن  جزئیات  رسمی،  منابع  طریق  از  بدهد، 

مردم اطالع داده می شود.

تهران  صالح آباد  حادثه ی  در  او،  گفته ی  به 
خوشبختانه  آسیب جدی به جان کسی وارد 

نشده است.
به  مربوط  دیگری  شایعه ی  پیش،  روز  چند 
خیابان  در  اتوبوس  دستگاه  یک  آتش سوزی 
مهدیه شهر کرمان نیز در فضای مجازی پخش 
نیز  را  آن  آتش نشانی  سخنگوی  که  بود  شده 
تکذیب کرد و گفت که مربوط به کرمان نیست.
انتشار مکرر این شایعات یک هشدار است هم 
و  باشند  آرامش روانی خود  تا مراقب  به مردم 
جلوی  تمهیداتی  با  تا  دست اندرکاران؛  به  هم 

شایعاتی که افکار عمومی را بی دلیل مضطرب 
می کند، بگیرند.

محمدرسول جهانشاهی در این باره بیان کرد: 
اگر این وضعیت ادامه داشته باشد، حتما برای 
طریق  از  شایعه سازان  با  برخورد  و  شناسایی 

مراجع قانونی پیگیری خواهند کرد.
تاکید  کرمان  شهرداری  آتش نشانی  سخنگوی 
را در  آن  بدهد  کرد: هر حادثه ای در شهر رخ 
نمی گذارند  و  می دهند  پوشش  اسرع وقت 
منابع  طریق  از  عده ای  که  بماند  بالتکلیف 

غیررسمی بخواهند آن را اطالع رسانی کنند.

جام لیگ نوزدهم به پرسپولیس اهدا شد

تکذیب شایعه ی ریزش ساختمان در کرمان

خبر

تقویت  و  رشد  گفت:  کشور  میز  روی  تنیس  فدراسیون  رئیس 
المپیک مستلزم حمایت و سرمایه  استعداد های قهرمانی در آسیا و 

گذاری است که در شهربابک زمینه تحقق آن وجود دارد.
در  کشور  میز  روی  تنیس  فدراسیون  رئیس  قارداشی  علی  مهرداد 
حاشیه مراسم تقدیر از تیم تنیس روی میز شهرداری شهربابک که 
موفق به کسب مقام قهرمانی لیگ برتر تنیس روی میز کشور شده 
بود، در گفت و گو با خبرنگار گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان 
و  پهناور نیست  اینکه  با وجود  از کرمان، گفت: شهرستان شهربابک 
روی  تنیس  برتر  لیگ  قهرمان  پیاپی  سال  دو  ندارد  زیادی  جمعیت 
میز را به خود اختصاص داده و این نشان دهنده این است که گروهی 
شهرداری  باشگاه  معاونان،  شهردار،  شهر،  شورای  اعضای  از  متشکل 
جوانان  و  ورزش  اداره  رئیس  و  شهربابک  مس  مجتمع  شهربابک، 

شهرستان حامی این تیم هستند.
تیم  بومی  و  ملی  بازیکنان  از  ترکیبی  با  ایرانمنش  افزود: حمیده  او 
شهرداری شهربابک را در دو سال پیاپی به عنوان قهرمان کشور رسانده 

که کار بسیار قابل تمجیدی است.
مختلف  مسابقات  میزبانی  برای  شهربابک  تمایل  به  قارداشی  علی 

تنیس روی میز کشور اشاره کرد و بیان داشت: این درخواست مسئوالن 
شهرستان برای میزبانی اردوی تیم ملی، مسابقات قهرمانی کشور و یا 
حتی مسابقات باشگاهی مورد بررسی قرار می گیرد و جای خوشحالی 
دارد که بتوان این شهرستان را به عنوان مرکز قهرمان پروری در رشته 

تنیس روی میز کشور در نظر گرفت.
او تصریح کرد: رشد و تقویت استعداد هایی برای قهرمانی در آسیا و 
المپیک مستلزم حمایت و سرمایه گذاری است که در شهربابک زمینه 

تحقق این امور وجود دارد.
اگر  ایران گفت:  اسالمی  تنیس روی میز جمهوری  فدراسیون  رئیس 
باید سالنی بزرگتر  شهربابک قصد میزبانی مسابقات کشوری را دارد 
مسئوالن  گفته  طبق  که  شود  گرفته  نظر  در  کافی  میز  تعداد  با 

خوشبختانه چنین سالنی در دست احداث است.
نیز  اداره ورزش و جوانان شهرستان شهربابک  نعمت سرپرست  ناصر 
مسابقات  در  میز شهرداری شهربابک  روی  تنیس  تیم  گفت: حضور 
کشور  در  شهرستان  این  شدن  شناخته  و  معرفی  باعث  برتر  لیگ 

می شود.
صنعتی  شهرستان های  جزو  شهربابک  اینکه  به  توجه  با  افزود:  او 

شهربابک  مس  مجتمع  از  ورزشکارانی  ساله  هر  می شود،  محسوب 
در  و  می کنند  شرکت  ایمیدرو  مسابقات  در  اقماری  شرکت های  و 

بخش های انفرادی و تیمی مقام هایی به دست می آورند.
نعمت تصریح کرد: ما در سال های ۹۸ و ۹۹ یازده خانه ورزش روستایی 
را تجهیز کرده ایم که یکی از رشته های ورزشی که این مکان ها به آن 

تجهیز شده، تنیس روی میز است.
او بیان کرد: قصد داریم در روستاها، حتی با وجود یک میز تنیس، 
آموزش صحیح این رشته ورزشی را داشته باشیم که اکنون با شیوع 
ویروس کرونا، تحقق آن امکان پذیر نیست؛ اما این برنامه در دستور 

کار ما قرار دارد.
نعمت ابراز امیدواری کرد: در فصل آینده لیگ برتر تنیس روی میز 
کشور، شهرداری شهربابک هت تریک کند و برای سومین بار متوالی 

عنوان قهرمانی این رقابت ها را بدست آورد.
او از فدراسیون تنیس روی میز، مدیرکل ورزش و جوانان استان کرمان، 
هیئت تنیس روی میز استان و شهرستان، باشگاه شهرداری، شهردار، 
شورای شهر، مجتمع مس، ورزش کارکنان مس، مربیان هوادارن و همه 
کسانی که در این راه کمک و حمایت کرده اند، تشکر و قدردانی کرد.

فرمانده انتظامی سیرجان از دستگیری عامالن درگیری منجر به 
قتل در کمتر از ۲۴ ساعت با تالش عوامل پلیس آگاهی خبر داد.
از  باشگاه خبرنگاران جوان  های  استان  گروه  گزارش خبرنگار  به 
کرمان ،سرهنگ محمدرضا ایران نژاد، فرمانده انتظامی شهرستان 
سیرجان گفت: به دنبال وقوع یک مورد نزاع دسته جمعی منجر 

به جراحت شدید بالفاصله ماموران کالنتری ۱۲ شریعتی با حضور 
با یکدیگر درگیر  در محل درگیری مشاهده کردند، تعداد ۴ نفر 
شده و پیش از حضور ماموران از محل متواری و یک نفر مجروح 
به مرکز درمانی منتقل شده که این فرد به علت جراحات وارده به 

نقاط حساس بدن و شدت خونریزی فوت کرده است.

اقدام ضربتی  یک  و طی  شاهدان  از  تحقیقاتی  انجام  با  اوافزود: 
کمتر از ۲۴ ساعت از وقوع قتل، تمامی متهمان و قاتل دستگیر 
و به پلیس آگاهی منتقل و به جرم خود اعتراف کرده و پس از 
تکمیل پرونده مقدماتی با صدور قرار بازداشت موقت روانه زندان 

شدند.

رئیس فدراسیون تنیس روی میز اعالم کرد:
شرایط مساعد شهربابک در قهرمان پروری

دستگیری عامالن درگیری منجر به قتل در سیرجان
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به قلم 
ایمان پورجمالی

روایت »کرمان امروز« از حال و هوای این روزهای سینمای ایران و اکران آنالین که ورود زودهنگام به آینده را رقم زد؛

سفر ناگهانی سینمای ایران از گذشته به آینده

سینمااین پدیده عجیب، روز به روز بر جذابیت هایش افزوده و 
به مخاطبانش از هر جنس و رنگ و با هر عقیده و مذهبی افزوده 
می شود. صنعتی قدرتمند که بر پایه هنر، نگرش و زندگی مردم را 
در جای جای این کره خاکی تحت  تاثیر قرار داده است. آیا می توان 
قدرت جادوی سینما را نادیده گرفت؟ واضح است که جواب این 
پرسش خیر است. بیش از یک قرن از تولد این پدیده می گذرد 
اتفاقی که بیشتر به یک معجزه شبیه بود؛ معجزه ای که هنوز قدرت 
غافلگیر کردن مخاطبانش را به تمامیت دارد. سینما اولین بار بر 
روی یک پرده از جنس پارچه به رنگ سفید نمود پیدا کرد،پرده 
ای معروف به پرده نقره ای که به مرور از معجزه تبدیل به تفریح، 
به  را  نفوذش  و  صنعت و یک قدرت شد. سینما مسیر گسترش 
و   VHS نوارهای  و  ویدیو  با  ایران  در  دهه 70  کرد.  پیدا  زودی 
تماشای فیلم در خانه بدون نیاز به حضور در سالن های سینما را 
هیچ وقت نمی توان از یاد برد. شاید بتوان گفت از نظر تکنولوژی 
در سینما همگام با جهان پیش نرفته ایم اما به طور قطع با موج 
افتتاح سینمای ساحلی،سینمای  ایم.  رانده شده  به پیش  سینما 
آمریکا  در  قبیل  این  از  دیگر  اتفاقاتی  و  ماشین  و سینما  دریایی 
و کشورهای اروپایی تعریفی جدید از تماشای فیلم به مخاطبان 
سال های  در  اتفاق  ترین  جذاب  بتوان  شاید  اما  داد.  ارائه  سینما 
اخیر را اکران و تماشای فیلم به صورت آنالین در بستر اینترنت 
در نظر گرفت اتفاقی که با مخالفین و موافقین فراوانی که داشت 
خودتبدیل به یک فرصت برای سینماگران و سینمادوستان شد. در 
واقع می توان گفت پیشرفت روز افزون صنعت سینما و همچنین 
باعث گره خوردن   اینترنت  و چهارم  توسعه چشمگیر نسل سوم 
صنعت سینما به حوزه فناوری و اینترنت و موجب به وجود آمدن 
به طور  VODچیست؟  VOD شد.اما سرویس  فناوری هایی چون 
video on demand)برنامه  مخفف  سرویس  این  ساده 

ویدیویی درخواستی ضبط شده(یکی از مجموعه خدمات قابل ارائه 
از طریق IPTV است. درVOD این امکان وجود دارد که فیلم های 
برنامه های  جذاب،  های  تلویزیونی،مستند  های  سینمایی،سریال 
آموزشی و غیره در اختیار کاربران قرار گیرد وIPTV هم سیستمی 
را توصیف می کند که در آن با استفاده از پهنای باند وسیع اینترنت 
خدمات تلویزیون دیجیتال ارایه می کند. پس به تعریفی ساده ارائه 
خدمات این سرویس ویدیوئی را از طریق IPTV می توان تماشای 
آنالین فیلم برای مخاطبان سینما نامید.سرویس هایی که خارج از 
ایران به عنوان سرویس های VOD شناخته می شوند با کنار زدن 
شبکه های کابلی به غول های تولید فیلم و سریال در جهان تبدیل 
شده اند و سرآمد چنین سرویس هایی نتفلیکس، آمازون پرایم و اپل 
تی وی هستند.طی چند سال اخیر در ایران چندین سرویس داخلی 
نیز با الگو گرفتن از نمونه های خارجی شکل گرفته و حتی به سراغ 
تولید محتوای اختصاصی نیز رفته اند. از جمله این سرویس های 
ترین  که شناخته شده  کرد  اشاره  نماوا  و  فیلیمو  به  باید  داخلی 
 VOD سرویس های وی.او.دی داخلی هستند. فیلیمو اولین سامانه
اشتراکی ایرانی است که متعلق به شرکت »صبا ایده« است.تقریبا 
کسی نیست که مشترک اینترنت نسل ۴ باشد و اسم فیلیمو را 
نشنیده باشد حتی هنوز بعد از چند سال بیلبوردهای تبلیغاتی آن را 
می توان دربیشتر شهرها حتی غیر از پایتخت دید. دیری نپایید که 
سرویسهای  نماوا متعلق به شرکت شاتل هم به رقیب اصلی فیلیمو 
تبدیل شد. اما رقابت این دو باعث رقم خوردن اتفاقات نوپایی شد. 
سرمایه گذاری هرچه بیشتر در بخش نمایش خانگی، چرا که این 
دست از تولیدات به راحتی بازار خودش را در بین مخاطبان سینما 
به برکت فیلیمو و نماوا بهتر از قبل پیدا کرد. در سال های رکود 
تلویزیون که صدا و سیما مثل مرغ سرکنده بال بال می زند تا اندک 
مخاطبانش را برای خود حفظ کند سرویس های VOD هم مزید 
بر مشکل شد. زیرا قبل از آن شبکه های ماهواره ای و شبکه های 
فارسی زبان به ویژه مجموعه جم بسیاری از مخاطبان تلویزیون را 
ربودند و مجاب خود کرده بودند. ساخت سریال های جذاب و پر 
انقالبی  آنها در فضای مجازی   ارائه  و  مخاطب در شبکه خانگی 
هنری در ایران بود که به جرأت می توان سریال شهرزاد را به عنوان 
از  اتفاق مثال زد.جریانی که روز به روز موج بیشتری  این  شروع 

به یک  تبدیل  تا جایی که  را همراه خود کرد  سینماگران کشور 
کشمکش جدی بین صدا و سیما و شبکه عرضه محصوالت فرهنگی 
بدین  دارید  انتخاب  دیگر حق  شما  است.  اخیر شده  ماه های  در 
معنی که تنها با صرف هزینه ای مقرون به صرفه که برای خرید 
از سرویس های  اشتراک  و یک حق  پرسرعت  اینترنت  بسته  یک 
آنها  محتوای  تمام  به  تا  بود  قادر خواهید  انجام می شود   VOD
برنامه های مستند و  از قبیل فیلم ها و سریال های روز جهان، 
آموزشی، تله تئاترها،همایش و سمینار های مهم وهمینطوربرنامه 
شبکه های سیما و رادیو دسترسی کامل داشته باشید.با در نظر 
گرفتن این مهم که انتخاب زمان پخش به شما واگذار شده است 
یعنی شما در هر زمان از شبانه روز قادر خواهید بود تا برنامه مورد 
نظر خود را تماشا کرده و از آن لذت ببرید حال در خانه باشید یا 
محل کار و یا در اتومبیلتان فرقی نمی کند.انتخاب دست شماست.

بله دیگر نیازی به خرید بلیت در صف انتظار پشت گیشه سینما 
و حضور شما در سالن سینما در این شرایط کرونایی نیست. شما 
تحت شرایطی که گفته شد قادر خواهید بود که به دفعات فیلم 
مورد عالقه خود را پخش کرده و از تماشای آن لذت ببرید. صحنه 
ها را عقب و یا جلو ببرید. صدا را در حالت های مختلف تنظیم کرده 
ویا کیفیت تصویر را بهتر کنید. درباره آن نظر دهید و نظر خود را 

با دیگر مخاطبان به اشتراک بگذارید وکارهایی از این قبیل. حذف 
واسطه و صرف هزینه های جانبی گویی بیشتر به سلیقه مخاطبان 
سینما خوش آمده است این اتفاق زمانی بیشتر نمود کرد که تمام 
دنیا با یک ویروس ناشناخته و تبعات انسانی آن به نام کرونا مواجه 
شد.متاسفانه بازار سینما هم مانند اکثر حرفه ها دستخوش تغییرات 
و رکود وحشتناکی در این دوران شد. بزرگ ترین اتفاقات سینمایی 
جهان از جمله جشنواره فیلم کن، جشنواره فیلم لوکارنو، جشنواره 
بین المللی فیلم ادینبرگ، جشنواره فیلم ترایبکا و دیگر اتفاقات مهم 
از جمله مراسم اسکار ۲0۲0 و حتی جشنواره فیلم فجر ایران نیز 
لغو شدند. اما در این میان بودند جشنواره هایی که رو به پخش 
از جمله جشنواره  آوردند.  برگزاری مجازی مراسم خود  و  آنالین 
فیلم پکن و جشنواره بین المللی فیلم کوتاه پالم اسپرینگز. وباز این 
پخش  قابلیت های  VODبود.البته  های  برکت سرویس  به  اتفاق 
آنالین فیلم تهیه کنندگان و کارگردانان سینما را هم قلقلک داد 
تا به فکر اکران آثار خود و ارائه آن به مخاطبان سینما از طریق 
فیلم  حاتمی کیا،  ابراهیم  ساخته  آخرین  باشند.  ها  سرویس  این 
»خروج«اولین اکران آنالین بود، البته جدای از شکست تجاری آن، 
که دلیلش جای بحث دارد. فیلم زیر نظر ساخته مجید صالحی 
و طال ساخته پرویز شهبازی هم فیلم هایی هستند که توانستند 

رضایت  و  منتقدین  توجه  اخیر  ماه های  در  خود  آنالین  اکران  با 
اکران  فیلم های  بلیت  نرخ  البته  کنند.  را جمع  زیادی  مخاطبان 
آنالین بستگی به توافق فیلمساز و شرکت پخش آنالین دارد. اما 
در هر حال توفیقی اجباری و شیرین است.به گفته یکی از مدیران 
شرکت ها تاکنون حدود ۱0 فیلم تقاضای اکران آنالین داشته اند. 
آن طور که به نظر می رسد به دلیل شرایط حاضر با دنیایی جدید 
از اکران و تماشای فیلم روبه رو هستیم که چاره ای جز وفق دادن 
خود با آن را نداریم. جهان و مردمانش همیشه در حال تغییر بوده 
اند و شرط بقا هم همین است. ویروس کرونا در کنار اتفاقات تلخی 
که برای جهانیان رقم زد اما باعث و بانی اتفاقاتی نو و جدیدشد. 
به مانند نفس کشیدن دوباره زمین و کم شدن آالینده های محیط 
زیست، محبت و دوستی بیشتر بین جوامع بشری فارغ از هر دین 
و سیاست.لذت های نو و تازه مثل اکران و تماشای آنالین فیلم 
وسینما، چون جنس پارچه پرده سینما دیگر رنگ و بوی دیجیتال 
به خود گرفته است و باید قبول کنیم که دیگر با پرده ای نقره ای 
از جنس دیجیتال روبه رو هستیم و دنیای سینما مجبور شد با یک 
بلیت یک طرفه از گذشته به آینده سفری بدون برگشت را تجربه 
کند. سفری که باید انجام می شد، اما مقاومت های کالسیک مانع 

آن شده بود.

حسین پناهی؛ از دنیای ُمردگان برای ما کلمه می فرستد 
سرویس هنری کرمان امروز

حسین پناهی که بیشتر با عنوان بازیگر و شاعر شناخته می شود، هنرمندی 
ساده و صمیمی بود که جمالت کوتاه و اشعارش فلسفه زندگی را با زبانی 
و  کالم  معصومیت  که  است  هنرمندی  او  می کند؛  نمایان  عمیق  اما  ساده، 

رفتارش باعث شد در اذهان مردم باقی بماند.
»زندگی مجموعه مکرری است پر از امید و تخم مرغ ، سوسک و فلسفه و 
عشق«؛ این تعبیر زنده یاد حسین پناهی از زندگی است. مردی زاده روستایی 
در دل کوه های سربه فلک کشیده زاگرس در کهگیلویه و بویر احمد. شاعر و 
بازیگری که در ۴8 سالگی درگذشت، اما با وجود عمر کوتاه خود، آثارش در 

دنیای شعر و بازیگری هنوز موثر و خاطره ساز است.
پناهی از آن دست آدم هایی  است که نگاهی خاص به مفهوم زندگی داشته و 
آن را ساده و در عین حال پیچیده در کالمش آورده است. امروز شانزدهمین 
سالروز کوچ او به دنیای ابدی  است و بهتر دیدیم در این روز، درباره حضور او 

و تاثیرش در دنیای هنر و ادبیات بنویسیم.
شاعری که به تنهایی سینما بود

اگر زندگی حسین پناهی را به صورت دوره ای مرور کنید، متوجه روحیه 
جست و جوگر و ناآرام او خواهید شد. رفتن به قم و خواندن درس طلبگی، 
اهواز و تجربه کارهای  اقامت در  یک سال آموزگاری در شوشتر، چند سال 
مختلف، بازگشت به زادگاهش دژکوه و بعد هم کوچ به تهران و ورود به دنیای 

تئاتر، نویسندگی، شاعری و دکلمه.
 بازیگری او نیز متفاوت از دیگران و به نوعی با شاعرانگی درآمیخته بود. 
رسول یونان، شاعر و نمایشنامه نویس درباره حسین پناهی گفته است: »هیچ 
و هرگز حسین پناهی به خاطر نقش هایی که اجرا کرد مشهور نشد بلکه این 
نقش ها به خاطر بازی او جلب توجه می کردند. حسین پناهی شعر و سینما را 

در هم آمیخت و هنر بازیگری اش را ارتقا بخشید. او به تنهایی یک سینما بود. 
یک سینمای تک نفره.«

اشعاری که به نام پناهی جعل می شود
مرده ام«،  که  »سال هاست  بخاری«،  کنار  »افالطون  گرینویچ«،  وقت  »به 
از  کوچکی  بخش  روسی«  »کابوس های  و  است«  من  زیرسیگاری  »جهان 
کتاب های شعر حسین پناهی است. شاید تعدد آثار او در شعر باعث شده است 
برخی از نام او سوءاستفاده کنند و نام حسین پناهی را پای اشعار زیادی ببینیم 

که شاعرشان نیست و در واقع جعلی اند.

دلیل دیگر این جعلیات نیز، شاید کالم ساده و در عین حال پیچیده حسین 
پناهی باشد. به عنوان مثال، به این شعر حسین پناهی دقت کنید:»نیستیم/ 
دونفره  عکس  می شویم/  بزرگ  می گیریم/  یک نفره  عکس  می آییم/  دنیا  به 
می گیریم/ پیر می شویم/ عکس یک نفره می گیریم/ و بعد دوباره باز نیستیم« 
در نگاه اول، شاید این شعر ساده به نظر بیاید، اما با کمی دقت می توان متوجه 

جامع بودن و الیه های دیگر این شعر شد.
حافظ نفیس را دوست ندارد

زنده یاد حسین پناهی زیاد اهل گفت و گو و مصاحبه نبود. یکی از این معدود 

مصاحبه ها مربوط به ماهنامه »گزارش فیلم« است که در اردیبهشت ماه سال 
69 انجام شد. پناهی در زمان انجام این مصاحبه، 3۴ ساله بود و پاسخش به 

برخی سواالت درباره شاعران و نگاهش به دیگر سواالت، تامل برانگیز است.
 برای مثال او پلنگ صورتی را آن روی سکه اسکندر و مارگارت تاچر و ژان پل 
سارتر می داند، می گوید موالنا را نمی شناسد، خیام را نوع سیاه و سفید حافظ 
می خواند و درباره حافظ نیز چنین می گوید: »حافظ یگانه است، ولی از وقتی 

شعرهایش چاپ نفیس می شود، زیاد از او خوشم نمی آید.«
آغاز بازیگری

در  بار  نخستین  برای  بازیگری  دوره  کردن  سپری  از  بعد  پناهی  حسین 
بزرگان  با  او  مجموعه معروف »محله بهداشت« حضور پیدا کرد. جایی که 
هنر بازیگری همکار بود. این مجموعه تلویزیونی به نویسندگی بیژن بیرنگ 
برای کودکان ساخته شد در ادامه چند نمایش تلویزیونی نوشت که مدت ها در 
محاق ماند. نمایش»دو مرغابی در مه« را خودش نوشت و کارگردانی کرد و با 
این اثر بود که بیشتر به دنیای هنر آن روزها معرفی شد و در ادامه با پخش 
نمایش های تلویزیونی دیگرش، طرف توجه مخاطبان قرار گرفت. همین شد 
که ۲ اثرش یعنی »مرغابی در مه« و » یک گل و بهار« از نوشته هایش به 

دفعات از تلویزیون پخش شد.
 دهه شصت و اوایل دهه هفتاد، بهترین زمان برای او و حضورش در عرصه 
هنر بود چراکه او یکی از نوآورترین نویسندگان و کارگردانان تلویزیونی آن 
زمان بود. حسین پناهی در فیلم های سینمایی متعددی ایفای نقش کرد که از 
آن جمله می توان به گذرگاه، گال، تیرباران، هی جو، نار و نی، در مسیر تندباد، 
ارثیه، راز کوکب، مهاجران، چاووش، سایه خیال، اوینار، هنرپیشه، مرد ناتمام، 
روز واقعه، آرزوی بزرگ، قصه های کیش )اپیزود اول: کشتی یونانی(، بلوغ، 

مریم مقدس و باباعزیز اشاره کرد.

منبع: روزنامه خراسان

شهرداری کیانشهر در نظر دارد تعدادی از امالک خود را به مشخصات 
ذیل از طریق برگزاری مزایده کتبی به فروش برساند لذا متقاضیان شرکت 
در مزایده می توانند پس از انتشار آگهی به مدت ده روز کاری به شهرداری 
مراجعه نمایند و مبلغ ۴000000 ریال جهت شرکت در مزایده به حساب 
سیبا بانک ملی به شماره 3۱00000۱56008 واریز و قیمت پیشنهادی 
خود را به صورت کتبی در پاکت مهر و موم شده تحویل حراست شهرداری 
نمایند. بدیهی است شهرداری در رد یا قبول پیشنهادات مختار و هزینه 

انتشار آگهی به عهده برنده مزایده خواهد بود.
- قطعات مسکونی شهرک والیت و تک اتاقیها 

- قطعات مسکونی سلمانشهر     - قطعات تجاری جنب بوستان 9 دی 
- قطعه مسکونی ضلع غربی آرماتوربندی   - قطعه تجاری بازار )ضلع غربی کانون(

- قطعات پارکینگ نوسازیها    - قطعه مسکونی ضلع شمالی اداره آب 
روابط عمومی شهرداری کیانشهر 

آگهی مزایده نوبت سوم 


