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مردم کرمان

  25 سال است 

که واقعیت را 

در »کرمان امروز« 

می خوانند
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در دو پرونده مجزا؛

کل  عامالن اختالس و پولشویی در دو اداره 

جنوب کرمان تحت تعقیب قرار گرفتند
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یادداشت:
نوشتاری درباره

 بابا کمال خجندی

 شاعر قلمرو فارسی زبانان

در مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت 

سرمایه گذاری مس سرچشمه صورت گرفت:

رشد ۱۳۱ در صدی سود تلفیق

 سال ۱۳۹۹  نسبت به سال مشابه قبل  

متن در صفحه دوم

2

رئیس هسته گزینش و استخدام پلیس استان خبر داد:

کرمان استخدام نیروی درجه دار در پلیس 

WWW.KERMANEMROOZ.COMروزان هم 
فرمانده انتظامی استان:

همکاری با اشرار 

و مجرمان خیانت 

به خون شهدا است

3

رئیس پلیس آگاهی استان کرمان خبر داد؛ 

انهدام باند جعل بنچاق های 

اراضی وقفی و دولتی در کرمان

کرمان؛ کرونا در استان  گزارش »کرمان امروز« از افزایش ُپرشتاب ابتال و مرگ ناشی از 

درحال ورود به طوفان کرونا هستیم!

متن کامل در صفحه سوم

    طوفان دلتا در استان همچنان می تازد و از ناکارآمدی مسئوالن و غفلت مردم کمال بهره را می برد. براساس گزارش های منتشر شده اخیر روز به روز به شمار مبتالیان ویروس کرونا در شرق و جنوب استان 
افزوده می شود. دانشگاه علوم پزشکی کرمان هشدار داده است که موارد بستری کرونا در کرمان به عدد 1000 نفر نزدیک شده و روسای بیمارستان های رفسنجان و بم اوضاع را بحرانی اعالم کرده و این درحالی 

است که متاسفانه دورهمی های خانوادگی در غفلت برگزار است و مسئوالن نیز هنوز واکسیناسیون را به مرتبه مناسبی که در شان مردم این کشور باشد نرسانده اند و....

یادداشت روز:
حرفهای سیالب

فروش، نصب و سرویس آسانسور و باالبر

فروش و نصب انواع درب های برقی

 )کرکره، جک، اتوماتیک(

فروش و نصب انواع دوربین و دزدگیر 

انجام پروژه های برق کشی و تاسیسات 

آب )ساختمان(

کرمان- خیابان احمدی غربی 
 نبش کوچه 27

32263134
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مهندس ارساالن 
دیوان بیگی زند

متن در صفحه چهارم

طرح جدید 
محدودیت های 

اینترنتی نارضایتی مردم 
را به حداکثر می رساند
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که عنوان مثبتی دارد، ح  گزارش »کرمان امروز« از یک طر
 اما در نهایت منجر به محدود شدن اینترنت جهانی در ایران می شود:
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اخبار استان

سردار ناظری گفت: ایثارگری کارکنان ناجا در حوزه 
نظم و امنیت مثال زدنی است و شهدای انتظامی به 

عنوان مدافعان امنیت، سند افتخار ناجا هستند.
سردار عبدالرضا ناظری، فرمانده انتظامی استان کرمان 
آئین گرامی داشت هفتمین روز شهادت ستوان  در 
دوم شهید مسلم بناوند در گلزار شهدای کهنوج گفت: 
نیروی انتظامی در دوران دفاع مقدس در خط مقدم 
جبهه و جنگ بود و اولین شهید دوران دفاع مقدس 
از نیروی انتظامی است و در این دوران هم شهدای 

مدافع امنیت، سند افتخار ناجا هستند.
فرمانده انتظامی استان کرمان بیان کرد: کارکنان ناجا 

از همان دوران دفاع مقدس رسم شهادت، مردانگی، 
فداکاری، معامله با خداوند متعال، ایثار و حراست از 
کیان وحریم والیت را یاد گرفته اند و به خود افتخار 
نیروی  کارکنان  رهبری  معظم  مقام  که  می کنند 
را »مجاهدان فی سبیل اهلل« خطاب کرده  انتظامی 

اند.
سردار عبدالرضا ناظری گفت: ما هرگز اجازه نخواهیم 
داد دشمن جوالن بدهد و به حیثیت نظام و والیت 
خدشه ایی وارد کند ما انتقام خون شهداء را می گیریم 

و گرفته ایم.
این مقام ارشد انتظامی در استان کرمان تصریح کرد: 

و  است  باز  پلیس  روی  به  هم  هنوز  شهادت  درب 
به شهادت افتخار می کنیم که این افتخار برگرفته از 
مکتب حسینی و سردار سلیمانی است، ما با پوشیدن 
راستای  در  مردم  گزار  خدمت  مقدس،  لباس  این 

تامین سالمت وامنیت جامعه هستیم.
بر  تاکید  با  خود  سخنان  پایان  در  ناظری  سردار 
هر  گفت:  امنیت  بحث  در  پلیس  با  مردم  همکاری 
کس با اشرار و مجرمان همکاری کند خیانت به خون 
شهداء کرده است و پلیس برابر قانون با خاطیان و 
قاطع  برخورد  جامعه  امنیت  و  نظم  هنجارشکنان 

می کند

رئیس پلیس آگاهی کرمان از دستگیری اعضای 
اوراق  و  رسمی  اسناد  جعل  و  کالهبرداری  باند 

اوقاف در این استان خبر داد.
به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطالع 
رسانی پلیس، سرهنگ یداهلل حسن پور اظهار کرد: 
در پی اخبار منابع اطالعاتی مبنی بر فعالیت یک 
شبکه منسجم و سازمان یافته جعل، کالهبرداری 

طریق،  این  از  دولتی  و  وقفی  اراضی  فروش  و 
بررسی و کشف آن در دستور کار کارآگاهان اداره 

عملیات ویژه پلیس آگاهی قرار گرفت.
و  فنی  اقدامات  انجام  با  کارآگاهان  افزود:  وی 
تعقیب و مراقبت های شبانه روزی سر شبکه این 
باند را که فردی سابقه دار بود شناسایی و در یک 
عملیات غافلگیرانه در شهر کرمان هنگام جعل 

یک سری از بنچاق های اراضی دولتی دستگیر 
کردند.

استان  انتظامی  فرماندهی  آگاهی  پلیس  رئیس 
نفر  به دستگیری سه  اشاره  با  کرمان همچنین 
دیگر از اعضای این باند بیان کرد: ۲ نفر از این 
متهمان مادر و پسر بودند هنگام کالهبرداری و 
معامله بخشی از اراضی دولتی و وقفی با اسناد 

مجعول در شهر کرمان دستگیر شدند.
تحقیقات  در  کرد:  بیان  پور  حسن  سرهنگ 
اوراق  و  رسمی  اسناد  جعل  فقره   ۳۰ مأموران 
ریال کشف  میلیارد  ارزش ۱۰۰  به  اوقاف  اداره 
شد و تحقیقات در خصوص سایر جرایم آنان و 
شناسایی افراد مرتبط با این پرونده و مالبختگان 

ادامه دارد.

رییس اورژانس کرمان از مصدومیت پنج نفر از 
کارگران زرندی در پی واژگونی مینی بوس خبر 
داد. دکتر محمد صابری  در تشریح جزئیات این 
خبر اظهار کرد: به دنبال دریافت گزارش واژگونی 

مینی بوس حامل کارگران  در کیلومتر ۵ محور 
تیم  سه  آباد(  مطهر  )محدوده  کرمان  به  زرند 

فوریت های پزشکی به محل حادثه اعزام شد.
اقدامات  مصدومان،  رهاسازی  از  بعد  افزود:  وی 

های  فوریت  های  تیم  توسط  مناسب  درمانی 
پزشکی حاضر در صحنه صورت گرفت.

صابری بیان کرد: این حادثه پنج مصدوم بر جای 
تا   ۲۱ سنی  رده  در  و  مرد  همگی  که  گذاشت 

۳۳ ساله هستند و مصدومان این حادثه با حال 
عمومی مساعد جهت تکمیل اقدامات درمانی، به 
و سینا  السالم(  امام علی)علیه  بیمارستان های 

زرند منتقل شدند.

فرمانده انتظامی استان:

همکاری با اشرار و مجرمان خیانت به خون شهدا است

رئیس پلیس آگاهی استان کرمان خبر داد؛ 

انهدام باند جعل بنچاق های اراضی وقفی و دولتی در کرمان

مینی بوس حامل کارگران در زرند واژگون شد

خبر
سرپرست فرماندهی انتظامی رفسنجان خبر داد؛

کشف و ضبط۶۰۰ کیسه ۵۰ کیلویی کود 

شیمیایی قاچاق در رفسنجان
 

رفسنجان - خبرنگار کرمان امروز:سرپرست فرماندهی انتظامی رفسنجان 
یک  ارزش  به  قاچاق  شیمیایی  کود  کیلویی   ۵۰ کیسه   ۶۰۰ کشف  از 

میلیارد و ۸۰۰ میلیون ریال در این شهرستان خبر داد.
 سرهنگ محمد جواد آرامون اظهار کرد: در راستای مبارزه با قاچاق کاال، 
مأموران پلیس این شهرستان با انجام کار اطالعاتی از وجود مقادیری کود 

شیمیایی قاچاق در یک انبار مطلع شدند.
وی افزود: مأموران ضمن شناسایی انبار مورد نظر با هماهنگی قضائی و 
انبار  این  از  بازدید  اداره صمت و جهاد کشاورزی طی  بازرسان  همکاری 

۶۰۰ کیسه ۵۰ کیلویی کود شیمیایی قاچاق را کشف کردند.
سرپرست فرماندهی انتظامی شهرستان رفسنجان در پایان با بیان اینکه 
کارشناسان ارزش این محموله را یک میلیارد و ۸۰۰ میلیون ریال اعالم 
کرده اند، بیان کرد: با تشکیل پرونده در این رابطه، متصدی انبار به سازمان 
تعزیرات حکومتی معرفی و کودها تحویل انبار سازمان اموال تملیکی شد.

در مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت سرمایه گذاری مس 

سرچشمه صورت گرفت:

رشد ۱۳۱ در صدی سود تلفیق سال ۱۳۹۹  

نسبت به سال مشابه قبل  

مجمع  امروز:در  کرمان  خبرنگار  کرمان- 
سرمایه  شرکت  سالیانه  عادی  عمومی 
 ۴۰۳۱ مبلغ  سرچشمه،  مس  گذاری 
معادل  تخصیص  قابل  سود  ریال  میلیارد 
این  از  هر سهم ۷۹۰ ریال اعالم شد که 
به هر سهم اختصاص  میزان  ۲۰۰ ریال 

یافت.
روابط عمومی شرکت سرمایه   به گزارش 

مجمع  در  سرچشمه،   مس  گذاری 
خصوص  در  گزارشی  بیان  به  شرکت  عامل  مدیر  شمس،  میالد  سالیانه، 
عملکرد شرکت پرداخت و گفت: جایگاه شرکت در مقایسه با شرکت های 
فعال در صنعت سرمایه گذاری در سال ۱۳۹۹ از نظر سرمایه ثبت شده رتبه 

۸ و از نظر ارزش بازار دارای رتبه ۱۲ می باشد.
میالد شمس همچنین عنوان کرد: در حال پیگیری و انجام فرایند پذیرش 
و عرضه تمام شرکت های زیر مجموعه در بازار سرمایه هستیم که در پی 
آن به استناد مصوبه کمیته درج فرابورس ایران موفق به درج شرکت فرعی 
صنایع مس افق کرمان  از تاریخ ۲۸ تیرماه ۱۴۰۰ در فهرست اوراق بهادار 
بازار پایه فرابورس ایران شدیم و جهت پذیرش و معرفی سایر شرکتها در 
بازار سرمایه با شرکتهای تامین سرمایه منتخب مذاکره و در حال تهیه امید 

نامه یا برگزاری جلسه پیش پذیرش با سازمان بورسی می باشیم.
سرچشمه هفت هزار و ششصد میلیارد ریالی می شود

از  گذاری مس سرچشمه،   سرمایه  عامل شرکت  مدیر  گفته شمس  به   
جمله برنامه های شرکت طی سال ۱۴۰۰ به تهیه گزارش توجیهی افزایش 
سرمایه و افزایش حدود ۵۰ درصدی سرمایه شرکت از مبلغ ۵۱۰۰ میلیارد 
ریال به مبلغ ۷۶۰۰ میلیارد ریال از محل سود انباشته پس از کسب مجوز 
عمومی  مجمع   توسط  آن  تصویب  از  پس  که  باشد  می  بورس  سازمان 
فوق العاده تمامی اقدامات الزم جهت ثبت سرمایه به قید فوریت پیگیری 
خواهد شد. میالد شمس در ادامه به جذابیت سهام این شرکت اشاره کرد و 
گفت مهترین عاملی که سبب جذابیت سهام این شرکت  است، کیفیت سود 
سرچشمه از لحاظ پایداری است. بدین معنی که پایداری سود که از طریق 
اندازه گیری می شود، مطابق  زاویه سود جاری و سود دوره قبل  ضریب 
پایداری  بیانگر  که  باشد  می   ۷۵/۰ گرفته   صورت  کارشناسی  محاسبات 

سود شرکت است. 
وی در پایان گفت: اکثریت سهامداران حقیقی شرکت سرمایه گذاری مس 
سرچشمه بازنشستگان و شاغالن  مجموعه شرکت های صنایع مس ایران 
و  بنده  هستند.  واقف  شرکت  ظرفیتهای  و  ها  قابلیت  به  که  باشند  می 
همکارانم در مجموعه هلدینگ سرمایه گذاری مس سرچشمه با تمام قوا 

در تالشیم که بتوانیم امانتدار حقوق ذی نفعان باشیم.

دادستان عمومی و انقالب شهرستان جیرفت از کشف 
اداره کل جنوب استان کرمان  سوء جریان مالی در دو 
خبر داد و گفت: در دو پرونده مجزا در ادارات کل صمت 
های  استفاده  سوء  متاسفانه  استان  جنوب  راهداری  و 
مورد  رابطه  این  در  نفر  هفت  که  گرفته  صورت  مالی 

تعقیب قرار گرفتند.
حسین سالمی در تشریح این خبر افزود: پس از وصول 
گزارشاتی مبنی بر وجود سوء جریانات مالی در اداره کل 

صمت و اداره کل راهداری جنوب استان دستور بررسی 
و انجام تحقیقات مقدماتی صادر شد.

وی بیان کرد: در پرونده اداره کل صمت جنوب استان 
چهار نفر به اتهام اختالس، تحصیل مال نامشروع، امر به 
اخذ زیاده وجه برخالف مقررات قانونی موضوع ماده ۶۰۰ 
قانون مجازات  اسالمی، معاونت در تحصیل مال نامشروع 
و معاونت در اختالس، احضار  و پس از حضور در  دادسرا 
و اخذ اظهارات ایشان و تفهیم اتهام نسبت به صدور قرار 

تامین مناسب اقدام شد.
راهداری  کل  اداره  در  دیگری  پرونده  در  گفت:  سالمی 
نفر  سه  کرمان  استان  جنوب  ای  جاده  نقل  و  حمل  و 
عواید  انتقال  طریق  از  پولشویی  در  مشارکت  اتهام  به 
ارتکاب جرم به منظور پنهان کردن منشاء آن،  از  اصل 
کالهبرداری از طریق توسل به وسایل متقلبانه، پرداخت 
صورت  تایید  طریق  از  کالهبرداری  در  معاونت  رشوه، 
از  ها  پروژه   تکمیل  از  قبل  که  صوری  های  وضعیت 

پولشویی  در  مشارکت  و  ارائه شده  سوی مجری طرح 
به منظور  ارتکاب جرم  از  انتقال عواید حاصل  از طریق 
پنهان کردن منشاء آن احضار  و پس از حضور در  دادسرا 
و اخذ اظهارات ایشان و تفهیم اتهام نسبت به صدور قرار 

تامین مناسب اقدام شده است.
وی تاکید کرد: پرونده های مذکور در شعبه اول بازپرسی 
دادسرای عمومی و انقالب شهرستان جیرفت در دست 

رسیدگی قرار دارد.

رئیس هسته گزینش و استخدام پلیس استان کرمان 
برای  مرد  متقاضیان  بین  از  کرمان  استان  پلیس  گفت: 

مقطع درجه داری نیرو استخدام می کند.
به گزارش خبرنگار گروه استان های باشگاه خبرنگاران 
جوان از کرمان، حسین حسینی، رئیس هسته گزینش و 

استخدام پلیس استان کرمان گفت: پلیس استان کرمان 
دارای  بعد،  به   ۱۳۸۲ متولدان  مرد  متقاضیان  بین  از 
تحصیلی  رشته های  تمامی  دیپلم  فوق  و  دیپلم  مدرک 

برای مقطع درجه داری نیرو استخدام می کند. 
 او افزود: متقاضیان می توانند همه روزه در ساعات اداری 

به هسته گزینش و استخدام پلیس استان کرمان واقع در 
خیابان معلم شهر کرمان مراجعه و روند ثبت نام و ارائه 
مدارک الزم را طی کنند و در ساعات اداری با شماره های 
با  غیراداری  ساعات  در  و   ۲۱۸۲۴۱۳۰  -  ۲۱۸۲۴۱۲۱

شماره ۲۱۸۲۴۱۳۱ در تماس باشند.

حسینی تصریح کرد: برابر مقررات مربوط، حداقل معدل 
داوطلبان ۱۴ و حداقل قد افراد ۱۷۰ سانتی متر تعیین 
شده؛ اما به طور کل استخدام در نیروی انتظامی، بیشتر 
بر اساس عضویابی و شناسایی افراد شایسته و عالقه مند 

است.

در دو پرونده مجزا؛

عامالن اختالس و پولشویی در دو اداره کل جنوب کرمان تحت تعقیب قرار گرفتند

رئیس هسته گزینش و استخدام پلیس استان خبر داد:

استخدام نیروی درجه دار در پلیس کرمان

آگهی نوبتی سه ماهه اول سال 1400 حوزه ثبتی انار 
به موجب ماده 12 قانون ثبت اسناد و امالک و مواد اصالحی 59 و 64 آیین نامه قانون و همچنین تبصره 4 ماده 2 قانون 
مواد 2 و 3 قانون اصالحی و حذف موادی از قانون ثبت اسناد بدین وسیله فهرست امالکی که در سه ماهه اول سال 1400 
از بخش 11 کرمان تقاضای ثبت آنها پذیرفته شده به ترتیب پالک و نام متقاضی و سهام مورد تقاضا به شرح زیر آگهی می شود. 
لذا باستناد قانون ثبت ماده 16 چنانچه شخص یا اشخاص حقیقی و حقوقی نسبت به امالک تقاضای ثبت شده این آگهی اعتراضی 
داشته باشند از تاریخ انتشار آگهی نوبت اول حداکثر ظرف مدت 90 روز اعتراض خود را کتبا به اداره ثبت انار تسلیم نموده و رسید 
دریافت دارند ضمنا طبق ماده واحده قانون مربوط به اعتراضات پرونده های ثبتی مصوب سال 1373 معترض بایستی ظرف مدت 
یک ماه از تاریخ تسلیم واخواهی خود به اداره ثبت دادخواست الزم نیز به دادگاه صالحه تقدیم و گواهی الزم ارائه نمایند و چنانچه 
بین تقاضا کننده و دیگری قبل از انتشار نوبت اول آگهی دعوی در دادگستری در جریان باشد طبق ماده 17 قانون ثبت طرف دعوی 

بایست ظرف مدت مذکور گواهی دادگاه مبنی بر جریان از دادگاه اخذ و به این اداره ارائه نماید.
امالک تقاضای ثبت شده واقع در بخش 11 کرمان 

پالک 3 فرعی از 9820 اصلی ابوالفضل محمد حسینی اناری فرزند احمد شش دانگ مغازه به مساحت 218/8 مترمربع واقع در 
اراضی خیرآباد انار بلوار بهشتی 

پالک 4 فرعی از 9825 اصلی محمدعلی حسینی احمدآبادی فرزندعلی شش دانگ مغازه به مساحت 21/9 مترمربع واقع در اراضی 
خیرآباد انار خیابان شریعتی جنوبی 

اراضی راس  به مساحت 78/3 مترمربع واقع در  از 10634 اصلی رسول حمدانی فرزند محمود شش دانگ خانه  پالک 1 فرعی 

التحت انار خیابان شریعتی کوچه 9
پالک 1 فرعی از 10879 اصلی روح اهلل بلوچی اناری فرزند بمانعلی شش دانگ خانه مشتمل بر طبقه فوقانی به مساحت 221/4 

مترمربع واقع در اراضی راس التحت انار بلوار امام رضا )ع( کوچه 5
 پالک 12381 فرعی از 11007 اصلی کاظم ناجی زاده فرزند عباسعلی شش دانگ خانه مشتمل بر طبقه فوقانی به مساحت 238/9 

مترمربع واقع در انار خیابان ابوذر غفاری جنب بوستان 
پالک 12385 فرعی از 11007 اصلی مریم اعرابی چاورچی فرزند اسفندیار شش دانگ خانه به مساحت 280/2 مترمربع واقع در 

انار خیابان طالقانی جنوبی کوچه 40 
پالک 12386 فرعی از 11007 اصلی ابوذر جدیدی داود آبادی فرزند اکبر شش دانگ زمین غیرمحصور به مساحت 172/6 مترمربع 

واقع در انار ابتدای جاده انار به امین شهر.
آگهی نوبتی و تحدیدی موضوع ماده 13 آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان 

های فاقد سند رسمی سه ماهه اول سال 1400 اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان انار 
نظر به اینکه امالک مشروحه ذیل در هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی اداره 
ثبت اسناد و امالک شهرستان انار مورد رسیدگی و در مالکیت نامبردگان قرار گرفته و آگهی موضوع ماده 3 قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی منتشر و در موعد مقرر مورد واخواهی قرار نگرفته و با عنایت به اینکه نسبت 
به قسمتی از امالک مذکور قبال اظهارنامه ثبتی پذیرفته نشده است لذا برابر ماده 13 قانون و ماده 13 آیین نامه قانون مذکور آگهی 
نوبتی و تحدیدی به صورت همزمان به شرح ذیل منتشر و تاکید می گردد اشخاصی که به ماهیت ملک معترضند ظرف مدت 90 

روز و اشخاصی که نسبت به حدود و حقوق ارتفاقی معترضند ظرف مدت 30 روز از انتشار آگهی مطابق ماده 86 آیین نامه قانون 
ثبت اعتراض خود را کتبا به واحد ثبتی تسلیم نمایند: 

پالک 3 فرعی از 10188 اصلی بخش 11 کرمان فاطمه فدائی اناری فرزند محمد موازی چهارانگ مشاع از شش دانگ خانه به 
مساحت 201 مترمربع واقع در اراضی هرمز آباد انار خیابان طالقانی شماره کوچه 4

با حدودات: 
شماال: در سه قسمت اول به طول 6/5 متر دیواری است به دیوار خانه عباس طهرانی پالک 1 فرعی از 10188 اصلی دوم که شرقی 
است به طول 3/8 مترسوم به طول 8/5 متر هر دو قسمت اخیر دیواری است به خانه عباس احمدی طهرانی پالک 1 فرعی از 10188 

اصلی.
شرقا: به طول 12 متر درب و دیواری است به کوچه.

جنوبا: در دو قسمت اول به طول 12/5 متر دیواری است به دیوار خانه عباس افضلی پالک 2 فرعی از 10188 اصلی دوم به طول 
1/5 متر دیواری است به کوچه.

غربا: به طول 16/2 متر درب و دیواری است به کوچه بن بست 
تاریخ انتشار نوبت اول:  1400/5/2    تاریخ انتشار نوبت دوم: 1400/6/1

1165349
حسین طالبی زاده 
رییس ثبت اسناد و امالک شهرستان انار 

بی توجهی راننده پراید جان زن و مرد جوان را گرفت
 

رئیس پلیس راه انار در شمال استان کرمان علت تصادف خودروهای پراید و نیسان که مرگ ۲ جوان 
به دنبال داشت را بی توجهی راننده پراید اعالم کرد.

سرگرد وحید پورموسی در گفت و گو با خبرنگار ایرنا محل این تصادف را در محدوده شرکت نفت 
انار و به علت رعایت نکردن فاصله طولی توسط راننده پراید عنوان کرد.این  درمحور رفسنجان به 

حادثه تصادف دو خودرو پراید و وانت نیسان رخ داد.
یاسر شمسی مسئول روابط عمومی مرکز فوریت های پزشکی رفسنجان نیز در این خصوص به ایرنا 
گفت: بر اثر این تصادف یک مرد و یک زن جوان در رده سنی ۳۰ تا ۳۵ سال که هر دو سرنشین 

خودرو پراید بودند فوت کردند.
وی افزود:تنها سرنشین وانت نیسان با آمبوالنس به بیمارستان علی ابن ابیطالب رفسنجان اعزام شد.

اورژانس هوایی کرمان به امداد مصدومان واژگونی سواری پژو آمد 
 

رییس اورژانس پیش بیمارستانی و مدیر مرکز حوادث و فوریت های پزشکی کرمان گفت: واژگونی سواری پژو در 
محور راور به فیض آباد هفت مجروح بر جا گذاشت.سید محمد صابری در گفت و گو با خبرنگار ایرنا افزود: در پی 
دریافت گزارش حادثه واژگونی سواری پژو ۴۰۵ در کیلومتر ۱۰ محور راور به فیض آباد، بالفاصله سه تیم فوریت 
های پزشکی به محل حادثه اعزام شد. وی با اشاره به انجام امدادرسانی اورژانس هوایی کرمان به مصدومان حادثه 
ترافیکی راور اظهار کرد: بعد از انجام اقدامات درمانی مناسب توسط تیم های فوریت های پزشکی، مصدومان 
به بیمارستان علی ابن ابیطالب )ع( راور منتقل شدند. رییس اورژانس پیش بیمارستانی و مدیر مرکز حوادث و 
فوریت های پزشکی کرمان گفت: این حادثه هفت مصدوم بر جای گذاشت که با توجه به  شدت آسیب های وارده، 
۲ نفر از مصدمان به منظور تکمیل اقدامات درمانی توسط اورژانس هوایی به بیمارستان شهید باهنر کرمان منتقل 
شدند. وی تصریح کرد: مصدومان این حادثه شامل چهار مرد، ۲ زن و یک دختر بچه در رده سنی سه ماهه تا 

۵۷ سال هستند.وی گفت: حال عمومی یکی از مصدومان وخیم گزارش شده است.
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قلیان؛
نقطه شروع 

اعتیاد !

گزارش: مهدیه السادات 
میر مهدی حسینی

ترکیه در مرز خود با ایران دیوار امنیتی غیر قابل عبور نصب می کند

رئیس سازمان اداری و استخدامی:

سهمیه استخدام معلوالن در اختیار افراد غیر معلول قرار نمی گیرد

سرویس خبر: ترکیه برای مقابله با ورود »مهاجران 
غیر قانونی، قاچاق کاال و مبارزه با تروریسم« در حال 
نصب یک دیوار بزرگ بتنی ۶۳ کیلومتری در مرز خود 

با ایران است.
است  نوشته  خبر  این  اعالم  با  آناتولی  خبرگزاری 
استان  در  بتنی  دیوار  این  نصب  با  دارد  قصد  ترکیه 
ببرد.  باال  را  خود  مرزی  امنیت  سطح  وان،  مرزی 
تاکنون با نصب بلوک های بتنی، کار احداث ۳ کیلومتر 
از این دیوار بتنی مدوالر و برج های هوشمند در مرز 

شهرستان چالدران استان وان به اتمام رسیده است.
 مرز ترکیه با ایران یکی از راه های پرطرفدار قاچاق 
انسان به شمار می رود. افغان ها، ایرانی ها و پاکستانی ها 
آنکارا  یا  استانبول  مانند  شهرهایی  به  ورود  از  پیش 
وارد خاک  این طریق  از  اروپا  به  نهایی  برای عزیمت 

ترکیه می شوند.
چالدران  شهرستان  فرماندار  دینچ،  دورانی  یوسف 

در گفتگو با آناتولی گفت که عملیات نصب این دیوار 
بتنی در بخش ۶۳.۱ کیلومتری خط شمال شرقی مرز 

استان وان با ایران همچنان ادامه دارد.

شهرستان  تا  بتنی  دیوار  این  نصب  است  قرار 
یوکسک اوای  شهرستان  و  آغری  استان  دوغوبایزید 

استان حکاری امتداد یابد.
دیوار  این  ساخت  برای  که  بتنی  بلوک های  طول 
آنها  ارتفاع ۳ متر و وزن  استفاده شده اند ۲.۸۰ متر، 

۷ تن است.
عملیات  اینکه  بیان  با  چالدران  شهرستان  فرماندار 
نصب این دیوار بتنی از سال جاری شروع شده است، 
انجام  مرحله  سه  در  دیوار  این  نصب  کار  که  گفت 

می شود.
هم زمان  احداث  برای  ترکیه  اصرار  از  همچنین  او 
دیوار  این  کنار  در  خندق  حفر  و  امنیتی  جاده  یک 
تروریسم و  با  مبارزه  قاچاق،  از  برای جلوگیری  بتنی 
کیلومتر   ۱۱۰ تاکنون  داد.  خبر  غیرقانونی  مهاجرت 

خندق در مرز ترکیه و ایران حفر شده است.
 ۱۰ روز  از  که  بود  کرده  اعالم  پیش  روز  دو  ترکیه 

بازداشت  را  مهاجر   ۱۴۵۰ از  بیش  سو  بدین  ژوئیه 
برچیده  نیز  را  آنان  موقت  اسکان  محل   ۱۱ و  کرده 

است.
فرماندار چالدران در بخش دیگری از گفتگوی خود 
تأکید کرد که ترکیه به شهروندان کشورهای مختلف 
اقتصادی  مشکالت  و  داخلی  جنگ های  دلیل  به  که 
وارد  کشور  این  به  ایران  طریق  از  تا  می کنند  تالش 

شوند، اجازه ورود نمی دهد.
او تصریح کرد: »مهاجرت غیرقانونی به دلیل آشفتگی 
در  کشورها  برخی  ناپایداری  و  افغانستان  در  داخلی 

ترکیه بازتاب دارد.«
افغانستان  از  آمریکا  نظامی  نیروهای  عقب نشینی  با 
و شدت گرفتن درگیری های دولت این کشور و شبه 
نظامیان طالبان، احتمال می رود تعداد مهاجران افغان 
که در پی ورود به خاک ترکیه و سپس اروپا هستند، 

افزایش یابد.

سرویس خبر:رئیس سازمان اداری و استخدامی ادعا کرده 
سال  پنج  طول  در  که  مجوزهایی  از  یک  هیچ  در  که  است 
گذشته برای استخدام صادر شده، سهم سه درصدی معلوالن 

نادیده گرفته نشده است.
 جمشید انصاری، در مورد گالیه برخی از معلوالن مبنی بر 
اجرایی نشدن مواد قانونی مربوط به استخدام آن ها در برخی 
خوشبختانه  زمینه  این  در  کرد:  بیان  اجرایی،  دستگاه های 
شورای  مجلس  تصویب  به  معلوالن  از  حمایت  جامع  قانون 

اسالمی رسیده و جهت اجرا به دولت ابالغ شده است. یک کار 
گروه نیز در آن قانون جامع که دبیرخانه آن در وزارت تعاون 
سازمان  رئیس  آن  دبیر  و  مستقر شده  اجتماعی  رفاه  و  کار 
بهزیستی است، پیش بینی شده که وظیفه هماهنگی، نظارت 
و اجرای تکالیف قانونی پیش بینی شده در قانون را بر عهده 
دارد. معاون رئیس جمهوری ادامه داد: براساس قانون، ۳ درصد 
مانند ۳۰  به معلوالن اختصاص دارد؛  استخدام ها  از ظرفیت 
درصد که به ایثارگران اختصاص پیدا می کند. سازمان اداری 

و استخدامی کشور در تمام مجوز هایی که صادر می شود، این 
سه درصد را تفکیک می کند.

او افزود: به طور مثال، اگر به هر دستگاهی مجوز استخدام 
می دهیم، حتما موظف است که سه مجوز را در مشاغلی که 
دهد.  اختصاص  آن ها  به  باشد  معلوالن  فعالیت  با  متناسب 
معلوالن نیز می توانند در آزمون شرکت و آن رشته محل ها 
را انتخاب کنند و اگر نمره الزم را در رقابت با سایر معلوالن 

به دست آورند، به استخدام آن دستگاه درآیند.

انصاری تصریح کرد: این قانون استخدام سه درصدی، قبل 
از معلوالن هم وجود داشت و ما در  از قانون جامع حمایت 
هیچ مجوزی که در طول ۵ سال گذشته صادر کرده ایم، این 
در  احیانا  هم  اگر  و  نگرفته ایم  نادیده  را  معلوالن  درصد  سه 
یک آزمون، دستگاهی نمی تواند این سه درصد را جذب کند، 
به  معلوالن  سهمیه  عنوان  به  بعدی  آزمون  در  سهمیه  این 
سهمیه های قبلی اضافه می شود و در اختیار افراد غیر معلول 

قرار نمی گیرد.

گزارش »کرمان امروز« از افزایش پُرشتاب ابتال و مرگ ناشی از کرونا در استان کرمان؛

درحال ورود به طوفان کرونا هستیم!

تازد؛ طوفانی که می  استان همچنان می  طوفان دلتا در 
افراد را گرفتار  از  از لحظه ای تعداد زیادی  تواند در کمتر 
کند. این روزها کل استان کرمان حال خوبی ندارد و چندین 
می  سر  به  کرونا  بحرانی  وضعیت  در  استان  در  شهرستان 

برند. 
بر اساس گزارش های خبری روز به روز به شمار مبتالیان 
ویروس کرونا در شرق و جنوب استان افزوده می شود و در 
میان شهرستان های استان، شهرستان رفسنجان وشهرستان 

بم در شرایط بحرانی به سر می برند. 
بستری  موارد  که  است  داده  کرمان هشدار  پزشکی  علوم 
کرونا در کرمان  به مرز ۱۰۰۰ نفر نزدیک شد. آنگونه هم 
که رییس بیمارستان علی ابن ابیطالب )ع( رفسنجان اعالم 
کرده است؛ تعداد بیماران در این بیمارستان از مرز ۱۰۰ نفر 
از تعطیلی  نیز هفته گذشته  بم  عبور کرده است وفرماندار 
اصناف چهار شهرستان بم، ریگان، فهرج و نرماشیر به مدت 

چهار روز خبر داده بود.
و  استان  سراسر  از  ما  خبرنگاران  میدانی  های  گزارش 
دهد  می  نشان  کرمان  پزشکی  علوم  دانشگاه  آمارهای 

اگر  و  دارد  قرار  بحران  مرز  در  کرمان  کرونایی  شرایط  که 
باید  باشیم،  جدی  ها  پروتکل  رعایت  به  نسبت  نخواهیم 

منتظر فاجعه در پیک پنجم کرونا باشیم.

علوم  دانشگاه  سخنگوی  شفیعی  مهدی  اعالم  اساس  بر   
پزشکی کرمان، موارد بستری قطعی کرونا در استان کرمان 
9۴۵ مورد است که بستری های کرمان ۵۰۳ نفر، جیرفت 

۱۸۵ نفر، بم ۷۶ نفر و سیرجان 9۵ نفر است و تاکنون در 
استان ۳ هزار و ۳۳۱ نفر به علت  ابتال به کرونا جان خود را 
از دست داده اند که سن فوتی ها ۱۵،۱۷،۳۳،۳۴،۳۵،۴۰،۶9 

و ۸۳ است.
وجود  با  استان  در  کرونا  به  مبتال  بیماران  تعداد  افزایش 
این  دلتای  تا سویه  منجر شد  کرونا  ویروس  جهش مجدد 
ویروس به سرعت در استان بچرخد و افراد زیادی را درگیر 
خود کند تا جایی که  بر اساس اعالم مسئوالن بیمارستان 
این  تعداد  رفسنجان  )ع(  ابیطالب  ابن  علی  بیمارستان 
بیماران در این بیمارستان از مرز ۱۰۰ نفر عبور کرد و تعداد 
بخش های بستری مبتالیان به بیماری کووید ۱9 در این 

شهرستان  به ۸ بخش افزایش یافته است.
مواجه  برای  هشداری  تواند  می  ارقام  و  آمار  این  تمامی 
به  نسبت  نخواهیم  اگر  باشد،  ناگوار  ای  فاجعه  با  شدن 
جدی  بهداشتی  های  دستورالعمل  و  ها  پروتکل  رعایت 
شد  باعث  کرمان  جنوب  در  کرونا  نامساعد  شرایط  باشیم. 
تا مسئوالن ستاد کرونا برای آرام تر شدن وضعیت تعطیلی 
برای اصناف در چهار شهرستان جنوبی  چهار روزه ای را  

استان وضع کنند.
در  کرونا  چهارم  خیز  در  که  است  آن  از  نشان  همه  این 
کمال ناباوری وارد خیز پنجم کرونا شده ایم. یکی از مهم 
ترین مواردی که در بحران کرونا  به چشم می خورد عدم 
عدم  و  واکسیناسیون  کند  روند  شهرها،  کردن  قرنطینه 
تمکین مردم در رعایت بهداشت اجتماعی است. در گزارش 

های بعدی به این موارد  بیشتر خواهیم پرداخت.

می برد.  را  بهره  کمال  مردم  غفلت  و  مسئوالن  ناکارآمدی  از  و  می تازد  همچنان  استان  در  دلتا  طوفان    
براساس گزارش های منتشر شده اخیر روز به روز به شمار مبتالیان ویروس کرونا در شرق و جنوب استان 
افزوده می شود. دانشگاه علوم پزشکی کرمان هشدار داده است که موارد بستری کرونا در کرمان به عدد 
1000 نفر نزدیک شده و روسای بیمارستان های رفسنجان و بم اوضاع را بحرانی اعالم کرده و این درحالی است 
که متاسفانه دورهمی های خانوادگی در غفلت برگزار است و مسئوالن نیز هنوز واکسیناسیون را به مرتبه 

مناسبی که در شان مردم این کشور باشد نرسانده اند و....

یادداشت روز:
حرفهای سیالب

به قلم عباس هرارانی پور

شاید خنده دار باشد اما  وقتی خوب دقت کنید، 
می فهمید سیل هم حرف می زند متن زیر حرفهای 

سیل چند روز پیش روستای داهوئیه زرنداست.
سمت  به  ها  کوه  از  الهی  قدر  و  قضا  به  بنا  وقتی 
روستا می آمدم فقط بلند  فریاد می زدم که دور 
شوید. نگران بودم مبادا به اهالی روستا صدمه ای 
و  جوش  توانستم  می  که  جایی  تا  و  شود  وارد 

خروش می کردم.
 هرکس صدایم را می شنید از جلوی راهم  کنار 
می رفت. افراد وسیله نقلیه خود  را رها می کردند 
و خود و خانواده هایشان دوان دوان از من دور می 
انسانها  که   را  جانی  بودم  شاهد  تعجب  با  شدند. 
دست  به  برای  و  دهند  نمی  بهایی  آن  به  گاهی 
چقدر  اندازند  می  زحمتش  به  دنیا  مال  آوردن  
برایشان مهم است حتی مهمتر از مالی که رها می 

کردند تا جان را نجات دهند!
می  ها   باغ  میان  از  میلم  خالف  بر  که  زمانی   
بر  را  برگشان  و  شاخ  بسیاری  درختان   گذشتم، 
سرم می زدند وغرغر کنان می گفتند مگر راهت 
از اینجاست. من با شرمندگی می گفتم مقصر من 
برای من مسیری  انسانها  هستند که  نیستم، مقصر 
باغ  مسیر من  نمی کنند و گاهی هم در  مشخص 

و خانه می سازند!
وقتی مسیری مشخص نیست مجبورم از میان باغ و 
خانه ها عبور کنم. نکند عده ای توقع دارند من با 
این ابهت و عظمت ازداخل  جویهای روستا عبور 

کنم!
در گذر از روستا انسانهای متفاوتی را دیدم؛ عده 
می  ذکر  هم   و گروهی  گفتند  می  بد  من  به  ای 
انسانهایی  خواستند،  می  کمک  خدا  از  و  گفتند 
نزدیک  فاصله  و  بود  پریده  رنگشان  که  دیدم  را 
و  کردند  درک  خوبی  به  را  زندگی  و  مرگ 
با گوشی  فیلم  تعدادی بودند  که از عظمت من 
اقتدار  با  بالیدم و  به خود می  می گرفتند. من هم 
از  غیر  به  دانستم  می  و  کردم  می  حرکت  بیشتر 

اهالی روستا همه دنیا، مرا خواهند دید.
شدم  دشت  وارد  و  کردم  عبور  روستا  از  وقتی 
ایستادم و به پشت سرم نگاهی انداختم. جوانان پر 
شوری را دیدم که به  فرزندان  و خانواده گرفتار 
در گل والی جا مانده از من کمک می کردند، 
از جوش  وخروش افتادم و در دلم به همت بلند 
آنها آفرین گفتم و خدا را شکر کردم که مسبب 

آسیب جانی به کسی نبودم.

یادداشت:
در شهر 
قضاوت

تو می روی و بعد از تو به هیچ انسانی ایمان نمی 
آورم. باورم را به خوبی ها از دست خواهم داد و 
ضعیف تر خواهم شد برابر با هیچ می شوم. تو برای 
تماشا که در این منظره نباشی پنجره ها قفل های 
ابدی خواهند خورد. بعد از تو هیچ برنامه ای برای 
آفتاب و آب و آیینه ندارم. انگار که برای تداوم 
جهان ماندنت الزامی است. اگر نباشی زندگی مرا 
به حال خویش خواهد گذاشت که ریشه های روز 
آفت زده و دست ها از میوه خالی خواهد شد. من 
به بودنت مدیونم گرچه به لب نمی آورم و محبتم 
را در نگاهی خالصه می کنم. از تو سپاسگزارم که 
ایستادن  برای  ام  انگیزه  ناخواسته  و  خواسته  خود 
به آفتاب نمی رسد  بوده ای و حاال گرچه دستم 
اما در سایه ی زندگی همچنان ایستاده ام تا خود 
نیافته  تو  از  تر  محکم  گاهی  تکیه  نبرم.  یاد  از  را 
هایت  مهربانی  از  کهکشان  دهان  که  آنگونه  ام 
از  و  میرم  می  ترک کنی  مرا  اگر  است.  بازمانده 
شاکله ی هستی هیچ نخواهم داشت و در خانه ی 
عشق هیچ نخواهم انباشت. بعد از تو جهان دیگر 
دیگر  آرزوهایمان  یا  نیست.  آرزوهایمان  جهان 
باطل شده اند بعد از تو چگونه آغاز کنم تنهایی 

ام را!؟
دل باخته ام که انتخابم باشی 
در شهر قضاوت آفتابم باشی 

یک لحظه مرا به حال خود نگذاری 
در چشم غریبه ها حجابم باشی

به قلم
مهناز سعید

آگهی نوبتی سه ماهه اول سال 1400 حوزه ثبتی شهرستان 
رفسنجان 

به استناد ماده 12 قانون ثبت اسناد و امالک و مواد 54 و 59 اصالحی آیین نامه قانون ثبت اسناد و 
امالک بدین وسیله فهرست امالک مجهول المالکی که در سه ماهه اول سال 1399 )فروردین، اردیبهشت، 
خرداد( واقع در بخش 9 کرمان مورد تقاضای ثبت واقع شده اند به ترتیب پالک، نام متقاضی، میزان و نوع 

ملک، مساحت و محل وقوع ملک به شرح ذیل آگهی می شود: 
امالک تقاضای ثبت شده در بخش 9 کرمان از حوزه ثبتی شهرستان رفسنجان 

1( پالک 6 فرعی مجزی شده از 375 اصلی حسن غروی فرزند محمد ششدانگ خانه مساحت 277/2 
مترمربع واقع در اراضی شهر رفسنجان خیابان معلم کوچه 26

2( پالک 6187 فرعی از 32 فرعی از 1883 اصلی ستاد اجرائی فرمان حضرت امام )ره( ششدانگ یک 
قطعه زمین به مساحت 450 مترمربع واقع در عباس آباد خان رفسنجان بلوار امام حسن )ع( انتهای کوچه 8

3( پالک 2325 فرعی از 1917 اصلی غالمحسین حسینی فرزند صادق ششدانگ زمین با بنای احداثی به 
مساحت 22470 مترمربع واقع در علی آباد انقالب رفسنجان کوچه 16

4( پالک 520 فرعی از 2045 اصلی علی اکبر محمدی واحد فرزند علی و زهرا دهشیری پاریزی فرزند 
مصطفی بالمناصفه شش دانگ خانه به مساحت شش دانگ 435/70 مترمربع واقع در شهرک هزار واحدی 

رفسنجان خیابان امام علی )ع( کوچه 11
یداهلل  فرزند  بلوچی  علی  و  محمود  فرزند  پورجعفری  محسن  اصلی   2145 از  فرعی   1200 پالک   )5

بالمناصفه شش دانگ خانه مساحت 425 مترمربع واقع در شهرک هزار واحدی رفسنجان 
6( پالک 2478 اصلی علی خراسانی فرزند عباس ششدانگ زمین محصوره مساحت 2134 مترمربع واقع 

در رفسنجان بلوار کوثر 
7( پالک 2479 اصلی محمد کرکمندی رستم آبادی فرزند اکبر شش دانگ خانه مساحت 98/15 مترمربع 

واقع در رفسنجان خیابان شهید نوری کوچه 22
به موجب ماده 16 قانون ثبت و تبصره 2 قانون تعیین تکلیف پرونده های معترض ثبتی مصوب 1373/3/25 

چنانچه شخص یا اشخاصی نسبت به تقاضای ثبت پالک مذکور بنام متقاضی اعتراض داشته باشند می 
توانند از تاریخ انتشار نوبت اول این آگهی ظرف مدت 90 روز اعتراض خود را به این واحد ثبتی تسلیم 
و نیز از تاریخ تسلیم اعتراض ظرف مدت یک ماه دادخواست الزم را به مراجع قضایی تسلیم و گواهی 
این  بین متقاضی و دیگری در  نمایند. چنانچه  اداره تسلیم  این  به  از طرح دعوا را اخذ و  دادگاه حاکی 
بایست ظرف مدت ذکر شده  متقاضی می  باشد  اقامه و در جریان  قبال دعوی در دادگستری  خصوص 
گواهی دادگاه مبنی بر جریان دعوی به این واحد ثبتی ارائه نماید و در غیر این صورت حق وی ساقط 

خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول: شنبه 1400/5/2

تاریخ انتشار نوبت دوم دوشنبه 1400/6/1
1168106

ابوالفضل تیموری 
رییس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان رفسنجان 



شنبه 2 مردادماه 13/1400 ذیحجه 1442/ 24 جوالی 2021/سال بیست و ششم شماره 3480 خبری. تحلیلی با زمینه فرهنگی. اجتماعی. ورزشی
 موسس و ناظر کیفی : یحیی فتح نجات      صاحب امتیاز و مدیرمسئول: محمد فتح نجات        مدیر داخلی: عفت حمیدی          سرپرست خبرنگاران: هما حجازی

سردبیر: مهدیه السادات میرمهدی حسینی       دبیر سرویس ورزشی: امید سالجقه         صفحه آرا: نرگس بامری                مدیر سازمان آگهی ها: محبوبه امامی صدر
نشانی: كرمان ـ میدان امام حسین )ع( ـ ابتدای بلوار باستانی پاریزی ـ بعد از اداره زمین شناسی جنوب خاوری ـ نرسیده به تاالر مهر

www. KERMANEMROOZ .com نشانی سایت رسمی كرمان امروز:
KM3127795@ yahoo.com نشانی ایمیل كرمان امروز:

زار
اف

رم 
نــ

ود 
انل

د
ما:

شــ
اه 

مر
 ه

فن
تل

روزانهم  چاپ : مهدوی 32134838
تلفن :  33124737ـ 33127794 ـ 33129371 دورنگار : 33127795   

گزارشی از عدم تمایل جوانان به 

ازدواج از دید جامعه شناسان؛

دوستی های درازمدت جای 

ازدواج را گرفته است!
 

ایسنا نوشت: مطابق با آمار ارائه داده شده از سوی مسئوالن، اگرچه 
کشور  در  ازدواج  امر  درصدی  چهار  افزایش  شاهد   ۹۹ سال  طی 
کاهش  با  تهران  از جمله  استانها  برخی  در  آمار  اما همین  بودیم 
مواجه بوده است و این در حالی است که شاهد دوستی های دراز 
ازدواج  به  را  خود  جای  که  هستیم  جوانان  برخی  بین  در  مدت 

داده اند.
شاید بتوان گفت گسترش شبکه های مجازی و سهولت در ارتباط 
گیری و تبادل افکار و نظرات بین دختران و پسران در کاهش امر 
ازدواج بی تاثیر نبوده است. افراد به داشتن حداقل روابط با جنس 
مخالف راضی و در مقابل دردسرهای مسئولیت زندگی مشترک را  
متحمل نمی شوند و تعهدی برای انجام امور زندگی مشترک ندارند.
به  دلخواه  ارتباطات  این  در  سهولت  و  راحتی  اگرچه  رو   این  از 
اما آنچه در روابط دوستی دختران و پسران مغفول  نظر می رسد 
که  است  پایدار  آرامش  یک  به  رسیدن  و  خانواده  تشکیل  مانده؛ 
در رابطه دوستی شاهد آن نیستیم. فارغ از مسائل متعددی نظیر 
تورم، مشکالت اقتصادی، مشکالت تامین مسکن، اشتغال و... که 
در کاهش آمار ازدواج نقش ویژه ای دارند، سوالی که مطرح است 
این است که آیا از منظر جامعه شناختی تمایل جوانان به ازدواج 
کاهش یافته و تشکیل خانواده برای جوان امروزی امری کم ارزش 

محسوب می شود یا خیر؟.
این  در  ایران،  شناسی  جامعه  انجمن  عضو  دهقان،  کمالی  زهرا 
خصوص گفت: به رغم اینکه زندگی غیر خانوادگی راحتی زیادی 
و  ازدواج  به  زیادی  تمایل  جوانان  همچنان  اما  دارد  جوانان  برای 
به  نسبت  اکنون  که  سردی  حالت  این  و  دارند  خانواده  تشکیل 
ازدواج شاهد آن هستیم اغلب به مباحث و مشکالت اقتصادی باز 

می گردد.
به دگرگونی های اجتماعی و فرهنگی  اشاره  با  این جامعه شناس 
جامعه طی سالهای اخیر و اثرات آن بر کاهش ازدواج، ادامه داد: 
بزرگ شدن شهرها، مهاجرت  به  این دگرگونی ها در سطح کالن 
و  مردان  و  زنان  برای  آموزش همگانی  به شهرها، صنعتی شدن، 
برای  و  خانواده ها  درون  اجبار  به  که  تغییراتی  به  خرد  در سطح 
هماهنگی با تغییرات سطح کالن رخ داد، معطوف می شود. در واقع 
زمانی که جامعه ای از نظر اجتماعی تغییر کند، تغییرات فرهنگی 

را نیز به دنبال خود می آورد.
اقتصادی، در دوران رکود  با تئوری های  اینکه مطابق  بیان  با  وی 
اقتصادی تمایل به ازدواج کاهش و در دوران رونق اقتصادی تمایل 
به ازدواج افزایش پیدا می کند، تصریح کرد: با توجه به اینکه از نظر 
فرهنگی مردان نان آور خانه محسوب می شوند، پس از تحصیل و 
رفتن به سربازی باید به دنبال کار باشند تا بتوانند معاش زندگی 
را تامین کنند و اینگونه هرچه در دوران رکود اقتصادی و کاهش 
اشتغال باشیم با کاهش ازدواج نیز مواجه خواهیم شد، چراکه وقتی 
افراد شغل مناسب خود را پیدا نمی کنند مسلما از پس اداره یک 
با  جوانان  شرایطی  چنین  در  بعضا  آمد.  نخواهند  بر  نیز  خانواده 
پشتوانه اقتصادی پدران و مادران خود تشکیل زندگی می دهند اما 
بعدها نمی توانند از پس مخارج برآیند و اینگونه می شود که آمار 

طالق نیز افزایش می یابد.
تشکیل  از  جوانان  ترس  و  آمار طالق  افزایش  به  اشاره  با  کمالی 
زندگی مشترکی که امکان شکست و جدایی در آن باال است، خاطر 
نشان کرد: افراد مجرد نیز با دیدن پر رنگ شدن آمار طالق این 
ریسک را نمی پذیرند که وارد پروسه ازدواج و طالق شوند. جوان 
ریسک اعتماد کردن به فرد دیگر و وارد زندگی دیگر شدن و تحمل 
سختی های بیشتر را نمی کند. در واقع عوامل اقتصادی می تواند از 

منظر اجتماعی و فرهنگی تمایل افراد به ازدواج را کم کند.
این جامعه شناس با بیان اینکه ترس از ازدواج و ریسک نکردن در 
این امر منجر به تمایل جوان به اتخاذ روشی راحت تر برای ارتباط 
با جنس مخالف می شود، افزود: این ترس و ریسک منجر به این 
می شود که فرد تمایل داشته باشد روشی را اختیار کند که قبحش 
از بین رفته است. در رابطه دوستی، فشار روانی از سوی خانواده ها 
وجود ندارد و جوان تنها با طرف مقابل خود در ارتباط است و از 

این رو برقراری این رابطه آسان تر است.
دوستی  رابطه  در  افراد  توقع  سطح  شناس،  جامعه  این  گفته  به 
در  را  خود  قانونی  و  حقوقی  نظر  از  فرد  رو  این  از  و  است  کمتر 
پروسه ازدواج درگیر نمی کند چراکه احساس می کند وقتی از نظر 
فرهنگی جامعه به  سمتی می رود که جوانان به راحتی می توانند با 
یکدیگر دوست شوند پس خود را در قید و بند قانونی و فرهنگی 

امر ازدواج قرار نمی دهد و راه راحت تر را بر می گزیند.
وی به تبعات دوستی های میان دختران و پسران نیز اشاره کرد و 
گفت: از جمله تبعات این دوستی ها این است که افراد تنوع طلب 
شده، احساس مسئولیت ندارند و به راحتی می توانند فرد مقابل را 
با فرد دیگری جایگزین کنند. همچنین از جمله مهم ترین تبعات 
این دوستی ها بر امر تشکیل خانواده و فرزندآوری معطوف می شود. 
فرزندآوری  و  خانواده  تشکیل  همچنان  ما  جامعه  در  خوشبختانه 
مهم است و اگر اکنون شاهد حالت سردی و نگرانی جوانان نسبت 
به  را  ازدواج  که  است  اقتصادی  عوامل  علتش  هستیم  ازدواج  به 

تاخیر انداخته است.
عامل  مهمترین  من  نظر  به  پایان سخنان خود، گفت:  در  کمالی 
اقتصادی  مشکالت  رفع  حاضر  حال  در  ازدواج  آمار  افزایش  برای 
است تا فرد بتواند نیازهای اولیه زندگی مشترک را برآورده کند، از 
پس خرج زندگی برآید و تمام ساعات زندگی را صرف کار کردن 
نکند. در حال حاضر توجه به عوامل اقتصادی در امر ازدواج مهم تر 

از ابعاد فرهنگی و اجتماعی آن است.

به قلم 
محمد فتح نجات

گزارش »کرمان امروز« از یک طرح که عنوان مثبتی دارد، اما در نهایت منجر به محدود شدن اینترنت جهانی در ایران می شود:

کثرمیرساند طرحجدیدمحدودیتهایاینترنتینارضایتیمردمرابهحدا

صورت  به  ایران  در  اینترنت  که  اخیر  سال   20 در 
رسمی مورد استفاده قرار گرفت با فراز و نشیب های 
بسیاری مواجه بود. از معضالت و مشکالت سرعت تا 
محدودکردن کاربران به واسطه فیلترینگ. اما پس از 
مدتی با رشد ناگهانی قابلیت های اینترنت و اعتماد 
بیشتر به این بستر ارزشمند امروز شاهد هستیم که 
با وجود همه محدودیت هایی که وجود دارد، بخش 
عظیمی از اقتصاد ُخرد کشور امروز بر این بستر در 
جریان است.بخشی که فعالیت آن در شرایط فعلی 
ناممکن  جهانی  اینترنت  با  ارتباط  عدم  صورت  در 
دلیل  به  که  هستیم  شاهد  فعلی  اوضاع  در  است. 
کرونا تنها راه امرارمعاش برای قشر وسیعی از مردم 
کشور است. از سویی دیگر با توجه به این محدودیت 
های کرونایی کال شیوه زندگی مردم در حال تغییر 
زمانی که  و حتی در  آینده  در  نحوی که  به  است، 
شیوع کرونا به صفر برسد نیز ما شاهد تمایل بیشتر 
مردم به فعالیت و خرید اینترنتی خواهیم بود. ناگفته 
نماند که فضای مجازی در ایران و البته شبکه های 
اجتماعی دچار برخی آفت ها نیز می شود. به گونه 
لحاظ  از  اینترنتی  جرائم  اخیر  سالهای  در  که  ای 
تعداد در حال رسیدن به آمار جرائم حقیقی است.اما 
به مرور زمان که به گذشته نگاه می کنیم، متوجه 
می شویم که فرهنگ استفاده از این بستر ارزشمند، 
گویا  که  ای  نکته  است.  بهبود  حال  در  روز  به  روز 
ایران دقت زیادی در  نمایندگان  برخی مسئوالن و 
آن ندارند و اندکی با دید بسته و یک سو به آن می 
سالها  را  جهانیان  با  روابط  قطع  استراتژی  نگرند.ما 
در زمینه اقتصاد کالن بررسی کرده و متوجه شدیم 
که اشتباه است و امروز در حال تصحیح آن هستیم. 

یقینا اندیشه ای که منجر به قطع ارتباط مردم ایران 
با دیگر مردم جهان شود نیز غلط است.

اسالمی  شورای  مجلس  امسال  تیرماه  انتهای  در 
که  ورزید  اصرار  طرحی  تصویب  و  اجرا  بر  ایران 
عظیم  تحولی  با  را  ایران  در  مجازی  فضای  آینده 
از  تحولی که هیچ یک  البته  رو خواهد کرد.  به  رو 
این  بینند.  نمی  را مثبت  آن  فعاالن فضای مجازی 
طرح با عنوان »حمایت از حقوق کاربران و خدمات 
پایه کاربردی فضای مجازی«در دست بررسی است 
است.  شده  گذاشته  بحث  به  طرح  این  ماده های  و 
حامیان  و  که طراحان  می رسد  نظر  به   این حال  با 
این طرح بار دیگر برای جلب نظر نمایندگان فعالیت 
بررسی  کنند. همچنین احتمال می رود که موضوع 
این طرح در چارچوب اصل ۸۵ قانون اساسی به رأی 
مساله ای  گذاشته شود؛  علنی  در صحن  نمایندگان 
عمومی،  افکار  واکنش  با  اخیر  هفته های  طی  که 
مواجه شده  و حقوقدانان  فناوری  متخصصان حوزه 
است. در صورتی که مجلس به اصل هشتادوپنجمی 
کمیسیون،  در  طرح  دهد،  رأی  طرح  این  شدن 
اجرای  برای  سپس  و  می شود  تصویب  و  بررسی 
آزمایشی ابالغ خواهد شد. تجربه گذشته نشان داده 
است که اجرای آزمایشی چنین طرح هایی می تواند 
را  مردم  زندگی  و  داشته  ادامه  سال  چندین  برای 

تحت  تأثیر جدی قرار دهد.
پهنای  حداکثر  که  است  قرار  این  از  مذکور  طرح 
اینترنت را به فضای داخلی و حداقل آن که حدود 
10 درصد است را به اینترنت خارجی اختصاص می 
دهد. با این رفتار بدون اینکه سایت و یا نرم افزاری 
پوشش  عدم  و  کندی  دلیل  به  باشد،  شده  فیلتر 
پهنای باند خود به خود دیگر غیرقابل استفاده می 
شود. یعنی این طرح در واقع بدون هزینه های فیلتر 
این  نتیجه  کند.  می  فیلتر  را  آن  سایت  یک  شدن 
حال  کارهای  و  کسب  تمامی  رفتن  بین  از  اتفاق 
حاضر در فضای مجازی نظیر اینستاگرام است. البته 
اگر تمامی صفحات این طرح که حدودا 13 صفحه 

آن  تمامی  که  شوید  می  متوجه  بخوانید  را  است 
خیرخواهانه و با ذکر دالیل منطقی است. اما مشکل 
فعالیت  برای  زیرساخت های الزم  ما  اینجاست که 
مجازی مردم را نداریم. به عنوان مثال یک سامانه 
نظیر اینستاگرام در ایران وجود ندارد که بتوانیم بعد 
از غیرقابل استفاده شدن اینستاگرام از آن استفاده 
تلگرام  شدن  فیلتر  از  بعد  که  اتفاقی  همان  کنیم. 
افتاد؛ ناگهان مردم به سمت »سروش« و »بله« و.... 
نبودن  آماده  دلیل  به  متاسفانه  اما  آوردند،  هجوم 
زیرساخت ها این سامانه ها به دلیل تقاضای زیاد به 
نوعی بالاستفاده شدند. در طرح مذکور یقینا مردم 
ایران از این موضوع ناراحت نخواهند شد که بر یک 
بستر ایرانی کسب و کار خود را راه اندازی کنند، اما 
را  آینده  بتواند  زیرساختی که حتی  متاسفانه هیچ 

بهتر نشان بدهد نیز در این رابطه وجود ندارد.
کامال  پاسخ  شد؟  خواهد  چه  شرایطی  چنین  در 
مشخص است؛ نارضایتی مردم بیش از پیش خواهد 

شد و ما دوباره شاهد اعتراضات خیابانی و رفتارهای 
برای  خوراک  بهترین  که  بود  خواهیم  آمیز  گالیه 
رسانه های معاند نظام است. در آبان ۹۸ شاهد بودیم 
که قطعی یک هفته ای اینترنت چه ضرر عظیمی را 
به اقتصاد کشور وارد کرد و چه حجم گالیه ای را 
رقم زد. حال در نظر بگیرید که این نارضایتی به حد 
نهایی خود برسد که با اجرای این طرح یقینا چنین 
خواهد شد. درست است که پیشنهاد چنین طرحی 
از سر دغدغه مندی و دلسوزی برای کشور است، اما 
کار  باشیم که کجای  متوجه  و  بنگریم  باید درست 
برای یک  اینکه هیچ جایگزین مناسبی  قرار داریم. 
فضای حذف شده نداشته باشیم، اما اصرار بر حذف 
و  نظام  مصلحت  خالف  نتیجه  باشیم،  داشته  آن 
مردم خواهد داشت. به امید اینکه نمایندگان محترم 
با  هستند  نظام  و  مردم  دلسوز  همگی  که  مجلس 
توجه بیشتری این طرح را بررسی کنندتا باعث ایجاد 

بحران در آینده کشورنشوند.

یادداشت:

نوشتاری درباره بابا کمال خجندی؛ شاعر قلمرو فارسی زبانان
به قلم مهران تجلی

 

کمال الدین مسعود ُخجندی معروف به شیخ کمال و 
بابا کمال از عارفان و شاعران پارسی گوی قرن هشتم 
هجری و از دست پروردگان شیخ نجم الدین کبری 
است که در صحبت آن عارف بزرگ به مرحله کمال 

معنوی رسید و از بزرگان مشایخ خوارزم شد.  
تولد وی در ُخجند ) یکی از شهرهای دیار خوارزم در 
ماوراءالنهر( بود. اما پس از سفر حج در تبریز ساکن 
شد. سلطان حسین جالیر برای او در تبریز خانقاهی 

ساخت و لذا بابا کمال تا آخر عمر در آنجا بماند.
عبدالرحمن جامی در وصف وی گوید:

»و اشتغال وی به شعر و تکلّف در آن ستر و تلبیس 
را بوده باشد، بلکه می شاید که برای آن بوده باشد که 
ظاهر مغلوب باطن نشود و از رعایت صورت عبودیّت 

باز نماند، چنانکه خود می گوید:
این تکلّفهای من در شعر من
کلّمیني یا حمیرای من است 

علی الّدوام به ریاضات و مجاهدات مشغول می بوده... 
است  بوده  خلوتی  داشته  تبریز  در  که  زاویه ای  در 
که شب در آنجا به سر می برده، و کسی دیگر آنجا 
کم می رسیده. چون بعد از وفات وی آن را دیده اند، 
غیر از بوریایی که بر آنجا می نشسته یا می خفته، و 

سنگی که زیر سر می نهاده چیزی دیگر نیافتند. »
َجندی  الدین  کمال  با  را  ایشان  محققین  از  برخی 
)عارف نیمه دوم قرن ششم( اشتباه گرفته  و لذا وی 
و فخرالدین عراقی معرفی  تبریزی  استاد شمس  را 
این سه  تاریخ حیات  به  با توجه  نموده اند که قطعا 

غلط است.
خجندی و حافظ

جالیر  حسین  سلطان  نزد  تبریز  در  کمال  شیخ 
نزد  حافظ  خواجه  درحالی که  کرد،  می  زندگی 
و  حسین  سلطان  می زیست.  جالیر  احمد  سلطان 
بودند  اویس جالیری  پسران شیخ  از  احمد  سلطان 
آل  از  برادر   2 این  سلطنت  پیوستگی  نتیجه  در  و 

جالیر، شیخ کمال از سخنان عارفانه و اشعار حافظ 
نوایی در »تذکره  امیر نظام الدین علیشیر  برد.  بهره 
مجالس النفائس« اهمیت جایگاه شیخ و ارزش شعر 
صحبت  به  که  عارفان  از  »بعضی  می نویسد:  حافظ 
گفته اند که  و خواجه حافظ رسیده اند،  شیخ کمال 
صحبت شیخ بهتر از شعر اوست و شعر حافظ بهتر 

از صحبت او«.
کمال وقتی غزل »مرآت الخیال« ساخت نزد حافظ 

فرستاد:
یار گفت از غیر ما پوشان نظر گفتم بچشم
وآنگهی دزدیده در ما می نگر گفتم بچشم

گفت اگر یابی نشان پای ما بر خاک راه
برفشان آنجا بدامن ها گهر گفتم بچشم

گفت اگر گردی شبی از روی چون ماهم جدا
تا سحرگاهان ستاره میشمر گفتم بچشم
گفت اگر سردر بیابان غمم خواهی نهاد

تشنگان را مژده ای از ما ببر گفتم بچشم
گفت اگر بر آستانم آب خواهی زد به اشک 
هم به مژگانت بروب آنجا گذر گفتم بچشم

گفت اگر داری خیال درد وصل ما کمال
تشنگان را مژده ای از ما ببر گفتم بچشم

کمال در تعداد ابیات غزلیات خود و رجحان آنها بر 
اشعار سلمان و عماد فقیه و مشابهت شان با غزلیات 

خواجه گفته است:
سلمان  گفتار  چو  بیت  هفت  غزل  اکثر  هست  مرا 

نرفته زیاد
چو حافظ همی خواندش در عراق ببندد روان همچو 

سبع شداد
بیتی  کزین جنس  آسمان  چون  هفت  هر  بنیاد  به 

ندارد عماد
بدیهی است که اشعار کمال به لحاظ لفظی و معنایی 
نمی تواند به اشعار حافظ برابری کند، چنانکه خواجه 

خود گفته است:
چون غزل های تر و دلکش حافظ شنود

گر کمالیش بود شعر نگوید بخجند
از  بعضی  غزلسرایی  سبک  و  لفظی  تشابه  دلیل  به 
به  نیز  وارد دیوان حافظ شده و کمال  ابیات کمال 

را  حافظ  خواجه  و  سعدی  اجل  شیخ  اشعار  قدری 
دشوار  بسیار  آنها  اشعار  تفکیک  که  کرده  تضمین 

شده است.
مالقات با شیرین مغربی

ایران  متصوف  شاعران  از  مغربی  شیرین  محمد 
به  مغرب  سرزمین  در  وی  که  دلیل  این  به  بود 
است  مشهور  »مغربی«  به  است  پرداخته  سیاحت 
که با خجندی نیز دیداری داشته است. در خصوص 
مالقات شیرین مغربی و شیخ کمال  الدین چنین 
والی  و  تیمور  پسر  میرانشاه،  »که  است:  بیان شده 
پس  اما  بود،  مغربی  مرید  گاهی  چند  آذربایجان، 
به  و  کرد  مالقات  خجندی  کمال  شیخ  با  آنکه   از 
مراتب معنوی او پی برد، ارادت خود را از مغربی به 
شیخ کمال خجندی منتقل کرد و همین امر سبب 

کدورت مغربی از کمال شد«.
دیوان شعر

دیوان شیخ کمال خجندی حدود هشت هزار بیت 
دارد و بخش اصلی آن غزل هایش است که این غزل 

ها با قالب و ذوق عرفانی سروده شده است که این 
سروده  نمونه  ای از غزلیات وی است.
آنکه دل در هوس روز وصال است او را

خواب شب در سر اگر هست خیال است او را
دل ز چشمش چه شد ار کرد سوال نظری

چون نظرهاست در آن جای سوال است او را
خال لب هاش به خون دل صاحب نظران

تشنه از چیست چو در پیش زالل است او را
دل بیمار من از دال و الف خالی نیست

تا قد چون الف و زلف چو دال است او را
به جگر خوردن بسیار به کف کرد غمش
خون عشاق بخور گو که حالل است او را

آفتاب از هوس آنکه شود همسر او
ایستد راست و زان بیم زوال است او را

به کمال است و بس این جور و جفا و ستمش
این صفت ها که شنیدی به کمال است او را

شاعر فارسی دری و تاجیکی
خجندی شاعری است که به فارسی، دری و تاجیکی 
به  متعلق  و  ملت ها  دهنده  پیوند  و  گفته  سخن 
است  شاعری  او  شود.  می  محسوب  جهان  ادبیات 
آزادگی،  عشق،  از  رنگینی  تابش  شعرهایش  در  که 
تصوف، عرفان و انسان دوستی موج می زند. کمال با 
که  منزلتی  با  و  خود  عرفانی  و  لطیف  روان،  شعر 
نزد اهل معرفت داشت، ترجمان معانی بلند عرفانی 
به زبان فارسی شد. او دل های شرق و غرب قلمرو 
دلنشین  و  سحرآمیز  کالم  تسخیر  را  فارسی زبانان 
سخنان  با  هنری،  و  ادبی  آفرینش  با  و  کرده  خود 
غریب و تازه اش، به طور مردمی و فراگیر، مطالبه گر 

خواسته ها و بهبودی اوضاع مردم شد.
درگذشت

سرانجام این شاعر پارسی گو در ۷۹2 یا ۸0۸ هجری 
در تبریز چشم از جهان فروبست. آرامگاه او در تبریز 

است و این بیت بر لوح آرامگاه او نوشته شده است:
بر  رفتی  از کعبه  رفتی//کمال  آفرین مردانه  هزارت 

در یار
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