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استاندار کرمان:

نارضایتی های اصلی 

مردم از دستگاه های اداری 

مربوط به استعالمات است

مدیرکل راه و شهرسازی استان:

 تسهیالت ساخت مسکن

 در بافت فرسوده کرمان

 افزایش یافت

متن در صفحه دوم
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امسال  نیز  به دلیل شیوع کرونا :

عزاداری خانه خوشرو، محدود

 و در فضای مجازی برگزار می شود

کرمان برای زنده نگه داشتن پیام عاشورا و برگزاری مراسم محرم امسال به صورت مجازی؛ گزارش »کرمان امروز« از تالش مردم 

شعور حسینی برای حفظ جان عزاداران

متن کامل در صفحه سوم

   ویروس کرونا اگر چه باعث شد در سال گذشته نیمی از مراسم مذهبی استان در ایام حزن و اندوه ماه محرم، تعطیل شود، اما امسال بنا به گفته مدیرکل تبلیغات اسالمی استان؛ اجرای مراسم ویژه محرم در 
سایه موازین بهداشتی، سیاست اصلی است و آیین های عزاداری این ماه در کرمان با رعایت شیوه نامه  های بهداشتی و در فضاهای باز و با استفاده از ماسک برگزار می شود، درست است که اجرای این مراسم در 

هوای آزاد خطر ابتال به کرونا را کم می کند، اما باید بدانیم که به واسطه تجمع، این خطر هنوز وجود دارد و بهترین راه چاره، برگزاری مجازی این مراسم است و...

به اتهام اخذ رشوه؛

کرمان بازداشت شد رییس شورای بخش مرکزی 

با اهدای تندیس فداکاری

 به خانواده  »کیانا نخعی« ؛ 

   از شهید مدافع سالمت

 در جیرفت 

تقدیر شد 

برخورد قطار 

با نگهبان باغات پسته 

در زرند حادثه آفرید

 صفحه  دوم

 صفحه  دوم
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متن در صفحه چهارم

     دکتر موحد:    روزنامه »کرمان امروز« برای مردم کرمان 

نام آشنا و محتوا و غنای فرهنگی آن قابل تحسین است

گزارشی از بازدید رییس کل و معاون پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان از دفتر روزنامه »کرمان امروز«:

اصحاب رسانه در زمینه انتشار  انتقادات
سازنده تحت حمایت قوه قضاییه هستند

فرمانده انتظامی استان :

کالهبرداران  میلیاردی 
فروش آپارتمان 

در کرمان دستگیر شدند
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اخبار استان

اداری  نظام  از  نارضایتی  گفت:  کرمان  استاندار 
از  مردم  اصلی  نارضایتی های  از  یکی  و  باالست  ما 

دستگاه های اداری مربوط به استعالمات است.
به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطالع رسانی 
راهبری  شورای  نشست  دومین  کرمان،  استانداری 
و  استاندار کرمان  ریاست  به  استان  توسعه مدیریت 
استان  برنامه ریزی  و  دبیری رئیس سازمان مدیریت 
استعالمات  وضعیت  بررسی  کار  دو دستور  و  برگزار 
شهید  جشنواره  بخشنامه  و  استان  دستگاهی  بین 
رجایی در سال جاری و تعیین شاخص های استانی 
دولتی  ادارات  و  دستگاه ها  ارزیابی  نحوه  راستای  در 

ارائه شد.
استاندار کرمان در این نشست به جایگاه مهم و قانونی 
شورای راهبری توسعه استان پرداخت و توانایی حل و 
فصل بسیاری از مشکالت اداری را در زیرمجموعه این 

شورا را یادآور شد.
علی زینی وند همچنین عنوان کرد: نارضایتی از نظام 
اداری ما باالست و یکی از نارضایتی های اصلی مردم از 

دستگاه های اداری مربوط به استعالمات است.
استاندار کرمان گفت: دوره استعالم فیزیکی گذشته 
است، زیرساخت های ما به اندازه ای فراهم هست که 
دستگاه ها با برگه و کاغذ استعالم ها را دریافت نکنند.

دستگاه ها  که  داد  فرصتی  کرونا  اینکه  بیان  با  وی 
خدمات  ارائه  کرد:  اظهار  کنند  روز  به  را  خودشان 
در  برتر  دستگاه های  ارزیابی  مالک  الکترونیکی 

جشنواره شهید رجایی خواهد بود.
زینی وند بر توسعه زیرساخت ها در نظام استعالمات و 
اصالح فرآیندهای اداری تاکید و ابراز کرد: در انتخابات 
۱۴۰۰ طی یک روز سیستم الکترونیکی در استان و 

کشور ایجاد و میلیون ها نفر استعالم گرفته شد.
استاندار کرمان تصریح کرد: جشنواره شهید رجایی 
براساس برنامه زمان بندی پیگیری می شود و بحث 
در حوزه  ویژه  به  مردم  رضایتمندی  اعالم  و  کنترل 

شهیدرجایی  جشنواره  در  می تواند  درمانی  مراکز 
استان کرمان به عنوان شاخص در نظر گرفته شود 
فرهنگسازی  باید  نیز  کرونا  با  مقابله  راستای  در  و 
کنیم که مابقی دستگاه ها به کمک دانشگاه های علوم 

پزشکی بیایند.
در این نشست از کتاب خدمات قابل ارائه دستگاه های 
رونمایی   ۱۴۰۰ سال  هدفگذاری  و  استان  اجرایی 
سازمان  منابع  توسعه  معاونت  توسط  کتاب  شد.این 
مدیریت و برنامه ریزی استان تهیه گردیده و تمامی 
خدمات قابل ارائه توسط دستگاه های اجرایی استان 

به تفکیک در کتاب ثبت شده است

امسال هم به دلیل شیوع کرونا عزاداری در خانه 
معروف خوشروی شهر کرمان به صورت محدود و 

در فضای مجازی برگزار می شود.
در اطالعیه خانواده سادات خوشرو که همه ساله 
»با  است:  آمده  بودند  حسینی  عزاداران  میزبان 
ابن  حجت  حضرت  پیشگاه  به  تسلیت  عرض 
الحسن المهدی )عج( به مناسبت فرارسیدن ایام 
شهادت سرور و ساالر شهیدان حضرت اباعبداهلل 

الحسین )ع(؛  به اطالع می رساند برای جلوگیری 
سالمت  حفظ  و  کرونا  بیماری  گسترش  از 
متاسفانه  درمان،  کادر  به  احترام  و  همشهریان 
امسال نیز از برگزاری مراسم عزاداری به صورت 
عمومی در عزاخانه سادات خوشرو معذور بوده و 
صورت  به  فقط  خوانی  روضه  و  عزاداری  مراسم 
همشهریان  و  شده  برگزار  محدود  و  خانوادگی 
شبکه های  طریق  از  را  مراسم  می توانند  عزیز 

مشاهده   aashoora@ آدرس  به  اجتماعی 
فرمایند. امیدواریم با از بین رفتن این بیماری، به 
زودی توفیق خدمت گزاری میهمانان و عزاداران 
نصیبمان  السالم(  )علیه  سیدالشهدا  حضرت 

گردد.«
این در حالی است که پارسال نیز سادات خوشرو 
معنوی  آیین  که  کردند  اعالم  بیانیه ای  نشر  با 
حسینی  عزاخانه  در  عزاداری  و  عاشورا  زیارت 

خوشرو برگزار نمی شود و خیمه عزای حسینی 
)ع( فقط به منظور ادای احترام به خاندان اهل 
بیت عصمت و طهارت )ع( به صورت نمادین برپا 
خواهد شد لذا از عموم مردم درخواست شد در 
ایام محرم الحرام از ورود به عزاخانه خودداری و 
قبیل  از  اینترنتی  شبکه های  طریق  از  را  مراسم 
 aashoora@ نشانی  با  اینستاگرام  و  تلگرام 

پیگیری کنند.

دو  دستگیری  از  کرمان  استان  انتظامی  فرمانده 
ریال  میلیارد   ۱۰۰ آپارتمان  فروش  با  که  متهم 

کالهبرداری کرده اند، خبر داد.
اظهار  خبر  این  اعالم  با  ناظری«  سردار»عبدالرضا 
پلیس  کالهبرداری  و  جعل  اداره  کارآگاهان  کرد: 
شکایت  فقره  چندین  وقوع  پی  در  استان  آگاهی 
از  آپارتمان  فروش  عنوان  تحت  کالهبرداری  و 
زمینه  این  در  را  نفر  دو  شدند  موفق  شهروندان 
با شگرد های پلیسی در مخفیگاهشان  شناسایی و 

دستگیر کنند.
وی در خصوص شگرد این افراد بیان کرد: متهمان 
با تاسیس شرکت تعاونی مسکن و با شیوه تبلیغات 
شهروندان،  کردن  دار  خانه  با  رابطه  در  گسترده 
مبالغی را به صورت علی الحساب در مراحل مختلف 
می  نفر  چندین  به  را  مسکونی  واحد  هر  و  اخذ 

فروختند.
واحد  افزود:متهمان  کرمان  استان  انتظامی  فرمانده 
فیزیکی  پیشرفت  درصد   5۰ تا  را  مسکونی  های 

بیشتر  وجوهات  واخذ  باختگان  مال  اغفال  جهت 
ساخته وسپس متواری می شدند که تاکنون فروش 
آپارتمان های متعددی در برخی شهرستان ها و در 
مرکز استان توسط این افراد محرز شده و تحقیقات 

بیشتر از آن ها ادامه دارد.
تاکنون  شاکیان  از  نفر   ۷5 شناسایی  بیان  با  وی 
به  پرونده  این  ابعاد دیگر  به  تصریح کرد: رسیدگی 
که  شهروندانی  و  شکات  تمامی  احقاق حق  منظور 

اغفال شده اند در حال انجام است.

ریالی  ارزش  اینکه  به  اشاره  با  انتظامی  مقام  این 
اند  رسانده  فروش  به  افراد  این  که  هایی  آپارتمان 
از سوی کارشناسان امر بیش از ۱۰۰ میلیارد ریال 
دارای مجوز  مورد بحث  تعاونی  عنوان شده، گفت: 
قانونی بوده و برای فعالیت های انبوه سازی تأسیس 
شده، اما اعضای این شرکت تغییر رویه داده و اعمال 
غیر قانونی مرتکب شده اند، لذا شهروندان باید در 
شناسند  نمی  که  افرادی  به  موارد  این  خصوص 
اطمینان نکنند تا مانع از وقوع چنین جرایمی شوند.

استاندار کرمان:

نارضایتی های اصلی مردم از دستگاه های اداری مربوط به استعالمات است

امسال نیز به دلیل شیوع کرونا :

عزاداری خانه خوشرو، محدود و در فضای مجازی برگزار می شود

فرمانده انتظامی استان:

کالهبرداران  میلیاردی فروش آپارتمان در کرمان دستگیر شدند

خبر
با حضورفرمانده سپاه ثاراهلل استان :

مجتمع آبرسانی برج اکرم
 به بهره برداری رسید

با حضور سردار معروفی فرمانده سپاه ثاراهلل استان کرمان پروژه مجتمع 
آبرسانی برج اکرم به بهره برداری رسید.

در این  پروژه ، ۴ روستا، هزار و ۶۳۰ خانوار به جمعیتی افزون بر ۶هزار 
و 5۳۹ نفر از آب شرب پایدار بهره مند می شوند.

سردار معروفی گفت: تاکنون به ۳5 روستا آبرسانی کردیم و در هفته 
می  مردم  از  و  خواهد شد  رفع  روستا  آبی ۱۳  تنش  نیز  مقدس  دفاع 
خواهیم در مصرف آب صرفه جویی کنند.همچنین سلطانی نژاد معاون 
به  اشاره  با  کرمان  استان  فاضالب  و  آب  شرکت  برداری  بهره  و  فنی 
بهره برداری از پروژه آبرسانی به روستا های عامریه، یوسف آباد زیرافراز، 
اکرم شامل  برج  آبرسانی دهستان  دهنوبهزادی و احمدیه گفت: پروژه 
انتقال است  حفاری یک حلقه چاه، مخزن ذخیره و شبکه توزیع خط 
که  است  شده  هزینه  تومان  میلیارد  ۳ونیم  طرح  این  اجرای  برای  که 
تومان  میلیون   5۰۰ و  عمرانی  اعتبارات  محل  از  آن  تومان  میلیارد   ۳
برداری  بهره  استفاده شده است و در مدار  از محل کمک های خیرین 
قرار گرفته است. او بیان کرد: این پروژه با مشارکت و پیگیری قرارگاه 
استان  فاضالب  و  آب  شرکت  و  استان  ثاراهلل  سپاه  آبادانی  و  پیشرفت 

انجام شده است.
مجتمع  پروژه  به  اشاره  با  کرمان همچنین  استان  ثاراهلل  سپاه  فرمانده 
با  و  اجرای ۹۰ کیلومتر  با  پروژه  این  نگین کویر فهرج گفت:  آبرسانی 
پیشرفت ۶۰ درصد درحال انجام است و تا پایان سال به بهره برداری 
فاقد  روستا   ۲5 فهرج  در شهرستان  کرد:  بیان  همچنین  وی  می رسد. 

شبکه است و نیز ۳۰ روستا در معرض تنش آبی قرار دارد.
او همچنین خاطرنشان کرد: روستا های که در معرض تنش آبی هستند 
پایان  تا  که  هستیم  آن ها  مشکالت  پیگیر  مدت  کوتاه  پروژه های  با 

تابستان سال آینده حل شود.

به اتهام اخذ رشوه؛

رییس شورای بخش مرکزی کرمان 
بازداشت شد

مدیرکل بازرسی استان کرمان از بازداشت رییس شورای بخش مرکزی 
کرمان به اتهام اخذ رشوه خبر داد.

احمد آبیار در جمع خبرنگاران از بازداشت رییس شورای بخش مرکزی 
کرمان خبر داد و اظهار کرد: فرد مذکور به اتهام اخذ رشوه بازداشت شده 
استان کرمان رییس  بازرسی کل  بازرسان  پیگیری  با  افزود:  است. وی 
و  استان دستگیر  اقتصادی  امنیت  پلیس  شورای بخش مرکزی توسط 
پس از صدور قرار بازداشت از سوی بازپرس پرونده بازداشت شده است.

برخورد قطار با نگهبان باغات پسته 
در زرند حادثه آفرید

مدیرکل راه آهن کرمان با اشاره به اینکه عدم رعایت نکات ایمنی توسط 
یک نفر نگهبان باغات پسته در حوالی منطقه بها آباد و نزدیک شدن به 

حریم ممنوعه راه آهن باعث برخورد قطار با وی شد.
مجید ارجونی در گفت و گو با ایسنا با اشاره به اینکه این حادثه حدود 
این  در  متاسفانه  کرد:  اظهار  داد،  رخ  مردادماه  ساعت ۲۱ شامگاه ۱۷ 
حادثه این نگهبان که از ساکنین روستاهای زرند بود، جان خود را به 

دلیل بی احتیاطی از دست داده است.
وی با اشاره به اینکه علت این حادثه در دست بررسی است، تصریح کرد: 
این نگهبان ۳۴ سال سن داشته که ما به خانواده این فرد تسلیت عرض 
می نماییم.  ارجونی تصریح کرد: ما هر ماه کارگروه های فرهنگ سازی 

ایمنی راه آهن را در شهرستان زرند برگزار می کنیم.
مدیرکل راه آهن کرمان با اشاره به اینکه تاکنون چندین مرتبه از ارگان 
های مربوطه در راستای ایمنی این منطقه و مناطق دیگر راه آهن زرند 
درخواست همکاری شده، بیان کرد: همه ارگان های مربوطه مخصوصا 
این  شاهد  تا  بیایند  کار  پای  باید  روستاها  دهیاری  و  اسالمی  شورای 

چنین حوادثی نباشیم.

فرمانده انتظامی سیرجان خبر داد:

دستگیری عامل انسداد 
محور سیرجان - بندرعباس 

سیرجان-  محور  انسداد  عامل  دستگیری  از  سیرجان  انتظامی  فرمانده 
بندر عباس خبر داد.

امنیت  پلیس  ماموران  کرد:  اظهار  نژاد«  ایران  رضا  سرهنگ»محمد 
این شهرستان از انسداد محور سیرجان- بندرعباس توسط راننده یک 
دستگاه کامیونت که با قفل کردن درب های کامیون و رها کردن آن در 
وسط محور، موجب انسداد و ایجاد ترافیک در این محور شده بود مطلع 

و برای بررسی به محل اعزام شدند.
وی افزود: ماموران انتظامی به همراه ماموران پلیس راه و راهور به محل 
اعزام و ضمن هماهنگی قضائی، پس از دقایقی نسبت به بازگشایی محور 

اقدام نموده و خودرو به پارکینگ منتقل شد.
ایران نژاد بیان کرد: راننده خودرو توسط پلیس امنیت این شهرستان 
که  در حاشیه شهر سیرجان دستگیر،  اختفایش  در محل  و  شناسایی 

علت و انگیزه عمل وی در دست بررسی است.

از  کرمان  استان  شهرسازی  و  راه  مدیرکل    
بافت  در  مسکن  تسهیالت ساخت  افزایش سقف 
این  شهری  بازآفرینی  هدف  محالت  و  فرسوده 

استان خبر داد.
و  رویکرد  به  عنایت  با  افزود:  زاده  حاجی  علی 
بافت های  بهسازی  و  نوسازی  در  سیاست دولت 
و  بازآفرینی  هدف  محالت  و  شهری  فرسوده 
های  پالک  در  ویژه  امتیازات  و  ها  مشوق  ایجاد 

یادشده، تسهیالت بافت فرسوده بازآفرینی شهری 
کرد  تصریح  وی  یافت.  افزایش  کرمان  استان  در 
های  پروژه  در  مدنی  مشارکت  تسهیالت  : سقف 
احداثی توسط اشخاص حقیقی و حقوقی و تعاونی 
با  احداثی  های  پروژه  در  تولیدی  مسکن  های 
استفاده از فناوری های نوین به سازندگان حرفه 
سازندگان  سایر  برای  و  تومان  میلیون   ۲5۰ ای 

۲۲۰ میلیون تومان است.

حاجی زاده همچنین افزود : سقف تسهیالت برای 
پروژه های احداثی بدون استفاده از فناوری های 
نوین نیز به سازندگان حرفه ای به ازای هر واحد 
۲۰۰ میلیون تومان و برای سایر سازندگان ۱۴۰ 

میلیون تومان است.
وی به میزان مبالغ اعطایی در خصوص تسهیالت 
این میزان  از  افزود:  قرارداد عاملیت اشاره کرد و 
مبالغ اعطایی ۸۰۰ میلیون ریال تسهیالت قرارداد 

عاملیت با نرخ ۹ درصد است و مابقی مبالغ در 
قالب اوراق مشارکت با سود ۱۶ درصد و تسهیالت 
از محل منابع داخلی بانک به صورت بدون سپرده 

با نرخ ۱۸ درصد خواهد بود. 
مدیرکل راه و شهرسازی استان کرمان عنوان کرد 
: این مبالغ اعالمی به جز کالنشهرها و شهر تهران 
است و مبالغ برای این شهرها متمایز با شهرهای 

کوچک است.

از طرف جهاد دانشگاهی کشور تندیس فداکاری 
به خانواده شادروان کیانا نخعی اعطا شد.

به گزارش ایسنا، به مناسبت سالروز تاسیس جهاد 
دانشگاهی، با حضور مدیر جهاددانشگاهی جنوب 
استان کرمان تندیس فداکاری به خانواده شادروان 
کیانا نخعی به نمایندگی از جهاددانشگاهی کشور 

اهدا شد.
گفت:  مراسم  این  حاشیه  در  جعفری«  »بهزاد 
بردباری  و  با صبر  مدافعان سالمت  های  خانواده 

های خدمات  نشیب  و  فراز  همه  آنها   با  همراه  
ایثار  این  پاس  به  که  کنند  می  درک  را  رسانی 
در  کشور  جهاددانشگاهی  ها  خودگذشتگی  از  و 
راستای ترویج فرهنگ فداکاری تصمیم به اعطای 

تندیس یادبود کرده است.
از   تقدیر  با  کرمان  جنوب  دانشگاهی  جهاد  مدیر 
با  مبارزه  در  درمان   و  بهداشت   کادر  زحمات 
ویروس کرونا و گرامیداشت یاد و خاطره شهدای 
مدافع سالمت افزود: پرستاران و پزشکان به عنوان 

سربازان خط مقدم در مراکز درمانی خدمت می 
قشر  این    های  تالش  قدردان   مردم  که  کنند 

هستند.
خردسال  فرزند  و  خانواده  از  دلجویی  ضمن  وی 
با  همراهی  فرهنگ  باید  کرد:  اظهار  نخعی  کیانا 
داده  ترویج  جامعه  در  سالمت  مدافعان  خانواده 
تنهایی  احساس  آنها  بازماندگان  اینکه  تا  شود 

نکنند.
جعفری گفت: مسووالن جهاد دانشگاهی کشور و 

استان کرمان قصد حضور در این آیین را داشتند 
که متاسفانه به دلیل شرایط ویروس کرونا مقدور 

نشد.
کیانا  شادروان  مادر  نخعی«  منظر  »ماه  ادامه  در 
نخعی از ابراز همدردی و همراهی جهاددانشگاهی 
کیانا یک دختر یک ساله  از  و گفت:  تقدیر کرد 
و  مردم  معنوی   حمایت  به  که  مانده  یادگار  به 
دل  درد  پای  است  انتظار  و  داریم  نیاز  مسووالن 

ما بنشینند.

مدیرکل راه و شهرسازی استان:

 تسهیالت ساخت مسکن در بافت فرسوده کرمان افزایش یافت

با اهدای تندیس فداکاری به خانواده  »کیانا نخعی« ؛    از شهید مدافع سالمت در جیرفت تقدیر شد 

آگهی فقدان سند مالکیت 
خداداد  فرزند  پیلتن  پرویز/  ورثه   1400/5/13  -10156 شماره  درخواست  طبق 
ملی  شماره  دارای  کرمان  از  صادره   1323/01/09 تولد  تاریخ   11 شناسنامه  شماره 
موضوع  3 کرمان  بخش  اصلی  از 2788  فرعی  مالک ششدانگ پالک 14550   2991206251
الکترونیکی  دفتر  شماره  با   94 سال  الف  سری   143251 چاپی  بشماره  اصلی  مالکیت  سند 
139620319078004519صادر و تسلیم گردیده ضمن تسلیم دوبرگ استشهادیه محلی تصدیق 
امضا شده مدعی است سند مالکیت پالک مزبور به علت جابجایی مفقود گردیده و درخواست 
سند مالکیت المثنی نموده، لذا باستناد ماده 120 آیین نامه قانون ثبت مراتب یک نوبت آگهی 
می شود چنانچه کسی مدعی انجام معامله نسبت به ملک فوق الذکر یا وجود سند مالکیت نزد 
خود می باشد ظرف مدت ده روز از تاریخ انتشار آگهی به اداره ثبت شهرستان کرمان مراجعه و 
اعتراض خود را ضمن ارائه اصل سند مالکیت یا سند معامله تسلیم نماید واال پس از مدت مذکور 

نسبت به صدور سند مالکیت المثنی اقدام خواهد شد. 
تاریخ انتشار: 1400/5/19

520 م /الف
محمود مهدی زاده 
رییس ثبت اسناد و امالک منطقه 2 کرمان 

 
  عمومی  یک مرحله ای مناقصهآگهی  

)ص(  اءیخاتم االنب تهیه، طبخ و توزیع غذای بیمارستان ی امور رمناقصه واگذا 
 بافت

شماره مناقصه:  دانشگاه علوم پزشکی کرمان دستگاه مناقصه گزار
1400/6/10/53 

تهیه، طبخ و توزیع غذای ی امور رمناقصه واگذا موضوع مناقصه
 دریافت اسناد :  )ص( بافت اءیخاتم االنب بیمارستان 

سامانه تدارکات الف(
الکترونیکی دولت 

www.setadiran.ir 
ب( پایگاه ملی مناقصات   
http://iets .mporg.ir    

 )صرفاً جهت مشاهده(

 ریال 307/435/317/24 )ریال( برآورد یکساله
 ریال 765/871/215/1 )ریال( تضمین شرکت در مناقصه

 دریافت اسناد
 روز 14:30از تاریخ درج فراخوان لغایت ساعت 

 26/05/1400مورخ  شنبهسه 
 09/06/1400مورخ   شنبهسه  روز14:30 ساعتتا  در سامانه ستاد ایران پیشنهادهااسناد و  بارگزاریآخرین مهلت 

 بازگشایی پیشنهادها
مورخ  شنبهچهارروز  12:00ساعت از 

10/06/1400 
 برگزار خواهد شد.)ص( بافت  اءیخاتم االنببیمارستان  امور اداری  در محل  02/06/1400مورخ   شنبهسه روز  10:00در ساعت جلسه توجیهی ضمناً 

 ابتدای جاده هفت باغ علوی، معاونت غذا و دارو، اداره حراست –: کرمان () تضمین شرکت در مناقصهمحل تسلیم فقط پاکت الف 
 (هزینه درج آگهی بر عهده برنده مناقصه می باشد.) روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی کرمان
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با نخ نما شدن کالهبرداری تلفنی درباره انتقال وجه عابربانک؛
کالهبرداران طعمه هایشان را با ترفند تازه  به دام می اندازند

پدر سنگدل سه کودک خود را به قتل رساند

بانکی  حساب های  از  سرقت  برای  تلفنی  کالهبرداران 
طعمه هایشان به ترفندی تازه روی آورده اند.

کالهبرداران  کنون  تا  اگر  آنالین  همشهری  گزارش  به   
طعمه هایشان  قرعه کشی  در  شدن  برنده  بهانه  به  تلفنی   
را پای دستگاه عابربانک می کشاندند تا حسابشان را خالی 
نقشه ای  تکراری   ترفند  این  شدن  نخ نما  با  و  حاال  کنند، 
آنها  کشیده اند.  بانکی  حساب های  از  سرقت  برای  جدید 
دیگر طعمه هایشان را پای عابربانک نمی فرستند، بلکه کاری 
می کنند که افراد با دستان خودشان موجودی حسابشان را 
در اختیار کالهبرداران قرار دهند. اما ترفند تازه این مجرمان 

چگونه است؟
تا حاال ده ها گزارش از شگرد قدیمی کالهبرداران تلفنی 
در روزنامه ها منتشر شده که پایان همه آنها رفتن طعمه ها 
به  آنها  حساب  موجودی  انتقال  و  عابربانک  دستگاه  پای 
حسابی بود که کالهبرداران از پشت تلفن به طعمه ها اعالم 
و  طعمه هایشان  با  تماس  از  بعد  کالهبرداران  بودند.  کرده 
را  آنها  برنده  شده اید«  قرعه کشی  در  که »شما  ادعا  این  با 
برای  که  می خواستند  آنها  از  آخر  در  و  می کردند  وسوسه 
دریافت جایزه شان پای دستگاه عابر بانک بروند. اما در آنجا، 
طعمه هایشان  که  می کردند  کاری  داشتند،  که  شگردی  با 
از طریق همین دستگاه عابربانک موجودی حسابشان را به 

حساب آنها واریز کنند و سرمایه شان را از دست بدهند. 
در خالل این گزارش ها همیشه پلیس به شهروندان توصیه 
می کرد که اگر قرار است جایزه ای به حسابتان واریز شود،  
نیازی نیست پای دستگاه عابربانک بروید. اگر کسی از شما 
بروید، شک  برای دریافت جایزه پای عابربانک  خواست که 

نکنید که کالهبردار است. 
متوجه  شهروندان  فهمیده اند  که  کالهبرداران  اما  حاال 
تازه ای  نمی خورند، شگرد  را  آنها  فریب  و دیگر  ماجرا شده 
در پیش گرفته اند که دیگر الزم نیست طعمه هایشان را پای 

دستگاه عابربانک بفرستند. 
آنها ابتدا با طعمه شان تماس می گیرند و با هیجان و شوری 
ایجاد می کنند، مدعی می شوند که مجری  که در لحنشان 
همزمان  هستند.  تلویزیونی  یا  رادیویی  برنامه های  از  یکی 
صداهایی نیز از پشت گوشی پخش می شود که طعمه مورد 
یا  تلویزیونی  استودیوی  از یک  تماس  باورش شود که  نظر 

رادیویی برقرار شده است. 
بازیگران  از  یکی  می گوید:»  چنین  سپس  قالبی  مجری 
اقدام  او  حضور  در  و  ماست  برنامه  مهمان  کشور  معروف 
برنده  عنوان  به  شما  تلفن  شماره  و  کردیم  قرعه کشی  به 

قرعه کشی برنامه ما انتخاب شد."
آنتن  روی  دیگر  لحظاتی  تا  که  می شود  مدعی  سپس  او 

مردم  به  تلفنی  می تواند  نیز  نظر  مورد  طعمه   و  می روند 
همان  شبیه  درست  چیز  همه  کار  اینجای  تا  بدهد.  پیام 
کالهبرداری های قدیمی است. اما مجری قالبی در ادامه به 
حساب  به  را  نقدی  جایزه  می گوید:»می خواهیم  طعمه اش 
شما واریز کنیم اما ابتدا باید مطمئن شویم که شماره متعلق 
به خودتان است. تا لحظاتی دیگر پیامکی برای شما ارسال 
می شود که شماره شناسه واریز جایزه شما است. شما باید 
تا مطمئن شویم که  بفرستید  ما  برای  را  پیامک  این  متن 
خط تلفن متعلق به خودتان است و جایزه تان به حسابتان 

واریز شود." 
دستگاه  پای  رفتن  به  اشاره ای  هیچ  دیگر  فرد کالهبردار 
مورد  طعمه  که  می شود  باعث  همین  و  نمی کند  عابربانک 
برنده  واقعا  او  و  دارد  حقیقت  ماجرا  که  شود  باورش  نظر 
است.  شده  رادیویی  یا  تلویزیونی  برنامه  یک  خوش شانس 
برای  شده  ارسال  برایش  که  را  پیامکی  متن  همین  برای 
متوجه  ناگهان  بعد  دقایقی  و  می فرستد  گیرنده  تماس 
می شود که حسابش خالی شده است. اما این اتفاق چطور 

رخ می دهد؟
فرستاده شده، کدی  برای طعمه  که  پیامکی  در حقیقت 
است که اجازه ورد به اپلیکیشن بانکی را به او می دهد. فرد 
کالهبردار که از قبل مشخصات حساب طعمه  را از او گرفته 

است، وارد اپلیکیشن بانکی شده و شماره تلفن طعمه اش 
را وارد می کند. به این ترتیب کد ورود به تلفن طعمه ارسال 
این  که  این  تصور  به  جا  همه  از  بی خبر  نیز  او  و  می شود 
قالبی  مجری  برای  را  آن  است  جایزه اش  واریز  شناسه  کد 
می فرستد. مجری قالبی نیز با استفاده از آن وارد اپلیکیشن 
با  اینترنتی را هم  از آن که رمز دوم  بانکی می شود و پس 
همین شگرد از طعمه اش دریافت می کند، به راحتی حساب 

او را خالی و نقشه اش را عملی می کند. 
سرهنگ داود معظمی گودرزی، رئیس پلیس فتای تهران 
می گوید: ممکن است شیوه های کالهبرداری این مجرمان 
متفاوت باشد اما همه آنها با اعالم برنده شدن مخاطبان در 
قرعه کشی، با ترفندهای ماهرانه تمام اطالعات حساب بانکی، 
کارت عابر بانک افراد و یا کدفعالسازی اپلیکیشن های بانکی 
از  برداشت  به  اقدام  آن  از  استفاده  با  و  دریافت   را  آنها 

حساب ها یا سوءاستفاده از این اطالعات می کنند. 
او می گوید: همان گونه که به دفعات توسط پلیس هشدار 
داده شده است که به هیچ عنوان جهت دریافت جایزه نیازی 
به حضور در پای دستگاه عابربانک  نیست، حاال نیز می گوییم 
که برای دریافت جایزه به هیچ وجه نیاز به دادن اطالعات 
محرمانه کارت بانکی نیست و تماس هایی که این اطالعات را 
از شهروندان درخواست می کنند قطعا کالهبرداری هستند.

مرد ۳۵ ساله معتادی که به اتهام قتل سه کودک خردسال 
اعتراف  معلولش  فرزند  قتل  به  است  بازداشت شده  در مشهد 
کرد اما مدعی شد فرزندان دوقلویش به مرگ طبیعی مرده اند، 
ماجرای این پرونده تکان دهنده از چند روز قبل زمانی لو رفت 
که کارآگاهان اداره جنایی پلیس آگاهی خراسان رضوی بر 
دست  اطالعاتی  به  ادعایی  مدارک  برخی  و  سرنخ ها  اساس 
یافتند که نشان می داد مرد شیشه ای یک پسر معلول و دختر 

و پسر دوقلویش را چند سال قبل به طور پنهانی کشته است و 
اکنون هیچکس از فرزندان گم شده او اطالعی ندارد.

کارآگاهان با دریافت این خبر وحشتناک، مراتب را به قاضی 
ویژه قتل عمد مشهد گزارش کردند. قاضی محمود عارفی راد 
بی درنگ دستور  بود،  اطالعات مذکور، حساس شده  به  که 
تحقیقات غیرمحسوس و محرمانه ای را برای بررسی دقیق ماجرا 

صادر کرد.

این گونه بود که گروه تخصصی از کارآگاهان به رصدهای 
اطالعاتی پرداختند و به اسنادی دست یافتند که نشان می داد 
مرد ۳۵ ساله معتاد فرزندانی با مشخصات مذکور در کنار سه 

فرزند دیگرش داشته است.
بنابراین قاضی شعبه ۲۰۸ دادسرای عمومی و انقالب مشهد، 
و  کرد  صادر  عمد  قتل  اتهام  به  را  متهم  بازداشت  دستور 
از پیش طراحی  نیز در یک عملیات هماهنگ و  کارآگاهان 

شده، حلقه های قانون را بر دستان مرد ۳۵ ساله گره زدند و او را 
به مقر انتظامی انتقال دادند. این مرد معتاد در همان بازجویی های 
اولیه به قتل پسر بچه معلولش اعتراف کرد و گفت: سال قبل او 
را خفه کردم و جسدش را در حالی که یک سال بیشتر نداشت 
شبانه به گورستان روستا بردم و از روزنه ای که بین دو قبر ایجاد 
شده بود به داخل گور انداختم و دفن کردم. از آن روز تاکنون 

هم موضوع را برای کسی بازگو نکرده بودم.

گزارش »کرمان امروز« از تالش مردم کرمان برای زنده نگه داشتن پیام عاشورا و برگزاری مراسم محرم امسال به صورت مجازی؛

شعور حسینی برای حفظ جان عزاداران
گزارش: عهدیه وفا

اشاره:
از  نیمی  در سال گذشته  باعث شد  اگر چه  کرونا  ویروس 
تعطیل  محرم،  اندوه  و  حزن  ایام  در  استان  مذهبی  مراسم 
شود اما امسال بنا به گفته مدیر کل تبلیغات اسالمی استان 
اجرای مراسم ویژه محرم در سایه موازین بهداشتی، سیاست 
اصلی است. در همین زمینه گزارشی تهیه شده که در ادامه  

قابل مطالعه است.
تاللو شور و شعور حسینی با رعایت موازین 

بهداشتی
نصب پرچم های سیاه" یا حسین)ع(" "، " یا زهرا)س("، 
بر سر در خانه ها و کوچه  "یا زینب)س("  و  "یا رقیه)ع("، 
ها یادآور فرا رسیدن ماه عزای سرور و ساالر شهیدان، امام 
حسین)ع( و 72 تن از شهدای بزرگ کربال است و عاشقان 
اهل بیت)ع( در کرمان خود را آماده می کنند تا آیین های 
عزاداری امسال را با توجه به ادامه دار بودن کرونا ویروس و 
محدودیت های ناشی از آن به شکلی دیگر برگزار کنند و با 
ایده ها و راه حل های نو، تهدید کرونا را به فرصتی تبدیل 
کنند که شعور حسینی را در جای جای این استان به نمایش 

بگذارند. 
و به راستی هر که عاشق باشد از هر فرصتی بهره می جوید 
سنت  و  بکشاند  دیگران  رخ  به  را  معشوق  به  خود  عشق  تا 
عزاداری ابا عبداهلل الحسین)ع( یکی از این فرصت های بزرگ 
در پیش روی است. به هر جای شهر نگاهی بیندازیم، به هر 
بینیم امسال خانه های  برویم می  محله و کوی و برزن که 

مردم  و  دارد  محرم  از  بیشتری  روی  و  رنگ  کرمان  مردم 
والیتمدار و متدین کرمان در اقدامی خودجوش در راستای 
پویش" هر خانه، یک پرچم" با نصب پرچم و بیرق های سیاه 
در سردر منازل، ارادت خود را به سید الشهدا)ع( نشان می 

دهند.
امسال با توجه به قرمز بودن وضعیت استان، باید به نقش 
همچون  که  کرد  اشاره  استان  مذهبی  جامعه  موثر  و  مهم 
گذشته نشان می دهند تا چه حد در رعایت مسائل بهداشتی 
پیشقدم هستند و کمترین میزان شیوع کرونا در این هیات 
ها نشان دهنده این امر است و تدابیرایشان سبب می شود تا 
مردم در کنار رعایت مسائل بهداشتی در فیوضات مذهبی ماه 

محرم بهره مند شوند. 
برگزاری آیین ها در فضای باز

در این زمینه مدیرکل تبلیغات اسالمی استان با بیان اینکه 
هیات  همه  گفت:  نشود،  تعطیل  هیاتی  هیچ  شده  تالش 
و  دهند  انجام  نواقص  رفع  با  را  هایشان  برنامه  عزاداری  ها 
پذیر  امکان  بیرق  سامانه  در  نویسی  نام  با  مراسم  برگزاری 

است.
حجت االسالم غالمحسین حقانی افزود: از این رو آیین های 
عزاداری ماه محرم کرمان با رعایت شیوه نامه های بهداشتی 

و در فضاهای باز و با استفاده از ماسک برگزار می شود.
کرد:  بیان  خانگی  های  روضه  ممنوعیت  به  اشاره   با  وی 
و  و سنج  از طبل  استفاده  و خروج  ورود  مدیریت  با  امسال 
پخش نذورات به صورت بیرون ممنوعیت ندارد و روضه های 
خانوادگی و برگزاری مراسم در حیاط خانه ها قابل برگزاری 

است.
سخن آخر

خطر  آزاد  هوای  در  مراسم  این  اجرای  که  است  درست 
واسطه  به  که  بدانیم  باید  اما  می کند،  کم  را  کرونا  به  ابتال 
تجمع، این خطر هنوز وجود دارد و بهترین راه چاره، برگزاری 

مجازی این مراسم است. 

  ویروس کرونا اگر چه باعث شد در سال گذشته نیمی از مراسم مذهبی استان در ایام حزن و اندوه 
ویژه  مراسم  اجرای  استان؛  اسالمی  تبلیغات  مدیرکل  گفته  به  بنا  امسال  اما  شود،  تعطیل  محرم،  ماه 
محرم در سایه موازین بهداشتی، سیاست اصلی است و آیین های عزاداری این ماه در کرمان با رعایت 
که  است  درست  می شود،  برگزار  ماسک  از  استفاده  با  و  باز  فضاهای  در  و  بهداشتی  شیوه نامه  های 
اجرای این مراسم در هوای آزاد خطر ابتال به کرونا را کم می کند، اما باید بدانیم که به واسطه تجمع، 

این خطر هنوز وجود دارد و بهترین راه چاره، برگزاری مجازی این مراسم است و...

یادداشت: 
همزاد
 باران

مفهوم تمام زندگی هستی. در چشم تو بال و پر می 
گیرم باز از تو به آسمان وصل شوم گرچه پاییز شدم 
و خسته از این نسل شدم. بیا باور کنیم که آخرین 
نقطه ی دنیا مرگ نیست آخرین فصل و زمان برق 
نیست، تگرگ نیست. این باور قشنگ به ما جرات 
ادامه دادن می دهد. غصه ها دست و بالمان را بسته 
برای  اشتیاقی  و  نکردیم  پیدا  را  بودند که همدیگر 
تحول  حال  در  همواره  ها  غصه  نداشتیم.  جستجو 
به  را  مسائل  برخی  که  بگیریم  یاد  باید  ما  هستند. 
یاد  را  آمدن  کنار  باید  بگذاریم.  سر  پشت  آرامی 
که  باران  است.  باریدن  از  ناگزیر  آسمان  بگیریم. 
تو  شست.  خواهد  را  گرفته  غبار  های  شیشه  بزند 
به  تو  دید.  نخواهند  تو  جز  هایم  چشم  باشی  اگر 
معنای تمام شادی ها هستی به معنای آفتاب هستی. 
ناب هستی هر چند  پایان اضطراب هستی. شعر  تو 
شهاب  آسمان  ی  پهنه  در  هستی.  نقاب  در  همیشه 
هستی با دیدنت نمی توان دست از زندگی برداشت. 
پای  را  تو  توان  نمی  رفتن داشت.  توان هوای  نمی 
قرار کاشت نام تو که در میان باشد نمی توان عشق 
ثمر  بی  را  محبت  توان  نمی  برداشت.  میان  از  را 
توست  دست  در  جهان  و  منی  خورشید  انگاشت. 
انگار که هفت آسمان سرمست توست. برگرد که 
کارمان کار شود آغوش زمین ما شکرزار شود. از 
لحظه های عشق تو سرشار شود. پاییز به خط پایان 
لبریز کن  برسد.  بهاران  خاموش  کلبه ی  در  برسد 
از نگاهت شب را دستان پر از خالی و فرسایش را 
تا حرف نگفته معنا بدهد یا عطر زمین فضای فردا 
جاده  از  ترسید،  نخواهم  هیچ  از  تو  با شوق  بدهد. 
ی پرپیچ نخواهم ترسید، از روز غم انگیز نخواهم 
ترسید تا وقتی که برایم همین باشی و بهترین باشی 
را داشتن  تو  از  دارم.  برنمی  این خواستن  از  دست 
خندید.  را  ها  خاطره  توان  می  تو  با  دارم.  برنمی 
گلدان لب پنجره ها را خندید. بازار پر از نرخ گران 
با تو دوام آوردن آسان است. ویرانگی  را خندید. 

هر دو جهان آبادست.
با لطف تو پاییز بهاران می شد 

تا عرش به دریا زدن آسان می شد 
فرقی نکن سخت اگر باشد و تلخ 

همزاد رسیدن تو باران، می شد

به دلیل اختالف
 زن جوان هووی 

خود را کشت
زن جوان که هوویش را کشته بود با حکم قضائی به 

پرداخت دیه و زندان محکوم شد.
بدرفتاری های  تأثیر  تحت  گفت  دادگاه  در  زن  این 
شوهرش دست به جنایت زده است و رئیس قوه قضائیه 
از طرف فرزند صغیر قربانی درخواست دیه را مطرح 

کرده بود.
دنبال  به  قبل  سال  یک  از  پرونده  این  به  رسیدگی 
در  خانه ای  در  صدف  نام  به  جوانی  زن  شدن  کشته 
زن  این  می داد  نشان  شواهد  شد.  آغاز  تهران  جنوب 
دست هوویش به نام غزاله خفه شده و غزاله به مکان 

نامعلومی گریخته است.
با دستور قضائی به پزشکی قانونی منتقل شد و  جسد 

همسر وی تحت بازجویی قرار گرفت.
هم  با  سال  چند  غزاله  و  من  ساله گفت:   ۳۷ مرد  این 
دوم  زن  عنوان  به  را  صدف  اینکه  تا  کردیم  زندگی 
شک  و  داشتند  اختالف  هم  با  مدام  آنها  اما  گرفتم 

ندارم غزاله زن دومم را کشته و گریخته است.
با اطالعاتی که این مرد به پلیس داده بود غزاله در خانه 
قتل  به  بازداشت شد و  برادرش در اصفهان ردیابی و 
هوویش اعتراف کرد. غزاله در ادامه به قضات گفت: 
بیماری تشنج داشت و گمان  باور کنید صدف سابقه 
فشار  را  اینکه گلویش  از  بعد  همین خاطر  به  می کنم 

دادم روی زمین افتاد و جان سپرد.
لحظه  یک  در  شد  باعث  شوهرم  و  صدف  رفتارهای 
کنترل اعصابم را از دست بدهم. من راضی به مرگ او 
نبودم.حاال که در زندان هستم فرزند من و صدف پیش 
شوهرم هستند و شوهرم از آنها نگهداری می کند.من 

از قضات دادگاه تقاضای کمک دارم.
به  توجه  با  و  وارد شور شدند  قضات  پایان جلسه  در 
درخواست رئیس قوه قضائیه وی را به پرداخت دیه و 

زندان محکوم کردند.

به قلم
مهناز سعید
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یک متخصص بیماریهای عفونی پاسخ داد؛

مبتالیاِن کرونا چه زمانی 
می توانند واکسن بزنند؟

یک متخصص بیماریهای عفونی گفت: زمان تزریق واکسن برای مبتالیان 
کرونا پس از بهبودی، در دز اول و دوم متفاوت است.

دکتر علیرضا جانبخش با اشاره به استمرار روند واکسیناسیون، گفت: این 
مقرر  زمان  در  توانند  نمی  کرونا  به  ابتال  دلیل  به  که  هستند  افرادی  میان 

واکسن تزریق کنند.
 وی افزود: مبتالیان کرونا چنانچه تاکنون دز اول واکسن را دریافت نکرده 
اول  دز  تزریق  به  نسبت  توانند  می  ماه  دو  و گذشت  بهبودی  از  پس  اند، 
واکسن اقدام کنند. جانبخش گفت: افرادی هم که دز اول را دریافت کرده 
اند و در فاصله تزریق بین دز اول و دوم به کرونا مبتال شده اند باید صبر 
کنند و با گذشت 15 روز پس از بهبودی نسبت به تزریق دز دوم واکسن 

کرونا اقدام کنند.
این متخصص بیماریهای عفونی خاطرنشان کرد: هرچه فاصله میان بهبودی 
کرونا با تزریق دز دوم بیشتر باشد، بهتر است. یعنی اگر یک بیمار کرونایی 
بهبود پیدا کرده هر چه مدت زمانی بیشتری از بهبودی گذشته و سپس اقدام 

به تزریق دز دوم کند، بهتر است.
جانبخش خاطرنشان کرد: این افراد نباید نگران خطر ابتالی دوباره به کرونا 
در این فاصله زمانی باشند، چرا که بطور معمول آنتی بادی ایجاد شده در 
بدن آنها ناشی از ابتالی آنها به کرونا، تا حدی بدن آنها را در برابر ابتالی 

مجدد ایمن می کند.
بین دز  بیماریهای عفونی در خصوص طوالنی شدن فاصله  این متخصص 
اول و دز دوم واکسن در این دسته افراد نیز گفت: جای هیچ گونه نگرانی 
نیست، چرا که عمده واکسن ها باید حداقل بین یک تا سه ماه بین تزریق 

دو دز آنها فاصله باشد

 جان ۳۸هزار آلمانی با 
واکسن کرونا نجات یافت

به  مبتال  بیمار  هزار   76 مراجعه  از  آلمان  در  سراسری  واکسیناسیون  با 
کووید19 به بیمارستان ها و تقریبا از بستری شدن بیش از 20 هزار نفر در 

بخش مراقبت های ویژه جلوگیری شده است.
بر اساس تخمین »مرکز کنترل بیماری« آلمان واکسن ضد کرونا جان بیش 

از 38هزار نفر را در این کشور نجات داده است.
به نقل از خبرگزاری آسوشیتدپرس، موسسه »رابرت کخ« آلمان اعالم کرد 
که بر اساس یک مدل محاسبه، واکسیناسیون سراسری بر ضد کرونا در این 
کشور در 6 و نیم ماه گذشته جان دست کم 38 هزار آلمانی را از مرگ 
نجات داده است. این موسسه همچنین تخمین زده با واکسیناسیون سراسری 
از مراجعه 76 هزار بیمار مبتال به کووید19 به بیمارستان ها و تقریبا از بستری 
شدن بیش از 20 هزار نفر در بخش مراقبت های ویژه جلوگیری شده است.

از  آلمان  در  کرونا  واکسیناسیون  تخمینی،  مطالعه  این  اساس  بر  همچنین 
ابتالی 706 هزار نفر به ویروس کرونا جلوگیری کرده است.

کارزار  باالی  »اثربخشی  گفته:«  ای  بیانیه  در  کخ«  »رابرت  موسسه 
واکسیناسیون علیه بیماری کووید 19 به طرز چشمگیری نشان می دهد که 

واکسیناسیون راه را برای خروج از همه گیری هموار می کند.«
اواخر سال  از  را  ویروس کرونا  علیه  واکسیناسیون سراسری  آلمان  دولت 
2020 آغاز کرد و تاکنون بیش از 45 میلیون نفر یعنی حدود 55 درصد از 

جمعیت این کشور به طور کامل واکسینه شده اند.
سراسری  واکسیناسیون  کارزار  راستای  در  گفت  آلمان  بهداشت  وزیر 
آلمان حداقل  از جمعیت  درصد   62.3 یا  نفر  میلیون   51.8 تاکنون حدود 

یک دوز واکسن کرونا تزریق کرده اند.
واکسیناسیون بر ضد ویروس کرونا در آلمان که در 2 ماه ابتدایی بسیار ُکند 
پیش می رفت از ماه مارس سال جاری )فروردین 1400 ( سرعت گرفت اما 

روند واکسیناسیون طی هفته های اخیر بار دیگر کاهش یافته است.
برخی از شهروندان آلمان تحت تاثیر کارزارهای ضد واکسن در شبکه های 

اجتماعی، از زدن واکسن امتناع می کنند.
مقامات بهداشتی آلمان نگران موج چهارم شیوع سویه دلتا ویروس کرونا 
باز  تابستانی  تعطیالت  از  اخیر  روزهای  در  آلمانی  مسافران  زیرا  هستند؛ 
می گردند و مدارس دوباره شروع به کار خواهد کرد در حالی که بیشتر 

کودکان و نوجوانان آلمانی هنوز واکسینه نشده اند.

نایب رییس کمیسیون اجتماعی مجلس خبر داد:

نابودی بیش از 1/5 میلیون 
شغل با کرونا

نایب رییس کمیسیون اجتماعی مجلس با اشاره به تاثیر بیکاری بر افزایش 
بر اساس اخرین آمار،  میزان مصرف مواد مخدر، گفت: در دوران کرونا 
بیش از 1 میلیون و 500 هزار شغل را از دست دادیم که تهدید جدی به نفع 

مصرف مواد مخدر بود.
علی بابایی کارنامی در خصوص میزان مصرف مواد مخدر در کشور گفت: 
دخیل  در کشور،  آن  مصرف  و  مخدر  مواد  بحث  در  مختلفی  پدیده های 
انتقال  و  تولید  باب مصرف،  از  پیشگیرانه  اقدامات  از جمله آن  هستند که 
مواد مخدر به کشور است. شورای مرکزی مبارزه با مواد مخدر در کشور، 
نارضایتی های  اجرا،  در  اما  کردند  اتخاذ  را  خوبی  تصمیمات  و  اقدامات 
زیادی را در بحث اولویت های دستگاه های امنیتی مرتبط، از جمله نیروی 
انتظامی، استانداری ها و فرمانداری ها خصوصا در استان های مرزی داریم.

آمار  سال،  ابتدای  از  مخدر  مواد  تن   12 کشف  افزود:  ادامه  در  او 
ناامیدکننده ای است؛ انتقال مواد سرعت باالیی گرفته و سن پایین مصرف 
را  تربیتی  بحث  که  است  رسیده  هم  نوجوانی  دوران  به  حتی  مخدر  مواد 
باب آسیب  از  البته کمیسیون اجتماعی  این حوزه برجسته می کند.  هم در 
در  مواد مخدر  اجمالی در خصوص مصرف  های  بررسی  اجتماعی،  های 
با  تعامل  را در  از همکاران طرحی  تعدادی  قرار شد  و  داشته است  کشور 
دولت منتخب آماده کنند که این طرح هنوز در کمیته آسیب های اجتماعی 

کمیسیون اجتماعی، در دست بررسی است.
بابایی کارنامی اظهار کرد: بنابراین برای مبارزه جدی با این امر، باید تعامل 
باب  از  مبارزه  و هدف مجلس  بیاید  به وجود  و مجلس  بین دولت  جدی 
فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و امنیتی با مصرف مواد مخدر است. دولت 
آینده نقش اثرگذاری در مبارزه با مصرف مواد خواهد داشت و باید تعامل 
در این خصوص را افزایش دهد؛ طبیعی است که هر طرح یا الیحه که باید 
به صورت جدی تر بررسی شود، مستلزم بار مالی است لذا باید بین دولت و 

مجلس تعامل سازنده در این خصوص شکل بگیرد.

گزارشی از بازدید رییس کل و معاون پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان از دفتر روزنامه »کرمان امروز«:

اصحاب رسانه در زمینه انتشار  انتقادات سازنده تحت حمایت قوه قضاییه هستند
دکتر موحد: روزنامه »کرمان امروز« برای مردم کرمان نام آشنا و محتوا و غنای فرهنگی آن قابل تحسین است

روز یکشنبه 17 امرداد 1400، مصادف با روز خبرنگار 
و سالروز شهادت خبرنگار فقید، شهید صارمی، روزنامه 
امروز« میزبان رییس کل و معاون پیشگیری  »کرمان 
این  در  بود.  کرمان  استان  دادگستری  جرم  وقوع  از 
از  استان  دادگستری  کل  رییس  موحد،  دکتر  دیدار 
قدردانی  نشریه  این  کارکنان  و  مدیرمسئول  زحمات 
کرد و گفت: »انصافا شما و همکارانتان در زمینه اطالع 
رسانی کمال همکاری را همواره با ما داشته اید و از 
این بابت از شما تشکر می کنیم. روزنامه کرمان امروز، 

یکی از رسانه های قدیمی و با کیفیت استان کرمان 
و  نام آشناست  بسیار  استان  این  مردم  برای  که  است 
غنای فرهنگی و محتوای این نشریه قابل قبول است. 
این نشریه از جمله نشریات وزین استان به شمار می 
آید و همواره در زمینه اطالع رسانی یاور دادگستری 

کرمان بوده و هست«
این دیدار گفت: »قوه قضاییه در مسیر  ادامه  وی در 
تحول است و در سند تحول قضایی ارتباط با رسانه ها 
و استفاده از ظرفیت آنها بیش از پیش مورد توجه قرار 
گرفته است. یکی از مواردی که در این سند بسیار مورد 
توجه می باشد؛ حمایت از خبرنگاران و رسانه هاست. 
به گونه ای که دیگر ایشان در زمینه انتشار انتقادات 
پیگرد  مورد  که  باشند  نداشته  را  این  هراس  سازنده، 
بسیاری  موارد  سند  این  البته  گیرند.  قرار  ای  سلیقه 
است  بیان  آزادی  اش  اصلی  موارد  از  یکی  اما  دارد، 
از اهمیت ویژه ای برخوردار است.حتی در زمینه  که 
جرائم مطبوعاتی به مرحله ای خواهیم رسید که دیگر 

شاهد تفسیرهای گوناگون در زمینه رسانه ها نباشیم. 
است که در  این موضوع  دنبال  به  بسیار  قضاییه  قوه 
زمینه محدوده ی آزادی بیان شفاف سازی انجام شود 
و فعاالن حوزه رسانه این محدوده را با شفافیت تمام 
درک کنند. در تحوالت قوه قضاییه یکی از مواردی که 
بسیار مورد توجه می باشد این است که هیچ رسانه 
ی رسمی تعطیل نشود و ما تمام سعی خود را در این 
اینگونه خواهد  به  به کار خواهیم گرفت. روند  زمینه 
بود که دیگر در زمینه جرائم مطبوعاتی، ما رسانه ای را 
تعطیل و یا معلق نخواهیم کرد و تنها مدیرمسئول و یا 
هر فرد حقیقی و مسئول دیگری درباره آن تخلف باید 
پاسخگو باشد و دیگر اینگونه نیست که یک مجموعه 

معطل یک پرونده شود«
دکتر موحد در ادامه گفت: »همچنین در این سند به 
بحث حمایت از خبرنگاران و رسانه ها در زمینه دفاع در 
مقابل کسانی که به دلیل انتشار یک گزارش انتقادی 
قصد تعرض به رسانه را دارند نیز مورد توجه قرار گرفته 

قضاییه  قوه  زیر چتر حمایتی  رسانه  اصحاب  و  است 
مطالبه  طیف  که  دانیم  می  همه  داشت.  خواهند  قرار 
گر و منتقد در اصحاب رسانه همواره در معرض خطر 
این  به  قضایی  تحول  در سند  دلیل  همین  به  هستند 
توکل  با  امیدواریم که  و  است  پرداخته شده  نیز  مورد 
خداوند اجرای این سند برای اصحاب رسانه ملموس و 
البته کارآمد باشد. در کل به این موضوع باید اشاره کنم 
که سند تحول در پی تعامل با مردم و دوری از مقابله 
است. این تصمیم هم جز به واسطه همکاری با رسانه 
ها ممکن نخواهد شد. این روند از زمان ریاست آیت اهلل 
رییسی آغاز شد و با حضور آقای محسنی اژه ای با قدرت 
ادامه خواهد داشت و ارتباط با جامعه نخبگان بیش از 

پیش مورد توجه خواهد بود.«
در پایان این دیدار دکتر موحد، رییس کل دادگستری 
استان کرمان با اهدای یک لوح سپاس به محمد فتح 
از خدمات  امروز  روزنامه کرمان  مدیر مسئول  نجات، 

این نشریه قدردانی کرد.

یادداشت:
  این حسین کیست که ...؟

به راستی این حسین )ع( کیست که عالم و آدم را در اعصار و اقوام دنیا 
آنگونه محو خود کرده است که به سختی می توان کسی را یافت که اتصال 
به سیره ی الهی این امام بزرگوار نداشته باشد . آنچه که ایشان را متمایز از 
سایر اسطوره ها و قهرمانان جهانی نموده، ابعاد وسیع شخصیتی و رفتاری 
و تفکر  ایشان است .خاص ترین وجه تفکرات ایشان هم در انحصار نداشتن 
این اندیشه و شیوه است و لذا عموم افراد بشر را به سوی حق جوئی و 
تکامل فرا می خواند و این دعوت حتی به قوم یا عصر خاصی هم تعلق 
ندارد و تا پایان حضور انسان ادامه خواهد داشت . بدون تردیدفریاد های 
»هل من ناصر ینصرنی« ایشان هم در صحرای کربال به جهت یار گیری 
برای تقویت لشکر و یا ترس از شهادت نبوده است که اگر این چنین نگرش 
صرفا سیاسی  و  پیروزی به هر قیمت بود در همان شب عاشورا همراهان 
خویش را از صافی اختیار و عقل نمی گذراند و آنان را مخّیر به ماندن و 
رفتن نمی کرد و به هرقیمتی آنان را در صحنه ی نبرد برای خود نگه می 
داشت . از طرفی ندای این مطالبه را زمانی امام فریاد کرد که در واپسین 
اینها  .از  نبود  مّیسر  انسانی  مدد  هیچ  شاید  دیگر  و  بود  زندگی  لحظات 
گذشته وقتی که واقعه محرم سال 61هجری قمری را بررسی می کنیم 
کامال واضح است که امام ع به قصد نبرد وارد این صحنه از تاریخ  و پهنه 
ی جغرافیایی نشده اند و مهاجرت به کوفه آنهم بنا به درخواست بزرگان و 
مسئوالن آن شهر تنها دلیل آن  بوده است و همراه بودن خانواده و حتی 
کودکان گویا ترین گواه است که هر انسان هرچند سطحی نگر را هم به 
این یقین می رساند .  اینها و هزاران دلیل مبرهن دیگر موید این است که 
فریاد »هل من ناصر ینصرنی«  فریاد آزادیخواهی برای تمام اعصار و قرون 

است تا روزی که انسان هست و زمین جایگاه اوست .
این فراخوان کربال حتی محدود  به وجهه آزادیخواهی و ظلم ستیزی  هم 
ایشان   امام در رفتار و منش شجاعانه  بُعد شخصیتی  این  نیست چرا که 
مشخص و بدون هر گونه شبهه است ، لذا این دعوتی از انسان است به 

شخصیت ، نگرش ، تفکر ، و روح  بزرگ ایشان .
آنقدر وسیع است که حتی نمی شود در مدت  امام  ابعاد شخصیتی  این 
رفتار  پیروی  و  به کسب صفات  پرداخت چه رسد  آن  به  زمانی محدود  
ایشان ، اما اگر بتوانیم حتی به قدر جرعه ای از این دریای بیکران علم و 
عرفان و اخالق بنوشیم بدون شک به همان میزان هم دعوت آن امام همام 
را لبیک گفته ایم  و به همان مقدار هم به ایشان شبیه تر و نزدیک تر 
خواهیم بود در نتیجه حق داریم تا همان مقدار هم مدعی پیروی باشیم و 

اگر غیر از این باشد بیم آن می رود که کژی های رفتار ما را به آن حضرت 
نسبت دهند و این ظلم کم از ستم دشمنانی که به قصد نابودی به رویش 

شمشیر کشیدند نیست .   
عزاداری ها در ایام قیام عاشورا و برشمردن ظلمی که ددمنشان تاریخ در 
تنها بخش  اگر سهم مکاسب ریا را جدا کنیم  او روا داشتند حتی   حق 
کوچکی از  فلسفه عاشوراست و بیشتر می توان گفت پوسته ظاهری آن 
است اما به درستی که هرکدام از مومنان و شیعیان که شبیه تر به ایشان 
باشند می توانند علمدار حسینی در عصر و جامعه خود باشند همان لبیک 

گویان به دعوت عاشورایی .
 . است  ایشان  عارفانه  توحید  امام حسین ع  ابعاد شخصیتی  از مهمترین 
عرفان در معنی به معرفت الی اهلل و یاهمان شناخت حقیقت تعبیر می 
را  دیگری  و   زیر کشید  به  تخت  از  را  عارفی  که  .همان حقیقتی  شود  
مجنون و بر دار کرد . دعای عرفه از مستندات به جای مانده ایست که 
معرف شخصیت عرفانی امام است . این دعا صرفا یک عبادت تقلیدی و 

محض ثواب نیست .
شروع این دعا که بهتراست آن را آموزه بنامیم بزرگترین و موثر ترین قدم 
برابر خداوند  اقرار به تسلیم و رضای در  در سیر و سلوک است و همان 
است و کدام عارف باهلل است که اینگونه طی طریق و سلوکی داشته باشد 
که خدا را در دل بیابد و در عقل بشناسد و بشناساند . معموال راه عرفا در 
شناخت از فالسفه مجزاست و آنچه را که متکلمین و فالسفه در ذات می 
جویند عرفا با تهذیب و اخالص به دل می بینند اما عرفان حسینی این 
اضداد را در هم می آمیزد و در اولین قدم آنگونه بر رضا و تسلیم حق اقرار 
می کند که محال است کسی نادیده حق چنین صراحتی در بیان داشته 
باشد . تا خدارا ندیده باشی چگونه می توانی مدعی تسلیم محض باشی ؟

آنچه در اولین گام سیر وسلوک است قدم نهادن درراه شناخت می باشد 
اما امام  تا به یقین نرسد و آیتی نبیند به تسلیم تن نمی دهد  و سالک 
)ع( ابتدای راه با یقین مطلق تسلیم بودن خود را در برابر حق ابراز می 
مانٌِع... تسلیم محض  لَِعطائِِه  َوال  دافٌِع  لَِقضآئِِه  لَْیَس  الَّذی  )اَلَْحْمُد هلل  کند 
در برابر خدایی که گریزی از قضائش نیست و مانعی در برابر خواست و 

عطای اونیست . (
پس از این شروع عارفانه  در طول دعا یک به یک نعمات الهی را برمی 
شمارد ، نعماتی که برپایه علوم طبیعی استوار است . علومی برگرفته از 
قرآن که نه فقط در آن عصر ناشناخته و مبهم بوده که هنوز هم بشر به 
. این دقیقا همان تلفیق فلسفه و  هزار الی این علوم دست نیافته است 
به حق  عارفان  و  عمل  به  عالمان  بین  در  مشابهی  هیچ  که  است  عرفان 
نداشته و ندارد مگر در میان پیامبران الهی و ائمه معصوم که به صورت 
این   . اند و هم در فطرت خویش  یافته  همزمان هم خدا را در استدالل 
یکی از ارکان برجسته و استحقاق امامت و والیت  است  که امام حسین  
)ع( هم می تواند مراد عارفان باشد و هم دلیل فالسفه و الزاما  انسان حق 

جو غیر از این دو مسیر راهی برای شناخت و رسیدن به کمال ندارد .
جای پای عرفان حسینی در مکاتب عرفانی جهان  هم بسیار محسوس و 
خاص است البته در عرفاِن تصوف چهره ی چهار تن از ائمه معصوم نمود 
دارد که اولین آن حضرت علی ع است که به عنوان قطب اعالو محوریت 
واحد در تمام شاخه های تصّوف است و سپس عرفان حسینی به عنوان 

یکی از اولیای خاص مطرح می شود .
تمام  در  امام  دو  این  که  دید  می توان  هم  تاریخی  ی  گستره  نظر  از   
کشورهایی که از طریق تصّوف و عرفان مسلمان شده اند،جایگاه ویژه ای 
دارند که پرداختن به آن حائز اهمیت نمی باشد . عرفان حسینی حتی پس 
از شهادت نیز جاری و ساری است به طوری که  موالنا در جریان مواجهه 
با اهل حلب که چند سال بعد از واقعه کربال در سوگ امام می گریسته 

اند. چنین می گوید :
پس عزا بر خود کنید ای خفتگان

زآنکه بد مرگی است این خواب گران
یا در جایی دگر اینگونه یاد می کند که :

بر دل و دین خرابت نوحه کن
که نمی بیند جز این خاک کهن

ور همی بیند چرا نبود دلیر
پشتدار و جان سپار و چشم سیر

خالصه ی کالم  موالنا این است که اگر گریستن بر عزای امام حسین ع از 
روی معرفت است پس باید تحولی به سوی کمال در سوگوار ایجاد نماید 
و اورا از خواب غفلت برهاند که اگر غیر ازاین باشد حال سوگوار خود به 

سوگواری نیازمند تر است .
موالنا به این وسیله عرفان حسینی را نه فقط در زمان حیات بلکه پس از 
شهادت در تبلور تفکرات و سیره ی به جا مانده از ایشان در سیر وسلوک 

عرفانی جاودانه و جاری می داند .
پس از موالنا نیز ادبیات عرفانی شاهد بسیاری از آثاری است که این والیت 
عرفانی را به عرصه ی ظهور رسانیده اند .تا آنجا که  زندگی  امام را مظهر 
ایشان را  کمال عرفان که همان فنای فی اهلل است می دانند و شهادت 
وصال به حق . با اینهمه شخصیت عرفانی امام را شاعران و عرفایی همچون 
سنایی و عطار و جامی و ... بسیار ستوده اند ، با اینکه  هر یک نیز اقرارکرده 

اند  که نتوانسته اند حق را به کمال ادا کنند .
به راستی این حسین کیست که در گستره علوم و کالم هم  نمی توان 
حتی به حوالی تفکر و عشق و عرفان او  رسید ؟  این چه دریایی است که 
برای نام بردن از او کالم قاصر است و واژه ها درمانده اند ؟ عظمت این 
دریای بیکران را چه کسی می تواند احساس کند تا وقتی که در آن غرق 

نشود و طعم آن را نچشد ؟
 

ادامه دارد...  

به قلم 
هما حجازی

به قلم 
مهدی ایرانمنش پورکرمانی
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