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با حضور نماینده ولی فقیه و استاندار کرمان
 در جمع بازماندگان حادثه تشییع، مطرح شد:

باید ابعاد و زوایای مختلف 
این حادثه بررسی شود

کراین(  »کرمان امروز« عواقب تعلل و تاخیر در زمینه اطالع رسانی درباره سقوط هواپیمای )ایران-ا
را در بین مردم بررسی و به یک چاره اشاره می کند؛

دوشنبه ۲3 دی ماه 13۹8

17 جمادی االول 1441/ 13 ژانویه ۲0۲0

سال بیست و چهارم شماره 3137

 مردم به دلیل تعلل درباره اعالم یک حقیقت تلخ 
صدمه دیدند و در انتظار جبرانی در خور آن هستند

   شاید یک یا چند استعفا و حکم عزل بتواند در    نهایت 
بخشد التیام  را  مردم  روحی  های  زخم  از  اندکی 

      مردم از اینکه در آسمان ایران احتمال خطای انسانی 
کنند می  ناامنی  احساس  است،  بار  فاجعه  اینقدر 

این  با مردم صحبت شود  بیشتر  باره  این   باید در 
جو بی اعتمادی در بین مردم موجب نارضایتی است

کشورهای جنگ طلب     تداوم وضعیت جنگی آنهم با 
و بی اخالق، بهداشت روانی جامعه را نشانه می رود

گذشته از چشم  که در روزهای   به خاطر اشک هایی 
مردم ریخت باید کمیته جبران و دلجویی تشکیل شود

متن کامل درصفحه هشتم
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چند نکته قابل تامل :

آگهي استعالم عمومي شماره 98/14/س
از تصفیه خانه  برداری  نمونه  و  آزمایشات  دارد»اندازه گیری،  نظر  در  عام(  )سهامي  گهر  و صنعتي گل  معدني  شركت 
فاضالب ، پساب تغلیظ، آب شرب و خاک زیست محیطی در قالب طرح خود اظهاری در پایش سازمان حفاظت 
محیط زیست« در مجتمع خود را از طريق برگزاري استعالم عمومي به شركت داراي گواهينامه آزمايشگاه معتمد از سازمان 
WWW.GEG. حفاظت محيط زيست واگذار نمايد. لذا متقاضيان مي توانند جهت اخذ اسناد استعالم به آدرس الكترونيكي
IR  مراجعه و اسناد مذكور را به همراه فرم پرسشنامه ارزيابي تأمين كنندگان از قسمت تأمين كنندگان و مشتريان - مناقصه ها 
دانلود نمايند . مهلت تحويل پاكات ساعت 9 الي 14 روز دوشنبه مــورخ 98/10/30 در محــل دفتركميسيون معـامالت مجتمع 
و يا دبيرخانه دفتر مركزی تهران مي باشد. شركت معدني و صنعتي گل گهر در رد يا قبول هر يك از پيشنهادات مختار مي باشد.

                                                                              مدیریت قراردادها و معامالت 
                                                                             شركت معدني و صنعتي گل گهر 

GOLGOHAR MINING & INDUSTRIAL COMPANY



دو دوشنبه 23 دی ماه 17/1398 جمادی االول 1441/ 13 ژانویه 2020/سال بیست و چهارم شماره 3137
اخبار استان

بدین وسیله به اطالع می رساند پروانه حصار فریبا میرطهماسب ایلخانی پور نام پدر علی 
به شماره شناسنامه 869 و شماره ملی 0937696927  به شماره پروانه 92000502 

مورخ 1392/2/28 شهرداری منطقه 4کرمان متعلق به ملکی واقع در هفت باغ
 قطعه 122 دارای سند ثبتی به شماره پالک 727 فرعی از 71 اصلی بخش 6 کرمان 

مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد

آگهی مفقودی

داوطلبان  از  عده  آن  کرد:  اعالم  اطالعیه ای  طی  نگهبان  شورای 
است،  نگرفته  قرار  تأیید  مورد  آنان  صالحیت  که  مجلس  نمایندگی 

می توانند شکایت خود را تحویل دهند.
به گزارش»گفتار نو«  متن اطالعیه شورای نگهبان به شرح زیر است:

دوره  یازدهمین  نمایندگی  محترم  داوطلبان  از  دسته  آن  اطالع  »به 

مجلس شورای اسالمی که صالحیت آنان مورد تأیید قرار نگرفته است 
می رساند:

بر اساس تبصره های 2، 3 و 4 ماده 52 قانون انتخابات مجلس شورای 
می توانند  مزبور  داوطلبان  آن،  اجرایی  نامه  آیین   34 ماده  و  اسالمی 
الی   98/10/22 تاریخ  از  روز   5 مدت  ظرف  خود  شکایت  ارائه  جهت 

98/10/26 از ساعت 8:00 الی 16:00 به دفاتر نظارت و بازرسی بر 
بلوار  بسیج،  بزرگراه  نشانی  به  تهران  در  یا  و  مربوطه  استان  انتخابات 
هجرت، مجموعه ورزشی جهان پهلوان تختی مراجعه نموده و پس از 
دریافت و تکمیل فرم شکایت، مدارک خود را تحویل داده و رسید آن 

را دریافت نمایند.«

محصوالت  گفت:  کرمان  استان  تجارت  و  معدن  صنعت،  سازمان  رییس 
تولیدی مس سرچشمه از قبل در لیست تحریم ها بود، به  طوری که کاتد 
مس این شرکت در فهرست تحریم های آمریکا بود اما مسیرهای جایگزینی 
برای آنها تعریف کرده ایم و کار فروش در حال انجام است لذا این تحریم ها 

تاثیر چندانی بر فروش محصوالت این شرکت ها نخواهد گذاشت.
»مهدی حسینی نژاد« در گفت وگو با ایسنا، در خصوص وضع تحریم های 
جدید آمریکا علیه ایران و قرار گرفتن نام شرکت های صنعتی و معدنی 
گل گهر و شرکت ملی صنایع مس ایران در این لیست گفت: شرکت مس 
سرچشمه و شرکت صنعتی معدنی گل گهر از شرکت های حوزه معدنی 

استان کرمان در لیست جدید تحریم های آمریکا قرار گرفته اند.
کرمانی  شرکت های  برای  مشکلی  تحریم ها  این  آیا  اینکه  زمینه  در  وی 
ایجاد خواهد کرد؟ اظهار کرد: تقریبا خیر، زیرا این شرکت ها پیش از این 
تجهیزات مورد نیاز خود را قبل از تحریم ها تهیه و به داخل کشور آورده  

بودند و مشکلی در این زمینه نداریم.
آمریکا  کرد:  بیان  کرمان  استان  تجارت  و  معدن  صنعت،  سازمان  رییس 
واردات  و  فروش  خصوص  در  توانست  می  که  میزانی  هر  به  گذشته  در 
وجود  با  و خوشبختانه  بود  کرده  اعمال  تحریم  ها  این شرکت  تجهیزات 
همه آن تحریم ها زیرساخت های مربوط به این دو شرکت به شکل های 

مختلف تامین شده و قطعا این روند نیز ادامه خواهد داشت و زیرساخت 
تامین خواهیم کرد و  به هر شکل ممکن  را  این شرکت  به  های مربوط 

مشکلی در این زمینه نداریم.
حسینی نژاد در رابطه با فروش محصوالت تولیدی این شرکت ها نیز به 
ایسنا گفت: محصوالت تولیدی مس سرچشمه از قبل در لیست تحریم ها 
بود، به  طوری که کاتد مس این شرکت در لیست تحریم های آمریکا بود 
اما مسیرهای جایگزینی برای آنها تعریف کرده ایم و کار فروش در حال 
انجام است لذا این تحریم ها تاثیر چندانی بر فروش محصوالت این شرکت 

ها نخواهد گذاشت.

فرآورده های  و  مدیرعامل سازمان ساماندهی مشاغل شهری 
کشاورزی شهرداری کرمان از ساماندهی دستفروشان و انتقال 
اینکه  به  توجه  با  گفت:  و  داد  خبر  بهمن   22 بولوار  به  آنها 
بیشتر دستفروشان از ساعات پایانی شب و با تعطیلی مغازه ها 
فعالیت خود را آغاز می کنند، بر همین اساس طرح ساماندهی 
بولوار 22  در  واقع  زمینی  در  بازار  قالب شب  در  دستفروشان 
آغاز  گذشته  هفته  دو  از   ) شهربازی  پارکینگ  از  )بعد  بهمن 

شده است .
»محمود ایرانمنش« در تشریح جزییات این خبر گفت: حضور 
دستفروشان در نقاط مختلف شهر، مشکالتی را برای شهروندان 
ایجاد کرده بود و عالوه بر نازیبایی چهره شهر و ایجاد سد معبر 
و ترافیک، خود آنها نیز وضعیت نابسامانی داشتند و باید در این 

زمینه اقدامات موثر و عملی انجام می شد.
از ساعات  اکثر دستفروشان  اینکه  به  توجه  با   : داد  ادامه  وی 
پایانی شب و با تعطیلی مغازه ها فعالیت خود را آغاز می کنند، 
بر همین اساس طرح ساماندهی دستفروشان در قالب شب بازار 
در زمینی واقع در بولوار 22 بهمن )بعد از پارکینگ شهربازی ( 
از دو هفته گذشته آغاز شده است و محدوده یاد شده غرفه بندی 

شده است و در اختیار متقاضیان قرار می گیرد. 
از  نقطه  پنج  در  زمین هایی  اختصاص  از  همچنین  ایرانمنش 
شهر کرمان با امکانات الزم از جمله پارکینگ برای استقرار دائم 

دستفروشان در آینده ای نزدیک خبر داد.
فرآورده  و  شهری  مشاغل  ساماندهی  سازمان  مدیرعامل 
پررنگ  حضور  به  اشاره  با  کرمان  شهرداری  کشاورزی  های 
دستفروشان در ابتدای جاده هفت باغ و میدان رسالت، گفت: با 
همکاری شهرداری منطقه چهار، دست فروشان خیابان رسالت 
اطالع  برای  زودی  به  و  کردند  پیدا  انتقال  شده  یاد  مکان  به 

شهروندان بنری در میدان رسالت نصب خواهد شد.
وی هدف از این اقدام را جلوگیری از ترافیک و سد معبر ناشی 
رفاه  و  شهری  نازیبایی  از  جلوگیری  دستفروشان،  حضور  از 
حال شهروندان عنوان کرد و افزود: زنان سرپرست خانوار نیز 
فعالیت  بازارچه  این  در   ، سازمان  این  به  مراجعه  با  می توانند 

داشته باشند .
های  فرآورده  و  شهری  مشاغل  ساماندهی  سازمان  مدیرعامل 
کشاورزی شهرداری کرمان یادآور شد: فعالیت در این بازارچه 
جمعه ها و شب ها بعد از ساعات تعطیلی بازار خواهد بود تا برای  

کسب و کار مغازه داران و بازاریان مشکلی ایجاد نشود.

شورای نگهبان طی اطالعیه ای اعالم کرد؛

داوطلبان نمایندگی مجلس که احراز صالحیت نشدند می توانند شکایت کنند

 رییس سازمان صمت استان عنوان کرد:

برای فروش محصوالت شرکت گل گهر و مس سرچشمه  مسیرهای جایگزین تعریف کرده ایم

راه اندازی شب بازار در کرمان

خبر
فرمانده پلیس راه شمال استان کرمان خبر داد:

تردد روان در تمامی محورهای

 شمال کرمان 
 

فرمانده پلیس راه شمال استان کرمان از باز بودن تمامی محورهای شمال استان کرمان 
خبر داد.

سرهنگ علی اکبر نصیری در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به بارش های برف و باران 
در استان کرمان اظهار کرد: بارش شدید برف باعث مسدود شدن یک ساعته محور 
بافت به دلیل کوالک شده بود که خوشبختانه هم اکنون تمامی محورهای شامل استان 

باز و تردد در آنها عادی در حال انجام است.
وی هم چنین از باز بودن مسیر »کرمان-رفسنجان-انار« خبر داد و گفت: هم اکنون 

بارش برف در محورها قطع شده است.
نصیری با بیان اینکه خوشبختانه بارندگی های اخیر باعث وقوع سوانح رانندگی در 
محورها نشده است، از رانندگان خواست از سفرهای غیر ضروری خودداری کنند و 
در صورت الزام در مسافرت، با تجهیزات کامل و اطمینان از سالمت خودرو به سفر 

خود بپردازند.

بر اثر برف و باران ؛

راه ارتباطی ۲۹۹ روستای کرمان بسته است
 

مدیرکل مدیریت بحران استانداری کرمان با اشاره به بسته بودن راه ارتباطی 363 
روستا در 9 شهرستان بافت، رابر، قلعه گنج، رودبار، منوجان، ریگان، کرمان، رابر و 
جیرفت به دلیل بارش برف و باران گفت: تالش برای بازگشایی این محورها ادامه دارد 

و با بازگشایی راه برخی روستاها اکنون راه ارتباطی 299 روستای کرمان بسته است.
مجید سعیدی در گفت و گو با خبرنگار ایرنا با بیان اینکه حال و هوای استان کرمان در 
چند روز اخیر به شدت زمستانی است افزود: 95 روستای استان کرمان نیز در محاصره 

سیالب و 56 روستا در محاصره برف قرار دارند.
وی با اشاره به قطع برق 100 روستای استان کرمان به دلیل بارش نزوالت جوی طی 
روز گذشته تصریح کرد: با توجه به تالش ماموران اداره برق در راستای وصل برق این 

روستاها اکنون فقط برق 26 روستا قطع است.
مدیرکل مدیریت بحران استانداری کرمان اظهارکرد: بارش برف و باران و جاری شدن 
سیالب خسارت زیادی به بخش های کشاورزی، راه، برق و امور زیرساختی استان 

کرمان وارد کرده است.
وی با بیان اینکه خطوط انتقال برق، جاده ها و برخی ابنیه به دلیل بارش نزوالت جوی 

دچار خسارت شده اند تصریح کرد: مسئوالن ذیربط در حال برآورد خسارت هستند.
سعیدی همچنین از مسدود بودن محور ارتباطی قلعه گنج به رمشک و رودبار به 

ایرانشهر به دلیل جریان شدید سیالب ها خبر داد.

بادستور رئیس قوه قضائیه :

زمینه آزادی زندانیان معسر فراهم 

خواهد شد
حسب دستور رییس قوه قضاییه و در اجرای دستورالعمل ساماندهی زندانیان و کاهش 
جمعیت کیفری زندانها هیاتی با محوریت دادگستری مرکز استان از زندان های سراسر 

استان بازرسی به عمل آورد.
رضا طالبی زاده،معاون قضائی رئیس کل و رئیس هیات بازرسی از زندان های استان 
در ادامه این بازدید ها اظهار کرد: این هیات متشکل از جمعی معاون دادستان مرکز 
استان،روساء دادگستری و دادستان های حوزه های قضائی سراسر استان می باشد و 
نتایج ارزیابی ها پس از جمع بندی نهایی به قوه قضائیه و دادستانی کل کشور ارسال 

خواهد شد.
معاون قضایی رئیس کل دادگستری استان کرمان اعالم کرد: در این بازدید ها وضعیت 

قضائی تمام زندانیان مورد بررسی قرار خواهد گرفت.
این مقام قضائی گفت:فهرست اسامی زندانیان محکومی که شرایط استفاده از مرخصی 
پایان حبس،آزادی مشروط،عفو وتعویق اجرای مجازات را دارند تهیه و اقدام قانونی الزم 

برای بهره مندی آنها از این امتیازات فراهم گردیده است ..
معاون رئیس کل دادگستری استان کرمان اعالم کرد:اسامی زندانیانی که امکان و 
شرایط استفاده از پابند الکترونیکی را دارند به تهران اعالم خواهیم کرد تا برنامه ریزی 

الزم برای بهره مندی آنها از این امکان به منظور آزادی از زندان فراهم شود .
طالبی زاده خاطرنشان کرد: فهرست اسامی زندانیانی که اقدام به تقدیم دادخواست 
اعسار نکردند و یا  اعسار آنها پذیرفته شده ولی باال بودن میزان پیش قسط و اقساط و 
یا تأخیر در پرداخت اقساط مانع از آزادی آنها شده است مورد بررسی قرارخواهد گرفت 
تا زمینه رسیدگی خارج از نوبت به دادخواست آنها فراهم و نسبت به آزادی زندانیان 

معسر اقدام شود.
وی ادامه داد:همچنین دستورات قضائی برای  اقدام قانونی الزم  جهت قبولی وثیقه و 
کفالت کسانی که با قرار تودیع وثیقه یا معرفی کفالت در بازداشت می باشند و امکان 

تودیع وثیقه یا معرفی کفیل دارند فراهم گردیده است  

استاندار کرمان گفت: گروه هایی در حال پیگیری علت وقوع حادثه در 
مراسم تشییع سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانی هستند که با مشخص 

شدن ابعاد مختلف این حادثه نتیجه به مردم اطالع رسانی خواهد شد.
نماینده ولی فقیه در استان کرمان با همراهی جمعی از مسئوالن استان 
با حضور در منازل خانواده بازماندگان حادثه شهدای مقاومت از آن ها 

دلجویی کردند.
حجت االسالم والمسلمین حسن علیدادی سلیمانی نماینده ولی فقیه در 
استان و امام جمعه کرمان، محمدجواد فدائی استاندار کرمان، سردار 
فرمانده  ناظری  سردار  کرمان،  استان  ثاراهلل  سپاه  جانشین  مطهری 
با حضور  استان کرمان  از مسئوالن  تعدادی  و  استان کرمان  انتظامی 
از آن ها دلجویی  بازماندگان حادثه شهدای مقاومت  در جمع خانواده 

کردند.
در این دیدارها خانواده های جانباختگان این حادثه با تاکید به بررسی 

علل این حادثه از مسئوالن خواستند تا خون این افراد پایمال نشود.

محمدجواد فدائی استاندار کرمان نیز در این دیدار با بیان اینکه باید 
ابعاد و زوایای مختلف این حادثه بررسی شود گفت: گروه هایی در حال 
ابعاد  پیگیری علت وقوع این حادثه تلخ هستند که با مشخص شدن 

مختلف این حادثه نتیجه به مردم اطالع رسانی خواهد شد.
عباس تقی زاده مسئول روابط عمومی و مشاور استاندار کرمان در امور 
و  خانواده جان باختگان  به  دیه  پرداخت  درباره  کرد:  اظهار  نیز  رسانه 
مسائل دیگر، یک کمیسیون در حال بررسی است و هر تصمیمی در 

این زمینه در تهران گرفته خواهد شد.
الزم  به ذکر است در پی وقوع حادثه در مراسم تشییع سپهبد شهید 
حاج قاسم سلیمانی در کرمان بیش از 60 نفر از شرکت کنندگان در 
این مراسم جان  باختند و 212 نفر نیز مصدوم شدند که در حال حاضر 

10 نفر از آنها همچنان در بیمارستان بستری هستند.

از  کرمان  شهری  سبز  فضای  و  منظر  سیما  سازمان  مدیرعامل 
های  کاری  گل  عملیات  انجام  و  بنفشه  نهال  هزار  چهار  کاشت 

مجموعه پردیسان قائم خبر داد.
مجموعه  اینکه  بیان  با  مهر  خبرنگار  با  گفتگو  در  علیزاده  یداهلل 
نیروهای  همکاری  و  همت  با  گستردگی  دلیل  به  قائم  پردیسان 
و  نیروها  از  استفاده  با  و  شهرداری  گانه  پنج  مناطق  از  اعزامی 

اظهار  شد،  تنظیف  و  پاکسازی  بار  دو  موتوری  واحد  خودروهای 
کرد: عملیات پاکسازی یکبار قبل از برگزاری مراسم تشییع سردار 
مراسم  این  اتمام  از  بعد  بار  دومین  و  سلیمانی  قاسم  حاج  شهید 

انجام پذیرفت.
وی ادامه داد: با همت و همراهی نیروهای این سازمان چهار هزار 

نهال بنفشه در نقاط مختلف این مجموعه کاشته شد.

نهال  کاشت  ادامه  از  خود  از صحبت های  دیگری  بخش  در  وی 
فصلی طرح قالی میدان پژوهش به همت شهرداری منطقه چهار 
همکاری  با  شهر  سطح  درختان  هرس  روند  ادامه  به  و  داد  خبر 

شهرداری های مناطق اشاره کرد.
نهال بنفشه طرح پته میدان گنجعلیخان  اتمام کاشت  از  علیزاده 

توسط منطقه 5 خبر داد.

با حضور نماینده ولی فقیه و استاندار کرمان در جمع بازماندگان حادثه تشییع، مطرح شد:

باید ابعاد و زوایای مختلف این حادثه بررسی شود

مدیرعامل فضای سبز شهری کرمان خبر داد:

کاشت چهار هزار نهال گل در مجموعه پردیسان قائم 

دانشگاه علوم پزشکی کرمان - مرکز آموزشی      شماره مزایده : 79/7/11/98
درمانی شفا

 دستگاه مزایده گزار

دریافت اسناد: 
الف سامانه تدارکات الکترونیکی 

دولت 
www.setadiran.ir

ب( پایگاه ملی مناقصات 
http:iets.mporg.ir
)صرفا جهت مشاهده(

 مزایده اجاره محل و واگذاری مدیریتی واحد تزریقات و
پانسمان و نوار قلب مرکز آموزشی درمانی شفا

 موضوع مزایده

420/000/000 برآورد یکساله )ریال(

21/000/000 تضمین شرکت در مزایده )ریال(

از تاریخ درج فراخوان لغایت ساعت 8روز یکشنبه 
مورخ 98/11/6

دریافت اسناد:

تا ساعت 14/30 روز یکشنبه مورخ 98/11/6 آخرین مهلت بارگزاری اسناد و پیشنهاد 
در سامانه ستاد ایران 

از ساعت 14/30 روز دوشنبه مورخ 98/11/7 بازگشایی پیشنهادها 

ضمنا جلسه توجیهی در ساعت 10 روز سه شنبه مورخ 98/11/1 در محل دفتر مترون بیمارستان شفا برگزار خواهد شد
محل تسلیم فقط پاکت الف )تضمین شرکت در مزایده(: کرمان - ابتدای جاده هفت باغ علوی، معاونت غذا و دارو، اداره حراست 

روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی کرمان )هزینه درج آگهی بر عهده برنده مزایده می باشد( 731683

آگهی مزایده عمومی یک مرحله ای )نوبت اول(
مزایده اجاره محل و واگذاری مدیریتی واحد تزریقات و پانسمان و نوار قلب مرکز آموزشی درمانی شفا
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قلیان؛ نقطه شروع اعتیاد !

غرقاب 
آرامش

تو خلق شده ای که جهان با وجودت در 
آسایش و آرامش باشد و من اینجایم که 

اگر  بگیر  نادیده  را  غفلتم  باشم.  تو  های  ساقدوش خوبی 
که پای دویدن همراه با زمان و زمانه را ندارم. ای مهربان 
سایه ات را از برگ و بارم دریغ نکن که روشن ترین دقیقه 
های زندگی ام هستی و آنقدر به تو محتاجم که انگار تمام 
خواسته هایم را در تو پیدا می کنم. در تو به راه می آیم در 
تو ترانه می شنوم و ماه می چینم برای تمام خستگی هایم. 
از تشنگی ها و سراب هایی که داشته و  بعد  امروز  شاید 
کشیده ام غرق شدن در دریای محبت تو برای رسیدن به 
مقصد کافی باشد که من در این غرقاب پر از آرامشم، پر 
از اشتیاقم. تو تمام خاطرات روشن را در ذهنم جاری می 
کنی و انگیزه ای هستی که عبور از شب را به من آموخته 
نمی  مردم  کار  به  نقدینه  جز  که  شلوغ  بازار  این  در  ای. 
آید تو برای من بی حساب و کتاب خوب هستی. از تمام 
بر  ها  پرنده  که  آوری  می  خانه  این  به  دنیا  های  زیبایی 
شانه ی صبح، ساز رفاقت می زنند. خوب بودن در چنین 
می  که  هستی  قدرتی  همان  تو  خواهد  می  جگر  وسعتی 
توانی خستگی های جهان را مدارا کنی و همچنان صبورانه 
نقطه  تو سالهاست که در یک  باشی.  داشته  به لب  لبخند 
ایستاده ای زیرا مدام در فکر درد مردم بوده ای و به محقق 
شدن آرزوهایشان دل بسته بوده ای. ایستادنت را از عمق 
جانم دوست دارم. من شاهد خوبی های توأم گرچه کاری 
از دستم برنمی آید. اقرار می کنم که بی تو به سوختن دل 

باید داد که ساختن و نسوختن دردناک است.
دلم  ای  سایه  به  خوب  اندازه  بی  مهربان،  اندازه  بی  ای 

خوش باشد.
پرواز که در چشم دلم می خندد

آغوش تو را فقط کم دارد 
یا زلزله ی دور رسیدنت تا اینجا 
هر روز هزار غصه چون بم دارد

به قلم 
مهناز سعید 

راه های دوام زندگی مشترک کدام است؟
سرویس اجتماعی کرمان امروز

زندگی مشترک  داشتن  شیوه های  داریم  قصد 
و  بگذاریم  میان  در  شما  با  را  پایدار  و  رضایتمندانه 
در این خصوص به معرفی یک تئوری به نام تئوری 

انتخاب می پردازیم.
 براساس آخرین اطالعات موجود از طریق داده های 
تعداد  امسال،  ماهه   ۹ در  کشور  ثبت احوال  سازمان 
و  است  برابر طالق  ثبت شده حدود سه  ازدواج های 
متوسط عمر ازدواج هایی که به طالق منجر می شود، 

۹ سال شده است.
زندگی مشترک رابطه ای است که خانم و آقا کمتر 
از دختر  بسیاری  دارند.  را  آن  در  اشتباه کردن  حق 
شروع  را  خود  زندگی مشترک  که  زمانی  پسر ها  و 
می کنند، به این باور نرسیده اند که ازدواج یعنی قدم 
گذاشتن در یک کار مشترک. کاری که جزئیات آن، 
شیوه برخورد با مسائل و مشکالت احتمالی حین آن 
و... در هیچ کجا به صورت جامع و کامل مکتوب نشده 
و به صورت نوشتاری در اختیار افراد قرار نگرفته است. 
به همین دلیل در این مطلب، قصد داریم شیوه های 
داشتن زندگی مشترک رضایتمندانه و پایدار را با شما 
یک  معرفی  به  این خصوص  در  و  بگذاریم  میان  در 

تئوری به نام تئوری انتخاب می پردازیم.
تئوری انتخاب برای خوشبختی چه پیشنهادی 

دارد؟
می توانیم  که  کسی  تنها  انتخاب  تئوری  اساس  بر 
ناموفقی  رابطه  اگر  کنترلش کنیم، خودمان هستیم. 
دارم، باید بیندیشم و ببینم خود من چه کاری می توانم 
انجام دهم که باعث بهبودی رابطه مان شود نه این که 
همه تالشم این باشد که دیگری را تغییر دهم. تقریبا 
از کنترل کردن  موارد هنگامی که دست  تمامی  در 
تئوری  اما  می کند.  تغییر  نیز  همسرمان  برمی داریم، 

انتخاب چیزی بیشتر از کنترل نکردن است.
به  دارد  امکان  که  جایی  تا  باید  تئوری  این  طبق 

کند.  برطرف  را  نیازهایش  تا  کنیم  همسرمان کمک 
عادت  هفت  می توان  هدف  این  به  رسیدن  برای 
عادت  هفت  جایگزین  را  دهنده  پیوند  و  مهرورزی 
اساس  بر  می خواهیم  وقتی  کرد.  رابطه  در  مخرب 
فکر  که  زمانی  حتی  کنیم،  رفتار  انتخاب  تئوری 
از  پیش  باید  دارد،  اختالفی وجود  می کنیم کمترین 
هر اقدامی فکر کنیم. اولین فکرمان باید این باشد تا 
جای ممکن از به کارگیری هفت رفتار مخرب اجتناب 
کنیم، زیرا می دانیم که این رفتار ها ما را بیشتر از هم 
دور می کند و بر مشکالت می افزاید. بعد از آن برای 
رفع اختالف هایمان یک یا چند رفتار مهرورزانه را به 

کار ببریم.
گوش دادن به جای انتقاد

صحبت های  به  یکدیگر،  از  کردن  انتقاد  جای  به 
اختالفات زوجین  اوقات  از  بسیاری  هم گوش کنیم. 
برای یک گفت وگوی  کافی  مهارت  نداشتن  دلیل  به 
یکی  طرف  از  داوری  پیش  و  دوطرفه  و  ثمربخش 
منظور  یک  نفر  دو  هر  حالی که  در  است،  زوجین  از 
همسرمان  بدهیم  اجازه  است  بهتر  دارند.  مشترک 
نظرات، اهداف و برنامه هایش را درباره موضوعی خاص 
درباره  بود، می توان  ما  نظرات  با  متفاوت  اگر  بگوید، 

تفاوت ها بحث کرد.
حمایت کردن به جای سرزنش

به جای سرزنش کردن، از همدیگر حمایت کنیم؛ به 
ندرت دیده می شود اشخاص با سرزنش کردن و مورد 
به مطلوب خود برسند.  بتوانند  سرزنش قرار گرفتن 
در هر شرایطی حامی همسرتان باشید و تالش کنید 

در کنارهم راه درست را پیدا کنید.
تشویق کردن به جای شکایت

به جای شکوه و شکایت، همدیگر را تشویق کنیم. 
یک زندگی مشترک سازنده، زندگی است که همسران 
در کنار هم رشد کنند. شما بهترین مشوق در زندگی 
همسرتان هستید و او با تشویق های شما می تواند هر 

روز بالنده تر باشد نه با شکایت هایتان.
احترام گذاشتن به جای غر زدن

او  تصمیمات  به  همسرمان  به  زدن  غر  جای  به 
گاهی  دارد  امکان  که  است  درست  بگذاریم.  احترام 
رفتار های همسرتان برخالف آن چیزی باشد که شما 
هر  در  و  است  طبیعی  مسئله  یک  این  می پسندید، 
شدن  بهتر  و  اصالح  برای  ولی  دارد،  وجود  زندگی 
باید  شما  نیست.  مناسبی  گزینه  زدن  غر  قطعا  آن، 
ضمن احترام به نظرات همسرتان تالش کنید بر سر 

موضوعات طوری به توافق برسید که رضایت هردوی 
شما حاصل شود.

اعتماد کردن به جای تهدید
این که  کنیم.  اعتماد  هم  به  کردن،  تهدید  به جای 
مدام به همسرتان بگویید اگر فالن کار را بکنی، فالن 
می شود و من هم فالن کار را می کنم، شما را از هم 
را  لجبازی  است حتی حس  ممکن  و  می کند  دورتر 
اعتماد  همسرتان  به  کند.  تحریک  همسرتان  در  هم 
کنید، او به عنوان شریک زندگی تان، کاری نمی کند 
که به ضرر شما و رابطه تان تمام شود، حداقل می توان 
با قاطعیت گفت به عمد چنین کاری انجام نمی دهد. 
یاد  همسرتان  باشد،  شما  تهدید های  زمانی که  تا 
نمی گیرد چطور مسائل را مدیریت کند. شما چه خانم 
باشید چه آقا، با اعتماد خود می توانید این مهارت را 

در همسرتان ایجاد و تقویت کنید.
پذیرش به جای تنبیه کردن

که  همان طور  را  همسرمان  کردن،  تنبیه  جای  به 
هست، بپذیریم. شما در حالی زندگی مشترک تان را 
شروع کرده اید که شخصیت هر دو نفرتان در خانواده 
تغییر  برای  تالش  است.  بوده  گرفته  شکل  اصلی، 
همسرتان و استفاده از تنبیه در این راه، چیز زیادی 
عایدتان نمی کند. شما تنها می توانید خودتان را تغییر 
دهید و کنترل کنید، همسرتان را بپذیرید و به دنبال 
ویژگی های  با همین  می توانید  که چطور  باشید  این 

همسرتان، رابطه غنی تری داشته باشید.
گفتگو به جای باج دادن

درباره  یکدیگر،  کنترل  برای  دهی  باج  جای  به 
کنترل  برای  باج دهی  کنیم.  صحبت  اختالف هایمان 
ازمدتی،  بعد  چراکه  نیست  اثربخش  چندان  همسر، 
باج های  خواسته هایتان،  انجام  برای  همسرتان 
بیشتری از شما طلب می کند و اگر از انجام این کار 
او ندهید، به همان  خودداری کنید یا هیچ باجی به 
می کنیم  توصیه  اول  قدم  در  برمی گردد.  قبلی  رفتار 
و  بگویید  یکدیگر  برای  شفاف  را  خواسته هایتان 
همسرتان را متوجه کنید که از او چه می خواهید و 

چرا چنین می خواهید.

آگهی خرید )نوبت اول(آگهی مزایده
شــرکت تعاونی خاص سحاب فرهنگیان استان کرمان در نظر داردخرید درب ضد سرقت، نبشی و 
میلگرد، آهــن و رابیتس )راویز( مربوط به فاز 8 فرهنگیان را به صورت تهاتری با واحدهای تجاری  
واقع در کرمان: چهارراه جوپاری - بین شــهرک ن والقلم و شــهرک  امــام علی )ع( انجام نماید. 
متقاضیان جهت کســب اطالعات بیشتر از تاریخ انتشار آگهی به مدت یک هفته به آدرس: کرمان 

ـ خیابان سپه ـ نبش سپه یک- روبروی شهرداری مرکزی )سابق( مراجعه نمایند.
توجه: دربها و آهن آالت براســاس قیمت صنف محاســبه می گردد و همچنین قیمت واحدهای 

تجاری واقع در شهرک ن والقلم با نظر کارشناسان دادگستری محاسبه و تهاتر می گردد..
روابط عمومی شرکت تعاونی خاص سحاب فرهنگیان کرمان

ملک  قنات  روستای  از  جوانی  فرزند حسن،  قاسم 
سرانجام  و  شده  بلند  کرمان  استان  رابر  شهرستان 

نامش خواب از چشم  دشمنان ربوده...
نترس  و  استعداد جنگی، شجاعت  آیا فقط  راستی 
بودن حاج قاسم، حاج قاسم را جهانی و از خاک به 

افالک رساند؟ 
برای همه مثل روز روشن شد که اخالص او و اینکه 
دیدگاهش  افق  و  کرد  آنچه می گفت، عمل می  به 
در راستای خط مشی رهبری بود و از ذره ذره وجود 
والیت فقیه قوت قلب و انرژی می گرفت و به عنوان 

در جبهه های مختلف می جنگید  یک سرباز والیت 
و عمده این خصوصیات بارز بودند که حاج قاسم را 

جهانی و در آخر آسمانی کرد.

حاال که ملت ما با این شکوه کم نظیر این ابر مرد 
تاریخ را تشییع و به خاک سپردند آیا سزاوار نیست 
که راه و رفتار ایشان را الگوی خود قرار داده و به آن 

عمل کنند.
اقشار مختلف جامعه در حوزه کاری خود باید یک 
حاج قاسم باشند یعنی رفتار، اخالص و والیت مداری 

این عزیز را سرلوحه کار خود قرار دهند.
آینده  در  که  مسئولیتی  و  وظایف سنگین  از  یکی 
نزدیک بر دوش این ملت نجیب و قدر شناس است 
چهارساله  سرنوشت  که  است  ای  شایسته  انتخاب 

خودشان را رقم می زند.
راستی اگر حاج قاسم بود چه افرادی با چه گرایشی 
منتخب او بودند مطمئنا اولین خصوصیت اخالص و 
مطیع والیت فقیه بودن... وهمچنین از جنس مردم و 

اینکه بتوانند درد مردم را حس کنند می بود.
در  قاسم  حاج  اینچنین  دادیم  نشان  که  حال   
دلهایمان جای دارد امیدواریم با حضورمان و انتخاب 
روح  داریم  پیش  در  که  انتخاباتی  در  بصیرتمان  با 
آن عزیز را شاد و دینمان را به رهبر و انقالبمان ادا 

نماییم
به امید آن روز

یادداشت:   اگر حاج قاسم بود....

به قلم 
محسن دهقانی
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باران عشق 

کاش جای اینهـمه کتمــان عشق
می رسیـد از آسمــان باران عشق
با ســرانگشتــی  به پشت پنجـره
می شــدم بار دگر مهمــان عشق
از میــان قطــره ها می دیــد باز
چشـم ما درکوچه ها جوالن عشق
زیـر باران تازه می شــد باز هــم
باردیگــر چهـره ی پنهان  عشق
بــی ریا و با ربا مـــی داد  بــاز
سهـم دل را نقد ؛ بازرگان عشـق
شبنمــی بر گـونه های پاک گل
باور مــا بـود از برهــان عشــق
جــای ایــن آوار انــدوه و بـال

شهـر ما می گشت بمباران عشق
یک سالم گــرم از همســایه ها

بود جــای نیش از بهتــان عشق
آخــر هــر شعــر یا افســانه ای
بود شیــرین همچنان پایان عشق
کاش آغــوش محــبت باز بــود

تاکه ســر می رفت درتاوان عشق

به قلم مهدی 
ایرانمنش پور 
کرمانی

فرهنگ و ادب

نگاهی به زیباترین غزلیات و شعر های حافظ 

سرویس ادبی کرمان امروز
 

که  است  ایرانی  شعرای  مشهورترین  از  یکی  حافظ 
را  حافظ  عاشقانه  اشعار  است.  جهانی  شهرت  دارای 
اکثر عشاق حفظ هستند و ناگفته نماند فقط شعرهای 
حافظ  عاشقانه  غزلیات  همینطور  و  حافظ  عاشقانه 

نیست که دارای طرفداران زیادی هستند.
از آنجایی که این شاعر بزرگ ایرانی ارتباط عمیقی 
از جایگاهی  ایرانیان  با قرآن داشته است، در بین ما 
خاص برخوردار است. از این رو است که تفال به حافظ 
یکی از مهمترین کارهایی است که شاید شما هم تا به 

حال انجام داده باشید.
طرفداران  دارای  حافظ  فال  هم  اساس  همین  بر 
خاص خود است. به این ترتیب است که اشعار حافظ 
شاعر  این  شهرت  هستند.  اهمیت  دارای  شیرازی 
مشهور ایرانی در خارج از کشور پیچیده است و بیشتر 
فرهنگ دوستان از سراسر جهان به ایران سفر کرده 
و به آرامگاه این شاعر ایرانی مراجعه کرده اند. در این 
مطلب از بزرگترین شاعر ایرانی، یعنی حافظ مطالبی 

گردآوری شده است.
زندگی نامه  حافظ شیرازی

محمد  بهاءالّدین  بن  محمد  الدین  شمس   خواجه 
درگذشته   – )قمری(   ۷۲۷ ح.  )زاده  شیرازی  حافظ 
ترجمان  الغیب،  لسان   به  معروف  )قمری((،   ۷۹۲
سدهٔ  بزرگ  شاعر  ناظم االولیا  و  لسان العرفا  االسرار، 
هشتم ایران )برابر قرن چهاردهم میالدی( و یکی از 
سخنوران نامی جهان است. بیش تر شعر های او غزل 

هستند که به غزلیات حافظ شهرت دارند.
خواجوی  سخن پردازی  شیوهٔ  به  حافظ  گرایش 
است.  مشهور  او  با  شیوهٔ سخنش  شباهت  و  کرمانی 
خود  از  پس  شاعران  بر  تأثیرگذاران  مهم ترین  از  او 
شناخته می شود. در قرون هجدهم و نوزدهم اشعار او 
به زبان های اروپایی ترجمه شد و نام او به گونه ای به 

محافل ادبی جهان غرب نیز راه یافت. 
شهرت غزلیات حافظ

حافظ را چیره  دست  ترین غزل سرای زبان فارسی 
دانسته اند موضوع غزل وصف معشوق، می، و مغازله 
که  ادبی،  دانست  هنری  باید  را  سرایی  غزل   و  است 
درخور سرود و غنا و ترانه پردازی است. با آن که حافظ 
را  سعدی  ی  عاشقانه  غزل  و  موالنا  ی  عارفانه  غزل 
پیوند زده، نوآوری اصلی او در تک بیت های درخشان، 
مستقل، و خوش  مضمون فراوانی است که سروده است. 
استقاللی که حافظ از این راه به غزل داده به میزان 
زیادی از ساختار سوره های قرآن تأثیر گرفته است، که 

آن را انقالبی در آفرینش این گونه شعر دانسته اند.
رابطه اشعار حافظ با قرآن

و  بوده  قرآن  زبان  شیوایی  شیفته  حافظ  تردید  بی 
برده است.  بهره  خود  شعر  در  آن  بدایع  و  صنایع  از 
یکصد  به  نزدیک  که  را  قرآن  بدیع  صنایع  بیشتر 
گونه دانسته اند، در دیوان حافظ می توان یافت. از پر 
ایهام،  استعاره،  ایجاز،  این صنایع می توان  شمارترین 
انسجام، ارسال المثل، ترصیع، تلمیح، تمثیل، تشبیه، 
تقابل، تکرار، توزیع، تناسب، جناس، تسمیط، کنایه، 
با  قرآن  خواندن  حافظ  برد.  نام  را  تقسیم  و  مقارنه 
چارده )چهارده( روایت را مایه افتخار خود می دانسته 
و گمان می رود به همین خاطر حافظ تخلص می کرده. 
به  برمی خوریم که  ابیاتی  به  در سراسر دیوان حافظ 
صراحت به تأثیر قرآن در زندگی او اذعان داشته است.

جاذبه های آرامگاه حافظ شیرازی
منطقهٔ حافظّیه  در  و  در شهر شیراز  آرامگاه حافظ 
در فضایی آکنده از عطر و زیبایی گل های جان پرور، 
درآمیخته با شور اشعار خواجه، واقع شده است. امروزه 
این مکان یکی از جاذبه های مهّم گردشگری به شمار 
حافظ  اندیشه  و  شعر  مشتاقان  از  بسیاری  و  می رود 
زبان  در  می کشاند.  مکان  این  به  جهان  اطراف  از  را 
زیارت  با  معادل  حافظّیه  به  رفتن  ایران،  مردم  اغلب 
آرامگاه حافظ گردیده است. اصطالح زیارت که بیشتر 
برای اماکن مقّدسی نظیر کعبه و بارگاه امامان به کار 
چه  حافظ  که  است  آن  نشان گر  به خوبی  می رود، 
معتقدان  از  برخی  دارد.  ایرانیان  نزد  مقّدسی  چهرهٔ 
به آیین های مذهبی و اسالمی، رفتن به آرامگاه او را 
با  از جمله  مذهبی همراه می کنند.  رسوم  و  آداب  با 
وضو به آنجا می روند و در کنار آرامگاه حافظ به نشان 
سایر  می آورند.  بیرون  پای  از  را  خود  کفش  احترام، 
به عنوان سمبلی  این مکان  به  نیز  دل باختگان حافظ 
دیدهٔ  با  عارفانه  رندی  از  نمادی  و  راستین  عشق  از 

احترام می نگرند.
زیباترین و کوتاه ترین غزلیات حافظ

ما ز یاران چشم یاری داشتیم
خود غلط بود آنچه می پنداشتیم

تا درخت دوستی کی بر دهد
حالیا رفتیم و تخمی کاشتیم

گفت و گو آیین درویشی نبود
ورنه با تو ماجراها داشتیم

شیوه چشمت فریب جنگ داشت
ما خطا کردیم و صلح انگاشتیم

گلچین اشعار حافظ
چو بشنوی سخن اهل دل مگو که خطاست

سخن شناس نه ای جان من خطا این جاست…
نـــدانــــم  دل  خستـــه  مــــن  انـــدرون  در 

کــیســت
در  و  فغــان  در  او  و  خموشـــم  مـــن  کــــه 

غوغاست…
شعرهای شاد و عاشقانه حافظ شیرازی

صالح کار کجا و من خراب کجا

ببین تفاوت ره کز کجاست تا به کجا
دلم ز صومعه بگرفت و خرقه سالوس
کجاست دیر مغان و شراب ناب کجا

چه نسبت است به رندی صالح و تقوا را
سماع وعظ کجا نغمه رباب کجا

ای پادشه خــــوبان داد از غــم تنهایی
دل بی تو به جان آمد وقت است که بازآیی

دایـــم گـــل این بستان شـــاداب نمــــی مــاند
وقــــت  در  را  ضعیـفـــان  دریـــــــاب 

تــــوانـایــــی…
زیباترین غزلیات حافظ

عیب رندان مکن ای زاهد پاکیزه سرشت
که گناه دگران بر تو نخواهند نوشت

من اگر نیکم و گر بد تو برو خود را باش
هر کسی  آن درَود عاقبت کار که کشت

 هـــر آن کــــه جانب اهـــل خدا نگــه دارد
خـــداش در همـــه حـــال از بال نگــــــه دارد
حــدیث دوست نگــویم مگر به حضــرت دوست

آشنــــا  سـخـــــن  آشنــــا  کــــــــه 
نگـــــــه دارد…

شعر معنی دار و کوتاه حافظ
ای بـــی خبــــر بکــــوش کــــه صاحب خبـــر 

شوی
راهـبــــــر  کـــــی  نباشـــی  راهــــرو  تــا 

شــــوی
در مکـــتب حقـــایق پیــــش ادیـــب عشـــق

هــان ای پسر بکـــوش که روزی پدر شوی
دست از مس وجود چو مردان ره بشوی

تا کیمیای عشق بیابی و زر شوی…
خــــرم آن روز کـــــز ایـــن منـــزل ویــــران 

بـــــروم
راحت جان طلبـــــم و از پــــی جـــانان بــــروم

گـــر چــه دانم کــه بــه جایی نبـرد راه غریب
مـن به بوی ســـر آن زلف پریشان بـــروم

دلــم از وحشت زندان سکـندر بگـــرفت
رخت بربندم و تا ملک سلیمان بروم

چون صبا با تن بیمار و دل بـی طاقت
بـــه هـــــواداری آن سرو خرامان بـــروم

در ره او چــــو قلـم گـــر به سرم باید رفت
بـا دل زخـــم کـــش و دیـــده گــــریان بــروم

درآیــم  به  غـــم  این  از  گــــر  کـــردم  نـــذر 
روزی

خــــوان  غــــزل  و  شـــادان  میکـــده  در  تا 
بـــــروم

شعر حافظ شیرازی
کـــــناره  هیچش  کـــه  عشـــق  راه  راهیست 

نیست
آن جـــا جــز آن کـــه جـان بسپارند چـاره نیست

هر گه که دل به عشق دهی خوش دمی بود
در کار خیر حاجت هیچ استخاره نیست…

گل در بر و می در کف و معشوق به کام است
سلطان جهانم به چنین روز غالم است

گو شمع میارید در این جمع که امشب
در مجلس ما ماه رخ دوست تمام است

در مذهب ما باده حالل است ولیکن
بی روی تو ای سرو گل اندام حرام است

گوشم همه بر قول نی و نغمه چنگ است
چشمم همه بر لعل لب و گردش جام است

تفال به حافظ 
مرو به خانه ارباب بی مروت دهر

که گنج عافیتت در سرای خویشتن است
بسوخت حافظ و در شرط عشقبازی او
هنوز بر سر عهد و وفای خویشتن است

سر ارادت ما و آستان حضرت دوست
که هر چه بر سر ما می رود ارادت اوست
نظیر دوست ندیدم اگر چه از مه و مهر

نهادم آینه ها در مقابل رخ دوست

 شعرهای زیبای خواجه شیرازی
گر پیر مغان مرشد من شد چه تفاوت

در هیچ سری نیست که سری ز خدا نیست
عاشق چه کند گر نکشد بار مالمت

با هیچ دالور سپر تیر قضا نیست
در صومعه زاهد و در خلوت صوفی

جز گوشه ابروی تو محراب دعا نیست
ای چنگ فروبرده به خون دل حافظ

فکرت مگر از غیرت قرآن و خدا نیست
گلچین بهترین غزلیات عاشقانه و عارفانه حافظ

اگر آن ترک شیرازی به دست آرد دل ما را
به خال هندویش بخشم سمرقند و بخارا را

بده ساقی می باقی که در جّنت نخواهی یافت
کنار آب رکن آباد و گلگشت مصاّل را

فغان کاین لولیان شوخ شیرین کار شهرآشوب
چنان بردند صبر از دل که ترکان خوان یغما را

ز عشق ناتمام ما جمال یار مستغنی ست
به آب و رنگ و خال و خط چه حاجت روی زیبا را
من از آن حسن روزافزون که یوسف داشت دانستم

که عشق از پرده عصمت برون آرد زلیخا را
بدم گفتّی و خرسندم، عفاک اهلل نکو گفتی

جواب تلخ می زیبد لب لعل شکرخا را
نصیحت گوش کن جانا که از جان دوست تر دارند

جوانان سعادتمند پند پیر دانا را
حدیث از مطرب و می گو و راز دهر کمتر جو

که کس نگشود و نگشاید به حکمت این معما را
غزل گفتّی و ُدر سفتی بیا و خوش بخوان حافظ

که بر نظم تو افشاند فلک ِعقد ثریّا را
دوش از مسجد سوی میخانه آمد پیر ما

چیست یاران طریقت بعد از این تدبیر ما
ما مریدان روی سوی قبله چون آریم چون

روی سوی خانه خمار دارد پیر ما
در خرابات طریقت ما به هم منزل شویم

کاین چنین رفته ست در عهد ازل تقدیر ما
عقل اگر داند که دل دربند زلفش چون خوش است

عاقالن دیوانه گردند از پی زنجیر ما
روی خوبت آیتی از لطف بر ما کشف کرد

زان زمان جز لطف و خوبی نیست در تفسیر ما
با دل سنگینت آیا هیچ درگیرد شبی

آه آتشناک و سوز سینه شبگیر ما
تیر آه ما ز گردون بگذرد حافظ خموش

رحم کن بر جان خود پرهیز کن از تیر ما
اشعار  معروف حافظ شیرازی

مرحبا ای پیک مشتاقان بده پیغام دوست
تا کنم جان از سر رغبت فدای نام دوست
واله و شیداست دایم همچو بلبل در قفس
طوطی طبعم ز عشق شکر و بادام دوست

زلف او دام است و خالش دانه آن دام و من
بر امید دانه ای افتاده ام در دام دوست

سر ز مستی برنگیرد تا به صبح روز حشر
جام  از  خورد  جرعه  یک  ازل  در  من  چون  که  هر 

دوست
بس نگویم شمه ای از شرح شوق خود از آنک
دردسر باشد نمودن بیش از این ابرام دوست
گر دهد دستم کشم در دیده همچون توتیا

خاک راهی کان مشرف گردد از اقدام دوست
میل من سوی وصال و قصد او سوی فراق
ترک کام خود گرفتم تا برآید کام دوست

حافظ اندر درد او می سوز و بی درمان بساز
زان که درمانی ندارد درد بی آرام دوست

ای نسیم سحر آرامگه یار کجاست
منزل آن مه عاشق کش عیار کجاست

شب تار است و ره وادی ایمن در پیش
آتش طور کجا موعد دیدار کجاست

هر که آمد به جهان نقش خرابی دارد
در خرابات بگویید که هشیار کجاست

آن کس است اهل بشارت که اشارت داند

نکته ها هست بسی محرم اسرار کجاست
هر سر موی مرا با تو هزاران کار است

ما کجاییم و مالمت گر بی کار کجاست
بازپرسید ز گیسوی شکن در شکنش

کاین دل غمزده سرگشته گرفتار کجاست
عقل دیوانه شد آن سلسله مشکین کو

دل ز ما گوشه گرفت ابروی دلدار کجاست
ساقی و مطرب و می جمله مهیاست ولی

عیش بی یار مهیا نشود یار کجاست
حافظ از باد خزان در چمن دهر مرنج
فکر معقول بفرما گل بی خار کجاست

غزلیات عاشقانه و مشهور حافظ
گفتم غم تو دارم گفتا غمت سرآید
گفتم که ماه من شو گفتا اگر برآید

گفتم ز مهرورزان رسم وفا بیاموز
گفتا ز خوبرویان این کار کمتر آید
گفتم که بر خیالت راه نظر ببندم

گفتا که شب رو است او از راه دیگر آید
گفتم که بوی زلفت گمراه عالمم کرد

گفتا اگر بدانی هم اوت رهبر آید
گفتم خوشا هوایی کز باد صبح خیزد
گفتا خنک نسیمی کز کوی دلبر آید

گفتم که نوش لعلت ما را به آرزو کشت
گفتا تو بندگی کن کو بنده پرور آید

گفتم دل رحیمت کی عزم صلح دارد
گفتا مگوی با کس تا وقت آن درآید

گفتم زمان عشرت دیدی که چون سر آمد
گفتا خموش حافظ کاین غصه هم سر آید 

مژده ای دل که مسیحا نفسی می آید
که ز انفاس خوشش بوی کسی می آید

از غم هجر مکن ناله و فریاد که من
زده ام فالی و فریادرسی می آید

ز آتش وادی ایمن نه منم خرم و بس
هرکس آنجا به امید قبسی می آید

هیچ کس نیست که در کوی تواش کاری نیست
هرکس آنجا به طریق هوسی می آید

کس ندانست که منزلگه معشوق کجاست
این قدر هست که بانگ جرسی می آید

جرعه ای ده که به میخانه ارباب کرم
هر حریفی ز پی ملتمسی می آید

دوست را گر سر پرسیدن بیمار غم است
گو بیا خوش که هنوزش نفسی می آید

خبر بلبل این باغ بپرسید که من
ناله ای می شنوم کز قفسی می آید

یار دارد سر صید دل حافظ، یاران
شاهبازی به شکار مگسی می آید

ترسم که اشک در غم ما پرده در شود
وین راز سر به مهر به عالم سمر شود
گویند سنگ لعل شود در مقام صبر
آری شود ولیک به خون جگر شود

خواهم شدن به میکده گریان و دادخواه
کز دست غم خالص من آن جا مگر شود

از هر کرانه تیر دعا کرده ام روان
باشد کز آن میانه یکی کارگر شود

ای جان حدیث ما بر دلدار بازگو
لیکن چنان مگو که صبا را خبر شود
از کیمیای مهر تو زر گشت روی من
آری به یمن لطف شما خاک زر شود

در تنگنای حیرتم از نخوت رقیب
یا رب مباد آن که گدا معتبر شود

بس نکته غیر حسن بباید که تا کسی
مقبول طبع مردم صاحب نظر شود

این سرکشی که کنگره کاخ وصل راست
سرها بر آستانه او خاک در شود

حافظ چو نافه سر زلفش به دست توست
دم درکش ار نه باد صبا را خبر شود
دوش وقت سحر از غصه نجاتم دادند

واندر آن ظلمت شب آب حیاتم دادند
بیخود از شعشعه پرتو ذاتم کردند

باده از جام تجلی صفاتم دادند
چه مبارک سحری بود و چه فرخنده شبی

آن شب قدر که این تازه براتم دادند
بعد از این روی من و آینه وصف جمال

که در آن جا خبر از جلوه ذاتم دادند
من اگر کامروا گشتم و خوشدل چه عجب

مستحق بودم و این ها به زکاتم دادند
هاتف آن روز به من مژده این دولت داد
که بدان جور و جفا صبر و ثباتم دادند

این همه شهد و شکر کز سخنم می ریزد
اجر صبریست کز آن شاخ نباتم دادند
همت حافظ و انفاس سحرخیزان بود

که ز بند غم ایام نجاتم دادند
 دوش در حلقه ما قصه گیسوی تو بود
تا دل شب سخن از سلسله موی تو بود

دل که از ناوک مژگان تو در خون می گشت
باز مشتاق کمانخانه ابروی تو بود

هم عفااهلل صبا کز تو پیامی می داد
ور نه در کس نرسیدیم که از کوی تو بود
عالم از شور و شر عشق خبر هیچ نداشت

فتنه انگیز جهان غمزه جادوی تو بود
من سرگشته هم از اهل سالمت بودم

دام راهم شکن طره هندوی تو بود
بگشا بند قبا تا بگشاید دل من

که گشادی که مرا بود ز پهلوی تو بود
به وفای تو که بر تربت حافظ بگذر

کز جهان می شد و در آرزوی روی تو بود
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چطور فیلم »بادیگارد« شهادت حاج قاسم را پیش بینی کرد؟

سرویس هنری کرمان امروز

مدت زیادی از شهادت سپهبد شجاع ایرانی، حاج قاسم 
سلیمانی نگذشته است. اتفاقی که اقشار مختلف جامعه را 
شدیدا تحت تاثیر قرار داد و متاثر کرد. واقعه ای ناگهانی و 
باورنکردنی که بسیاری از رزمندگان و همرزمانش را انگار 
از  را  جامعه  معمولی  و  دیگر  افراد  از  بسیار  و  کرد  یتیم 
امنیتی که در پرآتش ترین منطقه کره زمین  آن احساس 

داشت، تهی نمود.
»بادیگارد«  فیلم  حاتمی کیا  ابراهیم   ۱۳۹۴ سال  در 
»آژانس  از  بعد  که  فیلم هایی  بهترین  از  یکی  ساخت.  را 
اتفاقا  که  فیلمی  دید.  می توان  کارنامه اش  در  شیشه ای« 
حاج  قهرمانش  و  شیشه ای«  »آژانس  با  فرامتنی  رابطه ای 
کاظم هم پیدا می کرد. در »آژانس شیشه ای« حاج کاظم، 
در سال های پرمخاطره بعد از جنگ، برای نجات هم رزمش 
آژانش  در  گروگانگیری  یک  می شد  مجبور  مرگ  از 
راهی  درمان  برای  را  عباس  تا  بیاندازد  به راه  هواپیمایی 

خارج از کشور کند.
 در آن فیلم حاج کاظم، خودش و زندگیش را برای عباس 
با گروگانگیری  نمی کرد که  فکر  به این  و  کنار می گذاشت 
»آژانس  از  بعد  سال  هجده  آمد...  خواهد  سرش  بر  چه 
شیشه ای«، حاج حیدر ذبیحی در »بادیگارد« با بازی مجدد 
پرویز پرستویی روی پرده ها آمد. بسیاری به این نکته اشاره 
کردند که حاج حیدر انگار ادامه حاج کاظم است که اینبار 
بر  از جنگ سروکله اش  سال  از سی  بیش  از گذشت  بعد 
البته  حیدر  حاج  و  کاظم  حاج  اخالقیات  شده.  پیدا  پرده 
شبیه بودند و می توانست حیدر را ادامه کاظم دانست. اما 
این شباهت میان شخصیت های دو فیلم، همه ماجرا نبود.

خود ابراهیم حاتمی کیا بعد از نمایش فیلم گفت که حاج 
حیدر را تا اندازه زیادی متاثر از حاج قاسم سلیمانی نوشته 
است و این سردار محبوب را در ذهن داشته است. شهید 
سلیمانی حتی در همان روز های اول تولید فیلم »به وقت 
شام«، فیلم بعدی حاتمی کیا که درباره جنگ با داعش در 
سوریه بود، به لوکیشن فیلم هم سر زد و در کنار حاتمی کیا 

حاضر شد.

به نظر می رسید که »به وقت شام«  اول  نگاه  هرچند در 
واقعی  قاسم  حاج  از  شمه هایی  تماشاگر  که  باشد  فیلمی 
اما حاال و بعد از شهادت حاج  در سوریه را در آن ببیند، 
قاسم می توان مبارزات او و حتی شکل تلخ شهادتش را در 
حاال  ناخوداگاهی  به شکل  »بادیگارد«  بازیافت.  »بادیگارد« 
فراتر از فیلم، گویی پیش بینی کننده مرگ حاج قاسم بود. 
شبیه بسیاری از آثار هنری که انگار جهان و رخدادهایش 

را پیشبینی میکنند.
تقدیم فیلم به حاجی

ابراهیم حاتمی کیا »بادیگارد« را به حاج قاسم سلیمانی 
تقدیم کرده است. درحالیکه همانطور که گفته شد، از نظر 
مضمونی فیلم بعدی اش »به وقت شام« که درباره مدافعان 
حرم و جنگ با گروهک های تکفیری و داعش است، بیشتر 
مناسب تقدیم شدن به حاج قاسم سلیمانی بود. کسی که 
بیشترین ایستادگی را در برابر داعش از خود بروز داد. اما 
چطور می شود که »بادیگارد« به حاج قاسم سلیمانی تقدیم 

می شود نه »به وقت شام«؟
گریم حاج حیدر

 این مهم ترین نکته است. گریم پرویز پرستویی یا همان 
حاج حیدر تعمدا شبیه به شهید قاسم سلیمانی است. رنگ 
و مدل موها، حتی لباس هایی که پرستویی به تن می کند 
در  شده اند.  برداشته  قاسم  حاج  واقعیت  روی  از  کامال 
بسیاری از شات های جانبی در لحظات پایانی فیلم خصوصا، 
عالوه بر گریم، زاویه دوربین و نحوه فیلمبرداری هم با فرو 
لنز دوربین، سعی  زیاد در  نور  یا  غبار  از  رفتن در الیه ای 
دارد بر این شباهت تاکید کند. اگر فیلم را مجددا ببینید 
و کمی هم با فیلمبرداری و فیلمسازی آشنا باشید، برایتان 
عیان می شود که حاتمی کیا در بسیاری از پالن ها دوربینش 
را جایی گذاشته که در قاب خود و در شمایل حاج حیدر 

تصویری از حاج قاسم سلیمانی را بگیرد.
مشابهی  نمونه  سردار،  عزیزترین  انگشتر  این ها  بر  عالوه 
عقیقی  انگشتر  دارد. همان  ذبیحی  در دستان حاج حیدر 
که در اولین ساعات پس از واقعه عکسش دست به دست 
چرخید تا این فاجعه هولناک باورمان شود. این انگشتر در 
دستان حاج حیدر، »بادیگارد« را به تاریخ چهار سال بعدش 

پیوند می دهد.
مرام حاجی در مواجهه با نسل جوان

یک  از  که  اخالقی  به  شبیه  خیلی  حیدر  حاج  اخالق 

نبود. حاج حیدر  امنیتی و یک مبارز می شناسیم  مسئول 
عجیبی  لهجه  صراحت  می خندید،  بود،  شکیبا  و  مهربان 
حتی در جواب پس دادن به نیروی مافوقش داشت. سکوت 

و طمانینه ای در نگاهش بود که گویی حاصل سال ها تجربه 
عزیزترین  مگر  و  است؛  مبارزه  در  عمر  گذران  و  زیسته 
سردار هم همین گونه نبود؟ صالبت و اطمینان در چهره اش 

موج می زد، اما همان طمانینه و سکوت آرام بخش را هم 
و  جنگ  میدان  در  حضور  سال های  از  برآمده  که  داشت 
همرنگ شدن با خاک بود. این صالبت که در افراد نظامی 
عموما بدل به سرسختی و سبعیت می شود، در حاج قاسم 
سلیمانی اطمینان خاطر را نتیجه می داد و ما آن را در حاج 

حیدر می دیدیم.
حاج قاسم فرای  چارچوب ها عمل می کرد. حتما سخنرانی 
را  حجاب  بر  متعصبانه  تاکید  که  شنیده اید  را  معروفشان 
رد می کند و می گوید »آن دختر بی حجاب هم دختر من 
باز و روشنگرانه حاج  است.« این را بگذارید کنار برخورد 
حیدر با مقوله ازدواج دخترش و آزادی عمل و استقاللی که 
به او می دهد. یا مثال آن صالبت تکرار نشدنی در سخنان 
نمی خواهد، من حریف شما  »ارتش  که می گوید:  دیگری 
هستم... نیروی قدس حریف شماست« این را کنار صالبت 

حیدر در پاسخ گفتن به مافوقش بگذارید.
وارد  به شهید سلیمانی  افراطیون  انتقاداتی که  از   یکی 
می کردند، رابطه دوطرفه اش با اصالح طلبان و اصولگرایان 
بود.  فراموش کنیم که در اوج باالگرفتن انتقاد ها به رئیس 
و  وحدت  حفظ  برای  قاسم  حاج  اصول گرا،  غیر  جمهور 
خدشه وارد نشدن به موقعیت رئیس جمهور در نامه ای از 
او حمایت و تشکر کرد و این به مذاق خیلی ها خوش نیامد.
این را هم با روحیه مشابه حاج حیدر مقایسه کنید که 
صد  سیاسی اش  عقاید  که  امروزی  جوان  یک  با  چطور 
همراه  است  متفاوت  حیدر  حاج  خود  با  درجه  هشتاد  و 
می شود و به او مجال بروز می دهد. انتقادات و غرغرهایش 
اختالف  از  فارغ  می کند،  همراهیش  و  می دهد  گوش  را 
جایگاه  برای  ارزشمندی  مهره  او  می داند  چون  عقیده، 

علمی کشورش است.
از  مختلفی  ابعاد  لباس،  و  گریم  از  فراتر  می رسد  به نظر 
کاراکتر حاج حیدر هم از منش و اخالقیات منحصربه فرد 
عزیزترین سردار، ملهم شده است؛ و در نهایت هردوی آن ها 
و  برای حفظ جان  درحالیکه  تروریستی،  عملیات  در یک 
شبهه  یا  و  خاص  شخصیت های  نه  و  مردم  آحاد  امنیت 
برانگیز نظام، می کوشیدند، به شهادت رسیدند و به سمت 
آسمان روانه شدند... یادتان هست که حاج قاسم خطاب به 
به شما  و  بخوابیم  ما  نیست که  دشمنان می گفت »شبی 
فکر نکنیم« و حاج حیدر نمی توانست بخوابد تا در نهایت 

هردویشان در خواب ابدی آرام گرفتند.
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تلفن همراه، نوجوان 
سرمازده را از مرگ نجات داد

یک نوجوان سرما زده ۱۷ ساله با کندن چاله ای در زیریک درخت 
و استفاده از زنگ تلفن همراه سی ساعت خود را بیدار نگه داشت 

و از مرگ حتمی نجات یافت.
نیکوالس استیسی آلکانترا نام نوجوان ۱۷ ساله ای است که توانست 
خود را به مدت نزدیک به 30 ساعت در سرمای کشنده ایالت یوتا با 

استفاده از زنگ تلفن همراه بیدار و سرحال نگه دارد.
وی پس از دیدار با یکی از دوستانش در یوتا تصمیم گرفت به پیاده 
روی برود. او تصور می کرد به علت بارش مالیم برف خطری وی را 
تهدید نمی کند. اما با افزایش سرعت و شدت بارش برف او تصمیم به 
بازگشت گرفت. اما شدت برف در حدی بود که وی راه بازگشت را گم 
کرد و با تاریک شدن هوا چاره ای جز پناه گرفتن در زیر یک درخت 

و کندن حفره ای در زیر آن برای زنده ماندن باقی نماند.
او برای اینکه در این شرایط خوابش نبرد و یخ نزند، ساعت گوشی 
خود را به گونه ای تنظیم کرد که هر 30 دقیقه یک بار زنگ بزند 
و وی را بیدار کند. با فرارسیدن صبح او باز هم به راه رفتن ادامه 
داد و سرانجام عده ای که در حال اسکی کردن بودند وی را پیدا 
کردند و به بیمارستان رساندند. اگر چه این نوجوان نگران یخ زدگی 

پاهایش بود، اما شرایط عمومی وی رو به بهبود است.

سردسته باند سارقان مامورنما 
3زبان می داند!

سارقان مامورنما به دام پلیس البرز افتادند و سردسته این باند که به 
3 زبان زنده دنیا آشنایی داشت این باند را می چرخاند.

 فرمانده انتظامی استان البرز از دستگیری اعضای باند سارقان که تحت 
عنوان مأمور پلیس اقدام به سرقت وجه و کارت عابربانک رهگذران به 

شیوه کف زنی می کردند شناسایی و دستگیر شدند.
در  گفت:  البرز  استان  انتظامی  فرمانده  محمدیان،  عباسعلی  سردار 
رهگذران  نقد  وجه  و  عابربانک  کارت  سرقت  فقره  چندین  وقوع  پی 
با توجه به اهمیت موضوع بالفاصله اکیپی  در پوشش مامور پلیس، 
موضوع  ساوجبالغ  چهارباغ شهرستان  بخش  یکم  پایگاه  کارگاآهان  از 
در  متهمان  شناسایی  خصوص  در  اولیه  اقدامات  و  کردند  بررسی  را 

دستورکار قرار گرفت .
فرمانده انتظامی استان البرز مطرح کرد: کارآگاهان با مراجعه به آلبوم 
سارقان سابقه دار، فردی را که سابقه سرقت داشت و به وی مظنون 
او را در یک  نامبرده،  از تحت نظر قرار دادن  بودند شناسایی و پس 
کارت   ۱9 تعداد  وی  از  بازرسی  در  و  کردند  دستگیر  مناسب  فرصت 

عابربانک متعلق به اشخاص دیگر، کشف شد.
وی اذعان کرد: متهم پس از انتقال به پلیس آگاهی ابتدا مدعی شد که 
کارت های عابربانک را پیدا کرده اما پس از استعالم از بانک و تماس 
با صاحبان کارت ها مشخص شد که مدتی پیش کارت های آن ها به 
سرقت رفته است. وی در مواجهه با تعدادی از مالباختگان اعتراف کرد 
که با همدستی پنج نفر دیگر اقدام به 23 فقره سرقت از شهروندان در 

پوشش مامور پلیس کرده است.
محمدیان با بیان اینکه با تالش کارآگاهان تمامی اعضای باند شناسایی 
و طی چند عملیات جداگانه دستگیر شدند، افزود: سردسته باند که به 
سه زبان زنده دنیا آشنایی داشت و در کف زنی نیز از مهارت خاصی 
برخوردار بود، با همراهی همدستانش، با استفاده از سه دستگاه خودرو 
پژو پرشیا، پژو 405 و پراید در مناطقی از کرج، شهر جدید هشتگرد، 

جاده سهیلیه و چهارباغ اقدام به گشت زنی می کرده است.
یافتن  از  پس  متهمان  این  داد:  ادامه  البرز  استان  انتظامی  فرمانده 
بدنی  بازرسی  ها  آن  از  پلیس  مامور  عنوان  تحت  خود،  های  سوژه 
کرده و به جرم حمل مواد مخدر در ابتدا مبالغی را به عنوان جریمه 
دریافت می کردند و با شیوه کف زنی مبلغی را سرقت کرده و بقیه 

را برمی گرداندند.
محمدیان عنوان کرد: اعضای این باند در ادامه کارت عابربانک آن ها را 
می گرفتند و اعالم می کردند که این کارت ها سرقتی است و هویت 
از  استعالم  منظور  به  و  ندارد  مطابقت  ها  آن  هویت  با  کارت  صاحب 
بانک، رمز کارت ها را دریافت و در زمان تحویل، آن ها را با کارت های 
سرقتی جابه جا کرده و بالفاصله موجودی کارت ها را تخلیه می کردند. 
وی اظهار کرد: شهروندان هوشیار باشند تنها راه رسیدگی به مشکالت 
قانون می  پرونده متهمان دستگیر شده  انتظامی و قضائی، مخصوصا 
های  پرونده  حل  و  رسیدگی  بر  مبنی  دیگری  فرد  هر  ادعای  و  باشد 
قضائی در خارج از چارچوب قانونی واهی است؛ قبل از ارائه هرگونه پاسخ 
به شما مراجعه می کنند  از مامورانی که  آرامش،  با حفظ  یا توضیح، 
کارت شناسایی بخواهید و به دقت مندرجات کارت را مالحظه کرده و 
ضمن تطبیق عکس با صاحب کارت، به تاریخ اعتبار آن نیز توجه کنید.

چهارزن در دام شیطانی مرد پرشیا سوار
 مرد شیطان صفت که چهار زن را در پرشیای دودی به تله انداخته 

و آن ها را آزار داده بود به زودی محاکمه می شود.
به گزارش اقتصادآنالین به نقل از خراسان، رسیدگی به این پرونده 
از سه ماه قبل به دنبال شکایت یک زن جوان به نام سپیده آغاز 
شد.وی که به پلیس آگاهی تهران رفته بود پرده از سرنوشت تکان 

دهنده خودش برداشت.
سپیده از راننده شیطان صفت یک پژو پرشیا شکایت کرد و گفت: دیروز به 
عنوان مسافر در حوالی متروی پایانه مسافربری جنوب سوار یک پژو پرشیا 
شدم تا به محل کارم بروم. اما راننده که مرد 35 ساله ای بود مرا به سمت 
جاده حسن آباد قم برد.او می خواست مرا آزار دهد که مقاومت کردم و او 
مرا به شدت کتک زد.او حتی مرا تهدید به مرگ کرد ولی من با سختی 
بیرون پرت کنم.همان زمان چند  به  از شیشه ماشین  توانستم خودم را 
راننده خودروی عبوری به کمکم آمدند و مرا به بیمارستان منتقل کردند.

وی در تجسس های پلیسی نشانی های راننده جوان را به پلیس ارائه 
داد و پلیس در نخستین گام از تحقیقات تصویر چندین متهم سابقه دار 
را به سپیده نشان داد تا این که زن جوان  توانست یکی از آن ها را به 

نام سعید شناسایی کند.
سعید چندین سابقه دعوا و درگیری در پرونده اش داشت و مدتی 
قبل از زندان آزاد شده بود. با اطالعاتی که زن جوان به پلیس داد 
نزده  آدم ربایی  به  ادعا کرد دست  اما  بازداشت شد  و  ردیابی  سعید 
است. در حالی که تحقیقات درباره این پرونده ادامه داشت، سه زن 
دیگر نیز که در پژوی دودی مرد شیطان صفت به تله افتاده بودند 
شکایت های مشابهی را به پلیس ارائه دادند و در مواجهه حضوری 
سعید را شناسایی کردند. آن ها گفتند: ما به عنوان مسافر در حوالی 
متروی پایانه مسافربری جنوب سواری پژو پرشیا شدیم اما راننده ما 
را به حوالی جاده قم برد و آن جا آزارمان داد. با تکمیل تحقیقات 
زن  چهار  آزار  و  ربایی  آدم  اتهام  به  رسیدگی  برای  پرونده  پلیسی، 
جوان به شعبه نهم دادگاه کیفری یک استان تهران فرستاده شد تا 

راننده شیطان صفت به زودی محاکمه شود.

خبر

دستور رهبری به ستادکل نیرو های مسلح درباره ۷3۷

ظریف:   در این تراژدی تاریخی باید شرمسار ایران و ایرانی بود

نیروهای  کل  ستاد  تحقیقات  نتایج  از  اطالع  پی  در 
اوکراینی،  مسافربری  هواپیمای  سقوط  درباره  مسلح 
رهبر معظم انقالب اسالمی در پیامی با ابراز همدردی 
عمیق و مجدد با خانواده های داغدار، ستاد کل نیروهای 
تقصیرهای  یا  کوتاهی ها  پیگیری  مأمور  را  مسلح 
احتمالی در این حادثه و مراقبت برای عدم امکان تکرار 

چنین سانحه ای کردند.
 متن پیام حضرت آیت اهلل خامنه ای به این شرح است:

بسم اهلل الرحمن الرحیم
با اطالع از نتایج تحقیقات ستاد کل درباره ی حادثه ی 
اثبات دخالت خطای  هواپیمای مسافربری اوکراینی و 
این  جان باختگان  درگذشت  مصیبت  آن،  در  انسانی 

بسیار سنگین تر شد.  اینجانب  برای  اندوهبار  حادثه ی 
عزیزان  این  معظم  خانواده های  به  اوالً  دانم  می  الزم 
خود  صمیمانه ی  تسلیت  و  عمیق  همدردی  دیگر  بار 
و  بردباری  آنان  برای  متعال  از خداوند  و  کنم  ابراز  را 
کل  ستاد  به  ثانیاً  نمایم.  تمنا  قلبی  و  روحی  آرامش 
یا  کوتاهی ها  پیگیری  درباره ی  مؤکداً  مسلح  نیروهای 
تقصیرهای احتمالی در این حادثه ی دردناک سفارش 
کنم. ثالثاً مراقبت و پیگیری های الزم برای عدم امکان 
تکرار چنین سانحه ای را از مدیران و مقامات ذی ربط 

مطالبه نمایم.
پروردگار عزیز و کریم به درگذشتگان لطف و رحمت و 

به داغداران صبر و اجر عنایت فرماید.

وزیر امور خارجه گفت: نه در مقام وزیر خارجه که به 
عنوان یک هموطن شانه به شانه همه ایرانیان داغدار 

اندوه بزرگی هستم که وطن را فرا گرفته است.
پست  یک  در  ظریف  محمدجواد  ایسنا،  گزارش  به 
هواپیمای  برای  رخ داده  اتفاق  مورد  در  اینستاگرامی 

به کشته شدن تمام سرنشینان آن  اوکراینی که منجر 
شد، نوشت: »آهوان گم شدند در شب دشت / آه از آن 
رفتگان بی برگشت. با تمام وجود سر خم می کنم در 
برابر جانکاهی فاجعه، در  برابر از دست شدن انسان ها و 
رخ در رخ خانواده هایی که هنوز چشم بر آسمان دارند 

بر زمین  برابر رویاهایی که  تمام قد تعظیم می کنم در 
در  و  نشد  تازه  هرگز  که  دیدارهایی  برابر  در  افتادند، 
سوگ انتظاری که برای همیشه به درازا خواهد کشید.

مهم نیست کجای یک ساختار ایستاده ایم،کجای یک 
باید شرمسار  تاریخی  این تراژدی  اشتباه بدفرجام، در 

ایران و شرمسار شهروندان بود که مردم بر همه چیز 
مقدمند.

نه در مقام وزیر خارجه که به عنوان یک هم وطن شانه 
که  بزرگی هستم  اندوه  داغدار  ایرانیان،  همه  شانه  به 

وطن  را فرا گرفته است.«

پایان  تا  اوکراین  و  ایران  فنی  رییس جمهوری گفت: همکاری متخصصان 
به  نسبت  و  یافت  خواهد  ادامه  با جدیت  هواپیما  سانحه سقوط  تحقیقات 

خاطیان این حادثه گذشت نخواهد شد.
به گزارش پایگاه اطالع رسانی ریاست جمهوری، حجت االسالم والمسلمین 
حسن روحانی  در دومین تماس تلفنی رییس جمهوری اوکراین با وی ، با 

اشاره به انتشار بیانیه ستاد کل نیروهای مسلح ایران و اعالم رسمی نتیجه 
تحقیقات سانحه سقوط هواپیمای اوکراینی، افزود: در این بیانیه اعالم شد 
که خطای انسانی موجب این سانحه بوده و افرادی که در این حادثه دخالت 

داشته اند به مقامات قضایی تحویل داده خواهند شد.
مشارکت  با  تحقیقات  تکمیل  برای  همکاری ها  اینکه  بیان  با  روحانی 
متخصصان اعزامی از اوکراین ادامه خواهد یافت، خاطرنشان کرد: همزمان به 
زودی اقدامات  قوه قضائیه ایران برای رسیدگی به این موضوع آغاز خواهد 

شد.
از  تعدادی  رفتن  دست  از  بدلیل   که  همانطوری  افزود:   جمهوری  رییس 
ایرانیان در این سانحه  بسیار متاسف و اندوهگین هستیم، به همان شدت 
به خاطر اینکه از سایر ملیت ها نیز در این حادثه جان باخته اند اندوهگین 

هستیم.
روحانی با تاکید بر اینکه ما در ایران و شما در اوکراین باید به گونه ای تالش 
کنیم که این فاجعه  و غم را برای دو ملت قابل تحمل کنیم و غم و اندوه 
خانواده ها را کاهش دهیم، گفت: در آینده نزدیک یک نماینده ویژه  را به 
ایران را  تاثر ملت و دولت  از نزدیک تاسف و  تا  اعزام می کنم  کشور شما 

رسما به شما اعالم کند.

رییس جمهوری با تاکید بر اینکه ما به تمامی تعهدات حقوقی مان در این 
مسئله پایبند هستیم، گفت: به وزیر امور خارجه دستور می دهم با وزیر امور 

خارجه شما در تماس باشد و همکاری ها در این زمینه ادامه یابد.
همکاری های بین ایران و کارشناسان اعزامی اوکراین تداوم یابد

گوی  و  گفت  این  در  نیز  اوکراین  جمهوری  رییس  زلینسکی«  »ولودیمیر 
تلفنی با تسلیت دوباره این حادثه به دولت و ملت ایران، گفت: بیانیه شما 
برای ما بسیار حائز اهمیت بود و  رفتار قانونمند و همکاری های موثر ایران 
در این  شرایط خاصی که برای کشورتان ایجاد شده برای ما قابل تقدیر است.

اعزامی  کارشناسان  و  ایران  بین  های  همکاری  امیدوارم  افزود:  زلینسکی 
اوکراین تداوم یابد تا بتوانیم این تحقیقات را طبق پروتکل های حقوقی و 
قانونی به پایان برسانیم و هر چه سریعتر پیکر جان باختگان به خانواده های 

آنان تحویل گردد.
با  اوکراینی  هواپیمایی  شرکت   ۷3۷ بوئینگ  هواپیمای  ایرنا،  گزارش  به 
۱۷9مسافر و 9 خدمه پروازی که صبح چهارشنبه تهران را به مقصد کی یف 
تهران  استان  در  پرند  جدید  شهر  حوالی  می کرد  ترک  اوکراین  پایتخت 
ایرانی و 32 مسافر خارجی جان  سقوط کرد. در این حادثه ۱4۷ مسافر 

باختند.

اعالمی  تحریم های  شدید  محکومیت  با  خارجه  امور  وزارت  سخنگوی 
رفتار  نوعی  دچار  آمریکایی ها  متاسفانه  گفت:  ایران  علیه  آمریکا  جدید 

یکجانبه، غیرقانونی، بی نتیجه و تکراری شده اند.
به گزارش ایسنا، سیدعباس موسوی با بیان اینکه تحریم های اخیر همه 
هنجارها و قواعد بین المللی را نادیده انگاشته و مستقیماً صنایعی را تحت 
تحریم قرار داده که با زندگی عادی میلیون ها ایرانی ممزوج است، افزود: 
فرمان اجرایی صادره اخیر نقض فاحش قطعنامه 223۱ شورای امنیت 

سازمان ملل متحد و تعهدات آن دولت ذیل حقوق بین الملل عام است.
وی با تاکید بر اینکه ذات سیاست های خصمانه دولت ایاالت متحده با 
وضع این تحریم ها بیش از پیش عیان شده است، افزود: این اقدام رژیم 
ایران و  از مردم  با هدف اختالل در کسب و کار بخش عمده ای  آمریکا 
ذیل  خود  اقتصادی  بنیادین  حقوق  به  دستیابی  از  آنها  ساختن  محروم 
و  ایران  از  پایه عدم شناخت  بر  البته  و  بوده  بین المللی  کنوانسیون های 

ایرانی بنا شده است.

سخنگوی وزارت امور خارجه در پایان با تاکید بر اینکه  اقدامات یکجانبه 
آمریکا اکنون به معضلی برای جامعه بین المللی تبدیل شده است و صنایع 
آمریکا مدت هاست که توان رقابت با صنایع سایر کشورها را نداشته و رژیم 
آمریکا با اعمال تحریم یا تعرفه های غیرمعمول و به بهانه های سیاسی و 
امنیتی رقابت غیرمنصفانه تجاری با بقیه جهان انجام می دهد، اظهار کرد: 
این تالش های غیرمعمول  راه به جایی نخواهد برد و رژیم آمریکا نهایتا 

مجبور خواهد شد با واقعیات کنار آمده و شکست خود را بپذیرد.

روحانی در تماس تلفنی رییس جمهوری اوکراین:

همکاری متخصصان فنی تهران و کی یف تا پایان تحقیقات سانحه سقوط هواپیما ادامه می یابد

واکنش ایران به تحریم های جدید آمریکا

لزوم توجه به معیشت کارگران در دستمزد سال آینده
یک فعال حوزه کار با تاکید بر افزایش هزینه سبد 
معیشت خانوارهای کارگری گفت: در سال های گذشته 
 2 تبصره  سمت  به  بیشتر  کار  عالی  شورای  رویکرد 
ماده 4۱ قانون کار و سبد معیشت کارگران بوده است.
رحمت اهلل پور موسی در گفت و گو با ایسنا، درباره 
برخی  کرد:  اظهار  کارگران  دستمزد  کردن  منطقه ای 
دلیل  به  را  دستمزد  افزایش  توان  که  کارفرمایان 
ساله  همه  ندارند  نقدینگی  همچون  مشکالتی 
مباحثی همچون مزد منطقه ای را در جریان تعیین 
افزایش  می کند  تالش  و  می کشند  پیش  دستمزد 

قرار  کارگران  دستمزد  برابر  در  را  خود  هزینه های 
بدهند.

کارگران  معیشت  سبد  هزینه  که  این  بیان  با  وی 
گفت:   است  شده  بیشتر  قبل  سال های   به  نسبت 
سال  اواخر  در  کار  عالی  شورای  دستمزد  کمیته 
گذشته رقم سبد هزینه معیشت کارگران را مشخص 
کرد و مقرر شد رقم مذکور مبنا و مالک تعیین مزد 
ساالنه باشد. در حال حاضر بیش از چندین جلسه 
کمیته دستمزد تشکیل شده  ولی هنوز رقم هزینه 
سبد معیشت کارگران مشخص و نهایی نشده است.

با  کارگران هر سال  تعیین مزد  داد:  ادامه  پورموسی 
کار صورت  قانون  ماده 4۱  دو  و  یک  بند  از  تبعیت 
افزایش  راستای  در  گذشته  سال های  در  و  می گیرد 
معیشت  و  دو  بند  به  توجه  کارگران  خرید  قدرت 

خانوارهای کارگری بیشتر شده است.
این حوزه صنعت کارگر با بیان این که شرایط اجرای 
نشان  خاطر  ندارد  وجود  کشور  در  منطقه ای  مزد 
بیشتری  امکانات  که  مناطقی  در  نمی توانیم  کرد: 
دارد دستمزد و حقوق کمتر و در مناطقی که دارای 
بیشتری  دستمزد  و  حقوق  هستند  کمتر  امکانات 

تعیین کنیم.
 به گزارش ایسنا، به رغم آن چه در قانون کار اشاره ای 
شرکای  اما  است  نشده  منطقه ای  مزد  تامین  به 
به  دستمزد  حداقل  تعیین  برای  می تواند  اجتماعی 
شکل ملی  و منطقه ای به توافق جمعی روی بیاورد. 
برابر ماده 4۱ قانون کار شورای عالی کار همه ساله 
مختلف  نقاط  برای  کارگران  دستمزد  حداقل  میزان 
تورم  نرخ  براساس درصد  را  یا صنایع مختلف  کشور 
اعالمی بانک مرکزی و سبد معیشتی خانوار تعیین 

می کند.
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کامیون با ۱۰ تن
 چوب قاچاق در منوجان 

متوقف شد
از  جوان  خبرنگاران  باشگاه  های  استان  گروه  خبرنگار  گزارش  به 
کرمان،جانشین انتظامی "منوجان" از توقیف یک دستگاه کامیون 
و کشف ۱۰ تن چوب قاچاق توسط ماموران ایستگاه بازرسی"شهید 

شعبانی" این شهرستان خبر داد.
به مقصد  بار چوب  این  اینکه  به  اشاره  با  نوری  سرهنگ منوچهر 
با  از شهروندان خواست  بود،  در حرکت  مرکزی  از شهر های  یکی 
گزارش صحیح و به موقع هرگونه مورد مشکوک سبز پوشان عرصه 
یاری  قاچاق  محموله های  توقیف  و  شناسایی  در  را  وامنیت  نظم 

کنند.

کشف ۲۳۷ کیلوگرم تریاک از 

منزل یک خرده فروش در نرماشیر
فرمانده انتظامی استان کرمان از دستگیری یک خرده فروش مواد 
مخدر و کشف ۲۳۷ کیلوگرم تریاک از منزل این فرد در عملیات 

پلیس شهرستان "نرماشیر"خبر داد.
سردار عبدالرضا ناظری گفت: در این عملیات یک خودروی پراید 
که توسط صاحب خانه برای جابجایی موادمخدر استفاده می شد 
توقیف و متهم دستگیر شده پس از تشکیل پرونده تحویل مراجع 

قضائی شد.
فروشان  خرده  با  برخورد  افزود:  کرمان  استان  انتظامی  فرمانده 
اشرافیت  با  است که  پلیس  اصلی  اولویت های  از  یکی  موادمخدر 
و  سعی  کنار  در  اما  می شود،  وظیفه  انجام  زمینه  این  در  کامل 
تالش شبانه روزی پلیس، همواره مشارکت شهروندان نقش مهمی 

درشناسایی و برخورد با سوداگران مرگ ایفا می کند.

کشف ۲۶ رأس گوسفند فاقد مجوز 

حمل در منوجان
جانشین فرمانده انتظامی شهرستان"منوجان" از کشف ۲۶ رأس دام 

فاقد مجوز حمل در این شهرستان خبر داد.
سرهنگ منوچهر نوری در این خصوص اظهارکرد: مأموران پاسگاه 
چاه شاهی و پلیس مبارزه با موادمخدر شهرستان منوجان هنگام 
دو  از  میناب"  اصلی"منوجان-هشتبندی  محور  در  زنی  گشت 
دستگاه خودرو پژو در مجموع ۲۶ راس گوسفند فاقد مجوز کشف 

کردند.
اینکه ارزش دام قاچاق کشف شده بنا  با تأکید بر  سرهنگ نوری 
به نظر کارشناسان ۴۰۰ میلیون ریال برآورد شده است؛ افزود: دام 
کشف شده تحویل اداره دامپزشکی و افراد متخلف پس از تشکیل 

پرونده به مراجع قضائی معرفی شدند.

حمل تریاک در بار لوازم برقی
فرمانده انتظامی جیرفت از کشف ۱۲۶ کیلوگرم تریاک در بار لوازم 

برقی یک دستگاه وانت سایپا در این شهرستان خبر داد.
سرهنگ رضا محمدرضایی با اشاره به دستگیری راننده این خودرو 
گفت: یکی از ماموریت های مهم پلیس، مبارزه با هرگونه حمل و 
توزیع مواد مخدر به عنوان بالی خانمان سوز جامعه است که در 

این راستا بصورت شبانه روزی اجرای ماموریت می شود.

توقیف ۸۰۰ کیلوگرم گوشت فاسد 

در سیرجان
فرمانده انتظامی سیرجان از توقیف یک دستگاه کامیونت ایسوزو 

حامل ۸۰۰ کیلو گرم گوشت قرمز فاسد خبر داد.
اداره  تحویل  کامیون  این  اینکه  به  اشاره  با  نژاد  ایران  سرهنگ 
مقام  با  گرفته  هماهنگی های صورت  گفت: طی  دامپزشکی شد، 
از  انتظامی  ماموران  دامپزشکی،  اداره  و  بهداشت  شبکه  قضائی، 
فاسد  و  مجوز  فاقد  دامی  محموله  هرگونه  جایی  جابه  و  حمل 
قائل  ارزش  برای سالمت مردم  با متخلفانی که  و  جلوگیری کرده 

نیستند به شدت برخورد خواهد شد.

۲۱۴ کیلوگرم تریاک در پژو بی صاحب
در  تریاک  کیلوگرم   ۲۱۴ از کشف  کرمان  استان  انتظامی  فرمانده 

بازرسی از یک دستگاه خودرو پژو پارس در شهر کرمان خبر داد.
سردار عبدالرضا ناظری در این خصوص گفت: ماموران کالنتری ۲۲ 
شهرستان کرمان هنگام گشت زنی هدفمند از یک دستگاه خودرو 
تخریب  و شیشه خودرو  پارک  بالصاحب  به صورت  که  پارس  پژو 
شده بود، ۲۱۴ کیلوگرم تریاک کشف کردند و تالش پلیس برای 
دستگیری قاچاقچیان، با توجه به شناسایی مالک خودرو ادامه دارد.

دستگیری باند سارقان منازل 

با ۱۷ فقره سرقت در بم
فرمانده انتظامی شهرستان بم از دستگیری یک باند سارقان منازل 
در  سارقان  گفت:  و  داد  خبر  سرقت  فقره   ۱۷ به  آن ها  اعتراف  و 
موتوسیکلت  منزل،  سرقت  فقره   ۱۷ به  شده  انجام  بازجویی های 
شهروندان  به  رابطه  این  در  که  کردند  اعتراف  اماکن خصوصی  و 
به  کافی  اعتماد  که  کسانی  و  ناشناس  افراد  نزد  می شود  توصیه 
آن ها ندارند، از میزان اموال و دارایی موجود در منزل صحبت نکنند.

اول  نیم فصل لیگ دسته  داوران کرمانی در تست 
فوتبال کشور و ارتقاء درجه داوری خوش درخشیدند.

فوتبال  هیات  داوران  کمیته  رئیس  کهوری،  علیرضا 
استان  گروه  خبرنگار  با  گو  و  گفت  در  کرمان  استان 
تست  گفت:  کرمان،  از  جوان  خبرنگاران  باشگاه  های 
حضور  با  کشور  فوتبال  اول  دسته  لیگ  فصل  نیم 
نمایندگانی از سراسر کشور به میزبانی تهران برگزار شد.

حسام  سعیدنیا،  حسین  نهایت،  در  افزود:  او   
موفق  کرمانی  داوران  تیموری  ا...  روح  و  مالمحمدی 

شدند در این تست خوش بدرخشند.
کهوری در بخش دیگری از سخنانش به دوره ی ارتقاء 
درجه داوری اشاره و تصریح کرد: دوره آموزشی ارتقاء 

سراسر  از  کنندگانی  شرکت  حضور  با  داوری  درجه 
کشور به میزبانی بندرعباس برگزار شد.

جمهوری  فوتبال  فدراسیون  داوران  کمیته  عضو 
اسالمی ایران بیان کرد: این دوره سه روزه با تدریس 

مسعود مرادی برگزار شد.
ایرج  وسیله  به  که  کار  این  پایان  در  گفت:  کهوری   
احمدی انجام شد، محسن اسدی داور وسط و وحید 
هلیلرودی و علیرضا برزگر به عنوان کمک از درجه یک 

به درجه ملی ارتقا یافتند.
او از توجه قرایی رئیس هیات فوتبال استان کرمان به 
حوزه داوری قدردانی کرد و افزود: به جرأت می توان 

گفت، کسب این موفقیت ها را مدیون وی هستیم.

درخشش داوران کرمانی در تست لیگ یک و ارتقاء داوری
خبر

بر  قلعه گنج،  فرمانداری  سرپرست  گفته  به 
این  در  سیالب  شدن  جاری  و  باران  بارش  اثر 
دچار  کامل  طور  به  روستا   ۴۴ شهرستان 

آبگرفتگی شده است.
مهدی شهسواری سرپرست فرمانداری قلعه گنج 
میزان  افزود:  ایرنا  خبرنگار  با  گو  و  گفت  در 
متر  میلی   ۱۲۵ شهرستان  این  در  بارندگی 
گزارش شده که در ۲۰ سال گذشته بی سابقه 

است.
راه  به حوزه  احتمالی  داد:  خسارات  ادامه  وی 
و  مسکونی  منازل  و  کشاورزی  شهرسازی،  و 
تاسیسات زیربنایی همچون برق و آب در حال 

بررسی بوده و متعاقبا اعالم می گردد.

روستا در محاصره  تعداد ۳۲  شهسواری گفت: 
طور  به  هم  روستا   ۱۲ و  گرفته  قرار  سیالب 
کامل دچار آبگرفتگی شده و همچنین راه های 
و  چاه دادخدا  بخش  به  قلعه گنج  ارتباطی 
مارز  دهستان  به  قلعه گنج  و  رمشک  دهستان 
رودبار  به  قلعه گنج  فرعی  محور  و  جاسک  و 
جنوب به علت طغیان رودخانه ها و سیالب تا 

اطالع بعدی مسدود است.
روستا  هفت  ارتباطی  راه های  کرد:  تصریح  وی 
در بخش مرکزی و بیش از ۲۰ روستا در بخش 
چاه دادخدا به علت طغیان رودخانه ها قطع شده 

است.
لوله  خط  افزود:  قلعه گنج  فرمانداری  سرپرست 

انتقال آب شهری از بخش چاه دادخدا به مرکز 
دچار  نیز  چاه میرزا  روستایی  منطقه  در  شهر 

شکستگی شده است.
وی افزود: اهالی ۲ روستای چراغ آباد و جنگل آباد 
واقع  رودخانه  کناره  و  سیالب  مسیر  در  که 
هستند هم به علت آبگرفتگی کامل با کمک 
مقاومت  ناحیه  نیروهای  و  امدادی  نیروهای 
بسیج از منازل شان تخلیه و در محل های امن 

و مساجد باال دست روستا اسکان داده شدند.
روستای  برق  خط  کرد:  تصریح  شهسواری 
در  چاه بهمن  و  مرکزی  بخش  در  حاجی آباد 
بخش چاه دادخدا قطع بوده و تالش برای وصل 

برق این ۲ روستا ادامه دارد.

شده،  انجام  پیگیری های  با  داشت:  بیان  وی 
تیم امداد و نجات و ارزیابی هالل احمر استان 
اعزام شده است. قلعه گنج  به  بم  از شهرستان 

مجید احمدی بخشدار چاه دادخدا نیز که در 
منطقه و بخش چاه دادخدا حضور دارد گفت: 
راه ارتباطی بخش چاه دادخدا به قلعه گنج و راه 
ارتباطی چاه دادخدا به شهر رمشک همچنان 

مسدود است.
در  سیل  احتمالی  خسارات  خصوص  در  وی 
این بخش افزود: بیشترین خسارات احتمالی ما 
در بخش چاه دادخدا در حوزه کشاورزی است 
و  کشاورزی  چاه های  از  بسیاری  همچنین  و 

قنوات منطقه تخریب شده اند.

دادستان عمومی و انقالب شهرستان جیرفت 
شایعه  عامالن  یا  عامل  با  قضایی  برخورد  از 

ریزش تونل اسفند خبر داد.
باشگاه  های  استان  گروه  خبرنگار  گزارش  به 
سالمی  حسین  کرمان،   از  جوان  خبرنگاران 
اسالمی شهرستان  انقالب  و  عمومی  دادستان 

اسفند  تونل  ریزش  شایعه  تکذیب  با  جیرفت 
کرمان  به  بم  جیرفت-  مواصالتی  محور  در 
گفت:  تونل  این  در  عادی  تردد  وضعیت  و 
و  عامل  شناسایی  برای  الزم  قضایی  دستورات 
یا عوامل این شایعه به پلیس فتا صادر شده 

است.

او افزود: با کسانی که با ایجاد شایعه به دنبال 
ایجاد نگرانی روانی در جامعه هستند به شدت 

برخورد می شود.
سالمی با بیان اینکه شاهد ریزش برف و کندی 
تردد در این مسیر بودیم، افزود: براساس صدور 
اطالعیه اداره هواشناسی، مبنی بر ورود سامانه 

بارشی به استان کرمان، گشت ها و دستگاه های 
راهداری در محور ها مستقر هستند.

اخبار  بایستی  شهروندان  اینکه  به  اشاره  با  او 
از  کنند  پیگیری  رسمی  مراجع  طریق  از  را 
مردم خواست به شایعات منتشرشده در فضای 

مجازی توجه نکنند.

بر اثر سیالب ۴۴روستای قلعه گنج  دچار آبگرفتگی کامل شدند

برخورد قضایی با عامالن شایعه ریزش تونل در کرمان

مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده ای جنوب استان کرمان 
گفت: بارش شدید باران و جاری شدن سیالب ۲ جاده اصلی  

و یک محور فرعی در این منطقه را مسدود کرد.
مسعود جمیلی در گفت و گو با خبرنگار ایرنا اظهار کرد: بارش 
شدید باران و هدایت سیالب به سمت شهرستان های رودبار و 
قلعه گنج، محورهای قلعه گنج به جاسک، قلعه گنج به رمشک 

و رودبار به ایرانشهر را مسدود کرده است.
وی با اشاره به مسدود شدن ۲ محور آب سرودئیه و مظفرآباد 
به علت سیالبی  رودبار جنوب  و  قلعه گنج  در شهرستان های 
نقاط،  این  در  تردد  ایمنی  ایجاد  برای  گفت:  آبنماها  شدن 

اطالعیه مسدود بودن محورها از طریق مرکز مدیریت راه های 
اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای جنوب کرمان صادر 

شده است.
جمیلی افزود: تمام نیروهای راهداری و حتی کادر اداری از 
ستاد اداره کل هم به محورهای ارتباطی و شهرستان های در 

معرض خطر سیالب اعزام شده اند.
وی از سپردن مسئولیت هدایت بحران در شهرستانها به چهار 
معاون این اداره کل خبر داد و گفت: این اقدام را انجام دادیم 
با دقت و سرعت بیشتری  تا فعالیت های مورد نیاز راهداری 

انجام شود.

سیالب ۲ جاده اصلی در جنوب کرمان را بست
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    مردم به دلیل تعلل درباره اعالم یک حقیقت تلخ، صدمه دیدند و در انتظار 
جبرانی در خور آن هستند

   شاید یک یا چند استعفا و حکم عزل بتواند در نهایت اندكی از زخم های 
روحی مردم را التیام بخشد

   مردم از اینکه در آسمان ایران احتمال خطای انسانی اینقدر فاجعه بار است، 
احساس ناامنی می كنند

   باید در این باره بیشتر با مردم صحبت شود این جو بی اعتمادی در بین 
مردم موجب نارضایتی است

   تداوم وضعیت جنگی آنهم با كشورهای جنگ طلب و بی اخالق، بهداشت 
روانی جامعه را نشانه می رود

   به خاطر اشک هایی كه در روزهای گذشته از چشم مردم ریخت باید 
كمیته جبران و دلجویی تشکیل شود

در چند روز گذشته خبر سقوط هواپیمای ایران-اکراین و تعلل در اطالع 
رسانی درباره حقیقت چنان جو بی اعتمادی در بین مردم به وجود آورد که 
متاسفانه بسیاری از چشم های ایرانی هنوز از اشک خشک نشده اند. تجمع 
هایی که در روزهای گذشته نیز برای هم دردی با حادثه دیدگان برپا شد 
چنین جوی را تایید می کند و کامال مشخص است که نیاز به یک اتفاق 
جبران گر احساس می شود. درست است که سرانجام صداقت سپاه پاسداران 
در این باره غائله را تا حدودی ختم به خیر کرد، اما زخم این بی اعتمادی و 
البته شوک فاجعه که منجر به کشته شدن حدود 170 نفر انسان شده است 
داغی بیش از پیش بر دل مردم گذاشت که بهداشت روانی جامعه را تحت 

تاثیر منفی خود قرار داده است.
البته در این زمینه نمی توان نقش رسانه های بیگانه را نادیده گرفت که 
پس از مشاهده آن اتحاد با شکوه در مراسم تشییع پیکر سردار دلها، بر این 
تصمیم شدند که افکار عمومی را از آن اتفاق با شکوه دور سازند. اما به هر 
از مردم  باید  و  ایران مرتکب شده است  اشتباهی است که سپاه  این  حال 
دلجویی شود و نباید تنها با یک اطالعیه و نشست خبری قصه را به انتها 
برسانیم و مابقی داستان را به دست رسانه های بیگانه که دشمن ملت و نظام 
هستند بسپاریم. نکته ی بارز این است که روح مردم جریحه دار شده است و 
نیاز به یک دلجویی مبسوط احساس می شود. در این چند روز شماتت های 
رسانه های بیگانه و سکوت مسئوالن ما اتفاق مبارکی نبود و امروز نیاز است 
که یک کمیته ترمیم اعتماد، بی اعتمادی حاصل از این رخداد را به جامعه 
برگرداند و از سویی دیگر باید با معترضان در این باره به رافت برخورد شود.
در این ایام استان کرمان خودش داغدار 60 نفر از هموطنان و هم استانی 

های خودش است، داغ هواپیمایی که با موشک خودی سرنگون شده است بر 
دلشان سنگین تر است. مسئوالنی که وظیفه سالمت روانی مردم را بر عهده 
دارند این روزها باید بیشتر فعال باشند، زیرا غم های چند هفته گذشته که 
با شهادت سردار دلها آغاز شد تا به امروز ادامه دارد و این احساسات صدمه 

مردم  بالی جان  آینده  ماه  در چند  یقینا  دیده 
می شود و سالمت روانی جامعه را نابود می سازد. سالمتی که اگر نباشد نه 
تنها جامعه به اغتشاش کشیده می شود بلکه در مراحل حاد و بحرانی ممکن 
است مردم دیگر خوب و بد را هم از هم تشخیص ندهند. در شرایطی که 
گرانی های گوناگون کمر مردم را شکسته است دیگر نمی توان توقع داشت 

که رنج های این چنینی را به راحتی مدیریت کنند. امروز بیش از هر روز 
دیگری نیاز به ترمیم اوضاع روانی جامعه داریم و فعالیت های فرهنگی در 
این زمینه حرف اول را می زند. به امید اینکه با درایت کافی اوضاع فعلی 
مملکت و مردم از سوی مسئوالن نظام درک شود و هرچه سریع تر برای 

ترمیم اوضاع چاره ای اندیشیده شود.

»کرمان امروز« عواقب تعلل و تاخیر در زمینه اطالع رسانی درباره سقوط هواپیمای )ایران-اکراین( را در بین مردم بررسی و به یک چاره اشاره می کند؛

تــشکیل کمیتـه دلجویی و تــرمیم اعتمــاد
به قلم 

محمد فتح نجات

سرویس اقتصادی کرمان امروز

 
گامی  موبایلی  پرداخت های  و  بانکی  اپلیکیشن های  ظهور 

انقالبی در ارائه ی خدمات مالی بود.
طرز  به  اپلیکیشن ها  این  شهروند،  عصر  گزارش  به 
را  خودپردازها  و  بانک ها  به  حضوری  مراجعه   چشمگیری 
کاهش دادند و فرآیندهای خرید و پرداخت را ساده تر کردند. 
آنها هر روز پیشرفت می کنند و حاال برخی از آنها تبدیل به 
سوپر اپلیکیشن هایی شده اند که می توانید با آنها قبض های 
طولی  اما  کنید.  پراخت  هم  را  خود  جریمه های  و  ماهانه 
اپلیکیشن ها  این  از  برخی  دادند  نشان  هکرها  که  نکشید 
خالء های امنیتی دارند و کاربران در معرض دزدی اطالعات 
دقیق تر  را  موضوع  این  بیایید  حاال  هستند.  مالی  ضرر  و 
با  پرداخت ها  کردن  امن تر  برای  ببینیم  و  کنیم  بررسی 

استفاده از این اپلیکیشن ها باید چه کرد؟
هکرها چطور اپلیکیشن های پرداخت را تهدید می کنند؟

سرور  در  مالی  تراکنش های  و  پرداخت  اصلی  فرآیندهای 
اصلی بانک ها انجام می شود؛ اما هر جا که کاربر باید اطالعات 
کند  وارد  برنامه  به  ورود  برای  را  عبور  رمز  مانند  شخصی 
نقطه ی تهدید است. هکر می تواند با یافتن نقطه ضعف ها و 
ارسال کدهای مخرب به برنامه، آن را مورد حمله قرار دهد. 
این حمله هم کاربر و هم سرور سازنده ی اپلیکیشن و متعاقبا 

را در معرض خطر قرار می دهد. خطر  بانک و کابران دیگر 
از  است.  رسمی  غیر  اپلیکیشن های  دانلود  به  مربوط  دیگر 
 Open Source آنجایی که اندروید یک پلتفورد کد باز یا

راحتی یک  به  با مهندسی معکوس  است، هکرها می توانند 
برنامه ی جعلی و کپی شده از برنامه ی اصلی بسازند و آن را 
به جای اپلیکیشن اصلی جا بزنند. کاربر آن را دانلود می کنند 

و وارد آن می شوند. بعد اطالعات شخصی مانند رمز عبورشان 
را   وارد برنامه می کنند و به همین راحتی اطالعات حساب 

بانکی خود را لو می دهند.

راه حل ها چه هستند؟
فروشگاه  از  رسمی  برنامه ی  دانلود  راه حل  اصلی تری   .1
اپلیکیشن معتبر داخلی مثل بازار )کافه بازار( است. در این 
فروشگاه، اپلیکیشن های رسمی مشخص شده اند و پیش از 
درگاه های  تمامی  گرفته اند.  مجوز  مربوطه  بانک  از  انتشار 
پرداخت برنامه در این فروشگاه اپلیکیشن بررسی می شوند.

در  مصرف  یک بار  دوم  رمز  ظهور  که  می رود  انتظار   .۲
پرداخت های  و  خریدها  شدن  امن تر  به  بانکی،  سیستم 
اینترنتی کمک کند. اما فراموش نکنید که هکرها می توانند 
از  بعد  پس  باشند؛  داشته  دسترسی  شما  SMS-های  به 

استفاده از کدهای یک بار مصرف آنها را پاک کنید.
شما  از  ورود  برای  که  اپلیکیشن هایی  کنید  توجه    .۳
مشخصه های شخصی مانند اسکن چهره و یا اثر انگشت تان 

را می خواهند امن تر از بقیه هستند.
۴. نکته ی حیاتی دیگر این است که در زمان استفاده از این 
اپلیکیشن ها نباید از فیلترشکن استفاده کنید. این برنامه ها 
با تغییر IP شما، می توانند کنترل گوشی شما را در دست 

دیگری قرار دهند.
از طرف  که  را  و جعلی  برنامه های مشکوک  ۵. همچنین 
تلفن  امنیت  تا  کنید  پاک  اعالم می شوند  بازار  امنیت  سپر 
همراهتان را باالتر ببرید. سپر امنیت بازار برنامه ها را با ده 
آنتی ویروس بررسی می کند و در صورتی که توسعه دهنده ای 
دچار تخلف شده باشد به کاربر هشدار می دهد که برنامه را 

از گوشی خود پاک کند.

راه های شناسایی اپلیکیشن های اصلی و غیراصل بانکی

www.teetr.ir

میدونى محبوبترین نشریه کرمانى کدومه؟!


