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روزان هم  یادداشت:

ترس های زندگی

WWW.KERMANEMROOZ.COMصفحه  سوم

کمدی های ایرانی
 که همیشه شما را می خندانند

فواید هیدراته نگه داشتن بدن 

در زمان قرنطینه خانگی

آغاز مرمت تزیینات ایوان شرقی 
مسجد ملک کرمان در آینده نزدیک
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مدیرکل کمیته امداد کرمان خبر داد:

کرونا و سیالب  خسارت سنگین 

کمیته امداد  به مشاغل مددجویان 

کرمان در 

دعا سالح انسان های مؤمن؛

فلسفه و اهمیت 

دعا و مناجات 

در چیست؟

متن در صفحه دوم

شهردار کرمان تاکید کرد:
برخورد قاطع با قطع حتی 

یک اصله درخت در جنگل قائم

کووید19 در زمستان امسال؛ کرونا تا احتمال پیک  روایت »کرمان امروز« از عادت اجتماعی به زندگی با ویروس 

2

در ستاد استانی مقابله با کرونا تصویب شد:

از ادامه تعطیلی آرایشگاه ها و باشگاه ها 

تا بازگشایی دفاتر زیارتی 

با رعایت پروتکل های بهداشتی کرونا ؛ دشمن رفتنی یا مهمان همیشگی ؟

متن کامل در صفحه سوم

    در دو ماه گذشته درباره ویروس کرونا و بیماری کووید19 شایعات و حقایق بسیاری منتشر شده است. اما امروز که اطالعات کامل تر شده است مسئوالن دانشگاه علوم پزشکی کرمان می گویند؛ در پاییز و زمستان 
امسال پیک های جدی بیماری کرونا را خواهیم داشت و باید همچنان به موضوعات رعایت مسائل بهداشتی و بحث های فاصله گذاری فیزیکی و اجتماعی توجه شود، زیرا هنوز رفتارهای این ویروس به صورت کامل شناخته 

نشده است. با توجه به این ادعا به نظر می رسد با این شرایط باید به نوعی زندگی مسالمت آمیز با کرونا روی بیاوریم، چرا که زندگی جریان دارد و در این جریان هیچ توقفی ممکن نیست و....

متن در صفحه هشتم

مدیرکل ارتباطات و فناوری اطالعات استان خبر داد:

ممنوعیت فروش حضوری 

سیم کارت رایگان 

در دفاتر پیشخوان 

 صفحه  دوم

صفحات ششم و هفتم 

  تسهیالت ۱۲میلیون تومانی به ازای هر شاغل
  نقشه عموی پیر برای اخاذی از برادرزاده

  مدیرعامل گل گهر از پرسپولیسی ها عذرخواهی کرد
  نجات نوجوان فهرجی بعد از ۲۵ روز از چنگ آدم ربایان

  کشف ۲۶۰ کیلوگرم موادمخدر از پژو ۴۰۵
  دستگیری سارقان سابقه دار  پالک خودرو ها حین سرقت

اخبار ایران، جهان و حوادث:

روایتی درباره بایدها و نبایدهای امنیتی و انتظامی در دوران

 کرونا و پسا کرونا به قلم سرهنگ هوشنگ پوررضاقلی

گاهی استان؛ رییس پلیس سابق آ

در این ایام 
بیـــشـــتر  مــراقـــب 

جان و مال خود باشید

www.teetr.ir
میدونى محبوبترین نشریه کرمانى کدومه؟!

واگذاری چند قطعه زمین در شهرک فرهیختگان مس با سند ثبتی و تفکیک شهرداری

 شرایط اقساط و قیمت ویژه
تلفن تماس: 09372423055 و 09374353375. 

آدرس شرکت:خیابان جهاد کوچه 48 ،  طبقه دوم بانک انصار واحد 5

آگهی 
واگذاری زمین

فروش، نصب و سرویس آسانسور و باالبر

فروش و نصب انواع درب های برقی

 )کرکره، جک، اتوماتیک(

فروش و نصب انواع دوربین و دزدگیر 

انجام پروژه های برق کشی و تاسیسات 

آب )ساختمان(

کرمان- خیابان احمدی غربی 
 نبش کوچه 27

32263134
09307186654

مهندس ارساالن 
دیوان بیگی زند

در راستای تحقق منویات مقام معظم رهبری در سال جهش تولید و پیرو دستورات ریاست محترم جمهوری پیرامون تولید مسکن و کمک به اقشار 
نیازمند حمایت در این حوزه، وزارت راه و شهرسازی )اداره کل راه و شهرسازی استان کرمان( در نظر دارد از ظرفیت بخش خصوصی در اجرای برنامه 
های بخش مسکن استفاده نموده و با ایجاد هم افزایی بین بخش های مختلف، ضمن کمک به رونق کسب و کار بخش خصوصی، برنامه های بخش 

مسکن را اجرایی نماید.
لذا کلیه سرمایه گذاران حقیقی و حقوقی مالک: 

- زمین در محدوده شهرها 
- واحدهای مسکونی نیمه تمام 

- واحدهای مسکونی تکمیل شده آماده فروش 
می توانند ضمن ارائه اسناد و مدارک مربوط به ملک مورد نظر آمادگی خود را برای مشارکت و همکاری در طرح اقدام ملی مسکن، تا پایان وقت 

اداری روز شنبه مورخ 1399/02/20 به دبیرخانه اداره کل راه و شهرسازی استان کرمان اعالم نمایند.
در اجرای این طرح، وزارت راه و شهرسازی مشوق های الزم از جمله اعطای تسهیالت ساخت بدون سپرده یا تسهیالت خرید مسکن، معرفی متقاضی 
خرید واحد مسکونی و تامین هزینه ساخت در طول اجرا توسط متقاضیان، امکان پیش فروش، بعضا و در صورت امکان تغییر کاربری اراضی و ... را 

برای مشارکت کنندگان بخش خصوصی فراهم می نماید.
جزئیات مشوق های مندرج در این آگهی، پس از مراجعه و ارائه مدارک توسط مشارکت کنندگان بخش خصوصی به ایشان اعالم خواهد شد.

فراخوان مشارکت اشخاص حقیقی و حقوقی بخش خصوصی 
در اجرای طرح اقدام ملی مسکن 
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اخبار استان

اهدای 
خون سالم 

اهدای زندگی

خبر
مدیرکل کمیته امداد کرمان خبر داد:

خسارت سنگین کرونا و سیالب به 
مشاغل مددجویان کمیته امداد در کرمان

 

مدیرکل کمیته امداد استان کرمان با اشاره به آسیب کرونا به ۱۳ هزار شغل 
مددجویان کمیته امداد کرمان گفت: همچنین سیالب حدود چهار میلیارد 

تومان به مشاغل کمیته امداد خسارت وارد کرد.
به گزارش خبرنگار مهر، یحیی صادقی در جمع اصحاب رسانه بیان کرد: 

سال جدید را با شرایط خاصی آغاز کردیم که با ویروس کرونا همراه بود و 
شرایط سخت تر از آن سیلی است که در ابتدای سال جنوب کرمان و طی 

چند روز اخیر شهداد را درگیر کرد.
وی افزود: ماه رمضان را در پیش داریم ضمن اینکه در طول سال های 

گذشته ما برنامه هایی برای افراد نیازمند جامعه داشتیم اما به دلیل بیماری 
کرونا این برنامه ها امسال متفاوت برگزار خواهد شد.

مدیر کل کمیته امداد استان کرمان گفت: شرایط کرونا به خیلی از مشاغل 
آسیب شدیدی وارد کرده است که مددجویان کمیته امداد هم از آن 

بی نصیب نماندند و شاید بتوان گفت این افراد بیشترین آسیب را در شرایط 
کرونایی متحمل شدند.

صادقی تصریح کرد: مددجویان کمیته امداد تنها از طریق مستمری که به 
آنها پرداخت می شود امرار معاش نمی کنند و توسط کمیته امداد مشاغلی 

برای خود ایجاد کرده اند که با درگیر شدن کشور به ویروس کرونا این 
مشاغل هم تعطیل شده اند که در این راستا ۱۳ هزار شغل ما دچار آسیب 

شده اند.
وی یادآور شد: اقداماتی در راستای کمک به مددجویان کمیته امداد در 
شرایط فعلی کرونا انجام داده ایم که از آن جمله می توان به طرح کمک 

مومنانه اشاره کرد.
صادقی با بیان اینکه در گام دوم ما کمک رسانی به افراد نیازمند غیر مددجو 

را در برنامه داریم، یادآور شد: افراد نیازمند غیر مددجوی کمیته امداد در 
جایی ثبت نشده اند و ما اطالعاتی از آنها نداریم اما قرار است سامانه ای راه 
اندازی کنیم که همه محرومان در آن ثبت نام کنند و یک بانک اطالعاتی 

برای کمک به آنها داشته باشیم ضمن اینکه در کشور تنها آذربایجان شرقی 
این بانک اطالعات را دارد که ما هم در پی فعال کردن آن هستیم.

مدیر کل کمیته امداد استان کرمان اظهار داشت: یکی دیگر از اقدامات ما 
راه اندازی طرح »اطعام مهدوی« در راستای کمک به نیازمندان است که 

مقرر شد تعدادی از آشپزخانه ها در سطح استان تحت نظارت دانشگاه علوم 
پزشکی غذای گرم طبخ کنند و با مدیریت کمیته امداد و همکاری مراکز 

خیریه در ایام ماه رمضان بین نیازمندان توزیع شود.
وی در خصوص امدادرسانی کمیته امداد در سیل فروردین امسال تصریح 

کرد: در پی جاری شدن سیل در جنوب استان کرمان در ابتدای سال جدید 
ما نخست میزان خسارت را ارزیابی کردیم و در گام دوم حقوق مازاد به افراد 

سیل زده تحت پوشش کمیته امداد پرداخت کردیم ضمن اینکه در ابتدای 
سال سیل حدود چهار میلیارد تومان به مشاغل کمیته امداد خسارت وارد 

کرد.
وی افزود: در بحث لوازم منزل مددجویان کمیته امداد بخشی را تأمین 

کردیم به عالوه تمامی وسایلی که در سیل آسیب دیده اند لیست کردیم و به 
تدریج تهیه خواهیم کرد.

مدیر کل کمیته امداد امام خمینی کرمان گفت: همچنین در سیل اخیر 
شهداد طرح های اشتغالی مددجویان آسیب دیده که عالوه بر کمک برای 

احیای آنها در راستای توسعه این طرح هم به آنها کمک خواهیم کرد ضمن 
اینکه در بحث آسیب دیدگی منازل مددجویان هم با همکاری بنیاد مسکن و 

بنیاد علوی قرار است به آنها کمک کنیم.
وی گفت: در بحث کرونا از ظرفیت مددجویان استفاده کردیم و کارگاه 

دوخت ماسک راه اندازی شد و بالغ بر ۶۵۰ هزار ماسک تولید کرده ایم که 
بخشی از ماسک ها در اختیار مددجویان قرار می گیرد و بخش دیگر در 

اختیار سایر دستگاه ها و ادارات قرار خواهد گرفت.

حضور  با  کروناویروس  با  مقابله  استانی  ستاد 
و  امینتی  سیاسی،  معاون  کرمان،  استاندار 
اجتماعی استاندار، رییس دانشگاه علوم پزشکی 
کرمان و جمعی از مسئولین استانی و انتظامی 
کرمان  استانداری  مرتضوی  شهید  سالن  در 
برگزار شد. دکتر »محمدجواد فدایی« استاندار 
دفاتر  بازگشایی  درباره  جلسه  این  در  کرمان  
زیارتی  گفت: بر اساس درخواست سازمان حج 
زیارتی که کد  دفاتر  مقرر شد  استان  زیارت  و 
دریافت  صنایع  و  اصناف  سامانه  از  رهگیری 
کرده اند، ضمن بازگشایی با رعایت پروتکل های 
بهداشتی و در ساعات تعیین شده اقدام به ثبت 

نام حضوری زائران حج کنند.
جزء  آرایشگاه ها  که  مطلب  این  بیان  با  وی 
اظهار  می شوند،  محسوب  پرخطر  مشاغل 
با  مقابله  ملی  ستاد  مصوبات  براساس  کرد: 
تعطیل  همچنان  آرایشگاه ها  کروناویروس 
واحد  این  بودن  باز  صورت  در  و  بود  خواهند 

صنفی، با متخلفان برخورد خواهد شد.

عالی ترین مقام اجرایی دولت در استان کرمان 
ملی  ستاد  مصوبه  طبق  اینکه  بر  تاکید  با 
فعالیت  و  تجمعات  برگزاری  کرونا  با  مقابله 
تا  حداقل  مذهبی  اماکن  و  مساجد  مراکز، 
اظهار  بود  خواهد  ممنوع  ماه  اردیبهشت  نیمه 
گذاری  پالک  مراکز  فعالیت  نحوه  درباره  کرد: 
خودروها نیز فعال همان مصوبه قبلی را خواهیم 
داشت )محدودیت فعالیت این مراکز( تا بررسی 
که  گیرد  صورت  راستا  این  در  کارشناسی 
این  فعالیت  گسترش  برای  جدیدی  طرح  اگر 
در  شود،  ارایه  کارشناسان  سوی  از  مراکز  نوع 
نوع  درباره  کرونا  با  مقابله  بعدی ستاد  جلسات 
گیری  تصمیم  پالک  تعویض  مراکز  فعالیت 

خواهد شد.
به گزارش ایسنا، دکتر »حمیدرضا رشیدی نژاد« 
در  نیز  کرمان  پزشکی  علوم  دانشگاه  رییس 
برای  ورزش  که  مطلب  این  بیان  با  جلسه  این 
مصوبه  طبق  کرد:  اظهار  است،  خوب  بیماری 
ورزشی  باشگاه های  کرونا  با  مقابله  ملی  ستاد 

بود  خواهند  تعطیل  همچنان  ثانونی  اطالع  تا 
انجام ورزش های همگانی  و  برای قدم زدن  اما 
از دیگران  ۲ متر  فاصله  با رعایت  یا  تنهایی  به 

اما  ندارد  در پارک ها و تفرجگاه ها منعی وجود 
تفرجگاه ها  به  باشگاه  می کنیم  اعالم  صراحتا 

منتقل نشود.

مدیرعامل  سعدمحمدی  اردشیر  دکتر 
شرکت ملی صنایع مس ایران از کارخانجات 

ذوب و پاالیشگاه خاتون آباد بازدید کرد.
به گزارش مس پرس، در جریان این بازدید، 
مدیر  و  مدیرعامل  مشاور  ضیغمی  حیدر 
مدیر  سلمانی  مهدی  عمومی،  روابط  گروه 

مدیر  مهدوی پور  حسن  و  حراست   گروه 
معاونین  از  و جمعی  مجتمع مس شهربابک 
دکتر  شهربابک  مس  مجتمع  مدیران  و 
از  و  کرده  همراهی  را  سعدمحمدی  اردشیر 
طرح توسعه ذوب خاتون آباد بازدید به عمل 

آوردند.

طرح  از  بهره برداری  گزارش،  این  اساس  بر 
ظرفیت  افزایش  هدف  با  خاتون آباد  ذوب 
 ۱۲۰ به  تن  هزار   8۰ از  خاتون آباد  ذوب 
اواسط سال گذشته در راستای  هزار تن در 
افزایش ظرفیت تولید کلید خورد. این طرح 
توان  بر  تکیه  با  تنها  و  تحریم ها  اوج  در  که 

بهره برداری  به  ماه   ۵ مدت  ظرف  داخلی 
رسید باعث شد تا برای نخستین بار ظرفیت 
به  کشور  و  کرمان  استان  در  مس  ذوب 
4۰۰ هزار تن برسد تا گامی مهم و بلند در 
رهبری  معظم  مقام  منویات  تحقق  راستای 

مبنی بر جهش تولید برداشته شود.

هم  گفت:  کرمان  استان  اطالعات  فناوری  و  ارتباطات  مدیرکل 
استانی های عزیز می توانند جهت ثبت نام سیم کارت رایگان به صورت 
الکترونیکی و از طریق درگاه الکترونیکی )وب سایت( اپراتورهای تلفن 
همراه از قبیل همراه اول، ایرانسل و ...  اقدام و سیم کارت مربوطه 
نیز به وسیله اداره پست در محل آدرس وارد شده در هنگام ثبت نام 

تحویل متقاضیان خواهد شد.
»مسعود الهامی« در گفت وگو با ایسنا، با اشاره به دستور وزیر ارتباطات 
به  اول  همراه  کارت  فروش سیم  توقف  بر  مبنی  اطالعات  فناوری  و 
صورت حضوری در دفاتر پیشخوان دولتی، گفت: در راستای تصمیم 
دولت جهت اعطای تسهیالت یک میلیون تومانی و لزوم داشتن سیم 

کارت تلفن همراه به نام شخص سرپرست خانوار و از سوی دیگر لزوم 
رعایت پروتکل های بهداشتی وضع شده در جهت کنترل و مهار کرونا 
ویروس و جلوگیری از ازدحام مردم و پیشگیری از تبعات ناشی از عدم 
رعایت موارد بهداشتی، از عصر روز شنبه ۳۰ فروردین ماه ثبت نام و 
دریافت سیم کارت رایگان در کلیه دفاتر پیشخوان خدمات دولت و 
ممنوع  استان  در سراسر  روستایی   ICT و  غیردولتی  عمومی  بخش 

می باشد.
وی تاکید کرد: برخی از مردم از این تصمیم بی اطالع هستند و شاهد 
حضور برخی در دفاتر پیشخوان بودیم اما اگر دفتر پیشخوان خدمات 
دولت و بخش عمومی غیردولتی و ICT روستایی اقدام به فروش سیم 

کارت به صورت حضوری کند حتما با آن برخورد خواهد شد.
هم  افزود:  کرمان  استان  اطالعات  فناوری  و  ارتباطات  مدیرکل 
بصورت  کارت  سیم  نام  ثبت  جهت  می توانند  عزیز  استانی های 
الکترونیکی و از طریق درگاه الکترونیکی )وب سایت( اپراتورهای تلفن 
همراه از قبیل همراه اول، ایرانسل و ...  اقدام و سیم کارت مربوطه نیز 
بوسیله اداره پست در محل آدرس وارد شده در هنگام ثبت نام تحویل 

متقاضیان خواهد شد.
سرپرست  راحتی  برای  ایرانسل  همراه  تلفن  اپراتور  کرد:  بیان  وی 
خانواری که سیم کارتی به نامشان ندارد، اعالم کرده که این افراد می 

توانند  عدد یک را به۳4۹۷ ارسال کنند.

معاون میراث فرهنگی اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع 
دستی استان کرمان گفت: به زودی عملیات مرمت تزیینات ایوان شرقی 

مسجد تاریخی ملک کرمان آغاز می شود.
»مجتبی شفیعی« در تشریح جزییات این خبر اظهار کرد: طی این فاز 
از عملیات مرمتی مسجد ملک کرمان، مرمت مقرنس و کاشیکاری های 

پیرامون ایوان شرقی این مسجد انجام می شود.
وی با اشاره به اینکه این طرح مرمتی به مدت ۳ ماه به طول می انجامد، 
افزود: مسجد ملک یکی از مهم ترین مساجد تاریخی شهر کرمان است 

که به دوره سلجوقیان باز می گردد. 
و صنایع  گردشگری  فرهنگی،  میراث  اداره کل  فرهنگی  میراث  معاون 
دستی استان کرمان با بیان اینکه این مسجد در دوره های مختلف مورد 
مرمت و تعمیر قرار گرفته است، تصریح کرد: مرمت این بنای تاریخی 

توسط مرمتگران بومی این استان انجام می گیرد.
شفیعی در پایان خاطرنشان کرد: مسجد ملک که در خیابان امام خمینی 
 ۷۶۰ ثبت  شماره  با   ۱۳4۶ مهر   ۱۵ تاریخ  در  شده  واقع  کرمان  شهر 

به عنوان یکی از آثار ملی ایران به ثبت رسیده  است

در ستاد استانی مقابله با کرونا تصویب شد:

از ادامه تعطیلی آرایشگاه ها و باشگاه ها تا بازگشایی دفاتر زیارتی با رعایت پروتکل های بهداشتی

بازدیدمدیرعاملشرکتمسازکارخانه120هزارتنیذوبخاتونآباد

مدیرکل ارتباطات و فناوری اطالعات استان خبر داد:

ممنوعیت فروش حضوری سیم کارت رایگان در دفاتر پیشخوان 

آغاز مرمت تزیینات ایوان شرقی مسجد ملک کرمان در آینده نزدیک

یک  دلیلی  هر  به  باشد  قرار  اگر  گفت:  کرمان  شهردار 
درخت را که در مسیر قرار گرفته باشد، جابجا کرد باید 
مجوز سازمان فضای سبز شهرداری اخذ شود ضمن آنکه 
درختان جنگل قائم از نوعی هستند که امکان جابجایی 
بنده  با  باید  باشد  اگر چنین موردی  و  دارد  آنها وجود 
هماهنگ کرده و سپس درخت را جابجا کنند اما تا این 
لحظه حتی یک اصله درخت این جنگل نه جابجا و نه 

قطع شده است.
»مهران عالم زاده« در گفت وگو با ایسنا، با اشاره به انتشار 
قطع  و  کرمان  آرامستان  گسترش  بر  مبنی  تصاویری 
درختان جنگل قائم این شهر، گفت: به سازمان بهشت 

زهرا تاکید کرده ام که حق قطع حتی یک اصله درخت 
را ندارند و اگر فردی مستنداتی مبنی بر قطع درختان 
حتی یک اصله این جنگل توسط سازمان بهشت زهرا به 

بنده ارایه دهد، با این سازمان برخورد قاطع کنم.
وی ادامه داد: اگر قرار باشد ما به هر دلیلی یک درخت 
را که در مسیر قرار گرفته باشد، جابجا کنیم باید مجوز 
آنکه  ضمن  بگیریم  را  شهرداری  سبز  فضای  سازمان 
درختان جنگل قائم از نوعی هستند که امکان جابجایی 
بنده  با  باید  باشد  اگر چنین موردی  و  دارد  آنها وجود 
هماهنگ کرده و سپس درخت را جابجا کنند اما تا این 
لحظه حتی یک اصله درخت این جنگل نه جابجا و نه 

قطع شده است.
سرنوشت  وضعیت  آخرین  خصوص  در  کرمان  شهردار 
آرامستان جدید شهر کرمان گفت: هفته آینده با ارتش 
خواهیم  آرامستان  مالکیت  سند  زمینه  در  جلسه ای 
تا پروژه آرامستان در همان مکان قبلی اجرایی  داشت 

 شود.
جدید  آرامستان  از  بهره برداری  زمان  زمینه  در  وی 
پروژه  تکمیل  برای  خاصی  اعتبار  امسال  افزود:  کرمان 
آرامستان شهر کرمان احتصاص داده ایم که اگر مشکل 
مالکیت آن رفع شود حدود ۷ ماه بعد بخش های از آن 

به بهره برداری خواهد رسید.

شهردار کرمان تاکید کرد:

برخورد قاطع با قطع حتی یک اصله درخت در جنگل قائم

آگهی تحدید حدود اختصاصی
چون ششدانگ یکباب خانه پالک ۱۶۱۲4 فرعی مجزی شده از 84۱ فرعی از ۳۹۶8 اصلی 
واقع در بخش ۲ کرمان به مساحت ۲۲۱/۱۷ مترمربع به آدرس کرمان سرآسیاب خیابان 
شهید مغفوری کوچه ۱۹ انتهای کوچه سمت چپ مورد تقاضای خانم کبری بقال زاده می باشد تاکنون 
تحدید حدود نشده و نیاز به تحدید حدود دارد و اعمال تبصره ذیل ماده ۱۵ قانون ثبت هم میسر نمی 
باشد لذا حسب درخواست مالک به شماره 8۵۱- ۹۹/۱/۳۰ بدین وسیله آگهی تحدید حدود اختصاصی 
منتشر و عملیات تحدیدی از ساعت 8 صبح روز  ۹۹/۲/۲۷ در محل شروع و به عمل خواهد آمد لذا به 
مالک یا مالکین امالک مجاور رقبه مزبور اخطار می گردد که در موعد مقرر در این اعالن در محل وقوع 
ملک حاضر و در صورت عدم مراجعه مجاورین عملیات تحدیدی با معرفی مالک انجام و چنانچه کسی 
نسبت به حدود و حقوق ارتقاقی آن اعتراضی داشته باشد طبق ماده ۲۰ قانون ثبت حداکثر ظرف مدت 
۳۰ روز پس از تنظیم صورتمجلس تحدیدی اعتراض خود را کتبا به این اداره اعالم نماید و ظرف مدت 
یک ماه از تاریخ اعالم اعتراض مهلت دارند تا به دادگاه صالحه مراجعه و اقدام به تقدیم دادخواست 
نموده و رسید تقدیم دادخواست را از دادگاه اخذ و به این اداره تسلیم نمایند بدیهی است پس از مضی 
مهلت یاد شده و ارائه گواهی عدم تقدیم دادخواست توسط متقاضی ثبت عملیات ثبتی به نام وی ادامه 

خواهد یافت و هیچگونه ادعایی مسموع نخواهد بود. تاریخ انتشار: ۹۹/۲/۲
۳8 م/الف

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

آگهی تحدید حدود اختصاصی
چون ششدانگ یکباب خانه پالک ۲8۹۶ اصلی فرعی از ۲۹4۲ واقع در بخش ۳ کرمان به 
مساحت 8۵/۲۱۳ مترمربع به آدرس کرمان بلوار ولیعصر خیابان صالحین نبش کوچه 4 مورد تقاضای 
آقای بهزاد بابایی پور ده علی و خانم مریم سعادتمندی می باشد. تاکنون تحدید حدود نشده و نیاز به 
تحدید حدود دارد و اعمال تبصره ذیل ماده ۱۵ قانون ثبت هم میسر نمی باشد لذا حسب درخواست 
مالک به شماره ۹4۱- ۹۹/۱/۳۱ بدین وسیله آگهی تحدید حدود اختصاصی منتشر و عملیات تحدیدی 
از ساعت 8 صبح روز  ۹۹/۲/۲۷ در محل شروع و به عمل خواهد آمد لذا به مالک یا مالکین امالک 
مجاور رقبه مزبور اخطار می گردد که در موعد مقرر در این اعالن در محل وقوع ملک حاضر و در 
صورت عدم مراجعه مجاورین عملیات تحدیدی با معرفی مالک انجام و چنانچه کسی نسبت به حدود 
و حقوق ارتقاقی آن اعتراضی داشته باشد طبق ماده ۲۰ قانون ثبت حداکثر ظرف مدت ۳۰ روز پس 
از تنظیم صورتمجلس تحدیدی اعتراض خود را کتبا به این اداره اعالم نماید و ظرف مدت یک ماه از 
تاریخ اعالم اعتراض مهلت دارند تا به دادگاه صالحه مراجعه و اقدام به تقدیم دادخواست نموده و رسید 
تقدیم دادخواست را از دادگاه اخذ و به این اداره تسلیم نمایند بدیهی است پس از مضی مهلت یاد شده 
و ارائه گواهی عدم تقدیم دادخواست توسط متقاضی ثبت عملیات ثبتی به نام وی ادامه خواهد یافت 

و هیچگونه ادعایی مسموع نخواهد بود. تاریخ انتشار: ۹۹/۲/۲
4۲ م/الف

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

آگهيمناقصهعمومی)نوبتاول(آگهیمزایدهگروهصنعتیبارز
 شهرداري رفسنجان در نظر دارد بر اساس مصوبه شماره ۱۰۳۷ مورخ  ۹8/۰۹/۲۶ شوراي محترم اسالمي شهر ، نسبت به اجرای عملیات عمرانی ) بدنه سازی و کف سازی( محله 
فردوس)ادیان( رفسنجان از طریق برگزاري مناقصه عمومي اقدام نماید. لذا از کلیه شرکتهای واجد صالحیت و دارای شرایط الزم که تجربه و توانایي انجام کار را دارند، دعوت بعمل مي آید 
 www.rafsanjan.ir جهت دریافت وتحویل اسناد و اطالع از شرایط شرکت در مناقصه به دفتر امور قراردادها واقع در شهرداری مرکزی به آدرس رفسنجان خیابان تختي یا به نشانی

مراجعه و پیشنهادات خود را تا پایان وقت اداري روز یکشنبه مورخ ۹۹/۰۲/۲۰ به دبیرخانه شهرداري مرکزي تسلیم  نمایند.
مدت انجام کار ۹۰ روز از تاریخ ابالغ قرارداد، مساحت تقریبی 8۰۰ متر مربع مبلغ تضمین ۳۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال بصورت ضمانتنامه بانکی معتبر یا فیش واریزی نقدی به حساب سپرده 
۳۱۰۰۰۰۳۵۹4۰۰8 بانک ملی شعبه شهرداری رفسنجان ،آخرین مهلت تسلیم پاکات تا پایان وقت اداري روز شنبه  مورخ ۹۹/۰۲/۲۰ ، تاریخ بازگشایی پاکات روز یکشنبه ۹۹/۰۲/۲۱ می 

باشد.  شهرداری در رد یا قبول یک یا تمام پیشنهادات مختار است .
مدت اعتبار پیشنهادات سه ماهه می باشد،سایر جزئیات مربوطه در اسناد مناقصه درج شده است  شماره تلفن های تماس 5- 034-34258701

روابط عمومي شهرداري رفسنجان
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روایت »کرمان امروز« از عادت اجتماعی به زندگی با ویروس کرونا تا احتمال پیک کووید19 در زمستان امسال؛

کرونا ؛ دشمن رفتنی یا مهمان همیشگی؟

تغییر سبک زندگی
کرونا که حاال دیگر سبک زندگی را در ابعاد اجتماعی 
به نظر می رسد  تغییر داده، به سمتی حرکت کرده که 
با این ویروس تجربه  باید نوعی زندگی مسالمت آمیز را 

کنیم.
اگرچه هنوز روزانه تعدادی به کرونا در کرمان مبتال می 
این  بر  کرمان  پزشکی  علوم  دانشگاه  مسئوالن  اما  شوند 
از کرونا  باورند که استان کرمان یک چهارم مرگ ناشی 
را در مقایسه با کشور دارد و می گویند: این مساله ناشی 
از مولفه های پیشگیری و اقدامات درمانی در بیمارستان 
هاست که دست  به دست هم داده و موجب شده تعداد 
قابل  سطح  در  کشور  به  نسبت  کرمان  استان  در  بیمار 

توجهی کمتر و در صورت ابتال نیز مرگ کمتر باشد.
اما طرح فاصله گذاری اجتماعی در کرمان در این مهار 
را  کرونا  به خوبی شیوع  توانست  در مقطعی  و  بود  موثر 
مهار کند اما از هفته گذشته که روال فعالیت اصناف و...

رعایت  از  کمتری  های  نشانه  بازگشته،  عادی  حالت  به 
فاصله گذاری اجتماعی در کرمان مشاهده می شود و این 
نگرانی وجود دارد که ظرف دو هفته آینده یک  باره شاهد 

افزایش مبتالیان  باشیم.
زندگی مسالمت آمیز

زندگی  نوعی  به  باید   شرایط  این  با  رسد  می  نظر  به 
هیچ  کنون  تا  زیرا  بیاوریم  روی  کرونا  با  آمیز  مسالمت 
یک از فرضیه ها در مورد کرونا درست از آب در نیامده 
است و کرونا  به هیچ فرد مسن و کودکی رحم نمی کند 
و یا حتی گرمتر شدن هوا نیز تاثیری بر از بین رفتن آن 

ندارد و آنگونه که حریرچی، معاون وزارت بهداشت می 
گوید؛ حتی اگر واکسن این بیماری ساخته شود 40 تا50 
درصد موثر خواهد بود و تا به میزان کافی برای همه دنیا 
و مبتالیان ساخته شود بسیار زمان خواهد برد از این رو 
باید ویروس را کنترل کنیم زیرا حذف شدنی و کامال نابود 
ویروس  با  آمیز  مسالمت  زندگی  به  باید  و  نیست  شدنی 

کرونا عادت کنیم. 
اینکه  بیان  با  هم  کرمان  پزشکی  علوم  دانشگاه  رییس 
اگر  کرد:  تصریح  است  شده  مدیریت  اصناف  بازگشایی 
پروتکل های بهداشتی توسط صنوف رعایت شود، سخت 
بازگشایی صنوف نخواهیم داشت و هم  گیری در مورد  
کرونا  با  مقابله  برای  ما  سیاست  ازدحام،  کنترل  اکنون 

است.
نخعی مشاور ارشد رییس دانشگاه علوم پزشکی کرمان 
با بیان اینکه فعالیت مجدد اصناف اجتناب ناپذیر است اما 
اگر اجتماعات شکل بگیرد و این اجتماعات مدیریت شود 
شیوع بیماری کرونا در کرمان روند نزولی خواهد دشت. اما 
در پاییز و زمستان امسال پیک های جدی بیماری کرونا را 
خواهیم داشت و باید همچنان بر موضوعات رعایت مسائل 
بهداشتی و بحث های فاصله گذاری فیزیکی و اجتماعی 
توجه شود زیرا هنوز رفتارهای ویروس کامال شناخته شده 

نیست.
تقویت  بهداشت فردی و عمومی

فردی  بهداشت  رعایت  ویروس،  این  با  مبارزه  راه  تنها 
است تا از شیوع آن جلوگیری شود. رعایت پروتکل های 
ها  خیابان  در  از حضورغیر ضروری  بهداشتی، خودداری 
ماه  دو  از  که  دیگر  موارد  از  بسیاری  و  عمومی  اماکن  و 
پیش به طور دائم توسط رسانه ها ی مختلف آموزش داده 
شده  بسیار موثر است. کاهش اضطراب و تغذیه مناسب و 
افزایش ایمنی بدن نیز به طور قطع در داشتن یک زندگی 

کم خطر در کنار کرونا بسیار موثر است.

   در دو ماه گذشته درباره ویروس کرونا و بیماری کووید19 شایعات و حقایق بسیاری 
منتشر شده است. اما امروز که اطالعات کامل تر شده است مسئوالن دانشگاه علوم 
پزشکی کرمان می گویند؛ در پاییز و زمستان امسال پیک های جدی بیماری کرونا را 
خواهیم داشت و باید همچنان به موضوعات رعایت مسائل بهداشتی و بحث های فاصله 
گذاری فیزیکی و اجتماعی توجه شود، زیرا هنوز رفتارهای این ویروس به صورت کامل 
شناخته نشده است. با توجه به این ادعا به نظر می رسد با این شرایط باید به نوعی زندگی 
مسالمت آمیز با کرونا روی بیاوریم، چرا که زندگی جریان دارد و در این جریان هیچ 

توقفی ممکن نیست و....

گزارش: مهدیه السادات 
میر مهدی حسینی

فواید هیدراته نگه داشتن بدن در زمان قرنطینه خانگی

سرویس علم و زندگی کرمان امروز

برابر  در  کامل  محافظت  بدن  نیاز  مورد  آب  تامین 
و  کلی  برای سالمت  اما  کند  نمی  تضمین  را  ویروس 

بهزیستی انسان در بلند مدت اهمیت دارد.
از آنجایی که بیماری کووید19- همچنان به گسترش 
حفظ  دهد،  می  ادامه  جهان  سراسر  در  خود  مرگبار 
سالمت و فعالیت روزانه برای حصول اطمینان از این که 
خطر ابتالی ما به عفونت کاهش می یابد، اهمیت دارد.
 به گزارش گروه سالمت عصر ایران به نقل از "مدیکال 
دیلی"، در کنار یک رژیم غذایی سالم و ورزش منظم، 
با مصرف آب و نوشیدنی های  آبرسانی منظم به بدن 
مورد  نشده،  شیرین  های  چای  مانند  دیگر،  مفید 
دیگری است که برای حفظ سالمت بدن اهمیت دارد. 
حدود 75 درصد بدن انسان از آب تشکیل شده است. 
همچنین، افراد بسیاری به واسطه قرنطینه خانگی فعلی 
و فعالیت کمتر ممکن است توجه کمتری به هیدراته 
نگه داشتن بدن خود داشته باشند که با گذشت زمان 
مشکالت  و  ها  بیماری  دهیدراته،  پوست  به  تواند  می 

سالمت ناخواسته دیگر منجر شود.
برابر  در  کامل  محافظت  بدن  نیاز  مورد  آب  تامین 
و  کلی  برای سالمت  اما  کند  نمی  تضمین  را  ویروس 
بهزیستی انسان در بلند مدت اهمیت دارد. در ادامه با 
برخی فواید هیدراته نگه داشتن بدن در زمان قرنطینه 

ناشی از کروناویروس جدید بیشتر آشنا می شویم.

پرهیز از کم آبی بدن
کم آبی بدن می تواند اثر منفی بر سالمت قلبی عروقی، 
عملکرد کلیه ها، تعادل الکترولیتی، و دیگر عملکردهای 
حلی  راه  بدن  نیاز  مورد  آب  تامین  باشد.  داشته  بدن 
هیدراته  برای  است.  شرایط  این  از  پرهیز  برای  آشکار 

نگه داشتن بدن نه تنها باید مصرف مایعات مفید مانند 
آب و چای گیاهان دارویی را مد نظر قرار دهید، بلکه 
اهمیت  نیز  بدن  در  تعادل  حفظ  برای  مصرف  میزان 
دارد. اگرچه میزان آب مورد نیاز از فردی به فرد دیگر 
می تواند متفاوت باشد، مصرف حداقل هشت لیوان آب 

در روز برای بزرگساالن هدف خوبی است. کودکان به 
مصرف 5 تا 6 فنجان مایعات در روز و نوجوانان ممکن 

است به بیش از 10 فنجان نیاز داشته باشند.
پرهیز از ابتال به بیماری

جدا از هیدراته نگه داشتن بدن، نوشیدن مایعات به 

میزان کافی می تواند به تقویت سیستم ایمنی بدن 
شما کمک کند. هیدراته نگه داشتن بدن حتی در زمان 
مشکالت  با  اگر  دارد.  ای  العاده  فوق  اهمیت  بیماری 
مواجه  تهوع  حالت  و  اسهال  استفراغ،  مانند  گوارشی 
هستید، نوشیدن مایعات به میزان کافی در روز اهمیت 
بیشتری دارد. مشکالت گوارشی از جمله دالیل اصلی 

کم آبی بدن بین کودکان است.
حفظ سالمت پوست

کم آبی بدن می تواند کشسانی پوست را کاهش دهد، 
از این رو، موجب خشکی و زبری آن شود. هیدراته نگه 
کمک  پوست  شرایط  بهبود  به  تواند  می  بدن  داشتن 

کند.
پیشگیری از یبوست

برای  کلیدی  عاملی  بدن  نیاز  مورد  آب  تامین 
است.  کودکان  بین  ویژه  به  یبوست،  از  پیشگیری 
دالیل  از  یکی  روز  طول  در  مایعات  ناکافی  مصرف 
اصلی ابتال به یبوست در کودکان است. اگرچه فیبر و 
انتخاب های غذایی می توانند احتمال ابتال به یبوست 
در  کافی  میزان  به  مایعات  مصرف  دهند،  کاهش  را 

طول روز نیز اهمیت دارد.
خنک نگه داشتن بدن

نگه  خنک  به  تواند  می  بدن  نیاز  مورد  آب  تامین 
داشتن آن کمک کند زیرا به تنظیم دمای بدن کمک 
می  ورزش  که  زمانی  ویژه  به  شرایط  این  کند.  می 
کنید، اهمیت دارد زیرا کم آبی بدن می تواند موجب 
احساس خستگی در میانه جلسه تمرینی شما شده و 
از  زودتر  را  خود  خانگی  ورزشی  تمرینات  نتیجه،  در 

آنچه برنامه ریزی کرده اید، متوقف کنید.

ترس های زندگی
را  راه  که  زندگی  بزرگ  های  ترس 
نهایت  در  اند  کرده  دشوار  برایمان 
شود  می  خالصه  ترس  یک  در  همه 
که حاکی از نتوانستن است. ما مدام از 

دهیم  انجام  خاصی  کارهای  نتوانیم  که  ترسیم  می  این 
بزرگترین  نیاوریم.  دوام  ها  موقعیت  برخی  مقابل  در  و 
دغدغه ی بشر امروز با یک اعتماد ساده به خویش قابل 
هضم است هر چند که این اعتماد نباید تبدیل به خیال 
پردازیهای افراطی شود اما قدرت ایستادن را در راستای 
نیاز  انسانی  پیدا کرد هر  توان  به نفس می  اعتماد  همین 
دل  از  را  ها  ترس  که  دارد  متعادلی  نفس  به  اعتماد  به 
قراری  بی  های  شب  روشن  سایه  در  را  راه  و  زدوده 
نمایان سازد. اتفاقاتی که معموال ناخواسته از راه سر می 
دچار  را  زندگی  و  گرفته  ما  از  را  زیادی  انرژی  رسند 
انفجار می کنند اما مقاوم بودن در این موقعیت ها یکی 
اجازه  که  بوده  نفس  به  اعتماد  دستاوردهای  بهترین  از 
بگیرد.  شکل  ما  ذهن  در  کاذب  احساسات  دهد  نمی 
تا  داده  افزایش  قدرتشان  و  توانایی  به  را  خود  اعتماد 
باشید  داشته  نامالیمات  با  مواجهه  در  کمتری  درگیری 
و احتماالت را راحت تر بپذیرد اعتماد داشته باشید که 
فعلیت  به  را  قابلیت های خود  توانید  نیاز می  در هنگام 
تبدیل کنید تا ترس و اضطراب از شما دور گردد. انسان 
زندگی  انرژی  کردن  اعتماد  بدون  که  است  موجودی 
کردن ندارد و الزم است که قبل از اعتماد به دیگران به 
خودمان اعتماد داشته باشیم عادات و ظرفیت های خود 
را به خوبی شناخته و در طول مسیر برحسب شرایط از 

آن استفاده کنیم.
کاری  هیچ  ترس  از  حاصل  انزوای  و  گیری  گوشه  با 
درست نخواهد شد. امید بخشیدن به خود و دیگران یکی 
جدی  چند  هر  که  است  نفس  به  اعتماد  های  چهره  از 

گرفته نمی شود اما رکن اصلی موفقیت است.
از تو وام می گیرم 
که مرا در تنهایی 

در تماشای افق می خندی 
و ریحان می زند از زبانت بیرون

به قلم 
مهناز سعید 

مجموعه ورزشی تفریحی کارگران استان کرمان قصد واگذاری بهره برداری )اجاره( سالن ورزشی چند منظوره ی شهدا کارگر )تالش( شهرستان کرمان را با شرایط 
ذیل به اشخاص دارای صالحیت را دارد: 

1ـ قیمت پایه اجاره بهاء ماهیانه مبلغ 150000000 ریال )یکصد و پنجاه میلیون ریال( تعیین می گردد.
2- اشخاص حقیقی/ حقوقی شرکت کننده باید دارای صالحیت فردی و عمومی باشند و صالحیت افراد بایستی به تایید حراست اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی 
استان کرمان برسد. 3- افراد شرکت کننده باید دارای مجوزهای الزم از جمله مجوز باشگاه از مراجع ذیصالح بوده و در هنگام شرکت در مزایده مدارک و مستندات 

الزم را ارائه نمایند. در غیر این صورت درخواستها کان لم یکن تلقی می گردد. 
4- مبلغ شرکت در مزایده 100000000 ریال )یکصد میلیون ریال( تعیین می گردد که بایستی به حساب 0111508718001 نزد بانک ملی به نام مجموعه 
ورزشی کارگران واریز گردد. 5- زمان بازدید از سالن صبحها از ساعت 7/30 لغایت 13 می باشد که افراد می توانند به دفتر مجموعه ورزشی کارگران واقع در چهارراه 
کار مراجعه نمایند. 6- متقاضیان بایستی فرم شرکت در مزایده را تکمیل و به همراه مستندات الزم و فیش واریزی از تاریخ درج آگهی در روزنامه به مدت 10 روز 

کاری تحویل دبیرخانه اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی واقع در چهارراه زندان نبش اداره کل زندانها نموده و رسید دریافت نمایند. 821009
هیات اجرایی مجموعه فرهنگی، ورزشی و تفریحی کارگران استان کرمان 

اطالعیه )آگهی نوبت دوم(
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فرهنگ و ادب

نوشتاری درباره سعدی شاعری بزرگ در عرصه اجمال و راز

سرویس ادبی کرمان امروز
 

در  بزرگ  شاعری  گفت؟  می توان  چه  سعدی  درباره 
عرصه اجمال و راز یا نویسنده ای نوآور و خالق! مردی 
فرهیخته و فرهنگمند که سودای معرفتش از کویی به 
و  دوری  درد  و  می کشاند  شهری  به  شهری  از  و  کویی 
که  سیاحی  یا  و  می کند!  خوانش  غزل  دیدار  اشتیاق 
و  و طبعی خوش  است  بدیع جهان  آثار  دیدار  آرزومند 
روحی سرکش دارد!… باری… سعدی نیز زندگی را در 

سایه نام دوست محو کرده است…
میراث معنوی سعدی برای فرهنگ ایران و جهان آمیزه 
ای است از همهٔ دستاوردهای نیکو و خردمندانه ای که 
عقل جمعی بشر در آن روزگار بدان دست یافته بود. هند 
که  بود  ،قلمروی  آفریقا  و شمال  و جهان عرب  ایران  و 
از هر بوستانی گلی  آنها را در نوردید و  اندیشهٔ سعدی 
چید تا گلستانی پررنگ و بوی فراهم آورد که امروز هم 

رایحهٔ جان پرورش ،مشتاقان بسیار دارد.
اما سیاحت سعدی در دنیای روزگار خود ،صرفاً مشاهده 
تجربیات بشری نیست ، با چشم بصیرت و تأمل به جهان 
نگریستن و از آن درس آموختن ، ویژگی ممتاز مکتب 

این پیر جهاند دیده است .
به عبارتی می توان اندیشه و آراء سعدی را نمونه ای 
از  که  آورد  حساب  به  فکری  دستاوردهای  از  ارجمند 
است  جسته  سود  کافی  اندازه  به  بشری  تمدنی  میراث 
نمانده است و  باقی  بند محدوده ای خاص  و در قید و 
در   ، برده  بهره  تمدنهای مختلف  از  تحقیق  و  گفتگو  با 
غوغای غارت و کشتار که اغلب دم فرو بسته بودند تا با 
پرهیز از »خالف رأی سلطان رأی جستن « جان خویش 
را به خطر نیندازند، سعدی به زبان ادب ،با حکمرانان به 
گونه ای سخن گفت که کمتر کسی در قلمرو فرهنگ 

ایران بدین پایه و مایه سخن گفته است .
نکوهش  تلخ  کالمی  در  را  حاکمان   » طبع  »تلون  او 
می کرده است و در پی کشف معنی و حقیقت زیبایی 
و خیر در عرصه های مختلف حیات انسانی ، صمیمانه 
و معرفت شناسانه حضور یافته است و در عین حال که 
صورت را رها نکرده است ، اما معنا را به نیکوتر وجهی 

جلوه داده است .
سعدی آیینه داری است که نه فقط صورت عصر خود 
را در آثارش باز می تاباند، بلکه با شناختی ژرف و دقیق 
از  همگان  که  دارد  می  عرضه  آدمی  از  سیمایی  چنان 
توانگر و درویش و عارف و عامی می توانند تصویر خویش 
را در آیینه کالم او ببینند و با بهره گرفتن از زیوِر آموزه 
ها و اندرزهای او، خوی و خصلت و گفتار و رفتار خود را 

به زیبایی و کمال بیارایند.
ابتدای زندگی سعدی:

سعدی تخلص و شهرت »ابو عبداهلل مشرف به مصلح« 
»شیخ  به  مشهور  الدین«،  مصلح  بن  الدین  »مشرف  یا 
سعدی« یا »شیخ شیراز« و یا »شیخ« و همچنین معروف 

به »افصح المتکلمین« است.
بزرگترین  از  یکی  شیرازی  سعدی  الدین  مصلح  شیخ 
زیبای  آسمان  فردوسی  از  بعد  که  است  ایران  شعرای 
ادبیات فارسی را با نور خود روشن ساخت و او نه تنها 
بزرگترین  از  یکی  بلکه  ایران  شعرای  بزرگترین  از  یکی 
سالهای  در  سعدی  والدت   . باشد  می  جهان  سخنوران 
اول سده هفتم هجری حدودا در سال ۶۰۶ ه.ق میباشد

خانواده اش از عالمان دین بودند و پدرش از کارکنان 
دربار اتابک بوده که سعدی نیز از همان دوران کودکی 
همان  در  ولی  گرفت  قرار  پدرش  تربیت  و  تعلیم  تحت 
دوران کودکی پدرش را از دست داد و تحت تکفل جد 
مادری خود قرار گرفت .او مقدمات علوم شرعی و ادبی را 
در شیراز آموخت و سپس در دوران جوانی به بغداد رفت 

که این سفرآغاز سفرهای طوالنی سعدی بود .
دوران جوانی و سفر به بغداد:

سعدی در بغداد در مدرسه نظامیه مشغول به تحصیل 
جمال  درس  محضر  به  که  بود  شهر  همین  در  که  شد 
به  او  از  و  رسید  محتسب  عبدالرحمن  ابوالفرج  الدین 
عنوان مربی و شیخ یاد می کند . پس از چند سال که 
سفرهای  به  شروع  بود  مشغول  تحصیل  به  بغداد  در  او 
طوالنی خود کرد که از حجاز گرفته تا روم و بارها با پای 

پیاده به حج رفت .
به  معروف  برادر  دو  با  محکمی  دوستی  شیراز  شیخ 
الدین  عالء  و  محمد  الدین  یعنی شمس  دیوان  صاحب 
عطا ملک جوینی وزرای دانشمند مغول داشته و آن طور 
عرفان  و  تصوف  به  او  است  معلوم  شیخ  سخنان  از  که 
اعتقاد داشته و شاید در سلسله متصوفه داخل شده وهم 
باشد  او می  امروز مقبره  اند که محلی که  چنین گفته 

خانقاهش بوده است.
را  معدودی  افراد  خود  شاعری  دوران  در  شیراز  شیخ 
مدح کرده که بیشتر اتابکان سلغری و وزراء فارس و چند 
تن از رجال معروف زمانش می باشد و بزرگترین ممدوح 
بن  ابوبکر  الدین  مظفر  اتابک  سلغریان  میان  از  سعدی 
پادشاه  این  روزگار  در  سعدی  که  است  زنگی  بن  سعد 
ابوبکر  بن  سعد  دیگر  ممدوح  و  بود  بازگشته  شیراز  به 
می باشد که سعدی گلستان را در سال ۶۵۶ ه. ق به او 

تقدیم می کند و دو مرثیه نیز در مرگ این شخص نیز 
سروده است و از میان ممدوحان ، سعدی شمس الدین 
محمد و برادرش عالءالدین عطا ملک جوینی را بیش از 
همه مورد ستایش قرار داده که مدایح او هیچ شباهت به 
ستایشهای دیگر شاعران ندارد چون نه تملق می گوید و 

نه مبالغه می کند .
متملقان  و  است  اندرز  و  موعظه  گفتارش  تمام  بلکه 
و  دادرسی  به  را  ممدوحان خود  و  کند  می  را سرزنش 
مهربانی و دلجویی از فقرا و ضعفا و ترس از خدا و تهیه 
توشه آخرت و بدست آوردن نام نیک تشویق و ترغیب 

می کند .
از محضر ابوالفرج بن الجوزی و همچنین شهاب الدین 
عمر سهروردی استفاده ها سپس به حجاز و شام رفت و 
زیارت حج به جا آورد. در شهر شام به وعظ و سیاحت و 
عبادت پرداخت. در روزگار سلطنت اتابک ابوبکر بن سعد 
به شیراز بازگشت و در همین ایام دو اثر جاودان بوستان 
و گلستان را آفرید و به نام »اتابک« و پسرش سعد بن 

ابوبکر کرد.
پس از زوال حکومت سلغریان، سعدی بار دیگر از شیراز 
خارج شد و به بغداد و حجاز رفت. در بازگشت به شیراز، 
با آن که مورد احترام و تکریم بزرگان فارس بود، بنابر 
ریاضت  و  خلوت  به  زاویه ای  در  و  گزید  عزلت  مشهور 

مشغول شد.
سعدی سفرهای خود را تقریبا در سال ۶۲۱ – ۶۲۰ 
اتمام  به  شیراز  به  بازگشت  با   ۶۵۵ سال  حدود  و  آغاز 
البته درخصوص کشورهایی که شیخ به آنجا  رساند که 
سفر کرده عالوه بر عراق ،شام ، حجاز که کامال درست 
بوده ، هندوستان ، غزنین ، ترکستان و آذربایجان و بیت 
المقدس و یمن و آفریقای شمالی که ذکر کرده اند و اکثر 
این مطالب را از گفته های خود شیخ استنباط نموده اند 
ولیکن بنا بر نظر بسیاری از محققین به درستی آن نمی 
توان اطمینان کرد بخصوص اینکه بعضی از آن گفته ها 

با شواهد تاریخی و دالیل عقلی سازگار نیست.
این شاعر بزرگ در زمانی دار فانی را وداع گفت که از 
خود شهرتی پایدار به جا نهاد . سال وفات او را بعضی 
۶۹۱ ه. ق ذکر کرده اند و گروهی معتقدند که او در سال 
۶۹۰ ه. ق وفات یافته که مقبره او در باغی که محل آن 
نزدیک به سرچشمه نهر رکن آباد شیراز است قرار دارد .

آثار سعدی :
آثار او به دو دسته منظوم و منثور تقسیم می شود که 
در آثار منثور او مشهورترین آنها که شاهکار سعدی نیز 
می باشد گلستان است . در آثار منظوم که باز معروفترین 
منظومه  این  که  باشد  می  بوستان  آنها  مشهورترین  و 
شعری در اخالق و تربیت و وعظ و تحقیق سروده است 

و شامل ۱۰ باب است که عبارتند از :
۱ - عدل

۲ - احسان
۳ - عشق

۴ - تواضع
۵ - وفا

۶ - ذکر
۷ - تربیت
۸ - شکر
۹ـ توبه

۱۰ – مناجات و ختم کتاب ، که شاعر تاریخ تمام شدن 
کتاب را در سال ۶۵۵ ه .ق بیان کرده است که این کتاب 
را شاعر قبل از بازگشت به شیراز سروده و آن را به عنوان 
این  ارمغانی به شهر خود آورده است و هم چنین  یک 

کتاب را به ابوبکر بن سعد بن زنگی تقدیم کرده است .
عربی  قصاید  سعدی  منظوم  آثار  از  دوم  مجموعه   ۲-
 ، مدح   : شامل  که  است  بیت   ۷۰۰ از  کمتر  که  است 
نصیحت و یک قصیده مفصل در مرثیه المستعصم باهلل 

است
و  موعظه  در  فارسی  قصاید  شامل  سوم  مجموعه  ۳ـ 
نصیحت و توحید و مدح پادشاهان و رجال معروف زمان 

خود می باشد

-۴ چهارمین آثار او مرثیه هایی است که شامل چند 
قصیده در مرگ مستعصم باهلل و ابوبکر بن سعد بن زنگی 
یک  و  است  ابوبکر  فخرالدین  امیر  و  ابوبکر  سعدبن  و 
ترجیع بند بسیار معروف در مرثیه اتابک سعد بن ابوبکر

-۵ معلمعات و مثلثات
-۶ ترجیعات

-۷ طیبات
-۸ بدایع

-۹ خواتیم
۱۰ ـ غزل قدیم

-۱۱ صاحبیه که مجموعه ای است از بعضی قطعه های 
صاحب  الدین  شمس  مدح  در  غالبا  که  وعربی  فارسی 

دیوان جوینی است که معروف به صاحیبیه است
انتقادی  از اشعار هزل و دو مثنوی  -۱۲ مجموعه ای 

شیرین و چند غزل و رباعی است .
-۱۳ رباعیات

به  که  است  عنوانی  شیخ  کلیات  و   ، مفردات   ۱۴-
تمام  که  است  داده شده  منثور  و  منظوم  آثار  مجموعه 
این آثار را ابتدا خود شیخ جمع آوری و مرتب نمود ولی 
بعد از وفات شیخ شخصی به نام علی بن احمد بن ابی 

بکر بیستون این آثار را مرتب و تنظیم کرد .
کتاب گلستان زیباترین کتاب نثر فارسی است و شاید 
بتوان گفت که در سراسر ادبیات جهانی بی نظیر است و 
دارای ویژگیهایی است که در هیچ کتاب دیگری نیست 
. نثری است آمیخته به شعر یعنی برای هر شعر و جمله 
و مطلبی که به نثر ادا شده یک یا چند شعر فارسی و 

گاهی عربی به عنوان شاهد آورده است .
کتاب گلستان دارای ۸ باب است که عبارتند از :

۱ـ در سیرت پادشاهان
۲ـ در اخالق درویشان
۳ـ در فضیلت قناعت
۴ـ در فوائد خاموشی
۵ـ در عشق و جوانی
۶ـ در ضعف و پیری

۷ـ در تاثیر تربیت
۸ـ در آداب صحبت .

آثار منثور دیگر او عبارت است از :
شیخ  مواعظ  و  ذکر  شامل  که   ، پنجگانه  مجالس  ۱ـ 

است .
الدین  شمس  دیوان  صاحب  پاسخ  در  ای  رساله  ۲ـ 

محمد جوینی و جوابهای شیخ است .
۳ـ رساله ای در عقل و عشق که سعدی به آن پاسخ 

گفته است .
۴ـ نصیحهٔ الملوک که نصایح الملوک هم گفته شده که 

رساله ای است در باب سیاست .
سعدی، شاعر جهاندیده، جهانگرد و سالک سرزمینهای 
و  کاال  و  ادویه  تاجران  با  را  خود  او  بود؛  غریب  و  دور 
زوار اماکن مقدس همراه می کرد. از پادشاهان حکایتها 

شنیده و روزگار را با آنان به مدارا می گذراند.
گاه  و  می شناخت  نیک  را  سخاوتمندان  و  سفاکی 
عطایشان را به لقایشان می بخشید. با عاشقان و پهلوانان 
و مدعیان و شیوخ و صوفیان و رندان به جبر و اختیار 
تجربه  به  را  جوانی  روزگار  خامی  می شدو  همنشین 

سفره های مکرر به پختگی دوران پیری پیوند می زد.
و  دانش  تنوع، طلب  تنها جستجوی  سفرهای سعدی 
آگاهی از رسوم و فرهنگهای مختلف نبود؛ بلکه هر سفر 

تجربه ای معنوی نیز به شمار می آمد.
سنت تصوف اسالمی همواره مبتنی بر سیر و سلوک 
عارف در جهان آفاق و انفس بود و سالک، مسافری است 
باید در هر دو وادی، سیری درخور استعداد داشته  که 

باشد؛ یعنی سفری در درون و سفری در بیرون.
عمر  الدین  شهاب  شیخ  حلقه  به  سعدی  شدن  وارد 

سهروردی خود گواه این مدعاست.
ره آورد این سفرها برای شاعر، عالوه بر تجارت معنوی 
و دنیوی، انبوهی از روایات، قصه ها و مشاهدات بود که 
حکایت  هر  که  چنان  داشت؛  زندگی  واقعیت  در  ریشه 

هر  گویی  و  می گشاید  زندگی  به  رو  پنجره ای  گلستان، 
شیوه ای  به  آزمایش  و  تجربه  هزاران  پس  از  عبارتش 
یقینی بیان می شود. گویی، هر حکایت پیش از آن که 
وابسته به دنیای تخیل و نظر باشد، حاصل دنیای تجارب 

عملی است.
و  پندها  دلنشینی  عوامل  مهمترین  از  یکی  شاید 
عینی  وجه  خواص،  و  عوام  میان  در  سعدی  اندرزهای 
بودن آنهاست. اگر چه لحن کالم و نحوه بیان هنرمندانه 
آثارش  از  نوع  این  ماندگاری  در  عمده  سهمی  نیز  آنها 

دارد.
از سویی، بنا بر روایت خود سعدی، خلق آثار جاودانی 
همچون گلستان و بوستان در چند ماه، بیانگر این نکته 
توانایی،  دانایی،  مایه  چه  از  بزرگ  شاعر  این  که  است 

تجارب اجتماعی و عرفانی و ادبی برخوردار بوده است.
اشعار سعدی درباره بهار و عید نوروز

بامدادی که تفاوت نکند لیل و نهار
خوش بود دامن صحرا و تماشای بهار

صوفی از صومعه گو خیمه بزن بر گلزار
که نه وقتست که در خانه بخفتی بیکار
بلبالن وقت گل آمد که بنالند از شوق

نه کم از بلبل مستی تو، بنال ای هشیار
آفرینش همه تنبیه خداوند دلست
دل ندارد که ندارد به خداوند اقرار

این همه نقش عجب بر در و دیوار وجود
هر که فکرت نکند نقش بود بر دیوار

کوه و دریا و درختان همه در تسبیح اند
نه همه مستمعی فهم کنند این اسرار

خبرت هست که مرغان سحر می گویند
آخر ای خفته سر از خواب جهالت بردار

هر که امروز نبیند اثر قدرت او
غالب آنست که فرداش نبیند دیدار

تا کی آخر چو بنفشه سر غفلت در پیش
حیف باشد که تو در خوابی و نرگس بیدار
کی تواند که دهد میوه ی الوان از چوب؟
یا که داند که برآرد گل صد برگ از خار

وقت آنست که داماد گل از حجله ی غیب
به در آید که درختان همه کردند نثار
آدمی زاده اگر در طرب آید نه عجب

سرو در باغ به رقص آمده و بید و چنار
باش تا غنچه ی سیراب دهن باز کند

بامدادان چو سر نافه ی آهوی تتار
مژدگانی که گل از غنچه برون می آید

صد هزار اقچه بریزند درختان بهار
باد گیسوی درختان چمن شانه کند
بوی نسرین و قرنفل بدمد در اقطار
ژاله بر الله فرود آمده نزدیک سحر

راست چون عارض گلبوی عرق کرده ی یار
باد بوی سمن آورد و گل و نرگس و بید

در دکان به چه رونق بگشاید عطار؟
خیری و خطمی و نیلوفر و بستان افروز

نقشهایی که درو خیره بماند ابصار
ارغوان ریخته بر دکه خضراء چمن

همچنانست که بر تخته ی دیبا دینار
این هنوز اول آزار جهان افروزست

باش تا خیمه زند دولت نیسان و ایار
گزیده ای از آثار سعدی )گلستان(:

حکایت
پارسایی را دیدم برکنار دریا که زخم پلنگ داشت و به 
هیچ دارویی به نمی شد .مدتها درآن رنجور بود و شکر 
شکر  که  پرسیدندش  گفتی  الدوام  علی  عزوجل  خدای 
چه می گویی ؟ گفت شکر آنکه به مصیبتی گرفتارم نه 

به معصیتی .
گر مرا زار بکشتن دهد آن یار عزیز تا نگویی که در آن 

دم غم جانم باشد
گویم از بنده مسکین چه گنه صادر شد کو دل آزرده 

شد از من غم آنم باشد .

آرزوی
 کودکی

کودکی هایم کو

تا  که بسپارم دل

به همان قلک عیدی هایم

و به ارزانی آن

بخرم باز همه

آرزوهایم را۰۰۰

و به یک قطره ی اشک

برود از یادم

چه کسی بود شکست

آرزوهایم  را ۰۰۰

قلکی می خواهم

بار دیگر

که بریزم در آن

خنده ای از ته دل

قطره ای اشک زالل

آرزوهای تَرک خورده ی امروزم را

و به ارزانی آن

بخرم باز همان

کودکی هایم را۰۰۰

به قلم 
مهدی ایرانمنش پور 
کرمانی

شرکت تعاونی  مسکن مهر کارکنان صنعت چاپ 
شناسه ملی  ۱۰۶۳۰۱۴۳۶۴۱

شهرستان کرمان استان کرمان
به اطالع کلیه اعضای محترم شرکت تعاونی می رساند که جلسه 
مجمع عمومی فوق العاده  نوبت اول این تعاونی در ساعت ۱۰ 
صبح روز سه  شنبه مورخ ۹۹/۲/۱۶ در محل  خیابان کمیل 

شهرک اکباتان در محل پروژه تشکیل می گردد. 
از سهامداران دعوت می گردد راس ساعت مذکور در جلسه مجمع 

حضور بهم رسانند.
ضمنا: ۱- اعضایی که مایلند حق حضور و رای دادن در مجمع را به 
نماینده تام االختیار واگذار نمایند تا تاریخ ۹۹/۲/۱۵ به اتفاق نماینده 
خود جهت تایید و صدور برگ نمایندگی به محل انتهای خیابان کمیل 

شهرک اکباتان در محل پروژه  مراجعه نمایند.
دستور جلسه: 

تمدید مدت فعالیت تعاونی

هیأت مدیره شرکت تعاونی 

آگهی دعوت مجمع عمومی  
فوق العاده نوبت اول
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دعا سالح انسان های مؤمن؛
فلسفه و اهمیت دعا و مناجات در چیست؟

کمدیهایایرانیکههمیشهشمارامیخندانند

سرویس دین و مذهب کرمان امروز
 

و  کلمات  فقط صرف  دعا  که  دارند  را  تصور  این  برخی 
الفاظی است که انسان آنها را به کار می برد تا به ثوابی از 
جانب پروردگار خود دست یابد؛ در حالی که این برداشت 
که  است  دعاهایی  از  سطحی  و  جزئی  برداشتی  دعا،  از 

اثرگذاری بسیاری در زندگی آدمی دارد.
مهمترین مفهوم و معنایی که از دعا می توان ارائه کرد 
این است که خدای تعالی دعا را برای ما انسان ها قرار داده 
پیدا  را  بهتر  زندگی  برای  صحیح  روش  آن  واسطه  به  تا 
روحی  بعد  در  بامسمی  کلماتی  از  مندی  بهره  با  و  کنیم 
خود انقالبی ایجاد کنیم و با برقراری ارتباط بهتر با خداوند 
از  بخواهیم. خداوند  او  از  است  و خوبی  که خیر  را  آنچه 
کند،﴿ اجابتشان  تا  بخوانند  را  او  خواسته  خود  بندگان 

ادُعونی اسَتِجب لَُکم﴾.
دعا به معنای طلب توجه

معنای  به  "َدعا"  ثالثی  ریشه  از  لغوی  نظر  از  دعا 
خود  سمت  به  کسی  شدن  متمایل  و  توجه  درخواست 
است. در لسان العرب آمده است: َدعا الرجل، به معنای ندا 
دادن و درخواست توجه طرف مقابل است. در قرآن کریم 
نَْدُع أَبَْناءنَا َوأَبَْناءُکْم ﴾ )بیاید  نیز می فرماید: ﴿ َفُقْل تََعالَْواْ 

تا فرزندان ما و فرزندان شما را بخوانیم(. راغب اصفهانی 
و  دعا  کلمه  می توان  که  المفردات می گوید  کتاب  در  نیز 
ندا را به جای یکدیگر استفاده کرد. همچنین در قرآن دعا 
معانی دیگری همچون استغاثه، طلب و درخواست، عبادت، 
تشویق کردن، سوال کردن، عذاب کردن، هدایت و...  پیدا 

کرده است.
درخواست یاری و کمک

شاید  گفته اند  علما  که  آنگونه   ، اصطالحی  نظر  از  اما 
تعیین اصطالحی جامع و مانع برای دعا کاری دشوار باشد؛ 
چراکه دعا یک عمل زنده و تجددی است که متناسب با 
خود  خالق  پیشگاه  در  انسان  حاالت  و  احساسات  نیازها، 
که حدود  داد  ارائه  را  تعریفی  می توان  اما  می کند،  تغییر 

آن را مشخص کند.
از این روی در تعریف دعا آمده است: درخواست پایین 
دست از باالدست به حالت خضوع و فروتنی. فخر رازی نیز 
در تعریف دعا می گوید: دعا به مفهوم خواندن و صدا کردن 

پرودگار از سوی بنده برای توجه و یاری رساندن است.
اقسام دعا

گوید:  می  عربی  زبانشناسی  علمای  از  یکی  اسحاق  ابو 
دعا به سه قِسم است؛ قسم اول حمد و ثنای خداوند است 
مانند اینکه بگویی: اللهم لک الحمد. قسم دوم درخواست 
آمرزش و رحمت است؛ مانند اینکه بگویی: اللهم اغفر لنا. 

بگویی:  اینکه  مانند  و قسم سوم درخواست دنیایی است؛ 
اللهم ارزقنی ماال و ولدا. و ازاین روی به همه این اقسام، 

دعا می گویند که با ندای پروردگار شروع شده است.
عالمه مجلسی نیز به طور کلی ادعیه را به دو نوع تقسیم 

می کند:
تجدید  برای  شب  و  روز  هر  که  اذکاری  و  وردها  اول، 

کید  دفع  روزی،  و  رزق  اهداف،  تحقق  درخواست  عقاید، 
دشمنان و امثال آن به کار می بریم که شایسته است انسان 

در این حاالت حضور قلب داشته باشد.
دوم، مناجات که در واقع همان دعاهایی است که برای 
به  ناتوانی  و  فروتنی  اظهار  دوستی،  اظهار  استغاثه،  توبه، 
به  موارد  این  در  باید  انسان  که  درگاه خداوند می خوانیم 

حالت گریه و تضرع مناجات کند.
برخی از دعاها مناسب زمان ترس ، برخی مناسب حالت 
و  گشایش  برای  برخی  بال،  رفع  برای  برخی  امیدواری، 
آسانی و خواسته های دیگر است. انسان در حالت دعا باید 
احساس کند که با عالمی بی منتها ارتباط گرفته و خداوند 
تحقق  بر  بی حد و حصر خود  قدرت  و  واسعه  با رحمت 

خواسته هایش قادر است.
دعا، سالح انسان های مؤمن

سفارش  السالم  علیهم  اطهار  ائمه  و  نبوی  روایات  در 
پیامبر  پروردگار شده است؛  با  به دعا و مناجات  بسیاری 
اکرم)صلی اهلل علیه واله( می فرماید: "أال أدلکم علی سالح 
ینجیکم من أعدائکم ویدر ارزاقکم , قالوا بلی یا رسول اهلل 
,قال تدعون ربکم باللیل والنهار فإن الدعاء سالح المؤمنین 
")آیا می خواهید شما را به سالحی رهنمون شوم که از 
دشمنان نجاتتان داده و روزیتان را سرشار می کند؟ گفتند: 
روز  و  در شب  را  پروردگارتان  فرمود:  اهلل.  رسول  یا  آری 
بخوانید، چراکه دعا سالح مؤمنین است(. امام علی)علیه 
فرماید:  می  آن  اهمیت  و  دعا  با  ارتباط  در  نیز  السالم( 
الدعاء وأفضل  الی اهلل سبحانه فی االرض  االعمال  "أحب 
خدای  نزد  اعمال  ترین  ")دوستداشتنی  العفاف  العبادة 

سبحان در روی زمین دعا و بهترین عبادت عفاف است(.
منبع: قدس آنالین

سرویس فرهنگی- هنری کرمان امروز

هستند،  تعطیل  نیمه  شغل ها  اکثر  که  روز هایی  در   
مدارس و دانشگاه ها تعطیل است و خانواده ها بیش از هر 
زمانی دیگر با یکدیگر وقت می گذرانند، اگر از اکثر افراد 
کاری  چه  به  خانه  در  خود  ساعت های  که  شود  پرسیده 
اکثریت  مشابه  پاسخ های  از  دیدن  فیلم  مشغول هستند؟ 
کرده  ثابت  اخیر  سال  چند  در  سینما  گیشه  است.  آن ها 
خود  به  را  فروش  از  بیشتری  سهم  کمدی  فیلم های  که 
تعطیل  روز ها که سینما ها  این  در  و حاال  داده  اختصاص 
فیلم های  بهترین  از  برخی  تا  است  خوبی  فرصت  است، 
ایرانی را بار دیگر ببینیم. فیلم هایی که سال ها از  کمدی 

ساخت آن ها گذشته، اما هنوز می توان با آن ها قهقهه زد.
۱. مارمولک؛ جنجالی ترین فیلم دهه ۸۰

مارمولک در سال ۱۳۸۲ توسط کمال تبریزی ساخته شد. 
فیلمی که در زمان اکران صف های طوالنی تماشاگران را 
در پشت درب های سینما داشت و دیالوگ هایی از آن فیلم 
به خدا زیاده« که  ماندگار شد همچون »راه های رسیدن 
بعد از گذشت بیش از یک دهه هنوز استفاده می شوند. این 
فیلم خط قرمز هایی زیادی را رد کرده بود و جنجال های 
زیادی هم به دنبال داشت. رضا زندانی فراری است که به 
یکی از شهر های مرزی می رود تا بتواند از کشور فرار کند 

و برای فرار لباس یک روحانی را می دزدد.
۲. مهمان مامان؛ قصه ی نان

مامان«  »مهمان  در  عفت  مامان  همان  یا  آدینه  گالب 
مادری ایرانی است که باید به بهترین و بی نقص ترین شکل 
ممکن در برابر مهمان هایش آبروداری کند. مهمان مامان 
از فیلم های درخشان داریوش مهرجویی است که در سال 
۱۳۸۳ ساخته شد. این فیلم برنده سیمرغ بلورین بهترین 
که  است  سیاهی  و  تلخ  کمدی  بارز  نمونه  که  شد  فیلم 

می توان به خلق لحظه لحظه آن خندید.

۳. دایره زنگی و دعوا سر ماهواره
دایره زنگی اولین ساخته بلند سینمایی پریسا بخت آور است 
که فیلم نامه آن را همسرش اصغر فرهادی نوشته است. دایره 
زنگی یک فیلم اجتماعی است که حرف های خود را در قالب 
انتخاب آدم های مختلفی از تیپ های مختلف با چاشنی طنز 
می زند. کمدی که در سال ۱۳۸۶ ساخته شد و ستاره های 
بخت آور  و  فرهادی  که  آنچه  خوبی  به  سینما  سال های  آن 
ساختمان  یک  در  دادند.  نشان  مخاطب  به  را  می خواستند 
که آدم هایی از اقشار متفاوت در آن زندگی می کنند برخی 
بقیه ی  کم کم  می آورند.  ماهواره  نصاب  یک  همسایه ها  از 

همسایه ها به این فکر می افتند که ماهواره نصب کنند.
۴. لیلی با من است

بازی  را  آن  نقش  پرستویی  پرویز  که  مشکینی  صادق 
برای  و  دارد  جنگ  از  که  باالیی  ترس  وجود  با  می کند 
گرفتن وام به جبهه رفته است، هر چه می خواهد از خط 
مقدم دورتر شود به آن نزدیک تر می شود. کمال تبریزی در 
سال ۱۳۷۳ این فیلم را ساخت تا با آنچه که پیش از این 

شوخی نشده بود صحنه های طنز جذابی را خلق کند. فیلم 
در آن زمان برنده ی سیمرغ بلورین بهترین فیلمنامه شد.

۵. سن پطرزبورگ و نقشه گنج تزار روسیه
در  هستند  شهره  طنز  عالم  در  که  قاسم خانی  برادران 
سال ۱۳۸۸ فیلمنامه ای به نام »سن پطرزبورگ« نوشتند 
نقش های  بازیگران  قاسم خانی  پیمان  و  تنابنده  و محسن 
اصلی آن بودند. دو دزد خرده پا که به صورت اتفاقی نقشه 
گنج تزار روسیه به دست شان می رسد و مجبور می شوند 
در نقش های مختلفی بروند تا خودشان را به گنج نزدیک 
سوسول  اصطالح  به  خالفکار  یک  میان  تقابل  کنند. 
سنتی،  و  پایین شهری  خالفکار  یک  با  گوش بر  باالشهری 
موقعیت های بامزه ای را خلق می کند که ریشه در خاستگاه 
طبقاتی و تفاوت نگرش آن ها دارد. سن پطرزبورگ، اثری از 
بهروز افخمی است که آثاری همچون شوکران و گاوخونی 

را در پرونده خود دارد.
۶. نهنگ عنبر و خنده های دهه شصت

می گذرد.  شصت  دهه  در  عنبر  نهنگ  فیلم  داستان 

سال های بعد از انقالب ارژنگ صنوبر با بازی رضا عطاران 
از  خارج  به  سفر  سودای  رویا  اما  می شود.  رویا  عاشق 
یکی  فیلم  این  می گذارد.  تنها  را  ارژنگ  و  دارد  را  کشور 
از پرفروش ترین فیلم های سینمای ایران است که قسمت 
مورد  نیز  رویا«  سلکشن   :۲ عنبر  »نهنگ  یعنی  آن  دوم 
عنبر  نهنگ  کارگردان  مقدم،  سامان  شد.  واقع  استقبال 
برای  فیلم  این  چشم گیر  موفقیت  گفت  می توان  و  است 

بازی خوب رضا عطاران است.
۷. اجاره نشین هایی که وارث ندارند

داریوش  توسط   ۱۳۶۵ سال  در  که  اجاره نشین ها 
مهرجویی ساخته شد سال ها است که در نظرسنجی های 
مختلف جز بهترین های کمدی سینمای ایران بوده است. 
این فیلم داستان ساختمانی است که وارثی ندارد و عباس 
جای  نوعی  به  و  است  ساختمان  مباشر  سوپرگوشت  آقا 
صاحبخانه را گرفته است. عباس آقا فکری به حال تعمیر 
مختلف  طبقات  از  هم  مستاجران  و  نمی کند  ساختمان 
عزت اهلل  درخشان  بازی های  اجتماعی هستند.  و  فرهنگی 

انتظامی، حمیده خیرآبادی، حسین سرشار و اکبر عبدی 
در فیلم به یادماندنی است.

۸. اسب حیوان نجیبی است
است  فیلم هایی  آن  از  است  نجیبی  اسب حیوان  فیلم 
که کمدی اش در رابطه آدم ها با هم شکل می گیرد و در 
نهایت قرار نیست به جای خاصی برسد. عبدالرضا کاهانی 
را به عنوان مولف فیلم های ابزورد کمدی می دانند. فیلم 
»اسب حیوان نجیبی است« با بازی رضا عطاران، مهتاب 
کوثری،  باران  پیروزفر،  پارسا  رضایی،  حبیب  کرامتی، 
فیلم های  جزو  پطروسیان  ماهایا  و  حمیدیان  بابک 
به  زندان  از  بهروز مجرمی است که  پرفروش سال شد. 
مرخصی آمده و حاال بیست و چهار ساعت مانده به تمام 
به زندان می خواهد  بازگشت  و  شدن زمان مرخصی اش 
کمی از آزادی اش سوءاستفاده کند و از مردم به بهانه ی 

مشکالت اخالقی اخاذی کند.

منبع: خبرگزاری ایرنا



ششسه شنبه 2 اردیبهشت ماه 27/1399 شعبان1441/ 21 آوریل2020/سال بیست و چهارم شماره 3183
ایران و جهان

خبر در جلسه ستاد ملی مقابله با کرونا اعالم شد: 
زمان بازگشایی مراکز تجاری و اماکن مقدس  

بنابر اعالم رییس جمهوری تعطیلی اماکن مذهبی و 
مساجد در ماه رمضان نیز حداقل تا نیمه اردیبهشت 

ماه تداوم خواهد داشت.
حجت االسالم و المسلمین حسن روحانی در جلسه 
ستاد ملی مقابله با کرونا با بیان اینکه از ۲۳ فروردین 
گفت:  کردند،  فعالیت  به  شروع  ریسک  کم  مشاغل 
برای ما مهم بود که همکاری مردم با این طرح چگونه  
ما همکاری  با  این است که مردم  ما  ارزیابی  و  است 
کردند و کاسبان هم پروتکل ها را رعایت کردند و یکی 
از نشانه ها این بود که افزایش در ابتالی شهروندان به 

کرونا را نداشتیم.
که  نیست  این  موضوع  این  معنای  البته  افزود:  وی   
دیگر کرونا مهار شده است. همچنین غربالگری جدید 
هم ادامه می یابد و همه افرادی که در تست مثبت 
می شوند ما را به سمت کسانی هدایت خواهند کرد 
که با این افراد در تماس بوده اند تا از آنان هم تست 

گرفته شود.
روحانی تاکید کرد: این قدم بسیار مهمی است که ما 
کنیم  مهار  را  بیماری  این  بتوانیم  که  شرایطی  به  را 
دانشگاه  که  اپلیکیشنی  همچنین  کند.  می  نزدیک 
شریف تهیه کرده است و با همکاری وزارت بهداشت 
مشخص می شود که چه کسانی شرایط قرمز دارند و 
مبتال هستند، چه کسانی شرایط زرد و نیاز به مراقبت 
دارند و چه کسانی پادتن دارند و درمان شدند که با 

بنفش نمایش داده می شوند.
رییس جمهوری با بیان اینکه شرایط این روزها برای 
همه  کرد:  تاکید  است،  سخت  دنیا  سراسر  در  مردم 
دنیا با این ویروس درگیر شده است و در سیاست های 
جهانی و اقتصاد بین المللی نیز تاثیر گذاشته است اما 
برای مردم ما سخت تر است چون با تحریم دست به 
گریبان هستیم و حتی برای ما سخت تر هم شد چون 
عادات  از  بسیاری  که  بود  نیز  نوروز  عید  با  همزمان 

فرهنگی مردم ما را تحت الشعاع قرار داد.
وی ادامه داد: برای ماه رمضان بسیار اندیشیدیم که 

چه کنیم و چطور آن را مدیریت کنیم. در ماه رمضان 
اماکن مذهبی و مساجد جذابیت بیشتری پیدا می کند 
تا  را  ویژه  بخواهیم همچنان شرایط  از مردم  باید  اما 
نیمه اردیبهشت حداقل ادامه دهید و پس از آن مقطع 
توان  می  ببینیم  تا  می کنیم  برگزار  جلساتی  باز  نیز 

تصمیم تازه ای اتخاذ کرد یا نه.
و  تجمعی  مراسم  رمضان  ماه  اینکه  بیان  با  روحانی 
می  مردم  از  گفت:  داشت،  نخواهیم  جمعی  افطاری 
اقشار  به  است  توانشان  در  که  جایی  تا  که  خواهیم 
آسیب پذیر جامعه کمک کنند. دولت و نهادهای عمومی 
غیردولتی و هم بخش خصوصی و مردم خیر در این 
زمینه بار سنگینی به دوش دارند که اگر همه کنار هم 

باشیم می توانیم از این شرایط سخت عبور کنیم.
با تقدیر از تالش واحدهای تولیدی  رییس جمهوری 
فعالیت  تداوم  و  اخیر  ماه های  طول  در  صنعتی  و 
اقتصادی و تولیدی در کشور اظهار کرد: ما باید کاری 
بکنیم که طرح های جدیدی آماده شود و اقتصاد ما به 
سمتی برود که شرایط برای کار کردن بخش خصوصی 
مقررات  به  توجه  با  که  شود  فراهم  سرمایه گذاران  و 
بهداشتی بتوانند در این شرایط هم کار خود را ادامه 
دهند چرا که همین تدوام فعالیت باعث ایجاد اشتغال 

و کارآفرینی می شود.
وی با اشاره به مصوبات جلسه ستاد ملی مقابله با کرونا 
درباره استفاده از امکان مقدسه تاکید کرد: امیدواریم 
از نیمه اردیبهشت به بعد کاری کنیم که مردم بتوانند 
بود  قرار  استفاده کنند هر چند که  اماکن مقدسه  از 
تا پایان اردیبهشت شرایط ویژه برای حضور در اماکن 
مقدسه رعایت شود اما آقای اعرافی که از حوزه علمیه 
که  کردند  درخواست  دارند  حضور  جلسات  این  در 
نیمه  در  و  بیاید  عقب  اردیبهشت  نیمه  تا  زمان  این 
اردیبهشت مجدداً شرایط را برای حضور مردم در این 

امکان مقدسه بررسی کنیم.
روحانی با اشاره به آغاز شروع به کار مشاغل با ریسک 
متوسط از اول اردیبهشت، اظهار کرد: این مشاغل به 

یا  بازار  مثل  جایی  در  که  مغازه دارانی  مانند  مواردی 
پاساژ مشغول فعالیت هستند، برمی گردد که قرار شد 
این افراد نیز کارشان را با رعایت پروتکل های بهداشتی 
از اول اردیبهشت شروع کنند. اما در عین حال اگر در 
یا  رستوران  مانند  پرریسک  شغل  یک  بازار  یا  پاساژ 
قهوه خانه وجود دارد آن شغل باید همچنان تعطیل 
بماند، مگر اینکه مثاًل آن رستوران غذا درست کند و 
آنجا  غذا  برای صرف  مردم  اینکه  نه  بدهد،  بیرون  به 

تجمع کنند و کنار هم بنشینند.
مشاغل  بنابراین  اینکه  بر  تاکید  با  جمهوری  رییس 
پرریسک همچنان بسته و تعطیل می مانند تا شرایط 
پاساژها  کاری  ساعت  در  داد:  ادامه  ببینیم،  را  آینده 
نیز تصمیم گرفته شد که از صبح تا شش بعدازظهر 
فعالیت ها ادامه یابد و بعد تا روز آینده مغازه ها بسته 

شوند که تجمع مردم نیز در این اماکن کمتر شود.
میلیون  یک  وام  دریافت  شرایط  به  اشاره  با  روحانی 
برخی  برای  بانکی  تسهیالت  و  قرض الحسنه  تومانی 
مشاغل، اظهار کرد: معموالً شرایط خاصی در بانک ها 

شخص  اینکه  مانند  دارد  وجود  وام  گرفتن  برای 
یا  باشد  نداشته  برگشتی  چک  وام  کننده  دریافت 
مواردی از این دست ولی ما اعالم کردیم که شرایط 
معمول بانک ها برای دریافت این وام نباید مورد توجه 
قرار گیرد. یعنی همه کسانی که یارانه می گیرند باید 
استفاده  قرض الحسنه  وام  از  نیاز  صورت  در  بتوانند 

کنند.
رییس جمهوری با اشاره به موافقت قوه قضائیه برای 
قوه  کرد:  اظهار  فعلی  شرایط  در  زندانیان  مرخصی 
قابل توجهی گرفته  این زمینه تصمیمات  قضائیه در 
است و ما نیز در این جلسه تصمیمی درباره چگونگی 
تمدید مرخصی زندانیان گرفتیم که البته تصمیمات 

خود قوه قضائیه در این زمینه جایگاه باالتری دارد.
وی افزود: پیش از این قرار بود مرخصی زندانیان تا 
با همان شرط قبلی ما  اما  یابد  ادامه  پایان فروردین 
مبنی بر اینکه زندانیانی که آزادی شان خطری ایجاد 
پایان  تا  آزادی  این  کنند،  استفاده  مرخصی  از  نکند 

اردیبهشت نیز ادامه پیدا می کند. 

اینستاگرامی  پیام  در  جمهوری  رئیس  اول  معاون 
خود نوشت: ارز ٤۲٠٠ تومانی برای حفاظت از زندگی 
و معیشت مردم و فقط برای تامین چند قلم کاالی 

اساسی اختصاص پیدا می کند.

»اسحاق جهانگیری« در این پیام تاکید کرده است: 
ما در شرایط جنگ اقتصادی چاره ای جز این نداریم، 
اگر در شرایط جنگ اقتصادی نبودیم به این سمت 
نمی رفتیم. معاون اول رئیس جمهوری بیان کرد: ما 

همیشه در اقتصاد طرفدار این بودیم که محدودیت ها 
و دخالت های دولت را به حداقل برسانیم.

جهانگیری افزود: وضعیت ما آالن دفاع از زندگی مردم 
و اقشار ضعیف است و به همین خاطر ما امسال هر 

کیلو گندم را در مزرعه ۲۵٠٠ تومان خریدیم و پس 
را ۶۶۵  آن  کیلوی  یک  هر  آرد،  برای  آن  تبدیل  از 
تومان به نانواها می فروشیم تا نان با قیمت مناسب به 

دست مردم برسد.

به  که  را  جوان  کارگردان  قانونی،  پزشکی  نظریه 
اتهام قتل همسرش بازداشت بود تبرئه کرد.

رسیدگی به این پرونده از شامگاه ۱۲ اسفند سال 
گذشته در خصوص مرگ مشکوک زن جوانی در 
جنایی  تیم  اولیه  بررسی های  شد.  آغاز  خانه اش 
نشان می داد که زن ۳۶ ساله عکاس سینما، تئاتر 
و تلویزیون و همسر ۲۸ ساله اش کارگردان تلویزیون 
دارد.  بدنش  روی  درگیری  آثار  و  تئاتراست  و 
اولیه علت  معاینات  در  قانونی  پزشکی  متخصصان 
مرگ را مسمومیت یا خفگی اعالم کردند، اما نظریه 
اصلی منوط به انجام معاینات بیشتر بود و به همین 

امور جنایی  دادسرای  یازدهم  بازپرس شعبه  دلیل 
تهران دستور انتقال جسد به پزشکی قانونی را صادر 
کرد. همسر این زن در تحقیقات گفت: همسرم قباًل 
ازدواج کرده بود و به خاطر اختالفاتی که داشت از 

او جدا شده بود.
او دختر عمه ام بود و عالقه زیادی به او داشتم و با 
اینکه تفاوت سنی زیادی داشتیم، اما درنهایت باهم 
ازدواج کردیم. او ادامه داد: اغلب من و همسرم در 
همین  به  و  بودیم  باهم  مشترک  کاری  پروژه های 
دست  که  داشت  کلید  یک  فقط  خانه مان  خاطر 
همسرم بود. صبح مثل همیشه از خانه بیرون رفتم 

و ساعت ۷ عصر که به خانه برگشتم هر چه زنگ 
به  نداد.  جوابی  و  نکرد  باز  را  در  کسی  زدم  را  در 
تلفن همراهش زنگ زدم که خاموش بود. درنهایت 
را  او  جسد  و  شدم  خانه  وارد  ساز  کلید  کمک  با 
دیدم. من به خاطر کارم شب ها دیر به خانه می آمدم. 
همسرم از این موضوع ناراحت بود و مدام شکایت 
می کرد. شب حادثه نیز سر این موضوع باهم بحثمان 
شد و کتک کاری کردیم. صبح هم بدون اینکه با 

همسرم حرفی بزنم خانه را ترک کردم.
باتوجه به اظهارات ضد و نقیض مرد جوان، بازپرس 
جنایی  امور  دادسرای  یازدهم  شعبه  از  واحدی 

در حالی  را صادر کرد.  او  بازداشت  تهران دستور 
پزشکی  داشت،  ادامه  رابطه  این  در  بررسی ها  که 
قانونی علت مرگ را مسمومیت بر اثر مصرف الکل 
با اطالع از علت مرگ  اعالم کرد. کارگردان جوان 
از  قبل  روز  چند  گفت:  تحقیقات  در  همسرش 
حادثه من برای مقابله با کرونا، یک شیشه الکل ۹٠ 
درصد برای ضدعفونی کردن سطوح خریدم احتمال 
ضدعفونی  برای  که  را  الکلی  همسرم  که  می دهم 
خریده بودیم را استفاده کرده باشد. با اعالم نظریه 
پزشکی قانونی، مرد جوان از اتهامی که داشت تبرئه 

و به دستور بازپرس جنایی آزاد شد.

جهانگیری:  
به فکر زندگِی اقشار ضعیف هستیم

تبرئه کارگردان از اتهام قتل همسر

تسهیالت ۱۲میلیون تومانی

 به ازای هر شاغل
معاون حقوقی، مجلس و استان های وزارت صنعت، معدن و تجارت 
)صمت( اعالم کرد که برای حمایت از بنگاه های آسیب دیده از کرونا، 
به هر بنگاه فعال به ازای هر نفر شاغل ۱۲ میلیون تومان تسهیالت 
اعطا می شود و پیش بینی شده ۵٠ یا ۷٠ درصد از این مبلغ، بسته 
به وضعیت بنگاه به شاغلین پرداخت شود و بقیه آن صرف سرمایه 

در گردش واحد شود.
ویژه  گفت وگوی  در  حضور  با  صمت  وزارت  معاون  فتح الهی،  افشار 
خبر ۲۱ شبکه یک سیما گفت: برنامه ریزی دولت پرداخت ۵۲ هزار 
میلیارد تومان تسهیالت جهت حفظ اشتغال موجود بنگاه ها و تامین 
سرمایه در گردش مورد نیازشان است که پیش بینی می شود کسب 
و کارهایی در حوزهای گردشگری، تولیدکنندگان، صنوف، باشگاه های 
ورزشی و مراکز فرهنگی و هنری به تشخیص دستگاه های مربوطشان 

مشمول این تسهیالت شوند.
او افزود: همچنین آیین نامه ای برای پرداخت این تسهیالت پیش بینی 
شده که در اولین فرصت بعد از این که به تصویب ستاد مدیریت کرونا 

برسد جزئیات آن منتشر خواهد شد.
از کسب و کارها در پی شیوع  به آسیب بسیاری  اشاره  با  فتح الهی 
بنگاه های  تسهیالت  این  پرداخت  اولویت  کرد:  اظهار  کرونا  ویروس 
کوچک و کسب و کارهایی است که تعداد شاغلین آنها خیلی زیاد 
نیست. بنابراین ممکن است حجم این بنگاه ها زیاد باشد ولی تعداد 
شاغلین پایین است؛ چراکه مبنای ما حمایت از میزان شاغلین است. 
بنابراین ممکن است تعداد واحدها زیاد باشد اما ارقام پایین خواهد 

بود.
به گفته معاون حقوقی، مجلس و استان های وزارت صنعت، معدن و 
این است که واحد  یاد شده  تجارت شرایط کلی پرداخت تسهیالت 
در سال ۹۸ فعال بوده باشد، بعد از شیوع ویروس کرونا یعنی از اول 
اسفند سال گذشته تعدیل نیرو نکرده باشد و در سال جاری هم بتواند 

با شاغلین اش قرارداد همکاری ببندد.

نقشه عموی پیر

 برای اخاذی از برادرزاده
را  برادرزاده اش  ربودن  نقشه  مالی  اختالف  بهانه  به  مرد ۷٠ ساله که 

طراحی و اجرا کرده بود تحت تعقیب قرار گرفت.
 اوایل تیر سال گذشته گزارش یک مورد آدم ربایی به پلیس اعالم شد. 
صاحب یک رستوران در حوالی بزرگراه امام علی )ع( به پلیس گفت: 
که  داشتند  را  مردی  ربودن  قصد   ۲٠۶ پژو  خودروی  یک  سرنشینان 
وی خود را از خودرو بیرون انداخت وقتی که شاهدان و رهگذران می 

خواستند سرنشینان پژو را دستگیر کنند آنها فرار کردند.
به دنبال این تماس بالفاصله مأموران پلیس راهی محل حادثه شدند 
و شهرام که موفق شده بود از دست آدم ربایان فرار کند در تحقیقات 
به مأموران گفت: مدتی است که با عمویم یک فروشگاه مواد غذایی 
می دادم.  انجام  من  را  فروشگاه  حسابداری  کارهای  کردیم.  تأسیس 
مدتی قبل عمویم، خسرو، مدعی شد که یک میلیارد و ۸٠٠ میلیون 
تومان از حساب و کتاب ها کم شده است و سر همین موضوع اختالف 

پیدا کردیم.
بدهی دردسرساز

بود  الزم  هرمدرکی  خودم  گناهی  بی  اثبات  برای  داد:  ادامه  شهرام 
نشانش دادم اما باور نکرد و من هم از او به خاطراین تهمت شکایت 
شهید  قضایی  مجتمع  به  کارهایم  پیگیری  برای  هم  امروز  کردم. 
بهشتی رفته بودم. بعد از اینکه از مجتمع بیرون آمدم ناگهان خودروی 

پژو ۲٠۶ راه را بر من سد کرد.
سوار  زور  به  مرا  شوکر  تهدید  با  و  شده  پیاده  ماشین  از  نفر  دو 
خودروشان کردند. آنها مرا تهدید کردند که اگر برگه ای که داخل آن 
نوشته بود مبلغ ۱ میلیارد و ۸٠٠ میلیون تومان به عمویم بدهکار 
کردم  خودداری  امضا  از  من  اما  می کشند.  مرا  نکنم  امضا  را  هستم 
در بزرگراه امام علی در حرکت بودیم که با ترافیک رو به رو شدیم و 
من خودم را بیرون انداختم. با دیدن این صحنه سرنشینان خودروها 
و مغازه داران آن اطراف به کمکم آمدند اما پژو سواران موفق به فرار 

شدند. من از عمویم و سرنشینان ناشناس خودرو شکایت دارم.
دستگیری یک زن

با شکایت شهرام، به دستور بازپرس شعبه ششم دادسرای امور جنایی 
با  شدند.  عمل  وارد  آگاهی  پلیس  یازدهم  اداره  کارآگاهان  پایتخت، 
کمک شماره پالکی که صاحب رستوران در اختیار تیم تحقیق قرار 
داده بود، کارآگاهان موفق به شناسایی صاحب خودرو به نام مهرنوش 

شدند.
زن جوان در تحقیقات گفت: مدتی است که از همسرم جدا شده ام و با 
بچه هایم زندگی می کنم. خودروام هم در این مدت دست کسی نبوده 
است. من با ماشین بچه هایم را به مدرسه و جاهای دیگر می برم و 

هرگز هم برای کارهای خالف از آن استفاده نکرده ام.
نیز  شهرام  عموی  کرد،  مطرح  ادعایی  چنین  مهرنوش  که  درحالی 
که به دستور بازپرس جنایی به عنوان مظنون اصلی پرونده بازداشت 
از آنجایی که هیچ مدرکی در دست  شده بود منکر آدم ربایی شد. 
کارآگاهان پلیس نبود، به ناچار عموی ۷٠ ساله و زن جوان آزاد شدند.
در ادامه بررسی های پلیسی، مشخص شد مرد جوانی به نام مهیار، 
مسأله  همین  است.  داشته  خسرو  و  مهرنوش  با  زیادی  تماس های 
سرنخ اصلی را بدست تیم جنایی داد و با شناسایی هویت مرد جوان، 
بازپرس زمانی دستور بازداشت او را صادر کرد.تحقیقات نشان می داد 
مهیار در عسلویه کار می کند و هر چند وقت یکبار به تهران می آید. 
در نهایت ۹ ماه پس از آدم ربایی ۲ ساعته، تیم تحقیق با خبر شد 

که مهیار به تهران برگشته و بالفاصله مأموران او را بازداشت کردند.
اعتراف به آدم ربایی

مهیار که خود را در برابر مدارک پلیسی می دید در تحقیقات اولیه 
به جرم خود اعتراف کرد. او گفت: من دوستی به نام امیر داشتم که 
از کارمندان خسرو بود. او گفت خسرو با برادرزاده اش شهرام مشکل 
تا  از شهرام زهر چشم بگیرد  پیدا کرده و می خواهد کاری کند که 
از شکایتش صرفنظر کند. به همین دلیل از من خواست تا شهرام 
را بترسانم. از آنجایی که من و امیر دوستان صمیمی هستیم با او 
موافقت کردم و موضوع را به دو نفر از همکالسی های سابقم که باهم 
برادر بودند گفتم. آنها هم در این ماجرا با من همراه شدند. روز حادثه 
را  و شهرام  گرفتم  قرض  برای چند ساعتی  را  خاله ام  ماشین دختر 

ربودیم که با مقاومت شهرام، این آدم ربایی ناموفق ماند.
با اعتراف مرد جوان، بازپرس شعبه ششم دادسرای امور جنایی تهران 
دستور بازداشت دوباره خسرو و دو متهم دیگر این پرونده را صادر کرد. 
در ادامه بررسی ها نیز شهرام اعالم کرد که از سوی قاضی پرونده اش در 
مجتمع قضایی شهید بهشتی، مشخص شده که یک میلیارد و ۸٠٠ 
میلیون تومان از حساب های فروشگاه مواد غذایی کم نشده و ادعای 

عمویش دروغ بوده است.
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کشف ۲۶۰ کیلوگرم 

موادمخدر از پژو ۴۰۵
فرمانده انتظامی استان کرمان از کشف ۲۶۰ کیلوگرم موادمخدر در عملیات 
ماموران مبارزه با مواد مخدر شهرستان منوجان، استان اصفهان و شهرستان 

رودان با دستگیری ۲ سوداگر مرگ خبر داد.
سردار عبدالرضا ناظری افزود: در راستای مبارزه شبانه روزی باسوداگران مرگ، 
ماموران عملیات ویژه پلیس مبارزه با مواد مخدر استان اصفهان با همکاری و 
پشتیبانی ماموران پلیس مبارزه با مواد مخدر منوجان و پلیس مبارزه با مواد 
مخدر شهرستان رودان از فعالیت یک باند تهیه و توزیع مواد افیونی که قصد 
انتقال مقادیری مواد مخدر به وسیله ۲ دستگاه پژو ۴۰۵ از مرز های شرقی به 

سمت مرکز کشور را داشتند، مطلع شدند.
او با اشاره به استقرار نیرو ها در مسیر های احتمالی قاچاقچیان افزود: راننده های 
این خودرو ها به محض مشاهده ماموران و بدون توجه به اخطار و ایست پلیس 
با افزایش سرعت و حرکات مارپیچ اقدام به فرار کردند که پس از یک تعقیب و 
گریز نهایتا قاچاقچیان عرصه را بر خود تنگ دیده و خودرو ها توقیف و متهمان 

دستگیر شدند.
سردار ناظری بیان کرد: در بازرسی از این خودرو ها ۱۳۰ کیلوگرم تریاک، ۱۳۰ 
کیلو و ۲۰۰ گرم حشیش کشف و ۲ نفر متهم در این خصوص دستگیر شدند.

فرمانده انتظامی استان گفت: یکی از ماموریت های مهم پلیس، مبارزه با هرگونه 
حمل، نگهداری، خرید و فروش مواد مخدر به عنوان بالی خانمان سوز جامعه 
است و برخورد نیروی انتظامی در این راستا محکم، قاطع و مستمر خواهد بود.

انهدام سه باند سرقت سیم و کابل با 

۳۷ فقره سرقت در کرمان
فرمانده انتظامی شهرستان کرمان از انهدام ۳ باند سرقت سیم برق فشار قوی 
و کابل های مخابراتی و کشف ۳۷ فقره سرقت در عملیات ماموران انتظامی 

این فرماندهی خبر داد.
سرهنگ محمدرضا فداء گفت:درپی وقوع چندین فقره سرقت سیم های برق 
فشار قوی و کابل های مخابراتی در سطح استان کرمان، ماموران انتظامی این 
فرماندهی اقدامات پلیسی را برای شناسایی و دستگیری سارقان آغاز کردند.
افزود: بدین منظور، ماموران تخصصی بخش چترود و کالنتری های ۱۶ و  او 
۳۴ فرماندهی انتظامی شهرستان کرمان با انجام اقدامات اطالعاتی در حین 
گشت زنی های شبانه و هدفمند، موفق شدند ۳ باند حرفه ای با ۹ نفر سارق را 
شناسایی و در ۳ عملیات جداگانه آن ها را در حین سرقت غافلگیر و دستگیر 

کنند.
سرهنگ فداء با اشاره به توقیف ۳ دستگاه خودرو از متهمان تصریح کرد: ۲ 
نفر از متهمان که زن بودند با قرار گرفتن در برابر مدارک و مستندات پلیس 
در بازجویی های تخصصی ماموران به ۳۷ فقره سرقت سیم برق فشار قوی و 
کابل های مخابراتی در سطح شهرستان کرمان و شهرستان های همجوار اعتراف 
کردند.فرمانده انتظامی شهرستان کرمان با اشاره به تحویل متهمان به مراجع 
انتظامی، در صورت  رعایت هشدار های  یادآور شد: شهروندان ضمن  قضایی، 
مشاهده افراد مشکوک و خاموشی های بی مورد که در محدوده محل سکونت 

آنان رخ می دهد را سریعا به مرکز فوریت های پلیسی ۱۱۰ اطالع دهند.

دستگیری سارقان سابقه دار

 پالک خودرو ها حین سرقت
فرمانده انتظامی جیرفت از دستگیری سارقان حرفه ای پالک های خودرو در 
این شهرستان خبر داد. سرهنگ رضا محمد رضایی گفت: ماموران کالنتری 
۱۲ شهید بهشتی، حین گشت زنی در سطح حوزه استحفاظی مشاهده کردند 
۲ نفر سارق با سوء استفاده از تاریکی شب در حال باز کردن پالک های یک 
دستگاه خودرو پراید هستند که ماموران سریعا اقدام به دستگیری و انتقال 
سرقت  با  معموال  سارقان  افزود:  ادامه  در  او  کردند.  انتظامی  مقر  به  سارقان 
پالک خودرو ها و سوء استفاده از این نوع پالک ها، اقدام به اعمال خرابکارانه و 
سرقت های مسلحانه می زنند که در بررسی سوابق این متهمان نیز مشخص 
شد، قبال اقدام به ۹ فقره سرقت پالک خودرو های شهروندان کرده اند. فرمانده 
انتظامی شهرستان جیرفت با بیان اینکه متهمان پس از تشکیل پرونده، برای 
سیر مراحل قانونی تحویل مرجع قضایی شدند، به شهروندان توصیه کرد: برای 
پیشگیری از اینگونه سرقت ها، الزم است مالکان وسایل نقلیه نسبت به نصب 

تجهیزات هشدار دهنده و دزدگیر بروی خودرو ها اقدام کنند.

کشف ۲ هزار و ۴۰۰ لیترمواد ضد 

عفونی کننده غیرمجاز در رفسنجان
فرمانده انتظامی رفسنجان از کشف ۲ هزار و ۴۰۰ لیتر مواد ضدعفونی کننده 
غیر مجاز  به همت ماموران گشت این فرماندهی از یک دستگاه خودرو خبر داد. 
سرهنگ محمد مهدی کریمی گفت: در پی شیوع بیماری کرونا و سوء استفاده 
برخی افراد فرصت طلب، واحد گشت این فرماندهی به یک دستگاه خودرو وانت 

سایپا مشکوک و آن را متوقف کردند.
او ادامه داد: ماموران در بازرسی از این خودرو، ۷۰ عدد گالن بیست لیتری و هزار و 
۲۰۰ عدد بطری ۵۰۰ سی سی مواد ضدعفونی غیر مجاز کشف کردند که در این 

رابطه یک متهم دستگیر و خودرو متوقف شد.
فرمانده انتظامی رفسنجان با اشاره به اینکه متهم دستگیر شده به دادسرا معرفی 
شد از شهروندان خواست: برای مبارزه همه جانبه با فرصت طلبان و سود جویان، 
هرگونه اخبار و موارد مشکوک را با شماره تلفن ۱۱۰ با پلیس در میان بگذارند 
و در جلوگیری از پخش اقالم تقلبی و احتکار مواد مورد نیاز جامعه با پلیس 

همکاری کنند.

 پلیس امنیت به قدرت نمایی شرور
 سابقه دار در فضای مجازی پایان داد

 سرپرست پلیس امنیت عمومی استان کرمان از دستگیری فردی از اراذل و اوباش 
سابقه دار که با سالح گرم در فضای مجازی اقدام به قدرت نمایی و ایجاد رعب و 

وحشت در بین مردم می کرد، خبر داد.
سرهنگ محمود پارسا گفت: در اجرای فرامین مقام معظم رهبری) مدظله العالی(  
مبنی بر مقابله با عوامل ناامن کننده در فضای مجازی با تالش ماموران پلیس 
امنیت عمومی، صفحه اینستاگرامی فردی از ارازل و اوباش معروف که اقدام به 
انتشار فیلمی از قدرت نمایی با سالح های مختلف جنگی، بیان مطالب اهانت 
آمیز و دعوت به نزاع و درگیری می کرد، شناسایی و دستگیری نامبرده در دستور 
کار پلیس امنیت عمومی قرار گرفت. او بیان کرد: تیم ویژه ای از ماموران پلیس 
امنیت عمومی با انجام تحقیقات فنی و شگرد های پلیسی موفق شدند متهم را 
که باعث تشویش اذهان عمومی و تهدید امنیت شهروندان شده بود را شناسایی 
و پس از هماهنگی با مقام قضایی در یک عملیات ضربتی و غافلگیرانه در 

مخفیگاهش دستگیر کنند.

خارجی  بازیکن  جذب  درصدد  که  باشگاه هایی 
نقل  زمان  در  و  آتی  فصل  شروع  از  قبل  هستند، 
مجوز  استاندارد های  چارچوب  در  باید  انتقاالت 
آسیا  فوتبال  کنفدراسیون  و  حرفه ای  لیگ  صدور 

اقدام کنند.
باشگاه  های  استان  گروه  خبرنگار  گزارش  به 
وضعیت  بررسی  جلسه   ، جوان   خبرنگاران 
تراکتور،  باشگاه های  انضباطی  پرونده های 
گل  و  بندرانزلی  ملوان  ارومیه،  نود  ماشین سازی، 
فروردین ماه(   ۳۱ )یک شنبه  روز  سیرجان  گهر 
فدراسیون،  دبیرکل  محمدنبی  مهدی  حضور  با 
مسئوالن  رییسه،  هیات  عضو  شیعی  محمود 
باشگاه های  عامل  مدیران  و  فدراسیون  در  ذی ربط 

فوق برگزار شد.
بازیکنان  جمشید نورشرق، رییس کمیته وضعیت 
درباره این نشست گفت: این جلسه  برای بررسی  

شرایط مالی باشگاه ها و بدهی های داخلی و خارجی 
با تدبیر دبیرکل فدراسیون انجام شد.

او افزود: باشگاه های حاضر در این نشست نظرات و 
پیشنهادات خود را  به منظور تکلیف و حل و فصل 

مسائل مالی ارائه کردند.
نورشرق تصریح کرد: هم چنین از طرف فدراسیون 
به  منجر  که  پیشنهاداتی  و  مطالب  نیز  فوتبال 
بدهی های  نزولی  سیر  درباره  تعهدات  این  کاهش 

مالی نزد فیفا می شود، ارائه شد.
با  جلسه  این  متعاقب  شد  مقرر  کرد:  تصریح  او 
راهکارهای  فدراسیون  و  باشگاه ها  بین  هم اندیشی 
فدراسیون  نظر  با  که  تیپ  قرارداد  درباره  اجرایی 
چارچوب  لحاظ  با  نزدیک  آینده ای  در  فوتبال 
بین المللی  حقوق  رعایت  با  و  حرفه ای  استاندارد 
تردید  بدون  و  بیاید  در  اجرا  به  تهیه خواهد شد، 
این راهکارها بر مبنای سیاست گذاری و تعامل فی 

مابین خواهد بود.
به کارگیری  درباره  بازیکنان  وضعیت  کمیته  رییس 
بیان کرد:  باشگاه ها  در  بازیکنان خارجی  و  مربیان 
مربی  و  بازیکن  درباره جذب  نظرات خود  حاضران 
خارجی در باشگاه ها مطرح کردند و به عنوان یک 

جذب  درصد  که  باشگاه هایی  شد  مقرر  اولویت 
آتی  فصل  شروع  از  قبل  هستند،  خارجی  بازیکن 
و در زمان نقل انتقاالت در چارچوب استانداردهای 
مجوز صدور لیگ حرفه ای و کنفدراسیون فوتبال 

آسیا اقدام کنند.

جذب بازیکن خارجی در چارچوب استاندارد های کنفدراسیون فوتبال

به  حواشی  خاطر  به  سیرجان  گهر  گل  مدیرعامل 
وجود آمده از گفت و گوی منشا بازیکن این تیم با 

ایسما، از هواداران پرسپولیس عذرخواهی کرد.
باشگاه  های  استان  گروه  خبرنگار  گزارش  به   
خبرنگاران جوان از کرمان، محمد جواهری، مدیرعامل 
و  خطرات  اعالم  ضمن  سیرجان  گهر  گل  باشگاه 
پیامد های برگزاری ادامه مسابقات لیگ برتر فوتبال، 

شدن  تیمی   ۱۸ و  مسابقات  این  تعطیلی  خواهان 
لیگ برتر برای فصل آینده شد.

اخیر  حواشی  به  سخنانش  از  دیگری  بخش  در  او 
گل  بازیکن  منشا«  »گادوین  پیرامون  شده  ایجاد 
گهر واکنش نشان داد و با بیان اینکه با این بازیکن 
پرسپولیس  هواداران  از  می کند،  برگزار  را  جلسه ای 

عذرخواهی کرد.

جواهری با اعالم اینکه من با منشا صحبت کردم، او 
به استقالل و پرسپولیس عالقه دارد و احترام خاصی 
برای دو تیم قائل است، افزود: در حواشی ایجاد شده 
برای "گادوین منشا" بعد از گفتگوی زنده با »ایسما« 
خودش  منشا  بگویم  باید  استقالل  سابق  بازیکن 

مقصر نبوده است.
با منشا جلسه می گذارم و  به زودی  او تصریح کرد: 

مجددا با او صحبت می کنم.
جواهری با اشاره به اینکه منشا این روز ها در تهران 
تمرین می کند و خانواده اش هم در ایتالیا هستند، 
شرایط  در  روانی  و  روحی  لحاظ  از  وی  کرد:  بیان 

سختی است و عذاب می کشد.
به  پرسپولیس  هواداران  از  شخصاً  افزود:  جواهری 

خاطر اتفاقاتی که افتاده عذرخواهی می کنم.

با  گفت:  فهرج  انتظامی  فرماندهی  سرپرست 
تالس ماموران پلیس آگاهی یک گروگان ۱۴ ساله 

فهرجی از چنگ آدم ربایان آزاد شد.
باشگاه  های  استان  گروه  خبرنگار  گزارش  به 
خبرنگاران جوان از کرمان، سرهنگ دوم رضا رفیع 
آبادی سرپرست فرمانده انتظامی فهرج گفت: در 
فهرجی  نوجوان  یک  جاری  سال  ماه  فروردین   ۵

ربوده شد. 
شهرستان  به  را  نوجوان  این  ربایان  آدم  اوافزود: 
زاهدان انتقال داده بودند و قصد داشتند آن را در 

فرصت مناسب از مرز خارج کنند.
اطالع،  از  پس  بالفاصله  اظهارداشت:  آبادی  رفیع 
آگاهی  پلیس  کارگاهان  کار  دستور  در  موضوع 

فهرج قرار گرفت.
با تحقیقات بسیار گسترده میدانی  او اظهارکرد: 
آدم  گاه  مخفی  موجود  سرنخ های  آوری  جمع  و 
ربایان و محل نگهداری نوجوان با استفاده از کار 
اطالعاتی ماموران و همکاری سران طوایف و ریش 
شناسایی  زاهدان  شهرستان  در  منطقه  سفیدان 

شد.
رفیع آبادی در پاسخ به سوال خبرنگار که علت 
این  علت  گفت:  است  بوده  چه  ربایی  آدم  این 

موضوع در دست بررسی است.
او در ادامه تاکید کرد: شناسایی متهمان با جدیت 
در دستور کار پلیس قرار دارد و نیروی انتظامی 

به شدت با ناامنی ها در جامعه برخورد می کند.

مدیرعامل گل گهر از پرسپولیسی ها عذرخواهی کرد

نجات نوجوان فهرجی بعد از ۲۵ روز از چنگ آدم ربایان

خبر
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از ابتدای اعالم رسمی پدیدآیی و استقرار کووید 19 در جهان و 
در کشورمان، روزهای سختی طی شده و همچنین روزهای سختی 
در پیش است، با آینده ای کاماًل نامعلوم. مبهم و نامعلوم بودن برای 
فرد )که هیچگاه مرگ زود هنگام و غافلگیر کننده را تا به این حد 
ملموس و به خود نزدیک ندیده( و هم برای جامعه )که به طور 
اساسی و بنیادی دچار اختالل در نظم و فرآیند طبیعی خود شده و 
همه ی روندهای آن تحت الشعاع این همه گیری مرگبار و غافلگیر 
کننده قرار دارد( آن گونه که در برخی از گمانه زنی های بدبینانه، 
احتمال پایان دنیا به واسطه فروپاشی جهان ناشی از ایستایی و 
توقف همزمان سیستم های بهداشتی، زیستی، اقتصادی، مالی و 
اجتماعی به هم پیوسته و اثرگذار و اثرپذیر و با شروع رخنه غیر 

قابل کنترل از یک موضوع نیز مطرح شده است.
چالش ها بسیار پر تعداد است و در این میان، مسأله امنیت و 
انتظام جامعه هم از این شمول خارج نیست، یعنی اینکه وقتی روند 
طبیعی دچار چالش به هم پیوسته از نوع "اثرپذیر" و "اثرگذار" می 
گردد، همانند یک دومینو با اجزای مختلف و کاماًل به هم پیوسته 
در این میان امنیت و انتظام هم حتماً در همین چهارچوب قرار 
خواهند گرفت و رفتارها نیاز به بازنگری دارد که البته در همان 
دوران قبل از شیوع کووید 19 هم جامعه ما به دالئل نارسائی 
های پر تعداد اقتصادی، معیشتی و فعال بودن حداکثری تمامی 
پارامترها و عوامل جرم زایی، از بعد وقوع جرائم در وضعیت مطلوب 
و قابل قبولی قرار نداشت. اگر بخواهیم نگاهی به این دومینوی 
اجتماعی که در این روزها اتفاق افتاده است بیندازیم می توان به 

مواردی در ادامه اشاره کرد؛
1   -افراد شاغل در ساختارها به عنوان اصلی ترین سرمایه و عامل 
ایجاد و حفظ نظم و امنیت، همانند سایر افراد جامعه در معرض 
بیماری و ابتال و به تبع آن، محافظه  کاری های احتیاطی و منطقی 
ناشی از مالحظات و الزامات مربوط به مراعات ترتیبات بهداشتی 
و در نتیجه، کاهش تالقی و ارتباط می شوند و این یعنی کاهش 

عملی سطح کیفی و کمی کارآیی
2   -اعضای مبتال، چه در چرخه درمان منجر فوت قرار گیرند و 
چه در انتهای سیکل درمان بهبود یابند، تا مدتها از چرخه ی کار 
و فعالیت خارج هستند و این نقصان، قطعاً توان تهاجمی و دفاعی 

ساختارها را تحت الشعاع قرار خواهد داد.
3   -بسیاری از امور که مستلزم انجام اقدامات فیزیکی، چهره 
اگر  )حتی  قهری  طور  به  است،  نزدیک  از  مراودات  و  چهره  به 
دستورالعمل ها و فرامین سازمانی آن را منع نماید( از دستور کار 
خارج خواهد شد که نتیجه محتمل آن کاهش کیفیت امور است.

4   -همانند همه ی افراد جامعه، کارکنان ساختارهای امنیتی 
شد،  خواهند  نگرانی  و  تشویش  اضطراب،  دچار  نیز  انتظامی  و 
هم برای خود و هم برای خانواده و فرزندان و هم برای گستره 
خانوادگی خود و این مهم حتماً بر میزان کارآمدی و اثر بخشی 

آنها اثر کاهنده خواهد داشت. 
از سوی دیگر در دوران استقرار و حاکمیت این بیماری ناشناخته و 
مرگبار، عوامل جرم زا و پدیدآورنده جرائم هم به میزان بی نهایت و 
نامحدود، افزایش و توسعه پیدا نموده و در نتیجه، بر ظرفیت جرم 
زایی سابق افزوده می شود. تعدادی از این عوامل از این قرار است؛
1   -توقف گردش پول در شبکه مویرگی جامعه و یخ زدگی مالی 
که خطر واقعی آن از توقف گردش خون در بدن انسان ها بیشتر 
است )توقف گردش خون موجب مرگ همان بدن می گردد و 
توقف گردش پول جامعه را دچار ایستایی و توقف نابودکننده می 
کند(، ناشی از کاهش خطرناک فعالیت های منجر به خلق پول و 
ثروت و کاهش بسیار خطرناک قدرت مالی و قدرت خرید اکثریت 

افراد جامعه به عنوان یک عامل جدی جرم زایی.
2   -ایجاد اختالل گسترده در انواع کسب و کارهای رسمی، غیر 
رسمی، خویش فرما، مشاغل پرشمار در دنیای مجازی و مجموعه 
رفتارهای درآمدزا، حتی برخی از رفتارهای غیر قانونی و مجرمانه 
به غیر از چرخه ی تولید، توزیع و مصرف مشروبات الکلی که عالوه 
بر حجم باالی تقاضا و عرضه سابق، در ماجرای کووید 19 با فرض 
کامالً غیر علمی، غیر منطقی و اشتباهی برخی تصور می کردند 
باعث ایمن سازی اندام های داخلی می شود. در این باره شاهد 
بودیم که افزایش همه جانبه و البته با حاشیه مرگبار پرتعداد ناشی 
از مصرف نمونه های آلوده، غیر آشامیدنی و غیر استاندارد همراه 
بود که به طور قهری به ایجاد و گسترش فقر و در نتیجه، گرایش 

به درآمدزایی های مجرمانه ناشی از آن منجر می گردد.
بیکاران  ویژه در گروه  به  فقر  و گسترش  3   -تشدید عمیق  
پرتعداد و ناشناخته و دارندگان درآمدهای روزانه به شرط انجام کار 
)عدم وجود کار روزانه= عدم وجود درآمد روزانه( که غالباً نیز قابل 
شناسائی نبوده، اطالعات کامل همگی آنها در سامانه ها ثبت و 
مستند نشده و گروه دارندگان درآمد فاقد تناسب بین میزان درآمد 
و هزینه های روز افزون و غیر قابل کنترل )ناشی از گرانی افسار 
گسیخته و لحظه به لحظه حتی بدون محاسبه هزینه های کووید 
19( و هزینه های پیش بینی نشده بهداشتی و درمانی و تغذیه 
ای تحمیل شده مربوط به همه گیری کووید 19، منجر به افزایش 
دامنه شکاف طبقاتی و اقتصادی که حتماً در صدر عوامل جرم 
زایی شدید و غالباً همراه با انتقام جویی و تخریب )ارتکاب جرم 
همراه با اقدامات وندالیستی( قرار دارد گردیده، این وضعیت بسیار 
خطرناک، به صورت غیر قابل توقف و روز افزون دیر یا زود بسته 

به میزان نجابت مردم هر کشور رو به وخامت قرار خواهد گرفت.
4   -آزاد شدن پرتعداد زندانیان که در واقع به عنوان یک رفتار 
منطقی و انسانی و همچنین با هدف کاهش هزینه های افزایش 
یافته مربوط به نگهداشت شبانه روزی زندانیان انجام می شود، اما 
هرگز نمی توان افزایش منطقی و بدیهی اقدامات مجرمانه درآمدزا 
از سوی برخی از زندانیان که بعد از آزادی، هم خود نیاز مالی دارند 
و هم افراد تحت تکفل آنها از آنها انتظار درآمدزایی و تغییر بهینه 
مالی دارند را نادیده گرفت و در محاسبات لحاظ ننمود، در این 
میان محکومین مربوط به انواع سرقت ها )به ویژه سارقین حرفه 
ای و به عادت(، جرائم منجر به کسب درآمدهای مجرمانه، انواع 
جرائم مربوط به مواد مخدر از جمله تهیه، تولید، توزیع، مصرف و 
جعل و کالهبرداری دارای بیشترین احتمال انجام فعالیت های 
مجرمانه درآمدزا در دوران آزادی همراه با بیکاری و نبود درآمد 

هستند.
5   -آزاد نمودن معتادان مقیم اردوگاه های ترک اعتیاد و در 
نتیجه حضور این گروه از افراد در سطح جامعه که به طور قهری 
به کسب درآمد برای گذران زندگی )تغذیه و پوشاک( و هزینه 
های مربوط به تأمین مواد مخدر نیازمند بوده و سهم بزرگی از آنها 
برای تأمین این نیازمندی ها به ارتکاب جرم و کسب درآمدهای 

مجرمانه خواهد پرداخت
6   -نبود ظرفیت کامل اجرای عملی حذف مجرمان از چرخه ی 
فعالیت مجرمانه )به عنوان یک اقدام منجر به کنترل جرائم(، از 
طریق شناسایی و دستگیری مجرمان حرفه ای، لیدر و سرگروه 

به  پنهان مربوط  و  پیدا  از محدودیت های  برخی  به واسطه ی 
استقرار کووید 19 و در نتیجه، وجود امکان فعالیت تشدید یافته و 
گسترده این افراد به عنوان یکی از اصلی ترین گروه های منسجم 

مرتکب جرائم.
7   -اقامت مداوم اکثریت افراد جامعه در منازل و خالی نبودن 
دارای  منازل  از  سرقت  امکان  منازل،  اتفاق  به  قریب  اکثریت 
افراد مقیم را به شدت کاهش داده، این تنگنای ایجاد شده برای 
سارقین، آنها را به انجام سرقت های پرتعداد دیگر به ویژه سرقت 
خودرو، موتوسیکلت، از داخل خودرو و مغازه ها و اماکن عمومی و 
خصوصی و زورگیری های چهره به چهره در خیابان ها معابر برای 

جبران خالء مربوط به سرقت از منازل وادار خواهد نمود.
8   -عزیمت پر تعداد افراد دارنده امکانات رفاهی به ییالقات و 
مناطق خوش آب و هوا و کمتر آلوده با فرض خروج از مناطق آلوده 
و دارای احتمال بیماری و در نتیجه، رها بودن تعدادی از منازل با 
توجه به این مهم که این دسته از افراد غالباً از گروه برخورداران و 
یا سطح باالتر از متوسط جامعه بوده و منازل آنها به عنوان مکان 
های متعلق به افراد برخوردار، آماج ایده آل برای کسب درآمد از 

طریق انجام سرقت است
9   -گران تر شدن نگران کننده ی همه ی اقالم و نیازمندی های 
روزانه زندگی و عدم امکان تهیه برای اکثریت افراد جامعه، تحصیل 
از طریق انجام اقدامات مجرمانه به عنوان یک گزینه تحمیلی را 
در برابر افراد دارای استعداد، تمایالت و ظرفیت ارتکاب جرم قرار 

داده است.
قبلی هزینه های  آمادگی  بدون  و  ناگهانی  10   -افزوده شدن 
بهداشت فردی و محیطی، به مجموعه هزینه های کاماًل نامتناسب 
با درآمد اکثریت افراد جامعه به عنوان یک هزینه غافلگیر کننده با 
منبع تأمین مالی پیش بینی نشده، می تواند در گروه افراد دارای 
استعداد و ظرفیت ارتکاب جرم منجر به انجام فعالیت های مجرمانه 

شود.
11   -اقامت شبانه روزی در منازل )ناشی از کاهش تردد و تعطیلی 
بسیاری از امور( باعث افزایش چند برابری هزینه-های آب، برق، 
تلفن، گاز و اینترنت به صورت کامالً غافلگیرانه و پیش بینی نشده 
در سبد هزینه های خانوار شده، این امر در ماه های آتی به عنوان 
یک التهاب اجتماعی و بن بست هزینه های فاقد منبع تأمین به 
غالب افراد جامعه تحمیل خواهد شد و می تواند در برخی مواقع 

منجر به ارتکاب جرم نیز شود.
12   -ایجاد تغییر بنیادین و اساسی در سبک و شیوه زندگی و به 
ویژه در زمینه کسب و کار با احتمال نابودی برخی از مشاغل دارای 
احتمال تجمع و رو در رویی پر تعداد و پدیدآیی مشاغل دیگر از 
جنس غیر حضوری، دورکاری فاقد احتمال رو در رویی، منجر به 
جرم زایی تحمیلی در دوران گذار ماهوی و شکلی تعطیلی برخی از 

مشاغل و ایجاد مشاغل جایگزین متناسب خواهد شد.
13   -طراحی و اجرای انواع درآمدزایی های مجرمانه مربوط به 
درمان، دارو و تجهیزات و اقالم بهداشتی و ضدعفونی کننده ها با 
سوء استفاده از فضای ذهنی ملتهب و به شدت ناپایدار مربوط به 
کووید 19 در طیفی گسترده از غیر واقعی ترین ادعاهای درمانی 
تا تهیه اقالم غیر استاندارد با بهره گیری از مارک ها و برندهای 
خوشنام داخلی و خارجی منجر به ایجاد خسارت های مالی و جانی 
)با این توضیح که خسارت جانی آن می تواند غیر قابل جبران نیز 
باشد( با روش های ارائه غالباً غیر حضوری، اینترنتی، تلفنی و به 

ندرت حضوری.
14   -انجام کالهبرداری های پیچیده )حتی با تقلید صدای غیر 
سیاسی،  اجتماعی،  ارشد  مقامات  مختلف،  افراد  تشخیص  قابل 
بهداشتی و حکومتی شهرستانی، استانی و ملی( در راستای پروژه 
جمع آوری کمک های نقدی و غیر نقدی برای محرومین و کم 

برخورداران ناشی از شرایط خاص کووید 19 .
در  حضوری  و  اینترنتی  تلفنی،  های  کالهبرداری  -انواع     15
پوشش جمع آوری کمک های مالی و غیر مالی برای توزیع بین 
طبقات فقیر، محروم، حاشیه نشین با پوشش های هویتی، شغلی و 

سازمانی دور از انتظار و بسیار موجه.
ویروس  شرایط  تحمیل  از  )ناشی  ناگهانی  سبک  -تغییر     16
کووید 19( خرید از نوع حضوری به غیر حضوری و اینترنتی و در 
نتیجه احتمال افزایش انواع کالهبرداری، ارائه اجناس تقلبی، غیر 

استاندارد، غیر واقعی و حتی مسموم کننده و آلوده.
17   -تشدید همراه با ایجاد تنوع روزافزون و لحظه به لحظه و 
نوآورانه انواع کالهبرداری های اینترنتی از قبیل کاله-برداری پانزی 
)کال هبرداران غیر حضوری که با وعده توافق تعلق سود در ارقام 
باال "فراتر از نرخ بهره و سود غیر رسمی رایج در الیه های پنهان 
بازار"(، مبادرت به جذب قربانی نموده و بعد از چندین مرحله 
پرداخت سود در ارقام باال )از سرمایه متعلق به افراد جذب شده 
قبلی( و تجمیع حداکثری وجوه قربانیان، در اولین فرصت ناپدید 
می شوند. این نوع کالهبرداری می توان به انواعی که در ادامه اشاره 

می شود تقسیم و تبدیل شود؛
17-1 کالهبرداری های اینترنتی در انواع شرط بندی ها منجر 
به جلب اعتماد و القای منفعت رسانی به قربانی، منجر به کشف 

اطالعات حساب بانکی و تخلیه موجودی قربانی.
انواع  برندگان  عنوان  تحت  مرسوم  بسیار  کالهبرداری   2-17
مسابقات و قرعه کشی ها موسوم به کالهبرداری کارت به کارت که 
با تحریک حس منفعت طلبی قربانی و انجام مذاکرات هوشمندانه، 
قربانی را وادار به مراجعه به دستگاه عابر بانک و وارد نمودن کارت 
بانکی خود به دستگاه و تخلیه موجودی آن می نمایند، این نوع از 
کالهبرداری های پر تعداد تلفنی و غیر حضوری بر پایه تحریک و 
تهییج احساسات منفعت جویانه در قربانی با ادعای اعطای جایزه 
به برندگان مسابقات گوناگون، مساعدت های نهادها و سازمان های 
حاکمیتی برای افراد و وسائط نقلیه آنها، خدمات بهداشتی انسان 
دوستانه )که در این دوران به شکل گسترده و روز افزون در دستور 
کار مجرمان قرار گرفته(، ارائه سفارشات پر تعداد و درآمدزا، تعلق 
کمک های خیرخواهانه حاکمیتی مربوط به دوران رکود اقتصادی، 
اعاده وجه اشتباهی، انواع قرعه کشی ها دارای جایزه و انواع طرح ها 

و مسابقات تلویزیونی و رادیویی طراحی و اجرا می گردد.
17-3 فیشینگ )هک و نفوذ به حساب های بانکی افراد( و تخلیه 

موجودی حساب بانکی قربانیان.
17-4 نفوذ با استفاده از دستگاه اسکیمر در هنگام فعالیت فرد در 
دستگاه های عابر بانک فاقد آنتی اسکیمر و سرقت موجودی آن با 

بهره گیری از اطالعات به دست آمده.
17-5 فعالیت هکرهای بین المللی فعال در هک و نفوذ به حساب 

های مالی تجار و بازرگانان.
17-6 تخلیه موجودی با استفاده از رسیدهای جعلی و خود ساخته 

دستگاه های خودپرداز در انواع مغازه ها.
17-7 کالهبرداری با ادعای نصب رمز یک بار مصرف و پویا از 
سوی سیستم بانکی منجر به افشای اطالعات کارت و حساب بانکی 

و یا وادار نمودن فرد به ورود به لینک منجر به افشای اطالعات 
کاری و حساب بانکی و تخلیه موجودی.

17-8 واریز نمودن وجه نسبتاً کالن به حساب قربانی و برقراری 
تماس بالفاصله با فرد و تقاضای عاجزانه و مصرانه برای اعاده وجه 
به ظاهر اشتباه واریز شده به یک حساب دیگر  که یک دام برای 
انجام یک سرقت همراه با پولشویی با انواع تبعات قانونی ناشی از 

آن است.
اجتماعی  اداری و  ارشد سیاسی،  از مقامات  17-9 کالهبرداری 
کشوری، استانی و شهرستانی از طریق برقراری تماس و معرفی 
تقاضای  و  فرد  با  طراز  هم  فرد  نزدیک  بستگان  عنوان  به  خود 
مساعدت مالی ضروری به علت تصادف و یا یک بدبیاری وخیم 
و اضطراری در هنگام سفر در استان و شهرستان محل فعالیت و 

مسئولیت فرد.
18   -فعالیت مجرمانه سایبری داخلی و خارجی از طریق فعال 
نمودن هکرهای حرفه ای با طرح این ادعا که از طریق نفوذ به 
اینترنت مورد استفاده خانواده ، آنها را به بیماری آلوده خواهند 
نمود و دریافت رمز عبور کامپیوتر و اطالعات مالی آنها برای انجام 
انواع جرائم علیه خانواده در قالب باج خواهی تهدید آمیز اینترنتی.

19   -افشای بی سابقه، بسیار خطرناک و چندین باره اطالعات 
از  افشای اطالعات مشترکان یکی  نوبت  تا کنون دو  شهروندان 
اپراتورهای تلفن همراه در سال های 92 و 95 و یک نوبت افشای 
اطالعات 42 میلیون نفر از دارندگان پوسته های ایرانی و غیر اصیل 
تلگرام  تلگراف،  هاتگرام،  طالیی،  تلگرام  موبوگرام  شامل  تلگرام 
مسنجر  پالس  گرام،  الگا  نارنجی،  تلگرام  فارسی،  تلگرام  رنگی، 
و امثال آن و یک نوبت افشای اطالعات هویتی 63 میلیون نفر 
از مشتریان یکی از بانک های دولتی و همچنین هک و افشای 
اطالعات کلیه شهروندان ایرانی مطرح بین دو سازمان و وزارتخانه، 
این گواهی را می دهد که کالهبرداران داخلی و خارجی دارای 
استعداد مجرمانه و دارای نوآوری های خالقانه در طراحی و اجرای 
انواع کالهبرداری های غیر حضوری )تلفنی و اینترنتی( که تنها 
بر پایه و اساس تحریک منفعت طلبی قربانیان قابل اجرا خواهد 
بود، را در گستره ای غیر قابل تخمین و با انواع روش های غیر 
قابل تشخیص، پیچیده و فریبنده اجرا نموده و تعداد بسیاری از 
از آن  ایرانی قربانی جرائم مالی و ضد اخالقی ناشی  شهروندان 

شوند.
این واقعیت ها و همچنین مجموعه عوامل جرم زای سابق که با 
اضافه شدن عوامل جرم زایی  ناشی از شرایط تحمیلی کووید 19 
و اقتضئات آن، شدیداً تشدید شده اند، به طور قهری بر میزان جرم 
زایی و میل به تحصیل درآمد از طریق انجام اقدامات مجرمانه 
افزوده است، حتی اگر در گفتمان رسمی مطرح نگردد. واقعیت 
عریان و بی رحمانه ناشی از تمایل پایان ناپذیر نوع بشر به کسب 
منفعیت بی پایان و سیری ناپذیر، بایستی همیشه مد نظر و توجه 
بدنه اصلی افراد جامعه باشد، همیشه یادمان باشد در همان زمانی 
که بانوان دلیر و مردان بی باک شاغل در چرخه ی درمان کشور 
با وجود یقین بر وجود مرگ در کمین در محیط های درمانی، 
انگیز  به نحوی حیرت  و  آزادگی، سرافرازی و دلیری  نهایت  در 
داوطلبانه، از ابتال به بیماری با احتمال مرگ به بهای درمان دیگران 
استقبال می کنند، به موازات آن، تبهکارانی هم در همین جامعه 
هستند که از چرخه ی درمان بیماران درمانده و در آستانه مرگ 
هم درآمدزایی می کنند. اما حال سوال این است که یک شهروند 
چه باید انجام دهد تا در روند کلی زندگی خود -ترکیب عوامل 
جرم زای سابق و غیر مرتبط با کرونا و شرایط ناپایدار و جرم زای 
دوران ملتهب کووید 19 و مشابه آن- به بزه دیده و قربانی جرم 
تبدیل نشود؟  باید آگاه باشیم که در چرخه ی ارتکاب جرم 3 
گونه رفتار مجرمانه وجود دارد، جرائم علیه جان، جرائم علیه مال 
و جرائم علیه حیثیت و یا همان تجاوزات جنسی و دزدی اطالعات 
شخصی که در پاره ای مواقع این جرائم به صورت ترکیبی و توأمان 
نیز انجام می شوند. در محیط ارتکاب جرم نیز این عوامل دخیل 
و مؤثر هستند تا یک رفتار مجرمانه قابل انجام گردد. بزهکار، بزه 
دیده، محل ارتکاب جرم، زمان ارتکاب جرم، فضای ارتکاب جرم، 
قوانین مربوطه هدف از ارتکاب جرم، در واقع این اجزا و پازل های 
الزم برای ارتکاب یک جرم هستند. اولین و مهمترین عامل امنیت 
زای فردی و گروهی، بهره گیری حداکثری از قدرت گمانه زنی و 
تخمین منطقی نسبت به وجود تهدید درباره ی خود، جان، اموال 
و مجموع منافع خود است، بدین معنی که اگر این امر در دستور 
کار یک شهروند قرار نداشته باشد، هرگز میسر نخواهد بود تا اقدام 
"مناسب" و "متناسب" برای حفظ خود و منافع خود را در دستور 
کار قرار دهد. البته مطرح نمودن بهره گیری از این توانمندی به 
معنای سیاه و خاکستری دیدن روزگار و محیط زندگی نیست، 

بلکه این امر از جنس واقع نگری و رفتار منطقی و عقالنی است.
قدرت گمانه زنی تهدید بالقوه و بالفعل متوجه فرد و افراد وابسته به 
فرد و مجموعه منافع مشروع، دارایی ها و سرمایه های آنها، از مزیت 
های محاسباتی است که در تمامی موجودات زنده برقرار است و در 
برخی از حیوانات به مراتب قوی تری و عمیق تر از انسان موجود 

و فعال است و از آن به عنوان راز بقای جانداران نیز یاد می شود.
مکمل و متمم این ظرفیت، اتخاذ رفتار مناسب و متناسب است، 
آنهم در قالب رفتارهای پیشگیرانه و بازدارنده، در واقع یک شهروند 
فارغ از آنچه که ساختارهای مسئول انجام می دهند )که فرض 
بایستی  انجام شود(  با تمام ظرفیت و احساس مسئولیت  است 
مبتنی بر همان قدرت گمانه زنی تهدیدات متوجه خود و با توجه 
به مجموعه شرایط محیطی، نوع جرم یا جرائم محتمل، موقعیت 
و شرایط فرد مجرم، موقعیت خود و منطق و عقالنیت مطرح در 
چرخه ی هزینه فایده، رفتار متناسب و مناسب را انتخاب و در 

دستور کار قرار دهد تا به قربانی جرم تبدیل نشود.
تعامالت  و  انسان  نوع  رفتارشناسی  از  که  آنچه  و  واقع  عالم  در 
فردی و اجتماعی او به دست آمده، اصل و اساس رفتار امن در نوع 
رفتارهای پیشگیرانه و بازدارنده مطرح است، البته به شرط رعایت 

دو اصل مهم اقتضا و تناسب.
با توجه به نکاتی که به آنها اشاره شد و در آن برخی جرائم احتمالی 
در این ایام مطرح شد، وقت آن رسیده است که برخی راهکارهای 
و  بنیادی  مقدمه  این  با  شود.  تشریح  مردم  برای  نیز  جرم  ضد 

اساسی، برخی از راهکارهای کاربردی اینگونه مطرح می شود؛
1  -مراعات حداکثری اصل مهم پیشگیری وضعی، یعنی آن که 
فرد بین خود و منافع خود )جان و مال و دارائی خود و بستگان( با 
مجرم، وضعیتی ایجاد کند که مجرم به این داشته های ارزشمند و 

غالباً غیر قابل جایگزین، دسترسی پیدا نکند.
تحقق این مهم دارای شرایطی از این قبیل است:

1   1- توجیه زدایی در مرحله پیش جنایی )یا پیش بزه(
به نحوی که هر رفتاری که ارتکاب جرم درباره ی فرد و مجموعه 
دارایی های مادی و غیر مادی اش به عنوان هدف مجرمانه را 

توجیه کند، از دستور کار خارج سازد

2   1- محرک زدایی پیش جنایی )یا مرحله پیش بزه(
به نحوی که تمامی رفتارهای منجر به تحریک مجرمین بالقوه و 

بالفعل در مرحله پیش جنایی شناسائی و حذف شوند.
3   1- بازدارندگی حداکثری

به نحوی که منفعت حاصل از ارتکاب جرم برای مجرم به حداقل 
برسد، ریسک ارتکاب جرم به حداکثر افزایش یابد و دسترسی 
مجرم به هدف مد نظرش به حداقل و یا به وضعیت ناممکن برسد.
2   -در این رابطه اقدامات زیر به عنوان پیشنهاد عملیاتی و قابل 

انجام توسط شهروندان محترم ارائه می گردد:
1   2- مقاوم سازی آماج برای کاهش یا نفی دسترسی مجرمین به 
آنها، به طور مثال با استفاده از دزدگیر فیزیکی و الکترونیکی برای 
خودروها حفاظ های ضد سرقت در منازل و مفازه ها رفع هرگونه 

نقطه ضعف فیزیکی منجر به دسترسی مجرم به هدف محتمل
2   2- کاهش میزان دسترسی مجرمین )به طور مثال با بهره 
گیری از ظرفیت آیفون تصویری دوربین های مداربسته، قفل های 

الکترونیک هوشمند و ...(
3   2- توسعه محافظت فردی )به طور مثال تنها نماندن در 
مناطق کم تردد و جرم خیز تنها نماندن در ساعات پایانی شب، 

عدم نمایش اموال گران قیمت همراه(
4   2- برقراری و ترویج حداکثری روش سنتی مراقبت همسایه 
از همسایه، به عنوان یک رفتار اجتماعی انسانی و اخالقی دارای 

منافع متقابل در قالب کلی حفاظت همسایگان از منافع یکدیگر.
5   2- بهره گیری از معماری شهری و محیطی )به طور مثال 
برقراری حداکثری روشنایی محله، کوچه و خیابان، ایجاد تغییرات 
محیطی در منزل و محله، فعال سازی دوربین های موجود اما غیر 

فعال موجود در منزل و محله(
6   2- پنهان نمودن آماج در معرض تهدید )به طور مثال رها 
ننمودن وسائط نقلیه در معابر احراز اطمینان از بسته بودن درب 

وسائط نقلیه( 
7   2- از دسترس خارج کردن آماج )به طور مثال خارج نمودن 

پخش خودرو اموال گران قیمت درون خودروها(
8   2- قابل شناسایی نمودن اموال )ثبت، یادداشت شماره سریال 

اموال نشان گذاری قابل ردیابی اموال(
9   2- منتفی سازی منفعت )خارج نمودن اموال از ارزش واقعی 
آن به طور مثال از کارآیی خارج نمودن موبایل مسروقه، کارت 

های بانکی و امثال آن بالفاصله پس از سرقت(
10   2- کاهش احساسات و رفتارهای غیر قابل کنترل )عدم 
حضور در خیابان در حالت های عادی ناشی از مصرف مواد روان 
انجام رفتارهای تحریک آمیز  الکلی عدم  یا مشروبات  گردان و 

فردی(
11   2- بهره گیری از فن آوری های حفاظتی شامل: 

2-11-1 حفاظ های الکتریکی استاندارد و دارای آالرم و امکان 
اتصال به سامانه های پلیسی

2-11-2 به کارگیری نگهبانان شخصی در مجتمع های مسکونی
2-11-3 استفاده از سگ های نگهبان در صورت امکان

2-11-4 استفاده از قفل های اضافه و چند الیه برای درب ها و 
پنجره ها

2-11-5 نصب حفاظ فلزی مستحکم غیر قابل نفوذ بر روی درب 
ها و پنجره ها و نورگیرها

2-11-6 بهره گیری از ظرفیت دوربین های مداربسته
2-11-7 سیستم های هشدار )بی صدا در محل( لیکن متصل به 

سامانه های پلیس، همسایگان و بستگان.
2-11-8 نمایش اقدامات نشان دهنده حضور افراد در منزل با 
بهره گیری از امکان قطع و وصل گاه و بی گاه برق منزل، چراغ ها، 

تلویزیون و دزدگیر منزل و خودرو 
2-11-9 استفاده از دزدگیرهای ایموبالیزر و فیزیکی توأمان برای 

خودروها
12   2- عدم اعتنا به پیشنهادات مطرح در تماس های تلفنی و 
فراخوان های اینترنتی با هر پوشش و بهانه و قطع تماس و اعالم 
مراتب به مرکز فوریت های پلیسی و دریافت مشاوره و راهنمایی با 

تشریح وضعیت و ارائه تمامی اطالعات مربوطه
13   2- عدم توجه به هرگونه پیشنهاد مالی دائر بر ادعای سود 
رسانی و یا خدمات ویژه پزشکی، درمانی، خودرویی و امثال آن از 
سوی افراد ناشناس با این وصف که هرگز هیچکس و تحت هیچ 
شرایط منفعتی را به جای آنکه نصیب خود نماید به دیگری احاله 
نخواهد نمود، اعالم فوری مراتب به مرکز فوریت های پلیسی و 
یا دریافت مشاوره از افراد مطلع در ساختارهای قضایی، درمانی، 

بانکی و خدمات خودرویی.
14   2- عدم انجام هرگونه خرید دارو، تجهیزات درمانی و پزشکی 
و بهداشتی مربوط به کووید 19 و سایر بیماری ها در بستر شبکه 
های اجتماعی داخلی و خارجی حتی به شرط ادعای دائر بر وجود 
برند معتبر و استاندارد و با قیمت مناسب و انجام این گونه خریدها 
از داروخانه ها و مؤسسات لوازم پزشکی معتبر سطح شهر که حتماً 
همراه با مراعات استانداردها و همچنین امکان پاسخگویی در قبال 

فروش انجام شده خواهد بود.
15   2- انجام مشورت با اولویت افراد عضو ساختارهای قضایی و 
انتظامی عضو فامیل و یا از گروه دوستان و معاشران و در صورت 
با مرکز فوریت های  از طریق شماره 110  انجام مشورت  نبود 
پلیس و پلیس فتا درباره ی تمامی تماس های تلفنی و یا ارتباطات 
در بستر اینترنت برای ارائه هرگونه خدمات و یا تقاضای اعالم 

هرگونه اطالعات فردی، خانوادگی، تجاری، مالی و شغلی.
16   2- اعمال دقت مضاعف درباره ی افرادی که با انجام یک 
خرید در مغازه ها و دریافت پرینت از دستگاه خودپرداز، با خروج 
موقت از محل و مراجعه مجدد با ادعای انجام اشتباه در واریز 
از قبل تهیه شده،  ارائه یک پرینت جعلی  با  نمودن مبلغ زیاد 

مبادرت به دریافت چندین برابر مبلغ واریزی خود می نمایند.
17   2- انجام بررسی تطبیقی و راستی آزمایی از طریق برقراری 
تماس با فرد همکار و همطراز که افراد ناشناس با ادعای وجود 
نسبت با آنها از مقامات و افراد صاحب منصب تقاضای مساعدت 

می نمایند و خنثی نمودن کالهبرداری در آستانه تحقق. 
18   2- همیشه مد نظر بودن افشای چندباره اطالعات افراد در 
گونه های مختلف )اطالعات منتشر شده از یکی از اپراتورهای 
تلفن همراه پوسته های تلگرام شبکه بانکی و اطالعات جمعیتی 
کشور( که احتمال طراحی های مجرمانه با بهره گیری از این حجم 
اطالعات را در گونه ها و روش های پر تعداد و پایان ناپذیر میسر 

و قابل انجام نموده است.
19   2- در رابطه با واریز وجوه به حساب افراد و تقاضای افراد 
تماس گیرنده برای اعاده وجه به شماره حساب غیر از شماره ی 
حساب واریز کننده، الزم است از اعاده وجه خودداری و مراتب به 
فوریت به مرکز فوریت های پلیسی و یا پلیس فتا گزارش شود 
)اعاده وجه به شماره حساب دیگر به منزله مشارکت در جرم 

طراحی شده از سوی فرد مجرم است(
3   -در رابطه با کالهبرداری به شدت رایج مرسوم به کارت به 
کارت به شرط عدم انجام پنج اقدام زیر که انجام آنها قطعاً پنج 
خطای محرز و خسارت بار است، ارتکاب این نوع از جرائم غیر 

قابل انجام خواهد شد.
1   3- عدم انجام قطعی مذاکره با افراد ناشناس مدعی ایجاد 
منفعت برای فرد و عدم پذیرش ادعای فرد تماس گیرنده دائر بر 
اینکه منفعتی در پی برقراری تماس و مذاکره محتمل است )انجام 

مذاکره با فرد ناشناس= "خطای اول"(
2   3- عدم اعالم شماره حساب، شماره کارت و هرگونه اطالعات 
هویتی و مالی و بانکی منجر به ایجاد امکان سوء استفاده )اعالم 

اطالعات بانکی و مالی= "خطای دوم"(
3   3- عدم مراجعه به دستگاه عابر بانک برای انجام واریز شدن 
وجه و یا مبلغ جایزه متعلقه، در حالی که بر اساس روند کارکردی 
عابر بانک، هرگز و مطلقاً برای واریز شدن وجهی به یک کارت، قرار 
گرفتن کنار دستگاه عابر بانک ضرورت نداشته و در فرآیند قرار 
ندارد )این امر با ادعای فرد کالهبردار تماس گیرنده دائر بر انجام 
تالش های متعدد و عدم امکان واریز شدن وجه، مطرح و بر آن پا 
فشاری می گردد()مراجعه به دستگاه عابر بانک=  "خطای سوم"(

  در هنگام مواجهه با چنین مواردی، قبل از انجام این خطاها و 
قبل از اتمام و انجام خطای اول، الزم است با یک کارمند بانک، 
انتظامی،  یا بستگان خود در سازمان های  مرکز پلیس 110 و 
قضایی و یا بانکی و با اعالم دقیق جزئیات امر مشورت انجام شود .

  به طور مثال همه ی پیشنهادات مربوط به اقدامات تشخیصی، 
درمانی، دارویی و تجهیزات و اقالم بهداشتی مربوط به کووید 19 
و سایر بیماری ها را می توان با سامانه 190 و یا یکی از بستگان 
شاغل در ساختار بهداشتی و پزشکی و درمانی مطرح و راستی 

آزمایی نمود.
از پیشگیری های رایج درباره ی جرائم که  4   -در نوع دیگر 
توسط شهروندان قابل انجام است )با این توضیح که قسمت اصلی 
پیشگیری ها از نوع حاکمیتی و مربوط به وظایف ساختارهای 
مسئول مربوطه است(، پیشگیری تعاملی است که در آن شهروندان 

دارای نقش و جایگاه تعیین کننده هستند.
قبیل  )از  چهره  به  چهره  جرائم  در  که  تعاملی  پیشگیری  در 
زورگیری های خیابانی سرقت خودروهای مسافرکش و انواع آدم 
ربائی ها با انگیزه های گوناگون و یا سرقت اموال گران قیمت همراه 
افراد(  مطرح است، در مرحله پیش جنایی و پیش بزه، فرد قربانی 
می تواند با بررسی درباره ی مجموعه تهدیدات متوجه خود، نوع 
محیط در حال ورود به آن و افراد دارای اقامت و یا تردد در آن، از 
ورود به آن محیط و تالقی با آن افراد اجتناب ورزد و یا در هنگام 
رو در رویی با مجرم، رفتارهای پیشگیرانه و بازدارنده را در دستور 

کار قرار دهد.
در پیشگیری تعاملی 3 مرحله حیاتی و کاماًل به هم مرتبط مطرح 

است؛
الف: مرحله فراهم شدن مقدمات که حداقل نیازمند 4 عامل است

بزهکار بزه دیده فرد ثالث )معاون و همدست او و یا رهگذران و 
پلیس حامی قربانی( و محیط ارتکاب جرم

ب: ورود فیزیکی و عملی مجرم به محیط ارتکاب جرم
در این مرحله، در صورت وجود قربانی، رویارویی به منظور ارتکاب 
جرم با احتمال ارتکاب جرم با احتمال مداخله به نفع قربانی از 
سوی رهگذران، افراد حاضر در محیط و یا پلیس عبوری یا فرا 
خوانده شده و یا احتمال پشتیبانی از مجرم توسط همدستان و 

شرکای او مطرح است.
شرایط  مجموعه  به  توجه  با  مرحله  این  در  تعامل،  مرحله  پ: 

محیطی، توان بزهکار و توان بزه دیده، احتماالت زیر مطرح است
-1پ تعامل مؤثر منجر به عقیم یا محال شدن ارتکاب جرم )نفی 

ارتکاب جرم(
-2پ تعامل غیر مؤثر منجر به ارتکاب جرم علیه قربانی)تسلیم 

شدن قربانی(
بار منجر به دفاع و اقدام فیزیکی ناکافی  -3پ تعامل زیان 
قربانی و ارتکاب جرم همراه با تبعات مضاعف و یا ارتکاب جرائم 

مضاعف )تسلیم همراه با خسارت و عوارض قربانی(
با این توضیح که در این نوع از پیشگیری، اتخاذ روش صحیح 
شرایط  با  متناسب  و  قربانی  جان  حفظ  اولویت  با  تعامل، 
محیطی، توان پیدا و پنهان مجرم و حمایت کنندگان از او 
و توان قربانی و حامیان و پشتیبانان احتمالی او به عنوان یک 
اصل مطرح است و در واقع یک پیشگیری کاماًل اقتضایی است 
که به شدت تابع شرایط چهارگانه )بزهکار بزه دیده همدستان 

مجرم با پشتیبانان قربانی و محیط ارتکاب جرم( است.
این مواردی که به عنوان جرائم ممکن و محتمل در ایام کرونا 
به آن اشاره و همچنین مواردی که برای کاهش احتمال جرم 
مطرح شد چکیده از توصیه های پلیسی است که در این اوضاع 
بی سابقه باید بیش از پیش مورد توجه مردم و مسئوالن قرار 
گیرد. شرایط این روزهای دنیا به گونه ای است که می توان 
پس از اتمام دوره ی این اتفاقات در انتظار تغییر رفتار و شیوه 
زندگی انسان بود. به گونه ای که جرائم با گذشته تفاوت دارد 
و به همین دلیل باید احتیاط ها و رفتارهای پیشگیرانه مردم 
نیز مرتفع تر شود. امیدوارم که مجموعه موارد ذکر شده در این 
متن بتواند اندکی از تلخی های ایام کرونا بکاهد و آینده سیاه 

تر از این که به نظر می رسد رقم زده نشود.

روایتی درباره بایدها و نبایدهای امنیتی و انتظامی در دوران کرونا و پسا کرونا به قلم سرهنگ هوشنگ پوررضاقلی، رییس پلیس سابق آگاهی استان؛

در این ایام بیشتر مراقب جان و مال خود باشید


