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هوالحق،  هوالحی و هو الهو                  

پیام آب

پایان فرصت ثبت نام در سامانه امالک 

بر اساس کد ملی 

رییس صنف تره بار کرمان:  

حدود 120 تن میوه شب عید 

هنوز به فروش نرفته است
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عضو جدید 

هیات مدیره

 شرکت گل گهر

 معرفی شد

برای تزریق واکسن کرونا

منتظر پیامک 

وزارت بهداشت

 باشید

متن در صفحه دوم

مدیرکل تعاون، کار
 و رفاه اجتماعی استان :

طی ۴۰ سال گذشته به لحاظ بیمه 

کارگران رشد قابل توجهی داشته ایم

مدیرکل کمیته امداد استان کرمان:

حدود هزار خانواده در شهر کرمان

 فاقد مسکن هستند

2

کرمان؛ کرونا در  روایت »کرمان امروز« از نحوه برگزاری متفاوت شب های قدر در ایام پیک 

احیا در خانه و یا فضای باز تحت پروتکل ها

متن کامل در صفحه سوم

  درست است که در ستاد کرونای استان در زمینه برگزاری مراسم شب های قدر و نماز عید فطر مصوب شده که در شهرهای زرد و آبی با رعایت پروتکل ها از جمله فاصله گذاری و زدن ماسک برگزار 
شود و در شهرهای نارنجی و قرمز صرفا در فضای باز و زمان برگزاری مراسم حداکثر دو ساعت و با رعایت فاصله گذاری باشد، اما هنوز هم بهترین راه دور ماندن از خطر ابتال به کرونا این است که 

#_در_خانه_بمانیم و شب های پرفیض قدر را زنده نگه داریم و...

مدیر اجتماعی و فرهنگی اداره کل تعاون
 کار و رفاه اجتماعی استان:

با توجه به شرایط تحریم 

هیچ واحد تولیدی 

تعطیل شده نداریم

فرماندار رفسنجان اعالم کرد:

 امروز آخرین مهلت اعتراض برای

 داوطلبان رد صالحیت شده شورا ها

 صفحه  دوم

 صفحه  دوم

اطــالعیه
بدین وسیله به اطالع کلیه کسانی که در ابتدای طرح تاسیس محور گردشگری ملی هفت 
باغ علوی نسبت به ثبت نام به صورت اقساطی جهت خرید قطعات اراضی این محور اقدام 
نموده اند می رساند خواهشمند است حداکثر تا پایان اردیبهشت ماه جاری ضمن مراجعه 
این  اقدام در غیر  نام خود  تعیین تکلیف ثبت  به  به شرکت عمران علوی ماهان نسبت 

صورت شرکت عمران علوی ماهان کرمان هیچ مسئولیتی در قبال اشخاص مذکور ندارد.

آدرس: ابتدای محور گردشگری ملی هفت باغ علوی، سمت راست، طبقه فوقانی 
کرمان موتور، شرکت عمران علوی ماهان کرمان 

شماره تماس: 73 - 33257577 - 034

متن در صفحه چهارم

روایت »کرمان امروز« از معضلی که نه جدید 

است و نه قدیمی می شود؛ سکوت اشتباه 

بانوان در برابر آزارهای خیابانی و پیامدهای آن؛

سکوت در برابر
مزاحمت های

خیابانی، نوعی 

خیانت است

آگهي تمدید مهلت تحویل پاکات مناقصه عمومي تجدید شده 
شماره 99/60/ع

پیرو درج آگهی و انتشار اسناد مناقصه جهت اجرای پروژه » طراحی، تأمین و اجراي خط رینگ لوله آب زهکشي 
و ملزومات مربوطه در معدن شماره 1 شرکت معدنی و صنعتی گل گهر« بصورت EPC و از طریق برگزاري 
مناقصه عمومي، به آگاهی می رساند، مهلت تحویل پاکات مناقصه از روز دوشنبه مورخ 1400/2/13 به روز 
دوشنبه مورخ 1400/2/27 موکول گردید. الزم به ذکر است، اسناد مناقصه از وب سایت این شرکت به آدرس 
WWW.GEG.IR از بخش مناقصه و مزایده قابل دانلود می باشد. ضمناً بازدید مجدد از محل اجراي موضوع 
مناقصه روز شنبه مورخ 1400/2/18 مقرر شده است. شرکت معدني و صنعتي گل گهر در رد یا قبول هر یك 

از پیشنهادات بدون نیاز به ذکر دلیل و بدون جبران خسارت مختار مي باشد.
 کمیسیون معامالت شرکت معدني و صنعتي گل گهر 

GOLGOHAR MINING & INDUSTRIAL COMPANY

مردم کرمان 25 سال است 
که واقعیت را 

در »کرمان امروز« می خوانند

شرکت حمل و نقل راه و جاده کرمان راننده پایه یکم استخدام می کند.

با حقوق و مزایاي عالي 
شماره تماس 0٩١3342١254

آگهی استخدام

www.teetr.ir

میدونى محبوبترین نشریه کرمانى کدومه؟!
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اخبار استان

مدیر اجتماعی و فرهنگی اداره کل تعاون، کار و 
رفاه اجتماعی استان کرمان گفت: کارگران همواره 
در خط مقدم تولید و اشتغال هستند و چرخ های 

توسعه در دستان این تالش گران واقعی است.
به گزارش ایرنا، علی سلیمانی با اعالم این مطلب 
به رسانه ها ضمن تبریک روز جهانی کارگر اظهار 
کرد : با توجه به شرایط تحریم ها در سایه پیگیری 

های انجام گرفته ، هیچ یک از واحد های تولیدی 
ما تعطیل نشد و مراکز بزرگ نیز تعدیل نیرو  که 

نداشتند حتی جذب نیروی جدید نیز داشتیم.
راستای  در  با هم  امسال همه  امیدوارم  افزود:  وی 
تحقق شعار سال قدم برداریم و با باال بردن بهره وری 

و نگاه ویژه به تولید گام های موثری را برداریم.
این مسئول با اشاره به برنامه های هفته کار و کارگر 

تصریح کرد: مهمترین برنامه ما در این هفته دیدار 
آسیب  های  خانواده  و  جانبازان  شهدا،  خانواده  با 

دیده در حین کار در استان است.
با  کارگری  جامعه  میثاق  تجدید  داد:  ادامه  وی 
آرمان های شهدا بخصوص شهید سردار حاج قاسم 
هر  جمعه  ائمه  با  کارگری  جامعه  دیدار  سلیمانی، 
بسته  توزیع  ورزشی،  متعدد  مسابقات  شهرستان، 

کارگران  بخصوص  نیازمندان  بین  حمایتی  های 
ساختمانی از دیگر برنامه های این روز است.

به گفته وی، نمایشگاه مجازی دستاوردهای جامعه 
رفاه  و  کار  تعاون  کل  اداره  سایت  در  استان  کار 
از  تجلیل  همچنین  است،  دسترس  در  اجتماعی 
کارگران ورزشکار توسط کارفرمایان صورت گرفته 

است

رییس اتحادیه صنف میدان داران میوه و تره 
این  عید  شب  میوه  گفت:  کرمان  استان  بار 
به علت داشتن کیفیت خرابی چندانی  استان 
توقف  و  فصلی  میوه  شدن  وارد  با  اما  نداشته 

صادرات، روی دست ما مانده است.
ایرنا  خبرنگار  با  گو  و  گفت  در  کاظمی  علی 
تلفات در میوه شب عید  افزود: هزار کیلوگرم 
نداشتیم اما جلوگیری از صادرات قیمت بازار را 

پایین کشید و موجب ضرر و زیان ما شد.
مردم  کمک  به  داشتیم  قصد  کرد:  اظهار  وی 
تا ۱۸  از نوروز  بیاییم، زیرا قیمت سیب پیش 
تومان  تا سقف ۲۵ هزار  پرتقال  و  تومان  هزار 
آغاز  در  بازار  به  عید  میوه شب  ورود  و  رسید 

قیمت  کاهش  و  شکستن  موجب   ۱۴۰۰ سال 
ها شد.

کاظمی با بیان اینکه جیرفت بارهای سرمازده 
موجب  امر  همین  و  کرد  وارد  سردخانه  به  را 
خراب شدن میوه های آنان شد گفت: اما میوه 
بازار  در  را  کرمان  استان  شمال  در  عید  شب 
مانده  فروشندگان  دست  رو  اکنون  و  نخریدند 
میوه  داران  میدان  اتحادیه صنف  رییس  است. 
و تره بار استان کرمان با اشاره به اینکه قیمت 
اعالم شده میوه شب عید در استان کرمان باال 
تصریح  نکردند  خریداری  را  آن  مردم  که  بود 
را  درختی  سیب  ازجمله  ای  یارانه  میوه  کرد: 
۱۰ هزار و ۳۰۰ تومان خریداری و قیمت تمام 

شده برای ما بیش از ۱۱ هزار تومان بود اما به 
علت خریداری نکردن مردم این بار را پنج هزار 

تومان فروختیم.
وی با بیان اینکه سیب درختی و پرتقال میوه 
افزود:  است  موجود  انبارها  در  هنوز  عید  شب 
که  داشتیم  نوروزی  ای  یارانه  میوه  تن   ۴۵۰
اکنون ۱۲۰ تن آن در انبارها باقی مانده که به 
علت نداشتن صادرات و خریداری نکردن مردم 

تاکنون به فروش نرفته است.
کاظمی عنوان کرد: نرخ میوه شب عید استان 
کرمان نسبت به دیگر استان ها باالتر بود زیرا 
و  کردیم  خریداری  را  تری  کیفیت  با  میوه 
شد  ما  میوه  خرابی  کاهش  موجب  امر  همین 

و در تمامی بار تنها چند تن خرابی نداشتیم.
وی افزود: حتما باید فکری برای صادرات کرد و 
اکنون با کاهش قیمت در بازار این اقدام توسط 
با  مردم  زیرا  رسد  می  نظر  به  ضروری  دولت 
وفور میوه در بازار بهترین پرتقال را به قیمت 

۱۰ هزار تومان از ما نمی خرند.
میوه  تامین  برای  هرسال  اینکه  بیان  با  وی 
شب عید به کمک دولت می آییم گفت: انتظار 
داریم که دولت امسال برای فروش باقی مانده 
بار نوروز به کمک ما بیاید، به صورت اعتباری 
میوه خریداری کردیم و تاکنون ۶۳۰ تن ضرر 
داشتیم که با فروش زیر قیمت خرید در واقع 

درآمدی برای ما باقی نمانده است.

مدیر اجتماعی و فرهنگی اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان:
با توجه به شرایط تحریم هیچ واحد تولیدی تعطیل شده نداریم

رییس صنف تره بار کرمان:  
حدود 120 تن میوه شب عید هنوز به فروش نرفته است

استان  اجتماعی  رفاه  و  کار  تعاون،  مدیرکل 
کرمان گفت: طی سال گذشته ۵۸۰ میلیارد تومان 
تسهیالت اشتغال روستایی در استان پرداخت شده و 
به دنبال تشکیل کمیته نظارت برای بررسی وضعیت 

تسهیالت اشتغال روستایی در این دیار هستیم.
به گزارش ایرنا ، رضا اسماعیلی در نشست خبری به 
مناسبت روز کارگر با بیان اینکه استان کرمان یک 
بانوان در  افزود: نرخ مشارکت  تولیدی است  استان 
حوزه اقتصادی استان نسبت به آقایان بسیار کمتر 
توسط  تعاونی جدید  و طی سال گذشته ۸۵  است 

بانوان در استان تشکیل شده است.
تامین  شده  بیمه  کارگر  نفر  هزار   ۴۸۰ افزود:  وی 
به کار هستند که  استان مشغول  این  اجتماعی در 
بیمه کارگران رشد  به لحاظ  طی ۴۰ سال گذشته 

قابل توجهی داشته ایم. 

محصوالت  تولید  سرآمد  کرمان  گفت:  اسماعیلی 
دنیا را دارد که این مهم با تالش و کوشش کارگران 

فراهم می شود. 
انقالب  ابتدای  از  که  کارگرانی  از  قدردانی  با  وی 
حوزه  این  در  توقع  کمترین  با  تاکنون  اسالمی 
جمعیت  ششم  یک  کرد:  تصریح  داشتند  فعالیت 
شهدای استان کرمان را شهدای کارگری هستند که 
این مهم نشان دهنده حضور کارگران در دوران دفاع 

مقدس است. 
 مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان کرمان 
با اشاره به اینکه در دوران سازندگی و بعد از دوران 
دفاع مقدس و تحریم نیز کارگران در حوزه تولید و 
اقتصاد کشور نقش کلیدی داشتند گفت: بیش از ۵۳ 
هزار واحد کارگری در سطح استان با ۳۴۰هزار بیمه 

شده اجباری در استان کرمان وجود دارد .

اسماعیلی با اشاره به اینکه اقدامات مهمی در هفته 
گفت:  است  شده  برگزار  استان  در  کارگر  و  کار 
تقویت فرهنگ  و  ترویج  به منظور  امتنان  جشنواره 
آرمان عدالت طلبی و  با هدف تحقق  و  وتولید  کار 
ایجاد  منصفانه،  رقابتی  فضای  ایجاد  سازی،  فرصت 
نخبگان  شکوفایی  و  عملکرد  و  کارکرد  در  تحول 
از  تجلیل  و  تولید وهمچنین شناسایی  کارو  جامعه 
کارگران، گروه های کار و واحدهای نمونه در بخش 
سطح  سه  در  کشاورزی،  و  خدمات  صنعت،  های 
کارگاهی، استانی و کشوری برگزار می شود و همه 
ساله از استان کرمان در این جشنواره رتبه برتر ملی 

داریم. 
وی با تاکید بر اینکه کارگران پایه و رکن اصلی تولید 
هستند افزود: به دنبال این هستیم بهره وری نیروی 
کار را باال ببریم  که در سال گذشته در این زمینه با 

اتاق بازرگانی ارتباط تنگاتنگی داشتیم.
اسماعیلی تصریح کرد: طی سال های گذشته اصل 
کرده  پیگیری  کارگران  برای  را  گرایی  جانبه  سه 
توسعه تشکل های کارگری و  این زمینه  و در  ایم 
کارفرمایی و توسعه گفتمان بین کارگران، کارفرما و 

دولت انجام شده است.
وی با اشاره به اینکه در دوران کرونا نیز ۲۵ هزار نفر 
از کارگران آسیب دیده از کرونا در سامانه ثبت نام 
کردند که ۲۳هزار نفر آن تایید شدند تصریح کرد: 
اما  آسیب چندانی بیمه شدگان کارگری وارد نشد 
نمی توانیم منکر آن شویم که واحدهای خدماتی و 

اصناف مشکل پیدا کردند.
محدودیت  جهت  به  گذشته  سال  در  افزود:  وی 
های کرونایی هیچ واحد کارگری به خاطر درگیری 

کارگران با بیماری کرونا تعطیل نشده است.

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان :

طی ۴0 سال گذشته به لحاظ بیمه کارگران رشد قابل توجهی داشته ایم 

خبر
عضوجدیدهیاتمدیره

شرکتگلگهرمعرفیشد
کرمان –خبرنگار کرمان امروز: در جلسه 
معدنی  شرکت  مدیره  هیات  هفته  این 
محمدرضا  مهندس  گل گهر،  صنعتی  و 
هیات  جدید  عضو  عنوان  به  خواجویی 

مدیره این شرکت معرفی شد.
شرکت  نماینده  عنوان  به  که  خواجویی 
مدیره  هیات  در  اصفهان  مبارکه  فوالد 
شده است،  منصوب  گل گهر  شرکت 
معدن  صنعت،  سازمان  بازرگانی  معاونت 
ریاست  دوره  دو  کرمان،  استان  تجارت  و 
شهرستان  تجارت  و  معدن  صنعت،  اداره 

سیرجان و تدریس در دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی استان را در کارنامه 
کاری خود دارد.

پیش از این مهندس محمد فالح به عنوان نماینده شرکت فوالد مبارکه 
اصفهان در هیات مدیره شرکت گل گهر حضور داشت.

روستاییدرکرمانکهدوشورا

دردلخوددارد!
دارای  اکنون  هم  و  شد  قسمت  دو  پیش  سال  چند  حرجند  روستای 
بازگشت  خواستار  و  ناراضی  موجود  وضعیت  از  مردم   ، است  دوشورا 
های  استان  گروه  خبرنگار  گزارش  به  هستند.  سابق  شکل  به  وضعیت 
باشگاه خبرنگاران جوان  با توجه به نزدیکی به انتخابات شورا های شهر 
و روستا بد نیست بدانیم شورا ها در روستا ها ایجاد می شوند تا عالوه بر 
انتخاب دهیار فعالیت های عمرانی و زیر بنایی در روستا بیشتر شود و به 
اصطالح اعضای شورا زبان مردم و نماینده مردم برای رسیدن به امکانات 
تا  ادغام می شوند  با هم  از روستا ها  این بین خیلی  و حقشان شوند. در 
بزرگتر شده و در انتخابات امکانات دریافت کرده و منطقه شان پیشرفت 

و اعتبار بیشتری داشته باشد.
اما در این میان، یک روستا در استان کرمان از توابع شهرستان راور به 
نام حرجند از یک روستا به دو روستا تبدیل می شود روستایی که جدید 
ایجاد می شود رقعه نام می گیرد و مردم همچنان از یک راه، یک آب و برق 
و حتی یک قبرستان استفاده می کنند، اما تنها چیزی که به آن ها اضافه 
شد دو شورا است و البته بحث و جدل بین مردم دوروستا که تا چندی 

قبل با هم مشکلی نداشتند.
این دو روستا به وسیله یک رودخانه از هم جدا شده اند و به دلیل این که 
تعداد خانوار ها کم شده بودجه قابل توجه ای برای عمران و آبادانی ندارند.

ابراهیمی از اهالی روستای حرجند در این باره  گفت: روستای ما حرجند 
با وجود اینکه یک روستا است، اما به دو قسمت باالی ده که حرجند نام 
دارد و پایین ده که رقعه نامیده می شود تقسیم شده و دو شورا برای آن 

در نظر گرفته اند.
او با ابراز نارضایتی از این موضوع افزود:  با وجود اینکه شبکه آب، برق و گاز 
این دو روستا یکی است، اما این اتفاق افتاده و این روستا دو شورا دارد . از 
صحبت های مردم این گونه برداشت می شود که حرجند جمعیت بیشتری 
داشته اما تصمیماتی گرفته شده تا جمعیت کمتر به نظر برسد و در این راه 

روستا به دو قسمت تقسیم می شود.
  یکی از اعضای شورای روستای حرجند در این رابطه گفت: یک رودخانه 
فصلی به عرض ۳۰ متر از وسط روستای حرجند می گذرد که این روستا را 
به دو قسمت تقسیم می کند قسمتی در غرب رودخانه و قسمتی در شرق 
آن و رقعه قسمتی از روستای حرجند می باشد که از آن جدا شده است در 
صورتی که شبکه برق، آب و گاز، قبرستان ،مدرسه و... آن ها مشترک است. 
این عضو شورای روستای حرجند اظهار کرد: در سال ۹۰ به دالیلی عده ای 
نامه  نوشتند به مسئوالن استانی که رقعه از حرجند جدا شود. او بیان کرد: 
با این اقدام حرجند به حدنصاب جمعیت نرسید و به جمعیت زیر ۱۰۰۰ نفر 
رسانده شد و به نوعی شرایط بخش شدن را از دست داد.  یکی از اعضای 
شورای روستای حرجند تصریح کرد: از سال ۹۰ تا کنون حرجند و رقعه 

متضرر شده و بودجه ای به رقعه اختصاص نیافته است.
او بیان کرد: ما مدت ها است که پیگیر این موضوع بودیم  و از طریق 
استانداری نیز پیگیری کرده و کارشناسان تقسیمات کشوری نیز اذعان 
کردند که این تصمیم غیر منطقی بوده و تصمیم اشتباه گرفته شده است، 
اما چون کد آبادی گرفته باید این کد باطل شده و در نهایت دو شورا باهم 
ادغام شوند، اما بعد از گذشت چند سال و پیگیری های انجام شده هنوز 

به نتیجه ای نرسیده ایم.
 مالک اژدری فرماندار راور هم گفت: ایجاد دهستان، شهر و بخش از ادغام 
بهداشتی،  امور  و  اعتبارات  رشد  و  تخصیص  تمرکز،  در  و...  روستا  چند 

عمرانی، ورزشی و آموزشی آن ها نیز تاثیر گذار است.
اژدری در رابطه با وضعیت حرجند و رقعه گفت: این مطلب به تقسیمات 

کشوری مربوط بوده و نظر آن ها مالک می باشد.
روستا ها  الحاق  ویا  دهستان  بخواهد  که   زمانی  قوانین  نظر  از  افزود:  او 
انجام شود مواردی از جمله؛ جمعیت، تعداد خانوارها، زیر ساخت ها و... 
در آن دخیل است. اژدری گفت: برای ادغام حرجند و رقعه نظر اهالی 
پیگیر  بیشتر  البته  که  است  تاثیرگذار  نیز  روستاها  اسالمی  شورا های  و 
موضوع هستند و بسیاری از نامه ها نیز از طریق فرمانداری به تقسیمات 
کشوری ارسال شده است. او گفت: در صورت خواست اکثریت برای الحاق 
این دو روستا باید روال قانونی آن طی شود، اما با توجه به باال بودن تعداد 

درخواست ها این فرایند زمان بر خواهد بود.
فرماندار راور بیان کرد: ما تمام تالشمان را می کنیم که بر اساس خواست  

مردم و نمایندگان آن ها در شورا ها و انجام روال قانونی اقدام شود.

به  اشاره  با  کرمان  استان  امداد  کمیته  مدیرکل 
اینکه بالغ بر ۱۲۰ هزار خانواده در کرمان تحت 
پوشش کمیته امداد هستند، گفت: این آمار بسیار 

باالست.
ابراز  با  با خبرنگار مهر  یحیی صادقی در گفتگو 
پوشش  تحت  مددجویان  باالی  آمار  از  تأسف 
کمیته امداد در استان کرمان اظهار کرد: افزون 
بر ۱۲۰ هزار خانواده در این استان تحت پوشش 
کمیته امداد هستند و از خدمات این نهاد بهره 

مند می شوند.
استان  جمعیت  به  نسبت  عدد  این  گفت:  وی 
کرمان آمار باالیی است و از بسیاری از استان های 
کشور بیشتر است که برای کاهش این آمار باید 

اقدامات اساسی انجام شود.
مدیر کل کمیته امداد استان کرمان در خصوص 

ما  گفت:  مددجویان  به  مسکن  ودیعه  وام  ارائه 
از  بخشی  و  هستیم  منابع  محدودیت  دارای 
داده  دولت  از طریق  که  ما  بودجه های حمایتی 
می شده با توجه به شرایط اقتصادی کاهش یافته 

است.
وی با اشاره به اینکه در شهر کرمان هزار خانواده 
مددجویان کمیته امداد فاقد مسکن داریم، افزود: 
سرفصلی تحت عنوان ودیعه مسکن داریم که رقم 
در نظر گرفته شده برای آن بسیار محدود است و 
به صورت فصلی اگر بودجه مازادی باشد در این 

زمینه اختصاص پیدا می کند.
صادقی با بیان اینکه تعداد زیادی از مددجویان 

در نوبت دریافت وام ودیعه مسکن هستند، گفت: 
خانواده ها  مسکن  مشکل  حل  راه های  از  یکی 
این است که افرادی که به شهر کرمان مهاجرت 
کرده اند به شهرستان خودشان برگردند چرا که 
در آنجا امکان احداث مسکن برایشان فراهم است.
وی اظهار کرد: در شهر کرمان ضمن اینکه زمینی 
ندارد،  وجود  مددجویان  مسکن  احداث  برای 
قیمت ها هم بسیار باالست. عمده مددجویان فاقد 
مسکن ساکن شهر کرمان، غیر کرمانی هستند. 
به شهرستان های  افراد  این  بازگشت  در صورت 
خودشان هم تسهیالت اشتغال در اختیارشان قرار 

می گیرد و هم مشکل مسکن آنها حل می شود.

رد  داوطلبان  گفت:  رفسنجان  شهرستان  فرماندار 
صالحیت شده شورا ها تا  ۱۲ اردیبهشت ماه فرصت 

دارند برای اعتراض اقدام کنند.
باشگاه  های  استان  گروه  خبرنگار  گزارش  به 
خبرنگاران جوان از کرمان، مجید فصیحی هرندی 
داوطلبان  گفت:  رفسنجان  شهرستان  فرماندار 
انتخابات شورای شهر شهرستان که صالحیت آن ها 

مورد پذیرش هیئت های اجرایی و نظارت شهرستان 
فرصت  امروز ۱۲اردیبهشت جاری  تا  نگرفته،  قرار 

دارند تا نسبت به این نتایج اعتراض کنند.
انتخابات  نفر داوطلب شرکت در  از ۱۶۷  افزود:  او 
صالحیت  رفسنجان،  شهرستان  شهر  شورا های 
۱۳۷ نفر در هیات های اجرایی و نظارت تائید شده، 
هشت نفر انصراف دادند و صالحیت ۲۲ نفر در این 

هیئت ها احراز نشده است.
که  داوطلبانی  کرد:  تصریح  هرندی  فصیحی 
اجرایی  هیئت های  پذیرش  مورد  آن ها  صالحیت 
تا ۱۲  هشتم  از  نگرفته،  قرار  شهرستان  نظارت  و 
را  خود  اعتراض  دارند  فرصت  جاری  اردیبهشت 

اعالم کنند.
عالی  اعتراضات در هیئت  به  بررسی  بیان کرد:  او 

انجام  ماه  اردیبهشت   ۲۴ تا   ۱۲ از  استان  نظارت 
می شود.

فرماندار رفسنجان افزود: انتخابات شورا های اسالمی 
شهر و روستای شهرستان رفسنجان در شش شهر و 
بیش از ۱۶۰ روستا روز ۲۸ خرداد ۱۴۰۰ همزمان با 
انتخابات سیزدهمین دوره ریاست جمهوری برگزار 

می شود.

مدیرکل کمیته امداد استان کرمان:

حدودهزارخانوادهدرشهرکرمانفاقدمسکنهستند

فرماندار رفسنجان اعالم کرد:

امروزآخرینمهلتاعتراضبرایداوطلبانردصالحیتشدهشوراها

مناقصه
شرکتجهانصنعتپویا

دارد  نظر  در  پویا  صنعت  جهان  تعاونی  شرکت 
نسبت به خرید یک دستگاه ریچ استاکرمگنت دار  
یا_ تاپ لیفت مگنت دار_ با ظرفیت باالی ۳۵ تن 
از مدل ۲۰۱۲به باال از برند های معتبر اقدام نماید.

میشود   خواست  در  محترم  کنندگان  تامین  از  لذا 
آگهی  درج  تاریخ  از  روز   ۱۴ مدت  ظرف  اکثر  حد 
های  شماره  با  قیمت  ارایه  و  آمادگی  اعالم  جهت 
۰۹۱۳۰۴۱۳۳۹۶ و ۰۳۴۹۱۰۱۰۱۳۰ واحد بازرگانی تماس 

حاصل فرمایید
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قلیان؛ نقطه شروع اعتیاد !

برای تزریق واکسن کرونا، منتظر پیامک وزارت بهداشت باشید

خواستگار 17 ساله بر سر جواب رد،سه جنایت را رقم زد

برنامه  فاز  در چهار  در کشور  کرونا  علیه  واکسیناسیون 
اولویت مشخص  افراد دارای  ریزی شده و برای هر فاز هم 
شده اند که تلقیح واکسن بر اساس این اولویت ها و با اطالع 

رسانی پیامکی از سوی وزارت بهداشت اعالم می شود.
چندی پیش بود که وزارت بهداشتی ها اعالم کردند فاز 
دوم واکسیناسیون علیه کرونا برای افراد سالمند در کشور 
آغاز می شود. موضوعی که منجر به سردرگمی مردم برای 
ثبت نام واکسن کرونا شد و بسیاری از افراد برای ثبت نام و 
و  خانه ها  راهی  سالمندان شان  برای  کرونا  واکسن  دریافت 
مراکز بهداشتی شدند. هرچند که وزارت بهداشت اعالم کرد 
چیزی به اسم ثبت نام برای واکسن کرونا وجود ندارد و خود 
واکسن  تزریق  برای  اولویت بندی  اساس  بر  بهداشت  وزارت 
کرونا به مردم اطالع رسانی می کند، اما باز هم شاهد ازدحام 

و ایجاد صف های متعددی در مقابل مراکز بهداشتی بودیم.
در عین حال فاز دوم واکسیناسیون علیه بیماری کووید۱۹- 
رسما از سه شنبه هفتم اردیبهشت ماه ۱۴۰۰ با اولویت افراد 
۸۰ سال به باال کلید خورد. به گفته وزارت بهداشتی ها افراد 
باالی ۸۰ سال جمعیتی بالغ بر یک میلیون و ۱۴۵ هزار نفر 
را در کشور شامل می شوند که پیش بینی شده واکسیناسیون 

آنها تا پایان هفته آینده تمام شود.
چگونگی اطالع رسانی به افراد در اولویت واکسیناسیون

کووید۱۹-،  علیه  واکسیناسیون  دوم  فاز  آغاز  با  حاال 
از مردم نگران نحوه دریافت واکسن  ممکن است بسیاری 
بوده یا بیم جاماندن از واکسیناسیون را داشته باشند، اما 
وزارت بهداشت اعالم کرده که برنامه دقیقی را برای تزریق 
واکسن کرونا برای تمام افراد در اولویت و برای تمام فازهای 

واکسیناسیون در کشور طراحی کرده است.
ازدحام در محل های تزریق واکسن ممنوع 

باره وزیر بهداشت هم چند روز پیش در مراسم  این  در 
آغاز واکسیناسیون فاز دوم علیه کرونا، اعالم کرد که مردم 
باشند.  واکسیناسیون  شیوه  از  آگاه  نا  و  سرگردان  نباید 
همکارانم باید با مهارت و تکیه بر زیرساخت نظام شبکه به 
موقع به مردم خبر دهند که کسی در لحظه ای دچار ابهام 
نشود که مستحق دریافت واکسن است یا خیر و یا باید به 
کجا مراجعه کند. ما نباید ازدحامی از مردم در محل های 

تزریق واکسن را شاهد باشیم.
وزیر بهداشت  گفت: برخی از این عزیزان سالمند قابلیت 
آمدن به مراکز تزریق واکسن نداشته باشند و همکاران من 
باید ساز و کار مناسبی برای تکریم این عزیزان داشته باشند. 
نگذارید پیرزن و پیرمردی تنها که جز خداوند کسی را ندارد 
آهی بکشد که ای کاش کسی به او واکسن بزند. از همکارانم 
و عزیزان بهداشت می خواهم هیچ پیرزن و پیرمردی مبادا به 

دلیل نداشتن خانواده از واکسیناسیون دور بماند.
ارسال پیامک های دقیق برای اطالع رسانی به افراد در 

اولویت تزریق واکسن
بر این اساس دکتر علیرضا رییسی- معاون بهداشت وزات 
این  در  کرونا،  با  مقابله  ملی  ستاد  سخنگوی  و  بهداشت 
برای  حضوری  مراجعه  به  نیازی  هیچ  که  کرد  اعالم  باره 
واکسن  تزریق  موعد  ما  و  ندارد  وجود  واکسن  نام  ثبت 
افراد در اولویت را به صورت دقیق از طریق ارسال پیامک 

اطالع رسانی می کنیم. در موارد استثنائی هم اگر پیامکی 
فرد  این  نشده،  ارسال  است  اولویت  در  که  فردی  برای 
وارد  می کند  اعالم  بهداشت  وزارت  که  زمانی  در  می تواند 
سامانه Salamat.gov.ir  شده و نام و کد ملی خود را 
ثبت کند و بعد از این اقدام ما وضعیت واکسیناسیون فرد 

را پیگیری می کنیم.
وی با بیان اینکه احتماال از حدود ۲۰ اردیبهشت ثبت نام 
و فراخوان افراد ۷۰ تا ۷۵ سال را نیز برای واکسیناسیون 
به آنها اطالع می دهیم، تاکید کرد که پیامک های ما بسیار 
دقیق هستند. به طوری که در پیامک به فرد اعالم می شود 
که شما در فاز دوم واکسیناسیون قرار گرفتید و به زودی 
موارد به شما اطالع رسانی می شود. سپس یک هفته قبل 
از موعد واکسیناسیون فرد، یک پیامک دیگر برایش ارسال 
می شود که شما فالن روز در فالن مرکز و با کارت ملی 
روز  در عین حال یک  کنید.  واکسن  مراجعه  تزریق  برای 
قبل از موعد تزریق واکسن دوباره یک پیامک ارسال و از 
دریافت  برای  می توانید  فردا  آیا  که  می شود  پرسیده  فرد 
یا خیر که فرد پاسخ می دهد  واکسن کرونا مراجعه کنید 
می دهیم.  انجام  را  برنامه ریزی هایمان  اساس  این  بر  ما  و 
بنابراین مردم منتظر پیامک باشند، آن هم زمانی که ما به 

آنها اعالم می کنیم.

مخالفت  با  وقتی  بود،  شده  دختردایی اش  عاشق  که  ۱۷ساله  پسر 
دایی اش رو به رو شد، در اقدامی جنون آمیز دایی و دختر و پسر او را به قتل 
رساند و ۸سال زندگی مخفیانه ای را در پیش گرفت. سرانجام وی دستگیر 

شد و به جنایت هولناکی که مرتکب شده بود اعتراف کرد.
این جنایت خانوادگی ۱۱تیر ۹۲ در یکی از روستاهای اطراف علی آباد 

کتول واقع در استان گلستان اتفاق افتاد.
پسر ۱۷ساله از مدتی قبل به دختردایی اش که ۱3سال داشت عالقه مند 

شده بود و تصمیم داشت با او ازدواج کند.
جوان عاشق در رویاهای خودش دختر دایی نوجوانش را همسر خودش 
می دانست؛ اما وقتی او را از دایی اش خواستگاری کرد، غافلگیر شد. دایی اش 
با ازدواج آنها مخالفت کرد و گفت که این ازدواج به صالح آنها نیست. پسر 
نوجوان باورش نمی شد که دایی اش دست رد به سینه او بزند. همین باعث 

شد که او از دایی و خانواده اش کینه به دل بگیرد و نقشه انتقام بکشد.
او روز حادثه درحالی که یک چاقو همراه داشت وارد خانه دایی اش شد و 

در اقدامی جنون آمیز دایی، دختر دایی ۱3ساله و پسردایی ۱۰ساله اش را 
به قتل رساند و متواری شد.

عبور از مرز
دقایقی بعد وقتی مأموران پلیس خود را به محل وقوع جنایت رساندند 
ردپای نوجوان عاشق پیشه در آنجا مشهود بود. جای تردیدی وجود نداشت 
که او عامل این جنایت خونین است. به همین دلیل از همان روز تالش ها 

برای دستگیری اش آغاز شد.
به شرق کشور  قتل  ارتکاب  از  بعد  متهم  که  می داد  نشان  اولیه  شواهد 
گریخته است. هیچ کس اما به درستی از مخفیگاه او اطالعی نداشت. وقتی 
پیدا  دست  اطالعاتی  به  مأموران  شد  گسترده تر  پلیس  تحقیقات  دامنه 
کردند که نشان می داد قاتل فراری از مرز عبور کرده و به یکی از کشورهای 
همسایه گریخته است. با وجود این پرونده این جنایت همچنان روی میز 

مأموران قرار داشت و آنها به دنبال سرنخی برای دستگیری متهم بودند.
تماس های تهدیدآمیز

با وجود اینکه هیچ کس از مخفیگاه قاتل فراری اطالعی نداشت اما او با 
پدربزرگ و خانواده مادرش تماس می گرفت و مدام آنها را تهدید می کرد. او 
می گفت اولیای دم باید هرچه سریع تر رضایت بدهند تا او بتواند برگردد و 
اگر این کار را نکنند،او برمی گردد و آنها را هم می کشد. پیام های تهدیدآمیز 
این قاتل مخوف ترس و وحشت زیادی به دل خانواده اش انداخته بود. آنها 
ادامه  ۸سال  حدود  وضع  این  بودند.  دیگری  تلخ  حادثه  منتظر  هرلحظه 
می کرد.  پیدا  فراری  قاتل  درباره  اطالعاتی  به  پلیس  گاهی  از  هر  داشت. 
تا اینکه چند روز قبل مأموران به اطالعاتی دست یافتند که نشان می داد 
به طور  تهران  استان  شهرستان های  از  یکی  در  و  شده  کشور  وارد  متهم 

مخفیانه زندگی می کند.
توانستند  بودند  مخوف  قاتل  این  تعقیب  در  سایه  به  سایه  که  مأموران 
مخفیگاه او را شناسایی کنند. او اما پیش از حضور پلیس گریخته بود. چند 
روز بعد اما سرنخ هایی به دست آمد حاکی از آن که او در یکی از روستاهای 
اطراف علی آباد کتول مخفی شده است. به این ترتیب مأموران مخفیگاهش 

را محاصره کردند. او که راهی برای فرار نداشت بدون درگیری خودش را 
تسلیم کرد. مأموران در بازرسی محل یک خودروی پژو ۲۰6سرقتی و یک 

کلت کمری کشف کردند.
اعتراف به جنایت

متهم که حاال ۲۵سال دارد به پلیس آگاهی استان گلستان منتقل شد 
به قتل دایی، دختر دایی و پسردایی اش  او  قرار گرفت.  بازجویی  و تحت 
همسایه  کشورهای  از  یکی  در  مدتی  ۸سال  این  در  گفت  و  کرد  اعتراف 
پنهان شده بود. بعد از آن در اطراف تهران مخفیانه زندگی و هزینه های 

زندگی اش را با سرقت تامین می کرد.
سرهنگ مجتبی مروتی، رئیس پلیس آگاهی گلستان با اعالم جزئیات این 
پرونده گفت: در تمام این سال ها پلیس سایه به سایه در تعقیب متهم بود 
تا اینکه سرانجام تالش های همکارانم به نتیجه رسید و متهم دستگیر شد. 
به گفته او هم اکنون متهم در بازداشت به سر می برد و تحقیقات تکمیلی در 

این خصوص ادامه دارد.

روایت »کرمان امروز« از نحوه برگزاری متفاوت شب های قدر در ایام پیک کرونا در کرمان؛

احیادرخانهویافضایبازتحتپروتکلها

  گروه خبر و گزارش کرمان امروز

اشاره:
مراسم پر فضیلت شب های قدر امسال با توجه به شیوع 
ویروس کرونا در فضا های باز و با رعایت پروتکل های 
بهداشتی و زمانی برگزار می شود. از این  رو از مساجد، 
تکایا و هیات های مذهبی خواسته شده کماکان در این 
با  استانی مقابله   با ستاد  را   زمینه بیشترین همکاری 

کرونا  داشته باشند.
اهمیت شب های قدر

شب قدر، شب تجلی میعاد انسان با خداوند و از خود 
جدا شدن و غرق در دریای رحمت و محبت و مهربانی 
خدا شدن است. قدر در لغت  به معنای با ارزش و پر 
قیمت؛ کسی که این شب را احیا بدارد، صاحب قدر و 
و  قدر  تمام  با  قرآن   که  است  شبی  شود.  می  منزلت 
منزلتش بر رسول واال مقام به وسیله فرشته صاحب قدر 
نازل گردید. از ویژگی های مهم این شب احیا و نیایش 

به درگاه الهی است.
آنچه موافق با سنت پیامبر گرامی اسالم )ص( و روایات 
امامان معصوم)ع( است، اینکه شب قدر در دهه پایانی 
ماه رمضان است و بنا به نقل، یکی از شب های نوزدهم، 
بیست و یکم و بیست و سوم است  و در بین این  سه 
و  است  بیشتر  احتمالش  سوم  و  بیست  شب  نیز  شب 
عبادت در این شب، فضیلت فراوان دارد و بهره  برداری 
از آن در نیکویی سرنوشت  یک  ساله، بسیار موثر است.

آیین ها و مناسک شب های قدر
پیروان حق هر ساله در مساجد، تکیه ها، حرم امامان 

و  مراسم  های خود  خانه  یا  ها  امامزادگان، حسینیه  یا 
اعمال شب قدر را  به جا می آورند و از شب تا سحرگاه 

به احیا و عبادت می پردازند. برگزاری مجالس سخنرانی 
علمای دینی، اقامه نماز و گرفتن قرآن به سر نیز از مهم 

ترین اعمالی است که در این شب ها به صورت عمومی 
انجام می شود.

متفاوت ترین شب  قدر در سال کرونایی
کنون  تا  که  هایی  رمضان  ماه  تمام  با  امسال  رمضان 
دیده ایم فرق دارد. امسال به لحاظ ادامه دار بودن شیوع 
کرونا ویروس، خبری از سفره های افطاری و دورهمی 
نبود. امسال برخالف همه سال ها مردم بیشتر از همیشه 
در حال استغاثه و دست  به دعا بودند و دعاها رنگ و 

بوی دیگری داشت.
اگر چه رمضان امسال با رمضان های قبل فرق دارد و 
کرونا با ایجاد  فاصله سبب شد آنطور که باید مومنان 
کنار یکدیگر قرار نگیرند، اما در شب های قدر مومنان و 
روزه داران با توجه به اطالعیه های صادر شده از سوی 
ستاد استانی مقابله  با کرونا نوای" الغوث، الغوث" را سر 
خواهند داد و برای شفای بیماران مبتال به این بیماری 

مرموز دعا خواهند کرد. 
اعالم شرایط برگزاری مراسم شب های قدر در کرمان

کرمان  استانی  کرونای  ستاد  در  استاندار  جانشین 
را  کرمان  در  قدر  های  شب  مراسم  برگزاری  شرایط 

تشریح کرد.
مراسم  برگزاری  زمینه  در  گفت:   زمینه  این  در  وی 
شب های قدر و نماز عید فطر مصوب شده در شهرهای 
با رعایت پروتکل ها از جمله فاصله گذاری  زرد و آبی 
و زدن ماسک برگزار می شود و در شهرهای نارنجی و 
قرمز صرفا در فضای باز و زمان برگزاری مراسم حداکثر 

دو ساعت و با رعایت فاصله گذاری باشد. 
بصیری با بیان اینکه با توجه به اینکه منع تردد شبانه 
همچنان برقرار است، در شب های قدر در سطح شهرها 
این منع تردد برداشته می شود، گفت: برگزاری نماز عید 
فطر نیز مانند مراسم شب های قدر در شهرهای دارای 

وضعیت های زرد و آبی و قرمز و نارنجی خواهد بود.

درست است که در ستاد کرونای استان در زمینه برگزاری مراسم شب های قدر و نماز 
فاصله  جمله  از  پروتکل ها  رعایت  با  آبی  و  زرد  شهرهای  در  که  شده  مصوب  فطر  عید 
گذاری و زدن ماسک برگزار شود و در شهرهای نارنجی و قرمز صرفا در فضای باز و زمان 
برگزاری مراسم حداکثر دو ساعت و با رعایت فاصله گذاری باشد، اما هنوز هم بهترین راه 
دور ماندن از خطر ابتال به کرونا این است که #_در_خانه_بمانیم و شب های پرفیض قدر 

را زنده نگه داریم و...
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فایلصوتیاظهاراتظریف

ممنوعالخروجشدند
۲۰ نفر از عوامل مرتبط با انتشار فایل صوتی اظهارات 
وزیر امور خارجه کشورمان به وسیله دستگاه قضایی 

ممنوع الخروج شدند.
گروه  قضایی  حقوقی-  حوزه  خبرنگار  گزارش  به 
انتشار  از  پس  جوان،  خبرنگاران  باشگاه  اجتماعی 
امور  وزیر  ظریف  محمدجواد  محرمانه  مصاحبه  فایل 
خارجه کشورمان با یکی از خبرنگاران، قوه قضاییه از 
رسیدگی فوری به این پرونده خبر داد. به دنبال این 
در  که  مختلفی  عوامل  از  نفر   ۲۰ که  شد  اعالم  امر، 
این رابطه نقش داشته اند از سوی قوه قضاییه ممنوع 

الخروج شدند.
هستند،  فعال  مختلف  بخش های  در  که  افراد  این 
هم اکنون به علت نقش آفرینی در این واقعه ممنوع 
الخروج شدند و پرونده کماکان در دست بررسی است.

پایانفرصتثبتنام

درسامانهامالکبراساس

کدملی
تمامی  برای  اسکان  و  امالک  سامانه  در  نام  ثبت 
متقاضیان امکان پذیر شده و سرپرستان خانوار تا ۱۹ 

خرداد برای ثبت اطالعات فرصت دارند.
باشگاه  اقتصادی  گروه  مسکن  خبرنگار  گزارش  به   
خبرنگاران جوان، از )نهم اردیبهشت( مهلت ثبت نام 
در سامانه امالک و اسکان براساس آخرین رقم کد ملی 
سرپرستان خانوار به اتمام رسیده و تمامی سرپرستان 
در  بدون هیچ شرطی  تا ۱۹ خرداد  خانوار  می توانند 

سامانه امالک و اسکان ثبت نام داشته باشند.
در  واقع  مسکونی  واحد های  گزارش  این  براساس 
تمامی شهر های باالی ۱۰۰ هزار نفر جمعیت که به 
استناد سامانه ملی امالک و اسکان کشور، در هر سال 
یا کاربر  از ۱۲۰ روز ساکن  مالیاتی در مجموع بیش 
به عنوان خانه خالی شناسایی شده و  باشند  نداشته 
به ازای هرماه بیش از زمان اعالم شده ماهانه مشمول 

مالیاتی بر مبنای مالیات بر درآمد اجاره می شود.

اولینواکسنضدکرونای

حیواناتتولیدشد
باشگاه خبرنگاران: خبرگزاری رویترز به نقل از منابع 
رسمی از تولید اولین واکسن ضد کرونای حیوانات در 

روسیه خبر داد.
به نقل از رویترز، مقامات روسی اعالم کردند که این 
کشور اولین سری از واکسن ضد کرونا برای حیوانات 

را به میزان ۱۷ هزار دوز تولید کرده است.
 روسیه پس از انجام آزمایش های الزم بر روی سگ ها، 
گربه ها، روباه ها و راسو ها نشان داد که واکسن تولیدی 
جدیدش در بدن این حیوانات آنتی بادی تولید کرده 
است. بر اساس گزارش منابع رسمی، شرکت هایی از 
آلمان، یونان، لهستان، اتریش، قزاقستان، تاجیکستان، 
آرژانتین  و  ایران  لبنان،  جنوبی،  کره  تایلند،  مالزی، 

برای خرید این واکسن اعالم آمادگی کرده اند.
بین  ویروس  انتقال  از خطر  بهداشت  سازمان جهانی 
گفته  به  است.  کرده  نگرانی  ابراز  حیوان  و  انسان 
کارشناسان روسی این واکسن قادر است از گونه های 
را  آسیب پذیر محافظت کرده و جهش های ویروسی 
خنثی کند. حدود ۲۰ سازمان آماده مذاکره در مورد 
ثبت و تهیه واکسن در کشور های خود هستند. پرونده 
ثبت نام در خارج از کشور به ویژه در اتحادیه اروپا، در 
حال آماده سازی است و بالفاصله برای مراحل ثبت 

نام مورد استفاده قرار می گیرد.
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روایت »کرمان امروز« از معضلی که نه جدید است و نه قدیمی می شود؛ سکوت اشتباه بانوان در برابر آزارهای خیابانی و پیامدهای آن؛

سکوت در برابر مزاحمت های خیابانی، نوعی خیانت است

به خاطر دارم که دو سال پیش در خبرگزاری ایسنا 
از  بیش  بود که  منتشر شده  این مضمون  با  گزارشی 
80 درصد از بانوان ایرانی آزار و مزاحمت های خیابانی 
را تجربه کرده اند. حدود 80 درصد از این آزارها و بی 
توجهی ها کالمی هستند و متاسفانه حدود 20 درصد 
از این مزاحمت هابدنی و فیزیکی گزارش شده است. 
نکته ی قابل توجه این است که از آن آمار 20 درصدی 
قصد  با  بانوان  برای  بدنی  مزاحمت های  از  نیمی  نیز 
بی  دلیل  به  دیگر  نیمی  و  انجام شده  قبلی  منظور  و 
توجهی ها و غفلت های مردان، ناخواسته اتفاق افتاده 
است. همچنین بخشی از مزاحمت های کالمی نیز به 
دلیل بی توجهی های مردان رخ داده است. رفتارهایی 
به  مردان  از  خاصی  قشر  که  هایی  فحاشی  همچون 
صورت شوخی به یکدیگر بیان می کنند و گهگاه بی 
توجه به اینکه بانویی در آن نزدیکی وجود دارد، این 

عمل را ادامه می دهند. مزاحمت های ناخواسته بدنی 
نیز بیشتر در ازدحام ها و برخی صف ها رخ می دهد 
بازهم به دلیل بی توجهی آقایان نسبت به حفظ  که 
یک  به  وابسته  که  نکات  این  افتد.  می  اتفاق  فاصله 
تا  که  داشتم  بیان  را  بود   97 سال  در  جامع  تحقیق 
اندکی به این موضوع مهم نزدیک تر شویم. موضوعی 
که روح و روان مادران این جامعه را تهدید می کند و 
نه با معیارهای شرعی همخوانی دارد و نه پارامترهای 
این  مردان  بنابراین  گیرد.  می  بر  در  را  مدرن  تمدن 
این  که  بدانند  و  باشند  قبل  از  تر  آگاه  باید  سرزمین 
مزاحمت های ناخواسته باید از لیست رفتارهای ما و 
اینگونه است که می توان به  فرزندان ما حذف شود. 

آینده امیدوار بود.
اما نکته اصلی این متن اشاره به مواردی که ذکر شد 
نبود و روی سخن اینبار با بانوان محترم است. بانوانی 
این شهر و استان قدم می زنند،  که در خیابان های 
با  متاسفانه  اما  قرار می گیرند،  و مزاحمت  آزار  مورد 
می  هموار  کار  این  ادامه  برای  را  راه   خود،  سکوت 
سازند. کسانی که در چنین مواردی به زعم خود برای 
حفظ آبروی خود دست به اعتراض نمی زنند و حتی 

دیده شده که با پلیس هم همکاری نمی کنند. بنده به 
خاطر دارم که چند سال قبل در خیابان شریعتی کرمان 
مرد جوانی برای یک بانوی کرمانی ایجاد مزاحمت کرد 
در  انتظامی  نیروی  ماموران  از  یکی  قضا  بر  دست  و 
را دستگیر  فرد خاطی  و  بود  آماده  ها  کوچه  از  یکی 
کرد و از بانوی محترم خواست که برای طرح شکایت 
به کالنتری مراجعه کند که متاسفانه خانم محترم از 
پلیس خواست که وی را آزاد کند تا در آینده برایش 
دردسر نشود. این سکوت که ناشی از مصلحت اندیشی 
است، بوی خیانت ناخواسته می دهد. وقتی که افراد 
خاطی این گذشت ناشی از ترس را در بانوان مشاهده 
می کنند، یقینا به کار خود ادامه و شاید روزی تا مرز 
تجاوز و تعرض هم پیش روند. مرزی که متاسفانه در 
آنجا هم بسیاری از بانوان فکر می کنند که با سکوت 
خود حفظ آبرو کرده اند. تفکری 100درصد اشتباه که 
بیشتر  باعث سودجویی  و  جامعه  رشد  مانع  متاسفانه 
و ضدفرهنگ  رفتاری  آفت  این  شود.  می  سودجویان 
اجتماعی این روزها درست است که افزایشی نیست، 
اما متاسفانه کاهشی هم نیست و زمان مناسبی است 
که ریشه کن شود. برای حل این معضل نیاز است که 

بانوان این سرزمین دربرابر این رفتارها سکوت نکنند 
و افراد خاطی را متوجه جرمشان بکنند و البته بدون 
تنها  را  موضوع  این  خود،  از سوی  اقدامی  گونه  هیچ 

امید  به  بسپارند.  انتظامی  نیروی  ماموران  به  تنها  و 
این  های  خیابان  در  خطاکاری  هیچ  دیگر  که  روزی 

شهر احساس امنیت نداشته باشد.

هوالحق،  هوالحی و هو الهو                  

پیام آب 

گام های اساسی برای از بین بردن خشم مزمن

آب مظهر روشنی و روشن بینی و پاکی و سادگی و معنا و اساس و شیرازه 
ی کتاب تمدن بشری است. آب آیینه ی تمام نمای خلقت خداوندی است 
که می زاید و می زداید. می شوید و طراوت می دهد. می سازد و آباد می 
کند. آب یعنی گلدانی در پنجره، ریگی در بستر جاری رودخانه. پرنده ای 
در آسمان. آب یعنی من. یعنی تو. یعنی همه چیز که هیچ چیزی نمی 
تواند جایگزین آن شود. طبیعت زیبا در آغوش آب پرورش می یابد . هر 
زیبایی آب فکر کند. چرا که  ببیند در  زیباتر  را  کس می خواهد زندگی 
نبض حیات ما و طبیعت، در جاری بودن آب است. آب وسعت اندیشه ی 
سبز بشریت، ماهیت حقیقی و ذات بدون چون و چرای رستنی ها، مبداء 
و مبنای بالقوه و تجلی گاه ظهور کائنات است . وقتی آب ها از ناسپاسی 
انسان به تنگ می آیند یا گریزان می شوند یا در قالب سیل و طوفان می 
ادامه  باز به راهش  خروشند. الزم است آبی که سنگ را سوراخ می کند 

دهد.
 آب همیشه جاری می شود چون می داند هر قدر جریان داشته باشد 
تمیزتر می شود. آبی که جریان نداشته باشد می گندد و به مرداب تبدیل 
می شود. آب از تغییر نمی ترسد. گاهی باران می شود گاهی برف گاهی 
بخار و گاهی یخ. وقتی بخار می شود به اوج آسمان می رود. باران که می 
شود باز به زمین باز می گردد. آب انعطاف پذیر است. در هر چیزی بریزی 

با آن هماهنگ می شود. اما طبیعتش عوض نمی شود و آنان که انعطاف 
پذیرند و هماهنگ می شوند زنده می مانند. آب تسلیم جریان است. چون 
می داند که بعد از عبور از دره های عمیق در نهایت به دریا و اقیانوس می 
رسد. آب برکت است. شفاف است. همان طور که واقعا هست همه را سهیم 
می کند. تغذیه می کند و سیراب می کند. آب سرآغاز زندگی و سرآغاز 
هستی است. هرجا باشد گیاهان، حیوانات و انسانها در آنجا حضور دارند. 
منظومه شمسی با زمین و زمین با وجود آب معنی پیدا می کند. حیات آب 
را باور کنیم. به اندرز باور کنندگان آب گوش فرا دهیم. آب پرچم نجات 
بخشی است که روزی هزاران بار به دست بشر سوزانده می شود. آب کشتی 
نجات بخشی است که سرنشینان آن مصرانه در میان امواج خروشان دریا 
مشغول سوراخ کردن آن شده اند. آب عنصر ناشناخته ای است که تمام 
شناخته های هستی مدیون او است و بهترین نامی که می توانیم برای کره 
زمین انتخاب کنیم نام پر محتوای کره آب است . چرا که آب آبستن اسرار 
سر به مهری است که انسان باید تالش و تفکر خود را تا ابد برای کشف 
ناشناخته های آن به کار گیرد . آب در هستی بی همتا است ولی اجزای 
هستی از وجود آن بی شمارند. آب بال پروازی دارد تا انتهای عرش و ریشه 
نافذی دارد تا اعماق فرش که امروز و فردا با وجود آن معنی پیدا می کند. 
است.  نمایش گذاشته  به  این جهان  در  را  موعود  و رستاخیز  اندیشه  آب 
آب به ما درس های گرانبها می آموزد. طبیعت آب یاد می دهد که غیر 
ممکن هم امکان پذیر است و برای این فقط صبر و خواستن پیدا می کند. 
جغرافیای زیستی انسان با اتکاء  به وجود آب شکل گرفته و ایجاد تمدن ها 
و اضمحالل حکومت ها ارتباط تنگاتنگی با وجود آب داشته است. رویاهای 
طالیی انسان تنها در بستر آب تحقق می یابد. بدون آب دشت در وسعت 

ناپیدایش سینه چاک است و عقیم، غرق در وحشت بی دانگی اش.
آب، آب است و در وصف نگنجد هرگز چون که آب مایه هر زیبایی است.

گاهی اوقات، سرکوب کردن خشم ممکن است در نهایت منجر به خشم 
مزمن شود، اّما راه هایی وجود دارد که بتوان از این نوع خشم رهایی پیدا کرد.
به گزارش خبرنگار حوزه ازدواج و خانواده گروه اجتماعی باشگاه خبرنگاران 
جوان، خشم سرکوب شده اغلب می تواند به عنوان یک ناامیدی یا عصبانیت 
مداوم در سطح پایین ظاهر شود که نه تنها به دالیل خارجی بستگی ندارد 
بلکه وقتی شرایط خوب  هم به نظر می رسد، این خشم بهبود پیدا نمی کند؛ 
به طوری که گاهی اوقات حتی ممکن است به یک عصبانیت کامل یا یک 

عمل پرخاشگرانه تبدیل شود.
باید بدانیم که هرچه بیشتر با خشم خود مبارزه کنیم، از لحاظ روحی و 
جسمی شرایط بدتری را تجربه می کنیم و دلیل آن هم این است که در 
حقیقت، مبارزه کردن با احساسات دشوار، یک نوع جنگ علیه خود ماست 
و برای این که درد عاطفی مان کمتر شود الزم است فقط عصبانیت خود را 

بپذیریم و نسبت به خود رحم و مهربانی داشته باشیم.
این  نمی توانستم  اّما  بودم،  عصبانی  ام  زندگی  از  دهه  دو  در  تقریبا  من 
با  و  تاب  بی  را حساس،  و در حقیقت، من خودم  ببینم  را  عصبانیت خود 
ارداه ای قوی می دیدم و فکر می کردم از این که  به کار های اشتباه و نادرست 
دیگران واکنش نشان می دهم کار درستی انجام  می دهم. زیرا بر این تصور 
بودم که آنقدر فرد انعطاف پذیری نیستم که بتوانم با شکستن چارچوب های 

شخصیتی و رفتاری خود همه چیز را تحمل کنم.
من برای سرخوردگی مداومی که داشتم به خود توضیحاتی می دادم و در 
این میان، اگر تظاهر به شادی هم می کردم اصال کار طبیعی نبود تا این 
که ناراحتی به افسردگی تبدیل شد و سپس به خودم اجازه دادم آن چه که 

عصبانیتم به من گفت را گوش کنم و به همین دلیل، امروز، چند گام را با 
شما به اشتراک می گذارم که می تواند به شما کمک کند تا خشم خود را در 

سطح عمیق تری درک کنید و آن را به روشی مثبت تغییر دهید.
 گام اول: شناختن مظاهر خشم

باشد  ما، اصطالحات بی شماری که عصبانیت می تواند داشته  از  بسیاری 
به ویژه اشکال ظریف آن را درک نمی کنیم که در ادامه یک لیست نشانگر 
وجود دارد که به موارد عصبانیت معطوف شده رو به بیرون و معطوف شده 

به درون اشاره می کند.
انتقام، خشم،  نیت،  بیرون: عصبانیت، سوء  به  رو  معطوف شده  عصبانیت 
جنگ طلبی، حسادت، نفرت، سوء استفاده، کینه، ناامیدی، کنایه، بدبینی، 
قبح،  بدخلقی،  پذیری، سختگیری،  تحریک  بی حوصلگی،  لجاجت،  تحقیر، 

سنگ اندازی، جدا شدن و مجازات کردن.
عصبانیت معطوف شده به درون: بی لیاقتی، تنبیه خود و افسردگی.

گام دوم: دسترسی به احساس مجسم
ما اغلب، نمی توانیم تمام احساسات خود را به صورت کالمی بیان کنیم و 
حتی اگر این کار را هم انجام دهیم، کلمات برای تعریف وسعت تجربه کافی 
نیستند. به همین دلیل، اگر می خواهید اجازه دهید عصبانیت، ذات واقعی 
خود را برای شما آشکار کند باید به چگونگی عوارض ناشی از آن در روح 
و جسم خود آگاهی پیدا کنید و دفعه بعد که احساس  عصبانیت کردید، 

چشمان خود را ببندید و مراقب نفس کشیدن و سالمتی خود باشید.
احساس سنگینی،  تا  کنید  بررسی  را  کنید وضعیت جسمانی خود  سعی 
عصبانیت  که  ذهنی  تعریف  که  کنید  تالش  و  باشید  نداشته  درد  یا  تنش 

برای شما به همراه داشته است را ترک کنید چرا که ممکن است ذهن شما 
با سواالتی از قبیل  " چرا من این احساس را می کنم؟ " یا " این احساس 
و  درگیر گفت  زیاد  که  کنید  و سعی  درگیر شود   " ازبین می رود؟  چگونه 
گوی ذهنی خود نشوید و فقط مراقب سالمت جسمی و روحی و احساسات 

خود باشید.
وقتی افراد عصبانی می شوند، این عصبانیت آن ها اغلب در معده و قلب 
آن ها می نشیند و تا جایی پیش می رود که ممکن است حتی این عصبانیت 
را داخل سر خود احساس کنند؛ به طوری که  ناحیه سر و پشت گردن فرد 
عصبانی سفت می شود و ممکن است این مشکل، عضالت او  را نیز متشنج 

کند یا حتی او احساس کند گره ای در گلویش است که هر فردی، آن را به 
صورت متفاوتی تجربه می کند. به همین دلیل، هدف از این مطلب این است 
که متوجه شویم خشم شما در بدنتان چگونه  ظاهر می شود تا بتوانید هنگام 

بروز، آن را تشخیص دهید.
اگر می خواهید یک قدم جلوتر بروید توجه کنید که آیا می توانید در برابر 
مقاومت  دیگر  که  بگیرید  تصمیم  سپس  و  کنید؟  مقاوت  عصبانیت  تجربه 
نکنید و نفس خود را برای چند لحظه در سینه حبس کنید و سپس در آن 
حالت نفس بکشید و شاهد بروز احساسات فیزیکی خود باشید که ممکن 
است پس از بازگشت به حالت طبیعی خود متوجه شوید که این احساسات 

فروکش می کند و یا دیگر آنقدر شدید نیست.
گام سوم: عمیق تر شوید

خشم یک نوع پاسخ به درد است و من بار ها و بار ها این عملکرد را مشاهده 
موردتوهین  می کنیم،  انصافی  بی  می بینیم،  آسیب  ما  که  چرا  ام.  کرده 
می کنیم،  احترامی  بی  می شویم،  اذیت  و  آزار  می گیریم،  قرار  موردغفلت  و 
احساس می کنیم مورد بی مهری و قضاوت قرار گرفته ایم و به جای تسلیم 
شدن منفعل در برابر درد، انرژی فعال را انتخاب می کنیم که این موضوع به 

ندرت یک انتخاب آگاهانه است.
وقتی عصبانی هستیم، نمی خواهیم آسیبی که به ما وارد شده است را توجیه 
کنیم و در مقابل، می خواهیم اجازه دهیم شعله های خشم ما بسوزد  و در 

حقیقت، عصبانیت تالشی برای غلبه بر درد و جلوگیری از آزار بیشتر است.
به این مساله فکر کنید؛ اگر عملکرد خشم، محافظت از شما باشد، محافظت 

از شما در برابر چه چیزی است؟
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