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عالقه همه چیزرا شکوفا و تصاحب آنها را پژمرده می کند

سرمقاله

متفاوت  معلمانی 
)به بهانه روز معلم(

 12 روز  سـال  هـر  مـا  کشـور  در 
اردیبهشـت بـه عنـوان روز معلم گرامی 
داشـته مـی شـود. معلـم بـودن هنـر و 
عشـق مـی خواهد. هر کسـی کـه معلم 
باشـد و معلـم بـودن را تجربـه کـرده 
باشـد مـی داند کـه معلم تنهـا با درس 
خوانـدن بچـه ها سـر و کار نـدارد بلکه 
هـر کـدام از بچـه هـا بـرای او دنیایـی 
درس  بـر  عـاوه  معلـم  متفاوتنـد. 
شـامل  را  آمـوزش  بخشـی  کـه  دادن 
 مـی شـود بـه پـرورش بچـه هـا  هـم 

مشغول است.
 معلـم سـعی مـی کنـد همچنـان کـه 
درس مـی دهـد بـه روحیـات، رفتـار و 
تفـاوت بچـه هـا هـم توجـه دارد. امـا 
معلمـان  بـزرگ  گـروه  ایـن  کنـار  در 
کـه همـه مـا آنهـا را مـی شناسـیم و 
سـالهای کودکـی و نوجوانـی مـان را با 
آنهـا گذرانـده ایـم، معلمانـی متفـاوت 
هـم وجـود دارنـد. معلمانـی کـه همـه 
دغدغـه شـان نه آمـوزش بچه هـا بلکه 
فراهـم کـردن شـرایطی بـرای زندگـی 
کـه  معلمانـی  ماننـد  آنهاسـت.  بهتـر 
و  تحصیـل  از  بازمانـده  کـودکان  بـه 
کـودکان کار و خیابـان در مراکز خاص 
خـود درس مـی دهنـد. همـان طور که 
شـرایط  در  کـودکان  ایـن  دانیـم  مـی 
دشـواری بـه سـر مـی برنـد، برخـی از 
جـدا  شـان  خانـواده  از  کـودکان  ایـن 
زندگـی  خانـواده  بـا  برخـی  هسـتند، 
مـی کننـد، برخـی دارای یـک بیماری 
هسـتند امـا برخـی هم سـالم هسـتند، 
کننـد،  مـی  کار  کـودکان  از  برخـی 
برخـی مهاجر هسـتند و مسـائل خاص 
خودشـان را دارنـد، برخـی از کـودکان 
کار مـی کننـد سـاعتهای طوالنی مانند 
و  آنهـا  از  بیشـتر  و حتـی  بزرگسـاالن 

عـده ای دیگـر ....
سـوادآموزی و درس دادن بـه این گروه 
و  مسـائل  کـدام  هـر  کـه  کـودکان  از 
شـرایط خـاص خـود را دارنـد معلمانی 
متفـاوت مـی طلبـد. معلمانـی صبور، با 
گذشـت، عاشـق و فـداکار؛ بـرای ایـن 
همـه  از  بیـش  کـه  چـه  آن  معلمـان 
اولویـت دارد ایجـاد فضـای شـاد و بـه 
کـودکان  ایـن  بـرای  تبعیـض  از  دور 
اسـت؛ ایـن معلمـان سـعی مـی کننـد 
فضایـی فراهـم کنند تا کـودکان در آن 
آسـوده بتواننـد کودکـی کننـد، بـازی 

کننـد، شـاد باشـند و بخندنـد. 
و  را  معلمـان  ایـن  بدانیـم  قـدر  پـس 
زحماتشـان را ارج نهیـم. افراد عاشـقی 
دلهـای  بـه  بخشـیدن  شـادی  کـه 
پـاداش  بزرگتریـن  کـودکان  کوچـک 
ایـن  لبـان  بـر  لبخنـدی  نشـاندن  و 
کـودکان باالتریـن لـذت زندگـی شـان 

اسـت.

زهرا قاسم زاده
کارشناس ارشد جامعه شناسی

معـاون حقوقـی رئیـس جمهـور با اشـاره به 
متراکـم شـدن تمـام مطالبـات فرهنگیان از 
سـال 89 تـا 92، گفـت: بـا مدیریـت هـای 
صـورت گرفتـه در دولـت یازدهـم، پـاداش 
پایـان خدمـت سـال 95 فرهنگیـان طـی دو 

روز اخیـر تسـویه شـده اسـت.
اسـتانداری  عمومـی  روابـط  گـزارش  بـه 
کرمـان، حجـت االسـام و المسـلمین مجید 
انصـاری در آئیـن گرامیداشـت مقـام معلـم 
کـه در مصلـی بـزرگ امـام علـی)ع( شـهر 
کرمـان برگـزار شـد، افـزود: معجـزه پیامبـر 
جنـس  از  آلـه  و  علیـه  اهلل  صلـی  اسـام 
آخرالزمـان  امـت  زیـرا  نیسـت،  طبیعـت 
مراحـل تحصیـات ابتدایی و متوسـطه را در 
مکتـب پیامبـران پیشـین طـی کـرده و امت 
تحصیـات عالیـه اسـت و بشـریت در ایـن 
دوره به نقطه بلوغ اندیشـه و فکر رسـیده لذا 
معجـزه پیامبـر مـا از جنس معجـزه معلمان 

اسـت و نخسـتین فرمانـی کـه دریافـت مـی 
کنـد، خوانـدن اسـت.

وی بـا بیـان اینکـه خداونـد در آغـاز بعثـت، 
کسـی  و  آفریـدگار  صفـت  دو  بـه  را  خـود 
تعلیـم مـی دهـد، معرفـی مـی کنـد،  کـه 
صفـت  بـا  را  خـودش  خداونـد  یادآورشـد: 

کاری معرفـی مـی کنـد کـه کار روزانـه و 
دوران خدمـت معلمـان اسـت ضمـن آنکـه 
سـاحت معلمـی و تعلیـم و تربیـت سـاحتی 
اسـت کـه امیرمومنـان علیـه السـام درباره 
ایـن سـاحت بـا نهایـت تواضـع سـخن مـی 
گوینـد کـه »هرکـس حرفی به مـن بیاموزد، 

مـرا بنـده خویـش سـاخته اسـت«.
ادامـه  در  جمهـور  رئیـس  حقوقـی  معـاون 
ریاسـت  دوره  دوازدهمیـن  انتخابـات  بـه 
جمهـوری اشـاره و خاطرنشـان کـرد: نظـام 
مقـدس جمهـوری اسـامی ایران ایـن روزها 
هـم در معرض تخریب رسـانه های همیشـه 
معانـد دشـمنان و  از سـوی دیگـر، درگیـر 
سـودای غیراخاقـی و در معـرض تخریـب 
تبلیغاتی از سـوی برخـی در داخل قرار دارد.

بـا  انصـاری  المسـلمین  و  االسـام  حجـت 
اشـاره بـه فرمایشـات مقـام معظـم رهبـری 
در زمینـه تبلیغـات و اعام برنامه ها توسـط 

نامزدهـای انتخاباتـی، گفـت: خواسـته هـای 
مقـام معظـم رهبری محقق نشـده و امروز از 
سـوی برخـی مسـائلی ترسـیم می شـود که 
اگـر کسـی در ایـران نباشـد، تصـور می کند 
ایـران بـه مراتـب عقـب مانـده تـر از کشـور 

افغانسـتان در همـه زمینـه هاسـت.
وی بـا تاکیـد براینکـه عـده ای یـک تابلـوی 
و  مطلـق  ویرانـی  و  فسـاد  فقـر،  از  سـیاه 
تصویـری از کشـور و ملتـی ناامیـد و درگیـر 
سـیاهی و پلیـدی هـا را نشـان مـی دهنـد، 
افـزود: خدمـات بسـیاری در نظـام اسـامی 
و همچنیـن توسـط دولـت تدبیـر و امیـد در 
ایـران و در اسـتان کرمـان صـورت گرفتـه 
توسـعه  پـرورش،  و  آمـوزش  ارتقـاء  کـه 
مراکـز بهداشـتی و درمانی، توسـعه اشـتغال 
پایـدار و مراکـز اقتصادی، رفـع محرومیت از 
روسـتاها، مدیریـت بحـران آب و ... از جملـه 
ایـن اقداماتـی اسـت کـه قابـل رویت اسـت.

تسویه حساب پاداش پایان خدمت سال ۹۵ فرهنگیان

دانش آمـوز دختـر  از 9 هـزار  بیـش  پوشـش تحصیلـی   ◄
اسـتان محـروم از تحصیـل در 1۰  بازمانـده 

◄ تصویـب ماده 1۰1 برنامه ششـم توسـعه بـا رویکرد عدالت 
جنسـیتی برای نخستین بار

◄ تهیـه اطلس وضعیـت اجتماعی زنان و خانـواده به تفکیک 
استان

◄ اجـرای طرح توانمندسـازی خانـواده زندانیـان، ایجاد ۶۴۴ 
شـغل و آمـوزش بـه بیـش از ۳۴ هـزار نفـر و ارائـه مشـاوره 

یگان را
◄ اجـرای برنامه هـای حمایتـی اجتماعی و فـردی زنان معتاد 

در ۶ استان
تکلیـف  تعییـن  زمینـه  در  اصاحـی  پیشـنهادات  ارائـه   ◄

کودکانـی کـه مـادر ایرانـی و پـدر غیرایرانـی دارنـد
◄ ارائـه الیحـه بـرای اصـاح تبصره مـاده 2۶ قانـون حمایت 
از کـودکان و نوجوانـان درباره ازدواج فرزندخوانده و سرپرسـت

ملـی  مرجـع  سـاله   1۰ برنامـه  تدویـن  در  مشـارکت   ◄
کنوانسـیون حقـوق کـودک و تدویـن سـند امنیـت اجتماعی 

ن نا ز
◄ پیشـنهاد و گنجانیـدن بند مرتبط با اسـتیفای حقوق زنان 

در همه زمینه ها در سیاسـتهای کلی برنامه ششـم توسـعه
◄ ارائـه سـند سیاسـتی اجرایـی اشـتغال پایـدار زنان اقشـار 
مختلـف بـه شـورای عالـی اشـتغال و تدویـن بسـته حمایتـی 

شـاغل زنان 
◄ اختصـاص ۳۰۰ فرصت شـغلی جدید برای زنـان در آزمون 

استخدامی سال 95
◄ راه انـدازی پرتـال و بانـک جامـع اطاعاتـی زنـان به منظور 

شناسـایی ظرفیتهـا و بکارگیـری زنـان متخصص
◄ ارائـه آموزش، حمایتهای بهداشـتی و مکملهـای دارویی به 

بیـش از 11 هـزار زن باردار در چهار اسـتان محروم

◄ برگـزاری بیـش از 9۰ کارگاه آموزشـی »ارتقـای مهارتهای 
مدیریتـی« بـرای زنـان مدیر دولتی و اعضای شـوراهای شـهر 

روستا و 
◄ اجـرای برنامه هـای آموزشـی و ارائـه خدمـات مشـاوره بـه 
زنـان کشـاورز جهـت استانداردسـازی محصوالت آنـان در 29 

ستان ا
◄ انعقـاد 25 تفاهمنامـه٬ تهیه 9 پیشـنویس همـکاری٬ ۷8 
موافقتنامـه اجرایـی و 11۶ پـروژه مشـترک بـا دسـتگاههای 

اجرایی
◄ اجـرای پـروژه ملی آموزش حقـوق و مسـئولیتهای فردی، 
خانوادگـی و اجتماعـی بـرای دانش آمـوزان مقطع متوسـطه و 

والدیـن آنان
توسـعه  و  آموزشـی  و  فرهنگـی  برنامه هـای  از  حمایـت   ◄

سـوادآموزی در میـان بیـش از پنـج هـزار زن عشـایر
◄ توانمندسـازی مهارتـی زنان اقشـار آسـیب پذیر بـا رویکرد 

توسـعه اشـتغال پایـدار در مناطق حاشیه نشـین
◄ راه انـدازی کلینیکهـای تخصصـی سـامت خانـواده و ارائه 
بسـته های خدمـات بهداشـت بـه زنـان در 1۷ دانشـگاه علـوم 

کشور پزشـکی 
◄ حمایـت از زنـان روسـتایی در زمینـه اشـتغال با توسـعه و 
تجهیـز ۷۷ صنـدوق اعتبـاری زنان روسـتایی و عشـایر در یک 

)9۳( سال 
◄ راه انـدازی سـامانه الکترونیکـی بانـک جامـع سـازمانهای 

مردم نهـاد در حـوزه زنـان و خانـواده
◄ راه انـدازی سـامانه تعاملـی 1۰1 بـا هـدف برقـراری ارتباط 

دوجانبـه و نزدیـک میـان دولـت و گروههای مختلـف زنان
◄ پیشـنهاد اصـاح قوانیـن مرتبط بـا ازدواج کـودکان و ارائه 
طـرح پیشـگیری از ازدواج کـودکان بـا همـکاری مرجـع ملی 

حقـوق کودک

◄ تنظیـم و پیشـنهاد 1۰ مـاده بـه کارگـروه تدویـن الیحـه 
اصـاح قانـون تعزیـرات در موضـوع منع خشـونت علیـه زنان

◄ اجـرای طـرح جامـع توان افزایی زنـان سرپرسـت  خانوار و 
جویـای کار در 9 اسـتان و ایجـاد ۳۰۰ فرصـت جدیـد شـغلی 

بـرای آنان
◄ حمایـت از شـکل گیری و فعالیـت سـمن های حـوزه زنـان 
و خانـواده و رسـاندن تعـداد آنهـا از 1۶۷۷ بـه 2۳۳۳ از سـال 

92 تـا 95
◄ توسـعه کلینیکهـای حقوقـی زنـان و هماهنگی بـرای ارائه 

خدمـات مشـاوره ویژه بـرای زنـان فاقد تـوان مالی
◄ ارائـه آموزشـهای بهداشـتی به بیش از 1۰ هـزار دانش آموز 

مدارس شـبانه روزی در پنج استان
◄ راه انـدازی بیـش از ۳1 بازارچـه عرضـه و فـروش صنایـع 

دسـتی زنـان در ۳1 اسـتان کشـور
◄ اجـرای طـرح توانمندسـازی زنـان بهبودیافتـه از اعتیاد در 
قم٬ خراسـان رضوی٬ البرز٬ مازندران و سیسـتان و بلوچستان

◄ ارائـه آموزشـهای ویـژه بـه دانش آمـوزان کم تـوان ذهنی و 
والدیـن آنان در ۷ اسـتان کشـور در سـال 92

◄ حمایـت از پنـج هـزار زن سـالمند با هدف بهبـود کیفیت 
زندگی و پوشـش آموزشـی و پنج هزار زن سـوادآموز در چهار 

استان8
◄ اجـرای طـرح سـنجش سـامت زنـان و خانـواده بـرای 
جلوگیـری و تشـخیص زودهنگام سـرطان در شـهرضا، مراغه، 

بافت و  نقـده 
◄ آمـوزش 2 هـزار نفـر از زنان عضو تعاونی های روسـتایی در 

راسـتای تقویت توان مدیریتـی و مهارت افزایی
◄ پیگیـری موضـوع انتصـاب زنـان در پسـتهای مدیریتی در 
راسـتای تحقـق وعـده دولـت بـا افزایـش سـاالنه 1۰ درصدی 

زن مدیران 

عملکرد

کارنامه روحانی در حوزه زنان

استاندارکرمان خبر داد:
قفـل برخـی از پروژه 
هـا در اسـتان کرمان 

بـا برجام باز شـد
از  اسـتاندار کرمـان گفـت: قفـل بسـیاری 
پـروژه ها در اسـتان کرمـان از جمله یکی از 
 پـروژه های فوالدی با تحقق برجام باز شـد.
علیرضـا رزم حسـینی در آئیـن دوازدهمین 
دوره جایـزه افضلـی پـور بـا تاکیـد براینکـه 
در اسـتان کرمـان طـی سـه سـال گذشـته 
مالـی  تامیـن  دالر  میلیـارد  سـه  از  بیـش 
اسـت،  شـده  انجـام  هـا  پـروژه  خارجـی 
افـزود: تعـداد شـرکت هـای دانـش بنیـان 

در اسـتان کرمـان از 2۶ شـرکت بـه  51 
شـرکت رشـد یافتـه اسـت و صـادرات ایـن 
فعالیـت  سـال  سـه  در  نیـز  هـا  شـرکت 
دولـت تدبیـر و امیـد، از 28 هـزار دالر بـه 
اسـت. یافتـه  افزایـش  دالر  میلیـون   ۳۴۰ 
نقـش  بایـد  اینکـه  بـر  تاکیـد  بـا  وی 
کـرد،  تعریـف  را  توسـعه  در  دانشـگاه 
اظهـار کـرد : پـول، معـدن، ثـروت، آب و 
مدیـر  امـا  دارد  وجـود  اجتماعـی  سـرمایه 
کـه  کارآفرینانـی  و  نداریـم  یافتـه  توسـعه 
از هیـچ، همـه چیـز مـی سـازند بایـد بـه 
هایـی  گنـج  مدیریـت  و  بیاینـد  صحنـه 
 کـه در کشـور هسـت را بـر عهـده گیرنـد.
نماینـده عالی دولت تدبیر و امید در اسـتان 
کرمـان بـا اشـاره به اشـاره بـه اینکـه دولت 
بایـد زمینـه ایجـاد شـغل را ایجـاد کنـد، 

گفـت: کارهایـی کـه دولـت انجام مـی دهد 
در ایـن راسـتا اسـت و کار اصلـی در ایـن 
 زمینه بـر دوش جوانان و کارآفرینان اسـت.
رزم حسـینی بـا بیـان اینکه در این اسـتان  
خدمـات بزرگـی از سـوی دولت ارائه شـده 
اسـت، بیـان کـرد: در ایـن دولـت در حوزه 
گردشـگری 95 هـزار گردشـگر بـه اسـتان 
کرمـان سـفر کـرده انـد و ایـن در حالـی 
اسـت کـه در دو دولـت نهـم و دهـم ۳2 
 هـزار نفـر به اسـتان کرمان سـفر کـرده اند.

وی بـا تاکیـد براینکـه ایجـاد شـهر نمونـه 
اقتصـاد مقاومتـی قلعـه گنج، مقصـد جدید 
گردشـگری بـه نـام قلعـه گنـج ایجاد شـده 
و  درمـان  بهداشـت،  وزیـر  گفـت:  اسـت، 
اسـتان  بـه  پزشـکی هفـت سـفر  آمـوزش 
کرمـان داشـته انـد و در حـوزه بهداشـت و 

 درمان گام های بلندی برداشـته شده است.
در  امیـد  و  تدبیـر  دولـت  عالـی  نماینـده 
اسـتان کرمـان گفـت: در ایـن دولـت مجوز 
ایجـاد دو هزار و ۴۰۰ تخت بیمارسـتانی در 
کرمـان صـادر شـده کـه از این تعـداد، یک 
هزار و ۶۰۰ تخت در دسـت سـاخت اسـت..
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کسی که با من متفاوت است،نه تنها به من صدمه ای نمی زند بلکه باعث پیشرفت من می شود

مشرفی و پنجعلی زاده در میزگرد »زن و اجتماع« با موضوع بافت فرسوده شهری

ارتقاء امنیت زنان با  احیای بافت های فرسوده
در حـال حاضر بسـیاري ازشـهرهاي 
کشـور بـا مسـئله اي بـه نـام بافـت 
هسـتند.  مواجـه  فرسـوده  هـاي 
اسـتان کرمـان نیـز از ايـن قاعـده 
هـا  بافـت  ايـن   . نیسـت  مسـتثني 
اغلـب هسـته هـاي قديمي شـهرها 
هسـتند که روزي از رونـق اقتصادي 
زيـادي برخـوردار بودنـد و بـه مرور 
عـدم  و  فرسـودگي  دچـار  زمـان 
کارايـي شـده انـد از ايـن رو داراي 
مسـائل و مشـكالت فراواني هستند 
. بـی ترديـد شـناخت زمینـه هـای 
فرسـودگی و بررسـی فرآينـد ايجاد 
بافـت هـای فرسـوده شـهری مـی 
توانـد در پیدا کردن راه کار مناسـب 
در حل مسـاله بحرانـی موجود بافت 
هـای فرسـوده و از کمـک نمايد و از 
همیـن رو میزگـردی با حضـور علی 
اکبر مشـرفی رياسـت شـورای شهر 
پنجعلـی  ياسـین  محمـد  و  کرمـان 
عمرانـی،  کمیسـیون  رئیـس  زاده 
عضـو  و  شهرسـازی  و  معمـاری 
بانوان شـورای شـهر در  کمیسـیون 
خصوص احیـای بافت های فرسـوده 
در  کـه  ايـم  داشـته  کرمـان  شـهر 

ادامـه خواهیـد خوانـد .

بازسـازی   : اجتمـاع  و  زن  نشـريه    
بافت هـای فرسـوده و کهن چـه تاثیری 

بـر هويت يـک شـهر دارد؟

آقای مشـرفی : بازسـازی بافت های 
فرسـوده را حفـظ هویـت یـک شـهر می 
داننـد. چـرا که معمـاری بخشـی از تفکر 
خـاق سـاکنان یـک شـهر را در خود جا 
داده اسـت. اهمیـت بهسـازی و نوسـازی 
بـه  محـدود  تنهـا  تاریخـی  هـای  بافـت 
ایـن بحـث نیسـت بلکـه مدیران شـهری 
و  دسـتاوردها  حفـظ  بـا  دارنـد  تـاش 
میـراث شـهری رشـد و توسـعه شـهر را 
هماهنـگ کننـد تـا فضـای بصری شـهر 
عاری از اغتشـاش باشـد. اگرچـه این امر 
در کشـورهای در حـال توسـعه بـا امـا و 

اسـت. اگرهایـی همراه 

آقـای پنجعلـی زاده : واقعیـت تلـخ 
امـروز آن اسـت کـه در حالـی کـه شـهر 
از درون تهـی شـده و مـی پوسـد، نقـاط 
پیرامونـی آن بیشـتر و بیشـتر بـه خـود 
توسـعه بخشـیده و مـی بخشـد. ایـن در 
حالـی اسـت کـه محـدوده ای وسـیع در 
قدیـم  بافـت  عنـوان  تحـت  درون شـهر 
رهـا شـده باقـی مـی مانـد و هـر زمـان 
ریـزد.  فـرو مـی  از زمانـی دیگـر  بیـش 
رشـد شـهر از برون سـبب گردیده اسـت 
تـا شـهر قدیـم از نـو سـاختن خویش باز 
مانـد، معاصـر نگـردد و جریـان زمـان در 

کالبـد اسـتوار آن راه نیابـد.

  نشـريه زن و اجتماع : شـورای شهر 
کرمـان چه برنامـه ای برای احیـای بافت 

های کهن کرمان داشـته اسـت ؟

مشـرفی : کانشـهر کرمـان بـا وجود 
در  اخیـر   سـالیان  در  شـهری  رشـد 
خصـوص بازسـازی و احیـای بافـت های 
کهـن نیـز تا حـدودی توجه قابـل قبولی 
داشـته  وجـود  شـهری  مدیـران  توسـط 
اسـت امـا به دلیل گسـتردگی ایـن بافت 

اسـت. نبوده  کافـی 

پنجعلی زاده : مسـائلی که شـهرداری  
بایسـتی هنـگام مداخله و بازسـازی بافت 
هـای کهن شـهری مدنظر داشـته باشـد، 
در ایـن نـوع مداخلـه اصـل بـر وفـاداری 
بـه گذشـته و حفـظ آثـار هویـت بخـش 
در آن هاسـت. فعالیـت بهسـازی با هدف 
وبالفعـل  بالقـوه  ازامکانـات  اسـتفاده 
مثبـت،  هـای  تقویـت جنـب   و  موجـود 
طریـق  از  منفـی  جنبه هـای  وتضعیـف 
حمایـت، مراقبـت، نگهـداری، حفاظـت، 
احیـا، اسـتحکام بخشـی، وتعمیـر صورت 
بافت هـا  ایـن  در  دخالـت  می پذیـرد. 
مقـررات  و  ضوابـط  رعایـت  مسـتلزم 

سـازمان میـراث فرهنگـی اسـت.

  نشـريه زن و اجتمـاع : عـدم توجـه 
بـه بافـت فرسـوده شـهری مـی توانـد 
جهـت  را   ن  زنـا  اجتماعـی  امنیـت 
بـه  کنـد.  تهديـد  اجتماعـی  مشـارکت 
چنیـن  تـوان  مـی  چگونـه  شـما  نظـر 

رسـاند؟ حداقـل  بـه  را  تهديـدی 

ایمـن  معنـی  بـه  امنیـت   : مشـرفی 
شـدن، در امـان بـودن اسـت و احسـاس 
امنیـت اجتماعـی، بـه فقـدان هـراس از 
اینکـه ارزش هـای انسـانی مـورد حملـه 
قـرار گیـرد یـا بـه مخاطـره نیافتـد و بـه 
نبـود هـراس و بیـم نسـبت بـه حقـوق و 
آزادی هـا مشـروع بـر مـی گـردد. بـرای 
شـهری  ریـزان  برنامـه  عنـوان  بـه  مـا 
بسـیار اهمیـت دارد کـه زنان چـه مقدار 
احسـاس آرامـش خاطـر و آرامـش خاطر 
آنـان  حقـوق  و  دارنـد  قلـب  آرامـش  و 
رعایـت می شـود و یکـی از اهـداف ما از 

احیـا و ترمیـم بافت های فرسـوده ایجاد 
امنیـت بیشـتر بـرای اعضای خانـواده به 

اسـت. زنان  ویـژه 

نشـان  مطالعـات   : زاده  پنجعلـی 
از بعضـی شـرایط  مـی دهـد کـه زنـان 
نظیـر تنهـا مانـدن در برخـی فضاهـا یـا 
تاریکـی هوا  و تنها پیـاده روی کردن در 
محلـه و واحـد همسـایگی خود وحشـت 
دارنـد و ایـن تـرس هـا در بافـت هـای 
فرسـوده کـه کـم رفـت و آمـد و محـل 
تجمـع برخـی افـراد معتـاد و بیـکار مـی 
باشـد نیـز صـادق اسـت و ایـن تأثیـرات 
روی زنـان و دیگـر گـروه هـای آسـیب 
پذیـر اجتماعـی و اقتصـادی باعـث مـی 
در  هـوا  شـدن  تاریـک  از  بعـد  شـود 
خانـه بماننـد و فرصـت هـای اجتماعـی، 
کاهـش  را  آنهـا  فرهنگـی  و  اقتصـادی 
ارتقـاء امنیـت  از راههـای  یابـد و یکـی 
اجتماعـی زنـان احیـای بافـت فرسـوده 
 و تبدیـل آن مـکان بـه ابنیـه تاریخـی و 

موزه است. 

  نشـريه زن و اجتمـاع : به نظر شـما 
اولیـن شـرط رشـد و احیـاء بافـت های 
کهـن و فرسـوده شـهر کرمـان چـه می 

؟ شد با

پنجعلـی زاده : وجـود شـبکه معابـر 
شـهری مناسـب جهـت ایجاد دسترسـی 
و  کهـن  هـای  بافـت  نقـاط  همـه  بـه 
کرمـان  کانشـهر  در  شـهری  فرسـوده 
اولیـن و مهمتریـن شـرط جهـت آمـاده 
بسـتر  یـک  کـردن  فراهـم  و  سـازی 
مناسـب بـرای احیـای بافـت هـای کهن 

در  سـاختمانی  اسـت.تراکم  شـهر  ایـن 
فشـردگی  سـبب  کـه  کهـن  بافتهـای 
بافت و چسـبیدگی واحدها شـده اسـت، 
امـکان دخـل و تصـرف و مرمـت در آنها 
را مشـکل سـاخته و از آن گذشته، وجود 
معابـر باریـک و پـر پیچ و خـم نیز، حمل 
و نقـل مصالـح را با وسـایل نقلیه محدود 
کـرده اسـت.بناهای مخروبـه و فرسـوده 
بـر بافتهـای همجـوار اثـر تخریبـی مـی 
فرسـودگی  سـبب  تنهـا  نـه  و  گذارنـد 
بیشـتر بناهـای همسـایه می شـوند بلکه 
ارزش سـرمایه گـذاری و نگهداری از آنها 

را نیـز کاهـش مـی دهنـد.

شـبکه  کرمـان  شـهر  در   : مشـرفی 
معابـر و دسترسـیهای موجـود در بافـت 
را  اتومبیـل  از  اسـتفاده  امـکان  کهـن 
منتفـی کـرده در صـورت عبـور و مـرور 
اتومبیل بناهای فرسـوده و سـاخته شـده 
از خشـت و گل در بافـت کهـن صدمـه 
مـی بیننـد و همچنین تأمین تأسیسـات 
و تجهیـزات شـهری در بافتهـای قدیمـی 
از  ناشـی  مشـکات  دلیـل  بـه  کهـن،  و 
زحمـت  و  هزینـه  بـا  معابـر،  وضعیـت 
بیشـتر انجـام مـی پذیـرد و بـه اقدامـات 
ویـژه ای نیـاز دارد کـه بایسـتی توسـط 
شـورای شـهر و شـهرداری کرمان در این 
خصـوص اقـدام ویـژه ای صـورت پذیرد.

  نشـريه زن و اجتماع : چـه اقداماتی 
توسط شـورای شهر و شـهرداری کرمان 
در خصـوص احیـای بافـت کهـن انجـام 

است؟ شـده 

پنجعلـی زاده : توجـه و دقـت خاص 
شـورای شـهر کرمـان بـه موضـوع احیـا 
ی بافـت کهـن در شـهر کرمـان سـبب 
شـده تا شـهرداری کرمـان بـا هماهنگی 
سـازمان میـراث فرهنگـی اقدامـات قابل 
بافـت  احیـای  درخصـوص  را  توجهـی 
کهـن شـهری صورت دهـد.از جملـه این 
اقدامـات مـی تـوان بـه احیـای  حمـام 
بـاغ هلل،راسـته ی بـازار، میـدان گنجعلی 
خان.،مـوزه بـی بی حیاتـی و ...... اشـاره 
نمـود کـه بعـد از اتمـام انجـام عملیـات 
بهسـازی ایـن اماکـن به خوبی مـی توان 
روح احیـا شـده کالبـدی ایـن نقـاط را 

لمـس و حـس کـرد.

تعامـل   : اجتمـاع  و  زن  نشـريه    
صنعـت  فعـاالن  و  گـذاران  سـرمايه 
سـاختمان با شـورای شـهر و شـهرداری 
در مسـیر احیـای بافت کهـن  چونه بوده 

اسـت؟

اسـت  مسـلم  کـه  آنچـه   : مشـرفی 
شـبکه  بهبـود  و  کهـن  بافـت  احیـای 
معابـر شـهری در گـرو افزایـش سـاخت 
و سـاز و بهسـازی و نوسـازی در بافـت 
کهن شـهری و بـا رعایت ضوابـط میزاث 
فرهنگی سـت. متاسـفانه تا به حال اراده 
بنـا جهـت  از سـوی سـازندگان  اندکـی 
سـرمایه گـذاری در بخش سـاختمان در 
محـدوده بافـت کهن شـهری دیده شـده 
اسـت کـه امیدواریـم در آینـده نزدیک با 
پیـش بینـی تسـهیات مورد نظـر جهت 
ایـن گـروه از فعـاالن صنعـت سـاختمان 
رشـد بیشـتری در ایـن نقـاط شـهری از 
نظـر سـاخت و سـاز و احیـای بافت کهن 

شـهری را شـاهد باشـیم.

یادداشت

احترام کاغذی

زنـگ مدرسـه، طنیـن پیشـرفت ترقی 
و توسـعه اسـت. از صـدای معلـم نوای 
معلـم  تـراود.  مـی  زندگـی  شـورانگیز 
همچون شـبی شـب افروز می سـوزد و 
ماننـد فانـوس دریایی نور می پاشـد تا 
قلـب تاریکـی هـا و جهـل را بـا درایت 

خویـش از هـم بدرد.
معلـم موجـودی از جنـس زمینـی هـا  
نـت  کـه  اسـت  کبریایـی  خلـوص  بـا 
هـای علـم و ادب را با ایمـان قلبی می 

زد. نوا
تـا چراغـی فـرا روی بشـریت بیفـرود، 
معلمـان  درونـی  و  الهـی  انـوار  تابـش 
لوایـح سـیاه و دنیای تاریک بیسـوادی 
را بـرای پوینـدگان طریقیـت راسـتین 

بـا نـور علـم روشـن مـی نماید. 
و  پایـان  بـی  خضوعـی  بـا  اکنـون    
دسـتان  بـر  نهایـت  بـی  افتخـاری 
ایـن  معلمـان  توانمنـد  و  زحمتکـش 
دیـار بوسـه احتـرام می زنم .در رسـای 
مقـام شـامخ معلمـان قلـم فرسـایی ها 
شـده و در وصـف فـداکاری هـای بـی 
بدیـل اسـاتید جامعـه بشـریت متـون 
ادبـی بیشـماری بـه قلم سـپرده شـده 
اسـت. در اوقاتـی بخصـوص و تنهـا بـر 
روی کاغـذ از معلمـان بـا عناویـن پـر 
طمراقـی یاد شـده و شـغل آنان شـغل 
انبیـا قلمداد گشـته اسـت. امـا آیا همه 
ایـن نوشـته ها جـز بـر روی کاغذ بوده 

! ست؟ ا
هایـی  بـت  مقتضـی  بوقـت  معلـم  از 
پوشـالی و خدایگانـی دروغین سـاخته 
اسـمی  نصـب  بـرای  فقـط  کـه  انـد 
سـتایش  بـرای  و  مـدارس  معابـد  در 
شـدن از طـرف دانـش آمـوزان کارآمد 
هسـتند، امـا آیـا ایـن قشـر زحمتکش 

ندارنـد؟ مطالباتـی 
هسـتی  عالـم  روشـنگران  ایـن  آیـا 
انـد؟  نشـده  واقـع  مظلـوم  و  مهجـور 
فعـاالن صنفـی معلمـان  از  تـن  چنـد 
بـه حبـس های طویـل المـدت محکوم 
شـده اند؟! چـرا حقوق برحقـه معلمان 
بـه  چـه  و  معنـوی  لحـاظ  بـه  چـه 
شـناخته  رسـمیت  بـه  مـادی  لحـاظ 
معیشـیتی  مشـکات  شـود؟!  نمـی 
معلمـان کی مرتفـع خواهد شـد؟! چرا 
کاندیدهـای محتـرم به شـعارهای خود 
وفـادار نیسـتند؟ از همیـن تریبـون از 
تقاضامندیـم  روحانـی  دکتـر  جنـاب 
را  معلمـان  برحقـه  مطالبـات  صـدای 
برحـق  هـای  خواسـته  بـر  و  بشـنوند 
ایشـان صحـه بگذارنـد. چرا کـه جناب 
کاندیـدای  تریـن  معتـدل  روحانـی 
ایـن دوره هسـتند کـه نـه درصددنـد 
پلیسـی  و  جنگـی  عـداوات  بـا  کشـور 
بـا  نـه  و  نماینـد  اداره  گازانبـری  و 

پوپولیسـتی. شـعارهای 
ایشـان نماینـده افـکار اعتـدال گرایـان 
اصـاح طلـب هسـتند، بـا آری دوبـاره 
بـه روحانـی بـا صدایـی بلنـد فریادگـر 

مطالبـات معلمـان باشـیم.   

سنبله برنجی افشار
روزنامه نگار و کنشگر اجتماعی



نشسـت  ایـن  در  فخـرزادگان  شـهین 
تخصصـی تاثیر معلم بر کاهـش بزهکاری 
دانـش آمـوزان کـه بـا حضـور اسـاتید و 
صاحـب نظران ایـن حوزه که چهارشـنبه 
1۳ اردیبهشـت مـاه در تاالر بهارسـتان به 
میزبانـی موسسـه خیریـه ارمغـان جوانـه 
زندگـی برگزار شـد به نقش توامـان  نهاد 
هـای خانواده و  مدرسـه در شـکل گیری 
شـخصیت کـودک اشـاره کـرد و گفـت : 
جـا دارد دولـت محترم بیشـتر از حد نیاز 
بـه خانـواده و نهاد خانواده رسـیدگی کند 
و اهتمام بیشـتری برای رشـد شـخصی و 
فرهنگـی بـرای بانـوان بـورزد کـه پایـه و 
اسـاس رشـد شـخصیتی اطفـال از طریق 
مادر شـکل مـی گیرد، من معتقد هسـتم 
هـر مـادر دو بار بـه فرزنـدش زندگی می 
دهـد یکـی بـه لحـاظ جسـمی و دیگـری 
بـه لحـاظ روحی فرزنـد را رشـد می دهد 
بـه جامعـه  بـه آگاهـی مـی رسـاند و  و 
تحویـل مـی دهـد و نقـش بسـیار مهمی 

در پـرورش طفـل دارد.

نهـاد  دومیـن  بـه  ادامـه  در  فخـرزادگان 
یعنـی  کـودک  رشـد  بـر  گـذار  تاثیـر 
مدرسـه پرداخـت و اظهار داشـت : ارتباط 
اولیـا مدرسـه بـا اطفـال ، تنبیـه ، تحقیر 
و جـدی نگرفتـن کـودک زمانـی کا دارد 
تحصیـل مـی کنـد و سـردی رابطـه بین 
معلـم و شـاگرد عواملـی موثـر در شـکل 
در  طفـل  یـا  شـاگرد  شـخصیت  گیـری 
بـا  متاسـفانه  داشـت.  خواهـد  مدرسـه 
توجـه بـه مشـکاتی کـه در اخبار شـاهد 
آن هسـتیم همچـون تنبیـه کـودکان در 
مـدارس کـه اولیـا مدرسـه نمـی داننـد 
ایـن شـکل گیـری شـخصیت چه شـکاف 
عمیقـی درون او ایجـاد مـی شـود کودک 
مدرسـه گریـز مـی شـود، تـرک تحصیل 
مـی کنـد ، بـا دوسـتان نابـاب آشـنا مـی 
شـود و .... رفتـاری یـک معلـم سرنوشـت 
یـک کـودک را بطـور کامـل تغییـر مـی 

. هد د
جـرم  و  جـزا  ارشـد  کارشـناس  ایـن 
نظـام  بـه  را  خـود  پیشـنهاد  شناسـی 

 : کـرد  بیـان  چنیـن  پـرورش  آمـوزش 
پـرورش  و  آمـوزش  اینکـه  بـر  عـاوه   "
درهـا را بـه روش پژوهـش گـران حـوزه 
هـای مختلـف خـارج از بدنـه آمـوزش و 
پـرورش را بـاز کنـد طرح و پیشـنهاد من 
ایـن اسـت کـه بـرای هـر دانش آمـوز در 
ابتـدای ورود به مدرسـه پرونـده ای برای 
او ت شـکیل شـود تحـت عنـوان پرونـده 
شـخصیتی طفـل ،ایـن پرونده مـی گوید 
یادگیـری ،عایـق و پـرورش  آمـوزش و 
متفـاوت  یکدیگـر  بـا  اطفـال  کـدام  هـر 
اسـت چـون در محیـط هـای مختلفـی 
انـد و شـخصیت متفاوتـی  بـزرگ شـده 
دارنـد ، پـس نبایـد همه را به یک شـکل 
آمـوزش دهیـم و اگـر دادیـم آسـیب هـا 
باالتـر مقاطـع  در  را  هایـش  بازخـورد   و 

 خواهیم دید.
کننـد  مـی  تـاش  مربیـان  هرچـه  کـه 
مـا  آمـوزان  دانـش  و  نـدارد  بازخـوردی 
بنیـه علمـی پایینی در سـطح دنیـا دارند 
و علتـش ان اسـت کـه مـا همـه دانـش 

آمـوزان را به دید چشـم نگاه مـی کنیم ، 
زیـرا پذیـرش همه بـه یک شـکل نخواهد 
بـود پـس خروجی یکسـانی هـم نخواهیم 

داشت.
پرونـده   ، شـامل  پرونـده  ایـن  تشـکیل 
 ، اجتماعـی  مـددکاری   ، روان شـناختی 
پزشـکی و بالینـی فـرد می باشـد و کمک 
مـی کنـد بـه اولیـا مدرسـه کـه بصـورت 
درون گـرا بـه ایـن طفـل نزدیـک شـوند 
، بیمـاری جسـمی دارند ؟ سـطح درک و 
هـوش چگونه اسـت؟ چـه کارگاهـی نیاز 

دارنـد؟ "
کـه  کـرد  واری  امیـد  ابـراز  فخـرزادگان 
آمـوزش و پرورش اجازه دهد کارشناسـان 
ایـن حـوزه در خـارج از سیسـتم بتواننـد 
بـه اطاعـات الزم دسـت پیـدا کننـد،  تا 
ناهنجـاری هایـی چون اعتیـاد ، خود زنی 
در سـنین پاییـن در مـدارس حـل شـود 
، اطاعـات در ایـن نهـاد مخفـی نمانـد و 
در اختیـار بقیـه قرار گرفته و در راسـتای 
حل مشـکات دانـش آموزان بـه کار رود.

میذان4

نبوغ ، جوهر تفکر است

جـوان واژه ای کـه بـوی نشـاط و صدای امیـد از آن برمی 
خیـزد و آینـده هـر جامعه ای در دسـتان توانمند اوسـت، 
امـا برای کسـب ایـن توانمنـدی نیازمند محیطی مناسـب 
بـرای رشـد اسـت، جوانـان همیشـه نگاهـی نو به مسـائل 
دارنـد و عمـده رویدادهـای پیرامـون خـود را نقادانـه می 

نگرنـد و بررسـی مـی کنند.
در ایـران و بـه خصوص در 2۰ سـال اخیر نقش جوانان در 
مسـائل جاری کشـور پررنگ شـده اسـت و علیرغم اینکه 
در بسـیاری از مواقـع برتـری تفکـر پـراز امیـد و نشـاط 

آنـان بـه اثبـات رسـیده اسـت، لیکـن هنـوز رشـته امـور 
را بـه آنهـا نسـپرده ایـم و آنچنـان اعتمـادی بـه عملکـرد 
آنـان نداریـم و ایـن معضـل بسـیار مهمی برای پیشـرفت 

کشـور ما اسـت.
خطاهـای  و  کـرد  اعتمـاد  جوانـان  بـه  بایسـتی  مسـلماً 
احتمالـی آنـان را بـه جـان خریـد، تـا بتـوان آنـان را بـه 
سـطح مناسـبی از رشـد فکـری رسـاند و مشـخصاً بـدون 
ایـن آزمـون خطاهـا ، بـه اهـداف مهـم کشـور نخواهیـم 
رسـید.مهمترین دغدغـه ی جـوان امـروز، دیـده شـدن 
توانایـی هایـش مـی باشـد، او نیـاز بـه اعتمـاد و حمایـت 
شـجاعانه مسـئولین دارد تـا بتوانـد در کشـور ایفای نقش 

نمایـد و در آینـده کشـور تأثیرگـذار باشـد.
را در  افـراد مشـکات و مسـائل جوانـان  اغلـب  اگرچـه 
اشـتغال و ازدواج می دانند و تمام انتقادات و پیشـنهادات 
موجـود ایـن مـوارد را نشـانه رفتـه اسـت ؛ ولی عـدم باور 
کـردن جـوان و عـدم اعتمـاد بـه او، بزرگتریـن  مشـکل 

جوانـان ایرانی اسـت.
امـروز جامعـه ایـران بـه متخصصین جـوان و بـا انگیزه در 
اکثـر حـوزه هـا نیـاز دارد و کتمـان ایـن موضوع بـه واقع 
ناممکـن و گریـز از آن غیرمسـئوالنه و غیرممکـن اسـت 
و بـا توجـه بـه ایـن امـر برنامـه ریـزی دقیـق و مدبرانـه 
ای بـرای فراهـم نمـودن شـرایط حضور جوانـان در عرصه 

هـای مختلـف جامعـه، نیاز اسـت .

اگـر چـه همـواره مدعی بـوده ایـم ایـران کشـوری برنامه 
محـور اسـت و شـاهد آن را برنامـه هـای پنـج سـاله اول 
تـا ششـم توسـعه و افـق ایـران 1۴۰۰ می دانیم، بایسـتی 
ضعف هـای برنامـه هـا را در خصـوص جوانـان ریشـه یابی 
کـرده و در حداقـل زمـان آن را رفـع کنیـم، زیـرا شـکی 
نیسـت که بـرای اجرای درسـت و صد در صـدی برنامه ها 

بـه حضـور جوانـان و تـوان اجرایی آنـان نیـاز داریم .
مطمئنـاً حضـور جوانان در پسـت های مدیریتـی و اجرایی 
نـه تنهـا کشـور را ضعیف نمی کنـد بلکـه آن را در مقابل 
نظـام  بدخواهـان  توطئه هـای  و  فرهنگـی  هجمه هـای 

اسـامی بیمـه و مقـاوم می سـازد.
در اسـتان مـا نیـز جوانـان نتوانسـته انـد جایگاهشـان را 
پیـدا کنـد و در مناصـب مدیریتی اسـتان سـهمی داشـته 
باشـند. از ایـن رو بـا توجـه بـه انتخابـات هـای پیـش رو 
کـه جوانـان بـا حضـور گرم خـود تعییـن کننده هسـتند، 
مـی طلبـد تـا کاندیداهـا پـس از راه یابی به کرسـی های 
ریاسـت جمهـوری و شـورای شـهر حضـور جوانـان را در 
کنـار خـود بیـش از پیـش پررنـگ تـر ببینند ؛ مسـئوالن 
پتانسـیل جوانـان را جـدی بگیرند و آنـان را در کنار خود 
ادوار هماننـد جنـگ  باشـند تـا همچـون دیگـر  داشـته 
تحمیلـی کـه ایـن قشـر عملکرد خوبـی را از خـود برجای 
گذاشـته اسـت، در ایـن زمـان نیـز نقـش محوری داشـته 
باشـد  تـا گره های کـور با دسـتان توانمند آنان باز شـود.

به مناسبت تولد حضرت علی اکبر )ع( 
و روز جوان

جوانان؛ بزرگترین 
سرمایه های 
اجتماعی کشور

خبر
معاون روابط کار وزارت تعاون، کار 

و رفاه اجتماعی :
قانون بازنشستگی زنان 

به کاهش درآمد ملی 
منجر می شود 

معـاون روابـط کار وزارت تعـاون، کار و رفاه 
جدیـد  قانـون  تصویـب  گفـت:  اجتماعـی 
سـابقه  سـال   2۰ بـا  زنـان  بازنشسـتگی 
از سـوی  خدمـت و بـدون شـرایط سـنی 
مجلـس شـورای اسـامی کاهـش درآمـد 

ملـی را بـه دنبـال دارد.
سیدحسـن هفده تـن ،در ایـن بـاره اظهـار 
کـرد: در حـال حاضـر نـرخ مشـارکت زنان 
در کشـور پاییـن و برابـر 15 درصد اسـت و 
بـا تصویـب ایـن قانـون کمتـر هـم خواهد 
بـه  کارشناسـی  نـگاه  بـا  افـزود:  شـد.وی 
مقوله هـای کاهـش درآمـد تولیـد ناخالـص 
و  کشـور  سـرانه  درآمـد  کاهـش  ملـی، 
کاهـش نرخ مشـارکت زنـان در عرصه های 
اجتماعـی، ناکارآمـدی از ایـن قانـون منتج 

شـود. می 
او بـا بیـان اینکـه قانون جدید بازنشسـتگی 
زنـان بـا 2۰ سـال سـابقه خدمـت و بـدون 
دارد،  بازنگـری  بـه  نیـاز  سـنی  شـرایط 
تصریـح کـرد : می تـوان با حفـظ و افزایش 
بهـره وری زنـان، الیحـه کاهـش سـاعات 
کاری را جایگزیـن ایـن قانـون کـرد تـا از 

هـدر رفـت منابـع ملـی جلوگیـری شـود.
و  کار  تعـاون،  وزارت  کار  روابـط  معـاون 
رفـاه اجتماعـی ادامـه داد: ایـن قانـون هـم 
بـا ارتقـای منزلـت زن در اجتمـاع و هـم 
بـا رشـد اقتصـادی کشـور تقابـل و تدافـع 
دارد و منجـر بـه بحـران زایـی مـی شـود. 
محـل  از  نیـز  بازنشسـتگی  صندوق هـای 
ایـن قانـون بـه علـت ایجـاد عـدم تعـادل 
در هزینه هـا و درآمـد دچـار بحـران بزرگی 
 مـی شـوند کـه نهایتـا تبعـات آن متوجـه

 دولت است.

موالوردی: رد صالحیت 
زنان در هیاهوی رد 

صالحیت مردان گم شد 
شـهیندخت موالوردی در نشسـت »زنان و 
رجـل سیاسـی« که بـا همکاری امـور زنان 
و کمیتـه بانـوان خانـه احـزاب در معاونـت 
امـور زنـان و خانـواده ریاسـت جمهـوری 
افـزود: رجـل سیاسـی یـک  برگـزار شـد، 
دغدغـه سیاسـی اسـت کـه سـالیان سـال 
پاسـخ  دنبـال  بـه  و  اسـت  داشـته  وجـود 

مناسـب بـرای آن هسـتیم.
و  زنـان  امـور  در  جمهـور  رییـس  معـاون 
خانـواده با اشـاره به سـابقه حضـور زنان به 
عنـوان کاندیدای ریاسـت جمهـوری گفت:  
از دوره هشـتم یـا نهـم انتخابـات ریاسـت 
جمهـوری زنـان به عنـوان کاندیـدا ثبت نام 
کردنـد البتـه به هیـچ وقت صراحـت اعام 
نشـد کـه زنـان بـه خاطـر جنسـیت خـود 
نیـز  زن  نشـده اند. 1۳۷  احـراز صاحیـت 
بـرای دوازدهمیـن دوره انتخابـات ریاسـت 
جمهـوری ثبت نـام کردنـد کـه همـه آنهـا 
احـراز صاحیـت نشـدند امـا ایـن خبر  در 
هیاهـوی رد صاحیـت مـردان صاحـب نام 
گم شـد و شـورای نگهبان نیـز تاکنون نفیا 
و اثباتـا دربـاره کاندیداتـوری زنـان دربـاره 
اظهارنظـر  جمهـوری  ریاسـت  انتخابـات 

اسـت. نکرده 

شهین فخرزادگان کارشناس ارشد جزا و جرم شناسی عنوان کرد 

هر مادر دوبار به فرزندش زندگی می دهد
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یادداشت

دکتر رضا امیری
 عضو هیئت علمی دانشگاه

سعود باژیان
س:  م

عک



جوامـع انسـانی باهـم اندیشـی و همراهـی 
پیشـرفت  بـرای  را  راه  مختلـف  اقشـار 
فرهنگـی و اجتماعـی و سیاسـی و اقتصادی 
خـود همـوار کرده انـد. جوامعـی کـه خـرد 
جمعـی را بجـای تسـلط فردی یـا گروهی و 
قبیلـه ای برگزیـده اند بی شـک راه موفقیت 
و توسـعه را بهتـر و سـریع تر طـی کرده اند. 
از جملـه راهـکار هـای عامـل بـودن به خرد 
جمعـی انتخـاب نمایندگانـی از درون مـردم 
اسـت کـه بتواننـد قشـر وسـیعی از اقشـار 
باشـند.حال  داشـته  نمایندگـی  را  جامعـه 
ایـن نماینـدگان چگونه انتخاب می شـوند و 
چـه ویژگـی هایی دارند . بسـیاری از ویژگی 
هـای عـام را همـه دارنـد و همـه مـی دانند 
امـا آنچـه مـد نظـر اسـت خصوصیـات ویژه 
نمایندگان اسـت که هرفـرد مختص خودش 
دارد.  فـرد  بـه  منحصـر  و  خـاص  ویژگـی 
وضعیـت گذشـته، حـال و آینـده افـراد باید 
مـد نظر باشـد، شـاید سـوال شـود گذشـته 
و حـال را بشـود بررسـی کـرد امـا آینـده را 

نمـی تـوان پیش بینی کـرد در جواب عرض 
مـی کنم پیشـینه خدمتـی افراد چـه زمانی 
در مقـام نمایندگـی یـا مسـئولیت بـوده اند 
مـی توانـد نمایـی از شـخصیت ایشـان بـه 
خصوصیـات  ازجملـه   . بدهـد  نشـان  مـا 
و  فـردی  داری  راز  مـردم  نماینـدگان 
اجتماعـی اسـت. مـردم بـه عنـوان مـوکل 
بـه وکیـل خـود اعتمـاد می کننـد بسـیاری 
از مسـائل مهـم زندگی خـود را بـه ضرورت 
یـا ایشـان درمیـان مـی گذارنـد. بایـد توجه 
کـرد ایـن مسـائل شـالوده زندگـی مـوکان 
مـردم اسـت. نماینـده حـق ندارد نسـبت به 
نشـر عمومـی حتـی خصوصـی ایـن گونـه 
موارداقـدام کنـد. رازداری اجتماعـی هـم با 
روح و روان جامعه سـر و کار دارد. بسـیاری 
از رخـداد هـای اجتماعـی کـه نماینـدگان 
مـردم از آنهـا بـا خبر می شـوند قابـل طرح 
در محافـل عمومـی نیسـتند زیرا بـا حیثیت 
عمومـی شـهر و شـهروندان آمیختـه اسـت. 
ارائـه تصویـری از بـی اعتمـادی و ناتوانی در 
جامعه خود باعث سـردرگمی و سرخوردگی 
مـردم می شـود اما ایـن مطلب بـه این معنا 
نیسـت کـه نقـد و انتقـاد سـازنده از یـک 
برنامـه عمومی و یک مجموعـه مدیریتی مد 
نظـر قـرار نگیـرد. بلکه نقـد روحیـه مطالبه 
گـری را افزایـش مـی دهـد و همـواره نوعی 

خـود کنترلـی و جامعـه کنترلـی بـه ارمغان 
وکای  از  دیگـری  گـی  ویـژه  آورد.   مـی 
شـهروندان انتظـار مـی رود حسـن خلـق و 
سـعه صـدر می باشـد. نماینده مرجـع مردم 
اسـت مـردم بـرای خواسـته هـای خـود چه 
قانونـی و چـه چـه خـارج از عـرف و قوانین 
بـه ایشـان مراجعـه مـی کننـد خـوب رویی 
وخـوش خلقـی همراه با سـعه صـدر موجب 
امنیـت و سـامت روحـی و روانـی مراجـع 
می شـود و خـود ضریـب امنیـت اجتماعـی 

را تقویـت می کنـد. 
شـوراها  نماینـدگان  خصوصیـات  دیگـر  از 
داشـتن روحیـه خدمـت اسـت ایـن ویژگی 
نقـش نماینـده را در رفـع نیازمنـدی هـای 
فـردی و اجتماعـی شـفاف می کنـد و دیگر 
شـاخصه نمایندگان داشـتن توانایی جسمی 
و روحی اسـت کسـالت جسـمی وپریشـانی 
روحـی موجـب نـا توانـی در انجـام وظیفـه 
مـی گـردد و مـی توانـد شـورا بـه تعطیلـی 
پنهانـی و آشـکار شـورا منجر شـود چنانچه 
ازجملـه  بوده ایـم.  شـاهد  مقاطعـی  در 
خصوصیـات نماینـدگان مردم داشـتن توان 
ابتـکار و خاقیـت اسـت ایـده داشـتن ارایه 
توسـعه  در  خاقانـه  و  بدیـع  هـای  طـرح 
کمـی و کیفـی شـهر موثـر اسـت شـورایی 
موفـق اسـت کـه خـود طـرح هـای توسـعه 

متـوازن شـهری پیشـنهاد و تصویـب کنـد 
نـه اینکـه تصویـب کننـده طرح ها دسـتگاه 
مجری باشـد. خصلـت بارز دیگـر نمایندگان 
شـجاعت در موضـع و صراحـت در گفتـار و 
صداقـت در رفتـار اسـت، نمایندگانـی کـه 
موضـع خـود بخاطـر عـدم اعتمـاد بنفـس 
یـا تحـت تاثیـر گـروه های فشـار کتمـان یا 
تغییـر دهـد، دو ظلم را پذیرفته اسـت، یکی 
بـه خـودش دیگـری به شـهرش و شـفافیت 
و صراحـت در گفتـار و تطابق گفتـار و رفتار 

موجـب نشـاط فـرد و جامعـه مـی گـردد .
فصـل  نزدیکـی  بـه  توجـه  بـا  پایـان  در 
انتخابات شـوراهای اسـامی شـهر و روسـتا 
در کشـور و بـه تبـع آن اسـتان کرمـان و 
آمادگـی گـروه هـا و جنـاح هـای سیاسـی 
شـورا  شـوم  مـی  آور  یـاد  را  نکتـه  ایـن 
محـل تضـارب افـکار وتبـادل ایده ها اسـت 
نـه تقابـل جنـاح هـا و گـروه هـا و صنـوف 
شـهر مـا آیینـه فرهنـگ و اصالـت ماسـت 
فرنـگ  نمـای  تمـام  آیینـه  اخاقـی  بایـد 
واصالـت غبار آلـود وخدای ناکرده نشـکنیم. 
انتخابـات تمـام مـی شـود و هـر فـردی که 
رای مـردم را اخـذ کرد نماینده همه اسـت و 
نماینـده حـزب و جناح و صنف پـس بیایید 
در تـراز نماینـده ای ظاهـر شـویم در شـان 

مـردم شـریف اسـتان.

۵ ترنـج

اندیشه و انگاره ای که نتواند آینده ای زیبا را مژده دهد ناتوان و بیمار است

سید داوود ملکی

ویژگی های نمایندگان مردم درشوراها
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طبـق اصـل یکصـدم قانـون اساسـی شـورا ی شـهر بـراي 
پیشـبرد سـریع برنامه هـاي اجتماعي، اقتصـادي، عمراني، 
بهداشـتي، فرهنگـي، آموزشـي و سـایر امـور رفاهي شـهر 
از طریـق همـکاري مـردم و بـا توجه بـه مقتضیـات محلي 

اداره امورشـهری بـه وجـود آمد.
هدف از تشـکیل شـوراهای اسـامی شـهر و روستا شرکت 
دادن مـردم در اداره امـور بود به نحوی که تمام شـهروندان 
و روسـتاییان در تعییـن سرنوشـت خود مشـارکت داشـته 
باشـند و بسـتری برای بـروز و ظهور مشـارکت شـهروندن 

فراهم شـود.
عناصـر سیسـتم  از  یکـي   کـه شـوراي  شـهر  آنجایـی  از 
همـه   شـامل  و  مي شـود  محسـوب   شـهري   مدیریـت  
امـور مختلـف  شـهر  اداره   نهادهـاي  مسـئول   و  بخش هـا 
اعـم  ازامـور فرهنگي ، اجتماعـي ، آموزش  و پـرورش ، اوقات  
فراغت  ، بهداشـت  عمومي ، توسـعه  کالبـدي ، امنیت  و نظم 
 محلـي ، زیـر سـاخت ها و تجهیـزات  شـهري  و ...می باشـد 
الزم هسـت همـه افراد شـهر مـورد توجه قـرار گرفته و در 

مدیریـت شـهر شـرکت داده شـوند.
زنـان بـه عنـوان نیمـی از شـهروندان هـر جامعـه انتظـار 

دارنـد کـه در سیاسـت گـذاری هـای مدیریـت شـهری 
دخیـل بـوده و یـا مطالبات و دغدغه هایشـان لحاظ شـود 
و نیز بسـترهای مشـارکت فعالشـان در شـهر فراهم شـود.

هر شـهروند حق اسـتفاده از هـوای پاک، حـق برخورداری 
رفـاه اجتماعـی و امنیت، حق مشـارکت همگانی در عرصه 
عمومـی، حـق ارتقـای کیفیـت زندگـی فرهنگـی و هنری، 
حـق برخـورداری از آمـوزش ، مهارت وتوانمندسـازی های 
شـهروندی، حـق اسـتفاده از بهتریـن فنـاوری و امکانات و 

را در یک شـهر دارد.
امـروزه مطالعـات مختلـف نشـان داده بانوان نقـش موثری 
در رشـد و تاثیـر گـذاری بـر خانـواده و جامعـه دارنـد و به 
طـو کلـی جامعـه زمانـی بـه رشـد و پویایـی خـود دسـت 
پیـدا مـی کنـد کـه در آن همـه افـراد جامعـه بـه لحـاظ 
جسـمی و روحـی از سـامت کامـل بر خـوردار باشـند که 
بـر همیـن اسـاس بانـوان از آن جهـت کـه نقـش کلیـدی 
را در رشـد و تـر بیـت فرزنـدان بـه عهـده دارنـد، همـواره 
بـه عنـوان قشـری تاثیـر گـذار در شـکل گیـری افـراد بـا 

شـخصیت هـای مختلـف شـناخته مـی شـوند.
پـس بایـد یـک توجه خاص بـه سـامت بانـوان و کودکان 
دربرنامـه هـای مدیریت شـهر شـده و با توجه بـه نیازهای 
همـه اقشـار جامعـه نـوع فضـا آرایـی شـهری را در نظـر 

گرفـت ماننـد ایجـاد فضاهـای تفریحـی مناسـب در پارک 
هـا در کنـار برنامه ریزی بـرای گذران اوقـات فراغت بانوان 
و کـودکان و همچنیـن بـر پایـی فعالیـت هـای مشـارکتی 
جهـت ایجـاد حـس کار گروهـی و مشـارکت میـان بانوان 
کـه مـی تواند تاثیر بسـزایی در تقویت سـامت جسـمی و 

روانـی بانوان داشـته باشـد .
اعتـاء موقعیـت زنـان از طریق تعمیـم آمـوزش و افزایش 
زمینه هـاي مشـارکت زنـان در امـور اقتصـادي، اجتماعـي 
جامعـه و خانواده همچنین ارتقاء سـطح سـامت جسـمی 
و روانـی آنـان توسـط شـورای سیاسـت گـذاری شـهر می 
توانـد گام مهمـی در جهـت بهبود وضعیت اجتماعی شـهر 
داشـته باشـد. ایـن مهـم اتفـاق نمـی افتـد مگـر بـا توجه 
و عنایـت خـاص شـورای شـهر از طریـق برنامه ریـزي در 
انجـام خدمـات اجتماعـي،  خصـوص مشـارکت زنـان در 
امـور  سـایر  و  آموزشـي  فرهنگـي،  عمرانـي،  اقتصـادي، 
رفاهـي شـهر، تشـویق و ترغیـب و حمایت زنـان در برپایی 
فعالیـت هـای مشـارکتی،حمایت از تشـکیل انجمـن هـا و 
نهادهـاي اجتماعـي، امـدادي، ارشـادي و تاسـیس تعاوني 
هـاي تولیـد و توزیـع و مصـرف توسـط زنـان و گسـترش 
روحیـه مشـارکتی و مشـورتی کـه دلیـل اصلـی تشـکیل 

شـورا های شـهر اسـت .

یادداشت

سهم زنان از شورای یک شهر

کتاب

به بهانه امتحان مدارس 
تیزهوشان

بخشی از کتاب 
»همه دانش آموزان نابغه اند اگر ...«
تالیف: مهدی محسنی

الو سام !
اسـتعدادهای  پـرورش  ملـی  سـازمان 

؟ ن خشـا ر د
- بله .. بفرمایید!

. -ببخشـید . خواسـتم بدونم شـما چه کار 
مـی کنید؟

-ممنـون از سـوال خوبتـون. مـا بچـه های 
با اسـتعداد درخشـان شـما رو شناسـایی و 
بـرای پیشـرفت بیشـتر حمایت مـی کنیم.
-احسـنت ! ... چـه کار خوبـی. میشـه بگید 

چطور ایـن کارو مـی کنید؟
-بلـه ! ما تسـت هـا و آزمـون هایـی داریم 
کـه در پایـان دوره ابتدایـی و راهنمایـی با 
اونـا مشـخص می کنیـم کدوم یـک از بچه 

های شـما مسـتعد ترن.
-با تست؟ ...عجیبه !

-چی عجیبه؟!
- ...هیچـی! بگذریـم. ممکنـه بگیـد کـدوم 

اسـتعداد هـا رو شناسـایی مـی کنیـد؟
-پـدر جـان انـگار مـا رو گرفتیـا ! مـا بچـه 
هـای تیزهـوش رو شناسـایی مـی کنیـم. 

هـوش هـم همـون IQ دیگـه ! ...افتـاد؟!
-بله ! خیلی وقته افتاده ... 

راسـتش دیگـه همـه میدونـن کـه حداقل 
9 نـوع هـوش و اسـتعداد تـو همه انسـانها 

وجـود داره:
هوش زبانی

هوش موسیقایی 
هوش جسمی حرکتی 

هوش میان فردی 
هوش بصری مکانی 
هوش درون فردی 
هوش هستی گرا 
هوش طبیعت گرا

هوش منطقی
هـوش  نـوع  دو  فقـط  شـما  متاسـفانه  و 

میدونیـد. هـوش  رو  زبانـی  و  منطقـی 
- خب مگه چه عیبی داره ؟!

-عیـب کـه خیلـی داره. اولینـش اینـه که 
بچـه هـا رو بـه خاطر رشـد دو نـوع هوش، 

دچـار غـرور تله هـوش مـی کنید.
نتیجـه اش هـم ایـن میشـه کـه ایـن بنده 
اینکـه  بـدون  عمـر،  آخـر  تـا  خـدا  هـای 
بفهمـن در یـک تفکر بسـته و محدود باقی 

میمونـن.
 - دوم : بقیـه بچـه هـا هـم کـه برچسـب 
ضعیفتـر خـوردن نادیـده گرفتـه میشـن. 
درحالـی کـه ممکنـه تـو انواع دیگـه هوش 
سـرآمد و نابغـه باشـن.میدونین بـا این کار 
چـه بایی سـر اعتماد بـه نفسشـون میاد؟
-سـوم اینکه همـون بچه های بـه اصطاح 
تیزهـوش رو بـه چاله مهندسـی و پزشـکی 
هـل میدید. جامعـه رو از وکیـا و هنرمندا 
و  ورزشـکارا  و  بازیگـرا  و  هـا  نویسـنده  و 

طراحـای بزرگـی محـروم مـی کنید.
-چهارم ...  

الو؟!
قطع شد ...

دولت روحانی درپی 
احیای کرامت انسانی 
و شرايط مطلوب برای 

بانوان است
مجلـس  نماینـده  جلـودارزاده  سـهیا 
شـورای اسـامی در جمع بانـوان فرهیخته  
بانوانـی  وجـود   : گفـت  غربـی  آذربایجـان 
یکـی  عنـوان  بـه  انصـاری  انوشـه  نظیـر 
مـی  نشـان  جهـان  فضانـوردان  اولیـن  از 
دهـد کـه بانـوان ایرانـی ظرفیـت زیـادی 
دنیـا  در  پیشـرفت  مسـیر  پیمـودن  بـرای 
دارنـد امـا ایـن امـر در برخـی دوره هـای 
زورکاری  و  دورکاری  اجبـار،  بـا  خـاص 

نادیـده گرفتـه شـده اسـت و برخـی افـراد 
بـه  امیـد  و  تدبیـر  دولـت  از  پیـش  نیـز 
 دنبـال خانـه نشـین کـردن بانـوان بودنـد.

وی اضافـه کـرد: برخـاف برخـی هـا کـه 
خواسـتار جـدا شـدن غیـر معقـول زنـان 
و مـردان هسـتند، دکتـر حسـن روحانـی 
و  زنـان  داشـتن  دنبـال  بـه  او  حامیـان  و 
اجتمـاع  در  مسـاوی  سـهم  بـا  مردانـی 
هسـتند زیرا دین مبین اسـام نیـز جایگاه 
 اجتماعی مسـاوی بـرای این 2 قائل اسـت.
وی بـا تاکیـد بـر ضـرورت حضـور پرشـور 
مـردم در پـای صنـدوق هـای رای اظهـار 
کـرد: بـرای اینکـه به دوران سـیاه گذشـته 
بـاز نگردیـم و افـکار پوسـیده نیـز حاکـم 
نشـود، مـردم بـا هـر دیـن و نـژادی باید به 

صحنـه بیاینـد و از روحانـی حمایـت کنند. 
در  امیـد  دوبـاره  مولـد  را  روحانـی  وی 
کشـور توصیـف کـرد و گفـت: بـا روی کار 
کشـور  در  امیـد  یازدهـم،  دولـت  آمـدن 
امـروز  و  نشسـت  بـار  بـه  و  زد  جوانـه 
شـرایط بسـیار متفاوتـی را با تـاش دولت 
 تدبیـر و امیـد در کشـور شـاهد هسـتیم.

جلـودارزاده بـا بیـان اینکـه محـدود کردن 
مـردم سـبب بسـته شـدن چشـم و گـوش 
آنـان نمـی شـود، اظهار کـرد: شـعور مردم 
و انتخـاب شایسـته باعـث شـد تـا ریاسـت 
جمهـوری به شـخصی برسـد که بـه دنبال 
احیـای کرامـت انسـانی اسـت و ایـن امـر 
مـردم مقابـل  در  را  روشـنی  هـای   افـق 

 ایران گشود.

فعال  اجتماعی

 نائب رئیس دوره سوم
شورای شهر کرمان

کامران صنعتی زاده
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وظیفه هنر،تقلید از طبیعت نیست،بلکه بیان آن است

سالمت

امـور  و  عمومـی  روابـط  اداره  گـزارش  بـه 
بـا حضـور   ، کرمـان  شـهرداری  بین الملـل 
بوسـتان  اهالـی محـل، سـاخت  و  مدیـران 
آفتـاب ویـژه ی بانـوان در منطقه سـه شـهر 

کرمـان آغـاز شـد.
 در آییـن کلنگ زنـی ایـن بوسـتان کـه بـا 
حضـور فرمانـدار، شـهردار، رئیـس و برخـی 
از اعضـای شـورای اسـامی شـهر و مدیران 
محلـه  مـردم  و هم چنیـن  کرمـان  شـهری 
برگـزار شـد، شـهردار کرمان گفت: بوسـتان 
آفتاب، سـومین بوسـتان ویژه ی بانوان است 
کـه در شـهر کرمـان راه اندازی خواهد شـد.

علـی بابایـی بـا بیـان این کـه بـا مصوبـات 
خوب اعضای شـورای اسـامی شـهر کرمان 
ایجـاد  بانـوان شـورا،  به ویـژه کمیسـیون  و 
چهـار بوسـتان بانـوان در چهـار منطقـه ی 
شـهر کرمـان در دسـتور کار قـرار گرفـت، 
بـه  عفـاف  بوسـتان  ایـن  از  پیـش  افـزود: 
دو  منطقـه  در  هکتـار  دو  حـدود  وسـعت 
از  پـس  و  شـد  راه انـدازی  کرمـان  شـهر 
در  ریحانـه  هکتـاری  چهـار  بوسـتان  آن 
منطقـه سـه ایجـاد شـد. وی افـزود: طبـق 
بـود یـک  قـرار  بودیـم،  وعـده ای کـه داده 
بوسـتان بانـوان نیـز در منطقه سـه شـهری 
 راه انـدازی کنیـم کـه سـاخت ایـن بوسـتان

 آغاز می شود.
هم چنیـن  داد:  ادامـه  کرمـان  شـهردار 
بوسـتان چهـارم بانـوان هـم در منطقـه یک 
شـهر کرمـان در پـارک دانشـجو راه انـدازی 

خواهـد شـد.
بابایـی بـا بیان این کـه امیدواریـم بتوانیم در 
اولیـن فرصـت شـاهد افتتاح بوسـتان آفتاب 
باشـیم، گفـت: براسـاس مصوبـات شـورای 
گذشـته  سـال  در  کرمـان،  شـهر  اسـامی 
2۳ بوسـتان در دسـتور کار داشـتیم که 9۰ 
درصـد آن ها از جمله بوسـتان پدر، بوسـتان 

طبیعـت و اکوپـارک افتتاح شـدند.
وی افـزود: یکـی از مـواردی کـه مـد نظـر 
متناسـب  توزیـع  داشـت،  قـرار  شـهرداری 
فضـای سـبز در چهـار منطقـه ی شـهر بـود 
کـه در منطقـه سـه شـهر کرمـان، عـاوه بر 
ایـن کـه پـارک ایثـار در اواخـر سـال 9۴ و 
پـارک هزار در نوروز امسـال بـه بهره برداری 

رسـید، شـش پارک دیگر هم سـاخته شـده 
و یـا در دسـت سـاخت اسـت.

جملـه  آن  از  داد:  ادامـه  کرمـان  شـهردار 
شـش  وسـعت  بـه  نهج الباغـه  بوسـتان 
هکتـار اسـت که بـا حضور آیـت اهلل جعفری، 
نماینـده ولـی فقیه در اسـتان و امـام جمعه 
کرمـان در روز 1۳ رجـب کلنگ زنـی شـد.

بابایـی بیـان کـرد: مجموعـه ی دیگـر پارک 
کار  کـه  اسـت  بهـزاد  خیابـان  در  طـاب 

سـاخت آن آغـاز شـده اسـت.
وی بـا بیـان این کـه از پنجـم فروردیـن نیز 
مهنـدس ابراهیمـی، شـهردار منطقـه سـه، 
شـهرک  ورودی  در  بهـار  بوسـتان  سـاخت 
گفـت:  دارنـد،  کار  دسـتور  در  را  خواجـو 
ایـن بوسـتان نیـز حـدود 15 روز دیگـر بـه 

رسـید. خواهـد  بهره بـرداری 
کـرد:  امیـدواری  اظهـار  کرمـان  شـهردار 
بوسـتان آفتـاب در مقطع زمانـی کوتاهی به 

برسـد. بهره بـرداری 
بابایی افزود: سـالن های ورزشـی سرپوشـیده 
پیسـت  روبـاز،  ورزشـی  زمین هـای  و 
دوچرخه سـواری و مـوارد دیگـری کـه مورد 
نیـاز بانـوان اسـت، در ایـن بوسـتان ایجـاد 
خواهـد شـد. در ادامـه، فرمانـدار کرمـان بـا 
بیـان این کـه در شـهر کرمان جهـاد عمرانی 
آغـاز شـده اسـت، گفـت: فعالیت شـهرداری 
کنـار  در  چراکـه  اسـت؛  کم نظیـر  کرمـان 
تقاطع هـای  ازجملـه  بـزرگ  پروژه هـای 

غیرهم سـطح، از اقدامات محله ای و سـاخت 
بوسـتان ها نیـز غافـل نشـد که جای تشـکر 

دارد.
توحیـدی افـزود: اقدامات شـهرداری کرمان 
گرفتـه  انجـام  درون سـازمانی  امکانـات  بـا 
کـه بـه نوعـی عمـل بـه اقتصـاد مقاومتـی 

می شـود. محسـوب 
کـه  اساسـی  قانـون   1۰۰ اصـل  بـه  وی 
مربـوط بـه شـکل گیری شـوراهای اسـامی 
شـهر و روستاسـت، اشـاره کـرد و گفـت: از 
زمانـی کـه ایـن اصـل از قانون اساسـی اجرا 
شـده، عمـران و آبادانـی در شـهرها سـرعت 
بیش تـری بـه خـود گرفتـه اسـت؛ بنابراین، 
زیـادی  اهمیـت  از  شـوراها  انتخابـات 

اسـت. برخـوردار 

دهنه ی پنجم پل سیدی در حال 
نصب است

بـه گـزارش اداره روابـط عمومـی و امور بین 
الملـل شـهرداری کرمـان ، شـهردار کرمـان 
در حاشـیه ی بازدید از پل سـیدی ، از نصب 
دهنـه ی پنجم پل سـیدی خبـر داد و گفت: 
دهنـه ی پنجـم پـل سـیدی در حـال نصب 
اسـت و پـس از نصـب ایـن دهنـه، فقـط دو 

دهنـه ی دیگـر باقـی می ماند.
علـی بابایـی افـزود: کار سـاخت پل سـیدی 
بـا سـرعت در حـال انجـام اسـت. نماینـده  
شـورای  مجلـس  در  راور  و  کرمـان  مـردم 

اسـامی نیـز در حاشـیه ی ایـن بازدیـد بـا 
بیـان این کـه معمـوأل هـر مـاه از مجموعه ی 
بازدیـد می کنـم،  کرمـان  پروژه هـای شـهر 
گفـت: شـهرداری کرمان در طول سـال های 
جلـو  هم زمـان  را  موضـوع  دو  گذشـته، 
بـرده کـه بخشـی، اقدامـات زیرسـاختی از 
اسـت  غیرهم سـطح  تقاطع هـای  جملـه 
بـه  هـم  را  منابـع  از  عمـده ای  بخـش  کـه 
خـودش اختصـاص می دهـد و به دلیـل نبود 
اعتبـارات الزم و یـا مسـائل دیگـر، تاکنـون 

پیگیـری نشـده بـود.

بهسازی رفیوژ وسط بولوار 
جمهوری اسالمی

امـور  و  عمومـی  روابـط  اداره  گـزارش  بـه 
شـهردار   ، کرمـان  شـهرداری  بین الملـل 
بـه  سـنگ  نصـب  و  جایگزینـی  از  کرمـان 
جـای جـداول قدیمی در رفیوژ وسـط بولوار 

داد. خبـر  اسـامی  جمهـوری 
کـه  ایـن  بیـان  بـا  بابایـی  علـی  مهنـدس 
ایـن اقـدام بـا همـت و همـکاری شـهرداری 
حـوزه   امانـی  کادر  واحـد  و  دو  منطقـه 
معاونـت خدمات شـهری شـهرداری در حال 
انجـام اسـت، هـدف از ایـن اقـدام را اصاح، 
بازسـازی و زیباسـازی  رفیـوژ وسـط بولـوار 
عنـوان کـرد. وی با بیان اینکه مسـیر اجرای 
ایـن طـرح، حد فاصـل چهار راه امـام جمعه 
تـا چهـارراه فرهنگیـان و بـه متـراژ شـش 
کیلومتر اسـت، افـزود: عملیـات اجرایی این 
طـرح به صـورت شـبانه روزی در حال انجام 
اسـت. شـهردار کرمان، مقاومت، استحکام و 
مانـدگاری بـاالی این نوع سـنگ را از مزیت 
هـای آن برشـمرد و ایـن اقـدام را کاری نو و 

بـه صرفـه عنـوان کرد .
بابایـی بـا بیـان اینکـه بـه دلیـل ترافیـک 
اسـکوپ  عملیـات  مذکـور،  معبـر  بـاالی 
سـازی سـنگ هـا در قسـمت رفیـوژ بولـوار 
روزهـا انجـام مـی شـود، خاطرنشـان کـرد: 
و  سـنگ ها  نصـب  عمرانـی،  فعالیت هـای 
نظافـت معبـر شـب هـا انجـام مـی گیـرد 
روز  طـول  در  بولـوار  ترافیکـی  نظـم   تـا 

حفظ شود.

شهردار کرمان خرب داد:

راه اندازی چهارمین بوستان بانوان

کنترل ذهن

سـایبرنتیک از جملـه علـوم جدیـد بـا موضـوع بررسـی 
ماهیت کنترل ارگانیسـم های زنـده و به معنی »فرمانش« 
اسـت. مغـز انسـان نیـاز بـه کنتـرل دارد و فـردی کـه 
تـوان کنتـرل اندیشـه هایـش را پیـدا می کنـد می توانـد 
مشـکات روانـی خـود را حـل کنـد. در علم کنتـرل مغز، 
اعتقـاد بـر این اسـت کـه انسـان ها دو مکانیسـم خودکار 
و سـرویس دهنده)موفقیت،شکسـت( در مغـز دارند که با 

دسـتور فـرد بـه مغزش فعـال می شـوند .
مکانیسـم شکسـت ترکیبـی از احساسـات منفـی و یـأس 
آور اسـت کـه مانـع رسـیدن فرد بـه هدفش می شـود و با 
پرداختـن به شکسـت  های گذشـته ایـن مکانیسـم فعال 
خواهـد شـد، تصـور یکـی از خصوصیـات ضروری انسـان 
موفـق اسـت،  بـا رشـد تصاویـر ذهنـی مثبت کـه موجب 
رفـاه بیشـتر می شـود و همچنیـن بـا ایجـاد هدف هـای 
واقـع بینانـه و دسـت یافتنی می تـوان مکانیسـم موفقیت 

ذهـن را فعـال کرد.

بـر اسـاس سـایکو سـایبرنتیک، ذهن بـا توجه بـه ماهیت 
خاقـش میتوانـد نظـرات را بـه عمـل تبدیـل می کنـد. 
می دهیـم  آن  بـه  مـا  کـه  دسـتوری  بـه  بسـته  ذهـن 
فعـال و پویاسـت. سـایکو سـایبرنتیک یعنـی روشـی کـه 
می خواهیـد توسـط آن خـود را کنتـرل و هدایـت کنیـد 
و مفهـوم آن عبـارت اسـت از اینکـه از موفقیـت دورن 
بـرای رسـیدن بـه موفقیت بیرون اسـتفاده کنیـم و هرگز 
اسـاس  بـر  ندهیـم.  ورود  اجـازه  منفـی  احساسـات  بـه 
سـایکو سـایبرنتیک شـما انسـان اینجـا و اکنون هسـتید 
نـه انسـان دیـروز و فـردا، شـما میتوانیـد مجـزا از انچـه 
درگذشـته بودیـد بـه موفقیـت برسـید، انسـان ها ذاتـت 
بـرای موفـق شـدن به دنیـا آمـده و تـوان آن را دارند؛ اما 
اینکـه بعضـي شکسـت مي خورند، ناشـي از عـدم کنترل 
ذهنـي آنهاسـت، همچنین علـل بسـیاري از بیماری هاي 
روانـی متعاقـب از آن برخاسـته از یـک عـادت ناشایسـت 
اسـت کـه تنها خـود فـرد می توانـد از عادت بد بـه عادت 

مفیـد تغییـر یابد .
را زنـده کنیـم و  بـار  اگـر در ذهـن تصاویـر مصیبـت   
شـانس  بپنداریـم  وحشـتناک  موجوداتـی  را  انسـان ها 
و  اهـداف  بـه  رسـیدن  می یابـد.در  کاهـش  موفقیـت 
موفقیت هـا قـدرت تصـور بزرگتریـن نیرویـی اسـت کـه 
داریـم بدیـن ترتیـب یکـی از جنبه هـای دسـتیابی بـه 
موفقیـت و خوشـبختی، خـود پذیری اسـت. کسـی واقعاً 

هسـت  کـه  همان طـور  را  خـود  کـه  اسـت  خوشـبخت 
می پذیـرد وبـه آنچـه کـه هسـت راضـی اسـت و خـود را 

از دیگـران نـه برتـر می دانـد و نـه حقیرتـر.
 انسـان مکانیسـمي هـدف جـو اسـت، وقتـی فاقـد هدف 
مشـخصی باشـیم زندگـی را پـوچ و بی هـدف می بینیـم، 
مـا بـرای غلبـه بـر محیـط، حـل مسـائل و دسـتیابی بـه 
هـدف خلق شـده و بدون داشـتن هدف، بـدون میل غلبه 
بـر محیـط، هرگـز بـه رضایـت و خوشـبختی نمی رسـیم.

افـرادی کـه زندگـی را پوچ و بـی ارزش می داننـد در واقع 
منظورشـان این اسـت که شـخصاً هدف با ارزشـی ندارند. 
ایـن مکانیسـم در جهـت رسـیدن بـه هـدف  هایـی کـه 
شـما برایـش در نظـر گرفته ایـد- موفقیـت و خوشـبختی 
یـا شکسـت و بدبختـی- کار می کند. هدف این مکانیسـم 
خاق دسـت یابـی به تصاویـر ذهنی اسـت. تصویر ذهنی 

مـا تعیین کننـده هـدف  های ماسـت.
نظیـر هر مکانیسـم دیگر، مکانیسـم خاق مـا از اطاعات 
ذخیـره شـده یـا حافظه برای حل مسـائل جاری و نشـان 
دادن واکنـش نسـبت بـه موقعیـت  های مختلف اسـتفاده 
می کنـد.گاه بسـیار سـاده اسـت کـه بایـک تحلیـل سـر 
انگشـتي و قـدري تفکر، افسـار ذهـن را در دسـت گرفته 
و ذهـن را بـه سـمت اندیشـه ي صحیـح  هدایـت کنیم و 

خـود را از شـر تمـام امـراض رواني رهـا کنیم.

روانشناسی

به مناسبت روز بیماريهای 
خاص، اين بیماری ها را 

بشناسیم
هـای  بیمـاری  بـه  خـاص  هـای   بیمـاری 
تاالسـمی، هموفیلی و بیماری نارسـایی کلیه 
بیمـاران نیازمنـد بـه دیالیز اطاق می شـود. 
عنـوان بیمـاری هـای خاص بـرای اولیـن بار 
بـا شـکل گیـری بنیـاد امـور بیمـاری هـای 
خـاص بـه کار برده شـد. بـا تاش بنیـاد امور 
بیمـاری هـای خـاص ، اختاالت تاالسـمی ، 
هموفیلـی و دیالیـزی تحـت عنـوان "بیماری 
رسـید.  قانونـی  تصویـب  بـه  خـاص"  هـای 
اگرچـه در علـم پزشـکی رایـج، تعریفی تحت 

عنـوان بیمـاری هـای خـاص وجود نـدارد.
ویژگـی هـای بیماری هـای خـاص را به طور 
کلـی میتوان شـامل: سـختی درمـان، هزینه 
بـاالی درمـان و شـیوع کم بیماری در کشـور 
دانسـت. قابـل ذکر اسـت کـه بیمـاری هایی 
بـا ویژگـی فـوق در کشـور هـای مختلـف و 
حتـی ایـران بـا نـام بیمـاری هـای نـادر نیـز 
امـا همـان طـور کـه  شـناخته مـی شـوند. 
ذکـر شـد در ایـران بیمـاری های تاالسـمی، 
هموفیلـی و دیالیـز منحصـرا بـا نـام بیمـاری 
هـای خـاص شـناخته مـی شـوند.هزینه این 
بیمـاری هـا کامـا بـه صـورت رایگان اسـت 
و تحـت پوشـش بنیـاد امـور بیمـاری هـای 
خـاص انجـام می شـود. البتـه بیمـاری های 
سـرطان ، MSوEB نیـز در گـروه بیمـاری 
هـای صعـب العاج قـرار می گیرند کـه بنیاد 
نیـز  ایـن بیمـاران  از  بیمـاری هـای خـاص 
حمایـت کـرده و خدمـات درمانـی ، آمـوزش 

و... را بـه آنـان ارائـه مـی دهد.

تاالسمی
خونـی  کـم  بیمـاری  نوعـی  تاالسـمی 
وراثتـی اسـت کـه بدلیـل نقـص در سـاخت 
هموگلوبیـن رخ مـی دهد. این بیمـاری ارثی 
کـه در آن، بـدن میـزان هموگلوبیـن کمتـر 
و یـا هموگلوبیـن هـای غیـر طبیعـی تولیـد 
مـی کنـد. هموگلوبیـن جـزء انتقـال دهنـده 
اکسـیژن در سـلول هـای قرمـز خونی اسـت. 
ایـن ترکیـب شـامل 2پروتئیـن مختلـف بـه 
نـام آلفـا و بتا اسـت. اگر بـدن توانایـی تولید 
کافـی از هـر نـوع پروتئین را نداشـته باشـد، 
سـلول هـای خونی دچـار اختال شـده و در 
ایـن صـورت توانایـی انتقـال اکسـیژن کافـی 
را نـدارد و در نتیجـه نوعـی کـم خونـی در 
بـدن ایجـاد مـی شـود کـه شـاید تـا پایـان 
عمـر همـراه فرد باشـد ایـن بیمـاران احتیاج 

بـه دریافـت فـراورده هـای خونـی دارنـد.

هموفیلی
هموفیلـی شـایعترین اختـال خـون ریـزی 
دجـار  بیمـاران  ایـن   . اسـت  ارثـی  دهنـده 
خونریـزی هـای مکـرر مـی شـوند و احتیـاج 
دارنـد.  انعقـادی  فاکتـور هـای  بـه دریافـت 
مشـکات  مهمتریـن  از  مفصلـی  اختـاالت 

ایـن بیمـاران اسـت.

ديالیز
دیالیـز نوعـی درمان اسـت که بـرای بیماران 
شـود  مـی  اسـتفاده  کلیـه  نارسـایی  دچـار 
.دیالیـز دو نـوع خونـی و صفاقـی دارد. کلیـه 
هـا مسـئول فیلتـر کـردن و در واقـع تصفیـه 
کـردم مـواد زائـد از خـون هسـتند. دیالیـز 
عملیاتی اسـت کـه جایگزینی برای بسـیاری 
از وظائـف و مسـئولیت هـای طبیعـی کلیـه 
هـا مـی باشـد. کلیـه هـا دو عضوی هسـتند 
کـه در هـر دو طـرف پشـت حفره شـکم قرار 

اند. گرفتـه 
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محبوب کسی نبودن فقط یک بدشانسی ست،درحالی که عاشق نبودن،یک بدبختی ست

خبر ورزشی
توسعه خدمات پزشكی 

 ورزشی به بانوان ورزشكار
فریبـا محمدیـان معـاون امـور ورزش بانوان 
وزارت ورزش و جوانـان پیـش از ظهر امروز 
و در حاشـیه بازدیـد از فدراسـیون پزشـکی 
ورزشـی طـی نشسـتی بـا دکتـر غامرضـا 
نـوروزی رئیـس و دکتـر الله حاکمـی نایب 
رئیـس بانـوان فدراسـیون پزشـکی ورزشـی 
بـه بررسـی شـرایط ورزش بانـوان در زمینه 

پزشـکی ورزشـی پرداخت.
مدیـران  آنکـه  از  پـس  نشسـت  ایـن  در 
از  گزارشـی  ورزشـی  پزشـکی  فدراسـیون 
خدمـات این فدراسـیون به بانوان ورزشـکار 
را ارایـه دادنـد ،توسـعه برنامه های سـامت 
بانـوان، حمایـت روانشناسـی ،تغذیـه ایی و 
مکمـل سـازی، ت بـر تیـم پزشـک بانـوان 
 ، ورزشـی  هـای  فدراسـیون  پـوش  ملـی 
تهیـه بروشـور برای افزایش سـواد سـامت 
تیـم  بـر  نظـارت   ، مربیـان  و  ورزشـکاران 
پزشـک بانـوان ملی پـوش فدراسـیون های 
ورزشـی، افزایش سـواد سـامت ورزشکاران 
حرفـه ایـی و مربیـان از جملـه موضوعـات 

مـورد بحـث در ایـن نشسـت بـود.

تالش نمايندگان 
تیراندازی ايران درقابت 

های باکو
ایـران  تفنـگ  بـا  تیرانـدازی  تیـم  مربـی 
چهارمیـن  بـه  اعزامـی  تیرانـدازان  گفـت: 
کشـورهای  همبسـتگی  هـای  بـازی  دوره 
ندارنـد. جـدی  رقیـب  باکـو  در   اسـامی 
محمـد زاهـد رضایـی گفت: در ایـن دوره از 
بـازی های همبسـتگی کشـورهای اسـامی 
در بخـش زنـان نجمـه خدمتی، مـه لقا جام 
امامقلـی،  نرجـس  احمـدی،  الهـه  بـزرگ، 
و  غامـی  بهنـاز  الهـی،  سـبقت  گلنـوش 
 هانیـه رسـتمیان بـه باکـو اعزام می شـوند.
مربـی تیم تیرانـدازی با تفنگ ایـران افزود: 
بـا ارزیابـی تیـم هـای حریـف در باکـو، بـه 
ایـن نتیجـه رسـیدیم کـه نماینـدگان ایران 
 بـا حداکثـر مـدال بـه کشـور باز مـی گردد.
رضایـی تاکیـد کـرد کـه قـوی تریـن تیم با 
توجـه بـه کسـب بهتریـن نتایـج در رقابـت 
های بازی های آسـیایی، جهانی و حضور در 
 المپیـک بـه ایـن رقابت هـا اعزام می شـود.
وی بـه سـوابق این بازیکنـان در رقابت های 
مختلـف اشـاره کـرد و گفت نجمـه خدمتی 
نشـان طای تیراندازی تفنـگ بادی 1۰متر 
بانـوان در بازی  هـای آسـیایی 2۰1۴و نقره 
اینچئـون در رشـته تفنـگ بـادی 1۰ متـر 
داده  اختصـاص  خـود  بـه  را  زنـان  تیمـی 
اسـت و الهه احمدی در بازی های آسـیایی 
گوانـگ  ژو در تفنـگ بادی سـه  وضعیت 5۰ 
متـر تیمـی و در اینچئـون در تفنـگ بـادی 
1۰۰ متـر تیمـی نقـره گرفـت و تجربـه دو 
حضـور در بازهـای المپیـک را در کارنامـه 
دارد. ضمـن آنکـه نرجـس امامقلـی نیز نفر 
 دوم رقابت های آسـیایی سـال گذشـته بود.
ایـران  تفنـگ  بـا  تیرانـدازی  تیـم  مربـی 
کسـب  دنبـال  بـه  باکـو  در  گفـت: 
حداکثـر  تصاحـب  و  نتیجـه  بهتریـن 
هسـتیم. خوشـرنگ  هـای   مـدال 
کشـورهای  هـای  بـازی  دوره  چهارمیـن 
اسـامی از 22اردیبهشـت مـاه در جمهوری 
آذربایجـان آغـاز و تا یکـم خرداد مـاه ادامه 
خواهـد داشـت و کاروان 28۰نفـره ایران در 
19رشـته ورزشـی بـه ایـن رقابت هـا اعزام 

شـود. می 

سمیرا سرچمی
روزنامه نگار و فعال حوزه زنان

نـوزادش خمـار شـده بـود، از فـرط بي قـراري 
گریـه مي کـرد و ناله سـر مـي داد. دکتـر دلیلش 
را نـه دل درد مي دانسـت نـه گـوش درد، بلکـه 
مي گفـت او هـم ماننـد مـادرش معتـاد اسـت و 
اعتیـاد را از دوران جنینـي بـه ارث بـرده اسـت. 
پـدر نـوزاد که مـات و مبهوت مانده بود، سـرش 
را برگردانـد تـا از زنـش صداقت ماجرا را بپرسـد 
امـا زنـش تـرک صحنـه را بـر توضیـح دادن و 
توجیـه اعتیـادش ترجیـح داد. دکتر پرسـید که 
از اعتیـاد همسـرت خبـر داشـتي؟ پاسـخ »نه« 
بـود؛ »در طـول همیـن انـدک زندگـي متوجـه 
مطمئـن  کامـا  امـا  بـودم،  شـده  رفتارهایـي 

نبودم.«
ایـن  فقـط یکـی از پیامدهـای ندانم کاری هـای 
مسـووالن اسـت. پیامد ندانـم کاری و اِعمال یک 
روش نسـنجیده به نـام »نادیده انگاشـتن نیمی 
از جامعـه.« تفکیک جنسـیتي را آغـاز کرده ایم، 
از دانشـگاه ها و ورزشـگاه ها گرفتـه تـا نیمکـت 

پارک هـا! 
ایـن میـان موضـوع بـه حسـاب نیـاوردن زنـان 
از  ازدواج،  از  قبـل  اعتیـاد  عـدم  آزمایـش  در 
چشـم ها پنهـان مانـده! شـاید بـرای اینکـه بـه 
ظاهـر بـه سـود زنان اسـت امـا در واقـع توهین 
بـه شـخصیت زن اسـت و کمرنـگ جلـوه دادن 
نقـش او در خانـواده. خانـواده ای کـه بـا همیـن 

زیرسـبیلی رد دادن هـا بـه خطـر می افتـد.
اینکـه از زن هـا آزمایـش اعتیـاد قبـل از ازدواج 
نمی گیرنـد، وقتـی عجیـب جلـوه می کنـد کـه 
تعـداد زنـان و دختـران معتـاد جامعـه رو بـه 
رایج تریـن  بـه شیشـه  اعتیـاد  اسـت.  افزایـش 
آن هاسـت. افـرادی کـه بـه تفکیـک جنسـیتی 
ذهـن  ناخواسـته  هـم  اینجـا  دارنـد،  اعتقـاد 
تفکیک جنسـیتی شده شـان را دخیـل کرده اند 

تـا بی آنکـه متوجـه باشـند؛ اعتقادشـان را بـه 
چنیـن  در  زنـان  بـودن  دو  درجـه  شـهروند 

رو کننـد.  فراینـدی 
آن هـا در هـر صـورت معتقدنـد که یکـي مقصر 
زنـان  ورزشـگاه ها،  در  زن.  یـا  مـرد  یـا  اسـت. 
مقصرند، در آزمایشـگاه های عـدم اعتیاد، مردان 
و این کـه همیشـه از یـک بُعد به مسـاله بنگرند 

شـده قانـون اصلي شـان.
اعتیـاد یـک واقعیـت انکار ناپذیـر در جامعـه ی 
مـردان  مختـص  تنهـا  معضـل  ایـن  و  ماسـت 
نیسـت. اگـر مـرد ممکـن اسـت معتـاد باشـد و 
بهتر اسـت قبل از ازدواج  مشـخص شـود چون 
خانمـان برانگیـز خواهـد بـود، زن هـم مي تواند 
معتـاد باشـد. واقعیتـي کـه جایـي براي فـرار از 
آن وجـود نـدارد آن هـم ایـن روزهـا بـا وجـود 
مـواد مخـدر صنعتي امـروز که توجیه بسـیاري 
از زنـان در اسـتفاده از آن هـا بـرای الغـر شـدن 
و زیبایـي انـدام اسـت. اگـر سـري بـه خانـه ی 
بهداشـت مرکز شـهر بزنید و بخواهید از نزدیک 
شـاهد برگـزاري مراسـم پـر تب و تـاب آزمایش 
خـون و عـدم اعتیـاد قبـل از ازدواج باشـید، بـا 
یـک صـف طوالنـِي نوعـروس و نودامـاد مواجـه 
خواهیـد شـد. زنان بـر روي صندلي هـاي انتظار 
نشسـته اند و مـردان در صـف آزمایـش. جالـب 
بـودن آن هـم در ایـن موضـوع اسـت کـه یکي 
و  مي آینـد  بیـرون  سـربلند  امتحـان  در  یکـي 
مي رونـد بـه دنبـال مراحـل بعدي زندگي شـان. 
خب سـوال این جاسـت یعنـي نمي شـود اعتیاد 
تـا روز موعـد آزمایـش بـراي یک مـدت محدود 
اثـر و آثـارش را از بیـن ببـرد؟ یعنـي هیـچ راه 
نـدارد؟  وجـود  آن  موقـت  تـرک  بـراي  حلـي 
قاعدتـا دارد و بـه راحتـي هـم ایـن کار شـدني 

اسـت ولـي خـب گـول زدن خودمـان هـم یکي 
از همـان قوانیـن اصلي مـان اسـت که بـه خوبي 
آن را اجـرا مي کنیـم و قانونمندیم. باید پذیرفت 
کـه تفکیـک بیـن مـرد و زن در هـر زمینـه اي 
بـه نحـوي، فـرار از واقعیـت اسـت. ایـن روزهـا 
اعتیـاد در میـان زنـان هم گسـترش یافتـه، اگر 
سـري بـه تعـدادي از کفاشـي هاي شـهر بزنیـد 
خریـداران مـواد مخدر زنان هسـتند که به اسـم 
مقابلـه با مشـکات زندگـي خریـداري مي کنند 
تـا به قـول خودشـان شـرایط را راحت تر تحمل 
بکننـد. امـا دکتـر امیـر پوراسـدي در پاسـخ به 
ایـن سـوال که دلیـل نادیده انگاشـتن زنـان در 
آزمایـش اعتیـاد قبـل از ازدواج چیسـت، گفت: 
»ایـن موضـوع روتین وزارت بهداشـت اسـت که 
بـه صـورت یک اساسـنامه اجـرا مي شـود.« وي 
دلیـل اصلـي آن را هزینـه ی گزاف ایـن آزمایش 
دانسـت و افـزود: »بـا توجـه بـه شـرایط جامعه 
آزمایـش عـدم اعتیـاد آقایـان ضروري تـر اسـت 
انجـام  خانـم  از  آزمایـش  صورتـي  در  تنهـا  و 
مي شـود کـه همسـرش به او مشـکوک باشـد و 

تقاضـاي انجـام آزمایش بکند.« امـا این درحالی  
اسـت کـه اگـر آزمایـش عـدم اعتیـاد گرفتن از 
زنـان ماننـد آزمایش گرفتن از مـردان، یک روند 
نباشـد، مـردان در سـایه ی مهـر و محبتـی کـه 
در دوران نامـزدی وجـود دارد، قـرار می گیرند و 
ایـن موضـوع از چشم شـان پنهـان می مانـد. اگر 
هـم مورد توجه شـان باشـد زیـر بـار تعارف های 
رمانتیـک ابـراز نمی شـود. درخواسـتی کـه چـه 
بسـا اگر از سـوی مرداِن در شـرف ازدواج مطرح 
هـم شـود، از طـرف نامزدشـان نوعی شـکاکیت 
بـه نظـر می رسـد و زیربنـای دلخـوری در آغـاز 

زندگـی مشـترک را بـه بنیـان می نهـد.
از  خیلـی  مثـل  هـم  تفکیک جنسـیتی  ایـن 
تفکیک جنسـیت های دیگر عواقـب دارد. گرچه 
بـه ظاهر بـه زیان زنان نیسـت امـا در واقع زنان 
معتـاد را در سـایه ی امنیتـی کاذب قرار می دهد 
تا از عواقب اعتیادشـان ترسـی نداشـته باشـند. 
ایـن رونـد اشـتباه موجب می شـود کـه دختران 
جـوان و نوجـوان هم بـه هوای اینکـه در جامعه 
در مظـن اتهامـی بـه اسـم »اعتیاد« نیسـتند و 
قـرار هـم نیسـت آزمایـش اعتیـاد بدهنـد، بـه 

مصـرف مـواد ترغیـب می کند.
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شـهر بـه عنـوان يـک سیسـتم اجتماعـی پويـا و واقعیتی 
جغرافیايـی، اقتصـادی، سیاسـی و جامعـه شـناختی در هر 
دوره ای از رشـد و تحـول خـود ضمـن اثـر گـذاری بـر اين 
عوامـل،از آنهـا نیـز اثـر مـی پذيـرد؛ کـه سـازمان دادن و 
نیازمنـد  آن  تحـول  و  و چگونگـی رشـد  بخشـیدن  نظـم 
شهرشناسی،مسـائل وآسـیب هـای شهری؛سـپس برنامـه 
ريـزی صحیـح و تهیـه طـرح هـای توسـعه شـهری اسـت. 
ازايـن رو به منظور آشـنايی بیشـتر با مسـائل حوزه شـهری  
بـه سـراغ علی طاهـری شـهردار چتـرود رفتیم کـه حاصل 

ايـن کوتـاه گفتگـو از سـمع و نظرتـان مـی گذرد.

خواننـدگان  آشـنايی  بـرای  لطفـا  طاهـری  آقـای   
نمائیـد؟  معرفـی  بیشـتر  را  خودتـان 

علـی طاهـری  از جانبـازان دوران دفـاع مقـدس بـا ده سـال 
سـابقه خدمت به عنوان شـهردار در شـهرهای مختلف اسـتان 
هسـتم کـه شـهردار فعلـی چتـرود و عضـو مجمـع جهانـی 
شـهرداران صلـح مـی باشـم. همچنیـن فـوق لیسـانس مردم 
شناسـی،نماینده حقوقـی اسـتانداری کرمـان و رئیس شـورای 
حـل اختـاف چتـرود، رئیـس ورزش هـای همگانـی چتـرود، 

حامـی ورزش وشـو و هندبـال اسـتان هسـتم.
 منظور از طرح های توسعه شهری چیست؟

طـرح هـای توسـعه شـهری بنیـادی تریـن ابـزار شـکل دهی 
شـهرها بـر اسـاس نظـم و برنامه از پیـش تعیین شـده اند که 

بـه منظـور ایجـاد زمینه توسـعه کالبـدی هماهنـگ و موزون 
شـهرها تهیـه مـی شـوند و از مهمتریـن آنها طرح هـای آماده 
سـازی اراضـی اسـت کـه درواقـع همـان شهرسـازی اجرایـی 

محسـوب می شـود.
 از ديدگاه شـما آسـیب های شـهری کدامند و دلیل 

بوجـود آمدن آن ها چیسـت؟
هـرگاه همگام با توسـعه شـهری و کیفیت زندگی شـهروندان؛ 
تعادل بین امکانات و جمعیت شـهری بهم بخورد؛ مشـکات و 
آسـیب هـای جدی شـهری در زمینه های فرهنگی، سیاسـی، 

اقتصادی، اجتماعی، ورزشـی، بهداشـتی و... بوجـود می آید.
 باتوجـه به اينكه رشـته تحصیلی شـما مردم شناسـی 
اسـت؛ نظـر خود را دربـاره کجـروی ها و ناهنجـاری های 
اجتماعـی بـه عنوان يكی از آسـیب های شـهری بگوئید.

بشـر  هـای  نیازمنـدی  ی  دامنـه  هرچـه  بنـده  عقیـده  بـه 
افزایـش یابـد و بنـا بـه دالیـل مختلـف امـکان برآورده شـدن 
آنهـا  فراهـم نباشـد آن زمان اسـت که کجـروی اجتماعی کم 
کـم خـود را نشـان مـی دهـد ؛بـه عبارتی سـازمان یـا جامعه 
ای دیگـر از ارزش هـا و هنجارهایـش تبعیـت نمـی کنـد و 
از  انحرافـات و تبعـات اجتماعـی حاصـل  سـبب مـی شـود 
آن ،امنیـت را سـلب و مانعـی بـرای رشـد و توسـعه شـهری 
گردد. فقر،بیکاری،مشـاغل کاذب،اعتیاد،حاشیه نشینی،طاق، 
کـودکان خیابانی،سـرقت،زنان بـی خانمان ،خشـونت و امنیت 
عمومی،تعـارض هـای فرهنگی،مذهبی و...از انواع آسـیب های 
اجتماعـی بـه شـمار مـی رونـد کـه چهارچـوب و بدنـه نهـاد 

ارزشـمند خانـواده را مـورد هـدف قـرار داده انـد.
 بـه نظر شـما چـه راهكارهايی  بـرای پیشـگیری از 

آسـیب هـای اجتماعی وجـود دارد؟
از آنجایـی کـه همـواره و در هـر مسـئله اجتماعي، پیشـگیري 
بسـیار مفیـد و مؤثـر و کـم هزینه تـر از درمـان اسـت؛ در این 
راسـتا مـی تـوان از اقدامـات و فعالیـت های سـازنده ی چون: 
هماهنـگ کـردن بخـش هـاي عمومـي و خصوصـي ازقبیـل: 
نیـروي انتظامـي، آمـوزش و پـرورش، بهزیسـتي، امـور زندان 

هـا، قـوه قضائیـه، شـهرداري هـا، شـوراها، امـور جوانـان و... 
بهـره بـرد؛ همچنیـن مـی تـوان به خانـواده هـا بـراي نظارت 
و کنتـرل بیشـتر بر فرزنـدان و گوشـزد کردن میـزان مجازات 
جرایـم آگاهـی داد. همـکاری گرفتـن از رسـانه هاي جمعـي با 
هـدف آگاه کـردن افـراد جامعه بویـژه جوانان، از تسـهیات و 
فرصت هایي که برای آنان در نظر گرفته شـده اسـت؛می تواند 
موثـر واقـع شـود. از طرفـی پلیس هم مـی تواند ضمـن آماده 
و تجهیـز کـردن خـود، با باندهـاي مخوف بزهـکاري اجتماعي 
مقابلـه کند یـا اقدامـات امنیتي بـراي مراکز حسـاس تجاري، 
بانکي و... درنظر بگیرد. شناسـایي مشـکات نوجـوان و جوانان 
خـود نیـز راهـکار دیگری اسـت کـه مـی تواند در پیشـگیری 
از آسـیب هـای اجتماعـی اثـر بخـش باشـد. توجـه بـه برنامه 
هـای آموزشـی بـا رویکرد آمـوزش مهارتهـای زندگی؛توسـعه 
اقدامـات مشـاوره ای؛ ترویج فرهنگ سـامت و توجه جدی به 
وضعیـت خوابگاه های دانشـجویی و ایجاد رفاه و شـادابی غنی 
سـازی اوقـات فراغـت بـا هـدف پیشـگیری از گرایـش به سـو 
مصـرف مـواد مخدر ؛انجـام مطالعات و پژوهش هـای کاربردی 
بـه منظور شـناخت عوامـل تاثیر گـذار در گرایـش نوجوانان و 
جوانـان به آسـیب های اجتماعـی از دیگر اقدامات پیشـگیرانه 

آسـیب هـا و کجروی هـای اجتماعی اسـت.
 توصیـه شـما به عنـوان يک مدير شـهری بـا تجربه 

به مديـران جوان تر چیسـت ؟
تاثیـر  و  شهرنشـینی  افـزون  روز  گسـترش  کـه  آنجایـی  از 
پذیـری شـهرها از تحـوالت ملی، بیـن المللی نیاز بـه برخورد 
سیسـتمی و جامع با مقوله شـهر و برنامه ریزی شـهری دارد؛ 
بنظـر مـی رسـد بـا نگاهـی منتقدانه و جـدی تر بـه چگونگی 
تهیـه، اجـرا و محتـوای طـرح هـای توسـعه شـهری کـه در 
جریـان اصـاح روندهـای نادرسـت و مشـکات طـرح هـای 
جامع مفید اسـت؛همچنین با بررسـی و ریشـه یابـی انحرافات 
اجتماعـی بعنـوان یکی از آسـیب های شـهری؛ بتوان مسـائل 
و مشـکات را شـناخت و راهکارهایـی را بـرای جلوگیـری از 

شـدت یافتـن مسـائل تـدارک دید.

گفت و گو
 در گفت و گو با علی طاهری شهردار چترود و عضو مجمع جهانی شهرداران صلح  مطرح شد

آسیب شناسی شهری الزمه سازمان دهی شهر 

گزارش اجتماعی یک اشتباه 



  دو هفته نامه محلی استان کرمان         
فرهنگی - ورزشی - اجتماعی - هنرهای دستی

صاحب امتیاز و مدیر مسوول: مسعود باژیان
قائم مقام مدیر مسوول:  مریم خالقی

w w w .  z a n o e j t e m a . c o m   
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رییس شـورای اسـامی اسـتان کرمان گفت: 
شـوراهای اسـامی شـهر و روسـتا باید برای 
مقاومتـی،  »اقتصـاد  امسـال  شـعار  تحقـق 
تولیـد و اشـتغال« اهتمـام بیش تری داشـته 

. شند با
بـا  بایـد  شـوراها  افـزود:  جوانمـرد  کمـال 
در  را  مقاومتـی  اقتصـاد  راه کارهـا،  ارایـه ی 

برسـانند. ظهـور  منصـه ی  بـه  شـهرها 
نیـز  شـوراها  روز  اردی بهشـت،   9 بـه  وی 
اشـاره کـرد و گفت: 9 اردی بهشـت 58، امام 
تاریخـی  فرمـان  )رحمت اهلل علیـه(  خمینـی 
تشـکیل شـوراها را بـه شـورای انقـاب اباغ 
کردنـد تـا کار مـردم به مـردم واگذار شـود.

کرمـان  اسـتان  اسـامی  شـورای  رییـس 
را  خویـش  سونوشـت  بـر  مـردم  حاکمیـت 
و  دانسـت  اسـامی  نظـام  ضرورت هـای  از 
تصریـح کرد: جایگاه شـوراها در هشـت اصل 
قانـون اسـامی بیـان شـده، امـا عـاوه بـر 
این کـه به دلیـل جنـگ تحمیلی و مشـکات 
کشـور، شـوراها بـا تأخیـر شـکل گرفتنـد، 
اصـول قانـون اساسـی نیـز هنـوز در رابطه با 

شـوراها محقـق نشـده اسـت.
ادوار  و  دولت هـا  از  گایـه  بـا  جوانمـرد 
دولت هـا  گفـت:  اسـامی  شـورای  مجلـس 
بـه  نامهربانـی  بـا  همـواره  مجلـس  ادوار  و 
شـوراهای اسـامی نـگاه کرده اند؛ بـه همین 
دلیـل اختیـارات شـوراها بـا انتظـارات مردم 

نـدارد. هم خوانـی 
رییـس شـورای اسـامی اسـتان کرمـان بـا 
بیـان این کـه شـوراها به شـورای شـهرداری 
و دولـت  محـدود شـده اند، گفـت: مجلـس 
بایـد در طرح هـا و لوایـح خـود، بیش تـر بـه 
به طـور  شـوراها  تـا  کننـد  اعتمـاد  شـوراها 

مطلـوب بـه وظایـف خـود عمـل کننـد.
جوانمـرد بـه موضـوع مدیریت واحد شـهری 
نیـز اشـاره کـرد و گفـت: زمانـی کـه دنیـا 
مـا  می کنـد،  تجربـه  را  شـهری  حاکمیـت 
معطـل  شـوراها  کوچـه ی  قدمـی  یـک  در 
مانده ایـم؛ بنابرایـن، بایـد بـا اجـرای طـرح 
مدیریـت واحـد شـهری که هم چنـان معطل 
مانـده اسـت، مدیریت شـهر به دسـت شـورا 

و شـهردار باشـد.

ششـم  الیحـه ی  در  متأسـفانه  افـزود:  وی 
بودجـه و برنامـه ی ششـم توسـعه نیـز بـه 
شـوراها کم لطفـی شـد و عوارض شـهرداری 
دیـده  مالیـات  به صـورت  برنامه هـا  ایـن  در 
شـده کـه بایـد بـه خزانـه ی دولـت بـرود و 
برنامه ریـزی  کمیتـه ی  توسـط  آن  از  پـس 
نقشـی در آن  اسـتان ها کـه شـوراها هیـچ 

دارنـد، تقسـیم شـود.
کرمـان  اسـتان  اسـامی  شـورای  رییـس 
هم چنیـن با بیـان این کـه در دوره ی چهارم، 
11۷ هـزار نفـر در شـوراهای اسـامی شـهر 
و روسـتا در کشـور انجـام وظیفـه می کننـد، 
و  شـهر  شـوراهای  اعضـای  تعـداد  گفـت: 
نفـر   19۳2 نیـز  کرمـان  اسـتان  روسـتای 

. ست ا
جوانمـرد هم چنیـن بـه برگـزاری انتخابـات 
اسـامی  شـوراهای  و  جمهـوری  ریاسـت 
و  کـرد  اشـاره  اردی بهشـت   29 در  شـهر 
گفـت: از مسـئوالن برگـزاری انتخابـات و در 
رأس آن هـا اسـتاندار کرمـان کـه تاکنون در 
مراحـل برگـزاری انتخابات ُمـر قانون را عمل 

می کنـم. تشـکر  کرده انـد، 
رییـس شـورای اسـامی اسـتان کرمـان بـا 
اشـاره به این کـه رهبر معظم انقـاب از رأی 
کرده انـد،  یـاد  حق النـاس  به عنـوان  مـردم 
گفـت: بایـد از آرای مردم حراسـت و صیانت 

. شود
در  مـردم  مشـارکت  و  حضـور  جوانمـرد 
انتخابـات گذشـته را نیـز از متوسـط کشـور 
ایـن  امیدواریـم  گفـت:  و  دانسـت  باالتـر 
دوره هـم مـردم کرمـان بـا حضـور خـود در 
انتخابـات، معادالت دشـمنان نظـام را بر هم 
بزننـد و بـا حضور پرشـور خـود در انتخابات، 
نشـان دهنـد کـه همـواره پشـتیبان نظـام 

هسـتند.
کرمـان  اسـتان  اسـامی  شـورای  رییـس 
و  کاندیداهـا  سـوی  از  اخـاق  رعایـت  بـر 
جناح هـای درگیـر انتخابـات نیـز تأکید کرد 
و از مـردم خواسـت بـه افـراد متخصـص و 

دهنـد. رأی  پاک دسـت 
جوانمـرد از ناظـران نیـز درخواسـت کـرد بر 
هزینه هـا و پول هایـی کـه در انتخابات هزینه 

کـرد:  تصریـح  و  کننـد  نظـارت  می شـود، 
پاک دسـت  افـراد  حامـی  کثیـف  پول هـای 
نیسـت؛ بلکـه ایـن پول هـا می آینـد تـا افراد 
غیرمتعـد بـه عرصـه ی شـورا راه پیـدا کنند.
وی بـا بیـان این کـه در شـوراها رانـت وجود 
دارد، گفـت: ناظـران انتخابـات بایـد نظـارت 
بیش تـری بـر رفتار کاندیداها داشـته باشـند 
تـا افـراد متخصص و پاک دسـت به شـورا راه 

پیـدا کنند.
جوانمـرد هم چنیـن بـا اشـاره بـه عملکـرد 
شـورای اسـامی شـهر و شـهرداری کرمـان 
ریسـک پذیرترین  چهـارم  شـورای  گفـت: 
شـورای اسـامی شـهر کرمـان بـوده اسـت.

وی افـزود: مهنـدس بابایـی شـهردار کرمان، 
بـا پرهیـز از شهرفروشـی، پروژه های کوچک 
و بـزرگ بسـیاری را در شـهر کرمـان شـروع 

کرده اسـت.
جوانمـرد ادامـه داد: بـا توجـه بـه پروژه های 
دسـت  در  کرمـان  شـهر  در  کـه  مختلفـی 
اجراسـت، شـورای پنجم میوه ی باغ شـورای 

چهـارم را برداشـت خواهـد کـرد.

جوانمرد رییس شورای اسالمی استان کرمان:

اختیارات شوراها با انتظارات مردم هم خوانی ندارد

دبیر تحریریه:  طیبه عباسلو
گرافیک و صفحه آرایی: الهام زندوثوقی

آدرس: خیابان احمدی،  ساختمان چاپ انجم شعاع،  طبقه دوم
بازرگانی: ۰۹۱۳۶۶۷۳۵۹۸         پیش چاپ و چاپ: مهدوی

آپاراتخانه

ویترین

ماجرای نیمروز
سینما شهر تماشا در تک سانس 10:40

احمـد   ، صدیقیـان  مهـرداد   : بازیگـران  مهدویـان/  محمدحسـین  کارگـردان   
محیـا  مهـری،  حسـین  پـرداز،  زمیـن  مهـدی  فـر،  حجـازی  هـادی  مهرانفـر، 
دهقانـی، لینـدا کیانـی ، امیراحمد قزوینی، امیرحسـین هاشـمی و جواد عزتی 

بـا حضـور مهـدی پاکـدل
خالصـه فیلـم : فیلـم بـه ترورهای سـال 1۳۶0 بـه دسـت گـروه مجاهدین خلق 
می پـردازد. ایـن درگیـری ها پـس از برکناری ابوالحسـن بنی صدر بعنـوان رئیس 
جمهـور توسـط مجلـس شـدت می گیـرد. گروهـک هـای ضـد حکومـت ماننـد 
مجاهدیـن دسـت بـه ترورهـای موفـق و ناموفق مقامات ارشـد حکومـت می  زند. 
از سـوی دیگـر، سـازمان اطالعـات کشـور و اطالعـات سـپاه بـا همـکاری هـم 
درصـدد دسـتگیری اعضـای گـروه مجاهدیـن خلـق مـی باشـند. در ایـن میان، 

روابـط سـابق بیـن یکـی از اعضـای سـپاه و زنـی از اعضـای مجاهدیـن خلق که در گذشـته در دانشـگاه همکالسـی 
بودند...

جامعه شناسی زنان
نویسنده : آبوت، پامال و واالس، کلر 

ترجمه : منیژه نجم عراقی / انتشارات: نشر نی
 پامـال آبـوت و کلـر واالس کـه تجربـه ی تدریـس چندیـن سـاله ی مقدمـات 
جامعـه شناسـی را در دانشـگاه هـای انگلسـتان دارنـد، معتقـد بـه بازسـازی 
زنانـه  اندازهـای  از چشـم  ایجـاد جامعـه شناسـی دیگـری  و  جامعـه شناسـی 
هسـتند، تـا بتـوان عـالوه بـر نـگاه بـه جهـان از دیـدگاه مردانـه، بـه آن از دیـد 
طـرف  بـی  ادعـای  معتقدنـد  شـناس  جامعـه  دو  ایـن  نگریسـت.  نیـز  زنانـه 
بـودن علـم جامعـه شناسـی در میـان دو جنـس حرفـی یـاوه اسـت و جامعـه 
 شناسـی نیـز هـم چـون همـه ی علـوم دیگـر نگاهـی جانبدارانـه و مردانـه دارد.
کتـاب جامعـه شناسـی زنـان با نـام فرعـی »نگـرش هـای فمینیسـتی«، کتابی 
بـه چـاپ  کـه در سـال 1991  و جامعـه شـناس  نویسـنده  ایـن دو  نوشـته ی 

رسـیده اسـت، سـعی در داشـتن نگاهـی زنانـه در جلمعـه شناسـی زنـان دارد و گرایـش آن بـه سـمت فمینیسـم 
سوسیالیسـتی اسـت کـه آبـوت و واالس در کتـاب آن را اعـالم مـی دارنـد. 

چکامه ها

گلچینی از دوبیتی های خیام

 زان پیش  که  نام  تو  ز  عالم   برود
 می خور که چو می بدل رسد غم برود
بگشای   سر   زلف  بتی   بند  به  بند
زان  پیش  که  بند  بندت  از هم  برود

■ ■ ■ 
 اکنون  که  ز  خوشدلی  بجز نام  نماند
 یک  همدم  پخته   جز  می  خام  نماند
 دست  طرب  از  ساغر  می  باز  مگیر
 امروز  که   در دست  بجز  جام   نماند

■ ■ ■ 
  افسوس   که   نامه   جوانی   طی   شد

 وان  تازه   بهار   زندگانی    طی   شد
 حالی  که   ورا     نام   جوانی    گفتند

معلوم    نشد   که    او  کی آمد کی  شد
■ ■ ■ 

 افسوس  که  سرمایه  ز کف بیرون  شد
 در پای  اجل  بسی  جگر ها خون   شد
 کس نامد از آن جهان که پرسم از  وی

کاحوال   مسافران   دنیا    چون     شد 
■ ■ ■ 

ساقی غم من بلند آوازه شدست
سرمستی من برون ز اندازه شدست

با موی سپید سرخوشم کز می تو
پیرانه سرم بهار دل تازه شدست

رویداد دیدنی

نمایشگاه گروهی عکس بانوان کرمانی
محبوبه احمدی،الهام اسدس،مهال اسدی،پارمین 

پایان،مهسا اسدی،معصومه باغبان زاده کرمانی،سمیه 
خداشناس،فاطمه دهقان،مهری شعبانی،مریم 
شیخ االسالمی،فائزه شیخ االسالمی،زهرا شیخ 

االسالمی،مرضیه شریفی،محبوبه صنعتی جوان،مریم 
علوی،حمیده فارسی نژاد،کوثر مالکی،شیوا 

مشایخی،شهرزاد مشایخی،مانیا محمدی فرد،مهرسا 
محمدی فرد،سارا نصیری و فاطمه یوسف زاده 

افتتاحیه : 15 اردیبهشت ماه ساعت 17 الی 20
گشایش : 15 الی 21 اردیبهشت 96 

بازدید : 8/5 الی 12/5 صبح و 17 الی 20 عصر
مکان : کرمان – پارک مطهری – جنب موزه حیات طبیعی 

نگارخانه شهید آتشی گوهری 

سعود باژیان
س:  م

عک


