
گروه خبر: نشست هم اندیشی تعدادی از مدیران مسئول، سردبیران نشریات 
کاغذی و سایت های خبری با رئیس شورای فرهنگی اجتماعی، سرپرست 
مدیریت و رئیس روابط عمومی گل گهر  به مناسبت روز خبرنگار چهارشنبه 

هفته پیش درسالن کنفرانس گل گهر برگزار شد.
 محمد ایرانمنش، مدیر روابط عمومی در ابتدای این جلسه ضمن خیر مقدم و 
تبریک روز خبرنگار به حضار به اهمیت و نقش رسانه ها به عنوان چشم بینای 

جامعه اشاره و بیان کرد: ما و رسانه ها در کنار هم هستیم تا منجر به تعالی 
رسیدن یکدیگر شویم، ارتباط با رسانه ها برای مجموعه گل گهر اهمیت دارد 

و به این موضوع اعتقاد ویژه داریم این نشست ها ...

رسانه جامعه مدنی اسالمی نقد، صداقت، شفافیت  

در هم اندیشی روابط عمومی و شورای فرهنگی اجتماعی گل گهر با اهالی رسانه به مناسبت روز خبرنگار مطرح شد:

تیم گل گهر پدیده مسابقات لیگ برتر خواهد شد

افزایش عقرب و مارگزیدگی در سیرجان
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در حد یک مدیر شهرستان
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  جـامعه  3

گفتگو با دو کارشناس خانواده به مناسبت »روز ازدواج«: 
نبود  شناخت زوجین

از علل اصلی طالق است

  جـامعه  3  خبــــر  2

ایران نژاد،  فرمانده انتظامی:

خبرنگاران 
چشمان تیزبین جامعه هستند 
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  خبــــر  2

نصرا... پور، رئیس بیمارستان امام  رضا)ع(:

تهیه دارو خارج از بیمارستان 
خالف است

ایران نژاد، مدیرعامل معراج اندیشه گل گهر: 

ششمین جشنواره فرهنگی گل گهر
با شعار »زندگی زیباست«

  آخــر  6

گزارش » نسیم امید« از روند راه اندازی پایانه مسافربري »بعثت« سیرجان؛

بهره برداری پایانه مسافربری یک ضرورت است
نسیم امید: نشست خبری نماینده با خبرنگاران هفته گذشته برگزار شد. حسن پور در این 
جلسه بدون اشاره به عملکرد خود در سطح کالن، تنها به بیان کارکردهای خود در حوزه 
انتخابیه سیرجان از قبیل افزایش تعداد سونوگرافی در شهرستان، دادن زمین و... پرداخت که 

قابل تامل است و نیاز به تبیین و روشنگری دارد. 
 1- اگر افزایش تعداد سونوگرافی در شهر وظیفه نماینده بوده و آن را برجسته می کند و حتی 
در کلیپ منتشره توسط دفتر نماینده در شبکه های اجتماعی پخش می شود پس وظیفه اجرایی 

دکتر محمدی، رئیس دانشکده پزشکی و دکتر جهانشاهی، معاونت درمان این ...



تهیه دارو خارج از بیمارستان خالف است

رضا)ع(  امام  بیمارستان  رئیس  خبری  نشست  خبر:  گروه 
سیرجان با اصحاب رسانه به مناسبت روز خبرنگار  سه شنبه 
هفته گذشته در دفتر وی برگزار و در خصوص مشکالت درمانی 

بیمارستان گفت گو کرد. 
دکتر حسن نصرا... پور در این نشست اظهار داشت: نمی گویم امروز 
مشکل نداریم، هر روز با مشکالت تحریم دارو و تجهیزات پزشکی دست 
و پنجه نرم می کنیم اما بودجه خاصی را به دارو و تجهیزات پزشکی 
اختصاص دادیم و با وجود همه مشکالت هیچ خدشه و خللی برای تهیه 

آنها وارد نشده است. 
وی در پاسخ به این سوال »نسیم امید« با توجه به تلفات جانی که 
بخصوص در اورژانس بیمارستان اتفاق می افتد و نارضایتی شهروندان از 
نقصان خدمات، در بحث آموزش نیروها اقدام نمی شود؟ بیان کرد: اتفاق 
خوبی که در بخش آموزش افتاده تنها فوق تخصص شهرستان دکتر 
مسعودی، معاون آموزشی دانشکده علوم پزشکی منصوب شدند و  از نظر 
چارت سازمانی بیمارستان آموزشی نیستیم در مرحله انتقالی هستیم که 
به سمت آموزشی شدن پیش می رویم. همچنین دکتر علی افشاری 
زاده جراح عمومی معاونت آموزشی بیمارستان شده است و بخش قدیم 
تاالسمی اختصاص یافته به معاونت آموزشی که در حال تجهیز شدن 
است و سعی کردیم با ارتباط با دانشگاه ها سطح آموزش را باالتر ببریم.

 رئیس بیمارستان در خصوص تهیه داروی بیماران از بیرون بیمارستان 
ادامه داد: هیچ پزشک یا پرستاری حق ندارد بیمار یا همراه آن را برای 
تهیه دارو به بیرون از بیمارستان بفرستد و اگر این اتفاق بیفتد خالف 

قانون است و برخورد می شود.
مقام آوری تیم کاراته سیرجان 

سبک شوتوکان
قهرمانی  کاراته  مسابقات  دوره  و چهارمین  بیست  خبر:  گروه 
کشور سبک شوتوکان جهانی در استان خراسان رضوی هفته 
گذشته برگزار  و تیم سیرجان با مربیگری و سرپرستی مهدی 
خراسانی و رحمت ا... پرواسی در این مسابقات شرکت و حائز 

مقام های اول تا سوم شدند.
 مهدی خراسانی، مربی تیم سیرجان در این مسابقات با اعالم این خبر 
به نسیم گفت: در این مسابقات آقایان ابوالفضل شیرزاد و مهدی تانوردی 
مقام اول و علیرضا شیبانی، امیرمهدی ولی پور مقام سوم و  علی پرواسی 
چهارم و امیرعلی پرواسی پنجم، محمدطاها حیدری مقام دوم، آقایان 
ایمان خراسانی، محمدفاضل خراسانی، آیدین عوض پور، مهدی یعقوبی، 
محمد حسام موسی پور مقام سوم و تیم استان کرمان در مجموع مقام 

سوم را کسب کرد.

حسن پور در حد یک مدیر شهرستان 
نسیم امید: نشست خبری نماینده با خبرنگاران هفته گذشته برگزار 
شد. حسن پور در این جلسه بدون اشاره به عملکرد خود در سطح 
کالن، تنها به بیان کارکردهای خود در حوزه انتخابیه سیرجان از قبیل 
افزایش تعداد سونوگرافی در شهرستان، دادن زمین و... پرداخت که 

قابل تامل است و نیاز به تبیین و روشنگری دارد. 
 1- اگر افزایش تعداد سونوگرافی در شهر وظیفه نماینده بوده و آن را برجسته 
می کند و حتی در کلیپ منتشره توسط دفتر نماینده در شبکه های اجتماعی 
پخش می شود پس وظیفه اجرایی دکتر محمدی، رئیس دانشکده پزشکی 
چه بوده است؟ در این شرایط وظیفه مدیران اجرایی از قبیل وزراء، استاندارها، 
فرمانداری ها و سایر ادارات چه می باشد؟ اینکه دولت یک کاری را طبق شرح 
وظایف خود انجام داده است و فالن نماینده و نیروهای حامی اش سعی 
می کنند این اقدامات را به نام نماینده تمام کنند پس کاستی ها و ضعف های 
جاری بر عهده کیست؟ این توهین به شعور مردم است و برخی نماینده ها می 
پندارند شهروندان عادی از دنیای سیاست و زندگی اجتماعی هیچ نمی دانند؟

 لذا تعداد سونوگرافی در شهرستان، آسفالت فالن جاده، دادن زمین به این وآن، 
استخدام افراد بومی، بخشیدن مالیات مودیان مالیات، گاز رسانی به روستاها، 
ایجاد بخش و شهرها در تقسیمات کشوری و ... از وظایف چه نهادی است که 
نماینده وقتش را روی آنها می گذارد؟ اگر این وظایف را متعلق به نماینده بدانیم 
پس قانون گذاری در خصوص مشکالت کالن کشور و نظارت برحسن اجرای 

قانون برعهده کیست؟
2-یکی از علل نحوه بیان این سخنان، شخص نماینده است که اعتقادی به 
کارکرد در سطح کالن ندارد و فقط رای حوزه انتخابیه را می نگرد و نگاه انتفاعی 
به شهروندان دارد ولی فراموش کرده است که یک نماینده از نظر مدنی و قانونی 
وکالت کل مردم ایران را برعهده دارد و از لحاظ شرعی در برابر 80 میلیون 
ایرانی مسئولیت دارد. زیرا با عدم مشارکت فعال نماینده در سطح کالن، گاهی 
یک موضوع به قانون تبدیل می شود که تبعات منفی آن بر زندگی کل مردم 
اثر می گذارد مثل قانون »هدفمندی یارانه ها« که با تصویب ناقص آن هنوز 

شاهد تبعات آن هستیم.
3- دومین علت را باید در سطح آگاهی و اطالعات شهروندان از حوزه وظایف و 
اختیارات نماینده دانست که متاسفانه مشاهده می شود بسیاری از مردم مطالبه 
گری از کارکردهای اصلی نماینده ندارند به دنبال رفع مشکالت شخصی هستند 
و این باعث می شود شهروندان شاهد عدم رفع مشکالت عمده جاری کشور 

باشند. 
4- وضعیت فرهنگی و اقتصادی کشور آشفته است تورم و گرانی بیداد می کند 
طالق و اعتیاد بسیار افزایش یافته است مشکالت زیست محیطی، آتش سوزی 
جنگل ها و خشکسالی ها نیاز به پیگیری دارند. در این نشست ها می طلبد 
نماینده بگوید کدام طرح را با همکاری چند نماینده دیگر برای کاهش معضالت 
اقتصادی، زیست محیطی و فرهنگی ارایه کرده است؟ ده ها هزار موتور آب غیر 
مجاز آب  های زیرزمینی را می مکند و کسی جلودار آن ها نیست؟ ماهیانه دهها 
میلیارد تومان یارانه به افراد ثروتمند پرداخت می شود و نماینده ای صدایش 
برنمی خیزد. اکنون فقط یک قلم مصرف بی رویه بنزین با نرخ 1000تومان 
یکی از مشکالت کشور است روزانه )دقت شود روزانه(! بیش از 120 میلیون 
لیتر بنزین مصرف می شود صدها میلیارد تومان دود می شود و به آسمان می 
رود. قبل از تحریم های جدید هر لیتر بنزین حدود 6 هزار تومان دست دولت را 
می گرفت. این نمایندگان ساعی! کدام طرح را برای مدیریت سوخت و اصالح 
قیمت بنزین یا مشکالت زیست محیطی و طالق و مهریه  ارایه کرده اند؟ طرح 
»سی اف تی« هم که هنوز وضعیتش نامعلوم است و نمایندگانی از قبیل حسن 
پور در این موارد مهم در جلسات مجلس حضور ندارند به دنبال مسایل موردی 

شهرستان هستند و مسئولیت پذیری کالن ندارند...

یادداشت

تعدادی  اندیشی  هم  نشست  خبر:  گروه 
نشریات  سردبیران  مسئول،  مدیران  از 
کاغذی و سایت های خبری با رئیس شورای 
و  مدیریت  سرپرست  اجتماعی،  فرهنگی 
رئیس روابط عمومی گل گهر  به مناسبت 
روز خبرنگار چهارشنبه هفته پیش درسالن 

کنفرانس گل گهر برگزار شد.
 محمد ایرانمنش، مدیر روابط عمومی در ابتدای 
این جلسه ضمن خیر مقدم و تبریک روز خبرنگار 
به حضار به اهمیت و نقش رسانه ها به عنوان 
چشم بینای جامعه اشاره و بیان کرد: ما و رسانه 
ها در کنار هم هستیم تا منجر به تعالی رسیدن 
یکدیگر شویم، ارتباط با رسانه ها برای مجموعه 
گل گهر اهمیت دارد و به این موضوع اعتقاد ویژه 
داریم این نشست ها باعث می شود سطح آگاهی 
های طرفین از هم بیشتر شود. وی افزود: مهندس 
و  ارتباط  بر  گهر  گل  عامل  مدیر  رحمان،  مال 
تعامل مناسب روابط عمومی گل گهر با رسانه ها 
تاکید کرده و همچنین بر اجرای مسئولیت های 
اجتماعی گل گهر اعتقاد دارند و در این راستا 
دستور راه اندازی مجدد شورای فرهنگی اجتماعی 
گل گهر را داده است و دکتر حاتمی نیز به عنوان 

رئیس این مجموعه منصوب شده است.
محمد حاتمی، رئیس شورای فرهنگی اجتماعی 

گل گهر در ابتدای نشست ضمن خیرمقدم و 
تبریک روز خبرنگار17 گفت:  با دستور مهندس 
مال رحمان شورای فرهنگی گل گهر شکل گرفته 
است و مهندس مال رحمان شخصیت فرهیخته 
ای است اخالقی، منظم و عاشق کار که با تیمی 
کمتر از انگشتان دست گل گهر آمده اند و با 
همان تیم قبلی از زمان جالل مآب و تقی زاده 
کار می کنند و جای نگرانی برای مردم نیست.  
وی افزود: برای کار فرهنگی شورای مدیران گل 
از 46 شرکت بزرگ منطقه گل  گهر متشکل 
گهر شکل گرفته است. شورای فرهنگی اشرافش 
منطقه ای است و از کارشناسان جامعه شناسی، 
روان شناسی و غیره برای ایفای مسئولیت های 

اجتماعی کمک گرفته ایم.  وی ادامه داد:  امروز 
اینجا هستیم تا با هم اندیشی مسائلی را مطرح 
کنیم و مهم ترین آن حضور تیم گل گهر در 
لیگ برتر است. سیرجان باید آماده میزبانی شود. 
تاثیراصحاب رسانه در شکل دادن ذهنی به تیم 
گل گهر و جامعه بسیار موثر است. رسانه ها باید 
تالش کنند امید را به جامعه و تیم گل گهر تزریق 

کنند.
حاتمی تاکید کرد: باید ذهنیت ها را به این سمت 
وسو سوق بدهیم که تیم گل گهر پدیده این دوره 
از مسابقات لیگ برتر کشور خواهد شد. وی ادامه 
داد: در این راه ما نیاز به کمک کانون هواداران، 
مسائل  باید  و  هستیم  ها  رسانه  تماشاچیان، 

امنیتی شهرستان، فضای بازی از نظر روانشناسی، 
زیر ساخت های شهری و تماشاچیان شهرهای 
اطراف را با برنامه ریزی مدیریت و بهترین ها را 

ایجاد کنیم.
وی با اشاره به صنایع جانبی ریختگری گفت: 
امروز ما به 120 هزار قطعه تراشکاری نیازمندیم 
تنبور  به عنوان مدیرعامل شرکت فوالد  و من 
به دنبال راه اندازی صنعت جنبی ریختگری در 

شهرک های صنعتی سیرجان هستم.
حاتمی تاکید کرد: گل گهر برای مردم سیرجان 
ها  سیرجانی  متاسفانه  اما  است،  نعمت  یک 
معتقدند که گل گهر حقشان را می خورد، ولی 
واقعا اینگونه نیست گل گهر باعث ایجاد اشتغال 
پایدار برای مردم سیرجان شده است. قطار گل 
گهر راه افتاده است وکسی نمی تواند آن را نگه 
دارد. ما می توانیم به کمک همه شخصیت ها این 

رویدادها را پشت سر بگذرانیم.
جامعه  های  دغدغه  جلسه  حاضران  سپس 
فرهنگی  زیست،  محیط  در خصوص  سیرجان 
اجتماعی و خرده فرهنگ، آسیب های اجتماعی، 
و  ورزشی  امکانات  کمبود  فرهنگی،  گسست 
فرهنگی در حاشیه های شهر، اشتغال بانوان در 
معادن را مطرح و در فضای دوستانه به تبادل نظر 

پرداختند.

مسافر  و  بار  نقل  و  حمل  سازمان  مدیرعامل 
از افزایش 25درصدی نرخ  شهرداری سیرجان 

سرویس مدارس در سال جاری خبر داد.
شهرداری  ارتباطات  مدیریت  خبر  واحد  گزارش  به 
صورتجلسه  اساس  بر  افزود:  یوسفی  رضا  سیرجان، 
کارگروه ماده 18 شهرستان سیرجان و نیز طبق بند 

3 مصوبه 1885 شورای اسالمی شهر سیرجان و تایید 
کمیته انطباق فرمانداری، نرخ سرویس مدارس نسبت 
به سال گذشته 25درصد افزایش یافت. وی ادامه داد: 
بر این اساس خودروهای پیکان و پراید به ازای هر دانش 
آموز 98 هزار تومان، خودروهای پژو سمند، ال نود و تیبا 
به ازای هر دانش آموز 108 هزار تومان، خودروهای ون 
به ازای هر دانش آموز 90 هزار تومان، خودروهای مینی 
بوس در دوره ابتدایی به ازای هر دانش آموز 68 هزار 
تومان، خودروهای مینی بوس در دوره متوسطه به ازای 
هر دانش آموز 75 هزار تومان، خودروهای مینی بوس 
در دوره متوسطه پایه دوم به ازای هر دانش آموز 83 هزار 

تومان اعالم شده است.
در  توانند  می  عزیز  کرد: شهروندان  تصریح  یوسفی 
صورت مشاهده هر گونه تخلف و دریافت وجه بیشتر از 
نرخ مصوب با شماره 42335800 تماس حاصل نمایند.

با حضور مدیر عامل  طی مراسمی 
و  آب  مهندسی  سهامی  شرکت 
فاضالب کشور، معاون هماهنگی امور 
عمرانی استاندار، معاون امور عمرانی 
فرمانداری و دیگر مسئوالن، پروژه 
های آبرسانی نجف شهر و اسالم آباد 

و عزت آباد به بهره برداری رسیدند.
محمد بیگلری، با اعالم این خبر گفت: این 
طرح ها با 22  میلیارد 850 میلیون تومان 
اعتبار از محل طرح های ملی و شرکت 
های آب فاضالب در برداشت که برای 
2 هزار و 100 نفر جمعیت روستایی و 
30 هزار نفر جمعیت شهری آب شرب 
افزود: در سفر  تامین شد. وی  را  سالم 
مدیر عامل شرکت آب و فاضالب کشور 

پی گیری و تسریع در تکمیل پروژه خط 
به  آب شرب چاههای سیرجان  انتقال 
تصفیه خانه سد تنگوئیه و ضرورت اجرای 
همچنین  و  پاریز  شهر  فاضالب  طرح 
سرعت دهی به اجرای تصفیه خانه شبکه 
قرار  کار  دستور  در  سیرجان  فاضالب 
گرفت .وی ادامه داد : امروز طرح های 
بزرگی در خصوص تامین آب سیرجان به 
بهره برداری رسید که از جمله آن طرح 
آبرسانی به روستای اسالم آباد تنبور و 
روستای عزت آباد بود که با اجرای 25 
کیلومتر لوله گذاری و هزینه 2 میلیارد و 
850 میلیون تومان، 2100 نفر جمعیت 
روستایی از نعمت آب شرب سالم بهره مند 

شدند.

 نسیـم امیدخبـر2

در هم اندیشی روابط عمومی و شورای فرهنگی اجتماعی گل گهر با اهالی رسانه به مناسبت روز خبرنگار؛

تیم گل گهر پدیده مسابقات لیگ برتر خواهد شد 
 گل گهر باعث اشتغال پایدار مردم سیرجان شده است

شنبه 19 مرداد 1398، شماره 196 ، سال پنجم

افتتاح پروژه ها و طرح های آبرسانینرخ جدید سرویس مدارس در سال 98 اعالم شد

آگهی فقدان سند مالکیت: آقای حسین رحمانی فرد با ارائه دو برگ استشهادیه از دفتر 
اسناد رسمی شماره 113 سیرجان مدعی است که سند مالکیت دوازده ده هزارم سهم 
مشاع از یک سهم از نودو شش سهم ششدانگ پالک صفر فرعی از 6518 اصلی واقع در 
بخش 37 کرمان بنام آقای حسین رحمانی فرد ثبت و سند مالکیت صادر و تسلیم گردیده 
است که بعلت جابجایی مفقود گردیده لذا بدستور تبصره یک اصالحی ماده 120 آیین 
نامه قانون ثبت مراتب جهت اطالع مردم آگهی می شود تا هر کس مدعی انجام معامله یا 
وجود سند مالکیت نزد خود می باشد ظرف مدت 10 روز از تاریخ انتشار روزنامه گواهی 
اعتراض خود را به این اداره تسلیم دارد در غیر اینصورت پس از سپری شدن مدت 
قانونی و عدم واخواهی سند مالکیت المثنی بنام مالک صادر خواهد شد. تاریخ انتشار : 

19/ 5 /1398 -محمد آرمانپور- رئیس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان سیرجان



احمدی:  مرتضی 
نخستین روز از آخرین 
مرداد(،  قمری)12  ماه 
سالروز ازدواج فرخنده 
)س(  فاطمه  حضرت 
به  )ع(  علی  حضرت  و 
است.  شده  نامگذاری  ازدواج  روز  عنوان 
خانواده همیشه و همه جا و در بین تمامی 
اساسی ترین  عنوان  به  بشری  جوامع 
منشاء  و  جوامع  زیربنای  اجتماعی  نهاد 
بوده  بشری  تاریخ  و  تمّدن ها  فرهنگ ها، 
است. پرداختن به این بنای مقّدس بنیادین 
و حمایت و هدایت آن به جایگاه واقعی و 
متعالی  خود، همواره سبب اصالح خانواده 

آن  از  غفلت  و  انسانی  بزرگ 
حیات  از  شدن  دور  موجب 
ورطه  به  سقوط  و  حقیقی 

هالکت و ضاللت بوده است.  

 والدین به وظایف خود
آگاه نیستند

پورشهسواری،  فاطمه  دکتر 
همین  در  اجتماعی  روانشناس 
هم  می تواند  خانواده  گفت:  راستا 

و  شود  افراد  رشد  و  پیشرفت  و  آرامش  منشاء 
انواع آسیب های اجتماعی  باعث  هم می تواند  
شود، حال زمانی این خانواده یک خانواده بالنده، 
سازنده و مسکن می باشد که اصولی شکل گرفته 
یعنی شکل گیری هسته مرکزی آن که  باشد 
همان ازدواج است به درستی انجام شده باشد، 
نقش اصلی خانواده را ازدواج و انتخاب همسر ایفا 
می کند که باید به صورت اصولی انجام پذیرد، که 
افراد در آن به وظایف و مسئولیت ها و مراحل 

رشد خانواده آگاهی دارند.
این مشاور خانواده افزود: به اعتقاد من خانواده 
مانند یک موجود زنده است که متولد می شود، 
تا مرحله ی  کودک است، رشد می کند و حتی 
نابودی و افول می رسد، البته هر مرحله ویژگی 
های و نیازهای خاص خودش را دارد، افراد درون 
را  خانوادگی  زندگی  های  مهارت  باید  خانواده 
داشته باشند اگر داشته باشند ما به یک خانواده 
مهارت  افراد  این  اگر  و  می رسیم  پاینده  و  پویا 
های زندگی خانوادگی را نداشته باشند طبیعتا 

انواع آسیب  با خانواده ای مواجه می شویم که 
نشان  آمارها  دارد،  رو  پیش  را  مشکالت  و  ها 
می  پیش  بحث طالق  آن  از  بعد  که  دهد  می 
اعتیاد  آید مانند: طالق های عاطفی و رسمی، 
درون خانواده ناسازگاری بین زوجین، ناسازگاری 
بین فرزندان و والدین و ... که همه ی اینها نشان 
و  ندارد  استحکام  خانواده  که  است  آن  دهنده 
والدین به وظایف خودآگاه نیستند، البته همه ی 
را  باید آن  موارد ذکر شده آموختنی هستند و 
بیاموزند زیرا زندگی خانوادگی یک مهارت است 
مانند همه ی مهارت های دیگر که باید آنها را یاد 
گرفت، تمرین و تکرار کرد، افراد برای یادگیری 
این مهارت ها باید کالس بروند و آموزش ببینند، 
سطح آگاهی و مهارت خود را باال ببرند تا بتوانند 

خودشان را با نیازهای امروزه تطبیق دهند.
و  خانواده  در  عاطفی  طالق  مورد  در  وی 
قرن  در  گفت:  خانواده  بنیان  نبودن  مستحکم 
که  کنیم  می  زندگی  ای  خانواده  در  ما  حاضر 
تغییر  هم  با  ها  انسان  روابط  و  زندگی  شرایط 

ارتباطات  کرده، فضاهای مجازی و 
باعث  دارد  وجود  که  ای  گسترده 
تغییر در انتظارات افراد شده است 
و  خانواده  از  افراد  انتظارات  یعنی  
همسران تغییر کرده و متحول شده 
توانایی  همسران  طرفی  از  است، 
پاسخ دادن نیازهای جدید را ندارند، 
که  می شود  تشکیل  صورتی   به  خانواده  یعنی 
این افراد آگاهی کامل از وظایف و مهارت کافی 
را برای انجام نقش های خود را ندارند و خیلی 
وقت ها آنها را  نمی بینیم، زیرا  به لحاظ روانی 
و شخصیتی مشکالت خاص خودشان را دارند و 
این طبیعی است که نمی توانند نقش خود را به 
درستی ایفا کنند و در نتیجه انواع آسیب ها و 

مشکالت پیش می آید.
پورشهسواری افزود: انتظارات انسان های نسل 
یک  و  بودند  پذیرا  بود،  کم  خانواده  از  گذشته 
و  بودند  پذیرفته  را  شرایطی  و  ها  سنت  سری 
همانها را هم قبول می کردند و ادامه می دادند و 
به نوعی سازگاری باالتری را داشتند ولی جوانان 
امروزه هرکدام انتظارات خودشان را دارند و تحت 
هر شرایطی نمی سازند و نمی توانند با هر مشکل 

پیش آمده کنار بیایند. 
این مشاوره خانواده در پایان گفت: قبال خانواده 
یک کارکرداقتصادی داشت ولی اکنون انتظاراتی 
رفاهی  کارکردهای  دارند  یکدیگر  از  افراد  که 

تشکیل  را  ای  خانواده  که  افرادی  یعنی  است 
می دهند صرفا تنها نیاز مالی به هم ندارند و که 
تحت هر شرایطی زندگی کنند، زیرا آن ها نیاز 
به انتظار توجه ، محبت و پیشرفت دارند که اگر 
این انتظارات اتفاق نیفتد خانواده از هم پاشیده 

می شود.

 ازدواج های خیابانی و مجازی 
مشکل ساز شده است

علوم  ارشد  کارشناس  آبادی،  تاج  حسین 
اجتماعی نیز در این رابطه گفت: خانواده اولین 
شکل  آن  در  انسان  که شخصیت  است  نهادی 
می گیرد و این، عاطفی ترین نهادی است که تا 
حال وجود داشته است. وی ادامه داد: به تعداد 

گویند  نمی  خانواده  سقف  یک  زیر  های  آدم 
بلکه بین اعضای خانواده شدید ترین احساسات 
عاطفی برقرار است که این حالت در بین سایر 
جوامع و قسمت های زندگی دیده می شود، اولین 
احساسات  بروز  می تواند  خانواده  یک  کارکرد 
عاطفی بین اعضای آن باشد که منجر به رشد 
و نمو انسان ها در یک خانواده می شود اما نکته 
مهمی که در رابطه با تحکیم بنیان خانواده، این 
است که باید چه کار کنیم خانواده ای مستحکم 

را داشته باشیم.
تشکیل  در  افزود:  خانواده  کارشناس  این 
خانواده  ابتدا باید افراد در شناخت همسر دقت 
فراوانی کنند یعنی باید همسری هم سطح خود 
را برگزینند، اما متاسفانه امروزه نسبت به گذشته 
خیلی از  ازدواج ها در خیابان و مجازی 
بدون  نفر  دو  یعنی  می گیرد  شکل 
شناخت یکدیگر و اطالع رسانی خانواده 
همین  و  کرده  برقرار  رابطه  هم  با  ها، 
ازدواج  به  منجر  تا  دارد  ادامه  ارتباط 
می شود و این ازدواج در مدت کوتاهی 
گردد  می  طالق  و  اختالف  به  منجر 
زیرا این ازدواج ناآگاهانه صورت گرفته 
باید زوجین شناخت کافی  است، پس 
زیرا  باشند  داشته  همدیگر  به  نسبت 
رضایت  موجب  آینده  در  شناخت  این 
در زندگی زناشویی می شود و کمتر به 

بحث و دعوا منجر می شود .
در  خداوند  گفت:  آبادی  تاج  حسین 
سوره نور می فرماید: که »ما از جنس 
خودتان برای شما همسرانی آفریدیم که در کنار 
طرف  ها  وقت  بعضی  برسید.«  آرامش  به  آنها 
به اشتباه فکر می کند که با یک فرشته ازدواج 
کرده است و لذا این فرشته باید افکار و ذهن او 
را بخواند و مطابق سلیقه آن باشد درصورتی که 
از جنس خودش و  اینگونه نیست زیرا آن فرد 
مانند وی می باشد و بعضی وقت ها فکر می کند 
که طرف مقابلش یک غول است که نه می توان 
با آن کنار آمد و نه می توان آن را رام کرد لذا 
نکته مهمی که در آیه به آن اشاره شد این است 
که  باید در زندگی  ابتدا به آرامش برسند ولی 
متاسفانه امروزه نظاره گر این موضوع هستیم که 
در بسیاری از خانواده ها به دلیل نبود شناخت 

کافی از یکدیگر آرامش وجود ندارد.

گفتگو با دو کارشناس خانواده به مناسبت »روز ازدواج«: 

نبود  شناخت زوجین، از علل اصلی طالق است

خبـــر

پیام تبریک فرمانده انتظامی به مناسبت روز خبرنگار:
خبرنگاران چشمان تیزبین جامعه هستند 

انتظامی  فرمانده  نژاد،  ایران  رضا  محمد  سرهنگ 
خبرنگار  روز  مناسبت  به  پیامی  در  سیرجان  شهرستان 
آگاهی  و  دانایی  داران جبهه  بیان کرد: خبرنگاران طالیه 
و  قلم  با  مردم،  گویای  زبان  و  تیزبین  چشمان  عنوان  به 
اندیشه خود دلسوزانه به بیان حق و دفاع از مصالح عموم 
روشنگری،  مسیر  در  برداشتن  گام  قطعا  و  پردازند  می 
افکار عمومی، وظیفه  تنویر  و  اطالع رسانی، مطالبه گری 
با خدمت صادقانه، همت  و رسالت سنگینی است که جز 

مجاهدانه، صبر و بردباری میسر نخواهد شد.
روز  و  صارمی-  -محمود  شهادت  سالروز  ماه  مرداد   17
به  احترام  ادای  برای  است  مغتنمی  فرصت  »خبرنگار« 
مقام شامخ شهدای رسانه که جان شیرین خود را در راه 
برافراشتن بیرق بزرگ آگاهی بخشی، پاسداری و حراست 
از عدالت علوی و اندیشه انقالبی، خالصانه و بی ادعا نثار 

کرده اند.
ها  رسانه  جایگاه  و  نقش  امروز  افزود:  پیام  این  در  وی 
عرصه  تغییرات  و  دگرگونی  در  مجازی  فضای  خصوصا 
های مختلف زندگی انسان ها به سرعت در حال گسترش 
قرار می  اطالعات  بمباران  را تحت  بوده و مخاطبان خود 
با  استکباری  بنابراین، در زمانه ای که رسانه های  دهند؛ 
شدن-  -آمریکایی  فرهنگ  و  شدن  جهانی  پارادایم  طرح 
در پی استحاله فرهنگی و تحمیل سبک و الگوی زندگی 
فرهنگ  دارای  و  آزاده  های  ملت  به  لیبرالیستی  غربی- 
ها  نظام  ناکارآمدی  القاء  دیگر  سوی  از  و  هستند  اصیل 
و دیگر الگوهای پیشرفت و تعالی در صدر اهداف و طرح 
های رسانه ای نظام های استبدادی قرار دارد، در چنین 
زمینه  در  رسانه  اصحاب  و  خبرنگاران  وظیفه  شرایطی 
تر  سخت  موثق  اخبار  انتقال  و  روشنگری  رسانی،  اطالع 

است.
این فرماندهی در این پیام تالش های بی وقفه خبرنگاران 
در عرصه خبر و اطالع رسانی صحیح را  قابل تقدیر دانست 
و تأکید کرد: خبرنگاران با خصلت حق جویی و حق طلبی، 
نقشی موثر و ماندگاری در جامعه دارند و تالش این قشر 

در بیان حقایق شایسته بهترین تکریم هاست.

3 جـامعه  نسیـم امید

حسـین تـاج آبـادی، کارشـناس ارشـد علـوم 
اجتماعی: متاسـفانه امروزه نسـبت به گذشـته 
خیلـی از ازدواج هـا در خیابـان و مجازی شـکل 
می گیـرد یعنـی دو نفر بـدون شـناخت یکدیگر 
و اطـالع خانواده ها، بـا هم رابطه برقـرار کرده 
و همیـن ارتبـاط ادامـه دارد تا منجر بـه ازدواج 
می شـود و ایـن ازدواج در مـدت کوتاهـی منجر 

بـه اختـالف و طالق می شـود.

دکتر فاطمه پورشهسـواری، مشـاور خانـواده: طالق هـای عاطفی 
زوجیـن،  بیـن  ناسـازگاری  خانـواده،  درون  اعتیـاد  رسـمی،  و 
ناسـازگاری بیـن فرزنـدان و والدیـن و ... کـه همـه ی اینها نشـان 
دهنده آن اسـت که خانواده اسـتحکام نـدارد و والدیـن به وظایف 

نیسـتند. خودآگاه 
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ترمینال  افتتاح  قول  شهرداری  شهر:  گروه 
مسافربری »بعثت« را در هفته دولت)هفته اول 
شهریور( داده و معاون امور عمرانی استانداری 
کرمان نیز چند روز قبل از آن بازدید کرد. این 
که  است  عمرانی  پروژه های  جمله  از  ترمینال 
انجام  چندین سال عملیات ساخت آن در حال 
است اما تاکنون به دلیل مشکالت بودجه ای در 
شهرداری افتتاح نشده است. این در حالی است 
که هر ساله بودجه ای برای تکمیل این پروژه در 
نظر گرفته می شود و از سال گذشته چند مرتبه 
قول افتتاح آن از سوی شهرداری داده شده اما 

به نتیجه نرسیده است. 

 سالها از وعده ترمینال مسافربری 
می گذرد

و  مقوالت  از  خیلی  که  معتقدند  شهروندان  برخی 
موضوعات اساسی و ضروری شهری در این شهرستان 
یک  داشتن  که  نگرفته  قرار  مسئوالن  توجه  مورد 
مورد  فضاهای  از  یکی  عنوان  به  مسافربری  ترمینال 
در  مسافران  به  مطلوب  رسانی  خدمات  برای  نیاز 

شهرمان مورد نیاز است. 
باره می گوید:  این  از شهروندان در  رضا نجفی یکی 
اي  وعده  می گذرد  ترمینال  ساختن  وعده  از  سالها 
مساله  می شود،  سپرده  دیگر  سال  به  سال  هر  که 
به  توجه  با  که  است  این  دارد،  وجود  که  مهمی 
روز  شبانه  در  شهری  برون  اتوبوسي  سفرهاي  حجم 
و  شهروندان  برای  خوبی  کمک  می تواند  مکان  این 

مسافران باشد.
گفت:  مورد  این  در  شهروندان  از  دیگر  یکی  حسین 
از  که  مسافرانی  شهر،  این  در  ترمینال  نبود  معضل 
با  و  نمی کنند  استفاده  مسافرت  برای  نقلیه  وسیله 
امر  این  البته  می شوند  روبه رو  فراوانی  مشکالت 
دانشگاه  با وجود  بلکه  نمی شود،  به مسافران  مختص 
از شهرهای  که  دانشجویانی  این شهرستان،  در  های 
دیگر به سیرجان می آیند، نیز با این معضل دست و 

پنجه نرم می کنند.

 گره ترافیکی تعاونی های مسافربری 
در معابر شهری

رابطه  این  در  نیز  شهرستان  راهور  پلیس  رئیس   
های  تعاونی  حاضر  حال  در  گفت:  امید،  نسیم  به 
که  هستند  شهر  مختلف  های  خیابان  در  مسافربری 

هر کدام گره ترافیکی ایجاد می کنند.
 سرهنگ حسن ساالری در ادامه بیان کرد: اتوبوس 
مجبور  مسافر  کردن  سوار  برای  ها  تعاونی  های 
به  توجه  با  که  کنند  پارک  ها  خیابان  کنار  هستند 
طرفی  از  و  می شوند  مشکل  دچار  ها  خیابان  عرض 
پارکینگ های تعاونی ها مناسب نیست اکثر اتوبوس 

ها مسافران را کنار خیابان پیاده می کنند.
وی با بیان اینکه ترمینال مسافربری یکی از ضروریات 
شهری است و بودن تعاونی ها باعث مشکالت عدیده 

افزود:  است  شده  شهروندان  مرور  و  عبور  برای  ای 
بلوار سید  قبیل  از  معابر شلوغ شهری  در  ها  تعاونی 
و  نظام  تقاطع خواجه  جمال، خیابان شهید شفیعی، 
هست  نیاز  که  هستند  مستقر  کافی  احمد  خیابان 
برای تسهیل کار مسافران ترمینال زودتر افتتاح شود.

 95 درصد پروژه ی پایانه آماده است
باره  این  در  شهر  شورای  عمران  کمیسیون  رئیس 
سال   15 حدود  مسافربری  ترمینال  کلنگ  گفت: 
و در شورای شهر دوره سوم  زده شد  زمین  به  قبل 

فونداسیون آن آماده شده بود.

دیر  دالیل  از  یکی  اینکه  بیان  با  عسکری  محمد   
اولیه  طرح  برای  پیمانکار  نبود  پروژه  شدن  افتتاح 
نمای آن بود، افزود: دوره چهارم سازه و اسکلت آن 
انجام شد فقط مشکل نما بود که پیمانکار برای آن 
پیدا نمی شد که شورای شهر تصویب کرد نمای آن 

 95 اینکه  بیان  با  وی  شود.  انجام  سفال  و  سنگ  از 
درصد نمای داخل آن آماده شده است ادامه داد فقط 

5 درصد بحث مزایده غرفه ها باقی مانده است.
 عسکری ادامه داد: سال 96 و 97 سال مالی شهرداری 
بوده است و این دوره انجام شده است و قرار بر این 
است که در هفته دولت افتتاح شود. وی اضافه کرد: 
ما به دوستان شهرداری اعالم کردیم که اگر پروژه در 
این  به  نه  باشد  تکمیل  باید  افتتاح شود  هفته دولت 
صورت که قسمتی  از آن برای پس از افتتاحیه بماند.

 دفاتر پایانه تا 40 روز آینده
افتتاح می شود

گفت:  باره  این  در  سیرجان  مسافربری  پایانه  مدیر 
پایانه مسافربری یکی از مهمترین نیازهای شهرستانی 
مثل سیرجان است که با ایجاد پایانه دسترسی آسان 
برای مسافران، کم شدن ترافیک شهری، ایجاد امنیت 

برای مسافران و ... است. 
به  آن  فاز  دو  تاکنون  افشار  حسین  گفته ی  به 
پراکندگی  به  توجه  با  است.  شده  اجرا  کامل  طور 
تعاونی های مسافربری در سطح شهر و واقع بودن هر 
و شلوغ شهر،  در خیابان های مختلف  این ها  از  کدام 
پیوسته مشکالتی برای رفت و آمد شهروندان، ترافیک 
و تردد اتوبوس های مسافربری در شهر ایجاد می شود. 
روند  درباره  سیرجان  بعثت  مسافربری  پایانه  مدیر 
ادامه کار پایانه و چگونگی واگذاری دفاتر به تعاونی ها 
دکوراسیون  طراحی  آینده  روزهای  »طی  گفت: 
دکوراسیون  و  تعاونی ها  دفاتر  پیش خوان   داخلی، 
اداری تکمیل می شود.  غرفه های تجاری و واحدهای 
قرار است تا یک ماه آینده غرفه های تجاری و دفاتر 
پس  مکان ها  این  کنیم.  ارزش گذاری  را  تعاونی ها 
گذاشته  مزایده  به  شهر  شورای  تصویب  و  تایید  از 
می شود و به صورت اجاره به مدیران تعاونی ها واگذار 
خدماتی،  اداری،  های  مجتمع  توسعه  وی  می شود.« 
تجاری، مرکز معاینه فنی خودروهای سبک و سنگین 
و ارتقای سیستم های نرم افزاری و امنیتی پایانه را 
جزو طرح های فاز سوم دانست که در مرحله بعدی 

کامل می شوند.
تمام  بعثت؛  مسافربری  پایانه  مدیر  گفته ی  به   
حمل  نوع  هر  و  شهری  بین  کرایه ای  ایستگاه های 
و  کرایه ای  زمینی)پژو های  طریق  از  که  نقل  و 
اتوبوس ها( باشد، باید به پایانه مسافربری انتقال یابند. 
ماشین های کرایه ای بافت، بندرعباس و شهربابک نیز 
مورد  در  افشار  اما  کنند  پیدا  انتقال  پایانه  به  باید 
ایستگاه کرایه های کرمان، بردسیر و رفسنجان گفت: 
و  نمی یابند  انتقال  کرایه ای  ایستگاه های  این  »فعال 
آینده  توسعه  بحث  در  ایستگاه ها  این  جابه جایی  کار 
آمادگی  اعالم  تعاونی ها  تمام  افشار  به گفته  است«. 
کردند و با مزایده گذاشتن غرفه آنها به پایانه انتقال 
مراحل  در  پایانه  کرد:  بیان  ادامه  در  کنند. وی  پیدا 
آینده  روز   40 تا  انشاءا...  و  دارد  قرار  خود  پایانی 

افتتاح می شود.

 نسیـم امیدشهـر4

گزارش » نسیم امید« از روند راه اندازی پایانه مسافربري »بعثت« سیرجان؛

بهره برداری پایانه مسافربری یک ضرورت است

مسـافربری  پایانـه  مدیـر  افشـار،  حسـین 
بیـن  کرایـه ای  ایسـتگاه های  تمـام  بعثـت: 
شـهری و هر نـوع حمـل و نقل کـه از طریق 
پایانـه  بـه  بایـد  می شـود،  انجـام  زمینـی 

یابنـد. انتقـال  مسـافربری 

پلیـس  رئیـس  سـاالری،  حسـن  سـرهنگ 
راهـور شهرسـتان: در حـال حاضـر تعاونی 
هـای مسـافربری در خیابـان هـای مختلـف 
و شـلوغ شـهر هسـتند کـه هـر کـدام گـره 

می کننـد. ایجـاد  ترافیکـی 

محمد عسـکری، رئیس کمیسـیون عمران شـورا: 
بـه دوسـتان شـهرداری اعـالم کردیـم کـه اگـر 
پـروژه در هفتـه دولت افتتاح شـود بایـد تکمیل 
باشـد نه به این صـورت که قسـمتی  از آن برای 

پـس از افتتاحیـه بماند.
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رشد نهاد خدمتگزار نیروی انتظامی
مثال زدنی است

فرمانده انتظامی استان و جمعی از معاونان و روسای پلیس های 
دیدار  سیرجان  در  رهبری  خبرگان  مجلس  نماینده  با  تخصصی 

کردند.
حجت االسالم خاتمی ، امام جمعه موقت تهران در نشست با فرمانده 
انتظامی استان گفت: سکوی رشد نهاد خدمتگزار نیروی انتظامی 
مثال زدنی است. وی در این دیدار گفت: بدون شک گستره وسیعی 
از نظم و امنیت میهن عزیزمان را مدیون زحمات و خدمات نیروی 
انتظامی هستیم.  وی در ادامه افزود: در این میان باید بگوئیم سکوی 
رشد نهاد خدمتگزار نیروی انتظامی مثال زدنی است و الحمدا... 
روز به روز عزت این نیرو بیشتر می شود. نماینده مجلس خبرگان 
رهبری بیان داشت: امنیت زیربنای توسعه دینی، سیاسی، اقتصادی، 
فرهنگی و اجتماعی است و عزیزان نیروی انتظامی در ثواب خیر 

همه این عرصه ها شریک هستند.
دستگیری 17 معتاد متجاهر 

فرمانده انتظامی شهرستان سیرجان از دستگیری 17 معتاد 
متجاهردر اجرای طرح پاکسازی نقاط آلوده خبر داد. 

ایران نژاد درگفتگو با خبرنگار پایگاه اطالع  سرهنگ محمد رضا 
رسانی پلیس گفت : در پی انجام مطالبات به حق شهروندان مبنی 
بر جمع آوری معتادان در هفته گذشته تعداد 17نفر معتاد متجاهر 

از سطح شهرستان سیرجان جمع آوری شدند.
وی با بیان اینکه از مزایای اجرای طرح جمع آوری معتادان متجاهر 
و بالمکان، کنترل سرقت ها و حفظ سیمای ظاهری شهر است افزود: 
موضوع اعتیاد موضوعی اجتماعی است و برای بازگرداندن معتادان 
تمایل  بایست  و می  است  آحاد شهروندان  به همراهی همه  نیاز 

بازگشت به آغوش جامعه تبدیل به یک خواسته همگانی شود.
فرمانده انتظامی سیرجان ضمن تقدیر از حسن همکاری و سعه 
صدر شهروندان در زمینه اجرای طرح جمع آوری طرح معتادان 
متجاهر تصریح کرد: دستگیر شدگان طی دومرحله با هماهنگی 
قضایی و تفهیم اتهام به کمپ ماده 16)مرکز نگهداری معتادین( 

کرمان اعزام شدند.
حریق یک دستگاه سواری پیکان

در خیابان غفاری
گروه حوادث:  به گزارش روابط عمومی آتش نشانی سیرجان، با 
اعالم حریق یک دستگاه سواری پیکان یک تیم عملیاتی اطفائی به 
آدرس خیابان غفاری جنب مدرسه شهید جواهری اعزام شد. مایعات 
قابل اشتعال و سوختن گاز موجود در این خودرو باعث شده بود که 
آتش خودرو را بیشتر در خود بسوزاند که این مهم حجم باالیی از 
حریق را شکل داده بود؛ ناجیان 125 در همان دقایق اولیه توانستند 

حریق را با استفاده از آب مهار و امنیت را در محل برقرار سازند. 
همچنین یک دستگاه سواری پراید در کناره مسیر بلوار شاهد بعد از 
پمپ صدف دچار حریق می شود که با اعزام تیم عملیاتی اطفائی از 
ایستگاه یک سازمان، حریق خودرو با استفاده از آب مهار و امنیت در 
محل حادثه برقرار می شود. پروان مسئول ایستگاه یک، افزود: حریق 
وسایل نقلیه می تواند علل و عوامل مختلفی همچون برق  یا نشت 
مایعات سوختی قابل اشتعال خودرو و... را داشته  که جهت تشخیص 

آن، احتیاج به زمان بیشتری در کارشناسی)علت( حریق می باشد .

خبــر

با اورژانس تماس بگیرید
برای کمک سریع تماس بگیرید، حتی اگر کسی شما را به بیمارستان 
میرساند. در صورت امکان، سعی کنید مار را به خوبی توصیف کنید به 
کارکنان پزشکی به منظور مدیریت مناسب راحت تر آنها و همچنین داروی 

ضد سم مناسب شما در صورت لزوم.
حرکت نکنید و بلند نشوید

تا زمانی که هنوز در نزدیکی مار هستید، سعی نکنید حرکت کنید یا بخزید، 
زیرا هر حرکتی می تواند زهر را از طریق سیستم بدن شما حرکت دهد. 
همچنین، قسمت بدن آسیب دیده زیر سطح قلب را نگه دارید تا سرعت 

پخش زهر کاهش یابد.
جواهراتتان را دربیاورید

و همینطور لباس هایتان را دربیاورید و کم کنید ، طال و جواهر و لباس 
می تواند باهم به تورم کمک کنند که باعث قطع گردش خون میشود، که 
بدترین اتفاق است پس بالفاصله هر چیزی را که باعث تنگ شدن و گرفتگی 

است را دربیاورید.
از مکش استفاده نکنید

سعی نکنید سم را با یک دستگاه یا دهان بمکید به سمت بیرون. این باعث 
می شود که میکروب ها به داخل دهان نفوذ کنند، به بافت آسیب برساند و 

زخم ایجاد می شود، و به طور کلی، این حرکت کار نمی کند.
از شریان بند استفاده نکنید

از شریان بند استفاده نکنید زیرا خطر قطع شدن را افزایش می دهد زیرا 
گردش خون مسدود می شود. اگر جریان خون در حال بسته شدن باشد، 

زهر کمتر احتمال دارد رقیق شود.
از یخ گذاشتن اجتناب کنید

یخ را روی نیش مار نگذارید، زیرا یخ ممکن است گردش خون را متوقف کند. 
خوردن خون را با دهان خود )میکروب های دهان ممکن است باعث ایجاد 
عفونت در زخم نیش شوند(متوقف کنید، زیرا شما نیز ممکن است خود را 

به زهر مبتال کنید.
تالش نکنید زخم را ببرید

هرگز این ایده که برای خارج کردن سم مار باید زخم را ببرید عملی نکنید 
چرا که بسیار خطرناک است.

پیشگیری از گزیدگی و نیش زدگی مارها
- مطمئن شوید که کفش های کامال پوشیده را در خارج از منزل می پوشید.
- هنگام راه رفتن و قدم زدن در مناطق جنگلی، از رفتن به مسیرهای 
محتمل و مناطقی که دارای راه های زیرزمینی متراکم هستند، اجتناب 

کنید.
- مارها دوست دارند در مکان های تاریک و مرطوب پنهان شوند، بنابراین 

توده های زباله اطراف خانه تان را به جایی دیگر انتقال دهید.
- مارها می توانند تا 24 ساعت بعد از اینکه میمیرند، نیش بزنند، پس لطفا 
آنها را نکشید تا سعی کنید با او یک عکس سلفی بگیرید و یک نسخه 

جاده ای بسازید.
- کفش های کامال پوشیده و بسته در مناطق سنگی یا علفی بپوشید و 

سپس به تماشای جایی که می خواهید بروید.
- مارها عصبی می شوند، اگر احساس تهدید کنند نسبت پس هرگز به آنها 

جسور و نترس نشوید.

یادداشت

گروه خبر: عقرب گزیدگی و مار گزیدگی 
باالیی  بسیار  شیوع  گرم  فصل های  در 
و  روستایی  مناطق  برخی  در  و  دارد 
شهری تعداد زیادی را روانه مراکز درمانی 
می کند صحبت های از افزایش گزیدگی 
توسط عقرب و مار در هفته های اخیر در 
سیرجان شنیده می شود که حتی منجر 
به فوت یک دختر 12 ساله افغان به علت 

مارگزیدگی در خیرآباد دارد. 
بیماری های  با  مبارزه  مدیر  اسدی،  اکبر 
غیرواگیر شبکه بهداشت و درمان شهرستان با 
اشاره به وضعیت اقلیمی این شهرستان و خطر 
گزش جانوران زهردار، راهکار های مواجهه با 
این مشکل را عنوان کرد: زهر جانورانی چون 
و  درد  موجب  اینکه  بر  عالوه  مار،  و  عقرب 
می شود،  کودکان  در  به ویژه  شدید  آزردگی 
جان افراد را نیز تهدید می کند و در صورت 

درمان نشدن، منجر به فوت می شود. 
اولیه در  به اهمیت فراگیری کمک های  وی 
عقرب  زمان  در  کرد:  تاکید  گزیدگی،  زمان 
داد،  آرامش  فرد  به  باید  نخست  گزیدگی، 

چرا که آرامش فرد، باعث کند شدن سرعت 
جذب زهر می شود و در صورت امکان، باالتر 
از محل گزش را کمی محکم ببندند و محل 
گزش را فشار بدهند که خونابه از آن بیرون 
بیاید و اگر این اتفاق نیفتاد محل را با کارد یا 
چاقو برش کوچکی بدهند و کسی که درون 
دهانش زخمی وجود ندارد با مکیدن خون و 
زهر را بیرون بکشد و هر چه سریعتر مصدوم 

بخصوص مارگزیدگی را به بیمارستان انتقال 
دهند.

زمان  در  سرد  کمپرس  خصوص  در  اسدی 
عقرب گزیدگی برای تسکین درد، گفت: این امر 
عالوه بر کاهش درد، باعث کند شدن سرعت 
جذب سم نیز می شود، پس عضو آسیب دیده 
نباید در معرض آفتاب قرار گیرد. وی ادامه داد: 
پس از این اقدامات، باید در سریع ترین زمان 

درمانی  مرکز  نزدیک ترین  به  را  فرد  ممکن 
انتقال داد. 

شبکه  غیرواگیر  های  بیماری  گروه  مدیر 
بهداشت و درمان شهرستان درخصوص آمار 
دقیق افرادی که با این مشکل روبه رو بوده اند، 
سرم  اما  داریم  زیاد  موارد  اینگونه  از  گفت: 
ضد عقرب و مارگزیدگی را  به بیمارستان ها 
می دهیم و آمار آن ها را داریم اما با توجه 
به اینکه افراد با توجه به وزن آنها از این دارو 
داده می شود آمار را از اورژانس بیمارستان ها 

باید گرفت. 
وی در خصوص پیش گیری نیز افزود: با توجه 
به گرم شدن هوا احتمال افزایش این گزش ها 
در فصل تابستان و پاییز باید موارد ایمنی بیش 
از گذشته مد نظر مردم قرار داشته باشد تا 
شاهد حادثه ناگواری نباشیم. اسدی ادامه داد: 
از ساخت تک اتاق ها در بیابان خودداری کنند، 
حتما از پشه بند استفاده کنند، در بیابان ها  
سعی کنند روی تخت و باالتر از سطح بخوابند، 
از مواد دور کننده حشرات و کشاورزان هنگام 

آبیاری از چکمه استفاده کنند.

در پی فوت یک دختر 12 ساله افغان به علت مارگزیدگی؛

افزایش عقرب و مارگزیدگی در سیرجان

5 حوادث و گوناگون  نسیـم امید

اقدامات بعد از مار گزیدگی

شنبه 19 مرداد 1398، شماره 196 ، سال پنجم

گفت:  سیرجان  انتظامی  فرمانده  حوادث:  گروه 
یک دستگاه کامیون که زیر بار هندوانه گازوییل 
محور  در  گذشته  هفته  می کرد،  حمل  قاچاق 

سیرجان به شیراز توقیف شد.
خبر  این  تشریح  در  نژاد  ایران  محمدرضا  سرهنگ 
حین  شهرستان  آگاهی  پلیس  ماموران  داشت:  اظهار 
کنترل خودروهای عبوری محور اصلی شیراز- سیرجان 
جهت  را  هندوانه  بار  حامل  بنز  کامیون  دستگاه  یک 

بررسی  افزود: در  ادامه  بررسی متوقف کردند. وی در 
اقدام  کامیون  این  راننده  شد  مشخص  گرفته  صورت 
به تعبیه محفظه حمل سوخت زیر بار هندوانه کرده و 
به مقصد زاهدان در حرکت است. سرهنگ ایران نژاد 
بیان داشت: در ادامه9 هزار لیتر گازوییل قاچاق از زیر 
سبب  به  آن  راننده  و  کشف  کامیون  این  هندوانه  بار 
انجام این تخلف به مقامات قضائی معرفی شد. فرمانده 
انتظامی سیرجان با اشاره به اینکه مبارزه با قاچاق به 
های  ماموریت  اولویت  در  های سوختی  فرآورده  ویژه 
سوخت  حمل  داشت:  اظهار  دارد  قرار  فرماندهی  این 
و سواری یک عمل خالف  وانت  از طریق خودروهای 
قانون و بسیار خطرآفرین است که با جدیت با عاملین 

آن برخورد می شود.

کشف سوخت قاچاق
از بار هندوانه کامیون

گروه حوادث: ماموران مبارزه با مواد مخدر و با همکاری 
پاسگاه بلورد 42کیلوگرم تریاک از یک منزل مسکونی 
کشف و یک نفر قاچاقچی نیز در این خصوص دستگیر 

شد.
فرمانده انتظامی شهرستان با اعالم مطلب فوق افزود: با 

تالش های اطالعاتی پلیس مبارزه با مواد مخدر مشخص 
شد یک فردی مواد مخدر در منزل مسکونی در بلورد 
نگهداری می کند. سرهنگ محمدرضا ایران نژاد ادامه داد: 
در بازرسی از این منزل 42 کیلوگرمی تریاک کشف و یک 

نفر دستگیر و با مراجع قضایی تحویل داده شد.

کشف 42 کیلوگرم 
تریاک در بلورد



ششمین جشنواره فرهنگی گل گهر
با شعار »زندگی زیباست«

دانشگاه  همکاری  با  گل گهر  فرهنگِی  جشنواره ی  ششمین 
آزاداسالمی در دهه ی پایانی مردادماه و در قالب برنامه های شاد و 

متنوع، پذیرای حضور شهروندان سیرجانی خواهد بود.
محمدعلی  اندیشه،  معراج  موسسه  عمومی  روابط  گزارش  به 
برگزاری  جزییات  در خصوِص  موسسه  این  مدیرعامل  نژاد  ایران 
جشنواره ی ششم گفت: جشنواره ی امسال که با حمایِت شرکِت 
معدنی و صنعتی گل گهر و با محوریِت خانواده برگزار خواهد شد، 
با تاکید بر شعاِر »زندگی زیباست« برنامه های متنوعی را در قالِب 

ده کمیته ، برای شهروندان در نظر گرفته است.
ایران نژاد با اشاره به این که؛ موضوعاتی هم چون، هنر، آموزه های 
دینی، کتاب و کتابخوانی، فضای مجازی، فرهنگ پایداری،خانواده، 
سیرجان شناسی و فعالیت های اجتماعی و روابط عمومی، محوریِت 
کمیته های ده گانه ی جشنواره را پوشش خواهند داد، تصریح کرد: 
در راستای توجه بیشتر به معرفی و شناخِت ظرفیت های ویژه ی 
شهرستاِن سیرجان، کمیته ی جدیدی با عنوان سیرجان شناسی به 
جشنواره ی ششم اضافه شده که بر این اساس، هر شب جشنواره 
به یکی از بخش های پنج گانه سیرجان اختصاص داده شده است.

وی ادامه داد: هر بخش در شب اختصاصی خود، در قالِب پنل های 
تخصصی، جشن های شبانه و غرفه  به معرفِی ظرفیت های فرهنگی 
از  یکی  پرداخت. هم چنین  و جاذبه های گردشگری خود خواهد 
اصالتا  که  سیرجانی هایی  باالی  جمعیِت  به  توجه  با  نیز  شب ها 
متعلق به منطقه ی هم جواِر سیرجان یعنی گوغر هستند، به این 
از  گوشه هایی  شب،  این  در  تا  داشت،  خواهد  اختصاص  منطقه 
فرهنِگ  شده ی  شناخته  کمتر  جنبه های  و  فرهنگی  اشتراکاِت 
جشنواره  بازدیدکنندگان  دیِد  معرِض  در  گوغر،  مردِم  عامیانه ی 

قرار بگیرد.
محمدعلی ایران نژاد، افزود : غرفه ی مهاجرت که از سال گذشته به 
آیتم های جشنواره اضافه شده است و مخاطبان زیادی را به خود 
جذب کرده، امسال نیز به معرفِی فرهنگ و آداب و رسوم مردِم 

همسایه و مسلمان افغانستان می پردازد.
فرهنگی  جشنواره ی  باکیفیت  برگزارِی  اهمیِت  به  اشاره  با  وی 
اساس  بر  کرد:  اضافه  اندیشه،  معراج  موسسه  برای  گل گهر 
از جشنواره ی سال گذشته  ارزیابِی موسسه  تیم  ارزیابی هایی که 
داشتند، سعی کردیم  جشنواره ی ششم با کیفیت باالتری برگزار 
شود و بر همین اساس محتوای غرفه ها تغییر چشمگیر داشته و 
شده  اضافه  آن  به  صاحب نظران  حضور  با  تخصصی  نشست های 

است.
کرد:  خاطرنشان  پایان  در  اندیشه  معراج  موسسه  مدیرعامل 
در  حضور  با  ماه  مرداد   28 لغایت   22 از  می توانند  عالقمندان 
های  برنامه  از  رایگان  صورِت  به   اسالمی،  آزاد  دانشگاه  پردیس 
شاد و متنوع ششمین جشنواره فرهنگی گل گهر استفاده کنند و 
هم چنین از  نمایشگاِه بزرگ کتاِب جشنواره ی ششم بازدید کنند.
گفتنی است درسال گذشته بیش از  114 هزار شهروند سیرجانی 

از پنجمین جشنواره فرهنگی گل گهر بازدید کردند.

غرفه خانه کودک
در جشنواره فرهنگی گل گهر

جشنواره  ششمین  در  اندیشه  معراج  موسسه  خانواده  کانون 
فرهنگی گل گهر اقدام به برگزاری غرفه خانه کودک می کند.

خانم فضلعلی مسئول کانون خانواده موسسه معراج اندیشه می گوید: 
غرفه خانه کودک امسال در دو بخش 1-ایستگاه های بازی 2-غرفه 

مادر و کودک فعالیت دارد.
وی افزود: بخش ایستگاه های بازی طبق روال سال های گذشته دارای 
پنج ایستگاه بازی های حرکتی و میدانی، بازی های فکری، ساختنی 
ها یا همان لگو، روزنامه بازی و دست ورزی و خالقیت فعالیت دارد. هر 
ایستگاه یک مربی و از گروه سنی 7-3سال پذیرش داریم. کودکان در 

تمامی ایستگاه ها بازی ها را انجام و ایستگاه ها را طی می کنند. 
فضلعلی در ادامه می گوید: خانواده ها در نهایت می توانند آدرس مرکز 
را از مربیان حاضر در غرفه ها دریافت و با مراجعه حضوری  فرزندان 
خود را که در سنین قبل از پیش دبستانی قرار دارند را در مهد معراج و 
فرزندان با سنین باالتر را برای گذراندن دوره پیش 1و 2 موسسه معراج 

اندیشه ثبت نام و نام نویسی کنند.
وی از راه اندازی غرفه جدید مادر و کودک در این جشنواره خبر می دهد 
و می گوید: غرفه مادر و کودک که از غرفه های جدید در حوزه خانواده 
در جشنواره فرهنگی امسال است که از گروه سنی 6ماه تا سه سال 
در دو غرفه مجزا شش ماه تا یک سال و نیم و یک سال و نیم تا سه 
سال پذیرش دارد. در این غرفه مربیان نحوه ارتباطی که مادر باید در 
این سنین با نوزادش داشته باشد را به مادران آموزش می دهند و باعث 
تقویت حواس پنج گانه نوزادان شده و انواع بازی هایی که مناسب این 
گروه سنی است را به مادران آموزش می دهند. الزم به ذکر است در 
این غرفه از دو نفر مهمان کشوری نیز دعوت به عمل آمده تا آموزش 

هایی را به مراجعه کنندگان ارائه دهند.
برگزاری نمایشگاه کتاب

با 40 درصد تخفیف 
در این نمایشگاه ناشران عمومی،تخصصی ودر حوزه ناشران تخصصی 

24 انتشار و در حوزه کودک و نوجوان 18 ناشر شرکت می کنند.
به گزارش روابط عمومی معراج اندیشه، با توجه به وضعیت انتشارات، 
وضعیت گرانی کاغذ سعی کردیم، ارتباط مستقیم با خود ناشران بگیریم 
و ازآنهادعوت کنیم تا سود حاصل از فروش را خودشان دریافت کنند در 
واقع واسطه ها حذف شدند. ما سعی کردیم، برای همه سالیق و همه 
، رمان  ،ادبیات  رشته ها حوزه مذهبی، روانشناسی، حوزه کارآفرینی 
از ناشران و همچنین از کتاب فروشی های سیرجان برای شرکت در 
نمایشگاه دعوت کردیم. این نمایشگاه با 40 درصد تخفیف برگزار می 
شود و ضمنا نمایشگاه کتاب پارسال از دید مخاطبین رتبه اول مجموعه 

جشنواره گل گهر را به دست آورد. ویژه

۳0 طرح اصالح سازی مصرف انرژی
توسط دانش آموزان سیرجانی

با هدف استفاده از طرحها و  ایده شو  نسیم امید: همایش 
ایده هاي مدیریت برق توسط دانش آموزان هفته گذشته در 
ارائه  با  برتر  دانش آموز  نفر  و 30  برگزار  پرورش  و  آموزش 
طرح مدیریت مصرف تجلیل شدند. عبدالوحید مهدوي نیا ، 

مدیرعامل شرکت توزیع برق جنوب استان در این همایش گفت: ما باید الگوي مصرف 
برق را در خانواده ها و جامعه نهادینه کنیم و نحوه مصرف انرژي را تغییر دهیم و این 
تغییر منجر به تغییر رفتار مصرف انرژي توسط مردم شود و امروز به سراغ مدارس 

و دانش آموزان رفتیم و دوره هاي اصالح سازي مصرف برق را داریم.

تناقض رفتاری نشریه سخن تازه
نسیم امید: در پی نشست خبری حسن پور، نماینده 
با خبرنگاران به مناسبت روز خبرنگار در هفته گذشته 
و تنش پیش آمده در جلسه، نشریه سخن تازه به بهانه 
حاشیه های نشست خبری نماینده طی یادداشتی به قلم 
حسام الدین اسالملو به جای ارائه گزارش بی طرفانه از 
اتفاقات رخ داده در جلسه، به نوعی با برجسته کردن نماینده و تخریب خبرنگار 
و مدیر مسئول یک نشریه محلی دیگر، هویت خود را آشکار کرده است. گفتنی 
است این نشریه می توانست تحت عنوان تحلیل نشست خبری نماینده به 

نقاط ضعف و قوت وی بپردازد.

افتتاح مرکز نیکوکاری مسجد جامع محمودآباد
فرمانداری: آئین افتتاحیه مرکز نیکوکاری مسجد جامع محله 
محمودآباد سادات با حضور مدیر کل کمیته امداد استان،امام 
جمعه، معاون سیاسی و امنیتی فرمانداری ویژه، مسئوالن ادارات 
بهاالدینی  برگزار شد. سهراب  هفته گذشته  منطقه   اهالی  و 
محمودآباد،  جامع  مسجد  نیکوکاری  مرکز  افتتاح   آیین  در 
گفت: مراکز نیکوکاری با هدف اتصال خیران و نیازمندان فعالیت می کنند. شناسایی 
و توانمندسازی نیازمندان، از مهمترین وظایف مراکز نیکوکاری است. وی افزود: در مراکز 

نیکوکاری عالوه بر کمک های نقدی، خدمات فرهنگی، درمانی و ... به همت خیران 
به نیازمندان ارائه می شود.

اکران فیلم »پدرم تاج سرم« در سینما قدس

نویسندگی  به  سرم«  تاج  »پدرم  داستانی  فیلم  امید:  نسیم 
قدس  درسینمای  شهریور  سوم  احمدی،  صدیقه  کارگردانی  و 
سیرجان بر روی پرده خواهد رفت. محمد حسین خاکسارپور، 
دستیار کارگردان این فیلم در این باره گفت: ژانر این فیلم اجتماعی 
است و به کمبودهایی که روستاها درگذشته داشته اند، می پردازد 

به نوعی این فیلم نشات گرفته از دردهای جامعه روستایی سیرجان است. وی افزود: پیش 
تولید این فیلم از فروردین شروع و پس از انتخاب بازیگر و یک دوره آموزش کوتاه مدت برای 
بازیگران برگزار شد و از اواسط شهریور تا پایان مهرماه تصویربرداری آن به اتمام رسید وکلیه 

بازیگران و دستیاران تصویر و صدا بومی هستند.
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گستره توزیع: استان کرمان
صندوق پستی : 78185146
لیتوگرافی و چاپ: مهدوی
عضو شرکت تعاونی مطبوعات
توزیع: 091۳621764۳
ارتباط با مدیر مسئول: 091۳۳470728

رسانه جامعه مدنی اسالمی
هفته نامه خبری، تحلیلی، فرهنگی، اجتماعی

صاحب امتیاز و مدیر مسئول:  فرهـاد فتحی زاده
دفتر:خ ابن سینا، جنب بیمارستان قدیم امام رضا )ع(

تلفن: 42207250 - 42201609 فکس:422۳۳672
روابط عمومی: 09162756265

انتقادهــا، پیشــنهادها و مشــکالت خــود و پیرامــون را 
بــه مــا پیامــک بزنیــد شــایدگوش شــنوایی باشــد.

نسیم سالم

50002288880044 

@nasim_omid_sirjan nasim_omid_sirjan nasimnet93@ gmail.com:پست الکترونیکی www.nasim-omid.ir : سایت

فیلم سینمایی »پدرم تاج سرم« سوم شهریور درسینمای قدس سیرجان اکران می شود.


