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مدیرکل راه و شهرسازی استان تاکید کرد:

در صورت عدم ثبت اطالعات 

ک برای آن  ملک در سامانه ملی امال

ملک برگه مالیاتی صادر می شود

کتاب  هایی که

 زیر و بم زندگی معروف  ترین 

کارگردان  ها را فاش کردند

هنوز از سوی وزارت بهداشت مجوز رسمی 

برای واکسینه شدن دانش آموزان

 زیر ۱۲ سال صادر نشده است

استاندار کرمان خبر داد؛

گلزار شهدای کرمان

 باید به مکانی بین المللی 

در حوزه گردشگری مذهبی 

و مقاومت تبدیل شود
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کرمان گزارش »کرمان امروز« از سرنوشت نامعلوم زباله های شهر 
و روند معیوب تفکیک زباله در این شهر:

متن کامل درصفحه سوم

فرهنگی که ساخته نمی شود
و ثروتی که هـــــــــــــــدر می رود
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کرمان  در  روزانه  موجود  آمار  بنابر     
حدود 400تن زباله تولید می شود که 
از این میزان بیش از500 لیتر شیرابه 
رفتن  بین  از  موجب  و  می شود  خارج 
بافت خاک  و آلودگی سفره های آب 
زیرزمینی می شود. این درحالی است 
گام  مبداء،  از  زباله ها  جداسازی  که 
مدیریت  طرح  مناسب  اجرای  مهم 
پســـــــــــــــماند است، مشارکت پایین 
شهروندان کرمانی در اجرای این طرح 
نهادهای  که  می دهد  نشان  مهم 
کرمان  در  باید  که  آنطور  مربوطه 
فرهنگ سازی نکرده اند و همین عدم 
فرهنگ سازی موجب شده است که 
این ثروت ارزشمند در کرمان هدر رود 
نابود  زیست  محیط  دیگر  سویی  از  و 

شود و شهر نازیباتر باشد و...



خبر
دو چهارشنبه 21 مهرماه 6/1400 ربیع االول 1443/ 13 اکتبر2021/سال بیست و ششم شماره 3532

اخبار استان

گلزار  ساماندهی  جامع  تهیه طرح  از  کرمان  استاندار 
شهدای کرمان خبر داد.

بنیاد شهید کشور  با رئیس  علی زینی وند در نشست 
با تشریح آخرین وضعیت استان در زمینه رسیدگی به 
مسائل معیشتی و اشتغال فرزندان شهدا و ایثارگران از 
تحرک استان در این زمینه خبر داد و گفت: خوشبختانه 
اشتغال  زمینه  استان  در  فعال  شرکت های  همراهی  با 
برای بسیاری از فرزندان شهدا و ایثارگران فراهم شده 
است. این ظرفیت مازاد بر سهمیه پیش بینی شده بوده 

است.
کار  و  ساز  بینی  پیش  لزوم  بر  حال  عین  در  زینی وند 
مناسب برای رسیدگی به مسائل معیشتی خانواده های 

شهدا و ایثارگران تاکید کرد.
تهیه  از  از سخنانش  استاندار کرمان در بخش دیگری 
داد  خبر  کرمان  شهدای  گلزار  ساماندهی  جامع  طرح 
از سردار  افتخار میزبانی  و گفت: گلزار شهدای کرمان 

افتخار آفرین شهید سلیمانی را دارد و از همین رو باید 
به مکانی ملی و بین المللی در حوزه گردشگری مذهبی 
بنیاد شهید  رئیس  از  زینی وند  تبدیل شود.  و مقاومت 
کشور خواست که بیش از گذشته ظرفیت بنیاد شهید 

را برای اجرای این طرح به میدان بیاورد.
امور  و  شهید  بنیاد  رئیس  و  جمهوری  رئیس  معاون 
بحث های  از  استقبال  با  نشست  این  در  هم  ایثارگران 
مطرح شده از سوی استاندار و نمایندگان، گفت: البته 

شما از محدودیت های ما خبر دارید.
بهبود  برای  افزود:  هاشمی  قاضی زاده  امیرحسین  سید 
در  باید  ایثارگران  و  شهدا  خانواده  معیشتی  اوضاع 
مجلس کمک شود تا بتوانیم این مسأله را از پایه تقویت 

کنیم.
برای  همچنین  ایثارگران  امور  و  شهید  بنیاد  رئیس 
اجرای طرح ساماندهی گلزار شهدای کرمان با استفاده 

از ظرفیت های مردمی اعالم آمادگی کرد.
در این دیدار که اعضای مجمع نمایندگان استان کرمان 
هم حضور داشتند درباره مباحث مهمی چون تسریع در 

ساماندهی ویژه گلزار شهدای کرمان، مسائل معیشتی 
ایثارگران، طرح های اشتغال زایی و.. تبادل نظر شد. 

مدیرکل راه و شهرسازی استان کرمان گفت: مالکان 
و مستاجران تا پایان مهرماه جاری مهلت ثبت نام و 
کشور  اسکان  و  امالک  ملی  سامانه  در  خوداظهاری 
به  خبرنگاران  جمع  در  حاجی زاده«  »علی  دارند.  را 
مزایای ثبت اطالعات در سامانه ملی امالک و اسکان 
مذکور  سامانه  در  اطالعات  ثبت  افزود:  و  کرد  اشاره 
مسکن،  حوزه  در  اطالعاتی  شفافیت  ایجاد  به  منجر 
تسهیل  نهایتا  و  صحیح  سیاستی  تصمیمات  اخذ 
فرآیند خانه دار شدن تمامی اقشار جامعه خواهد شد.

وی گفت: همچنین ثبت اطالعات در سامانه امالک 
و  نفوس  برخط  سرشماری  ایجاد  زمینه  اسکان  و 
امکان اجرای سیاست  بازار مسکن و  مسکن، تنظیم 
های مطلوب دولت از جمله اعمال مالیات یا پرداخت 

یارانه های هدفمند را فراهم می کند.
در  اقتصادی  ریزی  برنامه  دقت  افزایش  حاجی زاده 
در  اطالعات  ثبت  مزایای  دیگر  از  را  مسکن  بخش 
ثبت  با  افزود:  و  کرد  عنوان  اسکان  و  امالک  سامانه 
اجاره  یا  فروش  اسکان  و  امالک  اطالعات در سامانه 
یک واحد مسکونی به چند فرد به میزان قابل توجهی 

کاهش پیدا می کند.

بخش  در  کرمان  استان  شهرسازی  و  راه  مدیرکل 
ثبت  از  ناشی  تبعات  و  آثار  به  سخنانش  از  دیگری 
عدم  صورت  در  گفت:  و  کرد  اشاره  ملک  اطالعات 
ثبت اطالعات ملک و برابر الزامات قانونی، آن واحد 
مسکونی خالی تلقی می شود و برای آن ملک برگه 
مشمول  پرداخت  عدم  صورت  در  و  صادر  مالیاتی 

جرایم مالیاتی می شود.
از  بسیاری  ارائه  قانون  موجب  به  کرد:  تصریح  وی 
افتتاح حساب، صدور چک، خرید  از جمله  خدمات 
ثبت  به  منوط   ... و  فاضالب  آب،  برق،  انشعابات 
اطالعات در سامانه بوده و بسیاری از خدمات براساس 
آدرس مندرج در سامانه به ساکنین ارائه خواهد شد. 
سامانه  در  خوداظهاری  و  اطالعات  ثبت  عدم  لذا 
خانوارها)چه  برای  ای  عدیده  مشکالت  است  ممکن 
ساکن و چه مالکی که خود اظهاری نکرده باشد( در 

استفاده از خدمات ایجاد کند.
حاجی زاده در پایان خاطرنشان کرد: از دیگر تبعات 
ناشی از عدم ثبت اطالعات ملک، این است که وزارت 
نیرو مکلف است تعرفه برق کنتور این امالک را در 

باالترین پلکان قیمتی محاسبه نکند.

دو  تزریق  لزوم  بر  رفسنجان  پزشکی  علوم  دانشگاه  بهداشتی  معاون 
دوز واکسن علیه کرونا برای دانش آموزان ۱۲ تا ۱۸ سال در راستای 

بازگشایی آرام و تدریجی مدارس از اول آبان تاکید کرد.
دکتر احمد جمالی زاده درجمع خبرنگاران با اشاره به اینکه روند انجام 
انار رشد  و  رفسنجان  آموزان در شهرستان های  دانش  واکسیناسیون 
خوبی داشته، اظهار کرد: توصیه می شود خانواده ها هرچه سریع تر 
دریافت  را  کرونا  واکسن  که  آموزانی  دانش  واکسیناسیون  به  نسبت 
نکرده اند، حتماً تا زمان بازگشایی مدارس جهت تزریق دو دوز واکسن 

اقدام کنند.
وی افزود: ضرورت دارد با قید فوریت واکسیناسیون دانش آموزان ۱۲ 

تا ۱۸ سال انجام شود چراکه تحقق این مهم نقش عمده ای در قطع 
زنجیره انتقال کرونا و پیشگیری از این بیماری دارد.

در  آموزان  دانش  واکسیناسیون  مراکز  نشانی  گفت:  زاده  جمالی 
رمضانی   حسن  شهید  و  مصلی  تجمیعی  های  پایگاه  انار  و  رفسنجان 
به  نسبت  که  است  روستایی  و  شهری  درمانی  بهداشتی  مراکز  وکلیه 
انجام واکسیناسیون دانش آموزان زیرساخت های الزم را فراهم آورده 

اند.
از سوی  عنوان کرد: هنوز  رفسنجان  بهداشت شهرستان  مرکز  رییس 
وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مجوز رسمی برای واکسینه 
در  آینده  های  هفته  و  نشده  زیر ۱۲ سال صادر  آموزان  دانش  شدن 

سطح ملی برای این موضوع تصمیم گیری خواهد شد.
واکسینه  مدارس؛  در  کرونا  با  مقابله  شیوه  بهترین  کرد:  تصریح  وی 
شدن معلمان، کادر اداری مدارس و خانواده هاست و واکسن سینوفارم 

مخصوص سنین ۱۲ تا ۱۸ سال در رفسنجان و انار موجود است.
تأثیر  مجازی  های  آموزش  که  شده  ثابت  دنیا  در  افزود:  زاده  جمالی 
چندانی در تعلیم و تربیت ندارد و برای مقابله با بیماری، واکسن کرونا 
را توصیه می کنند لذا برای جلوگیری از موج جدید بیماری کرونا بهتر 
است خانواده ها ضمن انجام واکسیناسیون خود، فرزندانشان را که قرار 
است در کالس های حضوری درس شرکت کنند برای واکسینه شدن به 

پایگاه ها و مراکز بهداشتی درمانی شهری و روستایی بفرستند.

استاندار کرمان خبر داد؛

گلزار شهدای کرمان باید به مکانی بین المللی در حوزه گردشگری مذهبی و مقاومت تبدیل شود

مدیرکل راه و شهرسازی استان تاکید کرد:

در صورت عدم ثبت اطالعات ملک در سامانه ملی امالک برای آن ملک برگه مالیاتی صادر می شود

معاون علوم پزشکی رفسنجان تاکید کرد:

هنوز از سوی وزارت بهداشت مجوز رسمی برای واکسینه شدن دانش آموزان زیر ۱۲ سال صادر نشده است

سرپرست شهرداری کرمان:

در پراکندگی
 فضای سبز شهر کرمان مشکل داریم

 سرپرست شهرداری کرمان گفت: در حال حاضر، متوسط سرانه فضای سبز 
شهر کرمان به ۱۵ مترمربع می رسد، اما در پراکندگی فضای سبز در مناطق 

پنج گانه شهری مشکل داریم.
به گزارش خبرگزاری مهر، محسن پوراسماعیلی، نوزدهم مهرماه در نشست 
عمومی شورای اسالمی شهر کرمان، درخصوص سرانۀ فضای سبز شهر کرمان 
افزود: طبق دستورالعمل ضمیمۀ مادۀ ۲۲ قانون هوای پاک، شهرداری ها باید 
از شیوه های نوین جهت ایجاد فضاهای سبز استفاده کنند؛ مشروط بر اینکه 
درخصوص مصرف آب و انتخاب گونه های گیاهی، کارشناسی دقیق صورت 
گیرد تا مصرف آب به حداقل رسیده و گونه های گیاهی که نیاز آبی کمتری 

دارند، کاشته شود.
وی گفت: وزارت نیرو نیز مکلف است ۲۰ درصد از پساب فاضالب شهری را 
به عنوان آب موردنیاز جهت آبیاری فضاهای سبز شهری در اختیار شهرداری 
قرار دهد؛ درحالی که شهرداری کرمان هنوز از این حق قانونی خود برخوردار 

نشده است.
سرپرست شهرداری کرمان با بیان اینکه در حال حاضر، متوسط سرانۀ فضای 
سبز شهر کرمان به ۱۵ مترمربع می رسد، اما در پراکندگی فضای سبز مشکل 
داریم، افزود: در مناطق یک و چهار شهر کرمان به دلیل وجود جنگل قائم )عج( 
بیش از سرانه های استاندارد فضای سبز داریم، اما مشکل ما در غرب شهر است 

که سرانۀ قابل قبولی ندارد.
پوراسماعیلی با تأکید بر اینکه به دلیل مشکل در تأمین آب و خشک شدن 
چاه های موجود، برنامه ریزی درخصوص تأمین آب فضاهای سبز جدید قبل 
از ایجاد آن ها ضروری است، خاطرنشان کرد: در سال های گذشته شبکۀ آب 
خام شهر کرمان تا حد زیادی اجرا شده و در حال تکمیل است که در صورت 
تکمیل، مشکل چندانی در زمینۀ تأمین آب فضای سبز شهر نخواهیم داشت.

وی تصریح کرد: باال رفتن EC آب به برخی از گونه های گیاهی در شهر 
کرمان آسیب زده، اما در مجموع سرانۀ فضای سبز شهر کرمان با توجه به 

شرایط آب وهوایی آن مناسب است.
سرپرست شهرداری کرمان درخصوص راه اندازی گرمخانه ها نیز، با اشاره به 
ضوابط ایمنی و مقررات موجود در زمینۀ راه اندازی گرمخانه ها، خاطرنشان 
کرد: دورۀ قبلی شورا هم اهتمام ویژه ای بر راه اندازی گرمخانه ها داشتند، اما 
نمی توان در این زمینه اقدام سریع و بدون برنامه ریزی و هماهنگی با سایر 
دستگاه های متولی انجام داد؛ بلکه باید مسئولیت های قانونی و امنیتی آن 

مشخص باشد.
پوراسماعیلی با اشاره به اینکه راه اندازی گرمخانه ها به تنهایی کافی نیست، 
مشکالت  برای  اگر  اما  می کند،  مهیا  را  مراکز  این  شهرداری  کرد:  تأکید 
اجتماعی که ممکن است در آینده در پی داشته باشند، چاره اندیشی نشود، 

بعداً دچار مشکل خواهیم شد.
وی ادامه داد: الزم است سایر دستگاه های متولی ازجمله بهزیستی، نیروی 

انتظامی و دستگاه های نظارتی پای کار بیایند.
اینکه گرمخانه ای که شهرداری در  با اشاره به  سرپرست شهرداری کرمان 
سال های قبل ایجاد کرده بود، مشکالت زیادی را به دنبال داشت، یادآور شد: 
مکان های مناسب برای راه اندازی گرمخانه ها را معرفی و مهیا می کنیم، اما 
سایر دستگاه های متولی نیز باید به کمک شهرداری بیایند و مسئولیت خود 

را به عهده بگیرند.

مدیرعامل سازمان آتش نشانی 

کرمان خبر داد:

نجات 653 نفر کرمانی

 طی سال جاری توسط آتش نشانی 

مدیرعامل سازمان آتش نشانی کرمان از انجام دو هزار و ۳۱۹ عملیات و نجات 
جان ۶۵۳ نفر توسط آتش نشانان کرمانی در شش ماهۀ نخست سال جاری 

خبر داد.
نخست  ماهۀ  شش  در  گفت:  میرزایی  رضا  مهر،  خبرگزاری  گزارش  به 
سال جاری، ۸۴۱ عملیات اطفای حریق و هزار و ۴۷۸ عملیات امدادونجات 

توسط آتش نشانان انجام شده است.
وی با اشاره به کاهش ۱۱ درصدی حوادث در شش ماهۀ نخست سال جاری 
نسبت به مدت زمان مشابه در سال گذشته، افزود: در مدت زمان یادشده در 
مجموع ۸۴۱ مورد حریق در شهر کرمان اتفاق افتاده که ۱۳۰ مورد مربوط به 
منازل مسکونی بوده و آتش سوزی منازل نسبت به مدت زمان مشابه در سال 

گذشته ۳۵ درصد کاهش داشته است.
مدیرعامل سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری کرمان ادامه داد: 
۳۷۴ مورد حوادث حریق مربوط به مواد پسماند و بازیافتی، ۱۱۹ مورد مربوط 
به وسایل نقلیه، ۵۹ مورد مربوط به مراکز تجاری، ۸۲ مورد مربوط به جنگل ها 
و درختان، پنج مورد مربوط به مراکز اداری و تأسیسات شهری و هشت مورد 

مربوط به مراکز صنعتی بوده است.
میرزایی خاطرنشان کرد: از ۱۴۷۸ مورد عملیات امداد و نجاتی که در شش 
ماهۀ نخست امسال توسط آتش نشانان کرمانی انجام شد، بیشترین آمار با 

۶۳۱ مورد مربوط به زنده گیری مارهای سمی و خطرناک بوده است.
وی یادآور شد: از مجموع ۱۴۷۸ مورد عملیات امدادونجات در شش ماهۀ 
سال جاری، ۲۳۳ مورد مربوط به زنده گیری حیوانات خطرناک، ۱۸۱ مورد 
مربوط به چیدن حلقه و قفل، ۱۱۶ مورد مربوط به امداد آسانسور، ۶۶ مورد 
مربوط به امداد تصادفات خودرویی و نجات مصدومان محبوس شده، ۱۸ مورد 
مربوط به امداد و نجات از کوه و ارتفاع، ۱۱۹ مورد مربوط به النه سازی زنبورها 

در محیط منازل مسکونی و مابقی آن ها مربوط به سایر موارد بوده است.
مدیرعامل سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری کرمان با اشاره به 
اینکه در مجموع این عملیات ها ۶۵۳ نفر از شهروندان نجات یافتند و ۱۱۸ نفر 
مصدوم شدند، ادامه داد: ۱۰۶ نفر از این مصدومان در حوادثی نظیر تصادف و 
سقوط از ارتفاع دچار مصدومیت شدند و ۱۲ نفر از شهروندان نیز در حوادث 

آتش سوزی دچار آسیب شدند.
میرزایی خاطرنشان کرد: در نیمۀ نخست سال جاری، ۵۱۸ نفر از شهروندان، 
آموزش های ایمنی و آتش نشانی را فراگرفتند و بنا به درخواست شهروندان 

۴۸۰ مورد مشاورۀ ایمنی و ۱۷۱ بازدید ایمنی انجام شد.
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گزارش: مهدیه السادات 
میر مهدی حسینی

زمان بازگشایی تمام مدارس به شیوه حضوری اعالم شد 

پیدا شدن ویروس کرونا در گوشت و میوه های وارداتی در چین

گفت:  پرورش  و  آموزش  وزات  متوسطه  آموزش  معاون 
آبان  پایان  از  مدارس  تمام  مدارس،  بازگشایی  الگوی  اساس  بر 
صدور  و  داد  خواهند  ادامه  خود  فعالیت  به  حضوری  شیوه  به 
مجوز بازگشایی حضوری مدارس، منوط به تکمیل و ارائه چک 

لیست های بهداشتی و خودارزیابی مدیران مدارس است.
امر  در  پرورش  و  آموزش  وزارت  سخنگوی  کمرئی  علیرضا 
و  آموزش  وزارت  متوسطه  آموزش  معاون  و  مدارس  بازگشایی 
پرورش در نشست مجازی معاونان وزیر با مدیران کل آموزش 

مناطق  پرورش  و  آموزش  ادارات  رؤسای  و  استان ها  پرورش  و 
سراسر کشور که در ساختمان شهید رجایی برگزار شد، به تشریح 
فعالیت های صورت گرفته در خصوص »بازگشایی مدارس«، »آغاز 
آموزش های حضوری«  »از سرگیری  و  تحصیلی«  سال جدید 
پرداخت و اظهار کرد: آغاز فعالیت های آموزشی در کشور نشان از 

پویایی و تحرک جامعه است.
آموزش  امر  در  وقفه هایی  گذشته،  ماه   ۱۹ در  افزود:  کمرئی 
ایجاد شد و شیوع کرونا، شرایط عادی فعالیت مدارس ما را تغییر 

داد و شوکی طوالنی و زیانباری به سیستم آموزشی و یادگیری 
دانش آموزان وارد کرد که به طور یقین، روی رفتارها و بعضی 
بازگشت  نکته،  این  به  توجه  با  اثر سوء گذاشت.  ما هم  عادات 
به شرایط پیشین با قدری دشواری همراه است که امیدوارم با 
درنگ و درایت مدیران آموزش و پرورش مناطق کشور بتوانیم 
این فرآیند را به خوبی طی کرده و به شرایط عادی برگشته و 
با تلطیف شرایط بهداشتی کشور، به وضعیت پایدارتری برسیم 
تا بتوانیم روند فعالیت های تربیتی خود را از سر بگیریم. معاون 

آموزش متوسطه وزارت آموزش و پرورش با اشاره به اینکه این 
باور در ستاد وجود دارد که حوزه های عملیاتی، مهم ترین حوزه ها 
یادگیری  و  تحول  اصلی  کانون  »مدرسه  کرد:  تصریح  هستند، 
است« و تمام اخبار و اطالعاتی که برای نظام تعلیم و تربیت، از 
اهمیت ویژه ای برخوردارند، در مدرسه اتفاق می افتد، لذا تحلیل 
وضعیت مدرسه، رخدادهای داخل مدارس در مناطق و استان ها 
و شرایط و نیازمندی های مدارس، در تصمیم گیری های ستادی 

بسیار حائز اهمیت است

روز  »شیچنگ«  منطقه  محلی  بهداشت  مقامات 
)یکشنبه( اعالم کردند که پکن نتیجه آزمایش ویروس 
کرونا در نمونه های مخلوط گوشت و میوه وارداتی در 
ضعیف  اما  مثبت،  را  منطقه  این  در  فروشگاه  یک 

گزارش کرده است.
به گزارش همشهری آنالین و به نقل از وب سایت 
روزنامه چینی گلوبال تایمز، واکنش اضطراری به این 

و  مربوطه  پرسنل  و همه  آغاز شد  بالفاصله  موضوع 
نمونه های محیطی مورد آزمایش قرار گرفت که نتایج 

همه آنها منفی بود.
اژدها،  میوه  گوشت،  تکه  یک  شامل  نمونه ها  این 
پرتقال و کیوی است که همه آنها از خارج از چین 

وارد شده اند.
مقامات بهداشت منطقه، بالفاصله واکنش اضطراری 

این  در  و  کردند  آغاز  را  موضوع  این  به  نسبت 
اپیدمیولوژیک،  بررسی  آزمایشگاهی،  بررسی  راستا 
نمونه برداری و آزمایش اقالم مربوطه و محیط، کنترل 

پرسنل و ضد عفونی محیط انجام گرفت.
میوه  نمونه های  از  متعددی  آن، دسته های  از  پس 
از محیط فروشگاه و پرسنل  و گوشت و نمونه هایی 
مربوطه جمع آوری شد که نتایج آزمایش کرونای همه 

آنها منفی بوده است.
در اطالعیه صادر شده در این خصوص آمده است 
که محصوالت گوشت مورد بحث که تاکنون فروخته 
نشده، از قفسه ها خارج و فروشگاه به صورت موقت 

تعطیل شده است.
کارشناسان معتقدند که خطر شیوع بیماری همه گیر 

کووید۱۹- از طریق محصوالت نسبتا کم است.

گزارش »کرمان امروز« از سرنوشت نامعلوم زباله های شهر کرمان و روند معیوب تفکیک زباله در این شهر:

فرهنگیکهساختهنمیشودوثروتیکههـــــــــــــــدرمیرود

تفکیک زباله
اجرای مناسب  از مبداء، گام مهم  ها  زباله  جدا سازی 
پایین شهروندان  طرح مدیریت پسماند است، مشارکت 
صرفه  داشتن  وجود  با  مهم  امر  این  اجرای  در  کرمانی 
اقتصادی و زیست محیطی، نیازمند بررسی همه جانبه، 

آموزش و برنامه ریزی اصولی  است.
بنا بر آمار موجود روزانه حدود 400 تن زباله تولید می 
 ، بیمارستانی)ویژه(  عادی،  پسماندهای  گروه  که  شود 
کشاورزی و صنعتی را شامل می شود و مسئولیت و هزینه 
مدیریت پسماند بر عهده تولید کنندگان است. همچنین 
درصد  و 30  تر  آوری شده  های جمع  زباله  درصد   70
زباله خشک هستند و حدود ۱3 درصد  زباله خشک قابل 
تفکیک است. بد نیست بدانید از میزان زباله تولید شده  
بیش از500 لیتر شیرابه خارج می شود که موجب از بین 
رفتن بافت خاک  و آلودگی سفره های آب زیر زمینی 

می شود.
400 کارگاه بازیافتی

وجود 400 کارگاه بازیافتی زباله در شهر کرمان، نشان 
می دهد این  روزها رقابت بسیار سختی در این زمینه بین 
نقاط مختلف شهر کرمان وجود دارد. اگر چه برنامه ریزان 
مدیریت شهری و محیط زیست در چند سال گذشته در 
یکی  اما  بودند  آن  اثرهای  و  تولیدی  زباله  کنترل  صدد 
از مشکالت مغفول، فرهنگ سازی در بین جامعه هدف 
جهت اجرای فراگیر جدا سازی زباله ها از مبدا بوده است 
که موجب شده افزایش روند چرخه تولید زباله در کشور 
تا امحا و باز گرداندن پسماندها به چرخه تولید به صورت 

ناقص اجرا شود.
نگاهی اجمالی  به مرکز آمار ایران نشان می دهد که  با 
وجود تولید 80 درصد زباله ها در شهر و سهم تنها 20 

درصدی نقاط روستایی، تنها ۱0 درصد زباله ها در مبدا 
تفکیک می شود که نشان دهنده سطح مشارکت پایینی 
از سوی شهروندان برای تحقق هدف های طرح مدیریت 

پسماند است.

زیر ساخت هایی که آماده می شود
کرمان  شهرداری  پسماند  مدیریت  سازمان  آمار  طبق 
فقط در شهریور ماه امسال بیش از ۱۱ میلیون کیلو گرم 
زباله در سایت لندفیل کرمان دفن شده که این میزان  

زباله، مربوط به زباله های خانگی و عفونی امحا شده 
است. 

مصطفی عسکری، سرپرست سازمان مدیریت پسماند 
این  با  تاکید بر همکاری شهروندان  با  شهرداری کرمان 
سازمان جهت مشارکت در طرح تفکیک زباله از مبدا از 
ایجاد زیر ساخت های الزم جهت راه اندازی سامانه ای 

جهت تسهیل طرح تفکیک زباله از مبدا خبر داد.
وی افزود: شهروندان می توانند از طریق سایت شهرداری 
کرمان قسمت " کرمون من"، "اپلیکیشن شمیز" را دانلود 
و جهت جمع آوری زباله های تفکیک شده ثبت نام کنند.

تقویت مشارکت همگانی
جدا سازی زباله ها در کشورهای پیشرفته به یک اقدام 
رایج از سوی شهروندان تبدیل شده و در نتیجه فرهنگ 
سازی و ممارست، مردم  به صورت اختیاری به این فرآیند 
کمک می کنند و از این رو بحث بازیافت از جمله در قالب 
واحدهای تولید انرژی و انواع کود، اقتصاد مستقل خود 
را یافته است. در چنین شرایطی نبود نظارت بر فرایند 
تولید زباله، ضعف اطالع رسانی مستمر و آموزش ناکافی 
همچنان از سوی برخی کارشناسان جزو مهم ترین چالش 
کرمان  و  ایران  در  پسماند  مدیریت  طرح  اصولی  های 

عنوان می شود.
چه باید کرد؟

بر  به نظر می آید برای فرهنگ سازی در این زمینه، 
پایی نمایشگاه های عکس، نمایش محصوالت  تولیدی از 
مواد بازیافتی ، برگزاری همایش ها، طراحی و نصب بنرها 
و تابلوهای تبلیغاتی در معابر عمومی نیز می تواند از راه 
های ترویج فرهنگی مدیریت پسماند در بین مردم باشد.

اختصاص سطل های ویژه زباله های کاغذی، پالستیک، 
و  خوراکی  مواد  باقیمانده  فلزی،  های  بطری  شیشه، 
غیرقابل بازیافت برای مجتمع های مسکونی نیز در کنار 
جدا  جهت  شهروندان  ترغیب  بر  تواند  می  موارد  سایر 

سازی زباله ها اثر گذار باشد.
در پایان  باید گفت اگر چه از زباله و پسماندها به عنوان 
طالی کثیف یاد می شود اما این ارزش زمانی ایجاد می 
شود که پسماندها ابتدا به صورت اصولی جمع آوری و بعد 
هم تفکیک، باز یافت، بی خطر سازی، دفن و دفع شوند.

  بنابر آمار موجود روزانه در کرمان حدود 400تن زباله تولید می شود که از این 
میزان بیش از500 لیتر شیرابه خارج می شود و موجب از بین رفتن بافت خاک  و 
آلودگی سفره های آب زیرزمینی می شود. این درحالی است که جداسازی زباله ها 
پایین  مشارکت  است،  پسماند  مدیریت  طرح  مناسب  اجرای  مهم  گام  مبداء،  از 
نهادهای مربوطه  که  نشان می دهد  مهم  این طرح  اجرای  شهروندان کرمانی در 
و همین عدم فرهنگ سازی  نکرده اند  باید در کرمان فرهنگ سازی  که  آنطور 
موجب شده است که این ثروت ارزشمند در کرمان هدر رود و از سویی دیگر 

محیط زیست نابود شود و شهر نازیباتر باشد و...

قتل نوعروس
 به خاطر بوی بد دهان!

وقتی با زنم تنها شدم تازه فهمیدم او دختر شلخته ای است 
بدی می دهد. آن لحظه احساس  بوی  و دهانش 
کردم سرم کاله گذاشته اند و زندگی ام تباه شده 

به همین خاطر از کوره در رفتم و او را کشتم.
مرد جوان که به جرم قتل نوعروسش ۱۷ سال در 
زندان مانده است در حالی از قضات درخواست 
لیسانس  زندان  در  است  مدعی  که  کرد  آزادی 

حقوق گرفته است.
با   ۸۳ سال  بهمن  از  پرونده  این  به  رسیدگی 
گزارش قتل یک نوعروس در خانه پدرشوهرش 
از  پس  شد.  آغاز  ورامین  قرچک  منطقه  در 
شد  مشخص  اولیه  تحقیقات  و  مأموران  حضور 
که مقتول ۱۷ ساله بوده و چند روز قبل از مرگش 
حادثه  روز  وی  بود.  آمده  در  مردی  عقد  به 
خانه  به  پاگشایی  جشن  برای  و  همسرش  همراه 
پدرشوهرش رفته بودند که از سوی همسرش با 

ضربات چاقو به قتل رسید.
مینا  قتل  به  و  شد  بازداشت  شوهرش  ادامه  در 
چون  کشتم،  را  همسرم  گفت:  و  کرد  اعتراف 
اعتراف  از  پس  بود.  بی انضباط  و  شلخته  زنی 
متهم و بازسازی صحنه جرم، کیفرخواست علیه 
 ۷۱( شعبه  به  رسیدگی  برای  پرونده  و  صادر  او 

وقت( دادگاه کیفری استان تهران فرستاده شد.
در آن جلسه مادر مینا برای دامادش درخواست 
قصاص کرد و گفت: دخترم پدر نداشت و من 
بودم.  کرده  بزرگ  سختی  با  و  تنهایی  به  را  او 
از  بعد  کشت.  را  دخترم  بی رحمانه  دامادم  اما 
را  مینا  من  گفت:  و  رفت  جایگاه  به  متهم  آن 
نمی شناختم. مادرم او را دیده بود و به من معرفی 

کرد.
اولین بار که او را دیدم از او خوشم آمد و خیلی 
زود به خواستگاری اش رفتیم و عقد کردیم. چند 
روز بعد هم مادرم ما را پاگشا کرد. وقتی با زنم 
است  شلخته ای  دختر  او  فهمیدم  تازه  شدم  تنها 
بدی می دهد. آن لحظه احساس  بوی  و دهانش 
کردم سرم کاله گذاشته اند و زندگی ام تباه شده 

به همین خاطر از کوره در رفتم و او را کشتم.
در پایان جلسه قضات وی را به قصاص محکوم 
تأیید  دیوان عالی کشور هم  کردند و حکم در 
حکم  اجرای  پیگیر  مقتول  مادر  چون  اما  شد، 
قصاص نشد، مرد جوان ۱۷ سال در زندان ماند. 
تا اینکه وی با ارسال نامه ای به دادگاه از قضات 
او  ترتیب  این  به  کنند.  او کمک  به  تا  خواست 
مطابق ماده ۴۲۹ قانون مجازات اسالمی در شعبه 
یک   )۷۱ شعبه  )جایگزین  کیفری  دادگاه  دوم 
از ۱۷  بعد  تا تکلیفش  تهران محاکمه شد  استان 

سال روشن شود.
است که  سال   ۱۷ من  این جلسه گفت:  در  وی 
به خاطر عدم پیگیری مادرزنم در زندان مانده ام. 
در این سال ها در زندان درس خواندم و لیسانس 
حقوق گرفتم. حاال از قضات دادگاه تقاضا دارم 
کمکم کنند تا زودتر آزاد شوم. من دیگر تحمل 
ماندن در زندان را ندارم. با پایان اظهارات متهم، 

قضات برای صدور رأی وارد شور شدند.

یادداشت: 
بریده

 از زمان
ی  همه  و  باشد  چشم  دنیا  ی  همه  که  دارم  دوست   
به تو سیراب  تا از نگاه کردن  چشم ها مال من باشد 
آفتاب  و  چراغ  تو  منی  مهتاب  و  ماه  دلیل  تو  گردم 
منی. با تمام چشم های جهان به تماشای تو می نشینم 
هایم  چشم  بفهمم.  را  هایت  خوبی  از  ای  گوشه  که 
خسته اند اما وقتی در تو غرق باشم خستگی معنا ندارد 
و نور به جریان خواهد افتاد. هر جا که هستی باور کن 
یک نفر در اشتیاق تو به همیشه هایش به اندیشه هایش 
زندگی  تر  شیفته  تا  دهد  می  ادامه  هایش  ریشه  به  و 
کند و شیفته تر دوستت داشته باشد. چشم در چشم تو 
که باشم بهشت را در اعماق وجودم حس می کنم تا 
عاشقانه سر به راه باشم و خودم را دوام بیاورم تو باال 
بلندترین آرزویم هستی و می خواهم که با تمام چشم 
های دنیا نگاهت کنم تا زندگی به دلم بچسبد و زنده 
بودن جانکاه نباشد. من از نگاه کردنت سیر نمی شوم 
و اگر هزاران چشم باشم همواره تشنه ی دیدار بی تو 
بیمارم. با تو هوشیارم با تو حتی اگر بمیرم شوقی برای 
دوباره  از  بشر  اند  آفریده  که  را  تو  دارم.  زنده شدن 
خلق شدن هراس ندارد. من از تو سیر نمی شوم با تو 
پیر نمی شوم از تو دلگیر نمی شوم با چشم های همه 
ی جهان نگاهت کنم تا که آرام بگیرم و بیهوده نمیرم 
که زندگی حق آدم هاست می خواهم مرورت کنم تا 
مو به مویت را بفهمم و نفرت پیش نیاید و یک قفل 
و  دوباره ساخت  می شود  تو  با  نباشد.  زنگ خورده 
دوباره خواست و یا غصه را دوباره دور انداخت. می 
خواهم در تماشای تو غرق باشم تا غصه های دنیا بر 

شانه های روزگارم سنگینی نکند.
سرم به شانه ی غمت فقط نگاه می کنم 

برای باز دیدنت هر چه گناه می کنم 
من از زمان بریده ام که غرق خنده ات شوم 

برای خنده های تو من اشتباه می کنم 

به قلم
مهناز سعید
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کتاب  هایی که زیر و بم زندگی معروف  ترین کارگردان  ها را فاش کردند 

ویروس های زندگی مشترک چیست؟

محتوای  دنبال  به  همیشه  هفتم  هنر  به  عالقه مندان 
بر طرف کند  را  آن ها  اشتیاق  و  جدیدی هستند که شور 
فیلم های داستانی و سینمایی  به دیدن  تنها  این مساله  و 
و  بازیگران  مورد  در  مستند هایی  بلکه  نمی شود،  محدود 
کارگردان های مطرح سینما و همینطور کتاب هایی در مورد 
جذاب  سینما  طرفداران  برای  می تواند  نیز  سینما  تاریخ 

باشد.
که  شده  نوشته  تاکنون  نیز  زیادی  سینمایی  کتاب های 
و  هنر  این  توسعه  سینما،  تاریخ  از  مختلفی  برهه های 
اندازه  به  چیز  هیچ  اما  می کند،  روایت  را  آن  تکنیک های 
داستان زندگی کارگردان های بین المللی سینما نمی تواند 
به  باشد،  آن ها  عصر  در  سینما  شرایط  کننده  توصیف 
نوشته  آن ها  خود  وسیله  به  کتاب  این  اینکه  خصوص 
شده باشد. در این نوشتار برخی از آثاری را مرور میکنیم 
روایت  را  سینما  مطرح  کارگردان های  زندگی  داستان  که 

می کنند.
»داستان زندگی من« از چارلی چاپلین

برای  چاپلین  چارلی  آثار  از  زیادی  بخش  اینکه  وجود  با 
بزرگان  بین  در  او  نام  اما  هستند،  پیش  قرن  یک  حدودا 

تاریخ سینما قرار دارد و عده زیادی از بزرگساالن و کودکان 
به کار های او عالقه دارند. او بیشتر برای آثار کوتاه و کمدی 
نام  به  چاپلین  چارلی  کتاب  شاید  می شود.  شناخته  خود 
»داستان زندگی من« که اولین نسخه آن در سال ۱۹۶۴ 
درباره  که  باشد  کتاب هایی  کاملترین  از  یکی  شد،  منتشر 

یک کارگردانی مشهور منتشر شده باشد.
چاپلین این کتاب را در دورانی که از سینما فاصله گرفته 

کودکی  از  اش  زندگی  داستان  و  نوشته  سوئیس  در  بود 
خواننده ای  هر  گفت  می توان  است.  روایتکرده  را  پیری  تا 
قرار  تاثیر  تحت  او  زندگی  انگیز  غم  داستان  خواندن  با 
می گیرد. او دروان کودکی اش را در فقر گذارنده بود و با 
وجود اینکه پدر و مادرش زنده بودند به دلیل بیماری روانی 
مادرش و همینطور عدم تمایل پدرش برای بزرگ کردن او، 

در یتیم خانه بزرگ شد.
داستان مردی که زمانی بامزه ترین بازیگر سینما بود بسیار 
موفقیت  سال های  همچنین  کتاب  این  است.  انگیز  غم 
چاپلین و ورودش را به هالیوود تا اخراجش از ایاالت متحده 

به دلیل تفکرات سیاسی اش را روایت می کند.
»هیچکاک/ تروفو« از فرانسوا تروفو

این کتاب را نمی توان تنها به آلفرد هیچکاک نسبت داد چرا 
که بدون اقدامات فرانسوا تروفو، کارگردان فرانسوی شاید 
چنین کتابی نوشته نمی شد و بسیاریاز خاطرات هیچکاک 
تروفو،  میالدی   ۱۹۶۰ دهه  در  می ماند.  باقی  ناگفته 
مصاحبه  یک  او  با  که  می کند  مجاب  را  هیچکاک  آلفرد 
آن  در  که  مصاحبه ای  باشد.  داشته  طوالنی  گفت وگوی  و 
هیچکاک از زندگی و فیلم های خود صجبت کرد. مدتی بعد 

تروفو گفت وگوی خودش با هیچکاک را در قالب یک کتاب 
نوشت که برای اولین بار در سال ۱۹۶۷ منتشر شد.

همین  به  آمریکایی  فرانسوی  مستند  یک  سال ۲۰۱۵  در 
نام ساخته شد که تاثیر هیچکاک بر سینما را مورد بررسی 
قرار داد. این مستند برای اولین بار در جشنواره فیلم کن به 

نمایش گذاشته شد.
»چیزی شبیه زندگی نامه« ازآکیرا کوروساوا

بزرگترین  از  یکی  که  کوروساوا  آکیرا  خاطرات  کتاب 
بار  نخستین  برای  می شود  محسوب  آسیایی  فیلمساز های 
در سال ۱۹۸۱ منتشر شد. کوروساوا در سال ۱۹۹۰ موفق 
به کسب جایزه اسکار شد و به عنوان یکی از موفقترین و 
تاثیرگذارترین آسیایی های یک قرن اخیر شناخته می شود. 
موازات  به  را  زندگی خودش  داستان  کتابش  در  کوروساوا 
وضعیت سینمای ژاپن روایت می کند. با خواندن این کتاب 
سینما  مدرسه  به  جوان  کوروساوای  که  می شویم  متوجه 
صندلی  روی  بعد ها  که  بوده  مخاطب  یک  تنها  و  نرفته 

کارگردانی می نشیند.
جذب  برای  را  خود  تمایل  ژاپنی  استودیوی  یک  وقتی 
مورد  را در  مقاله ای  او  ارائه می دهد،  کارگردان های جدید 

سینمای ژاپن و دیدگاهش برای توسعه آن را ارئه می دهد.
»نوشته های روی سینما« از مارتین اسکورسیزی

سینما  از  اطالعاتی  اسکورسیزی  مارتین  کتاب  این  در 
زمانی  درست  می دهد.  ارائه  میالدی   ۷۰ و   ۶۰ دهه  در 
استیون  جمله  از  کار  کهنه  کارگردان های  از  گروهی  که 
اسپیلبرگ، فرانسیس فورد کاپوال، برایان دی پالما و جورج 
این  در  اسکورسیزی  می کردند.  فعالیت  سینما  در  لوکاس 
کتاب سعی نکرده زندگی زیبایی از خود را تعریف کند بلکه 
بیشتر در مورد زندگی ایتالیایی- آمریکایی خود، اعتیاد به 
مواد مخدر در دوران جوانی و همینطور عدم اعتماد به خود 
صحبت کرده است. او معتقد بوده که در توانایی خود در 
همگام شدن با هالیوود و استاندارد های بازار تجاری سینما 

شک داشته است.
با رابرت  از همکاری و رابطه طوالنی مدت خود  او سپس 
با یکدیگر در ۹ فیلم مشارکت  دنیرو می گوید که تاکنون 
داشته اند. آخرین همکاری این دو در فیلم »مرد ایرلندی« 
بود که در سال ۲۰۱۹ منتشر شد. دهمین اثر مشترک این 
انتظار  کامل«  ماه  »قاتالن  نام  به  نیز  بازیگر  و  کارگردان 

می رود امسال راهی سینما ها شود.

تکبر  لجبازی،  مقایسه، سرزنش،  قهر های طوالنی مدت، 
مشترک  زندگی  ویروس های  و...  خاطرات  نبش  و  غرور  و 

هستند که باید از آن ها دوری کرد.
محبت  و  عالقه  و  با عشق  ازدواج ها  بیشتر  اینکه  وجود  با 
اما در بیشتر مواقع می بینیم که  طرفین صورت می گیرد، 
زن و مرد با تمام تالشی که در جهت انجام دقیق وظایف 
بینشان کمرنگ  به مرور زمان، عشق و عالقه  خود دارند، 
طالق  به  و  می شود  محو  کامل  به طور  گاهی  و  می شود 

عاطفی منتهی می شود.
زوجین در بسیاری از مواقع حاضر نیستند برای رسیدن به 
نزدیک کنند.  به یک دیگر  را  آرامش، سلیقه و ذوق خود 
این اختالفات جزئی یا کلی سبب از بین رفتن عشق، عالقه 
و محبیت بین زوجین می شود و نسبت به یک دیگر سرد 
می شوند؛ و گاهی اوقات به مرحله تنفر و خشم نیز ممکن 

است برسند.
معصومه حاتمی روانشناس درباره ی آفت زندگی مشترک 
بیان  زندگی مشترک  در  زوجین  مواقع،  از  بسیاری  گفت: 
دعوایمان  همسرم  با  دیشب  مثال  عنوان  به  که  می کنند 
شد و یک دفعه همسرم عصبانی شد و داد و فریاد زد. در 
بلکه  است.  نشده  عصبانی  باره  یک  به  همسر  که  صورتی 
ماه ها یا هفته ها است که یک موریانه در ذهن همسر حرکت 
است.  کرده  مشاهده  را  بیرونی  نمود  مقابل  و طرف  کرده 
یک شبه  برخورد  و  رفتار  یک  با  ایی  رابطه  و  زندگی  هیچ 

نابود نمی شود.
وی تصریح کرد: زمانی که بین زوجین ناراحتی هایی پیش 

یکدیگر  از  عاطفی  فاصله  باعث  نمی شود  گفته  و  می آید 
طرف  نشناختن  و  شدن  دور  سبب  فاصله  این  و  می شود 
مقابل می شود. در این مواقع زوجین احساس می کنند، که 

هیچ چیزی حالشان را خوب نمی کند.
این روانشناس ادامه داد: اولین موریانه در زندگی مشترک، 
تمام  که  موریانه  این  است.  کردن  مقایسه  موریانه 
وحشتناک،  صورت  به  می گویند  روانشناسی  پژوهش های 
اقتدار  مقایسه کردن  را می خورد.  پایه های عاطفی زندگی 
آقایان  اقتدار  سبب شکست  و  می برد  سوال  زیر  را  آقایان 

می شود؛ و برای خانم ها باعث شکست عاطفی می شود.
وی بیان کرد: مقایسه کردن چندین نوع دارد. یکی از این 
نوع، مقایسه کردن با خانواده اطرافیان است. به هیچ عنوان 
همسر را نباید با خانواده خود، دوستان و آشنایان مقایسه 
را می بینند. زوجین  افراد فقط ظاهر زندگی دیگران  کرد. 
باید ویژگی های مثبت همسرشان را بشناسند و آگاه باشند 
هر فردی دارای ویژگی های متفاوتی است و اگر می خواهیم 
مقایسه  را  نباید همسرمان  کنیم  را خوب  زندگیمان  حال 
ذهنی  کردن  مقایسه  ها،  کردن  مقایسه  از  بسیاری  کنیم. 

است.
یکی از ویروس هایی که در ابتدای زندگی مشترک، ممکن 
است آرامش خانواده را در بر گیرد، این است که زن، همسر 
خود را با پدر و برادرش و مرد هم همسر خود را با مادر 
باید توجه  این نکته  و خواهرش مقایسه کند. همسران به 
روش های  گذراندن  از  آن ها پس  والدین  که  باشند  داشته 
مختلف و با کسب تجربه و گذر زمان به این مرحله رسیده 

اند.
زندگی  که  جدیدی  مسائل  با  مواجهه  در  نباید  زوجین 
مشترک پیش روی آن ها قرار می دهد، به مقایسه اتکا کنند.
و  رفتاری  ارزش های  که  می شود  باعث  نگرش،  طرز  این 
نقاط مثبت طرف مقابل، همواره بی اهمیت پنداشته شود؛ 
قرار  مقایسه  و  سنجش  ترازوی  در  همواره  که  فردی  لذا 
می گیرد، تحت هر شرایطی کفه ی ترازو را در طرف دیگر 
سنگین تر حس می کند. چنین فردی چه زن و چه مرد در 
گذر زمان، تالش های خود را بی فایده می بیند و رفته رفته 
اعتمادبه  ضعف  و  دیگران  از  تنفر  بینی،  خودکم  احساس 

نفس در او پررنگ می شود.
مشترک،  زندگی  موریانه  دومین  گفت:  روانشناس  این 
در  افراد  است.  فرد  خود  رسوم  و  آداب  روی  پافشاری 
و  آداب  و  هنجار ها  ها،  ارزش  باورها،  نظام  با  خانواده 
یک  هم  مقابل  طرف  و  می کنند  رشد  متفاوتی  رسوم های 
سری باور هایی نیز دارد. زمانی که زوجین ازدواج می کنند 
ارزش های خود می کنند.  پافشاری روی  ناخودآگاه،  ضمیر 
آداب و رسوم خانوادگی می شود  پافشاری روی  زمانی که 
و طرف مقابل هم به نظام ارزشی پافشاری می کند، باعث 
باید به سلیقه های همدیگر  تنش طرفین می شود. طرفین 

احترام بگذارند.
وی گفت: سومین موریانه، حذف کردن خانواده همسر است. 
بسیاری از زوجین بر این معتقد هستند که همسرشان را 
هیچ  هستند.  بیزار  همسر  خانواده  از  ولی  دارند،  دوست 
زندگی زناشویی با حذف خانواده ها به سالمت روان نخواهد 
باید خانواده  باشید  داشته  را دوست  اگر همسرتان  رسید. 
همسر را نیز دوست داشت. ازدواج پیوند فرد با فرد نیست 

بلکه پیوند خانواده با خانواده است.
نباید تصور کرد که زندگی ایده آل زندگی است که هیچ 
اختالف نظری در آن وجود نداشته باشد. اختالف نظر در 
باور ها  با  زندگی مشترک همیشه وجود دارد، زیرا دو فرد 
و فرهنگ های متفاوت رشد کرده اند. باید نحوه ی برخورد 

صحیح حل مشکل برای اختالف نظر ها پیدا کرد.
یکی از نحوه ی برخورد این است که زوجین با به کار بردن 
را  یادگیری مهارت های گفتگو سالم و درست مشکالت  و 
رفع نمایند. این امر سبب می شود که رنجش ها و ناراحتی ها 
روش  از  زوجین  آگاهی  نا  علت  به  نشود.  انباشته  دل  در 
صحیح مهرت گفتگو، بیشتر صحبت ها به مشاجره و دعوا 

ختم می شود.
زوجین بدانند که هرگز صحبت های خود را با حالت طعنه 
و کنایه و پایین آوردن شخصیت همسرشان بیان نکنند. با 

مهربانی و آرامش به گفتگو بپردازند.
فرد  در  تدافعی  حالت  ایجاد  سبب  سرزنش  و  مقایسه 
به شکل  است  ممکن  آن  اثرات  و  او خواهد شد  تحقیر  و 

کمرنگ شدن یا تیره شدن روابط زوجین، نمود یابد.
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