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در پی سقوط یک تیر برق جدید در خیابان کارگر؛

 تکرار سقوط
 تیرهای برق غیراستاندارد

جنجال دستکاری بودجه کشور
 و فایل صوتی ظریف

رسانه جامعه مدنی اسالمی
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نسیم امید:  هفته گذشته در فضای مجازی و رسانه های کشوری دو موضوع 
رسانه ای مطرح شدند:  یکی دستکاری در بودجه کشوری مصوب خود مجلس 
شورای اسالمی و دیگری سخنان دکتر ظریف وزیر امور خارجه در فایل صوتی 
منتشر شده. برای نخستین بار در تاریخ اقتصاد کشور است که قانون بودجه 
ساالنه پس از تصویب در مجلس و ابالغ به دولت چالش برانگیز می شود؛ وضع 
همچنان بحرانی است که 100نماینده در نامه ای به رئیس مجلس از دستکاری 

گسترده در ردیف های بودجه، پس از تصویب در مجلس پرده برمی دارند...

هفته نامه نسیـم امید

مجید میرشاهی، مدیرعامل شبکه آب و فاضالب سیرجان در پی کاهش بارندگی ها توصیه کرد؛

مدیریت مصرف آب توسط شهروندان
نسیم امید: بحران آب مسئله ای است که سراسر کشور و به ویژه استان کرمان با آن روبرو است. خصوصا امسال که تابستان گرمی را پیش رو داریم و بارش ها نسبت به سال گذشته بسیار کم تر بوده است  
اگر مردم فرهنگ استفاده از منابع آبی را به خوبی فرا نگرفته باشند چه بسا که بحران  آب گریبان همه را بگیرد. مجید میرشاهی، مدیرعامل آب و فاضالب شهرستان در این باره بیان داشت: خداروشکر در 

وضعیت آب آشامیدنی شهر سیرجان و نجف شهر نداریم و تمام تالش همکاران و پتانسیل شرکت به بررسی کلیه تأسیسات آب رسانی که شهروندان کوچک ترین دغدغه ای در آب شرب نداشته باشد...
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فرهادی، مسئول فنی مرکز مشاوره آفتاب مهر؛ 

عواقب طالق برای فرزندان 
جبران ناپذیر است
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شاهبداغی، فعال فرهنگی اجتماعی: 

نصب چند بنر
 کار فرهنگی نیست
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عکس: سجاد حیدری فرد

در بی نظارتی شهرداری و شورای شهر رخ داد؛

قلع و قمع  درختان خیابان فردوسی توسط پیمانکار

صادقی، کارشناس طراحی شهری :
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به شبکه ارتباطی 
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2 نسیـم امیدخبرسرمقاله

جنجال دستکاری بودجه کشور
 و فایل صوتی ظریف

رسانه های  و  مجازی  فضای  در  گذشته  هفته  امید:   نسیم 
در  دستکاری  یکی  شدند:   بزرگ  رسانه ای  موضوع  دو  کشوری 
دیگری  و  اسالمی  شورای  مجلس  خود  مصوب  کشوری  بودجه 
سخنان دکتر ظریف وزیر امور خارجه در فایل صوتی منتشر شده. 
برای نخستین بار در تاریخ اقتصاد کشور است که قانون بودجه 
ابالغ به دولت چالش برانگیز  از تصویب در مجلس و  ساالنه پس 
می شود؛ وضع همچنان بحرانی است که 100نماینده در نامه ای 
بودجه،  ردیف های  در  گسترده  دستکاری  از  مجلس  رئیس  به 
پیچیده  دردسری  برمی دارند.  پرده  مجلس  در  تصویب  از  پس 
که  شرایطی  در  آن هم  مجلس،  رئیس  قالیباف،  محمدباقر  برای 
انتقادها  نوک  اجتماعی  و شبکه های  منابع خبری  برخی  نظر  به 
 ،1400 بودجه  جدول های  در  دستکاری  به  مربوط  ابهام های  و 
او  سمت  به  را،  مجلس  علنی  در صحن  تصویب   از  پس  آن هم 
 200 تغییر  چگونگی  درباره  هنوز  مجلس  رئیس  رفته اند.  نشانه 
ردیف بودجه، آن هم خارج از تصمیم نمایندگان و حتی با دخالت 

افرادی خارج از مجلس، پاسخ نداده است!.
نکته مهم دیگر اینکه قانون بودجه 1400 بعد از تصویب و تائید 
شورای نگهبان در 27 اسفندماه 99 از سوی محمدباقر قالیباف به 
رئیس جمهور ابالغ می شود اما جداول بودجه در این ابالغ پیوست 
نمی شوند که البته امر غیرمرسومی نیست و در سال های گذشته 
اما  ابالغ شده اند،  و  نهایی  تأخیر  روز  با یکی دو  این جداول  هم 
به  نزدیک  زمانی  فاصله  این  گذشته  سال های  برخالف  امسال 
یک ماه به طول انجامیده و در این فاصله هم جداول چندین بار 

دستکاری شده اند.
نماینده مجلس  از 100  اعتراضی که بیش  نامه  و  در شکوائیه 
تقدیم   90 اصل  کمیسیون  به  مجلس  هیئت رئیسه  و  رئیس  از 
کرده اند تأکید شده »جداول اولیه سه روز بعد ) از تصویب بودجه 
در صحن مجلس( و در تاریخ 29 اسفندماه 99 نهایی و اعالم شده 

و تا 21 فروردین نیز مرتب در حال تغییر بوده است.«
سازی  دوگانه  با  برخی  که  است  ظریف  سخنان  دوم  مورد 
و سیاسی  بهره برداری جناحی  و شهید سلیمانی درصدد  ظریف 
هستند. اشاره های وزیر امور خارجه کشور به چارچوب های کلی 
سیاست خارجی جمهوری اسالمی و متغیرهای مداخله گر، در آن 
نظامیان  مقاومت  میدان  دوگانه  مورد  در  که  بحث هایی  برخالف 
جدیدی  مسئله  می شود  منتشر  مذاکره کنندگان  دیپلماسی  و 
به  و  بود  روسیه  به  جدی  نقد  ظریف  مصاحبه  مضمون  نیست. 
زودی از خاطره جمعی فراموش نمی شود. آمدن نام شهید قاسم 
سلیمانی که ظریف بارها به رفاقت و دوستی صمیمی اش با وی 
دوچندان  را  مصاحبه، حساسیت  این  دراثنای  است  کرده  تأکید 
کرده است و تندورهای هر دو طیف چپ و راست نگاه های کاماًل 
این  قاسم سلیمانی در  نام سردار شهید حاج  آمدن  به  متضادی 

مصاحبه داشته اند.
خصوص  در  ظریف  آقای  اخیر  مصاحبه  اساسی  نکات 
واقعیت های سیاست خارجی ایران است؛ چه آنجا که از حقیقت 
که خنجر  آنجا  و چه  می گویند  برجام سخن  با  روس ها  مواجهه 
ذکر  کشور  دیپلماسی  شرایط  به عنوان  را  داخلی  جبهه  پشت  از 

می کنند. 
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سراسر  که  است  مسئله ای  آب  بحران  خبر:  گروه 
کشور و به ویژه استان کرمان با آن روبرو است. خصوصا 
امسال که تابستان گرمی را پیش رو داریم و بارش ها 
نسبت به سال گذشته بسیار کم تر بوده است  اگر مردم 
فرهنگ استفاده از منابع آبی را به خوبی فرا نگرفته 

باشند چه بسا که بحران  آب گریبان همه را بگیرد. 
مجید میرشاهی، مدیرعامل آب و فاضالب شهرستان 
آب  وضعیت  در  خداروشکر  داشت:  بیان  باره  این  در 
تمام  و  نداریم  و نجف شهر  آشامیدنی شهر سیرجان 
کلیه  بررسی  به  شرکت  پتانسیل  و  همکاران  تالش 
تأسیسات آب رسانی که شهروندان کوچک ترین دغدغه 
افزود: آب  ادامه  در  او  باشد.  نداشته  ای در آب شرب 
شرب در حال حاضر از سد تنگوئیه تامین می شود و 
خدا را شکر وضعیت آب سد تنگوئیه قابل قبول است 
بر  مشکلی  به  تا  کنیم  جویی  صرفه  باید  همه  ولی 

نخوریم.
مدیرعامل آب فاضالب و شهرستان با نزدیک شدن 
که  است  این  تالشمان  تمام  داشت:  بیان  گرما  فصل 

هیچ دغدغه ای شهروندان در این زمینه نداشته باشند 
و توصیه ما به شهروندان این است که با صرفه جویی 
بهینه به ما در امر آب رسانی کمک کنند و با استفاده 
از آب آشامیدنی فضای سبز و درختان را آبیاری نکنند.

میرشاهی افزود: با بازسازی شبکه ها مختلف که تا 
کنون انجام داده ایم بخش خوبی از هدر رفت آب را 
ایم و این کاهش به نوعی خودش منبع  کاهش داده 
تأمین آب  است و طرح انتقال چاه ها به تصفیه خانه که 
از پروژه ها مهم است و 18360 متر از پروژه 21 هزار 
متری انجام شده است و ان شاا... تالش داریم 2600 
متر باقی مانده تا 4 ماه آینده تکمیل شود و در این امر 
مسئوالن استان و شهرستان در تالش برای بهره برداری 
این پروژه هستند. وی با اشاره به کاهش بارندگی ها 
گفت: در برخی از روستاها که در واقع منابع آبی آن 
ها سطحی است مقداری با کمبود روبه رو هستیم که 
اقدامات گسترده ای در فصل پاییز و زمستان انجام داده 
با مشکل روبه رو نمی  ان شاا... در فصل گرم   ایم و 

شویم.

آب  جداسازی  بحث  در  کرد:  اضافه  میرشاهی 
آشامیدنی از خام برای فضای سبز با همکاری شهرداری 
در حال انجام است و تا کنون خیلی از آن انجام شده 
و مابقی در حال انجام است. همچنین مسئوالن شهر 
انتقال آب  لوله  از خط  بتوانیم  این هستند که  پیگیر 
خلیج فارس تخصیصی برای شهر بگیریم که مدیرعامل 
محترم استان نیز این موضوع را تاکید دارد و مطالعات 

آن انجام شده است.

گروه خبر: در عملیات عمرانی برای 
خیابان  وآسفالت  جداول  تعویض 
از  بسیاری  تنه  و  ریشه  به  فردوسی 
درختان چندین ساله آسیب وارد شده 

است.
به  باره  این  در  شهروندان  از  یکی 
برای  شهرداری  امیدگفت:  نسیم 
خیابان  عمرانی  عملیات  بهسازی، 
فردوسی را شروع کرده است و هفته 
ایجاد  و  گودبرداری  برای  گذشته 
دستگاه  از  یکی  توسط  جدید  جدول 
ها درخت چندین ساله  از ریشه کنده 

شد. او ادامه داد: فردای آن روز تنه آن 
را با اره بریده و جمع آوری کردند اما 
توجه  با  و  کردند  رها  آن  شاخه های 
به شرایطی که مشکل فضای سبز در 
شهر وجود دارد اما برای جدول گذاری 
چاله های عمیق کندند که ریشه و تنه 
پیمانکار  توسط  درختان  از  بسیاری 

آسیب وارده شده است.
گفتنی است در بررسی های میدانی 
به بسیاری از درختان خیابان فردوسی 
آسیب وارد شده است و حتی بقایای 
یک درخت تنومند مشاهده می شود 

شهر  شورای  و  شهرداری  طرف  از  و 
مشاهده  امورات شهرداری  بر  نظارتی 

با  تلفنی  تماس  در  و  شود  نمی 
مسئوالن مربوطه پاسخی دریافت نشد. 

اشتغال  کارگروه  جلسه  خبر:  گروه 
شهرستان سیرجان به ریاست فرماندار 
هماهنگی  شورای  دبیر  حضور  با  و 

نماینده  کرمان،  استان  های  بانک 
مجلس  در  بردسیر  و  سیرجان  مردم 
های  دستگاه  مدیران  اسالمی،  شورای 
اجرایی مرتبط با کارگروه،مدیران بانک 
شهرستان،در  اشتغالزایی  تسهیالت  ها 
سیرجان  فرمانداری  کنفرانس  سالن 

برگزار شد.
فرمانداری  عمومی  روابط  گزارش  به 
ویژه  فرماندار  بهاالدینی  سیرجان؛ 

بر  تاکید  با  جلسه  این  در  سیرجان 
و  اشتغال  بحث  به  ویژه  توجه  لزوم 
اصلی  بعنوان  بیکاری  مشکل  رفع 
داشت  اظهار  شهرستان  معضل  ترین 
حل  شهرستان  در  ما  اصلی  اولویت   :
بتوانیم  اگر  و  است  اشتغال  مشکل 
قطعا  کنیم  حل  را  اشتغال  مشکالت 
به  خود  نیز  شهرستان  مشکالت  سایر 
خود حل خواهد شد . بهاالدینی  اظهار 

گذاری  وتاثیر  ها  بانک  نقش  داشت: 
بر روی توسعه شهرستان به ویژه  آنها 
بخش های مختلف کشاورزی، صنعت 
قاطعیت  با  و  باشد  زیاد می  بسیار  و... 
می توان گفت توسعه شهرستان بدون 
همکاری وتعامل بانکها امکانپذیر نیست. 
او بیان داشت: ثبت دقیق اشتغال ایجاد 
شده در سامانه رصد جزو وظایف اصلی 

این کارگروه است.

مجید میرشاهی، مدیرعامل شبکه آب و فاضالب سیرجان در پی کاهش بارندگی ها توصیه کرد؛

مدیریت مصرف آب توسط شهروندان

در بی نظارتی شهرداری و شورای شهر رخ داد؛

قلع و قمع درختان خیابان فردوسی توسط پیمانکار

در پی سقوط یک تیر برق جدید در خیابان کارگر؛

 تکرار سقوط تیرهای برق غیراستاندارد
در  باد  وزش  اثر  در  برقی  تیر  گذشته  هفته  خبر:  گروه 
نیز در چندسال  این موضوع  خیابان کارگر سقوط کرد که 
ابوریحان  خیابان  در  آن  از  قبل  و  است  شده  تکرار  اخیر 
تیرهای  در  بیشتر  و  است  داده  رخ  نیز  سیدجمال  بلوار  و 
کج  و  غیراستاندارد  صورت  به  که  افتد  می  اتفاق  برقی 
نصب شدند. در پی گزارش های متعدد در زمینه مشکالت 
تیرهای برق در سطح شهر از طریق نشریات نیاز است که 
یک بررسی کامل صورت گیرد تا خدای ناکرده دچار سانحه 

جبران ناپذیر نشویم.
علی نژادبیگلری، معاون عمرانی فرمانداری در این خصوص بیان 
کرد: با توجه به حساسیت موضوع و مواردی که شهروندان اعالم 
می کنند بررسی می کنیم. او در ادامه افزود: متولی این موضوع 
اداره برق است و ما واحد نظارتی هستیم در این رابطه نامه نگاری 
تیرهای  بررسی  برای  را  بررسی الزم   تا  انجام می دهیم  مکتوب 
برق غیراستاندارد در سطح شهر و یا مواردی که استاندارد نیستند 

انجام و در صورت نیاز نواقص را رفع کنند. 
وزش  اثر  بر  گفت:  باره  این  در  برق  اداره  رئیس  سلمانی،  رضا 
که  کرد  سقوط  کارگر  درخیابان  برق  دومداره  تیر  طوفان  شدید 
نقطه   یک  در  شدید  طوفان  اثر  در  افتادن  و  شکستگی  احتمال 
برخورد  اثر  در  تیر  دیگر  مورد  یک  داد:  ادامه  او  است.  همیشه 
هفته  تیر  آمار شکستگی  و  در خواجوشهر شکست  آن  با  خودرو 
دو الی 3 عدد متوسط است. او در این خصوص که نظارت درست 
بر استاندارد کار گذاشتن تیرهای برق نیست؟ افزود: طبق اصول 
تیرهای برق کار گذاشته می شوند و ناطرهای ما بررسی می کنند 
و در همین راستا در بحث شبکه های جدید یک طراح است که 
طرح مدنظر  را ارائه می دهد و پیمانکار برای اجرای طرح و چاله 
از  داردکه  را  کافی  نظارت  کار  این  بر  ناظر  و  شود  می  مشخص 
مصالحی مثل سنگ و بلوک و سنگ الشه  به صورت استاندارد 
و  بررسی  کنند،  مطرح  شهروندان  که  موردهایی  و  شود  استفاده 
در صورت نیاز تعویض می شوند، اما ما کل شهرستان را پوشش 
می دهیم و امکان دارد موردی مشکل داشته باشد و ما تذکرهای 
امید  نسیم  نامه  است هفته  ناظران می دهیم. گفتنی  به  را  الزم 
در شماره پیش، قبل از سقوط این تیر برق طی گزارشی به این 
موضوع پرداخته بود و از نصب غیراستاندارد تیرهای برق به علت 
اطراف  در  بتون  و  سنگ  مناسب  استفاده  عدم  و  عمق  کم  چاله 

تیرهای برق در سیرجان گزارش داده بود. 

جلسه کارگروه 
اشتغال  شهرستان 
سیرجان برگزار شد



جامعه 3شنبه 11 اردیبهشت 1400، شماره 274 ، سال هفتم نسیـم امید
در نشست خبری رئیس و معاونان دانشکده علوم پزشکی مطرح شد؛ 

واکسن کرونا گروه های هدف در حال تزریق است
دانشکده  معاونان  و  رئیس  خبری  نشست  خبر:  گروه 
صورت  به  سالمت  هفته  مناسبت  به  سیرجان  علوم پزشکی 

مجازی  در هفته گذشته برگزار شد.
پزشکی  علوم  دانشکده  رئیس  محمدی  غالمعباس  دکتر 
تعداد  حاضر  حال  در  گفت:  نشست  این  ابتدای  در  سیرجان 
207 نفر در بیمارستان بستری داریم اما خوشبختانه با زحماتی 
بین  ها  بستری  تعداد  و  کشیدند  زحمت  متخصص  پزشکان  که 
در  که  صورتی  در  نشده  بیشتر  و  مانده  ثابت  نفر   204 تا   190
داد:  ادامه  او  رسید.   نفر   230 به  ها  بستری  آمار  قبلی  موج 
 ، هوایی  اورژانس  راه اندازی  مثل   مدت  این  در  خوبی  کارهای 
آی  یا   NICU بخش  راه اندازی  شیمی درمانی،  بخش  راه اندازی 
 MRI اندازی شد و همچنین خرید دستگاه  سی یو نوزادان  راه 
دولتی و نصب آن در بیمارستان امام رضا که به زودی راه اندازی 
برای  جداگانه  بخش  راه اندازی  اورژانس،  بخش  توسعه  می شود، 
حاضر  حال  در  که  تخت   64 ظرفیت  با  روان  و  اعصاب  بیماران 

برای بخش کرونا استفاده می شود.  
به  که  کرونایی  واکسن  سهمیه  مورد  در  محمدی  دکتر 
 400 حدود  در  اسپونتیک  واکسن  گفت:  شده،  داده  سیرجان 
دوز،   200 بهارات  واکسن  دوز،   1740 آسترازنکا  واکسن  دوز، 
فرستاده  سیرجان  برای  حال  به  تا  دوز   160 سینوفارم  واکسن 
وزارتخانه  طرف  از  که  هدفی  گروه های  برای  را  این ها  که  شده 

مشخص می شود تزریق می شود.
کمبود نیرو در برخی بخش ها وجود دارد

این  در  پزشکی  علوم  دانشکده  معاون درمان  دکتر جهانشاهی، 
ترددها  منع  شدن  برداشته  دلیل  به  متاسفانه  کرد:  بیان  نشست 
جدید  موج  دچار  تعطیالت  در  پروتکل  رعایت  عدم  دلیل  به  و 
کرونا شدیم و تعداد مراجعه به بیمارستان زیاد است و دو بخش 

بستری موقت در دو بیمارستان راه اندازی کردیم. 
ساعت  دو  الی  یک  افراد  موقت  های  بخش  در  داد:  ادامه  او 
دریافت  و  باشد  بهتر  شرایط  صورت  در  و  شوند  می  بستری  ها 
بیماران  پذیرش  برای  مشکلی  تاکنون  و  شوند  می  مرخص  دارو 
آتی   های  هفته  در  نکند  رعایت  شهروندان  اگر  ولی  ایم  نداشته 
اینکه با مشکالتی روبه رو شویم وجود دارد. جهانشاهی  احتمال 
تر  کم  کرونا  بخش  در  درگیر  پرسنل  پیک  این  در  کرد:  اضافه 

است و کمبود نیرو را در حوزه های دیگر داریم.
 کمبود دارویی در بحث کرونا نداریم

دکتر سید محمد رضوی، رئیس سازمان غذا و داروی دانشکده 
بیماران  داروهای  بحث  در  دارویی  کمبود  هیچ  اینکه  بیان  با 
نوع  دو  کرونا  بیماران  داروهای  بحث  در  گفت:   نداریم،  کوویید 
بحث  در  که  خاص،  داروهای  و  روتین  داروهای  داریم؛  دارو 
داروخانه های  تعداد  بود  این  کردیم  که  کاری  خاص  داروهای 

منتخب را از یک داروخانه به 8 داروخانه افزایش دادیم. 
و  رضا  امام  بیمارستان  دو  در  داروی مان  دپوی  داد:  ادامه  او 
خوب  پشتیبان  بیمارستان  عنوان  به  والیت  بیمارستان  و  غرضی 
است. البته این منوط به رعایت کردن از سوی همشهریان است 
آینده ممکن  بیماری در  اوج گیری  و  نکردن  رعایت  و در صورت 

است با مشکل مواجه شویم.

   خبر

گروه فرهنگ: نهاد خانواده یکی از نهادهای 
تشکیل  ازدواج  با  که  است  اجتماعی  مهم 
می شود لذا آموزش و مشاوره در مراحِل  قبل، 
و  بسیار مؤثر  ازدواج می تواند  از  حین و پس 
مفید باشد؛ آموزش در مراحل مختلف ازدواج 
تبع  به  و  ناموفق  ازدواج های  آمار  از  می تواند 
کودک آزاری،  طالق،  همچون  آسیب هایی  آن 
همسرآزاری  اعتیاد،  خانوادگی،  خشونت های 
و  اختالف  علل  از  یکی  دهد.  کاهش  را   ... و 
دادگاه ها  در  که  خانواده ها  میان  در  طالق 
این است که زوجین بدون  مشاهده می شود، 
زندگی  وارد  مشاوره  و  یکدیگر  از  شناخت 
اشتباه  کاماًل  امر  این  و  می شوند  مشترک 
دین  توصیه های  از  بودن  ُکف«  »هم  است؛ 
نتیجه  در  است  همسرگزینی  برای  اسالم 
زندگی  پایداری  ضمانت  برای  راه ها  از   یکی 
آزمون های  و  تخصصی  مشاوره  جلسه  چند 
از  یکی  ازدواج  به طورکلی  است.  شخصیتی 
هر  زندگی  در  که  است  حوادثی  مهم ترین 
فردی رخ می دهد و توجه به آن بسیار اهمیت 
خانواده،  تشکیل  ازدواج،  به  اهمیت  است؛ 
تأثیر آن در تداوم و استحکام خانواده، تربیت 
فرزندان و داشتن زندگی سالم توأم با رضایت 
ضرورت  موفقیت،  احساس  و  خوشبختی  و 
از  ازدواج  هنگام  پسران  و  دختران  تا  دارد 
از  و  شوند  بهره مند  ازدواج  مشاوره   خدمات 
این طریق با اهداف، وظایف و حقوق یکدیگر 
به خوبی آشنا شوند. دراین باره با آذر فرهادی، 
مشاوره  مرکز  فنی  مسئول  و  روانشناس 
آفتاب مهر در خصوص دالیل و آسیب های آن 

گفت وگو کردیم.
امروزی  ازدواج های  فرهادی  خانم   
باعث  متأسفانه  و  کرده  فرق  گذشته  با 

تزلزل خانواده شده است؟
گذشته  به  نسبت  امروزی  ازدواج های  نوع 
خانواده های  ابتدا  درگذشته  است  متفاوت 
امروزه  اما  می شناختند،  را  یکدیگر  طرفین 
است  شده  متفاوت  زوجین  آشنایی  نحوه 
اهمیت  ازدواج  از  پیش  مشاوره  بنابراین 
سنتی  ازدواج  ما،  فرهنگ  در  دارد،  بسیاری 
برای خانواده خوشایند است و خانواده تمایل 
مناسب  موقعیت  و  سن  یک  در  که  دارند 
ازدواج  همچنین  کنند  ازدواج  فرزندشان 
الزاماتی دارد که مهم ترین آن مشاوره پیش از 
ازدواج است مشاوره پیش از ازدواج پیشگیری 
در  است  ممکن  که  می کند  آسیب هایی  از 

را درگیر کند  فرزندان آن ها  و  آینده خانواده 
آشنایی  برای  بحث  مهم ترین  دلیل  به همین 
قبل از ازدواج آن است که دختر و پسر دریک 
به  و  کرده  مراجعه  مشاور  به  مناسب  رابطه 
یک شناخت نسبی از یکدیگر پیش از ازدواج 

برسند.
برای  کمکی  چه  مشاوره ها  این   

زوجین می کند؟
کمک  زوجین  به  ازدواج  از  پیش  مشاوره 
از  بهتری  شناخت  بتوانند  که  کرد  خواهد 
امروزه می توانیم  پیدا کنند متأسفانه  یکدیگر 
دلیل  به  که  باشیم  بسیار  طالق های  شاهد 
عدم تفاهم زوجین با یکدیگر شکل می گیرد. 
منتهی  به طالق  که  ازدواج هایی  عمده  دلیل 
و  شور  تنها  افراد  که  است  این  می شوند، 
نظر می گیرند  را در  اولیه خود  اشتیاق عشق 
یا  می اندازند  گوش  پشت  را  موارد  مابقی  و 
در  مسئله  همین  که  می گیرند  کم اهمیت 

آینده گریبان گیر آن ها خواهد شد.
وقوع  در  ناموفق  ازدواج های  تأثیر   
آسیب های اجتماعی به چه صورت شکل 

می گیرد؟
ناموفق  ازدواج  که  ندارد  وجود  تردیدی 
در  می تواند  غیرمستقیم  و  مستقیم  به طور 
وقوع جرم و آسیب  اجتماعی مؤثر باشد دامنه 
ناموفق  ازدواج های  پی  در  که  تلخی  اتفاقات 
همسر  از  است  گسترده  بسیار  می دهد  رخ 
برمی گیرد.  در  را  و...  اعتیاد  طالق،  تا  کشی 
که  باشیم  دیده  را  ازدواج هایی  ما  همه  شاید 
با عشق آتشین آغازشده و زوجین در ماه های 
از  مواقع  این  در  نشسته اند.  خاکستر  به  اول 
چگونه  عالقه  و  مهر  آن همه  می پرسیم  خود 
هرقدر  ازدواج ها  این گونه  نابود شد؟  و  نیست 
که در سنین کمتر اتفاق می افتد امکان نجات 
و ترمیم آن سخت تر و گاهی ناممکن می شود 
اجتماعی  آسیب های  انواع  از  پیشگیری  برای 
باید به نقش ازدواج موفق توجه کنیم و عوامل 

مؤثر در آن را بهتر و بیشتر بشناسیم.
 چه عواملی باید از طرف خانواده ها و 

زوجین در نظر گرفته شود؟
سن  خانوادگی،  پیشینه  شامل  عواملی 
حاملگی،  اولین  آشنایی،  مدت  طول  ازدواج، 
طرفین،  اصلی  خانواده  در  ازدواج  حالت های 
شرایط مالی و شغلی و ویژگی های شخصیتی 
می شود که به شباهت زن و شوهر در مرتبه 
مذهب  و  تحصیالت  اقتصادی،  اجتماعی، 

موارد  این  در  زیاد  تفاوت  و  دارد  بستگی 
بهانه های  به  را  زوجین  ناخشنودی  می تواند 
مختلف دامن بزند. سن ازدواج قبل از بیست 
سال نیز یکی از عوامل ناپایداری ازدواج است. 
فکری  و  مالی  عاطفی،  بلوغ  میزان  همچنین 

طرفین بسیار مهم است.
چه  والدین  جدایی  و  طالق   

آسیب هایی بر روی فرزندان می گذارد؟

حالت  این  در  شدن،  ترک  و  طرد  از  ترس 
و  عاطفی  محرومیت  از  ترس  بیشتر  فرد 
توجه افرادی که برایش مهم هستند را دارد. 
از  که  افکارند  این  درگیر  دائم  افراد  نوع  این 
باعث  این  و  مادر  و  پدر  نه  هیچ کس  کودکی 
کنند.  بی توجهی  آن ها  به  هم  اطرافیان  شده 
همه ی این افکار منجر به اضطراب در کودک 
به  افسردگی  افسردگی،  احساس  می شود. 
دیده  از  ترس  اندوه،  تنهایی،  احساس  دنبال 
اتفاق  طالق  مستقیم  تأثیرات  از  که  نشدن 
آمادگی  کودک  که  زمانی  واقع  در  می افتد 

این  دچار  باشد  نداشته  را  طالق  موضوع  با 
ُآسیب می شود. افسردگی در هر سنی ممکن 
دهد  نشان  را  خود  متفاوتی  عالئم  با  است 
قالب  در  باشد  پایین تر  سن  در  کودک  اگر 
باوجود  و  حواس پرتی  یا  غذایی  الگوی  تغییر 
خواب در ساعت های طوالنی باز هم احساس 
سنین  در  افسردگی  می کند.  خواب آلودگی 
مدرسه باعث می شود کودک نتواند باهم سن 
سن  در  بگیرد.  ارتباط  نوعشان  هم  و  سالش 
نوجوانی یا بلوغ که ممکن خطر مصرف مواد 
یا در موارد حتی دست به خودکشی را به  و 

دنبال داشته باشد.
پیامدهای  از  یکی  پرخاشگری،  روحیه 
از مهر و محبت والدین است.  محرومیت های 
امکان  نوجوان  چون  بیماری  نوع  این  در 
پدر  با  متقابل  و  مستقیم  و  حضوری  مذاکره 
و مادر خود را نمی یابد و از طرفی سؤال های 
و  عصیان  روحیه  می بیند،  بی جواب  را  خود 
رفتارهای  به وجود می آید.  او  در  پرخاشگری 
که  نوجوانانی  گفتار  و  اعمال  در  پرخاشگرانه 
خانواده های آنان از همدیگر جداشده اند کاماًل 
مشهود است. حسادت، سوءظن،کودک طالق 
با  را  جایگاهش  و  خودش  موقع  بیشتر  در 
می کند  مقایسه  خود  سن  هم  کودکان  دیگر 
و پدر و مادر را منشأ تمام مشکالتش می داند. 
کودک  سن  هنگامی که  اندوه،  گناه،  احساس 
ندارد  طالق  مسئله  از  درکی  و  باشد  پایین 
خود را عامل تمام مشکالت می داند و از این 

بابت احساس گناه می کند.
 آسیب های جدایی در سنین مختلف 

چه مواردی می تواند باشد؟
اضطراب  دچار  زیر 3 سال معموالً  کودکان 
اختالالت  این  که  می شوند  بی اعتمادی  و 

در  اختالل  شب ادراری،  چون  عواقبی  خود 
 3 و  دارد  دنبال  به  را  عصبی  تیک  و  خواب 
در  تأثیر  سنین  این  بحران  که  سالگی   6 تا 
این  اگر  حال  کودکان  اعتمادبه نفس  کاهش 
با  کودک  و  بیفتد  اتفاق  تنش  بدون  جدایی 
روند  می تواند  مهدکودک  و  روانشناس  کمک 
کمتری  آسیب  دچار  کند.  طی  را  بهتری 
در  سالگی،   12 تا   7 سنین   در  شد.  خواهد 
ابتدا  در  است  ممکن  کودک  مدرسه  سنین 
در  که  اندوه  و  غم  احساس  و  مقصر  را  خود 
برخورد با همنوعانش به شکل خشم و نفرت 
و بدخلقی جلوه کند. همچنین  در سن بلوغ، 
والدین  برای جدایی  حساس ترین سن  تقریباً 
تخریب  شخصیت،  بحران  می شود.  محسوب 
ممکن  پرخطر  رفتارهای  قالب  در  که  هویتی 
است بروز کند که پیامدهایی به دنبال خواهد 
داشت مثل روی آوردن به مصرف مواد، افت 
تحصیلی شدید، خودکشی، رفتارهای پرخطر 
بلوغ  سن  در  مشاورین  از  استفاده  جنسی  
است  نوجوان  نیازهای  اساسی ترین  از  فرزند 
سوی  از  هم  و  مشاور  سوی  از  باید  هم  که 
قانع  و  توجیه  جدایی  این  به  نسبت  والدین 
این  در  فرزندان  سالگی،   18 از  پس  و  شود 
سن بیشتر توانایی درک و پذیرش موضوعات 
را دارند یا شاید بهتر قانع شوند با این تفاسیر 
که در این سن دیگر شما نمی توانید کنترلی 
روی رفتار او داشته باشید چرا که فرزند شما 
را  شما  مسیرهای  و  توصیه ها  است  ممکن 

ناموفق بداند.
که  والدینی  برای  توصیه ای  چه    
تصمیم نهایی را  برای جدایی از یکدیگر 

گرفته اند می دهید؟
 توصیه ما این است که حداقل سن فرزندان 
خود را در نظر بگیرند چه بسا والدینی هستند 
بچه ها  سن  بهترین  شناسایی  دنبال  به  که 
یاد  به  باید  را  این  می باشند.  طالق  برای 
داشته باشید که طالق در هر حالتی و در هر 
اتفاق خوشایندی  فرزند  برای  نمی تواند  سنی 
آسیب های  مقابل  در  والدین  گاهی  اما  باشد 
را  بد  گزینه ی  بدتر  و  بد  گزینه  بین  بدتری 
هیچ  اینکه  قابل توجه  نکته  می کنند.  انتخاب 
جدایی  مناسب  سن  به عنوان  نمی تواند  سنی 
والدین دانست زیرا هر سنی شرایط و بحرانی 
به میزان  بسته  بازهم  را همراه خود دارد که 
قرار  موردبررسی  جداگانه  را  سنی  هر  آسیب 

داد.

گفت وگو با آذر فرهادی، روانشناس و مسئول فنی مرکز مشاوره آفتاب مهر پیرامون آسیب های طالق؛ 

عواقب طالق برای فرزندان جبران ناپذیر است

 ازدواج ناموفق به طور مستقیم 
و غیرمستقیم می تواند در وقوع 
جرم و آسیب  اجتماعی مؤثر 
باشد دامنه اتفاقات تلخی که 
در پی ازدواج های ناموفق رخ 

می دهد بسیار گسترده است از 
همسر کشی تا طالق، اعتیاد و... 

را در برمی گیرد.

الملل شرکت  بین  امور  و  روابط عمومی  امید:  نسیم 
فرهنگ  اداره  همکاری  با  گهر  گل  صنعتی  و  معدنی 
انجمن  و  سیرجان  شهرستان  اسالمی  ارشاد  و 
از حضور  بهره مندی  به منظور  مجریان و گویندگان، 
بدیع  و  نو  های  طرح  دریافت  و  خالق  هنرمندان 
صحنه  و  صدا  جشنواره  اولین  لوگوی  طراحی  جهت 

آوانا، فراخوان عمومی طراحی لوگو را منتشر کرد.
گل  شرکت  الملل  بین  امور  و  عمومی  روابط  گزارش  به 
می  استان  گرافیست سراسر  و  هنرمندان طراح  کلیه  گهر؛ 

توانند برای گردهمایی برترین های صدا و صحنه در حوزه 
آموزش و پژوهش اقدام به طراحی لوگو نمایند.

 2 حداکثر  ارسال  به  مجاز  هنرمند  هر  اساس  براین 
 70*۵0 ابعاد  در  باید  پیشنهادی  طرح های  که  است  اثر 
 dpi با رزولوشن JPG سانتیمتر شامل فایل آثار به صورت
300 بر روی لوح فشرده باشند که به همراه شناسنامه اثر 

A3 به دبیرخانه ارسال شوند. و تصویر چاپ شده رنگی 
به همراه شماره تماس  اثر  درج مشخصات فردی صاحب 
پیشنهادی  طرح  هنرمندی  اگر  همچنین  است.  ضروری 
الهام گرفته باشد توضیح  خود را از تبلیغ یا تصویر خاصی 

کامل در این خصوص نیز ضروری است.
از  پس  گهر  گل  شرکت  بین الملل  امور  و  عمومی  روابط 
بهار  نیم سکه  برگزیده هدیه  به طرح  آثار دریافتی  بررسی 

آزادی اهدا خواهد کرد.
کرمان  استان  گرافیست  هنرمندان  و  عالقه مندان 
آدرس  به  اردیبهشت   1۵ تا  را  تولیدی خود  آثار  می توانند 
جهت  و  ارسال   sirjanmojri@gmail.com ایمیل 
تماس   09338971۵90 تلفن  شماره  با  بیشتر  اطالعات 

نمایند. برقرار 

فراخوان طراحی لوگوی جشنواره آوانا
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شهرستان  فرد:  حیدری  سجاد 
و  اقتصادی  زمینه های  در  سیرجان 
عمرانی در مقایسه با شهرستان های 
داشته  بیشتری  پیشرفت  همجوار 
مقوله  در  این،  کنار  در  است. 
و  فعاالن  بین  اختالف نظر  فرهنگ 
رشد  و  دارد  وجود  فرهنگ  اهالی 
فرهنگی را ضعیف می دانند. فرهنگ 
نقش  و  دارد  وسیعی  بسیار  دامنه 
و  دارد  جامعه  تحوالت  در  اساسی 
راه  فرهنگ سازی  بدون  تحولی  هر 
اساس  این  بر  برد.  نخواهد  جایی  به 
فعال  شاهبداغی،  محمدامین  با 
که  شهرستان  اجتماعی  فرهنگی، 
فرهنگی  فقرزدایی  زمینه  در  مدتی 
و  کرده  فعالیت  شهر  حاشیه  در 
است  نیز  رسانه  حوزه  فعاالن  از 

گفتگویی انجام داده ایم.

به عنوان   جناب شاهبداغی 
مشکالت  اجتماعی  فعال  یک 

فرهنگی شهر را چه می دانید؟
هست  موضوعی  یک   ما  شهر  در 
انجام  فرهنگی  فعالیت  که هر کسی 
فرهنگی  فعال  را  خود  می دهد، 
می داند به طور مثال من یک برنامه 
می دهم  انجام   ... و  موسیقی  یا  طنز 
نباید بیان کند کار فرهنگی است و 
تأثیر  که  هستم  فرهنگی  فعال  من 
فرهنگی  مشکالت  رفع  در  چندانی 

سطح شهر ایجاد نمی کند و برای کار 
آسیب های  ابتدا  است  نیاز  فرهنگی 
برای  و  شوند  شناسایی  فرهنگی 
باید  آسیب ها  شناسایی  و  بررسی 
و  بیایند  پای کار  متولی  ارگان های 
منطقه به منطقه بررسی کنند چون 
مشکالت فرهنگی محالت پایین شهر 

با باالی شهر متفاوت است.
سری  یک  مؤسسات  برخی   
انجام  را  فرهنگی  فعالیت های 
می دهند  به نظر شما نتیجه بخش 

است؟
صنعتی  اخیر شرکت  سال های  در 
مؤسسات  برخی  و  گهر  گل  معدنی 
اما  می دهند،  انجام  را  کارهایی 
شوند  تکمیل  زیرساخت ها  باید 
شوند.  نتیجه بخش  فعالیت ها  تا 
برگزار  جشن هایی  مثال  طور  به 
اجتماعات  سالن  هنوز  اما  می شود 
و  ندارد  وجود  شهر  در  استاندارد 
شهر  شورای  و  شهرداری  طرفی  از 
قبولی  قابل  کارهای  زمینه  این  در 
مناسبت های  به  و  نداده اند  انجام 
کردن  نصب  بنر  چند  که  مختلف 
کار فرهنگی قابل قبولی نیست و یا 
تاکنون  شود  بررسی  باید  فرهنگسرا 
زمینه  در  را  چه کارهایی  توانسته 
در  دهد  انجام  شهر  برای  فرهنگی 
صورتی که برای مسائل فرهنگی هر 

ساله بودجه مشخص می شود. 

 در حال حاضر ارگان ها برای 
انجام  کارهایی  چه  موضوع  این 

بدهند؟
شهرداری و ارگان های که به نوعی 
دارند  فعالیت  فرهنگی  زمینه  در 
بپردازند  تخصصی تر  موضوع  به  باید 
برای  کارشناسان  از  استفاده  و 
بلندمدت  و  کوتاه مدت  برنامه ریزی 
شهرداری   به خصوص  باشند  داشته 
به تیم تخصصی  نیاز  و شورای شهر 
فعالیت های  که  دارد  زمینه  این  در 
طرفی  از  کند.  اجرا  را  اثربخشی 
فعالیت  کسی  هر  و  اقتصادی  بنگاه 
نیازمند  می دهد،  انجام  فرهنگی 
مجوز از اداره فرهنگ و ارشاد است و 
ارشاد یک  نهاد نظارتی است و نیاز  
کارهای  تا  دارد  بیش تر  فعالیت  به 
برنامه ریزی  یک  و  گسترده  فرهنگی 

مناسب در حوزه فرهنگ ایجاد شود.
توسعه  و  عمران  حوزه  در   
روبه رو  مشکلی  چه  با  شهری 

هستیم؟
تأثیر  دارد  وجود  که  موضوعی 
توسعه نامتوازن در ایجاد ناهنجاری ها 
طور  به  است   فرهنگی  مشکالت  و 
در  حاشیه نشینی  مشکالت  مثال 
حل نشده  محالت  برخی  حاشیه 
شهری،  جامع  طرح  در  و  است 
بررسی برای اضافه کردن آن به شهر 
نکردند و یک سری خانواده ها بدون 
این  که  می کنند  زندگی  امکانات 
مشکالت  سری  یک  باعث  موضوع 
می شود و از طرفی با توجه به بحث 
در  مهاجر  ساالنه  اشتغال  و  معادن 
توسعه  به  نیاز  و  می شود  زیاد  شهر 
سوی  از  خدمات  افزایش  و  شهری 

خدمات  ارگان های  و  شهرداری 
این  حل  برای  که  است  رسان 
حاشیه ای  محالت  در  باید  موضوع 
مدرسه  کالنتری،  و  پارک ها  اداره ها، 
در  شود.  ایجاد  تفریحی  محیط  و 
ضعیف  شهری  عمران  در  ما  شهر 
سال  چند  در  درسته  و  هستیم  
اما  گرفته  صورت  آسفالت  اخیر 
است  شهرداری  وظایف  از  یکی  این 
بحث  در  ببینید  باید  شهرداری  و 
انجام  چه کاری  شهری   منظر  سیما 
به  توجه  با  ما  شهر  در  و  است  داده 
شهر جهانی گلیم هستیم المان های 
قابل قبول نداریم و یخدان های دوقلو 
ما  طرفی  از  و  شدند  رها  سیرجان 
شدیم  انتخاب  گلیم  جهانی  شهر 
آیا  شود،  سیرجان  وارد  کسی  اما  
گلیم  موزه  می بیند؟   مناسبی  اثر 
همه  از  و  افتاد  برایش  اتفاقی  چه 
شهر  حاشیه  اهالی  اکثر  مهم تر 
برای  برنامه ای  چه  هستند  گلیم باف 
تشویق آن ها صورت گرفت و یا کدام 
کارگاه راه اندازی شد و به اعتقاد من 
نظارت  که  خودش  وظیفه  به  شورا 
عمل نکرده  احسن  نحو  به  است 
را  شهر  مشکالت  می بایست  و  است 
آسیب شناسی  و   کند  تقسیم بندی 
که  افرادی  از  و  پذیرد  صورت 
تخصص دارند برای حل یک سری از 
مشکالت فرهنگی و شهری استفاده 

کند.
و  فرهنگی  مشکالت   
یا  و  بی برنامگی  در  را  اجتماعی 

عدم برنامه ریزی می دانید؟
بله. همانطور که در مناطق مختلف 
مشخص  اقتصادی  معین  شهرستان 
را  کار  این  نیز  محالت  برای  کردند 
بودجه مشخص  یک  و   دهند  انجام 
حوزه های  در  کارشناسان  و   شود 
فرهنگی   - اجتماعی  آسیب های 
و  محله  نیاز  طبق  و  کنند  بررسی 
در  را  این  و  شود  انجام  کار  منطقه 
یک  زمانی  تا  که  باشید  داشته  نظر 
بانک اطالعاتی از مشکالت و عوامل 
شهر  سطح  در  آن  ایجادکننده 
فرهنگی  مشکالت  نشود،  جمع آوری 
با  حاضر  حال  در  که  اجتماعی  و 
نمی شود  حل  هستیم  روبه رو  آن 
و  محروم  مناطق  در  است  نیاز  و 
مشاوره  برای  مختلف  مراکز  حاشیه 
و فرهنگسرا ایجاد شود که از طریق 
خانواده  مشاوره  کالس  مکان ها  این 
برگزار شود و پس از مدتی تأثیر آن 
جشن  یک  هرساله  می شود.  دیده 
که  جلساتی  این  اما  می شود  برگزار 
سالی یک بار به مناسبی اجرا می شود 
مرکز  یک  زمانی  و  ندارد  تأثیر 
مشخص در محل وجود داشته باشد، 

به مرور از آن استفاده می شود.

دسترسی پارک های 
شهری به شبکه ارتباطی 

سبز  فضای  سرانه  تعیین  صادقی:  سعید 
تا حد زیادی بستگی به خصوصیات منطقه و 
شهر دارد، بر این مبنا باید گفت سرانه فضای 
سبز در یک شهر کویری بر اساس مطالعات و 
بررسی های وزارت مسکن و شهرسازی، سرانه 
متعارف و قابل قبول فضاهای سبز شهری بین 7 
تا 12 مترمربع برای هر نفر است که در مقایسه 
محیط زیست  سوی  از  تعیین شده  شاخص  با 
سازمان ملل متحد )20 تا 2۵ مترمربع برای 
این، در  با وجود  نفر(، رقم کمتری است.  هر 

شهری مانند سیرجان با توجه به ویژگی های 
متفاوت جغرافیایی و اقلیمی آن، با اختالفاتی 
همراه است که میزان آن را طرح های مصوب 

هر یک از نقاط شهری تعیین می کنند.
درمجموع آنچه از دیدگاه محیط اجتماعی 
در ارتباط با فضای سبز شهری اهمیت دارد، 
میزان فضای سبز عمومی است، یعنی فضای 
آن ها  در  مردم  عموم  رفت وآمد  که  سبزی 
بدون مانع باشد، یا به تعبیر دیگر فضای سبز 

اجتماعی.
تنها  سبز  فضای  سرانه  مفهوم  بنابراین 
می تواند برای آن نوع فضای سبز به کار رود که 
برای گذران اوقات فراغت، بازی و تفریح مهیا 
شده است. نکته ای که در خصوص فضای سبز 

از اهمیت باالیی برخوردار است، مکان یابی آن 
می باشد، بر این اساس مکان یابی فضای سبز 
باید از اصولی چون »مرکزیت، سلسله مراتب و 
دسترسی« تبعیت کند :مرکزیت فضای سبز به 
این مفهوم است که فضای سبز حتی المقدور 
شهری  منطقه  یا  و  ناحیه  محله،  مرکز  در 
در  سبز  فضاهای  همچنین  شود.  مکان یابی 
مقیاس های متفاوت اعم از پارک های محله ای، 
منطقه ای و امثال آن ها، باید با ساختار کالبدی 
از  یکی  باشد،   داشته  انطباق  خود  متناظر 
معیارهای دیگری که در مکان یابی فضای سبز 
باید به آن توجه شود، معیار »دسترسی« است. 
به این مفهوم که پارک های شهری باید از چهار 
جهت به شبکه ارتباطی دسترسی داشته باشند 

آن  از  بیشتری  جمعیت  هم  طریق  بدین  تا 
استفاده کند و هم امکان نظارت اجتماعی و 
امنیت پارک افزایش یابد. بدین ترتیب امکان 
بهره برداری دیداری از جلوه های زیبای پارک 

برای رهگذران از چهار جهت فراهم می شود.
در  سؤاالتی  مطرح شده  تعاریف  با  حال 
و  غربی  ناحیه  در  سیرجانی  شهروند  ذهن 
سرانه  اینکه  می بندد،  نقش  حاشیه نشینی 
این  به جمعیت  توجه  با  پارک  و  فضای سبز 
نواحی شهری چه میزان در نظر گرفته شده؟ 
در  شهر  تفصیلی  طرح  در  نقاطی  در  چرا 
ناحیه حاشیه نشین غربی فضای سبز و پارک 
سنجیده شده اما چیزی یا آثاری از آن به چشم 
نمی آید؟ آیا شهرداری و ناظرین امر بر کارهای 

نباید  شهردار 
توسعه  فکر  به 
رفاه  برای  پایدار 
ناحیه  شهروندان 
شیه نشین  حا
شهر  غربی 
باشند؟  سیرجان 

شهروندان این نواحی تا کی و چند دوره باید 
پارک  و  سبز  فضاهای  این  تا  بمانند  منتظر 
مطابق با استاندارد آن در مرکز و باالی شهر 
باشند تا حس شهروند سیرجانی بودن در آن ها 
عملکرد  از  دیگر  چراهای  و  چرا  شود؟  ایجاد 

شوراییان و شهردار؟      
                 *کارشناس طراحی شهری

گفتگو با محمدامین شاهبداغی، فعال فرهنگی اجتماعی: 

نصب چند بنر کار فرهنگی نیست
معلمان  نخبگان را

 تربیت و تحویل جامعه دهند 
اساس  بر  عباسپور:  مهدی 
به  دانش  آموختن  دینی،  آموزه های 
پی  در  ماندگاری  معنوی  آثار  دیگران، 
صلی اهلل  خدا  پیامبر  داشت.  خواهد 
»آدمی  فرمود:  سلم  و  آله  و  علیه 
خود  با  و  می آید  رستاخیز  روز  در 
یا  انبوه  ابرهای  چون  نیکی  کارهای 
کوه های سر به فلک کشیده دارد ،پس 
من  که  را  این ها  پروردگارا!  می گوید: 

دانش  این  می فرماید:  خداوند  کجایند؟  از  پس  نداده ام،  انجام 
کردند«.  عمل  بدان  تو  از  پس  و  آموختی  مردم  به  که  توست 
نیکی  عنوان  به  را  آموزش  روایت،  این  در  )ص(  اکرم  پیامبر 

اساتید معرفی می کند. برای معلمان و  ماندگاری 
از  نوآوری،  و  اندیشیدن  دانایی،  علمی  پیشرفت های  با  همگام 
ویژگی های معلم موفق است که به اطالعات پیشین خود بسنده 
علمی  شکوفایی  در  بتواند  دانش،  همیشگی  فراگیری  با  و  نکرده 
دانش آموزان خود نقش مهمی ایفا کند. تعلیم و تربیت انسان ها 
پاداش فراوانی به همراه دارد و کسانی که خالصانه به امر تعلیم 

بود. نخواهند  پاداشی بی نصیب  از چنین  مشغولند، 
در  انسان  بنام  امانتی  که  خطیر،  بسیار  مسئولیت  معلمی 
اختیار اوست و از آن به عنوان شغل انبیاء که همان انسان سازی 
نام  انسانی  کرامت  و  ارزش ها  مدار  بر  بشری  دادن حیات  قرار  و 
است  تربیت  و  تعلیم  کار  اساسی ترین  انسانی  جامعه  در  می برند 

که این رسالت مهم بر دوش معلم گذاشته شده است
بیش از 120 کشور جهان به صورت رسمی روزی را برای تکریم 
اردیبهشت  دوازدهم  ایران،  تقویم  در  که  دادند  قرار  معلمان 
برای   ،۵8 سال  در  مطهری  مرتضی  فقید  استاد  شهادت  سالروز 

گرامیداشت ایشان و مقام معلم روز معلم نام گذاری شد.
چند نکته در این خصوص:

و  نشده  شناخته  بدرستی  ایران  کشور  در  معلم  جایگاه   -1
دارد،  بیشتری  توجه  به  نیاز  مزایا  و  حقوق  و  تکریم  حوزه  در 
می کنند  دور  مالی  دغدغه های  از  را  معلم  پیشرفته  کشورهای 
تحویل  و  تربیت  را  نخبگان  می توانند  معلمان  که  معتقدند  و 

دهند. جامعه 
است  مدارس  مانده  مغفول  نقطه  تربیتی  مباحث  متأسفانه   -2
سودهای  با   ... و  کنکور  آوردن  وجود  به  با  سرمایه داری  نظام  و 
مسائل  و  داده  سوق  محفوظات  به سوی  را  آموزان  دانش  کالن 
باید  که  داده  قرار  تأثیر  تحت  را  دانش آموز  زندگی  و  مفهومی 

برای آن هر چه سریع تر فکری شود. 
کالس های  جایگزینی  و  کشور  به  کرونا  ویروس  ورود  با   -3
زیادی  مشکالت  و...  زیرساخت  نبود  و  به جای حضوری  مجازی 
برای خانواده ها و دانش آموزان و به ویژه برای معلمان ایجاد شد 
مجازی  برگزاری  به  مسئوالن  اعالم  و  امتحانات  نزدیکی  با  حال 
باید  که  کرده  نگران  رو  خانواده ها  مجدداً  امتحانات  حضوری  یا 
با تصمیمی صحیح و همگام با شرایط به سراغ سال بدون کرونا 

شویم.
                                           *فعال فرهنگی اجتماعی

4   یادداشت

فرزند  چنگیزی  حسین  آقای  اینکه  به  نظر  اختصاصی:  حدود  تحدید  آگهی 
ایرج احد از ورثه ماشااهلل چنگیزی به استناد قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی 
اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی تقاضای سند مالکیت تصرفات مفروز خود 
تحت پالک از 4733 اصلی واقع در بخش 36 کرمان اراضی اکبرآباد آگهی نوبتی 
آن منتشرو اینک به استناد تبصره ماده 13 را نموده که قانون و ماده 13 آیین 
نامه فوق الذکر آگهی تحدید حدود بصورت اختصاصی به شرح ذیل منتشر می 
گردد: پالک 4733 اصلی آقای حسین چنگیزی فرزند ایرج احد از ورثه ماشاهلل 
اراضی  سیرجان-  در  واقع  آباد  کاظم  مزرعه  اراضی  ششدانگ  غیره  و  چنگیزی 
شنبه  روز  صبح   9 ساعت  حدود  تحدید  عملیات  کرمان   36 بخش  آباد  کاظم 
مورخه 1400/3/1 در محل وقوع ملک بعمل خواهد آمد، لذا بدینوسیله به مالک 
و مجاورین و صاحبان حقوق ارتفاقی در پالک فوق اعالم می گردد در موعد مقرر 
در این آگهی در محل وقوع ملک مورد تقاضا حاضر و چنانچه به تحدید حدود یا 
حقوق ارتفاقی اعتراض دارند از تاریخ تنظیم صورتجلسه تحدید حدود به مدت 
به این واحد ثبتی تسلیم و رسید دریافت نمایند  30 روز اعتراض خود را کتباً 
این  اداره ثبت دادخواست الزم در  به  اعتراض  تاریخ تسلیم  از  ماه  و ظرف یک 

خصوص به دادگاه صالحه تقدیم و گواهی آن را به اداره ارائه نمایند.
تاریخ انتشار: شنبه 1400/2/11- محمد آرمانپور - رئیس اداره ثبت اسناد و 

امالک شهرستان سیرجان
 

آگهی فقدان سند مالکیت: خانم/ آقای حمید اسالمی با ارائه دو برگ استشهادیه از دفتر 
اسناد رسمی شماره 74 سیرجان مدعی است که سند مالکیت ششدانگ پالک 141فرعی 
از 23۵6 اصلی واقع در بخش 3۵ کرمان بنام حمید اسالمی ثبت و طی سند شماره 
10736 به خانم ها الیکا و الیما و الینا همگی اسالمی بالسویه منتقل که ثبت ولی اسناد 
مالکیت تاکنون صادر نگردیده 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: شنبه 1400/2/11-  محمد آرمانپور - رئیس اداره ثبت اسناد و 

امالک شهرستان سیرجان

برگ  دو  ارائه  با  زاده  مسلمی  مهدیه  آقای  خانم/  مالکیت:  سند  فقدان  آگهی   
استشهادیه از دفتر اسناد رسمی شماره 113 سیرجان مدعی است که سند مالکیت 
دو دانگ مشاع از ششدانگ پالک 7 فرعی از 669 اصلی واقع در بخش 36 کرمان بنام 
خانم/آقای مهدیه مسلمی زاده 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 
انتشار: شنبه  تاریخ  مالک صادر خواهد شد.  بنام  المثنی  مالکیت  واخواهی سند  عدم 

1400/2/11-  محمد آرمانپور - رئیس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان سیرجان

آگهی فقدان سند مالکیت: خانم/ آقای محمود محمودابادی با ارائه دو برگ استشهادیه از 
دفتر اسناد رسمی شماره 67 سیرجان مدعی است که سند مالکیت ششدانگ پالک 190 فرعی 
از 6۵01 اصلی واقع در بخش 37 کرمان بنام خانم/آقای محمود محمودابادی 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: شنبه 1400/2/11-  محمد آرمانپور 

- رئیس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان سیرجان

برگ  دو  ارائه  با  شهیدی  فرشته  آقای  خانم/  مالکیت:  سند  فقدان  آگهی 
سند  که  است  مدعی  سیرجان   210 شماره  رسمی  اسناد  دفتر  از  استشهادیه 
در  واقع  اصلی  از 2312  فرعی  از ششدانگ پالک 68  دانگ مشاع  مالکیت سه 
و  مالکیت صادر  و سند  ثبت  فرشته شهیدی  خانم/آقای  بنام  کرمان  بخش 3۵ 
یک  تبصره  بدستور  لذا  گردیده  مفقود  جابجایی  بعلت  که  است  گردیده  تسلیم 
می  آگهی  مردم  اطالع  مراتب جهت  ثبت  قانون  نامه  آیین  ماده 120  اصالحی 
باشد  نزد خود می  مالکیت  یا وجود سند  معامله  انجام  تا هر کس مدعی  شود 
می تواند 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 
خانم مذکور  مالک صادر خواهد شد. ضمناً  بنام  المثنی  مالکیت  واخواهی سند 
موازی 3 دانگ مشاع را برابر سند رسمی شماره 44806- 1397/06/31 دفتر 
آقای محمدعلی  و  و طاهره و صدیقه  لیال و عصمت  ها  از خانم  210 سیرجان 
همگی قدیمی خریداری نموده است. تاریخ انتشار: شنبه 1400/2/11-  محمد 

آرمانپور - رئیس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان سیرجان

برگ  دو  ارائه  با  خادمی  رضی  رضا  آقای  خانم/  مالکیت:  سند  فقدان  آگهی 
سند  که  است  مدعی  سیرجان   210 شماره  رسمی  اسناد  دفتر  از  استشهادیه 
در  واقع  اصلی  از 2312  فرعی   68 پالک  از ششدانگ  مشاع  دانگ  سه  مالکیت 
مالکیت صادر  و سند  ثبت  رضا رضی خادمی  خانم/آقای  بنام  کرمان  بخش 3۵ 
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 
باشد ظرف  نزد خود می  مالکیت  یا وجود سند  معامله  انجام  تا هر کس مدعی 
مدت 10 روز از تاریخ انتشار روزنامه گواهی اعتراض خود را به این اداره تسلیم 
سند  واخواهی  عدم  و  قانونی  مدت  شدن  سپری  از  پس  اینصورت  غیر  در  دارد 
انتشار: شنبه 1400/2/11-   تاریخ  مالک صادر خواهد شد.  بنام  المثنی  مالکیت 

محمد آرمانپور -  رئیس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان سیرجان



5 حوادث و گوناگون  نسیـم امید
آتش سوزی انبار لوازم برقی

 در خیابان بروجردی
خیابان  در  برقی  لوازم  انبار  آتش سوزی  حوادث:  گروه 

بروجردی با حضور آتش نشانان در هفته گذشته مهار شد.
در  آتش نشانی،  سازمان  عمومی  روابط  گزارش  به 
آتش سوزی  بر  مبنی   12۵ سامانه  با  تلفنی  تماس  پی 
ستاد  بالفاصله  بروجردی  خیابان  در  برقی  وسایل  انبار 
کمکی  نیروی  و   2 شماره  ایستگاه  آتش نشانان  فرماندهی 

به محل حادثه اعزام کرد.
این  در  اعزامی  عملیات  فرمانده  جعفرآبادی  پور  حسین 
به  که  بود  برقی  لوازم  انبار  یک  حادثه  محل  گفت:  باره 

دلیل نامعلومی در انتهای آن آتش سوزی شده بود.
به  عملیاتی  نیروهای  رسیدن  از  داد:پس  ادامه  وی 
لوازم  کارتن های  از  تعدادی  که  مشاهده شد  حادثه  محل 
که  شده،  آتش سوزی  دچار  انبار  انتهای  قفسه  در  برقی 
و  مالک  توسط  با وجود خاموش کننده دستی  خوشبختانه 
افراد حاضر در محل در همان لحظات اولیه آتش را مهار 

کردند و مانع از گسترش آن شدند.

دستگیری سارق 
ساختمان های نیمه کاره 

دستگیری  از  سیرجان  انتظامي  فرمانده  حوادث:  گروه 
سرقت  فقره   14 کشف  و  نیمه کاره  ساختمان های  سارق 

خبر داد. 
وقوع  پی  داشت:در  اظهار  ایران نژاد  محمدرضا  سرهنگ 
چندین فقره سرقت از ساختمان های نیمه کاره  در شهرستان  
سیرجان  و با انجام بررسی های میداني از محل وقوع سرقت ها 
یک متهم ضمن هماهنگي قضائي در یک عملیات غافلگیرانه 
در مخفیگاهش دستگیر شد. سرهنگ ایران نژاد تصریح کرد: 
پلیس  قانوني  مستندات  و  دالیل  با  مواجهه  در  متهم  این 
که  شد  دیگری  فرد  همدستی  با  سرقت ها  انجام  به  معترف 
همدست وی نیز دستگیر و به 14 فقره سرقت معترف شدند. 
وی افزود: سارقان دستگیرشده سابقه دار بوده و در بازرسی از 

منزل متهمان مقداری از وسایل سرقتی کشف شد.

کشف مواد خوراکی قاچاق
 از کامیون حامل خاک 

کشف  از  سیرجان  انتظامي  فرمانده  حوادث:  گروه 
برخی مواد خوراکی قاچاق از یک دستگاه کامیون حامل 

خاک در این شهرستان خبر داد.
گفت:  خبر  این  اعالم  با  ایران نژاد  محمدرضا  سرهنگ 
زنی  گشت  حین  در  شهرستان  انتظامی  نیروی  مأموران 
متوقف  را  آن  و  شدند  مشکوک  کامیون  دستگاه  یک  به 
حامل  کامیون  این  از  بررسی  در  داد:  ادامه  او  کردند. 
که  شد  کشف  قاچاق  خوراکی  اقالم  سری  یک  خاک، 
قضایی  مراجعه  به  راننده  و  توقیف  را  کامیون  ادامه  در 

معرفی شد.

 خبر
شنبه 11 اردیبهشت 1400، شماره 274 ، سال هفتم

همسر  تلخ  حوادث  حوادث:  گروه 
شهر   در  گذشته  هفته  برادرکشی  و 
و  رسانه ها  در  بازخوردهایی  باعث 
قتل  از  پس  فردی  شد.  مجازی  فضای 
آتش  به  را  خودرو  و  جسد  همسرش، 
شکاری  اسلحه  با  جوانی  یا  و  کشید 
پس  که  کرد  شلیک  خود  برادر  به 
جان  بیمارستان  در  گلوله  اصابت  از 
جنس،  این  از  پرونده ای  هر  باخت. 
می کند  جریحه دار  را  آدمی  هر  دل 
عواملی  چه  که  می دارد  وا  فکر  به  و 
بیفتد؟  اتفاقات  این  که  می شود  سبب 
شاید بارها و بارها در صفحات حوادث 
شنیده  آشنایان  زبان  از  یا  روزنامه ها 
اعضای  تمام  یا  یک  فردی  که  باشید 

است.  رسانده  قتل  به  را  خانواده اش 
پرونده ها  دست  این  از  بسیاری  موارد 
که  می شود  یافت  آگاهی  پلیس  در 
یکی از اعضای خانواده در اثر خشونت 
عملی  به  دست  زودهنگام  قضاوت  یا 
موضوع  این  به  این ها  همه  که  می زند 
برمی گردد که ما نمی توانیم خشم خود 

را کنترل کنیم. 

ارشد  کارشناس  اسدی،  امین 
در  گفت:  رابطه  این  در  روانشناسی 
تعادل  حالت  در  که  زمانی  خشم  واقع 

می کند  کمک  خود  از  دفاع  به  است 
می شود  خارج  تعادل  از  که  وقتی  ولی 
می کند  ایجاد  تکاملی  ضد  حالت  این 
مدیریت  از  که  اینجاست  بنابراین 
یعنی  می کنیم  صحبت  هیجان 
افراط وتفریط حاکم بر این هیجان ها را 

کاهش بدهیم. 
برای اینکه بهتر متوجه بشویم باید به 
خشم،  واژه  سه  بین  شدن  قائل  تمایز 
که  بپردازیم  پرخاشگری  و  خصومت 
خشم عبارت است از یک هیجان اولیه 
ذهنی  قضاوت  از  عاری  که  هیجانی 
در  اما  است  پاک  هیجانی  پس  است 
مقابل این هیجان ثانویه رو داریم یعنی 
ذهنی  قضاوت  به  آلوده  که  هیجانی 
پرخاشگری  و  خصومت  پس  است 

هیجان کثیف هستند. 
از  وقتی  داد:  ادامه  کارشناس  این 
از  واقع  در  می کنیم  صحبت  مدیریت 
مدیریت هیجانات کثیف است پس در 
است درست  اصل مدیریت خشم غلط 
این است که بگوییم مدیریت خصومت 

و  پرخاشگری. 
و  پرداخت  خشم  کنترل  به  اسدی 
بپردازیم  خشم  سازنده  ابراز  به  گفت: 
این خود یک مهارت است، مهارت  که 
اول  مرحله  خشم  هیجان  مدیریت  و 
به  متعهد شدن  مهارت،  این  در کسب 
به  باید  است  خشم  هیجان  مدیریت 
دچار  زمانی  که  بدهد  تعهد  خودش 
خلق منفی و خشم شد مدیریتش کند. 
ما نمی توانیم همزمان هم آرام باشیم 
هم  باشیم  عصبانی  وهم  مضطرب  هم 
تبع  مغزمیانی  الیه  که  زمانی  منطقی 
می شود  بیش فعال  بیرونی  اتفاقات 
خشم رو تجربه خواهیم کرد پس زمانی 
نمی توانیم  هستیم  عصبانی  خیلی  که 
خوب فکر کنیم و استدالل بکنیم خب 
راهبرد  چند  به طورکلی  نکته  یک  این 
خشم  هیجان  مدیریت  در  اساسی 

مطرح می شود. 
در  خشم  کنترل  راهبردهای  یک 
خشم  کنترل  راهبردهای  موقعی، 
خارج  راهبردهای  و  موقعیت  از  خارج 

آن  یعنی  پیشگیری  یعنی  موقعیت  از 
لحظاتی که آرام هستیم برای لحظاتی 
که بهم می ریزیم برنامه بریزیم که می 
عنوان  به  که  چیزی  آن  رعایت  شود 
می شود  برده  نام  ازش  روان  بهداشت 
انجام  زندگی،  سبک  اصالح  یعنی 

ورزش و انجام فعالیت های مثبت و ....
تغییر دادن شرایط فیزیکی

 یا حالت فیزیکی  
کنترل  راهبردهای  به  اسدی  ایمان 
افزود:  و  پرداخت  موقعیت  در  خشم 
در  درگیر  جسمانی  عالئم  شناسایی 
شرایط  دادن  تغییر  خشم،  شروع 
فیزیکی یا حالت فیزیکی که اگر امکان 
ترک موقعیت وجود دارد ترک موقعیت 
اگر  فیزیکی  شرایط  کردن  عوض  برای 
نیست  فیزیکی  موقعیت  تغییر  امکان 
عوض  را  خودمان  فیزیکی  حالت  باید 

کنیم.
 آرامسازی جسم با انجام چند تنفس 
انجام  با  ذهن  آرامسازی  دیافراگمی، 
چرا  واقع  در  و  مثبت  های  گویی  خود 
می پردازیم  و ذهن  آرامسازی جسم  به 
اینکه  دلیل  به  می شویم  هم  متعهد  و 
است  هیجانی  ابتدا  در  خشم  هیجان 
از مغزمیانی  برخواسته  کور و  اصطالحاً 

که گفتیم جایگاه عواطف است.
است  این  برای  کارها  این  همه   
که  است  آن وقت  بخریم  زمان  که 
انجام  از  و  می پردازیم  استدالل  به 
خواهیم  پرهیز  خصومت  و  پرخاشگری 
مجرمان  غالب  اینکه  کما  کرد، 
پرخاشگری بعد از ابتال به جرم از انجام 

آن سخت پشیمانند.

مدیریت خصومت و  پرخاشگری در پی دو قتل خانوادگی که هفته گذشته رخ داد ؛

ترک موقعیت در هنگام خشم 

چاله موادمخدر برای سوداگران مرگ
متهم   3 دستگیری  از  استان  انتظامی  فرمانده  حوادث:  گروه 
که 385 کیلو و 200 گرم تریاک را درون چاله ای به همراه خاک 
خبر  بودند،  کرده  سازی  مخفی  حیوانی  فضوالت  و  خاشاک  و 

داد.
سردار عبدالرضا ناظری در تشریح این خبر اظهار داشت: مأموران 
پلیس مبارزه با موادمخدر شهرستان سیرجان در پی کسب خبری 
مبنی بر انتقال و دپوی حجم زیادی مواد مخدر در یک منزل، بررسی 
موضوع را در دستور کار قرار دادند. وي افزود: در این رابطه مأموران 
پس از تکمیل تحقیقات و اطمینان از دپوی مواد مخدر در مکان 
ضمن  و  شدند  منزل  این  وارد  قضائی  هماهنگی  ضمن  موردنظر 
دستگیری 3 نفر در حال استعمال موادمخدر، 38۵ کیلو و 200 گرم 
تریاک را هم که درون یک چاله به همراه خاک و خاشاک و فضوالت 
حیوانی مخفی سازی شده بود، کشف کردند. فرمانده انتظامی استان 
متعلق  سواری  خودروی  دستگاه  یک  توقیف  به  اشاره  با  کرمان 
کرد:  تصریح  قضائی  مراجع  به  متهمان  معرفی  و  قاچاقچیان  به 
قاچاقچیان خرد و کالن مواد مخدر برای گرفتار ساختن نسل جوان 
به پدیده شوم اعتیاد و کسب ثروت بیشتر از این راه کثیف به هر 
ترفندی برای مخفی سازی، حمل و توزیع مواد خانمان سوز مخدر 

متوسل می شوند.

واکسیناسیون رایگان دام ها علیه طاعون 
نشخوارکنندگان کوچک

آغاز  از  سیرجان  دامپزشکی  شبکه  رئیس  خبر:  گروه 
واکسیناسیون 480 هزار رأس دام سبک این شهرستان علیه 
ابتدای  از   )ppr( کوچک  نشخوارکنندگان  طاعون  بیماری 

اردیبهشت ماه تا اواخر تیرماه ماه سال جاری خبر داد.
علیرضا زینلی پور گفت: در این فاز واکسیناسیون که باهدف طرح 
برنامه ملی ریشه کنی طاعون نشخوارکنندگان کوچک و با استفاده از 
واکسن تولید داخل قرار می گیرند. 480 هزار رأس دام شامل)بره، بزغاله 
و بز، گوسفند( علیه این بیماری  با استفاده از ظرفیت بخش دولتی و 
خصوصی  به صورت کامالً رایگان مایه کوبی می شود. به گفته وی سال 
بیماری طاعون  گذشته 1۵0 هزار رأس دام سبک شهرستان  علیه 
نشخوارکنندگان کوچک واکسینه شد که امسال واکسیناسیون به صورت 

فراگیرتر انجام می شود.
زینلی پور بیان داشت: واکسیناسیون در کانون های بیماری، مناطق با 
جمعیت باالی  دام و همچنین مناطقی که در نزدیک به زیستگاه های 
پور  زینلی  می گیرد.  صورت  بیماری  این  علیه  هستند  حیات وحش 
گفت: این بیماری می تواند عالوه بر انتشار در جمعیت دام های اهلی، 
حیات وحش از جمله)گوزن و آهو( را نیز درگیر کند.وی یادآور شد: 
بیماری ابتدا با تب آغاز و سپس با آبریزش دهان، بینی، چشم و گاهی 
اوقات زخم داخل دهان همراه خواهد بود. به گفته وی، این بیماری از 
مهم ترین بیماری های دامی بوده و به صورت سریع در جمعیت دامی 
انتشار پیدا می کند و با توجه به اینکه با اسهال همراه خواهد بود دام 
مبتال بسیار الغر شده و عالوه بر این دستگاه تنفسی دام را نیز درگیر 
می کند. وی با بیان اینکه این بیماری در دام های جوان و مناطقی که 
سابقه واکسیناسیون علیه بیماری ppr  را ندارند تلفات باالیی دارد، از 
دامداران خواست که در راستای انجام کار واکسیناسیون نهایت همکاری 

را با اکیپ های واکسیناسیون دامپزشکی داشته باشند.

عامل قتل زن سیرجانی 

همسرش بود 
گروه حوادث: فرمانده انتظامي سیرجان 
با اشاره به وقوع قتل و سوزاندن یک خانم 
30 ساله درون یک خودرو در یکی از نقاط 
این قتل که شوهر  این شهر گفت: عامل 
دستگیر  ساعت   24 از  کمتر  بود  مقتول 

شد.  سرهنگ محمدرضا ایران نژاد در 
تشریح این خبر گفت: مأموران پلیس 
خانمی  قتل  وقوع  به  توجه  با  آگاهی 
محدوده  در  اردیبهشت  چهارم  که 
یک  داخل  و  آزادشهر  دانشگاه 
سوزانده   207 پژو  خودروی  دستگاه 
شده بود بررسی موضوع را در دستور 
این  در  افزود:  وي  دادند.  قرار  کار 
صحنه  اولیه  بررسی  از  پس  رابطه 

از  حادثه و واکاوی سرنخ های حاصل 
مدارک و اوراق سوخته شده محدوده 
وقوع قتل، هویت مقتول شناسایی و 
در پی اقدامات پلیسی بعدی مشخص 
شد عامل این قتل شوهر خود مقتول 
مراحل  در  متهم  این  که  است  بوده 
بیان داشت:  بعدی دستگیر شد. وی 
این متهم پس از انتقال به اداره پلیس 
آگاهی لب به اعتراف گشود و به انجام 

با  قبلی  اختالفات  سبب  به  قتل  این 
همسرش و عصبانیت شدید در شب 
این  اکنون  هم  و  کرد  اعتراف  حادثه 
به  متهم  تحویل  منظور  به  پرونده 
تکمیل است.  مراجع قضائی در حال 
زندگی  سال   13 شوهر  و  زن  این 
مشترک داشته اند که حاصل آن یک 
ساله   5 دختر  یک  و  ساله   12 پسر 

است.

امین اسدی، کارشناس ارشد روانشناسی
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شبی برتر از هزار ماه
پربارتري  زندگي  اوقات؛  از  بیشتر  هرچه  بهره مندي  فرهنگ:  گروه 
سعادتمندانه  زندگي  حاصلش  که  عمري  زد.  خواهد  رقم  افراد  براي 
دنیوي و توشه پربار اخروي است؛ گذرانش به دور از تلخي و افسوس 
است. اما گاه در این بین افراد چنان بهره اي از حیات مادی شان مي برند 

که گویي هزاران هزار سال در دنیا زیسته اند. 
چرایي این امر را مي توان در ویژگي هاي برخي ایام یافت. اوقاتي که 

عظمت و شرافت ویژه آن ها را از سایر زمان ها متمایز کرده است. 
ویژگي هاي  که  گران بهاست  اوقات  این  از  نمونه اي  قدر  شب هاي   
منحصر به فردش آن را از سایر اوقات متمایز گردانیده است. شب هایي 
نام قدر در  به  اندازه عظیم و گران سنگ که سوره اي مستقل  بدین  تا 
کالم ا... مجید را به خود اختصاص داده اند. بهترین شب سال، شب قدر 
است که خداوند در قرآن کریم آن را شبی پربرکت دانسته و ارزش آن 

را برتر از هزار ماه بیان کرده است. 
شب قدر یعني شب بزرگ و باعظمت ، زیرا در قرآن کریم »قدر« به 
معناي منزلت و بزرگی خدا آمده است.)حج/74( همه مقدرات بندگان 

نیز در طول سال در این شب رقم می خورد. )دخان / 4(
از  امام رضا)ع( فرمودند: »خداوند در شب قدر آنچه را  همچنان که 
یا  زندگي  از  می فرماید  مقدر  آمد  خواهد  پیش  بعد  سال  تا  سال  این 
مقرر  شب  این  در  خداوند  آنچه  پس  روزي،  یا  بد  یا  خوب  از  مرگ، 

فرمود، وقوع آن حتمی خواهد بود.
انسان و مساله اختیار  اراده  با آزادي  امر هیچ گونه تضادي  این  البته 
ندارد زیرا تقدیر الهي به وسیله فرشتگان طبق شایستگی ها و لیاقت های 

افراد و میزان ایمان و تقوا و پاکی نیت و اعمال آن هاست. 
و  کیفر  بشارت،   و  انذار  وعید،  و  وعده  چون  مفاهیمي  شک  بدون 
پاداش در قرآن و روایات بدون اراده و اختیار انسان بی معنا خواهد بود. 
از  جلوه هایی  و...  دعا  و  عبادت  قدر،  شب  محافل  در  انسان  حضور 

حضور اراده و اختیار انسان است.
 بزرگ ترین اشتباه درباره حقیقت مشیت الهي این است که گروهي 
به صورت  می کنند خداوند  تصور  و  می دانند  را صاحب همه چیز  خود 
ثواب  نه  است؛ پس  واگذار کرده  بندگان خود  به  را  کارها  مطلق همه 
فکر  نیز  دیگر  گروهي  اخالق.  و  مسئولیت  نه  و  است  کار  در  عقاب  و 
می کنند انسان موجودي مجبور است که هیچ اختیار و آزادی ندارد و 

همه چیز توسط قضا و قدر تعیین می شود.
 در حالي که حقیقت امري میان این دو نظر است یعني نه جبر قضا 
و قدر و نه واگذاري مطلق به بندگان، چرا که بعضي از کارها را ما به 
خواست و اراده خودمان انجام می دهیم مثل خوردن، رفتن ، آمدن و... 
و در بعضي دیگر از کارها همچون به دنیا آمدن، از دنیا رفتن و...اراده و 

خواست ما مطرح نیست. 
آداب شب قدر

به موارد  به اختصار  این شب می توان  اعمال و دعا های مخصوص  از 
زیر اشاره کرد:

- غسل کردن به نیت تقرب به درگاه الهی و برای انجام عبادت
- احیاء و شب زنده داری با عبادت، دعا و توسل

و  ممکن  مقدار  هر  به  آن  معانی  در  تدبر  و  تفکر  و  قرآن  تالوت   -
سفارش بر خواندن سوره های روم، عنکبوت، یس و دخان

- توبه و استغفار فراوان
- خواندن ادعیه وارده همچون جوشن کبیر
- خواندن نماز های وارده باالخص نماز قضا

- صدقه دادن
- قرآن بر سر گرفتن و توسل و تمسک به اهل بیت )ع( 

   معرفت

ویژه

 کمک 24 میلیارد تومان به بهداشت درمان
توسعه  معاون  پور،  نصرا...  موسی  امید:  نسیم  امید:  نسیم 
دانشکده با اشاره به همکاری رسانه ها در این مدت بیان کرد: 
از ابتدای بیماری کرونا پویش های از سوی مردم شروع شد 
که به نوعی بی نظیر بوده است که در مجموع با کمک های 
3 میلیارد و 700 میلیون تومان کمک  کردند که ما توانستیم 
بخش های ICU بیمارستان امام رضا و غرضی را تجهیز کنیم  

و خوشبختانه خرید تجهیزات و لوازم مصرفی و در یکی دو مقطع تشویق پرسنل درمان 
با کمک های نقدی همراهی کردند. مجموعه شرکت های گل گهر و مس رقمی 24 
میلیاردتومان کمک کردند و 20 میلیارد تومان تجهیزات ضروری خریداری شد.

توزیع سبد کاال بین مددجویان کمیته امداد
فرمانداری: همزمان با ماه مبارک رمضان و ایام والدت 
ده  ع(  مجتبی)  حسن  امام  حضرت  البیت  اهل  کریم 
هزارپرس غذای گرم و 3 هزار سبد کاال با حضور مسئوالن 
شهرستان سیرجان به مددجویان توزیع شد یزدان خواه، 
رئیس کمیته امداد گفت: از ابتدای این ماه مبارک تعداد 3 
آشپزخانه در اطعام مهدوی مراکز نیکو کاری کمیته امداد امام خمینی)ره( فعال و از 
اول ماه مبارک تعداد 10 هزارپرس غذای گرم طبخ گردیده و بین روزه داران  ومدد 
جویان کمیته امداد امام خمینی توزیع شده و همچنین تعداد 3000سبد کاال نیز 

به همت خیرین وشرکت های معدنی  تهیه وبین مدد جویان توزیع گردید.

نگاه ویژه به همه رشته های فرهنگی و هنری
شورای  جلسه  در  ارشاد  اداره  رئیس  حافظی،  ارشاد: 
فرهنگی شهرداری با تاکید بر اجرای برنامه های مشترک 
اداره ارشاد، گفت: مشارکت در  فرهنگی بین شهرداری و 
اجرای امور فرهنگی می تواند هم افزایی در این زمینه را قوت 
ببخشد. از همین رو پیشنهاد می شود حمایت های شهرداری 

از هنرمندان اولویت بندی شود و به کلیه رشته های فرهنگی و هنری توجه گردد. وی 
افزود: توجه ویژه به زیرساخت های فرهنگی و هنری شهرستان توسط شهرداری می 
تواند به رفع نواقص فرهنگی در حوزه زیرساختی کمک نماید وتوسعه فضاهای فرهنگی 

شهرستان می تواند بستر مناسبی برای وقوع رخدادهای فرهنگی باشد. 

)

انتقادها، پیشنهادها و مشکالت
 خود و پیرامون را به ما پیامک بزنید.

نسیم سالم

09162756265 

صالحیت نامزدهای شوراهای شهر ارسال شد؛ 

آخرین اخبار صالحیت
 نامزدهای انتخابات شورای شهر سیرجان

شوراهای  داوطلبان  اولیه  صالحیت های  بررسی  خبر:  گروه 
چهارشنبه  صالحیت ها  تایید  یا  و  رد  اسامی  و  انجام  شهر 

هشتم اردیبهشت به داوطلبان اطالع رسانی شد.
انتخابات  ستاد  رئیس  رضوی،  رحیم  سید  امید،  نسیم  گزارش  به 
تایید صالحیت  نامزدهای  اسامی  اعالم  باره  در  شهرستان سیرجان 
صالحیت  رد  یا  و  تایید  مراتب  گفت:  نشریه  این  خبرنگار  به  شده 
شده  ابالغ  نامزدها  به  شخصا  شهر  اسالمی  شوراهای  نامزدهای 
نظارت  و  اجرایی  هیات های  توسط  آنها  صالحیت  که  افرادی  و 
شهرستان بر انتخابات تایید نشده است می توانند شکایت و اعتراض 
خود را از هشتم تا دوازدهم اردیبهشت  به مدت چهار روز همراه با 
دالیل رد صالحیتی که به آنها اعالم شده است به هیات نظارت بر 

انتخابات شوراهای اسالمی استان تحویل دهند. 
به گزارش منابع غیر رسمی و موثق حکایت از آن دارد که از این 
میان اعضای فعلی شورای شهر سیرجان طاهره جهانشاهی و حسن 
خدامی تنها دو نفری هستند که تایید صالحیت شده و شانس ورورد 

به کارزار انتخابات شهري را پیدا کرده اند.
داده  انصراف  که  کنندگان  نام  ثبت  کل  از  نفری   14 میان   از   
شورای  فعلی  اعضای  از  خواجویی  اسماعیل  و  عسکری  محمد  اند: 
شهر هستند که انصراف داده اند و صالحیت امین صادقی، مصطفی 
اسفندیارپور و ابوذر زینلی از اعضاي فعلي شوراي شهرتا کنون تایید 
از  برخی  صالحیت  جدید  کنندگان  نام  ثبت  میان  از  است.  نشده 
قبیل محسن جهانشاهی، رسول بهاء الدینی، محسن اسدی، شریفی 
و دانشفر تاکنون تایید نشده است و ممکن است مشکل شان برطرف 
تایید صالحیت  انتخابات شوراي شهر 1400  به  ورود  براي  و  شده 

شوند.
در میان تاییدصالحیت شدگان  اسامی افرادی از قبیل عمادالدین 
سعید  آوازه،  ادب  محمدحسین  بختیاری،  علی  محمد  یوسفی،  

صادقی، حمزه صادقی و... مطرح می شود. 
روستا  و  شهر  شوراهای  انتخابات  دوره  ششمین  است  گفتنی 
 28 در  جمهوری  ریاست  انتخابات  سیزدهمین  با  همزمان 

خرداد1400 در سراسر کشور برگزار می شود.

رصد فعالیت مجازی انتخابات
صداو سیما: یدا... موحد، نماینده عالی قوه قضاییه 

در پنجمین نشست ستاد پیشگیری و رسیدگی به جرایم 
انتخاباتی استان کرمان گفت: رصد دقیق فعالیت هواداران 
کاندیدا های احتمالی که ممکن است در آیند چالش آفرین 
باشد، در دستور کار قرار دارد. وی افزود: با توجه به شرایط 
کنونی؛ بخش زیادی از تبلیغات کاندیدا ها در فضای سایبری و مجازی انجام می شود 
و از این رو تخلفات انتخاباتی در فضای مجازی نیز افزایش می یابد و کارکرد کمیته 
رصد فضای مجازی از اهمیت ویژه ای برخوردار است و هر اقدامی در حوزه پیشگیری 
از جرایم انتخاباتی در فضای مجازی و حقیقی باید بر اساس راهبرد اقدام به موقع 

انجام شود.


