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4 آبان1401 جامعه

مدیرکل ارتباطات و فناوری اطالعات استان کرمان گفت: فرصت ها و تهدیدها همزمان 
در فضای مجازی وجود دارد اما فرصت های این فضا بیش از تهدیدها است لذا باید 
این فناوری را توسعه داد و استفاده از این امکانات را به شدت حمایت کرد. حسین 
ساجدی فر با اشاره به اینکه امروزه هیچ کشوری در دنیا مصون از حمالت سایبری 
سازمانی و شخصی نیست گفت: ضرورت اتخاذ تصمیمات درست برای حفظ امنیت 

فضای سایبری کامال احساس می شود.

فرصت های 
فضای 

مجازی بیش 
ازتهدیدهاست

تحقق سازش در تحقق سازش در ۱۲۱۲ پرونده قتل عمد در استان کرمان پرونده قتل عمد در استان کرمان
معاون توسعه حل اختالف دادگستری استان کرمان از برقراری صلح وسازش در ۱۲ فقره پرونده قتل عمد طی ۶ ماهه اول 
سال ۱۴۰۱ به همت شوراهای حل اختالف ویژه زندان استان کرمان خبر داد.مهدی تقی زاده با اشاره به اینکه عفو وبخشش 
از باالترین فضایل اخالقی است، گفت: از ابتدای سال جاری با همت و تالش شعب زندان شوراهای حل اختالف استان کرمان 
تعداد ۱۴۱۶ فقره پرونده با صلح وسازش مختومه شده است. وی با بیان اینکه شوراهای حل اختالف عالوه بر وساطت در 
امر صلح و سازش در آزادی زندانی های استان هم نقش مهمی را ایفا کرده اند، افزود: خوشبختانه طی ۶ ماه گذشته، ۳۰۹ 

زندانی با مدد و کمک این نهاد، از زندان های استان آزاد وبه جمع خانواده های خود بازگشته اند.

خبــر

نگاهی به مواضع آرامش بخش امام جمعه هشتگرد در شرایط کنونی کشور؛

سیرجانِیخوشفکر
 

از  سیرجانی ها  ما  از  خیلی  را  مختاری  حجت االسالم 
این  اسم  این  بر  سابق  کم  دست  یا  دیده ایم  نزدیک 

روحانی همشهری را شنیده ایم.
طلبه ی جوانی که یکبار در کارزار انتخاباتی هم در شهر 

ما حضور پررنگ داشت.
شهر  جمعه  امامت  به  مدتی ست  که  همشهری  این 
واکنش  در  و  خود  اخیر  مواضع  در  رسیده  هشتگرد 
به حوادث یک ماه گذشته ی کشور، نشان داد، نگرش 
بسیار  نیز  انقالبی  روحانیون  میان  در  حتا  جوان  نسل 

دوراندیشانه تر  و عمیق تر از نسل گذشته است.
به برخورد خشونت  امام جمعه هشتگرد یکبار نسبت 
آمیز با دانش آموزان شرکت کننده در تجمعات مدارس 
نوجوانی شد که  و خواهان درک هیجانات  داد  هشدار 
عوارض  درباره  دیگر  بار  و  منتشر شد  خبرش کشوری 
دوبخشی کردن جامعه ی ایران در خطبه هایش گفت که 

در رسانه های سراسری بازتاب یافت.
قول  از  باره  همین  در  خبری  در  هم میهن  سایت 
ما  از  می خواهند  هستند،  ما  از  آن ها  نوشت:  مختاری 
باشند، این را بارها در راهپیمایی ها، محرم ، اربعین و 
انتخابات ها نشان دادند که از ما هستند و نمی خواهند 
از ما جدا بشوند، گاهی بعضی از این برخوردها آنها را 
از ما جدا می کند. نمی شود بخشی از جامعه اسالمی را 

به خاطر پوشش اش از حقوق شهروندی محروم کرد.
غصه  یهودی  زن  شهروندی  برای حق  امیرالمؤمنین   
می خورد. این ها که از ما هستند، این ها که شب احیاء 
امام  خیمه  در  محرم  می گویند.  العفو  الهی  و  می آیند 

حسین هستند.

 گزاره

جامعه ی  در  ازدواج  پیش نیاز  آموزش های 
واجب تر  هم  شب  نان  از  ما  ندیده ی  آموزش 
است. آن هم برای جامعه ای که در آن حرف 
زدن از مسائل جنسی تابو است و حتا هرگونه 
خود  جنسی  روابط  دانش  کسب  برای  تالش 
شمرده  اخالقی  انحراف  نوع  یک  اشتباه  به 

می شود!
این درحالی ست که به گفته ی کارشناسان و 
به سندیت آمار،  درصد زیادی از طالق ها در 
زوجین  جنسی  نارضایتی های  دلیل  به  ایران 
و  عاطفی  روابط  روی  که  است  یکدیگر  از 

عاشقانه شان نیز اثر خود را گذاشته است.
معموال  کرده  ازدواج  تازه  همسران  روابط  در 
نیازهای جنسی یکی از طرفین تامین نمی شود 
یک  صورت  به  آن  ارضا  و  جنسی  رابطه ی  و 

جانبه است. 
این بی توجهی که بیشتر از سوی مردان اتفاق 
نداشتن  از بی اطالعی و  ناشی  می افتد معموال 
حداقلی از ساختار جنسی در جنس مخالف و 
مقابل  با ساختار جنسی طرف  آن  تفاوت های 

است. 
معموال  نیازش  رفع  در  مرد  شتاب  و  عجله 
می شود  او  همسر  در  نارضایتی  ایجاد  موجب 
و نیاز جنسی یکی از دو طرف برآوره نمی شود. 
زود ارضایی یکی از زوجین و به ویژه مردان 

معموال  که  است  شایع  بیماری های  از  نیز 
از آن  جامعه ی درونگرای ما خجالت می کشد 
حرف بزند تا چه برسد به اینکه بخواهد برای 

این مشکل به پزشک مراجعه کند. 
از  بسیاری  نیز موجب گرایش  همین مشکل 
جوانان به اعتیاد شده زیرا بار اول به نیت خود 
درمانی و به توصیه ی این و آن به سراغ مصرف 
شیره و تریاک رفته اند و در نتیجه چه مشکل  
مشکل  دامنگیر  و  باشد  شده  حل  اولیه شان 
اعتیاد شده باشند و چه مشکل حل نشده باشد 
در نتیجه که چیزی جز طالق یا طالق عاطفی 

نیست، تغییری ایجاد نمی کند. 
سواستفاده تبلیغات برای فروش انواع داروهای 
بی تاثیر برای این مشکل و استقبال جامعه از 
آن نیز خود گویای شدت وجود مشکلی است 
که مراجع رسمی و رسانه ها به آن نمی پردازند 
توسط  مردم  کردن  سرکیسه  برای  عرصه  تا 

دکتر آزها فراهم شود!
درباره   فرهنگ  و  سنت  نام  به  آنکه  عجیب 
زده  حرف  رایج  شدت  این  با  ئی  بیماری 
نظام  در  هم  آن  مسائل  آموزش  و  نمی شود 
مقابل  در  و  می شود  قرمز  خط  ما  آموزشی 
عنوان  به  خانواده  کیان  که  می دهند  اجازه 

بنیان فرهنگ ایرانی از این راه متزلزل شود!
انگار مسئوالن فرهنگی در کشور ما هنوز در 
عصر آموزش های دروغین و کاذب به بچه ها و 
حرف زدن از لک لک هایی که بچه را از آسمان 

می آورند، گیر کرده اند!
از  بسیاری  برای  که  درحالی ست  این 
و  امکانات  و  هزینه  کلی  که  بیماری های 
تبلیغات می شود، درصد شیوع شان در  جامعه 

بسیار کمتر است. 
این  از شرم و حیای عرفی جامعه در  جدای 
ایجاد  از  را  قانون گذاران  انگیزه ی  اگر  باره 
و  جنسی  مسائل  آموزش  برای  محدودیت 
شناخت کامل از دستگاه جنسی هر دو جنس 
را حفاظت از اخالقیات و کیان خانواده بدانیم، 
به  می توانند  ممنوعیت ها  و  محدودیت ها  این 
اگر مسووالن  ضد آن هدف تبدیل شوند زیرا 
فرزند  تربیت  و  خانواده  تشکیل  دغدغه ی  ما 
شایسته و نسل با اخالق را در آینده دارند، از 
کودک طالق و فرزندان خانواده هایی که پدر و 
اما با هم سرناسازگاری  مادر کنار هم هستند 
دارند، نسل اخالق مدار و از نظر روانی سالمی 
دعواهای  از  بسیاری  زیرا  نمی آید.  بیرون 
نارضایتی  در  ریشه  همسران  بین  خانوادگی 
جنسی دارد حتا اگر به ظاهر به شکل خیانت 

یا اعتیاد بروز کرده باشد.
پس  در  که  باورند  این  بر  خانواده  مشاوران 
بسیاری از مشکالت، که زوج ها را به پله های 
دادگاه می کشاند، »ناکامی های جنسی« نهفته 

است.
جدایی زوجین هم به خاطر این موضوع اتفاق 
نیفتد، عالقه شدید به تماشای فیلم های پورن 

موجب  خود  به  خود  زوجین  از  یکی  توسط 
فراهم آمدن آشنایی زودهنگام و بدون راهنما 
جنسی  مسایل  با  خانواده ها  این  فرزندان  در 
جنسی  انحراف  مثل  عوارضی  که  شد  خواهد 

به  نوجوان  و  کودکان  برای  را  زودرس  بلوغ  و 
همراه خواهد داشت بدون اینکه والدین خانه و 

مدرسه از آن مطلع باشند.

ضمن  کرمان  استان  دادگستری  کل  رئیس 
تاکید بر این مطلب که باید از معرفی کودکان 
توسط ضابطان  متکدیان دستگیر شده  و  کار 
تربیت  و  اصالح  کانون  به  قضایی  دستگاه 
افراد  این  معرفی  کرد:  اظهار  جلوگیری شود، 
قانونی به کانون اصالح و تربیت  تامین  بدون 
اجتماعی  معاونت  رو  این  از  و  نیست  درست 

استان  دادگستری  جرم  وقوع  از  پیشگیری  و 
سازمان  و  داده  انجام  را  الزم  پیگیری های 
این  پذیرش  به  نسبت  شده  مکلف  بهزیستی 

افراد اقدام کند.
حجت االسالم ابراهیم حمیدی سوم آبان ماه 
در نشست کاهش جمعیت کیفری زندان های 
استان کرمان با اشاره به این مطلب که امروز 

جمعیت کیفری زندان ها مشکل جدی است، 
توجه  باید  قضات  و  قضایی  مسئوالن  افزود: 

خاصی به وضعیت زندان ها داشته باشند.
وی بر اجرای دقیق تکالیف قانونی در زمینه 
پرونده های  ویژه  به  پرونده ها  به  رسیدگی 
زندانی دار تاکید کرد و ادامه داد: دادستان ها 
برگزاری  ضمن  باید  دادگستری ها  رؤسای  و 

قضایی،  همکاران  برای  توجیهی  جلسات 
نسبت به شناسایی نقاط قوت و ضعف اقدامات 

و تحلیل آمارهای موجود اقدام کنند.
حقوقی  تأسیسات  از  استفاده  بر  حمیدی 
کرد:  تصریح  و  تاکید  نیز  حبس  جایگزین 
از زندان وظیفه و تکلیف قضات است  بازدید 

و باید به صورت ویژه مورد توجه قرار گیرد. 

تابو بودن آموزش مسائل جنسی و آسیب های روانی و اجتماعی آن

بچههارالکلکهانمیآورند
سمیراسرچمی

کودکانکارومتکدیاندستگیر
شدهرابهکانوناصالحوتربیت

معرفینکنید

دیروز سه شنبه سوم  آبان ماه، آیین افتتاح هجدهمین دوره مسابقات 
ورزشگاه  در  کرمان  استان  برق جنوب   نیروی  توزیع  فوتسال شرکت 

شهید سلیمانی سیرجان برگزار شد.
حجت  استان  مختلف  شهرهای  از  ورزشکارانی  حضور  با  مراسم  این 
االسالم و المسلمین حسینی امام جمعه شهرستان،  مهندس مهدوی نیا 
مدیر عامل شرکت توزیع برق جنوب،  دکتر یعقوبی سرپرست فرمانداری 
ویژه سیرجان،  دکتر گل محمدی ریاست اداره ورزش و جوانان، سرهنگ 
از مسووالن  تنی چند  و  مقاومت سیرجان  پایگاه  فرماندهی  دستوری 

آغاز شد. 
مدیر عامل شرکت توزیع نیروی برق جنوب استان به عنوان متولی و 
برگزار کننده اصلی این دوره از مسابقات  بعد از خیر مقدم به ورزشکاران 
کرد  تشکر  گهر  گل  ورزشی  فرهنگی  باشگاه  همکاری   از  مدعوین  و 
پشت  بابت  سیرجان  شهرستان  برق  مدیریت  در  خود  همکاران  به  و 
سرگذاشتن پیک تابستان به نحوه احسن دست مریزاد گفت. عبور از 

با  انجام شده  اقدامات  و  برنامه ریزی مناسب  با  تابستانه ای که  پیک 
کمترین خاموشی همراه بود.

کنتورهای  نصب  و  به مبحث هوشمند سازی  اشاره  با  وی همچنین 
هوشمند گفت: این کنتورها قابلیت رویت پذیری و کنترل از راه دور را 
دارند.  ما یکی از شرکت های پیشرو در این زمینه در وزارت نیرو بوده 
ایم بطوری که حدود بیست و یک هزار و هشتصد  کنتور را به صورت 

کنترل پذیر داشتیم.
 در بخش ادارات تقریبا صد در صد از کنتور های کنترل از راه دور را 
نصب کردیم که خوشبختانه مسووالن مربوطه همکاری صد در صدی 
با ما داشتند. همچنین در بخش کشاورزی بیش از هشت هزار کنتور 
کنترل از راه دور نصب کردیم. و از همه مهم تر در بخش تجاری و خانگی 

حدود ده هزار کنتور هوشمند نصب و به بهره برداری رسیده است.
نکته ای دیگری که باید بدان اشاره نمود این موضوع مدیریت صحیح 
و مصرف بهینه توسط مشترکین است که در تابستان امسال بیش از 

دویست و شصت هزار مشترک کمال همکاری را با شرکت توزیع نیروی 
برق جنوب داشتند و ما نیز تا این لحظه سی و چهار میلیارد ریال پاداش 

همکاری در پیک تابستان را به این عزیزان پرداخت کرده ایم.
 همچنین در بخش صنایع و کشاورزی نیز عددی بالغ بر ده میلیارد 

ریال پاداش اهدا خواهد شد.

مهدوی نیا در ادامه افزود: ما از هم اکنون باید برنامه ریزی کنیم برای 
تابستان سال آینده که دچار خاموشی نشویم.  همان طور که می دانید 
زیر بنای هر توسعه ای وجود انرژی الکتریکی هست و توسعه و رفاه مردم 
ارتباط تنگاتنگ با بحث تامین برق دارد و این وظیفه مارا سنگین تر می 
کند و بایستی در این زمینه بیشتر تالش کنیم و سعی خودمان را بیشتر 

کنیم تا بتوانیم رضایت حد اکثری مردم را جلب کنیم.
 در این مسیر ارزشمند ترین سرمایه ما سرمایه نیروی انسانی است که با 
دانش و تجربه و سالم هستند و ورزش از این جهت برای ما دارای اهمیت 

است که بحث سالمت جسم  و روح را در برمی گیرد و البته یکسری 
خصائل اخالقی مثل پاکی و صداقت و خضوع و فروتنی و دستگیری 
از مردم  را در نیروهایمان تقویت می ند که این  باعث اعتماد هرچه 
بیشتر مردم به شرکت توزی نیروی برق جنوب استان در جای جای دیار 

کریمان خواهد شد.
 ما هر چه در ورزش و سالمت نیروی انسانی هزینه کنیم کم است. این 
دوره مسابقات نیز با حضورهجده تیم  برگزار می شود که شانزده تیم 
از شهرستان ها و دو تیم از ستاد شامل صد و نود و هشت نفر ورزشکار 

خواهد بود.
در پایان از دوستان و همکاران محترم تقاضا دارم که طی این چند روز 
عالوه بر رقابت ورزشی، تجربیات خود را درباره خدمت به مردم با یکدیگر 
به اشتراک بگذارند و در بازگشت از اینجا به عنوان سفیران اخالق شرکت 

بتوانند گره هایی از مشکالت مردم را باز کنند

به همت شرکت توزیع نیروی برق جنوب استان کرمان؛

سیرجانمیزبانهجدهمیندورهمسابقاتفوتسالکارکنانشرکتتوزیعنیرویبرقجنوب
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آهن آالت دست دوم و 
انواع ضایعات

 شما را با باالترین قیمت 
در محل  خریداریم.

0 9 1 3  1 4 5  2 6 4 3
0 9 1 3  2 7 8  3 0 5 2
 0 9 1 9  2 3 0  5 0 3 6

ئی ا خد

جوشکـاری سیــار
َفنس ِکشی- تعمیر در و پنجره - اجرای سایه بان و...

09135320842-09132794372

رپرتاژ اداره برق

از  یک نیـروی کار خانــم 
با روابط عمومی باال 

برای همکاری 
در دفتر مشـــاور  امالک 

 )حوالی مسکن مهر نجف شهر(
  دعوت به عمل می آید:

0913   145   4027   

از  یک منشی خانــم 
با روابط عمومی باال 

برای همکاری 
در دفتر  فروش کولرهای گازی و 

جاروی مرکزی 
  دعوت به عمل می آید:

0913   945   4731   


