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با نفوذ سامانه بارشی از جنوب کشور در شرق خوزستان، بوشهر، چهارمحال و بختیاری، کهگیلویه و 
بویراحمد، فارس، غرب استان های یزد و اصفهان، جنوب کرمان، هرمزگان و سیستان و بلوچستان بارش 
باران گاهی رگبار و رعدوبرق، وزش باد شدید و در مناطق مرتفع و سردسیر بارش برف پیش بینی می شود.

به گفته رئیس مرکز ملی پیش بینی و مدیریت بحران چهارشنبه در سایر مناطق ذکرشده شده بارش 
ادامه خواهد داشت و سامانه بارشی به تدریج با حرکت خود نوار شرقی کشور را تحت تاثیر خود قرار خواهد 
داد و از کشور خارج خواهد شد. در این روز عالوه بر خلیج فارس در دریای عمان نیز رگبار و رعدوبرق 

رخ می دهد و دریا متالطم خواهد بود.                       

نفوذ سامانه بارشی 
از جنوب کشور 

در شرق

 بدهکاران مالی و مهریه بیشترین زندانیان جرایم غیرعمد کرمان  بدهکاران مالی و مهریه بیشترین زندانیان جرایم غیرعمد کرمان 
مدیرعامل ستاد دیه استان کرمان با اشاره به اینکه در حال حاضر ۲۵۵ زندانی جرایم غیرعمد در زندان های استان کرمان 
به سر می برند، گفت: »از این تعداد ۱۲۰ نفر بدهکار مالی، ۱۱۶ نفر محکومین مهریه، ۱۳ نفر نفقه و مابقی بدهکار دیه و 
حوادث ناشی از کار هستند«.سیدحجت اهلل موسوی قوام افزود: »برای آزادی این تعداد زندانی جرایم غیرعمد، ۱۸ میلیارد 
تومان نیاز است تا به آغوش گرم خانواده بازگردند«. وی اظهار کرد: »این تعداد زندانی از محل کمک های مردمی، ستاد دیه 

کشور، بانک ها، صندوق تامین خسارت و ستاد دیه استان و اخذ رضایت شاکی آزاد شده اند«.

خبــر

 »سالم يه خانمي دوهفته هست که در فضاي سبز نبش 
خيابان ابوفاضل و ابوريحان داخل پارک تو چندتا کارتون 
زندگي مي کنه. خانم جووني هم هست. يک طناب بسته به 
درخت روش کارتون ريخته. واقعا ناراحت کننده است.« اين 
متن پيامي مردمي بود که چند روز پيش توسط سخن تازه 
همراه با عکسي از وضعيت اين زن منتشر شد و با اينکه 
مسووالن دلسوزي در بهزيستي و گل گهر و نيروي انتظامي 
پيگيري کرند اما موضوع به حل ريشه اي تر نيازمند است زيرا 
دوباره بحث پيراموِن نبوِد گرمخانهي زنان در سيرجان است 
که اين روزها باز در فضاي مجازي شدت پيدا کرده است. 
چنان که زن مورد نظر نيز با پيگيري مسووالن به کمپي در 

کرمان منتقل شد!
اين درحالي است کارتنخوابي نيز يکي از نشانههاي فقر 
و  مالي  فقر  آسيب هاي  کارشناسان  گفته ي  طبق  و  است 
فقر ناشي از آن يعني فقر فرهنگي بر جامعهي زنان بسيار 
بيشتر از مردان است. با اين وجود با وجود پيگيري رسانهها 
در همهي اين سالها، مسووالن سيرجان هنوز در اين زمينه 
قدمي براي ايجاد گرمخانه ويژه ي قشر اصلي و آسيب پذيرتر 

فقر يعني زنان برنداشته اند!
پيرامون بررسي آسيب پذيرتر بودن زنان از فقر به سراغ 
منير رنجبر کارشناس ارشد جامعه شناسي رفتيم تا با اين 

همشهري در همين باره گپي کوتاه بزنيم.
آيا زنان بيشتر از مردان در معرض فقر قرار دارند؟

بدون تردید فقر و نابرابري هاي اقتصادي از زمره ي مهمترین 
معضالت جامعه ي بشري است که چه بسا نقش مهمتري در 
میان دیگر معضالت اجتماعي داشته باشد. فقر از بنیادي ترین 
و  پیشرفت  به  توجه  با  که  است  انسان  زندگي  مشکالت 
توسعه ي گستردهي زندگي، میزان آن نه تنها کاسته نشده 
که طبق آمارهاي موجود درحال افزایش است. سهم نابرابر 
از ثروت و سهم بیشتر زنان در فقر مقیاسي جهاني داشته 
تا جایي که انعکاس آن اینگونه است که امروز مي توان از 

مقوله ي زنانه شدن فقر صحبت کرد. 
 يعني حتا مقوله ي همه گيري مثل فقر هم زنانه و مردانه 

دارد.
کمبود اطالعات معتبر درباره فقر به زور عام و انواعش به 

طور خاص مثل فقر جنسي، هر نوع نتیجه گیري را دشوار 
سازمان هاي  سوي  از  همچنان  فقر  مساله  اما  مي سازد 

بین المللي و متخصصان توسعه مطرح میشود. 
تاکید بر اینکه زنان ۶۰ تا 7۰ درصد فقراي جهان را تشکیل 
میدهند و احتمال فقر در میان زنان افزایش یافته و بهتر است 
توجه برنامه ریزان و سیاست مداران کشورهاي در حال توسعه 

به این موضوع جلب شود. 
 چه عواملي به زنانه تر شدن فقر منجر مي شود؟

عوامل بسیاري به عنوان متغیرهاي زنانه شدن فقر مطرح 
شده است. مانند نابرابري در حقوق و آنچه زنان به عنوان 
باشند.  داشته  را  آن  از  برخورداري  استحقاق  باید  شهروند 
و  فرصت ها  در  نابرابري  نتیجه  در  و  قابلیت ها  در  نابرابري 
پیامدهاي نابرابر سیاست هاي تعدیل ساختاري، زنانه شدن 
بخش غیررسمي اقتصاد و محرومیت هاي زنان از امتیازهاي 

رسمي. 
 مسئله فقر زنان را با چه آسيب هايي مواجه مي کند؟

مهاجرت ها و جنگ ها در از بین رفتن شبکه ي حمایت هاي 
خانوادگي و مانند آن نه تنها به زنانه شدن فقر دامن زده است 
بلکه به پیوستن قشر خاصي از زنان یعني زنان سرپرست 

خانوار به گروه فقیرترین فقرا منجر شده است.
 فقر زنانه، جامعه را به چه سمتي مي برد؟

در میان دیدگاه هاي مختلفي که در زمینه فقر وجود دارد، 
فرهنگ فقر از مهم ترین آنهاست که از نگاه انسان شناسي 
فقر را چنان یک فرهنگ مورد بررسي قرار میدهد. اسکار 
لوییس با طرح نظریه فرهنگ فقر آن را در مجموعه اي از 
عقاید و ارزش ها تعریف کرد. که از نسلي به نسل دیگر در 
میان خانواده هاي فقیر در حال انتقال است. شناخت فرهنگ 
فقر از آنجایي اهمیت دارد که فرهنگ فقر به مرور زمان بر 
جامعه ي فقیر حاکم مي شود و از نسلي به نسل دیگر تداوم 
مي یابد. فرهنگ فقر در صورتي که در جامعه و ذهنیت افراد 
جامعه ي فقیر ریشه بدواند حتا در کسب موفقیت هاي بیروني 
در رفع فقر مدت ها به حیات خود ادامه داده و مانعي پایدار 
براي دستیابي به مراحل باالتر توسعه، اقتصادي اجتماعي و 
اقتصادي پایدار جهت  فرهنگي است. در حالي که توسعه 
کاهش دائمي فقر ضرورت دارد و کاهش مداوم فقر براي 
معتقد  لوئیس  اسکار  دارد.  ضرورت  پایدار  توسعه  تضمین 

بود که مردم فقیر داراي یک خرده فرهنگ با خصوصیات 
مشخص اقتصاري اجتماعي و ویژگي هاي شخصیتي خاص 
مي شوند. این انسانشناس فقر و ویژگي هاي آن را نوعي خرده 
فرهنگ میدید که به عنوان یک شیوه مشخص زندگي از 
نسلي به نسل دیگر منتقل مي شوند. طبق این نظر زماني 
که کودک خانواده هاي فقیر به سن ۶ یا 7 سالگي مي رسد، 
معموال ارزش هاي اساسي و گرایش هاي رفتاري مهم خود 
را از هرده فرهنگ فقر دریافت کرده است.آن ها از نظر رواني 

نیز نسبت به شرایط و فرصت هاي جدیدي که ممکن است 
از خود نشان  بیاید میل و اشتیاقي  در زندگي شان پیش 
نمي دهند. بر اساس تحقیقاتي که انجام شده است یکي از 
مهمترین تاثیرات فقر بر زندگي زنان به ویژه زنان سرپرست 

خانوار صورت گرفته است .
  چه نوع تاثيراتي؟

مسئولیت گریزي، دریوزگي، مشارکت غریزي، آسیب پذیري 
اخالقي، ازدواج از سر اجبار و مجدد یا از سر ناچاري و...

به بهانه ماجرای زن بی خانمان سیرجانی در پارک و اعزامش به کرمان

آسیب زایی بیشتر فقر زنان
      سمیرا سرچمی
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دکتــر سعدالـه صمدی )عضو انجمن جراحان پالستیک و زیبایـی ایران(
انجام کلیه جراحی های پالستیک شامل رینوپالستی) جراحی بینی( 

سپتوپالستی ) جراحی انحراف بینی (
ماموپالستی ) کوچک، بزرگ ، باال کشیدن و پروتز پستان (

ابدومینوپالستی ) برداشتن چربیهای شکم ،تامی تاک ( 
برداشت چربی پهلوها و ایجاد فرم ساعت شنی

فیس لیفت ) جراحی زیبایی صورت ، از بین بردن شلی ، خط خنده و غبغب (
براکی پالستی ) جراحی بازو ، اصالح شلی پوست بازو (

بلفاروپالستی ) جراحی پلک ها ( 
باال بردن ابروها

جراحی پیشانی 
پروتز چانه و گونه 

پروتز باسن ، فیلر ) ژل و چربی(
تزریق ژل و چربی ، بوتاکس ، مزوتراپی، پالکت درمانی )پی ار پی ( 

رفع کک و مک ، لک صورت ، جای زخم و اسکار سوختکی و خالکوبی با لیزر
لیزر موهای زاید 

اتوپالستی ) زیبایی گوش ( 
زاویه سازی و رفع عیوب فک و چانه و شکستگی فک

کلیه جراحی های ترمیمی شامل پیوند اعضا و ناهنجاریهاری مادرزادی 

کرمـــان ،بلــوار جمهوری ، بعد ار سه راه هوا نیـــروز، برج اول ، طبقه ۷ ، واحد ۱ 
۰ ۹ ۱ ۳ ۱ ۴ ۱ ۰ ۱ ۲ ۹   - ۳ ۲ 6 5 8 ۳ ۱ 6 تلفــن: 

آهن آالت دست دوم و انواع ضایعات
 شما را با باالترین قیمت در محل  خریداریم.

0913 278 3052/0913 145 2643
5036 230 0919 خدائی

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

09135320842 -09132794372

جوشکــاری سیـار

گلری جناب آاقی  علی بی
با نهایت تاسف در آستانه سالروزشهادت حضرت زهرا )س( 

غِم جانکاه فــراق مـــادر 

وجودتان را فرا گرفت. متاثر شدم این مصیبت را به شما و خانواده 

محترمتان تسلیت عرض می کنم. روحشان شاد و یادش گرامی باد 

با تقدیم احترام؛ مصطفی کهن شهری و خانواده

سرور گرانقدر و دوست عزیزم؛

 آگهی ممیزی مراتع جهت صدور پروانه چرای دام در حوزه استحفاظی شهرستان سیرجان استان کرمان

به استناد تبصره یک ماده 3 قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل ها و مراتع کشور مصوب 1346/5/25 و اصالحات بعدی و در اجرای بند 
24 و 29 فصل دوم اصالحیه شیوه نامه فنی و اجرایی بهره برداری از مراتع کشور و به منظور چرای دام به اطالع کلیه دامداران ذینفع و 
دارندگان پروانه چرای دام در مراتع ذیل می رساند هیات ممیزی مراتع به منظور تعیین  مرتعداران واجد شرایط و ممیزی مراتع جهت صدور 
پروانه  چرای دام در تاریخهای ذکر شده بر اساس جدول ذیل  در مراتع ییالقی حضور خواهند داشت. لذا مقتضی است کلیه مرتعداران و 
دامداران ذینفع  در تاریخ های مورد اشاره ضمن حضور در مرتع، درخواست کتبی  و مدارک و سوابق قانونی که دامداری آنها را به اثبات می 
رساند با اخذ رسید به هیات اعزامی تحویل  تا برابر مقررات درخواست آنها مورد رسیدگی قرار گرفته و اقدام قانونی الزم صورت پذیرد. 

بدیهی است در صورت عدم مراجعه در زمان تعیین شده اعتراضات و تقاضای بعدی مورد رسیدگی قرار نخواهد گرفت.

مسیر حرکتتاریخ حضوور هیات ممیزینوع مرتعنام مرتعردیف

سیرجان - شیراز۱۴۰۱/۱۱/۰8   -  ۱۴۰۱/۱۱/۱۳قشالقیچاه شور سیاه کوه۱

سیرجان - شیراز۱۴۰۱/۱۱/۲۳   -  ۱۴۰۱/۱۱/۲۷قشالقیگود قماش۲

مهدی رجبی زاده - مدری کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان کرمان

اجرای نقاشــی ساختمــان

در اسرع وقت با قیمت مناسب و بهترین کیفیت

نجمن صنف تهران
دارای کارت مهارت از ا

شمـاره تماس : 7817  870  0912

 اشتباه در کمین 45 درصد زنان مطلقه
 باتوجه به آمارها، امکان ازدواج مجدد زنان بعد از طالق، نزدیک به ۵۰ 
چنین  به  توصیه هایی  ادامه،  در  تا  شد  بهانه ای  خود  این  و  است  درصد 
همچنین  بگوییم.  اشتباهات شان  رایج ترین  از  و  باشیم  داشته  خانم هایی 
بگوییم که خانم ها بعد از طالق برای ازدواج مجدد چه نکاتی را در نظر 
بگیرند تا زندگی مشترک موفق تری در انتظارشان باشد و شکست قبلی باعث 

نشود که باز هم زندگی شان به خطر بیفتد.
پس از خاتمه یافتن زندگی مشترک به خودتان زمان بدهید تا خودتان را 
ببخشید و به آرامش برسید. بعد از طالق یا فوت شوهر چه دارای فرزند 
باشید و چه فرزندی نداشته باشید، حداقل به مدت زمانی نزدیک یک ساله 
برای بهبود روانی نیاز دارید و نباید کمتر از یک سال ازدواج مجدد داشته 
باشید زیرا در این یک سال باید فرد از دردها، غم ها و آسیب های روانی رها 

شود و به بازیابی خود بپردازد.
به انگیزه ازدواج مجدد خود هوشیار باشید. متاسفانه ازدواج های دوم به 
ویژه برای خانم ها با عجله بیشتر به دلیل فشارهای خانوادگی و اجتماعی، 
فرار از تنهایی و افسردگی یا رفع نیازهای عاطفی، جسمی و مالی و بدون در 
نظر گرفتن معیار مناسب انجام می شود که نتیجه اش هم معموال خوشبختی 

نیست.
گیر کردن در مرور خاطرات تلخ گذشته برای شما ممنوع است. برخی 
خاطرات از زمانی که با همدیگر بودید، شما را آزار خواهد داد. این خاطرات 
قرار نیست فراموش شوند، نباید از به یادآوردن این خاطرات فرار کنید اما 
نکته مهم این است که نباید با آن ها زندگی کنید. به خودتان یادآوری کنید 

لحظات خاطره انگیزی در انتظار شما در آینده است. 
آینده تان آن چیزی است که شما اکنون نیاز دارید به آن فکر کنید و روی 
این مسئله ای حیاتی است که شما آسیب های هیجانی  آن تمرکز کنید. 
طالقی را که تجربه کرده اید، درک کنید اما نباید در آن متوقف شوید. به 
عبارت دیگر، باید خیلی سریع و بدون تاخیر، دوباره کنترل زندگی تان را به 
دست بگیرید و به سوی تحقق آرزوهای جدیدتان بروید. این کار را باید با 
بررسی گذشته، توجه به موقعیت فعلی و برنامه ریزی برای بقیه زندگی تان 

انجام دهید.
احساس خود ارزشمندی را به خودتان برگردانید. باید بدانید احساس های 
نامناسب تا حدودی پس از تجربه طالق طبیعی است. حس طرد شدن که 
منجر به تصمیم طالق شده موجب حس بی ارزشی می شود و پس زدن   
رابطه را در پی دارد. در طول زندگی مشترک تان چقدر نیازهای خودتان را 
سرکوب و خود را فدا کردید تا همسرتان خشنود باشد؟! اکنون زمانی است 

که باید زندگی برای خودتان را شروع کنید.
توجهی  قابل  طرز  به  می کنند،  شاد  را  شما  که  کارهایی  انجام دادن 
عزت نفس تان را افزایش می دهد. بهتر است ازدواج در زمانی صورت گیرد 
که پایش روانی تان از ازدواج اول را به پایان رسانده  و سهم خودتان را در 
اشتباهات گذشته درک کرده اید و با این کار، حس خود ارزشمندی خودتان 

را درمی یابید.

    خبر


