دوشنبه  21تیر  | 1400شماره 661
 1ذیالحجه  12 | 1442جوالی 2021

@PasargadNews

جامعه 5

@PasargadNews

پيامك300099004806 :
 نجمه محمودآبادی
شهاب خسته شده است« :پدر و
مادرم دایم بهم گیرمیدن .میگن ازدواج
کن ...ازدواج کن .هی بهم میگن تو یک
مهندس هستی ،همهی دخترا آرزو دارن
باهاتعروسی کنن .میگن همهی دخترا
دنبال ازدواجبایهمهندسگلگهرهستن.
اما نمیدونن من با این حقوق بخورنمیر
فقط دک و پزمهندسی را دارم و نمیتونم
از پس هزینههای زندگی مشترک بربیام».
شهاب ادامه میدهد« :مادرم خودش
از ازدواج نکردن من افسرده شده و داره
منم افسرده میکنه .بعضی وقتها فکر
میکنم دلش میخواد از شر من خالص
بشه و زودتر منو از خونه بندازه بیرون.
فکر کنم االن مجبوره به خاطر من شام
بپزه .لباس بشوره و اگرمن برم سرخونه
و زندگی خودم ،اون میتونه وقت بیشتری
برای خودش بذاره .گاهی غر م یزنه؛
من و پدرت شبا شام نمیخوریم و به
خاطر تو مجبورم شام بپزم .یعنی دلیل
اصرارشون برای ازدواج من درواقع خودم
و خوشبختی من نیست .میخوان ازشرم
راحتبشن».علیدوستشهابمیگوید:
«پدرو مادرا دلشون میخوان روال زندگی
طی بشه .یعنی دخترو پسر ازدواج کنند.
بچهداربشن .بچه بزرگ بشه .درس بخونه.
بره دانشگاه .شغل پیدا کنه .ازدواج کنه و
الی آخر .حاال ما هر کدوم از این مراحل
را انجام ندیم فکر میکنن آسمون به
زمین اومده .مثال من دلم نمیخواست
برم دانشگاه .وقتی به پدر و مادرم گفتم
نمیخوام امتحان کنکوربدممثل اینبود
که حرف کفرآمیزی گفتم .شب تا صبح
خوابنمیرفتنومیگفتنچرا ازیکپدر
ومادرمعلمچنینبچهایپاگرفته؟اینقدربرایبچههای
مردم زحمت کشیدیم این حقمون نبود .االن که 35
سالمه و میگم هنوز آماده ازدواج نیستم پدرم میگه
این بچه ازروزاول ناخلف بود ».علی و شهاب میخندند.
شهابمیگوید«:منواقعاشرایط ازدواجندارم.نمیتونم
ازدواج کنم و به همسرم بگم میشه خرج نکنی .میشه
گردش نخوای ،لباس نخوای ،نخوای مهمونی بری و
مهمونی بدی ،آخه هرکسی به یه امیدی ازدواج میکنه،
نمیتونم انتظارداشته باشم طرف نون خشک بخوره تا
من بتونم کرایه خونه را بدم .مادرم میگه ما ماهی یک
میلیون بهتون کمک میکنیم اما من با شناختی که از
مادرم دارم مطمئن هستم که به اندازه یک میلیون توی

به بهانهی روز ازدواج پاسارگاد دالیل مجرد بودن جوانان را بررسی میکند

همیشه ازدواج امتیازمحسوب نمیشود

عکسها:امین ارجمند | پاسارگاد

زندگی من و زنم و خرج و مخارجمون دخالت میکنه
و اگر زنم همونی نباشه که اون میخواد کمک یک
میلیونی را هم قطع میکنه ».علی به شهاب می گوید:
«آخه یه میلیون هم پولی نیست ».شهاب حرف علی را
تاییدمیکند.
فائزه  36ساله است« :من یه شغل خوب دارم.
درآمد خوبی ماهانه به دست میارم .با پسانداز کردن و
وام گرفتن تونستم یه آپارتمان و یه ماشین بخرم که به
نظرخودمپیشرفتخوبیمحسوبمیشه .اماموضوع
اینه که در تمام سالهایی که به سن ازدواج رسیدم
خواستگار خوبی واسم نیامده .کسانی میان که شغل
ندارن .اگرهم دارند درآمد خیلی کمی دارن و درواقع به

طمع درآمد و خونه من پا پیش میذارن .به مادرم
میگم چرا باید ازدواج کنم برای اینکه حقوقم را
با یک نفردیگه تقسیم کنم؟ خب خودم تنهایی
حقوقم را خرج می کنم چرا بدم یه نفردیگه خرج
کنه؟مادرمهیچینمیگه اماواقعادلشمیخواد
من ازدواج کنم.خیلی احساسسرشکستگیداره.
مخصوصا که من تکدخترم و  4تا برادرم ازدواج کردن
و عروسها همه ازمن کوچکترهستن .مادرم خیلی
حرص میخوره .اما برای خودم مهم نیست .به نظرم
مجردی بهترازیک ازدواج ناموفق است».
 مجرد بودن به عنوان یک عیب
بیشتردرخانوادههای با دیدگاه سنتی دیده
میشود
فاطمه سرحدی روانشناس درپاسخ به این سوال
که چرا ازدواج کردن یک امتیاز محسوب میشود و
مجرد بودن یک عیب ،میگوید« :ازدواج درهرجامعهای
به فرهنگ و عقاید آن جامعه بستگی دارد .اگر دیدگاه
افراد مذهبی باشد برای فردی که میخواهد ازدواج کند

امتیاز محسوب میشود فرد میتواند در کنار خانواده
صاحب فرزند شود نیازهای جسمانی و عاطفیاش را در
چارچوب خانواده فراهم کند .افرادی هم وجود دارند که
نه ازدواج کردن برای آنها امتیازمحسوب میشود و نه
ازدواج نکردن برای آنها عیب .نظراین افراد این است که
اگر ازدواج کنند آیا این ازدواج میتواند بهشان آرامش
دهد ،احساس شادی کنند ،تفاهم اخالقی داشته باشند
و نیازهای مالی،عاطفی و روانیشان را تامین کنند و اگربه
این نتیجه برسند که درشرایط فعلی فردی نمیتواند این
نیازها را تامین کند چه خانم و چه آقا تصمیم میگیرد
مجرد بماند و این مجرد بودن نه تنها برای این افراد عیب
محسوب نمیشود چه بسا امتیازهم برای آنها خواهد
بود .مجرد بودن به عنوان یک عیب در فرهنگهایی
وجود دارد که بچههایشان تحصیلکرده نیستند و
پایگاه اجتماعینداردوخانوادهدرفقربسرمیبرند.دیدگاه
فرهنگیوسنتیخودرادارندو احساسخطرمیکنندوبه
اولینخواستگاربرایدخترشانجوابمثبتمیدهند».
 دالیل کاهشتمایلجوانانبه ازدواج

این روانشناس درباره عواملی که باعث
میشود جوانان ازدواج نکنند ،میگوید« :درجامعه
فعلی ما خیلی عوامل و مسایل دست به دست
هم دادند که متاسفانه آمار ازدواج رو به کاهش
استدلیلشبرمیگرددبهخیلی ازمسایل ازجمله
مشکالت اقتصادی ،افزایشتورمونداشتنشغل
و...کهباعثشدهفردبهسختیبتواندمسئولیتخودش
را قبول کند چه برسد به اینکه بخواهد مسئولیت فرد
دیگری را قبول کند و بخواهد خانواده تشکیل دهد و
فرزندی به دنیا آورد .مسایل اقتصادی باعث شده سن
ازدواج باال رود و افراد نتوانند دست به انتخاب زنند.
هم ازناحیه دخترو هم پسرمثال یک دخترمیخواهد
ازدواج کند نمیتواند جهازش را تامین کند .پسرهم به
دلیل مشکالت مالی و نداشتن کارباعث میشود ریسک
نکند و تن به ازدواج ندهد ».وی میافزاید« :مسئله دیگر
متاسفانه آمارطالق است .آنهایی هم که ازدواج کردند
طالق میگیرند و طالق هایی درمیان دوستان و آشنایان
و اقوام اتفاق افتاده است باعث میشود افرادی که مجرد

ماندهاند این ترس دروجود آنها شکل بگیرد که اگرمن
هم ازدواج کنم دچارمشکل خواهم شد و ممکن است
طالقبگیرمپسریسک ازدواجراقبولنمیکنندوتمایل
به مجرد بود دربین جوانان افزایش مییابد ».سرحدی در
ادامه میافزاید« :مسئله دیگری که در جامعه ما وجود
داردروابطخارج ازچارچوبخانواده است کهبینجوانان
رایج شده است .این روابط باعث میشود فرد تمایل و
رغبتی به سمت ازدواج و تشکیل خانواده نداشته باشد.
این مسئله باعث بدبینی جوانان هم میشود که اگرمن
خارج ازچارچوبخانوادهباخانمو آقاییدرارتباطهستم
و هیچ تعهدی نسبت به طرف مقابلم ندارم ممکن است
فردی که با من ازدواج میکند هم قبل ازازدواج رابطهای

را تجربه کرده است؟آیا این احتمال
وجود دارد که بعد از ازدواج هم افراد به
گذشته خود و روابط گذشه خود برگردند؟
و احتمال خیانت را پیشبینی میکنند
و این سوءظن و بدبینی روابط خارج از
چارچوب خانواده باعث میشود فرد برای
ازدواج دچارتردید و ترس شود و اقدام به
ازدواجنمیکند».
 مجرد بودن گاهی اوقات
امتیازمحسوبمیشود
به گفته این روانشناس بحث
اینکه ازدواجدرجامعهما امتیازمحسوب
میشود یا نه باید گفت درجامعه ما و در
هرجامعهایتشکیلخانوادهوداشتنیک
امنیتروانی،جسمانیوعاطفیبهصورت
دایم و مداوم یک امتیازاست و ازدواج به
آرامش روان و سالمت فرد کمک خواهد
کرد .به هرحال ازدواج جز امتیازات برای
هر جامعهای خواهد بود« .اگر دو فردی
که به بلوغ جسمانی و عاطفی و روانی
رسیده باشد و اقدام به ازدواج کنند و در
کنارهمدیگرقراربگیرند و تشکیل زندگی
مشترک دهند ،صددرصد به رشد کامل و
بهموفقیتهایبیشتریخواهندرسیداما
اگردو فرد ناسالم و یا یک فرد سالم و یک
فرد ناسالم در کنارهمدیگرقرار گیرند نه
تنها ازدواج آنها امتیازمحسوب نمیشود
بلکه فاجعه رخ خواهد داد .مجرد بودن
گاهی اوقات امتیاز محسوب میشود.
گاهی بعضی افراد مجرد در خودشان
این آمادگی را نمیبینند که ازدواج کنند
و مسئولیت فرد مقابل را به عهده بگیرند،
میدانند در آینده پدر و مادر خوبی
نمیشوند ،هیچکس به اندازه خود فرد
شناخت کافیندارد .افرادیوجوددارند که
اصال برای ازدواج ساخته نشدهاند وفرد این توانایی را در
خودشنمیبیندکهبتواندتشکیلزندگیمشترکبدهد.
گاهی افرادیکمدیرموفق،یک استاددانشگاهموفقویا
یکپزشکموفقهستندامانمیتوانندیکهمسرموفق
هم باشند و او میداند اگروارد یک زندگی مشترک شود
بیبروبرگرد منجربه طالق میشود .مجرد بدون این فرد
را باید به عنوان یک امتیازمحسوب کنیم و این فرد اگر
با فشارهای جامعه و خانواده وارد یک رابطه شود خارج
ازاینکههیچتمایلیبهزندگیمشترکندارد ،آگاهیندارد
و آستانه تحمل فرد پایین است و گاهی افراد مجبور
میشوند در این رابطه بمانند و این اجبارباعث میشود
فردی افسرده و دچارپرخاشگری شود».

انجام عملیات آسفالت معابرو خیابانهای شهرسیرجان

عملیــات آســفالت معابــر و خیابانهــای شــهر
ســیرجان بــه صــورت گســترده بــا هــدف ارایــه
خدمــات مطلــوب بــه شــهروندان در حــال انجــام
اســت.
در ایــن طــرح عملیــات گســترده آســفالت
اساســی و لکهگیــری بــا رعایــت اصــول فنــی و
زیرســازی هــای الزم بــا کیفیــت مطلــوب انجــام
میشــود و روانســازی تــردد شــهروندان ،ارتقــا
کیفــی ،بهســازی معابــر و مناسبســازی محیــط،
ســیما و منظــر شــهری در ایــن اقــدام مــد نظــر
مدیریــت شــهری قــرار دارد.
بــه گــزارش مدیریــت ارتباطــات و امــور
بینالملــل شــهرداری ســیرجان بــه منظــور رفــاه
حــال شــهروندان ،ارتقــای کیفیــت ســطح زندگــی،
بهبــود تــردد خودروهــا و عدالــت در اجــرای

پروژههــای عمرانــی عملیــات آســفالت چندیــن
کوچــه واقــع در خیابــان نــواب و کوچــه شــهید
نژادبیگلــری در روزهــای آتــی بــه انجــام خواهــد
رســید.
همچنیــن بلــوار مالــک اشــتر(الین شــرقی)
از چهــارراه صفــارزاده تــا بلــوار ســیداحمد
خمینــی(ره) و بلــوار هجــرت از تقاطــع خیابــان
وحیــد تــا میــدان معلــم و نیــز خیابــان فردوســی
شــمالی زیرســازی و برداشــت آســفالت در حــال
انجــام میباشــد کــه عملیــات آســفالت ایــن
معابــر بــه زودی آغــاز خواهــد شــد.
مهنــدس یگانــه معاونــت فنــی و شهرســازی
شــهرداری ســیرجان بیــان کــرد :هــم اکنــون
شــهرداری ســیرجان در حــال آســفالت ضلــع غربــی
پــارک بنفشــه میباشــد و بــا چندیــن گــروه بــر

امـالک امیـرکبیـر

زمین  17قصب درب حیاط موقعیت خوب منطقه ویژه با تخفیف ویژه
منزل  13قصب سر خیابان قصر دارای  100متر تجاری و  180متر مسکونی  3/200م
منزل  12قصب  2نبش  25متر بر بلوار صفارزاده روبروی دبستان شاهد معاوضه با منزل

منزل  11قصب بر خیابان  2طبقه نوساز شهرک الله  3/5میلیارد

منزل  10قصب تجاری یک مکنزل مانده به کمربندی آباده معاوضه با منزل نوساز کوچک
زمین  8قصب  2کله  600متر پروانه بر بلوار چمران  3/900میلیارد

زمین  10/5قصب درب حیاط بر خیابان دارای پروانه و امتیاز آب فاز  2ملکزاده با تخفیف
مغازه 34متر با سند و کلیه امتیازات دارای هوایی بعد از سه راهی کرمان معاوضه با منزل

خانه باغچه  100قصب انواع درختان  8دقیقه آب قنات هماشهر
زمین کشاورزی  400قصب با  2حبه آب دهچاهی  1/100میلیارد

2حبه از  96سهم روستای گیسمون با چشمانداز زیبا و درختان بزرگ  350میلیون
آدرس :ابتدای خیابان امیر کبیر ،جنب تاکسی تلفنی توسن
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اســاس اولویتبنــدی در ســطح معابــر در حــال
انجــام آســفالت اســت و ترمیــم ،اصــاح و اجـرای
آســفالت همچنــان ادامــه دارد.
رامیــن یگانــه اظهار داشــت :مدیریت شــهری از
ابتــدای امســال ،خدماترســانی بــه شــهروندان در
حوزههــای مختلــف را بــه صــورت ویــژه در دســتور
کار قـرار داده کــه بــه درخواســت شــهروندان و بــر
اســاس ضــرورت ،عملیــات آســفالت معابــر اصلــی
و فرعــی شــهر یکــی از اولویتهــای شــهرداری
ســیرجان بــه شــمار م ـیرود.
معــاون شــهردار یــادآور شــد :اجــرای نهضــت
آســفالت بــا هــدف اصــاح چهــره شــهر،
روانســازی تــردد وســایل نقلیــه ،تامیــن آرامــش و
آســایش شــهروندان انجــام شــده و تــا پایــان ســال
نیــز ادامــه مییابــد.

آگهی فقدان سند مالکیت
آقــای سیدیوســف حائــری بــا ارائــه دو بــرگ استشــهادیه از
دفتــر اســناد رســمی شــماره  210ســیرجان مدعــی اســت
کــه ســند مالکیــت ششــدانگ پــاک  1690فرعــی از 2312
اصلــی واقــع در بخــش  35کرمــان بــه نــام آقــای سیدیوســف
حائــری ثبــت و ســند مالکیــت صــادر و تســلیم گردیــده
اســت کــه بــه علــت جابهجایــی مفقــود گردیــده ،لــذا بــه
دســتور تبصــره یــک اصالحــی مــاده  120آییننامــه قانــون
ثبــت مراتــب جهــت اطــاع مــردم آگهــی میشــود تــا هرکــس
مدعــی انجــام معاملــه یــا وجــود ســند مالکیــت نــزد خــود
میباشــد ،ظــرف مــدت  10روز از تاریــخ انتشــار روزنامــه
گواهــی اعتــراض خــود را بــه ایــن اداره تســلیم دارد .در
غیــر ایــن صــورت پــس از ســپری شــدن مــدت قانونــی و
عــدم واخواهــی ســند مالکیــت المثنــی بــهنــام مالــک صــادر
خواهــد شــد .ضمنــا رهــن شــرکت پــارس حیــات غلیــک
ارونلــری میباشــد 1121 .م.الــف
تاریخ انتشار1400/04/21 :
محمــد آرمانپــور -رییــس اداره ثبــت اســناد و امــاک
شهرســتان ســیرجان

مهنــدس یگانــه بــا بیــان اینکــه مدیریــت شــهری
بــه کیفیــت آســفالت معابــر بــه عنــوان یکــی از
مطالبــات جــدی شــهروندان توجــه ویــژه دارنــد،
اظهــار داشــت :رفــع نیــاز شــهروندان اولویــت
مدیریــت شــهری بــوده و در طــرح نهضــت
آســفالت بســیاری از معابــر و خیابانهــا بهســازی
شــد کــه ایــن موضــوع رضایــت شــهروندان را بــه
همــراه داشــته اســت.
وی رضایــت شــهروندان را مهمتریــن و
بزرگتریــن ســرمایه مدیریــت شــهری دانســت و
گفــت :تحقــق ایــن موضــوع اولویــت اقدامــات
شــهرداری ســیرجان اســت.
الزم بــه ذکــر اســت کــه اکیپــی از واحــد
عمرانــی در حــال لکهگیــری و آســفالت کوچههــا
و خیابانهــای ســطح شــهر میباشــند.

امالک سفارت

فروشی - :خیابان فردسی شمالی خانه کلنگی  23قصب  8میلیارد

 خیابان ابومسلم  17قصب کلنگی  6میلیارد خیابان ابومسلم  12قصب دوکله دوطبقه کلنگی  4/700میلیارد کوی پیکان خ امامهادی دوطبقه  12قصب  4/500میلیارد لب بلوار چمران  12قصب کلنگی  7میلیارد شهرک ثاراهلل  10قصب همکف  1/500میلیارد -آپارتمان خ شهید کالنتری  180متر توافقی

زمین فروشی:

 -زمین لب بلوار چمران  8قصب  3/600میلیارد

 -بلوار چمران فاز یک  2/200میلیارد

 -زمین  10قصب بلوار دکترصادقی بعد از داروخانه رازی  4/500میلیارد

 زمین خانهباغ مسکونی  30قصب دهنو  600م -فروش امتیاز فاز  2چمران یکدوم  650م

 فروش امتیاز فاز  2چمران کامل  1/400میلیارد زمین شریفآباد ،فخرآباد ،محمودآباد(بهرامی) موجود میباشد -آپارتمان  90متری پلیس راه شهرک کوثر  800م

 -آپارتمان خ شهید طالقانی جنوبی  80و  110متری توافقی

 16 -قصب زمین شیخمفید  5میلیارد

 -آپارتمانهای گلگهر بلوار دکتر صادقی 112متر دوخواب توافقی

 -زمین خانهباغ کران موارد زیاد

 آپارتمان بلوار والیت  102متر توافقی آپارتمان شهرک ثاراهلل  70متر توافقی -بلوار چمران فاز یک نیمهساز  2/700میلیارد

آدرس :بلوار چمران نبش بلوار شهید شیرودی

تلفن :نورمندی 09139454571
 09131453027افروز

