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حوادث نویسی
 با اعمال شاقه

 توزیع بسته های اهدایی به 
نیازمندان بخش گلستان  

 گل محمدی: ایده و آماده سازی و اجرای این آبشخورها توسط باشگاه همنورد بوده است و جانورانی مثل انواع پرندگان وحشی بوم، 
حیوانات از قبیل روباه، گرگ، شغال، کفتار و بعضی مناطق کل و بز و میش و قوچ وحشی برای رفع تشنگی از این آبشخورها استفاده می کنند.

صفحه 3

ایجاد آبشخور در طبیعت توسط تعدادی از دوستداران محیط زیست؛

همنوردی سقایان طبیعت 

زنبورخوار! و  زنبوردار  تقابل 
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کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکت ها از طریق 
انجام خواهد شد و الزم است    www.setadiran.ir الکترونیکی دولت )ستاد( به آدرس  درگاه سامانه تدارکات 
مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی، مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را 

جهت شرکت در مناقصه محقق سازند.
تاریخ انتشار مناقصه در سامانه: تاریخ 1400/02/22 می باشد.

از تاریخ انتشار مناقصه در سایت تا ساعت 18:00 روز پنجشنبـــه  مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت: 
تاریخ 1400/02/30

مهلت زمانی ارائه پیشنهاد: از تاریخ دریافت اسناد مناقصه تا ساعت 19:00 روز دوشنبه  تاریخ 1400/03/10
زمان بازگشایی پاکت ها: ساعت 17:00 روز سه شنبه  تاریخ 1400/03/11 

اطالعات تماس دستگاه مناقصه گزار جهت دریافت اطالعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاکت ها
الف- آدرس: سیرجان- میدان انقالب، شهرداری مرکزی، امور قراردادها و تلفن 41325077 - 034

اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه:
دمرییت ارتباطات شهرداری  سیرجان مرکز تماس: 41934-021     دفتر ثبت نام: 85193768-88969737

فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای تهیه مصالح و اجرای
 پروژه هدایت آبهای سطحی شماره 3)بلوار عباسپور( سال1400

شهرداری سیرجان در نظر دارد مناقصه عمومی خدمات )شرح مختصر:تهیه مصالح و اجرای

شماره  به  سال1400(  عباسپور(  3)بلوار  شماره  سطحی  آبهای  هدایت  پروژه   

را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید.  2 0 0 0 0 0 5 6 7 4 0 0 0 0 2 1
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کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکت ها از طریق 
درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد( به آدرس WWW.SETADIRAN.IR  انجام خواهد شد و الزم 
است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی، مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی 

را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند.
تاریخ انتشار مناقصه در سامانه: تاریخ 1400/02/29 می باشد.

مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت: ساعت 18:00 روز پنج شنبـــه تاریخ 1400/03/06
مهلت زمانی ارائه پیشنهاد: ساعت 19:00 روز دوشنبه  تاریخ 1400/03/17
زمان بازگشایی پاکت ها: ساعت 16:30 روز سه شنبه  تاریخ 1400/03/18 

اطالعات تماس دستگاه مناقصه گزار جهت دریافت اطالعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاکت ها
الف- آدرس: سیرجان- میدان انقالب، شهرداری مرکزی، امور قراردادها و تلفن 41325077 - 034

اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه:
 مرکز تماس: 41934-021     دفتر ثبت نام: 85193768-88969737

دمرییت ارتباطات شهرداری  سیرجان

فراخوان تجدید مناقصه عمومی یک مرحله ای 
خرید یک دستگاه اسکیپ لودر به همراه ده عدد باکس

شهرداری سیرجان در نظر دارد مناقصه عمومی خدمات )شرح مختصر:خرید یک دستگاه 

را از طریق   2 0 0 0 0 0 5 6 7 4 0 0 0 0 2 4 اسکیپ لودر به همراه ده عدد باکس( به شماره 

سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید.
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کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکت ها از طریق 
درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد( به آدرس WWW.SETADIRAN.IR  انجام خواهد شد و الزم 
است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی، مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی 

را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند.
تاریخ انتشار مناقصه در سامانه: تاریخ 1400/02/29 می باشد.

مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت: از تاریخ انتشار اسناد مناقصه تا ساعت 14:00 روز پنج شنبـــه
 تاریخ 1400/03/06

مهلت زمانی ارائه پیشنهاد: از تاریخ انتشار اسناد مناقصه تا ساعت 14:00 روز دوشنبه  تاریخ 1400/03/17
زمان بازگشایی پاکت ها: ساعت 17:00 روز سه شنبه  تاریخ 1400/03/18 

اطالعات تماس دستگاه مناقصه گزار جهت دریافت اطالعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاکت ها
الف- آدرس: سیرجان- میدان انقالب، شهرداری مرکزی، امور قراردادها و تلفن 41325077 - 034

اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه:
دمرییت ارتباطات شهرداری  سیرجان مرکز تماس: 41934-021     دفتر ثبت نام: 85193768-88969737

فراخوان تجدید مناقصه عمومی یک مرحله ای 
خریـــد یک دستگاه تراکتـــور دو دیفرانسیل

شهرداری سیرجان در نظر دارد مناقصه عمومی خدمات )شرح مختصر:خرید یک دستگاه 

را از طریق   2 0 0 0 0 0 5 6 7 4 0 0 0 0 2 3 تراکتــــور دو دیفرانسیـــل( به شماره 

سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید.



 واژگونی پژو در محور سیرجان- کرمان؛ یک مصدوم   برخورد تریلی اسکانیا و ماک و پراید در محور سیرجان-  بندرعباس؛ دو مصدوم   واژگونی خودروی وینگل در 65 کیلومتری محور سیرجان -بندرعباس؛ دو مصدوم

5مصدوم در 3 حادثه رانندگی در یک روز 
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شماره 646

خبر 29 اردیبهشت 1400

سخِن همشهریان :انعکاس
با عرض سالم خدمت نشریه سخن تازه 

آقای  جناب  شهر  نجف  محترم  شهردار  از  خواهشمندم  شما  از 
سمت  به  بلوار  ساخت  ادامه  به  نسبت  بخواهید  مصالیی  مهندس 
ساخته  بلوار  مسکن  بنیاد  مجتمع  روبروی  از  جاده)سیرجان-بافت( 
ساکنین  منزل  به  گردوخاک  از  وجلوگیری  راه  بهبودی  باعث  و  شود 

گردد با تشکر از نشریه خوبتون اهالی اکبرآباد

پروانه  پول  داره!  شهر  نجف  به  چکار  اکبراباد  بپرسید  اخه  سالم 
ساختمان تان کجا پرداخت کردین؟؟

مسکن  بنیاد  طرف  از  جوانان  به  زمین  تعدادی  قراربود 
آخرش  کردن  رایزنی  کلی  شهر  نجف  قبلی  شورا  بدن   تحویل 
شورا اکبر آباد مخالفت کرد نگذاشت. حاال به چه دلیل منطقی  بودجه ای 
که برای عمران نجف شهر هست باید صرف اکبرآباد بشه؟ با این پیشنهاد  

مخالفم

واکسیناسیون کرونا در استان کرمان همزمان با سراسر کشور 
از 21 اسفندماه سال گذشته با واکسن اسپوتنیک روسی آغاز 
جانبازان  درمانی،  و  بهداشت  پرسنل  آن  نخست  در  و  شده 
در  ساکن  سالمندان  و  شیمیایی  جانبازان  درصد،   70 باالی 

آسایشگاه ها و خانه های سالمندان استان واکسینه شدند.
بری  نیز  کرمان  استان  در  کرونا  واکسیناسیون  دوم  فاز 
گروه های سنی با فراخوان سالمندان باالی 80 سال سن از دو 
هفته قبل در استان آغاز شده و تا کنون 70 درصد سالمندان 
نیز  گذشته  روز  از  و  شدند  واکسینه  استان  سال   80 باالی 

فراخوان سالمندان باالی 75 سال در کرمان آغاز شده است.
دانشگاه علوم پزشکی کرمان  رئیس  حمیدرضا رشیدی نژاد؛ 
جمعیت  درصد   70 باالی  واکسیناسیون  اینکه  بیان  با  نیز 
سالمند باالی 80 سال استان کرمان انجام شده است اظهار 
داشت: سالمندان باالی 80 سال شهر کرمان عالوه بر مرکز 
به مرکز سعادت و مرکز فنی و حرفه ای  بهداشتی می توانند 
تیم های  نیز  بخش ها  از  برخی  و  کنند  واکسن  دریافت  برای 

سیار را برای واکسیناسیون افراد سالمند اعزام می شود.

وی با بیان اینکه بعضی از افراد با ایجاد ترس و واهمه مانع 
نیاز است  ادامه داد:  واکسیناسیون کامل سالمندان می شوند 
برای  واهمه ای  تا  کنیم  تالش  دادن  آگاهی  و  شفافسازی  با 
تمام  واکسیناسیون  و  باشد  نداشته  وجود  واکسن  دریافت 

جمعیت سالمند استان انجام شود.
نیز  کرمان  پزشکی  علوم  دانشگاه  معاون  حسین صافی زاده؛ 
 75 باالی  افراد  واکسیناسیون  گذشته  روز  از  اینکه  بیان  با 
سال در کرمان آغاز شده گفت: این افراد از طریق پایگاه های 
بهداشتی فراخوان شده و باید با در دست داشتن کارت ملی یا 

شناسنامه به مراکز تزریق واکسن مراجعه کنند.
وی با بیان اینکه برای پرهیز از تجمع در مراکز واکسیناسیون 
نداشته  مراجعه  پایین تر  سنی  گروه های  تا  داریم  درخواست 
بخش  تابستان  پایان  تا  می شود  پیش بینی  افزود:  باشند 
عمده ای از سالمندان که باالی 60 سال هستند تحت پوشش 

واکسیناسیون قرار بگیرند.

معاون دانشگاه علوم پزشکی کرمان با اشاره به اینکه برنامه 
واکسیناسیون در کشور تابع سند ملی کشوری بوده و مرحله 
به مرحله ابالغ می شود گفت: دانشگاه های علوم پزشکی نیز 
انجام  را  واجد شرایط  افراد  واکسیناسیون  ابالغ  این  براساس 

می دهند.
وی با بیان اینکه در حال حاضر برنامه ای برای واکسیناسیون 
گروه های سنی زیر 18 سال در کشور وجود ندارد ادامه داد: 
نه تنها در ایران که در دنیا هنوز واکسیناسیون افراد زیر 18 

سال آغاز نشده است.
که  شده  قرار  اخیراً  آمریکا  در  اینکه  به  اشاره  با  صافی زاده 
شود  امتحان   12 باالی  سنی  گروه  به  فایزر  واکسن  تزریق 
گفت: هنوز توصیه ای در ارتباط با واکسیناسیون سنین پایین 

وجود ندارد.
در  اینکه  به  اشاره  با  کرمان  پزشکی  علوم  دانشگاه  معاون 
پایین  سنین  و  آموزان  دانش  به  واکسن  تزریق  که  صورتی 
تایید و پروتکل آن ابالغ شد ما هم تابع تصمیمات ستاد ملی 
کرونا هستیم تصریح کرد: در حال حاضر برنامه ای برای تزریق 

واکسن کرونا به دانش آموزان و گروه سنی زیر 18 سال وجود 
ندارد.

سعید صحبتی عضو ستاد مقابله با کرونای استان کرمان با 
اشاره به اینکه از این هفته تزریق واکسن به سالمندان باالی 
75 سال در استان کرمان آغاز شده اظهار داشت: این گروه 

سنی جمعیتی در حدود 30 هزار نفر را شامل می شود.
وی با بیان اینکه به میزان واکسنی که وارد کشور می شود از 
سن گروه هدف کم شده و گروه های بعدی برای تزریق واکسن 
برسیم  به کف سن در نظر گرفته شده  تا  فراخوان می شوند 
گفت: پیش بینی می شود در خردادماه تمام کسانی که بیماری 

زمینه ای دارند واکسن کرونا را دریافت کنند.
عضو ستاد مقابله با کرونای استان کرمان با اشاره به اینکه 
فاز سوم کارآزمایی بالینی واکسن کرونا تولید مشترک ایران و 
کوبا در هشت شهر کشور از جمله کرمان در حال انجام است 
بیان کرد: کسانی که فکر می کنند ممکن است به این زودی ها 
نوبت آنها نشود که تزریق واکسن را انجام دهند می توانند از 
طریق تماس با سامانه 5790 ثبت نام کرده و واکسینه شوند.

 هیچ برنامه ای برای تزریق واکسن کرونا به گروه سنی زیر 1۸ سال وجود ندارد 

مومنانه  رزمایش  بر  مبنی  رهبری  معظم  مقام  فرمایشات  طبق 
آوران  نظم  رمضان، شرکت  مبارک  ماه  در  نیازمندان  به  کمک  و 
صنعت ومعدن گل گهر در راستای عمل به مسئولیت های اجتماعی 

حمایتی  بسته  توزیع  گسترده  رزمایش  مدیرعامل،  دستور  با 
و  نیازمندان  به  مومنانه  کمک  و  همدلی  و  مواسات  برای  غذایی 
است.  داده  انجام  گلستان  بخش  در  رمضان  مبارک  درماه   فقرا 

به گزارش روابط عمومی شرکت نظم آوران صنعت و معدن گل گهر؛ 
بعد از شناسایی افراد و خانواده های نیازمند بخش گلستان، 500 
بسته که حاوی شکر، برنج، رب گوجه فرنگی، روغن، ماکارونی به 

ارزش دو میلیارد ریال بوده بین این خانواده ها توزیع شد. الزم به 
ذکر است شرکت نظم آوران صنعت و معدن گل گهر معین اقتصادی 

بخش گلستان بوده و همواره حامی نیازمندان این بخش می باشد.

در راستای عمل به مسوولیت های اجتماعی  شرکت نظم آوران صنعت و معدن گل گهر صورت پذیرفت: 

 توزیع بسته های اهدایی به نیازمندان بخش گلستان  

انتقام جویی از 2 زن در کرمان 
   شکارچی ها بازداشت شدند

با  ولی  بود  جرمی  هر گونه  منکر  ابتدا  در  متهم 
توجه به ادله موجود، در بازجویی های انجام شده 
به مزاحمت اینترنتی برای شاکی اعتراف و انگیزه 
خود را انتقام گیری بیان کرد و گفت به دالیلی از 

قبل نسبت به این زن کینه به دل داشت.
فتای  پلیس  رئیس  یادگارنژاد،  امین  سرهنگ 
استان کرمان با اشاره به ماده 7۴5 قانون جرائم 
رایانه ای تصریح کرد: هرکس به وسیله سامانه های 
فیلم  یا  تصویر  یا  صوت  مخابراتی  یا  رایانه ای 
یا اسرار دیگری را بدون  خصوصی یا خانوادگی 
رضایت او جز در موارد قانونی منتشر کند یا در 
دسترس دیگران قرار دهد، به حبس از 91 روز تا 
دو سال یا جزای نقدی از پنج میلیون ریال تا ۴0 
میلیون ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد.

در دومین پرونده فردی که با ایجاد یک صفحه 
تصاویر  انتشار  به  اقدام  اینستاگرام  در  جعلی 
قصد  و  بود  کرده  خود  سابق  همکار  خصوصی 

اخاذی از وی را داشت، بازداشت شد.
فارس  استان  فتای  پلیس  به  مراجعه  با  زنی 
فردی  داد  توضیح  و  کرد  مطرح  را  شکایتی 
ناشناس با انتشار تصاویر خصوصی وی در شبکه 
اجتماعی اینستاگرام قصد اخاذی از او را دارد. بعد 
از طرح این شکایت رسیدگی به پرونده  به  صورت 
قرار  پلیس  فتا  کارشناسان  کار  دستور  در  ویژه 

گرفت.
مأموران با راهنمایی شاکی به جمع آوری مدارک 
پیگیری  با  و  پرداختند  پرونده  مستندات  و 
سرنخ های به دست آمده سرانجام هویت متهم را 
جرم  ارتکاب  ادوات  همراه  به  را  او  و  شناسایی 

دستگیر کردند.
تحت  فتا  پلیس  به  انتقال  از  بعد  متهم  این 
بازجویی قرار گرفت اما ابتدا متهم منکر ارتکاب 
و  مدارک  با  مواجهه  از  پس  متهم  شد.  جرم 
مستندات به دست آمده توسط کارشناسان پلیس 

به  ناچار لب به اعتراف گشود.
در بازجویی اولیه انجام شده، مشخص شد متهم 
محیط  در  شاکی  با  قبال  که  مشکالتی  به دلیل 
کار داشته اقدام به انتشار تصاویر وی در فضای 
انتقام  او  از  این طریق  به  تا  است  مجازی کرده 

بگیرد.

    خبر

 روابط عمومی  شهرداری باید پل ارتباطی مابین شورای اسالمی، شهرداری، شهروندان و رسانه ها باشد
به واسطه  مهربانی  شهر  مهربان  مردم  روزها  این 
البته  شیوع ویروس شوم و فراگیر کرونا شرایط تلخ و 
درس آموزی را تجربه می کنند و نام کسانی که عاشقانه 
دیداری،  رسانه های  ظرفیت  و  توان  از  جستن  بهره  با 
شنیداری و مکتوب در اقناع مخاطبین و مدیریت افکار 
برای  مقدم  خط  تالشگران  با  همراه  و  همدل  عمومی 
سالمت روح و روان جامعه قدم برمی دارند، در تاریخ این 

مرز و بوم به شایستگی خواهد ماند.
اثرگذار  نهادی  وجود  نیز  مدیریت شهری  مجموعه  در 
میان  سازنده  پُلی  مثابِه  به  که  عمومی  روابط  به نام 
این  در  می کند  نقش آفرینی  شهروندان  و  شهرداری 

عرصه بسیار مهم و حائز اهمیت است، چراکه این نهاد 
چندسویه  و  مثبت  سازنده،  ارتباطی  ایجاد  با  پاسخگو 
مابین شورای اسالمی، شهرداری، شهروندان و رسانه ها 
به عنوان نمایندگان افکار عمومی گام برمی دارد، از این رو 
روابط عمومی  شهرداری باید مظهر و آیینه افکار، اراده و 
مطالبات به حق تمامی شهروندان باشد و می تواند نقش 
بین  ارتباطات  شفاف سازی  در  تعیین کننده  و  بی بدیل 
مخاطبان و مدیران شهری خصوصاً با شناسایی و انعکاس 
مشکالت و موانع موجود شهر و همچنین مطالبات مردم 
ایفا کند که در طول این مدت، تالش شده تا سیاست ها 
و اهداف حوزه مدیریت ارتباطات شهرداری سیرجان بر 

همین مبنا شکل گیرد.
روز  اردیبهشت ماه؛  هفتم  و  بیست  فرارسیدن  اینجانب 
ارتباطات و روابط عمومی را به تمامی مشعل داران فروزان 
توسعه ارتباطات که زمینه سازان هم افزایی، هم اندیشی، 
همچنین  و  هستند  هم گرایی  و  هم نوایی  هم سویی، 
مدیران و کارکنـــان هفته نامــه های سیرجان و فعاالن 
فضای مجازی که در جهت ایفای رسالت خطیر گردش 
شفاف و صحیح اطالعات و تحقق مطالبات مردمی گام 
برمی دارند، تبریک و تهنیت عرض نموده و سالمتی و 
توفیقات روزافزون همه ی عزیزان را از درگاه ایزد متعال 

*محمدرضا قلیچ خانی
مسئلت می نمایم.            

پیام مدیر روابط عمومی شهرداری سیرجان به مناسبت روز ارتباطات و روابط عمومی؛



از راسته ی سبزه قباسانان است. پرنده ای زیبا و فیروزه ای رنگ که اخیراً تعداد 
زیادی از آن ها تلف شده.  اداره محیط زیست سیرجان درحال پیگیری علت 
ماجراست. احتمال مسمومیت عمدی این پرنده دور از تصور نیست اما اداره 
به  را  پرنده  مرده ی  نمونه ی  و  نیست  مطمئن  نیز  سیرجان  زیست  محیط 
آزمایشگاهی در کرمان فرستاده است و منتظر نتیجه است تا اقدامات بعدی 

را پیگیری کند.
گزارش مرگ مشکوک تعداد زیادی از این پرنده را که پی بگیریم، متوجه سرنخی 
می شویم. پرنده ای که خوراکش همه جور حشره ای است اما اسم غلط اندازی 
روی آن گذاشته اند: »زنبورخوار« طوری که هرکس نداند گمان می کند شغل 
شریف این پرنده فقط و فقط زنبور خوردن است. شاید همین اسم غلط اندازه 
هم بوده که زنبورداران شهرستان ما را نیز به دلهره انداخته. زنبورداران نگران 
سرمایه شان هستند و از دغدغه هاشان می گویند: »ما زنبوردارها با کار مفیدی 
که انجام می دهیم، حق اعتراض داریم. نقش ما نقش مهمی است. این نقش 
تنها در تولید عسل و گرده افشانی زنبورهای مان خالصه نمی شود، بلکه باری را 
از دوش کشور برداشته و زنبوردار خود با پای خود در صحرا و بیابان بدون اینکه 

هزینه ای بر کسی تحمیل کند به دنبال شغل و روزی خود است.«
به راستی هم حرفه  زنبورداری، هیچ فشار خاصی بر طبیعت وارد نمی کند. 
درحالی که اگر درجایی گله گوسفندی باشد، با عبور گله از صحرا، مرتع را به 
نابودی می کشد. ولی زنبورها هیچ تغییر محسوسی در طبیعت ایجاد نمی کنند 

و از بخشی از گیاهان استفاده می کنند که در اختیار و نیاز هیچ طیفی نیست و 
عالوه بر آن سبب باروری گیاهان و درختان نیز می شوند.

نابودی  به  مشغول  زیادی  وسعت  در  زنبورخوار  »مرغ  معتقدند:  زنبوردارها 
کلنی های زنبورهاست . یک عده از فضای کاری ما بی خبر هستند و نمی دانند 
پرنده زنبورخوار چه زیانی به زنبورداران می زند و با اغراق فراوان می گویند 
که باید این پرنده را تحمل کنید، این پرنده بی محابا دارد با وسعت زیادی به 
زنبورستان ها ضربه می زند، در فصل جفت گیری ملکه وارد زنبورستان می شود و 
ملکه ها را شکار می کند و کلنی را عماًل نابود می کند و وقتی سایه مرغ زنبورخوار 

بر زنبورستان می افتد، زنبورها از تحرک و پرواز اجتناب می کنند.«
این ادعای زنبورداران درحالی ست که صادق خزیمه از دغدغه ی اداره محیط 
زیست سیرجان درباره ی برقراری تعادل اکوسیستم و چرخه ی زیست بوم میان 
این پرنده و دیگر موجودات زنده از قبیل حشرات می گوید: »تصور زنبوردارها 
کامال اشتباه است. این پرنده نمی تواند خطر عمده ای برای کندوها باشد. این 
پرنده آفت خور است. یعنی اگر نباشد، با توجه به تکثیر سریع حشرات، انواع 
آفت به مزرعه ها می زند و کشاورزی را به نابودی می کشاند. این پرنده همه 
جور حشره ای می خورد و این طور نیست که فقط دنبال زنبور خوردن باشد. 
همین طور باید تاکید کنم که این پرنده فقط زنبورهای عسل معیوب شده ای را 

می تواند بخورد که توان مانور در پرواز کردن شان را از دست داده اند.« 
به همین دلیل مسووالن محیط زیست و دوستداران طبیعت بدون متهم کردن 
صنف خاصی، کشتن این پرنده را غیرقانونی و مستوجب جریمه می دانند. 

باره  همین  در  خزیمه 
می گوید: »ما هنوز علت 
مرگ و میر مشکوک این 
نبرده ایم.  پی  را  پرنده 
آزمایش  نتیجه ی  باید 
شود  مشخص  و  برسد 
که  هستیم  مطمئن  اما 
عزیز  زنبورداران  اکثر 
حفظ  دغدغه ی  هم 
و  دارند  زیست  محیط 
به  دست  نیستند  حاضر 
این  گسترده ی  کشتار 
پرنده بزنند.« به گفته ی 

خزیمه زنبورداران برای کاهش نگرانی های خود می توانند از روش های علمی و 
تکنولوژی های جدید به عنوان جایگزینی برای نابود کردن این پرندگان استفاده 
کنند. زنبورداران اما معتقدند که اگر روش هایی مثل استفاده از دستگاه های 
پرندگان گوشت خوار، بمب های  پران، نصب مترسک، پخش صداهای  کالغ 
صوتی، انتشار بو و امواج فراصوت، به شکل های صوتی و شیمیایی که پرندگان 
این روش ها چقدر  ما سوال است که  برای  فراری می دهد، منظور است،  را 
کارساز است و اگر با ازدیاد این پرندگان زیان بزرگی به زنبورداران برسد، چه 

کسی پاسخگو است؟ زنبورداران گمان می کنند پرنده زنبورخوار در سال های 
اخیر به مشکل بزرگی برای زنبورداران تبدیل شده است زیرا تعداد این مرغ های 
زنبورخوار رو به افزایش بوده است و افزایش جمعیت پرنده زنبورخوار را  یک 
در  که  می رسد  نظر  به  می دانند.  صنعت  این  پیشرفت  برای  جدی  مشکل 
هفته های آتی اداره محیط زیست سیرجان باید با زنبورداران شهرستان وارد 
تعامل بیشتری شود تا به قول مشهور نه سیخ بسوزد و نه کباب و چه بسا راه 

حل میانه ای برای حل این مشکل پیدا شود. 

گرمای هوا و کمبود آب در بعضی مناطق و 
زیستگاه های حیات وحش یکی از مشکالت 
استان  در  جانوری  زیستگاه های  امروز 
کرمان است. جانورانی که ممکن است بر 
اثر تشنگی تلف شوند و خسارت غیرقابل 

جبرانی به محیط زیست وارد شود.
همشهریان  از  گروهی  دلیل  همین  به 
زیست  محیط  به  عالقه مند  و  گردشگر 
دست به اقدام جالبی زده اند. اعضای باشگاه 
جالل  سرپرستی  به  سیرجان  همنورد 
از  اعم  طبیعت گردی  هر  در  گل محمدی 
کوهنوردی و... اقدام به ساخت آبشخور برای 

جانواران می کنند.
گل محمدی درباره ی این اقدام گروه همنورد 
به سخن تازه چنین توضیح می دهد: ایده و 
آماده سازی و اجرای این آبشخورها توسط 

باشگاه همنورد بوده است و جانورانی مثل 
انواع پرندگان وحشی بوم، حیوانات از قبیل 
روباه، گرگ، شغال، کفتار و بعضی مناطق 
کل و بز و میش و قوچ وحشی برای رفع 
تشنگی از این آبشخورها استفاده می کنند.«

در  که  را  گروه  اعضای  نام  از گل محمدی 
این حرکت محیط زیستی سهیم هستند، 
می پرسم: »در هر برنامه که میریم بعضی 
از اعضا جدید هستند ولی همگی از اعضای 
شش  روز  یک  و  هستند  همنورد  باشگاه 

هفت نفریم و یک روز هم پانزده نفر.« 
گروه همنورد در راستای حفظ محیط زیست 
با همت خود لوازم مورد نیاز برای ساخت 
آبشخور را به دل دشت و دره و دامنه کوه 
می بردند و برای این کار آب زیادی را نیز در 
کوله پشتی خود حمل می کنند. آبگیرهای 

مصنوعی در زمین ایجاد می شوند و هدف 
این کار حفظ گونه های  از  گروه همنورد  
جانوری در منطقه و جلوگیری از مهاجرت 
آنها به دیگر مناطق است. زیرا تنوع زندگی 
و  دوران خشکسالی  در  گیاهی  و  جانوری 
برای  تهدیدی  فصلی،  کم آبی  تاالب های 

زیستگاه های جانوری است.
از  زیادی  تعداد  ساخت  از  گل محمدی 
دیگر  و  استان  طبیعت  در  آبشخورها  این 
همنورد  گروه  توسط  هم جوار  استان های 
و با هزینه های خود گروه خبر می دهد. او 
این کار را مسوولیت شهروندی می داند و آن 
را ادامه دار می خواند زیرا به دلیل کاهش 
جاری،  آبی  سال  در  زمستانی  بارندگی 
روبرو  آبی  کم  با  زیادی  طبیعی  مناطق 

شده اند. 

تقابل زنبوردار و زنبورخوار!

ایجاد آبشخور در طبیعت توسط تعدادی از دوستداران محیط زیست؛

همنوردی سقایان طبیعت 

      حسام الدین اسالملو

  عکس: سید محسن فروزنده

شماره 646
زیست بوم  29 اردیبهشت 1400
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  عکس ها: ارسالی گروه همنوردان

بیش از 100 مدل انواع مبلمان راحتی، کالسیک، اِل و سلطنتی تولیدی و بازار مبل امام علی )ع(

 میـــز و صندلی هــای باغــــــــی و ویالیـــی

تاب های ریلکسـی و تابهای سه نفره باغی و ویالیــی

میز LCD تمام MDF به قیمـت درب کارخانــــــه

 لطفا و حتما قبل از خرید 

قیمت ها را مقایسه کنید

تعطیل و روزاهی جمعه  باز هستیم
ایام 

 سرویس چوب کامل ویژه جهیزیه عروس شامل؛

رختکن،جاکفشی
پا تختیمیز جلو مبلیمیز ناهارخوری

کمد لباسی

بوفه بزرگ

تشک طبی فنری سرویس خواب
میز آرایش مبـــل

در این شرایط اقتصادی هوای شما را داریم شرایط نقد و اقساط به مدت محدود

 انتهای بلـوار اصلی حجــت آبــاد  
     تلفـن تماس : 

0 9 1 2 4 1 5 8 0 0 همگی یکجا : 24/500/000 تومان1

صبر را تقدیمتان می کنیم و عروج مـادر بزرگوارتان 
خدمت  را  مصیبت  این  همچنین  گفته،  تسلیت  را 
خداوند  از  نموده،  عرض  تسلیت  محترمتان  خانواده 
رحمان و رحیم  برای جنابعالی و عموم بازماندگان صبر 
از  پایان  بی  برکات  و  الطاف  عزیز،  آن  برای  و  جزیل 

خداوند منان مسئلت می نماییم.

سازمان نظام مهندسی کشاورزی  و 

منابع طبیعی  شهرستان سیرجان

جناب آاقی مهندس 
امین  اسفندیار پور

کُلّ َمْن َعلیها َفان َو یبَقی َوْجُه 
َربَّک ذوالجالِل واالکراِم

آگهی ثبت نام کاندیداهای هیئت مدیره هشتمین دوره انتخابات سازمان نظام پزشکی جمهوری اسالمی ایران

بدینوسیله به اطالع کلیه کادر پزشکی مشمول ماده 4 قانون سازمان نظام پزشکی می رساند هشتمین دوره انتخابات سازمان نظام پزشکی در روز 
جمعه مورخه  1400/04/25 به طور همزمان در سراسر کشور برگزار خواهد شد، لذا متقاضیان عضویت در هیئت مدیره نظام پزشکی شهرستانهای 
سیرجان و شهربابک می توانند از تاریخ 1400/02/30 لغایت 1400/03/05 با توجه به شرایط ذیل و ارائه مدارک الزم به معاونت درمان دانشکده 

علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی سیرجان مراجعه و ثبت نام نمایند.
شرایط انتخاب شوندگان هیئت مدیره نظام پزشکی  به استناد ماده 23 قانون سازمان نظام پزشکی :

1-تابعیت دولت جمهوری اسالمی ایران 
2-نداشتن فساد اخالقی و مالی 

3-داشتن حسن شهرت اجتماعی و شغلی در عمل به اجرای اصول پزشکی و رعایت اخالق و شئون پزشکی
4-داشتن حسن شهرت در تعهد عملی به احکام دین مبین اسالم و و فاداری به قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران 

تبصره : اقلیت های دینی مصرح در قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران تابع احکام دین اعتقادی خود می باشند. 
5-دارا بودن حداقل سه سال سابقه عضویت در سازمان نظام پزشکی 

6-عدم عضویت در هیئت های نظارت و اجرائی 
مدارک الزم جهت ثبت نام داوطلبین عضویت در هیئت مدیره :

1-فتوکپی شناسنامه )تمام صفحات دو نسخه(                                 2- فتوکپی کارت ملی
3- شش قطعه عکس 4*3                                                              4-فتوکپی کارت عضویت معتبر در سازمان نظام پزشکی که برابر اصل شده باشد. 
5- تکمیل پرسشنامه داوطلبی عضویت درهیئت مدیره سازمان نظام پزشکی                      6-تائیدیه 3 سال سابقه عضویت در سازمان نظام پزشکی 

دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی سیرجان

دبیرخانــــه: سیرجان- خیابان گلیم، جنب پارک ترافیک، دانشکده علوم پزشکی سیرجان، معاونت درمان
تلفن ها : 0627 4234 )034( - 0631 4234 )034(      فکس : 0630 4234 )034( 

روابط عمومی دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی سیرجان

بهار  کـه  گرفـته  تعلق  ایـن  بـر  الهی  مشیت 
فرحناک زندگی را خـزانـی ماتمزده بـه انتظار 
فلسفـه  تفسیر  بارزترین  این،  و  بنشیند 

آفـرینش در بـی کران هـستی اسـت.

تولید   تعاونی  اهی  رشکت  اتحادهی 

شهرستان سیرجان

جناب آاقی مهندس 

امین  اسفندیار پور

درگذشت مادر گرامی تان را به جنابعالی و خانواده 
محترم تسلیت عرض نموده، از درگاه خداوند متعال 
برای ایشان مغفرت و برای شما و دیگر بازماندگان 

صبر جمیل و اجر جزیل خواهانیم.



رئیس جمعیت هالل احمر کرمان، گفت: با اعالم مرکز کنترل هماهنگی و عملیات اضطراری 
جمعیت هالل احمر، بدون فوت وقت، نجاتگران تیم امدادونجات پایگاه کوهستان به محل 
حادثه اعزام شدند. او با اشاره به اینکه عملیات امدادونجات به مدت ۴ ساعت به طول انجامید، در 
تشریح این خبر افزود: یک خانم کوهنورد، پس از صعود به قله اصلی در مسیر بازگشت در ناحیه 
زانو دچار آسیب دیدگی، افت فشار خون و شوک می شود.  سلطانی به تاریکی شب و وضعیت 
جسمانی مصدوم اشاره کرد و بیان داشت: نجاتگران تیم کوهستان در این عملیات سخت و 

طاقت فرسا، مصدوم را به دامنه کوه منتقل کردند و تحویل عوامل اورژانس دادند.

4 ساعت تالش 
برای نجات بانوی 
کوهنورد در کرمان

بستری ۵۹ بیمار جدید مبتال به کرونا در بیمارستان های کرمان
خبــر

 فارس: شفیعی در تشریح آخرین وضعیت بیماری کووید 19 در استان کرمان اظهار کرد:  موارد بستری قطعی کرونا هم اکنون در 
بیمارستان های استان کرمان  351 مورد است که به تفکیک در  کرمان 229 نفر، رفسنجان 19 نفر، جیرفت 56 نفر، بم 6 نفر 
و سیرجان۴1 نفر بستری هستند. سخنگوی دانشگاه علوم پزشکی کرمان تعداد کل موارد بستری مثبت کرونا در استان کرمان 
را 20 هزار و 107 نفر و موارد جدید بستری در 2۴ ساعت گذشته در بیمارستان های استان را 59 نفر اعالم کرد. وی با اشاره 

به اینکه در 2۴ ساعت گذشته 10 نفر بر اثر کرونا جان خود را از دست دادند، مجموع فوتی های قطعی کرونا از ابتدا تاکنون در 
استان را 2 هزار و 8۴۴ نفر برشمرد.
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همراه  عریان  خشونت  از  روایتی  با  گاه  حوادث  خبرهای 
یا  سیرجان  در  اخیر  قتل  همین  مثل  خبرهایی  هستند. 
نمونه ی عریان تر و خشن ترش در خبر سراسری که مربوط 
به قتل یک کارگردان میانسال توسط پدر و مادر پیرش بود!
درباره ی چگونگی خبررسانی و خبرگیری این نوع حوادث 
که  آنان  چه  ندارد.  وجود  مردم  میان  نظری  اتفاق  خشن، 
در کار تهیه ی خبر هستند و چه مخاطبان و چه مسووالن 
قضایی و انتظامی  که خبر را در اختیار رسانه ها می گذارند. 
بنام های  از  قنبرپور  سینا  سراغ  به  بهانه  همین  به 
پیرامون  را  دغدغه ها  تا  می روم  ایران  در  حوادث نویسی 
بگذارم.  میان  در  او  با  را  خشونت بار  اتفاقات  خبرنویسِی 
و شهر  ما  استان  در  تجربه ی حضور  این  از  پیش  قنبرپور 
سیرجان را داشته است برای آموزش دادن به خبرنگاران 

حوادث. 
و  پدر  توسط  خرمدین  آقای  مرگ  مثل  خبرهایی  آیا   
مادرش باید ریز به ریز و با جزییات کار شود؟ آیا این باعث 

ایجاد وحشت در جامعه نمی شود؟
پیش از هر چیز باید توجه داشته باشیم که دیروز شبکه های 
اجتماعی زودتر از روزنامه ها و رسانه های رسمی خبر دادند 
و خیلی زود تحلیل هم نوشتند. درحالی که هنوز جزییات 
منتشر  آینده  روزهای  در  بسا  که چه  دارد  وجود  بسیاری 

شود.
نکته دیگر این که میان اطالعات دادن و جزییات را تشریح 

کردن؛ تفاوت وجود دارد. 
باید ببینیم هدف مون از دادن جزییات چیه؟ 

بله  بدهیم،  توضیح  عریان  و  لخت  را  جزییات  اینکه صرفا 
موجب ترس و ایجاد شوک می شود.

اما مساله مهم این است که ما موقع دادن جزییات و تشریح 
یک فاجعه از ضربه گیر استفاده کنیم.

را  کلمات  باید  بگیریم  را  اینکه زهر مطلبی  برای  یعنی   
از یک شی  داس  جای  به  رومینا  قتل  در  مثال  داد؟  تغییر 

نوک تیز استفاده شده بود؟
زهر  یا  بکنیم  استفاده  درست  را  کلمات  اینکه  از  منظورم 
این نیست که شما مثلن به جای داس  کلمات را بگیریم 
که  موقعی  قانونی  پزشکی  در  تیز.  نوک  شی  یک  بگویید 
می خواهد بگویند بریدگی به چه شکلی ایجاد شده و چه 
یک  مثال  که  می کنند  توصیف  گونه  این  داشته  کیفیتی 
قانونی  پزشک  اون  تیز.  نوک  جسم  یک  یا  سخت  جسم 
اون  بوده.  یا داس  بوده  ندیده که چاقو  را  برنده  که جسم 
بر اون جسم داشته می گوید  بر اساس نوع برندگی ئی که 
بدن  روی  که  مقطعی  به سطح  توجه  با  تیز.   نوک  جسم 
ایجاد شده توصیفش می کند. اما اینکه ما اون عبارتی که 
در پزشکی قانونی برای توصیف به کار برده شده است را 

بیاوریم به جای ابزار قتل در توصیف 
خبر استفاده بکنیم، این تاثیر مخرب 
نمی کند.  کم  را  بچه کشی  خبر  روانی 
چون مهم قتلی بوده که اتفااق افتاده 
هرچی.  با  یا  تیز  نوک  جسم  با  حاال 
خیلی  تا  بخوره  بچه  داده  قرص  اصاًل 

هم مالیم بمیرد.
نکته بسیار مهم در حوادث نویسی این 
با  را  حوادثی  مطلب  اساسا  که  است 
ما  اینکه  بنویسیم؟  نه  رویکردی  چه 
خودمون مطلب بنویسیم و روانشناس 

و حقوقدان هم نظرشان رو بگویند.
از  پیش  باید  خبرنگار  مِن  واقع  در 
و  جزییات  دادن  و  گزارش  نوشتن 
تبادل  کارشناسان  با  چنان  اطالعات 
هر  بدانم  که  باشم  کرده  بحث  و  نظر 
و  دارد  مخاطبم  بر  اثری  چه  داده ای 

چه جوری باید بهش کمک کنم برای هضمش. اینجاست 
نظر  بدون  روایت  یک  حتا  و  حوادث  نوشتن  تحلیلی  که 

کارشناس ولی تحلیلی اهمیت پیدا می کند.
 در سیرجان چند قتل فجیع در ماه های اخیر رخ داده. 
که  گرفت  قرار  انتقاد  مورد  خبرها  این  نوشتن  جزییات  با 
در  را  خشن  جزییات  ریز  روانی  مخرب  جنبه  رعایت 
پرداختن  گفتند  رسانه  اهالی  برخی  و  نکرده اند  انتشارش 

به ماجرا از زاویه ی صرفا تحلیل کافی بوده؟
 تحلیل بدون جزییات ممکن نیست و این هم که صرفا یک 
وکیل و حقوقدان بیاید نظرش را بگوید، مطلب ما تحلیلی 

نمی شود. 
اما اینکه انتشار جزیات به نوعی خودش بازی کردن با روح 
و روان افراد جامعه است، باید بگویم بله هست. ولی فرض 
ارتباط  با جمع هم  آیا  نخوانید.  را هم  رسانه  بگیریم شما 
مردم  حرفای  خانوادگی  مهمونی های  توی  آیا  ندارید؟ 
نمی شوید؟  مطلع  بد  خبر  آن  جزییات  از  و  نمی شنوید  را 
آن  قاطی  هم  را  خودشان  ذهنیت های  که  مردم  حرفای 
به  را  آدم ها  روان  و  روح  می تواند  بیشتر  خیلی  می کنند، 
هم بریزد.  ماجرا یک قتل را از رسانه نخوانید. اطالع هم 
نداشته باشید. یک نفر تعریف کند، چه می خواهید بکنید؟ 

چون روایت های این چنینی از جنس زندگی آدم ها هستند 
و جذاب اند و نقل محافل می شوند. برای جذاب تر شدن یک 
کالغ چل کالغ هم در جزییات قتل می کنند. درحالی که 
ما در رسانه یاد می گیریم اطالعات را چه طوری استخراج 
با  بگیریم که خواننده  کار  به  کلماتی  منتقل کنیم. چه  و 
کمترین آسیب روانی، بیشترین حجم اطالعات را دریافت 
بکند و خودش به یک تحلیلی برسد که بعد از این باید چه 

کار بکند و مراقب چه مسائلی باشد یا نباشد. 
 آیا بیان جزییات درباره چنین اتفاقاتی ضروری هست یا 

نه؟ آیا باید به آن کامل پرداخته شود 
مخاطب  آزار  باعث  که  بخش هایی  یا 
واقع  در  و  حذف  باید  را  می شود 

سانسور کرد؟
و  جزییات  باید  صورت  هر  در  ما 
اطالعات دقیق به مخاطب مان بدهیم 
وگرنه اون وقتی ببینه یک جای دیگه 
سراغ  به  شده،  داد  بیشتری  جزییات 
رفته  ما  از  اعتمادش  و  می رود  اون 
جزییات  پس  می شود.  سلب  رفته 
در  بدهیم.  باید  رو  دقیق  اطالعات  و 
عین حال پیش از نوشتن گزارش باید 
برای  گزارش  یک  ساختار  بر  عالوه 
چه  بدانیم  که  می کردیم  طراحی  آن 
جمله و چه کلمه هایی به کار بگیری 
و کجا در کنار اطالعات یک جمله ی 
کارشناسی یا تحلیل را هم بگنجانیم.

و...  روانشناس  تحلیلگر؛  با  صبحت  می کنید  فکر  شما   
تاثیری در جلوگیری از اتفاقات این چنینی دارد؟

با یک دفعه صحبت که تاثیر نخواهد داشت.  مساله االن 
این است که باید مشخص کنید می خواهید زهر مطلب را 
بگیرید )آثار روانی را کاهش دهید( یا مساله فقط پیشگیری 

است؟ 
برگزار  همایشی  ایران  جامعه شناسی  انجمن   1381 سال 
کرد. مقاالت ارائه شده بعداً با همکاری انتشارات آگه منتشر 
کشور  جرم شناس  دو  تحقیق  حاصل  مقاالت  از  یکی  شد. 
درباره همسرکشی در 15 استان بود. آن ها حتا محل وقوع 
قتل را  در تحقیق شون بررسی کردند. چون محل قتل هم 

پیام داره.
خانه  کجای  اما  است.  پیام  یه  خودش  خانه   : قتل  محل 
بوده هم خودش یک پیام مضاعف دارد. اتاق خواب؟ حمام؟ 

آشپزخانه؟ پس جزییات برای تحلیل بسیار مهم است.
یک  با  است.  زمان  نیازمند  و  مرور  به  امر  یک  پیشگیری 
بار نوشتن نمی توانید از یک اتفاق پیشگیری بکنید. جنس 
پیشگیری این است که شما به مرور از بچگی یاد می گیرید 
آتیش  که  برسید  درک  این  به  تا  نزنید  آتیش  به  دست 
کرده اید.  هم  تجربه  را  سوختن  هم  بار  چند  می سوزونه. 

باید چیزی بنویسد و مرتب تاکید کند تا  روزنامه هر روز 
از چند سال در مردم تبدیل به عادت بشود و مبدل  بعد 
افتاد. هی  جا  مرور  به  ایمنی  پیشگیری. کمربند  به  بشود 

گفته شد. با یکبار گفتن اتفاق نیفتد. 
رفتارهای انسانی با تمرین و مرور زمان تغییر می کند. چون 
آن  با  بچگی  از  که  کسی  اکتسابی  رفتار  که  است  سخت 
بزرگ شده و خو گرفته را بخواهی در بزرگسالی و میانسالی 
آن را تغییر بدهی.  با یکبار نوشتن اتفاقی برای پیشگیری 
رخ نخواهد داد. در بهترین حالت اگر خیلی حرفه ای و دقیق 
از جمالت  استفاده کرده باشید شاید یک جرقه در ذهن 
فردی  یک  و  بکند  پیگیری  بخواهد  که  بزند  مخاطب تان 
برود مشکل خودش را حل کند. برود پیش مشاور. بخواهد 

آسیب شناسی بکند.
چندین سال است من دارم از همه آدم ها به ویژه خانم ها 
خودروی  در  شدن  سوار  برای  که  می کنم  خواهش 
مسافرکش های غیر رسمی مراقب باشند. آیا این هشدارها 
این پدیده کم بشود؟ همین هفته پیش پلیس  باعث شد 
تهران یک راننده زانتیا را گرفته که در ماشین را معیوب 
کرده و خانم ها را می دزدیده  و بهشون تعرض می کرده. 
از این چیزها کم نداشتیم که حال مان به هم می خورده و 
باعث نشد  این  اما  بازی می گیرد  به  را  اعصاب و روان مان 
تا جلوی این حادثه ها گرفته  که احتیاط بیشتری بکنیم 
بشه. قطعا به صفر هم نمی رسد اما می توانیم خیلی آمارش 

را کمتر کنیم.
خبرهای  انتشار  برای  سیرجان  در  رسانه  اهالی   
خشونت بار با نگرانی هایی مثل این روبرو هستند که برای 

مثال نام شهر به بدی در نرود.
 در سه سفری که به استان کرمان داشتم، چه توی سیرجان 
و چه خود شهر کرمان، عمده مشکل بچه ها این بود که مثال 
را کشته  زنش  استان  از شهرهای  یکی  در  آقایی  اگر یک 
ارتباط  با یک کس دیگری  بعد مشخص شده که زنش  و 
کوچک  محل  میان  این  بنویسند؟  چگونه  را  خبر  داشته، 
است و باید فکر آبروی خانواده ها را کرد و مسایلی از این 
راهی  می شود  ولی حتما  می بندد  را  قبیل دست خبرنگار 
برای انتشار درست خبر پیدا کرد و وارد جزییات شد بدون 
اینکه آبروی خانواده ای برود. وظیفه ی ماست که اگر یک 

راهی بسته ش، یک راه جدید پیدا کنیم. 

باید و نبایدهای انتشار اخبار خشونت بار در گفت و گو با سینا قنبرپور؛

حوادث نویسی با اعمال شاقه
       سمیرا سرچمی

) fe s20( گوشی 
 رنگ سورمه ای 

 همراه با کاور مشکی مات و سبز 
 مفقود شده است.

از یابنده خواهشمند است با 
شماره 09135434744 
تماس و مژدگانی دریافت نماید

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

0 9 1 3  2 7 8  3 0 5 2 /0 9 1 3  1 4 5  2 6 4 3
ئی ا خد  0 9 1 9  2 3 0  5 0 3 6

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

09135320842-09132794372

دفتر اصلی شرکت سالمت محور حرکت در کرمان، جهت اعطای نمایندگی در سیرجان نماینده ی فعال  می پذیرد تلفن: 6091 679 0936

09302793205

  سـینا قنبرپـور:  مـا در هـر صـورت بایـد جزییات 
و اطالعـات دقیـق بـه مخاطب مـان بدهیم وگرنـه اون 
وقتـی ببینـه یـک جای دیگـه جزییـات بیشـتری داد 
شـده، بـه سـراغ اون مـی رود و اعتمـادش از مـا رفته 
رفته سـلب می شـود. پس جزییـات و اطالعـات دقیق 
رو بایـد بدهیـم. در عین حـال پیش از نوشـتن گزارش 
بایـد عـالوه بر سـاختار یک گـزارش بـرای آن طراحی 
می کردیـم کـه بدانیـم چـه جملـه و چـه کلمه هایـی 
بـه کار بگیـری و کجـا در کنـار اطالعات یـک جمله ی 

کارشناسـی یا تحلیـل را هـم بگنجانیم.
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خبــر

از  آموزان  اینکه بی اطالعی دانش  بابیان  استان کرمان  فتا  پلیس  رئیس  مهر:  
تهدیدات و آسیب های فضای مجازی زمینه ساز به خطر افتادن دانش آموزان است 
گفت: پلیس فتا در این کانال محتوا های آموزشی موردنیاز دانش آموزان را در 
قالب عکس نوشته، داده نما، کلیپ های آموزشی، هشدار های متنی و... در اختیار 
دانش آموزان قرار می دهد که بامطالعه آن می توانند در برابر بسیاری از تهدیدات 

و آسیب های فضای مجازی آگاه شوند.           

کانال پلیس فتا 
در شبکه شاد پل ارتباطی 

با دانش آموزان

مرگ کودک 16 ماهه در سطل آب کولر
 رکنا : یک کودک 16 ماهه در اثر سقوط به داخل سطل پر از آب جانش را از دست داد.  رئیس اورژانس دانشگاه علوم پزشکی 
کرمان گفت: در پی گزارش غرق شدن کودک 16ماهه ، هنگام مراجعه تکنسین اورژانس کودک عالئم حیاتی نداشته و این کودک به 
بیمارستان  منتقل شد اما تالش ها برای احیای این کودک بی نتیجه ماند. گفته می شود این سطل پر از آب برای کولر استفاده می شده 
و کودک پس از سقوط دچار خفگی شده امابی آبی این روزهای گرم تابستان در بیشتر روستاهای شهرستان نرماشیر باعث شده تا 

خانواده ها برای ذخیره آب به سطل های بزرگ یا بشکه های فلزی رو بیاورند .

 بی شک خانواده، نخستین و مهم ترین بستر رشد همه 
جانبه انسان است که از دیرباز نقش ها و کارکردهایش 
مورد توجه روانشناسان، جامعه شناسان و متخصصان 
تعلیم و تربیت بوده. یکی از وجوه منفی پدید آمده 
است  طالق  نام  به  آسیبی  اجتماعی،  نهاد  این  از 
بسیاری  اجتماعی  ناهنجاری های  بروز  موجب  که 
درگیر  ناخواسته  فرزندان  طالق،  سایه  در  می شود. 
تضادهایی می شوند که نه توان درک آن ها را دارند و 
نه تاب کنار آمدن با آن ها را. محرومیت فرزندان از 
سرپرستی مشترک پس از انحالل خانواده، آن ها را از 
بسیاری مواهب و مزایای خانوادگی محروم می کند و 

اثرات جبران ناپذیری بر آن ها باقی می گذارد. 
از  یکی  درددل  پای  نامه  هفته  دفتر  در  گذشته  هفته 

همشهریان نشستیم.
گفت.  طالقش  جزییات  از  نگرانی  و  تشویش  با  مرد  آن 
نمی شد  فرزندش ختم  و  آقا  این  به  تنها  این مشکل  ولی 
و بسیارند کودکانی که حال و آینده شان در ماجرای طالق 
از هم گسیخته  و طفلی  تباه می شود. خانواده ای  والدین 
که میان این از هم گسیختگی به یک گره ی کور می رسد 

و نابود می شود. 
لطمه های  و  حضانت  پیرامون  گزارشی  مهم  این  پی  در 
است  آمده  تحریر در  به رشته ی  فرزندان طالق  اجتماعی 

که در پی می آید.
و  11سالشه  پسرم  شده ایم.  جدا  رسما  که  دوساله  ما 
مادرش  که  است  بار  دومین  این  هست.  من  با  حضانتش 
او را بی اجازه می برد و از تحصیل باز می دارد یکبار پیش 
از جدایی رسمی  وقتی اول دبستان بود پسرم را برد و از 

درس خواندن باز ماند و اخراج شد. 
این بار که کالس چهارم است هفت ماه پیش بدون اطالع 
و  فرزندم   نمی دانم  ماهه  هفت  من  است.  برده  را  پسرم 
همسر سابقم کجا زندگی می کنند. این بی خبری مرا کالفه 
کرده است. از طریق مراجع قضایی اقدام کردم اما به خاطر 
سر  به  کامل  بی خبری  در  ماه  هفت  من  همکاری ضعیف 
این ترم تحصیلی اخراج شده است.  می برم. پسرم مجددا 
نمی دانم وقتی او را پیدا کنم با این ضعف تحصیلی اش چه 

به مشکل  که  قضایی خواهشمندم  مراجع  از  کنم؟ 
من رسیدگی کنند و فرزندم را برایم پیدا کنند.

شرایط حضانت فرزند
حضانت  قوانین  از  دقیق  آگاهی  کسب  منظور  به 
حقوق  کارشناس  یزدانی؛  امیر  با  طالق  فرزندان 
شرایط  با  رابطه  در  وی  نشسته ایم،  وگو  گفت  به 
حضانت چنین می گوید:  حضانت در لغت، پرورش 
و نگهداری از کودک معنا می گیرد در قانون جدید 
حمایت از خانواده و قانون مدنی نیز به اهمیت این 
موضوع پرداخته شده است. الزم به ذکر است که از 
رسیدگی  جنبه های  به  بیشتر  حضانت  قانونی  دید 
و پرورش جسم کودک تاکید دارد و چندان موارد 
تربیتی و پرورش اخالقی را در بر نمی گیرد. به طور 
بود.  والدین خواهد  بر عهده  فرزندان  کلی حضانت 
از  یکی  صالحیت  عدم  که  خاصی  شرایط  در  مگر 
والدین و یا هردوی آنها برای شرایط حضانت فرزند 

به صورت قانونی تائید شود.
حضانت فرزند بعد از طالق

از  پس  می افزاید:  ادامه  در  حقوق  کارشناس  این 
طالق زوجین از یکدیگر اولویت نگهداری از فرزندان 
تا سن 7 سالگی دختر و پسر بر عهده مادر و پس از 
سن 7 سالگی فرزندان حضانت آن ها به دست پدر 

خواهد بود. در صورتی که والدین بر سر حضانت فرزندان 
موردشرایط  در  دادگاه  شوند،  مواجه  مشکل  با  یکدیگر  با 

حضانت فرزند به صورت قانونی تصمیم خواهد گرفت.
الزم به ذکر است در صورتی که پدر به )اعتیاد و...( دچار 
به  نیز  از سن 7 سالگی  بعد  فرزند  باشد، شرایط حضانت 
بلوغ  به  زمان  تا  حضانت  این  و  شد  خواهد  واگذار  مادر 
رسیدن  بلوغ  به  از  پس  می یابد.  ادامه  فرزندان  رسیدن 
فرزند، خودش می تواند مادر و یا پدر را برای ادامه زندگی 
انتخاب نماید. البته پدر موظف است در تمامی مدتی که 
مخارج  و  هزینه ها  هستند،  مادر  حضانت  تحت  فرزندان 

مرتبط را تامین نماید.
حضانت فرزند بعد از طالق توافقی 

کارشناس  پرسیدیم که  را  ادامه بحث شرایط حضانت  در 
از  با استناد به ماده 29 قانون حمایت  اینگونه پاسخ داد؛ 

خانواده، دادگاه موظف است در مورد حضانت فرزندان در 
هر نوع طالقی تصمیم گیری کند. چنانچه زوجین به دنبال 
طالق توافقی باشند و دختری کمتر از 9 سال سن و پسری 
کمتر از 15 سال داشته باشند باید در مورد حق حضانت 
پرداخت  فرزندان،  با  مقابل  مالقات طرف  میزان  فرزندان، 
به  برسند.البته الزم  توافق  به  نفقه  میزان  و  فرزندان  نفقه 
ذکراست که دادگاه موظف است در تعیین حضانت فرزندان 

بعد از طالق، مصلحت آن ها را در نظر داشته باشد.
از  طفل  حضانت  فرزندان،  حضانت  و  طالق  قوانین  در 
پدر  به  و  می شود  گرفته  نماید،  ازدواج  مجددا  که  مادری 
داده می شود. اما در طالق توافقی با توافق زوجین، فرزندان 
نیز کماکان  تحت حضانت  مادر  ازدواج  از  می توانند پس 

وی قرار داشته باشند.
حضانت فرزند بعد از فوت والدین 

حضانت  والدین،  از  یکی  فوت  صورت  در  قانون  طبق  بر 

فرزند بر عهده والد زنده خواهد بود. یعنی در صورت فوت 
پدر، مادر حضانت طفل را بر عده خواهد گرفت. البته در 
را  از دادخواست ولی قهری، مادر  صورتی که دادگاه پس 
دارای صالحیت الزم برای حضانت از فرزند نداند، حضانت 

از وی گرفته می شود.
انواع ضمانت اجرای حضانت

این  توسط  ما  مخاطبین  آگاهی  دیگری که جهت  مبحث 
کارشناس مسایل حقوقی توضیح داده شد ضمانت جهت 
باره می گوید:   این  این کارشناس در  اجرای حضانت است 
قانون برای آنکه هریک از والدین وظایف خود را در اجرای 
  3 دهند،  انجام  درستی  به  طالق  از  بعد  فرزند  حضانت 
بسیار  اهمیت  از  که  است  گرفته  نظر  در  اجرایی  ضمانت 

باالیی برخوردار هستند. 
 مشکالت روانی فرزندان طالق 

یلدا صدوقی؛ کارشناس ارشد روانشناسی بالینی و درمانگر 

کودک و نوجوان نیز در رابطه با این موضوع می گوید: 
می دانیم که در فرهنگ ما طالق و جدایی بار منفی 
البته از نظر روانشناختی نیز  زیادی به همراه دارد و 
نوجوان  و  کودک  روان  و  روح  بر  زیادی  منفی  تاثیر 
در  ماندن  موارد،  از  بسیاری  در  دیگر،  از سوی  دارد. 
درگیری،  و  تنش  از  پر  و  معیوب  مشترک  زندگی 
روی  بر  طالق  به  نسبت  بدتری  تاثیرات  می تواند 

کودک و نوجوان داشته باشد.
با  می توان  شرایطی  چنین  در  که  اینجاست  نکته 
کمک گرفتن از متخصص شرایط را به گونه ای اصولی 
برد که طالق و جدایی کمترین  و هوشمندانه پیش 
اولین  باشد.  داشته  به همراه  فرزندان  برای  را  آسیب 
روانی  ثبات  ایجاد  جدایی،  بحبوحه  در  فرزندان  نیاز 
که  دهند  توضیح  او  برای  والدین  اینکه  اوست.  برای 
طالق و جدایی دلیل بر بد بودن هیچکدام از والدین 
که  دیگری  مهم  مورد  نیست.  کودک  بودن  مقصر  یا 
نباید فراموش کرد این هست که به هیچ عنوان نباید 
از کودک و نوجوان در این جریان استفاده منفی کرد، 
انتقال احساسات منفی به  با کودک و  درددل کردن 
تالش  کودک،  در حضور  دیگر  والد  کردن  تحقیر  او، 
برای تیم سازی با کودک علیه والد دیگر، استفاده از 
کودک برای گروکشی از همسر، ممانعت از دیدن والد 
دیگر برای فرزند، ابراز خشونت های کالمی و غیرکالمی و.... 
مواردی هستند که در این جریان روی روح و روان کودک، 
نگرش و دیدگاه او به زندگی و آدمها و صدالبته آینده او, 
تاثیر بسیار بدی می گذارد. کودک و نوجوان دچار تناقض و 
فشار عاطفی سختی شده و با کاهش احساس ارزشمندی و 

عزت نفس، ثبات روانی او از بین می رود. 
توجه به عالیق و ویژگی های شخصیتی فرزندان، و آشنایی 
با حقوق آنها از جمله داشتن ثبات روانی، ثبات و آرامش، 
از  توجه  و  عشق  دریافت  والد،  دو  هر  با  تعامل  و  ارتباط 
هردو والد، داشتن شرایط زندگی و تحصیل آرام و با ثبات، 
ارتباط و تعامل اجتماعی امن و بدون قضاوت با همساالن 
و.... مواردی هستند که در طالق و جدایی  و بزرگساالن، 
کمترین  نوجوان  و  کودک  تا  گیرند  قرار  توجه  مورد  باید 

آسیب را ببینند.

گزارشی از مشکالت روانی فرزندان طالق؛

مرداب آسیب ها در کمین کودکان طالق 
      معظمه صادقی نژاد

فروش، نصب، سرویـس،شــارژ گـــاز و 

نقد و اقساطلولـه کشی زیرکار

کولرهای گـازی اسپلیت
خیابان وحید - روبروی فروشگاه  افق  کوروش

فروشگاه اسپلیت صالحی
4 2 3 3 8 7 8 8 - 0 9 1 6 4 4 5 8 3 3 5  

   بزرگان نمودند تورا انتصاب 
         محمد تویـی بهترین  انتخاب

جناب آاقی مهندس اکبری نسب

انتصاب شایسته جنابعالی به سمت مدیریت رفاه و امور 
اجتماعــی شرکت معدنــی و صنعتـی گل گهـــر 
را تبریک عرض نموده، توفیق روزافزون شما را در این 

عرصه آرزومندم.
مجید اریانمنش  

                         
کاراتن رد دمرییت رافه و امور اجتماعی          هم

جناب آاقی

مهندس اکبری نسب
انتصاب شایسته جنابعالی به سمت مدیریت رفاه و امور 
و صنعتی گــل گهـــر  معدنی  اجتماعــی شرکت 
را تبریک عرض نموده، موفقیت شما را در این عرصه از 

درگاه خداوند متعال مسئلت داریم.
دمری عامل و هیئت دمریه

 رشکت تعاونی حمل و نقل گل گهر

مهندس  میعاد اریان ژناد  
انتصاب شایسته جنابعالی به سمت مدیر روابط عمومی  
و حوزه مدیرعامل شرکت توسعـه آهن و فوالد گل گهر  
را تبریک عرض نموده، موفقیت شما را در این عرصه از 

درگاه ایزد منان مسئلت داریم.

هفته انهم  سخن اتزه

جناب آاقی

  دکتر  رقیه  شهریاری پور  
دانشگاه  ریاست  سمت  به  سرکارعالی  شایسته  انتصاب 

نموده،  عرض  تبریک  را  سیرجان  واحد   - نور  پیام 

موفقیت و سربلندی شما را در این عرصه  آرزومندیم.

هفته انهم  سخن اتزه
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کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکت ها از طریق 
انجام خواهد شد و الزم است    www.setadiran.ir الکترونیکی دولت )ستاد( به آدرس  درگاه سامانه تدارکات 
مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی، مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را 

جهت شرکت در مناقصه محقق سازند.
تاریخ انتشار مناقصه در سامانه: تاریخ 1400/02/22 می باشد.

از تاریخ انتشار مناقصه در سایت تا ساعت 18:00 روز پنجشنبـــه  مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت: 
تاریخ 1400/02/30

مهلت زمانی ارائه پیشنهاد: از تاریخ دریافت اسناد مناقصه تا ساعت 19:00 روز دوشنبه  تاریخ 1400/03/10
زمان بازگشایی پاکت ها: ساعت 17:30 روز سه شنبه  تاریخ 1400/03/11 

اطالعات تماس دستگاه مناقصه گزار جهت دریافت اطالعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاکت ها
الف- آدرس: سیرجان- میدان انقالب، شهرداری مرکزی، امور قراردادها و تلفن 41325077 - 034

اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه:
دمرییت ارتباطات شهرداری  سیرجان مرکز تماس: 41934-021     دفتر ثبت نام: 85193768-88969737

فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای 
تهیه مصالح و اجرای پروژه بهسازی فاز 2 زورخانه پوریای ولی

شهرداری سیرجان در نظر دارد مناقصه عمومی خدمات )شرح مختصر:تهیه مصالح و اجرای 

را از   2 0 0 0 0 0 5 6 7 4 0 0 0 0 2 2 پروژه بهسازی فاز 2 زورخانه پوریای ولی( به شماره 

طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید.



ویترین آخر

صادق زیباکالم، استاد دانشگاه، در یادداشتی در روزنامه آرمان 
ملی  با اشاره به ثبت نام کاندیداها در انتخابات و تالش آنها برای 
نوشت:  کشور  در  موجود  شرایط  آمدن  وجود  به  از  خود  تبرئه 
گویی هیچکدام از نامزدها، هیچ سابقه اجرایی در این مملکت 

نداشتند و جملگی از خارج آمدند!
آخرین  که  روزشنبه  و  مـریخ می آمد  کــره  از  فــردی  اگر   
ثبت نام  بعدازظهر  تا 6  از ساعت 8 صبح  و  ثبت نام می بود  روز 
به  به خصوص  و  می کرد  رصد  را  ثبت نام ها  داشت،  جریان  در 
از ثبت نام قرائت می کردند  بیانیه هایی که ثبت نام کنندگان بعد 
با یک سوال  اختیار رسانه ها می گذاشتند، دقت می کرد،  یا در 
است هیچکدام  روبه رو می شد که خیلی عجیب  اساسی  خیلی 
و  نداشتند  مملکت  این  در  اجرایی  نامزدها، هیچ سابقه  این  از 

جملگی از خارج آمدند! 
گونه ای  به  و  می دادند  را  اوضاع  بهبود  وعده  چون همه شان، 
در  نقشی  هیچ  گذشته،  سال   ۴2 ظرف  که  می کردند  صحبت 
به وجود آوردن این وضعیت نداشته اند.گالیه و شکایت می کردند 
که این چه وضعی است؟ چرا اقتصادمان اینگونه است؟ چرا مردم 

ناامیدند؟ چرا جوانان سرخورده هستند؟ 
چرا بیکاری وجود دارد؟ چرا ناامنی اقتصادی وجود دارد و قس 
علیهذا. به گونه ای صحبت می کردند که گویی آنان کوچکترین 

نقشی ظرف ۴2 سال گذشته نداشته اند. 
قضائیه  قوه  رئیس  نه  بوده اند،  رئیس  نه  بوده اند،  معاون  نه 
بوده اند.  مجلس  رئیس  نه  بوده اند،  استاندار  نه  بوده اند، 
هیچکدام شان هیچ نقشی و قصوری در به وجود آوردن وضعیتی 

که ایران 1۴00 با آن روبه روست، نداشته اند.
 کسان دیگری اوضاع کشور را به این روز درآورده اند و آنان 
آمده اند تا خدمت نمایند و کشور را از این وضع نجات بدهند. 
جرمی  اعالم  و  برمی داشتند  هم  دیگر  گام  یک  آنان  کاش  ای 

می کردند علیه کسانی که کشور را به این روز سیاه نشانده اند.

بهارنیوز : نمایندگان مجلس در جلسه علنی روز سه شنبه 28 اردیبهشت و در 
جریان بررسی سوال محمد جواد کریمی قدوسی نماینده مشهد از وزیر صمت از 
پاسخ های وی قانع نشدند و به رزم حسینی کارت زرد دادند. نمایندگان مجلس 
شورای اسالمی در مجلس از پاسخ های علیرضا رزم حسینی درباره واردات بی 
رویه قانع نشدند و با 108 رای موافق، 96 مخالف و 13 ممتنع از مجموع 2۴3 

نماینده حاضر، به وی کارت زرد دادند.

       گوناگون

وزیر صنعت از مجلس کارت زرد گرفت

درحالی  جهانگیری  اسحاق  بهارنیوز: 
ریاست  انتخابات  دوره  سیزدهمین  برای 
شد  مدعی  که  کرد  نام  ثبت  جمهوری 
یکی از دالیل وضع امروز کشورمان، ضعف 
مدیران اجرایی بوده است؛ آنهم درحالی که 
جمهور  رئیس  اول  معاون  سال   8 ایشان 

بوده اند! 
وی در توضیح چرایی وضع موجود اعالم 
کرد: عامل وضع موجود سه دسته بود که 
تحریم های  که  بود  نژادپرست  ترامپ  اول 

ظالمانه وضع کرد.
 دوم کسانی که بهانه به دست دشمنان 
سال  96  در  که  افرادی  دادند.  خارج  در 
تظاهرات به راه انداختند که بگویند دولت 
ضعف هایی  سوم  ندارد.  قدرت  ایران  در 
در  مدیران اجرایی بود که باید پاسخگو و 

عذرخواه مردم باشند. 
این اظهارات جهانگیری که بعد از ثبت 
نام در وزارت کشور اعالم شد، واکنش های 
اصلی  نقد  و  داشت  همراه  به  را  متعددی 
شد  شروع  جایی  از  دقیقا  او  اظهارات  به 
که باالخره قبول کرد که آنچه باعث شده 
و  بیفتد  روز  و  این حال  به  اقتصاد کشور 
قبل  از  کوچک تر  روز  به  روز  مردم  سفره 
بوده  اجرایی  مدیران  در  شود، ضعف هایی 
است! جهانگیری درحالی باالخره اشاره ای 
هم به ضعف های مدیران اجرایی داشت که 
در 8 سال گذشته مسئولیت مستقیم در 
امور اجرایی دولت داشته و مسئولیت معاون 
می کشیده  یدک  را  جمهور  رئیس  اولی 
سیاست های  لطف  به  است  است!گفتنی 
دوازدهم  و  یازدهم  دولت های  اقتصادی 
که جهانگیری معاون اولی آنها را برعهده 

چشم  افزایش  شاهد  ایران  مردم  داشت، 
گیر قیمت ها و بعضاً کمبود و نبود برخی 
از اقالم کاالهای اساسی بودند. آنهم درحالی 
که دولتی ها بارها اعالم کرده اند که به لطف 
شاهد  مردم  محترم،  دولِت  سیاست های 
قحطی نبوده اند! اگر این دولت نبود وضع 

بدتر بود و ... .
هنوز زمان زیادی از صف های طوالنی مرغ 
نگذشته است و مردم فراموش نکرده اند که 
مجبور  چطور  کرونا،  پیک  ایام  در  دقیقاً 
شدند به لطف سیاست های اقتصادی دولت 
روحانی و عواقب دالر جهانگیری، ساعات 
دولتی  مرغ  خرید  صف های  در  طوالنی 
برای  هم  هنوز  البته  ماجرا  این  بایستند! 
روغن جامد تکرار می شود و مردم در مقابل 
برخی از فروشگاه ها که به صورت محدود 
نسبت به توزیع روغن جامد، اقدام می کنند، 
در صف بایستند تا اگر خوش شانس باشند، 

بتوانند روغن دولتی بخرند!.
سال   8 جهانگیری  آقای  که  دولتی  در 
مسئولیت ارشد داشتند، قیمت ارز حداقل 
بیش  به  تومان  از 3 هزار  و  برابر شد   10
همین  که  رسید  هم  تومان  هزار   32 از 
اتفاق تلخ موجب شد تا شاهد گرانی های 
افسارگسیخته در بازارهای مسکن، خودرو، 

طال و کاالهای اساسی باشیم.
معاون  که  دوازدهم  و  یازدهم  دولت  در 
یکی  بود،  جهانگیری  آقای  با  آن  اولی 
اقتصاد  از  آواربرداری  اصلی  شعارهای  از 
سیاست های  لطف  به  نهایت  در  ولی  بود 
امید به غربی ها،  آقایان و چشم  اقتصادی 
کار به جایی رسید تا آمار اقتصادی شاهد 
ثبت جهش 800 درصدی نرخ ارز و تورم 

از  برخی  در  خوراکی  اقالم  درصدی   75
استان ها باشند.

نکته جالب اما اینجاست که جهانگیری 
هنگام قرائت بیانیه انتخاباتی اش، زمانی که 
به موضوع فقر رسید بغض کرد و از برنامه اش 
برای مبارزه با فقر گفت! این در حالی است 
شده،  مردم  گریبانگیر  االن  که  فقری  که 
ناشی از سیاست های اقتصادی و ارزی است 
که در دولت روحانی اجرا شد و اتفاقاً آقای 
جهانگیری هم جزء مدیران اجرایی آن بود. 
اقتصادی معتقدند  از کارشناسان  بسیاری 
که سیاست ارزی دولت بخصوص در حوزه 
ارز ۴200 تومانی یا همان دالر جهانگیری 
رانت  و  شد  ثروت  ناعادالنه  توزیع  باعث 
ایجاد  دولت  نزدیکان  برخی  برای  بزرگی 
معاون  که  دولتی  ساله  در 8  است.  کرده 
اولی آن با جهانگیری بود، تورم تک رقمی به 
آستانه 50 درصد رسید، نرخ رشد اقتصادی 
منفی شد؛  طبق گزارش بانک مرکزی، در 
داخلی1.6  ناخالص  تولید  گذشته  سال   8
درصد کمتر از سال 90 بوده است. متوسط 
ساالنه رشد اقتصادی در دولت تدبیر و امید 

0.8 درصد بوده است.
تورم بخش جداناپذیر کارنامه دولتی است 
جهانگیری  اسحاق  با  آن  اولی  معاون  که 
است، » قائم مقام بانک مرکزی در جلسه 
تورم در  نرخ  اقتصادی مجلس  کمیسیون 
کرده  اعالم  درصد   ۴3 را   99 سال  پایان 
است«. طبق آمار مرکز آمار ایران )زیر نظر 
دولت(، نرخ تورم در پایان سال 99 به 36.۴ 
درصد رسیده که در مقایسه با تورم 21.8 
درصدی سال 90، حدود 66 درصد باالتر 

است. 

هفته نامه سیاسی، اجتماعی
صاحب امتیاز : بتولهاشمیمعصومی
مدیرمسوول: ابوالقاسممحمودآبادی

 چاپ :  مهدویکرمان
نشانی: سیرجان،خیاباننصیریشمالی،کوچهنصیری)25(پالک113کدپستی: 7813753636

تلفن: 42202140 نمابر:42234344سامانه پیام کوتاه:3000990061
تلفن سفارش آگهی: 09133475191-42234344

Sokhan_Tazeh :اینستاگرام     sokhan.tazeh@Gmail.com:پست الکترونیکی www.sokhanetazeh.com:سایت اینترنتی

استفاده ابزاری و شخصی از درختان، به چه اجازه ای؟؟

آمریکا هشتاد میلیون دوز واکسن اهدا می کند
بهارنیوز: جو بایدن، رییس جمهوری آمریکا، اعالم کرد که سرجمع هشتاد میلیون 
دوز، واکسن را آمریکا تا شش هفته دیگر به کشورهای دیگر صادر می کند. پیش تر 
آمریکا وعده داده بود که شصت میلیون دوز واکسن ساخت شرکت »آسترازنکا« را به 
کشورهای دیگر می دهد. تعهد جدید آمریکا شامل بیست میلیون دوز  از واکسن هایی 
است که در خود آمریکا استفاده می شود. بایدن، در توییتی نوشت که برای سالمت 

ماندن مردم آمریکا الزم است که مردم کشورهای دیگر هم ایمن باشند.

زوم

آقای جهانگیری چه شد االن یادفقراافتادی؟
 خبرآنالین: رستم قاسمی، وزیرنفت دولت احمدی نژاد گفت: جمعیت زیادی 
از ایرانیان خارج کشور هستند که انصافا افتخار ایران هستند. خدا می داند که این 
حرف من شعار نیست و از دلم می گویم. افتخار می کنم که زمینه ورود همه ایرانیان 
خارج کشور به داخل برقرار شود. من با تعامل قوه قضاییه و مجوز رهبری زمینه 
حضور همه ایرانی ها مگر کسانی که اشکاالت جدی داشته باشند و خارج دایره نظام 

قرار داشته باشند، فراهم می کنم. 

مجوز رهبری را برای بازگشت ایرانیان خارج از کشور می گیرم

گویی جملگی نامزدها
 از خارج آمده اند

12 میلیون ایرانی وارد بازار رمز ارزها شده اند
بهارنیوز: رئیس کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق تهران با اشاره به ریسک 
سرمایه گذاری در بازار ارزهای دیجیتال بدون دانش کافی و مشکالتی که برای 
برخی صرافان ارزهای دیجیتال طی ماه های اخیر رخ داده است، گفت 12 میلیون 
ایرانی وارد بازار رمز ارزها شده اند؛ 77 درصد آنها با هدف حفظ ارزش پول پا به 
بازاری گذاشته اند که معامالت روزانه آن 5 تا 10 هزار میلیارد تومان است. دولت 

باید واقعیت ارزهای دیجیتال را بپذیرد و نقش رگوالتور را ایفا کند.
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آفتاب  نیوز :وزیر خارجه کشورمان تاکید کرد: ما آماده ایم تا تمام اختالفات را کنار 
گذاشته و در دفاع از حقوق مردم فلسطین با توسل به هر ابزار مشروع سیاسی و قانونی، 
متحد شویم. ظریف، در نشست اضطراری مجازی وزیران امور خارجه سازمان همکاری 
تاکید کرد: جمهوری  این نشست  به کشورهای شرکت کننده در  اسالمی خطاب 

اسالمی ایران، مانند همیشه، دست دوستی خود را به سوی همه شما دراز می کند.

ظریف خطاب به کشورهای اسالمی: 
آماده ایم تمام اختالفات را کنار بگذاریم

گرفتن  نظر  در  و  ساخت شهرها  ایران نژاد:  مجید 
نوع و چیدمان وسایل نقلیه عمومی، پارک ها و پل ها 
در یک شهر باید به گونه ای باشد که برای همه ی افراد 
یک جامعه از کودکان و زنان تا پیران و معلوالن قابل 

استفاده باشد و آن ها را از فضای شهری دور نکند.
برای  زنان  نیازهای  شدن  گرفته  نادیده  مثال  برای 
پیاده روها  و  خیابان ها  مانند  شهر  در  امن  حضور 
معابر  شده  موجب  سیرجان  در  عابرپیاده  پل های  و 
تاریک باشند و زیرگذرها و پل ها ناامن. می دانیم که 
برای  روشنایی کم معابر سیرجان، احتمال مزاحمت 

دختران جوان را چند برابر می کند. 
و  جوان  دختران  حضور  مشکل  موضوع  هم  فقط 
زنان  حتی  نیست.  آنان  برای  شهری  ناامن  شرایط 
باردار و یا شیرده نیز با این نوع شهرسازی ما مشکل 
تاکید  زن  مادری  نقش  بر  ما  گران قدر  پیامبر  دارند. 
به جای هر  را  ویژه داشتند و همین طور شیر مادر 

غذایی برای نوزاد توصیه می کردند. ولی آیا شهرسازی 
ما برای مادران شیرده، بستر خوبی است؟ 

مثال با توجه به فرهنگ شرم و حیا هنگام شیردهی 
معابر  دیگر  و  پارک ها  پیاده روها،  در  آیا  نوزاد،  به 
سرپوشیده ی  نیمکت های  ما  شهر  در  عمومی 
است؟  تعبیه شده  نوزاد  به  مادر  مخصوص شیردهی 

می بینیم که خیر.
باردار نیز برای حضور در  این درحالی ست که زنان 
خیابان های سیرجان با مشکالت زیادی روبرو هستند 
مثل کمبود شدید یک نیمکت معمولی برای نشستن 
مشکل  است  طور  همین  کردن.  استراحت  کمی  و 
با  والدین  همراهی  هنگام  نیمکت  به  نیاز  احساس 
زنان  او.  نیازهای  به  کردن  رسیدگی  و  کودک شان 
نیمی از جمعیت هر شهر را تشکیل می دهند اما در 
طول این سال ها حتی با وجود عضویت بانوان نخبه 
در شوراها باز هم شهرسازی ما با نگاهی صرفا مردانه 

و مختص نیازهای مردان طراحی و پیاده شده است! 
روندی که باید اصالح شود.

مبلمان  شدید  کمبود  شد؛  اشاره  که  طور  همان 
آدم های  نیست.  زنان  مختص  فقط  مشکلی  شهری 
مسن و معلوالن ما نیز با این مشکل درگیر هستند و 
نبود یک نیمکت ساده در پیاده روهای شهر یک مانع 

بزرگ برای حضور این قشر در جامعه است.
چیزی که در شهرسازی سال های اخیر سیرجان به 
و  معابر  بهسازی  همین  است  شده  سپرده  فراموشی 
تا شرایط حضور  است  مبلمان شهری  گرفتن  جدی 
اجتماعی همه ی اقشار جامعه فراهم باشد. غیبت هر 
یک از این گروه ها از شهر به معنای این است که آنان 
و  باشیم  اجباری در خانه کرده  به حبس  را محکوم 
بدون شک تخریب روانی آن نه فقط برای این قشر 
که بر کل جامعه تاثیر منفی خود را می گذارد و مردان 

نیز در این ماجرا زیان خواهند دید.

نقدی بر غلبه  نگاه تک بعدی در  ایجاد زیرساخت های شهری

 شهرسازی  برای همه 

م (
دو

ت  
نوب

 ( 
بز

ی س
ضا

و ف
ظر 

 من
ما،

سی
ن 

زما
سا

ده 
زای

د م
دی

تج

کلیه مراحل برگزاری مزایده از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکت ها از طریق 
انجام خواهد شد و الزم است    www.setadiran.ir الکترونیکی دولت )ستاد( به آدرس  درگاه سامانه تدارکات 
مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی، مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را 

جهت شرکت در مناقصه محقق سازند.
تاریخ انتشار مناقصه در سامانه: تاریخ 1400/02/22 می باشد.

مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت: ساعت 12:00 روز شنبه تاریخ 1400/03/01
مهلت زمانی ارائه پیشنهاد: تا ساعت 12:00 روز سه شنبه  تاریخ 1400/03/11

زمان بازگشایی پاکت ها: ساعت 18:00 روز چهارشنبه  تاریخ 1400/03/12 
اطالعات تماس دستگاه مناقصه گزار جهت دریافت اطالعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاکت ها

الف- آدرس: سیرجان- بلوار شهید زندی نیا، مجتمع سازمانی شهرداری  و تلفن 42338102 - 034
اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه:
دمرییت ارتباطات شهرداری  سیرجان مرکز تماس: 41934-021      دفتر ثبت نام: 85193768-88969737

فراخوان تجدید مزایده عمومی یک مرحله ای 
 اجاره محل نصب دوباب کانکس 

خدمات  عمومی  مزایده  دارد  نظر  در  سیرجان  سبز  فضای  و  منظر  سیما،  سازمان 

شماره  به   ) کانکس  باب  دو  نصب  محل  استیجاری  صورت  به  واگذاری  مختصر:  )شرح 

5 را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید. 0 0 0 0 9 0 5 4 9 0 0 0 0 0 2
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کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکت ها از طریق 
انجام خواهد شد و الزم است    www.setadiran.ir الکترونیکی دولت )ستاد( به آدرس  درگاه سامانه تدارکات 
مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی، مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را 

جهت شرکت در مناقصه محقق سازند.
تاریخ انتشار مناقصه در سامانه: تاریخ 1400/02/22 می باشد.

مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت: ساعت 12:00 روز شنبـــه تاریخ 1400/03/01
مهلت زمانی ارائه پیشنهاد: ساعت 12:00 روز سه شنبه  تاریخ 1400/03/11
زمان بازگشایی پاکت ها: ساعت 17:30 روز چهارشنبه  تاریخ 1400/03/12 

اطالعات تماس دستگاه مناقصه گزار جهت دریافت اطالعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاکت ها
الف- آدرس: سیرجان- میدان انقالب، شهرداری مرکزی، امور قراردادها و تلفن 41325000 - 034

اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه:
 مرکز تماس: 41934-021     دفتر ثبت نام: 85193768-88969737

دمرییت ارتباطات شهرداری  سیرجان

فراخوان تجدید مناقصه عمومی یک مرحله ای 
عملیات آبرسانی به فضای سبز با تانکر آبرسان

شهرداری سیرجان در نظر دارد مناقصه عمومی خدمات )شرح مختصر:عملیات آبرسانی 

را از طریق سامانه   2 0 0 0 0 0 5 6 7 4 0 0 0 0 2 0 به فضای سبز با تانکر آبرسان( به شماره 

تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید.


