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 554نفر مبتالی بیماری کرونا با نمونه آزمایشگاهی مثبت در سیرجان

سیرجانخبر :رئیس روابط عمومی دانشکده علوم پزشکی سیرجان گفت :از ابتدای شیوع بیماری کرونا در سیرجان نمونه آزمایشگاهی کرونا
بیش از  ۱۵۳۵نفر مثبت شده است که از این تعداد  ۵۵۴نفر در دو بیمارستان امام رضا ع و دکتر غرضی سیرجان بستری شدند .وی اذعان
کرد :خوشبختانه از ابتدا شیوع کرونا تا کنون بیش از  ۱۲۰۰بیمار قطعی کرونا به صورت سرپایی بهبود یا با شرایط بهبودی از بیمارستانها
مرخص شدهاند اما متاسفانه تا کنون ۲۶بیمار قطعی کرونا در سیرجان در گذشتند .وی به وضعیت قرمز سیرجان اشاره کرد و گفت :شهرستان
سیرجان در رنگ بندی وضعیت شیوع بیماری همانند بسیاری از شهرهای استان هنوز در وضعیت قرمز است اما خوشبختانه به نقطه بحرانی
این وضعیت نرسیدهایم و با تکمیل ظرفیت تخت های ویژه بیماران کرونایی در بیمارستان های سیرجان ،مشکل تا حدودی برطرف شده است.
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اهدای پالسما از
سویبهبودیافتگان
کروناداوطلبانه
است

فردای کرمان :دکتر مهدی شفیعی با بیان اینکه اهدای پالسما داوطلبانه است ،توضیح داد که در پی
تفاهمی که با سازمان انتقال خون دارند ،اسامی و شماره تماسی از بهبودیافتگان را در اختیار این سازمان
قرار میدهند تا از طریق پیامک از آنها برای اهدای پالسما دعوت شود که اگر تمایل داشتند ،برای این امر
خداپسندانه که میتواند جان بیمارانی را نجات دهند ،شرکت کنند .وی اظهار کرد« :پالسمای خون اهدایی
است و از طریق سازمان انتقال خون این کار انجام میشود .فرد باید داوطلبانه مراجعه کند و اگر سالمت او
تایید شد؛ یا خون یا فقط پالسما از خون او جدا شده و در بانک خون نگهداری میشود و براساس گروه خونی
که دارد ،به بیمارانی که نیاز دارند داده میشود».

تاثیر افزایش قیمت سکه بر افزایش آمار طالق به خاطر گرفتن مهریه:

اقساط یازد ه
میلیونی "کی داد ،کی گرفت"!
ِ

گروه جامعه

مهریه را کی داده و کی گرفته از یک جملهی
معمول و روتین در مراسم مهریه هم اکنون به
یک چالش بزرگ و کاسبی پر درآمد تبدیل شده
است .حال با افزایش قیمت سکه میزان حضور در
دادگاههای خانواده افزایش یافته و به یک شانس
بزرگ برای خانوادههای نیمه پاشیده تبدیل شده
است.
ملیحه میگوید :قصد طالق ندارد و میخواهد
با همسر و فرزندش زندگی کند اما این دلیل
نمیشود که مهریهاش را نگیرد و نخواهد .مهریه
عندالمطالب ه است و وظیفهی همسرش است که
بپردازد« :همسرم به لحاظ مالی شرایط خوبی
دارد و میتواند حداقل پول سکههایم را در شرایط
فعلی پرداخت کند تا زمانی که سکه دوباره ارزان
نشده است .این جوری من پول بیشتری دارم
و میتوانم آن را در بانک بگذارم و با سودش
استقالل مالی داشته باشم».
زنی دیگر اما قصد طالق دارد .او میگوید
زندگیاش هیچ پایه و اساسی ندارد که بتواند
بر آن تکیه کند« :من بارها به دادگاه رفتهم و
برگشتم اما االن میخوام مهرم را به اجرا بگذارم
تا حداقل از ده سال زندگی کوفتی چیزی عایدم
بشود».
سامانه تصمیم مانع رشد آمار طالق است
روزانه  ۵۰۴واقعهی طالق در ایران به ثبت
میرسد .نهادهای دولتی به دنبال ایجاد
محدودیتهای قانونی برای جلوگیری از افزایش
آمار طالق هستند .مثل بحث سهمیهبندی طالق
که طی یک پرونده در نشریه به آن پرداختیم
و سامانهای به نام «تصمیم» که در  ۱۰استان
راهاندازی شده است .مقامهای دولتی میگویند
که این سامانه مانع رشد آمار طالق شده است.
رئیس کانون دفترداران ازدواج و طالق اما معتقد
است« :کاهش ازدواج موجب روند نزولی آمار

طالق شده است .تنها در شش ماه نخست امسال
 ۸۰هزار طالق در ایران به ثبت رسیده است».
علت افزایش آمار طالق
آمار طالق سال به سال در حال افزایش است به
گونهای که اغلب بنیان خانواده در ایران را دچار
آسیب های جدی کرده است.
وکال و جامعهشناسان در بررسی عوامل طالق به
مواردی از قبیل :عوامل اقتصادی اعتیاد ،خیانت،
عدم رضایت جنسی و امثالهم اشاره میکنند.
اما به نظر میرسد آن جوک قدیمی که دلیل
اصلی طالق را ازدواج میدانست حاال به یک امر
واقعی تبدیل شده است.
ازدواج بیشتر از آنکه یک پیوند دو نفره و تعهد به
یکدیگر باشد ،تجارت و معامله است.
مرد و خانوادهی او قبل از رفتن به خواستگاری
و دختر و خانواده او قبل از دادن پاسخ مثبت یا
منفی چرتکه میاندازند و در نهایت پس از برآورد
هزینه و فایده تصمیم به پذیرش یا عدم پذیرش
طرف مقابل میگیرند.
ازدواج ،معامله اقتصادی
دختری از یک طبقهی ثروتمند سیرجانی این
حرف را تمام و کمال قبول دارد و میگوید:
«زمانی که هنوز ازدواج نکرده بودم یک روز
تلفن خان ه زنگ زد و زنی از پشت تلفن به مادرم
گفت قصد دارین دخترتونو عروس کنین؟ مادرم
پاسخش منفی بود .چون من قصد ازدواج نداشتم.
زن گفته بود پس یک خانواده ثروتمند دیگر سراغ
ندارین که به ما معرفی کنین! در کمال ناباوری
هدفش از خواستگاری را گفت و قطعش کرد.
او میگوید در واقع داماد و خانوادهاش در حال
طراحی معاملهی اقتصادی پر سودی بودند که
کاله سرشان نرود .او میخندد و میگوید برای
همین من خواستگار زیاد داشتم چون پولدار
بودم».
شاید این امر یک موضوع زیاد جدید ه م نباشد
از قدیماالیام هم در همین سیرجان در هیچ
خواستگاری از میزان فهم و شعور طرف مقابل

پرسیده نمیشود ،هیچگاه از او پرسیده نمیشود
که آخرین کتابی که خوانده چیست یا شاعر و
نویسنده مورد عالقه او چه کسی است و اصال برای
بررسی این مسائل زمانی سپری نمیشود .بلکه
شغل ،ماشین ،خانه و حساب بانکی اولویتهای
آقای داماد است و بعد از آن میزان مهریهی
عروس خانم بر اساس جهیزیهاش حساب و کتاب
میشود .اینکه جهیزیه در چند ماشین جای بگیرد
مساویست با مهریهی بیشتر.
در این شکل از ازدواج احتماالً یکی از طرفین
معامله یا هر دو پس از مدتی احساس مضر بودن
در معامله را خواهد کرد و با این نگاه که کاله
سرش رفته است ،سعی در به هم زدن معامله
خواهد داشت.
افزایش قیمت سکه و آمار طالق
ت پیش هم خبرگزاری ایسنا از اتفاق
چند وق 
جدیدی در راهروهای دادگاه خبر داد و نوشت:
«روند افزایش کمسابقه قیمت سکه از سال
گذشته آغاز شد و در ماههای اخیر به اوج رسید.
یکی از اقشاری که این مساله بر زندگیشان تاثیر
مستقیم گذاشته ،آن دسته از زوجهایی هستند
که به دلیل طالق و به اجرا گذاشته شدن مهریه،
باید مهریه زوجه را پرداخت کنند».
عرف دادگاههای خانواده این است که با توجه به
وضعیت درآمدیِ مرد ،شیوه پرداخت مهریه  -که
به صورت یک رسم ،عمدتاً در قالب تعدادی سکه
بهار آزادی تعیین شده است  -را قسطبندی
میکنند .با این حال ،کسانی که مثال با سکه سه
میلیون تومانی درخواست تقسیط کرده بودند،
حاال با سکه  ۱۱میلیونی مواجهند و همین مساله
مراجعه به دادگاههای خانواده را افزایش داده
است.
مهریه مختص به روابط یکسویه است
یادم هست یک مدت پیش در جمع زنانی
تحصیلکرده ،خواستم برای جلب توجه با
ذهنشان بازی کنم ،با تمسخر گفتم« :زنان این
روزها کاسب شدن» .البته منظورم فقط مهریه
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همکار گرامی ؛

رسکار خانم ژمگان خوارزمی

درگذشت برادر گرامی تان را به شما و خانواده محترمتان

مصیبت وارده را به شما بزرگواران تسلیت عرض نموده،

شما و سایر بازماندگان صبر و اجر مسئلت داریم.

بازماندگان صبر و شکیبایی مسئلت داریم.

برای آن مرحومه مغفوره ،رحمت واسعه الهی و برای عموم

تسلیت عرض نموده ،برای آن مرحوم غفران الهی و برای

رئیس و پرسنل
کتابخانه های عمومی سیرجان

هفتــه نامه سخن تــازه

دکتــر سعدالـه صمدی

(عضو انجمن جراحان پالستیک و زیبایـی ایران)

انجام کلیه جراحی های پالستیک شامل رینوپالستی( جراحی بینی)

جراحی پیشانی

ماموپالستی ( کوچک ،بزرگ  ،باال کشیدن و پروتز پستان )

پروتز باسن  ،فیلر ( ژل و چربی)

سپتوپالستی ( جراحی انحراف بینی )

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

پروتز چانه و گونه

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

فیس لیفت ( جراحی زیبایی صورت  ،از بین بردن شلی  ،خط خنده و غبغب )

لیزر موهای زاید

بلفاروپالستی ( جراحی پلکها )

زاویه سازی و رفع عیوب فک و چانه و شکستگی فک

براکی پالستی ( جراحی بازو  ،اصالح شلی پوست بازو )
باال بردن ابروها

اتوپالستی ( زیبایی گوش )

کلیه جراحی های ترمیمی شامل پیوند اعضا و ناهنجاریهاری مادرزادی

کرمـــان ،بلــوار جمهوری  ،بعد ار سه راه هوا نیـــروز ،برج اول  ،طبقه  ، ۷واحد ۱
تلفــن۰۹۱۳۱۴۱۰۱۲۹ - 32658316 :

آهن آالت دست دوم و انواع ضایعات
شما را با باالترین قیمت در محل خریداریم.
0913 278 3052/0913 145 2643
 0919 230 5036خدائی

نبود .شاکی شدن آنها که مذهبی بودن به آیات
قرآن اشاره زدند که مهریه و خرج کردن برای
زن جزو حقوقی است که خداوند تعیین کرده و
آنهایی هم که تا اندازهای به دنبال حقوق برابر
بین مرد و زن بودند برگشتند گفتند« :با شرایط
نابرابری که در بازار کاره همین مونده مهریه هم
حذف شه ،مردا دیگه خیلی خوش به حالشون
میشه».
ظاهرا در ایران از یک طرف ،مهریه یک حقوق
دینی – سنتی است و از طرف دیگر موقعیتی
که زنان آن را دستآویزی قرار میدهند تا
کم کم قوی شوند برای یک موقعیت برابر
در میدانهای قدرت .این روزها قیمت
سکه باال رفته و قلبهای زن و مردی که
مشکالت ساختاری در کانون خانواده
دارند میتپد یکی برای رسیدن به پول
کالن و تقریبا بادآورده و دیگری حتا
اگر پول هم داشته باشد و قرار نباشد
راهی زندان شود ،ترس از دست
دادن سرمایهاش را دارد .به راحتی
نمیتوان یک خط علت -معلولی بین
قیمت سکه و افزایش درخواست طالق
کشید .چون آن مشکالت ساختاری
بین عاشقان دیروز به راحتی حل
کردنی نیستند .سوال من اینجا است
چرا زنان در رابطه با مردان در چارچوب
خانواده حتا بیشتر به دنبال مسائل حقوقی
هستند؟ آیا بخشی از این حقوقخواهی یا ترس
از دست دادن حقوقشان به لحاظ روانشناختی
به این برنمیگردد آنها نمیخواهند یا نمیتوانند
مسوولیتپذیر باشند؟ البته
در جامعۀ مصرفگرایی مثل
ایران نه تنها زنان بلکه همگی،
ظاهرا حقوقخواه شدند و نگران
این هستند دیگران و دولت در
حال پایمال کردن حقوقشان
هستند .ما خیال خودمان را

راحت میکنیم و تصور میکنیم قدرت در دستان
دیگری است و ما باید با کنشگری آن را پس
بگیریم اما برای این که مسوولیتپذیر شویم نیاز
به شناخت عمیق خودمان ،دیگری و موقعیتمان
داریم .چرایی بودن ما در این موقعیت هم
برمیگر د د
به این

که از سالها پیش که شاید حتا به دوران قاجار و
صفویه برسد تا امروز که تقریبا  40سال از انقالب
میگذرد ،هیچ وقت دخلمان به خرجمان نرسیده
است .راحت نفت و منابع کشور را فروختیم و با
واردات نه با تولید خرج کردیم .دقیقا هر زمان ما
توانستیم تولید داشته باشیم یعنی یاد گرفتهایم
مسوولیتپذیر هم باشیم آن وقت شاید
موضوع مهریه هم منتفی شود چون
زنان هم یاد گرفتهاند وارد یک
رابطۀ دو سویۀ با مردان
شوند.

ُ

مناقصه اس ختراج  200زهار تن سنگ آهک

یک شرکت صنعتی و معدنی تصمیم دارد استخــراج  200هـزار تُن سنـــگ آهـک را در کیلومتــر

 45جاده سیرجان  -شیــراز از طریق مناقصه به افراد یا شرکت های واجد شرایط که توانایی انجام این
کار را دارند ،واگذار نماید.
لذا از متقاضیان دعوت به عمل میآید رزومه خود را به آدرس ایمیل:

eamiri 563 @gmail.com

ارسال نموده و جهت کسب اطالعات بیشتر با شماره 0912 600 3271 :تماس حاصل فرمایند.

