مردم مصرف
برق صرفه جویی
کنند

ایسنا :شرکت برق منطقه ای استان کرمان از مردم استان کرمان خواست بدلیل کاهش نزوالت
آسمانی در زمستان گذشته و بهار سال جاری و خشکسالی بی سابقه در کشور منجر شده تا
تولید نیروگاه های برق آبی با محدودیت مواجه شود .گرمای زودرس در فصل بهار نیز باعث
شده تا کشاورزان عزیز و زحمت کش در سراسر کشور موتور پمپ های خود را زودتر به کار
گیرند و بخش های خانگی و اداری نیز از سیستم های سرمایشی استفاده نمایند .در حال حاضر
مصرف برق به دلیل گرمای شدید هوا به ویژه در مناطق گرمسیر به شدت افزایش یافته است.

خبر

افزایش دمای هوا در استان کرمان که طی روزهای اخیر به اوج خود رسیده بار دیگر در فهرج و عنبرآباد رکورد زد تا این دو
شهر با دمای  ۵۰درجهی سانتیگراد ،گرمترین روز را در کشور و استان پشت سر بگذارند .دمای هوا در کرمان نیز همچنان
در گرمترین ساعات به  ۴۰درجهی سانتیگراد میرسد اما بنا به اعالم کارشناس مرکز پیشبینی اداره کل هواشناسی استان،
در روزهای پایانی هفته ،شدت گرمای هوا کمتر خواهد شد و هوا دو درجه خنکتر میشود« .امروز وزش باد نسبتا شدید به
همراه گردوخاک و احتمال وقوع طوفان در برخی مناطق استان کرمان به خصوص در شرق استان پدیدهی غالب است».

دود شدن اسپند کودکی

سمیرا سرچمی

سازمان جهانی یونیسف کودکان کار را به دو
دسته تقسیم کرده است:
 1کودکان شـاغل در خیابان که از
خانوادههای کم درآمد و پرجمعیت آمدهاند
و علت بودن آنان در خیابان کسب درآمـد
است .در این گروه ،احساس تعلق به خانواده
وجود دارد اما میزان این ارتباط متفاوت است
و ممکن است چند بار در سال باشد .برخی
از این کودکان بـه مدرسه میروند و هرچند
ممکن اسـت در فضای روابط درون خیابان
درگیر مشکلهایی مانند مصرف مواد مخدر و
رفتارهای خالف قانون شوند اما بهطور کلی،
رفتارهای مجرمانه محدودی نسبت به گروه
دوم دارند.
 2گروه دیگر کودکان خیابانی قشـر
کوچکتری از کـودکان خیابانی را تشکیل
میدهند اما مشکالت آنان نسبت به گروه
اول بسیار پیچیدهتر اسـت .برای این گروه از
کودکان خیابانی ،خیابان به منزله خانه است.
آنان در خیابان در پی سرپناه و غذا هستند و
دیگر افراد خیابانی برای آنان حکم خانواده را
پیدا کردهاند .این کودکان با مدرسه بیگانهاند
و ممکن است در شرایط ناامن ،قربانی آزار
جسمی و جنسی شوند .بسیاری از کودکان
این گروه مورد سوءاستفاده گروههای
غیرقانونی و تبهکار قرار گرفتهاند و از آنان
در قاچاق و توزیع موادمخدر ،دزدی و سایر
فعالیتهای خالف قانون مانند تجارت جنسی
کودکان استفاده میشود .برخالف پدیده فرار
که آمار دختران در آن باالتر است ،بیش از
 ۹۰درصد کودکان کار و خیابان را پسران
تشکیل میدهند.
خود این تقسیمبندی نشان از سطح
آسیبهای روانیئی است که ممکن است
در انتظار کودکان کار و جامعهی میزبان

آنها باشد .کودکانی که در
سیرجان ما هم کم نیستند و
تعداد زیادی دختر و پسرند
که در انفعال ادارههای مربوطه
مشغول آدامسفروشی و اسفند
دود کردن بر سر چهارراهها
هستند .به همین بهانه به
سراغ آذر فرهادی دانش
آموختهی روانشناسی رفتم تا
از آسیبهای روانی این پدیده
برایمان بگوید.

در برخورد و رفتار با کودکان
کار این سر درگمی وجود
دارد که آیا باید به آنها کمک
کرد؟ مثال بهشان پول داد و
حمایتشان کرد یا نه و این کار
موجب تشویق آنها به ماندن
در خیابان است؟ در واقع آیا
حمایت از آنها باعث میشود
شخصیتشان وابسته بار بیاید؟

شهرداری سیرجان در نظر دارد مناقصه عمومی خدمات (شرح مختصر:تامین  25دستگاه
خودروی سواری جهت انجام امور نقلیه مربوط به شهرداری سیرجان و سازمانهای تابعه) به

شماره  2000005674000043را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید.
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  1400/03/26می باشد.

مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت :از تاریخ انتشار مناقصه در سایت تا ساعت  18:00روز پنج شنبـــه
تاریخ 1400/04/03

مهلت زمانی ارائه پیشنهاد :از تاریخ دریافت اسناد مناقصه تا ساعت  19:00روز یک شنبه تاریخ 1400/04/13

زمان بازگشایی پاکت ها :ساعت  18:00روز دوشنبه تاریخ 1400/04/14

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 034 - 41325077
اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه:
دفتر ثبت نام85193768-88969737 :

دمرییت ارتباطات شهرداری سیرجان

لطفا و
حتما قبل از خرید
قیمت
ها را مقایسه کنید

عکس :سید محسن فروزنده

تجدید مناقصه شهرداری سیرجان ( نوبت اول )

سواری جهت انجام امور نقلیه مربوط به شهرداری سیرجان و سازمانهای تابعه

هم باز نهاد مربوطه طبق دستورالعملها اقدام
خواهد نمود و به اون کودک کمک خواهد
شد.

رفتارهای ترحمی یا نقطهی مقابل آن
توهینآمیز به کودکان کار که به آن اشاره
کردید تا چه حد موجب کاهش اعتماد به
نفس و عزت نفس در این کودکان میشود
و چقدر جامعه در سلب این اعتماد به نفس
مقصر است؟

همه بچههای کار لزوما بچههای بدون اعتماد
به نفس و عزت نفس نیستند و بستگی به
شرایط محیطی خانواده کودک و شرایط
اجتماع دارد .
باز خوردهای منفی و تجارب عاطفی منفی و
احساس ترحم به کودکان کار باعث احساس
بیکفایتی در کودک میشود .

و همچنین این کودکان ممکن است در
اجتماع به دلیل رویارویی با آسیبهای
اجتماعی و قرار گرفتن در معرض آسیبهای
جنسی و عاطفی و الگو پذیری باال  ،در
نوجوانی و جوانی و بزرگسالی دچار مشکالت
شخصیتی شوند .

در قوانین حمایتی برای کودکان کار تا چه
حد به آسیبهای آنها دقت شده است؟

هر کودک کاری را که دارای شرایط
سرپرستی نامطلوبی میبینید به اداره
بهزیستی اطالع رسانی بکنید .ما قوانین
متعددی درباره ساماندهی کودکان کار داریم.
نخستین و اصلیترین این قوانین آییننامه
ساماندهی کودکان کار و خیابانی مصوب
سال  ۸۴است که مسوولیت تمام سازمانها
در حوزه ساماندهی کودکان کار و خیابانی را

درمان که میشوند .تجربه برخورد با این
کودکان را داشتم من در فضای خیابان با
کودکی گفتوگو کردم .ولی بیشتر کودکان
افغان هستند و سخت میشود برایشان
کاری کرد .کودکان افغان باید توسط والدین
آورده بشود که این کار را نمیکنند .نه
خانوادههای ایرانی و نه خانوادههای افغانی.

نظرتان دربارهی شخصیت کسانی که
کودکان کار خیابانی را مورد توهین و
پرخاشگری کالمی ،برچسب های منفی و بی
احترامی قرار میدهند یا حتا آنها را کتک
میزنند ،چیست؟

لذت بردن از آزار دادن دیگران میتونه یکی از
نشانههای اختالل در فرد باشه که البته افراد
آزارگر به احتمال زیاد خودشون هم آسیب
دیده هستند و سبک فرزند پروری نامطلوبی
رو داشتند و به احتمال زیاد خودشون
الگوهای نامطلوبی رو داشتند که گفتم یک
نشانه است اگر بقیه نشانههای اختالل رو هم
داشته باشند ،میتوان تشخیص اختالل برای
فرد آزارگر داد .

آگهي مناقصـــه عمومـــي
شمــاره /1400/10ع

شركت معدني و صنعتي گل گهر (سهامي عام) در نظر دارد پروژه « ساخت و نصب دیــوار بتنــی
پیش ساخته حصار سایــت » خود را از طريق برگزاري مناقصه عمومي به پيمانكار واجد شرايط و
دارای گواهینامه صالحیت پیمانکاری با رتبه حداقل  4در رشته ابنیه از سازمان مدیریت و برنامه
ریزی کشور واگذار نمايد .لذا متقاضيان ميتوانند جهت اخذ اسنـاد مناقصه به آدرس الكترونيكـــي
 WWW.GEG.IRمراجعه و اسناد مذکور را به همراه فرم پرسشنامه ارزيابي تأمين كنندگان از
بخش مناقصه و مزایده دانلود نمايند .مهلت تحويل پاكات ساعت  9الي  14روز یکشنبه مــورخ
 1400/4/6در محــل دفتركميسيون معـامالت مجتمع و يا دبیرخانه دفتر مرکزی تهران مي باشد.
ضمنا ً بازديد از محل اجراي موضوع مناقصه روز دوشنبه مورخ  1400/3/31مقرر شده است .شركت
معدني و صنعتي گل گهر در رد يا قبول هر يك از پيشنهادات بدون نیاز به ذکر دلیل و بدون جبران
خسارت مختار ميباشد.

کمیسیون معامالت شركت معدني و صنعتي گل گهر

مب
ل
ع
تولیدی و بازار ل امام ی (ع)

هس
تعطی
ایام ل و روزاهی جمعه باز تیم

رختکن،جاکفشی

مشخص کرده است .عالوه بر این در بند هـ
ماده  ۸۰قانون برنامه ششم توسعه تأکید شده
است سازمان بهزیستی مسئولیت دارد برای
جمعآوری کودکان کار و خیابانی با همکاری
سایر دستگاهها اقدامات الزم را انجام دهد.
شورای اجتماعی کشور هم در سال ۹۳
مصوبهای در همین خصوص دارد
سال  ۸۴که آییننامه ساماندهی این بچهها
تصویب شد اغلب کودکان کار و خیابان
ایرانی بودند ،اما آخرین آمار ما از کودکانی
که در طرح ساماندهی کودکان کار و خیابانی
جمعآوری شدهاند ،نشان میدهد  ۸۲درصد
از آنها از اتباع دولت افغانستاناند.

و تجربهی شخصی شما از برخورد با
کودکان کار چیست؟ با چه آزارهایی روبرو
بودند؟ درمان هم شدهاند؟

کمک کردن به کودک کار
میتونه یک تصمیم گیری فردی
باشه .اما اینکه این کمک کردن با چه رفتاری
همراه باشه خیلی مهم است .ترحم کردن یک
رفتار آسیب رسان به این کودکان عزیز است
.پس چه بهتر هست که هر شهروندی بداند
که به جای ترحم کردن و یا حتا به جای
توهین به این کودکان و تمسخر کردنشان
و به جای نگاه معنادار و یا رفتارهای قهرآمیز
بهتر است با یک لبخند مهرآمیز از کنارشان
عبور کنیم و حتما پیگیر باشیم که نهادهای
مربوطه به وضعیت این کودکان سر و سامانی
بدهند و در صورتی که خانوادهی یک کودک
کار شرایط سرپرستی کودک را دارا هستند،
کمک های سازمانی جهت رفع مشکالت اون
خانواده رقم بخورد.
اگر خانواده کودک شرایط سرپرستی را ندارند

فراخوان تجدید مناقصه عمومی یک مرحله ای تامین  25دستگاه خودروی

مرکز تماس021-41934 :

شماره 650
 26خرداد 1400

دمای هوای  2درجه خنک میشود

بررسی برخورد درست با کودکان کار خیابانی در سیرجان

لزوم رعایت پروتکلهای
بهداشتی در شعب رایگیری
استاندار کرمان بر لزوم رعایت مسائل بهداشتی در
شعب اخذ رای تاکید کرد و گفت که از نیروهای
جمعیت هاللاحمر به عنوان ناظر بهداشتی در شعب
استفاده خواهد شد.
آخرین تمهیدات و اقدامات در خصوص برگزاری
انتخابات ریاست جمهوری و شوراهای اسالمی شهر
و روستا در جلسهی امروز 24 ،خرداد ماه ،ستاد
انتخابات استان کرمان به ریاست استاندار کرمان
بررسی و روسای کمیتههای هفتگانه گزارشهای
الزم را ارائه دادند.
علی زینیوند ،استاندار کرمان در این جلسه اعالم
کرد که تعرفهها و اقالم مورد نیاز در شهرستانها
توزیع شده و مشکلی در زمینهی برگزاری انتخابات
نداریم.
وی بر لزوم رعایت مسائل بهداشتی در شعب اخذ
رای تاکید کرد و ادامه داد« :از نیروهای جمعیت
هاللاحمر به عنوان ناظر بهداشتی در شعب استفاده
خواهد شد».
رصد کامل برنامهها توسط شخص فرمانداران،
حفاظت کامل از خطوط فیبرنوری ،آمادهسازی
دستگاههای احراز هویت پشتیبان از دیگر موارد مورد
تاکید استاندار کرمان در این جلسه بود.
زینیوند خاطرنشان کرد« :هیچ تصمیمی که موجب
ایجاد تنش و نگرانی در سایر اقشار شود ،نباید
صورت گیرد .در تایید و رد صالحیت شوراها مبنا
قانون است» .وی دستگاههای احراز هویت را از
افتخارات دولت در جمهوری اسالمی دانست که به
سالمت و شفافیت انتخابات کمک میکند .استاندار
کرمان افزود« :فرآیند رایگیری انتخابات  1400به
دلیل شیوع بیماری کرونا از ساعت هفت صبح آغاز
میشود و ستاد ملی به منظور جلوگیری از تجمع
رایدهندگان امکان تمدید را تا ساعت دو بامداد
فراهم کرده است» .وی گفت :اعضای ستاد انتخابات
در شهرستانها نیز عالوه بر مرکز استان نسبت به
اطالعرسانی شفاف و دقیق اقدام کنند.
وی افزود :هدف ما برگزاری انتخابات ایمن و با
سالمت کامل است که در این زمینه تمامی متولیان
باید از هیچ تالشی چشمپوشی نکنند.

جامعه

4

خبــر

بیش از  100مدل انواع مبلمان راحتی ،کالسیک ،ا ِل و سلطنتی
میـــز و صندلی هــای باغــــــــی و ویالیـــی
تاب های ریلکسـی و تابهای سه نفره باغی و ویالیــی
میز  LCDتمام  MDFبه قیمـت درب کارخانــــــه

سرویس چوب کامل ویژه جهیزیه عروس شامل؛

میز ناهارخوری

میز جلو مبلی

پا تختی

بوفه بزرگ

انتهای بلـوار اصلی حجــت آبــاد
تلفـن تماس :

09124158001

مبـــل

میز آرایش

سرویس خواب

شرایط نقد و اقساط به مدت محدود همگی یکجا  24/500/000 :تومان

کمد لباسی

تشک طبی فنری

در این شرایط اقتصادی هوای شما را داریم

