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ایرنا: تندیس شهید حاج قاسم سلیمانی طی مراسمی در پادگان قدس سپاه در سیرجان 
رونمایی و خانواده شهدا، پیشکسوتان دفاع مقدس و سربازان نمونه این پادگان تجلیل شدند.سردار 
روح اهلل برخوری فرمانده تیپ تکاور صاحب الزمان )عج( سپاه گفت: هشت سال دفاع مقدس تبلور 
شهادت طلبی و مجاهدت رزمندگان اسالم است که با ایثار و ازخودگذشتگی، نگذاشتند ذره ای از 
خاک مقدس این کیان اسالمی به دست دشمن بعثی بیفتد و امروز کفرستیزی ملت های مسلمان 

حاصل ۸ سال دفاع مقدس جوانان ایران اسالمی است.

تندیس سردار 
شهید سلیمانی در 
سیرجان رونمایی 

شد

۱۶پروژهگردشگریدراستانکرمانافتتاحمیشود
مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان کرمان گفت: ۱۶ پروژه گردشگری در هفته گردشگری در استان افتتاح 
می شود.  “فریدون فعالی”با اشاره به روز جهانی گردشگری اظهار کرد: در هفته گردشگری برنامه های متنوعی در سطح استان کرمان برگزار 
می شود که از جمله آن می توان به غبارروبی گلزار شهدا، کوهپیمایی از گلزار شهدا تا کوه شیوشگان، مالقات با نماینده ولی فقیه در کرمان، 
نواختن زنگ گردشگری، افتتاح هتل سه ستاره پویا و هتل هزار و یکشب، هتل آپارتمان هیوا، سفره خانه بزرگمهر، اقامت گاه بوم گردی خانم 
کوچک و کلیاس و سه دفتر خدمات مسافرتی در کرمان اشاره کرد.وی افزود: هتل پایاب شهداد، سه اقامت گاه بوم گردی در کهنوج، منوجان 

و سیرجان و سه دفتر خدمات مسافرتی در کوهبنان، سیرجان و شهربابک نیز در این هفته افتتاح خواهد شد.  

پیرمرد بچه هایش را »پدرمو بشم« صدا می زند و 
پسرش در حالی که دست او را گرفته، می گوید: »زود 
باش کار دارم.« اما پیرمرد برای زود حرکت کردن توان 
الزم را ندارد و می گوید: »پدرمو بشم  صبر کن، پام 
یاری نمیده.« اما مرد عجله دارد. کاله افتاده ی پیرمرد 
را از توی خاک ها جمع می کند و با تندی و عصبانیت 
پیرمرد  صندلی.  رو  »بشونش  می گوید:  برادرش  به 
سالنه سالنه خودش را به لبه صندلی می کشاند و 
با نفسی که در سینه حبس شده و تندتند می زند و 
باز می گوید: »پدرمو بشم، پیری و هزار درد ناعالج.« 
پسر اما با طعنه و متلک جوری که دیگران هم بشنوند 
و بخندند، می گوید: »کدوم پیر، دیگه از هزار هم رد 
کردی.« کسی نمی خندد و پسر کماکان پدرش را 
دست می اندازد و می خندد. پیرمرد ناراحت می شود 

و توی خودش می رود.
دفتر اسناد رسمی شلوغ است و پیرمرد در میان این 
شلوغی آورده شده که چیزی را امضا کند. دخترش یا 
عروسش برگه ای را می آورد و می گوید فالن جا را امضا 
کن. دستان پیرمرد می لرزد. خودکار از دستش می افتد 
و زن در حالی که خم می شود تا خودکار را بردارد، 

می گوید: »اوف، بمیری راحت بشیم.«
سیرجان شهر کوچکی ست که تاکنون حفظ کرامت 
سالمندان در آن بر دوش فرهنگ سنتی رعایت احترام 
بزرگتر بوده و عرف و سنت هم بر این بوده که معموال 
پیران روی تخم چشم بچه های شان جا داشته و با 
احترام از آنان نگهداری شود. حاال یا در خانه فرزندان 
و یا در خانه ی خود آن سالمند. فرزندان و حتا نوه ها 
معموال این وظیفه را توافقی بین هم تقسیم می کردند 

تا به کارهای دیگرشان هم برسند. 
اما دیرگاهی ست که فرهنگ احترام به بزرگتر و محبت 
به پدر و مادر پیر از میان ما رخت بربسته. حرمت ها 
می شکنند و در بهترین حالت اگر فرزندان ثروتمند 

باشند برای سالمند مورد نظر پرستار می گیرند و اگر 
این توانایی مالی را نداشته باشند، معموال در حضور 
سالمند برایش آرزوی مرگ می کنند! مخصوصا اگر 
سالمند مورد نظر ارثیه ای به جا نگذاشته یا آن را پیش 

از مرگش بین فرزندانش تقسیم کرده باشد.
در چنین شرایطی دیگر روش های سنتی نگهداری 
رشدی  حال  در  شهر  نیاز  پاسخگوی  سالمندان  از 
مثل سیرجان نیست و  ادامه ی آن بر خالف حفظ 
است. در چنین شرایطی سیرجان  کرامت سالمند 
نیاز به خانه ی سالمندان پیدا می کند که خانواده های 
بی حوصله ی امرزوی نگهداری از پیران را برعهده ی 
آنجا بگذارند و حتا به خود سالمندان نیز بیشتر خوش 
می گذرد. هرچه باشد این است که دست کم در کنار 
دیگر سالمندان هستند و گذران زندگی پایان عمر را با 
هم گپ می زنند و فرزندان شان هم وقتی به آن ها سر 
بزنند که دلتنگ شده اند ودیدار با خانواده از کیفیت 

بهتری برخوردار خواهد بود.
توانایی  که  خانواده هایی  سالمند  سیرجان،  در 
نگهداری و سرپرستی از سالمندشان را ندارند،  به خانه 
سالمندان کرمان و بم اعزام می شوند. نبود بودجه برای 
تامین اعتبار و نداشتن تمکن مالی متقاضیان در راه 
اندازی خانه سالمندان دلیل نبود مرکزی مناسب برای 

نگهداری از سالمندان است.
به گزارش سازمان بهداشت جهانی در سال 20۱۸ 
به ازای هر شش فرد با سن شصت سال یا بیشتر یک 
نفر در سال 20۱7 یکی از اشکال آزار را در جامعه 

تجربه کرده است. میزان آمار سالمندان در موسسات 
خانه های پرستاری یا مراکز مراقبت های طوالنی مدت 
باالست. سواستفاده از سالمندان منجر به آسیب های 
شدید جسمی و پیامدهای روانشناختی بلند مدت 
می شود و با توجه به افزایش جمعیت سالمندان در 
بسیاری از کشورها سالمندآزاری رو به افزایش است 
و به همین دلیل پانزده ژوئن روز جهانی آگاهی از 

سواستفاده والدین نام گذاری کرده اند. 

شرایط  سیرجانی  خانواده های  برخی  اینکه  اما 
نگهداری از والدین شان را ندارند و از طرفی به دلیل 
نبود خانه سالمندان آنها به شهرهای دیگر می روند، چه 
تاثیر روحی روانی را برای فرد سالمند خواهند داشت؟ 
آیا فرزندان نسل جدید نسبت به قدیمی ها به اصطالح 

بی عاطفه تر شده اند؟
جابجایی و مهاجرت برای افراد با سن پایین و متوسط 
با تبعات بسیاری همراه است. این موضوع مشخصا 

برای یک فرد سالمند سخت تر خواهد بود. به دلیل 
با شرایط  انطباق  دارد  که  ناتوانی جسمی  و  ضعف 
جدید به مراتب دشوار است و می تواند روح و روان 
فرد را آسیب بزند. در بحث دلیل تصمیم فرزندان برای 
سپردن والدین شان به خانه سالمندان حتا در یک شهر 
غریبه بخشی از موضوع به عاطفه و قدردانی از زحمات 
پدر و مادر برمی گردد، بخش مهم این مساله شرایط 
معیشتی  مشکالت  اقتصادی،  و  اجتماعی  پیچیده 

جامعه امروز است. دنیایی که در آن زن و مرد بیرون از 
خانه کار می کنند و هزار و یک دغدغه دارند، رسیدگی 
به فرد سالمند سخت می شود. در نظر داشته باشید 
که مصداق بارز سالمندآزاری تنها آسیب های جسمی 
مثل تغذیه نامناسب، رسیدگی به ورزش و فیزیوتراپی 
نیست، آسیب های روانی ناشی از جدی نگرفتن، در 
و  تمسخر  کردن،  توهین  ندادن،  دخالت  خانه  امور 
گفتن جمالتی مثل تو پیری نمی فهمی زیاد دیده 

می شود.
این یک بحث بزرگ اجتماعی است که بستگی به 
عوامل متعددی دارد. اما آنچه اکنون باعث افزایش این 
رفتار خشونت آمیز شده است، قبل از هر چیز نبود 
آموزش و فرهنگ سازی در خصوص رفتار با سالمندان 
در جامعه ی در حال توسعه ی امروز می باشد. تغییر 
در نوع زندگی شهری، نبود قوانین کافی حمایت از 
سالمندان و خدمات اجتماعی متناسب با نیاز این افراد 

از عوامل مهم بروز این آسیب است.
ده درصد از جامعه ما را سالمندان تشکیل می دهند و 
این یعنی که در طی سی سال آینده چیزی در حدود 
یک سوم جمعیت را به خود اختصاص خواهد داد. 
افرایش جمعیت سالمندان چالش های خاص خود را 
دارد که سالمندآزاری را دیگر به یک موضوع جدی 
در صورت عدم فرهنگ سازی و تامین نیازهای این 
افراد تبدیل خواهد کرد. نسلی که امروز درگیر مسایلی 
چون مسکن و اشتغال است در آینده ای نه چندان 
دور بحران هایش وارد مرحله جدیدی می شود. بنابراین 
با گذر زمان فارغ از مسایل اقتصادی و اجتماعی نرخ 

سالمندآزاری هم افزایش می یابد.
نمی توان گفت عاطفه و احساس کم شده. بلکه قربانی 
می شوند. قربانی مسایل بزرگ تر و مهم تر اقتصادی 
تنیده  هم  در  بسیار  اجتماعی  مسایل  است.  شده 
هستند به طوری که یک مساله را به تنهایی نمی توان 
بررسی کرد. اما فرهنگ سازی و تکریم سالمندان از 

کودکی باید به کودکان آموزش داده شود.

فراغت  اوقات  گذراندن  برای  خانواده  با 
دوقلوی  یخدان های  اطراف  سبز  فضای  به 
نصب  وسایل  با  بچه ها  هم  تا  رفتیم  سیرجان 
هم  و  کنند  بازی  تفریحی-ورزشی  شده ی 
دیوارهای  سایه ی  خنکای  در  لختی  خودمان 
و  بنشینیم  نیمکت  روی  یخدان  کاهگلی 
استراحتی کنیم. اما انگار به ما خوشی نیامده. 
سرسره ی  سراغ  رفتن  بچه ها  کار  اول  همان 

آنجا و نزدیک بود بیفتند.
هنگام  فضای سبز  و  پارک ها  سازمان  راستی 
مجاور  غیراستاندارد  و  فلزی  سرسره ی  نصب 

یخدان ها، چه فکری کرده؟! 
تاریخی ست،  محوطه ی  چون  کرده  گمان 

باشد! باید عتیقه  سرسره اش هم 
خود  و  پله ها  زیاد  شیب  و  بودن  فلزی  از 
سرسره که بگذریم. برای ساختن پله های این 

انگار از نردبام استفاده کرده  سرسره ی مرتفع 
باشند. یعنی در واقع نرده است، نه پله.

که  تند  شیب  آن  با  سرسره  از  نگویم  اما 
ندارد!  هم  حفاظ  عنوان  به  دیواره ی  حتا 
سبز  فضای  و  پارک ها  سازمان  مسوول  واقعا 
را  بچه هایش  است،  حاضر  خودش  شهرداری 

برای بازی کنار این سرسره بیاورد؟!

به بهانه 9مهر روز جهانی سالمند؛

سیرجان خانه سالمندان ندارد
       حسام الدین اسالملو

  عکس: سید محسن فروزنده

سرسره ی 
مرگ!

آگهي مناقصــه عمومـــي 
شمـــاره  1400/41/ع

شركت معدني و صنعتي گل گهر )سهامي عام( در نظر دارد پروژه » ارائه خدمات نگهداری و ایجاد فضای سبز 

در محل گورابهای  منطقه چاه دراز ، گلخانه ها و دهکده گردشگری « خود را از طريق برگزاري مناقصه عمومي 

به پيمانكار واجد شرايط واگذار نمايد. لذا متقاضيان مي توانند جهت اخذ اسناد مناقصه به آدرس الكترونيكي 

WWW.GEG.IR  مراجعه و اسناد مذكور را به همراه فرم پرسشنامه ارزيابي تأمين كنندگان از بخش 

مناقصه و مزايده دانلود نمايند . مهلت تحويل پاكات ساعت 9 الي 14 روز سه شنبه مــورخ 1400/7/20 

در محــل دفتركميسيون معـامالت مجتمع و يا دبيرخانه دفتر مركزی تهران مي باشد. ضمناً بازديد از محل 

اجراي موضوع مناقصه در يكی از روزهای چهارشنبه و يا شنبه مورخ 1400/7/14 و 1400/7/17مقرر 

شده است و الزامی می باشد. شركت معدني و صنعتي گل گهر در رد يا قبول هر يك از پيشنهادات بدون 

نياز به ذكر دليل و بدون جبران خسارت مختار مي باشد.

                       كمیسیون معامالت شركت معدني و صنعتي گل گهر 


