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بخشدار  به همراه  ویژه شهرستان سیرجان  فرماندار 
گلستان، روسای ادارات بنیاد مسکن، آب و فاضالب، 
از  گاز  شرکت  و  جاده ای  نقل  حمل  و  راهداری 
و  حجت  جهادی  شیبانی،  یداهلل  موتور  روستاهای 
کردند.  بازدید  رضوی   ابراهیم  جدید  شهرک  سایت 
این  حاشیه  در  سیرجان  فرماندار  بهاالدینی  سهراب 
بازدید در خصوص مشکل گازرسانی روستاهای بخش 

گلستان گفت: یکی از مشوق های اصلی برای تثبیت 
جمعیت روستاها فراهم کردن امکانات رفاهی از جمله 
در  امسال  طی  که  است  مناطق  این  به  گازرسانی 
مردم   و  گرفته  قرار  گاز  کار مسئوالن شرکت  دستور 
برخوردار  از نعمت گاز  نیز  روستاهای بخش گلستان 

خواهند شد.
او افزود: در ارتباط با مشکل شبکه آبرسانی و تامین 

آب آشامیدنی با بررسی های الزم از سوی کارشناسان 
اداره آب و فاضالب در آینده ای نزدیک شبکه آبرسانی 

این روستاها اجرایی خواهد شد.
فرماندار سیرجان بیان داشت:  همچنین در خصوص 
جهادی  و  شیبانی  یداهلل  موتور  روستای  ارتباطی  راه 
حجت، اداره راهداری باید در اولین اقدام با استفاده از 
ماشین آالت راهسازی نسبت به بهسازی راه ارتباطی 

این ۲ روستا تا حد زیادی اقدام کند تا تردد در آن 
تسهیل شود. در پایان این بازدید یک روزه مقرر شد به 
منظور پیگیری و بررسی مصوبات این بازدید، طی یک 
ماه آینده با حضور مدیران ادارات همراه و نمایندگان 
روستا در فرمانداری سیرجان جلسه ای برگزار شود و 
روند رسیدگی و پیگیری مصوبات مورد بررسی و اعالم 

نظر قرار گیرد.

اجرایی  مسئولیت  کرد:  عنوان  کرمان  استاندار   
تصمیمات مقابله ای به عهده فرمانداران و مسئوالن 

شهرستانی هستند.
اطالع رسانی  پایگاه  از  نقل  به  به گزارش گفتارنو   
استانداری کرمان، دکتر علی زینی وند ۲1 فروردین 
با  مقابله  و  پیشگیری  جلسه  هفتادمین  در  ماه 
کروناویروس استان کرمان خطاب به دانشگاه علوم 
پزشکی تاکید کرد که گزارش کم کاری مدیران کل 
اعالم  به وی  وظایفشان  اجرای  در  را  فرمانداران  و 
کنند و افزود: گزارش کم کاری مدیران شهرستانی 

را هم به فرمانداران ارائه دهید.
استاندار کرمان ابراز داشت: اول از همه باید نظارت 
بر خودمان را در اجرای طرح ها و پروتکل ها جدی 
بگیریم، اینکه هنوز تعدادی از فرمانداری ها، ایست 
و بازرسی ها را اجرا نکرده اند، پذیرفتنی نیست و تا 

آخر وقت امروز همه باید کار را انجام دهند.
زینی وند تصریح کرد: همه امکانات دولتی باید در 
اختیار و در تعامل برای اجرای طرح های مقابله ای 
این  در  که  گیرند،  قرار  محدودیت ها  و  مراقبتی  و 
را  امکانات  و  هستند  کار  محور  فرمانداران  راستا 

برای اعمال محدودیت ها بسیج کنند.
تشدید  برای  انتظامی  نیروی  به  کرمان  استاندار 
اجرای محدودیت ترددها تاکید کرد و گفت: روال 

دورهمی ها،  و  مغازه ها  بودن  باز  و  کاری  عادی 
وضعیت را برای کنترل بیماری دشوار می کند.

را  محدودیت ها  بر  نظارت  شبکه  تعریف  زینی وند 
اجرای  در  و گفت: کوتاهی دستگاه ها  دانست  الزم 
دهید،  گزارش  را  سلیمانی  شهید  طرح  پنجم  گام 
مدیری که نمی تواند با این شرایط کار کند، استعفا 

دهد.

اجرای  را در  و هیچ کوتاهی  باید مردانه کار کرد 
براساس  نمی پذیریم. وی گفت: محدودیت ها  طرح 
تعریف  محدودیت ها  هوشمند  طرح  و  رنگ بندی 
اصناف  مرجع  هم  صنوف  تفکیک  در  است،  شده 

است.
 سرعت رشد پیک چهارم بیماری کرونا بسیار باال 

و واضح است

رئیس  رشیدی نژاد  حمیدرضا  دکتر  همچنین، 
به  این جلسه  نیز در  دانشگاه علوم پزشکی کرمان 
مثبت  درصد  و  بیماران  تعداد  برابری  دو  افزایش 
شدن آزمایشات سرپایی اشاره کرد و افزود: بیماران 
بستری استان نیز رو به رشد بوده و طی دو هفته 

گذشته دو برابر شده است.
وی تعداد بیماران قطعی و مشکوک به کووید19- 
را  استان کرمان  بیمارستان های  در  بستری  کنونی 
افراد بستری  اعالم کرد و گفت: متوسط  نفر   580
این  که  بوده   140 استان  در  گذشته  هفته  روزانه 

آمار در پیک های قبل 100 نفر بوده است.
کرد:  تصریح  کرمان  پزشکی  علوم  دانشگاه  رئیس 
است  واضح  و  باال  بسیار  چهارم  پیک  رشد  سرعت 
ناشی  میرهای  و  مرگ  تعداد  نسبت  همین  به  و 
بیماری نسبت به اواخر اسفندماه سه تا چهار برابر 

شده است.
با  سلیمانی  شهید  طرح  پنجم  گام  ابالغ  از  وی 
و  داد  خبر  گیری  هم  با  مقابله  ملی  بسیج  عنوان 
گفت: در این طرح واکسیناسیون و تشدید خدمات 

بیرونی اضافه شده است.
مبتال  قطعی  موارد  داشت  نگه  رشیدی نژاد،  دکتر 
لحاظ  به  را  قرنطینه  در  کووید19-  ویروس  به 
جلوگیری از موارد ابتال مورد تاکید و الزم دانست.

فرماندار ویژه سیرجان:
مشکل شبکه آبرسانی روستا های بخش گلستان رفع می شود

 استاندار کرمان عنوان کرد: 

مدیری که نمی تواند کار کند استعفا دهد

2 باشگاه خبرنگاران: مدیرکل ورزش و جوانان استان کرمان گفت: در پی تغییر شرایط کرونایی استان 
کرمان از نارنجی به قرمز و به منظور پیشگیری و کنترل ویروس کرونا، بنا به دستور ستاد ملی کرونا، کلیه 
فعالیت های باشگاه های ورزشی دولتی و خصوصی در استان کرمان تا اطالع ثانوی تعطیل است. او ابراز امیدواری 
کرد: با تعامل و همکاری باشگاه های ورزشی سطح استان و نظارت دقیق عوامل مربوطه نسبت به پیگیری 
محدودیت های جدید اقدام شود. وی تصریح کرد:  زمان شروع فعالیت اماکن ورزشی از سوی روابط عمومی اداره 

کل ورزش و جوانان اطالع رسانی می شود.

تمامی اماکن 
ورزشی استان 
کرمان تا اطالع 

ثانوی تعطیل!

 کرونای ۹۰ درصد مبتالیان استان کرمان از نوع انگلیسی است
محمدصادق بصیری بیان کرد: در کشور بیش از دو میلیون نفر تاکنون مبتال به کرونا شدند گفت: روند شیوع ویروس در کشور سیر 
صعودی دارد و وضعیت رنگ بندی مناطق در مرحله هشدار است. معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار کرمان با اشاره به اینکه در 
استان کرمان هشت شهرستان در وضعیت قرمز کرونایی قرار دارند افزود: هفت شهرستان در وضعیت نارنجی و هشت شهرستان در وضعیت 
زرد هستند. وی با بیان اینکه باالی 90 درصد مبتالیان به کرونا به ویروس انگلیسی کرونا مبتال هستند ادامه داد: بنا به دستور استاندار 

کرمان طرح شهید سلیمانی مقابله با کرونا با جدیت در استان اجرا می شود.

زنگ خطر خاموش ابتالی زنان کم سن و سال به مواد مخدر مدت هاست به صدا 
در آمده؛ آسیبی که درمان آن در زنان سخت تر و پیچیده تر از مردان است. متاسفانه 
آمار اعتیاد در زنان در سال های گذشته به شدت افزایش یافته است و زنگ خطری 
جدی شیوع اعتیاد به مواد مخدر در میان بانوان مدت هاست که به صدا در آمده است 
تا جایی که این روزها شاهد دختران و زنان کم سن و سالی هستیم که در خیابان ها 

سیگار می کشند.
فاطمه السادات حسینی؛ مدیرکل امور بانوان و خانواده استانداری کرمان با بیان اینکه 
اعتیاد امروزه یک بالی خانمان سوز و معضل بزرگ جامعه است اظهار داشت: با توجه 

به پژوهش های انجام شده متاسفانه دومین آسیب جامعه در بین زنان، اعتیاد است.
وی با اشاره به اینکه زنان و کودکان قربانیان اصلی اعتیاد در جامعه هستند گفت: 

حتی اگر مرد خانواده معتاد باشد باز هم زنان و کودکان در معرض آسیب هستند.
وی با بیان اینکه زن جایگاه بسیار واالیی دارد که باید این جایگاه حفظ شود افزود: 
عدم خودباوری یکی از دالیلی است که باعث اعتیاد زنان می شود و پایین بودن سطح 

آگاهی بر آثار مخرب مواد مخدر از دیگر دالیل شیوع اعتیاد در بین زنان است.
مدیرکل امور بانوان و خانواده استانداری کرمان با اشاره به اینکه اعتیاد در بعضی 
موارد ریشه در درون خانواده دارد و والدین معتاد باعث شدند تا فرزندان آنها نیز 
آسیب پذیر باشند ادامه داد: متاسفانه مادران بارداری داریم که اعتیاد دارند و همین 

موضع باعث اعتیاد نوزادان نیز شده است.
حسینی با بیان اینکه سهل گیری و سختگیری های بی مورد نیز از مواردی است 
که جوانان و نوجوانان را به سمت اعتیاد می کشاند گفت: ازدواج های زودهنگام و 
دوستان ناباب و تفریحات ناسالم از جمله مصرف قلیان نیز از مواردی است که جوانان 
ما را به سمت اعتیاد کشانده است. وی با اشاره به اینکه در دسترس بودن مواد مخدر 
نیز یک چالش بزرگ است بیان کرد: درست وقتی مرغ گیر نمی آید و مردم باید در 
صف بایستند، مواد مخدر به راحتی در دسترس است. مدیرکل امور بانوان و خانواده 
با بیان اینکه خانم هایی که دچار اعتیاد شدند آسیب زیادی به  استانداری کرمان 
خانواده و فرزندان خود می زنند و باعث ناامیدی در بین سایر افراد خانواده می شوند 

افزود: طرد شدن از خانواده نتیجه اعتیاد است.
وی با بیان اینکه متاسفانه وقتی یک خانم معتاد می شود، اعتیاد وی باعث می شود 
که از خانه طرد شده و دچار آسیب های اجتماعی بیشتری شود تصریح  کرد: یک مادر 
معتاد در ایفای نقش مادری قطعاً دچار اختالل می شود و دلبستگی که باید به فرزندان 

خود داشته باشد از بین رفته و به مواد مخدر دلبسته می شود.
حسینی با اشاره به اینکه هجمه های جنسیتی علیه زنان معتاد بسیار بیشتر از مردان 
است گفت: متاسفانه مقاومتی در بین خانواده ها وجود دارد که حاضر نیستند اعالم 

کنند که زن یا دختر خانواده معتاد است تا از خدمات ترک اعتیاد استفاده کنند.
وی با بیان اینکه شماره 096۲8 برای راهنمایی و مشاوره است که افراد می توانند 
بدون مراجعه حضوری برای درمان ترک اعتیاد خود اقدام کنند گفت: از معتادان، به 
ویژه از مادران معتاد درخواست دارم که هر چه سریع تر برای درمان خود از این طریق 

اقدام کنند.

    یادداشت
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زنگ خطر افزایش اعتیاد 
در بین بانوان به صدا درآمد

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  

سیرجان - بلوار شهید عباسپـور      5249 347 0913 - جهانشاهی

دمافعان سالمت شاغل رد بیمارستان دکتر رغضی سیرجان

بر خود الزم دانستم از زحمات و تالش های مستمر شما بزرگواران که از زمان شیوع ویروس 
کرونا بدون هیچ چشم داشتی در این بیمارستان حضور فعال و ایثارگرانه داشته اید و برای  

حفظ و ارتقای سالمت همشهریان سیرجانی کوشش نمودید، تشکر و قدردانی نمایم.

با تقدم احترام: مسلم مکی آبادی
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سرما زدگی به محصوالت باغی شهرستان سیرجان خسارت وارد کرد 
مدیر جهاد کشاورزی افزود: خسارت وارده به محصول سال جاری و خشکیدگی جوانه های زایشی سال آتی پسته در سطح 37670 
هکتار بین 40 الی 100 درصد به میزان 1۲855 تن به مبلغ 17997000 میلیون ریال  می باشد. محمودآبادی خاطرنشان کرد:  سرمازدگی 
طی  شب های گذشته به دمای منفی 5 درجه در این شهرستان رسید،  بر اثر این سرمازدگی، 43 هزار هکتار باغات پسته بین ۲5 تا 
90 درصد خسارت دیدند. وی عنوان کرد: در برآورد کارشناسان کشاورزی جمع خسارات به 19 هزار و 500 میلیارد ریال است که شدت 
سرما به گونه ای بود که در محصول سال آینده را نیز تحت تاثیر قرار داده است و گزارش ها حاکی از شوک بزرگ در بخش کشاورزی و 

خسارات سنگین دارد.

تکاپوی  عرصه ی  سیرجان  که  سال هاست 
هر  و  گرفته  قرار  انبوه سازان  ساِز  و  ساخت 
روز شاهد برافراشته شدن اسکلت فلزی هایی 
شهر  خیابان های  در  زیاد،  طبقات  تعداد  با 
هستیم. اسکلت فلزی هایی که حتا تا 12 طبقه 

شکل گرفته اند. 
چشم  به  خیابان هایی   در  بیشتر  مناظر  این 
می خورد که جزو بافت قدیم شهر طبقه بندی 
کرمانی،  خواجوی  مثل  خیابان هایی  شده   اند. 
از  بیشتر  و...  خرداد   15 بروجردی،  طالقانی، 
این  پذیرای  شهر،  سطح  خیابان های  سایر 
قدیمی  ساختمان ها  که  چرا  مجتمع هاست. 
برای ساخت  و  نبوده  قابل سکونت  و  شده اند 
بلندمرتبه هایی  به  تبدیل  بنا،  این  مجدد 
می شوند که به صورت ناخو  انده و معموال بدون 
کوچه ها  این  وارد  مناسبی  زیرساخت  هیچ 
شده   اند. همین باعث شکستگی لوله های آب، 
افت فشار گاز و افت ولتاژ برق شده و بسیاری 
چون  هستند  تلفن  خط  بدون  خانه ها  این  از 
برای این همه واحد، خط تلفنی تعریف نشده 
قبیل  این  از  دیگری  مشکالت  بسیار  و  است 
که حتا در سایه قرار گرفتن خانه های همجوار 
این مشکالت دسته بندی  را هم می توان جزو 

کرد.
همسایه ها  اعتراضات  شاهد  جاها  برخی  در 
زیر  کردن  دیرآماده  به  معترض  که  بودیم 

ساخت ها هستند.

پس از 10 سال، طرح تفصیلی ارایه گردید
این تجدیدنظر باید در طرح تفصیلی شهرداری 
صورت می گرفت که باالخره پس از 10 سال 
این طرح در پایان اسفند ماه سال 1399 ارایه 
گردید. طرحی که این بار باعث شد که صدای 

انبوه سازان بلند شود و نسبت به تصمیمات این 
طرح اعتراض نمایند.

به  اواخر   همین  که  تفصیلی  طرح  در  گویا 
به  ساخت  مجوز  است،  رسیده  تصویب 
نمی شود،  داده  طبقه   7 از  بیش  مجتمع های 
سرمایه گذاران  مذاق  به  چندان  که  تصمیمی 

مسکن، خوش نیامد.
در  سیرجان  در  زمین  قیمت  سازان:   انبوه   

رقابت با قیمت زمین در کرمان
یکی از این انبوه سازان این گونه اعتراض خود 
را اعالم کرد: »این یک واقعیت است که قیمت 
قیمت  با  رقابت  در  سیرجان،  شهر  در  زمین 
زمین در شهر کرمان است و حتا گاهی مراتب، 
قیمت ها  از آن هم بیشتر و باالتر رفته و تنها 
تعداد  افزایش  زمین،  قیمت  کاهش  حل  راه 
طبقات ساختمان هاست. یعنی به جای این که 
شهر را به صورت افقی گسترده کنیم، بهتر آن 
است که به صورت عمودی آن را گستر  اند. اما 
طرح تفصیلی  که اسفندماه و قبل از تعطیالت 
نوروزی به تصویب رسیده، برخالف این نظریه 
در  طبقه   7 از  بیش  به  ساخت  مجوز  و  بوده 
آن داده نشده و این برای سیرجان شاید طی 
باید  تفصیلی  طرح  دوباره  که  آینده  سال   8

بازنگری شود، فاجعه آور خواهد بود.«
این  به  گفته هایش  ادامه  در  ساز  انبوه  این 
نکته هم اشاره کرد: »طرح تفصیلی متاسفانه 
با تاخیر یکی دوساله ارایه گردید و این طرح 
بازبینی  که  شد  داده  کرمانی  شرکت  یک  به 
و  مسکن  اداره ی  که  حالی ست  در  این  شود. 
شهرسازی کرمان طرح ارایه شده ی مشاور را 
هم قبول نکرده و طرح تفصیلی خود را ارایه 
نکات  از  بسیاری  طرح  این  در  که  است  داده 
گرفته  نظر  در  آن  در  در سیرجان  شهرسازی 
انبوه  نشده و بسیار به ضرر سرمایه گذاران و 

سازان سیرجانی تمام شده است«.
لطفا تجدید نظر نمایید

حرف انبوه سازان این است: »هر چند که قبل 
از ارایه این طرح  مدام به ما گفته می شد که 
گرفته  نظر  در  طرح  این  در  هم  شما  نظرات 
گونه ای  به  را  تاخیر  این  دایما  و  شد  خواهد 
تمام  ما  به ضرر  هم  باز  اما  می کردند،  توجیه 
شد و ما خواستار رسیدگی مجدد به این طرح 
هستیم. هر چند قول این به ما داده شده است 
که در آینده نزدیک، جلسه ای برگزار گردد و 
رابطه تجدید نظری  این  امکان در  در صورت 
این  خروجی  که  امیدواریم  و  گیرد  صورت 
جلسه کمی  به نفع  انبوه سازان باشد. چرا که 
هنوز امکان بازنگری در این طرح وجود دارد و 

قطعی نشده است.«
هنوز طرح تفصیلی ابالغ نگردیده

فنی  مسول  با  گفتگو  پیگیر  رابطه  همین  در 
شهرداری و حتا شهردار  شدیم که متاسفانه 
در این گفتگو صورت نگرفت و در نهایت رییس 
اداره ی راه و شهرسازی سیرجان، در این رابطه 
طرح  »هنوز  گفتند:  و  دادند  ارایه  توضیحاتی 
و  شهرداری  هم  البته  و  نشده  ابالغ  تفصیلی 
اداره راه و شهرسازی، خود پیشنهاد دهنده ی 
افزایش تراکم در شهر بودیم و این که برخی 
گالیه از این جریان دارند، در واقع هنوز ابالغ 

صورت نگرفته.«
ما هم موافق تراکم باال هستیم

زینلی؛ رییس اداره ی راه و شهرسازی سیرجان 
در پاسخ به این سوال که آیا زیرساخت ها هم 
در این رابطه در نظر گرفته   اند که با توجه به 
افزایش  را  طبقات  تراکم  شهر،  زیرساختهای 
دهند؟ گفت: »درست است که پیشنهاد تراکم 
این  اما  بوده،  شهرداری  و  ما  طرف  از  باال، 
بوده  شهر  زیرساخت های  به  توجه  با  موضوع 
و تعیین کننده ی این موضوع که چه طبقاتی 
در چه قسمتی جوابگو خواهد بود، به عهده ی 
توجه  با  ولی  می کند.  اعالم  که  هست  مشاور 
به این کمبود زمین در شهرستان، ما از طرح 

افزایش تراکم استقبال خواهیم کرد چرا که به 
نفع شهرستان خواهد بود. اما اگر اصالحیه ای 
کشور  عالی  شورای  سوی  از  زمینه  این  در 
صورت گرفته باشد، باید منتظر این اصالحیه 

باشیم.«
نظر  در  طرح  این  در  شهرستان  منفعت  آیا 

گرفته خواهد شد؟
حال باید دید که این افزایش تراکم طبقات در 
شهر سیرجان، به نفع شهرمان است یا به زیان 
آن تمام خواهد شد و این که در بازنگری این 
طرح  منفعت شهرستان در نظر گرفته خواهد 

شد؟ باید منتظر بمانیم.

در پی تصویب طرح تفصیلی  شهرداری و اعتراض انبوه سازان شهر:

افزایش تراکم؛ به نفع یا زیان سیرجان؟
      لیال گلزاری

  عکس : سخن تازه

مهر: کارشناس اداره کل هواشناسی استان کرمان از بارشهای پراکنده و رگباری در استان تا 
پایان هفته جاری خبر داد. سالجقه اظهار کرد:  شاهد افزایش ابر، وزش باد به صورت لحظه ای 
همراه با بارش رگباری و پراکنده باران در سطح استان به خصوص مرکز، شمال، شمال غرب 
و جنوب غربی استان هستیم. وی از احتمال بارش تگرگ در مناطق مستعد خبر داد و گفت: 
بارش ها همراه با وزش باد تا پایان هفته وجود دارد. وی  گفت: احتمال آبگرفتگی معابر وجود 
دارد. و از وقوع صاعقه، رعد و برق در این مدت خبر داد واز مردم خواست که از صعود به 
ارتفاعات در این مدت خودداری کرده و به مسائل ایمنی  رعد و برق و صاعقه توجه جدی کنند.              

بارش های
 پراکنده و رگباری 

در کرمان

کرمانی ها بر اساس کد ملی برای ثبت 
اطالعات خود اقدام کنند

راه  اطالع رسانی  و  ارتباطات  اداره  رئیس  کرمان:  فردای 
آغاز ثبت اطالعات  به  اشاره  با  استان کرمان  و شهرسازی 
که  گفت  اسکان  و  امالک  سامانه ی  در  خانوارها  سکونتی 
ملی  رقم کد  آخرین  براساس  سرپرستان خانوار می توانند 
شده  اعالم  زمان بندی  با  مطابق  خانوار(  )سرپرست  خود 
http:// به سامانه ی ملی امالک و اسکان کشور به نشانی
amlak.mrud.ir   مراجعه و اطالعات خود را ثبت کنند.

به گفته ی وی، سرپرستان خانواری هم که موفق به ثبت نام 
در تاریخ های اعالمی نشوند، می توانند از 10 اردیبهشت تا 
19 خرداد نسبت به ثبت اطالعات سکونتی خود در سامانه ی 
امالک و اسکان اقدام کنند. آبساالن با اشاره به زمان بندی 
مراجعه به سامانه ی ملی امالک و اسکان جهت درج اطالعات 
فروردین 1400  و ۲0  کرد: »19  اظهار  ملکی  و  سکونتی 
مختص سرپرستان خانواری است که آخرین رقم کد ملی 
آن ها 9 است؛ همچنین ۲1 و ۲۲ فروردین 1400 مختص 
سرپرستان خانواری است که آخرین رقم کد ملی آن ها 8 

است«.
وی ۲3 و ۲4 فروردین را مختص سرپرستان خانواری که 
داد:  ادامه  و  بیان کرد  است  آن ها 7  ملی  رقم کد  آخرین 
»۲5 و ۲6 فروردین مختص سرپرستان خانواری است که 
آخرین رقم کد ملی آن ها 6 است و سرپرستان خانواری که 
آخرین رقم کد ملی آن ها 5 است می توانند روزهای ۲7 و ۲8 

فروردین نسبت به ثبت اطالعات خود اقدام کنند«.
آبساالن افزود: »۲9 و 30 فروردین 1400 مختص سرپرستان 
خانواری است که آخرین رقم کد ملی آن ها 4 است و 31 
نیز مختص سرپرستان  اردیبهشت 1400  اول  و  فروردین 

خانواری است که آخرین رقم کد ملی آن ها 3 است«.
وی گفت: »سرپرستان خانواری که آخرین رقم کد ملی آن ها 
۲ است در روزهای ۲ و 3 اردیبهشت 1400 به سامانه مراجعه 
کنند«. رئیس اداره ارتباطات و اطالع رسانی راه و شهرسازی 
استان کرمان بیان کرد: »روزهای 4، 5، 6 و 7 اردیبهشت 
1400 مختص سرپرستان خانواری است که آخرین رقم کد 
ملی آن ها یک است و سرپرستان خانواری است که آخرین 
رقم کد ملی آن ها صفر است می توانند در روزهای 8 و 9 

اردیبهشت 1400 اقدام به ثبت نام کنند«.
وی خاطرنشان کرد: »سرپرستان خانواری که موفق به ثبت نام 
در تاریخ اعالمی نشوند، می توانند از تاریخ 10 اردیبهشت تا 
19 خرداد نسبت به ثبت اطالعات سکونتی خود در سامانه ی 

امالک و اسکان اقدام کنند«. 

    خبر

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

09135320842-09132794372

لوله بازکنی اعتماد
بازکردن لوله های فاضالب 

توالت ، آشپزخانه و . . .
6216 669 0913- رضایی

کارت هوشمند به شماره 
2921577 متعلق به کامیون 
کشنده فائو 40 تنی به شماره 
پالک 733 ع 81 - ایران 11 ، 

به تاریخ صدور 30/01/1394 
مفقود گردیده و از 

درجه اعتبار ساقط می باشد

از یک نفر آبدارچی 
جهت کار در

شرکت کرمان ریسه  
در معدن 3 

دعوت به عمل می آید 
09139571904

از یک نفر نیرو

جهت کار در

کافه رستوران  

دعوت به عمل می آید 

09026409573

دو باب مغازه 
جمعا 102 متر همراه 

با 4 واحد تجاری متصل به هم، 
باسند های تک برگ و تفکیک شده 

در خیابان امام خمینی )ره( 
با موقعیت بسیار عالی
 به فروش می رسد.
)034( 42205626
)034( 42202881

0 9 1 2 3 9 0 4 0 4 9
0 9 3 3 1 4 5 1 5 1 5



مهر: مهدی شفیعی گفت: موارد بستری قطعی مبتال به کرونا در استان 3۲5 مورد است. وی 
گفت: در حال حاضر موارد مثبت بستری در حوزه دانشگاه علوم پزشکی کرمان ۲04 نفر، حوزه 
دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان 57 نفر، حوزه دانشگاه علوم پزشکی جیرفت ۲0 نفر، حوزه دانشگاه 
علوم پزشکی بم چهار نفر و حوزه دانشگاه علوم پزشکی سیرجان 40 نفر است.وی تعداد فوتی های 
قطعی در ۲4 ساعت گذشته را هفت نفر ذکر کرد و گفت: همه هفت نفر از حوزه دانشگاه علوم 

پزشکی کرمان هستند که سن فوتی ها 85 ،79 ،76 ،6۲ ،56 ،54 ،41 است.

مرگ ۷ نفر در 
کرمان بر اثر ابتالء 

به کرونا در
 24 ساعت

 واکسیناسیون کرونا در مراکز بهداشت با اولویت بندی انجام می شود 
خبــر

رئیس مرکز مدیریت شبکه وزارت بهداشت با بیان این که سند ملی واکسیناسیون کووید19 مصوب ستاد ملی کرونا مبنای اقدامات 
ما برای تزریق واکسن خواهد بود، گفت: »پیش بینی می کنیم در فاز اول 1.5 تا ۲ میلیون نفر، در فاز دوم 8.5 تا 9 میلیون نفر و در فاز 
سوم حدود 4 میلیون نفر نیاز به واکسن داشته باشند که برای این افراد بر اساس اولویت بندی سند ملی واکسیناسیون اقدام خواهیم 
کرد«. وی توضیح داد که هر فردی پرونده ی الکترونیک خود را دارد و خدماتی که می گیرد در آنجا ثبت می شود و می توانیم بر اساس 
سن و بیماری های زمینه ای افراد و ...  مطابق با اولویت بندی ها، افراد را تفکیک کنیم و با آن ها تماس گرفته و آن ها برای واکسیناسیون 

مراجعه کنند.
شماره 642

25 فروردین1400 سیاست

4

»خسته نباشید مسووالن. آره پاساژ کوثر خیلی شلوغ 
همین  جوون  دکون دارهای  ما  مشتری های  خیلی.  بود، 
بگم  این جور  اصاًل  بودن.  وایساده  اندر صف  طور صف 
که آدم توی پاساژ موج می زد. ممنون از مسووالن بابت 

تعطیل کردنش. دیگه خدا رو شکر کرونا حتما میره« 
این نمونه ای از پیامک های طعنه آمیز برخی از مخاطبان 
نشریه است نسبت به یک بام و دو هوای مدیریت کرونا 
البته  که  بهداشتی  دستورهای  تبعیض آمیز  اجرای  و 
می رسد  نظر  به  است.  سیرجان  خاص  گفت  نمی شود 
»فقدان  بحران  نوعی  با  کشور  هرچیز،  از  بیشتر  که 

باشد.  روبرو  مدیریت خردمندانه« 
امیدساز  نه  و  دارد  تدبیری  نه  اسمش  برخالف  دولت 
و  آبکی  تصمیمات  به  کرده ایم  عادت  دیگر  است. 
حق  قیافه ی  و  کرونا  کنترل  اسم  به  دولتی ها  سطحی 
گذاشتن  اتهام  انگشت  در  مسووالن  گرفتن  جانب  به 
روی مردم به عنوان مسببان اصلی شیوع موج نمی دانم 

چندم! )حسابش از دستم در رفته(.
ساده  هم  خیلی  واقع  در  نیست.  پیچیده  اصاًل  مسئله 
است. بنابراین نمی توان گفت مسووالن نمی فهمند و از 

درک و فهم آن عاجرند. 
علی چپ  کوچه ی  به  را  خودشان  بگوییم  باید  بلکه 
بگیرند.  تور  این  از  را  خود  مراد  ماهی های  تا  زده اند 
و  سیاسی  اقتصادی،  منفعت های  با  ماهی هایی 
که  می فهمد  سلیمی  عقل  هر  وگرنه  فراوان.  اجتماعی 
تعطیل  باید  آمده  موجی  اگر  و  است  ازدحام  کجاها 
تا من  اما  ازدحام نیست. اسم نمی آورم  شوند و کجاها 

بگویم »گ« شما خودت تا »گلی« را بخوان.
و  نبود  پر  امروز  مثل  چنته شان  اول ،  موج های  آن 
تجربه کار نشده بودند. حاال زرنگ شده اند و از مشاغل 
اول ها سوتی  اما آن  گروه یک و دو سه حرف می زنند 
تعطیل  می بایست  که  را  مراکزی  اسم  و  بودند  داده 
»مشاغل  بودند:  گذاشته  قرنطینه،  بروند  و  شوند 

غیرضرور!«
را  مشاغل  از  خیلی  بشر  که  است  این  واقعیت  در  اما   

این  نکرده!  ایجاد  که  باشد  بوده  ضرورتش  آنکه  بدون 
کارهای  و  کسب  معیشت  یعنی  »غیرضرور«  کلمه ی 
غیرضروری  مملکت،  مسووالن  نگاه  از  کوچک  و  خرد 
است و واقعا هم تصورشان همین است! پیران سیرجان 

داشتند.  خوبی  ضرب المثلی 
زد!«  هم  تیترسکو  بود،  خوشگل  عروس   « می گفتند: 
سایه ی  زیر  وقتی  است  است.  مردم  ما  حال  وصف  که 
گرانی  موج  داریم  رییس جمهور  شرم آور  خنده های 
اجباری،  تعطیلی های  با  همزمان  را  تورم  و  کمبود  و 
اقتصاد  و  افسارگسیخته  تورم  این  در  می کنیم.  تحمل 
زندگی  این شده که  دولتی ها  اوج خالقیت  تحریم زده، 

ببینند!  را غیرضروری  آدم ها 
این  در  بی  پولی  که  جهت  این  از  غیرضروری  زیستِن 
اقتصادی که مقامات برای ما رقم زده اند، حتما کشنده 

است و لذا تصمیم بر این شده که شما برای چیزی که 
خون ریزی  حریِف  مصاف  به  باید  باشد،  کشنده  شاید 
در  ماندن(  زنده  زندگی)بخوانید  گزاف  مخارج  اسم  به 

بروید.  ایران 
و  بهرمندند  عالی  مزایای  و  حقوق  از  خود  دولتی ها 
حتا هر کارمند معمولی  دولتی طبق معمول از هرگونه 
کسبه ی  فکر  به  چرا  پس  می کند.  استقبال  تعطیلی 
خرده پایی باشند که اگر یک روز کار نکنند، در مخارج 

روز بعد خانواده می مانند؟
عنوان  به  مقامات  خود  که  درحالی ست  این   
منع کنندگان خرما، خود حاضر نیستند خرما نخورند و 
دست کم برای یک روز هم که شده، بنگاه های بزرگ 
کنند  تعطیل  را  خودشان  نظارِت  تحت  درآمِد  کسب 
ایران  که مبادا دمی روند استخراِج منابع خاِک زرخیز 

متوقف شود.
یادمان هم نرفته آن انبوه صف های توزیع مرغ و روغن 

دولتی و جلسات پر ازدحام خود مسووالن را. 

کسی  مملکت داری ست؟  و  مدیریت  طرز  چه  این 
آسیب پذیر  قشر  از  حمایتی  نه  دولت  نمی داند. 
حتا  دارد.  قیمت ها  کنترل  در  موفقیتی  نه  و  می کند 
به نظر می رسد که دولت در شرایط تحریم نفت ایران، 
شبانه  جریمه  های  راه  از  را  بودجه اش  کسری  خواسته 
تا  شده،  اعالم  قرمز  ایام  در  بین جاده ای  جریمه های  و 
حدودی جبران کند و عمال دست در جیب مردم بی نوا 

ببرد! 
نارنجی و قرمز کش  با چنین پیشفرضی هرچه شرایط 
وگرنه  هست  هم  بیشتر  برای شان  منفعتش  کند،  پیدا 
الزم نیست باهوش باشی که به این نکته پی ببری که 

مگر کرونا شب کار است؟!
 یا چرا سفر با خودروی شخصی خطر کرونا را در پی 
و  قطار  و  اتوبوس  با  سفر  شامل  خطر  همین  اما  دارد 

نمی شود!؟ هواپیما 
باز  همچنان  بانک ها  که  درحالی ست  این ها  همه ی 
هستند و برای گرفتن اقساط وام، مردم را تحت فشار 
تاخیر،  کمی  صورت  در  حتا  و  می دهند  قرار  مضاعف 
در  خانه ها  اجاره  و  مغازه ها  کرایه  و  می کشند  دیرکرد 
همین سال تمام شده ی مثال تماما کرونازده، دو تا سه 

برابر شده اند!
عجیب  که  دارد  جالبی  حکایت  گلستان  در  سعدی 
ایران  گنجشک روزی  مردم  عموِم  روزهای  این  مصداق 
است.  کشور  ویالنشیِن  مقامات  عجیب  تصمیمات  و 
سعدی می گوید:   یکی از شعرا پیش امیر دزدان رفت 
و ثنایی بر او بگفت. )امیر( فرمود تا جامه از او بر کنند 
و از ده به در کنند. مسکین برهنه به سرما همی رفت. 
سگان در قفای وی افتادند. خواست تا سنگی بر دارد و 
سگان را دفع کند، در زمین یخ گرفته بود، عاجز شد. 
گفت: این چه حرامزاده مردمانند، سگ را گشاده اند و 
بخندید.  و  بشنید  و  بدید  غرفه  از  امیر  بسته!  را  سنگ 
گفت: ای حکیم! از من چیزی بخواه. گفت: جامه خود 

انعام فرمایی. اگر  می خواهم 
امیدوار بود آدمی به خیر کسان

مرا به خیر تو امید نیست، شر مرسان

مشاغل خرد، قربانیان اصلی اقتصاد کرونا زده

معیشت ما غیرضروری نیست
     حسام الدین اسالملو

  پیـران سـیرجان ضرب المثلـی خوبـی داشـتند. 
می گفتنـد: » عروس خوشـگل بود، تیترسـکو هم زد!« 
کـه وصف حـال مـا مـردم اسـت. وقتـی زیر سـایه ی 
خنده هـای شـرم آور رییس جمهـور داریم مـوج گرانی 
و کمبـود و تـورم را همزمـان بـا تعطیلی هـای اجباری، 
و  افسارگسـیخته  تـورم  ایـن  در  می کنیـم.  تحمـل 
اقتصـاد تحریـم زده، اوج خالقیـت دولتی هـا این شـده 

کـه مخـارج زندگـی آدم هـا را غیرضـروری ببینند!  
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ی 

دار
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یه 

الع
اط اعالم  زمان بندی و مسیرهای تعیین شده 

جهت سم پاشی درختان سطح شهر توسط شهرداری 

مسیرهای سم پاشــی درختــانتاریـخ

1400/1/28
بلوار سید جمال/ حد فاصل تقاطع ولیعصر تا چهارراه قاآنی تا چهارراه طالقانی و میدان امام حسین)ع( و خیابان

بلوار سید جمال/ حد فاصل چهارراه قاآنی تا میدان امام )ره( تا خیابان قدس جنوبی و چهارراه مهدیه 3 شب

1400/1/31
حدفاصل چهارراه طالقانی بلوار ولیعصر)عج( تا بلوار دکتر صادقی تا چهارراه انقالب و خیابان امام)ره( و چهارراه اشکذری

حدفاصل چهارراه مهدیه تا بلوار دکتر صادقی تا خیابان مالک اشتر و چهارراه اشکذری )فرعی ها (       3 شب

1400/2/3
حدفاصل چهارراه انقالب، بلوار ولیعصر )عج( تا بلوار شاهد تا بلوار دکتر صادقی و فرعی ها

حدفاصل خیابان مالک اشتر تا بلوار شاهد  تا بلوار دکتر صادقی                                                            2 شب

1400/2/5
حدفاصل بلوار ولیعصر)عج( تا بلوار چمران تا چهارراه طالقانی خیابان طالقانی

حدفاصل میدان امام )ره( تا خیابان بلوار مالک اشتر تا بلوار سید احمد خمینی                                     3 شب

1400/2/8
حدفاصل چهارراه طالقانی تا چهارراه انقالب ولیعصر)عج( تا چمران و بلوار خبرنگار

حدفاصل بلوار سیداحمد خمینی تا پلیس راه کوی امام )ره( و کوی فرهنگیان و بلوار مالک اشتر         3 شب

1400/2/11
حدفاصل بلوار سیدجمال از میدان کشتی  تا جنوب بلوار قاآنی

حدفاصل بلوار سیدجمال، از بلوار قاآنی تا بلوار عباسپور                                                                      3 شب

1400/2/14
حدفاصل بلوار امام رضا)ع( تا بلوار شیخ فضل اهلل نوری

شهرک رزمندگان و مشتاق تا بلوار هجرت                                                                                              2 شب

1400/2/16
خرم آباد شهرک ثاراهلل و شهرک صدف و خیابان امامزاده احمد)ع(

شهرک اسفندقه و شهرک نصر                                                                                                               2 شب

1400/2/18
بهشت زهرا و پارک ایرانیان

مکی آباد و دهیادگار و آباده                                                                                                                   3 شب

عملیات سم پاشی از ساعت 22 الی 6 صبح می باشد.

برنامه زمان بندی فوق به صورت تقریبی بوده و بر اساس شرایط جوی، میزان آلودگی و نوع آفت قابل تغییر می باشد.

دمرییت ارتباطات شهرداری سیرجان
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25 فروردین1400 جامعه

5
خبــر

مدیرکل امور بانوان و خانواده استانداری کرمان عنوان کرد: حمایت استانداران و مدیران از حوزه زنان موجب 
شده ما در حوزه های مختلف رتبه های خوبی در کشور کسب کنیم.حسینی آمار زنان تحصیل کرده استان 
کرمان را بیشتر از سایر استان ها اعالم کرد و در ادامه با اشاره به اینکه در سال جاری برنامه های امور بانوان 
و خانواده در پنج محور و ۲0 طرح مهم فرهنگی تدوین شده است، عنوان کرد: یکی از طرح های بسیار مهم 
جهش حرکت است که در سال گذشته)جهش تولید( کلید خورد و هدف ما تجمیع ظرفیت های دولتی و 
خصوصی و پرهیز از موازی کاری بود که به منظور ساماندهی و اشتغال خانواده های روستائی، دنبال می شود.

زنان تحصیل کرده 
استان کرمان

 بیشتر از سایر 
استان هاست

 افزایش 3۰ درصدی متقاضیان درخواست های حمایتی 
مدیرکل بهزیستی استان کرمان گفت: »کرونا روی همه ی الیه های اجتماع تاثیرات منفی زیادی گذاشت و متاسفانه باعث شد تعداد بیشتری از افراد جامعه 
به سمت دستگاه های حمایتی روی بیاورند«. وی ادامه داد: »در سال گذشته که کرونا به سبد مشکالت مردم اضافه شد، ما متقاضیان بسیار زیادی داشتیم 
مبنی بر این که نیازمند حمایت هستند«. وی  افزود: »بر اساس مراجعات و گزارشاتی که دریافت کرده ام 30 درصد بیش از سال های گذشته متقاضی دریافت 
خدمت داشتیم و نکته ی حائز اهمیت این است گروه هایی متقاضی دریافت حمایت هستند که ممکن است ظاهرا مشکلی نداشته باشند. به عنوان مثال افرادی 
که شغل داشتند و بازنشسته ی دستگاهی هستند و یا خانواده ی جوانی که از عهده ی مخارج زندگی بر نمی آیند و یا شغل شان را به دلیل کرونا از دست داده اند 

و به دلیل این که فشارهای اقتصادی و گرانی ها تشدید شده، تقاضای حمایت دارند«. 

اتفاقاتی که پیرامون ما در حال جریان هست 
و اخباری که اغلب هم منفی احاطه مان کرده، 
آینده ای  زده .  رقم  برای مان  را  مبهم  آینده ای 
نظراتی  نداریم.  برنامه ای  برایش  که  مه آلود 
برای  اینستاگرام  در  سیرجانی ها  معموال  که 
آن  از  جدای  می دهند  کرونا  به  مربوط  اخبار 
تالش  از  نشان  و  است  فان  و  طنز  که  بخشی 
باقی شان  دارد.  تلخی ها  به  خندیدن  برای 
که  دارد  بیهودگی  و  خستگی  یک  از  نشان 
قدر  این  اینکه  از  گالیه  شده اند.  دچارش 
را  صبح  یک  بگذارید  و  نخوانید  یاس  آیه ی 
نوجوان  دختری  کنیم.  شروع  بد  خبر  بدون 
به  تا  نبود  مجازی  فضای  »کاش  بود:  نوشته 
درسم فکر کنم، تا حواسم به کنکورم باشد و 
دانشگاه قول شوم. خبرهای بد با روان ما چه 
اگر یک فرد افسرده در نزدیکی ما  می کنند؟ 
باشد، چه ویژگی هایی دارد و چطور باید با او 
رفتار کنیم؟ اصال افسردگی چیست و چرا باید 

جدی اش بگیریم؟
بد  اخبار  روانی  تاثیرات  بیشتر  بررسی  برای 
تخصصی  دکترای  مختاری  مریم  سراغ  به 

روانشناسی می رویم.

انتشار  سرعت  افزایش  با  سال ها  این   
منفی  خبرهای  هم  بیشتر  که  اخبار 
هستند، شاهد رواج افسردگی در جامعه 
و  نشانه ها  و  افسردگی  درباره ی  هستیم. 
در  انساني  هر  بگویید؟  برای مان  عواقبش 
اسـت  ممکـن  از سـن خـود  متفاوتي  مقاطع 
بیمـاري  ایـن  کنـد.  تجربه  را  افسردگي 
هیجانی،  جسماني،  سـالمت  مـي توانـد 
دهد.  قرار  تحت الشعاع  را  انـسان هـا  رفتاری 
وغم  ناراحتی  احساس  گاهی  انسان ها  تمامی 
این  اجازه دهید  ابتدا  در  اما  اندوه می کنند  و 

غمگین  همان  افسردگی  -که  اشتباه  پندار 
بودن است- را از سر راه برداریم.

در  افسردگی  با  بودن  غمگین  تفاوت    
چیست؟ اینکه افراد در بعضی مواقع احساس 
ناپایدار غم و اندوه دارند؛ یک واکنش طبیعی 
چالش های  یا  کسی  دادن  دست  از  برابر  در 
ثابت   اندوهی  افسردگی،  اما  است.  زندگی 
بر  که  است  اختالل خلقی جدی  و یک  است 
فردی  بین  روابط  و  زندگی  کیفیت  سالمتی، 
تاثیر جدی می گذارد. وقتی احساس غم  شما 
همراه  و  باشد  روزه  هر  تقریبا  شدید  اندوه  و 
محسوس  کاهش  چون  نشانه هایی  و  عالِیم  با 
یا  بی خوابی  عالقه،  و  لذت  دادن  دست  از 
احساس  اشتها،  افزایش  یا  کاهش  پرخوابی، 
روز،  طول  در  انرژی  نداشتن  و  خستگی 
احساس بی ارزشی یا احساس گناه، مشکل در 
به  و  باشد  خودکشی  حرکات  و  افکار  تمرکز، 
مدت حداقل دو هفته این عالیم باقی بمانند، 
معمول  اندوه  و  غم  از  بیش  چیزی  احتماال 
است و در واقع می توان گفت فرد از افسردگی 

رنج می برد.

به  افراد  ابتالی  اصلی  و  مهم  عوامل   
برای  واحد  علت  یک  چیست؟   افسردگی 
از  ترکیبی  زیرا  ندارد  وجود  افسردگی  بروز 
روانی،  و  محیطی  بیولوژیکی،  ژنتیکی،  عوامل 
در  دارند.  نقش  افسردگی  به  ابتال  در  همه 
واقع در اعضای خانواده درجه اول افراد مبتال 
کل  از  بیشتر  برابر  چهار  تا  دو  افسردگی  به 
جمعیت در معرض ابتال به افسردگی هستند. 
وقایع  مثل  محیطی  عوامل  طور  همین  و 
مکرر،  دلهره زای  تجربیات  و  کودکی  ناگوار 
حتا  و  شغل  دادن  دست  از  عزیزان،  مرگ 
ازدواج،  مانند  زندگی  مثبت  و  بزرگ  تغییرات 
زایمان،  و  بارداری  مهاجرت،  بازنشستگی، 

می توانند باعث ایجاد افسردگی در فرد شوند.

شکل  چه  به  کودکان  در  افسردگی   
با چه  بروز می کند و معموال در چه سنی 
کودکی،  دوران  در  افسردگی  نشانه هایی؟ 
طیف  تواند  می  بزرگساالن،  افسردگی  مانند 
کودکان  اما  شود  شامل  را  عالیم  از  وسیعی 
احساس  بیان  توانایی  معموال  6سال(  )زیر 
بنابراین، عالیم  ندارند.  زبان  به  را  اندوه  و  غم 
استنباط  آن ها  آشکار  رفتار  از  باید  افسردگی 
بدنی،  شکایات  بی تفاوتی،  جمله  از  شود. 
کردن،  گریه  زیاد  و  زودرنجی  کناره گیری، 
خستگی و کاهش انرژی، تاخیر یا عقب نشینی 
از مراحل رشد و عدم رشد که علت ارگانیک 
را  خود  افسردگی  احساسات  کودکان  ندارد. 
خشم  احساس  با  غم،  احساس  جای  به  را  به 
این  متاسفانه  و  می دهند  نشان  عصبانیت  و 
مورد  کمتر  درمان  و  شناسایی  در  کودکان 
قرار  متخصصان  حتا  و  خانواده ها  توجه 
می گیرند که در صورت درمان نشدن تاثیرات 
روانی اجتماعی منفی و بلند مدتی بر کودک 

می گذارد.

بیشتر  افسردگی  به  زنان  ابتالی  میزان   
است یا مردان؟ به طور کلی شیوع افسردگی 
میزان  زنان  و  است  مردان  از  بیشتر  زنان  در 
افسردگی  مردان  از  بیشتر  برابر   3 تا   1/5
بیشتر  شیوع  وجود  با  می کنند.  تجربه  را 
افسردگی در زنان اما تفاوت آشکاری در بین 

نشانه ها و پاسخ به در مان وجود ندارد.

دارند  افسردگی  که  افرادی  در  آیا   
رفتار  امکان  دارد؟  امکان خودکشی وجود 
افسردگی وجود  خودکشی در طول دوره های 
یا  و  خودکشی  به  تهدید  قبلی  سابقه  و  دارد 
اقدام به خودکشی در گذشته یک عامل خطر 

اقدامات  زنان  در  می رود.  شمار  به 
میزان  اما  است  باالتر  خودکشی 
اقدام به خودکشی موفق در مردان 
زندگی  تنها  که  افرادی  یا  و  مجرد 
دارند؛  ناامیدی  احساس  و  می کنند 

بیشتر است.

به  مربوط  تبلیغات  چقدر   
موثر  زنان  افسردگی  زیبایی در 
است؟ در واقع با تغییر هنجارها و 
تعریف جامعه از زیبایی، هـمچنـین  

تبلیغات مربوط به جراحی های زیبایی، شاهد 
شیوع  و  افراد  در  منفی  بدنی  تصویر  افزایش 
به  توجه  با  هستیم.  روانپزشکی  اختالالت 
پژوهش های علمی صورت گرفته، زنان بعد از 
قرار گرفتن در معرض اطالعات و اسالیدهای 
و  افسرده تر  خوی  و  ُخلق  زیبایی،  به  مربوط 
مطالعه  این  کرده اند.  تجربه  را  بیشتری  خشم 
تبلیغات  که  می کند  پشتیبانی  فرضیه  این  از 
)به  افراد  می شود  موجب  رسانه ای  تصاویر  و 
خصوص زنان( کمتر از تصویر بدن شان راضی 
باشند و بر ایجاد تصویر بدنی منفی همچنین 
بر عزت نفس و خلق و خوی  آن ها تاثیر منفی 

می گذارند.

مستعد  هم  زایمان  از  پس  زنان   
در  می تواند  افسردگی  هستند.  افسردگی 
مدت حاملگی و چند هفته یا چند ماه پس از 
انواع  زایمان در فرد شروع شود و مانند سایر 
می تواند  زایمان  از  پس  افسردگی  افسردگی، 
به  می توان  اما  باشد.  داشته  مختلفی  علل 
کرد.  اشاره  آن  اهمیت  حایز  و  اصلی  علل  دو 
یکی به وجود آمدن تغییرات هورمونی که در 
و  اوج خود رسیده  به  بارداری  ماهه سوم  سه 
و  می یابد  کاهش  چشمگیری  طرز  به  سپس 
تولد  واسطه  به  فرد  زندگی  سبک  تغییر  دوم 

آمده،  وجود  به  جدید  مسولیت های  فرزند، 
کمبود خواب، استرس و اضطراب می توانند در 
به وجود آمدن افسردگی پس از زایمان نقش 

داشته باشند.
کناره گیری  خستگی،  و  انرژی  سطح  کاهش 
دادن  دست  از  دوستان،  و  خانواده  از  انزوا  و 
عالقه به فعالیت ها، کاهش میل جنسی، تغییر 
در عادات غذایی و خوابیدن، تحریک پذیری و 
احساس عصبانیت و داشتن احساس اضطراب، 
از  پس  افسردگی  عالیم  از  جمله  از  نگرانی 

زایمان می توانند باشند.
دارد  درمان  به  نیاز  زایمان  از  پس  افسردگی 
مدت  برای  است  ممکن  صورت  این  غیر  در 
به افسردگی  ادامه پیدا کند و تبدیل  طوالنی 
دشوارتر  را  درمان  به  پاسخ  که  شود  مزمن 
اثرات  می تواند  براین  عالوه  کرد.  خواهد 
ماندگاری بر روی نوزاد و همچنین مادر داشته 
مثبت  تعامل  و  پیوند  می تواند  این  که  باشد 
به طور  و  را ضعیف کرده  و کودک  مادر  بین 
بالقوه مانع رشد سالم کودک شود و خطر ابتال 
بعدا  را  کودک  رفتاری  و  عاطفی  مشکالت  به 

افزایش خواهد داد.

 آیا افسردگی قابل درمان است یا فقط 
یک  افسردگی  دارد؟  پیشگیری  قابلیت 
بیماری شایع و جدی است که زندگی کردن 

افسردگی ها   وجود،  این  با  است.  دشوار  آن  با 
قابل درمان هستند. متخصصین سالمت روان 
با یک  به شما کمک می کند ممکن است که 
مدیریت  موفقیت  با  را  عالیم  درمان  از  شکل 
کنید  یا ممکن است متوجه شوید که ترکیبی 
دارد.  را  نتیجه  بهترین  درمانی  روش های  از 
و  روانشناختی  درمان های  دارویی،  درمان 
برخی  زندگی  سبک  در  تغییر  همچنین 

راه های درمان افسردگی می باشند.

 برای پیشگیری از افسردگی و یا بهبود 
زندگی  سبک  یک  از  کنید  سعی  عالیم 

سالم تبعیت کنید:
فعالیت  دقیقه   30 برای  هفته  در  روز   5 تا   3
تولید  می تواند  ورزش  بگیرید.  نظر  در  بدنی 
اندورفین در بدن را افزایش دهد، هورمون هایی 

که باعث بهبود روحیه شما می شوند.
ممکن  مخدر  مواد  از  استفاده  یا  نوشیدن 
اما  کند،  بهتر  را  شما  حال  موقتا  کمی  است 
در طوالنی مدت، این مواد عالیم افسردگی و 

اضطراب شما را بدتر کنند.
با مراقبت از خود که شامل خواب کافی، داشتن 
فعالیت های  در  شرکت  سالم،  غذایی  رژیم 
سازنده،  اجتماعی  روابط  حفظ  و  بخش  لذت 

می توانید عالیم افسردگی را بهبود ببخشید.

گفتگویی پیرامون رواج افسردگی در جامعه و اینکه چرا؛

پژمرده دل هستیم و پریشان خاطر
     سمیرا سرچمی 



مربی گل گهر: پیکان یک درس بزرگ به ما داد
خبــر

جالل امیدیان مربی تیم فوتبال گل گهر سیرجان اظهار داشت: به بازیکنان تیم، یک خسته نباشید جانانه می گویم که از دقیقه یک 
تا آخر، با تمرکز بسیار باال بازی کردند. تمرینات یک هفته اخیر را به نحو احسن در زمین پیاده کردند. گل گهر با یک بازی مقتدرانه به 
پیروزی رسید. او افزود: هیئت مدیره و مدیرعامل باشگاه پیکان بعد از شکست، به ما خسته نباشید گفتند که یک درس بزرگ برای ما 
بود. این موضوع می تواند در ادامه راه به گل گهر کمک کند. امیدیان در ادامه بیان کرد: همه اذعان داشته اند که گل گهر یکی از تیم های 
با کیفیت لیگ برتر است. با نتایج خوبی که گرفتیم، انتظارات از تیم باال رفت. در ادامه راه با بدشانسی، اشتباهات داوری و فقدان تمرکز 

مواجه شدیم و به دنبال فوتبال مالکانه هستیم. مطمئن هستم نتیجه امروز به ما کمک خواهد کرد. 
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مهمان  گل گهرسیرجان  تیم  فوتبال،  برتر  لیگ  بیستم  هفته 
گِل  تک  با  آن  اول  نیمه  که  دیداری  بود،  تهران  پیکان  تیم 
گل  تک  با  آن  دوم  نیمه  و   گل گهر  مهاجم  تبریزی  مرتضی 
سعید صادقی وینگر گل گهر به پایان رسید، تا گل گهر 2 بر 0 
میزبان را شکست داده باشد. بردی که گل گهر را با یک بازی 

کمتر از رده هفتم جدول تا رده چهارم جدول باال آورد.
پیکان - گل گهر

هفته بیستِم فصل بیستِم لیگ برتر فوتبال ایران، تیم فوتبال 
گل گهر سیرجان، دوشنبه ۲3 فروردین 400، ساعت 17:30 
در ورزشگاه شهدای قدس تهران مهمان تیم پیکان تهران بود. 
. دیداری که گل گهِر ۲6 امتیازی و رده هفتمی )پایان هفته 
نوزدهم با یک بازی کمتر( باید به مصاف پیکاِن ۲5 امتیازی 

و رده دهمی می رفت.
گل گهر، پیکان را چپ و راست کرد! 

دقیقه ۲0 بازی، تدارک حمله گل گهری ها از سمت چپ؛ پاس 
به  زمینی  پاس  صادقی  صادقی،  سعید  برای  زکی پور  میالد 
بلند عاشوری و  ارسال  برای عاشوری،  داخل محوطه جریمه 
توی  را  توپ  سینه  یا  دست  با  نیست  مشخص  که  تبریزی 

دروازه جا می کند، یک ارسال بی نقص و زیبا و یک گل.
راست؛  از سمت  گل گهری ها  حمله  تدارک  بازی،   70 دقیقه 
مرکز  دایره  نزدیک  )از  گل گهر  بازیکن  توپ  به  پا  حرکت 
زمین(، تا پشت محوطه جریمه )چه حمل توپی(، پاس داخل 
از  شاکری  تیز  و  تند  ارسال  شاکری،  برای  جریمه  محوطه 
و  پیکان  بازیکن  عبداهلل زاده  به  راست محوطه جریمه  سمت 
صادقی بازیکن گل گهر برخورد و توی دروازه جای می گیرد، 

گلی که به نام صادقی به ثبت می رسد.
گل گهرروی دو ارسال از سمت چپ  و راست محوطه جریمه 
پیکان، ۲ گل بازی را به ثمر رساند و به 3 امتیاز بازی رسید. 

کارنامه دیدار پیکان - گل گهر!
تقریبا  پاسی  تعداد   .50 گل گهر   50 پیکان  برابر؛  مالکیتی 
به هم؛  مشابه؛ پیکان 465 گل گهر 454. دقت پاس نزدیک 
84 درصدر پیکان  80 درصد گل گهر. شوت 8 به 5 و شوت 
در چارچوب هم بسیار کم؛ پیکان 1 - گل گهر ۲. اما چیزی که 
کامال مشهود بود امید به گل بیشتر گل گهر )0/90(  نسبت 
باخته  اینکه گل گهر  با  رفت هم  بازی  در  )0/19(؛  پیکان  به 
از  بسیار سرتر  آماری  لحاظ  از  نرود، گل گهر  یادمان  اما  بود، 

پیکان بود.
همچو بازی رفت، بهترین بازیکن از گل گهر 

در بازی پیکان - گل گهر بهترین بازیکن زمین کسی نبود جز 
علیرضا علیزاده؛ این هافبک دفاع گل گهر 5 نبرد هوایی موفق، 
1 شوت در چارچوب،1 پاس کلیدی ، ضمن اینکه تقریبا 88 
درصد موفقیت در نبردها داشت و 7.87 نمره این بازیکن بود.

نوید  و  زکی پور  میالد  پیکان،   - گل گهر  رفت  دور  بازی  در 
عاشوری بهترین بازیکن زمین شدند.

شاکری و تبریزی در بازی رفت نبودند
رفِت  بازی  در  تنومند؛  مهاجم  دو  تبریزی  و  شاکر  حضور 
گل گهر و پیکان، هیچ یک از این دو بازیکن حضور نداشتند، 
شاکری مصدوم و غایب بزرگ گل گهر بود و تبریزی هم هنوز 

به عضویت باشگاه گل گهر در نیامده بود.
کم  تجربگی گل گهر به تجربه پیکان چربید!!! 

»کسب  در  ایران  برتر  تیم   10 جمع  در  تهران  پیکان  تیم 
بیشترین امتیاز لیگ برتری« هست، تیمی که به ترتیب بعد 
سایپا،  فوالد،  ذوب آهن،  سپاهان،  پرسپولیس،  استقالل،  از 
آورترین  امتیاز  هشتِم  »ردیِف  در  امتیاز   568 با  تراکتور، 
تیم های لیگ برتری« قرار دارد. اما سیرجان تیمی که کمتر 
با 59  برتر می گذرد،  از حضورش در لیگ  از دو فصل کامل 
در  ندارد؛  لیگ  امتیازآورترین های  در  آنچنانی  جایگاه  امتیاز 
 568 پیکان  امتیازی،   59 گل گهر  که  کنم  عنوان  باید  واقع 

امتیازی را له کرد.

روحیه با طعم تساوی به کار پیکان نیامد
تیم پیکان تهران هفته قبل از جدال با گل گهر، در ورزشگاه 
امتیاز   1 میزبان  از  بود،  تهران  استقالل  تیم  مهمان  آزادی 
شیرین گرفت و آنها را روانه مسابقات آسیایی کرد؛ هر چند 
این نتیجه استقالل را در همان رده سوم جدول نگه داشت 
پیکانی ها  ولی  داد،  هل  دهم  رده  به  نهم  رده  از  را  پیکان  و 
با این  از دربی پایتخت بودند و  امتیاز  خوشحاِل گرفتن تک 
بر  در  حاصلی  که  کردند،  آرایی  صف  گل گهر  جلوی  روحیه 

نداشت. 
عطر و بوی گلهای شاکر در پیکان

ماشین  پیکان،  با  جدال  از  قبل  هفته  سیرجان  گل گهر  تیم 
و  کرد  له  شاکر  هت تریگ  با  را  آخری«  رده  سازی»مهماِن 
عجیب نشاط و انرژی حاکم بر کاروان عازم به تهران شد؛ عطر 

و بوی گلهای شاکر در پیکان پیچیده بود.
یاد و خاطره ی دن دیگو!

دقیقه ۲1 مرتضی تبریزی گلی زد که به نظر این گل با دست 
صورت گرفت، این گل یاد و خاطره مارادونا را زنده کرد )دست 

خدا(.
اولین برد لیگ برترِی گل گهر برابر پیکان

اولین تقابل لیگ برتری گل گهر - پیکان بر می گردد به دیدار 
رفت فصل نوزدهم در ورزشگاه امام علی )ع( سیرجان، گل گهِر 
مجید جاللی هفته نهم زورش به پیکاِن حسین فرکی نرسید و 
با تساوی 0 بر 0 متوقف شد. دور برگشت فصل نوزدهم، هفته 
تهران  تیم جاللی در ورزشگاه شهدای قدس  برتر،  لیگ   ۲4
مهمان تیم پیکاِن عبداهلل ویسی بود که بازی را با نتیجه ۲ بر 
0 واگذار کرد تا در این فصل بردی مقابل پیکان نداشته باشد.

پنجم  هفته  در  جاری(،  )فصل  برتر  لیگ  بیستم  فصل  اما 
)ع(  علی  امام  ورزشگاه  در  که  روزی  قلعه نویی  امیر  گل گهِر 
سیرجان میزبان تیم پیکاِن مهدی تارتار بود، بازی را با نتیجه 
بردن  راه  گل گهر  فعال  شود  مشخص  تا  کرد  واگذار   1 بر   ۲

دیدار  پایان  از  پس  نیست؛  بلد  را  برتر  لیگ  در  پیکان  تیم 
بیستم  لیگ  پنجِم  از سری مسابقات هفته  پیکان   - گل گهر 
)نیم فصل اول( عنوان کردم؛ گل گهر با ۲ سرمربی در 3 دیداِر 
برابر پیکان )3  امتیاز  تنها 1  امتیاز ممکن  از 9  برتری  لیگ 
سرمربی( دشت کرده، باید دید »هفته بیستِم فصل بیستم« 
برای گل گهر خوش یمن است. حال باید گفت بله خوش یمن 

بود.
تارتار و  مهمان نوازیش با کرمانی های خون گرم!

که  بازی  اولین  از  یارانش  و  تارتار  گل گهر؛  تا  مس  از 
مهمان بودند )هفته دوم(، تا قبل از هفته بیستم )پیکان - 
گل گهر(، »تنها یک باخت در خانه داشتند«، دیداری که 
پیکاِن میزبان با نتیجه ۲ بر 3 بازی را برابر نارنجی پوشان 
کرمانی در هفته دوازدهم واگذار کرد، تا پس از »5 هفته 
میزبانی با طعم امتیاز«، مسی ها ترمز »نباختن های پیکان 
واگذاری  اولین  از  بعد  پیکان  بکشند.  را  خانه شان«  در 
دیدار خانگی اش برابر مس، 3 میزبانی دیگر داشت که باز 
هم به روند قبل از بازی با مس برگشت و هر 3 بازی را 
نباخت، تا در هفته بیستم لیگ این بار در جدال با گل گهر 
سیرجان، میزبان باز مهمان نوازی اش گل کند و دو دستی 
در دو دروازه خود را به روی آبی پوشان سیرجانی باز بکند؛ 
به شکست  موفق  گل گهر(  و  )مس  کرمانی  تیم  دو  تنها 

دادن پیکان در روزی که میزبان بوده شده اند. 
دومین باخِت پیکان با بیش از یک گل

قبل از دیدار پیکان و گل گهر، پس از گذشت 19 هفته 
از رقابتهای فصل بیستم، از جمع 14 تیمی که با پیکان 
به شکسِت  موفق  تراکتور  تنها  بودند،  پرداخته  رقابت  به 
به  پیکان  بود؛  شده  گل  یک  از  بیش  اختالف  با  پیکان 
ترتیب، هفته اول برابر صنعت نفِت میزبان با اختالف 1 
گل بازی را واگذار کرد، هفته هفتم برابر تراکتور میزبان 
با اختالف ۲ گل بازی را واگذار کرد، هفته یازدهم برابر 
واگذار کرد،  را  بازی  اختالف یک گل  با  میزبان  سپاهاِن 
با اختالف 1  برابر مِس رفسنجاِن مهمان  هفته دوازدهم 
پرسپولیِس  برابر  پانزدهم  کرد،هفته  واگذار  را  بازی  گل 
میزبان با اختالف 1 گل بازی را واگذار کرد، هفته هفدهم 
برابر شهرخودرِو میزبان با اختالف 1 گل بازی را واگذار 
کرد؛ هفته بیستم گل گهر در روزی که مهمان تیم پیکان 
از یک گل« را  با بیش  باخِت پیکان  تهران بود »دومین 

رقم زد.

 هفته بیستِم فصل بیستِم لیگ برتر رقم خورد؛

        گل گهر با پیکان به باالی جدول رفت
     مرتضی شول افشارزاده

 فارس: تیم والیبال فوالد سیرجان با هدایت محمدرضا تندروان توانست عنوان قهرمانی رقابت های 
لیگ برتر در فصل گذشته را کسب کند. مسئوالن این تیم تالش کردند تا شاکله تیم فصل گذشته 
خود را حفظ کنند و در همین راستا قرارداد سرمربی و چند بازیکن کلیدی خود را تمدید کردند.

سیرجانی ها که به دنبال تکرار عنوان قهرمانی خود هستند برای فصل آینده با علی اصغر مجرد و 
آرمان صالحی، مدافع و لیبروی تیم ملی والیبال ایران به توافق رسیدند. مجرد فصل گذشته در 

سپاهان حضور داشت و مورد توجه چند تیم خارجی هم قرار گرفته بود.   

دو ملی پوش والیبال 
راهی سیرجان 

شدند

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

فروش ویــژه ماه مبارک رمضــان آغاز شد
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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 1400/01/25 می باشد.

مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت: از تاریخ انتشـــار اسنــاد مناقصـــه تا ساعت 18:00 روز پنجشنبـــه 
تاریخ 1400/02/02

مهلت زمانی ارائه پیشنهاد: از تاریخ  دریافت اسناد مناقصه تا ساعت 19:00 روز یک شنبه  تاریخ 1400/02/12
زمان بازگشایی پاکت ها: ساعت 17:00 روز دوشنبه  تاریخ 1400/02/13 

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 جدولگذاری معابر سطح شهر شماره 1 سال 1400
شهرداری سیرجان در نظر دارد مناقصه عمومی خدمات )شرح مختصر: تهیه مصالح و اجرای 

 2 0 0 0 0 0 5 6 7 4 0 0 0 0 0 6 جدولگذاری معابر سطح شهر شماره 1 سال 1400( به شماره 

را از طریق 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 
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 1400/01/25 می باشد.

مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت: از تاریخ انتشـــار اسنــاد مناقصـــه تا ساعت 18:00 روز پنجشنبـــه 
تاریخ 1400/02/02

مهلت زمانی ارائه پیشنهاد: از تاریخ  دریافت اسناد مناقصه تا ساعت 19:00 روز یک شنبه  تاریخ 1400/02/12
زمان بازگشایی پاکت ها: ساعت 17:30 روز دوشنبه  تاریخ 1400/02/13 

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 جدولگذاری معابر سطح شهر شماره 2 سال 1400
شهرداری سیرجان در نظر دارد مناقصه عمومی خدمات )شرح مختصر: تهیه مصالح و اجرای 

 2 0 0 0 0 0 5 6 7 4 0 0 0 0 0 جدولگذاری معابر سطح شهر شماره 2 سال 1400( به شماره 7

را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید.



تمامی ایرانیان در سر  بلکه  تنها سیرجانی ها  نه 
چهارراها و پشت چراغ قرمز و در اماکن و معابر 
امر عالوه  این  شاهد هجوم کودکان کار هستند 
بر نازیبا سازی چهره شهر باعث اثر سو بر روان 
کشوری  و  محلی  رسانه های  می شود.  هم  مان 
و  پرداخته اند  آن  و جوانب  موضوع  این  به  بارها 
بار اول نیست که این موضوع را به رشته تحریر 
در می آوریم. سخن تازه بار دیگر به این موضوع 

پرداخته است که در پی می آید.
پدیده ای الینحل به نام کودکان کار

بارزترین  از  یکی  خیابان  و  کار  کودکان  پدیده 
سالم  پایگاه  نبود  و  رفتار  سوء  فرآیندهای 
اجتماعی و عدم تامین نیازهای اولیه ی کودکان 
کاوه  دارد.  آنها  سالمت  بر  مخربی  اثر  که  است 
قادری، روانشناس بالینی و پژوهشگر، در بررسی 
و  خیابان  و  کار  کودکان  پدیده  روانشناختی 
یونیسف  که  تعریفی  می گوید:  آن  پیامدهای 
به  را  آنان  و  آورد  عمل  به  خیابانی  کودکان  از 
کودکان  اول  گروه  کرده:  تقسیم  گروه  دو 
هسـتند؛  خیابان  در  شـاغل  کودکان  خیابانی،  
از خانواده های کم درآمد و پرجمعیت آمده اند و 
علت بودن آنان در خیابان، کسب درآمـد است. 

گروه دوم کودکان خیابانی قشـر کوچک تری از 
کـودکان خیابانی را تشکیل می دهند اما مشکالت 
آنان نسبت به گروه اول بسیار پیچیده تر اسـت. 
به  خیابان  خیابانی،  کودکان  از  گروه  این  برای 
منزله خانه است. آنان در خیابان در پی سرپناه و 
غذا هستند و دیگر افراد خیابانی برای آنان حکم 
مدرسه  با  کودکان  این  کرده اند.  پیدا  را  خانواده 
بیگانه اند و ممکن است در شرایط ناامن، قربانی 
کودکان  از  بسیاری  شوند.  آزار جسمی و جنسی 
این گروه مورد سوءاستفاده گروه های غیرقانونی و 
تبهکار قرار گرفته اند و از آنان در قاچاق و توزیع 
خالف  فعالیت های  سایر  و  دزدی  موادمخدر، 
استفاده  کودکان  جنسی  تجارت  مانند  قانون 
می شود. بر خالف پدیده فرار که آمار دختران در 
آن باالتر است، بیش از 90 درصد کودکان کار و 

خیابان را پسران تشکیل می دهند.
کودکان خیابانی و وضعیت سرپرستی آنها 

کودکان کار و خیابان عموما کودکان مهاجری 
بافت های  شهری،  حاشیه های  در  که  هستند 
فرسوده و مناطق کم برخوردار سکونت دارند، و 

بخش زیادی از این کودکان از کشورهای همسایه 
مادر  یا  پدر  معموال  که  هستند  و...(  )افغانستان 
از  تعدادی  دارند.  افغان  تابعیت  آنها  دوی  هر  یا 
و  ایرانی  زوج  ازدواج  حاصل  نیز  کودکان  این 
و  کودکان  این  برای  که  آنجا  از  هستند.  افغان 
متعددی وجود  قانونی  خانواده ها محدودیت های 
از  معاش  امرار  به  مجبور  فقر  دلیل  به  و  دارد 
طریق کار و تکدی در خیابان می شوند. از سوی 
به سرپرستی،  مربوط  مباحث  در خصوص  دیگر 
والدین  طالق  معرض  در  بیشتر  کودکان  این 
دلیل  به  خانواده ها  این  در  همچنین  دارند.  قرار 
روانی،  استرس های  و  کافی  آموزش  نبود  فقر، 
اجتماعی، خشونت علیه کودکان و کودک آزاری 
مساله  همین  و  دارد  حضور  بیشتری  مقدار  به 
بحث  عمده  فاکتور  ریسک  یک  عنوان  به  نیز 
سرپرستی و یا بدسرپرستی عمل می کند.  مساله 
اعتیاد  از  شده  منشعب  طالق های  مساله  دوم، 
است. در نتیجه اعتیاد، پدران و مادرانی خواهیم 
داشت که مستعد خشونت علیه کودکان هستند، 
در  و  کالمی دارند  و  عاطفی  فیزیکی،  خشونت 
تربیت فرزندان دچار غفلت و بی توجهی هستند. 
بدسرپرست  با عنوان  اینچنین کودکانی  از  عمال 

نام برده می شود.
نقش انحرافات و اختالالت جنسی کودکان کار

به جای اینکه کودک کار و کودک خیابان بودن، 
علتی  بیشتر  میزان  به  باشد،  قضیه  این  معلول 
جنسی.  انحرافات  و  اختالالت  ایجاد  برای  است 
چون این کودکان در پارک ها، خیابان ها و در دید 
فعالیت  مشغول  جرم خیز  مکان های  در  کلی تر 
خشونت  جنسی،  از  )اعم  صحنه هایی  با  هستند 
برای  آن ها  مشاهده  که  می شوند  مواجه  و...( 
این مواجهه  کودک مناسب و متناسب نیست و 
پیش از موعد و ناایمن با این صحنه ها و اطالعات 
انحرافات  شکل گیری  در  عمده  خطر  عامل  یک 

محسوب می شود. ا
بهزیستی برای اصالح منع قانونی دارد

سامان دهی  جهت  در  دولتی  نهاد  ترین  عمده 
طیف آسیب پذیر جامعه، سازمان بهزیستی است. 
مهتاب  نظر  اجتماعی  معضل  این  با  رابطه  در 
را  سیرجان  بهزیستی  سازمان  رییس  حسینی؛ 
جویا گشتیم از او پرسیدیم که اگر شرایط کشور 
چه  کودکان  این  ساماندهی  برای  بود  ایده آل 
حقوق  کنوانسیون  طبق  می دادید؟  انجام  کاری 
کودکان در جهان که کشور ما نیز عضو آن است. 
کار کودک زیر 18سال ممنوع است و کودک نیاز 
به آموزش و تربیت دارد. وی گفت: کودکان کار 
افاغنه هستند و حتی یک مورد هم ایرانی نیست 
ایران  افاغنه ای هستندکه غیرمجاز وارد  و اکثرا 
شده اند و ما حق خدمت رسانی به اتباع بیگانه 

را نداریم.
مورد  می ایستد  چهارراه  سر  که  کودکی 

کودک آزاری  این  و  می گیرد  قرار  کودک آزاری 
شامل تصادف و پرخاش است و الزم به ذکر است 
و  هستند  خانواده  دارای  کودکان  این  اکثر  که 
برای خانواده درآمدزایی می کنند. این خانواده ها 
تمایل به افزایش جمعیت دارند و بعد از 4سالگی 
این کودکان را در جامعه رها می کنند و متاسفانه 

روز به روز بیشتر می شوند.
مردم  همه  از  گفت:  ادامه  در  حسینی  مهتاب 
این ها  به  کاالیی  نوع  هیچ  و  پول  خواهشمندم 
مارکت ها  جلوی  که  ام  دیده  بارها  ندهند 
را  تنقالت  و  آبمیوه  خرید  تقاضای  و  می ایستند 
دارند و بعد از جمع آوری آن اجناس را با قیمت 

پایین تر به مغازه های دیگر می فروشند.
وی در پایان افزود: باید روی آموزش این دست 
خانواده ها و توانمند سازی شان تمرکز کنیم. از 

جلوی  قوانین  وضع  براساس  ویا  اشتغال  طریق 
به  باید  و  گرفت  را  خانواده ها  این  رشدجمعیت 
8تا  نباید  ندارند  شرایط  وقتی  که  فهماند  آن ها 
است  تاسف  باعث  اما  باشند.  داشته  فرزند  10تا 
که ما در رابطه با افاغنه هیچ محدودیتی نداریم و 

حتی کارت اقامت آن ها نیز باطل نمی شود.
واحد بازپروری نخواهیم داشت

سید رحیم رضوی نسب؛ معاون سیاسی و امنیتی 
فرمانداری ویژه سیرجان در پاسخ سوال خبرنگار 
است  شده  گفته  اینکه  با  رابطه  در  تازه  سخن 
جهت  ای  بودجه  که  است  کرده  مقرر  گهر  گل 
اسکان و راه اندازی واحد بازپروری کودکان کار و 
متکدی اختصاص دهد گفت: اصال چنین موردی 
کودکان  با  رابطه  در  است.  نبوده  کار  در دستور 
کار 40دستگاه دولتی مسوول هستند و نمی شود 

یک ارگان را به تنهایی مقصر دانست. در رابطه 
انتظامی مسوول  نیروی  مهم  این  دهی  سامان  با 
جمع آوری، شهرداری مسوول اسکان و بهزیستی 
مسوولیت رسیدگی را برعهده دارد اما اینکه قرار 
بوده گل گهر جایی را بگیرد، بسازد یا اجاره کند 

تا به حال حتی مطرح نشده است.
این مقام مسوول در ادامه گفت: در هر صورت 
از  خیابانی  کودکان  سامان دهی  و  جمع آوری 
فرمانداری  و  است  شده  ذکر  ارگان های  وظایف 
مسوول نظارت است و متولی اصلی سایر ادارات 
نظارت  آن ها  برعملکرد  می تواند  فقط  و  هستند 

کند.
95درصد  می گویم  تاکید  با  افزود:  رضوی نسب 
افاغنه  اتباع  از  متکدی  و  خیابانی  کار  کودکان 

هستند که کامال شناسایی شده اند.
 آخرین تصمیمی که در بهمن ماه گرفتیم قرار 
شناسایی  را  کودکان  این  خانواده های  ما  شد 
کنیم و به مراجع قضایی ارجاع دهیم چون طبق 
قوانین، تکدی گری جرم است حاال توسط ایرانی 

باشد یا یک اتباع خارجی.
نمی توان  دارند  پایینی  سن  چون  کودکان  این 
انتها  در  وی  کرد.  نگهداری شان  یا  و  بازدداشت 
انتظامی،  نیروی  از  متشکل  کارگروه  کرد:  بیان 
این  فرمانداری  بیگانه  اتباع  دفتر  و  بهزیستی 
داده  تذکر  ابتدا  می کنند.  شناسایی  را  کودکان 
از  را  خود  کودکان  می توانند  اگر  که  می شوند 
نمی توانند،   اگر  و  کنند  آوری  جمع  شهر  سطح 

خانواده را به مراجع قضایی معرفی می کنیم.
همان طور که می دانید این مشکل مفاسد و سو 
دارد و حتی  این کودکان در پی  از  ای  استفاده 
مواد  و  نزاع  همچون  خرد  جرایم  است  ممکن 
پایان  در  او  پذیرد.  انجام  آن ها  توسط  فروختن 
گفت: این موضوع قرار است طی یک پروسه سه 
اول  در دهه  زیاد  احتمال  به  و  انجام شود  ماهه 

اردیبهشت شروع به کار خواهد کرد.
مسوولینی که جوابگو نیستند

با  که  شد  بسیار  تالش  گزارش  این  طی  در 
فرهاد افصحی معاونت خدمات شهری شهرداری 
سیرجان گفت و گو کنیم اما نه از طریق روابط 
پاسخگو  گونه  هیچ  مستقیم  ارتباط  نه  عمومی و 
نبودند و فرمانداری هم معتقد است چون گرفتار 
انجام  به  قادر  هستند  ماه  خرداد  انتخابات  امور 
متکدی  و  کار  کودکان  ساماندهی  چون  کاری 

نیست و همزمان نمی تواند به دو امر بپردازد.

زخم کودکان کار بر چهره شهر 
شماره 642

25 فروردین1400 شهر
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باشگاه خبرنگاران: رئیس پلیس فتا استان کرمان گفت: بسیاری از این سایت ها و کانال ها و 
گروه ها از سوی مجرمان سایبری با اهداف مجرمانه ایجاد شده و در مناسبات و حوادث مختلف 
به دنبال جمع آوری کمک برای نیازمندان یا آسیب دیدگان حوادث هستند. سرهنگ یادگار 
نژاد بیان داشت: تشکیل کمپین کمک به نیازمندان و همچنین ایجاد گروه ها و کانال های 
خیریه در فضای مجازی با عناوین مختلف از قبیل کمک به کودکان بی سرپرست، تهیه جهیزیه 
برای خانواده های بی بضاعت، خرید چادر برای زلزله زدگان و ... اگر زیر نظر سازمان های رسمی 

کشور و یا مورد تایید آن ها نباشد، فاقد اعتبار بوده و همکاری با آن ها توصیه نمی شود.          

کالهبرداری موسسات 
خیریه  ی جعلی 
در فضای مجازی

نحوه پرداخت حق بیمه هنرمندان در سه ماه اول ۱۴۰۰ اعالم شد
در اطالعیه جدید صندوق اعتباری هنر آمده است: پیرو اطالعیه های قبلی شیوه نامه تخصیص و پرداخت حق بیمه تامین اجتماعی 
فصل بهار سال 1400) سهم عضو( به استحضار بیمه شدگان محترم صندوق اعتباری هنر می رسد: 1- مبلغ حق بیمه و سرانه درمان 
)برابر اعالم سازمان تامین اجتماعی( مستقیماً به حساب هنرکارت بیمه شده واریز خواهد شد. ۲- مشمولین طرح، تمامی بیمه شدگانی 
هستند که تا پایان اسفندماه سال 1399 )برابر اعالم رسمی سازمان تامین اجتماعی( بیمه ایشان برقرار بوده است. 3- تاریخ واریز به 
حساب هنرکارت براساس شیوه نامه به شرح ذیل است. حتی المقدور تالش خواهد شد قبل از موعد مقرر مبلغ حق بیمه و سرانه درمان 

به حساب اعضا واریز شود.    

      معظمه صادقی 

  عکس: سید محسن فروزنده

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

آگهی مناقصــه عمومـــی 
شماره 1400/001/م.ع

در  شده  کاشته  نهال  اصله   66.000 »آبیاری  دارد  نظر  در  توسعه  صنعت  پیشرو  پاریز  شرکت 
محدوده جاده سیرجان –شیراز به شرح ذیل« را از طریق برگزاری مناقصه عمومی در سطح شهرستان 
سیرجان به اشخاص واجد شرایط واگذار نماید. لذا کلیه متقاضیان می توانند جهت دریافت اسناد 
قسمت  از  را  مذکور  اسناد  و  مراجعه   www .parizpishro . ir الکترونیکی  آدرس  به  مناقصه 

مناقصه و مزایده دانلود نمایند.
مهلت تحویل پاکات: روز یکشنبـــه مورخ 1400/01/29 به نشانـــی: سیرجان-مجتمع معدنی و 
صنعتی گل گهر- جنب رستوران رز -حوزه مدیرعامل شرکت پاریز پیشرو -واحد امور حقوقی و 

قراردادها-تلفن:41424328-034 می باشد.
قالب چک  ( در  ریال  میلیون  ) ششصد  ریال   600.000.0000 : میزان تضمین شرکت در مناقصه 
بانکي رمزدار یا چک تضمین شده بانکي/ ضمانت نامه بانکی معتبر / واریز وجه نقد به شماره حساب  

10/3309211/2  بانک رسالت به نام  شرکت پاریز پیشرو صنعت توسعه
زمان بازدید : روز سه شنبه تاریخ 1400/01/24

محدوده نهال های کاشته شده: 

  کمربندسبز: دو طرف جاده از ابتدای جاده اختصاصی  گل گهر به سمت سیرجان به طول تقریبی 

25 کیلومتر از پاسگاه خیرآباد تا کوه کویز

   پارک جنگلی گل گهر : کیلومتر 30 جاده سیرجان-گل گهر-روبروی معدن دولومیت به مساحت120 هکتار

   پارک گردشگری گل گهر : کیلومتر 22 جاده سیرجان-شیراز )جاده آسفالت( و  سه تا پنج کیلومتر 

جاده خاکی –بعد از کوه کویز سمت چپ دامنه سیاهکوه

• شرکت در قبول یا رد کلیه یا هر یک از پیشنهادات به تنهایی بدون احتیاج به ذکر دالیلی مختار می باشد.

• هزینه چاپ آگهی به عهده برنده مناقصه می باشد.

0) آقای مهندس تاتلی (  9 1 3 5 4 0 1 8 5 • متقاضیان می توانند جهت کسب اطالعات بیشتر با شماره  5

تماس حاصل نمایند.

امور حقوقی و رقارداداهی رشکت اپرزی پیشرو صنعت توسعه



ویترین آخر

سیاسی  فضای  در  روزها  این  داننده-  مصطفی  عصرایران؛ 
ایران، همه دوست دارند رییس جمهور شوند. شوق برخی برای 
یاد کودکانی می اندازد که شوق  را  آدمی  این پست،  به  رسیدن 

رسیدن به آب نبات های رنگی را داشتند.
این تالش برای رسیدن به ریاست قوه مجریه را زمانی می بینی 
دست  به  واقعا  است.  درشت  و  ریز  مشکالت  درگیر  کشور  که 
عجیبی  شجاعت  زده،  طوفان  کشتی  این  هدایت  سکان  گرفتن 
می خواهد اما گویا پسر شجاع در سپهر سیاست ایران زیاد یافت 

می شود.
برنامه مشخصی  نامزدها  این  از  هیچکدام  که  است  این  جالب 
هم برای اداره کشور ندارند و با یک سری حرف های کلی سروته 
ماجرا را هم می آورند.  در این میان برخی مدعی هستند  که 10 

هزار صفحه برنامه برای اداره کشور دارند.
در این مدت از یکی از این خیل عظیم داوطلب ها برنامه ای در 
مورد برجام دیده یا شنیده اید؟ کدام یک از آنها گفته اند که در 
برنامه  اصال  کرد؟  خواهند  اجرا  را  سیاستی  چه  پیروزی  صورت 
آنها برای اقتصاد کشور و تکرار نشدن صف مرغ و روغن چیست؟

فیلتر  آنها  دولت  در  اینترنت  کرد؟  خواهند  چه  تحریم ها  با 
با  بودن فضای مجازی هستند؟  باز  به  آنها معتقد  یا  خواهد شد 

مسئله حجاب و گشت ارشاد چه می کنند؟
وقت  به  نکردن  عمل  و  بیرون  از  زدن ها  این حرف  بارز  نمونه 
در  دید.  یازدهم  را می شود در مجلس  به کرسی قدرت  رسیدن 
دیگر  ماه  یک  تا  گویی  که  می زدند  کار، حرف هایی  آغاز  ابتدای 

آنها کشور را زیر و زبر می کنند اما ...
برای  تالش  بودند،  مردم داری  مدعی  که  آنهایی  اولین حرکت 
که  درحالی  بود.  صحنه  از  رقبا  حذف  و  انتخابات  قانون  تنظیم 
وضع  اقتصادی  مشکالت  رفع  برای  قانونی  داشتند  انتظار  مردم 

شود!
سودای  که  افراد  این  از  خیلی  که  است  آن  جالب تر  نکته 
آنها  حضور  با  ایران  می کنند  تصور  و  دارند  جمهوری  ریاست 
گلستان خواهد شد، بدترین عملکردها را در عرصه مدیریت یک 

وزارت خانه یا سازمان را دارند.
به نظر می رسد آنها امیدشان به معجزه ای مثل عصای موسی 

نبی است تا برنامه و سیاست مشخص برای ادراه کشور.
انتخابات  در  می خواهند  که  آنهایی  است،  رسیده  آن  زمان 
شرکت کنند، فقط به کسی رای بدهند که برای تمام مشکالت 
کشور برنامه دارد. برنامه ای که به صورت شفاف در آن در مورد 
آش  باشد  این  غیر  باشد.  شده  زده  حرف  برجام  مانند  مسائلی 

همان آش است و کاسه همان کاسه.

درپی حمله به تاسیسات نطنز و نگرانی از پاسخ احتمالی ایران، رسانه های 
صهیونیستی اعالم کردند که این رژیم سطح آماده باش خود را باال برده است. به 
گزارش ایسنا به نقل از ارم نیوز، روعی شارون، تحلیلگر شبکه عبری کان در این 
باره گفت که سطح آماده باش در داخل و خارج اسرائیل از ترس حمالت ایران باال 

رفته است.

       گوناگون

افزایش سطح آماده باش در سرزمین های اشغالی
 از بیم واکنش ایران به حمله نطنز

ظریف: ایران امیدوار است واکسن بیشتری از روسیه دریافت کند

اساسی  قانون  در  نیوز:  آفتاب 
بارها تاکید شده که همه شهروندان 
باید زندگی شایسته وتوام با منزلت 
به  وقتی  اما  باشند  داشته  انسانی 
قانون عمل نمی شود هر روز و هر 
از سطح  کاسته شدن  سال شاهد 
از  هستیم؛  مردم  زندگی  کیفی 
سطح منزلت دهک های کم درآمد 
تا جایی کاسته شده که مجبورند 
مرغ،  پوست  با  را  سفره  خالءهای 
ماده ای پر از هورمون و بی کیفیت، 

پر کنند!
در اسفندماه تصویری در رسانه ها منتشر 
شد که پروتئین فروشی های پایین شهر، 
به  تومان  هزار   6 کیلویی  را  مرغ  پوست 
مردم می فروشند؛ این قیمت البته مربوط 
به اسفندماه سال قبل است و اخبار نشان 
می دهد که در فروردین ماه پوست مرغ در 
حاشیه های شهر تهران ازجمله شهریار و 
اسالمشهر کیلویی هشت یا حتی 9 هزار 

تومان به فروش می رسد.
و  درآمد  کم  گروه های  که  شرایطی  در 
بازنشستگان حداقل بگیر بیش  کارگران و 
قرمز  گوشت  تقریباً  که  است  سال  دو  از 
را کامل از سفره های خود حذف کرده اند 
تنها گزینه روی میز برای تامین نیازهای 
پروتئینی خانوارها، گوشت مرغ بود که آنهم 
به مدِد افزایش سرسام آور قیمت ها و ناتوانی 
می رسد  نظر  به  درآمدها  کم  روزافزون 
دهک های  خرید  سبد  از  کامل  طور  به 
فرودست حذف شده است. چرا که قیمت 
مرغ باالتر از 30 هزار تومان است و برای 
باید  مردم  مصوب  نرخ  با  مرغ  دریافت 

ساعت ها در میادین میوه و تره بار در صف 
بایستند.

همان  را  مردم  دسترس  در  قیمت  اگر 
30 هزار تومان در نظر بگیریم خیلی دور 
از انتظار نیست که دهک های کم درآمد به 
ناچار خرید مرغ را کنار بگذارند. مسیر افول 
سطح تغذیه نگران کننده است. در حاشیه 
تهران و کالنشهرها که معموالً محل سکنای 
کارگران غیررسمی و زنان سرپرست خانوار 
است دیگر تقاضا از پای مرغ به پوست مرغ 
رسیده است و در همین روزهایی که در آن 
به سر می بریم در شهریار مردم برای پوست 
مرغ کیلویی 8 تا 9 هزار تومان می پردازند 
تا بتوانند با این پوست پر از هورمون که 
بدون تردید منشا بیماری های گوارشی و 
عروقی بسیار است برای فرزندان خود سوپ 
درست کنند و کمی پروتئین چاشنی نان 

خالی سفره ها نمایند.
و  اوج  مسیر  در  که  باشد  یادمان  باید 
بیش  و  کرونا هستیم  موج چهارم  شتاب 
از هر زمان دیگر مردم نیاز به تغذیه سالم 
دارند تا بتوانند خود را از احتمال ابتال به 
آیا  اما  دهند  نجات  مرگبار  ویروس  این 

تغذیه با پوست مرغ می تواند ایمنی 
و سالمت بدن را تامین کند؟!

مطابق  که  حالی ست  در  این 
ارتباط  در  قوه  سه  اساسی  قانون 
با تامین معیشت مردم مسئولیت 
دارند و باید به میدان بیایند. قانون 
باید  مردم  همه  می گوید  اساسی 
باشند؛  داشته  متناسب  مسکن 
همه باید درمان و آموزش رایگان 
داشته باشد؛ اینها که فراهم نشده 
به  روز  مردم هم  هیچ، سفره های 
روز بیشتر قیچی می شود تا جایی که کم 

درآمدها امروز پای مرغ می خورند!
همه به عینه شاهد بوده ایم که مدتهاست 
میوه باکیفیت از سبد خرید کم درآمدها 
حذف شده و گروه هایی از مردم به خرید 
گاهی  که  سبزیجات  و  میوه  ضایعات 
گندیدگی هم دارند، روی آورده اند؛ عصر ها 
در میوه فروشی ها ضایعات را ارزان تر عرضه 
در  بازهم  دارد.  خریدار  کلی  و  می کنند 
بیشتر  خرید  نوع  این  شهر  حاشیه های 
قبل 5۲  بهار سال  منجمد  است. گوشت 
هزار تومان بود االن 110 هزار تومان است 
پس  تومان.  هزار   1170 گرم  گوشت  و 
گوشت خیلی وقت است که دیگر در سبد 
خانوار نیست و حاال مرغ هم با این افزایش 
قیمت کنار رفته و از پای مرغ به پوست 

مرغ رسیده ایم!
آنچه اتفاق افتاده و عکس هایی که منتشر 
در  است؛  ناراحت کننده  غایت  به  می شود 
آستانه ماه رمضان و در اوج بحران کرونا، 
تامین  برای  عملی  راهکار  هیچ  دولت  آیا 

حداقل های سفره های مردم دارد؟ 
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تماشای مسابقه فوتبال از پشت دیوار

با  ایران روز سه شنبه  به گزارش اسپوتنیک، محمد جواد ظریف وزیر خارجه 
سرگی الوروف وزیر خارجه روسیه در تهران دیدار داشت. ظریف در این دیدار خاطر 
نشان کرد: »من می خواهم از روسیه به خاطر ارسال واکسن تشکر کنم و امیدوارم 
که به واسطه همکاری بین کشورهایمان بتوانیم تولید واکسن اسپوتنیک وی را در 

کشورمان ایران داشته باشیم و بتوانیم دوز بیشتری از واکسن دریافت کنیم.«

زوم

از وعده ژاپن اسالمی تا صف مرغ و پای مرغ!
به گزارش اسپوتنیک، سرگئی الوروف روز دوشنبه ۲3 ام فروردین ماه 1400 
وارد جمهوری اسالمی ایران شد. وزیر امور خارجه روسیه دیدارهایی را با وزیر امور 
خارجه جمهوری اسالمی ایران رئیس جمهور ایران و مجلس شورای اسالمی ایران 
خواهد داشت. بر اساس اعالم  وزارت امور خارجه ی جمهوری اسالمی ایران یکی 
از مهمترین اهداف این سفر تمدید، توسعه و ارتقای  معاهده اساس روابط متقابل و 

اصول همکاری بین جمهوری اسالمی ایران و فدراسیون روسیه است.

آغاز گفتگوهای ظریف و الوروف در تهران

پسران شجاع در مسیر 
انتخابات ریاست جمهوری

امضای موافقتنامه تاسیس و فعالیت مراکز فرهنگی
 بین ایران و روسیه 

به گزارش اسپوتنیک، موافقتنامه تاسیس و چارچوب فعالیت مراکز فرهنگی بین دولت 
جمهوری اسالمی ایران و دولت فدراسیون روسیه از سوی وزرای امور خارجه ایران و فدراسیون 
روسیه امضا شد. سرگی الوروف بیان داشت: »امروز توافق بین دولتی در خصوص تاسیس و 
شرایط فعالیت مراکز فرهنگی و اطالعاتی روسیه و ایران امضاء شد. کشور ما خوشحال خواهد 

شد که فرصتی برای شناخت فرهنگ متمایز و باستانی ایران پیدا کند.«
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کارشناسان رؤیت هالل، پیش بینی کرده اند هالل ماه رمضان در غروب روز دوشنبه 
در کشور قابل رؤیت نیست. به گزارش بامداد سه شنبه ایرنا از پایگاه اطالع رسانی 
دفتر حفظ و نشر آثار حضرت آیت اهلل العظمی خامنه ای براساس گزارش گروه های 
رصدی ستاد استهالل دفتر مقام معظم رهبری در سراسر کشور هالل ماه رمضان 
در غروب روز دوشنبه رؤیت نشد بنابراین ماه شعبان 30 روزه بوده و چهارشنبه 

۲5فروردین1400 اولین روز از ماه مبارک رمضان خواهد بود.

ستاد استهالل: چهارشنبه اول ماه مبارک رمضان است


