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2 نسیـم امیدخبـرخبر

گروه خبر: حقوق یک حدی دارد که 
حد آن باید برای تمام افراد شاغل در 
مشخص  دولتی  های  شرکت  و  دولت 
نباید  هم  میزان  آن  از  بیش  و  شود 
شنیدن  انتظار  مردم  شود.  پرداخت 
ده  چند  های  حقوق  درباره  اخباری 
میلیونی را ندارند و به حقوق نجومی 

باید خاتمه داده شود.
پایگاه اطالع رسانی ریاست جمهوری، 
دولت  هیات  در جلسه  رئیس جمهور 
ضمن گرامیداشت هفته بسیج با اعالم 

حدی  یک  حقوق  افزود:  فوق  مطلب 
افراد  تمام  برای  باید  آن  دارد که حد 
شاغل در دولت و شرکت های دولتی 
میزان  آن  از  بیش  و  شود  مشخص 
انتظار  مردم  شود.  پرداخت  نباید  هم 
های  حقوق  درباره  اخباری  شنیدن 
چند ده میلیونی را ندارند و به حقوق 

نجومی باید خاتمه داده شود.
از  زمینه  همین  در  جمهور  رئیس 
کشور  استخدامی  و  اداری  سازمان 
خواست هر چه سریعتر و قبل از نهایی 

 ۱۴۰۱ بودجه  شدن 
نظام  تدوین  به  نسبت 
پرداخت عادالنه حقوق و 

دستمزد اقدام کند.
تاکید  جمهور  رئیس 
قانون  طبق  شاید  کرد: 
اجازه  هایی  دستگاه 
برای  حقوق  تعیین 
شرکت ها و یا افراد دولتی 

را داشته باشند که باید در این زمینه 
نیز اقداماتی انجام شود. پرداخت های 

نابرابر و غیرمتعارف در دولت و شرکت 
های دولتی قابل تحمل نیست. 

شنبه 6 آذر 1400، شماره 302 ، سال هفتم

واکنش رئیس جمهور به افشای حقوق های نجومی:

 پرداخت های نابرابر و غیرمتعارف قابل تحمل نیست
محمودآبادی، رئیس اداره جهاد کشاورزی سیرجان:

تعادل در بازار مرغ برقرار شده است
بازار  در  حاضر  حال  در  خبر:  گروه 
تعادل برقرار شده است و از نظر امنیت 
اما  هستند،  راحت  شهروندان  روانی 
است  دلیل  این  به  قیمت  تفاوت  بحث 
که 4۵ درصد مرغ استان و شهرستان 
و  تامین می شود  استان های دیگر  از 

هزینه بار و حمل و نقل آن محاسبه می شود.
اکبر محمودآبادی، رئیس اداره جهاد کشاورزی در این رابطه بیان کرد: در 
بحث توزیع مرغ طبق روال قبل انجام می شود و تنظیم قیمت محصوالت 
کشاورزی بر عهده جهاد کشاورزی است و در جلسات تنظیم بازار قیمت مرغ 
را اعالم کرده ایم. او در ادامه بر نظارت به فروش اشاره کردو گفت: نظارت 
بر فروش اداره صنعت و معدن و تجارت است و صحبتی است که نظارت را 
به جهاد کشاورزی واگذار کنند اما تاکنون هیچ ابالغی ارسال نشده است.  
رئیس اداره جهاد کشاورزی در خصوص وضعیت مرغ در بازار بیان کرد: در 
حال حاضر در بازار تعادل برقرار شده است و از نظر امنیت روانی شهروندان 
راحت هستند، اما بحث تفاوت قیمت به این دلیل است که ۴5 درصد مرغ 
استان و شهرستان از استان های دیگر تامین می شود و هزینه بار و حمل و 
نقل آن محاسبه می شود. محمودآبادی پیرامون قیمت تنظیم در بازار گفت: 
مرغ گرمی که از استان های دیگر وارد می شود، کیلویی32 هزارتومان، اما 
مرغ های که در شهرستان تولید می شوند با قیمت 29 هزار و 7۰۰ تومان 
به فروش می رسد. همچنین مرغ منجمد با قیمت 2۰ هزارتومان عرضه می 
شود. اکبر محمودآبادی در ادامه بیان داشت: به دنبال جذب سه سرمایه گذار 
و صادر کردن مجوز ۴۰ میلیون قطعه مرغ گوشتی در سیرجان هستیم که با 

اجرا شدن آن خیلی از مشکالت بر طرف می شود.

قطع  و  فروش  خبر:  گروه   
های  درسال  درختان  رویه  بی 
و  ها  باغ  تخریب  موجب  اخیر 
زیست  محیط  دلسوزان  اعتراض 
دادستان  ورود  با  که  است  شده 
بافت و اخطار جدی ایشان روبرو 
دادستان  دهقانی،  است.  شده 
عمومی و انقالب شهرستان بافت 

از  مجوز  به  نیاز  درختان  قطع  و  فروش  کرد:   بیان  خبر  این  اعالم  با 
جهاد کشاورزی دارد و باغداران بدون مجوز حق قطع درخت ندارند و 
همچنین خودروهای حامل چوب هم توقیف می شوند.  او در ادامه افزود:  
اهالی محترم به منظور حفظ و حراست از باغ ها و محیط زیست هرگونه 
است  اطالع دهند. گفتنی  ها  پاسگاه  به  را  یا حمل چوب  قطع درخت 
قطع درختان برای تهیه چوب و ذغال و آسیب به فضای سبز روستاها 
باعث شده طبیعت به خطر بیفتد و متاسفانه برخی افراد از روی ناآگاهی 

در این امر مخرب با قاچاق چیان چوب همکاری می کنند. 

زمان  در  شهرداری  خبر:  گروه 
به  اقدام  سابق  شهردار  نیا،  سروش 
های  آب  هدایت  کانال  ایجاد  شروع 
سطحی خیابان غفاری کرد که ادامه 
کسبه  برخی  اعتراض  باعث  و   دارد 
و اهالی محل شده است. این حرکت 
شدن  عرض  کم  باعث  شهرداری 
جداول  جوی  بردن  بین  از  خیابان، 
شود.   می   ... و  فاضالب  بوی  آب، 
طرح  این  اجرای  از  پس  شهرداری 
رو  پیاده  فرش  موزائیک  به  اقدام 
نوعی درختان چندین  به  و  کند  می 
آبیاری  به صورت  دارد  را قصد  ساله 
جلوی  چنانچه  دهد  انجام  ای  قطره 
درختان  کردن  محصور  گونه  این 
کارشناسان  نظر  بدون   مسلما  که 
نشود  گرفته  شده،  صادر  کشاورزی 
از  بسیاری  شدن  خشک  شاهد 
نکته  بود.و  خواهیم  قدیمی  درختان 
مهم دیگر عدم امکان کاشت درخت 

جدید در این خیابان است. 

آسیب به درختان و عدم نظارت 
شهرداری و شورا

ایران نژاد یکی از اهالی این خیابان 
از  گفت:  امید  نسیم  به  باره  این  در 
اقدام  شهرداری  قبل  چندماه  حدود 
کرده،  جدید  کانال  و  گودبرداری  به 

اگر در لحظه گودبرداری اینجا بودید 
درختان  به  که  شدید  می  متوجه 
حفاری  چون  رساندند  می  آسیب 
و  بود  غیراصولی  و  وسیع  نسبتا 
وجود  شورا  و  شهرداری  از  نظارتی 
این طرح  افزود:  ادامه  او در  نداشت. 
نه  اما  زدند،  سطحی  های  آب  برای 
تنها کمک کننده نبود بلکه با جمع 
شدن آب بوی فاضالب آن شهروندان 
را آزار می دهد و از طرفی شهرداری 
پیاده روها را سنگ فرش کرده و که 
باز است  این کار  اطراف درختان  با 
آب  به  نیاز  ساله  چندین  درخت  اما 
اینجوری  کنم  می  فکر  و  دارد  زیاد 

آب کافی به آن ها نرسد.
یکی دیگر از کسبه در ادامه ادامه 
عرض  شهرداری  طرح  این  با  داد: 
که  است  شده  تر  کوچک  خیابان 
غفاری  مثل  شلوغی  خیابان  برای 
طرح  این  کند،  می  ایجاد  مشکل 
بود  مناسب  خلوتی  خیابان  برای 
عادی  حالت  در  مردم  که  غفاری  نه 
برای  همچنین   کنند.  نمی  رعایت 
کردند  گزاری  لوله  درختان  آبیاری 
بزرگ  و  قدیمی  درختانی  برای  که 
این کار فایده ندارد و مطمئن باشین 
درختان  اکثر  دیگر  سال  یک  تا 
نیز  آن  اطراف  و  شود  می  خشک 

سنگ فرش شده و نمی توان درخت 
جدید کاشت.

تنها خیابان غفاری با این طرح 
اجرا شده است

رامین یگانه، معاون فنی شهرداری 
سیرجان در رابطه با اجرای این طرح 
در خیابان غفاری به نسیم امید گفت: 
به دلیل شیب کمی که  این خیابان 
می  آب  شدن  جمع  باعث  و  داشت 
هدایت  کانال  ایجاد  به  الزم  شد، 
بود.  شکل  این  به  سطحی  های  آب 
سوال  این  به  پاسخ  در  ادامه  در  او 
خیابان  در  طرحی  چنین  قبال  که 
امام)ره( اجرا شده و مشکالتی ایجاد 
با  طرح  این  اجرای  کرد:  بیان  کرده 

در  و  است  متفاوت  امام  خیابان 
با  را  درختان  اطراف  ما  خیابان  این 
هر  برای  و  نکردیم  فرش  بتن سنگ 
درخت شلنگی برای آبیاری قطره ای 

گذاشته شده است. 
تنها  ما  که  این  پیرامون  یگانه 
این  سطحی  آب  هدایت  مشکل 
همین  صرفا  و  داشتیم  را  خیابان 
خیابان به این شکل اجرا شده است، 
دیگر  شهرهای  در  طرح  این  گفت: 
ما خیابان هایی که  و  اجرا شده  نیز 
آن  جدول  را  داشتند  بهتری  شیب 
این  برای  اما  تر کردیم  را عریض  ها 
و  نداشت  وجود  امکان  این  خیابان 
آب  جلوی  درختان  های  قسمت  در 

را می گرفتند.

گزارش نسیم امید؛

اعتراض اهالی به نحوه اجرای طرح کانال خیابان غفاری

خدمت به خانواده شهدا یک توفیق الهی است
گروه خبر: سرپرست فرماندهی انتظامی شهرستان سیرجان 
در دیدار با خانواده شهید حمید محمود آبادی گفت: خدمت به 

خانواده شهدا یک توفیق الهی است.
سرهنگ منصور رمضان نژاد به همراه فرمانده ناحیه مقاومت 
بسیج شهرستان سرهنگ دستوری  به مناسبت هفته بسیج در 
دیدار با خانواده شهید حمید محمود آبادی بیان داشت: پدران 
و  پدر ها  بر  و درود  این کشور هستند  افتخار  مادران شهدا  و 
مادر ها و همسران و یادگاران عزیز شهدا که امروز اعماق رنجور 
ماست. کشور  امنیت  سنگر  و  سرمایه  بزرگترین   ، آنها  قلب 

رمضان نژاد در ادامه افزود: چه عزتی امروز باالتر از اینکه تمام 
قدرت های دنیا در مقابل عظمت شهدای ما حیران و سرگردان 
آمدند  و ما نباید این نعمت را کم ارزش تلقی کنیم و غفلت 
کنیم در مقابل این روح بلندی که امروز در سر تا سر کشور ما 

گسترده است.
آبادی در سال ۱3۴۶ در  گفتنی است شهید حمید محمود 
شهرستان سیرجان متولد و در سال ۱37۱ در درگیری با اشرار 

در شهرستان کهنوج به درجه رفیع شهادت نائل شد.

مسعود  خبر:دکتر  گروه 
بخش  گفت:  آقایی  خان 
زیبایی  اعمال  از  مهمی 
زیبایی  تزریقات  به  مربوط 
است. مانند تزریق بوتاکس 
تزریقاتی  است.  فیلر  یا 
موارد  از  بسیاری  در  که 

ایجاد حجم مناسب در  به صورت دوره ای برای جوان سازی و 
صورت انجام می شود و امروزه در میان بانوان طرفداران بسیاری 
دارد. انجام این اعمال توسط فرد غیرپزشک، کاماًل غیرمجاز و فاقد 
وجاهت قانونی بوده و اجازه فعالیت در این حوزه را ندارند ولی 
متأسفانه افراد غیرپزشک که صرفاً با اعتماد به نفس کاذب ناشی 
از مدارک موسسات مختلف آموزشی در پایتخت و یا کشورهای 
زیبایی  اقدامات  و  تزریقات  این  ها  آرایشگاه  برخی  در  خارجی، 
دیگری را انجام می دهند که از سوی قانون، مداخله در امر درمان 

و پزشکی شناخته می شود. 
رییس اداره نظارت و اعتبار بخشی معاونت درمان دانشکده علوم 
پزشکی سیرجان در تکمیل سخنانش افزود: با توجه به این موارد، 
روزانه شکایات متعددی از قربانیان اعمال زیبایی در سیرجان به 
دست ما می رسد که آرایشگر در محل آرایشگاه دست به اعمال 
زیبایی ، جراحی ، ترمیمی و از این قبیل زده و باعث آسیب به 
آرایشگران  توسط  زیبایی  تزریقات  و  است  شده  پوست شخص 

پیگرد قانونی دارد. 
او افزود: به تازگی نیز برای یکی از این افراد سودجو حکم جلب 
صادر شده و پیگیر پرونده وی هستیم همچنین در چند مورد 
دیگر نیز آرایشگر متخلف، محکوم به پرداخت دیه به شاکی شده 

است.

اخطار دادستان بافت به باغداران: 
قطع درختان ممنوع است

 خودروهای حامل چوب توقیف می شود  

رییس اداره نظارت معاونت درمان دانشکده پزشکی اعالم کرد:

 تزریقات زیبایی توسط آرایشگران 
پیگرد قانونی دارد

آگهی فقدان سند مالکیت: خانم/ آقای پروین امیری با ارائه دو برگ استشهادیه از دفتر اسناد 
رسمی شماره ۱۴5 سیرجان مدعی است که سند مالکیت ششدانگ پالک 7 فرعی از 33۶۱ اصلی 
واقع در بخش 3۶ کرمان بنام خانم/ آقای پروین امیری ثبت و سند مالکیت صادر و تسلیم گردیده 
است که بعلت جابجایی مفقود گردیده لذا بدستور تبصره یک اصالحی ماده ۱2۰آیین نامه قانون 
ثبت مراتب جهت اطالع مردم آگهی می شود تا هر کس مدعی انجام معامله یا وجود سند مالکیت 
نزد خود می باشد ظرف مدت ۱۰ روز از تاریخ انتشار روزنامه گواهی اعتراض خود را به این اداره 
تسلیم دارد در غیر اینصورت پس از سپری شدن مدت قانونی و عدم واخواهی سند مالکیت المثنی 
بنام مالک صادر خواهد شد. تاریخ انتشار شنبه ۱۴۰۰/۰9/۰۶- محمد آرمانپور رئیس اداره ثبت اسناد 

و امالک شهرستان سیرجان



کشف 10 کیلوگرم شیشه در سیرجان
گروه حوادث: دادستان شهرستان سیرجان از کشف ۱0 کیلوگرم  

تویط ماموران مبارزه با مواد مخدر در هفته گذشته خبرداد. 
گفت:  خبر  این  جزییات  تشریح  در  ورز  نیک  محسن  قاضی 
محورهای  از  یکی  در  مخدر  مواد  با  مبارزه  پلیس  ماموران 
مواصالتی به یک دستگاه خودرو پراید مشکوک شدند و با عالیم 
هشدار دهنده به راننده خودرو دستور ایست دادند. وی در ادامه 
افزود: راننده خودرو بدون توجه به ایست پلیس اقدام به فرار کرد 
لیکن طی یک عملیات تعقیب و گریز پلیسی خودرو متوقف و در 

بازرسی از آن ۱۰ کیلو  گرم شیشه  کشف کردند. 

پوشش  99عملیات در آبان ماه
گروه حوادث: روابط عمومی سازمان آتش نشانی و خدمات 
این  توسط  عملیات   99 پوشش  از  سیرجان  شهرداری  ایمنی 

سازمان در آبان ماه سال جاری خبر داد.
مهندس رضا یوسفی مدیرعامل سازمان آتش نشانی سیرجان 
افزود : ۴5 مورد اطفا حریق و 5۴ مورد عملیات امداد و نجات 
به دلیل بی احتیاطی و عدم رعایت مسائل ایمنی در سیرجان 
آبان ماه در  افتاده است. یوسفی در این خصوص گفت:  اتفاق 
مجموع ۴5 حریق اتفاق افتاده است که از این تعداد ۱۴ مورد 
بازیافتی، ۱۱ مورد مربوط به فضای  مربوط به مواد پسماند و 
مورد   3  ، نقلیه  وسایل  به  مربوط  مورد   5  ، درختان  و  سبز 
مربوط به منازل مسکونی، 3 مورد عملیات پیشگیرانه، 2 مورد 
موارد  سایر  به  مربوط  آنها  مابقی  و  تجاری  مراکز  به  مربوط 
بوده است . مدیرعامل سازمان آتش نشانی همچنین به انجام 
این  از   : افزود  و  کرد  اشاره  نجات  و  امداد  عملیات  مورد   5۴
تعداد 29 مورد حیوانات خطرناک و آزار دهنده، 7 مورد امداد 
تصادفات خودرویی ، 7 مورد رها سازی محبوس شدگان ، ۴ 
مورد برش انگشتر و رها سازی انگشت ، 2 مورد آسانسور ، ۱ 

مورد ریزش آوار و مابقی آنها مربوط به سایر موارد بوده است.

انهدام باند قاچاق مواد افیونی 
باند  انهدام یک  از  انتظامی استان کرمان  گروه حوادث: فرمانده 
قاچاق مسلحانه مواد افیونی در غرب استان کرمان خبر داد و گفت: 
در این عملیات پلیسی 29۷ کیلو و ۶00 گرم حشیش و 224 کیلو 

شیشه کشف شد.
سردار عبدالرضا ناظری با اعالم این خبر اظهار داشت: ماموران 
پلیس شهربابک با انجام اقدامات اطالعاتی از انتقال مقادیری مواد 
و  استان های مرکزی کشور مطلع  به  از مرز های شرقی  مخدر 
بررسی موضوع را در دستور کار خود قرار دادند. وی با اشاره به 
رصد مستمر فعالیت های این باند افزود : تیم های عملیاتی پلیس 
شهرستان های شهربابک و سیرجان با پشتیبانی پلیس مبارزه با 
مواد مخدر استان و تکاوران یگان ۱2۴ قرارگاه ابوذر با مشاهده 2 
دستگاه خودروی پژو پارس متعلق به قاچاقچیان در 7 کیلومتری 
شهربابک در دشت ریگ سفید به آنها دستور ایست دادند. فرمانده 
انتظامی استان کرمان با اشاره به اینکه قاچاقچیان به محض رویت 
ماموران به سمت آنان شلیک کردند بیان داشت: در این درگیری 
مسلحانه با آتش پر حجم ماموران سرنشینان خودروی اول زمین 
گیر و سرنشینان خودروی دوم نیز به رها کردن خودرو و تیر اندازی 

به سمت ماموران از محل متواری شدند.

خبرحوادث  3 جامعه شنبه 6 آذر 1400، شماره 302 ، سال هفتم نسیـم امید

سال  دو  از  پس  بالخره  فرد:  حیدری  سجاد 
آذرماه  اول  از  آموزان  دانش  مجازی  آموزش 
حضوری  صورت  به  ها  کالس  برگزاری  اجازه 
زمان  به  توجه  با  آموزان  دانش  و  شد  داده 
با  شده  اعالم  خانه  وزارت  طریق  از  که  بندی 
مدارس  طریق  از  بهداشتی  پروتکل  رعایت 
سال  دو  این  در  شوند.  حاضر  کالس  در  باید 
مجازی  آموزش  که  بودند  معتقد  کارشناسان 
نمی تواند در درازمدت راه حل مناسبی باشد و 
با افت تحصیلی دانش آموزان روبه رو هستیم 
که در همین راستا بازگشایی حضوری مدارس  
به صورت تدریجی، آرام و با کسب اطمینان از 
اکنون  آغاز شده است.  آموزان  سالمت دانش 
مدارس  معلمان  و  مدیران  برخی  شنیده شده 

همکاری الزم را ندارند.
 برخی مدارس با حضوری شدن

 کالس ها همکاری نمی کنند
به  رابطه  این  در  دانش آموزان  از  یکی  مادر 
صورت  به  آموزش  کیفیت  گفت:  امید  نسیم 
غیرحضوری بسیار پایین است و اصال با آموزش 
شدن  باز  و  نیست  مقایسه  قابل  حضوری 
ما  فرزندان  برای  به صورت حضوری  مدئارس 
این  به  توجه  با  افزود:  ادامه  در  او  است.  بهتر 
تحصیل  برای  ما  فرزند  دوسال  این  در  که 
خانه  در  همیشه  اما  داشت،  زیادی  مشکالت 
نمی ماند و اکثر مواقع با هم سن های خودش 
بیرون می رفت از طرفی ما خانواده ها به دلیل 
امرار معاش و شغلی که داریم مجبور هستیم 
از طریق  برویم پس تحصیل  به محل کارمان 
فضای مجازی فایده چندانی ندارد و من موافقم 
حضوری  صورت  به  مدرسه  در  فرزندم  که 
مسایل  مدرسه  در  مطمئنم  و  کند  تحصیل 
بهداشتی را بیش تر رعایت می کنند. او ادامه 
داد: برخی از مدارس اعالم کردند که هفته یک 
روز و برای چند ساعت بچه ها به مدرسه بروند 
و تنها زمانی آن ها را می پذیرند که رضایت 
نامه با خود داشته باشند و دلیل این کار چی 
هست زمانی که واکسن زده شده و اعالم می 
آموزش  فاصله گذاری  با رعایت  کنند مدارس 

حضوری را شروع کنند.
گوشی همراه تمام زندگی فرزندان

 ما شده است 
یکی دیگر از همشهریان در این رابطه بیان 
کرد: گوشی همراه تمام زندگی فرزندان ما شده 
آموزان  دانش  بر خود  عالوه  از طرفی  و  است 
او  شدند.  ها  آن  درس  درگیر  ها  آن  مادران 

دوم  بزرگی  که  دارم  فرزند  دو  من  داد:  ادامه 
مجازی  فضای  از طریق  واقعا  و  است  دبستان 
از  او  مادر  و  است  سخت  آن  به  دادن  درس 
ساعت هفت صبح تا دو ظهر درگیر درس آن 
است.  این همشهری اضافه کرد: همه والدین با 
نحوه آموزش صحیح به بچه ها آشنا نیستند و 
یک سری فعالیت ها ورزشی و یا درسی باید 
با حضور معلم صورت بگیرد اما باید در منزل 
والدین همکاری کنند که واقعا عالوه بر والدین 
بچه ها نیز اذیت می شوند، چون پدر مادر نمی 
توانند آموزش یک سری درس ها را به شکل 

اصولی برای بچه ها بدهند.  
اضافه وزن و چاقی دانش آموزان 

نگران کننده است 
دانش  در  وزن  افزایش 
از  را می توان یکی  آموزان 
پیامدهای همه گیری کرونا 
حالی  در  این  برشمرد. 
در  چاقي  شروع  که  است 
با  معادل  پایین  سنین 
بیماری های  بروز  افزایش 

غیرواگیر در سنین باالتر است .
این  انیس امجدی فر، کارشناس تغذیه در   
رابطه با بیان اینکه فعالیت بدنی دانش آموزان 
کاهش یافته و والدین به دروس فرزندان بیش 
اهمیت می دهند، گفت:  بدنی آن ها  از تحرک 
چاقی دوران کودکی یکی از جدی ترین چالش 
های جهانی است و پیامدهای سالمتی طوالنی 
مدتی خواهد داشت و برای مثال بیماری های 
قلبی و عروقی، دیابت، فشارخون، کبدچرب و 
موضوعی  کرد:  اضافه  کارشناس  این  است.   ...
از  یکی  بگیرند،  نظر  در  ها  خانواده  باید  که 

ها  راه  بهترین 
پیشگیری  برای 
وزن  اضافه  از 
در  چاقی  و 
فعالیت  کودکان، 
و  بدنی  فیزیکی 
گروه  در  ورزش 
را  مدرسه  های 
بازی  جانشین 
کامیپوتری  های 
مجازی  فضای  و 
کنند زیرا چاقی و 

افسردگی در دانش اموزان افزایش یافته است.
معایب و مزایای آموزش 

مجازی و حضوری
آذر فرهادی، روانشناس 
به  اشاره  با  رابطه  این  در 
آموزش  مزایای  و  معایب 
این  خوبی  گفت:  مجازی 
آموزش ها آشنایی دانش 
از  استفاده  برای  آموزان 
و فضای مجازی  اینترنت 

بود و در این فرصت اکثر درس ها را ثبت می 
کردند و فرصت مرور آن ها را داشتند که این 
انعطاف پذیری آموزش را درپی داشت، اما در 

کنار این ها معایب زیادی را به همراه داشت.
او در ادامه افزود: یکی از معایب بسیار بزرگ 
بینایی و بدنی  آموزش های مجازی مشکالت 
مهم  نکته  و  کرد  پیدا  افزایش  آموزان  دانش 
آن این است که جنبه های عاطفی و حمایتی 
کمرنگ شده و بچه ها از اجتماع و همساالن 
خود فاصله گرفتند. ارتباط بین دانش آموز با 
معلمان کاهش پیدا کرد و کاهش این ارتباط 

دانش  در  افسردگی  و  اضطراب  افزایش  باعث 
آموزان شده است. 

فرهادی ادامه داد: در آموزش های حضوری 
فردی  های  تفاوت  و  خصوصیات  به  معلمان 
دانش آموز تسلط بهتر و بیش تری دارند و با 
توجه به آن ها فرایند تدریس را در پیش می 
گیرند و همچنین حمایت و پشتیبانی دوستان 
این موضوع  ندارد که  انالین وجود  در شرایط 
اهمیت  با  و  ضروری  ما  آموزان  دانش  برای 
است و ارتباطات بچه ها با هم در شکل گیری 

شخصیت آن ها اثر بخش است. 
که  زمانی  اینکه  بیان  با  روانشناس  این 
تعامالت در بین افراد وجود دارد، باعث انعطاف 
پذیری، شکل گیری ویژگی های شخصیتی و 
تاب آوری می شود، بیان داشت: اما در شرایط 
آموزش مجازی تعامالت محدود است که باعث 
ضعیف شدن سیستم ایمنی دانش آموزان می 
شود و هر چه تعامالت دانش آموز با همساالن 
خود بیش تر شود باعث افزایش سیستم ایمنی 

بدن می شود. 
فرهادی به اهمیت تحرک در دانش آموزان 
اشاره کرد و گفت: در شرایط حضوری دانش 
آموزان به تحرک و پویایی دعوت می شوند و  
پویا بودن آن ها به تناسب بدنی آن ها کمک 
به  آموزش  که  دارد  ضرورت  البته  کند،  می 
همراه پرورش اصولی باشد که پرورش نیاز به 

آموزش حضوری دارد.
مدارس موظفند شرایط را برای

 کالس حضوری فراهم کنند
پرورش  و  آموزش  مدیر  محیاپور،  اکبر 
بازگشایی  به  اشاره  با  سیرجان  شهرستان 
مدارس بیان داشت: ابالغیه به صورت سراسری 
های  پرورش  و  آموزش  همه  و  شده  صادر 
و  هستند  آن  رعایت  به  ملزم  ها  شهرستان 

سعی می کنیم با حداقل 
میزان خطر مدارس رابه 
دایر  حضوری  صورت 

کنیم. 
پاسخ  در  ادامه  در  او 
شورای  سوال  این  به 
چگونه  باید  مدارس 

با  مدارس  شورای  گفت:  کند،  گیری  تصمیم 
توجه به تراکم جمعیت در کالس درس تصمیم 
می گیرند یک مدرسه نیاز است که کالس را 
به سه گروه تقسیم کند اما یک مدرسه با دو 
موظفند  مدارس  ولی  کند،  می  برگزار  گروه 
که شرایط را برای دانش آموز حضوری فراهم 
کنند. محیاپور پیرامون این موضوع که شنیده 
از دانش  نامه  می شود برخی مدارس رضایت 
آموز می خواهند، بیان کرد: شاید خانواده ای 

به دلیل این که فرزندشان مشکلی یا بیماری 
زمینه ای دارد، نخواهد آن را به مدرسه بفرستد 
که برای آن الزامی قرار داده نشده است، اما این 
که مدرسه ای درخواست رضایت نامه از والدین 
کرده باشد، چنین موردی نداریم و اگر والدین 
به واحد بازرسی آموزش و پرورش اطالع بدهند 
تا بررسی صورت بگیرد، برای دروس علوم پایه 
برای درس  اما شاید  کالس ها حضوری است 
برگزار کند.  های عمومی یک مدرسه مجازی 
مدیرآموزش و پرورش با بیان این که بیش از 
78 درصد دانش آموزان واکسن زده اند، ادامه 
از  استفاده  حضوری  های  کالس  برای  داد: 
ماسک و رعایت فاصله گذاری اجتماعی الزامی 
است که باید مدیران مدارس آن را برای دانش 

آموزان رعایت کنند.

در پی بازگشایی مدارس و دغدغه خانواده ها برای ادامه تحصیل فرزندانشان؛

رغبت اکثریت خانواده ها برای آموزش حضوری 
 شانه خالی کردن برخی مدیران و معلمان مدارس از مسئولیت پذیری

امجدی فر، تغذیه: یکی از 
بهترین راه ها برای پیشگیری 

از اضافه وزن و چاقی در 
کودکان، فعالیت فیزیکی بدنی و 
ورزش در گروه های مدرسه را 
جانشین بازی های کامیپوتری و 
فضای مجازی کنند زیرا چاقی 
و افسردگی در دانش اموزان 

افزایش یافته است.

فرهادی، روانشناس: یکی از 
معایب بسیار بزرگ آموزش 

های مجازی مشکالت بینایی و 
بدنی دانش آموزان افزایش پیدا 
کرده و نکته مهم آن این است 
که جنبه های عاطفی و حمایتی 

کمرنگ شده و بچه ها از اجتماع 
و همساالن خود فاصله گرفتند. 

محیاپور، مدیر آموزش و 
پرورش: بیش از 78 درصد 

دانش آموزان واکسن زده اند. 
برای کالس های حضوری 

استفاده از ماسک و رعایت فاصله 
گذاری اجتماعی الزامی است که 
باید مدیران مدارس آن را برای 

دانش آموزان رعایت کنند.



آینده نگری با داشتن حداقل 3 فرزند
قانون  پیش  روز  چند  زاده:  فتحی  فرهاد 
جوانی و حمایت از خانواده، توسط حجه االسالم 
عمده  هدف  شد.  ابالغ  جمهور  رئیس  رئیسی، 
عوارض  کاهش  و  ایران  جمعیت  افزایش  آن 
مشوق هایی  می شود،  عنوان  جامعه  سالمندی 
است  قرار  و  نظر گرفته  در  ازدواج جوانان  برای 
جریان  آزمایشی  به صورتی  سال  هفت  مدت  به 

باشد. طبق آمارهای رسمی، حدود ۱۰.5 درصد جمعیت  داشته 
ایران سالخورده هستند اما این رقم تا سال 2۰5۰ یعنی کمتر از 
3۰ سال دیگر به 32 درصد خواهد رسید و پس از آن دیگر ایران 

کشوری جوان نخواهد بود. در این مورد نکاتی بیان می شود:
۱-تسهیالتی چون واگذاری زمین به خانواده ها پس از به دنیا 
به مادرانی  به قیمت کارخانه  آمدن سومین فرزند، دادن خودرو 
۱۰۰درصدی  بیمه  تامین  یا  می شوند  دوم  فرزند  صاحب  که 
مادران غیرشاغل صاحب سه فرزند به باال، از جمله این مشوق ها 
هستند. هم چنین قرار است حق عائله کارمندان دولت هفت برابر 
این  برای  الزم  مالی  منابع  نیست  مشخص  هیچ  اما  شود.  نیم  و 

تسهیالت از کجا و چگونه تامین خواهند شد. 
2- اینکه رشد جمعیت کشور کاهش یافته و منفی شده است 

جای نگرانی دارد و بایستی فکری برای آن اندیشیده می شد.
3- علنی و پرطمطراق کردن برخی تصمیمات راهبردی کشور 
از قبیل همین افزایش جمعیت در رسانه های بین المللی جالب 

نیست و خطراتی برای کشور در پی دارد.
۴- روشنگری خانواده های محترم در این راستا باید در دستور 
فرزند   3 ها حداقل  خانواده  اگر  باشد.  ها  رسانه  و  مسئوالن  کار 
خوب  آینده  در  فرزندان  و  والدین  خود  برای  هم  باشند  داشته 
شادی  و  نشاط  باعث  هم  و  هستند  یکدیگر  یاور  و  یار  و  است 

خانواده می شود.
5- یکی از مشکالت فعلی جامعه، بخصوص خانم های جامعه 
ما که به جهت ادامه تحصیل و کسب مدراک عالیه از ازدواج و 
فرزندآوری دوری می کنند. حال آنکه عمر با ارزش خود را برای 
اخذ مدرک طی می کنند که چه بهتر کسب  علمی با ازدواج و 
فرزند باشد و ممکن است مقداری زمان را بیشتر شامل شود ولی 

در عوض با حفظ خانواده ها فرزند آوری به خطر نمی افتد.
یافته  افزایش  نازایی درخانم ها و خانواده ها  اکنون درصد   -۶
وزن،  اضافه  چاقی،  زندگی،  سبک  قبیل  از  مختلفی  علل  است. 
آن  علل  از   ... و  بارداری  از  جلوگیری  و  زندگی  های  استرس 
سال   37 از  باالتر  باشد  داشته  توجه  بزرگوار  های  خانم  هستند 
سن بچه داری با خطر همراه است و احتمال ناباروی نیز افزایش 

می یابد.
شاهد  تا  کرد  فکری  آن  برای  باید  که  مهم  موارد  از  یکی   -7
و  های سنگین  مهریه  بحث  باشیم  فرزندآوری  و  ازدواج  افزایش 
مگر  است.  شده  آقایان  ازدواج  عدم  باعث  که  است  آور  سرسام 
مهریه حضرت فاطمه زهرا)س( چقدر بوده است که اکنون مهریه 
های بی حساب و کتاب ثبت می شود و قانون گذاران کشور برای 

این کار غیراسالمی و تجاری اقدامی نمی کند.
                                                                      *مدیر مسئول

انتقادهــا، پیشــنهادها و مشــکالت خــود و پیرامــون را 
بــه مــا پیامــک بزنیــد شــایدگوش شــنوایی باشــد.
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 سیرجان به یکی از قطب های
 ورزش کشور تبدیل شده است

های  سال  در  سیرجان  ورزش  عباسپور:  مهدی 
می  که  آنجا  تا  داشته  مناسبی  نسبتا  توسعه  گذشته 
به حمایت شرکت های  توجه  با  بینی کرد  توان پیش 
صنعتی و معدنی از جمله گل گهر، فوالد ایرانیان، نظم 
رسالت  راستای  در  و...  روش  گهر  زمین،  آوران،گهر 
و  و...  شهرداری  همچنین  و  ورزش  از  خود  اجتماعی 
و  نظیر  بی  و  متنوع  استعدادهای  عالقمندان،  وجود 

رزمی، کشتی،  تنیس،  بسکتبال،  فوتسال،  والیبال،  فوتبال،  تیم های  حضور 
مناسب،   های  زیرساخت  همچنین  و  کشوری  سطح  در  و...  اندام  پرورش 
موضوع  این  که  شود  کشور  ورزشی  های  قطب  از  یکی  به  تبدیل  سیرجان 
قطعا می تواند به چشم انداز و راهبردی قابل تحقق پیگیری شود در  این 
بین رشته فوتبال و والیبال همیشه طرفداران و عالقمندان بیشتری به خود 
جذب کرده است، تا آنجا که در والیبال سیرجان با بیش از یک دهه حضور 
در سطح اول کشور و حضور در جام باشگاه های آسیا با یک قهرمانی و یک 

نایب قهرمانی نامی برای خود دست وپا کرده است.
چند نکته در این مورد:

۱- تیم والیبال فوالد سیرجان ایرانیان پس از قهرمانی در لیگ برتر و جام 
باشگاه های آسیا در روزهای آینده آماده حضور در مسابقات جهانی برزیل 
میشود این در حالیست که  تیم فوالد در  لیگ پس از پایان هفته نهم با ۱3 
امتیاز در رتبه هشتم  جدول قرار دارد، سعید رضایی سرمربی فوالد علت 
باشگاه های آسیا  را فرصت کم آماده سازی و حضور در جام  این وضعیت 
دانسته و اعالم نموده که تیم هنوز به آن شرایط آرمانی خود نرسیده است 
گفتنی است که فدارسیون والیبال در تالش است تا چند بازیکن کمکی تیم 

فوالد سیرجان ایرانیان را در مسابقات جهانی برزیل همراهی نمایند.
2- از نکات ارزشمند و خوب باشگاه گل گهر پس از حضور اسفندیارپور 
به عنوان مدیرعامل ، سرمایه گذاری و حضور مجدد گل گهر در لیگ یک 
بومی و هدایت محمدرضا دامغانی که  بازیکنان  با  بار  این  والیبال است که 
سابقه حضور در سیرجان را داشته پا به این مسابقات گذاشته است که با دو 
پیروزی در رتبه اول جدول قرار دارد  امیدواریم باشگاه گل گهر با راه اندازی 
تا  نموده  ایجاد  بین عالقمندان  در  نشاطی  و  استعدادیابی شور  کانون های 
بتوانیم مثل سالهای نه چندان دور بازیکنانی همچون رضی پور، شهسواری، 
از بحث قهرمانی و  بار جدای  این  رنجبر و... را به تیم ملی معرفی کنیم و 
حضور در باالی جدول  راه باشگاه های ارومیه ، گنبد و آمل را در بازیکن 

سازی در پیش بگیریم.
الزم به ذکر است که هفته گذشته نیز تیم فوالد سیرجان ایرانیان و گل 
گهر بعنوان نمایندگان سیرجان توانستند حریفان خود شهرداری ورامین و 
ستارگان همدان را در سالن امام علی )ع(  و سردار سلیمانی با نتایج 3-2 و 

3-۱ شکست دهند.

 یادداشت

ویژه

توزیع ۱2 سری جهیزیه بین زوج های کم بضاعت 
گروه خبر: سرهنگ علی دستوری، فرمانده ناحیه مقاومت 
بسیج شهرستان با اشاره به توزیع ۱2سری جهیزیه کامل 
مناسبت هفته  به  بیان کرد:  نیازمند،  زوج های  دربین 
بسیج برنامه های خدمت رسانی از جمله میز خدمت، 
شیفت ایثار، تهیه و توزیع بسته های معیشتی، سرکشی 

از خانواده های نیازمند، طرح شهید رهنمون به منظور اعزام تیم های پزشکی 
به مناطق محروم انجام شده است. وی افزود: ۱2 سری جهیزیه کامل شامل 
پنج کاالی اساسی یخچال، تلویزیون، ماشین لباسشویی، جاروبرقی و گاز به 
ارزش ریالی 25۰میلیون تومان تهیه و دربین زوج های نیازمندان توزیع شد.

ثبت نام مراکز خرده فروشی مرغ در سامانه 
بازرگانی  معاون  قوام،  محمدرضا  صمت:  اداره 

سازمان صمت استان کرمان در ستاد تنظیم بازار استان 
گفت: اجرای این طرح از دو ماه قبل در استان آغاز شده 
است و اکنون ۱2 کشتارگاه موجود استان تحت پوشش 
این سامانه سامانه هوشمند قرار گرفته اند. وی افزود: به 
منظور پوشش ۱۰۰ درصدی این طرح در استان نیازمند این هستیم که تمامی 
مراکز توزیع خرده فروشی در سامانه جامع تجارت ثبت نام کنند تا از هرگونه 
سواستفاده جلوگیری شود. وی افزود: اکنون در استان کمبود مرغ نداریم و 
قیمت مصوبی که برای مرغ داریم برای هرکیلوگرم مرغ گرم 29 هزارو 3۰۰ 

تومان و مرغ منجمد 2۰ هزار تومان به فروش خواهد رسید.

شکایت از آرایشگاه ها و موسسات زیبایی
نسیم امید: دکتر سید محمد رضوی نسب، رییس نظام 
پزشکی بیان کرد: هرگونه تزریق و هر اقدام زیبایی که 
منجر به زخمی شدن پوست گردد و به شخص آسیب 
دارای مجوز  افراد  در  آن هم  )که  تتو  به جز  کند  وارد 
رسمی و کتبی تتو ابرو یا چشم هستند مجاز است( در 
محل آرایشگاه ها و موسسات زیبایی ممنوع بوده و ریسک عفونت بسیار باالیی 
داشته و غیرقانونی است. وی افزود: متأسفانه3 مورد شکایت از موسسات زیبایی 
به دست مان رسیده که فردی برای تزریق بوتاکس و فرد دیگری برای تزریق 

ژل به این موسسات مراجعه کرده و با عوارض جّدی مواجه شده اند.

بحرانی بودن وضعیت مصرف آب در کرمان 
فردای کرمان: سیدمهدی طبیب زاده، رئیس اتاق 
کرمان با بیان این که وضعیت منابع و مصارف آب در 
استان کرمان به شدت بحرانی است، بر بازنگری، بازبینی 
و بازطراحی، نظام آب استان تاکید کرد. وی در شورای 
گفت وگوی دولت و بخش خصوصی که با موضوع بررسی 

مسائل و مشکالت آب در حوزه ی کشاورزی برگزار شد، بیان کرد: برای وضعیت 
آب در کشور و استان باید تدبیری اندیشید تا از این پیچ خطرناک بگذریم و 
میزان مصرف سرانه ی آب در استان کرمان رتبه ی دوم کشور را دارد و کرمان 
بعد از خوزستان - با مصرف بیش از سه هزار مترمکعب - در جایگاه دوم قرار 

گرفته است.
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