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خبر

 شماره 1239
 شنبه  1آذر 1399

معاون سیاسی امنیتی استاندار کرمان گفت از امروز اجرا می شود:

جزئیات
طرح مدیریت
و محدودیتهای
کرونا
 سیرجان ،بم ،جیرفت ،رفسنجان ،زرند ،شهربابک و کرمان
در شرایط قرمز قرار دارند.

گروه خبر
محمدصــادق بصیــری معاون اســاندار
و ســخنگوی طرح مدیریت هوشــمند
محدودیتهــا در اســتان کرمان گفت:
وضعیت شهرســتانهای اســتان کرمان
به سه دسته زرد ،نارنجی و قرمز تقسیم
شده است و بر این اساس شهرستانهای

بــم ،جیرفــت ،راور ،رفســنجان ،زرند،
سیرجان ،شــهربابک ،کرمان و کوهبنان
قرمز هستند.
معاون اســتاندار کرمــان از اجرای طرح
جامع مدیریت هوشمند محدودیتها از
امروز شنبه اول آذر ماه در استان کرمان
خبر داد.
به گــزارش روابط عمومی اســتانداری

جانشین استاندار کرمان در ستاد استانی
مقابلــه با کرونا در این رابطه عنوان کرد:
در شهرســتانهای دارای وضعیت قرمز،
دستگاههای ارائه دهنده خدمات ضروری
و دســتگاههای مرتبط با ماموریتهای
اساســی و مدیریت شــهری میتوانند با
تشخیص باالترین مقام مسئول (در سطح
ملّی یا استان) نسبت به کاهش حضور تا
 50درصد کارکنان خــود اقدام نمایند،
مشــروط بر آنکه خللی در ارائه خدمات
ضروری به مردم وجود نیاید ،اما در سایر
ادارات ارائــه خدمات بــا حضور حداکثر
یک ســوم کارکنان انجام خواهد شــد.

همچنیــن به گفته بصیــری تمام مراکز
آموزشــی در کل اســتان به طور کامل
تعطیــل و صرفــا کارکنانی کــه برای
حفاظت فیزیکی و حفاظت تاسیســات
و سامانههای الکترونیکی ضروری باشند
در محل کار حضــور مییابند .همچنین
آیینهــای فرهنگــی ،اجتماعــی ،نماز
جمعه ،مراســم های آئینــی و مذهبی
در کل اســتان تعطیل هســتند.معاون
استاندار کرمان ،تعداد شرکت کنندگان
در جلســات اداری در وضعیــت قرمز را
حداکثــر  15نفر با رعایت شــیوهنامهها
اعالم کرد.

بصیــری در خصوص تــردد خودروهای
شخصی نیز ابراز داشت :ورود خودروهای
شخصی با پالک بومی از شهرهای قرمز به
دیگر شهرهای کشور ممنوع است و ورود
خودروهای شخصی با پالک غیربومی نیز
به شــهرهای قرمز ن ممنوع اســت و در
صورت تخلف جریمه یک میلیون تومانی
برای خودروهای متخلف ا ِعمال میشود.
معاون سیاســی ،امنیتی استاندار کرمان
گفت :تردد خودروهای شخصی از ساعت
 21تا  4صبح در شهرهای دارای وضعیت
قرمز به استثنای خودروهای مجاز به تایید
فرمانداری ممنوع است و در صورت تخلف
جریمه  200هزار تومانی ا ِعمال میشود.
وی در خصوص فروشــگاه ها و مغازه ها
نیز گفت :سوپرمارکتها ،میوهفروشیها،
سبزیفروشــیها ،میادین میوه و ترهبار،
مراکــز تولید ،نگهــداری ،توزیع و فروش
محصوالت غذایــی و خدمات وابســته،
مراکز تولید و عرضــه فرآوردههای لبنی
و نانوایــی ،مراکــز بهداشــتی ،درمانی،
امــدادی ،اورژانس و تامیــن آمبوالنس
دولتی و خصوصــی ،داروخانهها مراکز و
فروشــگاههای دامپزشــکی ،پخش دارو،
عطاری و داروهای ســنتی ،مراکز تهیه و
توزیع مواد غذایی آماده و برونبر ،خدمات
اپراتورهای ارتباطی و رسانههای مکتوب
شامل گروه یک میباشند و اجازه فعالیت
دارند.

فرمانده ناحیه مقاومت بسیج سیرجان از راه اندازی قرارگاه جهادگران سالمت خبر داد:

گروه خبر

فرمانده بسیج سپاه شهرستان سیرجان روز چهارشنبه
در نشست خبری خود از راه اندازی «قرارگاه جهادگران
سالمت بسیج» به منظور حمایت و همراهی با مردم در
گرفتاریهای کرونایی خبر داد.
وی که در آستانه بزرگداشت هفته بسیج با خبرنگاران
صحبت می کرد ابتدا با اشاره به اهمیت و نقش بسیج
در جامعه گفت :بسیج مولود و همراه انقالب است و نه
تنها یک نهاد صرفا نظامی و امنیتی نیســت بلکه یک
نهاد مردمی و اجتماعی اســت که در هر عرصهای که
کشــور و انقالب اسالمی نیاز داشته باشد در آن عرصه
حضور پررنگ و اثر گزاری خواهد داشت.
سرهنگ علی دستوری با اشاره به حضور نیروهای بسیج
در عرصه مقابله با کرونا گفت :از ابتدای شیوع ویروس
کرونا بسیج شهرستان سیرجان همگام با سراسر کشور
وارد عرصه مقابله با این ویروس شد تا نسبت به خدمت
گذاری به شــهروندان و کمک به بیماران مبتال اقدام
کنــد و یقینا تا پایــان ویروس کرونــا در کنار مردم

خواهد ماند.ســرهنگ دســتوری به راهاندازی قرارگاه
الســام) اشاره کرد
مردمی امام حســن مجتبی(علیه ّ
و گفــت :این قرارگاه با نقــش آفرینی مردم و حمایت
مسئوالن شهرستان از نیمه شعبان در سیرجان با هدف
جمعآوری کمکهای مردمی برای حمایت از محرومین
و آســیبدیدگان از بیماری کرونا شــروع به کار کرده
اســت و طی  2مرحله عملیاتی نسبت به تهیه و توزیع
 ۳۰هزار بسته معیشــتی۳۰۰ ،هزار پرس غذای گرم،
 ۲۵هزار بسته بهداشتی ،قربانی  503رأس دام و توزیع
گوشــت گرم ،توزیع  ۸۰۰بسته لوازم التحریربه دانش
آموزان نیازمند و اهدا ۶۰کمک جهیزیه برای زوج های
نیازمند ،اقدام نموده است.فرمانده ناحیه مقاومت بسیج
شهرســتان با اشــاره به اینکه این قرارگاه وارد مرحله
ســوم از اقدامات عملیاتی شــده اســت گفت :در این
مرحله ،کمکهای مومنانه تنها توزیع بســته معیشتی
نیســت بلکه تأمین جهیزیه ویژه زوج های نیازمند و
ترویج فرهنگ ازدواج آســان ،ساخت و تکمیل مسکن
محرومین ،ارائه خدمات تحصیلی و تقویت درسی دانش
آموزان و ارائه خدمات مشاوره و ...را نیز شامل میشود.

ســرهنگ دســتوری اظهار کرد :این قرارگاه در قالب
جهادگران ســامت بــا محوریت بســیج و همکاری
اقشــارمردم و اســتفاده از همه ظرفیت ها به منظور
فرهنگ ســازی و اقدامات پیشگیرانه مقابله با کرونا و
نیز کمک به کادر درمان بیمارســتانهای درگیر کرونا
در زمینههــای خدماتی ،پرســتاری و درمانی فعالیت
می کنــد .وی گفت :از اقدامات قرارگاه امام رضا (علیه
السالم) ایجاد نقاهتگاه در سیرجان به منظور میزبانی
ّ
از بیمــاران کرونایی در دوره نقاهت و تکمیل درمان با
هدف کاهش بار درمانی بیمارستانها می باشد که در
فاز اول با  ۳۰تخت در حال راه اندازی و تجهیز اســت
که در آن از ظرفیت بسیج جامعه پزشکی و سایر اقشار
نیز استفاده می شود.
فرمانده ســپاه بسیج شهرستان ســیرجان با اشاره به
اینکه بســیج در عرصه امنیت گشتهای محله محور
رضویون را با همکاری نیروی انتظامی در دســتور کار
دارد گفــت :با تفاهم نامــه ای که بین نیروی انتظامی
شهرستان و دادسرای عمومی انقالب اسالمی و بسیج
سپاه شهرستان امضاء شده است نسبت به تقویت این

چه کنیم
مردم بیخیال کرونا
نشوند؟

اگر وضعیت ادارهی جامعهای توسط مسئولین به گونهای باشد که مردم
در آن جامعه احساس «ارزشمند بودن»« ،عدالت اجتماعی» و «امنیت
اقتصادی» نکنند ،به احتمال زیاد سطح «مشارکت و تعهد اجتماعی»،
مردم نیز کاهش مییابد چراکه مردم به دلیل عدم اعتماد به ثبات
مدیریتی و مسئولیتپذیری و دغدغهمندی مسئولین ،دچار احساس
ناامنی روانی و اقتصادی میشوند در نتیجه نمیتوان انسجام گروهی
مردم در تمکین از محدودیتهای وضعشده را انتظار داشت.
به نوشته فرارو یک روانشناس معتقد است که بیتفاوتی برخی
افراد نسبت به شرایط فعلی شیوع کووید  ۱۹و بیتوجهی به رعایت
دستورالعملها میتواند ناشی از عدم آموزش حساسیتهای بهداشتی،
فرهنگی ،اجتماعی و روانشناختی به افراد در دوران کودکی باشد.
به گزارش ایسنا ،مجید غفاری ،با بیان اینکه تبیین ناچیزانگاری و
بیتفاوتی برخی مردم در برابر رعایت دستورالعملها و عوارض خطرناک
فردی و اجتماعی شیوع کرونا ،تحت تاثیر عوامل مختلفی است ،اظهار

دعوت به همکاری

شرکت بین المللی اسمیران از افراد با توانایی
زیر دعوت به همکاری می نماید
راننده کامیون دارای گواهی نامه پایه یک با
حداقل دو سال سابقه کار 50 ،نفر
راننده بیل مکانیکی دارای گواهینامه ویژه با
حداقل  3سال سابقه کار 12 ،نفر
راننده لودر دارای گواهی نامه ویژه با حداقل
 3سال سابقه کار 1۴،نفر
افراد متقاضی اصل و کپی مدارک خود را به
محل شرکت واقع در  27کیلومتری جاده
شیراز تحویل نمایید

کرد :در وهلهی نخست ،باید افراد را از کودکی به گونهای آموزش
دهیم که نسبت به رعایت اصول بهداشتی ،فرهنگی ،روانشناختی و
لزوم مسئولیتپذیری و مشارکت اجتماعی ،حساس شوند .به طور ویژه
در مورد مسائل پزشکی مانند شیوع ویروس کرونا ،اگر آموزشها برای
ایجاد «حساسیت بهداشتی» در مردم ،اساسی و کافی نباشد ،میزان
شیوع اعتقادات و باورهای خرافی و شبهعلمی در میان مردم افزایش
مییابد و همین مساله منجر به بروز رفتارهای خودسرانه و ناچیزانگارانه
میشود.
این روانشناس ادامه داد :در حال حاضر یکی از روشهای همراهکردن
مردم با رعایت محدودیتهای اجتماعی و رفتارهای مراقبتی مقابله با
کووید  ،۱۹ایجاد «حساسیت روانشناختی و اجتماعی» و به تبع آن
ایجاد سطح مناسبی از «اضطرابِ بیماری» در مردم است .بدیهی است که

دعوت به همکاری
راننده جرثقیل

ی�ک ش�رکت معتب�ر معدنی در شهرس�تان

س�یرجان به تعدادی رانن�ده جرثقیل دارای
س�ابقه کار و با داشتن گواهینامه ویژه و پایه

یک نیازمند است .عالقه مندان می توانند با
شماره ذیل تماس حاصل نمایند

شماره تماس09135002872 :

| عکس :سیرجان سالمت |

تا پایان کرونا کنار مردم خواهیم ماند

گشت ها تدابیری اتخاذ گردیده است.
فرمانده ناحیه مقاومت بســیج شهرستان سیرجان با
اشاره به آغاز هفته بسیج از این هفته گفت:برنامه های
هفته بسیج از  ۳۰آبان ماه آغاز و تا  ۶آذر ماه با شعار
محوری «بسیج ،پیشــرو خدمت ،امیدآفرین»برگزار
خواهد شــد .سرهنگ دستوری با اشاره به اینکه 52
برنامه شــاخص به مناسبت هفته بسیج در شهرستان
برگزار میشــود از افتتاح نقاهتگاه ،اجرای طرح اعزام
تیمهای پزشکی به مناطق محروم شهرستان ،اهدای
خون ،برپایی ایســتگاه ســامت ،افتتــاح پروژههای
عمرانــی ،برگــزاری مســابقات فرهنگی در بســتر
فضای مجــازی و تمرین تاکتیکــی گردانهای امام
السالم) و کوثر به عنوان بخشی از برنامههای
علی(علیه ّ
هفته بسیج اعالم کرد.

یکی از مهمترین روشهای ایجاد موارد مذکور ،مخابرهی اخبار «شفاف و
موثق» از منابع «متنوع» خبری مورد اعتماد و مورد عالقهی مردم است.
وی معتقد است که اگر اخبار پیرامون بیماری کوید « ۱۹مبهم و
ضدونقیض» باشند و یا منابع خبری مورد «اعتماد» و یا مورد «عالقه»
نباشد ،ممکن است افراد در مواجهه با این بیماری ،دچار افراط و تفریط
شوند .به گونهای که یا اضطراب بیماری در آنها بیش از حد باال رود و یا
در سطح پایین و ناکافی باقی بماند.
این روانشناس افزود :از جمله پیامدهای رفتارهای افراطی مقابله با کووید
 ۱۹میتوان به رفتارهای مراقبتی و نگرانیهای افراطی مانند اختالل
وسواسی-جبری اشاره کرد ،از سوی دیگر ناچیزانگاری و بیخیالی نسبت
به شرایط موجود جامعه از پیامدهای تفریط در مواجهه با بحرانهایی
نظیر کووید  ۱۹است .به گفته غفاری ،اگر وضعیت ادارهی جامعهای
توسط مسئولین به گونهای باشد که مردم در آن جامعه احساس
«ارزشمند بودن»« ،عدالت اجتماعی» و «امنیت اقتصادی» نکنند ،به
احتمال زیاد سطح «مشارکت و تعهد اجتماعی» ،مردم نیز کاهش مییابد
چراکه مردم به دلیل عدم اعتماد به ثبات مدیریتی و مسئولیتپذیری و
دغدغهمندی مسئولین ،دچار احساس ناامنی روانی و اقتصادی میشوند
در نتیجه نمیتوان انسجام گروهی مردم در تمکین از محدودیتهای
وضعشده را انتظار داشت.
وی در انتها توصیه کرد :مردم باید بهطور واقعبینانه شیوع پرسرعت این
ویروس خطرناک را بپذیرند و برای رهایی هرچه سریعتر از این دردسر
و اندوه جمعی و مشترک ،از طریق انتخاب یک سبک زندگی مبتنی بر
شکیبایی ،حفظ نشاط و رفتارهای مراقبتی و بهداشتی به حفظ سالمت
جسم و روان خود و دیگران کمک کنند.

دعوت به همکاری

از یک نفر بازاریاب جهت همکاری با یک کارگاه
تولیدی مواد غذایی واقع در شهرک صنعتی
شماره  1دعوت بعمل می آید ( با وسیله نقلیه)

09135۴81896

دعوت به همکاری

یک شرکت معتبر از افراد واجد شرایط زیر دعوت
به همکاری می نماید 1 .نفر انبار دار 2 ،نفر نیروی
ویزیتور 5 ،نفر نیروی ساده

09212887519

ستون 2

به بهانه درگذشت
پدر شهید واالمقام
مهدى زندىنيا
مظفر اسکندری زاده
وقتى حاج قاســم پس از عبور غواصان دالور لشكر ثارا ...از اروند خروشان
و شكســتن خط فاو ،فرمان آتش را به حاج مهدى فرمانده تيپ ادوات و
توپخانه لشــكر صادر كرد ،زندى آنچنان آتش دقيق و مؤثرى در حمايت
از بسيجيان خط شكن و در هم كوبيدن استحكامات بعثيون بر پا كرد كه
فتح بندر فاو و نقش كليدىاش در آن عمليات شگفتانگيز براى هميشه
در تاريخ جنگ و فتوحات سرداران ثاراللهى ثبت شد .دانشجوى متعهد و
نابغهاى كه دانشگاه را رها و به جبهه مىرود تا با ثبت  ٢٤اختراع و ابداع از
ميان  ٥٥طرح بررسى شده براى كم كردن تلفات و استفاده بهينه از سالح
و ابــزار و آالت رزم ،اين گفتــهی خودش را كه هر كس بايد با تخصص
خودش بجنگد و به دفاع كمك كند در عمل به اثبات رساند.
فرماندهى مقتــدر و متخصصــى متواضع كه لباسهايــش را خودش
مىشست ،كفشهاى بسيجيان تحت امرش را واكس مىزد و دركنارشان
در همــهی صحنهها و خطمقدمها حضورى
دائمى داشت .حاج قاســم مىگفت :در اوج
عمليات والفجر  ٨كه دشمن ما را تحت فشار
شــديد قرار داده بود خبر فوت پسر زندى را
شنيدم كه جســد را نگه داشتهاند تا او خود
را به سيرجان برســاند .خبر را به زندى که
دادم با توجيه اينكه عمليات دراز مدت است
و او بايد به عقب برگردد ،از وى خواســتم به
سيرجان برود و با فرزندش وداع كند اما پاسخ حاج مهدى حيرتآور بود!
شهيد زندى خيلى ناراحت شد! قبل از اينكه نزد من بيايد بسيار سرحال و
سرزنده بود و با شرايط سختى كه ما داشتيم من از روحيه باالى او تعجب كردم،
بعدازاينكهخبرناخوشايندراشنيدبهمنگفت!شمامىدانیدچهمىگويید؟
در اوج پاتك دشــمن به عقب برگردم ! شــما به خاطر اتفاقى كه براى
پســرم افتاد به من مىگوييد بر گردم ،آن پسر امانت بود و خدا امانت را
پــس گرفت من تماس گرفتم و گفتــم او را دفن كنند! میگویند زندی
وقتی پوتینهای رزمش گم شده بود بیشتر ناراحت بود تا از دست دادن
پسربچهاش که او را امانت خداوند میدانست.
درود بــر ســيرجان و مردم قهرمانش /درود بر ســيرجان و عشــاير
سلحشورش /درود بر سيرجان و مادران خورشيدش و درود بر دانشجو
و ســردار سپيده ثاراللهى ،حاج مهدى زندىنيا .این شهید واال مقام را
در كتاب آب و آتش بيشتر مرور كنيد / ....کرمانیان

از هر کجا سخنی

زبان شیرین فارسی
محمدعلی آزادیخواه
به نام خداوند جان وخرد
زبان شیرین فارسی ،در رهگذر تاریخ ،بستر انتقال
دانش و فرهنگ وهنرربه سراسر گیتی بوده است،
به گونه ای که گستره ی فرهنگی آن ،بخش های
وســیعی از دنیای قدیم از آسیای میانه تا آسیای
صغیــر و از بین الن ّهرین تا شــبه قاره ی (هنــد)را دربر می گرفته و
قــرن های متمادی به عنوان زبان رســمی و فرهنگــی و بین المللی
آن ســرزمین ها به کار رفته اســت .این زبان ســترگ و فاخر تهمتن
گونه از خــوان های گوناگونی کــه اقوام بیگانه فرا راه گســترانیده
اند ،همیشه ســربلند و پیروز بیرون آمده و پیوستگی تاریخی خود را
حفظ نموده اســت .این زبان گران سنگ برخالف بسیاری از زبان ها
که در برابر زبانهای اقوام مهاجم ،موجودیّت و هو یّت خود راه از دست
داده انــد  -نه تنها موجودیّت وهویّت خود را حفظ کرده اســت ،بلکه
مغرورانه به خود می بالد و جاودان براسب زرافشان خود می چمد.
وانگهی این ســخن گزاف نیست که آلفونس دوده ،نویسنده فرانسوی
میگوید :آن گاه که ملتــی مغلوب و مقهور بیگانه گردد ،تا زمانی که
زبــان خویش را حفظ می کند گویی کلید زبانش را در دســت دارد.
حقیقت امر همین اســت ،زبان ،کلید پیروزی و نشانه ی استقالل یک
ملت اســت .مردمی که از زبانی پر مایه و توانمند برخورد دارند ،بدون
شــک از اندیشــه بارور و غنایی فرهنگی افزون تری هم بهره مندند.
زبان آیینه ی تمام نمای فرهنگ و هنر و ادب یک ملت است؛ بنابراین
هرجــا هر گاه از حفظ و تقویت و گســترش فرهنگ و ادب یک ملّت
ســخن به میان می آید ،طبیعت ٌا در کنار آن بحث وتقویت و گسترش
زبان نیز به عنوان یک عامل اساســی و تاثیرگذار باید مورد توجه واقع
شــود .از این رو بر ما بایسته و شایسته است که ادبیات این سرزمین
و آیینه ی تمام نمای آن زبان فارســی را نه برای کنکور ،بلکه عاشقانه
بخوانیــم و بیاموزیم از آن لذت ببریم و هرگز به خود اجازه ندهیم که
تک واژه بازی ها و آرایه ســازی های کنکوری ،شــیرینی زبانی را که
روزگاری طوطیان خطه ی هند و بنگاله را شــکر شــکن می کرد ،از
ما بگیرد؛ وگر نه « من و ساقی به هم سازیم و بنیادش بر اندازیم».
( از کتاب پنج گنج ،ادبیات جامع( ســال دوم ،ســوم و چهارم ( پیش
دانشــگاهی)) واژگان ،امال و ترکیب های کتابی ،مفاهیم و قرابت های
معنایی ،آرایه های ادبی و قالب های شعری ،تاریخ ادبیات و درآمدها،
زبان فارســی و نگارش .رضا اسماعیلی( رفسنجانی) چاپ نهم ویرایش
جدیــد  1392تهران ،انتشــارات مهر و ماه نــو 624 ،صفحه قیمت
 25000تومان.
شکر شکن شوند همه طوطیان هند
زین قند پارسی که به بنگاله می رود( حافظ شیرازی)
آن شنیدستی که در هندوستان
دید دانایی گروه دوستان( مولوی بلخی)

دعوت به همکاری

از یک نفر نیروی کنترل کیفیت جهت کار در یک
شرکت تولیدی دعوت به همکاری می شود.

58۴35502

