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پيامك300099004806 :
 نجمه محمودآبادی
پیرمرد جلوی درخانه اش روی آسفالتی که
هنوز از آن حرارت برمیخیزد ،نشسته است.
پاهای الغر و استخوانیاش را دراز کرده و به در
آهنی خانه ،دست به سینه تکیه داده است.
ماسک کهنه و کثیفی هم به صورت دارد:
«بچههام چندتا ماسک برام آوردن ،این
آخریشه ».چند لحظه فکر میکند و دوباره
می گوید« :از هر ماسکی یک هفته استفاده
میکنم ».صدایش گویی از ته چاه میآید .در
چشمانش دو قطره اشک است که هر لحظه
ممکن است فرو بریزد« :زنم گوهرهمین چند
هفته پیش مرد .کرونا گرفت .اینجا نبود .خانه
سالمندان بود .همونجا هم کرونا گرفت و مرد.
یزبون ،خیلی مظلوم بود .ازبس مظلوم
گوهرب 
بودبردنشخانهسالمندان».
صورت پیرمرد پوستی است بر استخوان.
الغرو نحیف ،مرثیهی غمگینی و تنهایی آدمها:
«بچهها خیلی گرفتارن .کم به من سر م یزنن.
میگن میترسیم کرونا داشته باشیم ،بیاییم تو
هم بگیری .منم میگم فدای سرتون بابا ،بیاین،
بگیرممطورینیست ،امانمیان».
کسی نیست برای پیرمرد خرید کند .کسی
نیست یک لیوان آب دست پیرمرد بدهد« :چند
روزه نون ندارم .پای رفتن هم ندارم که برم بخرم.
نون خشکههای توی گونی را م یزنم توی آب و
میخورم .بعضی وقتها زنهای همسایه برام
غذامیارن».
پیرمرد پاهایش را جمع کرده است توی
سینهاش و با دستش صورتش را پوشانده است.
گریه میکند ،آرام و بیصدا« :گوهر راحت شد.
خدا کنه کرونا بیاد منم راحت کنه».
پیرمرد دم درخانه منتظربچههایش نیست،
منتظرکرونا است«:گوهرمظلومم»...
سحر موسوی رییس انجمن مهر فرزانگان
که در زمینه سالمندان فعالیت میکنند ،درباره
شرایط اینروزهایسالمندانمیگوید«:کیفیت
و سبک زندگی سالم یکی ازمسایل مهمی ست
که درسیاستگذاریهای اجتماعی مورد توجه
است .یکی از مهمترین گروهها که توجه به
شیوه زندگیشان اهمیت شایانی دارد ،افرادی
هستند که وارد دهه هفتم زندگیشان شدهاند».
او ادامه میدهد« :رشد جمعیت سالمندی
در کشور ،لزوم برنامهریزی و توجه به دوران
سالمندیرادرسرلوحهبرنامههای اجتماعمحور
قرار داد .اهمیت این موضوع در حوزههای
اجتماعی ،روانی و بهداشت و سالمت بیش از

گفتوگو با رییس انجمن مهر فرزانگان درباره شرایط روحی و روانی سالمندان در دوران کرونا

روان سالمندان در خطر است

سایرمباحث است .ازمهمترین اقداماتی
که در سند راهبردی سالمندی (که در
سال نو دوهشت رونمایی شد) به آن
توجه شایانی شده است ،تامین سالمت
روحی و روانی سالمندان ،پیشگیری و
کاهش انزوای اجتماعی ،و ارتقای سالمت
جسمی افراد دردوران بازنشستگی است.
هدف مهم سند راهبردی سالمندی ایجاد
سالمندی پویا ،پرنشاط و سالم است».
وی با بیان اینکه در حال حاضر حدود
 23هزار سالمند در سیرجان وجود دارد،
میافزاید«:متاسفانهشیوعبیماری کووید
 ،19همه افراد و ارکان جامعه را تحت
تاثیر قرار داد .جمعیت سالمندی هم از
نظر استعداد ابتال به بیماریهای مسری،
هم از نظر کاهش خدمات حمایتی و
مراقبت سالمتی و هم از نظر کاهش
فعالیتهای اجتماعی و حضوردرجامعه،
از آسیبپذیرترین گروهها در مواجهه با
بیماریکرونابودند».بهگفتهاینکارشناس
ارشد گفتاردرمانی در این شرایط اهمیت سحر موسوی رییس انجمن مهر فرزانگان| عکس :امین ارجمند | پاسارگاد
تامین سالمت روحی و روانی سالمندان،
علیرغم دشواری ،بیش از پیش است .از یک اطالعرسانی بهنگام و حضور فعال نهادهای تشویق وی به ماندن در منزل ،از نظر روانی برای
سو تشویق سالمند به ماندن درمنزل و اجتناب بهداشتی در کناررسانه و مطبوعات اقدام موثر بزرگان خانواده بسیارمطلوب و ارزشمند است.
از ارتباطات غیرضروری و از سوی دیگر حمایت دیگری بود که در حمایت از سالمندان و حفظ موسوی ادامه میدهد« :به طورکلی روانشناسان
عاطفی و روانی در شرایطی که ترس و اضطراب سالمت ایشان انجام شد .برنامههای مراقبت سالمت سالمندی توصیه میکنند که در این
و نگرانی برجامعه حاکم است ،پارادوکسی را به از راه دور ،تماسهای تلفنی از طرف خانههای دوران تشویق و ترغیب سالمند به ماندن در
وجود آورده که هم فرد بزرگسال و هم فرزندان ،بهداشت ،غربالگری عالمتی ،پایش عالمتی منزل ،اهمیت توجه فرزندان و اطرافیان نزدیک
مراقبان و نهادهای اجتماعی دولتی و خصوصی را سالمندان ،آموزش سالمندان جهت کنترل به فرد بزرگسال را دو چندان کرده است .به
آشفته کرده است .ازآنجا کهزیرساختهای الزم آلودگی و استفاده از تجهیزات حفاظتی فردی طوری که پیشنهاد میشود نزدیکان درجهیک با
برای مواجه شدن با چنین بحرانی وجود ندارد ،اقدامی بود که در این دوران به طور نسبی موثر حفظ اصول بهداشتی اعم از شستن دستها
نیاز به همدلی و همراهی وجود دارد ».موسوی بوده است .هرچند که حجم باالی اطالعات و و ضدعفونی کردن لباسها و سایر وسایل در
در ادامه میافزاید« :شبکههای اجتماعی اولین عدم آموزش کافی در گزینش اطالعات فشار و هنگام ورود به منزل سالمند ،حفظ فاصله
و موثرترین راهکار ارتباطات فردی و گروهی در اضطراب زیاد از حدی به سالمندان وارد آورده اجتماعی و استفاده از ماسک ارتباط حضوری
دوران گذر ازبحران است .پژوهشهای میدانی است ».به نظررییس انجمن مهرفرزانگان تامین کافی و محافظتشدهای را با آنها داشته باشند.
حاکی از این است که استفاده از تماسهای توجه عاطفی و حمایت روانی ازجنبه دیگری نیز این ارتباط بهتر است درفضای بازو بدون تجمع
صوتی و تصویری برای ارتباط با بزرگساالن تاثیر انجام میشود؛ تامین مایحتاج زندگی سالمندان باشد .اطرافیان درجه دو ،دوستان و همسایگان
قابلتوجهی در کاهش انزوای اجتماعی ایشان توسط فرزندان و مراقبین .به عبارتی نزدیکان فرد بهتر است به ارتباطات ویدیویی ومجازی بسنده
دارد .هرچند که عدم مهارت برخی در استفاده سالمند باید نیازوی را به خروج ازمنزل به حداقل کنند .اما حفظ این ارتباط ضرورت دارد».
به گفته موسوی؛ نکته دیگر ارتباط با
از فضای مجازی و عدم آموزش کافی در حوزه رسانده و اقالم ضروری و مورد نیاز ایشان را
سواد رسانهعواقب و مشکالتی را به دنبال داشته حتیاالمکانفراهم آورند.تجربهنشانداده است دوستان ،همکاران و افرادی است که بودن با
است ».به گفته وی ارتقای آگاهی اجتماعی ،چنین اقدامی عالوه برتامین سالمت سالمند و آنها حال روحی سالمند را خوب میکند .در

سازمان موقوفات آستان قدس رضوی
در یزد و کرمان

جهت تکمیل کادر کشاورزی واحد سیرجان
به یک نفر کارگر ساده نیازمند است.
متقاضیان میتوانند تا یک هفته بعد از درج
آگهی با در دست داشتن مدارک خود به
دفتر آستان قدس رضوی واقع در بلوار دکتر
صادقی کوچه شماره یک مراجعه نمایند.

42206416

به یک خانم تنها جهت انجام امور
منزل به صورت دائمی
( با محل سکونت) نیازمندیم
۰۹۱۹۵۵۰۶۴۱۷

کارخانه میلگرد سیرجان حدید
واقع در شهرک صنعتی شماره یک

به تعدادی نیروی آقا با مدرک فوقدیپلم و
لیسانس در رشتههای برق،صنایع و کامپیوتر و
نیروی نگهبان نیازمند است.
افرادی که تمایل به همکاری دارند از ساعت
 8:00الی  12:00جهت مصاحبه حضوری به
کارخانه مراجعه فرمایند.
آدرس :انتهای بلوار شهید عباسپور شهرک
صنعتی شماره یک کارخانه میلگرد.

شماره تماس09103722599 :

جواز اسلحه شکاری  1لول ساچمه زنی
تهپر به شماره سالح P46492 :به نام

حسین امیری جوجری به شماره ملی:
 3071886241مفقود گردیده
و از درجه اعتبار ساقط میباشد.

دعوت به همکاری

ما بجاي شما به ادارات ميرويم

از تعـدادی راننـده کامیـون،

با ما كارهاي اداري شما سريعتر انجام خواهد شد

راننـده بیـل مکانیکـی ،راننـده
لـودر ،نیروی پیام و مینیبوس
مدل  90به باال(ســرویس ایاب
و ذهــــاب) بـــرای هـمکاری در

معدن  3شـرکت کرمانریسـه
دعـوت بـه عمـل میآیـد.

ساعت تماس 8 :الی 16
09139571904

 انجام و پيگيري امور شهرداري(گرفتن پروانهساخت تا پايان كار)
 انجام امور تفكيك سند آپارتمان ثبت شركت و موسسه انجام امور اداري در شيراز و تهران امور بنياد مسكن و تمامي امور اداري.... -نيروي خدماتي منزل

شركت خدمات اداري و ثبتي زرين
شماره تماس0 9 9 1 5 6 0 2 9 9 6 :
آدرس :مجتمع پارسيان
zarrin_sabt

صورتی که امکان ارتباط حضوری در محیط باز
و با حفظ فاصله و سایردستورات بهداشتی برای
تعداد محدودی از ایشان در یک محیط ایمن
و محافظتشده وجود داشته باشد ،میتواند
مطلوب باشد .اما به نظر میرسد برای ایجاد
و یا ساخت چنین محیطی نیاز به برنامههای
کوتاه و میانمدت است ».وی میگوید« :نکته
پایانی احساس امنیت مالی برای سالمندان
بیبضاعت است .متاسفانه درجامعه ما بسیاری
از بازنشستگان همچنان در فکر تامین معاش
بوده و شاغل هستند .هزینههای زندگی اغلب
با حقوق دوران بازنشستگی ،اگر وجود داشته
باشد ،تناسب ندارد و بسیاری ازسالمندان امکان
ماندن درمنزل را ندارند .به نظرمیرسد که دولت
باید اقدام اساسی و عاجلی را در این زمینه
انجام دهد .همانگونه که باید بیمه تکمیلی را
برای همه سالمندان اجرا کرده و منابع مالی و
ردیفهای بودجهای را در جهت افزایش رفاه
سالمندان و کمک به ترغیب آنها برای ماندن در
منزلتخصیصدهد».

سحر موسوی درباره اصول تندرستی
سالمندان میگوید« :اصول تندرستی
دوران سالمندی بر پایه پنج اصل مهم
است؛ ایمنیومناسبسازیمحیطزندگی،
خواب و استراحت کافی و مناسب ،تغذیه
سالم ،ورزش و تحرک کافی ،و ارتباط و
معاشرت با دوستان و نزدیکان .اختالل
در هریک از موارد فوق ،سالمت سالمند
را مخدوش میکند ».به گفته وی دررابطه
با تغذیه ،بحران کرونا و اضطراب و نگرانی
همراه آن ،ممکن است برنامه غذایی
فرد سالمند را به هم ریخته باشد و حتی
رژیم غذایی نامناسب را جایگزین کرده
باشد که میتواند سالمت سالمند را به
مخاطره بیاندازد .این مسئله برای افرادی با
بیماریهایمزمنمثلدیابتوفشارخون
میتواندتاثیراتسوییداشتهباشد.بهطور
کلی درهرم تغذیه سالمندان سهم غالت،
حبوبات ،میوهها و سبزیجات و لبنیات
کمچرببیشتراست .استفاده ازمکملها
حتما باید تحت نظرپزشک باشد .مسئله
دیگر ورزش و تحرک است .نتایج
پژوهشی برروی بیش از 400فرد سالمند ،نشان
میدهد کیفیت زندگی افراد سالمندی که روزانه
دستکمدهدقیقهورزشمیکنند،بهمراتببهتر
از افرادی است که تحرک کافی ندارند .لذا تاکید
اکید بر این است که سالمندان حتما در منزل
ازتحرک کافی برخوردارباشند .فرزندان و مراقبان
دراین زمینه میتوانند نقش حمایتی و انگیزشی
مناسبی داشته باشند و حتی فرد سالمند را در
این رابطه همراهی کنند .بهرهبردن از برنامههای
مفرح همانند گوش دادن به موسیقی ،تماشای
فیلمها و سریالهای مورد عالقه ،مطالعه ،حل
جدول ،ساخت ابزار و خلق اثر هنری متناسب
با پیشزمینههای حرفهای فرد سالمند میتواند
ماندن درمنزل را برای بزرگساالن که سرمایههای
ارزشمند خانوادگی و اجتماعی ما هستند ،قابل
تحمل و حتی مطلوب کند .در موارد فوق
وظیفه فرزندان و مراقبان است که تجهیزات و
تمهیدات الزم را فراهم کنند ».موسوی در مورد
نقشخیریههادرکمکبهسالمندانمیگوید«:تا
پیش از این موسسات خیریه مختلفی با هدف

سند پژو پارس مدل  1393رنگ سفید به نام حبیب
اهلل بهینه ،به شماره پالک:ایران 519-75ص53
و سهام عدالت وکارت ملی به نام خدیجه ویسقلی به
شماره ملی 3179030739 :مفقود گردیده از یابنده
تقاضا میشود با شماره  09140499065 :تماس گرفته
در غیر این صورت از درجه اعتبار ساقط میباشد.

خدمترسانی به گروههای آسیبپذیرجامعه از
جمله سالمندان اقدامات متنوعی را انجام داده
و همچنان مشغول فعالیت و تالش هستند.
اما بنیاد فرزانگان اولین موسسهای است که
تحت نظارت سازمان بهزیستی ،صرفا در جهت
خدمت به سالمندان تاسیس شده است .این
طرح ملی که اکنون دربیش ازپنجاه شهرکشور
انجام شده ،به منظور افزایش آگاهی جامعه از
موضوعسالمندی،تکریمسالمندان،ایجادبستر
مناسب برای خدمت به سالمندان ،و آمادهسازی
جامعه برای جمعیت فوق سالمندی در سی
سال آینده است .بنیاد فرزانگان به عنوان بازوی
اجرایی شورای سالمندان موظف است که دراین
بحران پیشبینینشده ،گام موثری را در جهت
حفظ سالمت سالمندان بردارد ».وی همچنین
میگوید« :افزایش آگاهی جامعه سالمندی
و مراقبان ایشان ،تهیه بستههای بهداشتی و
حمایتی ،آموزشهای راه دورو کمک به کاهش
تردد سالمندان درمحیط بیرون ازمنزل ازطریق
فراخوانهایخدمترایگانبهسالمنداندرانجام
امورخارج ازمنزل ازجمله اقداماتی بوده که تا
کنون انجام شده است .تهیه دو بسته فرهنگی و
آموزشی نیزازجمله فعالیتهای دردست اقدام
بنیادفرزانگانسیرجان است».
به گفته وی بدون شک ،بنیاد فرزانگان و همه
سازمانها و مجموعههای مردمنهاد با کمک
داوطلبین و خیرین معنوی با قدرت بیشتری
امکان خدمترسانی به جامعه را خواهند
داشت .در رابطه با موضوع مهم سالمندی،
خدمت به بزرگان در عرف و دین و اخالق ما
جایگاه ویژهای دارد .ازطرفی آماده کردن جامعه
برای سالهای نهچنداندور ،خدمتی است که
ما پیش ازهرکس به خودمان میکنیم .چرا که
نسل ما نسلی است که درشرایطی به دوران زیبا
و پرشکوه سالمندی قدم میگذارد که حدود
سی درصد جامعه سالمند است .بدون شک
امکانات کنونی ،چشماندازمناسبی را به ما نشان
نمیدهد .برای داشتن جامعه آرمانی دوستدار
سالمند ،یعنی جامعهای که نیازهای سالمندان
همانند همه اقشار جامعه تامین شود ،نیاز به
همت جمعی است.
سحر موسوی در پایان توصیه میکند:
«سالمندان،شهروندان ارشدوبزرگانقابل احترام
جامعه هستند .نفس پدرها و مادرها ،پدربزرگ و
مادربزرگها ،مقدس است .در هوای بودنشان
قدردانلبخندمهربانشانباشیموسهم کوچکی
درشادی و آرامششان داشته باشیم».

 200قصب زمین با کاربری کشاورزی

در بخش زیدآباد(روستای محمدیه) آب و برق
نزدیک زمین ،قولنامه عادی با مهر دهیاری
مناسب برای انواع طرحها با قیمت خیلی
مناسب به فروش میرسد.

09138265621

به یک نیروی خانم جهت کار

از دو نفر خانم و یک نفر آقا با حقوق و
مزایای عالی جهت کار در فروشگاه
دعوت به همکاری میشود.

در فستفود نیازمندیم.

09210984584
09137313135

09138265621

آگهی مزایده اجاره ماشینآالت دهیاریهای بخش زیدآباد (نوبت دوم)

تعـدادی از دهیاریهـای بخـش زیدآباد با توجه به مجوزهای شـوراهای اسلامی روسـتا در نظر دارنـد از طریق فراخـوان عمومی
نسـبت بـه اجـاره ماشـینآالت عمرانی خـود از طریق مزایده عمومی به پیمانـکاران و یا افراد واجدالشـرایط اقدام نمایند.
ردیف

نوع دستگاه

1

 H1لودر 359

1
9

تعداد

مدل

قیمت پایه

کمپرسی بنز ده تن

 5دستگاه

1931

 0808880888ریال

کامیون کمپرسی بنز خاور

 1دستگاه

1903

 0808880888ریال

 1دستگاه

1931

 15808880888ریال

لـذا متقاضیـان میتواننـد مبلغ پیشـنهادی خـود را از تاریـخ  1399/05/13لغایت  1399/05/23در پاکتهـای (الف) حاوی
 5درصـد مبلـغ پیشـنهادی واریـز بـه شـماره حسـاب  1000132931808نـزد پسـتبانک مرکـزی سـیرجان به نام سـپرده
دهیـاری دارینوئیـه و پاکـت (ب) حـاوی مبلغ پیشـنهادی تحویل نمایند.
پـاکات در تاریـخ  1399/05/25روز شـنبه در محـل بخشـداری زیدآبـاد جهـت طـرح در کمیسـیون معاملات بـا حضـور
شـرکتکنندگان محتـرم بازگشـایی خواهـد شـد.
شرایط شرکت در مزایده:
 -1دهیاری در رد یا قبول پیشنهاد مختار است -2 .هزینه چاپ آگهی به عهده برنده مزایده است.
 -3به مبالغ کمتر از مبلغ پایه پیشنهادی ترتیب اثر داده نمیشود.
 -4هزینههای انجام امور بیمه شخص ثالث دستگاه و عوارض سالیانه و کسورات قانونی بر عهده برنده مزایده میباشد.
 -5تضمینات الزمه به صورت ضمانتنامه بانکی معتبر به نام دهیاری از برنده اخذ میگردد.
 -6مبلغ اجاره به صورت هر ماه اخذ میگردد و در صورت عدم پرداخت دسـتگاه مورد مزایده مسـترد خواهد شـد و تضمینات
به اجرا گذارده خواهد شـد.
 -7محـدوده کار ماشـینآالت در محـدوده شـهر سـیرجان و بخـش زیدآبـاد میباشـد و در صـورت نیـاز و بازدیـد از ماشـینآالت
بایـد امـکان بازدیـد در هـر زمـان مهیـا باشـد .همچنین با توجـه به حـوادث غیر مترقبـه و بحران بایسـتی ماشـینآالت در اختیار
فرمانـداری یـا بخشـداری و دهیـاری قـرار بگیرنـد و قابـل بهرهبرداری باشـند.
 -8اجاره ماشینآالت در کارهای معدنی و معادن پذیرفته نمیشود و مورد اجاره در بخش زیدآباد در اولویت خواهد بود.
 -9هرگاه برندگان اول و دوم و سوم مزایده حاضر به انعقاد قرارداد نشوند ،سپرده آنها به نفع دهیاری ضبط خواهد شد.
 -10برنده مزایده حق واگذاری تمام و یا بخشی از موضوع مزایده را بدون موافقت کتبی مزایدهگزار به غیر را ندارد.
 -11ماشینآالت مورد اجاره به صورت واحد و هر کدام که مورد نظر باشد ،جدا از همدیگر قابل واگذاری میباشد.
خواهشـمند اسـت مبلغ پیشـنهادی به صورت پاکات پلمپ شـده را تا تاریخ مندرج شـده به بخشـداری زیدآباد دفتر امور مالی
دهیـاری تحویـل نماینـد .در صورت نیاز شـماره تلفن  42395621در وقت اداری آماده پاسـخگویی میباشـد.
محل بازدید ماشینآالت :کیلومتر  7جاده سیرجان -شهربابک شرکت تعاونی همیار دهیار بخش زیدآباد میباشد.

دهیاریهای بخش زیدآباد

