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هرواکسنی به دستتان رسید
تزریقکنید
 ...ادامه از صفحه 3
 برخی که واکسن تزریق میکنند
معتقدند دیگر نیازی به رعایت نکات بهداشتی
ندارند.
کسانی که واکسن میزنند باید پروتکلهای
ت کنند تا زمانی که اطرافیان هم
بهداشتی را رعای 
واکسن را دریافت کنند .چون فردی که واکسن
میزند میتواند ناقل باشد.
 حتا اگر دوز دوم واکسن هم به فردی
تزریق شود باید نکات بهداشتی را رعایت کرد؟
اگر دو نفر دوز اول واکسن را زده باشند و
دوز دوم را هم دریافت کرده باشد میتوانند
ماسکها را بردارند اما اگر فقط یکی از این دو
نفر واکسن زده باشد باید حتما نکات بهداشتی
را رعایت کرد.
 چند درصد سالمندان سیرجانی واکسینه
شدهاند؟
با اینکه تعداد سالمندان سیرجانی زیاد
است ولی تا االن حدود  15درصد سالمندان
واکسینه شدهاند .تعدادی از سالمندان کد
ملی آنها متعلق به سیرجان است ولی ساکن
جاهای دیگر هستند و در شهرهای دیگر واکسن
تزریق کردهاند .واکسن  70سالهها هم شروع
شده است .مرکز دوم واکسیناسیون کرونا نیز
راهاندازی شده است .برای باال بردن سرعت در
انجام واکسیناسیون کرونا به روستا هم میرویم.
از مردم خواهش میکنیم که از تزریق واکسن
کرونا استقبال کنند .عدهای اعتراض میکنند که
چرا ابتدا واکسیناسیون کرونا را به سالمندان
گومیر در اثر
اختصاص دادهاند .چون میزان مر 
ابتال به کرونا باال است و جوانترها اگر درگیر
بیماری کرونا شوند معموال حالشان وخیم
نمیشود و بیماری را رد میدهند .همهجای دنیا
ابتدا سالمندان ،گروههای آسیبپذیر ،بیماران
خاص ،پرسنل درمان و ...واکسن میزنند.
 آیا کودکان هم نیاز به تزریق واکسن
کرونا دارند؟
فعال هیچکدام از این واکسنها مناسب
گروه سنی زیر  18سال نیست .قرار است برای

اینها یکسری واکسن در دنیا تولید شود.
 زمزمهای است که در شهرهای دیگر
واکسن کرونا در بازار آزاد پیدا میشود.
پیدا شدن واکسن در بازار آزاد یک
کالهبرداری بزرگ است .مطمئن باشید زنجیرهی
سرما و شرایط نگهداری آن رعایت نشده و تقلبی
است.
 در فضای مجازی منتشر شد که قرار
ن کرونا در کیش توزیع
است یکسری واکس 
شود و مردم با پرداخت هزینه واکسن تهیه
کنند
این مرکز هنوز راهاندازی نشده است .گفته
شده که شرکتی بهداشتی درمانی در منطقه
آزاد کیش واکسن کرونا را با رعایت شرایط
نگهداری واکسن و با ارز آزاد وارد کند .کسانی
که میخواهند زودتر از موعد واکسن کرونا
بزنند باید با هزینه خودشان این واکسن را تهیه
کنند .اگر این مرکز زیر نظر دولت و با مجوز
باشد هیچ اشکالی ندارد .در برخی کشورها
چنین مرکزی راهاندازی شده است .حسناش
این است که یک درصدی از جامعه واکسینه
میشوند .هدف هم واکسینه شدن مردم است.
کسی که سرمایه دارد اگر این واکسن را تهیه
کند باری از روی دوش دولت برداشته است و
گروههای آسیبپذیر زودتر میتوانند واکسن
رایگان دریافت کنند.
 غیر ازسالمندان چه گروههای دیگری در
سیرجان واکسینه شدهاند؟
کادر درمان بیمارستانها و درمانگاهها اعم از
پزشکان و پرستاران وکلیه پرسنل درمانی مراکز
خصوصی ،داروخانهها و ...واکسینه شدهاند.
 روزانه چند دوز واکسن تحویل مرکز
واکسیناسیون میشود؟
به تعداد مراجعهکنندگان واکسن را تزریق
میکنیم و در این مورد مشکل و محدودیت
نداریم .آمادگی تزریق  500الی  600واکسن را
در روز داریم .االن مشکلی با کمبود واکسن
نداریم .فقط باید گروههای سنی براساس برنامه
زمانبندی مراجعه کنند.

 گروه جامعه
ایرانیها بالغ بر ۶۵میلیارد نخ سیگاردرسال
گذشته مصرف کردهاند .این در حالی است
که هشت شرکت بینالمللی سال گذشته ۱۴۰
میلیارددالرسیگارفروختهاندوساالنه ۸میلیون
نفردردنیا بر اثرپیامدهای مصرف مواد دخانی
میمیرند که سهم ایران ۶۰هزارنفرفوتی درسال
است .به این آماراگرمیزان قاچاق سیگاررا هم
اضافه کنیم ،درسال ۹۹قاچاق سیگارنسبت به
سال ۹۸میزان ۹/۳۵دهمدرصد کاهشداشته
است،درحالی کهدرمیزانمصرفسیگاروسایر
مواد دخانی تغییر محسوسی احساس نشده
است .شاید توجه به عوارض و مضرات مصرف
مواد دخانی محدود شود به روزی که به نام روز
جهانیمبارزهبامصرفدخانیاتنامگذاریشدهو
پس ازآن فراموش کنیم که این مواد دخانی چه
بالیی برسر افراد میآورد و سالیانه چندین نفررا
قربانیمضراتخودمیکنند.
 بازار امن مواد دخانی مصرف
آن را افزایش میدهد
اکثر افراد با اینکه میدانند مواد دخانی برای
آنها بسیار مضر است اما باز هم به مصرف
آن ادامه میدهند .این میل به مصرف هم بقایای فیلترهای سیگار بعد از یک ربع همنشینی دو جوان در یکی از کافیشاپهای سیرجان  /عکس :امین ارجمند | پاسارگاد
میتواند دالیل روانی داشته باشد و هم دالیل
به بهانه فرا رسیدن روز جهانی مبارزه با مصرف دخانیات:
جامعهشناختی که در این گزارش دو تن از
متخصصانحوزهروانشناسیوجامعهشناسیبه
دالیل اینمیلمهلک اشارهمیکنند.
یک فرد هر چقدر هم که بخواهد خود را
جدای ازجامعه حساب کند اما بازهم ازتاثیراتی
شده؛ مثل سلبریتیها ،هنرپیشههای معروف و ...که و براحتی آن را توزیع میکنند .وقتی سیستمهای همان ضربالمثلی که میگوید ترک عادت موجب
کهجامعهبرزندگیورفتارهایشمیگذارددورنخواهد درحال مصرف دخانیات هستند و فرد وقتی میبیند تصمیمگیریاجتماعی،شبکهتولیدوتوزیعرادردست مرضاست.خیلیافرادعلیرغماینکهمیدانندمصرف
بود .در خصوص مصرف مواد دخانی هم به طور هنرمندی که ازدرذهن اوپذیرفتهشدهومعتبراست ،دارند ،ازمردم عادی چه انتظاری میتوان داشت .وی به دخانیات مضراست ولی شکستن این عادت برایشان
قطع و یقین جامعه تاثیراتی را بر روی فرد میگذارد دخانیات مصرف میکند ،او هم تحریک به مصرف دخالت دولتها دررواج مصرف مواد دخانی هم اشاره سخت است و نمیتوانند ازآن بگذرند .برخی افراد هم
که میتواند او را به سوی مصرف مواد دخانی سوق میشود .وی دسترسی آسان به مواد دخانی را هم کرده و میگوید :تا کنون فکر کردهاید چرا معادلهای دچار فرآیند افسردگی و اضطراب هستند که باعث
دهد .فاطمه پورشهسواری دکترای روانشناسی و عامل دیگری میداند که میل به مصرف دخانیات را در که روی سیمان حاکم است ،روی دخانیات حاکم میشود فرد حالت خستگی روحی پیدا کند و دنبال
استاد دانشگاه درخصوص دالیل جامعهشناختی که فرد تشدید میکند و میگوید :ازطرفی فروش آزادانه نیست؟سیمانمرتبنایابمیشود،قیمتشنوسان یکمسکنباشدبرایبهبودحالشوبهسراغدخانیات
میتواند فرد را به سوی مصرف مواد دخانی سوق دهد دخانیات را داریم .همانطور که نان در دسترس همه دارد و ...اما دخانیات یک بازارباثبات ،ارزان و همیشه و تاثیر جادویی که از آن انتظار دارد ،میرود .وی به
ً
میگوید:
معموال مصرف دخانیات برای افراد مصرف هست ،مواد دخانی هم به راحتی در دسترس افراد در دسترس دارد .همه این عوامل میتواند دالیلی احساس نشاط کاذب مصرف مواد دخانی در افراد
کننده یک لذت آنی و یک ضررآتی دارد و افراد به لذت است و هیچ ممنوعیت اجتماعی ندارد .صرف اینکه باشد که فرد درجامعه به واسطه آنها به مصرف مواد اشاره کرده و میگوید :از طرفی مصرف مواد دخانی
آنی بیشترازمضرات آتی توجه میکنند و آن را ترجیح هشدار دهند مصرف دخانیات ریه را خراب میکند ،دخانی تحریک شده و نتواند آن را کناربگذارد.
در افراد یک احساس مثبت کاذب ایجاد میکند و
میدهند.مورددیگری کهبه این امردامنم یزندبحث تاثیرگذار نخواهد بود .این استاد دانشگاه اضافه
 مهارت حل مساله برای دوری از به دنبال آن ،حس لذتی که ایجاد میشود فرد را به
تکرار آن رفتار وا میدارد .برخی افراد هم پیرو قانون
الگوسازی افراد درمصرف دخانیات است .افرادی که میکند :از آنجایی که فرد لذت آنی و همانندسازی با دخانیات نداریم
خودشان مردم را از مصرف دخانیات منع میکنند ،الگوهایمطرحرادراولویتقرارمیدهدومواددخانی
در کنارزندگی جمعی هرفرد ،ابعاد روانی بسیاری استثنائات هستند و فکرمیکنند مرگ برای همسایه
ً
معموال خودشان هم جزو مصرفکنندگان هستند .راباقیمتمناسبتهیهمیکند،میلیبه کنارگذاشتن هم وجود دارد که میتواند به صورت فردی برتحریک است و اگر مواد دخانی مصرف کنند دچار مشکل
ً
مثال پزشکی که به بیمارش میگوید سیگارنکش اما آن ندارد .از سوی دیگر حجم عظیمی از درآمدهای مصرف دخانیات موثر باشد .مریم فروغی دکترای نخواهند شد .این افراد دردام میافتند و بعدا عواقب

قربانیاندودکشی

خودشسیگارمصرفمیکند،نمیتواند الگویخوبی
برای دوری افراد از مصرف دخانیات باشد .از طرفی،
الگوهای قوی درتبلیغات مصرف مواد دخانی معرفی

اقتصادی پشت سرتوزیع و فروش مواد دخانی وجود
دارد که تالش میکنند سودشان قطع نشود .حتی به
نوعی دولتها انحصار مواد دخانی را در دست دارند

آگهی مجمع عمومی فوقالعاده

بدینوسـیله بـه اطلاع صنعتگران سـهامدار مسـتقر در شـهرک صنعتی شـماره 2
سـیرجان میرسـاند جلسـه مجمـع عمومـی فوقالعـاده شـرکت خدماتـی شـهرک
صنعتی شـماره  2سـیرجان به شماره ثبت  4398شناسـه ملی 14007486203
راس سـاعت  9صبـح روز یکشـنبه مـورخ  1400/03/23در محـل سـوله صنعتی
آقـای جـواد فردیـد بـه آدرس شـهرک صنعتـی شـماره  2سـیرجان -جنـب میدان
سـوم بـا دسـتور کار ذیـل برگـزار میگـردد.

 -1افزایش سرمایه

هیئتمدیره شرکت خدماتی شهرک صنعتی شماره  2سیرجان

آغاز ثبتنام کالسهای آموزشی فرهنگسرا
ترم تابستان 1400

 روانخوانی قرآن موسیقی کودک نقاشی کودک و نوجوان عکاسی مقدماتی تئاتر خالق کودک و نوجوان چرمدوزی و نمددوزی گویندگی و فن بیان کودک و نوجوان نقطهکوبی شطرنج مقدماتی گلیمبافی و پتهدوزی زیبانویسی و خط تحریری کارگاه آشـنایی بـا فرهنـگ و زبانهـای خوشنویسیایـران و باسـتان
 طراحی کارگاههـای مهارتهـای همسـرداری و تئاتر بزرگسالخانـواده موفـق (رایـگان)
 فن بیان و سخنوری بزرگسال کارگاه مهارتهـای تربیـت جنسـی موسـیقی (ویلـن ،سـهتار ،گیتـار ،تـار ،فرزنـدان و فرزندپـروری (رایـگان)آواز ،تنبـک ،دف ،نـی ،سـنتور)
زمان ثبتنام کالسها 8 :خرداد ماه لغایت  13خرداد ماه همه روزه به جز عصرهای روزهای فرد
شروع کالسها 25 :خرداد
مکان ثبتنام :بلوار هجرت -فرهنگسرای شورا
شرایط ثبتنام :معرفینامه از کارگزینی -کپی شناسنامه صفحه اول و دوم
جهت کسب اطالعات بیشتر با شماره تماس  42336201-4و شماره همراه 09338971590
تماس حاصل فرمائید.

مدیریت ارتباطات شهرداری سیرجان

روانشناسی دالیل روانی مهمی را برای مصرف مواد
دخانی توسط افراد برمیشمرد و میگوید :مهمترین
دلیل روانی که میتوان به آن اشاره کرد ،عادت است.

ضایعات و آهن

دست دوم و غیره
شما را با بهترین
قیمت خریداریم
09132797295

آن پدیدار میشود ،چرا که نمیخواهند باور کنند به
مصرف این مواد دخانی اعتیاد پیدا کردهاند .در این
حالت فرد خود را از افراد جامعه متفاوت میبیند.

ضایـعات و نقـاشی
آهـنآالت ساختـمان
09133456403
09132456684

09223194846
دعوت به همکاری

حمل اثاثیه منزل ،مبلمان ،کاالی تجاری ،صنعتی و غیره
با مجوز رسمی و بیمه معتبر

آدرس :انتهای بلوار فاطمیه جنب شرکت لنگر بار
42252330 - 09136473880
 09139473880سلطانی(قدیم)

به دو نفر خانم

جهت بستهبندی زغال
نیازمندیم

09383455010

این روانشناس و مشاور اضافه میکند :عالوه
بر مواردی که ذکر شد محیط زندگی فرد هم
درتداوم مصرف دخانیات دخیل است .ممکن
است گاهی یک فرد خیلی مقاومت کند دربرابر
مصرف مواد دخانی ولی محیط اطرافش او را به
سمت اینمصرفسوقدهد.مشکلمهمی که
در جامعه وجود دارد عدم یادگیری مهارتهای
نه گفتن و جراتورزی توسط افراد است که
باعث میشود فرد در برابر مشکالت زندگی و
انحرافات ،نه نگوید و به سراغ مصرف دخانیات
برود .عدم توانایی حل مسئله باعث میشود
افراد دچارشخصیت متزلزل شوند و نتوانند با
شکستهایشان روبهرو شوند و به سراغ مواد
دخانی میروند برای پاککردن صورت مسئله؛ با
اینکه نامطلوب بودن این کاررا میدانند .درحالی
که شکست جزو جداییناپذیرزندگی هریک از
ماست و باید با آن کنارآمد.
فروغی به تاثیر تیپهای شخصیتی بر
مصرف دخانیات هم اشاره کرده و اضافه
میکند :تیپهای شخصیتی که اهل رفاقت و
دوستیهای افراطیهستند،بیشتردرگیرمصرف
مواد دخانی میشوند .چون خود را با برآیند پنج
نفری که بیشتر با آنها در تعامل هستند و با
بدترین شرایطی که یک فرد به آن دچارمیشود
مقایسه میکنند و مصرف دخانیات برای آنها
عادیسازی میشود و فکرمیکنند شرایط آنها
چندان نامطلوب هم نیست .ضعف اراده در
افراد هم میتواند به این مسئله دامن بزند .این
افراد برای کنترل یا حذف مصرف دخانیات اراده
ضعیفی دارند .با اینکه شروع به مصرف کامال ازطرف
خودشان و به صورت ارادی بوده اما در کنار گذاشتن
آنهیچگونه ارادهشخصیو کنترلشدهایندارند.
بر اساس آنچه گفته شد جمعی ازعوامل فردی،
روانی و جامعهشناختی میتواند درسوق دادن افراد به
سوی مصرف دخانیات موثرواقع شود که اگرکنترل و
نظارت ازسوی جامعه وجود نداشته باشد و فرد هم با
مهارتهایفردیوتواناییحلمسئلهبهصورتدرونی
آشنا نباشد ،میتواند به راحتی دچار اعتیاد به مصرف
مواد دخانی شود و ضمن آسیبی که به سالمتی خود
وارد میکند ،سایر افراد جامعه را نیز دچار مشکالتی
نماید که نتیجهاش میشود مرگ ساالنه ۶۰هزارنفراز
افراد جامعه که به دلیل مصرف مواد دخانی به راحتی
جان خود را ازدست میدهند و نه عبرتی می شود برای
افرادی که مصرف دخانیات را کناربگذارند و نه بهانهای
میشودبرایمسئوالنکهگامیدرجهتفرهنگسازی
مناسب و نظارت برعدم توزیع مواد دخانی درسطح
جامعهبردارندتاشاهد این آمارهایهولناکنباشیم.

خریدار
ضایعات آهن و
غیره هستیم
09132476144
09133470520
فروش قوتو چهلگیاه
درجه یک خانگی
(قالبی)

09135311142

آگهیفراخوانعمومی

شناسایی پیمانکار تعمیر و نگهداری دربهای برقی
بــه اطــاع میرســاند؛ شــرکت پاریــز پیشــرو صنعــت توســعه در نظــر دارد ســرویس و
تعمیــرات دربهــای برقی(تعــداد  49درب اســایدینگ 22 ،عــدد درب کرکرهای و  16دســتگاه
راهبنــد) مســتقر در ســایت گلگهر(کیلومتــر  50جاده ســیرجان -شــیراز) ،شهرک(ســیرجان
بلــوار مالــک اشــتر) ،مجموعــه ورزشی(ســیرجان بلــوار صفــارزاده) را از طریــق شناســایی و
ارزیابــی کیفــی بــه پیمانــکار صاحــب صالحیــت واگــذار نمایــد.
لــذا بدينوســيله از كليــه پیمانــکاران تشــخيص صالحيــت شــده دعــوت بهعمــل ميآيــد،
ـورخ  1400/03/17تقاضــاي كتبــي خــود
حداكثــر تــا پایــان وقــت اداری روز دوشــنبه مـ
را بــه انضمــام مــدارک ذیــل بــه نشــاني :کرمــان -ســیرجان -بلــوار پیــروزی -روبــروی
خیابــان شــهید فاطمــی -پــاک  – 36کــد پســتی  - 7816947838دفتــر شــرکت پاریــز
پیشــرو صنعــت توســعه تحويــل نماینــد.
مدارک موردنیاز:
 -1تصویر صالحیتهای اخذ شده و مجوازت مربوطه
 -2سوابق کاری مرتبط
 -3مدارک مربوط به توان فنی و اجرایی (تعریف پروژه ،تخصصهای مورد نیاز)
• بديهــي اســت تحویــل مــدارک فــوق صرف ـ ًا بــه منظــور شناســایی و ارزیابــی متقاضــی
بــوده و هيچگونــه حقــي را بــراي متقاضیــان جهــت دعــوت بــه ارائــه پيشــنهاد مالــي و
انعقــاد قــرارداد ايجــاد نخواهــد كــرد.
• متقاضیــان میتواننــد جهــت کســب اطالعــات بیشــتر بــا شــماره تلفــن 09134781754
(مهنــدس پورشهســواری) از ســاعت  7صبــح لغایــت  14تمــاس حاصــل نماینــد.

امور حقوقی و قراردادهای شرکت پاریز پیشرو صنعت توسعه

