در دفاع
از تلگرام
شهسوار صادقی

| آگهی ویژه |

هفته انمه

المرجب  7  1439آوریل  8  2018صفحه  8 +صفحه نیازمندیها  1000 تومان
سال بیست و یکم  شماره  1121شنبه  18فروردین  20  1397رجب ّ

 2پیک موتوری با موتورسیکلت

متقاضی سنداجارهای جهت دریافت وام هستم.
به صاحب سند تضمینمعتبرو
پورسانتعالی پرداخت میگردد.
09133915056
034-42280100

با درآمد باال و  1خانم مسلط به کامپیوتر نیازمندیم.

خوب و بد سفرهای نوروزی
کنید
نوروز شماره
خوددررا به این
مشخصات
پیامک شد
امسال دود
بنزین
یک و نیم میلیارد لیتر
09378015088

به تعدادی راننده کامیون ،لودر ،گریدر و
غلطک صفحه
جهت8کار در رفسنجان نیازمندیم.

فروش مجتمع مسکونی
مجتمع مسکونی سه طبقه نوساز
فول امکانات دارای پارکینگ آسانسور
انباری و پایان کار بصورت یکجا به فروش
میرسد ،دارای سه امتیاز جدا گانه آب و

09137483455

| نمایی هوایی از سیرجان  /عکس  :مجید شبستری |

یک باب مغازه استیجاری 15متر

برق و گاز برای هر واحد و برق سه فاز

با امکانات(آب برق گاز تلفن) در محل بلوار

09133452298
09127331925

سردارجنگل (لوازم آرایشی سورمه)جنب آبمیوه وسوسه
با سابقه  5ساله به دلیل مهاجرت واگذار می گردد.
 - 0913 764 2737ابوالحسن زاده

گفتگو با مدیرعامل سازمان آرامستان سیرجان

آیا تعدیل نیرو راه خروج از بحران است؟

صفحه 3

دیگر دفن سفارشی
نخواهیمداشت

 2پیک موتوری با موتورسیکلت
با درآمد باال و  1خانم مسلط به کامپیوتر نیازمندیم.
مشخصات خود را به این شماره پیامک کنید
09378015088

به تعدادی راننده کامیون ،لودر ،گریدر و
غلطک جهت کار در رفسنجان نیازمندیم.

09137483455

یک باب مغازه استیجاری 15متر

با امکانات(آب برق گاز تلفن) در محل بلوار

سردارجنگل (لوازم آرایشی سورمه)جنب آبمیوه وسوسه
با سابقه  5ساله به دلیل مهاجرت واگذار می گردد.
 - 0913 764 2737ابوالحسن زاده

در چهارشنبه پایان سال رخ داد:

یک کار حرفهای در ایّام نوروز

ادامه مشکالت کارگری
درکارخانهفریکو

خسارت یک میلیاردی
وندالها به شهرداری

صفحه 2

صفحه 7

صفحه 5

فروش مجتمع مسکونی
مجتمع مسکونی سه طبقه نوساز
فول امکانات دارای پارکینگ آسانسور
انباری و پایان کار بصورت یکجا به فروش
میرسد ،دارای سه امتیاز جدا گانه آب و
برق و گاز برای هر واحد و برق سه فاز

09133452298
09127331925

(همسربزرگوارح

بَر بلوار صفارزاده روبروی درب غربی

09133453710

یک خانه باغ تفریحی با امکانات رفاهی
به مساحت  1000متر مربع دارای آب

و برق و  15دقیقه آب ملکی واقع در

شمال شرق محمودآباد توافقی بفروش
معاوضه میگردد0

09131452131

روز دوشنبه  20فروردین ماه
حضوردارد
در نظر
کرمان
شما سروران گ
گردد.
بنیاد تعاون زندانیان استان می

کترینگ (رستوران) زندان سیرجان را از طریق

فروش باغ تفریحی

می رسد یا با مغازه

مرحومه

آگه
م
زایده
ی
شرکت و ابراز همدردی نمودهاند

قطعه زمینی به متراژ  392متر دو نبش
بیمارستان غرضی به فروش میرسد.

فروش باغ تفریحی

09131452131

چالشانتخاب
شعر و داستان برتر

متقاضی سنداجارهای جهت دریافت وام هستم.
به صاحب سند تضمینمعتبرو
پورسانتعالی پرداخت میگردد.
09133915056
034-42280100

فرهن��گ ایران��ی ضمن این
ک��ه مول��د و مداف��ع هویت
خویش��تن اس��ت با س��ایر
فرهنگها نیز ب��ا مهربانی و
سنجیده تعامل و داد و ستد
دارد.
ای��ن ویژگی مه��م بیش از
ه��ر عامل��ی ب��ه ظرفیت و
متراژ  392متر د
قطعه زمینی به
هاضمه قوی زبان فارسی بر
ظرفیت این زبان
صفارزاده روبروی درب
گ��ردد.بلوار
می بَر
به گونهای است که واژههای
غرضی به فروش می
بیمارستاندرون خود
مفید بیگانه را در
به نحوی جذب میکند که
09133453710
بیگانگی آنه��ا بزودی محو
میش��ود .مثل همین واژهی
««تکنولوژی»ک��ه آن قدر
خودی شده که کمتر کسی
به مع��ادل آن ک��ه از طرف
فرهنگس��تان زبان فارس��ی
تفریحی با امکان
یک
باغیکند.
خانهتوجه م
اعالم شده
اما سرنوشت تلگرام جالبتر
1000هم متر مربع
مساحتکس��ی را
بهاز آن اس��ت و
یارای معادلسازی برای آن
دقیقه آب ملکی
نیس��ت .وزیرا15
و برق
تلگرام ،تلگرام
ً
است و فعال جایگزینی ندارد
محمودآباد توافق
شرقآن به عنوان
شمالسرنوشت
و البته
رسانه با س��ایر تکنولوژیها
رسد یا با مغازه
متف��اوت اس��ت.می
تف��اوت از
این جهت ک��ه فراگیر ،قابل
معاوضه میگردد0
دسترس��ی ،کمهزین��ه و
پرفایده است و ضمن اینکه
در خل��وت و جلوت و در غم
و ش��ادی م��ردم را در کنار
هم مینشاند ،کاربرد آن در
کسب و کار و استفاده مفید
هر صنف و گروه ش��غلی از
آن غیر قابل انکار اس��ت .با
این وصف تلگرام مخالفانی
اس��ت به
مادر و ممکن
ه��م دارد
عزیزم:
تیر قضا و قدر گرفتار ش��ود
هرگز نتوانست
دقایقآن را به
عبوراز آن ک��ه
ام��ا قبل
تیر قضا و قدر گرفتار سازند
کلیه دوستان ،آ
و سپاس از
بهت��ر اس��ت می��زان هزینه
ب��رای جامعه و
فای��ده آن را
خاکبندان
ترحیم و
مردم بررس��ی کنن��د ،آنگاه
تصمیم بگیرند.

مزایده عمومی به افراد حقیقی و حقوقی به صورت

اجاره سالیانه واگذار نماید.

لذا متقاضیان میتوانند از تاریخ درج آگهی به

مدت  3روز جهت دریافت اسناد مزایده به آدرس
سیرجان :اداره زندان سیرجان مراجعه و جهت کسب
اطالعات بیشتر با شماره تلفنهای 33239860

و  034-33224681بنیاد تعاون زندانیان استان

کرمان تماس حاصل نمایند.

بنیاد تعاون زندانیان استان کرمان

اوست پایدار

مادر عزیزم:
عبور دقایق هرگز نتوانست خاطرات ناب بودنت را برای ما کمرنگ کند .ضمن تقدیر
و سپاس از کلیه دوستان ،آشنایان و سروران گرامی که در مراسم تشییع ،تدفین،
ترحیم و خاکبندان

مرحومهحاجیهفاطمهصادقیان

(همسربزرگوارحاجمحمدرضابینشوخواهرگرامیشهید)
شرکت و ابراز همدردی نمودهاند به اطالع میرساند مراسم چهلمین روز درگذشت آن مرحومه
روز دوشنبه  20فروردین ماه از ساعت  5الی  6بعدازظهر در جوار آرامگاه ابدیش برگزار
میگردد .حضور شما سروران گرامی را ارج مینهیم.

خانوادههای بینش و صادقیان
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شماره 1121

■

خبر

شنبه  18فروردین 1397

negarestan76

آیا تعدیل نیرو راه خروج از بحران است؟

ادامه مشکالت کارگری درکارخانه فریکو
| تجمع کارگران فریکو روز پنجشنبه مقابل اداره کار |

گروه خب�ر :کارخانه فرآوردههای روغنی
ای��ران « فریک��و» یک��ی از مهمتری��ن
کارخانجات تولیدی در کشور است که از
 25س��ال قبل با ظرفیت تولید  800تن
روغن جامد و مایع در سیرجان راهاندازی
شده و در این سالها تأثیر خوبی ،هم در
بحث تولید و اقتصاد و هم در اشتغالزایی
داشته اس��ت .کارکرد این کارخانه اما در
یک دهه گذشته با فراز و فرودهایی همراه
بوده که کم کردن نیروهای ش��اغل ،عدم
پرداخت ب��ه موقع حقوقها و مش��کالت
جنبی دیگر از آن جمله بوده است.
آخری��ن چالش ای��ن کارخان��ه مربوط به
اعتراضات اواخر س��ال  96و دست از کار
کشیدن اکثریت کارکنان شرکت بهخاطر
آنچ��ه «ع��دم پرداخت حق��وق و پاداش
عیدی و معوقات قبلی میگفتند» در اواخر
اسفند بود که برای مدتی به تعطیلی خط
تولید کارخانه انجامید .اکنون اما در اولین
هفته پس از تعطیالت نوروز خبر رس��ید
کارخانه دس��ت به تس��ویه حساب برخی
ش��اغلین و تعدی��ل نیرو در س��ال جدید

زده که به گفته معترضین با ش��عار سال
مبنی بر حمای��ت از تولید و کاالی ایرانی
همخوانی ندارد .اگرچه تماس نگارس��تان
با مس��ئوالن کارخان��ه فریکو برای اطالع
از میزان احتمالی نی��رو چندان نتیجهای
نداشت ،اما منابع غیر رسمی این تعداد را
ح��دود یکصد نفر ولی برخی منابع حدود
بیس��تویک نفر اع�لام میکنند هرچند
ک��ه این ارقام قابل تأیید نیس��ت .از میان
نیروهای در حال تعدیل با یکی از کارکنان
با سابقه فریکو که میگفت سابقه حدود
 17سال کار در فریکو دارد تماس گرفتیم
و علت را جویا ش��دیم که گفت :علتش را
نمیدانم فقط از من خواسته شده بروم و
تسویه حساب کنم .او گفت :من مسئول
یکی از قس��متهای حساس این کارخانه
بودم که چند روز قبل طی تماسی از من
خواسته شد دیگر سرکار نروم و بعدا ً برای
تسویه حساب مراجعه کنم.
وی گف��ت :واقعاً این موضوع باعث نگرانی
ماس��ت چرا که  17س��ال تم��ام با کم و
کاستیهای کارخانه س��اختهایم و اکنون

ک��ه مطالباتمان را خواس��تهایم اینگونه
جواب ما را میدهند .در حالیکه تماس با
مسئوالن کارخانه فریکو میسر نشد رئیس
دفت��ر معاون بهره برداری ش��رکت کوتاه
گف��ت :این تصمیمی اس��ت که در هیأت
مدی��ره ش��رکت در تهران اتخاذ ش��ده و

همزمان با سالروز شهادت امام موسی کاظم (ع) صورت میگیرد

سخنرانی آیت ا ...علما در سیرجان
سخنرانی ساالنه حضرت آیت ا ...علما امام جمعه کرمانشاه از روز چهارشنبه این هفته پس از نماز مغرب و عشا
السالم)
در سیرجان آغاز میشود .حجت االسالم والمسلمین یوسفی امام جماعت مسجد امام موسی کاظم (علیه ّ
با اعالم این خبر اظهار داشت :این مراسم به مدت سه شب در این مسجد واقع در خیابان غفاری برگزار میشود.
وی از مردم عالقمند خواس��ت در ماه عزیز رجب و در این ایّام خجس��ته در این مراس��م معنوی شرکت و با امام
جمعه سابق سیرجان دیدار نمایند.

دکتر منظری توکلی رئیس دانشگاه آزاد استان خبر داد

هیأت امنای دانشگاه آزاد
استان مشخص شدند

گ�روه خبر :رئیس دانش��گاه آزاد اسالمی استان از
انتصاب دکتر پورابراهیمی نماینده مردم کرمان در
مجلس بهعنوان عضو هیأت امنای این دانشگاه خبر
داد و گفت :تا ح��دودی اکثریت اعضای هیأت امنا
مشخصشدهاند.
وی در گفتگو با نگارس��تان گفت :هیأت امنای این
دانش��گاه تعدادی عضو حقوقی ش��امل اس��تاندار،
امامجمع��ه ،نماین��دگان وزرای بهداش��ت و علوم،
نماینده نه��اد رهب��ری و نماینده ش��ورای انقالب
فرهنگی هس��تند و تع��دادی عضو حقیق��ی دارند

که عبارتاند از دکتر زاه��دی و دکتر پورابراهیمی
نماین��دگان کرم��ان ،دکتر میثم ط��ارم ،دکتر علی
یعقوبیپ��ور ،دکتر علیرضا منظ��ری توکلی و دکتر
عنایتا… معافی.
وی اف��زود :دکت��ر رهبر رئی��س دانش��گاه آزاد نیز
بهعن��وان رئیس هی��أت امنا و اینجان��ب بهعنوان
رئیس دانشگاه آزاد اس��تان دبیر این هیأت هستم.
وی گف��ت :جلس��ات هیأت امنا بهص��ورت فصلی و
درمجموع  4بار در سال تشکیل میشود و مصوبات
آن با حضور  10نفر قابلاجراست.

من اطالع بیش��تری ندارم و بدون توضیح
بیشتر تلفن را قطع کرد .در ادامه با رئیس
اداره کار منطقه وی��ژه تماس گرفتیم که
او به نگارس��تان گفت :بنا به اطالعی که
مدیران کارخانه به ما دادهاند اعالم کردند
به دلیل مش��کالت تولی��د و نقدینگی با

توضیحی بر چگونگی
حقوق کارکنان دولت
در سال جاری
سخنگوی کمیسیون مجلس ،در توضیحی
درب��اره میزان افزایش حق��وق کارکنان در
س��ال جدید گفت :حق��وق کارکنان اگر بر
اس��اس وس��ع و توان مالي دول��ت افزايش
ياب��د ،از آن اس��تقبال ميش��ود چراک��ه
ميدانيم وضع حقوق��ي کارکنان اداري به
صورت رس��مي ،پيماني و شرکتي مناسب
نيست.
س��خنگوي کميس��يون تلفيق اف��زود :اگر
بخواهي��م قدرت اقتص��ادي کارکنان را در
حد سال گذشته نگه داريم ،حداقل بايد به
ميزان تورم که ازجانب مراجع رس��مي 11
درصد اعالم شده است حقوق آنها افزايش
ياب��د .وي ادامه داد :آنچه درب��اره افزايش
حقوق عملياتي ش��ده اس��ت بايد براساس
قانون و توس��ط س��ازمان برنام��ه و بودجه
انجام ش��ود که مجلس نيز اي��ن اختيار را

راه و بیراهه
حمایت از
کاالی ایرانی
علی میرزاخانی
«حمایت از کاالی ایرانی» بهعنوان ش��عار س��ال  ۱۳۹۷چگونه تحقق مییابد؟
تجربه نش��ان میدهد که شعارزدگی و عملزدگی دو چالش اصلی دستگاههای
دولتی و س��ایر نهاده��ا در مواجهه با این نوع اهداف ملی بوده اس��ت .به همین
دلیل ،نتیجه نهایی میشود انبوهی مصاحبه و همایش در کنار برخی راهکارهای
دمدستی همچون توزیع امتیازات مختلف شامل وام ارزان ،زمین مجانی یا دالر
ارزان با چاشنی تصمیمات بخشنامهای .اما برای غلبه بر این دو چالش در مسیر
حمایت از کاالی ایرانی ،منطق حکم میکند ابتدا به این سؤال پاسخ دهیم که
آیا الگوی مش��خص و موفقی در حمایت از کاالی ملی میتوان یافت؟ در پاسخ
میگوئی��م :چین به باور اکثر صاحبنظران اقتصادی در چند دهه اخیر ،الگوی
بسیار موفقی را در زمینه حمایت از کاالی ملی به نمایش گذاشته بهگونهایکه

تقدیر و تشکر

بدینوسیله از تشریف فرمایی سردار فرماندهی محترم
انتظامی استان کرمان ،جانشین محترم فرماندهی انتظامی
استان ،فرمانده و جانشین محترم انتظامی شهرستانهای
سیرجان ،شهربابک ،بافت ،بردسیر و ارزوئیه ،ریاست محترم
پلیس اطالعات ،پلیس راه ،پلیس راهور ،رؤسا و کارکنان
محترم راه آهن ،دانشگاهها ،آموزش و پرورش و کلیه پرسنل
محترم انتظامی کرمان ،سیرجان و سایر شهرستانها که در
مراسم تشییع ،تدفین ،ترحیم و خاکبندان

مرحوم کربالیی شیرعلی جهانشاهی

شرکت نمودهاند ،تقدیر و تشکر به عمل میآید.

خانواده جهانشاهی

حدود بیس��ت ویک نفر از پرسنل تمدید
قرار داد نمیش��ود .وی گفت :بر اس��اس
قانون این کار اشتباه نیست و بعد از اتمام
زمان قرار داد میتوانند با هر شخصی که
نخواستند تمدید قرار داد نکنند .در همین
حال یکی دیگر از کارکنان ش��رکت که او
هم در فهرس��ت تسویه حس��ابها قرار
دارد گفت :این برخوردها نوعی بیعدالتی
و بازی با آبروی افراد اس��ت .ما جز دفاع از
حقوق پرسنل کاری نکردیم که بخواهند
تسویه حس��ابمان کنند و مگر با کاهش
فقط بیس��ت نفر مشکل نقدینگی شرکت
حل میشود که این توجیهها را برای کنار
گذاشتن ما میآورند.
این گ��زارش را در حالی به پایان میبریم
ک��ه ش��نیدیم عص��ر پنجش��نبه عدهای
از معترضی��ن با مس��ئوالن ش��هر دیدار
و خواس��تار ح��ل مشکلش��ان ش��دهاند.
علیایح��ال ح��ق گفتگوی بیش��تر برای
دوطرف ماجرا یعنی کارکنان برکنار شده
و مدیران ش��رکت برای توضیح بیشتر در
این رابطه محفوظ است.

همزمان به سه هدف «کاهش میل به واردات» « ،افزایش گرایش به کاالی چینی
در داخل چین» و مهمتر از این دو« ،فتح روزافزون بازارهای جهانی» بهویژه بازار
غرب دست یافته است .آمریکاییها همواره پیشروی چین در بازار غرب را نوعی
اعالن جنگ توصیف کردهاند که چین با اسلحه ارزی وارد آن شده است .جنگ
ارزی چیس��ت؟ باور صحیح چینیها این بود که تعرفههای باال یا ممنوعسازی
واردات ،سیاس��تی ناکارآمد اس��ت که اثربخشی الزم را برای تحقق بخشیدن به
اهداف تعیین ش��ده ندارد و به همین دلیل استراتژی متفاوتی برگزیدند .در این
مس��یر ،چینیها برای از توجیه انداختن واردات و گرانسازی کاالهای وارداتی،
سیاست ارزی را جایگزین سیاست تعرفهای کردند .البته این سیاست ارزی یک
سیاس��ت پولی پش��تیبان هم دارد که تورم را در سطوح بسیار پایین  -زیر پنج
درصد  -مهار میکند و از یک طرف باعث عدم افزایش هزینه تولید کاالی داخلی
شده و از طرف دیگر ،هزینه تأمین مالی را کاهش میدهد .پیشبرد همزمان این

جناب آقایان
مسعود و منصور اسدی
ضایعه درگذشت خواهرزاده گرامیتان مرحوم حسین
اسدی را حضور شما و سایر بازماندگان تسلیت عرض
نموده ،از خداوند متعال برای آنمرحوم اجر جزیل و
برای بازماندگان صبر جمیل خواهانم.

مهندس حمیدرضا یاوری
یاوران صنعت

به دولت داده اس��ت ک��ه در يک محدوده
خاصي و براساس پيش��نهاد دولت ،حقوق
کارکنان افزايش يابد.
يوسفنژاد با اشاره به تعيين سقف افزايش
حقوقها در س��ال  ،97يادآور شد :سياست
مجلس اين است که افزايش حقوقها براي
کس��اني که حقوق آنها پائين بوده بهويژه
حق��وق بگيران زير  2ميليون تومان اعمال
ش��ود که به آن افزايش پلکاني نزولي گفته
ميشود و اين افزايش براي قشرهاي پائين
و متوس��ط جامعه بيشتر باشد .وي تصريح
کرد :سازمان مديريت و برنامهريزي بايد بر
اس��اس توان اقتصادي کشور و قانون عمل
کند و اگر دس��تگاههايي متقاضي افزايش
حقوق هس��تند بايد بر اساس قانون و توان
مالي کشور در سازمان برنامه و بودجه اين
افزايشها عمل شود.

دو سیاست ،دو دستاورد مهم و پایدار برای چین به همراه داشته است :افزایش
رقابتپذیری کاالهای داخلی و افزایش عایدی تولیدکنندگان از محل صادرات.
سخن بر سر این نیست که الزاماً باید از الگوی چینی تقلید کرد؛ اما قطعاً نباید
اس��لحه ارزی را به س��مت نیروهای خودی نشانه گرفت و میتوان ثابت کرد
که سیاس��تگذار اقتصادی در ایران دهههاست که اسلحه را معکوس گرفته
اس��ت .بهعنوان مثال در برش زمانی سال  84تا  89که شاهد روند روزافزون
واردات هس��تیم همزمان با دو برابر ش��دن شاخص قیمتها ،نرخ ارز تثبیت
شده است .مفهوم ساده این سیاست معکوس آن است که قیمت خرید سبد
کاالی ایرانی در این مدت دو برابر ش��ده اما قیمت خرید سبد کاالی وارداتی
ثابت مانده و نتیجه این معادله مش��خص اس��ت .این الگو در دوره  92تا 96
نیز کم و بیش تکرار ش��د .الگوی ایرانی یا همان نش��انه گرفتن اسلحه ارزی
به س��مت نیروهای خودی عالوهبر اینکه باعث حذف تولیدکنندگان داخلی
به نفع خارجیها میش��ود ،اثر س��وء دیگری نیز در دل خود دارد و آن اینکه
باعث جهش و ش��وکهای دورهای در بازار ارز و س��ایر بازارها میشود .پیامد
ای��ن جهشها ،منحرف کردن انرژی نیروهای بالقوه اقتصادی از فعالیتهای
مولد به فعالیتهای س��فتهبازانه اس��ت که تخریب مضاع��ف تولید را در پی
دارد .بنابراین راهی جز عبور از الگوهای شکستخورده وجود ندارد که البته
مقاومت ذینفعان را بهدنبال خواهد داش��ت .بنابر آنچه گفته شد میتوان با
اتخاذ سیاست درست در حوزه ارز و اقتصاد و برنامهریزی صحیح در افزایش
کیفیت کاالی ایرانی از شعارها عبور کنیم و عم ً
ال کاالی وطنی را مورد حمایت
قرار دهیم تا به هدف اساس��ی و ملیمان یعنی توس��عه و بسط کاالی خوب
ایرانی برسیم /دنیای اقتصاد

خواهران
عزیـز
فتاحـی

از دست دادن پدر صبری عظیم
میخواهد که جز از درگاه حضرت حق از کس دیگری
نمیتوان در این راه کمک خواست.
ما را در غم از دست دادن پدر مهربانتان مرحوم حاج
فریدون فتاحی شریک بدانید.

انجمن خیریه روزنه امیـد

تریبون آزاد خوانندگان

پیامک 3000 7258 :

 5791با تبریک سال جدید به
همه شما و همش��هریان امیدوارم
سال نو برخالف سال  96که خیلی
حادثه داش��ت اخبار خوش��ایندی
برای ما مردم داشته باشد و از دولت
س��ر همه خدا یک کار نصف و نیمه
هم که شده امسال برای ما جوونای
بیکار جور کنه.
 7033با س�لام قب ً
ال گزارش��ی
چاپ کردی��ن در مورد گذش��ت از
قصاص جوانی به شرط ازدواج ،باالی
خبرتیتر زدین ازدواج  2خواهرمقتول
با برادران قاتل اما درشرح خبرآمده
ازدواج 2خواه��ر قات��ل با ب��رادران
مقتول! آخرش نفهمیدیم کی با کی
قراره ازدواج کنه؟
نگارس�تان :تیتر ب�االی خبر
درست است «گذشت از قصاص
به شرط ازدواج خواهران مقتول
با ب�رادران قات�ل»  .در متن چه
نوش�ته ش�ده و ی�ا خواندهای�د
نمیدانیم اما ش�رط پدر مقتول
ب�رای گذش�ت از قص�اص قاتل
فرزن�دش« ازدواج برادران قاتل
با خواه�ران مقتول» ب�ود که بر
همی�ن اس�اس قات�ل از قصاص
نجات یافت .
 6751قاب��ل توجه ،مس��ئولین
محترم گلگهر! خاکبرداری معدن
راه ارتباطی اهالی کفه مر را مسدود
ک��رده و م��ا بای��د از ج��اده خاکی
خیلی خراب بروی��م .چند کیلومتر
راهمان دورتر شده .هر روز معدن را
گس��ترش میدهند و راه ما را دورتر
میکنند .االن مدت 5سال است که
قرار است این جاده آسفالت شود ولی
هنوز که هنوز است بهجز خاکریزی
و مس��دود کردن راه قبلی هیچ کار
دیگهای نشده .اینها به کنار ،ما اگر
شب از اینجا عبور کنیم جاده را گم
میکنیم .چارهای برای ما بیندیشید.
 1952ساخت و ساز پل زیرگذر
مکیآباد ب��ه موزه تاریخ پیوس��ت!
ازمسؤلین مربوطه تقاضای پیگیری
داریم...اگ��ه بهان��ه قیم��ت ب��االی
مطرح ش��ده توسط س��اکنان است
از راههای قانونی استفاده کنید .اگر
نمیتوانس��تید توی ش��هر یک پل
بسازید چرا شروع کردید و وسط کار
آن را رها کردید.
 1124 با س�لام و تش��کر من
برای رضای خدا س��ند خانه خودم
را ضمانت گذاش��تم که یک زندانی
را از زن��دان بی��رون بی��اورم .او پول
طلبکار را نتونست جور کند ،طلبکار
خانه ما را ظالمانه بنام خود زد االن
چهار ماه اس��ت که آواره شده ایم .از
خیرین محترم تقاضا دارم به خاطر
ّ
خدا هم که شده ما را از بیخانمانی
نج��ات دهند .اجر ش��ما با حضرت
سیدالشهداء.
 2452ای کاش ش��ورا و
شهرداری سری به کوچههای تنگ
و پر از چاله و چوله بافت قدیم شهر
در دو طرف خیابان آیت ا ...سعیدی
که وسط شهرم هست میانداختند
تا ببینند در چه شهری مسئولاند
و م��ردم اینجا چه میکش��ند در
زمستان و تابستان.
 8579خدایی امسال شهرداری
قبل از نوروز کمی به شهر رسید و
 4تا گلکاری تو ورودیها و بلوارها
درست کرد .البته شهرداری یادش
نرود گلکاریها را آب بدهد .نوروز
تموم شد گلها خشک نشوند .چند
روز پیش گلهای سه راهی کرمان
وسط بلوار روبروی پارک صبوری از
بیآبی پژمرده شده بودند.

 2587بهخاطر س��ال نو هم که
شده فامیلهایی که با هم اختالف
داشتند دیگه ادامه ندهند .االن داماد
دایی من با خانواده همس��رش چند
س��ال است که بگو مگو دارند و این
وسط همس��ر اوس��ت که باید رنج
بکش��د و نداند طرف ک��دام یکی را
بگیرد .پدرش یا شوهرش را .از این
دس��ت اختالفها زیاد است سعی
کنید تو سال جدید برطرف بشه.
 0114 آس��فالت خیابانه��ا و
بلوارها فقط به مرکز شهر ختم نشود.
ش��هرداری به دیگر نقاط نیز توجه
داشته باشد ازجمله بلوار عباسپور،
بلوارهجرت ،بلوارفاطمیه و بلوار نماز
و  ...به فضاهای سبز نیز توجه داشته
باشید تا سال خوبی برای همشهریان
فراهم شود.
 5847با اینکه بهصورت قطعی
نوش��ته بودید دفن در بهشت زهرا
دیگر ممنوع شده و انجام نمیشود
اما من خودم ش��اهد بودم که شد.
چرا؟
نگارس�تان :در همین رابطه
امروز در این شماره با مسئوالن
متوفیات ش�هرداری گفتگویی
انجام شده است.
 2548پس��ری هس��تم بیست
و هشت س��اله که بهخاطر نداشتن
پول نه توانس��تم ادامه تحصیل بدم
و نه امکانی برای خودم فراهم کنم
ازدواج کن��م .پدرم کارگ��ر روزمزد
است که درآمد درستی ندارد ،خودم
هم بیکارم .دعا کنید امس��ال مردم
مشکالت شون برطرف بشه و افراد
مثل من به خاطر بیکاری و کم پولی
سرگردان نشویم.
 9101 خدای��ا چ��را بعض��ی از
رانندگان فقط فکرخودشون هستند
و یه ن��گاه تو آیینه نمیکنند؟ .فکر
نکن��م ک��ه آین��ه ماش��ین را برای
خوش��کلی گذاش��ته باش��ند .باید
ماش��ین عقبی این قدر بوق بزنه تا
راننده جلوی متوجه بشه راه بده.
 0985باس�لام و خسته نباشید
خدمت همش��هریهای نگارستانی
ممن��ون که تقاضای ما چاپ ش��د.
خیری معرفی
حاال مارو به یک آدم ّ
خیر ،منزل
کنید تا باکمک ش��ما و ّ
ما پس گرفته شود باسپاس فراوان.
حتماً چاپ شود.
 4123پرون��دهای در واح��د
امالک شهرداری س��یرجان دارم و
قریب به  4س��الی است که مدام به
شهرداری سر میزنم .در این مدت
چندین ش��هردار و سرپرست عوض
ش��دهاند و مدام آسانسور شهرداری
خراب اس��ت و باال و پایین شدن از
طبقات سخت است.
همس��رم بیمار است و با وجود
چندین سال سابقه کا ِرکارگری در
ش��هرداری ولی اکنون نه او را بکار
میگرند و ن��ه نام��هی اخراجش را
مینویسند که حداقل بیمه بیکاری
بگیریم .این در حالی اس��ت که در
روزهای گذش��ته حتی ن��ان خالی
برای خوردن در خانه نداشتیم  .تازه
از برخ��ورد فیزیکی غیر موجه یکی
از مس��ئوالن ش��هرداری با همسرم
چیزی نمی گویم .اگر به خدا اعتقاد
دارن��د بدانند که خدا تقاص خواهد
گرفت.
 9101آق��ای ش��هردار خودت
 5نفرکارگر دادی به ش��رکت برای
خدمات ش��هر دوب��اره آنه��ا را از
ش��رکت گرفتی برای ر فتگری که
مردم بگن عجب ش��هرداری است!
پدر کارگر میسوزه از خدا بترس.

مرد نکونام نمیرد هرگز11 / .....
از ش�مارههای قب�ل در این س�تون معرفی افرادی را ش�روع
کردهایم که در امور خیر از بقیه پیشی گرفته و در دنیا و آخرت
برای خود توشهای اندوختهاند ...
◄ مرحومه معصومه اسدی پاریزی
از زمینههای افتخ��ار ،بالندگی ،ایمان وایثار
یک انس��ان فق��ط میتواند کاره��ای خیر و
خداپس��ندانه باش��د ،چون ای��ن فرصتی را
فراهم میآورد تا انس��ان ب��ه اعماق وجدان
خدایی وانسانی خود بیندیشد ودرراه کمک
ب��ه دردمندان ونیازمندان از هیچ کوشش��ی
دریغ ننماید.
مرحوم��ه حاجیه معصومه اس��دی پاری��زی یکی از همین انس��انهای
خیرخ��واه و نیکاندی��ش بود .او پیوس��ته ب��ه فکر کمک ب��ه بیماران
ودردمندان بود تا سببی شود برای آرامش و آسایش آنان .او که ورثهای
نداش��ت دانست دارایی و اموالش را در کجا خرج کند تا باقی الصالحاتی
برای خودش بهجا گذارد .مرحومه معصومه اس��دی در سال  1388خانه
مسکونی خود را واقع در پاریز با عشق و ایمان وقف ایجاد مرکز درمانی
آنجا کرد وجمعیت هالل احمر را متولی آن قرار داد تا با همکاری مجمع
خیرین س�لامت برای استفاده بهتر و بیش��تر از این مرکز درمانی برای
ّ
مردم نیازمند کاری بش��ود .یقیناً دعای خیر صدها دردمند رها ش��ده از
رنج دشوار بیماری ،بدرقه راهش خواهد بود.

شهر

negarestan76

بیژن ادبی
اس��تان کرمان پس از تقسیمات س��الهای اخیر استان
خراس��ان ،بزرگترین استان کشورمان محسوب میگردد.
طبق آمارهای رس��می منتشر شده س��ال  1393در بین
استانهای کشور ،کرمان با بیش از  5هزار و  245میلیارد
تومان ،باالترین ارزش افزوده ساالنه معادن مربوط را دارا
است .بر اساس همین جداول آماری مذکور ،بیشترین آمار
شاغالن در بخش معدن مربوط به استان کرمان با بیش از
 19هزار شاغل است .بر اساس همین پس زمینه میتوان
به این ارزیابی برسید که معادن و بنگاههای عظیم صنعتی
چه جایگاه با ارزشی در سرانه ملی و بودجه ساالنه کشور و
بهویژه برای مردم همین استان دارد.
با گس��ترش معادن ،وس��عت بس��یار زی��ادی از زمینها،
بهصورت روزمره «کند و کاو» میشود و در اغلب اکتشافات
و متعاقب آن استخراج معادن ،معموالً به رگههای غنیتر و
با کیفیتتری برخورد میکنند و طبیعتاً به عطش توسعه
و پیشروی متصدیان امر نیز افزوده میشود .این روند در
همه جای دنیا معمول است .همه کشورهایی که از ذخیره
معدنی برخوردار هس��تند ،سعی میکنند به بهترین وجه
و با بیش��ترین حجم و بازدهی بتوانند از آنان بهرهبرداری
کنن��د .در حوالی زادگاه ما دو س��اختار معدنی عظیم در
حال فعالیت مستمر هس��تند :گلگهر و سرچشمه .البته
این معادن از منظر شاخصههای توسعه اقتصادی از قبیل

سیرجان در محاصره معادن سنگ و مس و جای خالی
ِ
پژوهش کارشناسان محیطزیست
تحقیق و

عطشتوسعهمعادن
و آالیندگی های ناخواسته
اش��تغال بس��یار موفق عمل کردهاند و اگر مواردی مانند
بومیس��ازی نیروه��ا نیز به به طور جدی در دس��تور کار
قرار گی��رد ،در زمینههای اقتصادی واقعاً در س��طح ملی
حرفهای زیادی برای گفت��ن دارند .آن چه بههیچوجه
طبیعی نیست و در این میان مغفول میماند ،جای خالی
مندان محیطزیست
پژوهش متخصصان و عالقه
تحقیق و
ِ
ِ
است که به شدت احساس میشود .حقیقتاً در زمینه مقابله
با اثرات ناخوشایند محیطزیستی و کاهش آالیندگیهای
ای��ن اَب َ ر مع��ادن اقدامات خاصی انجام نشدهاس��ت و این
موض��وع یک نقطه ضعف جدی قلمداد میش��ود .چندی
پی��ش علیرضایی رئیس اداره محیطزیس��ت س��یرجان،
محیطی
در گفتگو با رس��انههای محلی ،رویکرد زیس��ت
ِ
گلگهر را مطلوب ندانسته و گفتهبود« :آالیندگی گلگهر

علی حاج محمدی

در حال�ی ک�ه در آخری�ن ش�ماره س�ال
گذش�ته در گزارش�ی که پیرامون تصمیم
جدی ش�هرداری در ممنوعیت دفن اجساد
مردگان در بهش�ت زه�را بهصورت مفصل
منتش�ر ش�د آمده بود که از ای�ن تاریخ به
هیچ وجه هیچگونه دفنی در بهش�ت زهرا
نخواهیم داشت ،اما شنیدیم که باز هم این
مصوبه نقض ش�ده اس�ت .از آنجا که بحث
انتقال اموات به آرامستان جدید یک بحث
فنّی و علمی بهمنظور کاهش صدمات روحی
و بهداشتی بهشهروندان بهخصوص ساکنان
ش�هرکهایی اس�ت که در اطراف بهش�ت
زهرا تا نزدیکی قبور خانه ساخته و زندگی
میکنند ،در گفتگو با س�رکارخانم س�میه
پورپاریزی مدیرعامل سازمان آرامستان با
وی چند سؤال در این رابطه مطرح کردیم.
***
 خان�م پورپاریزی ابت�دا بگوئید مصوبه
اولی�ه ب�رای عدم دف�ن اموات در بهش�ت
زهرای قدی�م مربوط به چه زمانی اس�ت و
چرا این مصوبه در این س�الها معطل مانده
تا اینکه اواخر س�ال بهطور جدی اعالم شد
که از ابتدای امس�ال دیگر هیچگونه دفنی
در بهشت زهرا نخواهیم داشت؟
این مصوبه مربوط به سال  93است اما در طی این
سالها بهطور کامل اجرایی نشده دلیل عمده آن
جدی نبودن
هم عدم حمایت ش��هرداران وقت و ّ
برخی اعضاء ش��ورا در اجرای مصوبهای است که

نس��بت به دو سال گذش��ته کاهش داشته است اما هنوز
شرایط مطلوب نیس��ت و کار بهصورت غیر اصولی انجام
میش��ود و ریزگردهای موجود در گلگهر با کوچکترین
بادی در هوا معلق ش��ده و آلودگ��ی ایجاد میکنند و باد
نیز آنها را به س��مت س��یرجان هدای��ت میکند ».این
فعلی زیستمحیطی سیرجان
مسئول ،مهمترین دغدغه
ِ
را موضوع ریزگردها اعالم کرد .البته وی معتقد بود که این
مخاطرات ،پیام ِد برداش��ت غیر اصولی از معادن هستند.
همین یک قلم را در نظر بگیرید و خودتان تا انتهای این
داس��تان واقعی و تلخ را حدس بزنی��د .اگر مجموعههای
ِ
صنعت��ی و معدنی ع�لاوه بر دغدغههای مالی ،احس��اس
ضرورت و تعهد در زمینه مس��ئولیتهای اجتماعی خود
نکنند ،وقوع فجایع زیس��تمحیطی دور از ذهن نیس��ت.
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خوزستان و بهخصوص ،شهرستان اهواز آئینهای تمامنما
از اشتباهات و کمکاریهای مسئوالن مربوطه است که در
مقابل چشمان همگی ما قرار دارد .ریزگردهادر هر کجای
وطنم��ان که به وجود بیایند و خس��اراتی به بار بیاورند،
نتیجه دس��تکاری غیر اصولی و غیرمنطقی در زیستبو م ِ
ما هستند.
در حقیقت وقت��ی مجموعهای صنعتی یا معدنی ،اولویت
خود را بر درآمدزایی هر چه بیش��تر و به هر قیمتی قرار
ده��د و از عواقب فعالیتهایش��ان از قبی��ل وجود انواع
آلودگيه��اي صنعتي و ذرات معلق ناش��ي از حفاريها و
اقدام��ات مرتبط با آن در فضاي كارخانهها و نش��ت انواع
آلودگ��ي به س��فره آبهاي زير زميني ،خاک و پوش��ش
گیاهی و بسیاری معضالت اینچنینی بیخبر باشد .البته
در این میان رسانهها نقش بسیار مهمی دارند .البته گاهی
رس��انهها به علت لحاظ کردن برخی مصلحتسنجیها و
مسایل مالی علیالخصوص مبحث رپرتاژ آگهی در مقابل
بسیاری از مخاطرات زیستی که بنگاههای عظیم اقتصادی
یا کارخانهها و نهادهای صنعتی ایجاد میکنند ،س��کوت
میکنند .البته این مصلحتسنجی اغلب در شهرستانها
بیش��تر پیش میآید و رس��انههای کش��وری بهخاطر از
دس��ت ندادن مخاطب��ان خود ،با صراحت بیش��تری این
معض�لات را نقد ،تحلیل و افش��ا میکنن��د .مدتی پیش
رسانههای کشوری هش��دار دادند که انتشار دود ناشی از
فعالیت کارخانه مس سرچش��مه ،تهدیدی برای سالمت
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انس��انها و باعث نابودی انواع گونههای گیاهی و جانوری
این منطقه است .بیش��ترین تأثیرات منفی بر روی منابع
طبیعی ،از نحوه کنترل و دفن زبالهها و نخالههای صنعتی
و معدنی ،پسابها و شیرابهها ایجاد میشود که در تمامی
جهان راهکارهای دقیق و علمی برای پیشگیری از اثرات
فاجعهبا ِر رها ش��دن این پسابها در دشتها و رودخانهها
وج��ود دارد .رودخانه پلنگ��ی در چارگنبد یکی از همین
مس��ائلی بود که اخیرا به وجود آمد و در مصاحبه نگارنده
با رئیس فعلی اداره محیطزیس��ت س��یرجان هم مطرح
ش��د .هرچند بخش صنعت و معدن مصرفکنند ه تنها ۲
ن مشکالت
درصد از آب کشور است ،اما یکی از بزرگتری 
پیشروی جامع ه معدنی کشور ،بحث کمبود و تأمین آب
است.
سیرجان هم از این قاعده مستثنی نیست .بحث انتقال آب
از بندرعباس و ش��یرین کردن آب یکی از مباحثی است
که به عنوان راهکار در دست اجرا است .در پایان متولیان
معادن را به بازخوانی و تدقیق اصل  50و سرنوشتس��از
قانون اساس��ی دعوت میکنم ب��دان امیدکه همگان تابع
ت
ی اسالمی ،حفاظ 
این مثیاق ملی باش��یم« :در جمهور 
ن
ی بعد باید در آ 
ل امروز و نسلها 
ت ك ه نس�� 
محیطزیس 
ی
ی داشت ه باشند ،وظیف ه عموم 
ی رو ب ه رشد 
ت اجتماع 
حیا 
ن
ی و غیر آ 
ی اقتصاد 
ن رو فعالیتها 
ی میش��ود .از ای 
تلق 
ن
نآ 
ل جبرا 
ب غیر قاب 
ت یا تخری 
ی محیط زیس 
ك ه با آلودگ 
مالزم ه پیدا كند ،ممنو ع است»

آیا ممنوعیت دفن مردگان در بهشت زهرا باز هم نقض میشود!

دیگر دفن سفارشی نخواهیم داشت
گفتگو با مدیرعامل سازمان آرامستان سیرجان

خودش��ان تصویب کرده بودند .اما از  97/1/1با
توجه به نامههایی که سازمانهایی مثل بهداشت
و محیطزیس��ت نوش��تند و همچنی��ن اع�لام

نارضایتی س��اکنین همجوار بهشت زهرا اجرای
این مصوبه را به جد در دس��تور کار قرار دادیم و
آقای شهردار هم همکاری و حمایت فوقالعادهای

کلینیکساختمانیلوکس

نظارت و اجرای کلیه کارهای ساختمانی
طراحی و اجرای نمای آلومینیوم
و فروش ورق آلومینیوم به قیمت کارخانه

آدرس :سیرجان ،نجف شهر ،بلوار ولی عصر
 09132452943مهندس صفی زاده

نقـد و
اقساط

برای اجرایی شدن این مصوبه داشتهاند.
جدی
وقت
 چ�را ش�هرداران و ش�ورای
ّ
نبودند؟
دلیلش را باید از خودش��ان بپرس��ید که در واقع
نوعی فرار از قانون بود.
 از فروردین امس�ال که تأکید بر انتقال
اموات به آرامس�تان ش�ده چه تعداد فوتی
داشتهایم و چگونه عمل شده؟
از  97/1/1تعداد اموات شهرستان  23نفر بوده
که  13نفرشان در آرامستان دفن شده 6 ،نفر در
روستا 3 ،نفر در قطعات خصوصی.
 تصمیم گیری در مورد قطعات خصوصی
چگونه است؟
تا االن دفن میشده اما االن قطعات خصوصی در
حال تعیین وضعیت هس��تند و قرار است معادل
آن در آرامستان جدید بهصورت قطعه خصوصی
به صاحبانشان واگذارشود.
 با این وضع از این تاریخ در این قطعات
هم دفن صورت نخواهد گرفت؟
قرار بر همین موضوع است.
 شنیدیم که در قطعات عمومی هم دفن

انجام شده آیا تأیید میکنید؟
فقط ی��ک مورد ب��وده که خانوادهش��ان تأکید
داشتند ما در سال  92قطعه را خریداری کردیم
که البته چنین چیزی نیست .من تمام تالشم را
کردم که قان��ون را در این مورد هم رعایت کنم
اما اقوام متوفی با رابطهای که با آقای عس��کری
رئیس ش��ورا و آق��ای معتمدی معاون ش��هردار
داش��تند رفتند نامهای از آقای عسکری گرفتند
مبنی بر دفن در بهش��ت زهرا ک��ه البته در این
رابطه هم در جلسه شورا صحبت شد و قرار شد
که دیگر چنین موردی نداشته باشیم .البته این
افراد ادعا داشتند که این قبر را سال  92از آقای
آبیار خری��داری کردهاند که اگ��ر چنین چیزی
بهفرض صحت وجود هم داش��ته باش��د تخلّف
اس��ت چون هیچ شهرداری حق پیشفروش قبر
را ندارد و پیش فروش قبر ممنوع و تخلّف است.
چرا میگوئید تخ ّلف است؟
چون در زمان شهرداری داوود قاسمینژاد یکی از
همکاران ما فوت کرد ،ایش��ان دستور داد متوفی
را در میان قبرها دفن کنند .سازمان بازرسی که
آمد این کار را تخلّف اعالم کرد.

دوست عزیز و گرانقدر

جناب آقای دکتر محسن جهانشاهی
درگذشت پدر بزرگوارتان را حضور شما و خانواده محترم
تسلیت عرض نموده ،از خداوند منان برای آن مرحوم علو
درجات را آرزومندیم.
جواد غضنفرپور
هئیت ووشو شهرستان سیرجان

 در م�ورد قطعه ش�هدا و جانب�ازان و
همچنی�ن قطعه هنرمن�دان چه تصمیمی
گرفته شده؟
فقط قطعه ش��هدا در این م��کان وجود خواهد
داشت و ش��هدا همچنان در همین محل دفن
میشوند ،اما اعضای خانواده شهدا و جانبازان
و همچنین هنرمندان در آرامستان قطعه ویژه
خواهند داش��ت و پیکرهایشان در آرامستان
دفن میشود.
ً
قبلا ی�ک مق�دار در
 در آرامس�تان
ارتباط با موضوع قبله و مالکیت رس�می
زمین آرامستان برای مردم ایجاد نگرانی
شد که شنیدیم دیگر این نگرانی نیست.
از نظر شما هم آیا این نگرانیها رفع شده
است؟
بله بحث تعیین دقیق قبله آرامستان که انجام
ش��ده و هیچ مشکلی نیست .در مورد وضعیت
زمین هم الزم است عرض کنم زمین آرامستان
در تملک صددرصدی ش��هرداری است و هیچ
مش��کلی از ای��ن بابت نیز وجود ن��دارد .این
حرف بیموردی بود که آن زمان زده شد.

دوست گرامی جناب آقای

مرتضی ساعدی

مصیبت وارده را حضور شما و خانواده محترمتان تسلیت
عرض نموده ،برای آن مرحوم علو درجات و برای بازماندگان
صبر و اجر مسئلت داریم.
امین بلوردی
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negarestan76

هدی رضوانیپور

نگاه

تضادتوسعهیافته

دکتر محمد احسانی *

راهی دراز تا رفع مشکل بیکاری

داشتن ش��غل جزو حیاتیترین نیازهای هر
انسان بهحس��اب میآید که عالوه بر بحث
درآم��دی ،وجهه و اعتب��اری که به یک فرد
میدهد از نظر روانش��ناختی نیز میتواند تا
ح��د زیادی امنیت زندگی و روان او را تحت
تأثیر ق��رار دهدو از ای��ن رو میطلبد بحث
اش��تغال و رفع بی��کاری که ه��م اکنون از
معضالت مهم کش��ور ماست در دستور کار
مس��ئولین قرار گیرد .در همین راستا هفته
گذش��ته ش��اهد برگزاری نشست مشترک
کارگروه اشتغال و س��رمایهگذاری استان و
ش��ورای اداری س��یرجان بودیم که بهدلیل
اهمی��ت موضوع بخش مهم��ی از مباحثی
که در این نشست با حضور معاون اقتصادی
استاندار و مسئوالن ارشد شهرستان برگزار
شد به موضوع اشتغال اختصاص یافت.
◄ ◄ توج�ه به تولید و اش�تغال را از
یاد نبریم
کس��ب رتبه نخس��ت ایج��اد اش��تغال در
استان توس��ط شهرستان سیرجان میتواند
گام مؤثر و نقطه امی��دی در رفع معضالت
بیکاری شهرس��تان باش��د .فرمان��دار ویژه
س��یرجان پس از این که گزارش مختصری
از عملکرد سال گذش��ته شهرستان را ارائه
داد ،در بخش��ی از س��خنان خود گفت :به
هم��ت همه مس��ئولین شهرس��تان س��ال
ّ
گذشته در بس��یاری از شاخصها بهویژه در
حوزه اشتغال رتبههای خوبی کسب کردیم.
امس��ال نیز که تأکید مقام معظم رهبری بر
اقتصاد مقاومتی و خرید کاالی ایرانی است
امید است در این زمینه بتوانیم خوب عمل
کنیم .از آنجا که سال گذشته با عنوان سال
«تولید و اشتغال»نامگذاری شده بود ،ادارات
همت
و نهادهای مختلف در سراس��ر کشور ّ
ویژهای در بحث ایجاد اشتغال به خرج دادند.
معاون اس��تاندار با اش��اره به عملکرد خوب
شهرستان سیرجان در حوزه اشتغال تصریح
ک��رد :در برنامه مدونی که از س��وی دولت
تدبیر و امید مطرح ش��ده بود ایجاد 2500
شغل برای شهرس��تان در نظر گرفته شده
بود که ماحصل برگ��زاری هر دو هفته یک
همت
جلس��ه کارگروه اشتغال شهرستان و ّ
مسئولین ،ایجاد اش��تغال باالی  8هزار نفر
یعن��ی باالی  340درصد بود که در س��طح

با بهکارگیری  8هزارنفر در سال گذشته ،سیرجان رتبه اول ایجاد اشتغال را در استان بهدست آورد

| عکس روابط عمومی فرمانداری |

در دوران حاضر پیش��رفتهای عظیم بشری راه را بیش از گذشته برای
خشونت دولتها فراهم کرده ،اختالفات قومی ،قبیلهای ،ارضی ،نژادی،
دینی ،و زبانی هنوز در گوش��ه و کنار جه��ان قربانی میگیرد و صلح و
دمکراس��ی هم نتوانس��تهاند ملتها را از ورطه نابودی و هالکت رهایی
بخش��ند .اخالقیات و هنجارهای بشری در میان ملّتها بهطور عام و در
میان دولتها بهطور خاص رنگباخته و نخبگان هم به چیزی جز کسب
توأمان ثروت و قدرت بهطور دائمی اهمیت نمیدهند .رسانهها به جنگها
و اختالفات دامن میزنند .نظم نوین جهانی نتوانس��ته چش��ماندازی از
رشد و توسعه برای ملّتها فراهم کند .افقهای پیش روی ملّتها توسط
سیاستمداران بر اساس سازههای ذهنی و منهای اخالقیات در یک فضای
ایزوله تولید میشود؛ دستاوردهای سازمانهای حقوق بینالمللی با عنوان
فلس��فه صلح میان دولت -ملّتها هنوز نتوانس��ته از جنگ و خشونت
جلوگیری کند و هرروز به ابعاد خش��ونتهای سیس��تماتیک توس��ط
دولتها افزوده میشود ،غریزه ماندن به مناقشات قومی و ازهمپاشیدگی
درونی ملّتها و دولتها منجر شده ،دنیای فناوری و اطالعات از مرزهای
ملی فراتر رفته اما هنوز مستمندان با دیده حسرت به سفره اغنیا چشم
دوختهاند .نظم و دمکراسی ،حقوق بشر و آزادی و عدالت در میان انبوهی
از مشکالت جوامع رنگباخته است .تضاد و تعارض میان دولت-ملتها
ه��ر روز بیش از گذش��ته گریب��ان ملّتها را چنگ زده؛ کجاندیش��ی و
کوتهفکری برخی سیاس��تمداران و تمرکز بیشازاندازه بر اندیشه مادی،
بشر را به سراشیبی سقوط نزدیکتر کرده است.
آگاهیهای واژگونه رسانهها هرروز ابعاد تازهتری به خود میگیرد و درروند
رشد فکری بشر نابسامانی ایجاد کرده است .ملتها؛ دولتها را بیخاصیت
میپندارند اما دولتها به فرایند عقبماندگی جوامع پافشاری میکنند.
ادامه روند صلح و دمکراسی در خاورمیانه بدون توجه به خواست ملّتها
در هالهای از ابهام؛ توس��ط قدرتهای بزرگ تعریف میش��ود .بینظمی
نهادینهش��ده منجر به فروپاشی ساختارهای برآمده از سازههای انسانی
شده ،سیاستهای نابخردانه و ناکارآمد دولتها منجر به رشد تروریسم
و جنگ هم ادامه سیاست شده و دیپلماسی ،جایگزینی برای ادامه روند
صلحگرایی نشده است .با توجه به شرایط حاد سیاسی و اجتماعی بیشتر
در منطق��ه خاورمیانه ،رنگ و بوی انقالبه��ای اجتماعی فراتر از زمان
در حال نفوذ و گس��ترش زیرپوس��ت جوامع اس��ت که خروجی آن جز
یک وضعیت بیثبات کننده نمیتواند باش��د .ملّتها عقبماندگیهای
سیاسی و اجتماعی را بهشدت درک میکنند درحالیکه دولتها از توان
پاسخگویی به نیازها و مطالبات آنان ناامید شدند.
الگوها و روندها در سیاس��تهای موجود در خاورمیانه توسط دولتهای
در یک فضای بس��ته ذهنی باز توزیع میشود که درک عقالنی آن برای
باورپذیری ملّتها چندان ملموس نیست.
* دکتری علوم سیاسی

به بهانه برگزاری نشست مشترک کارگروه اشتغال و سرمایهگذاری استان و شورای اداری سیرجان

اس��تان بینظیر بود .در جلس��ات کارگروه
اش��تغال وظایف هر ی��ک از ادارات تفکیک
و با بررس��ی عملکرد آنها بر ایجاد مشاغل
مختلف ب��رای متقاضیان تأکید ش��د .این
اقدام محقق نمیشد مگر با تالش مجموعه
دستگاههای اجرایی ،استفاده از توان داخلی
شهرس��تان و طرح مثلث توسعه اقتصادی
استاندار که یک طرح جامع و کاربردی بود.
طرحی که عالوه بر اس��تان کرمان ،بهعنوان
یک الگو توانس��ت در سراس��ر کشور نتایج
خوبی از خود بر جای بگذارد.
ل��ذا با توجه به عملکرد خوب س��یرجان در
زمینه اش��تغال و ایجاد بالغ بر  8هزار شغل
در س��ال گذش��ته ،میتوان امیدوار بود در
س��ال جاری نیز از ظرفیته��ای موجود در
شهرستان به همین منظور استفاده کرد.
در ادامه امام جمعه س��یرجان با اش��اره به
نامگذاری س��ال جدید با عن��وان حمایت از
کاالی ایران��ی از س��وی مقام معظم رهبری
گفت :خطاب رهبر معظم هم به مردم و هم به

دعوت به همکاری

دولتمردان بود و بایستی تمامی مسئولین ما
به استفاده از کاالی ایرانی و پرهیز از اصراف
جدیت اهتمام بورزند .وی افزود :اگر دولت
با ّ
و ملّت در عملی کردن فرمایش��ات رهبری
دست به دست هم بدهند یک پیروزی بزرگ
به دست خواهیم آورد چراکه دشمن دوست
دارد بین ما جدایی بیندازد.حجتاالس�لام
حس��ینی تأکید کرد :رهب��ر معظم به آحاد
مردم و طیفهای مختلف فرمودند انقالبی
باشید .بایس��تی از ایجاد طیفهای مختلف
پرهیز کرد ،اربابرج��وع را تکریم کرد و به
فکر رفع مشکل مردم بود.
◄ ◄ مهاجر پذیری عامل افزایش نرخ
بیکاری
در بخش دیگری از جلس��ات شورای اداری
و کارگروه اش��تغال نماینده مردم سیرجان
و بردس��یر در مجلس ش��ورای اسالمی نیز
در س��خنان خود از فرهنگسازی استفاده
از کاالی ایران��ی خب��ر داد و گفت :در بحث

نامگذاری سال ،استفاده از کاالی ایرانی باید
به یک فرهنگ تبدیل شود و این کار را باید
از خودمان شروع کنیم .خریدهای خارجی
که توسط شرکتها و مناطق ویژه اقتصادی
انجام میشود باعث شده واردات بر صادرات
پیش��ی بگیرد و به همین منظور بایس��تی
کمیته صادرات در شهرس��تان تشکیل و بر
گسترش آن تأکید شود.
وی افزود :ش��اید بتوان گفت یکی از دالیلی
که منجر به افزایش رش��د ن��رخ بیکاری در
سیرجان میگردد وجود مهاجران بیشمار
و بستر مناس��ب برای حضور افرادی خارج
از مح��دوده این شهرس��تان ب��رای زندگی
و کار در س��یرجان میباش��د .حس��نپور با
اش��اره به این نکته عن��وان کرد :با اینکه هر
هفته جلس��ه اشتغال در شهرستان تشکیل
میشود اما همچنان باالترین نرخ بیکاری در
استان را داریم و این به دلیل موقعیت ویژه و
مهاجر پذیر بودن سیرجان است و مسئولین
بایستی با نگاه به این مساله ،برای رفع مشکل
بیکاری و ایجاد اشتغال برنامهریزی نمایند،
همچنین امس��ال پیشبینی ایجاد 12هزار
شغل برای شهرستان سیرجان صورت گرفته
همت مسئولین محقق شود
که امیدواریم با ّ
و بتوانیم نرخ بیکاری در شهرس��تان را تک
رقمی نمائیم.
◄ ◄ واحده�ای تولی�دی راک�د را
دریابید
دکتر فدای��ی معاون اقتصادی اس��تانداری
کرمان نیز وحدت را الزمه موفقیت دانست
و عنوان کرد :مهمترین مس��ئله حال حاضر
بحث تولید و اش��تغال اس��ت و با توجه به
اهمیت این موضوع بایس��تی به دنبال رفع
مشکل بیکاری بود 117 .هزار جویای کار در
سطح استان داریم که بایستی مشکل آنان
رفع ش��ود .وی افزود :موضوع اصلی اقدامات
استان ایجاد اشتغال خرد ،کوچک و خانگی

ریاست و کارکنان محترم

یک واحد تولیدی جهت تکمیل نیروی انسانی خود به نیروهای زیر نیازمند است.
راننده لودر دارای گواهینامه ویژه

 2نفر

کارگر ساده

 3نفر

اپراتور سنگشکن

 3نفر

کارگر فنی

 2نفر

تعمیرکار سنگشکن

 1نفر

حسابدار

 2نفر

ارسال رزومه اطالعات و شماره تلفن فقط از طریق تلگرام شماره 09034912632

جمعیت هاللاحمر
شهرستان سیرجان
بدینوسیله از زحمات بیوقفه و شبانهروزی شما عزیزان
که با حمایت نماینده محترم و نیروی انتظامی و شهرداری
نجفشهر اقدام به اسکان و خدمترسانی به مسافران
نوروزی نمودید تقدیر و تشکر فراوان به عمل میآید.
همواره سربلندی و سرافرازی شما مسئوالن عزیز را از
خداوند منان خواستاریم.

با اعتباری بالغ بر  224میلیارد تومان بود که
96درصد آن به بانکها معرفی ش��د .فدایی
تصریح کرد :ایجاد اشتغال در زمینه تولید و
خدمات بحث دیگری بود که سال گذشته در
اس��تان به آن توجه شد .در واقع سریعترین
راه برای ایجاد اش��تغال راهاندازی واحدهای
راک��د و نیمهف ّعال اس��ت چرا که س��رمایه
مملکت همین واحدهاست .معاون اقتصادی
اس��تانداری با اش��اره به اینکه کارگروه رفع
موانع تولید بایستی قویتر عمل کند افزود:
کارگروه رفع موانع تولید ابزار تحقق اشتغال
اس��ت اما کارآیی الزم را ن��دارد و در برخی
مواقع خود ،مانع تولید ش��ده است .از کلیه
مسئولین شهرستان س��یرجان میخواهیم
نسبت به این موضوع حساس باشند.
وی در ادام��ه عن��وان ک��رد :بح��ث صدور
مجوزها و تأمین منابع مالی مش��کالتی بود
که در راهاندازی واحدهای جدید خدماتی و
تولیدی با آنها مواجه بودیم که بایس��تی با
تدبیر مسئولین به دنبال رفع آنها بود.
توجه به ایجاد مشاغل خرد ،کارآفرینی و خود
اشتغالی از جمله مواردی است که میتواند
در بحث رفع مشکل بیکاری و ایجاد انگیزه
در اف��راد جویای کار مؤثر واقع ش��ود .کما
اینکه معاون امور اقتصادی استانداری نیز در
س��خنان خود به این موارد اشاره کرد .شاید
بتوان حلقه مفقوده راهاندازی مش��اغل خرد
و خانگی را ایفای نقش تس��هیلگری توسط
مس��ئولین عنوان کرد .فراهم آوردن شرایط
دریافت تسهیالت و کمک در امر راهاندازی
مشاغلی که با توان متقاضی متناسب باشد
زمینه ایجاد اشتغال و در نتیجه پیشگیری
از عواقب ناش��ی از بی��کاری را در بر خواهد
داشت .امید است همچون سال گذشته ،در
سال جاری نیز ایجاد اش��تغال جزو اهداف
اولیه دولت و مس��ئولین قرار گرفته و بر این
مهم تا ریش��ه کن کردن بیکاری در سراسر
کشور اهتمام ورزند.

استخدام حسابدار

از یک نفر حسابدار آقا دارای مدرک حسابداری ،آشنا
به کامپیوتر و نرم افزار حسابداری با روابط عمومی باال،
با حقوق عالی دعوت به همکاری می شود.

09906740926

جمعی از فرهنگیان سیرجان

همه باید کار کنند و محور هم عبارت است از تولید ملی .اگر تولید ملی را همه تعقیب کنند،
بسیاری از مشکالت اقتصادی و اجتماعی حل خواهد شد .شعار امسال حمایت از کاالی ایرانی
است.
پیام نوروزی رهبر معظم انقالب اسالمی  -فروردین 1397

روابط عمومی و اموربین الملل
شرکت معدنی و صنعتی گل گهر

فرهنگ و هنر

negarestan76

شماره 1121
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یک کار حرفهای از یک روزنامه نگار حرفهای در ایّام نوروز

چالش انتخاب «شعر و داستان » برتر

گ�روه فرهنگ و هنر :در ایام تعطیل که خبری از نش��ریات
کاغ��ذی نبود ،محمد لطی��فکار از روزنامه ن��گاران حرفهای و
موفق اس��تان با «دعوت به چالش انتخاب شعر و داستان برتر»،
اهالی فرهن��گ و هنر را در فضای مجازی دور هم جمع کرد تا
با پاس��خگویی به این چالش فرهنگی ،با وجود تعطیالت اما از
کتاب و شعر و داستان فاصله نگیرند .پاسخگویی به این دعوت
از س��وی برخی عالقمندان ،که هر ک��دام آنها نیز عدهای دیگر
از نویس��ندگان را به این چالش فرا میخواندند ،خود داس��تان
زیبایی از یک همگرایی را در حوزه فرهنگ و ادبیات به نمایش
گذاش��ته بود .لطیف کار در مقدمه دعوت نامه خود نوشته بود:
«نویسندهی گرامی رضا زنگیآبادی در صفحهی شخصیاش در
اینستاگرام ،پانزده رمان برتر منتشر شده در سال  95را معرفی
کرده اس��ت .این اقدام او به نظر من ،واجد ارزشهای زیادی از
جمله تأثیرگذاری بر جریان تولید ادبی ،و راهنمایی عالقهمندان
ب آثار برتر است».
به انتخا 
لطی��ف کار اضافه کرد :او در یادداش��ت کوتاه خود بهدرس��تی
مینویس��د « :هر س��ال تعداد قابل توجهی آثار داستانی چاپ

میشود ،اما به دالیل فراوان که خود نیاز به پژوهش مفصلی دارد،
بسیاری از آنها به مخاطب داس��تان ایرانی معرفی نمیشوند.
اقدام نویسندهی «شکار کبک» که قطعاً با زحمت زیادی همراه
بوده ،ستودنی است» .این شیوه پیشتر در مطبوعات رواج داشته،
اما چندی اس��ت این نوع ارزشگذاری کمرنگ شده ،که نوعی
بیاعتنایی به آثار پرطرفدار داس��تان و ش��عر را بهدنبال داشته
است ،لذا پیشنهاد من این است؛ از فرصت تعطیالت نوروزی مدد
بگیریم و در ابتدای سال نو ،نگاهی به کارهای انجام شده در سال
 96بیاندازیم .در این چارچوب ،بهعنوان یک ف ّعال رس��انهای از
اهل نظر دعوت میکنم با مشارکت فعال خود ،دست به انتخاب
آثار برتر «داستان و شعر» کشورمان ،با تأکید بر نمونههای برتر
استان کرمان بزنند .ورود به این چالش میتواند در معرفی آثار
برتر و باال بردن آگاهی خوانندگان کمک شایانی بکند .لطیفکار
خود در اولین گام ،از ده نویس��نده و ده شاعر دعوت کرد ضمن
بیان ارزیابی کلی خود از آثار منتشر شده در سال  ،96کتابهای
برتر این س��ال بهتش��خیص خودش��ان را معرفی نمایند .رضا
زنگیآبادی ،محمدعلی علوم��ی ،مهدی محبیکرمانی ،منصور

| رضا شمسی |

باغ سنگی ،بدون شباهت
به باغ های ایرانی
بیژن ادبی
آنچنان که میدانید در س��یرجان باغی وجود دارد
که نمادی از باغهای ایرانی کهن نیس��ت .بس��یاری

| لیال راهدار |

علیم��رادی ،محمدرضا ذوالعلی ،مرجان عالیش��اهی ،علیاکبر
کرمانین��ژاد ،زهرا میمندی پاریزی و مه��دی بهرامی در حوزه
سیدعلی میرافضلی ،مهدی صمدانی ،محمد شریفی،
داستان و ّ
شهین خسروینژاد ،مجید رفعتی ،مازیار نیستانی ،نرگس باقری،
حمید نیکنفس ،حامد حسینخانی و رضا شمسی در حوزه شعر
از جمله مدعوین لطیف کار بودند.
اما در مش��ارکت با پروژه فرهنگی لطیفکار ،از س��وی مهدی
محبیکرمانی؛ داوود یوس��فزاده ،لیال راهدار ،مجتبی احمدی
دعوت شدند .از سوی مجید رفعتی؛ شهرام پارسا مطلق دعوت

به بهانه  18فروردین یازدهمین سالگرد
درگذشت درویش خان ،خالق باغ سنگی

از باغهای ایرانی تاریخی مانند باغ ش��اهزاده ماهان
از ویژگیهای منحصر به فردی مانند نحوه کاش��ت
فوقالعاده پلکانی و طبقهطبقه و یا سیس��تم آبیاری
مسحور کننده و جذابی بهرهمیبرند که موجب شده

| مجید رفعتی |

است یونسکو به عنوان یک میراث ارزشمند فرهنگی
آنان را ثبت کند .اما باغ س��نگی هیچ ش��باهتی به
معماری و کش��اورزی خاص باغه��ای ایرانی ندارد.
«درویش خان اس��فندیار پور» ،خال��ق این باغ زیبا،

| مهدی محبی کرمانی |

ش��د ،رضا شمس��ی نیز مهدی گنجوی ،محمدحسن مرتجا و
حسن زعفرانی را دعوت کرد .لیال راهدار نیز مجید عتیق ،محسن
بنیفاطمه ،حسین سبزه صادقی و بلقیس سلیمانی را فراخواند.
زهرا میمندی پاریزی؛ از محمد ش��ریفی ،مهدی بهرامی و رضا
ذوالعلی خواس��ت به این چالش بیایند و از س��وی مجید عتیق
دیگر نویسنده نام آشنا ،علی سلطانی ،مصطفی شمسالدینی،
امی��د طاهری ،عبدالرضا قراری ،آبان ملک محمدی ،محمدرضا
قدس ولی ،بابک دقیقی ،جلیل امیری و شهریار رضایی به چالش
ش��عر و داستان برتر اس��تان فرا خوانده شدند و نکته مهم برای

مردی ناش��نوا بود که قادر به تکل��م نبود اما به قول
«دکتر مرتضی فرهادی» ،مردمشناس و جامعهشناس
برجسته کشورمان ،وی از هوشی بینظیر و احساساتی
قوی برخوردار بود .این گن��گ خوابدیده ،چهرهای
بس��یار جاذب و کاریزماتیک داشت .با ریشی دو فاق
در هیبت پهلوانان اساطيري شاهنامه و رستم دستان.
وی در شرایطی خاص تصمیم گرفت تا شاید به نشانه
اعتراض به وضع موجود و یا ش��اید هم برای زدودن
تلخکامیهای خود ،باغی خش��ک را در وسعت یک
هکتار و نیم احداث کند .البته برخی از پژوهشگران
مانند اس��تاد فرهادی معتقدند که بر خالف دیدگاه
شایع ،ناکاميهاي درويشخان در ماجرای اصالحات
ارضي ،تنها دلیل برای شکلگیری این کوالژ زیبا به
عنوان یک اثر هنری بیبدیل جهانی نبودهاست.
فروپاشی نود س��ال زندگی عشایری و
وی ش��اهد
ِ
روس��تایی و از میان رفتن تدریجی اقتصاد دامداري
و ورود کاالهای بنجل وارداتی و مهاجرت بیسابقه
از روستاها بودهاست .مضافاً برخی از تجربههای تلخ
ش��خصی او مانند مرگ پسر کوچکترش در حادثه
واژگوني تراکتور نیز ش��اید موجب پر رنگتر شدن
انگیزههای وی ،برای خلق باغ سنگی بودهاست .اما
ای��ن باغ چنان که میدانید ،مملو از درختان س��بز
نیس��ت .برای کاش��ت این درختان از قلمه و بیجه
هم استفاده نشدهاست .در این باغ ،حدودا  100تنه

| زهرا میمندی پاریزی |

| مجید عتیق |

عالقمندان سیرجانی پیشنهاد بررسی آثار ارزشمند نویسندگان
همشهری همچون محمد حسن مرتجا ،مجتبی شول افشارزاده،
مرجان عالیشاهی ،الهام رعایی و محسن بنی فاطمه بود که در
کنار س��ایر آثار نویسندگان اس��تان برای این ارزیابی پیشنهاد
ش��دند .اگر چه دعوت به حض��ور در این چالش همچنان ادامه
دارد و نتایج بررس��یها بعدا ً مش��خص میش��ود اما جا دارد در
همی��ن مرحله از ابتکار جناب لطی��فکار در برپایی این چالش
زیبای فرهنگی با همه محدودیتها و معذوریتها تقدیر نمود و
شروع و ادامهی آن را به فال نیک گرفت.

درخت خش��کیده بهصورت منظم و با فاصله از هم
کاش��ت ه و سنگهایي با نگارههایی از آثار باستانی
فس��يلي با س��یمهای ضخیم و طنابه��ای بلند و
محکم به این شاخهها آویزان شدهاند .دکتر مرتضی
فرهادی پیرامون مصالح متنوع و عجیب و غریب باغ
س��نگی آوردهاس��ت« :اين مصالح به چوب و سنگ
ختم نميشود و چس��بي که بتواند اين دو راه را به
هم وصل کند ،وجود نداشتهاس��ت ...تنها مصالح در
دسترس براي اين کار ،ميتوانسته سيمهاي تلگراف
و تلفن باش��د ...لوله اگزوز ماش��ين ،چرخدندههاي
فرس��وده ،الس��تيکهاي نخنمای پنچر شده ،پيت
نفت ،قوطي حلبي ،انب��ارک نفت چراغ عالءالدين،
آينه شکسته و شناور کولر ،فنر ،مقّرههاي شکسته
و تيره��اي تلگراف و ديگر ضايع��ات و بنجل آالت
صنعتي و مصرفي و کاالهاي وارداتي و گاهي ميانه و
ني قليان شکسته ايراني و …» «پرويز کيمياوي»
ِ
کارگردان معروف س��ينماي ايران و س��ازنده فيلم
زیبای مغولها ،در س��ال  1354فيلمي مس��تند از
زندگی درویشخان به نام «باغ س��نگي» ساخت و
به حدی با اس��تقبال مخاطبان و داوران جش��نواره
فیلم برلین مواجه ش��د که جایزه خرس نقرهای را
بهدستآورد .اما این باغ که بعدها به ثبت ملی رسید،
با این هم��ه زیباییهای منحصر به فرد ،در معرض
تخری��ب و ویرانی قرار دارد .چن��دی پیش یکی از

نوادگان مرحوم درویشخان ،در تماس با نگارستان،
گالیهه��ای بس��یاری را در زمینه امکان��ات ناکارا و
ضعیفی اب��راز کرد که در آنجا ساختهشدهاس��ت،
مثال سرویسهای بهداشتی تقریباً دکوری و صوری
در حدی که حتی از آب نیز برخوردار نیس��تند .او
برای ما از توریس��تهای خارجی گفت که چندی
پیش برای بازدید به این مکان آمدند اما با امکانات
رفاهی ناکارا و محیطی سرشار از زباله مواجه شدند
و خانواده درویشخان به ناچار در منازل ش��خصی
میزبان آنان شدند و این مکان را نیز همین خانواده
پاکسازی کردند .گویا عالقهمندان و فعالین فرهنگ
در دیارم��ان نی��ز تصمیم دارند که مراس��می در 8
اردیبهش��ت برای بزرگداش��ت درویشخان برگزار
کنن��د .واقعاً دل هر ش��هروند س��یرجانی که در او
ذرهای عشق و عالقه به تاریخ دیرین مردم سیرجان
وج��ود دارد ،به درد میآی��د ،وقتی میبینید برخی
ب��ا کارهای مقطعی و نیم��هکاره ،مدعی حفاظت از
این اثر گرانس��نگ هنری و توسعه گردشگری در
آن میش��وند .نمیدانم با این همه منابع زیرزمینی
و بنگاهه��ای عظی��م اقتص��ادی و می��زان متنابع
سرمایههای مالی و انسانی موجود در زادگاهمان ،چرا
باید به چنین اثر یگانهای در ابعاد جهانی این چنین
بیتوجهی ش��ود که اقیانوسی بیکرانه از عواطف و
رویاهای دلانگیز اما سرکوبشده انسانی است.
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فعاالن اقتصادی در گفتوگو با «ایران» مطرح کردند

راهبرد بخش خصوصی برای حمایت از تولید
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اصرار شورایی ها برماندن نجفی در بهشت

«ایران» از بررسی استعفای شهردار تهران در جلسه غیر علنی دیروز شورا گزارش می دهد

7

روحانی در واکنش به زمزمه های محدود شدن دسترسی به تلگرام تأکید کرد

رفع انحصار به جای فیلترینگ

هدف از ایجاد و تقویت نرم افزارها و پیام رسانهای داخلی ،فیلتر یا مسدود کردن دسترسیها نباید باشد
فضـــای مجـــازی خوب با تولید محتـــوای خوب و نه با انحصـــار و محدود کردن تأمین خواهد شـــد

گفت و گو با استاد پری صابری:

فیلترینگ؛ سیاست شکست خورده

گزارش «ایران» از وضعیت کارگران گمرک
مرز قصر شیرین

برش
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بازگشت  18واحد صنعتی زلزله زده کرمانشاه به چرخه تولید

معاون فنی سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران
گفت :زلزله اخیر سرپل ذهاب آسیب جدیدی به صنایع کوچک
منطقه وارد نکرد ،اما با اقدامهای انجام شده در پی زلزله آبان
ماه گذشــته  18واحد صنعتی با اشــتغالزایی  210نفر به چرخه
تولید بازگشتند.
فتحعلی محمــدزاده در گفتوگــو با ایرنا خاطرنشــان کرد:
زلزله اخیر آســیب چندانی به واحدهای مستقر در تنها شهرک
صنعتی اســتان کرمانشــاه واقع در ســرپل ذهــاب وارد نکرد ،با
وجود این خدماترســانی به این شــهرک در پی زلزله بیست و
یکم آبان ماه ســال گذشته ادامه دارد .وی افزود :زلزله آبان ماه
اکثر قریب به اتفاق واحدهای صنعتی مستقر در این شهرک را
تخریب و زیرســاختها و تأمین آب ،بــرق ،گاز و تلفن آنها را با
مشکالت اساسی مواجه کرده بود.
وی بیــان داشــت :پیش از زلزلــه آبان مــاه 32 ،واحد در این
شهرک صنعتی دارای پروانه بهرهبرداری و فعال بودند و از آن

گ�روه دیجیتال نگارس�تان:
شاید این روزها بحثی داغ تر
از تلگرام و فیلترینگ آن در
میان دهها میلیون کاربر ایرانی تلگرام
نباشد .یکی می گوید فیلتر می شود
یکی می گوید فیلتر نمی شود.
ماج�رای بح�ث فیلترین�گ ابت�دا
ب�ه مناظرهه�ای انتخابات ریاس�ت
جمه�وری بر م�ی گردد که ب�ا دفاع
روحان�ی از فضای مجازی و قول او بر
تداوم و حتی گسترش این فضا کمی
به کاربران این شبکه آرامش بخشید
اما اتفاقات دیماه  96و فیلتر ش�دن
موق�ت تلگرام نقطه عطف�ی در این
ماجرا شد تا کاربران میلیونی تلگرام
از آن پس از هرگونه ریس�مان سیاه
و سفید بترس�ند .ابتدا دبیر شورای
عالی فضای مجازی دو ماه قبل اظهار
کرد این ش�ورا به این نتیجه رسیده
پساز حمله چهارشــنبه گذشــته
به دو نفر از کارکنان سفارت ایران
در آتــن پایتخــت یونــان ،پلیــس
این کشور از دستگیری عامل این
حمله خبر داد.
به گزارش مهــر ،پلیس یونان
بــدون اشــاره به جزئیات بیشــتر،
در ایــن خصــوص اعالم کــرد که
عامل حمله چهارشــنبه گذشته،
یک ایرانی  ۴7ساله بوده و پیشتر
نیــز دو بــار ورودی ســفارت ایران
در آتــن پایتخــت این کشــور را به
آتش کشیده بود.
چهارشــنبه هفتــه گذشــته
فــردی ناشــناس بــا اســتفاده از
چاقو به دو نفر از کارکنان سفارت
ایــران در پایتخــت یونــان حمله
کرد.
در ایــن حادثــه دو کارمنــد
سفارت ایران زخمی شدند.
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وام مسکن۲۰۰میلیون تومان میشود

باالتر از سیاهی عکسی نیست

عباس آخوندی از دو پیشنهاد ارائه شده به دولت خبرداد :اول ،افزایش سقف
وام مسکن تا  200میلیون و دوم ،کاهش نرخ سود وام به  6درصد

زمان ،بازســازی واحدهای آســیب دیده با استفاده از تجهیزات
مکانیکی و نیروی انسانی در دستور کار قرار گرفت.
معاون فنی ســازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی
ایــران تصریح کرد :اکنــون  98درصد واحدهــای موجود در این
شــهرک آواربــرداری شــده و  65واحــد (اعــم از  32واحد فعال
و ســایر واحدهــای در حال ســاخت یا راکد موجــود) کمکهای
بالعوض دریافت کردند .به گزارش ایرنا ،بیست و یکم آبان ماه
ســال گذشــته ،زمین لرزه  7.3ریشــتری در  11کیلومتری بخش
ازگله و  32کیلومتری شهرستان سرپل ذهاب در غرب کرمانشاه
 620کشته و  12هزار و  386زخمی بر جای گذاشت.
همچنیــن براســاس گــزارش مؤسســه ژئوفیزیک دانشــگاه
تهران ،یکشــنبه گذشــته نیز زمین لرزهای به بزرگی  5.3ریشــتر
ســاعت  13و پنــج دقیقــه شهرســتان ســرپل ذهــاب در اســتان
کرمانشــاه را لرزانــد ،این زمیــن لرزه در عمق هفــت کیلومتری
زمین و در طول  45.81و عرض  34.42رخ داده است.

هنرمند ایرانی ،دوربین خود را از مرز چین و هند
به خانه های معتادان حاشیه تهران آورده است
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کار صعود ذوب آهن به روز آخر کشیده شد

در ادامــه رقابتهــای لیگ قهرمانان فوتبال آســیا و از گــروه  Bذوب آهن دیروز در
ورزشگاه فوالدشهر اصفهان به مصاف الدحیل قطر رفت .به گزارش گروه ورزش،
در نیمــه اول ایــن مســابقه ،شــاگردان امیــر قلعه نویی بــازی خوبــی را به نمایش
گذاشــتند و تیم برتر میدان بودند اما نتوانســتند دروازه میهمــان خود را باز کنند و
در طــرف مقابل هم شــاگردان جمــال بلماضی کاری از پیش نبردنــد تا نیمه اول
با تســاوی بدون گل به پایان برســد .در نیمه دوم هم ذوب آهن بازی هجومی را از
خود به نمایش گذاشــت و اســتنلی کی روش ،میالد فخرالدینی و بختیار رحمانی
فرصتهای خوبی را برای باز کردن دروازه حریف از دست دادند .در طرف مقابل
هم الدحیل در پی ضد حمله بود تا دروازه ذوب آهن را باز کند .اما در شرایطی که
قلعه نویی ،مهدی رجبزاده و ربیع عطایا را به زمین فرستاده بود تا به گل برسد،
این تیم قطری بود که در دقیقه  8۵توســط اســماعیل محمد به گل رسید تا ذوب
آهن از میهمان خود عقب بیفتد که این نتیجه تا پایان بازی حاکم بود و ذوب آهن
مانند بازی رفت به حریف قطری خود باخت .ذوب آهن با این شکست شرایطش
برای صعود سخت شد و در هفته آخر رقابتها باید در زمین لکوموتیو حداقل به
تساوی برسد تا راهی مرحله بعد شود.

که باید تلگرام به دلیل عملکردهای
اخیرش در ایران فیلتر شود .اگر چه
به ای�ن اظهارات که از س�وی برخی
مناب�ع دیگ�ر تکذیب ش�د چندان
اهمیتی داده نشد اما اظهارات رییس
کمیس�یون امنیت م ّلی و سیاس�ت
خارج�ی مجل�س در ابت�دای س�ال
جدید پیرامون فیلتر ش�دن تلگرام
ت�ا پایان فروردین و جایگزینی آن با
یک ش�بکه پیام رسان داخلی چون
بمب در ایران ترکی�د و از آن به بعد
ب�ود که م�وج تأییده�ا و تکذیب ها
راه افت�اد و مخالف�ان و موافق�ان در
محافل عمومی بخص�وص در عرصه
رس�انه های کاغذی و فضای مجازی
پیرام�ون آن صده�ا یادداش�ت و
هزاران مطلب به اش�تراک گذاشتند
که نشانه حساسیت کاربران ایرانی به
فیلترینگ شبکه تلگرام است.
مدیرعامل انجمن حمایت از مصرفکنندگان:

رشد  13درصدی مصرف بنزین در  13روز اول امسال

میانگیــن مصــرف روزانــه بنزیــن کل کشــور در  13روز
فروردینمــاه امســال بــا  13,3درصد رشــد نســبت به مدت
مشــابه پارسال به  97.1میلیون لیتر رسید.به گزارش شرکت
ملی پخش فرآوردههای نفتــی ،میانگین مصرف بنزین کل
کشور پارسال  85میلیون و  700هزار لیتر بود .بیشترین آمار

مصــرف با رقمی معــادل  110میلیون و  500هزار لیتر به روز
یکشنبه  12فروردینماه امسال مربوط میشود.
مصرف بنزین کشــور در روز سیزدهم فروردین امسال به
 79میلیون لیتر رســید در حالی که در دوره مشــابه پارســال،
 67میلیون و  700هزار لیتر بنزین مصرف شد.

مسابقات ملی کشتی باچوخه در اسفراین
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اول
موضــوع فیلترینــگ تلگــرام مبهــم اســت .در یک ســو
دفتر
دولــت و شــخص آقــای روحانــی قــرار دارد کــه بهطــور
مشخص مخالفت خود را با این مسأله ابراز کرده است.
امــا در طرف دیگر برخی افــراد در نهادهای دیگر موافق
مسدودســازی هســتند .با این حال به نظر میرســد این
بحــث بعــد از اعتراضهــای دی ماه  96جدی شــده که
تلگــرام با مســأله امنیتی و اعتراضهــای مردمی پیوند
محمدامین
قانعی راد
داده شــد .نگاه رئیس جمهوری مبتنــی بر نوعی رقابت
جامعه شناس
در عرصه جهانی اســت و بر همین اســاس هم گفتهاند
کــه هدف از ایجاد پیام رســانهای داخلــی نه فیلترینگ
بلکــه رفع انحصار باید باشــد .این موضــع بخصوص از آن جهت قابــل ارزیابی و
تأمل اســت که تجربههای پیشــین در مورد فیلترینگ قرین موفقیت نبوده است.
کمااینکه همین اآلن هم فیلتر برخی ســایتها انجام میشــود امــا به موازات آن
رجوع به فیلترشــکن هم بســیار زیاد شــده اســت به گونهای که فیلتــر کردن عمالً
بیمعنا شــده اســت .در حقیقت این سیاســت هزینــهای را بــرای حاکمیت ایجاد
کرده بدون آنکه نتیجه رضایت بخشی هم در پی داشته باشد .در مورد فیلتر کردن
تلگرام هم میتوان همین پیشبینی را داشت.
هــدف از فیلترینــگ گســترش پیــام رســانهای داخلی اعالم شــده اســت .اما
باید دید با طرح اینترانت یا شــبکه ملی ارتباطات که مطرح شــد و طراحی موتور
جســت وجوگر داخلی ،چه مقدار موفقیت حاصل شــد؟ مقــدار زیادی پول هزینه
شــده ،وپروژههای بســیار بزرگی در این زمینه اجرا شــده ،اما خوب است که ببینیم
نتیجهاش چه شــد و کجا میتوان شــبکه ملی ارتباطات را پیدا کرد و وارد آن شد و
از امکانات آن استفاده کرد .بیشتر در حد پروژه و حرف و اقدامات اولیه باقی مانده
است و اگر دستاوردی هم داشته ،نتوانسته در جامعه رواج یابد.
در مقایســه بــا طــرح اینترانت و شــبکه ملی ارتباطــات ،امکان طــرح موفقیت
پیامرسانهای داخلی هم از آن طرحها به مراتب کمتر است .زیرا در اینجا مردم
پیامهــای خــود را در جایــی میگذارند و از سیســتمی برای انتقال پیامها اســتفاده
میکنند که به گردانندگان آن پیام رسانها اعتماد داشته باشند .اما چطور مردم به
گردانندگان شبکههای پیام رسان داخلی اعتماد کنند که طبیعتاً نهادهای دولتی
و حاکمیتی خواهند بود .یعنی همه حرفهای دل خود را در شبکهای بگذارند که
به راحتی قابل دسترســی و اطالعیابی و کاوش از ســوی نهادهایی اســت که بعضاً
مــردم یــا به آنها اعتمــاد ندارند یــا از آنها احتــراز میکنند .معموالً مــردم در یک
محیــط غیردولتی حرفهای خود را راحتتر بیان میکنند .مســأله مهم در اینجا
احســاس امنیت اجتماعی اســت .یعنی مردم باید به پیام رســانی اعتماد داشته
باشند که حرفشان بعداً مورد سوءاستفاده قرار نگیرد.
بــا وجود ایــن پیام رســانهای داخلی در شــرایط فعلــی اگر کارکــرد اقتصادی
و اداری بــرای خــود تعریــف کننــد میتواننــد موفــق هــم بشــوند چنانکــه دولت
الکترونیک طرح موفقی بود و همکاری مردم و دستاوردهای آن موفق بوده است.
امــروز صدور پاســپورت در دو ســه روز صورت میگیرد .طبیعتــاً دولت الکترونیک
میتوانــد به اطالعات مردم دسترســی داشــته باشــد ،امــا مردم اعتمــاد میکنند
ومیدانند این اطالعات فردا موجب دردســر آنان نمیشــود .یعنی مردم به یک
اجماعی در این حد رســیدهاند که دولت حق دارد به برخی اطالعات شــهروندان
دسترســی داشته باشــد اما این حق را خیلی برای حوزههای شخصی نمیپذیرند.
بنابر این حکومت در توسعه شبکههای اجتماعی خیلی موفق نخواهد بود .چون
اینجــا فضایی برای تبادل نظرات به صــورت آزادانه و به دور از هراسهای امنیتی
اســت .ایــن نکته هــم البته قابل توجه اســت کــه حکومتهــا اتفاقاً بایــد از چنین
فضاهایی استقبال هم بکنند که در حکم یک سوپاپ اطمینان عمل میکند و اگر
بســته شــود چه بسا برخی مســائل اصطالحاً زیرزمینی و برای کشور هزینه زا شود.
بنابــر این به نظر میرســد پیام رســانهای داخلی بــه میزانی که اعتمــاد مردم را
جلب میکنند و کارکردهای خاصی همچون حوزه اقتصادی و تولید و اشــتغال را
مد نظر قرار میدهند موفقیتهایی خواهند داشت و در شرایطی جایگزین موارد
مشــابه هم خواهند شــد اما در حال حاضر به نظر میرسد این اعتماد هنوز وجود
ندارد .قطعاً این اقدامات اگر در فضای متعادلتر که برخی آزادیهای اجتماعی
تضمین بود انجام میشد شاید راه به جایی میبرد.

بازداشت عامل حمله
به کارکنانسفارتایران
در یونان
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ســخنان دیــروز رئیــس جمهــوری هیچ نشــانی از عزم دولت بــرای فیلتر کــردن تلگرام
نداشــت .مسدود کردن تلگرام ،شــایعهای که در چند روز گذشته با اظهارنظری از سوی
رئیس کمیســیون امنیت ملی مجلس
بسیار بازتاب یافته و نگرانیهایی را در
بین مردم ایجاد کرده است .عالءالدین
بروجردی گفته بود«:پیام رسان تلگرام
تا پایان فروردین ماه از دسترس خارج
میشــود و جای خود را به یک ســامانه
مشابه ملی خواهد داد .تصمیم خارج
شــدن تلگــرام از دســترس در باالترین
ســطح اتخاذ شــده است ».بســیاری از
همکاران بروجردی در مجلس البته با
وی هم نظر نیســتند و تجربه محدود و
مسدودســازیهای رسانهای در گذشته
را یادآور شدهاند که هیچ کدام راه به جایی نبرده است ،موضوعی که پیش از این حسن
روحانی هم به آن اشاراتی داشته است.

از جمله اردیبهشــت ماه ســال گذشــته در جشــنواره ارتباطات و فناوری اطالعات ،با
بیان اینکه باید فضای مجازی را فرصت و نه تهدید دانســت ،به ســالهای نخست پس
از انقــالب و دهه  ۶0اشــاره کرد و گفت:
«زمانــی فکر میکردیم اگــر ویدئو وارد
کشور شود ایمان جوانانمان پر میزند.
ســالهای اول انقــالب دغدغــه مــا
ایــن بود کــه مبادا یــک دســتگاه ویدئو
وارد کشور شــود؛ چراکه فکر میکردیم
اگر وارد شــود و با ســیمی بــه تلویزیون
وصل شــود ،دیگر چگونــه ایمان را نگه
داریــم و هویــت را حفــظ کنیــم؟» وی
همچنیــن ممنوعیت ماهواره را «قصه
دیگری» شــبیه به ممنوعیت ویدئو در
اوایل انقالب خواند و در مورد اینترنت
هــم گفت که «امروز ظاهراً قصه دیگری برپا شــده اســت و آن اینکه بــا اینترنت جوانان
کاربر ،ایمیل ،موبایل و نسل سوم و چهارمش چه کنیم».
ادامه در صفحه 2

عدم شکایت مصرفکننده دلیل رضایت نیست

مدیرعامل انجمن حمایت از مصرفکنندگان گفت :عدم اعالم شــکایت از سوی
مصرفکننده دلیل بر رضایت از محصول و قیمت آن نیست .گاهی مصرفکننده
بــه خاطــر  200تــا  300تومان افزایــش قیمت برایــش صرف نمیکند که دردســر
شــکایت را به جان بخرد یا راه آن را نمیداند .مســیح انصاری در گفتوگو با ایلنا،
عنــوان کرد :یکی از ارکان حقــوق مصرفکننده حفظ منافع مصرفکننده اســت.
اگر یک فروشــنده ،کاالیی رابه شــما گران بفروشــد جریمه میشــود اما آیا به شما
هــم پولــی پس داده میشــود؟ این موضوع یکــی از ضعفهای این قانون اســت.
قانــون حمایت با تمام ضعفهایش وجود دارد اما چالش پیش رو این اســت که
بــرای اجرای ایــن قانون چه کاری میخواهیــم انجام دهیم؟ وی افــزود :برای 80
میلیون جمعیت یک انجمن مردم نهاد کافی نیست .همان طور که تولیدکنندهها
انجمنهای متفاوتی دارند مصرفکنندهها هم باید انجمنهای متعددی داشته
باشــند .ما در کنار این مشکالت با چالش نظارت هم مواجه هستیم .میدانیم که
در قانــون حمایــت از حقــوق مصرفکننده بــر درج قیمت تأکیــد دارد اما در حال
حاضــر بــر بســیاری از کاالها و خدمــات دیده نمیشــود اما ناظرین کجا هســتند؟
متأســفانه نظامی مبنی برشــکایت محوری حاکم اســت و با وجود اینکه از تخلف
آگاه هستند تا شکایتی نشود ترتیب اثر نمیدهند.

جنگ جهانی اول فاجعه ای بود در اس��تفاده از
فناوری قرن بیستم با طرز فکر و تاکتیک های
ق��رن نوزدهم و حتی پی��ش از آن .ابزار مدرن
بود ،آدم ها قدیمی بودند ...استراتژیست هایی
که نه تنها ایمان داش��تند نظریه های دو قرن
پیش درباره هنر جنگ همچنان معتبر اس��ت،
بلک��ه فیل به می��دان آوردن در نبرد با رومیان
را سرمش��قی ابدی می دانستند ...در چند روز
اخی��ر که صحبت ه��ای رس��می از فیلترینگ
تلگ��رام را میخوان��دم ،دیدم می ت��وان کم و
بیش همین مضمون را برای ما هم به کار برد،
کسانی همچنان فکر می کنند در قرن  21اگر
چیزی را زیاد تکرار کنند تبدیل به واقعیت می
شود ،یکی در برنامه رسمی از این گله می کند
ک��ه فناوری جدید باعث می ش��ود آنها که در
آژانس امالک و مانند آن مشغولند از کار بیکار
ش��وند! در جایی دیگر گفته می شود که فالن
کش��ورهای اروپایی هم به فکر سامان دادن به
ش��بکه های اجتماعی افتاده اند و چین چقدر
در این زمینه «پیشرو» بوده است و ...
متأس��فانه خیل��ی ها هن��وز متوجه نیس��تند
حکومت داری در جامعه ش��بکه ای چیزی به
کل��ی متفاوت از دوره ناصرالدین ش��اه اس��ت،
هنوز متوجه نیس��تند در ممالک مترقی وقتی
طرف حرف از بازنگری در شبکههای اجتماعی

در باب تلگرام و باقی قضایا

می زند ،قضیه با صح��اری خاورمیانه متفاوت
اس��ت .آنجا هزاران روش��نفکر و اهل فن سالها
به «حریم ش��خصی» و «حق ناشناس بودن» و
مانن��د آن پرداخته اند و خوبیت ندارد اینجا ما
همین حرف ها را تکرار کنیم و فکر کنیم مردم
هم باور می کنند .در دنیای متمدن در مواردی

که به زیر آبی رفتن و س��وء استفاده از اعتماد
م��ردم مربوط می ش��ود ،بدون حض��ور دولت،
جامعه واکنش نش��ان می دهد ،به تازگی فیس
بوک در فقره ای مشابه ارزش سهام فیس بوک
 58میلیارد دالر کاهش پیدا کرد و رس��انه ها
آبرو برای این غول تکنولوژی باقی نگذاش��تند،

در کش و قوس تلگرام
اولینب��ار در س��ال ج��اری ،زمزمه
فیلترین��گ تلگرام از زبان عالءالدین
بروجردی ،رئیس کمیس��یون امنیت
مل��ی و سیاس��ت خارج��ی مجلس
اعالم ش��د ک��ه تأکید ک��رد تلگرام
فیلتر خواهد ش��د و عمر آن تا پایان
فروردینم��اه س��ال جاری ب��ه دنیا
خواهد بود .بروجردی با تأکید بر این
نکته ک��ه فیلتر تلگ��رام در باالترین
سطح اتخاذ ش��ده است ،تأکید کرد:
تلگرام نقش مخرب��ی در بحرانهای
س��ال گذش��ته در کش��ور داشته و
ما ام��روز در فضای مج��ازی به این

توانمندی رس��یدهایم که یک سامانه
ملی مانند سروش را تعریف کنیم.....
در یازدهم دیماه س��ال جاری پس
از کندش��دن س��رعت اینترن��ت و
باالگرفتن م��وج اعتراضات خیابانی،
تلگرام فیلتر شد.
دو هفت��ه پس از فیلتر موقتی تلگرام،
در تاری��خ  ٢٣دیماه ،دوب��اره تلگرام
رفع فیلتر ش��د و مردم دوباره فعالیت
خ��ود را که ب��ا فیلتر این پیامرس��ان
در فضای مج��ازی کاهش پیدا کرده
ب��ود ،از س��ر گرفتن��د ،ام��ا از همان
زم��ان ش��ایعه فیلتر همیش��گی این

پیامرس��ان ش��نیده میش��د و البته
نمایندگان مجلس میگفتند هرچند
با فیلتر تلگرام مخالف هس��تند ،اما از
اینک��ه عملیات پیامرس��انی بهصورت
انحصاری در دس��ت یک پیامرس��ان
باش��د ،دفاع نمیکنند و چه بهتر که
در کنار تلگرام ،پیامرسانهای داخلی
نی��ز فعال شوند.س��اعتی بع��د از این
اظه��ارات س��بحانینیا ،ناظر مجلس
در کمیت��ه مصادیق مجرمانه و رئیس
کمیت��ه ارتباط��ات ،در اظهارنظ��ری
ک��ه بهط��ور غیرمس��تقیم خطاب به
بروجردی ب��ود اعالم ک��رد که زمان

در حوالی ما البته اوضاع متفاوت اس��ت .خیلی
ها معتقدند ش��بکههای اجتماعی بر اساس��ی
م��دل لیبرال و آزاد از اجتماعات به وجود آمده
اند ،منطق حاکم بر آنها به کلی متفاوت است،
دوران فیلت��ر کردن و محدودس��ازی گذش��ته
اس��ت .می دانیم که ب��رای اکثریت��ی از افراد
به ش��دت مهم اس��ت که دیگران از چیزی که
برایش��ان ش��خصی و محرمانه تلقی میشوند
باخبر نش��وند؛ برای خیلی ها مهم اس��ت که با
هویتی متفاوت از آنچه در واقعیت هس��تند در
فضای مجازی حضور پی��دا کنند ،برای خیلی
ها مهم هس��ت اطمینان پیدا کنند کس��ی به
بهانه هایی مثل امنیت و مانند آن نتواند آنها را
محدود کند و چیزی به نام قانون هست که می
توانند به اجرای آن اطمینان داشته باشند و ...
اینها را باید پاسخ دهیم که البته نتوانسته ایم.
یک پیش��نهاد خوب این اس��ت ب��ه جای پاک
ک��ردن صورت مس��ئله ب��ا نگاهی ت��ازه به آن
بنگریم ،باور کنیم تکنیک «ش��رایط حس��اس
کنونی» زیادی تکرار شده و وقتش رسیده که
جوانترهای آشنا با دنیای جدید پای کار بیایند.
* مد ّرس دانشگاه

قطع��ی فیلترین��گ تلگرام مش��خص
نیست و نباید اخباری را که به امنیت
روانی جامعه آس��یب میزن��د ،پمپاژ
کرد.همچنین صادق��ی دیگر نماینده
مجلس در پاس��خ به سؤال خبرنگاران
درباره فیلت��ر دائمی تلگرام گفته بود:
هنوز موضوع خ��اص و جدی راجعبه
فیلترینگ تلگرام نش��نیدهام .او گفت:
حتی آق��ای الریجانی ،رئیس مجلس
هم از قول وزی��ر ارتباطات و فناوری
اطالع��ات گفتن��د وقتی تلگ��رام در
ماهه��ای گذش��ته و ب��ه م��دت چند
روز فیلت��ر ش��د ،ح��دود ٣٠میلیون
نف��ر از مردم روی گوش��یهای همراه
خ��ود نرمافزاره��ای فیلترش��کن را
نص��ب کردند .بنابرای��ن اگر کمی در
موض��وع دقیق ش��ویم ،میفهمیم که

راهح��ل مقابله ب��ا چالشهای فضای
مجازی فیلترینگ نیس��ت ....مسعود
پزش��کیان نیز درباره استفاده مردم از
پیامرس��ان داخلی ابراز شک و تردید
کرده و گفت« :وقتی مردم به س��مت
پیامرس��انهای داخلی نمیآیند ،این
نش��ان میدهد ک��ه مش��کل از خود
ماست».....گفتنی اس��ت بیش از ۴۵
میلی��ون ایران��ی کاربر فع��ال تلگرام
هس��تند .تلگرام ابزار اصلی اش��تغال
ح��دود  ۲۰۰ه��زار ایرانی اس��ت و
معیش��ت ح��دود  ۷۰۰ه��زار ایرانی
وابس��ته به آن اس��ت .در ش��رایطی
که وجود بیش از س��همیلیون بیکار
مهمترین بحران اقتصاد ایران است،
فیلترینگ تلگ��رام چقدر منطقی به
نظر میرسد؟ /شرق

آگهی مناقصه شهرداری نج

فشهر «نوبت اول»

شهرداری نجفشهر در نظر دارد به استناد مجوز شماره  313/339مورخ  96/12/22شورای محترم
اسالمی نجفشهر قسمتی از وظایف خدمات شهری خود را شامل رفت و روب و حفظ و نگهداری و
آبیاری فضای سبز را بصورت حجمی به پیمانکار واجد شرایط واگذار نماید لذا از کلیه شرکتهای دارای
صالحیت از اداره تعاون ،کار و رفاه اجتماعی دعوت بعمل میآید حداکثر تا  10روز پس از درج آگهی
نوبت دوم جهت دریافت اسناد مناقصه به امور قراردادهای شهرداری نجفشهر مراجعه نمایند.
شرایط شرکت در مناقصه
 -1سپرده شرکت در مناقصه معادل  5درصد از برآورد مبلغ کل قرارداد میباشد که میبایست به حساب
سپرده  12225نزد بانک تجارت نجفشهر واریز و یا ضمانتنامه معتبر بانکی را عین ًا در پاکت مربوطه
قرار دهند.
 -2هرگاه برندگان اول ،دوم و سوم مناقصه حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده آنها به ترتیب به نفع
شهرداری ضبط خواهد شد.
 -3شهرداری در رد یا قبول پیشنهادات مختار میباشد.
 -4سایر اطالعات و جزئیات مربوطه در اسناد مناقصه ذکر گردیده است.

شهرداری نجفشهر
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شرکت تعاونی مسکن مهر عمران سیرجان شماره ثبت 2096

شناسه ملی  10860548932شهرستان سیرجان استان کرمان.
به اطالع کلیه اعضای محترم شرکت تعاونی میرساند که جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه
نوبت اول این تعاونی در ساعت  9روز چهارشنبه مورخ  1397/1/29در محل خیابان وحید
سالن اجتماعات هاللاحمر تشکیل میگردد .از سهامداران دعوت میگردد رأس ساعت
مذکور در جلسه حضور بهم رسانند .ضمن ًا  -1اعضایی که مایلند حق حضور و رأی دادن در
مجمع را به نماینده تاماالختیار واگذار نمایند تا تاریخ  1397/1/28به اتفاق نماینده خود
جهت تأیید و صدور برگ نمایندگی به محل دفتر شرکت مراجعه نمایند( .حضور توأم عضو
و نماینده وی در مجمع ممنوع است ).ضمن ًا ساعت  8وکالتنامه توسط اشخاص مسئول در
محل برگزاری مجمع بررسی میگردد.
 -2چنانچه در دستور جلسه انتخاب هیئت تصفیه باشد افرادی که متقاضی کاندیداتوری
سمت هیئت تصفیه میباشند حداکثر تا تاریخ  97/1/25جهت ثبتنام به محل دفتر شرکت
مراجعه نمایند .دستور جلسه -1 :استماع گزارش عملکرد هیئت مدیره و بازرس
 -2تصویب صورتهای مالی سالهای  1389الی  -3 1396انتخاب هیئت تصفیه برای مدت  2سال

هیئت مدیره شرکت تعاونی

آگهی مناقصه شهرداری نجفشهر
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شهرداری نجفشهر در نظر دارد به استناد مجوز شماره  313/339مورخ  96/12/22شورای محترم
اسالمی نجفشهر قسمتی از وظایف خود را شامل حمل و نقل ،بخشی از خدمات اداری ،آتشنشانی،
حفظ و نگهداری و بهرهبرداری برخی از تأسیسات شهرداری ،نگهبانی ساختمان موتوری و اداری و ...
را بصورت حجمی به پیمانکار واجد شرایط واگذار نماید لذا از کلیه شرکتهای دارای صالحیت از اداره
تعاون ،کار و رفاه اجتماعی دعوت بعمل میآید حداکثر تا  10روز پس از درج آگهی نوبت دوم جهت
دریافت اسناد مناقصه به امور قراردادهای شهرداری نجفشهر مراجعه نمایند.
شرایط شرکت در مناقصه
 -1سپرده شرکت در مناقصه معادل  5درصد از برآورد مبلغ کل قرارداد میباشد که میبایست به حساب
سپرده  12225نزد بانک تجارت نجفشهر واریز و یا ضمانتنامه معتبر بانکی را عین ًا در پاکت مربوطه
قرار دهند.
 -2هرگاه برندگان اول ،دوم و سوم مناقصه حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده آنها به ترتیب به نفع
شهرداری ضبط خواهد شد.
 -3شهرداری در رد یا قبول پیشنهادات مختار میباشد.
 -4سایر اطالعات و جزئیات مربوطه در اسناد مناقصه ذکر گردیده است.

شهرداری نجفشهر
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بررسی حوادث جادهای و شهری در گفتگو با فرمانده پلیسراه و پلیس راهور

واژگونی در صدرحوادث جادهای

گروه ح�وادث :آمار تلف��ات جادهای در
محوره��ای مواصالتی س��یرجان در حوزه
اس��تحفاظی پلی��سراه  40درصد کاهش
پیدا کرده اس��ت .این مطلب را س��رهنگ
اسماعیل جهانشاهی در گفتگو با خبرنگار
نگارس��تان اعالم کرد و افزود :نس��بت به
پارس��ال ش��اهد کاه��ش آم��ار تصادفات
بودهای��م .فرمان��ده پلی��سراه س��یرجان
بیان کرد :بیش��ترین ح��وادث در راههای
سیرجان مربوط به واژگونی بوده که بر اثر
خس��تگی و خوابآلودگی رخ داده است.
وی ادامه داد :بیش��ترین اعمال قانون نیز
برای خودروهای پالک سیرجان ثبت شد
و تس��ت الکل و تس��ت اعتیاد نیز در ایام
طرح نوروزی انجام شد.
همچنی��ن  60خودرو که س��رعت باالی
 150کیلومت��ر داش��تهاند توقیف و اعمال
قانون شدند.
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| سرهنگ حسن ساالری |

| سرهنگ اسماعیل جهانشاهی |

◄ کاه�ش  30درص�دی تصادف�ات
جرحی در شهر
رئیس پلیس راهور سیرجان نیز از کاهش
 30درصدی تصادفات در داخل شهر خبر
داد و گف��ت :خوش��بختانه تلفات س��وانح

درون شهر نیز نس��بت به پارسال افزایش
پیدا نکرده است .سرهنگ حسن ساالری
افزود :پلی��س راهور با تمام توان در مدت
ایّ��ام ن��وروز در خدمت مردم و مس��افران
نوروزی بود.

در چهارشنبه پایان سال رخ داد:

خسارت یک میلیاردی وندالها به شهرداری

گروه حوادث :در چهارش��نبه پایان سال بر اثر اصابت
ترقههای انفجاری به تابلوهای راهنمای مسیر و تابلوهای
راهنمایی و رانندگی بیش از یک میلیارد ریال خسارت
به شهرداری وارد شد .گزارش خبرنگار نگارستان حاکی
اس��ت متأسفانه برخی جوانان که فاقد شعور اجتماعی
هس��تند با پرتاب ترقههای انفجاری ب��ه تابلوها باعث
خسارت جدی به اموال عمومی شدند.
یک کارش��ناس مسائل ترافیک ش��هری به خبرنگار ما
گفت :بیش از  20تابلو راهنمای مسیر و تابلو راهنمایی
و رانندگی توسط وندالها دچار خسارت شده و ترمیم
شبرنگ تابلوهای راهنمای مسیر بسیار پرهزینه است.
وی افزود :بر اثر آتش و حرارتی که ترقه ایجاد میکند
شبرنگ تابلوها سوخته و برای ترمیم آنها باید هزینه
جرثقیل ،باز کردن ،تعویض شبرنگ ،نصب مجدد تابلو
و  ...پرداخت شود.
ای��ن مقام مس��ئول ادامه داد :هزین��ه ترمیم تابلوهای
راهنم��ای مس��یر بیش از ی��ک میلیارد ری��ال برآورد
میش��ود .وی با ابراز تأس��ف از رفتار این جوانان گفت:

رئیس دادسرای نظامی در گفتگو با نگارستان مطرح کرد:

شرکتهای منطقه گلگهر
به مسئولیتهای اجتماعی توجه کنند
رئیس دادسرای نظامی از شرکتهای منطقه گلگهر
و منطق�ه ویژه اقتصادی شهرس�تان خواس�ت به
مسئولیتهای اجتماعی خود توجه بیشتری داشته
باشند .قاضی محمدرضا حیدری افزود :وقتی معادن
و کارخانهها باعث افزایش تردد در س�طح جادهها
و معاب�ر میش�وند و وقتی حضور آنها توس�عه را
نامتوازن میکند و آالیندگی ها را افزایش می دهد
بای�د با توجه به مس�ئولیتهای اجتماعی خود ،در
رفع برخی مش�کالت همکاری کنند .وی ادامه داد:
البته اقدامات خوبی نیز توس�ط برخی شرکتهای
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منطقه گلگهر انجام شده اما کافی نیست و باید در
بخش راه مساعدت بیشتری شود .این مقام قضایی
تصریح کرد :کارشناس�ان پلیسراه نیز بایستی به
نواقص جادهها توجه کرده و همواره رانندهها را مقصر
اعالم نکنن�د .وی توجه به اموال حادثه دیدگان در
تصادف�ات جادهای را اولویت دوم پلیس و نیروهای
امدادی برشمرد و گفت :امیدواریم با اقدامات اداره
راه ،فعالیت بیش�تر پلیس راه و مشارکت شرکتها
در بهسازی راهها و خرید تجهیزات ترافیکی شاهد
کاهش آمار تصادفات باشیم.

تخریب تابلوهای راهنمای مسیر عالوه بر اینکه چهرهی
شهر را زشت میکند موجب میشود مسافران نوروزی
در پیدا کردن مسیر سردرگم شوند .پدیده وندالیسم را
ب��ه طور کلی به هرگونه تخری��ب ارادی اموال عمومی،
سازمانهای شهری ،تأسیس��ات اجتماعی ،آثار هنری

و  ...اطالق میش��ود که به صورت ف��ردی یا گروهی و
غیرهدفدار انجام میش��ود .وندالها را دشمنان آشکار
جامعه و عمل آنها را نهایت گستاخی در رفتار میدانند
و کشورها نیز سعی کردهاند با وضع قوانینی بازدارنده با
این پدیده ناهنجار مقابله کنند.

کشف  230لیترمشروبات الکلی در ا ّیام نوروز

گروه حوادث :مأموران پلیس امنیت عمومی در ایام تعطیالت نوروز
موفق به انهدام  3کارگاه تولید مش��روبات الکلی دستس��از و کشف
بیش از  230لیتر مشروب شدند.
دادس��تان عمومی و انقالب سیرجان در گفتگو با خبرنگار نگارستان
ضم��ن تأیید ای��ن خبر گف��ت :کارگاههای زیرزمین��ی در مکیآباد،

توقیف موتور سنگین
در بلوار شاهد
گ�روه حوادث :یک دس��تگاه موتور سنگین هوندا
هفته گذش��ته از س��وی مأموران مب��ارزه با کاالی
قاچاق پلیس آگاهی توقیف شد .به گزارش معاونت
اجتماعی فرماندهی انتظامی سیرجان راننده جوان
این موتور در کمربندی شاهد در حال تردد بود که
وسیله او توقیف شد.

خیابان آیتا ...غفاری و بلوار گلس��تان در منازل مس��کونی در حال
فعالیت بودند که شناس��ایی ش��دند .قاضی محسن نیکورز افزود3 :
نفر متهم در این رابطه دس��تگیر و بازداشت شدند .وی از شهروندان
خواست هرگونه اطالع از خرید و فروش مشروبات الکلی را به پلیس
 110اطالع دهند.

 صاحب امتیاز و مدیر مسوول :ذبیح اله بلوردی

حاشیه  -خبر

 وب سایتwww.negarestannews.com :

حاشیهای که در رسانهها بازتاب زیادی داشت

چرا تلویزیون
سخنان روحانی را تحریف کرد؟

ل در رسانههای خصوصی
ل قو 
تأکید و بزرگنمایی بخشی از یک رویداد یا نق 
یا حزبی با توجه به خط مشیهای تعیینشده ،شاید امری طبیعی بهنظر
برس��د؛ هرچند در این نوع رسانهها هم مغایر با اصول حرفهای مینماید
اما حذف پوشش بخشی از یک خبر یا نقل قول و تأکید بر سایر بخشها،
ن هم در رس��انه
بهگون��های که محت��وای رویداد را متفاوت جلوه دهد ،آ 
عمومی که داعیهی ملی بودن دارد ،قطعاً برخالف اخالق حرفهای قلمداد
میشود .این اتفاقی است که دو سه روز قبل در تلویزیون ملی و اسالمی
ایران رخ داد .دکتر حس��ن روحانی روز سهشنبه  ۱۴-فرودین -در دیدار
نوروزی جمعی از وزیران ،استانداران و مدیران دستگاههای اجرایی کشور،
در بخشی از سخنان خود با بیان اینکه «خواست مردم از دولتی که به آن
رأی دادهاند ،تالش بیشتر برای تقویت رفاه و امنیت است» ،گام برداشتن
در مسیر گسترش بیشتر دسترسی به فضای ارتباطی ،اطالعات و قدرت
انتخاب مردم را ضروری دانس��ت و اظهار کرد که داشتن پیامرسانهای
ایران��ی ،توانمند ،امن و ارزان که بتوانند مش��کل و نیازهای مردم را حل
کنند ،بیتردید باعث افتخار همگان خواهد بود.
روحانی با تأکید بر اینکه بنای نظام بر رفع انحصار از فضای پیامرسانها
بوده اس��ت نه فیلتر و بس��تن فضای مجازی ،ادامه داد که «کام مردم را
با اینگونه حرفها تلخ نکنید ،در فضای بحران بیکاری تیش��ه به ریشه
اشتغال نزنید» اما این در حالی است که اخبار شبانگاهی سیما در همان
روز ،تنها به پوشش این بخش از سخنان روحانی پرداخت که با تقویت
پیامرسانهای داخلی ،انحصار پیامرسانهای خارجی را میتوان کاهش
داد ،و از انعکاس سایر بخشهای سخنان رئیسجمهوری خودداری کرد.
تلویزی��ون ک��ه در چند هفتهی گذش��ته ب��ه تولی��د گزارشهایی از
پیش طراحیش��ده با پیشفرضهای مش��خص در توجیه فیلترینگ
پیامرس��انهای خارجی و مش��خصاً تلگرام پرداخته است ،در واقع در
گزارش آن ش��ب خود ،چینشه��ا را به گونهای ق��رار داد که رویداد،
اینگون��ه به مخاطب منتقل ش��ود که رئیس جمهوری کش��ور نیز با
فیلترینگ موافق شده است(!)
نگارستان
خبرهای منابع رس��می حکایت از افزایش چش��مگیر
مسافرتهای نوروزی در س��ال جاری است .در همین
اس��تان کرم��ان فرمانده پلیس راه ش��مال اس��تان از
افزای��ش  60درص��دی مس��افرتها در س��ال ج��اری
به نس��بت س��الهای قبل خبر داد ک��ه چنانچه آن را
به کل کش��ور تعمی��م بدهی��م صرفنظ��ر از افزایش
جمعی��ت و تعداد خودروه��ا ،در مییابیم ایرانیها در
س��ال جاری مس��افرتهای بسیار بیش��تری به نسبت
س��ال قب��ل و س��الهای قبلت��ر از آن داش��تهاند .اما
جدای از تفریح و س��یاحت در ابتدای فصل بهار که از
ویژگیهای ایرانیان اس��ت و باعث نشاط و تنوع روحی
و روانی میش��ود و از س��ویی دین هم به س��فر و سیر

 ایمیلnegarestannews@yahoo.com :
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 سامانه پیام کوتاه  30007258 :همراه  09132783241 :مدیریت بخش آگهی ها09133475180 :

سیاسی  /اجتماعی  /فرهنگی

پیامبر گرامی اسالم :هر كه راهى رود كه در آن دانشى
جويد ،خداوند او را به راهى كه به سوى بهشت است ببرد،
و برترى عال ِم بر عابد ،مانند برترى ماه در شب چهارده،
بر ديگر ستارگان است.

چه کسی فرماندارسیرجان میشود؟

 مدیریت توزیع شهرستان  09131782941 :توزیع کرمان09132418781 :

 آدرس دفتر مرکزی  :سیرجان ،تقاطع رضوی (اشکذری)

 تلفن ها  034-42230702 / 42206677 :تلفکس034-42206644 :

سال بیست و یکم  شماره   1121شنبه  18فروردین 1397

 چاپخانه :سازمان چاپ و

انتشارات دانشگاه آزاد

با خاتمه مأموریت محمدحس��ین کرانی فرماندار سیرجان در وزارت کشور و
بازگشت وی بهمحل کار قبلی خود مجتمع معدنی گلگهر ،موضوع فرماندار
جدید س��یرجان و اینکه چه کس��ی در این سمت مشغول به کار خواهد شد
به موضوع روز تبدیل ش��ده و در این میان ش��ایعات زیادی مطرح شده است.
شایعات مذکور که بیش��تر جنبه حدس و گمان دارد پیرامون افراد مختلفی
برای تصدی فرمانداری سیرجان بر سر زبانها افتاد .در این میان از دکتر اکبری
رئیس دانشگاه آزاد و دکتر بلوردی رئیس سازمان نظام پزشکی و بیمارستان
غرضی قبل از دیگران نام برده شد که هردو تکذیب کردند .در همین حال از
کربالیی فرماندار رفسنجان ،علوی فرماندار بافت و حاتمی رئیس دفتر استاندار
نیز سخن بهمیان آمد که با رد این شایعات توسط برخی نامبردگان و بهدنبال
سید شجاعالدین
تماس با بعضی از منابع در اس��تان متوجه ش��دیم موضوع ّ
گلس��رخی مدیرکل اجتماعی استانداری ،شهباز حسنپور مشاور استاندار در
امور ایثارگران و عباس دعاگویی مدیرکل دفتر سیاس��ی استانداری بهصورت
جدیتری مطرح اس��ت .حال ک��دام یک از این افراد و ی��ا احیاناً فرد دیگری
تصدی فرمانداری س��یرجان را بر عهده میگیرد باید به انتظار روزهای آینده
ّ
نشست .البته آنچه مهم است اینکه در ابتدای سال جدید باید درتعیین تکلیف
فرمانداری از سوی محمودی استاندار کرمان تسریع شود تا شهر ،هرچه زودتر
مدیر اجرایی و سیاسی خود را بشناسد.

بخشدار سرپرست فرمانداری  شد

تا تعیین فرماندار بعدی ،بخش��دار مرکزی سیرجان سرپرست فرمانداری
شد .بر پایه این خبر مهندس امید علیرضازاده طی حکمی از سوی استاندار
کرمان تا انتخاب فرماندار جدید بصورت موقت سرپرست فرمانداری شد تا
امور جاری شهر دچار اختالل نشود.

حوادث نوروزی  12کشته داشت

حضور کم سابقه مسافران نوروزی در سواحل بندرعباس

یک و نیم میلیارد لیتر بنزین در نوروز امسال دود شد

خوب و بد سفرهای نوروزی
و س��یاحت البته با رعایت آداب صحیح آن س��فارش
کرده ،روی دیگر س��فرها مشکالت و حواشی بسیاری
اس��ت که بهدلیل عدم رعایت هم��ان آداب و اصول در
س��فرها پیش میآید .حوادث ناخوشایند جادهای یکی
از همینهاست .آمار وحش��تناک تلفات جان باختگان
س��فرهای ن��وروزی ،مصدومی��ن بیش��مار تصادفات
جادهای ،غرقش��دگان در دریا ،در راهماندگان وس��ایر
حوادث و حواشی ناراحتکننده از جمله مصایبی است
که در مسافرتهای ما ایرانیها به دلیل عجول بودن و

رعای��ت نکردن قوانین و توصیههای مکرر پیش میآید
و هیچگاه عبرتمان هم نمیش��ود .از اینها گذش��ته
ضرره��ای اقتصادی که بهدلی��ل هزینههای زائد و غیر
ضروری در س��فرها میش��ود غصه دیگری اس��ت که
پس از سفرها و س��رد شدن بدن گرم مسافران پس از
بازگشت به خانه کم کم احساس میشود.
ی��ک آم��ار اقتص��ادی میگوی��د :ایرانیها ب��ا نیمی از
هزینههای غیرضروری خود و دوری از اسراف میتوانند
همین س��فرها را با همین کیفیت بهخوبی انجام دهند

در تعطیالت نوروز امسال در اثر سوانح رانندگی در جاده ها و خیابان های
س��یرجان  12نفر کش��ته و  12نفر مصدوم شدند 8 .نفر از کشته شدگان
مربوط به حوادث جاده های خروجی س��یرجان به س��مت کرمان و بندر
عباس اس��ت و  4نفر نیز موتورسوارانی هستند که در خیابان های کافی،
کمربندی و جاده فرعی حسین آباد در اثر برخورد موتور سیکلت حامل
آنها با خودروهای سواری جان باختند / .نگارستان ،فروردین1379

اما زمان��ی متوجه این ضررها و بیتدبیریها در مخارج
خود میشوند که در بازگشت از سفر با جیبهای خالی
خود مواج��ه میگردند .همه اینها یک طرف و لطمهای
که اینگونه سفرها به اقتصاد و سرمایههای کشور میزند
یک طرف .درس��ت یک روز پس از تعطیالت نوروز بود
که از سوی شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی کشور
اعالم شد ایرانیها در س��یزده روز تعطیل یک میلیارد
و دویست و شصت میلیون لیتر بنزین مصرف کردهاند.
با این آمار واقعاً دود از س��ر آدم بیرون میزند .این آمار
را اضافه کنید بهمی��زان مصرف بنزین چند روز قبل از
تعطیالت که خیلیها در دو س��ه روز قبل از آن ،س��فر
خود را شروع کردند و دو سه روز بعد از  13که برخیها
تا جمعه در سفر بودند ،که با این حساب قطعاً این آمار
به باالتر از  1/5میلیارد لیتر میرسد.

حال برخی میپرس��ند چارهای مگر هس��ت و ناچار از
س��وخت بنزین هستیم .این درس��ت اما باور کنید اگر
موتور و سیس��تم مصرف بنزین در بسیاری خودروهای
دس��ت دوم تا چندم که تعدادش��ان نیز الی ماشاا ...در
کشور ما کم نیست تنظیم باشد ،و اگر به جای استفاده
وسیع از خوردروهای شخصی به فکر استفاده از ناوگان
حم��ل و نقل عمومی باش��یم ب��ا یک تیر چند نش��ان
زدهای��م .اول اینکه از ترافی��ک جادهای و حوادث ناگوار
آن کم کردهایم ،دوم اینکه به سالمسازی محیطزیست
کمک میش��ود و س��وم اینکه ،هم به جیب خود و هم
به س��رمایههای سوختی کشور لطمه اقتصادی کمتری
وارد ساختهایم وگرنه کسی مخالف سفر و گشت و گذار
نیست که اتفاقاً نیاز روحی و جسمی همه است و بدون
تردید انجام آن کمی تا قسمتی ضروری.

