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رئیس محترم واحد صدور گواهینامه و پروانههای پلیس راهور

درگذشت پدر بزرگوارتان را تس�لیت عرض نموده از درگاه
خداون�د متع�ال ش�ادی روح آن مرحوم و صبر و س�المت
بازماندگان را مسئلت می نماییم.
رئیس و پرسنل پلیس راهنمایی و رانندگی سیرجان

شرکت و ابراز همدردی نمودند تشکر و قدردانی می نماییم .ه

ش�رکت های صنعتی و معدنی گل گهر ،جهان فوالد ،کوش�ا

تقدیر و تشکر

کلوت ،مهام کوشان و مدیریت میدان تره بار تشکر ویژه دا

بدین وسیله از کلیه سروران ارجمند ،دوستان ،اقوام و

سالمتی ،طول عمر همگی را از درگاه خداوند متعال

خا

آشنایان گرامی که در مراسم و سوگواری فرزندمان

شاردوان
مهندس محمدمجید عباسلو

شرکت و ابراز همدردی نمودند تشکر و قدردانی می نماییم .همچنین از مدیران و پرسنل

ش�رکت های صنعتی و معدنی گل گهر ،جهان فوالد ،کوش�ا معدن ،فکور صنعت ،عمران

کلوت ،مهام کوشان و مدیریت میدان تره بار تشکر ویژه داریم.

سالمتی ،طول عمر همگی را از درگاه خداوند متعال مسئلت می نمائیم.
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معاون سیاسی امنیتی استاندار کرمان گفت از امروز اجرا می شود:

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

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

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

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

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

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

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

گروه خبر

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

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

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

چه کنیم
مردم بیخیال کرونا
نشوند؟

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

دعوت به همکاری

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

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

دعوت به همکاری
راننده جرثقیل

ی�ک ش�رکت معتب�ر معدنی در شهرس�تان

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

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

شماره تماس09135002872 :

| عکس :سیرجان سالمت |

تا پایان کرونا کنار مردم خواهیم ماند

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

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

دعوت به همکاری

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

09135۴81896

دعوت به همکاری

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

09212887519

ستون 2

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

از هر کجا سخنی

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

دعوت به همکاری

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

58۴35502

پزشکی و سالمت

در گفتگو با دکتر زهره علیبیگینژاد
متخصص رادیولوژی و رتبه برتر آزمون
تخصصی دانشگاه تهران مطرح شد:

رادیولوژی
خط مقدم
تشخیص
بیماری کرونا

| عکس :مصطفی زیدآبادی نژاد |

 سیتی کرونا اگر در زمان مناسب انجام شود نقش
بسیار مهمی در تشخیص اولیه کرونا و میزان شدت بیماری
و بررسی عوارض آن دارد بیماران بهبود یافته نیاز نیست
بعد از بهبودی مجددا تست  pcrیا سی تی اسکن بدهند
مگر آنهاییکه که مجدد بدحال میشوند و عالئمی همچون
تنگی نفس یا خستگی خیلی شدید پیدا میکنند.

قاسم شهسواریپور
دکتــر زهــره علیبیگینــژاد رزیدنــت رادیولــوژی دانشــگاه تهــران و نفــر اول تمــام ســالهای
تحصیــل در رشــته پزشــکی عمومــی دانشــگاه کرمــان کــه اخیـرًا از ســوی جامعــه پزشــکی
کرمــان مــورد تجلیــل قــرار گرفــت موفــق شــد در آزمــون دســتیاری کــه از رقابتیتریــن و
ســختترین آزمونهــای پزشــکی اســت رشــته برتــر کشــور را  کســب کــرد.
ایــن نخبــه علمــی ســیرجان کــه بــا وجــود درخواســت از ســوی دانشــگاههای بــزرگ کشــور ترجیــح داده بــه
همشــهریانش در ایــن شــهر خدمــت کنــد در گفتگــو بــا نگارســتان از نقــش رادیولوژیسـتها در تشــخیص
و درمــان بیمــاری کرونــا صحبــت کــرد .ایــن گفتگــوی تخصصــی را بــا هــم میخوانیــم.

خانم دکتر ابتدا خودتان را بیشتر به خوانندگان ما
معرفی میکنید.؟
با تشــکر از شما بنده زهره علیبیگینژاد هستم متولد سال
 1369شهرستان سیرجان پدرم کارمند بانک تجارت و مادرم
دبیر فیزیک و هر دو بازنشســته هســتند .تحصیالت اولیه
من در ســیرجان طی شد و پس از دوره دبیرستان در مرکز
استعدادهای درخشان سیرجان (فرزانگان) ،سال  ۸۶با کسب
رتبه  ۵۰۰در کنکور سراسری آن سال در رشته علوم پزشکی
دانشــگاه کرمان پذیرفته شدم .سال  ۹۴نیز همزمان با فارغ
التحصیلی در دوره تخصصی دانشگاه تهران پذیرفته شدم و
هم اکنون نیز پس از فارغ التحصیلی از دانشــگاه تهران در
خدمت همشهریان عزیز سیرجانی میباشم.
معموالً پزشکانی که دوره  ۷ساله عمومی خودشان
را طی میکنند بعــد از گذراندان دوره طرح عمومی
میتوانند در آزمون تخصصی شرکت کنند .چه شد
که شما همزمان با فارغالتحصیلی وارد دوره تخصص
شدید؟
بله معمــوالً عرف اینگونه اســت که یک پزشــک بعد از
فارغالتحصیلی باید طــرح دوران عمومی خودش را بگذراند
تا این امکان برایش فراهم شود تا در آزمون تخصص شرکت
کنــد ،اما به لطف خدا شــرایط تحصیلی بنــده به گونهای
رقم خورد که توانســتم بدون گذراندن دوره طرح ،امتحان
تخصص بدهم که اصطالحاً به این وضعیت استریت تحصیلی
میگویند.
 اســتریت تحصیلی را برای خوانندگان ما بیشتر
توضیح میدهید؟
بنده زمانی وارد رشــته پزشکی شــدم با خودم این قرار را
گذاشتم که به بهترین شکل بتوانم برای مردم کشور و شهرم
جدی
مفید باشــم؛ لذا تمام تمرکزم را از همان اول بهطور ّ
معطوف به یادگیری و آموزش نمودم و در تمامی هفت سال
دوره پزشــکی عمومی (۱۴ترم) توانســتم به لطف خداوند
متعال ،معدل الف دانشگاه بشوم و همچنین رتبه برتر امتحان
علوم پایه و امتحان پره اینترنی دانشگاه را به دست آورم .لذا
بهخاطر کســب این نتایج به من این اجازه داده شد که قبل
از شروع طرح عمومی بتوانم یک نوبت در امتحان دستیاری
«تخصص پزشکی» شرکت کنم که باز لطف خداوند شامل
حال بنده شــد علی رغم اینکه آزمون دســتیاری یکی از
ســختترین آزمونهای رقابتی علمی در رشــته پزشکی
میباشد موفق به کسب رتبه برتر در این امتحان شدم و در
دوران  ۴ســال تخصص هم در تمامی امتحانات جامع رتبه
اول را داشــتم و در نهایت موفق به کسب رتبه برتر آزمون
تخصصی رشته رادیولوژی امسال از دانشگاه تهران شدم.
مطلع شدیم که شما در زمینه تحقیق و پژوهش هم
تألیفاتی داشتهاید .توضیح میدهید؟
مــن بعد از اینکــه وارد دوره تخصص شــدم با همکاری
اساتیدم ترجمه تعدادی از کتب تخصصی رشته رادیولوژی
را بر عهده گرفتم و موفق شدم سه کتاب تخصصی را ترجمه

کنم .همچنین با همکاری اســاتید بزرگ رادیولوژی کشور
تحقیقاتی در زمینه  MRIجنین که یک علم بسیار نوبنیاد
در جهان است انجام دادم که نتایج این تحقیقات در مجالت
معتبر علمی داخلی و خارجی به چاپ رسیده است.
 با این موفقیتها و جایگاه باالی علمی در کشور چه
شد که سیرجان را برای ادامه خدمت انتخاب کردید؟
معمــوالً  ۵تــا  ۱۰درصــد قبولیهای اول بــرد تخصصی
میتوانند عضو هیأت علمی دانشگاههای بزرگ بشوند که هم
تهران و هم کرمان این پیشــنهاد را به بنده دادند به عنوان
عضو هیأت علمــی در تهران و کرمان شــروع بهکار بکنم.
اما از آنجایی که من خودم ســیرجانی هســتم و یک تعهد
اخالقی و وجدانی نســبت به شــهرم و همشهریانم دارم لذا
ترجیح دادم اولویت اول خدمتم را شــهر خودم انتخاب کنم
السالم) و کلینیک
و هم اکنون در بیمارستان امامرضا (علیه ّ
سالمت با افتخار در خدمت همشهریان عزیزم هستم.
به عنوان یــک متخصص رادیولــوژی وضعیت
رادیولوژی شهرستان را چگونه میبینید؟
خدا رو شکر به واسطه متخصصین و رادیولوژیستهای خوبی
که در شهرستان مشغول فعالیت هستند وضعیت رادیولوژی
بخاطر وجود نیروهای متخصص خوب است منتها به لحاظ
تجهیزات و امکانات ســختافزاری وضعیت مطلوبی نداریم
و میطلبد که متولیان امر در این خصوص تدابیر مناســبی
بخصوص در ســطح بیمارســتانها انجام بدهنــد چرا که
تجهیزات و ســخت افزارهای مناسب همچون سیتیاسکن
 ,MRI,ســونوگرافی و سایر گرافیهای دیگر این فرصت را
به متخصصین رادیولوژی میدهد که بتوانند در تشــخیص
بیماری و ادامه درمان توســط سایر پزشکان بالینی کمک
شایانی به درمان بیماران بکنند.
با توجه به شــیوع بیماری کرونا نقش پزشــکان
رادیولوژی تا حد زیادی پررنگتر شد بخصوص اینکه
تمام یا اکثر بیماران نیاز به سیتی پیدا میکنند .این
تستها مثل سیتیاسکن و  pcrچقدر در تشخیص
بیماری کرونا مؤثر هستند؟
در این روزهای سخت پاندمی کرونا همهی جامعه خصوصاً
شــدت درگیر این بیماری هستند و طبیعی
کادر درمان به
ّ
اســت که رادیولوژیستها هم از این قاعده مستثنی نباشند
بهگونــهای که میتوان گفت رادیولوژی به عنوان خط مقدم
تشــخیص بیماری کرونا تبدیل شــده است و سیتی کرونا
شدت بیماری و
نقش بسیار مهمی در تشخیص اولیه و میزان ّ
بررسی عوارض آن دارد اگر البته در زمان مناسب انجام شود.
زمان مناسب سیتیاسکن و تست  pcrدر بیماران
کرونایی چه زمانی میباشد؟
تست  pcrدر هفته اول بیماری مناسب است و سیتیاسکن
برای وقتی که مــدت طوالنیتری از بیماری یک فرد مبتال
گذشته باشد .لذا من از همشــهریان عزیزم تقاضا دارم اگر
عالئمی پیدا کردند به متخصــص داخلی و عفونی مراجعه
کننــد تا در همان فاز اولیه بیماری بتوانند درمان مناســب
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خودش را دریافت کنند.
آیا نیاز هســت یک بیمار بعد از بهبودی مجددا ً
تستهای تشخصی را بدهد؟
سؤال خوبی بود .به بیماران بهبود یافته عرض میکنم واقعاً
نیاز نیست بعد از بهبودی مجددا ً تست  pcrیا سیتیاسکن
بدهند مگــر بیمارانی که مجدد بد حال شــوند و عالئمی
همچون تنگی نفس یا خستگی خیلی شدید پیدا کنند که
در این صورت نیاز به تستهای مجدد میباشد.
معموالً یک سؤالی که خیلی از خانوادههای درگیر با
بیماری کرونا میپرسند این است تا چه اندازه اگر ریه
درگیر شد امید به بهبودی هست؟
ببینید هر بیمار با بیمار دیگر فرق دارد و نمیشود به صورت
کلی بر اســاس درگیری ریــوی در این خصوص اظهار نظر
کرد .بهبودی فرد مبتال بستگی به شرایط ایمنی بدن بیمار و
مقاومتش در مقابل ویروس و میزان جوابدهی به داروهای
تجویزی دارد .آنچه در خصوص این ویروس مشــخص شده
به زبان ســاده این است که این ویروس تولید لخته در خون
میکند و به همین دلیل شــاهد آن هستیم که فردی بدون
عالئم و حتی درگیری ریــوی بخاطر عارضه دیگری از این
بیمــاری فوت میکند و فــرد دیگری با درگیری هشــتاد
درصدی ریوی بهبود پیدا میکند.
توصیه خاصی در این زمینه دارید؟
جدی بگیرند تا هم
امیدوارم همشهریان عزیز این بیماری را ّ
خود دردسرهای بعدی را نداشته باشند و هم از بار و زحمت
کادر درمان که روزهای پر زحمتی را میگذرانند کم کنند.
جدی گرفتن این بیماری همان دوری از جمع ،زدن ماسک،
ّ
رعایت فاصله فیزیکی و اجتماعی و رعایت اصول بهداشتی و
شستشوی دستها میباشد .دیگر اینکه به محض پیدا شدن
هر گونه عالیم به پزشک مراجعه کنند تا در صورت نیاز از آنها
آزمایش گرفته شود و درمان را به موقع شروع کنند تا کار به
جای سختتر کشیده نشود.
با تشکر از شــما هرگونه صحبت دیگری داشته
باشید می شنویم..
من ابتدا باید از همه معلمان دلسوزم در تمامی مقاطع مختلف
تحصیلی از این تریبون تقدیر و تشکر کنم .شاید برای شما و
سایر خوانندگان فهیم ذکر این نکته خالی از لطف نباشد بنده
و 20نفر از هم کالسیهای آن سالها جز اولین ورودیهای
دبیرستان فرزانگان بودیم که جا دارد از تمامی کادر آموزشی
وقت در آن مرکز بخصوص زندهیاد رادفر دبیر فقید فیزک به
نیکی یاد کنم که واقعاً در شــکلگیری شخصیت ما و ایجاد
روحیه و تقویت اعتماد بنفس در ما ســنگ تمام گذاشــت.
همچنین جــا دارد به طور ویــژه از حمایتهای خانواده و
همسرم کمال تشکر را داشته باشم که در طول این سالها
همواره یار و یاور من بودهاند .همچنین از تمامی کادر درمان
شهرستان ســیرجان ،پزشکان و پرستاران عزیز و مسئولین
محترم دانشگاه علوم پزشکی سیرجان و همشهریان گرامیام
سپاسگزارم.
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گفتگو با سرهنگ احمدعلی شهریارپناه کارشناس مسائل اجتماعی و افسر بازنشسته ارتش

جنگ آینده
جنگ بیولوژیک است

 غریبهها برای ما آبی گرم نخواهند کرد .ما باید دست به زانوی خودمان بگیریم و بلند شویم

بیژن ادبی

آقــای شــهریارپناه شــما
مطالعــات و تحقیقــات مختلفی
داشــته و داریــد .انتخابــات
اخیــر آمریــکا تــازه برگــزار
شــده .تحلیــل شــما از ایــن
انتخابــات چیســت و سیاســت
خارجــی ایــن کشــور بــه
خصــوص در رابطــه بــا ایــران
بــه چــه ســمتی پیــش خواهــد
رفــت.؟
بهنامخــدا و بــا ســام بــه مخاطبــان
عزیــز نگارســتان .در زمان مشــروطه
بــه شــیخ فضلا...نــوری گفتنــد
نظرتــان در مــورد فضــای فعلــی
سیاســی ایــران و جهــان چیســت ،او
در پاســخ گفتــه بــود کــه هرچــه از
آخــور انگلیــس در بیایــد ،بیشــک،
بــه ضــرر مــردم ایــران اســت .بــه

ســرنخ تمــام ایــن امــور
نظــرم
ِ
در جهــان ،دســت کشــورهای

اســتعمارگری مثــل انگلیــس اســت.
غریبههــا بــرای مــا آبــی گــرم
نخواهنــد کــرد .ترامــپ یــا اوبامــا یــا
بایــدن بــرای مــا فرقــی نمیکنــد.
مــا از فــراز و نشــیبهای تاریخــی
کشــورمان ،آموختهایــم کــه بایــد
بــه زانوهــای خودمــان تکیــه کنیــم
و بــه اصطــاح ،پشــتمان بــه
خودمــان گــرم باشــد .بهجــز یکــی
دو رییسجمهــور آمریــکا مثــل
آبراهــام لینکلــن ،باقــی رؤســای
جمهــور در آمریــکا ،امتــداد یــک
خــط اســتعماری هســتند.
جهــان بــه چــه ســمتی و
ســویی خواهــد رفــت؟
بعــد از فروپاشــی اتحــاد شــوروی،
بســیاری ایــن تحلیــل نادرســت
بــه ذهنشــان خطــور کــرد کــه
جهــان تکقطبــی شــده اســت.

مفقودی کارت هوشمند
کارت هوش�مند راننده به شماره  3251708بنام سعید آغر
فرزند اکبر کدمل�ی  3060110905مفق�ود گردیده از درجه
اعتبار ساقط می باشد

خالصه آگهی مزایده نوبت اول

اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان سیرجان به اتفاق
هیئت امنا بقعه متبرکه امامزاده علی(ع) قصد دارد
مقداری پسته مربوط به بقعه و موقوفات را از طریق
مزایده حضوری بفروش رساند از متقاضیان خرید
دعوت بعمل می آید در تاریخ 99/9/17راس ساعت
 10صبح روز دوشنبه در محل اداره اوقاف سیرجان
حضور یابند.
سید صادق طباطبایی رئیس اداره اوقاف
و امور خیریه شهرستان سیرجان استان کرمان

خالصه آگهی مزایده نوبت سوم
اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان سیرجان قصد دارند
 5/5از  96سهم آب با  5/5هکتار اراضی موقوفه خواجه
زین العابدین ( )1واقع در روستای منصورآباد قلعه
سنگ را با اجاره سالیانه  610000000ریال برای مدت 2
سال به اجاره واگذار نماید از متقاضیان تقاضا می شود
جهت شرکت در مزایده تا تاریخ  99/9/16پیشنهادات
خود را به این اداره تحویل نمایند.
سید صادق طباطبایی رئیس اداره اوقاف
و امور خیریه شهرستان سیرجان استان کرمان

امــا در حــال حاضــر ،چیــن بــا
سیاســت اقتصــادیاش در تولیــد
انبــوه و کارخانههایــش ،جنــگ
جدیــدی بــا کشــورهای ابرقــدرت
دیگــر بهوجــود آورده اســت.
کشــوری کــه سیاســتمدار و
اقتصــاددان نیــاز دارد نــه ســرباز.
عــاوه بــر آن ،روســیه و دیگــر
کشــورهای اروپایــی ،هــم قــدرت
جهانــی هســتند و معــادالت در دنیا
تغییــر کــرده اســت .شــوروی بعــد از
جنــگ ســرد ،بــه علــت رقابتهــای
بیهــوده بــه روزگاری افتــاد کــه در
فضــای کهکشــان ســیر میکــرد
امــا مثـ ً
ا گندمــش را وارد میکــرد.
ایــن شــروع یــک تجربههــای
تلخــی بــود کــه انتهــای داســتان
بــه خرابــکاری در طرحهــای
جنگــی آمریکاییهــا از ســوی
جاســوسهای شــوروی ماننــد

اختــال در پــروژه جنــگ ســتارگان
و متقابــ ً
ا فاجعــه چرنوبیــل بــود
کــه در آنهــم احتمــاالً دســت
آمریکاییهــا در کار بــود .بعــد هــم
کــه شــوروی فــرو ریخــت و ســاختار
سیاســت در دنیــا کامــ ً
ا تغییــر
کــرد.
فکــر میکنیــد ایــن تغییــر
و تحــوالت بــر روی کشــور
مــا چــه تأثیــرات مثبــت و یــا
منفــی دارد؟
واقعیتــش را بخواهیــد آمریــکا ســگ
شــکارچی انگلســتان اســت و اگــر
مــا مســتحکم و قدرتمنــد باشــیم
هیــچ کاری از پیــش نخواهنــد بــرد.
از زمانــی کــه عثمانیهــا بــه اروپــا
راه پیــدا کردنــد آنهــا تصمیــم
گرفتنــد کــه نگذارنــد کشــورهای
همجــوار مــا قــوی و مســتقل

مفقودی جواز

جواز اسلحه شکاری ساچمه زنی تهپر یک لول کالیبر
 12مدل چخماقی شماره سالح  226911بنام مراد
سهرابی فرزند امیر کد ملی  3070495753مفقود
گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد

خالصه آگهی مزایده نوبت دوم

حوزه علمیه نرجسیه شهرستان سیرجان به اتفاق
هیأت امناء مذکور در نظر دارند یک قطعه زمین به
مساحت 626/30مترمربع از حوزه علمیه نرجسیه
واقع در خیابان امام خمینی(ره) کوچه شهید حیدری
زاده جنب این حوزه علمیه را از طریق آگهی مزایده
به فروش رساند .لذا متقاضیان می توانند پیشنهادات
خود را تا پایان وقت اداری مورخ 99/9/15تحویل
دفتر حوزه نمایند .تلفن تماس09133472507:
هیأت امناء حوزه علمیه نرجسیه

خالصه آگهی مزایده نوبت سوم

اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان سیرجان به اتفاق
متولی موقوفه خواجه زین العابدین ( )2قصد دارند 4/5
از  96سهم آب با  4/5هکتار اراضی مربوط به موقوفه
مذکور واقع در روستای منصورآباد قلعه سنگ را با اجاره
سالیانه  529000000ریال برای مدت  2سال به اجاره
واگذار نماید از متقاضیان تقاضا می شود جهت شرکت
در مزایده تا تاریخ  99/9/16پیشنهادات خود را به این
اداره تحویل نمایند.
سید صادق طباطبایی رئیس اداره اوقاف
و امور خیریه شهرستان سیرجان استان کرمان

شــما جایــی گفتــه بودیــد
جنگهــا در آینــده ،جنــگ
بیولوژیــک خواهــد بــود.
منظورتــان دقیقــ ًا از ایــن
جملــه چــه بــود؟
مــن  ۱۵ســال پیــش ایــن
صحبتهــا را گفتــم و نوشــتم.
ببینیــد اســتعمارگران بررســی
کردنــد ببیننــد چگونــه هزینههــای
کشورگشــایی بــرای آنهــا کمتــر
میشــود ،در قرنهــای گذشــته،
اســتعمار کهــن از انگلســتان بــه
هندوســتان لشکرکشــی میکــرد
تــا بتوانــد آن کشــور را غــارت و
مســتعمره خــودش بکنــد تــا جایــی
بــرای تأمیــن هزینه ســاخت پادگان
و خــورد و خــوراک و پوشــاک و

تجهیــزات نظامــی ســربازانش پیــدا
کنــد .امــا در ســدههای بعــد ،تمــام
ایــن هزینههــا بــر روی وابســته
ســاختن فــان سیاســتمدار
دستنشــانده مثــ ً
ا در آفریقــا یــا
شــبهقاره هنــد ،هزینــه شــد کــه
بــه آن اســتعمار نویــن میگفتنــد.
اآلن از ایــن مرحلــه هــم عبــور
کردهانــد و برایشــان امــروزه
صــرف نمیکنــد کــه فــان
هواپیمــا یــا موشــک چندمیلیــون
دالری و ســرباز و تجهیــزات را
بــرای مســتعمره کــردن کشــورها
هزینــه کننــد .بــا جنــگ بیولوژیــک
بــا هزینــه بســیار کمتــر میتواننــد
فــرد یــا وســیله ناقــل را وارد
کشــوری کننــد و بــه صــورت
تصاعــد هندســی آنهــا را بیمــار و
گرفتــار نماینــد.
پیــش از ایــن همــه ســابقه
چنیــن نبردهایــی داشــتهایم؟
بلــه در ســالهای گذشــته هــم
نمونههــای نبــرد بیولوژیــک را
داشــتیم .اصــوالً در تاکتیکهــای
علــوم نظامــی ،وقتــی دشــمن
میخواهــد منطقــهای را بمبــاران
کنــد اول هواپیمــای شناســایی
میفرســتد .در ایــن شناســایی هــم
پدافنــد را شناســایی میکنــد و
پدافنــد و نیــروی نظامــی را خســته،
فرســوده و کمدقــت میکنــد.
حملــه اول هــم معموالً مهم نیســت.
حمــات بعــدی تأثیرگذارتــر اســت.
جنــگ بیولوژیــک هــم همینگونــه
اســت ،ابتــدا میــزان مقاومــت
ملتهــا را محــک میزننــد و وارد
جدیتــ ِر «جنــگ
تاکتیکهــای ّ
فریبنــده» میشــوند کــه خســارات
بیشتــری بهمراتــب از اولیــن
برخــورد دارد.
تفــاوت ایــن نبردهــا
بــا جنگهــای ســایبری و
جنگهــای الکترونیــک در
چیســت ؟
در جنــگ الکترونیــک ،اصــل بــر
مختــل کــردن سیســتم رایانــهای
و سیســتم مخابراتــی اســت .در
حقیقــت ،دزدیــدن و بــه ســرقت
بــردن اطالعــات حیاتــی کشــورها
مهمتریــن اقــدام در جنــگ
الکترونیــک اســت .گام بعــدی هــم
پــس از ایــن کارهــای ایذایــی،
وارد کــردن اطالعــات غلــط در
اطالعــات صحیــح اســت ...در جنــگ
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تابســتان  ۱۳۳۷در حالــی در ســیرجان بدنیــا
آمــد کــه یکمــاه بعــد پــدرش بــه همــراه گــردان
ســوار کــه در ســیرجان مســتقر بــود بنــا بــه نیــاز
بــه آذربایجــان منتقــل شــد .منطقـهای سردســیر کــه بــه علــت نبود
امکانــات زندگــی دو بــرادرش در اثــر ســرما از دســت رفتنــد .مدتــی
بعــد بــه همــراه خانــواده بــه تهــران منتقــل شــدو درس و تحصیــل
را در پایتخــت دنبــال نمــود .همزمــان بــا تحصیــل چــون بــا پــدرش
بــه مراکــز نظامــی رفــت و آمــد میکــرد بــه نظامیگــری عالقمنــد
گردیــد .همیــن بــود کــه پــس از اخــذ دیپلــم وارد نیروهــای مســلح
شــد و در دانشــکده مخابــرات ارتــش عــاوه بــر آمــوزش نظامــی،
زبــان انگلیســی ،روســی و علــوم جدیــد الکترونیــک را فراگرفــت و
بــه عنــوان مهنــدس الکترونیــک و مخابــرات شــناخته شــد .چیــزی
نگذشــت کــه وارد لشــکر  ۶۴ارومیــه شــد.

ورود او بــه شــهر ارومیــه در مهــر مــاه  ۵۹مصــادف بــود بــا آغــاز
جنــگ ایــران و عــراق .از ایــن رو ســالهای طوالنــی را بــا ایــن لشــکر
در کرمانشــاه و کردســتان در شــهرهای مریــوان ،ســومار ،ســرپل
ذهــاب ،دشــت پنجویــن و گیالنغــرب در موقعیتهــا و مناصــب
گوناگــون جنــگ و جبهــه خدمــت کــرد .بعــد از جنــگ در ســال ۷۰
بــه لشــکر  ۹۲زرهــی اهــواز کــه بزرگتریــن لشــکر زرهــی خاورمیانــه
اســت منتقــل شــد .شــهریارپناه بعدهــا بــا درجــه ســرگردی بــه
دزفــول رفــت و ســپس در دهــه ســوم خدمــت بــه آمــادگاه کرمــان
آمــد و بــرای چنــد ســال نیــز مدیــر بیمارســتان  ۵۷۹ارتــش در ایــن
شــهر شــد تــا اینکــه در ســال  ۸۳بــا درجــه ســرهنگی بازنشســته
شــد و بــرای همیشــه بــه شــهر خــودش ســیرجان بازگشــت .عصــر
یکــی از روزهــای پاییــزی آبــان فرصتــی دســت داد تــا بــه اتفــاق
همــکارم محمــد غیــوری بــرای ســاعاتی مهمانــش باشــیم و بــا او
کــه مطالعــات زیــادی در حــوزه هــای نظامــی و اجتماعــی داشــته
اســت گفتگــو کنیــم.

باشــند .سیاســتمداران مــا بایــد
آیندهنگــر باشــند .آیندهنگــری
و اســتفاده از فرهیختــگان بــرای
ترقــی و پیشــرفت کشــور مــا
کفایــت میکنــد .کشــور مــا
برخــوردار از نعمتهــا ،منابــع
و ذخایــر بیشــمار اســت .بــا
طرحهایــی مثــل انتقــال آب از
خلیــج فــارس [کــه در حالحاضــر
بــه شــکلی در حــال انجــام اســت] و
جابهجایــی پایتخــت سیاســی [ کــه
البتــه ســالها اســت کــه از ســوی
مســئوالن و کارشناســان مطــرح
شــده اســت] بــه علــت جمعیــت
فــراوان و مشــکالتش ،میتــوان
کشــور را بــه لحــاظ اقتصــادی تکان
داد تــا بــا اســتفاده از دیگــر منابــع
خــدادادی اینهمــه وابســته بــه
نفــت تکمحصولــی نباشــیم .مــا
احتیاجــی بــه ابرقدرتهــا نداریــم.
نــه بایــد بــه آنهــا امتیــاز بیجــا
بدهیــم و نــه وابســته بــه فــروش و
قیمــت نفــت باشــیم.

داشــت امــا تلخیهــای جنــگ
هــم زیــاد اســت چــون هــر جنگــی
بــا کشــتار و ویرانــی همــراه اســت.
خاطــرات تلــخ مــن مــن از جنــگ
بــا تلخیهــای بســیار و قســاوت
بســیار از جانــب بعثیهــا همــراه
اســت .مــا بــرای آوردن جنــازه
نامــوس ایرانــی و بهخاکســپاری
آبرومندانــه آن ،حتــی شــهید هــم
دادهایــم .در خوزســتان و در شــهر
سوســنگرد  ۴۰۰جســد را در یــک
گــور دســتهجمعی دیــدم کــه
عراقیهــا یکجــا خــاک کــرده
بودنــد .خاطــره تلــخ زیــاد دارم ،دور
میــدان آزادی کرمانشــاه بــودم تــا
س بیایــد و بــروم ،عراقیهــا
اتوبــو 
بمبــاران خوشــهای کردنــد .در
چشــم بههمزدنــی پــس از
بمبــاران خوشــهای ،کــف میــدان
و تمــام کوچــه و خیابــان روی
بالکــن و پشـتبام خانههــا و داخــل
خودروهــا پــر از کشتهشــدگان و
سراســر خونیــن شــد .زن و مــرد و
پیــر و جــوان و کــودک در همــان
حالتــی کــه آنلحظــه بودنــد کشــته
شــدند .االن هــم کــه میگویــم
مــو بــر بدنــم راســت میشــود .در
ایــن گونــه شــرایط ســخت بــود کــه
بچههــای مــا مقاومــت کردنــد تــا
پیــروز شــدند.

الکترونیــک معمــوالً تلفــات انســانی
نداریــم امــا در جنــگ بیولوژیــک
هــدف شــوم هــر دولــت متخاصــم،
نابــودی مــردم و ســرزمینها اســت.
بــا ایــن توصیــف نس ـلهای
فعلــی و آینــده چــه شــیوهای
در تحقیــق و علــم و زندگــی
بایــد پیــش بگیرنــد.؟
تنهــا راهحــل ،مطالعــه و قــوی
کــردن خــود اســت .تنهــا بــا
آموختــن و مطالعــه کــردن ایــن
مســیر طــی خواهــد شــد .حتــی
اگــر مجلــه فکاهــی یــا هرگونــه
کتابــی را هــم بخواننــد ،همینکــه
عالقــه بــه مطالعــه در آنهــا
بهشــکل عــادت دربیایــد ،تشــنه

رشــد و ترقــی میشــوند .البتــه در
فضــای مجــازی و ارتباطــی امــروز
بایــد ســواد رســانهای هــم داشــت
تــا بتــوان میــان خبــر کــذب و
حقیقــت ،تفــاوت گذاشــت .اصــل
بــر آگاه شــدن و توانمندتــر شــدن
جوانــان اســت ،آنموقــع خودشــان،
راه صحیــح پیشــرفت را خواهنــد
آموخــت و از تاریــخ نیــز عبــرت
میگیر نــد .
بنابــر بیوگرافــی کــه داریــد
شــما مــدت زیــادی در جنــگ
بودهایــد .چــه گفتههایــی از
آن ســالها داریــد؟
مــن  ۳۱شــهریور  ۵۹فارغالتحصیــل
شــدم و همانموقــع بــه 
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واحد امور حقوقی و قراردادها
شرکت نظم آوران صنعت و معدن گل گهر

ارومیــه رفتــم .مــن افســر مخابراتــی
و در رســته جنــگال بــودم .مــا از
میهــن و دیــن و مملکتمــان دفــاع
َفــس خــود،
کردیــم .جنــگ در ن
ِ
خطرنــاک اســت و جــز جنــازه و
مــرگ و تخریــب چیــزی نــدارد امــا
جنــگ در کشــور مــا بــرای دفــاع
از ناموسمــان و تمامیــت ارضــی
کشــورمان بــود .مــن  ۸ســال در
میــدان جنــگ بــودم .هیچکــس
طالــب جنــگ نیســت .در میــدان
دیپلماســی اگــر شــرایط برابــر
باشــد ،همهچیــز قابــل حــل اســت.
چــه خاطراتــی برایتــان
مانــده اســت؟
جنــگ شــیرینیهای زیــادی

بدتریــن تصویــر شــما از
جنــگ چــه بــود؟
زش ـتترین تصویــری کــه از جنــگ
بــا عراقیهــا دیــدم ،جنــگ شــهرها
بــود کــه در آن طبیعتــاً نیــروی
نظامــی ممکــن اســت بــه جنــگ
تــن بــه تــن هــم کشــیده شــود
کــه مــا هــم از وطنمــان دفــاع
میکردیــم ،امــا کاری کثیفــی
کــه انجــام میشــد ،بمبــاران
شــهرها و کشــتن غیرنظامیهــا
و مــردم عــادی مظلــوم بیدفــاع
مــا بــود .مــا کــه ســینهمان ســپر
بــود و میجنگیدیــم آخــر چــرا
ایــن نامردهــا مــردم عــادی کوچــه
و بــازار ،مــدارس و بیمارســتانها
را هــدف قــرار میدادنــد .منطــق
ضعیفــی داشــتند .ایــن چهــره
کثیفــی بــود کــه آنهــا از جنــگ
بهخصــوص بــا بمبــاران شــیمیایی
مــردم عــادی نشــان دادنــد .مثــ ً
ا
همیــن انتحاریهــای کثیــف و
تکفیریهــا هــم همیــنکار را
میکننــد ،چــون منطقشــان
ضعیــف اســت.

 اگــر تصویــر خوبــی از
جنــگ در ذهــن شــما باشــد
کــدام اســت؟
مــن در جنــگ اغلــب آدمهــای
طبقــه متوســط و محــروم را دیــدم
کــه قــدرت اراده خودشــان را نشــان
دادنــد و فهمیدنــد کــه بایــد متحــد
و پشــتیبان هــم باشــیم .آدمهــای
محرومــی بــه عنــوان ســرباز
ق کــم
میدیــدم کــه وقتــی حقــو 
خــود را میگرفتنــد ،تــا بــه رســیدن
بــه شهرشــان ،برایــش ُکلــی برنامــه
میریختنــد ،همیــن آدمهــای بــا
همــت ،بــا اراده و توانمنــد ،کشــور
ّ
مــا را پیــروز و روســفید کردنــد.
نســلی کــه جنــگ مــا را پیــش
بــرد هیــچ ادعایــی نداشــت امــا
بزرگتریــن پیروزیهــا را نصیــب
کشــور کــرد .از ایــن چــه تصویــری
زیباتــر و بهتــر ســراغ داریــد.
شــما مدتــی در کرمــان بــه
عنــوان مســئول بیمارســتان
 ۵۷۹ارتــش خدمــت کردهایــد.
ایــن خدمــت مربــوط بــه
چــهدورهای اســت آیــا در آن
زمــان اپیدمیهایــی مثــل
اآلن وجــود داشــت یــا خیــر.؟
در آن دوره خیــر امــا قبــل از آمــدن
بــه کرمــان ،پــس از پایــان جنــگ
و انتهــای دهــه شــصت شمســی
کــه جنــگ داخلــی در یوگوســاوی
ســابق بــود و بوســنیاییهای
جنــگزده و آواره از خطــ ِر
نسلکشــی صربهــا بــه کشــور مــا
پنــاه آورده بودنــد .مــن در آن زمــان
در کرمانشــاه فرمانــده قرارگاهــی
بــودم کــه در همیــاری بــا نهادهــای
اســتانداری بــه آنــان خدمترســانی
میکــرد .در میــان آنهــا بیمــاری
بــه نــام «شــبهوبا» شــایع بــود.
ن موقــع تصمیــم مبنــی بــر
آ
جداســازی بیمــاران از افــراد ســالم
بــود کــه اآلن بــه آن «قرنطینــه»
میگوینــد امــا در آن دوره بــه
«ایزولــه» معــروف بــود .کلمـهای که
بـ ه نظــرم تبعــات روحی کمتــری از
واژه قرنطینــه داشــت .شــما اگــر در
میــان درختانتــان هــم درختــی
دچــار آفــت و مشــکل شــود،
آنهــا را از ســایر درختــان جــدا
میکنیــد .همیــن کار در مــورد
انســانها هــم صــدق میکنــد و
کامــ ً
ا راهحــل عــادی و طبیعــی
بــرای بیمــار نشــدن و عــدم
ســرایت بیماریهــای واگیــردار در

  اصوًال در
تاکتیکهای علوم نظامی،
وقتی دشمن میخواهد
منطقهای را بمباران کند
اول هواپیمای شناسایی
میفرستد .در این شناسایی
هم پدافند را شناسایی
میکند و پدافند و نیروی
نظامی را خسته ،فرسوده و
کمدقت میکند .حمله اول
هم معموًال مهم نیست.
حمالت بعدی تأثیرگذارتر
است .جنگ بیولوژیک هم
همینگونه است ،ابتدا
میزان مقاومت ملتها
را محک میزنند و وارد
ّ
تر
تاکتیکهای جدی ِ
«جنگ فریبنده»
میشوند که خسارات
بیشتری بهمراتب از اولین
برخورد دارد .این خاصیت
اینگونه نبردهاست

همــه جــای دنیاســت .در آنموقــع
هیــچ پزشــک و پرســتاری مریــض
نمیشــد و حتــی یــک نفــر از
شــهروندان بومــی ُکــرد هــم بــه
ایــن بیمــاری مبتــا نگردیــد.
بــا توجــه بــه آن تجــارب،
نظرتــان در خصــوص نحــوه
مقابلــه بــا اپیدمــی کرونــا
چیســت؟
مــن بــه عملکــرد دولــت در ایــن
رابطــه انتقــادات بســیاری دارم.
بهنظــرم مســئولین اجرایــی مــا،
شــجاع و آیندهنگــر نیســتند .مــن
در هشــت ســال جنــگ ،فرمانــده
در میــدان بــودم .بهنظــرم نقــش
مســئولین در ایــن میــان بســیار
مهــم اســت و بایــد در میــدان حضور
داشــته باشــند نــه در حاشــیه .چنــد
وقــت پیــش ،رییسجمهــور گفــت
کــه مــن دو دســت بیشــتر نــدارم
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و همزمــان بــا کرونــا و تــورم در
حــال مبــارزه هســتم !.خــب ایشــان
کــه نبایــد خــودش اینکارهــا را
بکنــد .دولــت مجموعــه عریــض و
طویلــی اســت و بایــد آنهمــه نیــرو
از کارشــناس تــا وزیــر و امکانــات را
وارد گــود کــرد .او بایــد اتــاق فکرش
را تقویــت کنــد .بــرادران خــود مــن
در جنــگ شــهید شــدند .شــهدایی
ماننــد بــرادران مــن ،جــان بســیار با
ارزشــی داشــتند کــه در راه دفــاع از
مملکــت فــدا کردنــد ،مســئولین هم
ـش فداکارانــه و
بایــد آن دیــد و بینـ ِ
ایثارگرانــه را ماننــد همهی شــهدای
بزرگوارمــان داشــته باشــند .خــون
مــن و مســئوالن کــه رنگینتــر از
خــون شــهدا نیســت .بــرای حفــظ
آرامــش و ســامت مــردم بایــد از
همهچیزمــان بگذریــم.
 چنــدی پیــش پیشــنهاد
همــکاری بــرای مقابلــه بــا
ایــن ویــروس را داده بودیــد.
همچنیــن پیشــنهاد کردیــد
از تاالرهــای پذیرایــی تعطیــل
شــده بــه عنــوان کمپیــن
کروناییهــا در ســیرجان
اســتفاده شــود ولــی احتمــاالً
بــا توجــه بــه کمبــود امکانــات
در خصــوص تجهیــز تاالرهــا ،از
این پیشــنهاد اســتقبال نشــد.
جزییــات ایــن طــرح را بیشــتر
توضیــح میدهیــد؟
ببینیــد مــن خــودم ریههایــم
بهخاطــر بمبــاران شــیمیایی در
جنــگ آســیبدیده و اگــر مبتــا
بشــوم نمیدانــم چــه سرنوشــتی
در انتظــارم اســت امــا بــا اینحــال
داوطلــب شــدم کــه اگــر مســئوالن
ارشــد اجرایــی شــهر بخواهنــد
بــا توجــه بــه تجاربــی کــه دارم
کمــک کنــم و هرچــه از دســتم
برمیآیــد ،انجــام بدهــم .در طــرح
پیشــنهادی ایجــاد کمپیــن هــم
بهنظــرم تاالرهــا بهتریــن مــکان
از منظــر آرامشبخشــی بــه ایــن
بیمــاران بودنــد کــه مکانــی کام ـ ً
ا
آمــاده بــهکار هســتند و نیــاز بــه
احــداث تأسیســات و زیرســاخت
خاصــی نداشــتند .ایــن تاالرهــا
را میتــوان بهآســانی بــا کمــک
پشــتیبانی نیروهــای
آمــادگاه و
ِ
مســلح از جملــه نیــروی دریایــی
تجهیــز کــرد .در قــدم بعــد هــم
میتــوان از پرســتاران و پزشــکانی
اســتفاده کــرد کــه خودشــان

  پس از پایان
جنگ و انتهای دهه شصت
شمسی که جنگ داخلی
در یوگوسالوی سابق بود
و بوسنیاییهای جنگزده
خطر نسلکشی
و آواره از
ِ
صربها به کشور ما پناه
آورده بودند.
من در آن زمان در کرمانشاه
فرمانده قرارگاهی بودم
که در همیاری با نهادهای
استانداری به آنان
خدمترسانی میکرد.
در میان آنها بیماری به
نام «شبهوبا» شایع بود.
آنموقع تصمیم مبنی بر
جداسازی بیماران از افراد
سالم بود که اآلن به آن
«قرنطینه» میگویند اما در
آن دوره به «ایزوله» معروف
بود .کلمهای که بهنظرم
تبعات روحی کمتری از واژه
قرنطینه داشت.

بــدون هیــچ اجبــاری داوطلــب
هســتند .در آن محیــط آرامبخــش
بیشــک ،شــرایط روحیشــان،
بهتــر و رونــد درمانــی بیمــاران نیــز
تأثیرگذارتــر بــود .مــا چیــزی بــه نام
ارتــش ســبز در کشــورهای اروپایــی
داریــم ،کــه در آن هــر شــهروندی با
هرگونــه شــغلی کــه دارد ،در اوقــات
بیــکاریاش میتوانــد بیایــد و مثـ ً
ا
زبالههــا را داوطلبانــه جمــع کنــد
یــا درختــان شــهر را زیباســازی و
هــرس کنــد .ایــن تاالرهــا هــم
میتوانســتند همیــن نقــش را
بــرای داوطلبــان ایفــا کننــد و
اشــخاص بهطــور داوطلبانــه بــه
امــداد دیگــر شــهروندان بیاینــد.
شــما قاعدتــ ًا اهــل
مطالعــه و تحقیــق هســتید.
چــه کتابهایــی و در چــه
حوزههایــی بیشــتر مطالعــه
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می کنیــد ؟
کتابهــای کــه مــن بیشــتر
دوســت دارم مطالعــه کنــم
کتابهایــی اســت کــه بــه انســان
تعالــی میبخشــد .اول ادبیــات،
دوم تاریــخ و ســوم کتابهایــی در
حــوزه فلســفه.
بــه کــدام نویســندههای
ایرانــی و خارجــی عالقمندید؟
نویســندههای زیــادی در ایــران
وجــود دارد کــه چراغــی هســتند
در شــاهراه زندگــی در ایــران
خودمــان .ســلطان ســخن ســعدی
شــیرین ســخن ،حکیــم بــزرگ
طــوس و . ...صــادق هدایــت،
جــال آل اجمــد ،شکســپیر،
تولســتوی ،پائولــو کوئیلــو
و گارســیا مارکــز و . ...البتــه همــه
خوبنــد از افالطــون تــا نیچــه...
یــک کتــاب ثمــره و عصــاره روح
یــک انســان اســت امــا مــن بــا
ایــن نویســندهها بیشــتر احســاس
یگانگــی میکنــم.
آخریــن کتابــی کــه
چیســت؟
خواندهایــد
آخریــن کتابــی کــه خوانــدم
«انســانی بســیار انســانی» از
فردریــش نیچــه بــود.
چگونــه بــا تاریــخ و دنیــای
سیاســت آشــنا شــدید؟
همــه مــردم کــه نفــس
میکشــند بــا سیاســت آشــنا
هســتند یکــی کمتــر یکــی
بیشــتر .مثــل ســواد میمانــد،
یکــی دیپلــم دارد ،یکــی دکتــرا و...
مــن در دبیرســتان کــه بودم بــا آثار
صمــد بهرنگــی آشــنا شــدم .ماهــی
ســیاه کوچولــو شاهکارشــه .بعــد
یــاد گرفتــم معمــای نویســندهها رو
از تــوی کتابهاشــون حــل کنــم
و آشــنایی بــا سیاســت و انســانیت
همــراه بــوده و هســت و خواهــد
بــود.
اگــر بخواهیــد بــه یــک
چهــره برجســته در جنــگ
اشــاره کنیــد از چــه کســی
نــام مــی بریــد؟
شــهید ســرهنگ حســن آبشناســان
همیشــه الگــوی مــن بــود .چــرا
چــون خــودم را در او میدیــدم و
آرزو داشــتم مثــل او شــوم.
فیلــم و ســریال هــم

می بینیــد ؟
خیلــی کــم ،مگــر مســتند یــا فیلم
کمــدی باشــد .حــدود پنچــاه ســال
پیــش مــن یــک ســریال مســتند
را دنبــال میکــردم بــه اســم
« در جســتجوی سرچشــمههای
نیــل» همیــن فیلــم مــرا بــه آفریقــا
بــرد و بــا تمدنهــای بســیار
قدیمــی آشــنا کــرد .یــک فیلــم
خــوب میتوانــد بــه انــدازه صــد
کتــاب بــه شــما آگاهــی بدهــد.
فیلــم کمــدی هــم مثــل نمــک
غــذا میمانــد .بــا کمــک طنــز
میشــود خیلــی از گرههــای
روحــی و اجتماعــی را حــل کــرد.
البتــه طنــز بــا لودگــی اشــتباه
گرفتــه نشــود.
بــا موســیقی و هنــر چــه
میانــهای داریــد؟
بــه موســیقی عالقمنــدم و از
قدیمیهــا اســتاد شــجریان،
اســتاد محمــد نــوری و اســتاد بنــان
هرکــدام بــه تنهایــی یــک قطعــه
از ملکــوت را بــرای مــن تداعــی
میکردنــد .در میــان هنرپیشــهها
هــم مرحــوم فردیــن ،مرحــوم
ناصــر ملــک مطیعــی هنرمنــدان
تکــرار نشــدنی ســینمای ایــران
بودنــد .حــاال کــه صحبــت از هنــر
و فرهنــگ شــد مــن فقــط یــک
گفتــه از مولــوی را در انتهــا بگویــم
کــه میفرمایــد« :ای انســان! تــو
کارد زرینــی ،تــو را بــرای کمــر
امیــران ســاختهاند نــه آنکــه بــر
دیــوار بکوبنــد و کدویــی از آن
بیاویزنــد کــه ایــن کار یــک میــخ
چوبیــن اســت».
و
جملــه
آخریــن
توصیــه شــما را بــرای راه
حــل مشــکالت اجتماعــی
میشــنو یم . . . .
بــرای آنکــه بتوانیــم یــک منبــع
بــه عنــوان یــک ظــرف را از آب
پُرکنیــم ،قبــل از هــر امکانــی بایــد
بتوانیــم اول ســوراخها را ببندیــم
تــا منبــع پُرشــود .ایــن یــک نقطــه
ضعــف و محــل آســیب اســت .نباید
پســرخاله و پســرعمه را رعایــت
کنیــم کــه مثــ ً
ا فــان ارتبــاط را
دارد ،اینجــور کــه فضــا ســامان
نمییابــد .اگــر بتوانیــم راه را بــر
سواســتفادهکنندهها از بیتالمــال
و متخلفــان ببندیــم ،بهنظــرم
همهچیــز درســت میشــود.
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شهر
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ندا حاجابراهیمی
از میدان شهرداری
کــه رد میشــدم
صــدای التمــاس
مــردی را میشــنیدم کــه میگفــت:
آقــا تــو رو خــدا موتــورم رو بــده!..
آقــا تو رو خــدا ...من کــه کاری نکردم!
مــن بــا ایــن موتــور نــون زن و بچه
میدم .تنها ســرمایهام همیــن موتوره...
امــا مأمــور در حالــی کــه در جوابش
میگفت تخلف داری ،کاله ایمنی نداری،
موتورســیکلتش را سوار گاری مخصوص
موتورگیری کرد تا به پارکینگ انتقال دهد.
صحنه را که دنبال می کردم از آن سوی
خیابان موتور ســواران کم ســن و سالی
را دیــدم که تا چشمشــان بــه مأموران
موتورگیــری میافتاد در آن شــلوغی با
ســرعت زیادی به کوچهها و خیابانهای
اطراف میگریختند تا مبادا گیر بیفتند...
من امــا مــات و مبهوت همچنــان در
همان گوشــهی خیابــان ایســتادهام و
نظارهگر ماجــرا هســتم .همینجا بود
که ســواالتی ذهنــم را مشــغول کرد...
 موتــور وســیله نقلیه کوچکی اســتکه قشــر ضعیفتر جامعــه از آن برای
انجــام کارهــای روزانه و حتی کســب
درآمد و امرار معاش اســتفاده میکنند.
امــا چــرا خانوادهها با توجه به شــرایط
ناایمن آن ،این وســیله بــرای فرزندان
کم ســن و ســال خود تهیه میکنند؟!
 آیا موتورسیکلت ها نیز دارای بیمه نامهاند موتورسوارها باید گواهینامه مخصوصداشته باشند؟.
 -گواهینامه موتورسیکلت از چند سالگی

آیا جوانان ،موتورسیکلت را برای تخلیه هیجان و انرژی میخواهند؟

دردسرهای موتورگیری
 موتورسیکلتهای توقیفی به مزایده گذاشته می شوند

صادر میشود؟
 تکلیف موتورســیکلتهای توقیفی چهمیشود؟
 و سوالهای دیگر....متأسفانه بســیاری از خانوادهها بیتوجه
به جنبههای ایمنی آن ،این وسیله نقلیه
دوچرخهوار را در اختیار فرزندان هر چند
کم ســن و ســال خود که هنوز به سن
قانونی نرسیدهاند قرار میدهند!!
یک اشــتباه محض ،که به نظر خودشان
خواستهاند به گونهای فرزندشان را از خود
راضی نگــه دارند تا هیچ چیز برایش کم
نگذاشته باشند.

در نشست مطبوعاتی پلیس راهور سیرجان عنوان شد:

آزادی مشروط
موتورسیکلتهای
توقیف شده

 خودرو پالکخوان بزودی آغاز بکار میکند

امــا فرزندان نوجوان از این وســیله برای
تخلیه هیجانات خود اســتفاده میکند و
چه بســا که نه گواهینامه دارد و نه کاله
ایمنی  ...کم نیستند موتورسواران جوانی
که عامل بســیاری تصادفات میشوند و
بسیاری طرفهای دیگر را درگیر ماجرای
ناخواستهای می کنند که حتی پیشبینی
آن را نمیکردند .اما این دلسوزی بیجا در
تهیه موتورسیکلت برای فرزندان کم سن
و ســال ،یک خطای منحصر به فرد است
که بیشــتر از همه به خود فرزند و سپس
خانواده آسیب میزند .اصوالً فرهنگپذیری
از نهاد خانواده شروع میشود و یادگیری

قوانین و رعایت آنها توسط والدین است
که در وجود فرزنــدان نهادینه میگردد.
اما خانواده با ســهلانگاری خود ،هم جان
فرزند خود را بــه خطر میاندازد و هم به
نوعی از قوانینی ســرپیچی میکند که به
نظم چیده شــده توسط مسئولین ذیربط
اختــال وارد میکند .ایــن بیقانونیها،
جامعهای پر از هرج و مرج را رقم میزند.
البته کم نیســتند موتورسوارانی که تنها
وســیله ایاب و ذهاب و یــا امرار و معاش
خانوادهانــد که آنهــا هم گاهــی دارای
مــدارک ناقص یا فاقــد کاله ایمنیاند و
خواسته و ناخواسته گرفتار تور موتورگیری

هفته گذشته نشســت مطبوعاتی رییس پلیس راهنمایی و رانندگی
با خبرنگاران برگزار شد.
ســرهنگ امین پاکایزدی در این جلســه خبری گفت :هدف از این
جلســه اجرای دو طرح است :اول طرح آزاد سازی موتورسیکلتهای
توقیفی و رسوب کرده قبل از تاریخ  ٢٩اسفندماه  ٩۹به مدت دو ماه
که از  ١٧آبان مالکین آنها مراجعــه نکردهاند .این مالکین میتوانند
بدون بیمه و بدون طی مراحل قانونی (نداشتن گواهینامه) و تخفیف
خالفی (اگر خالفی آنها باالی مبلغ  ۵٠٠هزارتومان باشد قسطبندی
میشــود) موتورســیکلت خود را تحویل بگیرند .اما چنانچه تا تاریخ
عنوان شــده ،مالک موتورسیکلت مراجعه نکند از سوی ستاد اجرایی

عم
آگهی مناقصه ومی

میشوند .رییس پلیس راهور سیرجان در
اینباره میگوید :شخصی که تمام قوانین
راهنمایی و رانندگی را رعایت کند اما کاله
ایمنی نپوشــد ،خالف قانون عمل کرده و
موتورســیکلت وی بــه پارکینگ منتقل
میگردد .زیرا ممکن است با اشتباه خود
یا خطایی از ســمت وســایط نقلیه دیگر
تصادف کرده و با ضربه به ســر آســیب
جدی ببیند و حتی منجر به فوت او شود.
ّ
آنوقت است پدر و مادری داغدار میشود
و یا خانوادهای بیسرپرســت .او میگوید:
وظیفــه راهنمایی و رانندگــی برخورد با
تخلفات است و فرهنگسازی تنها بخشی
از وظایف ماست .تمام تالش ما این است
که تخلفات را به صفر برسانیم تا تصادفات
نیز به صفر برســد اما متأســفانه برخی
شهروندان رعایت میکنند.
او از مشــکل دیگری سخن گفت« :ما ۵
پارکینگ داریم که موتورســیکلتهای
توقیف شــده زیادی در آن وجود دارد که
به دالیلی (بدون گواهینامه و بیمه ،بدون
کاله ایمنی و بدون پالک و هر گونه تخلفی
که ممکن است از یک موتورسوار سر بزند)
توقیف شده اما صاحبان آنها برای دریافت
آنها مراجعه نمیکنند و موتورسیکلتها
در پارکینگ رســوب کردهاند .».او گفت:
«برای رفع این مشــکل ،طرحی را از ١٧
آبان مــاه به راه انداختهایم تا در مدت دو
ماه ،مالکینی که قبل از تاریخ  ٢٩اسفند
 ٩٨موتورسیکلتشان توقیف شده مراجعه
کنند و آن را بدون طــی مراحل قانونی
(نداشــتن گواهینامه) و با تخفیف تخلف
(تخلف باالی  ۵٠٠هزارتومان قسط بندی
میشــوند) ،بدون بیمه و ســایر تخلفات
تحویــل بگیرند .چنانچــه در این دو ماه

مراجعه نکنند ،از سوی ستاد اجرایی امام
تا  ۶ماه به مزایده گذاشته میشود که اگر
مالکین در طول این مدت مراجعه کنند،
مبلغ حاصل از مزایده به آنها مســترد
میشود ،در غیر اینصورت پس از گذشت
 ۶ماه به نفع دولت ضبط میگردند...».
ظاهــرا ً عــدم مراجعــه مالکیــن
موتورســیکلتهای توقیــف شــده برای
آزادسازی وسیله نقلیهشان ،آن هم در طی
این یک ســال و اندی بدین معناست که
هزینه و عوارض خروج از پارکینگ به جز
خالفیها و مقررات تــا حدی زیاد بوده و
مالکین آنها آنقدر متضرر میشدهاند که
رسوب شدنش در گوشه پارکینگ راهنمایی
و رانندگــی را به خــروج آن از این مکان
ترجیح دادهاند .به اعتقاد موتورسواران این
شیوهای است که میخواهند به وسیله آن،
موتورسوار را مجبور به رعایت قانون کنند و
هر گونه راه گریز را بر وی ببندند اما جواب
معکوس داده است .بدین صورت که پلیس
راهور برای خالی کردن پارکینگهای خود
از این وسیله دردسرساز هزار و یک راه رفته
و حتی جلســه با اصحاب رسانه را در این
خصوص تدارک دیده تا شــاید با اینگونه
اطالعرســانیها مشــکل را حل کنند .در
حالیکه به اعتقاد نگارنده میتوانستند به
جای توقیــف آن ،با برگ جریمهای ناچیز
و در خور یک وســیله کوچک ،هم راننده
موتــور را متوجه اشــتباهش کنند و هم
پارکینگهای خود را بیهوده با این وسیله
شلوغ نکنند.
 اما شهروند عزیز!
موتورسیکلت وسیله بســیار خطرناکی
اســت و مانند خودروهــای دیگر نیاز به

حضرت امام ،موتورسیکلتها به مزایده گذاشته شده و مالک میتواند
تا  ۶ماه برای اســترداد مبلغ حاصل از مزایده مراجعه کند اما پس از
گذشت این مهلت ،مبلغ حاصل از فروش به نفع دولت ضبط میگردد.
وی گفت :طرح دوم شامل خودروهای فاقد پالک و شیشههای دودی
باالی  ٣۵درصد میشود که اگر طی چند روز آینده مرتفع نگردد ،با
مالکین آنها برخــورد قانونی صورت میگیرد .زیرا این دو نوع خودرو
عالوه بر تخلف ترافیکی ،تخلف امنیتی را نیز شامل میشوند.
رییس پلیس راهور ســیرجان از آغاز بهکار خودروی پالکخوان نیز
خبــر داد و افزود :خودرو پالکخوان بزودی آغــاز بهکار میکند و
قابلیت اعمال قانون ٣٠٠٠جریمه در ســاعت را دارا میباشــد .این

گواهینامه ،بیمه ،پــاک ،کاله ایمنی و
رعایت همه قوانیــن حتی عبورنکردن از
چــراغ قرمز دارد تا جان تو حفظ شــود.
موتورســیکلت تنها از نظر مسقف نبودن
و سبک بودن ،شــبیه دوچرخه است اما
همانند خودرو نبایــد بدون گواهینامه و
ســایر تجهیزات الزم در دسترس فرزند
کم سن و ســال و کمتر از  ١٨سال خود
بگذاری.
 فرزندم!
موتورسیکلت ،دوچرخه نیست که وسیله
اسباببازی تو و دوستانت شود تا بتوانی به
اقتضای سنت ،در خیابان هنرهای خود را
به نمایش بگذاری و بدون توجه به قوانینی
که برای سالمتی تو و دیگران وضع شده از
آنها سرپیچی کنی.
 پدرم؛
درست اســت که با این وسیلهی بیجان
و با تمام توان تــاش میکنی تا معاش
خانــوادهات را تأمین کنــی! اما بدان که
سالمتی تو برای آنها از اهمیت بیشتری
برخوردار است .کاله ایمنی ،تو را در مقابل
بیسرپرســت شدن همســر و فرزندانت
محافظت میکند .پس بخشــی از درآمد
ناچیزت را به این وسیله هر چند بیاهمیت
اختصاص بده تا بتوانــی خانوادهات را به
مدت طوالنیتری از بیخانمانی و آوارگی
نجاتگر باشی.
اما ای کاش فروشــندگان در زمان خرید
موتورسیکلت همانند خودرو ،آن را بدون
تجهیزات جانبــی و ایمنی بــه خریدار
تحویل ندهند تا کمتر شــاهد اتفاقاتی از
این قبیل باشیم.

دســتگاه میتواند  ١٧نوع تخلف را ثبــت و جریمه کند .وی افزود:
در شهرستان ســیرجان حدود  ١۶٠٠٠خودروی سبک ،آمد و شد
دارد کــه خودروی پالکخوان میتوانــد هر خودرو متخلف را تا دو
بار اعمال قانون کند.
امیــن پاکایزدی در رابطــه با معاینــه ف ّنی خودروهــا نیز گفت:
خودروهایــی کــه برچســب معاینه ف ّنــی ندارند مشــمول اعمال
شــدت تصادفات و
قانون میشــوند ،زیرا نقص ف ّنی خودروها باعث
ّ
خسارتهای بیشتری هم به مالک خودرو و هم به دیگران میگردد.
لــذا از این رو خودروهاییکه برچســب معاینه ف ّنــی را نصب نکنند
مشمول جریمه خواهند شد.
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انجام كاراهي خرده كاري خدمات فنی(عمران  ،ربق  ،اتسيسات)
ي ح ش ک مجتم
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سا ت ا ياء ر ت ع هان والد رجان( دو ر ه اي ) ماره-99-39خ

تم
ع جهان فوالدسیرجان "شماره-99-31خ"

ش�رکت مجتمع جهان فوالد س�یرجان درنظردارد نس�بت به "انجام کارهاي خ�رده کاري خدمات
فني(عمران  ،برق  ،تاسیسات)س�ایت احیاء "خود اقدام نماید؛ لذا ازکلیه ش�رکت های بومی واجد
صالحیت که دارای حداقل دوس�ال س�ابقه کارمرتبط میباشند دعوت بعمل می آورد تا ظرف مدت
حداکثر هفت روز از تاریخ چاپ این آگهی ،تمایل خود را بصورت مکتوب همراه با تصویر اس�ناد و

ش�رکت مجتمع جهان فوالد س�یرجان در نظردارد نس�بت به حمل  4250تن مواد اولیه خریداری
ش�ده خود از مبدا بندر ش�هید رجایی به منطقه گل گهر س�یرجان اقدام نماید؛ لذا ازکلیه شرکت
های واجد صالحیت با س�ابقه کار مرتبط دع�وت بعمل می آورد تا ظرف مدت حداکثر هفت روز از
تاریخ چاپ این آگهی ،تمایل خود را بصورت مکتوب همراه با تصویر اسناد و مدارک ذیل به آدرس

• اسناد و مدارک:

• اسناد و مدارک:

مدارک ذیل به آدرس ایمیل  SJS.TENDER1400@gmail.comارسال نمایند.

-1درخواست رسمی با ذکر شماره و موضوع مناقصه( اعالم آدرس ایمیل ،شماره تماس تلفن ثابت و همراه
الزامی است) .
-2اساسنامه و مدارک ثبتی ( .شماره ثبت ،کد اقتصادی و شناسه ملی ،گواهی ثبت ،گواهی آخرین
تغییرات و ) ...
-3رزومه ،سوابق اجرا و نمونه قراردادها و توافقنامه های انجام شده مرتبط با موضوع مناقصه(.قرارداد و
رزومه ارسالی باید مربوط به سال  95تا کنون و مرتبط با موضوع مناقصه باشد)
-4مدارک و مستندات توان مالی با اسناد و مدارک مثبته.
-5گواهی اعالم رضایت کارفرمایان قبلی در خصوص خدمات مذکور در موضوع مناقصه.

• شرایط :

-1محل اجرا؛ سایت شرکت مجتمع جهان فوالد سیرجان واقع در شهرستان سیرجان ،کیلومتر  50جاده
سیرجان-شیراز ،کیلومتر  3جاده اختصاصی گل گهر می باشد.
-2ارائه اسناد و مستندات مذکور هیچگونه حقی برای متقاضیان ایجاد نمی کند.
-3شرکت مجتمع جهان فوالد سیرجان در قبول یا رد هر یک از پیشنهادات مختار میباشد.
-4جهت کسب اطالعات بیشتر با شماره 09139964877تماس حاصل نمایید ( .پاسخگویی در ساعات
اداری )
-5هزینه چاپ آگهی ،بر عهده برنده مناقصه می باشد.

واحد خرید خدمات مجتمع جهان فوالد سیرجان

مج

ایمیل  SJS.TENDER1400@gmail.comارس�ال نمایند.

-1درخواست رسمی با ذکر شماره و موضوع مناقصه( اعالم آدرس ایمیل ،شماره تماس تلفن ثابت و همراه
الزامی است) .
-2اساسنامه و مدارک ثبتی ( .شماره ثبت ،کد اقتصادی و شناسه ملی ،گواهی ثبت ،گواهی آخرین
تغییرات و ) ...
-3رزومه ،سوابق اجرا و نمونه قراردادها و توافقنامه های انجام شده مرتبط با موضوع مناقصه(.قرارداد و
رزومه ارسالی باید مربوط به سال  94تا کنون و مرتبط با موضوع مناقصه باشد)
-4مدارک و مستندات توان مالی و لیست ماشین آالت در اختیار با اسناد و مدارک مثبته.
-5گواهی اعالم رضایت کارفرمایان قبلی در خصوص خدمات مذکور در موضوع مناقصه.

• شرایط :

-1محل اجرا؛ از بندر شهید رجایی تا سایت شرکت مجتمع جهان فوالد سیرجان واقع در شهرستان
سیرجان ،کیلومتر  50جاده سیرجان-شیراز ،کیلومتر  3جاده اختصاصی گل گهر می باشد.
-2ارائه اسناد و مستندات مذکور هیچگونه حقی برای متقاضیان ایجاد نمی کند.
-3شرکت مجتمع جهان فوالد سیرجان در قبول یا رد هر یک از پیشنهادات مختار میباشد.
-4جهت کسب اطالعات بیشتر با شماره 09139964877تماس حاصل نمایید ( .پاسخگویی در ساعات
اداری )
-5هزینه چاپ آگهی ،بر عهده برنده مناقصه می باشد.

واحد خرید خدمات مجتمع جهان فوالد سیرجان

0913 620 4535

حوادث و اتفاقات پیرامون خود را به ما اطالع دهید
آخرین اخبار و تصاویر حوادث را با ما در اینستاگرام دنبال کنید
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گروه حوادث  /علی عزیزی

مروری بر زوایای مختلف  3حادثهای که
منجر به وقوع  ۳قتل اخیر شد

وقـوع  ۳قتـل نزدیـک به هم طـی دو هفته
در شـهر ناهمگون و مهاجر پذیر سـیرجان
اگرچـه بـا توجـه به حـوادث پیشـین چیز
عجیبـی نباشـد امـا مـرور علـت و علـل و
ریشـه یابـی وقـوع آن میتوانـد خیلـی
چیزهـا به دسـت دهـد .در جامعه پیچیده
امـروزی کـه افـراد تشـکیل دهنـده آن
مهارتهـای زندگـی و نحوه حل مشـکل و
تعامـل با یکدیگر را نیاموزند و پرخاشـگری
و عصبانیـت حـرف اول را بزنـد طبیعـی
اسـت کـه خشـونتها افزایـش مییابـد و
افزایش خشـونت با اندکی چاشـنی مصرف
مشـروبات الکلـی میتوانـد عواقـب جبران
ناپذیـری چـون قتـل در پی داشـته باشـد.
اصـوالً خشـونت ،بـه عنـوان یک مسـئلهی
اجتماعـی همـواره اذهـان صاحبنظـران و
افـکار عمومـی را بـه خود مشـغول داشـته
اسـت .تبیین علل روانشـناختی خشـونت
(قتـل و نـزاع) و ارتبـاط بیـن ویژگیهـای
روانشـناختی و ارتـکاب بـه اعمـال
خشـونتآمیزاز سوی کارشناسـان میتواند
در ریشـهیابی بهتـر و بیشـتر ایـن حـوادث
کمـک کند.
معمـوالً جرایمـی مبتنـی برخشـونت،
عصبانیـت ،تندخویـی و برافروختگـی
شـامل نـزاع ،ضـرب و شـتم و در نهایـت
قتـل متأسـفانه در ایـن روزهـا کـم و بیش
در جامعـه وجـود دارد و قتلهـای اخیـر
در سـیرجان نیـز نمونـهای از همیـن
ناهنجاریهـا و آسـیبهای اجتماعـی
اسـت که ریشـه در عصبانیت ،خشـونت و
تصمیمهـای نابخردانه آنـی دارد .با هم این
قتلهـا را مـرور میکنیـم.

زیر پوست شهر

پمپبنزیـن محیاشـهر میرونـد .مقتـول
 ۲۶سـاله در خانـه حضـور نـدارد .دو جوان
کـه بـرای دعـوا رفتهاند بـا بـرادران مقتول
درگیـر میشـوند.
مقتـول کـه در شـرکت پیمانـکاری جهاد
نصـر مشـغول بـه کار بوده سـر میرسـد.
متهـم بـه قتـل بـا خـودرو بـه او برخورد
کـرده و محـل را تـرک میکنـد .مقتـول
بـه بیمارسـتان منتقـل میشـود امـا
علیرغـم انجـام چندین عمـل جراحی به
کمـا رفتـه و پـس از  ۹روز جـان میبازد.
هنـوز بـه طـور قطـع عمـدی یـا غیرعمد
بـودن برخـورد بـا خـودرو کـه منجـر بـه
ایـن قتـل شـده مشـخص نشـده امـا اگر
متهـم بـا حـل اختلاف پیـش آمـده از
طریـق قانون و یا به شـیوه کدخدامنشـی
کار را بـه پیـش میبُـرد و نـزاع دوبـاره
را حتـی در صورتـی کـه مقتـول مرتکـب
خالفی شـده باشـد ،ترتیب نمـیداد ،این
حادثـه شـاید سـرانجامی تـا بـه ایـن حد
تلخ نداشـت.
عـدم توانایـی حـل مسـئله از اصلیتریـن
مهارتهـای زندگـی اسـت کـه تصمیـم و
رفتـار نابهجـا و وقـوع ایـن حادثـه ناگـوار
را بـه دنبـال داشـته اسـت.

 وقوع اولین قتل
قتـل اول  ۱۲آبـان مـاه رخ میدهـد.
علیالظاهـر اختلاف مالـی دلیل آن اسـت
اگرچـه هنـوز بـه طـور قطعـی دلیـل آن
مشـخص نشـده اسـت .بنـا بـر شـنیدهها
روز قبـل مقتـول بـا ضـارب درگیـری پیدا
میکنـد .متهـم بـه قتـل کـه حـدود ۵۵
سـال سـن دارد و میبایسـت بنا به اقتضای
سـنش تابع احساسـات نباشـد دو فرد را با
هـدف ایجـاد درگیری و نزاع بـا خود همراه
میکنـد و در منـزل مقتـول در حوالـی

 قتـل دوم ،یـک روز پـس از
حادثـه اول
دومیـن قتـل  ۱۳آبـان مـاه ،دقیقـاً یـک
روز پـس از قتـل اول حوالـی سـاعت ۹
شـب در روسـتای گسـتوییه پاریـز بیـن
دو باجنـاق رخ داده اسـت .اختالفـی
خانوادگـی در سـالیان قبـل بـر زندگـی
ایـن دو خانواده سـایه افکنـده و کار را به
جدایـی یکـی از باجناقهـا از همسـرش
میکشـاند .دو باجنـاق حـدود  ۴سـال
پیـش درگیـری خونینی داشـته و مقتول
در آن سـال چاقـو میخـورد امـا از مرگ
نجـات مییابـد.
پرونـده آن حادثه هنوز هم مفتوح اسـت!
طبـق بررسـیهای پلیـس آگاهـی
سـیرجان بـه علت همـان مسـئلهی قبلی
بیـن باجناقهای سـابق ،نـزاع رخ میدهد
و قاتـل ۴۰سـاله بـا اسـلحه شـکاری بـه
زندگـی مقتـول ۴۱سـاله پایـان میدهد!.
ایـن حادثـه در منزل مقتـول رخ میدهد
و قاتـل بالفاصلـه متـواری و از دیـد مردم
و مأمـوران پنهـان میشـود .دایره جنایی
پلیـس آگاهـی و بازپـرس پرونـده منتظر
نظـر قطعـی پزشـکی قانونـی هسـتند اما
شـواهد نشـان میدهـد کـه ظاهـرا ً بـر

اثـر اصابـت گلولـه به سـر ایـن حادثه رخ
داده اسـت .مقتـول به بیمارسـتان منتقل
میشـود امـا او هـم پـس از یـک هفتـه
جـان خـود را از دسـت داده ،و دومیـن
پرونـده قتـل در طـی مدتی کوتـاه مقابل
پلیـس آگاهی گشـوده میشـود .متهم به
قتـل قریـب بـه  ۱۴روز فـراری بـود اما با
اقدامـات سـریع و ف ّنـی پلیـس آگاهی در
حالـی که بـا یک خودروی پرایـد در حال
خروج از اسـتان کرمان به سـمت اسـتان
خراسـان جنوبی بود ،توسـط پلیـس راور
در محل ایسـت بازرسـی شـهید جهانگرد
در محـور دیهـوک بـه دام میافتـد.
ایـن متهـم همـان روز بـه پلیـس آگاهـی
سـیرجان منتقـل و در بازجوییهـای اولیه
بـه قتـل اعتراف می کنـد .در ایـن قتل نیز
بـروز مشـکالت خانوادگـی ،عـدم پایبندی
بـه اصـول دینـی و اخالقـی ،وجـود کینـه
قدیمـی و ناتوانـی در حـل یـک مسـئله
خانوادگـی بـه پایان تراژیک ختم میشـود.
 قتـل سـوم در پـی قتلـی در
سـالیان گذشته
امـا خبرنـگار حـوادث مـا در بررسـی ایـن
حادثـه بـه قتلی پـی میبرد که چند سـال
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آگهی دعوت ع عادی ور فوق العاده– نو ت اول

شرکت تعاونی سرمایه گذاری مسکن و ساخت و ساز کارکنان گلگهر
شماره ثبت  2530شناسه ملي  10860267186شهرستان سیرجان استان کرمان
بدینوسیله به استحضار اعضاء محترم شرکت تعاونی سرمایهگذاری مسکن و ساخت و ساز
کارکنان گل گهر میرساند که جلسه مجمععمومی عادی بطور فوقالعاده نوبت اول روز شنبه مورخ

 99/09/22رأس ساعت  16:30در محل محوطه شرکت واقع در سیرجان بلوار فاطمیه خیابان کوثر
روبروی آموزشکده دخترانه کوثر تشکیل می گردد .لذا از کلیه اعضاء محترم دعوت بعمل میآید.

 -1داوطلبین سمت هیات مدیره و بازرسی ،الزم است حداکثر ظرف مدت یك هفته از تاریخ انتشار
آگهي به دفتر تعاونی ( بلوار فاطمیه روبروی آموزشکده دخترانه کوثر ) مراجعه و فرم مربوطه را

تکمیل و تحویل نمایند.

 -2هر یك از اعضاء که نمیتوانند رأس ًا در جلسه فوق شرکت نمایند میتوانند با رعایت آئیننامه

نحوه تشکیل مجامع عمومی (ماده  19و تبصره های آن) به اتفاق نماینده خود به شرح ذیل به
نماینده هیئت مدیره مراجعه و وکالتنامه را به تأیید برسانند:

الف -از تاریخ  99/09/15لغایت  99/09/16از ساعت  8صبح تا ساعت  12مسجد بالل شرکت

معدنی و صنعتی گلگهر

ب – از تاریخ  99/09/15لغایت  99/09/17از ساعت  8صبح تا  14به آدرس سیرجان،بلوار

فاطمیه،دفترمرکزی شرکت

 -3هر عضو می تواند وکالت سه نفر از اعضاء دیگر را نیز بپذیرد -4 .هر شخص غیر عضو نیز

 شماره 1239
 شنبه  1آذر 1399

پیـش در اثـر نـزاع گروهـی میـان گروهی
جـوان در یـک قهوهخانـه در هماشـهر رخ
داده بـود .آن نـزاع در آن سـال منجـر بـه
قتـل یکـی از طرفین درگیری شـد .قاتل و
همراهانش در آن سـال دستگیر و محاکمه
شـدند و مثـل اینکـه متهـم اصلی بـا اخذ
رضایـت از اولیـا دم از قصـاص نجـات یافته
اسـت .نفـر دوم نیـز پـس از چندیـن مـاه
حبـس آزاد میشـود.
حـاال پـس از گذشـت چنـد سـال مجددا ً
همـان دو گروه در خانهباغی در روسـتای
کـران پـس از صـرف مشـروبات الکلـی
بـا یکدیگـر درگیـر میشـوند و ایـن بـار
دوسـت فـردی کـه در حادثـه قهوهخانـه
هماشـهر در آن سـال کشـته شـده بـود
بـا هـدف تالفـی جـوان  ۲۹سـاله را بـا
ضربـه چاقـو بـه ناحیـه سـینه بـه قتـل
میرسـاند و پرونـده دیگـری در حـوزه
جنایـی تشـکیل میشـود .متهـم بـه قتل
نیـز کـه  ۲۸سـال سـن دارد بـه همـراه
دوسـتش دسـتگیر و روانـه بازداشـتگاه
پلیـس آگاهـی میشـوند.
در ایـن پرونده نیز مصرف مشـروبات الکلی،
عدم پایبنـدی به اصول دینـی ،حمل چاقو
و بـروز خشـونت اکتسـابی از جمعهـای
دوسـتانه و وجـود فرهنـگ اوباشـگری
میتوانـد باعـث حـوادث دنبالـهداری
باشـد کـه در هماشـهر و کـران رخ داد.
گرچـه جنس این قتلها امنیتی نیسـت ،و
قتلهای امنیتی ،بیشـتر در جنوب اسـتان
رخ میدهـد امـا میـزان بـاالی خشـونت
در جامعـه ناهمگـون سـیرجان را نشـان
میدهـد.
ایـن اتفاقات نتیجه توسـعه نامتوازن اسـت
کـه ایـن روزهـا حـل آن فقـط در حـد
شـعار اسـت .توسـعه نامتـوازن و سـنگینی
کفـه توسـعه اقتصـادی بـدون زیرسـاخت
فرهنگـی ،مهاجـرت را بـه دنبـال دارد
مهاجرت سـاختار جامعـه را تغییر میدهد.
تغییـر سـاختار جامعـه و توسـعه ناهمگون
اقتصـادی اختلاف طبقاتـی را بـه وجـود
مـیآورد .پیچیـده شـدن مشـکالت ،عـدم
آمـوزش مهارتهـای زندگـی و افزایش فقر
نیـز منجـر بـه افزایش خشـونت میشـود.
گرچـه مـوارد دیگری نیـز میتوانـد دخیل
باشـد اما آنچـه رخ میدهد نتیجـه اتفاقات
زیر پوسـت شـهر اسـت!

خبر حوادث

متهم بندرعباسی در شهرهای کرمان و رفسنجان
سابقه سرقت دارد

چگونه خواستگار قالبی دستگیر شد

گروه حوادث :فرمانده انتظامی اســتان هرمزگان از دستگیری سارقی
خبــر داد که با لبــاس پلیس در بندرعباس دزدی می کرد .ســرتیپ
غالمرضا جعفری گفت :پس از دریافت خبری مبنی بر اینکه شخصی با
لباس نیروی انتظامی و به عنوان خواســتگار به منزل یکی از شهروندان
بندرعبــاس رفت وآمد دارد ،پیگیری خبر در دســتور کار مأموران قرار
گرفت که در بررسی های اولیه و برابر گفته های این خانواده این فرد از
پرســنل نیروی انتظامی می باشد و چندین بار با لباس نظامی با درجه
ســروانی به منزلمان مراجعه کرده اســت !.وی گفت :مأموران کالنتری
 ۱۷بندرعبــاس با کار اطالعاتی و تحقیقات پلیســی دریافتند نامبرده
جعل عنوان نموده و از پرسنل نیروی انتظامی نیست لذا پس از گرفتن
دســتور قضائی و هماهنگی با خانواده شاکی ،متهم با ترفندی به منزل
شاکی دعوت و دستگیر شــد .وی گفت :دربررسی وسایل همراه متهم
لباس پلیس با درجه ســروانی و مســتنداتی از قبیل چندین عکس با
لباس نظامی کشــف و به همراه متهم به کالنتری منتقل شد .پس از
بررسی سوابق متهم مشخص شــدنامبرده سابقه هشت فقره سرقت به
عنف و مسلحانه از قبیل سرقت خودرو زانتیا و تویوتا در شهرستانهای
رفســنجان ،کرمان و زرند و سرقت بی ســیم و تابلوی ایست متعلق به
شــرکت فوالد در پرونده داشــته و متواری بوده است .تحقیق از متهم
جهت کشــف ســایر کالهبرداری ها و جرائم دیگر مربوط به شهرهای
کرمان و بندرعباس در دستور کار مأموران آن یگان قرار دارد.

توقیف تانکر با  900کیلو مواد مخدر
در ورودی شهر کرمان

گروه حوادث :سردار ســرتیپ دوم عبدالرضا ناظری فرمانده انتظامی
اســتان کرمان از توقیف تانکر  900کیلویی مواد مخدر در ورودی شهر
کرمــان خبر داد  .وی در گفتگویی روز چهارشــنبه در این رابطه اظهار
داشت :ماموران پلیس مبارزه با مواد مخدر استان با اقدامات اطالعاتی و
پلیسی از حمل مقادیر زیادی مواد مخدر از محور های استان به جنوب
کشور مطلع شدند.وی در چگونگی شناسایی و توقیف این دستگاه تریلر
افزود :ماموران با تشکیل سه اکیپ به محورهای مورد نظر اعزام و پس از
گذشت مدت زمان الزم در ورودی شهر کرمان به یک دستگاه تانکر گاز
مشکوک و آن را جهت بررسی بیشتر متوقف کردند.فرمانده انتظامی استان
کرمان بیان داشت :ماموران در بازرسی از این خودرو  302کیلو حشیش
و  591کیلو و  400گرم تریاک را کشــف و راننده آن را دستگیر کردند.
سردار ناظری با اشاره به کشف  893کیلو و  400گرم مواد مخدر از این
تانکر گاز،خاطرنشــان کرد :پلیس کرمان همه ی تخلفات و مجرمان را
با اســتفاده از سیستم های اطالعات مردمی در جاده ها زیر نظر دارد و
با تمام توان برای ریشــه کن کردن معضالتی چون حمل و توزیع مواد
مخــدر برخورد میکند تا مردم این اســتان پهناور در امنیت و آرامش
باشند.

مناقصه انجام خدمات جانبی
(بهداری و اورژانس،آتش نشانی،اپکبانی،فضای سبز،حراست)

ش�رکت بهره برداری و تعمیراتی مپنا واقع در نیروگاه س�یکل ترکیبی س�منگان جهت
انجام خدمات جانبی (بهداری و اورژانس،آتش نش�انی،پاکبانی،فضای سبز،حراست) از
طریق مناقصه پیمانکار واجد ش�رایط می پذیرد .جهت کس�ب اطالعات بیشتر با واحد
مالی و منابع انسانی شماره تماس  034-42281136داخلی  113-112-111تماس حاصل
نمایید.

مناقصه

پیمان کار کانتین(رستوران)

ش�رکت بهره برداری و تعمیراتی مپنا واقع در نیروگاه س�یکل ترکیبی س�منگان جهت
انج�ام خدمات کانتین(رس�توران) از طریق مناقصه پیمانکار واجد ش�رایط می پذیرد.
جهت کس�ب اطالعات بیش�تر با واحد مالی و منابع انسانی شماره تماس -42281136
 034داخلی  113-112-111تماس حاصل نمایید.

میتواند وکالت یك نفر از اعضاء تعاونی را بپذیرد.
دستورجلسه:

-1گ��زارش هیئت مدیره و بازرس شرکت راجع به عملکرد سال مالی منتهی به سالهاي
1396و1397و1398

 -2رسیدگی و اتخاذ تصمیم درباره ترازنامه ،حساب سود و زیان ،ذخائر و سایر گزارشهای مالی

مربوط به سالهاي  1396الي 1398

 -3گزارش تغییرات اعضاء و سرمایه  -4انتخاب اعضاء اصلي و علي البدل هیات مدیره براي مدت
 3سال  -5انتخاب بازرس قانونی برای سال مالی  -6 99تعیین حق الجلسات اعضاء هیات مدیره

در سال مالي 99

هیات مدیره شرکت تعاونی
سرمایه گذاری مسکن و ساخت وساز کارکنان گل گهر
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مناقصه پیمان کار ایاب و ذاهب
ش�رکت بهره برداری و تعمیراتی مپنا واقع در نیروگاه س�یکل ترکیبی س�منگان جهت
انجام امور ایاب و ذهاب پیمانکار ایاب و ذهاب از طریق مناقصه پیمانکار واجد ش�رایط
می پذیرد .جهت کس�ب اطالعات بیش�تر با واحد مالی و منابع انس�انی ش�ماره تماس
 034-42281136داخلی  113-112-111تماس حاصل نمایید.

سیاسی  /اجتماعی  /فرهنگی

حضرت زهرا (سالم ا ...علیها):
حق اولیاء و مق ّربانی که
خداوندا ،به ّ
آنها را برگزیده ای ،و به گریه فرزندانم
پس از مرگ و جدائی من با ایشان،
از تو می خواهم گناه خطاکاران
شیعیان و پیروان ما را ببخشی.

 سال بیست و سوم  شماره   1239شنبه  1آذر 1399

 صاحب امتیاز و مدیر مسئول :ذبیح اله بلوردی
 وب سایت  www.negarestannews.com :ایمیلnegarestannews@yahoo.com :
 سامانه پیام کوتاه30007258 :

 همراه  09132783241 :مدیریت بخش آگهی ها09133475180 :

 مدیریت توزیع شهرستان  09133477433 :توزیع کرمان09132418781 :
 آدرس دفتر مرکزی :سیرجان ،تقاطع رضوی (اشکذری)
 تلفنها  034-42230702 / 42206677 :تلفکس034-42206644 :

 چاپخانه :مهدوی
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در اوقات فوق  ،جانب احتیاط را رعایت کنید

حاشیه  -خبر

بازگشت جالل مآب
به بخش معدن

همزمان با استعفای سردار پوریانی و مدیرعاملی سردار محمد فالح در گهرزمین،
مهندس محمد جالل مآب مدیرعامل ســابق گلگهر نیز که کارشناسان معدن
وی را تئوریسین بسیاری طرحهای توسعهای در منطقه گلگهر میدانند رییس
هیئت مدیره گهرزمین شــد .پیشبینی میشود او که در دوره  6سال مدیریت
خود در گلگهر ( 88تا  )93پایهگذار بســیاری طرحهای تولیدی و صنعتی در
مجموعــهای بود که امروزه ثمره آن را میچینند ،به عنوان رییس هیئت مدیره
گهرزمین با سیاستگذاری در این شرکت نیز بتواند طرحهای توسعهای مشابهی
در بزرگترین شرکت سنگآهن خاورمیانه دنبال کند .جالل مآب که پس از رفتن
از سیرجان با حکم سردار سلیمانی رییس ستاد عتبات و عالیات در عراق شد با
این حال خود را باعث و بانی طرحها و آنچه در گلگهر پایهریزی شد نمیداند.
او به وقت رفتن در مراسم تودیعش چنین گفت «:اگر دامنه سرمایهگذاریهای
ج فارس تا سیرجان و سرچشمه و اردکان ادامه پیدا میکند و اگر
گلگهر از خلی 
امروز گلگهر در منطقه وسیع جغرافیایی حرکت میکند و از استخراج تا تولید
آهن اســفنجی در این منطقه شکل گرفته و طی چند سال آینده تولید شمش
و ورق را در کارنامه خود خواهد داشــت ،نظر لطف خداوند و همراهی و تعامل
همه همکاران است».

️باز هم وام یک میلیونی!

یک اقدام نابخردانه

در خبرها داشــتیم که هفته قبل شــهرداری بندرعباس در اقدامی عجیب که
آن را قانونی دانســته بود! دســت به تخریب آلونک کوچک متعلق به یک زن
سرپرست خانوار در این شهر کرده بود .به دنبال این اتفاق و تخریب آلونک ،زن
بیسرپرست دست به خودسوزی میزند و به بیمارستان منتقل میشود .انتشار
فیلم برخورد بد عوامل شهرداری بندرعباس با این خانواده مستمند در فضای
مجازی با واکنشهای زیادی مواجه شد .اگر چه با عذرخواهی و اعالم استاندار
و اخطار دادســتانی مبنی بر برخورد با مسببین این حادثه سعی شد کمی از
التیام زخم این حادثه کم شــود و اگر چه شهرداری بعدا ً اعالم کرد هزینههای
بیمارســتان و خودسوزی او را میدهد و یک قطعه زمین نیز به صاحب آلونک
واگذار میکند که نوش دارو بعد از مرگ ســهراب اســت ،اما آیا واقعاً اینگونه
تصمیمات نابخردانه ولو در پوشــش قانون درست است؟ از قدیم گفتهاند«:یه
دیوونه یه سنگ میندازه تو چاه ،صد تا آدم عاقل نمیتونن درش بیارن»!

سالروز تأسیس بسیج را به دالور مردان بسیجی تبریک گفته و برای آنان در تمامی صحنههای
دفاع از انقالب اسالمی آرزوی موفقیت میکنیم.

| صحنهای از بازی دیروز وگادوین منشا زننده دو گل گلگهر
عکس :ابوالفضل امیرزاده |

پرداخت وام قرض الحســنه یک میلیونی به حدود ۱۰میلیون سرپرست خانوار
که درآمد ثابت ندارند در دســتور کار دولت بهخاطر تعطیالت دو هفتهای قرار
گرفت .تصمیم به پرداخت وام یک میلیونی فینفســه خوب است اما آیا دولت
فکر نکرده با این مبلغ چه میشــود کرد؟ و یا بقیه مردم و کســبه کم درآمد
باید چکار کنند؟ وانگهی مگر همان تعدادی که وام یک میلیونی میگیرند (که
البته باید آن را پس بدهند!) با این مقدار پول که ارزش آن هم پایین اســت و
نمیتواند هزینه دو تا آمپول و یا بخشی از مخارج زندگیشان باشد چه زخمی
از آالم خود را میتوانند التیام بخشند.؟ ایران کشور ناداری نیست و سازمانها
و بنیادها و منابع درآمدی باالیی دارد .چه میشــود به هر خانواده آسیب دیده
در این شــرایط فوق تورم و فوق گرانــی مث ً
ال  5تا 10میلیون بال عوض بدهند
و آن را هــم پس نگیرند!.؟ فکر کنم االن بگیــن بیخیال باش صدات از جای
گرمی میاد!.

جناب آقای

سید رحیم رضوی نسب

انتصاب شایسته جنابعالی به عنوان معاون سیاسی امنیتی
فرمانداری ویژه سیرجان را که نشان از شایستگی و
توانمندی شماست تبریک عرض نموده موفقیت روزافزون
شما را از خداوند متعال خواهانم

سیدمحسن رضوی نسب

برتری گلگهر سیرجان مقابل مس رفسنجان

️شب درخشان گادوین منشا
دعوت به همکاری
به یک خانم جهت کار در رستوران نیازمندیم

09135537795

گروه ورزش :دومین بازی تیــم فوتبال گلگهر
در لیگ بیســتم با پیروزی این تیــم مقابل مس
رفســنجان همراه بــود .در این دیــدار که عصر
جمعه 30آبان در ورزشگاه شهدای مس رفسنجان
برگزار شــد ،گلگهر با درخشــش گادوین منشا
توانســت با نتیجه دو بر صفرحریف دیرینه خود را
شکست دهد .هر دو گل این تیم توسط گادوین منشا
بازیکن نیجریهای گلگهر در نیمه دوم به ثمر رسید.
پیش از این داور مسابقه یک گل دیگر گلگهر را به
دلیل آفســاید مردود اعالم کرده بود .گلگهر حاال با
این پیروزی با  6امتیاز در صدر جدول (تا لحظه درج
خبر) قرار دارد .بازی بعدی این تیم در سیرجان مقابل
فوالد اهواز خواهد بود که زمان آن هنوز مشــخص
نشــده اســت .برای گلگهر در این مسابقه علیرضا
حقیقی ،آرمین ســهرابیان ،علیرضا علیزاده ،علیرضا
ابراهیمی ،بهنام بــرزای ،علی اصغر آشــوری(علی
قربانخانی) ،میالد زکیپور ،یونس شــاکری ،سعید
صادقی(محســن کریمــی) ،احمدرضا زنــدهروح و
گادوین منشا(عرفان افروز) به میدان رفتند.

قالی محلی دستباف
سیرجانی شما را
خریداریم
09917665969

نگاه آخر

بودجه موسسه فالن آقا
و سازمان را حذف کنید
و به مردم بدهید!

گروه جامعه

با توجه به شــرایط حاد کشــور در موضوع کرونا ستاد ملّی
کرونا تصمیــم به تعطیلــی فراگیر در کشــور گرفت .این
تعطیلــی اگرچه کمک بزرگی به کنتــرل کرونا میکند اما
قطعاً معیشت برخی از مردم را دچار مشکل میکند به ویژه
آنهایی که حقوق ثابت ندارند و در تعطیلی ،رســماً باید از
جیب مبارک بخورند .البته اگر در جیبشان پولی باشد.
در ایــن وضعیت دولت و مجلس باید به کمک مردم بیایند.
وضعیــت مالی دولت ،خیلی مناســب نیســت و با توجه به
موج تحریمهــای آمریکا که رییسجمهور آن را جنگ علیه
کشــورمان میداند ،توان قوه مجریــه برای حمایت از مردم
آســیب دیده ،مانند دیگر کشورها و دولتها نیست .در این
شرایط چه باید کرد؟ با توجه به شرایط و وضعیت اقتصادی
جامعــه در عصــر کرونا دولت و مجلس بایــد در تخصیص
بودجه وسواس بسیاری به خرج دهند.
بودجه ســال آینده میتواند حکم ســنگر و پناهگاههایی را
داشته باشد که جان مردم را از هرگونه ضربه و حادثه نجات
میدهد .در ســال  99که از ســختترین سالهای 40سال
اخیــر از نظر اقتصــادی بوده به برخی از مؤسســات خاص
فرهنگی به ریاســت برخی اشخاص بودجههای کالنی داده
شده اســت .این درحالی است که بخشی از مردم متأسفانه
ن شــب خود هســتند ،بنیاد سعدی تحت مدیرت
درگیر نا 
حداد عادل ،یا موسسه نشر آثار امام خمینی تحت مدیریت
سید حسن خمینی یا مؤسسه فرهنگی آیت ا ...مصباح یک
ّ
ســال بودجه نگیرند یــا حداقل یک چهــارم این بودجه را
بگیرند طوری نمیشود و اجازه بدهیم ،مردم از دستاوردهای
این مؤسســات که در سالهای گذشته به دست آمده است
اســتفاده کنند .بماند که هنوز بسیاری از جمله خود دولت
که بودجه را بــه این نهادها اختصاص میدهد ،نمیداند که
آنها بــا این بودجه چه میکنند و چه دســتاوردهایی برای
مردم داشــته و دارند ! .شــرایط به گونهای است اگر کسی
فهمید خروجی این مؤسسات چیست میتواند نام خود را به
عنوان یکی از کاشفان بزرگ ایران مطرح کند.
این مؤسســات اگر توانایی و کارایی دارند ،بهتر اســت روی
پای خود بایســتند و مثل بسیاری از شرکتهای خصوصی
خود درآمد کســب کنند و از عــرق جبین و کد یمین خود
ارتزاق نمایند .خون این افراد و مؤسســات از باقی مردم که
رنگینتر نیست .چه شــرکتهایی که توسط جوانان همین
ســرزمین راهاندازی شد ه که روی پای خود ایستادهاند و به
ســود دهی هم رسیدهاند .باید از شرایط کرونایی به گونهای
عبور کنیم که هم جان مردم حفظ شود هم نان آنها .حذف
بودجههای دهها میلیاردی هر کدام این مؤسسات که کم هم
نیستند میتواند زندگی بخشی از جامعه را در عصر کرونا که
شدت آسیب دیده نجات دهد /.عصر ایران
به ّ

