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مدیرعامل محترم شرکت صنایع فوالد کاویان گهرسیرجان

درگذش�ت پدر گرامیتان را به ش�ما تسلیت
عرض نموده از خداوند متعال برای روح پاک
آن مرحوم علو درجات و مغفرت الهی و برای
حضرتعالی و س�ایر بازماندگان صبری عظیم
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گروه حوادث

از ابتدای شیوع کووید  19چه تعداد در سیرجان و کرمان قربانی کرونا شدند؟

اگر چه خوشبختانه آمار مبتالیان کرونا طی
هفته های اخیر رو به کاهش گذاشــته که
نتیجه همکاری مردم و تالش بیوقفه کادر
درمان و بخش سالمت است اما متأسفانه در
طول  10ماه گذشته در استان کرمان حدود
 2364نفر جان شیرین خود را بهخاطر این
اپیدمی ویران کننده از دست دادهاند که آمار
نسبتاً باالیی است .آماری که میتوانست با
رعایت برخی محدودیتها و دستورالعملها
و مراقبت بیشتر مردم ،کمتر باشد.
سهم ســیرجان نیز از این عدد حدود 188
نفر اســت 188 .نفری کــه بهطور قطع به
دلیل کرونا جان باختند .یادمان نرفته وقتی
خبــر اولین قربانی کرونا فروردین امســال
در سیرجان منتشــر شد از اینکه کرونا در
سیرجان هم یک قربانی داشته همه متعجب
شدند .حاال آن یک نفر به  188نفر رسیده
که جا دارد بهخاطر سالمتی خود و اطرافیان
بیش از قبــل در رعایت اصول بهداشــتی
مراقبت شود تا این نمودار باالتر نرود.
امــا تازهترین خبر از آمار مبتالیان کرونا در
سیرجان حکایت از بستری بودن 30بیمار
قطعی کرونــا و حدود دو برابــر این تعداد
( )62بیمــار غیرقطعی کرونا در بخشهای
حاد تنفســی در دو بیمارســتان امام رضا
الســام) و غرضــی دارد .این گزارش
(علیه ّ
حاکی اســت از ابتدای این اپیدمی تاکنون

مرگ 188سیرجانی بر اثر کرونا
 جزییات بیشتری از کرونای انگلیسی اعالم شد

« »6770نفر در ســیرجان مبتال به کرونا
شــدهاند که امیدواریم روز به روز از میزان
آن کم شود.
◄ مرگ و میر کمتر کرونای انگلیسی
یک عضو ســتاد ملّی مقابله بــا کرونا در
ایران ویروس کرونای انگلیســی را بســیار
آلودهکننــده دانســت و گفــت  :میــزان
بیماریزایی و سرایت این ویروس حدود50
تا  70درصد اســت و بیشــتر افراد زیر20
سال را درگیر میکند.
وی بــا بیان اینکه امکان تشــخیص این
ویروس در ایران وجود دارد ،گفت :با این
حال مرگومیر ویروس انگلیسی نسبت به
ویروس قبلی بیشــتر نیست و از این نظر
نگران نیســتیم .دکتر مسعود مردانی که
در یک برنامهی تلویزیونی صحبت میکرد
با اشــاره به تفاوت ویروس جهشیافتهی
کرونا بــا ویروس قبلی ،بیان کرد« :تفاوت
ویروس جهشیافته یا کرونای انگلیسی با
ویروس کرونای قبلی این است که شدید

آلودهکننــده اســت» .وی گفت«:میزان
بیماریزایــی و ســرایت آن در حدود۵۰
تا  ۷۰درصد اســت و افــراد مبتال به این
ویروس با یک تمــاس کوچک میتوانند
اطرافیان را مبتال کنند و این ویروس افراد
زیر ۲۰ســال را بیشــتر از افراد میانسال
دیگر مبتال میکند».
دکتر مردانی با بیــان اینکه مرگ و میر
ویروس انگلیســی نسبت به ویروس قبلی
کمتر اســت و از این نظر نگران نیستیم،

اضافه کرد«:انجام تســت پیسیآر برای
تشخیص این ویروس کافی نیست و مراکز
رفرانــس که قدرت دســتهبندی ویروس
دارند؛ میتوانند این ویروس را تشــخیص
دهند» .این عضو کمیته کشــوری ستاد
مقابله با کرونا بیان کرد« :خیلی از کشورها
ممکن است امکانات تشخیص کروموزومی
و ژنتیکی این ویروس را نداشته باشند ،اما
خوشبختانه در ایران توانایی شناسایی این
ویروس را با تست پیسیآر داریم»

◄ به دیدن مسافران خارجی نروید
وی در توصیــهای در ایــن رابطــه گفت:
«شــهروندان از دورهمیها پرهیز و ســعی
کنند به دیدار افرادی که از مسافرت خارجی
آمدهاند نروند».
عضو کمیته کشوری ســتاد مقابله با کرونا
افزود«:همهی کســانی که به کشــورهای
خارجی سفر کردهاند و به ایران برمیگردند
پس از بازگشــت باید حداقــل دو هفته در
قرنطینه بمانند و اگر عالئمی داشتند ،سریع
مراجعه کنند و تست بدهند و در این مدت
از دیــد و بازدید از فامیل ،بوســیدن و در
آغوش گرفتن اعضای خانواده و دوســتان و
نزدیک شدن به دیگران خودداری کنند».
این متخصص بیماریهای عفونی دربارهی
چرایــی جهش ویروس کرونــا توضیح داد:
«ماهیت ویــروس ،علت اصلی جهش کرونا
است و راههای پیشگیری از کرونای انگلیسی
فرقی با کرونای معمولی ندارد لذا ماســک
زدن ،فاصلهگذاری ،شستن دست و پرهیز از
دورهمیها توصیه میشود».

با کاهش دما و سرمای شدید دیماه اتفاق افتاد

خسارت  163میلیاردی به کشاورزان جنوبی


اســت البته اگر کشــاورزان این کار را به بعد از بهبود هوا موکول
کنند ،بهتر است .رئیس ســازمان جهاد کشاورزی جنوب کرمان
بر فرهنگ بیمه محصوالت کشــاورزی تأکید کرد و گفت :با بیمه
کردن مزرعه ،باغ و دام در زمان به وجود آمدن خسارتها میتوان
بخشــی از خســارت را جبران کرد .وی ادامــه داد :بیمه کردن
بهرهبرداران باید در زمان مناســب و قبل از ســیل و سرمازدگی
انجام گیرد تا تهسیالت مناسب از طریق صندوق بیمه کشاورزی
و بانک کشاورزی پرداخت شود.
گفتنی اســت ســاالنه چهار و نیــم میلیون تن انــواع محصوالت
کشــاورزی در جنــوب کرمان تولید میشــود .یادآوری میشــود
چندی قبل مدیر جهاد کشــاورزی ســیرجان نیز از خسارت سرما
به باغات کشــاورزی ســیرجان خبر داده بود .محمودآبادی گفت:
در اثــر کاهش دما در مناطق زیدآباد،گلســتان ،هماشــهر و حومه
ســیرجان ســرما به محصوالت زراعی و باغی خســارت وارد کرد.
او بــا بیان اینکه ســرمازدگی به محصوالت زراعــی از جمله ذرت
علوفهای و کنجد در ســطح  ۵و نیم هکتار خسارت وارد کرده است،
افزود :خســارت بین ۶۰الی  ۱۰۰درصد با بــرآورد هزینه هزار و ده
میلیون ریال است.

حاشیه ای بر راهاندازی کمپ ماده  16در سیرجان

حقیقتی که
نمیتوان کتمان کرد

گروه حوادث /علی عزیزی
وجود معتادان متجاهر در هر شــهر واقعیتی اســت که
وجــود دارد و ســیرجان نیز از این قاعده جدا نیســت.
پیش از این ستون پیامهای مردمی نشریات و رسانهها و
گزارش خبرنگاران سالها بود که یک پای ثابت داشت.
«گالیه مردم از حضور گسترده معتادان متجاهر در سطح
شهر و خصوصاً پارکها که هم ،چهره سیرجان را نازیبا
میکند و هم آمار جرائم خُ رد را افزایش میدهد».
حضور پُرتعداد این افراد بیخانمــان در پارکهای 17
شهریور ،مسافر ،ملت و ...باعث میشد شهروندان به هنگام
تردد در این بوستانها از امنیت و آرامش روانی برخوردار
نباشند .سرانجام انعکاس این معضل بزرگ اجتماعی شهر
در رسانهها باعث واکنش و پیگیری مسئوالن ذیربط شد
تا اینکه همانطور خبر آن قب ً
ال منتشر شد کمپ دولتی
معتادان متجاهر راهانــدازی گردید .اما نکته مهمی که
باید به آن اشــاره کرد ظرفیت پاییــن و محدود کمپ
ماده  16اســت که ظرفیت پذیــرش تنها 50نفر مرد را
دارد .آمارهای غیررسمی و بررسیهای خبرنگار حوادث

نگارستان نشان می دهد قریب به  300تا  400نفر معتاد
متجاهر در ســیرجان زندگی میکنند که قریب به 50
درصد آنها غیربومی هستند .شرایط خاص شهر سیرجان
از لحاظ اقتصادی و معدنی ،موقعیت جغرافیایی و کمک
مالی برخی مردم به معتادان متجاهر باعث شده حضور
این افراد غیربومی در ســیرجان چشمگیر و قابل توجه
باشد .متأسفانه تعداد زیادی از معتادان متجاهر به علت
اعتیاد شــدید به موادمخدر صنعتی و ســنتی دست به
سرقت و برخی جرائم خرد دیگر میزنند تا بتوانند خرج
اعتیاد و تغذیه خود را فراهم کنند .البته هستند معتادان
متجاهری که با جمعآوری ضایعات ،کارتن و فروش آنها
امرار معاش میکنند.
◄ جرائم معتادان متجاهر
اصلیترین جرم انجام شــده توســط معتادان متجاهر
سرقت خُ رد اســت .عموماً این افراد در سرقت حرفهای
نیستند و ابزار الزم و وســیله نقلیه نیز ندارند .آنها به
هر نقطهای ســر زده و سرقت از ساختمانهای در حال
ساخت یا خودرویی که شیشه یا در آن باز است را انجام

میدهند .البته برخی از آنها در معاشــرت با ســارقان
حرفــهای معتاد بعضاً در باز کردن درب خودرو ،تبحری
نیز به دست آوردهاند.
دومین جرم توســط این افــراد بحث خُ رده فروشــی
موادمخدر به شــکل جزئی اســت .برخی مواد فروشان
حرفــهای با واســطه دســت دوم ،و با اســتفاده از این
معتادان ،موادمخدر که عموماً صنعتی اســت را در بین
مشــتریان خود و یا دیگر معتادان متجاهر توزیع کرده
و خطر دســتگیری توسط پلیس را از خود و نفر واسطه
دور میکنند .البته جرائمی نظیر قتل و ســرقت خودرو
نیز بعضاً از ســوی این افراد دیده شــده اما اندک است.
قتل پر ســر و صدای اخیر که طی آن یک زن جوان به
طرز فجیعی کشــته شد توسط همین معتادان متجاه ِر
شیشهایِ رانده شده از خانه ،در یک خرابه صورت گرفت.
همچنین ســرقت یک خودروی وانت موسوم به «تویوتا
هشت» که فیلم آن در پیج حوادث نگارستان نیز منتشر
شد از این دست رفتار است.
از سوی دیگر بایســتی تکدیگری و برهم زدن آرامش
روانی مردم در سطح شهر نیز به لیست تخلفات معتادان
متجاهــر اضافه کرد .در این میان حقیقتی که نمیتوان
آن را انکار کرد اینکه معتادان متجاهر چه بخواهیم یا نه
وجود دارند و این عده برای گذران زندگی نیاز به تأمین
محلی برای خواب و استراحت و همچنین تهیه غذا و مواد
دارند .افرادی که جزئی از همین جامعه هستند اما امکان
اجــاره منزل ندارند و لذا در خانههای مخروبه و پارکها
ی فضاهای بیدفاع شهری زندگی میکنند .حضور
و بعض 
معتادان متجاهر در منازل مخروبه بعضاً باعث نارضایتی
شــدید اهالی محل ،ایجاد مشکالت بهداشتی و پاتوقی
برای تخلفات میشــود که بهترین راه برای این معضل
بدون حذف صورت مســئله ،هدایت معتادان به کمپ
ترک اعتیاد اجباری است .در سیرجان منازلی در بافت
فرسوده شهر نظیر خیابان امام (ره) ،خیابان شریعتی و ...
به محلی برای زندگی این افراد تبدیل شده است.
◄ معتادان متجاهر و کرونا
ترکیب کرونا و معتادان متجاهر ،کار را برای متولیان امر
سختتر کرده است .این معتادان به علت بیخانمانی و
عدم اســتفاده از ماسک و نکات بهداشتی بیشتر از سایر
افراد در معرض کرونا قرار میگیرند .مدیرکل بهزیستی
استان نیز ضمن تأیید این موضوع به خبرنگاران گفت:
 80درصــد معتادان متجاهری کــه در نوبت اول طرح
جمعآوری معتادان در کرمان به کمپ هدایت شــدند
مبتال به کرونا بودند و نتیجه تســت آنها مثبت شد که
مجبور به قرنطینه  14روزه شــدیم .عباس صادقزاده با
اشاره به اینکه طی این سالها حدود  15هزار نفر معتاد

مادر فرهنگ تشیع

در طول تاریخ حیات شیعه ،برپایی آیینها و مناسک مذهبی با محوریت وقایع
السالم همچون والدت و شهادت ،عالوه بر جنبههای
مهم زندگی اهل بیت علیه ّ
سیاســی و مبارزاتی که الهامبخش همه مبــارزان و آزادیخواهان در مبارزه با
اسکتبار بوده است .بزرگداشت شهادت حضرت زهرا (سالم ا ...تعالی علیها) و ایّام
فاطمیه نیز از نمونههای بارز این همگرایی ملّی است .در دهه فاطمیه ،شاهدیم
مجالس ذکر ،در حسینهها و مساجد گردهم
که دوستداران آن حضرت در قالب
ِ
میآیند و پس از بیان گوشههای عبرتآموز از سخنان و سیره آن بانوی بزرگ،
بــر مصائب آن حضرت میگریند و بدین ترتیب ،زنگار غفلت را از دلهای خود
زدوده و خود را با تمســک به حبل المتین الهی به مبنع الیزال و وحدتبخش
عالم هستی نزدیک میکنند.
البته باید دانســت که فاطمیه ،تنها یک دهه نیســت ،بلکه فرصتی است برای
نقل حماســه فاطمی در دفاع از دین و والیت .فاطمیه سرگذشت پُر از غربت و
مظلومیت بانویی است ،که یاریگر دین و امامت بود .فاطمیه فرصتی است برای
نهادینه شدن و ترویج سبک زندگی و احیاء سیره فاطمی در تمام ابعاد فردی،
خانوادگی و اجتماعی -سیاسی در جامعه امروز .ابعاد شخصیتی حضرت فاطمه
(س) مربوط به دوره و زمان خاصی نبوده و سیره و سبک زندگی ایشان نمونه و
اسوهای شایسته برای تمام عصرهاست .ایشان نه تنها در خانهداری ،همسرداری
و تربیت فرزند ،الگویی نمونه و بینظیر است ،بلکه در سایر عرصهها نیز بینظیر
بوده و تجلی سبک زندگی اسالمی در سیره حضرت صدیقه کبری (س) متبلور
اســت .آن چه مهم است ،این است که رکن اساسی و زیربنای فرهنگی در هر
جامعهای ،مادر است و اگر نارسایی فرهنگی در جامعه دیده شود و یا شخصیتها
واندیشههای بلندی متولد شود ،خاستگاه همه آنها مادر است .هیچ جامعهای
طعم استقالل و ع ّزتمندی را نخواهید چشید ،مگر اینکه زنانش ع ّزت بیابند؛
تشیع و خاستگاه زنان
بنابراین میتوان حضرت فاطمه زهرا (س) ،را مادر فرهنگ ّ
ع ّزتمند در دنیا و آخرت دانست.

یادداشت رسیده

ضرب و آهنگ محلی
در روزهای کرونایی

رضا آزادی پور

پیش از این باغات سیرجان و حومه نیز دچار 60درصد سرمازدگی شده بود

گروه خبر :رئیس سازمان جهاد کشاورزی جنوب کرمان گفت :طبق
برآورد کارشناسان ،ســرمای زمستانی  ۱۶۳میلیارد و  ۶۰۴میلیون
تومان به کشاورزان این منطقه خسارت وارد کرد.
به گزارش ایرنا ،ســعید برخوری سطح خسارت وارد شده به بخش
کشــاورزی منطقه جنوب کرمان را ســه هزار و  ۲۵۲هکتار دانست
و اظهار داشــت :این میزان خســارت تا دهم دیماه برآورد شده و
کارشناسان در حال ارزیابی نهایی خسارتهای ناشی از سرمازدگی
هستند .وی به اعالم مرکز پیشبینی هواشناسی استان کرمان نسبت
به تداوم کاهش دما در این استان به کشاورزان و باغداران هشدار داد.
رئیس سازمان جهاد کشــاورزی جنوب کرمان ادامه داد :کشاورزان
مناطق جنوبی استان کرمان تمهیدات الزم را برای کاهش خسارت
ســرما به عمل آورند .وی با بیان اینکه کشــاورزان برای جلوگیری
از سرمازدگی محصوالت ،زمینهای کشاورزی خود را شبانه آبیاری
کنند ،تصریح کرد:کشــاورزان نســبت به تنظیم دمای گلخانهها به
هنگام شــب ،رطوبت و تهویه در انبارها و سالنهای پرورشی اقدام
کنند.
وی درخصوص زمان مناســب برای سمپاشی مزارع گندم گفت:
بهترین زمان برای سمپاشــی در روزهای ســرد سال ،اواسط روز

ستون دین

متجاهر در استان کرمان جمعآوری ،نگهداری و از مراکز
جدا شدند ادامه داد :در مجموع  3هزار معتاد متجاهر در
اســتان داریم که همواره تحت درمان قرار میگیرند اما
نتیجه مطلوبی از این اقدامات نگرفتهایم.
اما سیرجان در شرایطی صاحب کمپ میشود که طبق
قانون بهزیستی ،این گونه کمپ ها فقط در مرکز استانها
قرار دارند .از سوی دیگر بهزیستی سیرجان نه بودجهای
برای راهاندازی کمپ داشت و نه تمایلی ،حتی فرمانداری
و برخی دســتگاهها نیز در ابتــدای کار چندان زیر بار
تأســیس آن نمیرفتند اما باالخره با پیگیری دادستان
و برخی مسئوالن دیگر از جمله نماینده مردم که موفق
به اخذ مجوز آن شد و پشتیبانی گلگهر این امر محقق
گردید و حال که چنین امر مهمی اتفاق افتاده الزم است
نسبت به اداره مفید و افزایش ظرفیت آن اقدام کرد تا از
محل آن بخشی از معضالت فعلی که ناشی از پراکندگی
این افراد در سطح شهر بود برطرف شود.
تأمین پزشــک ،دارو ،غذا ،لباس و نیازهای بهداشتی از
جمله نیازهای اولیه کمپ اســت که باید به هر طریق
تأمین شود .شرایط نگهداری از این معتادان نیز چندان
راحت نیســت .آنها نیاز به متادون دارند که بایســتی
تأمین شــود .وضعیت زندگی این معتادان نیز در سطح
شــهر به حدی خراب بوده کــه هنگامی که وارد کمپ
میشوند لباسهایشان سوزانده میشود .حضور 50نفر
از 300تا  400نفر معتاد متجاهری که در شهر پرسه می
زنند در کمپ خوب است اما کافی نیست و همهی درد
را دوا نمیکند .اگر جمعآوری معتادان متجاهر درشهر
به طور کامل انجام شود ،قطعاً سرقتهای خُ رد کاهش
می یابد و آرامش روانی ببیشتری حاکم شده و مأموران
پلیس خصوصاً تجسس کالنتریها و پلیس آگاهی نیز
فراغت بیشتری پیدا کرده و میتوانند موضوعات مهمتری
را دنبال کنند ضمن اینکه ظاهر شــهر هم زیباتر شده
و مردم آســودهتر در پارکها حضور مییابند .از این رو
امیدواریم دیگر شرکتهای معدنی و نهادهای متولی در
راستای مسئولیتهای اجتماعی خود بیشتر همت کنند
و دست به دست هم داده و ظرفیت کمپ را به ظرفیت
حداقل نیاز شهرستان برسانند.
آنچه در پایان گفتن آن الزم است اینکه برخی از این
افراد ممکن است شرایط این را پیدا کنند که در جریان
بازپروری در کمپ ،به زندگی شــرافتمندانهای برگردند
ولی برای آن دســته از افراد که نمیتوانند اعتیاد خود
را کنار بگذارند ایجاد یک اردوگاه با حمایت شرکتهای
معدنی میتواند هم زمینه نگهداری آنها را پس از کمپ
فراهم کند و هم این عده برای خود حداقل شغلی داشته
باشــند تا احساس کنیم دم از مسئولیت اجتماعی زدن
تنها در حد حرف نیست.!.

خیابانهای این روزهای هر شــهری را که قدمی بزنیــم ،چیزی جز مردمان
زمستان سرما به ارمغان آورده ،به استقبالمان نمیآید،
ماسک بر چهره زده و
ِ
تنها کاری که میتوان کرد گذشــتن است ،گذشــتن از تمام اتفاقات رنگ و
وارنگ این روزها ،باید بگذریم؛ حتی برای روشــن نگه داشتن امیدمان هم که
شــده ،هر قدم امروز تکه آجریســت برای پل رو به فردا .در این شهر اما ،این
قدمها زیباتر برداشــته میشوند ،زیبایی همچون رقصیدن زیر باران مشکالت
این روزاها .کافیســت این روزها کمی در شــهر پرســه بزنی تا صدای اصیل
موســیقی این دیار؛ ضرب آهنگ قدمهایت شــود .در همین روزها از خیابانی
گذر میکردم؛ در میان ســروصدایش صدایی را شــنیدم که نتوانستم سرم را
برنگردانم و به آن بیتفاوت شــوم .چرا که صدا؛ صدایی بس آشنا بود اما تنها!.
ُد ُهلنوازی بی ُســرنا نواز خــود مینواخت آن هم بی وقفــه با ریتم و ضرب
آهنگهــای مختلف ،و جوری تکنوازی و دلبری میکرد که انگار قرار اســت
خودش باشد و خودش ،در برابر بازار کساد این روزهایش.
جوری با پاهایش ریتم میگرفت که انگار درونش کام ً
ال شــاد است و برونش
کامــ ً
ا حاضر و بیدار ،بــه خودم گفتم مگر زندگی جز این اســت.؟ مردمانی
هــم که از کنارش میگذشــتند و مثل من بیمحلی نمیکردند شــادیش را
میفهمیدنــد ،اص ً
ال نیاز به درکش هم نبود چه چیز واضحتر از این که او برای
داشــتن خرده درآمــدی ،هنرنمایی میکند ،چه چیز روشــنتر از این که با
یادآوری نوای مســتند این شهر ،در خاطر هر رهگذر کمی آسودگی و شادی
مهیا میکند .اندک توجه هر شــنونده به اجرایش ،به همراه شــدن با ریتم و
ضرب آهنگش ختم میشــد .ســؤالی که برایم پیش آمد این بود،که چرا این
ُد ُهلنواز حتی اگــر توجهی هم نمیبیند ،باز همچنان بدون ذرهای قطع امید
از آنچــه که اطرافش میگذرد ،به زیبایی هرچه تمام اجرا میکند؟ و هر چه
جلوتر میرفتم  ،هر چه بیشــتر نگاه میکردم و گوش میکشیدم ،از این بابت
مطمئنتر میشــدم .نمیدانم شــاید از ته دل و برای این روزها مینواخت و
کاری هم به کارکسی نداشت مگر آنکه طرف خوشش آید یا پولی به او دهد،
یک لحظه هم به خودم گفتم این کرونا شــاید کســب و کارش را به تعطیلی
کشــانده و این نوازنده محلی را به خیابانها آورده ،تا شــاید صدای موسیقی
اصیل این شــهر را به گوش مردم برساند ،اگر هم بخواهم از منظر بدبینانه به
مسئله نگاه کنم؛ باید به خودم بگویم کرونا چه بر َس ِر ما آورده است!.
از قضا روزی دیگر در قســمتی از شهر نوازنده دیگری دیدم که ُسرنا مینواخت،
اما بدون ُد ُهلنوازش! شبیه آن چه که چند روز پیش دیدم ،او هم ریتم میگرفت
و اما ملودی مینواخت و ترانههای محلی را در یاد همشهریهایش زنده میکرد،
با دیدن این ُســرنا نواز هم ســؤالهای قبلی یادم آمد و گفتم ای کاش این دو
بــا هم مینواختند ،چه خوب بود که هر دو با هم یک گروه میشــدند ،تا نوای
کاملتر و بهتــری به اجرای خود میدانند ،نمیدانم شــایداگر بخواهم باز هم
خوشبینانه به قضیه نگاه کنم باید بگویم یکی آنجا و دیگری اینجا بهتر از یک
جا بودن است .بگذریم ،چند روز گذشت و روز دیگری در مغازهای بودم؛ در کنار
پیشــخوان آن مغازه مشــتریان ایســتاده بودند به اتفاق از بیرون مغازه همه
مشــتریان صدای تکنوازی ُد ُهلنواز را شــنیدند ،یکی از مشــتریان رو کرد به
مشــتری دیگر و گفت :ای جان چه مینوازد دیگری گفت :شــادترش کن! و از
قضا همان موقع ریتم ُد ُهلنواز عوض شــد و مشتری گفت :ببین دیدی بندری
زد ،دمش گرم هر دو مشتری ،یکی با پایش و دیگری با دستش روی پیشخوان
ضرب گرفتند ،آنطرفتر مشــتری دیگری گفت :که نه بابا این شمالی میزنه!
ببین ،گوش کن !.اما همین مکالمه کوتاه مشــتریها در مورد موسیقی ،آن هم
با وجود اینکه آخر سر نفهمیدند کهُ ،د ُهلنواز هر دو ریتم را از موسیقی محلی
همین شــهر مینواخت ،و خودشــان هم دارند در مورد کدام قسمت از تئوری
موســیقی بحث میکنند ،بدون این که حتی کلمه ریتم ،وزن ،میزان و غیره را
در موسیقی شنیده باشند ،در حد سواد خودشان و در حد اطالع خودشان یک
لحظه ســر برگرداندند به سمت خیابان و در مورد این صدای آشنای شهرشان
جدی میگرفت ،من شاهد چیزهای
بحث کردند ،چه بسا اگر یکی از آنها بحث را ّ
جالبتر از این نیز میبودم.
با خودم گفتم شاید اشتباه از جامعه است ،که آنقدر از موسیقی اصیل دور بوده
که با شنیدن صدایش ناخودآگاه جذبش میشود .از سوی دیگر گفتم شاید ،این
موســیقی است از ما دور بوده و هیچ رســانهای به گوش مردمان این شهر ،نوای
محلی این دیار را در جایگاه خاص خودش نرســانده است ،شاید دهل نواز و سرنا
نواز به دنبال اندک دشتی باشند که روز خود را شب کنند اما ،اگر بخواهیم نگاهی
عمیق به آن داشــته باشــیم پی خواهیم برد که باید همان موقع که صدای این
ساز را شنید رفت و دستان نوازنده را بوسید ،چرا که به ما میگوید نوای اصالتت
چیست .چرا نباید به خودمان یادآور شویم که ،آنچه در ذهن ما نهادینه میشود و
آنچه که روزی از نهادهای ذهنی ما بر فرزندان آینده میتابد ،باید چیزی ریشهدار
باشد ،چیزی که اگر ســر برگردانیم ،به راحتی به فراموشی سپرده میشود و در
بهترین حالتش جای خود را به ســؤاالتی مانند ،نام فالنسازی که صدایش این
شــکلی هست ،چیســت؟ نام آن نوازنده که روزگاری در این شهر می نواخت که
بود؟ خیابانهای این شهر ،عجب نفســی میگیرد سرنا نواز؛ در هوای غم آلود و
ی میدانیم اما کمتر درک و کمتر
آلوده این شهر .همه ما معنای اصالت را به گونها 
باورش میکنیم ،گرچه اگر باورش داشــتیم باز هم ازش چشم پوشی میکردیم،
چراکــه خیلی از ما این گونه بار نیامدهایم که ،زرق و برقهای این روزها را زیر پا
گذاشته و حتی برای یک دقیقه به سنت و پیشنه هنری خود بیندیشیم .سادهتر
بگویم ،باید کمی از کالس خود دست بکشیم ،کمی از هیاهوی تقلید دور شویم،
همین دو نوازنده را حتی برای یک دقیقه هم که شده ،شنونده شویم و اندکی از
موســیقیهای سبک این روزها که فقط تجارت میکنند و تجارت ،دور شویم .با
همین تمرین به ظاهر کوچک شاید بتوانیم کمی به خود تلقین کنیم که ،میتوانیم
آرامش این روزها را سادهتر از آن چیزی که فکر میکنیم ،به دست بیاوریم.

شهر
وقتی کالس درس از مدرسه به خانه آمد

شهریههای نجومی
آموزشهای ضعیف

نارضایتی والدین از آموزشهای غیرحضوری به سبک آنالین

ندا حاج ابراهیمی
از حــدود یک ســال
پیش کــه ویــروس
کرونا انتشار پیدا کرد،
مدارس به ســمت آمــوزش غیرحضوری
رفتنــد و کالسهای درس از مدرســه به
خانه آمد .اینجا بود که مســئولیت پدر و
مادرها هم بیشــتر شد تا جاییکه عالوه بر
کارهای روزمره در خانــه و بیرون از خانه،
باید به کمک معلمــان یا به جای آنها ،به
فرزندانشان درس هم بیاموزند اما با توجه به
اینکه شغل هر کسی در توانایی خود اوست،
پدر و مادرها نمیتوانند وظیفه یک معلم را
در خانه انجام دهند.
از ایــن رو بارها شــنوای فایلهای صوتی و
کلیپهایی در رابطه بــا آموزش مجازی و
آنالین مبنی بر نارضایتی بسیاری والدین از
نحوه تدریس و آموزش آنالین فرزندانشان
بوده ام .به همین دلیل برآن شــدم تا گفت
و گویی در ایــن باره با خانوادهها داشــته
باشــم و پای درد دل مادرها بهخصوص در
گروههــای واتسآپی بنشــینم .در خانهها
مسئولیت کالسهای مجازی بیشتر متوجه
مادران اســت و آنها گاهی در نقش معلم
برای بچههایشــان ظاهر میشوند .یکی از
مادران ناراضی در همیــن رابطه میگفت:
چون بچهها مثل زمان مدرسه درسها را به
خوبی یاد نمیگیرند بخش زیادی از اوقاتش
را صــرف آموزش فرزندانش میکند و دیگر
نمیتوانــد آنطور که باید به کارهای روزانه
اش بپــردازد .بهخصــوص وقتی که نمونه
سؤاالت فرستاده میشود ابتدا باید سؤاالت
را یادداشت کنیم تا با توجه به سرعت پایین

اینترنــت ،فرزندمان در پاســخگویی عقب
نیفتد .او گفت :واقعاً شــرایط بسیار سختی
داریم .من که به اندازه ده سال پیرتر شدهام.
مــادر دیگری که اتفاقاً معلــم هم بود ،در
جوابش گفــت :چرا خودتان و بچهها را آزار
میدهید؟ نیازی به دریافت نمره خیلی عالی
نیست .قرار است فرزندانتان با سواد شوند،
کسب نمره عالی ،فرد را به جایی نمیرساند.
اجازه دهید فرزندانتان به اقتضای ســن و
سالشــان رفتار کنند و از زندگیشان لذت
ببرند .امــا آن مادر در جوابش گفت«:حرف
شما درست اما من نمیتوانم اینگونه رفتار
کنــم» و ادامه داد :دختر من در مدرســه
دولتی درس میخواند .معلمشان در کالس
مجازی یک برگ پُر از ســوال میفرستند و
حــدود یک ربع تا نیم ســاعت برای جواب
دادن وقت میگذارد که با توجه به اینترنت
ضعیف ،دادن پاسخها به موقع ،دشوار است.
محیط خانه هیچگاه نمیتواند مانند محیط
مدرسه عمل کند و هر کسی باید در جایگاه
خودش به انجام وظایفش بپردازد .در کالس
مجازی ،کلیپی ارسال میشود و معلمان از
دانشآموزان انتظار دارند تا با همین کلیپ
درس مربوطــه را بیاموزند در حالی که باید
نمونه ســؤالی را بصورت تصویری تفســیر
کرده و به رفع ایرادات بپردازند تا دانشآموز
احساس حضور در کالس درس داشته باشد.
با توجه به این روال ،دخترم دیگر تمایلی به
ادامه تحصیل ندارد.
مادری هــم که فرزندش قب ً
ال در مدرســه
غیرانتفاعــی درس می خوانده گفت :من با
این روش تدریس مدارس ،به بیماری میگرن
مبتال شدهام .دختر کوچک من در پایه اول
ابتدایی درس میخواند .پس از گذشت سه

ماه ،دیگر به او اجازه ندادم به درس خواندن
ادامه دهد و تــا زمانی که مدارس حضوری
نشــود ،اجازه تحصیل به او نمیدهم .دختر
بزرگتــرم در پایه پنجــم تحصیل میکند
و درس ریاضــی را نمیتواند یاد بگیرد .او
همیشــه در حال گریه و زاری اســت .من
فرصت رســیدن به کارهــای خانه و حتی
صرف یک وعده غذایی سالم بهخصوص در
وقت ناهار را ندارم.
همه این صحبتهــا و گالیهها تنها متأثر
از کرونا نیست و عالوه بر اینترنت ضعیف،
عواملــی دیگر نیــز به این شــرایط دامن
زده اســت .احساس بیمســئولیتی برخی
آموزگاران هم این روزها بر مشکالت افزوده
و آرامــش خانوادهها را بههم زده اســت.
به نظر میرســد اکثر معلمان با خانوادهها
همدل نیســتند و وظیفه خود را به خوبی
انجام نمیدهند.
یکی از مادران میگفت :پسرم را درمقطع
پیش دبســتانی در یکی از بهترین مدارس
غیرانتفاعی شــهر ثبتنام کردم .امســال
که مدرســهها بهصورت مجازی هست ما
بیشــتر از بچهها با معلمــان در ارتباطیم
و متوجــه برخــی اشــتباهات معلمان در
تدریس میشــویم .از لحاظ پیگیری انجام
دادن تکالیــف خیلی خوب عمل میکنند
اما بعضی نکات را به دانشآموزان اشــتباه
میآموزنــد .به عنوان مثــال به دانشآموز
این پایــه میآموزند که با بوق هم میتوان
ســام کرد .در حالیکه بوق وسیله هشدار
به دیگر عابرین است .این یک اشتباه باب
درون جامعه اســت اما مدرســه به عنوان
مکمل خانــواده ،باید کارهای درســت را
به دانشآمــوزان آن هم از پایــه بیاموزد.

این روش تدریس به این معنی اســت که
بچهها تا سن  18سالگی که زمان دریافت
گواهینامه رانندگی است ،اشتباه عمل کنند
و ســپس در کالسهای آموزشی دریافت
گواهینامه ،نحوه عمل درســت را آموزش
ببینند و از آن پس درست رفتار نمایند.
شــهریههای نجومی؛آموزشهای
ضعیف
آمــوزش در مــدارس غیرانتفاعــی در هر
مقطعی نباید اینگونه باشــد .در اینگونه
مدارس با شــهریههای نجومــی ،در نحوه
آموزش نیز باید دقت بیشــتری شــود .اگر
قرار بر این اســت که دانشآموزان از پایه به
وســیله مدارس ،اشتباه آموزش داده شوند،
ترجیح میدهیم خودمان در خانه به آنها
راه درســت را آمــوزش دهیــم و این همه
هزینه را نیز متحمل نشــویم .عالوه بر این،
همیشــه از طریق فایل صوتی به مادران با
لحنی تند میگویند :شما در خانه بیکارید
و به آموزش بچههایتان اهمیت نمیدهید!.
اگر شما ارزش وقت را نمیدانید اما برای ما
زمان ،ارزش زیادی دارد .اما آیا مادران با این
شرایط ،وقتی برای تنبلی خواهند داشت؟!
دوســتی دیگــر کــه از شــرایط ناراضی
بود،گفت:خوشبختانه در مدرسهای که پسرم
درس میخواند ،شرایط خوبی حاکم است.
کالسها در برنامه اسکای روم برگزار میشود
و معلمشــان به گونهای تدریس میکند که
گویی سر کالس حضور دارند .روی تخته همه
مطالب به خوبی عنوان میشوند .کالسها از
ساعت  8:15شروع میشوند و تا ساعت 12
ظهر ادامه دارند و زنگ تفریح را نیز شــامل
میشوند .اما تنها مشکل این است که موجب
ضعیف شدن چشمان بچهها میباشد که به
واســطه نگاه کردن زیاد به گوشیها و سایر
وسایلی اســت که بهخاطر حضور در کالس
مجازی از آنها استفاده میشود.
با اوضاع مجازی شــدن ،آموزش و یادگیری
برای بچهها و معلمین و والدین خیلی دشوار
شــده زیرا در مدارس ،تمرین و تکرار دروس
در کالس باعث میشــود مطلب آموزشی در
ذهن دانشآموز بــه خوبی جا افتد و آموزنده
به خوبــی درس را فرابگیرد و نیاز کمتری به
کار در خانه باشــد .از طرفی ،نظم و انضباط
بیشــتری هم به نحوه تدریس و هم به روش
درس خواندن دانش آموز داده میشود و اگر

مشکلی داشتند ،رو در رو مشکالت درسیشان
را با معلم درمیان میگذاشتند .عالوه بر این ،با
دیدن دوستانشان هم از لحاظ روحی و روانی
آرامش بیشتری می یافتند.
همهی مشکالت آموزش مجازی به اینجا
ختم نمیشــود چرا که هزینههای اضافی
ایــن روزها ،والدین را بیــش از پیش دچار
مشــکل نموده اســت .خرید گوشی تلفن
چ باال ،تبلت و لپتاپ
همــراه با صفحات این 
و عدم امکان اتصال گوشی به تلویزیونهای
با مــدل قدیمیتر کــه امــکان اتصال به
گوشــیهای تلفن همراه را فراهم نمیکند.
میزان شــهریه هم که با توجــه به افزایش
حقوق کارمندان ،افزایش یافته اســت که با
وجود عدم حضور دانشآموزان در مدارس،
باز هم این هزینه را شامل میشود ،بسیاری
از خانوادهها را درمانده کرده است .در برخی
مدارس دولتی اما این مشــکل بارزتر است.
بهخصوص برای والدینــی که بیش از یک
فرزند دارند .وقتشــان را وقف کدام یک از
فرزندان کنند؟ چگونــه این حجم از کار را
به عالوه شغل و خانهداری مدیریت کنند؟
با این همه شکایت والدین از شرایط تدریس
مجازی ،گویی برخی معلمان با مجازی شدن
مدارس ،نوعی کارگریزی اختیار کردهاند.
بنابراین اگر چه ویروس کرونا باعث اختالل
در زندگی شد اما به وضوح باعث مشکالت
آموزشــی در مدارس هم شده است .اما در
کنار همه این مسائل ،مسئلهای که توجهم
را بیشــترجلب میکند این است که اکثر
والدین به جای نگرانــی در فهم مطالب و
باال رفتن سطح ســواد ،نگران باال و پایین
شدن نمرات فرزندانشــان هستند که به
نظر میرسد اهمیتی ندارد.
اینجاست که یاد جمالتی از دکتر هالکویی
میافتم که میگوید :شــرط اصلی موفقیت
این است که اگر قرار است دکتر یا مهندس،
شوم و جایگاه اجتماعی باالیی پیدا کنم دو
چیز را نباید هزینه کنم :سالمت فیزیکی و
روانی؛ من قرار نیســت عذاب بکشم و دچار
اضطراب شــوم !.قرار نیســت زندگی برایم
سخت و تلخ شــود ،گرفتار بیماری شوم و
خوشبختیام را زیر پا بگذارم .اگر همه اینها
را به جان بخرم دیگر نامش موفقیت نیست
و برنده شدن اســت .چون رنج کشیدهام و
به خود آسیب زدهام .چون سالمت روانی و
فیزیکی خودم را به خطر انداختهام.

دعوت به همکاری

به یک نیروی( مرد) با داشتن تجربه حسابداری یا
داشتن مدرک فوق دیپلم یا لیسانس حسابداری با حقوق
دومیلیون تومان درماه جهت کار در دفتر کانکس سازی
روبروی منطقه ویژه نیازمندیم

۰۹۱۳۳۴۵۵۷8۵

دعوت به همکاری

یک واحد تولیدی جهت تکمیل نیروی انسانی خود به
یک نفر مدیر مالی ودو نفر حسابدار نیازمند است .ارسال
اطالعات و رزومه فقط از طریق واتس اپ به شماره:

۰۹۲۲۵۲۳۹۵۵۳

آگهی جذب نیرو در داروخانه
به یکنفر نیروی مرد آشنا به کار در داروخانه
و به یک نفر نیروی خانم جهت قسمت
ارایشی و یهداشتی داروخانه نیاز می باشد
واجدین شرایط لطف ًا با شماره ۰۹۱۳۱۷۹۹۹6۴
از ساعت  ۱۰صبح تا  ۱۰شب تماس گرفته یا
مشخصات و شماره تلفن خود را به همین
شماره پیامک نمایند
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راهنما

راهکارهای اثربخشی بیشتر
در آموزش مجازی

اکنون که به اقضای شرایط ،آموزش مجازی ،تبدیل به اصلی ترین شیوه ی
تدریس شده و دانش آموزان نیز ناچارند از طریق اینترنت آموزش ببینند
و از طرفی معلمان نیز باید بر روی شیوه های آموزش و یادگیری از طریق
اینترنت متمرکز شــوند ،نکته ای که اهمیت آن بیش از هر چیز مشهود
اســت این است کیفیت آموزش مجازی چنان باال باشد که زمانیکه در
نهایت به سیستم آموزش حضوری در مدارس بازگردیم ،تفاوت شیوههای
تدریس ،باعث افت تحصیلی نشــده باشــد  .از این رو در این یادداشت
راهکارهایی برای آموزش بهتر از راه دور ارائه می شود.
 -1بخش بندی دروس :منظور اینســت که فعالیــت ها و دروس را
متناسب با دانش آموزانتان تقسیم بندی کنید.
دانش آموزان بسته به ســن ،شیوه ی زندگی و بسیاری از عوامل دیگر ،هر
کدام شرایط خاص خود را دارند .اگر شما بتوانید برای هر دانش آموز ،درسها
را متناســب با شرایطش تقسیم بندی کنید ،درواقع شانس برقراری ارتباط
مؤثر بین دانش آموز و درســش را افزایش داده اید.ممکن است تصور کنید
این کار باعث میشــود از تدریس محتوای کتاب ،به آن شکلی که همیشه
عادت داشتید ،بسیار عقب بمانید .اما باید باور کنید که اگر دانش آموز همان
قسمت اندک را به خوبی یاد بگیرد ،قطعا ارزش صرف زمان بیشتر را هم دارد.
 -2مرور جلســه قبل  :یکی از راه هایی که می توانید بر اســاس آن
کالس مجازی خود را شروع کنید ،اینست که مانند کالسهای حضوری،
در ابتــدای کالس از آخرین مبحثی که در جلســه قبــل آموزش داده
شــده بود ،شروع به تدریس کنید .بدین شکل که مباحث جلسه قبل را
مرور کنید و آن را به مبحث این جلســه ارتباط بدهید .این کار علیرغم
نارساییهای آموزش مجازی ،می تواند به یادگیری بسیار کمک کند.
 -3انجام ارزیابی های مستمر:بسته به نرم افزاری که برای آموزش مجازی
از آن اســتفاده می کنید ،ممکن است امکان تعامل بیشتر در تدریس داشته
باشــید .هرچقدر دانش آموزان بیشتر بتوانند با محتوای درسی ارتباط برقرار
کنند ،احتمال بیشــتری وجــود دارد که بعد از تدریــس ،دانش و اطالعات
بیشــتری را در ذهن خود نگه دارند .استفاده از نرم افزارهای ارزیابی مستمر،
برای مثال ،نرم افزار لوپ باعث می شود یک استراتژی متمرکز برای تدریس
بدست آورید که نهایتا حتی در کالس حضوری هم بتوانید از آن استفاده کنید.
 -4انعطاف پذیر باشــید :اســترتژی دیگری در آموزش مجازی که
میتواند در آموزش حضوری هم پیاده ســازی شود انعطاف شماست .لذا
خوبست که انعطاف پذیری خود را در طرح دروس همراه با اندکی حس
شوخ طبعی و تفریح همراه کنید ،حتی اگر سخت باشد.
تکملــه  :یادگیری از راه دور و آموزش مجازی برای بســیاری از
معلمان و دانش آموزان اتفاقی بســیار جدید اســت اما درحال حاضر
تنها راهکار عملی برای تدریس در شــرایط فعلی و در آینده اســت.
ســعی کنید اطالعات خود را باال ببریــد و یادبگیرید که چگونه معلم
موثری باشید .همه ی اتفاقات میگذرند اما سالمت دانش آموزان طی
این دوره (هم جســمی و هم ذهنی) چیزی اســت که تا سالیان سال
باقی می ماند.

دعوت به همکاری

به یک بازاریاب ماهر برای پخش مواد
غذایی نیازمندیم.

۰۹۱۳۵۳۱۱۱۴۲
۰۹۱۳۰۴۳۵۰۱6

دعوت به همکاری

به یک همکار جهت کار در کارگاه
لبنیات نیازمندیم ،با بیمه و حقوق و مزایا
ساعات تماس  8الی  ۱۲و  ۱۷الی ۲۱

۰۹۱۳۰۴۴۰۷۳۴
فروش ملک

زمین  ۴۰قصب واقع در فیروزه لب خیابان اصلی
زمین  ۳۰۰قصب واقع در اسحاق آباد جنب موتو رعلی

اکبرافضلی بفروش می رسد.

۰۹۱۳۳۴۷۰۵۲۹

دعوت به همکاری
به یک راننده پایه دو جهت کار بر روي
یدک کش امدادخودرو نیازمندیم.

۰۹۱۳۹۴۵8۹۰۰

4

توگو
گف 
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نگاه

️وقتی آسمان را آبیتر میدیدیم

ی است که ما را با خود به خاطرات میبرد،
گروه جامعه :هوای پاک واژها 
خاطره آن روزگارانی که وقتی پنجره اتاقمان را باز میکردیم ،آسمان را
آبیتر میدیدیم و آنگاه که چشــمانمان را میبستیم ،با تمام وجود هوا
را به ریهها و وجودمان میکشــاندیم ،آنقدر عمیق نفس میکشیدیم که
گویی تکتک سلولهای بدنمان از هوای پاک صبحگاهی تازه و پرانرژی
میشــود و بعد که چشمانمان را باز میکردیم از دیدن طراوت و تازگی
صبح تازه و آواز پرندگان لذت میبردیم .آن روزها گذشــت ،اما این روزها
نفس عمیق کشیدن در فضای بیرون تنها رویایی محال است.
سالها است فراموش کردهایم هوای تازه و پاک به معنای واقعی چیست
و نفس کشیدن در آن چه صفایی دارد ،سالها است که در بیشتر روزهای
ســال ،حتی هنگام صبح نیز از باز کردن پنجره اتاقمان میترسیم و از
پشــت پنجره بســته با دیدن هوای گرفته و آلوده حسرت میخوریم.
خداوند ،آفرینش انسان را به گونهای قرار داده که برای زیستن ،به همه
آفریدهها نیاز دارد از جمله این آفریدهها ،هوای پاک و نیاز انسان به آن
است تا بدین وسیله به حیات خود ادامه دهد .زیادهخواهیهای انسان
همیشه برای او دردسرساز بوده و سبب شده تا نه تنها از این نعمتها
استفاده درستی نکند ،بلکه با دست خود به آلوده کردن محیطزیست و
ع زیبای طبیعی بپردازد و تیشه به ریشه خود و آیندگان
از بین بردن مناب 
بزند .تکیه اساسی به منابع انرژی فسیلی از قبیل ذغال ،نفت ،گاز و در
نهایت آزاد شدن مواد ناشــی از احتراق این مواد ،فرآوردههای مضر و
زیانبخشی را به همراه میآورد که حیات موجودات زنده به ویژه انسانها
را تهدید میکند ،تهدیدی که از نخســتین دهههای قرن بیستم ،مورد
توجه قرار گرفت و تحقیقات و برنامههای علمی برای کنترل آالیندهها
توســط کشورهای صنعتی صورت گرفت اما متاسفانه در اکثر قریب به
اتفاق کشورهای در حال رشد این مسئله آن طور که باید مورد توجه قرار
نگرفته و وضعیت آلودگی هوا در شهرهای بزرگ رو به وخامت میگذارد
که بسیاری از شهرهای کشــورمان نیز از این قاعده مستثنی نیستند.
جدی صورت نگیرد و
برای داشــتن هوای پاک و ســالم اگر اقدامات ّ
روند فعلی تداوم داشــته باشــد ،به زودی شاهد نابودی محیط زیست
خواهیم بود.
از مهمتریــن راهکارهای برخورداری از هوای پاک و ســالم میتوان به
فرهنگسازی برای اســتقبال عمومی شهروندان به استفاده مطلوب از
وســایل نقلیه عمومی به جای تکسرنشــینی ،ترویج فرهنگ گازسوز
کردن خودروها ،توسعه و حفظ فضاهای سبز شهری ،نصب دستگاههای
جدی با تخریب
تصفیه هــوا در واحدهای صنعتی ،مدیریــت و مقابله ّ
ت و سازهای غیرقانونی اشاره کرد.
عوارض طبیعی و ممانعت از ساخ 
برخی ســاکنان شهرها به علت آلوده بودن هوا ،به ناراحتیهای دستگاه
تنفسی ،قلبی ،چشمی ،آلرژی یا آسم مبتال هستند .عفونت قسمتهای
فوقانی دســتگاه تنفس ،برونشیت و التهاب ریوی ،به دلیل وجود ذرات
معلق در هوا اســت .آلودگــی هوا احتمال ابتال به ســرطان را افزایش
میدهد و ضریب هوشــی کودکان را پایین میآورد .ســر درد ،ضعف،
سرگیجه ،تهوع ،اختالل در انتقال اکســیژن به بافتهای بدن ،ضربان
شدید قلب ،سکته قلبی و کاهش ظرفیت ششی ،از دیگر اثرات آلودگی
هوا بر سالمت است.
از این رو در دنیا به منظور جلب توجه مردم به موضوعات مربوط به حفظ
محیط زیست و تأمین زندگی سالم در راستای نیل به اهداف توسعه پایدار،
روزهای نمادین خاصی مرتبط با حفظ محیطزیست تعیین میشود که
از جمله آنها روز جهانی محیطزیســت ،روز زمین پاک ،روز هوای پاک
اســت ۲۹ .دی ماه نیز از جمله همین روزهاست  -روز هوای پاک-روزی
برای تنفس ســالم و جلب توجه شهروندان به خودداری از آلودگی هوا و
زیســت سالم .هدف از اعالم روز ملّی هوای پاک ایجاد حساسیت در بین
اقشار مختلف جامعه است.

توگو
گف 

مدیرکل حفاظت از محیطزیست استان در گفتگو با نگارستان مطرح کرد:

️محیطزیست مخالف
الحاق گلگهر به حریم شهر بود

  برای پایش کیفی هوا در سیرجان شرکت صنعتی معدنی گلگهر
این وظیفه را به عهده گرفته و مؤظف شده ایستگاه سنجش آلودگی را با
تلویزون شهری در سیرجان نصب کند تا مردم سیرجان بدانند چه هوایی
را تنفس میکنند.در شهرهای دیگر هم امسال برای راور و انار
داشتیم نیز دو ایستگاه نصب میشود.
که بیشترین گرد و غبار را
ّ
با مصوبه هیئت دولت شرکت ملی مس نیز باید برای رفسنجان و
شهربابک دو ایستگاه تهیه و نصب کندکه اگر این ایستگاهها راهاندازی
شوند ،با نصب ایستگاه های جدید ،بیش از  ۱۰۰درصد در نصب
ایستگاههای پایش کیفی هوا رشد خواهیم داشت.

 الحاق گلگهر به حریم شهر سیرجان مغایر با مقررات زیستمحیطی است و مانع توسعه شهر میشود چرا که
دست محیطزیست برای صدور مجوز جهت ایجاد واحدهای بزرگ بسته خواهد شد
مریم کاظمی

دوســال قبــل مثــل امــروز در«20
دیمــاه  »97مدیــرکل جدیــد
محیــط زیســت معرفــی و ســکان
محیــط زیســت اســتان کرمــان بــه مهنــدس مرجــان
شــاکری ســپرده شــد .بانویــی کــه از ابتــدای تحصیــل
دغدغههــای محیــط زیســتی را بــا خــود داشــته و در
همیــن رشــته هــم تحصیــل کــرده اســت.
مرجــان شــاکری متولــد شهرســتان بزنجــان و
کارشــناس ارشــد محیــط زیســت میباشــد کــه بــا
آگاهــی از ضــرورت رشــد و توســعه تفکــرات زیســت
محیطــی ،بــه رغــم شــرایط خــاص و ســختی کار در
ایــن حــوزه وســیع اجتماعــی ،مدیریت محیط زیســت
کرمــان را در پهناورتریــن اســتان کشــور پذیرفتــه
اســت .منطقــهای کــه از جنوبیتریــن نقطــه آن در
فاریــاب و کهنــوج تــا شــمالیترین نقــاط در زرنــد
و رفســنجان و یــا ســیرجان در غــرب و بــم و ریــگان
در شــرق ،گرفتــار مشــکالت متعــدد محیطزیســتی
اســت  .اســتانی کــه به قــول وی غبارخیزترین اســتان
کشــور اســت و بــا وجــود گســترش ریزگردهــا از شــرق
و وجــود کویــر عظیــم لــوت و پیامدهــای معدنــکاری
در اســتان و وجــود تبعــات زیســت محیطــی در
صنایــع آالینــده مربــوط بــه صنایــع بخشهــای
کشــاورزی ،معدنــی و صنعتــی ،یکــی از درگیرتریــن
اســتانها بــا مشــکالت محیــط زیســت اســت .اصــوًال
خانم مهندس شاکری مهمترین
چالشهایی که محیطزیست استان با آن
درگیر است کدامند؟ اگر ممکن است به
برخی از آنها اشاره کنید و بفرمایید آیا
در استان هیچ موضوع بحرانی وجود دارد
که با آن درگیر باشید ؟
با سالم و تشکر از شما ،استان کرمان به لحاظ
شرایط جغرافیایی با چالشهای زیستمحیطی
مختلفی روبرو است اما یکی از بحرانیترین
مسائل ما در استان« ،بحران آب» است .استان

ریزگردهــا و خشکســالیها در کنــار اســتفادهی
غیرصحیــح از منابــع طبیعــی و ســاحهای مجــاز
و غیرمجــاز و آالیندههــای کارخانههــای صنعتــی
در هــر کجــا کــه باشــد بیشــترین آســیب را بــه
محیــط زیســت و ســامت مــردم وارد میکنــد و
طبیعــی اســت کــه پهناورتریــن اســتان کشــور نیــز بــا
شــرایطی کــه دارد ،نــه تنهــا از ایــن قاعــده مســتثنی
نیســت کــه بیشــترین تهدیدهــا را از همیــن ناحیــه
متوجــه خــود میدانــد .منطقــهی کویــر کرمــان،
بــا خشکســالیهای متمــادی و برداشــتهای
بیرویــه از آبهــای زیرزمینــی در  20ســال اخیــر و نیــز
اســتفاده زیــاد از کــود و ســم بــرای افزایــش تولیــد،
ســبب آلــوده شــدن آبهــای زیرزمینــی و افزایــش
امــاح معدنــی آن شــده اســت و بخــش اعظمــی
از منابــع آبهــای زیرزمینــی ،جنگلهــا و مراتــع
بهعلــت عــدم آیندهنگــری کافــی و نــگاه ســطحی
بــه منابــع طبیعــی ،تخریــب شــده و اتفاقــا مدیــرکل
محیطزیســت اســتان ،باالتریــن چالــش محیــط
زیســتی اســتان کرمــان را همیــن موضــوع یعنــی
«بحــران آب» میدانــد و میگویــد« :در صــورت
ادام ـهی ایــن رونــد ،ایــن مســئله میتوانــد بــه یــک
بحــران زیســت محیطــی بزرگتــر بــرای نســلهای
بعــد تبدیــل شــود».
از ســویی اســتان کرمــان از جملــه مهمتریــن
اســتانهای کشــور از جهــت وجــود مناطــق حفاظــت
شــده و گونههــای کمیــاب اســت ،بهطوریکــه در

کرمان با وجود کاهش نزوالت جوی و تداوم
خشکسالی ،رشد جمعیت ،افزایش سطح زیر
ببَر ،موجب افت
کشت باغات و احداث صنایع آ 
کمی و کیفی منابع آب ،نشست زمین و بحرانی
شدن بسیاری از دشتها در این استان شده که
در صورت عدم برنامهریزی درست ،میتواند به
یک بحران بزرگتر تبدیل شود« .افزایش بیرویه
استفاده از منابع زیرزمینی»« ،شیوه آبیاری
ناصحیح» و «شرایط اقلیمی و جغرافیایی» از
اضالع مهم کمآبی در استان ماست.

آگهی مزایده فروش پس هت
شرکت کشاورزی سیرجان بنیاد در نظر دارد حدود  200تن انواع پسته از محصول تولیدی
خود را از طریق مزایده عمومی بفروش برساند ،بدینوسیله از اشخاص حقیقی و حقوقی
که تمایل به خرید دارند دعوت به عمل میآید جهت رؤیت نمونه محصوالت ارائه شده
برای فروش و اخذ برگ شرایط شرکت در مزایده حداکثر تا تاریخ  99/10/21همه روزه
بجز ایام تعطیل در ساعات اداری به دفتر شرکت واقع در سیرجان ،بلوار سیدجمال الدین
اسدآبادی ،شرکت کشاورزی سیرجان بنیاد مراجعه و یا با شماره تلفنهای -42305430
 034-42304403واحد بازرگانی شرکت و شماره همراه  09131456552مدیر بازرگانی
تماس و یا جهت اطالع از شرایط مزایده و همچنین اقالم پسته مورد فروش به سایت
 www.pistachio-tooka.irمراجعه و پیشنهادات خود را حداکثر تا ساعت  14صبح
روز دوشنبه مورخ  99/10/22تحویل دبیرخانه شرکت نمایند .زمان برگزاری مزایده روز
دوشنبه  99/10/22رأس ساعت  15صبح در محل دفتر مرکزی شرکت میباشد.
ضمن ًا لیست اقالم پسته مورد فروش و همچنین
شرایط فروش در مورخ  99/10/15در سایت درج میگردد.

شرکت کشاورزی سیرجان بنیاد

حــال حاضــر حــدود  20درصــد از پرنــدگان و بیشــتر از
ـتانداران حمایت شــده کشــور در این
 40درصــد از پسـ
ِ
اســتان زندگــی میکننــد کــه برخــی از آنهــا در ســطح
جهــان حائــز اهمیــت هســتند .یــوز آســیایی ،خــرس
ســیاه آســیایی ،پرنــده هوبــره و گــور ایرانــی از جملــه
گونههــای بــا ارزش جانــوری ایــن اســتان هســتند.
تنــوع آب و هوایــی اســتان کرمــان بــه دلیــل شــرایط
تنهــا
خــاص ّاقلیمــی درخــور توجــه اســت .وجــود ّ
پــارک ملــی جنــوب شــرق ایـ ّـران و بزرگتریــن پــارک ملــی
َ
جنــوب ایــران یعنــی پــارک ملــی خبــر در جنــوب غربــی
شهرســتان بافــت خــود گویــای مناطــق اکولوژیــک
متفــاوت در ایــن اســتان اســت .گفتــه میشــود در
حــال حاضــر بیــش از بیســت منطقــه تحــت مدیریــت
اســتان تعریــف شــده کــه از جمله آن
محیــط زیســت در
ّ َ
میتــوان بــه پــارک ملــی خبــر 4 ،پناهگاه حیــات وحش،
 5منطقــه شــکار ممنــوع و  10منطقــه حفاظــت شــده
اشــاره کــرد کــه توجــه فعــاالن محیــط زیســت داخلــی و
خارجــی را بــه خــود جلــب کــرده اســت.
مجموعــه ایــن مســائل بهانـهای شــد تــا ایــن هفتــه در
ســالگرد انتصــاب مهنــدس مرجان شــاکری به ســمت
مدیرکلــی محیــط زیســت اســتان و در آســتانه  29دی
«روز هــوای پــاک» بــا وی گفتگویــی داشــته باشــیم.
بــا تقدیــر از ایــن مدیــرکل زن کــه از پاســخگوترین و
مســئولیت پذیرتریــن مدیــران اســتان میباشــد ایــن
گفتگــو را کــه در فضــای صمیمان ـهای انجــام شــد بــا
هــم میخوانیــم.

فکر نمیکنید چرخش سیاستها از
سمت کشاورزی به سمت صنعت نیز به
این بحران بیشتر دامن زده است؟
چرا ،اتفاقاً برخی سیاستگذاریهای نادرست
در دورههای گذشته ،وضعیت منابع آبی
استان را در معرض خطر قرار داده است.
برخیها تصور میکنند برای حل این مشکل
باید از سمت بخش کشاورزی به بخش صنعت
کوچ کنند که اشتباه بزرگی است .ما نباید با
خشک کردن باغات و غفلت از کشاورزی

و زیرکشتها ،آن را مستعد تبدیلشدن به
کانون گرد و غبار نماییم و با دست خودمان
کانونهای جدیدی برای ریزگردها ایجاد کنیم.
سطح زیرکشتمان را باال ببریم به سمت
ما باید
ِ
کاشتهایی که خوب بازدهی دارند .ما استان
ثروتمندی داریم و توسعه باید همه جانبه باشد.
ما از منابعمان درست استفاده نمیکنیم و به
مسئولیتهای اجتماعیمان که یکی از آنها
حفظ محیطزیست است درست نمیپردازیم.
وقتی سیاستگذاریها اشتباه باشد میرویم به

  مدیران معادن و صنایع آالینده باید به مسئولیتهای اجتماعی
خود آگاه باشند .هر واحدی برای اجتناب از هرگونه آسیب به حیات
وحش و طبیعت میداند که مسئولیت اجتماعیاش چیست و نباید
محیطزیست را قربانی کند .امروز هرگونه هزینه برای حفظ محیط زیست
سرمایه است نه هزینه .همهی ما باید بدانیم بچههایمان هم در آینده
حق حیات و زندگی و تنفس در هوای سالم دارند .باید بیاندیشیم و از
خودمان سؤال کنیم که آیا رواست مملکتمان را که در برابر هرگونه
تهاجم دشمن حفظ میکنیم ،خودمان در بحث محیطزیست
آن را نابود کنیم و از بین ببریم؟
سمت بحرانهای بیشتر .بحرانهایی که نه تنها
برای نسل حاضر است که حیات زیست را برای
نسلهای بعدی هم نابود میکند.
قب ً
ال گفته بودید استان کرمان
غبارخیزترین استان کشور است .دلیل
این سخن شما چیست و آیا به همین
نسبت این استان در تخصیص بودجهها
دیده میشود؟
دلیل من وجود کانونهای متعدد تولید
گردوغبار و استعداد فوقالعادهای که
در کویر لوت در این زمینه وجود دارد.
در حال حاضر حدود 30کانون ریزگرد در استان
کرمان شناسایی شده .کانونهای اصلی گرد و
غبار بیشتر در شرق و شمال استان کرمان است.
زمانی که به خاک دست ورزی میکنیم و خاک
را تغییر میدهیم و آن را بهطور مثال به محلی
برای کشاورزی تبدیل میکنیم و با خشکشدن
باغات و هر جایی که پوشش گیاهی از بین
برود ،کانونهای جدیدی برای گرد وغبار ایجاد
میشود .در ارتباط با بودجه هم سال گذشته
محیطزیست استان کرمان برای نخستین بار
از بودجه گردوغبار کشور منتفع شد که برای
مقابله با آن قدم خوبی بود که صورت گرفت.
چقدر برای آن بودجه اختصاص یافت؟
کرمان جزء چهار استان برتر کشور بعد از
استانهای خوزستان ،سیستان و بلوچستان
و خراسان جنوبی شناخته شد .و پس از
رایزنیهایی که برای اختصاص بودجه به استان
با همکاری مدیران ارشد صورت گرفت سال
گذشته بیش از  100میلیارد تومان وارد استان
شد که بیشترین سهم به منابع طبیعی

شمال و جنوب برای جلوگیری از گسترش
کانونها یا تثبیت کانونهای شناسایی شده
اختصاص یافت.
ما در کجای استان ایستگاه پایش کیفی
هوا داریم .ظاهرا ً در برخی از شهرهای
استان کرمان از جمله سیرجان ،شهربابک
و رفسنجان که اتفاق ًا پایلوت معدنکاری و
گردوغبار هم هستند ایستگاه پایش کیفی
هوا وجود ندارد .برای نصب این ایستگاهها
در این شهرها کار خاصی نکردهاید؟
دستگاههای پایش کیفی هوا در فهرج،
ریگان و بم که بیشترین ریزگردها را داریم
مستقر هستند .در کهنوج و کرمان دو
ایستگاه و در زرند یک ایستگاه داریم .امسال
برای شهرستانهای راور و انار که بیشترین
گردوغبار را داشتیم نیز دو ایستگاه نصب
میشود .با مصوبه هیئت دولت ،شرکت مس
باید برای رفسنجان و شهربابک دو ایستگاه
خریداری و نصب کندکه اگر این ایستگاهها
راهاندازی شوند ،با نصب ایستگاههای جدید،
بیش از  ۱۰۰درصد در نصب ایستگاهها رشد
خواهیم داشت .در سیرجان نیز شرکت صنعتی
معدنی گلگهر این وظیفه را به عهده گرفته
و مؤظف شده ایستگاه سنجش آلودگی با
تلویزیون شهری در سیرجان نصب کند تا مردم
سیرجان بدانند چه هوایی را تنفس میکنند.
حاال که بحث سیرجان شد در سیرجان
وجود معادن مختلف اگرچه تأثیرات
اشتغالزایی و اقتصادی بسیارخوبی دارند
اما همین معادن مشکالت زیستمحیطی
دارند مثل آالیندگیها ،قلع و قمع درختان

گه م قص عم
م
آ ی نا ه و ی

انجام مطالعات ژئوتکنیک رد طراحی رپوژه اهی منطقه گل گهر
شرکت توسعه،عمران و مدیریت منطقه گل گهر در نظر دارد انجام انجام مطالعات
ژئوتکنیک در طراحی پروژه های منطقه گل گهر را از طریق برگزاری مناقصه عمومی به

شرکت های مشاور که حداقل پایه  3تخصص ژئوپولتیک در گروه تخصص های مشترک
می باشند واگذار نماید .لذا از متقاضیان دعوت به عمل میآید جهت اخذ اسناد مناقصه

ازتاریخ  1399/10/20به سایت این شرکت به آدرس  www.geg-area.comمراجعه

نمایند.

 _1آخرین زمان ارائه پاکتها و پیشنهادات :ساعت 13:30مورخ 1399/10/29

_2شرکت در قبول یا رد پیشنهادات مختار است.
 _3سپرده شرکت در مناقصه 150،000،000 :ریال

 _4هزینه درج آگهي برعهده برنده مناقصه میباشد.

عم
فراخوان مناقصه ومی یک مرحلهای

سط
ل
تهیه مصا ح و اجرای موزاییک فرش معارب ح شهر شماره  3سال 99

ش�هرداری سیرجان در نظر دارد مناقصه عمومی خدمات (شرح مختصر :تهیه مصالح و اجرای موزائیک
فرش معابر س�طح شهر شماره  3س�ال  )99به شماره  2099005674000032را از طریق سامانه تدارکات

الکترونیکی دولت برگزار نماید .کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد
مناقصهگران و بازگش�ایی پاکتها از طریق درگاه س�امانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به آدرس

 www.setadiran.irانجام خواهد شد و الزم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی ،مراحل
ثبتنام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند.

تاریخ انتشار مناقصه در سامانه تاریخ  1399/10/20میباشد.

مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت :ساعت  18روز دوشنبه تاریخ 1399/10/29
مهلت زمانی ارائه پیشنهاد :ساعت  19روز پنجشنبه تاریخ 1399/11/09

 _5کلیه مشخصات الزم در اسناد مناقصه ذکرگردیده است.

_6محل تحویل اسناد ،پیشنهادات :سیرجان_کیلومتر  50جاده محور سیرجان _شیراز،

شرکت معدني و صنعتي گل گهر ساختمانهاي هلدینگ مستقر برتپه ،بلوک (5شرکت
توسعه،عمران و مدیریت منطقه گل گهر )

_7تلفن جهت هرنوع هماهنگي  09131420642:آقاي بلوردي(به غیر از ایام تعطیل)

مدیریت امور حقوقي و قراردادها

بیابانی ,سرریز شدن پسابها به سمت
درختان وحشی یا پسماندهای معدنی
که برای محیطزیست آلوده کننده است.
چقدر با متولیان معادن مس و آهن در
سیرجان برای مرتفع کردن این نواقص
هماهنگ هستید ؟
ما جلساتی برگزار میکنیم و بازدیدهایی صورت
میگیرد .ما به عنوان مهمترین دستگاه نظارتی
در این موضوع نمیتوانیم غفلت داشته باشیم.
با جاهایی که به محیطزیست آسیب وارد
میکنند تذکر میدهیم و یا بسته به میزان
آسیبرسانی ،از طریق قانون برخورد میکنیم.
تا به حال پروندههای زیادی تشکیل دادهایم و
معرفی به دستگاه قضایی داشتهایم .البته اگر
دقت کنید در سالهای اخیر از میزان آسیب
رسانی به محیطزیست بهطور محسوسی کم
شده یا با تأسیس و تقویت واحدهای ایمنی و
بهداشت« »HSEقدمهای خوبی به نسبت قبل
برداشته شده است .حتی در بحث جنگلکاری
در محدوده معادن سیرجان خوب عمل شده
و هر کدام دهها هکتار فضای سبز با گیاهان و
درختان بیابانی ایجاد کردهاند.
در این حوزه یکی از مواردی که به
چشم میخورد تصرفات این معادن
است .برای رفع تصرف قاعدت ًا نه میتوان
تولید را تعطیل کرد و نه میتوان از قانون
چشم پوشید .گفته میشود سازمان
محیطزیست برای جریمه صنایعی که
همجوار مناطق حفاظت شده مثل منطقه
بهرامگور سیرجان هستند عوارضی
دریافت میکند  .آیا این مطلب را تأیید

میکنید یا خیر .و آیا اگر تأیید میکنید
صنایع معدنی سیرجان عوارض خود را
در این رابطه میپردازند و اگر میپردازند
میزان آن چقدر است ودر چه مواردی
هزینه میشوند ؟
من تأیید نمیکنم که چنین عوارضی از سوی
معادن به سازمان محیطزیست پرداخت
میشود .آنچه که صنایع آالینده میپردازند
حق آالیندگیها است که از طریق دارایی
وصول میشود و نهایتاً در اختیار وزارت کشور
جهت توزیع میان شهرداریها و دهیاریها قرار
میگیرد و ارتباطی با محیطزیست ندارد.
با صنایع آالینده و کارخانجاتی که حق
آالیندگی و یا سایر جرائم را نمیدهند یا
نسبت به محیطزیست بیتفاوتند چه
رفتاری میکنید ؟
ما سازمان یا صنایعی نداریم که حق
آالیندگی نپردازند ضمن اینکه این مسئله به
محیطزیست مربوط نمیشود و وصول آن بر
عهده دارایی است .البته مدیران معادن و صنایع
آالینده به مسئولیتهای اجتماعی خود آگاهند.
هر واحدی برای اجتناب از هرگونه آسیب به
حیات وحش و طبیعت میداند که مسئولیت
اجتماعیاش چیست و نباید محیطزیست را
قربانی کنند .امروز هرگونه هزینه برای حفظ
محیطزیست سرمایه است نه هزینه .همهی
ما باید بدانیم بچههایمان هم در آینده حق
حیات و زندگی و تنفس در هوای سالم دارند.
باید بیاندیشیم و از خودمان سؤال کنیم که
آیا رواست مملکتمان را که در برابر هرگونه
تهاجم دشمن حفظ میکنیم ،خودمان در بحث

محیطزیست آن را نابود کنیم و از بین ببریم.
 در موضوع الحاق گلگهر به حریم
شهرستان شنیدیم که محیطزیست
موافق این الحاق نبوده است .اگر درست
هست ،توضیح می دهید چرا؟
شدت با این قضیه که اخیرا ً
بله سازمان به ّ
تصویب شد مخالف بوده و مخالف هست .الحاق
گلگهر به حریم شهر سیرجان یعنی ممانعت
از توسعه سیرجان .یعنی بسته شدن دست
محیطزیست برای صدور مجوز ایجاد واحدهای
بزرگ.
ببیشتر توضیح نمیدهید؟
ببینید وقتی حریم شهر گسترش پیدا میکند
عم ً
ال جلوی توسعه شهرستان گرفته میشود.
چرا؟ چون بر اساس قانون هوای پاک ،بعضی
واحدهای بزرگ که در حریم شهر استقرار
پیدا میکنند باید تا یک رده خاصی باشند
و واحدهای بزرگ صنعتی امکان استقرار در
حریم شهر را ندارند .قب ً
ال که قرار بود این حریم
اصالح بشود هنوز که نشده بود فرمانداری که
میآمدند در این جلسات برای دریافت مجوز
واحدهای بزرگ تعهد میکردند و میگفتند در
بازنگریها ،اینها از حریم شهر خارج میشوند و
به این صورت میتوانستند مجوز دریافت کنند
اما اکنون که طرح مصوب شده دیگر نمیتوانند
برای استقرار واحدهای بزرگ مجوز بگیرند و با
این چالش مواجه میشوند .این مسئله به هیچ
وجه کارشناسی نشده و با قوانین محیطزیست
کام ً
ال مغایرت دارد.
پس چرا مسئوالن شهر که موافق
توسعه هستند با گسترش حریم شهر

زمان بازگشایی پاکتها 16:00 :روز شنبه تاریخ 1399/11/11

اطالعات تماس دس�تگاه مناقصهگذار جهت دریافت اطالعات بیش�تر در خصوص اس�ناد مناقصه و ارائه
پاکتها:

آدرس :سیرجان ،میدان انقالب شهرداری مرکزی امور قراردادها و تلفن 034-41325077

اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه :مرکز تماس 021 -41934
دفتر ثبتنام 88969737 :و 85193768

مدیریت ارتباطات شهرداری سیرجان

موافقت کردهاند؟
البد مسئوالن شهر به مزایای دیگر آن فکر
کردهاند و تبعات آن را هم پذیرفتهاند اما
محیطزیست با این اقدام موافق نبوده و نیست
چون آن را به هیچ وجه کارشناسی شده
نمیداند.
آیا اگر گلگهر در حریم شهر قرار
نمیگرفت بازهم حق آالیندگیها را
پرداخت میکرد؟
بله این مسئله ربطی به این ندارد که در حریم
باشند یا نباشند .واحدهای صنعتی آالینده در
هر شرایط مؤظف به پرداخت حق آالیندگی
هستند کما اینکه مجتمع مس خاتونآباد در
حریم شهربابک نیست اما حق آالیندگیاش را
مرتب به شهربابک پرداخت میکند.
در پاریز سیرجان مردم از تأسیس
کارخانه تغلیظ در معدن درهزار که در
حال ساخت است ناراحت هستند و بارها
در گزارشهای ما ناراحتی خودشان را بیان
کردهاند .آیا محیطزیست نظارتی بر این
امر که میتواند در آینده آالیندگی ایجاد
کند ندارد؟
در این رابطه تا جایی که خاطرم هست یک
پرونده قضایی تشکیل شده و همکاران ما پیگیر
هستند .البته اگر اطالعات بیشتری بخواهید
باید صبر کنید به جزییات بیشتری از آن
دسترسی پیدا کنم ولی موضوع آنجا در جریان
رسیدگی قرار دارد.
در سیرجان انجمنها و سمنهای
زیستمحیطی ف ّعال هستند و در سطح
استان هم سمنهای مشابه راه افتادهاند.
آیا از نظر شما تأثیر سمنها در روند
حفاظت از محیطزیست ملموس است؟
سمنهای استان کرمان خوشبختانه خیلی ف ّعال
و قوی هستند و کمکهای شایسته و نقش
پررنگی داشتهاند بطوریکه امسال سازمان
محیطزیست بهطور ویژه کرمان را دیده و برای
تقویت سمنها اعتباری هم در نظر گرفته است.
هرچند که سمنها خودجوش هستند و در
راستای اهداف زیستمحیطی حرکت میکنند.
خانم شاکری تأثیر کرونا بر محیطزیست
چطور بوده و مهمترین مشکالتی که این
اپیدمی در مسیر مأموریت سازمان ایجاد
کرده چیست ؟
در کوتاه مدت تأثیر شیوع کرونا برای
محیطزیست مثبت است چرا که موجب
کاهش ترددها و تنفس بیشتر حیاتوحش و
زمین میشود اما در دراز مدت آثار منفی دارد
چرا که پسماندهای ناشی از مصرف وسایل
بهداشتی و بیمارستانی ،ضدعفونی کنندهها،
دستکشها و ماسکهای مصرف و رها شده در
کوچه و خیابان و مسیر تردد مردم به سالمت
محیطزیست لطمه میزند .البته اگر مردم را از
خطرات این پسماندها آگاه کنیم و در امحاء آن
همکاری کنند از میزان خطرات زیستمحیطی
آنها کم میشود.
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آرایشنامناسبجامعه
ن آلودگی هوا
و بحرا 

جامعــه ایران از آرایش نامناســب بین جامعــهمدنی ،دولت و
اقتصاد (بازار و صنعت) رنج میبرد .تفاوت در توســعهیافتگی و
توســعهنیافتگی کشــورها به آرایش مناسب بین این سه عرصه
برمیگردد .بهطوریکه در کشــورهای پیشــرفته مدام آرایش و
تعامل بین ســه عرصه بازبینی و بازنگری میشــود تا با شرایط
و مقتضیات جدید همســو شــود و در این تعامل برای مسائل
چارهاندیشی میشــود اما درکشورمان ازهمگسیختگی ارتباط و
تعامل بیــن جامعهمدنی ،دولت ،اقتصــاد و صنعت را میتوان
در مســئله آلودگی این روزهای هوا به خوبیدید .صنعت علیه
جامعه و دولت درمانده و بــه ظاهر تعطیلی تنها راهحل به نظر
میرســد .چندروزی است آلودگی هوای شــهرهای پرجمعیت
عرصــه را بر همه تنگ کرده اســت .در زمانه تاختوتاز ویروس
شدتیافتن آسیبهای اجتماعی ،هوای
کرونا ،بیکاری ،تورم و ّ
ناسالم قوز باالی قوز شده است.
بدتر از آلودگی هوا و بحرانها امروزی ،بنبســت در راهحلها
بیش از همه جامعه را ناامید کرده اســت .مســئولین محیط
زیســت معتقدند علت بحران آلودگــی هوا در تولید و مصرف
بیش از حد مازوت در پاالیشــگاهها و نیروگاههاســت .مازوت
بیش از همیشه تولید شده و امکان صادرشدن آن وجود ندارد
و انبارهاپر شــده است؛ پس سعی شــده است از آن بهعنوان
سوخت نیروگاهها استفاده شود که علت اصلی تشدید آلودگی
هوای این روزهاست .راهحل در نظارت بر پاالیشگاه و نیروگاهها
برای کاهش مصرف آن به عنوان ســوخت است .وزیران نفت
و نیرو معتقدند ظرفیت گاز طبیعی کشــور پاسخگوی مصرف
نیســت .مصرف خانگی زیاد شده و مصرف گاز در کشور بهینه
نیست .خانوارها فرهنگ درســت مصرفکردن نیاموختهاند و
این مسئله ریشه تاریخی دارد که به ارزانی سوخت برمیگردد.
راهحل این گروه در تغییر ســبک زندگی افراد جامعه اســت.
باید بیشــتر لباس بپوشند و دمای هوای محل سکونت خود را
حد بهینه نگه دارند .هماهنگی نهادی و ســازمانی هم بیش از
همه در تشدید مســائل خود را نشان میدهد .در فصل سرما
که امکان وارونگی هوا زیاد اســت یک سازمان بدون توجه به
پیشبینی بحران آلودگی هوا ،موتورســیکلتهای دودزا را در
حد وسیع ترخیص کرده اســت .تلقی این است که انبارها پر
از موتورســیکلتهای کاربراتوری است و چارهای جز ترخیص
نیســت .ایرانخودرو و سایپا هم که این انگیزه و توان افزایش
کیفیت خودروها را ندارند .کیفیت بنزین نیز همیشــه مطرح
بوده است.
مسئله نگرانکننده این است که تفکر بلندمدت و اندیشیدن
به مســائل قبل از اینکه تبدیل به بحران شود رخت بربسته
اســت .مدیریت و ســاماندهی جامعه خالصه شده به اینکه
تا ببینیم چی میشــود .گویا مدیریــت کالن نیز به روزمره
اندیشــیدن مبتال شده اســت .در چنین وضعیتی توسعه و
پیشــرفت پیشــکش ،بحران ایجاد نکنیم .مســئله اصلی در
سوخت مازوت نیست؛ مســئله اصلی بحرانها و چالشهای
دائمی در جامعه ایران به عدم ارتباط و تعامل مناســب بین
جامع ه مدنــی ،دولت و اقتصاد (بازار و صنعت) برمیگردد .تا
زمانی که آرایش مناســب بین این ســه عرصه شکل نگیرد
وضعیت همین است؛ صنعت ضد جامعه عمل میکند و دولت
درمانده از ارائه راهحل/!.شرق

بدنسازی و پرورش اندام فلکس
پتینه
پالستیک
مولتی کالر

ارائه برنامههای تخصصی ورزشی و غذایی

مربی :مهدی شول

قهرمان آسیا و کارشناس ارشد فیزیولوژی ورزشی
خیابان ولی عصر سالن امام علی 09129152659

رومالین
سیلر و کیلر
پلیستر

09371945638
مفقودی برگ واگذاری

برگ واگذاری زمین بنیاد مسکن مورخ1358/11/20
به نام حسین پورشاه نظری  468متر مربع واقع در
شهرک صافکاران خیابان تالش مفقود گردیده ،از درجه
اعتبار ساقط می باشد .از یابنده تقاضا می شود با شماره
 09131783468تماس گرفته مژدگانی دریافت نماید

مفقودی پالک کامیون

پالک کامیون بنز کمپرسی مدل  1362بنام عباس
گلستانی شماره پالک 921-45ع 61مفقود گردیده
و از درجه اعتبار ساقط می باشد .از یابنده تقاضا
می شود با شماره  09133475073تماس گرفته
مژدگانی دریافت نماید

مفقودی کارت خودرو

کارت خودرو پژو روآ مدل  1385به نام سمیرا
روانان مفقود گردیده ،از یابنده تقاضا می شود با
شماره زیر تماس گرفته و مژدگانی دریافت نماید.

09139560684

مفقودی کارت دانشجویی

کارت دانشجویی دانشگاه سیستان و بلوچستان به
نام زهرا ایران نژاد پاریزی کدملی  3060252777و
شماره دانشجویی  9113873مفقود گردیده از درجه
اعتبار ساقط می باشد.

09132479316
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پای صحبت مرضیه آتشیپور؛ برنده جایزه ادبی جالل آل احمد

فرهنگوارهی برابرهای فارسی برای واژگان بیگانه

در آثار ادبی نگاه آکادمیک
وجود ندارد

محمدعلی آزادیخواه
پتیمم( :)optimumبهینه
اُ ُ
اُپراتور( :)operateurکار َور
اَپلی کیشِ ن( :)applicationدرخواست نامه
ِ
اقلیت ُم ِ
خالف دولت
اُپوزیسیون(:)opposition
ا ِپیدمی( :)epidemieبیماری همه گیر ،شیو ِع همه گیر
اَتباع(صفت و اسم عربی ،جمع تابع) :پیروان ،پس روان،
پسروندگان،
اِت ِباع (مصدر عربی) :پیروی کردن ،از پی رفتن ،از پی فرا شدن
اِتّباع (مصدر عربی) :پسروی کردن ،در پی رفتن و رسیدن به کسی،
برات گرفتن ،حواله گرفتن
اِت ِّحاد(مصدر عربی) :یکی شدن ،یگانگی داشتن ،یگانگی کردن ،پیوند
اِت ِّحاف (مصدر عربی) :پیش کش ،تحفه دادن ،هدیه فرستادن ،تحفه
فرستادن
اِت ِخاذ(مصدر عربی) :گرفتن ،فرا گرفتن
اِت ِّساع(مصدر عربی) :گشادگی و وسعت یافتن
اَت سایت( :)at siteدر محل
اِت ِّصال(مصدر عربی) :پیوستن ،جوش خوردن ،پیوند یافتن
اِتّفاقاً(قید عربی) :به ناگاه
ا ِتقان(مصدر عربی) :استواری
ا ِتالف(مصدر عربی) :هالک کردن ،تباهی ،کاهش ،نابودی
ا ِتمام(مصدر عربی) :انجام ،پایان ،فرجام
ا ُِتمسفِر(َ :)attmospherج ّو
منابع :دهخدا ،علی اکبر ،لغت نامه ،موسسه ی انتشارات و چاپ
دانشگاه تهران 1334 ،و معین ،دکتر محمد ،فرهنگ فارسی ۶
انتشاراتی امیرکبیر ،چاپ چهارم ،تهران 1360 ،و
جلدی ،مؤسسهی
ِ
ذوالفقاری ،دکتر حسن ،نشر علم ،چاپ دوم ،تهران1390 ،

تازههای نشر

شناسنامه پروردگار

این عنوان کتابی اســت که توسط نویسنده همشــهری «جواد رنجبر
زیدآبادی» در یکصد و ده صفحه تألیف و از سوی انتشارات عصر مدرن
به بازار کتاب آمده است .مؤلف که عالقهمند به تدوین آثار دینی است
در انگیزه خود از چاپ کتابش میگوید« :خداوند متعال را شاکر هستم
که توفیق داد از ایّام کودکی مشــتاق فراگیری ابعاد مختلف قرآن باشم
و بایادگیــری علوم و فنون قرائت قرآن از اســاتید عزیزم ،آقایان مجید
سعیدی ،امین اسدی زیدآبادی و ...و تشویقهای همیشگی پدر و مادر
عزیزم موفق به کســب عناوین متعدد اســتانی وکشوری در مسابقات
مختلف قرآن و معارف شوم».
جواد رنجبر گفت« :در این ایّام نیز که شاهد شیوع ویروس کرونا هستیم
برآن شــدم قدمی هرچند کوچک در این راه بردارم وکتاب «شناسنامه
پروردگار» را که با هدف معرفی و آشنایی
بیشتر با ســوره مبارکه اخالص تدوین
شده به مرحله چاپ برسانم با این امید
که بتوانم سهمی هرچند کوچک در نشر
فرهنگ قرآنی داشته باشم ».این نویسنده
جوان از تمام کســانی که او را در این راه
کمــک کردهاند از جمله بــرادرش دکتر
حامد رنجبر زیدآبادی تشــکر کرد و آرزو
نمود بتواند آثار دیگری در این حوزه تألیف
و به چاپ برساند.

علی حاج محمدی

ســیزدهمین دوره جایــزه ادبــی جــال آل احمــد ،نفــرات
برگزیــده خــود را شــناخت .در ایــن میــان و در بخــش ادبیات
داســتانی دفــاع مقـ ّـدس  ،رســاله دکتــری مرضیــه آتشـیپور
از ســیرجان بــه عنــوان یکــی از آثــار برگزیــده شــناخته شــد و
بــه عنــوان یکــی از رســالههای برتــر انتخــاب گردیــد.
جایــزه ادبــی جــال آل احمــد یکــی از معتبرتریــن جایزههــای
ادبــی در ایــران اســت کــه زیــر نظــر وزارت فرهنــگ و ارشــاد
اســامی و بــه صــورت ســالیانه در ســالروز تولــد جــال آل
احمــد در چهــار بخــش ،مســتندنگاری ،نقــد ادبــی ،داســتان
کوتــاه و رمــان برگــزار میشــود .اکنــون چندیــن ســال اســت
کــه ایــن جایــزه بــا جایــزه کتــاب ســال جمهــوری اســامی
ادغــام شــده اســت .در گفتگــوی حاضــر بــا دکتــر مرضیــه
آتش ـیپور برنــده جایــزه ادبــی جــال آل احمــد از چگونگــی
حضــور وی در ایــن جشــنواره ادبــی پرســیدیم.
شما اخیرا ً در جشنواره جالل
آل احمــد ،جایــزه آوردهاید.
توضیح میدهیــد چه رتبهای
نصیبتان شد؟
من برگزیده «بخش ویژه پاسداشت
چهلمین سال آغاز جنگ تحمیلی و
مقدس» در سیزدهمین دوره
دفاع ّ
جایزه ادبی جالل آل احمد در بخش
پایان نامههای دانشــگاهی هستم.
عنوان رســاله دکتریام«،بررســی
سبک شناسانه نثر داستانی ادبیات
انقالب اسالمی با تکیه بر رمانهای
مقدس است که در
شــاخص دفاع ّ
خردادماه  ۹۷از آن دفاع کردهام.

چه تعــداد اثر به این بخش
ارسال شده بود ؟
از تعــداد دقیق آن مطلع نیســتم،
ولی به گفته دبیر علمی جشــنواره،
از تمامی دانشــگاهها و مؤسســات
آموزش عالــی که رشــته ادبیات
فارسی داشــتهاند ،بخش زیادی از
پایاننامههای مرتبط با موضوع دفاع
مقدس با صالح دید و معرفی مدیران
ّ
گروه شرکت داده شدند ،مضاف بر
اینکه شماری از فارغالتحصیالن باز
از طریق فراخوان ،رســاله خود را به
خانــه کتاب و دبیرخانه جشــنواره
فرستاده بودند.

راجع به محتوای اثر ادبی که
به خاطر آن جایزه گرفتید هم
توضیح میدهید؟
نوعی ســبک نثر داســتانی ادبیات
انقالب اسالمی با تکیه بر رمانهای
مقدس بــود که در
شــاخص دفاع ّ
قالب رساله دکتری از طریق معرفی
کتابخانه تخصصــی جنگ واقع در
حوزه هنری مرکزی به این جشنواره
ارسال شده بود.
قب ً
ال هم در این جایزه شرکت
کرده بودید؟
خیــر ،نــه در این جشــنواره و نه
در جشــنوارههای دیگــر ماننــد

جایــزه فتــح ا ...مجتبایــی و....
دلیل آن هــم اصالحات و تفکیکی
بــود که میخواســتم بــه توصیه
اســاتیدم ،در مفاد رساله انجام بدم
و در مجلدهــای چندگانه به چاپ
برسانم .چون رســاله دکتریام در
واقع شامل ســه بخش عمده است
و هم شــامل بخش نظری و بخش
عملی است.
از چــه زمانی به نوشــتن
اینگونه آثار ادبی گرایش پیدا
کردید و چه ســابقهای در این
حوزه دارید؟
بنده جــزو اولین دانشآموختههای

دکتری ادبیات پایداری هســتم که
در سال  91تحصیالت خودم را در
مقطع دکتــری با معرفی و گزینش
اساتید دانشگاه عالمه طباطبایی ،در
پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسالمی
آغاز کردم .این پژوهشگاه به عنوان
یکی از متولیان و داعیهداران ارتقاء
علوم انسانی -اسالمی در سطح کالن،
به دنبال معرفــی دانشآموختگان
ممتاز و استعدادهای درخشانی بود
که بتواننــد در گرایشهای مختلف
علوم انســانی در زمینه گرایشهای
جدید و بخصوص اسالمی و بومی،
به تحصیالت تکمیلی بپردازند.
چه نارساییها و یا نقاط ق ّوتی
در این حــوزه میبینید و چه
توصیهای در این زمینه دارید؟
غالب نارساییها متوجه فرب ِگی بی حد
و حصر آفرینشهای ادبی در زمینه
ادبیات پایداری اســت .همینطور
موازی کاری و سیاســتزدگی این
فضا که کمتر فرصــت نگاه دقیق،
علمــی ،روشمنــد و آکادمیک را
در قالب اثر پژوهشــی قابل اعتنایی
در زمینه مطالعــات جنگ به طور
کلــی رقم میزند .لــذا توصیهام به
دانشجویان پُرشمار ادبیات پایداری
خوانش عمیق،
و متولیان این عرصه،
ِ
یادگیری دانــش به روز و تخصصی
در زمینه رشتهشان هست ،کماکان
که موفقیــت اندک خودم را مدیون
کارگاهها ،نشســتهای مختلف در
زمینه ادبیات ،جامعهشناسی و نقد
ادبی میدانم.
چرا فکر میکنیــد باید به
برخی وقایع جنگ و انقالب از
این زاویه نگاه کرد؟
مقدس
دفاع
از
بیش از ســه دهــه
ّ
میگذرد و ما اکنون نیازمند تحلیل
جدی پیامدهای فرهنگی و اجتماعی
ّ
آن هســتیم .یکی از عرصههای این

تأثیــر را میتوان در زمینه ادبیات و
بهخصوص ادبیات داستانی جستجو
کــرد .به عبارت دیگــر ،با توجه به
جایــگاه و حمایت ویــژه گفتمان
سیاسی مســتقل از ادبیات ،آیا ما
شــاهد نوع ادبی جدیــد و جریان
ادبی جدیدی در این زمینه به اسم
مقدس
ادبیات انقالب اسالمی ،دفاع ّ
بودهایم؟ در اینجا موضوع رســاله
ادبی من ،بیانگر طریقی اســت که
برای پاسخ دادن مناسب به پرسش
باال طی کردهام .ناگفته پیداســت
کــه موضو ِع آن از چنــد جهت در
میــان اهل فــن ،مناقشــه برانگیز
است .اول :ماهیت و هویت مستقل
ادبیات انقالب اســامی از نظر وجه
ایدئولوژیکی و محتوایی .دوم :مالک
تعیین شاخص که بیانگر بار ارزشی
و اعتبارگذاری اســت .سوم :با توجه
به پیشرفت چشمگیر خاطرهنویسی
بعد از انقــاب و بهخصوص بعد از
مقدس ،تعییــن مرز دقیق و
دفاع ّ
قابل قبول میان داســتان و خاطره.
چهــارم :تفــاوت بار ارزشــی دفاع
مقدس و جنگ و به تبع آن تفاوت
ّ
نگاه واقعگرایانه و آرمانگرایانه و نگاه
انسانی و ارزشی در داستان ،اینکه
چه داستانی میتواند در دایره ادبیات
انقالب اسالمی قرار بگیرد و خودی
این گفتمان باشد .بنابراین موضوع
این تحقیق ادبی ،بیانگر این است
که اگر ما قائل به نوع ادبی مستقلی
برای این ادبیات هستیم باید بتوانیم
به تعیین مؤلفههای محتوایی ،ادبی
و زبانــی مســتقل آن بپردازیم....و
همانطور که اشــاره کردم ســبک
شناســی یکی از راههای تعیین این
مؤلفه هاست .چون سبک شناسی
در یک تعریف به معنی ،مشــخص
ساختن ادبیت متن ادبی و چگونگی
رابطه فرم و محتوای آن است.

با برگزاری مراسم اختتامیه

برگزیدگان جشنواره م ّلی تئاتر معرفی شدند

مراســم اختتامیه جشنواره سردار آسمانی
در کرمــان برگــزار شــد و برگزیــدگان
جشــنواره معرفی شدند .بنا بر این گزارش
در بخش نمایشنامه نویسی هیئت داوران
از نویســنده نمایشــنامه «تــه دیگی» و
نمایشنامه «یک و بیســت دقیقه بامداد»
از تهران و لرســتان تقدیر کرد .در بخش
صحنهای نیــز از کارگــردان نمایشهای
«عقیق»« ،جدال»« ،یک و بیســت دقیقه

بامداد»« ،موج»« ،ایســتاده چون سرو به
تماشــای خورشــید»« ،وقتی ماهیچهها
سنگ میشوند» وکارگردان نمایش «نفس
ســرد» تقدیر شــد .در بخش خیابانی نیز
نمایشهــای «پهلــوان اکبر»«،قاصدک»،
«ژنرال»« ،روی قبرم بنویســید ســرباز»،
«عــروس جنــگ»« ،ســردار»« ،تنهای
تنها»« ،انگشــتری»« ،ژنرال خورشــید»،
«نامه ای به قاســم»«،انتخاب»« ،صراط»،

مجم عم
آگهی ع ومی نوبت اول

شرکت مهندسی آبادگران و توسعه سازان پاریز به شماره ثبت  ۲۰۰۸و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۵۳۷۲۱۱

«همه پسران من»« ،ســرباز حاج قاسم»
حایز رتبه برتر شــدند .در بخش موسیقی
نیز نمایشها مهدی کرمی سرپرست گروه
موســیقی نمایش «نامهای برای قاســم»
از اســتان کرمان مورد تقدیر قرار گرفت.
علی محمد خاتمی آهنگســاز نمایشهای
«قاصدک»« ،ژنرال خورشید» و «انتخاب»
بــا دریافــت تندیــس جشــنواره ،دیپلم
افتخار و جایزه نقدی به عنوان آهنگســاز

مرد نیز جایزه به مالک آبســاالن ،رســول
ســید پویا امامی و سعید براتی
حســنی،
ّ
اهدا شد.

برگزیده معرفی شد .در بخش بازیگری زن
نیز معصومه شهاب و آرزو جعفری از استان
کرمان انتخاب شــدند .در بخش بازیگری

ت مستع
م
آگهی مزایده اقالم ضایعا ی و ل

شرکت نیروگاهی سیکل ترکیبی کرمانیان در نظر دارد اقالم ضایعاتی و مستعمل خود شامل :کابل مسی،

از کلیه سهامداران شرکت مهندسی آبادگران و توسعه سازان پاریز به شماره ثبت  2۰۰۸و شناسه ملی
 ۱۰۸۶۰53۷2۱۱دعوت به عمل می آید تا در جلسه مجمع عمومی عادی به طور فوقالعاده این شرکت
در تاریخ  99/۱۰/29راس ساعت  9صبح که در محل ساختمان شرکت واقع در سیرجان شهرک صنعتی
شماره یک تشکیل می گردد ،حضور به هم برسانند.

کیلومتر  ۱2جاده سیرجان به کرمان از طریق مزایده به فروش برساند .متقاضیان می توانند برای بازدید،

دستور جلسه:

خرید اسناد مزایده و یا کسب اطالعات بیشتر از تاریخ درج آگهی تا تاریخ  ۱399/۱۰/۱5از طریق تماس با

 -۱انتخاب مدیران  -2انتخاب بازرسین  -انتخاب روزنامه

هیئت مدیره شرکت

بد
ون
ش

سهامی خاص به شماره ثبت  ۲۸۹۹شناسه ملی ۱۰۹۸۰۱۴۶۴۷۲

شماره  )۰34( 422۸۱۷۰۰در ساعات اداری اقدام نمایند.

یه

نایب رییس هیات مدیره شرکت پردیس دشت

متری مکعبی ،دو دستگاه سیلوی سیمان  ۱۰۰تنی ،یک دستگاه شوت بتن ،را در محل نیروگاه واقع در

هر

آگهی دعوتنامه شرکت رد جلسه هیات مدریه

بشکه های فلزی و پالستیکی ،یک دستگاه دکل گالوانیزه  33متری تلسکوپی ،یک دستگاه بچینگ 4۰

ی
فن
های ی
ه دس
رشت مهن
و

بدینوسیله از شما دعوت میشود که در جلسه هیات مدیره مورخ  ۱399/۱۰/25ساعت ۱۰

صبح به آدرس سیرجان کیلومتر 5جاده تهران روبروی منطقه ویژه اقتصادی سیرجان
جنب شرکت پسته اراد ماندگار تشکیل می شود حضور بهم رسانید .
دستور جلسه هیات مدیره:

 .۱اتخاذ تصمیم در خصوص فروش اموال شرکت به منظور تامین وجوه الزم
 .2انتخابات وکیل به منظور پیگیری اختالفات مالی ،حقوقی و کیفری شرکت با

شه

ان

ریاست هیات مدیره شرکت پردیس دشت سیرجان

ید

مدیر عامل سابق شرکت

یو
دان ی
اس
کار شن
ار
ک

گاه رج
نش سی
دا ی
ران
ک

بازپرداخت تسهیالت اخذ و سررسید شده بانک کشاورزی

مراجعه به سایت سازمان سنجش

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

havaades.negarestan

گروه حوادث
یک سال از حادثه غم انگیز کرمان گذشت.
روزی که  62نفر در جریان ازدحام یکی از
پُرجمعیتترین مراسم تشییع در آن شهر،
جان خود را از دست دادند.
ن روز بیسابقهترین
خیابانهای کرمان آ 
جمعیت را به خود دید .مسیر 11
کیلومتری میدان آزادی تا گلزار شهدا
هیچ جای خالی نداشت .همین شلوغی
بیسابقه حادثهای دیگر آفرید ،هنوز روز
به نیمه نرسیدهبود که خبر آمد  ۶۲نفر
زیر دستوپا و در شلوغی جمعیت ،جان
خود را از دست داده و چند صد نفر هم
آسیب دیدند.
در میانه آن روز ۱۷ -دی -۱۳۹۸
خبرگزاریها از حادثه ناگواری در مراسم
تشییع سردار سلیمانی در کرمان خبر
دادند ،اما کمتر کسی گمان میکرد عمق
حادثه تا این اندازه وسیع و شوکآور
باشد .پایان همان روز مشخص شد که
 56نفر از افراد تشییعکننده سردار قاسم
سلیمانی که در میان آنها  22زن دیده
میشد جان خود را از دست دادند و
صدها نفر هم مصدوم شدند .فشردگی
جمجمه ،شکستن استخوانها و خفگی
از عوامل مرگ جانباختگان بهدلیل فشار
جمعیت عنوان شده بود .اما در روزهای
بعد مدیرکل پزشکی قانونی استان کرمان،
آخرین تعداد کشتهشدگان مراسم را ۶۲
نفر اعالم کرد.
خانوادههای داغ دیده که شامل افرادی
از استان کرمان تا استانهای همجوار
مانند هرمزگان و فارس و حتی مهاجران
افغانستانی بودند ،درخواست داشتند
هم مقصران حادثه اعالم شوند و هم
جانباختگانشان شهید شناخته شوند.
آنها با شکایت به مراجع قضائی هم
مکاتبه کردند .روزنامه شرق در گزارشی
در همین رابطه نوشت :یک سال پس
از آن حادثه به نظر میآید بخشی از
خواستههای خانوادههای جانباختگان
عملی شده اما هنوز مقصری اعالم نشده
است.
«ابراهیم حمزهای» برادر یکی از
جانباختگان حادثه مذکور در این گزارش
میگوید« :این داغی که به دل ما نشسته،

0913 620 4535

حوادث

کانال و پیج خبری نگارستان

@negarestan_news

مروری بر ابعاد حادثه کشتهشدگان مراسم تشییع سردار سلیمانی

یکسال بعد از حادثه کرمان

هر روز که میگذرد ،سرد که نمیشود
هیچ ،شعلهورتر هم میشود» .او درباره
ی خانوادهها برای اعالم مقصران
پیگیر 
حادثه و نتیجه این پیگیریها هم میگوید:
«درباره مقصر حادثه ما هم نفهمیدیم؛
ولی فکر کنم نردهها و داربستها مقصر
بودند که قابل پیگیری نبود» .همان
سال گذشته مسئوالن مختلف کشوری
و استانی بارها از لزوم بررسی چندباره
حادثه و اعالم مقصران سخن گفت ه بودند،
اما بعدها این موضوع چندان جدی گرفته
نشد و حتی چند مسئول ارشد از احتمال
بیتقصیری مسئوالن سخن گفتند .او با
اشاره به اینکه پرونده تحت پوشش بنیاد
آنها حل شده اما در عین حال میگوید:
«البته هیچ چیزی نمیتواند جای این
شهدای عزیز را در بین خانوادهها پر کند».
ابراهیم درباره دیگر شرایط کنونی
خانواده هم میگوید« :البته هنوز بعضی
از خانوادهها مشکالتی دارند که امیدوارم

| تجمع جمعیت در میدان آزادی کرمان لحظاتی قبل از حادثه |

هرچه زودتر حل شود .کاش یکی
همه زندگی مادی ما را میگرفت؛ ولی
عزیزانمان را به ما برمیگرداند.
مشابه این سخنان را افراد دیگری از
خانواده دیگر جانباختگان هم مطرح
میکنند که نشان میدهد دستکم در
بحث اعالم شهادت مشکل حل شده،
اما کماکان مقصری برای این حادثه
اعالم نشده است .عالوهبراین ،دو نفر از
جانباختگان حادثه سال قبل از مهاجران
افغانستانی ساکن کرمان بودند .آن دو
نفر همسر و دختر «حشمتا ...رحیمی»
بودند .یک سال پس از حادثه ،آقای
رحیمی میگوید « :در بحث اعالم شهادت
مسئوالن زحمت کشیدند و کارها انجام
شد که از همه ممنون هستم».

 حادثه چگونه رخ داد؟
در ابتدای خیابان بهشتی کرمان ،نبش
كوچه  2و در ورودی اولین كوچه از سمت

میدان آزادی روز بعد از حادثه یک خانم
که خود هنگام تشییع شاهد ماجرا بود
میگوید :سر همین كوچه پای چند نفر
به نردههای موجود گیر كرد و جمعیت
قفل شد .من شانس آوردم و زودتر از موج
جمعیت به كوچه رسیدم ،هرچند هنوز
پایم بیحس است .من دقیق نمیدانم
چه اتفاقی بعد از ما رخ داد؛ ولی برادرم
همینجا آسیب دید و به كما رفت.
او شماره برادرش« ،بهنام قادری» را
میگیرد و هماهنگ میكند كه برای
توضیح به محل حادثه بیاید .بهنام كارگر
یك جوشكاری است و چند ساعت بعد
با روایتی تازه به محل حادثه میرسد.
جوانی الغر اندام كه آن روز ،جاندادن
چندین نفر را به چشم خود دیده و
مرگ را حس كرده است .بهنام آن روز با
احمد ،رفیق 10سالهاش ،در مراسم بوده
و حاال با هم به محل حادثه و كوچه 2
برگشتهاند .بهنام توضیح میدهد « ماجرا
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از زمانی شروع شد كه سخنرانی سردار
سالمی به پایان رسید و خودروی حامل
پیكر سردار به سمت خیابان شریعتی
به حركت درآمد« :سخنرانی كه تمام
شد ،آقای نظاماسالمی که مجری بود،
گفت همه پشتسر شهید و در خیابان
حركت كنید .مراسم در میدان آزادی
در جریان بود كه پس از پایان آن ،همه
باید وارد یكی از خیابانهای متصل به
این میدان -خیابان بهشتی -میشدند
که خود از قبل مملو از جمعیت بود.
ابتدای خیابان تعیینشده برای مراسم،
بهشتی(شریعتی) نام دارد كه پس از
چند صد متر و گذر از اولین چهارراه،
شریعتی نامیده میشود .جمعیت میدان
به سمت خیابان بهشتی روانه میشوند.
جمعیت كه حركت كرد ،جمعیت حاضر
در خیابان برگشتند كه حركت كنند
به سمت شریعتی .سه ،چهار نفر كه
میخواستند جهت خود را تغییر دهند،
زمین خوردند؛ یعنی آنقدر فشار جمعیت
زیاد بود .چهار ،پنج نفر از مأموران دست
هم را گرفتند كه جلوی موج جمعیت را
بگیرند و این چهار نفر را نجات دهند .با
این سدی كه ایجاد شد ،یكمرتبه موج
جمعیت به سمت نزدیكترین كوچه
روانه شدند .من و احمد هم بین همین
جمعیت بودیم» .چند متر پس از ورودی
كوچه بهشتی  2راه بسته بود و نردههایی
كه برای بازرسی ایجاد شده بودند ،حاال
سدی در مقابل موج جمعیت شد« :چند
نفر پشت میلهها در یك حالت  90درجه
پ ِ ِرس شدند؛ یعنی از كمر روی میلهها
خم شده بودند و از پشت هم موج
جمعیت فشار میآورد .نه راه پیش بود
و نه راه پس .پشت نردهها هم چند مأمور
جوان هم ایستاده كه شوكه شده بودند.
نمیتوانستند داربست را باز كنند؛ چون
آچار نداشتند و همینطور مرگ مردم را
كه دیدند ،دستپاچه شدند».
ادامه بحث را احمد پیش میگیرد .آنها
كنار هم در فاصله چندمتری داربست
بین جمعیت ،گیر كرده بودند« :من
و بهنام به فاصله چند متر از نردهها
بودیم .چهار ،پنج نفر از روی سر ملت
خودشان را به پشت نردهها رساندند.
این چیزی كه میگویم حدود نیم

ساعت طول كشید و در همین حالت
بودیم .چند نفر از همسایهها به پشتبام
رفتند و با شلنگ آب روی جمعیت
پاشیدند .یك كم نفس گرفتیم .ولی
قشنگ حس میكردیم داریم میمیریم.
ما مثل دو برادریم و  10سال است كه
با هم هستیم .من چهار بار كربال رفتهام.
توی دل خودم گفتم خدایا اگر بچههای
من ذرهای آبرو پیش تو دارند ،نجاتم
بده .همین را كه گفتم یك نفر گفت:
میآیی یك برنامه بریزیم و خودمان
را نجات دهیم .گفت برویم از روی
مردم و خود را به آن طرف برسانیم.
گفتم حقیقتاً من پاهایم حس ندارند،
تو برو .گفت من كه بروم شاید جای
پاهایت آزاد شد و تو هم توانستی بیایی.
دستش را روی شانه بهنام گذاشت و
بهنام ك ً
ال پایین رفت و بیهوش شد».
بهنام میگوید در این لحظات نگاهش
به سمت دیگری بود؛ چون نمیخواست
لحظه جاندادن رفیق10سالهاش را
ببیند و در این لحظه هم احمد چندان
بهنام را نمیدید« :دیگر بهنام را ندیدم.
من خودم هم حقیقتاً ،حاال خدا ببخشد
من را ،نبخشد من را ،ولی حقیقت را
میگویم ،دست گذاشتم روی شانه نفر
جلوتر و خودم را به باالی مردم رساندم.
نمیدانم آنكه سوارش شدم ،زنده ماند
یا نماند .خودم را مثل غلتك روی سر
مردم جلو میبردم تا این دو متر تمام
شد و به آن طرف نردهها رسیدم ..آن
طرف كه رسیدم ،دیگر بیهوش شدم و
خواهرخانمم و بقیه فامیلها برای كمك
سراغم را گرفتند».
میگویند هركس میتوانست از
روی آدمها میرفت و هركسی هم
نمیتوانست ،همانجا زیر دست و
پا له میشد .این رفتارها حاال مانند
عذابی ،وجدان احمد را آزار میدهد؛
اما میگوید«:هیچ راه دیگری وجود
نداشت» :پشت سر من یك پیرمرد
دست پسرش را میگرفت و هی ذكر
و یا حسین یا حسین میگفت و آخر
هم همانجا پایین رفت و ُمرد .خفه
شد .همین كنار ما بود .ما میدیدیم كه
آدمها میمیرند .دو خانم دیگر هم كنار
دستمان مردند .آدمها كه میمردند،

سیاه میشدند و این چند جوان بسیجی
هم ترسیده بودند و نمیدانستند چه
كاری كنند .من كه به آن طرف رسیدم،
بعد از چند دقیقه به هوش آمدم و دیدم
دارند نردهها را باز میكنند».
داربستی كه برای بازرسی مردم ایجاد
شده بود ،حدود  45دقیقه بعد از حضور
مردم در این كوچه باز شد و جانهای
زخمی فراوانی نجات پیدا كردند .كوچه
بهشتی در ساعت  12ظهر روز سهشنبه
حادثه را پشتسر گذاشته بود و حاال
این چند متر ،پُر از كفش و لباس
پاره بود .....و بدین ترتیب بود که موج
جمعیت و ازدحام بیش از حد آن در
مراسم سردار عزیز سلیمانی ،مرگ 62
تشییع کننده پیکر پاک او را رقم زد تا
هفدهم دیماه  98حادثهای بیسابقه در
کرمان رقم خورده باشد .حادثهای که
بر اثر بیتدبیری مدیران اجرایی مراسم
رخ داد و تاکنون نیز مقصرین آن اعالم
نشده اند.
مراسم،

شهید

جانباختگان
شناخته شدند
احمد گروهی مدیرکل بنیاد شهید و
امور ایثارگران کرمان گفت :جانباختگان
مراسم تشییع شهید سلیمانی در کرمان
شهید شناخته شدند.
وی به نگارستان گفت :در همان روزها با
نظر موافق رهبر معظم انقالب مبنی بر
شهید شناختن این عزیزان ،پرونده این
تعداد جانباختگان در بنیاد شهید استان
تشکیل و پس از سیر مراحل الزم و پس
از چند ماه ،سرانجام در  29اردیبهشت 99
به صورت رسمی تحت پوشش این بنیاد
درآمدند.
وی با اظهار تأسف از وقوع این حادثه
برخی از جانباختگان را مربوط به
استانهای همجوار نامید که با عشق و
ارادت به سردار سلیمانی برای مراسم
تشییع به کرمان آمده بودند .وی یکی
از جانباختگان را سیرجانی ،تعدادی
را متعلق به بندرعباس ،یزد ،سیستان
و بلوچستان ،فارس و دو نفر را نیز از
شهروندان شیعه افغانستان دانست که
جانشان را در این حادثه از دست
دادند.

جناب سروان ناصر غضنفرپور

ارتق�اء درجه س�روانی جنابعالی که نش�ان از شایس�تگی و
لیاقت شماس�ت را تبریک عرض مینمایم .موفق و سربلند
باشید.

فروشگاهموتورسیکلتصبوری

عم
فراخوان مزایده ومی یک مرحلهای

آگهی تجدید مناقصه آسفالت شهرداری نجف شهر( نوبت اول)

ب
اجاره یلبورداهی تبلیغانی

شهرداری نجف شهر در نظر دارد به استناد مجوز شماره  313/99/352مورخ  99/7/8شورای
محترم اسالمی تهیه ،حمل و پخش قیر  mc2و تهیه ،حمل پخش و اجرای آسفالت معابر سطح

سازمان سیما منظر و فضای سبز سیرجان در نظر دارد مزایده عمومی (شرح مختصر:اجاره بیلبوردهای

شهر از نوع بیندر  0-19به شماره  2099090657000004را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی

تبلیغاتی) به ش�ماره  5099090549000002را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید.

مناقصهگران و بازگشایی پاکتها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به

از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به آدرس  www.setadiran.irانجام خواهد

دولت برگزار نماید .کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد
آدرس  www.setadiran.irانجام خواهد شد و الزم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت
قبلی ،مراحل ثبتنام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در
مناقصه محقق سازند.
تاریخ انتشار مناقصه در سامانه تاریخ  1399/10/20میباشد.

کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصهگران و بازگشایی پاکتها
شد و الزم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی ،مراحل ثبتنام در سایت مذکور و دریافت

گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند.

تاریخ انتشار مناقصه در سامانه تاریخ  1399/10/20میباشد.

مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت :ساعت  12روز چهارشنبه تاریخ 1399/11/01
مهلت زمانی ارائه پیشنهاد :ساعت  12روز شنبه تاریخ 1399/11/11

مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از تاریخ انتشار اسناد مناقصه تا ساعت  13روز
دوشنبه تاریخ 99/ 10 / 29
مهلت زمانی ارائه پیشنهاد :ساعت 13روز پنجشنبه تاریخ 1399/11/09
زمان بازگشایی پاکتها :ساعت  12روز دوشنبه تاریخ 1399/11/13
در صورت نیاز به کسب اطالعات بیشتر متقاضیان می توانند با شماره تلفن
 03442397380تماس حاصل نمایند.

شهرداری نجف شهر

زمان بازگشایی پاکتها 16:30 :روز یک شنبه تاریخ 1399/11/12

اطالعات تماس دس�تگاه مناقصهگذار جهت دریافت اطالعات بیش�تر در خصوص اس�ناد مناقصه و ارائه
پاکتها:

آدرس :سیرجان ،بلوار شهید زندی نیا مجتمع سازمانی شهرداری تلفن 03442338102 -3

اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه :مرکز تماس 021 -41934
دفتر ثبتنام 88969737 :و 85193768

مدیریت ارتباطات شهرداری سیرجان

سیاسی  /اجتماعی  /فرهنگی

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

 سال بیست و سوم  شماره   1246شنبه  20دی 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


ایّام هفته

تاریخ

اذان صبح

اذان ظهر

اذا ن مغ رب

شـــنــبـه

 20دی

05:19

11:55

17:23

ی کشــنبه

 21دی

05:19

11:55

17:24

دوشــنبه

 22دی

05:19

11:56

17:25

سه شنبه

 23دی

05:19

11:56

17:26

چهارشنبه

 24دی

05:19

11:56

17:26

پنجشنبه

 25دی

05:19

11:57

17:27

جــــــمعه

 26دی

05:19

11:57

17:28

در اوقات فوق  ،جانب احتیاط را رعایت کنید

از البهالی رسانههای جمعی

دست باالی دست

ایرنا نوشت :به دنبال توقیف نفتکش کرهجنوبی حامل  ۷۲۰۰تن اتانول
با دستور دادســتانی هرمزگان که به اتهام آالینده بودن محموله آن در
آبهای خلیج فارس توقیف شــد ،کره جنوبی به تکاپو افتاد تا مذاکرات
خودش را با ایران برای رفع توقیف از آن شروع کند.
رسانههای کرهای روز گذشته از ورود هیئت مذاکره کننده کرهجنوبی
بــه تهران برای حل و فصل مســئله توقیف این نفتکــش خبر دادند.
در این خبرآمده بــود «یک تیم مذاکره کننده از ســئول وارد تهران
شدند تا با مقامات ایران درباره آزادی نفتکش کرهجنوبی که چند روز
پیش در تنگه هرمز توسط نیروهای ایرانی متوقف شد ،رایزنی کنند».
این هیئت قرار اســت در دیدارهای خود درباره اتهامات ایران مبنی بر
اینکه کشتی کرهای موجب آلودگیهای زیستمحیطی شده است نیز
رایزنی و این مســئله را به دقت بررســی کنند .اما در این میان مسأله
اصلی داراییهای بلوکه شــده ایران در آن کشور است که کرهای ها به
تبــع از آمریکا به بهانه تحریم ایــران ،توقیف کرده بودند و جوابی هم
نمیدادند !.حاال کرهایها خودشــان با پای خود آمدهاند تا بر ســر آن
مذاکره کنند.
داراییهای بلوکه شده ایران در حسابهای بانکی کرهایها بیش از هفتاد
میلیارد دالر برآورد میشــود .از قدیم گفتهاند دست باالی دست بسیار
است.

یک سوزن به خود ....

صادق زیبــاکالم از اصالح طلبانی که به ُرکگویــی و صراحت لهجه
مشــهور اســت دربارهی حضور محمدرضا عارف در انتخابات ریاست
جمهوری  ۱۴۰۰و آینده سیاســی او و جبهه اصالح طلبان و احتمال
حمایت اصالح طلبان از او گفت « :بارها و بارها به اصالحطلبان گفته و
نوشتهام که موضوع ،انتخابات نیست! اگر اصالحطلبان بدون برنامهریزی،
ارزیابی و جمعبندی از وضعیت جامعه در انتخابات ریاســت جمهوری
 ۱۴۰۰شرکت کنند ،مختصر اعتباری هم که برایشان مانده را از دست
میدهند .آقای عارف در انتخابات ســال  ۹۴سر لیست اصالح طلبان
بود و یک و نیم میلیون رأی آورد ۴ .سال بعد ،سر لیست اصالحطلبان
در تهــران ۸۰ ،هزار رأی هم نیاورد .چرا اصالحطلبان نمیخواهند این
را ببینند؟ اگــر ده درصد آنهایی که طرفدار اصالحطلبان بودند ،پای
صنــدوق میرفتند ،حداقل باید ۱۵۰هــزار رأی میآوردند .این اتفاق
نیافتاد .یعنی باالی نود درصد پایگاه اجتماعی خود را در تهران ،رشت،
تبریز ،اصفهان ،مشــهد و همه جا نیز از دست دادهاند .اما نمیدانم چرا
ایــن موضوع را نمیبینند .به جای اینکه به ایــن بپردازند که ما چرا
آنقدر ســقوط کردهایم ،میگویند استخاره خوب آمد و اصالحطلبان
میخواهند در انتخابات شــرکت کنند ».در همین حال عبدا ...گنجی
از فعاالن رســانهای مخالف سیاســی زیباکالم در واکنش به اظهارات
زیباکالم گفت :زیباکالم باالخره یک سوزن هم به خود زد.

مسابقه تیم های استقالل و پرسپولیس ساعت  16/35روز دوشنبه  22دی ماه برگزار می شود.
کدام تیم برنده نودوچهارمین دربی پایتخت خواهد شد؟

رییس جمهوری
که کار خودش
را یکسره کرد

واقعۀ روز چهارشنبه  17دی  1399در واشنگتن
آمریکا یعنی هجوم هواداران و حامیان دونالد ترامپ
به ساختمان کنگره (مجلسین نمایندگان و سنا) و
با هدف جلوگیری از تشریفات نهایی انتخاب جو
بایدن به ریاســت جمهوری  -در تاریخ به عنوان
«حادثۀ  6ژانویه» ثبت خواهد شــد .به نام مردی
که با هیچ معیاری شایستۀ چنین جایگاهی نبود
و نمیتوانست از قدرت دل بکند و باور کند بازی
تمام شده است .از این اتفاق با تعابیر متفاوتی یاد
شده و همچنان دربارۀ آن خواهند گفت و نوشت.
از «کودتای مضحــک» تا «دلقک بازی خونین».
حدس میزدیم او در روزهای پایانی کاری دست
ما ،خودش یا آمریکا بدهد خوشبختانه کار دست
خودش داد .تحلیلگران سیاســی البته معتقدند

میدادند هم انتقاد دارند و این اتفاق نشاندهندۀ
رسوایی دموکراســی آمریکایی است که از آن به
عنوان دموکراسی لیبرال یاد میکنند و جوری این
حرف را تکرار میکنند که انگار رییس مهاجمان
که چند ساعت کنگره را تصرف کرده بودند پیروز
شده و از رادیو ملّی آمریکا پیام فرستاده« :الو ،الو!
بایدن خائن برکنار شده است» و حاال حکومت را
در دســت دارند .مثل صدای نحسی که روز 28
مرداد  1332از رادیو ایران پخش شد /عصر ایران

تصویری که دیدیم نــه از «ترامپ دیوانه» که از
ترامپ حسابگری
«ترامپ عاقل» یا دســتکم،
ِ
بــود که با این کار تضمینهــای الزم را گرفت تا
بعد از ریاست جمهوری کاری به او نداشته باشند
و برایش پرونده قضایی تشــکیل ندهند .البته اگر
دموکراتها بر اســتیضاح و برکنــاری او ولو یک
روز مانده به اتمام دوره ُمصر باشــند این تحلیل،
محــل تأمل خواهد بود .از این ســو رادیکالهای
راست ایرانی که آشکارا ترامپ را بر بایدن ترجیح

نگاه آخر

در حاشیه یک کلیپ جنجالی
بیژن ادبی

در روزهای خیر کلیپی از حجت االسالم حاج شیخ
مهدی دانشــمند واعظ مشــهور ایرانی در مهدیه
منتشــر شــد که در آن ،وی طبق شیوه همیشگی
خود ،انتقادت نســبتاً تندی به برخی رویدادها و مسئوالن در سیرجان
داشت به طوری که با احتساب برخی جمالتش ،سخنرانی وی جنجالی
از کار در میآید .بیرون آوردن گوشــههایی از سخنان این واعظ ایرانی از
هر منبر و پخش و توزیع نکات جنجالی آن در کشــور مسبوق به سابقه
است و ایشان از این جهت جایگاه ویژهای را در فضای مجازی و شبکههای
اجتماعی تصاحب کرده است .در این کلیپ اما بحثهای اخالقی ،اعتقادی
و انتقاداتی تند پیرامون مشــکالت شهر و عملکرد مسئوالن شهرستان
مطرح شده که نگارنده صالحیت قضاوت در مورد آن را ندارد.
کلیپی که کامنتگذاری برخی کاربران ،له یا علیه این سخنان را به دنبال
داشت که برخی آن را بازارگرمی برای جلب مخاطب بیشتر و برخی نیز
عین دلســوزی برای حل مشــکالت مردمی نامیدند که با وجود داشتن
شهری ثروتمند ،اما از حداقلهای رفاهی و زندگی خوب شهری برخوردار
نیستند .واکنشها البته به اینجا ختم نشد که برخی مسئوالن محلی نیز
به آن واکنش نشان دادند از جمله رییس شورای شهرستان که بر اساس
آنچه از واکنش وی در فضای مجازی منتشــر شد ،وی خواستار برخورد
قضایی با گوینده به دلیل آنچه «توهین به مســئوالن و مردم سیرجان
دانست» شده بود که البته تحلیل سخنان دوطرف و واکنشها بر موضوع
بر متخصصان امر است که به تدبر و تحلیل در آن بپردازند.
ذکــر این نکته ضروری اســت کــه از دیرباز تاکنون ،ســنت نق ِد مصلحانه
ناهنجاریهــا از منابر به عنوان زیطلبگــی و در قالب اصل امر به معروف و
نهی از منکر ،رویهی غالب روحانیون و واعظان بوده و اصطالحاً مســبوق به
ســابقه اســت .بر پایه اینکه معلمان اخالق ،نقد و راهکاری داشته باشند،
امری پســندیده و از عالئم یک جامعه سالم اســت .سخنان آقای دانشمند
در ســیرجان با آنکــه از ظرفیتهای انتقادی خوبی بــه مثابه یک منبری
دلســوز برخوردار اســت اما به زعم من در گوشــههایی از کالم ایشان ،در
برخی مسائل ،بزرگنمایی و اغراق دیده شد .بیشک سیرجان به عنوان یک
شهرســتان زرخیز از منابع و ذخایر و پتانسیلهای بیشمار برخوردار است و
میبایســت این ظرفیت در مسیر توسعه متوازن و در راستای منتفع شدن
جدی و مشهود در خدمات و مناظر
همه شهروندان قرار گیرد .البته ایرادات ّ
جدی نه ایشان که همه ما به شمار میآید.
شهری ســیرجان ،واقعاً دغدغه ّ
نیاز نیست که حتماً متخصصان مهندسی شهرسازی ،تمامی زوایایِ تجربهی
زیست شهری را در سیرجان بررسی کنند تا متوجه شویم که برای دستیابی
به استانداردهای توسعهیافتگی ،چشمانداز بلندمدتی را در پیش روی داریم.
بیشــک مردم مطالبات بهحقی دارند که شایسته است ،مرتفع شود .توسعه
متوازن یعنی آنکه جامع ه به سمت فربهسازی طبقه متوسط یعنی افزایش
سطح دستمزدهای تهیدســتان شهری و برخوردارتر شدن آنان ،پیش برود.
شدن پروژهها
هر شهروندی ،خودش بهصورت روزمره با ُکند و دست و پاگیر ِ
و افزایش ترافیک گرهخوردهی شــهری مواجه است .مطالبات به حق دیگر
سیرجانیها در خصوص ارتقای نرخ اشتغال ،بومیگزینی و بسیار مسائل دیگر
که بایســتی با همیاری بنگاههای عظیم صنعتی و معدنی و پیگیری هرچه
بیشتر مسئولیتهای اجتماعی آنان انجام بپذیرد و بستر جامعه برای تقویت
بالندگی و مشارکتخواهی شهروندان و بالتبع ،حس همسرنوشتی در میان
آنان مهیا باشــد .البته شــناخت دقیق جامعهای که در آن وعظ میگوییم،
بسیار مهمتر است ،بهعنوان یک دانشجوی جامعهشناسی خدمت ایشان عرض
میکنم ،پدیدههای اجتماعی از ســاختاری چندعلتی و بافتی چندوجهی و
پیچیده برخوردارند .پدیده زبالهگردی که بخشــی از حرف های ایشان بود ،
متأســفانه طیف بسیار ناهمگون طبقاتی از شهروندان را در همه جای ایران
ک سو ،افرادی که تفکیک
دربرمیگیرد و خاص ســیرجان هم نیســت .از ی 
برخی موارد و جمعآوریِ آن از پسماند مانند کارتن و پالستیک ،امرار معاش
میکننــد و برخی از آنان درآمد خوبی نیز دارند و ســوی دیگر طیف ،افراد
نابرخوردار و احیاناً خیابانخواب یا کارتُنخوابی است که از باقیماندهی غذایِ
دورری ِز دیگران استفاده میکنند .البته همه افرادی که در جوار زبالهها ،خالف
عرف عمومی ،مشغول کاری هستند ،را نمیتوان فقیر نامید ،ثانیاً در مجموع
با وجود آنکه فقر ،ظواهر مشخصی در زادگاه ما دارد و اینموضوع و مسائلی
همچون حاشیهنشینی ،قابل انکار نیست و گفتههای وی وارد است .اما منحنی
توزیع درآمد در ســیرجان ،ظاهری ناموزون و بدقواره ندارد و در نمایی کلی،
سطح عمومی درآمدها ،عموماً در حد نزدیک به متوسط کشوری است.
گرچه این ســخن ،نافی مطالبــه عدالت اجتماعی و توانمندســازی
تهیدســتانی نیست که بدین شکل یا اَشــکال دیگر روز می گذرانند.
باشــد روزی که مردم ما در کشوری که از منابع وسیع برخوردار است
از خدمات شهری و رفاهی مناسب بهرهمند شوند و از حاشینهنشینی
و کارتنخوابی و زبالهگردی بینیاز باشند.

تن ماهی پریچه قوی میشه ماهیچه
دارای پروانه تولید ،سیب سالمت از غذا و داروی علوم پزشکی کرمان
دارای پروانه استاندارد و پروانه کنترل کیفیت از سازمان استاندارد

کلی
جزئی
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