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خارج از تعرفه مصوب دولتی مشاهده شود ،واحد« اداره نظارت» با هرگونه گزارش دریافتی
وارد عمل خواهد شد،ضمن اینکه تاکنون هم موارد این چنینی از مطب پزشکان اگر
گزارش شده ،برخورد قاطع صورت گرفته است.
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فرماندار سیرجان مطرح کرد:

ندا حاج ابراهیمی
فرمانـدار جدیـد سـیرجان که هنـوز با حکم
سرپرسـتی ،فرمانـداری را اداره میکند از بدو
شـروع بـه کار ،برنامههای متفاوتـی در پیش
گرفتـه اسـت .او در ابتـدای کار بازدیدهـای
سـرزده خـود را از ادارات و سـازمانها شـروع
و بـر انسـجام اداری و خدمترسـانی بـدون
منـت تـوأم بـا رعایـت منزلـت مـردم تأکیـد
نمود .اداره محیطزیسـت ،طرح ملی مسـکن،
بررسـی مشـکالت جـادهای ،شـورای شـهر،
شـهرداری و بازدیـد از طـرح ارتباطـی ۱۳۷
شـهرداری با مردم کـه بـا نرمافزارهای مدرن
بـه روز شـده از جملـه مراکـزی اسـت که در
ایـن فاصله مـورد بازدید فرمانـدار قرار گرفت.
دکتـر یعقوبیپـور در ایـن بازدیدهـا بـر رفـع
فـوری نواقـص جادههای مواصالتـی از جمله
محـور سـیرجان  -بلـورد و محـور سـه راهی
باسـفهرجان کـه حادثهسـاز نشـان دادهانـد
تأکیـد و از دسـتگاههای ذیربـط خواسـت
جهـت اصلاح این مسـیرها فورا ً اقـدام کنند.
وی قبـل از ایـن نیـز در شـورای اداری ،در
مـورد جـاده سـیرجان -بلـورد که خسـارات
جانـی و مالی زیادی در روزهای اخیر داشـت
ضمـن تسـلیت بـه خانوادههـای داغدیـده
گفتـه بـود :هر فعالیتـی برای انجام شـدن به
یـک سـری برنامهریزیها و زمانبنـدی نیاز
دارد .لـذا تلاش میکنیم بـه زودی این جاده
اصلاح و بـه نیوجرسـی مجهـز گـردد تـا راه
بـرای عبـور و مـرور خودروها باز شـود .اما در
مـورد دوراهي باسـفهرجان که تقریباً از سـال
 ٩٢بـه بعـد مطـرح بـوده و جلسـات زیـادی
در ایـن رابطه برگزار شـده اسـت ،مقرر شـده

توسعه کاریکاتوری پایدار نیست
 باید از ظرفیت زنان در مدیریتهای شهری بیشتر استفاده کنیم

شـرکت فـوالد ایرانیان حدود  ٧تـا  ٨میلیارد
اعتبـار بـه ایـن پـروژه اختصاص دهـد و بقیه
اعتبـارات مـورد نیـاز از بودجههـای ملـی و
اسـتانی و بخشـی دیگر هـم از شـهرداری به
ایـن راه تعلـق گیرد.
امـا از جملـه دغدغههـای دیگـر فرمانـدار
مشـکالت اقتصادی مـردم اسـت .او در اولین
جلسـه خـود بـا خبرنـگاران بـا اشـاره بـه
وجـود مشـکالت اقتصـادی در جامعـه گفت:
مشـکالت اقتصادی را دولت و حاکمیت قبول
دارند و طبیعی اسـت که برای رفع آن ،همه
بایـد تابـع تصمیمات و سیاسـتهای کشـور
باشـیم .وی گفـت :بـا این حـال آنچه که ما
بایسـتی در این باره دنبـال کنیم در خصوص
اقلام و کاالهـای اساسـی اسـت .در مـورد
کاالهـای اساسـی «عرضـه» باید متناسـب با
«تقاضـا» باشـد و کمبـودی به لحـاظ عرضه
نداشـته باشـیم تا بـازار دچـار التهاب نشـود.
◄ به تعداد بازرسان اضافه میشود
فرمانـدار سـیرجان در این نشسـت همچنین
بـا اشـاره بـه ضـرورت بازرسـی بیشـتر از
صنـوف شهرسـتان گفـت :تلاش خواهیـم
کـرد در شهرسـتان تصمیماتـی اتخـاذ شـود
تـا همزمـان سـه اداره صمـت ،اصنـاف و

گـروه خبر :بنا بر اعالم سـازمان تأمیـن اجتماعی ،این
سـازمان به منظور تأمین بخشـی از نیاز نیروی انسـانی
خـود در رشـتههای مختلـف ،افـراد واجـد شـرایط را از
طریـق آزمـون و مصاحبه بـه همکاری دعـوت میکند.
آنچـه از مفـاد اطالعیـه اسـتخدامی سـازمان تأمیـن
اجتماعـی برمیآیـد ،علاوه بـر سـایر نقـاط کشـور،
بیمارسـتانهای دکتـر غرضـی سـیرجان ،پیامبـر
اعظـم (ص)کرمـان و امـام علـی (ع) زرنـد نیـز کـه از
بیمارسـتانهای تحت پوشش سـازمان تأمین اجتماعی
میباشـند مشـمول این اسـتخدام بـزرگ خواهنـد بود.
به گزارش خبرنگار نگارسـتان ،برای بیمارسـتان غرضی
سـیرجان  ۳۵کارشـناس پرسـتاری در نظر گرفته شـده

واکنش
بازنشستگان
به افزایش
 10درصدی
حقوق

گـروه خبـر :از روزی کـه مصوبـه افزایـش
حقـوق بازنشسـتگان از سـوی وزیـر تعـاون و
کار اعلام شـد ،اعتراضهـا بـه افزایـش تنهـا
 ۱۰درصد به حقوق بازنشسـتگان و مستمری
بگیـران تأمیـن اجتماعـی هـم شـروع شـد.
معترضیـن در اجتمـاع خود که نمونـهاش در
سـیرجان هم برگزار شـد معتقدند بـا افزایش
 ۱۰درصـدی حقـوق ،دولـت در اجـرای ماده
 ۹۶قانـون تأمین اجتماعی تخلف کرده اسـت

ِ
امنیـت خاطـر مردم
جهـاد کشـاورزی بـرای
بـر قیمتهـا نظـارت کننـد و بـه وسـیله
خـط ارتباطـی  ١٢۴پیگیـر تخلفـات صنفی
باشـند .دکتـر یعقوبیپـور افـزود :از آنجـا
کـه تعـداد بازرسـان در شـهر متناسـب بـا
حجـم اتحادیههـا و صنـوف مختلـف نیسـت
مقـرر شـد بازرسـان جدیـدی بدیـن منظـور
بهکارگیـری شـوند ،آموزشهـای الزم را هـم
ببیننـد تا رفتارشـان حین بازرسـی به شـأن
هـر صنـف خدشـه وارد نکنـد.
سرپرسـت فرمانداری سـیرجان تأکید کرد:
نبایـد قـدر و منزلـت مـردم را هـم نادیـده
گرفـت ،زیـرا آنهـا در کنار ایـن نیازها ،نیاز
بـه احتـرام هـم دارنـد .ادارات و سـازمانها
بایـد بـه اربـاب رجـوع احتـرام بگذارنـد و
مـردم را تکریم کننـد .دکتـر یعقوبیپور در
ادامـه بـه موضوع توسـعه نیـز اشـاره کرد و
گفـت :توسـعه کاریکاتـوری در هر جایی که
اتفـاق بیفتـد پایـدار نیسـت .به ایـن معنی
کـه یـک قسـمت رشـد کنـد امـا قسـمت
دیگـر کوچـک بمانـد .در کشـور مـا تـا بـه
حـال بودجهریزی سـنتی اجرا شـده اسـت
(افزایـش درصـدی بـر بودجـه سـال قبـل)
در حالـی کـه بایـد بودجهریـزی عملیاتـی
داشـته باشـیم .به ایـن صورت که بـرای هر

پـروژه ،مقـدار بودجـهای تعلق بگیـرد که به
آن نیـاز دارد و امـکان پیشـروی قسـمتی
نسـبت به قسـمت دیگر بـه حداقل برسـد.
وی در پاسـخ سـؤالی پیرامـون موقوفـه
بالتکلیـف انـوری گفـت :برخـی موقوفههـا
زیـر نظـر اسـتانداری هسـتند کـه موقوفـه
انـوری هـم یکـی از ایـن پروژههـا اسـت که
زیـر نظر شـخص اسـتاندار میباشـد .با این
حـال معاونـت عمرانـی فرمانـداری شـرح
حـال ایـن موقوفه را بررسـی میکنـد تا در
هماهنگـی با اسـتان و دسـتورات اسـتاندار
بتوانیـم تکلیـف آن را روشـن و از این مکان
بهرهبـرداری کنیـم.
◄ اسـتفاده بیشـتر از زنـان در
مد یر یت هـا
فرمانـدار سـیرجان در جریـان بازدیـد از
شـورای شـهر در جمـع اعضـای شـورا
ضمـن تاکید بـر لـزوم اسـتفاده از راهکارها
و برنامههـای علمـی در مدیریـت شـهری،
از مجموعـه شـورا و شـهرداری خواسـت تـا
در برنامههـای خـود متناسـب بـا امکانـات
موجـود برنامهریـزی نماینـد .منظـور
یعقوبیپـور از ایـن سـخنان برنامهریـزی و
اجـرا در حد امکانات شـهر اسـت نـه اینکه

حرفها و شـعارهایی مطـرح کنیم که قابل
اجرا نباشـد.
در ایـن نشسـت بخشـی از صحبتهـای
فرمانـدار بـه ظرفیتهـا و توانایـی بانـوان نیز
اختصـاص یافـت آنجـا کـه گفـت :بایـد از
ایـن ظرفیتهـا در مدیریـت شـهری بیشـتر
اسـتفاده شـود .وی افـزود :امیـدوارم شـورای
شـهر بتوانـد در دورههـای بعـدی از ظرفیـت
بانـوان در ایـن رابطـه بیشـتر بهرهمند شـود
چـرا کـه قابلیتهـا و تواناییهـا در این قشـر
بسـیار بیشـتر از آن اسـت کـه دیدهایـم.
دکتریعقوبیپـور افـزود :بانـوان بـا دقـت در
کار و مسـؤولیتپذیری باالیـی کـه دارنـد،
کارشـان را بـه نحو احسـن انجـام میدهند
لـذا به همین دلیـل باید از توانایـی آنها در
پسـتهای اداری و شـهری بیشتر از گذشته
اسـتفاده کنیم.
فرمانـدار سـیرجان در دیـدار سـرزده خود از
اداره محیطزیسـت نیـز بـا اشـاره بـه اهمیت
مقوله محیطزیسـت ضمن اشـاره به وسـعت
جغرافیایـی و قابلیتهـای بالقوه شهرسـتان،
بـر رفـع آلودگیهـا و حراسـت از عرصههـای
طبیعـی و محیطزیسـت تأکیـد کـرد و گفت
در ایـن رابطـه برنامههایـی را دنبـال خواهیم
کرد.
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حداکثر فرصت ثبت نام تا تاریخ دوم تیرماه اعالم شده است
اسـت .همینطـور در بیمارسـتانهای بندرعبـاس،
کرمـان و زرنـد نیـز تعـداد زیادی کارشـناس پرسـتاری
و پرتوشناسـی اسـتخدام خواهنـد شـد .بـر اسـاس این
اطالعیـه دریافـت کارت شـرکت در آزمـون در روزهـای
 ۲۰تـا  ۲۲تیـر و روز برگزاری آزمون اسـتخدامی نیز در
تاریـخ  ۲۳تیرمـاه اعالم شـده اسـت .در اطالعیه مذکور

و بـا وجـود تـورم  ۴۰.۲درصـدی در سـال
جـاری و برنامـه اصالح قیمتی که در دسـتور
کار دولـت قـرار گرفتـه ،نباید فقـط ۱۰درصد
افزایـش یابـد .این درحالی اسـت که دولتیها
هـم دالیـل خـود را بـرای اتخـاذ ایـن رویکرد
دارنـد و از آن دفـاع میکنند .به گـزارش ایلنا
تقریبـاً دو ماه قبل بـود که در یک روز تعطیل
هیأت مدیره سـازمان تأمیـن اجتماعی و وزیر
کار ،مصوبـه افزایش مسـتمری بازنشسـتگان
را بـه هیـأت دولـت تحویـل دادنـد .در ایـن
مصوبـه ،افزایـش حداقـل مسـتمری ۵۷.۴
درصـد و بـرای سـایر سـطوح ۳۸ ،درصـد بـه
اضافـهی مبلغ ثابت ،در نظر گرفته شـده بود،
دقیقـاً همان اعدادی که پیشـتر شـورایعالی
کار بـرای مـزد کارگـران تعییـن کـرده بـود؛
حاال برای نخسـتین بار در دهههای گذشـته،
دولـت حاضـر نشـده مصوبـ ه سـازمان تأمین
اجتماعـی را امضـا کنـد و افزایـش مزد سـایر
سـطوح را تقلیل داده اسـت.
◄ اظهارات رییس جامعه کارگری
رئیس اتحادیه پیشکسـوتان جامعه کارگری
در ایـن رابطه میگوید :نظـر دولت در رابطه

اضافـه شـده کـه متقاضیـان شـرکت در این اسـتخدام
میتواننـد از طریـق ( WWW.hrtc.irمربـوط
بـه مرکـز آزمـون جهـاد دانشـگاهی) حداکثر تـا تاریخ
 ۲تیرمـاه جهـت ثبتنـام اقـدام کنند .در ایـن اطالعیه
کـه در سـایت مذکـور قابـل مشـاهده اسـت فرآینـد
ثبتنـام و چگونگـی بارگـذاری اطالعـات ،شـرایط

با افزایش مسـتمری بازنشستگان شبههناک
اسـت و جـای تردیـد دارد؛ چطـور در روز
تعطیـل اعلام میکننـد کـه دولـت نظـر
خـود را مصـوب کـرده و افزایش مسـتمری
سـایر سـطوح فقـط  10درصـد اسـت؟ این
رویکـرد نشـان میدهـد وزیـر کار نتوانسـته
از مصوبه سـازمان تأمیـن اجتماعی و امضای
خـودش دفـاع کنـد و به جای دفـاع ،مجبور
به عقبنشـینی شـده اسـت؛ عقبنشینی از
مصوبه شـورایعالی کار که اتفاقـاً رئیس آن
خـود وزیر کار اسـت ،جای انتقـاد دارد .ایلنا
در ادامه این گزارش نوشـت :متأسـفانه وزیر
کار بـه جـای دفـاع از مصوبهای کـه خودش
پـای آن را امضـا کـرده ،در نقش سـخنگوی
دولـت ظاهر شـد و از تصمیمـات غیرقانونی
و بیسـابقه دولـت دفاع کرد؛ بـه این ترتیب
بایـد گفت به نظر میرسـد که ایشـان جای
اشـتباهی نشستهاند.
◄  10درصد به چکار می آید؟
افزایـش  ۱۰درصـدی حقـوق بازنشسـتگان
هزینههـای سـنگین زندگـی را پوشـش
نمیدهـد .رییـس اتحادیـه پیشکسـوتان

عمومی و اختصاصی شـرکت در آزمون ،نوع سـهمیهها،
چگونگـی
رشـتههای مـورد اسـتخدام ،مـواد آزمـون،
ِ
برگزاری آن و سـایر اطالعات مورد نیاز شـرح داده شـده
اسـت .همشـهریان سـیرجانی میتواننـد جهت کسـب
اطالعات بیشـتر بـا تلفـن  ۰۳۴-۴۱۴۲۲۴۲۱کارگزینی
بیمارسـتان غرضـی تمـاس حاصـل کنند.

جامعـه کارگـری با اعالم ایـن مطلب گفت:
 ۱۰درصد افزایش مسـتمری سـایر سـطوح،
مخالـف بـا مـاده  ۹۶قانون تأمیـن اجتماعی
اسـت؛ آن هـم در زمانـی کـه قیمـت اقلام
اساسـی چنـد برابر شـده و تورم سـنگین بر
سـبد هزینههـای زندگـی حاکـم اسـت.
وی گفـت :چطـور بازنشسـتگان بـا افزایـش
ده درصـدی مسـتمری از پـس هزینههـای
سـنگین زندگـی بربیاینـد؟ آیـا حسـاب
کردهانـد در همیـن دو سـه مـاه اخیـر ،چند
میلیـون تومـان بـه سـبد معیشـت حداقلی
افـزوده شـده؛ برچـه اساسـی ،افزایـش
مسـتمری میانهبگیران را فقـط ده درصد در
نظـر گرفتـه اند؛ مگـر ماده  ۹۶قانـون تأمین
اجتماعی نمیگوید مسـتمری بازنشسـتگان
بایـد هرسـاله براسـاس میـزان افزایـش
هزینههـای زندگـی زیـاد شـود؟
وی بـا بیـان اینکـهعـدم تصویـب مصوبـه
شـورایعالی کار و موافقـت نکـردن دولـت با
نظر سـازمان تأمیـن اجتماعی ،بدعتی اسـت
کـه در هیچ سـالی سـابقه نداشـته؛ میگوید:
ما نسـبت به افزایـش ده درصدی مسـتمری
سـایر سـطوح و کنـار گذاشـتن مصوبـه

رکابزنی تیم
دوچرخهسواری نابینایان

تیـم دوچرخهسـواری نابینایـان و کمبینایـان سـیرجان مسـافت 5
کیلومتـری گلـزار شـهدای گمنـام تـا گلـزار شـهدای سـیرجان را رکاب
زدنـد .رضـا غیاثـی سرپرسـت تیـم دوچرخهسـواری نابینایـان در ایـن
رابطـه گفـت :تیـم دوچرخهسـواری نابینایـان و کمبینایان ،اولیـن تیم در

شـورایعالی کار معترضیم و از همه ابزارهای
قانونـی در ایـن مسـیر اسـتفاده خواهیـم
کـرد .افزایـش ده درصـدی ،دسـت درازی
بـه حقـوق مـزدی کارگـران و بازنشسـتگان
و نادیـده گرفتـن حقـوق قانونـی آنهاسـت؛
مـا بازنشسـتگان کارگـری میهمـان جیـب
خودمان هسـتیم و از آنچه خودمان سـالیان
دراز اندوختهایـم ،حقـوق میگیریـم؛ دولـت
هیچ نقشـی در تأمین اعتبار برای مسـتمری
مـا نـدارد و نمیتواند بـرای آن تعیین تکلیف
مدعـی حمایت از بازنشسـتگان
کنـد .چگونه
ِ
میشـوند وقتـی اجـازه نمیدهنـد از جیـب
خودمـان ،مسـتمری عادالنه داشـته باشـیم،
وقتـی بدعتـی جدیـد میگذارنـد و بعـد از
دهههـا ،تصمیمـات شـورایعالی کار را زیـر
سـوال میبرنـد و امضـا نمیکننـد.
امـا آخریـن خبـر از واکنـش دولـت بـه این
اعتراضـات نشسـتهای کارگروهـی بـه
ریاسـت معـاون اول رییسجمهـور «رییـس
تیـم اقتصـادی دولت » اسـت کـه در تالش
برای حل مشـکالت حقوقی جامعه کارگری
و بازنشسـتگان تأمین اجتماعی اسـت که به
شـرایط جدیـد معترض شـدهاند.

اسـتان کرمـان اسـت که بـه میمنـت ایام دهـه کرامت بـرای نخسـتین بار
رکابزنـی خـود را بـه مسـافت  5کیلومتـر از مرقد مطهر شـهدای گمنام تا
گلـزار شـهدای سـیرجان انجـام دادنـد.
وی افـزود :ایـن برنامـه ورزشـی بـا هـدف ایجـاد امیـد و نشـاط بیـن جامعـه
نابینایـان برگـزار شـد و حضـور این عزیـزان در ایـن برنامه ثابت کـرد ورزش با
توجـه بـه این اصل مهم کـه «محدودیتها مانعی برای افتخارآفرینی نیسـت»
امکانپذیـر اسـت .گفتنـی اسـت کمبینایـان و نابینایـان حاضر در ایـن برنامه
رکابزنـی ،در ابتـدا بـا شـهدای گمنام تجدید میثـاق و در پایان نیـز با حضور
در گلـزار شـهدای سـیرجان ،قبور مطهر شـهدا را گلبـاران کردند.

ستون 2

خردادماه ،بار دیگر شریعتی
میشل فوکو درباره شریعتی چه گفت

شهسوار صادقی

بیســت و نهم خرداد سالروز عروج دکتر علی شریعتی است.
به همین مناسبت مایلم این یادداشت را با سخنی از میشل
فوکو درباره ایشــان آغاز کنم .این دانشمند فرانسوی دو بار
در آســتانه انقالب به ایران سفر کرد و چند گزارش و مقاله
دربــاره این رخداد با تمرکز بر مفهوم «معنویت سیاســی»
نوشت .او در یادداشت «ایرانیها چه رؤیایی در سر دارند؟»
مینویســد« :در اینجاست که به سایهای برمیخوریم که بر
تمام زندگی سیاسی و مذهبی ایران امروز افکنده شده است.
سایه علی شــریعتی که مرگش ،دو سال پیش ،این جایگاه
ممتاز را در جامعه تشیع به او بخشیده که حاضر نادیدنی و
غایب همیشه حاضر باشد».
جالب این که قضاوت میشــل فوکو در مورد شــریعتی هم
چنان صادق اســت زیرا با اینکه بیش از چهار دهه از غروب
غمانگیز او میگذرد امــا از طریق آثار تأثیرگذارش ،همواره
در متن جامعه ایران حضور مؤثر و مســتمر دارد چه اینکه
همچنان آثــار و عملکرد او توســط منتقدیــن ،مخالفین،
موافقین و وفادار به مناسبتهای مختلف بازخوانی و تفسیر
و تحلیل میشــود .با این وصف میتوان این پرسش را پیش
کشید که پیام شــریعتی برای امروز جامعه و نسل حاضر و
آتی چیست؟.
بیگمان پاسخها به این پرسش متفاوت است و اما به عنوان
کسی که از سال  ۵۶تا کنون ارتباطم با آثار وی قطع نشده،
پیــام کلی و روح آثــار وی را در یک جمله خالصه میکنم:
«انســان از آن جهت که اجتماعی و اخالقی اســت ،اخالق
حکم میکند برای کاهــش رنج دیگران ،فداکاری کنیم ولو
این که رنج خودمان را در پی داشته باشد ».ناگفته نماند در
آثار شریعتی گزارهای به این صورت برخورد نکردم بلکه آن
چیزی است که از خالل انسان با آثار و مطالعه زندگانی وی
که در روح و روان من نشسته ،جا خوش کرده است .نکته
آخر متناسب با موضوع سعدی استاد اخالق ایرانیان است:
خنک آن که آسایش مرد و زن
گزیند بر آسایش خویشتن
بیگمان کســانی که آســایش دیگران را ،بر آسایس خود
ترجیــح میدهند در تاریخ ماندگاراند و در قلبها برقرار .در
مقابــل اما نگونبخت و بدفرجام اند کســانی کــه با اراده و
اختیــار و نظر و عمل خود ،رنج مــردم را رقم میزنند و بر
آنها زحمت میدارند.

نوشتههایی از َسرِ دلتنگی
محمد علی آزادیخواه
ارزش بیشــتری پیدا
بدون تراش
الماس
نه
ِ
ِ
ِ
می کند و نه انسان بدون تالش
 دروغگویان تخم دیو را در مزرعه ی روییدن
بالیدن انسانیت می کارند.
و
ِ
راســتی اگر به دروغگو بگویی «دیو» ،آســمان رویِ سرت خراب
نمی شود.
جنگ و دروغ نشــانه ی «بَربَریّت» انسانهاست  ( .بَربَریّت :تَ َو ُّحش،
وحشیگری غیر ُمت َِمدِّن بودن [ لغت نامه دهخدا]
ش خود را چند بار تکرار می کند و
آدم بــی وجدان ،خطاهای فاحِ ِ
اصالح خود نیست.
هرگز به فکر تصحیح و
ِ
ما آدمیم و زشــت است؛ هی بگوییم«تُخم بَربَریّت را در همان آغاز
قابیل ال کِردار در َمزرعه ی دل انســانها کاشت(».الکِردار( :بی صفت
دشنامی که به طرف دهند))[فرهنگ فارسی معین]
آد ِم نااهل ،از حیوان اَهلی به توحش نزدیکتر است.
زیب و زیو ِر همه ی دانشها «راستی» است.
خطاها ،هشدارمان می دهند که هوشمندانه تر زندگی کنیم.
ِ
زحمت خودش
دوره زمانه ای اســت که هر کس باید فرزنــ ِد کار
باشد.
ارزش بیشــتری پیدا می کند و نه انســان
تراش
بدون
الماس
نه
ِ
ِ
ِ
بدون تالش.
آدم های تنبل ا ّول خیالبافند و سرانجام راستی راستی خیالپرست.
بدون دیگ هم روی آتش بگذاریم تَبخیر
ســراب ،بی خردیمان را
ِ
نمی شود که نمی شود.
رو ِز واقعی»،عاشق خورشید است ،نه ماه و ستارگان.
دز ِد بی آبرو همان کسی است که بی چاره دستگیر شده است.
سکوت که از باغ اندیشه درآید ،فریاد بیداری است.
باید به حال آبی اشک ریخت که از ماهی تشنه تر است.
از سردیِ نگاهش ،واژه ها در دهانم یخ بستند.
 آد ِم عاقل سکوتش لبریز از شنوایی است.
ِ
گرگ آدمیخوار پیدا می شود.
 از گوسفندی آدمیزاد،
 شب زنده دارعزیز! گوش بده! دارد ناله ی مظلومی سینه ی سحر
را می خراشد.

سالمت
گفتگوی نگارستان با رئیس اداره نظارت معاونت درمان دانشکده علوم پزشکی سیرجان
پیرامون لزوم آگاهی مردم از میزان پرداختها در مطبهای خصوصی

کدام پرداختها
غیرقانونی است؟

فاطمه ایراننژاد
بــه جــرأت میتــوان گفــت طبابــت یکــی از مهمتریــن
نقشهــای جامعــه اســت .نقشــی کــه حیــات و
ـت ایفــای
ســامتی انســان وابســتگی مســتقیم بــه صحـ ِ
آن دارد و اهمیــت آن در کنتــرل بیماریهــا خصوصــا
مهــار اپیدمــی کرونــا بــر همــگان آشــکار شــد .هیچکــس
منکــر حضــور پزشــکان دلســوز و متعهــد در شــهرمان
نیســت .ولــی متأســفانه در برخــی مطبهــا رونــد مالـ ِـی
تشــخیص و درمــان از چارچــوب قانونــی خــود خــارج
شــده و بعضــا طبابــت رنــگ و بــوی تجــارت بــه خــود
گرفتــه اســت .بایــد بگوییــم گــر چــه طبابــت مهــم اســت
و حیاتــی ،ولــی ســامت و رضایــت مــردم نیــز شــرط
اســت و اســاس اینکــه اوضــاع اقتصــادی کشــورمان
بحرانــی اســت و یــا میــزان دســتمزد مصــوب پزشــکان
بــه انــدازه زحمــت و یــا اهمیــت حرفهشــان نیســت و
رضایتمنــدی   شــغلی را در آنهــا ایجــاد نمیکنــد  ،
توجیــه وجدانــی ،قانونــی و اخالقــی بــر دریافــت وجــوه
و تعرفــه خــارج از دســتورالعمل نیســت .اگــر اوضــاع
آقـای دکتـر بـه عنـوان اولیـن
سـوال ،آیـا دریافـت وجـه در
مطـب پزشـک متخصـص به اسـم
«دسـتمزد انجـام جراحـی در اتـاق
عمـل بیمارسـتان» قانونی اسـت یا
خیـر و اگـر نیسـت چـرا دریافـت
میشـو د ؟
بنـام خـدا ،برای انجـام عمـل جراحی در
بیمارسـتان دولتی به غیـر از وجه مصوب
هنـگام تسـویه حسـاب طبـق محاسـبه
هزینههـای ثبـت شـده در پرونـده بیمار،
چ وجـه دیگـری قانونـی
دریافـت هیـ 
نیسـت .متأسفانه قسـمت عمده شکایات
مطـرح شـده در کمیسـیون مـاده ۱۱
(کمیسـیون تشـکیل شـده در معاونـت

اقتصــادی آشــفته اســت و دســتمزدها کــم ،بــرای
کارگــری کــه دســتش شکســته هــم آشــفته اســت ،بــرای
معلمــی کــه نیــاز بــه جراحــی دارد هــم آشــفته اســت...
بایــد گفــت ،درمــان را نمیتــوان بــه تعویــق انداخــت
چــرا کــه حیــات انســان شــوخیبردار و تعللپذیــر
َ
نیســت و اینکــه بیمــار از تــرس جانــش اجبــار بــه
تصمیمگیــری و اقــدام ســریع دارد ،دلیــل قانــع
کننــدهای بــر ایــن نیســت کــه مــا حــق داریــم بــه عنــوان
متصــدی حفــظ ســامت ،حــاال کــه بــه علممــان پنــاه
یاریمــان دارد ،خــارج از
آورده و چشــم امیــد بــه ِ
دســتورالعملهای قانونــی وجهــی را از او دریافــت
کنیــم ،صرفــا چــون مجبــور اســت بپــردازد و چــون
شــاهرگ ســامتیاش در دســتمان اســت!.
ُ
در راســتای پاســخ بــه شــبهات و ســؤاالت بســیاری
از خواننــدگان نگارســتان در مــورد نحــوه پرداخــت و
میــزان قانونــی تعرفههــا در مطبهــای خصوصــی،
پــای صحبــت دکتــر مســعود خانآقایــی رئیــس اداره
نظــارت معاونــت درمــان دانشــکده علــوم پزشــکی
ســیرجان نشســتیم....

درمـان دانشـکده ،جهـت رسـیدگی بـه
تخلفـات پزشـکی و شـکایات) مسـئله
دریافـت وجه توسـط جراح قبـل از انجام
عمـل جراحـی اسـت.
بـا وجـود اینکـه قبـول داریـد
ایـن اتفـاق میافتـد در ایـن رابطه
آیـا هیـچ پیگیـری و یـا برخـورد
قانونـی داشـته ایـد؟
بلـه ،برخوردهایـی نظیـر جرایـم نقـدی
و یـا محرومیـت از مطـب اعمـال شـده
اسـت .در ایـن مـورد اگـر نیـاز باشـد بعد
از کمیسـیون ،ارجـاع بـه مراجع قضایی
و تعزیـرات نیز صـورت میگیرد .شـورای
عالـی نظـارت هفته قبل تشـکیل و مقرر

شـد تیـم بازرسـی مشـترک دانشـکده،
تعزیـرات و فرمانـداری ،ایجـاد شـده و
بهطـور مرتـب بازدیدهایـی از مطبهای
خصوصـی صورت گیرد .صحـت تعرفهها،
اسـتفاده از کارتخـوان و عـدم دریافـت
وجـوه خـارج از دسـتورالعمل نیز توسـط
ایـن تیـم بررسـی و در صـورت مشـاهده
برخـورد الزم صـورت خواهـد گرفـت.
 متأسـفانه برخـی از خدمـات
پاراکلینیکـی بدون نیـاز و ضرورت
(از قبیـل رادیولـوژی ،گچگیـری،
آندوسـکوپی  ،سـونوگرافی توسـط
متخصـص زنـان و نقشـه مغـزی و
نـوار مغـز توسـط روانپزشـکان )

در مطبهـای خصوصـی انجـام
میشـود ،آیـا نظارتی بر ایـن موارد
نیـز صـورت میگیـرد؟
ضـرورت انجـام ایـن گونـه خدمـات بـه
واسـطه علـم و تجربـه ،جهت تشـخیص
بهتـر توسـط پزشـک تعییـن میشـود.
ضمـن اینکـه انجـام غیرضـروری آن
حتـی ممکـن اسـت در رونـد تشـخیص
ایجـاد سـردرگمی کنـد .کتابچـه
راهنمـای خدمـات بالینی نیـز در اختیار
تمـام پزشـکان قـرار گرفتـه اسـت .اگـر
مـردم در مـواردی احسـاس کردنـد کـه
اینگونـه خدمـات به صـورت غیرضروری
درخواسـت و یـا ارائه میشـود ،میتوانند
جهـت پیگیـری بـه مـا اطلاع دهنـد.
حتـی در بدو ورود بیمـار ،قبل از
ویزیـت توسـط پزشـک نیـز برخی
منشـیها اقـدام بـه درخواسـت
خدمـات پاراکلینیکـی (نظیر گرافی
رادیولـوژی) میکننـد .جـدا از بـار
مالـی ،بـا توجـه به آسـیب اشـعه
بـر سلامتی ،آیـا ایـن مـورد جنبه
قانونـی دارد!؟
در برخـی تخصصهـا نظیـر قلـب ،انجام
نـوار قلـب قبـل از ویزیـت ضـرورت دارد
و بـه تشـخیص سـریع کمـک میکنـد.
ولـی به طور کلی در خواسـت خودسـرانه
اینگونـه خدمـات توسـط منشـی
بـدون دسـتور پزشـک و قبـل از ویزیـت،
غیرقانونـی اسـت و تاکنون شـکایاتی هم
در ایـن زمینـه مطـرح شـده کـه برخورد
الزم صـورت گرفتـه اسـت.
آیا شـما در جریـان آنچه تفاهم
برخی پزشـکان بـا آزمایشـگاهها و
رادیولوژیسـتها عنـوان میشـود
و بعضـ ًا «دریافـت مبلغـی وجـه» و
ارجـاع اجبـاری و گاهـ ًا غیرضروری
بیمـار جهت انجـام خدمـات به این
مراکز هسـتید؟
اینگونـه تفاهمهـا غیرقانونـی و
غیراخالقـی اسـت .در جلسـه «شـورای
عالـی نظـارت » هفتـه قبل ،ایـن موضوع
مطـرح شـد و طبـق مصوبـه ایـن شـورا
اگـر چنیـن تفاهمهایی مابین پزشـک با
آزمایشـگاه ،داروخانه و یا رادیولوژیستها
انجام شـود برخورد قاطع صـورت خواهد
گرفـت .ضمـن اینکـه تاکنـون هـم
مواردی مشـاهده و تذکر داده شـده است.
متأسـفانه جدول تعرفـه خدمات
در مطبهـا در معـرض دیـد عمـوم
نیسـت .آیـا ایـن مـورد جز مـوارد
نظارتی شـما هسـت یـا خیـر؟ اگر
هسـت چـرا در بازدیدهـای بعـدی

متخصـص ۱۰۴هـزار تومـان ،پزشـک
متخصـص اطفـال  ۱۲۵هـزار تومـان،
پزشـک فوق تخصـص  ۱۳۲هـزار تومان،
متخصص روانپزشـکی  ۱۳۵هـزار تومان،
پزشـکان عمومی و دندانپزشکان  ۶۹هزار
تومـان و کارشناسـان پروانـهدار هـم ۴۸
هـزار تومـان اسـت .اگـر تعرفـهای خارج
از ایـن مبالـغ دریافـت میشـود قابـل
پیگیـری اسـت.

| عکس :نگارستان |

 هیچ یک از پزشکان مجاز به دریافت خارج از تعرفه دولتی نیستند .انشاءا ...از هفته آینده
که جدول تعرفه خدمات در مطبها نصب شود ،در صورتی که موردی از دریافت وجه،
خارج از تعرفه مصوب دولتی مشاهده شود ،واحد« اداره نظارت» با هرگونه گزارش دریافتی
وارد عمل خواهد شد،ضمن اینکه تاکنون هم موارد این چنینی از مطب پزشکان
اگر گزارش شده ،برخورد قاطع صورت گرفته است.
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رعایـت آن پیگیـری نمیشـود؟
لـزوم نصـب جـدول تعرفـه در معـرض
دیـ ِد همه ،جز چک لیسـت بازرسـیهای
واحـد مـا یعنـی «اداره نظـارت معاونـت
درمان دانشـکده علوم پزشکی سیرجان»
اسـت .جلسـه سـتاد تعرفهگذاری استانی
هفتـه قبـل در کرمـان برگـزار شـد.
مصوبـات ایـن جلسـه ،نظـام پزشـکی را
مؤظـف کـرد تـا از اول تیرمـاه تعرفهها را
بـه صورت مکتـوب جهت نصب بـر دیوار
مطـب ،در اختیـار پزشـکان قـرار دهـد و
بعـد از آن اگـر از نصـب جـدول تعرفه در
معـرض دیـد مراجعـان ،خودداری شـود،
ارجاع به کمیسـیون ماده  ،۱۱انجام شده
و برخـورد الزم صـورت خواهـد گرفـت.
تعرفـه خدمـات ارتوپدی بسـیار
باالسـت ،خصوصـ ًا در مقایسـه بـا
بقیـه شـهرها ،علت چیسـت ؟
هیـچ یـک از پزشـکان مجـاز بـه دریافـت
خـارج از تعرفـه دولتـی نیسـتند ،در مـورد
ارتوپدهـا هـم ایـن قانـون صـدق میکنـد.
انشـاءا ...از هفتـه آینـده که جـدول تعرفه
خدمـات در مطبهـا نصـب شـود ،در
صورتـی که مـوردی از دریافـت وجه ،خارج
از تعرفـه مصـوب دولتـی مشـاهده شـود،
واحـد« اداره نظـارت» وارد عمـل خواهـد
شـد.ضمـن اینکه تاکنـون هم مـوارد این
چنینـی از مطبهای ارتوپـدی اگر گزارش
شـده ،برخـورد قاطع صورت گرفته اسـت.
در رابطـه بـا پینگـذاری در
مطـب و یـا انجـام خدماتـی نظیـر

گچگیـری و یـا خـارج کـردن پیـن
توسـط دسـتیار توضیح میدهید ؟
در حالـی کـه جهـت انجام ایـن کار
دسـتمزد متخصص ،از بیمـار گرفته
میشـود؟
انجـام برخـی از خدمـات از جملـه
پینگـذاری در مطـب ممنـوع اسـت.
در مـورد خدماتـی کـه بـه شـکل قانونی
در مطـب انجـام میشـود بایـد حتمـاً
تحـت نظـارت مسـتقیم پزشـک باشـد و
مسـؤولیت کار با پزشـک است .گچگیری
و خـارج کـردن پیـن نیـز بایـد توسـط
پزشـک و تحت نظـارت وی صورت گیرد.
متأسـفانه صـدور گواهـی
اسـتعالجی بـدون علـت و دریافت
ِ
مبلـغ زیاد بابـت ایـن کار ،در برخی
مطبهـا دیـده میشـود .توضیـح
مید هیـد ؟
اسـتعالجی بـدون علـت
هرگونـه
صـدور
ِ
پزشـکی ،تخلـف محسـوب میشـود.
خواهشـمندیم مـوارد مشـاهده شـده
جهـت پیگیـری و اقـدام به سـامانه ۱۹۰
اطالعرسـانی شـود.
در رابطـه با دریافـت حق ویزیت
خـارج از تعرفـه دولتـی « ۱۲۵هزار
تومـان توسـط متخصـص ،در حالی
کـه مبلـغ مصـوب دولـت  ۱۰۴هزار
تومان اسـت »گزارشهایـی صورت
گرفتـه اسـت .لطفـ ًا میـزان تعرفه
قانونـی را اعلام کنید.
مبلـغ مصـوب ویزیـت بـرای پزشـکان

اکثـر پزشـکان متخصـص
سـطح شـهر بـا بیمههـا قـرارداد
ندارند«.خصوصـ ًا رادیولوژیسـتها»
بـا توجه به پوشـش وسـیع بیمهای
همشـهریان آیا اقدامـی جهت رفع
این مشـکل صـورت گرفته اسـت؟
ً
قبلا قانـون خاصـی در ایـن مـورد وجود
نداشـت ،علیرغـم اینکـه موضوعـی
مشـترک بیـن دانشـگاه ،بیمـه و نظـام
پزشـکی اسـت .خوشـبختانه چنـد روز
قبل دسـتورالعملی از وزارت بهداشـت به
همـه دانشـگاههای علوم پزشـکی کشـور
ابلاغ شـد کـه تمدیـد پروانـه و صـدور
پروانه جدید طبابت را مشـروط به بسـتن
قـراداد بـا بیمههـا اعالم کـرد .یعنـی اگر
پزشـکی بـا بیمهها قراداد نداشـته باشـد
پروانـه طبابـت مطبش تمدیـد و یا صادر
نخواهد شـد.
عدم ثبـت الکترونیک نسـخهها
هـم مـورد دیگـری اسـت کـه در
مطبهـا مشـاهده شـده اسـت .
وظیفه دانشـکده علوم پزشـکی سیرجان،
فراهـم کـردن زیرسـاختهای نرمافزاری
برای همه پزشـکان جهت ثبت نسـخهها
بـه صـورت الکترونیک اسـت کـه این کار
صـورت گرفته اسـت .ضمـن اینکه وقتی
پزشـکان ملـزم به بسـتن قـرارداد با بیمه
شـوند این مشـکل ناخـوداگاه رفع خواهد
شـد .ولـی به طـور کلـی درخواسـت دارو
روی نسـخه آزاد بـرای فـردی کـه بیمـه
دارد تخلف محسـوب میشـود.
اگر نکتـهای ناگفتـه مانده جهت
اطلاع همشـهریانمان مطـرح
کنید .
سـامانه  190برای رسـیدگی به شـکایات
بـه صـورت  ۲۴سـاعته پاسـخگوی همـه
مـردم اسـت .تمـام انتقـادات در ایـن
سـامانه ثبت و توسـط مسـوول سامانه در
دانشـکده بررسـی ،پیگیری و ظرف مدت
 ۴۸سـاعت تعییـن تکلیـف میشـود .از
مـردم عزیـز تقاضـا دارم از طریـق ارتباط
بـا ایـن سـامانه و طرح نظرات و شـکایات
خـود ،واحـد نظـارت را در انجـام هـر چه
بهتـر مسـؤولیتش یاری کنند ،متشـکرم.
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ن .محمدی
حرف از «خوشبختی» که به میان میآید،
اولیــن واژهای را کــه در ذهنمان تداعی
میکنــد« ،حس امنیت» اســت .امنیتی
که بنیانهای روانــی ،عاطفی ،اقتصادی و
اجتماعی پایههای اساســی آن را تشکیل
میدهند.
امنیتی که در گذشــته مــا ،در خانوادهای
پایبند به اصول اخالقی تأمین میشــد.
البته این جمله به آن معنا نیســت که در
گذشته صرفاً این«احساس ایمن بودن» در
پناه خانواده ،خوشبختی کامل را برای افراد
تداعی میکرد ،بلکه منظور این اســت که
تعهد و مســؤولیت افراد در قبال یکدیگر،
میتوانســت تضمین کننده امنیت آنها
باشــد .هیچ کس منکر نیازهای عاطفی،
روانی ،جســمی ،جنسی و حتی اقتصادی
انسان نیســت .نیازهایی که باید به آنها
پاسخ مناســبی داده شود ،نیازهایی که در
جامعه ســنتی ما در ســایه بنیان خانواده
تأمین میشد .گرچه فرهنگ پدرساالری،
مرد ســاالری و در موارد زیادی ،گذشت و
فداکاری زنان سبب شده بود تا نقش افراد
خصوصاً بانوان در انتخاب و تصمیمگیریها،
بســیار کمرنگ جلوه کند و گاهاً برخی از
این نیازها بدون پاسخ مناسب بماند ،ولی
بــاز هم به گونهای بود کــه نیمه پُر لیوان
بیشتر به چشم میآمد و به نظر میرسید
زنان از این وضع راضی هستند و با شرایط
کنار آمدهاند .گذشت زمان ،پیشرفتهای
رســانهای و صد البته تبادالت فرهنگی به
واسطه راه یافتن دنیای مجازی به زندگی
واقعــی افراد توانســته اســت هنجارهای
دینی ،اعتقادی ،اجتماعــی و اقتصادی را
چنان دستخوش تحول کند که گرچه در
برخی موارد شرایط بهبود یافته ،ولی انگار
آنچه به واسطه این تغییرات بیشتر نمود
پیدا میکند ،فاصله گرفتن افراد از فرهنگ
اصیــل خانوادگــی و کاهــش پایبندی،
تعهدات و احساس مســؤولیت نسبت به
یکدیگر است.
متأسفانه پیشــامد بسیار ناگواری که هیچ
وجه اشــتراکی با ارزشهای اصیل دینی
و فرهنگی ما نــدارد ،تأمین نیازهای افراد
خصوصاً نیازهای عاطفی ،جسمی و جنسی
در کانونی اســت که اساس آن بر پایههای

ازدواج سفید ،پیمانی بدون ثبت و تعهد

مسیر گردباد
در
ای
ه
آشیان
ِ

شــرعی ،وجدانیُ ،عرفی و قانونی بنا نشده
است .کانونی که گذشته و دین ما آن را به
هیچ وجه نمیپذیرد ،ولی به نظر میرسد که
کم کم دارد جلوهای عادی به خود میگیرد.
نمونــهای از ایــن اتفاقــات «ازدواجهای
سفید»ی است که آمار آن در حال افزایش
است .پیشامدی که گر چه تبعات فردی و
اجتماعی جبرانناپذیری دارد ،ولی اقدامی
جهت پیشگیری از آن صورت نمیگیرد و
همگان بر آن چشم بستهاند .این توجیه که
«هر کس اختیار خود ،ارتباطات و زندگی
یاَش را دارد» میتواند یکی از دالیل
شخص 
خــودداری اجتماع در برخورد قاطع با این
پدیده باشــد .توجیهی که اثرات نامطلوب
فــردی و یــا اجتماعی ،ازدواج ســفید را

بیاهمیت جلوه میدهد و مصداقی است بر
این جمله که« هر کسی را در قبر خودش
میخوابانند».
«ازدواج ســفید»! ...اتفاقــی که گرچه نام
مقــدس ازدواج را به یدک میکشــد ولی
ّ
در واقع زیر یک ســقف رفتنی اســت که
هیچگونه تعهد و مسؤولیتی را برای طرفین
در قبــال یکدیگر ایجاد نمیکند .ازدواجی
بدون ثبت و یا رســمیت قانونی و شرعی.
آغازی بــدون مقدمه ،صرفاً برای پاســخ
دهی مقطعــی به برخــی نیازها خصوصاً
نیازهای عاطفی ،جسمی و جنسی .درست
مثل خوردن ُمس ّکن برای کاهش درد یک
بیماری مزمن ،بدون علتیابی و یا درمان
قطعی ناخوشی .مس ّ ِکنی که کمی آرامشی
ِ

البته ناگفته نماند که آتش ازدواج سفید ،قدری هم از گور
اوضاع اقتصادی ،بیکاری ،تجمالت و صد البته گرانیها برمیخیزد .
اوضاعی که اقدام برای ازدواج در مسیر مناسب را به قدری دشوار
کرده است که با یک حساب سرانگشتی ساده ،اگر تمام تجمالت را
نیز حذف کنیم در حداقل هزینهها ،به اعدادی خواهیم رسید که
پرداخت آن از عهده یک جوان کامًال خارج است

زودگــذر را ایجــاد میکند ولــی در واقع
جدی بیماری.
سرپوشی اســت به عوارض ّ
البته در بیشتر مواقع این شروع نامناسب
و بیاساس ،توســط طرفین با این جمله
توجیه میشود که« :با این همخانه شدن
میخواهیم به شــناخت کاملی نسبت به
یکدیگر جهت ازدواج دائم دســت یابیم».
هم خانه شــدنی که بالتبع شریک شدن
بدون ثبت و عدم تعهد در مسائل جنسی
را نیز به دنبال خواهد داشت .اتفاقی که در
کشــورهای غربی رواج زیادی دارد .البته
قانونمندتر از شــکلی که در ایران در حال
گسترش است .شاید بتوان گفت که آنها
نســبت به همخانهی یکدیگر در مقایسه
با ما قدری تعهد بیشــتری دارند ولی در
ایران این امر گاهاً تبدیل به «از این شاخه
به آن شاخه پریدن» ،به دنبال تنوعطلبی
شده است.
ریشــهها و علل ازدواج ســفید را میتوان
در معضالت اجتماعــی ،روانی ،خانوادگی
و مهمتر از همه اقتصادی جســتجو کرد.
متأســفانه خانوادهها علیرغم این که سعی
دارند شرایط مناسبی را برای زندگی و آینده
فرزندانشان ایجاد کنند و خود را نسبت به
سرنوشت آنها حساس جلوه میدهند ،ولی
با نادیده گرفتن برخی ظرافتها ،نا آگاهانه

مسیر انحراف و تسهیل ازدواجهای سفید
را هموار میکنند .رواج فرهنگ غرب و باز
شدن پای شبکههای ماهوارهای به محافل
خانوادگی ،کاهش اعتقادات دینی ،با کالس
و متمدن نشان دادن ،تقلیدهای کورکورانه
از هنجارهــای بیگانه کــه در فرهنگ ما
چیزی جز ناهنجاری نیستند ،میتواند از
مهمترین دالیل ازدواجهای سفید باشد.
گذشــته از آن اختالفات خانوادگی و بگو
مگوهــای والدین در مقابــل فرزندان و به
کارگیری این جمله که« اگر قبل از ازدواج
بیشــتر با تو آشنا شــده بودم هرگز این
اشتباه را مرتکب نمیشدم!» این تفکر را در
ذهن فرزندان ایجاد میکند که برای ازدواج
مناسب باید به شــناختی رسید که هرگز
اتفاق نمیافتد مگر با همخانه شدن و زیر
یک سقف رفتن! ...که مطمئناً به همبستر
شدن هم ،خواهد انجامید .در واقع ایراد ما
ِ
پدر و مادرها این است که در جمع خانواده
و در مقابل فرزندان با هم بحث و در نهایت
قهر میکنیم و در خَ فا آشــتی! کاری که
دلهرهای را از انتخاب همسر و تعه ِد نسبت
بــه او ،در فرزندانمان ایجــاد میکند .در
حالی که نیازهای عاطفی ،جسمی و جنسی
آن همچنان به قوت خود باقی است .پس
در این شــرایط ،فرزندان تن به ازدواجهای
سفید خواهند داد فقط و فقط برای تأمین
مقطعی نیازهایشان بدون تعهد در قبال
یکدیگر ،تا هر وقت که دلشان خواست و
از شرایط ناراضی بودند به راحتی همدیگر
را فراموش کنند بدون هرگونهمسؤولیتی.
البته این همهی ایراد خانوادهها نیســت،
یک سوی دیگر ماجرا ،آزادیهای نابجای
فرزندان خصوصاً داشتن خانههای مجردی
است که شرایط مناسب اینگونه ارتباطات
را فراهــم میکنــد .از آنجایــی که اکثر

خانوادهها در حال حاضــر بیش از یک یا
دو فرزند ندارند ،آن قــدر با مقوله ازدواج
آنهــا ،ایــدهآل گرایانه برخــورد کرده و
منتظر «شاهزاده ســوار بر اسب سفید» و
یا «ســیندرال» مانده و از نیازهای طبیعی
فرزندانشان غافل میشــوند که فرزندان
خــود دســت به کار شــده و بــرای رفع
نیازهایشــان تن به ازدواجهای ســفید
مخفیانه میدهند.
نکته دیگــری که باید بــه آن توجه ویژه
داشــت عدم حمایــت روحــی ،روانی و
عاطفــی جوانان از جانب خانوادههاســت
خصوصاً دخترها .در چنین شــرایطی این
امــکان وجود دارد که فرزنــدان در بیرون
از خانه به دنبال تأمیــن نیازهای عاطفی
خود باشــند و از محیط متشــنج خانواده
فراری و به محض اینکه دســت نوازشی
بر سرشــان کشیده شــود ،بالفاصله وارد
مســیری می شــوند که فرجامش ممکن
اســت بــه ازدواجی ســفید ختم شــود.
البته ناگفته نماند که آتش ازدواج ســفید
قدری هم از گور اوضاع اقتصادی ،بیکاری،
تجمــات و صد البته گرانیها برمیخیزد.
اوضاعــی که اقدام برای ازدواج در مســیر
مناســب را به قدری دشوار کرده است که
با یک حساب سر انگشتی ساده ،اگر تمام
تجمــات را نیز حذف کنیــم در حداقل
هزینههــا ،به اعدادی خواهیم رســید که
پرداخت آن از عهده یک جوان کام ً
ال خارج
اســت .علیرغم اینکه نیازهای او همچنان
بدون پاسخ و به قوت خود باقیست.
آنچه اما نباید از آن چشم پوشید پیامدهای
جبرانناپذیــر اینگونــه ازدواجهاســت.
پیامدهایی کــه نه تنها اجتماع ،بلکه تمام
جنبههای زندگی فــرد را نیر تحت تأثیر
قرار میدهــد و مطمئناً زنان در این موارد

️️ و کالم آخر اینکه ،النهی امن ،تعهد میخواهد و مسؤولیت،
کاشانهی گرم ،پذیرش اجتماع و خانواده را میطلبد و البته
شر ع را ! ..آشیانهمان را در مسیر تندباد بنا نکنیم! ..یادمان باشد
رنگ سفید همیشه هم نشان پاکی ،یکرنگی و صداقت نیست گاهی
سفید بودن چیزی نیست جز تیرگی ،تاریکی و سردرگمی...
رخت سفید شاید زیبا باشد ولی ازدواج سفید هرگز!

به مراتب بیشــتر از مردان آسیب خواهند
دید .افسردگی ،اعتیاد ،انتقال بیماریهای
آمیزشــی ،خشــونت علیه زنان ،پذیرفته
نشــدن از جانــب خانواده و عــدم امکان
پیگیری قانونی -حقوقــی که در اینگونه
روابــط ،پایمال شــده از پیامدهای ازدواج
ســفید اســت .ازدواجی که در ابتدا شاید
طرفین مانند دو کبوتر عاشق وارد یک النه
شوند و نخست چهرهای رؤیایی ،عاشقانه،
بیقید و شرط ،بدون مسؤولیت و تعهد را از
خود نشان دهد ،ولی در نهایت که تب این
عشــق قدری فروکش کند ،نقاب از چهره
افتاده و آنچه بروز خواهد کرد آسیبهای
جدی و خطرناک همین بیتعهدیهاست.
ّ
آنچــه در اینگونه ازدواجهــا کمبودش
به شدت احساس میشــود ،سست بودن
بنیانها و سطحی بودن روابط است .بنیانی
که به دنبــال کوچکترین اختالفی از هم
خواهد پاشید.
اینگونــه افــراد پس از خــروج از چنین
زندگیهایــی در شــرایطی وارد اجتماع
میشــوند که گرچه از نظر قانونی مطلقه
محســوب نمیشــوند و در قبال یکدیگر
تعهــدی ندارند ،ولــی از درد زخم عمیق
صدمات جبــران ناپذیر روحــی ،روانی و
جسمی رنج خواهند برد .ناگفته نماند که
حتی در برخی موارد ممکن اســت ازدواج
سفید به معضل بزرگ تولد فرزند نیز ختم
شود .تولد انسانی بیگناه از پدر و مادری که
هیچگونه اشتراک و تعهد رسمی ،شرعی و
قانونی نسبت به یکدیگر ندارند .حال چگونه
میتوان از آنها توقع تعهد در قبال فرزند
را داشت؟!
آنچه واضح اســت اینکه توجه عمیق از
جانب خانــواده و اجتماع درکاهش عوامل
مســبب ایجاد ازدواج سفید
زمینهســاز و
ّ
میتوانــد جوانان را به ســمت ازدواجهای
قانونــی و شــرعی تحت نظــر خانوادهها
ســوق دهد .کالم آخر اینکه النهی امن،
تعهد میخواهد و مســؤولیت ،کاشــانهی
گر ِم پذیرش اجتماع و خانواده را میطلبد
و البته شرع را ! ..آشــیانهمان را در مسیر
تندباد بنا نکنیم! ..یادمان باشد رنگ سفید
همیشه هم نشان پاکی ،یکرنگی و صداقت
نیست گاهی سفید بودن چیزی نیست جز
تیرگی ،تاریکی و سردرگمی ...رخت سفید
شاید زیبا باشد ولی ازدواج سفید هرگز!...
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پای صحبت نخبهای که برای تفریح کالهبرداری میکرد!

هشدار

فقط بهخاطر هیجان بود !

در خبرهــای این هفتــه به ماجرای
دستگیری کالهبرداری برخوردیم که
تحصیل کرده و جزو دانشــگاهیها
بود! .ســیما فراهانــی پیرامون این
کالهبردار جوان در روزنامه شهروند
چنین گزارش کرد:
هوش باالیی دارد ،در حدی که ادعامیکند
میتواند سایتهای بزرگ مثل شهرداری
و هواپیمایــی را هم هــک کند ،ولی
تابهحال بهخاطر ترس ،این کار را انجام
نداده است .تحصیلکرده است و قب ً
ال نیز
دانشجوی دانشگاه شریف بود .میگوید
در عرض چند دقیقه میتواند پول را به
حساب مردم واریز و برداشت کند .کارش
این بود که بهعنوان مشــتری ،کاالیی را
از فروشنده میخرید ،پول را به حساب
فروشنده واریز و بعد از تأیید طعمهاش،
بالفاصله حســاب او را هــک و پولش
را برداشــت میکرد .در کارش آنقدر
حرفهای است که پیج افراد سرشناس را
هکمیکرده است .حاال مأموران کالنتری
او را دستگیر کردهاند .او در گفتوگو با
خبرنگار ما ماجرای کالهبرداری و هک
حسابها را اینگونه روایت میکند:
***
 بار چندم است که دستگیر میشوی؟

اولینبار اســت که پایم به کالنتری و پلیس
باز شــده است .من برای خودم کسی بودم و
هیچوقت دست به خالف نزده بودم.
 چرا دستگیر شدی؟
در فضای مجازی کالهبــرداری کردم .البته
خیلی زیاد نبود .فقط برای هیجان دست به
این کار میزدم.
 شگرد کالهبرداریات چی بود؟
مث ً
ال در سایتهای شیپور و دیوار ،کاالیی که
برای فروش گذاشته بودند ،انتخاب میکردم،
با فروشنده تماس میگرفتم و پس از توافق
به او میگفتم که نمیتوانم ســر قرار حاضر
شوم و باید کاال را برایم بفرستد .از او شماره
کارت میگرفتم و مبلغ را به حســابش واریز
میکردم .بعد از ارســال پــول وقتی پیامک
بانک برای فروشــنده میرفت ،حســابش را
هکمیکــردم و پول را به حســاب خودم
برمیگرداندم .البته دستگاه رسیدساز جعلی
هم داشــتم .گاهی اوقات کار بــه واریز پول
نمیرسید ،فروشــنده با ارسال عکس رسید
پرداخت موفق پول ،فریب میخورد و کاال را
ارسال میکرد .اما زمانی که فروشنده اصرار بر
تأیید واریز پول داشت ،آن مبلغ را سریع به
حسابش واریز میکردم و بعد از ارسال پیامک
دوباره آن را به حساب خودم برمیگرداندم.
 کسی متوجه کار تو نمیشد؟

رییس اداره هواشناسی سیرجان از گر م شدن هوا خبر داد

در انتظار مانسون

بارندگی احتمالی در سیرجان به قدرت پدیده مانسون بستگی دارد.
رئیس اداره هواشناسی سیرجان در گفت وگو با سرویس حوادث نگارستان در
این رابطه گفت :گرمای هوا در خردادماه نســبت به مدت مشابه سال قبل تا
روز پنجشنبه  ۲۶خرداد ،تغییر جدّی نداشته ولی طی هفته جاری هوا گرمتر
می شود.
محمد ذبیحی نژاد افزود :احتمال بارندگی در سیرجان متأسفانه ضعیف است
اما امیدوار به تقویت پدیده مانسون هستیم که طی یک ماه آینده فعال خواهد
شد و اگر تقویت شود ،جنوب شرق استان کرمان را تحت تأثیر قرار میدهد و
با توجه به قرار گرفتن ســیرجان در غرب استان ،احتمال اثرگذاری این پدیده
جوی و بارش باران در این شهرستان ضعیف است.

نه .آنقدر ســریع ایــن کار را انجام میدادم
که حتی بانک هم متوجه نمیشــد و بعد از
پیگیری صاحب حســاب ،بانک به او اطالع
میداد که حســابش هک شده است .نهایتاً
 20دقیقه فرصت داشــتم تا بتوانم پول را به
حساب خودم برگردانم.
 از اموال ســرقتی چه استفادهای
میکردی؟
هیچکدام از آنهــا را نمیفروختم .من فقط
بــرای هیجان ایــن کار را انجــام میدادم.
هیجانی که زود البته فرو مینشست.
 کاالها را چکار می کردی؟
آنچه را که خودم نیاز داشتم و میخواستم
بخرم ،برای تفریح با این روش تهیه میکردم.
حتی در مواقعی ،فروشنده تماس میگرفت
و خواهشمیکــرد که پول را به او برگردانم.
من هم دلم برای او میســوخت و پول را به
حسابش برمیگرداندم.
 سیمکارتهای مختلف داشتی؟
بله .هر بار که تمــاس میگرفتم ،بعد از آن
ســیمکارت را دور میانداختم .گاهی اوقات
هم که مطمئن بودم کســی این موضوع را
پیگیرینمیکند ،با همان سیمکارت به طعمه
بعدی زنگ میزدم.
 این کار را چطور یاد گرفتی؟
از وقتی یادم میآید من کارهای کامپیوتری

نجات جان پیرمرد سیرجانی
از عمق چاه
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خبرهای ضد و نقیض پیرامون این بیماری فصلی

رد پای تب کریم ه در استان

زیاد بلد بودم .میدانســتم چطور سایتها و
پیجهای مختلف را هک و از حساب مشتریان
پول برداشت کنم .در این مورد کام ً
ال حرفهای
هستم.
 چقدر تحصیالت داری؟
دانشجوی فوقلیسانس دانشگاه شریف بودم
که اخراج شدم .در رشته ساخت تولید درس
میخواندم .جزو تیزهوشــان بودم و درســم
بسیار خوب بود .حتی دخترم هم همین االن
در همان دانشــگاه شریف درس میخواند و
جزو تیزهوشان است.
 تو که آنقدر باهوش هســتی چرا
از این مهارتت در جاهای بهتر استفاد
نکردی که خالف نکنی؟
کســی نبود که به من یاد بدهد .البته خودم
هم هیجان این کار را بیشتر دوست داشتم.
 پیج مردم را هم هک میکردی؟
بله ،چند بار پیج افراد مهم را هککردم.
 از طرف کسی اجیر میشدی؟
چند باری از طرف افراد دیگر اجیر شــدم تا

گروه حوادث :یــک پیرمرد اهل روســتای خواجویی در محور ســیرجان
بندرعباس که مشغول چرای گوسفندان بود ،دچار حادثه شد و درون یک حلقه
چاه بیابانی سقوط کرد.
رئیس جمعیت هالل احمر ســیرجان با اعالم این خبر به ســرویس حوادث
نگارستان گفت :به محض اعالم مفقودی این پیرمرد  68ساله و اطالع از مسیر
حرکــت او ،با اقدام به موقع تیم امداد و نجات پایگاه امدادی منطقه چاه قلعه،
وی از چاه بیرون آورده شد و خوشبختانه زنده ماند .مجید عرب قهستانی افزود:
مأموران هالل احمر پیرمرد را که دچار شکستگی لگن شده بود به بیمارستان
منتقل کردند.

مث ً
ال پیج فالن مدیر باشــگاه یا فالن بازیکن
را هــک کنــم .همه ایــن موارد هــم برای
انتقامجویی و بــه زانو درآوردن طرف مقابل
بود .وقتی کســی که مرا اجیر کرده بود ،به
خواستهاش میرســید ،پیج را برمیگردانم.
مثــ ً
ا پیجهایی با بیش از  2میلیون فالوئر را
ک میکردم.
ه 
 این افــراد از چه طریقــی تو را
شناختند؟
من سالها در هتل کار میکردم .در همانجا
نیز با افراد مطرح که میآمدند آشــنا شدم.
همین آشــنایی باعث شد که یکی دو نفر از
آنان پیشنهاد هککردن پیج مدیر مث ً
ال فالن
باشگاه را به من بدهند .یا اگر اختالفی با کسی
داشــتند از این طریق آن را حلمیکردند و
مسیر برایشان باز میشد.
 حاال چه نظری داری؟
پشیمانم .آدم هر خالفی بکند آخرش جاش
اینجاست .هیچ وقت نمیشه از دست قانون
فرار کرد.

آخرین خبر از پرونده کشف جسد در پارک وحید

دادستان :منتظر اعالم نظر
پزشکی قانونی هستیم

گروه حوادث :قریب  ۹روز پیش جســد جوان  ۲۲ساله سیرجانی در خودروی
پراید در حاشــیه پارک یاســمن خیابان وحید کشف شد .مردم پس از مشاهده
جســم بیجان این پســر جوان ،بــه پلیــس و اورژانس اطــاع داده و عوامل
مربوطه با حضور در صحنه موضوع را بررســی و تحقیقــات خود را آغاز کردند.
دادســتان سیرجان به خبرنگار حوادث نگارستان درخصوص آخرین خبر از این
پرونده گفت :منتظر اعالم نظر قطعی پزشــکی قانونی هستیم و احتمال قتل در
این پرونده بسیار ضعیف است .قاضی محسن نیک ورز افزود :خانواده جوان متوفی
نیز شکایتی نکردند و با اعالم نظر پزشکی قانونی تکلیف پرونده مشخص میشود.

نگارسـتان :بـا آغـاز فصـل گرما سـر وکلـه بیمـاری کریمه کنگـو پیدا
میشـود .برخـی شـواهد حاکـی اسـت رد پـای ایـن بیمـاری در اسـتان
ً
کاملا متفـاوت
کرمـان مشـاهده شـده اسـت .در ایـن رابطـه دو خبـر
منتشـر شـده کـه بـه نوشـته گفتار نـو نشـان میدهـد در انتشـار اخبار
مهمـی از ایـن دسـت ،کمترین هماهنگی میان دسـتگاهها وجـود ندارد.
خبرگـزاری ایرنـا اول صبـح  ۲۴خـرداد خبری منتشـر کرد که نشـان از
شناسـائی یـک مـورد ابتلا به بیمـاری تـب کریمهکنگـو در رفسـنجان
داشـت .منبـع ایـن خبر رئیـس دانشـگاه علوم پزشـکی رفسـنجان بود.
امـا عصـر همـان روز خبرگـزاری فارس خبری بـا عنوان «مـوردی از تب
کریمـه کنگـو در کرمان گـزارش نشـده» را روی خروجی خود گذاشـت
کـه منبـع آن «معـاون جهـاد کشـاورزی کرمـان» بـود .حـاال مشـخص
نیسـت معـاون جهادکشـاورزی از چـه جایگاهی در خصوص این مسـأله
مهـم بهداشـتی اظهـار نظـر کـرده و ابهاماتی بـه وجود آورده اسـت.
بـه نظـر میرسـد این دسـت اظهارنظرهـای متناقض بیـش از آنکـه برای
جامعه مفید باشـد ،بیاعتمـادی عمومی را افزایش خواهـد داد .حال صرف
نظـر از اینکـه کدام خبر درسـت باشـد یا نه ،سـوال این اسـت کـه آیا باید
از بیمـاری واگیـردار تـب کریمه در این روزها بترسـیم؟ در خبرها آمده بود
یـک زن بـاردار در منطقه شـادگان بـر اثر ابتال به بیمـاری تب کریمهکنگو
جانـش را از دسـت داد .همچنیـن یـک زن  55سـاله اهـل سـیریک هـم
حـال وخیمـی دارد .براسـاس آخریـن آمـار تاکنـون  18نفـر در کشـور به
ایـن بیمـاری خطرنـاک مبتال شـدهاند .بیماری کشـنده تـب کریمهکنگو،
بیماری مشـترک بین انسـان و دام اسـت و متأسـفانه هیچ واکسـنی برای
جلوگیـری یـا درمان آن تاکنون پیدا نشـده اسـت .از این رو باید شـرایطی
فراهـم کـرد که انتقال ویروس آن آسـان نباشـد.
رئیـس گـروه مدیریـت بیماریهـای قابـل انتقـال بیـن انسـان و حیـوان در
وزارت بهداشـت و درمـان بـر ایـن بـاور اسـت که رونـد ابتال به ایـن بیماری
نسـبت بـه سـال گذشـته افزایـش داشـته و بـه نظـر میرسـد عادیشـدن
شـرایط کرونـا سـبب شـده کـه مـردم نسـبت بـه رعایت نـکات بهداشـتی
بیتفاوتتـر باشـند .این کارشـناس علـوم پزشـکی توضیح میدهـد که این
بیمـاری از  3راه منتقـل میشـود .مهمتریـن راه انتقال این بیمـاری از طریق
نیش حشـره «کنه» اسـت .ممکن اسـت این بیماری از راه نیش کنه منتقل
شـود یـا اینکـه روی بدن بنشـیند و فرد دانسـته یـا نادانسـته آن را له کند.
راه دوم انتقـال آن از طریـق خـون اسـت .خـون و مایعات و ترشـحات الشـه
دام آلـوده میتوانـد ایـن بیمـاری را بـه دام دیگـر یا انسـان منتقل کنـد .راه
سـوم نیـز انتقال این بیمار از انسـان آلوده به انسـان دیگر اسـت .امـا یکی از
مسـائلی که مسـئوالن حوزه بهداشـت بارهـا و بارها بـه آن اشـاره کردهاند و
کمتـر بـه آن توجه شـده این اسـت که برای تهیه گوشـت بایـد از محصولی
اسـتفاده کـرد که مجوز شـبکه دامپزشـکی داشـته باشـد .افراد نیـز اگر قرار
اسـت خودشـان دامـی را ذبح کنند ،حتمـاً ایـن دام را از میادین مجاز عرضه
دام تهیـه کنند که تحت نظر سـازمان دامپزشـکی باشـد و به هیـچ وجه دام
را در منـازل ،معابـر و خیابانهـا ذبـح نکننـد و اگر قرار اسـت گوسـفندی را
ذبـح کننـد آن را به کشـتارگاه ببرند تا سلامت دام بررسـی شـود.

سیاسی  /اجتماعی  /فرهنگی

السالم فرمودند:
امام رضا علیه ّ
پنهان كننده كار نيك [پاداشش] برابر
هفتاد حسنه است و آشكاركننده كار بد
سرافكنده است و پنهان كننده كار بد
آمرزيده است.
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بازگشت به برجام ،موافقان و مخالفان خاص
خودش را دارد .عدهای میگویند بازگشت
به برجام یعنی رو آوردن به آمریکا و غرب.
بنا به استدالل این گروه ،این اتفاق در شأن
و جایگاه نظام جمهوری اســامی نیست و
نباید به بهانه حل مشکالت اقتصادی کشور،
پای غرب را به ایران باز کرد .این عده حتی
اگر کشور در تحریم کامل بماند و مردم به
ی بیشتر اقتصادی برسند باز هم
دشواریها 
حاضر به موافقت با احیای برجام نیستند.
پیشــنهاد خروج ایران از  NPTو پشــت
کردن بــه معاهدههای بینالمللی در حوزه
هســتهای ،حتی به بهای دور شدن کامل
ایران از جامعه جهانی از ســوی این گروه
مطرح میشود .در مقابل اما عدهای موافق
احیای برجام و گشایش اقتصادی در زندگی
مردماند .به گفته این عده ،برجام پای غرب
را به ایران باز نمیکند بلکه براســاس مفاد
مورد توافق در متن آن ،هر دو سوی ماجرا
به یک میزان از اجرای آن سود خواهند برد.
علی مطهری نماینده ســابق مجلس که در
دســته دوم قرار میگیرد روز پنجشنبه در
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در اوقات فوق ،جانب احتیاط را رعایت کنید

درخواست علی مطهری از ابراهیم رئیسی

با بازگشت به برجام کشور را نجات دهید

نامهای به رییسجمهور خواستار بازگشت
به برجام و رفع تحریمهای بینالمللی علیه
ایران شد .او در این نامه نوشت «با بازگشت
به برجام ،کشور را از بحران اقتصادی نجات
دهیــد» .در نامه علی مطهری به رئیســی
همچنین آمده اســت :انتظار از جنابعالی
به عنــوان رییسجمهور این اســت که از
طریق شورای عالی امنیت ملی این معضل
را حــل کنید ،همانطور کــه مقام معظم
رهبری حل این معضل را به عهده شــما و
این شورا گذاشتهاند .نماینده ادوار مجلس
با بیان اینکه «چه بخواهیم چه نخواهیم،
اقتصاد ایران به برجام و رفع تحریمها گره
خورده» از رییسجمهور درخواســت کرده
کــه « بیاعتنا به فضای احساســی برخی
تندروها ،احیای برجام میتواند مشــکالت

مردم را حل کند چراکه به گفته او در پس
مشــکالت کنونی بر سر احیای برجام «آن
که مظلوم واقع شــده ،ملت ایران است که
قربانی شعارهای نامعقول شده و کشورش
از توسعه باز مانده است».
علی مطهری که سابقه  ۱۲سال حضور در
قوه مقننه ایران را دارد در این نامه خطاب
به آقای رئیسی با اشــاره به اینکه «ایران
هماکنون دارای دانش هستهای» است این
ســوال را مطرح کرده که «چرا باید طوری
عمــل کنیم کــه زمینه بازگشــت پرونده
ایران به شــورای امنیت برای فعال کردن
مکانیزم ماشه توسط طرفهای دیگر برجام
و بازگشت وسیعتر تحریمها فراهم شود؟.
در نامه مطهری آمده اســت :همانطور که
مستحضر هســتید حال اقتصاد و معیشت

سامانه پیشرفته ارتباط با مردم و

یک کار خوب از شهرداری

بنا به اظهار مســئوالنی که طی یکی دو هفته گذشته از مرکز ســامانه  137شهرداری بازدید کردهاند این سامانه
ارتباطی ،اخیرا ً با تجهیز به نرمافزارهای پیشرفته ،عالوه بر ثبت و پاسخگویی شبانهروزی به انتقادات و پیشنهادات
مردمــی ،قادر به تحلیل و رصد کردن اطالعات دریافتی و اولویتبندی مشــکالت شــهری در ارتباط با پیامهای
شهروندان است .بنا به اظهار شهردار سیرجان این سامانه که زیر نظر دایره بازرسی شهرداری قرار دارد ،موارد مربوط
به هر قســمت را به صورت اتوماتیک به مدیر مربوطه ارجاع داده و موارد ارجاعی از سوی بازرسی شهرداری جهت
اجرا پیگیری و هرگونه کوتاهی مدیران در این رابطه توســط بازرســی بازخواست میشود .به نظر میرسد سامانه
مذکور که از پیشرفتهترین سامانه های ارتباطی است و نمونهاش در شهرهای استان نیست بتواند به شهردار و دیگر
مسئوالن شهرداری در اجرای خواستههای شهروندان و اولویتبخشی به امور شهری کمک کند.
◄ حال که صحبت از شهرداری شد به یک مورد گالیه شهروندان پزشک که به گفته وی بدون اخطار و اطالع قبلی
اقدام به بُرش تابلو مطب وی در خیابان شهید نصیری از سوی مأموران شهرداری شد اشاره میشود.
این شــهروند پزشک که خواستار انعکاس این گالیه جهت اطالع مدیران شهرداری شده است گفت :در تاریخ 22
خرداد با من تماس گرفتند و گفتند  :از طرف شهرداری هستیم و میخواهیم تابلو شما را ُببریم لذا ظرف ده دقیقه
خودتان را به محل برسانید و تابلوتان را تحویل بگیرید !.من فوری رفتم و گفتم آیا شما برای این کارتان حکم دارید
که گفتند ما نیاز به حکم نداریم ،تابلو شما باعث نازیبایی شهر شده و باید آن را از میان برداریم و برداشتند !.حال
سوال من از مسئوالن محترم شهرداری که برای شهر زحمت میکشند این است آیا نمیبایست در این مورد یک
اخطار قبلی میفرستادند و یا یک روز قبل اطالع میدادند تا اگر قانع شدم خودم این کار را انجام دهم؟

مردم خوب نیست و بخش اعظم آن ناشی
از تحریمهاســت .اینکه گفته میشود ما
اقتصاد کشــور را به برجام گره نمیزنیم،
یک سیاســت غیرواقعی و شــعاری است.
وی نوشــته اســت :پایداری ایران ناشی از
ماهیت ایدئولوژیک نظام سیاســی و مردم
ایران بوده است ولی اگر فلسفه این پایداری
برای مردم کمرنگ شود و روشن نباشد که
چرا باید این ســختیها را تحمل کنیم و
در ازای آن چه چیزی به دســت میآوریم
ممکن اســت این استقامت مخدوش شود.
اکنون ما صاحب دانش هســتهای هستیم
و میتوانیم نیازهای دارویی و کشاورزی و
سوخت رآکتورهای هستهای خود را تأمین
کنیم .همین مقدار یک افتخار بزرگ برای
ایران است .وی با اشاره به تأثیر تحریمها بر

کشــور نوشته است :به عنوان نمونه اکنون
میدان مشــترک نفتی ایران و عراق به نام
آزادگان سالهاســت که توســط عراق با
ســرمایهگذاری خارجی در حال استخراج
اســت و حق ملت ایران به خاطر تحریمها
در حــال ضایع شــدن اســت .همینطور
اســت میدان نفتــی آرش در دریای خزر
که میــان ایــران و آذربایجان مشــترک
اســت .ایران فرصتهای زیادی را خصوصاً
در حوزه نفت و گاز از دســت داده است و
همســایهها در فضای تحریم ایران ،نهایت
اســتفاده را از این فرصت بردهاند .بنابراین
برای تحقق آرمانهای انقالب اسالمی باید
بنیه اقتصادی کشور قوی باشد و این جز با
بهبود روابط با دنیا و رفع تحریمها میســر
نیست.

حاال نوبت آقایی سیرجان در فوتسال کشور است

اقتدار در یک صعود

با صعود تیم فوتســال سیرجان تحت پوشش باشگاه ورزشــی گهرزمین به جمع تیمهای لیگ برتر فوتسال
کشور ،حاال سیرجان در این رشته ورزشی نیز میتواند پس از رشته فوتبال در کشور عرض اندام کند.
این اتفاق خوب در دو هفته مانده به پایان مســابقات دسته یک فوتسال باشگاههای کشور رخ داد و طی آن
السالم) سیرجان میهمان خودش«صنایع پشتیبان
تیم گهرزمین عصر سهشــنبه در ورزشگاه امام علی(علیه ّ
هرمزگان» را با نتیجه  ۱بر  0مغلوب کرد .گهرزمین با پیروزی بر این حریف هرمزگانی ،ضمن کســب مقام
قهرمانی ،به لیگ برتر فوتســال کشــور صعود کرد تا از این پس نام سیرجان در سطح اول فوتسال کشور نیز
شنیده شود .در این مسابقه که تماشاگران سیرجانی در حمایت از تیم شهرشان سنگ تمام گذاشتند مدیران
شــرکت گهرزمین از نزدیک شاهد هنرنمایی و قهرمانی فوتسالیستهایشان بودند تا در پایان در این جشن
قهرمانی شرکت کنند.
گروه ورزش نگارستان صعود تیم فوتسال گهرزمین را به لیگ برتر فوتسال کشور تبریک گفته و برای این تیم
در مسابقات آینده آرزوی موفقیت میکند.
گفتی است در کنار گهرزمین ،تیمهای گیتی پسند اصفهان ،فوالد مبارکه سپاهان ،فوالد زرند ایرانیان ،چیپس
کامل مشهد ،مقاومت البرز ،سنایچ ساوه ،فرش آرا خراسان ،فردوس قم ،مس سونگون و کراپ الوند ایرانیان
در لیگ برتر فوتســال کشور حضور دارند .گفته می شود رقابتهای لیگ برتر این رشته ورزشی از نیمه دوم
تیرماه آغاز میشــود و تیم ســیرجان در اولین مسابقهاش مقابل یکی از دو تیم فردوس قم یا چیپس مشهد
قرار میگیرد.

ستون آخر

یادداشت خبرنگار

صورت مسأله پاک نشود

دو هفته قبــل و همزمان با هشــدار نگارســتان در صفحه
اینســتاگرام حوادث با عنوان «از بیتدبیری تا سوء مدیریت
در افتتاح یک جاده و چه کســی مســئول جانهای ستانده
شده است؟» پیرامون اتفاقات غمانگیز محور سیرجان  -بافت
با هدف جلوگیری از تلفات بیشــتر جانــی و مالی رانندگان
در محدوده  8کیلومتــر باقی مانده از باند دوم این محور که
بیمسئوالنه باز شده بود ،باند جدید این محور با نظر فرماندار
جدید و شــورای ترافیک تا زمان اصالح کامل مسدود شد و
ترددها در همان تک باند قبلی از سر گرفته شد.
این تصمیم برای خارجشــدن رانندگان از بالتکلیفی بهطور
موقت خوب بود و از میزان حوادث در این محورکاســت ولی
با این حال هنوز به دلیــل بیاطالعی برخی رانندگان محور
برگشــت به سیرجان از شــرایط جاده ،هنوز خطرساز است.
در حالی که محور یاد شــده نیاز به کار چندانی برای اصالح
و افتتاح مجدد نــدارد متأســفانه از آن روز تاکنون فعالیت
چندانی برای اصالح مســیر صــورت نگرفته و یا ُکند صورت
میگیرد .لذا اقتضا میکند دســتگاه حاکمه شهر از اداره کل
راهسازی و پیمانکار ذیربط بخواهد در این مورد تسریع کنند
چرا که حل سریعتر این معضل جادهای ،ضمن روانتر کردن
ترافیــک در این محدوده ،قطعاً از حوادث احتمالی آینده نیز
جلوگیری میکند .جایی که هنوز احتمال بروز حادثه و خطر
وجود دارد و نیاز است مقصرین آن حوادث که به جان دادن
عدهای انجامید پاســخگوی بیتدبیری خود باشند .از این رو
میطلبد به جای مســدود ماندن جاده ،این محور ســریعتر
اصالح و به روی خودروها باز شود.
شایان ذکر اســت یکی دو ماه قبل خبر آسفالت و بازگشایی
غیررســمی  8کیلومتر باقیمانده از باند دوم جاده ســیرجان
 بافــت ( پس از دو راهی امــامزاده علی «ع») با آب و تابو در فضای مجازی منتشــر شد .بازگشــایی بسیار ناقص که
جداســازی باندهای رفت و برگشــت فقط با گونیهای شن
وسط جاده انجام شــده بود ،هیچ تابلو راهنما و عالمتی هم
برای رانندگان خودروها وجود نداشت و در این میان تکلیف
رانندگان نامشــخص بود که از کدام باند تردد کنند .یکی از
این راه میرفــت و یکی از اون راه و راننــدگان تازه وارد به
ســمت ســیرجان نیز به خیال اینکه رانندگان در برگشت،
همه از باند دوم اســتفاده میکنند در ســبقتها دقت الزم
را نداشــتند و بــرای همین طی این مــدت در چند مورد با
خودروهــای روبرویی که از جاده تک بانــده قبلی میآمدند
برخــورد کــرده و در نتیجه وقوع چندین فقــره تصادف در
این مسیر به کشــته و مصدوم شدن تعداد زیادی انجامید و
خانوادههایی بیسرپرست شدند .خانوادههایی که هنوز انتظار
دارند با مقصرین حوادث ناگوار یاد شــده که به قیمت جان
عزیزانشان تمام شــد اعم از کارفرما ،پیمانکار و ناظر پروژه
برخورد قانونی شــود تا دیگر بار با سهلانگاریهای خود این
همه خسارت جانی و مالی به مردم بیگناه وارد نکنند.

