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 شنبه  18اسفند 1397

یادداشت اقتصادی

بیژن ادبی

بازار شلوغ عید و
مشتریان تماشاچی !

سبب هجوم مردم
آخرین روزهای منتهی به عید نوروز اس��ت و به
ِ
برای خرید کاالهای ضروری ،فضای بهشدت گرم و پویایی به وجود
میآید که طی آن مردم س��عی میکنند بخش��ی از کاالهای خانه
را تغیی��ر دهند و نو کنند .فرهنگ عمومی م��ا نیز در عمیقترین
الیههای��ش به تصدیق این فضا میپ��ردازد و هم ه عناصر فرهنگی
ایرانی��ان ،خانوادهها را حتی در رویهیِ بدبینانهیِ ماجرا بهس��وی
نوعی چشموهمچشمی میکشاند که بخشی از وسایل کهنه ،تغییر
کنند و انبوهی از وس��ایل مصرفی خریده شود .اگر مجله قدیمی
گلآق��ا را ورق بزنید ،انبوهی از کاریکاتورهایی در دهه هفتاد پیدا
خواهید کرد که فقرا و اغنیا هر دو در این مسابقه شتابندهیِ خرید
و مصرف قرار میگیرند .امس��ال اما ازجمله سالهایی است که اگر
ب��ه قلب بازارهای پایتخ��ت هم بروید در کمال ش��گفتی ،چندان
خبری نیست و به نحو حقیقی ،همهچیز کساد است .بازارهایی که
درگذش��ته در آنهاجمعیت موج میزد !،چه اتفاقی افتاده اس��ت؟
چرا بازار از جنبوجوش افتاده اس��ت؟ تا قبل از زمستان پارسال،
ش��اخص گرانی و ت��ورم ،افتوخیزهای فراوان داش��ت اما در حال
حاضر از مرحلهیِ ش��ناور ب��ودن قیمتها گذش��تهایم .چراکه در
وضعیت ش��ناور ،هر خی ِز قیمتی ،چش��مانتظا ِر ی��ک افت نرخ نیز
هست؛ در حال حاضر ،شیب تورم نقطهبهنقطه در سقف انتظارات
و پیشبینیه��ای جامعه قرار دارد .قیمت هر کاالیی ،کام ً
ال بهطور
واضح در ماههای اخیر س��ه تا چهار برابر ش��ده است .در حقیقت،
رش��د قیمتها در باالترین حد خ��ود قرار دارد .به همین میزان از
ن اندازه
قدرت خرید مردم کاس��ته میش��ود و تقاضا هم ب��ه همی 
پایی��ن میآید .در حقیقت ممکن اس��ت تقاضا به لحاظ بُع ِد روانی
وجود داش��ته باش��د اما عم ً
ال بازار راکد اس��ت .معنی رکود را در
س��یرجان ،عم ً
ال از سه الی چهار نقطه مهم اقتصادی شهر میتوان
پرسوج��و کرد .خیابان امام و بازار قدیمی ش��هر ،خیابان نصیری،
بلوار دکتر صادقی و محیا شهر.
در این چهار نقط��ه ،عالوه بر مغ��ازهداران ،بازارچههای مدرنی هم
وجود دارند که معموالً بخش��ی از موج خرید را در جامعه ،سرشکن
میکردند .ممکن اس��ت که در آستانهیِ عید ،در نگاه اول خیابانها
شلوغ به نظر برسند اما نبض بازار را باید در گفتگو با فروشندهها درک
کرد .واقعیت آن است که بسیاری از مردم صرفاً تماشاچی هستند و
قدیمی (آهی و نگاهی) ،مردم
از خرید خبری نیست؛ مانند آن َمث َِل
ِ
در بسیاری اوقات به مشاهده و قیمت گیری بسنده میکنند و این
اتفاق واقعاً دردناک اس��ت .چون با تحویل سال ،حال آدمها متحول
نمیشود .عید برای بسیاری از خانوادهها و پدر و مادرها عم ً
ال بهجای
ایجاد سرزندگی و نشاطُ ،حزن و افسردگی میآورد .چراکه در مقابل
فرزندان خود ش��رمنده میش��وند و نمیتوانند برای آنها ،پوشاک
و کاالهای ض��روری تهیه کنند .تورم نهتنها بهطور مس��تقیم ،رفاه
خانواره��ا را کاهش میدهد ،بلکه برای آنه��ا ایجادکنندهیِ حس
محرومیتی اس��ت که با ابرتورم فعلی ،س��ونامی افسردگی را بر سر
مردم خراب میکند .در آستانه عید ،گرانفروشی برخی مغازهداران،
بیشت��ر نمک بر زخمهای مردم میریزد و نهادهای واس��طی مانند
تعزیرات حکومتی و س��تاد تنظیم ب��ازار باید برای جلوگیری از این
امر ،نظارت و بازرسیهای خود را افزایش دهند.
در س��طوح باالتر نیز نهادهای تصمیمساز اقتصادی در دولت باید
ِ
فالکت
در خصوص این بحران کمرش��کن اقتصادی و جلوگیری از
اقتصادی و تعدیل و تنظیم بازار در این روزها ،چارهاندیشی فوری
داشته باشد.

خبر
گروه خب�ر :بار دیگر مردم کریمآباد به تاراج
طاغزاره��ا در پوش��ش معدن��کاری اعتراض
کردند .سال گذش��ته در همین روزها بود که
درگزارشی به این اعتراض پرداختیم و هرچند
ک��ه بالفاصله جلو این معدنکاری گرفته ش��د
اما مثل اینکه دوباره از س��ر گرفته شده است.
ب��ر پایه ای��ن گ��زارش در چند ماه گذش��ته
ماش��ینهای معدنکاو به منطقه رفته و شروع
به حمل شن و ماسه و ایجاد ضرر به طاغهای
موجود در منطقه ک��ه عمری به درازای -30
 40سال دارند کردهاند.
طب��ق گفت��ه اهال��ی معدن��کاران این ب��ار با
مجوزی از س��وی صنعت و مع��دن و تجارت
به مع��دنکاوی پرداختهاند .م��ردم محل نیز
ظاهرا ً بیکار ننشس��ته و با در دس��ت داشتن
پالکاردهای مختلفی ب��ا عناوین «جنگلهای
طاغ در روز روشن از بین میروند»« ،درختان
ایس��تاده میمیرند»«،هفت��هی منابع طبیعی
مب��ارک!!» و ش��عارهای دیگ��ر هرازگاهی از
کار ماش��ینهای معدن جلوگیری میکنند.
اینک��ه حق با کدام طرف ماجرا در این صحنه
اس��ت کار نداریم ولی آنچه مهم اس��ت حفظ
محیطزیست و جلوگیری از آسیب به درختان
بیابان��ی در روزهایی اس��ت که به ن��ام منابع
طبیعی نامگذاری شده است.
میرش��اهی رئی��س اداره مناب��ع طبیع��ی و
آبخی��زداری در جریان تهیه ای��ن گزارش به
خبرنگار ما گف��ت :در چند مرحله جلوی کار
ای��ن معدن��کاو در جریان اعتراض��ات مردمی
گرفته ش��د ول��ی در این مرحله ب��ا مجوزی
از ط��رف صنع��ت مع��دن تجارت ش��روع به
معدنکاوی نمودهاند که باید بیش��تر بررس��ی
شود.
نس��رین فرامرزپ��ور رئی��س اداره حفاظت و
حمای��ت منابع طبیعی اس��تان نیز بابیان این
نکته ک��ه مجوز این معدن از س��الهای قبل

س�اندویچ پی�چ ،ی�ک نف�ر خان�م جهت
پذیرش آش�نا به کامپیوتر و سه نفر خانم
جهت س�النداری برای کار در کافیشاپ
گلگهر واقع در بلوار مالکاشتر دعوت به
همکاری میشود.

09135047973

| مخالفت نمادین با قطع درختان طاغ |

 48هکتار بود گفت :البته با پیگیریهایی که
شد توانس��تیم  46هکتار را به منابع طبیعی
برگردانیم و ش��عاع عملیات معدن را تا حدود
زیادی کم کنیم .وی همچنین گفت :در مورد
مش��ابه در بافت نی��ز در ذخی��رهگاه جنگلی
مجوزی برای  3200هکتار صادر شده بود که
این مورد را نیز توانس��تیم به  8هکتار کاهش
دهی��م .وی در پایان افزود :این مقدار دیگر از
دست ما خارج است چراکه مجوزش از سوی

نباید به نسل آینده بیابان تحویل دهیم
گروه خبر :مردم و مس��ئوالن ب��ه فکر احیا و حفظ
محیطزیس��ت و منابع طبیعی باشند و خشکسالیها
موجب نش��ود به نس��ل آینده بیاب��ان تحویل دهیم.
س��ید محمود حسینی
حجت االس�لام والمسلمین
ّ
امام جمعه س��یرجان با اشاره به ضرورت حفظ منابع
طبیعی گفت :برنامهریزیهای امروز ما و اقدام عملی
در مورد حفظ منابع طبیعی ،آینده س�لامت محیط
زیست را در پی خواهد داشت.
وی روز درخت��کاری و هفته منابع طبیعی را فرصتی
ب��رای احیای طبیعت دانس��ت و گفت :مناس��بتها
یادآوری است تا بتوان حرکتی به جلو داشت و منابع
طبیعی یکی از حیاتیترین مس��ایلی است که اگر به
آن توجه نشود همه مردم ضرر میکنند .وی به آیین
احسان و نیکوکاری نیز در این ایّام اشاره کرد و افزود:
م��ا مردم با کرامت��ی داریم و همیش��ه و همه جا در

رئیس کل دادگس��تری کرمان از افزایش  85درصدی جرائم رایانهای در کرمان خبر داد .به گزارش فارس از
کرمان ،یدا… موحد در جمع خبرنگاران گفت :جرائم رایانهای در اس��تان کرمان طی سال جاری  85درصد
رش��د نس��بت به سال گذشته داشته اس��ت .رئیس کل دادگستری استان در پاسخ س��ؤالی پیرامون پرونده

از ی�ک نف�ر کبابپی�چ ،ی�ک نف�ر خانم

قلع و قمع درختان طاغ
در روز منابع طبیعی

امام جمعه سیرجان:

پرونده پرسنل انتظامی در دست رسیدگی است

دعوت به همکاری

ماجرای ناتمام طاغ زارها در روستای کریم آباد

اداره صنعت و معدن صادر ش��ده و باید از آن
طریق پیگیر کار شد.
به گ��زارش خبرنگار ما مردم محل با پیگیری
موضوع و جمعآوری امضا بهدنبال شکایت به
مراجع باالتر هستند .این اهالی معتقدند مجوز
صنعت و معدن برای ما مالک نیس��ت و باید
این مجوز باطل ش��ود چرا که با حیات زیست
و محیط زندگی ما بازی میشود و حاصل آن
از بین بردن طاغزارها و طبیعت است.
دستگیری از مستمندان و نیازمندان پیشقدم بودهاند.
ام��ام جمعه س��یرجان افزود :اکنون نیز که ش��رایط
اقتصادی موجب مشکالتی برای جامعه شده ضرورت
دارد مردم سخاوتمند ما چون همیشه در دستگیری
از خانوادههای مس��تمند پیشقدم شوند و موجبات
خوشحالی آنان را فراهم سازند.
س��ید محمود حس��ینی با اشاره به
حجت االس�لام ّ
مش��کالت موجود و ضرورت تالش بیشتر مسئوالن
کشور افزود :مسئوالن نیز باید حداکثر اقدامات الزم
را در کاه��ش قیمتها و کم ک��ردن فاصله طبقاتی
در جامعه انجام دهند .وی افزود :شایس��ته نیس��ت
در جامعه اس�لامی شاهد این مش��کالت برای مردم
مسلمان باشیم ،مردمی که همیشه و در همه جا یاور
نظام بودهاند و اکنون باید ما به ش��رایط زندگی آنها
توجه کنیم .وی از مردم خواست صرفهجویی و دوری
از اسراف و تبذیر را سرلوحه زندگی خود قرار دهند و
از هرگونه تجمل گرایی بیمورد و هزینههای اضافی
پرهی��ز و خانوادههای��ی را که بر اث��ر گرانیها قدرت
خریدش��ان پایین آمده یاری رسانند که رضایت خدا
در این است.

تعدادی از پرس��نل انتظامی گفت :این پرونده در س��ازمان قضایی نیروهای مسلح استان در مرحله محاکمه
اس��ت و متهمان این پرونده هم مدتی در بازداش��ت بودند .این مقام قضایی همچنین از رسیدگی به پرونده
مربوط به سازمان حج و زیارت استان کرمان خبر داد که در دادسرای ویژه روحانیت در حال رسیدگی است.
موحد با اش��اره به ورود پروندههای مختلف به دس��تگاه قضایی استان کرمان تصریح کرد :میانگین ارجاعات
پرونده به شعب استان کرمان  200مورد در سال است.

دعوت به همکاری
یک ش�رکت صنعتی معدن�ی واقع در
ش�هرک صنعت�ی ش�ماره ی�ک جهت
تکمی�ل کادر فن�ی خ�ود احتی�اج به
تعدادی تکنسین برق و مکانیک دارد.

09132455384

جناب آقای

مهندس

علی عباسلو

انتخاب شایس�ته جنابعالی به عنوان عضو هیئت نمایندگی
اتاق بازرگانی ،صنایع ،معادن و کش�اورزی اس�تان کرمان را
تبری�ک عرض نموده ،موفقیت روزافزون ش�ما را از خداوند
متعال خواهانیم.

شورا و شهرداری شهر بلورد

تریبون آزاد خوانندگان

پیامک 3000 7258 :

 2052خس��ته نباشید .به گوش
مسئولین برسانید که این گرانیهای
بس��یار فجیع کی به سر میرسد؟ به
خصوص گرانی بس��یار فجیع سکه و
ط�لا که مهریه خانمها قراردادهاند و
قرار میدهند!.
 0114ی��ک ب��ا وجدان��ی به ما
کارگ��ران و کارمن��دان دارای س��ه
فرزند محص��ل و حقوق دو میلیونی
و گرانیهای س��ر به فلک کش��یده
راه حلی نش��ان بدهد تا شب عیدی
ش��رمنده خانواده نش��ویم و بتوانیم
گوشهای از خواس��تههای اولیه آنها
را ب��رآورده کنیم .ولی ت��ا زمانی در
ای��ن مملکت آق��ازاده ،دام��ادزاده،
خواه��رزاده و ...وج��ود دارد وضع از
این بهتر نخواهد شد.
 2587خ��دا وکیل��ی ش��هرتون
را دو س��ال بدهید دس��ت ش��هردار
نجفش��هر و ببینی��د ش��هردار م��ا
چگونه درس��تش میکن��د .درود بر
این اس��طوره عم��ران و آبادی .بابت
تمام زحمته��ای آقای مهندس در
نجفشهر تشکر میکنیم .خدا پدر و
مادرش را بیامرزد با این همه تالش
و زحمت.
 2885روز مهن��دس را ب��ه
مهندس��ین ش��هرداری که توی اوج
ش��لوغی خرید ایّام عی��د همه جای
ش��هر را کن��ده و به ه��م ریختهاند
تبریک میگم ،دستمریزاد
 9687ب��ا س�لام و خداق��وت
خدمت ش��هردار محترم نجفش��هر
جن��اب آقای عل��ی نجفآب��ادی! از
زحمات بیدریغ شما بابت اقداماتی
که برای زیباسازی نجف شهر و کوی
ش��هدا انجام دادهاید تشکر و قدرانی
مینماییم .خدا قوت  /از اهالی کوی
شهدا.
 0659س�لام تعزیراتیه��ا!
ش��ما وظیفه دارید که به ش��یرینی
فروش��یها تذکر بدهی��د که کلمپه
کیلوی��ی ۲۰ه��زار توم��ان بدهن��د.
کارتن ش��یرینی و سر آن را هم که
زیر کارتن گذاشتن کیلویی ۲۰هزار
توم��ان بدهن��د .چرا قانون نیس��ت
و چ��را هی��چ فروش��ندهای قیم��ت
اجناس��ش را روی ی��ک برگه بزرگ
نمینویس��د و جلوی دید مشتریها
به دیوار نصب نمیکند؟ رفتم کفش
بخرم گف��ت ۸۰هزار توم��ان .مغازه
کن��اریاش قیم��ت زده  ۶۵ه��زار
توم��ان .چق��در باید از ی��ک کفش
س��ود حرام بخورند؟ رفتم نمایشگاه
فروش��نده گفت لباس دخترونه ۹۵
هزار توم��ان میگم یک کم تخفیف
بده قسم خدا رو میخورد که خودم
همین لب��اس را تو مغازه دارم میدم
 ۱۲۵هزار تومان!!! مسئولین محترم
تعزیرات شما چکار میکنید؟
 5428آق��ای ش��هردار عید که
میش��ود ی��ادش میآی��د خیاب��ان
آسفالت کند .کند و کاوهای فاضالب
که ری��ه برایمان نگذاش��ته کم بود
الس�لام)
ح��اال خیابان امامرضا(علیه ّ
را به هم ریختهاند .وقتنشناس��ی تا
کی؟
 9931س�لام خواهش میکنم
پی��ام م��ن را ب��ه گوش مس��ئولین
برس��انید ب��ا اینک��ه ای��ن هم��ه
س��ونوگرافی در ش��هرمون داریم اما
متأسفانه به هرجا که مراجعه کردم
گفتند وقتهامون پر اس��ت .پس ما
باید چکارکنیم؟ش��هرهای دیگه هم
که نمیتوانیم برویم.
 0114آی��ا نماین��دگان مجلس
و دولت خبر دارند قیمت گوش��ت و
مرغ چند ش��ده است؟ آیا مسئوالن
خبر دارن��د زندگی م��ردم خصوصاً
کارمندان به چه س��ختی میگذرد؟
اگر ش��ما و دولتمردان نتوانید برای
مش��کالت مردم قدمی بردارید بهتر
است استعفاء دهید.

 0114تی��م گلگهر اگر هدفش
صعود به لی��گ برتر نیس��ت چرا با
ش��عور مردم و طرف��داران تیم بازی
میکند؟ خب همان اول فصل اعالم
کنند هدفش��ان فقط سقوط نکردن
ب��ه لی��گ پایینتر اس��ت ن��ه اینکه
آخر فصل با باختها و مس��اویهای
عمدی س��بب صع��ود نک��ردن تیم
ش��وند .ول��ی هم��ه میدانن��د این
باختها و تس��اویها عمدی اس��ت
چ��ون از صعود نکردن تیم ذینفعاند
و در نتیج��هی بازیه��ای تیم نقش
دارند.
 1952آق��ای وینگو تایم! اینقدر
با احساس��ات مردم این ش��هر بازی
نکنید .س��ه ساله که دارید فیلممون
میکنی��د .چند ب��ازی باقیمانده رو
جدی بگیرید .دو س��ه هزار تماشاگر
ّ
مشتاق و عالقهمند توی سرما و گرما
به احترام این تیم به ورزش��گاه امام
الس�لام) میآین��د .یک یا
علی(علیه ّ
عل��ی بگین و صعود کنید و دل همه
را شاد کنید.
 2583روزگار برایمان نگذاشته
جهاد نصر با ای��ن خاک و خلهایی
که تو کوچهها هوا کرده .خدا از سر
تقصیرشون نگذره.
 4451س�لام کنار مجتمعهای
مس��کونی گلگهر در بل��وار والیت
ک��ه چند روز پیش وزی��ر هم دیدن
و افتت��اح ک��رد ح��دود 500واح��د
مس��کونی س��کونت دارند متأسفانه
اینجا یک مرغداری فعالیت میکنه.
نمیدونم چرا مس��ئولین بهداش��ت
تذکر نمیدهند به فکر سالمت مردم
نیستند.
 7320با احترام .س�لام خدمت
دس��تاندرکاران نگارستان .خواستم
بگ��م تم��ام مس��ئولین س��یرجان
بیتف��اوت هس��تند .ت��ا ک��ی ای��ن
روال ادام��ه دارد .ح��ق تمام جوانان
س��یرجان پایم��ال ش��ده در هم��ه
عرصهها .لطفاً چاپ کنید.
 7320با احترام .س�لام خدمت
دس��تاندرکاران نگارستان .خواستم
بگم چند وقت پیش تو بلوار ش��اهد
چند ت��ا تصادف فوتی داش��تیم که
مس��ئوالن انتظام��ی ورود کردن��د
بخصوص رئیس راهنمایی که گفتند
دیگه ت��وی بلوار ش��اهد نباید هیچ
ماش��ین سنگینی توقف کنه یه چند
روزی س��خت گرفتند ول��ی دوباره
روز از ن��و روزی از ن��و! آقای رئیس
راهنمایی! ترافیک ش��هر مس��ئولش
ش��ما هس��تید .مردم جانش��ون رو
دوس��ت دارن��د .مگ��ر مس��ئوالن
راهنمای��ی و قضایی چند وقت پیش
قول ندادند؟
 7760س�لام خس��ته نباشید،
عاجزان��ه ازت��ون میخ��وام پیام رو
منتش��ر کنی��د ،از اهالی روس��تای
خسروانی هس��تم ،با توجه به اینکه
ت��وی تموم ش��هرها س��اخت تاب و
سرس��ره آهن��ی ممنوع ش��ده واقعاً
ب��رای بچههای کوچک خطر آفرینه.
چرا روستای خسروانی هنوز امسال
بعد از َقرنی اقدام به ساخت پارکی با
تجهیزات آهنی کرده که اص ً
ال امکان
استفاده توس��ط بچهها رو نداره؟ آیا
س��ازمانی نیس��ت که نظ��ارت کند،
واقعاً جای بسی تأسف است.
 0672با س�لام احتراماً از واحد
فضای سبز شهرداری عاجزانه تقاضا
داریم نس��بت به کوت��اه کردن چهار
درخت اکالیپتوس در خیابان خواجه
نظامالملک قس��مت بلوار نرس��یده
به چه��ارراه البرز روبروی مؤسس��ه
اعتباری نور اقدام ش��ود ،درختان تا
ارتفاع ده متری رفتند و س��یمهای
ب��رق را به هم نزدیک کردن و باعث
خس��ارت شدید ش��ده .این درختان
ده سال اس��ت که کوتاه نشدهاند /با
تشکر جمعی از کسبه خیابان.

مرد نکونام نمیرد هرگز29 / .....
از ش�مارههای قبل در این س�تون معرفی افرادی را شروع
کردهای�م که در امور خیر از بقیه پیش�ی گرفته و در دنیا و
آخرت برای خود توشهای اندوختهاند ...
◄ موقوفه خیریه حاجیه زهرا غفاری نژاد
وقتی مرحمت دوس��ت در میان باشد ،انسان
نی��ز در پرتو لطف وکرامت خدایی دس��ت به
اعمال نیکوکارانه میزند تا بقیه از احس��ان و
ایثار او بهرهمند ش��وند .چه چیزی سرفرازتر
از خدم��ت به هم نوعان خ��ود میتواند اجر و
پاداشی خدایی داشته باشد و توشهای همراه
ما باش��د .حاجیه زهرا غفاری ن��ژاد از همین
دس��ته اف��راد اس��ت .او که پیوس��ته در فکر
دردمندان وکمک به آنان بود ،ساخت یک پایگاه بهداشتی را به عهده
گرفت تا با این عمل خیر ،احسانش باقی بماند .دعای خیر نیازمندان
بدرق��ه راهش باش��د.کاش همه بتوانند قدمی هر چن��د کم بردارند و
مثل حاجیه زهرا غفاری در جامعه مؤثر باش��ند .ای عزیزان متمول و
سرمایهگذار به اشخاصی چون او تأسی کنید و نتیجهاش را در زندگی
خود ببینید.
تا قیامت زنده ماند از برایش مرگ نیست
آن که تخم نیک نامی در جهان پاشید و رفت

