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زن و اجتماع

 شماره 1263
 شنبه  22خرداد 1400

نگاه

آیا توانستهایم از این پتانسیل باالی استانی استفاده کنیم

کرمان؛ مهدکشاورزی ایران

بیژن ادبی

به بهانه هفته جهاد کشاورزی

استان کرمان پس از تقسیمبندی استان خراسان ،پهناورترین استان کشور
و در زمینه تولید محصوالتی چون پسته ،با بیش از  ۳۰۰هزار هکتار یعنی
دارا بودن بیش از  ۸۰درصد از باغهای پســته کشور ،مهمترین منطقهی
تولید این محصول در خاورمیانه و جهان است.
در گزارشهای رسمی اعالم شده که حدودا ً  ۱۷درصد از باغهای کشور در این
اســتان قرار دارند و از این نظر در کشــور دارای رتبه اول است .اما در اینمیان
جدای از خشکســالیهای پیدرپی و کمبود منابع آبی  ،وضعیت کشاورزی در
کشور و بالتبع در استان ،درگیر بسیاری سوء مدیریتهاست تا جاییکه اقتصاد
ناپایدار و بیثباتی دارد که در بسیاری سالها بر اثر عواملی که ذکر شد ،کشاورز
ک کشاورز خردهپا و صورت
را از تداوم کار خویش دلســرد میکند .به عنوان ی 
اســتمزاجی ،که برخوردهای چهرهبهچهره با کشاورزان دارد و با بررسی برآیند
دیدگاه آنان در شبکههای اجتماعی متوجه شدم ،اگر یک تحقیق جامعهشناختی
با روش تحیق علمی انجام شود ،باورهای جبرگرایانه و ناامیدکنندهای بر ذهنیت
اغلب تولیدکنندگان محصوالت کشاورزی ،بهویژه تولیدکنندگان محصول پسته
مستولی شده است و اغلب آنان ازین چرخه نامناسب تولیدی و مالی ،نارضایتی
زیادی دارند .طرحهای توســعهای و حمایتی هم بیشتر از آنکه زیرساختها و
بینشها را تغییر بدهد ،بیشتر (صوری و پوستهای) محسوب میشود .کشاورزی
استان ما داستان پرآبچشمی است که مانند داستان رستم و سهراب ،دلنازک
از رستمبخوانید سیاســتگذاران عرصه کشاورزی کشور و استان اگر به خشم
هم نیاید الاقل به درد میآید و باید بر اثر تنگناها و کوچکتر شــدن سفره این
کشــاورزان ،باید خون گریســت .نگارنده ،خود را به لحاظ طبقاتی در ساختار
دوسویه کشاورز و نظام کشاورزی بازتعریف میکند که مانند بسیارانی بهصورت
ن ساختار نظاممند بوده است .شاید بتوان پس از
شــمول ای 
اجدادی در دایره
ِ
اعمال سیاست اشتباه اصالحات ارضی در دهه چهل ،دومین ضربه غیرکارشناسی
را موازیکاریِ دولت مهرورز در تقابل با سیاست های دولت سازندگی بهشمار
آورد گرچه انصافاً در زمینه اعطای تسهیالت ،اقدامات خوبی انجام شد.
انصافاً حضور باشکو ِه شرکت پسته رفســنجان در آن زمان و بعدها ،شرکت
پسته شهرســتان زادگاه ما یعنی سیرجان ،از عوامل رشد و ترقی کشاورزی
در منطقه بود و بسیاری داراییهای مردم نیز در همین ساز وکار مالی شکل
گرفــت و هنوز اغلب کشــاورزان ،خاطرات خوشــی از آن آرامش خاطر در
قیمتگذاریهای ســالهای پربازده در دهه هفتاد دارند .اکنون اما با حضور
بخش خصوصی اگر شرایط بینالمللی و روابط خارجی مساعد باشد ،همین
بخــش خصوصی در عرصه رقابت برابر ،قادر بــه ایجاد بازارهای منظم مالی
است ،اما در بسیاری موارد ،اقلیتی در همین بخش خصوصی با طمعکاری و
سودگرایی ،عامل چانهزنی منفی برای کاهش قیمت و گاوبندی با واسطههایی
از آسیای شرقی و زیرمجموعه اقتصادی اژدهای زرد برای بازپسگیری سود
تولیدکننده به نفع داللها و واسطهها و البته متاسفانه به قیمت خرد کردن
کمر کشاورز شــد که البته عمومیت ندارد و با اعمال نظارت بیشتر دولتی،
قابل اصالح است.

ندا حاج ابراهیمی
نوبتــی هــم کــه باشــد نوبــت دختران
ســرزمینمان اســت تــا در روزی که بنام
آنها نامیده شــده از آرزوها و نارســایی ها
در زندگی شخصی و اجتماعی شان بگویند.
امروز بیســت و دوم خرداد مقارن با سالروز
تولد حضــرت معصومه (ســام ا ...علیها)
اســت .روزی که بنام «دختر» نامیده شده
و فرصتی است برای توجه بیشتر به قشری
که محدودههــای ممنوعه زیادی از خانه تا
اجتماع برایش تعریف شــده است .دختر به
خودی خود یک انســان قوی با احساسات
ناب و اصیل اســت که بهخاطر توانایی زیاد
می تواند مسئولیت عظیم و سهمگین مادر
شدن را از همان سالهای اول بلوغ به دوش
بکشد.
جنس لطیفی که نســل به نسل در سراسر
تاریــخ با انواع محدودیت هــا روبرو بوده و
بارها مورد اتهــام و مجازات نیز قرار گرفته
است اما با صبوری وبه مرور زمان توانسته بر
روی ایــن کره خاکی همانند مردان حرفی
برای گفتن داشته باشــد .من از زمانی که
توانایی تشــخیص را بدســت آوردم یعنی
از همــان کودکی به خاطــر دارم که زنان
و دختران قربانی بســیاری تبعیض ها قرار
میگرفتند و این موضوع در نوع پوشــش و
تحصیل و اشــتغال آنها نمود بیشتری پیدا
می کرد .در یک مقایســه راه رفتن دختران
و زنان با چند الیــه لباس آن هم در هوای
داغ تابستان و پسران تنها با یک الیه لباس
باعث شــد تا من احســاس خوبی از دختر
بودنم نداشته باشــم .به اینها اضافه کنید
ممنوعیتهــا و محدودیتهای تحصیلی و
شغلی و ســایر امکاناتی که برای پسران به
وفور یافت میشود اما برای دختران چندان
در دسترس نبود .با همین مخالفتها رشد
یافتــم تا زمانی که به ســن بلوغ رســیدم
و فهمیدم همه این ها بــرای جلوگیری از
تعرض مردان نســبت به زنان است .اما چرا
همه محدودیتها برای دختران بوده است؟
بلند نخندیم! بازیگوشی و شیطنت نکنیم!
بــا مردان حرف نزنیم! ایــن ها به نفع مان
بــود یا به ضررمان؟ از مــردان هیوالیی در
برابر چشمانمان ساختند و از ما برای آنها
طعمهی جنســی! ما را تشــویق به بیرون
نرفتــن کردند و ترس از مردانی که شــاید

از زندگی در پستوهای خانه تا حضور در صحن اجتماع

روزی برای دختران سرزمین من

آنها نیز قربانی همین جنسیت زدگی شده
اند.مــردان را موجود فریب ده خواندند و ما
را نابود کننده ایمان!! از قدیم برخی مسائل
حریم شخصی برای پسران افتخار بود و برای
دختران نماد حیا ونجابت  .هر چند به مرور
زمان کمتر شده است و بسترهای روبه رشد
فرهنگی و آموزه هــای دینی در توصیه به
برابری حقوق زن و مرد و دختر و پسر مزید
بر علت برای خروج زن و دختر از پستوهای
خانه به الیه های مختلف اجتماع شــد اما
هنوز چوب این تناقضات دامن مان را گرفته
اســت  .هنوز تبعیض هــا و نابرابری های
جنسیتی در جامعه وجود دارد و این دیدگاه
مردســاالرانه که زن توانایی کار در اجتماع
همچون مردان ندارد باقی است و آنطور که
باید نه زنان و دختران می توانند در جامعه
به اشــتغال برســند و مدیریت ها را تجربه
کنند و نه مقــررات عجیب اجتماعی اجازه
حضور در عرصه های دیگری چون ورزش
و ورزشــگاهها به آنها می دهد تا همچنان
از این تناقضات و تضادها ســر به ســامت
روحی و روانــی نبرند و همچنــان قربانی
این دســت خودخواهی ها و محدودیتها
شوند .از ســویی برخی تعرض کردنها به
شخصیت زنان از صفات بدون عیب مردان
دانسته میشــود و با این جمله که «مردان

این گونهانــد» این دیدگاههای تبعیضآمیز
توجیه میشــود .اینکه مردان اجازه ورود
بــه هر کار و هــر بازی و هر شــیطنتی را
داشته باشند ولی جنس ما جرات کمی بلند
خندیدن هم نداشــته باشــد توجیهگر این
می شــود که همچنان بگویند «دختر باید
سنگین باشــد»«،دختر باید با حیا باشد»،
زبــان الل ،از گوش کر و از
«دختــر باید از
ُ
چشم کور باشد»»! .همینگونه مسائل است
که سبب شده تا مردان و زنان به عنوان دو
رقیب و دو دشمن در مقابل هم قرار بگیرند.
در حالیکــه هر دو بی گناه انــد و قربانی
تربیت اشتباه و تابوهایی که سالهاست مردان
خانواده و جامعه نســبت به دخترانشــان
اعمال می کنند غافل از آنکه این هم فرزند
آنهاســت و باید مثل پســران شان میدان
رشد و تحصیل پیدا کنند ،زمینه هنرمایی
و هنر مندی برای شان فراهم شود وروحیه
ورزش و ورزشکاری را در خود تقویت کنند
تا بخشی از استعداد های شان شکوفا شود
و چه بسا در جامعه و سطوح باالی مدیریت
بهتر از مردان بدرخشند.
  دختران خود چه میگویند
فریبا دختر دانشــجویی است که سال اول
حقوق درس مــی خواند .او مــی گوید :با

وجودی که خیلی شــعار تساوی حقوق زن
و مرد می دهند اما من مطمئن نیستم بعد
از پایان تحصیل ،کار و شغلی پیدا کنم چون
اگر کاری هم باشــد به پسران زودتر تعلق
می گیرد تامن دختــر !.او از تورم و گرانی
که باعث باال رفتن ســن ازدواج هم شــده
ناراحت و نگران آینده زندگی اش اســت و
می گوید آمال و آرزوهای زیادی در زندگی
داشــته و دارم ولی بعید می دانم تبعیضات
جنسیتی و نابرابری ها بگذارد به درصدی از
آنها برسم.
الهام یک زن متاهل اســت با یک فرزند که
میگوید :اوایل شــب برای نیم ساعت پیاده
روی به خیابــان که مــیروم خودروهایی
زیادی ایجاد مزاحمت میکنند و امنیتمان
را بــه خطر میاندازند چون زن هســتیم و
نمیتوانیــم از خودمــان و حقوقمان دفاع
کنیــم .چیزی هــم بگوییم ممکن اســت
آشــنایی ببینینــد و تقصیر را بــه گردن
خودمان بیاندازد که چرا بیرون هســتین!
افســانه دختر دیگری اســت کــه در حال
خرید اســت اما ناراحت که نتوانسته بخاطر
مخالفت خانــواده اش درس بخواند و چیز
یاد بگیرد  .می گوید شغل خیاطی انتخاب
کرده و آمده وســایل مــورد نیازش را تهیه
کند که همین ها هم گران هســتند و نمی
تواند درســت شــغل آزادش را دنبال کند.
رضــوان هم گفت :بــا بچه ام از ماشــین
پیاده شــدم و بالفاصله پس از بستن درب
خودرویی جلــوی پام ترمز کــرد و از من
خواست تا سوار شوم که قبول نکردم اما باز
هم اصرار کرد تا شماره موبایلش را دریافت
کنم .متاسفانه خانواده ها به جای اینکه به
پسرانشان بیاموزند مزاحم دختران نشوند
دختران را امر و نهی میکنند.
مریــم هم دختر  28ســاله ای اســت که
میگوید لیســانس روانشناسی ارد اما بیکار
اســت و با هزاران آرزو که هم پشــت خط
ازدواج مانده و هم پشت خط اشتغال .فاطمه
هم از محل کارش گالیه داشــت و گفت :از

سوی همکاران به اصطالح فرهنگیاش بارها
تحقیر شــده و محیــط کار برایش چندان
خوشایند نیســت .او از پیشرفت در زمینه
والیبال که عالقه شخصی به این رشته دارد
ســخن میگوید ولی ناراحت است که چرا
بــرای دختران و زنان میدان الزم برای بروز
استعدادیهای ورزشیشان نیست.
از این نمونهها در جامعه زیاد دیده میشود.
اگر چه اســتثنائاتی هم هست و دخترانی
هســتند با حمایت خانواده به جایگاههای
خوبــی در بخش هــای مختلــف جامعه
رســیده اند اما غالب دختران از نارســایی
های زندگیشــان بهخطر جنس شان می
نالنــد و آرزو میکنند روزی برســد جامعه
عاری از تحقیــر و تناقض و محدودیتهای
غیرمتعارف برای آنها شود.
مهدیــه میگوید از آرزوهــای دختران این
است که قضاوت نشوند و جایگاه بهتری پیدا
کنند .می گوید ما هم آدم هستیم و نیمی
از جمعیت جامعه را تشــکیل می دهیم اما
دریغ از یک مقدار توجه و ارزش! مشکالت
دختران به اینها خالصه نمی شــود .بخشی
از مشــکالت دختران فرهنگی و اقتصادی
اســت و جامعه باعــث و بانی آن اســت.
موضوع ازدواج که مشــکالت اقتصادی سد
راه آن اســت یا تجمالت امروزی که باعث
چشم هم چشمی هایی در جامعه بین آنان
شده و ....مسئله تن دادن دختران به زیبایی
های تصنعی از این جمله اســت که با انواع
عملهای زیبایی صورت می گیرد.
یک روانشناس در این رابطه میگوید :باید
بســیاری از این آداب غلط در جامعه ما از
خانواده ها تغییر کند .یعنی والدین نباید از
همان ابتدا خواســته های غیرمنطقی را به
یک دختر مثال  10ســاله تحمیل نمایند و
فرزند خودش باید به این درک برســد که
چه کاری درســت و چه کاری غلط است و
این تغییر را نســلهای جوانتر باید شروع
کنند تا نسل های آینده بتوانند در آرامش
به تکامل برسند.

آگهی مزایده یک قطعه زمین با کارربی کارگاهی
واقع رد استان کرمان شهرستان سیرجان روستای ربج شیله (نوبت اول)

دعوت به همکاری

شرکتی فعال در منطقه ویژه اقتصادی به پنج نفر
نیروی فنی نیازمند است.
۰۳۴۴۲۳۸۲۰۷۰

جناب آقای حاج محمد کرمانی و

بنیاد مسکن انقالب اسالمی استان کـرمان در نظـر دارد یک قطعه زمین با مشخصات ذکـر شده در

حجت االاسالم حاج شیخ علی اکبر

جدول ذیل واقع در روستای برج شیله شهرستان سیرجان را از طریق برگزاری مزایده کتبی عمومی

به فروش برساند .لـذا کلیه متقاضیان می توانند جهت دریـافت اسناد مزایده با مراجعه حضـوری در

کرمانی و برادران

بنیاد مسکن سیرجان و با رعایت کامل دستورالعمل های بهداشتی اقدام و برای هماهنگی و پرداخت

مصیبت درگذشت مرحومه زینب کرمانی را به

هزینه اسناد و بازدید از نقشه ها و موقعیت قطعه مذکور و سایر شرایط مزایده در تاریخ های مشخص

شما و کلیه بستگان تسلیت عرض نموده و از درگاه

شده به همان مرکز ( بنیاد مسکن سیرجان واقع در بلوار سید جمال الدین اسد آبادی) مراجعه نمایند.

خداوند متعال برای آن مرحومه طلب آمرزش و
برای بازماندگان صبر و شــکیبایی خواستاریم.

در زمـان متقاضیان جهـت کسب اطالعات بیشتر میتوانند با شماره تلفن  ۴۲۳۹۲۰۰۲بنیـاد مسکن

شهرستان سیرجان آقای مهندس سعیدی تماس حاصل نمایند.

کارکنان دندانسازی فرهنگ (نوری)

فراخوان مناقصه عمومی یک مرحلهای خرید اتبلو اسامی معارب سطح شهر

شهرداری سیرجان در نظر دارد مناقصه عمومی خدمات (شرح مختصر :خرید تابلو اسامی معابر

سطح شهر به شماره  ۲۰۰۰۰۰۵۶۷۴۰۰۰۰۴۰را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید .کلیه

مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکت ها از طریق

درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به آدرس  www.setadiran.irانجام خواهد شد و الزم
است مناقصهگران در صورت عدم عضویت قبلی ،مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای

 -1نوع فراخوان مزایده عمومی کتبی اراضی به شرح جدول ذیل.
 -۲زمان دریافت اسناد از ساعت  1۰صبح روز یکشنبه  1۴۰۰/۰۳/۲۳تا ساعت  1۳روز دوشنبه 1۴۰۰/۰۳/۳1

 -۳مهلت دریافت اسناد و بنیاد مسکن انقالب اسالمی شهرستان سیرجان به آدرس فوق.

 -۴آخرین مهلت ارائه پیشنهادات ساعت  1۳روز پنجشنبه  1۴۰۰/۰۴/1۰و محل تحویل بنیاد مسکن سیرجان.
زمان بازگشایی پاکات پیشنهاد قیمت روز یکشنبه  1۴۰۰/۰۴/1۳بنیاد مسکن استان دفتر معاون پشتیبانی.

توجه :انتقال اسناد مالکیت پس از ارائه پایان کار صادره از مرجع صدور پروانه صورت میپذیرد و

خریدار حق تغییر کاربری غیرمجاز و بدون کسب نظر بنیاد سیرجان را ندارند.

الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند.

تاریخ انتشار اسناد مناقصه در سامانه مورخ  1۴۰۰/۰۳/۲۲می باشد.
مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت :از تاریخ انتشار اسناد مناقصه تا ساعت  1۸:۰۰روز دوشنبه تاریخ 1۴۰۰/۰۳/۳1

مهلت زمانی ارائه پیشنهاد :از تاریخ دریافت اسناد مناقصه تا ساعت  1۹:۰۰روز شنبه تاریخ 1۴۰۰/۰۴/1۲
زمان بازگشایی پاکت ها 1۷:۰۰ :روز یکشنبه تاریخ 1۴۰۰/۰۴/1۳

اطالعاتتماس دستگاه مناقصه گزار جهت دریافت اطالعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاکت ها
آدرس سیرجان میدان انقالب شهرداری مرکزی امور قراردادها و تلفن ۰۳۴-۴1۳۲۵۰۷۷

اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه :مرکز تماس ۰۲1-۴1۹۳۴
دفتر ثبت نام  ۸۸۹۶۹۷۳۷و ۸۵1۹۳۷۶۸

مدیریت ارتباطات شهرداری سیرجان

ردیف شماره قطعه
1

1۲۵

کاربری
کارگاهی

مساحت
(مترمربع)

1۰۰۰/۶۵

محل وقوع ملک قیمت پایه قطعه
روستای برج شیله

شهرستان سیرجان

(ریال)

۴۰۰/۲۶۰/۰۰۰

شماره مزایده

1۴۰۰/1

روابط عمومی بنیاد مسکن انقالب اسالمی استان کرمان

