
S O K H A N
T A A Z E H

هفته نامه 
ــی ــی، فرهنگ ــری،  تحلیل خب
ــی ــی، ورزش ــی، ادب اجتماع

سال  شانزدهم
چهار شنبه 28 آبان  1399

  6 صفحه 
شماره 625

2000 تومان

صفحه 3

صفحه 4

صفحه 2

فاضالب شهری برای شهرک برق
 از نان شب واجب تر است

صفحه  3 صفحه 6

جامعهشناسیآدمکشیوردیهایبرسناریوهاینخنما؛

قتـل  َبـس

گفتوگویسخنتازهباجوانروشندلسیرجانی؛

سخت است، نابینا به بینا گل بزند



برگزاری جشنواره داستان نویسی 
»پویش پایداری«

  وقتی جوان نتواند حس نمایش قدرت -که میل ذاتی اش است- را در جاهای قانونی و مشخص ارضا کند،
 پس ناچار خود بروز دادگی اش را به صورت منفی نمایش می دهد

معرفی طرح سیماب
 ) سیستم مرجع آموزش و بهره وری(

صفحه 5 

محدودیت برای اصناف، از خیال تا واقعیت

آگهي مناقصـــه عمومـــي 

شمـــاره 99/47/ع
شركت معدني و صنعتي گل گهر )سهامي عام( در نظر دارد پروژه » طرح جامع برق رسانــی« 

خود را از طريق برگزاري مناقصه عمومي به پيمانكار واجد شرايط و داراي رتبه حداقل 5 

در رشته نيرو واگذار نمايد. لذا مناقصه گران مي توانند جهت اخذ اسناد مناقصه به آدرس 

ومزايده  مناقصه  بخش  از  را  مذكور  اسناد  و  مراجعه     WWW.GEG.IR الكترونيكي 

دانلود نمايند. مهلت تحويل پاكات ساعت 9 الي 14 روز شنبه مــورخ 99/9/8 در محــل 

دفتركميسيون معـامالت مجتمع و يا دبيرخانه دفتر مركزی تهران مي باشد. ضمناً بازديد از 

محل اجراي موضوع مناقصه روز شنبه مورخ 99/9/1 مقرر شده است. شركت معدني و 

صنعتي گل گهر در رد يا قبول هر يك از پيشنهادات بدون نياز به ذكر دليل و بدون جبران 

مدیریـت قراردادها و معامالت شركت معدني و صنعتي گل گهر خسارت مختار مي باشد.

1_ آخرين زمان ارائه پاكت ها و پيشنهادات: ساعت 13:30 مورخ 1399/09/05

2_شركت در قبول يا رد پيشنهادات مختار است.

3_سپرده شركت در مناقصه : 525، 243،339 ریال

4_هزينه درج آگهي به عهده ي برنده مناقصه مي باشد.

5_كليه مشخصات الزم در اسناد مناقصه ذكر گرديده است.

6_محل تحويل اسناد و پيشنهادات: سيرجــــــــان_كيلومتر 50 محور سيرجــان _شيــــــــراز

شركت معدني وصنعتـــــي گل گهر _ساختمـــــان هاي هلدينگ مستقـــــر بر تپـــه، بلـــوك 5 

)شركت توسعه، عمران و مديريت منطقه گل گهر(

7_تلفن جهت هر نوع هماهنگي : 0642  142 0913 - آقای بلوردی)به غير از ايام تعطيل(

شرکت توسعه، عمران و مدیریت منطقه گل گهر در نظر دارد ؛

» انتخاب دستگــاه نظــارت فــاز اول نهالستـــان
 و گلخانــه منطقـــه گل گهـــر سیرجان«

شركت های مهندسین مشاور كه دارای رتبه 3 و 4 سازمان نظام مهندسی و  به   را  

از  لذا  نمايد.  واگذار  باشند،  می  نهالستان  و  گلخانه  رسته  طبیعی  منابع  و  كشاورزی 

متقاضيان دعوت به عمل می آيد جهت اخذ اسناد مناقصه از تاريخ 1399/08/26 به سايت 

اين شركت به آدرس www.geg-area.com مراجعه نمايند.

شرایط شرکت در مناقصه:

دمرییت امور حقوقی و رقار داداه

ی ه و ن ح د ج ب الف

توضيحات تعداد 
نيروی 

مورد نياز

حداكثر سن مجاز با 
سابقه بيمه و خدمت 

سربازی

سن مجاز 
بدون سابقه بيمه

جنسيت وضعيت 
بومی

تخصص حداقل
مدرك

 تحصيلی

رديف

حداقل يكسال 
سابقه كار و 

گواهينامه پايه 
يك الزامی است

160 45 سال
متولدين 1354/1/1

و بعد از آن

40 سال
متولدين 1359/1/1

و بعد از آن

مرد

بومی 
شهرستان 

سيرجان

راننده
 پايه يك

سيكل

1

حداقل يكسال 
سابقه كار و 

گواهينامه ويژه 
لودر الزامی است

49 45 سال
متولدين 1354/1/1

و بعد از آن

40 سال
متولدين 1359/1/1

و بعد از آن

راننده
 لودر

2

6 40 سال
متولدين 1359/1/1

و بعد از آن

35 سال
متولدين 1364/1/1

و بعد از آن

سرويس كار لودر 3

3 40 سال
متولدين 1359/1/1

و بعد از آن

35 سال
متولدين 1364/1/1

و بعد از آن

مكانيك
 لودر

4

شرکت حمل و نقل ترکیبی مواد معدنی گهر ترابر سیرجان در نظر دارد 
از  پس  زیر  جدول  مطابق  خود،  نیاز  مورد  انسانی  نیروی  تکمیل  جهت 

برگزاری مصاحبه تخصصی و روانشناختی اقدام به جذب نیرو نماید:

متقاضيان می توانند برای ثبت نام و دريافت فايل جامع راهنمای شركت در آزمون، از تاريخ 1399/08/27 تا تاريخ 1399/09/07 
به نشانی اينترنتی )www.hrdms.ir( مراجعه نموده و پس از مطالعه دقيق مفاد آگهی، نسبت به ثبت نام اقدام نمايند. كليه اطالعات 
مورد نياز جهت اطالع از شرايط آزمون در نشانی اينترنتی ذكر شده قابل رويت می باشد.داوطلبان در صورت نياز به كســـب اطالعات 

بيشتر نيز می توانند از ساعت 8 تا 15 با شماره تلفن:  6137 4225 )034( داخلی 133 تماس حاصل نمايند.
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پایداری  با عنوان پویش  جشنواره داستان نویسی 
فرهنگ  اداره  هنرمندان،  بسیج  کانون  همکاری  با 
بین الملل  امور  و  عمومی  روابط  و  اسالمی  وارشاد 
خواهد شد.  برگزار  گل گهر  معدنی  شرکت صنعتی 
پور محسنی رییس اداره فرهنگ و ارشاد سیرجان 
هموار  و  شناسایی  هدف   با  جشنواره  این  گفت: 
کردن  ارزش ها و مظاهر فرهنگ مقاومت و پایداری 
و  داستانی  اقتباس های  و  است  امروز  زندگی  در 
نمایشی از سیره و زندگی شهدا و رزمندگان استان 
کرمان است. وی مهلت ارسال آثار تا پایان دی ماه و 
اعالم کرد و گفت: نتیجه داوری نهایی تا پایان بهمن 
ماه می باشد و اختتامیه جشنواره هم بیستم اسفند 
ماه سال جاری، مصادف با سالروز تولد سردار شهید 
قاسم سلیمانی برگزار خواهد شد. در ادامه صحبت 
های مسوولین اجرایی جشنواره را جویا می شویم.

مرضیه آتشی پور، دبیر تخصصی جشنواره پویش پایداری، 
دانش آموخته ی دکتری ادبیات پایداری و مدت 9 سال 
است که با مراکز مختلفی که در زمینه ادبیات پایداری، 
مطالعات و روش شناسی جنگ فعالیت همکاری مستمر 
داشته و در حال حاضر با کانون ادبیات پایداری و اطاق 
فکر دفاع مقدس موسسه فرهنگی معراج اندیشه گل گهر 

همکاری دارد.   
وی درمورد روند کلی جشنواره گفت: این جشنواره در دو 
سطح دانش آموزی و آزاد برنامه ریزی  شده و سعی بر آن 
بوده که با تمرکز بر روایت داستانی، به شناسایی و معرفی  
پرداخته  سیرجان  و  استان  جوان  و  مستعد  نویسندگان 
شود تا بتوان در گام های بعد برای آموزش و حمایت و در 
نهایت همکاری با آنها برنامه ریزی دقیق تری داشت و در 
شورای سیاست گذاری این جشنواره، تصمیم بر این شد 
که محورها و مؤلفه های جدیدی متناسب با مسائل روز 

ادبیات پایداری در نظر گرفته شود. 
در  را  شده  تعریف  موضوعی  محورهای  جشنواره  دبیر 
جهت شناسایی و هموار کردن  ارزش ها و مظاهر فرهنگ 
مقاومت و پایداری در زندگی امروز  و روزمره دانست و 
گفت: با توجه به اینکه از نظر شرایط اجتماعی و روانی 

کنونی جامعه ما، بیش از هر چیز نیازمند همدلی  عمومی 
و  هستیم  مقدس  دفاع  دوران  آرمانی  فضای  بازسازی  و 
یکی  بنگریم،  مقدس  دفاع  سال   8 به  فرهنگی  منظر  از 
و  مقاومت  و  جهادی  روحیه  استمرار  راه های  بهترین  از 
به  با شرایط و مسائل  ایثار در جامعه، عجین کردن آن 
و  تولید  رونق  به  نیاز  اقتصادی،  جهاد  مانند  جامعه  روز 
با  از آن  و...است و مهم تر  با بحران شیوع کرونا  مواجهه 
عرصه های  در  الگو هایی  معرفی  حداکثری،  جذب  نگاه 
مختلف جهادی به خصوص به نسل جوان در قالب هنر 

و ادبیات است.
پویش  گفت:  جشنواره  نام  انتخاب  درباره  آتشی پور 
چه  هر  دادن  پیوند  در صدد  آینده نگر  نگاهی  با  پایداری 
بیشتر فرهنگ پایداری با زندگی روزمره و یافتن مظاهر 
کنونی آن است تا اینکه تنها بیانگر حفظ و یاد و گرامی 

داشت شهداء و فرهنگ دفاع مقدس باشد.
باره  این  خاکسارپور، مسوول کانون بسیج هنرمندان در 
می گوید: یکی از رسالت های بسیج هنرمندان همراه بودن 
با شرایط فرهنگی و اجتماعی جامعه و همکار بودن برای 
چندین  ساله  هر  بسیج  نهاد  است.  فعلی  شرایط  بهبود 
که  می کند  برگزار  هنری  فرهنگی  جشنواره  و  همایش 
امسال جشنواره استانی ادبیات داستانی را با عنوان پویش 
پایدار در  و  دفاع مقدس  فرهنگ  رواج  با هدف  پایداری 

زندگی روزمره را برگزار می کنیم .
وی در خصوص اینکه چرا محور ویژه را بر مزار حاج قاسم 
که  بوده  این  بر  تالش  کرد:  عنوان  این گونه  دادیم  قرار 
بتوانین اشاعه مکتب و فرهنگ شهید سلیمانی را در دید 
هنرمندان در اذهان مردم خصوصا جوانان ترسیم کنیم و 
به همین منظور یک بخش را در سطح دانش آموزی قرار 
دادیم که در کنار این هدف بتوانیم استعدادهای هنری و 
نویسندگی نسل جوان را هم شناسایی و پرورش دهیم. 
در  از حضور  مردمی  روایت  را  ویژه جشنواره  محور  وی 
گلزار شهدای کرمان و مزار شهید سلیمانی دانست و در 
ادامه اظهار امیدواری کرد این جشنواره ها از سال آینده 
به صورت ملی و با همراهی محورهای پژوهشی با بخش 

آفرینش ادبی ادامه دهیم.  
در همین رابطه با مهندس ایرانمنش؛ مدیر روابط عمومی 
و امور بین الملل شرکت معدنی صنعتی گل گهر گفتگو 
کردیم، وی در رابطه با این جشنواره این گونه بیان کرد: 
نخستین دوره جشنواره استانی پویش پایداری که اخیرا 

گردیده  منتشر  ها  رسانه  در  آن  فراخوان  اعالم 
است، برنامه مشترکی ست که با همکاری روابط 
و  معدنی  شرکت  الملل  بین  امور  و  عمومی 
اسالمی  ارشاد  و  اداره فرهنگ  صنعتی گل گهر، 
سیرجان  هنرمندان  بسیج  سازمان  و  سیرجان 
برگزار خواهد شد. با توجه به نیاز مبرم جامعه 
امروز ما به فرهنگ پایداری و مقاومت اسالمی 
و تاسی از سیره و زندگی شهدا و رزمندگان و 
آزادگان عزیز قطعا برگزاری چنین جشنواره ای 

الزم و ضروری بود.
و  معدنی  شرکت  نقش  با  رابطه  در  ایرانمنش 
اینگونه  پویش  این  اجرای  در  گهر  گل  صنعتی 
گل گهر  صنعتی  و  معدنی  شرکت  کرد:  عنوان 
فرهنگی سیرجان  تاکنون همراه  که  همان گونه 
برنامه های   تمام  برگزاری  در  و  است  بوده 
... مشارکت و  فرهنگی، هنری، ادبی، مذهبی و 
همراهی داشته است کماکان و با قدرت این راه 
افتخار می  این همراهی  به  و  ادامه می دهد  را 

کند. 
ایده  که  اولی  روز  همان  از  کرد:  عنوان  وی 
کارگروهی  شد  مطرح  جشنواره  این  برگزاری 
آن  باشکوه تر  و  بهتر  هرچه  برگزاری  منظور  به 

تشکیل شد که روابط عمومی و امور بین الملل گل گهر 
نیز برای هرگونه همکاری اعالم آمادگی نمود و در حال 
حاضر نیز بخش اعظمی از کار بر عهده روابط عمومی و 
بکار  را  تالش مان  تمام  و  است  گل  گهر  الملل  بین  امور 
زیباترین  و  بهترین  به  جشنواره  این  تا  گرفت  خواهیم 

شکل ممکن برگزار شود. 
جشنواره  این  محورهای  از  یکی  که  است  ذکر  به  الزم 
مشاهیر  از  الگوسازی  و  اقتصادی  جهاد  به  مربوط  نیز 
پایداری در زمینه های ارتقا تولید داخلی و خودکفایی در 
اقتصادی به ویژه در بخش صنعتی و معدنی  زمینه های 

می باشد.
معدنی  شرکت  الملل  بین  امور  و  عمومی  روابط  مدیر 
بیان داشت: طبق گاه شماری  ادامه  صنعتی گل گهر در 
که برای جشنواره در نظر گرفته شده است، اعالم فراخوان 
آثار  دریافت  مهلت  و  است  بوده  ماه  آبان   20 تاریخ  در 
20 دی ماه، مهلت داوری آثار پایان بهمن ماه و اختتامیه 
جشنواره نیز در تاریخ 20 اسفندماه و همزمان با سالروز 

سلیمانی  قاسم  حاج  شهید  سپهبد  دلها،  سردار  تولد 
به  اختتامیه  برگزاری مراسم  اینکه نحوه  اما  بود،  خواهد 
چه شکلی و در چه مکانی خواهد بود بستگی به شرایط و 
وضعیت شهرستان از نظر بیماری کرونا دارد. اگر چنانچه 
وضعیت شهرستان بر اساس نظر ستاد کرونای شهرستان، 
اختتامیه  برگزاری  برای  الزم  مجوز  و  شود  اعالم  سفید 
صادر گردد قطعا مراسم باشکوهی با حضور مهمانان ویژه 

کشوری و استانی و همشهریان عزیز برگزار خواهد شد.
صنعتی  و  معدنی  شرکت  حمایت  از  ایرانمنش  مهندس 
گفت:  فرهنگ   برگزاری جشنواره های  مورد  در  گل گهر 
همانگونه که در ابتدا گفته شد شرکت معدنی و صنعتی 
گل گهر همچنان به شعار گل گهر همراه فرهنگی سیرجان 
کامال پایبند است و این موضوع قطعا تاکنون برای مردم 
و  هنر  و  فرهنگ  اهالی  ویژه  به  سیرجان  فهیم  و  عزیز 

رسانه ثابت شده است.
برگزاری  فرهنگی  در حوزه  اقدامات گل گهر  بارز  نمونه   
با  ساله  هر  که  هست  گل گهر  فرهنگی  بزرگ  جشنواره 

شکوهی خاص و با استفاده از توان هنرمندان بومی برگزار 
می گردد. 

وی در ادامه افزود: همچنین برگزاری جشنواره محالت، 
برگزاری  مقاومت،  ادبیات  دوره جشنواره  اولین  برگزاری 
دوره های  برگزاری  آهن،  داستان  جشنواره  دوره  دومین 
نوجوان  و  کودک  حوزه  نویسندگان  برای  آموزشی 
و  اسالمی  ارشاد  و  فرهنگ  اداره  با  همکاری  سیرجان، 
اداره تبلیغات اسالمی سیرجان جهت برگزاری مراسمات 
برگزاری   ،.... و  اجتماعی  مذهبی،  هنری،  فرهنگی، 
هشتمین دوره مسابقه طرح نسیم نهج البالغه، همکاری 
با بنیاد شهید سیرجان و مشارکت در برگزاری یادواره های 
شهدای شهرستان و ... تنها بخشی از حمایت های شرکت 

معدنی و صنعتی گل گهر در زمینه فرهنگی می باشد. 
ایرانمنش در پایان گفت: امیدواریم هرچه زودتر با نابودی 
ویروس منحوس کرونا و عادی شدن شرایط شاهد رونق 
مجدد فعالیت های فرهنگی در سطح شهرستان و کشور 

باشیم.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی کرمان اظهار داشت: در حال حاضر حدود هزار و 350 بیمار تنفسی تخت های بیمارستان های استان 
کرمان را اشغال کردند که تعداد زیادی از آنها تست کرونای مثبت دارند و تقریبا 55 درصد این بیماران دارای ویروس کرونا هستند.

وی گفت: ظرفیت تخت های بیمارستانی استان برای بستری بیماران کرونایی حدود دو هزار تخت است و در حال حاضر 65 درصد 
تخت های بیمارستان ها اشغال شده است. وی با اشاره به اینکه امیدواریم شدت بیماری در استان در آینده نزدیک فروکش پیدا 
کند خاطر نشان کرد: در حال حاضر تمام استان کرمان درگیر بیماری است و پهناور بودن استان باعث می  شود که دیرتر از پیک 

بیماری خارج شویم. وی افزود: امیدواریم با رعایت پروتکل های بهداشتی توسط مردم مراجعه به بیمارستان ها کاهش پیدا کند.

استان کرمان در وضعیت فوق حاد کرونا؛ خبــر
استاد  اپیدمیولوژی دانشگاه علوم پزشکی کرمان گفت: کرونا ویروس ها مانند ویروس های آنفلوآنزا 
شرایط سرما و خشکی را بیشتر دوست دارند و فعالیت آنها در طی ماه های سرد و خشک سال و 
احتمال انتقال آنها از یک فرد مبتال به افراد سالم نیز در این ماه ها و این شرایط آب و هوایی افزایش 
پیدا می کند. وی اظهار کرد: عدم تهویه و تراکم بیشتر مردم در محیط های سربسته مانند منازل، 
محیط های اداری و تجاری باعث افزایش انتقال ویروس می شود و  در این روزها، گردش ویروس در 
حال حاضر در جامعه خیلی زیاد است و به  انتقال ویروس کمک  و احتمال آلودگی را افزایش دهد.

کرونا،
سرماوخشکی

رابیشتردوستدارد

برگزاری جشنواره داستان نویسی »پویش پایداری«

 عکس: سید محسن فروزنده 

      گروه فرهنگ

فروش، نصب، سرویـس،شارژ گاز و لولـه كشی زیركار

کولرهای گـازی اسپلیت
خیابان وحید - روبروی فروشگاه  افق  كوروش

4 2 3 3 8 7 8 8 -  0 9 1 6 4 4 5 8 3 3 5 نقد و اقساطفروشگاه اسپلیت صالحی 

لوله بازکنی اعتماد
بازكردن لوله های فاضالب 

توالت ، آشپزخانه و . . .
6216 669 0913- رضایی

پیوستن جانباز سرافراز اسالم و انقالب 
حاج حبیـب اهلل غفــاری به یاران شهیدش 

را خدمت شما بزرگواران تسليت عرض نموده، برای 
آن فقيد سعيد، رحمت الهی و برای عموم بازماندگان 

صبر مسئلت دارم.
سجاد رلی گوئینی

 )رفزند رسدار شهید علی رلی گوئینی(

خانواده محترم غفاری

یک مجتمع دامپروری صنعتی قصد دارد 
جهت تکمیل کادر خود

 2 نفر کارشناس مهندسی علوم دامی ) آقا( 
را جذب نماید.

متقاضیان می توانند مدارک و رزومه 
خود را  از طریق واتساپ 

به شماره 6361  018  0936ارسال نمایند.
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3 فردای کرمان: رئیس گروه بیماری های دانشکده علوم پزشکی سیرجان با اشاره به شرایط بحرانی شیوع کرونا در سیرجان، گفت که به طور 
متوسط هر ۱5 دقیقه یک مبتالی قطعی به کرونا در شهرستان سیرجان شناسایی می شود و هر 50 دقیقه هم یکی از مبتالیان قطعی و یا 
افراد مشکوک به کرونا، به بستری در بیمارستان نیاز پیدا می کنند. به گفته ی وی ظرفیت تمام بخش های اختصاص یافته به بیماران کرونا 
در بیمارستان های سیرجان تکمیل شده و بیمار جدید ساعت ها باید در بخش های اورژانس منتظر باشد تا تخت بخش های کرونایی خالی 
یا اضافه شود. وی تاکید کرد: »از شهروندان درخواست داریم شرایط ویژه و فوق قرمز شهرستان را درک کنند، مسافرت نروند، ماسک بزنند 

و در تجمعات حضور پیدا نکند پرونکل های بهداشتی را رعایت کنند.

خبــر هر ۱۵ دقیقه یک مبتال به کرونا در سیرجان شناسایی می شود 
ایسنا: رییس اداره پیش بینی کل هواشناسی استان کرمان گفت: از اواخر وقت روز 
چهارشنبه کاهش محسوس دما را در استان خواهیم داشت و این کاهش دما در روزهای 
پنجشنبه و جمعه ادامه دارد. وی با بیان اینکه وزش باد نسبتا شدید را از بعدازظهر چهارشبه 
برای مناطق شرقی استان پیش بینی می کنیم که تا روز پنجشنبه ادامه دارد، تصریح کرد: از 
اواخر وقت روز چهارشنبه کاهش محسوس دما را در استان خواهیم داشت و این کاهش دما 

در روزهای پنجشنبه و جمعه ادامه دارد.        

کاهشدمایهوای
استانکرماناز
عصرچهارشنبه

که:  زده  پیامک  ساده دل  همشهری  یک 
"می بایست نقد دولت را بنویسی که چرا همه ی 
استثنا  بدون  نمی کنید؟ همه  تعطیل  را  کشور 
قرنطینه بشوند و فقط دولت پول نفت را واریز 

کند به حساب مان".
نمی دانم این همشهری چقدر از دنیا پرت بود 
کما  است.  تحریم  نفت مان  نداشت  خبر  که 
اینکه تحریم هم نبود، خام اندیشی این مدل از 
قرنطینه ی خیالی در این است که شناختی از 
اقتصاد ندارد. برخی مردم انگار گمان می کنند 
این  اگر  را می شود، خورد! خب عزیز من  پول 
طوری قرنطینه بشویم که پول از کاربرد می افتد. 
به حساب شما  به فرض که دولت  چرا؟ چون 
پول می ریزد تا سر کار نروید   . با پول تان می روید 
رفته  تهیه کنید، مغازه دار هم  را  خوارک خانه 
قرنطینه . برای شخص شما هم بیاید و باز کند، 
کاالیی برای عرضه ندارد چون کارگران مزارع و 
کارخانه ها و راننده ی وانت و کامیون هم رفته اند 
قرنطینه. آن وقت چه می خوری تا زنده بمانی؟!

از طرف دیگر اما درست است که تصور برخی 
مسووالن  عملکرد  ولی  ساده اندیشی ست  مردم 
هم چندان به دور از همین مدل از ساده اندیشی 

نیست، زیرا میوه دور از درخت نمی افتد .
تیم  یک  تمرین  از  عکسی  شهروندان  از  یکی 
برای  سیرجان  تختی  ورزشگاه  در  فوتبال 
این  که  توضیح  این  با  فرستاده.  سخن تازه 
آبان   26 دوشنبه  شب   ۱8 ساعت  سر  تمرین 
شد!  خاموش  ورزشگاه  پروژکتورهای  و  تمام 
با خنده ای که رگه هایی  این همشهری سپس 
ادامه  می دهد: "یعنی  از خشم هم در آن بود، 
تا  ویروس کرونا ساعت سرش می شود؟! یعنی 
که  ندارد  این  به  کاری  ویروس   6 ساعت  قبل 
بیست سی نفر هم تیمی و مربی و کمک مربی و 
تدارکات و.. .  دارند شانه به شانه ی هم دنبال توپ 
می دوند، رو در رو می شوند و به هم تنه می زنند! 
می گویید ماسک دارند، خودمان را گول نزنیم. 

مگر دویدن هم با ماسک شدنی ست؟"
به  می خواست  مقدمه   این  با  همشهری  این 

تقسیم بندی  را در  فوتبال   " برسد:  نتیجه  این 
سه گانه ی گروه  مشاغل، در ردیف 2 قرار داده اند. 
یعنی در جمله ی غیرضروری  هایی که تا ساعت 
سوال  حاال  دارند!  فعالیت  اجازه ی  عصر   6
اینجاست چرا این بازی دسته جمعی را در ردیف 
چرخ  الی  چوب  نمی خواهم  نگذاشته اند؟!   3
بگویم  می خواهم  اما  بگذارم  شهرستان  ورزش 
مالک تقسیم بندی مشاغل برای مبارزه با کرونا 
چندان بر پایه ی اصول بهداشتی نیست و انگار 

مالحظات دیگری در کار است ." 
 عباس، همشهری دیگری ست که کفش فروشی 
خودش  دوگانه ی  نگرانی های  از  نیز  او  دارد. 
بیایند توضیح بدهند  اول  "مسووالن  می گوید: 
ضرور  به  مشاغل  تقسیم  برای  مالک شان  که 
که  شغلی  مگر  اصال  چیست؟!  غیرضرور  و 
غیرضروری باشد هم داریم؟! هرشغلی که ایجاد 
شده در پاسخ به یک نیاز جامعه ی بشری بوده. 
یا  پوشاک  به  کسی  بگوییم  می توانیم  آیا  االن 

کفش نیاز ندارد؟"

در پاسخ عباس می گویم که شاید فرض بر این 
بوده که آیا آدم بدون آن کاال یا خدمات باز هم 

می  تواند به زندگی ادامه بدهد یا نه. 
عباس  حاضرجوابی  از  بخواهید،  را  واقعیتش 
دیگر  که  داد  من  به  پاسخی  او  شدم .  شوکه 
نتوانستم به عنوان یک و روزنامه نگار از عملکرد 
واقع طرح  در  عباس  پاسخ  کنم.  دفاعی  دولت 
یک پرسش بود. اینکه: "مگر در نبود کنستانتره 
حیات  ادامه  نمی شود  دیگر  اسفنجی  آهن  و 
داد؟! پس چرا دولت اول یک سوزن به خودش 

نمی زند تا بعد جوالدوزی نثار دیگران کند؟"
از  وقتی برای قانع کردن این همشهری حرف 
ادامه ی  تا  می زنم  کشور  اقتصاد  چرخ  گشتن 
بر  نیز  او  باشم،  کرده  توجیه  را  معادن  فعالیت 
اقتصاد  چرخ  گشتن  ضرورت  از  قیاس  همین 
خانواده اش حرف می زند و بر واژه ی غیرضروری 

می تازد. 
گرچه او فقط دغدغه ی معیشت هم ندارد. او هم 
یک پدر است و در شرایط کرونا نگران سالمت 

خانواده اش.
نگاه  که  هم  منظر  همین  از  آنکه  جالب  اما   
می گیرد:  خرده  اشتباه  تصمیمات  به  می کند 
وارد  نفر  چند  همزمان  عادی  حالت  در  "مگر 
به  را  کفش فروشی  می شوند؟  کفش فروشی 
عنوان یک مثال می گویم. خیلی از صنوف دیگر 
هم همین طور  هستند. به ویژه که االن شب 
عید هم نیست تا بگوییم شلوغ می شود. اما وقتی 
محدودیت زمانی ایجاد می کنند، اتفاقا منجر به 
این می شوند که مشتری ها بخواهند همگی تا 
قبل از پایان زمان مهلت داده شده برای خرید 

هجوم بیاورند. 
این طوری که بیشتر ازدحام می شود. فهمیدنش 
فیزیک  نیست  نیاز  اصال  است.  ساده  خیلی 
کوانتوم پاس کرده باشی. من نمی دانم مسووالن 
شهری، استانی یا کشوری بر چه اساسی چنین 
برای چنین تصمیمات  و  تصمیماتی می گیرند 
من درآوردی ئی با چند کاسب که بازار و شرایط 
بشناسند، مشورت  را  روحیه ی مشتری  و  بازار 

شده است؟" 
هم  بی راه  پر  چندان  همشهری  مغازه دار  این 
نمی گوید. این هفته رییس اتاق اصناف نیز در 
گفت و گو با نشریه ای، همین نگرانی ها را ابراز 

کرده بود. 
احتمال  شدن  کم  برای  که  قانونی  یعنی  این 
به ضد  گرفته شده  نظر  در  در صنوف  ازدحام 
خودش تبدیل گشته و می تواند خودش عامل 

شیوع ویروس باشد. 
نابخردی  حساب  به  را  آن  اگر  که  تصمیمی 
پنهان  دست های  به  و  نگذاریم  امر  مسووالن 
نسبت  مردم  معیشت  کمر  کردن  خرد  برای 
ندهیم، دست کم می توانیم نام آن را بی دقتی، 

شتابزدگی و بی محاسبگی بگذاریم. 
به نظر همان تقسیم صنوف به دو بخش *منجر 
بهتری  گروه بندی  *غیرازدحامی،  و  ازدحام  به 
باشد. اینگونه هم صنوف کمتری از این شرایط 
بهداشتی  مسایل  اینکه  هم  و  می بینند  آسیب 
است  ممکن  حتا  یا  می شود.  رعایت  بیشتر 
برخی صنوف منجر به ازدحام بتوانند با ارایه ی 
راه کارهایی برای کاهش ازدحام یا با بخشی از 

ظرفیت شان به حیات اقتصادی برگردند. 
وگرنه که طبق تقسیم بندی فعلی فوتبال بازی 
واجب تر از معیشت جوانی ست که با هزار امید 
و آرزو  و گرفتن وام و رفتن زیر بار بدهی، برای 
حاال  و  بوده  انداخته  راه  کسب وکاری  خودش 
دولت چشم هایش را به روی معیشت خانواده ی 
بی درنظر  و  بسته  او  مثل  خانواده  صدها  و  او 
گرفتن آینده ی خانواده ها، فقط می گوید ببندید! 
از  ممکن  تصمیم  دستی ترین  دم  یعنی 
مشاغل  از  حمایتی  نه  که  تدبیر  مدعی  دولت 
کوچک می کند و نه حتا حاضر است درباره ی 
تصمیماتش کوچکترین توضیحی بدهد تا جامعه 
به آینده امیدی ببندد و چنگی بر این خیال بزند 
که روزهای بدون کرونا نزدیک است. روزی که 
واکسنی بیاید و اگر به فرض، ایران تحریم دارو 
تزریق  آرامشی  هم  ما  بی نوای  مردم  به  نباشد 
از  کوته بینانه  سیاست های  این  با  وگرنه  شود. 
کرونا هم طوری مان نشود، مشکالت روانی از پا 

می اندازدمان.

محدودیت برای اصناف، از خیال تا واقعیت
      حسام الدین اسالملو

فاضالب شهری برای شهرک برق
 از نان شب واجب تر است

سیرجان،  در  شهری  فاضالب  طرح  اجرای  آغاز  از  گروه شهر: 
هم  برق  شهرک  در  طرح  این  آیا  که  بود  شده  سوال  برای مان 
به  برق  که شهرک  هستیم  جریان  در  همه  نه.  یا  می شود  اجرا 
خاطر قرار گرفتنش روی منابع زیرزمینی آب شرب شهر، توسط 
این  شهرداری سیرجان چندان به رسمیت شناخته نشد و حتا 
شهرک از خدمات شهرداری نیز محروم بوده. نگران بودیم شیوه ی 
شهرداری در برخورد با این شهرک تبدیل به سنتی شود که از 
هدف اصلی اش دور گردد و به همین روش، طرح فاضالب شهری 

نیز به آنجا راه پیدا نکند. 
فاضالب  که  داشتند  را  نکته سنجی  این  مسووالن  خوشبختانه 
شهری را برای شهرک برق به همان چوب نرانند. باالخره اجرای 
طرح فاضالب در شهرک برق هم چندی ست آغاز شده و همچنان 
در حال پیشروی ست. جدای از این مسووالن شهری بهتر است در 
اتصال لوله های فاضالب خانه های شهرک برق به فاضالب شهری 
هم شتاب بیشتری به خرج بدهند و هم اگر در دیگر نقاط شهر 
برق  در شهرک  است،  اختیاری  فاضالب  به شبکه  متصل شدن 
این موضوع اجباری بشود. به هرحال چه بخواهیم و چه نخواهیم 
متاسفانه این شهرک بر روی منابع آب شهر ساخته شده. کاش 

ساخته نشده بود. 
ولی حاال که شده و یک واقعیت تلخ است، بهتر است به جای 
پاک کردن صورت مساله، تالش کنیم آن را رفع و رجوع کنیم. 
دست  مسووالن  که  است  همین  نیز  رجوع  و  رفع  راه  بهترین 
شبکه  به  برق  شهرک  خانه های  شدن  متصل  برای  و  بجنبانند 
فاضالب  حساسیت بیشتری نشان بدهند. یعنی هم پیگیر این 
موضوع باشند که شهرک برق حتا زودتر از دیگر محله های شهر 
به فاضالب شهری متصل شود و هم اگر در دیگر محله ها سخن 
از اختیاری بودن است، در شهرک برق متصل شدن خانه ها به 
برای  می تواند  نیز  شهر  شورای  باشد.  اجباری  شهری  فاضالب 
ضماتت اجرای این اجبار،  مصوبه داشته باشد که شکل قانونی 

به خود بگیرد.

یادداشت

 عکس: سید محسن فروزنده 

جوشکـاری سیــار
َفنس ِکشی- تعمیر در و پنجره - اجرای سایه بان و...
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 سرویس چوب كامل ویــژه جهیزیـه عروس شامل؛

رختکن،جاكفشی
پا تختیمیز جلو مبلیمیز ناهارخوری

كمد لباسی

بوفه بزرگ

تشک طبی فنری سرویس خواب میز آرایش مبـــل

همگی یکجا : 17/800/000 تومان
تعطیل و روزاهی جمعه  باز هستیم

ایام 

  بیش از 10 مدل انــــــــــــواع مبلمـــــــان 

   میـــز و صندلی هــای باغــــــــی و ویالیـــی

تاب های ریلکسـی و تابهای سه نفره باغی و ویالیــی

میز LCD تمام MDF به قیمـت درب کارخانــــــه

0 9 1 2 4 1 5 8 0 0 1 سیرجان - انتهـای بلـــوار اصلی حجــت آبــاد       تلفـن تماس : 

قالــی محلــی 
دستبـاف سیرجانی
شما را خریـداریم.
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یک  که  نابینایان  جهانی  اتحادیه 
 ۲۸۵ و   است  بین المللی  سازمان 
اختالل  دچار  که  روشندل  میلیون 
بینایی یا نابینا هستند در آن عضویت 
دارند در ایران و سیرجان روشندالن 
که  دارند  وجود  زیادی  هنرمند 
آنها   از  اسمی  یا  و  مانده  ناشناخته 
برای  رابطه  همین  در  نمی شود  برده 
روشندل  افراد  شناختن  رسمیت  به 
کامل  مشارکت  سوی  به  وابستگی  از 
با  بهانه  همین  به  است.  اجتماعی 
رفتم  نابینایی  دنبال  به  بینا  چشمان 
بیناست؛  دیده ای  هر  از  بیناتر  که 
سال  متولد  نسب،  مهنی  محمدرضا 
است  خانواده ای  فرزند  آخرین  و   70
خانه  مادری  و  بازنشسته  پدری  که 
دار دارد از کودکی سرنوشت خودش 
دانشجوی  اکنون  و  پذیرفته  را 
افتخار  حال  و  است  روانشناسی 
است  پاراالمپیک  عرصه  آفرین 
خواندن مصاحبه اختصای سخن تازه 
لطف  از  خالی  این جوان سیرجانی  با 

نیست؛

فوتبال  با  چطور  بگو  شروع  برای   
آشنا شدی؟

از بچگی عاشق فوتبال بودم و به یاد 
دو  پرسپولیسی  از هفت سالگی  دارم 
موضوع  همین  هستم  و  بودم  آتشه 
فوتبال  سمت  به  من  کشش  باعث 
شد. سال 88 در اردوی استعدادیابی 
در شهر کرمان توسط یکی از مربیان 
کرمانی به قولی کشف شدم و بعدها 
نابینایان  نفره  پنج  فوتبال  تیم  به 

استان کرمان پیوستم.
  از فوتبال پنج نفره گفتی، فرقش با 

فوتبال و گلبال در چیست؟ 
گلبال که با دست انجام می شود. 
فوتبال هم که یازده نفره و با قوانین 
می شود.  انجام  چمن  روی  خودش 
از تمام قوانین  اما فوتبال پنج نفره 
اما به جای  فوتسال پیروی می کند 
اینک در سالن باشد بازی در زمین 
ابعاد ۴0 در 20 است که  به  چمن 
در این نوع فوتبال دروازه بان بینا و 
چهار بازیکن دیگر روشندل هستند.

 چرا دروازه بان باید بینا باشد؟
باشد  روشندل  هم  دروازه بان  اگر 
به  جا  بازی  در  زیادی  گل  تعداد 
جا می شود و جذابیت بازی از بین 
می رود. دروازه بان بینا حکم مربی را 
باشد که یک کار  نیاز است  و  دارد 
سخت صورت بگیرد، کار سخت این 
است که یک نابینا به بینا گل بزند.

فوتبالیست شدن  داستان  ادامه   
شما به کجا رسید؟

استان  نفره  پنج  فوتبال  تیم  در 
کسب  به  موفق  روز  هر  کرمان 

و  شدم  کشور  در  خوبی  رتبه های 
بر روی سکوی  کرمان همیشه جایی 
قهرمانی و نایب قهرمانی کشور داشت 
این روزهای خوب ادامه داشت تا اینکه 
سال 92 به تیم ملی پنج نفره دعوت 
اعزام  کم  تجربه  دلیل  به  اما  شدم 
بازی های  به  هم   93 سال  در  نشدم 
موفق  و  اعزام  کره  پاراآسیایی 20۱۴ 
به کسب اولین طالی آسیایی ام شدم. 
تیم  توکیو  ژاپن  در  نیز   20۱5 سال 
ملی ایران نایب قهرمان شد و توانست 
را  20۱6ریو  پاراالمپیک  سهمیه 

بدست بیاورد. 
نایب  که  را  افتخاراتم  اوج  ریو  در 
بدست  را  بود  پاراالمپیک  قهرمانی 
آوردم. بعد این افتخار سال 20۱۷ نیز 

قهرمان آسیا شدم و با کسب سهمیه 
رفتم  اسپانیا  به   20۱8 جهانی   جام 
در  و  برگشتم  مقام  بدون  متاسفانه  و 
مقام جهانی که کسب  آخرین  پایان، 
نمودم نایب قهرمانی 20۱9 آسیا بود.

 از بچه های کانون شنیدم موسیقی 
بیشتر  مورد  این  در  می کنی  کار  نیز 

بگو؟
است  موسیقی  هنر  من  دوم  عالقه 
بنام  اساتید  نزد  سالگی  سیزده  از  و 
را  پیانو  و  کیبورد  سازهای  کرمانی 
نیز  سالگی  از هجده  و  دیدم  آموزش 
نظر  زیر  و  شدم،  سلفژ  حیطه  وارد 
صداسازی  زنده  دل  مجتبی  استاد 
سه  االن  به  تا  کردم.  شروع  را 
نام های؛  با  اوریجینال  آهنگ  قطعه 

به  و روانی  بیست  زندگیم،حال دلم، 
سمع مخاطبانم رساندم. 

در  شرکت  شما،  تجربه  به  بنا   
بگو  آسیایی،  و  پارالمپیک  مسابقات 
به  دیگر  کشورهای  معلولین  وضعیت 

چه صورت است؟
من دوستان برون مرزی زیادی دارم 
و برایم تعریف کردند چراغ راهنمایی 
رانندگی شان برای هر نشانه موزیک 
خاصی نواخته می شود تا روشندالن 
تمامی  کنند.  آمد  و  رفت  سهولت  به 
خیابان ها خط کشی مخصوص نابینایان 
دارد. برای استفاده معلولین از نقلیه و 
باالبرهای  و  رمپ ها  عمومی  امکانات 
بودند.  کرده  تعبیه  را  مخصوصی 
کشورهای  در  من  معلول  دوستان 

اما  دارای حقوق مکفی هستند  دیگر 
در کشور ما قانون وضع شده که سه 
توجه  با  معلولین  را  ارگان  هر  درصد 
به توانایی های شان تشکیل بدهند اما 
هیچ خبری نیست که نیست. اگر این 
قانون اجرا می شد ما روشندالن دیگر 
نداشتیم  بهزیستی  حمایت  به  نیازی 
کال اساس کار بهزیستی اشتباه است. 
ندارم  مسوولین  از  انتقادی  دیگر  من 
توخالی  قول های  بود  قرار  اگر  چون 
و وعده های پوشالی شان عملی شود 
بهتر  داشتم  ماشین  و  خانه  االن  من 
است مسوولین را رها کنیم و انتقادی 

نکنیم زین پس.
چرا اکثریت روشندالن رشته های   

علوم انسانی را انتخاب می کنند؟

چون درس ها در رشته علوم انسانی 
تجربی  و  استنباطی  و  است  حفظی 
نیستند، امکانات آموزشی موجود در 
نیست  مناسب  نابینایان  برای  کشور 
استاد و معلم نیز نمی تواند مثال ۴0 
دانشجو را رها کند و به من بپردازد 
پس باید شیوه و ابزار آموزشی را ارتقا 
نیستند روشندالن موفق  اما کم  داد 
مثل  مهندسی  و  فنی  زمینه های  در 

عمران درس می خوانند.
کجا  به  نسب  مهنی  محمدرضا   
دست  به  نسبی  آرامش  برسد 

می آورد؟
برای  توانم  حد  در  دارم  دوست 
بعد  و  باشم  آفرین  افتخار  کشورم 
به  آمدم  بیرون  ملی  تیم  از  اینکه  از 
تیم های  در  و  بروم  آلمان  یا  بلژیک 
دارم  دوست  همیشه  بزنم.  توپ  آنها 
مفید باشم چندبار از جاده زدم بیرون 
راهم  به  بالفاصله  اما  کردم  اشتباه  و 

برگشتم.
و  بودن  کیا  زندگیت  الگوهای   

هستن؟
بزرگ  استاد  مرحوم  موسیقی  در 
پسرشان  و  شجریان  محمدرضا 
خواجه  ایرج  و  شجریان  همایون 
علی  عاشق  هم  فوتبال  در  امیری، 
بگویم  کریمی هستم. الزم هست که 
من  الگوی  بهترین  برزیلی  جفینای 
بازیکن  بی نظیرترین  او  و هست  بوده 

فوتبال و حق داره که بهترین باشه.
 و حرف آخر....

در  که  می کنم  دعا  مردمم  برای 
بیماری  و  اقتصادی  شرایط  این 
دعا  جز  نباشه  بد  حال شان  کرونا 
با  شاید  و   نمی آید  بر  از دستم  کاری 
را  حال شان  کمی  بتوانم  موزیک هایم 
بهتر کنم چون موسیقی ضد غم است.

       معظمه صادقی نژاد

ایسنا: مدیر کل آموزش و پرورش استان کرمان گفت: بنا به مصوبه ستاد استانی مقابله با کرونا آموزش مجازی دانش آموزان در تمامی 
مدارس و آموزشگاه های فنی و حرفه ای، علمی آزاد و زبان در سطح استان تا اطالع ثانوی تمدید شد و ضرورتی برای آموزش های 
حضوری وجود ندارد.وی گفت: تمامی آموزش های حضوری در مدارس سراسر استان در همه دوره ها و رشته ها و در تمامی شهرستان 
ها، مناطق و نواحی تا اطالع ثانوی تعطیل است. اسکندری نسب افزود: با تاکید بر اینکه تعطیلی آموزش حضوری به معنای بسته بودن 
درب مدارس نیست گفت: بر اساس تصمیم ستاد کرونا، کادر اداری و عوامل اجرایی باید در مدارس حضور یابند و درب مدارس باز 

است ولی حضور آموزگاران  و دبیران الزامی نیست.

خبــر
امتحاناتنوبت
اولدانشآموزان،
حضوریاست

ایسنا: مدیرکل آموزش و پرورش استان کرمان با بیان اینکه آموزش ها در بستر فضای مجازی به 
دانش آموزان ارائه داده شوند؛ اظهار کرد: امروز رسالت بزرگی بر دوش داریم و باید از تمام ظرفیت 
های درون و برون استانی به ویژه در خصوص آموزش های مجازی استفاده کنیم.وی با بیان اینکه 
فاصله گرفتن دانش آموزان از محیط مدرسه می تواند تبعات جبران ناپذیری داشته باشد تصریح کرد: 
امتحانات نوبت اول دانش آموزان، ۱00 درصد حضوری است. وی گفت: طرح یاری گران زندگی و 

مهارت های اجتماعی باید در دستور کار باشد و آموزش معلمان جدید باید جدی گرفته شود.

گفتوگویسخنتازهباجوانروشندلسیرجانی؛

سخت است، نابینا به بینا گل بزند

آموزش حضوری در مدارس استان کرمان تا اطالع ثانوی تعطیل شد

قانونعصایسفید
حدود چهل سال پیش دکتر ناول پری، ریاضیدان کالیفرنیایی 
و دکتر هاکوبس تنبروک که وکیلی مجرب، نویسنده و استاد 
با تجربه در حقوق بود، بیانیه ای در خصوص حمایت از حقوق 
نابینایان صادر کردند این بیانیه، در سال ۱938 میالدی برابر 
با ۱3۱۷ هجری شمسی از طرف فدراسیون جهانی نابینایان 
به رسمیت شناخته شد و قانون عصای سفید از افراد نابینا 
می خواهد که برای حفظ حقوق خود از تمام مفاد این قانون 

مطلع باشند. برخی از مواد مهم این قانون بدین شرح است:
* دولت موظف است که نابینایان و دیگر معلوالن جسمی را 
تشویق کند تا درتمام امور اجتماعی و اقتصادی دولت شرکت 

کنند و در نتیجه اشتغال پیدا کنند.
*  نابینایان و دیگر معلوالن جسمی، حق استفاده آزادانه از 
خیابان ها و بزرگراه ها، پیاده روها و سایر مکان های همگانی و 
همین طور وسایل حمل و نقل، هتل و اماکن عمومی را دارند.

از خیابان می گذرند،  نقلیه خود  با وسایل  رانندگانی که    *
یا  سفید  عصای  از  که  نابینایی  به  شدن  نزدیک  صورت  در 
متالیک استفاده می کند، یا اینکه سگ راهنما به همراه دارد یا 
از بازوبند نابینایی استفاده می کند، موظفند که احتیاط الزم را 

بعمل آورند تا صدمه ای به آن نابینا وارد نشود. 
* هر شخص یا سازمانی که بخواهد بطور غیر مجاز در استفاده 
شخص نابینا و یا معلول از تسهیالت همگانی محدودیتی ایجاد 
کند، یا اینکه حقوق نابینایان و دیگر معلوالن عاقل و بالغ را 

نادیده بگیرد، باید مجرم شناخته شود.
بعنوان  را  اکتبر   ۱5 روز  باید  دولت  مسؤلین  سال،  هر   *
بزرگداشت عصای سفید به نحو شایسته ای ارج نهند و اهمیت 
قانون عصای سفید را مورد بحث قرار داده و از مردم بخواهند 
که رفتار معقوالنه ای با معلوالن داشته باشند و با همکاری 

صمیمانه قدمهای مؤثری برای آنها بردارند.
*  دولت موظف است که افراد نابینا یا دیگر معلوالن جسمی 
را در بخشهای دولتی و شعب آن و همین طور مدارس دولتی 
با شرایط مساوی، چون دیگر افراد اجتماع بپذیرند، مگر اینکه 

معلولیت خاص آنها مانع انجام کار در آن مراکز باشد.
* نابینایان و دیگر معلوالن حق تام و برابر دارند که از مکان ها، 
مزایا، تسهیالت و امتیازات وسایل حمل و نقل همگانی چون 
و  اتومبیلها، کشتی  اتوبوس،  هواپیما، وسایل موتوری، قطار، 
دیگر وسایل نقلیه و هتل، مسافرخانه، مکانهای عمومی و مراکز 
تفریحی و مذهبی دیگر محل هایی که عموم مردم بدانجا جمع 
می شوند، استفاده کنند و اگر در بعضی شرایط محدودیتی 
وجود داشته باشد این محدودیت باید قانونی و قابل اجرا برای 

همگان باشد.

    خبر

آهن آالت دست دوم و انواع ضایعات
 شما را با باالترین قیمت در محل  خریداریم.

0913 278 3052/0913 145 2643
5036 230 0919 )خدائی(



ارتکاب سه قتل تنها در طی دو هفته از مهم ترین 
حوادث سیرجان بود. قتل یک جوان دهه هفتادی 
کران.  روستای  در  نزاع  یک  در  دوستش  توسط 
و  کهنه  اختالفات  خاطر  به  باجناق  قتل  دیگری 
قدیمی در پاریز و در نهایت قتل یک جوان بیست 
و شش ساله توسط دوستش در محیاشهر با هدف 

تسویه حساب اختالفات گذشته.
خبری  عناوین  مهمترین  جزو  خبر  سه  این 
مجازی  فضای  در  که  بودند  رسانه های سیرجانی 
نظرات  و  شدند  الیک  سرعت  به  شد،  منتشر 
خاطر  به  نفر  یک  نفر،  ده  هر  از  شد.  گذاشته 
اتفاق پیش آمده اظهار تاسف کرد. اما 9 نفر باقی 
مانده برای بررسی دلیل قتل ها هر کدام به زعم 
بود:  خود مشغول نسخه پیچی شدند. یکی گفته 
»بزرگان  فالن روستا، روستا را ترک کردند و این 
و  بود  کرده  عجیبی  تجویز  یکی  نتیجه ش.«  شد 
و  گرفت  رو  دورهمی ها  جلوی  »باید  بود:  نوشته 
شده«  »آخرالزمان  بود:  معتقد  دیگری  گرنه...« 
افسارگسیخته  جامعه ی  این  برای  یکی  آن  و 

افسوس خورده بود.
فروپاشی  دچار  سیرجان  شهرستان  آیا  اما   
اجتماعی شده و مصداق بارز افسارگسیختی ست؟

از چند سیرجانی این سوال را می پرسم.
درمان  دریافت  برای  و  دیالیزی ست  حمید؛ 
گیر  داروهایش  آمده.  بیمارستان  به  بیماری اش 
نمی آیند و متصدی داروخانه گفته معلوم نیست 
برای  حمید  باشند.  داشته  را  دارو  زمانی  چه 
فروپاشی  همان  این  می گوید  سوالم  به  پاسخ 
داروهای  داروخانه ی شهرت  اینکه  اجتماعی ست. 

به این مهمی را نداشته باشد. 
رضا برای آوردن یک مثال که افسارگسیختی در 
رانندگی  وضعیت  بدهد  نشان  را  سیرجان  شهر 
سیرجان را به عنوان مصداق می آورد. او می گوید 
خیابان های  از  یکی  در  را  کامل  روز  یک  شما 
تماشا کن.  را  رانندگی  و وضع  ایستاده  سیرجان 
از جر و بحث و دعوا بر سر پارک کردن بگیر تا 

خالف راندن و ...
کلمه ی  فروپاشی  است  معتقد  اما  محمد 
کاربردی  سیرجان  شهر  برای  و  سنگینی ست 
از  بخشی  و...  اعتیاد  سرقت،  قتل،  زیرا  ندارد. 
و کمال  تمام  نمی توان  و  واقعیت جوامع هستند 

پیشگیری شان کرد.
و  پژوهشگر  آتشی پور  مرضیه  سراغ  به  همین  به 

فعال اجتماعی رفتم.

در  قتل  به  منجر  نزاع های  و  دعواها  ماجرای   
شده  تکراری  سریال  یک  به  تبدیل  سیرجان 
یک  رویدادها  این  علت  توضیح  در  هم  هربار  و 
مست  اینکه  می شود.  تکرار  نما  نخ  سناریوی 
نمی توان  جامعه شناسی  منظر  از  آیا  بوده اند. 
نوع  این  برای تکرار  قانع کننده ی دیگری  دالیل 

قتل ها در نظر گرفت؟
موردی  نمونه  یک  عنوان  به  باید  را  سیرجان 
و  ببینیم  کشور  کلی  فضای  از  خاص  چندان  نه 
را  ما  جامعه  غالب  فضای  که  بنگریم  را  عواملی 
بحران  می دهد.  قرار  شعاع  تحت  عاطفی  نظر  از 
هویتی، هوشیارانه عمل نکردن، جوزدگی و تحت 
هیجان های  و  بودن  جمعی  حرکت های  تاثیر 
پر  بگیرم،  استعاره  را  مستی  اگر  بنابراین  منفی. 
هم  دیگری  دالیل  می شود  بله  نیست.  هم  بیراه 
انسان شناسی،  جامعه شناسی،  گرفت.  نظر  در 
جرم،  روانشناسی  روان کاوی،  فرهنگی،  مطالعات 
نشانه  منظر  از  حتا  و  جرم  فلسفه  حقوقی،  ابعاد 

شناسی و ادبیات می شود به این ها پاسخ داد. 
از نظر فرهنگی اما چهار عاملی که دکتر منصور 
فراستخواه در کتاب عواطف در جامعه و فرهنگ 
نسلی،  اختالف  است:  این  ایرانی مطرح کرده اند، 
اجتماعی،  امید  و  احساس خوشبختی  نوسان در 
ناکارامدی مراجع فرهنگی و ّجوزدگی در حمایت 

از سلبریتی ها به جای روشنفکران.
با مروری بر اوضاع هیجانی عاطفی جامعه ایرانی و 
اینکه چه سیری را طی کرده، متوجه می شویم که 
حتا زبان و فرهنگ و فلسفه و بنیان ها و شاکله ی 
فرهنگ ایرانی مبتنی بر هیجان بوده است. تعداد 
کلماتی که ما برای ابراز هیجان های منفی به کار 

باالیی  بسامد  بریم  می 
دارند. 

ما ملتی هستیم که در 
هنر  و  فرهنگ  و  زبان 
تفکرمان  و  موسیقی  و 
سری  یک  نیازمند 
برای  هستیم.  هیجان 
عبور از مسیر مشکالت 
خاص خودمان به جای 

عقل محض، بیشتر بر هیجان ها سوار بوده ایم. از 
در  شدتش  که  هیجانی  اختالل  فراستخواه  نظر 
دهه های اخیر بیشتر بوده گریبانگیر جامعه ی ما 
شده است. جامعه ی ما دچار انسداد عاطفی شده. 

چرا که نتوانسته خوب مسیرش را طی کند. 
بوده،  مشترک  چیز  یک  قتل ها  بیشتر  در   
آیا  گروه ها.  میان  در  دعوا  ارزش انگاری 
به  می تواند  دعواگری،  و  دعوا  ارزش پنداری 
کنارش  در  یا  باشد  قتل  برای  عاملی  تنهایی 
انگیزه هایی مثل خشم نیز به چنین خشونت هایی 

دامن می زند؟
می تواند  باشد،  ارزش  دعوا  مثل  مقوله ای  اینکه 
به  و هم  کند  پیدا  ربط  به حس خوشبختی  هم 
شکاف میان دولت و ملت. بی اعتمادی به عادالنه 
بودن ساختار و رواج این باور در جامعه که عدالتی 
حق  نیست.  قانون  حمایت  اینکه  ندارد.  وجود 
این مساله می تواند ریشه  بگیری.  باید  را  خودت 
و  دفعه  و یک  باشد  داشته  تاریخی-فرهنگی هم 

یکجا سر درنیاورده.
وقتی جوان نتواند حس نمایش قدرت -که میل 
مشخص  و  قانونی  جاهای  در  را  است-  ذاتی اش 

را  دادگی اش  بروز  خود  ناچار  پس  کند،  ارضا 
شما  از  من  می دهد.  نمایش  منفی  صورت  به 
می پرسم؛ چند تا راه قانونی مشروع، پذیرفته شده 
و عرفی را معرفی کنید که در جامعه ما در نظر 
و  کند  قدرت  اعمال  بتواند  جوان  تا  شده  گرفته 
خودی نشان دهد؟ از آموزش و پرورش بگیرید تا 

نهادهای مختلف. این ضعف وجود دارد.
مساله بعدی شاخص نیک بودگی است و خستگی 
هیجان های  شدن  مسدود  ذهنی.  رفاه  و  عاطفی 
درونی  رضایت  حس  کاهش  به  منجر  مثبت 
مختلف  عرصه های  در  نارضایتی هایی  می شود. 
شرایط  روانی.  و  فرهنگی  اجتماعی،  سیاسی، 
جامعه ما به سمتی رفته که این احساس رضایت 
شرایط  کردن  مقایسه  نیست.  کس  هیچ  در 
خودمان با دیگران مثل کشورهای همسایه. نبود 
امیت شغلی. امیدواری به حل مشکالت اقتصادی 
آستانه  اجتماعی،  و معیشتی. شوک های مختلف 
تحمل شما را به سمت کنش های منفعالنه و انزاو 
نارضایتی  از  باالیی  این ها درصد  می کشاند. همه 
ایجاد می کند و منجر به سرخوردگی، تهی شدگی 
ایرانی  جامعه  در  هویتی  خودباختگی  و  خود  از 

می شود.

 گرایش به همراه داشتن چاقوی ضامن دار یکی 
دیگر از اشتراکات میان اکثر قتل ها در سیرجان 

است.
شما  قول  به  یا  سرد  سالح  از  استفاده  درباره 
چاقوی ضامن دار، بگذارید مثال گروه های تکفیری 
با وجود داشتن کلی  مثل داعش را بزنم. داعش 
سالح مدرن باز هم موقعی که قصد دارد در مردم 
ایجاد رعب و وحشت کند از نمایش عریان سالح 
از  و خشن  استفاده خونین  و  برد  بهره می  سرد 
آن. چون از منظر اختالالت روانی هم لذت بخشی 
بیشتری برای روان  کسانی دارد که این خشونت را 
اعمال می کنند. چاقوی ضامن دار می تواند نشانی 
داشته  قدرت نمایی  حس  ارضای  در  اختالل  از 
از درون احساس خال دارد پس  باشد. چون فرد 
پیدا  گرایش  آن خال  بیرونِی  مظاهر  به  به شدت 

می کند با آن خال جبران شود.
  نظام آموزشی چقدر می تواند در فرهنگسازی 
و  بگذارد  تاثیر  رویدادهایی  چنین  کاهش  برای 

چرا نظام آموزشی ما ضعیف عمل کرده؟
این  به   60 دهه  متولد  ایران  جامعه  درصد   68
اعمال کنندکان  و  قربانیان  بیشتر  طرف هستند. 
خشونت هم متعلق به این نسل هستند. چون این 
آموزشی  امنیت  نبود  و  زیاد  هیجان های  با  نسل 
که  است  درحالی  این  بوده.  درگیر  و...  شغلی  و 
ساختار غالب بر جامعه ما متناسب این جمعیت 
ریزی  برنامه  نسل  این  برای  نشده.  ساماندهی 
دیگر  گروه سنی  در  اکثرا  که  نسل حاکم  نشده. 
قرار دارند و با اکثریت جامعه ایران دچار شکاف 
بین نسلی هستند، درک درستی از موقعیت نسل 

ما نداشته و ندارند.
 برای کاهش این پدیده ها چه وظایفی بر دوش 

مسووالن نهادهای فرهنگی آموزشی است؟
باید برای تقویت نظام آموزشی و فرهنگی آموزش 
می توانیم  کنیم.  گذاری  سرمایه  کودکان  خالق 
جلوی ناهنجاری های اجتماعی را بگیریم. روحیه 
قدرت  هیجانی،  رشد  گروهی،  کار  و  همکاری 
خالق  و  شناختی  هوش  تحلیل،  و  پرسشگری 
باید در مارکز آموزش رواج داده شود. فرد آموزش 

آگاهی  که  فردی  می بیند.  کمتری  آسیب  دیده 
کمتری دارد ناگزیر برای بروز هیجان های خودش 

به صورت خام و ناپخته بروز خشونت می کند.
با این وجود در مقایسه جوامع شهری و روستایی 
کالنشهری  جوامع  و  شهری  کوچک  جوامع  یا 
فعالیت  می توانند  خیلی  زمینه  این  در  نهادها 
کنند. مثل انجمن ها و ان جی او ها. احتیاج شدید 
داریم به رفتارهای آموختنی ئی مثل مدارا و گفت 
همه  این ها  دیگران.  با  ارتباط  مهارت  و  گو  و 
آموزش دادنی است. اینکه یادبگیریم ارزش هایی 

به جز ارزش های خودمان هم وجود دارد. 
و  فرهنگی  باشگاه های  و  فرهنگی  موسسات  بله 
حتا کافی شاپ ها با ایجاد امکان بحث های گروهی 

می توانند یاری رسان باشند.
 آیا رشد نامتوازن شهرهای اقماری در سیرجان، 
مثل افزایش جمعیت بدون در نظر گرفتن امکانات 
فرهنگی، هنری تفریحی در این شهرهای اقماری، 
دلیلی دیگر بر افزایش بزهکاری در جامعه نیست؟

قدرت  اعمال  دارد.  متفاوتی  تعاریف  خشونت 
زوری و سلطه گرایانه از کالمی تا بدوی و روانی. 
بودنش  ارادی  دارد.  گسترده ای  دامنه  خشونت 
دیگران  آزار  به  اراده  با  اینکه  است.  مطرح  هم 
بپردازید. در شاخص هایی که کدام جامعه بیشتر 
یکی  می شود،  روبرو  خشونت ها  اقسام  و  انواع  با 
دارای  که  جوامعی  و  است  پذیر  مهاجر  جوامع 
بافت های حاشیه ای هستند و تضاد طبقاتی در آن 
ها باال است. جوامعی که از چندین گروه فرهنگی 
ساز  زمینه  معموال  نیز  تشکیل شده اند  اجتماعی 
است  جامعه ای  سیرجان  هستند.   خشونت  بروز 
که با حدود 30هزار مهاجر افغان و  حدود 8 هزار 
یکدست  جامعه  یک  ما  جامعه  غیربومی.  کارگر 
بیداد  معیشتی  سطح  و  طبقاتی  تضاد  نیست. 
می کند. همه این ها بروز خشونت را علت می شود. 
هر فرهنگ غیر بومی زمان می برد که در فرهنگ 
فکر می کنم درصد  و هضم شود. من  بومی حل 
غیربومی  فرهنگ های  شدگی  حل  برای  باالیی 
بچه ی  ندارد.   وجود  سیرجان  بومی  فرهنگ  در 
کدام شهر بودن و  از کدام قوم در سیرجان هنوز 
و  خصومت  امکان  غیرسازی  این  است.  پررنگ 
عدم همدلی را فراهم می کند و فرد مهاجر تحت 
فشار قرار می گیرد و احساس تبعیض و بی عدالتی 
هزار   250 برای  سیرجان  که  ویژه  به  می کند. 
رفاهی-آموزشی-فرهنگی-تفریحی- امکانات  نفر 

ورزشی دارد اما جمعیت شهرستان بیشتر از 300 
هزار نفر شده و این مشکل می آفریند. 

        سمیرا سرچمی

چگونگی ارتباط با خانواده قربانی
فاطمـه زیدآبـادی* در رابطـه بـا خونواده هایـی که عزیزشـان در حادثـه قتل از میـان رفته موضـوع مهم این اسـت که باید ابتدا درکشـان 
کـرد و سـعی کرد برای آرامش شـان هـر کاری انجـام داد. البته این خونواده ها خودشـان احساسـات چندگانـه ای دارند. از طرفی عزیزشـان 
را از دسـت داده انـد و برای او سـوگوار هسـتند و از طرفی عزیز خودشـان را مقصـر می دانند. )اینکه نبایـد وارد همچین شـرایط و ماجرایی 
می شـد(. بنابرایـن توجـه بـه ایـن چندگانگی هـا خیلـی اهمیـت دارد. مراحـل برخـورد با مسـئله مرگ متفـاوت اسـت. یعنی هـر فردی 
ممکـن اسـت در یـک مرحله خاص باشـد و به شـکل متفـاوت واکنش نشـان بدهد. پـس بایـد در درجـه اول واکنش های متفـاوت را درک 
کنیـم. مخصوصـا مرگ هایـی کـه بـه این شـکل اتفـاق می افتـد، واکنـش نابـاوری و انـکار در آن بیشـتر دیده می شـود. پس بایـد فرصت 
ابـراز بـه آن ها داد و احساساتشـان را شـنید.) تخلیه احساسـات(. این خونـواده ها رو نبایـد تنها گذاشـت) حمایت اطرافیـان(. دادن زمان 
 بـه طـور طبیعـی از غـم بازمانـدگان مقتـول کم می کنـد و دلـداری دادن) اینکـه غم بزرگی هسـت و فرد از دسـت رفتـه ارزشـمند بوده(.
بـه هـر نـوع رفتاری کـه به قصـد آسـیب رسـاندن به دیگـران انجـام بشـود، پرخاشـگری گفتـه می شـود. این آسـیب می تواند آسـیب 
جسـمی باشـد و یـا روانی. پرخاشـگری معموال پاسـخ نادرسـت به شـرایط پیش رو اسـت و فرد با ایـن کار خـودش رو تخلیـه می کند و از 
خشـونت به عنوان یک راهکار اسـتفاده می کند.                                                                                                  *روانشـناس و مدرس دانشـگاه

گرفتند دوباره  جانی  شهری  مبلمان  گذاری  جدول  عملیات  اجرای   با 
به گزارش واحد خبر و امور رسانه مدیریت ارتباطات شهرداری سیرجان، 
دکتر رضا سروش نیا شهردار سیرجان در خصوص بهسازی معابر سطح 
شهر گفت: به منظور تأمین رفاه حال شهروندان و تقویت زیرساخت های 
 عمرانی شهر، عملیات جدول گذاری معابر سطح شهر در حال اجراست و
گرفتند. دوباره  جانی  مبلمان شهری  گذاری  عملیات جدول  اجرای   با 

سطح  افزایش  را  عملیات  این  اجرای  از  هدف  سیرجان  شهردار 
تأمین  و  بارندگی  هنگام  در  سطحی  آبهای  هدایت  و  معابر  ایمنی 
توسعه  به  رسیدن  برای  گفت:  و  کرد  عنوان  شهروندان  حال  رفاه 
سیستم  الزامات  از  زیرساختی  و  عمرانی  های  پروژه  اجرای  شهری 
خرم  محله  چون؛  مواردی  شامل  عملیات  این  است  شهری  مدیریت 
مکی  حمزه  بلوار  طالقانی)دهیادگار(،  شهرک  آب،  شهرک  آباد، 
باشد. می  هجرت  خیابان  وحید،  خیابان  فردوسی،  خیابان   آباد، 

اعضای  اهتمام  با  ادامه گفت:  در  فوق  مطلب  اعالم  با  مدیریت شهری 

سوی  از  ها  برنامه  اجرای  و  پیگیری  و  شهر  اسالمی  شورای  محترم 
توسعه  برای  خدماتی  و  عمرانی  مختلف  پروژه های  ،اجرای  شهرداری 
تأثیر  تحت  شهر  یقینا  که   بوده  اهمیت  حائز  بسیار  شهر  آبادانی  و 
کند.  می  پیدا  را  مثبتی  ساختاری  تحوالت  ها،  پروژه  این   اجرای 
شهردار سیرجان شهر با اشاره به اهمیت بهسازی و مناسب سازی معابر 
در زمینه جدول گذاری و بهسازی آسفالت اظهار داشت :حوزه معاونت 
امور عمرانی و فنی شهرسازی شهرداری در این راستا اقدام به اجرای 
پیاده رو سازی و جدول گذاری در برخی معابر سطح شهر نموده که این 
 مهم  در خیابان های اصلی و فرعی نقاط مختلف شهر محقق شده است.

 وی هدف از اجرای این پروژه ها را تلطیف روحیه شهروندان ،ارتقای 
بهسازی  و  شهروندان  به  رسانی  خدمات  ،افزایش  معابر  کیفی  سطح 
سیمای شهری و مناسب سازی پیاده روها و جداول حاشیه خیابان های 

شهر را از دیگر اهداف اجرای این طرح ها برشمردند.

ارتباطات شهرداری سیرجان،  امور رسانه مدیریت  و  واحد خبر  به گزارش 
جناب  همراه  به  سیرجان  شهردار  ماه  آبان   25 یکشنبه  ظهر  از  پیش 
زینلی  مهندس  شهرستان،  سپاه  بسیج  فرمانده  دستوری  سرهنگ 
شهرسازی  و  فنی  معاونت  همچنین  و  شهر  اسالمی  شورای  رییس 
آوردند. عمل  به  میدانی  بازدید  اجرا  حال  در  عمرانی  پروژه های   از 

خدماتی  و  عمرانی  پروژه های  اجرای  روند  پیگیری  منظور  به  بازدید  این 
شهر و همچنین مراحل پیشرفت و وضعیت پروژه های تکمیل شده و آماده 

بهره برداری انجام شد.
در ادامه سرهنگ دستوری با همراهی شهردار و ریاست شورای اسالمی شهر 
و معاونت فنی و شهر سازی مجموعه شهرداری از پروژه های عمرانی شهرداری 
سیرجان اعم از: پروژه برداشت آسفالت فرسوده خیابان امامزاده احمد)ع(، 
جدول گذاری محله خرم آباد و شهرک صدف، آسفالت معابر اصلی شهرک 
صدف، برداشت آسفالت فرسوده خیابان حفاری عباسی، سوله ورزشی و خانه 
محله آباده، اتمام آسفالت خیابان سپاس، جدول گذاری و آسفالت برخی معابر 
محله دهیادگار، جدول گذاری بلوار حمزه سیدالشهدا مکی آباد، بازدید از پروژه 
والیت،  بلوار  آب های سطحی  هدایت  پروژه  بعثت،  مسافربری  پایانه  بزرگ 
آسفالت خیابان فیاض بخش، پروژه آسفالت خیابان نواب، جدول گذاری بلوار 
هجرت و خیابان وحید بازدید کرد و از نزدیک فعالیت های شبانه روزی مدیریت 
 شهری را به تماشا نشست و از نزدیک در جریان روند پروژه های فوق قرار گرفت. 
در  اینکه  بیان  با  بازدید  این  حاشیه  در  سیرجان  شهرستان  سپاه  فرمانده 
سیرجان کار و تالش جهت بهتر شدن زندگی شهروندان به خوبی احساس 
اقدامات گسترده شهرداری و شورای اسالمی شهر، معنای  می شود، گفت: 
است.  اسالمی  جمهوری  نظام  اعتالی  برای  محکم  گام  و  خدمت   دقیق 
در پایان این بازدید جناب سرهنگ دستوری از شهردار سیرجان خواست 
که این فعالیت ها به صورت جهادی ادامه داشته باشد و به صورت مستمر 
پروژه ها در شهرستان سیرجان  این  تا شاهد رشد چشمگیر  پیگیری شود 

شود. برطرف  سریع تر  سیرجان  شهروندان  شهری  مشکالت  تا   باشیم 
علی  سرهنگ  جناب  محضر  بسیج  هفته  تبریک  ضمن  سیرجان  شهردار 
دستوری با اشاره به پیشرفت مناسب این پروژه ها ضمن قدردانی از تالش 
بی وقفه مجموعه عمران شهرداری تداوم عملیات خدمت رسانی و تسریع در 

انجام امور را خواستار شد.
در  صحیح  برنامه ریزی های  با  امیدواریم  کرد:  اضافه  سروش نیا  دکتر   
راستای وظیفه خدمتگذاری شاهد  جهت رفع مسائل و مشکالت شهر در 
باشیم. شهرمان  عزیز  مردم  به  شهرداری  سوی  از  مطلوب   خدمات رسانی 

 بیانات شهردار سیرجان محضر جناب سرهنگ دستوری با مرور مهمترین 
دستاوردهای عمرانی و خدماتی شهرداری سیرجان در 3 سال اخیر همراه 

بود. 
وی به تشریح جزئیات ۱0 پروژه بزرگ و در حال اجرای خدماتی، رفاهی، 
این  پایان  در  رضا سروش نیا  پرداخت.  مدیریت شهری  فرهنگی  و  عمرانی 
محترم  ریاست  و  سپاه  محترم  فرمانده  همراهی  از  تشکر  ضمن  بازدید 
با  می کند  تالش  سیرجان  شهرداری  داشت:  اظهار  شهر  اسالمی  شورای 
باقی مانده  ماه های  آخرین  در  را  و خدماتی  عمرانی  فعالیت های  توان  تمام 
ندارد. را  شهروندان  رضایت  جز  هدفی  قطعا  و  برساند  اتمام  به  سال 

مهندس ابوذر زینلی رییس شورای اسالمی شهر نیز با ابراز رضایت از روند 
پیشرفت پروژه ها توصیه کرد: باید پروژه های شهرداری براساس زمان بندی 
مشخص و طبق برنامه ی از پیش تعریف شده در موعد مقرر به بهره برداری 
 برسد تا از صرف هزینه های اضافی و نارضایتی شهروندان جلوگیری شود.

زینلی افزود: در حال حاضر اولویت کاری در بخش عمران، اجرا و تکمیل 
پروژه های  تسریع  در  تاکید  ضمن  وی  است.  شهری  نیمه تمام  پروژه های 
عمرانی، عنوان کرد: تکمیل پروژه های عمرانی قطعا رضایت شهروندان را در 
پی دارد و امیدواریم شهرداری به سمت و سویی حرکت کند که این رضایت 

به حداکثر ارتقا یابد و شاهد رشد و شکوفایی هرچه بیشتر شهرمان باشیم.

شهردارسیرجانعنوانکرد؛

اجرای عملیات جدول گذاری با هدف ساماندهی و بهسازی معابر سطح شهر سیرجان

بازدید میدانی فرمانده بسیج سپاه شهرستان با همراهی شهردار و رییس شورای شهر
 از پروژه های عمرانی شهرداری سیرجان  

جامعهشناسیآدمکشیوردیهایبرسناریوهاینخنما؛

قتل َبس
شماره625

28آبان1399 جامعه

5



ویترین آخر

دورکار  می توانند  سوم  یک  تا  و  نیستند  تعطیل  ادارات 
باشند و اگر با کمتر از یک سوم هم کار انجام شدنی است 
ممنوعیتی برای دورکاری تعداد بیشتری از کارکنان نیست. 
ادارات، تعطیلی ها،  جزییات قرنطینه 2 هفته ای: جریمه ها، 
اتوبوس و ...وزیر کشور درباره مقررات قرنطینه کرونایی در 
دو هفته آینده جزییاتی را اعالم کرد.به گزارش عصرایران، 
این سخنان وزیر کشور دوشنبه شب در مصاحبه با شبکه 

خبر مطرح شد.
مهمترین نکات این مصاحبه:

 هنوز پروتکلی برای سفرهای اتوبوسی وضع نشده است.
 فعالیت تاکسی های اینترنتی ایرادی ندارد

 تا به امروز ۴3 جلسه تشکیل و 3۷0 مصوبه برای مقابله 
با کرونا صادر شده است.

از سه شنبه تست های  اعالم کردند  آقای نمکی  امروز   
فوری در اختیار قرار می گیرد و تست ها را به صد هزار در 

روز می رسانیم.
 افرادی که شناسایی می شوند و در بیمارستان بستری 
نمی شوند رصد و کنترلی روی آن ها صورت نمی گیرد. اما 
از این به بعد با اپلیکیشن ماسک و با کمک وزارت ارتباطات 

این افراد از طریق موبایل آنها رصد می شوند.
به  مردم هم  باید  تا ۴ صبح  ممنوعیت ساعت 2۱  در   
ما کمک کنند. پیش بینی من این است که بین 50 تا 60 

درصد خود مردم رعایت می کنند.
 کارمندان دستگاه ها از طریق سازمان خود شماره های 
تا  می دهند  انتظامی  نیروی  به  را  خود  خودروهای  پالک 
جریمه نشوند اما نیروی انتظامی حتما با تردد ها با حفظ 

کرامت مردم برخورد می کنند.
 جریمه افراد از ساعت 2۱ تا ۴ صبح با دوربین ها انجام 

می شود که مبلغ 500 هزار تومان است.
و...  آژانس ها  تاکسی ها،  اینترنتی،  تاکسی های  فعالیت 

ایرادی ندارد و جریمه ای برای این افراد صادر نمی شود.
 بانک ها، اداره برق، برخی ادارات در تمامی استان ها باید 

باز باشند و خدمت ارائه دهند.
 ادارات تعطیل نیستند و تا یک سوم می توانند دورکار 
باشند و اگر با کمتر از یک سوم هم کار انجام شدنی است 
ممنوعیتی برای دورکاری تعداد بیشتری از کارکنان نیست.

 کادر اداری در مدارس و دانشگاه ها تعطیل هستند مگر 
را  غیرحضوری  و  کامپیوتری  کارهای  و  سامانه  که  عواملی 

اداره می کنند.
 از روز شنبه اقدامات و اجرای طرح سخت گیرانه خواهد 

بود.

ایسنا: علیرضا معزی معاون ارتباطات و اطالع رسانی دفتر رئیس جمهوری 
در حساب کاربری خود در توئیتر با اشاره به جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی 
برای آن  داد  ماموریت  وبودجه  برنامه  به سازمان  نوشت:»رییس جمهور  دولت 
دسته از اقشارکم برخورداری که در اثر تعطیلی کسب و کارشان در زمان اعمال 
محدودیت ها دچار آسیب خواهند شد، اقدامات حمایتی دولت را طراحی و برای 

تصویب و اعالم آن در جلسه روز شنبه ستاد ملی کرونا آماده کند.«

 تسنیم: مدیر اداره نظام های پرداخت بانک مرکزی گفت: از اواخر آذرماه سال 
جاری، تمامی افرادی که قصد استفاده از چک دارند موظف هستند که پس از 
صدور چک، اطالعات چک صادره را به همراه اطالعات دریافت کننده چک در 
سامانه صیاد ثبت کند. وی افزود: همچنین دریافت کننده چک هم در صورتی 
که قصد انتقال چک به شخص دیگری داشته باشد، ملزم است اطالعات را در این 

سامانه ثبت کند. بدین ترتیب عماًل ظهرنویسی چک به صورت دستی می شود.

       گوناگون

ماموریت روحانی به نوبخت درباره حمایت از اقشار کم برخوردار

اجرای ضوابط جدید استفاده از چک از آذرماه

نماینده زابل: حرام خواران را در مالعام آویزان کنید

نشان می دهد  آمارهای رسمی  وقتی 
مصرف پروتئین قرمز در طبقه متوسط 
است  طبیعی  شده،  کم  درصد   ۳۶
آنها  درصد   70 از  بیش  که  کارگرانی 
حداقل بگیر هستند و پایین تر از طبقه 
به  قادر  دیگر  می گیرند،  قرار  متوسط 
گوشت  حتی  یا  و  قرمز  گوشت  خرید 
سفید نباشند و این اقالم را از سبد خرید 

ماهانه خود به اجبار حذف کرده باشند.
آفتاب  نیوز : گزارش مرکز پژوهش های 
تورمی  داده های  بر  مبتنی  که  مجلس 
مرکز آمار ایران تهیه شده، نشان دهنده 
کاهش شدید مصرف کاالهای اساسی در 

حوزه سبد خوراکی هاست.
داده ها چه می گویند؟

حتی  که  می دهد  نشان  گزارش  این 
در طبقه متوسط )دهک سوم درآمدی( 
به   98 سال  در  قرمز  گوشت  مصرف 
درصد   30 از  بیش   ،95 سال  نسبت 
کاهش یافته است! براساس این گزارش، 
در سال 98 به نسبت سال 95، به طور 
 20 گوساله  گوشت  مصرف  متوسط 
درصد  گوسفندی 29  گوشت  و  درصد 
کم شده است. مصرف برنج خارجی 8 
درصد، روغن نباتی 6 درصد و قند و شکر 
۴ درصد در سال ۱398 نسبت به سال 
کاهش  این  است.  یافته  کاهش   ۱395
برای دهک های پایین درآمدی به مراتب 

بیشتر نیز بوده است.
به گزارش مرکز پژوهش های مجلس، 
سال  دو  در  اساسی  کاالهای  قیمت 
داشته  توجهی  قابل  افزایش  گذشته 

کاالهایی  حتی  که  طوری  به  است. 
نیز  ترجیحی  ارز  که  مرغ  گوشت  مثل 
باالی  قیمت  رشد  می کنند،  دریافت 
این  تناظر  به  داشته اند.  درصدی   ۱00
کاالهای  مصرف  متوسط  قیمت،  رشد 
قابل  اخیر کاهش  در سال های  اساسی 
گزارش  داده های  است.  یافته  توجهی 
نشان می دهد در دهک سوم )که در واقع 
کم درآمدترین قشر طبقه متوسط است 
و می توان کارگران بامهارت و متخصص 
که درآمد به نسبت باالتری دارند را جزو 
این دهک محسوب کرد( مصرف گوشت 
قرمز 36 درصد و مصرف برنج، ۱8 درصد 
البته  داده ها،  این  است.  داشته  کاهش 
تورم سال 99 را درنظر نمی گیرند و اگر 
داده های تورمی سال جاری لحاظ شوند، 
کاالهای  مصرف  کاهش  تردید  بدون 

اساسی بسیار بیشتر خواهد بود.
چقدر  حداقل بگیر  کارگران  مصرف 

کاهش یافته است؟
در  وقتی  ایلنا،  خبرگزاری  نوشته  به 
طبقه  دهک  )پایین ترین  سوم  دهک 
در سال  قرمز  متوسط( مصرف گوشت 
98 به نسبت سال 95 حدود 36 درصد 
می توان  ساده  خیلی  پس  شده،  کمتر 
این  مصرف  کاهش  کرد،  نتیجه گیری 
اقالم اساسی برای خانوارهای کم درآمدتر 
و متعلق به دهک های پایین تر که اغلب 
جامعه کارگری کشور در همین دهک ها 
قرار می گیرند، بیش از این عددها بوده 
است. به عبارت ساده تر، می توان استنتاج 
کرد که خانوارهای حداقل بگیر کارگری، 

یا حتی ۴0 درصد،  از 36 درصد  بیش 
کاهش مصرف مواد پروتئینی داشته اند. 
»کارگران  گفت  باید  ساده  خیلی  یا 
سفره های خود را تا جایی که توانسته اند 
کوچک کرده اند و الجرم مواد با کیفیت 
غیب  کارگری  سفره های  از  پروتئینی 

شده اند!«
فرامرز توفیقی )رئیس کمیته دستمزد 
محاسبات  که  شوراها(  عالی  کانون 
انجام  را  خانوارها  معاش  سبد  مستقل 
می دهد؛ در ارتباط با این داده های ارائه 
شده می گوید: این اطالعات، چیز عجیب 
و  ابتدایی ترین  حاوی  نیست؛  غریبی  و 
بدیهی ترین داده هاست که همه می دانند؛ 
جداول مرکز آمار و بانک مرکزی ایران، 
سیر نزولی مصرف ده ساله در خانوارهای 
این سیر  اگر  و  را نشان می دهد  کشور 
نزولی را کنار سیر نزولی عدد خانوار قرار 
به دست  میانگین سرانه مصرف  دهیم 
می آید و مشخص می شود که میانگین 
سرانه مصرف در طول سالهای اخیر، تا 
چه حد مسیر سقوط و کاهش را پیموده 
است؛ ضمن اینکه با هر کارگر و مزدبگیر 
اولین  در  کنید،  صحبت  که  ساده ای 
به  ساده  بسیار  خود  گفتگوی  جمله ی 
شما می گوید که دیگر نمی توانم گوشت 

و مرغ بخرم!
مجلس  پژوهش های  مرکز  گزارش 
تنها  نه  که  می دهد  نشان  وضوح  به 
عرض  در  فرودست  دهک های  سفره 
رفته  آب  به شدت  چند سال گذشته 
و کوچک شده، بلکه الیه های مختلف 
طبقه متوسط نیز دیگر قادر به تامین 
خود  خانوارهای  ضروری  نیازهای 
نیستند و در تامین حداقل های سفره 

درمانده شده اند.
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علف های سبز شده زیر پای اداره ارشاد قدیم

ایسنا: رئیس کل بانک مرکزی گفت: بانک ها توافق کرده اند با توجه به شرایط 
بانکی را حداکثر 20 درصد تعیین و  ناتراز، نرخ سود بین  از بانک های  برخی 
عملیاتی کنند.عبدالناصر همتی رئیس کل بانک مرکزی در یادداشتی اینستاگرامی 
در صفحه شخصی خود نوشت: به منظور تقویت بازار سرمایه و نیز ارتقای نقش 
بانکها در اطمینان بخشی به فعالیت سرمایه گذاران در آن بازار، موارد زیر را به عنوان 

نظر بانک مرکزی در جلسه عصر دیروز شورای عالی بورس اعالم و تأکید کردند.

ایسنا: نماینده مردم زابل در مجلس شورای اسالمی خواستار اعدام تعدادی از 
مفسدین و رانت خوران در مالء عام شد.حبیب اهلل دهمرده: با مفسدین، رانت خوران و 
آقازاده ها برخورد کنید و تعدادی از این حرام خواران را برای عبرت دیگران در مالعام 
آویزان کنید. وضعیت کرونا بسیار وحشتناک شده و اقدام جدی می طلبد. بیکاری 

و حاشیه نشینی طاقت مردم را بریده و حقیقتا این وضعیت مایه شرمندگی است.

زوم

 سقف سود بین بانکی 2۰درصد شد

ایرنا: رییس کل بانک مرکزی از آمادگی نظام بانکی برای پرداخت تسهیالت قرض 
الحسنه به خانواده های یارانه بگیر فاقد حقوق ثابت خبر داد و گفت: این تسهیالت در 
صورت موافقت دولت و تقبل مابه التفاوت نرخ سود این تسهیالت، از محل تسهیالت 
کرونایی پرداخت خواهد شد. همتی همچنین به رشد 60 درصدی تسهیالت پرداختی 
بانک ها به بخش های مختلف اقتصادی در شش ماهه نخست سال جاری اشاره و افزود: 

حمایت بانک ها از جهش تولید به صورت مستمر ادامه خواهد داشت.

اعطای وام قرض الحسنه به خانوارهای یارانه بگیر 

کاهش شدید مصرف کاالهای اساسی و تغییر شیوه خرید؛

سفرههایمردمآبرفتهاست!

* مهندس محمدرضا اسالملو
با عنایت به اینکه پسته یکی از مهمترین محصوالت راهبردی کشور عزیزمان ایران می باشد به نحوی که 
حدود 3 تا ۴ درصد از سهم صادرات غیرنفتی کشور را به خود اختصاص داده و درآمد ارزی حاصل از صادرات 
پسته بیش از ۱/5 میلیارد دالر است، که جایگاه ویژه ای در اقتصاد کشور دارد و 2 میلیون نفر به صورت 
مستقیم و غیر مستقیم از این محصول امرار معاش می نمایند و به لحاظ سابقه دیرینه تولید این محصول 
در ایران، این محصول در جهان به نام ایران شناخته می شود. شهرستان سیرجان نیز با دارا بودن  ۴5 هزار 
هکتار سطح زیر کشت پسته از جایگاه ویژه ای در این میان برخوردار می باشد، لیکن پسته کاران این مرز 
و بوم هم به مانند کشاورزان سایر مناطق پسته خیز کشورمان با چالش های زیادی برای تولید به شرح زیر 

روبه رو می باشند:
* خرده مالکی

* عدم وجود الگوی مدیریتی مناسب
* اُفت کمی و کیفی آب و استفاده از روش های سنتی آبیاری

* شوری آب و خاک و عدم وجود آگاهی از روش های اصولی جهت اصالح و تغذیه مناسب
* بعضاً توصیه های غیر کارشناسی و مقطعی

* افزایش قیمت نهاده های کشاورزی و کیفیت پایین برخی از آنها
* تفاوت ژنتیکی پایه و پیوندک

* عدم آگاهی از مزایای مدیریت یکپارچه باغات
* کمبود تحقیقات و راه حل دقیق علمی برای حل مشکالت

* چند شغله بودن برخی از باغداران و عدم فرصت کافی جهت رسیدگی به باغات و بهره وری پایین از منابع 
آب و خاک

موارد فوق و بسیاری از مشکالت دیگر باعث شده که پیچیدگی های موجود مانع از کارامد بودن توصیه 
های متخصصین در سطح باغات پسته شوند. در سال های گذشته مشکالت کمبود آب در این شهرستان هم 
تشدید شده تا جایی که براساس آمارها در سنوات گذشته سطح وسیعی از باغات به خاطر مشکالت کم آبی 
رها شده اند. همچنین کاهش محصول در سطح هکتار در باغات ایران نسبت به سایر کشورها در سال های 
گذشته دیده شده است. این امار هشدار دهنده نشان می دهد که باید راه چاره ای برای نجات پسته ایران از 

این مشکالت پیدا کرد.

خوشبختانه امروز نگاه مدیران اتحادیه شرکت های تعاونی تولید روستایی نگاهی دانش محور می 
باشد که بر این مبنا کلیه برنامه ها و فعالیت های توسعه در این راستا، سیاست گذاری و برنامه 
ریزی می شود و برای نخستین بار اتحادیه شرکت های تعاونی تولید روستایی سیرجان با همکاری 
اتحادیه تعاونی تولید استان کرمان و اتحادیه های سایر شهرستان ها و با دارا بودن تعداد قابل 
توجهی شرکت تعاونی تولید تحت پوشش در سطح روستاها و تیم کارشناس فنی و صاحب نظر 
در راستای برنامه ها و سیاست های اقتصاد مقاومتی و جهش تولید و به منظور بهره برداری بهینه 
از منابع تولید و افزایش عملکرد، اقدام به طراحی یک سیستم جامع تحت عنوان سیماب) سیستم 

مرجع آموزش و بهره وری( با هماهنگی مسئولین محترم سازمان جهاد کشاورزی، سازمان تعاون 
روستایی، مؤسسات تحقیقاتی و دانشگاهی نمود. در این طرح  با رویکردی جدید و علمی از طریق 
از همکاری متخصصین و صاحب نظران بخش کشاورزی  با استفاده  تقویت کمیته های فنی و 
و حمایت سازمان ها و دستگاه های مرتبط فاصله بین دانش، صنعت و تولید کاهش می یابد و 

تحولی اساسی در نظام بهره وری در سطح باغات طرف قرارداد ایجاد خواهد شد.

 در ساختار طرح محورهای اصلی خاکشناسی و تغذیه، باغبانی، مدیریت آفات و بیماری ها ) 
گیاه پزشکی(، آبیاری و مدیریت بهینه مصرف آب در قالب تیم های کارشناسی فنی و آموزش 
دیده و با تجربه تشکیل شده است. در حال حاضر 5 تیم کارشناسی در مقطع کارشناسی ارشد و 
در گرایش های مختلف فوق کلیه امور مشاوره و نظارت بر باغات پسته تحت قرارداد را با هدف 
افزایش ضریب نفوذ علم و دانش در باغات، کاهش هزینه ها و افزایش بهره وری و عملکرد را به 

شرح زیر انجام می دهند:
بازدید مستمر و ثبت مشاهدات و تشکیل شناسنامه باغی، آموزش و نظارت بر هرس و 

فرم دهی صحیح درختان و تعیین نیاز سرمایی درختان پسته

*نمونه برداری  و انجام آنالیزهای آب، خاک وبرگ، اصالح خاک و تغذیه ی متناسب با نیاز 
درختان، طراحی و نگهداری سیستم های آبیاری نوین

*نمونه برداری و تشخیص نماتد، آفات و بیماری های احتمالی و کنترل بهینه آنها

* برگزاری کمیسیون های مربوطه با استفاده از داده های فوق و گزارش بازدید های مستمر 
با حضور متخصصین صاحب نظر و ارائه توصیه های الزم و اطالع رسانی به کشاورز و نظارت 

بر نحوه اجرا

گام به گام در تمام سال زراعی همراه کشاورز بوده، به نحوی که بازخورد این طرح در سنوات گذشته 
بنا به اظهار نظر کشاورزان، بسیار خوب و با استقبال باغداران پیشرو همراه بوده است.

 لذا در صورتی که کشاورزان عزیز تصمیم به اجرای این طرح در باغات خود دارند به ساختمان شماره 
2 جهاد کشاورزی واقع در بلوار سردار جنگل، خیابان شیخ عطار، دفتر کلینیک گیاهپزشکی اتحادیه 
تعاونی های تولید سیرجان مراجعه و یا جهت کسب اطالعات بیشتر با شماره 099۱66۷۷۱32 – 
09۱35۷8۱300 – ۴2200003 )03۴( داخلی 2 تماس حاصل فرمایند. تاکید می گردد  با توجه به 

محدودیت های مربوطه، اولویت با تاریخ حضور و انعقادقرارداد مربوطه می باشد.
در همین جا الزم می دانم از اعتماد کشاورزان محترم و کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی باالخص 
سازمان جهاد کشاورزی و مدیریت های تابعه، سازمان تعاون روستایی استان و ادارات تابعه، سازمان 
نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی استان، موسسه تحقیقات آب و خاک استان کرمان، مؤسسات 
تحقیقاتی پسته، دانشگاه شهید باهنر کرمان،  هیئت مدیره محترم اتحادیه، تعاونی های تولید شهرستان، 
مدیران و کارشناسان طرح سیماب که با نهایت تالش خود، در پیشبرد، اجرا و توسعه این طرح ما را 

یاری کردند، تقدیر و تشکر نمایم.                  *مدیرعامل اتحادیه شرکت های تعاونی تولید سیرجان

قابلتوجهکشاورزانوباغدارانمحترم

اجرای عملیات به زراعی، احیاء و اصالح باغات پسته با هدف ارتقاء بهره وری و مدیریت بهینه تولید
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