هفتهنامه
خبــری ،تحلیلــی ،فرهنگــی
اجتماعــی ،ادبــی ،ورزشــی

دکتر موقری؛ سخنگوی ستاد کرونا در گفتگو با سخن تازه عنوان کرد:

واکسن آنفلوانزا توزیع عمومی نشده

سالپانزدهم
چهارشنبه  9مهر 1399
 8صفحه
شماره 620
 2000تومان

مردم به مراکز درمانی مراجعه نکنند و منتظر تماس مسوولین بهداشتی باشند
بیماران تاالسمی ،دیالیزی و زنان باردار در اولویت تزریق هستند

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

صفحه 2

گزارش سخن تازه از نوسانات قیمت شیر در سیرجان؛

تاب مردم را ربود!
تب شیر؛ ِ
ِ
صفحه7

گزارشی از پدیده کودکان بدسرپرست و آزار دیده؛

سیندرالهایسیرجانی
صفحه4

نگاهی به فرهنگ سقاخانهای در سیرجان

شمعی در دل ،روشنایی برای رهگذر
صفحه5

صفحه3

عکس :الناز پیشیار /سخن تازه

آخی چه دردِ
بیدرمونی داری!

تغییر ســبک زندگی در عصر کرونا
نانوایی که پروتکل های فاصله گذاری را به شکلی زیبنده رعایت کرد

آگهي تمديد مهلت تحويل پاكات استعالم عمومي

صفحه 3

استاد گرامی؛

شماره /99/09س

« اندازه گیری عوامل زیست محیطی در هوا ( طرح خود اظهاری در پایش سازمان

طااهلل انرظی
جناب آاقی حاج ع ّ

رساند ،مهلت تحويل پاكات استعالم از روز شنبه مورخ  1399/07/12به روز شنبه

برای آن بانـــوی بزرگـــوار طلب مغفرت و برای بازماندگان آرزوی
سالمت و صبــر داریم.

پيرو درج آگهي استعالم شركت معدني و صنعتي گل گهر (سهامي عام) با موضوع
حفاظت محیط زیست » و همچنين انتشار اسناد استعالم از طريق وبسايت اين
شركت به نشاني  WWW.GEG.IRدر بخش مناقصه و مزايده به آگاهي مي
مورخ  1399/07/19موكول گرديد  .سایر مشخصات مندرج در اسناد استعالم

ما هم در غمتان شریکیم

شاگردان شما؛

بدون تغییر و به قوت خود باقی می باشد .

خت م محس
محم
ن
خت
مه
احمد رضا ،ود رضا ،ری ،ا ر ،آرذ و با ر وید ی

مدیریـت قراردادها و معامالت شركت معدني و صنعتي گل گهر

میـــدان و آب نمای پــارک بلــوار قائــم) به شماره 2 0 9 9 0 0 5 6 7 4 0 0 0 0 6 5

را 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.ir

انجام خواهد شد و الزم است

مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی ،مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را
جهت شرکت در مناقصه محقق سازند.

تاریخ انتشار مناقصه در سامانه :تاریخ  1399/07/02می باشد.

مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت :از تاریخ انتشار اسناد مناقصه تا ساعت  18:00روز شنبه
تاریخ 1399/07/12

مهلت زمانی ارائه پیشنهاد :از تاریخ دریافت اسناد مناقصه تا ساعت  19:00روز سه شنبه تاریخ 1399/07/22

زمان بازگشایی پاکت ها :ساعت  17:00روز چهارشنبه تاریخ 1399/07/23

اطالعات تماس دستگاه مناقصه گزار جهت دریافت اطالعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاکت ها
الف -آدرس :سیرجان -میدان انقالب ،شهرداری مرکزی ،امور قراردادها و تلفن 034 - 41325077
اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه :مرکز تماس021-41934 :
دفتر ثبت نام85193768-88969737 :

دمرییت ارتباطات شهرداری سیرجان

تجدید مناقصه شهرداری سیرجان ( نوبت دوم )

شهرداری سیرجان در نظر دارد مناقصه عمومی خدمات (شرح مختصر :تهیه مصالح و احداث

خرید یک دستگاه فک  250تُنی جهت سنگ شکن کارخانه آسفالت شهرداری سیرجان
شهرداری سیرجان در نظر دارد مناقصه عمومی خدمات (شرح مختصر :خرید یک
دستگاه فک  250تُنی جهت سنگ شکن کارخانه آسفالت شهرداری سیرجان ) به شماره

 2 0 9 9 0 0 5 6 7 4 0 0 0 0 6 7را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید.
کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران(شخص حقوقی) و بازگشایی

پاکت ها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به آدرس www.setadiran.ir

انجام خواهد

شد و الزم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی ،مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای
الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند.

تاریخ انتشار مناقصه در سامانه :تاریخ  1399/07/02می باشد.

مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت :از تاریخ انتشار اسناد مناقصه تا ساعت  18:00روز پنجشنبه
تاریخ 1399/07/10

مهلت زمانی ارائه پیشنهاد :از تاریخ دریافت اسناد مناقصه تا ساعت  19:00روز یکشنبه تاریخ 1399/07/20

زمان بازگشایی پاکت ها :ساعت  16:00روز دوشنبه تاریخ 1399/07/21

اطالعات تماس دستگاه مناقصه گزار جهت دریافت اطالعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاکت ها
الف -آدرس :سیرجان -میدان انقالب ،شهرداری مرکزی ،امور قراردادها و تلفن 034 - 41325077
اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه :مرکز تماس021-41934 :
دفتر ثبت نام85193768-88969737 :

دمرییت ارتباطات شهرداری سیرجان

تجدید مناقصه شهرداری سیرجان ( نوبت دوم )

فراخوان تجدید مناقصه عمومی یک مرحله ای
تهیه مصالح و احداث میــــدان و آب نمای پـــارک بلـــوار قائــم

فراخوان تجدید مناقصه عمومی یک مرحله ای

چه زمان راهکارهای دایمی برای پیشگیری از بیماری کرونا اجرایی میشود

تغییر سبک زندگی در عصر کرونا

شهــر

لیال گلزاری

شماره 620
 9مهر1399

که این ایستگاههامورد اعتماد بیشتر در
فضای شهری به کار برده شوند.

زندگی در عصر فرامدرن و شیوع
ویروس کوید 19دنیا را با بحرانی
مواجه کرده که طی  75سال اخیر،
چنین شرایط حادی را تجربه نکرده
بود .برای برون رفت از این بحران ،باید
سبک زندگی تغییر کند .انسانی که با
دخالت در زندگی حیوانات و تخریب
محیط زیست و تغییر اقلیم و مهاجرت
جانوران ،این ویروس را وارد زندگی
خود کرده ،هماینک خود نیز گرفتا ِر
عکس العمل طبیعت شده است.
راهکارهایی مناسب و شاید نامناسب

مدت  8ماه از درگیری انسان با این
ویروس ناشناخته میگذرد ،در این
مدت به ناچار دنبال اجرای راهکارهایی
بودیم موقتی و شاید بیاثر .راهکارهایی
که به نصب جداکنندههایی از جنس
نایلون و پالستیک بسنده کرده ،یا با
برعکس کردن صندلی های ادارات
برای ایجاد سدی که مانع نزدیک شدن
گویان نشسته بر
ارباب رجوع به پاسخ
ِ
پشت صندلی ،شود .اینها جزو همین
راهکارهای موقت و بیاساسیست که
تکریم اربابرجوع را به جا نیاورده
جان
و تنها به فکر ایمن نگه داشتن
ِ
کارمندان ادارات در آن نهادینه شده
است .بدون در نظر گرفتن این موضوع
که همین کارمند پس از اتمام ساعات
اداریاش در اجتماع در حال معاشرت
است.
در عوض اقدام نانوایی در سطح شهر
را میبینیم که صندلیهایی روبروی
مغازهاش با فاصله گذاشته تا از
تجمع جلوگیری شود و هم مراجعه
کنندگانش را تکریم کند و یا دستکش
و ماسکهایی که توسط افرادی به طور
رایگان در اختیار شهروندان گذاشته
میشود تا کمی از با ِر کمبود ماسک را
جبران کنند.
این اقدامات مردمی در حالیست که
در ادارات ،راهکارهایی که برای تامین
امنیت جانی برای کارمندان در نظر
گرفته شده به بهای تنگ کردن فضای

3

دنیای پس از کرونا،
جای بهتری برای زندگی خواهد بود

تجربه نشان داده که شهرهای پس از
کرونا جای بهتری برای زندگی خواهد
بود .چون روشهای زندگی تغییر
خواهد کرد و شاید باعث تغییراتی در
سبک زندگی شود که مردم مجبور به
سر وقت حضور یافتن کند.
تجربه نشان داده که با بروز بیماریهای
واگیر چون وبا و در قرن  19بیماری
مثل طاعون ،باعث به وجود آمدن
فاضالب یا جمع شدن زبالهها از محیط
اطراف زندگی انسانها شد.
چرخهی باطل

عکس :الناز پیشیار /سخن تازه
اربابرجوع است .گویا ارزشی برای
جان دیگر شهروندان قایل نباشند.
زیرساختهای شهری بهروز شوند

صالحه حسینی؛ کارشناس و دکترای
امور شهرسازی در رابطه با مسایل
شهرسازی این گونه میگوید :قرن 20
و  21قرن خدمات هست و مردم پول
می دهند تا از خدمات بهتری برخوردار
شوند 70 .درصد مشاغل جهان امروزی،
خدماتیاند .دقیقا این همان چیزیست
که باعث شد ،بیماری عفونی کوید 19
ضرر و زیان زیادی به اقتصاد وارد کند.
از لحاظ اقتصادی باید زیرساختها را
با فنآوری گره بزنیم و برویم به سمت
هوشمندسازی .از لحاظ اجتماعی
باید سطح آگاهی و تعامالت مردم را
به سمت خودآگاهی تغییر دهیم ،از
لحاظ زیست محیطی و فن آوری باید
تغییراتی که به سمت هوشمندسازی
و ایجاد زیرساختهای الکترونیک و
هوشمند ،سرمایهگذاری کنیم.
وی می گوید :در زمان شیوع بیماری
کرونا و برای کنترل بیماری باید
فضاهای شهری را به گونهای طراحی
شوند که فاصلهگذاری اجتماعی

رعایت شود،پارکها ،مبلمان شهری،
آبخوریها باید بررسی شود که
هم از لحاظ اقتصادی و هم از لحاظ
حفظ فاصله اجتماعی به صرفه باشد،
به عنوان مثال آبخوریهایی که االن
در سطح شهر وجود دارد باید تعطیل
شوند ،چون در حال حاضر بهداشتی
نیستند.
این کارشناس امور شهرسازی در رابطه
با مسایل شهرسازی در ادامه گفت:
سطلهای زباله سطح شهر باید به
گونه ای باشدکه وسایل دور ریختنی
در آنها دوباره وارد چرخه نشوند پس
باید در طراحی سطلهای زباله به
سمتی برویم که کسی نتواند به زبالهها
دسترسی داشته باشد یا سطلهایی
مخصوص انداختن دستکش و ماسک
طراحی شود .اصالح پیادهروها و
مبلمان شهریست که به سمتی رود
که فاصلهگذاری اجتماعی رعایت شود.
در حال حاضر همگی شاهد انباشت
جمعیت در ادارات هستیم .در حالی که
هیچ کدام از طراحیهایی همچون نصب
نرده و یا جداکنندههایی که این فاصله
اجتماعی را حفظ کند ،دیده نمیشود و

یا دوربینهایی که سر چهارراهها نصب
شده را میتوانیم به سنسورهایی مجهز
کنیم که نسبت به درجه حرارت بدن
حساس باشند .اگر این امکان در ابتدای
ورود کرونا در دوربینها به وجود آمده
بود ،مطمئنا سریعتر میتوانست به
شناسایی و کشف موارد آلوده کمک
کند .اما در حال حاضر باید از همین
امکاناتی که داریم استفاده کنیم به
عنوان مثال در ادارات یا مطب پزشکان،
از محیطهای بیرون بیشتر استفاده
کنند .یا تعداد صندلیها را کم کنند و
با فاصله گذاشته شوند و اگر مطب این
امکان را ندارد ،از پیادهرو یا از حیاط
آن استفاده کنند و یا نوبتدهیها به
شکلی باشد که حداقل مریض در مطب
حضور داشته باشند ،و تا جایی که
امکان دارد ویزیت آنالین را جایگزین
ویزیت حضوری کرد.
حسینی در پایان افزود :در بانکها
که فضای کمتری دارند میتوانند
بیشتر برنامهها را از طریق الکترونیک
و اپلیکیشنی که وجود دارد انجام داد.
در هر پارکی دو یا سه ایستگاه شست
و شو قرار دهیم و باید به سمتی برویم

به مناسبت

دوست گرانقدر؛

جناب آاقی حاج عطا اهلل انرظی

نهمین سالگرد

ضایعه درگذشت همسـر گرانقدرتان را به جنابعالی
و خانواده محترمتان تسلیت عرض نموده ،از درگاه
احدیت برای آن مرحومه رحمت و مغفرت الهی و برای
عموم بازماندگان صبر و شکیبائی مسئلت داریم.

درگذشت

خواهر عزیزمان؛

ع
رمحوهم وحیده سکری

با قرائت فاتحه ای

برادران گوئینی  -فروشگاه پوشیران

یونیــک اسپـرت

یاد و خاطره شان را گرامی می داریم.

unique sport

نصب و فروش انواع سیستمهای صوتی حرفه ای

ارائه دهنده انواع دوربین های مدار بسته Analog،AHD،IPو Digital
نصب و فروش جهت (مغازه ،منزل ،انبار و سوله)  -فروش انواع روکش و کفپوش های اتومبیل ایرانی و خارجی
نصب انواع دزدگیرهای(اماکن و اتومیبل) و تعمیرات تخصصی دزدگیر اماکن و اتومیبل(دزدگیر تصویری)
فروش انواع ریموت های دزدگیر و تعمیرات تخصصی قفل مرکزی و شیشه باال بر
برقی کردن انواع شیشه باالبرهای دستی
نصب انواع دودی های معمولی -ضد خش uv-دار ضد خش ،شبرنگ و روز رنگ

بلوار سید جمــال ،نرسیده به مشعل گاز ،روبــروی کالنتری 13

نبش کوچه مدیریت  :مصطفی محمودآبادی0913 245 7989 -

تعمیر حرفه ای
ماشین شـارژی

آهن آالت دست دوم و انواع ضایعات
شما را با باالترین قیمت در محل خریداریم.
0913 278 3052/0913 145 2643
 0919 230 5036خدائی

نباید به این تصور باشیم که با ایجاد
موقعیت و مکانهایی امن برای قشر
مرفه شهر ،امنیت را برای آنها فراهم
آوردهایم .بلکه باید پایینترین فرد
جامعه را ببینیم و زیرساختهای
شهری را بر اساس آن طراحی کنیم
وگرنه چرخهی کرونا قطع نخواهد شد.
این همان تعبیر هرم وارونه است که
باید ابتدا کف جامعه را ببینیم و سپس
راس هرم را.
پروتکل فاصله گذاری ابالغ نشده

در تکمیل این صحبتها ،با دکتر
محمد موقری ،معاونت بهداشتی
دانشکده علوم پزشکی گفتگو کردیم.
از وی در رابطه با اجرای راهکارهای
دایمی برای پیشگیری از شیوع بیماری
کوید  19پرسیدیم که وی در این باره
چنین توضیح داد« :در این رابطه باید
یک پروتکلی تنظیم شود به نام پروتکل
فاصله گذاری .که نحوهی چیدمان
مبلمان اداری و سایر موارد پیگیرانه
در کل کشور باید ابالغ شود که هنوز
این کار صورت نگرفته .این یک اقدام
مقیاس کشوریست که در حال
در
ِ
طراحیست و همهی جوانب امر را باید
در نظر بگیرد و سپس ابالغ گردد .اما
هنوز این پروتکل فاصلهگذاری ابالغ
نشده است».

گزارش

ضعف فرهنگ برخورد مناسب با بیمار در سیرجان

آخی چه دردِ بیدرمونی داری!

سمیرا سرچمی« :گلوم درد میکرد .مشکوک به کرونا بودم .رفتم آزمایش بدم.
توی آزمایشگاه گفتم اومدم تست کرونا بدم .هم مردم و هم کارکنان اونجا یه جوری
نگاهم میکردند و با پچپچ من رو با دست نشون میدادند که خیلی برام آزار دهنده
بود .جوری که دیگه نتونستم تحمل کنم و بلند بلند گفتم چیه؟ تا حاال اسم کرونا
رو نشنیدین؟ کووید نوزده به گوشتون نخورده؟ حاال که فکر میکنم ،با این طور
برخوردها ،خوشحالم که تستم منفی شد وگرنه معلوم نبود با بیمارهای مسلم چه
رفتاری میکنن؟!»
این متن کامل پیام مردمیئی بود که هفتهی پیش به دستم رسید .پیامی که از
فرهنگ ب ِد برخورد با بیمار حکایت میکند .فرهنگی که خاص بیماران مبتال به کرونا
هم نیست .برای مثال همین چند ماه پیش یکی از همشهریان -که بیماری خاص
دارد -از پی تماس با سخنتازه درددل کرده بود« :رفتم به درمانگاهی که مختص
تزریق داروی بیماریم هست اما متاسفانه بسته بود .ناچار شدم برای جا به جا نشدن
تاریخ مصرف داروم ،به درمانگاه دیگری مراجعه کنم .توی اتاق تزریقات درمانگاه ،طرف
با همکارش شروع کرد پچ پچ کردن :وای وای .جوون بی چاره! چه دردای بی درمونی
میگیرن مردم .چی میکشن خونوادهش! معلوم نیست چه گناهی به درگاه خدا کردن
اینا که این جور بیماریهایی میگیرن!؟ و از این حرفهایی که شنیدنشون برای هر
بیماری آزار دهنده است .خواستم بگم کاش شما رسانهها فرهنگسازی بکنید یا دست
کم خود درمانگاهها به نیروهاشون آموزش بدهند که این چیزا رو به بیمار یا جلوی
بیمار نگن».
با آموزش هم خلق و خوی کسی را نمیشود عوض کرد
همین موضوع را با رییس یکی از درمانگاههای سیرجان مطرح میکنم .او که خود
پزشک است از شنیدن چنین گزارش مردمیئی پیرامون درمانگاه تحت مدیریتش،
دلگیر میشود .دلگیر نه برای حرف و انتقاد ما بلکه به خاطر اینکه پیشگیری از مطرح
شدن چنین حرفهایی جلوی بیمار از دست او خارج است .او ضمن پوزش از اینکه
اگر در درمانگاه تحت مدیریتش چنین برخوردهایی با بیماران شده باشد ،میگوید:
«باور کنید بارها جلسهی توجیهی گذاشتهایم .بسیاری از نیروها هم رعایت میکنند اما
بعضیها هم نه .به همان شیوه ادامه میدهند و برایشان مهم نیست! انگار ناف بعضیها
را با این حرفها بریدهاند ».او نبود ثبات شغلی و ثابت نماندن برخی نیروها به صورت
مستمر در بخش خدمات درمانی را از دیگر دالیل ضعف فرهنگ برخورد مناسب با
بیماران در سیرجان میداند.
القای «پایان راه بودن» به بیمار!
به همین بهانه به سراغ فاطمه شیبانی روانشناس و مدرس دانشگاه رفتم که اتفاقاً خود
او به بیماری ام اس دچار است .او بر طبق دانش و تجربهی شخصی خودش ،فرهنگ
بد برخورد آزاردهنده با بیمار را روانکاوی میکند« :طرف میگه آخی تو که جوونی چرا؟
آخی تو که خوشگلی چرا؟ آخی تو که دوتا بچه داری ،تو چرا مریض شدی؟ از این
حرفها زیاد زده میشه .من اسمش رو بیفرهنگی یا بد فرهنگی نمیذارم .اسمش رو
ت نشناسی و اینکه به بیمار القا
عدم شناخت میذارم .وقتی شرایط یک بیمار رو درس 
کنی که مساوی با یک فر ِد تمام شده است!»
فرهنگ خودخواهی
علی سوند رومی جامعهشناس همشهری نیز در همین باره به سخنتازه میگوید:
«اینگونه رفتارها ناشی از نگاه غیر مشفقانه و خودخواهانه است .جدای از اینکه نوعی
حس پیشگیرانه و برآورد کردن خطر و احتمال واگیر در رابطه با موضوعی همچون
کرونا هم در آن پیدا میشود تا در نهایت منجر به رفتاری بیمارگونه با بیماران میشود».
سوند رومی به نفس چنین رفتاری با بیمار اشاره میکند و چنین رفتارها و گفتارهایی را
با بیمار به خودیِ خود برگرفته از بیماری روانی فردی میداند که چنین رفتار و گفتاری
از او سر میزند« :این کارها ریشه در اختالل شخصیت خودشیفته ،اختالل شخصیت
مرزی و اختالل شخصیت ضداجتماعی و همچنین شخصیت وسواسی ،اسکیرویید و
اختالل فوبیا اجتماعی و مواردی از این دست دارد که بعضی از افراد درگیر آن هستند
و متاسفانه اگر این افراد دارای مسوولیت درمانی باشند خیلی به چشم میآید».

آموزشپیشگیری
ازآسیب های
اجتماعی
در شبکه شاد

باشگاه خبرنگاران :فرمانده انتظامی استان کرمان گفت :امسال برنامه ریزی الزم در حوزه معاونت
اجتماعی برای برگزاری کالسهای آموزشی توانمند سازی دانش آموزان در برابر آسیبهای اجتماعی
از طریق آموزش مجازی و شبکه شاد صورت گرفته است .وی افزود :بزرگترین سرمایه نیروی انتظامی
وجود انسانهای متعهد و کار آمد است که در کالسهای درس با تالش معلمان تربیت میشوند.
سردار ناظری به برگزاری کالسهای آموزشی توانمند سازی دانش آموزان در زمینه پیشگیری از
آسیبهای اجتماعی اشاره و عنوان کرد :در سال تحصیلی جاری نیز برنامه ریزی الزم در حوزه معاونت
اجتماعی برای برگزاری این کالسها از طریق آموزش مجازی و شبکه شاد صورت گرفته است.
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ایسنا :مدیر صندوق کارآفرینی امید استان کرمان گفت :بیش از ۶۰۰شغل در استان کرمان از محل اعتبارات صندوق کارآفرینی امید ایجاد شده
است.یوسف پورواجد با بیان این خبر اظهار کرد :این تعداد اشتغال با پرداخت ۲۲میلیارد و ۶۳۱میلیون تومان تسهیالت به متقاضیان کارآفرینی
ایجاد شده است .وی افزود :این میزان تسهیالت در حوزه های کشاورزی ،صنعت ،ضروری ،رفاهی و خدمات به کارآفرینان پرداخت شده است.
مدیر صندوق آفرینی امید استان کرمان خاطر نشان کرد :رسالت این صندوق حمایت از مشاغل و کسب و کارهای خرد در راستای اقتصاد
مقاومتی و محوریت شعار سال است و به همین دلیل از طرحهای کارآفرینی در استان کرمان که توجیه اقتصادی و اشتغال زایی دارند حمایت
میکنیم.

گزارش سخنتازه از پدیده کودکان بدسرپرست و آزار دیده؛

سمیرا سرچمی

زن تعریف میکند از دختری که در سن پانزده سالگی از
درس و مدرسه گرفتنش و قرار است با مردی سی و شش
ساله که از همسرش جدا شده و یک بچه دارد ،ازدواج کند.
زن ادامه میدهد که این دختر شاگرد اول بوده و بعد از فوت
مادرش و ازدواج مجدد پدرش توسط نامادریاش به بردگی
کشیده شده ،ظرفها را میشوید ،جارو میکند ،آشپزی بر
عهدهی اوست و همهی امور خانه را باید به ترتیب و با دقت
انجام دهد .حاال هم همان نامادری ،این مرد را که سالها
با دخترک بیزبان تفاوت سنی دارد ،انتخاب کرده چون
پولدار است .او با حالتی از روی خنده و ناراحتی میگوید:
«نامادری سیندرال دیروز توی اینستاگرامش نوشته بوده،
باالخره مادرزن شدم .این جمله را که دیدیم کل زنان آن
کوچه و همسایهها شمارهش رو بالک کردیم از بس دلمان
برای دختر بیچاره سوخت به خاطر سرنوشت نامعلومش»...
داستان بعدی مربوط به چند ماه پیش است و
کودکآزاریئی که توسط نامادری صورت گرفته بود.
دخترک از حضور نامادریاش میترسید ،جیغ میزد و
میگفت از اتاق برود بیرون .سن و سالی نداشت ،بیماری
مغزی و ذهنیاش در آن حد نبود که نسبت به محیط
اطرافش واکنش نشان ندهد.
پدر و مادرش از هم جدا شده بودند و پدر با زن دیگری
ازدواج کرده بود .پدر معتاد بود و با زن دوم و مادر زن
و دخترش در یک خانه در حاشیهی سیرجان زندگی
میکردند .رد سیگار خاموش شده روی تنش بود .به
دستش ضربهی سنگین وارد شده بود و برای همین آتل
بندیاش کرده بودند .نمیتوانست راه برود و روی تخت
بیمارستان خوابیده بود.
بیقراری میکرد و با ورود نامادری حالش بد میشد.
پدرش ناپیدا بود و خالهی غمگین دخترک میگفت مریض
است و نتوانسته بیاید .خاله دلهره داشت و گریه میکرد.
پدر اجازهی سپردن دخترش را به خانوادهی مادریاش
نمیداد و آنها از ترس همین اتفاقات برای گرفتن دختر
زمین و زمان را به هم دوخته بودند چون یادگار خواهر از
دنیا رفتهشان بود .اما تالشها بینتیجه ماند.
سارا نام مستعار این دختر هجدهساله است که به گفتهی
خالهاش چون کمی مغزش مشکل دارد زیاد حرف میزند
و برای اینکه ساکتش کنند با قرص خواب میخوابانندش.
این اتفاق از حوادث اخیر سیرجان بود و به خبر آن زیاد
پرداخته شد.
جواد روحاالمینی رییس اورژانس اجتماعی سیرجان
میگوید از میان حوادث مربوط به کودکآزادی اغلب یکی
دو مورد از آن توسط ناپدری یا نامادری اتفاق میافت د که
البته از این قبیل اتفاقها آزار و اذیت توسط نامادری بیشتر
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ایجاد بیش از  ۶۰۰شغل در استان کرمان

باشد که نامادری یا ناپدری فرزند همسرشان را به
عنوان رقیب میانگارند و میخواهند حذفش کنند؟
بودن یا نبودن کسی تاثیر بر انجام وظیفهی آنها نمیگذارد.
برای کودکان طالق نیاز به والدگری مشترک
 coparentingاز سوی پدر و مادر اصلی است .درست
است که دیگر آنها زن و شوهر نیستند ولی پدر و مادر
کودک یا کودکان هستند .این چالش خیلی بزرگی است
که اجازه همکاری به کسانی که دیگر زن و شوهر نیستند،
داده شود .دادن امکان این والدگری مشترک و همکاری در
فرزند پروری از سوی مرد یا زنی که قرار است با کودک
به عنوان تا مادری و ناپدری زندگی کند نیز مشکل است و
اگر این همکاری نباشد ماهرترین نامادریها هم در تعامل
با کودک موفق نخواهند شد.
همچنین برای فرزندان کسانی که از دنیا رفتهاند کار
قدری سخت است .عبور کودک از سوگ و دامن نزدن به
آن و دروغ نگفتن به کودک بسیار مهم است.
کودکانی که در سوگ هستند به شدت نسبت به جانشین
والد غیر اصلی خود خشم دارند.

سیـندرال هـای سیـرجانـی

گزارش میشود.
ماجرای بعدی از زبان معلمیست که دانشآموزش
با نامادری زندگی میکند و حتا رابطهی خارج از عرف
نامادری را با یک مرد غریبه دیده و نامادری تهدیدش کرده
که جایی حرف نزند .او میگوید دانشآموزش افسردهست
و با همکالسیهایش ارتباط نمیگیرد و هیچ مشاور و
روانشناسی هم نیست که به دادش برسد.
به همین بهانه به سراغ علی سوند رومی جامعهشناس
همشهری رفتم تا از او بپرسم:
در رابطه با پدیدهی ناپدری و نامادری و فرهنگ
آن در سیرجان ،پژوهشی شده؟
این یکی از مسایل مهم است و به سه شکل وجود دارد؛
فرزندان طالق که پیش یکی از والدین که ازدواج کرده
است ،اینها مسایل خاص خود را دارند .کودکانی که در
سوگ یکی از والدین هستند و کودکانی که به فرزند
خواندگی گرفته شدهاند یا تحت سرپرستی توسط یکی از
آشنایان هستند.
منظورم کودکآزاریهاییست که توسط ناپدری و
نامادری اتفاق میافتد.
هر کدام از اینها موضوعی جدا از هم هستند.
در حالت اول کودک احساس بیخانوادگی دارد .در حالت
دوم کودک در سوگ است و در حالت سوم کودک دچار
تروما است و این کودکان با شرایط خاص دسته و پنجه نرم
میکنند .آسیب شدیدی که به سادگی قابل درمان نیست
و هنر این است که دو نوع اول به تروما تبدیل نشود.
تروما چه معنایی دارد؟
ضربه مغزی یا ضربه به ستون فقرات تروما گفته میشود.
متاسفانه این وضعیت بغرنج با افزایش طالقها و عدم
آشنایی با اصول والدگری مشترک توسط پدر و مادر کودک
و تصور اینکه کودک به راحتی با شرایط جدید سازگار
خواهد شد تبدیل به یک فاجعه شده و این کودکان همان
کودکان معمولی پنداشته شدهاند.
همچنین کودکانی که یکی از والدین را از دست دادهاند
نیاز است از سوگ عبور داده شوند که به این مورد نیز
چندان توجه نمیشود.

استخدام نیروی ماهر در مجموعه سیرجان بین الملل

جاده شیرازی (معدن گل گهر)
یک نفر سرویس کار تعویض روغن
با سابقه و مسلط به خودرو سنگین و

چرا هیچ انجمن یا نهاد مردمی متشکل از چند
روانشناس و مشاور در سیرجان شکل نمیگیرد برای
حمایت و درمان کودکان آسیب خورده از تنبیه و
اذیت نامادری یا ناپدری؟
جامعه ما در حال رشد است و نیاز به ایجاد این ساختارها
دارد .بخشی از این کار نیاز به حمایت نهادهای مسئول و
ایجاد ساختارهای تخصصیست.
اگر فرد دچار اختالل باشد که فاجعه از پس آن بیرون
خواهد آمد چون والدین اصلی یک کودک هم اگر دارای
اختالل باشند به صورت آشکار و پنهان به او آسیب خواهند
زد.
و اغلب نامادری و ناپدری و یا کسانی که سرپرستی چنین
کودکانی را به عهده میگیرند چون دانش الزم را برای این
امور ندارند به فرض اختالل نداشتن در چرخهی منفی
این تعامل مخرب اسیر شده و هم به کودک و هم به خود
آسیب میرسانند که نتیجهی آن از دست رفتن اعتماد به
نفس و شکست زندگی مشترک است .اغلب رفتاریهای بد
این کودکان که ناشی از رنج بیخانوادگی و سوگ است،
درک نشده و با آنها بدرفتاری میشود تا تبدیل به آسیب
شدید یا تروما میشود.
چرا اغلب گزارشها مربوط به کودک آزاری توسط
نامادریها است؟
چون آنها بیشتر در خانه هستند و بیشتر با کودک ناآرام

از  2نفر نیروی آقا جهت کار
سالنداری در فست فود زرین
دعوت به عمل می آید

یک نفر نیروی کارواش ماهر با سابقه

آدرس  :خيابان خواجو _

کار و مسلط به خودرو سنگین بصورت

روبروی مسجد ابوالفضل

تمام وقت دعوت به عمل می آید.

(مراجعه حضوری)

حقوق توافقی+مزایا+ناهار+پورسانت

09363006463

09170994604

جوشکـاری سیــار
َفنس کِشی -تعمیر در و پنجره  -اجرای سایه بان و...

09135320842 -09132794372
آگهی فقدان پرونده ثبتی

نظر به اینکه برابر گزارش مسئول بایگانی اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان سیرجان مبنی بر اینکه پرونده ثبتی پالک  759اصلی بخش 36
کرمان که عنوان شش دانگ زمین بنام فاطمه معتمد الری پذیرش ثبت شده سپس به موجب خالصه معامله  50/8/25 -1388بنام محمد
یزدیانی انتقال که نامبرده به موجب خالصه معامله شماره  97/6/6 -87917بنام هادی مریدی انتقال نموده است .مراتب فقدان پرونده ثبتی
پالک موصوف طی نامه شماره  97/5/12-2564به کلیه دفاتر اسناد رسمی حوزه تابعه ابالغ و این اداره در صدد تشکیل پرونده المثنی پالک
مذکور را دارد لذا مراتب جهت اطالع در یک نوبت آگهی می گردد تا چنانچه کسی مدعی انجام معامله و یا مدارک و مستنداتی نسبت به پرونده
ثبتی مفقودی نزد خود دارد مراتب ادعا یا اعتراض خود را از تاریخ انتشار آگهی ظرف مدت یک ماه به این اداره تسلیم و رسید اخذ نمایند در غیر
اینصورت پس از طی تشریفات قانونی پرونده المثنی پالک موصوف تشکیل خواهد شد 560 .م الف تاریخ انتشار :روز چهارشنبه 1399/07/09

محمد آرمانپور -رییس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان سیرجان

و دچار مشکل سروکار دارند وگرنه بسیار هستند نامادرانی
که به مقام مادری رسیدهاند و همهی کودکان خانواده را
کودک خود فرض میکنند و مسوولیت خود را درقبال
هر کودکی که در حوزهی مسوولیتشان هست ،انجام
میدهند.
اما بدرفتاریهای برخی نامادریها به صورت آسیب
اجتماعی و رفتارههای بیمارگونه و اختالالت رفتاری و
یادگیری در کودکان آشکار میگردد.
متاسفانه امروز خیلی از مادران در نقش مادری اسیر
هستند و نقش بازی کردن فقط در مقابل چشم دیگران
است در صورتی که فردی که به مقام والدینی رسیده باشد
دیگر رفتارهای بیمارگونه از خود نشان نمیدهد.
اگر قبل از ازدواج مشکل کودک حل نشده باشد و او به
پذیرش نرسیده باشد با پتانسیل خشمی که دارد اجازه
رابطه سالم را نمیدهد حتی به والد خود.
آیا یک دلیل خشونت علیه کودک میتواند این

از دو شاگرد آقا
برای همکاری در

لوله کشی ساختمان
و تاسیسات
دعوت به عمل می آید.
09135013200

09137604849
آگهی تغییرات شرکت سد ساز سیرجان

شرکت سد ساز سیرجان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت  773و شناسه ملی

 10860524336به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 1399/04/10
تصمیمات ذیل اتخاذ شد :

الف-اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل برای مدت دو سال انتخاب گردیدند :آقای اصغر نظری

محمود آبادی کد ملی  3070384412آقای ابوالقاسم اسدی کد ملی  3070945831خانم

زهرا مسعودی کد ملی3179122145

ب -موسسه حسابرسی ابتکار حساب اریا به شناسه ملی  10260655399به نمایندگی
آقای ایوب رستمی به شماره ملی  2850124990به سمت بازرس اصلی و آقای محمد

منتظری به شماره ملی  3070301916به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال
مالی انتخاب شدند.

ج-ترازنامه و صورت حساب سود وزیان شرکت منتهی به سالهای 1397و 1398مورد

تصویب قرار گرفت

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان کرمان

مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری سیرجان (شناسه آگهی)1002053 :

آگهی تغییرات شرکت پی ریزان بافت
آگهی تغییرات شرکت سد ساز سیرجان
شرکت پی ریزان بافت شرکت سهامی خاص به شماره ثبت  16556و شناسه ملی
شرکت سد ساز سیرجان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت  773و شناسه ملی
 10860524336به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ  1399/04/01تصمیمات ذیل  10860535384به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1398/09/23
انتقال شرکت پی ریزان بافت (سهامی خاص) در تاریخ  1398/11/12بشماره ثبت

اتخاذ شد :

در جوامع پیشرفته برای این نوع کودک آزاری
که توسط نامادری یا ناپدری اتفاق بیفتد چه مجازاتی
تعیین شده؟
قانون برای هر نوع آزاری که به کودک از سوی افراد
بزرگسال وارد شود مجازات در نظر گرفته از والدین اصلی
تا سرپرست و دیگران .در قوانین ما هم به این موضوع
پرداخته شده .مثل قانون مصوبه سال هشتاد و یک برای
حمایت از کودکان و نوجوانان که نیاز به رفع ایرادات دارد.
قانون میتواند بچههای خشونت دیده را به
بهزیستی تحویل بدهد اما چرا در عمل این اتفاق
نمیافتد و کودک آزرار دیده دوباره به خانهاش
برگردانده میشود تا در نهایت اتفاقهای بدتری
میافتد .ضمانت اجرایی وجود ندارد .برای مثال به
نظر شما بهزیستی سیرجان توانسته در پناه دادن به
بچههای آسیب دیده درست عمل کند؟
رویه اجرای قانون بدون شک ایراداتی دارد.

از یک نفر نیروی خانم (برای شیفت شب)
در کبابی و بریانی کدبانــــو
دعوت به عمل می آید.
۰۹۱۳۶۳۳۰۸۲۰ -0 9 1 3 5 0 1 6 0 3 0

42236343

از یک نفر نیروی جوان آقا برای کار
در کبابی و بریانی کدبانــــو
دعوت به عمل می آید.
۰۹۱۳۶۳۳۰۸۲۰ -0 9 1 3 5 0 1 6 0 3 0

42236343
مدرک فارغ التحصیلی رشته علوم قضایی
صادره از دانشگاه آزاداسالمی واحدجیرفت
بنام وهب نعمتی فرزند رسول
به شماره ملی 3071726414
مفقود گردیده و ازدرجه اعتبار ساقط
می باشد از یابنده تقاضا می شود اصل
مدرک را به دانشگاه آزاد اسالمی  ،واحد
مدیریت ،امور فارغ التحصیالن به نشانی
شهرک صدرا ،دانشگاه آزاد اسالمی،
امور فارغ التحصیالن ارسال نماید
آگهی تغییرات شرکت پی ریزان بافت

شرکت پی ریزان بافت شرکت سهامی خاص به شماره ثبت  1215و شناسه ملی  10860535384به استناد

صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ : 1398/09/23

محل شرکت از سیرجان به واحد ثبتی کرمان به آدرس «استان کرمان  ،شهرستان کرمان  ،بخش مرکزی ،

شهر کرمان ،محله هوشنگ مرادی  ،خیابان صائب تبریزی  ،بلوار هوشنگ مرادی  ،پالک  ، 0ساختمان فورس

الف-تعیین سمت مدیران  :آقای اصغر نظری محمود آبادی به شماره ملی  16556 3070384412در اداره ثبت شرکت های ثبت کرمان به شناسه ملی  10860535384ثبت  ،قطعه  ، 84طبقه همکف کدپستی  »7618845751تغییر یافت و ماده مربوط در اساسنامه اصالح گردید.
به سمت رئیس هیئت مدیره آقای ابوالقاسم اسدی به شماره ملی  3070945831به سمت و امضاء ذیل دفاتر تکمیل گردید که خالصه آن بشرح زیر جهت اطالع عموم آگهی
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان کرمان

نایب رئیس هیئت مدیره خانم زهرا مسعودی به شماره ملی 3179122145به سمت میگردد .به موجب آگهی نامه شماره  139830419588001289مورخ 1398/10/10

فروش انواع کولر گازی اسپلیت
فروش  -نصب  -سرویس  -تعمیر
09132477057 -09136360013

عضواصلی هیئت مدیره آقای اصغر نظری محمود آبادی ف به شماره ملی  3070384412اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری سیرجان و مستند صورتجلسه مجمع عمومی

مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری سیرجان (شناسه آگهی)1004775 :

آگهی انحالل شرکت مهندسی رهاب سازه آمود کویر

به سمت مدیر عامل ب-کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک  ،سفته  ،فوق العاده مورخ  1398/09/23مرکز اصلی شرکت به نشانی شهر کرمان ،محله

بروات  ،قراردادها و عقوداسالمی با امضاء آقای اصغر نظری محمود آبادی فرزندعزیز اهلل به
شماره ملی ( 3070384412مدیرعامل ) منفرداً همراه با مهر شرکت معتبر می باشد و نامه

شرکت مهندسی رهاب سازه آمود کویر شرکت سهامی خاص به شماره ثبت  4109و شناسه ملی  14006169236به

فورس  ،قطعه  ، 84طبقه همکف کدپستی  7618845751انتقال یافت و در اداره ثبت

باتوجه به عدم فعالیت شرکت منحل گردید و خانم میترا غضنفری شماره ملی  3060087970به سمت مدیر تصفیه

هوشنگ مرادی  ،خیابان صائب تبریزی  ،بلوار هوشنگ مرادی  ،پالک  ، 0ساختمان

های اداری و اوراق عادی با امضاء رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان کرمان

شرکت های ثبت کرمان تحت شماره 16556به ثبت رسیده است.

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان کرمان

مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری سیرجان (شناسه آگهی)1002052 :

مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری سیرجان (شناسه آگهی)1004755 :

استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ  1399/06/22تصمیمات ذیل اتخاذ شد :

انتخاب گردید  .آدرس مدیرتصفیه و محل تصفیه  :سیرجان -خیابان غفاری -خیابان صائب -کوچه دهم -فرعی دوم

سمت راست -درب دوم سمت چپ کدپستی 7817733875می باشد.

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان کرمان
مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری سیرجان (شناسه آگهی)996639 :

خبــر
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 ۹۰درصد واحدهای بومگردی با شیوع کرونا غیرفعال شدند

گفتارنو :رییس انجمن حرفهای بومگردیهای استان کرمان با بیان این مطلب که ۹۰درصد واحدهای بومگردی با شیوع کرونا غیرفعال شدند،
تصریح کرد :خوشبین بودیم که با شروع فصل پاییز گردشگرانی برای نقاط گرمسیری استان همچون شهداد داشته باشیم اما متاسفانه باتوجه
به اوج گیری مجدد کرونا هنوز خبری از تورهای گردشگری نیست و احتمال اعمال محدودیتها نیز وجود دارد.وی گفت :در استان کرمان
 ۳۵۰واحد بومگردی وجود دارد که بعد از استان اصفهان ،کرمان رتبه دوم جامعه بومگردی کشور را از لحاظ تعداد به خود اختصاص داده
است .اما متاسفانه باتوجه به اوج گیری مجدد کرونا هنوز خبری از تورهای گردشگری نیست و احتمال اعمال محدودیتها نیز وجود دارد.

فرهنگ

شماره 620
 9مهر1399

راهاندازی
نخستین دانشکده
ایران شناسی کشور

ایلنا :در سال تحصیلی جاری ،پذیرش نخستین دانشجوهای رشته ایران شناسی در دانشکده
رفسنجان در حال انجام است به مناسبت هفته میراث فرهنگی و گردشگری ،مراسمی با حضور
فعاالن عرصه گردشگری و مسئوالن شهرستان رفسنجان برگزار شد؛ فرماندار رفسنجان گفت:
رفسنجان دارای آثار بکر گردشگری ،جاذبههای طبیعی و ابنیههای تاریخی است که میتوان به
دره منحصر بفرد راگه ،بزرگترین خانه خشتی جهان ،هتلهایی با تلفیق معماری سنتی و مدرن،
دریاچه نمک در جوادیه الهیه فالح ،قلعه ها ،کاروانسراها و  ...اشاره کرد.

خبر

نگاهی به فرهنگ سقاخانهای در سیرجان

مروری کوتاه بر

شمعی در دل ،روشنایی برای رهگذر
گروه فرهنگ

از عجایب روزگار امروز ما یکی همین است که برخی
رسانهها و مدعیان فرهنگسازی برای جامعه ،اشاره
ِ
درشت واقعی و عینی
به معضالت و مشکالت ریز و
را کنار میگذارند و دغدغهشان میشود معضلتراشی
از برخی سنتها و خردهفرهنگهایی که آزاری برای
کسی ندارد.
برخی از رسانههای سیرجان هر چند ماه یک بار
گریزی به فرهنگ سقاخانهای سیرجان میزنند و
فریاد واخرافات و وا انحرافش گوش همه را کر کرده
است!
انگار سیرجان مشکل و معضلی ندارد که مسووالن
این رسانهها هربار -در این دوران فراوانی سوژه -از
بیاطالعی خودشان ،سوژه کم میآورند بالفاصله
اعتقاد خودش را میزان صراط مستقیم میگیرند
و با خودرایی تمام دیگران را متهم به انحراف و
خرافهپرستی میکند!
سقاخانهها تا پیش از دوران جدید در کنار کاربرد
رفع تشنگی رهگذران ،دارای حرمت خاصی نیز در
میان ایرانیان بودند .این احترام به خاطر اهمیت آب
در زیستگاه ایرانی ایجاد شده بود و در فرهنگ دینی
ایرانیان از باستان تا امروز هم نمود عینی داشته و
دارد.
حاال چرا آیین شمع روشن کردن و بند گره زدن
هنگام دعا در این سقاخانهها ،یکباره معضل و مشکل
بزرگی پنداشته میشود که باید از آن گزارش تراشید،
باید از کسانی پرسید که درس اول روزنامهنگاری
را فراموش کردهاند که هنگام سوژهیابی باید سراغ
معضالت عینی رفت و از مشکالت محسوس گزارش
تهیه کرد.
اینکه عدهای با آیین قدیمی شمع روشن کردن
در سقاخانهها به آرامش روانی میرسند ،چه
آزاری میتواند برای دیگری داشته باشد که حاال
شده است دغدغهی اصلی یک عده؟ از برخی
گروههای روشنفکری بگیرید تا برخی افراد مذهبی.
خودرایهایی که فقط و فقط اعتقاد خودشان را
درست میپندارند و به اعتقادات دیگران برچسب

انحراف و خرافه میزنند فقط به
خاطر اینکه خودشان اجازه دارند
به اعتقاد دیگری با چشم عقل و
منطق نگاه کنند اما همان اجازه را
دیگران برای نگاه کردن به اعتقاد
اینان ندارند!
از ترویج این نوع نگاه نصف و نیمه
به فرهنگها و آیینها هم چیزی
جز خشونت فرقهای در آینده بیرون
نخواهد زد .نگاهی به کشورهای
دیگر منطقهی خاورمیانه بیندازید.
اصلیترین تفاوت محسوس آنها
با ایران در بود و نبود امنیت است
که ما بیشتر داریم و آنها کمتر.
چرا؟ دلیل اصلیاش خیلی روشن
است زیرا غلبهی همین مدل نگاه
منفی به خردهفرهنگهای جوامع
خاورمیانه موجب پدیدار شدن
وهابیت ،بوکوحرام ،داعش و طالبان عکس تزیینی است
بود.
وجهه مشترک همهی این گروهها نیز در همین این نکته است؛ فرهنگ سقاخانهای سنتی دیرپاست
است که همگی اعتقاد خود را غیرخرافی میدانند و پدیدهی نوینی نیست که بتوان برچسب بدعت به
و به همین نسبت اعتقاد دیگری برایشان غیرقابل آن زد.
تحمل است .پس برای تحمیل اعتقاد خودشان آب در فرهنگ ایرانیان مقدس شمرده میشده است.
خشونت به خرج میدهند ،آثار آن دیگری را منفجر از آیینهای باستانی تا امروز که با فرهنگ عاشورایی
میکنند و حتا کشتن هر باورمند به اعتقادی غیر نیز عجین شده است .دلیل این تقدس نیز روشن
است .ایران سرزمین نیمهخشکی بوده و هست .اگر
اعتقاد خودشان را توجیه میکنند!
این میان اگر ایران کمتر به چنین خشونتهای در آیین مهرپرستی و همچنین در کیش زردشت
فرقهای آلوده شده است به خاطر فرهنگ تکث ِر آیینی سفارش به آلوده نشدن آب شده بود ،به خاطر اهمیت
و تساهل و مدارای ناشی از آن در مردم ماست .پس این عنصر کمیاب در زیستگاه انسان ایرانیست و لزوم
تجربه را تجربه کردن خطاست تا بخواهیم به اسم پاکیزه ماندن آن برای جلوگیری از شیوع بیماریها.
روزنامهنگاری و گزارشنویسی راه رفتهی کشورهای این فرهنگ مختص کیشهای باستانی نماند و بعدها
همهی ایرانیان با هر دین و مذهبی به آن پایبند
همسایه را برویم.
ماندند .فرهنگی که تا همین چند دهه پیش رواج
حرمت آب در فرهنگ سیرجان
قدیمیترین سقاخانههای سیرجان در داشت و احترام به آب موجب سازگارتر بودن نیاکان
کوچهپسکوچههای مرکز شهر هنوز دیده میشوند .ما با محیط زیست شده بود .در سیرجان هم احترام
محلههای نوساز در سیرجان سقاخانههای کمتری به آب فقط مختص زردشتیان شهر نبود.
نسبت به محلههای قدیمیتر دارند که خود گویای شاید روستازادگان سیرجان بهتر یادشان مانده

تاریخچه سقاخانه در ایران

میکنند.

سقاخانهها از معماری تا کاربرد زندگی و معنویت

باشد یا هنگام آبتنی در جوی قنات از زبان
مادربزرگهایشان این جمله را شنیده باشند« :بچهم
توی آب نشاشی ها ،کور میشی ».جملهای که با
عقل دوران کودکی هم قابل پذیرش نبود و اکثر ما
به آن میخندیدیم اما بزرگتر که شدیم تازه متوجه
فلسفهی آن جمله میشدیم .حکمتی پشت ظاهر
سادهدالنهی جملهی مادربزرگها وجود داشت .این
که قرار بود همه در روستا از آب قنات برای آشامیدن،
ظرف شستن و لباس شستن استفاده کنند و ترویج
چنین حرمتهایی خود به خود به معنای پاسداری
از پاکیزگی آب و رعایت بهداشت روستا به حساب
میآمد.
و از بد روزگار که با رواج نوعی عقالنیت نصفه و نیمه،
ظاهربینانه و کوتهبینانه ،ما در سالهای اخیر به این
گونه جملهها خندیدیم و آنها را در ردیف خزعبالت
قرار دادیم و دست کم گرفتیم و نتیجهاش این شد
که میبینید؛ رودخانههایی پر از زبالههای گردشگرانی
که خودخواهانه زیست بوم زیبا را به زبالهدانی تبدیل

برای شهری مثل تهران بیش از  ۲۹۰سقاخانه ثبت
شده است که با توجه به قدمتشان ،از بینظیرترین
آثار تاریخی شهر تهران به شمار میروند .اما در
سیرجان نسبت به ثبت و نگهداشت این سقاخانههای
تاریخی کوتاهی شده است و سقاخانههای تاریخی
شهر یا به کل از بین رفتهاند و یا جای خود را به
سقاخانههای تازهسازی دادهاند که دیگر ارزشهای
معماری سنتی در آنها رعایت نشده است.
در معماری سنتی ایرانی ،سقاخانه به فضاهای
کوچکی در معابر عمومی گفته میشود که اهالی
کوچه یا بازاریان برای دسترسی رهگذران تشنه به
آب پاکیزه درست میکنند.
در سقاخانههای قدیم معموالً ظروف سنگی بزرگی
بود که آب آشامیدنی را در آن میریختند و پیالههایی
با زنجیر به آنها بسته میشد .بعدها این منبعهای
سنگی جای خود را به شیر آب لولهکشی دادند.
ی و پنجرهی
سقاخانهها با بافت آجری و هالل 
فوالدیشان دائمی بودند و برخی دیگر در زمانهای
خاص به ویژه هنگام عزاداری محرم به طور موقت برپا
میشدند و تنها یک خمرهی بزرگ پرآب بودند که در
مسیر دستههای عزاداری قرار داده میشدند.
برای آگاهی دادن به رهگذران در شب ،شمعهایی
در اطراف سقاخانهها تعبیه و روشن میشد که البته
دکور سقاخانه را زیباتر میکرد و همچنین موجب
ایجاد حس معنویت بیشتر هم میشد .یعنی همین
انسان ایرانی بود ،پس
حیاتی
طور که آب عنصر
ِ
ِ
مقدس شمرده میشد ،نور نیز در دوران نبود چراغ
برق موجب روشن ماندن معابر بود به اضافهیاینکه
نور نیز مثل آب برای حیات انسان اهمیت داشت پس
در همهی دینهای ایرانی نور مقدس بود و حتا در
قرآن نیز خدا ،نور آسمان و زمین توصیف شده بود .به
دلیل همین اهمیت نور بود که ایجاد روشنایی کاری
نیک به شمار میآمد و نوعی گرهگشایی بود .پس
کسانی که نذر و نیازی داشتند ،شبها شمعهایی را
در سقاخانهها و در واقع در گذرگاهها روشن میکردند
تا رهگذران جلوی پا و پیش چشمشان را ببینند.

باشگاه خبرنگاران جوان :سقاخانه در معماری
سنتی ایرانی ،به فضاهای کوچکی در معابر عمومی
گفته میشد که اهالی و کسبه برای دسترسی
رهگذران تشنه به آب سالم درست میکردند.
سقاخانه معموال ظروف سنگی بزرگی بود که آب
آشامیدنی را در آن میریختند و پیالههایی با زنجیر
به آنها بسته میشد.
سقاخان ه در ابتدا بیشتر جنبه خدماتی داشت و بانی
آن بیشتر به منظور ثواب بردن ،به ساخت و نگهداری
آن اقدام میکردند برخی سقاخانهها دائم بودند و
برخی دیگر در زمانهای خاص بویژه هنگام عزاداری
محرم برپا میشدند .برای آگاهی دادن به رهگذران
در شب ،شمعهایی در اطراف سقاخانه تعبیه و
روشن میشد که بعدها جنبهای مذهبی پیدا کرد
و کسانی که نذر و نیازی داشتند هر شبجمعه،
شمعهایی را در سقاخانهها روشن میکردند.
در تهران ،بیش از  ۲۹۰سقاخانه وجود دارد که
سقاخانه خدابنده لو تنها سقاخانه مصور تهران
است که از دوره قاجاریه به جا مانده است و از
بینظیرترین آثار تاریخی شهر تهران به شمار میرود.
در تهران قدیم به لحاظ معماری و گستره مخاطبان،
سقاخانههای نوروزخان ،شیخ هادی نجمآبادی،
سقاخانه آیینه و سقاخانه مصور خدابندهلو شهرت
زیادی داشت.
سقاخانه نوروزخان در خیابان پانزده خرداد شرقی،
جنب بازار آهنگران واقع شده بود و در گذشته نه
چندان دور از معروفترین سقاخانههای تهران به
شمار میرفت .سراسر گذر این سقاخانه طاقبندی
شده بود و شمایل بزرگان دینی و مذهبی ،علم ،بیرق
و عالمت سیاه را به آن میآویختند .زورخانهای به
همین نام در کنار این سقاخانه وجود داشت که از
زورخانههای معروف و نامی شهر به شمار میرفت
و داالن ورودی آن از زیر سقاخانه نوروزخان
میگذشت.
سقاخانه آیینه در خیابان ظهیراالسالم قرار داشت.
در تزئینات این سقاخانه آینهکاری بسیار به کار
رفته و همین سبب نامگذاری سقاخانه به آیینه شده
است .این سقاخانه از سوی حاج میرآخور در سال
 1304قمری بنا شد و یکی از پرزرق و برق ترین
سقاخانههای تهران به شمار میرفت.

فروش ،نصب ،سرویـس،شارژ گاز و لولـه کشی زیرکار

قالــی محلــی
دستبـافسیرجانی

کولرهای گـازی اسپلیت

شما را خریـداریم.

09917665969

خیابان وحید  -روبروی فروشگاه افق کوروش

فروشگاه اسپلیت صالحی

42338788 - 09164458335

مب
ل
ع
تولیدی و بازار ل امام ی (ع)

نق
د و اقساط

کارخانه کارتن فرزان سیرجان
تولیدانواع جعبه کارتن(معمولی -لمینت)

بیش از  10مدل انــــــــــــواع مبلمـــــــان

تاب های ریلکسـی و تابهای سه نفره باغی و ویالیــی

میـــز و صندلی هــای باغــــــــی و ویالیـــی

میز  LCDتمام  MDFبه قیمـت درب کارخانــــــه

جهت بسته بندی محصوالت کشـــاورزی و صنعتـــی

سرویس چوب کامل ویــژه جهیزیـه عروس شامل؛
شهرک صنعتی شماره  1خیابان پنجـم ،پالک 5

 0913 145 2248اندایـش

رختکن،جاکفشی

مبـــل

میز ناهارخوری

میز جلو مبلی

میز آرایش

سرویس خواب

پا تختی

همگی یکجا  17/800/000 :تومان

سیرجان  -انتهـای بلـــوار اصلی حجــت آبــاد

کمد لباسی

بوفه بزرگ

تشک طبی فنری

هس
تعطی
ایام ل و روزاهی جمعه باز تیم

تلفـن تماس 0 9 1 2 4 1 5 8 0 0 1 :

تعمیر لوازم خانگی در منزل
یخچال ،لباسشویی ،جارو برقی ،بخاری و...

محیاپور 09381455260/09136150771

رئیسهیئتنابینایان
و کم بینایان شهرستان
سیرجان معرفی شد

با پیشنهاد دکتر گل محمدی معاون مدیر کل و رئیس
اداره ورزش و جوانان شهرستان سیرجان طی حکمی از
سوی صادق زاده؛ رئیس هیئت نابینایان و کم بینایان
استان کرمان ،مهرداد یزدی به عنوان رئیس هیئت
نابینایان و کم بینایان شهرستان سیرجان معرفی شد.

شماره 620
 9مهر1399

فرزانه قنبری داور سیرجانی رقابتهای تنیس جام حذفی کشور را قضاوت میکند .این بانوی
سیرجانی به دعوت فدراسیون تنیس ،یکی از معتبرترین رقابت های کشوری این رشته را که در
مرحله گروهی به میزبانی کرج در حال برگزاری است را به همراه  ۸داور دیگر قضاوت میکند.
گفتنی است فرزانه قنبری دارای مدرک درجه  ۳داوری در رشته تنیس است.

تیم والیبال سیرجان در لیگ برتر حریف میطلبد؛

مرتضی شول افشارزاده

شهرداری ارومیه  - ۰فوالد سیرجان ۳
هفته چهارم رقابتهای لیگ برتر والیبال
باشگاههای کشور جام سردار شهید حاج قاسم
سلیمانی ،چهارشنبه  2مهر  99با برگزاری  7دیدار
در شهرهای مختلف دنبال شد .در حساسترین
بازی این هفته ،تیمهای شهرداری ارومیه و تیم
سیرجان از ساعت  ۱۶در سالن غدیر مقابل هم
صف آرایی کردند که در نهایت تیم سیرجان در
روزی که مهمان بود با نتیجه  ۳بر  0و با امتیازات
مشابه  ۲۵بر  ۲۳توانست از سد شهرداری ارومیه
عبور کند.
اولین باخت فصل شهرداری ارومیه
مقابل تیم سیرجان
تیمهای دوم و سوم جدول رده بندی برای حفظ
جایگاه و نوار پیروزیهای متوالی خود به مصاف
دومی سیرجان و تیم رده
یکدیگر رفتند ،تیم رده
ِ
سومی شهرداری ارومیه که تا پیش از هفته چهارم،
ِ
 ۳برد و  ۹امتیاز کسب کرده بودند ،در این دیدار
تیم شهرداری ارومیه مغلوب تیم سیرجان شد
تا نخستین باخت این تیم در لیگ برت ِر  99رقم
خورده باشد.

ورزش
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قضاوت داور سیرجانی در مسابقات جام حذفی تنیس کشور

خبــر

بازیکنان تیم سیرجان در تیم منتخب دوم هفته:

علیرضا بهبودی تیم سیرجان ،رامین خانی تیم
سیرجان ،جواد معنوی نژاد سایپا ،آرمین تشکری
تیم سیرجان ،علیرضاجلوه شهرداری گنبد  ،امین
علوی هراز آمل  ،مهدی مرندی سپاهان اصفهان.
پدیدههای هفته:
کاظم غفاری و امیرحسین فرهادی.

تیمی که بلد نیست ببازد!

امتیاز آورترین بازیکنان هفته :
جواد معنوی نژاد  ۲۴امتیاز ،بنیامین ایگدری
 ۲۳امتیاز ،علیرضا شاه علی  ۲۱امتیاز ،مجتبی
میرزاجانپور  ۲۱امتیاز ،اسماعیل مسافر  ۲۱امتیاز،
امین علوی  ۲۱امتیاز.
بهترینها درآیینه هفته
پاسورها :علیرضا بهبودی (سیرجان) ،بهزاد

حیدرشاهی )ورامین) ،حمید چوگان (گنبد)
سرعتیها :آرمین تشکری (سیرجان) ،محمد
کاظم غفاری )هراز) ،مهرداد بابایی (ورامین)
قدرتیها :شهروز همایونفرمنش (هراز) ،کمال
قریشی )گنبد) ،سعید آقاجانی (خاتم)
قطر پاسورها :صابر کاظمی (سیرجان) ،امین
علوی (هراز( ،بنیامین ایگدری (گنبد)

لیبروها :ناصر رحیمی پناه (شهداب) ،آرمان
صالحی (گنبد) ،حامد امینی (راهیاب)
بازیکن هفته :آرمین تشکری (سیرجان) با تقدیر
از بنیامین ایگدری و صابر کاظمی چهره هفته
هفته پنجم لیگ برتر والیبال
هفته پنجم دیدار دو تیم سیرجان  -شهرداری
ورامین ،چهارشنبه  9مهر ساعت  ،16به میزبانی

سیرجان در سالن سردار شهید سلیمانی برگزار
خواهد شد.
فصل حریف بعدی تیم سیرجان
این
کارنامه
ِ
تیم شهرداری ورامین  4بازی انجام داده و با  3برد
و  1باخت در رده  3جدول رقابتهای لیگ برتر
قرار دارد .تیمی که در همهی بازیهای این فصل
خود ِ
ست باخته داشته.

نتایج دیدارهای هفته چهارم رقابتهای لیگ
برتر

شهرداری ارومیه  0تیم سیرجان  ،۳خاتم اردکان
 ۳هورسان رامسر  ،0شهداب یزد  ۳شهرداری
قزوین  ،0راهیاب ملل کردستان  ۳شهروند اراک،
پیکان تهران  1شهرداری ورامین  ،۳لبنیات هراز
آمل  ۳سایپا تهران  ،۲شهرداری گنبد  ۳فوالد
مبارکه سپاهان ۲
تیمهای منتخب هفته چهارم لیگ برتر
والیبال ایران تیم منتخب اول؛
علی رمضانی هراز ،علیرضا صفایی شهرداری
ورامین ،بنیامین ایگدری شهرداری گنبد ،مهرداد
بابایی شهرداری ورامین ،کاظم غفاری هراز آمل،
ادریس دانشفر شهرداری گنبد ،مجتبی یوسفی تیم
سیرجان.

محمدرضا شریفپور رییس هیئت والیبال سیرجان؛

مرتضی شول افشارزاده

نامی مورد توجه برای تیم انتخاب میکنیم

نتایج عالی و صدر نشینی تیم والیبال سیرجان در
لیگ برتر ما را بر آن داشت تا به سراغ محمدرضا
شریفپور رییس هیئت والیبال شهرستان سیرجان
برویم .مردی که از رزمندگان و جانبازان دوران
دفاع مقدس بوده و تا سال  91در کسوت مسوول
بسیج ورزشکاران شهرستان خدمت کرده .طبق
برنامهریزیها و خریدهای این فصل تیم والیبال
سیرجان مشخص است شریفپور فرد دلسوز و کار
بلد والیبال اهداف بزرگی در سر دارد که تا هفته
چهارم در راستای این اهداف به خوبی پیش رفتهاند.
هیئت والیبال چه برنامهریزی و اهدافی برای
رشد و پیشرفت والیبال سیرجان در دستور کار
دارد؟

انسان باید در هر کا ِر گروهی و انفرادی هدف و
انگیزه داشته باشد و برای رسیدن به موفقیت تالش
نماید .چرا که بی هدف نمیشود پیش رفت .ما هم
هدف و امید به کار داریم ،تالش و زحمت میکشیم
و خدا هم کمک میکند در جدول به نتیجه
دلخواه ،جایگاه مطلوب و در خور شان سیرجان و
استان کرمان برسیم .اول اینکه پشتوانه سازی برای
عالقمندان نوجوان و جوان این رشتهی پر طرفدار
داشته باشیم تا در سالهای آتی از تعداد بازیکنان
بومی بیشتری استفاده نماییم ،حتی معرفی بازیکنان
سیرجان به دیگر شهرستانها را داشته باشیم .هدف
دیگر «روشنتر شدن چراغ والیبال سیرجان» در
سطح استان و کشور است .ویترین پیشرفت کار،
«تیم داری حرفهای» است ،وقتی میخواهیم ویترین
پر باشد و دیدگاه خوبی داشته باشد باید تالش و
زحمت کشید از پتانسیلهای بازیکنان ،مربیان و
داوران سیرجانی در ویترین بیشتر استفاده کنیم.

حامی مالی تیم والیبال مردان سیرجان کدام
نهاد یا شرکت است؟

در حال حاضر فقط شرکت فوالد سیرجان ایرانیان
بودجه ما را تامین میکند .جا دارد از مدیران

ارشدشان آقای مهندس رمضان قربان ابراهیمی
مدیرعامل محترم شرکت فوالد سیرجان ایرانیان و
آقای مجید فیض بخشیان که حامی والیبال سیرجان
هستند تشکر کنم.
چرا تیم والیبال سیرجان این فصل بی نام است
و نداشتن نام کار تهیه و تنظیم مطالب تیم را برای
اهالی رسانه سیرجان سخت کرده ،در راستای این
«گمنامی» توضیح میدهید؟

مدیران شرکت فوالد سیرجان ایرانیان معتقدند در
کار صنعت فعالیت دارند و به خاطر رسالت اجتماعی
که دارند در ورزش علی الخصوص رشته والیبال
فقط حمایت مالی مینمایند .به دلیل نداشتن
باشگاه فرهنگی ورزشی و مشغله کار صنعتی تمایل
دخالت مستقیم را ندارند .لذا تاکید دارند که تیم
به نام شرکت نباشد تا کسی در راستای ورزش به
آنها مراجعه نکند و ورزش وقتشان را نگیرد؛ تیم
سیرجان در حال حاضر به نام «نماینده والیبال
سیرجان» در لیگ برتر حضور دارد ،در کل با هر
اداره یا ارگانی هدف نام سیرجان است؛ به اتفاق
مسووالن شهر در تالشیم که نامی مورد توجه در
آیندهای نزدیک برای تیم والیبال سیرجان برگزینیم.
تا کنون کمک یا حمایت مالی از شرکت یا ارگان
دیگری داشتهاید؟

خیر به هیچ عنوان تا این لحظه به غیر از شرکت
محترم فوالد سیرجان ایرانیان هیچگونه کمک
مالی و غیر مالی صورت نگرفته .جا دارد از جانب
آقای حسن پور نماینده مردم سیرجان ،جناب
آقای سهراب بهاالدینی فرماندار محترم ،پر تالش،
زحمتکش و دلسوز که واقعا به طور ویژه از بودن تیم
در لیگ برتر حمایت کرده و آقای گلمحمدی رییس
اداره ورزش و جوانان تشکر نمایم.

با توجه به شناخت  4هفتهای که از تمام تیمهای
لیگ برتری علیالخصوص تیم سیرجان پیدا کردید،
چه پیش بینی برای قهرمانی لیگ دارید؟

هر تیمی برای قهرمانی و رسیدن به صدر جدول
میجنگد و تالش میکند که این هدف ما هم

هست ،ولی چه جایگاهی برای خود ترسیم کنیم
خیلی سخت و زود است ،هنوز  24بازی از دور رفت
و برگشت مرحله مقدماتی مانده و بازیهای مرحله
پلیآف هم داریم ،لذا پیش بینی خیلی سخت است
ولی ما برای قهرمانی میجنگیم؛ حداقل  10تیم
در یک سطح هستند و برای قهرمانی میجنگند،
بازیکنان امسال به طور مساوی در تیمها تقسیم
شدهاند ،به همین دلیل پیش بینی خیلی زود است
ولی ما هم ناامید نیستیم ،تالش میکنیم و زحمت
میکشیم که در راس جدول قرار داشته باشیم.
مهمترین دغدغه تیمها ویروس کرونا میباشد که
واقعا پیش بینی نشده است انشاا ...که هیچ تیم
گرفتار این ویروس نشود.
آیا بازیکنی مد نظر سرمربی تیم بود که به هر
دلیلی جذب نشود؟

از جذب بازیکنان حال حاضر از نظر فنی و اخالقی
بسیار راضی هستیم ،چرا که بازیکنانی بزرگ و برای
والیبال کشور ما زحمت کشیدهاند .با انگیزه ،غیرت و
تعصب برای پیشرفت تیم تالش و زحمت میکشند.
باعث افتخار ماست که چنین بازیکنانی به خدمت
گرفتهایم .ما بازیکنان مد نظرمان را به خدمت
گرفتیم و خوشبختانه با اولین مذاکره با آنها قرار داد
بستیم ،اگر با این عزیزان به توافق نمیرسیدیم به
سراغ دیگر گزینهها میرفتیم.
در مسیر قهرمانی چه توصیه و پیشنهادی برای
بازیکنان و کادرفنی دارید؟

قطعا بازیکنان ما حرفهای هستند و راه خودشان را
کامال میدانند که چطور مسابقه و مبارزه کنند .برای
پیروزی پیشنهاد دارم که سخت تالش و کوشش
کنند و مهمترین چیز دوستی ،رفاقت و همدلی را
فراموش نکنند؛ یکی شدن در مسیر و اهداف ،قطعا
صادقانه و پاک باشد ،خداوند هم کمک خواهد کرد،
مطمینم چنین خواهد شد .از حاشیهها فاصله بگیرند
و برای قهرمانی ،حرفهای فکر ،تمرین و زندگی کنند
و از سختیها و مشکالت با سربلندی برای موفقیت
استفاده کنند.

بهترین و بدترین خاطره از چهار هفتهای که
والیبال لیگ برتر پشت سر گذاشت.

ورزش پر از سختی و خاطرات خوب و شیرین و
گاهی هم بد است؛ قطعی شدن حضور تیم سیرجان
در لیگ برتر و برنده شدن تمام بازیها ( 4برد
متوالی) تا کنون را میتوان از بهترین خاطرات این
فصل تیم والیبال سیرجان نام برد.
ویروس کرونا واقعا همه چیز را به هم ریخته،
مهمترین خاطره بد این فصل عدم حضور تماشاگران
سرمایههای ورزش است .مسابقات بدون حضور این
عزیزان هیچ لذتی نخواهد داشت واقعا جایشان خالی
و در قلب کادر و بازیکنان تیم جای دارند .واقعا با
آن خاطرات شیرین ،خوب و با غیرت خاص و مثال
زدنیشان حامیان ورزش این عزیزان هستند.
تیم سیرجان هر  4دیدارش را برنده از زمین
خارج شدن ،این بردهای متوالی چه پیامدی
داشتند؟

این بردهای پیاپی واقعا برای مردم دوست داشتنی
و ورزش دوست و مسووالن ورزش شهرستان
سیرجان خیلی اهمیت دارد و مهم بوده و شور
و نشاط در جامعه سیرجان به وجود آورده و این
باعث افتخار است ،بنده حقیر به دلیل مسوول خادم
هیئت والیبال سیرجان بودنم هر کجا میروم اکثر
اقشار جامعه ،مسووالن و مردم خدا قوت و تبریک
میگویند و احساس خوشحالی دارند از این نتایج
خوب به دست آمده؛ ان شاء ا ...این نتایج تداوم
داشته باشد.
 4بازی  4برد این بردها را تقدیم چه کسی
میکنید؟

این بردها را با افتخار به جانبازان و روح شهدا
علیالخصوص سرباز اسالم سردار شهید حاج قاسم
سلیمانی و مردم شریف سیرجان تقدیم میکنیم.

تیم والیبال سیرجان چند دوره در لیگ برتر
و لیگ یک حضور داشته و چه عناوینی به دست
آورده؟

حداقل نزدیک به  9دوره در لیگ یک و  8دوره در
لیگ برتر حضور داشتیم ،در لیگ دسته اول  4عنوان

سومی و دو عنوان نایب قهرمانی ،در لیگ برتر هم
یک عنوان نایب قهرمانی داشتیم.

چندی پیش خبر از حضور تیم والیبال بانوان
سیرجان در فصل نوزدهم لیگ برتر را دادید ،اما
پس از قرعهکشی در بین  9تیم شرکت کننده هر
چه جستیم نام تیم بانوان سیرجان را ندیدیم ،چرا؟

با توجه به اینکه رشته والیبال ورزش گروهی است،
بنده هم که در راس والیبال هستم در تمام مسایل
والیبال کار گروه تخصصی والیبال و مشاور داریم .در
خصوص بانوان هم ضمن مشورت با کار گروه و اداره
ورزش و مسووالن شهرستان به این نتیجه رسیدیم
که این فصل تیم بانوان در لیگ برتر حضور نداشته
باشد .چرا که برای شرکت در لیگ برتر بانوان ،از
 14نفر لیست حضور در مسابقه ،شاید  2بازیکن
و  1نفر کادرفنی سیرجانی باشد .پس ما به هدف
رشد و دیده شدن بانوان سیرجانی در لیگ برتر
والیبال دست نخواهیم یافت ،عده غیر بومی میآیند
و قرارداد میبندند به پولشان میرسند و سال بعد

خداحافظی میکنند .انشاءا ...اگر خدا بخواهد و
یاری کند و این کرونا اجازه دهد ،به صورت عملی و
کامال منطقی استعدادیابی میکنیم ،حداقل  4سال
مداوم و حرفهای با نونهاالن مستعد و انتخاب شده
با مربیان آقا و خانم مطرح کشوری و شناخته شده
و دارای تخصص ،در پرورش استعدادهای والیبال
تمرین می کنیم ،تا به هدفمان در استعدادیابی و
استعدادسنجی بانوان و آقایان برسیم.

با توجه به اینکه تماشاگران نمیتوانند به
تماشای بازی بیایند چه تدابیری اندیشیدهاید؟

برای بندهی حقیر حضور مردم سیرجان خیلی مهم
است ،با توجه به ابالغ ستاد ملی مبارزه با کرونا،
حضور این عزیزان در سالن ممنوع میباشد ،لذا برای
رفاء حال این عزیزان ا ن شاء ا...سعی خواهیم کرد
اکثر بازیها را از شبکه استان کرمان به طور مستقیم
پخش نماییم .با این کارمان ثابت میکنیم که افراد
عالقمند به این رشته را دوست داشته و برایمان مهم
هستند.

خبــر

مرغ در استان کرمان کیلویی چند؟

ایسنا :خسروی ؛ معاون امور بازرگانی سازمان صنعت ،معدن و تجارت استان کرمان به آخرین وضعیت قیمت مرغ در استان اشاره کرد و گفت :قیمت مرغ
برای مصرف کننده از پنجم مهرماه در سطح استان با قیمت  ۱۸هزارو  ۳۶۰تومان بهفروش میرسد این در حالی است که قیمت مرغ برای مصرفکننده
در  ۲۸شهریورماه کیلویی  ۱۸هزارو  ۴۳۰تومان بوده است .وی با اشاره به قیمت گوشت مرغ در بخش تولید ،توزیع و فروش اظهار کرد :قیمت خرید مرغ
زنده در باسکول مرغداری  ۱۲هزار و  ۳۰۰تومان نقدی ،در باسکول کشتارگاه  ۱۲هزار و  ۵۵۰تومان نقدی ،توزیع کشتارگاه به قیمت هر کیلو  ۱۷هزار و
 ۶۱۰تومان و قیمت هر کیلو گوشت مرغ برای مصرف کننده  ۱۸هزار و  ۳۶۰تومان می باشد .معاون امور بازرگانی سازمان صنعت ،معدن و تجارت استان
کرمان خطاب به شهروندان گفت :شهروندان در صورت مشاهده هر گونه تخلفی با شماره  ۱۲۴تماس گرفته و بالفاصله با متخلفان برخورد خواهیم کرد.
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گزارش سخن تازه از نوسانات قیمت شیر در سیرجان؛

گروه گزارش

تاب مردم را ربود!
تب شیر؛ ِ
ِ

در شرایط نابسامان اقتصادی که قیمتها از هم پیشی
میگیرند و تورم بر روح و جان مردم میتازد ،شیر هم برای
اینکه از قافله عقب نماند یکباره در سیرجان گران شد و مردم
مجبور شدند برای خرید یک کیلو شیر ۶هزار تومان پرداخت
کنند .اعتراض مردم باعث شد مسووالن شهرستان این قیمت
را به  ۳۷۰۰تومان کاهش دهند اما دامداران از این قیمت سر باز
زدند و تب شیر در سیرجان باال گرفت تا مسووالن برای ثبات
قیمت این فرآورده اقدام جدی انجام دهند بلکه با کشیدن
مهار قیمت شیر ،این محصول از سفره مردم مهاجرت نکند.

تعیین قیمت شیر بر عهده جهاد کشاورزی است
ضرورت موضوع؛ مسووالن ستاد تنظیم بازار سیرجان را مجبور
میکند تا جلسه دیگری تشکیل داده و بر سر تصویب یک
قیمت مشخص برای شیر گفتگو کنند .خواجویی؛ رئیس اداره
صنعت ،معدن و تجارت سیرجان از قیمت جدیدی که برای
شیر در نظر گرفتند خبر داده و میگوید :طبق مصوبه ستاد
تنظیم بازار شهرستان قیمت شیر تحویل درب واحد صنفی
 ۴۱۰۰تومان و قیمت مصرف کننده  ۴۵۰۰تومان در نظر
گرفته شد.
آیا قیمت جدید اجرایی میشود
وی در رابطه با اینکه قیمت جدید اجرایی میشود یا مثل
قیمت  ۳۷۰۰تومانی که تصویب شد اما دامداران از آن تبعیت
نکردند؛ کنار گذاشته میشود؛ میگوید :این قیمت در مرکز
استان هم مصوب شده .گاوداران در جلسه ستاد تنظیم بازار
هم حضور داشتند.
امیدواریم که آن را اجرا کنند .البته صنایع تبدیلی از جمله شیر
زیر نظر جهاد کشاورزی است .چون مجوز دامداری ها را جهاد
صادر میکند .پیگیری مشکالت آنها ،قیمت و تنظیم بازار این
حوزه بر عهده جهاد کشاورزی است .از زمانی که شیر تحویل
مغازهدار میشود در حوزه اختیارات ما قرار میگیرد؛ یعنی االن
اگر مغازهدار شیر را بیش از کیلویی  ۴۵۰۰تومان به مصرف
کننده بفروشد ما ورود پیدا میکنیم و برخورد میکنیم .قبل از
آن به ما مربوط نمیشود.
بر قیمت شیر نظارت و بازرسی الزم را انجام میدهیم
خواجویی میگوید؛ نظارت و بازرسی رابر عملکرد مغازهداران
که شیر را بیش از قیمت  ۴۵۰۰تومان به مصرفکننده
نفروشند انجام میدهیم طی روزهای گذشته برخی تخلفات را
به شدت بخشیدیم و بر اساس تماسهای دریافتی از مردم ۱۸
پرونده تخلف در افزایش قیمت شیر هم به تعزیرات حکومتی
ارسال شد.
وی میگوید :در موردقیمت شیردر رفسنجان  ۴هزار تومان و
قیمت کرمان  ۴۵۰۰تومان است .تعیین قیمت هم جزو وظایف
جهاد کشاورزی است .برای تکمیل صحبتهای خواجویی
مایلم با مدیرکل صمت هم صحبت کنم اما خواجویی شماره

شهر

7

افتتاح فاز اول
پروژه انتقال آب
از خلیج فارس به
سیرجان

دکتر «محمدجواد فدایی» در بازدید از پروژه انتقال آب از خلیج فارس به سیرجان گفت :روز
گذشته به صورت آزمایشی آب شیرین شده خلیج فارس وارد مخزن  ۴۵هزار مترمکعبی شرکت
صنعتی معدنی گل گهر سیرجان شده است که از این مخزن تا شرکت گل گهر  ۱۵کیلومتر فاصله
است.وی با بیان اینکه این آب از امروز به صورت آزمایشی به تاسیسات گل گهر منتقل می شود
اظهار کرد :ساالنه از طریق این خط انتقال ۱۳۰ ،میلیون مترمکعب آب از خلیج فارس توسط ۱۱
ایستگاه پمپاژ به سیرجان منتقل می شود.وی از افتتاح فاز اول پروژه انتقال آب از خلیج فارس به
سیرجان در  ۲۴مهرماه توسط رییس جمهور خبر داد.

همراه مدیرکل را نمیدهد و با شماره ثابتی که از دفترش داریم
موفق نمیشویم با مدیر کل در خصوص نوسانات قیمت شیر
در سیرجان صحبت کنیم .اینکه رییس اداره صمت سیرجان
شماره مدیرکل خود را نداشته باشد و یا نخواهد این شماره
را در اختیار خبرنگاران قرار دهد ،شائبههایی مبنی بر اینکه
نخواهند تب قیمت شیر در سیرجان به خارج از این شهرستان
نفوذ کند و به قول یک ضربالمثل قدیمی "سر بشکنه تو
کاله /دست بشکنه تو آستین" ایجاد می کند.
علت تعیین نرخ شیر را از اداره صمت جویا شوید
این پاسکاری از سوی رییس اداره جهاد کشاورزی هم ادامه
پیدا میکند و زمانی که از او در خصوص افزایش قیمت شیر
در سیرجان و باال بودن آن نسبت به کرمان و رفسنجان
میپرسیم ،پاسخ میدهد :اول اینکه اداره صمت سیرجان باید
پاسخگوی این سوال باشد چرا که این امر در حیطه وظایفش
است؛ دوم اینکه قیمت سیرجان از کرمان کمتر نیست .در
مورد قیمت رفسنجان هم به نتیجه خاصی نرسیدند ،چند
قیمت پیشنهادی داشتند.

نام پروژه :اجرای کف پوش های بتنی (بلوار قائم از میدان نیرو
دریایی تا بلوار عباسپور الین منتهی به بلوار  ،خیابان صائب ،
(پیشرفت فیزیکی کل 100درصد)
خیابان دهخدا شمالی )

تامین نهادههای دامی صرفه اقتصادی برای دامدار ندارد
رییس جهاد کشاورزی سیرجان میگوید :قیمت شیر در کرمان
همان  ۴۵۰۰تومان است .در بعضی از شهرها هم مصرف علوفه
دامی کمتر و تامین آن راحتتر است .مث ً
ال در شهربابک هزینه
حمل چندانی برای تامین علوفه نمیپردازند .قیمت شیر هم
در آن شهرستان به چیزی که ما مصوب کردیم نزدیک است.
یعنی عم ً
ال بین کرمان و سیرجان که شرایط مشابه دارند
خواجویـی رئیـس اداره صنعت ،معدن و تجارت سـیرجان:

طبـق مصوبـه سـتاد تنظیـم بـازار شهرسـتان قیمت
شـیر تحویـل درب واحد صنفـی  ۴۱۰۰تومـان و قیمت
مصـرف کننـده  ۴۵۰۰تومـان در نظر گرفته شـد.

تفاوت قیمتی نیست .حتی در کرمان انبارهای پشتیبانی علوفه
دامداری ،نزدیکتر هستند و هزینه حمل کمتری پرداخت
میشود نسبت به سیرجان .همه این فاکتورها در تعیین نرخ
در نظر گرفته شده.

دامداران موظفند رعایت کنند
رییس اداره جهاد کشاورزی گفت :دامداران موظفند سر قول
خود برای فروش شیر به قیمت  ۴۱۰۰تومان بمانند .قانونگذار
مصوب کرده اگر مصوبات ستاد تنظیم بازار از سوی دامداران
رعایت نشود اداره صمت و دستگاههای نظارتی برخورد الزم را
انجام خواهند داد.
به ما گفتند قیمت شیر پلکانی افزایش مییابد
مصوبات معموالً روی کاغذ زیبا هستند اما در مرحله عمل خیر.
نادعلیپور؛ مدیرعامل تعاونی گاوداران از افزایش زیرپوستی
قیمت شیر خبر داده و میگوید :قیمت شیر در جلسهای که
برگزار کردند با نظر دامداران مصوب نشده .با توضیحاتی که
فرماندار و دیگر مسووالن به ما دادند؛ گفتند شما فعال همکاری
کنید و شیر را با قیمت  ۴۱۰۰تومان به مغازهدار بفروشید.
مغازهدار هم کیلویی  ۴۵۰۰تومان به مصرفکننده بفروشد .ما
هم به شما قول میدهیم در ماههای آینده به صورت پلکانی
قیمت شیر را افزایش دهیم .تاکنون این طور بود که مصوبات
برای افزایش قیمت حدود یک سال زمان میبردند ولی االن قرار

شد ماهیانه قیمت شیر افزایش پیدا کند تا به قیمت مورد نظر
ما برسد .از او میپرسم قیمت پیشنهادی دامداران چقدر است؟
پاسخ میدهد ۵۲۰۰ :تومان است که به ما قول دادند طی چند
ماه آینده به این قیمت برسیم .دامداران هم با توجه به قولهایی
که اعضای ستاد تنظیم بازار برای افزایش پلکانی قیمت شیر و
جبران ضرر دامدار دادهاند فع ً
ال با توزیع شیر به قیمت کیلویی
 ۴۱۰۰تومان موافقت کردند و امروز اولین توزیع را داشتیم.
وی خاطرنشان میکند :متاسفانه مشکل نهادههای دامی
کشوری است .اگر استانی بود با پیگیری مسووالن شاید حل
میشد .فعال به خاطر شرایط روزمره کشور دامداران کوتاه آمدند
تا ببینیم در ماههای آینده قیمت شیر را مطابق با خواسته ما
افزایش میدهند و به قولشان عمل میکنند یا نه .از او میپرسم
در حال حاضر شیر را با قیمت کیلویی  ۴۱۰۰تومان به مغازهدار
تحویل دادید؟ میگوید :بله .ولی مغازهدار امکان ندارد کیلویی
 ۴۵۰۰تومان به مصرف کننده بفروشد .از امروز که شروع به
توزیع کردیم مغازهداران از ما شیر نمیخرند و میگویند برای
ما نمیصرفد .ما که نمیتوانیم جبران زیان مغازهدار را بکنیم.
مغازهدار از ما قیمت  ۳۵۰۰تومان را میخواهد برای افزایش
حاشیه سود خودش؛ این قیمت هم برای دامدار واقعاً مقرون
به صرفه نیست .همین شیر را از ما در کرمان کیلویی ۴۰۰۰
تومان میخرند.
مدیرعامل تعاونی دامداران به سود مغازهدار اشاره کرده و
میگوید :مغازهدار زرنگ است و مسووالن ما هم فقط دامدار را
میشناسند .مغازهدار روی هر کیلو ماست حداقل  ۳هزار تومان
سود میخورد .یک ظرف ماست را باید در نهایت  ۶هزار تومان
بفروشد در حالی که  ۹۰۰۰تومان میفروشد .مغازهدار این وسط
سود واسطهگریاش را میخورد و دولت شرایط را فقط برای
دامدار سخت میکند .االن مغازه دارها بیشتر از شیر؛ دنبال
فروش ماست هستند چون سود خوبی دارد .کسی هم به قیمت
ماست توجهی ندارد و زوم کردند روی قیمت شیر.
دود گرانی در چشم مردم
جمالت مدیرعامل تعاونی گاوداران ذهن را بر روی این نکته
متمرکز میکند که باز هم قرار است دود این گرانی قیمت به
چشم مصرفکننده برود .معموالً هر کجا که افزایش قیمت
وجود دارد؛ تولید کننده ،واسطه ،دالل ،توزیعکننده و ...سود
خود را از ماجرا میبرند اما مصرفکننده نهایی است که مجبور
است برای گذران زندگی محصول نهایی را به هر قیمتی که
هست تهیه کند و بار این افزایش قیمت در واقع بر روی گرده
مصرفکننده گذاشته میشود.
شیر هم ابتدا قیمت آن را به  ۶هزار تومان افزایش دادند اما
پس از مدتی آن را به  ۴۱۰۰تومان کاهش دادند تا مث ً
ال کاهش
قیمتی در میان باشد و صدای اعتراض مصرفکننده بخوابد اما
آنطور که مدیرعامل تعاونی گاوداران گفت این افزایش قیمت
قرار است طی ماههای آینده و به صورت زیر پوستیبه جیب
مصرفکننده تزریق شود.

نام پروژه :جدولگذاری معابر سطح شهر شماره ( 8خیابان عدل  1و
عدل  2و خیابان فیاض بخش تا میدان معلم  ،خیابان وحید الین شمالی
از تقاطع چهارراه قریب تا بلوار قائم  ،رفوژ بلوار هجرت از تقاطع
(پیشرفت فیزیکی کل  35درصد)
خیابان وحید تا بلوار عباسپور)

گزارش پیشرفت پروژه های عمرانی و ترافیکی
شهرداری سیرجان در شش ماهه اول سال جاری

به گزارش واحد خبر مدیریت ارتباطات شهرداری سیرجان ،دکتر رضا سروش نیا شهردار سیرجان در این
مجموع ده پروژه ذیل ،کارِ چهار پروژه بصورت صد درصدی به اتمام رسیده که فقط
گزارش عنوان کرد :از
ِ
در یک پروژه حدود پانزده هزار متر مربع عملیات عمرانی انجام شده است .شهردار سیرجان در این رابطه

اظهار کرد :در بقیه پروژه ها نیز ،تالش های شبانه روزی همکاران ما همچنان بی وقفه ادامه دارد که هرچه
اقدامات انجام شده :اجرای کف پوش بتنی پیاده رو بلوار قائم  8000متر مربع
خیابان صائب  3000مترمربع  -خیابان دهخدا  3500مترمربع
خیابان شهید محمدی جنب مسجد فاطمیه  200متر مربع

نام پروژه:

اجرای کفسازی پیاده روهای سطح شهر
(پیشرفت فیزیکی کل  100درصد)

اقدامات انجام شده:
روبروی درمانگاه سپیدباالن  -روبروی مدرسه امیرکبیر
خیابان حکمت مکی آباد  -خیابان شفا

نام پروژه:

جدول گذاری شماره  2شهرک صدف
(پیشرفت فیزیکی کل  100درصد)

اقدامات انجام شده:
تجهیز کارگاه  -جدولگذاری بلوار دریا  ،میدان صدف  ،بلوار ساحل ،
بلوار موج  -خیابان پشت پمپ بنزین  -کوچه  12متری  -تحویل موقت

زودتر مابقی پروژه ها نیز به صورت صد درصدی تکمیل شده و رضایت مندی ولی نعمتان خودمان را به
در پی داشته باشیم.
نام پروژه:
تهیه مصالح و اجرای جدولگذاری معابر سطح شهر شماره 6
(پیشرفت فیزیکی کل  100درصد)

اقدامات انجام شده :اجرای جدولگذاری الین شمالی بلوار فاطمیه از تقاطع بلوار نماز تا فرمانداری
اجرای جدولگذاری الین غربی بلوا مالک اشتر از تقاطع سیداحمد خمینــی تا تقاطع صفــارزاده
الین شمالی خیابان شریعتی حد فاصل چهارراه سپاه تا میدان انقالب  -الین شرقی و غربی تقاطع
فرمانداری تا تقاطع مالک اشتر  -عرضی جلو فرمانداری و سه تقاطع عرضی خیابان مالک اشتــر
دور تا دور پارک بنفشه  -دال عرضی تقاطع مالک اشتر و صفارزاده

نام پروژه:

جدولگذاری شماره ( 4کوچه های سطح شهر )
(پیشرفت فیزیکی کل 40درصد)

اقدامات انجام شده:
اجرای جدول و کانیو بغل  2کوچه واقع در خیابان میرزارضا به متراژ  300متر  -اجرای
جدول و کانیو بغل کوچه واقع در خیابان موسی بن جعفر حدود  700متر  -کوچه هجرت
 - 31کوچه پشت دانشگاه پیام نور -کوچه واقع در شهرک فدک  -خیابان سپاس

نام پروژه :جدولگذاری شماره  ( 5خیابان مابین تخت جمشید و مرودشت آباده

بعد از زمین چمن  ،ادامه خیابان شهید بهشتی از میدان میرزاسعید تا خیابان
دهیادگار،بلوار گفتگو انتهای بلوار شهید زندی نیا  ،دال بتنی خیابان میرزارضا تقاطع

 17شهریور تا تقاطع بلوار شهید احسائی )

(پیشرفت فیزیکی کل  35درصد)

اقدامات انجام شده:
جدولگذاری خیابان شهید فیاض بخش و
خیابان عدل به طول  2400متر

نام پروژه :جدولگذاری معابر سطح شهر شماره 9

(بلوار هجرت از تقاطع بلوارسیدجمال تا تقاطع بلوار عباسپور)
(پیشرفت فیزیکی کل  23درصد)

اقدامات انجام شده:
جدولگذاری خیابان مابین تخت جمشید و مرودشت آباده
بعد از زمین چمن  1600مترطول

اقدامات انجام شده:
بلوار هجرت حد فاصل خیابان شهید تاجیک تا تقاطع وحید  1100متر
از تقاطع خیابان وحید تا تقاطع بلوار قاآنی  400متر طول

نام پروژه :جدولگذاری معابر سطح شهر شماره ( 7خیابان شهید عزت آبادی واقع در

نام پروژه :جدولگذاری شماره  ( 10بلوار مخابرات) ( ،خیابان اصلی

خیابان غفاری  ،خیابان شهید میرزایی واقع در خیابان غفاری  ،خیابان علمدار کربال ،

خیابانهای شهرک اندیشه  ،بلوار دانشجو کوچه شماره  ، 3خیابانهای انتهای بلوار ولیعصر

جنب ساختمانهای مساجد  ،انتهای بلوار ولیعصر)

(پیشرفت فیزیکی کل  80درصد)

اقدامات انجام شده :جدولگذاری خیابان شهید عزت آبادی  1347متر  -دال گذاری خیابان شهید
عزت آبادی  148متر  -جدولگذاری خیابان شهید میرزایی  1470متر و دال گذاری خیابان شهید
میرزایی  91متر  -جدولگذاری خیابان شهرک اندیشه  555متر و کانیو بغل  600مترطول و کانیو وسط
 50متر طول -خیابان علمدار کربال  133متر کانیو وسط  -آخر خیابان ولیعصر  600متر طول جدولگذاری

خرم آباد) ،بلوار اقیانوس (بلوار شهرک صدف) یک الین  ،سایر

خیابانهای اصلی شهرک صدف)

(پیشرفت فیزیکی کل  20درصد)

اقدامات انجام شده:

خیابان اصلی خرم آباد

ادامه هدایت آبهای سطحی مکی آباد

