
فردای کرمان: سخنگوی سازمان سنجش آموزش کشور گفت: »بر اساس مصوبه ی ستاد ملی مقابله 
با کرونا، کنکور کارشناسی ارشد ۱۴۰۰ بدون تعویق و تاخیر، در موعد مقرر روزهای ششم، هفتم و هشتم 
مردادماه برگزار می شود«. به گفته ی وی، ۶۳۴ هزار و ۵۴ نفر در کنکور ارشد با هم به رقابت خواهند 
پرداخت. وی تعداد داوطلبان کنکور کارشناسی ارشد ۱۴۰۰ را ۶۳۴ هزار و ۵۴ نفر اعالم کرد. گفتنی 
است، آزمون کارشناسی ارشد امسال بدون اعمال محدودیت رشته ای برگزار می شود و داوطلبان دوره های 

کارشناسی ارشد می توانند در رشته های مورد نظر خود با رعایت سایر مقررات در آزمون شرکت کنند.

 کنکور ارشد 
۶ تا ۸ مردادماه 
برگزار می شود

جزئیات کالس های جبرانی رایگان برای پایه های اول و دوم دبستان
خبــر

معاون آموزش ابتدایی وزارت آموزش و پرورش با بیان این که شرکت در کالس های جبرانی تابستانه برای دانش آموزان اول و دوم ابتدایی 
اجباری نیست، گفت: »اما خواهش ما این است که خانواده ها این فرصت را جدی بگیرند«. وی با تاکید بر این که خانواده ها باید دوره ی تقویتی 
را جدی بگیرند، توضیح داد که هدف این برنامه ها، دانش آموزان دوره ی اول ابتدایی که در درس های فارسی و ریاضی در کارنامه ی آن ها قابل 
قبول و یا نیازمند تالش بیشتر ثبت شده و دانش آموزان دوره ی دوم ابتدایی که در دروس علوم، ریاضیات و فارسی در کارنامه  ی آن ها، قابل قبول 
و نیازمند تالش بیشتر برایشان ثبت شده است، هستند. وی افزود: »شرکت در این دوره اجباری نیست، ولی خواهش ما این است که خانواده ها 

این فرصت را جدی بگیرند«
شماره ۶55
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روز یکشنبه ی هفته ی جاری دادستان سیرجان از قتل 
یک جوان ۳۵ ساله به دست خواهرزاده اش در سیرجان 

خبر داد.
دو  بامداد   ۱ ساعت  در حدود  گفت:  ورز  نیک  محسن 
خانه  وارد  شکاری  اسلحه  همراه  به  سوار  موتور  راکب 
در  گلوله  ضرب  به  را  او  و  شده  ر-الف  نام  به  مقتول 

حیاط به قتل می رسانند.
مقتول  خواهر  پسر  قاتل  قضایی؛  مقام  این  گفته ی  به 
بوده و احتماال قتل بر سر مسائل و اختالفات خانوادگی 

رخ داده است.
در همین باره شنیده می شود که اختالف بر سر مسائل 
موضوعی  است.  بوده  خانوادگی  میراث  و  ارث  و  مالی 
که چه بسا می توانست از طریق گفت و گوی بزرگترها 
مذاکره ی  و  میانجی گری  اگر  و  بشود  فصل  و  حل 
مسالمت جویانه راه گشا نبود با طرح شکایت و از طریق 

مراجع قضایی حل شود.
 اما چرا گرهی که با دست باز می شد را خواسته اند با 
دندان باز کنند؟ و حتا اگر گره با دست هم باز نمی شد، 
حاال با چنگ و دندان نشان دادن حل شد؟! یا مشکل 
درست  را  ابرو  خواست  طرف  قولی  به  شد.  دوچندان 
این میان زندگی دو  و  را هم کور کرد  کند، زد چشم 

جوان تباه شد. یکی با مرگ و دیگری با زندان و... 
منظر  از  هم  خانواده،  چند  زندگی  اینگونه  همچنین 
روانی و عاطفی و هم از منظر اقتصادی با مشکل روبرو 

شده و خواهد شد. 
راستی چرا نیاموخته ایم مشکالت مان را با گفت و گوی 
طریق  از  نشدن  در صورت حل  یا  کنیم  دوستانه حل 
مراجع قانونی پیگیر حق و حقوق خود که فکر می کنیم 

زیر پا گذاشته شده- باشیم؟
ما  آموزشی  نظام  آیا  بزنیم؟  حرف  نگرفته ایم  یاد  چرا 
تعامل  این  یا  نیاموخته  ما  به  را  این  که  دارد  مشکل 
حافظ:  قول  به  که  دارد  دیرپا  سنتی  در  ریشه  نکردن 

»گفت و گو آیین درویشی نبود.«
این قبیل دعواها و نزاع ها را در خیابان بر سر کوچکترین 

مسائل مثل جای پارک و بوق هم شاهد هستیم.

در  چقدر  اقتصادی  خراب  وضعیت  حاضر  شرایِط  در 
خشم نهفته مردم و بروز این اتفاقات تاثیرگذار است؟ 

اجتماعی  فعال  و  پژوهشگر  یک  با  را  پرسش ها  این 
است و یک مدرس جامعه شناسی در دانشگاه در میان 

گذاشتیم.
استبداد فرهنگی چندهزارساله

کتاب روانشناسی استبداد را اگر بخوانید متوجه دالیل 
تنش می شوید  پر  در جوامع  بودن سطح خشونت  باال 
در  باالیی  رتبه ی  زنی  چاقو  در  سیرجان  چرا  اینکه  و 

جهان دارد. 
این سوال که چرا از راه گفت و گو مشکالت مان را حل 

نمی کنیم یک پرسش فانتزی است. 
ما  جامعه ی  افراد  تک  تک  ناخودآگاه  بر  استبداد  روح 
مثال  نیست.  هم  خاص  دین  یک  خاص  است.  حاکم 
پرافتخار  گذشته ی  به  که  ملی گرایان  و  ایران گرایان 
ایران باستان می نازند، هیچ وقت معترف نمی شوند که 
اسالم  از  پیش  ایران  در  شرقی  استبداد  روحیه ی  این 
هم بود و اتفاقا در فرهنگ باستانی ما ریشه دارد و در 

روحیه تک تک ما حاکم است.
بر  تاکیدش  که  استبدادی  شرقی  تفکر 

تک الهه ای بوده و در پیشینه ی فرهنگی اش همواره حق 
فره  شاهان  و  بوده  حاکم  تفکر  هم  آن  و  تفکر  یک  با 

ایزدی داشتند و...
استبدادزدگی در ناخوداگاه ما کارش را می کند، هرچه 
قدر هم ژست روشنفکری بگیریم. دموکراسی و تساهل 
اخذ  از غرب  تنها  را  نیاموخته ایم. مظاهرش  را  مدارا  و 
مدرنیته ی  این  الیه ی  و  پوست  زیر  در  اما  کرده ایم 
است.  جریان  در  دیرپا  و  سنتی  روابط  همان  سطحی 

خاص سیاست هم نیست.
 در فرهنگ و اجتماع و خانواده هم همین قضیه صدق 
می کند. این روحیه ی تحکمی در نسل قدیم هم بیشتر 
کنند.  دیالوگ  نمی توانند  اساسا  که  قدیم  نسل  است. 
خودشان  حرف  حرف  مونولوگ.  و  بلدند  گویی  تک 

است. حرف زور.
 طرف مقابل زور نداشته باشد مجبور به قبول است و 
داشته باشد، باز حرف او مقدم است چون زور با اوست. 
همه ی ما یا تحکم می کنیم و یا تحکم پذیریم. از صف 

دانشجویی.  و  استاد  روابط  تا  بگیرید  بانک  و  نانوایی 
می زند.  دامن  قضیه  این  به  هم  نسل  دو  بین  شکاف 
احترام بزرگتر نیز یک ارزش سنتی بوده اما نسل جدید 
پایبند  آن  به  هشتاد  و  هفتاد  دهه  متولد  جوان تر  و 

نیست. پس عصیان می کند  و اقدام به مجازات.
برای  هم  مجازات  قانونی  سیستم  و  قانون  به  اینکه   
پدیده ای  چنین  بروز  در  نباشد  امیدوار  عدالت  اجرای 
خرج  و  وکیل  گرفتن  دستمزِد  مثاًل  نیست.  بی تاثیر 
ارثی  میزان  به  که  باشد  قدر  آن  دادگاه  دوندگی های 

که رسیده، نیارزد. 
است.  موثر  عدالت هم  و  قانون  اجرای  به  بی اعتمادی   
آن هم در جامعه ای که این بی اعتمادی منجر به شکاف 
بودن  ممنوع  همین  مثل  شده.  ملت  و  دولت  عمیق 
قانون شکنی  برای مردم در کنار  فیلترشکن  از  استفاده 
حساب  توییتر  در  همه  که  رتبه  عالی  مسووالن  خود 
کاربری دارند و این مسائل دامن می زند به بی اعتمادی 

مردم به ساختار اجرای قانون و حکومت.

انفجار مشکالت
فاطمه رضوانی: رخدادی مثل قتل یک مسئله اجتماعي 
تلقي مي شود زیرا بر اساس ارزش ها و هنجارهاي حاکم 
نامطلوب و مضر شناخته  به عنوان وضعیتي  بر جامعه 
مي شود که جان و امنیت افراد جامعه را تهدید مي کند.

قتل  جمله  از  اجتماعي  مساله  یک  علمي  تبیین  براي 
به  گوناگون  زوایاي  از  باید  است  خشونت  از  ناشي  که 
آن پدیده نگریست، در بررسي پدیده خشونت )که آن 
را واکنش غیرمنطقي و غیرعقالني فرد تعریف کرده اند 
در مقابل کسي یا شرایطي که به از دست رفتن کنترل 
فرد منجر مي شود و محاسبه گري او را از بین مي برد 
تا فرد از لحاظ عاطفي دست به رفتارهاي پرخاشگرانه 
مختلف  حوزه هاي  از  متخصصان  است  الزم  مي زند(، 
گرد   ... و  حقوق  روان شناسي،  جامعه شناسي،  مذهب، 
و  کنند  بررسي  را  آن  گوناگون  ریشه هاي  و  آیند  هم 

راهکارهاي پیشگیرانه و درماني اتخاذ نمایند.
نسبی،  متنوع،  پدیده هایی  اجتماعی  آسیب های 
قانونمندی،  همین  و  هستند  قانونمند  و  متغیر  واقعی، 
پیشگیری  می سازد.  ممکن  را  ها  آن  پذیری  کنترل 
به  موکول  جامعه ای  هر  در  اجتماعی  آسیب های  از 
بر  حاکم  قانون مندی های  و  ویژگی ها  علمی  شناخت 
یافته های  به کارگیری  تحول آسیب ها در آن جامعه و 
علمی در فرایند برنامه ریزی اجتماعی است. آسیب های 
اجتماعی با کیفیت روابط اجتماعی در ارتباط هستند. 
و  شرایط  و  اجتماعی  حوادث  دالیل  به  خشونت  بروز 
اسبابی که سبب پیدایش خشونت در میان افراد جامعه 
غیرقابل  و  غیرعمد  جرائمی  سبب  جوانان  خصوصا 

پیش بینی مانند قتل می شود. 
قتل های   رشد  گرفته،  صورت  مطالعات  اساس  بر 
افزایش سایر  با  خواسته و ناخواسته در جامعه احتماال 
اقتصادی،  مشکالت  نظیر  اجتماعی  مسائل  و  آسیب ها 
در  استرس  و  گردان  روان  مواد  از  استفاده  بیکاری، 

جامعه همبستگی مثبت دارد.
در  شرایط خاص اجتماعی نیز که مشکالت اقتصادی و 
تورم بر افراد فشار وارد کرده است بررسی این متغیر در 

بررسی های آسیب های اجتماعی مهم است.

تحلیلی بر ماجرای خبر قتل عمد اخیر در سیرجان

گفت وگـو بلـد نیستیـم
      سمیرا سرچمی

  رخـدادی مثـل قتـل يـك مسـئله اجتماعي 
و  ارزش هـا  اسـاس  بـر  زيـرا  مي شـود  تلقـي 
هنجارهـاي حاکـم بـر جامعه بـه عنـوان وضعيتي 
نامطلـوب و مضـر شـناخته مي شـود کـه جـان و 
امنيـت افـراد جامعـه را تهديـد مي کنـد. بـراي 
تبييـن علمـي يـك مسـاله اجتماعـي از جملـه 
قتـل که ناشـي از خشـونت اسـت بايـد از زواياي 
گوناگـون بـه آن پديـده نگريسـت، در بررسـي 
پديـده خشـونت )کـه آن را واکنـش غيرمنطقي و 

غيرعقالنـي فـرد تعريـف کرده انـد

جوشکـاری سیــار
َفنس ِکشی- تعمير در و پنجره - اجرای سايه بان و...

09135320842-09132794372

لوله بازکنی اعتماد
بازکردن لوله های فاضالب 

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

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

 از 3 نفر شاگرد برای کار در
 کارواش و تعویض روغن

جنب میدان میوه و تره بار جدید

با حقوق عالی، 
انعام و استراحتگاه 
دعوت به عمل می آید.
0913  585  7795

آگهي مناقصــه عمومـــي 
شمـــاره1400/20/ع

شرکت معدني و صنعتي گل گهر )سهامي عام( در نظر دارد » ارائه خدمات راهبري، سرویس، بازرسي، تعمیر و نگهداري 
سیستم اعالم آدرس پذیر و متعارف و اطفاء حریق اتوماتیك و نیمه اتوماتیك و رینگ آب آتش نشاني،پمپ خانه آتش 
اطفاء  كپسول هاي  تست  و  و شارژ  معدني  ماشین آالت  اطفاء حریق  و  اعالم  و سیستم  مربوطه  متعلقات  كلیه  و  نشاني  
حریق دستي« خود را از طریق برگزاري مناقصه عمومي به پیمانكار واجد شرایط واگذار نماید. لذا کلیه متقاضیان 
مي توانند جهت اخذ اسناد مناقصه به آدرس الكترونیكي WWW.GEG.IR  مراجعه و اسناد مذکور را به همراه 
فرم پرسشنامه ارزیابي تأمین کنندگان از بخش مناقصه و مزایده دانلود نمایند. مهلت تحویل پاکات ساعت 9 الي 
14 روز شنبه مــورخ 1400/5/16 در محــل دفترکمیسیون معـامالت مجتمع و یا دبیرخانه دفتر مرکزی تهران مي 
باشد. ضمناً بازدید از محل اجراي موضوع مناقصه روز شنبه مورخ 1400/5/9 مقرر شده است و الزامی می باشد. 
شرکت معدني و صنعتي گل گهر در رد یا قبول هر یك از پیشنهادات بدون نیاز به ذکر دلیل و بدون جبران خسارت 

مختار مي باشد.
                       كمیسیون معامالت شركت معدني و صنعتي گل گهر 


