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سیرجان در دهه  های سی و چهل
سال ۱۳۳۴ در زیر یکی از ُقبه های گلِی اتاقی، در خانه ای 
از جنِس خشِت خام و کاه ِگل اندود در یکی از کوچه های 
پشته ای  روی  زمانه،  رسم  به  بنا  سیرجان،  شهر  خاکی 
و کودکی اش  روشنی جهان گشوده   به  دیده  ُرس،  خاک 

را در زیر سقف های گنبدی گذرانده است.
می کشیده،  دراز  سقف  به  رو  اتاق  درون  که  کرده  نقل 
و  می چرخانده  سقف  خشت های  بین  درزهای  در  چشم 
با گردش در میان آن ها در کوچه های خیال غرق و گم 
می شده و به خواب می رفته است. هرگز فراموش نمی کند 
روزی را که در همان عالِم کودکی برای اولین بار قدم به 
اتاقی گذاشته که سقفش تیرآهنی، سفیدکاری و مسطح 
بوده: "خدا می داند چه اندازه می ترسیدم که سقف بر سرم 

فرود آید."
این ها یک نمونه ی بسیار عالی از توصیف سبک زندگی 
و  بادگیرها  با  قدیم  خشتی  آجری  زیبای  معماری  و 
سقف های زیبای گنبدی اش در شهر سیرجان قدیم است 

از زبان همشهری مان محمد کرام الدینی .
سیرجانی  نویسنده ی  خاطرات  بگذرد«  نیز  »این  کتاب 
در  کودکی اش  روزهای  گذر  از  کرام الدینی  محمد  دکتر 
سیرجان بین سال های ۱۳۳7 تا ۱۳۴2 است. سال هایی 
که سیرجان نسبت به امروز کوچک تر، کم جمعیت تر و کم 
امکانات تر بود. می توان بوی خوش روزهای شیرین کودکی 
را که از میان سطرهای این کتاب می تراود حس کرد و 
طعم دنیای سرخوش، درخشان و امیدوارانه ی کودکی را 
که در پی کشف جهان و کسب تجربه های زندگی است از 

میان واژه های آن چشید.
کتاب در کمال ایجاز، 25 خاطره ی کودکی نویسنده را 
دست  و  می گذارد  خواننده  روی  پیش  قدیم  سیرجان  از 
پس  کوچه  در  نویسنده  با  همراه  تا  می گیرد  را  خواننده 
قدم  نویسنده  کودکی های  و  قدیم  سیرجان  کوچه های 

بزند.
و  مؤلف  مترجم،  پژوهشگر،  الدینی  کرام  محمد  دکتر 
معلم ایرانی؛ نویسنده و مترجم مقاالت و کتاب های علمی 
از جمله کتاب های درسی رسمی علوم تجربی  آموزشی، 
نیز  و  تحصیلی کشور  مختلف  دوره های  زیست شناسی  و 

روزنامه نگار علم است.
مرکز  نشر  را  قدیم  سیرجان  از  او  خاطرات  کتاب 

کرمان شناسی منتشر کرده است.
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آموزش  و  درمان  بهداشت،  وزارت  کار  محیط  و  سالمت  مرکز  فنی  معاون 
داریم،  قرار  کرونا  همه گیری  شرایط  در  اینکه  به  توجه  »با  گفت:  پزشکی 
استفاده از ماسک در مدارس و مراکز آموزشی اجباری است«. محسن فرهادی 
از ماسک و  ازجمله استفاده  تاکید کرد: »رعایت دستورالعمل های بهداشتی 
شست وشوی مرتب دست ها با آب و صابون یا مواد ضدعفونی کننده از سوی 
گیرد«.   قرار  اولویت  در  باید  اساتید  و  معلمان  دانشجویان،  دانش آموزان، 

استفادهازماسک
درمدارسومراکز
آموزشیالزامی

است

دانشآموزانباعالئمسرماخوردگیمدرسهنروند
معاون فنی مرکز سالمت محیط و کار وزارت بهداشت گفت: »اگر چه بیماری کرونا کنترل شده و شاخص ها هم نزولی 

هستند، اما باید بپذیریم که همچنان با شرایط کرونایی و خطر همه گیری سایر بیماری های تنفسی مواجه هستیم«.
محسن فرهادی با اشاره به بازگشایی مدارس از مهرماه بر رعایت بهداشت فردی تاکید کرد و افزود: »شستن دست ها، رعایت 
نظافت به ویژه در سرویس های بهداشتی و شیرآالت و سطوح مشترک پُراستفاده مانند دستگیره های در و سطوح نیمکت ها 
ضروری است«.وی استفاده از ماسک توسط دانش آموزان و اولیای مدارس را ضروری خواند و گفت: »اگر از زمان تزریق 

آخرین دوز واکسن اولیا و مسئوالن مدرسه ۶ ماه گذشته باشد حتماً باید دوز یادآور را تزریق کنند«.

خبــر

در  روزگاري  از  نفت  بدون  اقتصاد 
دوران  در  که  شد  مطرح  ما  کشور 
به  دکتر محمد مصدق  وزیري  نخست 
ایران،  خاطر پافشاري بر حق و حقوق 
از سوي کشورهاي غربي تحریم شدیم 
و در فروش نفت به بن بست رسیدیم. 
این  شد  دستگیرمان  که  بود  روز  آن 
بودن در تجارت جهاني  تک محصولي 
در  لنگ  و  زا  آسیب  ایران چقدر  براي 
هفتاد  گذشت  با  هم  امروز  و  هواست. 
سال از آن روزگار باز هم با تحریم نفت 
و محصوالت معدني باز از همین سوراخ 

نیش مي خوریم.
 این یعني همه ي سال ها خیز بزرگي 
برنداشتیم  که  مشکل  این  حل  براي 
بازار جهاني مان  هیچ، حتا اجازه دادیم 
را رقباي منطقه اي تصاحب کنند. این 
مشکل کشوري، در سیرجان به عنوان 
معدني-ترانزیتي  اقتصاد  با  شهر  یک 
فالح  مگر  دارد.  عیني تري  نمود 
با  نشستش  در  گهرزمین  مدیرعامل 
این شرکت  تولیدات  دپوي  از  رسانه ها 
و فروش نرفتنشان بر اثر تحریم ها گالیه 

نداشت؟ 
یک بخش از راه حل قاعدتا از حیطه ي 
استان  و  شهرستان  مسووالن  اختیار 
مسوولیت  حوزه ي  در  و  است  بیرون 
دیپلماسي دولت مرکزي است که ببیند 
چرا نمي تواند از نیاز بازار اروپا به گاز و 
براي  را  ایران  گاز  و  ببرد  بهره  خال آن 
فروش به فرنگ بفرستد و سود سرشار 
ببرد یا چرا از میدان هاي مشترک گاز و 
نفت ایران با کشورهاي عربي سر ایران 

بي کاله مانده. 
اما آنچه در حیطه ي مدیران شهري و 
کسب  راه هاي  شناسایي  است،  استاني 
درآمد و تنوع محصول با ارزش افزوده 

و صادرات آن به دیگر نقاط کشور و حتا 
جهان است.

بردن" ضرب المثلي  به کرمان  زیره   "
بیهوده  کار  از  نشان  که  قدیمي ست 
اینکه  است.  کردن  تجاري  و  اقتصادي 
دیاري  به  فروش  براي  را  محصولي 
تولید مي کند.  را  ببري که خودش آن 
اتفاق  این  گذشته  سال هاي  در  اما 
افتاد.  بیش  و  کم  سیرجان  در  عجیب 
قوتوهاي  شکیل  بسته بندي هاي 
جمله  از  شکالت  روکش  با  رنگارنگ 
بزرگ  شهرهاي  از  که  بود  محصوالتي 
به سیرجان آمد و و در فروشگاه هاي به 

اصطالح الکچري به فروش رسید!
صنعت  ماجراي  است  همچنین 
به  که  پست هاي  پسته.  بسته بندي 
صورت خام و فله اي با قیمتي ارزانتر از 
سیرجان صادر مي شود و بعد با برشته 
هر  کوچک  بسته بندي هاي  و  شدن 
دانه 2 هزار تومان یا بیشتر به خودمان 

فروخته مي شود!
را  رشته  همین  سر  اگر  شک  بدون 
به آن  بگیریم و در شاخه هاي مختلف 
این رشته  بنگریم، متوجه میشویم که 
دیگر  تولیدات  براي  و  دارد  دراز  سر 
بادام،  کیفگلیم،  گلیم،  مثل  سیرجان 
پیدا  صدق  هم  و...  معدني  تولیدات 
میکند. چرا در صنعت بستهبندي این 
قدر ضعیف عمل کردیم و اجازه دادیم 
ناشي  سود  را  ماست  مال  که  کاالیي 
ببرند؟   دیگران  را  افزودهاش  ارزش  از 
هنوز هم دیر نشده. در مثال بسته بندي 
پسته برشته حتما قیمت تولید محصول 
تولید  از  ارزان تر  سیرجان  در  نهایي 
همان محصول در تهران است. بنابراین 
در صورت جدي گرفتن سرمایه گذاري 
که  اتفاقي  کرد.  عمل  موفق  مي توان 
نیست  حیف  بیفتد.  باید  هم  گلیم  در 

با   جهان  در  گلیم  جهاني  شهر  گلیم 
بسته بندي ترکیه و لوگوها و آرم ها و 

نشان هاي آنان عرضه شود؟ 
سراغ  به  که  است  بهانه اي  همین 
شناسایي مزیت هاي اقتصادي سیرجان 
تولید  به  اقتصادي  مزیت  برویم. 
تمام  قیمت  که  مي گویند  محصولي 
کمتر  مکان  یک  در  تولیدش  شده ي 
در  مشابه  محصول  همان  تولید  از 

مکان هاي دیگر است.
سرمایه گذاري  مطمئنا  مثال  براي 
محصوالتي  بسته بندي  صنایع  روي 
در  و...  گلیم  قوتو،  بادام،  پسته،  مثل 
در  محصول  افزوده  ارزش  به  سیرجان 
فروش نهایي کمک شایاني مي کند و به 
ثروتمندتر شدن شهر و اشتغال بیشتر 

منجر مي شود.
موضوع توجه به مزیت نسبي در اقتصاد 
محصوالت  متوجه  هم  فقط  سیرجان 
مي توان  حتا  نیست.  باال  در  شده  ذکر 
در همین باره دست به ابتکارات دیگري 
هم زد. مثال آیا کسي تاکنون فکر کرده 

که شاید بتوان روي تولید فالوده سنتي 
سبک  به  کوچک  بطري هاي  در  آماده 
آبمیوه هاي صنعتي، سرمایه گذاري کرد 
و به عنوان صادرکننده این محصول به 
کل کشور و حتا جهان، به سود سرشار 

رسید؟
چنین  اجراي  براي  شرایط  آیا  اما 
در  گذار  سرمایه  جذب  و  ایده هایي 
مشکالت  و  است  مهیا  سیرجان 
واحدهاي تولیدي توسط مسووالن رفع 

شده؟
با  مرتبط  دستگاه هاي  سیرجان  در 
از  حتا  و  هستند  فعال  مجوز  صدور 
با  مي کنند  بازدید  تعطیل  واحدهاي 
آن  هنوز  اما  دوباره  راه اندازي  هدف 
و  گذاري  سرمایه  در  باید  که  رونقي 
شهرستان  در  تولیدي  واحدهاي  ایجاد 

به وجود نیامده است.
شاید به خاطر سنگ هایي ست که سر 
مي شود.  ایجاد  گذاري  سرمایه  هر  راه 
بروکراسي  تا  رقیبان  دواندن  موش  از 
دیوانه  کاغذبازي هاي  و  اداري  سنگین 

باید  شهرستان  بانک هاي  اش.  کننده 
دریافت  شرایط  شدن  فراهم  براي 
داشته  را  همکاري  نهایت  تسهیالت 

باشند.
سعي  باید  شهرستان  ادارات  مدیران 
کنند براي ایده پردازان و سرمایه گذران 
اندازي  فرش قرمز پهن کنند براي راه 
در  و  تولیدي  کارخانه هاي  و  کارگاه ها 
حد اقل زمان مجوزش را صادر کنند و 
زمین مناسب و امکاناتش را با بهترین 
بگذارند.  اختیارش  در  روش  و  حالت 
مجاورت  عدم  البته  زمینه  این  در 
طرح با شهرکهاي مسکوني مهم است.  
جانمایي درست به ویژه طرح هایي که 
دارند  صوتي  آلودگي  یا  هوا  آلودگي 

خیلي در پیشبرد کار موثر است.
ویژه  منطقه  در  که  اشتباهي  نباید   
اقتصادي شد تکرار شود. همه جوانب و 
شرایط محیط زیستي طرح هاي داراي 

آالینده نیاز به بررسي دارد.
 اداره مربوط به یک سرمایه گذاري در 
هایي  اداره  بایداز  زمینه حتما  و  رشته 

طبیعي  منابع  و  زیست  محیط  مثل 
استعالم الزم را بگیرد که فالن سرمایه 
براي  اینجا  و  آمده  طرح  فالن  با  گذار 
امکان اسقرارش مناسب است یا نه؟ دور 
بوده  اگر چه شدني  استعالم  این  زدن 
اول  همان  میشود  موجب  اما  هست  و 
کار خشت اول یک صنعت در سیرجان 
با  همسایه  مردم  و  شود  گذاشته  کج 
آن همدلي و همراهي نداشته باشند و 
انواع بحران اجتماعي براي تولیدکننده 
ایجاد شود که خود موجبات ناامیدي و 
شکست یا جابه جایي نهایي آن کارگاه 
به  سیرجان  از  و  سیرجان  در  تولیدي 

شهري دیگر است. 
ارائه تسهیالت به صاحبان ایده و کمک 
به سرمایه اولیه آن ها از سوي دولت نیز 

مي تواند دلگرم کننده باشد.
عجالتاً  سیرجان  تحریم ها،  وجود  با 
سرمایه گذاري  سمت  به  است  بهتر 
فروششان  بازار  که  برود  طرح هایي  در 

داخلي ست. 
صنعتي  شهرک هاي  مثال  براي 
هم  ما  هست.  سیرجان  در  گوناگوني 
شهرک هاي دولتي داریم و هم خصوصي. 
ایجاد شهرک تخصصي گل گهر در حال 
نهایي شدن است و خوبي شهرکش این 
نیازهاي گل گهر  به  توجه  با  است که 
این شهرک  در   ... و  قطعه سازي  مثل 
نیست  فروش  بازار  دغدغه  شده.  دیده 
مي خرد.  گل گهر  را  تولیداتش  چون 
نیز  تعمیري  و  خدماتي  شرکت هاي 
براي ارائه خدمات مورد نیاز معادن باید 
کارها  این  و همه ي  گرفته شود  جدي 
دانشگاه هاي  مطالعاتي  طرح هاي  لزوم 
سیرجان در حوزه علوم انساني، تجربي، 
فني و ریاضي را مي طلبد که حتا ارائه ي 
رشته شان با توجه به نیاز شهرستان در 

توسعه ي متوازن باشد.

نیازبهشناساییمزیتهایاقتصادیغیرمعدنیدرشهرستانما

 تهدیدهای اقتصادی برای سیرجان فرصت است
      حسام الدین اسالملو

از  متعددی  های  تماس  پیش  روز  چند 
سخن  نشریه  با  همشهریان  از  تعدادی  طرف 
روز  هر  که  مضمون  این  با  شد  برقرار  تازه 
و  مهر  تولیدی  مقابل  زیادی  بسیار  جمعیت 
ماه جمع شده و خواهان تحویل گرفتن لباس 
فرم فرزندانشان هستند. لباس فرمی که پول 
آغاز  وجود  با  و  اند  کرده  پرداخت  هم  را  آن 
مهر ماه و فصل بازگشایی مدارس، هنوز لباس 
ماه  و  تولیدی مهر  و  آماده نشده  بچه ها  فرم 
پاسخگوی مردم نیست! و در ادامه انتقادی نیز 
متوجه مدیر آموزش و پرورش سیرجان کرده 
بودند که نظارتشان بر کیفیت دوخت، قیمت و 
ضعیف  بسیار  مدارس  فرم  لباس  توزیع  نحوه 

بوده است. 
و سعید  رضوی  انتظام  منصوره  گذشته  شب 
شهابی، مدیران تولیدی مهر و ماه طی تماسی 
که  کردند  ما دعوت  از خبرنگار  تازه  با سخن 
به این تولیدی برود، وضعیت کار را از نزدیک 
این  ببیند و همچنین توضیحات و روشنگری 
همشهریان  انتقاد  به  پاسخ  در  را  تولیدی 
منتشر کند، آنچه در ادامه می خوانید حاصل 
گفتگوی بامدادی سخن تازه با مدیران تولیدی 

مهرو ماه است؛ 
 سالم ضمن عرض خسته نباشید بفرمایید 
چرا با گذشت 5 روز از مهرماه هنوز لباس فرم 

برخی دانش آموزان آماده نشده است؟
سالم و عرض ادب  اوال ببخشید که این موقع 
شب شما را به تولیدی مان دعوت کردیم چون 
تولید  درگیر  ما  روز  شبانه  ساعات  بقیه  در 
هستیم و اینجا اینقدر شلوغ می شود که عمال 
امکان مصاحبه وجود نداشت و به همین علت 
پس از نیمه شب امکان گفتگو و بازدید شما 

فراهم بود.
برخی  فرم  لباس  شدن  آماده  دیر  ببینید 
دانش آموزان دالیل متعددی داشت. اول آنکه 
بسیاری از تولیدی های بزرگ پارچه در کشور 
شرایط  بدلیل  هستند  تهران  در  عمدتا  که 
کرونایی دو سال قبل آسیب های جدی دیده 
انبوه،  مقیاس  در  توانستند  نمی  و مثل سابق 
پارچه های مناسِب لباس فرم را آماده داشته 
باشند زیرا وضعیت بیماری کرونا هنوز به طور 

کامل مشخص نشده بود.
سیرجان  در  ما  که  بود  این  دیگرش  دلیل 
یعنی  بودیم  شاهد  را  وضع  همین  تقریبا  هم 

که  بود  نشده  معلوم  هنوز  مردادماه  اوایل  تا 
مدارس بصورت حضوری بازگشایی می شوند 
و یا همچنان کالس ها بصورت آنالین برگزار 
می شود و به همین دلیل مدیران مدارس هم 
تکلیف شان روشن نبود که از والدین بخواهند 

لباس فرم آماده کنند یا نه
شکل  چه  به  ها  فرم  لباس  تولید  روال    
است؟ یعنی چقدر زمان می برد که این لباس 

فرم ها آماده شوند
کنید  می  مشاهده  امشب  که  طور  همین 
همکاران ما همچنان مشغول کار تولید هستند 
در حال  روزی  و شبانه  بصورت سه شیفت  و 
ما  به  تازه  مرداد،   5 روز  از  هستیم.  فعالیت 
اطالع داده شد که امسال لباس فرم نیاز هست 
و ما هم مراجعه کنندگان به تولیدی را اولویت 
بندی کردیم.  تا اول مهر نهایت تالش خودمان 
را انجام دادیم و لباس بیش از 70 درصد دانش 

آموزان را  تهیه کرده و تحویل دادیم. 
شود؟  می  چه  ها   بچه  بقیه  تکلیف  پس   

منظورم همان ۳0 درصد باقی مانده است
طبق  و  اند  مانده  باقی  درصد   ۳0 از  کمتر 
با مدیر محترم آموزش پرورش  جلسه ای که 
پور  آبادی  عزت  دکتر  آقای  جناب  شهرستان 
این  مهرماه   ۱5 تا  نهایتا  شد  مقرر  داشتیم. 
قضیه بصورت کامل جمع شود و تعداد اندک 

لباس فرم های باقی مانده تحویل داده شوند.
عمده  های  تولیدی  به  تان  صحبت  اوایل   
پارچه  شد  نمی  کردید،  اشاره  کشور  پارچه 
مورد نیازتان را از جای دیگری خریداری کنید 

که زودتر به دست تان برسد؟
این  پروش  و  آموزش  محترم  مدیر  رویکرد 
و  قیمت  نازلترین  با  ها  فرم  لباس  که  است 
برسد  مردم  دست  به  ممکن،  کیفیت  بهترین 
و ما هم چون قیمت مصوب آموزش و پرورش 
و  توانسته  نمی  همچنین  و  کردیم  رعایت  را 
باشد.  پایین  ها  پارچه  کیفیت  نمی خواستیم 
با تولیدی های عمده که  پارچه را با کیفیت 
و قیمت مناسبی عرضه می کنند وارد مذاکره 
مرحله  به  مرحله  و  دادیم  سفارش  شدیم، 

تحویل گرفتیم.
  چرا مرحله به مرحله . خب بصورت یکجا 

کل پارچه مورد نیاز را سفارش می دادید ؟
توانایی   . هستیم  تولیدی خودگردان  یک  ما 
مالی آنچنانی نداریم که بتوانیم پول آن همه 
پارچه را یکجا به حساب تولیدی تهرانی واریز 

کنیم و از طرفی دو سال کرونا نیز تا جایی که 
توانست کمر ما و دیگر تولید کنندگان را خم 
کرد. مجبور بودیم همین پولهایی که از والدین 
تهران  تولیدی  حساب  به  را  میکنیم  دریافت 
واریز کنیم تا آنها به همان اندازه واریزی مان، 

پارچه ارسال کنند.
که  بود  این  نظرشان  همشهریان  از  برخی   
بیشتر سفارش ها نصیب مهر و ماه شده، طمع 
پاسخگو  باید  و  هست  اش  حق  حاال  و  کرده 

باشد. در این مورد چه نظری دارید ؟
در  ما  ببینید  نیست.  درستی  حرف  این 
 2۴ حدود  سیرجان  شهر  سطح  در  مجموع 
مدیرآموزش  نظر  با  که  داریم  فعال  تولیدی 
و پرورش، سفارش لباس فرم ها باید بصورت 
عادالنه ای بین این تولیدی ها تقسیم می شد. 
هزار   8 تنها  آموز  دانش  هزار   70 مجموع  از 
لباس فرم سهم تولیدی مهر و ماه شده است. 
البته  نیستیم.  خواه  زیاده  ما  که  ببینید  پس 
این نکته را هم نباید فراموش کنیم که برخی 
از مدیران مدارس،  کیفیت پارچه و نوع دوخت 

برخی تولیدی ها را ترجیح می دهند.
چه  چیست.  تان  برنامه  آینده  سال  برای   
مشکالت  شدن  مرتفع  برای  راهکاری 

اینچنینی مدنظرتان است؟ 
ما تا کنون بیش از 7 جلسه با مدیران آموزش 
و پرورش، اداره صمت، اتاق اصناف و مدیران 
ایم  کرده  برگزار  سیرجان  های  تولیدی  سایر 
و خوشبختانه تصمیم های مهمی اتخاذ شده 
است همگی عزممان را جزم کرده ایم که در 

راستای خدمت به مردم و دانش آموزان عزیز، 
سال به سال بهتر شویم و مشکالت به حداقل 

برسد.
دکتر  آقای  که  مهمی  تصمیمات  از  یکی 
عزت آبادی پور مدیر آموزش و پرورش اتخاذ 
سال  فرم  لباس  برای  که  است  این  اند  کرده 
ها  سفارش  امسال  ماه  آبان  همین  از  آینده، 
مشخص شود و بدین صورت دیگر زمان کافی 
باکیفیت و خوش قیمت  برای سفارش پارچه 
برای دوخت  از طرفی  و  اختیارمان هست  در 

استاندارد هم وقت کافی داریم.
علیرغم اینکه وظیفه مدیر آموزش و پرورش 
مشغله  تمام  با  بزرگوارانه  ایشان  ولی  نیست 
و  بوده  مشکالت  حل  پیگیر  دارند  که  هایی 
که  است  این  بر  تمرکزشان  بیشتر  و  هستند 
اوال کیفیت پارچه ها خوب باشد، قیمت شان 
مناسب باشد و فشاری به مردم نیاید و در وهله 
بعد عدالت بین تولیدی های شهر برقرار شود 
مدارس  الشکل  متحد  های  لباس  سفارش  و 
تایید  تولیدی های معتبر و مورد  بین تمامی 

تقسیم شود. 
و  آموزش  مدیر  های  حرف  تایید  ضمن  ما 
پرورش، امیدواریم که بحث تولید کنندگان از 
ها  واسطه  اگر  که  شود  جدا  کنندگان  توزیع 
کنار گذاشته شوند در کل به نفع مردم است و 
این معطلی ها و سردرگمی ها تمام می شود. 
باید  این توضیحات  تمام  پایان ضمن ذکر  در 
و  بوده  مردم  با  حق  همیشه  که  کنیم  اذعان 

هست.
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توضیحات و روشنگری مدیران تولیدی مهر و ماه
      مصطفی کریمی


