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سخِن همشهریان :
عصر پنج شنبه در تقاطع بلوار مالک اشتر چهارراه اداره گاز حدود ساعت ۴ این پژو 
پارس بصورت بسیار وحشتناکی رانندگی می کرد. خواستم پالکش را بردارم که متوجه 

شدم روی پالک را با کاغذ و چسب پوشونده!!
حاال با اینجور مسائلی چطور توقع امنیت داریم؟ روز روشن پالک مخدوش کنی 

یعنی داری یک غلطی میکنی و خیالت از بابت ماموران خواب رفته راحته

سخِن همشهریان :
اینجا آخر بلوار مالک اشتر برای دومین بار فروکش کرده سری قبل هم اهالی منطقه 
درستش کردن با شن و ماسه پرش کردن ممنون میشم اطالع رسانی کنید که اگر 

دلشون خواست زودتر و اصولی ترمیم بشه
اگه شب ماشینی داخل این بیفته ماشین له میشه.موتور هم اگر بیفته باید برای موتور 

سوار فاتحه قرائت کنیم

در پی گزارش های پی در پی مخاطبان سخن تازه 
از کمبود مرغ و شلوغی مرغ فروشی ها، مسیری 
مرغ  فروشگاه های  اکثر  کردم  انتخاب  را  طوالنی 
اولین فروشگاه  به  بودند.  تعطیل  ماهی فروشی  و 
عرضه مرغ  که رسیدم درخواست خرید مرغ کردم 
به یخچال های خالی اشاره کرد و گفت نداریم. به 
کامل  مرغ  بود  نوشته  کردم  نگاه  قیمت ها  تابلوی 
کیلویی۲۲هزار و ۸۲۰ تومان، از فروشنده پرسیدم 
چه ساعتی باید بیایم مرغ بخرم؟ االن که ساعت 
زود  خیلی  صبح  گفت:  است،  شده  تمام  ۹صبح 
صف می کشند و زود تمام می شود چون سهمیه ما 
کم است. روزهای گذشته ماشین را دم در مغازه 
می زدم و تا ظهر هر چند تا مشتری می خواست، 
است  کم  خیلی  تولید  نه،  االن  می کردم  عرضه 
از  خیلی  است  شده  کم  هم  ما  سهمیه  نسبت  به 
همکاران کاًلً تعطیل کرده اند تک و توکی که باز 

هستیم چند دقیقه ی اول تمام می شود.
وی گفت: مصرف مرغ در سیرجان به طور معمول 
خیلی  تولیدشان  مرغداران  است.  ۳۰تن  روزی 
فروش، مرغداری  بر  پایین است من خودم عالوه 
برای شب  دارم که  تولیدی  فاز  دارم فقط دو  هم 
عید و شب سیزده تولید می شود. تولید کننده ها به 
دالیل  کمبود و گرانی خوراک مرغ تولید پایینی 
این موقع سال مردم گرفتار خانه  دارند. هر سال 
روزهای  به  را  اقالم مصرفی  و خرید  بودند  تکانی 
آخر سال موکول می کردند و اوج مصرف ۲۵ اسفند 
به بعد بود اما االن که یک هفته مرغ کمبود شده 
است مردم هم هجوم آوردند و یک خانواده شاید 
نیازش  از  بیشتر  و  تهیه می کند  مرغ  روز هم  هر 

ذخیره می کند.
در طول سال چون افزایش قیمت نداشتیم همین 
حاصل  کمبود  که  شد  باعث  قیمت  افزایش  عدم 
تولید  در  خودش  نیاز  پاسخگوی  سیرجان  شود. 
مرغ نبوده و نیست و ما مجبور بودیم از یزد، نیریز، 
ابرکوه، رفسنجان و کرمان مرغ وارد می کردیم اما 
االن همین شهرها هم با کمبود مواجه شدند و چه 
بسا قیمت در این شهرها از سیرجان بیشتر است. 
االن شیراز کیلویی ۲۹ هزارتومان است و دونرخی 
هستند هم دولتی دارند، هم آزاد. اما توزیع استان 

کرمان فقط دولتی و سهمیه ای است.
بازار نامحدود شده  اما همچنان کمبود مرغ هست

زمانی بازار برای فروش مرغ نامحدود نباشد اگر ده 

هزار تولید است باید سه هزار تای آن به جیرفت 
داده شود چون آن جا تولید و کشتارگاه ندارد و 
بوده  استان  سایر شهرستان های  از  مرغش  تامین 
است. تولید و کشتار برای شهرستان هایی مثل بم، 
جیرفت و کهنوج صرفه اقتصادی ندارد و تامین مرغ 
آن ها نیز برعهده سیرجان،کرمان و رفسنجان است 
از  بیشتر می کند.  را  و همین مشکل کمبود مرغ 

در  مرغ  بازار  قیمت  نوسان  با  رابطه  در  او 
می گوید:  می پرسم،  اسفند  و  بهمن  ماه 
ندارم جز مصوبه  من عمده فروشم و حق 
از  اخیرا  مصوبه  قیمت  که  بفروشم  قیمت 
ولی  است  نگذاشته  فراتر  پا  ۲۴۰۰۰تومان 
خرده فروشان تا ۳6۰۰۰تومان هم فروختند 

که این نرخ خارج از مصوبه بازار بود.
 این فروشنده در رابطه با قطعه بندی مرغ 
هم افزود: اگر شرکتی باشد که کارش بسته 
بندی مرغ به صورت قطعه ای باشد هیچ 

مشکلی ندارد اما اینکه خرده فروش بخواهد با قطعه 
قطعه کردن آن را بفروشد صحیح نیست. بالفاصله 
سی  کاسب  این  بار  این  رفتم  دیگر  ای  مغازه  به 
ساله خرده فروش بود. تا پرسیدم آیا امروز صبح 

و عصبانی گفت:  داشتید؟ مکثی کرد  مرغ  توزیع 
را  مغازه خودم  نزن که جلوی  دخترم حرف هایی 
آتش بزنم مرغ مگر بوده که من توزیع کنم حرف 
زور نزن. سی ساله کاسبم همچین روز نکبتی به 
بازار مرغ ندیدم. چرا از فرمانداری و صنعت و معدن 
که  پیرزنی  نمی فروشم؟  مرغ  من  نمی پرسید چرا 
کل شهر را در جستجوی یک کیلو مرغ چرخیده و 

به مغازه ام می آید می گویم ندارم و آه می کشد آیا 
خدا را خوش می آید؟ مرغ بدزدم یا خلقت کنم؟ او 
در پایان گفت: دیگر فرماندار و رییس اداره صنعت 
ندارند  را  مشکل  این  کردن  توانایی حل  معدن  و 

به  به مراجع قضایی  نکردند  تا االن هیچ کاری  و 
دادستان که مدعی العموم است بگویید ورود کند و 
هر چه زودتر این مشکل را حل کنند.  تولید کننده 
ارزان بدهید که  این است که دانه مرغی  حرفش 

من هم تولید کنم.
نظارت  عدم  و  بد  توزیع  کم  تولید  بر  عالوه  چرا 
و  دارد  توزیع  مغازه ۵۰۰کیلوگرم  یک  داریم؟چرا 

مغازه ای مثل من صفر؟
اگر قانون است باید همه جا یکسان رعایت کند. 
چرا مغازه ای در مالک اشتر، ولیعصر و غیره چهار 
گرانتر  را  مرغ  می آیند  اطراف  شهر های  از  صبح 
می خرند و می برند؟ کدام مسوول چهار صبح آمده 
داریم؟ آن  نظارت  ما  نظارت کرده که می گویند 
کسی که مرغ را کیلویی ۲۸۰۰۰تومان می فروشد 
در تاریکی شب می فروشد به بافت و حاجی آباد 
کسی روز روشن مرغ ارزان برای مردم نمی فروشد 

که ناظر منتظر است روز نظارت کند.
نظارت یعنی سه صبح نه این موقع روز.

به مغازه بعدی رفتم آن جا هم مشتریانی بودند 
در پی خرید ماهی به جای مرغ، همه شاکی بودند 
یکی می گفت: یهو شهر خالی از مرغ می شود؟ یا 

مرغ ها را به نور چشمی های شان می دهند؟ مغازه 
دار گفت: من سهمیه مرغ ندارم، مرغ دست عمده 
قیمتی که  گرانترین  پرسیدم  او  از  است.  فروشان 
فروختی در این روزهای کمبود چند بود گفت: مرغ 

۳۷۰۰۰تومان هم فروختند.
فروشنده از من پرسید اگر مرغ را پیدا کردید به 
ما هم اطالع دهید. از آن جایی که تولید و کشتار 
مرغ بر عهده اداره جهاد کشاورزی و توزیع و نظارت 
بر آن بر عهده اداره صمت می باشد. کاسه چه کنم 
کاری  پاس  و  است  دست  بر  مسوولین  چه کنم 
مرغ به زمین یک دیگر به راه. رییس اداره صمت 
سیرجان علت این مشکل را کمبود تولید دانسته 
به  روزانه  است در سیرجان  مورد گفته  این  در  و 
داخلی  تولید  که  نیازمندیم،  مرغ  گوشت  تن   ۴۰
شهرستان پاسخگوی نیاز ما نیست، به طوری که در 
هفته گذشته،۳ روز کشتار مرغ نداشتیم. محمدرضا 
خواجویی گفته است اداره صمت وظیفه نظارت بر 
دارد، که  برعهده  را  مرغ  فروش  و  توزیع   ، کشتار 
اما در  با تمام توان در این راستا تالش می کنیم. 
گزارش میدانی ما هیچ چیزی از نظارت صحیح به 

گوش ما نرسید که به سمع مخاطبان برسانیم.

 مرغ به دست افراد سودجو می افتد
رئیس اداره جهاد کشاورزی سیرجان هم از کافی 
بودن میزان تولید مرغ در شهرستان صحبت کرده 
است و گفته  نیاز شهرستان حدود ۲۵ تن است که 
معموال تامین می شود و مشکل اصلی، کوتاهی در 
نظارت بر توزیع مرغ می باشد، به طوری که مرغ به 
دست افراد سودجو می افتد و به همین علت دچار 

کمبود می شویم.
وساطت  ما  است  دو مسوول  این  با  روی سخنم 
می کنیم که مصرف مرغ مردم عددی میانگین دو 
عدد گفته شده باشد نه ۴۰تن و نه ۲۵تن باشد و 
عددی در حدود سی تن باشد. نگارنده در همین 
حین که مشغول نوشتن این گزارش است جلساتی 
ویژه  فرمانداری  در  عید  شب  بازار  تنظیم  جهت 
سیرجان با حضور فرماندار و رییس اداره صمت به 
عنوان واحد نظارت در حال برگزاری است. ماحصل 
این جلسات قطعا چیزی نیست. ای کاش همین 
محل های  به  ساعتی  جلسه  در  حاضر  نیروهای 
توزیع می رفتند تا موج زدن کرونا را در صف مرغ 

ببینند.
دارد هر چه کرونا  رونقی  بی  بازار  شب عید هم 
سیلی زد حاال کمبود ها و عدم نظارت ها به صورتش 

چنگ می اندازد.
هست.  کرونا  اما صف  نیست  مرغ  نیست،  روغن 

میوه و تره بار هم که هست نظارت نیست
به یاد دارم در آخرین نشست اداره صنعت و معدن 
صمت  اداره  رییس  خواجویی  رسانه،  اصحاب  با 
گفته بود؛ تمامی خرده و عمده فروشان تره بار را 
با سیستم الکترونیک نظارت خواهم کرد و نرخ ها 
به روز رسانی شده و  بدون تغییر به مشتری ارایه 
می شود. هیچ سیستم مانیتورینگی این چند ماهه 
نزنم هر چه  اتیکت  اما سیستم  به چشم ندیدیم. 
دلم خواست به مشتری بگویم، کی به کی هست، را 
هر روز می بینم از این سیستم بیمار هر روز خرید 
می کنم. سیستم جالبی نیست. نمی توانیم نخریم 
ما  از  را  خرید  قدرت  اما  کنیم  حذف  نمی توانیم 
گرفته است. این سیستم اتیکت نمیزنم و هر چه 
دلم خواست می فروشم سر میدان گیتی نورد یک 
قیمتی  روز، هفده شهریور،  بازار  میگه سر  قیمت 
دیگر و در میوه فروشی های خیابان ولیعصر به ما 

تو دهنی می زند.
نمی دانم کدام روز می آید آن سیستمی که گفتید 
خرید  قدرت  رفتن  باالتر  و  مردم  آسایش  موجب 

مردمم می شود.

گزارشی از نوسانات قیمت میوه و کمبود مرغ 

یک مرغ و دو هوا

حمد و سپاس پروردگار منان را که در سایه الطاف بیکرانش، خانواده بزرگ شرکت جهان فوالد سیرجان 
توانست با سعی و تالش بی وقفه برای رسیدن به اهداف عالیه خود در جهت نیل به شعار »جهش تولید«  گام های 
بلندی بردارد و به موفقیت های چشمگیری دست یابد. امید است در سالی که در پیش رو داریم این تالش ها در 

راستای دستیابی به چشم انداز، حفظ و ارتقای جایگاه برتر شرکت، افزایش یابد.
در آستانه فرا رسیدن »عید نوروز باستانی« و آغاز سال نو، تبریک و تهنیت صمیمانه خود را تقدیم به همشهریان 
گرامی، کارکنان و کارگران سختکوش شرکت جهان فوالد سیرجان نموده و در پرتو الطاف بیکران خداوندی، 

سالمتی و بهروزی، عزت و کامیابی همگان را آرزومندیم.

بـنام خدای بهار آفرین

  عکس ها: سید محسن فروزنده

     معظمه صادقی نژاد

اداره  اسـت  گفتـه  اداره صمـت سـیرجان  رییـس    
صمـت وظیفـه نظـارت بـر کشـتار ، توزیـع و فـروش 
مـرغ را برعهـده دارد، کـه بـا تمـام تـوان در این راسـتا 
تـالش می کنیـم. امـا در گـزارش میدانی ما هیـچ چیزی 
از نظـارت صحیـح بـه گـوش مـا نرسـید کـه بـه سـمع 

مخاطبـان برسـانیم.
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فردای کرمان: سخنگوی شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی گفت: »درباره ی تخصیص سهمیه ی بنزین نوروزی 
مازاد بر سهمیه ی ماهانه، هیچ تصمیمی از سوی هیات دولت به وزارت نفت ابالغ نشده است«. وی بیان کرد: »با توجه 
به شرایط ادامه ی شیوع کرونا در کشور و مخاطره هایی که سفرهای نوروزی می تواند از نظر گسترش شیوع بیماری 
برای مردم داشته باشد، بعید به نظر می رسد که شاهد تخصیص سهمیه ی نوروزی بنزین باشیم«. وی افزود: »هیچ  
مصوبه ای تا این لحظه، درباره ی تغییر در سهمیه بندی بنزین برای سال ۱۴۰۰ ابالغ نشده و چنانچه در ایام باقیمانده از 
سال نیز در این باره مصوبه ای تازه ابالغ نشود، سهمیه ی بنزین فروردین ماه مانند قبل ،  در کارت سوخت  شارژ می شود«.

 خبری از سهمیۀ 
بنزین نوروزی 

نیست 

 از خرید تخم مرغ فله و بدون بسته بندی خودداری کنید 
فردای کرمان: وزارت بهداشت اعالم کرد که پوسته ی تخم مرغ غیر بسته بندی در معرض آلودگی های محیطی و ترشحات تنفسی افراد 
مختلف قرار دارد، بنابراین در شرایط همه گیری ویروس کرونا از خرید و مصرف تخم مرغ غیربسته بندی خودداری کنید.وزارت بهداشت 
همچنین با تاکید بر ضدعفونی کردن بسته بندی تخم مرغ و نگهداری آن با بسته ی اصلی در یخچال، توصیه کرد: تخم مرغ را از فروشگاه هایی 
که مبادرت به نگهداری تخم مرغ در یخچال می کنند، خریداری کنید. بنابر اعالم وزارت بهداشت، برای خرید و نگهداری تخم مرغ باید نکات 

بهداشتی  را مورد توجه قرار دهید.

با  ایم  کرده  عادت  که  است  نوروزی  دومین  این 
خود  سنتی  و  فرهنگی  رویداد  مهمترین  کرونا، 
ایرانی ها  برای  همیشه  نوروز  عید  کنیم.  برگزار  را 
سرشار از جنب وجوش، تحرک، شادابی و تنوع بود. 
خریدهای متعدد قبل از عید، خانه تکانی، دید و 
خوب  حس  تحویل،  سال  لحظه  عید،  بازدیدهای 
این  تمام  اما  و...  برای عیدی  نو  اسکناس  دریافت 
است  سال  دو  انگیز  هیجان  و  متنوع  برنامه  های 
باعث شده  و  گرفته  قرار  کرونا  تاثیر شیوع  تحت 
با تفاوت  های بسیار و نه طبق  ایرانی ها سال نو را 
روال سال  های قبل آغاز کنند و این تغییر و تحول 
ایرانی ها  از  بسیاری  شده  باعث  عجیب  و  یکباره 
با  بودند  گذشته  سنت  های  اجرای  به  پایبند  که 
یک شوک بزرگ روبرو شده و در حسرت داشتن 
شک  بدون  که  باشند  متنوع  و  رنگارنگ  نوروزی 

تبعات بسیاری را نیز برای آن ها به همراه دارد.

نظر  در  نوروز  برای  جایگزین  برنامه های  مردم 
بگیرند

علی سوند رو  می دکترای جامعه شناسی و پژوهشگر 
سال  و  امسال  نوروز  در  که  اتفاقی  خصوص  در 
می گوید:  افتاده  کرونا  شیوع  واسطه  به  گذشته 
معموالً خانواده ها در تدارک عید به نوعی خود را 
تازه می کردند. خرید لباس عید، خانه تکانی و آماده 
شدن برای شروع یک نوروز باستانی باعث می شد 
به  و  تکانی کرده  را هم خانه  درونیات خود  آن ها 
نوعی حال خود را نیز تغییر دهند که با توجه به 
شیوع کرونا در سال گذشته و سال پیش رو بسیاری 

از این آیین ها دستخوش تغییر شده. 
وی اضافه می کند: همین که خانواده ها درگیر آماده 
سازی شرایط برای شروع سال جدید بودند باعث 
می شد هیجانات روحی آن ها تخلیه شده و دچار 
یک سرخوشی روحی شوند که از آن برای ادامه سال 
انگیزه بگیرند اما سال گذشته مجبور شدند نوروز را 
به طور کامل در خانه بمانند، هیچ دید و بازدیدی 
را  و خرید خود  نروند  به مسافرت  باشند،  نداشته 
به خرید حداقل ضروریات کاهش دهند. همه اینها 
نه  نوسانات  افراد دستخوش  باعث می شود روحیه 
چندان مثبت شود. سوندرو  می خاطرنشان   می کند: 
خانواده ها  و  است  کرونا  درگیر  نیز   ۱۴۰۰ نوروز 
ایجاد  تغییرات  و  بهداشتی  پروتکل  های  مجبورند 

شده در آیین های نوروز را همچنان رعایت کنند. 
هرچند که شاهد هستیم پس از گذشت یک سال 

جامعه  آوری  تاب  و  شده  خسته  افراد  از  بعضی 
کاهش پیدا کرده. ممکن است بعضی از افراد هم 
پروتکل  های  رعایت  به  پایبند  همچنان  نخواهند 
بهداشتی باشند و ممکن است میل پیدا کنند به 
اینکه آیین های نوروز را مثل سال های قبل برگزار 

کنند. 
اشاره  با  اجتماعی  پژوهشگر  و  شناس  جامعه  این 
آیین  های  برای  جایگزین  هایی  که   می توان  این  به 
به جای  نوروزی در نظر گرفت، گفت: خانواده ها 
نوروزی  بازدیدهای  و  دید  یا  مسافرت  به  رفتن 
رفتن  روی،  پیاده  به  را  عید  فراغت  ایام    می توانند 
به طبیعت در مکان  هایی که شلوغ نباشد، استفاده 
دوستان،  و  اقوام  با  ارتباط  برای  مجازی  فضای  از 
این دست  از  برنامه  هایی  و  فیلم  تماشای  مطالعه، 
نتواند جایگزین  برنامه ها  این  سپری کنند. شاید 
به  اشاره  با  اما  شود  نوروز  سنتی  و  اصلی  مراسم 
ضرب المثل »کاچی به از هیچی« می توان با همین 
برنامه ها از افسردگی و تضعیف روحیه که می تواند 

در کمین خانواده ها باشد جلوگیری کرد.
افراد  از  بعضی  است  ممکن  اینکه  به  اشاره  با  وی 
از آن ور بام بیفتند، خاطرنشان   می کند: در جامعه 
همین  حتی  معتقدند  که  دارند  وجود  افرادی 
باید  صرفاً  و  داد  انجام  نباید  هم  را  ساده  کارهای 
به رعایت پروتکل  های بهداشتی ادامه داد تا کرونا 
مغفول  وسط  این  مهمی که  نکته  اما  برود.  بین  از 
  می ماند این است که اگر خانواده ها بیش از حد خود 
را منزوی کرده، خود را در خانه حفظ کنند و صرفاً 
به رعایت پروتکل  های بهداشتی بپردازند؛ این انزوای 
از جامعه   می تواند تبعات جبران ناپذیری در آینده 

داشته باشد.
 بنابراین خانواده ها بهتر است حاال که نمی توانند به 
مسافرت یا دید و بازدید بروند یا مراسم معمول در 
ایام نوروز را برگزار کنند به پیاده روی یا برنامه  های 

از این دست بپردازند.
 هرچند جایگزین کوچکی است اما می تواند اثرات 
به  که  است  درست  باشد.  داشته  دنبال  به  خوبی 
گفته بعضی از افراد جامعه، حسرت برگزاری یک 

از  نباید  اما  مانده،  آن ها  دل  بر  جانانه  نوروز  عید 
شد  غافل  هم  جنبی  و  کوچک  برنامه  های  همین 
خانواده  افراد  و  خود  روحیه  تقویت  برای  آن  از  و 

استفاده کرد.
با کرونا، نوروز از یادمان رفته

آنچه دکتر سوندرو  می به آن اشاره   می کند بهره بردن 
از فرصت  های اندک و کوچک برای تحول در آستانه 
سال جدید است. پای صحبت مردم که   می نشینیم 
دغدغه های آن ها حکایت از موارد دیگری هم دارد. 
فرزانه خانم خانه داری است که با همسر و دو فرزند 
خود یک سال است در قرنطینه به سر   می برند و 
فردی تقریبا وسواسی است که با شروع کرونا ارتباط 
خود را به طور کلی با همه قطع کرده و خانه نشین 

شده.
 از او   می پرسم برای عید نوروز امسال چه برنامه ای 
دارید؟ آیا برای شما سخت نیست نوروز را خشک و 
خالی برگزار کنید؟ دل پر دردی دارد و   می گوید: با 
این کرونا دیگر نوروز از یادمان رفته. اصاًل حسرت 
نوروز بر دلمان مانده. یک سال است که هیچ کدام 

از اقوام و فامیل را ندیده ایم. 

چاره ای نیست. آدم مجبور است تحمل کند برای 
این که کرونا نگیریم. خدا را شکر تا االن هم نگرفته 
کردن  رعایت  همینه  به خاطر  می کنم  فکر  و  ایم 
در  وی  بوده.  بهداشتی  مسائل  و  اجتماعی  فاصله 
خصوص برگزاری نوروز سال گذشته و سال پیش 
رو   می گوید: پارسال که استرس خیلی زیادی برای 
کرونا داشتم. حتی سفره هفت سین هم نینداختیم. 
سال را تحویل کردیم و به آشناها و فامیل تلفنی 

تبریک گفتیم. خیلی سخت است. 
سال ها عادت داشتیم برویم پیش بزرگترها عید را 
تبریک بگوییم، عیدی بگیریم و دیداری تازه کنیم 
امسال هم  پارسال در خانه ماندیم.  ولی متاسفانه 
احتماال همین کار را   می کنیم. برای بچه ها سخت 
تر است چون با بچه  های فامیل بازی می کردند و 
خوش می گذراندند. امیدوارم سال آینده کرونا رفته 
باشد و بتوانیم یک جشن مفصل برای عید نوروز 

بگیریم و دلی از عزا در بیاوریم. 
این کرونا هم بساطی برای مان درست کرده

رعایت  به  حدودی  تا  و  دارد  آزاد  شغل  نادر 
پروتکل  های بهداشتی در دوران کرونا پایبند است 

گذاری  های  فاصله  این  کنار  در  است  معتقد  و 
اجتماعی باید برای تجدید قوای روحی هم کاری 

کرد و   می گوید: پارسال خیلی ترسیدیم. 
بلندگو اعالم  با  که در کوچه و خیابان  مخصوصاً 
می کردند از خانه ها بیرون نروید. ما هم تمام ۱۳ 
روز تعطیالت عید را در خانه بودیم. بدون اینکه 
هیچ کسی را ببینیم یا با کسی ارتباط برقرار کنیم. 
خیلی  بود.  ما  همدم  تنها  تلویزیون  برنامه  های 
سخت گذشت. مخصوصا برای ما که همیشه عادت 

داشتیم مهمانی برویم و مهمانی بدهیم. 
با  نمی دانستیم  و  سر   می رفت  ها  بچه  حوصله 
نداشتیم  جرات  حتی  کنیم.  کار  چه  باید  آن ها 
عید  خالصه  برگردیم.  و  برویم  خیابان  سر  تا 
برای  اما  شهری  هم  این  شد.  کوفت مان  پارسال 
اضافه   می کند:  و  دارد  دیگری  برنامه  عید ۱۴۰۰ 
دلمان خوش بود امسال کرونا   می رود و   می توانیم 
دید و بازدید داشته باشیم ولی متاسفانه نه تنها 
تمام نشد که کرونای انگلیسی بیشتر ما را ترساند. 
عید امسال هم دید و بازدید نداریم ولی به بچه ها 
قول دادم آن ها را تا روستاهای اطراف ببرم حداقل 
کمی شکوفه ببینند و باد بهاری به جان شان بخورد. 
به خاطر کرونا می ترسم با فامیل رفت و آمد کنیم. 
این کرونا هم بساطی برای مان درست کرده. زندگی 
عیدنوروز  صفای سال های قبل را ندارد. مخصوصاً 
که ما هر سال برای آن خیلی تدارک می دیدیم ولی 
باید االن هم مثل زندانی ها در خانه بمانیم و هیچ 

کاری نکنی.
چه عیدی؟ کرونا عزادارمان کرد

روایت  که  است  همشهریان  از  دیگر  یکی  الهام 
راست  او   می گوید:  دارد.  کرونا  و  عید  از  متفاوتی 
گفتند هر سال دریغ از پارسال. عید پارسال از ترس 
کرونا نشستیم توی خانه. نه پیش کسی رفتیم و نه 
کسی به دیدارمان آمد. در کِل زندگی، اولین بار بود 
که عید نوروز در خانه می نشستیم و به دیوار زل 
اگر خدا بخواهد  می زدیم. تحمل کردیم و گفتیم 
تا عید سال بعد کرونا   می رود و نحسی از روی مان 

برداشته می شود. 

هیچ  و  بیاید  نوروز  عید  اگر  می گیرم  دل  به  من 
کاری نکنم و در خانه بنشینم. ولی متاسفانه عید 
۱۴۰۰ برای ما از هر عیدی سیاه تر شد. 6 ماه قبل 
برادرشوهرم و خانمش را بر اثر کرونا از دست دادیم. 
با اینکه فامیل ما خیلی رعایت   می کرد و حواس مان 
بود که جایی نرویم که مبتال بشویم. امسال هم که 
دیگر عید نداریم. در واقع دل و دماغ نداریم. فکر 
  می کردیم کرونا انقدر بی رحم باشد که عزیزان مان 

را از ما بگیرد. 
فکر کنم عید امسال حتی سفره عید هم نیندازیم. 
شاید یک سر به آرامستان برویم و به برادر شوهرم 
از  برگردیم.  و  سال  می بدهیم  بود  فامیل  بزرگ  که 
بر  را  نوروز  عید  هم حسرت  که  بگویم  چه  کرونا 
دل مان گذاشت و هم حسرت دیدار عزیزان مان را. 
به جای اینکه به خانه آن ها برویم و عید را تبریک 
بگوییم باید برویم آرامستان و سر مزار شان گریه 

کنیم. زندگی با کرونا دیگر زندگی نمی شود.
خصوص  در  همشهریان  صحبت های  شنیدن 
عیدهای کرونایی و تفاوتی که با عیدهای هر ساله 
اند.  شده  خسته  دیگر  مردم  نشان   می دهد  دارد 
یک سال تحمل دوری از عزیزان، یکسال در خانه 
ماندن و یکسال مراعات سفت و سخت پروتکل  های 
بهداشتی؛ برای در امان ماندن از کرونا باعث شده 

بسیاری از مردم خسته شوند. 
خیلی از آن ها به وسواس فکری و خیلی ها منزوی 
برسند.  تفاوتی  به بی  افسرده شوند و خیلی ها  و 
یک  طول  در  فردی  اگر  کنید  اضافه  این  به  حاال 
سال گذشته عزیزان خود را هم بر اثر کرونا از دست 
داده باشد؛ دیگر روحیه و انگیزه ای برای او باقی 
ن  می ماند که بخواهد سال جدید سفره هفت سین 
بیندازند، لباس نو بپوشد و آغاز سال نو را جشن 
جامعه  بر  را  بسیاری  روانی  تبعات  کرونا  بگیرد. 
تحمیل کرد. خصوصا مردم ایران که اهل تعامل و 
ارتباط بودند و برای همه مناسبات خود، برنامه  های 
مختلفی در نظر گرفته بودند. حاال با شیوع کرونا 
باید چشم شان را بر روی همه این برنامه ها ببندند و 
به اجبار برای حفظ سالمت خود و خانواده در خانه 
بمانند. نوروز ۱۴۰۰ کمتر از دو هفته دیگر از راه 
  می رسد اما حال بسیاری از مردمان جامعه ما خوب 
نیست. کرونا آن ها را خسته و افسرده کرده. دل شان 
تنوع می خواهد. دل شان عید نوروز   می خواهد، مثل 
و سال  بهار  آستانه  در  و  قبل  نوروز  های سال  های 
جدید تنها باید به انتظار بنشینیم تا کرونا هم مثل 
ننه سرما بقچه اش را جمع کند و برود تا بلکه حال 

زمین و مردمانش کمی خوب شود...

نگاهی به تاثیر منفی کرونا بر اجرای رسوم متداول  نوروز؛

شـوق عیـد و بیـم کرونـا
     هدی رضوانی پور

  عکس : سید محسن فروزنده



کوچ برای پیشرفت
آیدا دولت آبادی؛ کارشناس ارشد روابط بین الملل و بازیگر 
تحصیالتی  وجود  با  چگونه  اینکه  درباره ی  او  است.  تئاتر 
در  است، می گوید: »هنر  تئاتر شده  وارد عرصه ی  متفاوت 
و  زیبایی  از  پر  دنیایی  من  برای  همیشه  اون  کلی  مفهوم 
انسانی.  نامالیمات  از  عاری  و  بی کینه  دنیایی  بوده.  مهر 
تمامی  دادن  نشان  و  رهایی  برای  جایی  برایم  تئاتر  اما 
شادی ها و دردهای بشری است.  تئاتر به گونه ای تمرینی 
ابعاد و زوایای بشری ست.« با تمامی  انسانیت و زیستن   از 

به  پا  سیرجان  در   ۹۷ سال  از  جدی  طور  به  دولت آبادی 
بر  "الالیی  نمایش  با  را  بازیگری  و   گذاشته  تئاتر  عرصه 
زمین سوخته" نوشته ی سعید شهریار و با کارگردانی صابر 
سلطان احمدی شروع کرده است. اجرایی از گروه باران که 
نگاهی متفاوت به جنگ و اجبار و دوراهی انتخاب داشت و 

برای دولت آبادی نقطه ی عطفی به شمار می آمد.
می گوید:  شد،  تئاتر  عرصه ی  وارد  شد  چه  اینکه  درباره  او 
که  جایی  تا  رو  داشتم  که  اجتماعی  دغدغه های  »معتقدم 
مي شه بتونم روی صحنه فریاد زد و شاید اندک انسان هایی 
باشن که  صدای این فریاد رو بشنوند. نوعی رسالت  انسانی 

و حتا تاختن به نابهنجاری های پیرامون.«
نام های  با  و ۹۸  فاصله ی سال۹۷  در  او  اجرای  دو  تاکنون 
الالیی بر زمین سوخته و نمایش"مثل میمون" با کارگردانی 
ابراهیم اسدی زیدآبادی وارد جشنواره ی استانی شده است.

 دو کاری که منتخب شده اند ولی برگزیده نه. 
از نظر دولت آبادی به جشنواره ها نباید امید بست. می خندد: 
یه جورایی مثل انتخابات خودمون میمونه )مي خندد( فکر 
مي کنم همه چیز نمایشی ست و  زیاد آنچنان هم عادالنه 
نیست و خیلی حاشیه داره  همیشه هم رو به رشد نیست 
تا حدودی شرایط  اجرا  قبل  داورها  با حضور  قطعا  .. خب 
نفسگیر میشه اما زمان شروع اجرا فقط میخوای صحنه رو از 
آن خودت کنی مهم هم نیست چه کسی داره تماشا میکنه 
غرق میشی یجورایی و تمام تالشت و مي کنی که نتیجه ی 

مطلوبی رو رقم بزنی
چون  اما  هستم   بیان  و  بدن  مداوم  تمرین  حال  در  بله 
ویروس شوم کرونا باز زیادتر شده تمرین های پالتویی هم 
کمتر شده متاسفانه ..به تازگی اجرایی در سالن نوفل لوشاتو 
داشتیم  البته با رعایت پروتکل های بهداشتی و  در حال 
نوروزی  رحیم  استاد  نظر  تحت  هستم   اجرا  برای  تمرین 
ش  اولیه  های  صحبت  که  فیلم  یک  برای  ضبط  شروع  و 
انجام شده بعد از عید هم مقدماتی برای یک فیلم سینمایی 

امیدوارم بتونم باهاشون همکاری الزم رو داشته باشم.

   معرفی هنرمند

شماره 640
20 اسفند 1399 فرهنگ

4  ایرنا :   کتاب "ارثیه خانه خراب کن"به عنوان جلد چهاردهم از مجموعه کتابهای "دفتر خاطرات بچه 
الغر مردنی "باترجمه" نسرین مهاجرانی" توسط انتشارات"پیدایش"به طبع رسید. تمامی جلدهای این 

مجموعه کتاب اثر "جفت کینی " توسط نسرین مهاجرانی ترجمه شده  و بارها تجدید چاپ شده اند.
نسیرین مهاجرانی مترجم ایرانی متولد ۱۳۴۴ در حوزه و ادبیات کودک و نوجوان نامی آشناست که 
تاکنون بیش از ۳۰عنوان کتاب را در این حوزه ترجمه کرده است . وی مدیر مسئول" مجله مادران" بوده و 

سالها در روزنامه ها و مجالت حوزه کودکان و مادران فعال بوده است.

 کتاب
" ارثیه خانه 

خرابکن"

فردای کرمان: دبیر شورای هماهنگی روابط عمومی دستگاه های اجرایی استان کرمان با تاکید بر این که مطالبه گری در چارچوب قانون 
حق رسانه ها است، گفت: »برخی از روابط عمومی ها در هنگام مواجهه با هرگونه انتقاد، به جای ارائه ی اطالعات درست به رسانه ها و استفاده از 
فرصت های قانونی تعیین شده از جمله ارسال جوابیه و ... به دنبال شکایت از رسانه و برخورد می روند که این اقدام فضا را از حالت تفاهم دور 
می کند«.  عباس تقی زاده  با بیان این که گرچه هنوز هم برخی با وظایف روابط عمومی ها آشنا نیستند، گفت: »یکی از مشکالت موجود این 
است که برخی روابط عمومی دستگاه ها به دلیل عدم تسلط کامل به قانون مطبوعات، بعضا در تعامالت رسانه ای خود به شکلی عمل می کنند که 

می تواند برای آن دستگاه نیز مشکل ایجاد کند و یا اگر روزنامه ای انتقاد می کند، واکنش مناسبی را انجام نمی دهند«.

خبــر  مطالبه گری در چارچوب قانون حق رسانه ها است 

»حاال، چای داغ را هورت می کشم و احساس می کنم زندگی 
دو قسمت است، سرد و گرم. قسمت سرد زندگی دل انگیز و 
هراس آور است و قسمت گرم زندگی پر از اشتیاق همراه با 
دل زدگی. من ناگهان، از قسمت سردش وارد قسمت گرم 
شده ام. حاال، فیروزه بدون آن بارانی سیاه بلند که بیرون از 
این خانه پوشیده بود، هیچ شباهتی به زن های این منطقه 
ندارد. کشیده، الغر و بلند است. در قامتش، موجی افتاده 
است. انگار به زور روی دو پا ایستاده و هر آن ممکن است 

دو متر قدش فروبریزد روی چهاردست وپا.
همیشگی  همراه  درد  و  دردناک اند  کوهستان  ناگهان های 
ناگهان کوهستان است... قبل از خودشان، ترس شان بر آدم 
خطر  از  گریز  نمی دهد.  تفکر  مهلت  ترس  می شود.  چیره 
باشد.  گریزی  راه  اگر  البته  است،  جان کاه  و  دردناک  هم 
دنبال این بودم که بدون درد جان بدهم. برای همین، توی 
الن ماندم. جان کندن در الن بدون درد است، این را که 
می دانی. دوست دارم درست مثل همة کسانی جان بدهم 
ابراهیم  که  کسانی  همة  مرده اند،  الن  در  من  از  قبل  که 
در  مرده اند.  شب  آخر  و  داشته اند  تب  شب  سر  می گفت 
الن، جان دادن سخت نیست. مردن دردی ندارد. ابراهیم 
دیده ای.  حتماً  بوده اند.  شاهد  هم  بقیه  است.  گفته  بارها 
می خواهم توی الن، توی رختخواب بمیرم، نه توی سرمای 
کوهستان یا زیر پنجه، چنگال و دندان حیوانی وحشی...«

این بخشی از رمان تازه مرجان عالیشاهي است. سیرجانی 
متولد سال ۱۳۵6که حاال نویسنده ی به نامی در کشور شده 
را چند سال  نویسنده همشهری  عالیشاهی  مرجان  است. 
و  سرخ«  گل  »کاسه  یک  مثل  خوبی  رمان های  با  است 
»دوباره لیال شو« می شناسیم. او که چندی ست ترک دیار 
کرده و به عشِق غرق شدن در جهان ادبیات و داستان، مقیم 
پایتخت گشته و به شدت در تولید رمان مشغول تکاپوست.  
با  اثر قبلی حاال  از دو  نویسنده ی پرکاری ست که پس  او 
نشر  می شود.  کتابخوان ها  خانه ی  مهمان  اثرش  سومین 
عالیشاهی  مرجان  از  منقرض«  »قلمرو  کتاب  تازگی  نون 
را به قیمت ۴۹ هزار تومان منتشر کرده است. عالیشاهی 
خودش می گوید: »نوشتن این رمان تجربه ی شگفتی بود 
به  که  ساعتی ست  داستانی ست عجیب.  که خودش  برایم 

همه آن سال ها فکر می کنم. به همه روزها و شب هایی که 
این رمان از جان من جدا می شد.  هنوز هم نمی دانم چطور 
جان به در بردم. از کشف عشق، شادی، بیماری، طبیعت و 
عظمت تاریک روشنای هستی و مرگ عزیزترین کسی که 
داشتم، حاال که از آن مهلکه بیرون آمده ام، حیرت زده ام. 
در آستانه ی چهل سالگی کشف من از هستی این رمان بود 
از  امیدوارم  تنها شدید  با آن  اگر روزی، شبی ساعتی  که 

درک کشف من لذت ببرید.«
جرقه ی نوشتن این رمان چطور زده شد؟

الموت  به  که  سفری  یک  از  بعد  رمان  این  اصلی  جرقه 
داشتم در ذهنم زده شد. در آن سفر کوهی به نام سیاالن 
و حال  کرد. یک حس  به خود جلب  مرا  توجه  به شدت 
دل انگیزی به من منتقل کرد. البته آنچه که نوشتم دیگر 
به آن کوه و آن کوهستان مربوط نمی شد و تمام و کمال 

در خدمت انسان بود و طبیعت.
نوشتنش رمان مورد نظر چقدر زمان برده است؟

شروع   ۱۳۹۳ سال  از  را  منقرض«  »قلمرو  رمان  نوشتن 
کردم و نسخه پایانی آن را اوایل سال ۱۳۹۹ به نشر نون 
بازار  وارد  و  سال چاپ شد  همین  اسفند  اوایل  و  سپردم 
کتاب شد. در این فاصله چند ساله تمام تمرکز و فعالیت 
نوشتاری من روی این رمان بود. مطالعه و پژوهش زیادی 
برایش انجام دادم. چندین نوبت به مکان هایی که از آنها 
بارها  و  بارها  و  کردم  سفر  کردم  استفاده  رمان  این  در 
خواننده  مقبول  کار  حاصل  امیدوارم  کردم.  بازنویسی اش 

و مخاطب داستان ایرانی واقع شود.
چه  در  و  دارد  تفاوتی  چه  قبلی ات  رمان های  با  رمان  این 

فضایی است؟
جهان پیرامون ما پر است از عجایب کشف نشده. هستی 
دارد و هم  شگفت انگیزی که هم درون موجودات جریان 
فهمیده  انسان  توسط  که  است  منتظر  و  آنها  از  بیرون 
شود. نویسنده وقتی شروع به نوشتن رمان می کند یعنی 
او گشوده  به روی  ابهام و معمای هستی  از آن  دریچه ای 
برای  نور و روشنایی  از آن  او تالش می کند  شده است و 

پیش رفتن در تاریکی ذهنش استفاده کند.
قلمرو منقرض می خواهد چه کشفی درباره انسان را به ما 

بگوید؟
عالقه درونی من به فهمیدن انسان و ارتباط او با خودش 

و با جهان پیرامونش همواره مرا 
که  است  داده  سوق  سو  این  به 
می خواهد  ناشناخته  موجود  این 
مرگ  با  و  جهان  با  و  خودش  با 
کرده  شروع  کجا  از  بکند.  چه 
برسد.  به کجا می خواهد  و  است 
پدید  او  علومی که  همه  و  تاریخ 
به  را  او  می تواند  چگونه  آورده 
رمان  این  در  بشناساند.  خودش 
و  طبیعت  با  تقابل  در  انسان 
می گیرد.  قرار  پیرامونش  جهان 
بوده  انسان  من  مساله  همیشه 
های  پیچیدگی  با  انسان  است. 
روحی و روانی با پشتوانه تاریخی 
این  در  ذهنیتش.  و  اندیشه  و 
طبیعت  دغدغه  انسان  رمان 
دارد و مرگ. سعی کردم نگاهی 
داشته  به  باشم  داشته  متفاوت 
هایش.  نداشته  و  انسان  های 
طبیعتی  جان  در  کنم  رها  را  او 
جاندار. این کشش و عالقه باعث 
رمان هایم  در  من  که  است  شده 
از انسان جستجوگری که همواره 
فهمیدن  و  پیشروی  پی  در 
شخصیت  کنم.  استفاده  است، 
منقرض«  »قلمرو  رمان  های 

نه  می کنند  تالش  فهمیدن  برای  که  هستند  موجوداتی 
رسیدن به هدف. آن ها می دادند هیچ هدفی، هدف نهایی 

نیست.
موجودات  رمان  این  در  چون  انسان  نه  موجودات  گفتم 
دیگری هم غیر از انسان بار داستان را بردوش می کشند. 
هستی  به  متعلق  ندارد  جان  و  دارد  جان  که  چیزی  هر 
رها  را  خودش  که  مهربان  ناشناختة  یعنی  هستی  است. 

کرده برای فهمیدن، برای کشف و برای لذت.    
این  تو اهل استان کرمان و سیرجان هستی، چه شد در 

رمان متاثر از اقلیمی  متفاوت از زادگاه خودت شده ای؟
من اسیر اقلیمی که خودم در آن زیسته ام نیستم. سرزمین 

و  آب  و  جنوب  است.  پررنگ  ردپایش  من  در  مادری 
هوایش در جان من همیشه حضور دارد ولی من گرفتار 
اقلیمی می شوم که داستانم در آن شکل می گیرد. داستان 
و شخصیت های آن، مکان زیستی خود را انتخاب می کنند 

و مرا به زیست و تجربه آن مکان می برند.
 هربار که داستان و رمانی می نویسم اقلیمی جدید کشف 
»قلمرو  رمان  می کنم.  زیست  آن  در  ای  دوره  و  می کنم 
منقرض« در کوهستان الموت جان گرفت و نوشته شد. از 
دشتهای خراسان به کوهستان الموت و شهر تهران مکان 
عوض می کند ولی بخش زیادی از آن در کوهستان الموت 

و کوهی به نام سیاالن می گذرد.

 گپی با مرجان عالیشاهی به بهانه انتشار کتاب تازه اش؛

حسی شبیه منقرض شدگی
      سمیرا سرچمی

آغاز سال 1400 هجری  شمسی، مصادف با میانسالی جمعیت ایران

کمتر  از 30 سال، فاصله با سالمندی
 بنیاد فرزانگان سیرجان با همکاری اداره بهزیستی برگزار می کند؛

مسابقــه ایــده ها
برای داشتن سالمندی پویا، سالم و پرنشاط چه برنامه ای دارید؟

جوایز:
نفر اول: 5000000 ریال
نفر دوم: 3000000 ریال
نفر سوم: 2000000 ریال

 ،wordصاحب نظران می توانند ایده های خود را در قالب فایل
با حداکثر 400 کلمه تا 20 فروردین 1400 

به شماره 09132470724 در واتساپ ارسال نمایند.

اعالم نتایج 
 اردیبهشت ماه 1400 

همزمان با اولین انتخابات هیات 
مدیره بنیاد فرزانگان سیرجان

قالــی محلــی 
دستبـاف سیرجانی

)نو و دست دوم(شما را خریداریم.
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5 معاون فنی و عملیاتی شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه کرمان: درباره کمبود سوخت مسیر سیرجان  
می گوید: بهمن ماه امسال نسبت به سال گذشته ۱۴ درصد افزایش رشد توزیع گازوئیل بخش حمل ونقل در ناحیه 
سیرجان داشتیم و همچنان افزایش سهمیه تدارکاتی گازوئیل در دستور کار قرار دارد و به سمت و سویی خواهیم رفت 
که مجاری اصلی ما به صورت ۲۴ ساعته به همه رانندگان سوخت رسانی داشته باشند.  وی درباره تخلفات سوختی اظهار 
داشت: از رانندگان تقاضا داریم اگر موردی از تخلف را مشاهده کردند با شماره ۰۹6۲۷ مرکز پاسخگویی به شکایات 

شرکت فرآورده های پخش ملی فرآورده های سوخت اطالع دهند. 

مشکل 
صف گازوییل
 حل می شود

فارس:مهدی شفیعی در تشریح آخرین وضعیت بیماری کرونا در استان کرمان اظهار کرد: موارد بستری قطعی مبتال به کرونا هم اکنون در 
بیمارستان های استان کرمان ۱۰۹ مورد است سخنگوی دانشگاه علوم پزشکی کرمان تعداد کل موارد بستری مثبت کرونا در استان کرمان از 
ابتدا تاکنون را ۱6 هزار و ۷۷۰مورد و  موارد جدید بستری در ۲۴ ساعت گذشته در بیمارستان های دانشگاه های علوم  پزشکی استان کرمان 
را ۱۵ نفر اعالم کرد. شفیعی تعداد فوتی های قطعی ابتال به کووید ۱۹ در ۲۴ ساعت گذشته را یک نفر از حوزه علوم پزشکی کرمان اعالم 

کرد و گفت: مجموع جانباختگان کووید ۱۹ از ابتدا تاکنون در استان کرمان ۲ هزار و ۵۳۲ نفر بوده است.

خبــر بستری ۱۰۹ بیمار مبتال به کرونا در بیمارستان های کرمان

با  که  پیاده ای  عابر  پل های  تاریک،  و  مخوف  پیاده روهای 
تابلوهای تبلیغاتی عریض و طویل پوشانده شده اند و به یک 
تونل وحشت می مانند که عبور از آن ها ریسک باالیی دارد 
و احتمال مزاحمت برای زنان در آنجا باالست. برای همین 
ترجیح  را  طرف  آن  به  بلوار  طرف  این  از  دویدن  بسیاری 
فاجعه ختم  به  گاه  دارد که  با همه ی خطراتی که  می دهند 
می رود. سیرجان شهری  کف  از  دیگر  جان  یک  و  می شود 
تاریک است و از یک ساعت مشخص رفت و آمد در آن برای 
زن ها مشکالت زیادی را به دنبال دارد. سوال این هست که 
آیا توزیع امکانات و دسترسی ایمن به فضای عمومی برای 
شهری  محیط  آیا  هست؟  شده  تعریف  سیرجان  در  زنان 
عادالنه  معلوالن  مثل  دیگر  اقلیت های  و  زنان  حضور  برای 
فراوان  و محدودیت های  بودن  ناعادالنه  این  طراحی شده؟ 
جهانی  روز  مناسبت  به  دارد.  دنبال  به  را  مشکالتی  چه 
زنان و با نگاهی به رویکرد مناسب در طراحی شهری برای 
سراغ  به  جامعه  سطح  در  زنان  ایمن  و  حداکثری  حضور 
صالحه حسینی رفتم. یکی از فعاالن اجتماعی حوزه زنان در 
سیرجان که اتفاقن رشته ی تخصصی اش هم شهرسازی ست.
چه  و  چیست  جنسیت  و  شهری  فضاهای  بین  رابطه ی 
معیارهایی این رابطه را تعریف می کنند و چه استانداردی 

دارد؟
فضاهای شهری، مکان هایی هستند که به عموم شهروندان 
تعلق داشته، منحصر به جنبه ی کالبدی و فیزیکی نبوده و با 
حضور انسان و فعالیت اوست که معنا می یابد. حضور زنان در 
فضاهای شهری یکی از شرط های اصلی تکوین متعالی این 
فضا و ارتقای کیفی حوزه عمومی در هر جامعه است. با این 
وجود زنان برخالف مردان در تکوین این حوزه نقش چندانی 
نداشتنه اند. رابطه ی جنسیت و فضای شهری، امروز یکی از 
بحث های اساسی برای طراحی مطلوب در عرصه ی جهانی 
است و نحوه نگرش و چگونگی سازمان دهی فضای زندگی 
را  از جنبه های مختلف اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و متاثر 
ساخته است. ورود زنان به بازار کار و جامعه، نقش تازه آنها را 
در تقسیم کار اجتماعی، کیفیت و تقسیم نوع حضورشان در 
عرصه عمومی نیز تغییر داده و مجموعه تازه ای را از الگوها را 
شکل داده است. با توجه به مرد محور بودن طراحی شهرها 
تعامالت  و  مشارکت  حضور،  کیفیت  از  شهری،  فضاهای  و 
اجتماعی نیمی از جامعه در این فضاها غفلت شده است . پس 
می توان گفت با طراحی های مناسب شهری، احساس ناامنی 

که زنان در جامعه دارند، کمتر می شود.

به چه  در فضای عمومی  زنان  برای حضور  مناسب  طراحی 
شکل است و چه مولفه هایی دارد؟

است که می خواهیم طراحی کنیم.  فضایی  نوع  به  بستگی 
توجه  باید  مولفه  به یک سری  فضاهای سبز  برای طراحی 
به یک  پیاده رو  یا  برای طراحی مکان های تجاری  و  داشت 
را  مکانی  چه  شما  دارد  بستگی  دیگر.  مولفه های  سری 
بخواهید طراحی کنید. به عنوان مثال شما مبلمان شهری 
خیابان های شهر رو نگاه کنید؛ چقدر مناسب برای استراحت 
زنان هستند؟ آیا ما جایگاه هایی داریم که وقتی زنان برای 
شیر  خود  فرزند  به  بتوانند  راحتی  به  آنجا  می روند،  خرید 
یا پوشک فرزند خود را تعویض کنند؟ پل های روی  دهند 
جوهای خیابان ها چه مقدار مناسب کفش های کم عرض زنانه 
است؟ پیاده روها برای بانوان باردار خطرناک نیست؟پل های 
حضور  برای  روشنایی  لحاظ  به  شهر  آیا  چطور؟  عابرپیاده 
زنان سیرجانی مناسب است؟ از لحاظ روشنایی که بسیار در 
وضعیت نا مناسبی قرار دارد. در شب شاید بتوان گفت از اکثر 
پیاده روها نمی توانید استفاده کنید. به دلیل نبود روشنایی 
تردد  نمی توانید  شما  خیابان ها،  حتا  و  کوچه ها  در  کافی. 
کنید. از پارک ها هم نمی توانید  استفاده کنید. در پل های 
اما  برای مردان هم مناسب نیست  پله ها  پیاده؛ فاصله  عابر 
در سیرجان چون با  تابلو های تبلیغاتی هم پوشیده شده اند، 

شاید بتوان گفت که برای زنان امنیت کافی ندارند.
پس در واقع در تاریکی شب استفاده از فضاهای شهری برای 

زنان به حداقل می رسد.
متاسفانه در فضاهای شهری هیچ زمان زنان و موقعیت آن ها 
مورد توجه قرار نگرفته. یک زن حامله زمانی که در فضاهای 
ما  می کند. چقدر  فرق  عادی  افراد  با  می گیرد  قرار  شهری 

نیازهای او را در فضاهای شهری مورد بررسی قرار داده ایم؟
این نیازها شامل همان مبلمان مناسب برای استراحت هست 

یا چیزهای دیگری هم وجود دارند؟
که  بهداشتی  سرویس  طور  همین  و  پیاده روها  ناهمواری 
خیلی کم داریم و چند تایی هم که وجود دارد وضعیت بسیار 
اسفناکی دارند . به غیر از مبلمان شهری سرویس بهداشتی 
مناسب در شهر بسیار کم داریم. خانم حامله به خاطر شرایط 
دارند .  نیاز  بهداشتی  سرویس  به  بیشتر  دارند  که  خاصی 
فضاهای شهری در انحصار مردان قرار داشته و توجه الزم به 
مشکالت زنان نظیر پیوند کار و خانواده و یا امنیت صورت 

نگرفته است.
برای  را  نوع محیط شهری فضا  نبود روشنایی، چه  به جز   

حضور زنان ناامن می کند؟

 سیرجان به خاطر شغل معدن و راننده کامیون بودن و در 
زنان  اکثر  که  است  اینگونه  شرایطش  مردان،  نبودن  شهر 
مجبورند که حضور  اجباری بیشتری در جامعه داشته باشند. 
و اگر محیط مناسب نباشد، می تواند مشکالت زیادی را به 
بار بیاورد. تحقیقات زیادی نشان می دهند که زنان اساساًً از 
حضور در فضاهایی که احساس امنیت نمی کنند، گریزانند. به 
این معنی که اصال حضور پیدا نمی کنند. چه برسد به اینکه 
با کسی تعامل برقرار کنند. معموال فضاهای تک محصولی و 
مردانه )مثل تعمیرگاه ها یا کارواش ها(، فضاهایی که بر آنها 
ساختمان های  با  که  مسیرهایی  )مثل  ندارد  وجود  نظارتی 
مسکونی محاط نشده باشند و یا حتا پارک ها؛ وقتی کسی 
از آنها استفاده نمی کند(، مسیرهایی که اصطالحا راه دررو 
نداشته باشند )مثل پل های هوایی(، فضاهایی که به لحاظ 
ادراکی مالکی ندارند )مثل زیرپل ها( و فضاهایی که از آن ها 
خوب نگهداری نمی شود )همچون کوچه های باریک و تنگ 
و خیابان های پرت و خلوت (به لحاظ ادراکی از پایین ترین 

سطح امنیت برای زنان برخوردارند.
بنابراین چنین مشکالتی، زن ها را از فضای عمومی به فضای 
خصوصی هل می دهد. این قضیه چه مشکالتی رو به دنبال 
دارد؟مثل حضور کمرنگ زن در اجتماع. آیا اصال این اتفاق 

افتاده؟
باالخره بی تاثیر نبوده. مطمئناً تاثیر زیادی گذاشته. خصوصا 
اینکه زمانی اتفاق و ناامنی  برای خانمی پیش می آید و به 
دلیل وجود شبکه های اجتماعی به سرعت به همه می رسد 
و این مساله باعث ایجاد رعب و وحشت بیشتری در میان 
امنی  نا  احساس  همین  گفت  بتوان  شاید  می شود.  زنان 
باعث می شود که زنان بیشتر از خودرو استفاده کنند. البته 
را  امنیت  احساس  آن  امروزه  در خودرو هم  زنان  متاسفانه 

ندارند و باز مورد اذیت و آزار قرار می گیرند .
چرا به جای ایمن سازی برای دسترسی به فضای عمومی و 
اساساً آگاهی رسانی به جداسازی فضای عمومی از خصوصی 
پرداخته می شود. مثال یکی از وعده ها می شود ساختن پارک 

بانوانی دیگر. 
چون افرادی که وعده به جداسازی فضاهای زنان و مردان را 
می دهند،  شاید بتوان گفت نسبت به طراحی فضاهای شهری 
ناآگاه هستند. و اینکه می توان بدون جداسازی شرایط امن و 
ایمنی برای حضور زنان در جامعه فراهم کرد و در واقع باید 
نوع نگاه به طراحی فضاهای شهری تغییر کند و طراحی صرفاً 
مردانه را کنار بگذاریم و از حضور زنان در طراحی ها استفاده 
کنیم و نیازهای آن ها را ببینم که این کارها سخت نیست و از 

جدا سازی هم بهتر و هم راحت تر و کم هزینه تر است. در کل 
می توان میزان موفقیت یا شکست یک فضای عمومی را در 
میزان حضور زنان و مردان و میزان فعالیت آن ها تبیین کرد.
شورای شهر به چه میزان به نیازهای زنان اهمیت می دهد؟

شهردار چند مشاور  زن دارد؟ متاسفانه زنان فقط به عنوان 
نیمی از جمعیت در انتخابات هست که مهم می شوند.

آیا  ندارند.  زن  مشاور  سیرجان  فرمانداری  و  شهرداری 
عهده شان  بر  وظیفه ای  چه  اساسا  و  دارند  دیگر  شهرهای 

است؟
اطالع  را  شهرداری  ولی  دارد  بانوان  امور  مشاور  فرمانداری 
ندارم که اگر داشته باشد هم مشاوران بیشتر حالت سمبلیک 
را  فرمانداری  ندارند.وظیفه مشاور  کارایی  متاسفانه  و  دارند 
تعیین  دارند  که  چارتی  اساس  بر  استاندار  مشاور  معموال 

می کند و نوع کارایی بستگی به خود مشاور دارد .
ولی بیشتر به تعدادی جلسه و گرفتن  گزارش کار بسنده 

می شود.
 البته به نظر من مشکل اصلی این است که خود مسووالن 
ما به مشاور فقط نگاه سمبلیک دارند و اعتقادی با این قضیه 
ندارند. در واقع با جدا کردن فضاهای شهری و توجه نکردن 
به نیازهای واقعی زنان، آسیب ها را بیشتر می کنیم و از طرفی 
اگر حضور زنان در جامعه کمرنگ شود باز تبعات زیادی در 
جامعه خواهد داشت. انسان یکی از اساسی ترین موضوع های 
او  با  مطرح در معماری است. به طوری که مسایل مرتبط 

نظیر نحوه ادراک، تجربه فضایی، نیازها و خواسته های انسان 
بوده  تاثیرگذار  معماری  شکل گیری  چگونگی  در  دیرباز  از 
است. انسان ها در دو دسته عمده زنان و مردان قابل گروه 
بندی هستند و این دو گروه از دو جنبه جنس و جنسیت با 
یکدیگر تفاوت دارند. »جنسیت«مقوله اجتماعی ئی که متاثر 
از فرهنگ حاکم بر جامعه است وبا واژه«جنس« که عموما 
برای بیان همان مقوله فقط از دیدگاه زیست شناختی به کار 
می رود، تفاوت دارد. تا قبل از دهه 6۰ میالدی این دو واژه 
به جای یکدیگر بکار گرفته شده و مرز مشخص و منفکی 
نداشتند. مقوله جنسیت از سال ۱۹۸۰ به طور جدی وارد 

مباحث علمی از جمله معماری گردید .
عوامل  از  یکی  عنوان  به  جنسیت،  موضوع  از  که  آنچه 
اجتماعی، در مبحث معماری و طراحی فضاهای شهری به 
عنوان دغدغه های طراحی مورد توجه  است، نیازهای روانی 
و رفتاری متفاوت متاثر از تفاوت های جنسیتی بین زنان و 
مردان است. اگرچه ابراهام مازلو  نیازهای اساسی انسان را 
طبقه بندی نموده واین نیازها برای همه انسان ها اعم از مرد 
وزن عمومیت دارند اما نیازهای متفاوتی نیز بین جنس ها 
وجود دارد که بی توجهی به آن ها در طراحی فضاها - به ویژه 
فضاهای عمومی- باعث به وجود آمدن فضاهایی می شود که 
به مرور به جهت نامنطبق بودت با این نوع نیازها از حضــور 
یکی از دو گروه استفاده کننده فضا )زن/مرد( تهی شده و به 

اصـطالح » فضای جنسیتی شده« ایجاد می شود.

سیرجان، شهری ناامن برای زنان
     سمیرا سرچمی

  عکس : سید محسن فروزنده

سال نو با نسیم جان نواز بهاری، دست عنایت خداست که دیگر بار دل و جان ما را 
به فردایی روشن نوید می دهد و سال کهنه با یادگارانی از تالش های ما به گذشته 

می پیوندد.
ضمن تبریک فرا رسیدن نوروز باستانی به یکایک همشهریان گرانقدر، پیشاپیش سال 
و کارگران شرکت آرمان گهر سیرجان و  تمامی  مدیران، کارمندان  به  را  جدید 
خانواده های محترمشان شادباش عرض نموده؛ امیدواریم که با همت خود در سال 
جدید نیز برگ های زرین دیگری بر کتاب پرافتخار صنعت و معدن سیرجان بیفزایید 

و به فضل الهی به جایگاه های واالتر و باالتر دست یابید.

به نام آنکه هم یاد است و هم یادگار

پیام نوروزی
اعضای شورای اسالمی شهر سیرجان

بهار یکی از باشکوه ترین جلوه های رحمانی در جهان هستی و نشانه قدرت الیزال الهی است که 
می توان با تماشای آن، راهی به سوی خدا یافت.

در آستانه سال نو خداوند متعال را به جهت توفیق خدمت به مردم در طول سال 99 شاکریم؛ 
سالی که در آن فراز و نشیب های فراوانی را تجربه کردیم و با وجود آن تالش نمودیم خدمت 
صادقانه را سرلوحه کار قرار داده و به سهم خود و با وجود گسترده بودن دامنه خدمات، با به 
کارگیری ظرفیت های موجود و صد البته همت واالی همکاران پرتالش خود در شهرداری و شورا 
که یکدالنه در راستای اهداف مجموعه مدیریت شهری برای خدمت رسانی به شهروندان شریف 
گرفت  انجام  که  آنچه  امیدواریم  و  برداریم  گام  اعتالی شهر  در مسیر  برداشتند،  گام  سیرجان 

توانسته باشد گوشه هایی از انتظارات بحق شما مردم قدرشناس را فراهم نموده باشد.
در سال جدید با استعانت از درگاه خداوند قادر متعال و با برنامه ریزی های صورت گرفتــه،
 راه پرافتخار خدمتگزاری به مــــــردم شریــــف سیرجــــان را درپیش گرفته و همه تالش 
خویش را برای ارتقای سطح رضایت مندی مردم و خدمت صادقانه به کار می گیریم.به امید

 آنکه در سایه همدلی و همراهی شهروندان و مسئوالن محترم، سال آینده در شهری
 زیباتر، ایمن تر، توسعه یافته تر، آبادتر و شاداب تر از امروز به استقبال بهار 

بنشینیم. در پایان برای یکایک شهروندان فهیم سیرجان تندرستی، شادکامی
 و سربلندی  آرزو می نمائیم.
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6 رقابت های کشتی انتخابی درون اردویی در اوزان ۵۷ و 
۸6 کیلوگرم برای حضور در المپیک ۲۰۲۱ توکیو، از ساعت 
۱۱:۲۰ سه شنبه  ۱۹اسفند ۹۹ در خانه کشتی شهید 
ابراهیم هادی برگزار شد. بر این اساس حسن یزدانی با نتیجه 
۵ بر ۲ مقابل قاسم پور پیروز و نفر نخست این وزن برای 

حضور در بازی های المپیک شد.

حسن یزدانی 
المپیکی

 شد

فنی  کادر  در  هم  همزمان  صورت  به  فکری  محمود  حضور  با  برهانی  آرش 
بزرگساالن فعالیت می کرد و  هم به عنوان سرمربی امیدهای استقالل کارش را 
آغاز کرد. برهانی با حضور فرهاد مجیدی از کادر فنی استقالل جدا شده است اما 

همچنان به عنوان سرمربی امیدهای استقالل به کارش ادامه می دهد.

خبــر
آرش برهانی سرمربی امیدهای استقالل باقی ماند

باشگاه های  قهرمانی  والیبال  مسابقات  نیمه نهایی  مرحله 
برتر مردان ایران، روزهای 15 و 17 اسفند با ۴  دیدار به 
صورت متمرکز در سالن فدراسیون پیگیری شد. در پایان 
به  ارومیه  شهرداری  و  سیرجان  تیم های  دیدارها،  این 
دیدار نهایی )فینال( لیگ برتر مردان سال ۹۹ راه یافتند. 
برای  نیز  آمل  هراز  لبنیات  و  سپاهان  تیم های  همچنین 

کسب مقام سومی باید به مصاف یکدیگر می رفتند! 

دور برگشت مرحله نیمه نهایی
دور برگشت مرحله نیمه نهایی مسابقات والیبال قهرمانی 
باشگاه های برتر مردان ایران، جام سردار شهید حاج قاسم 
سلیمانی، یکشنبه ۱۷ اسفند، با برگزاری ۲ دیدار در سالن 

فدراسیون والیبال پیگیری شد.
سیرجان پیروز دومین دیدار مرحله نیمه نهایی

تیم های  نیمه نهایی،  برگشت  دور  مسابقه  دومین  در 
و  رفتند  یکدیگر  مصاف  به  اصفهان  سپاهان  و  سیرجان 
با  دقیقه ای،   ۴۰ و  ساعت   ۱ دیدار  در  تندروان  شاگردان 
شکست ۳ بر ۰ نماینده اصفهان، به دیدار نهایی )فینال( 
لیگ برتر مردان راه یافتند. سیرجانی ها در دور رفت مرحله 

نیمه نهایی هم ۳ بر ۰ این تیم را شکست داده بودند.
نتایج 3 سِت دیدار برگشِت سیرجان - سپاهان 

سپاهان،  و  نیمه نهایی سیرجان  مرحله  برگشت  دیدار  در 
سیرجان در ۳ ست متوالی با امتیازهای ۲۷ بر ۲۵، ۲۵ بر 
۱۵ و ۲۵ بر ۲۱ سپاهان را مغلوب کرد، تا در دیدار نهایی 

)فینال( حریف تیم قدر شهرداری ارومیه شود.
شهرداری ارومیه، نخستین فینالیست

قبل از بازی سیرجان - سپاهان، دو تیم شهرداری ارومیه 
و هراز آمل به مصاف هم رفتند؛ در نخستین مسابقه دور 
برگشت مرحله نیمه نهایی لیگ برتر مردان تیم شهرداری 
ارومیه با کسب دومین برد برابر لبنیات هراز آمل به عنوان 

نخستین فینالیست این رقابت ها معرفی شد.
امتیازآورترین بازیکن مرحله نیمه نهایی )رفت و برگشت( 
با کسب ۳۴  ارومیه  تیم شهرداری  بازیکن  میثم صالحی 
عنوان  به  آمل،  هراز  لبنیات  با  نخست  دیدار  در  پوئن 
امتیازآورترین بازیکن مرحله نیمه نهایی لیگ برتر والیبال 

مردان معرفی شد.

بهترین مهاجم مرحله نیمه نهایی
میثم صالحی از تیم شهرداری ارومیه با کسب ۳۱ امتیاز 
حمله در دیدار اول برابر لبنیات هراز آمل، بهترین مهاجم 

این مرحله از مسابقات بود.
بهترین مدافعان مرحله نهایی

مسعود غالمی از تیم شهرداری ارومیه در دیدار نخست و 
محمدکاظم غفاری از تیم لبنیات هراز آمل در دیدار دوم 
با کسب ۵ پوئن دفاع، بهترین مدافعان مرحله نیمه نهایی 

لیگ برتر مردان لقب گرفتند.
تشکری بازیکن سیرجان،بهترین زننده سرویس مرحله نهایی

این  دیدارهای  سرویس  زننده  بهترین  عنوان  همچنین 
از تیم سیرجان و محمدکاظم  مرحله، به آرمین تشکری 
غفاری از تیم لبنیات هراز آمل می رسد که موفق به کسب 

۲ امتیاز سرویس در دیدار با حریفان شدند.
امتیازآورترین بازیکن دیدارهای مرحله  نیمه نهایی سیرجان - سپاهان 
)صابر   ۳ سیرجان   -  ۰ اصفهان  سپاهان  رفت،  دیدار  در 

کاظمی از تیم سیرجان با ۲۳ امتیاز(
در دیدار برگشت، سیرجان ۳ - سپاهان اصفهان ۰ )صابر 

کاظمی از تیم سیرجان با ۱۹ امتیاز(
امتیازآورترین بازیکن دیدارهای مرحله  نیمه نهایی ارومیه 

- هراز
در دیدار رفت، شهرداری ارومیه ۳ - لبنیات هراز آمل ۲ 

)میثم صالحی از تیم شهرداری ارومیه با ۳۴ امتیاز(
در دیدار برگشت، لبنیات هراز آمل ۲ - شهرداری ارومیه 

۳ )امین علوی از تیم لبنیات هراز آمل با ۲۵ امتیاز(
تندروان در کنفرانس خبری بعد از بازی سیرجان - سپاهان؛

بازیکنانم ۸ ماه مثل سرباز با ما بودند
در  سیرجان  والیبال  تیم  سرمربی  تندروان  محمدرضا 
نشست خبری بعد از بازی سیرجان - سپاهان اصفهان در 
پاسخ به سوال خبرنگاری که پرسید »دلیل این اعتماد به 
نفس تیمتان چیست؟« عنوان کرد: من فکر می کنم روز 
دنبال شخصیت  کردن،  کار  به  کردیم  ما شروع  که  اولی 
افتاده، شخصیت  اتفاق  این  امروز  الحمداهلل  سازی بودیم، 
تیم ما به شکلی شده که تو هر شرایطی از بازی توانایی 
این را داریم که پر قدرت ظاهر بشویم و این اتفاق بیفتد.

تندروان در رابطه با دو بازی که تیم سیرجان در مرحله 
به میدان رفت، عنوان کرد: من  برابر سپاهان  نیمه نهایی 
 ۰ بر   ۳ بازی  تا   ۲ نیمه نهایی  توی  که  خوشحالم  خیلی 

شد )رفت و برگشت سیرجان - سپاهان(، این ۲ تا بازی 
۳ بر ۰ شدن، نشان از قدرت تیم ما را دارد، فینال شرایط 
خودشان را دارد، در مورد فینال صحبت نمی کنم. چیزی 
که در طول فصل اتفاق افتاد و در نهایت به اینجا رسید که 
ما توانستیم در نیمه نهایی ۲ تا بازی، تیم قدرتمند سپاهان 
را شکست بدهیم، تیمی با این باشگاه بزرگ، باالخره کادر 
باال، هزینه کرده؛  با کیفیت، هزینه  بازیکنان  فنی خوب، 

این برای ما یک افتخاری است.
داشت:  اظهار  خود  بازیکنان  مورد  در  جوان  مربی  این 
که  است  جمله ای  دقیقا  می کنم  افتخار  بازیکنانم  به  من 
 ۸ می کنم،  افتخار  بازیکنان  این  به  »من  بگویم  می توانم 
ماه مثل سرباز تو تمام شرایط با ما بودند، نوش جان شان 
هم  اول  تیم   ۸ بین  فصل  اول  می کنم  فکر  فینال«.  این 
را  ما  تیم  اسم  مغرضانه  مربیها،  از  بعضی  وقتها  بعضی 
این  به  می کنیم،  بازی  داریم  فینال  اینکه  از  نمی گفتند، 

بازیکنانم می بالم.
بهبودی کاپیتان تیم والیبال سیرجان؛ بعد از 1۸ سال به فینال رسیدم

خیلی خوشحالم اول این را بگویم، بیش از حد خوشحالم، 
از ۱۸ سال دوباره به فینال لیگ برتر راه پیدا  چون بعد 
کردم، البته چون تیم مان به فینال راه پیدا کرده خوشحالم، 

ولی خب این یک انگیزه شخصی هم بود که من تو این 
بازی داشتم، آخرین بار سال ۸۲ با تیم  پیکان بود، که من 
توی لیگ برتر، البته فینال آسیایی ۲ تا داشتم، ولی لیگ 

برتر بعد از ۱۸ سال این اتفاق افتاد.
بازی هم بازی خیلی خوبی بود، تیم قابل احترام سپاهان 
، بازی دوم را بهتر بازی کرد، یک مقدار ما را تحت فشار 
قرار داد، ولی ما مصمم بودیم، که به فینال برویم، براش 
زحمت  هم  دیگر  تیم های  البته  کشیدیم،  زحمت  خیلی 
این ۹  تو  بودند، من فکر می کنم مزد زحماتمان  کشیده 

ماه را گرفتیم.
ما توی دور رفت و برگشت مرحله مقدماتی )هفته ۱۱ و 
۲۸(، سپاهان را شکست داده بودیم، فکر می کنم از لحاظ 
تاثیر  ما  روی  نیمه نهایی،  دور  بازی   ۲ برای  روانی  روحی 
تیم  منفی داشت، شاید  تاثیر  تیم سپاهان  و روی  مثبت 
بدهد،  را شکست  ما  تیم  که  نداشت  را  این  باور  سپاهان 
واال به نظر من قدرتش را داشت، من فکر می کنم خیلی 
منسجم عمل کردیم، خیلی با حوصله بازی کردیم، حتی 
توی این بازی در هر ۳ ست، چند پوئن ما عقب بودیم، 
تو پوئن های حساس،  آمدیم و رسیدیم و جبران کردیم، 

با دقت عمل کردیم و توانستیم به فینال راه پبدا بکنیم.

با  با تیم بسیار قوی شهرداری ارومیه بازی داریم،  فینال 
این تیم دور رفت ما ۳ بر صفر برنده شدیم، دور برگشت 
ارومیه  برنده شد، و فکر می کنم تیم  بر ۲  ارومیه ۳  تیم 
االن به یک بلوغ کامل رسیده، نسبت به اوایل فصل، بازی 
خیلی سختی را پیش رو داریم، امیدوارم حاال که تا اینجا 

آمدیم، بتوانیم لیگ را با قهرمانی تمام بکنیم.
سیرجان برای دومین بار در مرحله نهایی

فوالد سیرجان با صعود به دیدار نهایی لیگ برتر مردان، 
شرکت  رقابت ها  این  نهایی  دیدار  در  بار  نخستین  برای 
خواهد کرد. در سال ۱۳۸۵ تیم گل گهر نماینده سیرجان 

به مقام نایب قهرمانی لیگ برتر مردان دست یافت.
فینالیست ها 3 بازی باید انجام دهند

برتر  لیگ  نهایی  مسابقه  برگزاری  نحوه  بررسی  نشست 
مردان دوشنبه ۱۸ اسفند ۹۹ به ریاست دکتر محمدرضا 
وحید  شد.  برگزار  والیبال  فدراسیون  رئیس  داورزنی 
و  عظیمی  شهرام  فدراسیون،  رئیس  عالی  مشاور  مرادی 
نادر انصاری سرپرست و دبیر کمیته برگزاری رویدادها و 
سرمربیان  تندروان  محمدرضا  و  اکبری  پیمان  مسابقات، 
محمدرضا  و  ارومیه  شهرداری  و  سیرجان  تیم های 
این نشست  نیز در  باشگاه سیرجان  شریف پور مدیرعامل 

حضور داشتند.
بر اساس توافق به عمل آمده در این نشست، فینال لیگ 
برتر مردان سال ۹۹ از روز جمعه ۲۲ اسفند آغاز خواهد 
 ۳ از  برد   ۲ صورت  به  رقابت ها  این  نهایی  دیدار  و  شد 

مسابقه برگزار می شود.
در  ارومیه  شهرداری  و   سیرجان  تیم های  ترتیب  بدین 
ساعت ۱۷ روز جمعه ۲۲ اسفند و ساعت ۱6 روز یکشنبه 
۲۴ اسفند به مصاف یکدیگر می روند و در صورت نیاز به 
برگزار  اسفند   ۲6 سه شنبه  روز   ۱6 ساعت  سوم،  مسابقه 
خواهد شد، تا پرونده لیگ برتر سال ۹۹ با معرفی قهرمان 

بسته شود.
دیدار رده بندی که برگزار نشد؛ سومی مشترک به سپاهان و هراز

دالیل  به  امسال  ایران  مردان  برتر  لیگ  رده بندی  دیدار 
اصفهان  سپاهان  باشگاه  دو  درخواست  جمله  از  مختلفی 
و لبنیات هراز آمل، رعایت دقیق تر پروتکل های بهداشتی 
برگزار  ملی پوشان،  احتمالی  مصدومیت  از  جلوگیری  و 
نخواهد شد و عنوان سومی مشترک به تیم های سپاهان 

اصفهان و لبنیات هراز آمل رسید.

      سیرجان با شکست سپاهان فینالیست سوپر لیگ والیبال ایران شد؛

والیبال سیرجان در دور نهایی لیگ برتر
       مرتضی شول افشارزاده

شهرداری  و  سیرجان  شهرداری  دربی  بازی  از  بعد 
بم، از سری مسابقات لیگ برتر فوتبال بانوان کشور، 
باشگاه  مدیرعامل  جهانشاهی  مهدی  سراغ  به 
شهرداری سیرجان رفتیم و در مورد دربی، اهداف 
بانوان  برتر  لیگ  فصل  این  مسایل  دیگر  و  باشگاه 

مصاحبه کردیم، که از نگاه شما مخاطبان می گذرد.
شهرداری  بانوان  فوتبال  تیم  بودجه  میزان  چه  با  امسال 

سیرجان بسته شد؟
اینکه بودجه مان  با توجه به  امسال بد نبودیم، این فصل 
نسبت به فصل پیش افزایش پیدا کرده بود، ولی قراردادها 
مالی  قرارداد  تومان  میلیون   ۸۴۰ کال  ما  هست،  پایین 
بازیکنان ها و اعضای کادرفنی تیم است، یعنی برای بانوان 
داریم،  پرداخت  تومان  میلیون   ۸۴۰ دستمزد  عنوان  به 
باز هم  ما  ولی  پرداختی ها کم هست  بانوان  فوتبال  توی 
یکی از کمترین ها هستیم، شاید ۸۴۰ میلیون تومان پول 
از تیم ها باشد، حاال کم بیش سعی  بازیکن بعضی  تا   ۳
ما  از  نگذاریم کسی  و  بکنیم  تعهدمان عمل  به  می کنیم 
 ۳۴۰ ما  داد  قرار  کل  گذشته  سالهای  در  بماند،  طلبکار 

میلیون بود، که پول ۱ یا ۲ بازیکن بود.

تیم  فصل  این  عملکرد  از  باشگاه  مدیرعامل  عنوان  به 
راضی هستید؟

هست،  جدول  در  نتایج  مالک  ورزشی  رشته های  در 
که  ساله  چندین  ما  مجموعه  خود  سیاستهای  در  ولی 
اگر  باشیم،  داشته  را  پویایی  و  رشد  به  رو  یک مجموعه 
بخواهم برگردم به عقب و انصاف هم رعایت بکنم، قطعا 
راضی هستم، هم از نتایج و هم از روند رو به رشدی که 
حاال سیاست مان بوده، اهداف جانبی مان از آنها هم راضی 
هستم، ما اگر مرور بکنیم، خود خانم جهان نجاتی نسبت 
بازیکن ها خیلی  و  قبل خیلی رشد کرده، کادر  به فصل 
سال مان  و  سن  کم  بازیکنان  کردند،  پیدا  تغییر  و  رشد 
مجموعه  خود  می کنند،  بازی  دارند  االن  و  کردند  رشد 
باشگاه رشد کرده، شاید تغییراتی داشتیم، خود شهرداری 
مشاهده  را  اجتماعی  بازخوردهای  اگر  االن  کرده،  رشد 
کنید، تنها جایی که مردم محبت دارند و پیام محبت آمیز 
می دهند، تو فضای مجازی و کانال های ارتباطی ما، واقعا 
مردم نسبت به ما محبت دارند، به ما پیام های پر محبتی 
می دهند، قوت قلب به ما می دهند، تو مجموعه شهرداری 
به نظرم رو به رشد بوده که حاال شاید انتقادهایی هم در 
باشد،  شهر  شورای  و  شهرداری  برای  زمینه ها  از  برخی 
از طرف  این مجموعه مجموعه ای هست که  ولی حداقل 
مردم بازخورد مناسب و خوب می گیرد، خب این خودش 
به  رو  حرکت  دادن  نشان  هست،  ما  رشد  دهنده  نشان 
جلوی ما هست، قطعا راه درازی داریم، چون هدف ما از 

اجتماعی  کارکردهای  بانوان،  بخش  از  حمایت  تیم،  این 
هست، یعنی اینکه ما به جامعه بانوان این پیام را برسانیم 
که شما هم می توانید در هر رشته ورزشی، در هر هنری، 
مانع  کمبودها  تا  باشید،  موفق  اجتماعی  مساله  هر  در 
بکنیم  برنامه ریزی  ان شااهلل  داریم  فاصله  نشود،  کارتان 
بدهیم،  انتقال  جامعه  سطح  به  را  پیام مان  خوبی  به  که 
تا اثر گذاری اجتماعی روی جامعه داشته باشیم، این هم 
فرهنگی  کار  برود،  پیش  باید  پیوسته  و  آهسته  ان شااهلل 
کاری است که هم زمانبر هست، هم آهسته هست، هم 
جواب دراز مدت می گیرد ولی ما باید این کار را بکنیم، که 
به جامعه خودباوری بدهیم که دور بودن شهرستانی بودن، 
نبود امکانات نباید سد راه موفقیت های شما بشود، همان 
طوری که بچه ها توانستند در کشور موفق بشوند و جرقه 
هم نبوده، یک فصل بیایند اول یا دوم بشوند و بروند تا 
۳- ۴ فصل، نه االن 6 الی ۷ سال هست که همیشه مدعی 
بودیم، همیشه تیم قابل احترام بودیم، همیشه کارمان را 
درست انجام دادیم، توی ارزش های خودمان پایبند بودیم، 
اینکه در مقطعی بخواهی  تا  این خیلی مهم هست  خب 

یک جرقه ای بزنی که یک نتیجه ای را بروی بگیری.

رشدی  به  رو  تیم  که  بوده  این  همیشه  ما  سیاست های 
تاثیرگذاری  و  باشد  کارمان  دستور  در  پیشرفت  باشیم، 
صرفا  ما  که  نیست  این  باشیم.  داشته  هم  اجتماعی مان 
بگویم  و  بیاوریم  عنوانی  یک  ورزشی،  رویداد  یک  برویم 
خب حاال چون قهرمان شدیم به اهداف مان رسیدیم، نه 

کوچک  بچه های  که  می آوریم  وجود  به  محیطی  داریم 
جذب بشوند، دختر خانم ها جذب بشوند، رشد و نمو پیدا 
کنند، سیاست ما همین بوده یعنی از 6-۵ سال گذشته 
همین بوده که همیشه تیم خیلی خوب و قابل احترام و 

تاثیرگذاری داشته باشیم، همیشه هم همین طور بوده.  
کدام تیم به قهرمانی این فصل نزدیک تر هست؟ 

واال ما که مکلفیم بازی های مان را ببریم و مجبور هستیم 
این کار را بکنیم، آن طرف هم برای بم هر بازی یک فینال 
هست، هر تیم اشتباه بکند امکان دارد قافیه را ببازد، حتی  
۲ تیم  دیگر هم شانس های خوبی دارند برای جایگزینی و 

رتبه بندی بهتر در جدول.

برای  تیم  نظر سرمربی  مد  گزینه های  تمام  فصل  از  قبل 
جذب بازیکن محقق شد؟   

اصوال هر سال خانم جهان نجاتی لیستی می دهند و همه 
دوست دارند بازیکن های مطرح را جذب بکنند، ولی ما با 
توجه به شرایط مالی مان می توانیم،  تصمیم گیری بکنیم، 
داشتند  بود که سطح کیفی خوبی هم  بازیکن  الی ۳   ۲
ولی رنج قیمتی شان به ما نمی خورد، یعنی در توان ما نبود 

که بخواهیم جذب شان بکنیم، وگر نه ایشان هم دوست 
االن توی لیگ حضور  بازیکن مطرح که  داشت که چند 
ما  با  داشتند  تمایل  هم  بازیکنان  بکند،  جذب  را  دارند 
کال  ما  نمی داد،  اجازه  مالی  شرایط  ولی  ببندند،  قرارداد 
۸۴۰ میلیون تومان می توانستیم هزینه کنیم، ۸۴۰ تومان 

فقط پول ۳ تا از بازیکنان مد نظر خانم جهان نجاتی بود. 
استراتژی ما بر اساس مسایل مالی مان بازیکن هایی هست 
که مستعِد رو به رشد هستند، مثال خانم زهرا علیزاده از 
ما هست، مجموع سه سالی که  پیش  ۱6 - ۱۷ سالگی 
خانم زهرا علیزاده پیش ما بوده، ۵۰ میلیون دریافتی اش 
نیست، یعنی ۳ فصل هست که برای شهرداری سیرجان 
بازی می کند، سیاست ما این است که روی بازیکنان کم 
بزرگ  پتانسیل  چون  بکنیم،  سرمایه گذاری  نشان  و  نام 
کردن بازیکنان را داریم، محیطی که االن در اختیار داریم 
است   این  سیاستشان  بعضی ها  حاال  هست،  رشد  محیط 
ستاره جذب بکنند، کسی که در اوج هست را خریداری و 
از آن استفاده بکنند، ولی ما سیاستمان این است که اگر 
باشند،  باشند که مستعد  بازیکنی هم می گیریم، کسانی 
قابلیت رشد داشته باشند که با هزینه ها و شرایط  فرهنگی 

ما همخوانی داشته باشند.
زهرا قنبری خانم گل چند دوره از لیگ برتر بانوان و زهرا 
کلین شیت  رکوردار  کردستان  وچان  دروازه بان  خواجوی 

ایران، در لیست خانم جهان نجاتی بودند؟
جذب  برای  جهان نجاتی  خانم  لیست  در  همیشه  این ها 
بازیکن خوب بوده اند، ولی شرایط مالی ما تعیین کننده 
هست، این بازیکنان هم خیلی دوست دارند به مجموعه ما 
اضافه شوند باالخره شرایط و جوی که اینجا حاکم هست، 
با این حال تخفیف هم به ما می دهند ولی شرایط مالی ما 

اجازه جذب نمی دهد.  
از پتانسیل بزرگی که در پرورش بازیکنان کم نام و نشان 

دارید، بیشتر بگویید.
حقیقتاً تشکر می کنم از باشگاه گل گهر که چندین ساله 
پایگاه استعدادیابی بانوان دارد، سال ۹۲- ۹۱ من خودم 
مدیرعامل  رادفر  خوبی  کار  و  بودم  گل گهر  مجموعه  در 

راه  استعدادیابی  طرح  آمدند  دادند،  انجام  گل گهر  وقت 
مختلف  رشته های  در  استعدادیابی  پایگاه  انداختند، 
مربی های  بود،  فوتبال  و  بسکتبال  والیبال،  وزنه برداری، 
سال  کردند،  جذب  کشور  سراسر  از  هم  سرشناسی 
شهرداری  باشگاه  به  و  شدیم  جدا  گل گهر  از  ما  که   ۹۲
گل گهر  مجموعه  به  هم  جواهری  آقای  همزمان   آمدیم، 
اضافه شدند، خب سیاست آن مجموعه این بود که اکثر 
پایگاه های استعدادیابی را تعطیل بکنند و راه و روش شان 
را تغییر دادند، ولی خب  بنده خدا آقای مهندس جواهری 
پایگاه  این  االن  و  کرد  را حفظ  بانوان  استعدایابی  پایگاه 
و  مربیان  می کند،  سیرجان  بانوان  تیم  به  کمک  خیلی 
بازیکنان ما که اکثر هم دارای مدرک مربیگری هستند، 
در پایگاه استعدادیابی، همچنین در مدارس و در جاهای 
دیگر بچه های رده سنی کوچک سال را استعدادیابی می 
کنند و پرورش می دهند، وقتی به رده سنی نوجوانان و 
جوانان رسیدند تحویل تیم شهرداری می دهند، به همین 
بقیه  به  نسبت  عظیم شهر سیرجان  تفاوت خیلی  خاطر 

شهرها در فوتبال بانوان دارد. 
مختلِف  سنی های  رده  تمام  در  بازیکن  کننده  تولید  ما 
تیم های ملی هستیم با همکاری که مجموعه گل گهر دارد، 
باید بابت این پایگاه استعدادیابی تقدیر تشکر بکنم، هیات 
فوتبال و اداره ورزش و جوانان  هم واقعا کمک می دهد 
یعنی کل مجموعه ورزش  باشیم،  نداشته  ما مشکلی  که 
انجام  کار  این  ما  که  می دهند  کمک  دارند  شهرستان 
بگیرد؛ االن کوچولوهای که ۱۳ - ۱۴ سال شان بود، کم 
کم دارند بازی می کنند، بازیکن ها فروزنده، ستوده، خباز، 
عرفانی بازی می کنند، در واقع صبر و تحمل مان االن به 

نتیجه نشسته.

                                               گفتگوی سخن تازه با مدیرعامل  باشگاه فرهنگی ورزشی شهرداری سیرجان؛

                      باشگاه شهرداری سیرجان، کارخانه بازیکن سازی برای تیم های ملی 
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فرهنگ و ورزش دو بال هم وزن هستند که در کنار هم 
می توانند به توسعه و رشد یک مجموعه کمک کنند، 
مدیرعامل باشگاه فرهنگی ورزشی گل گهر سیرجان 
نیز در این زمینه معتقد است: اگر در جایی به توسعه 
هر  شود،  فراموش  فرهنگ  اما  داده  اهمیت  ورزش 
چقدر هم که در حوزه ورزشی پیشرفت حاصل شود 
باز هم نواقصی وجود خواهد داشت؛ همانطور که اگر 
تنها به فرهنگ توجه شود و از ورزش غفلت گردد باز 
هم یک جای کار می لنگد.به همین منظور در ادامه 
این مطلب گذری کوتاه داریم به برخی از فعالیت های 
فرهنگی اجتماعی باشگاه فرهنگی ورزشی گل گهر 
سیرجان که در کنار فعالیت های ورزشی این باشگاه 
در از ابتدای بیستمین لیگ برتر فوتبال کشور به اجرا 

در آمده اند.
مدافعین  با  »همدلي  نقاشي  نمایشگاه  برگزاري 

سالمت«

همزمان  سالمت  مدافعین  با  همدلي  نقاشي  نمایشگاه 
پیکان در هفته  فوتبال گلگهر و  تیم  برگزاري دیدار دو  با 
فرهنگي  باشگاه  توسط  کشور  فوتبال  برتر  لیگ  از  پنجم 
ورزشي گلگهر و کانون بسیج هنرمندان سیرجان در محل 
ورزشگاه امام علي)ع( سیرجان برگزار شد.در این نمایشگاه 
۲۲ اثر نقاشي رنگ روغن و آبرنگ از ۱۲ هنرمند سیرجاني 
بار در  اولین  براي  با مدافعین سالمت  با محوریت همدلي 
محل برگزاري بازي گلگهر و پیکان به نمایش گذاشته شد. 
نمایشگاه مذکور با رعایت دستورالعملهاي بهداشتي کرونا، 
و  افتتاحیه  مراسم  از  اعم  تجمع  هرگونه  برگزاري  بدون 
اختتامیه بود و پس از این، به صورت دوره اي و در هفته هاي 
متوالي در محل بیمارستان هاي دکتر غرضي و امام رضا)ع( 
سیرجان و نیز برخي ادارات و نهادها از جمله شهرداري در 

معرض دید مراجعین قرار گرفت.

طراحي لباس تیم فوتبال گل گهر سیرجان
برگزیدگان فراخوان مسابقه طراحي لباس تیم فوتبال گل 

گهر سیرجان پس از داوري آثار رسیده، مشخص شدند.
 هیات داوران این مسابقه که در سطح کشوري برگزار شد، 

هیچکدام از طرحهاي ارسالي را حائز رتبه هاي اول تا سوم 
ندانسته و ۵ شرکت کننده را شایسته تقدیر دانسته اند.

نیلوفرباقرزاده، مهدي رفیع زاده،  این اساس آرش صفا،  بر 
این  برگزیدگان  عنوان  به  شیردل  سجاد  و  افشین  ایمان 
مسابقه مشخص شدند. هیات داوران این مسابقه را مجتبي 
از  نقاشي  ارشد  کارشناس  گرافیک،  )کارشناس  اسدي 
دانشگاه(،  علمي  هیات  و  تهران  زیباي  هنرهاي  دانشگاه 
مهدي جعفري )کارشناس گرافیک، کارشناس ارشد پژوهش 
هنر دانشگاه تهران و عضو رسمي انجمن طراحان گرافیک 
ایران( و مسعود سنجري پاریزي )کارشناس ارشد کامپیوتر، 

پژوهشگر و طراح ورزشي( تشکیل دادند.
دومین مرحله طرح »دري از عشق« اجرا شد

دومین مرحله طرح زیست محیطي و خیریه »دري از عشق« 
با مشارکت باشگاه فرهنگي ورزشي گل گهر سیرجان و هفته 
نامه پاسارگاد اجرا شد. طرح دري از عشق، یک طرح زیست 
نامه  هفته  توسط  سال ۹۴  از  که  است  خیریه  و  محیطي 
پالستیکي  درهاي  آن،  در  و  شده  آغاز  سیرجان  پاسارگاد 
بطري ها توسط شهروندان جمع آوري شده و براي بازیافت 
تحویل مجریان طرح مي شود و عواید فروش پالستیک هاي 
بازیافتي، صرف خرید ویلچر براي اهدا به نیازمندان مي شود.

باشگاه فرهنگي ورزشي گل گهر از سال گذشته به عنوان 
تیم  دو  دیدار  از  پیش  دارد.  مشارکت  طرح  این  حامي 
گلگهر سیرجان و استقالل تهران، دومین محموله درهاي 
پالستیکي بطري ها که توسط خانواده ها و شهروندان جمع 
آوري و تحویل باشگاه، هفته نامه و مجریان طرح شده است، 
تهران  زباله  بازیافت  کارخانه  به  و  بندي  بسته  یکجا شده، 
بازیافتي  محموله  این  فروش  میزان  است  قرار  ارسال شد. 
مالي  نیز حمایت  میزان  به همان  آن  بر  و عالوه  مشخص 
باشگاه گل گهر افزوده شده و بر اساس اعالم نیاز بهزیستي 
سیرجان، تعدادي ویلچر برقي و ویلچر خاص براي نیازمندان 
این طرح ۴۸۰خانواده  در  کنون  تا  اهدا شود.  و  خریداري 
سیرجاني با جمعآوري و تحویل درهاي پالستیکي مشارکت 
کرده اند و در مرحله اول اجراي طرح در سال گذشته، ۱۱ 

ویلچر از عواید این طرح خریداري شد.
حمل پرچم ایران تا مجتمع گل گهر توسط ورزشکاران

همزمان با چهل و دومین سالگرد پیروزي شکوهمند انقالب 
مقدس  نظام  پرچم  حمل  نمادین  مراسم  ایران،  اسالمي 
دوندگان،  از  هاي  گروه  توسط  ایران،  اسالمي  جمهوري 
سوارکاري، دوچرخه سواري، موتورسواري، اتومبیل راني از 
مقابل شهرک مسکوني گل گهر واقع در بلوار مالک اشـــتر 
و  گهر  گل  مجتـمع  در  گمنام  شهداي  مطــهر  قبور  تا 
همچـنین غبارروبي و عطرافشاني قبور شـــهدا با حضور 
مدیرعامل و جمعي از معاونین، مدیران و کارکنان شرکت 

گل گهر برگزار شد. 
تقدیر از کارگران نمونه شرکت معدني و صنعتي گل گهر و 
تجلیل از بانوان شاغل در این شرکت، از دیگر برنامه هاي این 

روز از دهه مبارک فجر بود.
از مدافعین سالمت سیرجان تجلیل شد

پیش از آغاز مسابقه دو تیم گل گهر سیرجان و تراکتور تبریز 
در هفته دوازدهم از لیگ برتر فوتبال کشور، به همت باشگاه 
گل گهر چند تن از مدافعین سالمت شهرستان در ورزشگاه 

امام علي)ع( سیرجان تجلیل شدند.
به پاس زحمات نزدیک به یکساله پرسنل حوزه بهداشت و 
درمان در مقابله و کنترل بیماري کرونا، از مقام و خدمات 
ارزنده چند تن از مدافعین سالمت به نمایندگي از پرسنل 

حضور  با  سیرجان  درماني  بهداشتي  مراکز  و  بیمارستانها 
مسئولین باشگاه گل گهر، اداره ورزش و جوانان شهرستان و 
هیات فوتبال سیرجان، با اهداي لوح تقدیر و هدیه، تجلیل 
شهداي  خاطره  و  یاد  گرامیداشت  پاس  به  همچنین  شد. 
این  سالمت  شهید  سه  تمثال  سیرجان،  سالمت  مدافع 
اداي  ایشان  به مقام واالي  و  شهرستان در ورزشگاه نصب 

احترام شد.
را  سردارسلیماني  شهادت  سالروز  گهر  گل  باشگاه 

گرامیداشت

باشگاه فرهنگي ورزشي گل گهر سیرجان همزمان با برگزاري 
دیدار دو تیم گل گهر و استقالل تهران در هفته نهم از لیگ 
برتر فوتبال کشور، در ورزشگاه امام علي)ع( سیرجان، برنامه 
هاي فرهنگي به مناسبت اولین سالروز شهادت سردار شهید 
حاج قاسم سلیماني برگزار کرد. بیلبوردهاي باشگاه فرهنگي 
ورزشي گل گهر از بنر تمثال و یاد سردارسلیماني پوشیده 
شدند، پوسترهایي که در تیراژ پنج هزار نسخه چاپ شد و 
همزمان با این بازي در شهر توزیع شدند و بنرهاي بزرگ 
مزین به نام و تصویر آن سردار بزرگ و سي و پنج شهید 
گرانقدر ورزشکار شهرستان سیرجان در جایگاه تماشاچیان 
به همراه فیلمي کوتاه که به مناسبت سالروز شهادت سردار 
مسابقه پخش شد،  ورزشگاه محل  اسکوربورد  از  سلیماني 
قاسم  حاج  دلها  سردار  رشادتهاي  از  زیبایي  جلوههاي 
سلیماني را به وجود آورد. پیش از آغاز این دیدار فرمانده 
ابراهیمي  علیرضا  از  سیرجان  سپاه  بسیج  مقاومت  ناحیه 
بازیکن گل گهر که در تمامي مسابقات فصل جدید با لباس 
مزین به تمثال سردار شهید سلیماني به میدان مسابقه رفته 

است، تقدیر کرد. در هنگام ورود بازیکنان دو تیم به زمین 
چمن، بازیکنان و کادر فني تیم هاي گل گهر و استقالل با 
اهداي شاخه هاي گل در کنار قاب تصویر سردار سلیماني، 
تمامي  و  کرده  احترام  اداي  ایران  ملت  عزیز  آن  مقام  به 
بازیکنان تیم فوتبال گل گهر در ابتداي این بازي با پیراهن 

منقش به نام و تصویر سردار سلیماني به میدان آمدند.
آئین هفته درختکاری در ورزشگاه گل گهر برگزار شد

به مناسبت هفته منابع طبیعی و درخت کاری، پیش از آغاز 

دیدار دو تیم گل گهر سیرجان و مس رفسنجان در هفته 
در  درختکاری  آیین  کشور،  فوتبال  برتر  لیگ  از  هفدهم 

محوطه ورزشگاه شهید سلیمانی گل گهر برگزار شد.
در این مراسم، سرمربیان دو تیم گل گهر و مس رفسنجان، 
مدیران باشگاه گل گهر سیرجان ، رییس اداره منابع طبیعی 
سیرجان، رییس اداره ورزش و جوانان سیرجان، رئیس هیات 

فوتبال استان و سیرجان درخت کاشتند.
در این آئین امیر قلعه نویی و محمد ربیعی سرمربیان دو 
تیم، دو نهال درخت به یاد زنده یاد علی انصاریان و زنده یاد 
مهرداد میناوند، دو اسطوره فوتبال کشورمان که اخیرا به 

خاطر ابتال به بیماری کرونا درگذشتند، کاشتند.
 ادای احترام به زنده یاد عباس سعادت؛ پیشکسوت 

فوتبال سیرجان

پیش از آغاز دیدار دو تیم فوتبال گل گهر سیرجان و مس 
رفسنجان در هفته هفدهم از لیگ برتر فوتبال کشور، یاد 
و خاطره زنده یاد عباس سعادت پیشکسوت فوتبال باشگاه 
و  شد  داشته  گرامی  سیرجان  گل گهر  ورزشی  فرهنگی 

بازیکنان دو تیم به احترام او یک دقیقه سکوت کردند.

توجه ویژه باشگاه گل گهر سیرجان
 به فعالیت های فرهنگی

شرکت سنگ آهن گهرزمین شرکتی پیشرو در صنعت بوده 
اجتماعی سیرجان  اقدامات بسیار در جهت مسولیت های  و 
انجام داده است درهمین راستا از سال 13۹6 باشگاه فرهنگی 
ورزشی گهر زمین تاسیس و فعالیت های خود را جهت ارتقاء 
انجام  ای شهرستان  ورزشکاران حرفه  و مطرح شدن  ورزش 
داده است. این باشگاه در مدت زمان کوتاهی به پیشرفت های 
چشمگیری رسیده و با همکاری اداره ورزش و جوانان سیرجان 
گام های مفید و موثری در جهت رشد و ارتقاء سطح ورزش در 
عرصه های مختلف برداشته است و عالوه بر آن حمایت های 
بین پرسنل و  الزم در زمینه ی ورزش و فرهنگ سالمتی در 
همشهریان، را انجام داده، طبق شنیده ها این باشگاه اخیرا از 
دو رشته  فوتسال و وزنه برداری را به طور تخصصی حمایت و در 
همین مدت کوتاه این دو رسته ورزشی سطح قابل توجهی در 
سطح کشور رسیدند. در همین رابطه گفتگویی با مهرداد یزدی 
مدیر روابط عمومی باشگاه گهرزمین انجام  دادیم که در ادامه 

میخوانید؛ 

جناب یزدی برای شروع بفرمایید از چه زمانی فعالیت خود را در 
باشگاه ورزشی شروع کردید؟ 

نابینایان  هیات  رییس  با  را  کارم  بگویم  باید  شروع  برای 
ادامه  در  و  شورع  سیرجان  شهرستان  بینایان  کم   و 
نایب رییس هیات کبدی شهرستان سیرجان و هیات رییسه 
هیات انجمن های ورزشی شهرستان سیرجان و مدیر سایت و 
امار هیات فوتبال و روابط عمومي اداره ورزش و جوانان در سال 
۱۳۹۴ را عهده دار بودم و چند صبحی است که در روابط عمومی 

باشگاه فرهنگی ورزشی گهر زمین خدمت می کنم.

باشگاه گهر زمین حمایت از چه رشته های ورزشی را شروع کرده 
است؟

 با توجه به اینکه یکی از اقدامات شرکت گهر زمین در راستای 
از ورزش و ورزشکاران  مسوولیت های اجتماعی اش حمایت 
مدیرعامل  عنوان  به  مهدوي،  رضا  بود، حضور سید  سیرجان 
که  مجموعه  این  راس  در  گهرزمین  ورزشي  فرهنگي  باشگاه 
سوابق درخشانی در ورزشی و قهرمانی و حضور در تیم ملي را  
در کارنامه خود دارد این باشگاه یک فرصت براي پیشرفت و ارتقا 
سطح ورزش شهرستان شد و با حمایت جدی از این مهم موجب 
پیشرفت سطح رقابت و تالش ورزشکاران شهرستان شد  این 
باشگاه در بخشهاي مختلف ورزش همگاني، ورزش فوتسال، وزنه 
برداری، یاري رسان ادارهي ورزش و جوانان بود و با حمایت این 
مجموعه این ورزش ها به شکوفایی و نتایج چشمگیری رسیدند.  

انجام شده  اقدامی  چه  فوتسال  ورزش   از  حمایت  زمینه  در 
است؟

  باشگاه گهرزمین در اقدامی برای آغاز کار خود اعالم آمادگی 
جهت حمایت از تیم های مختلف ورزشی کرد و طی جلساتی 
جوانان  و  ورزش  اداره  رئیس  با  اعضا  دیگر  و  عامل  مدیر  که 

از دو ورزش فوتسال و وزنه  ما  تا  بر آن شد  داشتیم تصمیم 
برداری حمایت کنیم و در مورد ورزش فوتسال باید بگویم با 
توجه به اینکه در ساله ای اخیر حمایت و توجهی به  ورزش 
فوتسال نمی شد مدیر عامل باشگاه گهر زمین حمایت از این 
تیم را بر عهده گرفت و در مدت کوتاهی ورزش فوتسال سیرجان 
جان دوباره ای گرفت و وارد رقابت با تیم های برتر دیگر شد 
و اخیرا با جذب سرمربي و جذب تعدادي بازیکن از تیم ملي و 
حمایت باشگاه گهرزمین، تمرینات ورزشی گستره را شروع کرده 
است. الزم است بگویم در کنار مربی و چند بازیکن تیم ملی 
بازیکنان و مربیان شهرستان سیرجان نیز فعالیت دارند. منتظر 
اتفاقات خوبی در تیم های بزرگسال آقایان، بزرگساالن بانوان، 
جوانان و امید گهرزمین همگی در لیگ دسته اول حضور دارند، 
هستیم الزم است بگویم و سال گذشته هم تیم فوتسال جوانان 
گهرزمین با کسب مقام دوم در لیگ مناطق توانست به لیگ 

دسته یک راه پیدا کند که موفقیت قابل توجهی است. 

تمهیداتی  چه  گهر  باشگاه  فوتسال  تیم  تمرینات  سالن  برای 
اندیشیده است؟

 باشگاه گهرزمین سالن فوتسال ندارد طبق پیشنهاد مدیرعامل 
باشگاه تمرینات تیم در سالن باشگاه امام علي)ع( انجاوم و در 
قبال آن باشگاه تعویض کف پوش، ارتقاء سیستم روشنایي و 
سیستم گرمایشي و سرمایشي را انجام می دهد و اداره ورزش و 
جوانان هم با این موضوع موافقت نموده. در حال حاضر هم مکان 
مناسبی برای تمرین تیم فوتسال ایجاد شد و هم سالن براي 

ورزش دیگر تیم هایی که اکنون تجهیز می شود. 

در رابطه حمایت باشگاه گهر زمین از ورزش وزنه برداری بفرمایید؟
 طبق گفته رییس اداره ورزش و جوانان شهرستان وزنه برداري، 
ولی  قهرمانان مستعدی داشت  بود که در شهرستان  ورزشي 
سالها از نبود امکانات و نداشتن حامي مالي رنج میبرد، در همین 
رابطه با پیشنهاد مدیر عامل باشگاه گهر زمین این ورزش هم زیر 
چتر حمایت باشگاه گهر زمین رفت. امیدواریم با حمایت های 
این باشگاه از ورزش وزنه برداري و بهره بردن از مجربان این 
رشته در آینده شاهد ترقي این رشته ي ورزشي در شهرستان 

خواهیم بود.
 

از دیگر فعالیت های باشگاه گهر زمین بفرمایید؟
 هدف باشگاه گهرزمین از آغاز شروع به کارش، در حد توان 
حمایت از رشته های مختلف ورزشی و جامعه ورزشی است و 
این موضوع را همواره سرلوحه کار خود قرار داده تا در تمام زمینه 
هایی که بتواند حمایت داشته باشد. الزم است در ادامه بگویم؛  
سال گذشته حمایت از تیم های راگبی، کاراته، شطرنج، هندبال، 
و  آقایان  تکواندو  و  اندازی  تیر  کوهنوردی،  سواری،  دوچرخه 
بانوان با هدف تعامل با هیئت های ورزشی و کمک به پیشرفت 
ورزشکاران در این رشته های ورزشی فعال داشتیم، همچنین 
قهرمانی تیم وزنه برداری گهرزمین در اولین سال ورود حرفه ای 
به این رشته افتخار بزرگی برای تاریخ ورزش سیرجان و باشگاه 
گهرزمین بود و امیدوارم روند رو به رشد ورزش وزنه برداری در 

سال های آینده هم ادامه دار باشد. 
باشگاه در زمینه فرهنگی چه اقداماتی انجام داده است؟ 

در راستای اقدامات فرهنگی در سال ۹۹، راه اندازی کمپین های 
کرونایی بود و تمام تالشمان را بکار گرفتیم تا فرهنگ سازی در 
خصوص جلوگیری شیوع بیماری کرونا و مقابله با آن داشتته 
قاسم  حاج  شهید  سردار  موکب های  برپایی  همچنین  باشیم. 
سلیمانی در مناسبت ها و مکان های مختلف، کار کوچکی برای 
گرامیداشت یادبود آن مرد بزرگ بود و همچنین ورزشکاران 
باشگاه گهرزمین در تمامی رده های سنی به طور مجزا به غبار 
روبی و عطرافشانی آرامگاه شهدا پرداختند در زمینه فعالیت های 

اجتماعی باشگاه گهرزمین می توان به اهدا تعداد زیادی بسته ی 
معیشتی به خانواده های نیازمند در رزمایش کمک مومنانه بود 
و بازدیدهای متعددی به مناسبت های مختلف از قوه قضاییه، 
تیم  اعضای  با  ارگان ها  دیگر  و  نشانی  آتش  انتظامی،  نیروی 

داشتیم.

آیا باشگاه گهر زمین فعالیت مجازی در زمان شیوع بیماری 
کرونا دارد؟

 باتوجه به اینکه اکنون فضای مجازی رو به پیش است ، امسال 
یکی از اقدامات ما فعالیت های مثبت در فضای مجازی بود 
از همین رو کلیپ های مختلف فرهنگی و ورزشی مناسبتی 
بسیاری ساخته و در فضای مجازی به اشتراک گذاشته می شود. 
همچنین هرساله برای مناسبت های مختلف در اماکن ورزشی 

شهرستان بنر از سوی باشگاه گهرزمین نصب می شود.

در پایان اگر صحبتی مانده بفرمایید؟
 در پایان باید بگویم راهی که باشگاه گهرزمین با درایت مهدوی 
مدیرعامل باشگاه و با آگاهی در آن گام نهاده و یک مسیر خوبی 
را در جهت آبادانی زیرساخت ها و کمک به ورزش و حمایت از 
ورزشکاران سیرجانی طی خواهد کرد که قطعا با برنامه و انگیزه 
و چشم اندازی طوالنی مدتی این راه را ادامه خواهد داد به بنده 
همینجا از تالش های دلسوزانه و شبانه روزی سیدرضا مهدوی 
مدیرعامل باشگاه گهرزمین تشکر می کنم، بنده نیز به عنوان 
شخصی که خود را در برابر شهر و همشهریانم مسوول میدانم 
تالش دارم تا لحظه ای که میتوانم در کنار دیگر دوستان همراه، 
به رشد و توسعه ورزش سیرجان کمک کنم و در آینده ای 
نزدیک شهر خود را به عنوان یکی از قطب های مهم و موفق 

ورزشی کشور ببینم.

در گفتگو با یزدی؛  مدیر روابط عمومی باشگاه گهرزمین مطرح شد:  

باشگاه گهر زمین پیشرو در حمایت از ورزش سیرجان 
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8 مهر: رئیس علوم پزشکی کرمان  بیان داشت: تاکنون در کشور سه پیک کرونا را پشت سر گذاشته ایم ضمن اینکه 
دو پیک، موج اول در تیر و مرداد و سیر صعودی قابل توجهی در آبان ماه و آذرماه داشتیم که پشت سر گذاشتیم. وی 
افزود: روند این بیماری در کشور ما رو به کاهش بود اما به دلیل درگیری بعضی استان ها همچون خوزستان مجدداً آمار 
رو به افزایش گذاشت ضمن اینکه در بقیه مناطق کشور روند بیماری به ثبات رسیده است. رئیس علوم پزشکی کرمان 
گفت: در هفته های اخیر وضعیت استان کرمان نسبت به کشور به طور قابل توجهی خوب بوده اما باید کمک کنیم تا 

این وضعیت ثابت بماند تا شاهد افزایش آمار در استان نباشیم.   

کاهش آمار ابتال و 
مرگ و میر کرونا 

طی هفته های 
گذشته در کرمان

فارس:  بر اساس اعالم سازمان هواشناسی، طی روزهای جمعه و شنبه در اکثر مناطق استان کرمان وزش باد نسبتاً شدید تا شدید و خیزش گرد و 
خاک رخ خواهد داد. ضمن اینکه روز شنبه وقوع رگبار پراکنده باران در نیمه غربی استان دور از انتظار نیست.   همچنین طی روزهای شنبه و یکشنبه 
کاهش محسوس دما در سطح استان رخ خواهد داد. این پدیده اکثر مناطق استان از جمله شهرستان های کرمان، سیرجان، رفسنجان، بافت، بردسیر، 
شهربابک، زرند، راور، راین، رابر، انار، جیرفت و بم را دربر خواهد گرفت و تا روز شنبه ادامه خواهد داشت.   احتمال آسیب به سازه ها و تاسیسات شهری، 
احتمال خسارت به گلخانه ها، درختان و دامداری های سنتی و خسارت سرمازدگی در باغ ها، کاهش کیفیت هوا و کاهش میزان دید افقی و احتمال اختالل 

در تردد راههای مواصالتی استان کرمان به استان های همجوار دور از انتظار نیست.     

خبــر هشدار هواشناسی نسبت به وزش باد شدید در استان کرمان

هشت  هفت،  دخترک  دست  است.  سخت  روزگارش 
ساله اش در یک دستش است و در دست دیگرش نایلونی 
که گویا خریدی در آن است. مادر، نگاهش را از اطرافیانش 
شده  خیس  اشک  از  دخترک،  صورت  ماسِک  دزدد.  می 
به گوش  را  بزرگ، قصد دارد حرفش  با قدم های  و  است 
مادر برساند، اما هر چه نزدیک تر می شود، قدم های مادر 
بلندتر و بلندتر می شود، صدای گریه ی دخترک پیاده رِو 
خلوت را پر کرده، اندک رهگذران، چشم شان به این مادر 
گوید:  می  مدام  گریان  دخترِک  و  شده  دوخته  دختر  و 
»چقدر اصرار کردم که برام بخری، چرا نخریدی؟« و این 
دنبال  به  را  نگاه همگان  و  تکرار می شود  و  تکرار  حرف 

خود می کشاند...
مثاِل امسال را هیچ سالی ندیده بودیم 

همه  سر  بر  را  سایه اش  عید،  شب  بی پولی  این  غصه ی 
امام)ره(  خیابان  مغازه داران  که  گونه ای  به  گسترانده،  

می گویند: »مثاِل امسال را هیچ سالی ندیده بودیم.«
کسبه همه حیران و سرگردانند، ساعت ۷ شب ۱۷ اسفند 
در  اما  تحویل سال.  تا  هفته  دو  از  کمتر  است.  سال ۹۹ 
است  مردد  مغازه دار،  و  نیست  خریداری  مغازه ها،  اکثر 
سایر  همانند  را  کرکره  دارد  یا  نگه  باز  را  مغازه اش  که 
دارد  امید  هنوز  اما  برود.  و  بکشد  پایین  هم چراغ هایش 
شاید  یکی از ده ها نفری که قیمت اجناسش را پرسیده اند، 
به  خالی  دست  با  نباشد  مجبور  و  باشد  داشته  خریدی 

سمت خانه برود. 
فروشنده و دست فروِش روبروی مغازه اش، در حال تحلیل 
این اوضاع اند. صدای شان به گوش می رسد، با صدای بلند 
در حال گفتگو  هستند: »این اوضاع شب عید امسال، هیچ 
ربطی به کرونا ندارد، هیچ کس پولی در بساط ندارد. هنر 
کسی  کنند،  جور  را  خوراک شان  و  خورد  همان   کنند 
شب  کفش  و  لباس  بیاید  چطور  ندارد،  خوردن  نان  که 
کی  تا  وضع  این  کند،  رحم  حال مان  به  خدا  بخرد.  عید 
پیدا  ادامه  بحث  این  و  باشد.«  داشته  ادامه  می خواهد 

می کند تا از آن ها دور می شویم.
از پیاده روهای خلوت و بی رهرو خیابان امام)ره( می گذریم 
تصور  هیچ گاه  را  خلوتی  چنین  شویم.  بازار  وارد  تا 
نمی کردم، چون به چشم ندیده بودم. فقط مقابل مغازه ی 
جویای  ایستاده اند،  یکی  نفر  دو  یکی  روسری فروشی ، 
روسری ها،  براندازکردن  حال  در  دیگری  و  است  جوراب 
صاحب  با  می رویم.  جلوتر  کمی  بستاند.  را  ارزان ترش  تا 
می گوید:  و  می کنیم  باز  را  صحبت  باب  عطاری  مغازه ی 
ندارند، هر سال کلی وسیله  برای خرید  انگیزه ای  »مردم 
خبری  امسال  اما  می فروختیم  عید  شب  شیرینی  برای 
نیست، دیگر همان شیشه های زردچوبه ای شان را هم پر 

نمی کنند.« 

 

می گوید:  فروشنده  اش  دارد،  آشپزخانه  تزیینات  مغازه ای 
»چنین خلوتی را هیچ سال ندیده بودم، هیچکس تمایل 
عید  انگار که شب  نه  انگار  بپرسد.  قیمتی  ندارد که حتا 

است، هیچ خبری نیست.«
نوسان ها  این  گویا  می شویم،  طالفروشی  مغازه ی  وارد   
روی خرید و فروش طال و سکه هم تاثیرگذار بوده است. 
تمام  طالفروشان  نفع  به  طال،  قیمت  افزایش  این  شاید 
شده باشد، چرا که سرمایه ی آن ها هم افزایش یافته است. 
همین سوال را از طالفروش می پرسم و می گوید: »به هیچ 
وجه این نوسان قیمت ها به نفع بازار سکه و طال نیست. 
سکه می خریم و  یک ساعت بعدش، با افت شدید قیمت 
را  سکه مواجه می شویم. حتا جرات نمی کنیم سکه هایی 
که موجود داریم، به مشتری ها بفروشیم، چون دوباره ضرر 
می کنیم و همان سکه ها را با قیمت باالتری باید خریداری 
قیمت ها  تغییر  این  اگر  اما  هستیم.  همه سردرگم  کنیم. 

نبود، پول و طال در گردش بود و  یک کیلو طالی ما، تبدیل 
به یک کیلو و صد گرم می شد و سرمایه ما هم افزایش پیدا 
می کرد اما با این وضعیت، نمی توانیم ریسک کنیم و مغازه 
را خالی کنیم و تازه برای مخارج زندگی،  یک کیلو طالی 
ما تبدیل به ۹۰۰ گرم می شود. هر خرید و فروشی ریسک 

فراوانی می خواهد.«
امام سر زدیم. ساندویچی هایی که  به ساندویچی خیابان 
دمادم عید نوروز، جای پا در آن ها نبود و چندین نیروی 
بتواند مشتری ها  تا  بیاید  به کمک شان  کمکی می بایست 

را راه بیندازد.
تمیز کننده ی  شخص  تنها  کسادی،  این  میان  در  اما 
و  می زند  پرسه  غذاخوری،  سالن  میان  در  که  میزهاست 
میزها را برای بار چندم دستمال می کشد تا سرگرم شود 
دم دمای  »هر سال،  می گوید:  برای مان  او  بگذرد.  زمان  و 
عید که می شد، مردم می بایست در پیاده رو صف بگیرند 
عیدی  مشتری ها  چقدر  سال  هر  برسد،  نوبت شان  تا 

می دادند، خیلی سرمان شلوغ بود. سوزن می انداختی به 
به  بایست  نیروی کمکی می  تازه چندتا  نمی افتاد.  زمین 
به  کس  هیچ  کرونا،  ترس  از  امسال  اما  بیاید.  کمک مان 
ساندیچی سر نمی زند، اگر هم تصمیم داشته باشد، پولی 

در بساطش نیست.«
استنباط  تا  می زنیم  سری  هم  مردانه  لباس  فروشگاه  به 
می گوید:  بشنویم.  فروشگاه شان  خلوتی  دلیل  از  را  آن ها 
برای  را  همان  خیلی ها  بود،  پیش  هفته ی  که  مرد  »روز 
خرید  هم  شکر  رو  خدا  گرفتند.  نظر  در  عیدشان  خرید 
پوشاک  به  نیاز  دیگر  مردم  شاید 6۰درصد  کردند  خوبی 

مردانه نداشته باشند.« 
 خزینه خورد و خوراکان را به سختی می دهیم

و  پیاده رو ها در حال رفت  در  افرادی که  تعداد معدود  با 
آمد هستند، صحبت کردیم که آیا تدارکی برای عید نوروز 
امسال همچون سال های گذشته دیده اند، چنین شنیدیم: 
»امسال که عیدی نیست، نیازی به خرید کردن هم نداریم، 

و  خورد  هزینه ی  همان  نیست،  بساط مان  در  پولی  چون 
فرزندانم  البته  درمی آوریم.  سختی  به  هم  را  خورک مان 
اما  نو می خواهند  لباس و کفش  و  بهانه می گیرند  خیلی 
حاال که شرایط چنین است، تامین خواسته های آن ها در 
توان مان نیست. امیدوارم که اوضاع بهتر از این شود تا این 

همه جلوی خانواده مان خجالت نکشیم.«
»آمده ام با همسرم خرید کنیم اما او هیچ خریدی انجام 
نمی دهد، چون قیمت ها سرسام آورند و او هم  موجودی 
الکی  من،  تعارف های  که  و می داند  را می داند  جیب من 
هستند. اما چون ناراحت نشود و تصور نکند که به فکرش 

نیستم.«
دکترای  ابوالقاسمی،  مهدیه  خانم  را  موضوع  این  بررسی 
کرد:  تحلیل  چنین  دانشگاه،  مدرس  و  تربیتی  علوم 
»وضعیت بازار و قیمت ها، نوسان زیادی دارد و چیزی که 
بوده  افزایشی  بیشتر به صورت  این مدت  مسلم است در 
اقتصادی- فرهنگی  که در همه ی عرصه ها، حتا سیاسی، 
روانی  اثرات  راستا  زیادی داشته. در همین  تبعات خیلی 
به تبع آن آثار اجتماعی هم یکی از مهمترین  موضوعاتی  
و  سخت  تاثیر  جامعه  پیکر  روی  می توانند  که  هستند 
سخت  خیلی  مساله  این  تحلیل  بگذارد  ناپذیری  جبران 
کاری  هر  و  هستند  مواجه  گرانی  با  مردم  چون  نیست 
می کنند که بتوانند با این گرانی مقابله کنند. اما سخت تر 
از آن این است که نمی توانند در برابر این گرانی ها اعتراض 
کنند و حتا اگر اعتراضی داشته باشند هیچ کدام از برنامه 
ریزان  به فکر تفکری برای رفع آن نیستند. پس در واقع 
مردم راهی ندارند و باید به همین روش پیش بروند و فشار 
روحی روانی زیادی را تحمل می کنند. همین باعث شده 
در سطح جامعه نزاع های خیابانی زیادی را شاهد باشیم، 
آن هم سر موضوعاتی بسیار ناچیز. کم صبری، کم طاقتی و 
بی حوصلگی در برابر خطاهای دیگران و حتا رانندگی های 
گرانی  و  تورم  این  نتیجه ی  می توانند  که  عرف  از  خارج 
باشد. حتا در بحث خانوادگی هم درگیری های زیادی بین 
همسران و حتا بین والدین و فرزندان ایجاد شده است. در 
نهایت  یکی از آثار این اتفاق شوم،  طالق است که نتیجه ی 
پایین جامعه  فقر است. به خصوص در قشری که درآمد 
را تشکیل می دهند فقر باعث ایجاد استرس و هیجانات 
منفی می شود و این موضوع در تمام زندگی انسان تاثیر 
می گذارد، روی تدبیر روی ریسک پذیری افراد، چرا که از 
خیلی از سرمایه گذاری ها  صرفنظر می شود و فرد می رود 
با جرم بیشتر  این موضوع جامعه را  دنبال مایحتاجش و 
اثرات  هم  بهداشتی  وضعیت  روی  حتا  کند.  می  مواجه 
خیلی زیادی می گذارد چون مسلما افراد با درآمد پایین 
و  کند  خریداری  را  نیاز  مورد  بهداشتی  لوازم  تواند  نمی 
این یکی دیگر از تاثیرات فقر و تورم در جامعه خواهد بود.«

سایه سنگین کرونا بر سر بازار شب عید
      لیال گلزاری

  عکس : سید محسن فروزنده

با ظهور و بروز بهار فرح بخش، نوای امید از بام تا شام بر رواق دل ها طنین انداز است تا همپای 
عشق ها و امیدها و نویدها، دل ها را به نور ایمان برافروزیم و دست ها را با تحول و شکوفایـی 
حیرت  نگاه  و  برداریم  ماندگار  های  طرح  و  ها  ایده  تحقق  در  را  استوار  های  گام  سازیم،  همراه 
دیارمان  تاریخ   زرین  در صفحات  و  بنگریم  هایمان  نوآوری  باور  در  را  برانگیز جهانیان  تحسین  و 

سیرجان بنگاریم.
با استعانت از آفریدگار جهان و به انگیزه ی رستاخیز طبیعت، فرا رسیدن بهاران شکوهمند که هنگامه ی 
تجلی مواهب الهی بر بستر طبیعت است را به حضور همشهریان گرامی و کارگران و کارمندان پر تالش 
شرکت فرآوری مس درخشان تخت گنبد تبریک عرض نموده، از آستان حضرت احدیت مزید توفیقات 

برای خدمتی سرشار از شور و نشاط و مملو از توکل الهی را برای همگان، مسئلت می نماییم.

» به نام ایزد بهار آفرین «

کاران رگامی  سیرجانی اهی مهربان ، هم

گاه  گهر زمین کارد فنی، بازیکنان رپتالش  و هواداران باتعصب باش
این  بر  در سال پیش رو، تمامی تالش کادر این باشگاه چه در مجموعه ی اداری و چه در تیم های ورزشی 
استوار است که با کسب نتایج خوب، شادی را از طریق ورزش به خانه ی تمام سیرجانی های عزیز و هواداران 

فهیم باشگاه گهر زمین بیاوریم و در این راه قطعا نیازمند دعای خیر همگی شما خواهیم بود.
امید است که با بسیج همگانی جامعه ی ورزش سیرجان، موفقیت و شادی تیم های ورزشی این شهر، در سال 

پیش رو، 1400را سالی مبارک  و مملو از موفقیت های ورزشی برای سیرجان ثبت کنیم.
با صمیمانه ترین شادباش ها و گرم ترین تبریکات از طرف خود و سایر عوامل باشگاه فرهنگی ورزشی گهر زمین، 

امیدواریم که همه ی روزهای متوالی برای شما بهاری و عید باشد.



شماره 640
20 اسفند 1399 شهر

9

طبیعی،  منابع  ی  هفته  مناسبت  به 
همت  به  درختکاری  روز  نکوداشت  آیین 
شهرداری و سازمان سیما منظر و فضای 
توسط  صدف  شهرک  در  شهری،  سبز 

شهرداری برگزار شد.
روز شنبه به دعوت شهرداری از مسوولین 
شهرستان، مراسم روز درختکاری با حضور 
سیرجان،  شهردار  موقت،  جمعه  امام 
ریاست  شهر،  اسالمی  شورای  اعضای 
دفتر نماینده مردم سیرجان و بردسیر در 
مجلس، ریاست سازمان تبلیغات اسالمی، 
ریاست  طبیعی،  منابع  اداره  ریاست 
معاونین  و  مدیران  زیست،  محیط  اداره 
شهرداری سیرجان، فعاالن محیط زیست 
و  رسانه  اصحاب  سیرجان،  شهرستان 

شهروندان در شهرک صدف انجام گرفت.
سیرجان  شهردار  نیا،  سروش  رضا  دکتر 
با گرامیداشت روز درختکاری اظهار کرد: 
حفاظت  و  درختکاری  و  درخت  فرهنگ 
راه  ترین  اصلی  جمله  از  سبز،  فضای  از 
ما  و  میباشد  اجتماعی  ی  توسعه  های 
هستیم  فرهنگ  این  ترویج  خواهان  نیز 
زیادی  های  فعالیت  اساس  همین  بر  و 
و حفظ  درختکاری  فرهنگ  در خصوص 

فضاهای سبز تا کنون داشتیم.
سروش نیا تاکید کرد: اینکه مقام معظم 
نهال، در  با کاشت یک  رهبری هر ساله 
۱۵ اسفند ماه که به نام روز درخت کاری 
در تقویم ثبت شده است، اهمیت کاشت 
بر  را  سبز  فضای  و  درختان  نگهداری  و 
همگان مشخص میکند و همه ی ما باید 
خود را در جهت گسترش فضای سبز و 
زیر سازی شهر مسوول بدانیم و در این 

مسوولیت به خوبی نقش آفرینی کنیم.
باید  گفت:  پایان  در  سیرجان  شهردار 
قدردان  سبز  فضای  نگهداری  و  حفظ  با 
کارکنان زحمت کش فضای سبز باشیم و 
این کوچکترین گام برای تشکر از تالش بی 

وقفه ی این عزیزان است.

خدامی، عضو شورای اسالمی شهر سیرجان 
جمع  در  داشت  حضور  مراسم  این  در  که 
خبرنگاران از اهمیت روز درخت کاری گفت 

و اظهار داشت: برای داشتن هوایی سالم در 
دنیای مدرن امروزی باید چاره اندیشی کرد 
و یکی از بهترین راهکارها توسعه ی فضای 
سبز است که سازمان فضای سبز شهرداری 

متولی اجرای این قبیل برنامه هاست.
و  گفت  به  باتوجه  کرد:  اضافه  خدامی 
پس  زین  تا  شد  قرار  داشتیم  که  گوهایی 
تاسیس  تازه  سبزهای  فضای  در  بیشتر 
رو  این  از  و  شوند  کاشته  ثمری  درختان 
و  مقاوم  نسبتا  درخت  یک  که  تلخ  زیتون 

سازگار با محیط و طبیعت سیرجان بود را 
انتخاب کردیم و همانطور که شاهد بودید 
امروز تعدادی از این درخت زیبا کاشته شد.

خدامی در پایان گفت: امیدواریم که مردم 
سبزهای  فضا  از  نگهداری  و  حفظ  در  هم 
همراه  کنون  تا  گذشته  از  شده  ایجاد 
فضای  و  منظر  سیما  سازمان  ی  مجموعه 
سبز شهرداری باشند و هر ساله در این روز 
زیبا از دیدن درختانی که سالهای پیش تر 

کاشته شده و به ثمر نشستند بهره ببریم.

سیما  سازمان  مدیرعامل  سعیدی،  بابک 
به  اشاره  با  شهرداری  سبز  فضا  و  منظر 
حفظ  جهت  در  فرهنگ سازی  اهمیت 
داشت:  بیان  درختکاری،  و  طبیعی  منابع 
سبز  فضای  و  درختان  از  حراست  و  حفظ 
و همچنین تالش برای وسعت فضای سبز 
فرهنگ  به یک  باید  آن  با کاشت درختان 
عمومی در بین مردم تبدیل شود تا بتوانیم 
داشته  تر  سالم  و  تر  پاک  هوای  با  جهانی 

باشیم.
روز  مناسبت  به  افزود:  سعیدی  مهندس 
درختکاری در این مراسم ۱۰۰ اصله درخت 
سرو شیراز، ۹۰ اصله درخت زیتون مثمر و 
۱۰۰ اصله درخت زیتون زینتی در شهرک 
آینده ای  در  بتوانیم  تا  شد  کاشته  صدف 
این  در  زیبایی  سبز  فضای  شاهد  نزدیک 
شهرک باشیم و همچنین امیدواریم هر روز 
بیش از پیش شاهد حمایت مردم از فضای 
سبزهای سطح شهر باشیم و همشهریان بر 

سبز  فضای  و  ها  پارک  نگهداری  و  حفظ 
بیشتر کوشا باشند.

شهرداری  سبز  فضای  سازمان  مدیرعامل 
سیما،  سازمان  که  نکته  این  به  اشاره  با 
منظر و فضای سبز شهری دارای یک سری 
فضای  توسعه  و  حفظ  جهت  در  وظایف 
سبز شهری است ادامه داد: این روندی ست 
طور  به  و  است  کار  دستور  در  همواره  که 
امسال  پاییز  در  می پذیرد  صورت  مداوم 
زیتون   ، سرو  درختان  انواع  اصله   ۵۵۰۰
مناطق  در  درختچه  انواع  ۱۰۰۰۰اصله  و 
مختلف سطح شهر کاشته شد و همچنین 
 ۱۳۰۰۰ و  درخت  اصله   ۱۵۰۰۰ کاشت 
اصله درختچه و ۸۰۰۰ مترمربع گل کاری 
در  شهر  در سطح  را  جاری  ماه  اسفند  در 
دستور کار است که به زودی این پروژه را 

هم انجام خواهیم داد.
مهندس سعیدی در خصوص چرایی انتخاب 
زیتون توضیح داد: این درخت که با آب و 
هوای شهر سیرجان سازگاری دارد از جمله 
درختان نسبتا مقاوم است که نگهداری آن 
جزو  رو  همین  از  و  نیست  دشورا  چندان 
فضای  ی  توسعه  برای  که  درختانی است 

سبز شهرستان از آن استفاده کردیم.
فضای  پوشش  اینکه  به  باتوجه  افزود:  وی 
اقدام  است  اندازه  به  شهر  مرکز  در  سبز 
حواشی  های  بخش  در  شهر  توسعه ی  به 
این  صدف  شهرک  در  هم  امروز  و  کردیم 
فضای سبز را ایجاد نمودیم و با سعی داریم 
فضای  از  که  نقاطی  تمام  به  یاری خداوند 
سبز کمتری برخوردارند رسیدگی بیشتری 

داشته باشیم.
سعیدی در پایان گفته هایش از مردمی که 
همواره با سازمان سیما منظر و فضای سبز 
شهری همکاری داشتند تشکر کرد و گفت: 
قطعا حفظ و پاسداری از طبیعت و همچنین 
فضاهای سبز و پارک ها یک شهر بر عهده 
ی ما مردم و شهروندان آن شهر است، ما 
خواهان تامل و همکاری مردم با نهاد خود 
که شهروندان هم  داریم  و دوست  هستیم 
های  رسان طرح  یاری  میوانند  که  آنجا  تا 
فضای  به  بخشیدن  وسعت  جهت  در  ما 
درختان  دلیل  بی  بریدن  از  و  باشند  سبز 

جلوگیری کنند.

به مناسبت هفته ی منابع طبیعی آیین نکوداشت روز درختکاری توسط شهرداری سیرجان برگزار شد

بوستان شمس درختکاری شد

فروش، نصب، سرویـس،شــارژ گـــاز و 

نقد و اقساطلولـه کشی زیرکار

کولرهای گـازی اسپلیت
خیابان وحید - روبروی فروشگاه  افق  کوروش

فروشگاه اسپلیت صالحی
4 2 3 3 8 7 8 8 - 0 9 1 6 4 4 5 8 3 3 5  

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

0 9 1 3  2 7 8  3 0 5 2 /0 9 1 3  1 4 5  2 6 4 3
ئی ا خد  0 9 1 9  2 3 0  5 0 3 6

دکتــر سعدالـه صمدی )عضو انجمن جراحان پالستیک و زیبایـی ایران(
انجام کلیه جراحی های پالستیک شامل رینوپالستی) جراحی بینی( 

سپتوپالستی ) جراحی انحراف بینی (
ماموپالستی ) کوچک، بزرگ ، باال کشیدن و پروتز پستان (

ابدومینوپالستی ) برداشتن چربیهای شکم ،تامی تاک ( 
برداشت چربی پهلوها و ایجاد فرم ساعت شنی

فیس لیفت ) جراحی زیبایی صورت ، از بین بردن شلی ، خط خنده و غبغب (
براکی پالستی ) جراحی بازو ، اصالح شلی پوست بازو (

بلفاروپالستی ) جراحی پلک ها ( 
باال بردن ابروها

جراحی پیشانی 
پروتز چانه و گونه 

پروتز باسن ، فیلر ) ژل و چربی(
تزریق ژل و چربی ، بوتاکس ، مزوتراپی، پالکت درمانی )پی ار پی ( 

رفع کک و مک ، لک صورت ، جای زخم و اسکار سوختکی و خالکوبی با لیزر
لیزر موهای زاید 

اتوپالستی ) زیبایی گوش ( 
زاویه سازی و رفع عیوب فک و چانه و شکستگی فک

کلیه جراحی های ترمیمی شامل پیوند اعضا و ناهنجاریهاری مادرزادی 

کرمـــان ،بلــوار جمهوری ، بعد ار سه راه هوا نیـــروز، برج اول ، طبقه 7 ، واحد 1 
0 9 1 3 1 4 1 0 1 2 9   - 3 2 6 5 8 3 1 6 تلفــن: 



آیا ماهی قرمز عامل انتقال کووید 19 است؟
ایسنا: مدیر کل دامپزشکی استان کرمان گفت: ویروس کرونای عامل بیماری کووید 
از  به منظور جلوگیری  بهداشتی صرفاً  توصیه های  و  نیست  زا  بیماری  ماهیان  ۱۹در 
مخاطره بهداشتی احتمالی ناشی از انتقال مکانیکی ویروس از طریق آب و سطح بدن 

ماهی می باشد.
رشیدی ضمن تبریک فرارسیدن سال نو و آرزوی سالمتی برای هم استانی های عزیز، 
گفت:  با توجه به شیوع و پراکنش ویروس کرونا در کشور توصیه می شود که مردم 
ماهی قرمز خود را از مراکز معتبر و تحت نظارت دامپزشکی خریداری کنند. وی اعالم 
کرد: احتمال بروز بیماری های پوستی از طریق تماس با ماهی های زینتی وجود دارد 
که می توان با اقدامات پیشگیرانه مانع از بروز این بیماری ها شد. مدیر کل دامپزشکی 
استان کرمان بیان کرد: هم استانی ها تا حد ممکن از خرید ماهی از دست فروشان 
و دوره گردها اکیداً خودداری نمایند. وی افزود: در هنگام خرید، از تماس مستقیم و 
حفاظت نشده با ماهی و آب ظرف ماهی خودداری شود و در صورت تماس با ماهی یا 
آب ظرف، بالفاصله نسبت به شستشوی دست ها با آب و صابون یا استفاده از ضد عفونی 

کننده های مناسب اقدام کنید.
رشیدی گفت: حتی االمکان از ظروف یکبار مصرف جهت حمل و جابجایی ماهی به 
منزل استفاده شود و از خرید ماهیان بیمار و بی حال با عالئم شنای غیر فعال، فاقد 

رنگ شفاف و دارای لکه بر روی پوست بدن خودداری کنید.
آلرژی،  سوابق  دارای  و  حساس  افراد  برای  ویژه  به  دستکش  از  استفاده  گفت:  وی 
و  به چشم، صورت  تماس دست  عدم  و  ماهی ها  به  کودکان  زدن  از دست  جلوگیری 
دهان بعد از کار با آکواریوم یا ظرف نگهداری ماهی از بروز بیماری های احتمالی قابل 
انتقال به انسان جلوگیری می نمایید. رشیدی اعالم کرد: اکیپ های نظارتی دامپزشکی 
در این ایام بصورت مستمر در سطح شهر کرمان در حال فعالیت می باشند و بر تمامی 
فروشگاه های عرضه ماهی قرمز نظارت دارند و با متخلفان برخورد قاطعانه می کنند. 
وی در خصوص نگه داری ماهی قرمز گفت:  پس از خرید و انتقال ماهی قرمز به منزل، 
بالفاصله نسبت به تعویض آب اقدام کنید و ماهی ها به ظروف از قبل آماده شده منتقل 
شوند، ضمن اینکه ظروف حمل یکبار مصرف در کیسه زباله سربسته قرار گیرد و آب 
حمل و آب تعویضی ماهی مستقیماً در شبکه فاضالب تخلیه شود و از ریختن آن در 
معابر عمومی خوداری شود. رشیدی اعالم کرد: از قراردادن آکواریوم ها و یا تنگ های 

ماهی در جلوی نور مستقیم آفتاب، کنار شومینه یا داخل آشپزخانه خودداری شود.
تبادل  جهت  گشاد(  )دهان  باز  دهانه  با  ظرف  یک  ماهی  نگهداری  ظرف  افزود:  وی 
اکسیژن با محیط باشد و میزان آب مورد نیاز برای هر قطعه ماهی حداقل یک لیتر می 
باشد. این مقام مسئول بهترین دمای آب نگهداری ماهی را ۲6 تا ۲۲ درجه سانتی گراد 
اعالم کرد و افزود: به منظور تعویض آب هر بار ۲۵ درصد کل آب تعویض شود و از 
تعویض یکباره کل آب خودداری شود، ضمن اینکه در هنگام تعویض آب و ... نیازی به 
دستکاری ماهی نمی باشد اما در صورت لزوم و بخصوص در افرادی با سابقه بیماری و 
یا حساسیت های پوستی از دستکش استفاده شود. وی گفت: عرضه هرگونه خزندگان، 
دوزیستان و حلزون ها مانند مار آبی، سمندر، الک پشت گوش قرمز و حلزون سیبی غیر 
مجاز می باشد. وی افزود: الک پشت سنگاپوری یا مینیاتوری )گوش قرمز( جزء ۱۰۰ 
گونه مهاجم و مخرب می باشد که به صورت غیر قانونی وارد کشور می شود و به عنوان 
مخزن بیماری باکتریایی سالمونلوز سبب گاستروانتریت در انسان می شود و اثرات منفی 

زیست محیطی برای منابع آبی کشور دارد.

    خبر

مدیرعامل شرکت پارس زیگورات، می گوید: در حال حاضر مجموعه اقامتی، تفریحی و گردشگری 
هتل بزرگ سیرجان در زمینی به مساحت ۲۷ هزار و ۱۲۸ مترمربع در مراحل پایانی احداث 
قرار دارد. وی اظهار می کند:  هتل، مرکز خرید، هایپرمارکت، تاالر، سالن های ورزشی، رستوران 
و فود کورت آن را تبدیل به نخستین مجموعه چندمنظوره در جنوب کشور کرده اند. به گفته 
زیدآبادی نژاد،   ساخت هتل ۱۴ طبقه سیرجان تمام  شده است، فاز دوم آن شامل نازک کاری و 
اجرای نما در حال انجام است و سعی داریم تا پایان ۱۴۰۰ یا اوایل ۱۴۰۱ به بهره برداری برسانیم.

نخستین مجموعه 
چندمنظوره در 

جنوب کشور

اضافه  وزن و چاقی دانش آموزان نگران کننده است
خبــر

مسئول واحد سالمت نوجوانان و مدارس دانشکده علوم پزشکی سیرجان در این باره گفت: فعالیت بدنی دانش آموزان کاهش یافته و 
والدین به دروس فرزندان بیش از تحرک بدنی آن ها اهمیت می دهند. حیاط مدرسه که محل جنب وجوش و تحرک دانش آموزان بوده 
اکنون با شیوع بیماری کرونا وجود ندارد. زیدآبادی نژاد افزود:  وزارت آموزش  و پرورش در سال۹۹ طرح کنترل وزن و چاقی در دانش 
آموزان را با ترویج سبک زندگی سالم در دستور کار خود قرار داده )طرح کوچ( که زحمت اجرای این طرح به عهده مربیان بهداشت است 
که قدردان این عزیزان هستم. در این طرح قد و وزن همه دانش آموزان اندازه گیری می شود و افراد دارای اضافه وزن و چاقی با توجه 

به BMI جهت کنترل و مشاوره تغذیه ای به مراکز خدمات جامع سالمت سطح شهر ارجاع داده می شوند.     
شماره 640
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اسفند که می رسیم،  به  بودیم هر سال  عادت کرده  
زیباسازی  در  ببینیم  را  شهرداری  شتابزدگی 
توقف  آنجا  در  نوروزی  مسافران  که  خیابان هایی 

دارند یا می گذرند. 
یک جور آبروداری برای شهری که اگر همان مسافر 
نوروزی در آن یکی دو روز بماند و فقط برای توالت 
که  می شود  آشکار  برایش  نفرماید،  توقف  رفتن 
ناشور  تنی  شهر،  این  کرده ی  دوزک  بزک  صورت 
در  معدنی.  هنگفت  ثروت  وجود  با  هم  آن  دارد! 
همون  کارونه ی  می شود  شرایط  این  حالت  بهترین 
فقط  که  قالی  زیر  به  خونه  آشغال های  کردن  جارو 
از  مهمان،  جلوی  عجله ای،  صورت  به  می خواهد 
فضول  مهمان  اگر  اما  باشد  کرده  کم  مسئله  زشتی 
تشریف داشته باشد، حتمن به شیوه ی پیران قدیمی 
خودمان یک گوشه چشمی هم به زیر قالی می اندازد، 

به ویژه اگر برای خواستگاری آمده باشد.
این قاعده مستثنا  از  امسال هم شهرداری سیرجان 
به  زیرا  قبل.  سال های  از  کمرنگ تر  گرچه   نبود 
از  شهرداری  خاطر  کرونا،  محدودیت های  خاطر 
کاهش چشمگیر مسافران گذری سیرجان جمع بود 

و خیالش راحت که مهمانی در کار نیست. 
ولی مگر خود همشهریان دل ندارند؟ یا مگر بقیه ی 

فصل های سال داخل آدم نیستند؟! 
اما  است  مهاجرپذیر  که  شهری ست  سیرجان 
جاذبه ای برای مسافر ندارد. یکی دوتا جاذبه هم که 
چشم  از  شهری  مسووالن  خود  کوتاهی  با  هستند 
گردشگر دور می ماند. از پول سنگ آهن چنان غره 
قوتو  بازار  روی  دادن  مانور  به  تمایلی  که  شده ایم 
نداریم.  قلعه سنگ  و  کاروانسرا  و  چپقی  بادگیر  و 

زیرساختی هم برایشان تعریف نکرده ایم. 
معدنی  تا معدن  بگیریم که  این  بر  را  اگر فرض  اما 
کسب  خاطر  به  که  نیستیم  ندار  و  ناچار  می کند، 
درآمد،  تن به خواسته های گردشگران لوس بدهیم، 

باز هم صورت مساله پاک نمی شود. 
به هر حال سیرجان باید شهری برای زندگی کردن 

خود ساکنانش در تمامی فصول باشد یا نه؟ 
اگر بله پس چرا کارنامه ی مسووالن ما در زمینه ی 

پی سازی چنین شهری نمره قبولی نمی گیرد؟
شاید بپرسید نمره قبولی را چه کسی می  دهد؟ من 

می گویم مردم. 
اعتقادی  غربی  دموکراسی  به  حتا  اگر  مسووالن 
عباس  شاه  شیوه  به  کم  دست  نیست  بد  ندارند، 
و سرزده سری  ناشناس  به صورت  گاهی  خودمان  
به محالت مختلف شهر بزنند و با چشم خود ببینند 
خود  گوش  با  و  را  پارک ها  نظافت  اسفبار  وضعیت 
از  حداقلی  نبود  پیرامون  مردمی  گالیه های  بشنوند 
به  محدود  که  سیرجان   ، آخر  را.  شهری  امکانات 
قدیم  سعیدآباد  به  منتهی  خیابان  بیست  ده  همین 
سوزنش  غلط  به  یا  درست  به  شهرداری  که  نیست 
همین  گرچه  محالت.   همین  روی  کرده  گیر  فقط 

محله ها هم خودشان مشکل  کم ندارند. 
مانور  آن  روی  مسووالن  برخی  که  دیگری  موضوع 
این است که خود مردم مخرب تاسیسات  می دهند 
این  نمی کنند.  را  شهر  نظافت  رعایت  یا  هستند 
درست است اما باز هم برای مسووالن تف سرباالست. 
کار  شهر  این  برای  که  این  به  برمی گردد  چون 
فرهنگی نشده . در اولویت مسوالنش نبوده. نگاه شان 
شهروندی  نتوانسته اند  بوده.  تک بعدی  توسعه  به 
برای  نصب شده   تازه  المان  که  کنند  تربیت  دلسوز 
روی  را  آب  شیلنگ  نکند.  تخریب  را  شهر  زیبایی 

آسفالت تازه کوچه نگیرد و....
شود،  خانه تکانی  فصول  تمام  برای  باید  سیرجان 
و  کردن  رنگ  جدول  چهارتا  با  مشکلش  اینکه  نه 

گل کاری ماست مالی شود. 
باید  همگی  و.  ..  فرماندار  و  شهردار  شهر،  شورای 
کار  آن ها  از  یعنی  کنند.  واقعی  را  مشاورانشان 

بخواهند. 
مشاور رسانه ای تو ایده ها را برای تشویق موثر مردم 
رسانه ای  حرفه ای های  از  شهر  داشتن  نگه  تمیز  به 

جمع آوری کن.
رانندگان  ویراژ  معضل  کاهش  برای  ورزشی  مشاور 
جوان راهکارت چیست؟ پیست اتوموبیل رانی؟ شورا 

نامه نگاری را با اداره ورزش و جوانان و یافتن محل 
مناسب شروع کن. 

مشاور هنری برای کیفیت بخشیدن به المان ها چه 
تجسمی  هنرمندان  مشارکت  با  تا  بدهیم  فراخوانی 

سیرجان روبرو شویم؟ 
مشاور....

بگذارند  دست  روی  همه دست  که  نمی شود  وگرنه 
و شورانشینان هم فقط چهارسالی یک بار بیایند از 
برای  بسازند  دستاویزی  آسفالت  همیشگی  مشکل 
رای آوری و بعدش هم حاجی حاجی مکه. چند سال 
نوبتی پشت صندلی بنشینند. به  عمل کار برآید به 

سخنرانی نیست.

شهری برای تمام فصول
     حسام الدین اسالملو

  عکس ها: سید محسن فروزنده

بیش از 100 مدل انواع مبلمان راحتی، کالسیک، اِل و سلطنتی تولیدی و بازار مبل امام علی )ع(

 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

 لطفا و حتما قبل از خرید 

قیمت ها را مقایسه کنید

تعطیل و روزاهی جمعه  باز هستیم
ایام 

 سرویس چوب کامل ویژه جهیزیه عروس شامل؛

رختکن،جاکفشی
پا تختیمیز جلو مبلیمیز ناهارخوری

کمد لباسی

بوفه بزرگ

تشک طبی فنری سرویس خواب
میز آرایش مبـــل

در این شرایط اقتصادی هوای شما را داریم شرایط نقد و اقساط به مدت محدود

 انتهای بلـوار اصلی حجــت آبــاد  
     تلفـن تماس : 

0 9 1 2 4 1 5 8 0 0 همگی یکجا : 24/500/000 تومان1

جناب آاقی سید محمد بن رضوی

و رسکار خانم رفیده صبوری

مصیبت وارده را به شما و خانواده محترمتان 
تسلیت عرض نموده، برای آن مرحومه مغفوره 
رحمت واسعه الهی و برای عموم بازماندگان 
صبر و شکیبایی مسئلت می نماییم.ما را در 

غم خود شریک بدانید.

محمودآبادی - اهشمی معصومی

دوستان گرامی؛
اصل تفویض وکالت فروش 

به شماره 13095در تاریخ 1395/11 ثبت 
شده در دفترخانه شماره 149 سیرجان  مفقود 

گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد   

شرکت سیرجان یادگار شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 1973 و شناسه ملی 10862045000 به استناد 
صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 1398/07/07 :

- اعضاء هیئت مدیره عبارتند از: - آقای حسین صادقی گوغری شماره ملی 3071157541 - آقای محمد 
جواد پورگهردی شماره3071984693 - آقای علیرضا خجسته نژاد شماره ملی 3071133022 - خانم زهرا 

فیروزآبادی شماره ملی 3060247341 برای مدت 2 سال انتخاب گردیدند. 

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان کرمان 
مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری سیرجان )شناسه آگهی: 1108519(

آگهی تغییرات شرکت سیرجان یادگار

شرکت گهر ایمن سیرجان شرکت با مسئولیت محدود به شماره ثبت 3354 و شناسه ملی 14003392449 به 
استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1397/10/06

 - محل شرکت در واحد ثبتی سیرجان به آدرس بخش مرکزی ، شهر سیرجان، الغدیر ، بلوار سیداحمدخمینی ، 
خیابان دانش آموز ، پالک 0 ، طبقه زیر زمین ) منفی یک ( کدپستی7817839976 تغییر یافت و ماده مربوطه 

در اساسنامه بشرح فوق اصالح گردید.

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان کرمان 
مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری سیرجان )شناسه آگهی: 1108520(

 آگهی تغییرات شرکت گهر ایمن سیرجان

شرکت توسعه، عمران و مدیریت منطقه گل گهر در نظر دارد ؛
» احداث ساختمان اداری مرکزی و محوطه آن واقع در منطقه گل گهر «

را به شرکتهای پیمانکاری که دارای رشته ابنیه با حداقل گرید 1 و تاسیسات با حداقل گرید 1 می باشند، 
واگذار نماید. لذا از متقاضیان دعوت به عمل می آید جهت اخذ اسناد مناقصه از تاریخ 1399/12/16 

به سایت این شرکت به آدرس www.ggz.ir مراجعه نمایند.
1_ آخرین زمان ارائه پاکت ها و پیشنهادات: ساعت 13:30 مورخ 1399/12/27

2_شرکت در قبول یا رد پیشنهادات مختار است.
3_سپرده شرکت در مناقصه : 932، 914،011 ،44 ریال
4_هزینه درج آگهي به عهده ي برنده مناقصه مي باشد.

5_کلیه مشخصات الزم در اسناد مناقصه ذکر گردیده است.
6_محل تحویل اسناد و پیشنهادات: سیرجـــــان_کیلومتر 50 محور سیرجــان _شیـــــراز،شرکت معدني وصنعتـــي گل گهر 

ساختمـــــان هاي هلدینگ مستقـــــر بر تپـــه، بلـــوک 5 )شرکت توسعه، عمران و مدیریت منطقه گل گهر(
7_تلفن جهت هر نوع هماهنگي : 0642  142 0913 - آقای بلوردی)به غیر از ایام تعطیل(

     دمرییت امور حقوقی   و رقار داداه



رفته رفته به روزهای پایانی سال  ۹۹که نزدیک 
افتاده  عقب  کارهای  ترافیک  بر  عالوه  می شویم 
ترافیک  به  انگار  مشاغل،  همه  جوش  و  جنب  و 
حوادث  رسیده ایم.  هم  سال  آخر  ناگوار  حوادث 
پیش  از  بیش  تا  می گیرند  پیشی  یکدیگر  از  تلخ 
چه  و  بسپارند  ذهن مان  در  را  نامیمون  سال  این 
بسا غم هایی که به خوردمان نمی رود. باز ماجرایی 
در سیرجان ما رقم خورده است و این بار صحبت 
از کشته شدن زن جوانی است. موضوعی تکراری 
از یک قتل به اصطالح ناموسی در میان است که 
پیچیده تر  را  چیز  همه  ماجرا  شفاف سازی  عدم 
نگاه  از  نموده ایم  کرده است. در هر صورت سعی 
سخن تازه به صورت ویژه به الیه های اجتماعی و 
روانشناختی موضوع بپردازیم. گزارش مفصل آن 

در پی می آید.
محل پیدا شدن جنازه مشخص نبود

قتل،  یک  خوردن  رقم  از  شنیده هایی  از  بعد 
باسفهرجانی؛ مدیر روابط عمومی اورژانس سیرجان 
گفت: در پی این حادثه کد اعزام به اورژانس نخورده 
و خودشان با ماشین شخصی، جنازه و مصدوم را 
امام  بیمارستان  از  و  کردند  منتقل  بیمارستان  به 
رضا)ع(  به عنوان مرگ مشکوک حوادث ویژه به ما 
اطالع دادند و اطالعی از محل کشف جنازه و نحوه 

انتقال به بیمارستان در دست نیست.
قتل ناموسی است

محسن نیک ورز؛ دادستان سیرجان در رابطه با 
این حادثه به خبرنگار سخن تازه گفت: به صورت 
اجمالی به این موضوع می توان پرداخت چون این 
حادثه در پی مشکالت خانوادگی رخ داده است و 
خواهر  دو  ظاهرا  می شود.  محسوب  ناموسی  قتل 
ایزدآباد  روستای  به  »ح.ا«  قاتل  توسط  که  بودند 
از  ناشی  معلومی که  به دالیل  بنا  و  برده می شوند 
پیش  درگیری  آن ها  بین  است  بوده  ارتباط  یک 
می آید که بر اثر این درگیری و میانجی گری خواهر 
مقتول، یک کشته و یک مصدوم به جای می ماند. 

خواهر مصدوم با نیروی انتظامی تماس می گیرد و 
اطالع می دهد که چنین اتفاقی برای ما افتاده است 

اما وی در ابتدا حاضر به دادن اطالعات نبود.
حادثه  این  در  افزود:  ادامه  در  نیک ورز  قاضی   
مقتول »ر.ش« متولد۱۳۷۵ و متاهل بر اثر ضربه 
به سر ناشی از درگیری فیزیکی کشته می شود و 
دلیل  به   ۱۳۸۰ متولد  مقتول،   خواهر  »ف.ش« 
مورد  مدتی  تا  که  هست  بستری  جرح  و  ضرب 
حمایت مراجع قضایی و بهزیستی خواهد بود. این 
و دستگیری  با شناسایی  رابطه  در  قضایی  مرجع 
 ۱۳۷۴ متولد  »ح.ا«  قاتل  گفت:  چنین  نیز  قاتل 
مورد شناسایی قرار می گیرد. به محضی که قاتل 
شناسایی می شود )و از بستگان مقتول نیز نبوده 
در  وی  اما  شده  عمل  انتظامی وارد  نیروی  است(، 
منزل حاضر نبوده ولی پدر قاتل تعهد می دهد که 
پسرش را به نیروی انتظامی معرفی کند و ساعاتی 
بعد قاتل خود را معرفی می کند و بازداشت می شود.

او در اعترافات اولیه خود عنوان می کند: به قصد 
کشتنش باهاش درگیر نشدم. محکم زدمش چوبی 
به  خواهرش  و  به سرش  زدم  و  بوده  دستم  توی 
نیز  او  و  از مقتول وارد درگیری شده  خاطر دفاع 

مورد ضرب و شتم قرار گرفته است.
اختالفات  ماجرا  این  در  پایان گفت:  در  نیک ورز 
اخالقی ریشه ای وجود داشته است،. موضوع دارای 
قضاوت  مورد  راحتی  به  که  است  پیچیدگی هایی 
ریشه های  اتفاقاتی  چنین  بروز  و  نمی گیرد  قرار 

اخالقی و رفتاری دارد.
روز  ظهر  ایران نژاد  سرهنگ  رابطه  همین  در 
گذشته در یک کنفرانس ایستاده خبری توضیحاتی 
ارائه کرد: وی درباره خبر قتل اخیر گفت: فردی 
در این رابطه  بازداشت شد. یعنی بعد از تحقیقات 

مجبور به معرفی خود شد.
وظایف جامعه چیست؟

بالینی  ارشد روانشناسی  حسین شول کارشناس 
که تجربه کار در بهزیستی  را نیز داشته است در 
رابطه با وظیفه رسانه ها در مواردی از این دست، 
ابزار اساسی  چنین می گوید: رسانه به  عنوان یک 

درجهان امروز و در همه دوره ها نقش ویژه ای ایفا 
کرده و می کنند. به خصوص در مواقع بحران و یک 
اتفاق خاص و مبهم مانند قتل اخیر. آگاهی جامعه 
در خصوص  یک موضوع یا هدایت افکار عمومی در 
می تواند  محلی  رسانه های  سوی  از  مختلف  ابعاد 
کمک تعیین کننده ای به عبور از بحران به وجود 
آمده داشته باشد و ذهن عمومی را برای برخورد و 
مقابله با وضعیت جامعه آگاه کند. به نظر من رسانه 
مهمترین و کلیدی ترین ابزار یک جامعه در همه 

مشکالت است.
سازمان های  نقش  از  ادامه  در  کارشناس  این 
حمایتی در راس آن ها بهزیستی می گوید: نهادهایی 
مثل بهزیستی و کمیته امداد امام خمینی )ره( که 
مهمترین نهادهای حمایت کننده اقشار ضعیف در 
خاص  گذاری  سیاست  به  توجه  با  هستند  ایران 
خودشان به نوعی طرح ها و برنامه های گسترده ای 
در این زمینه دارند و خیریه ها یا "ان جی او"هایی 
را  وظایف  این  کوچک تر  ابعاد  در  که  هستند  هم 

قانون  اجرا  در  نیز  قضایی  مراجع  می کنند.  ایفا 
ایفا می کنند ولی ای کاش  صحیح نقش مهمی را 
قبل از اینکه دست به دامان مراجع قضایی شویم 
فرهنگ سازی صحیح اول از طریق والدین و بعد 
آموزش این فرهنگ سازی از طریق پدر و مادر با 

فرزندان شان خیلی جدی گرفته شود. متاسفانه این 
امر در کشور ما بسیار ضعیف است. حتی نهادهای 
حمایتی باید به جای تمرکز بیشتر بر روی حمایت 
روی  بر  تمرکز  فکر  به  پوشش،  تحت  افراد  مالی 
حمایت احساسی و عاطفی و فرهنگ سازی صحیح 

در جامعه باشند.
تحت  کودکی  دوران  از  فرد  یک  تربیت  اگر 
به  خود  فرد  باشد  اخالقی  صحیح  ویژگی های 
گیری  تصمیم  و  مناسب  اندیشه  آزادی  با  خود 
خودش  زندگی  اتفاقات  ترین  کوچک  مورد  در 
تحت  رسید.  خواهد  اخالقی  خودشکوفایی  به 
نونهالی و نوجوانی  از دوران  فشار قرار ندادن فرد 
استعداد  و  از همه ویژگی های هیجانی  استفاده  و 
دختران و پسران از سوی والدین و استفاده صحیح 
از مشاورین کار بلد در همه رده های سنی می تواند 

کمک کننده باشد.
نمی توان  چرا  می افزاید:  ادامه  در  شول  حسین 
موضوعات  دست  این  به  وضوح  به  کشورمان  در 

پرداخته شود؟
ما  کشور  در  فقط  سوال  این  شاید 
فقط  حساسیت  این  و  شود  پرسیده 
در کشور ما وجود داشته باشد. بحث 
قتل یک زن در جامعه ما می تواند فقط 
چند سوال تکراری را در ذهن ما ایجاد 
معروف  قول  به  قتل  آیا  که  این  کند. 
ناموسی بوده یا قاتل از اعضای خانواده 
مقتول بوده؟ موضوع زن در کشور ما با 
توجه به وجود سنت های مختلف بحث 
بسیار پیچیده و گسترده ای است مثال 
دختر  به  نسبت  خانوادگی  تعصبات 
خانواده یا غلبه سنت بر مدرنیته. هردو 
بسیاری  قرار گیرند  اگر سرجای خود 
برای شخص عامل موفقیت خواهد بود. مثال بارز 
فیلم پرحاشیه ی خانه پدری ساخته کیانوش عیاری 

که مصداق بارز این جریان فکری است. 
اما  شاید پنهان کاری موضوع برای خانواده مقتول 
تسکین دهنده باشد یا حتی منجر به باور واقعی و 

انکار و به قول شما حفظ آبرو باشد. ولی از دیدگاه 
روانشناختی تاثیرات وحشتناکی بر روی روان افراد 
دارد. از حدس و گمان در مورد چرایی و چگونگی 
رخ دادن حوادث از سوی جامعه تا همذات پنداری 
قضاوت  حتی  اتفاقات.  این  مورد  در  افراد  همین 
بعضی افراد در مورد مجازات قاتل. به خصوص برای 

نوجوان و جوانان بسیار شایع است.
متاسفانه در کشور ما کنترل افکار عمومی در مورد 
چنین اتفاقی بسیار سخت است. ساختن چندین 
افراد  قضاوت  و  واقعه  مورد  در  مختلف  داستان 
مختلف. اظهارنظر افراد غیرکاردان در مورد ماجرا. 
اعضای  طریق  از  این حرف ها  فهمیدن  آخر  در  و 
خانواده قاتل و مقتول. حال وظیفه جامعه قرار دادن 
این دختر  یعنی خواهر مقتول در شرایطی کامال به 
دور از گفتگو و قضاوت در مورد حادثه و شناخت 
صحیح شخصیت دختر در تصمیم گیری در مورد 

آینده او مهم است.
حال بد جامعه ما از چیست؟

اتفاقات  این  علل  از  ادامه  در  روانشناس  این   
می گوید: دلیل وجود مهاجرین زیاد از هر شهری 
با هر فرهنگ و سنت مختلفی در سیرجان است. 
شاید تنها شهری حداقل در استان کرمان باشد که 
چنین جاذبه اقتصادی خاصی داشته باشد. معدنی، 
صنعتی، یا جامعه بازاری و داللی و کشاورزی که 
دارد. وقتی حرف از تنوع اقتصادی خاص در یک 
کنترل  فکر  به  هم  قدر  همان  باید  می زنیم  شهر 
نیز  خانواده ها  روانشناختی  و  اجتماعی  طبقات 
امکانات  کمبود  و  زیاد  طبقاتی  اختالف  باشیم. 
ورزشی و تفریحی این ها همه و همه تاثیر مستقیم 

بنابراین کنترل  در فرهنگ یک جامعه می گذارد. 
برنامه  و  سازی  فرهنگ  مستلزم  شرایطی  چنین 
ریزی دقیق است که متاسفانه باعث ایجاد بزهکاری 
از  خانواده  کانون  می شود.  نوجوان  و  جوان  قشر 
به مشکالت  انزوا  و  تنهایی  هم میپاشد و فرد در 

افسردگی و هزار مشکل دیگر روی می آورد.
چرا ناموس کشی؟

طاها عشایری؛ پژوهشگر مسایل اجتماعی در ایران 
ناموس کشی  و  سنتی  جوامع  ارتباط  با  رابطه  در 
فرهنگی  خصیصه های  با  سنتی  جوامع  می گوید: 
با جوامع دیگر تعریف  و هنجاری کامال متمایزی 
بر  و هنجارهای حاکم  قواعد  و مشخص می شود. 
این گونه جوامع که از ساختار اجتماعی و تجربه 
زیست آن ها ناشی می شود برای پیشگیری از جرایم 
اجتماعی سازوکار خشنی بنام قتل ناموسی را تعبیه 
نموده اند. هدف اصلی این سازوکارها محدودسازی 
رفتار و آرزوهای بشری، کاهش نابهنجاری اجتماعی 
و تهدید کج روان و خرده فرهنگ ها به مجازات است 
تا از وقوع رفتارهایی که وجدان یا عصبیت جامعه 
را تحریک یا جریحه دار می نماید خودداری نماید. 
قتل ناموسی به کشته شدن زنانی اطالق می شود 
که توسط اعضای درجه یک  خانواده، فامیل، جامعه 
و یا به حکم ریش سفیدان و بزرگان جامعه صورت 
می گیرد. در اصل به نوعی رفتار غیراخالقی و ضد 
خود  نوع  در  که  می شود  گفته  اجتماعی  هنجار 
شرف،  جامعه  عرف  در  و  شده  محسوب  کج روی 
اعتبار و وجهه اعضای خانواده را تهدید کرده و تنها 
راه زدودن این داغ ننگ اجتماعی و تطهیر سازی 

آن، قتل ناموس است. 

گزارش یک قتل
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مهر: به نقل از روابط عمومی دادگستری کرمان، دادخدا ساالری ابعاد جدیدی از پرونده فساد اداری اداره کل 
اقتصاد و دارایی استان را تشریح کرد. ساالری افزود: در رابطه با این پرونده ضمن احضار و بازداشت مدیرکل 
اقتصاد و دارایی استان، ۵۰ نفر به دستگاه قضائی احضار شدند و مجموع بازداشت شدگان این پرونده تاکنون 
دو نفر است. وی گفت:در پرونده فساد اداری اداره کل اقتصاد و دارایی استان تاکنون ۱۳ میلیارد ریال اختالس 
و ارتشاء مطرح شده است، ۳۲ قطعه سکه بهار آزادی به عنوان اموال حاصل از جرم در این پرونده شناسایی و 

توقیف شده است.

ابعاد جدید
 از پرونده فساد 

اداری اداره
 کل اقتصاد و 
دارایی کرمان

 سرقت اطالعات با شگرد به روزرسانی اپلیکیشن شاد 
رئیس پلیس فتا استان کرمان اظهار کرد: »در روزهای پایانی سال شاهد ارسال پیامک هایی با عنوان به روزرسانی اپلیکیشن شاد از سوی 
برخی مجرمان سایبری هستیم، در این پیام ها از دانش آموزان خواسته شده اپلیکیشن شاد خود را به روز کرده و برای به روزرسانی هم 

باید دو هزار تومان هزینه پرداخت کنند، در غیر این صورت اپلیکیشن شاد آن ها غیر فعال شده و دیگر خدماتی به آن ها ارائه نمی دهد«.
وی افزود:  »دانش آموزان و خانواده های آن ها اصال به این پیام ها توجه نکنند و به لینک های ارائه شده در این پیام ها مراجعه نکنند، چراکه 
درگاه های معرفی شده در این پیام ها درگاه فیشینگ بوده و برای سرقت اطالعات بانکی ایجاد شده است«. وی از دانش آموزان و خانواده ها 

خواست: »برای نصب یا به روزرسانی اپلیکیشن شاد به سایت وزارت آموزش و پرورش یا مارکت های معتبر مراجعه نمایند«

     معظمه صادقی نژاد

  محسـن نیـک ورز؛ دادسـتان سـیرجان: بـه صـورت 
اجمالـی بـه ایـن موضـوع می تـوان پرداخـت چـون ایـن 
حادثـه در پـی مشـکالت خانوادگـی رخ داده اسـت و قتـل 
ناموسـی محسـوب می شـود.  ظاهـرا دو خواهـر بودنـد که 
توسـط قاتـل »ح.ا« بـه روسـتای ایزدآبـاد برده می شـوند و 
بنـا بـه دالیـل معلومی که ناشـی از یـک ارتباط بوده اسـت 
بیـن آن هـا درگیـری پیش می آیـد که بـر اثر ایـن درگیری 
و میانجی گـری خواهـر مقتـول، یک کشـته و یـک مصدوم 

می ماند.  جـای  بـه 

  عکس: آرشیو سخن تازه



ویترین آخر

عصرایران؛ مصطفی داننده- یکی از عالیق مجلس یازدهم، 
اینترنت است. آنها به هر شکل ممکن به دنبال پیاده سازی تفکر 

خود در مورد اینترنت و فضای مجازی هستند.
با  البته  و  دارد  وجود  مجلس  نمایندگان  از  که  شناختی  با 
توجه به حرف هایی که در این مدت زده اند، هویداست که اهالی 
پارلمان، زیاد از فضای مجازی و شبکه های اجتماعی خوش شان 
شبکه های  نسخه  الحیل،  لطایف  به  دارند  دوست  و  نمی آید 

اجتماعی را بپیچند.
درصدی   ۱۰ افزایش  هم  آنها  تالش های  نمونه  آخرین 
حق السهم پرداختی شرکت های اینترنتی است. سه هزار میلیارد 
برای  »صداوسیما«  به  نیز  اقدام  این  از  حاصل  درآمد  تومان 
»نظارت« بر محتوای فضای مجازی به »شرکت مخابرات ایران« 
برای توسعه اینترنت خانگی برای »مقابله« و رقابت با اینترنت 
ماهواره ای SpaceX و همینطور تولید محتوا در فضای مجازی 

تخصیص خواهد یافت.
همچنین بندی از این تبصره که قبال در مجلس تصویب شده 
بود و بر اساس آن هرگونه افزایش قیمت اینترنت را ممنوع اعالم 

کرده بود، از مصوبه حذف شد.
گران  اینترنت  این طرح  با  که  نمایندگان مجلس می گویند 
آذری  است.  شعار  و  حرف  یک  بیشتر  البته  که  شد.  نخواهد 
قطعا  طرح  این  با  می گوید  است،  ارتباطات  وزیر  که  جهرمی 
اینترنت گران خواهد شد. فیروزآبادی، دبیر شورای عالی فضای 
قیمت  روی  حتما  مجلس  مصوبه  است:»  گفته  هم  مجازی 
بسته های اینترنت اثر خواهد گذاشت.« مردم در این روزها به 
شدت دچار مشکل اقتصادی هستند و توان چرخاندن چرخ های 
زندگی را ندارند، از این به بعد باید نگران پول اینترنت و حواشی 
آن هم باشند. ۳ هزار میلیارد پول قرار است به صداوسیما و 
مخابرات ایران برسد. اوال صداوسیما در تمام این سال ها چه گلی 
به سر جامعه زده است که حاال عهده دار نظارت باشد. اگر این 
صداوسیما کار خود را به درستی انجام می داد و صدای عده ای 
خاص نبود که االن نگران شبکه های اجتماعی و ماهواره نبودید.

واقعا فکر می کنید با توسعه شبکه خانگی می شود با اینترنت 
رقابت  بنز  با  پراید  که  همانطور  نکند  کرد؟  رقابت  ماهواره ای 
می کند به دنبال خواباندن مچ رقبا هستید؟ همانطور که ایران 
خودرو و سایپا با انحصار یکه تازی می کنند، مخابرات ایران هم 
می تواند از همین روش برای خارج کردن رقبا از صحنه رقابت 
تصمیم  نفع  به  تصمیم ها  این  مقطعی  در  شاید  کند.  استفاده 
نخواهند  دستاوردی  هیچ  درازمدت،  در  اما  باشد  گیرندگان 
داشت. همانطور که در تمام این سال ها فیلترکردن هیچ اثری 

نداشته و نخواهد داشت.

وبدا : نشست سراسری روسای دانشگاه های علوم پزشکی و مدیران کل صدا و 
سیمای استان ها با حضور دکتر علیرضا رییسی معاون بهداشت وزارت بهداشت، 
درمان و آموزش پزشکی به صورت ویدئوکنفرانس برگزار شد.وی با ذکر این نکته 
که واکسن روسی اسپوتنیک وی جزو سه واکسن برتر دنیاست، تاکید کرد: به هیچ 
مسئولی تاکنون واکسن کرونا تزریق نشده است و تا پایان سال ۱۴۰۰ مردم در 

سراسر کشور واکسینه خواهند شد.

آفتاب نیوز: دکتر سعید نمکی در همایش تبیین برنامه نوروزی و تشدید گام 
چهارم بسیج ملی طرح شهید سلیمانی ضمن تاکید چند باره بر خطر ویروس 
جهش یافته انگلیسی، قدرت سرایت باال و شدت مرگ آفرینی آن، در عین حال 
درباره سفرهای نوروزی گفت: ما التماس کردیم که سفر نباشد. حتی اگر همه 
دروازه ها باز شد، حضرت عباسی سفر نروید. اگر خدای نکرده چند خوزستان دیگر 
شکل گرفت، آن زمان دیگر نمی توانم بر روی تاب آوری نظام سالمت قسم بخورم.

       گوناگون

تا پایان سال 1۴00 کل کشور واکسینه خواهند شد

سخنگوی وزارت خارجه: هیچ تماسی با آمریکا نداشته و نداریم

گفت:  سلحشوری  پروانه  بهارنیوز: 
و سختی  به وضعیت معشیتی  توجه  با 
زندگی برای اقشار مختلف جامعه، به نظر 
می رسد که سطح مشارکت در انتخابات 
پایین باشد و سیاستمداران هم هر چه 
مشارکت  این  »باید«  بگویند  بخواهند 
انگیزه ای  بنظر می رسد  اما  بیافتد  اتفاق 

برای مشارکت مردم وجود ندارد. 
یعنی چه اتفاقی می تواند در این چند 
در  مشارکت  برای  مردم  که  بیافتد  ماه 
امور  در  البته  باشند؟  امیدوار  انتخابات 
نمی توان  و  ندارد  نشد،  کار  اجتماعی 
گفت که اتفاقی رخ نمی دهد. به خصوص 
محسن هاشمی  نکنم  اشتباه  اگر  اینکه 
را  مردم  چگونه  که  بود»می دانند  گفته 
اما  بکشانند«،  رای  صندوق های  پای 
به نظر میرسد که حاال شرایط برای به 
بسیار  مردم،  آوردن  رای  صندوق  پای 
مجلس  انتخابات  در  است.  شده  سخت 
و  بود  هم  محلی  انتخابات  نوعی  به  که 
برای مردم هم مهم است که فردی که 
از شهر آنها شرکت می کند رای بیاورد اما 
باز دیدیم که پایین ترین میزان مشارکت 
مجالس رقم خورد، و حتی در بسیاری 
از شهرهای کوچک هم مشارکت حداقل 
کمترین  که  تهران  به  برسد  چه  بود، 
میزان مشارکت در کل کشور داشت. این 
ارزیابی   درباره   پیشین مجلس  نماینده 
اصالح  و  اصولگرایان  رای  سبد  از  خود 

طلبان گفت:
رای  سبد  یک  اصولگریان  رای  سبد   
مشخص است اما سبد رای اصالح طلبان 
رای  یک  است.  خاکستری  رای های  از 

ثابتی هم که خود اصالح طلبان داشتند، 
سال های  آنها طی  بد  عملکرد  دلیل  به 
حتی  است.  کرده  پیدا  ریزش  گذشته 
معتقدان به سیاست ورزی اصالح طلبی 
سیاست  از  نه  و  اصالح طلبان  بعضی  از 
اصالح طلبی عبور کرده اند؛ منظور اینکه 
مشی اصالح طلبی مهم است اما تعدادی 
حضور  قدرت  در  که  طلبان  اصالح  از 

داشتند، خوب عمل نکردند.
 به نظر می رسد که مردم به این نتیجه 
اصالح  از  طیفی هایی  که  اند  رسیده 
طلبان، »مردم«، را به مثابه ماشین رای 
برای به قدرت رساندن آنها می دانند، چرا 
که در زمانی که مردم نیاز به حمایت و 
ابراز عقیده اصالح طلبان به عنوان یک 
دارند،  کشور  در  عمده  سیاسی  جریان 
متاسفانه نهادهای حزبی آنان در جهت 

احقاق حقوق مردم وارد نشده اند. 
این  به  نباید  اصالح طلبان  ضمنا 
به  مرگ  ترس  »از  مردم  که  کنند  فکر 
کاندیدای  به  و  می شوند«  راضی  تب 
مطبوعشان رأی می دهند؛ زیرا احتماال، 
دیگر مردم بین بد و بدتر انتخاب نکنند. 
این سیاست ترساندن دیگر معنا و مفهوم 
خود را از دست داده است. پس اصالح 
افکار عمومی برای آنها مهم  طلبان اگر 
شرایط  به  توجه  با  می بایست  است 
انتخابات مجلس اخیر این را درک کرده 
باشند که مردم دیگر از ترس یک نامزد به 
نامزد دیگری رای نمی دهند. وی خاطر 
نشان کرد:با توجه به اتفاقاتی که می بینیم، 
خیلی به آینده برجام در بازه زمانی کوتاه 
مدت خوشبین نیستم. البته اگر امریکا از 

توافق خارج نمی شد، برجام می توانست 
اثرات خودش را جامعه بگذارد و ممکن 
رخ  جامعه  در  ملموسی  تغییرات  تا  بود 
بدهد اما در حال حاضر من خیلی امیدوار 
اثرات  تا  شده  دیر  االن  پس  نیستم. 
را  خودش  تاثیرگذاری  بخواهد  برجامی 
داشته است.بنابراین نمی خواهم بدبینانه 
گذشته  دوره های  در  اما  کنم  قضاوت 
جمهور،  روسای  دوم  دور  خصوص  به 
بوده  چشمگیر  بسیار  دولت  ناکارآمدی 
است و تقابل هایی میان دولت و نهادهای 
دیگر به وجود آمده است، و در تقریبا تمام 
دوره ها دولت در موضع ضعف و ناتوانی 
قرار داشته است. پس  در تصمیم گیری 
این سوال به وجود آمده که واقعا رییس 
جمهوری می تواند چه کاری انجام دهد و 
خود روسای جمهور هم به این موضوع 
اشاره کرده اند. برای نمونه روحانی گفته 
است که دولت پنهان وجود دارد، خاتمی 
هم قباًل اشاره کرد که رئیس جمهور در 
حد یک تدارکاتچی  است و یا احمدی نژاد 
با کنایه از کسانی بعنوان برادران قاچاقچی 
در  توان  عدم  روزها  این  پس  کرد.  یاد 
جمهوری  رییس  توسط  تصمیم گیری 
رییس  و  است  شده  آشکارتر  و  علنی تر 
شده  نظام  کتک خور  نوعی  به  جمهور 
است و اکثر افراد جامعه تمامی ضعف ها را 
از ناتوانی رئیس جمهور می دانند اما باید 
پذیرفت که برخی تصمیم گیری های مهم 
خارج از اختیارات رئیس جمهور است اما 
با این حال، اینکه همه با علم به این موانع 
نکته  شوند  جمهور  رییس  می خواهند 

جالبی است.

هفته نامه سیاسی، اجتماعی
صاحب امتیاز : بتولهاشمیمعصومی
مدیرمسوول: ابوالقاسممحمودآبادی

 چاپ :  مهدویکرمان
نشانی: سیرجان،خیاباننصیریشمالی،کوچهنصیری)25(پالک113کدپستی: 7813753636

تلفن: 42202140 نمابر:42234344سامانه پیام کوتاه:3000990061
تلفن سفارش آگهی: 09133475191-42234344

Sokhan_Tazeh :اینستاگرام     sokhan.tazeh@Gmail.com:پست الکترونیکی www.sokhanetazeh.com:سایت اینترنتی

بدون شرح!!

آفتاب  نیوز : سخنگوی وزارت امور خارجه در مورد سازوکاری چندجانبه با حضور 
ایران در مذاکرات صلح افغانستان تصریح کرد: هیچ تماس مستقیم یا غیرمستقیمی 

با آمریکا در خصوص مسائل برجامی و غیربرجامی نداشته و نداریم 
 سعید خطیب زاده درباره دخالت و مواضع افراد مختلف در سیاست خارجی، گفت: 
سیاست خارجی باید در مسیر حرفه ای خود حرکت کند و سیاست خارجی موضوع 

بده بستان احزاب و جریان های سیاسی و مجادالت کف خیابانی نیست.

بهارنیوز: بشار اسد و همسرش پس از انجام تست معاینه PCR متوجه ابتالی 
خود به این ویروس شده اند. دفتر ریاست جمهوری سوریه اعالم کرد که رئیس جمهور 
این کشور و همسرش به بیماری کرونا مبتال شده اند. بر اساس این اطالعیه، بشار 
اسد و اسما ء االسد،  نشانه های خفیف ابتال به کرونا داشته اند و پس از انجام تست 
مشخص شده که به این بیماری مبتال شده اند. و تا دو تا سه هفته آینده در قرنطینه 

به سر خواهند برد.

زوم

مردم دیگر از ترس مرگ به تب راضی نخواهند شد

بهارنیوز: پاپ فرانسیس، رهبر کاتولیک های جهان  دیدارش با آیت اهلل علی 
سیستانی، از مراجع متنفذ شیعیان در عراق، را برای روح خود مفید خواند.

پاپ  اشاره به اینکه آیت اهلل سیستانی  را مردی »فروتن و دانا« یافته است، گفت: 
»این دیدار برای روح من مفید بود.« رهبر کاتولیک های جهان همچنین با دفاع 
از تصمیم اش برای سفر به عراق در شرایط همه گیری و با وجود مالحظات امنیتی 

گفت که وی این تصمیم را با »آگاهی از خطرات« گرفته است.

پاپ: دیدار با آیت اهلل سیستانی برایم مفید بود

انحصار اینترنتی
 بعد از انحصار خودرویی

وزیر بهداشت: التماس می کنم، حضرت عباسی سفر نروید

بشار اسد به همراه همسرش به کرونا مبتال شد
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تج آگهی تجدید مزایده
سازمان حمل و نقل بار و مسافر شهرداری سیرجان

سازمان حمل و نقل بار و مسافر شهرداری سیرجان در نظر دارد وفق ماده 13 آیین نامه مالی شهرداری و بر اساس 
بند 1 صورتجلسه شماره  بند 2 صورتجلسه شماره 98/1617/س ح مورخ 1398/05/06 هیئت مدیره سازمان و 
98/1651 س ح  مورخ  1398/05/07 شورای سازمان و صورتجلسه شماره 99/74560/ س د مورخ 1399/03/21 
شورای شهر سیرجان نسبت به فروش اقالم ذیل بر اساس بهاء و قیمت پیشنهادی ارائه شده از سوی کارشناس 

دادگستری از طریق مزایده اقدام نماید.
تاریخ انتشار آگهی در سایت: 1399/12/13 ساعت 10:00 

مهلت دریافت اسناد مزایده: از تاریخ 1399/12/13 الی 1400/01/14 ساعت 14:00
تاریخ بازگشایی پاکات: 1400/01/15 ساعت 9:15

مهلت ارسال پیشنهاد: از تاریخ 1399/12/13 الی 1400/01/14 ساعت 14:00
تاریخ اعالم برنده: 1400/01/15 ساعت 12:00

تاریخ بازدید: از تاریخ 1399/12/13 الی 1400/01/14 ساعت 08:00 الی 13:00

قیمت مجموع کلقیمت پایه )ریال(تعدادشرح دستگاهردیف
)ریال(

سپرده شرکت 
)ریال(

بی سیم خودرویی 1
و متعلقات

دستگاه  60 عدد هر 
30/000/001/800/000/000

92/000/000

40/000/00040/000/000 1 عددبی سیم  مادر2

شرایط شرکت در تجدید مزایده:
1-سپرده شرکت در مزایده )پنج درصد قیمت پایه ( بابت مجموع بی سیم ها می بایست به صورت ارائه ضمانت 
نامه بانکی معتبر و یا واریز وجه نقد به حساب سپرده سازمان به شماره حساب 0113463401009 بانک ملی و یا 

پرداخت الکترونیکی صورت پذیرد.
2-هرگاه برندگان اول، دوم و سوم مزایده حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده آنها به ترتیب به نفع سازمان 

ضبط می گردد.
3-سازمان در رد یا قبول هر یک از پیشنهادات مختار است.

4- سایر اطالعات و جزئیات مربوط به مزایده در اسناد مزایده مندرج است.
5- به پیشنهادات مبهم و مخدوش و خارج از مهلت، ترتیب اثر داده نخواهد شد.

»ضمنا رعایت موارد ذیل الزامی می باشد«
برگزاری مزایده از دریافت اسناد مزایده تا ارائه پیشنهاد مزایده گران، بازگشایی پاکت ها از طریق درگاه سامانه الکترونیک 
دولت )ستاد( به آدرس: www.setadiran.ir  انجام خواهد شد و الزم است مزایده گران در صورت عدم عضویت قبلی، مراحل 

ثبت نام  در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی  را جهت شرکت در مزایده محقق سازند. 
6-عالقه مندان به شرکت در مزایده می بایست جهت ثبت نام و دریافت گوهی الکترونیکی )توکن( با شماره های ذیل تماس 

حاصل نمایند. مرکز پشتیبانی و راهبردی سامانه: 021-41934 
اطالعات تماس دفاتر ثبت نام سایر استانها در سایت سامانه )www.setadiran.ir  ( بخش » ثبت نام/ پروفایل مزایده گر« 

موجود است.

دمرییت ارتباطات شهرداری  سیرجان
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تج آگهی تجدید مزایده
سازمان حمل و نقل بار و مسافر شهرداری سیرجان

سازمان حمل و نقل بار و مسافر شهرداری سیرجان در نظر دارد وفق ماده 13 آیین نامه مالی شهرداری و بر اساس 
بند 1 صورتجلسه هیئت مدیره سازمان به شماره 5694/س ح مورخ 1398/12/11  و بند 1 صورتجلسه شورای 
سازمان  به شماره 5705 و صورتجلسه بند 2 مصوبه 1932 شورای اسالمی شهر پارکینگ های عمومی تحت نظارت 
خود را به اشخاص حقیقی و حقوقی)واجد الشرایط( در قالب عقد اجاره با بهره گیری از سامانه تدارکات الکترونیکی 

دولت )ستاد( به نشانی:  www.setadiran.ir   و با شماره به اجاره  برساند.
تاریخ انتشار آگهی در سایت: 1399/12/13 ساعت 10:00 

مهلت دریافت اسناد مزایده: از تاریخ 1399/12/13 الی 1400/01/14 ساعت 12:00
تاریخ بازگشایی پاکات: 1400/01/15 ساعت 9:00

مهلت ارسال پیشنهاد: از تاریخ 1399/12/13 الی 1400/01/14 ساعت 14:00
تاریخ اعالم برنده: 1400/01/15 ساعت 12:00

تاریخ بازدید: از تاریخ 1399/12/13 الی 1400/01/14 ساعت 08:00 الی 13:00

شرایط شرکت در تجدید مزایده:
1-سپرده شرکت در مزایده )پنج درصد قیمت پایه ( بابت مجموع پارکینگ ها  می بایست به صورت ارائه ضمانت نامه بانکی معتبر 
و یا واریز وجه نقد به حساب سپرده سازمان به شماره حساب 0113463401009 بانک ملی و یا ارائه ضمانت نامه بانکی معتبر و 

یا پرداخت الکترونیکی صورت پذیرد.
2-هرگاه برندگان اول، دوم و سوم مزایده حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده آنها به ترتیب به نفع سازمان ضبط می گردد.

3-سازمان در رد یا قبول هر یک از پیشنهادات مختار است.
4- سایر اطالعات و جزئیات مربوط به مزایده در اسناد مزایده مندرج است.

5- به پیشنهادات مبهم و مخدوش و خارج از مهلت، ترتیب اثر داده نخواهد شد.
»ضمنا رعایت موارد ذیل الزامی می باشد«

برگزاری مزایده از دریافت اسناد مزایده تا ارائه پیشنهاد مزایده گران، بازگشایی پاکت ها از طریق درگاه سامانه الکترونیک 
دولت )ستاد( به آدرس: www.setadiran.ir  انجام خواهد شد و الزم است مزایده گران در صورت عدم عضویت قبلی، مراحل 

ثبت نام  در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی  را جهت شرکت در مزایده محقق سازند. 
6-عالقه مندان به شرکت در مزایده می بایست جهت ثبت نام و دریافت گوهی الکترونیکی )توکن( با شماره های ذیل تماس 

حاصل نمایند. مرکز پشتیبانی و راهبردی سامانه: 021-41934 
اطالعات تماس دفاتر ثبت نام سایر استانها در سایت سامانه )www.setadiran.ir  ( بخش » ثبت نام/ پروفایل مزایده گر« 

موجود است.
دمرییت ارتباطات شهرداری  سیرجان

مبلغ اجاره بها شرح مال االجارهردیف
ماهیانه )ریال(

مجموع اجاره بها 
سالیانه )ریال(

مبلغ سپرده )ریال(

خیابان امام خمینی، 1
پشت بازارچه کوثر

به ازاء هر ماه
 یکصد و چهل 

میلیون ریال
 جهت مجموع 

پارکینگ ها

سالیانه 
یک میلیارد و ششصد 
و هشتاد میلیون ریال

هشتاد و چهار 
میلیون ریال خیابان امام خمینی، 2

پشت بانک سپه

بلوار دکتر صادقی، 3
پشت پاساژ کندو


