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برای کنترل بحران آب موتورپمپها از اول آبان خاموش میشوند

 گروه خبر
آب قصه هزار غصه این روزهاست.
رییس جهاد کشاورزی میگوید برداشت
محصول پسته در سال جاری از سطح
۴۲هزار و ۷۴۱هکتار باغات پسته
شهرستان به میزان  ۲۶۰۰تن انجام
شده است .اگرچه در کاهش تولید پسته
امسال بحران آب عامل اصلی نبوده است
اما بسیاری از کشاورزان معتقدند اگر
وضعیت آب به همین منوال باشد تا 10
سال آینده پستهای وجود نخواهد داشت.
 پسته به  10سال دیگر
نمیرسد
اداره آبیاری که از سالها پیش
برای جبران منابع آب ،خاموشی موتور
پمپهای کشاورزی را در دستور کارش
قرار داده است ،امسال خاموشی را
به  50روز افزایش داده است .اگرچه
بعضی از کشاورزان مخالف خاموشی
موتور پمپهای کشاورزی هستند و
معتقدند خاموشی باعث خشک شدن
درختانشان میشود اما یکی از کشاورزان
منطقه زیدآباد میگوید :خاموشی موتور
پمپها تاثیر آنچنانی بر درختان پسته عکس :الله خواجویی| آرشیو پاسارگاد
ندارد ،چون درخت خواب میرود .او
 بحران آب بهتر نشده است
دربارهیدلیلاعتراضبعضیکشاورزانمیگوید
اداره آبیاری سیرجان برای کنترل بحران
؛«بعضی کشاورزان آبشان را میفروشند،
و چون در این چند ماه امکان فروش آب را آب روشهای زیادی از جمله خاموشی
ندارند ،معترض میشوند .خیلی از کشاورزانی موتورپمپها ،نصب کنتورهای هوشمند و
که به صورت دلسوزانه دارند کار کشاورزی انجام تعدیل پروانهها را در دستور کارش قرار داده
میدهند اعتقاد دارند خاموشی موتور پمپها به است ،اقداماتی که رییس اداره آبیاری از آنها
نفعشان است و آب زیادی برای تابستانشان به عنوان کارهای بسیار پرتنش و سخت یاد
ذخیره میشود .خیلی از کارشناسان باغداری میکند و معتقد است اگر در این برهه همه
معتقدندخاموشی تاثیر آنچنانی روی درختان دست به دست هم ندهند ،کشاورزیمان کامل
ندارد ».او که باغ پستهاش در زیدآباد قرار دارد نابود میشود .محسن اسدی معتقد است
میگوید؛ «متاسفانه خیلی از درختان پسته وقتی بحران آب بهتر نشده مجبوریم راهکار
در زیدآباد دارند خشک میشوند البته اینکه سختگیرانهتری را اعمال کنیم؛ «چهار سال
بگوییم یک باغ پسته کامل خشک شده است ،است خاموشی موتور پمپها را در دستور
نیست .از هر باغی یک تعداد درخت دارد خشک کار قرار دادیم ،سال اول یک ماه و از سال
میشود ،عمده دلیل خشک شدن درختان بحث دوم به بعد  45روز گذاشتیم ،امسال  50روز
خشکسالیاست.درکنارشیکسریآفتهایی گذاشتیم .چون بحران آب بهتر نشده است .اگر
که سال گذشته درختان زدند و عامل دیگر هم دلسوز خودمان و آینده شهرمان هستیم باید
ثمر خیلی زیاد درختان در سال گذشته بود ».او این سختی را تحمل کنیم ».اسدی میگوید:
تاکید دارد؛ با این وضعیت آب قطعا  10سال «سالهای قبل خاموشیها یک مرحلهای بود،
آینده پسته نخواهیم داشت؛ یعنی اگر شرایط امسال دو مرحلهای کردهایم؛  30روز و 20
آبی ما تا  6-5سال آینده تغییری نکند و بارش روز .مرحله اول از اول آبان شروع میشود و تا
خوبی نداشته باشیم تا  9-8سال آینده پسته پایان آبانماه و مرحله دوم از اول بهمن تا 20
بهمن ادامه دارد ».به گفتهی اسدی خاموشی
نخواهیم داشت و اصال به  10سال نمیرسیم.

شروع خاموشی موتورپمپها

موتور پمپها تاثیری بر درختان ندارد؛ «شاید
این  45روز اگر درخت آب نخورد دو درصد
به آن لطمه بخورد .اما وقتی موتور پمپها را
خاموش میکنیم از آن فاجعهای که  15سال
بعد قرار است اتفاق بیفتد جلوگیری میشود».
او ادامه میدهد؛ «اصال قبول ندارم خاموشی
 45روزه باعث خشک شدن درخت میشود.
ممکن است درصد جزیی آسیب وارد کند ،اما
زیاد نیست .دو هفته پیش جلسهای با رییس
جهاد کشاورزی در مورد خاموشیهای امسال
داشتیم ،ایشان هم بر این عقیده بود که آسیب
جدی وارد نمیشود و انجام خاموشی خیلی
بهتر از انجام ندادن آن است .به هر حال ما
چارهای جز این نداریم .دو تا راه داریم یا کال
محصول پسته نداشته باشیم یا امسال دو درصد
روی محصول پستهمان تاثیر بگذارد».
 10 هزار و  500هکتار از باغات پسته
سیرجانخشکشدهاند
رییسجهادکشاورزیسیرجانبابیاناینکه
سال گذشته  35هزار تن پسته در سیرجان
داشتیم ،میگوید :اما امسال  2600تن پسته
داریم که نزدیک  600تن بصورت کال و 2هزار
تن هم بصورت محصول خشک برداشت شد.

عمال نسبت به سال گذشته زیر  10درصد
تولیدپستهمانبود.اینفقطمربوطبهسیرجان
نبود بلکه کل استان کرمان زیر  10درصد
تولید داشت ».وی این ادعا که پسته سیرجان
تا 10سال آینده نابود میشود را قبول ندارد؛«نه
صحیح نیست.اگر برای آب که روز به روز دارد
کیفیت و کمیت آ ن کم میشود تدبیری نکنیم
شاید وضعمان از این بدتر هم شود ».به گفتهی
محمودآبادی در سیرجان  43هزار هکتار باغ
پسته وجود دارد؛« نزدیک  8500هکتار باغ
طی سه چهار سال گذشته خشک شدهاند ،دو
هزار هکتار هم امسال خشک شدند حدود 10
هزار و  500هکتار از باغات پسته خشک شدند.
باغات خشکشده بیشتر در حومه شهرستان،
پوزه خون ،کف هینمک و ...بودند ».محمودآبادی
معتقد است عمده دلیل مشکل خشک شدن
باغات پسته آب است .او سپس در مورد
خاموشی موتورپمپهای کشاورزی میگوید:
«اینجور نیست که خاموشی ضرر نداشته
باشد ما بین گزینه بد و بدتر یکی را باید انتخاب
کنیم ولی ما در حقیقت داریم تدبیر میکنیم
ی درخت
اینکه در زمستان و پاییز نیاز آب 
کمتر است ».او در مورد انتخاب زمانبندی

که کمترین آسیب به درخت وارد شود،
میگوید« :این تصمیم در جلسهی
شورای حفاظت از منابع آب گرفته
میشود که یکی از اعضای تاثیرگذارش
جهادکشاورزی است .ما حتی قبل از آنکه
جلسهی شورای حفاظت از منابع آب
تشکیل شود کارگروههای کارشناسی را
گذاشتیم ،مردم را دعوت کردیم ،با آنها
ارتباط گرفتیم .چون امسال ما محصول
نداشتیم یکماه زمان خاموشی موتور
پمپها را جلوتر آوردیم که درخت یک
تنش رطوبتی بخورد و زودتر خزان کند
که اگر سرمای زودرسی داشتیم درخت
به خواب رفته باشد که کمترین آسیب به
درخت وارد شود ».وی افزود« :خاموشی
را دو مرحلهای کردیم .چون  45روز در
یک نوبت زیاد بود آمدیم در دو نوبت
 30روز و  20روزه قرار دادیم ،موعد یک
ماهه از اول آبان شروع میشود و دوره
دوم از اول بهمن آغاز میشود ،بهمن
را مشروط بر این گذاشتیم که انشاهلل
باران رحمت الهی بیاید و اوضاع خوب
باشد و خود کشاورزان برای خاموشی
استقبال کنند .یعنی دوره دوم مشروط
است ».او با بیان اینکه هزینههای آبیاری
تحت فشار در سال 97به شدت باال رفته است،
میگوید :امسال هم سال کممحصولی بود ولی
یدانیم
ما مردم اسرافکنندهای هستیم .م 
اوضاعمان چه میشود و به جای اینکه بیاییم
هزینههای زندگیمان را کمتر کنیم و در تولید
سرمایهگذاری کنیم ،این کار را نمیکنیم .ما
مسئولیتی به جزو ترویج نداریم ،یعنی اهرم
اجرایی خاصی دست ما نیست .هیچ کجای
دنیاچنین نیست .برای ترویج فرهنگ باید
سیاستهایی باشد که مردم را به این سمت
متعهد کند که این راه را بروند که این کار بشود،
من اعتقادم بر این است که در سیرجان کسی
نیست که از مزایای این طرح و ظرفیتی که
جهادکشاورزی ایجاد کرده است خبردار نباشد.
در سیرجان نزدیک به  11هزار و  500هکتار
از باغات ما تحت پوشش آبیاری تحت فشار
هستند».
محمودآبادی معتقد است آبیاری تحت
فشار در میزان و کیفیت محصول بسیار تاثیر
دارد؛«امسال باغاتی که آبیاری تحت فشار را
اجرا کرده بودند از تغییرات دمایی کمترین
آسیب را دیدند االن مزرعه آقای شریف واقعا
عالی بود و کمترین خسارت را دیده بود».

حذف مزاياي «خارج از مركز» همچنان ادامه دارد

 گروه اجتماعی
در حالي كه  ۴۰۰کارگر شاغل در
منطقه گلگهر سه سال قبل از حذف
مزاياي مزد «خارج از مركز» شكايت
كردهاند .حکم اين پرونده هنوز صادر
نشده است« .ايلنا» هفته گذشته در
خبري اعالم كرد ۳۹۲ :کارگر شاغل
در این معدن ،برای دریافت بخشی
از مزایای مزدی خود به نام «خارج از
مرکز»کهبخشیازعرفکارگاهیست،
طرح دعوا کردهاند .دعوایی که در
شورای حل اختالف سیرجان به نفع

نگراني  400كارگر منطقه گلگهر از صادر نشدن راي دادگاه

کارفرما خاتمه یافته و کارگران پس از
دریافت این رای ،ماجرا را رها نكرده و
به دیوان عدالت پناه بردند .دیوان رای
حل اختالف سیرجان را نقض كرده
و پرونده را به شورای حل اختالف
کرمان بازگردانده است .يكي از كارگران
به ايلنا گفته بود« :ما دعوای گروهی
چهارصدنفره را سه سال پیش مطرح
کردیم و در نهایت رای سیرجان به
ضرر ما شد .دادخواست به دیوان عدالت
که رفت ،رای سیرجان نقض شد .االن
پرونده در شورای حل اختالف کرمان

است .این شورای بایستی مطابق نظر
دیوان به نفع کارگران رای بدهد ولی
االن نزدیک به چهار هفته است که در
انتظاریماماراینهاییهنوزصادرنشده
است ».اين كارگر از تاخیر در صدور راي
نهاييهمابرازنگرانيكردهبود«:نگرانیم
کهنکندهیاتحلاختالفکرمان،نظر
دیوان عدالت را نادیده بگیرد و بازهم به
ضرر کارگران ،رای صادر کند ».کارگران
معدن گلگهر میگویند :بخشهای
مختلف معدن به پیمانکاران مختلف
واگذار شده و همین مسئله ،پیگیری

حقوقی را برای ما دشوار میسازد.
پیش از این در سال  ۱۳۹۰صد نفر از
کارگران توانستند رای پرداخت مزایای
خارج از مرکز را بگیرند اما وقتی تبدیل
به«کارگرپیمانکاری»شدیم،دستمان
از زمین و آسمان کوتاه شد .موالیی،
دبیر هیات حل اختالف کرمان از ارایه
توضیحدرارتباطباروندپروندهکارگران
گلگهر خودداری کرده و گفته بود« :به
عنوان دبیر هیات ،حق رای ندارم».
به گزارش پاسارگاد ،در شرايطي
كه انتظار ميرفت ديروز ،يكشنبه،

راي نهايي در كرمان صادر شود باز هم
خبري از صدور راي نيست .يك منبع
آگاه در اين زمينه به «پاسارگاد» گفت:
«متاسفانه طوالني شدن صدور راي و
وقت تلف كردن در اين باره موجب
نگراني كارگران شده است ».به گفته
اين منبع آگاه هر چند ديوان عدالت
اداري راي قبلي را كه به نفع كارفرما
صادر شده بوده ،شكسته اما تعللهاي
كنوني در كرمان براي صدور راي
نهايي تردیدهایی را به وجود آورده
است ».به گفته وي پرداخت مزاياي

«خارج از مركز» يك عرف كارگاهي
است كه چند سالي است بر اثر تغيير
برخيآييننامههايداخليحذفشده
و به جاي آن موارد ديگري در شركت
معدني و صنعتي گلگهر پيشبيني
شده كه حقوق كارگران را تامين
نميكند .يك منبع مطلع ميگويد:
«اين شيوه بايد به نفع كارگران تغيير
كند و مزاياي خارج از مركز هم در
قراردادپيمانكارانمحاسبهشودتابراي
پرداخت نشدن آن از سوي پيمانكاران
بهانهايباقينماند».

مدیر جدید غذا و داروی دانشکده علومپزشکی سیرجان هشدار دارد

تعطیلی داروخانهها در صورت فروش بدون نسخه آنتیبیوتیک

 پاسارگاد
روز جهانی غذا بهانهای شد برای آشنایی با
رییس جدید واحد غذا و داروی دانشکده علوم
پزشکی سیرجان .عباس فخریان که دو هفته
است که مدیریت غذا و داروی دانشکده پزشکی را
متقبل شده است در پاسخ سوال خبرنگار نشریه
سخن تازه درباره مشکالت داروهای بیماران خاص
گفت :مسئلهی عدم پرداخت بیمهها خصوصا بیمه
تامین اجتماعی یکی از دالیل است .پیگیر هستیم
که داروهای بیماران خاص را بیاوریم .بیمه تامین
اجتماعی  7ماه به داروخانهها معوقه پرداخت دارد و
بیمه خدمات درمانی  3-4ماه  .خیلی از شرکتهای
دارویی سوءاستفاده کردند و داروخانههایی را که توان
پرداخت نقدی را ندارند ،ب ِالک کردهاند .مریضها به
داروخانههامراجعهمیکننداماداروخانههاداروندارند.
به گفته فخریان دارو هست اما مشکالتی در زمینه
پرداخت و تهیه دارو وجود دارد؛« یکسری از داروها
به وفور هست ولی به هر داروخانهای مراجعه میکنی،
دارو ندارند و به دلیل بحث مالی ،تقاضایی برای وارد
کردن برخی داروها ندارند .شرکتهای دارویی از این
آشفتهبازار استفاده کرده و داروها را دپو میکنند تا
قیمتها باالتر برود ».داروهای بیماران خاص ،داروی
بیماران آلزایمری ،بیمارن نخاعی ،بیماران قلبی و  . .از
جمله اقالم کمبود دارو هستند که وی نام آنها را جزو
کمبودهای دارویی آورد؛« به عنوان مثال لیدوکائین
نخاعی ،آمپول نالوکسان ،آمپول رگال و . .را از جمله
کمبودهای دارویی بیمارستانها است .که این داروها
به صورت سهمیهای داده میشوند ».فخریان در
پاسخ خبرنگار دیگری دربارهی کسریهای مربوط
به داروهای خارجی است یا داروهای داخلی ،گفت:
«کمبودها بیشتر مربوط به داروهایی است که در

داخل کشور تولید میشوند و ماده اولیه این داروها
وارداتی است ».وی توضیح داد« :دارو جزو تحریمها
نیستامابهصورتغیرمستقیمتحریممیشویم».
«مکملهای رژیمی که بدون مجوز دارویی
و خارج از داروخانه فروخته میشوند ،غیر قانونی
هستند» این جواب رییس غذا و داروی دانشکده
علومپزشکی سیرجان به خبرنگار نشریه نسیم بود
در پاسخ سئوالی مبنی بر نظارت بر فروش داروهای
مکمل و انرژ یزا که در مغازهها و جاهایی خارج از
داروخانهها به فروش میرسند .فخریان در مورد
کمبودداروییدربیمارستانهاتوضیحداد«:وزارتخانه
در جریان هست و دارو را سهمیهبندی کرده .تنها
کاری در این زمینه شده است برخی عملهای
جراحی غیر اورژانسی مثل عملهای زیبایی انجام
نمیشود».
 فروش آزاد آنتیبیوتیک ،توجیه
درمانیندارد

دکتر فخریان بحث فروش داروهای بدون نسخه
و تجویز پزشک به فروش بیرویه آنتیبیوتیکها
اشاره کرد؛«داروهای آنتیبیوتیک معضلی شدهاند
برای آینده سالمت مردم و باعث شده مقاومت
میکروبی باال برود و داروهای آنتیبیوتیک روی
برخی بیماران اثر نکند .کسی که بدون مجوز و نسخه
داروی آنتیبیوتیک دست مردم بدهد یعنی قتل عام
گستره مردم .خیلی از گلودردها ویروسی است و نیاز
به آنتیبیوتیک ندارند .این کار هیچ توجیه درمانی
ندارد .بدون مجوز به مریض دارو دادن ،باعث پخش
شدن مقاومت میکروبی در جامعه میشود و دارو روی
بقیهبیمارانکهایمنیشانضعیفاستمثلکودکان
و سالمندان تاثیر نمیگذارد .این فاجعهای است
برای نسل آینده ».وی افزود :در جلساتی که برای
داروخانههاگذاشتیمگفتمبرایمقابلهبااینکارتاحد
تعطیلی داروخانه پیش میروم .فخریان این موضوع
را که پزشک داروخان ه در جریان فروش داروهای

آنتیبیوتیک نیست و فروشندهها اقدام به فروش دارو
بدون نسخه میکنند را انکار کرد« :این مورد را قبول
ندارم .تا مسئول فنی موافق نباشد ،فروشنده دارو را
نمیدهد .یکسری داروهای  OTCرا میتوان بدون
نسخهدادولیرویاینداروها(آنتیبیوتیکها)نوشته
شدهفروشبدوننسخهپزشکممنوعمیباشد.برای
جلوگیری از فروش آزاد آنتیبیوتیکها راهکار داریم.
اول اخطارهای کتبی و در مرحلهی بعد اگر اجرا نشد،
مجوز داروخانه را لغو میکنیم ».
 مشکالت داروهای خاص در
اولویتاست
او از ساماندهی داروهای خاص به عنوان یکی از
برنامههایش یاد کرد و گفت :رفع مشکالت داروهای
خاص در اولویت است .داروخانهها نیز باید ساماندهی
شوند .او با بیان اینکه در بحث حجامت ،طب سنتی،
ت در کار پزشکان
داروهای گیاهی ،زالودرمانی ،دخال 
نظیر بیطارها و . .برنامه داریم ،گفت :برخی مکانها را

پلمب کردیم .یک مورد پزشک قالبی را نیز دستگیر
کردیم که خودش را متخصص زنان جا زده بود.
دستهایی در کار است و میگویند بگذارید این
مراکز کارشان را ادامه دهند ولی ما کار خودمان را
انجام میدهیم .باید فرهنگسازی شود که مردم از
هرکس که به عنوان پزشک یا درمانگر کار میکند،
احراز هویت کنند و پروانه مطب و کار را مطالبه کنند.
 برخورد با بازار داروهای مخدر و
سقطجنین
رییس غذا و داروی سیرجان در بحث فروش
داروهای مخدر و غیر مجاز نظیر متادون ،ترامادول،
قرصها و داروهای سقط جنین و . .که در بازار آزاد
به وفور فروخته میشود ،گفت« :در آینده با شدت
بیشتری برخورد میکنیم .در همهی شهرها بازار
آزاد دارو هست .االن تمام وقتمان را در بحث
کمبود دارو گذاشتهایم و باید پاسخگوی مشکالت
مردم باشیم تا از این برههی مشکل کمبود دارو عبور
کنیم .ممکن است بگویند مدیران کم کار هستند اما
کارهای جانبی انرژی زیادی از ما میگیرد .اگر بحث
دارو اینقدر بحرانی نبود ،وقتمان را روی برنامههای
دیگر میگذاشتیم .همیشه توپ را در زمین ما
م یاندازند .نیاز به همکاری اداره اطالعات نیز هست
تا سرشاخههای فروش را که در بازار فروش آزاد
دارو دخالت دارند ،شناسایی شوند .بازار آزاد بیشتر
از کلینیکهای مجاز داروهای مخدر را میفروشند.
وقتی مادهای درآم دزا باشد ،فروش هم بیشتر است».
او در پایان نشست از مردم و رسانهها کمک
خواست که در بحث اطالعرسانی و فرهنگسازی
به یاری آنها بشتابند .وی همچنین سامانه  190را
برای مطرح کردن شکایات حوزه بهداشت ،درمان و
دارو اعالم کرد.

از خبر
اعتصاب
معلمان
بیاطالعم

 ایلنا :رئیسکمیسیونآموزشوتحقیقاتمجلسشورایاسالمیدرخصوصمطالباتمعلمانگفت«:در
جریانمسائلومشکالتمعلمانهستمدرحالحاضرهمدراستانکرمانهستمواینجاکهفعالازاینخبرها(اعتصاب)
نیست».محمدمهدیزاهدیدربارهانتشاربرخیازاخباردرخصوصاعتصابوتحصنتعدادیازمعلماندرشهرهای
کشور گفت« :من بیاطالع هستم ».وی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا کمیسیون آموزش و تحقیقات اسالمی
دیدارویانشستیبامعلمانمعترضداشتهاستیاخیرگفت«:ماهمیشهدربینمعلمانحضورداریم ».اوتاکیدکرد:
«حداقلبندهدربینفرهنگیانهستم؛خانوادهمنعمدتافرهنگیهستندودرجریانمسائلومشکالتهستم».

سرمقاله

یادمان ندانمکاری
ِ

 رضا مسلمیزاده
راهحلهای ساده اگرچه
همیشه بد نیستند ،اما این بدان
معنانیستکهباتکیهبردانشهای
اندک یا فهمهای عوامانه از مسایل،
همیشهمیتوانبرایگشایشآنها
راهی جست .تکیه بر تجربههای
مستقیم و در عین حال اندک و ناقص آدمی ،ای بسا گاهی
همچون مانعی در برابر حقایق علمی قد علم کند و نتایج
تلخ و فاجعهباری در پی داشته باشد .نمونهی این تقابل
تجربهی مستقیم انسانی با حقایق علمی را میتوان در
محاکمهی گالیله به روشنی به مشاهده نشست .در حالی
که همگان از طریق مشاهدات عینی خویش باور داشتند
که خورشید به دور زمین میگردد ،خالفآمد این باور از
زبان گالیله باعث شد تا کارش به دادگاه تفتیش عقاید
بکشد و او را تا مرز تکفیر و مرگ پیش براند.
این تنها نمونه نیست و اگر با مقداری دقت در اوضاع
توارههای
و احوال روزمرهی خویش بنگریم به این عاد 
ذهنی بسیار برمیخوریم که چنان در نهاد و باور ما مقدس
انگاشته شدهاند که هر گونه شبهه درباره آنها اگر نزدیک
به کفر تلقی نشود ،گوش ایشان را بر شنیدن حقیقت گران
توارههای بیبهره از دانش و تخصص تا
میسازد .این عاد 
زمانی که به زندگی فردی انسانها مربوط میشوند ،ضرر و
زیانشاندرهمانمحدودهیزیستشخصیباقیمیماند
و دخالت در آن شاید چندان پسندیده نباشد .درد زمانی
آغاز میشود که تصمیمگیران با تکیه بر این باورها ،جامعه
را متحمل هزینههایی میکنند که جبران آنها به سادگی
میسرنیست.
در زمانهیی که عموم متخصصان شهرسازی،
ساختوسازهایی نظیر زیرگذر و روگذر را برای حل معضل
یدانند ،باور غیرعلمی
ترافیک ،عملی ناکارآمد و خطا م 
برخی از تصمیمگیران در شورای شهر و شهرداری با
تصویب ایجاد چنین سازههایی در حال تحمیل هزینه بر
پیکرزخمیشهرهستند.

غلبه بر این باور مقدس و شکستن آن از راه
گفتوگوهای علمی و تخصصی تقریبا محال است .شاید
باید دعا کنیم تا شاهدی از غیب سر برآورد و در این پندا ِر
مقدس ناباور ِان به تخصص رسوخ کند ،باشد که راهی به
ِ
نجات گشوده گردد.
به گمانم عملیات احداث زیرگذر میدان آزادی کرمان
یکی از همین شاهدهای از غیب رسیده است .روزگاری
ترافیک سرسامآور میدان آزادی مدیران استان را متقاعد
کرد که با ساخت زیرگذر از بار ترافیکی آن بکاهند .با شروع
عملیات عمرانی ،این تقاطع عمال تعطیل شد و راههایی
موقت برای عبور و مرور تعبیه شد .به مرور و با پیشرفت
عملیات عمرانی ،ورودیهای میدان باز شد و اگرچه هنوز
زیرگذربازنشدهاست،امادیگرازآنترافیکگذشتهخبری
نیست .در واقع بسته شدن موقت ورودیهای میدان آزادی
شهروندان را به تصمیمهایی دیگر رهنمون ساخت و نشان
داد که هر گونه تعریض و ساخت زیرگذر و روگذر به معنای
دعوتماشینهایبیشتربهخیابانهاستودراندکزمانی
دوباره «آش همان آش است و کاسه همان کاسه».
نمونهی نزدیک به خو ِد ما همین بند آمدن خیابان
ولیعصر به دلیل عملیات عمرانی و روکش آسفالت
است .اگرچه این رویداد برای اهالی این منطقه مشقات و
دشواریهای به وجود آورده است اما بند آمدن این خیابان
چندان تاثیری بر بار ترافیکی خیابانهای دیگر نداشته
است.همچنانکهیکطرفهسازیخیابانهاچندانکهتصور
میشد ،به عبور و مرور شهری یاری نرسانده است.
در این شهر فاجعهیی در شهرسازی اتفاق افتاده که
از آن به زیرگذر مکیآباد یا صنعت نام میبرند .این فاجعه
حاصل اصرار بر همان درک غیرتخصصی و عوامانه از
مسایل است و شیوهی شروع عملیات احداثش ،اسطورهی
ندانمکاری!
پیش از این در یادداشتی پیشنهاد کرده بودم؛ این محل
را به عنوان «یادمان ندانمکاری» در مقطعی از تاریخ این
شهر به همین صورت باقی حفظ کنند .هر چه میگذرد به
درستیپیشنهادمبیشترایمانمیآورم.

یادداشت

نافرمانی معدنی!
ِ

 ابوذر خواجویینسب
نه قائل به رعایت
استانداردهای زیستمحیطی
هستند و نه اعتنایی به اعتراضات
کارگران دارند .آب ،خاک
و هوای مردم را میبلعند تا
درخت سرمایهی خود را روز به
روز تناورتر کنند ،اما پای مطالبات کارگران که میرسد،
خود را به نداری میزنند و با صغری و کبری چیدن از
پرداخت حقوق آنها سرباز میزنند .گویی تا زمانی که
امنیتِ سرمایهی کارفرمایان برای مسئوالن در اولویت
قرار دارد ،صحبت از رعایت حقوق کارگران ،امری عبث
و مصد ِاق آب در هاون کوبیدن است .غیر از این بود،
چکمهی بیعدالتی بار دیگر به گردهی کارگر ِان معدن
مس تختگنبد فرود نمیآمد! آنها به مانند سال گذشته
نسبت به پرداخت نشدن مطالباتشان گالیهمند هستند
و گویا باز به وعدهی مدیرعامل این معدن دلخوش
کردهاند تا شاید س ر ِکیسه را شل کند و چندرغازی را در
کفدستِ پینهبستهشانبگذارد.
اض آنها یک سال پیش و پس از
ماجرای اعتر ِ
انتشار یک عکس شروع شد که در فضای مجازی
دست به دست چرخید و به دستِ رسانههای کشوری
رسید .تصویر منتشر شده از فالکتی مکرر و تکراری
یداد که سالهاست به نام آگهی «فروشکلیه»
خبر م 
روی برخی دیوارها و یا تابلوی اعالنات بیمارستانها به
دیدنش عادت کردهایم .با وجود این ،رییس ادارهی کار
سیرجان این پارچه نوشته را به طنز تشبیه کرد و ترجیح
داد بر واقعیتهای آشکار و پنهان این ماجرا چشم بندد.
معادن مس
کارگران معترض میگفتند :ما مثل دیگر
ِ
استان کرمان نیستیم؛ عایدیمان کم است ،همان حداقل

دستمزد اداره کار را میگیریم .حاال حساب کنید همین
حداقل مز ِد بخور نمیر را هم بخواهند دو -سه ماه یکبار
بدهند؛ دیگر برای کارگر چه میماند؟
تکرار اعتراضها حکایت از این واقعیت تلخ دارد که
هنوز ضمانتی برای اجرای قانون کار وجود ندارد .اگر
قانونی هم هست نه برای دفاع از حق کارگران ،که برای
حمایت از سرمایهی کارفرمایان تفسیر میشود .هر جا هم
که راهی برای تفسیر جانبدارانهی قانون وجود نداشته
باشد ،صاحبان سرمایه روی به ترفندهایی میآورند تا
قانون را دور بزنند .برای مثال با تعداد زیادی از کارگران
شرکتهای صنعتی و معدنی در سیرجان قراردادهای
کوتاهمدت بسته میشود تا آنها نتوانند در برابر کوتاهی
وصول حقوق
و قانونگریزی کارفرمایان ،اقدامی برای
ِ
قانونی خود انجام دهند .زیرا با کوچکترین اعتراضی ،با
تمدیدنکردن قرارداد و اخراج از کار مواجه میشوند .این
در حالیاست که مادهی  ٧قانون کار به صراحت اشاره
میکند« :قرارداد موقت فقط باید مشمول کارهای موقت
باشد ».روشن است که با توجه به نص صریح قانون و
تعاریفی که از مشاغل سخت میشود ،کار در معادن به
هیچ وجه مشمول کارهای موقت نمیشود .ضمن اینکه
بستن قراردادهای یک ماهه با کارگران ،نقض آشکار
ماده  2قانون کار است .البته قصهی پر غصهی کارگران
سیرجانیبههمینمواردختمنمیشود.جانباختنچند
کارگردرشرکتهایگهرزمین،جهادنصر،جهانفوالدو...
حکایت از این دارد که در سایهی بیتوجهی کارفرمایان
و ادارهی کار ،کارگران نه امنیت شغلی دارند و نه امنیت
جانی! کاش بفهمیم؛ اینجا دیگر صحبت از آگهی فروش
کلیه نیست که آن را به شوخی تشبیه کنیم .صحبت
خالی
از ِ
جان شیرین یک انسان است که مثل سفرهی ِ
کارگران ،یک واقعیت جدی است.

روی خط

پیامک300099004806 :

شماره تلگرام پاسارگاد09217519290 :
مسئوالن شهرستان و کشور یا از بازار خرید
ندارند یا مانندکبک سرشان را زیر برف کردهاند
که تورم را  ۱۶درصد و یا کمتر اعالم میکنند.
قیمت حلب  ۵کیلویی روغن ۲۲هزارتومانی
 ۵۰هزارتومان شده ،کارتن قند ۱۴هزارتومانی
۲۶هزار تومان شده ،چای گالبی ۱۸هزارتومانی
 ۵۰هزار تومان شده گوجه  ۲هزار تومانی ۶
هزار تومان شده حاال یا حساب وکتاب بلد
نیستندیا از جایی خرید میکنندکه قیمت
اجناس کمتر از قیمتی است که عامه مردم
خریدمیکنند0114.
 لطفا برای شهرک صدف هم حداقل یک
ایستگاهخطواحدبگذارید4989.
 نامگذاری و عوض کردن نام معابر شهری
توسط شورای شهر نیاز به دقت وکارشناسی
بیشتر دارد .با قیچی کردن تکهای از بلوار
مالکاشتر و نامگذاری به نام شهدای نیروی
انتظامی حق شهدا ادا نخواهد شد .عوض کردن
نام میان سنایی ،میدان گیتینورد ،چهارراه
شهسوارو . .توجیهمنطقی،اجتماعیوفرهنگی

ندارد1476 .
باز هم حادثه درمعدن وکشته شدن یکی
دیگر از عزیزان و هیچ مدیری ازجایش تکان
نخورد3117.
ضمن عرض تبریک هفته نیروی انتظامی به
تمامی فرماندهان وپرسنل شریف آن مجموعه،
بهتر بود خیابان ،میدان یا بلوارجدیداالحداثی را
به نام شهدای عزیز نیروی انتظامی نامگذاری
میکردند که اتفاقا بسیار هم مورد رضایت و
استقبال همشهریان قرار میگرفت و در اذهان
عموم ماندگار میماند4179.
 شهردار عزیز اگر برایتان مقدور بود از
کوچهها و خیابانهای کوهستانی مک یآباد
مخصوصا درههای زیبای فیروزآباد با ماشین
شخصیتان بازدید کوتاهی داشته باشید البته
کدار است
اگر ماشینتان شاسی بلند و کم 
چرا که ممکن است ماشین معمولی به گل
بشیند4330.
 تشکر ویژه دارم از مسئوالن محترم شهر
سیرجان،مشکلمردمسیرجانفقطنامگذاری

خیابانها بود که حل شد6659 .
ما از ساکنان خیابان وحید هستیم و با تغییر
ناماینخیابانموافقنیستیم،بهتربود نظرمردم
راهمجویامیشدندتا فقطنظرخودشاناعمال
نشود3735.
محض رضای خدا فکری به حال ما اهالی
شهرک نصر و اسفندقه کنید .خط واحد
مسیرهای شهرک نصر و اسفندقه و مشتاق و
رزمندگان را یکی کردهاند بیایید روزها از نزدیک
ببینید چه به سر ما می آید .چرا کسی به فکر
نیست؟0910
مشکل گرانی ،بیکاری ،رکود و . .با جلسه و
شیرینی خوردن و وقت گذراندن حل نمیشود.
یک راه حل ساده این است که اختالسکننده
را اعدام کرد .جلوی دریافت حقوق باال گرفته
شود3117 .
 حدود  4ماه است کوچه کوثر  6خیابان
آموزشکده کوثر واقع در بلوار فاطمیه را برای
اجرایفاضالبشهریحفاریکردهاندولیهنوز
آسفالت نشده است4179.

