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اینچندنفر
هفته آتی نقشه کشور به سمت سیاهی خواهد رفت
ایسنا :وزیربهداشت گفت:عرض کردهبودیم اگرتوجهنشودودقتنکنیمفروردینوبهاربسیارسختیراخواهیم
داشتیم .به دالیل مختلف عرایض ما مورد توجه قرارنگرفت .کالبدشکافی این بی توجهی مشکلی را ازکشورحل
نمیکند .منحنی را میبینند که درکل کشورمتاسفانه آماربستریها رو به فزونی است و درزمینه بیماران سرپایی
یک خیزشتابنده عمودی داریم .آنچه امروزمیبینیم ناشی ازصفهای طوالنی مردم برای خرید مرغ و...درشب عید
است و بعد ازآن دورهمیها و شروع آثارسفرها است و برآورد ما این است که هفته آتی این نقشه قرمزترشده و حتی به سمت سیاهی خواهد رفت.

نقشهقرمزکروناییدستپختکیست؟
جماران :نائب رئیس مجلس در توییتی به نقشه قرمز کرونایی کشور اشاره کرد و گفت:
نباید همه چیزرا به گردن مردم انداخت .علی نیکزاد ،درتوئیتی نوشت :این نقشه قرمزکرونایی
دستپخت کیست؟ نباید همه چیزرا به گردن مردم انداخت .آنها به دولتمردانی نگاه کردند که
با وجود نگرانیهای نظام سالمت ،مسیرسفر ،ترددهای درونشهری و تشکیل دورهمیهای
خانوادگیرابازگذاشتندوخود الگوییبرایعادی انگاریشدند.اینبیتوجهیمسئولیندولتیعادینیست.

نام هیچکدام ازکاندیداها رستم نیست
خبرآنالین :رستم قاسمی وزیراسبق نفت  ،گفت که هنوز ً
رسما نمیخواهد موضعی درباره کاندیداتوری
داشته باشد .وی درپاسخ به این سؤال که چرا قصد ندارد ً
رسما اعالم کاندیداتوری کند ،تصریح کرد که «عقل

همچیزخوبی است».رستمقاسمیدرپاسخبه اینسؤال کهدرصورت کاندیداتوری گزینه کدامجریانسیاسی
خواهد بود ،گفت :رستم کاندیدای مردم ایران است .او درپاسخ به این سوال که «کاندیدای مردم بودن»شعار
کلیشهایهمه کاندیداها است ،او گفت :امانامهیچکدام ازکاندیداهارستمنیست.من اگررأیبیاورمرئیسجمهورهمهمملکتخواهمبود.

یادداشت

اخطارمشارکت

 فرناز خانعلیزاده :نرخ مشارکت زنان در اجتماع در
کشورهای درحال توسعه تقر ً
یبا  ۴۰درصد و این آماربرای ایران  ۱۵درصد است.
چرا این تفاوت وجود دارد؟ بیایید این موضوع را با دیدگاهها و نظریات اقتصادی
تحلیل و بررسی کنیم .علل بنیادین بهروزی دراقتصاد به سه گروه تحت عنوان؛
جغرافیا ،فرهنگ و نهاد تقسیم میشود.علت نرخ پایین مشارکت زنان بهعوامل
نهادیوفرهنگ اجراییدرکشوربازمیگردد.درزیربهبررسیعللفرهنگیو ارتباط
فرهنگبااقتصادخواهیمپرداخت.
ابتدا ممکن است این سوال برای شما پیش بیاید که فرهنگ ارتباطی
با اقتصاددارد؟
 )۱اقتصاد و فرهنگ هردو بر آمده و مشتق شده از اجتماع هستند.
پسفارغ ازارتباطاتعلتومعلولی ،این کهخواستههاونقاطمشترکهر
دو ازاجتماعریشهمیگیرند،رابطهجداییناپذیریبرای آنهابهوجودمیآورد.
 )۲مشهورترین پیوند میان فرهنگ و توسعه اقتصادی توسط ماکس وبر،
جامعهشناس آلمانی ،ارایه شده که معتقد بود ریشههای صنعتی شدن دراروپای
غربی را میتوان در پروتستانتیسم جستوجو کرد .مطابق اعتقاد او جهانبینی
پروتستان باعث رشد اقتصادی بوده است .درطول سالها نظریهپردازان سعی
کردندکهاقتصادرابامبانیمشترکیچونرفتارعقالنیبینکشورهاتعریفکننداما
اصل موضوع این است که اقتصاد و فرهنگ رابطه جداییناپذیری دارند .مارکس
دریکی ازنظریههای خود میگوید :زیبنای جامعه اقتصاد و روبنای آن فرهنگ
است...زمینههایاثرگذاریفرهنگبراقتصاددرتجربیاتخواص،آموزههایدینی،

قدرتپیوندهایخانوادگی،هنجارهایگفتهوناگفته اجتماعیو...نهفته است.در
موردمشارکتزناندراجتماع ایرانباید گفت؛بهدلیلبسترمردانهجامعه ایراندر
شغلهایگوناگون،وابستگیبیش ازاندازهفرزندانودیگراعضایخانوادهبهخانم
خانه(حتیبعد ازسنقانونیفرزندان)،حاکمیت اینجو کهبهبیانعامیانهنانآور
خانه مرد است،عدم استقالل مالی و اجتماعی ،وظیفه سنگین خان هداری به دلیل
عدم همکاری اعضا و دیگرباورهای نادرست حاکم دراجتماع ،برای مشارکت زنانی
که تمایل به مشارکت اجتماعی دارند بسترناهمواری میسازد .ازسوی دیگرزنانی
هستندکهبهدالیلمتفاوت ازجمله آموزههایخانواده،تبلیغاتدرسطحجامعه
وعدم اعتماد به نفس ،تمایلی به مشارکت اجتماعی ندارند و با فکرکردن به اینکه
مردهزینههایخانوارراتامینمیکند ،اینباورکهمردهمسرخودرابهخان هداریو
نههیچچیزدیگرتشویقمیکند ،اینکهزنبرای کاردرخانه استوتافکرکردنبه
فرصت کارکردن ،ازمشارکت اجتماعی امتناع میکنند .آگاهی ازاین آمارو
هزینه ِ
دالیل آن ما را برآن م یدارد که به وسع خود درجهت ارتقای این آمارتالش کنیم.
ما نسلهای آینده را میسازیم با زدودن عقاید ضدتوسعه ازذهن آنها و دیدگاه
بدونجنسیتبهخودو اطرافیانمان،میتوانیمنسل آیندهراموفقتربپروریم .الزم
بهذکراستکهباتوجهبهتمامموانعاجتماعیوفرهنگیوخانوادگیبانوانیهستند
کهباپشتکاروشجاعتعالوهبرایفا کردننقشهمسریومادریدرجهت ارتقای
مشارکت خود و همجنسهای خود تالش کردند و موفق نیزبودند .این نوشته را
با نقل قول دیگری ازمارکس به پایان میرسانم :توسعه صنعتی درجوامعی که به
توسعهفرهنگینرسیدند،اتفاقنمیافتد.

سخنگوی ستاد مقابله با کرونای سیرجان گفت :سیرجان عمال وارد موج چهارم کرونا شده است و چارهای به جز رعایت دستورالعملهای
بهداشتی نداریم .این موج تعداد مبتالیان و فوتیهای بسیار بیشتری خواهد داشت  /عکس :امین ارجمند | پاسارگاد

روزانههای کامبیز

سال نو نگاه نو

 احمدرضا تخشید :در سال
گذشته مدت طوالنی درگیر اعصابخردی
شدید بودم که علت اصلیاش تورم و شرایط
بد اقتصادیبود.قبل ازتحویلسالنوتصمیم
گرفتم به گونهای دیگربه قضیه نگاه کنم و برای
شروسالخوبیباشد،همهچیز
اینکهسالپی 
را خوب ببینم و پدر اعصابخردی و غم و ناراحتی را درآورم .این تصمیم
دریک هفتهی اول فروردین تاثیربسیارخوبی برزندگیام گذاشت ،چون
همهی خریدها قبال انجام شده بود و بیشترمغازهها تعطیل بودند و دیگر
دلیلی برای ناراحتی وجود نداشت .البته دالیل دیگری هم داشت که
یکیش این بود که همان طورکه من تصمیم به تحول گرفتهام ،مطمئنا
مسئوالن ما هم ازباال تا پایین تصمیم به تحول گرفتهاند و حتما آنها
هم اندکی فکرمیکنند و نگاهی به جامعه میاندازند و میفهمند مشکل
اقتصادیمشکل اصلیمردم است.بنابراینهرکدامبههرنحوی کهبتواند
سعی درگشودن گره این مسئله خواهد کرد .هفتهی دوم سال جدید با
لبخندی بر لب از خانه بیرون شدم .وقتی قیمت جنسی را از فروشنده
پرسیدم و فهمیدم فقط ده درصد درزمان تعطیلی گران شده ،سعی کردم
لبخند بزرگتری بزنم .وقتی دیدم صف مرغ پارسال انگارهنوزتمام نشده،
فرض کردم که این افراد سال نو را هم درصف مرغ گذراندهاند و لبخندم
تبدیل به خنده شد .و همین طوری هی سوژههای جدید برای خندههایم
پیدا کردم و خندیدم .شرایط داشت به خوبی پیش میرفت و من داشتم
تبدیل به شادترین فرد جهان میشدم که دخالت نابجای خانواده مخل
احوالمشد.همسروبچههاوقتیدیدند که ازنظرآنهاهمینطوربیخود
و بیجهت دارم میخندم ،تهدیدم کردند که زنگ م یزنند به اورژانس و

لزوم بازبینی قانون

بستریام میکنند .من هم چون حوصلهاش را نداشتم کوتاه آمدم و االن
هم متاسفانه دارم سال نو را با تورم بیشتر و اعصابخردی بیشتر ادامه
میدهم .امروزرییسجمهورگفته :دراین روزهای نزدیک به عید نوروزو
ماه مبارک رمضان با توجه به شرایط سخت معیشت مردم ،حق افزایش
قیمت هیچ کاالیی را بدون هماهنگی با ستاد اقتصادی ندارند و این حرف
بسیارخوبی است که رییسجمهورزده است و ما وظیفه خود میدانیم
که ازایشانتشکرکنیم .امروزفائزههاشمیگفته:چرخشنخبگاننداریم.
یک میخ هم جای مدیران فعلی بگذارند مملکت میچرخد .به نظرم باید
هرچه زودترایشان را به خارج تبعید کرد .آیا ایشان واقعا ازتوهینی که به
مسئولینماکردهاندخجالتنمیکشند؟امروزآقایضرغامیرییسسابق
صداوسیماهم احساستکلیف کردو گفت :کاندیدایریاستجمهوری
میشود .چند نفردیگرهم اعالم آمادگی کردهاند که این بارسنگین را به
دوش بکشند .چند نفررا هم هرچند اعالم نکردهاند اما برادران عزیزمان در
تلویزیون هرروزنشانشان میدهند و احتماال بعد اعالم آمادگی خواهند
کرد .اگرشرایط به همین صورت پیش برود و شورای نگهبان هم اذیت
نکند ،حداقل سی چهل نیروی خدوم ارزشی در احساس مسئولیت
کاندیدای ریاستجمهوری خواهند شد .و آن وقت ما باید ده بیست سی
چهل کنیم و به کاندیدای مورد نظر رای بدهیم .البته برادرمان محسن
رضایی کمی خیالمان را راحت کردند وقتی گفتند :از هر نوع رایزنی
استقبالمیکنیمو امیدواریم اکثرداوطلباندرکابینهدولت آیندهحضور
داشته باشند .امروزیک خبرخوشحالکننده ازخبرگزاریهای آن طرفی
شادیام را دو چندان کرد .گفتهاند فقط ده سال طول میکشد با روند
فعلی  75درصد ازمردم ایران علیه کرونا واکسینه شوند و این یعنی یک
خبربسیارخوب.به امیدپیروزیهایبیشتر!

اطالعیه

 امید محمودزادهابراهیمی
هفته گذشته خبر کشته
شدن دو محیطبان به
دست شکارچیان غیرمجاز
حیاتوحش فضای رسانهها
را پر کرد .اتفاقی تلخ که در
چندسال اخیربسیارشنیدهشده
است .نحوه کشته شدن این محیطبانان و شلیک گلوله
خالص به سر آنها تلخی فاجعه را دوچندان کرد .گویی
قاتالن هم دستگیر شدهاند اما بنا به تجربه ،این خبر
احتماال چندماه دیگردرگوشهای دیگرازایران به شکلی
دیگر تکرار خواهد شد .هنوز به خاطر دارم که چندماه
پیش خبر اعدام یکی از محیطبانان به دلیل شلیک در
درگیری با شکارچیان غیرمجازرا شنیدم و شاید خیلیها
ندانند که چندین محیطبان همین االن که دارید این
مطلب را میخوانید در زندان به سر میبرند و یا منتظر
حکم اعدام هستند .آنها به خاطر محیط زیست جان
خود را به خطرانداختند و حاال جان خودشان را دارند در
این راه فدا میکنند .مشکل نبود حمایت قانونی صحیح
از محیطبانان همیشه نقل محفل اخبار در این مواقع
است و پس از چندی دوباره رنگ میبازد و چیزی هم
عوضنمیشود.
از نظر نگارنده قانونی باالتر از حفظ محیط زیست
و سختگیری  ٪100در آن وجود ندارد و کلیه اجزای
سیستم قانونی درکشوراعم ازدادگاه ،قاضی ،دادستانی،
دولت ،سازمان محیط زیست باید به آن واقف و موظف
باشند و اگر مشکل فهم قانونی وجود دارد بهتر است
مانند نظامیان و روحانیون دادگاههای ویژه مربوط به
مسایل محیط زیستی تشکیل شود تا شاهد بیعدالتی
نباشیم .محیطبانها مجهز به اسلحه هستند اما

برای کاربرد آن اما و اگرهای بسیاری وجود دارد .اگر
شلیک کنند ممکن است اعدام یا زندانی شوند و اگر
شلیک نکنند باید فاتحه محیط زیست و حیات وحش
را بخوانند .قانون در اینجا باید راهگشا باشد تا بتواند
راهحل میانهای ایجاد کند .وقتی صحبت از شکارچی
ً
اصوال حق و حقوق
غیرمجاز و غیرقانونی میکنیم،
چنین افرادی نباید مانند یک شکارچی قانونی با مجوز
باشد .اگر زمان ،نحوه و نوع شکار مشخص و معین
است که دلیلی برای مقابله نیست اما وقتی بیقانونی
انجام شد ،محیطبان هم باید محکم برخورد کرده و
از مصونیت کامل برخوردار باشد .البته این دیدگاه از
نگاه قانون مردود است چون با اصولی در قانونهای
مختلف اعم ازمجازات اسالمی و اصول جرایم کیفری
و ...در تضاد است و به همین دلیل است که هدف
بزرگتر که همانا حفظ محیط زیست و حیاتوحش
است را گم میکنیم.
گاهی اوقات برای ایجاد یک فرهنگ و برای دستیابی
به یک هدف بزرگترباید قانونهای دیگری نوشته شود تا
به آن دست پیدا کرد .گرچه حقوقدانها و قانونگذاران
هیچگاه چنین مواردی را نخواهند پذیرفت اما کارکرد
ً
خصوصا درزمینههای مشابه
قانونگذاری آنان تاکنون
چیزی جز یاس و نامیدی نبوده است .یک محیطبان
وقتی ببیند همکارش در یک درگیری کشته شده و
یا به خاطر یک شلیک اعدام میشود ،چه انگیزهای
برای ادای وظیفه خود پیدا میکند؟ در حال حاضر به
مجموعه قوه قضاییه و دولت پیشنهاد میشود تالش
کنند به سرعت شعبه رسیدگی خاص به اینگونه جرایم
ایجاد شود و همچنین قوانین مربوط به مصونیت
محیطبانها و حدود اختیارآنها بازبینی و اصالحات الزم
انجام گیرد تا دیگرشاهد تکراراین اتفاقات تلخ نباشیم.

سودوكو 648
 جــواب جــدول را بــه دفتــر
پاســارگاد فرســتاده و بــه قيد
قرعه هديه دريافت كنيد.
برنده سودوكو :647
علی محمودآبادی

قانونهاي حل
جدول سودوكو:

 .1در هــر ســطر و ســتون بايــد
اعــداد  1تــا  9نوشــته شــود.
بديهي اســت كه هيــچ عددي
نبايد تكرار شود.
 .2در هــر مربع  3×3اعداد از
 1تا  9نوشــته شود و در نتيجه
هيچ عددي نبايد تكرار شود.

آگهی مناقصه عمومی
شماره /1400/001م.ع
ـر دارد «آبیــاری  66.000اصلــه نهــال کاشــته
ـعه در نظـ
ـت توسـ
ـرو صنعـ
ـز پیشـ
ـرکت پاریـ
شـ

شــده در محــدوده جــاده ســیرجان -شــیراز بــه شــرح ذیــل» را از طریــق برگــزاری مناقصه عمومی
در ســطح شهرســتان ســیرجان بــه اشــخاص واجــد شــرایط واگــذار نمایــد .لــذا کلیــه متقاضیــان
میتواننــد جهت دریافت اســناد مناقصــه بــه آدرس الکترونیکــی  www.parizpishro.irمراجعه
و اســناد مذکــور را از قســمت مناقصــه و مزایــده دانلــود نماینــد.

ـورخ  1400/01/29بــه نشــانی :ســیرجان -مجتمــع معدنی
ـنبه مـ
ـاکات روز یکشـ
ـت تحویل پـ
مهلـ

و صنعتــی گلگهــر -جنــب رســتوران رز  -حــوزه مدیرعامــل شــرکت پاریــز پیشــرو -واحــد امــور
حقوقــی و قراردادهــا -تلفــن 034-41424328 :میباشــد.

ـال) در قالب
ـصد میلیون ريـ
ـال (ششـ
ـه  600.000.0000 :ریـ
ـرکت در مناقصـ
ـن شـ
ـزان تضمیـ
میـ

چــک بانکــي رمــزدار يــا چــک تضميــن شــده بانکــي /ضمانتنامــه بانکــی معتبــر  /واریــز وجــه نقــد
بــه شــماره حســاب    10/3309211/2بانــک رســالت بــه نــام  شــرکت پاریــز پیشــرو صنعــت
تو سعه
زمان بازدید :روز سهشنبه تاریخ 1400/01/24
محدوده نهالهای کاشته شده:
کمربنــد ســبز :دو طــرف جــاده از ابتــدای جــاده اختصاصــی  گلگهــر بــه ســمت ســیرجان بــه طــول
تقریبــی  25کیلومتــر از پاســگاه خیرآبــاد تــا کــوه کویز
پــارک جنگلــی گلگهــر :کیلومتــر  30جــاده ســیرجان -گلگهــر -روبــروی معــدن دولومیــت بــه
مســاحت 120هکتــار
پــارک گردشــگری گلگهــر :کیلومتــر  22جــاده ســیرجان -شــیراز (جــاده آســفالت) و  ســه تــا پنــج
کیلومتــر جــاده خاکــی -بعــد از کــوه کویــز ســمت چــپ دامنه ســیاهکوه
ش شــرکت در قبــول یــا رد کلیــه یــا هــر یــک از پیشــنهادات بــه تنهایــی بــدون احتیــاج بــه ذکــر

 عملیات سمپاشی از ساعت  22تا  6صبح میباشد. برنامــه زمانبنــدی فــوق بــه صــورت تقریبــی بــوده و براســاس شــرایط جــوی،میــزان آلودگــی و نــوع آفــت قابــل تغییــر میباشــد.

مدیریت ارتباطات شهرداری سیرجان

دالیلــی مختــار میباشــد.
هزینه چاپ آگهی به عهده برنده مناقصه میباشد.
متقاضیــان میتواننــد جهت کســب اطالعات بیشــتر بــا شــماره  ( 09135401855آقای مهندس
تاتلــی ) تمــاس حاصل نمایند.

امور حقوقی و قراردادهای شرکت پاریز پیشرو صنعت توسعه

