پاسارگاد :مصرف اشتباهی متادون باز هم قربانی گرفت .سه
دختر  13-12ساله که نسبت خیشاوندی داشتند به دلیل مصرف
اشتباهی متادون دچار مسمومیت شدند که در اثر این مسمومیت
به بیمارستان منتقل شدند و در نهایت یکی از دخترها که  12سال
بیشتر نداشت در بیمارستان فوت و آن دو تای دیگر در بیمارستان
بستری شدند .مصرف اشتباهی متادون یکی از معضالتی است که در
این سالها در سیرجانی قربانی بسیاری گرفته است قربانیانی که عموما
کودک و نوجوان بودهاند.
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یادداشت

پشت دیوارهای سنگی چه میگذرد
 زهرا خواجویینژاد
چند روز پیش سعی در
مصاحبه با یکی از پرسنل
آرامستان داشتم .به سختی
شماره فرد مورد نظر را گیر
آوردم و به او زنگ زدم و او
نیز موافقت کرد و گفت من
االن آرامستان هستم و همین االن بیا .پشت تلفن
صدایی را شنیدم که میگفت بگو با آقای فالنی -
مسئول آرامستان  -هماهنگ کند .او نیز همین
گفته را تکرار کرد .من هم به مسئول آرامستان زنگ
زدم و او گفت باید با مدیرعامل سازمان متوفیات
هماهنگ کنید .دوباره به مدیرعامل سازمان
متوفیات زنگ زدم و او بعد از کلی احوالپرسی
گفت :از شهرداری به ما نامه زدند هرگونه مصاحبه
مدیرعامل و نیروهای تحتامر آن سازمان منوط
به تاییدیه مدیر روابطعمومی شهرداری است .به
مدیر روابط عمومی شهرداری زنگ زدم جواب نداد
و سپس پیام دادم و او بالفاصله زنگ زد .بعد از
مطرح کردن خواستهام ،موضوع مصاحبه را ازمن
پرسید .گفتم فقط مصاحبه حول شغل فرد انجام
میشود .او با نهایت ادب و احترام گفت اجازه
بدهید با مدیرعامل سازمان هماهنگ کنم و بعد از
چند دقیقه تماس گرفت و گفت« :ایشان گفتند
اگر مصاحبه برای هفته آینده باشد بهتر است تا با
خود شهردار هماهنگ کنم .او گفت :مدیرعامل
محترم فکرمیکند قراراست دراین مصاحبه ازآمار
فوتیها ،چند نفر در روز دفن میکنند و ...بپرسید.
حاال من بهشان میگویم سواالتتان درمورد چنین
آمارو ارقامی نیست».
این یک روال تکراریست که بارها برای ما
خبرنگاران در رابطه با مصاحبه با مدیران به ویژه
مدیران شهرداری اتفاق میافتد .سؤالی که ذهنم را
مشغول کرده است این است؛ چه اتفاقی افتاده
که مدیران تمایلی به مصاحبه با نشریات ندارند و
هیچ ابایی هم از این فرارندارند؟ به نظرم جواب این
سوال ازچند حالت خارج نیست:
 -1وقتی مدیری به مجموعهی تحت امرش نامه

یزند که با نشریات بدون هماهنگی با روابطعمومی
م
مصاحبه نکنند ،این ابهام را ایجاد میکند که مدیر
مجموعه با اصل شفافسازی و اتاق شیشهای
مخالف است .چون مصاحبه نکردن برابر است با
مردم درجریان جزییات قرارنگرفتن و آنها را نامحرم
دانستن و هیچ کشورو شهری اصالح نمیشود مگر
اینکه مسئوالنش به مردم و نشریات پاسخگو باشند.
یزنند
 -2نشریات برای بقا به هر چیزی چنگ م 
تا حداقل بتوانند هزینههای خود را جبران کنند.
برای همین وقتی از سازمانها ،ادارات و شرکتها
آگهی دریافت میکنند حاضر نیستند آن مدیر را به
چالش بکشند .چرا که اگر آن سازمان به قبایش بر
بخورد آگهی آن نشریه را قطع میکند .برای همین
در نشریات این روزها کمتر شاهد گزارشها و
تحلیلهایانتقادیهستیم.
 -3شنیدهاید که میگویند؛ شاه میبخشد
فتحعلی شاه نمیبخشد .حاال داستان مدیران
شهرداری است با اینکه شهردار گفته است با
هماهنگیباروابطعمومیمیتوانیدمصاحبه کنیدو
با اینکه روابطعمومی همه هماهنگیها و پیگیریها
را انجام میدهد و مشاورهها و نکات الزم را در اختیار
مدیران قرارمیدهد ،آنها بازهم حاضربه مصاحبه
نیستند،چرا؟
همه اینها را گفتم که به اینجا برسم وقتی
خوراک به مطبوعات نرسد ،وقتی اصل انتقاد را از
مطبوعات بگیرند ،وقتی حق آزادی بیان ازمطبوعات
گرفته شود ،وقتی نشریات را وابسته بار بیاورند به
زودی عمر نشریات به پایان میرسد یا اگر هم دوام
داشته باشد با نشریات بلهقربانگویی روبهرو خواهیم
بود که فقط به زنده ماندن فکر میکنند نه حل
مشکالت کشورو مردم.
یادم است سالها پیش همه شهرداران از اتاق
شیشهای حرف میزدند .اتاق شیشهای که بین
شهردارو مردم و نشریات باشد تا خبرنگاران به راحتی
به آمار و اطالعات دست پیدا کنند .حاال آن اتاق؛
اتاقی است که به جای شیشه بتن و سنگ جایش را
گرفته است و مشخص نیست پشت آن دیوارهای
سنگی چه میگذرد...

شهر 3

 نجمه محمودآبادی
معصومه ایستاده جلوی سقاخانه حضرت
عباس و دارد شمع روشن میکند« :من زورم
به اینمردنرسید،شایدحضرتعباسخودش
یهفرجیبکنه».معصومه 6شمعروشنمیکند
و قبل ازروشن کردن هرشمع دعایی میخواند
و آرزویی برزبان میآورد .روشن کردن شمعها
کهتماممیشود،معصومهدستمیکشدروی
عکس کاشیکاری شدهی حضرتعباس و برای
چند ثانیه صورتش را میگذارد روی بازویش.
لبهایش میجنبند .پسر کوچک معصومه
آب میخواهد و معصومه شیرسقاخانه را باز
میکندتاتویلیوانپالستیکیکهازتویکیفش
درآورده به پسرش آب دهد ،ازشیرآب نمیآید.
معصومه راه میافتد تا برسد به سوپرمارکت تا
برای پسر آب معدنی بخرد .شمعها پشت سر
معصومهمیسوزندو آبمیشوند.
جمعه است ،یک جمعه زیبای بهاری.
باد مالیمی میوزد و شاخههای درختان را به
مالیمت تکان میدهد .بوی خوش گلهای
درختان به مشام میرسد .معصومه میایستد
زیردرخت پرگل و نفس عمیقی میکشد .پسر
بزرگمعصومه ازمادرشمیگذرد«:زشته،چراچشاتو
بستینفسعمیقمیکشی؟»معصومهچشمانشرا
بازمیکند .پسرش سرش را زیرانداخته و کناردیوارراه
میرود .آن طرفترپسرکوچک معصومه با مخروط
درخت کاجیبازیمیکند.معصومهصدایشم یزند
و پسرمخروط را برمیدارد و پشت سرمادرمیدود.
حاال که پسرها جلو افتادهاند و حواسشان به مادر
نیست،سردرددلمعصومهبازشده است.معصومه
ماسکاش را ازروی دهانش برمیدارد و میگذارد زیر
چانهاش .چادرش را از دو طرف جمع کرده است و
گذاشتهاش زیربغلش« :صبحهای توی یک مدرسه
غیرانتفاعی کارمیکنم .ازصبحساعت 8میرمتاظهر
ساعت .1یک میام خونه ،غذا درست میکنم و ناهار
میدم بچهها و اصغرمیخورن بعد ازساعت 3میرم
فستفودی تا ساعت  11شب .شب وقتی میرسم
خونه با یه جنازه دیگه فرقی ندارم ،غش میکنم تا
صبح .صبح هم روز از نو روزی از نو ».معصومه آه
میکشد« :سه تا بچه دارم که هرسهتاشون مدرسهای
هستن .معلمهای هر سهتاشون ازشون ناراضیاند.
هی بهم زنگ م یزنن میگن چرا بچهات درس
نمیخونه؟ چرا مشق نمیفرسته؟ میگن تو چه

دست سنگین و بساط سیخسنگ

مادری هستی که به درس و مشق بچهات رسیدگی
نمیکنی؟ خبر ندارن من مگه وقت سر خاروندن
دارم که به درس بچه هم رسیدگی کنم .حاال به هر
بدبختی که شده شبها یک ساعت بیدار میمونم
و با بچهها درس کار میکنم ».معصومه ساکت
میشود .بچهها فاصلهشان از ما بیشتر شده است.
معصومه صدایشان م یزند« :ممد جلو نرو ،صبرکن
تابرسم».ممدگوشبهحرفمادرنمیدهد.معصومه
گامهایش را تندترمیکند ،بعد خسته میشود و قدم
سستمیکند«:این آموزشمجازیهمبالیجانما
بدبخت بیچارهها شد .برای ممد و امیرقسطی گوشی
خریدم .آشنا بود .خدا پدرشو بیامرزه ،قسطی دو تا
گوشی داد .حاال هرماه باید حقوق مدرسه را بدم پای
قسطهای ایندوتا گوشی.خرج اینترنتهمهست.
ماهی  80هزارتومن برای ممد قبض موبایل میدم،
 70هزارتومن برای امیر .بچهاند دیگه ،بازی میکنن.
فیلم دانلود میکنن .توی واتسآپ تا دوستاشون
حرف م یزنن .چاره چیه؟ سرگرمی دیگهای ندارن که.
منمچیزیبهشوننمیگم.تکلیفهایپسرکوچیکه
راهمبا گوشیخودممیفرستم.فیلمهایی کهمعلم
میفرسته را با گوشی من نگاه میکنه ».معصومه

لبخند تلخی م یزند« :معلمها فکرمیکنن من خانم
خانهدارهستم نمیشینم پای درس و مشق بچهها.
ازمن عصبانیهستن .نمیدونن من یه زن فلکزده
هستم که کل خرج خونه و زندگی روی دست منه».
راه دور است .معصومه خسته شده است.
میخواهد چند لحظه لب جدول خیابان بنشیند.
آن طرفتر ممد و ابوذر بازی میکنند« :اصغر وانت
داره .قبال که دل به کار میداد روزی  200تومن پول
درمیآورد ،اما حاال چند ساله که دیگه دل به کار
نمیده .نشسته توی خونه پای بساط سیخسنگ،
هرچی من بدبخت درمیآورد دود میکنه میفرسته
هوا .زورم هم بهش نمیرسه .تا بهش میگم پول
نمیدم ،یکی م یزنه توی صورتم .دستش هم اینقدر
سنگینه! کف دستش اندازه صورت منه ،وقتی م یزنه
احساس میکنم همهی استخونهای صورتم خرد
شدن .مادرم دلداریم میده ،میگه مادر فکر کن
بیوه شدی .اگربیوه بشی بچههاتو دست تنها بزرگ
نمیکردی؟ هر چی نداره یه وجب خونه داره .فکر
کن مستاجر هستین .این پولهایی که اصغر ازت
میگیره و بابت اجاره خونه میدی ».نفس از دست
و پای معصومه بریده است .تهمانده آب معدنی ابوذر

را سرمیکشد« :بعضی وقتا که بهش میگم خدا ازت
نگذره.منبایدهمبیرونخونه کارکنمهمتویخونه.
کمربندش را میکشه و هم من هم بچهها را م یزنه و
بعد میگه اگه دیگه پاتو از خونه برای کار گذاشتی
بیرونقلمپاتومیشکنم.دیگهحقنداریمنتپوالتو
سرمن بذاری .منم ازترس دیگه صدام درنمیاد .پیش
خودم میگم اگه نذاره برم سر کار ،کی قسط این
گوشیهاروبده؟صاحبمغازهمیاد ازدستبچههام
میگیرهومیبره .اینپدرهم کهعینخیالشنیست،
میگهدرسنخونن کهنخونن».
معصومه ازجایش بلند میشود .دست میگیرد
به تنه درخت و ازجدول بیرون میآید .معصومه دو
تا کیک از کیفش بیرون میآورد و میدهد دست
بچهها« :کاش یه کیکی هم برای خودم بود .دلم
داره ضعف میره ».معصومه مکث میکنه« :این از
خدا بیخبرحتی نمیاد ما را برسونه که این همه راهو
پیاده گزنکنیم ».تلفن معصومه مدام زنگ میخورد
و صاحب کارمیپرسد کی میرسد؟ معصومه پشت
تلفن عذرخواهی میکند« :نزدیکم ،االن میرسم...
چشم...چشم».معصومه گامهایشراتندترمیکند:
«ممد توی مدرسه مدام با همکالسیهاش دعواش

میشه.مدیرمدرسههمکهفقطمنومیشناسه
هی زنگ م یزنه میگه بیا مدرسه .بیا تعهد بده.
خدا را شکر این یک سال که کرونا اومده ممد
دیگه رنگ مدرسه را ندیده ،منم همین طور .از
بس رفتم تعهد دادم پدرم سوخت .وقتی هم
که به اصغرمیگم ،بچه را میکشه زیرمشت و
لگد،جوریم یزنهکهبچهبمیره.جراتندارمبگم
ممدچکارکرده.اصالفکرکنممیخوادمنوتوبه
بده که راجع به مشکالت خونه و زندگی هیچی
بهشنگم».معصومهسکندریمیخورد«:یهروز
دوستای ممد ،اصغررا سرسطلهای شهرداری
دیده بودند که داره آشغال جمع میکنه .بعد به
ممد گفتهبودند کهبابات آشغالجمعمیکنه.
ممد هم باهاشون شرط بسته بود که اشتباه
میکنن و بابای او نبوده .خالصه رفیقا دوباره
اصغر را سر گاریهای شهرداری دیده بودند
و عکس و فیلم ازش گرفته بودن .برای ممد
فرستادن .این بچه آب شد ،اینقدر خجالت
کشید که دلم براش آتیش گرفت .گفتم مادر
کار که عار نیست این همه آدم پالستیک و
کارتن ازتوی گاریهای شهرداری جمع میکنن
مگه بندهی خدا نیستن؟ اما ممد میگفت چرا
نمیرهباماشینشبارجابهجانکنه؟چرانمیرهکارگری؟
چرا راه افتاده آشغال جمع میکنه؟ چون آشغال
جمع کردن ازهمهی کارها راحتتره».
باالخره معصومه به مقصد میرسد .خانهای
توپاش و
که معصومه برای کار آمده است ریخ 
بههمریز است .ظرفشویی پرظرف است .معصومه
آستینهایشراباالم یزندومیایستدپایظرفشویی.
زنصاحبخانهخوششنیامدهکهمعصوهبچههایش
را هم با خودش آورده است .مرد ممد را صدا م یزند:
«بیا کمکمنتادرختاراهرس کنیم».ممدراهمیافتد
پشت سرمرد .چشمان معصومه پشت سرپسرش
میدود .زن صاحبخانه از معصومه میپرسد:
«معصومجان متولد چه سالی هستی؟» معصومه
جواب میدهد »58« :زن چند لحظه هاج و واج
معصومه را نگاه میکند« :آخی حتما زندگی سختی
داشتی.خیلیبیشتربهتمیخوره.بهتمیاد 60سال
را داشته باشی ».معصومه لبخند بیرمقی م یزند .آن
طرفترخواهرزنزیرگوشخواهرشزمزمهمیکند:
«این که جون نداره کار کنه .اول یه نوربیون بهش
میزدی ،بعدش میآوردیش سر کار ».دو خواهر
م یزنندزیرخنده.

آگهی مناقصه عمومی
/1400/002م.ع
شــرکت پاریــز پیشــرو صنعــت توســعه در نظــر دارد «عملیــات اجرایــی
آبیــاری قطــره ای درختــان پارک گردشــگری گلگهــر واقع در کیلومتــر  22جاده
ســیرجان -شــیراز (جــاده آســفالت) و ســه تــا پنج کیلومتر جــاده خاکــی– بعد از
کــوه کویــز ســمت چــپ دامنــه ســیاهکوه» را از طریــق برگــزاری مناقصه عمومی
بــه اشــخاص واجــد شــرایط واگــذار نمایــد .لــذا کلیــه متقاضیــان میتواننــد
جهــت دریافت اســناد مناقصه از ســاعت  15روز شــنبه مــورخ 1400/01/28
بــه آدرس الکترونیکــی  www.parizpishro.irمراجعــه و اســناد مذکــور را از
قســمت مناقصــه و مزایــده دانلــود نمایند.
مهلــت تحویــل پــاکات روز شــنبه مــورخ  1400/02/04بــه نشــانی:
ســیرجان -مجتمــع معدنــی و صنعتــی گلگهــر -جنــب رســتوران رز -حــوزه
مدیرعامــل شــرکت پاریزپیشــرو -واحــد امــور حقوقــی و قراردادهــا -تلفــن:
 034-41424328میباشــد.
ـیصد میلیون
ـال (سـ
ـه 300.000.0000 :ریـ
ـرکت در مناقصـ
ـن شـ
ـزان تضمیـ
میـ
ـال) در قالــب چــک بانکي رمــزدار يا چــک تضمين شــده بانکــي /ضمانتنامه
ريـ
بانکــی معتبــر /واریــز وجــه نقــد بــه شــماره حســاب  10/3309211/2بانــک
رســالت بــه نــام شــرکت پاریزپیشــرو صنعت توســعه
زمان بازدید  :روز چهارشنبه تاریخ 1400/02/01
شــرکت در قبــول یــا رد کلیــه یــا هــر یــک از پیشــنهادات بــه تنهایــی بــدوناحتیــاج بــه ذکــر دالیلــی مختــار میباشــد.
هزینه چاپ آگهی به عهده برنده مناقصه میباشد.متقاضیــان میتواننــد جهــت کســب اطالعــات بیشــتر بــا شــماره( 09133775887آقــای مهنــدس عباســی) تمــاس حاصــل نماینــد.

امور حقوقی و قراردادهای شرکت پاریزپیشرو صنعت توسعه

