ایسنا :یک متخصص بیماریهای عفونی گفت :در بیمارستان افضلیپور
کرمان که مرکز مبتالیان به کووید 19در استان کرمان است ،تعداد تختهای
اشغال شده تقریبا سه برابر نسبت به هفته اول فروردین ماه افزایش یافته و
تختهای آی سی یو تکمیل است .دکتر"میثم یوسفی" گفت :نوع ویروسی که در
کشور در گردش است ،غالبا ویروس جهش یافته انگلیسی است که عالئم بیماری
همان عالئم قبلی است با این تفاوت که قدرت سرایت بسیار بسیار بیشتر (حدود
 70برابر) نسبت به ویروس مادر است و در نتیجه نسبت به ویروس قبلی افراد به
صورت خانوادگی و خوشه ای مبتال می شوند

دوشنبه  6اردیبهشت  | 1400شماره 650
 13رمضان  26 | 1442آوریل 2021

تعداد بستریهای
کرونایی درکرمان
 3برابر شده

است

گزارش
پارکها همچنان در قرق معتادان و سیرجان همچنان بدون گرماخانه

بوستانهای عذاب!

 پاسارگاد« :زنده بودن» این روزها بیشتر
از همیشه به یک منازعه شبیه شده است.
منازعههایی که حاال حتا به ساعتهایی که قرار
بوده به خوشی و آرامش بگذرد هم کشیده شده
است .اگر شما هم در خانه کودکی داشته باشید،
میدانید که یکی از دلخوشیهای او این است که
ساعتی را در یک پارک با تاب و سرسره بازی کند.
اما کدام پارک و کدام سرسره؟ به جرات میتوان
گفت که کمتر بوستانی در سیرجان هست که شما
بتوانید کودکتان را با خیالی راحت به آنجا ببرید.
سرسرههای پر از سر سوزن و سرنگ و زبالههایی
مثل تهسیگار صحنههایی آشنا برای همهی پدر و

مادرهاست.
در فضای سبزی در خیابان میرداماد زنی زیر
سایهی سرسره به حالت خمیده نشسته بود و چرت
میزد .دور و برش پر از زبالههای تولید خودش بود و
وسایلش را هم چپانده بود توی تونل سرسره .گویا
خیلی وقت است که اینجا جا خوش کرده که تونل
بازی بچهها برایش تبدیل شده به کمد وسایل.
یکی از پزشکان سیرجان مدعیست به خاطر
ازدیاد سگها ،این احتمال بعید نیست که معتادان
خیابانخواب به هاری یا دیگر بیماریهای مشترک
میان سگها و انسانها مبتال شده باشند.

این درحالیست که نبود گرمخانه و یا حداقل
یک سرپناه برای زنان معتاد کارتونخواب درسیرجان
نیازی است که در این چند سال احساس شده اما
هیچ پاسخی به آن داده نمیشود تا سیرجان بیشتر
از پیش شبیه شهری رهاشده به حال خود باشد.
 بهزیستی دارد چه کار میکند؟
معصومه خواجویی مسئول روابطعمومی
بهزیستی که مشخص است متوجه خشم درونی
سوالم شده ،ضمن گالیه ازدستتنهایی بهزیستی،
میگوید« :در سیرجان نه برای زنان و نه برای مردان
گرمخانه نداریم .آنجایی هم که برای مردان وجود
دارد فقط سرپناه است چون گرمخانه کیفیت و
کمیت خاص خود را
دارد ».به گفتهی خواجویی
تالشهای
تاکنون
بهزیستی در ایجاد سرپناه
برای زنان کارتونخواب
به بنبست خورده است:
ن مورد نظر باید
«ساختما 
تاییدیهی نظاممهندسی را
داشته باشد و هر جایی
را نمیتوانیم کرایه کنیم.
مشکل بعدی این است
که وقتی صاحبخانه یا
همسایههای ساختمان
مورد نظر متوجه کاربری میشوند ،مخالفت
میکنند .چون دوست ندارند در همسایگی این
مراکز باشند .ما حتا همین مشکل را برای مرکز
معلوالن هم داریم ».خواجویی از مشکالت
بودجهای بهزیستی هم میگوید که موجب شده
شهرداری را برای ایجاد چنین مراکزی به یاری
بگیرد .کمبود نیرو و بودجه در جمعآوری معتادان
کارتونخواب از سطح شهر و ایجاد کمپ ترک
اعتیاد برای زنان هم خود را نشان میدهد و
بهزیستی در این زمینه به جز همکاری شهرداری،
خواستارهمراهی نیروی انتظامی نیزشده است.
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 پاسارگاد
دردنیایی که دستیابی به توسعهی پایداردغدغه
اصلی شده ،یکی از فاکتورهای مهم حضور زنان در
جامعه است و یکی از این جایگاههای مهم شورای
شهراست .این درحالیست که شهرهای ما برای مردان
ساخته شدهاند .میگویید نه؟ نگاهی به اماکنعمومی
بکنید .همین موضوع ما را متوجه اهمیت حضور
آگاهانهزناندرانتخاباتشورایشهروحتا کاندیداشدن
آنهابرایعضویتدرشوراهایشهروروستامیکند.به
همینبهانهبهسراغصالحهحسینیفعالحوزهیبانوان
درسیرجان رفتم .او که پیش از این تجربهی یک دوره
نامزدی انتخاباتشورارادرکارنامهدارد،ترجیحداده این
بارکاندیدا نشود و تنها ازجنبهی فرهنگ مطالبهگری به
اینموضوعبپردازد.
 آمار افراد ثبتنامکننده برای شورای شهر
سیرجان نشانگرحضورکم رنگ زنان دراین عرصه
اجتماعیست،چرا؟
عدم حضور بانوان را میتوان در عوامل
مختلفی جستوجو کرد .یکی از این عوامل نداشتن
اعتمادبهنفس است که دالیل زیادی میتواند داشته
باشد .درجامعهای که اگرراننده زن درهنگام رانندگی
مرتکب اشتباهی شود و یا تصادفی رخ دهد ،این
اشتباه و مشکل را به پای جنسیت آن راننده میگذارند،
در جامعه مردساالر که حضور مردها در همه جا
اولویت است،حضورزناندراجتماع آزاد است امارشد
آنان نه .درشهری که رییس شورای شهر آن عضویت
زنان درشورای شهررا میتواند تحمل کند اما شرکت
آنان درانتخابات هیئترییسه را جایگاه زنان نمیداند،
بایدحضورزنان کمرنگباشد.درشهری کهمشاورامور
بانواندرادارات آنبیشترجنبهتشریفاتیداردتاکاربردی
باید وضعیت حضور اجتماعی زنان اینگونه باشد .در
شهری که سهم زنان ازپستهای مدیریتی بسیارناچیز
است و نگاه مردان به زنان ازباال به پایین باشد ،طبیعی
است کهزنان اعتمادبهنفس کافیرانداشتهباشند.
یکی از مسایل مهم دیگر را میتوان در فضای
ناسالم انتخاباتی جستوجو کرد .زنان این قدرت را
درخود نمیبینند تا درچنین فضای ملتهبی رقابت

گپی با صالحه حسینی درباره مطالبات شهری زنان

کمبودهای سیرجان برای زنان

صالحه حسینی فعال حوزهی بانوان در سیرجان عکس :امین ارجمند | پاسارگاد

حال زنان نیمی ازجمعیت شهررا تشکیل میدهند و
با توجه به دین ،فرهنگ سنت و ...مسایل ،مشکالت و
مطالباتخاصخودشانرادارند.
ک زنان سیرجان برای انتخاب یک
 معیارو مال 
فردشایسته ازمیانزناننامزددرانتخاباتچیست
یاچهباشدبهتراست؟
به اینسوالمهمنمیشودبدونیکتحقیقجامع
و علمی پاسخ داد .شاید نوعی سردرگمی برای معیار
انتخابوجودداشتهباشد.با اینکهنصفجمعیتشهر
زنان هستند و بیشتررایدهندگان هم خانم اما همیشه
تعداد زنان درشورای شهرحداقلی بوده و درشورای آخر

کنند.علتهرچهباشدنتیجه آندورشدن ازتوسعه
پایداراست.چونبدونحضورزناندرجامعه،دست
یافتن به توسعه پایدار امکانپذیر نیست .اگر در
جامعه مطالبهگری جدی درحوزه زنان اتفاق نیفتد
نتیجه همین میشود که میبینیم؛ زنان روزبه روزاز
متن جامعه دورو دورترمیشوند.
 زنان برای شرکت در انتخابات شوراها چه
اهدافی دارند و میخواهند پیگیر چه مطالباتی
شوند؟
مطالبات زنان درعرصههای اجتماعی بسیارزیاد و
متاسفانه نتیجه این مطالبات بسیاراندک است .به هر

انسانگرگ انسان
 بهرام محمدی :سیرجان کجاست؟
شهر من کو؟ میان هیاهو گم شد ،شهر کوچکی
که مردمان مهربانش نسبت به هم رحم و مروت
داشتند.
نیاز به گفتن نیست که انسان یک موجود
اجتماعیست .یعنی حیاتش به زندگی گروهی در
جمع وابسته است .انسان نه تنها نمیتواند تا مدت
زیادی به صورت انفرادی ادامهی زیست بدهد که

حتا اگر زندگی در جمع نبود ،اساسا تمدنی شکل
نمیگرفت و در آن صورت انسان در این عصرهنوز
یک حیوان تک و تنها بود.
با این مقدمه میخواهم به سراغ موضوعی
بروم که کمتر در این  ۱۵ماه گذشته مورد توجه
و بررسی علمی قرار گرفته .ازمیان رفتن جمعهای
خانوادگی و دوستی و ارتباطات مربوط به تفریح
و سرگرمی و خوشگذرانی که موجب افزایش

افسردگی و بیماریهای روانی شده به کنار ،در این
یک سال و چند ماه حتا شاهد نابودی آن دسته از
پدیدههای اجتماعی هستیم که زوالشان به زوال
انسان و تمدنش منجر میشود .تازه رسیدهایم
به تحقق عملی نظریهی توماس هابز فیلسوف
انگلیسی که میگفت« :انسان گرگ انسان است».
همکاری ،تعاون ،تقسیم کار ،همیاری،
همراهی ،کمک ،ازخودگذشتگی ،همدلی و...
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فقطمایکزنعضوشوراداشتیم .اینمسئلهبازنیازبه
آسیبشناسیدارد.
آیامطالباتزنانسیرجانیدرطی اینسالها
توسطزنانعضوشورایشهرسیرجانمحققشده
استیاتنهادرحدهمانشعارهایاولیهباقیمانده
است؟
حضور زنان در شورا هر دوره ک مرنگتر شده و در
آخرین شورا فقط یک خانم عضو شورا داشتیم .شاید
یکی ازدالیل رای نیاوردن زنان درشورا ،پیگیری نکردن
مطالبات این قشردرهردوره و نوعی سرخوردگی زنان
است.بهعنوانمثالدردورهای کوتاهمادیگرکمیسیون
همهی این کلمهها دردوران کرونا تا حد زیادی
معنای خودشان را ازدست دادهاند .شاید شما هم
بتوانید طوماری ازهمین نوع کلمات که دردوران
کرونا از معنا تهی شدهاند ،روی کاغذ بنویسید.
کلماتی که فقط واژه نبوده و نیستند بلکه سابق
خود زندگی بودند و بدون آنها زندگی فقط
بر این ِ
دست و پا زدن برای یک زنده بودن الکی بود .اگر
باور نمیکنید برای امتحان از حداقلترین کمک
ممکن مایه بگذارید .یعنی اگرمرد هستید دریک
جاده یا خیابان که محل تردد تاکسیها نیست،

اموربانوانشورانداشتیموهیچکسپیگیرخواستههای
به حق این قشر ازجامعه نبوده .چه میزان ازمصوبات
شورای شهردرحمایت اززنان سرپرست خانواربوده؟
در طرحهای شهر چقدر از نظر بانوان استفاده کردند؟
بهترین برنامهریزان یک محله زنان آن محله هستند آیا
هیچ زمان از زنان یک محله برای برنامهریزی استفاده
کردیم؟ متاسفانه مشکالت این قشر زیاد و کارهای
انجامشدهبسیارکم است.
 پیشنهاد شما برای انتخاب فرد شایسته از
میان زنان نامزددرانتخابات شورادرنظرگرفتن چه
مسایلی است کهجایخالی آندرشهروجوددارد؟
ابتدا باید افراد شایسته و کارآمد بیشتری در این
عرصه کاندید شوند .همانطور که میدانید در این
دوره بر اساس آمارتعداد زنهای شرکتکننده بسیار
پایین است و باید بستری فراهم شود که زنهای
بیشتری جسارت پیدا کنند که وارد این رقابت شوند.
درادامه کسانی را انتخاب کنیم که نسبت به مسایل
شهر آگاهی و تخصص داشته و مشکالت زنان جزو
دغدغههای اصلی آنانباشد.
بررسیهای انجام شده در حوزه برنامهریزی شهری
نشان میدهد ،بهترین راهکاری که میتوان در برابر
چالشهای موجود در شهرها اتخاذ نمود ،تقویت
سرمایههای انسانی و منابع اجتماعی است .به عبارتی
توجه به راهبردهایی که مبتنی بر محلهمحوری و
مشارکت حداکثری زنان باشد .یکی دیگر از بسترهای
مناسبیکهمیتواندمحلیبرایایفاینقشمدیریتیزنان
در حوزه مدیریت و برنامهریزی شهری باشد ،شوراهای
اسالمی شهرهاست که ظرفیتی وسیع برای نشان دادن
قابلیتهایزناندراینعرصهودرنتیجهتوسعه کارآمد
شهرها دارد .ظرفیتی که به دالیل مختلفی از جمله
عدماعتمادبهنفس و گاه نبود انگیزه الزم برای حضور
در انتخابات در جامعه زنان متخصص و نیز وجود
نارساییهایفرهنگیدرعمومجامعه،موردغفلتواقع
شده و مشارکت مطلوبی محقق نشده است .امیدوارم
زنهایی که به شورا میروند برای زنان سرپرست خانوار،
زنان آسیبدیده ،ورزش بانوان و حمایت ازسازمانهای
مردمنهاددرزمینهزناننگاهویژهایداشتهباشند.
بایستید و از خودروهای گذری بخواهید سوارتان
کنند .ببینید آیا کسی حاضراست؟ و آیا خود شما
اگر با ماشین رد میشدید و شغلتان مسافرکشی
نبود ،حاضر بودید فقط به خاطر کمک به یک در
راه مانده او را سوار کنید؟ اگرزن باشید ،به دالیل
روشن مثال باال برای شما صدق نمیکند و باید
عوامل دیگررا هم در این معادله درنظربگیرید.
این روزها همه به همدیگر به چشم زامبی
نگاه میکنیم درحالی که شاید ،شاید واقعیت این
قدری هم که رسانهها نشان میدهند ،سیاه نباشد.
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مرتضی اسدی

مهدی باسفهرجانی

انتصــاب جنابعالــی را بــه ســمت مدیــر

انتصــاب جنابعالــی را بــه ســمت سرپرســت

ـیرجان ،تبریــک عــرض میکنیــم.
ـتان سـ
شهرسـ

پزشــکی ســیرجان ،تبریــک عــرض میکنیــم.

روابطعمومــی اداره ورزش و جوانــان

حــوزه ریاســت و روابطعمومــی دانشــکده

ســربلندی و توفیــق روزافــزون شــما را از

ســربلندی و توفیــق روزافــزون شــما را از

خداونــد یکتــا خواســتاریم.

خداونــد یکتــا خواســتاریم.
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