پیگیری
پیامکهای مردمی از نارضایتی آنها
از وضعیت آسفالت راست گرد چهارراه
دانشگاه حکایت دارد .بهتر است برای
به سازی این بریدگی ضمن حفظ این
درخت ،فکری شود.

 5آبان  ،95سخنتازه از مسووالن سازمان پارکها
و فضای سبز شهرداری به خاطر حفظ یک درخت
تعریض چهارراه دانشگاه قدردانی کرد

بـازتــاب

رییس اداره برق در گفتوگو با سخنتازه مطرح کرد:

دو هفتهی قبل ،گزارشی پیرامون برخی
ابهامات در قبضهای آب،گاز و برق در
سخنتازه منتشر شده که بنا به گفتهی
علیرضا نادری؛ رییس این اداره به دلیل
مشغله ،موفق به پاسخگویی نشد .این هفته
رییس و مسوول مشترکین ادارهی برق،
توضیحاتی مفصل پیرامون موارد مندرج
در قبضهای برق ارایه کردند که به صورت
خالصه ،در ادامه میخوانید.
*گزینهی تخفیف مدیریت مصرف که
در قبضها درج شده ،طرحهای سالیانه
هستند ولی چون فعال طرحی نداریم ،شامل
مصرفکنندهها نمیشود.
*مبلغ عوارض برق بر اساس  30ریال
برای هر کیلو وات محاسبه میشود و تمام
مشترکان جز بخشخانگی روستایی شامل
عوارض برق هستند.
*در سال  94مبلغی به عنوان بیمهی
مشترک تعیین شد ولی در سال  95حذف
گردید .بیمه برای نوسانات برق بود اما در
سال  95از طرف وزارت نیرو لغو شد.
*آبونمان ،ریالی است که وزارت نیرو
تصویب کرده به عنوان کارمزد و مبلغش

ربطی به میزان مصرف انرژی ندارد؛ بر اساس
مدت زمانی محاسبه میشود .برای  30روز
مصارف عادی  11هزار ریال و برای مصارف
سنگین  99هزار ریال.
*اگر تعداد روز فرق کند ،آبونمان هم فرق
خواهد کرد.
*برق به عنوان انرژی خام در طبیعت
که در نهایت به عنوان کاالی قابل مصرف
در اختیار مصرفکننده قرار میگیرد و
آوردهاش افزایش پیدا میکند ،شامل مالیات
بر ارزش افزوده است.
*  90تا  95درصد کابلها و سیمهای
برق،روزمینی هستند و در معرض انواع
خسارات نظیر پاره شدن سیم ،برخورد
شاخههای درخت و ایجاد اتصال ،سرقت و...
*بارها دیده شده که ادارهی برق خود
راسا اقدام به سربری درختان میکند که
این موضوع باعث گالیهی مدیرعامل سازمان
پارکها و فضای سبز هم شده که چرا ادارهی
برق ،دست به هرس غیراصولی میزند و کار
هرس را به خود سازمان پارکها نمیسپرد.
* مردم توقع دارند برق قطع نشود .چون
شبکهی برق روی زمین است ،سازمان

آیا ادارهی برق برنامهای برای زیرزمینی
کردن کابلها  ندارد؟

*از نظر اقتصادی مقرون به صرفه نیست.
شبکهی هوایی بین  5تا  7برابر شبکهی
زمینی هزینه دارد و بسیار زمانبر است.
اگر هزینهی احداث یک کیلومتر برق فشار
متوسط روی زمین  50تا  70میلیون باشد،
هزینهی همین یک کیلومتر برای زیرزمینی
کردن بین  300تا  350میلیون تومان است.
وزارت نیرو  به عنوان هزینهی برقکشی
روستایی ،مبلغی از مشترکان شهری
میگیرد .آیا بهتر نیست همین مبلغ صرف
زیرزمینی کردن کابلها شود؟

* این مبالغ و هزینهها طبق قوانین مصوب
مجلس گرفته میشود و به ما ارتباطی ندارد.

دلیل اختالف زیاد بین قبضهای یک
مشترک چیست؟

*تمام اطالعات روی قبضها وجود دارد.
ما سه بازهی زمانی برای مصرف داریم7:
صبح تا  7عصر «میان بار» محسوب میشود.
 7عصر تا  11شب «اوج بار» است و  11شب
تا هفت صبح «کم بار» است .اگر مشترکی
در ساعات اوج بار ،بیشتر از وسایل برقی
استفاده کند ،روی قبض برق تاثیر خواهد
داشت .این راهکار وزارت برای مدیریت
مصرف است .ضمن آنکه مصرف برق به
صورت تصاعدی محاسبه میشود.
*اینگونه نیست که شما بگویی من 200
کیلو وات استفاده کردم و مثال شده فالنقدر
و اگر دوبرابر مصرف کنم ،هزینهاش نیز
دوبرابر خواهد شد؛ هزینه چندبرابر میشود.
روی قبض برق این اطالعات وجود دارد.
هر  100کیلو وات مصرف،یک پله در نظر
گرفته شده و از پلهی سوم به بعد ،هزینه
چند برابر میشود چون به صورت پلکانی و
تصاعدیحساب میگردد.
دلیل قطع سراسری برق سیرجان در
هفتهی گذشته چه بود؟

به تفاوت فردی دانشآموزان احترام بگذاریم

چهار هزار دانشآموز فدای صد نفر!
رضاطالبیگی

*برای رسیدن برق به دست مصرف کننده،
سه سیکل وجود دارد :تولید در نیروگاه،
شبکههای انتقال به شهرها و پستهای
توزیع به مصرفکنندگان که وظیفهی
شرکت توزیع برق جنوب ،فقط خدمات
رسانی توزیع است .یعنی باید نیروگاه کار
کند ،برق تولید شود ،به ما منتقل گردد تا
توزیع کنیم .آنروز ،در انتقال مشکل ایجاد
شده بود و فشار قوی بین سیرجان تا بافت
خراب شد که موجب از مدار خارج شدن
پست سیرجان گشت.
*با توجه به سرقتهای متعدد کابلها
برق از مردم میخواهیم موارد مشکوک را
به  110یا اتفاقات برق( )121اطالعرسانی
کنند .همچنین در مورد ماموران برق ،برای
جلوگیری از سوءاستفادههای احتمالی
مردم باید بدانند که ماموران ما لباس فرم
مخصوص و کارت شناسایی دارند.
سخنتازه :قابل ذکر است بیمه در
قبضهای گاز وجود دارد .شاید به این دلیل
که خسارات ناشی از برق بسیار بیشتر از
گاز است ،برای وزارت نیرو مقرون به صرفه
نیست که خسارت مردم را بپردازد!

شوک الکتریکی به ریههای شهر!
سخنتازه :فصل گرما آمد و عریانی درختان شهر خبر
از عملکرد زمستانی بد مسووالن شهر میدهد.رییس
ادارهی برق سیرجان خواست در جوابیهای به سخنتازه
ابروی فیشهای برق را درست کند ،ناخواسته از دلیل
کور کردن راه تنفس شهر پرده برداشت!
چند سال است که درختان شهر اکثرا به اسم
آفتزدگی سربری میشوند .درختانی که در این شهر
کویری به زحمت پس از سالها آبیاری برآمدهاند ،تا
هم به پاکی هوای شهر کمک کنند و هم موجب زیبایی
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یادداشت

برای زیرزمینی کردن کابلها ،بودجه نداریم
فضای سبز باید مرتب درختها را هرس
کند .گاهی اگر انجام نشود یا تاخیر داشته
باشند ،شاخهها موجب پاره شدن سیمهای
برق میشود و هم برق قطع میشود و هم
وسایل مردم میسوزد .ما هم ناچاریم با
بریدن شاخهها ،برق را در اسرع وقت وصل
کنیم.مجموعا همکاری و رابطهی خوبی با
سازمان پارکها و فضای سبز داریم.
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و کاهش دمای شهر باشند.
اما بهانهی اصلی برای قطع غیر اصولی و هرس
افراطگونهی شاخههای درختان تا امروز این بود که در
حال مبارزه با آفت هستند!
گرچه تا کنون نیز آشکار بود که تنها درختانی
قطع میشوند که در مسیر تیرهای برق هستند .اما
اقرار صریح رییس ادارهی برق ،نشان از این دارد که
مسووالن شهر به جای حل مشکل ،صورت مساله را
پاک کردهاند!

آزمون ورودی مدارس تیزهوشان از ابتدایی به متوسطه دور ه اول
14اردیبهشت 96و آزمون نمونه دولتی  9خرداد برگزار میشود.
این روزها خانوادهها بیش از فرزندان خود دغدغه و مشغله ذهنی و
فکری دارند .تهیه منابع گوناگون ،فرستادن فرزندان به کالسهای فشرده و
خستهکننده ،این روزها امان را از بچهها بریده است.
موسسات علمی گوناگون هم فعال و پرتالشاند که کودکان را از دروازه پرپیچ
و خم مدارس نمونه و تیزهوشان عبور دهند هر کدام به نحوی راه و روشی و
سبک و سیاقی .ویترین کتابفروشیها هم پر شده است از کتابهای رنگارنگ
با عناوین گوناگون کمک درسی.
دانشآموزان دورهی ابتدایی در برزخی گیر کردهاند آیا مبنای یادگیری کتب
وزارتی یا تالیفی مولفین کتب درسی است و وقت خود را باید صرف یادگیری
اینها کنند یا تسلیم خواست و تصمیم والدین و موسسات و مراکز تولید
کتب کمک آموزشی و بازاری شوند .اینها میکوشند برای مبارزه با فشارهای
محیطی راهی را برگزینند.
سال تحصیلی  96-95در شهر سیرجان  4320دانشآموز در پایه ششم
دبستان مشغول به تحصیلاند از میان اینها  48دختر و  48پسر وارد
مدارس تیزهوشان میشوند .کمی بیندیشیم که چگونه بیش از چهارهزار نفر
دانشآموز ،فدای  100نفر میشوند؟ چگونه و چه میزان فشار روانی بر نسلی
تحمیل میگردد.
محیط پراسترس آسیب جدی بر دانشآموز وارد میکند و تعادل روانی و
رفتاری او را بر هم میزند .سرنوشت دانشآموزانی که با فشار روانی و تحمیل
کالسهای بیضابطه جهت آمادگی ورود به مدارس تیزهوشان راه یافته و
حمل بار سنگین مدارس تیزهوشان بر تن نحیفشان سنگینی کرده و وسط
راه بریدهاند ،ما را وا میدارد که کمی به اصول روانشناسی تفاوتهای فردی
احترام گذاشته و در حد توان از فرزندان تکلیف بخواهیم .در فرهنگ عامه هم
بارها تکرار میشود که خداوند پنج انگشت را مثل هم نیافریده است .معموال
بعضی از نظامهای آموزش و پرورش بر سیستم تلفیق تاکید دارند یعنی تمامی
دانشآموزان با هر توانایی در کنار هم درس بخوانند حتی دانشآموزان معلول با
عادی .معتقدند اینها باید زندگی در کنار هم را از کودکی بیاموزند.
بعضی از نظامهای آموزش و پرورش بر سیستم تفکیک تاکید میورزند.
مدارس هم طبقاتی میشوند و جورواجور مثل مدارس چندگانه در کشور ما.
چه معتقد به نظام تفکیک یا تلفیق باشیم چیزی که مسلم است نخبه پروری
در جهان جای خود را به تربیت یک شهروند مطلوب سپرده است که در سند
تحول بنیادین در آموزش و پرورش کشور ما به فرزند نیکو و رسیدن به حیات
طیبه آمده است .میطلبد که شرایط خانواده و مدرسه و کالس درس را طوری
فراهم سازیم و تغییر دهیم که فرزندان از زندگی با هم لذت ببرند .عواطف
مثبت بر رفتار معلم و شاگرد حاکم شود .مدارس مرکز مهر و عطوفت گردد.

سهم ما از خرابی آسفالت
بحث خرابی آسفالت ،بحثی تکراریست و بالفاصله
انگشت اتهام به سوی شهرداری دراز میشود .در اینکه
شهرداری سیرجان هرگز نتوانسته به این توقع به حق
مردم پاسخی درخور دهد ،شکی نیست .کیفیت کار اکثر
پیمانکاران آسفالت نیز همواره مورد نقد مردم و شورا
بوده اما هنگامیکه از تخریب آسفالت سخن میگوییم،
بیانصافیست قصور برخی مردم را نادیده بگیریم.
به دور و برمان نگاه کنیم .به کوچههایی که هر روز
توسط اهالی با آب فراوان شسته میشوند .تنها بحث
کها و سنگفرشهای جلوی
آسفالت نیست .موزایی 
مغازهها نیز از این آفت در امان نیستند .از جلوی
بسیاری مغازهها که میگذری ،از شدت آبیاری و خیسی
همیشگی ،موازییکها لق شدهاند .در کوچهها ،آسفالتها

کنده و تبدیل به گودال شدهاند .اینها کار اجنه نیست.
کار من و شماست ،کار همسایههای ماست ،کار دوستان
و آشناییان ماست.
متاسفانه عدم مشارکت مردم در پرداخت عوارض
موجب شده مردم قدر آسفالت ،موازییکها و سنگفرشها
را ندانند؛ حتا با وجودیکه معب ِر مورد استفادهی خودشان
است .اگر میبینیم همسایهمان هر روز با فشار آب،
جلوی خانهاش را میشورد ،سخنی نمیگوییم چون نه
دلمان میسوزد و نه اهمیتی میدهیم .بیخیالیم چون
یاد گرفتهایم که اگر خراب هم شد ،وظیفهی شهرداری
است که بیاید و آن را درست کند؛ قبول اما وظیفهی ما
چه میشود؟ آیا ما وظیفهای برای حفظ آسفالت نداریم؟
در حقیقت تنها راه حل این مشکل ،اجباری شدن

پرداخت عوارض آسفالت است .تنها در صورت پرداخت
هزینه است و خالی شدن جیبمان است که موجب
میشود دلمان به حال آسفالت بسوزد و در حفظ آن
تالش کنیم.
متاسفانه قانون چنین چیزی را پیشبینی نکرده .اکثر
شورانشینان نیز آنقدر به فکر حفظ صندلی و قدرت
هستند که حاضر نیستند رای خویش را به خطر بیندازند.
باید دید شورای جدید این جسارت را دارد تا حتا به
بهای دلخوری مردم ،قدمی برای فرهنگسازی و حفظ
سرمایههای شهر بردارد یا خیر .نظر من را میخواهید؟
بعید است .کامال بعید .کاش خودمان دلمان به حال
خودمان و بودجهی این شهر میسوخت و به حال
خودمان فکری میکردیم.

