| آگهی ویژه |

هفته انهم

سال بیست و چهارم  شماره   1268شنبه  26تیر  6 / 1400ذی الحجه  17 / 1442جوالی  8  2021صفحه  2000 تومان

برای حمیدرضا صدر

negarestan_news

از قمهکشی دختران اصفهانی تا درگیری خیابانی دختران کرمانی

ناهنجار یهای
فرهنگی

گفتگو با مهندس سروشنیا
در روزهای پایانی شورای پنجم

از خوش شانسترین
شهرداران سیرجان هستم

همان که
شیرینیکالمش
در قاب تلویزیون
مسخمان میکرد
صفحه 3

وقتی خودمان الگوی
خشونت میشویم

حوادث
غیر متعارف
صفحه 8

 حال جامعهی ما خوب نیست
 آن چیزی که نگران کننده است این است که سنین این افراد پایین است
و عمده افراد تشکیلدهنده این درگیریها نیز دختر هستند
و از رفتار خشونتآمیز ابایی ندارند

صفحات  4و 5

| عکس :مجید شبستری |

صفحه 8

طی  3روز  100میلیون تومان از چند همشهری کالهبرداری شد

مالباختن به همین راحتی !
صفحه 2

وعدههای بیسرانجام سایپا خودرو

پیشنهاد  ۱۸میلیاردی به بیرانوند

صفحه 2

متقاضیان شاکی
ِ
و مردم ناراضی

مدیرکل تأمین اجتماعی استان:

دادستان عمومی و انقالب سیرجان تشریح کرد:

آیا تیمی که اسمی از آن
برده نشده گلگهر است؟

بیش از  1/5میلیون نفر
بیمه شده داریم

قتل خانوادگی
با اسلحه شکاری

صفحه 3

صفحه 5

صفحه 7

در گفتگو با
معاون سیاسی امنیتی
فرمانداری مطرح شد:

آخرین خبر
از پرونده
انتخابات شوراها
صفحه 2

دانشآموز ممتاز
كالس ششم

درسا شـول
چه غرور آفرین اســت موفقیت شــما که

نشــان از تالش بیوقفه در کنار خانوادهی

با فرهنگ شماســت .این الگو نوید بخش
گســترش تعلیم و تربیت و یادآور شــور،

شــوق و تالش مداوم شماست که رتبه اول
کالس را کســب کردید و این امید را به ما
میدهد که فرداهایی بهتر را پیش رو دارید.
مدرسه سما  -خانم افشار و خانم اسدی

آگهي مناقصه عمومي تجدید شده شماره/1400/17ع

شركت معدني و صنعتي گل گهر (سهامي عام) در نظر دارد پروژه"طراحي ،خرید ،ساخت و بهره برداري از آبشار،
رودخانه مصنوعي  ،خطوط انتقال آب و برق و احداث سيستم پمپاژ تغذیه و پمپاژ سيستم بسته در پارك گردشگري"

خود را به روش  EPCواقع در کیلومتر  ۲۰جاده سیرجان -شیراز ،از طریق برگزاري مناقصه عمومي به پیمانكار

واجد شرایط و دارای گواهینامه صالحیت طرح و ساخت با رتبه حداقل  ۳در رشته آب از سازمان مدیریت و برنامه
ریزی و یا پیمانكار دارای رتبه حداقل  ۵در رشته آب یا تأسیسات ( با مشارکت مهندسین مشاور دارای رتبه

حداقل  ۲در رشته آب و یا دارای واحد طراحی) مطابق با اسناد مناقصه ،واگذار نماید.لذا متقاضیان ميتوانند

جهت اخذ اسناد مناقصه به صورت حضوری و به نشانی :دفتر کمیسیون معامالت گل گهر واقع در کیلومتر ۵۰

جاده سیرجان -شیراز و یا به نشانی :دبیرخانه دفتر مرکزی شرکت واقع در تهران -خیابان دکتر فاطمی -مقابل
هتل الله -ساختمان نگین پالک  ۲۷۳مراجعه و اسناد مذکور را دریافت نمایند .مهلت تحویل پاکات ساعت

 ۹الي  ۱۴روز دوشنبه مــورخ  ۱۴۰۰/۴/۲8در محــل دفترکمیسیون معـامالت مجتمع و یا دبیرخانه دفتر مرکزی

تهران مي باشد.

شرکت معدني و صنعتي گل گهر در رد یا قبول هر یک از پیشنهادات بدون نیاز به ذکر دلیل و بدون جبران خسارت مختار ميباشد.

کمیسیون معامالت شرکت معدني وصنعتي گل گهر

دعوت به همکاری

به دو نیروی خانم جهت کار در غذا آماده
ایرونی واقع در شهرک مهر نیازمندیم.
(ترجیحا ساکن شهرک مهر)
۰۹۱۳۲۴۵۳۷۱۶

مـزایده ضایعات
مزایده فروش ضایعات آهن ،الستیک ،روغن
سوخته و ...شرکت آرمان گهر سیرجان
جهت کسب اطالعات و شرایط مزایده به سایت
ایرانضایعات به نشانی
 www.iranzayeat.comمراجعه فرمایید.
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طی  3روز  100میلیون تومان
از چند همشهری کالهبرداری شد

مالباختن
به همین راحتی !

گروه حوادث :

با شــما تماس میگیرند ،خیلی راحت،
بــا اعتماد به نفس ،چند دقیقهای شــما
صحبــت میکنند ،بــا عملیــات روانی
و تســلطی مثالزدنــی و با اســتفاده از
اطالعاتی از شــما ،که مشــخص نیست
چگونه بــه دســت آوردند ،بــا دروغی
بزرگ ،احســاس طمع و خوشــحالی را
در شــما برانگیختــه کرده و شــما را به
ســمتی هدایت میکنند که با دســت

خودتان پول بیزبان تان را به حسابی که
میگوینــد ،واریز کنید .به همین راحتی!
متاسفانه هشــدارهای پلیس و دستگاه
قضایی و مطالب رسانهها نتوانسته هنوز
همه مردم را به آن سطح از آگاهی برساند
که هنــگام تماس کالهبرداران ،با یک نه
بزرگ ،آنهــا را در مقصود مجرمانه خود
ناکام بگذارند.
همین هفته پیش کالهبرداران توانستند
قریب به  100میلیون تومان را طی  3روز
از چند شهروند ناآگاه ،کالهبرداری کنند.

کالهبرداران چند دختر خانم کارکشــته
اهــل تهــران را آمــوزش داده و با جمع
کردن آنها در محلی خاص ،طی تماس از
طریق یک خط ثابت ،مردم استان کرمان
را سرکیســه میکنند .شیوه این گروه به
شکلی اســت که برخی مردم اصال شک
نکــرده و گول حرفهــای فریبنده آنها
را میخورنــد .اما نکتــه مهمی که باعث

میشود مردم به آنها اعتماد کنند داشتن
اطالعاتی از قبیل نام صاحب سیم کارت،
امتیاز آنها در باشگاه مشتریان همراه اول
یا تعداد پالک خودرو اســت که مشخص
نیست به این اطالعات مردم از کجا دست
یافتهاند؟!
یک شخص آگاه در این رابطه به خبرنگار
ما گفت :ممکن اســت افــرادی در دفاتر

حقوق بازنشستگان کشوری و لشکری در یک سطح

همسانسازی حقوق بازنشستگان
پس از  14سال

گروه خبر:

اجـرای همسانسـازی حقـوق بازنشسـتگان
کشـوری و لشکری و سـازمان تأمین اجتماعی،
یکـی از مطالبات دیرینه و بحـق آنها در طی دو
دهـه اخیـر بود کـه سـرانجام پس از  14سـال،
بـا حمایـت دولـت از مردادمـاه سـال  ۹۹بـرای
بازنشسـتگان تأمیـن اجتماعـی و بـه فاصله دو
مـاه بعـد از آن ،از مهرمـاه سـال گذشـته بـرای
بازنشسـتگان کشوری و لشـکری به اجرا درآمد.
بـه گـزارش «ایـران» ،تـا پیـش از ایـن میـزان
حقـوق بازنشسـتگان در مقایسـه بـا شـاغلین
فاصلـه زیـادی داشـت بهطـوری کـه خیلـی از
بازنشسـتگان اظهـار میداشـتند حقـوق آنان با
توجـه بـه نـرخ تـورم و وضعیت اقتصـادی فقط
کفـاف اداره 10روز از زندگـی آنـان را میدهـد.
آنهـا تأکیـد داشـتند بـرای حـل این مشـکل
مسـئوالن دولـت بایـد مـاده  30برنامـه ششـم
توسـعه را اجـرا کننـد تـا از ایـن طریق سـطح
معیشـت و قدرت خرید بازنشسـتگان افزایش و
بهبـود یابـد .لذا ایـن مطالبه پـس از مذاکرات و
نشسـتهای متعـددی بـا دکتر نوبخـت رئیس

سـازمان برنامـه و بودجـه از تابسـتان سـال 99
در دسـتور کار دولـت قـرار گرفـت بهطـوری
کـه مقرر شـد با اجـرای طرح همسـان سـازی
حقـوق بازنشسـتگان تـا  ۹۰درصـد حقـوق
شـاغلین همتـراز خودشـان افزایـش یابـد .این
اقدامـات و پیگیریهـا موجب شـد تـا در طرح
همسانسـازی حقوق بازنشسـتگان ،بیش از دو
میلیـون و  ۲۰۰هزار نفر بازنشسـته کشـوری و
لشـکری و در سـازمان تأمیـن اجتماعـی نیـز

نزدیک به سـه میلیـون و  ۶۰۰هزار بازنشسـته
از مزایـا و افزایـش حقـوق برخوردار شـوند.
گفتنی اسـت با توجه به اجرای متناسبسـازی
از مهرمـاه سـال  1399منابـع الزم بـرای تداوم
متناسبسـازی نیـز در الیحـه بودجـه 1400
منظـور شـده اسـت که با توجـه به ابلاغ قانون
بودجـه سـال  1400و لحاظ 130هـزار میلیارد
تومـان تـداوم متناسبسـازی نیـز از محـل
بخشـی از منابـع مذکـور در حال اجراسـت.

زینیوند استاندار کرمان:

رفتار برخی مدیران غیراخالقی است


آخرین خبر از پرونده انتخابات شوراها

گروه خبــر :به دنبال طوالنی شــدن
اعــام نتایــج نهایی انتخابات شــورای
شهر ســیرجان معاون سیاسی امنیتی
فرمانداری سیرجان به نگارستان گفت:
دلیل طوالنی شدن تایید نهایی انتخابات
شورای شهر سیرجان به علت این است
کــه آرای بدســت آمده بــرای یکی از
ندا حاج ابراهیمی
سـایپا یکـی از شـرکتهای
خودروسـازی اسـت کـه در
زمانهای مشـخصی اقـدام به ثبت
نـام خودرو می کند  .پراید و سـاینا
و تیبـا جزو خودروهای پر فروشـی
اسـت کـه در لیسـت خودروهـای
ثبـت نامـی این شـرکت قـرار دارد.
سـال گذشـته این شـرکت شـروع
بـه ثبـت نـام ایـن خودروهـا کـرد
و موعـد تحویـل خودروهـا را
اردیبهشـت امسـال قیـد کـرد اما
بسـیاری از تحویلهـا هنـوز انجـام
نشـده اسـت .سـایپا از آنجایی که
ایـن نـوع خودروهـا را بـه صـورت
حوالـه ای بـه فـروش گذاشـته ،از
افـراد بـه صـورت اقسـاطی پـول
دریافـت کـرده اسـت؛ مشـکلی که
هـم اکنـون دامنگیـر متقاضیـان
ایـن خودروهـا شـده اسـت ،اتمـام
پرداخت اقسـاط به شـرکت سـایپا
و تحویـل نگرفتـن خودروهایشـان
اسـت.این شـرکت پـس از دریافت
تمام اقسـاط فروش وعـده تحویل
 ۷۵روزه خودروهـا را داده اسـت
امـا اکنـون نه تنهـا هیچ خبـری از
تحویـل خودرو نیسـت بلکه مجدد
وعـده تحویـل خـودرو در شـهریور

داوطلبان اشکال داشته است.
وی در پاســخ این ســؤال که چه زمان
نتایــج نهایی انتخابات شــورای شــهر
ســیرجان اعالم می شــود گفــت :این
پرونــده در هییت مرکــزی نظارت در
دست بررســی اســت که قطعا هییت
مرکزی نظارت در مهلت قانونی پاســخ

خوب نیست مدیران در این ماههای پایانی دولت کارها را ول کنند

اسـتاندار کرمـان گفـت :در فضـای کسـب و کار
آشـفتگی ،در هـم ریختگـی ،تضاد منافع و شـکل
گیـری باندهـای حرفهای ابـزار فسـاد را میبنییم
کـه هر جـا بخواهـد شفافسـازی کند ،جلـوی آن
را میگیرنـد و قانـون مجلـس را فلـج میکننـد
کـه این فضای کل کشـور اسـت و خیلـی تفاوتی
بیـن کرمـان و اسـتانهای دیگر نمیبینیـم .علی
زینیونـد در جلسـه شـورای گفـت و گـوی دولت
و بخـش خصوصـی اسـتان کرمـان اظهـار کـرد:
مهمتریـن فاکتـور در بحـث توسـعه ،گفتمـان
واحـد و اجمـاع بـر روی نقـاط ضعـف ،فرصتهـا
و راهبردهاسـت و بـه نظـر میرسـد در اسـتان
کرمـان ایـن اتفـاق افتـاده و ذیـل این هـم افزایی
در گفتمان ،باید آسـیب شناسـی میشـد که دارد
انجـام میشـود.
وی بـا اشـاره بـه اینکـه جابـه جایـی دولـت و
دیدگاههـا نبایـد ایـن ریـل گـذاری محکـم را بـه
هـم بزنـد ،افـزود :اتـاق بازرگانـی اسـتان کرمـان
جـزو اتاقهـای برتـر در زمینه آسـیب شناسـی و
احصـاء مشـکالت واحدهـای تولیدی اسـت و باید
ساختارسـازی کنیـم تا کارهـا با رفت و آمـد افراد
متوقـف نشـود که اگـر کارهای متوقف شـود ،بعدا
بـاز دوباره کاری میشـود لـذا رویکـردی که برای
رسـدین اسـتان به توسـعه متوازن دنبال میشود،

در گفتگو با معاون سیاسی امنیتی فرمانداری مطرح شد:

الزم و قانونــی را مــی دهــد .وی در
خصــوص بقیه نقاط شهرســتان گفت:
انتخابات شهرهای اقماری و  ۹۸درصدد
روستاهای شهرســتان تأیید شده است
و در هر بخش شــاید یک یا دو روســتا
به علت شــکایت برخی از افراد در حال
بررسي اســت که مشکل خاصی نیست

پیشخوان دولت که به سامانههای همراه
اول دسترســی دارند یا در دفاتر تعویض
پالک در تهــران با این افــراد همکاری
کنند و اطالعاتی را در اختیار کالهبرداران
بگذارند .البته نمیشــود ایــن موضوع را
به طور دقیــق عنوان کرد .چرا که برخی
از کالهبــرداران از طریق زیرپاکشــی و
مهندســی اجتماعی اطالعاتی را از سوژه
با اطرافیانش به دســت میآورند.یکی از
مالباختگان درخصوص شیوه و شگرد این
کالهبرداران به خبرنگار ما گفت :حوالی
ساعت  10صبح از طریق یک خط ثابت
با پیش شــماره  021تهران با من تماس
گرفتند و عنوان کردند که از دفتر موسسه
مهر ملی تمــاس میگیرد که امور جوایز
مربــوط به همراه اول را بــه عهده دارد و
من برنده جایزه یک سکه طال شدم .آنها
دقیق من را به اسم و فامیل صحیح صدا
زدند و اطالعات دقیق من از میزان امتیاز
در باشگاه مشــتریان همراه اول را باخبر
بودند .خانم کالهبردار گفت که باید شما
را به داخلی کارشناس جوایز وصل کنند.
دقایقی آهنگ پخش شــد و سپس خانم

دیگری با لهجه تهرانی بسیارمســلط و با
اعتماد به نفس باال بــه چندین دروغ را
پشت سر هم کرد و در نهایت گفت باید
برای ثبت جایزه مبلغ  500هزار تومان را
به حساب امور مالی موسسه واریز کنم و
اگر بخواهم به بانک نروم میتوانم مبلغ را
کارت به کارت کنم .من هم گول خوردم
و  500هزار تومان را کارت به کارت کردم.
سپس دوباره با من تماس گرفتند و گفتند
خوشــبختانه امکان حضور شما در قرعه
کشــی خودرو نیز فراهم شده و بایستی
برای ثبت نهایی مبلغ  3میلیون تومان را
واریز کنم که من مشکوک شدم و موضوع
را با پلیس در میان گذاشــتم که متوجه
شدم ماجرا کالهبرداری است.
متأسفانه طی هفته گذشته چند شهروند ما
به همین طریق گول خورده و کالهبرداران
توانسته اند از یکی از شهروندان مبلغ 60
میلیون تومان به جیب بزنند .پیگیری های
خبرنگار حوادث نگارستان نشان می دهد
این افراد کالهبردار عموما از حسابهای
بانکی با مشخصات جعلی و حسابهایی
که کارت آنها اجاره شده استفاده میکنند.

همچنین با اســتفاده از شگردهای خاص
با چند شــماره همراه با مــدارک جعلی
خریداری شــده و با استفاده از یک خط
تلفن ثابت جوری نشان میدهند که انگار
از یک شــرکت بزرگ تمــاس گرفتهاند.
کالهبرداران که افرادی روانشناس و بسیار
متبحر هســتند از طرز بیــان فرد مقابل
متوجه میشــوند که می توانند به مقصد
خود برسند یا نه! به هر روی بار دیگر الزم
است به همه شهروندان هشدار بدهیم که
به هیچ عنوان فریب تماس اینگونه افراد
را نخورند .اگر فردی هدیه ای برنده شده
باشد به هیچ وجه نیاز به ثبت و پرداخت
پول و رفتن پای دستگاه عابربانک ندارد و
اگر فردی از آنها خواست که پای دستگاه
عابر بانک رفتــه و کارت خود را وارد کند
و کــد را بفرســتند بدانند کــه این فرد
کالهبردار اســت و قصد دارد حسابتان را
در آن واحد خالی کند! .متاسفانه این گونه
پرونده ها به لحاظ ســاختار شکلی و نوع
کالهبرداری عموما به نتیجه نمیرســند
پس الزم اســت مردم خودشان هوشیار
باشند و فریب نخورند.

و قطعا بزودی اعالم میشود .رضوی در
خصوص زمان شروع بکار شورای ششم
نیز گفت :ان شــاءا ...بزودی شــوراهای
اســامی شهر و روســتا با ادای سوگند
فعالیت خود را احتماال از  15مرداد آغاز
می کنند و با انتخاب شهرداران جدید و
دهیاران فعال باعث ایجاد تحولی شگرف

بایـد تثبیـت شود.اسـتاندار کرمـان بـا اشـاره بـه
مسـائل مطـرح شـده دربـاره رتبـه فضای کسـب
و کار اسـتان گفـت :چالـش ،بحـث کارشناسـی،
تعامـل و تضـا ِد دیـدگاه بـد نیسـت و بایـد ایـن
برخوردهـا و تفـاوت دیدگاههـا محصـول داشـته
و خروجـی آن بـرای اسـتان مصوبه داشـته باشـد.
وی افزود :در بحث فضای کسـب و کار در اسـتان
کرمـان بخشـی از دوسـتان یـک دیـدگاه و اتـاق
بازرگانـی دیـدگاه دیگـری دارد کـه هـر دو قابـل
بررسـی اسـت و بنـده میگویـم در فضای کسـب

در حوزه شهرســتان می شوند .البته به
شرطی که شــوراها با ماهیت صنفی و
رویکرد پارلمان شــهری فعالیت کنند
و در ورطه سیاســی و سیاســی کاری
نیفتند .معاون سیاسی امنیتی فرماندار
در خصوص آخرین شــرایط شهرستان
به لحاظ امنیتی نیز اظهار داشــت :در
سیرجان مشــکل خاص امنیتی نداریم،
فقط شــیوع موج جدید کرونا نوع دلتا
نگران کننده است که قطعاً مردم و ستاد
کرونا و مسئولین بهداشــتی و درمانی
شــهر دقت بیشــتری خواهند داشت و
در ادامه اقدامات مثبت گذشــته در این

و کار آشـفتگی ،در هـم ریختگـی ،تضـاد منافـع
و شـکلگیری باندهـای حرفـهای ابـزار فسـاد
را میبنییـم کـه هـر جـا بخواهـد شفافسـازی
کنـد ،جلـوی آن را میگیرنـد و قانـون مجلـس را
فلـج میکننـد کـه ایـن فضای کل کشـور اسـت
و خیلـی تفاوتـی بیـن کرمـان و اسـتانهای دیگر
نمیبینیـم.
زینیونـد در بخـش دیگـری از سـخنانش تصریح
کـرد :تاکیـد دارم مدیـران در ایـن ماههـای پایانی
دولـت محکم پای کار باشـند چراکه کم کاری هم
در شـان خودشـان نیسـت و هـم مـن بـا مدیران
کـم کار تعـارف نـدارم .خـوب نیسـت مدیـران
کار را ول بکننـد کـه ایـن هـم غیراخالقـی و هـم
غیرقانونـی اسـت و اکنـون بـه کار کـردن بیشـتر
نیـاز داریـم .سـیدمهدی طبیـبزاده رییـس اتاق
بازرگانـی اسـتان کرمان نیز در این نشسـت اظهار
کـرد :تولیـد تنها راه نجات کشـور اسـت و کشـور
مـا علی رغم همـه تحریمها و تهدیدها سرپاسـت
و ایـن مرهـون جهـد و تلاش بخش تولید اسـت.
وی بـا اشـاره بـه اینکـه در کشـور مشـکالت
زیـادی وجـود دارد ،افـزود :در اسـتان کرمـان کار
عارضـه یابـی واحدهـای تولیـدی را انجـام دادیـم
و مشـکالت و موانـع را میدانیـم و یـک بخـش از
پشـتیبانی ،درون بنگاهـی اسـت.

زمینه همچنان برای پیشگیری و کاهش
آثار این بیماری تالش خواهند کرد.
سید رحیم رضوی افزود :هرچند مردم
از بیمــاری کرونا و اجــرای محدودیت
های مختلف در این مدت خســته شده
اند ولی بازهم درخواســت می کنیم که
جهت همکاری با کادر درمان در اجرای
مصوبات ستاد ملی کرونا همکاری نمایند.
وی در خصــوص واکسیناســیون افراد
نیزگفت :دولت و وزرات بهداشــت در
تالش هستند که سرعت واکسیناسیون
و گروههای ســنی پایین تر نیز شتاب
بیشــتری بگیرد .وی افزود :ان شــاءا...

با حــول و قوه الهــی و تدبیــر رهبر
فرزانه انقالب در تزریق واکســن ایرانی
ایــن امر ســریع تر محقــق می گردد
و همــه شــهروندان ایرانــی از نعمت
واکســن ایرانی برخوردار میشــوند تا
با رعایت اصول ســاده بهداشــتی همه
مردم بتوانند بــه آیینهای مذهبی و
همایشها و جشــنهای خود بپردازند
و در نهایــت با فروکش کردن این موج
جدید کرونا بتوانیم در ماه محرم الحرام
برنامههای عزاداری خامس آل عبا(علیه
الســام) را با اجرای شــیوه نامههای
ّ
بهداشتی داشته باشیم.

وعدههای بیسرانجام سایپا خودرو

متقاضیان شاکی و مردم ناراضی
ِ

امسـال را داده اسـت .شـاکیان و
معترضـان این خـودرو سـازی زیاد
هستند .
بـه عنوان نمونـه یکی از متقاضیان
شـاکی و معتـرض در پیامـی بـه
نگارسـتان نوشـت« :شـرکت سایپا
ماشـینهایی را کـه ثبـت نـام
کردیـم تحویـل نمی دهـد .آن هم
خودروهـای تحویـل فـوری و یـک
سـاله کـه اآلن  ۱۵مـاه ،یعنـی بـا
گذشـت سـه مـاه اضافـه بـر مدت
زمانـی کـه خودشـان گفتنـد هنوز

بـه دسـتمان نرسـیده!! نمیدانـم
از سـایپا بـه کجـا شـکایت کنیـم.
دسـتمان بـه جایـی بند نیسـت!»
موضـوع را کـه پیگیـری کـردم از
ایـن دسـت شـاکیها زیـاد بودنـد.
شـهروندی میگفـت :اگـر پولمان
را جـای دیگـری سـرمایهگذاری
میکردیـم یعنـی چند قصـب مث ً
ال
زمیـن میخریدیـم اآلن بهتـر بود.
یـا متقاضـی دیگـری نوشـته اصال
پاسـخگوی مـا مـردم این شـرکت
نیسـت و نمیدانیـم بـه کجـا

مراجعـه کنیـم .حتـی نمایندگـی
سـیرجان یـا تعطیـل اسـت یـا
میگوینـد کرونـا هسـت و  ...هیـچ
جـواب درسـتی نمیدهنـد.
دیگـر شـاکیان هـم یکـی از نحـوه
سـاخت و خـراب بـودن قطعـات
خودروهـای ایـن شـرکت شـکایت
داشـت ،دیگـری از مشـکالت
سایتشـان و آن یکـی از خلـف
وعـده و بـی اعتنایـی آنهـا نسـبت
بـه پـول و وقـت مـردم! .یکـی از
شـهروندان شـاکی گفت :ماشینها

 نمی دانم آیا این موضوع به فرمانداری و سازمان بازرسی و یا اداره تعزیرات ربط پیدا
می کند یا خیر ولی همینقدر می دانم اگر فرمانداری ،سازمان و یا اداره ای خودش را مسئول
می داند و یا صدای ما به سازمان صنعت و تجارت استان و یا وزیر کرمانی صنعت و تجارت
میرسد فکری برای مردم و خودرو سازان بدون پاسخگوی کشور بکنند که بانوع خودروهای
بی کیفیتی که دست مردم میدهند و نوع جوابگویی آنها به ملت با آبرو و حیثیت
یک کشور بازی میکنند!.

را بـا انـواع و اسـامی مختلـف وارد
بـازار میکننـد امـا نـه دوامـی
دارنـد و نـه اسـتحکامی .تنهـا فرم
و اسمشـان تغییـر میکنـد امـا از
لحـاظ کیفیـت مثـل یـک حلبـی
هسـتند .پرایـدی کـه تا دیـروز ده
میلیـون بوده را حـاال باید با قیمت
باالی صد میلیـون آن هم از طریق
قرعه کشـی و هزار کوفت و زهرمار
بخریـم .در یکـی از کافـی نتهای
بلوار دکتـر صادقی تعـدادی که در
حـال پرس و جـو بودند،یکی از آنها
گفـت :باید برای باز شـدن سـایت
لحظـه شـماری کنیـم و پـس از
هـزار بار قطـع و وصل تازه شـانس
بیاوریـم کـه بتوانیم در قرعهکشـی
ثبتنـام کنیـم.
خریداری میگفت :تمام سـرمایهام
را بـرای خریـد سـاینا بـه شـرکت
سـایپا دادهام .یـک سـال پیـش که
ثبـت نـام کـردم قیمـت کل ۶۸
میلیـون تومـان بـود امـا امسـال
دعوتنامـه دادند کـه  ۱۴۱میلیون

تومان شـده اسـت .قیمـت بیش از
دو برابـر بعـد از شـش مـاه؟! از این
هـم کـه بگذریـم هنـوز خودرویی
بـه ما تحویـل ندادهانـد و میگویند
ماشـین نداریـم!!ا مـا فـروش و
ثبتنـام فـوری همچنـان برقـرار
اسـت .حداقـل بـه مشـتریهای
دیگـر اطالعرسـانی نمیشـود کـه
ثبـت نـام نکنیـد ماشـین نداریـم!!
دیگـری هـم گفـت در طـرح سـه
ماه نیسـان آپشـنال ثبت نام کردم
و بـا السـتیک رادیـال برنده شـدم،
مبلـغ  ۱۷۰میلیـون تومـان بـه
حسـاب سـایپا واریز کـردم اما االن
السـتیک هـاش را به اریـاس تغییر

داده و از مـدل  ۹۹بـه  ۹۸تبدیـل
کردهانـد .چـه خاکـی بـر سـرم
بریـزم؟ اگـر زن و بچه نداشـتم می
دانسـتم چـه کنـم تـا همـه بدانند
ایـن خودروسـازهای از خـدا بـی
خبر چه بر سـر مـردم مـی آورند...
پـس از اظهـارات شـاکیان سـری
بـه نمایندگـی سـایپا در سـیرجان
زدم کـه موفـق بـه صحبت بـا هیچ
مسـئولی نشـدم .از طریـق تلفـن
سـعی کردم با آقای دانایی مسئول
یکـی از نمایندگیهـای سـایپا
در سـیرجان کـه سـابقه بیشـتری
نسـبت بـه بقیـه نمایندگیهـا دارد
ارتبـاط برقـرار کنـم کـه وی ابتـدا

گفـت در شـهر نیسـتم و بعـد هـم
دیگـر تماسهـای مـن را بیجـواب
گذاشـت تا احساس کنم متقاضیان
خـودرو چـه میکشـند.!.
بـه نظر می رسـد حتـی نمایندگی
رسـمی ایـن خودروسـازی هـم
نمیخواهـد
یـا
نمیتوانـد
جوابگـوی شـکایات و سـواالت
مردمـی باشـد کـه بـا وعـده هـای
ایـن شـرکت اسـیر شـدهاند.
نمیدانـم آیـا ایـن موضـوع بـه
فرمانـداری و سـازمان بازرسـی و یا
اداره تعزیـرات ربـط پیـدا میکنـد
یـا خیـر ولـی همینقـدر میدانـم
اگـر فرمانـداری ،سـازمان و یـا
ادارهای خـودش را مسـئول میداند
و یـا صـدای ما بـه سـازمان صنعت
و تجـارت اسـتان و یا وزیـر کرمانی
صنعـت و تجـارت میرسـد فکـری
بـرای مـردم و خودروسـازان بـدون
پاسـخگوی کشـور بکنند که با نوع
خودروهـای بیکیفیتـی که دسـت
مـردم میدهنـد و نـوع جوابگویی
آنهـا بـه ملـت بـا آبـرو و حیثیـت
یـک کشـور بـازی میکننـد !.اگـر
نـوع خودروسـازی ایـران را با حتی
کشـورهای کوچکتـر از خودمـان
مقایسـه کنیـم متوجـه میشـویم
کـه چقـدر از قافله عقب هسـتیم !.

ورزش

آیا تیمی که اسمی از آن برده نشده
گلگهر است؟

پیشنهاد
 ۱۸میلیاردی
به بیرانوند

گروه ورزش:
«یک تیم متمول صنعتی که فصل
آینــده دروازهبان خود را از دســت
خواهد داد برای پُر کردن جای خالی

ایــن بازیکن به دروازهبان پیشــین
پرسپولیس علیرضا بیراوند پیشنهاد
نجومی برای یک سال داده است»!.
ســایتهای خبــری و بهخصوص
ورزشــی هفته گذشــته به نقل از

خبرگزاری مهر با درج این خبر مبهم
اسمی از هیچ تیم و باشگاهی نبردند
اما برخیها حدس زدند شــاید این
تیم گلگهر بشد که در خبر مربوط
از آن به عنوان تیم صنعتی متمول

یاد شده اســت .از سویی مشکالت
درون دروازه گلگهــر در این فصل
که پس از ماشینسازی و ذوب آهن
آمار بیشترین گل خورده را به خود
اختصاص داده و شکســتهای این
تیــم در برخی بازیهایی که انتظار
شکست نداشــتند در کنار گلهای
سادهای که علیرضا حقیقی دریافت
کرده بر این حدس و گمان که تیم
مذکور گلگهر باشد افزوده است.
در ادامــه ایــن خبــر چنیــن
میخوانیم«:هر چند هنوز سه هفته
دیگر از بیســتمین دوره رقابتهای
لیــگ برتر باقــی مانــده و رقابت
نزدیکی بین پرسپولیس و سپاهان
برای کسب عنوان قهرمانی این دوره
از مســابقات ادامه دارد ،اما برخی
تیمها برای فصــل آینده مذاکرات
خود را بــا بازیکنان مد نظرشــان
آغاز کردهاند .این پیشــنهادات در
شرایطی مطرح میشود که به دلیل
منع جذب بازیکنان خارجی در دو
فصل اخیر ،قیمت برخی بازیکنان به
باالی  ۱۰میلیارد رسیده و نهادهای

نظارتی هم رسیدگی به این موضوع
را در حد شــعار مطرح میکنند و
تاکنون با هیچ بازیکن و باشــگاهی
که رقمهای سرســامآور را دریافت
و یــا پرداخت کردهانــد برخوردی
نداشتهاند .مسئوالن برخورد با این
رقمهای میلیــاردی در حالی خود
را به خــواب زدهاند کــه رقمهای
پیشــنهادی برای فصل بیســت و
یکم به شــدت افزایش داشــته و
برخی تیمها رقمهای پیشــنهادی
خــود بــه بازیکنــان را نزدیک به
 ۲۰میلیارد تومان برای یک فصل
رســاندهاند .خبرنگار مهر کســب
اطالع کرد یکی از تیمهای متمول
که غیرمســتقیم از بودجه دولتی
استفاده میکند برای اینکه بتواند
جای خالی دروازهبــان خود را پر
کند بــه علیرضا بیرانوند دروازهبان
پیشین پرســپولیس که به تازگی
راهی تیم بواویشــتا پرتغال شــده
است مبلغ  ۱۸میلیارد تومان برای
یک فصل پیشنهاد داده است .این
باشگاه پس از آنکه با پاسخ منفی
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دروازهبان تیم ملــی فوتبال ایران
روبرو شــده ســراغ یک دروازهبان
دیگــر رفتــه و ایــن بار بــه گلر
آبیپوشان پیشــنهاد داده تا فصل
آینده را در این تیم صنعتی سپری
کند .دروازهبان استقالل هم که از
وضعیت فعلی خود راضی نیست به
این پیشــنهاد پاسخ مثبت ابتدایی
را داده و ایــن احتمال وجود دارد
که برای فصل آینده راهی این تیم
شود».
مهر در ادامه آورده است« :رقمهای
 ۱۸میلیــارد تومــان و  ۱۵میلیارد
تومان از ســوی برخــی تیمها در
حالی بــرای یک فصل پیشــنهاد
میشود که نهادهای نظارتی تاکنون
ورودی رسمی و عیان به این موضوع
نداشتهاند .با این حال به نظر میرسد
با توجه به اینکه فصل نقل و انتقاالت
از چند هفته دیگر آغاز میشود ،این
نهادها باید نظارت بــر قراردادهای
بازیکنان و باشگاهها را بیشتر کنند و
اجازه ندهند برای حدود  ۹ماه چنین
رقمهایی پرداخت شود».

یادمان

برای حمیدرضا صدر

همان که شیرینیکالمش
در قاب تلویزیون
مسخمان میکرد

خاطرات جام حذفی با گل گه ِر قاسم شهبا زنده شد

| عکس :سید حسین موسوی |

سیرجانیها در نیمهنهایی جامحذفی

آیا گلگهر می تواند فینالیست جام حذفی شود؟
تیم فوتبال گل گهر عصر پنجشــنبه با غلبه
بر آلومینیوم اراک به جمع  4تیم نهایی جام
حذفی ایران راه یافــت .اتفاقی که تا به حال
برای این تیم سابقه نداشته و فقط یکبار گل
گهر با قاسم شهبا توانسته بود آذرماه سال 93
به مرحله یک چهــارم نهایی این جام صعود
کند و بــازی های تاریخی با پرســپولیس و
ســپاهان با توجه به امکانات ضعیف آن زمان
برگزار نماید.
گل گهــر اما در جــام حذفی ســال جاری
پس از کســب پیروزی مقابل مس کرمان و
پارس جنوبــی ،در مرحله یک چهارم نهایی
جام حذفی به مصاف تیــم آلومینیوم رفت؛
حریفــی که کمتــر از  2هفته پیش در لیگ

برتر شکســتش داده بود .اراکــی ها در بازی
پنجشــنبه شــب ،انگیزه های بسیاری برای
کسب بُرد داشتند که انتقام شکست دوهفته
قبل تنها یکی از آنها بود.
شــاگردان علیرضا منصوریان در این بازی
ابتــدا گل پیــروزی را وارد دروازه گلگهر
کردند امــا در ادامه و به خصوص نیمه دوم
مقهور بازی خوب گلگهریها شــدند تا با
دریافت سه گل پی در پی هم داستان انتقام
را فراموش کننــد و هم با جام حذفی وداع
نمایند .گل گهر در این مسابقه که نیمه اول
آن را بــا یک گل به حریــف واگذار کرده
بود  ،در نیمه دوم توانســت با تغییراتی که
امیر قلعهنویی در تیمش ایجاد کرد ،ضمن

دعوت به همكاری

به تعدادی نیروی خانم و آقا سن بین  ۲۲تا  ۴۰سال
جهت کار در شرکت فرتاک نیازمندیم.

با مزایای بیمه و حقوق عالی ،فیش حقوقی و استخدام رسمی

مراجعه حضوری ۰۹۳۵۲۳۷۴۵۸۴

دعوت به همكاری

به تساوی کشاندن بازی توسط رضا شکاری،
گل های دوم و ســوم را هم توســط احمد
زندهروح و ســعید صادقی به ثمر برساند و
فاتح این دیدار حساس شود .گلگهر اکنون
در کنار اســتقالل (که پرســپولیس را در
ضربــات پنالتی جا گذاشــت) و فوالد ( که
از ســد سپاهان گذشت ) به عنوان سه تیم
مرحله نیمه نهایی شناخته شدند.
چهارمیــن تیم این مرحلــه از میان خیبر
و ملوان که قرار اســت دوم مــرداد با هم
مسابقه بدهند مشــخص می شود .در این
مرحله به قید قرعه تیم های حاضر روبروی
هم قرار می گیرند تا فینالیســت های جام
حذفی 1400مشخص شوند.

در حاشیه بازی گلگهر و آلومینیم
از حواشی مسابقه دو تیم گلگهر و آلومینیم
میتوان به قطع برق ورزشگاه گلگهر اشاره
کــرد که دلیــل ف ّنی داشــت .از دقیقه 18
بازی بود که برق ورزشــگاه قطع اما با تالش
مسئوالن تاسیسات ورزشگاه  11دقیقه بعد
وصل شــد و بازی جریان خودش را از ســر
گرفت .از حواشــی دیگر این دیدار درگیری
یکی از لیدرهای باشــگاه با علیرضا حقیقی

فـروشی

پیتزا ساندویچی با موقعیت عالی
واگذار می شود.

۰۹۱۳۸۲۶۵۶۲۱

دعوت به همكاری

به یک نیرو جهت پرستاری از بچه و انجام

به یک مهندس عمران گرایش راه با سه سال
سابقه بیمه مرتبط جهت رتبه بندی شرکت

۰۹۱۰۷۹۰۹۳۱۸

۰۹۱۳۳۷۸۲۸۴۷

نظافت منزل نیازمندیم.

فروش طبقه دوم ۱۵۵
متری با پارکینگ و حیاط
مستقل ،خیابان خواجه نظام
الملک،قیمت  ۱/۶۴۰م
با خانه هم معاوضه می شود.

۰۹۱۳۱۷۹۲۹۶۱

راهسازی نیازمندیم.

فروش زمین

سفارشات سرویس عروس و جزئیات پذیرفته می شود

آدرس :بلوار سیدجمال،
کوچه جنب بنیاد مسكن
مدیریت :خانم ایرانمنش
۴۲۳۰۹۸۴۰
۰۹۱۳۶۶۲۹۷۳۷

به تعداد  ۲۰۰تریلی جهت حمل بار غالت از بندر

چابهار به کل کشور با باالترین نرخ کرایه نیازمندیم.
(اسكان رایگان و وعده غذایی برای رانندگان)

 ۰۹۳۰۶۸۳۶۰۶۱آقای شهریار الری زاده

۰۹۱۳۵۰۱۶۲۳۲ - ۰۳۴۴۲۲۵۱۵۰۸

اگهی فراخوان شناسایی سازندگان کلبه چوبی
شرکت معدنی و صنعتی گهرهمکار(سهامی خاص) در نظر دارد جهت احداث یک واحد کلبه چوبی در محدوده
 ۲۰کیلومتری جاده سیرجان  -شیراز از میان سازندگان تخصصی سازه های چوبی جهت ارسال پیشنهادات و

۰۹۱۳۱۷۹۱۵۸۳

۰۹۱۳۵۸۶۵۰۰۳

دوخت انواع پته با نخ گیاهی و سنتی

دعوت به همكاری

به تعدادی نیرو جهت امورات نگهبانی حفاظت از پروژههای
کارگاهی و معدنی و ...نیازمندیم.
خیابان احمد کافی ،روبروی آش و حلیم شیرازی
موسسه نظم آوران کبیرمرصاد  -ساعات تماس  ۸الی ۱۳

دعوت می شود عالوه بر ارسال تصاویر پروژه های احداث شده خود با ذکر مكان محل احداث ،طرح و پالن

فقط مشتری واقعی تماس بگیرد.

 ۷۱۲۱۹۹به نام انوشیروان محمودابادی به شماره شناسنامه ۵۱۹
متولد  ۱۳۴۸به نشانی روستای محمودآباد مفقود گردیده است.
در صورت پیدا شدن با شماره زیر تماس حاصل فرمایید.

دوخت اصیل کرمانی و همچنین رنگ آمیزی
برای خانم های عالقه مند به این هنر سنتی

دعوت به همكاری

رزومه کاری دعوت به عمل آورد.

یک فقره برگ قرارداد واگذاری موقت زمین روستایی به شماره

َپته دوزی

گروه ورزش  :حمیدرضا صدر ،نویسنده ،منتقد سینما و مفسر بنام ورزشی
که عالقمندان زیادی را پای تفسیرها و تحلیل های روان و شیرین فوتبالی
اش جمع می کرد و در کشور و میان فوتبالی ها عالقمنان زیادی داشت پس
از یک دوره مبارزه با بیماری سرطان روز جمعه در سن  65سالگی گذشت.
صدر دانشآموخته رشــته برنامهریزی شهری در داشنگاه تهران و لیدز
انگلســتان بود و سالها به عنوان نویســنده و منتقد سینما و همچنین
مفسر فوتبال فعالیت داشت او کتاب هایی هم نگاشته بود :نیمکت داغ،
روزی روزگاری فوتبال ،پسری روی سکوها و تو در قاهره خواهی مرد ،از
جمله کتابهای منتشرشده او به شمار میروند .خبرآنالین در شرحی از
زبان او نوشــت :او حمید صدر بود .همان که خبر بیماری اش این چند
روز را بــه کام همه تلخ کرده بود .همان که شــیرینی کالمش در قاب
تلویزیون مســخ مان می کرد .آرام  ،متین و پر مغز ...او خود می گفت«
با علی پروین صمیمی هستیم .علی آقا میداند هرگز نه با حب نوشتهام
و نه با بغض .حاال نوشــتن درباره فوتبال ایران برایم سخت شده که این
هم نشــان از پیر شدن و محافظهکاری است .البته در ذاتم هم هیچوقت
خودم را شــجاع قلمداد نکردهام»قلم آتشــین حمیدرضا صدر آن روزها
برای زدن زیر تاج و تخت سالطین  ،محدود به پروین نمی شد و از علی
دایی تا خداداد و بقیه هم قرار نبود برای رفتارهای شان بی پاسخ بمانند.
او راحت می نوشــت چون فوتبال را با تمــام وجود در مقام یک هوادار
لمس کرده بود .از همان کودکی و روی ســکوها .آنجا در امجدیه و بعد
در نوجوانی در ورزشگاه تازه ساخت آزادی:استرالیاییها متفرعن بودند و
استاد جنگهای روانی.
یادم میآید کاریکاتور توهینآمیزی هم در باره ایران و ایرانیها و بازیکنان
ایران چاپ کرده بودند .در تهران دقیقه  ۳۰نشــده دو تا گل توسط پرویز
قلیچخانی زدیم که گل دومش  -که از راه دور توپ به طاق دروازه نشست
 برایم یکی از بهترین گلهای تاریخ فوتبال ملیمان اســت .پس از آن ۶۰دقیقــه فریاد زدیم و بازیکنان هم در میدان جان کندند ولی گل ســوم از
راه نرســید که نرسید .یادم میآید اصغر شرفی از بس دویده بود نای بلند
شــدن نداشت .مستندات او در قالب کتاب پسر روی سکو  ،پر از یادداشت
هایی شده که در وداع هر یک از ستاره های فوتبال دهه  ، ۴۰بهترین مثال
برای توصیف آن ستاره ها شده اند :ناصر حجازی ،منصور پورحیدری ،عزیز
اصلی ،هما بهزادی و  ...روایاتش از فوتبال جهان .از لیورپول  ،فوتبال جزیره
 ،آرســنال و هیجان نوشته هایش از سینما و تئاتر .پر از شور پر از عشق و
پر از احســاس  .درست مثل توصیفاتش از زندگی  .از همسرش و از غزاله
نمونه کاملی از یک همســر و یک پدر ...مردی که در میان همه ترس های
زندگی  ،احتماال یک کابوس داشــته؛کابوس سرطان.کابوسی که تا جمعه
رهایش نکرد!.

فروش  ۱۲قصب زمین در منطقه ویژه
موقعیت دار  ،با قیمت توافقی

مفقـودی

به روش سنتی کرمان

دروازه بان گل گهر بود که شنیده شد پس از
بازی در بیرون ورزشگاه رخ داد .او که در این
فصل اشتباهاتی در دریافت گل در چند بازی
داشته پیش از این هم در چند مرحله بعضی
خبرنگاران سیرجانی با او درگیری لفظی پیدا
کرده بودند .در حالی که برخی شــبکه های
خبری محلی مدعی توهین علیرضا حقیقی
به سیرجانی ها شــده بودند روابط عمومی
باشگاه گل گهر این موضوع را تکذیب کرد.
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فروش وسایل منزل

تعدادی وسایل منزل کم کارکرد در حد نو
جنس عالی بدلیل جابجایی به فروش می رسد.
(یخچال ساید دوو  ۳۲فوت کرهای اصل ،ماشین
لباسشویی الجی  ۷کیلویی ،ماشین ظرفشویی
الجی  ۱۴نفره استفاده نشده و آکبند ،فرگاز مارک
رز پنج شعله ،مایكروفر کنوود سایز متوسط و چرخ
گوشت همیلتون)
همه وسایل رنگ سیلور می باشند و برای خرید
یكجا تخفیف ویژه در نظر گرفته میشود.

۰۹۱۳۳۹۹۶۹۶۳

لذا از کلیه واجدان شرایطی که توانایی احداث کلبه چوبی را با متراژ  ۷۰تا  ۱۰۰متر مربع به مشخصات زیر دارند

پیشنهادی خود را جهت ساخت سازه مذکور(کلبه چوبی) به صورت فایل  pdfنهایت ًا تا  ۱۰روز از تاریخ چاپ این
آگهی به آدرس ایمیل GHCO@goharhamkar.ir :و یا شماره واتساپ  ۰۹۱۳۱۴۵۶۱۴۸:ارسال نمایند.

مشخصات سازه:

 متراژ  ۷۰تا  ۱۰۰متر مربع ارتفاع دیوار تا سقف  ۲۸۰تا  ۳۰۰سانتی متر سقف به صورت شیروانی یا گنبدی جانمایی سرویس بهداشتی و آشپزخانه در داخل سازه جانمایی تراس از جنس چوب جزییات اتصال قطعات چوبی به یكدیگر لوله کشی و برقكشی به صورت توکارچوب پیشنهادی جهت اجرای سازه مقاوم به شرایط محیطی و عدم ایجاد تاب ،موج و ت َرک تا حداقل  ۵سال پس ازتحویل پروژه.

نكته :پیشنهاد دهنده در طراحی و ساخت کلبه چوبی به صورت یک طبقه ،نیم دوبلكس یا دوبلكس آزاد بوده و اولویت
کارفرما در انتخاب مجری سرعت اجرای طرح و کیفیت ساخت می باشد لذا از سازندگانی که اجرای پروژه کمتر از  ۲ماه باشد
دعوت به عمل می آید.

شرکت معدنی و صنعتی گهر همکار
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توگو
گف 
کارکنان و بســیاری آیتمها که در الیحه
بودجهمان همیشــه دیده میشود .البته
برخی پیمانکاران که میخواهند باالترین
بازدهی و درآمد را داشته باشند ،متاسفانه
حقوق کمتری به قشر زحمتکش جامعه
میدادند که ما به این قضیه ورود کردیم و
االن حقوق حتی نیروی خدماتی ما معموالً
زیر  ۴و نیم میلیون تومان نیست .البته با
توجه به شــرایط اقتصادی کشور ،حق با
کارمندان است که این حقوقها ،جوابگوی
مسائل زندگیشان نیست که امیدوارم در
کل شرایط کشور بهتر شود.

گفتگو با مهندس رضا سروشنیا شهردار سیرجان
در روزهای پایانی شورای پنجم

| عکس :مجید شبستری |

از خوش شانستر ین
شهرداران سیرجان هستم

 70میلیارد تومان بدهی داشت با بسیاری حقوق های پرداخت نشده و
شهرداری70
 زمانی که من آمدم شهرداری
حساب هایی که پیمانکاران مسدود کرده بودند ،اما اآلن پس از پرداخت آن بدهی ها و خدمات پُر هزینه بعدی،
 70میلیارد تومان هم در حساب شهرداری پسانداز داریم و قرار است به زودی برخی پروژههای کالن عمرانی
السالم) به مناقصه گذاشته شوند
از جمله دو تقاطع غیرهمسطح در میدان کشتی و میدان امام علی (علیه ّ
و وابستگی سیاسی نظارهگر هستند ،نمره
و نظر بدهند.

بیژن ادبی
ایــن چهارمیــن یــا پنجمیــن بــار اســت کــه طــی
ســال هــای اخیــر بــا شــهردار ســیرجان گفتگــو مــی
کنــم  .رضــا ســروشنیا اگرچــه هیچــگاه کنفرانــس
مطبوعاتــی نداشــته اســت امــا از طریــق روابــط عمومــی ســازمانش بــا
رســانهها ارتبــاط و تعامــل خوبــی دارد .اینبــار در آخریــن روزهــای کاری
اش در ســاختمان خیابــان انقــاب بــه دفتــرش رفتــم و در گفتگویــی یــک
و نیــم ســاعته بــا وی کــه از طریــق روابــط عمومــی و بــا همــکاری آقــای
قلیــچ خانــی مدیــر ارتباطات شــهرداری هماهنگ شــد ســواالت مختلفی
در خصــوص شــورای پنجــم و ششــم و عملکــرد خــودش در ایــن دوره و
اینکــه آیــا بــاز هــم در ایــن ســاختمان خواهــد مانــد یــا خیــر پرســیدم .این
گفتگــو را کــه عصــر چهارشــنبه انجــام شــد بــا هــم مــی خوانیــم.
 آقای شهردار ،در روزهای پایانی
دوره پنجم شورای شهر قرار داریم.
چهار ســال از انتخاب شما به عنوان
شهردار ســیرجان توسط این شورا
میگذرد .با مرور عملکردتان در این
دوره شــما چه نمرهای به خودتان
میدهید؟
به نام خداو با تشــکر از شما و خوانندگان
عزیزتان ،در نیمه اول سال  96که آمدم،
مشکالت زیادی سر راه بود .شهرداری 70
تومان بــه ارزش آن زمان بدهی
میلیارد
ِ
داشــت و پولی در حساب شهرداری نبود.
حقــوق و معوقات عقبمانــده کارکنان
شهرداری ،مشکالت سیانجی و وضعیت

نامناســب آســفالت شــهر کــه موجب
نارضایتی مردم شــده بود با  700نیروی
شــرکتی مازاد و بالتکلیف که هر ساعت
معترض وضعیت خدمتی شــان بودند .از
نظر کارایی وضعیت خوبی شــهرداری در
ذهن مردم نداشــت .برخــی پیمانکارها
به حق یا ناحق ،حسابهای شهرداری را
مسدود کرده بودند .به هر صورت با اطالع
از این مشکالت آمدم و خدا کمک کرد و
مردم فهیم سیرجان هم همراهی کردند
و بخشی از بدهیها و معضالت مرتبط با
سیانجیها مرتفع گردید و توانستیم با
برخی اقدامات رضایت نسبی مردم را جلب
کنیم .باید مردمی که بدون ُحب و بغض

  معرفی:
معدنـی گلگهـر در
و
صنعتـی
شـرکت
سـرمایهگذاریِ
ِ
راسـتای توسـعهی ورزش حرفـهای در سـیرجان کـه
اوج آن در صعـود و حضـور تیم فوتبـال گلگهر
نقطـهی ِ
در لیگبرتـر فوتبـال ایـران و همچنین ارتقای چشـمگیر
زیرسـاختهای ورزشـی در سـیرجان بـوده ،علاوه بـر
تقویـت ارتبـاط جامعـهمحلـی بـا گلگهر ،سـبب شـده
ورزشـی
تـا سـیرجان تبدیل بـه یکـی از قطبهای فعال
ِ
کشـور شود.
پـس از آنکـه توسـعهی ورزش در شـرکت گلگهـر
کلیـد خـورد ،توجه به ردههـای پایه و کشـف و پرورش
اسـتعدادهای فوتبالی با استفاده از تجربیات کارشناسان
حرفـهای و کارآمـد جـزء اهداف و رسـالتهای باشـگاه
ورزشـی گلگهـر سـیرجان قـرار گرفـت .به
فرهنگـی-
ِ
امورفرهنگـی باشـگاه گلگهر
و
عمومـی
ط
رواب
گـزارش
ِ
سـیرجان ،ایـن باشـگاه در چشـمانداز جدیـد خـود و با
هـدف پشتوانهسـازی بـرای تیـم فوتبـال بزرگسـاالن و
همچنیـن حضـور فعـال در چرخـه شناسـایی ،پرورش
و شـکوفا سـاختن اسـتعدادهای فوتبالـی ،اقـدام بـه
راهانـدازی آکادمـی فوتبال با رویکـردی جدید ،متفاوت
و حرفـهای کـرده اسـت .همچنیـن این آکادمـی عالوه
بـر اهـداف ذکـر شـده ،مسـئولیت مدیریـت و راهبری
تیمهـای فوتبـال پایـه را نیز بر عهـده دارد.شـایان ذکر
اسـت بـا تغییـرات مدیریتـی در رأس شـرکت معدنی و
صنعتـی گلگهـر وهمچنیـن باشـگاه ورزشـی گلگهر
جدیتـر بـه حـوزهی
و در راسـتای نـگاه برنامهمحـور و ّ
مسـوولیتهای اجتماعـی و توسـعهی همهجانبـه و
پایـدار در حـوزهی ورزش ،ایجـاد یـک آکادمـی فوتبال
اسـتاندارد و سـاختارمند ،و بـا برخـورداری از تجربیـات
عملی عباس چمنیان سـرمربی سـابق تیم ملی
علمی و
ِ
نوجوانـان و مدرس کنفدراسـیون فوتبال آسـیا بهعنوان
مدیـر آکادمـی ،پررنگتر از گذشـته در حـال پیگیری و
تثبیت اسـت.
گفتنی اسـت ،آییـن افتتاحیهی آکادمـی فوتبال گلگهر،
صبـح روز پنجشـنبه و بـا حضـو ِر رئیـس فدراسـیون
صنعتـی
فوتبـال کشـور ،مدیرعامـل شـرکت معدنـی و
ِ
گلگهـر ،امام جمعـه ،نماینده مردم و فرماندار سـیرجان،
ورزشـی گلگهـر ،مدیرکل
مدیرعامـل باشـگاه فرهنگـی
ِ
ورزش و جوانان و تنی چند از مسـئوالن ورزشـی اسـتان،
پیشکسـوتان و مربیـان سـیرجان ،برگزار شـد.

اولین اقداماتی که کردید چه بود؟
بــه تدریج با همکاری همــکاران مان بر
مشــکالت فائق آمدیــم .برخی مطالبات
شــهرداری اخذ شد .آسفالت که خواست
عمومی شــده بود روی آن تمرکز کردیم.
آســفالت خیابان ها به تدریج شروع شد.
بعضی از اعضای شورا میگفتند آسفالت
خیابان بزرگ و طوالنی ولیعصر(عج) یکی
از دغدغههای اصلی شــهری و ساکنین و
کسبه محل است .واقعاً این خیابان لوکس
و اصلی ســیرجان ،وضعیت بســیار بدی
داشت که خدا راشــکر رفع و رجوع شد.
البته خیابانها و بلوارهای بسیاری آسفالت
شــدند و خیابانهای زیادی هم ماندهاند
نبَرشدن موضوع فاضالب
که بهدلیل زما 
شــهری عقب افتادهاند .چون در برخی از
خیابانها ،مســیرهای حفاری بهگونهای
بوده که دوبارهکاری شده و ما هم به همین
دلیل عقب ماندیم چون کارهای عمرانی
اینچنینی ،به هرحال مســائلی را ایجاد
میکند و هم اشــخاص و هم ادارات آب،
برق و گاز برای انجام دادن کارهایشــان
نیــاز به اخذ مجــوز دارند و مــا هم باید
مجوزها را صادر کنیم تا به اهدافشــان
برسند.
 بیشترین و مهمترین مشکالت

پیش روی شما در این دوره چه بود ؟
فکــر میکنم یکی از خوششــانسترین
شهرداران تاریخ شهرداری سیرجان از بدو
تشکیل تا به حال بودهام و یکی از بهترین
شوراها غیر از دور اول آن که بسیار خوب
بود ،شــورای پنجم بود که به نوبه خودم
از تکتک آنان تشــکر میکنم ،هرگاه هر
مصوبهای را برای تغییر مثبت در زندگی
مردم ارائه کردیم با وجود برخی اختالف
ســلیقه ها اما  ،با دی ِد باز برخورد کردند و
ِ
من شهردار گرفتند
واقعا بهانه را از
دست ِ
 .اگر ایراد در کار اجرای ما وجود داشــته
باشد ،من آن نقص و کمکاری را به گردن
میگیرم .من همینجا تشــکر میکنم از
شــوراییها که در امور شهر ،پیشگامتر از
من بودند و هر مصوبهای که نیاز داشتیم،
در اختیار می گذاشــتند .پس مشکلی در
این زمینه نبود اما مشکل واقعی ما ،شرایط
اقتصادی کشور بود که به یکباره ویروس
کرونا هم به آن اضافه شد و مصائب زیادی
بر سر مردم آوار کرد .همانطور که میدانید
شهرداری ،اصلیترین منبع مالیاش مردم
هستند و اصوال هزینه خدمات شهرداری
را مــردم پرداخت میکننــد .با اینحال
ما توانســتیم که بودجهای را که تعریف
میکردیم ،محقق بشود یا حداقل به اصل
مبلغ نزدیک شــود یا در مهرماه و آبانماه
به متمم بودجه خود را برسانیم و کسری
را جبران کنیم .در سال  1398این اتفاق
افتاد و مبلغی بیشتر از بودجه ما محقق

شد .سال گذشته نیز با وجود شیوع کرونا،
بخش اعظم بودجه محقق شد .با این حال
در شــرایط بد اقتصادی ســال  1400از
بودجه  500میلیارد تومانی در چهارماهه
اول سال ،تنها یکسوم بودجه محقق شد
و توقع داریم که با توجه به پتانسیلهای
شهر سیرجان و ساخت و سازهای متوالی
و تقاضاهای مــردم بتوانیم باقی آن را نیز
محقق کنیم.
 مهمترین یا شاخصترین کارکرد
شما از نظر خودتان در این مدت چه
بود؟
در این  4ســال چندین اتفاق خوب روی
داد .جابهجایی بهشت زهرا به بهشت رضا
الســام) و خواســته بهحق شورای
(علیه ّ
چهارم و پنجم و اهالی اطراف بهشت زهرا
که محقق شــد ،تبدیل و تعیین تکلیف
وضعیت خدمتی  700نفر نیروی انسانی
مجموعه شــهرداری که بــه یک معضل
چندین ســاله و الینحل تبدیل شده بود.
ترمینال مسافربری که نیمهکاره رها شده
بود به بهره برداری رسید .موضوع جابجایی
میدان ترهبار که یک طرح معطل مانده ی
 15ســاله بود با همکاری مسئوالن شهر
خوشــبختانه حل شــد .احیای بسیاری
پــارک ها و فضاها از جمله فضای ســبز
طوانی حاشــیه بلوار قائم طرح بزرگی بود
که اجرا شد و اآلن مردم دارند استفاده می
کنند  ،سایت جمعه بازار که انصافاً مملو از

اشکاالت و دغدغههای بهداشتی بود پیش
بینی و جابجا شــد و انشاءا ...بعد از اتمام
کرونا راهاندازی می شــود .طرح روشنایی
شــهر نور کلید خورد و  12میلیارد تومان
دوربینهای خریداریشده ظرف روزهای
آینده نصب خواهند شد ،بعد از ماجرایی
کــه در بــازار پیش آمد ،با نظر مســاعد
شــورای تأمین این دوربینهای نظارتی
تهیه و جانمایی شده اند .سایت سگهای
بالصاحب و ســاخت ســایت پسماند و
لندفیل که مبلــغ  10میلیارد قراردادش
را بســتیم از طرحهای ایــن دورهاند .در
خصوص دفع آبهای سطحی  3قرار داد
 4میلیارد تومانی داریم که امســال شاهد
 20درصــد آبگرفتگــی و  80درصد دفع
و مهار آبهای ســطحی باشیم و تا پایان
آبانماه به نتیجه خواهد رسید .مجهزترین
کارخانه آسفالت خریداری شده که برای
تولید آسفالت باکیفیت و پلیمری راهاندازی
میشود .کارخانهای که در کالنشهرها هم
کاربرد دارد.
 تکلیف کارخانــه آجر باالخره
روشن شد یا خیر .؟
بله این کارخانه که در محاکم قضایی توقیف
بود و به علت شــراکت با بخش خصوصی
کاری از دست ما ساخته نبود ولی موضوع
آن در این مدت پیگیری و مشــخص شد و
بزودی به مزایده گذاشته میشود تا بخش
خصوصی برای احیا و تأمین آجر شــهر و

آکادمی فوتبال گلگهر

پرورش استعدادها ،رویش باورها

اشتغالزایی در اینجا فعال شود.
شما جایی گفته بودید اعتقادی به
پلهای غیرهمسطح ندارید .توضیح
میدهید؟
من در بحث زیر گذر صنعت که بهخاطر
غیرکارشناسی تا اآلن به حال خودش رها
شده گفته بودم اگر احداث یکطرح باعث
گره ترافیکی در شــهر مانند پل صنعت
شود ،بســیار آثار بدتری دارد و نساختن
آن از ساختنش بهتر است .ازهمیندست
کارهــای غیرکارشناســی و غیراصولــی
جانمایی پارک بانــوان بود که با توجه به
مشــرف بودن به هتل مجاور ،باید جابجا
شــود .این دومورد ،پــارک بانوان و پارک
صنعت نشــان میدهد کــه اگر مدیریت
صحیح اعمال میشــد ،بخشــی از منابع
شهری ،اینگونه ازدست نمیرفت.
برای زیرگذر صنعت فکری کردید
یا نه؟
در رابطه با طرح زیرگذر صنعت عرض کنم
کار به مشاور سپرده شد و به زودی بهصورت
روباز و با اصالح هندسی راهاندازی خواهدشد.
حاال که بحث پلهای غیرهمسطح شد عرض
کنــم اوایل مردادماه تقاطع غیرهمســطح
السالم) جهت انتخاب
میدان امام علی(علیه ّ
پیمــانکار در یک پروژه دوســاله و در دو
سطح اختالفی جامه عمل پوشیده میشود.
این طرح تعیین اعتبار شده ،همچنین

فوتبـال و تیمهـای پایـه باشـگاه گلگهـر فراهـم کنـد.
امکانـات موجـود در آکادمـی فوتبـال گلگهـر :دو قطعه
زمیـن چمن طبیعی ،یـک قطعه زمین چمـن مصنوعی،
مجموعـه اسـتخرهای سرپوشـیده ،سـونا ،جکـوزی،
سـالنهای بدنسـازی و ماسـاژ ،سـالن بدنسـازی مجهـز
بـه دسـتگاههای تکنوجیـم ایتالیـا ،سـالن جلسـات و
کالسهـای تئـوری.
  معرفی مدیر آکادمی فوتبال گلگهر:
در حـال حاضر آکادمی فوتبال گلگهـر واقع در مجموعه
فرهنگی ورزشـی سـردار شـهید حاج قاسم سـلیمانی ،با
کادری کارشـناس ،مجـرب و حرفـهای فعالیت می کند.
مدیر آکادمی :عباس چمنیان
بخشی از سـوابق :سرمربی سابق تیمهای ملی نوجوانان و
جوانان ،دارای مدرک مربیگری  Aکنفدراسیون فوتبال آسیا
دارای مـدرک مربیگـری  Aبینالمللـی از کشـور آلمـان،
سـرمربی تیمهـای لیـگ برتر و لیـگ دسـته اول ،مدرس
الیت کنفدراسـیون فوتبال آسـیا

  اهداف:
آکادمـی فوتبـال گلگهـر در راسـتای شکوفاسـازیِ
سـازان
جوان فوتبـال و پرورش آینده
اسـتعدادهای نسـل
ِ
ِ
فوتبـال ایـران بـرای ورود به عرصـه حرفهای ایـن ورزش،
اهـداف زیـر را دنبـال میکنـد:
کـردن محیطـی آرام ،بـا نشـاط و امن برای
◄ .1فراهـم
ِ
توسـعه و پیشرفت
◄ .2تقویت و ارتقاء توانمندیهای فنی
◄ . 3پشتوانهسـازی بـرای تیمهـای مختلـف باشـگاه
گلگهـر ،باشـگاههای کشـور و تیمهـای ملّـی
◄ .4اسـتقرا ِر نظـام نظـارت ،ارزیابـی ،تحلیـل و ارائـه
راهـکار
◄ .5استقرا ِر نظام سالمت و پزشکی
◄ .6ایجـاد نگرشهـای جدیـد در زمینـه آکادمـی
فوتبـال و تیمهـای پایـه
◄ .7استقرا ِر نظام اقتصادی

 بیانیهی مأموریت:
پدیـد آوردن محیطـی کاملا مناسـب ،باکیفیـت ،امـن
و بـا نشـاط کـه بهواسـطهی آن ،اعضـای تیمهـای
پایـهی گلگهـر بتواننـد بـا بهرهگیـری از امکانـات فنـی
و فیزیکـی اسـتاندارد و حرفـهای ،بـه ارائـه داشـتهها و
ارتقـاء توانمندیهـای خـود پرداخته و ضمن لـذت بردن
از فوتبـال ،مـوارد مهـم و اساسـی همچـون؛ رهبـری،
مسـئولیتپذیری ،جوانمـردی را نیـز فـرا بگیرنـد.
 بیانیهی ارزش:
ورزشـی
آکادمـی و تیمهـای پایـهی باشـگاه فرهنگـی
ِ
گلگهـر ،متعهـد میشـود بـا تکیه بـر فرآیندهـای درون
اجتماعی
سـازمانی و عمـل به بخشـی از مسـوولیتهای
ِ
صنعتـی گلگهـر در حوزهی
مجموعـه بـزرگ معدنـی و
ِ
ورزش و در جهـت تبدیـل ب ه یکـی از آکادمیهای معتبر
ِ
فرهنـگ اصیل
و موفـق فوتبـال در کشـور ،هـم راسـتا با
اسالمی ایران و
شـهر سیرجان ،اسـتان کرمان و جمهوری
ِ

بـا محوریـت احترام و رعایت جوانمـردی ،در عرصه عمل،
«متحد» «مقتدر» «توانمند» «کارا» و «مفید» گام بردارد.
ارزشهایـی کـه بهطـور کلـی در سـرلوحهی امـورات
آکادمـی و تیمهـای پایـه باشـگاه گلگهـر قـرار دارد
را میتـوان بـه شـرح زیـر برشـمرد :موفقیـت /کار
علمـی /احتـرام و جوانمـردی /اعتمـاد بـه نفس/
مسـئولیتپذیری /سرسـختی و سختکوشـی/
نگـرش و رفتار حرفهای /اسـتمرار و تداوم /ارتباط
سـالم بـا دیگـران و دوسـتی /لـذت /شـادابی/
نشاط /سلامت جسـمانی و روانی /امنیت /اخالق
و تعهـد /وفـاداری /رازداری.
 امکانات:
آکادمـی فوتبـال گلگهـر یکـی از مجهزتریـن مـدارس
فوتبـال در جنـوب شـرق کشـور اسـت .ایـن آکادمـی
سـعی دارد تـا ایجـاد زیرسـاختها و امکانـات الزم،
فضـای مناسـبی را بـرای پـرورش بازیکنـان نسـل آینده

  فراخـوان تسـتگیری بـرای جـذب
بازیکنـان تیمهـای پایـه باشـگاه گلگهـر :
بـا شـروعبـهکار رسـمی آکادمـی فوتبال گلگهـر ،از
بازیکنـان مسـتعد و دارای توانمندیهـای الزم ،کـه
انتخابـی تیمهـای
متقاضـی شـرکت در تسـتهای
ِ
ِ
سـنی مختلـف باشـگاه فرهنگـی ورزشـی
ردههـای
ِ
گلگهـر سـیرجان ،دعـوت شـده تـا بـا مراجعـه بـه
سـایت رسـمی باشـگاه و یا از طریق سـایت اینترنتی
www.academy.golgoharhamyar.ir
فـرم تقاضـا را پـر کرده و نسـبت بـه ارسـال آن اقدام
نماینـد .گفتنـی اسـت پـس از بررسـیهای الزم ،از
افـراد واجـد شـرایط ،جهـت شـرکت در تسـتهای
ِ
سـاعت تسـتگیری)
تاریـخ روز و
ف ّنـی (بـا اعلام
ِ
تمامـی مراحـل
دعـوت بهعمـل میآیـد .همچنیـن
ِ
ً
کاملا رایـگان بـوده و
مربـوط بـه تسـتهای ف ّنـی
باشـگاه گلگهـر هیچگونـه وجهـی بابت حضـور افراد
مسـتعد کـه دارای قابلیتهـای الزم باشـند ،دریافـت
نمیکنـد .در ضمـن تأکیـد میشـود باشـگاه گلگهر
از پذیرفتـن افـرادی که بدون تکمیل فرم درخواسـت
و بـدون دعـوت باشـگاه در محل تسـتها حضور پیدا
کننـد ،معذور اسـت.

تقاطع غیرهمســطح میدان کشتی هم که
مجوزهایش اخذ شــده که از سمت کرمان
زیرگذر به ســمت بلوار ســیدجمالالدین
اســدآبادی میآید و از بلــوار قائم(عجل ا...
تعالی فرجه الشّ ــریف) به بلوار چمران و از
جاده کرمان به سمت بلوار قائم خواهد آمد و
یک پل عابر پیاده که  2کریدور فضای سبز
بلوار قائم و پیســت چمران را به هم وصل
میکند.
در بعضی مواردکارکنان شهرداری
از عدم تناسب حقوق شان نسبت به
تورم موجــود در جامعه گالیه دارند.
آیا برای رفاه بیشــتر پرسنل برنامه
مشخصی ندارید؟
ســطح پرداختهــای بســیاری از
شهرداریهای کشــور بهگونهای است که
ق کارکنانشــان ظاهرا ً کم است ولی
حقو 
با اینوجود از بسیاری ادارات همتراز باالتر
اســت .االن در شهرداری ما زیر  ۶میلیون
تومان حقوق نداریم .آقای ادبی شــما که
این ســوال را میپرسید ،حقوق خود شما
به عنوان یک کارمند گمانم زیر  ۴تومان
باشــد ،بســیاری کارمندان دیگر هم به
همین تناســب دریافتیهایی دارند ،این
در حالی اســت که بســیاری کارکنان ما
بر اساس ســابقه کار و رتبه حقوقیشان،
حداقل  ۸میلیون تومان حقوق میگیرند
و البته مزایای دیگری هم کارکنان دارند
مثل زمین ،ارزاق ،ســفر ،تخفیفات ویژه

 با توجه به رونــدی که در این
دوره طی کردید و مشــاهده نقاط
ضعف و قوت که برایتان تجربه شد
آیا اگر به عقب برگردین و در نقطه
قبلی بایستید باز هم نامزد شهرداری
میشوید؟
شــاید اگــر در آن موقعیت قــرار گیرم،
مجددا ً کاندیدا نشوم اما همینقدر بگویم
که خوش به حال «شــهردار»ی که بعد
برســرکار میآید .من بــرای این حرفم
دلیل دارم .پیشتر گفتم که شــهر را به
چه صورتی تحویــل گرفتم و االن در چه
شرایطی هســتیم .االن 70میلیارد تومان
عالوه بر حل کلیه مشکالت در حسابمان
داریم .روزی که آمدم بهخاطر  300میلیون
تومان حساب ما را مسدود کردند االن یک
پیمانکار نمیتوانید پیدا کنید که بگوید
هزار تومان از شهرداری طلبکار است.
 االن چه؟ بــا توجه به اتمام این
دوره و نزدیکی زمان شــروع بکار
شــورای ششــم باز هم کاندیدای
شهرداری می شوید؟
تصمیمی نــدارم و فکرم این اســت که
دوســتان آزاد باشــند و هر شهرداری که
فکر می کنند بهتر میتواند کار کند از هر
کجا خواستند بیاورند .من کارمند مجموعه
هســتم و هنوز  10سال تا اتمام سیسال
خدمت و بازنشستگیام در مجموعه وزارت
کشــور باقی مانده است .هر کجا که الزم
باشد میایستم و کار میکنم.
 چه شــناختی از اعضای شورای
جدید داریــد و نظرتــان راجع به
انتخابات اخیر شــورا که موجب شد
اکثریت اعضای فعلی در شــورای
جدید نباشند چیست؟
از شورای هفتنفره دور پنجم به هر دلیلی،
آقایــان خواجویی و عســکری از ادامه کار
منصرف شدند ،سهنفر از اشخاص منتخب
فعلی نیز کســانی هســتند که مجددا ً رای
آوردند .آقایان خدامی ،صادقی ،اسفندیارپور.
افتخارش برای من بود که مردم تشــخیص

بیسـت و پنجم تیرمـاه در کشـورمان روز تأمین اجتماعی
نامگـذاری شـده اسـت  .سـازمانی بزرگ و غیـر دولتی که
مسـتقل از دولت به کسـب درآمد می پـردازد و در مقابل،
خدمـات غیرقابـل انکاری به جامعه و مـردم ارائه می کند.
تقریبـا مـی تـوان گفـت اکثریـت جامعه تحت پوشـش و
یـا حداقـل بـا ایـن سـازمان مرتبطنـد .در تاریخچـه این
سـازمان آمـده کـه سـده هفدهم میلادی ،آغازگـر تاریخ
پرسـابقه نظـام تأمین اجتماعی محسـوب میشـود.
بـا شـروع این سـده ،مسـاله فقر و عـدم تأمیـن اقتصادی
افـراد ،ابعاد گسـتردهتری یافت .به همین دلیـل ،اقداماتی
از جانـب دولتهـای مختلـف در دنیا در حمایت از قشـر
کمدرآمـد شـاغالن صـورت پذیرفـت .امـا سـابقه تأمیـن
اجتماعـی در ایـران بـه تصویب اولیـن قانون اسـتخدامی
کشـوری در سـال  ۱۳۰۱بـاز میگـردد کـه طـی آن،
نظامـی بـرای بازنشسـتگی بـه وجود آمـد .در ایـن قانون،
سـه اصـل تأمیـن اجتماعـی کـه عبـارت بودنـد از فراهم
کـردن «حقـوق و تأمیـن خـاص» بـرای کسـانی که پس
از خدمـت ،توانایـی فعالیـت خـود را از دسـت میدهنـد،
«مقـرری خـاص» بـرای کسـانی کـه بـه علت حادثـهای،
علیـل و از کار افتـاده شـوند و «حمایـت کارفرمایـان» از
خانـواده هر مسـتخدم که فوت شـود ،به چشـم میخورد.
از آن زمـان بـه تدریـج ایـن سـازمان در جامعـه ی ایرانی
جـای خـود را بـاز کـرد تـا اینکـه در سـال  ،1353تقریباً
تمامـی امـور مربوط به بیمـه درمان و رفاه اقشـار مختلف
جامعـه را تحـت پوشـش خود قـرار داد.
در ایـن میـان ،تصویـب «قانـون تأمیـن اجتماعـی» در
تیرمـاه  ۱۳۵۴و تشـکیل «سـازمان تأمیـن اجتماعـی» را
میتـوان آغازگـر تحولـی نـو در نظـام تأمیـن اجتماعـی
کشـور دانسـت.
 تأمین اجتماعی پس از انقالب
سـازمان تأمیـن اجتماعـی امـا پـس از انقلاب اسلامی
حیـات دوبـاره ای یافـت و دسـتاوردهای زیـادی داشـته
اسـت .ایـن سـازمان در طول  ٤۲سـال حیـات جمهوری
اسلامی به پیشـرفت و بالندگی رسـیده و از نظر کمیت
و کیفیـت خدمات در شـرایط مطلوبی قرار گرفته اسـت.
در سـال های پـس از پیروزی انقالب اسلامی ،سـازمان
تأمیـن اجتماعـی بـا اسـتفاده از ظرفیـت هـای قانونـی،
پوشـش بیمـه اجتماعـی را به بیـش از  30گروه شـغلی
تسـری داده اسـت ،در همین راسـتا این سـازمان که در

میدادنــد و رصد میکردند .دیدید که آقای
خدامــی رأی اول شــهر بود .از مــردم به
خاطر حضور پررنگشان در انتخابات تشکر
میکنم .از مدیریت ارتباطات شــهرداری و
همکارانشان هم به خاطر عملکرد مثبتشان
در دعوت از مردم برای شرکت در انتخابات
از نصب بنرها و تابلوها تا انتشــارکلیپ ها و
تهییج مردم تشکر میکنم که شور و شوق
حضور در انتخابات را به سهم و قدر خودمان
افزایش دادیم .من موفقیت اعضای قبلی را
در کســب رأی مجدد تبریک میگویم و به
اعضای جدید ،خانم جوانلری و آقایان جوان،
صادقی و کاظمی نیز تبریک گفته و آرزوی
موفقیت دارم .چه من باشــم و چه نباشــم
امیــدوارم با اعضای جدید با همدلی اعضای
قبلی که مجددا ً منتخب شــدهاند و تجاربی
دارنــد و هماهنگی با مجموعه شــهرداری
بتوانند انتظارات شهروندان را برآورده کنند و
رضایت خدا و مردم را بهدست آورند.
 هیچکــدام از اعضای شــورای
ششم تا حاال با شــما و یا به عکس
شما با آنها تماسی داشتهاید و اگر
داشتهاید آیا بحث کاندیداتوری شما
در این تماسها پیش آمده یا خیر؟
دوســتان لطف دارند اما شــاید مث ً
ال یک
شــهردار با تجربهتر از من پیدا شــود که
بتواند کمک کند و مشــکالت باقیمانده
را رفع کنــد ،من هم با تمام وجود کمک
می کنم .همانطور که گفتم من یکدهه
دیگر شــاغل هســتم و چنانچه احساس
نیاز شــود که بتوانم در شهرداری قدمی
بردارم ،حتماً دریغ نمیکنم .چون کارمند
مجموعه هستم .بدون اغراق و تعارف واقعاً
احساسم براین مبنا است که فارغ از خسته
شدن خودم ،شاید یک گزینهای که خیلی
قویتر از من باشد ،مشکالتی که شهر با
آنها دســت و پنجه نــرم میکند ،رفع و
رجوع کند من هم وظیفه دارم کمک کنم.
 در فضای مجازی و یا افواه عمومی
گفته شده دوســتان شما با اعضای
جدید شورای ششم برای ابقای شما
رایزنی داشته اند .خودتان این رایزنی
را تایید میکنید؟
اخیرا ً مضمون فرمایش مقام معظم رهبری
این بود که فضای مجازی بســتر مناسبی
اســت که میتوان به وسیله آن ،واقعیات
را به صــورت عینی شفافســازی کرد و
مسائل را صادقانه به اطالع مردم رساند ،اما
متاسفانه در برخی جاها از جمله سیرجان،
فضای مجازی به نحوی دیگر عمل میکند.
مث ً
ال شایعهای که اخیرا ً در فضای مجازی
پخش شد که نزدیکانم در حال البی کردن
برای شــهردار شــدن مجدد من هستند.
از هرکــس که چنین ادعــای کذبی دارد
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و احیای فضاهای سبز و اصالح پارکها در
بحث زیرساخت و روشنایی گامهای بلندی
برداشته شود و شهری در خور مردم فهیم
سیرجان درست شود.
  شاید اگر در آن موقعیت قرار گیرم ،مجددًا کاندیدا نشوم اما
همینقدر بگویم که خوش به حال «شهردار»ی که بعد برسرکار میآید.
من برای این حرفم دلیل دارم .پیشتر گفتم که شهر را به چه صورتی
تحویل گرفتم و االن در چه شرایطی هستیم .االن 70میلیارد تومان عالوه
بر حل کلیه مشکالت در حسابمان داریم .روزی که آمدم بهخاطر 300
میلیون تومان حساب ما را مسدود کردند االن یک پیمانکار نمیتوانید
پیدا کنید که بگوید هزار تومان از شهرداری طلبکار است.

  سطح پرداختهای بسیاری از شهرداریهای کشور بهگونهای
ق کارکنانشان ظاهرًا کم است ولی با اینوجود از بسیاری
است که حقو 
ن تومان
ادارات همتراز باالتر است .االن در شهرداری ما زیر  ۶میلیو 
حقوق نداریم .حقوق خود شما به عنوان یک کارمند گمانم زیر  ۴تومان
باشد ،بسیاری کارمندان دیگر هم به همین تناسب دریافتیهایی دارند،
این در حالی است که بسیاری کارکنان ما بر اساس سابقه کار و رتبه
حقوقیشان ،حداقل  ۸میلیون تومان حقوق میگیرند.

خواهــش میکنم که هرگونــه اطالعات
مستندی در این زمینه دارد ،ارائه کند .به
هیچ عنوان چنین چیزی در کار نیست و
تنهــا فکر و ذکر من در ایــن روزها ،اتمام
پروژههایی است که به دالیلی سالهاست
از زمان شــهرداران گذشته در مراحلی از
اجرا رها شــدهاند .البته عــرض کردم که
مردم ،قضاوتگر اصلی هســتند و عدهای
نمیتواننــد با غرضهای شــخصی ،ذهن
مردم را از واقعیات دور کنند و با کلیپهای
خالف واقع ،ذهن مردم را مشوش سازند.
 اگر مجددا ً به ســمت شهرداری
انتخاب شوید آیا به ترکیب مدیران
شهرداری دست خواهید زد یا خیر؟
قطعاً تغییراتی متناســب با شرایط داده
خواهد شد .باید در آن موقعیت قرار بگیرم
تا بنا به ضرورت تصمیم بگیرم.
 یکی از انتقادات به شــما این
بوده که تعدادی از مدیران قبلی را از
دست دادید و تالشی برای حفظ آنها
نکردید مثل آقایــان تورج صادقی،
حسن زیدآبادی ،محسن بهاالدینی،
بهروز نوبخت و  ...توضیح خود شما در
این رابطه چیست؟
بهتریــن قضاوت در خصــوص این افراد،
گفتگــو با خــود آنها اســت .شــرایط
مناســبی که در شــغل اینها االن وجود
دارد و گرایشــی که خودشان داشتند که

بــه مجموعههای جدید بروند ،خواســت
خودشان بود و هیچ اجباری از سمت من
نبود .اینکه من تالشــی برای نگهداشتن
آنها نداشتم دلیلش این بود که خودشان
به این نتیجه رســیده بودنــد که در آن
مجموعهها ،شرایط بهتری برایشان وجود
دارد .همهی اینها از دوستان و همکاران
من هستند و من از همهی آنها بهخاطر
فعالیت هــا و خدمات گذشتهشــان در
شهرداری تشکر میکنم .این را هم عرض
کنم که شــهرداری سیرجان خوشبختانه
اینقدر کادرسازی کرده که بتوانیم در هر
جا که الزم باشد جایگزین کنیم.
 کدام پروژه هــای نیمه تمام را
ضروری میدانید که تکمیل شوند؟
سیرجان از پتانســیل باالیی برای انجام
پروژه های جدید یــا تکمیل پروژه های
نیمه تمام قبلی برخوردار اســت .بسیاری
پروژهها را هم تعریف کردیم که به زودی
آگهی میشود و یا در مرحله عقد قرارداد
قرار دارند .مانند طرح احداث تقاطعهای
غیرهمســطح ،فضاهای جدید خدماتی،
سینماها و موارد دیگر .اینها هیچکدام در
حد حرف نیســت و آگهــی آن به زودی
به اطالع مردم خواهد رســید .امیدوارم
در زمینه تکمیل باغ ایرانی ،رفع نواقص و
بهرهبرداری مناسب از مجموعه آبی دلفین،
احداث ســالن همایشهای شــماره ،2
ساخت سینما و خیلی از پروژههای دیگر

 آقای شهردار با توجه به کاهش
ت ها
بارندگی و گرمای زیاد هوا و آف 
شاهد خشک شــدن تعداد زیادی
درخت به عنوان ســرمای ه شــهر
هستیم .چرا اقدام تأثیرگذاری در این
رابطه انجام نمی شود.
بله کرم خراط در ناروانها شیوع پیدا کرده
و هیچ درمانی جز قطع کردن ندارد و اینکه
میگویند درختها را خشک میکنیم ،دروغ
اســت .ما همان اکالیپتوسها را که هزاران
انتقاد به کاشــت آنها وجود داشت و بنا به
اعالم نظر کارشناسان با اقلیم ما همخوانی
نداشــتند ،حفظ کردیم .هیچ بشر عاقلی،
مغرضانه درختی را خشک نخواهد کرد .ما
 17موتورپمپ و قرارداد با تانکرهای آبرسان
داریم و اص ً
ال مشکلی در این زمینه نداریم.
شاید آبیاری چندروز تأخیر داشته باشد اما
هیچ درختی را خشک و از میان بر نمیدارم.
شهرداری اصوالً کارش توسعه فضای سبز و
کاشت درخت است نه بریدن درخت!.

 فکر میکنید با این مبلغ پروژه
تمام شود؟
با مصوبه خوبی که شــورای شــهر اخیرا
گذرانده مجددا ً اگر نیاز باشد ،منابع دیگری
را نیز تأمین میکنیم .المپ های اختصاص
یافته برای این امر مقداری مشکل داشتند
از ســازمان بازرسی سپاسگزارم که به این
پرونــده ورود کرد و مســائل را حل نمود.
چون در برخی آزمایشهایی که دانشــگاه
تهران به عنوان ارزیــاب و آزمایشکننده
میبایســت کارایی المپها را تأیید کند،
موفق نشدند و برای همین ،آنها را با مجوز
نهادهای نظارتی جریمه کردیم .شاید مردم
این کار را نپسندند اما این اقدامات کام ً
ال بر
طبق قانون است و سازمان بازرسی یک و
نیم میلیارد تومان به نفع شهرداری کار کرد
و بنابراین توانستیم این تعداد چراغ را نیز
از همین مسیر بخریم .برای تجهیز معابر
سطح شهر ،مصوبه جدید شورا موجب شد
تا بــرآورد  20میلیارد تومانی برای اینکار
داشــته باشیم .البته غیر از این مبالغی که
ذکر کردم با استفاده از منابع دیگر ،پیمانکار

 و حرف پایانیتان؟
من اعتــراف میکنم که گاهــی اوقات
نمیدانم چطور شهرداری را با  70میلیارد
تومان بدهی تحویل گرفتم ،عالوه بر این
هزاران مشکل گریبانگیر شهرداری بود،
از نارضایتیها و بدهیها تا حقوق کارگران
و نواقص زیرســاختی شهر .واقعاً با توکل
به خدا و همکاری مــردم ،نه تنها امروز
شرایط بهگونهای اســت که به جز روال
عادی امور ،هیچگونه بدهی به هیچ اداره
یا پیمانکاری نداریم و خدمات زیادی هم
انجام شده که تالش همکاران و همراهی
مردم بوده اســت .انشــاءا ...بــه موقع،
گزارش کامل و مبسوطی در یک مصاحبه
مطبوعاتی با حضور رســانهها از عملکرد
ایــن دوره با جدول و آمــار و ارقام ارائه
میکنم .معتقد هستم آنچه شده وظیفه
بوده و آنچه نشده ایراد از من مدیر است
که پوزش میخواهم .من معتقد هســتم
مردم ســیرجان مردم با اصالتی هستند
و باید به این مردم خوب در هر شــرایط
خدمت کرد.
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سـال  ۱۳۵۶از جمعیت  ۳۵میلیونی کشـور یک میلیون
و  ۷۰۰هـزار بیمـه شـده اصلی و  ۶میلیـون و  ۷۰۰هزار
نفـر بیمـه شـده اصلی و تبعـی را تحت پوشـش خدمات
خـود داشـت بـا اسـتفاده از شـیوه هـای نویـن و متنوع
بیمـه پـردازی در حـال حاضـر حـدود  15میلیـون نفـر
بیمـه شـده اصلی و بیـش از  ۴۵میلیون نفـر از جمعیت
کشـور را تحـت پوشـش خدمـات بیمـه ای ،درمانـی و
مسـتمری بگیری خـود قرار داده اسـت.
البتـه بـا تمام این تلاش ها گفته می شـود هنوز جمعیتی
حـدود  6میلیـون نفـر از کارگـران زن و مرد جامعـه ایرانی
از هیـچ نـوع بیمـه اجتماعـی برخـوردار نیسـتند کـه باید
بـرای آن تدبیـری اندیشـیده شـود .یکی از درخشـانترین

گرفتیم تا  6میلیــارد تومان برای تعویض
المپها ،تیرها و دستکها و باقی موارد در
خیابانها هزینه کنیم 14 .میلیارد تومان
دیگر نیز به غیــر از آن  20میلیارد تومان
مصوبات اخیر ،هزینه در خصوص اصالح
و جابجایی شهر نور کردیم .در صورتی که
وظیفه ما نبوده است .در خصوص خیابان
ولیعصر و شریعتی مجبور بودیم تیرهای
فرسوده را هم تعویض کنیم که هم شبکه
بهروز میشود و هم سیمها به کابل تبدیل
گردد .که در زمینه هرس درختان و تأمین
امنیت و آرامش مردم نیز مؤثر است.

به پروژه روشــنایی شهر اشاره
کردید .با انتخاب سیرجان به عنوان
پایلوت شهر نور استارت این پروژه در
زمستان  99زده شد ولی پس از مدتی
ادامــه کار متوقف و ظاهرا ً دوباره راه
افتاده ،خودتان توضیح میدهید؟
بله در سفری که معاون وزیر کشور و معاون
سازمان همیاریهای شهرداریهای کشور
سال گذشته برای بازدید و افتتاح ترمینال
جدید به سیرجان داشتند ،مسئله مهمی را
گوشــزد کردند و آن قرار گرفتن سیرجان
به عنوان «پایلوت شــهر نور» بــود .از آن
مبلغی که تا ســقف  10میلیارد تومان در
نظر گرفتیم  8میلیــارد تومان آن را برای
خریداری و تهیه تجهیزات در اختیار اداره
برق بــرای نصب چراغ ها قــرار دادیم .تا
پایان همین ماه متعهد شدند که بر اساس
مسیرهایی که مشخص کردیم ،این المپها
را در سطح شهر سیرجان نصب کنند .بلوار
سیداحمدخمینی  ،بلوار سیدجمالالدین
اسدآبادی  ،بلوار نماز و بسیاری از مسیرهای
دیگر المپهای کممصرف الایدی نصب
و المپ های قبلی تعویض شدند .قرار شد
ســازمان دیگری یاریگر ما در این طرح
مشــارکتی باشــد .یعنی قرار بود عالوه بر
شهرداری ،گلگهر هم  10میلیارد تومان
اختصاص بدهد اما تنها نیمی از مبلغی که
متعهد شده بودند ،محقق شد.

گزارشی کوتاه از بزرگترین سازمان بیمه ای کشور

فعالیتهـای ایـن سـازمان کـه ایـن روزها با بسـیج تمامی
امکانـات خـود سـعی در فراگیرسـازی آن دارد توسـعه
خدمات غیرحضـوری و برقراری ارتبـاط انالین با مخاطبان
میلیونـی خـود اسـت .در ایـن راسـتا از سـال  ۱۳۹۹بـا
شـیوع ویـروس کرونا و محدود شـدن حضـور فیزیکی ،این
سـازمان با سـاماندهی و سـرعت بخشـیدن در پاسخگویی
موفـق بـه راه انـدازی سـامانه های خدمات غیـر حضوری و
ارتبـاط بـا مخاطبان در فضای مجازی شـده اسـت.متولیان
ایـن سـازمان با درک اهمیـت اقدامات فرهنگـی و ارتباطی
در چهـل و دومیـن سـالگرد فجر انقالب اسلامی پایه های
اجرایـی تأمیـن اجتماعـی الکترونیـک را از طریـق اجـرای
طـرح  ۳۰۷۰و خدمـات غیـر حضـوری ایجـاد کـرده و در
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صـدد توسـعه فراگیـر آن در جهت تقویت اصل سـه جانبه
گرایـی هسـتند .از سـوی دیگـر توسـعه تأمیـن اجتماعـی
بـه طـور قطـع در محاسـبات بیمـه ای بـه عنـوان یکـی از
مهمتریـن عوامل توسـعه زا مطرح شـده اسـت.
توجـه به مسـئولیت اجتماعـی این سـازمان و همراهی و
کمـک نهـاد دولـت بـرای گـذر از بزنگاههای خطـر تنها
خواسـتهای اسـت که مخاطبـان و متولیان این سـازمان
بـه طور مشـترک به آن اعتقـاد دارنـد و امیدوارند همراه
با میانسـال شـدن سـن انقلاب این سـازمان نیـز بتواند
بـا کمـک دولـت و شـرکای اجتماعی خـود کمـاکان در
صـدر مهمتریـن پناهـگاه هـا و مأمنـی مطمئـن بـرای
آیندهسـازان ایـن مـرز و بوم باشـد.

 تعداد نفرات تحت پوشش در استان
امـا در بررسـی خدمـات تأمیـن اجتماعـی در اسـتان
کرمـان دریافتیـم کـه ایـن سـازمان حـدود نیمـی
از جمعیـت اسـتان را تحـت پوشـش خود قـرار داده
اسـت .علـی حسـینی مدیـرکل تأمیـن اجتماعـی
اسـتان کرمـان در گفتوگـو بـا خبرنـگار تسـنیم بـا
اشـاره بـه اینکه سـازمان تأمیـن اجتماعی در اسـتان
کرمـان بیـش از یک میلیـون و  500هزار بیمه شـده
دارد اظهـار داشـت :در کنـار ایـن تعداد بالـغ بر 130
هـزار خانـوار مسـتمریبگیر تأمین اجتماعی هسـتند
کـه ماهانـه بیـش از  500میلیـارد تومـان مسـتمری
بـه آنهـا پرداخـت میشـود .وی بـا بیـان اینکـه بالغ
بـر  53هـزار و  200کارفرما در اسـتان کرمـان داریم
کـه بـه عنـوان کارگاه فعـال ماهانه لیسـت بیمه خود
را بـه تأمیـن اجتماعـی ارسـال میکنند گفـت350 :
هـزار نفـر در ایـن کارگاههـا مشـغول به کار هسـتند.
 در سیرجان
مشـتاق پورحاجبـی رییـس شـعبه تأمیـن اجتماعـی
سـیرجان نیـز تعـداد بیمـه شـدههای اصلـی را در
سـیرجان  80هـزار نفـر و تعـداد کل افـراد تحـت
پوشـش اعم بیمه شـده ،بازنشسـته ،مسـتمری بگیر و
سـایر افـراد تحت پوشـش را  238هزار نفـر اعالم کرد
کـه به نسـبت جمعیـت شهرسـتان رقم قابـل توجهی
اسـت .وی سـیرجان را پیشـتاز در خدمات الکترونیک
بـا حـذف دفترچه هـا دانسـت و گفـت :بـا راه اندازی
و بهـره بـرداری از سـامانه هـای الکترونیـک و حـذف
مراجعـات حضـوری گام مؤثـری در کاهش وقت مردم
و انجـام خدمـات بهتر برداشـته شـده اسـت.
پورحاجبـی گفـت :در چارچـوب تعامـل و همـکاری
سـازمانها بـا ایـن مجموعـه خوشـبختانه بسـیاری
افـراد ،کارگاههـا و شـرکتهای بزرگ بدهـی خود را
پرداختـه و تنهـا  150میلیارد تومـان مطالبات معوق
داریـم کـه به تدریـج وصـول میشـوند .وی در پایان
بـا تبریـک روز تأمیـن اجتماعـی از مدیـران سـازمان
در اسـتان ،همـکاران شـعبه سـیرجان و مسـئوالن
شهرسـتان تقدیـر کـرد و اظهـار امیـدواری نمـود در
یـک تعامـل گسـتردهتر بـا مـردم و مسـئوالن سـطح
خدمـات سـازمان وسـیعتر و تأثیـرات اجتماعـی آن
بیشترشود.

6

فرهنگ

 شماره 1268
 شنبه  26تیر 1400

رضا سیوند

 قدمت موزهها
قدمـت مـوزه در ایـران بـه دوران قاجـار و

موزههای پراکنده

 اگر چه هنوز از نوع کاربری و کاربرد خانهی تاریخی صدرزاده که در دست مرمت است بهطور
رسمی حرفی به میان نیامده اما همین مقدار تالش جهت احیای ابنیه تاریخی در قالب مسئولیتهای
اجتماعی شرکتهایی چون گلگهر میتواند میراث خاک گرفته این شهر را زنده نگه دارد.
| بازسازی عمارت تاریخی صدرزاده  /عکس :مجید شبستری |

در تعریـف سـاده
میـراث فرهنگـی
آورده
اینگونـه
شـده اسـت« :میـراث فرهنگـی حامـل
شـاخصهای ارزشـمندی اسـت کـه بـه
فرهنـگ و آداب و رسـوم یـک ملت مرتبط
میشـوند ایـن عناصـر حاصـل زیسـت و
تلاش جوامعـی اسـت کـه در گذشـته
زندگـی میکردنـد و از نسـلی بـه نسـل
دیگـر سـپرده میشـدند».
حـال یکـی از شـاخصهای ارزشـمند
میـراث فرهنگی بـرای ملتهـا« ،موزهها»
هسـتند که در سـادهترین حالـت میتوان
گفـت« :موزهها سـاختمانها و مکانهایی
هسـتند کـه در آن آثـار هنـری قطعـات
تاریخـی ،علمـی و ...نگهـداری میشـوند»
امـا ایـن رویکـرد کالسـیک امـروز مفهوم
پیچیدهتـری بـه خـود گرفتـه اسـت
بهطـوری کـه شـورای بینالمللـی موزههـا
کـه زیر نظـر یونسـکو فعالیـت میکند در
بنـد سـه و چهـار اساسـنامه خود مـوزه را
اینگونـه تعریـف کـرده اسـت« :مـوزه
موسسـهای دائمـی اسـت و بـدون هـدف
مـادی اسـت کـه درهـای آن بـه روی
همـگان بـاز اسـت و در خدمـت جامعـه و
پیشـرفت آن قـرار دارد .هـدف موزههـا،
پژوهـش در آثـار و شـواهد به جـای مانده
انسـان و محیطزیسـت ،گـردآوری آثـار،
حفـظ و بهـرهوری معنوی و ایجـاد ارتباط
بیـن این آثار بـه ویژه به نمایش گذاشـتن
آنهـا بـه منظـور بررسـی و بهـره معنـوی
است».
اکنـون فـارغ از مفهومهـای ریـز و کالن
موزههـا میدانیـم کـه موزههـا نقـش
مهمـی در عرصـه گردشـگری و جـذب
بیشـتر گردشـگران دارند .در کشـورهایی
کـه بیشـترین جاذبههـای توریسـتی را در
اختیـار دارنـد سـعی شـده ایـن امـکان با
نیازمندیهـا و گرایشهـا و خواسـتههای
جدیـد جامعـه سـازگار شـود بـه عبارتـی
دیگـر «موزههـا را میتـوان مراکـز خالقی
شـمرد که تکیه بر دانش ویـژهای دارند»...

نیم نگاهی به ابنیه تاریخی و لزوم مرمت و نگهداری از میراث فرهنگی

حکومـت ناصرالدیـن شـاه برمیگـردد.
شـاه قاجـار پـس از سـفر بـه اروپـا و دیدار
از موزههـای آلمـان ،روسـیه ،اتریـش بـه
تقلیـد از آنهـا دسـتور داد کـه مـوزهای
در کاخ گلسـتان تأسـیس گـردد.در پـی
آن ،سـالها بعـد نیـز موزههای شـخصی و
دولتی دیگری در تهران و شـهرهای بزرگ
ایران تأسـیس شـدند.در دوران پهلوی اول،
تأسـیس موزه ایـران باسـتان نقطه عطفی
در تاریـخ موزه و موزهداری در ایران اسـت.
آنـدره گدار مهندس و معمار فرانسـوی که
در اسـتخدام دولـت ایـران بـود طرحـی با
الهـام از ایـوان بلنـد ساسـانی اولیـن موزه
کامـل و مـدرن ایـران را پایهگـذاری کـرد
و ایـن سـرآغازی بـود برای تأسـیس دیگر
موزههـا در تهـران و شهرسـتانها...با وقوع
انقلاب اسلامی امـا موزههای ایـران دچار
تحوالتـی شـدند ،عناویـن موزههـا تغییـر
کـرد و واحدهایـی چـون تاریـخ اسلام
و تاریـخ هنـر اسلامی هـم بـه سـازوکار

مـوزهداری در ایـران اضافـه گردیـد...
موزههـای پراکنـده در

سـیر جا ن
شهرسـتان سـیرجان با سـابقه فرهنگی،
بومـی و جاذبههای گردشـگری ،شـهری

صاحـب چنـد مـوزه پراکنـده و بیرونـق
میباشـد .اگـر یک پایـش سـاده میدانی
بیـن شـهروندان انجام شـود خیلـی زود
متوجـه خواهیم شـد اکثر شـهروندان از
وجـود مـوزه در سـیرجان آگاهـی کامل
ندارنـد ...جهت تحلیل ایـن ضعف و عدم

راستی دیروز
چند شنبه است
نـدا حـاج ابراهیمـی« :راسـتی دیروز
چنـد شـبه اسـت» .این عنـوان مجموعه
شـعر محسـن قاسـمی نژاد راینی اسـت.
ایـن مجموعـه در 55صفحـه بـا 48
قطعه شـعر از سـوی انتشـارات میراث

هنـر در قالـب اشـعار سـپید بـه چاپ
رسـیده و بـه بـازار کتاب عرضه شـده
اسـت .قاسـمی نـژاد متولـد سـیرجان
اسـت و از بـدو ورود بـه دنیـای شـعر
و ادبیـات همـکاری اش را بـا ارشـاد

انگیـزه کافـی در موزههـای سـیرجان جا
دارد بـه مبحـث گردشـگری بپردازیـم.
میتـوان بـا قطعیـت بیـان کـرد موزهها
حلقههـای جدایـی ناپذیری هسـتند که
زیـر مجموعههـای گردشـگری تعریـف
میشـوند .همیـن مفهـوم کلـی بیانگـر
ایـن اسـت کـه بـا وجـود شـاخصهای
گردشـگری پویـا و آثـار میراثفرهنگـی
در زیـر گـروه آنهـا موزههـا قـوام
میگیرند !!.متأسـفانه وضعیت نابسـامان
میـراث فرهنگـی سـیرجان در خـور و
شایسـته شـهروندان سـیرجانی نیسـت،
گاهـا اخبـاری ناگوار از تخریـب و نابودی
ابنیـه تاریخی سـیرجان به سـمع و نظر
میرسـد ...دغدغـه حفـظ آثـار فرهنگی
مدتهاسـت در سـیرجان توسـط
عالقمنـدان کلیـد خـورده اسـت امـا کو
گـوش شـنوایی کـه بشـنود؟ نیمهرهـا
کـردن مرمـت بادگیر چپقـی ،بیتوجهی
بـه یخدانهـای دوقلـو ،حصـار بتنـی
السلام)و
درخـت امامـزاده احمـد (علیه ّ
مثالهـای دیگـری کـه دل دوسـتداران
میـراث فرهنگـی را بـه درد آورده اسـت.
بـه هـر روی وضعیـت میـراث فرهنگـی
شهرسـتان جالـب نیسـت و اگـر همیـن
رونـد ادامـه داشـته باشـد و مسـئولین
شـهری کمـا فیالسـابق بیخیـال بـه
پرداختـن حفـظ و نگـهداری آثـار میراث
فرهنگـی باشـند در آینـده چیـزی از
میـراث فرهنگـی نداریـم کـه بـرای
آینـدگان بخواهیـم بـه یـادگار بگذاریم...
اگـر از وضعیـت اسـفبار آثـار میـراث
فرهنگـی شهرسـتان فاصله بگیریـم اگر
سـیرجان شـروع کـرد و در حوزه های
هنری و ادبی ،موسـیقی ،خوشنویسی
وانجمن شـعر مشـغول فعالیت هنری
شـد .این شـاعر همشـهری که بخشی
از تحصیالتـش را در تهـران گذرانـد
در رشـته مـوزه داری و مرمـت اشـیاء
تاریخـی و فرهنگـی تحصیـل کـرده
و بـر تجـارب خـود در ایـن حوزههـا
اندوخته اسـت.
محسـن قاسـمی نژاد راینـی ،از اواخر
دهه هشـتاد در شهرسـتان مرودشـت

از وضـع بیحـال و پراکنـده شهرسـتان
فاصلـه بگیریـم و بـه مبحـث جایـگاه
موزههـا بپردازیـم ،متوجـه خواهیـم
شـد یـک سـری موزههـای خصوصـی
و نیمهخصوصـی بـا انـدک کـور سـویی
رو بـه جلـوگام برمیدارنـد .مـوزه زنـده
گلیم سـیرجان کـه مدت زمـان کوتاهی
از تأسـیس آن میگـذرد بارقـهی امیـد
به جهـت پاسداشـت میـراث فرهنگی را
منعکس میکند .موزه گلیم سـیرجان از
دل فرآیند جهانی شـدن گلیم سـیرجان
آمـده اسـت ،در ایـن مـوزه زنـده ،نوعـی
نگـرش متفـاوت و خلاق در راسـتای
تهیـه ،تولیـد ،قدمـت ،پژوهـش و حفـظ
آثـار تاریخـی آنچـه بـا گلیم سـیرجان
مرتبط اسـت در دسـتور گردانندگان این
مـوزه قـرار گرفته اسـت که جـای تقدیر
و تحسـین دارد.
 احیـای عمـارت اعیانـی
صـدرزاده
مرمـت و احیای عمـارت اعیانی صدرزاده
کـه در دسـتور کار شـرکت معدنـی و
صنعتـی گلگهـر قـرار گرفتـه از جملـه
اقدامـات مؤثـر در ایـن زمینـه اسـت.
گفتـه میشـود از ایـن مجموعـه جهـت
تأسـیس «خانـه مـوزه» اسـتفاده خواهد
شـد ،هـر چنـد مدیـران گلگهـر هنـوز
رسـماً از نـوع کاربـری خانـه صـدرزاده
کـه آن را در دسـت مرمـت دارنـد حرفی
بـه میـان نیاوردهانـد امـا همیـن مقـدار
تلاش جهـت احیـا ابنیـه تاریخـی در
قالب مسـئولیتهای اجتماعـی میتواند
اسـتان فارس اقامـت دارد و در انجمن
شـعر این شهرسـتان فعالیـت میکند.
او اشـعارش را در قالبهـای سـپید و
غـزل و چهارپـاره شـعر میسـراید.
در نگاهـی گـذرا ،بـه کتـاب شـعر
او ،در اولیـن قـدم بـه ظرافتهـای
ادبـی و هنجارگریـزی شـاعرانهاش بر
میخوریـم کـه حاکـی از توانایـی و
مهـارت او در شـعر و شـاعر دارد .برای
ایـن شـاعر و ادیـب همشـهری آرزوی
موفقیـت میکنیـم.

سیـرجان مصـالح

فروش آنالین بتن آماده ،فروش بلوک و قطعات بتنی ،فروش
انواع آجر به صورت آنالین مصالح پودری شن و ماسه
آدرس :سیرجان شهرک صنعتی
سایت www.masalehsirjan.com
.wwwمصالحسیرجانcom.
اینستاگرام beton_damavand

فروشگاه موبایل آی دیجیتال پالس
بزرگترین شبکه توزیع عمده و خرده موبایل
در جنوب ایران
فروش بصورت نقد و اقساط

مهیاشهر ،پاساژ خلیج

فارس ،فروشگاه چهارم،
سمت چپ (دو دهنه)،

شرکت پاریز پیشرو صنعت توسعه

تلفن۰۹۰۲-۱-۱۶-۱5-۱4 :

میـراث خـاک گرفتـه ایـن شـهر را زنده
نگـه دارد.
مرمـت خانـه صـدرزاده میتوانـد اقدامی
پایـدار در راسـتای اعتلای فرهنـگ
شهرسـتان بهحسـاب آید.گلگهـر بـه
جهـت هزینههایی که در راسـتای مرمت
ایـن اثـر تاریخـی نمـوده اگـر نخواهد در
آینـده آن را در تملـک و اسـتفاده خـود
قـرار دهـد و مرمـت آن را نوعـی حرکتی
عامالمنفعـه جهت مـراودات خود با حوزه
فرهنـگ بدانـد ،در نـگاه اول میراثـی
پایـدار از خـود بـه جـای گذاشـته اسـت
و دیگـر اینکـه قطـع بـه یقیـن سـهمی
سـترگ بـرای خـود از فرهنگ این شـهر
برای خـود برمـیدارد.
حـال کـه امیدی به بخش دولتی نیسـت
ایـن چنیـن واحدهـا و مجموعههـای
فرهنگـی کـه تعریـف جدیـدی از مـوزه
پیـدا کردهانـد میطلبـد بـا یـک سـری
برنامهریـزی در آن به آموزش شـهروندان
بپردازنـد و رسـانهها را مجـاب کننـد که
مخاطبیـن خود را به تشـویق و نگهداری
آثـار تاریخـی وادارنـد و ارتبـاط فرهنگی
میـان موزهها شـکل بگیرد چـرا که خود
یکـی از اصلیتریـن راههایـی اسـت کـه
بـه بررسـی و شـناخت فرهنگ منسـوخ
شـده شهرسـتان میپـردازد .میراثـی که
اگـر به داد آن نرسـند وضعیـت آن از این
بدتـر خواهـد شـد .از ایـن رو چـه خوب
اسـت هرازگاهـی آثـار دیگـر موزهها هم
بـه سـیرجان بیاینـد و طـوری شـود که
بیشـتر بـه چرخـهی تبـادالت فرهنگـی
بیانجامد.

ضایعات آهن پالستیک کارتون کاغذ باطله و ....
شما را درب منزل

به قیمت روز خریداریم

۰۹۱۳۷۴۶۹۵۴۶

به یک نفر نیروی زیر  ۱۸سال جهت کار در کارگاه نیازمندیم.

فروش گوشت گوسفندی
کشتار روز

کیلویی ۹۰
هزار تومان

چهارراه دانشگاه آزاد ،جنب بانک ملی
۰۹۱۳۶۶۳۱۳۸۲

حوادث و اتفاقات پیرامون خود را به ما اطالع دهید
آخرین اخبار و تصاویر حوادث را با ما در اینستاگرام دنبال کنید

havaades.negarestan

0913 620 4535

حوادث

کانال و پیج خبری نگارستان

@negarestan_news

مردم مراقبت کنند تا این دوران هم طی شود

کرونا دلتا
از سه نوع قبلی
خطرناک تر است

 بار نوع دلتا ویروس کرونا در بدن زیاد است و
به همین دلیل آسیبپذیری کودکان در این نوع بیشتر است
و متأسفانه می بینیم خانمهای باردار نیز به نوع دلتا
مبتال شده و بعض ًا جان خود را از دست میدهند

گروه حوادث:
یک عضــو هیئت علمی دانشــگاه علوم
پزشکی کرمان گفت :وقتی تکثیر ویروس
از یک حدی بیشتر شــود ،جهش اتفاق
می افتد و برخــی از جهش ها خطرناک
اســت و دلتا چهارمین جهش کرونا و از
نوع خطرناک اســت .دکتــر نوذر نخعی
گفت :بار ویروس دلتا در بدن زیاد اســت
و به همین دلیل آســیب پذیری کودکان

در این نوع بیشــتر است و متاسفانه می
بینیــم خانم های باردار نیــز به ویروس
دلتا مبتال شــده و بعضاً جــان خود را از
دست میدهند لذا درخواست داریم خانم
های باردار تا شهریورماه محدودیت ایجاد
کــرده و به غیر از افــرادی که با آنها زیر
یک ســقف هستند ،با شــخص دیگری
ارتباط نداشته و بنا را بر این بگذارند که
افراد بیرون از خانه همه کرونا دارند.
وی این هفته در گفت و گوی رســانه ای

دادستان عمومی و انقالب سیرجان تشریح کرد:

قتل خانوادگی
با اسلحه شکاری

پرونده ای که زوایای آن هنوز مشخص نشده است

شلیک به
پدر و پسر  ۸ماهه

درباره ویروس دلتا با اشاره به اینکه شیوع
کرونای دلتا چند ماهی از هندوستان آغاز
شــده ،اظهار کرد :وقتی تکثیر ویروس از
یک حدی بیشــتر شــود ،جهش اتفاق
می افتد و برخــی از جهش ها خطرناک
اســت و دلتا چهارمین جهش کرونا و از
نوع خطرناک اســت .دکتر نخعی عالئم
ویروس دلتا را هماننــد عالئم کووید۱۹
دانســت و بیان کــرد :ســرماخوردگی،
آبریزش بینی ،ســردرد ،ســرفه و عالوه

بر آن بــدن درد ،بیحالی و خســتگی از
عوامــل این بیماری اســت و برخی جدا
از سرماخوردگی ،عالئمی شبیه اسهال و
درد شکمی را نیز تجربه می کنند .مشاور
ارشد رییس دانشگاه علوم پزشکی کرمان
ادامه داد :در این سری از بیماری جهش
یافته کووید  ۱۹برخی عالئم آن نســبت
به جهشهای قبلی کمتر اســت به طور
مثال اکنون از دســت دادن حس بویایی
و چشایی کمتر مشاهده شده اما آبریزش
بینی خیلی زیاد است.
وی با بیان اینکــه با دیدین کوچکترین
عالئــم ،آن را کرونــا فرض کنیــد و از
تماس بــا دیگران خودداری کنید ،افزود:
با مشــاهده هرگونه عالئم حتی اگر یک
گلودرد و یا سرفه ای که جدیدا ً رخ داده
و یــا بیحالی ،باید بنا را بر کرونا بگذاریم.
عضو هیئت علمی علوم پزشــکی کرمان
افــزود :خانمهای بارداری کــه دیابت و
فشــارخون دارند ،باید به پزشک مراجعه
کنند اما بقیه خانمهای باردار نیاز نیست
ماهیانــه چند بار برای چک به پزشــک
مراجعــه کننــد ،چراکه بــارداری یک
پدیده فیزیولوژیک اســت .وی در ادامه
ســخنانش درباره واکسیناســیون کرونا
گفت :برنامهای برای واکسیناسیون کرونا
برای افراد زیر  ۱۸سال فع ً
ال وجود ندارد
و حداقل تا پایان تابستان چنین برنامهای
نیست.

 بعد از تزریق واکســن ترشیجات و
لبنیات نخورید
وی در زمینــه رژیم غذایــی افرادی که
واکســین تزریق می کننــد نیز گفت :در
منابع علمی طب نویــن هیچ محدودیت
رژیم غذایی بعد از تزریق واکســن کرونا
گذاشته نشــده اما طب سنتی میگوید از
خوردن ترشیجات و لبنیات پرهیز شود.
سالمندان دارای
وی درباره نگرانی برخی
ِ
بیماری زمینه بابت تزریق واکسن تصریح
کرد :کســانی که دارای بیماری زمینهای
هســتند دلیــل موجهتری بــرای تزریق
سریعتر واکسیناسیون دارند و با توجه به
آغاز واکسیناسیون  ۶۵سالهها که جمعیت
قابل توجهی هستند ،توصیه میکنیم در
زمــان مراجعه برای دریافت واکســن ،دو
ماســک داشــته و در صف توقف نکنند و
رعایت فاصله را داشــته باشــند تا در این
ازدحام ها دچار مشکل نشوند.
مشاور ارشد رییس دانشگاه علوم پزشکی
کرمان بیان کرد :واکسن کنونی که تزریق
می شود ،ســینوفارم است و برای کسانی
که حساســیت غذایی یا مشخصاً به تخم
مرغ حساســیت دارند ،منعی ندارد و در
کل میگویند کسانی که واکسن میزنند،
نیم ساعتی در مرکز واکسیناسیون بمانند
و بعد خارج شــوند و خوشخبتانه تاکنون
موردی از حساسیت بعد از تزریق واکسن
در استان کرمان گزارش نشده است.

گروه حوادث نگارستان :قریب به یک ماه پیش پسر بزرگ یک خانواده مفقود شده
و ردی از او به دست نمیآید؛ تا اینکه هفته گذشته پدر خانواده با مراجعه به پلیس
آگاهی عنوان میکند که فرزند گم شدهاش توسط برادر کوچکتر با اسلحه شکاری
به قتل رسیده و درون چاهی انداخته شده است .دادستان عمومی و انقالب سیرجان
در گفتوگو با خبرنگار حوادث نگارستان درباره جزئیات ماجرا بیان داشت :قتل 22
خرداد رخ داده و پدر خانواده پس از یک حادثه هفته پیش به پلیس خبر داده است.
پس از این اتفاق مأموران پلیس آگاهی به همراه مأموران آتشنشــانی به محل چاه

در  2کیلومتری روستای قنات توت (کهنتوت) رفته و جسد را که متالشی شده بود
بیرون کشیدند .قاضی محسن نیکورز افزود :انگیزه قتل مسائل و مشکالت خانوادگی
بوده و متهم به قتل پس از اینکه برادرش را با اسلحه شکاری کشته ،او را درون چاه
انداخته است .وی ادامه داد :البته بررسی این ماجرا توسط پلیس آگاهی ادامه دارد و
باید نظر پزشکی قانونی نیز دریافت شود تا اگر ابهامی در پرونده وجود دارد رفع شود.
این مقام قضایی درخصوص متهم به قتل نیز اضافه کرد :ایشان مشکل اعصاب داشته
و طبق نظر پزشکان هم اکنون در بخش اعصاب و روان بیمارستان بستری است.

گروه حوادث نگارستان :در حادثهای بسیار ناگوار که هنوز ابعاد آن مشخص
نشده فردی با اسلحه شکاری یک پدر و پسر را مورد حمله قرار داد.
به گزارش خبرنگار حوادث نشــریه نگارســتان این حادثه حوالی ســاعت ۱۰
یکشــنبه  ۲۰تیرمــاه  ۱۴۰۰در خیابان ابوریحان رخ داد و فردی ناشــناس با
شلیک با اســلحه شکاری پدر و پســر بچه  ۸ماهه را مضروب کرد .متأسفانه
ســاچمه وارد سر پسر بچه شده و وی با حال نامساعد در ایسییو بیمارستان
بستری اســت .پدر بچه نیز که گفته میشود عضو شورای روستای کهنسیاه

است ،از ناحیه کمر با ساچمه مجروح شده و تحت عمل جراحی قرار گرفته و
حال وی مساعد است.
درخصوص ضارب اطالعات دقیقی در دســت نیست اما با دستور قاضی محسن
نیک ورز دادســتان ســیرجان اکیپی از مأموران پلیس امنیت عمومی و پلیس
آگاهی ســیرجان مأمور رسیدگی به این پرونده شدند .بنا به توضیحات پدر بچه،
یک نفر نیز به عنوان مظنون دســتگیر شــده است .اینکه ســوءقصد برای این
خانواده برنامهریزی شده یا اشتباهی رخ داده هنوز مشخص نیست.
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راهنما

مهمترینسپردفاعیبدن
در مقابل کرونا چیست؟
گروه حوادث :آنچه این روزها در شــرایط کرونایی بیش از هر چیز اهمیت
بیشتری دارد ضرورت تقویت سیســتم ایمنی بدن در برابر ویروس جهش
یافته کووید  19اســت .در این نوشتار از گفتههای یک متخصص تغذیه در
همین رابطه استفاده میکنیم .دکتر سمیرا مرادی متخصص تغذیه میگوید:
تغذیه مناسب ،مهمترین سپر دفاعی مناسب برای مقابله با ویروس کرونا و
ابتال به آن محســوب میشود .وی اظهار کرد :عملکرد سیستم ایمنی بدن
نقش مهمی در پیشــگیری از بیماریهای تنفسی ازجمله بیماری ویروس
کرونا دارد که با تغذیه مناســب تقویت میشود و عامل ابتال به این ویروس
بیماریهای زمینهای مانند دیابت و بیماریهای ریوی ،قلبی ،سوء تغذیه و
نداشتن تغذیه صحیح است.مرادی اضافه کرد :کمبود دریافت مواد غذایی و
کمبود ویتامینهایی مانند ویتامین  Cو  Aو  Dو تضعیف سیستم ایمنی
بــدن احتمال ابتال به بیماریهــا را افزایش میدهد.این متخصص تغذیه با
اشاره به اینکه با مصرف روزانه منابع غذایی دارای ویتامین  Cمانند سبزی
و ســاالد همراه با غذایی میتوان بــدن را در مقابل انواع بیماریها از جمله
کرونا بیمه کرد ،عنوان کرد :میوههایی مانند پرتقال ،نارنگی ،لیموشــیرین،
کیوی و سبزیهایی مانند انواع کلم ،گلکلم ،شلغم ،فلفل سبز ،فلفل دلمهای،
جعفری ،پیازچه ،شاهی ،گوجهفرنگی از منابع غذایی دارای ویتامین  Cاست.
وی ادامه داد :هویج ،کدو حلوایی و ســبزیهای سبز تیره مانند اسفناج،
برگچغنــدر و برگهای تیره رنگ کاهو نیــز از منابع خوب ویتامین A
محســوب میشود .سمیرامرادی با اشاره به اینکه به منظور پیشگیری از
ابتال به بیماری و تقویت سیســتم ایمنی بدن مصرف روزانه سه واحد از
گروه سبزیها بهجز سبزیهای نشاستهای و حداقل دو واحد میوه توصیه
میشود ،افزود :کودکان زیر پنج سال ،زنان باردار ،سالمندان و بیمارانی که
داروهای کورتونی مصرف میکنند بیشتر در معرض خطر ابتال به بیماری
کرونا هستند و الزم است نکات پیشگیرانه را بیشتر رعایت کنند.
این متخصص تغذیه گفت :مصرف روزانه سبزی یا ساالد همراه با آب لیموترش
یا آب نارنج تازه ،اســتفاده از هویج و کدو حلوایی در غذاهای روزانه ،مصرف
پیاز خام به دلیل داشتن ویتامین  Cهمراه با غذا ،پرهیز از مصرف سوسیس
و کالباس و سایر فســتفودها و غذاهای چرب و سنگین و استفاده از منابع
پروتئین در غذای روزانه مانند حبوبات یا تخممرغ ازجمله نکاتی است که این
گروههای حســاس باید رعایت کنند.وی تصریح کرد :کمبود ریزمغذیهایی
ماننــد آهن و روی نیز باعث ضعف سیســتم ایمنی بدن میشــود که برای
جبران کمبود آنها میتوان از حبوبات بهعنوان جایگزین مناســب گوشت،
شــیر و لبنیات ،سبزیهای برگ سبز و انواع خشــکبار استفاده کرد.مرادی
ادامه داد :از خوردن غذاهایی که خوب پخته نشــدهاند مانند تخممرغ عسلی،
نیمرو ،کبابهای مغز پخت نشــده باید خودداری شود و در صورتیکه عالیم
سرماخوردگی دارید ،از غذاهای آبکی مانند سوپ و آش همراه با آبلیموی تازه
و مایعات گرم استفاده کنید.این متخصص تغذیه گفت :از جوانه گندم ،ماش و
شبدر که حاوی ویتامین  Cهستند ،در رژیم غذایی روزانه خود استفاده کنید
و مصرف میوههای حاوی آنتی اکسیدان مانند انار ،پرتقال خونی ،گریپ فروت
را در برنامه غذایی خود قرار دهید.

سیاسی     /اجتماعی    /فرهنگی
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نماز به وقت است ،آنگاه نیکی به
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از قمهکشی دختران اصفهانی تا درگیری خیابانی دختران کرمانی

ناهنجار یهای فرهنگی
 حال جامعهی ما خوب نیست

گــروه جامعه :چند روزی اســت که فضای
مجازی درگیر تبادل ویدئویی است که کاربران
از آن بــه عنوان ویدئوی قمهکشــی هلیا یاد
میکنند ،در این ویدئو نشان داده میشود که
دختران نوجوان بعد از درگیری لفظی وقیحی
که دارند ،تنش میان آنها به برخورد شدید و
در نهایت قمهکشی ختم میشود.
به گزارش ایمنا واکنشهای زیادی از ســوی
کاربران و کارشناســان نسبت به این موضوع
عنوان شــده و این فیلم همچنــان در فضای
مجازی دســت به دســت میچرخد بهطوری
که کمتر کســی اســت آن را ندیده باشد و یا
راجع به آن حرف نزده باشــد .یک روز بعد از
آن حادثه چنــد دخترکرمانی در جریان یک
ناهنجاری در خیابان به جان هم میافتند .در
این حادثه  4نفر خانم با دو دستگاه خودرو دنا و
پژو پارس به علت شیطنت کوچکی در رانندگی
و پایین بودن آستانه تحمل و عدم کنترل خشم
با یکدیگر درگیر کــه با حضور پلیس به قائله
پایان داده میشود تا با احضار طرفین به مراجع
قضایی علت آن در این مراجع بررسی شود .باید
گفت درگیریهای مشابه به مثابه یک معضل
اجتماعی ،مشکل امروز و دیروز نیست و نشان
از دردی کهنه دارد که مرهمی کارساز و مؤثر
میخواهد ،نه اینکه صرفاً در حد حرف بگویند
این درمان و چاره کار اســت ،باید وارد میدان
شــد و دستی بر آتش برد تا شاید کمی از این
درد که دامنگیر دختران نوجوان شده و آنان را
به جای داشتنشأن اجتماعی ،دست مایه خنده
و مضحکه این و آن کرده است ،کاسته شود.
اگــر چه هلیا دختر قمهکش و همدســتانش
همچون دختــران کرمانی بــه دادگاه احضار
شــدهاند ولی چاره کار تنهــا برخورد قضایی
نیست .باید ریشهیابی کرد چرا نوجوانان به این
مرحله از سن میرسند پرخاشگر میشوند.

معاون اجتماعی فرماندهی انتظامی اســتان
اصفهان ادامه میدهد :بررسیهای اولیه نشان
دهنده این اســت که افراد خاطی در فضای
مجازی با یکدیگر ارتباط برقرار کرده و دوست
شده بودند و تحت تأثیر القائات منفی دوستان
ناباب خود دست به اینگونه رفتارها زدند .در
واقع بروز اینگونه رفتارهای هنجارشکنانه در
جامعه زنگ خطری برای خانوادهها است که
نظارت بیشتری بر دوستان و فعالیت فرزندان
در فضای مجازی داشــته باشند .اما در این
میــان خود هلیا نیز در فضای مجازی درباره
کاری که کرده و واکنشهایی که به قمهشی و
ویدئوی درگیریاش بیان شده در اینستاگرام
عکسالعمل نشان داده و توضیحاتی درباره
علت درگیری خود با دوستانش عنوان کرده
است.
 حال جامعه خوب نیست
ایمنا به نقل از ســید حســن موسوی رئیس
انجمن مددکاری ایران در این رابطه مینویسد:
«این نوع رفتارها نتیجه عدم حال خوب جامعه
اســت ،آن چیزی که نگران کننده اســت این

است که ســنین این افراد پایین است ،عمده
افراد تشکیل دهنده این درگیری دختر هستند
و از ا ِعمال خشونت نســبت به همدیگر ابایی
ندارند ،در حالی که به ظاهر یک گروه هستند
که منجر به اعمال حرکتهای خشونتآمیز و
درآوردن قمه در محلی میشوند .پیام مهم این
اتفاق این اســت که باید نگران فرزندان خود
باشــیم و نگران کسانی باشیم که آینده کشور
را باید بسازند و این امر مستلزم این است که ما
برای بار آوردن مهارتهای بهزیستی اجتماعی،
سالمت روان و سالمت اجتماعی ،مهارتهای
ارتباطــی و تــابآوری برنامهریــزی کنیم و
کارهــای مؤثری را انجام دهیــم ،چرا که اگر
امری در این خصوص رخ ندهد با موضوع کرونا
نگرانیهایمان به مراتب بیشتر افزایش مییابد.
رضــا فریدی از متخصصان روانشــناس بالینی
و مدیر یک مؤسســه فرهنگی نــگاه دیگری به
موضوع میکند و با اشــاره بــه آنچه رخ داده
میگوید :امکان اینکــه این افراد دچار اختالل
شخصیت ضداجتماعی باشند بسیار باالست ،هر
چند نیاز بــه ارزیابی دقیقتر فردی و اجتماعی
دارند و صرف دیدن یک فیلم یا کلیپ نمیشود با

ای ّام هفته
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در اوقات فوق  ،جانب احتیاط را رعایت کنید

قاطعیت اظهار نظر کرد .او با بیان اینکه اختالل
شخصیت ضداجتماعی که گاهی با نام سایکوپات
نیز از آن یاد میشــود ،به ناتوانی شخص در تن
دادن به هنجارهای اجتماعی منجر میشــود.
این روانشناس بالینی با اشاره به اینکه دختران
معموالً نزدیک به سن بلوغ و پسرها حتی زودتر از
بلوغ ،عالئم این اختالل را از خود نشان میدهند
معتقد است :اختالل شخصیت ضداجتماعی با
رفتارهای بزهکارانه متفاوت است.
 نوع برخورد با ماجرا
اما آنچه بیش از هر چیز درباره رفتار هلیا که
برخی آن را نشــانگر گونهای نوظهور و البته
متفاوت از خشونت در زیرپوست جامعه میدانند
و باید مدنظر قرار گیرد ،پرهیز از برچسبزنی به
او و همساالنش است .رفتار رسانهای ما دقیقاً
در این نقاط دارای اهمیت اســت .ما میتوانیم
فرد و یک گروه را ذیل یک صفت و رفتار قرار
دهیم و آنها را از حالت بالقوه به بالفعل تبدیل
کنیم یا میتوانیم این رفتار را واکنشی هیجانی
و از روی ناپختگی معرفی کنیم که امری قبیح
است و نه دستمایه طنز و سرگرم شدن .ما باید
«رفتار» را تقبیح و علل آن را واکاوی کنیم اما
از فرد ،نسل و جنسیت صیانت کرده و صفات
«ساختارشکن»« ،بیفایده» و «ضداجتماعی»
را کنــار بگذاریم .واکنشــی که یک نســل و
جنســیت را مورد هجمه قرار دهد قطعاً منجر
به بازتولید رفتارهای مشابه خواهد شد .ما باید
به جای برخورد حذفی ،رفتار اصالحی داشته
باشــیم چرا که نمیتوان همه چیز را با بگیر و
ببند درست کرد.
روزنامــه جمهوری اســامی در همین رابطه
با اشــاره به اینکه باید دنبــال عامل و عوامل
بروز ماجرا رفت نه معلول ،مینویسد« :یکی از
ریشهدارترین اصول فرهنگی ما مسلمانان این
ِین ُم ُلو ِک ِهم» مردم برای
اس َعلی د ِ
است که«ال ّن ُ
چگونه زیستن ،چگونه سخن گفتن و چگونه
رفتار کردن از مسئوالن خود الگو میگیرند.
این ،یعنی صحنه نامناسب زد و خورد و کارد و
قمه کشیدن دختران و با کلمات زننده سخن
گفتن آنان با همدیگر ،بازتابی از رفتار مسئوالن
این جامعه است و تا وقتی که حکمرانان به راه
صالح و سداد نروند ،جامعه اصالح نخواهد شد.

« آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای «
جهت»انجام خدمات مدیریت پسماند»
«شماره -00-3خ»

شرکت مجتمع جهان فوالد سیرجان در نظر دارد « انجام خدمات مدیریت پسماند» خود را به شرکت های بومی
شهرستان سیرجان واگذار نماید؛ لذا از کلیه شرکت های واجد صالحیت که دارای توانایی مناسب و سوابقه مورد
قبول می باشند ،دعوت به عمل می آید حداکثر تا تاریخ ،1400/05/02پاکات خود را به آدرس مندرج در اسناد
مناقصه ارسال نمایند .شرکت های متقاضی می توانند جهت اطالع از چگونگی تنظیم پیشنهاد فنی و مالی ،اسناد
و مشخصات موضوع مناقصه را از طریق مراجعه به آدرس اینترنتی www.sjsco.ir
(قسمت خرید و فروش -مناقصه ها) دریافت نمایند.

• اسناد و مدارک:
 -1درخواست رسمی با ذکر شماره و موضوع مناقصه( اعالم آدرس ایمیل ،شماره تماس تلفن ثابت و همراه الزامی است) .
 -2اساسنامه و مدارک ثبتی ( شماره ثبت ،کد اقتصادی و شناسه ملی ،گواهی ثبت ،گواهی آخرین تغییرات و ) ...
 -3رزومه ،سوابق اجرا و نمونه قراردادها و توافقنامه های انجام شده مرتبط با موضوع مناقصه (قرارداد و رزومه ارسالی باید
مربوط به سال  95تا کنون و مرتبط با موضوع مناقصه باشد)
 -4مدارک و مستندات توان مالی با اسناد و مدارک مثبته
 -5گواهی اعالم رضایت کارفرمایان قبلی در خصوص خدمات مذکور در موضوع مناقصه
• شرایط شرکت در مناقصه :
 -1محل اجرا؛ سیرجان ،کیلومتر  50جاده شیراز ،کیلومتر  2جاده اختصاصی گل گهر ،کارخانه ذوب و ریخته گری شماره یک
مجتمع جهان فوالد سیرجان می باشد.
 -2ارائه اسناد و مستندات مذکور هیچگونه حقی برای متقاضیان ایجاد نمی کند.
 -3شرکت مجتمع جهان فوالد سیرجاندرقبول یاردهر یکازپیشنهاداتمختارمیباشد.
-4جهت کسب اطالعات بیشتر با شماره 09139964877تماس حاصل نمایید ( .پاسخگویی در ساعات اداری )
 -5هزینه چاپ آگهی ،بر عهده برنده مناقصه می باشد.

واحد خرید خدمات مجتمع جهان فوالد سیرجان

آنهمه دستگاههای عریض و طویل فرهنگی
همچون ســازمان تبلیغات اسالمی ،نمازهای
جمعه ،رسانه ملّی و مؤسسات تحقیقاتی جدید
که برای بالندهکردن فرهنگ به وجود آمدهاند
و بودجههای کالن میگیرند ،نتوانستهاند بیش
از شعاع چند متری اطراف خودشان به اشاعه
فرهنگ موفق شوند .آنها را نباید مقصر اصلی
دانســت چرا که تمام بافتههای آنها را رفتار
حکمرانــان و جنگ قدرت آنان بر باد میدهد.
فرهنــگ را باید از سرچشــمه اصالح کرد که
حکمرانی است».
 هشتک کلیپ «هلیا»
رصد این کلیپ در فضای مجازی نشان می دهد
در اینستاگرام ،تلگرام و توئیتر بیشترین نشر را
داشته اســت .بر این اساس  40/1هزار توییت
نتیجه واکنــش اهالی توئیتر بــه این موضوع
بوده است .واکنشی که با  13/8هزار ریتوییت
و  292/5هزار الیک و اســتفاده از هشتگهای
#هلیا# ،هلیانکنشر_میشــه و #قمه پیگیری
شده است .توییتریها بیش از سایر بسترها با
رویکرد طنز به این موضوع پرداختند .از تهدید
باشگاه فوتبال برای انتشار قراردادها با چاشنی
تهدید به اینکه «اگر قراردادها را منتشر نکنید
میگیم هلیا بیاد» تا متن «من انتظار داشتم هلیا
با یه بد بد بد قهلم ،سر و تهش رو هم بیاره قمه
شو در میاره یا ابللفضل» که با  ۱۰۳۶۰الیک،
پُرالیکترین محتوای توییتر بوده ،نمونههایی
از واکنش توییتریها بوده اســت .اما در تلگرام
عالوه بر اطالعرســانی این کلیپ ،بیشتر سعی
در الصاق این رفتار به دهه هشتادیها صورت
گرفته است .نتیجه کنش اهالی تلگرام  5/4هزار
پست با  22/5میلیون بازدید بوده است .پست
کانال گیزمیز بــا متن «چه خبره تو پارکا .این
دهه هشــتادیا چرا قمه بدســتن .تو باید االن
دنبال درس و مشــقت باشی نه قمهکشی» با
 293/1هــزار بازدیــد پُربازدیدترین محتوای
تلگرام بوده است .کنش کاربران اینستاگرام که
حول بازنشر و الیک این کلیپ بوده است با 1/8
هزار پست 99/7 ،هزار الیک و  9/9هزار کامنت
بوده است که تالش برای پیوند زدن این کلیپ
با ضعف سیستم حاکمیت در ابن بستر بیشتر
دیده میشود.

ستون آخر

وقتی خودمان الگوی خشونتورزی میشویم

حوادث غیر متعارف
شهسوار صادقی

نــه ســیمرغ کشــتش نــه رســتم نــه زال/
تــو کشــتی مــر او را چــو ُکشــتی منــال.
ماجرای خشــونتورزی دختــران در اصفهان و
کرمان ،آنگونه که در رســانهها بازتاب پیدا کرده نشانگر وضعیت
قرمز خشونت در جامعهی ایران است .اما چرا چنین است؟
با ذکر یک داستان کهن علل اجتماعی این حد از خشونت غیرمتعارف
و جهش یافته را بیان میکنم .یکی از داستانهای غمانگیز و تراژیک
شاهنامه ،داستان کشتهشدن اسفندیار به دست رستم است ،پس از
این ماجرا پدرش گرشاسب ،قتل او را به سیمرغ و زال نسبت میداد
امــا مادرش«کتایون» که از اصل ماجرا باخبر بود ،به او یادآور شــد
قدرتطلبی تو او را کشت نه رستم ،نه سیمرغ ،نه زال!
این داســتان در جای خــود ترجمان وضع حال دختران خشــن
اصفهانی و بهدنبال آن کرمانی است زیرا اینها خود معلول و قربانی
خشونتی هستند که جامعه با نهادهای خانواده ،آموزش و پرورش،
اقتصاد ،دولت بــه آنها تحمیل کرده یــا در فرایند جامعهپذیری
خواسته یا ناخواسته به آنها آموزش و انتقال داده شده است.
در ایــن جا قصد تبرئــهی هیچ مجرمی حتی ایــن دختران نوجوان
خشــونتطلب در کار نیســت بلکه هدف ،یادآوری نقش خودمان در
نهادینه کردن خشــونت به عنوان یک پدیده تام اجتماعی اســت که
فراموشش میکنیم .از این منظر میبینیم در خانوادهها خشونت بهشدت
رواج دارد و معلم با خشونتهای کالمی و فیزیکی ،دانشآموزان را مورد
تحقیر و تنبیه قرار میدهد ،مأمور پلیس در خیابان پیش چشم همه،
موتورسواری را در جریان موتورگیری مورد ضرب و شتم قرار میدهد،
مأمور ســد معبر جز خشونت و کتککاری برخورد دیگری با شهروند
کمبضاعت کنار خیابان ندارد ،در خط ویژهی خیابان پایتخت نماینده
مجلس به صورت ســرباز وظیفهشناس ســیلی مینوازد و در جایی
دیگر یک قاضی که سرباز نگهبان او را نشناخته و راه نداده  -در واقع
وظیفهاش را انجام داده  -مشت میزند و آشکارتر ،نماینده در مجلس
همکار نمایندهاش را با شدت و حدت زیر بار استهزا و توهین میگیرد
و به او حتی حمله فیزیکی میکند .وزیر به نماینده و نماینده به وزیر و
رئیس جمهور مملکت مثل آب خوردن توهین میکند و مبلغان مذهب
و اخالق گاهی از جاده انصاف خارج میشوند و سیاسیون در رسانهها
به شخصیت و صورت هم پنجه میافکنند ،در چنین جامعهای کودکان
معصوم از خشــونت ماالمال و لبریز میشوند و آنچه را در این باب از
بزرگترهــا و متولیانی که حرمت امام زاده را نگه نمیدارند ،میآموزند
در بزنگاههای اجتماعی از خود بروز میدهند یا برای دفاع از خود بهکار
میبرند !.بنابراین امثال«هلیا»های پانزده ساله که هنوز به سن کیفری
هم نرسیده اگر خشونت را یاد نگرفته بودند ،بعید بود زحمت و خطر و
مجازات و مالمت حمل قمه را به عنوان سالح سرد به روح معصوم خود
تحمیل کنند! بدون تردید امروز همه افراد از آنچه برای او پیش آمد
ناراحتند و احساس شرم میکنند و در این رخداد شوم سهیماند .نکته
پایانی این که هیچ جامعهای عاری از خشونت نیست ،اما آنچه گاهی
در ایران اتفاق میافتد حاکی از تغییر الگوی خشونت در سنین پایین،
جدی گرفت.
آن هم در بین دختران است که باید آن را ّ

