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کشمکش بر سر انتخاب یک مدیرکل

اکنون دوماه است که پس از استعفای امیری خراسانی از ورزش استان این
اداره کل همچنان بدون مدیر اداره میشود .در این مدت کشمکش بر سر
انتخاب جانشین برای او زیاد بوده و در روزهای اخیر شاهد جوسازیهای
سیاس��ی زیادی برای انتخ��اب مدیرکل ورزش و جوانان اس��تان کرمان
هستیم .مشخص نیست به چه دلیل این انتخاب آنقدر آغشته به تحرکات
سیاسی ش��ده تا جایی که برای اولین بار مثل ایام انتخابات چند تشکل
اصالحطلب با نام بردن اسم یکی از گزینههای مدیرکلی از استاندار و وزیر
ورزش خواس��تهاند که وی را انتخاب نکنند! یا برخی احزاب اصولگرا پا را
از این فراتر گذاشته تا گزینههای خود را به این وزارتخانه تحمیل نمایند.
اینکه سیاسیون برای انتخاب مدیرکل ورزش حساسیت دارند درست ! اما
آنچه مهم است باید نگران اوضاع سیاست زده ورزش و جوانان کرمان بود
که حتی در ص��ورت انتخاب یک نفر بهعنوان مدیرکل ،مطالبهگریهای
سیاسی و انتخاباتی ورزش کرمان را به محاق خواهد برد.

چه فرقی میکند
زنان راننده موتورسیکلت باشند
یا پشت سر راننده بنشینند؟

در هفتهای که گذش��ت ،ماجرای گواهینامه موتورسیکلت برای بانوان از
پرحرف و پرحاش��یهترین سوژهها بود .روزنامه خراسان با ذکر این مطلب
نوش��ت :طرح دو نکته در حاش��یه چالش اعطا یا عدم اعطای گواهینامه
موتورسیکلت به بانوان قابل تأمل است :پس از رأی بدوی یکی از شعبات
دیوان عدالت اداری ،رس��انهای ش��دن و فضای گفت وگو و مطالبهای که
از س��وی زنان پدید آمد ،نیروی انتظامی در موضعی متفاوت ،خواس��تار
تجدیدنظر در این حکم ش��د و در س��وی مقابل معاون رئیسجمهور در
امورزنان و برخی نمایندگان مجلس بر احقاق حق بانوان تأکید کردند .با
وجود این تقابل نظرها اما این پرسش از سوی روزنامه خراسان مطرح شد
که تفاوت سرنشین بودن با رانندگی موتورسیکلت توسط بانوان چیست که
خانمها میتوانند سرنشین موتورسیکلت باشند ،اما حق رانندگی ندارند؟

کارتخوان ندیدید ،گزارش بدهید

ظاه��را ً موض��وع کارتخوان و مطب پزش��کان که موض��وع دو گزارش
نگارس��تان نیز در یکی دو س��ال گذش��ته بود به جای باریکی رسیده
است .گفته میشود مدیرکل بازرسی و شکایات سازمان امور مالیاتی از
مردم خواسته اگر به مطب پزشکی مراجعه کردند و آن مطب دستگاه
کارتخوان نداش��ت ،موضوع را فورا ً به ستاد خبری سازمان امور مالیاتی
اعالم کنند .البته س��یرجانیها کمتر با این مشکل مواجهاند و پزشکان
همش��هری در رعایت این مسئله پیشقدم هستند ولی به نظر میرسد
در اس��تانها و کالن ش��هرها پلیس مالیاتی به دنبال تش��کیل پرونده
برای پزشکانی اس��ت که هنوز فرصت نکردهاند بری خودشان دستگاه
کارتخوان نصب کنند.

اعالم نرخ جدید
برای سرویس مدارس
مدیرعامل سازمان حمل و نقل شهرداری از افزایش
25درصدی نرخ سرویس مدارس در سال جاری خبر داد.
یوسفی گفت :بر اساس صورتجلسه کارگروه ماده 18
شهرستان با تصویب شورای شهر نرخ سرویس مدارس
نسبت به سال گذشته 25درصد افزایش یافت که بر این
اساس خودروهای پیکان و پراید به ازای هر دانش آموز 98
هزار تومان ،خودروهای پژو سمند ،ال نود و تیبا  108هزار
تومان ،خودروهای ون  90هزار تومان ،مینی بوس برای دوره
ابتدایی  68هزار  ،دوره متوسطه  75و دوره متوسطه پایه دوم
به ازای هر دانش آموز  83هزار تومان می باشد .از شهروندان
خواسته شده در صورت مشاهده هر گونه تخلف با شماره
 42335800تماس حاصل نمایند.

فوتبال ایران در خطرتعلیق و اخراج
از فدراسیون جهانی

نه ما کوتاه میآییم
نه فیفا

ماجرای ورود بانوان به ورزشگاهها
برای تماش��ای مس��ابقات فوتبال
ب��ه یک کش��مکش ج��دی میان
مسئوالن و تصمیمس��ازان کشور
و فدراس��یون جهانی فوتبال شده
اس��ت و در ای��ن می��ان ه��ر روز
گمانهزنیهای جدیدی از تحمیل
هزینه س��نگین به فوتبال ایران از
سوی فیفا مطرح میشود .از سوی
دیگر با وج��ود برخی موافقتهای
قبلی اما به نظر میرسد مسئوالن
کش��ور حاض��ر ب��ه کوت��اه آمدن
از مواض��ع خ��ود نب��وده و رفتن

زیر ب��ار ای��ن خواس��ته نهادهای
بینالملل��ی مرتب��ط ب��ا فوتبال را
خالف آرمانهای انقالب میدانند
و در حالیک��ه این ش��کاف هر روز
عمیقتر میش��ود ،نگران��ی بابت
محرومیته��ای س��نگین فوتبال
کش��ورمان برای ه��واداران ایجاد
میشود.
در حالیک��ه هفته قبل معاون اول
رئی��س جمه��ور در صحبته��ای
خ��ود خب��ر از تالش ب��رای ایجاد
سازوکارهایی میداد که هم قوانین
فیفا برای ورود بانوان به ورزشگاهها

دعوت به همکاری در

کارگاه بتن آماده دماوند

کارگاه بت�ن آم�اده دماوند واقع در ش�هرک
صنعتی جهت تکمیل پرس�نل خ�ود نیاز به
اف�راد زیر ب�ا س�ابقه کاری دارد .لطفا جهت
هماهنگ�ی و ارس�ال مش�خصات با ش�ماره
 09170377703تماس حاصل نمایید.

 -1راننده پایه یک
 -2بازاریاب با حقوق ثابت

رعایت ش��ود و هم جامعهی دینی
نگران موضوع نباش��د ،دادس��تان
کل گفت :فیفا چه کار به ورزشگاه
رفتن زن��ان ای��ران دارد؟ فیفا چه
کار دارد ب��ه اینک��ه در کش��وری
 ،500 ،10ه��زار ی��ا پن��ج ه��زار
تماشاگر برای فوتبال میرود حتماً
تعدادی از آنان باید زن باشد.؟ این
صحبتهای دادس��تان کل نش��ان

میدهد ق��رار نیس��ت تغییری در
ش��رایط موجود در خصوص ورود
بانوان به ورزش��گاهها ایجاد ش��ود
و در چنین ش��رایطی ب��ه احتمال
زی��اد بای��د منتظر واکن��ش فیفا و
محرومیته��ای احتمال��ی ب��رای
فوتبال ایران باش��یم .موضوعی که
جامع��ه ورزش فوتبال را با تراژدی
مخصوص خود مواجه میکند.

نگاه آخر

پیرمردهای
چسبیده به صندلی
بعد از تصویب قانون منع بکارگیری بازنشستگان و حواشی
مختلف آن و ایجاد فضای عمومی و رس��انهای برای کنار
رفتن پیرمردهای چسبیده به صندلی مدیریت ،حاال طبق
ابالغ قانونی توس��ط رئیس جمهور میزان س��ن الزم برای
تصدی س��طوح مدیریت��ی کاهش یافته و س��طح مدیران
ارشد به  50سال رسیده است.
در ای��ن آیین نامه که این هفته به وزارتخانهها ،ش��رکتها
و نهادهای عمومی غیردولتی ابالغ ش��ده رعایت داش��تن
حداکثر  ۴۵س��ال برای تصدی سطوح «مدیریت عملیاتی
و مدیری��ت پایه» ،حداکثر  ۴۷س��ال س��ن برای س��طوح
«مدیریت میانی» و حداکثر  ۵۰س��ال س��ن برای سطوح
«مدیریت ارش��د» تأکید شده اس��ت .مسئله این است که
امید جوان��ان به کنار رفتن پیرمرده��ا باعث افزایش امید
اجتماعی در بین این قشر میشود ،نسلی که در چهل سال
بعد از انقالب همیش��ه تحت شعاع حضور مدیران گذشته
در مناص��ب قرار گرفته و بعضاً حتی ب��ه دلیل عدم اجازه
برای نش��ان دادن تواناییهایش��ان یا از کشور رفتهاند و یا
مأیوس از نش��ان دادن نبوغ به کار س��ادهای دست زدهاند
و نبوغ و تواناییهایش��ان سرکوب ش��د .بدانیم نسل سوم
انقالب هم از لحاظ ایده و هم از بابانگیزه حرفهای نویی
دارند که میتوانند با جاری ش��دن در دستگاههای اجرایی
و حتی حوزههای تقنینی برای نظام ظرفیتسازی کنند.
در ح��ال حاضر ع��دهای با انتصاب جوان��ان و با بهانههای
واهی و نادرس��ت و با رمز «تجرب��ه» حملههای زیادی به
جوانگرای��ی میکنند که تخریب انتصاب��ات جوانان از این
نمونه اس��ت .سؤال این اس��ت مگر افراد باید زمانی که از
شکم مادر زاده میشوند دارای تجربه باشند؟ تجربه امری
اکتس��ابی اس��ت و اگر اجاره ورود جوانان ب��ه مقولههای
مختلف را ندهیم چگونه انتظار داریم تجربه کسب کنند.
به یاد داش��ته باش��یم که جوانگرایی در دهه شصت و در
زم��ان جن��گ راه عب��ور از بحرانها بود ،ج��واد منصوری
اولین فرمانده س��پاه پاس��دران در زمان ب��ر عهده گرفتن
این مس��ئولیت  33سال سن داش��ت .شهید حسن باقری
فرمانده آزاد سازی خرمشهر در زمان شهادت  26ساله بود
و محس��ن رضایی فرمانده سپاه در دفاع مقدس زمانی که
این مس��ئولیت را بر عهده گرفت  27سال بیشتر نداشت.
یا عباس آخوندی زمانی که در س��ال  61معاون سیاس��ی
وزیر کش��ور شد تنها  25سال سن داشت و علی الریجانی
زمانی که در سال  72رئیس سازمان صدا و سیما شد 36
س��اله بود .اکنون پیرمردها چهل س��ال بعد از انقالب ،نه
تنه��ا راه را برای حضور جوانان در عرصههای مدیریتی باز
نمیکنن��د بلکه حتی به تخطئه ،تمس��خر و نگاه از باال به
جوانان روی میآورند .باید بدانیم جوانگرایی رمز بازسازی
امید اجتماعی اس��ت ،در چهارمین دهه از انقالب اسالمی
جوانگرایی راه عبور از بحران هاست /.تابناک
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شرکت گهرروش سیرجان در نظر دارد جهت تکمیل نیروی انسانی مورد نیاز خود از بین داوطلبان
مرد و بومی شهرستان سیرجان به صورت قراردادی از طریق برگزاری آزمون کتبی و عملی ،مصاحبه
تخصصی و روانشناختی اقدام به جذب نیرو نماید.
افرادی که متقاضی حضور در آزمون میباشند ،میتوانند برای ثبتنام از تاریخ  1398/5/19لغایت
 1398/5/28به آدرس اینترنتی ( )www.hrdms.irمراجعه نموده و پس از مطالعه دقیق مفاد آگهی و
با توجه به شرایط ذکر شده نسبت به ثبتنام اقدام نمایند.
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