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حاشیه  -خبر

به حق چیزهای نشنیده !

کاهش قیمت بلیت هواپیما
از این هفته

دبیر انجمن شرکتهای هواپیمایی :گفت با توجه به روند کاهشی نرخ
ارز،نرخهای بلیت هواپیما از تاریخ  21ش��هریور کاهش مییابد .وی
گفت اگر چه کاهش نرخ ارز بالفاصله در قیمت بلیت هواپیما تأثیرگذار
نیس��ت ولی برای رضایت بیشتر مسافران هوایی این تصمیم از سوی
ش��رکتهای هواپیمایی اتخاذ ش��ده و با توجه به نحوه دسترسی به
قطعات و سرویسهای نگهداری و شرایط تقاضای بازار ،این شرکتها
در دامن��ه نرخهای تعیین ش��ده ،بلیت خود را عرض��ه میکنند .در
شرایطی که در یکی دوسال گذشته همواره با افزایش قیمت در کاال
و خدمات مواجه بودیم معلوم نیست روز از کدام طرف به قول معروف
سرزده که یکبار هم اعالم شود قیمتی در جایی میخواهد کاهش پیدا
کند .به حق چیزهای نشنیده!

طرحی که دست به دست میشود!

موافقان و مخالفان تعطیلی پنجشنبهها

طرح «تعطیلی پنجش��نبهها» چند وقتی اس��ت که در مجلس میان
موافقان و مخالفان دست به دست میشود .این طرح که موافقان زیادی
در می��ان کارمندان و خانوادهها دارد هن��وز وارد مرحله تصمیمگیری
نهایی نشده ولی گفته میشود نمایندگان معتقدند در صورتی این طرح
باید تصویب شود که س��اعت کاری ادارات افزایش یابد .دو روزه شدن
تعطیالت پایان هفته کش��ور از س��ال  ۹۵در مجلس شورای اسالمی
مطرح ش��ده اما شواهد امر به خوبی نش��ان میدهد که اهالی دولت و
مجلس هنوز نتوانس��تهاند این موضوع را به سرانجام برسانند و به نظر
میرسد که یکی از موانع دو روزه شدن تعطیالت در ایران به دلیل ترس
از تأثیر این موضوع بر اقتصاد و تولید ناخالص کشور است.

دولت مکلّف به حذف یارانه سه دهک باالتر شد

یارانه چه کسانی قطع می شود؟

وزیر تعاون ،کار و رفاه اجتماعی گفت :آن دسته از خانوادهها که میزان
مصرفشان از حد معین باالتر است مشمول حذف یارانه میشوند .وی
در حاشیه جلسه هیئت دولت در پاسخ به پرسشی درباره شناسایی و
حذف یارانه س��ه دهک باالی درآمدی ،گفت :در قانون بودجه امسال
دولت مکلّف به حذف یارانه سه دهک باالتر شده است یعنی افراد با
درآمدهای باال که نیاز به دریافت یارانه ندارند ،حذف شوند .وی تأکید
کرد :دولت حساس��یت جدی دارد که با توجه به شرایط اقتصادی و
فشارهایی که به طور طبیعی در اقشار متوسط و پایین جامعه است،
ضریب خطا در انتخاب افرادی که مش��مول دریافت یارانه نیستند به
حداقل ممکن کاهش یابد و به هیچ وجه فشاری از این محل به طبقه
متوسط و پایین وارد نشود.

بازسازی منزل مرحوم طالقانی توسط یک سیرجانی
با تصمیم اداره کل میراث فرهنگی استان البرز منزل قدیمی مرحوم آیت ا… طالقانی بازسازی میشود .مهندس علیرضا گلخوار که برای نظارت
مهندس�ی و اجرای این طرح انتخاب ش�ده به نگارستان گفت :امسال رحلت مرحوم طالقانی مصادف شده با روز عاشورا و میراث فرهنگی استان
البرز با آغاز چهلمین سالروز وفات این رادمرد بزرگ تاریخ انقالب اسالمی ،تصمیم به بازسازی خانه قدیمی ایشان در روستای گلیرد شهر طالقان
گرفته و من خوشحالم که این افتخار نصیب من شده است.
گفتنی است علیرضا گلخوار ،مشاور اسبق شهرداری سیرجان  ،فارغ التحصیل مهندسی معماری و شهرسازی است و بر احداث بسیاری ساختمانها
با معماری مذهبی در شهرهای استان کرمان و استانهای هرمزگان ،قم و همچنین شهر کاظمین در عراق نظارت فنّی داشته است.

اظهارات عجیب
و بدعتهای تازه
آقای فرماندار

بهدنبال درج یک فقره طنز معمولی در شماره
گذش��ته یکی از نش��ریات محلی و برداشت
اش��تباه از آن که موجب واکنش یک هیئت
عزاداری ش��د ،روابط عمومی فرمانداری در
خبری که روی سایت فرمانداری گذاشت از
«احضار رئیس اداره ارشاد توسط فرمانداری
خبر داد و اضافه کرد :به رئیس اداره ارش��اد
اعالم ش��د از این پس بر عملکرد مطبوعات
نظارت داش��ته باش��د )!( .اینکه رئیس یک

اداره بنا به نوش��ته روابط عمومی فرمانداری
احضار میشود خود بدعت جدیدی است که
فقط در س��یرجان ش��اهد آن هستیم مضافاً
اینک��ه به ایش��ان گفته ش��ود از این پس بر
عملکرد مطبوعات نظارت هم داش��ته باشد
ک��ه خود داس��تان دیگ��ری از بیاطالعی از
قانون مطبوع��ات و اظهار نظرهای فراقانونی
در این رابطه است.
ای��ن اتفاق در حالی میافتد که هفته قبل از

آن سرپرست فرمانداری سیرجان در جریان
کنفران��س مطبوعات��ی خ��ود در اظهاراتی
عجیب از ناتوانی زنان در پستهای مدیریتی
سخن گفته بود .موضوعی که دستمایه طنز
یک��ی از نش��ریات محلی نیز ش��د .آنجا که
وی در پاس��خ س��ؤالی پیرامون زنان با اشاره
تلویح��ی به اینکه زن توانمن��د نداریم گفته
بود« ش��ما دوتا مدیر زن معرفی کنید تا من
رئیس دو اداره بگذارم ».وی گفته بود« :یک
بن��ده خدایی چند وقت قبل پیش من آمد و
گفت رئیس فالن اداره را زن بگذارید .گفتم
چه کس��انی؟ س��ه تا خان��م را معرفی کرد.
گفتم بگو هر س��ه نفر بیایند رزومهش��ان را
بگویند .اآلن یک م��اه منتظرم هیچ کس از
این در داخل نیامده است .علی ایحال ناتوان
شمردن زنان در امور مدیریتی و یا احضار و
مأموریت خارج از قانون به رئیس یک اداره،
از نماینده عالی دولت تدبیر و امید در ش��هر
بعید است.

دختر عزیزمان سرکارخانم

جناب آقای محمدحسین کرانی
ضایعه درگذشت مرحوم دکتر محمدمهدی کرانی از مفاخر فرهنگی شهرستان سیرجان

را تسلیت عرض نموده ،از خداوند منان برای آن مرحوم علو درجات و برای بازماندگان

صبر جزیل خواهانیم .

اعضای هیأت مدیره و مدیرعامل هلدینگ گهرعمران

محجوبه پورابراهیمی

قبولی شما را در مقطع دکترای رشته روانشناسی
بالینی تبریک عرض نموده ،موفقیت روزافزونتان
را آرزومندیم.

خانواده

نگاه آخر

سیرجان؛ ققنوسی
که از خاکسترش برمیخیزد
بیژن ادبی

مورخان میگویند س��یرجان حداق��ل چهار فراز و
نش��یب تاریخی را پشت سر گذاش��ته است :عبور
اسکندر مقدونی در سال  326قبل از میالد مسیح،
فتح س��یرجان بهوسیله سپاه اعراب در سال  31هجریقمری ،تخریب
قلعه سنگ (شهر قدیم سیرجان) به دست «ایدکو» سردار تیموری در
قرن هش��تم هجریقمری ،ورود افغانها و با خاک یکس��ان ش��دن باغ
بمید (دومین نقطه مهاجرت س��یرجانیها برای احداث ش��هری دیگر)
و نهایتاً انتقال ش��هر به س��عیدآباد (مکان امروزین استقرار شهرستان)
در عه��د صفوی .ش��هری که تاریخی رنگارن��گ دارد آکنده از روزهای
اوج چه پیش از اس�لام و چه پس از اس�لام .روزهایی سخت خونبار و
سراس��ر تنگدستی و فالکت و ایلغارها و لشکرکشیهای متعدد .شهری
مهمانپذیر در طول تاریخ؛ زمانی که دو س��ال جانانه در برابر حمله سردار
تیمور مقاومت کرد ،بس��یاری از اقوام و طوایف عشایری امروز در این شهر
نبودند .زیبایی ش��هر ما در این اس��ت که در تمامی فجایع تاریخی از قبیل
جنگ و تهاجم و قحطی سرپا مانده و پوست انداخته است و حتی مردمانش
را از این س��وی به آن س��وی کوچانیده تا ش��هر را دوباره بن��ا کنند .بارها
خواندهایم که اجداد ما از دل کویر سخت و خشن و بیروح ،قناتهای آب را
بهوجود آوردند .دریغ که اگر بناهای تاریخی و زوایای هنری و مردمشناسی
آنان را از هویت شهری کسر کنیم ،از گذشته جز همین ریگمرده خاطرات
دور چیزی به جای نخواهد ماند .فردوسی در جایی از شاهنامه که پادشاهی
ضحاک را ش��رح میدهد ،نش��انههای فض��ای آمیخته به ت��رس و اندوه و
افس��ردگی را چنین روایت میکند« :نهان گش��ت کردار فرزانگان /پراکنده
ش��د کام دیوانگان /هنر خوار ش��د ،جادویی ،ارجمند /نهان راستی ،آشکارا
گزند» .نشانههای تلخکامی اجتماعی از منظر وی چنین هستند .در همان
دورههای تقطیعش��دهی تاریخی نیز که اغلب پژوهش��گران برجسته به آن
اش��اره میکنند ،بیشک حال و هوای ایام آن روزگار همینگونه بوده است.
فرزانگانی که درجا میزنند و تهیمایهگانی که پیش رفتهاند.
هر جا که چرخش نخبگان نباش��د ،جامعه به قهقرا میرود .اکنون کجای
کار ایس��تادهایم؟ این روزها ،تمام این دقایق و ظرائف را میتوانید در شهر
به چش��م ببنید .در ه��ر مجموعهای که اصل بر شایستهس��االری بوده و
از ظرفیتهای متناس��ب بدون حب و بغض اس��تفاده شده است ،توسعه
امکانی برای بروز یافته اس��ت و در هر جا که احس��اس میشده که اساس
بر خویشاوندساالری و رانتبازی بوده و گوشی برای شنیدن نقدها وجود
ندارد ،هیچ روزنهی امیدی برای تابیدن اندک بارقهای از رش��د و پیشرفت
وجود ندارد .حوادث تلخی گاهگاهی در ش��هر رقم میخورد .برخوردهای
غیرعقالن��ی مبتنی ب��ر رفتارهای عصبی و تصمیم��ات نامعقول ناگهانی
در مواجهه با دیگر ش��هروندان .مث ً
ال مواجهش��دن هر روزه با آدمهایی که
بدیهیترین حقوق دیگر شهروندان را در رانندگی نیز رعایت نمیکنند .به
اینها باید خبرهای تلخ تصادفهای مکرر بهویژه در جادههای برونشهری
و از دست دادن جان نزدیک به دهنفر از همشهریان فقط در محورکرمان در
هفتههای اخیر .برای اینکه جهان زیباتری داش��ته باشیم باید خودمان
سیرجان
همت کنیم .باید خودمان برای خودمان آس��تین باال بزنیم تا
ِ
ّ
زرخی��ز و مهاجرپذیر ب��از بر فراز تمام راس��تیها و ناراس��تیها و کم
وکاستیهای ما سربلند کند.

مجم عم
آگهی دعوت ع ومی فوق العاده نوبت دوم
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