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اذان مغرب

به منظور جایگزینی سوخت فسیلی به جای هیزمی

طنز تلخ!

سخنان دوس��ه روز قبل رئيسجمهور درباره بیاطالعی وی از زمان اجرای
طرح سهمیهبندی و افزايش قيمت بنزين خیلیها را انگشت به دهان کرد!.
صرف نظر از اتفاقات ناخوشایند دوهفته گذشته که در نهایت بیتدبیری و
بیسیاس��تی دولت به وقوع پیوست و خسارات سنگینی به مردم ،جامعه و
کشور وارد س��اخت ،روحاني روز چهارشنبه در جلسه شوراي اداري استان
آذربايجانش��رقي درباره زمان اجرای سهمیهبندی بنزین گفت« :من خودم
هم صبح جمعه فهميدم بنزين سهميهبندي شده! .من دوسه ماه قبل موضوع
اجرای بنزين را به وزير کشور و شوراي امنيت کشور واگذار کرده بودم .گفتم
اين مصوبه ما س��ران سه قوه است ولی اجرايش با شما و صداوسيما ،برويد
تبلیغات کنید و هر وقت مناسب ديديد ،اجرا کنيد؛ به من هم نگوييد» .اين
اظهارنظر عجیب از رییس جمهور کشور که متأسفانه آغشته به لبخند هم
بیان میش��د موجب تعجب مردم و س��رخوردگی بسیاری حامیان وی شد
و واکنشها و انتقادهاي ش��ديدي از سوي فعاالن سياسي و شخصيتهاي
اجتماع��ي و مردمي برانگیخت تا جاییکه برخي از آنها حتي در برابر اين
گفت��ه رئيسجمهور از مردم عذرخواهي کردند و از حمایت خود از روحانی
در انتخابات گذشته اظهار ندامت نمودند .همان شب جوادی حصار از عناصر
شناخته شده اصالح طلب خراسان در پاسخ این سوال بی بی سی که نظرت
راجع به بیانات امروز روحانی چیست گفت «از پیشگاه مردم ایران بهخاطر
حمایت از روحانی عذرخواهی میکنم» .برخی دیگر از فعاالن سیاسی نحوه
گفتار ايش��ان را شایس��تهی رییس جمهور یک مملکت ندانستند .رییس
جمه��وری که میگوید من خودم هم صبح جمعه از ماجرا باخبر ش��دم!!!.
عدهای دیگر این سخنان را که با طمع خنده بیان شد بیتوجهی به آسیب
دیدگان حوادث و اتفاقات چند روز گذشته دانستند .اما طنز تلخ ماجرا زمانی
بود که محسن رشیدپور مجری همیشه همراه و حامی روحانی در انتخابات،
با کنایهای معنادار از زبان ایش��ان نوش��ت « :من خودم هم نمیدونستم که
رییس جمهورم ،تازه صبح جمعه فهمیدم»!

سرپرستی که نیامده رفت

محم��د محمودآبادی تنها هفت ماه پس از قبول سرپرس��تی فرمانداری
س��یرجان این مس��ئولیت را ترک گفت ت��ا نیامده رفته باش��د .او قبل از
س��یرجان مدیرکل حوزه اس��تاندار کرمان بود که ب��ا کنارهگیری منصور
مکیآبادی از فرمانداری سیرجان جایگزین وی شد .اصوالً استانداری وقتی
سرپرستی خارج از فرمانداری به این مسئولیت میگمارد انتظار این است
که او در نهایت با حکم وزیر کشور فرماندار شود .موضوعی که درباره شیخ
محمد محمودآبادی که داوطلبانه خود را در آغاز این مسئولیت خلع لباس
کرد صدق ننمود.
محمودآبادی از ف ّعاالن سیاس��ی و فرهنگی س��یرجان است که سالها در
کرمان زندگی کرده است .فعالیتهای عقیدتی در سپاه ،اقدامات فرهنگی
در ارشاد کرمان و امور فرهنگی شرکت کشتیرانی هرمزگان ،شرکت معدنی
گلگهر و این آخری مدیرکلی حوزه اس��تاندار از جمله س��وابق وی قبل
از سرپرستی فرمانداری سیرجان بوده است .محمودآبادی یکبار بهعنوان
مدیرکل فرهنگ و ارش��اد اسالمی اس��تان هم انتخاب شد که در آستانه
برگزاری جلسه معارفه ،با برخی مخالفتها در استان که بیشتر رنگ و بوی
سیاسی داشت این حکم لغو شود .محمودآبادی که روزهای پرکاری را در
هفته گذشته و بهخصوص در شب اتفاقات بنزینی در سیرجان پشت سر
گذاشت اکنون آسوده از روزهای سخت آینده در این مسئولیت ،بار دیگر
به استانداری برگشته است تا در غیاب او معاونش ،سهراب بهاالدینی خود
را در این آزمون سخت بیازماید .نگارستان در صورت تمایل محمودآبادی به
گفتگو ،زندگی سیاسی اجتماعی این همشهری ف ّعال در حوزههای سیاسی
و فرهنگی را از نظر خواهد گذراند.

 29دستگاه تنور گازی
به عشایر اهدا شد

در جریان اجرای این طرح که این هفته با حضور نسرین فرامرزپور
رئیس اداره حفاظت کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان کرمان در
سیرجان برگزار شد وی گفت :برنامه طرح جایگزینی سوخت فسیلی
بهجای هیزمی طرحی است که در جوامع محلی و مرتعدارانی که در
مراتع و جنگلها سکنی گزیده و یا بهصورت ییالق قشالق دررفت و
آمد هستند و مجبور هستند برای تأمین برخی احتیاجات معیشتی
خود مانند پختوپز غذا ،گرم کردن غذا و آب برای استحمام از چوب
جنگلی و یا بوتههای مرتعی استفاده کنند اجرا می شود.
فرامرزپ��ور افزود :این طرح ملی برای جلوگیری از قطع درختان و از
بین رفتن مراتع کشاورزی و جنگلی اجرا می شود و طی آن توسط
کارشناس��ان منابع طبیعی مناطق مورد نظ��ر و خانوارهایی که از
ی می شوند و
س��وخت هیزمی استفاده میکنند شناس��ایی و معرف 
به دنبال آن بر اس��اس میزان مورد نیاز تنور گازی در اختیارش��ان
گذاش��ته میش��ود .وی افزود :اعتبارات این طرح از محل اعتبارات
صندوق توس��عه ملی که تأمین میش��ود .رئیس اداره حفاظت کل
منابع طبیعی و آبخیزداری استان کرمان اعتبارات در نظر گرفتهشده
برای شهرستان س��یرجان را در این زمینه بال غ بر  2میلیارد تومان
اعالم کرد.

 18سال پیش در این روز
ا
م
خبار س رور
ی
ا لها بر
که فاقد فرزند میباش�ند به علت نامعلومی در
◄ مدیرعامل جدید مجتمع سنگ آهن گل گهر معرفی شد.
ی
دور
منزلشان درگذشتهاند.
در مراس�می که به همین منظور با حض�ور مهندس مصطفی

م�وذن زاده مدیرعامل ش�رکت ملی فوالد ایران برگزار ش�د
مهن�دس ناصر تقی زاده بهعنوان مدی�ر عامل جدید گلگهر
معرف�ی و از خدم�ات مهن�دس نوربخش مدیرعامل س�ابق
قدردانی ش�د .تقیزاده پیش از این فرماندار شهرس�تان بم
ب�ود که با نظر مقامات اس�تان و فوالد کش�ور به این س�مت
انتخاب شد.
◄ راز مرگ زن و ش�وهر در پ�رده ابهام .کارآگاهان پلیس
هنوز بهدنبال کش�ف راز مرگ زن و ش�وهری هس�تند که
جسد آنها پس از گذشت چند روز در منزل مسکونیشان
در خیابان خواجه نظام الملک پیدا شد .این زوج میان سال

سرکارخانم رضوان مرادی
با نهایت تأس�ف ضایعه درگذش�ت ابوی بزرگوارتان را تس�لیت
عرض نموده ،از درگاه خداوند متعال ش�ادی روح و علو درجات
آن مرحوم و صبر و سالمت بازماندگان را مسئلت مینماییم.

همکاران آزمایشگاه عدم اعتیاد

جناب آقای دکتر

امیررضا بازرگان
انتخاب شایس�ته جنابعالی را به س�مت رئیس مراکز رش�د منطقه 10
دانشگاه آزاد اس�المی ،صمیمانه تبریک عرض می نماییم .از خداوند
متعال سالمتی و موفقیت بیشتری برایتان آرزومندیم.

دکتر علی سرچمی  -دکتر محمد حسین نکوئی
دعوت به همکاری

شرکت کارخانجات تصفیه شکر تهران جهت تکمیل کادر اداری و مالی نیاز به افراد زیر دارد:
 -1مدیر مالی با مدرک فوقلیسانس و یا لیسانس با حداقل  10سال سابقه کار مفید
 -2رئیس حسابداری با مدرک لیسانس حسابداری و با حداقل  5سال سابقه کار مفید
 -3مدیر بازرگانی و فروش با مدرک لیسانس بازرگانی و با حداقل  5سال سابقه کار مفید
 -4کارشناس گمرکی با مدرک لیسانس و با حداقل  5سال سابقه کار مفید
 -5کارشناس مالی با مدرک لیسانس حسابداری و با حداقل  5سال سابقه کار مفید
 -6مدیر اداری با مدرک لیسانس مرتبط با حداقل  10سال سابقه کار مفید
 -7انباردار ماهر با مدرک لیسانس برنامهریزی صنعتی با حداقل  10سال سابقه کار مفید

واجدین شرایط مدارک مورد نیاز را تا تاریخ  98/9/18به آدرس ایمیل زیر ارسال نمایند.
AR.Royatvand@tsr.ir

آدرس کارخانه :سیرجان ،منطقه ویژه اقتصادی ،انتهای بلوار پارس ،شرکت کارخانجات تصفیه شکر تهران
تلفن03442382800 -6 :

نگاه آخر

◄ ای�ن هفت�ه دو انتصاب جدی�د در فرمان�داری صورت
گرف�ت .احمد نصرتآبادی ب�ا حکم اس�تانداری به عنوان
بخش�دار مرکزی انتخاب ش�د و امید علیرضازاده به سمت
معاون عمرانی فرماندار منصوب شد.
◄ فرمانداری سیرجان طی اطالعیهای اعالم کرد دومین جلسه
ّ
تشکلهاو
بحث آزاد در این هفته برگزار میشود .از نمایندگان
انجمنهای مختلف خواسته شده برای شرکت در این جلسه که
در تاالر فرمانداری برگزار میشود با دفتر اجتماعی فرمانداری
هماهنگی نمایند / .نگارستان شنبه  10آذر 1380

انفعال و بیتدبیری
بیژن ادبی

اع�لام یکباره افزایش ن��رخ بنزین در آن وقت
ش��ب سبب ش��د تا ناآرامیها و تنشهایی پیش
بیاید و نتیج��ه آن اتفاقات تلخ و قابل تأملی بود
ک��ه هفته گذش��ته پیرامون آن زیاد نوش��ته و گفته ش��د .اتفاقات
تأس��فباری ک��ه هزینهها و خس��ارات مادی و انس��انی فراوانی به
ب��ارآورد .البت��ه هرج و مرج و آش��فتگی ،تخریب ام��وال عمومی و
ضربهزدن به س��رمایههای ملّی و آتش زدن و ویران کردن بانکها
و حت��ی اموال بخش خصوصی مانند پاس��اژها و کس��ب و کارهای
ش��خصی از دیدگا ِه هیچ انس��ان منصفی که دل در گرو توس��عه،
آزادی و آبادان��ی این دیار دارد ،قابل باور و پذیرش نیس��ت .گرچه
میبایس��ت برخوردها با تأمل و تعمق بیش��تری در هر س��وی این
ماجرا انجام ش��ود تا از تبعات ناگوار آن کاسته شود اما به هر حال
ش��کیل«تدبیر و امید»
دولتی که بر صدر آن ،ظاهرا ً عنوان فاخر و
ِ
چشمنوازی میکند ،میبایس��ت تصمیم عاقالنهتری در این زمینه
میگرف��ت و حداقل در جهت توجیه و اقناع افکار عمومی گامهایی
بَرمیداشت که نداشت.
آنه��م درس��ت در هنگامهای که از ابتدای س��ال ج��اری ،تمامی
مس��ئوالن دولت از ش��خص رییسجمهور تا وزیر نفت باس��ابقه و
س��ایر وزرا و مس��ئولین عالیرتب��ه دولتی حت��ی دوروز قبل ازآن
رییس س��ازمان برنامه و بودج��ه مکررا ً این اطمین��ان خاطر را به
مردم میدادند که قرار نیس��ت هیچ تغییر و یا نوس��ان قیمتی در
ب��ازار بنزین اتف��اق بیفتد .در پس این جریان ش��وکآور ماجرا آن
قدر عجیب نش��ان داد که حتی رس��انههای حام��ی دولت از آن با
عبارات��ی نظیر «غافلگیری» م��ردم یاد کردند .اگ��ر چه تردیدی
نیس��ت دولت طبق آخرین تحلیلهای اقتصادی کارشناس��ان در
ِ
تکلیف حاملهای انرژی ،اقدامی میبایس��ت انجام
خصوص تعیین
میداد ام��ا عقالنیت و تدبیر حکم میکرد به نظر متخصصان علوم
اجتماعی نیز هم ِ
اقتصاددانان همسو با خود اهمیت میداد و
سنگ
ِ
روش عاقالنهتری برای این تصمیم خود انتخاب میکرد.
مواض��ع آقای روحانی ه��م بعد از این حوادث تا ب��ه االن ،بیش از
آنکه مرهمی بر آالم و رنجهای مردم باش��د ،بیشتر حکم پاشیدن
نمک بر زخم مردم را داش��ته است ،بهویژه آخرین اظهارات وی در
خص��وص بیاطالع��ی از جزئیات اجرای این طرح ک��ه انصافاً اص ً
ال
ِ
اکثریت
معیشتی
قابل توجیه نیس��ت .واقعیت آن اس��ت که وضع
ِ
نابرخوردار جامعه در شرایط اس��فناکی است که حقیقتاً قابل نفی
و انکار نیست.
امان تمامی
تورم افسارگسیخته و شرایط رکو ِد تورمی حاکم بر بازارِ ،
طبقات از جمله محرومین جامعه را بریده اس��ت .اگر تنگدس��تی
و گس��لهای اجتماعی ادامه پیدا کند ،فش��ارهای اجتماعی برای
تنگدس��تان و فرودستان ،کمرش��کن خواهد بود .دولت ،مهمترین
ابزاره��ا را ب��رای ایج��اد رفاه و آس��ایش عمومی در دس��ت دارد و
میبایس��ت با ایجاد بس��ترهای الزم ،در جهت مش��ارکتخواهی و
انگیزش مردم حرکت کند .اما متأس��فانه نگارنده به عنوان کس��ی
که در هر دو دور انتخابات به این دولت رأی داده و مشوق دیگران
نیز بوده است ،با تأسف فراوان ابراز میدارد که خروجی این دولت
چیزی جز انفعال و بیتدبیری نبوده است.

جناب آقای محمودآبادی

سرپرست سابق فرمانداری سیرجان

جناب آقایان مهندس آرش و مهندس بیگلری
معاونین محترم فرماندار

جناب آقای دکتر سروش نیا
شهردار محترم سیرجان

جناب آقای غالمعباس شهبا
ریاست محترم کمیسیون نظارت

جناب آقای حاج محمود اسدی

ریاست محترم اتاق اصناف شهرستان سیرجان

جناب آقای حاج محمود ساوه

معاون محترم اتاق اصناف شهرستان سیرجان

جناب آقای مرتضی قنبر ی

ریاست محترم اتحادیه صنف میدان داران میوه و تره بار سیرجان
بدین وس�یله بر خود الزم دانستیم از شما س�روران ارجمند در خصوص رفع مشکل نقشه میدان

جدید( مش�کل میدان دارانی که در گوشههای نقشه میدان جدید بودند) که  15سال معطل مانده
بود و در جلس�های سه س�اعته تصمیم گیری و رفع نقص شد کمال تش�کر و قدردانی را بنماییم.

سربلندی و سعادت شما را از خداوند متعال خواهانیم.

میدان داران قدیم حاج احمد مطهری ،حاج قنبر گلستانی

حاج عبدالرضا دهشیری ،منوچهر تانوردی ،کاکاجان قاسمی

