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 شماره 1209
 شنبه  19بهمن 1398

تریبون آزاد خوانندگان

رئیس شعبه مرکزی بانک رسالت
در سیرجان:

پیامک 3000 7258 :

ادغام شعبهها
دلیل شلوغی نیست

◄ اگر مردم سطح اطالعات خود را از خدمات غیرحضوری بیشتر کنند
دچار شلوغی نمیشوند

گروه خب�ر :بهدنب��ال تماسهای
مکرر مردم با دفتر نشریه در شکایت
ّ
و گالیه از ش��لوغی بانک رسالت در
این روزها ک��ه دلیل آن را ادغام دو
شعبه بانکی میدانستند خبرنگار ما
با طرح گالیههای مردم نزد مسئوالن
بانک رسالت علت دقیق این شلوغی
را جویا شد که رئیس شعبه مرکزی
این بانک در سیرجان ضمن رد علت
آن بهخاط��ر ادغام دو ش��عبه بانک
رس��الت گفت :این ش��لوغی دالیل
دیگری دارد که متأس��فانه به خود
مردم عزیز برمیگردد.
میثم قادری افزود :متأس��فانه عدم
اط�لاع و آگاهی مردم عزیز از روش

دریافت رمز پوی��ا و همچنین عدم
اطالع از کارهایی که با همراه بانک
رسالت و یا اینترنت بانک میتوانند
انجام دهند باعث مراجعه حضوری
به بانک و اتالف وقتشان میشود.
وی افزود :ما حتی افتتاح حس��اب
را نیز از ام��روز اینترنتی کردهایم تا
مردم راحتتر و در محل کار ،منزل
و هرجایی که هس��تند بتوانند امور
بانک��ی خ��ود را از همانج��ا انجام
دهند یعنی داریم به سمتو سوی
بانکداری الکترونیکی میرویم.
ب��ه گفت��ه وی در ح��ال حاضر از
ح��دود  140مراجعه به بانک برای
افتتاح حس��اب شاید حدود  40نفر

به بهانه نشست
این هفته انجمن ادیف با
مدیرکل میراث فرهنگی
پیرامون چگونگی حفظ و
نگهداري«منبرسنگي»

مكان تاريخي اس��ت اما اجرا نش��دن این
طرح آنقدر از قبل عيان و روش��ن اس��ت
كه نیاز به مرور شعارها و طرحهای مشابه
پیش��ینیان ش��ما که هیچگاه از حرف به
عمل در نیامد ندارد.
◄  -٤ب��ا ای��ن توصیف ش��اید راهی جز
انتق��ال آن بهداخ��ل ش��هر و نص��ب در
یک می��دان و نگه��داری در یک محفظه
شیشهای نباشد.
◄  -5به اين اتف��اق توجه كنيد؛ ابتداي
دهه هش��تاد به انگيزه برپایی كنگره نماز،
تنديس بالل حبشي مؤذن برجستهی صدر
اسالم بر س��ر تقاطع بهشت زهرا(سالم ا...
علیها) نصب ش��د و از آن تاريخ تا به امروز
مرجع آدرس شهروندان شده ضمن اینکه
نام این بزرگمرد تاریخ اس�لام همیشه بر
زبان مردم جاری و س��اری اس��ت .حال با
انتقال منبر سنگی و نصب در یک میدان،
هم این نماد تاریخی حفظ میش��ود و هم
نام این اثر همیش��ه ب��ر زبان مردم و برای
نسلهای مختلف جاری و ساری میماند.
طبيعتاً نح��وه انتقال و وكي��وم كردن اثر
به ش��كلي كه به آن آس��يب نزند ،حفاظ
شيش��هاي براي در امان نگه داشتن منبر
از باد و باران و نور آفتاب ،و نهايتاً بررسي
همهي جوان��ب تخصصي اي��ن انتقال در

كنار صدور مجوز قانوني اين مهم ميتواند
راهكار اوليه و كاربردي اين نشست باشد.
◄  -6دورهمي انجمن اديف در برگزاري
اينگونه نشس��تها و طرح این دغدغهها
شايس��ته تقدير و تشكر اس��ت و بايستي
توجه داش��ت كه حداقل براي انگيزه اين
جم��ع در تداوم اينگونه نشس��تها براي
حفظ آث��ار نياكان ،تصميمات اجرايي باید

فرات��ر از معم��ول گرفته ش��ود و با طرح
موضوعاتي ُكلي مشکلی حل نمیشود.
سري به مجموعه عظيم قلعه سنگ بزنيد
و با يك نگاه كارشناسي ساده ،دو دو تا٤ ،
تا بكنيد ٦ .سال است كوچكترين حركتي
براي منبر س��نگي نشده است آن وقت ما
طرحهایی مرور میکنی��م که تجربه اجرا
کرات داریم.
نشدنهای آن را به ّ
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بهمن ماه سال  ٩٢بود كه همزمان با آغاز
سلس��له بازدیدها و نشستهای ویژه برای
بررس��ی راهکارهای حفظ و نگهداری منبر
س��نگی واقع در قلعه سنگ که دستخوش
فرس��ایش ش��ده بود ،نگارس��تان ب��ا تيتر
«پيش��نهاد انتقال منبر س��نگي بهيكي از
ميدانهای ش��هر» اهمیت توج��ه به اين
اثر تاريخ��ي خاص شهرس��تان را بیش از
پیش یادآور ش��د .اگرچه آن سال تالشها
برای انتقال این اثر به داخل ش��هر به رغم
موافقت مدیرکل وق��ت میراث فرهنگی و
ت�لاش چن��د روزه اعض��ای ادیف(انجمن
دوستداران یادگارهای فرهنگی سیرجان)
که برای چگونگی انتقال آن بهمحل رفتند
نافرج��ام ماند ام��ا در عمل نش��ان دادند
موضوع حفظ و نگهداری این اثر باس��تانی
چقدر برایشان اهمیت دارد.
ای��ن هفت��ه اما در شش��مين س��الروز آن
تصمیمات بیسرانجام ،باز هم موضوع منبر
س��نگی دغدغه انجمن ادیف سیرجان شد
تا در نشست مش��ترک با مدير كل ميراث
فرهنگي در تاالر جلسات گلگهر ،موضوع
آن دوب��اره مط��رح و راهکاره��ای حفظ و
نگه��داری این اثر ارزش��مند تاریخی مرور
ش��ود .در این نشس��ت که برخ��ی اعضای
ادیف نگرانی خود را از فرس��ایش تدریجی
منبر س��نگی بیان کردند مدیر کل میراث

فرهنگی پیشنهاد احداث سایت و مجموعه
فرهنگ��ی در محل را داد ت��ا در کنار این
احداثها ،منبر س��نگی هم حفظ شود .اما
نکته قابل تأمل در این نشست اینکه مدير
كل ميراث فرهنگي از مطبوعات خواس��ت
نگاه منفي خود را از تصميمات اين نشست
دور كنند که با عذرخواهي از جناب ايشان
چند نكته را در پی میآوریم.
◄  -١ب��ا احترام به نقط��ه نظرات مدیر
کل محت��رم که اگر چه ایدهآل اس��ت اما
باید گفت «س��نگ بزرگ همیشه عالمت
نزدن اس��ت .وقتی اعتبارات ساالنهای که
برای حف��ظ و نگهداری می��راث فرهنگی
اختصاص مییابد اندازه ترمیم مث ً
ال نمای
بادگیر چپقی نیس��ت چگون��ه صحبت از
احداثهای بزرگ در ی��ک بیابان لمیزرع
میش��ود ضم��ن اینک��ه تصميم��ات و
سياس��تهاي يك اداره آن هم در س��طح
اداره ُكل ي��ك اس��تان قائ��م بهش��خص
نيس��ت .با اين توضيح منتقد صحبت شما
میشویم كه گفتيد هر تصميم و كوتاهي
مدي��ران قبل به من ربط ندارد .حال باید
پرس��ید آیا مدیر بعدی هم میتواند بگوید
کوتاهیه��ا و تصمیمات مدیر قبلی (یعنی
شما ) به ایشان ربطی ندارد!.
◄  -٢درس��ت ي��ك هفت��ه پ��س از آن
پيش��نهاد نگارس��تان براي انتق��ال منبر
س��نگي بهداخل ش��هر با پيگيري معاون
سياس��ي وق��ت فرمان��داري گروه��ي از
كارشناس��ان ميراث فرهنگي در سيرجان
حض��ور پي��دا كردن��د و مثل امروز ش��ما
نظرات مختلف و بینتیجهی خود را مطرح
کردن��د و رفت تا امروز پس از  ٦س��ال و
دوباره نقطه سر خط...
◄  -٣آقاي رئي��س! ضربالمثل معروف
س��نگ بزرگ عالمت نزدن است مصداقي
اس��ت براي صحبتهاي امروز شما .قلعه
سنگ و احياء و بازسازي آن براي رسيدن
بهجايگاهي مناسب براي تعبيه و نگهداري
منبر س��نگي نقطه نظری اس��ت كه شايد
به ظاهر قش��نگ و زيبا به نظر برس��د اما
به واقع تصميمي اس��ت براي فرار به جلو.
اين طرح ش��ما نه اعتبار برای اجرا دارد و
نه توجيه اقتصادي .این درست که مكان،

حاض��ر در  5بخش شهرس��تان در
ه��ر بخ��ش  2نف��ر از کارمندان ما
مرتب سرکش��ی کرده و به امورات
بخشهای  5گانه (زیدآباد،گلستان،
پاری��ز ،مرکزی و بلورد) رس��یدگی
میکنند و ب��ه جای اینکه مردم به
بانک و به سراغ ما بیایند ،ما داریم
به سمت آنها میرویم.
قادری افزود :پیک و اوج ش��لوغی
بانک ه��م مربوط به س��اعات 10
الی  13میباش��د که الزم اس��ت
به اط�لاع م��ردم عزیز برس��انیم
م��ا عصرها هم از س��اعت  16الی

 17:30خدم��ات میدهی��م ک��ه
خلوتترین زمان ش��عبه میباشد
و مشتریان عزیز میتوانند مراجعه
کنن��د .همانطور که گفتم بیش��تر
ش��لوغی بانک ب��رای دریافت رمز
پویا است که همشهریان میتوانند
از راه دور و ب��دون حضور فیزیکی
با ارسال  4رقم کارت بانک رسالت
خود به ش��ماره 2000474702
این کد را بر روی ش��ماره موبایلی
که در سیس��تم بانک ثبت ش��ده
دریاف��ت کنند و تمام پرداختهاو
ام��ور بانکی خ��ود را از این طریق

انج��ام دهن��د .حت��ی میتوانن��د
موضوع درخواست وام و تسهیالت
خ��ود را از طریق کافینت و یا در
من��زل ازطریق اینترنت ارائه کنند
و نیاز به وجودشان در بانک نباشد.
وی افزود :سیاستهای کالن بانک
رس��الت کم کردن حضور فیزیکی
م��ردم و انجام امور بانکی از طریق
خدم��ات غیر حضوری اس��ت که
در نتیج��ه ضم��ن افزایش ضریب
امنیت ،کم ک��ردن ترافیک ،حفظ
محیطزیس��ت و عدم اتالف وقت
عزیزان را بهدنبال دارد.
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سنگ بزرگ
عالمت
نزدن است

برای روز بع��د میمانند در صورتی
که همش��هریان از طریق اینترنت
میتوانن��د ای��ن کار را بدون اتالف
وق��ت و انرژی انج��ام دهند .رئیس
ش��عبه مرکزی بانک رسالت گفت:
م��ا در روز ح��دود  300ت��ا 350
مورد تس��هیالت و وام همش��ریان
اعط��ا میکنیم حاال در نظر بگیرید
اگ��ر ق��رار بود تم��ام این اف��راد از
طریق بانک و به ش��یوه سنتی این
تسهیالت را دریافت کنند باید 5-4
شعبهی فعال داشته باشیم در حالی
که با اجرای سیستمهای نوین دیگر
نیازی به آن ش��یوهها نیست .البته
ای��ن را نیز ع��رض کن��م در حال

 4506 س�لام و احترام به مس��وولین
روزنام��هی نگارس��تان .متأس��فم ک��ه
بعض��ی مس��ووالن معنی کلمه مس��وول
را نمیدانن��د !!!..یعن��ی نمیدانند درقبال
مشکالت مردم مسوولیت دارند .چرا فکری
ب��رای عبور و مرور اهالی ش��هرک صدف و
ث��ارا… ب��ر نمیدارید .چرا ه��ر روز باید با
اضطراب از کمربندی شلوغ که پر از ماشین
س��نگین عبور کنیم .چرا اینقدر بیخیال
هستید .ما امنیت جانی نداریم و مسوولش
شما هس��تید که برای ما کاری نمیکنید.
کجای دنیا کمربندی وسط منطقه مسکونی
قرار دارد .حتماً باید چند نفر کشته بشوند
که به خودتون بیایی��د !.از طرف جمعی از
اهالی شهرک ثارا…
 6168 سالم به مسئولین اطالعرسانی
کنید که این بریدگی از کمربندی به سمت
ج��اده حجتآباد رو درس��ت کنن زیرگذر
بزن��ن الاقل چ��راغ راهنما ب��زارن که این
هزارراه درست شه چارهای بیاندیشید لطفاً.
 5449 سالم ما اهالی اول بلوار نبوت از
سمت بهشت زهرا نه کوچههامون آسفالت
داره ،نه شماره کوچه و شماره پالک داریم،
نه کدپستی ! اول نبوت هم روشنایی ندارد.
 8902 با سالم رئیس و شورای نجف
شهر فکری به حال آنتن دهی گوشیهای
نجف شهر بردارید .آنتندهی گوشیها واقعاً
ضعیف اس��ت .برای اینترن��ت هم فکری
بردارید واقعاً مشکل داریم.
 2171 بلوار فرودگاه فاقد روش��نایی
اس��ت و بهخاطر وجود ش��هرک صنعتی و
منطقه ویژه و راهآهن همیشه شلوغ است،
تا حادثه ناگوار بیش��تری رخ ن��داده لطفاً
مس��ئولین فکری بکنند .شهرک صنعتی
ش��ماره  ۲س��یرجان هم که نزدیکیهای
فرودگاه اس��ت ،خیابانها و بلوارهای اصلی
آن مثل بلوار اقتصاد خاکی اس��ت .خواهشاً
مسئولین محترم رسیدگی کنند متشکرم
 6361 سالم ببخشید من یه عکس از
کوچه مان گرفتم اگه میشه این رو بگذارین
شاید یه فرجی شد و آمدند درستش کردند.
تردد در این کوچه خراب ،ش��ب که تاریک
میشود وحشتناک اس��ت( .خیابان مقداد
کوچه شماره)3
 5855 س�لام چرا یک مسؤل به فکر
نظارت در پمپ بنزینها نیس��ت .چندروز
پیش بنزین زدم داخل ظرف ۱۰لیتری ولی
ش��مارهانداز ۱۱لیتر بنزین نشون داد مگه
میشه؟ مگه داریم؟
 8075 س�لام ب��ا این هم��ه امکانات
نظارتی ازپارس��ال تاکنون س��ه نفر انسان
بیگناه درس��یرجان دربلوار سید جمال با
ماش��ین برخورد کردند و وفوت ش��دهاند.
خودروه��ا ه��م بهدلیل نداش��تن راننده با
وجدان گاه��ی فراری میش��وند .آیا برای
مسئولین مربوطه زیبنده است؟
 1088 ت��وی این اوضاع بد اقتصادی

که بعض��ی دولتمردهامون همه چیز بلدن
غی��ر از مملکتداری و به فک��ر همه چیز
هستند غیر از ملت بیایید ما با هم مهربانتر
باش��یم خودمان هوای خودمان رو داش��ته
باش��یم چون کس��ی به فکر ما نیست .ایّام
عید نزدیک اس��ت درحد توانمان دس��ت
هموطنهامون رو بگیری��م .بیایید آریایی
بمانیم و مهربانی کنیم.
 8729 س�لام و خس��ته نباشید من
یک شهروندم امروز سر چهارراه یک دختر
نوج��وان را دیدم ک��ه گدایی میکرد .بعد
دوس��تم گفت چند وقت نیز پیش چهار تا
جوان ولگرد سر چهارراه میخواستند برای
یک دختر بچهی متکدی ایجاد خطر کنند.
آیا بهتر نیست نیروی انتظامی آنها را از سر
چهارراهها جمع کند؟
 4306 امام مهدی ( عج ) میفرمایند:
بر این امر ( غیبت ) صبر میکنم ولی شما
با سوز و نالهی بلند بر من گریه کنید! برای
ف��رج آقا امام زمان (عج) و نابودی آمریکا و
اسراییل دعا کنید.
 1720با سالم .میخواستم یه پیشنهاد
به شهرداری بدهم .شما که چهارراه بهشت
زهرا(مجس��مه بالل) رامس��دودکردید و از
میدان امام تا چه��ارراه راهنمایی رانندگی
هی��چ بریدگی ن��دارد حداق��ل بیایید قبل
ازچه��ارراه راهنمای��ی ی��ک دوربرگ��ردان
بگذاری��د تا اگر کس��ی خواس��ت دوربزند
دیگر پش��ت چراغ قرمز معطل نش��ود .به
پیمانکارحفرکانال فاضالب هم میخواستم
بگم مگرچه کارس��ختیه که ش��ما درپوش
کانالها را یکی همسطح زمین میگذارین،
یک��ی پایینتر ویکی باالتر! به ماش��ینهای
مردم هم فکر کنید.
 7320باس�لام وخس��ته نباش��ید
خدمت عوامل نگارس��تان .خواس��تم بگم
چ��را واحدهای صنفی وتعزیرات حکومتی.
کنترل بازار وکس��به سطح شهر را درست
وحسابی بررسی نمیکنند .آقایان مسئول
صنف وتعزیرات و دادس��تانی محترم لطفا
قاط��ع برخ��ورد کنید .چ��ون اگ��ر اینکار
نش��ود فقط باحرف و صحبت کار درس��ت
نمیشود .زمانی تخلف درواحدهای صنفی
رخ میدهدکه فرد نسبت به قانون واجرای
حکم نگران نباش��د .بنده خ��ودم بارها به
گرانفروش��ی اعتراض کردم .درجواب بهم
گفتن (هرکاری دل��ت میخواد انجام بده)
ای��ن جمله آنها درس��ت اس��ت چ��را که
کمترش��کایتی به سرانجام میرسد .اگرهم
به سرانجام برسد فروشنده متنبه نمیشود
و مجد دا ً این رویه ادامه پیدا میکند .نیاز به
برخورد قاطعتر میباشد.
 3658 چرا بانک رسالت اینقدر شلوغ
شده .قب ً
ال اینجور نبود .به مسئولین بانک
رس��الت بگید یک جورایی کار مردم زودتر
راه بیفتد.

برای تو مینویسم

ذهن آرام
ِ

نجمه مرادی نژاد زیدآبادی
ذهن��ت را درگیر حرفِ مردم نکن .مردم زیاد فکر می کنند ،زیاد حرف
دنبال بهانه ای برای حرف زدن
میزنند ،زیاد قضاوت می کنند !هر روز به
ِ
در مورد«دیگران » هستند .هیچ کس جایِ تو نیست و جایِ تو زندگی
درون زندگی تو خبر ندارد.مردم حرفهایش��ان را فراموش
نم��ی کند ،از
ِ
میکنن��د .باور کن در این روزه��ایِ پر دغدغه ،مردم جای ِخودش��ان
هم نیس��تند .قضاوتِ دیگران یک تصور خام است که هر لحظه تغییر
میکند ،این رشتهی افکار روزی هزار بار پاره میشود...
ذهن��ت را درگیر قضاوت ها نکن ! بگذار حرفهایش��ان را بزنند  ،از کنار
حرفهایش��ان بگذر  ،زندگی ات را بر مبنایِ قضاوت دیگران خراب نکن!
قض��اوت دیگران گاهی از افکارو ذهنیتهای منفی آنهاس��ت ،گاهی از
س ّنتهای کهنه و قدیمی و گاهی از برداشتهایِ غلط!
خودت رادرگیر ذهنیت غلط و افکار تعصبی ِدیگران نکن  .اگر بخواهی درگیر
قضاوتها ش��وی ،آرامش زندگی ات را از دست می دهی ،همیشه نگران و
نگران نظر دیگران و مضطربِ قضاوت های اش��تباه
مضط��رب خواهی بود،
ِ
آنه��ا نباش .ذهنت را معطوف کن ب��ه خودت ،به زندگی ات ،تو فقط یکبار
حق زندگی کردن داری .اگر بخواهی همیش��ه نگران ِ قضاوت مردم باشی ،
آرامش��ت را از دست میدهی ،روزها و گاهی سالهای زندگی ات را از دست
میدهی و زمانی به خودت می آیی که دیگر فرصتی برای جبران نیست...
: najmeh. Moradi.64اینستاگرام

چند سؤال اساسی که قبل از راهاندازی نیروگاه خورشیدی باید بدانیم

 -1ش��رایط الزم برای احداث نیروگاه چگونه اس��ت؟ داشتن
سند مالکیت یا اجاره  20ساله و پروانه ساخت ملک ،انشعاب برق
و داشتن فضای مناسب برای هر کیلووات حداقل 10متر.
 -2آیا درآمد این نیروگاه ظرف  20س��ال ثابت است؟ قیمت
پایه خرید این نیروگاه با توجه به نرخ تورم هرساله افزایش مییابد
مث ً
ال در سال  98قیمت خرید  30درصد افزایش یافت.
 -3مدت زمان بازگش��ت س��رمایه چند سال است؟ اگر بدون
اس��تفاده از تسهیالت بانکی باشد تقریباً  3سال اما اگر تهسیالت
بانکی باشد  4/5سال.
 -4نح��وه فروش ب��رق نیروگاه خورش��یدی چگونه اس��ت؟
متقاض��ی با عقد قرارداد خرید تضمینی  20س��اله با وزارت نیرو
تولی��د برق نیروگاه خود را به  13برابر قیمت خرید برق مصرفی
خانه خود به وزارت نیرو میفروشد.
 -5هزینه راهاندازی یک نیروگاه چقدر اس��ت؟ بستگی به نوع

تجهیزات مورد استفاده در نیروگاه دارد معموالً هر کیلو وات از 7
تا  9میلیون تومان هزینه دارد.
 -6آی��ا نی��روگاه بعد از راهان��دازی هزینه و ش��رایط تعمیر و
نگهداری خاصی دارند؟ هزین��ه تعمیر و نگهداری این نیروگاهها
تقریباً صفر است و فقط پنلها هر 20روز نیاز به شستشو دارند.
 -7آیا تجهیزات این نیروگاه گارانتی هم دارد؟ بله تا  10سال
گارانتی و 20سال خدمات پس از فروش.
 -8آیا در زمین کشاورزی میتوان نیروگاه خورشیدی زد؟ در
صورت غیر قابل کشت بودن زمین تغییر کاربری از طریق جهاد
کشاورزی و در صورت داشتن اشتراک برق در آن زمین میتوان
نیروگاه خورشیدی تا  100کیلووات راهاندازی کرد.
جهت مشاوره ،سرمایهگذاری و اجرای پروژههای
خورشیدی اعم از خانگی و صنعتی با ما تماس بگیرید
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