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نقدی بر انفعال اداره ارشاد سیرجان و هرج و مرج فرهنگی

اداره ی کاربافو زده
حسام الدین اسالملو: در عصر سرعت انتشار اطالعات، الک پشت وزارت فرهنگ و 
ارشاد در ایران طوری به خواب فرو رفته که حتا از همان حرکت آهسته اش هم بازمانده. 
قضیه  این  از  هم  از صفحه های خبری. سیرجان  پر شده  مجازی  فضای  از یک طرف 
مستثنا نیست. انواع پیج های رنگارنگ منتسب به سیرجان با هدف کار خبری اما بدون 
داشتن کوچکترین دانش رسانه ای و بی هیچ حس مسوولیتی نسبت به تاثیر روانی نوع 
انتشار اخبارشان. نمونه های این نوع عملکرد بد رسانه ای در سیرجان آن قدر زیاد است 
که می شود قدر یک مثنوی مثال زد. از نوع انتشار اخبار مربوط به کرونا که بدون در 
نظر گرفتن جنبه ی روانی آن و فقط برای بازارگرمی و جذب فالوور بیشتر، با غلو و دروغ 
بازار  از همین ماجرای اخیر سرقت در  انتشار ویدیوهای دلخراش  تا  آمیخته می شوند 
سیرجان که موجب برهم زدن امنیت روانی جامعه و همچنین خراش برداشتن روح و 
روان حادثه دیدگان و بازماندگان و خانواده های آن حادثه شد. اگر چه فالوورهای پیج از 

این ویدئو برداشت خوبی نکردند. 
هیچ نهاد فرهنگی ئی هم برای این هرج و مرج رسانه ای فکری برنمی دارد. خود همین 
اداره ارشاد یک بار بانی نشده که از مدیران پیج های خبری سیرجان دعوتی کند و از 
آن ها بخواهد دست کم اگر مجوز ندارند، به قانون مطبوعات پایبند باشند یا جنبه ی روانی 
اخبار دروغ  شان را بنگرند و مسوولیتش را بپذیرند. یا حداقل دوره ی آموزشی ئی درباره ی 
خبرنگاری به آن ها داده شود. آخر فایده ی این ده ها اتاق موجود در اداره ارشاد سیرجان 
چیست؟ اینکه درشان برای همیشه تخته باشد و گوشه های شان تار عنکبوت و کاربافو 
بزند؟ خنده دارتر اینکه وقتی وارد اداره ارشاد سیرجان می شوی به این نکته پی می بری 
که چه عقل ناقضی بوده آن طراح معمار یا سفارش دهنده  به او که برای چهارتا کارمنِد 
داشته و نداشته ی ارشاد سیرجان چنین ساختمان سه طبقه ی توو در توو و بزرگی را 

تدارک دیده است!
این روزها که دیگر با کناره گیری مجید پورمحسنی و »طفیِل بردسیر« شدن اداره ارشاد 
سیرجان و در نبود رییِس حاضر برای این اداره، باید گفت که اداره ارشاد سیرجان از ِول 
هم ِول تر شده. وارد اداره که می شوی. یکی در میان دِر اتاق های کارمندانش بسته است. 
آن هایی هم که باز هستند، کسی داخل شان نیست!  آن قدر می گردی و دور می زنی 
و فریاد می زنی: »کسی نیست« و آن قدر با کم محلی روبرو می شوی که دست آخر 
از رو می رود و می پرسد: »چه کار داری؟« کار خودت را که می گویی یادآور  یکی شان 
می شوند که به خاطر کرونا، کارمندان شامل طرح زوج و فرد شده اند! طرحی که برای 
محیط های بسته و پر تعداد قابل اجرا بوده اما انگار به دهن برخی کارمندان زحمت کش 
اداره ارشاد سیرجان هم خوش آمده و بدشان نیامده به جای لم دادن روی صندلی اداره، 

در خانه روی کاناپه و جلوی تلویزیون لم بدهند و سر برج حقوق شان را بگیرند. 
مضحک تر آنکه در اداره ای که کار مفیدی برای انجام دادن همین تعداد نیروی اندک هم 
وجود نداشته، عده ای دیگر از شرکت های ریز و درشت معدنی سیرجان مامور به خدمت 
در این اداره می شوند و حقوق شان را هم سر برج از همان شرکت می گیرند! شرکت هایی 
که می بایست با پیگیری همین اداره ارشاد به مسوولیت اجتماعی خودشان در قبال ایجاد 
زیرساخت فرهنگی برای سیرجان عمل کنند، متاسفانه بودجه ها را در راه اهداف سیاسی 
این مسوول و آن مسوول و برای پرداخت مواجب افراد سفارش شده، به هدر می دهند.  

  یادداشت

سخِن همشهریان :انعکاس
سالم، من نمیدونم مسئول چراغ های راهنمای سر چهارراه بعهده ی چه کسانی هستن و چه کسی تصمیم گیری می کنه که کدام چهارراه، سه زمانه بشه.و االن کرمان برین،اکثرا چهارراه ها،چهار زمانه هستن. و اگه من 

۱۵۰ ثانیه پشت یک چراغ قرمز می ایستم، مطمئن هستم که فقط یکبار پشت این چراغ قرمز قرار می گیرم.
ولی متاسفانه اگه شما یا من، پشت چراغ قرمز چهارراه اشکذری،از سمت بلوار دکتر صادقی قرار بگیرین، حتی اگه توی ردیف سوم یا چهارم باشین،مطمئن هستیم که حداقل دوتا چراغ قرمز دیگه هم باید صبر کرد، 

بماند که اگه اواسط بلوار باشیم. زمان برای همه با ارزش هست،ولی متاسفانه نمیدونم چرا یکبار برای اون مسئول این سوال بوجود نیومده که اگه چراغ سه زمانه بشه، ترافیک بلوار کمتر شده .
ماشین هایی که در بلوار دکتر صادقی قرار دارن)حد فاصل چهارراه موحدی - اشکزری( هیچ وقت گردش به چپ خوبی ندارن، چون ماشین های الین رو بروشون،هیچ وقت اجازه ی چنین حرکتی نمیدن، و همیشه فقط با 
هر بار چراغ سبز شد، فقط دو ردیف ماشین حرکت می کنه، و حجم ترافیک برای همین باال هست. کاشکی راهنمایی و رانندگی توی این ماه از سال که ترافیک و رفت و آمد زیاد هست،حداقل فقط برای یکروز ، این چهارراه 

رو سه زمانه می کردن، و ترافیک رو میسنجیدن. همین اتفاق سالهاست برای چهارراه سپاه می افتد و با سبز شدن چراغ خیابان نصیری و سعدی  گردش به چپ سخت می شود. 

دوهفته  گفت: طی  خواجویی  محمدرضا 
کرمان  سیمان  های  کارخانه  گذشته 
پاسخگوی درخواست فروشندگان سیمان 
شهرستان نبوده و تنها بخشی از تقاضای 
فروشندگان را پاسخ می دهد که این امر 
موجب کمبود سیمان در شهرستان گردیده 

است.
کمبود  موضوع  آرمان؛  راه  گزارش  به 
سیمان در شهرستان سیرجان به موضوعی 
تبدیل  گذشته  هفته  چند  در  پرچالش 
شده که نه تنها پروژه های عمرانی، بلکه 
ساخت و سازهای شخصی را نیز تحت تأثیر 
قرار داده است. رئیس اداره صنعت معدن 
تجارت شهرستان سیرجان در گفت و گو 
با خبرنگار ما در خصوص کمبود سیمان در 
سطح شهرستان اذعان کرد: طی چندسال 
گذشته در سطح شهرستان سیرجان هیچ 

گونه کمبودی در تامین سیمان سیرجان 
نداشته ایم اما طی دوهفته گذشته کارخانه 
های سیمان کرمان پاسخگوی درخواست 
فروشندگان سیمان شهرستان نبوده و تنها 
بخشی از تقاضای فروشندگان را پاسخ می 
دهد که این امر موجب کمبود سیمان در 

شهرستان گردیده است.
محمدرضا خواجویی در ادامه گفت: طی 
اصناف،  بسیج  همکاری  با  اخیر  روز  سه 
بازرسان اداره صمت شهرستان ۹۴۰ کیسه 
و ۵۰ تن سیمان فله که در حال حمل به 
مقصد سایر استان ها بود توقیف و پرونده 
متخلفین تحت عنوان عرضه خارج از شبکه 

به مراجع قانونی ارسال گردید.
تجارت  معدن  صنعت  اداره  رئیس 
شهرستان سیرجان با بیان اینکه همیاران 
به  صمت  اداره  بازرسان  و  اصناف  بسیج 

صورت شبانه روزی تمام ظرفیت خود 
قیمت  و  عرضه  وضعیت  رصد  برای  را 
اقالم کاالیی مورد نیاز و ضروری مردم 
رعایت  عدم  گفت:  اند،  کرده  متمرکز 
قیمتهای مصوب به هر بهانه ای مصداق 
تخلف گرانفروشی موضوع ماده ۲ قانون 
و  شده  محسوب  حکومتی  تعزیرات 
مراتب از طریق مراجع قانونی پیگیری 
خواهد شد. مردم می توانند در صورت 
یا  و  احتکار  تخلف،  گونه  هر  مشاهده 
تلفن ۱۲۴ ستاد  با شماره  گرانفروشی 
تماس  شهرستان  صمت  اداره  خبری 
حاصل فرمایند تا در اسرع وقت توسط 
بازرسان اداره صمت مورد پیگیری قرار 

گیرد.
محمد محمود آبادی رئیس صنف مصالح 
علت  سیرجان  شهرستان  ساختمانی 

کمبود سیمان را تعطیلی کارخانه سیمان 
بندرعباس به دلیل خرابی دانست و گفت: 
کم بود سیمان استان هرمزگان از استان 
استان  که  شود  می  تامین  همجوار  های 

کرمان جزء این استان ها است.
وی گفت: در حال حاضر قیمت مصوب 
می  ۵۰۰تومان  ۲۵هزار  سیمان  هرکیسه 

باشد.

در آستانه ۱۵ اسفندماه روز درختکاری، آیین 
باشکوه درختکاری در منطقه گل گهر با حضور 
مدیرعامل شرکت گل گهر، امام جمعه و فرماندار 
معاونین  از  جمعی  سیرجان،  شهرستان  ویژه 
و  عامل  مدیران  گل گهر،  شرکت  مدیران  و 

معاونین شرکت های منطقه گل گهر و جمعی 
از مسئولین شهرستان برگزار شد. 

بین الملل  امور  و  روابط عمومی  گزارش  به 
آنجا  از  گل گهر،  صنعتی  و  معدنی  شرکت 
که توسعه فضای سبز یکی از ارکان توسعه 
شرکت  است،  بهره وری  ارتقای  و  پایدار 
گل گهر  منطقه  مدیریت  و  عمران  توسعه، 
فضای  نگهداری  و  احداث  متولی  به عنوان 
سبز در مناطق مشاع شرکت های منطقه، 
مطابق طرح جامع فضای سبز تعیین شده 

است. 
عتیقی  مهندس  تاکیدات  راستای  در 
مدیرعامل شرکت معدنی و صنعتی گل گهر، 
اقداماتی همچون؛ ایجاد و نگهداری فضای 
میانی،  رفوژهای  و  معابر  حاشیه  در  سبز 

جنگل کاری های  موجود،  میادین  و  معابر 
مناطق پیش بینی شده در طرح جامع منطقه، 
احداث نهالستان و گلخانه های منطقه و ایجاد 
شبکه های آبیاری و تاسیسات مربوطه به طور 
جدی در دستور کار شرکت توسعه، عمران و 

مدیریت منطقه گل گهر قرار گرفته است.
در طرح درختکاری امروز شرکت گل گهر نیز 
فصلی  بومی  گیاهان  کشت  همچون؛  اهدافی 
به منظور زیباسازی فضای سبز اطراف شرکت 
گل گهر،  منطقه  مدیریت  و  عمران  توسعه، 

منظور  به  مقاوم  چوبی  گیاهان  از  استفاده 
انباشت  مناطق  در  سایه  ایجاد  و  زیباسازی 
منطقه  مجاور  محدوده های  و  معدنی  باطله 
با  بومی  گونه های  مهم ترین  معرفی  گل گهر، 
مناطق  در  استفاده  مناسب  زینتی  پتانسیل 

معدنی شهرستان سیرجان، معرفی گونه های 
زینتی متحمل به خشکی برای فصول گرم سال 
و استفاده از گیاهان بومی با حداقل نیاز آبی 

ساالنه مورد توجه قرار گرفته است.

سیاسی،  معاون  کرمان:  فردای 
امنیتی و اجتماعی استاندار کرمان 
کرونایی  وضعیت  این که  بیان  با 
ثبات  شرایط  در  هم اکنون  استان 
قرار دارد، گفت: »از ۲۹ آذر ماه به 
بعد شهر قرمز در استان نداریم و 
در مجموع وضعیت دی ماه و اوایل 
بیماری  لحاظ  به  استان  اسفندماه 
نگران  تنها  و  است  شده  تثبیت 
ورود کرونای انگلیسی هستیم که 
درگیری در سنین پایین و قدرت 

ابتال و فوت بیشتری دارد«.
وی با بیان این که خطر همچنان 
استان را تهدید می کند، بر رعایت 

کردن اصول مراقبتی تاکید کرد.

نقل  به  کرمان  فردای  گزارش  به 
استانداری  اطالع رسانی  پایگاه  از 
در  بصیری  محمدصادق  کرمان، 
اقدامات یک ساله ی ستاد  تشریح 
استانی پیشگیری و مقابله با کرونای 
»کشور  کرد:  بیان  کرمان،  استان 
تاکنون سه پیک بیماری کووید ۱۹ 
را تجربه کرده و استان خوزستان 
اخیرا وارد پیک چهارم شده است، 
کرمان  استان  در  خوشبختانه  اما 
بیش از دو پیک بیماری را تاکنون 

نداشته ایم«.
سال  »اسفندماه  کرد:  اضافه  وی 
در  بیماری  شیوع  آغاز  و  گذشته 
همراهی  با  کرمان  استان  کشور، 
تدابیر  و  مردم  همه ی  همکاری  و 

کادر  و سختکوشی  گرفته  صورت 
درمان با مشکل جدی مواجه نشد 
کرمان  در  را  کشور  اول  پیک  و 

نداشتیم«.

»کمیته ی  داد:  ادامه  بصیری 
انجام  منظور  به  نظارت  و  بازرسی 
دقیق نظارت در گروه های مختلف 
به  ادارات  و  سازمان ها  و  شغلی 

گروه های  ابتکاری،  کامال  صورت 
را  مجموعه  ذیل  بیست گانه ی 
و مسئولیت هر گروه  داد  تشکیل 
به دستگاه خاصی سپرده شد ضمن 
تخصصی  چک لیست های  آن که 
گروه های  برای  نظارت  و  بازرسی 
و  نظارت  کارگروه  در  مختلف 
بازرسی و با همکاری دانشگاه علوم 
پزشکی تهیه و مالک عمل بازرسان 

قرار گرفت«.
جامع  طرح  ابالغ  »با  گفت:  وی 
کار  محدودیت ها،  هوشمند 
نوعی  به  و  شد  تسهیل  استان ها 
به وجود آمد  هماهنگی در کشور 
و با رنگ بندی شهرها، نحوه ی کار 
ادارات و کارکنان، مکان های تجاری 

حوزه ی  خدماتی،  و  بازرگانی  و 
اجتماعی،  و  فرهنگی  آموزشی، 
ترددها و حمل ونقل مشخص شد و 
برای هماهنگی موارد، طرح شهید 
سلیمانی پیشنهاد شد که مدیریت 
و کنترل اپیدمی را به شیوه ی محله 

و خانواده محور پیگیری کند«.
بصیری گفت: »هر چند که استان 
تجربه  را  بیماری  پیک  دو  کرمان 
که  نیست  معنی  بدان  اما  کرده، 
خطر ما را تهدید نمی کند، رعایت 
از  استفاده  مراقبتی  اصول  کردن 
تغذیه ی  و  فاصله گذاری  ماسک، 
مناسب می تواند خطر ابتال به کرونا 

را همواره کاهش دهد«.

رییس اداره صمت سیرجان اعالم کرد: 
دالیل کمبود سیمان در بازار شهرستان سیرجان 

آیین باشکوه درختکاری در منطقه گل گهر برگزار شد؛

گل گهر، پیشتاز در توسعه فضای سبز

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار کرمان: 

مبارزه با کرونا همچنان ادامه دارد


