عملیاتامدادی
گلگهر در رفع
آبگرفتگیمعابر
روستایی

به دنبال بارندگی شدید چند گذشته در سیرجان و مناطق اطراف و به دنبال شکسته شدن
سیل بند خاکی در منطقه عین البقر و آبگرفتگی معابر؛ عملیات امدادی شرکت گلگهر برای
رفع مشکالت به وجود آمده برای روستاییان آن منطقه آغاز شد .به همین منظور و با اعال م نیاز
رئیس کمیته بحران و رئیس جمعیت هالل احمر  ،با مداخله مدیریت  hseشرکت گل گهر،
تیمهای عملیاتی آتش نشانی و امداد گلگهر در منطقه حضور یافته و با استفاده از خودروهای
ن آالت سنگین الزم اعزامی از شرکت گل گهر ،نسبت به باز کردن مسیر
امدادی سبک و ماشی 
و اصالح موقت سیلبند اقدام کردند.
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جلسه کمیته برنامه ریزی شهرستان سیرجان به ریاست بهاالدینی؛ فرماندار و با حضور یداللهی؛ دبیر کمیته برنامه ریزی در سازمان
مدیریت و برنامه ریزی استان کرمان در محل فرمانداری سیرجان برگزار شد .بهاالدینی فرماندار ویژه شهرستان سیرجان از کمیته برنامه
ریزی به عنوان مهمترین کمیته برای توسعه شهرستان یادکرد و گفت :بودجه شهرستان سیرجان در  ۲۲فصل تنظیم شده است که
بیشترین اعتبارات مربوط به حوزه راهها بخصوص راههای روستایی ،آموزش و پرورش ،آب و فاضالب و بهداشت و درمان اختصاص داده
شده است .فرماندار سیرجان گفت:اعتبارات شهرستان امسال نسبت به پارسال  ۲۰۰درصد رشد داشته است .او اظهار داشت:اولویت
برنامههای بودجه ای امسال تکمیل پروژهها و طرحهای نیمه تمام بخصوص طرحهای راههای روستایی است.

گزارشی پیرامون وضعیت نامطلوب دستفروشان در ورودیهای شهر؛

معظمه صادقی

آشفتـه بازار

بارها در مورد میادین و ورودیهای نابسامان این شهر
نوشتیم از روشنایی ،نازیبایی بصری ،ازدیاد تابلوهای
تبلیغاتی ،مشکالت ترافیکی ،نبود فضای سبز و ...مشکالت
همیشگی ورودیهای این شهر است .با شروع فصل گرما
معضل دیگری نیز به این موارد اضافه شده است و به قولی
عروس خیلی خوشکل بود تیترسکو هم درآورد حاال این
ورودی های شهر ما خوشگل بودند دستفروشان هم به آن
اضافه شدند.

ورودی های نازیبا شهر
ورودیهای شهر ازدیاد وانتهای آبی اینقدر زیاد است که
انگار نمایشگاه نیسان آبی است .اینها ماشینهای فصلی
هستند که اکثرا غیر بومی وحامل میوه وتره بار ،وسایل
خانه ،روکش صندلی ماشین حتی گل و گیاه  ... .هستند
مشکلی بر مشکالت اضافه کردهاند لذا مغتنم شمردیمکه
به طور ویژه به آن بپردازیم که گزارش آن در پی می آید.
این دست فروشان از کجا آمده و چه می فروشند؟
قریب به یقین این ماشینها از استانهای دیگر به سیرجان
میآیند و چند روزه بار خود را میفروشند و به شهر خود
باز میگردند عمده باری که میفروشند برخی میوههای
فصل است در بین این ماشینها پراید و پیکان هم دیده
میشود که به فروش همان یکی دو صندوق میوه هم نیز
راضی هستند .کارشناسان معتقدند دستفروشی به سبب
ناکارآمدی سیاستهای ایجاد اشتغال و ناتوانی در مدیریت
اقتصاد به عنوان عامل گسترش مشاغل غیررسمی گسترش
یافته است.
پرویز صداقت پژوهشگر اقتصادی :در دو دههی گذشته
شاهد گسترش ناامنی شغلی بودیم و اکنون  ۷۰درصد
از قراردادهای کار سه ماهه هستند و بیش از  ۹۰درصد
از قراردادهای کار موقت هستند و در کنار این انبوهی از
بیثباتکاران را داریم .در ضمن در  ۴دهک پایینی جمعیت،
حداقل دستمزد فقط  ۳۰درصد از هزینههای خانوار را تامین
میکند که همین موجب شده این افراد برای امرار معاش به
کار دوم و چندم و از جمله دستفروشی رو بیاورند.
دکتر راغفر ،کارشناس اقتصادی و استاد دانشگاه ریشه های
دست فروشی را در جهانی شدن ،رشد شهرنشینی ،ناتوانی
اقتصاد ملی در ایجاد شغل رسمی ،نابرابری؛ فقر و فساد
ساخت یافته عنوان می کند و معتقد است آمار باالی بیکاری
و عدم تناسب میان سطح دستمزد و هزینه های زندگی؛
افراد سرپرست خانواده را به سمت دست فروشی سوق داده
است .این دستفروشان به بازاری وارد شد ه اند که به جای
دولت ،مافیا به تنظیم روابط و انتظام بخشی به آن مشغولند.
از جمله عوامل ساختاری در ایجاد و گسترش دستفروشی

شهر
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افزایش ۲۰۰درصدی اعتبارات شهرستان سیرجان

خبــر

عکسها :سید محسن فروزنده

نبود تناسب بین رشد بخش های مختلف اقتصادی است.
نتایج نامطلوب دستفروشان دورهگرد
حضور دستفروشان در فضاهای شهری ،سبب سرزندگی
و حضور پذیری این فضاهای عمومی میشود که از اثرات
مطلوب این پدیده شهری است .دستفروشان به دلیل
اینکه هزینههای مربوط به اجاره ملک ،عوارض و مالیات را
پرداخت نمیکنند ،معموالً کاالی خود را با قیمیتی پایین تر
از مغازهها عرضه میکنند که این امر موجب استقبال سطح
متوسط جامعه از این فعالیت میشود .اما در حال حاضر
پیامدهای منفی دستفروشی در شهرهای ما تا حدی زیاد
است که جوانب مثبت آن را کام ً
ال تحت تأثیر قرار داده است.
ایجاد سد معبر و اختالل در رفت و آمد عابران در پیادهروها،
عرضه محصوالت با کیفیت پایین ،ایجاد زمینههای بروز
تکدیگری ،کیف قاپی ،جیب زنی و قاچاق مواد مخدر و
زشت کردن سیمای فضاهای شهری از جمله عوارض آنها
است.
در قوانین کیفری ،مجازات خاصی برای دستفروشی در نظر
گرفته نشده و نمیتوان آن را جرم تلقی کرد ،اما میتواند
زمینه بروز برخی جرایم را فراهم کند .بر اساس قانون

مدیریت خدمات شهری ،کسی نباید در معابر ،خیابانها
و پیادهروها مشکلی برای رفت و آمد مردم به وجود آورد.

دستفروشـان بـه دلیـل اینکـه هزینههـای
مربـوط بـه اجـاره ملـک ،عـوارض و مالیـات را
پرداخـت نمیکننـد ،معمـوالً کاالی خـود را بـا
قیمیتـی پاییـن تـر از مغازههـا عرضـه میکننـد
کـه ایـن امـر موجـب اسـتقبال سـطح متوسـط
جامعـه از ایـن فعالیت میشـود .در حـال حاضر
پیامدهـای منفـی دستفروشـی در شـهرهای ما تا
حـدی زیاد اسـت کـه جوانـب مثبـت آن را کام ً
ال
تحـت تأثیر قـرار داده اسـت.
همچنین طبق قوانین هیچ فردی نمیتواند بدون داشتن
مجوز ،اقدام به عرضه محصوالت کند .بنابراین با توجه به

این موارد قانونی میتوان نتیجه گرفت دستفروشی اگرچه
جرم نیست اما تخلف است و باید به صورت قانونی با آن
برخورد شود .با توجه به ماده  ۵۵قانون شهرداری ها ،این
نهاد مسوول برخورد با هرگونه سد معبر تعیین شده است( .
البته در این زمینه می تواند از کمک های نیروی انتظامی و
سازمان بهزیستی نیز بهره مند شود).
عدم رعایت بهداشت برای دستفروشان سیار دوره گرد که
مواد غذایی را عرضه میکنند به دلیل در دسترس نبودن
امکانات شست و شو و ضد عفونی کننده نظارت ماموران
بهداشت را می طلبد.
چند نرخی شدن به دلیل عدم ناتوانی مسوولین در
نظارت قیمتها
ی میتواند یک فرصت
در شرایط کنونی شهرها ،دستفروش 
مناسب باشد و نهادهای مدیریتی می توانند با رسیدگی به
آن ،مانع از بروز آسیب های اجتماعی مانند تکدیگری و
قاچاق مواد مخدر شوند .به این منظور میتوانند فضاهای
مناسبی را در بخشهای مختلف (و پر تردد) شهر در نظر
گرفته و با دریافت مبلغی اندک ،این مکانها را در اختیار
دستفروشان برای عرضه کاالهای خود قرار دهند؛ اقدامی که

در دیگر شهرها تحت عنوان بازارهای روز است و این اقدامی
مطلوب برای ساماندهی به وضعیت برخی دستفروشان بوده
است.
عدم پاسخگویی مسوولین شهری
بازهم گذار نشریه سخن تازه به شهرداری افتاد و در پی
تالشهای بسیاری که توسط خبرنگارما صورت گرفت
حاصلی دریافت نشد .بر اساس قوانین سازمانی خودشان،
می بایست بابت پاسخگویی مسوول شهری مربوطه با
مدیریت ارتباطات شهرداری هماهنگی الزم انجام شود.
جهت پیگیری این گزارش هماهنگی انجام شد اما متاسفانه
آقای قاسمی ،رییس سازمان مشاغل شهرداری سیرجان
جوابگو نبوده همکاری نکردند و بعد از پیگیریهای مستمر
خبرنگار ما از دسترس خارج شدهاند .این در حالی است
که با پیگیریهای رضا سروش نیا شهردار و فرهاد افصحی
معاون خدمات شهری شهرداری باز هم هیچ اتفاق مثبتی
صورت نگرفت و این گزارش همانند برخی گزارش های دیگر
به صورت یک طرفه نوشته شد .از این بی مسوولیتی مسوول
مربوطه شهری می توان نتیجه گرفت که شهرمان به ناکجا
آبادی خواهد رفت...

به همت شهرداری سیرجان و با حضور مسوولین استان و شهرستان صورت پذیرفت:
آیین کلنگ زنی پروژه ی کتابخانه
ی صفر انرژی صبح دیروز با حضور
احمدوفایی ،مدیرکل کتابخانه های
عمومی استان و شهردار سیرجان ،اعضای
شورای اسالمی شهر سیرجان و تنی چند
از مسوولین شهرستان در محل جانمایی
شده برگزار شد.
در این مراسم احمد وفایی ،مدیرکل
کتابخانه های عمومی استان ،گفت :امروز
اتفاق ارزشمندی در شهر سیرجان با نگاه
بلند مسوولین عالی رتبه ی شهرستان،
در زمینه ی کتاب و کتابخوانی رقم می
خورد .
شهر سیرجان مولفه هایی دارد که به
واسطه ی آن شهری شناخته شده در
استان و کشور است از جمله لقب شهر
فرهنگ و هنر و رسانه را داراست که با
آن در استان و کشور شناخته شده است.
وفایی ادامه داد :اتفاق کلنگ زنی چنین
پروژه ای بسیار مفید و مهم و مثمرثمر
خواهد بود و میتوان گفت که این یک
اتفاق متفاوت و برگزیده ایست که رقم
میخورد.
درجایی از کشور دیده نشده است
که کتابخانه ای با انرژی های سالم
خورشیدی و غیر فسیلی بخواهد در
آینده آغاز به کارکند.
دیگر نکته ی مهم و مثبت ایجاد فضایی
فرهنگی برای پیشرفت و توسعه ی
فرهنگی ویژه ی کودکان است که به راستی
از جمله نیازهای امروز جامعه ی ما همین
فضاهای فرهنگی مختص کودکان می باشد.
احمد وفایی در پایان سخنان خود بیان کرد:
از این اتفاق بسیار خرسندیم و امیدوارم به
زودی در مراسم افتتاحیه ی این پروژه حضور
داشته باشیم.
سروش نیا ،شهردار سیرجان ،ضمن خداقوت
به اعضای شورای پنجم و خوش آمدگویی
و تبریک به اعضای تازه برگزیده ی شورای
ششم اعالم داشت :کتابخانه ی صفر انرژی
کودک ،پروژه ایست با مساحت زیربنای

کلنگزنیکتابخانهصفرانرژی

 1200مترمربع مفید که بالغ بر  15میلیارد
تومان تا زمان راه اندازی هزینه خواهد
داشت.
پیمانکار فاز نخست آن که شامل اسکلت
فونداسیون و سقف پروژه است با بودجه ی
 60میلیارد ریال مشخص شده است.
سروش نیا افزود :مطالبه ی شورای پنجم از
شهرداری این بود که پروژه ای را برای این
کار در نظر بگیریم و کلنگش را بزنیم که
بخشی از آن انجام شده است.
وی ادامه داد :به لطف خدا این پروژه که
تامین مالی نیز شده است و تاحدودی

پیشرفت آن هم قابل مشاهده است؛ با عنوان
کتابخانه ی صفر انرژی بنا شده زیرا تمام
انرژی مورد نیاز آن از طریق انرژی خورشیدی
تامین میشود.
نکته ی حائز اهمیت در این پروژه همین
استفاده از انرژی های پاک و تجدیدپذیر و
ممنوعیت استفاده از انرژی های فسیلی است
زیرا انرژی های فسیلی عالوه بر تجدیدناپذیری
و آسیب آالیندگیشان ،محدود و تمام شدنی
هستند اما انرژی های پاک نه آسیب زیست
محیطی دارند و نه محدودیت ،همچنین
باتوجه به اقلیم موجود در شهر سیرجان که

گرم و خشک است بسیار سازگاری دارند و در
دسترس هستند.
شهردار عنوان کرد :در این پروژه از معماری
اصیل و قدیمی شهر سیرجان نیز بهره
خواهیم برد و در ضلع غربی این بنا یک
بادگیر مدرن قرار خواهد گرفت که آن قسمت
از ساختمان شامل آمفی تاتر ،مخزن کتاب و
قسمت اداری کتابخانه و فروشگاه عرضه ی
محصوالت فرهنگی است.
رضا سروش نیا ادامه داد :اینکه امروز در
خدمت مدیرکل کتابخانه های عمومی استان
بودیم و آیین کلنگ زنی یک مکان فرهنگی

برگزار نمودیم ،در حقیقت به واسطه
ی دغدغه ای بود که برای نسل آینده
ساز میهن ،کودکان داشتیم.
کودکان ،سرمایه های ملی و آینده
ساز کشور هستند و ما هم خواستیم
فضایی در شهر وجود داشته باشد که
کودکان بتوانند بهترین استفاده و
بهره مندی را از آن داشته باشند و
امیدواریم باتوجه به تامین اعتباری که
صورت گرفته است ،امسال  80درصد
از این پروژه پیشرفت داشته باشد.
حسن خدامی ،عضو شورای پنجم و
منتخب شورای ششم شهر ،در این
مراسم گفت :بحث کتابخوانی یک
موضوع بسیار مهمی است که بارها و
بارها در جلسات فرهنگی شورای شهر
و به ویژه جلسات شورای فرهنگی
مطرح شده است و مساله ی مهم
این است که ما باید در بحث کتاب
و کتابخوانی ،کتابخوان تربیت کنیم و
این محل که کتابخانه ی صفر انرژی
ویژه ی کودکان است از همان ابتدا و
سنین طفولیت فرزندان ما را به سمت
و سوی آشنایی با محیط فرهنگی و
کتابخوانی هدایت میکند.
قطعا اگر توجه و مطالبه ی همه
مردم نسبت به کتاب و کتابخوانی
بیشتر شود ،کتابخانه های موجود هم
وضعیت بهتری خواهند داشت.
خدامی اظهار داشت :به شخصه وظیفه ی
خود میدانم که از تمام مسوولین و دست
اندرکاران این پروژه تقدیر و تشکر ویژه
داشته باشم و امیدوارم در شوای ششم هم
اعضای منتخب بیش از پیش به مبحث کتاب
و کتابخوانی توجه داشته باشند.
در ادامه مراسم گلنگ زنی این مجموعه
فرهنگی توسط حسینی امام جمعه ،وفایی
مدیرکل کتابخانه های عمومی استان کرمان
و سروش نیا شهردار سیرجان به زمین زده
شد.

