 ایرنا :معاون سیاسی ،امنیتی و اجتماعی استانداری کرمان با بیان اینکه طرح جامع نان
سالم از 2سال قبل در کرمان ارائه شده و تاکنون نتاج بسیار مثبتی داشته است گفت :نتیجه این
طرح را می توان در افزایش کیفیت نان در این استان مشاهده کرد .حمید ذکاء اسدی روز یکشنبه
در ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی استان کرمان افزود :طرح نان سالم ،طرحی پنج ساله است و به
صورت مستمر ارزیابی می شود .وی خاطرنشان کرد :طرح جامع نان سالم در مراحل بهینه سازی
مراحل کاشت ،داشت و برداشت ،استانداردسازی ناوگان حمل و نقل ،تجهیز مراکز ذخیره سازی و
سیلوهای استان ،به روز کردن روش های آسیاب کارخانجات آردسازی ،ارتقاء سطح کمی و کیفی
نانوایان و خبازخانه ها اجرایی شده است.

اجرای طرح
جامع نان سالم
در کرمان
پیشرفت بسیار
خوبی دارد

گزارش خبری

اولین کارگروه ورزش شهرستان برگزار شد
 پاسارگاد :اولین جلسهی کارگروه ورزش
شهرستان ،روز شنبه و با حضور برخی مسووالن شهری،
نمایندگانی از نیروهای انتظامی ،دریایی ،سپاه و آموزش
و پرورش ،دانشگاه پیام نور و برخی شرکتها در سالن
همایشهای گلگهر برگزار شد .جلسهای که با هدف آشنایی
برگزار شده بود و قرار است از این پس با تشکیل جلسات ماهانه
و با ارایهی برنامه و پیشنهاد و در نهایت تدوین مصوبات ،قدمی
جدی در راستای اهمیت دادن به ورزش شهرستان باشد.
در ابتدای جلسه زهرا امیری سرپرست اداره ورزش و جوانان
شهرستان سیرجان به مشکالت این اداره پرداخت ،مشکالتی
که حول محور کمبود اعتبارات چرخید .این سخنان امیری با
انتقادهای شدید حسن بدخشان روبرو شد .بدخشان با رد نبود
اعتبار و بودجه در ورزش ،خواستار شفاف شدن محل هزینهکرد
مبالغ اختصاص یافته به هیاتهای ورزشی شد .انتقاد بدخشان
از سیاسیکاری در ورزش و تاکید بر لزوم جدایی سیاست از
ورزش ،عملکر امیری را نشانه گرفته بود.
پس از آن محمد جواهری مدیر عامل باشگاه گلگهر
اشارهای به عدم توجه برخی از شرکتهای صنعتی(چه در
منطقهی گلگهر و چه سایر مناطق) و شرکتهای منطقهی
ویژه بود که حتا زحمت فرستادن یک نماینده را نیز به خود
نداده بودند ،کرد .موضوعی که بدون شک نشاندهندهی عمق
اعتقاد این دسته از شرکتها به لزوم مشارکت اجتماعی و
بیانکنندهی میزان اهمیت دادن ایشان به شهر ،مردم و جوانان
سیرجانی است .بنا بر اظهارات مطرح شده ،از میان شرکتهای
صنعتی ،تنها گلگهر و جهاد نصر هستند که به طور جدی در
بحث حمایت از ورزش شهرستان مشارکت دارند و باقی با وجود
وعدههای داده شده ،اهمیتی برای ورزش و جوانان این شهر
قایل نیستند .به نظر میآمد این حقیقت مورد توجه امام جمعه
نیز قرار گرفته چه که با تاکید بر لزوم حضور و مشارکت همه،
گفت« :من ممکن است در جلسات بعدی حضور نداشته باشم
ولی حتما دوستان نظر بدهند .نه اینکه بگویند حاال که امام
جمعه نیست ،ما هم دیگر نمیرویم».
پس از آن حسن زیدآبادی؛ مسوول ورزش همگانی
شهرداری خبر از به آستانهی فراموشی سپرده شدن ورزش
همگانی داد .او گفت« :گلهای دارم مربوط به تعطیل شدن
ورزش شبانگاهی یا شامگاهی که شبها انجام میشد .بین
هفتصد تا هشتصد نفر میآمدند که البته خانواده هم بودند.
داشت استقبال خوبی میشد .معلوم نیست چرا تعطیل شد.
درخواست دارم دوباره اجرایی شود»

امام جمعهی سیرجان تقریبا تنها فردی بود که با هدف و
برنامه به اولین جلسهی کارگروه ورزش آمده بود «:اختصاص
سانس رایگان یا با قیمت پایین در تمام اماکن ورزشی شهر برای
جوانان مساجد ».هدف از اینکار نگ هداشتن و جذب جوانان
اعالم شد .به عبارت دیگر در حقیقت قرار است این سانسهای
ورزشی نقش اشانتیون را برای جوانانی که به مساجد میروند،
ایفا کند اما سوالی که ایجاد میشود این است که تکلیف جوانان
غیرمسجدیچیست؟
این نقدی بود که از سوی حیدر افسری؛ نمایندهی یکی از
شرکتها و از ورزشینویسان باسابقه نیز مطرح شد .همچنین
علی محبهمدانی؛ نمایندهی آمادگاه جنوب نیز با اشاره به «کم
شدن جوانان پامنبری» و نیاز به آسیبشناسی این حقیقت ،به
طور تلویحی نقش اختصاص یافتن سانس رایگان ورزشی در
جذب جوانان به مساجد را چندان موثر ندانست و در عین حال
بیتوجهی مسووالن به ورزشکاران را از دالیل دلسردی ایشان
خواند .نکتهی جالب ،استقبال امام جمعه از این نقدها با تاکید
بر اهمیت نقد و لزوم وجود انتقاد و پیشنهاد در این جلسه بود .با
این وجود ،سوال هر دو منتقد بدون پاسخ باقی ماند
سرهنگ ادبی؛ نمایندهی نیروی انتظامی به نقش ورزش
در کاهش -برخی -آسیبهای اجتماعی درست بود اما نکتهی
عجیب در این میان ،اعتقاد برخی حاضران به نقش ورزش در
عدم استعمال قلیان بود! این عده ظاهرا معتقد بودند کافیست
جوانان به سراغ ورزش بروند تا رسم قلیانکشی ور بیفتد! این
درحالیست که همانگونه که دو نفر از حاضران در جلسه اشاره
نمودند،یکیازمعضالتجامعهیورزشیکشور،استعمالقلیان
توسط ورزشکاران است که تمام جامعه از آن مطلع هستند ،جز
برخی حاضران در جلسهی کارگروه ورزش سیرجان!
شهبا نماینده آموزش و پرورش در پاسخ به انتقاد یکی از
حاضران از آموزش و پرورش مبنی بر اهمیت ندادن به زنگ
ورزش و اختصاص این زنگ به دروس دیگر ،گفت« :این اتفاق
خیلی به ندرت ممکن است بیفتد چون بخشنامه داریم و زنگ
ورزش حتما باید برگزار شود .این مسایل بیشتر در مدارس
غیرانتفاعی هست که از دست آموزش و پرورش خارج است.
خانهای با چند اتاق را با فیبر تبدیل میکنند به مدرسه و
اصال مکانی برای ورزش پیشبینی نمیکنند»شهبا در ادامهی
سخنانش و میگوید« :امکانات ما در مدارس دولتی -فقط در
حد تهیهی توپ است! نه ادارهی آموزش و پرورش سیرجان که
ادارهی کل هم بودجه ندارد .یعنی بودجه برای تهیهی امکانات
ورزشی-نیست!»
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جامعه 5

پيامك300099004806 :

 ابوذر خواجویینسب
در شب اعالم نتایج
انتخابات شورای شهر
سیرجان ،کلیپی کوتاه
اما جنجالی در فضای
مجازی منتشر شد
که خیلی زود بازتاب
کشوری پیدا کرد و در بسیاری از کانالهای
تلگرامی بازنشر شد .در این کلیپ فردی در حاشیه
یکی از خیابانهای سیرجان در حال خرید آرا برای
سه نامزد انتخابات شورای شهر سیرجان است .تا
اینجا و به لحاظ محتوا ،میتوان کلیپهای مشابه
بسیاری را پیدا کرد که از رواج پدیده زشت و
تاسفبار «رایفروشی» در انتخابات شوراهای
شهر و روستا پرده برم یدارند .اما آنچه که سبب
شد تا این کلیپ نه تنها در سیرجان که در کل
کشور بازتاب بیشتری پیدا کند« ،هویت» فردی
است که در حال خرید رأی برای نامزدهای مورد
نظرش است .در هیاهوی انتشار این کلیپ ،همه
حواسها معطوف به حرکت ناپسند این فرد شد و
کمتر کسی به زوایای پنهان این کلیپ توجه کرد.
حقایقیکهنشانمیدهد؛اینفیلمکوتاهبازیگران
پشتپردهای نیز دارد که گناهشان اگر بیشتر از این
فوتبالیستنباشد،کمترهمنیست !
وقتی که فقرفرهنگی بیداد میکند!
تا زمانی که با عینک «پول» به جامعه نگاه
کنیم ،فقر تنها در بعد اقتصادی قابل تعریف است،
اما همین که با عینک «فرهنگ» به دور و بر خود
خیره شویم ،متوجه میشویم؛ چشمگیرترین
کمبود و چالش جامعه امروز ما نه فقراقتصادی
که پدیدهای به نام «فقرفرهنگی» است .اگر با
همین عینک به حرکت تاسفبار کاپیتان فوتبال
بنگریم ،با تمام وجود فقرفرهنگی را در این کلیپ
احساسمیکنیم.یکسویاینماجرا،شهروندانی
هستند که به بهای ناچیز یک کارت شارژ دو یا پنج
هزارتومانیحاضرشدهاندازحققانونیخودبگذرند
و به کاندیداهایی رأی دهند که هیچ شناخت و یا
اعتقادیبهآنهاندارند!سویدیگرماجرافوتبالیستی
است که شاید تا قبل از این ،الگوی ورزشی تعدادی
از جوانان این شهر بوده و حاال با هر استداللی حاضر
شده تا همه سابقه و جایگاه ورزشی خود را خرج
کداری به نام خرید و فروش
بازی کثیف و اشکن 
رأی کند!
سهمبازیگرانپنهاندربروزایناتفاق؟!
ِ
فارغ از نقش آشکار آن شهروندان و این
فوتبالیست در این شوی پر از حقارت فقرفرهنگی،
نقش و سهم بازیگران «پنهان» در به وجود آمدن

پنهان پدیده «رایفروشی» در انتخابات شورای شهر
پیدا و
ِ

سیرجانِمن،حراج

عکس تزئینی است.

اینماجرایتلخچیست؟برایمثالباشگاهگلگهر
که فارغ از حوزه ورزش ،متعهد به رسالتفرهنگی
نیزهست،چهاقداممثبتیدراینمقولهکردهاست
که امروز ورزشکاری که بیش از 15سال از عمرش
را در این باشگاه سپری کرده است ،در اذهان
عمومیمحکومبهفقرفرهنگیمیشود؟آیامدیران
دیروز و امروز این باشگاه نمیتوانستند کمی هم
به فکر اعتالی شخصیت فرهنگی ورزشکارانشان
باشند تا امروز تشت رسوایی یکی از باسابقهترین
فوتبالیستهایاینباشگاهازبامنیفتد؟!
همه بار این گناه نباید بر دوش این فوتبالیست
باشد .باشگاه گلگهر و همه مدیرانی که به
سبب عدم اطمینان شغلی ،فرهنگ را قربانی
«نتیجهگرایی» کردند ،در این خطا سهم قابل
توجهی دارند و بابت این ماجرا ،یک عذرخواهی به
افکارعمومیسیرجانبدهکارهستند.
فارغ از این ،تاملی در همین اتفاقات به ظاهر
ساده اما تلخ بهتر ثابت میکند که چرا باشگاه
متمولوریش هداریبه مانندگلگهردرحالیکه تا
سههفتهماندهبهپایانلیگدستهاول،صدرنشین
و مدعی اصلی حضور در لیگ برتر است ،به یکباره
ازهممیپاشدوبانتایجضعیفازصعودبهباالترین

سطحفوتبالکشوربازمیماند؟
نگاهیبهمدیریتورزشیدرکشورهایصاحب
عنوان دنیا ثابت میکند که توجه به آموزشهای
فرهنگی تا چه میزان در موفقیتهای ورزشی
این کشورها تاثیرگذار است .برای مثال در ایاالت
متحده ،بیشتر ورزشکاران رشته بسکتبال از قشر
ضعیف و فقیر جامعه هستند .اما سیستم ورزش
این کشور به گونهای است که ابتدا ورزشکاران
مستعد را کشف و آموزش میدهند و بعد به
بدنه ورزش تزریق میکند .آموزشهایی از قبیل
اینکه چگونه صحبت کنند ،چگونه به عنوان یک
ورزشکار اخالقمدار در جامعه رفتار کنند و حتی
به چه صورتی قراردادهای مالیشان را امضا کنند.
اتفاقی که در ورزش ما نمیافتد و سبب میشود
تا ورزشکارانی به قله شهرت و ثروت برسند که به
دلیل ندیدن آموزشهای الزم ،ظرفیت موقعیت
و جایگاه جدید را ندارند و هرازگاهی اتفاقاتی را
موجب میشوند که تبعات آن تا مدتها جامعه را
تحتتأثیرخودقرارمیدهد.
دو منتخب شورای پنجم و
ماجرای کارتشارژهای ابهامآفرین!
موضوع دیگری که پس از انتشار این کلیپ

سالعمل
مغفولماندوچندانتوجهیبهآننشد،عک 
نامزدهایی بود که اسامی آنها به وضوح در این کلیپ
شنیده میشود و این فرد فوتبالیست از شهروندان
میخواهد در ازای دریافت کارتشارژ به آنها رأی
دهند .دست برقضا دو نفر از این سه نامزد ،جز
منتخبانشورایپنجمهستندوهنوزموضعدرستی
درقبالایناتفاقنگرفت هاندوحتیتوضیحاتآنهابه
خبرنگار هفتهنامه پاسارگاد که در شماره  469این
نشریه به چاپ رسید نیز چندان قانع کننده به نظر
نمیرسد« .ابوذرزینلی» یکی از این سه نفری است
که نامش در این کلیپ آمده است .چهرهای که از گرد
راه نرسیده ،روزنامهنگاری را که از محتوای این کلیپ
انتقاد کرده تهدید به شکایت کرده است و به نوعی
تصمیم گرفته از همان روز اول انتخابش به عنوان
عضوشورایپنجم،نعلوارونهبزند.
طرفه آنکه او به مانند امین صادقی و به جای
انتقاد و یا اعالم شکایت از عامل اصلی این اتفاق که
به صورت طبیعی آنها را نیز در مظان اتهام خرید و
فروش آرا قرار داده است ،به فرافکنی روی آورده و
به صورت خیلی آشکار عنوان کرده است؛ این فرد با
اهدای کارت شارژ به شهروندان نه قصد تخریب که
قصد تبلیغ برای آنها را داشته است!

به هر حال این دو باید بدانند؛ تا زمانی که
توضیح قانع کنندهای درباره اتفاقات رخ داده در این
کلیپندهند،افکارعمومیورسانههایاینشهربه
حضور آنها در پارلمان محلی با دیدی مثبت نگاه
نخواهندکرد.
فقری که به همه جای شهر
سرک میکشد...
دکتر علی شریعتی در باب فقر فرهنگی
میگوید« :ما همه فقیریم .فقر همه جا سرک
میکشد.فقر،گرسنگینیست،عریانیهمنیست.
فقر ،چیزی را نداشتن است ،ولی ،آن چیز پول
نیست .طال و غذا هم نیست .فقر ،همان گرد و
خاکی است که بر کتابهای فروش نرفتهی یک
کتابفروشی مینشیند .فقر ،تیغههای برنده
ماشین بازیافت است که روزنامههای برگشتی را
خرد میکند .فقر ،کتیبهی سههزار سالهای است
که روی آن یادگاری نوشت هاند .فقر ،پوست موزی
است که از پنجره یک اتومبیل به خیابان انداخته
میشود .فقر ،شب را بی غذا سر کردن نیست .فقر،
روز را ب یاندیشه سر کردن است»
شایدامروزدرسیرجاننیز،فقرتنهاآنچیزی
س کوچههای محالت و
نباشد که در کوچ ه پ 
مناطق حاشیهای شهر لمس میشود .شاید همه
ما فقیر شدهایم که امروز فق ِر فرهنگی به جای
جای این شهر سرک میکشد .شاید فقر ،معدنی
باشدکههرسالمیلیونهادالرسودآوریدارد،اما
تازچهره
قدمیاساسیبرایزدودنگر ِدمحرومی 
یدارد .شاید فقر ،شهری است
شهر سیرجان برنم 
که با جمعیتی باالی دویست هزار نفر هنوز یک
سالن «تاتر» مجهز و حتی یک «سینما» ندارد،
اما تا دلتان بخواهد مسووالنی دارد که وعدههای
توخالیمیدهند!شایدفقر،روزنامهنگاریباشدکه
قلمش را به کانونهای قدرت فروخته باشد .قلم
به دستی که دردهای مردم شهرش را سانسور
میکند ،تا مبادا دل نازک مسوولی برنجد و منافع
روزنامهاش به خطر بیفتد! شاید فقر ،همین
«نخبگانی» هستند که عضویت در شورای شهر
یدانند ،تا عرصه برای ورود
دون شان خود م 
را ِ
«لمپنها»و«ناالیقها»بهمدنیتریننهادشهری
باز شود .و شاید فقر ،شورایی است که بیشتر
اعضایش نه از فرایندهای «دموکراتیک» و نه از
روی«شایستگی»کهازطریقمناسباتطایفهای
و یا خرید و فروش آرا به این نهاد مردمی راه پیدا
کرده باشند .آری ،شاید همه ما فقیر شدهایم که
امروز فق ِر فرهنگی به همه جای این شهر کویری
یآنکه
سرک میکشد .گویی دیرزمانیاست ،ب 
بدانیم به آینده شهرمان چوب «حراج» زدهایم!

جناب آقای دکتر فریدونی

مدیر محترم ایمنی بهداشت شرکت گل گهر

جناب آقای مهندس توکلی

بــر خــود الزم میدانــم از تالشهــا و پیگیریهــای
شــما بزرگــواران در تحقــق تجهیــز آمبوالنسهــای
اداره حــوادث و فوریتهــای پزشــکی
اورژانــس ۱۱۵دانشــکده علــوم پزشــکی ســیرجان
بــه دســتگاههای شــوک  AEDتقدیــر و تشــکر
نمایــم .موفــق و پیــروز باشــید.

دکتر غالمعباس محمدی
رییس دانشکده علوم پزشکی سیرجان

سرکار خانم راضیه پوراحسان

کســب مقــام اول مســابقات تنیــس جــام رمضــان
بانــوان ســیرجان را خدمــت جنابعالــی تبریــک عــرض
میکنیــم .امیدواریــم همــواره ســربلند و موفــق
باشــید.
جمعی از شاگردان

جناب آقای مهندس ناصر تقی زاده

مدیرعامل محترم شرکت معدنی و صنعتی گل گهر
حمایــت ارزشــمند جنابعالــی و اقــدام شایســته آن شــرکت در خصــوص
تجهیــز آمبوالنسهــای اداره حــوادث و فوریتهــای پزشــکی اورژانــس۱۱۵
دانشــکده علــوم پزشــکی ســیرجان بــه دســتگاه هــای شــوک  AEDنشــانگر
توجــه ویــژه جنابعالــی بــه مســئولیتهای اجتماعــی آن مجموعــه اســت .برخود
الزم میدانیم مراتب تقدیر و تشــکر را به عنوان نماینده سیســتم بهداشــت
و درمــان ســیرجان بــه جــا آوریــم.

دکتر غالمعباس محمدی؛

رییس دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی سیرجان

دکتر غالمرضا جهانشاهی؛ معاون درمان دانشکده علوم پزشکی سیرجان

جناب آقای دکتر منصور مکی آبادی
معاون محترم استاندار و فرماندار ویژه سیرجان

جناب آقای مهندس بهاالدینی
معاون محترم فرماندار ویژه سیرجان

از پیگیریهــای ارزشــمند شــما بزرگــواران در خصــوص اقــدام شایســته شــرکت معدنــی و
صنعتــی گل گهــر نســبت بــه تجهیــز آمبوالنسهــای اداره حــوادث و فوریتهــای پزشــکی
اورژانس ۱۱۵دانشــکده علوم پزشــکی ســیرجان به دســتگاههای شــوک  AEDنشــانگر توجه
ویــژه جنابعالــی بــه حــوزه بهداشــت و درمان اســت .برخــود الزم میدانیم مراتب تقدیر و تشــکر
را بــه عنــوان نماینــده سیســتم بهداشــت و درمــان ســیرجان بــه جــا آوریــم.

دکتر غالمعباس محمدی؛

رییس دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی سیرجان

دکتر غالمرضا جهانشاهی؛ معاون درمان دانشکده علوم پزشکی سیرجان

