مهر :عضو شورای عالی فضای مجازی کشور با اشاره به اینکه هیچ کس به دنبال
دیوارکشی در فضای مجازی نیست ،گفت :مسئوالن باید در زمینه استفاده از این ابزار دیگران
را راهنمایی کنند عزت اهلل ضرغامی پیش از ظهر یکشنبه در اختتامیه جشنواره «ابوذر» اظهار
کرد باید از این حرفها عبور کنیم چون بسیاری از مسئوالن در کشور در حال فعالیت در فضای
مجازی هستند .ضرغامی عنوان کرد :رهبر معظم انقالب از فضای مجازی به عنوان نعمت یاد می
کنند و تاکید دارند که به شکل صحیح از این فضا استفاده شود .عضو شورای عالی فضای مجازی
کشور گفت :هیچ کس به دنبال دیوارکشی در فضای مجازی نیست؛ نباید خودمان را متهم کنیم
و مسئوالن وظیفه دارند که در زمینه استفاده صحیح از فضای مجازی دیگران را راهنمایی کنند.

هیچ کس
به دنبال
دیوارکشی در
فضای مجازی
نیست

یادداشت

حال تیم اول سیرجان خوش نیست
 امین شول زیدآبادی
گلگهر مقابل برق جدید
شیراز هم باخت و این نتیجه
ممکن است تغییر و تحوالتی
در کادر فنی گلگهر پدید آورد.
گلگهروقتیدرآخرینبازیفصل
گذشته با بدشانسی و کملطفی
داوران با اختالف یک امتیاز از صعود به لیگ برتر بازماند
تازه مدیران باشگاه ،بازیکنان و کادر فنی ،هواداران فوتبال و
مردمسیرجانفهمیدندچهفرصتبزرگیراازدستدادهاند
و موقعیت تاریخیای از دست مردم سیرجان پریده است.
ایناتفاقمدیرانمجموعهگلگهردرباالدستومدیران
باشگاه را به این اندیشه انداخت که برای مطرح شدن نام
گلگهر و سیرجان جدیتر پا به میدان بگذارند.
تمدید قرارداد با مربی کرواتی که از گلگهر یک مدعی
ساختهبود،درکنارخریدبازیکناننسبتاگرانقیمت،برگزاری
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اردوهای تدارکاتی و بازی با تیمهای لیگ برتری ،پرداخت
به موقع قسط اول قرارداد بازیکنان و ...همهی کاری بود که
مدیران باشگاه گلگهر برای تیمشان انجام دادند تا بهانهای
براینتیجهنگرفتننگذاشتهباشند.
سفرهای پروازی آن هم چند روز قبل از بازی ،احداث دو
چمن طبیعی و دقت در فراهم کردن امکانات جزیی تیم و
همراهی و حمایت از کادر فنی و بازیکنان نیز مزید بر علت
شده بود تا گلگهر به عنوان مدعیترین تیم لیگ دسته اول
سودای صعود به لیگ برتر داشته باشد.
لیگ که شروع شد در همان چند هفته اول مشخص
شد که از دیگ وینگو و تیمش آبی گرم نمیشود.

بردهای شانسی و اغلب با اختالف یک گل و شکستهای
تحقیرآمیزمقابلتیمهایمسکرمان،ایرانجوانبوشهر،نفت
مسجدسلیمان و شهرداری تبریز امید هر هواداری را ناامید
کرد .تیمی که برای صعود به لیگ برتر بسته شده بود؟ حاال
مقابلتیمهاییکهازبیپولیبااتوبوسرفتوآمدمیکنند،
میباختوتحقیرمیشد.
حواشیخواستهیاناخواستهایهمکهدراینمیانپیش
آمدکارراسختترکرد؛حواشیدیدارگلگهروخونهبهخونه
بابل ،اخراج ابراهیم میرزاپور و وحید مظاهری(مربیان تیم) و
پنجبازیکنیکهقیمتیحدودیکمیلیارددارند.
یدانست که فرمان ماشین گرانقیمتِ
انگار وینگو هم م 
گلگهر از دستش در رفته است ،به هر دری میزد تا آن
یداد.
را به راه برگرداند اما نتیجه عکس میگرفت و گاف م 
بازگشت ناگهانی و تعجببرانگیز میرزاپور در هفته گذشته
نیزاوضاعراوخیمترکردتازخمهایاختالفدرتیمگلگهر
یکباردیگرسربازکند.جاییکهکمکهایوینگوبههمراه
مترجم و سرپرست تیم به نشانه اعتراض
و به حالت قهر تمرین تیم را ترک کردند.
حاال وینگو مانده و بازیکنانی که دیگر
حرفی از او نمیخوانند و کادر فنیای که
از او دلخورند .وینگو مانده و هواداری که
در انتظار بازیهای زیبا روی سکوها زجر
میکشد .وینگو مانده و مدیرانی که برای
او سنگ تمام گذاشتهاند .وینگو مانده و
خبرنگارانی که از او سئوال دارند و او هر
باریکبهانهجدیدمیتراشد.
کسب  ۲۱امتیاز از  ۱۵بازی و قرار
گرفتن در رده نهم جدول و فاصله ۱۵
امتیازی با صدر جدول برای تیمی با امکانات گل گهر قابل
هضمنیست.
وینگونشاندادهمربیخوبوکاربلدیاستاماهمیشه
در گامهای آخر کم میآورد .صعود به لیگ برتر به مربیانی
نیاز دارد که یا تجربه صعود به لیگ برتر را داشته باشند
یا با تجربه کافی و توان فنی ،سراسر انگیزه باشند و دارای
حسجاهطلبی.
کمبود اتحاد و یکدلی و انگیزه جنگندگی و حس
جاهطلبی شاید حلقه مفقوده این روزهای تیم پر مهره
گلگهر باشد و تا زمانی که شرایط بدین گونه باشد نباید
انتظار معجزهای از این تیم میانه جدولی داشت.
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 زهرا خواجویینژاد
 22سال از ساخت فرودگاه در سیرجان میگذرد.
از همان روزهای اول تابلوی بزرگی در جاده سیرجان-
شهربابک نصب شد که راه فرودگاه را نشان م یداد .در
تمام نقشهها آن مسیر به عنوان جاده اصلی فرودگاه
شناخته میشود ،اما مسافت طوالنی این مسیر باعث
شد تا مردم از مسیر میانبری که از مسیر راهآهن
میگذرد استفاده کنند و همین عادت سبب شد مردم
آن مسیر را به عنوان جاده فرودگاه بشناسند .این جاده
باریک و تاریک باعث اعتراض مردم و مسافران بود و
هیچ نهادی زیر بار اصالح آن نمیرفت .حدود یک سال
پیش به دستور فرماندار عملیات بهسازی این مسیر
آغاز شد و ظاهرا قرار است جایگزین جادهی اصلی
بشود .اینکه چرا جاده اصلی فرودگاه ساخته نمیشود
دالیل گوناگونی دارد؛ فرماندار سیرجان مسافت
طوالنی و هزینهبر بودن ساخت این جاده را دلیل
م یداند .از طرف دیگر در مسیر جاده اصلی زمینی به
منظور احداث کارگاه تولید بتن به فردی واگذار شده
است و مانع دیگری بر سر راه اصلی فرودگاه سیرجان
پدید آورده است .از طرفی برخی معتقدند ساخت جاده
میانبر در آینده مشکالت زیادی را برای سیرجان به
وجود میآورد.
 کارگاه بزرگ و راکد در مسیر جاده
برای مشاهده جزییات بیشتر راهی جاده اصلی
فرودگاه میشویم .این جاده به دلیل قرار گرفتن
محمودآباد در آن حوالی به جاده محمودآباد معروف
است .در کنار جاده آسفالت ،در مجاورت منطقه ویژه
یک جاده تسطیح شده وجود دارد ،جاده را که جلو
میرویم بعد از عبور از زیرگذر ریل راهآهن ،در سمت
راست جاده یک کارگاه وجود دارد ،جلوی در کارگاه
یک تابلو وجود دارد که مربوط به منابعطبیعی است،
یک زنجیر مقابل در است و کمی جلوتر کانکس
نگهبانی وجود دارد اما کسی در کانکس نیست ،کارگاه
زمینی بسیار بزرگ است که یک استخر پلیمری وسط
آن قرار گرفته است ،یک نوار تولید بلوک و یک مخزن
هم در آنجا وجود دارد و در انتهای کارگاه دو اتاق و
سرویس بهداشتی قرار دارد .در اتاقها قفل است
و مشخص میشود مدت زمان زیادی این کارگاه
غیرفعال است .یک طرف کارگاه که به جاده میخورد
با بلوک حصارکشی شده است اما طرف دیگر آن بدون
حصار است .زمین کارگاه آنقدر بزرگ است که طی
کردن همه آن دشوار است .برایم سوال است چگونه
زمینی با این ابعاد در مسیر جاده به فردی واگذار شده
است؟ رییس اداره منابع طبیعی ابتدا ابراز بیاطالعی
میکند و سپس فرصت میخواهد موضوع را بررسی
کند ،مهران میرشاهی بعد از بررسی میگوید واگذاری
این زمین از سوی ما نبوده است فقط چاه آبی آن
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با ساخت جاده میانبر ،جاده اصلی فرودگاه ساخته نمیشود

به لطف فرودگاه جادهراهآهن ساخته میشود
حوالی وجود دارد که مجوز آن را منابع طبیعی داده
است و تابلویی که دم در آن کارگاه نصب است مربوط
به آن چاه است .اطالعات بیشتر را باید از اداره راه و
شهرسازیبگیرید.
محمد جواد زینلی رییس اداره راهوشهرسازی هم
ابراز بیاطالعی میکند و اجازه بررسی میخواهد او پس
از بررسی میگوید بچهها گفتند پرونده مشکل داشته و
آن را به کرمان فرستادهاند و چون پرونده در اداره نیست
اطالعاتی ندارند .اما حافظی وکیل اداره راهوشهرسازی
کزنی ،میگوید« :اداره
در مورد پرونده کارگاه بلو 
راهوشهرسازی در سال  93طی قراردادی یک ساله
این زمین را به شرکت عمران پارس به مدیرعاملی فرخ
عبدالکریم بهمنیار جهت تولید قطعات بتنی اجاره داده
است ،بعد از آن قرارداد منقضی شده است و طرح هم
اجرا نشده است ».او ادامه داد 15« :هکتار از این زمین
به صورت واگذاری بوده و مابقی آن تصرف به حساب
میآید که آن قسمت واگذاری فسخ خواهد شد و برای
آن قسمت تصرف هم طرح دعوا خواهد شد» .وی
افزود :پرونده برای بررسی بیشتر به کرمان ارسال شده
است کارشناسشان آمدهاند و وضعیت را دیدهاند ،که
طرح اجرا نشده و باید اظهارنامهای برای فسخ قرارداد
بنویسند و به فرد ابالغ کنیم و زمین را پس بگیریم».
 آیا میدان فعلی راهآهن تحمل ترافیک

را دارد
حمید شهسواری مدیر منطقه ویژه اقتصادی
سیرجان ،میگوید« :در بدو تاسیس منطقه ویژه قرار
شد جهت احداث اتوبان فرودگاه و مسیر دسترسی
منطقه حد فاصل جاده سیرجان-شهربابک و راهآهن،
منطقه ویژه از حد تعیین شده شمالی حدود پنجاه متر
عقبنشینی کند .با توجه به این که هم راهآهن و هم
فرودگاه از زیرمجموعههای وزارت راه بودند با تدبیر و
توصیه مهندس نوربخش معاون عمرانی وقت استاندار
تصمیمگرفته شد منطقهنسبتبه تسطیحو زیرسازی
از جاده تا ریل راهآهن را اجرا نماید که هماکنون قابل
مشاهده است ».او ادامه داد« :اکنون حریم و محدوده
شهر سیرجان گسترده شده و زمینهای زیادی در
جنوب محمودآباد تغییر کاربری پیدا کرده ،فرودگاه
فعالتر شده و شهرک صنعتی شماره 2در حال تکمیل
شدن است ،کشتارگاه مرغ و چند کارگاه دیگر در
ضلع شرقی راهآهن مشغول فعالیت هستند .متاسفانه
بعد از گذشت چند سال شاهد واگذاری زمین منابع
طبیعی دقیقا در معبر ،روبهروی مسیر اتوبان فرودگاه
در شرق ریل راهآهن هستیم .این موضوع به اطالع و
رویت تمامی مسئوالن وقت و فعلی شهرستان رسانده
شد .حال سئوال این است -1 :اگر فرودگاه سیرجان
روزی دو یا سه پرواز داشته باشد ،که با ساعت ورود

و خروج قطارهای مسافربری هماهنگ باشد ،از طرفی
تردد پرسنل کارگاههای مستقر در شهرک صنعتی
شماره (2حداقل یک هزار و پانصد نفر) و مراجعان
آن مجموعه ،تردد خودروهای شهرک صنعتی ،آیا
میدان فعلی جلوی ایستگاه راهآهن امکان ترافیک آتی
را دارد؟ آیا بلوار امامرضا(ع) پس از احداث کمربندی
جدید کامیونممنوع نمیشود؟ مگر محدوده راهآهن
اختصاصینیست؟شهسواریدرادامهمیگوید:باتوجه
به گسترش شهر و احداث کمربندیهای شرقی و غربی
سیرجان در آینده نزدیک آیا مسئوالن نباید به فکر
مسیری کامیونرو از کمربندی در حال احداث شرق
سیرجان به سمت شهرک صنعتی شماره  ،2منطقه
ویژه ،راهآهن جهت حم لونقل بارهای ترکیبی باشند؟
 ساخت جاده اصلی فرودگاه هزینهبر بود
فرماندار سیرجان در مورد وجود کارگاه بتن
و بلوک در جاده فرودگاه گفت :ما این موضوع را به
اداره منابع طبیع ی اطالع و گفتهایم خلعید شرکت را
انجام دهند .چون زمین به صورت غیرقانونی واگذار
شده است .متاسفانه این زمین حدود  10سال پیش
واگذار شده است و باید حتما خلعید شود .در همین
ارتباط نامهای نوشتیم که این کار را هرچه سریعتر
انجام شود» .منصورمک یآبادی ادامه داد «:این کارگاه
یک زمین بسیار بزرگ و قیمتی است و به صورت

سایهای بود و پناهی بود و نیست

غیرقانونی داده شده است که طرحشان را هم اجرا
نکردهاند ».مک یآبادی گفت« :ولی علت اینکه ما جاده
اصلی را عملی نکردیم این موضوع نبود ،علت این بود
که اجرای آن جاده خیلی هزینه میبرد ،از طرفی به
دلیل وجود راهآهن نیاز به زیرگذر و روگذر داشت.
ضمن اینکه اگر آن جاده را هم میساختیم ،مردم باز
از همین جاده تردد میکردند چون این مسیر داخل
شهر است و کوتاهتر ،ما گفتیم فعال در گام اول این
جاده انجام شود».
مک یآبادی با بیان اینکه جاده میانبر با هزینهای زیر
یک میلیارد ساخته شده است ،گفت« :ما برای ساخت
این جاده از امکانات خودمان استفاده کردیم ،مثال برای
زیرسازی از ماشینآالت دهیاریهای و شرکتهای
خصوصیها استفاده کردیم» .فرماندار ادامه داد«:جاده
فرودگاهها به طول  18کیلومتر از سالهای سال
مانده بود ،علتاش هم این بود که درواقع یک جاده
اختصاصی بود .زمانی که به اداره راه تکلیف میکردیم
میگفت این جاده اختصاصی است و مختص فرودگاه
است ،به فرودگاهها اعالم میکردیم آنها میگفتند ما
ردیف و پولی تحت عنوان جادهسازی نداریم .شهرداری
هم زیر بارنمیرفت ،درنهایت با استفاده ازپتانسیلهای
موجود توانستیم کار را آغاز کنیم .انشاهلل پیشبینیمان
این است تا پایان امسال بتوانیم این جاده را به مرحله
بهرهبرداری برسانیم» .فرماندار در جواب این سوال فکر
نمیکنید با دو باند شده جاده حجم ترافیک باال میرود
و با توجه به اینکه میدان راهآهن مشکل هندسی دارد
در آینده شاهد تصادفات خواهیم بود ،گفت :اصالح
هندسی آنجا را بر عهده خود راهآهن گذاشتیم که
گفتند رمپی م یزنند و مشکل حل میشود.
او در جواب این سوال که میگویند فرمانداری
از بودجه جاهای دیگر در این قسمت استفاده کرده
است ،گفت« :قرار بود  300-200میلیون در اختیار
شهرداری بگذاریم که این بودجه را صرف روشنایی
مسیر کردیم چون روشنایی اینجا اولویتاش بیشتر
از شهرداری است .از طرفی شهرداری این بودجه را
گم میکرد و من راسا گفتم شما بروید این پول را
صرف روشنایی مسیر کنید ،شاید اینجور بوده باشد،
البته این پول جز اعتبارات شهرداری هم نبوده است.
حاال امکان دارد فردا آدم  4جا هم برود جواب دهد که
چرا این پول را فالن جا هزینه نکردی و رفتی اینجا
هزینه کردی ،اما ارزش دارد».
حال با توجه به افزایش پروازها در آینده و فعال
شدن شهرک صنعتی و راهاندازی کمربندی سیرجان و
افزایش ترددها باید دید مسئوالن برای میدان راهآهن
چه تدبیری خواهند کرد .آیا مشکل جاده فرودگاه با
افتتاح مسیر آن حل خواهد شد یا مشکالت آن ادامه
خواهد داشت.

زنـدگی را تکیـهگاهی بود و نیست

ل
ع
یجاویدی

لطـف بـود و مهـربـانی و امیـد

سوخت تا آموخت ما را زیستـن

جمـع ما را شمع راهی بود و نیست

شور و شوقی در نگاهی بود و نیست

با کمال تاسف و تاثر درگذشت بزرگ خاندان شادروان

را به اطالع کلیه دوستان و آشنایان میرساند.
مراسم تشییع روز دوشنبه  ،1396/09/13حرکت راس ساعت  10:30صبح از میدان نیروی دریایی (کشتی).
ضمنا مراسم ترحیم آن مرحوم روز سهشنبه  1396/09/14از ساعت  9الی  11صبح و  14:30الی  16بعدازظهر در
مسجد امیرالمومنین(ع) واقع در خیابان امیرکبیر برگزار میشود .همچنین مراسم ترحیمی در کرمان روز پنجشنبه
 1396/09/16از ساعت  14:30الی  17در مسجد طالبی نبش میدان قرنی برگزار خواهد شد.
حضور شما سروران گرامی موجب شادی روح آن مرحوم و تسلی خاطر بازماندگان خواهد بود.

