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شهر

پيامك300099004806 :

کسی از ماهیهای قرمز خبر ندارد

مدیریت محترم شرکت توسعه و تجارت بارشیک
درگذشــت مــادر بزرگوارتــان چنــان ســنگین و جانســوز اســت کــه بــه
دشــواری بــه بــاور مینشــیند ولــی در برابر تقدیــر حضرت پــروردگار
چــارهای جــز تســلیم و رضــا نیســت .ایــن ماتــم جانگــداز را بــه شــما
تســلیت عــرض نمــوده ،بــرای آن مرحومــه رحمــت و مغفــرت و بــرای
شــما و خانــواده محترمتــان و ســایر بازمانــدگان صبــر و اجــر جزیــل
خواستاریم.
کارکنان شرکت توسعه و تجارت بارشیک

هوالباقی

جناب آقای حجتاالسالم والمسلمین
حاجسیدمحمود حسینی
امامجمعه محترم سیرجان
و اخوان محترم حسینی

درگذشــت خواهــر محترمتــان را بــه جنابعالــی و ســایر بســتگان
تســلیت گفتــه ،بــرای آن مرحومــه مغفــوره علــو درجــات و غفــران
الهــی و بــرای بیــت مکــرم و خانــواده معــزز صبــر جزیــل از درگاه
خداونــد ســبحان مســئلت مینماییــم.
مدیرعامل و کارکنان شرکت جهاد نصر سیرجان

 در صفحه  32ویژهنامه نوروز  97مورخ
 96/12/14آن هفتهنامه و در مصاحبه با یکی از
اعضای شورای اسالمی شهر سیرجان ،ایشان در
بخشی از مصاحبه خود ادعا کرده که آرای وی
در پنجمین دوره از انتخابات شورای اسالمی شهر
سیرجان « 23هزار و  600رای بوده که خیلی کمتر
اعالم شده» .با توجه به این که ادعای ایشان کامال
کذب و مصداق تشویش افکار عمومی میباشد،
مقتضی است جهت اطالع شهروندان جوابیه ذیل
در اولین شماره چاپ و منتشر گردد.
جای بسی تاسف است که این عضو شورای شهر
از همان ابتدای حضورش در شورا بنا را به اختالف
و ملتهب کردن شهر گذاشته و رفتار و کردارش
نشانگر این موضوع میباشد .هیئتهای اجرایی و
نظارت که کار برگزاری انتخابات شوراهای اسالمی
را برعهده داشتند از افراد مومن ،متعهد و معتمد
شهر بودند که توانستند ضمن رعایت امانتداری در
پیشگاه خداوند متعال انتخاباتی سالم و در چارچوب
قانون نظام مقدس جمهوری اسالمی را در این دوره
از شوراهای اسالمی در سیرجان برگزار نمایند .یکی
از مزیتهای برگزاری این دوره از انتخابات شوراها
این بود که تمامی فرآیندهای انتخابات به صورت
الکترونیکی بود و امکان دخل و تصرف در آرا به
هیچوجه امکانپذیر نبود و علیرغم الکترونیکی
بودن انتخابات با عنایت به قانونی بودن حق اعتراض
و اعتراضات عدهای از کاندیداها در همان مقطع
کارگروههای مختلف قانونی از نهادهای مرتبط امر
انتخابات موضوع را در چند مرحله بررسی نموده و
هیچ اشکالی را وارد ندانسته و لذا طبق فرمایش مقام
معظم رهبری افرادی که مسئولیتی بر عهدهشان
گذاشته شده است باید پاسخگوی مردم باشند نه
این که نقش اپوزیسیون را بازی کنند .در پایان
با توجه به این که بیان چنین اظهاراتی مصداق
تشویش افکار عمومی و توهین به مجریان انتخابات
ی این
میباشد ،فرماندار به عنوان رییس هیئت اجرای 
حق را برای خود محفوظ میدارد که مراتب را از
طریقمراجعقانونیپیگیرینماید.
روابطعمومیفرمانداریویژهسیرجان

شهر

جناب آقای دکتر رضا اسدی

جوابیه

گفتوگوی پاسارگاد با محمدرضا عربگویینی عضو شورای شهر سیرجان

جایی که همه دروغ میگویند ،من چکار کنم؟
سارا پورمختار
میگوید اهل قســم خوردن نیست اما در
طول مصاحبه بارها و بارها خدا را به بزرگیاش
یاد میکند و «صادقانه میگویم» تکیهکالمش
میشــود .نوع گفتارش شبیه سیاستمداران
نیست .صراحت و بیپرواییاش در بیان بعضی
خاطرات نشــان از تازهکاری و غریبه بودن او با
سیاســت دارد .مدام رای اول بودنش را به رخ
میکشــد و معتقد اســت آرای او بیشتر بوده
و مســتنداتش موجود است .علیرغم داشتن
نشریات همسو با خود قرار گفتوگو با پاسارگاد
رابهراحتیمیپذیرد«.محمدرضاعربگویینی»
پرحاشیهترینعضوشورایپنجم،مدعیاستاز
کار سیاسی خسته شده است و نه دیگر سودای
شهردار شــدن را دارد و نه نمایندگی مجلس،
حتی ممکن است در همین دور شورا هم استعفا
دهد.
نام «محمدرضا عربگویینی» در اکثر
مواقع همــراه با رفتارهای پرتنش و جنجالی
است ،چرا؟
دنبال قهرمانپروری و عوامفریبی نیستم وقتی
دیگر نه میخواهم کاندیدای شــورای شهر شوم و
نــه کاندیدای جای دیگری .فقــط در بعضی کارها
تشخیصم این است که جور خاصی اطالعرسانی کنم
که به گوش همه مردم برسند.
در سالهای قبل چندبار عنوان کردید
قصد ورود به عرصه سیاست و انتخابات شورا

را ندارید ،چرا نظرتان عوض شد؟
حرف و حدیثهایی شــنیده میشــد که اگر
عربگویینی کاندیدا شــود رای نمــیآورد ،اما من
مطمئن بودم که رای اول را میآورم و رکورد میزنم
که عینا هم همین اتفاق افتــاد .موضوع دوم اینکه
عدهای مغرض میگفتند تاییدش نمیکنند ،تا االن
در چارچوب نظام حرکت کردم مشکلی هم ندارم که
اتفاقا همان دفعه اول هم تاییدم کردند.
فقط بــرای رو کم کنی وارد این عرصه
شدید؟
به قصد خدمت آمدم و فکر میکردم میشود در
این شهر کار کرد و دالیلی که گفتم بیشتر ترغیبم
کردند.
این اطمینان که رای اول را میآورید بر
چه اساسی است؟
حداقل  10ســال در این شهر مدیر یک شرکت
خصوصی بودم و به جرات میگویم نشــد کسی به
دفترم بیاید و رویش را زمین بیاندازم.
به نوعی این کمک کردنها تبلیغاتی
برای شما بوده است؟
هیچکس از فردای خودش خبر ندارد و من از 10
سال قبل هرگز فکرش را هم نمیکردم که روزی وارد
این کارزار شوم.
حاال نه از  10سال پیش ،ولی در سالهای
اخیرکارهاییهمچونپیشفروشساختمانها
با شرایط ویژه و یا تحویل  20ماه زودتر از موعد
واحدهاچطور؟

صادقانه میگویم من  7یا  8ماه قبل از انتخابات
ترغیب شدم که در انتخابات شرکت کنم .در این شهر
کوچک و سیاستزده هر کارکه انجام دهی حرفی
دارند که بزنند .من کار فرهنگی میکردم ،میگفتند؛
میخواهد از مالیات فرار کنــد .بحث پیشفروش
با شــرایط ویژه و تحویل زودتر از موعد ،تخصص و
سیاست برند ماست و واقعا تاثیرگذار هم بود .اما این
نکته را هم بگویم که در همان ساختمانها هم افراد
بیمعرفتی بودند که واحدشان را 20ماه زودتر گرفتند
اما وقتی آدمهای خوب ،بامعرفت ،باانصاف و باوجدانی
ازشــان خواســتند که به عربگویینی رای بدهند
گفتند؛ برای چی؟ خونه ساخته پولشو گرفته.
چقدر برای انتخابات خرج کردید؟
قبال گفتم  70میلیون تومان که بعد از آن حدود
 30میلیون تومان فاکتور اضافه شد که میشود 100
میلیون تومان .البته اگر بخواهیم مبالغی که در این
 10ســال هزینه کردم را حســاب کنیم به  3یا 4
میلیارد تومان هم میرسد .فقط این موضوع را تاکید
میکنم و خدا را یاد میکنم که از بین کسانی که در
این سالها حمایتشان کردم با کسی تماس نگرفتم
که به من رای بدهد.
قرار نبوده شما شخصا تماس بگیرید.
از هیچکس توقع نداشتم و هیچکس را هم مجبور
نکردم که رای بدهد .مثال برای مجموعه فرهنگی یک
نفر نزدیک به  10میلیون هزینه کردم اما آن شخص
نه تنها در انتخابات به من کمک نکرد ،بلکه خیلی هم
تخریب کرد و بد من را گفت.

 عکس :امین ارجمند | پاسارگاد

دامپزشکی سیرجان میگوید .او بسیار از وضعیت
عرضه ماهیقرمز در سیرجان گالیه دارد و میگوید
 7سال است که وضعیت همین است و علیرغم
نامهنگاری که یک ماه قبل از عید با ادارات مرتبط
میشود هیچگونه همکاری برای جلوگیری از ورود
ماهیهایقرمزبهصورتغیرمجازنمیشود.
زینلی با تاکید بر اینکه همه ماهیهای قرمزی
که به فروش میروند بدون مجوز دامپزشکی
هستند ،گفت« :ما اصال نم یدانیم این ماهیهای
قرمز از کجا وارد شدند ،بیماری دارند یا ندارند.
هیچ اطالعاتی نداریم ».او ادامه داد« :از حدود
یک ماه پیش نامه زدیم که عرضه هرگونه ماهی
قرمز بدون مجوز دامپزشکی ممنوع است و این
نامه را به اتاق اصناف ،فرمانداری ،شهرداری،
مرکز بهداشت فرستادیم اما هیچ ترتیب اثری
داده نشد ».او معتقد است اغلب ماهیهای قرمز
بیماریهای خاصی دارند که میتواند بسیار برای
کودکان و افراد خاص خطرناک باشد .بیماریهایی
مثل بیماریهای واگیردار پوستی ،قارچی و ...اما
متاسفانهتااینلحظهادارهدامپزشکیهیچمجوزی
در این زمینه صادر نکرده و ماهیها از نظر سالمت
بررسینشدهاند.
علیرضا زینلی با بیان اینکه اتاق اصناف و واحد
سدمعبر شهرداری باید جلوی عرضه غیرقانونی
ماهی قرمز را بگیرند ،گفت« :شما در شهر دور
بزنید خواهید دید  10متر  10متر هر نوع مغازهای

از مکانیکی گرفته تا گلفروسی ،لباسفروشی،
میوهفروشی و ...یک آکواریوم گذاشته و خیلی
راحت در حال فروش ماهی در یک مکان نامناسب
زیر آفتاب هستند ».از نظر او هیچ کجای کشور
این همه ماهیفروشی و هرجو مرج وجود ندارد؛
«نیروهای ما به صورت مرتب در سطح شهر از این
واحدها بازدید دارند و اگر مورد مشکوکی ببینند
نمونهگیری میکنند اما مگر ما چقدر نیرو داریم
که بتوانیم در طول روز از این همه مرکز فروش
ماهی قرمز بازدید کنیم؟» زینلی با تاکید بر اینکه
عالوه بر بحث بهداشتی ،تا به حال کسی به این
موضوع فکر کرده که بعد از عید ماهیهای قرمز چه
سرنوشتیخواهندداشت،اومعتقداستماهیهای
قرمز طول عمر باالیی دارند اما متاسفانه به دلیل
شرایط نامناسب نگهداری ،شرایط بد تغذیهای و...
عمربسیارکوتاهیدارند.
زینلی تاکید میکند هرکس باید در قالب
وظایفش جلوی این موضوع را بگیرد وگرنه ما به
تنهایی نمیتوانیم .از طرفی با این اقدام کلیه مراکز
ماهیفروشی مجاز سطحشهر متضرر میشوند
چون تمام سود آنها همین نزدیک عید است .او
باز هم تاکید میکند هیچکدام از مراکز غیرمجاز
سطحشهرموردتاییددامپزشکینیست.
 با این وضع بیکاری ما نمیتوانیم
همه را جمع کنیم
اسماعیل خواجویی رییس اتاق اصناف توپ

جوابیه

دوشنبه  14اسفند  | 96شماره  | 505ویژه نامه نوروزی

 گروه شهر
شمارش معکوس برای شروع سال
نو آغاز شده است .ای ن روزها خیابانها و
معابر شهری در تسخیر دستفروشهاست.
دستفروشهایی با بساطهای رنگارنگ برای
فروش هفتسین ،ماهی قرمز ،تخممرغ
رنگی ،سمنو ،شمع ،سبزه و گل و ...وقتی
پرسوجو میکنی بهسادگی متوجه
میشوی خیلیهایشان کاسب تماموقت
نیستند .اغلب آنها کارگرانی هستند که
در چند روز پایانی سال ،به بازار فصلی
سالنو پیوستهاند .گردش مالی این بازار
آنقدر وسوسهکننده است که کوچکترین
سرمایهها به میان آمده و با تولید اقالم
هفتسینتالشمیکنندسهمیازاینبازار
بهدست آورند .یکی از دستفروشان دم بازار
سیرجان که از بافت به سیرجان آمده ،گفت:
«استقبال مردم از وسایل سفره هفتسین
خیلی خوب است و من هر سال از بافت به
سین
سیرجان میآیم و وسایل سفرههفت
عکس :امین ارجمند
میفروشم ».او کارگر است و در طول سال
هرکاری گیرش بیاید را انجام میدهد« :باید قبل به سیرجان میآید که برخی از آنها به دلیل آنکه
از عید خوب کاسبی کنم چون بازار کار بعد از ساعتها اکسیژن به آنها نمیرسد میمیرند .اگر در
عید خیلی افتضاح میشود و تا چندماه درآمد میان آنها ،ماهیها مریض باشند تعداد تلف شدهها
نداریم ».یکی دیگر از دستفروشانی که وسایل بیشتر میشود .در جابجاییها هم تعداد زیادی از
سفره هفتسین و ماهی میفروشد گفت« :االن این ماهیها از بین میروند .شاید گاهی  2تا  3هزار
وضعیت کاسبی خوب است اما اوج کاسبی از  25ماهی تلف شوند و بیهدف رها میشوند .او معتقد
اسفند به بعد است ،در آن چند روز از صبح زود است شاید بیش از  70درصد این ماهیها در همان
میآییم تا  11شب یکسره هستیم ».او که کارگر هفتههایابتداییازبینمیروند».ویادامهمیدهد:
ساختمانی است ،گفت« :من در طول سال باید تو قیمت این ماهیها متفاوت است ،قیمت ماهیها از
میدان بایستم تا کار گیرم بیاید اما هر سال دم عید لحاظ ظاهری ،رنگ ،انداز ،سالمتشان و . .متفاوت
دستفروشی میکنم و درآمد خیلی خوبی دارم ،است؛ از هزار ،دو هزار تومان شروع میشود به باال.
فقط مشکلی که هست هر سال دارد دست زیاد لحظاتآخربرایاینکهماهیهارویدستماننماند
تا  500تومان هم ماهی را میدهیم».
میشود و یکم روی کاسبی تاثیر میگذارد».
این روزها هرکس از راه رسیده است یک
یکی از اقالم وسوسهکننده فروش ماهی قرمز
است .تجارت ماهی قرمز مدتهاست که در دوره آکواریوم دم مغازه و حتی خانهاش گذاشته است
زمانی  ۱۵اسفند تا  ۱۵فروردین شکل میگیرد .و ماهی قرمز میفروشد ،از مکانیکی گرفته تا
تجارتی که به گفته برخی از کارشناسان هیچ میوهفروشی ،گلفروشی ،سوپرمارکت ،نانوایی،
ریشهای در تاریخ باستانی عید نوروز ایرانی ندارد .لباسفروشی و ...نکته قابل تامل اینکه اصال
اگر تابلوی معروف هفت سین کمال الملک را در مشخص نیست این ماهیها از کجا وارد سیرجان
کاخ گلستان به تماشا بنشینیم ،میبینیم که او نیز میشوند و از نظر وضعیت سالمت در چه وضعی
ماهی قرمز را میان سفره هفتسینش طراحی و هستند .هیچ آمار و اطالعاتی در این زمینه وجود
نقاشی نکرده است .هر سال ایام عید به خاطر رنگ ندارد .مسئوالن هم هیچ نم یدانند و توپ را در
و لعاب سفره هفت سین پنج میلیون قطعه ماهی زمیندیگریمیاندازند.
 هیچآماری نداریم
میمیرند .یکی از فروشندگان ماهیهای قرمز با
هیچ آماری از تعداد ماهیهای قرمز در
اشاره به مرگ زیاد ماهیهای قرمز میگوید« :روزانه
تعداد زیادی ماهی در دبه و به وسیله کامیونها سیرجان نداریم .این را دکتر علیرضا زینلی رییس

در آستانه نوروز پاسارگاد از وضعیت نامساعد فروش ماهی در سیرجان گزارش میدهد

را در زمین اتحادیه مر غوماهیفروشان
انداخت و گفت :اتحادیه باید به آنها مجوز
دهد که فکر میکنم اکثرشان هم مجوز
دارند .او در مورد نامه دامپزشکی گفت :من
دو سه هفتهای نبودم و از نامه دامپزشکی
خبر ندارم احتماال اگر رسیده باشد بچهها
به اتحادیه ارجاع دادهاند .او با بیان اینکه
دامپزشکیبایدازماهیفروشیهایسطح
شهر بازدید کند و اگر مشکلی دارند
جمعشان کند ،گفت؛«ما که نمیتوانیم
جلوی همهشان را بگیریم ،اگر ماهیها
مشکلدارنددامپزشکینامهرسمیبدهد
ما جمعشان میکنیم ».او سپس موضع
آرامتری گرفت و گفت« :با این وضع
بیکاری ما نمیتوانیم همه را جمع کنیم،
درثانی اینها فصلی هستند و اگر دایمی
بودند جلویشان را میگرفتیم ،از طرفی
در همه شهرها به همین شکل وجود
دارد و تا به حال ندیدم ماهی مریض یا
مشک لدار باشد .اگر قرار به جمعکردن هم
باشد اتحادیه باید وارد شود».
 ما نمیتوانیم جلوی فعالیتشان
رابگیریم
حسین مظاهری رییس اتحادیه قصابان و
مر غوماهی فروشان با بیان اینکه نامه دامپزشکی
به دستشان نرسیده است ،گفت« :چون تعداد
واحدهای فروش ماهی تزینی به حد نصاب
نمیرسید امکان داشتن اتحادیه جداگانه نیست
و تا قبل از این زیر نظر اتحادیه خرازان بودند و
امسال زیر نظر اتحادیه ما آمدهاند ».او با بیان اینکه
ماهیهایقرمزفصلیهستندوعمدتادستفروش
هستند نمیتوان جلوی آنها را گرفت ،گفت:
«ما فقط میتوانیم جلوی کار افرادی که پروانه
کسب دارند را بگیریم اما نمیتوانیم جلوی
فعالیت دستفروش را بگیریم ».او تاکید کرد این
وظیفه واحد سدمعبر شهرداریست که اجازه
ندهد در پیادهروی خیابان دستفروشان اقدام
به فروش ماهی کنند .به گفته مظاهری به جز
آکواریمفروشان هیچکدام از دستفروشان ماهی
قرمز مجوز ندارند؛ «هیچکدام از دستفروشان
مجوز ندارند البته ما رویشان از نظر قیمت و
بهداشت نظارت داریم ».او در جواب این سوال
که سالمت ماهیهای قرمز را تایید میکنید،
گفت« :نه با اطمینان نمیتوانم بگویم چون ما
فقط سالمت ماهیهای آکواریومفروشیها را
تایید میکنیم ».او میگوید بارها این موضوع را
با شهرداری در میان گذاشتیم اما اتفاقی نیفتاد.

امروز خیابان
طالقانیشمالی
مسدود است

 پاسـارگاد :مدیریت ارتباطات شـهرداری سـیرجان از مسـدود
شـدن خیابـان طالقانـی در روز دوشـنبه (امروز)خبر داد .
اکبـر حدیـدی گفت«:به اطالع شـهروندان عزیز میرسـاند فردا
«دوشـنبه  21اسـفند» مسـیر خیابـان طالقانی (حدفاصـل تقاطع
ولیعصـر تـا میدان مـادر) تحت پوشـش عملیات روکش آسـفالت
قـرار میگیـرد .ضمـن پـوزش از صبـر و بردباری و مشـارکت شـما
شـهروندان محتـرم ،در صـورت امکان از مسـیر جایگزین اسـتفاده
نمایید.
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* توضیح پاسارگاد :در رابطه با اظهارات
روابط عمومی فرمانداری الزم به ذکر است همانگونه
که در همین جوابیهی ارسالی نیز آمده است؛ پس
از برگزاری پنجمین دوره انتخابات شوراهای شهر
در سیرجان نسبت به صحت انتخابات اعتراضهایی
وجود داشت و اظهارات بسیاری از سوی کاندیداها
و برخی شخصیتها مطرح گردید .به عنوان نمونه
شهباز حسنپور نماینده مردم سیرجان و بردسیر در
مجلس شورای اسالمی به وزیرکشور «درخصوص
دستور اعزام هیئتی فوری جهت رسیدگی به
شکایات مردم و کاندیداهای شوراهای اسالمی
شهرستان سیرجان با توجه به تخلفات گسترده»
ت عالی نظارت
تذکر داد و با ارسال نامهای به هیا 
استان با تایید اظهارات معترضان خواستار ابطال
انتخابات شورای شهر سیرجان شد .ضمنا هیات
عالی نظارت استانی بر انتخابات استان نیز پرونده
این انتخابات را جهت رسیدگی و درخواست ابطال
یا بازشماری به هیات مرکزی نظارت بر انتخابات
شوراها فرستاد .اینکه فرمانداری سیرجان اظهارات
این عضو شورا را کذب میداند ،موضوعی محل نزاع
طرفین است و اثبات صدق و کذب اظهارات طرفین
از عهده این نشریه خارج است.

هوالباقی

جناب حجتاالسالم والمسلمین حاجسیدمحمود حسینی
امامجمعه محترم سیرجان
و اخوان محترم حسینی

خبــر درگذشــت خواهــر گرامیتــان موجــب تاثــر خاطــر گردیــد.
مصیبــت وارده را تســلیت عــرض نمــوده ،غفــران و رحمــت الهــی
بــرای آن ســفر کــرده بــه دیــار باقــی و صبــر و ســامتی بــرای
خانــواده معــزز از خداونــد ســبحان مســئلت مینمایــم.
رضا سروشنیا ،شهردار سیرجان

انا هلل و انا الیه راجعون

جناب حجتاالسالم والمسلمین حاجسیدمحمود حسینی

امامجمعه محترم سیرجان
و اخوان محترم حسینی

بــا کمــال انــدوه و تاثــر ،درگذشــت خواهــر مکرمهتــان را از صمیــم
قلــب تســلیت عرض نمــوده ،بــرای روان پــاک آن مرحومــه مغفوره
از درگاه پــروردگار منــان آمــرزش و رحمــت و بــرای بازمانــدگان
محتــرم صبــر جمیــل و اجــر جزیــل مســئلت مینماییــم.
رییس و اعضای شورای اسالمی شهر سیرجان

