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گزارش پاسارگاد از اعتراض اعضای شرکت تعاونی ساختوساز مسکن گلگهر

 گروه خبر
«به اعتبار اسم و رسم گلگهر در
تعاونیمسکنگلگهرثبتنامکردیم،که
ای کاش نکرده بودیم ».اینها را اعضای
پروژه 100واحدی هجرت شرکت تعاونی
توساز مسکن گلگهر میگویند.
ساخ 
از ابتدای سال جدید اعضای پروژههای
توساز مسکن
شرکت تعاونی ساخ 
گلگهر بارها به دلیل رعایت نکردن مفاد
قرارداد از سوی شرکت تعاونی تجمع
کردهاند
نماینده اعضای پروژه  100واحدی
بلوار هجرت به پاسارگاد میگوید :همهی
ما به اعتبار اسم و رسم شرکت گلگهر
سال92درتعاونیمسکنگلگهرثبتنام
کردیم .در گذشته تعاونی مسکن گلگهر
سابقه خوبی در ساخت و تحویل واحدها
داشت .مثال شما نگاه کنید در بلوار
صفارزاده شهرکی را در  5فاز ساخته که
همه راضی بودند و یک اعتماد و ُحسن
شهرتی را برای خودشان رقم زدند و خیال
مردم راحت بود که هر کسی هر خطایی
بکند تعاونی گلگهر دچار این بازیها
نمیشود ».او ادامه میدهد« :ظاهرا این عکس :پاسارگاد
بار اشتباه شد و پیمانکار پروژه را آقای
بهرامی انتخاب کردند .اوال تعاونی با آن همه تا شهریور  95ما  90میلیون تومان واریزی
عظمت چرا باید این پیمانکار را انتخاب کند ،داشتیم .یعنی همه میبایست سقفشان را پر
دوم اینکه با توجه به اینکه مدت قرارداد  3ساله میکردند .حاال بعضی از دوستان نقدی همه را
بوده است .یعنی از سال  92تا سال  ،95چرا دادند و از تسهیالت استفاده نکردند و االن به
سال  95واحدها را تحویل ندادند؟» به گفتهی اینجا رسیدیم که هنوز بعد از دو سال یک بلوک
او تا االن فقط بلوک اول و دوم را به صورت تمام نشده است ».او میگوید« :گفتند بیایید
تحویل موقت تحویل دادند؛«البته آنها تحویل بدهیتان را تسقیط کنید ،ولی چی را تسقیط
ندادند ما خودمان وقتی دیدیم اوضاع اسفناک کنیم ملکی که هنوز سندش به نام ما نیست.
است به ضرب و زور واحدها را تحویل گرفتیم همه این هزینهها را پرداخت کردیم اما هنوز به
و داخلشان نشستیم ،با هیچ امکاناتی .ما االن ما سند ندادهاند .یک سرمایهگذار نمیآید جایی
نه آب و برق داریم و نه محوطهسازی .دوباره سرمایهگذاری کند که هم وقتش و هم مالش
خودمان پیگیری کردیم و یکسری امکانات از بین برود».
را به زور گرفتیم .یعنی همه چیز زوری بوده و
 نامه به مدیرعامل گلگهر
هیچ چیز را آنها دو دستی تقدیم نکردند ».او
حاال که اعضا از پیمانکار و مدیران
در جواب این سؤال که برای ساخت هر واحد شرکتتعاونی ناامید شدهاند اقدام به نوشتن
یزاده مدیرعامل گلگهر
چه مقدار پول پرداخت کردهاید ،میگوید :در نامهای به ناصر تق 
زمان مدیریت آقای سعید کریمی مدیر سابق کردهاند .در بخشی از این نامه آمده است؛ «ما
تعاونی قرار بود آورده اعضا  75میلیون تومان جمعی از مالباختگانی هستیم که به اعتبار نام
باشد و 50میلیون تومان هم تسهیالت مسکن گلگهر در این پروژه سرمایهگذاری کردیم اما
باشد .بعد از مدتی گفتند اعضا 5میلیون تومان مدیران وقت شرکت تعاونی و پیمانکار اقدام
واریز کنند تا ما اوراق مشارکت بگیریم .بعد از به پایمال کردن حق و حقوق سرمایهگذاران
چند وقت هم گفتند  5میلیون تومانتان را کردهاند و مدیران شرکت تعاونی به هیچ وجه
به حساب آوردهتان زدیم .چون تسهیالت  50به دنبال حل کردن مسایل پیرامون این پروژه
میلیون نمیدهند و فقط 35میلیون تسهیالت نیستند و اعضا و سرمایهگذاران را با پیمانکار
میدهند و آوردهتان باید بشود  90میلیون .طرف حساب میکنند .در حالی که طرف

ما به اعتبار اسم گلگهر سرمایهگذاری کردیم

توساز مسکن
قرارداد ما شرکت تعاونی ساخ 
گلگهر است .این تعاونی تاکنون جهت
شفافسازی و اطالع از آینده سرمایهگذاری
اعضا هیچگونه اقدامی نکرده است .این پروژه
قرار بود آبان  95بطور کامل تحویل داده شود
اما هنوز محقق نشده است .بلوک اول و دوم
به صورت تحویل موقت است چرا که هنوز
سند و انشعابات آن (آب ،برق و تلفن) تامین
نشده و آب و برق مصرفی اعضا از طریق کارگاه
ساختمانی تامین میشود و هنوز خبری از
تحویل بلوک سوم نیست .حاال بعد از گذشت
دو سال از زمان تحویل واحدها هنوز پایانکار،
سند و انشعابات اخذ نشده و محوطهسازی نیز
صورت نگرفته است و تعاونی ،پیمانکار و بانک
مسکن با اعمال فشار به اعضا و تهدید نسبت
به جریمهتاخیر بانک به مبلغ روزانه  30تا 50
هزار تومان نسبت به بازپرداخت وام بانکی اقدام
کنند».
 ماخیلی قوی کار کردیم
هوشنگ بهرامی پیمانکار پروژه نظر
دیگری دارد« :چهارتا آدم اقتصادی مثل ما
در این شرایط دارد کار میکند با این حرف
و حدیثها دلسرد میشوند .من  4هزار قرارداد
در زمینه واحدهای مسکونی دارم و هیچکدام
مشکلی ندارند .در این پروژه اوال گلگهر در

یک مقطعی توی هزینهها با ما راه نیامد نهایتا
ما چیزی حدود دو میلیارد تومان جلو بودیم
و این باعث کندی کارشد ».او با بیان اینکه
کیفیت ساختمانها خیلی خوب و عالی است
میگوید« :در یک مقطعی اعضا پول کم دادند
االن از من طلبکار نیستند ،به من بدهکار هم
هستند ».او در مورد مشکل برق هم میگوید:
«برق یک سری مراحل دارد .در این منطقه
پست برق میبایست بگذارند .پست برق
یک مقدار مشکالت خاص خودش را داشت
رفتیم پیگیری کردیم چون اخیرا سختگیری
میکنندوبایدزمینمستقلباشدرفتیمدوباره
تفکیک کردیم و در حال پیگیری هستیم و
این مشکل به زودی حل میشود ».وی افزود:
اینکه میگویند واحدهایی که تحویل دادیم
برق و آب ندارند ،برق و آب را داریم با هزینه
خودمان از کارگاهمان میدهیم و پولش را هم
خودمان میدهیم و واقعا این نمکنشناسی
است ».بهرامی با گالیه از شهرداری اذعان
داشت؛ «شهرداری در بحث کارهای پروانه و
مسائل دیگر یک مقداری وقفه ایجاد کرد .با این
همه نوسانات قیمت ما یک ریال تورم را در نظر
نگرفتیم .درست است آورده اعضا  90میلیون
ک دفعه
بوده اما آوردهشان را کمکم دادند اگر ی 
داده بودند که پروژه با سرعت انجام میشد.

اما ذره ذره پول دادند .تعاونی مسکن
گلگهر در بین پروژههایشان تنها
جایی که موفق بودند فقط همین جا
بوده است ».او با بیان اینکه االن مشکل
سند نداریم ،میگوید« :هر بلوک یک
سند جداگانه دارد .ما سند را میدهیم
خدمت خودشان بروند تفکیک کنند.
اینها بیایند از فردا تسویه حساب کنند
سندهایشانرابگیرند.مایکوکالتنامه
کلی به آنها میدهیم ،بروند تفکیک
کنند .پایان کار هم هیچ مشکلی ندارد».
از نظر او «هر متر این آپارتمانها یک
میلیون و  350هزار تومان دستشان را
گرفته است ،هرکس دیگری بود در
این شرایط پروژه را میگذاشت زمین
میگفت خودتان بقیهاش را انجام دهید.
هر واحدی مفید  90متر است یعنی کال
صد و هفده میلیون تومان دستشان را
گرفته است .این دیگر خیلی بیانصافی
است که بخواهند ما را خراب کنند».
اما اعضا معتقدند همه  90میلیونشان
را پرداخت کردهاند؛ «هنوز ما از تعاونی
پول را کامل دریافت نکردیم .البته چیز
کمی مانده اما به هر صورت همین
مقدار کم هم برای ما موثر است .و
اینکه محوطهسازی در قرارداد به عهدهی
ما نیست ،درصورتی که ما انجام بدهیم باید
اعضا هزینهاش را بپردازند ».مشکل آب و
برق کی حل میشود؟ «از طریق اداره برق
پیگیریم تا االن مشکل زمین بوده است االن
که زمین تفکیک شده است به زودی انجام
میشود .این پروژه به انتهایش رسیده است
شاید  5درصد کار مانده باشد .یعنی بلوک B1
 B2,تحویل داده شده است و بلوک  B3هم
فقط آسانسورش باقی مانده است که همه این
مشکالت نهایتا تا  45روز یا دو ماه آینده رفع
میشود ».بهرامی در مورد وام هم میگوید:
«وام هم طبق قراردادمان طی  36ماه دوران
مشارکت بر عهده اعضاست .االن میتوانند
بروند قسطبندی کنند و هیچ مشکلی وجود
ندارد .حتی گفتیم طبق قرارداد سهسال باید
واممان دوران مشارکت داشته باشد .من وام
را یک مقدار دیرتر گرفتم که به نفعشان هم
هست مشارکت کمتری میدهند .خارج از سه
سال گفتم هرچه که شد بر عهده خودم است».
وی افزود :واقعا از اعضا بپرسید دلیل اینکه
نمیروند وامشان را تسقیط کنند چه هست،
بله وقتی وامشان را تسقیط نکنند بهره به آن
تعلق میگیرد.اینکه در خانههایشان بنشیند
اما نروند دنبال تسقط وام چه معنایی دارد.

مدیرکل ثبت اسناد و امالک استان کرمان

ثبت بیش از  3000طالق در هفت ماهه نخست سال جاری در استان
 گروه اجتماعی
مدیرکل ثبت اسناد و امالک
استان کرمان از ثبت بیش از 3000
طالق در هفت ماهه نخست سال
جاری خبر داد .به گزارش ایسنا رضا
طالبی زاده در جلسه شورای معاونین
این اداره کل با اشاره به آمار موجود در
زمینه طالق در استان گفت :در هفت
ماهه نخست سال جاری تعداد3055
طالق در سطح استان ثبت شده

است .وی ادامه داد :این میزان طالق
نسبت به مدت مشابه سال گذشته
کاهش  5درصدی را نشان می دهد
و می بایست خانواده ها و دستگاه
های متولی امر با افزایش مهارت
زندگی زناشویی و سواد همسرداری،
آموزش تفاهم و تعامل در تمامی امور،
زوج و زوجه را مسئولیت پذیر نمایند
تا بیش از پیش شاهد کاهش میزان
طالقباشیم.

این مقام قضائی با اشاره به
تجربیات قضائی خود ،دخالت
اطرافیان در زندگی مشترک را یکی
از دالیل مهم طالق برشمرد و افزود:
وضع مالی نامناسب تنها دلیل طالق
نمی باشد و در هفت ماهه نخست
سال جاری در شهر کرمان 1050
طالق ثبت شده و بسیاری از این
طالق ها متعلق به افرادی با بضاعت
مالیمناسببودهاند.

وی خاطر نشان کرد :آمارهای
ثبت شده حاکی از آن است که در
هفت ماهه نخست سال جاری در
مقابل هر  ۱۰۰ازدواج 19 ،طالق در
سطح استان به ثبت رسیده است.
مدیرکل ثبت اسناد و امالک استان
کرمان ادامه داد :آمارهای پنج سال
گذشته نیز نشان می دهد که قریب
یکپنجمازدواجهایصورتگرفته
به طالق ختم می شوند.

طالبی زاده در ادامه با اشاره به
تشکیل 3393پروندهمطالبهمهریه
درهفتماههنخستسالجاریدر
واحدهای اجرای ثبت استان گفت:
با اجرایی شدن قانون برنامه ششم
توسعه کشور تمام پرونده های
مطالبه مهریه ابتدائا در واحدهای
اجرایاسنادرسمیمطرحمیشوند
و در صورتی که اموالی از بدهکاران
شناسایینشودپروندهبهدادگستری

بیمه روستایی-عشایری همان بیمه قالیبافی نیست

 پاسارگاد
هفته گذشته خبری در کانالهای خبری با
این عنوان«فرصت بیمهای بینظیر برای شهروندان
سیرجانی» دست به دست شد .در این خبر آمده
بود؛ «تمام همشهریان سیرجانی زن و مرد از  ۱۸تا
 ۵۰سال که تاکنون هیچ بیمهای نشدند میتوانند با
مراجعهبهاتحادیهفرشدستبافبیمهشوند».بعدهم
برای جذب افراد اعالم شده بود این بیمه با پرداخت
ماهیانه  ۴۵هزار تومان شامل بیمه بازنشستگی نیز
خواهدشد .دوسالپیشرییسوقتتامیناجتماعی
سیرجان از قطع بیمه برخی قالیبان سیرجانی خبر
داد .در آن برهه علت قطع بیمه؛ «قالیباف نبودن»
آنها عنوان شده بود؛ «بیش از  5هزار بیمه شده
قالیبافی داریم که نصف آنها قالیباف نبودند و بیمه
آنها را قطع کردیم» حاال بعد از آن اتحادیه فرش
دوباره آمده است تحت عنوانی جدید«بیمه روستایی
عشایری» درصدد بیمه کردن قالیبافان و افراد
غیرقالیباف است و به گفتهی رییس تامیناجتماعی
درصدی هم بابت ثبتنام میگیرد.
 همهافرادمیتوانندبیمهشوند
خانم امینی رییس اتحادیه فرش دستباف
میگوید« :ما کارگزاری بیمه داریم و مجوزی به نام
بیمه روستایی عشایری گرفتیم ،خانمها و آقایان از
 18سال تا  50سال میتوانند بیمه شوند ،هیچ
محدودیتی هم ندارد .یعنی هر شغلی داشته باشند
مشکلی ندارد ».به گفتهی او بعد از سختگیری
تامیناجتماعی در خصوص افزایش تعداد بیمه شده
قالیبافی یک تعداد را حذف کردند؛ «نزدیک  8هزار
بافندهبیمهشدهداشتیمکهبیمه 4هزارنفرشانقطع
شده است که یک تعداد تایید نشدند ،یک تعداد هم
فراموش کردند حق بیمه شان را بپردازند ».بیمه
روستایی عشایری در راستای همان بیمه قالیبافی

است؟ «بله .این بیمه روستایی عشایری است .ما
دنبال مجوز بودیم که یک مجوز جدید بگیریم .که
یکسهمیهجدیدبگیریماینکهبتوانیمبافندههاییکه
بیمهشانقطعشدهاستبیمهشانوصلکنیم.خیلی
رایزنی کردیم .چند سری شرکت ملی فرش ایران
رفتیم .چندین بار تهران دفتر حاج آقا حسنپور رفتم.
یک بار به اتفاق ایشان و نماینده مردم تهران پیش
آقای دکتر کارگر برای بحث بیمه قالیبافی رفتیم.
گفتندماپیگیرمیشویمخبرمیدهیم.خردادامسال
نامهای به ما زدند که بیمه قالیبافی نمیشود شما
تمام بافندههایی که بیمهشان قطع شده یا متقاضی
جدید هستند را بیمه روستایی عشایر ی کنید .خود
اتحادیه مجوز کارگزاری را گرفت و خودمان اینجا
کارهایشان را انجام میدهیم و بیمهشان میکنیم

و به جایی معرفیشان نمیکنیم» .او در پاسخ به این
سؤالکهاینباعثنمیشودعدهایسواستفادهکنند،
گفت« :این نوع بیمه منع قانونی ندارد .من در کرمان
هم صحبت کردم گفتم خانمی هست دانشجو است
و میخواهد بیمه شود گفتند هیچ منع قانونی ندارد.
شما میتوانید افرادی هم که بافنده نیستند بیمه
کنید .چون این مختص بافندهها نیست ،این یعنی
همه اقشار میتوانند بیمه شوند ».امینی با بیان اینکه
این بیمه قبال هم مختص عشایر و روستاییان بوده
است،گفت؛«آنهاییکهدرروستاهابودندمیبایست
حتما دهیاری روستا تاییدشان کند تا بتوانند بیمه
شوند .االن دیگر نیازی به تاییدیه نیست .این مجوز
را به ما دادند که همه افراد بدون هیچ محدودیتی
بیمهشوند.خیلیافرادهستندمیخواهندبیمهشوند

میروند تامیناجتماعی میگویند باید ماهی 300
هزار تومان بپردازند یا  150هزار تومان بدون دفترچه
بپردازند .ولی  45هزار تومان یک مبلغ ناچیز است.
البته من سقفش را میگویم  45هزار تومان ،ما 8
تا کد داریم ،باالترین کد ماهی  45هزار تومان است.
فردی که ماهیانه  45هزار تومان میپردازد حقوق
پایهاش از 900هزار تومان شروع میشود ».به گفتهی
او؛ «در جلسه آخری هم که رفتیم گفتند تکمیلی
هم دارند .یعنی فرد 20سال بیمه پرداخته است باید
 25سال بپردازد 5 ،سال آخرش را میگوید به جای
 45هزار تومان میخواهد  60هزار تومان بپردازد به
همین نسبت حقوقش افزایش پیدا میکند» .او با
تاکید بر اینکه این طرح را دو سه هفته است اجرا
کردیم ،میگوید «:در این مدت  150نفری تقریبا

ارجاع داده خواهد شد و این امر تاثیر
زیادی در افزایش حجم کاری ادارات
اجرا داشته است .وی با اشاره به آمار
ازدواج و طالق در سال گذشته در
استان کرمان تصریح کرد 14 :هزار
و  143مورد واقعه ازدواج در هفت
ماهه نخست سال جاری در سطح
استان ثبت شده که در مقایسه با
سال  96میزان  14درصد کاهش
داشتهاست.

ثبتنام کردند البته ما فرصت نکردیم هم ه را ثبتنام
کنیم .ما روزانه  50-40نفر را بیمه میکنیم ،چون
کارهای اتحادیه را هم انجام میدهیم .اینها هرکدام
که پروندهشان صادر میشود با آنها تماس میگیریم
و میآیند فیشهایشان را میگیرند و میروند بانک
میپردازند و میآیند فرم قراردادشان را امضا میکنند
و بیمه میشود و تا سال دیگر اینجا هیچ کاری ندارند،
اینها فیشهایشان یک ساله صادر میشود».
 فقط میخواستند مردم را به سمت
دفترشانبکشانند
مشتاق پورحاجبی رییس تامیناجتماعی
سیرجان میگوید؛ این خبری که پخش شده بیمه
قالیبافی نیست و بیمه روستایی-عشایری است؛
«این خبری که پخش شد مبهم بود و بیشتر
میخواهند بازاریابی کنند و مردم را سمت دفتر
خودشان هدایت کنند و از هرکدام یک سوبسیدی
بگیرند ،بعد به ما معرفیشان میکنند ».به گفتهی
او بیمههای روستایی -عشایری سالهاست با مبلغ
ماهیانه  45هزار تومان ارایه میشود؛ «با این حق
بیمه نه دفترچهای به آنها تعلق میگیرد ،مستمری
هم که برای آنها پرداخت میشود مستمریاش
مثل تامین اجتماعی نیست .این اصال عنوانش بیمه
قالیبافی نیست .بیمه روستایی -عشایری است و
االن افرادی که در روستاها هستند از مدتها پیش
این بیمه هستند و دارند حق بیمهشان را پرداخت
میکنند ».وی افزود« :دولت فعال زیر بار بیمه شده
جدید قالیبافی نمیرود .سازمان هم چون هر بیمه
شده جدیدی اضافه شود خدمات میخواهد ،زیر بار
نمیرود .نمیشود که مردم بیمه شده مجانی باشند.
آنهاکهقبالبیمهقالیبافیثبتنامکردندوبیمهشان
قطع نشده آنها مشکلی ندارند.اما برای گرفتن
بیمهشده جدید مجوز صادر نشده است».

برگزاری
مسابقات
بسکتبال
پیشکسوتان

 پاسارگاد :مسابقات بسکتبال پیشکسوتان سیرجان با حضور 4تیم از 27مهر تا 3آبان ماه
 97در مجموعه ورزشی گل گهر برگزار شد .در این دوره از مسابقات که بعنوان اولین ایونت شهرستان
سیرجان در سایت رسمی فیبا(فدراسیون جهانی بسکتبال)نیز ثبت شده است به ترتیب تیمهای
پیشکسوتانچهار،یکودوعناویناولتاسومراکسبنمودند.آییناختتامیهاینبازیهاروزپنجشنبه
سوم آبان ماه در مجموعه ورزشی گل گهر انجام و به تیمهای برتر جوایزی اهدا شد .این مسابقات به
همتهیئتبسکتبالسیرجانوهمکاریشرکتفرهنگیورزشیگلگهربرگزارگردید.

سرمقاله

این شوق از کجا برمیخیزد؟
 رضا مسلمیزاده
اگر کسی تصورش این
است که با این بازنشستگی
اجباری ،زمینهی اشتغال
جوانان بیکار فراهم میشود،
تصور درستی نیست .آمار
بیکاران کشور حدود یک
میلیون نفر است و آمار بازنشستگان حدود  10هزار
نفر و قرار نیست با رفتن بازنشستگان کسی از خیل
بیکاران به بدنه دولت اضافه شود ،چرا که همین
االن دولت بیش از حد بزرگ و فربه شده و راه
کوچک شدنش منع استخدام نیروهای جدید است.
ثانیا اگر  10هزار نفر هم سر کار بروند در شمار انبوه
بیکاران خللی ایجاد نمیشود.
پس این شور و شوق از چه بابتی است؟ و چرا
وقتی مردم میشنوند که فالنی با تمسک به یکی
استثناهای این قانون بر سر کار مانده است ،روی
ترش میکنند و لب به شکوه میگشایند؟
از انقالب نزدیک به  40سال میگذرد .اگر سن
بازنشستگی را  30سال خدمت در نظر بگیریم ،اکثر
افرادی که تمایل به ماندن در خدمت دارند ،باید
در دههی اول انقالب به استخدام دولت درآمده
باشند .به عبارتی ایشان از جوانان انقالبیای بودند
که در عنفوان جوانی از نردبان پستهای دولتی
باال رفتهاند و از رانت «انقالبیگری» سود جسته
و به کسوتهایی درآمدهاند که اگر رانتی وجود
نداشت ،به آسانی نصیب ایشان نمیشد و نیازمند
کسب تجربه بیشتر بود .آمار فرمانداران و استانداران
و مدیران جوان انقالبی در سالهای اول انقالب
بسیار باالست .حضور نزدیک به  40سالهی این
آقایان در مسندهای مدیریتی برای بخشی از جامعه
خوشایند نیست و به این ماندن طوالنی حساسیت
پیدا کرده است .از این به میز خدمت چسبیدگان

کسانی شایستهی جایگاهی که اشغال کردهاند،
نیستند و خودشان هم این را بهتر و بیشتر از هر
کس دیگر میدانند .برای برخی از ایشان این جایگاه
تقریبا همه چیز است و خودشان هم میدانند اگر
این پست را نداشته باشند ،کسی برایشان تره هم
خرد نمیکند و همین موضوع دل کندن را سخت
میکند.
بازنشستگی ایشان یک آرزوی شبهانقالبی
در بین تودههاست که با حضور دوباره ایشان در
شبهدولتیهای «فالنگهر» و «گهرفالن» بر باد
میرود .امثال این شبهدولتیهای فاسد و نابکار
در سراسر ایران پراکندهاند و در هیئتمدیرههای
آنها جوانان انقالبی دیروز با موهای سپیدکرده در
آسیاب حوادث همچنان به خدمت مشغولاند .فقط
مقصد خدمت تغییر یافته است .امروز مقصد خدمت
جیب مبارک آقایان است و رفع نیاز سیریناپذیر
آقازادههایی که حرص و آزشان روز به روز افزایش
مییابد .به گونهای که اکنون رقابت با شاهزادههای
عرب در فخرفروشی با ماشینهای گرانقیمت و
خوشگذرانیهای آنچنانی دغدغ ه اصلیشان است.
شاید هم با این کارها در حال دفاع از حیثیت ایران
انقالبی در آن سوی مرزها هستند.
طبعا این شکل و شیوه از زندگی با حقوق
بازنشستگی چندین میلیونی سازگار نیست و آنچه
که دل شهروندان عادی را خون میکند ،همین
اشرافیت تازه به دوران رسیدهای است که چهل
سال پیش مردم بابتش انقالب کردند.
این میل مفرط در چسبیدن به میز اگر برای
ت دارد ،قطعا برای انقالب مضر و
این افراد منفع 
خطرناک است و باعث رویگردانی عموم مردم
میشود .هر بازنشستهیی که میزش را رها میکند،
مانند فتح یک سنگر است و باعث سرور و شادمانی
مردم میشود.

یادداشت

جامعهشناسی چسبندگی صندلی!

 محمد احمدزاده
باالخرهقانونمنعبهکارگیری
افراد بازنشسته در مشاغل دولتی
با فراز و نشیبهای فراوان و
البته با تبصرههای چندگانه به
تصویب مجلس و تایید شورای
نگهبان رسید و از قرار معلوم
از  24آبان ماه الزماالجرا است .اما در عمل ،تعداد
زیادی از بازنشستگان «شیفته خدمت» نیز به دنبال
«راههای دررو» در تبصرههای این قانون بودند .با همه
فراز و فرودها ،اجرای این قانون شاید «دیر یا زودی»
داشته باشد اما «سوخت و سوز» نخواهد داشت .قانون
منع بهکارگیری افراد بازنشسته از دو منظر ،غیرقابل
چشمپوشی است؛ پیشبینی ضمانت اجرایی محکم
و تعیین مجازاتهای کیفری برای نادیدهپنداران و
متخلفان این قانون و همچنین «جایگزینی نسلها»
و «گردش نخبگان» در یک جامعه زنده .از دیدگاه
زیستی امری ناگزیر در جایگزین شدن فرزندان جوان
و پرانرژی به جای پدران و مادران خسته روزگار وجود
دارد .نسلهای تازه سربرآورده شیوههای نوین زندگی و
اداره ایران فردا پرداخته و جامعه را از کهولت ،پرهیز داده
و اکسیر جوانی و نشاط را هر روز بر پیکر جامعه ،تزریق
میکنند .شهر ما سیرجان نیز از این قانون طبیعی و
اجتماعی مستثنی نیست .مطمئنا اگر به توانایی و نیروی
جوانی نسل جوان اعتماد شود ،در کنار تضمین نشاط و
شادابیبهترجامعه،شاهدشکوفاییاستعدادهایجوانان
و جلوگیری از سستی و کاهلی و افسردگی این نسل
خواهیم بود .روا نیست که توانایی نسلی «به بار رسیده»
بالاستفاده مانده و جای آنها را نیروهای خسته اشغال
کنند .نمونه آن ،مدیر بازنشسته در یک موسسه فرهنگی
که در خصوص تعداد بازدیدکنندگان از جشنواره
میگوید« :کسانی را سپردیم که با صلوات شماره تعداد
افراد ورودی به جشنواره را بشمارند» (نقل به مضمون).

این شیوه در محاسبه تعداد یک تجمع چند ده هزار
نفری از مردم شهر ،نشان میدهد نرمافزار مدیریت این
عزیزان شاید در «ویندوز  »95ثابت و راکد مانده است.
یا وقتی از شیوه صرف بودجه فرهنگی چندمیلیاردی
میپرسیم متوجه میشویم که میزان قابل توجهی از این
بودجه ،صرف پرداخت حقوق هر ماهه تعداد دیگری از
دوستانوهمفکرانبازنشستهجنابمدیرعاملمیگردد.
شوقوس رییس سابق اتاق اصناف شهر
نمونه دیگر ،ک 
در پیدا کردن مفر قانونی و تبصرههای گریز از قانون
«چندشغلهها» برای ادامه «خدمت» در این پست بود.
عدم تمایل ترک پستها توسط بزرگترها و نشستن
آنها بر «صندلی چسبان» مدیریت را شاید بتوان در
هراس از دست دادن جایگاه اجتماعی و نفوذ آنها
در بدنه قدرت یافت اما در نگاهی کالن خالی کردن
جایگاهها برای جوانان به نفع مدیران نسل قبلی نیز
خواهد بود .چرا که با «گردش طبیعی چرخه مدیران
و نخبگان» استراحت ،آرامش و آسایش مورد نیاز نسل
قبلی نیز در سایه کوشش و انرژی نسل جدید بهتر
تامین میگردد .در سایر کشورها شاهد بازنشستگی
و خداحافظی افراد از جایگاههای اجتماعی سیاسی و
حتی ورزش هستیم اما هرگز این خداحافظی از ارزش
تجربیات و ضریب نفوذ بزرگان آن جامعه نکاسته است.
ماندال ،یلتسین ،برژینسکی ،کسینجر ،و اربکان ،نمونهای
از نخبگان جوامع مختلفند که حضور و وجود فکری آنها
برای جامعه خود ،در صد سالگی و حتی با مرگ آنها
نیز به پایان نرسیده است .راهی جز جایگزینی بین نسلی
مدیران ،وجود ندارد .با نگاهی به تبصرهها و اسثناهای
قانون کنونی به حکمت قانونگذار در استفاده از تجربیات
نسل گذشته در نهادهای تصمیمساز جامعه پی میبریم.
البتهبهشرطیکهایناستثناهااسیرتفسیرهایگوناگون
سلیقهای و پیدا کردن مفرهای قانونی برای محدودیت
حضور جوانان در عرصه تصمیمگیریهای فردای جامعه
نگردد.

روی خط

پیامک300099004806 :

شماره تلگرام پاسارگاد09217519290 :
 اگر کسی کار سرایداری و نظافت الزم
دارد که محل سکونت در اختیارمان قرار
بدهد لطفا به ما بگوید .پول پیش نداریم با
دو تا بچه حیرانیم (شماره محفوظ)
باخبرشدیمجنابحسیناصفهان یزاده
قهرمان فوتبال و اسطوره ورزشی سالهای
دور سیرجان درسوگ والده مکرمهشان
عزادار شدهاند ،ضمن عرض تسلیت به
ایشان کاش مسئوالن محترم تربیتبدنی
هر از چند وقت یک بار از ورزشکاران
قدیم سیرجان یادی میکردند و جویای
احوالشان میشدند و به نوعی به این از
یاد رفتگان و فراموش شدگان تاریخ ورزش
سیرجان ادای دین میکردند4179 .
 چرا مسئوالن فکری برای روشنایی
جاده نجفشهر سیرجان نمیکنند.
شبها رانندگی خیلی مشکل است .نه

روشنایی درستی دارد نه آسفالت درستی
دارد و از همه مهمتر خطکشی درستی
ندارد تا جایی که همه م یدانیم حتی
دورافتادهترین جادهها هم خطکشی دارد.
در مورد روشنایی ،اگر به خاطر صرفهجویی
در برق است که ما در سطح همین شهر
خیابان یا بلوار داریم که در طول شبانه
حتی ده ماشین از آن عبور نمیکنند ولی
بهترین روشنایی را دارند .چرا جاده به این
شلوغیبایدخاموشباشد.مسؤالنباتدبیر
فکری برای این جاده بکنید 1618 .
 سالم خدمت شهردار محترم ،نزدیک
به سه ماه از حفاری خیابان شهید علیار
شول طرح فاضالب میگذرد هنوز آسفالت
نشدهلطفارسیدگیکنید6183.
فرارسیدن  24آبان آغازهفته
گرامیداشت کتاب،کتابخوانی و کتابدار را

به مدیر محترم اداره کتابخانههای عمومی
و تمامی دوستداران کتاب و مطالعه و
کتابداران پرتالش کتابخانههای عمومی
به ویژه کتابداران دلسوز و بیادعای
کتابخانههای عمومی شهید مطهری و
هفده شهریور تبریک و خدا قوت میگویم.
برقرارباشید.جهانشاهی4179.
 جوابیه :احتراما؛ در جوابیه به
درخواست پیامکی به شماره 4989
چاپ هفته گذشته به شماره  523مورخ
 23/7/97به استحضار میرساند که
سازمان مدیریت حمل و نقل بار و مسافر
شهرداری سیرجان پس از بررسیهای
الزم در  3نقطه از شهرک صدف تابلوی
ایستگاه اتوبوس نصب نموده است و
شهروندان محترم میتوانند من بعد در
این ایستگاهها از خط واحد استفاده نمایند.

