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انتقاد رییس سازمان استاندارد سیرجان در گفتوگو با پاسارگاد
درجه و نشانه اطمینانبخشی مسئوالن در
مورد کاالها به مردم است .از این منظر جایگاه
و ارزش این عالمت بسیار مهم و خاص است
اما به نظر میآید در ایران و به طور مشخص
سیرجان ،داستان به گونهای دیگر است.
ی یا
از طرفی مسئوالن استاندارد بارها از ب 
کمتوجهیمردمبهعالمتاستانداردونداشتن
حساسیترویکاالهایبدوناستانداردگالیه
کردهاند و از سویی بخشی از مردم نیز اعتباری
برای این عالمت قایل نیستند و معتقدند
ارزشیندارد.
رییس اداره استاندارد سیرجان ،محمد
یزدی میرمخلصونی در این گفتوگو که به
مناسبت روز ملی استاندارد صورت گرفته از
برنامههایاینادارهوموانعمیگوید.
آیا شاخصهایی برای دانستن
وضعیت استاندارد سیرجان در بخشها
عکس :امین ارجمند | پاسارگاد
مختلف ،وجود دارد و ما میتوانیم آن را
مشاهدهکنیم؟
سیرجانبعدازمرکزاستانازنظرعملکردوضعیت قوانین را رعایت نکرده است .اگر مردم از قوانین صورتجزیرهاینبود،طرفمتوجهمیشدکهاداره
بخش کوچکی از قوانین استاندارد مربوط به خوبیدارد.
اطالع داشتند ،قرارداد میبستند و پول طرف را استانداردی هم هست .قانون اداره استاندارد تغییر
خود تشکیالت استاندارد است .اکثر مواردش در
یدادندتامجوزاستانداردرابگیرد.
اگر مسئول کنترل کیفی با کاملنم 
کرده است و نظارت عام به همه کاالهای تولید
رابطه با حقوق مردم است؛ از نظر ایمنی ،سالمت ،مدیرکارخانه تبانی کند چه اتفاقی خواهد
 درمواردیکهاستانداردرعایتنشده داخل دارد .حاال حتا بر دستگاههای دولتی هم
کیفیت ،بهرهوری .اگر مردم به این حقوق آشنا افتاد؟
ما با مجموعهای از اهمال و دور زدن قانون نظارت داریم .منظور نظارت بر کار کردن به صورت
باشند ،آشنایی با مطالبه نیاز به پاسخگویی را در
در بازدیدهایمان اگر مسئول کنترل کیفی مواجه هستیم که پای دستگاههای دیگر را استاندارد است .در بند ۲۴و فص لالخطاب اقتصاد
پی دارد .پاسخگویی یعنی ارتقای انجام وظیفه سه بار در کارخانه نباشد ،ما این مسئول را تعلیق نیزبهمیانمیکشد.
مقاومتی،نظارتاستانداردباتوجهبهتوسعهپایدار
و این یعنی یک جامعه با همان خواستهای که میکنیم .اگر شکایتی از محصول شد ،اولین نفر
بله چون دستگاههای متولی مشکل دارند .کشور مطرح شده است .واحدهای تولیدی شرایط
شما سؤال داشتید .ما کارمان را انجام میدهیم ازمسئولکیفیسوالمیپرسیم.قانونپیشبینی نصاب را که ما نباید تایید کنیم .باید اداره صنعت استانداردی که توسط موسسههای استاندارد آن
اما اطالعات ما از همه موارد عدم رعایت مقررات کرده همه میتوانند مسئول کنترل کیفی باشند و معدن تایید کند .مشکل ما این است که بسیاری کشور تهیه شده را در اختیار دارند و خودشان به
استاندارد محدود است .مطالبه مردم است که به جز مدیر تولید و مدیر عامل .چون می خواهیم نصاب مجاز نیستند اما آسانسور نصب میکنند .صورت رقابتی نه تنها استاندارد را رعایت میکنند
ما اطالع میدهد و ضریب پوشش استاندارد باال محصولیبیرونبدهیمکهضمانتداشتهباشد.
مشکل از ما نیست اما کمکاریها گریبان ما را کهاستانداردخودشانراباالترازحداستانداردگفته
میرود.مابسیارممنونمیشویماگرمطالبهگری
 در ابتدای صحبتهایتان گفتید میگیرد .متاسفانه در شهر ما از این نظر دستگاهها شده میرسانند .در کشورهای پیشرفته استاندارد
از اداره استاندارد قطع نشود .شهرستان سیرجان برخی از دستگاهها خودشان از کم منسجم عمل نمیکنند .تا حاال ندیدیم دستگاه بسیاری از کارخانهها از استاندارد ملیشان قویتر
یک شهرستان ویژه و خاص است .ضریب توجهترینها نسبت به رعایت استاندارد متولی با نصاب غیرمجاز یا نصابی که بد عمل است .اگر استاندارد را رعایت نکنند ،خودشان از
مهاجرت مثبت است و رفت و آمد زیاد داریم .هر هستند .امکانش هست بگوید کدام میکند ،برخورد کند .کار رها شده است .بار روی بازارحذفمیشوند.اگرکسیمحصولبیکیفیت
کجا چنین باشد کنترل یک مقدار مشکل است .دستگاهها؟
دوشنفرآخریاستکهماهستیم.وقتیبخواهید تولیدکند،امکانحیاتنداردچونحذفمیشود.
جنسغیراستانداردوبیکیفیتهمیشهدرشهری
اینکه بخواهیم اسم ببریم ،درست نیست .اما پایانکار بگیرید یا وامهایتان را بدهید میگویند حتا چین هم دارد به سمت محصوالت با کیفیت
وارد میشود که خواستار و خریدار داشته باشد .در دستگاهها و اداراتی داریم که آسانسورشان پلمپ بروید اداره استاندارد .وقتی مهندس ناظر به چاله میرود .ما هم داریم به این طرف میرویم .یعنی
شهرهایمهاجرپذیرافرادزیادیپیدامیشوندکه است .االن بعد از بروز مشکل میگویند پلمپ را غیر استاندارد گواهی داده است ،چطور به کارفرما ابتدا بحث اعتماد به تولیدکننده است .بخش بعد،
یک ماده غذایی میخواهند که سیرشان کند و بردارید تا آسانسور را درست کنیم .درحالیکه توضیحبدهیمکهبایدمهندسرابهدادگاهبکشاندو سختگیری زیاد نسبت به کسانی است که از این
شاید به کیفیت توجه نشود .از این جهت کار ما در مثال دو سال است این آسانسور را دارند .آسانسور بگویدخسارتدیده؟کارفرمابهادارهاستانداردفشار اعتمادسوءاستفادهکنند.
سیرجانمشکلاست.مشکلعمدهبعدیکهبارها یا مشکلی به وجود نمیآورد یا مشکل خطرناکی میآورد .یک بار یکی از مسئوالن گالیه کرد که ما
 برخیازمردم اعتقاددارنداستاندارد
گفتم و شاید برای برخی هم ناخوشایند باشد این به وجود میآورد .با رشدی بلندمرتبهسازی و نیاز  ۱۰سالاستنتوانستیمگواهیاستانداردرابگیریم الزامانشانهکیفیتمحصولنیست.
استکهبرخیدستگاههایماجزوکمتوجهترینها به آسانسور با آسانسورهای بالتکلیفی در همین و نصاب میگوید اداره استاندارد نمیآید گواهی
هم قابل تایید است و هم قابل تایید نیست.
به مقررات استاندارد هستند .میروند بدون توجه چندسالمواجهشدیمومننگرانافزایشناگهانی بدهد .از سیستم کرمان استعالم کردم و معلوم شد بسیاری از استانداردهای ما استانداردهای روز دنیا
به استاندارد آسانسور نصب میکنند و بعد که به سوانحآسانسوریهستم.چندینساختمانبزرگ نصاب تازه همان روز رفته و ثبتنام کرده و تاکنون است .اص ًال بسیاری از استانداردهای ما که قابلیت
مشکلکهبرمیخورندوماپلمبمیکنیم،مراجعه در سیرجان هست که مالک با تعهد یا دور زدن غیرمجازبودهاست.آسانسوربایدبیمهداشتهباشد اجرایی داشته عیناً ترجمه استانداردهای روز دنیا
میکنند که پلمپ را به تأخیر بیندازیم .این را قانون یا کوتاهی دستگاههای متولی ،استاندارد و مورد بوده که نصاب گفته خودم شما را بیمه است.ماعضوفعالسازمانایزوهستیم.امابهنوعی
نمیشودگفتازبیاطالعیاستبلکهازبیتوجهی آسانسوررانگرفتهورفته مثالبهپنجاهنفرفروخته .میکنم .بیمه  ۱۸۰هزار تومان بوده اما نصاب  ۲هم حرف شما را تایید میکنم .در کشوری مثل
است .چون طرف مسئول یک اداره است .در این حاال هزینه به عهده کیست؟ اینگونه است که میلیونتومانصورتحساببهآنهادادهاست.وقتی کشورماکهدرحالجنگاقتصادیوتوسعهاست،
میان ناآگاهی مردم از موارد استاندارد هم در بروز مشکالتحقوقیبسیاریبروزپیدامیکند.
هیچ نظارتی بر اینها نیست مشکل پیدا میشود .شایداجباراستانداردبهآنشکلسختوپیشرفته
مشکل نقش دارد .خوشبختانه مردم مطالبهگر و
 شما در این چندسال همیشه در همهجایکشورنصابهاصنفدارندجزسیرجان .االن مقدور نباشد .امکان بومیسازیاش هم
باهوش هستند که باعث تعامل خوب ما با مردم موردآسانسورهایبدوناستانداردمصاحبه
 پس پای اصناف هم در بروز این نباشد.مثالمامیخواهیمتلفنهمراهتولیدکنیم،
اگر استاندارد ملی خیلی سختگیرانه داشته باشیم
میشود .اداره ما با تاخیر شاید  ۳۰ساله تاسیس کردهاید.دایرهاختیاراتشماچقدراستکه مشکالتوسطاست.
شد ولی در همین  ۱۰سال گذشته خیلی خوب اینمشکلهنوزحلنشدهاست؟
باید همه احساس مسئولیت کنند تا نظام کسینمیتواندکارکند.بایدمقداریانعطافداشته
عملشدهاست.بسیاریازمواردیکهدرسیرجان
آنهایی که این مشکل را داشتند تعیین متمرکزی برقرار شود .اداره استاندارد فقط نقش باشیم .پس چنین نیست که تعمدا و از سر غفلت
کنترلمیشود،قویترازشهرهایدیگراست.
تکلیف شدهاند اما چون علم و آگاهیاش نیست ،پلیس را بر عهده دارد .بحث تایید مربوط به سطح استاندارد را پایین بیاورند .ما در بسیاری از
 شمانموداریاشاخصیدرموردمیزان مرتبدارنداضافهمیشوند.اگربهتذکراتماتوجه شرکتهای بازرسی کشوری است که تایید استانداردهایدنیاصاحبنظریم.اماخُ بمشکالتی
هم وجود دارد .مثال ما االن با پدیده جعل استاندارد
کنترل کیفی مواد خوراکی یا سایر اقالم میشدبایداینمسئلهتاکنونحلمیشدامانشده صالحیتوگواهیمیدهند.
مصرفیدارید؟
است .پرونده قبلیها در جریان است .مشکل ما
 وسایلبازیکهدرپارکهایسیرجان مواجههستیم.همینزیرعالمتاستانداردیککد
 ۱۰رقمی داده شده است تا مردم با بررسی کد
هرجاییکهمیخواهدپروانهاستانداردبگیرد ،جدیدیها هستند که دوباره به همان راه میروند .هستنداستاندارددارند؟
سه مرحله دارد .اول قانونگذار یک مسئول کنترل فردی که میخواهد آسانسور نصب کند ،کارفرما
یدانمامالیست بتوانندبفهمندکاالاصالتداردیانه.نکتهدیگراینکه
اگرجدیدنصبکردهباشندنم 
کیفی معرفی کرده که در اداره تایید صالحیت است که باید خواسته خود را به یک نصاب یا پارکهای اصلی را هر سال از کرمان میگیریم وقتی استاندارد تعریف می شود نباید معیار را نمره
شده .این افراد به واحدهای تولیدی میروند و شرکتبگوید.نصابازفروشندهطبقمشخصاتی و به ما اعالم میکنند که این موارد پروانه دارند ۲۰ .بگذاریم .استاندارد باید از نظر ایمنی و کیفیت
آنجا مستقر میشوند .این فرد مکلف است روزانه کهشماخواستهایدآسانسورمیخرد.اومکلفاست برای بازرسی از کرمان میآیند و موارد مشک لدار را ضمانت کند ولی باید طوری باشد که یک تولید
آزمایشوکارشناسیکند.
آسانسور را نصب و راهاندازی کند .پولش را نباید معرفیمیکنندومامیرویمبرخوردمیکنیم.یک کنندهبتواندباالترازحداستانداردهمتولیدکند.در
عملکردایننیروهایکنترلکیفیدر کاملبگیردتااستانداردآسانسوررابگیردوتحویل نکته هم در مورد نازلهای سی ان جی بگویم که نهایت باالخره همیشه آدم متخلف هم وجود دارد.
مواردی وجود دارد که فرد مثال در تولید بتن تخلف
 ۱۰سال اخیر چطور بوده .آیا مواردی بوده که کارفرما بدهد .اصال کارفرما کاری با اداره استاندارد بدترینوضعیتراسیرجانداشت.
ازانجاموظیفهتخطیکردهباشند.
ندارد اما مردم مطلع نیستند .یا قرارداد نمیبندند
کرده اما شاکی ندارد .خودمان متوجه شدهایم و
 ازنظرایمنی؟
بله .وظایف اینها تعریف شده است .اگر روزی یا قرارداد ناقص میبندند و پول شرکت یا نصاب را
هم ایمنی و هم استاندارد .مثال سنجش داریمپیگیریمیکنیم.هیچوقتمهندسناظری
محصولیازاینکارخانهبیرونبرودواینمحصول کامل میدهند و آنها هم میروند.
حجمش مشکل داشت .صاحبانش شهرداریها متوجهنشدهیااگرشدهپیگیرینکردهاستکهچرا
به کسی صدمه بزند یا شکایتی بشود ،مسئولیت
 هزینهگرفتناستانداردزیاداست؟
بودند که به پیمانکار داده بودند .خوشبختانه با کیفیتبتنتولیداینفرداستانداردنیست.
کیفری دارد .ما در شهرهای دیگر محکومیت و در
 یکی از ایراداتی که مردم می گیرند
اگر اشکال و ایراد فنی نداشته باشد ،خیر .سختگیریهایی که شد نمیگوییم ایدهآل شده
سیرجانهمعزلمسئولکنترلکیفیداشتیم.
یک پولی به شرکت بازرسی باید بدهند تا بازرسی است اما نسبت به استان وضعیت بدی ندارد .اما این است که ما داریم همان محصول قبلی را
بعضی وقتها مسئوالن کنترل کیفی افراد کند .اما اگر مشکل فنی یا سازه داشته باشد ،فرق دو سال طول کشید تا این اتفاق بیفتد .چند بار تا میخریماماکیفیتشافتکردهاست.آیااین
خیلی تابع و وابسته به مدیریت انتخاب میشود .میکند.مثالمهندسناظربهچالهآسانسورنظارت پایتعطیلیآنهارفتیمامانمیشدچونمشکالتی واقعیتدارد؟
االنقیمتلیمومشخصاست.مردممیتوانند
اینها بیشتر از صاحب و مدیر کارخانه تبعیت نکرده است .تخریب و بهسازی چنین موردی برای مردم به وجود میآمد .ما هم معذوراتی داریم.
میکنند.مامواردیداشتیمکهبدعملکردنشان ممکن است چند میلیون تومان هزینه داشته اگر شب عید سی ان جی را ببندیم بحران درست با یک حساب سرانگشتی متوجه شوند که مثال
منجر به تعطیلی کارخانهها شده است .ظرف باشد.حاالتماماینمشکلبهپایاستانداردنوشته میشود.مجبوری مدستنگهداریمتافرصتدیگر 400 .سیسی آبلیمو با هزینههای جانبیاش
سالهایگذشتهسهتاکارخانهراتعطیلکردیم.
باید حدود  20هزار تومان باشد اما میبینیم
میشود و میگویند مثال ۱۰ماه است به ما گواهی البتهخوشبختانهفع الوضعیتخوبیدارند.
 چهکارخانههاییبودند؟
ندادند.آیاراهنماییورانندگیتعهددادهکهبههمه
وقتیبقیهمتولیانهیچکدامیااطالعنداشته طرف آبلیمو را 2هزار تومان میفروشد و مردم هم
اسم نمیبرم اما آب معدنی ،تن ماهی ،پفک گواهینامهبدهد؟ممکناستفردی ۲۰بارامتحان باشندیااعتقادبهاستانداردنداشتهباشند،دنبالش میخرند .اشکال این است که اکثر مردم تنها به
و یخمک تولید میکردند که اینها را ما تعطیل بدهدوقبولنشود.مردمدرحالیازاستانداردگالیه هم نمیروند .خیلی بد است یک اداره اینقدر در دنبال این هستند که چیزی بخرند تا شکمشان را
کردیم.اگربخواهیمیکجمعبندیداشتهباشیم ،میکنند که مقصر نصا 
ب یا مهندس ناظر بوده که فشار بیفتد .اگر عملکرد دستگاههای متولی به سیر کنند .درصد کمی از مردم به دنبال کیفیت

ی برخی ادارات گریبان ما را گرفته است
کمکار 

جناب آقای
مهندس
حسن رحیمی
انتصــاب بجــا و شایســته جنابعالــی را بــه عنــوان
مدیرعامــل شــرکت توســعه عمــران و مدیریــت
منطقــه گلگهــر صمیمانــه حضورتــان تبریــک
عــرض نمــوده ،توفیــق روزافــزون شــما را از
درگاه ایــزد منــان خواســتاریم.

شرکت سختکوشان سپهر

پیشفـروش واحـدهـای
 100متـری و  200متـری

در خیابانهای شیخعطار و هجرت

09138263246

هستند.درنتیجهکسانیکهجنسبیکیفیت
تولیدمیکنند،فروشبیشتریدارندوکسانی
کهجنسباکیفیتتولیدمیکنند،درصدکمی
را تشکیل داده و به حاشیه میروند .استاندارد
کهنمیتواندهمهکارهاراانجامدهد.ماناچاریم
از طریق قانونی وارد شویم .ما وظایف خودمان
راانجاممیدهیم.
 باالخره برخی از محصوالت دچار
افتکیفیتمیشوندیاخیر؟
اگر مردم چنین چیزی میبینند ،از
خودشان سؤال کنند چند بار به دستگاههای
متولی شکایت کردهاند؟ من قبول ندارم که
اگر کسی از محصول بیکیفیتی شکایت کند
به جایی نرسد .حداقل در مورد اداره خودمان
قبول ندارم .مردم درست میگویند چون
معموال عقلجمعی درست میگوید .اما تک
تکاینعقلجمعیچهواکنشیداشته؟چند
بار مردم وقتی جنس سرمایهای میخرند،
دنبال قرارداد یا فاکتور هستند؟ حتا طال را هم
گاهی بدون فاکتور خرید و فروش میکنند.
مثال وقتی مردم عایق رطوبتی میخرند ،چند
درصدشان با فروشنده قرارداد میبندند که اگر
عایق استاندارد نبود ،پول نمیدهم؟ همین باعث
مشکلشدننظارتمیشود.اولبایدمردممطالبه
داشتهباشندچونمطالبهمردماستکهمیتواند
جامعهراکاالیغیراستانداردپاککندوگرنهماکه
وظیفهخودمانراانجاممیدهیم.
 آیا احتمال دارد به دالیلی حد
استاندارد،ازآنچهقبالتعیینشدهپایینتر
بیاید؟
به ندرت .باید بدانید گاهی حتا استاندارد خود
اتحادیه اروپا هم به عقب برگشته است .در بحث
آفالتوکسین ،به طریق سیاسی حدی را اعمال
کردندکهپستهایرانبسیارضررکرد.تقریباهمیک
واقعیتپزشکیبوداماانگیزهشانسیاسیبود.بعد
از چند سال ایران و برخی کشورهای تولیدکننده
دانههای روغنی مثل برزیل با هم توافق کردند و
حد استاندارد را در مجامع بی نالمللی تغییر دادند.
یعنی استاندارد اروپا به حالت قبل بازگشت .پس
چیزغیرممکنینیستامااینکهماازاستانداردمان
عقبگرد داشته باشیم ،اتفاق نیفتاده است .ما فرار از
قانون ،جعل عالمت استاندارد ،توزیع جنس خارج
ازروشقانونیداریماماعقبگرددراستانداردنداریم.
 با توجه به این که گفتید برخی از
دستگاهها و ادارات به قوانین استاندارد
اعتنایی ندارند یا دور میزنند ،میخواهم
بدانم دایره قدرت شما در چه حدی است و
آیاتوانبرخورددارید؟
ما از نظر قانونی خال نداریم ،مخصوصا با قانون
جدید که بسیار محکم است .قوانین استاندارد از
معدود قوانینی است که حتا مجازاتها را احصا
کرده است .میماند بحث استفاده از نیروی قهریه
و مراجع انتظامی که فرمانده این نیرو نهایت لطف
رابهماداشتهامابهدلیلمشغلههاوکمبودنیرویی
کهدارند،مادسترسیدائمنداریم.نکتهدیگراینکه
برخورد با یک متخلف متجری توسط دستگاه
قضاییوبهتشخیصقاضیاست.مواردیبودهکه
نظر ما بر مجازات بوده است اما قاضی اقناع نشده
است.خوشبختانهبامساعدتریاستدادگستری
سیرجان ،برای اولین بار یک مسئول دولتی
شهرستاندرشورایقضاییشهرستانحاضرشد
وباحضورتمامقضات،قوانیناستانداردموردبحث
قرار گرفت .ریاست دادگستری قول دادند از این
پس در پروندههای مربوط به استاندارد با نهایت
حساسیتبررسیصورتگیرد.
 تکلیف مواد غذایی که مثال در
مهیاشهربهفروشمیرسد،چیست؟
مهیاشهر به خاطر بافت اقتصادی ،نیاز به
تصمیم در سطح کالن شهرستان دارد .یک
دستگاهامکانرفعمشکالتموجودراندارد.
 آیا ممکن است محصولی که در
مهیاشهر عرضه میشود و استاندارد ایران
راندارد،جعلیباشد؟یعنیاستانداردکشور
تولیدکننده مثال آمریکا یا اروپا را به صورت
جعلیرویمحصولزدهباشند؟
کاش محصول آمریکا یا اروپا باشد .اینها را
یزند.آنجاهممحصولاصلپیدامیشودو
چینم 
هممحصولجعلی.
 خطرزانیست؟
چرابهخصوصاگرمحصولبرقیباشد.
 در مورد محصوالت غذایی مشکلی
پیشنیامدهاست؟
تاکنون بابت مسمومیت محصوالت غذایی
مهیاشهر موردی نداشتیم چون اگر چنین بود با
توجهبهرسانههایقویشهرمشخصمیشد.

سرمقاله

اشک دیده من و خون دل شما
 رضا مسلمیزاده
«امیدوارم با همکاری همه عوامل
و مردم خوب سیرجان و کرمان
بتوانیم کاری انجام دهیم که در
شأن مردم خوب استان باشد».
حرفهای مجید جاللی از همان
جنسحرفهاییاستکهمعموال
همهی ما در آغاز به کار به زبان میآوریم و هیچکس
هم توقع ندارد جز این بشنود .اینها همان تعارفاتی است
که در فرهنگ ما رایج است« .به هیچوجه توقع نداشته
باشید یک نفر بیاید و آن یک نفر تیم را نجات دهد.
همه باید مشارکت کنند؛ مسئوالن استان و باشگاه.
کار جمعی است و مخصوصا مردم سیرجان .من از آنها
توقع دارم ،این تیم آنهاست این تیم باید برای جوانان و
بچههای سیرجان بماند .کنار تیم باشند مثل استادیوم
وطنی که مردم به تیم عشق میورزند ...من میخواهم
مردم سیرجان اینجوری به تیم نگاه کنند ،دوست دارم
فردا جای خالی در استادیوم نباشد و بیایند و تشویق
کنند .چرا که این تیم مال آنهاست و منفعتهای آن به
بچههای آنها خواهد رسید ».ای کاش این تعارفات آقای
جاللی که اندکی بیخبر بر روی نیمکت تیم گلگهر
نشستهاست،حقیقتمیداشت.
آقای جاللی ،این تیم وقتی که میبرد چندان چنگی
به دل نمیزند ،چرا که در نگاه مردم و اهالی ورزش
تیمی با این همه ریخت و پاش اگر نبرد جای تعجب
است .اما همین تیم وقتی که میبازد ،غم و غصهی اهالی
سیرجان دوچندان میشود .چرا که آن همه پولی را که
از ثروت و سرمایه شهر خرج این تیم میشود ،هدر رفته
میبینند .پولی که میتوانست با نگاه بهتر جوری خرج
شود که حرف شما را به واقعیت نزدیکتر سازد آنجا که

میگویید «منفعت آن به بچههای آنها خواهد رسید».
این اشک دیدهی من و خون دل کسانی است که از
این همه ریخت و پاش بهرهای نمیبرند .فعال که دنیا
به کام کسانی است که هیچ چیز برایشان با اهمیتتر
از حفظ صندلیهایشان نیست .صندلیهایی که غصب
کرده و با کنار گذاردن افراد الیق به ناحق بر آن تکیه
زدهاند .برای آنها قربانی کردن مربی اولین گام در حفظ
صندلیهایشان است و مجیدخان جاللی احتماال با این
چنین مدیرانی در فوتبال فاسد ایران بیش از همهی ما
آشناست.
امروز که با دوستی از حذف زودهنگام گلگهر از لیگ
برتر حرف میزدم با پوزخندی حرفم را رد کرد و گفت:
«از معجزهی پول بیخبری! با خرج بیشتر حفظش
خواهند کرد ».البته که او بیش از بنده با زیر و بم فوتبال
باشگاهی ایران آشنا و سخنش به حقیقت نزدیکتر
است .ما سالهاست که با این شیوهی مدیریتی خو
گرفتهایم؛ هزینهی بیهنری و سوء عملکردها را با خرج
بیشتر از جیب عمومی میپردازند .این صندلی به هر
قیمت باید حفظ شود و قربانی کردن؛ همکاران ،اهالی
رسانه ،سرمربی و حیف و میل بودجه ،عنداللزوم از اوجب
واجبات است.
شخصا یکی از عوامل را که باعث میشود مجید جاللی،
نتیجهیمطلوبوالزمرانگیرد،نبودیاکمبود«قالتاقی»
میدانم .قالتاقی برای موفقیت در فوتبال ایرانی از نان
شب واجبتر است بسیار واجبتر از لبتاب و امثالهم.
روزگاری گلگهر به فوتبال پاک و بدون حاشیه مفتخر
بود.امیدوارماندیشههای تاکتیکیمجیدجاللیگلگهر
را در لیگ ماندگار کند .وگرنه خرج بیشتر و قربانی کردن
یکی از بااخالقترین و با دانشترین مربیان فوتبال ایرانی
گزینهای ناگزیر خواهد بود.

خبر

م حلیمزنی هیات علیاکبر
مراس 
سابقه طوالنی دارد
 پاسارگاد
مراسم حلیمزنی هیات علی اکبر در شب اربعین یکی از
مراسمهای قدیمی سیرجان است که هر سال طبق روال
سالهایگذشتهباتشریفاتوعظمتخاصیانجاممیشود.
حمید امدادی یکی از اعضای هیات علیاکبر در مورد سابقه
این مراسم میگوید :مراسم حلیمزنی شب اربعین سابقهی
طوالنی در این هیات دارد شاید بیش از یک قرن باشد چرا
که  50سال است که فقط توسط ما دارد انجام میشود و
قبل از ما هم این مراسم انجام میشده است .او ادامه میدهد:
هدف اصلی از انجام این مراسم نذری دادن و ادای احترام

به ساحت مقدس امام حسین(ع) است .امدادی در مورد
این مراسم میگوید :در این مراسم بطور متوسط  20تا 25
گوسفند حدود  40کیلویی ذبح میشود ،همچنین  600تا
 700کیلو گندم در  12دیگ بزرگ مخصوص حلیم طبخ
میشوند ،سپس بعد از نماز صبح روز اربعین حلیم بین مردم
توزیع میشود .وی افزود :مردم دیگر عادت کردند و هرساله
منتظرند اربعین فرا رسد و حلیم بگیرند .او میگوید :در این
مراسم حدود  150نفر کمک میدهند و از آخرشب باید
دو نفر پای هر دیگ تا صبح حلیمها را بزنند تا گندمها نرم
شوند .و مرتب این دو نفر عوض میشوند.

آگهیفقدانسندمالکیت
خانــم حکیمــه ناصرینــژاد بــا ارائــه دو بــرگ استشــهادیه از دفتــر اســناد رســمی شــماره  150ســیرجان مدعــی اســت کــه ســند مالکیــت
ششــدانگ پــاک  1842فرعــی از  6519اصلــی واقــع در بخــش 37
کرمــان بــهنــام خانــم حکیمــه ناصرینــژاد ثبــت و ســند مالکیــت صــادر و تســلیم گردیــده اســت کــه بــه علــت جابهجایــی مفقــود گردیــده،
لــذا بــه دســتور تبصــره یــک اصالحــی مــاده  120آییننامــه قانــون ثبــت مراتــب جهــت اطــاع مــردم آگهــی میشــود تا هرکــس مدعــی انجام
معاملــه یــا وجــود ســند مالکیــت نــزد خــود میباشــد ،ظــرف مــدت  10روز از تاریــخ انتشــار روزنامــه گواهــی اعتــراض خــود را بــه ایــن اداره
تســلیم دارد .در غیــر ایــن صــورت پــس از ســپری شــدن مــدت قانونــی و عــدم واخواهــی ســند مالکیــت المثنــی بهنــام مالک صــادر خواهد
شــد 513 .م.الــف تاریــخ انتشــار 1398/07/29 :محمــد آرمانپــور -رییــس اداره ثبــت اســناد و امالک شهرســتان ســیرجان
آگهی مزایده اموال منقول نوبت اول
احترامــا نظــر بــه اینکــه در پرونــده کالســه  981059بایگانــی اجــرای احــکام شــوراها براســاس
صــدور اجراییــه محکــوم علیــه رضــا مقــدس فرزنــد احمــد محکــوم بــه پرداخــت اصــل خواســته
در حــق محکــوم لــه داریــوش آزادیخــواه قهســتانی گردیــده کــه محکــوم علیــه  4عــد ســیمکارت
بــه شــمارههای  -09125238264 -09129238272 -09120934314هــر کــدام بــه
مبلــغ  5/000/000ریــال و ســیمکارت بــه شــماره  09902782588بــه مبلــغ دویســت هــزار
ریــال کارکــرده معرفــی کــه محکــوم لــه تقاضــای فــروش فــوق را از طریــق اجــرای احــکام شــوراها
نمودهانــد کــه توســط کارشــناس رســمی دادگســتری بازدیــد و امــوال فــوق واقــع میباشــد کــه
بــه مبلــغ  210/000/000ریــال ارزیابــی و تعییــن قیمــت گردیــده اســت .مــال معرفــی شــده در
روز دوشــنبه بــه تاریــخ  1398/08/13ســاعت  11ظهــر از طریــق مزایــده در محــل اجــرای احکام
شــوراها بــه فــروش میرســد .مزایــده از قیمــت کارشناســی شــروع و برنــده مزایده کســی اســت
کــه باالتریــن قیمــت را پیشــنهاد نمایــد 10 .درصــد قیمت پیشــنهادی فیالمجلــس از برنــده اخذ
تــا در صــورت انصــراف پــس از کســر هزینههــای اجرایــی مابقــی بــه حســاب درآمدهــای دولــت
واریــز میگــردد .متقاضیــان میتواننــد پیشــنهادهای خویــش را بــه انضمــام فیــش  10درصــد
مبلــغ پیشــنهادی کــه واریــز بــه شــماره حســاب  2171293825007ســپرده دادگســتری نــزد
بانــک ملــیگــردد ،داخــل پاکت دربســته حداکثر تــا قبل از زمــان برگــزاری مزایده از طریق پســت
سفارشــی بــه ایــن اجــرا ارســال یــا تحویــل دفتــر اجــرای احــکام شــوراها نماینــد و روی پاکــت قید
نماینــد مربــوط بــه مزایــده مورخــه دوشــنبه  1398/08/13میباشــد .در صــورت برنــده شــدن
و انصــراف  10درصــد واریــزی بــه نفــع دولــت ضبــط میشــود .مزایــده در صــورت عــدم حضــور
شــرکتکننده تجدیــد میگــردد 514 .م.الــف
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