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 ناصرصبحی
اولیننشستحضورینمایندهبا
رسانههای شهرستان درسال جدید،
بعدازظهرپنجشنبهیهفتهیگذشته
برگزارشد.حسنپوربهسوالهاییدر
سطح کشوری و همچنین درسطح
 چرا دولتی که میگوید قانونمدار و حقوقدان است به مصوبات مجلس جامه عمل نمیپوشاند؟
خ داد و در
شهرستان به فراخور پاس 
 شخصا طرح تحقیق و تفحص از بانک مرکزی را کلید زدم
خهای وی بر ابهام
برخی موارد ،پاس 
 در شهرستان سیرجان  ۱۰هزار واحد مسکونی کم داریم
بیشتر ماجراافزودند .این نشست
نزدیک به 2ساعت به طول انجامید
 توافق کردیم گلگهر  ۵هزار واحد منزل برای کارگران بسازد
اما تقریبا به هرخبرنگارتنها فرصت
پرسیدن یک سوال رسید و موجب
شد بسیاری ازسوالها طرح نشوند.
حسنپورسخنان خود را با شرح
برخی ازبازدیدها و جلسات کشوری
و استانی آغاز کرد و سپس با اشاره
به مشکالت فعلی کشور از جمله
کرونا و تحریم ،وضعیت مجموعه
و مدیران شهرستان را پویا و رو به
رشد خواند .استناد حسنپور برای
این پویایی و رشد ،ثبت « 409نفردر
بیمه تامین اجتماعی درخردادماه و
حدود  300و خردهای در اردیبهشت
ماه» بود .همچنین به گفته او ،در
خردادماه 63 ،درصد از اشتغال در
حوزه صنعت بوده است که وی این
نکتهرانشان از«جهشبزرگصنعتی»
دانست.
در عین حال حسنپور ضعف
در برخی از بخشها را هم پذیرفت
و اظهار امیدواری کرد« :در سیرجان
بتوانیم به ظرفیت اشتغال 20تا25
با
درصدی در کشاورزی برسیم ».او
عکس :امین ارجمند | پاسارگاد
تاکید بر اینکه هنوز مسایل زیادی
تقویت شرکتهای دانشبنیان ،بحث مهندسی چیزطبیعیاستونمیخواهمبگویمرانتینبوده تعیین تکلیف انتصاب فرماندارسیرجان بود که
برای گفتن دارد ،تریبون را به خبرنگاران سپرد.
معکوس و حمایت جدیتر از توانمندی و یا رانتخواری نیست اما با اقدام و حضور به حسنپور به کنایه پاسخ داد« :الحمداهلل که
نیازبهبررسیمجددبودجه
اولین سوال خبرنگاران در مورد موضوع شرکتهایداخلیدربحثلوازمخانگیهستیم .موقع دستگاه قضا درتمام بخشهای کشور ،تا باالخرهیکنفربهفکرمسایلشهرستانبود».
بنا بر اظهارات حسنپور که پیش از این در
مالیاتبرعایدیبود.حسنپورابتدانیازبهبررسی متاسفانه برخی ازکشورهایی که سالهای سال حدودی جلوی برخی ازرانتها گرفته شده است.
مجدد بودجه را مطرح کرد و در ادامه از لزوم با آنها ارتباطات اقتصادی داشتیم ،در این امیدواریم هرچه سریعتر دولت الکترونیک در اینستاگرام پاسارگاد منتشر شده بود ،حدود 20
یافتن راههایی برای جبران کسری بودجه دولت شرایط ما را تنها گذاشتند .باید در ارتباط با این کشورراهاندازی بشود .اعتقاد دارم باید کارآفرین فرد معتمد ،نخبه و تاثیرگذار در روند اجرایی
سخن گفت .وی مالیات برعایدی را یکی از این کشورهاتجدیدنظرکنیم.یکبازارپرمصرفو 80و سرمایهگذار مقدس باشد و باید مانند حاجی سیرجان جهت تصدی این پست ازسوی وی به
راهکارها دانست اما تاکید کرد این موضوع در میلیونی در اختیار این شرکتها بوده است .بنا که ازمکه میآید ،به استقبالش میرویم و جلوی استانداری و وزارت کشورمعرفی شدند که برخی
ت رد شده و باقی به
حد طرح است و هنوزبه تصویب نرسیده است .این است که اگر این شرکتها میخواهند در پایشگوسفندقربانیمیکنیم،بااوبرخوردکنیم .به دلیل نبودن از بدنه وزار 
حسنپوربه صورت تلویحی آن را مورد نقد قرار کشورفعالیتی داشته باشند ،حتما باید بخشی از من در 12سال گذشته با همین روش و منش دالیل مختلف ازجمله نزدیک بودن پایان دولت
داد«:بایدصادقانهوشفافبگویمبرایرسیدگیبه تولیدشان درایران انجام شود ».حسنپوردرحالی بخورد کردم .قطعا امالی نانوشته غلط ندارد اما و مشکالت اقتصادی این پیشنهاد را نپذیرفتند و
مشکالتمردمنیازمندیم ازتمامراهکارهایی که از پاسخ مستقیم به سوال قاچاق کاال از طریق امالی نوشته شده ،چهارتا غلط هم دارد .وظیفه درنهایت مقررشد فرماندارسیرجان ازخارج از
باعث افزایش درآمد دولت و مانع آسیبرسیدن مبادی رسمی طفره رفت و حجم عظیم قاچاق دستگاههای نظارتی است که با بررسی سریعترو شهرستانانتخابشود.
حسنپور با انتقاد از تعلل وزارت کشور در
بهبخشهایآسیبپذیرمیشود،استفادهکنیم .در کشوررا محدود به تعدادی «لنجدار ،پیلهورو دقیقترجلویرانتگرفتهشود.دربرخیمواردنیز
البتهگالیههاییهم ازدولتدرمباحث اقتصادی کولهبر» کرد که خبرگزاری ایسنا اعالم کرده در عدهای قانون را دورم یزنند؛ یعنی خألهای قانونی انتخاب فرماندار سیرجان ادعا کرد؛ وزیر کشور
داریم .سال گذشته مصوب کردیم حداقل از گزارش هیئت تحقیق و تفحص مجلس شورای داریم کهقوهقضاییهبایددراینرابطه الیحهایبه قطعبهیقینبایددراینخصوصپاسخگوباشد.
همچنینبنابهگفتهحسنپور،دوشرط استاندار
خانههای خالی مالیات دریافت شود .اگرقبل از اسالمی؛ «بیش از 95درصد کاالهای قاچاق در مجلسبفرستد».
این از خانههای خالی مالیات دریافت شده بود ،قالب رویههای رسمی و از مبادی رسمی وارد
کرمان برای موافقت با گزینههای پیشنهادی،
راهکارهاییبرایگرانیمسکن
قطعبهیقین این افزایش سرسامآورقیمتهای کشور میشود ».بنا براین گزارش «حجم قاچاق
بحث گرانی مسکن و اجاره بها در سیرجان ،قبول داشتن دولت و استانداربود و اینکه فرد
مسکن و اجارهبها را نداشتیم و بخشی ازبودجه میتواند بیش از  35درصد واردات را تشکیل سوال بعدی بود .حسنپور با قبول موضوع پیشنهادیبایدبا استاندارکارکندونهفرددیگری.
نیز جبران میشد .باید از دولت بپرسید؛ دولتی دهد» و درمقابل میزان کشفیات تنها «حدود  4گفت« :تنها راه کنترل ،عرضه زمین و مسکن در بهنظرمیآید اوبا اولینگزینه استانداریمخالفت
که خود را قانونمدارمیداند و میگوید حقوقدان درصد» خواهد بود .این گزارش که با
کرده اما آخرین گزینه پیشنهادی نظر
 نیم نگاه
هستم ،چرا به این مصوبات مجلس جامه عمل مشارکتکمیسیوناقتصادیمجلس
حسنپور را نیز جلب کرده است.
 5 آذرماه ،شیرآب خلیج فارس درسیرجان بازمیشود ،این
که حسنپورنیزدر آن عضویت دارد،
گزینهای کهحسنپورحاضربهمعرفی
پوشاندهنشد».
 صبوری مردم دربرابرقیمتهای لجام میزان قاچاق کاال را درسا ل  95و  ،96همان بحثی است که روزی ازمن پرسیده بودند آب صنعت را از
او نشد.
 21.5تا 25.5میلیارد دالراعالم کرده کجا میآوری و من گفتم اگرشده ازماه میآورم .حاال دوستانی
شایدوزرارا استیضاح کنیم
گسیخته
کهکاریکاتورمیکشیدندوتیترمیزدند،زحمتبکشند،مردانگی
سوالدومخبرنگارانازنماینده،برنامهمجلس است.
سوال بعدی پیرامون نحوه
داشتهباشندوبنویسند افسانهبهواقعیتتبدیلشد
چینیها ازبرجامدلخوربودند
حمایت از تولیدکنندگان با توجه
درمورد وضعیت نابسامان اقتصادی و معیشتی
سوالبعدیپیرامونمفادقرارداد 25سالهبین شهرستان است ».وی در ادامه با رد کارآیی طرح به باال رفتن قیمت ارزو همچنین بحث پسته
بود .وی در پاسخ با اشاره به «قیمتهای لجام
گسیخته چند روز گذشته در بازار و ارز» گفت :ایرانوچینوشایعاتمربوطبه آنبود.حسنپور تعیینقیمتمسکنواجارهبهاتوسطکارشناسان بود .حسنپور در پاسخ به بخش اول سوال
«بحث ارز در دستور کار کمیسیون اقتصادی دراینرابطهبهناراحتیچین ازانعقادقراردادبرجام دادگستری گفت« :آیا مالک حاضر است بر این گفت« :شخصا تحقیق و تفحص ازبانک مرکزی
است و با رییس بانک مرکزی پیرامون اندیشیدن اشاره کرد« :در زمان برجام برخی ارتباطات قطع اساس خانهاش را اجاره دهد یا بفروشد؟ قطعا را استارت زدم .یقین داشته باشید اگر روند
راهکاری جهت کنترل بیشتر دولت بر بازار ارز شد و دولت بیشتربه سمت کشورهای اروپایی امکانشنیست .اسالممالیکترامحترمشمرده همینگونه باشد ،بحث استیضاح برخی از وزرا
چندین جلسه داشتیم ».وی در ادامه اعالم و غربی روی آوردند که این باعث دلخوری کشور است.مانمیخواهیمبرایخوشحالیکسیحرف دردستورکارمجلس قرارخواهد گرفت .من در
کرد« :طرح تحقیق و تفحص از بانک مرکزی را چین شد .هیئت عالیرتبهای از کشوربه ریاست پوپولیستی بزنیم ».حسنپوربا اشاره به اینکه در کمیسیون اقتصادی مجلس رسما اعالم کردم
رسما کلید زده و اعالم کردهام باید تکلیف ارز رییسوقتمجلس؛آقایالریجانیبهکشورچین شهرستان 10هزارواحدمسکونیکمداریم،گفت :بانکمرکزیدرگرانیهای اخیرارزنقشمستقیم
 4200تومانی که برای کاالهای اساسی یا لوکس اعزام شد و چینیها درخواست داشتند ما تکلیف «تنها راه این است دولت یا به این تعداد زمین در دارد زیرا مسئول کنترل ارزکشورو سیاستهای
در اختیار عدهای قرار گرفته ،مشخص شود تا مسایلمان را شفاف روشن کنیم ».حسنپور روستاهاواگذاکندیادرشهربسازد.خوشبخانهدر کلی است .رییس بانک مرکزی در ابتدای امر
معلوم گرددچهمقداروارد کشورشده،چهمقدار قرارداد دولت با چین را مورد رضایت خداوند میدان شورا آمادهسازی انجام شده 18 .شرکت عملکرد خیلی خوبی داشت .امروز هم باز در
بر اساس قیمت  4200و چه مقدار با نرخ آزاد دانست و گفت« :شاید در بحث اجرا با برخی از صاحب صالحیت از طرف مسکن و شهرسازی میان گزینههای مطرح ،آقای همتی بهترین فرد
به دست مردم رسیده است ».حسنپور اولویت مسایل و مشکالت روبهرو شویم .برای مثال ،در به فرمانداری و از فرمانداری به اداره کل مسکن برایبانکمرکزی استولی احساسمیکنیم این
اصلی مجلس را اقتصاد خواند و افزود« :نه تنها بحثکشتیهایماهیگریچینیدرخلیجفارس ،و شهرسازی استان ارسال شده است اما از این تیم بانک مرکزی آنگونه که من و شما متوجه
مردم که من نیز این گالیه را از دولت دارم ولی ایراداتیبود.ولیمابایدیکشریکمطمئنتجاری میان فقط 3شرکت ازطرف اداره کل کار ،تعاون مشکالتمعیشتیمردمهستیم،نیستند».
وی با اشاره به بخش دوم سوال خبرنگاران
خوشبختانه اعالم کردهاند در بحث ارزاق و را حفظ کنیم .چینیها کارهای بزرگ اقتصادی را و رفاه اجتماعی تایید شدند .از رییس اداره کار
مایحتاجمردم،ذخیرههاینسبتاخوبیدرکشور در دستور کار دارند ،از جمله بحث احیای جاده شهرستانخواهشکردموضعیتاینشرکتها درمورد بحث پسته گفت« :متاسفانه حدود100
داریم ...تنها راه نیز ،اقتصاد مقاومتی است که ابریشم که من نیزدرسالهای گذشته دنبال آن وسایرشرکتهابررسیومهلتیبرایرفعنواقصی هزارتن پسته در انبارهای استان و کشورداریم.
باید به عنوان یک اصل دردستورکارمدیران قرار بودم و کلید زدم تا ازطریق سیرجان فعال شود ».نظیراتمامموعدقانونییاتغییراتدراساسنامهیا همچنین پیشبینی ما تولید 200هزارتن پسته
گیرد ...باید از ورود کاالهای لوکس به کشور به حسنپوردرادامهگفت«:مانیازمندتعاملباتمام هیئتمدیرههادرنظرگرفتهشود.همچنینسایر در امسال است .پسته باید به عنوان یک کاالی
طورموقت جلوگیری کرده و محورکارصادرات دنیا جز یکی دو کشور متخاصم هستیم .برای شرکتهاییکهمراجعهنکردهاندنیزدعوتشوند استراتژیک و ارزآورباید صددرصد مورد حمایت
باشدوقوانینزایدرا کناربگذاریم.باقوانینعادی اینکه بتوانیم ازظرفیت صادرات کشوراستفاده تابتوانیمزمینراواگذارکنیم».ویدرادامهتاکید مسئوالن امرقرارگیرد.درنشستی کهباوزیرجهاد
و کاالهای داخلی را به اقصا نقاط دنیا بفرستیم ،کرد« :دولت موظف است به تمام شرکتهای داشتیم،قرارشدهرچ هسریعترشورایعالیپسته
امکانرسیدگیبهمشکالتمردمنیست».
نیازمند یک تعامل دوسویه و برد-برد با تمام تعاونی که از افراد ثبتنام کردهاند ،زمین واگذار شکل گیرد .همچنین مقرر شد دبیرخانه این
پاسخبیارتباطبهبحثقاچاق کاال
سوال بعدی پیرامون بحث «قاچاق کاال از کشورهایدنیاهستیم.باتوجهبه گالیهمندی که کند .با وزیر مسکن و شهرسازی توافق کردیم شورادراستان کرمانفعالشود.همچنینهفته
مبادیرسمیدرکشوروراهکارهایمجلس»بود .ما از کشورهای اروپایی داشتیم ،قرارداد با چین یک شهرک اقماری در جوار سیرجان ،به طور گذشته توافقی به مبلغ 500میلیارد تومان ،برای
حسنپور در این رابطه گفت« :با توجه به گران عمال یک نوع پیام روشن و واضح به کشورهایی مثال  20کیلومتری مشخص شده و به گلگهر خرید پسته و خرما با وزیرجهاد و مدیرعامل بانک
شدن نرخ ارز ،برای بسیاری ازکاالها دیگرصرفه بود که در وضعیت کرونا ما را تنها گذاشتند .واگذارشود .زیرا بخشی ازمشکالتی که دربحث کشاورزی منعقد شد تا دالالن و فرصتطلبان
اقتصادی ندارد که بخواهد به بحث قاچاق برسد .درحالیکهمیتوانستندپیشنهادهاییبهماداشته مسکن داریم ،مربوط به پرسنل گلگهر است .نتواند دسترنج باغدار را ببرند .همچنین کار
دربحث مبادی قانونی ،اینگونه نیست که فرد باشند ».وی در ادامه به حضورچینیها در استان توافق کردیم گلگهر 5هزارواحد برای پرسنلش مؤثرتری انجام دادیم؛ تا هفته گذشته مبلغ
یا ارگان خاصی در این کار دخالت داشته باشد .کرمان اشاره کرد و گفت« :چینیها در استان بسازد .کارهای مقدماتی مربوط به زمین انجام نگهداری و تعمیر باغات به ازای هر هکتار 10
برای مثال در گذشته ما مصوبهای را داشتیم به کرمان نیزهمکاریهای بسیارخوبی دارند و حتا شده است 2.نقطه برای زمین مشخص شده اما میلیون تومان بود اما با توجه به کار کارشناسی
عنوانتهلنجی.یعنی کلیه کسانی کهدرسواحل اعتقاددارم استاندارکرمان،هیئتهاییرابهچین یک سری مسایل مربوط به محیطزیست وجود دقیق و درخواست مجمع نمایندگان استان این
زندگی و عمرشان را دردریا با سختی میگذارندند ،به خصوص در بحث خرما اعزام کند .بازار چین دارد که باید پاسخ بدهد .بحث آب ،برق و گازنیز مبلغ به 30میلیون تومان افزایش یافت و بانک
هستکهمجموعهگلگهرپذیرفتهزیرساختها کشاورزی موظف به پرداخت این مبلغ است.
میتوانستندمقداری کاالباخودشانوارد کنندیا برای ما بازارمصرف بسیارخوبی است».
 رانت ،رانتخواری و فساد اداری؛ یک را تامین کند؛ یعنی سرانهای بر شهر تحمیل البته این مبلغ مختص به پسته نیست بلکه برای
پیلهورانو کولهبران که اینموارد ازگذشتهبودند
نمیشود».حسنپورتاکید کرد؛مجموعه 5هزار کلیهمحصوالتکشاورزیاست».
ومتاسفانههمچناننیزادامهدارد .اماتدابیریدر چیزطبیعی
 پنج دهک جامعه نیازمند کمک فوری
حال اندیشیدن است که ورود برخی ازکاالهای
سوال دیگر در ارتباط با بحث رانت ،واحدیمتعلقبهتمام کارگرانشهرستانخواهد
دولت
لوکس ممنوع شود و برای این موضوع به هیچ رانتخواری و فساد اداری درشهرستان و راهکار بودومختصبه گلگهرنیست.
سوال بعدی خبرنگاران ترکیبی از انتقاد به
فرماندارغیربومی
فردی ارزداده نخواهد شد .ما ارزرا فعال برای دارو مقابله با آن بود .حسنپور در پاسخ گفت« :در
سوال بعدی طرح شده درنشست ،پیرامون وضعیت معیشت و بحث گرانی مسکن بود.
و کاالهای اساسی گذاشتیم .همچنین به دنبال کشوری با گستردگی و تنوع پتانسیلی ایران ،یک

نگاهی به نشست خبری نماینده شهرستان با اصحاب رسانه

از دولت بپرسید

طراح سوال با ارایه آماری مدعی
شد حداقل یک سوم جمعیت شهر
سیرجانوضعیتمعیشتینامناسبی
دارند و از سویی احتکار مسکن،
گلگهر و صنف مشاوران امالک
را عامالن گرانی مسکن و اجاره در
سیرجان دانست و خواستار ارایه
راهکارشد.
حسنپور در پاسخ گفت« :به
عنوان کارشناس مسایل اقتصادی
اعتقاد دارم پنج دهک جامعه در
کشورنیازمند کمک فوری و ویژهی
دولت هستند؛ یعنی  50درصد
جامعه .اما بر اساس گزارش شما،
در سیرجان این میزان  30درصد
است .در این راستا اصلیترین
فاکتور ،مسئولیتهای اجتماعی
شرکتهاست که باید جدیتر وارد
کار شوند .من مقدار کمکهای
شرکتها را به نسبت وضعیت
معیشت مردم قابل قبول نمیدانم
و از این جهت از همه شرکتها
گالیه دارم .البته کمک کردهاند و
دستشان هم درد نکند اما باید
بیشتر از اینها کمک شود ،به
خصوص در بخش کمیته امداد.
ما درشهرستان 500خانوارمستاجر
تحت پوشش کمیته داریم که در
شرایط بسیارسختی زندگی میکنند.
 250خانوار مستاجر تحت پوشش
بهزیستی داریم که شرایط خاصی
دارند .در بحث خانوارهای تحت
پوشش کمیته امداد که 3نفرتحت
پوشش خانواده باشند ،مسکن
رایگانساختهخواهدشدودرحالحاضرکمیته
 50خانه دردست اقدام دارد .سپاه و بسیج نیزدر
این موضوع وارد شدهاند .برای خانوادههای دارای
دومعلول،بهزیستیموظف استبهصورتویژه
بحث مسکن این افراد را حل و فصل کند».
حسنپور در ادامه با رد بحث احتکار مسکن
گفت« :قبول دارم که افرادی زمین دارند و
نمیفروشندامامسئولوپاسخگویاینمسایل
باید دولت باشد .دولتی که 5سال مسکن مهررا
باعنوانطرحمزخرفتعطیل کرد».
 کروناوعملکردوزارتبهداشت
حسنپور در پاسخ به آخرین سوال طرح
شده پیرامون مشکالت حوزه درمانی ،گفت:
«سرجمععملکرد وزارت بهداشت دربحث کرونا
خوب بوده ولی به عنوان نماینده مردم ازعملکرد
این وزارتخانه راضی نیستم چون کرونا مرتبا در
حال گرفتن جان مردم است و دولت هیچ فکر
اساسی نیزنکرده است .درسه ،چهارروزگذشته
تعداد کشتههای ما در کشور سه رقمی شده
است و اصال پذیرفتنی نیست .من از شخص
آقای رییسجمهورانتقاد دارم .او به عنوان رییس
ستادکرونابایدتصمیماتبهتروجدیتریبگیرد
و شخص وی و دولت باید پاسخگو باشند ».وی
ازجلسهای با وزیربهداشت و با حضورمسئوالن
بهداشت و درمان شهرستان خبرداد و خواست تا
این موارد ازسوی دانشکدهعلوم پزشکی به مردم
اعالم شود .همچنین وی از  10میلیارد کمک
مستقیم ازوزارتبهداشتبهبیمارستان امامرضا
خبر داد .حسنپور همچنین از مشارکت برخی
از پزشکان خیر در احداث آیسییوی مختص
نوزادان خبرداد که به گفته وی درکمتراز 20روز
آینده راهاندازی خواهد شد .وی دربحث راهاندازی
بخش سرطان در شهرستان گفت« :پذیرفتهام
تمام هزینههای این بخش را ازطریق شرکتها
تامینکنم».
حسنپوردرپایان با اشاره به بحث انتقال آب
خلیجفارس گفت«:مقررشدتاهفتهبسیجیعنی
 5آذرماه،شیرآبخلیجفارسدرسیرجانبازشود
ومشکلبرایهمیشهمرتفع گردد.درفازاول ،این
آب برای بخش صنعت و شرب است .همچنین
خط دوم برای بخش کشاورزی خواهد بود .این
همان بحثی است که از من پرسیده بودند آب
صنعت را از کجا میآوری و من گفتم اگرشده از
ماهمیآورم.حاالدوستانیکهکاریکاتورمیکشیدند
و تیتر میزدند ،زحمت بکشند ،مردانگی داشته
باشندوبنویسند افسانهبهواقعیتتبدیلشد».
درحاشیهنشستخبری
حسنپور در فردای روز پیروزیاش از
ورود پولهای حاصل از فروش مواد مخدر
و مشروبات الکلی به شهر و انتخابات سخن
گفته و وعده پیگیری موضوع و حتا معرفی
افراد را داده بود .سخنان حسنپورهیچ واکنش
خاصیرابرنیانگیخت.روزپنجشنبهپس ازخروج
حسنپورازنشست خبری ،فرصتی دست داد تا
ازاو بپرسیم :حسنپوردرپاسخ به این سوال که
بعد از انتخابات از ورود پولهای مواد مخدر و
مشروبات الکلی به انتخابات سیرجان گفتید و
وعده پیگیری دادید .کاربه کجا رسید ،گفت«:
اوال دستگاههای نظارتی با چشمان باز همه
مسایل و موارد را رصد میکنند .فرمانداری و
شورایتامیننیزتدابیرخیلیخوبی اندیشیدهاند.
برخی ازمواردی هم که بنده اعالم کردم درسطح
استان و کشورمورد شناسایی قرارگرفت .شورای
تامینکاررادنبالمیکندو اخبارتکمیلیبهموقع
دراختیارمردم قرارخواهد گرفت» .او درپاسخ به
سوال دیگری که شما وعده افشاگری و معرفی
افراد را داده بودید ،به این جمله بسنده کرد؛«
«همین که اعالم کردم ،خودش یک نوع
افشاگریاست».

یادداشت

از سر به ته
 رضا مسلمیزاده
مدتــی اســت کــه کیبــورد
کامپیوتــر جــای قلــم را در
دســتهایم گرفتــه اســت
و باعــث شــده کــه خجالــت
بکشــم .چــون؛ «خطــم
خــراب اســت ».نمیدانــم
آیــا بایــد بــه زوال خــط خــوش تاســف بخــورم یــا
آن را بــه عنــوان جبــر زمانــه بپذیــرم.
ـرض حالــی بــه
چنــد روز پیــش بـرای نوشــتن عـ ِ
مقــام منیــع مافــوق دنیــای کارمنــدی ،صفحـهی
کاغــذی برداشــتم و خــودکاری از همــکارم قــرض
گرفتــم امــا جانــم بــاال آمــد تــا چنــد خطــی
گــزارش عملکــرد بنویســم؛ مــچ دســتم درد
گرفــت و خطــم حســابی بــد و ناخوانــا شــده بــود.
واقعــا چــه بایــد کــرد؟ آیــا بایــد در عملــی
مرتجعانــه بــه دنیــای کاغــذ و قلــم بازگشــت؟
مــچ دســتی کــه هماکنــون در حیــن نــگارش
همیــن کلمــات بــه درد آمــده اســت ،هشــدار
میدهــد کــه نبایــد هم ـهی دنیــای نوشــتار را بــه
تایــپ ســپرد و گاهــی بـرای آن کــه ســنت از یــاد
نــرود ،الزم اســت کــه دســت بــه قلــم شــوم .امــا
بــه قــول همشــهری فقیــد؛ عقربــی پایــم را زده و
دســتم بــه قلــم نم ـیرود.
یــادش بخیــر! زمانــی خــط زیبــا در کنــار
فصاحــت ادبــی جــزو فضایــل بــه شــمار میآمــد.
ـتی
امــا حــاال در هجــوم تکنولــوژی ،عــاوه بــر زشـ ِ
خــط ،غلطنویســی و جمــات بیســروته ،زبــان
و زندگــی مــا را آلودهانــد .دیگــر بیســوادی ننــگ
نیســت.

در ضمــن نوشــتن ایــن کلمــات ،یــاد نامـهای
اداری افتــادم کــه بــه گمــان بایــد تصویــر آن
را بــرای مدیــرکل مربوطــه بفرســتم و از وی
بخواهــم کالهــش را باالتــر بگــذارد .بــه گمانــه
ســرقتی بزرگتــر از دلــهدزدی چنــد المــپ و...
صــورت گرفتــه ،آن هــم نــه در شــب تاریــک کــه
در روز روشــن و پیــش چشــم خالیــق.
زمانــی نیــروی کارآمــد و آگاه «ســرمایه» بــود.
بــه مــرور «میــان مایه»هــا جــای آنهــا را گرفتنــد
و حــاال روزگار «فرومایه»هاســت تــا تهمانــده
اعتبــار یــک نظــام را جــارو بزننــد.
بعدالتحریــر :ایــن نوشــته کــه نیمهشــبان
در حاشــیهی صفحــهای از یکــی از شــمارههای
نشــریه سرمشــق قلمــی شــد ،از قضــا مقــارن
روزی درآمــد کــه بــه «روز قلــم» نامگــذاری شــده
اســت .دوســتانی بــا اســتعانت از آیـهی مصحــف
شــریف ایــن روز را تبریــک گفتنــد امــا ایــن
روزهــا تعزیــت مناســبت بیشــتری دارد.
بنــا داشــتم از  7تیرمــاه کــه روز قــوهی
قضاییــه بــود و قــرار بــوده اســت ایــن قــوه
نمــاد دادگســتری باشــد ،تــا  17مردادمــاه کــه
روز خبرنــگار اســت و آزادی خبــر و شــفافیت
کــه میتوانســت در اســتقرار عــدل و داد از
اقامهکننــدگان آن دســتگیری کنــد ،در مجموعــه
یادداش ـتهایی بــه موانعــی بپــردازم کــه یــا بــه
دســتوپاگیری اهــل خبــر منجــر شــده یــا بــه
دســتگیری ایشــان ،از قضــا ایــن نوشــته از میانــه
ی احوالــی کــه دســت را از
برآمــد شــرح پریشــان 
برداشــتن قلــم برحــذر م ـیدارد و ســر میشــکند
دیــوارش!

خبر
در چهارمین رخداد و جشنواره ملی بررسی مسائل و چالشهای روابطعمومی

از روابطعمومی و امور بینالملل
شرکت معدنی و صنعتی گلگهر تجلیل شد

 پاسارگاد
همزمــان بــا برگــزاری چهارمیــن
رخــداد و جشــنواره ملــی بررســی
مســائل و چالشهــای روابطعمومــی،
از روابطعمومیهــای برتــر در حــوزه
مقابلــه بــا کرونــا بــا اعطــای نشــان
روابطعمومــی و جایــزه مســئولیت
اجتماعــی تجلیــل بعمــل آمــد.
بــه گــزارش روابطعمومــی و امــور
بینالملــل شــرکت معدنــی و صنعتــی
گلگهــر ،در ایــن جشــنواره ملــی،
روابطعمومــی و امــور بینالملــل شــرکت معدنــی و
صنعتــی گلگهــربه پــاس اقدامات مناســب درحوزه
مقابلــه بــا بیمــاری کرونــا مــورد تجلیــل قـرار گرفت و

نشــان روابطعمومی و جایزه مســئولیتاجتماعی نیز
بــه مدیــر روابطعمومــی و امــور بینالملــل شــرکت
معدنــی و صنعتــی گلگهــر اعطــا شــد.

احتمال دارد موج دوم کرونا را در کرمان تجربه کنیم
 پاسارگاد
سـخنگوی دانشـگاه علوم پزشـکی کرمان گفت :تعداد
محدودی درحد چهارشهرسـتان در اسـتان کرمان درهفته
جـاری دارای وضعیـت زرد شـدهاند کـه با توجه به شـکننده
بـودن وضعیـت و اینکه دائم تغییرمیکند ،نشـان میدهد
زنجیـره انتقـال کرونا در اسـتان در گردش اسـت؛ عمدتا در
جنـوب اسـتان بـود و اکنـون دارد به نقاط شـمالی و خوش
آب و هوا و گردشـگری شهرسـتانها منتقل میشـود.
دکتر"مهـدی شـفیعی" در گفـت و گـو بـا ایسـنا دربـاره
وضعیت شـیوع کرونا در اسـتان کرمان اظهار کرد :به نظر
میرسـد در اسـتان کرمان در ادامه موج اول افزایش موارد
ابتال به کرونا را داریم و این هفته اگر رصد بکنیم ،احتماال
داریـم مـوج دوم را تجربـه میکنیم.
وی افزود :به لحاظ شـاخصهای
وزارت بهداشـت ،هفته گذشته تمام
شهرسـتانهای اسـتان کرمـان دارای
وضعیـت قرمـز بودند و هفتـه جاری
اکثـر شهرسـتانها قرمـز و نارنجـی
هسـتند کـه نارنجـی یعنـی پرخطـرو
قرمـز یعنی بسـیار پرخطر.
شـفیعی تصریـح کـرد :تعـداد
محـدودی درحد چهارشهرسـتان در
اسـتان کرمـان درهفتـه جـاری دارای وضعیـت زرد شـدهاند
که با توجه به شـکننده بودن وضعیت و اینکه دائم تغییر
میکنـد ،نشـان میدهـد زنجیـره انتقال کرونـا در اسـتان در
گردش است؛ عمدتا در جنوب استان بود و اکنون دارد به
نقاط شمالی و خوش آب و هوا و گردشگری شهرستانها
منتقل می شـود.
سـخنگوی دانشگاه علوم پزشـکی کرمان بیان کرد :این
وضعیت نشـان میدهـد مردم خودشـان رعایت نمیکنند،
فاصلهگـذاری فیزیکـی را و اینکـه اگـر بیمـار هسـتند تـردد
غیرضـروری نداشـته باشـند و نظافـت دسـت و شـرکت در
تجمعـات؛ ایـن نـکات خیلی مهم و کلیـدی اسـت و مردم
بایـد رعایـت کننـد .وی اظهـار کـرد :در بحـث اسـتفاده از
ماسک اکنون به نظر میآید استفاده عمومی از ماسک در
فضاهای عمومی و خارج از منزل برای پیشگیری از بیماری
کمک کننده اسـت.
شـفیعی دربـاره پیـش بینی وضعیت اسـتان کرمـان در
نیمـه دوم امسـال عنـوان کـرد :بـا توجه به شـرایط کشـور،

نیمه دوم سـال قابل پیش بینی نیسـت اما به نظر می آید
طبق رصدهای سازمان جهانی بهداشت در نیم کره جنوبی،
ویروس آنفلوانزا امسـال شـدیدا در گردش اسـت و امسال
اپیدمی آنفلوانزا و ادامه اپیدمی کووید  ۱۹را ممکن است با
هم تجربه کنیم که عالئم آن بسیار شبیه به هم و از طرفی
مداخالتشان شـبیه به هم است.
وی تاکیـد کـرد :بایـد از االن زیرسـاخت هـا را در اسـتان
تقویـت کنیـم و آمادگـی کامـل درزمینه بهداشـتی درمانی
داشـته و سـایرجاهایـی کـه بایـد بـه ما کمک کننـد تالش
کنند که عمدتا بحث فرهنگسـازی اسـت و خیلی اهمیت
دارد.
سـخنگوی دانشـگاه علوم پزشـکی کرمـان دربـاره تخت

هـای بسـتری بیمـاران کرونایـی در اسـتان گفـت :اکنـون
کمبود تخت نداریم ،بیمارستان افضلی پور کرمان را مجدد
بـه حالت آمـاده باش برگرداندیم و پذیرش الکتیو و اعمال
الکتیـو آن را کنسـل کردیـم و ظرفیـت  ۳۰۰تخـت در ایـن
بیمارستان فراهم است که اگر افزایش مراجعه را داشتیم
بتواند پاسـخگوی اسـتان باشد.
مدیرگروه مبارزه با بیماری های واگیردار دانشـگاه علوم
پزشکی کرمان با بیان اینکه بیمارستان های شفا و باهنرنیز
بیماران را اگر مراجعه کنند ،پذیرش می کنند و بیمارستان
پیامبـر اعظم همچنان کمک ماسـت تصریح کـرد :جنوب
اسـتان نیز که هفته گذشـته شـلوغی بخش ها را داشـت،
مقـداری بـارمراجعه کم شـده ولی ایـن آمادگی وجـود دارد
که اگرمشـکلی وجود داشـته باشـد ،بیماران را پذیرا باشند.
وی بیان کرد :در استان کرمان حدود  ۴۵۰تا  ۶۰۰تخت
ویـژه بسـتری بیمـاران مبتلا به کرونـا پیش بینی شـده و به
تعداد کافی آی سـی یو و خدمات تخصصی آی سـی یو را
بتوانیم ارائه بدهیم.

