2

دوشنبه  22دی  | 1399شماره 637
 27جمادیاالول  11 | 1442ژانویه 2021

خبر

@PasargadNews

@PasargadNews
پيامك300099004806 :

 زهرا خواجویینژاد
هفته گذشته حجتاالسالم مهدی دانشمند در
مهدیه سیرجان از کمکاریهای مسئوالن سیرجانی
انتقادهایی کرد و حرفهایش به سرعت در فضای
مجازی پخش شد .بسیاری از مردم با او همراهی
کردند که حرف دل آنها را م یزند ،در کامنتهایی
نوشتند« :واقعا آقای دانشمند حرفشان راست بوده
چرا بهتون برخورده ،حاال یکی هم اومده حرف حق
زده مسئوالن ناراحت شدن ،هیچ توهینی به مردم
سیرجوننکردههرچیگفتهحقگفتهبهجایمغلطه
جواب بدین ،مگر غیر از اینه با وجدانتون قضاوت
کنید ،حرف دل مردم رو زده شما شکایت کنید مردم
پشتشن» از آن طرف مسئوالن هم ناراحت شدند و
تهدید به شکایت کردند که او با صحبتهایش به ما
توهین کرده است.
دانشمندچهگفتهبود
او در سخنرانیاش گفته بود« :کارهایمان با
اعمالمان یکی نبود .حرفمان با عملمان دو تا بود.
وقتییکجوانسیرجانیمیبیندکهمهمترینمعادن
کشور توی این استان قرار دارد .اینقدر که در این
شهرپولجابهجامیشودهیچکجاجابهجانمیشود.
حاال توی همین شهرفقط کافیست یک چرخ بزنید
ببینید چه وضعی کوچهها و خیابانها دارد ».او ادامه
داد« :من به عنوان یک مهمان که  30سال است
دارم سیرجان میام بهواهلل قسم هرسالی که میآیم؛
میبینم سیرجان بدتر از پارسال شده است .پیش
که نرفته عقب هم افتاده است .پس این مسئولین
چه غلطی توی این شهرمیکنند؟» وی افزود« :خود
سیرجانیهامیگویند؛نگوییدسیرجان،بگوییدشهر
اختالس ،بگویید شهر دزدی ،بگویید شهر بخور
بخور .بعد شما توقع دارید یک جوان سیرجانی که
هشتش گرو نهاش است ،با این اطالعاتی که ازاین
پولها و اختالسها دارد میآید نمازبخواند؟ بله که
میگوید خدا نیست .چون اگرخدا بود این وضعیت
نبود .دیروزیک جوان سیرجانی به من میگفت؛ شما
خدا را نشان من بده تا من بپرستمش! کو خدا؟ تو
کدام اداره خدا هست؟ این خدایی که شما روی منبر
داد م یزنی کو؟ ما هرچه دیدیم بیخدایی دیدیم.
پارتیبازیدیدیم،نامردیدیدیم،شایستهساالریست
توی این کشور ،توی این شهرکجاست؟ آیا هرکس
که به او پست و مدیریت میدهند الیق این پست
است؟ به واهلل نیست .فقط رانت و رانتخواریست.
آن کسی هم که میآید مقام و پست میگیرد
فقط به دنبال این است که جیبش را پر کند .وگرنه
سیرجانیهاچراباید الستیکهایماشینشانراهر6
ماهیکبارعوض کنندبهخاطراینچالهچولهها.حاال
من آخوندبیامبگمحسین،میگویند کدامحسین؟
تویشهری که اینهمهپولجابهجامیشود،شبها
چند نفرتا کمرتوی سطل زباله میروند و دنبال غذا
میگردند؟وقتیسوءمدیریتباشد،میگویند؛لعنت
به اعتقاداتتون! نفرین به شعارهایتان! چون تمام
بدبختیشان را ازاسالم میدانند .چون آنها که علی
را که ندیدهاند ،توی مسئول را دیدهاند .دادگاهها و
قاضیهارادارندمیبینند .آقایمدیرومسئولرادارند
میبینند،میزنشینرادارندمیبینند،خداشاهد است
اینها حرفهای سیاسی نیست .اینها درد دلها و
زخمدلهای اهل بیت است»...
 ازطریق دادگاه روحانیت با ایشان برخورد
میکنیم
اسماعیل خواجویی عضو شورای شهرسیرجان
اولین کسی بود که به این گفتهها واکنش نشان داد:
«فکر میکنم آقای دانشمند اطالع کافی از مسایل
شهرسیرجانندارندکهمیگویندسیرجانباپنجسال
قبل فرقی نکرده است .سیرجان هزاران فرق کرده و
اینکهمسئوالنرازیرسوالبردند کاردرستینبودهوبا
اطالعغرضورزیکردهاند.میبایستباشوراصحبت
کنندو انتقاد کنند .البتهجرأتشراهمنداشتند .آقای
دانشمند برود منبردرس اخالقشان را دهد نه اینکه
توهینکند .اصالدرستنیست .اوبههمهمسئوالن
سیرجانیتوهینکرده،گفتهگلگهریهادزدهستند.
ایشان خودشان چهارپنج روزبه مهمانسرای گلگهر
رفتهومیخوردندومیخوابیدندچگونه ازپولدزدها
میخوردیدواینحرفهارام یزنید؟یکروحانینباید

شیخ مهدی دانشمند شهر را به هم ریخت

همراهی مردم ،تهدید مسئوالن
 مهدی دانشمند :بهواهلل قسم هر سالی که میآیم؛ میبینم سیرجان بدتر از پارسال شده است
 جالل گلمحمدی :نسبت به سرمایههایی که در سیرجان وجود دارد پیشرفت آنچنانی نیست
 دکتر حسن نصراهللپور :شاید علت این سیاسیبازیها در سیرجان گلگهر باشد

اینگونهصحبت کند .اگر
مسئوالن هماهنگ کنند
از طریق دادگاه روحانیت
با ایشان برخورد میکنیم.
دوستان شورا باید یک
مطلبی بنویسند و ازطریق
دادستانی اقدام کنند و
حتی این موضوع در
شورای تامین هم مطرح
خواهد شد که وظایف
اصلی آنهاستبه اوتذکر
دهند».
 پدر از دادگاه
و شکایت استقبال
میکنند
پس از آن علی
دانشمند پسر مهدی
دانشمند به این سخنان
واکنش نشان داد و گفت:
«مطمئنم پدر از دادگاه و
شکایتاستقبالمیکنند
اما دادگاه باید درسیرجان
و با حضور مردم شریف
سیرجان برگزارشود .رهبر
انقالب فرمودند لشکر
مومنین انقالبی وارد
میدان مطالبهگری شوند.
ما مطالبهگر هستیم .حرف مردم را زدیم و پشت
مردم مظلوم و محروم سیرجان را تا احقاق حق خالی
نخواهیمکرد».
 ما موظف نیستیم به دانشمند توضیح
دهیم
داستان اینخطونشانهابههمینجاختمنشد.
درجلسهروزچهارشنبهیشورایشهر5عضوحاضردر
جلسه باردیگربه این سخنان واکنش نشان دادند .به
گزارش صفحه خبری «شهرمن سیرجان»؛ اسماعیل
خواجویی بار دیگر گفت« :اگر مسئوالن هماهنگ
کنند از طریق دادگاه روحانیت برخورد میکنیم».
حسن خدامی هم گفت« :از گلگهر توقع بیشتری
برای توجه به شهر میرود اما نمیتوان ناگهان کل
مجموعه را زیرسوال برد ».طاهره جهانشاهی گفت:
«شرایط شهرما شاید ایدهآل نباشد اما بیرون آمدن از
این وضعیت تالش همگانی را میطلبد ».ابوذرزینلی
نیزگفت«:گفتمان ایشاندورازشأنروحانیت است.
بهتراست بگوییم درگلگهرحیف و میل میشود نه
دزدی .ای کاش با دقت و اطالعات کافی و حضوردر
شورا صحبت میکردند .مسئوالن شهردرچهارچوب
قانون برخورد کنند ».امین صادقی اما با لحنی تندتر
گفت« :آیا سیرجان ،سیرجان 35سال پیش است؟
گلگهر یک منبع ملی است و تقسیم بودجه آن
تحت تصمیمگیری قانونگذاری کشوری است و
نمیتوان توقع داشت چون درشهرسیرجان قراردارد
سنگفرش خیابانهای ما باید ازطال باشد ما موظف
نیستیمبهدانشمندتوضیحدهیم».
رییسشورا:بابرخی ازانتقاداتشموافقم
پس از آن ابوذر زینلی رییس شورای شهر به
پاسارگاد گفت« :بیشتر قسمتهای صحبتهای
آقای دانشمند را قبول دارم ولی اینکه با این لحن
و با این سخنان نامحترم بیان شود موافق نیستم.
چون نمیشود گفت همهی مسئوالن دچار اشتباه
هستند .شاید من نوعی دارم اشتباه میکنم ولی
همکارمسئول من که اشتباهی نمیکند به پای من
میسوزد ».او ادامهداد«:ایشانمیتوانستیکمقدار

با گفتمان محترمانهتری انتقادش را مطرح کند ولی
در کل با برخی از انتقاداتش موافقم چون انتقاداتی
بود که من خودم سه چهارماه پیش مطرح کردم».
زینلی با بیان اینکه ما هم ازعملکرد شهرداری راضی
نیستیم ،گفت« :ما هم ناراضی هستیم که به سمت
استیضاح شهرداررفتیم .اگرراضی بودیم که به این
سمت نمیرفتیم .به هر حال اوضاع ،اوضاع خوبی
نیست ».او درپاسخ به این سؤال که شما هم با آقای
خواجویی که قصد دادگاهی کردن آقای دانشمند را
داشتند همراه هستید ،گفت« :چون آقای خواجویی
نظرشانشکایت ازطریقدادگاهویژهروحانیتبود که
مندرجواب گفتممنبالشخصه ازانتقادهای ایشان
استقبال میکنم و فقط نسبت به نوع گفتمانشان
انتقاد دارم .آن هم کسی که مهمان است چون
اگرمن مسئول شهرمثال بیایم بگویم فالن مسئول
داری چیکارمیکنی ،حقمان است ،شهرمان است،
ولی فردی که مهمان است کارشایستهای نیست که
بگوید شما مسئوالن شهردارید چه غلطی میکنید؟
مسئوالن شهرهرغلطی میکنند حداقل این فضا را
بازگذاشتهاند کهیکیمثلشمابیایدچنین انتقاداتی
بکند ».او ادامه داد« :اینکه ایشان گفته سیرجان
پیشرفت نداشته حرف کذبی است .یعنی ظرف
 30سال گذشته سیرجان هیچ پیشرفتی نداشته
است؟ متاسفانه گاهی بعضی حرفها غلو هستند.
پس این همه شهرکی که اطراف سیرجان ساخته
شده هیچی نبوده؟ البته منظورحرف ایشان بیشتر
از لحاظ زیرساختها بوده است که این حرف را
هم ما خودمان قبول داریم .سه چهارماه پیش من
خودم درانتقاد ازکمکهای گلگهربه کرمان گفتم
با وجود گلگهر این وضع شهرسیرجان نباید باشد.
توقع ازشهرسیرجان با وجود به پتانسیلهایی که در
گلگهرو منطقه ویژه وجود دارد ،پتانسیل کشاورزی
لونقلوموقعیتجغرافیایی آنتوقعبیش از
وحم 
اینهاست .به هرحال انتقادات قابل قبول است از
طرف هرکسی باشد ما استقبال میکنیم ولی انتقاد
باشدنهتخریب».

 فرماندار :انتقاد حق هرکسی است ولی
توهینقابلپذیرشنیست
سهراب بهاالدینی فرماندار سیرجان هم گفت:
«انتقاد حق هرکسی است ولی به این شکل بخواهند
انتقاد کنند کهحالتتوهینداشتهباشدقابلپذیرش
نیست .ضمن اینکه اقدامات بسیار خوبی هم در
سیرجان ازطریقدولتوشرکتهایصنعتیومعدنی
دارد انجام میشود ».او درمورد انتقاد آقای دانشمند
در مورد چاله چولههای خیابانها هم گفت« :طرح
فاضالبی که دارد انجام میشود طبیعتا کوچهها و
معابرنیازبه کندهکاری دارند .یک طرح  8-7سالهای
هست که خواه ناخواه یک سری مشکالتی دربحث
معابر به وجود میآورد اما به این شکل که ایشان
سیاهنمایی کردند چنین چیزی نیست و الحمداهلل
سیرجان شهری است که طرحها و پروژهها دارد به
خوبی انجام میشود و انتظار هم داشتیم که ایشان
به عنوان یک واعظ بیشتربه مسایل مربوط به حوزهی
دینی بپردازد ،چون به مسایل شهری خود مسئوالن
دارند نظارت میکنند و کار دارد انجام میشود و نیاز
به طرح این مسایل توسط این آقا نبوده است ».او
ادامه داد« :طبیعتا ما این موضوع را دردست پیگیری
داریم و ازمجاری قانونی قطعا این موضوع را پیگیری
میکنیمکهدیگرشاهدچنینصحبتهایتفرقهافکن
و توهینآمیزی به مسئوالن درشهرستان نباشد .این
توهینشاملهمهیمسوالنمیشود.اینکهبخواهند
همه مسئوالن را زیرسوال ببرند قابل پذیرش نیست».
بهاالدینی گفت« :ایشان میتوانست درخواست
جلسهای با مسئوالن شهرکند و مشکالت و نواقص را
درآن جلسه بگوید تا راهحل پیدا شود .اینکه درفضای
شهربپیچدوتنشدرستشودبهنظرمبهصالحنبوده
است.همیشهکهنبایدنیمهخالیلیوانراببینندباالخره
نیمه پرهم باید دیده شود .شهرداری امسال کارهای
خوبی انجام داده ،گلگهرنزدیک به 4-3هزارمیلیارد
دارد هزینه میکند برای بیمارستان ،راهآهن ،خرید
تجهیزات کروناو ...کمک کردند».
پاسارگادبرایگرفتناظهارنظرهایشهردارچندین

باربا او تماس گرفت اما پاسخی دریافت نکرد.
سیرجانبهنسبتبهسرمایهایکهدرونش
هستپیشرفتنداشتهاست
درادامهنظرچندنفرازفعاالنسیاسی اجتماعیرا
دراین زمینه جویا شدیم:
جاللگلمحمدییکیازفعاالنسیاسیسیرجان
گفت«:معموال اظهارنظرهانقاطمنفیومثبتدارند؛
یعنی یک سری واقعیتاند ،یک سری نزدیک به
واقعیتاند و یک سری هم واقعیت ندارند .این یک
اصل کلی است و در اظهارنظرهرکسی میتواند این
ویژگیهاباشد.بهنظرمناظهارنظرآقایدانشمندازاین
اصل خارج نیست قطعا یک سری ازصحبتهایش
واقعیت دارد ،یک سری نزدیک به واقعیت است و
یکسریهمممکن استواقعیتنداشتهباشد.من
متاسفانه از جزییات اطالع ندارم ».او در مورد اینکه
آیا سیرجان طی این سالها پیشرفت کرده است یا
خیرگفت« :وقتی ما میخواهیم پیشرفتی را برای یک
شهردرنظربگیریم باید یک مقایسهای داشته باشیم
سیرجاندرمقایسهباخیلی ازشهرهایدیگربهنظرمن
خیلی پیشرفت داشته اشت ولی نسبت به سرمایهای
که درونش هست پیشرفت نداشته است .یعنی اگر
بخواهیمسیرجانراباشهرهایهمجواریاباشهرهایی
که جمعیت سیرجان را دارند مقایسه کنیم قطعا
سیرجانپیشرفتداشتهاستامابهنسبتسرمایهای
که االن درمنطقهی گلگهروجود دارد و اشتغالزایی
کهداردصورتمیگیردپیشرفتنداشتهایم.سیرجان
ازنظر اقتصادی مثال کارخانهای که اینجا دارد شکل
میگیرد چقدر در رونق کسب و کار تاثیر دارد ،از
نظر کشاورزی ،ازنظرفرهنگی ،ازنظرفرهنگ مردم،
از نظر دیدگاههای سیاسی ،دیدگاههای مذهبی مثال
هیاتهایمذهبیسیرجانباهیاتهایمذهبیهیچ
شهردیگری قابل مقایسه نیست .ما درهرزمینهای از
مذهبیگرفتهتاسیاسی،فرهنگی،اقتصادیو...نسبت
بهشهرهایمثلسیرجانخیلیپیشرفتداشتیم اما
این پیشرفتی که االن وجود دارد را اگر بخواهیم
درون خودمان بررسی کنیم نسبت به سرمایههایی

که در سیرجان وجود دارد
پیشرفتآنچنانینیست».
گلمحمدی در مورد
دالیلش هم گفت« :در
سیرجان نزدیک به 12
سال است از زمانی آقای
حسنپور ظهور کرده
همه معادالت سیاسی
تغییر کرده است .چون
پشتوانهی قدرت ثروت
بوده بنابراین تاثیرگذاربوده
است .یعنی اگر قدرت و
ثروت پشت قضیه نبود
قطعا تاثیرگذاریاش خیلی
پایینتر بود .او گفت:
دلیل بعدی هم فضای
کلی کشور است چون
در حالحاضر در تمام
شهرهاوضعیتسیاسیبه
همین شکل است یعنی
فضای کلی کشور به این
سمت و سو دارد می رود
و این برنامهریزی شده هم
هست .یعنی خودشان
دارند برنامهریزی میکنند
که فضای سیاسی کشور
سرد باشد و همیشه با یک
مشارکت حداقلی مجلسی شکل بگیرد و خروجی اش
بشودهمینهایی کهداریممیبینیم ».اومعتقد است:
«قدرت روی معادن سیرجان تاثیردارد یعنی این نیست
که معادن روی مسایل سیاسی تاثیرداشته باشند بلکه
این قدرت است که روی معادن تاثیر گذاشته است.
چون قدرت میخواهد معادن را در اختیارداشته باشد
کهبتواند ازثروتمعادن استفاده کندو این اتفاقدقیقا
توی سیرجان افتاده است .یعنی از باال سیستماتیک
قدرت باالی معادن قرارگرفته است و نگذاشته تقسیم
قدرت و ثروت صورت بگیرد .قدرت آمده ثروت را یکجا
متمرکزکرده و دراختیارخودش قرارداده است طبیعتا
تاثیرگذاریاش میشود اینی که االن ما داریم میبینیم.
هنوزبدترازاین هم خواهد شد».
 باید بپذیریم که شایستهساالری وجود
ندارد
دکترحسننصراهللپوریکیدیگرازفعاالنسیاسی
اجتماعی سیرجان درمورد گفتههای حجتاالسالم
دانشمند گفت« :من صحبتهای حاج آقا را شنیدم
ولی فکرکنم ایشان مقداری با آگاهی کامل صحبت
نکردند و یک مقدارهم تند رفتند و خیلی بزرگنمایی
کردند و همه چیزرا نادیده گرفتند .ولی ازآن طرف هم
اینجوری که بعضی ازدوستان مسئول پاسخ دادند یا
دفاع کردند و گفتهاند که خیلی ازکارها درست انجام
شده استمنفکرمیکنمنبودهوخیلی ازکارهابهتر
ازاین میتوانسته انجام شود .اغلب کارها کارشناسی
نشدند .دلیلش هم این است که تقریبا تعداد زیادی
از افراد سر جای خودشان نیستند .باید بپذیریم که
شایستهساالریوجودنداردو اگرشایستهساالریبودو
افراد درجایگاههای خودشان درادارات مختلف بودند،
قطعا با شرایطی که سیرجان دارد از نظر اقتصادی،
سیاسی ،اجتماعی و فرهنگی و ...در جایگاه بهتری
بودیم ».او با اظهارتاسف گفت« :متاسفانه بسیاری از
مدیران تا هرزمان که بخواهند میتوانند مدیرباشند
اگر سیستم آن اداره در آرامش باشد و سروصدا و
اعتراضی بلند نشود آن مدیرماندگاراست برای همین
هیچتحولیدراکثراداراتماصورتنمیگیرد.هرچند

در کل کشور وضعیت همین است ».او در ادامه
گفت«:دلیلدیگرش این است کهمدیرانهیچکدام
بر اساس روابط مشخص و معینی که درقوانینمان
وجود دارد انتخاب نمیشوند و همه با ارتباطات
سیاسی انتخاب میشوند .افراد و اشخاص و کسانی
مدیران شهررا انتخاب میکنند که اصال هیچ ارتباطی
به آنهاندارد .ازطرفیجایگاهقوهقضاییه،قوهمقننهو
قوهاجراییهبایدجایگاههایکامالمشخصومستقلی
باشند متاسفانه میدانید که نیست و اگرجایگاهها
درست تعیین شده باشد اوال ما باید فرماندارمقتدری
داشته باشیم که تمام رؤسای ادارات با مشورت
مدیرکل آن اداره انتخاب شوند .ولی من خودم که در
فرمانداریحضورداشتمفرمانداری کمتریندخالترا
درتصمیمگیریها دارد و شاید قوای دیگرهم همین
جوری باشد .خیلی شفاف و آن جوری که قانون
پیشبینیکرده استکارها انجامنمیشودوهمههم
این شرایط را پذیرفتند ...فقط هم بحث آسفالت و
عمرانشهرینیستبلکهبحثکلیتادارهشهراست
که ازهمه جوانب این ایراد وارد است ».او میگوید:
«شما میبینید در معدن گلگهر جابهجاییهای که
صورت میگیرد هیچ ارتباطی به آنهایی که باید
تصمیمبگیرندندارد.کسانیتصمیممیگیرندکههیچ
ربطی بهشان ندارد که بخواهند شخص تعیین کنند».
او ادامه داد« :شاید علت این سیاسیبازیها گلگهر
باشد .چون سیاست جایی میتواند موفق باشد که
پشتوانهیمالیداشتهباشددرواقعپولیکهدرگلگهر
است باعث میشود وزیرصمت را گهرزمین تعیین
کندیعنیتعیینکنندهوزیرگهرزمینبودهرچندوزیری
هم که تعیین شد باید اشراف کامل به همه چیز
داشته باشد اما آیا وزیرصمت همهی صنعتگران را
میشناسد؟همهیصنایعکشوررامیشناسد؟دراین
حیطه کارکردهوتجربهداشتهباشند کهباصنعتگران
ارتباط و شناخت داشته باشند .برای همین هم االن
در عرصهی بازار بورس وزیر به رییس سازمان بورس
دستورمیدهد که قیمت فوالد را پایین بیاورید که
درواقع جیب تمام ملت خالی شود و دولت بتواند
مشکالت کمبود بودجهاش را به این شکل تامین
کند .برای همین توی سیرجان سیاسیبازی بیشتر
است ».دکترنصراهللپوربا بیان اینکه سیرجان درواقع
سرمایهیهنگفتیاستکهدرخیلیازمراکزاقتصادی
افرادی قرارگرفتند که ارتباط خوبی با سیاسیون دارند
چون در واقع یک ارتباط دو طرفه است ادامه داد:
«مشکلبعدیمدیریتهایطوالنیمدتاستچون
مدیریتهایطوالنینمیتواندتحولگراباشددرست
استتجربهافرادیکهسالهامدیریتکردندمیتواند
کمک کند اما در مدیریتهای طوالنی مدیر هرچه
در چنته داشته باشد را در یک برههای پیاده میکند
بنابراینشایدیکمدیرتحولگراوجدیدبتواندتحولی
ایجاد کند.برایهمینماتوی اداراتوسازمانهاهیچ
تحولینداریم...منمیگویمدراینشهرمدیرانبسیار
زیادیداریم کهتوانمندوباتجربههستندوبهدودلیل
کنج خانه یا جایی بیسروصدا مشغول به کارهستند
یااینکهاصالکسیسراغاینهانمیرودیااینکهشرایط
جوری است که این افراددرواقعفراریهستند.عدهای
بخاطرمسایل جناحی کنارمیروند ،یک عده بهخاطر
جریاناتی که درشهرستان حاکم است کنار گذاشته
میشوند.بنابرایناگربخواهیمشهرمانپیشرفتکند
بایدشایستهساالریحاکمباشد.حوزههابایدمشخص
باشدوهرکسیدرچهارچوباختیاراتوقانوندخالت
کند .مثال چرا باید فرمانداری سیرجان که فرمانداری
ویژه هست بیش ازیک سال با سرپرست اداره شود
درحالی که قانونا تا سه ماه میتواند با سرپرست اداره
شود .مسائل پشت پرده و سیاسی است که یک سال
طول کشید تا به تفاهم برسند که ایشان فرماندار
شوند ».دکتر نصراهللپور گفت« :از آن طرف هم
یکسری ازانتخابهاتوسطمردمتعیینمیشودمثال
مردمدرانتخاباتشوراها،مجلسوریاستجمهوری
متاسفانه اکثریت تحت تاثیرجو تصمیم میگیرند.
اگرخود ما درزمان انتخابات تصمیم بهتری بگیریم و
انتخابات را براساس تجربه ،توان ،تاریخچه و گذشته
افراد انجام دهیم وضعیت تغییر میکند ...ما آدم
توانمند درحوزه شهرداری ،شورا ،نمایندگی مجلس و
ریاستجمهوریمیخواهیم».

توگو با حمید بنیاسدی مسئول سرپناه سرای امید
گف 

 نجمه محمودآبادی
زمستان است و هوا بس ناجوانمردانه سرد است.
شبهای سرد و یخبندان این روزها را سیرجانیها
مدتهاتجربهنکردهبودند.دراینسرمایسردزمستان
کارتنخوابهایی هستند که این شبها را درپارکها
وخیابانهابهصبحمیرسانند ،اگرچهچندسالی است
کهسرپناهسرای امیدبرایمعتادانمردبازگشاییشده
است اماهنوزعدهای ازآنهانمیدانندچنینسرپناهی
وجود دارد .این سرپناه با هدف شبمانی و دادن یک
وعدهشام گرمبرای کارتنخوابها احداثشده است.
حمیدبنیاسدیمسئولسرپناهسرای امیددربارهمرکز
و هدف آن ،کمکنکردن خیرین به این دسته ازافراد،
مشکالتی که سرپناه با آن روبهرو است صحبت کرد.
 هدف از تاسیس سرپناه سرای امید
چیست؟
هدف و رسالت اصلی مرکز سرپناه شبانه سرای
امید تامین محل خواب برای معتادان کارتنخواب
و خیابانی ،توزیع یک وعده شام و صبحانه ساده،
تامینامکاناتبرایاستحماموبهداشتفردی،تامین
حداقل پوشاک ،ارجاع به مراکز اورژانس در صورت
لزوم ،ارجاع به مراکز بهداشتی ،اجرای کالسهای
آموزشی درزمینه کاهش آسیبهای اجتماعی مواد
مخدر و اعتیاد ،ارجاع به سیستمهای درمان و در
صورت امکان مشاوره با خانوادهها و سایر افراد برای

امیدکارتنخوابها
ای
ِ
سر ِ

بازگشتفردبهشرایطبهتراست.
ظرفیتمرکزچندنفراست؟
ظرفیت اینمرکزطبقدستورالعمل 25نفراست.
درشبهایی که هوا خیلی سرد میشود تا  35نفررا
هم پذیرش کردهایم .معتادان تا زمانی که بیخانهمان
هستند در مرکز نگهداری میشوند و به محض آنکه
چنین شرایطی از بین رفت باید از مرکز خارج شوند.
زمان کاری این مرکزبرای معتادان 12ساعت ،یعنی از
ساعت 7شب تا 7صبح است.
 هدف تنها جای خواب است یا اهداف
دیگریهمدنبالمیکنید؟
برنامه ما این است که معتادان خیابانی و
کارتنخوابراشناساییوجذباینمرکزنماییم.البته
دراصل برنامه ما توانمندکردن آنها ،هدایت به سوی
درمان و بهبودی ازبیماری اعتیاد است و بازگشت به
خانواده و جامعه است که دردستورکاراین مرکزقرار
گرفته است .وقتی که ترک کردند وام خود اشتغالی
به آنها داده میشود که بین 20تا 50میلیون تومان
و  5ساله و بدون بهره است که میتوانند از این وام
استفاده کنند .ولی متاسفانه ضامن برای وامهایشان
پیدانمیکنند.
معتادانی کهبهمرکزمراجعهمیکننددرچه
رنجسنیهستند؟
بین 25تا 45ساله هستند.

سرپناهبه کمکمردمیهمنیازدارد؟
بله .وسایل مورد نیازاین مرکزپتو ،ملحفه ،لباس
گرم جهت بیرون از مرکز ،لباس بیمارستان جهت
پوشیدنداخلمرکز،موادغذاییشامل،عدس،لوبیا،
ماکارونی،سویا،برنج،روغن،چایوقند،موادبهداشتی
شامل شامپو ،صابون ،مایع دستشویی ،ظرفشویی،
مایعضدعفونیکننده،ماسکاست.
مواردتوهمیدربینمعتادانیکهشبهابه
مرکزمیآیندداشتید؟
دو نوع موادمخدر وجود دارد؛ مواد صنعتی و
سنتی .مواد سنتی مثل تریاک و شیره توه مزا نیستند
اما مواد صنعتی مثل شیشه ،هروئین ،کراک و غیره
شیمیاییوتوه مزاهستند.بهتازگیهمموادمخدری
دربین معتادان رواج پیدا کرده است به نام کمیکال
که به آن بنگ صنعتی هم میگویند .این ماده مخدر
همبهصورت اسپری استفادهمیشودوهمبهصورت
سیگار .بسیاراعتیادآوراست و ازعوارض آن می توان
بهسرگیجهاشارهکرد.اکثرمعتادانیکهبهمرکزمراجعه
میکنندتوهمیهستندوسابقهیمصرفشانبیشاز
 6ماه است .حالت تعادل روحی و روانی ندارند .گاهی
خوشحالند و گاهی گریه میکنند .بعضیهایشان
میگویند کسانی درتعقیب من هستند یا یک نفرآن
طرف نشسته و دارد به من نگاه میکند ،درحالی که
کسینیست.

 مرکز با چه مشکالتی دست و پنجه نرم
میکند؟
مشکل اصلیمامکان است.مکانی کهمرکزدرآن
واقع است استیجاری است 6.ماه دیگرمدت اجاره ما
تماممیشودوما ازهمین االنبهفکرمنزلمسکونی
جدیدهستیم .اگرنهادهایدولتیمثلشهرداری ،اداره
شوپرورش بتوانند مکانی در اختیار ما
اوقاف و آموز 
قرار دهند خیلی خوب است .یا خیری پیدا شود و
ملکشرادراختیارماقراردهدتامابتوانیمبه این افراد
خدماتبیشتروبهتری ارایهدهیموتالش کنیم آنها
را به زندگی برگردانیم .ما باید ملکی در اختیار بگیریم
که همسایه زیادی دور و برمان نباشد .چون یکی از
مشکالتماناراحتیهمسایههااست.
 فکر نمیکنید علیرغم وجود زنان معتاد
کارتنخواب در سیرجان جای خالی چنین
خوابگاههاییبرایزنانبیشترازمرداناست؟
همان طورکه گفتم نبود مکانی برای این افراد باعث
شده است که برای زنان مرکزی وجود نداشته باشد .ما در
اینبارهنیازمندکمکخیرینومسئوالنهستیم.کرایهها
در سیرجان بسیار باالست .تعداد افراد کارتنخواب و
معتاد مرد بیشتر از زنان است .ما در مرکز سرای امید
حدود  80نفررا شناسایی کردهایم .البته این آماردقیق
آنها نیست اما کارتنخوابهای زن خیلی خیلی کمتر
هستند.برایهمین اینخوابگاهبرایمردان است.

عکس :امین ارجمند  /پاسارگاد

 چند نفر از کسانی که به این مرکزمراجعه
کردهاند ترک کرد ه و به آغوش خانواده و جامعه
بازگشتهاند؟
سرپناه سرای امید سال  95راه اندازی شده است.
خدا را شکر که توانستیم بعضی از افراد را به خانواده
برگردانیمو آنهاسرو سامانیبه زندگیهایشان بدهند.
باالی  30مورد که هم اکنون زندگی سالمی دارند و

صاحب شغل و خانه و زندگی شدهاند.
دراینمدتی که کروناآمدهاستازمعتادان
تستکروناگرفتهشدهاست؟
وقتی کارتنخواب وارد سرپناه میشود درجه
حرارت بدنش اندازه گیری میشود .غیر از دستگاه
تبسنجدستگاهپالس اکسیمترهمداریمومراقبیم
کهکسیبیمارنباشد.

 آیا افرادیدرسرپناهداشتید که کرونا گرفته
باشد؟
خدا را شکرتا االن خیر .مورد کرونایی نداشتیم.
سایربیماریهامثل ایدزوهپاتیتو...بین
معتاداندارید؟
بین کسانی کهپذیرش کردیمحدود 15نفربیماری
ایدزدارند.

