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 پاسارگاد
رویای حضور در لیگبرتر برای سیرجانیها
محقق شده و تنها چند روز دیگر تا تجربهی
حس شیرین «میزبانی لیگ برتر» باقی مانده
است .پس از کش و قوسهای فراوان باالخره
ورزشگاه امامعلی برای برگزاری این مسابقات
خود را در دقیقه ۹۰در لیست ورزشگاههای مورد
تایید قرار داد و علیرغم نتایج نه چندان خوب که
این تیم در بازیهای تدارکاتی خود کسب کرد،
پنجشنبه در اولین بازی لیگبرتر خود میزبان
تیم نساجی مازندران در ورزشگاه امامعلی است.
برای آگاهی از میزان آمادگی این تیم گفتگویی با
محمد جواهری مدیرعامل باشگاه گلگهر انجام
دادهایم که از نظر میگذرانید:
 در آستانه شروع بازیهای لیگ
برتر وضعیت فنی تیم را چگونه ارزیابی
میکنید؟
بعد از اینکه قرارداد بگوویچ به عنوان سرمربی
تمدید شد ،لیست بازیکنان مد نظر سرمربی
دریافت و جذب شد .صد درصد نقل و انتقاالت
بازیکنانداخلیوخارجیبانظرمستقیمسرمربی
انجامشدهوسرمربیتاکنونازهمهنقلوانتقاالت
راضی است .اخیرا ً هم یکی دو تا بازیکن خارجی
با نظر سرمربی و کادر فنی جذب شده است.
یک بازیکن دیگر هم مدنظرشان است که دنبال
جذب آن هستیم .در مورد نحوه آمادهسازی تیم
هم یک اردوی بدنسازی در کرمانشاه به پیشنهاد
خود سرمربی برگزار شد .دوازده روز بعد از آن 8
بازی تدارکاتی را انجام دادیم که فکر میکنم بین
تیمها بیشترین بازی تدارکاتی را داشتیم ،همه
را هم با تیمهای لیگ برتر و در شیراز ،اصفهان،
تهران و مشهد انجام دادیم .امیدوار هستیم از نظر
فنی(چهجذببازیکنوچهبازیهایتدارکاتی)
به آن حد ایدهآل و نرمال برای بازیهای لیگ
برتررسیدهباشیمونتایجمناسبیراکسبکنیم.
 وضعیت استادیومها برای میزبانی
مسابقاتچگونهاست؟
در مورد استادیوم و زیرساختها بعد از اینکه
تیم به لیگ برتر صعود کرد آمادهسازی استادیوم
گلگهر و استادیوم امامعلی در دستور کار قرار
گرفت .قرار بر این بود که استادیوم گلگهر را
با یکی از بهترین نوع چمنهای مصنوعی دنیا
(گرینفیلدز) تجهیز کنیم .قرارداد آن منعقد
شد ،مدیرعامل وقت شرکت و رئیس هیئت
مدیره گلگهر برای این منظور اقدام کردند که
ظرف مدت  ۴۰روز چمن درجه یک را نصب
و مسابقات لیگ برتر را در آنجا میزبانی کنیم که
متاسفانه به تحریمها برخورد کردیم و مجبور

مدیرعامل باشگاه گلگهر در آستانه شروع مسابقات لیگ برتر:

هدف ما امسال بقا در لیگبرتر است
 بلیط فروشی به صورت الکترونیک انجام میشود

عکس:امین ارجمند | پاسارگاد

شدیم در این محدوده زمانی کم به دنبال راه
چاره دیگری باشیم .با توجه به کیفیت خوبی که
چمن امامعلی داشت تکمیل این ورزشگاه از نظر
ساخت ،VIP، VVIPبرجهای روشنایی ،سکو،
تالکترونیک و دوربینهای
صندلیگذاری ،گی 
مداربستهکههزینهزیادیراهمداشتدردستور
کار قرار گرفت و با حمایت مدیرعامل شرکت
گلگهر ،به صورت شبانهروزی و با تعداد زیادی
نیرو انجام شد و خوشبختانه پس از تایید مقامات
کشوری ،در اولین بازی لیگ برتر در این استادیوم
میزبانتیمنساجیمازندرانهستیم.
 ورزشگاه گلگهر را برای لیگ
پیشرودراختیارخواهیدداشت؟
بله.برایاینکهکارمحکمترشودکاشتچمن
طبیعی ورزشگاه گلگهر هم به مناقصه رفته و
پیمانکار مشخص شده و به زودی انجام خواهد
شد .میتوانم بگویم از چند ماه آینده یک زمین
چمن طبیعی و خوب دیگر هم خواهیم داشت.
حتی پیمانکار ساخت پلههای ورزشگاه گلگهر
هم شناسایی شده و کمکم کار آن آغاز میشود.
یعنی ما میتوانیم تا چند ماه آینده دو استادیوم
خوب و شایسته با استانداردهای الزم کمیته
مسابقاتفدراسیونفوتبالداشتهباشیموبتوانیم
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 در بعضی از روستاها مردم در اراضی ملی ساخت و ساز
کردندمثلموتورقلیرضاییوسالهاستتکلیفشان مشخص
نیست؟
اینها روستاهای ییالقی هستند .این روستا به عنوان یک روستا
رسمیت دارد ،طرح هادی هم دارد بحث این است که مردم آمدند
زمینهای دولت را تصرف کردند و همه اراضی دولتی هستند به خاطر

تالمال مجوزی به ما
همین ما جلسهای گذاشتیم برای حفظ حقوق بی 
بدهند و ببینیم میتوانیم این زمینها را به مردم بدهیم یا نه ،وگرنه این
زمینها همه اراضی دولتی هستند و همه رفتند تصرف کردند .متاسفانه
مردم تا میبینند خبری هست سریع میروند دیوار باال میآورند.
 بیشتر تصرفات مردمی در اراضی دولتی در کدام روستاها
هست؟

درباره مرکز رشد

فراخوان

دانشــگاه صنعتــی ســیرجان بــه منظــور تکمیــل بخشــی از ظرفیــت
مرکــز رشــد خــود ،تعــداد محــدودی از شــرکتهای دارای طــرح
فناورانــه بازارپذیــر و اســتارتآپها را در راســتای خودکفایــی
صنعــت از طریــق فراخــوان عمومــی پذیــرش مینمایــد.

جهـتثبـتنــامبـهآدرس اینتـرنتـی
 www.sirjantech.irمراجعـه نماییـد.
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 دولت بایدهمه چیزرا کوپینی کند و حق هرکس را بدهد
تا عدالت برقرار شود .آیا نباید مسئوالن بیدرد و بیخاصیت را
آتش زد؟ 3117
 سالم ،بدینوسیله فرارسیدن 17مردادگرامیداشت
روزخبرنگار را به تمامی خبرنگاران شریف و اصحاب صدیق
رسانه و نشریات محلی سیرجان تبریک میگویم .خداقوت.
(جهانشاهی)4179.
 یک گزارش از سرویس بهداشتی کنار مسجد تهیه کنید
مخصوصاقسمتخانمهاشدهشیرکشخونه6748
 اقای شهردارنیرویی که به هردلیلی نتوانسته مدرک
دانشگاهی ارایه کند باید مثل اشغال دورانداخته شود؟ یک
پاکبان یا راننده اتوبوس یا کارگر فضای سبز اگر لیسانس
داشت که دیگرکارگری نمیکرد .چرا روز اول از انها مدرک

نخواستید.خوبطرفدارزحمتکشانهستید.اگرحقیهست
خدابگیرد5421.
 سالم ،چرا در شهر سیرجان با  300هزار نفرجمعیت
که مدعی شهر رسانه است مدتی است توزیع روزنامه
سراسری«جام جم» قطع شده؟ لطفا اداره ارشاد توضیح دهد
مخاطبانوعالقمندانروزنامهمذکورچهبایدبکنند؟چراباید
شهروندانمتضررشوند؟4179
 باسالم خدمت مسوالن اداره برق به خاطرخدا شده فکری
برایروشناییخیاباناصنافبرداریدآنقدرتاریکاستکهزن
و فرزندمان شب جرات نمیکنند به مغازه بروند5855
سالممدتیمادرمزخمبسترداشتهرچهدارویشیمیایی
استفادهکردیمنتیجهاینگرفتیم تااینکه شنیدیم پوست انار
شیرین پودر کرده روی زخم بپاشید آبی بود روی آتش8075

فروش انواع موتورسیکلت

بدون پیشپرداخت
در فروشگاه صبوری
09132453990

درگذشــت والــده گرامیتــان را بــه شــما و خانــواده
محترمتــان تســلیت عــرض نمــوده ،از درگاه ایــزد متعــال
شــادی روح آن مرحومــه و صبــر و ســامتی بازمانــدگان را
مســئلت مینماییــم.

منطقه ویژه اقتصادی سیرجان

جناب آقای محمد مهاجرانی

درگذشــت والــده گرامیتــان را بــه شــما و خانــواده
محترمتــان تســلیت عــرض نمــوده ،از درگاه خداونــد
بــرای آن مرحومــه غفــران الهــی و بــرای بازمانــدگان اجــر
جزیــل مســئلت داریــم.

شرکت سمنگانبار باستان سیرجان

شکوفایی کسب و کار شما در چهار گام

مـرکز رشــد واحدهای فنـاور سیرجـان
مرکــز رشــد بــا ارایــه خدمــات حمایتــی از ایجــاد و توســعه کســب
و کارهــای جدیــد توســط کارآفرینــان و فــارغ التحصیالنــی کــه در
قالــب واحدهــای نوپــای فعــال در زمینههــای مختلــف فنــاوری
متشــکل شــدهاند و اهــداف اقتصــادی مبتنــی بــر دانــش و فــن
دارنــد ،پشــتیبانی میکنــد.

نارضایتی از سهمیههای رانتی موجی از خشم را در اهالی
کنکور برانگیخته است که به احتمال بسیار بر موجهای
نارضایتی پیشین تلنبار گشته و میتواند عواقب وخیمی در
پی داشته باشد .از آتشفشان خاموش خشم تودهها برحذر
باید بود که بیخبر فوران میکند.
جامعه حال حاضر ایران از تبعیض در رنج فراوان است.
رانت و تبعیض جامعه را شقه شقه میکند و اقلیت برخوردار
را در برابر اکثریت نابرخوردار قرار میدهد .این گسلهای
ناشی از رانت و تبعیض مستعد بروز زلزلههایی بنیانکن
هستند و ظاهرا ما اندازهای که به زلزلههای طبیعی فکر
میکنیم ،به همان نسبت هم به فکر زلزلههای اجتماعی
هستیم که انرژیشان در زیر پوست شهر در حال انباشته
شدن است .تجربهی زلزله نشان داده است که مخربترین
زلزلههادرگسترهیایراندرلحظاتیاتفاقافتادهکهاکثریت
در خواب بودهاند .آیا عبرتی در این تمثیل نهفته نیست؟
عدالت گمشدهای است که تالش انبیا در تحقق آن
تقریبا به جایی نرسیده است و اگر والیت امیرالمومنین را
یراهه نرفتهایم .عید
هم در راستای آن بدانیم چندان به ب 
غدیر نویدبخش استقرار عدالت از مسیر والیت علوی است
اما عدالت همچنان دستنیافتنیترین رویای بشر است.
تالش برای بسط عدالت از این رو مقدس است که ما را به
عدل منتظر پیوند میدهد .تا باد چنین بادا!

جناب آقای محمد مهاجرانی

مهدی طیبی با امیدواری از ثمربخشی طرح
کالن توسعه و تسهیلگری اجتماعی بیان کرد:
در فازهای تکمیلی این سلسله برنامهها در سال
جاری در کنار توجه به بستر اجتماعی و فرهنگی
هر محله ،پس از آنکه امر ورود کامل و استقرار در
این مناطق حاصل شد ،با استعدادیابی ،نیازسنجی،
امکانسنجی و نظرسنجیهای عمومی و مورد نیاز،
به یاری خداوند ،مشارکت مردمی و محلی را در
تمامی فازهای برنامه های ( 98از تصمیمسازی و
برنامهریزی تا اجرا و ارزیابی) خواهیم داشت.
به گفته وی ،زمان -نام محله و مکان دقیق
اجرای دو جشن پایانی محالت در هفته جاری به
ترتیب روز سهشنبه همزمان با عید سعید غدیر در
خیابان ابوریحان ،فرعی شهید برزخ و روز پنجشنبه
هفته جاری در انتهای بلوار قاآنی برگزار خواهد شد.

پــــارکعلــــموفــــنآوریاستـــانکــرمـان

 رضا مسلمیزاده
عدالتگمشدهترینآرزویبشر
است و عدالتخواهان ،مظلومترین
انسانها در تاریخ حیات بشرند.
اگرچه ظلم پایدار نمیماند اما
ظاهراتاریخحیاتبشرتنهالحظات
کوتاهی از حاکمیت عدل را به خود
دیده است و ما بیشتر شاهد دست به دست شدن ظلم از
ظالمانیبهظالمانیدیگربودهایم.اینیادداشتکهدرآستانه
عیدغدیربهتحریردرمیآید،بیشتربهتکرارآرزوییمیماند
که نام یکی از بزرگترین شاهدانش با این عید پیوند خورده
است .شاهدی که غیرمسلمانان هم بر عدالتش شهادت
دادهاند و عنوان این نوشتار هم از شهادت یکی از ایشان
برگرفتهشدهاست.
در برابر «عدل»« ،ظلم» قرار دارد و در زیرمجموعهی
ظلم با کلماتی همچون رانت و تبعیض روبهرو هستیم.
سیستمی که رانت و تبعیض در آن به صورت قانونی و
غیرقانونی وجود داشته باشد ،قادر نیست عدالت را برقرار
کند و رضایت و اعتماد شهروندان را به دست آورد .تنها
بخش کوچکی از استقرار عدل و داد در حوزهی قضایی
است و بخش عمدهتر آن به سایر بخشهای حکمرانی تعلق
میگیرد .این روزها با آشکار شدن دانشگاههای سهمیهای،

تصرفیهای ما بیشتر در روستاهای خوش آب و هوا هستند .همین
چندی پیش در امیرآباد سوخک ،دهقاضی ،کران تخریب داشتیم .در
توساز در اراضی
توسازی تخریب میشود .ساخ 
اراضی ملی هرگونه ساخ 
مثتسنیات یعنی طرف زمین مال خودش بوده اما خارج از طرح بوده است
ممکن است آن را بفرستند به کمیسیون  99و قاضی آنجا جدا تصمیم
بگیردامادراراضیملیاگرتصرفکنندبالاستثناتخریبمیشود.مابیشتر
باشوراهاکارمیکنیموآنهاتخلفاترابهمااطالعمیدهندچونشوراهاو
توسازغیرمجازاست.
دهیارانوظیفهشانجلوگیریازهرگونهساخ 

سلسله جشنهای محالت در مناطق مختلف سیرجان برگزار میشود
تعلق شهری و تقویت هویت محلی ،ایجاد حس
تشخّ ص و عزت نفس ،برقراری عدالت اجتماعی و
کاهش حس تبعیض در تخصیص امکانات فراغتی و
در نهایت ایجاد صمیمیت اجتماعی و اعتماد نهادی
بین مردم این مناطق و مسئوالن شهری برای اجرایی
شدن هرچه بهتر برنامه کالن توسعه و تسهیلگری
اجتماعی در سال  98از اهداف بلند اجرای این برنامه
است.
سرپرستمدیریتارتباطاتشهرداریسیرجان
در توضیح برنامههای جشن محالت عنوان داشت:
نکته حائز اهمیت در برنامه محالت اجرای برنامهها
کامال متناسب با بستر اجتماعی و خردهفرهنگهای
حاکم بر محالت و تدارک آن در قالبهای هنری
متنوع تئاتر ،انواع موسیقی ،طنز اجتماعی ،مسابقه
اجتماعی ،استندآپکمدی و مانند آن است.

صدای عدالت انسانی

 36ماهه

سرپرست مدیریت ارتباطات شهرداری
سیرجان از برگزاری سلسله جشنهای
محلهای در مناطق مختلف سطح شهر
سیرجان خبر داد.
توگو با واحد خبر
مهدی طیبی در گف 
مدیریت ارتباطات شهرداری سیرجان عنوان کرد:
سلسله جشنهای محالت که ماهیت تفریحی
آموزشی دارد در دو ماه اخیر با همکاری فرهنگسرا و
مدیریت ارتباطات شهرداری برای مناطق حاشیهای
و کم برخوردار برگزار شده و تا پایان هفته جاری و
همزمان با دهه والیت نیز با برگزاری دو جشن به کار
خود پایان خواهد داد.
وی ابراز کرد :ایجاد خاطره مشترک جمعی
در مناطقی که عموما مهاجر و با یکدیگر بیگانه
هستند ،ایجاد فضای ارتباط اجتماعی ،افزایش حس

دادن زمین به انتخابات ربطی ندارد

سرمقاله

 24ماهه

 اینکه مردم با برگههای غیرقابل فروش خرید و فروش
میکنندازناآگاهیشاناستیاسوءاستفاده؟
این سوءاستفاده خیلیهاست و مردم دارند این کار را علیرغم
توصیههای ما انجام میدهند .ما جلویشان را تا جایی بتوانیم میگیریم
ن
حتی نامه زدیم به ثبت اسناد که دفترخانهها هیچگونه وکالتی روی ای 
برگهها انجام ندهند ،اما مردم که این زمینها را میخرند خیلیها این کار را
از روی ناآگاهی انجام میدهند و بعد دچار مشکل میشوند.

میزبانی را در این دو استادیوم انجام دهیم.
 بازیکنان برای حضور قدرتمند در
لیگ برتر به حمایت روحی باشگاه نیاز
دارند .در این خصوص چه کردید؟
از نظر تامین نیازهای روحی -روانی بازیکنان
همسرمربیخواستههاییداشتهوپیشنهاداتیبه
ما ارائه داده است .تعهداتی که باشگاه به بازیکنان
داده را عملیاتی کردیم و امیدواریم که بازیکنان
بتوانندنتایجخوبیراکسبکنند.
 با حمایتی که از بازیکنان میشود
انتظار مردم ارائه یک بازی خوب در لیگ
برتراست.اینخواستهمحققمیشود؟
کار سختی پیش رو داریم .سال اولی است که
درلیگبرترهستیموحضورماندرلیگبرتربعد
از چند سال اتفاق افتاده و تجربهای از حضور در
لیگ برتر نداریم .سال اول هدفمان بقا در لیگ
برتر است که از هواداران خونگرم سیرجانی که
یار اصلی تیم هستند دعوت میکنم حتماً برای
حمایت از تیم خودشان به ورزشگاه بیایند .تمام
تالشمان را میکنیم تا بتوانیم نام سیرجان و نام
گلگهررادرلیگبرترجاودانهکنیم.بازهمتاکید
میکنم که سال اول هدف ما تثبیت تیم در لیگ
برتر است و امیدواریم که این حضور جاودانه شود.

 به آمادگی فنی تیم اشاره کردید ،از
مصدومانتیمهمبگویید.
مصدوم خاصی تا این لحظه نداریم .پیمان
رنجبری در اردوی تیم ملی از ناحیه کمر مصدوم
شده بود که در بازیهای دوستانه با تأخیر به ما
ملحق شد .حتی آقای ساکت-مدیر تیمهای
ملی -عذرخواهی کرد که رنجبری را آماده برای
ما فرستادید و ما داریم او را مصدوم به شما تحویل
میدهیم.رنجبرییکیازنفراتتاثیرگذاردرخط
جلوهست.ولیهنوزصددرصدآمادهنشدهچون
از بازیهای تدارکاتی ما دور بود .یک مهاجم
خارجی هم مدنظر داریم و پیگیر هستیم که با
نظر سرمربی آن را جذب کنیم .این دو بازیکن که
در خط حمله به تیم اضافه شوند انتظارات ما در
خط حمله برآورده میشود .یک بازیکن بازیساز
 play makerهم با نظر سرمربی جذب شده و
امیدواریم به آن هماهنگی الزم برسند و بتوانیم
صد درصد توانایی خود را در بازی به کار بگیریم.
 گفتیدتیمازنظرفنیآمادگیالزمرا
دارد؛ اما در چند بازی اخیر تدارکاتی ،نتایج
مطلوبیحاصلنشد.باایننتایجمیتوانبه
استقباللیگبرتررفت؟
رقبای ما ،رقبای سرسختی بودند .یکی دو

بازی اخیر را مثال میزنم .تیم پدیده امسال
در مسابقات جام باشگاههای آسیا شرکت دارد.
ترکیب سال گذشته خودش را حفظ کرده.
یکی از بهترین تیمها از نظر کیفیت بازی در
سال قبل بوده با یک تیم بسیار سرعتی که
توانمندی بسیار خوبی را دارد .قرار بود بازی ما
و پدیده در سیرجان برگزار شود ،به دلیل اینکه
استادیوم آماده نبود و پیمانکار اجازه تمرین
بیشتر را به ما نداد مجبور شدیم به مشهد
برویم و در ورزشگاه امام رضا بازی کنیم .در
ورزشگاهی بازی کردیم که زمین سفت بود و
کیفیت مناسبی نداشت .از طرفی هم تا مشهد
مجبور بودیم برویم و تیم کمی خسته بود .هر
چند شایستگی و کیفیت باالی پدیده را هم
نباید نادیده بگیریم چرا که بازی خوب پدیده
بر هیچ کس پوشیده نیست .از طرفی هم بازی
باپرسپولیسبازیبسیارخوبیبود.پرسپولیس
تیمی است که سال گذشته نایب قهرمان جام
باشگاه های آسیا و قهرمان لیگ برتر شد .تیم
پرمهره با تمام توان آمد و روبروی ما بازی کرد.
در مقابل این تیم بازی خوبی را انجام دادیم .اما
باز هم میگویم دنبال نتایج بازیهای دوستانه
نیستیم ،بیشتر دنبال پیدا کردن نقاط ضعف
و قوت تیم هستیم و امیدواریم که کادرفنی از
بازیهای دوستانه نهایت استفاده را برده باشد
تا بتواند نقاط ضعف خودش را شناسایی و در
بازیهای رسمی راهکاری برای از بین بردن این
نقاطضعفپیداکند.
 اما موضوع مهم برای هواداران ،بلیط
فروشی و نحوه حضور در ورزشگاه است.
توضیحمیدهید؟
باتوجهبهالزاماتفدراسیونفوتبالوسازمان
لیگ ورزشگاههای محل برگزاری مسابقات لیگ
برتر،بایدبهگیتوسامانهبلیتفروشیالکترونیک،
دوربینهای مدار بسته و همچنین صندلی
شمارهگذاریشدهمجهزشوند.ورزشگاهامامعلی
سیرجانیکیازمعدودورزشگاههاییستکهاین
الزامات را لحاظ کرده است .بنابراین ،تماشاگران
و عالقهمندان میبایست از طریق سایت که به
زودی آدرس آن اعالم می شود با وارد کردن
مشخصاتفردیخوداقدامبهتهیهبلیطنمایند.
سپس با در دست داشتن پرینت این بلیط یا
ذخیره تصویر بلیط در گوشی خود و همچنین
کارت شناسایی به ورزشگاه مراجعه کنند و در
صندلی مختص به خود استقرار نمایند .البته به
زودی اطالعات تکمیلی برای راهنمایی بیشتر
هواداران و عالقهمندان از طریق روابط عمومی
باشگاه و هیئت فوتبال اعالم خواهد شد.
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 پاسارگاد :فرمانده انتظامي سیرجان صبح دیروز با حضور در دفتر نظارت
همگاني  197از نزديك به مسائل و مشكالت مردم در حوزه انتظامي رسيدگي كرد.
بهگزارشخبرنگارپایگاهخبریپلیس،برابربرنامهروزشماروبااطالعرسانيقبليكهدرسطحشهرستانانجامشدهبود
مالقاتچهرهبهچهرهوحضوريمردمبافرماندهيورئیسپلیسراهوردرمحلدفتررئيسپلیسراهورشهرستانانجامشد.
درايننشستتعدادياز شهروندانبهصورتحضوريبهمحلبرگزاريجلسهمراجعهومشكالتانتظاميخود
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اهــداف مرکــز رشــد در راســتای حمایــت از
کســب و کار:
 ایجــاد زمینــه کارآفرینــی و حمایــت از نــوآورینیروهــای محقــق جــــوان
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دانشــگاهی
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