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سرمقاله

گزارش میدانی پاسارگاد پس از ادغام شعبههای بانک رسالت

 پاسارگاد
مدتی قبل و با ادغام سه شعبه بانک رسالت
در یک شعبه ،شاهد گالیههای مردمی از شلوغی
تنها شعبه رسالت و اتالف وقت فراوان در بانک
بودیم .مسعود اسدی؛ مدیر شعبات بانک رسالت
توگوباپاسارگاد،
درسیرجانهفتهگذشتهدرگف 
در توصیف دلیل انجام این ادغام به بحث «رفتن به
سمتبانکداریاجتماعییابانکداریبدونشعبه»
اشاره کرده و در ادامه میگوید« :ما سپرده نداریم
و مشتری فقط برای گرفتن وام به بانک میآید. .
به هر مشتری یک کد اعتباری داده شده . .ما در
حال حاضر روزانه  300تا  350فقره تسهیالت
میدهیم. .این 350نفربدوناینکهنیازبهمراجعه
به بانک داشته باشند ،از خانه یا محل کار تقاضای
تسهیالتمیکنند. .دادنکداعتباریموجبشد
کم کم شعبات بانک خلوت شوند و مجبور شدیم
شعبمانراادغامکنیم».
اسدی دلیل شلوغی بانک را مراجعه مشتریان
برای گرفتن رمز پویا م یداند .خبری که شنبه این
هفتهدرصفحهپاسارگاددراینستاگراممنتشرشد
و واکنشهای زیادی را به همراه داشت .بطوریکه
سخنان اسدی برای بسیاری از مخاطبان قابل
قبول نبود .این دسته از مخاطبان اظهارات اسدی
را درست نم یدانستند .مخاطبی میپرسد« :اگر
دلیل شلوغی رمز پویا است ،چرا قسمت وام هم
شلوغ است؟» مخاطب دیگری میگوید« :بانک
قبل از رمز پویا هم شلوغ بود .برای یک چک
ساعت  9نوبت گرفتم و ساعت  12که برگشتم
هنوزم نوبتم نشده بود ».مخاطب دیگری زمان
پاس کردن یک فقره چک را  2ساعت تمام اعالم
میکند و دیگری میگوید که برای دریافت شماره

ناراضی از شلوغی

عکس تزئینی است

شبا 4،ساعتدرنوبتایستاده.همچنینمخاطبی
دیگری عالوه بر انتقاد از شلوغی بانک ،از رفتار بد
کارمنداننیزگالیهمیکند.
نتایجمشاهداتمیدانی
همه این کامنتها و واکنشها باعث شد روز
یکشنبهبهبانکرسالتمراجعهکنیم.
اولین نکتهای که در ورود به بانک جلب
توجه میکند ،شلوغی است .حدود  5نفر در
حال صحبت با رییس شعبه هستند .جلوی چهار
باجهای که برای انجام کار باید نوبت گرفت ،خلوت
است اما صندلیهای روبهرو پر از مشتریانی است
کهمنتظراعالمنوبتهستند.سایربخشهاسرشار

از ازدحام است .به دلیل عدم نوبتدهی برای
بخشهای مربوط به حسابداری ،افتتاح حساب
و بانکداری الکترونیکی ،جمعیت به شکل فشرده
روبهرویباجههامتمرکزشدهاند.نکتهایکهنشان
میدهد برخالف اظهارات اسدی ،شلوغی بانک
تنها مرتبط به دریافت رمز پویا نیست .به دلیل
شلوغی ،گاهی درگیریهای بسیار کوچک لفظی
بین منتظران شکل میگیرد که بیشتر در مورد
رعایتنوبتاست.
به سراغ دستگاه نوبتدهی میروم .ساعت
 11و نیم است و شماره سرراستی نصیبم شده:
 .555در برگه زمان رسیدن نوبت 12،و 39دقیقه

ذکر شده .متاسفانه عدد باجه را یادداشت نکردم
اما به گمانم آخرین عددی که نوبتش شده بود،
 447بود.
بیشتر مشتریان در سکوت هستند و گاه
چند کلمهای بینشان رد و بدل میشود .اکثرا از
انتظارطوالنیخستههستندوگاهزیرلبباخودیا
بغلدستیبهشلوغیبانکاعتراضمیکنند.
از بانک بیرون میآیم و از ساعت 12و 3دقیقه
تا  12و  18دقیقه ،یعنی به مدت  15دقیقه ،ورود
وخروجمشتریانرامیشمارم.نتیجهبسیارجالب
است .ظرف این  15دقیقه 62 ،ورود و  59خروج
انجام میشود .البته مدتی پس از شمارش متوجه

تیم فوتبال گلگهر نام سیرجان را مطرح کرد؟
میشوم که از این اعداد باید بین 5تا 8نفر را کسر
کنم .زیرا برخی از خروجها به دلیل اتمام کار فرد
نبوده؛ بلکه افراد پس از دقایقی قدم زدن در اطراف،
دوبارهبهبانکمراجعهمیکردند.
مسعود اسدی؛ مدیر شعب بانک رسالت در
سیرجان به پاسارگاد میگوید« :بگویید  50نفر
روزانه میخواستند کار وامشان را انجام دهند و
هرکدام از این  50نفر ،یک نفر ضامن میآورد؛
میشود  100نفر .برای این تعداد میبایست  5تا
شعبه دیگر اضافه کنیم ».هرچند جمله اسدی در
موردوامگیرندگاناستامااومیانگینمقبولتعداد
حاضران در بانک را  20نفر م یداند .بنابراین برای
 70نفری که با اغماض و براساس شمارش میدانی
به دست آمده ،حداقل باید  3شعبه دیگر وجود
م یداشت اما نه تنها این اتفاق نیفتاده که دو شعبه
موجود نیز در شعبه سوم ادغام شده است.
 نوبت کال
ساعت  12و  45دقیقه از بانک خارج میشوم.
هنوزنوبتمنکه 555استنشدهوتازهعددنوبت
به 529رسیده است .یعنی هنوز 26نفر جلوی من
هستنددرحالیکه 6دقیقهاززمانپیشبینیشده
برایرسیدننوبتبهمنگذشتهاست.
پیش از آن و در حین مشاهدات میدانی ،برای
مصاحبه به دفتر مسعود اسدی؛ مدیر شعب بانک
رسالت در سیرجان رجوع میکنم تا سواالت
دیگری که در مشاهده میدانی برایم پیش آمده
بپرسم اما به گفته کارمند دفتری ،اسدی در
جلسهاستوبعیداستامروز(روزیکشنبه)بتواند
مصاحبه کند .با این وجود قرار میشود در صورت
یافتنفرصت،تلفنیزمانمصاحبهراخبربدهند
اما گوشی همراهم تا پایان روز زنگ نمیخورد.

رحیم اسفندیارپور علت بیماری  CFSرا کشف کرد

یادداشت

موفقیت جهانی محقق سیرجانی
 پاسارگاد
یک جوان محقق سیرجانی موفق شده است
دلیل یکی از مرموزترین بیماریهای جهان را
کشفکند.رحیماسفندیارپورمحققسیرجانی
دانشگاه ارواین کالیفرنیا به تازگی موفق شده
است علت بیماری  CFSکه نوعی بیماری
ایمنیناشناختهاستراکشف
عصبیوسیستم ِ
توگوی تلفنی با پاسارگاد گفت:
کند .او در گف 
«اگر این آخرین بیماری ناشناخته قرن اخیر
نباشد ،یکی از معدود بیماریهایی است که
ناشناخته مانده و ما جز اولین گروههایی بودیم
که توانستیم یک بایمارکت برای این بیماری
کشف کنیم ».رحیم اسفندیارپور میگوید:
«بیماری  CFSاز بیماریهایی است که هنوز
خیلی راجع به دالیل بیماری و اینکه چرا افراد
به آن مبتال میشوند اطالعاتی وجود ندارد».
وی معتقد است؛ «آدمها به دالیل مختلف
ممکن است سیستم ایمنیشان تحریک و فعال
شود؛ بعضیها به دلیل بیماریهای ویروسی،
باکتریایی یا تحت استرس یا چیزهای مشابه
سیستمایمنیشانفعالمیشود».
اسفندریارپور با بیان اینکه آدمهای مبتال
به این بیماری دورهی طوالنی خستگی مزمن
را میگذرانند .البته این بیماری با خستگی
مزمن ناشی از فعالیت متفاوت است ،گفت:
«اگر بخواهید تصور کنید میتوان گفت فرد
حالت سرماخوردگی ویروسی را دارد یعنی فرد
حالت بیحالی دارد و نمیتواند کارهای روزانه را
انجام دهد ».وی افزود« :در مراحل پیشرفتهتر
افراد بیمار کارهای معمولی روزانه را نمیتوانند
انجام دهند و اگر خودشان را مجبور کنند کاری
انجام دهند به مدت یک هفته تا چندماه مجبور
میشوند بخوابند و هیچ کاری نمیتوانند بکنند.
خیلی از این افراد در مراحل پیشرفته دچار
حساسیت به نور و صدا هستند و سالها در
اتاقهای تاریک زندگی میکنند ».از نظر او این
ی ِخیلی مرموز است؛ «بسیاری از پزشکان
بیمار 
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این را در زمرهی بیماریهای عصبی دستهبندی
میکنند .حال اینکه این یک بیماری عصبی
است یا سیستم ایمنی مشخص نیست ،چون
بیماری خیلی گسترده است و خیلی از اعضا
را درگیر میکند .متاسفانه جمعیت زیادی در
جهان به این بیماری مبتال هستند .در آمریکا و
اروپا دو درصد جمعیتشان به این بیماری مبتال
هستند ».اسفندیارپور تاکید کرد؛ «بیمارانی که
حالت پیشرفته این بیماری را تجربه میکنند،
سالها روی تخت هستند و در اثر آن شغلشان
را از دست میدهند و خیلیهایشان زندگی
برایشان سخت میشود و چون درمانی
هم وجود ندارد به ناچار به زندگیشان پایان
میدهند».
رحیم اسفندیارپور گفت« :در این سالها
برای درمان این بیماری چندین دارو کشف

شده است که بعضیهایشان مفید و بعضیها
مفید نبودند .از طرفی تشخیص بیماری از
روی عالیم انجام میشود و تعداد پزشکانی
که تخصصشان در این زمینه است ،خیلی
کم هستند و هیچ بایمارکتی برای تشخیص
این بیماری وجود نداشته است .مثال برای انواع
سرطانها روشهای تشخیص مشخصی وجود
دارد اما برای این بیماری هیچ راه تشخیصی
مشخصی وجود ندارد و فقط از روی عالیم
تشخیص میدهند .حتی زمانی تستهای
معمولی پزشکی را انجام میدهند ،تستها هیچ
چیز را نشان نمیدهند».
اسفندیارپور گفت« :کاری که ما کردیم این
بود که برای اولین بار توانستیم یک بایمارکت
برای این بیماری کشف کنیم یا درواقع بسازیم.
برای این کار آمدیم  40نفر را انتخاب کردیم؛

 20نفرشان مبتال به این بیماری و  20نفر
دیگرشان سالم بودند .سپس آمدیم سمپلهای
خونشان را نگاه کردیم و آنها را در شرایطی
بردیم که در بدنشان اتفاق میافتد ،یعنی همان
شرایط را ایجاد و صبر کردیم ببینیم پاسخ
سلولها چیست .محیطی را برایشان ایجاد
کردیم که برای سیستم ایمنی اتفاق میافتد.
سنسورهای نانو قابلیت این را دارند که پاسخ
سمپلهای خون بیمارانی که چنین محیطی
برایشان ایجاد کردیم ،اندازهگیری و سپس با
پاسخ سمپل گروه سالم مقایسه کنند .بعد از
مقایسه دیدیم پاسخها کامال متفاوت بود و نانو
سنسورها ،گروه بیماران را از سالمها تشخیص
دهند و این برای اولینبار است که این اتفاق
افتاده است و االن در مراحلی هستیم که
بیماران بیشتری را مورد بررسی قرار میدهیم.

چون موفق شدیم اولین بایمارکت را کشف
کنیم ».او با بیان اینکه این اتفاق با پوشش
خبری زیادی در دنیا همراه بود ،گفت :چون
این اتفاق برای اولین بار روی داده بود با پوشش
خبری زیادی همراه بود ،االن داریم روی گروه
بزرگتری کار میکنیم و تمام این بررسیها با
دقت باالیی انجام شده است».
اسفندیارپور گفت«:کار دیگری که در کنارش
داریم انجام میدهیم این است سمپل خون
افراد مریض را به داروهای مختلف میدهیم و
سپس تاثیر دارو را روی سمپل خون مریض نگاه
میکنیم .تا االن چندین دارو رو بررسی کردیم
ل خوب بوده است ».وی
که پاسخشان روی سمپ 
ادامه داد« :ما این پروژه را از سال  2016یعنی
حدود سه چهارسال پیش آغاز کردیم .درواقع
پروژه مهندسی توسط تیم بنده با همکاری
دانشگاهاستنفورددردانشگاهارواینکالیفرنیادارد
انجام میشود و شاید چندسال دیگر کار ببرد .ما
جز اولین گروههایی بودیم که توانستیم این کار
را انجام دهیم ،البته به جز تیم من که برای این
موضوع کار میکند چندتیم دیگر هم روی سایر
مراحل این بیماری دارند کار میکنند».
وی افزود« :عالوه بر این پروژه بر روی
پروژههای دیگری هم همزمان در البراتور خودم
دردانشگاهارواینکالیفرنیاکارمیکنیمکهتیمم
متشکل از تعدادی از دانشجویانم هستند ».وی
یدانم در ایران این بیماری
تاکید میکند؛ «نم 
یدانم که حتما وجود
چقدر وجود دارد اما م 
یدانم تشخیص داده شده است یا
دارد اما نم 
خیر ،به هرحال چون این بیماری خیلی وقتها
با بیماری سرماخوردگی و احساس خستگی
اشتباه گرفته میشود ،لطفا اشتباه نکنید و
اگر کسی در ایران از این بیماری اطالع دارد
یا دستاندرکاران پزشکی در کشور اطالعاتی در
این زمینه دارند لطفا بنده را در جریان بگذارند
شاید در آنجا یکسری کارها شده باشد که ما
بیخبرباشیم».

نشست مشترک برای رفع
آسیبهای اجتماعی در شورای شهر سیرجان

نشست مشترک کمیسیون فرهنگی شورای شهر با رییس و
معاونان اداره آموزش و پرورش و با موضوع بررسی راهکارهایی
جهت پیشگیری از آسیبهای اجتماعی در بین دانشآموزان،
روز دوشنبه  7بهمن ماه در محل سالن جلسات شورای شهر
برگزار گردید.
در این جلسه که نمایندگانی از نیروی انتظامی ،فرمانداری و اداره

خشونتهای این روزهای خیابان
 محمد غیوری
صبح دیروز یکشنبه خیابان
دکتر شریعتی حد فاصل چهارراه
سپاه تا میدان انقالب توسط
شهرداری سیرجان و به جهت
انجامامورعمرانیوتعویضآسفالت
مسدود شد .البته تا قبل از آن نیز
این مسیر اگرچه نسبی باز بود اما چندان شباهتی به یک
توساز
خیابان اصلی شهر نداشت و عملیات متعدد ساخ 
تردد در آن را با سختی و کندی مواجه کرده بود .خیابان
دکتر شریعتی در واقع تنها مسیر دسترسی ساکنین نیمه
شرقی و حتی تا حد زیادی ساکنین شمال شرقی به خیابان
اصلی شهر (خیابان امام شمالی) و بازار است.
این حجم خودرو وقتی با انسداد خیابان دکتر شریعتی
مواجه شدند برای این دسترسی کوچه پسکوچههای حد
فاصل خیابانهای سعدی و فردوسی و انقالب را انتخاب
کردند و شاهد ترافیک سنگین در کوچههای بعضا کمعرض
بافت قدیم شهر و خیابان انقالب بودیم .بویژه در نقطه ای که
خودروهای عبوری از کوچه ثبت احوال و کوچه پشت اداره
جهاد کشاورزی قصد ورود به خیابان انقالب را داشتند .یعنی
در محل سابق ساختمان شورای شهر .بنده خود دقایقی
در این نقطه کور گرفتار ترافیک سنگین شدم .قانون مطلق
جنگل بود که حاکم بود بر امور .ترحم و گذشت مطلقا راهی
در مناسبات نداشت؛ هر که قویتر بَرندهتر .به چشم خود
واقعیتهایی تلخ از روی خشن و پنهان جامعه دیدم که
بسی جای تعجب و تاسف داشت .دیروز در همین خیابان
انقالب جوانی را دیدم که از خودرویی پیاده شد و خطاب به
راننده خانمی که مستاصل از عبور و گشودن راه به نفع خود
و بر پایه قانون بیقانونی بود رکیکترین الفاظ و عناوین را
به کار برد .بیرحم و خشمگین مشت بر کاپوت خودرویی
میزد که راننده آن خانمی شاید همسن مادر خود جوان
بود .مشخص بود سایر سرنشینان خودروی آن جوان نه تنها
مانعی برای این عمل شنیع نبودند ،بلکه از خندههای آنها
هویدا بود که محرک و مشوق او نیز چه بسا بودهاند .جامعه
ما و مردم ما کی و چگونه تا بدین حد و درجه از خشونت
رسیدهاست؟
اصوال وقتی صحبت از خشونت به میان می آید و
وجوه مختلف آن را بسته به عوامل مختلف همچون زمان

و مکان و روابط و نسبت بین افراد مورد بررسی قرار دهیم
«خشونتهایخیابانی»ازاهمیتخاصیبرخوردارهستند.
خشونتهای خیابانی میتواند ابتدا و یا انتهای یک سلسله
از رفتارهای خشن باشد .در بررسی خشونتهای خیابانی و
کیفیت و کمیت آن و چگونگی شکلگیری آن عوامل و ادله
مختلفی دخیل هستند .گرفتاری در ترافیک و عدم رعایت
هنجارهای رانندگی نظیر رعایت حقتقدم و رعایت قوانین
یکی از عوامل شروع خشونتهای خیابانی است .خشونتی
که گاه دامنه آن به خانواده و محل کار افراد نیز کشیده
میشود .تصور کنید همین خانمی که وصف آنچه بر او
گذشته بود به میان آمد و مورد توهین قرار گرفت دیگر حتی
اگر بخواهد میتواند رفتاری به دور از احساس و بر پایه عقل
و منطق در مواجهه با همسر و فرزند خود از خود بروز دهد؟
به روایت یک شاهد عینی که محل کار و کسباش در
همین تقاطع مذکور بود ،کم نبوده مثالهایی از این دست
ناهنجاری و هتاکی و بیحرمتی و بیان الفاظ زشت علیه
یکدیگر.کم نبوده و کم هم نخواهد بود چرا که احتماال
چندین روز وضع به همین منوال است.
این ماجرا از منظر دیگری نیز قابل بررسی است و آن
ضعف برنامهریزی شهری و عدم هماهنگی بین نهادهاست.
در واقع همین بیتدبیری و ناهماهنگی بین نهادها باعث
ترافیک و زاینده خشونت در جامعه میشود .مردم نیز
که بر پایه اوضاع و احوال نامطلوب اقتصادی و معیشتی و
سایر موارد همچون بشکه باروت میمانند .دیروز دو مرتبه
گذرم به این مسیر و گرههای کور افتاد و عجبا این که در
هیچ نقطهای شاهد حضور ماموران پلیس راهور نبودم .اگر
گوش شنوایی یافت شود مطلوب است که در چنین موردی
که قرار است یکی از خیابانهای اصلی شهر مسدود شود
تمهیدات الزم برای آن صورت پذیرد.
خیاباندکترشریعتییکیازاضالعحلقهاصلیارتباطی
شهر است .حلقهای که خیابان امامخمینی(ره)،آیتاهلل
سعیدی و شهید نصیری دیگر اضالع آن هستند .چرا نباید
در چنین موردی که یک خیابان مسدود میشود ،چند راه
جایگزین با نصب تابلو هدایتشونده مناسب برای آن تعریف
شود؟ آیا شهرداری هماهنگی الزم را با پلیس راهور جهت
برقراری نظم انجام داده است؟ چرا پلیس راهور حضور
پررنگی در این مسیر نداشت؟ آیا تنها نصب یک تابلو و بنر
عذرخواهی در چهار راه سپاه کافی بود؟

روی خط

بهزیستی نیز حضور داشتند ،در مورد نحوه تعامل شورای شهر با اداره
آموزش و پرورش و سایر نهادها ،بحث و بررسی صورت گرفت و مقرر
شد تا همکاریهایی در زمینه پیشگیری از آسیبهای اجتماعی و رفع
رفتارهای پرخطر از طریق برگزاری کارگاههای آموزشی و مهارتی و
همچنین برنامههای فرهنگی و هنری به خصوص در مدارس حاشیهای
شهر بین این نهادها انجام بگیرد.

پیامک300099004806 :

اقدامات شهرداری در ستاد نوروزی باید از کیفیت باالیی برخوردار باشد

حسن خدامیپور رییس کمیسیون فرهنگی شورای شهر با اعالم این
مطلب که روز شنبه  12فروردین ماه با حضور معاونت خدمات شهری و
معاونت توسعه و منابع انسانی شهرداری سیرجان ،کمیسیون فرهنگی
شورای شهر در خصوص بررسی برنامههای ستاد استقبال از نوروز 99
شهرداری سیرجان ،تشکیل جلسه داد.
نایبرییس شورای شهر سیرجان بیان کرد« :کمیسیون فرهنگی شورای شهر به منظور
بررسی بیشتر فعالیتهای شهرداری در بحث ستاد نوروزی و با توجه به اهمیت موضوع،
برنامههای ارایه شده شهرداری را مورد بررسی قرار داده است» .وی گفت« :در این نشست
برنامههای پایانی سال  98و همچنین ایام نوروز  99شهرداری سیرجان توسط مهندس

 حسین اطمینان
فوتبالینیستمامانتایجفوتبال
راپیگیریمیکنم.چند سالی است
که به فوتبال ایران نقد جدی دارم
و از منتقدان نحوه پرداخت پول به
بازیکنان و عوامل فوتبال هستم؛
اینکه هیچکدام از باشگاههای ایران
خصوصی نیستند و دستشان در جیب ملت است .در اکثر
کشورهایتوسعهیافتهیصاحبفوتبال،باشگاههاخصوصی
هستند و اگر پرداختی به بازیکنان صورت میگیرد ،از بودجه
مردمبرداشتنمیشود.درایرانتقریباتمامیتیمهایفوتبال
دولتی و یا وابسته به شرکتهایی هستند که دستشان در
تالمالاست.شکیندارمکهفوتبالسرگرمیجذابی
جیببی 
است و بسیاری از مردم به آن عالقهمندند و نباید حذف شود،
اما در شرایطی که اوضاع اقتصادی ایران به شدت خراب
تالمال
است ،پرداخت ساالنه حدود 700میلیارد تومان از بی 
چه نفعی برای مردم دارد؟ البته این آمار رسمی است و
آمار غیررسمی از هزینه چندین برابری این میزان حکایت
دارد .اینکه در فوتبال ایران همرده دیگر فوتبالیستهای
دنیا هزینه میکند چه محلی از اعراب دارد؟ تکلیف بقیه
رشتههای ورزشی چه میشود؟ میزان سرمایهگذاری دولت
در ورزشهای همگانی چقدر است؟ البته وظیفه ذاتی
دولتها هزینه در ورزش همگانی است .اینکه هر زمان بحث
کاهش هزینهها در فوتبال را مطرح میکنی ،میگویند در
کشورهای عربی چند برابر پول به همین بازیکن میدهند،
کهاینموضوعاتفاقخوشایندیاست.پرداختهابهبازیکنان
را معقول کنید تا بازیکنانی کهمیتوانند ،به کشورهای دیگر
بروند و باشگاههای ما هم به درآمدزایی برسند و روی اقتصاد
هم تاثیر میگذارد .با رفتن بازیکنان به کشورهای دیگر راه
برای بازیکنان دیگر هم باز میشود و اتفاقا ممکن است این
انگیزه باعث بروز استعداهای دیگری هم در فوتبال ما بشود.
از همان ابتدای حضور تیم فوتبال گلگهر در لیگ برتر

با آن مخالف بودم و با نقد دوستان و همکارانم مواجه میشدم.
همیشه هزینهکرد در هر پروژه باید توجیه داشته باشد یعنی
شما هزار تومان خرج میکنید ،مابهازای آن چه چیزی به
دست میآورید؟ آورده شما باید حداقل ارزش هزار تومان را
داشته باشد وگرنه شما ضرر کردهاید .باشگاه ورزشی گلگهر
برای تیم فوتبالش حدود 70میلیارد تومان هزینه کرده است
و باید مسئوالن این باشگاه پاسخ دهند آورده این باشگاه برای
سیرجانوگلگهرچهبودهاست؟وقتیبادوستانوهمکارانم
صحبتمیکردمکهاینهزینهبایدصرفورزشهایعمومی
و همگانی شود ،میگفتند این تیم عالقهمندان زیادی دارد و
نام سیرجان را مطرح میکند .همه سیرجان را میشناسند و
کلی گردشگر به شهر میآید .حاال پس از گذشت این تعداد
بازیونتایجمایوسکنندهتیمفوتبالگلگهرچهتفاوتیبرای
سیرجان رخ داده؟ کدام گردشگر به سیرجان آمده است؟
اینکه زنگِتفریح دیگر تیمها شدهایم چقدر نام سیرجان را
در بقیه شهرهای کشور مطرح کرده است؟ تازه نام شهرمان
مطرح شد ،چه نفعی برایمان دارد؟ فقط اینکه یک عده دالل
و بازیکن ردهچندم فوتبال در این یک سال اخیر جیبشان از
پولگلگهرپرشد.کاشمسئوالنگلگهرنگاهیبهمیانگین
یدانستند که
تماشاگران بازیهای گلگهر میانداختند و م 
شهرمافوتبالینیستوایننوعباشگاهداریهمکاریازپیش
نمیبرد و به فوتبالی شدن سیرجان کمکی نمیکند .میشد
با همین هزینه نام سیرجان را خیلی بیشتر در کشور مطرح
کرد.مثالاگربهخیابانهایسیرجانالیندوچرخهاختصاص
مییافت نام سیرجان در کشور و شاید برخی از کشورهای
دیگرمطرحمیشد.اگردرسیرجانایستگاهورزشدرتمامی
محلهها ایجاد میشد میتوانست بیشتر از این تیم فوتبال نام
سیرجان را مطرح کند .چند باری که نام سیرجان با حوادثی
همچون جیرجیرک ،مرگهای الکلی ،پسر اینستاگرامی
و فوتبال ادراری به سرخط خبرها رفت دادمان در آمد که
سیرجانبدنامشدهاست.حاالکهتیمفوتبالمانزنگتفریح
دیگران شده و مایه خنده شدهایم ،چه باید بگوییم؟

افصحی نماینده شهردار در ستاد نوروزی در قالب اجرای طرح استقبال از بهار اقداماتی از قبیل
آمادهسازی و بهسازی شهر در زمینههای زیباسازی ،سیمای شهری ،روشنایی و آراستگی،
نصب ِالمانها  ،محلهای اسکان مسافران ،نحوه خدماترسانی و اطالعرسانی ،ساماندهی
تابلوهایمسیرنماوفضاهایتبلیغاتی،ایستگاههای ثابتوسیارآتشنشانیوارتقایکیفیت
خدماترسانی مراکز مربوط به شهرداری مطرح و مورد بررسی بیشتر قرار گرفت .خدامی
افزود« :قطعا مدیران و عزیزان شهرداری با برنامه منظم سعی خواهند نمود ،بهترین شرایط و
امکانات را برای نورز  99در شهر سیرجان فراهم نمایند اما خواست ما در شورای شهر افزایش
رضایتمندی عمومی شهروندان و مسافران نوروزی میباشد .لذا اقدامات صورت گرفته در
ستاد نوروزی بایستی از کیفیت باالیی برخوردار باشد.

 نمایندگانمجلسودولتمردانفقطبهفکرصندلینباشید.
دربودجهسالآیندهبرایقشریکهحداقلحقوقدریافتمیکنند
یکقدممثبتبرداریدهمانطورکهسازمانفائوگفتهاستکسانیکه
سال۹۷حقوقماهیانهآنهازیرپنجمیلیونباشدزیرخطفقرهستند.
چطورهنوزحقوقکارمنداندولتحتیبهسهمیلیونهمنمیرسد.
مگر یکی از وظایف شما و دولت تعیین بودجه وحقوق کارمندان
نیست اگردر این کارهم ناموفق باشید دیگر نیازی به شما و صرف
هزینههایهنگفتنیست0114.
 سالم به عنوان یک شهروند از راهاندازی تایمرچراغهای
راهنمایی ورانندگی و نصب درچهارراهها تشکر میکنم(تایمر اگه
خوبنبودچرامیساختن)8075
 سالم،کاششهرداریمحترمبهجایحذففیزیکیحوض
زیبای وسط پارک17شهریور ،روشنایی پارک را بیشترمیکرد .چرا
که شبها برای تردد واقعاترسناک وبه شدت ناامن است4179.
 باسالم جاده فرودگاه از سمت جاده تهران پرازچاله شده و
رانندگانمجبورنداینوراونورحرکتکنندکهاینکارباعثتصادف
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اون طرف بلوار پیاده میشوند خیلی خطرناک است 6493.
 سالم به فکر خرابی آسفالت پل خر مآباد منتهی به مخابرات
نیستید ،الاقل به فکر جون مردم باشید که برای رد دادن چالهها
منجر به تصادف میشه .مسئوالن باید شرم کنن شهری مثل
سیرجاناینجورخیابونهاییداره. .حتمابنویسیدشایدیکیدلش
سوخت4259
 سالم تو رو خدا پمببنزینها رو نظارت کنید .قبال که ده
لیتربنزینمیزدمآمپرماشینمتقریبأیهخونهحرکتمیکرداالن
که بنزین م یزنم نگاهی به آمپر میکنم انگارنه انگارکه ده لیتر زدم
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