6

دوشنبه  21بهمن  | 1398شماره 594
 15جماديالثانی  10 | 1441فوریه 2020

اطالعرسانی

@PasargadNews

@PasargadNews
پيامك300099004806 :

در گفت و گو با جامعهشناس و پژوهشگر حوزه اشتغال مطرح شد:

نقش تسهیلگری شهباز حسنپور در توسعه
 نمیتوانازتوسعهوپیشرفتسیرجان
و بردسیر در چند سال اخیر گفت و نمیتوان
رشد و توسعه حوزه صنعت و اشتغال این
دو شهرستان را نادیده گرفت چرا که رشد
این دو آیتم خصوصا در سیرجان آنقدر قابل
توجه بوده که بسیاری سیرجان را در این
حوزه پیشرو و مثالی برای پایلوت توسعه
یدانند.آنچه
صنعتیواشتغالشهرستانهام 
کهنمایاناست تاثیردیدگاهوجایگاهنماینده
مردم در مجلس شورای اسالمی در این مهم
میباشد .تاثیری که در گفتوگو با دکتر علی
سوند رومی ،جامعهشناس و پژوهشگر حوزه
اشتغال بررسی اجمالی کردهایم و در ادامه
میآید.
دکتر علی سوند رومی ،جامعهشناس و
پژوهشگر حوزه اشتغال می گوید :واقعیت آن
است که سیرجان ،موقعیت منحصربهفردی
در جنوب شرق داشته و حرفهای بسیاری
برای گفتن در کشور از ابعاد مختلف دارد.
وی با اشاره به اینکه با همه پیشرفتها

و توسعهای که شهرستان سیرجان داشته
است اما هنوز هم ظرفیتهایی برای توسعه
و رشد دارد که بایستی به آن پرداخته
شود ،میافزاید :واقعیت آن است که یکی از
مهمترین موانع توسعه و رشد ،آماده نبودن
نیروی انسانی توانمند و مولد است که به
تناسبِ موقعیت مناسبی که وجود دارد،
بهاندازه کافی تربیتنشده باشند و بهخوبی
از آنها بهره گرفته نشده و مکانیسم مناسب
برای تربیت آنها در کار نباشد.
دکتر سوند رومی ادامه میدهد :مسئله
دیگر افرادی است که نقش تسهیلگر را داشته
باشند در حقیقت ،عامل دوم فقد ِان کسانی
محسوبمیشودکهویژگیهایتسهیلگرانه
را دارا باشند و بتوانند تأثیر سرنوشتساز
داشته ،موانع قانونی را کم کرده و سرمایهها
را جذب کنند و نیروی کار داخل شهرستان
را به کار بگیرند.
وی با تأکید به ویژگی تسهیلگری و
یحسنپورنمایندهمردمسیرجان
توانمندها 

 سید علی آتشی پور
سنگ آهن در
سالهای گذشته به
صورت خام صادر
میشد.متاسفانهتاهمین
یک دهه پیش ،اغلب
فراوردههای معدنی در
پایینترین سطح فرآوری و به صورت خامفروشی
عرضه میشدند و عمال مسیر توسعه و اشتغال
ناهموار به نظر میرسید و در حقیقت آنچنان
که شایسته بود ،از این منبع خدادادی بهره گرفته
نمیشد .بر همین اساس ،شاخصهای بهرهوری
اقتصادی نیز آنچنان مطلوب ارزیابی نمیشد و
تنها به خامفروشی و اشتغال با ظرفیتی محدود
بسندهمیشد.
 از خام فروشی تا تولیدات فوالدی
گلگهر با این همه پتانسیل و امکانات بالقوه
خالصه میشد در معدن یک و فقط دو خط
تولید کنسانتره .امروز اما با تفکر توسعه محوری
که در نگاه آقای حسن پور نماینده مردم سیرجان
و بردسیر در مجلس شورای اسالمی وجود دارد،
فقطمعدنیک 6خطتولیدکنسانترهدارد،معدن
 ،2گندله ،معدن  ،3دو خط تولید کنسانتره و یک
گندله و شرکتهای عظیمی مانند توسعه آهن
و فوالد گلگهر ،شرکت فوالد ایرانیان سیرجان،
شرکت جهان فوالد ،کارخانهجات ذوب و میلگرد.
انصافا این که گفتهاند ،فوالد ،مرد فوالدی برای
تالشهای خستگیناپذیر و نیل به مقصود
میطلبد ،حقیقتی انکارناپذیر است .همیشه اراده
راسخ را به فوالد تشبیه میکنند .در واقعیت امر
هم ،ساخت فوالد ،کار راحتی نیست .حسنپور از
ابتدا استارت فعالیتهای بسیار مهمی را زد که
میتوان گذرا به این موارد اشاره کرد :پیگیری
جهت فعال نمودن مس نوچون و درهزار در
محدودهیحوزهیاستحفاظیسیرجان،پیگیری
امور مربوط به حضور و جذب سرمایهگذاران در
مجتمع گلگهر برای جلوگیری از خام فروشی،
آهن والفجر ،گهر عمران در منطقه ویژه ،کاتد

و بردسیر در این خصوص اظهار میکند:
کمبو ِد نقش تسهیلگری از دیرباز یک نیاز
و معضل جدی محسوب میشد تا اینکه
در دوره تاریخی خاصی ،انصافاً میتوان
موفق تسهیلگری آقای حسنپور
نقش
ِ
را به چشم دید که توانستند همین نقش
پیگیر و تاثیرگذار را بازی کنند .هرچند
که همکاری بسیاری از افراد از نهادها و
حوزههایی همچون اتاق بازرگانی تا دیگر
نهادها در این موفقیت تاثیرگذار بوده است
اما آقای حسنپور نماینده محترم سیرجان
و بردسیر انصافاً نقش تاثیرگذار خودش را
تاکنون در شهرستان داشته است .هرچند
هنوز راه درازی در پیش داریم و به جایگاهی
که میبایست برسیم ،نرسیدهایم .باید در
تربیت نیروی کار و آموزش و شکلدهی به
خانوادههای توسعهیافته کارهای بیشتری
انجام دهیم و تا رسیدن به نقطه مطلوب،
فاصلهیبسیاریداریم.
این استاد دانشگاه و پژوهشگر اجتماعی

*

مس منطقه ویژه ،گهر پرور
پارس شهرک 2صنعتی ،طرح
آرگون فوالد ،تولید شمش
میلگرد در شهرک  2صنعتی،
طرح فوالدی کارآموز ،فوالد
رسین ،میلگرد ستودهنیا،
فوالد کویر ،فوالد تنبور ،جهان
فوالد ،شرکت فوالد ایرانیان
در سیرجان و بردسیر ،گهر
زمین،گندله  ،2طرحهای
توسعه گل گهر.
تکمیلرنجیرهتولید
فوالد در منطقه و افزایش
اشتغال
در طی این نیم قرن منطقه
گلگهر ،پستی و بلندیهای
فراوان دیده است .اين منطقه
در حال حاضر با ظرفيت
توليد بيش از  15ميليون
تن كنسانتره و بيش از 10
ميليون تن گندله بزرگترين
توليد كننده كشور مي باشد و
با اجراي پروژههای توسعه و بهينهسازي خطوط
شرکت ،در افق چشمانداز ،مجموع تولیدات
ساالنه شرکت گلگهر به بيش  30میلیون تن
خواهد رسید .در منطقه به منظور توسعه زنجيره
ارزش خود با تاسيس شركتهاي فوالدي و
کارخانههایی همچون شرکت جهانفوالد و
کارخانههای شرکت توسعه آهن و فوالد گلگهر،
سهم خود را در توليد محصوالت فوالدي نظير
آهن اسفنجي و محصوالت فوالدی توسعه داده
است و حال با این محصوالت فوالدی چرخه

ادامه میدهد :اصالح بعد فرهنگی و اجتماعی
ما ب هواسطهی اقتصاد پویا و رشد صنایع و
معادن ،خیلی جدی گرفته نشده است .ما در
خصوص صنعت ،پیشرفتهای چشمگیری
داشتیم اما در بخشهای زیرساختیتر و
ی مسائل فرهنگی
اساسیتر یعنی در زمین ه 
هنوز بایستی بیشتر حرکت کنیم که انشااهلل
در برنامههای آتی مد نظر نماینده محترم
خواهد بود.
اینجامعهشناسوکارآفرینهمشهری
با برشماردن ویژگیهای یک تسهیلگر
ایدهآل افزود :از ویژگیهای تعیینکننده
و مهم تسهیلگر این است که شخصیت
پیگیر ،دونده و قدرتمند در زمین ه مذاکره
و چانهزنی دارد و خسته نمیشود .همهی
این ویژگیها را در حسنپور عیناً میتوان
دید؛ اما اگر از من پرسیده شود که آیا
آقای حسنپور بهتنهایی در این میدان
موفق میشود ،باید بهصراحت پاسخ دهم
که اما او یک نفره نمیتواند موفق شود و

بایدساختارهایمتناسبترایجادشود.مثال
گروههایتسهیلگریشکلبگیرندتاکمک
کنند ما به سمت توسعهی پایدار حرکت
کنیم .در این میان نقش شرکتهای
ویژهی کار تسهیلگری هم خیلی مهم
است .شرکتهایی که موانع را شناسایی و
احصا میکنند .با توجه به گروههای ذینفع
و کارآفرینان ،سیستم بازار و قوانین را با هم
ارزیابی میکنند ،موانع را اعالم میکنند و
اگر نیاز به تصویب قانونی یا پیگیری برای
اصالح قانون باشد ،به سمت انجام این امور
و سرمایهگذاری و توسعهی بازار حرکت
میکنند .من واقعاً خوشحال هستم که در
اتاق بازرگانیمان ،آدمهای توانمند داریم که
همگام با آقای حسنپور هستند.
دکتر سوندرومی میگوید :درهرحال،
واقعیت این است که در دوره انتخابات به
لحاظ مسائل جناحی و تعدد دیدگاهها،
کشمشهای خاص وجود دارد و آدمها
با دیدگاههای مختلف در برابر هم

میایستند اما آنچه شهر سیرجان واقعاً
به آن نیاز دارد ،نظام یکپارچ ه و منظمی
از این گفتگوها است که طی آن آدمهای
مختلف از دیدگاههای مختلف بایستی
در برابر هم بنشینند و به تضارب آرا و
تبادلنظر بپردازند که منحصرا به وقت
انتخابا ت هم نباشد.
وی معتقد است :مساله امروز سیرجان،
منحصرا رشد اشتغال و صنعت نیست هم
نیست .درهرصورت به گمانم نخبگان شهر
باید قبول کنند که اگر آقای حسنپور یا
هر فرد دیگری بهعنوان نماینده برگزیده
شود ،باید بیش از این تمرکزش را روی
بحث آسیبهای اجتماعی و فرهنگ شهر
نیز قرار بدهد .اگرچه آیتم اشتغال همیشه
موردتوجه است و پولی که در چرخه
اقتصادی شهر توزیع و باز توزیع میشود،
میزان بسیار باالیی دارد اما متناسب با آنهم
باید در مورد آسیبهای اجتماعی ،تدبیری
اندیشیدهشود.

نقش نمایانِ نماینده
ِ
در رشد صنعت و اشتغال سیرجان و بردسیر

تولید فوالد در همین منطقه تکمیل شده است.
گلگهر اولين منطقهاي در ايران است که كليه
فرآيند توليد از معدن تا محصول نهايي را در يك
منطقه در كنار هم قرار داده است.
تکمیل زنجیره تولید فوالد در منطقه گلگهر
از مطالبات و خواستههای به حق آقای حسن
پور نماینده مردم سیرجان و بردسیر بود چرا که
تفکر توسعه محور ایشان به گونهای است که از
خامفروشی معادن سیرجان ناراحت بودند و بر این
اعتقاد داشتند که محصوالت شرکتهای معدنی

بایستی در خود این منطقه به فوالد و محصوالت
فوالدی تبدیل شود.
این نکته را بایستی یادآور شد که تکمیل
زنجیره تولید فوالد در منطقه گلگهر سیرجان
عالوه بر بحث افزایش ارزش افزوده شرکتها و
کارخانهجات که بحثی مهم است ،بر افزایش
اشتغال و کار در این منطقه تاثیر فراوانی داشته
و دارد .چرا که برای تحقق این مهم ،کارخانههای
تولید فوالد و محصوالت فوالد در همین سرزمین
راهاندازی شده و باعث افزایش اشتغال جوانان و

مردم همین خطه شدند .از سویی دیگر ساخت
برخی قطعات مورد نیاز این کارخانهجات در
شهرستان موجب راهاندازی واحدهای تولید
مرتبط در شهرکهای صنعتی شهرستان شده
که این موضوع خود موجب اشتغال بیشتری شد.
 نام سیرجان بر بلندای اقتصاد کشور
تویکمین سمپوزیوم
چندی پیش در بیس 
ساالنه فوالدی در کیش که قطبهای فوالدی
کشور ،دستاوردهای بهروز صنعتی و شیوههای
تعامل برای مرتفع کردن مشکالت را با یکدیگر

به اشتراک گذاشته میگذارند،
 50درصد فعاالن عرصه فوالد،
منحصرا ً از سیرجان حضور
پیداکرده بودند .تا همینجای
کار به این معنا است که جایگاه
صنایع و معادن سیرجان چه
میزان بلندمرتبه محسوب
میشود که در معادالت عمده
کارگزاران عرصه صنعت ،نقطه
ثقل مناسبات صنعتی به
ِ
سمت شرکتهایی مایل شده
است که ریشههای آنها در
زادگاه ما قرار دارد.
در حقیقت همینکه
برنامهریزان کشورمان در
عرصهی فوالد در چنین
بزنگاههایی نمیتوانند از
پتانسیل این خاک زرخیز
چشمپوشی کنند و بهنوعی
به این مسیر واداشته میشوند
که بنیان فعالیتهای خود را بر
محوریت این نهادهای عظیم
و پربازده شهرمان جهتدهی کنند ،عالوه بر
مزایای مذکور نشان میدهد که با فعالیتهای
خستگیناپذیر نماینده سیرجان ،چشمانداز
ارزشمندی از افزایش فعالیتهای اقتصادی در
حوزه شاخصهای تولید و اشتغال در سیرجان
وجود دارد که کانون توجه برنامهریزان و مؤلفین
اسناد باالدستی اقتصاد ایران نیز شده است .این
گزاره نشان میدهد که اهمیت این پروژههای
صنعتی و معدنی ،فراتر از حصار جغرافیای
زادگاهمان ،به سبب همین تالشهای حسنپور

و پیگیری برای جلب نظر و آوردن مسئولین
رده باالی کشور برای بازدید و پشتیبانی از این
پروژهها ،سببساز ارزشمندی و جاذبه برای
کارگزارانی شده است که سیاستهای بلندمدت
توسعه را در کشور ما سامان میدهند .پروژههای
پُرباری که در سیرجان انجام میگیرد ،آنقدر
در اقتصاد ایران تاثیرگذار است که شاهد حضور
رئیسجمهور برای دومینبار در طول مدتی کوتاه
شد .اتفاقی که در هیچکدام از شهرهای دور و
نزدیک روی نداده است و حتی احتمال آن نیز
دور از ذهن مینماید .تکمیل توسعه در کنار توجه
به آسیبهای اجتماعی و فرهنگیپتانسیلهای
فرامرزی زادگاهمان در حوزههای معدنی با مدنظر
قرار دادن سیاستهای حفاظت از محیطزیست
و ترمیم و احیای بخشهایی از اقلیم طبیعی که
مورد بهرهبرداری و استخراج قرار دارد و همچنین
عمل به انسانیترین ایدهآلها و استانداردهای
اخالقی این نهادهای عظیم ملی که در اهداف
ِ
سازمانی آنان تحت عنوان «مسئولیت اجتماعی»
وجود دارد ،در عینحال میتواند عالوه بر تمرکز
برسیرجانبهعنوانپایلوتتوسعهاقتصادیِ کشور،
سامانی ماندگار برای درمان آسیبهای اجتماعی و
فرهنگی نیز باشد .رشد اقتصاد محلی ،بهکارگیری
نیروهای متخصص بومی و پررونقشدن چرخهی
مالی ،سببسا ِز کمکردن شکافهای طبقاتی از
مسیر اشتغال و متعاقباً این امر گرهگشای بسیاری
از آسیبهای اجتماعی خواهد شد .اینها مواردی
است که همواره مدنظر نماینده مردم سیرجان
و بردسیر در مجلس بوده و در ادامه راه تکمیل
توسعهدرکنارنگرشبهمقولهآسیبهایاجتماعی
و فرهنگی به آن میاندیشد .وجود چنین توان
بالقوهای البته بار سنگینی را بر دوش مسئولین
شهری قرار میدهد و اگر این مسئولین ،با نگاهی
بلندمدتوکالننگر،افقدیدخودراوسعتبدهند
و از قالب تصمیمگیریهای مقطعی فراتر بروند،
میتوانندتحوالتعمیقیدرساختارهایاقتصادی
واجتماعیشهرستانایجادکنند.
* روزنامه نگار

پاسارگاد علل پلمب یک واحد صنفی را بررسی میکند

جنجال بر سر پلمب یک آرایشگاه
 پاسارگاد
چند روز قبل شاهد پلمب یکی از
سالنهای آرایش و زیبایی بودیم .علت اصلی
پلمپ این واحد آنطور که در فضای مجازی
قابل مشاهده است ،انتشار عکس و کلیپ از
مشتریان در یکی از پیجهای اینستاگرامی
متعلق به این سالن زیبایی بوده و پرونده این
مجموعه در دادسرا در دست بررسی است.
نادیا امجدی رییس اتحادیه صنف
آرایشگران زنانه عنوان میکند :بر خالف
شایعات ،اتحادیه باعث پلمپ این آرایشگاه
نشده .پس از اطالع از پلمپ این مسئله با
فوریت مورد پیگیری قرار گرفت تا علت اصلی
پلمپ مشخص شود .علیرغم اینکه اتحادیه
به صورت مداوم به کلیه اعضای تحت پوشش
و مسئوالن سالنها گوشزد میکند که
قوانین ،مقررات و شئونات اسالمی را به ویژه
در تبلیغات فضای مجازی سالن آرایشی خود
مورد توجه قرار دهند این مهم از دید اکثر
آنها مورد غفلت قرار گرفته .طبق قوانین
گذاشتن تصاویر و فیلم چهره مشتریان خانم
در فضای مجازی مجاز نیست .امجدی اضافه
میکند :پس از پلمب سالن فوق متوجه
شدیم که در هفتههای گذشته این سالن به
تعهد خود پایبند نبوده .بهتر است صاحبان
کسب به قانون احترام گذاشته و به جای
محکوم کردن و زیر سؤال بردن دیگران؛ برای
اتحادیه و خودشان حواشی به وجود نیاورند و
به کسب و کار خود بپردازند.
 بدون علت مشخصی سالن را
پلمبکردند

خانم ماهک نزدیک به دو سال است که
در مجموعه مورد بحت مشغول به کار است
و در خصوص علت پلمپ شدن سالن آرایش
میگوید :تا این زمان و این ساعت هیچ دلیل
روشنی از هیچ مرجعی به ما اریه نشده.
ابتدا فکر میکردیم شاید شاکی خصوصی
داریم و یا شاید در پیج اینستاگرامی برای
ما مشکلی پیش آمده یا حتی فکر میکردیم
گرانفروشی و شکایت از مشتری داریم که
پاسخ به تمامی سؤاالت منفی است .امیدوارم
مسئوالن محترم پاسخ مناسب ارایه کنند

تا ما هم مطلع شویم .وی اضافه میکند:
روزی که ماموران اماکن بدون اخطار قبلی
و اطالعرسانی در سالن حضور پیدا کردند ما
دو عروس و چند همراه در سالن داشتیم .این
افراد وارد سالن شدند .مشتری رنگ داخل
اتاق رنگ داشتیم که حتی ماموران اجازه
آبکشی موها را به مشتریان ندادند و با همان
موهای رنگی مجبور شدند سالن را ترک کنند
و بعد هم از ما شاکی شدند که موهایشان
کامال آسیب دیده .وی تصریح میکند :از
ماموران خواهش کردیم اجازه بدهند کار

عروسها تمام شود و بعد خودمان سالن را
ترک میکنیم .زمانی که دیدند مشتریها
برای خروج از سالن مقاومت میکنند،
درخواست ماشین گشت اجتماعی دادند ولی
ما به خاطر انساندوستی و مسئولیتپذیری
و برای اینکه کار مشتریها زمین نماند در
محلی دیگر و با همکاری تعدادی از همکاران
کار میکاپ عروس و همراهی را انجام دادیم.
وی در خصوص پیگیری مراحل قانونی
پرونده میگوید :با دادستان جلسهای داشتیم
و ایشان سالمت اخالقی مدیریت و کارکنان

را تایید کرد و در مورد پیج اینستاگرامی
هم هیچ موضوع غیرقانونی و خالف شرعی
محرز نشده .دادستان تنها به دو مشکل
اشاره کرد .اول اینکه جواز کسب سالن به
نام خانم عربی است و او در سالن به عنوان
همکار فنی مشغول به کار است و گفته شده
که او باید خود را به عنوان مباشر معرفی
میکرده .همچنین اعالم شده که یکی از
همکاران در پیج شخصی خودش عکس یا
کلیپی از مشتریان ارایه کرده که مورد تایید
نبوده و هنوز هم آن عکس یا کلیپ معرفی

نشده و شاکی خصوصی هم وجود ندارد .برای
بازگشایی مجدد سالن هم اصراری نداریم اما
مایلیم طبق قانون اگر تخلفی انجام دادهایم
مجازات شویم و اگر هم تخلفی صورت نگرفته
فرد خاطی مجازات شود.
 گذشت زمان حقایق را مشخص
میکند
دادستان عمومی و انقالب شهرستان
ضمن اعالم جرم صورت گرفته از سوی واحد
مذکور میگوید :در خصوص این سالن زیبایی
تخلف صورت گرفته مثل بقیه موارد و این

اکران فیلم سینمایی « 23نفر» در سیرجان
 پاسارگاد
باالخره « 23نفر» به سینمای
سیرجان رسید و امروز دوشنبه ساعت
 18:30این فیلم روی پرده سینما قدس
سیرجان به نمایش درمیآید.
فیلم  ۲۳نفر بر اساس کتابی به نام
داستان «آن  ۲۳نفر» ساخته شده که
از سوی یکی از اسرای نوجوان نوشته
شده است .تمامی این  ۲۳نفر به جز
یک نفر آنها سیدعباس سعادت که
اتفاقا سیرجانی هم هست همچنان زنده
هستند و احمد یوسفزاده که نویسنده
کتاب نیز به شمار میرود ،کارهای زیادی
پیرامون شنیده شدن قصه تلخ خود و
دوستانش در بین مردم کرده است.
احمد یوسفزاده با نگاشتن کتاب

داستان آن  ۲۳نفر توانست نظر بسیاری
از مردم را جلب کند و کتابش بین
بسیاری از مسئوالن کشوری از جمله
رهبر ایران و سردار قاسم سلیمانی مورد
تمجید قرار گرفت.
 ۲۳نفری فیلم جدید سازمان
سینمایی اوج ،داستان  23اسیر لشکر
 41ثاراهلل را روایت میکند که پنج نفر
از آنها هم سیرجانی هستند .در حقیقت
 ۲۳سرباز نوجوان  ۱۵تا  ۱۸ساله که
در زمان جنگ ایران و عراق به اسارت
گرفته شدند و به جای آنکه به همراه
دیگر رزمندگان به اردوگاهها فرستاده
شوند ،در زندان عراقیها ماندند .صدام
حسین و تیم نظامیاش تصمیم گرفته
بود که با اسیر کردن این نوجوانان ،با آنها

یک سری شوی تبلیغاتی تلویزیونی به
سود کشور خود بسازد و این نوجوانان
را دستمایه فریبهای سیاسی خود
کرد .صدام حسین لباسهای شیک تن
این بچهها کرده و آنها را به شهربازی
میبرد و با فیلمبرداری و عکسبرداری از
این تیم نشان میداد که ارتش عراق با
نوجوانان سر صلح و دوستی دارد و به
دروغ میگفت که این رزمندگان کوچک
به زور و فریب پول و ...به جنگ فرستاده
شدهاند.
فیلم « ۲۳نفر» موفقترین فیلم
سینمایی جعفری به حساب میآید که
در جشنواره فیلم فجر توانست سیمرغ
بهترین فیلم از نگاه ملی را بهدست بیاورد
و در چندین بخش از جمله بهترین

چهره پردازی نامزد دریافت سیمرغ
شود .همچنین این فیلم نشان کمیسیون
ملی یونسکو بهعنوان فیلم منتخب سال
 ۲۰۱۹را دریافت کرد .عالقهمندان به

این فیلم میتوانند به اینستاگرام @
مراجعه
cinema.ghods.sirjan
کنند و در جریان ساعت اکران این فیلم
قرار بگیرند.

جنجال رسانهای که از جانب خودشان راه
افتاده و اظهارنظرهایی که صورت میگیرد،
ضرورتی ندارد .در این شهر یک واحد صنفی
به هر علتی ممکن است تخلف کند و طبق
قانون با متصدی و مجموعه آن برخورد شود،
حاال هر کدام از این واحدها بخواهد به این
صورت موضوع را رسانهای کند به نظرم به
صالح نیست .وی ایجاد شائبه را یکی از
دالیل اصلی این امر عنوان میکند و ادامه
میدهد :چرا که در افکار عمومی یک توقع و
یک جو نامناسب ایجاد میشود و این سؤال
برای مردم پیش میآید که این واحد صنفی
متخلف چه فرقی با بقیه دارد که در مورد
بقیه هیچ اتفاق و اقدامی صورت نمیگیرد
ش تهیه نمیکنند و پیجهای
و رسانهها گزار 
مختلفی راهاندازی نمیشود اما در این
مورد بهخصوص ،تمام این اتفاقات به وقوع
میپیوندد؟ محسن نیکورز گذشت زمان
را عامل خوبی برای مشخص شدن حقایق
میداند و تصریح میکند :پیشنهاد میکنم
اجازه بدهید مثل بقیه موارد با گذشت
زمان مراحل قانونی طی شود چرا که در
خصوص این سالن زیبایی پرونده در دست
رسیدگی است و تا زمانی که تعیینتکلیف
نشود نمیتوان به صورت قطعی اظهار نظر
کرد .وی در خصوص ادامه فعالیت این مرکز
میگوید :ممکن است با طی مراحل قانونی
سالن مذکور رفع پلمپ شود و به فعالیت خود
ادامه دهد و ممکن است به دلیل مشکالت
قانونی همچنان پلمپ باقی بماند .اجازه دهید
پرونده مراحل قانونی خود را طی کند.

