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 گروه خبر
«امروزرفتمبلیطهواپیمابرایتهرانبگیرمقیمت
بلیط از سیرجان هفتصدو سی هزار تومان بود .در
صورتی که همین بلیط ،ده روز گذشته پانصد و شصت
هزار تومان بود ،نمیدانم دقیقا بر اساس چه معیاری این
همه افزایش قیمت صورت گرفته است .در صورتی که
سازمان هواپیمایی در شهریورماه قول کاهش بیست
درصدی قیمت بلیط را داده بود .اما به نظر میآید این
قول و قرارها حداقل در سیرجان رعایت نشده است.
متاسفانه از آنجاییکه درصد زیادی از مسافران پرواز
سیرجان به تهران کارکنان شرکتهای تابعه گل گهر
هستندوبلیطهاازطرفشرکتهاخریداریمیشوند،
اصال برایشان مهم نیست قیمت بلیط باال رود .ولی اگر
قرار باشد یک نفر شخصا جهت خرید اقدام کند این
افزایشقیمتوحشتناکوغیرمنطقیاست».اینپیام
یکی از دوستان رسانهای است که در یکی از گروهها روز
شنبهمنتشرشدهبود،پسازآنموجیازخبر«افزایش
سرسامآوربلیطهواپیما»درفضاهایمجازیمنتشرشد
و مردم زیادی نسبت به این خبر واکنش نشان دادند.
 نخرید تا ارزان شود
در این میان واکنشهای مردم سیرجان نسبت
به این موضوع در اینستاگرام قابل تامل بود؛ «وقتی
انحصاری باشد همین میشود .باید از انحصار ماهان
بیرون بیاید» «ازبس سیرجانیها راحت پول میدهند
واال هیچجای ایران اینقدر راحت پول نمیدهند»
«دقیقا در انحصار گلگهر است ،همین بلیط از کرمان
 200هزار تومان ارزانتر است» «اگر ملت نمیخریدند
مجبوربودندقیمتراپایینبیاورند»«گرانتریننرخبلیط
به نسبت ساعت پروازی در کل کشور بلیط تهران به

بلیط پرواز سیرجان به تهران از اول این هفته به  730هزار تومان افزایش یافت

نماینده ماهان:

قیمت  100درصد کاهش مییابد

 فرماندار سیرجان؛ درصورت افزایش بیمنطق حتما برخورد میشود
عکس :آرشیو پاسارگاد

سیرجاناست»«هواپیماییسیرجاندرانحصارماهان
است و ماهان باعث شد هواپیمایی زاگرس از سیرجان
برود»« فقط هواپیما مال کارکنان معدن است نه مردم
سیرجان»
فرودگاههیچنقشیدرافزایشبلیط
ندارد
رییس فرودگاه سیرجان با بیان اینکه فرودگاه
هیچ نقشی در افزایش قیمت بلیط نداشته است،
گفت :ما در تعیین قیمت بلیط هیچ نقشی نداریم و
فقطسرویسدهندهنهاییهستیم».محمدموساییپور
گفت :ما خودمان هم به این قیمت اعتراض داشتیم و

اعالم هم کردیم و به نظر میآید توجیه خاصی نداشته
باشندبااینحالشمابایدبامسئولماهاندرسیرجان
صحبتکنید.
 ماهانمافیاتشکیلندادهاست
مسعود جعفرینیا مسئول ایستگاه ماهان در
سیرجان میگوید :پیگیر هستیم انشاال کاهش پیدا
کند .بنده دو روز است که پیگیر هستم .و امروز هم که
صحبت کردیم انشاال در برنامه هست که قیمت یکم
کاهش پیدا کند ».او در پاسخ به اینکه دلیل افزایش
ناگهانیقیمتبلیطهواپیمادرسیرجانچهبودهاست،
گفت«:واالدلیلشراماپیگیرینکردیملیکنفقطبحث

این را مطرح کردیم که قیمت بلیط کاهش پیدا کند».
یعنیتاچندروزآیندهقیمتکاهشپیدامیکند«100
درصدکاهشپیدامیکند»بسیاریمعتقدندماهاندر
سیرجان مافیا تشکیل داده است هم قیمت بلیط را باال
میبرد و هم اجازه نمیدهد هیچ شرکت هواپیمایی به
سیرجان بیاید؛« نه اصال چنین چیزی نیست .مردم
ظاهررامیبینند.زمانیهواپیماییزاگرسدرسیرجان
بود زاگرس بحث رقابت را با ماهان ایجاد کرد ،ماهان هم
از خدایش هست که رقیب داشته باشد ،چون به هر
حالازلحاظکیفیتیمیتواندرقابتکند.زمانیزاگرس
آمدقیمتبلیطراقیمتیگذاشتتابتواندمسافرماهان

را به سمت خودش بکشد چون ترس از این داشت تو
برنامهبیایدوجوابنگیردولیمتاسفانهبهمحضاینکه
دید تعداد مسافرانش خوب است و هیچ مشکلی ندارد
آمد که افزایش قیمتی بدهد اما ترسید که نتواند دوام
داشته باشد بخاطر همین پروازهایش را در سیرجان
کنسلکردوماهانهیچدخالتیدراینکنسلینداشته
است .شرکت ماهان فقط خطوط پروازی برایش مهم
است و چون هدف اصلیاش کرمان است و دوست
دارد تمام شهرستانهای استان پرواز داشته باشد هیچ
دلیلقانعکنندهاینیستکهحتمامافیاداردیاجابرای
هیچ شرکتی باز نمیکند ».اما با افزایش قیمت فعلی
اینقضیهبیشتررنگواقعیتمیگیرد؛«افزایشقیمت
مربوط به همه جا بوده و ماهان قیمتش شناور است ،ما
درخواستیزدیمکهاینقیمتکمیباالستودلیلش
را هم به ما اعالم کنند اما هنوز دلیل اعالم نشده ولی
طیجلسهایکهامروزداشتنددارندپیگیریمیکنند
کهقیمتکاهشپیداکند».
پاسارگادبرایپیگیریبیشتربهسراغنمایندهمردم
و فرماندار سیرجان رفت که در پاسخ شهباز حسنپور با
بیاناینکهپیگیراینماجراستازجواببیشترخودداری
کرد.فرماندارسیرجانهمبابیاناینکهبهدلیلکسالتو
بستریشدندربیمارستاندرسیرجانحضورنداشته
است ،گفت :من هم از طریق فضای مجازی متوجه این
ماجرا شدم و فردا صبح-دوشنبه -در اولین روز کاریام
این موضوع را پیگیری خواهم کرد تا دالیل این افزایش
قیمت را بدانم و در صورت نبود دالیل منطقی برخورد
جدیخواهدشدونتیجهاینپیگیریهاازطریقسایت
فرمانداریبهگوشمردمخواهدرسید.همچنینتماس
پاسارگادبادادستانسیرجانبینتیجهبود.

از سوی سازمان مدیریت پسماند شهرداری سیرجان انجام شد؛

اجرای طرح آنالیز فیزیکی و شیمیایی زبالههای شهری

شهردار سیرجان از اجرای اولین مرحله از طرح آنالیز
فیزیکی و شیمیایی زباله شهری سیرجان در راستای
طرح جامع مدیریت پسماند شهرداری سیرجان ،توسط
کارشناسان و مشاورین طرح در سازمان مدیریت پسماند
خبر داد.
به گزارش واحد خبر مدیریت ارتباطات شهرداری
سیرجان ،رضا سروشنیا با بیان این مطلب ،ضمن تاکید
بر اهمیت آنالیز علمی و دقیق زباله به عنوان پیشنیاز تمام
طرحها و برنامهریزیها در زمینه پسماند ،گفت :شناخت
منابع ،نوع و میزان پسماندهای تولیدی نقش بهسزایی در
کنترلعملکردفعالیتهایمرتبطبامدیریتپسماندداردو
تبیین استراتژیها و برنامهریزیهای آینده ،عمدتا بر اساس
این بررسیها و پیشبینی تغییرات در ترکیب فیزیکی و
شیمیایی زباله انجام میشود؛ بهطوری که در راستای احداث
کارخانه بازیافت به عنوان فاز اول پروژه ،راهاندازی سایت زباله

سیرجان ،آنالیز دقیق و به روز زباله از جمله ضروریات و
بهطور کلی اساس تجهیز کارخانه بازیافت خواهد بود.
در ادامه همچنین سودابه شهبا ناظر طرح جامع مدیریت
پسماند شهرداری در اینباره افزود :از آنجا که این آنالیز باید
به روز باشد ،علیرغم اینکه چندین سال قبل آنالیز زباله انجام
شده بود ،با این وجود این کار با دقت و نظارت بیشتر برای
حصول نتیجه مطلوب در اجرای فازهای مختلف سایت زباله
شکلمیگیرد.
وی با اشاره به اینکه وجود فرهنگ ،آداب و رسوم
اجتماعی و الگوهای مصرف در نقاط مختلف شهر و حتی
تغییرات حال و آینده وضعیت اقتصادی ،اجتماعی و سیاسی
شهر ،تاثیر بسیار زیادی بر روی نرخ تولید زباله و به تبع آن
تغییرات کمی و کیفی آن در مقاطع زمانی مختلف میشود،
عنوان کرد :ارایه هرگونه سیستم جدید در قالب طرحهای
مدیریت پسماند و کارخانه بازیافت ،باید بر اساس نوع

مصرف ،میزان تولید پسماند ،خصوصیات
کمی و کیفی پسماند و تغییرات موثر بر
تولید زباله و الگوی مصرف در آینده به
گونهای طراحی شود تا عالوه بر موفقیت
طرح ،بتواند با شرایط اقتصادی ،اجتماعی
و زیستمحیطی شهر نیز مطابقت داشته
باشد.
ناظر طرح جامع مدیریت پسماند
شهرداری در پایان بیان کرد :شناخت
کمیت و کیفیت زباله تولیدی ،این امکان
را به سازمان مدیریت پسماند شهرداری
سیرجان میدهد تا طرحهای نظارتی
و کنترلی خود را در زمینههای پسماندهای تولیدی در
بخشهای خانگی ،اداری ،تجاری ،صنعتی ،بیمارستانی و....
تبیین و در نهایت با شناخت کامل ،نسبت به اجرای سایر

برنامهها از قبیل تفکیک زباله از مبدا ،پردازش ،بازیافت و دفع
و دفن زباله تولیدی از منابع مختلف تولید و تعریف و اخذ
تعرفه ارایه خدمات از منابع مختلف تولید اقدام کند.

سرمقاله

رفع فیلتر تلگرام و رسیدن زنان به آزادی
 امید محمودزادهابراهیمی
یک سالی هست که ادمی 
ن
کانال خبری نشریه پاسارگاد
سیرجان هستم و به عنوان
ادمین کانال باید هرخبری
را با توجه به منبع آن مورد
توجه و نشر قرار دهم.
از صبح روز  16مهرماه خبری در شبکههای
اجتماعی دست به دست شد که دبیر شورای عالی
فضای مجازی خبر از رفع فیلتر تلگرام تا پایان ماه
صفر داده بود .عنوانها و کلیدواژهها را در فضای
منبع معتبری این
وب و تلگرام سرچ کردم .هیچ
ِ
خبر را منتشر نکرده بود و صرفا چند کاربر آن را
به صورت شخصی منتشر کرده بودند .صبر کردم
تا تایید و یا تکذیب آن منتشر شود .عکسهای
ایسنا از جلسهی چند روز پیش شورای عالی
فضای مجازی را به یاد آوردم و احتمال دادم
شاید در آن جلسه صحبتهایی شده باشد.
در متن خبر منتشر شده از ابوالحسن فیروزآبادی؛
دبیر شورای عالی فضای مجازی که از موافقان
ِ
فیلترینگ هرچیزی است ،به چند
صد در صد
موضوع اشاره شده بود که همان پارادوکسهای
ذهنی من بود« :تمامی اعضای شورای عالی فضای
مجازی با رفع فیلتر موافق هستند ».این بخش از
خبر عجیب بود .چون ترکیب شورای عالی فضای
مجازی همیشه مخالفان بزرگی برای «رفع فیلتر
هر چیزی» دارد .عنوان «تمامی اعضا» برای رفع
فیلتر تلگرام شدیدا شکبرانگیز بود.
در بخش دیگر خبر به مکاتبات با رییس جدید
قوه قضاییه اشاره شده بود .با توجه به دستگیری
بیژن قاسمزاده ،همان بازپرسی که دستور
فیلترشدن تلگرام را داده بود ،انتظار بر این
بود که حکمهای صادره از سوی وی هم مورد
تجدیدنظر قرار گیرد اما رویه قوه قضاییه همان
چیزی بود که سخنگوی آن اعالم کرد« :حکمی
تغییر نمیکند»
عصر همان روز کانال خبری عصر ایران اقدام به
انتشار خبر رفع فیلتر تلگرام کرد .بقیه کانالهای
خبری هم با توجه به اعتبار عصر ایران اقدام
به انتشار این خبر کردند .رفع فیلتر تلگرام
کمترین آن؛ احترام به حق
اتفاق مثبتی بود و
ِ
45میلیون نفری که از آن استفاده میکردند.
سعی کردم با تزریق امید آن پارادوکسها را

کنار بگذارم .خبر را با ذکر منبع در پاسارگادنیوز
منتشر کردم و آن را برای هر جایی که
میشناختم بازنشر کردم .اولین واکنشها
تعجب بود؛ «واقعاً؟» «دروغ میگی!» و بعد نفی
ناشی از ناباوری؛ «نه نه!»« ،از کجا درآوردی؟»،
«امکان نداره من اینا رو میشناسم ».و بعد هم
خوشحالی؛ «یعنی میشه؟».
خبر رفع ممنوعیت ورود بانوان به ورزشگاه پس از
 40سال و رفع فیلتر تلگرام موجب شد «امیدوار»
شوم که اتفاقاتی در جهت اصالح امور و احترام
به حق مردم در شرف وقوع است .تا زمانی که
عکسها و فیلمهای مربوط به حضور زنان در
ورزشگاه آزادی را ندیدم باور نمیکردم این اتفاق
افتاده باشد .تصور داشتم در لحظه آخر دستوری
از دادستانی یا هر جای دیگر بیاید و....
زنان آمدند و هیچ اتفاق خاصی هم نیفتاد ،جز
روشن شدن یک چراغ شادی در دل مردم .نیک
میدانیم چراغهای دیگری هم هستند که «باید»
در دل مردم روشن شوند .همه چیز رفع فیلتر و
ورزشگاه رفتن زنان نیست.
جامعه ایران زخم خوردهی خبرهای منفی است؛
تحریم ،فساد ،تورم ،گرانی ،جنگ ،دروغ ،توهین
به شعور مردم و ...روزانه با روح و روان مردمی
که نیاز به آرامش دارند بازی میکند .وقتی
میخوانند و میشنوند فالن نماینده مجلس
که متهم به فساد است همچنان آزادانه فعالیت
میکند و پست جدید میگیرد یا فالن شخص
محکوم شده در کنار مسئوالن ارشد مینشیند،
یک زخم و یک ناامیدی به جا میگذارد که
«آیا امیدی هست؟»«،چرا یک اتفاق خوب
نمیافتد؟»
حضور زنان در آزادی و رفع فیلترتلگرام
نمونههایی از عدالت اجتماعی هستند .اگر از
حقالناس و بیتالمال حرف میزنیم ،نمیتوانیم
از فیلترینگی که هزینه آن از جیب مردم برداشته
میشود ،بیتفاوت رد بشویم .اگر بیتفاوت باشیم،
مبارزه با فساد فقط جنبه نمایشی دارد .بیتالمال
همهجا بیتالمال است ،نه فقط جایی که دایره
عالقهمندیها باشد.
نتیجهی محدودیتهای پرهزینه از خزانهی
ملت فقط جنبه اقتصادی ندارد؛ ضربه به اعتماد
حقوق ملت خسارت
اجتماعی و نادیده گرفتن
ِ
بزرگتری است.

در سفر یک روزه معاون وزیر میراث فرهنگی به سیرجان مطرح شد:

شهردار سیرجان به عنوان یکی از  ۳۸شهردار جهانی دنیا است
 سیرجان به زودی میزبان اجالس شهرداران شهرهای جهانی صنایع دستی خواهد بود

سیرجان شهر جهانی گلیم در نخستین روز هفته جاری ،میزبان معاون
صنایع دستی و هنرهای سنتی وزارت میراث فرهنگی ،گردشگری و
صنایع دستی ،مدیرکل میراث فرهنگی استان کرمان و هیئت همراه بود.
به گزارش واحد خبر مدیریت ارتباطات شهرداری سیرجان ،معاون وزارت
میراث فرهنگی ،صنایع دستی و گردشگری صبح روز شنبه با حضور در سیرجان
ضمن بازدید از آثار میراث فرهنگی و صنایع دستی شهر سیرجان در بخشهای
مرکزی و بخش گلستان گفت :در بازدید امروز توانمندی زیادی مشاهده شد
و قصد داریم ظرفیتهای مختلف شهر سیرجان و استان کرمان را به کشور و
شهرهای جهانی نشان دهیم و این ظرفیتها بیشتر برای مردم شناخته شود.
پویا محمودیان افزود :شهر جهانی گلیم دارای ظرفیتهای بزرگ هنری و
صنایع دستی است و باید به این هنر و ظرفیت بیشتر توجه شود .هنرمندان استان
کرمان در حوزه صنایع دستی و اشتغال در این زمینه و صنایع فاخری مثل گلیم
شیرکیپیچ و نیز در حوزه صادرات تاثیرگذار هستند .به زودی شاهد افتتاح موزه
سیرجان همچنین بازارچه محصوالت دستی این شهر خواهیم بود.
وی از برگزاری اجالس شهرداران شهرهای جهانی صنایع دستی در سیرجان
در سال جاری خبرداد و گفت 38 :شهر جهانی صنایع دستی با حضور در سیرجان
و شرکت در این اجالس ضمن آشنایی با توانمندیهای موجود این شهر ،شاهد
ظرفیتهای بیبدیل میراث فرهنگی و صنایع دستی خواهند بود.

پروانه اشتغال به کار مهندسی
به شماره  18-300-00327به نام
مهندس محمدتقی میرشاهی به شماره عضویت
 18-3-0-00443سازمان نظام مهندسی،
مفقود گردیده است.

معاون صنایع دستی و هنرهای سنتی وزارت میراث فرهنگی ،گردشگری و
صنایع دستی و هیئت همراه در سفر به سیرجان از کارگاههای آموزش گلیمبافی،
کارگاههای قالیبافی ،آثار میراث فرهنگی از جمله بادگیرهای چپقی ،یخدانهای
دوقلو ،خانه شوکتسعیدی و موزه و کارگاههای متمرکز گلیم سیرجان ،همچنین
کارگاه ساخت سازهای سنتی بازدید کرد .وی درخصوص مرمت و نگهداری
میراث فرهنگی نیز قول مساعد داد.
بنابراین گزارش ،در ادامه به مهمترین مباحثی که از سوی پویا محمودیان

معاون صنایع دستی و هنرهای سنتی وزارت میراث فرهنگی ،گردشگری و
صنایع دستی و هیئت همراه به سیرجان شهر جهانی گلیم مطرح شد ،اشاره
میشود.
حضور شهردار جهانی سیرجان به عنوان نماینده سیرجان در همایش
فعالیتهای شبکهسازی و بازاریابی شهرهای جهانی شورای جهانی صنایع دستی
 13الی  15آبان ماه سال جاری در کشور چین و همایش بینالمللی شهرداران
شهرها و روستاهای جهانی صنایع دستی  17و  18آبان ماه امسال در شهر

کوچین کشور مالزی ،یک رخداد تاریخی و ماندگار برای سیرجان خواهد بود.
شهری که جهانی میشود در داخل و خارج از کشور دیده میشود و شهردار
سیرجان به عنوان یکی از  ۳۸شهردار جهانی دنیا است.
افتتاح موزه گلیم و بازارچه محصوالت صنایع دستی سیرجان
برگزاری نشست شهرداران جهانی در وزارت میراث فرهنگی
شهردار سیرجان گفت :سیرجان شهر جهانی گلیم یکی از مهمترین
شهرهایی است که مورد توجه وزارت میراث فرهنگی ،گردشگری و صنایع
دستی قرار دارد.
به گزارش واحد خبر مدیریت ارتباطات شهرداری سیرجان ،نشست و
گفتوگوی شهرداران شهرهای جهانی با ایراد سخنان پویا محمودیان معاون
صنایع دستی و هنرهای سنتی وزارت میراث فرهنگی ،گردشگری و صنایع
دستی و با حضور رضا سروشنیا شهردار سیرجان «شهر جهانی گلیم» و
شهرداران  10شهر جهانی دیگر در سالن کنفرانس وزارتخانه برگزار شد.
بنابراین گزارش ،شهرداران شهرهای جهانی به منظور شرکت در همایش
فعالیتهای شبکهسازی و بازاریابی شهرهای جهانی شورای جهانی صنایع
دستی  13الی  15آبان ماه سال جاری در کشور چین و همایش بینالمللی
شهرداران شهرها و روستاهای جهانی صنایع دستی  17و  18آبان ماه امسال
در شهر کوچین کشور مالزی در این نشست گرد هم آمدند.

