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یادداشت

توقعاتمان از مدیریت جدید گلگهر را منطقی تنظیم کنیم

مجلس ِ
قدرت ندیده

کاج جشنهای زمستانی
 حسین اطمینان
نمایندهای
به صورت
یک سرباز
سیلی زده
و من باید
مورد
در
مدیرعامل جدید گلگهر مطلب
بنویسم .روانشناسان میگویند
عصبانیت واکنش طبیعی بدن
به یک موضوع است اما وقتی
این عصبانیت تبدیل به پرخاش
شود ،یک اختالل روانی است
و فرد باید به روانپزشک مراجعه
کند .حاال رفتار این نماینده از
پرخاش هم عبور کرده و این
فرد به صورت یک سرباز سیلی
زده است .نکته جالب اینکه این
سرباز در حال اجرای همان قانونی
بوده که امثال همان نماینده
مجلس آن را نوشته و تصویب
کردهاند .اینقدر این رفتار سنگین
است که آدم نمیتواند در مطلبی
غیرمرتبط هم به آن اشاره نکند.
کاش نهادهای نظارتی به این
موضوع واکنش جدی نشان عکس :امین ارجمند|آرشیو پاسارگاد
میدادند و با یک سالم و صلوات
و گل و شیرینی این موضوع رفع و رجوع گلگهر با همکاری برخی مسئوالن کشوری
و استانی میخواستند ایمان عتیقی را به
نشود.
 راس هرم گلگهر در دست عنوان مدیرعامل گلگهر معرفی کنند اما
یزاده هم بیکار ننشست و با یارکشی
تق 
سیرجانیها
چند روز پیش مراسم تودیع و معارفه توانست در آن مقطع زمانی ماندنی شد .اما
مدیرعامل سابق و کنونی شرکت صنعتی چند ماه بعد او از گلگهر رفت و جمشید
معدنی گلگهر برگزار شد تا یک سیرجانی مالرحمان به جای او نشست .کار به همین
در راس مدیریت این شرکت سرمایهدار جا ختم نشد و ابر و ماه و خورشید و فلک
قرار بگیرد .اسم ایمان عتیقی دو سال دست به دست هم دادند تا ایمان عتیقی
یزاده بر جایگزین جمشید مالرحمان شود .این
پیش و زمان مدیریت ناصر تق 
سر زبانها افتاد .برخی از مدیران مجموعه موضوع یک اتفاق خوب برای سیرجان

است و میتواند یک نقطه عطف برای
شهرمان باشد .گلگهر یکی از نهادهای
پولدار در جمهوری اسالمی است و
قطعا مجموعه وزارت صمت و دولت
برای سودهای کالن آن برنامهریزی دارند
اما مدیران این مجموعه با هوشمندی و
خیرخواهی در راستای مسئولیت اجتماعی
این شرکت میتوانند شهر سیرجان را ببیند
و با برنامهریزی صحیح به توسعه پایدار
کمک کنند .اینکه گلگهر چه کارهای
موثری را میتواند انجام بدهد ،باید

کارشناسان امر به طور دقیق واکاوی کنند
و نتیجه آن را به مدیران گلگهر و افکار
عمومی اعالم کنند .چیزی که مرا نگران
کرده توقعاتی است که از ایمان عتیقی به
وجود آمده است .در روزهای اخیر سیل
تبریک به وی مرا نگران کرده و امیدوارم
ترسی که از این موضوع دارم هیچگاه
محقق نشود .مدیر بومی اگر با هدف بهبود
وضعیت جامعه محلی شروع به کار کند
موفق خواهد بود اما اگر به خواستههای
فردی و گروهی تن دهد ،خاطرهای تلخ

از دوران مدیریتی خود به جا
میگذارد و تبریکها سریع جای
خود را به نارضایتیها میدهد.
و این شعر فاضل نظری را
به یاد میاورد :از باغ میبرند
تا کاج
چراغانیات کنند
جشنهای زمستانیات کنند
اگر پشت تمام تبریکها نیت
توسعه سیرجان باشد و کسی
خواست شخصی از ایمان عتیقی
نداشته باشد ،او قطعا میتواند با
نگاه حمایتی به شهر ،آثار مثبتی
برجا بگذارد اما اگر بنا باشد او تا
مدتها به خواستههای شخصی
پاسخ دهد و نیرو جابهجا کند و
به فالن فرد و گروه کمک مالی
کند ،قطعا از توسعه پایدار شهر
و مسئولیت اجتماعی باز میماند.
البته این مورد فقط به ایمان
عتیقی ارتباط ندارد .طرف دیگر
این ماجرا ما هستیم .افرادی که
توقعات شخصی و گروهی دارند،
باید بدانند اگرخواستههای ما زیاد
شوند بهزودی این مدیر درهای
اتاق خود را بر روی ما سیرجانیها
خواهد بست و تلفن همراهش
را پاسخ نخواهد داد .یا اینکه به
تعدادی از خواستههای ما تن میدهد و
باقی که از این صف جا میمانند ،شدیدا
ناراضی خواهند شد .عاقالنه این است که
ی از مدیر جدید
ما توقع شخصی و گروه 
گلگهر نداشته باشیم و همه با هم از او
بخواهیم برای شهر کار کند .برای شروع،
من از مدیر عامل جدید گلگهر میخواهم
روز خبرنگار را با ارسال یک پیامک تبریک
بگوید و هزینههای اینگونه جشنها را
برای ساخت فرهنگسرا ،الین دوچرخه،
کتابخانه و  ...بگذارد.

شورا به دنبال سیاهچاله نیروهای مازاد شهرداری

مصالیـی در ادامـه بـه ماجـرای
برخوردهـا بـا نیروهای پلیس سـاختمانی
اشـاره کـرد و گفـت :نیروی ما سـر صحنه
بـا  20چمـاق بـه دسـت روبـهرو میشـود
درحالـی کـه تنهـا یـک سـرباز بـا باتـوم
توسـاز
وجـود دارد .افـرادی کـه ساخ 
غیرمجـاز میکننـد ،فکـر میکننـد مـا
بـا آنهـا مشـکل شـخصی داریـم چـون

حمل اثاثیه منزل ،مبلمان ،کاالی تـجاری
صنـعتی و غیره

با مجوز رسمی و بیمه معتبر
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میبیننـد هیـچ مسـئولی از مـا حمایـت
نمیکنـد .حتـی یـک بـار آمدنـد جلـوی
خانـه مـن و چاقـو زیـرگلویـم گذاشـتند.
نیرویـی داشـتیم کـه بـا سـنگ بـه سـرش
زدنـد و تـا پـای مـرگ رفـت اما شـهرداری
هیـچ حمایتـی نکـرد .مصالیـی در ادامـه
بـا اشـاره بـه اینکـه بـرای  17پرونـده
توسـاز غیرمجـاز رای تخریـب
ساخ 

گرفتـه شـده کـه  8مـورد آن
تخریـب شـدند ،از تهدیدهـا و
عـدم حمایتهـا گالیـه کـرد و
گفـت :بـه طـور مثـال سـازمان
یآیـد
زمیـن و شهرسـازی نم 
توسـاز غیرمجـاز
جلـوی ساخ 
روی زمینهایـش را بگیـرد امـا
پلیـس سـاختمانی بایـد بـرود.
امیـن صادقـی در مقابـل بـا
اشـاره به قرارداد میان شـهرداری
و نیـرو انتظامـی گفـت :مگـر
شـهرداری  300میلیـون تومـان
بـه آنهـا نـداده تـا در ایـن بحث
از پلیـس سـاختمانی حمـات
کنند؟ پس چرا فقط یک سـرباز
بیچـاره را بـا باتـوم میفرسـتند؟
مصطفـی زینلـی و ابـوذر
زینلـی نیـز بـا اشـاره بـه اینکـه
زمـان ماجـرای گرفتـن پیمانـکار
توروب؛ شـهرداری مدعـی
رفـ 
شـد بـا ایـن کار  100تـا  110نفـر
از نیروهایـش آزاد میشـوند
و مشـکل کمبـود نیـرو حـل
میشـود ،پرسـیدند پـس ایـن
نیروهـا کجـا رفتهانـد؟
طاهـره جهانشـاهی پاسـخ داد :راننـده
سـازمان پسـماند االن در شـهرداری
منطقـه پشـت میزنشـین شـده اسـت.
ایـن نیروهـا بـه چنیـن جاهایـی رفتهانـد.
ایـن جملـه باعـث شـد ابـوذر زینلـی
از کمیسـیون نظـارت شـورا بخواهـد
در مـورد آن  100نیـرو تحقیـق کننـد تـا
مشـخص شـود کجـا هسـتند.
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مربی تیم فوتبال گلگهر:

«شجاعت» حلقه گم شده گلگهر
در بازی برابر تراکتور بود

حم

شبانهر

برخوردی نخواهد شد ،چون مسبوق
به سابقه است .در دوره قبلی مجلس
ویدیویی از محمد باسط درازهی نماینده
سراوان منتشر شد که در آن درخواست
غیرقانونی از یک کارمند گمرک داشت که
با مخالفت وی مواجه شد و آقای درازهی
در جواب فحاشی کرد .هیئت نظارت بر
نمایندگان هم با فشارهای مختلف مانع از
ً
کامال واضح
رسیدگی به این موضوع شد.
است که مجلسیهای تازه معتبر شده،
تشنهی به رخ کشیدن خود هستند .خط
ویژه خودرویی و اینترنت بدون فیلترینگ
و سیلی به سرباز برای امروز است .فردا
شاید اتفاقات بیشتری ببینیم.

خبر

 پاسارگاد
به گزارش خبرنگار مهر ،سعید الهویی
مربی گلگهر عصر شنبه بعد از باخت ۲
بر  ۱تیم گلگهر سیرجان برابر تراکتور
تبریز در بخش ابتدایی صحبتهای خود
عنوان کرد :فکر میکنیم که در روزی که
«شجاعت» حلقه گم شده تیم مان بود ،از
بازی که میتوانستیم به خاطر کیفیت فنی
و موقعیتهایی که ایجاد کردیم به برد و
 ۳امتیاز برسیم ،به باخت رسیدیم.
وی ادامه داد :این
چیزی است که در درون
خودمان باید ایجاد کنیم؛
کادر فنی ،بازیکنان و کادر
پشتیبانی باید شجاع باشیم.
کیفیت خودمان را بپذیریم
که چقدر باال و خوب
است .ما توانستیم در این
بازی تراکتور را کنترل و
موقعیت ایجاد کنیم و باید
یاد بگیریم دکمه بازگشت وجود ندارد،
 ۹۰دقیقه باید شجاع باشیم تا بتوانیم ۳
امتیاز بازی را به دست بیاوریم.
الهویی در مورد نتیجه گرفتن اول
فصل تیم گلگهر و نتیجههای چند هفته
اخیر بیان کرد :موفقیت یک پروسه
زمانبر است ،دلیلش این است که فقط
کیفیت فنی به موفقیتهای یک تیم
کمک نمیکند ،شما باید یک قلب بزرگ
و یک ذهن حرفهای قوی داشته باشید.
ایجاد کردن این قلب بزرگ و شجاع در
یک تیم و رقم زدن این تغییر بزرگ در
ذهن و قلب بازیکنان زمان میبرد.
وی ادامه داد :به شما قول میدهم
اگر به بازی نگاه کارشناسانه داشته باشید،
میبینید که تیم نسبت به بازیهای قبل
کیفیت فنی پایینتری را ارائه نمیدهد،
حتی در بعضی از بازیها کیفیت فنیاش
از بازیهای اول فصل هم باالتر است،

اعتراض اعضای شورای شهربه عملکرد پلیس ساختمانی

 پاسارگاد
توسـازهای
اعتـراض به ساخ 
غیرمجـاز در سـطح شـهر ،یکـی
از بحثهـای مهـم جلسـه ایـن
هفتـه شـورای شـهر بـود.
برخـی اعضـای شـورا از جمله
اسـماعیل خواجویی و مصطفی
اسـفندیارپور ضمـن اعتـراض
توسـازهای غیرمجـاز،
بـه ساخ 
بـه صـورت تلویحـی از نوعـی
تبعیـض معنـادار در برخـورد
شـهرداری بـا ایـن پدیـده سـخن
گفتنـد.
بنـا بـه گفتـه ایـن اعضـا،
نـه تنهـا تعـداد قابـل توجهـی
توسـاز غیرمجـاز در
ساخ 
سـیرجان در جریـان اسـت کـه
پلیـس سـاختمانی در برخـورد،
چنـدان بـه سـراغ افـراد قدرتمند
متخلـف نمـیرود و بیشـتر بـه
برخـورد با افـراد محروم متخلف
بسـنده میکنـد.
در مقابـل سـجاد مصالیـی؛
شـهردار منطقـه  ۲سـیرجان
عکس :پاسارگاد
ضمـن رد مسـئله برخـورد
تبعیضآمیـز ،سـه عامـل؛ نبـود نیـروی مناطـق مختلـف را پوشـش بدهنـد و
متخصـص ،کمبـود نیـرو و نبـود حمایت ایـن تعـداد جوابگـوی وسـعت شـهر
مسـئوالن از پلیـس سـاختمانی را بـه نیسـت .همچنیـن نداشـتن سـواد الزم
عنـوان دالیـل ضعـف عملکرد ایـن واحد یکی دیگر از مشـکالت ذکر شـده توسـط
مصالیـی بـود .بـه نحـوی کـه بـه گفتـه
ذکـر کـرد.
بنـا بـه گفتـه مصالیـی در حـال او برخـی از ایـن افـراد قـادر بـه خوانـدن
حاضـر تنهـا  ۶نفـر در پلیـس سـاختمانی پروانـه سـاختمانی و تطبیـق آن بـا مـوارد
مشـغول بـه کار هسـتند کـه ناچارنـد احتمالـی تخلـف نیسـتند.

 امیدمحمودزادهابراهیمی
طرح فیلترینگ
اینستاگرام در شروع
استیضاح
کار،
ر ییس جمهو ر ،
ا ظها ر نظر ها ی
غیرکارشناسی در همه
زمینهها ،بیاعتنایی به معیشت مردم و
اقتصاد در حال سقوط ،آنیورآنیتایم!
بخش کوچکی از شاهکارهای مجلس
جدید است که از ابتدای شروع به کارش
تاکنون دیده شده است.
روز گذشته خودروی حامل علی
اصغر عنابستانی ،نماینده سبزوار وقتی
قصد عبور غیرقانونی از خط ویژه را داشت،
با مخالفت سرباز وظیفه راهور مواجه شد
و ویدیوهای منتشره میگویند عنابستانی
از خودرو پیاده شده و به سرباز سیلی زده
است.
حافظ میگوید «یارب مدار که گدا
معتبر شود» که معنای عامیانه آن اشاره
دارد به انسانهای فرومایه که اگر به
قدرت برسند ،ویرانگری میکنند .به نظر
میرسد مجلسیهای این دوره که اغلب با
رای حداقلی به این کرسی رسیدهاند ،برای
جبران این ضعف که مورد قبول اکثریت
نیستند ،هر رفتاری را انجام میدهند تا
قدرتنمایی کرده باشند .برای اینکار هم
حد و مرزی قایل نیستند .آنها برای کسب
قدرت هرکاری میکنند.

هفته گذشته یادداشتی نوشته بودم
در خصوص اظهارات محمدتقی نقدعلی
نماینده خمینیشهر که در جواب سؤال
چرا در فضای مجازی فیلتر شده حضور
دارید ،پاسخ داده بود؛ (به مضمون) ما
چون خودی هستیم و حس پدرانه داریم،
به شبکههای اجتماعی فیلترشده دسترسی
داریم و مردم «نباید» داشته باشند .این
تبعیض ما فرق داریم و قانون برای ما
ِ
نیست از کجا آمده؟ نمایندهای که از
خط ویژه رد بشود ،میفهمد تلف شدن
وقت مردم در ترافیک چه معنی دارد؟
نمایندهای که اینترنت پرسرعت بدون
فیلتر دارد ،میتواند بفهمد سرعت پایین
اینترنت چه عذابی است؟
ً
احتماال با آقای عنابستانی در نهایت
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مثل بازی امروز که چندین موقعیت گل
ایجاد کردیم.
مربی تیم فوتبال گلگهر بیان کرد:
آن چیزی که ضعف و مشکل ماست و باید
آن را بر طرف کنیم ،این است که باید یاد
بگیریم شجاع باشیم ،اگر شجاع نباشیم
از کیفیت خودمان نمیتوانیم استفاده
ً
مطمئنا از
کنیم ،شیری که شجاع نباشد
گرسنگی میمیرد ،چون نمیتواند شکار
انجام بدهد.

وی در پاسخ سوال خبرنگاری که
گفت؛ منشأ و شاکری آن طوری که باید
و شاید بازی نکردند ،عنوان کرد :مشکل
ما به کل تیم بر میگردد ،فقط بازیکنان
خط جلو نیستند ،از دروازهبان تا بازیکنان
خط جلو را شامل میشود .همه ما امروز
اشکال داشتیم ،اشکال ما ذهنی بود و
باید برطرفش کنیم .مطمئن باشید که
تمام تالشمان را میکنیم که این بخش
برطرف شود ،ولی این کار زمان بر است.
الهویی در پایان افزود :امیدواریم
که بتوانیم با تجربه و درایت قلعهنویی،
زمان این موفقیت را کوتاهتر بکنیم ،راه
بسیار روشنی پیش روی ما است ،چون
در بخش فنی داستان را خوب جلو رفتیم،
این بخش هم به عنوان تکمیل کننده در
کنارش قرار میگیرد؛ مطمئن باشید که
فصل خیلی خوبی خواهیم داشت ،به
شرط اینکه قلب شجاعی داشته باشیم.

با یک بار امتحان
مشتری دائمی ما
خواهید شد
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