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     صفحه 2  

 حرف اول           ||||||||| 

@shahrvand_salaam

 هفته نامه
مقــام معظــم رهبری در دیــدار با مســئوالن دفتر تبلیغات اســامی در خصوص فضــای مجازی 
فرمودنــد: دســتگاه هــای مختلفی در فضــای مجازی حضــور دارند امــا حضور در ایــن فضا باید 
یــک حضــور جریان ســاز باشــد، ضمــن اینکه بهتریــن راه شناســایی و ارتبــاط با گــروه های 
موثــر فرهنگــی و یافتن ســوال ها و ســرنخ های فکــری آنان، اســتفاده از فضای مجازی اســت. 

پایین کشیدن مجسمه شاه 
توسط انقالبیون سیرجان در  بهمن ماه 1357

       صفحه 6 

حضور در فضای مجازی باید یک حضور 
جریان ساز باشد

صدر جدول؛
فرصت یا تهدید
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اولین تحوالت موثردر 
روند انقالب در سیرجان

     صفحه 8 

گفت و گو با 
مدیرعامل باشگاه فرهنگی 

ورزشی شهرداری 
     صفحه 7 

افتتاح 2000 میلیارد تومان
پروژه در دهه فجر

هفته گذشته در جلسه مطبوعاتی نماینده محترم 
افتتاح  از  خبر  بردسیر  و  سیرجان  شریف  مردم 
ایام دهه  2000 میلیارد تومان پروژه صنعتی در 
اول  وهله  در  پیام،  این  که  داده شد  امسال  فجر 
اما  بسیار مسرت بخش و خوشحال کننده است، 
زمانی که از زاویه روند درآمدزایی و تاثیر صنایع 
ما  داستان  این  کنیم،  می  نگاه  مردم  و  شهر  بر 
چند  حدود  در  اندازد.  می  هندوستان  یاد  به  را 
صد سال، هندوستان به عنوان مستعمره انگلیس 
آن  معنی  است؟  معنی  چه  به  این  و  بود  مطرح 
ذخایر  و  منابع  از  انگلستان  است.  ساده  بسیار 
هندوستان با ارزان ترین قیمت بهره برداری می 
کار  نیروی  از  برداری  بهره  این  برای  حتی  کرد، 
قبال  در  و  کرد  می  استفاده  هند  مردم  تفکر  و 
درآمدی  اندک  نمود  برداشت می  که  ثروتی  این 
زنده  و  بخور  حد  در  که  داد  می  هند  مردم  به 

بود.  بمان 
بسیار  شنویم  می  را  اخبار  این  که  زمانی  امروز 
در  گذشته  هفته  مثا  شویم؛  می  خرسند 
برداری  بهره  به  پروژه  دو  بردسیر  و  سیرجان 
رسید و طبق اعان، تعداد زیادی شغل مستقیم 
این  خروجی  اما  گرفت.  نیز شکل  غیرمستقیم  و 
با  چیست؟  شهر  دو  این  مردم  برای  ها  افتتاح 
توجه به وجود معادن سرشار و نیروی کار ارزان 
از  دور  اتفاقی  توسعه،  و  رشد  یکدیگر،  کنار  در 
شرکت  که  اینجاست  مسئله  ولی  نیست  ذهن 
های  سود  توسعه  این  از  که  هایی  ارگان  و  ها 
کان برداشت می کنند نباید از حال و روز مردم 
به طور  باید  این سود  و  باشند  غافل  این منطقه 
عادالنه  به صورت خدمات و ارزش افزوده شامل 
حال همه زحمت کشان  شود. بله قرار است در 
همین  با  مبارزه  برای  مردم  که  فجر  دهه  ایام 
داشت،  وجود  انقاب  از  قبل  که  رفتارها  گونه 
قیام کردند و برای پیشبرد اهداف نظام و انقاب 
تعدادی  کنند،  می  و  کردند  تقدیم  ها  خون 
تومان  میلیارد  هزار   2 ارزش  به  صنعتی  پروژه 
و  شود  افتتاح  بردسیر  و  سیرجان  شهرهای  در 
به  مشغول  را  شهر  دو  این  جوانان  از  تعدادی 
خوب،  خبرهای  این  از  خوشحالیم  نمایند.  کار 
که  گیرد  می  هایی شکل  زخم  ذهنمان  در  ولی 
همچون خوره روحمان را می خورد و می تراشد. 
میلیارد  هزار   2 حدود  سالیانه  که  ها  پروژه  این 
را  شهرها  این  از  زخم  کدام  دارد،  درآمد  تومان 
عدالت  توزیع  عدم  بگذارد؟  مرهم  خواهد  می 
خواهد  می  را  سیرجان  در  زندگی  و  شهری 
خانواده  از  تعدادی  سرپرستی  یا  ببخشد  سامان 
و  سیرجان  سرپرست  بد  و  سرپرست  بی  های 
بردسیر را بر عهده بگیرد؟ قرار است درآمدهای 
افزوده اش جهت  ارزش  ها  پروژه  این  از  حاصل 
اینکه  یا  این شهرها خرج شود  آبادانی  و  عمران 
صندلی  یک  روی  بر  مدیر  یک  ماندن  جهت 
خراج  و  باج   میلیاردها  شهرها  دیگر  به  صنعتی 
اند  گفته  قدیم  از  که  صورتی  در  شود؟  داده 
چراغی که به خانه رواست به مسجد حرام است، 
که  هستند  عشایری  معادن،  همین  گوش  بغل 
بخشی  با  کنند.  می  زندگی  گذران  بدبختی  با 
تعداد  مشکات  شد  می  ها  خراج  و  باج  این  از 
های  وام  طریق  از  را  ها  خانواده  این  از  زیادی 
صنایع  این  خوشحالیم  بله  کرد.  حل  بهره  کم 
از  تعدادی  و  گیرد  می  شکل  شهرها  این  در 
شوند  می  کار  به  مشغول  شهر  دو  این  جوانان 
اما، آیا هیچ زمان ما نمی توانستیم با ایجاد یک 
سهام  سیرجان  مردم  که  تعاونی  خوب  شرکت 
دار آن باشند یک کارخانه کنسانتره سنگ آهن 
دولت  و  کنیم  احداث  تن  میلیون  دو  ظرفیت  با 
موجود  آنومالی   6 این  از  یکی  که  کنیم  قانع  را 
به شرکت  را همان گونه که  در منطقه گل گهر 
تعاونی  شرکت  آن  به  گردیده  واگذار  دیگر  های 
شامل  بیشتر  اتفاق  این  برکت  و  خیر  و  بدهد 
در  صنعت  امروز  گردد؟  سیرجان  مردم  حال 
با  فوالد  صنعت  مخصوصا  بردسیر،  و  سیرجان 
و  است  گیری  حال شکل  در  زیاد  بسیار  سرعت 
موفقیت  این  در  ملی  بُعد  در  که  خوشحالیم  ما 
چرخه  این  در  توانستیم  می  اما  داریم،  حضور 
توسعه  فوالد،  صنعت  توسعه  با  همراه  فوالد 
شهری و رفاهی مردم را بیشتر در نظر بگیریم و 
ازای هر سیرجانی  به  که  باشیم  امروز خوشحال 
کیلوگرم   1500 از  بیش  است  قرار  بردسیری  و 
هر  برای  رقم  این  که  شود  تولید  سالیانه  فوالد 
ایرانی 240 کیلو گرم است، سهم هر شهروند از 
این تولید چه مقدار از این توسعه فوالدی است؟

 امید است با نگاهی عمیق تر به این مسئله، زمینه 
برای بهره برداری متوازن از این توسعه فراهم آید 
تا همه اقشار به صورت عادالنه از منافع مادی و 

معنوی چنین پروژه هایی بهره مند گردند.



همراه  به  امروز  صبح  سیرجان  شهردار 
با  شهرداری،  معاونین  و  مدیران  کلیه 
استفاده از اتوبوس حمل و نقل عمومی 
منظور  به  و  شهر  سطح  از  بازدید  طی 
قدردانی  همچنین  و  کار  روند  بررسی 
در  آسفالت  پخش  مجموعه  پرسنل  از 

و  گفتگو  ضمن  جنگل،  سردار  بلوار 
ابراز همدلی با آنها، از فعالیت بی وقفه 
کارکنان این مجموعه در راستای جلب 
بخشیدن  سرعت  و  شهروندان  رضایت 
معابر  آسفالت  عملیات  اجرای  روند  به 

سطح شهر، قدردانی کرد.

بازدید شهردار و معاونین
از پروژه های در حال اجرا
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بــرای پیگیــری جـدیـدترین اخبـار در 
کانال خبـری شهــروند سالم اسکـن کنید @shahrvand_salaam | | 2 | اتاق خبر |

در ایام اهلل دهه فجر 
شهرداری، دستگاه پیش سردکن کشتارگاه دام را راه اندازی می کند

63 میلیون دالر صادرات طی ده ماهه امسال از گمرک سیرجان

حسن پور دخالت در تغییر مدیرعامل 
گل گهر را تکذیب کرد  

شهباز حسن پور درباره تغییر مدیرعامل شرکت صنعتی معدنی گل گهر سیرجان 
هیچ  و  نیست  بنده  کاری  حوزه  در  و  ندارم  اطالعی  هیچ  باره  این  در  کرد:  اظهار 

دخالتی نمی کنم.
وی افزود: راجع به مسائلی که مربوط به دولت است، بنای هیچ اظهار نظری نداشتم 
و بحث در حوزه کاری استاندار که تصمیم با استاندار و وزرای مربوطه )صنعت و 
اقتصاد( است و انشاءاهلل آنچه خیر و صالح کشور، مردم سیرجان و گل گهر است، 

به نتیجه خواهد رسید و بنده هیچ بنایی بر دخالت نداشته و ندارم.

تقدیر شهباز حسن پور
 از عملکرد پلیس سیرجان  

در  اسالمي  شوراي  مجلس  در  بردسیر  و  سیرجان  هاي  شهرستان  مردم  نماینده 
از  سیرجان،  شهرستان  انتظامي  فرمانده  نژاد  ایران  رضا  محمد  سرهنگ  با  دیدار 

عملکرد پلیس سیرجان در تامین نظم و امنیت مطلوب تقدیر و تشکر کرد. 
مردم  نماینده  پور   حسن  شهباز  آقاي  پلیس،  خبري  پایگاه  خبرنگار  گزارش  به 
شهرستان هاي سیرجان و بردسیر در مجلس شوراي اسالمي به مناسبت پی گیری 
انتظامي  فرماندهي  کار  دفتر  در  حضور  با  شریعتی   12 کالنتری  ساختمان  روند 
شهرستان سیرجان گفت: با توجه به لزوم سهیم بودن مردم در امر تامین امنیت، 
گفت: مردم باید قدر دان زحمات بي منت پلیس باشند چون بدون برقراري امنیت 

زندگي به راحتي میسر نخواهد بود.
 حسن پور کار نیروي انتظامي را عبادت بي ریا براي رضایت خالق و مخلوق دانست 

و خاطر نشان کرد: مجلس همیشه حامي نیروي انتظامي است.
وي ضمن تبریک ایام اهلل مبارک فجر و تسلیت شهادت حضرت فاطمه زهرا ،گفت: پلیس 
امروز پلیس والیت مدار با بصیرت، متفکر و حافظ امنیت مردم در عرصه اجتماعي است .

در  نیز  سیرجان  شهرستان  انتظامی  فرمانده  نژاد"  ایران  رضا  "محمد  سرهنگ 
سخنانی ضمن خیر مقدم و قدرداني از حضور نماینده محترم شهرستان سیرجان 
با اعضاي شوراي  انتظامی شهرستان سیرجان  ، اظهار داشت: فرماندهی  و بردسیر 
تعامل  این شهرستان  و شهروندان  دولتي  غیر  و  دولتي  نهادهاي   ، ادارات   ، تامین 
، عاملی  اتحاد و همدلي  بسیار خوبی دارد ، چرا که تعامل و مشارکت را در کنار 

مهم در ارتقاء احساس امنیت در جامعه به حساب می آورد.
اظهار داشت: طی  پور  آقاي حسن  اسالمي  نماینده مجلس شوراي  درپایان جلسه 
امیدواریم  سیرجان   گهر  گل  صنعتی  و  معدنی  مجتمع  با  گرفته  صورت  تعامالت 

ساختمان کالنتری 12 شریعتی در 22 بهمن ماه سال جاری افتتاح گردد.

کشف یک دستگاه خودرو سرقتی و 
دستگیری سه نفر در این رابطه  

و  مزدا  وانت  خودرو  دستگاه  یک  کشف  از  سیرجان  شهرستان  انتظامی  فرمانده 
دستگیری سه نفر در این خصوص توسط ماموران کالنتری 12 شریعتی خبر داد.

سرهنگ ایران نژاد افزود نامبردگان پس از تشکیل پرونده جهت سیر مراحل قانوتی 
تحویل مرجع قضایی شدند.

اهدای عضو دختر بچه 10 ساله سیرجانی  
هماهنگ کننده پیوند اعضا در دانشگاه علوم پزشکی کرمان گفت: کلیه و کبد دختر 

بچه 10 ساله سیرجانی به دو بیمار نیازمند دریافت عضو اهدا شد.
شهرستان  از  پاینده"  زینب  "فاطمه  داشت:  اظهار  خصوص  این  در  گیالنی  مجید 
سیرجان بر اثر تصادف دچار مرگ مغزی شد. وی افزود: پس از بستری شدن وی 
در بیمارستان امام رضا)ع( سیرجان و انتقال او به بیمارستان شهید باهنر کرمان، 
تایید شد. هماهنگ کننده پیوند اعضا در دانشگاه علوم  مرگ مغزی فاطمه زینب 
پیوند  برای  زینب  فاطمه  پاینده، کبد  با رضایت خانواده  داد:  ادامه  پزشکی کرمان 
به شیراز ارسال و یک کلیه او در بیمارستان افضلی پور کرمان به یک زن 23 ساله 
پیوند زده شد. گیالنی از خانواده پاینده بواسطه این کار خداپسندانه قدردانی کرد.
وی همچنین از مسئوالن دانشکده علوم پزشکی سیرجان، مسئول بیمارستان امام 

رضا)ع( و پرسنل بخش آی سی یو این بیمارستان قدردانی کرد.

شهردار سیرجان در بازدید از پروژه های شهرداری مطرح کرد:

تسریع در روند اجرای طرح ها در دستور کار است
شهردار سیرجان صبح روز یکشنبه هفته جاری به همراه تنی چند از مدیران 
خود و رییس شورای شهر، در بازدید از چند طرح عمرانی شهرداری، خواستار 

تسریع در روند اجرای پروژه ها شد.
به گزارش واحد خبر مدیریت ارتباطات شهرداری سیرجان، رضا سروش نیا؛ 
شهردار سیرجان و محمد اسماعیل خواجویی؛ رییس شورای شهر به همراه 
سازمان  مدیرعامل  و  شهری  سبز  فضای  و  منظر  سیما،  سازمان  مدیرعامل 
عمران و بازآفرینی شهری صبح روز یکشنبه هفته جاری در بازدید از طرح 
اجرای  بررسی روند  اجرایی در دستور کار شهرداری، ضمن  و  های عمرانی 

طرح ها، خواستار تسریع در احداث پروژه ها شدند.
ایجاد  و  آسفالت  گذاری،  جدول  بهسازی،  موعود،  مهدی  میدان  بهسازی 
روشنایی مسیر ورودی شهرک سی بی جی، احداث فضای سبز حاشیه بلوار 
جدولگذاری  و  آسفالت  جنگل،  سردار  بلوار  آسفالت  عملیات  اجرای  قائم، 
احداث  امیرالمومنین، محل  میدان شهرک  بهسازی  و خیام،  مولوی  خیابان 
خانه محله آباده و سالن ورزشی، بهسازی پل دفاع مقدس، فضای سبز حاشیه 
آبهای سطحی  هدایت  پروژه  سیداحمدخمینی،  بلوار  تقاطع  تا  هجرت  بلوار 
و کمربند سبز بلوار قائم از جمله طرح هایی بود که طی یک روز از سوی 

شهردار و رییس شورای شهر مورد بازدید و بررسی قرار گرفت.
رضا سروش نیا در این بازدید با بیان اینکه مردم ولی نعمت ما هستند و باید 
در راستای جلب رضایت شهروندان تالش کنیم، تصریح کرد: با اقدام و عمل 
می توانیم تمامی مشکالت شهر را با بهره گیری از الگوهای صحیح مدیریتی 
حل کنیم و نیز مشکالت شهری را می توان با ورود مدیریت شهری با بحث 

فرهنگ سازی مناسب در سطح شهر رفع کرد.
شهردار سیرجان افزود: بی شک تمامی تالش مجموعه شهرداری فراهم کردن 
بسترهای الزم برای تامین رفاه و آسایش شهروندان است که در این راستا 
شاهد اجرای پروژه های مختلفی در سطح شهر هستیم و این امر نشان دهنده 
تالش و برنامه ریزی منظم مجموعه شهرداری است و باید مدیران و مسووالن 
شهری با دیدگاه ارایه خدمات بهتر و بیشتر به شهروندان، به صورت هدفمند 

تالش و کوشش خود را مضاعف کنند.
رییس شورای شهر سیرجان  اسماعیل خواجویی  محمد  ادامه همچنین  در 
در این بازدید مهمترین رسالت شهرداری و شورا را ارایه خدمات مطلوب و 
در خور شأن به شهروندان دانست و گفت: رفع مشکالت و پیگیری مسایل 
پیگیری  با  ما  و  است  شهرداری  و  شورا  اصلی  وظایف  از  یکی  شهروندان 

مشکالت شهری، باید تمام توان خود را برای رفع آن بکار گیریم.

شنیده می شود
 

شنیده می شود:
با  * شنیده می شود تقی زاده مدیر عامل گل گهر 
انعقاد قرداد 750 میلیون تومانی با یکی از پر تیراژترین 
روزنامه های اقتصادی سعی دارد که با استفاده از این 
موقعیت شائبه هرگونه برکناری خود را برطرف کند. 
گهر  گل  مدیریت  برای  گروهی  شود  می  شنیده   *
برنامه ریزی کرده اند و این روزها اسم یکی از مدیران 
غیربومی چند سال قبل گل گهر را مطرح می کنند 
است. بوده  اواسط دهه 80 در سیرجان  در  که گویا 

* شنیده می شود هفته گذشته یک جلسه بین دو 
نفر از اصولگرایان سیرجان برای ایجاد دوستی بیشتر 
مجلس  آینده  انتخابات  جهت  هماهنگی  ایجاد  و 
سیرجان برگزار شده است که این آشتی کنان بین دو 
نفر از جوانانی است که هر دو قصد حضور در انتخابات 
آینده به عنوان کاندیدای صندلی سبز مجلس را دارند.

اول رئیس جمهور  * شنیده می شود حضور معاون 
صنعتی  پروژه  چند  افتتاح  جهت  کرمان  استان  در 
عاملی شد تا عده ای سیرجانی به دیدار ایشان بروند 
و مسائل مدیریتی صنعت سیرجان را به اطالع ایشان 
برسانند و ناراحتی خود را از این مدیران اعالن کنند.

و  ورزشکاران  از  تعدادی  گویا  شود  می  شنیده   *
ورزش  مدیریت  رفتار  و  عملکرد  از  دوستان  ورزش 
و  هستند  ناراضی  اخیر  ماه  چند  طی  شهرستان 
حتی این ناراحتی را با شعار نویسی اعالن کرده اند. 
تصمیم  سیرجان  شهردار  گویا  شود  می  شنیده   *
معاونت  و  مدیریت  بخش  در  تر  بزرگ  تغییراتی  به 
با  گویا  را  تغییرات  این  و  دارد  نظر  در  شهرداری 
ناراحتی  باعث  که  دهد  می  انجام  کامل  هماهنگی 
است. شده  شهرداری  پرسنل  و  مدیران  از  جمعی 

* شنیده می شود شرکت آرمان گهر سیرجان )جهاد 
گویا  که  است  شده  بازنشستگان  برای  محلی  نصر(، 
دارای معرفی نامه خاص هستند و مدیران این مجموعه 
استفاده از این بازنشستگان را گویا جز مسئولیت های 
اجتماعی خود می دانند و این در شرایطی است که 
بسیاری از جوانان در به در دنبال یک شغل ساده اند.

* شنیده می شود گویا جمعی از اصالح طلبان سیرجان 
و استان با یکی از اصولگرایان به اصطالح عملگرا برای 
حضور در انتخابات آینده سیرجان به نتیجه رسیده اند 
و این می تواند یک بام و دو هوای این گروه را نشان دهد.

شهر  در  که  اخباری  ستون  این  در  شماره  این  از 
رسانیم  می  شما  اطالع  به  را  شود  می  شنیده 
آینده  و  است  شنیدن  حد  در  فقط  اخبار  این  و 
باشد.  اخبار  این  واقعیت  بر  سندی  تواند  می 

ساخت 400 هزار واحد 
مسکونی تا دو سال آینده 

در کشور
سرپرست سازمان ملی زمین و مسکن و معاون وزیر 
مسکن و شهرسازی امروز در بازدید از طرحهای مسکن 
مشکالت  بررسی  جلسه  در  شرکت  و  سیرجان  مهر 
انبوه سازان تعاونی مسکن با اعالم این خبر گفت : این 
در شهرهای  آنها  تای  هزار  واحدهای مسکونی 200 
بنیاد مسکن و 100 هزار  توسط  ، 100 هزار  جدید 
هم توسط شرکت ها ی باز آفرین ساخته می شوند .

واحدهای  مشکالت  رفع   : گفت  نبیان  علی  آقای 
در  آنان  از  استفاده  برای  ساماندهی  و  مهر  مسکن 
دستور کار هست و مساکن مهر شهرهای باالی 25 
باشند  حقوقی  مباحث  هرگونه  فاقد  که  خانوار  هزار 
گیرند.  می  قرار  استفاده  مورد  نیاز  اولویت  موارد  در 
شهرستان  موقعیت  به  توجه  با   : افزود  وی 
ساخت  برای  زمین  واگذاری  نامه  تفاهم  سیرجان 
گیری  پی  با  و  گرفت  قرار  کار  دستور  در  مسکن 
و  سازان  انبوه  برای  نیاز  مورد  زمین  الزم  های 
گیرد. می  قرار  اختیار  در  مسکن  های  تعاونی 

در   : گفت  هم  سیرجان  مردم  نماینده  درجلسه 
مسکونی  واحد  هزار   10 انقالب  سالگی   40 آستانه 
مشکل  و  شود  می  ساخته  شهرستان  این  در  جدید 
سفر  در  و  شد  مرتفع  برق  شهرک  مجموعه  زمین 
های  خانه  اسناد  مشکل  سیرجان  به  نبیان  آقای 
شد. فصل  و  حل  نیز  آباد  مکی  منطقه  مسکونی 

آقای حسن پور افزود : در مجموع پاسخگویی دولت در 
رفع مشکل مسکن خوب است و امروز هرکس در این 
شهرستان مسکن ندارد با مراجعه به زمین شهری و 
بنیاد مسکن در خصوص تامین مسکن خود اقدام کند.

وی افزود : برای ساخت 4 کالنتری که در 4 شهرک 
اطراف شهر مورد نیاز است زمین مورد نیاز تامین می 
شود و هرتعاونی مسکن هم که امروز 50 نفر عضو واجد 
الشرایط داشته باشد زمین مورد نیاز تامین خواهد شد.

شهردار سیرجان از بهره برداری و راه اندازی دستگاه پیش سردکن کشتارگاه 
صنعتی دام شهرداری سیرجان در ایام ا... دهه فجر خبر داد.

نیا  ارتباطات شهرداری سیرجان، رضا سروش  به گزارش واحد خبر مدیریت 
بیشتر  دام  بیان کرد: دستگاه پیش سردکن کشتارگاه صنعتی  رابطه  این  در 
با هدف پیشگیری از شیوع برخی بیماری های دامی بویژه تب کریمه کنگو 

خریداری و طی روزهای آتی به بهره برداری می رسد.
دام  کشتارگاه  محل  در  دستگاه  این  نصب  و  خرید  برای  کرد:  اظهار  وی 
شهرداری، بالغ بر 1/5 میلیارد ریال از منابع مالی شهرداری هزینه شده است. 

مشاغل  ساماندهی  سازمان  رییس  خاتم  سعید  خصوص  این  در  همچنین 
شهری و فرآورده های کشاورزی شهرداری سیرجان گفت: دام هایی که در 
کشتارگاه صنعتی دام ذبح می شود، قبل از عرضه به بازار مصرف حداقل 24 
ساعت در دستگاه پیش سردکن و در دمای صفر تا 4 درجه سانتیگراد ) دمای 

یخچالی( نگهداری می شود. 
به طور  روزانه  دام شهرداری سیرجان  در کشتارگاه صنعتی  کرد:  اضافه  وی 
میانگین 150 راس دام شامل گوسفند، گاو، شتر و شترمرغ ذبح می شود که 

ظرفیت این دستگاه 600 الشه دام ذبح شده است.
سعید خاتم ادامه داد: با توجه به اینکه الشه دام یا PH الشه پس از ذبح به 
لحاظ فیزیولوژیکی و جمود نعشی، اسیدی می شود، نگهداری آن در دمای 

یخچالی سبب از بین رفتن همه ویروس ها و میکروب ها می شود. 
رییس سازمان ساماندهی مشاغل شهری و فرآورده های کشاورزی شهرداری 
دامپزشکی  مهر  دارای  قرمز  گوشت  از  استفاده  ضرورت  بر  تاکید  با  سیرجان 
تاریخ کشتار و مصرف الشه از سوی  بر  یا برچسب بهداشتی کشتارگاه مبنی 
از مصرف حداقل 24  باید قبل  افزود: گوشت گرم خریداری شده  شهروندان، 
ساعت در یخچال نگهداری شود و شهروندان گوشت مورد نیاز خود را فقط از 

محل های مجاز و بهداشتی عرضه گوشت تهیه کنند.
شهر  شورای  اعضای  و  رییس  شهردار،  همکاری  و  مساعدت  از  پایان  در  وی 
و نصب  و رییس شبکه دامپزشکی شهرستان سیرجان در خصوص خریداری 

دستگاه پیش سردکن کشتارگاه تقدیر و تشکر کرد.

سیرجان  اقتصادی  ویژه  منطقه  گمرک  مسئول 
اعالم  گفتگویی  در  گمرک  روز  مناسبت  به  امروز 
کرد : طی ده ماهه سال جاری 63 میلیون دالر کاال 
به وزن 11 هزارتن از گمرک منطقه ویژه اقصادی 
سیرجان به کشورهای روسیه ، هند ، عراق ، چین 

و  پسته  شامل  کاالها  این  که  شد  صادر  امارات  و 
کاشی   ، سفید  شکر   ، خشکبار  انواع   ، پسته  مغز 
باشد. می  کامپاند  نانو  محصوالت  و  سرامیک   و 

گمرک  به  واردات  میزان  محتشم  مهدی  آقای 
 18 وزن  به  دالرو  میلیون   203 هم  را  سیرجان 

هزار تن عنوان کرد و گفت :  این کاالها که شامل 
مواد   ، منطقه  کارخانجات  نیاز  مورد  دستگاههای 
شکر  و  شیمیایی  مواد   ، تولیدی  های  واحد  اولیه 
امارات  و  چین   ، آلمان  کشورهای  از  بوده  خام 

متحده عربی وارد منطقه شده است.

فوری
به تعدادی جوشکار جهت نرده کشی راه پله 
های مجتمع 5 طبقه یکصد واحدی تعاونی 
مسکن کارکنان دولت درسیرجان فوری 

نیازمندیم.
تلفن های تماس: 

09137312101 - 09133799195

خبر
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داوود شهسواری 
بـی شـک بزرگتریـن سـامانه ای کـه بـه 
دسـت انسـان طراحـی شـده، اینترنـت یـا 
ای  پیوسـته  هـم  بـه  هـای  شـبکه  همـان 
اسـت کـه از مظاهـر آن مـی تـوان شـکل 
جدیـد و پیشـرفته پیام رسـانی، تـاالر گفت 
را  اجتماعـی  هـای  شـبکه  نهایتـا  و  گـو  و 
نـام بـرد. قـدم هـای اولیـه اینترنـت را باب 
تیلـر در سـال 1969 میـادی برداشـت تـا 
آن کـه پـس از سـال 1990 میـادی کامل 
شـد و شـکل جهانـی به خود گرفـت در پی 
اسـتفاده از اینترنـت، شـبکه هـای مجـازی 
رایـج شـد؛ البتـه فضـای مجـازی را نباید با 
اینترنـت اشـتباه گرفـت، ولـی بـه هـر حال 
براسـاس اتفاقاتـی کـه در اینترنـت رخ مـی 
دهـد فضـای مجـازی به وقـوع مـی پیوندد. 
دسـتیابی بـه ایـن مـکان مثـل بسـیاری از 
اختراعات و اکتشـافات بشـری فرصتی است 
تـا انسـان ها برای خـود زندگی آسـان تری 
فراهـم کننـد و البتـه بـاز هم مثل بسـیاری 
ازپدیـده هـا ضمن داشـتن محاسـن فراوان 
باشـد،  نیـز داشـته  ممکـن اسـت معایبـی 
کمـا اینکـه همـه ابزارهـای سـاخته دسـت 
بشـر در مواقعی ممکن اسـت آسـیب رسان 
باشـد، از چاقـو گرفتـه تـا تیـر و کمـان، از 
پیشـرفته،  هواپیمـای  تـا  گرفتـه  اتومبیـل 
از رسـانه هـای مکتـوب گرفتـه تـا رادیـو و 

تلویزیـون و...کـه همگی به نـوع بهره بردای 
بسـتگی  کننـده  اسـتفاده  فـرد  فرهنـگ  و 
دارد؛ چـون بـه هـر حـال اگـر یـک هواپیما 
بـا صدهـا مسـافر را فـرد آمـوزش ندیده ای 
هدایـت کنـد هـم خـود را خواهـد کشـت 
توانیـم  آیـا مـی  ولـی  را؛  و هـم مسـافران 
البتـه  باشـیم؟  هواپیمـا  سـودمندی  منکـر 
همیشـه افـرادی بـوده اند کـه با هـر پدیده 
ای مخالفـت کـرده انـد و بعدهـا همـان هـا 
بیشـترین سـود را از اختراعات بشـری برده 
انـد. در میـان ایـن پدیـده هـا می تـوان به 

ویدئو، دسـتگاه های دیجیتال، سـی دی و... 
اشـاره کـرد. همـان طـور که رئیـس جمهور 
محتـرم در هفتـه گذشـته در دیدار بـا وزیر 
ارتباطـات و فنـاوری اطاعـات بیـان کردند 
ابزارهـای  مخاطـرات   از  پیشـگیری  راه 
بلکـه  نیسـت  فیلترینـگ  جدیـد  ارتباطـی 
بایـد سـواد رسـانه ای مـردم را افزایـش داد 
پدیـده  در  انحصـار  بـه  معتـرض  ایشـان  و 
هـا بودنـد. البتـه همیـن موبایل و گسـترش 
فضـای مجـازی توانسـته اسـت به بسـیاری 
انسـانی،  و  اسـامی  پسـندیده  صفـات  از 

چـون صداقـت، شـفافیت، عـدل، انصـاف و 
غیـره کمـک کنـد و از آن سـو، سـودمندی 
دیگـر فضـای مجـازی آشـکار کـردن دروغ 
گویـی و دورویـی افـراد بـه ویـژه متصدیان 
امـور اسـت. بهتریـن و مهم ترین دسـتاورد 
ایجـاد  همانـا  مجـازی  فضـای  و  اینترنـت 
شـفافیت در امـور مالی اسـت که متاسـفانه 
اقتصـاد کشـورمان بـه شـدت از ایـن نبـود 
شـفافیت و جهالـت رنـج مـی بـرد،  چـون 
تاکنـون همـه مفسـدین اقتصـاد کشـورمان 
بـه شـدت از ایـن نبـود شـفافیت اسـتفاده 
کـرده و بـه عمـوم مـردم و حتی مسـئوالن 
طـراز اول کشـور اطاعات غلـط بدهند. لذا 
اگـر از ایـن ابـزار بـه طـور صحیح اسـتفاده 
کنیـم احـدی قـادر نخواهـد بـود در سـایه 
نبـود شـفافیت پـول ایـن مردم نگـون بخت 
را به شـکل های رشـوه، اقتصـاد زیرزمینی، 
بـه هـر  ببـرد.  بـه یغمـا  ارز  قاچـاق کاال و 
حـال هـم اکنـون مـردم در مضیقـه مالـی 
بـه سـر مـی برنـد و عـده ای دیگـر باعـث 
بـی انظباطی در اقتصاد کشـورمان هسـتند. 
علـت نبـود شـفافیت اسـت و رهایـی از این 
میسـر نمـی شـود مگـر اینکـه از اینترنـت 
و فضـای مجـازی کمـک بگیریـم. بـه نظـر 
مـی رسـد آسـان تریـن راه، ایجـاد دولـت 
الکترونیـک اسـت تـا از این طریق شـفافیت 

در همـه امـور نمایـان شـود. 

اینترنت خوب است یا بد؟

سودمندی اینترنت و مزایای فضای مجازی  

در پی اظهار نظر رئیس جمهور در مورد فیلترینگ مطرح شد:

بازتاب های یک اظهار نظر
شهروند سالم:

سـال  یـک  از  کـه  تلگـرام  فیلترینـگ 
و  گردیـد  عملـی  و  شـد  شـروع  پیـش 
روزهـای  در  کـه  اینسـتاگرام  فیلترینـگ 
اخیـر از آن صحبت شـد، در کشـور بازتاب 
مـورد  در  اسـت.  داشـته  مختلفـی  هـای 
فیلترینـگ تلگـرام ابتـدا اعام شـد که این 
خبـر از دفتـر آقـای روحانـی عنـوان شـده 
نماینـده مجلـس  زهـرا سـاعی  امـا  اسـت 

و  مجلـس  در  روحانـی  آقـای  کـه  گفـت 
فیلترینـگ  از  سـخنی  عیدانـه  دیـدار  در 
تلگـرام نگفته اسـت و در این دیـدار رئیس 
جمهـور در مـورد تقویـت پیام رسـان های 
داخلـی گفتـه بـود و حرفـی از فیلترینـگ 
تلگـرام نزده بـود. همچنین وزیـر ارتباطات 
مقابلـه بـا خواسـت مـردم را غیرقانونـی و 
نامشـروع خوانـد و بعـد از آن نیـز رسـانه 
خیالـی  ادعاهـای  معانـد  و  منتقـد  هـای 

امـا  کردنـد،  مطـرح  فیلترینـگ  مـورد  در 
سـرانجام  و  شـد  فیلتـر  تلگـرام  سـرانجام 
بعـد از مدتـی رئیـس جمهور سـخن از این 
گفـت کـه در فیلترینـگ تلگـرام به اشـتباه 
رفتـه ایـم و بـا ایـن کار به خود ضـرر زدیم 
کـه همین سـخنان و اظهارنظـری در مورد 
اصـول  از  برخـی  ناراحتـی  باعـث  حجـاب 
گرایـان شـد تـا جایـی کـه آیـت اهلل مکارم 
شـیرازی  واکنش تندی از خود نشـان داد. 

بحـث فیلترینـگ از ابتـدا تـا بـه امـروز از 
جانـب رئیـس جمهـور و وزیـر ارتباطـات 
بـه روش هـای مختلـف بیـان و در مـورد 
آن نظراتـی متفاوت اعام شـده اسـت اما 
فیلترینـگ  در   دولـت  اقـدام  نهایـت  در 
تلگـرام و نظـر مـردم در ایـن مورد اسـت 
کـه فیلترینـگ چه اثـری بـر روی زندگی 
ایـن مـردم داشـته اسـت و چه فایـده ای 

دولت؟ بـرای 

راه پیشگیری 
ازمخاطرات ابزارهای 

ارتباطی جدید، 
فیلترینگ  نیست بلکه 

باید سواد رسانه ای 
مردم را افزایش داد

»آگهي جذب نیروي HSE در شركت های پیمانکار 
سنگ آهن گهر زمین سیرجان«

شركت سنگ آهن گهر زمين سيرجان در نظر دارد جهت تکميل نيروي 
انساني مورد نياز واحد ایمنی شركت هاي پيمانکار زیر مجموعه خود، در 

مقطع كارشناسی و كارشناسی ارشد از طریق برگزاري آزمون كتبي، مصاحبه 
تخصصي و گزینش به صورت قراردادي نيرو جذب نماید. 

افراد عالقه مند ،می توانند برای ثبت نام از تاریخ 97/11/04 تا تاریخ 97/11/15 
به آدرس اینترنتي  )www.hrdms.ir( مراجعه نموده و پس از مطالعه دقيق 

مفاد آگهي و با توجه به شرایط ذكر شده نسبت به ثبت نام اقدام نمایند.

دهه هفتادی ها
سارا عتیقی

ما دهه هفتادی ها نسلی هستیم که جنگ را ندیده ایم، 
در حواشی روزهای انقاب نبوده ایم ، فقط در مورد انقاب 
شعر،  به  توجه  با  که  ایم  خوانده  و  ایم  شنیده  جنگ  و 
بپرسید  ازاونا  )برید  دامغانی  علی  محمد  قدر  گران  شاعر 
که شنیده ها رو دیدن!!( این بیت شعر در وصف و حال 
ما است که ما در گذشته نبوده ایم و فقط فیلم، کتاب یا 
صحبت های افرادی که جنگ را تجربه کرده بودند شنیده 
ایم. شاید ما اولین نسل تک فرزندی یا تک خواهر و بردار 
امکانات در اختیار دهه هفتادی ها است.  هستیم. بیشتر 
با  نسل  این  های  بچه  سیاسی  اجتماعی،  فرهنگی،  ذائقه 
ذائقه  این  تفاوت  است.  کرده  فرق  ها  شصتی  دهه  نسل 
بیشتر  امکاناتی  ما  که  است  دهه  دو  بین  فاصله  ها شاید 
از نسل های قبل داشته ایم اعم از: امکانات آموزشی که 
و  مالی  امکانات  از  یا  و  کردن  می  توجه  بیشتر  مدارس 
رفاهی بیشتری برخوردار هستیم، برای نسل ما استفاده از 
همه قابلیت ها وجود دارد به همین دلیل است که ساختار 
آرزومندی نسل ما با نسل های قبلی متفاوت است. ما دهه 
هفتادی ها قانع بودن در زندگی را کم تر یاد گرفته ایم، 
دلیل آن شاید این بود مثل دهه شصتی ها نبوده ایم که 
جیره  شامل  و  باشیم  داشته  کمبود  و  باشیم  جنگ  بچه 
بندی آن زمان نشده ایم و از امکانات کم تری برخوردار 
باشیم یا مثل نسل دهه پنجاه نیستیم که روزهای انقاب 
را دیده  باشیم و سرد و گرم روزگار را چشیده باشیم و 
مشکات جامعه را کم تر دیده باشیم. راستی ما چه تفاوت 
فقط  ما  داریم؟  خودمان  از  قبل  های  دهه  شما  با  هایی 
با مشکات  و  داریم  به شما ها  تری نسبت  تجربیات کم 
کم تری مواجه هستیم و طعمی که ما از زندگی چشیده 
المثل چینی  است، یک ضرب  بوده  پذیر  ایم طعمی دل 
را  اگر می خواهید راه پیش رویتان  هست که می گوید: 
بشناسید، ازکسی بپرسید که از آن رد شده باشد، ما باید از 
شما نسل قبل در مورد راهی که می خواهیم پا در آن راه 
بگذاریم و سرنوشت و آینده خود را رقم بزنیم، بپرسیم که 
چگونه تصمیم بگیریم و ازتجربیات شماها استفاده کنیم 
که بتوانیم این راه را با موفقیت طی کنیم. دانشگاه رفتن 
برای دهه هفتادی ها خیلی راحت تر شد ظرفیت ورودی 
باالتر رفت. این دهه بیشتر ترجیع می دهند نان هنرهای 
شخصی خودشان را بخورند و کم تر دنبال کار دولتی و 
استخدامی هستند . بیشتر دوست دارند دستشان در جیب 
خودشان باشد. در کل ما نسلی هستیم که دوست داریم 
همه چیز را خودمان در یابیم و هیچ اجباری در کار نباشد 
بشناسیم.  را  دین  خودمان  باید  هم  دین،  بحث  در  حتی 
بیشتر خواهان آزادی پوشش، بیان، فکر و اندیشه هستیم. 
از  بهتری  زندگی  تجربه  خواهیم  می  ها  هفتادی  دهه  ما 
تجربه  را  بهتری  زندگی  باشیم،  داشته  قبل  های  نسل 
کنیم از جدید ترین موسیقی های روز، کتاب ها، آرایش 
داریم  دوست  باشیم،  برخوردار  بهتری  لباس  پوشش  و 
باشیم.   داشته  ساالن خود  و  هم سن  با  بهتری  رابطه ی 
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بــرای پیگیــری جـدیـدترین اخبـار در 
کانال خبـری شهــروند سالم اسکـن کنید @shahrvand_salaam | | 4 | جامعه |

 فاطمه محمد پور
اساسـی  معضـات  از  یکـی  متاسـفانه 
اسـت.  آزاری  کـودک  امـروزی  جوامـع  در 
معضلـی کـه در همـه جوامـع بشـری وجود 
جامعـه  هـر  آرزوی  آن  از  رهایـی  و  دارد 

اسـت.  متمدنـی 
کـودک آزاری را بـه چند دسـته تقسـیم 

مـی کنند:

1(کودک آزاری جسمی:
لگـد  دادن،  هـل  زدن،  شـاق  مثـل   
جسـمی  جراحـت  کـردن،  پـرت  زدن، 
فیزیکـی،  کـردن، حملـه  وارد  کـودک  بـه 
اسـتخوان  شکسـتگی  کبـودی،  بریدگـی، 
 18 سـن  از  قبـل  کـودک  بـرای  کـه  و... 
سـال توسـط افـراد بزرگسـال ایجـاد گردد.

2(کودک آزاری عاطفی: 
بـی توجهی بـه نیازهای عاطفـی کودک، 
خشـونت  اعمـال  کـودک،  کـردن  طـرد 
تشـویق  کـودک،  حضـور  در  خانوادگـی 
توسـط  الـکل  خـوردن  کـودک،  نکـردن 
والدیـن در حضور کـودک، اسـتفاده از مواد 
مخـدر در حضـور کـودک و... که کـودک را 
از نظـر عاطفـی مورد آسـیب قـرار می دهد.

 3(مسامحه عاطفی: 
بـی توجهـی و غفلت نسـبت بـه کودک، 
فراهـم نکـردن بهداشـت، مسـکن، مراقبـت 
طبـی مناسـب و تحصیـل مـی توانـد همان 

کـودک آزاری تعریـف گردد.

4(کودک آزاری جنسی: 
کـردن  درگیـر  جنسـی  آزار  هرگونـه 
ارضـای  باعـث  کـه  فعالیتـی  در  کـودک 
فـرد بزرگسـال گـردد، تحمیل جنسـی بر 
علیـه کـودک کـه فاقـد تحـول شـناختی، 
لمـس،  اسـت.  جسـمی  و  هیجانـی 
بوسـیدن، وادار کـردن کـودک بـه دیـدن 
روابـط دو فـرد بزرگسـال، اجبار بـه برهنه 
کـودک،  بـدن  از  گرفتـن  عکـس  شـدن، 
بـه  برهنـه  افـراد  از  عکـس  دادن  نشـان 
کـودک را می توان از انـواع کودک آزاری 

جنسـی نـام بـرد.
 روان پزشـکان هر آزار روانی و هیجانی 
را کـه بـه دلیـل هر عمـل یا غفلتـی باعث 
ایجـاد عارضه ای در کودکان شـود، کودک 
آزاری مـی گوینـد و اختـاالت شـخصیتی 
یکـی از انـواع آزارهـای روانی کـودکان به 
شـمار می آید. بـه باور آنـان، جلوگیری از 
رفتـن بـه مدرسـه، محـدود کـردن کودک 
در تغذیـه، رفتارهـا و انتخـاب هـا، حبـس 
در محـل هـای مختلـف و تحقیـر کردن از 
جملـه آزارهـای روانـی کـودکان اسـت که 
برخـی والدین بـه صورت سـهوی یا عمدی 
اقـدام بـه آن مـی کننـد. در حالـی کـه بـا 
توجـه بـه مطالعـات صـورت گرفتـه میزان 
فراگیـری کـودک آزاری در جوامع مختلف 
بیـن 30 تـا 35 درصـد اسـت. ایـن رقم در 
ایـران بیـن 20 تـا 25 درصـد تخمیـن زده 
می شـود. قانونـی برای ثبت کـودک آزاری 
در ایـران وجـود ندارد و به علـت نبود نظام 
رهگیـری موثـر اطاعات در بیمارسـتان ها 
و مراکـز نگهـداری کـودکان، تاکنـون آمـار 

رسـمی و دقیـق از میزان انـواع آزارها برای 
کـودکان در کشـور به دسـت نیامده اسـت. 
در شـرایطی کـه برنامـه های متعـددی در 
زمینـه حقـوق کـودک در جامعـه تدویـن 
شـده امـا بـه خاطـر ضعـف قوانیـن، نبـود 
اقدامـات  فرهنگـی،  مشـکات  و  بودجـه 
بخشـی  اثـر  کارآمـدی  کنـون  تـا  مذکـور 
روانشناسـان  بـاور  بـه  اسـت.  نداشـته 

محرومیـت هـای عاطفـی، تنبیـه، اعمال 
تحمیـل  آمیـز،  خشـونت  رفتارهـای 
آزردگـی هـا و ناکامـی هـای مکـرر نیـز 
هـای  آسـیب  و  عـوارض  بـروز  باعـث 
شـود.  مـی  کـودکان  در  اجتماعـی 
اجتماعـی  واحـد  کوچکتریـن  خانـواده 
اسـت کـه بـا ازدواج زن و مـرد تشـکیل 
تکامـل  تولـد فرزنـدان  بـا  و  مـی شـود 
مـی یابـد و حسـاس ترین مرحله شـکل 
و  اجتماعـی  رفتـار  شـخصیت،  گیـری 
خصوصیـات فردی انسـان، مرحلـه کودکی 
زیـادی  حـد  تـا  رفتارهـا  ایـن  کـه  اسـت 
آموزشـی  هـای  شـیوه  محیـط،  از  متاثـر 
کـودک  باشـد.  مـی  بازدارنـده  عوامـل  و 
نخسـتین تجربـه های خـود را در زیسـتن 
بـا دیگران فـرا می گیـرد، برهمین اسـاس 
اهمیـت زندگـی خانوادگـی بـرای کودکان 
بـه مراتـب از افـراد بالـغ بیشتراسـت، زیرا 
بنیـان و پایـه رشـد و فعالیـت هـای آینده 
کـودک در محیـط خانـواده اسـت و اینکـه 
در روابـط بـا سـایرین عشـق و محبـت یـا 

خصومـت و نفـرت حاکـم باشـد، تـا حـد 
زیـادی به تربیـت خانوادگی بسـتگی دارد. 
بـه اعتقـاد آرنولد گـزل که از روانشناسـان 
شـهیر اسـت، شـخصیت کـودک در پنج یا 
شـش سـالگی نسـخه کوچکـی از جوانـی 
اوسـت. گـزل مـی گویـد: کودکانـی کـه از 
مـادری محـروم  و  پـدری  و محبـت  مهـر 
نعمـت  از  برخـورداری  عیـن  در  و  مانـده 
پـدر و مـادر، دچـار بـد سرپرسـتی شـده 
انـد آن طـور که انتظـار مـی رود از تعامل 
داشـتنی  دوسـت  و  خوشـایند  عاطفـی 
بـا  و  شـوند  نمـی  منـد  بهـره  والدیـن  بـا 
دنیایـی از نگرانـی و ناکامـی، بـی انگیـزه 
و شـکننده وارد مدرسـه مـی شـوند. ذکـر 
ایـن نکتـه ضـروری اسـت کـه پیشـگیری 
و  باشـد  مـی  درمـان  از  تـر  مهـم  خیلـی 
کـودک  تربیـت جنسـی  والدیـن  چنانچـه 
سـالگی   4-3 سـنین  از  و  بیاموزنـد  را 
را  کـودکان  مخصـوص  هـای  آمـوزش 
شـروع کننـد، امـکان آسـیب های جنسـی 
در کـودکان بسـیار کاهـش یافتـه اسـت و 
از پیامدهـای سـخت و طاقـت فرسـای آن 
مـی  جلوگیـری  بزرگسـالی  و  کودکـی  در 
ارزیابـی  بـا  متخصصیـن  معمـوال  شـود. 
بـازی هـا و شـیوه  نقاشـی هـا،  از  دقیـق 
هـای تخصصـی مـی تواننـد میزان آسـیب 
را مشـخص کـرده و درمـان بـه موقـع را 
شـروع نماینـد. امیـدوارم والدیـن عزیـز با 
بـه اهمیـت مسـئله کـودک آزاری  توجـه 
جنسـی تمـام تاش خـود را بـه کار گیرند 
تـا قبـل از وقوع حادثـه مهـارت های الزم 
ایـن آسـیب شـدید  از  و  را کسـب کـرده 
جلوگیـری نماینـد و چنانچه آسـیب ایجاد 
بـه جـای سـرزنش خـود در  شـده اسـت 
اولیـن فرصـت بـدون تـرس از قضـاوت به 
از  و  کـرده  مراجعـه  متخصـص  مشـاورین 
آسـیب های شـدیدتر آن جلوگیـری کنند 
. کـودک آزاری پدیـده ای اسـت که اثرات 
زیـان بـاری بر جسـم، روح و روان کودکان 
برجـای مـی گـذارد کـه در شـماره هـای 
بعـدی در مـورد آن اثـرات بیشـتر توضیـح 

دهیم. مـی 
وکیل پایه یک دادگستری

چرا بروز رفتارهای خشونت آمیز بر علیه کودکان رو به رشد است؟

آمار کودک آزاری در  در ایران، قانونی برای ثبت آمارکودک آزاری وجود ندارد
کشورهای غربی

مشـکل کـودک آزاری در اغلـب کشـورهای جهـان اعـم از 
پیشـرفته و در حـال توسـعه دیـده مـی شـود، امـا در جوامـع 
جـرم خیـز، آمـار ارتـکاب بـه کـودک آزاری بسـیار باالتـر از 
کـه  اسـت  جرائمـی  از  کـودک  آزاری  اسـت.  جوامـع  سـایر 
قلـب هـر انسـانی را مـی آزارد. در حالـی کـه کشـورهای غربی 
جهـان  سـطح  در  بشـر  حقـوق  مدعیـان  عنـوان  بـه  را  خـود 
معرفـی مـی کننـد، شـواهد متعـددی وجـود دارد کـه نشـان 
می دهـد چنیـن سیاسـت های ضدحقـوق بشـری در برخـی از 
ایـن کشـورها وجـود دارد. در کشـور آمریـکا سـاالنه کـودکان 
زیـادی مـورد بـی توجهـی و سوءاسـتفاده قـرار مـی گیرنـد. 
آزاری  کـودک  آمـار  صنعتـی،  کشـورهای  بیـن  در  آمریـکا 
وخیمـی دارد. بـه طـور میانگیـن، در ایـن کشـور بیـش از 4 
کـودک در روز بـر اثـر کـودک آزاری یـا بـی توجهـی جـان 
خـود را از دسـت مـی دهنـد. ایـن در حالـی اسـت کـه حدود 
نیـز  بدرفتـاری  اثـر  میـر کـودکان در  و  از مـرگ  50 درصـد 
اصـًا گـزارش نمـی شـود. بـه طـور تقریبـی ٧0 درصـد ایـن 
کـودکان کـه جـان خـود را از دسـت مـی دهنـد، در سـنین 
زیـر 4 سـال قـرار دارنـد .بـا توجه بـه بررسـی هـا، 30 درصد 
افـرادی کـه در کودکـی مـورد آزار قـرار گرفتـه انـد، خـود در 
آینـده کـودکان خـود را مـورد آزار قـرار مـی دهند. مشـاوران 
ایـن آمـار زیـاد  انگلیـس، درخصـوص عواقـب منفـی  دولتـی 
شـده  فراگیـر  ملـی  سـطح  در  امـروزه  کـه  داده انـد  هشـدار 
را  ایـن بحـران، هزینه هـای مسـتقیمی  آنهـا معتقدنـد  اسـت. 
بـر جامعـه تحمیـل می کنـد. در انگلیـس از هـر شـش کـودک 
پسـر، یـک نفـر مـورد آزارهـای جنسـی قـرار می گیـرد و ایـن 
در حالـی اسـت کـه ایـن آمـار در مورد دختران بیشـتر اسـت؛ 
بـه طـوری کـه از هـر چهـار کـودک دختـر، یک کـودک مورد 
نشـان مـی دهـد  دیگـری  آمـار  قـرار می گیـرد.  آزار جنسـی 
کـه در هـر هفتـه، نزدیـک بـه 450 کـودک در انگلیـس مورد 
تجـاوز جنسـی قـرار مـی گیرنـد. طبق آمار سـازمان بهداشـت 
جهانـی و ملـی در آمریـکا روزانـه 5 کـودک بـر اثـر کـودک 
آزاری مـی میرنـد که سـه چهـارم آنهـا کمتر از 4 سـال دارند 
و در هـر ده ثانیـه یـک مورد کـودک آزاری گزارش می شـود. 
تحقیقـات در ایـران نیـز نشـان مـی دهـد کـه عمـوم خانـواده 
از تنبیـه بدنـی در تربیـت  باورنـد کـه اسـتفاده  ایـن  بـر  هـا 
کـودک، بعضـا ضـرورت مـی یابـد. نگـرش والدیـن نسـبت بـه 
اسـت.  فرهنگـی  معیارهـای  و  هـا  ارزش  تابـع  بدنـی،  تنبیـه 
بسـیاری از والدیـن روزگار مـا معتقـد به وجود شـر و شـرارت 
در کـودک هسـتند و معتقدنـد کـه بـا کتـک زدن و مجـازات 
جسـمانی مانـع از آن مـی شـوند کـه فرزندشـان بـه راه بـد 
هـم  »مـن  گوینـد:  مـی  خـود  کار  توجیـه  مقـام  در  و  بـرود 
از  میـان جمعـی  ایـن  بارهـا کتـک خـوردم« در  در کودکـی 
والدیـن هـم معتقدنـد کـه با کتـک زدن بـه فرزنـدان خود، از 
آنـان موجوداتـی محکـم تـر، شـجاع تر و قـوی تر می سـازند.

 آمار                                           |||||||||  

تاکنون 
آمار رسمی 

و دقیق از میزان انواع 
آزارها برای کودکان 
در کشور به دست 

نیامده است
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گروه ورزش
حضـور گل گهـر در صـدر جـدول لیـگ 
دسـته اول فوتبـال ایران با کسـب 39 امتیاز 
از 18 بـازی و اختـاف 6 امتیـاز بـا تیـم دوم 
جـدول یعنـی سرخپوشـان پاکدشـت دوباره 
همچـون دو فصـل قبـل چـراغ هـای امید به 
لیـگ برتـر در بین هواداران فوتبال سـیرجان 
و حتـی اسـتان کرمان روشـن شـده اسـت و 
مـا نیـز همچـون دیگـر هـواداران ورزشـی از 
ایـن مهـم خوشـحال هسـتیم. اما حضـور در 
صـدر جـدول مـی توانـد چـراغ خطـری نیـز 
باشـد که در آینده نزدیک حواشـی بیشـتری 
بـه سـراغ ایـن تیـم و مجموعـه بیایـد امـا 
مـا فـارغ از تمـام ایـن مسـائل مـی خواهیـم 
گهـر  گل  باشـگاه  خصـوص  در  واقعیتـی 
بنویسـم و ایـن خطرهـا را بـه مدیـران ایـن 
و  فوتبـال شهرسـتان  و هـواداران  مجموعـه 
اسـتان کرمـان گـوش زد نماییم. ایـن روزها 
تیـم مـس، دیگـر تیـم اسـتان کرمـان که در 
خانـه ی چهارم جـدول لیگ دسـته اول قرار 
شـده  زیـادی  بسـیار  حواشـی  دچـار  دارد، 
اسـت کـه مـی توانـد ایـن تیـم را از صعـود 
بـه لیـگ برتـر دور کنـد و بایـد درس عبرتی 
بـرای گل گهر باشـد. درسـت یادم اسـت آن 
سـالی کـه تیـم مـس بـه لیـگ برتـر صعـود 
کـرد، نادر دسـت نشـان بـه عنوان سـرمربی 
در کنـار تیـم بـود و اکبـر ایرانمنـش نیـز به 
باشـگاه مـس هدایـت  عامـل  عنـوان مدیـر 
بـازی برگشـت  تیـم را برعهـده داشـت. در 
آبـادان کـه آن سـال  نفـت  مقابـل صنعـت 
نیـز در لیـگ دسـته اول حضـور داشـت، تیم 
مـس بـه آبـادان سـفر کـرد و در تهـران نیـز 
بـه دیـدار آقـای پورمنـد مدیـر عامـل وقـت 
از  بـا غـرور خـاص  شـرکت مـس رفتنـد و 
بـرد در دیـدار پیـش رو صحبـت  و  صعـود 
کردنـد. در شـب قبـل از مسـابقه حتـی عده 
ای از هـوادران تیـم صنعـت نفـت بـه هتـل 
محـل اقامـت تیـم مـس آمدنـد و گفتنـد: با 
اولیـن گل تیـم مـس در این دیدار هـوادران 
آبادانـی سـرمربی وقـت صنعـت نفـت یعنـی 
پرویـز مظلومـی و بازیکنـان را بـا شـعارهای 
شـان بـه حاشـیه مـی برند تـا هم تیـم  مس 
پیـروز میدان شـود و هم پرونـده ی مظلومی 
را زیـر بغلـش دهنـد و او را از تیـم صنعـت 
نفـت اخـراج کنند، امـا در زمین بـازی اتفاق 
دیگـری رخ داد و تیـم مـس بـا 3 گل مغلوب 
شـد و بـه کرمـان بازگشـت. در کرمـان آن 
روزهـا شـخص با تجربـه ای مدیریـت فوتبال 
اسـتان را برعهـده داشـت و از طرفـی آقـای 
ایرانمنـش مدیـر عامـل باشـگاه مـس نیز به 
فـورا  گذاشـت،  مـی  احتـرام  تفکـر جمعـی 

جلسـه ای تشـکیل شـد و عوامـل شکسـت 
مشـخص گردیـد و بـرای آینـده حتـی آینده 
کوتـاه مـدت برنامه ریزی شـد و ثمـره ی آن 
جلسـه بـه اعتقـاد مـن صعـود مس بـه لیگ 
برتـر بـود، موضـوع مهمـی کـه ایـن روزهـا 
متاسـفانه مـس از آن غافـل شـده و حواشـی 
پیـش آمـده، ایـن تیـم را بازنـده کرده اسـت 
و گل گهـر بایـد از ایـن مهـم درس عبـرت 
بگیـرد. زمانـی که مـی خواهیـم موفقیت یک 
مجموعـه یـا شکسـت آن را بررسـی کنیـم 
بایـد عوامـل درونـی و بیرونـی آن مجمـوع 
یـا سـازمان را بررسـی کنیـم. عوامـل درونی 
هـر سـازمان همـان نقـاط ضعـف و قـوت آن 
مجموعـه یـا سـازمان اسـت و عوامـل بیرونی 
آن همـان فرصـت هـا و تهدیدهایـی اسـت 
کـه بـرای هـر مجموعـه وجـود دارد. وقتی به 
مجموعه باشـگاه گل گهـر و عوامل درونی آن 
نـگاه مـی کنیـم، مهمتریـن نقطـه قـوت این 
باشـگاه سـخت افـزار ورزشـی، پول بـه موقع 
و بـه میـزان کافـی در این باشـگاه، هـوادران 
خـوب، مربیـان با تجربـه، بازیکنـان باکیفیت 
و مدیریـت ایـن مجموعه اسـت؛ نقـاط ضعف 
ایـن باشـگاه پـول زیاد، عـدم اسـتفاده از پول 
هـا ، تـک تیمی بودن باشـگاه، عـدم توجه به 
تفکـر جمعی و عدم شـناخت حواشـی اسـت 
کـه بایـد باشـگاه گل گهـر مخصوصـا مدیران 

ایـن مجموعـه نقـاط ضعـف خود را تـا آن جا 
کـه امـکان دارد بـه نقـاط قـوت تبدیـل کند 
یـا ایـن کـه آن هـا را بـه حداقـل برسـاند و 
نقـاط قـوت خـود را بیشـتر کنـد تـا بتوانـد 
در شـرایط بحرانـی از ایـن عوامـل درونـی به 
خوبـی اسـتفاده کنـد. پـول در هـر مجموعـه 
ای مـی توانـد بـه عنـوان چاقـوی دولبه عمل 
کنـد اگـر آن را داشـته باشـی مـی توانـی در 
اجرایـی کـردن برنامـه هـای خـود بـه خوبی 
عمـل کنـی ولـی بـه شـرط آنکـه درخصوص 
روش خـرج آن مدیریـت انجـام شـود و اگـر 
نداشـته باشـی ولی عوامل تهیه آن را داشـته 
باشـی بـاز می تـوان بـا برنامه ریـزی اقدامات 
موثـری انجـام داد و اگر پول نباشـد، حکایت 
مـی شـود و خیلـی از تیـم هـای حاضـر در 

لیـگ کـه حتـی در زمیـن مسـابقه بازیکنان 
بـه خاطـر امـرار و معـاش خـود کارهایـی از 
پیـش برنامـه ریـزی شـده انجـام مـی دهند 
کـه شـرمم مـی آیـد از ایـن گونـه رفتارهـا 
نـام ببـرم، امـا عوامـل بیرونـی هرسـازمان یا 
مجموعـه همـان فرصت هـا و تهدیدها اسـت 
کـه ایـن دو عامـل ایـن روزهـا بایـد مدیریت 
باشـگاه بـه آن هـا بـا دقـت خـاص برخـورد 
کنـد و بـرای هرکـدام برنامه ریـزی کند زیرا 
ایـن عوامـل بیرونـی سـازمان، مخصوصـا در 
ورزش اسـت کـه مـی توانـد یـک تیـم را بـه 
حاشـیه ببـرد و باعـث شکسـت آن مجموعـه 
تیـم  بیرونـی  فرصـت  تریـن  مهـم  گـردد. 
فوتبـال گل گهـر، عـدم حضور هیـچ نماینده 
ای از اسـتان در لیـگ برتـر، حضـور دو تیـم 
دیگـر از اسـتان کرمـان در لیـگ دسـته اول، 
هـواداران خـوب و خون گرم که خوشـبختانه 
هنـوز آن رفتارهـای غیـر ورزشـی را در جمع 
خـود راه نـداده انـد و صعـود دو تیـم از لیگ 
دسـته اول بـه صورت مسـتقیم به لیـگ برتر 
فوتبـال ایـران. مهـم تریـن تهدیدهایـی کـه 
ایـن روزهـا تیـم فوتبـال گل گهـر بـا آن هـا 
روبـرو اسـت عبـارت انـد از : حضـور در صدر 
جـدول و برنامـه ریـزی دیگـر تیـم هـا برای 
شکسـت دادن گل گهـر اسـت، رقیـب اصلی 
گل گهـر بـرای صعود مـی تواند یکـی از تیم 

هـای اسـتان باشـد کـه متاسـفانه مـی تواند 
بـه خاطـر خیلـی عوامـل، تیـم گل گهـر را 
درگیـر حاشـیه کنـد. عدم شـناخت مجموعه 
مدیریتی باشـگاه گل گهـر از الیه های دوم و 
سـوم فوتبال ایـران، فضای مجـازی هوادران. 
مدیریـت گل گهـر باید بـرای تک تک فرصت 
هـای موجـود برنامـه داشـته باشـد و از ایـن 
فرصـت هـا بـه خوبـی اسـتفاده کنـد و برای 
عـدم صدمه دیـدن از تهدیدها بایسـتی تمام 
مسـائل ایمنـی و بـاز دارنـده را در نظر گیرد. 
امـروز اگـر از حضـور دیگـر تیم های اسـتان 
در لیـگ دسـته اول هـم بـه عنـوان فرصـت 
و هـم بـه عنـوان تهدیـد یـاد کردیـم دلیـل 
داریـم. در زمـان سـخت صعـود هـر تیمـی 
بـرای کسـب حتـی یـک امتیـاز حاضر اسـت 
بسـیاری از ارزش هـا را زیر پا بگـذارد و برای 
فوتبـال  هیـات  بایسـتی  مهـم  مسـئله  ایـن 
اسـتان کرمـان برنامـه ریـزی کنـد و مدیران 
باشـگاه گل گهر بایسـتی از امروز این مسـائل 
را بـه خوبـی بررسـی کننـد و برای هـر کدام 
تدبیـر بیندیشـند و بـه رئیـس هیـات فوتبال 
اسـتان حتـی در صـورت لزوم تذکـرات مورد 
نیـاز را اعـام کننـد. اگـر از هـواداران نیزهم 
بـه عنـوان فرصـت و هـم بـه عنـوان تهدیـد 
یـاد کردیـم دلیـل داریم، هـوداران بـه عنوان 
یـار دوازدهـم تیـم مـی توانند در ایـن صعود 
نقـش چشـم گیـری داشـته باشـند. کانـون 
هـواداران باشـگاه گل گهـر نیـز بایـد عوامـل 
درونـی مجموعـه خـود و عوامـل بیرونـی آن 
را شناسـایی کنـد. از امـروز تـا پایـان لیـگ، 
مخصوصـا در بـازی هـای خانگـی تیـم گل 
گهـر بـه هـواداران خـود بسـیار نیـاز دارد و 
ایـن هـوادران هسـتند کـه مـی تواننـد یـک 
درسـت  رفتـار  و  صبـر  بـا  را  باختـه  بـازی 
کـردن بـه یـک نتیجـه ی مطلـوب تبدیـل 
کنند. شـاید در آینـده ای نزدیک تعدادی در 
جمـع هـواداران با برنامـه و حتی اعزام شـده 
از دیگـر نقـاط به سـیرجان، رفتـاری را پیش 
بگیرنـد کـه باعـث زخـم خـوردن شـخصیت 
بازیکن ها شـود و ناخواسـته شـکل گیرد که 

باعـث صدمـه خـوردن مجموعه شـود. 
آقـای جواهری ایـن شـاید آخرین فرصت 
فقـط  باشـد،  همراهتـان  مجموعـه  و  شـما 
شـنیدن کافی نیسـت، اگر صحبتـی منطقی 
و درسـت هسـت، لطفـا از رفتـار دوگانـه ی 
تفکـر جمعـی  بـا  و  برداشـته  دسـت  خـود 

تصمیـم هـای بهتـر را اتخـاذ کنیـد. 
در پایـان مراقـب باشـید، مباحـث تغییر در 
مدیریت شـرکت گل گهر بحث ایجاد حاشـیه 
در مجموعـه تیـم گل گهـر نگـردد و ایـن یک 
تهدیـد بـزرگ اسـت که بایـد مراقـب آن بود. 

تاثیر عوامل درونی و بیرونی باشگاه گل گهر بر فضای روانی

صدر جدول، فرصت یا تهدید

هرتیمی برای
 کسب حتی یک 

امتیاز، حاضر است 
بسیاری از ارزشها را 

زیر پا بگذارد

تعصب در هواداری

طرفـداران و هـوادران تیـم هـای فوتبـال چـه شـخصیت هایی 
دارنـد و چـه خصوصیاتـی دارنـد ایـن افـراد چـه ویژگـی هـای 
شـخصیتی دارنـد و چـه نـوع تعصـب و احساسـاتی نسـبت بـه 
تیـم مـورد عاقـه شـان دارنـد. تا بـه حـال با خـود فکـر کرده اید 
کـه چـرا بعضی هـا بـه یک تیـم فوتبـال شـدیدا وفـادار هسـتند؟ 
نتایـج تیـم محبوبشـان هرچـه کـه باشـد، بـاز هـر هفتـه می روند 
و حمایـت می کننـد. می رنجنـد و قلـب درد می گیرنـد و بـاز هـم 
اعتیـاد  از طرفـداری،  نـوع  ایـن  را حمایـت می کننـد.  تیمشـان 
نیسـت؟ قطعـا کسـانی که در باشـگاه یـا از کنـار باشـگاه ها منافع 
بسـیار  وفـاداری  داشـتن چنیـن طرفـداران  از  دارنـد  اقتصـادی 
قبـل  بیسـت سـال  از طرفـداری  نـوع  ایـن  خوشـحال هسـتند. 
توسـط دو روانشـناس بریتانیایـی تحت عنوان »بیماری وسـتهام« 
مطـرح و سـبب شـد ایـن دو جایـزه علمـی دریافـت کننـد. ایـن 
دو روانشـناس بـا دو هـزار طرفـدار فوتبـال در انگلیـس مصاحبـه 
کردنـد. حـدود 60 درصـد ایـن هـا از 11سـالگی طرفـدار یـک 
تیـم شـده بودنـد. بیـش از نیمـی از ایـن ها طرفـدار تیمـی بودند 
کـه پدرشـان هـم طرفـدار همـان تیـم بـوده اسـت. یک سـوم این 
هـا طرفـدار تیـم محلی شـان بودنـد. ولـی واقعیـت ایـن اسـت که 
طرفـداری از یـک باشـگاه فوتبـال هیـچ شـباهتی بـه پرطرفـدار 
بـودن هیـچ محصولـی نـدارد چـون تابـع متغیرهایـی کـه قابـل 
پیش بینـی هسـتند، نیسـت. مثـا هیچ ربطی بـه نتایج مسـابقات 
نـدارد. طرفـداری از یـک تیم فوتبـال عموما نوعـی تعصب و نوعی 
اعتیـاد اسـت. اعتیـاد بـه رفتارهایـی گفتـه می شـود کـه شـش 
واحـد سـازنده ی اعتیـاد )اشـتغال کامـل ذهـن، دمدمی مزاجـی، 
باشـد.  داشـته  را  عـود(  و  تناقـض  خمـاری،  مصـرف،  ازدیـاد 
مـن مـوردی دیـده ام که بخاطـر طرفـداری از یک تیـم فوتبال 
کارش با همسـرش به جدایی کشـیده اسـت. اتاق خوابشـان شبیه 
دفتـر باشـگاه بـود و تمام مسـابقات تیـم اش را هرجا بـود می رفت 
و می دیـد. آن قـدر وسـط هفته برای تماشـای مسـابقه رفـت تا از 
کارش اخراج شـد. در فصل تعطیلی مسـابقات کاما افسـرده بود و 
دائـم ویدئوهای مسـابقات تیـم اش را نگاه می کرد. فصل مسـابقات 
کـه می رسـید افسـردگی اش محـو می شـد. اگرچـه مخالفتـی بـا 
عاقـه بـه یک تیـم نیسـت، اما بایـد ایـن حقیقـت را پذیرفت که 
اعتیـاد از هـر نوعی که باشـد، بد اسـت. تفاوت عاقـه و اعتیاد این 
اسـت کـه عاقه زندگـی را بـارور و اعتیاد زندگی را نابـود می کند.
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بــرای پیگیــری جـدیـدترین اخبـار در 
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 مهدی جهانشاهی
شـاید  باختیـم.  هـم  بدجـور  باختیـم! 
درد باخـت مقابـل ژاپنـی هـا را تـا چنـد 
سـال فرامـوش نکنیـم، در روزی کـه همه 
ملـت امیـد بـه پیـروزی داشـتند و منتظر 
بودیـم پس از چهل سـال جـام قهرمانی را 
بـاالی سـر ببریـم ولـی در یک نیمـه همه 
رویاهایمـان رنگ باخت و مثل آب خوردن 
دروازه ی ما برای سـه بار باز شـد. شـانس 
همیشـه و در همـه جـا بـر روی زندگی ما 
تاثیرگـذار بـوده اسـت و خواهـد بـود. ولی 
اشـتباه برخـی انسـان هـا ایـن اسـت کـه 
پـس از یـک رویـدادی که شـانس بر روی 
آن تاثیـر گذاشـته اسـت، فکـر مـی کننـد 
مـی توانسـتند شـانس را کنتـرل نماینـد 
کـه ایـن اشـتباه اسـت. باخـت در مقابـل 
ژاپـن نیـز از همـان گونـه رویدادهـا بـود. 
شـانس در این مسـابقه تاثیرگـذار بود. اگر 
ضربـه سـردار آزمون وارد دروازه شـده بود 
و اگـر آن اتفـاق روی صحنـه ی گل اول 
زخ نـداده بـود و یـا بسـیاری دیگـر از این 
مـوارد که نشـان از این داشـت که شـانس 
بـا مـا یـار بود شـاید مـا برنـده ایـن دیدار 
می شـدیم. ولـی نباید فرامـوش کنیم تیم 
مـا ضعـف هایی داشـت که نبایـد آن ها را 
نادیـده  گرفـت. امروز فوتبـال یک صنعت 
اسـت. اقتصـاد فوتبـال در دنیـا از خیلی از 
صنایـع دیگر پیشـی گرفته اسـت. آنچه در 
اقتصـاد مهـم اسـت قانـون عرضـه و تقاضا 
اسـت. هـر محصولی تـا زمانی کـه در بازار 
خریـدار داشـته باشـد تولید خواهد شـد و 
نیـاز بـه خرید در مشـتری وقتـی به وجود 
مـی آیـد که یـا مشـکلی را برطـرف نماید 
یـا احسـاس خوبـی بـه مشـتری  منتقـل 
بـر  گذشـته  هـای  سـال  فوتبـال  نمایـد. 
حسـب نتیجه بـود و نتیجه گیـری اولویت 
اول بـود. فوتبـال دفاعـی، بسـته و گاهـی 
اوقـات یـک بـازی بـی روح اما نتیجـه گرا. 
ایتالیایـی هـا سـال هـای پیش بـه همین 
سـبک موفقیـت هـای فراوانی را به دسـت 
آوردنـد. قهرمانـی جـام جهانـی و قهرمانی 
هـای  باشـگاه  توسـط  اروپـا  هـای  لیـگ 
ایتالیایـی همـه حاصـل همیـن  سـبک و 
تفکـر بودنـد. با گسـترش فوتبـال و تبدیل 
شـدن آن بـه صنعـت، دیگـر علـوم نیز به 
کمـک فوتبـال آمدنـد. علـم روانشناسـی، 

تغذیـه، بدنسـازی و غیـره در حـوزه فنـی 
و علـوم اقتصـادی و مدیریتـی در سـاختار 
فوتبـال ورود پیـدا کردند. آنچـه در اقتصاد 
مهـم اسـت حفـظ و جـذب مشـتری مـی 
درآمـد  همـه  فوتبـال  اقتصـاد  در  باشـد. 
کـه همـان  وجـود مشـتری  براسـاس  آن 
مـی  هسـتند،  هـواداران  یـا  تماشـاگران 
مسـابقه،  روز  از  حاصـل  درآمـد  باشـد. 
و  تلویزیونـی  پخـش  از  حاصـل  درآمـد 
بـا  تجـاری  قردادهـای  از  حاصـل  درآمـد 
ورود علـم بازاریابـی  بـه فوتبـال پول های 
هنگفتـی را   بـه فوتبـال سـرازیر نمـوده 
اسـت. قراردادهـای یـک دهـه ی گذشـته 
فوتبالیسـت هـا تـا بـه امـروز رشـد چنـد 
درصـدی داشـته اند که همگـی آن مدیون 
تغییـر نگـرش در فوتبـال از نتیجـه گرایی 
بـه مشـتری مداری می باشـد. تماشـاگران 
سـرمایه اصلـی فوتبـال هسـتند و میـزان 

رضایـت منـدی آن هـا از نحـوه عملکـرد 
تیـم هـا باعـث مـی گـردد کـه از دیـدن و 
همراهـی تیـم خـود لـذت ببرنـد و هزینـه 
اقتصـاد  نماینـد.  پرداخـت  را  آن  هـای 
فوتبـال نیـز بـر همین اصل اسـتوار اسـت. 
امـروزه مربیانـی بـر روی کار آمـده اند که 

با درک نیـاز هـواداران فوتبـال زیبا را به 
نتیجـه گرایـی اضافه نمـوده انـد. در حال 
حاضـر آنچـه مهم اسـت ارائه یـک فوتبال 
زیباسـت. فلسـفه وجودی فوتبال و ورزش 
ایجـاد شـور و نشـاط مـی باشـد. امـروزه 
تیـم هایـی موفـق هسـتند کـه بتوانند در 
کنـار کسـِب نتیجه، فوتبـال زیبایـی ارائه 
دهنـد . فوتبال زیبا شـور و نشـاط بهتری 
را تولیـد مـی کند و هر چه شـور و نشـاط 
بیشـتر  نیـز  آن  خریـدار  باشـد  بیشـتر 
خواهـد بـود. بـه همیـن دلیـل در سـطح 
اول فوتبـال دنیـا در حـال تغییـر نسـل 
مربیـان هسـتیم لیپی،کاپلـو و غیـره کـه 
هـر کـدام دنیـای افتخـار بـه همـراه خود 
داشـته انـد که در حـال حاضـر در فوتبال 
بـرای کسـب  و  ندارنـد  جایـی  دنیـا  روز 
درآمـد به کشـورهای آسـیایی و آمریکایی 
رفتـه انـد. نسـلی کـه فقـط کسـب جام و 

عنـوان برایشـان مهـم بود اما نسـل جدید 
ماننـد گاردیـوال، یورگـن کلـوپ، لوسـین 
در  غیـره  و  پوچتینـو  )دورتمونـد(،  فـاور 
حـال تسـخیر فوتبـال جهان هسـتند. در 
مدیریـت اسـتراتژیک هـر سـازمان باید با 
بررسـی شـرایط حال خـود و پیـش بینی 
ده سـال آینـده برنامـه ای تدوین کند که 
بقـای خـود را حفـظ نماید. اگر بـه روزی 
کـه کـی روش بـه عنـوان مربی تیـم ملی 
ایـران انتخـاب شـد برگردیـم در بهتریـن 
روزهـا  آن  بـرای  را  وی  انتخـاب  حالـت 
مناسـب مـی دیدم ولی سـوال اینجاسـت 
آیـا بـرای ده سـال آینـده تفکـرات کـی 
روش جـواب می داد؟ آیـا فوتبال روز دنیا 
در 2019 مثـل 2009 خواهـد بـود؟ کـی 
روش مربـی ای اسـت کـه بـرای خـودش 
صاحـب سـبک می باشـد ولی سـبک کی 
روش تـا فوتبـال روز دنیـا فاصلـه خیلـی 
زیـادی دارد. وی بیـش از یـک دهـه در 
سـطح اول فوتبـال روز دنیا حضور داشـته 
اسـت ولـی طـی همـان سـال هـا فوتبال 
روز دنیـا فهمیـد کـه سـبک و تفکـرات 
بـه  بـود.  وی چـاره کار آن هـا نخواهـد 
همیـن دلیـل وی عازم کشـورمان شـد تا 
در آسـیا جایـی کـه رقابت شـدید نیسـت 
و سـطح آن تـا فوتبـال روز دنیـا فاصلـه 
زیـاد دارد تفکـرات خـود را پیـاده نماید. 
کـی روش در کشـور مـا توانسـت طـی 
خـود  ایدئولـوژی  آنچـه  سـال  چندیـن 
بـود را پیـاده نمایـد. بازیکنان مـورد نیاز 
خـود را شناسـایی کـرد، تـراش داد و در 
قالـب فکری خـود قرار داد امـا در نهایت 
موفـق نبـود. شـاید ایـن عـدم موفقیـت 
دالیـل مختلفـی داشـته باشـد امـا دلیل 
اصلـی آن را بایـد در تفکـرات تاکتیکـی 
کـی روش جسـت و جـو کـرد. جایی که 
جایـی  پسـند  تماشـاگر  و  زیبـا  فوتبـال 
نـدارد و فقـط منتظـر اشـتباه حریف بود 
مثـل همیـن بـازی بـا چیـن کـه فقـط 
از روی ضعـف و اشـتباه حریـف بـه گل 
رسـیدیم و اگـر تیمـی مثل ژاپن اشـتباه 
نکنـد کاری نمی توان کـرد. قطعا پس از 
ایـن نتیجه و بـا توجه به حواشـی قبل از 
جـام ملت هـای آسـیا فوتبال کشـورمان 
شـد  خواهـد  اساسـی  دگرگونـی  دچـار 
و عـده زیـادی از مدیـران فدراسـیون از 
فوتبـال خداحافظـی خواهنـد کـرد. ولی 
دوران پـس از کـی روش بـرای مـا مهـم 
خواهـد بـود. آیـا تیم ملـی ما مثل سـایر 
روزمرگـی خواهـد  بـه  فدراسـیون  امـور 
تعریـف  جدیـدی  سـاختار  یـا  پیوسـت 

شـد؟ خواهد 

باختیم ، بد جور هم باختیم!
  نکته    

10 نکته از باخت تلخ ایران به ژاپن 
ناف ما را با »حسرت« بریده اند

حرفـه ای نبـودن، فرق بزرگ امروز ایران و ژاپـن بود. صحنه گل اول 
سـامورایی ها بـه ایـران، فاصلـه فوتبـال مـا و ژاپن بـود. ما تـوپ را رها 
کردیـم و بـه دنبـال داور افتادیم، آنها به دنبال تـوپ رفتند و گل زدند.

ایـران  از سـد  بـا گذشـتن  ژاپـن  ایـران؛ مصطفـی داننـده-  عصـر 
بازیکنـان  متعـدد  اشـتباه  شـد.  آسـیا  ملت هـای  جـام  فینـال  راهـی 
از  عبـور  بـا  تـا  داد  ژاپـن  بـه  را  اجـازه  ایـن  دفـاع  خـط  در  ایـران 
باشـد. امیـدوار  آسـیا  در  قهرمانـی  پنجمیـن  کسـب  بـه  ایـران، 

1-باختیم به همین سادگی.
2- حرفـه ای نبـودن، فـرق بزرگ امروز ایران و ژاپـن بود. صحنه گل 
اول سـامورایی ها بـه ایـران، فاصله فوتبال ما و ژاپن بـود. ما توپ را رها 
کردیـم و بـه دنبـال داور افتادیم، آنها به دنبال تـوپ رفتند و گل زدند.

بایـد  امـا  نرسـید  آسـیا  جـام  بـه  دسـت مان  بازهـم   -3
می شـود  کـه  سـاخت  را  تیمـی  او  باشـیم.  کـی روش  ممنـون 
می خـورد. ژاپـن  از  گل  سـه  وقتـی  حتـی  کـرد  افتخـار  آن  بـه 

را  مـا  نـاف  گویـا  کرده ایـم،  عـادت  خـوردن  حسـرت  بـه  مـا   -4
سـال.  47 شـد  سـاله مان   43 حسـرت  بریده انـد.  حسـرت ها  بـا 

5- کـی روش و برانکـو، در ایـن سـال ها حسـابی بـه هـم تاختنـد 
امـا حـاال هـر دو یـک زخـم مشـترک از شمشـیر سـامورایی ها دارنـد.

6- می شـود دوبـاره از امشـب به گرانی گوشـت، مرغ، خانـه و... فکر 
کنیـم و البته دیگر سانسـورهای اعصاب خورد کـن تلویزیون را نبینیم.  
7- بـازی ایـران و ژاپـن نشـان داد که فوتبـال چرا ایـن همه جذاب 
اسـت. در حالـی کـه همـه فکر می کردنـد ایـران، ژاپن را هـم مثل آب 
خـوردن می بـرد، بـا خـوردن سـه گل جـام را بـه ژاپـن تعـارف کـرد.
سـوم  حداقـل  تـا  داشـت  بنـدی  رده  مسـابقات  ایـن  کاش   -8
می شـدیم. جایگاهـی کـه در آسـیا حسـابی بـه آن عـادت کرده ایـم.

9- ایـران و ژاپـن هـر دو از لبـاس آدیـداس اسـتفاده می کردنـد اما 
ژاپنـی هـا بـرای پوشـیدن لباس آدیـداس بـرای 8 سـال 144 میلیون 
دالر )سـاالنه 18 میلیـون دالر( پـول گرفته اسـت که هـم ارزش با قرار 
داد آرژانتیـن بـا ایـن کمپانـی آلمانـی اسـت و ایرانی هـا بـا 70 درصـد 
 CE1717 بـا کـد محصـول  تخفیـف پیراهن هـای آدیـداس سـفید 
کـه لوگـوی فدراسـیون بـه همـراه نشـان یوزپلنـگ ایرانـی روی آن 
نقـش بسـته را خریـداری کردنـد؛ فـرق دیگـر فوتبـال ایـران و ژاپـن. 
بـود، همیـن. بـرای شـاد شـدن  زمـان  بهتریـن  االن  10- خدایـا 

کی روش 
در کشور ما توانست 

طی چندین سال 
ایدئولوژی خود را 

پیاده نماید

 جناب مهندس سید رضا مهدوی
مدیر عامل محترم باشگاه فرهنگی ورزشی گهر زمین 

انتخاب بجا و شایســته جنابعالی به عنوان ریاســت هیات 
هندبال اســتان کرمان که نشــان از توانمندی و تجربه شما 
در امــر ورزش می باشــد صمیمانه تبریک عــرض نموده 
و از خداونــد متعال توفیــق روز افزونتــان را آرزومندیم.

اسماعیل جهانشاهی- رئیس هیات انجمن های ورزشی سیرجان

جناب آقای مهندس 

 سید رضا مهدوی
انتخاب شایسته شما را به سمت رئیس هیئت ورزشی هندبال 
استان کرمان را تبریک گفته و از خداوند منان توفیقات روز 

افزون  برای جنابعالی آرزومندیم.
نشریه شهروند سالم

جناب آقای مهندس 

 سید رضا مهدوی
انتخاب شایسته جنابعالی را به سمت رئیس هیئت ورزشی 
هندبال استان کرمان را تبریک می گویم و آرزوی توفیق و 

سربلندی برای شما از خداوند مسئلت دارم.
شرکت سیرجان پیمان ـ یزدانی نیا
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باشـگاه فرهنگی ورزشـی شهرداری 
ورزشـی  هـای  مجموعـه  از  یکـی 
در  کـه  اسـت   سـیرجان  شهرسـتان 
سالهای اخیر رشـد چشمگیری در بحث 
ورزش داشته اسـت و تیم فوتبال بانوان 
این باشـگاه توانسته اسـت نتایج خوبی 
کسـب  بانـوان  لیـگ  مسـابقات  در  را 
نماینـد. مهـدی جهانشـاهی مدیرعامل 
رئیسـه  و عضـو هیئـت  باشـگاه  ایـن 
فوتبـال اسـتان، کارشـناس و صاحـب 
شـخصیت  از  ورزش  حـوزه  در  نظـر 
هـای شـناخته شـده اسـتان اسـت که 
و  خـوب  مدیریـت  یـک  بـا  توانسـته 
برنامـه ریـزی دقیـق، نقـش مهمـی در 
ارتقاء این باشـگاه ایفا نمایـد. در همین 
رابطـه با وی گفـت و گویی داشـتیم که 

در ادامـه مـی خوانیـد: 
***

فرهنگـی  باشـگاه  از  ای  *گذشـته 
ورزشـی شـهرداری را برایمـان بگویید:

هفـت سـال از تاریخ تاسـیس باشـگاه می 
گـذرد. در ایـن هفـت سـال در سـطح ورزش 
اسـتارت  کردیـم.  کار  قهرمانـی  و  همگانـی 
تشـکیل باشـگاه در زمـان شـهرداری شـهباز 
حسـن پـور بـا تصویـب اساسـنامه آن خورده 
شـد.  امـا فعالیـت آن بـه چنـد وقـت اخیـر 

گـردد. برمی 
تحویـل  را  باشـگاه  کـه  *زمانـی 

داشـت: شـرایطی  چـه  گرفتیـد 
سـال  یـک  اسـدی  آقـای  مـن  از  قبـل 
مدیرعامـل بود که بـا اتمام قرارداد یک سـاله 
ایشـان،  بنـده به مجموعه باشـگاه شـهرداری 
اضافـه شـدم و قبـل از آن نیـز مدتـی آقـای 
مظفـری بـود. ورود مـن همزمـان بـا چنـد 
مـاه از فعالیـت شـورای چهـارم مـی گذشـت 
کـه مـن بـه باشـگاه وارد شـدم. باشـگاه تـازه 
تاسـیس بـود و مشـکالت خـاص خـودش را 
داشـت ایـن دوسـتان کارهـای باشـگاه را تـا 
جایـی کـه توانسـتند پیـش بـرده بودنـد. که 
از زحمـات ایـن بزرگـواران تقدیـر مـی کنـم.

*اکنـون باشـگاه در چـه جایگاهـی 
قـرار دارد:

در حـوزه قهرمانـی و فوتبال بانـوان بعد از 
چندیـن سـال تـالش بـه جایگاهـی مناسـب 
دسـت پیـدا کـرده ایـم گرچـه فوتبـال بانوان 
سـیرجان ریشـه ای هفـت الـی هشـت سـاله 
دارد ولـی الحمـداهلل دوران شـکوفایی فوتبال 
بانـوان در این چند سـال اخیر بوده اسـت. در 
لیـگ برتـر بانـوان که حضـور داریم طی سـه 
سـال اخیر عناوین قهرمانی، نایـب قهرمانی و 
سـومی لیگ را به دسـت آورده ایـم و در حال 
حاضـر در جایـگاه دوم لیـگ قـرار داریـم که 
هنـوز تـا انتهـای نیـم فصـل سـه بـازی باقی 
مانـده اسـت. در بحـث کیفـی ما یـک برنامه 
ریـزی میـان مدت داشـته ایم کـه در ان قرار 
بـود هم باشـگاه هـم بازیکنـان و هـم فوتبال 
کـه  باشـند  داشـته  رشـد  سـیرجان  بانـوان 
بحمـداهلل  بـا حمایـت هـای شـهردار محترم، 
شـورای شـهر، مدیران ارشد شهرسـتان، اداره 
ورزش و جوانـان و هیـات فوتبـال و همکارانم 

موفـق بـوده ایـم و به جـرات می توانـم بگویم 
هیـچ شـهری در کشـور جایگاه فوتبـال بانوان 
سـیرجان را نـدارد. یعنـی نقشـی کـه فوتبال 
بانـوان سـیرجان بـرای کشـور ایفـا مـی کند، 
هیـچ شـهر و منطقـه ای در کشـور ایفـا نمی 

. کند
*توضیح بیشتر: 

فوتبال بانوان درکشـور ما 15 الی 20 سـال 
قدمـت دارد در کل جهـان هـم فوتبـال بانوان 
قدمت کمتری نسـبت به فوتبـال آقایان دارد. 
همیـن شـرایط باعـث شـد مـا فرصـت برنامه 
ریـزی و نزدیـک کـردن خودمان را به سـطح 
اول فوتبال بانوان داشـته باشـیم به طور مثال 
در بحـث فوتبـال مردان بیش از سـه ربع قرن 
در ایـران قدمـت فوتبـال می باشـد، بـا توجه 
بـه ایـن قدمت خیلی از مناطق کشـور ریشـه 
در فوتبـال کشـور دارنـد مثـل ) خوزسـتان، 
آذربایجـان، شـمال کشـور، تهـران و اصفهان( 
فاصلـه زیـادی بیـن سـیرجان و سـایر نقـاط 
کشـور اسـت.پس فوتبـال سـیرجان و کرمان 
تـا بخواهد به سـطح این شـهرها برسـد سـال 
هـای متمـادی بایـد هزینـه و تـالش نمایـد. 
بـه طـور مثـال اکنـون در لیـگ برتـر کشـور 
آقایـان حتـی یـک بازیکـن سـیرجانی نداریم 
ولـی در فوتبـال بانـوان به دلیل وجـود نیروی 
انسـانی خـوب و برنامـه ریزی دقیـق در حال 
حاضـر در تمامـی تیم های ملی کشـورمان از 

سـیرجان بازیکـن حضـور دارد یـا دو مربی در 
رده بزرگسـاالن و زیـر 16 سـال از سـیرجان 
حضـور دارنـد و بازیکنان متعـددی که در رده 

هـای مختلـف ملی بـازی مـی کنند.
*این مهم چگونه به دست آمده: 

قطعـا بـدون وجود مربیـان خـوب در کنار 
برنامـه ریـزی دقیـق و حمایـت هـای همـه 
جانبـه تمامـی مدیـران شهرسـتان ایـن مهم 
به دسـت نمی آمد. شـهرداری سـیرجان طی 
ایـن 5 سـال همـه نـوع همـکاری و همراهـی 
و آنچـه وظیفـه خـود بـود انجـام داده اسـت. 
گاه گـداری مشـکالتی هـم بـوده اسـت کـه 
بحمـدهلل تاکنـون این چرخه تولیـد از حرکت 
نایسـتاده اسـت. بـاز هـم تشـکر مـی کنـم از 
ایـن عزیـزان که همیشـه همـگام و همـراه ما 

اند. بـوده 
*گستره فعالیت باشـگاه شهرداری و 

رشـته های موجود چگونه اسـت:
مـا در سـه حوزه فعالیت مـی کنیم: ورزش 
همگانـی، ورزش قهرمانی و ورزش پرسـنل که 
زیـر مجموعـه ورزش همگانـی می باشـد، در 
بحـث توسـعه ورزش همگانـی اقدامات خوبی 
انجـام شـده اسـت. همایـش هـا، کالس های 
ورزشـی رایگان، مسـابقات محلـه ای، حمایت 
از تیـم هـای محلـه ای از جملـه اقدامـات مـا 
بـوده انـد کـه جـا دارد از همـکاران در هیـات 
مدیـره باشـگاه آقای گلسـتانی و خانم بصیری 

نیـا و همچنیـن مهنـدس صادقـی نماینـده 
شـورا در هیـات مدیـره تشـکر کنم. 

* چـه نقص هـا و کاسـتی هایـی در 
سـاختار باشـگاه وجـود دارد:

مشـکل اساسـی ما این اسـت کـه در بحث 
بودجـه یکـی از ضعیـف تریـن باشـگاه هـای 
اسـتان هسـتیم گرچـه آقـای دکتـر سـروش 
نیـا شـهردار محتـرم امسـال نسـبت به سـال 
گذشـته لطف بیشتری داشـته اند ولی بودجه 
نیـم درصـدی باشـگاه بـا ایـن سـطح فعالیت 
جوابگـو نیسـت گرچه قانـون گذار ایـن اجازه 
را داده اسـت کـه تـا 3 درصـد از کل بودجـه 
صـرف امـور ورزشـی شـود. امیـدوارم امسـال 
در بودجـه 98 دیـده شـود چـون هزینـه در 
ورزش سـرمایه گـذاری محسـوب می شـود و 
طـی نامه های ارسـالی از وزارت کشـور تاکید 
بـر کار فرهنگـی ورزشـی از سـوی شـهرداری 
ها شـده اسـت. ورزش بزرگترین ابـزار اعتالی 
فرهنـگ مـی باشـد و بـا تیـم فوتبـال بانـوان 
تولیـد شـور و نشـاط اجتماعـی و حـس غرور 
ملـی بـرای شـهروندان داشـته ایـم. اینکه هر 
هفتـه در رسـانه هـای مختلـف نوشـتاری و 
تصویری نام شـهرداری سـیرجان با درخشش 
و پیـروزی اعـالم می گردد به تمام سـیرجانی 
ها در سـر تا سـر کشـور و حتی نقاط مختلف 
جهـان غـرور و حـس قهرمانی می بخشـد. ما 
فاصلـه 1100  بـا  کوچـک  شهرسـتان  یـک 

کیلومتـری از پایتخـت هسـتیم و ایـن ورزش 
اسـت بـرای سـیرجانی هـا شـخصیت سـازی 
ورزش  در  کـردن  هزینـه  پـس  نمایـد  مـی 

اسـراف نیسـت سـرمایه گذاری اسـت.
*عمـده فعالیت های شـما بـه عنوان 
مدیرعامل کـه باعث تحویل در باشـگاه 

شـده است:
بـزرگ  خانـواده  از  کوچکـی  عضـو  مـن 
شـهرداری هسـتم قطعا نقش شـورا و شهردار 
محتـرم و همچنیـن هیـات مدیـره محترم در 
رشـد مجموعه باشـگاه بیش از دیگران اسـت 
بنـده در کنار همکاران محتـرم در حال انجام 
وظایـف خـود مـی باشـیم قطعـا تجربیـات و 
برنامـه ریـزی دقیق باعث رشـد هـر مجموعه 
ای خواهد شـد که سـعی نمودیـم از تجربیات 
خـود بـه نحـو احسـن در برنامـه ریـزی هـا 
اسـتفاده نماییـم. ان شـا اهلل طـی سـال های 
آینده شـاهد شـکوفایی هـر چه بیـش تر این 

باشـیم. مجموعه 
*ادامـه حضـور در لیـگ امسـال را 

چگونـه پیـش بینـی مـی کنیـد؟ 
مـی  کار  جـا  دو  در  کـه  وقتـی  شـما 
کنیـد قطعـا بـر روی عملکـرد شـما تاثیـر 
خواهـد گذاشـت مـا امسـال بـا توجـه بـه 
شـرایط مسـابقات ملی مثل قهرمانی آسـیا، 
فشـار  تحـت  خیلـی  المپیـک  مقدماتـی 
بودیـم . مربـی تیـم خانـم جهـان نجاتـی 
بـه جـز تیـم شـهرداری سـیرجان در تیـم 
ملـی نیـز حضـور دارد و قطعا باعـث افتخار 
مـا مـی باشـند ولـی ایـن حضـور ملـی بـر 
روی کیفیـت تیـم مـا نیـز اثر گذاشـته 45 
روز قبـل از شـروع لیـگ مـا مربـی و هفت 
بازیکـن اصلـی خـود را در اختیار نداشـتیم 
در حالـی که همه تیم هـا در حال برگزاری 
تمرینـات آمادگـی پیـش فصل خـود بودند 
مربـی مـا و بازیکنـان مـا در جهـت اعتالی 
مقدماتـی  در  رقابـت  حـال  در  وطـن  نـام 
بودنـد  آسـیا  غـرب  قهرمانـی  و  المپیـک 
کـه الحمـداهلل بـرای اولیـن بـار در تاریـخ 
توانسـتیم بـه دور دوم مقدماتـی المپیـک 
صعـود نماییـم و هـم چنین نائـب قهرمانی 
غـرب آسـیا را بـه دسـت آوریـم و اگـر مـا 
منافـع  و  کردیـم  نمـی  خودگذشـتگی  از 
ملـی را در نظـر نمـی گرفتیـم  شـاید ایـن 
افتخـارات بـه دسـت نمـی آمد گرچـه تیم 
مـا فقـط 3 روز قبـل از شـروع لیـگ کامل 
شـد و امتیازاتـی هـم از دسـت دادیـم ولی 
نـگاه مـا همیشـه بـه تیـم ملـی بـه صورت 
مثبـت وجـود داشـته اسـت کما اینکه سـه 
شـنبه نیـز دوبـاره 6 بازیکـن و مربـی ما در 
قالـب تیم ملی جهت شـرکت در مسـابقات 
هندوسـتان عـازم ایـن کشـور مـی شـوند 
تـا دوهفتـه در اختیـار مـا نخواهنـد بـود 
و مجـددا در فروردیـن مـاه همیـن نفـرات 
جهـت دور دوم مسـابقات مقدماتی المپیک 
بـه خـارج از کشـور اعـزام خواهند شـد که 
قطعـا در رونـد تیـم مـا اختـالل بـه وجـود 
خواهـد  آورد ولـی سـعی مـی کنیـم ایـن 
اختـالالت  را بـه حداقـل برسـانیم و نهایتا 

در لیـگ صاحـب عنـوان شـویم. 

مهدی جهانشاهی مدیر عامل باشگاه فرهنگی ورزشی شهرداری سیرجان:

شکوفایی فوتبال بانوان ایران 
مدیون سیرجان است

فراخوان  مناقصه عمومی یک مرحله ای اجرای 
پروژه ترمیم نوارهای حفاری سطح شهر سال 97 

)نوبت اول(
شهرداری سیرجان در نظر دارد مناقصه عمومی خدمات 

)اجرای پروژه ترمیم نوارهای حفاری سطح شهر سال 97( 
به شماره 200975674000037 را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت 

برگزارنماید. کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد 
مناقصه گران و بازگشایی پاکت ها از طریق درگاه سامانه تدارکات الترونیکی دولت 
)ستاد( به آدرس WWW.SETADIRAN.IR انجام خواهد شد و الزم است مناقصه 

گران در صورت عدم عضویت قبلی، مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت 
گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند.

تاریخ انتشار مناقصه در سامانه تاریخ 1397/11/10 می باشد.
مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت : ساعت 18:00 روز شنبه تاریخ 

1397/11/20
مهلت زمانی ارائه پیشنهاد: ساعت 19:00 روز سه شنبه  تاریخ 1397/11/30 
زمان بازگشایی پاکت ها: ساعت 18:00 روز چهارشنبه تاریخ 1397/12/01 

اطالعات تماس دستگاه مناقصه گزار جهت دریافت اطالعات بیشتر در خصوص اسناد 
مناقصه و ارائه پاکت ها:

الف: آدرس سیرجان میدان انقالب شهرداری مرکزی امور قراردادها و تلفن 
034-413205077

اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه : مرکز تماس 
021-41934

دفتر ثبت نام: 88969737 و 85193768 
مدیریت ارتباطات شهرداری و شورای اسالمی شهر سیرجان

سده سوز
در بیـن عشـایر جنـوب کشـور مخصوصـا عشـایر منطقـه سـیرجان، 50 
روز مانـده بـه عیـد یـک مراسـم آئینـی برگـزار می شـود به نام سـده سـوز 
کـه عشـایر بـر ایـن باور هسـتند کـه در این شـب با ایجـاد آتـش باعث گرم 
شـدن زمیـن مـی شـوند و بـا انجـام مراسـمی از درگاه خداونـد طلـب باران 
مـی کننـد. در ایـن مراسـم در هـر ایشـوم ) گروهـی از یـک طایفـه کـه در 
یـک مرتـع کنـار یـک دیگـر سـیاه چادر بـر پا مـی کننـد( جوانـان در چند 
روز مانـده بـه شـب سـده سـوز، شـروع بـه جمـع آوری هیـزم مـی کننـد و 
خـرواری بـزرگ از هیـزم را در محلـی کـه بـزرگ ایشـوم اعـالن مـی کنـد 
روی هـم دیگـر مـی ریزنـد. این جوانـان در روز سـده سـوزی درب تک تک 
سـیاه چادرهـای ایشـوم مـی رونـد و آرد مـورد نیاز بـرای پخت کمـاچ )نان 
محلـی ( جمـع آوری مـی کنند و به دسـت یکـی از خانم های ایشـوم جهت 
درسـت کـردن خمیـر می دهند. در شـب سـده سـوزی در زمـان آتش زدن 
بـه خـروار هیـزم یـک سـری شـرمه )شـعرهای محلـی ( خوانـده می شـود: 
مثـل »ابـر اومـد و ابـر اومـد/ از پشـت کـوه خبـر اومـد/ بز کهـره دار بـه به/ 
میـش بـره دار بـه بـه/ خر کـره دار اَر اَر/ اشـتر با قطـار هار هار/ گوسـاله دار 
مـاع مـاع/ یـار نومـزه دار الی الی/ دختر خـود یار نای نـای/ زن امیدوار وای 
وای « و بـا خوانـدن ایـن شـعرها بـه صـورت گروهـی شـروع بـه آتـش زدن 
هیـزم هـا مـی کننـد و در اطـراف آتـش مـی چرخند و مـی گوینـد: "زردی 
مـن از تـو، سـرخی  تـو بـه مـن" شـروع بـه شـادی و پایکوبـی مـی کننـد.

 همزمـان بـا سـرور و شـادی جوانـان ایشـوم، زن هـای ایشـوم کمـاچ 
یـک  ایشـوم  ریـش  آن،  کـردن  درسـت  زمـان  در  البتـه  پزنـد،  مـی  را 
مهر)بیشـتر یـک مهـره از جنـس سـنگ عقیـق( درون خمیـر مـی گـزارد 
کـه درون کمـاچ در حـال پخـت قـرار مـی گیـرد. زمانـی کـه ایـن نـان 
محلـی آمـاده شـد، بـزرگ ایشـوم آن را بیـن جوانـان  تقسـیم مـی کند و 
مهـره بـه شـانس هـر کسـی افتـاد، او را بـه نـزد بـزرگ ایشـوم مـی آورند 
و بـه صـورت نمادیـن  شـروع بـه شـالغ زدن آن مـی کننـد و از ایشـان 
مـی پرسـند کـه بگـو چـه زمانـی بـاران مـی بـارد. جوانـی کـه مهـره بـه 
شـانس او افتـاده، از بـزرگ ایشـوم درخواسـت ضمانـت مـی کنـد و یـک 
تاریـخ را مشـخص مـی کنـد کـه تـا آن زمـان حتمـا بـاران خواهـد باریـد 
و بـزرگ ایشـوم ضامـن او مـی شـود. البتـه در ایـن قسـمت از این مراسـم 
بـاز شـعرهایی خوانـده مـی شـود کـه نمونـه ای از آن از قـرار ذیـل اسـت:
بـزن بـارون بـزن بـارون نـزن بـار/ بـزن بـارون کـه شـار شـارش مـی یاد 
از کـت ناسـار/ بیـا بـادا ببـر دسـتمال دسـم/ گل آاللـه ای رعنـا غزالـم/ 
سـرکوی بلنـد مـادر صـدام کـرد/ نـدا پیچیـد بـه کـوه صد بـار صـدام کرد/  
تـو کـوه رحمتـی مـادر بـه شـیرت/ مـرا مهـر تـو آشـنا بـه خـدام کـرد.
و  محبـت  صـدای  خداونـد  کـه  باورنـد  ایـن  بـر  عشـایر  البتـه   
دهنـد  نمـی  یـاد  هنـوز  و  شـنود  مـی  خوبـی  بـه  را  عشـایر  شـادی 
بـاران  و  باشـند  کـرده  مشـخص  بـاران  بـارش  بـرای  را  تاریخـی  کـه 
زرتشـتیان  سـوزی  سـده  مراسـم  بـا  مراسـم  ایـن  البتـه  باشـد.  نباریـده 
اسـت. بـاران  دعـای  خوانـش  بیشـتر  مراسـم  و  اسـت  متفـاوت  کامـال 
 در این شـب برای سـرگرمی سـاکنین آن ایشـوم بازی قوچ نیز برگزار 
مـی شـود کـه ایـن بـازی بـه ایـن شـکل اسـت کـه یکـی از جوانـان را با  
لبـاس نمـد و گریـم های خاص به شـکل یـک دیو یا قـوچ در می آورند و 
رقـص  و پایکوبـی در اطـراف آتـش نیز انجام می شـود. البته این مراسـم 
در روسـتاهای اطـراف سـیرجان نیـز انجـام می شـود ولی پختـن کماچ و 
قـرار دادن مهـره در داخـل کمـاچ انجـام نمـی گیـرد. در کل این مراسـم 
در بیـن مـردم سـیرجان و عشـایر مخصوصـا، بیشـتر جنبـه نمادین دارد.
 زیـرا بـر ایـن باورنـد کـه از این تاریـخ به بعـد دل زمین گرم می شـود و 
اگـر درختـی در زمیـن کاشـته شـود می تواند رشـد کنـد و زنده بمانـد و با 
دعـای بـاران ادامه زندگی در طبیعت شـکل می گیرد  و گله های عشـایرمی 
تواننـد شـیر و کهـره هـای بیشـتری تولیـد کننـد و ایـن مراسـم هنـوز در 
بسـیاری از عشـایر سـیرجان برگزار می شـود. اگر کسـی بتواند در این شـب 
بـه طـرف منطقـه َخبر، باغـات، کفه مور بـرود، می توانـد در عشـایر رائینی، 
ارشـلو، سـیاه جـل، بچاقچـی، قرائی و تعـداد دیگـر از طوایف این مراسـم را 
از نزدیـک تجربـه کننـد. توصیـه مـی کنم تـا فرصت باقـی اسـت و هنوز در 
بعضـی از مناطق عشـایری فرصت دیدن این مراسـم وجـود دارد، این زیبایی 
را از دسـت ندهیـد زیـرا احتمال دارد این مراسـم نیز به یادها سـپرده شـود. 

مناسبت                            ||||||||| 
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پيامبرصلي اهلل عليه وآله :
هر که از برادر خود گناهی بداند و آن را بپوشاند، خداوند در روز قيامت 

گناهان او را بپوشاند.

    گروه تاریخ
بـا فـرا رسـیدن ایـام اهلل دهـه 
فجـر انقـاب اسـامی، خیلـی از 
مـردم به یـاد روزهای حضورشـان 
در انقاب و شـرکت در راهپیمایی 
بـر  افتنـد.  مـی  زمـان  آن  هـای 
همیـن اسـاس به سـراغ عـده ای 
از جوانـان آن روزهـا کـه امـروز 
اکثریـت باالی 60 سـال عمر دارند 
رفتیـم تـا در خصـوص انقـاب و 
چگونگـی حضور سـیرجانی ها در 
انقـاب بیشـتر بدانیم و بـه اطاع 

برسـانیم. محترم  مخاطبیـن 
از  روزهـا  آن  در  حاضریـن  همـه 
)تخشـید(،  الزمـان  صاحـب  مسـجد 
مهدیـه  و  امیرالمومنیـن  مسـجد 
فعالیـت  پایـگاه  عنـوان  بـه  سـیرجان 
و  کردنـد  یـاد  سـیرجان  انقالبیـون 
بـه سـیرجان  حضـور روحانیونـی کـه 
و بافـت تبعیـد شـده بودنـد را از مهـم 
تریـن عوامـل پیشـتازی سـیرجانی هـا 
جهـت حضـور در انقـالب یـاد کردنـد.

 اولین تظاهرات علیه رژیم 
شاه چه زمانی و در کدام خیابان 
انجام شد و از کجا شروع گردید

حجـت  مرحـوم  انقـالب  از  قبـل 
بـه مهدیـه  االسـالم کافـی هـر سـال 
سـیرجان مـی آمـد و شـب ها بـه منبر 
زیـادی  بسـیار  رفـت و جمعیـت  مـی 
پـای منبـر ایـن بزرگـوار - کـه بیشـتر 
صحبـت هایـش در خصوص امـام زمان 
)عـج( بود - جمـع می شـدند. در یکی 
از شـب هـا تعـدادی از جوانـان فعـال 
آن زمـان اخـوان رفعتـی، اخـوان مکی 
آبـادی، زرگرباشـی، دعاگویـی، نصیری 
و غیـره بـا هماهنگـی، زمانی کـه چراغ 
هـا بـرای خواندن روضـه و دعا خاموش 
مـی شـد در میـان جمعیـت بلنـد می 
شـوند و علیـه شـاه و نظامش اقـدام به 
شـعار دادن مـی کننـد و ایـن شـعارها 

بـزرگ  دوران جمعیتـی  آن  و شـرایط 
را بـه سـمت خیابـان امـام حـد فاصـل 
میـدان گیتـی نـورد به چهـارراه رضوی 
مـی کشـاند و مـردم اقدام به شکسـتن 
شیشـه هـای بانـک ملـی مـی کننـد و 
ایـن بـه عنـوان اولیـن تظاهراتی اسـت 

کـه در سـیرجان رخ مـی دهـد. 

 پایه ریزی انقالب در سیرجان 
از کجا شروع شد

امـا پایـه ریـزی تظاهـرات خـود بر 
نمایشـی  گـروه  یـک  بـه  گـردد  مـی 
شـهادت(  )پیشـتازان  تئاتـر  نـام  بـه 

کـه در مهدیـه سـیرجان تمریـن مـی 
کردنـد. ایـن تأثـر بـه کارگردانـی علی 
گلـزاری و بـا بـازی محمـود سـتوده، 
رضوانـی،  عبـاس  رفعتـی،  محمـود 
حسـین  گریمـور  رفعتـی،  مجیـد 
توکلـی، دکتـر مفیـدی و غیـره شـب 
هـا تمرین می شـد. یک شـب سـاواک 
بـه مهدیـه سـیرجان می آیـد و تمامی 
بازداشـت مـی  را  ایـن گـروه  اعضـای 
کنـد و ایـن بازداشـت مـوج بزرگـی را 
مـی  ایجـاد  شـهر  فرهنـگ  اهالـی  در 
کنـد. این »تأثـر« در محوریت اتفاقات 
عاشـورا و حادثـه کربـال طراحی شـده 

بـود ولـی مسـائل روز را بـه آن منگنه 
کـرده بودنـد و یـک کار حماسـی علیه 
نظـام را تمریـن کـرده و ایـن نمایـش 
آن روزهـا باعث ایجاد روحیه شـهادت 
نظـام سـتم  علیـه  مخالفـت  و  طلبـی 

شـاهی را ایجـاد کـرده بـود.

اولین شهید انقالب در سیرجان
 در اواخـر آذر مـاه 1357 بود که مردم 
در نقـاط مختلـف جمـع شـده بودنـد به 
سـمت مسـجد جامـع رو بـه روی بـازار 
امـروز حرکت کردند و شـهید صفاری که 
خـود شـاعر بـود و در جنـگ به شـهادت 

رسـید، درب مسـجد شـروع بـه صحبت 
و خوانـدن شـعر علیـه ظلم شاهنشـاهی 
دعـوت کـرده بـود و ژانـدارم هـا کـه از 
قبـل روی پشـت بام های اطراف مسـتقر 
شـده بودند به سـمت مردم گاز اشک آور 
پرتـاب کردند.  بعد از مقاومت مردم اقدام 
بـه تیرانـدازی بـه طـرف آن هـا کردند و 
»شـهید خلیـل اصغری« که اهـل نی ریز 
بود و 27 سـال بیشـتر سـن نداشت، ولی 
از فعالیـن انقـالب بـود، بـا اصابـت تیر به 
درجـه رفیـع شـهادت نایـل آمـد و مردم 
پیکـر ایشـان را بـر بـاالی دسـت بردند و 
در آن روز خاطـره ای همیشـه جاویـد در 

سـیرجان شـکل گرفت.

 مجسمه شاه چگونه پایین 
کشیده شد

در دهـه فجـر، نیمـه بهمـن چندین 
مرحلـه جوانان سـیرجانی قصد داشـتند 
مجسـمه شـاه را منفجـر کننـد ولـی بـا 
حضـور سـاواک نتوانسـتند بـه نتیجـه 
یوسـفی،  کمـال  آقایـان  امـا  برسـند، 
محمـود رفعتـی، عبـاس محسـنی، رضا 
ایـن جوانـان  از  تنـی چنـد  و  مقـدس 
تصمیـم داشـتند بـه هـر شـکل شـده 
مجسـمه شـاه را از بیـن ببرنـد و زمانـی 
مـوج جمعیـت بـه سـمت این مجسـمه 
حرکـت کـرد، متوجـه شـدند بهتریـن 
زمـان اسـت و از علـی احسـانی کـه از 
انقالبیـون و دارای یـک کامیـون بنز بود 
خواسـتند به آن ها کمـک کند و عوامل 
حضـور  میـدان  ایـن  در  کـه  سـاواکی 
داشـتند با دیدن جمعیت، عـده ای فرار 
کردنـد و باقیمانـده نیروها توسـط مردم 
خلع سـالح شـدند و تعـدادی جوانان به 
باالی مجسـمه رفتند و طنـاب به گردن 
مجسـمه انداختند و احسـانی کامیون را 
بـه حرکـت درآورد و مجسـمه شـاه در 
بین شـور مردم انقالبی سـیرجان پایین 
آمـد. این گوشـه ای از خاطـرات انقالب 
در سـیرجان اسـت و اگـر بخواهیـم در 
خصـوص آن زمـان سـیرجان و اتفاقـات 
رخ داده مطلب بنویسـیم بایـد کتاب ها 

شـود. نگارش 

اولین اعتراض مردم سیرجان 
نسبت به حکوت پهلوی

در شـهریور مـاه هر سـال در مسـجد 
مسـئولین  سـیرجان،  الزمـان  صاحـب 
شـهر و جمعـی از مالکیـن و ثروتمندان 
جمـع مـی شـدند و بـرای نجات شـاه از 
یـک تـرور نافرجـام دعـا مـی خواندند و 
بدیـن وسـیله ارادت خـود را اعـالن می 
کردنـد. در آن روزهـا عـده ای از جوانان 

مذهبـی سـیرجان تصمیـم مـی گیرنـد 
را  خـود  اعتـراض  کار  یـک  انجـام  بـا 
نسـبت بـه حکومت پهلوی اعـالن کنند 
و بـا برنامـه ریـزی، چنـد پاکـت نمـک 
در یـک پـارچ آب حـل مـی کننـد و در 
سـماوری کـه قـرار بـود چـای حاضرین 
در جلسـه دعـا را تامین کنـد، می ریزند 
و متصـدی پذیرایـی مسـجد کـه از این 
هـای  سـینی  نداشـت  خبـر  موضـوع 
بـزرگ را پـر از اسـتکان هـای چای می 
کنـد و همزمـان از دو طـرف اقـدام بـه 
پذیرایـی از حاضریـن می کنـد و زمانی 
کـه مسـئولین وقـت شـهر و دعاگویـان 
پهلـوی شـروع بـه نوشـیدن چـای مـی 
کننـد متوجـه شـور بـودن شـدید چای 
مـی شـوند و همگـی بـا صـدای بلنـد 
اعتـراض مـی کنند و مراسـم دعا خوانی 
شـاه تعطیـل مـی شـود و چندیـن روز 
سـاواک بـرای شناسـایی عاملیـن ایـن 
اقـدام تحقیـق مـی کنـد ولی بـه نتیجه 
ای نمـی رسـد امـا خیلـی هـا آن روز را 

در ذهنشـان بـه خاطـر دارنـد.

اولین انفجار در سیرجان
 قبل از انقالب

در زمـان حکومـت پهلـوی در کنـار 
میـدان مجسـمه )میـدان آزادی امـروز( 
وجـود  مشـروبات  فـروش  مغـازه  یـک 
تمامـی  ناراحتـی  باعـث  کـه  داشـت 
از  بـود و همگـی  مذهبیـون سـیرجان 
وجـود ایـن مـکان ناراحـت بودنـد . در 
یکـی از روزهـای سـال 1356 تعـدای 
از جوانـان مذهبـی تصمیـم مـی گیرند 
شـده  شـکل  هـر  بـه  را  مـکان  ایـن 
تعطیـل کننـد و یـک روز قبـل از اذان 
مغـرب یکـی از جوانـان مذهبـی خـود 
را بـه پشـت ایـن مغـازه مـی رسـاند و 
بـا امکانـات حداقلی خـود چند سـوراخ 
در دیـوار مغـازه ایجـاد مـی کنـد و مواد 
منفجـره را درون دیـوار قـرار مـی دهـد 
و فتیلـه انفجـار را روشـن مـی کنـد و با 
سـرعت از منطقـه متـواری مـی گردد و 
همـراه بـا صـدای اذان بـه یکبـاره مردم 
صـدای انفجـار یـک صـدای شـدید را 
مـی شـنوند و متوجـه مـی شـوند کـه 
مغازه مشـروب فروشـی میدان آزادی به 
دسـت جوانـان مذهبـی منفجـر و برای 

همیشـه تعطیـل شـده اسـت. 

به مناسبت سالگرد پیروزی انقاب اسامی
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