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شهید  بنیاد  تشییع  دبیر  دانا:  راه 
مطهر  و  پاک  پیکر  گفت:  سیرجان 
فریدونی«  رسولی  »حسین  شهید 
پس از 37 دوری از وطن بالخره در 
روز پنجشنبه همزمان با رحلت رسول 
اکرم )ص( وارد سیرجان خواهد شد.

بنیاد  تشییع  دبیر  پور  کرمی  صادق 
گفتگو  در  شهید شهرستان سیرجان 
با راه آرمان اظهار کرد: پیکر »حسین 
رسولی فریدونی« شهید تازه تفحص 
روز  صبح  مقدس   دفاع  دوران  شده 
به  رسیدن  محض  به  پنجشنبه 
فرودگاه کرمان به شهرستان سیرجان 

انتقال داده خواهد شد.
وی گفت: ساعت 14 و 30 ظهر روز 
پنجشنبه 24 مهرماه مراسم استقبال 
از این شهید بزرگوار  از میدان نیروی 
دریایی )میدان اصلی( شهر سیرجان 

آغاز می شود.
شهرستان  شهید  بنیاد  تشییع  دبیر 
عصر  همچنین  افزود:  سیرجان 
عزاداری  و  تشییع  مراسم  پنجشنبه 
آباد سیرجان  مکی  گلزار شهدای  در 

برگزار می گردد.

اینکه صبح جمعه  بیان  با  پور  کرمی 
با  همراه  نیز  بزرگداشتی  مراسم 
الزمان  مهدیه صاحب  در  ندبه  دعای 
شهرستان سیرجان برگزار  می شود، 
شهید  این  مطهر  پیکر  کرد:  عنوان 
)محل  پاریز  شهر  در  تشییع  از  پس 
شهر  نجف  سمت  به  شهید(  تولد 
مشایعت و مراسم وداع آن بزرگوار در 
مسجد امام رضا )ع(  که زمانی خادم 

این مسجد بودند برپا می شود.
پاک  پیکر  کرد:  خاطرنشان  وی 
رسولی  »حسین  شهید  مطهر  و 
شنبه  روز  در  عاقبت  فریدونی« 
گمنام  شهدای  محل  از  مهرماه   26
پارک شهید هادی تشییع و در گلزار 
شهدای شهرستان سیرجان در جوار 
همرزمانش به خاک سپرده می شود. 
به گزارش راه آرمان، شهید »حسین 
 ،1313 مرداد   21 فریدونی«  رسولی 
شهرستان  توابع  از  پاریز  شهر  در 

سیرجان متولد شد.
وی سال 1343 ازدواج کرد و صاحب 
به عنوان  شد.  دختر  دو  و  پسر  سه 
در  و  یافت  حضور  جبهه  در  پاسدار 

به  مهران  در   ،1362 مرداد  هشتم 
شهادت رسید.

هماهنگی  جلسه  رابطه  همین  در 

مراسم  خصوص  در  ریزی  برنامه  و 
استقبال، وداع، تشییع و تدفین پیکر 
مطهر شهید حسین رسولی، در سالن 

برگزار  سیرجان  فرمانداری  کنفرانس 
شهرستان  فرمانداری  سرپرست  شد. 
سیرجان به خبرنگار باشگاه خبرنگاران 

جوان گفت: سیرجان آمادگی کامل 
از  استقبال  برگزاری مراسم  برای  را 
پورفریدونی  رسولی  حسین  شهید 
شنبه  پنج  روز  مراسم  این  و  دارد 

برگزار خواهد شد.
پیکر مطهر  اینکه  بیان  با  بهاالدینی 
شهید حسین رسولی پس از سال ها 
دوری از زادگاهش، در گلزار شهدای 
می شود،  سپرده  خاک  به  سیرجان 
پیکر  از  استقبال  مراسم  گفت: 
رسولی ساعت 14:30  مطهر شهید 
مهرماه،   24 شنبه  پنج  بعدازظهر 
میدان  از  خودرویی  کاروان  بصورت 
شهدای  گلزار  تا  دریایی  نیروی 

گمنام سیرجان برگزار می شود. 
جمعه  روز  اینکه  بیان  با  وی 
در  با شهید  وداع  مراسم  2۵مهرماه 
برگزار  )بدرآباد(  آباد  شهید  محله 
می شود، افزود: مراسم تشییع شهید 
 26 شنبه  روز  صبح   ۹:30 ساعت 
شهدای  آرامگاه  محل  از  مهرماه 
گمنام )پارک هادی( آغاز و در گلزار 
سپرده  خاک  به  سیرجان  شهدای 

خواهد شد.

پارکینگ  نبود  از  مردمی  شکایات  و  معضالت  درپی 
درخیابان های پرتردد و کنار مراکز خرید و خیابان پررفت 
ی  درجلسه  دوشنبه  روز  )ره(  امام  خیابان  چون  آمدی 

شهردار  نیا؛  سروش  رضا  سیرجان  شهر  شورای  علنی 
پارکینگ طبقاتی در کوچه ی مسجد  از احداث  سرجان 

جامع خبرداد.
ابوذر زینلی؛ رئیس شورای اسالمی شهرسیرجان دررابطه 
با ساخت این پارکینگ به سخن تازه گفت: مالک زمین 
این پارکینگ چندشخص است و بودجه ی خرید آن از 
محل بودجه ی تملک امالک تامین خواهد شد و اینکه 
ساخت آن به بخش خصوصی داده شود یا خود شهرداری 
وگفته  است  نشده  مشخص  هنوز  کند  ساخت  به  اقدام 
شده است این پارکینگ بصورت مرکز تجاری با طبقات 
برای  طبقاتی  پارکینگ  بصورت  استفاده  جهت  منفی 
عموم مردم ساخته خواهد شد که جزئیات آن از طریق 

رسانه ها به صمع مردم خواهد رسید.
 در ادامه امین صادقی؛ دیگر عضو شورای 
سروش  از  سوالی  سیرجان  اسالمی 
نقیضی   و  ضد  باخبرهای  دررابطه  نیا 
شهرداری  مهر  سالن  تخریب  درمورد 
تایید  نه  را  خبر  این  شهردار   پرسید 
دارد  امکان  گفت  اما  کرد  تکذیب  نه  و 
سالن مهر تخریب و تبدیل به پارکینگ 
درون  تجهیزات  تمامی  و  شود  طبقاتی 
نفری  تجهیز سینمای 2۵0  برای  سالن 
آینده  در  شورا  فرهنگسرای  در  واقع 

استفاده شود.

شهید تازه تفحص شده از مهران به سیرجان می رسد

پایان 37 سال چشم انتظاری
 استاندار کرمان:

پیشنهاد تعطیلی مدارس حضوری 

در استان را به ستاد ملی اعالم کردیم

ایسنا: استاندار کرمان گفت: باید تلفیقی از آموزش 
مجازی و حضوری را با توجه به امکانات در اختیار 
داشته باشیم، در عین حال تعطیلی مدارس حضوری 
را به ستاد ملی اعالم کردیم و در صورت موافقت آنها 

تصمیم گیری در این خصوص انجام می شود
در  مهرماه   21 روز  صبح  فدائی  محمدجواد  دکتر 
شیوخ  صدیقه  دخترانه  دبستان  از  سرزده  بازدید 
سّیدی  منطقه  در  واقع  مددی  پسرانه  دبستان  و 
خیابان  در  واقع  ثامن الحجج  پسرانه  دبیرستان  و 
بهداشتی  نکات  رعایت  بررسی  منظور  به  آذر   24
جلوگیری از انتقال بیماری کروناویروس گفت: همان 
به  دانش آموزان  از  تعدادی  داشتیم  انتظار  که  طور 
دالیلی از جمله رفع اشکال و یا نداشتن تلفن های 

هوشمند در مدارس حضور می یابند.
مسئوالن  عملکرد  و  رفتار  مجموع  در  افزود:  وی 
واسطه  به  آنها  از  و  است  خوب  معلمان  و  مدارس 
بیماری  و  موجود  شرایط  با  را  خود  کارکرد  اینکه 

کرونا تطبیق داده اند، قدردانی می کنیم.
و  حضوری  آموزش  کرد:  ابراز  کرمان  استاندار 
کرده  مضاعف  را  معلمان  کار  دانش آموزان  مجازی، 
باید تدریس را به دو شکل داشته باشند و بعضا  و 
به دلیل ناهماهنگی که در حضور دانش آموزان ایجاد 
و  شده  تکرار  درس ها  بعضی  است  الزم  می شود، 
فردی ارائه کنند که نشان دهنده عالقه و تعهد آنها 

به تدریس است و جای تقدیر دارد.
در  حضوری  آموزش  تعطیلی  خصوص  در  فدائی 
آموزش  بخواهیم  اینکه  ابراز داشت:  مدارس کرمان 
حضوری را به صورت کامل تعطیل کنیم، مدارسی 
به  دسترسی  آنهایی  یا  و  دارند  کمی  جمعیت  که 

گوشی هوشمند ندارند، متضرر می شوند. 
کرمان  استان  در  دولت  اجرایی  مقام  ترین  عالی 
آموزش  در  دورافتاده  مناطق  کرد:  خاطرنشان 
امکانات  به  دسترسی  اینکه  دلیل  به  مجازی  صرف 
به  که  حالی  در  می شوند  متضرر  ندارند،  هوشمند 
را  کالس ها  حضوری  می توانند  کم  جمعیت  دلیل 

داشته باشند. 
آموزش  از  تلفیقی  باید  کرد:  ابراز  کرمان  استاندار 
مجازی و حضوری را با توجه به امکانات در اختیار، 
داشته باشیم، در عین حال تعطیلی مدارس حضوری 
را به ستاد ملی اعالم کردیم و در صورت موافقت آنها 

تصمیم گیری در این خصوص انجام می شود.

    خبر

ایرنا: مدیرعامل شرکت گاز تاکید کرد: قول می دهیم تا پایان دولت دوازدهم  3۵ هزار روستا گازدار شود و عملیات گازرسانی به 21 
هزار روستا نیز در دست اجرا داریم که می توان گفت در این دولت، هر هفته به ۵0 روستا گازرسانی شده است. وی اظهار داشت: 
گازرسانی رونق مربوط به صنایع را در پی دارد و 40 هزار میلیارد تومان از جایگزینی گاز به جای سوخت های دیگر درآمدزایی برای 
دولت داشته است. منتظرتربتی با بیان اینکه یکی از مشکالت مردم روستایی ما حمل کپسول گاز توسط زنان و مردان بوده است 

تصریح کرد: تقریبا بیش از پنج میلیارد لیتر فرآورده جایگزین شده و حدود روزی یک میلیون کپسول از دوش مردم برداشتیم.

تدبیر دولت، هر هفته گاز رسانی به ۵۰ روستا  خبــر
آنا:  علی یعقوبی پور، رییس دانشگاه آزاد سیرجان در دیدار با محمدرضا خواجویی؛ رئیس اداره 
صنعت، معدن و تجارت شهرستان سیرجان اظهار کرد: با هم افزایی در شهرستان و دیگر دانشگاه ها 
می توانیم فرصت های شغلی جدیدی ایجاد کنیم و کاری انجام دهیم که بخش قابل توجهی از 
مهندسی معکوس قطعات مورد نیاز صنعت در این شهرستان انجام شود و به صنعت این اطمینان 
خاطر را می دهیم که می توانیم بخشی از نیازش را در کارگاه دانشگاه آزاد اسالمی سیرجان تأمین 

کنیم.  

ایجاد فرصت های 
شغلی جدید
 با هم افزایی 

دانشگاه ها

شهردار از همکاري شرکت هاي گل گهر با شهرداري و شوراي شهر در ادامه 
تکميل پروژه هاي سرمایه گذاري شهرداري خبر داد احداث سالن همایش 
 هزار نفري و تکميل مجموعه آبي دلفين و پروژه باغ ایراني در سيرجان
دکتر رضا سروش نيا شهردار سيرجان و اعضاي شوراي اسالمي پنجم 
سيرجان از مدیران مجتمع معدني و صنعتي گل گهر خصوصا مهندس 
جمشيد مال رحمان مدیر عامل شرکت معدني و صنعتي گل گهر، علي اکبر 
پوریاني مدیرعامل شرکت سنگ آهن گهرزمين، مهندس ایمان عتيقي 
محياپور  محمد  مهندس  گل گهر،  مجتمع  مدیر  و  مدیرعامل  معاون 
در  همکاري  جهت  در  گل گهر  فوالد  و  آهن  توسعه  شرکت  مدیرعامل 
تکميل و ساخت پروژه هاي سرمایه گذاري شهرداري سيرجان تقدیر و 

تشکر کردند.
با واحد خبر و امور  در همين رابطه دکتر رضا سرو ش نيا  در گفت و گو 

امکانات  خصوص  در  سيرجان  شهرداري  ارتباطات  مدیریت  رسانه 
مراسم هاي  اجراي  براي  سيرجان  در  داشت:  اظهار  سيرجان  فرهنگي 
مهم سالن همایش وجود ندارد که خوشبختانه یکي از کارهاي شاخص 
شوراي اسالمي شهر و شهرداري احداث بزرگترین و مجهزترین سالن 
همایش  هزار نفري است که به اميد خداوند متعال در سيرجان احداث 

خواهد شد.
شهردار سيرجان تصریح کرد: براساس توافق نامه بين شهرداري و شرکت 
توسعه آهن و فوالد گل گهر، این شرکت در راستاي انجام مسئوليت هاي 
نيز  شهرداري  همایش هاي  سالن  ساخت  مجري  عنوان  به  اجتماعي 

برگزیده شده است.
سروش نيا به محل اجراي پروژه و نوع طراحي سالن همایش اشاره کرد و 
گفت: سالن همایش چند منظوره با طراحي متفاوت در جنب فرهنگسراي 

شوراي اسالمي شهر اجرا مي شود که در این پروژه خوب، مباني ترافيکي 
از طرح هاي بسيار خوبي خواهد  لحاظ شده و در غرب سيرجان یکي 
بود که مي توان بسياري از همایش و برنامه هاي مهم را در این محل اجرا 
نمود. وي پروژه احداث سالن همایش هاي شهرداري را نيز از طرح هاي 
خوب و مهم در حوزه فرهنگي برشمرد. دکتر سروش نيا افزود: این پروژه 
 طبق برنامه ریزي هاي انجام شده تا پایان سال 1401 بهره برداري مي شود.
توسعه  شرکت  توسط  دلفين  آبي  مجموعه  و  همایش ها  سالن  تکميل 
آهن و فوالد گل گهر و در راستاي مسئوليت هاي اجتماعي این شرکت 
انجام مي شود که بدینوسيله از آقاي مهندس محياپور مدیرعامل محترم 

شرکت توسعه آهن و فوالد گل گهر تقدیر و تشکر مي نمایم.
وي با بيان اینکه شهروندان باید از بهترین امکانات زیرساختي و رفاهي 
گل گهر  فوالد  و  آهن  توسعه  شرکت  مشارکت  افزود:  شوند،  برخوردار 

را  کاستي ها  برخي  مي تواند  شهرداري  همایش هاي  سالن  احداث  در 
برطرف کند. شهردار سيرجان با اشاره به نامگذاري سال جاري از سوي 
مقام معظم رهبري تحت عنوان »جهش توليد« گفت: مجموعه شورا و 
و  مشارکت  امسال  فرهنگسازي شعار  و  رساندن  ثمر  به  در  شهرداري 

برنامه ریزي خواهند کرد.
دیگر  به  نسبت  سيرجان  شهر  مقياس  و  تراز  سروش نيا  دکتر 
سيرجان  شهر  گفت:  و  دانست  ارجح تر  و  بهتر  را  استان  شهرهاي 
و  است  پرجمعيت  و  وسيع  شهر  دومين  کرمان،  استان  مرکز  از  بعد 
مجموعه  با  مردم  ميان  همدلي  و  انسجام  باید  هم  راستا  همين  در 
باشيم. بيشتري  زیربنایي  اقدامات  شاهد  تا  شود  بيشتر   شهرداري 
شرکت  اجتماعي  مسئوليت  و  رسالت  راستاي  در  ایراني  باغ  ضمنا 

گهرزمين از سوي این شرکت احداث و تکميل مي شود.

شهردار از همکاري شرکت هاي گل گهر با شهرداري و شوراي شهردر ادامه تکميل پروژه هاي سرمایه گذاري شهرداري خبر داد:

احداث سالن همایش هزار نفري و تکمیل مجموعه آبي دلفین و پروژه باغ ایراني در سیرجان 

حاصل انتخاب هوشمندانه شهردار سیرجان

روابـط عمومــی شهـرداری؛  تلفیقی از انگیـزه، تعهد و تجربـه
دی ماه سال گذشته  دکتر سروش نیا دست به تغییراتی  در مدیریت ارتباطات شهرداری سیرجان زد که شاید در آن زمان برای خیلی ها انتصاب مدیری جوان همچون محمدرضا قلیچ خانی جای سوال داشت. اما گذشت زمان 
و اقدامات این نیروی با انگیزه در راس مجموعه ی روابط عمومی شهرداری، ُمهر تاییدی به انتخاب شهردار زد و به نوعی جواب اعتماد وی را داد. عملکرد مثبت روابط عمومی شهرداری آنجا نمود بیشتری پیدا می کند که با توجه 
به محدودیت های کرونا و در برخی مواقع کمبود بودجه ها در برگزاری بسیاری از اقدامات مرسوِم روابط عمومی ها، دست این مجموعه را بسته بود. اما این مشکالت هم نتوانست مانع نقش آفرینـی این مجموعه توانا شود.حضور 
فرزاد خراسانی با دو فاکتور ارزشمند سالها حضور در نشریات شهر و همچنین عالقه وی به محیط زیست، بخش امور خبر و رسانه را به بازوی توانمند اطالع رسانی اقدامات شهرداری و سازمانهای تابعه تبدیل کرده است. از سویی 
دیگر خوش سلیقگی و درایت  رضا اصولی نژاد در ثبت فیلم و عکس های حرفه ای، به جذابیت بصری اطالع رسانی های شهرداری رونقی  دوچندان بخشیده ،  توان اجرایی و برنامه ریزی عباس ایران نژاد در برگزاری همایش 
ها و بازدیدها ، مسئولیت پذیری و تجارب خانم ها معصومه احمدپور و هدی بلوردی که سالهاست در مجموعه روابط عمومی با دلسوزی و وسواس خاصی به ایفای نقش می پردازند، نیز غیر قابل انکار است. و البته جدیت و 
خستگی ناپذیری محمد مکی آبادی شایسته ی تقدیر و تشکر است.  یکی از اقدامات جالب توجه مجموعه روابط عمومی شهرداری سیرجان همزمان با فرا رسیدن ماه محرم امسال، نصب پنجاه بیلبورد در سطح شهر بود که 
همگی از طرح هایی خالقانه و نوین تبعیت می کردند . اقدام تحسین برانگیز دیگر،  دمیدن روح همدلی، تالش و کار تیمی توسط مدیر ارتباطات در بین اعضا مجموعه تحت امرش هست.  جایی که اثری از کم کاری و کارشکنی 
و دیگر اقدامات ناپسند، دیده نمی شود. تعامل مثبت با رسانه های شهر و انتشار تالشهای شبانه روزی کارگران خدوم شهرداری در خصوص پروژه های عمرانی، زیبا سازی، فضای سبز و ... وظایفی است که این مجموعه به خوبی 

انجامش داده و می دهد.   ثبت نمره قبولی در کارنامه ی مدیِر جوان روابط عمومی و همکارانش، کمترین پاداشی ست که این مجموعه ی الیق، لیاقتش را دارد. 

در جلسه ی علنی شورای شهر سیرجان در 
 رابطه با محل پارکینگ طبقاتی مطرح شد؛

تخریب سالن مهر یا زمین 
کوچه مسجد جامع؟


