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 ریشه ی درختان اکالیپتوس به چاه فاضالب خانه ها هم می رسد و این یعنی رسیدن به فرمول یک فاجعه.
 شهردار از فضای تاریک پارک ها گفت که این مکان های تفریحی را مستعد جرم خیزی و معتادخوابی کرده است. 

  شهردار پیشنهاد تبدیل یک ملک متعلق به شهرداری را به گرمخانه در مکی آباد، غیرمطالعاتی و آسیب زا برای مردم و ساکنان محله  دانست.
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نگاهی به اجرای تاتر خفت در سالن فردوسی؛ 

آگهي مناقصــه عمومـــي 
شمـــاره  1400/53/ع

شركت معدني و صنعتي گل گهر )سهامي عام( در نظر دارد»ارائه خدمات مشاوره طراحي و نظارت عالیه 
و کارگاهي پروژه اجراي خط انتقال گاز 24 اينچ، انشعاب از خط ارسنجان– پاريز به منطقه گل گهر« را از 
طریق برگزاري مناقصه عمومي به شركت مهندسين مشاور واجد شرایط و دارای گواهي نامه صالحيت 
ارائه خدمات مشاوره با رتبه 1 در رشته نفت و گاز از سازمان مدیریت و برنامه ریزي كشور واگذار 
  WWW.GEG.IR الكترونيكي  آدرس  به  مناقصه  اسناد  اخذ  جهت  مي توانند  متقاضيان  لذا  نماید. 
مراجعه و اسناد مذكور را از بخش مناقصه و مزایده دانلود نمایند. مهلت تحویل پاكات ساعت 9 الي 14 
روز دوشنبه مــورخ 1400/9/8 در محــل دفتركميسيون معـامالت مجتمع و یا دبيرخانه دفتر مركزی 
تهران مي باشد. ضمناً حضور نماینده مناقصه گران در جلسه پرسش و پاسخ )در محل مجتمع گل گهر( 
روز دوشنبه مورخ 1400/9/1 مقرر شده است و الزامی می باشد. شركت معدني و صنعتي گل گهر در 

رد یا قبول هر یك از پيشنهادات بدون نياز به ذكر دليل و بدون جبران خسارت مختار مي باشد.

                       کمیسیون معامالت شرکت معدني و صنعتي گل گهر 

آگهي مناقصه عمومي تجديد شده
 شمـــاره 1400/50/ع

شركت معدني و صنعتي گل گهر )سهامي عام( در نظر دارد »راهبری و اجراي عملیات نقشه برداري 
هوايي در محدوده پیت معدن و دپوهاي اطراف و تعمیر، نگهداری و تأمین قطعات يدکي 2 فروند 
پهپاد ملكي« خود را از طریق برگزاري مناقصه عمومي به پيمانكار واجد شرایط واگذار نماید. لذا 
پيمانكاران مي توانند جهت اخذ اسناد مناقصه به آدرس الكترونيكي WWW.GEG.IR  مراجعه  و 
اسناد مذكور را از بخش مناقصه و مزایده دانلود نمایند. مهلت تحویل پاكات ساعت 9 الي 14 روز 
یكشنبه  مــورخ 1400/09/07 در محــل دفتركميسيون معـامالت مجتمع و یا دبيرخانه دفتر مركزی 
تهران مي باشد. ضمناً بازدید از محل اجراي موضوع مناقصه روز یكشنبه مورخ 1400/08/30 
مقرر شده است و الزامی می باشد. شركت معدني و صنعتي گل گهر در رد یا قبول هر یك از 

پيشنهادات بدون نياز به ذكر دليل و بدون جبران خسارت مختار مي باشد.

                       کمیسیون معامالت شرکت معدني و صنعتي گل گهر 

آگهی فراخوان تجديد  مناقصه عمومی )مرحله دوم ( تامین نیروی انسانی 

جهت انجام امور خدمات عمومی و نظافتی بیمارستان امام رضا )ع( سیرجان

انجام  جهت  انسانی  نيروی  تامين  ای  مرحله  یك  عمومی  مناقصه  دارد  نظر  در  پزشكی سیرجان  علوم  دانشكده 
طریق  از  را     2000092962000026 شماره  به  )ع(   رضا  امام  بيمارستان  نظافتی  و  عمومی  خدمات  امور 
سامانه تداركات الكترونيكی دولت برگزار نماید.كليه مراحل برگزاری مناقصه ازدریافت اسناد مناقصه تا ارائه 
پيشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاكت ها از طریق در گاه سامانه تداركات الكترونيكی 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 مذكور و دریافت گواهی امضای الكترونيكی را جهت شركت در مناقصه محقق سازند.
تاریخ انتشار مناقصه در سامانه: تاریخ 1400/08/26  روز چهارشنبه می باشد.

مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت: ساعت  14:00  روزپنج شنبه  تاریخ 1400/09/04         
مهلت زمانی ارائه پيشنهاد: ساعت 14:45 روز سه شنبه   تاریخ 1400/09/16  

زمان بازگشایی پاكت ها: ساعت 9 روز چهارشنبه   تاریخ 1400/09/17  
زمان  جلســــه توجيهی: ساعت 10 روز شنبه مورخ 1400/09/13 

جهت دریافت اطالعات بيشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاكت ها به آدرس ذیل مراجعه نمایند. 
الف: آدرس : بلوار سيدجمال جنب پارک ترافيك دانشكده علوم پزشكی   و تلفن:42340625

اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه:مركز تماس:021-41934
دفتر ثبت نام: 88969737  و  85193768

روابط  عمومی دانشكده علوم پزشكی سیرجان

همکار گرامی؛

جناب  آاقی  علی کهن شهری
خدمت  را  عزيزتـان  فرزنـد  درگذشت  اسفناک  ضایعه  بدینوسيله 
متعال  خداوند  درگاه  از  نموده،  تسليت عرض  محترم  خانواده  و  جنابعالی 
دیگر  و  شما  برای  و  الهی  واسعه  رحمت  رفته،  دست  از  عزیز  آن  برای 

بازماندگان صبر و شكيبایی مسئلت داریم.

دمرییت و کارکنان رشکت رفیکو



پزشکی  علوم  دانشگاه  فناوری  و  تحقیقات  معاون 
کرمان با بیان اینکه این استان پایلوت اجرای طرح 
پرونده سالمت الکترونیک است گفت: زیرساخت های 
اول  از  که  نحوی  به  شده  فراهم  طرح  این  اجرای 
و  شد  خواهد  حذف  چرخه  از  بیمه  دفاتر  دی ماه 
پزشکان موظف هستند از طریق سامانه نسخه بیمار 

را بنویسند.

دکتر عباس پرداختی افزود: از اول دی ماه حداقل 
در ۲ بیمه اصلی سالمت و تامین اجتماعی دفاتر بیمه 

از چرخه درمان حذف می شوند.
وی با بیان اینکه پزشکان می توانند از طریق رایانه 
یا گوشی تلفن همراه، نسخه بیماران را وارد سامانه 
به داروخانه  از مراجعه  بعد  بیمار  کنند تصریح کرد: 
می تواند بدون ارائه دفتر بیمه و نسخه داروی تجویز 

شده را دریافت کند.
نسخه  چرخه  در  تکمیلی  بیمه های  داد:  ادامه  وی 
یک  این  و  هستند  عقب  بسیار  الکترونیک  نویسی 
از  بسیاری  ها،  بیمه  بین  ارتباط  زیرا  است،  معضل 
و  داروخانه ها  درمانی،  واحد های  جمله  از  واحد ها 

مطلب ها را درگیر کرده است.
نویسی  نسخه  طرح  اجرای  با  گفت:  پرداختی 
پزشکان  توسط  نویسی  نسخه  امکان  الکترونیک 

حتی  بیمه  دفترچه  وجود  بدون  و  مطب  از  خارج 
سامانه  این  زیرا  است،  ممکن  همراه  تلفن  طریق  از 
طوری طراحی شده که روی تلفن های همراه نیز باز 
می شود و بعد از درج دارو در پرونده سالمت بیمار، 
فرد می تواند داروی خود را از داروخانه دریافت کند.

وی تاکید کرد: در زمینه اجرای طرح نسخه نویسی 
بوده  بیمه سالمت  به  مربوط  که  بخشی  الکترونیک 
انجام شده، اما بخش هایی که مربوط به سایر نهاد ها 

است مانند زیرساخت اینترنت، انجام نشده است.
پزشکی  علوم  دانشگاه  فناوری  و  تحقیقات  معاون 
موج  با  شدن  همراه  همچنین  اینکه  بیان  با  کرمان 
تکنولوژی برای برخی پزشکان قدیمی دشوار و خسته 
کننده است لذا این افراد باید از منشی برای نوشتن 

نسخ به صورت الکترونیک بهره ببرند.
بر  الکترونیک  نویسی  نسخه  اینکه  به  اشاره  با  وی 

شدن  جایگزین  قصد  پزشکان  برخی  تصور  خالف 
کرد:  تصریح  ندارد  را  پزشک  توسط  بیماران  ویزیت 
مورد  در  دارویی  تداخالت  از  می تواند  طرح  این 
همچنین  و  دارند  متعدد  بیماری های  که  بیمارانی 

تکرار بی مورد دارو ها جلوگیری کند.
با رویکرد  الکترونیکی  به شیوه  نویسی  طرح نسخه 
بهینه سازی منابع در کرمان از سال ۹۷ با همکاری 
دانشگاه علوم پزشکی و بیمه سالمت در کرمان آغاز 
الکترونیک در استان کرمان پوشش ۹۸  شد. نسخه 
درصدی دارد در حالی که میانگین پوشش کشوری 
نسخه الکترونیک ۶۵ درصد و این رقم در تهران ۳۳ 

درصد است.
ساماندهی  موجب  الکترونیک  نسخه  طرح  اجرای 
هزینه های  رفت  هدر  از  پیشگیری  و  سالمت  منابع 

اضافه می شود.  

به  اشاره  با  کرمان  پزشکی  علوم  دانشگاه  رییس 
داریم  قرار  دنیا  کل  پاندمی  شرایط  در  هنوز  اینکه 
تا واکسیناسیون کامل و زنجیره بیماری قطع شود، 
و  هستند  موثر  واکسن ها  همه  کلی  طور  به  گفت: 
تفاوت عمده ای به لحاظ کنترل زنجیره بین واکسن ها 

قائل نمی شویم.
دلیل  به  کرد:  اظهار  نژاد  رشیدی  حمیدرضا  دکتر 
شده  ایجاد  پیک های  هم  استان،  بودن  پهناور 
به طول  پیک  کردن  فروکش  هم  و  است  طوالنی تر 

می انجامد.
وی با اشاره به اینکه از دو هفته قبل روند نزولی ابتال 
به بیماری در استان متوقف شده، افزود: در اوج پیک 
استان  بیمارستان های  در  بیمار   ۲۰۰۰ به  نزدیک 
کرمان بستری بود؛ دو هفته قبل به کمتر از یک سوم 
رسید و در هفته گذشته اندی تعداد بیماران بستری 
و سرپایی ما اضافه و روند نزولی بیماری متوقف شده 

است.
به  نزدیک  حاضر  حال  در  کرد:  بیان  نژاد  رشیدی 
تعداد حدود  این  از  و  بستری  استان  در  بیمار   ۶۵۰

پیک  اوج  در  که  هستند  قطعی  مبتالی  مورد   ۲۵۰
داشتند.  مثبت  تست  بیماران  درصد   ۶۰ به  نزدیک 
ضمن اینکه نزدیک به ۴۰۰ بیمار نیز براساس عالئم 
بالینی با تشخیص کرونا بستری هستند، ۱۴۰ بیمار 
در آی سی یو ها و ۵۰ بیمار تحت ونتیالتور قرار دارند.

رییس دانشگاه علوم پزشکی کرمان عنوان کرد: در 
کل دنیا روند بیماری متوقف نشده و در برخی نقاط 

موج ششم نیز آغاز شده است. 
افراد  اکثر  که  گردد  برمی  این  به  بیماری  وضعیت 
جامعه واکسینه شده و بعد از آن شاید پیک بیماری 
را نداشته باشیم و تا آن زمان باید رعایت پروتکل ها، 
این  تا  باشیم  را داشته  فاصله گذاری و زدن ماسک 
لذا  قطع شود  بیماری  زنجیره  و  کنترل  گیری  همه 
ویروس جهش های  گیری هست،  همه  که  زمانی  تا 
متفاوتی پیدا می کند و موجب همه گیری بیشتری 

در جامعه می شود.
رشیدی نژاد در ادامه با اشاره به روند واکسیناسیون 
کرونا در استان کرمان عنوان کرد: تاکنون بیش از سه 
میلیون و ۵۰۰ هزار دوز واکسن تزریق شده که بیش 

از دو میلیون و ۲۰ هزار نفر نوبت اول و یک میلیون و 
۵۰۰ هزار نفر هر دو دوز را دریافت کرده اند. نسبت 
هم  درصد   ۷۹ به  نزدیک  استان،  هدف  جمعیت  به 
استانی ها یک نوبت واکسن دریافت کرده اند و زمان 

دریافت دوز دوم واکسن ها متفاوت است.
کرونا  بیماری  بر  واکسیناسیون  تاثیر  درباره  وی 
اظهار کرد: ثابت شده افرادی که دچار کرونا شده و 
به بیمارستان مراجعه داشته و واکسن زده بودند، با 
عالئم خفیف و بدحالی کمتر بوده و به طور مشخص 
مرگ و میر در بین کسانی که واکسن زدند، بسیار 

کم بوده است.
به  اشاره  با  کرمان  پزشکی  علوم  دانشگاه  رییس 
شدت  واکسن  گفت  می توان  قطعی  طور  به  اینکه 
کاهش  را  بیماری  بد  عوارض  و  بیماری  وخامت  و 
بیماری ها  از  بسیاری  دنیا  در  کرد:  تصریح  می دهد، 
را با واکسن ریشه کن کردیم و بسیاری را با واکسن 
می توانیم کنترل کنیم و دلیل قانع کننده ای است که 
ویروسی  علیه  می کند  ایجاد  ایمنی  تحریک  واکسن 
که می خواهد وارد بدن شود م سیستم دفاعی را وادار 

می کند با این ویروس مقابله کند.
اظهار  کرونا  واکسن  سوم  دوز  درباره  نژاد  رشیدی 
اعالم کرده  بهداشت  وزارت  برنامه ای که  کرد: طبق 
تزریق  نوع واکسنی که  و برحسب  رآغاز کردیم  کار 
بعد  افراد  برکت،  و  بهارات  از جمله سینوفارم،  شده 
تزریق  را  یادآور  دوز  می توانند  ماه  چهار  گذشت  از 
کنند و کسانی که واکسنشان ویروس فعال بوده، بعد 
از گذشت شش ماه دوز یادآور را می توانند دریافت 

کنند.
باالی  افراد  درمان،  و  بهداشت  کادر  داد:  ادامه  وی 
۶۰ سال، جانبازان و معلوالن، کسانی که نقص ایمنی 
مراجعه  می شود  توصیه  دارند  مزمن  بیماری های  و 
واکسن  اینکه  ضمن  کنند  دریافت  را  یادآور  دوز  و 
نوبت سوم می تواند متفاوت از دو دوز قبلی باشد مثال 

آسترازنکا باشد.
رییس دانشگاه علوم پزشکی کرمان گفت: اگر فردی 
عالئم بیماری دارد قبل از تزریق واکسن باید تست 
کرونا بدهد و کسی که دچار بیماری شده بعد از چهار 

هفته از بهبود عالئم می تواند واکسن بزند.

حذف دفترچه های 
بیمه از اول دی ماه 

در استان کرمان

رییس دانشگاه علوم پزشکی کرمان:

هنوز در شرايط پاندمی کرونا قرار داريم
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سخِن همشهریان:انعکاس
سالم به کارکنان سخن تازه 

بزرگواران  شما  برای  الهی  الیزال  الطاف  پرتو  در  تندرستی  با  توام  برکت  و  انرژی  از  سرشار  ای  هفته  آرزوی  و  احترام  و  سالم  عرض  شده  با  ارسال  ما  بچه  مدرسه  گروه  در  متن   این 
یک موضوع مهم که در جلسه هفته گذشته در جمع اعضای انجمن مطرح شد کمبود میز و نیمکت دانش آموزی بود که ضرورت دارد با توجه به شرایط بهداشتی فعلی جامعه نسبت به تعویض آنها اقدام گردد، چون نیمکت های موجود سه نفره هستن که 
امکان استفاده برای ۳دانش آموز بطور همزمان را ندارد، و از جهتی باعث اشغال شدن فضای کالس میشوند، لذا تصمیم داریم تعدادی میز و نیمکت یک نفره یا صندلی دسته دار تهیه کنیم که بالطبع هزینه ی زیادی خواهد داشت، یکی از اعضا پیشنهاد 
دادن که چنانچه والدین حدود نیمی از هزینه یک میز و نیمکت که تقریباً ۲۵۰هزار تومان هست رو تقبل کنند حاضر به تامین مابقی هزینه های آن هستند، لذا خواهشمند است با مشارکت همگانی در این طرح هر چه سریعتر مشکل مذکور را برطرف 
 کنیم، ضمنا چنانچه تاکنون به مدرسه بدهی شهریه دارید در اسرع وقت اقدام فرمایید تا بتوانیم با کمک آن بخشی از نیازهای آموزشگاه رو رفع نماییم خواستم این پیام رو بذارید و بگید آیا هزینه تامین میز و صندلی مدارس به عهده دانش آموز هست؟ 

پس با بودجه های مصوب شده چکار می کنید؟ مسئوالن آموزش و پرورش لطفا پیگیری کنید.  نام مدرسه مذکور جهت ارائه به مسئوالن آموزش و پرورش، نزد سخن تازه محفوظ است                
 #انتقادحق مردم است # پاسخگویی وظیفه مسووالن

       اخبار کوتاه 

اهدای 10 هزار جلد کتاب توسط گل گهر
 به دانش آموزان تحت حمایت کمیته امداد

نقل از روابط عمومی و امور بین الملل شرکت گل گهر، این کتاب ها با نظر مدیر عامل 
گل گهر در راستای ترویج فرهنگ مطالعه و توسعه کتابخوانی توسط شرکت گل گهر 
خریداری شده و تحویل کمیته امداد امام خمینی)ره( سیرجان می شوند تا به هزار 

دانش آموز تحت پوشش این نهاد تقدیم شود.

 واکسیناسون دوز سوم کرونا ایمنی ۹0 درصدی ایجاد می کند 
  سعید صحبتی سخنگوی دانشگاه علوم  پزشکی کرمان گفت: تعداد بیماران سرپایی 
و در  افزایش داشته  به هفته های گذشته  استان کرمان نسبت  و بستری کرونا در 
شرایطی که نشانه های آغاز موج ششم کرونا در استان کرمان به چشم می خورد و 
رعایت پروتکل های بهداشتی به میزان زیادی کاهش داشته است. وی با بیان اینکه 
در حال حاضر در استان کرمان دو شهرستان ما در وضعیت قرمز کرونا هستند و 
وضعیت  در  هم هستند  پر جمعیتی  و  بزرگ  که شهرستان های  ما  سه شهرستان 
نارنجی قرار دارند گفت: آمار واکسن تزریق شده نوبت اول کرونا در استان کرمان 
دو میلیون و ۹ هزار و ۳۹۶ مورد عنوان کرد و گفت: واکسن تزریق شده نوبت دوم 
کرونا در استان را یک میلیون و ۴۶۳ هزار و ۵۰۴ مورد است. حسین صافی زاده 
معاون دانشگاه علوم پزشکی کرمان با بیان اینکه افراد باالی ۶۰ سالی که چهار ماه 
از واکسیناسیون نوبت دوم آنها گذشته می توانند برای تزریق واکسن نوبت سوم خود 
اقدام کنند، افزود: برای تزریق نوبت سوم فرقی ندارد که نوبت اول و دوم از چه نوع 
واکسنی تزریق کرده باشند.  وی با اشاره به اینکه برای تزریق دوز سوم هم می تواند 
از همان نوع واکسن نوع اول و دوم تزریق کنند و هم می توانند دوز سوم را از واکسن 
نوع متفاوتی تزریق کنند عنوان کرد: دوز اول و دوم بیش از ۷۰ درصد ایمنی می دهد 
و با تزریق دوز سوم این ایمنی در برخی از کشورها  تا ۹۰ درصد هم رسیده است.

بستن کمربند سرنشینان عقب اجباری است
فرمانده پلیس راه سیرجان درنشست خبری با اصحاب رسانه سیرجان گفت: بستن 
کمربند ایمنی برای سرنشینان عقب اجباری است. سرهنگ مهدی سلیمی، با اشاره 
به اهمیت بستن کمربند سرنشینان عقب خودرو بیان کرد: طرح آموزش و تذکر به 
خودروهای عبوری را آغاز کردیم و از هفته آینده با خودروهایی که سرنشینان عقب 
آن کمربند ایمنی نبسته باشند، برخورد می کنیم. وی اذعان کرد: با توجه به این 
که بستن کمربند سرنشین جلو برای خودروها فرهنگ سازی شده است اما شاهد 
این هستیم که سرنشینان عقب کمربند نمی بندند و نیاز است در این رابطه اطالع 
رسانی بیش تر شود که برای مسافرت های برون شهری بستن کمربند سرنشینان 
طرح  آغاز  به  اشاره  با  سیرجان  شهرستان  راه  پلیس  فرمانده  است.  اجباری  عقب 
زمستانی اشاره کرد و گفت: با شروع فصل سرد و تغییرات آب و هوایی شهروندان 
برای مسافرت های بین شهری یک سری نکات مانند؛ استعالم از هواشناسی، بررسی 
وسایل فنی خودرو، زنجیر چرخ و وسایل گرمایشی و... را در نظر بگیرند. سرهنگ 
سلیمی از شهروندان خواست در مسیر مسافرت خود همکاری متقابل را با واحدهای 

امدادی داشته باشند و به هشدارها و توصیه های آن عمل کنند.

مبارزه با گران فروشی میوه 
سیرجان  شهرستان  تجارت  و  معدن  صنعت  اداره  عمومی  روابط  گزارش  به 
وضعیت  از  شهروندان  اعتراض  از  بعد  سیرجان  در  میوه  گرانفروشی  با  برخورد 
بازرسان  اتفاق  به  سیرجان  نورد  گیتی  میدان  در  میوه  فروش  نامناسب 
بررسی  از  پس  و  کردیم  بازدید  مراکز  این  از  سرزده  صورت  به  صمت  اداره 
شد.  ارسال  حکومتی  تعزیرات  به  تخلف  پرونده   ۳۰ میوه،  فروش   وضعیت 
لطفا قبل از خرید میوه به مواردی که در گزارش اشاره شده توجه کنید و تخلف را 

به شماره ۱۲۴ گزارش دهید.

آخر هفته سردی در پیش رو داریم 
رییس مرکز پیش بینی اداره کل هواشناسی استان کرمان با بیان اینکه بارش برف در 
ارتفاعات در روز های چهارشنبه و پنجشنبه دور از انتظار نیست، اظهار کرد: از اواخر 
هفته جاری دمای هوا کاهش محسوسی خواهد داشت. وی با بیان اینکه بارش برف در 
ارتفاعات در روز های چهارشنبه و پنجشنبه دور از انتظار نیست، اظهار کرد: از اواخر هفته 
جاری دمای هوا کاهش محسوسی خواهد داشت. حبیبی درباره وضعیت جوی استان 
کرمان گفت: فردا در مناطق شرق و جنوب شرق استان وزش باد نسبتا شدید همراه با 
خیزش گرد و غبار را شاهد هستیم. کاهش کیفیت هوا و افزایش غلظت غبار در مناطق 
جنوب شرقی خصوصا در مناطقی همچون فهرج، ریگان و زهکلوت دور از انتظار نیست 

و در سایر مناطق استان جوی پایدار حاکم خواهد بود.
وی افزایش ابر در برخی نقاط استان در روز های آینده را دور از انتظار ندانست و بیان 
کرد: روز های چهارشنبه و پنجشنبه هفته جاری شاهد ناپایداری جوی به صورت افزایش 
ابر و بارش پراکنده خواهیم بود، اما شدت بارش های این سامانه کمتر از سامانه چند روز 
قبل است.رییس مرکز پیش بینی اداره کل هواشناسی استان کرمان با بیان اینکه بارش 
برف در ارتفاعات در روز های چهارشنبه و پنجشنبه دور از انتظار نیست، اظهار کرد: از 

اواخر هفته دمای هوا کاهش محسوسی خواهد داشت.

دکتر کریمی پور شهردار سیرجان به همراه شهباز 
نشستی  در  مجلس،  در  مردم  نماینده  پور  حسن 
مشترک با دکتر جمالی نژاد معاون عمران و توسعه 
امور شهری و روستایی وزیر کشور و جمعی از مدیران 
بیان و  این وزارت، مشکالت شهری سیرجان را  کل 
از وزارت کشور  خواسته های شهرداری سیرجان را 

مطرح کردند.
به گزارش مدیریت ارتباطات شهرداری سیرجان، در 
این نشست که در وزارت کشور برگزار شد، شهردار 
بردسیر نیز حضور داشت و مشکالت این دو شهر به 
حل  پیرامون  الزم  دستورات  و  بررسی  ویژه  صورت 

مشکالت این شهرداری ها صادر شد.
از  تقدیر  ضمن  نشست  این  پایان  در  پور  کریمی 
پیگیری  و  ها  حمایت  گفت:  سیرجان  مردم  نماینده 
های آقای حسن پور در حل مشکالت شهری و مسائل 
بودجه ای قابل تحسین است و امیدواریم بتوانیم با 
توسعه  زمینه  در  خوبی  اقدامات  ایشان  همکاری 

شهری برداریم.

نشست ویژه شهردار و نماینده مردم با معاون عمران و توسعه شهری وزیر کشور

 مدیر کلینیک دیابت دانشکده علوم پزشکی سیرجان:

 غربالگری دیابت از ۴۵ سالگی شروع می شود

هستند  اطالع  بی  آن  از  زیادی  قشر  که  است  بیماری  دیابت 
سری  یک  با  که   شود  می  خود  ابتالی  متوجه  زمانی  شخص  و 

دلیل  همین  به  است.  شده  رو  روبه  عوارض  از 
شود. انجام  اشخاص  تمامی  در  غربالگری   باید 

و  پزشکی  علوم  دانشکده  عمومی  روابط  گزارش  به 
ماه  آبان   ۲۳ سیرجان؛  درمانی  بهداشتی  خدمات 
روز  عنوان  به   ۲۰۲۱ نوامبر   ۱۴ با  مصادف   ۱۴۰۰
به  آبان   ۲۸ تا   ۲۲ از  نیز  ایران  در  و  دیابت  جهانی 

عنوان هفته ملّی دیابت نامگذاری شده است.
دانشکده  دیابت  کلینیک  مدیر  جباری،  آزیتا  دکتر 
افزایش  به  توجه  با  گفت:  باره  این  در  پزشکی  علوم 
روزافزون مبتالیان به این بیماری، غربالگری معموالً از 
سن ۴۵ سال شروع می شود و اگر یک سری ریسک 
به  ابتال  خانوادگی  سابقه  یا  چاقی  مانند  فاکتورهایی 
دیابت، فشارخون، دیابت بارداری و... داشته باشند باید 
دیابت  غربالگری  سال،   ۴۵ از  تر  پایین  در سن  حتماً 

انجام شود.
می  بندی  تقسیم  دو  و  یک  نوع  دو  به  دیابت  که  این  بیان  با  او 

ایجاد می  زیر ۳۰ سال  نوع یک؛ معموالً در سن  افزود: دیابت  شود، 
توانایی  ها  آن  بدن  که  است  افرادی  در  آن  به  ابتال  استعداد  و  شود 
به  وابسته  افراد  این  یعنی  ندارد،  را  کافی  مقدار  به  انسولین  تولید 
مسائل  به  تر  بیش  دوم  نوع  دیابت  در  اما  هستند،  انسولین  دریافت 
 محیطی و روش زندگی فرد دارد که در سنین باال تر شروع می شود.

دیابت  کلینیک  در  ارائه  قابل  خدمات  به  اشاره  در  جباری  دکتر 
این کلینیک در سیرجان  بیان کرد:  دانشکده علوم پزشکی سیرجان 
موقع  به  درمان  و  غربالگری  برای  عزیز  شهروندان  تا  دارد  فعالیت 
کلینیک  این  در  دیابتی  بیمار  هزار   ۳ تاکنون حدود  و  کنند  مراجعه 

تشکیل پرونده داده اند. 
چربی  خون،  فشار  دیابت؛  درمان  و  غربالگری  بر  عالوه  جا  این 
شود  می  بررسی  بیماران  عروقی  و  قلبی  و  کلیوی  وضعیت  خون، 
متخصص  پزشک  نظر  زیر  مداوم  و  منظم  صورت  به  درمان  برای  تا 
معمول  داروی  ها  سال  بیماران،  از  زیادی  خیل  همچنین  باشند.  
دیابت خود را مصرف می کنند اما به صورت تخصصی به درمان نمی 
کنند. اقدام  خودشان  اختصاصی  درمان  به  نسبت  باید  که   پردازند 
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ایسنا: معاون آموزش ابتدایی اداره کل آموزش و پرورش استان کرمان سالمت دانش آموزان را مهم ترین 
اولویت آموزش و پرورش در فرآیند یاددهی و یادگیری عنوان کرد و با تاکید بر اینکه در فعالیت مدارس 
فاصله گذاری اجتماعی و رعایت پروتکل های بهداشتی یک اصل مهم است، آموزش حضوری را اولویت استان 
دانست. وی با تشکر از تالش تمامی فرهنگیان در راستای پیگیری برنامه های بازگشایی مدارس، از نحوه 
تشکیل کالس های درس به صورت گروه بندی و حضور نوبتی دانش آموزان، کیفیت رعایت امور بهداشتی، 
ضدعفونی و گندزدایی مدارس، استفاده دانش آموزان، معلمان و عوامل اجرایی و آموزشی از وسایل بهداشتی 

نظیر ماسک و توصیه های الزم را به مدیر، معلمان و دانش آموزان ارائه کرد.

آموزش حضوری 
اولویت استان 
کرمان است

کسر حقوق برای کارمندانی که واکسن نزده اند
برنا: علی زینی وند  عنوان کرد: مهمترین دستورالعمل در مقابله با کرونا طرح مدیریت هوشمند است که از هفته آینده مبنای کار قرار می گیرد که 
موارد را به صورت جزئی اعالم کرده است. وی بیان کرد: یکی از دستورالعمل های این طرح، لزوم تست پی سی آر ۱۵ روزه برای کارمندانی است که واکسن 
تزریق نکرده اند، ضمن اینکه حضورشان در محل کار ممنوع بوده و کسر حقوق و معرفی به هیات تخفات را دارد. استاندار کرمان از دستورالعمل های 
سختگیرانه در طرح مدیریت هوشمند کرونا گفت و ادامه داد: در این طرح برای همه گروه ها دستورالعمل های خاصی دیده شده و مبنای آن نیز 

واکسیناسیون و رعایت پروتکل های بهداشتی است.    

نشست  همیشگی،  روال  برخالف 
سیرجان  شهر  شورای  یکشنبه ی  روز 
شد.  آغاز  مقرر  ساعت  سر  درست 
به موقع  دلیلش هم چیزی جز حضور 
همراه  به  شهردار  وقت شناسانه ی  و 

معاونانش نبود.
عضو  دو  غیبت  در  جلسه  هدف 
جوان(:  وحید  و  صادقی  )امین  شورا 
سازمان های  و  شورا  بیشتر  هماهنگی 
شناخت  در  شهرداری  زیرمجموعه ی 

موانع و مشکالت پیش رو بود.
گرمخانه وظیفه شهرداری نیست 

در این نشست موضوع ساخت گرمخانه 
سوی  از  خواب  کارتن  معتادان  برای 
علی اکبر کریمی پور  و  شورا مطرح شد 
شهردار سیرجان در واکنش از کارهای 
مهمتر شهرداری و هزار و صد وظیفه ی 
مانده، داد سخن  اما روی دست  اصلی 
آورد. خالصه ی حرف شهردار  به میان 
این بود که چرا در چنین شرایطی که 
خودش  وظایف  انجام  در  شهرداری 
باید در حیطه ای که  لنگ می زند،  هم 
وظیفه ی بهزیستی است ورود و هزینه 

کنیم؟
این  از  شهردار  به  واکنش  در  شورا 
ایجاد مزاحمت  برای مردم  معضلی که 
شهردار  به  ضمن  در  و  نالید  می کند 
یادآور شد که معتادان بی خانمان دارند 
و  پارک ها  زیرساخت های  و  تاسیسات 
را خراب می کنند و غیر  فضاهای سبز 
از چهره ی زشتی که به شهر می دهند، 
بار  به  خسارت  شهرداری  و  شهر  برای 

می آورند. 
مشارکت  منکر  نیز  شهردار  مقابل  در 

گرمخانه  ایجاد  پیرامون  شهرداری 
برای معتادان نبود اما تاکید داشت که 

وظیفه ی شهرداری نیست.
معضل  این  حل  مسوولیت  پاسکاری 
در سیرجان میان بهزیستی و شهرداری 
و  می افتد  اتفاق  دارد  که  سال هاست 
نکته ای که به نوبه ی خود جالب است 
قرار  انگار  هم  شهردار  تغییر  با  اینکه 
تا  شود  عوض  رویکرد  و  نگاه  نیست 
شهرداری و بهزیستی به جای انداختن 
توپ به زمین هم، یک مشارکت فعال 
برای رفع این پدیده ی نابهنجار  داشته 
در  سرد  شب های  باشد  هرچه  باشند. 
پیش است و درختان پارک ها و درهای 
خطر  در  تاریخی  و  قدیمی  خانه های 
گرم  برای  تخریب  و  شدن  سوزانده 

ماندن معتادان بی خانمان هستند.
یک  تبدیل  پیشنهاد  شهردار  به  شورا 
مکی آباد  در  شهرداری  به  متعلق  ملک 

به  نیاز  دیگر  که  داد  گرمخانه  به  را 
هزینه ی  و  هیچ  از  گرمخانه  ساخت 
زیاد نباشد. خانه ای که سابق بر این در 
مقابل  در  بود.   انتظامی  نیروی  اختیار 
اما شهردار این طرح را نیز غیرمطالعاتی 
می داند و آسیب زا برای مردم و ساکنان 

واقعی محله مکی آباد. 
در نهایت قرار می شود شهردار پیشنهاد 
دیگر شورا برای کرایه شدن یک ملک 
در محلی مناسب برای کاربری گرمخانه 

توسط شهرداری را بررسی کند.
کمیت فضای سبز، قربانی شرایط بد نگهداری

جلسه  ادامه  در  که  دیگری  موضوع 
به  اشاره  شد؛  مطرح  شهردار  توسط 
میزان و شاخص مناسب تعداد فضاهای 
سبز شهری در سیرجان بود به نسبت 
آه  شهردار  اما  استان  شهرهای  دیگر 
می کشید که افسوس این کمیت فضای 
نگهداری  بد  بسیار  قربانی شرایط  سبز 

بوده است و کیفیتی ندارد.
شهردار از فضای تاریک پارک ها گفت 
مستعد  را  تفریحی  مکان های  این  که 
است.  کرده  معتادخوابی  و  جرم خیزی 
به  وحید  خیابان  بنفشه ی  پارک  از  او 
و  برد  نام  فجایع  از همین  یکی  عنوان 

قصد  و  گذشت  گذشته  که  کرد  تاکید 
فقط  و  ندارد  را  آن  بردن  سوال  زیر 
دنبال یافتن راه حل برای حال و آینده 

است.
آفت زدگی  و  پوسیدگی  و  خشکی 
یکی  نارون  مثل  درخت هایی  و  چمن 

موضوع  و  بود  موضوعات طرح شده  از 
دیگری که شهردار شخصا بسیار از آن 
از  انبوه  تعداد  این  گالیه داشت، وجود 
است.  در سیرجان  اوکالیپتوس  درخت 
درختی که به تصریح و تاکید علی اکبر 
مخرب  سیرجان؛   شهردار   کریمی پور 
و  شده  شهری  زیرساخت های  تمام 
کرده  رخنه  جا  همه  ریشه های شان 
تُردی  از  همچنین  شهردار   است. 
شاخه ی  و  تنه  چوب  شکنندگی  و 

اوکالیپتوس ها هم صحبت کرد.
به  سر  حاال  که  اوکالیپتوس هایی   
آسمان هم کشیده اند و بیشتر از آن در 
زمین و تاسیسات شهری ریشه کرده اند 

و هر روز خطر بیشتری دارند.
زودتر  اگر  که  داشت  تاکید  شهردار 
طرح  نشود،  فکری  درختان  این  برای 
خواهد  روبرو  شکست  با  هم  فاضالب 
شد، زیرا ریشه های این درخت ها تمام 
کانال های فاضالب را تخریب می کنند.

حفاری  به  نیاز  می تواند  که  موضوعی 
همیشگی و احیای هزینه بر و هرباره ی 
نتیجه  در  و  کند  ایجاب  را  فاضالب 
شهر  آسفالت  مکرر  تخریب  موجب 

سیرجان شود. 
از  نگهداری  ادامه  یعنی  این 
تخریب  با  مساوی  اوکالیپتوس 
و  شهری  زیرساخت های  همیشگی 
این  ریشه ی  زیرا  مردم  خانه های  حتا 
خانه ها  فاضالب  چاه  به  حتا  درختان 
هم رسیده است. این یعنی رسیدن به 

فورمول یک فاجعه:
حفظ اوکالیپتوس= خرابی همیشگی آسفالت

که  کرد  روشن  را  شوراییان  شهردار 
یک موضوع به ظاهر ساده مثل انتخاب 
بومی  غیر  درخت  یک  غیرمطالعاتی 
برای شهر تا چه اندازه بر مسائل دیگر 
چه  شهرداری  و  می   اندازد  سایه  شهر 

مسئله ی پیچیده و درهمی است.
-که  کریمی پور  آیا  نیست  مشخص 

خبر  بوده-  دور  سیرجان  از  مدت ها 
تعداد  این  انبوه  و  وسیع  کاشت  دارد 
کدام  دوران  دست پخت   اوکالیپتوس 
انتخاباتی  شهردار بوده است؟ برنامه ای 
و  عمرانی  آینده ی  که  نمایشی  و 
تاسیسات شهری را تحت شعاع پیروزی  
در انتخابات قرار داد و او را با یک رشد 
سریع از جایگاه شهردار به جایگاه رفیع 

تری رساند؟
گذشته  مسائل  این  از  شهردار  شاید 
اما  یا نداشته باشد  خبر داشته باشد و 
گذشته  به  که  کند  تاکید  هم  هرقدر 
کاری ندارد، این گذشته است که دست 
از سر او برنمی دارد. با این حال شهردار 
امید دارد که آن قدر زمان داشته باشد 
شهر  با  سازگار  درخت های  بتواند  که 
سیرجان از قبیل سرو ناز و زیتون تلخ 
را رفته رفته جایگزین اوکالیپتوس کند.

طرح مشکالت ادامه دار اوکالیپتوس برای تاسیسات شهر توسط شهردار سیرجان در شورای شهر؛  

اوکالیپتوس های دامنگیر
      گروه شهر

درخت اکالیپتوس، گیاه بومی کشور استرالیاست 
فراوانی که دارد، سبب  که در کنار خاصیت های 
از  است.یکی  شده  ایران  کشور  در  مشکالتی  بروز 
آن  های  عکس  و  فیلم  امروزه  که  مشکالتی  این 
نفوذ  درباره  شود،  می  منتشر  مجازی  فضای  در 
ریشه های درختان اکالیپتوس در داخل لوله های 

فاضالب شهری است.
شهرهای  در  اخیر  سال  چند  طی  که  مشکلی 
بزرگ  معضل  یک  به  شود  می  مشاهده  مختلف  
تبدیل شده و تا به امروز هیچ راهکاری برای حل 

این معضل ارائه نشده است.
زمین  در  اکالیپتوس  درخت  یک  هنگامیکه 
از مدت کوتاهی ریشه های  کاشته می شود پس 
به  اینکه  دلیل  به  و  کند  می  رشد  سرعت  به  آن 
آب کمی نیاز دارد برای تامین آب، ریشه هایشان 
به سمت آب های زیر زمینی و لوله های فاضالب 

رشد می کنند.
های  فاضالب  به  اکالیپتوس  درخت  ریشه  ورود 
شهری سبب می شود تا مجرا فاضالب ها را بسته 
بر  عالوه  زند،  می  باال  ها  خانه  کف  از  فاضالب  و 
اکالیپتوس  درخت  ریشه  حد  از  بیش  رشد  این 
نیز  زمین  آسفالت سطح  تخریب  توانند سبب  می 
می  حفر  متر  چهار  تا  سه  عمق  به  گودالی  شود، 
و شهرنشینان  می شود  ماجرا شروع  تازه  و  کنند 
مدت  کوتاه  راهکارهای  معضل  این  حل  برای 
انتخاب می  لوله های فاضالب را  همچون تعویض 
تکرار می  این داستان دوباره  آنکه  از  کنند. دریغ 
از یکسال مجدد این ریشه ها  شود و ظرف کمتر 

سر و کله شان در فاضالب ها پیدا می شود.
توسط  بیشتر  اکالیپتوس  درختان  متاسفانه 
آن  زیباسازی  برای  برده  نام  شهرهایی  شهرداری 
به  ها  شهرداری  اینکه  باوجود  شوند  می  کاشته 
راهکار  یک  باید  شهر  سبز  فضای  متولی  عنوان 
بر  عالوه  زیرا  کنند،  پیدا  معضل  این  حل  برای 
ایجاد  ها  انسان  آب  مصرف  برای  که  مشکالتی 
آسفالت  و  فاضالب  های  لوله  تعویض  شود،  می 
خود  دوش  بر  را  زیادی  کالن  های  هزینه  مجدد 

شهرداری ها خواهد گذاشت.

  خبر

اکالیپتوس درخت پر دردسر
 برای ایرانیان

  شـهردار تاکید داشـت که اگر زودتر بـرای درختان اکالیپتوس 
فکـری نشـود، طـرح فاضـالب هـم بـا شکسـت روبـرو خواهـد 
شـد، زیـرا ریشـه های ایـن درخت هـا تمـام کانال هـای فاضالب 
را تخریـب می کننـد. موضوعـی کـه می توانـد نیـاز بـه حفـاری 
همیشـگی و احیـای هزینه بـر و هربـاره ی فاضـالب را ایجاب کند 
و در نتیجـه موجب تخریب مکرر آسـفالت شـهر سـیرجان شـود.    



تیم  کامیابی های  و  پیروزی ها  از  همیشه 
می شد  سیرجان  شهرداری  بانوان  فوتبال 
نتیجه گرفت که یک فوتبال سالم، غیرمافیایی 
و آلوده نشده به انواع فساد مالی و زد و بند در 
یارکشی،  چقدر می تواند بر اساس استعدادها 
و ظرفیت ها و پتانسیل هایش جلو برود، موفق 
شود و به بن بست نرسد. نقطه ی مقابل آن اما 
زلف آشفته و حلقه ی گمشده ی فوتبال مردان 
به ویژه در ایران است و انواع و اقسام فسادی 
که از دماغ فوتبال حرفه ای مردان بیرون زده.

دو  بی جهت  و  بی خود  شدن  همراه  آیا  اما 
فوتبال  تیم  اردن  سفر  در  شهر  شورای  عضو 
نیست  روزنه ای  و  دریچه  شهرداری،  بانوان 
برای اینکه پشت پرده ی فوتبال حرفه ای زنان 
نیز قدم در راه فوتبال حرفه ای مردان بگذارد؟

آیا قرار است با شهرت فوتبال زنان و پربیننده 
شدنش و ورود پول های درشت به آن، شاهد 

در  سیاست زدگی  و  تبلیغات  پای  شدن  باز 
باشیم  هم  فوتبال  این  در  نزدیک  آینده ای 
لگِن  آفتابه  مردان؛  فوتبال  مثل  درست  تا 
نهاِر  و  شام  و  شود  دست  هفت  هزینه ها 

موفقیت ها هیچی؟
بعد از سال های سال در رفتن نام سیرجان به 
بدی، حاال به همت دختران سخت کوش این 
بلندآوازه  ایران  نام  و  سیرجان  نام  سرزمین، 
شد تا هم چهره ی تخریب شده ی شهر ما در 
کشورمان اندکی ترمیم شود و هم تصور دنیا 
زن  از  که  نباشد  تصوری  همان  ایرانی  زن  از 

بُرقع  پوش طالبانی دارند.
اگر خواستار سالم ماندن فضای فوتبال بانوان 
و موفقیت های روز افزون دختران سرزمین مان 
هرچه  فرایند  این  در  بگذاریم  نباید  هستیم، 
بیشتر جدی  شدن فوتبال زنان، همان مصائب 
و مشکالت تلنبار شده روی سر فوتبال مردان، 

در اینجا هم تلنبار شود.
خواستار  رسانه ها  گذشت  که  هفته ای  در 
عضو  دو  چرا  که  این شدند  پیرامون  شفافیت 
به  بانوان  فوتبال  تیم  با  همراه  شهر  شورای 
و  شورا  هزینه ی  با  یکی  کرده اند.  سفر  اردن 

شهرداری و دیگری با هزینه ی گل گهر؟
راستی نقش تاثیرگذار امین صادقی و وحید 

جوان در همراهی این تیم چه بوده است؟
حسن خدامی رییس شورای شهر در واکنش 
جالبی  حرف های  و  برآشفته  پرسش  این  به 
رسانه های  پرسش  است  ممکن  است.  نزده 
بوی  و  رنگ  میان  این  در  هم  غیرحرفه ای 
قضاوت عجوالنه و تهمت و افترا داشته که در 
موضوع  این  اما  نیست  دفاع  قابل  صورت  این 
نباید موجب فراموش کردن اصل سوال شود؟ 
دو  این  دقیقا  که  نکرده  اعالم  خدامی 
و  مهمی  نقش  چه  ایفای  برای  شورا  عضو 

اردن  به  مردم  هزینه ی  با  همراه  تاثیرگذاری 
به  و وحید جوان  امین صادقی  رفته اند؟ سفر 
ربط  بی  قدر  آن  فوتبال شهرداری  تیم  همراه 
بوده که رییس شورا در واکنش رسانه ای خود 
فقط از تجربه ی این دو نفر دم زده و توضیح 
تجربه  زمینه ای  چه  در  دقیقا  که  است  نداده 

دارند؟!
مجانی ئی  و  مفت  سفر  جز  چیزی  هدف  اگر 
چرا  بوده،  تماشا-  هم  و  است  فال  هم  -که 

شورا به صورت شفاف اعالم نکرده است؟
این  طرح  با  سیرجان  شهر  شورای  رییس 
تجربه  شورا  مرد  عضو  دو   این  که  موضوع 
داشتند و لذا بهتر از عضو زن شورا تشخیص 
داده شده و انتخاب شدند، به جاده خاکی زده 
کشانده  حاشیه  به  را  رسانه ها  سوال  طرح  و 

است. 
شورای  اعضای  جنسیت  اینکه  خدامی  آقای 

همراه شده با تیم بانوان چه بوده، فرع قضیه 
است. اصل قضیه و سوال بنیانی این است که 
-چه  شورا  عضو  دو  دارد  ضرورتی  چه  اساسا 
زن باشند و چه مرد- بخواهند همراه یک تیم 

ورزشی به مسابقات اعزام بشوند؟
خرج  و  عضو  دو  این  اعزام  هزینه ی  اگر  آیا 
خرج  را  و...  هتل  اتاق  رزرو  و  بلیط  و  سفر 
پزشکی  و  ورزشی  مشاور  و  فنی  کادر  تقویت 
امروز  می کردند،  و...  تشویقی  تماشاگر  و 
بانوان  فوتبال  تیم  عاید  بهتری  نتیجه ی 

شهرداری سیرجان نشده بود؟
 آیا این درست است که یک یا دو عکاس و 
مظلوم  بانوان  تیم  همراه  حرفه ای  فیلمبردار 
و  آسیا  در  را  آن ها  افتخارآفرینی  تا  نباشد  ما 
گل های  و  کنند  رسانه ای  بیشتر  جهان  بلکه 
شاهکار آن ها را به جادوی تصویر بکشند و آن 
وقت ضروری ست که دو عضو شورای شهر باید 

همراه باشند و جا را برای بقیه تنگ کنند؟!
یا آقای نماینده و دیگر مردان مسوول ریز و 
دختران  بانوان،  تیم  بازگشت  در  که  درشتی 
قهرمان و پهلوان را عقب می رانند تا خودشان 
در عکس جلودار باشند و از کاله این موفقیت 
برای خودشان نمدی بسازند و این پیروزی را 
در  گاه  هیچ  کنند،  مصادره  خودشان  نام  به 
بانوان  فوتبال  تیم  تالش  و  سختی  روزهای 
و  مشکالت  و  دردها  صحبت  پای  شهرداری 

کمبودهای این تیم نشسته بوده اند؟!
اساسی  پرسش  مسوول!  جنابان  که  خالصه 
مردم  مطالبات  دیگر  مثل  هم  یادداشت  این 
پیرامون مشکالت شان در هر زمینه ای از شما 
مسووالن خدوم و زحمت کش همین یک بیت 

حافظ است:
غیر از این نکته که حافظ ز تو ناخشنود است
در سراپای وجودت هنری نیست که نیست
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فوتبال  باشگاه های  در جام  مسابقه خود  در سومین  زنان شهرداری سیرجان  فوتبال  تیم 
زنان آسیا به مصاف تیم میزبان رفت و در پایان با نتیجه ۲-۱ مغلوب شد و به عنوان نایب 
قهرمانی دست یافت. مصدومیت شدید زهرا علیزاده در بازی قبلی و توصیه پزشکان باعث 
شد تا او تنها تغییر ترکیب همیشه پیروز شهرداری سیرجان باشد و شاگردان مریم جهان 

نجاتی نتوانند درخشش بازی های گذشته را داشته باشند.

شهرداری 
سیرجان؛ نایب 
قهرمان فوتبال 
باشگاه های آسیا

قهرمانی آسیا در دست مان بود
ایسنا: سرمربی تیم فوتبال زنان شهرداری سیرجان پس از نایب قهرمانی در جام باشگاه های آسیا گفت: می خواستیم گام بلندی در آسیا 
برداریم و افتخار فوتبال زنان شویم مریم جهان نجاتی گفت: مسابقات از سطح کیفی بسیار باالیی برخوردار بود و رقبای سرسختی از باشگاه های 
بزرگ شرکت کرده بودند. باشگاه بنیادکار چندین سال است  که به عنوان رقیبی قدرتمند در لیگ  قهرمانان مردان شرکت می کند. تیم زنان 
این باشگاه هم تجربه و اعزام های بین المللی زیادی دارد، از هشت ملی پوش در ترکیب خود استفاده می کند و واقعا بازی خوبی را به نمایش 
گذاشت. تیم گوکوالم هند هم تعداد زیادی ملی پوش و چند لژیونر از کشورهای غنا، پورتوریکو و میانمار داشت. تیم امان هم از  چند لژیونر 
مراکشی و الجرایزی و همچنین ۱۳ ملی پوش استفاده  می کرد. حضور این لژیونرها کار را بسیار سخت کرده بود و سطح فوتبالشان  فرق داشت.

نقدی بر همراهی دو عضو شورا با تیم فوتبال بانوان در اردن

همسفـران طفیلـی!

آهن آالت دست دوم و انواع ضایعات
 شما را با باالترین قیمت در محل  خریداریم.

0913 278 3052/0913 145 2643
5036 230 0919 خدائی
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فردای کرمان:  مدیرکل نهاد کتابخانه های عمومی استان کرمان از عضویت رایگان در 
کتابخانه های عمومی سراسر استان خبر داد و گفت: »عضویت رایگان در کتابخانه های 
عمومی استان به مناسبت هفته کتاب و کتابخوانی، از ۲۴ تا ۲۶ آبان ماه انجام می شود«. 
کتابخانه عمومی  توسط  دادگستری  معاون  کارت عضویت  این نشست  در حاشیه ی 

مرکزی صادر و به وی اهدا شد.   

 طرح  عضویت 
رایگان در 

کتابخانه های عمومی 
کرمان اجرا می شود

کتاب به دست حاشیه نشینان کرمان می رسد
ایرنا: آغاز سفر گردشگران خارجی به کرمان، استان پرجاذبه ای که بیشترین تعداد آثار ثبت جهانی ایران را دارد، امیدها را برای تجدید حیات این 
بخش از ظرفیت های موجود در دیار کریمان زنده کرده است. پس از موفقیت های نسبی در مهار ویروس کرونا و توسعه دامنه واکسیناسیون انتظارها 
برای تحول در حوزه های گردشگری نیز بیش از پیش شکل گرفته و امید آن می رود که شاهد تجدید حیات این بخش در کرمان باشیم. البته در 
کنار هزینه ها و دردسرهای کرونا برای گردشگری، برخی، این بیماری را فرصتی برای ارتقای استانداردها و خدمات رسانی در حوزه گردشگری با توجه 
بیشتر به زیرساخت های این صنعت پر سود و اشتغالزا می دانند و معتقدند که ۲ سال گذشته که صنعت گردشگری با رکود مواجه بود، در عین حال 
موقعیتی را پیش روی دست اندرکاران این بخش گذاشت که بیش از هرزمان به فکر تقویت زیرساخت ها و کیفیت بخشی به خدمات رسانی خود باشند.

کارگردانی  و  نویسندگی  به  خفت  نمایش 
ابراهیم اسدی زیدآبادی این روزها صحنه تاالر 
از  بازه ای سخت  از گذشت  از  فردوسی را پس 
زمان و سکوتی طوالنی به حرکت وا داشته است 
حضور بازیگر تآتر بر روی این صحنه و سرعت 
رخوت  آن  از  پس  شهر  تآتری  جریان  گرفتن 

ناشی از کرونا خود جای بسی شادکامی  است.
دهه  دو  از  بیش  در  زیدآبادی  اسدی  ابراهیم 
استایلی  می  کند  تالش  خود  نمایشی  فعالیت 
و  تعیین سوژه  در ضرورت  خاص خودش چه 
یا تحریر متن و چه در پرداخت و اجرای اثرش 
داشته باشد. توجه ویژه او به محیط اطرافش و 
اشکاالت و آسیب های اجتماعی در این سال ها 
برای مخاطبینش آشکار و تالش برای تعریفی 
تماشاگر  با  اثرش  ارتباط  از  خود  به  منحصر 
اثر وی که  نمایان است. این تالش در آخرین 
همچنان بر صحنه تاالر فردوسی اجرا می شود 
است  ارتباط  از  متفاوتی  نوع  تجربه ی  در حال 
آنرا در  به صورت محدودتری  که شاید پیشتر 

ماداگاسکار دیده باشیم.
گفتگوی بازیگر نقش مجری در همان ابتدای 
کمی  مخاطب  شاید  سالن  تماشاگر  به  رو  اثر 
این  تسلط  اما  باشد  کرده  گیج  را  سیرجانی 
بازیگر در اجرای ماموریتی که کارگردان به او 
سپرده به سرعت همراهی و همکاری حاضرین 
در سالن را به دنبال دارد که البته هوشمندی 
در استفاده از داده های موسیقیایی و نوستالژیک 
تأثیر  بی  همراهی  این  در  نیز  تماشاچی  ذهن 

نبوده است.
گرچه نمایش خفت توسط بازیگرانش دو فضا 
را که یکی سالن اجرای برنامه و دیگری منزل 
شخصی  مهندس آینه را به تصویر می  کشد و 
تماشاچی سالن فردوسی جزئی از صحنه اجرای 
اما قرار گرفتن تماشاگر خفت در  برنامه است 
پایان  تا  اثر  این  از  ابتدای کار به عنوان جزئی 
نمایش ادامه پیدا می  کند و مخاطب خفت چه 

در صحنه های مربوط به سالن اجرای برنامه و 
چه در صحنه های منزل "نقش اصلی" خود را 
به  معتقدم  و  بازیگران خفت می داند  از  جزئی 
حداقل رساندن فاصله تماشاگر و بازیگر و اینکه 
اینتراکتیو  شما به عنوان مخاطب یک نمایش 
در اجرا کشانده می شوید و در آن سهم دارید 

مهمترین شاخصه در این اثر بود.
عهده  به  را  می گوید  چه  خفت  که  این 
تالش  می دانم  الزم  اما  می گذارم  مخاطبینش 
یک  کشیدن  تصویر  به  برای  زیدآبادی  اسدی 

اضمحالل اجتماعی را بستایم.
جامعه ای که تنها شعار می  دهد و از هر فرصتی 
برای تبلیغ ریاکاری اش نمی گذرد، جامعه ای که 
اخالقی  ندارد، جامعه ای که شعارهای  تولیدی 

می  دهد اما بی اخالقی در آن موج می زند
ایجاد نوعی گفتمان هنری در این مضامین، و 

به تصویر کشیدن واقعی ترین الیه های اجتماع 
شجاعانه و ستودنی است.

و اما اجرا ؛ شاید نتوان ساختار اجرایی متناسبی 
برای خفت تشخیص داد الاقل بنده نتوانستم اما 
و  می برند  پیش  را  نمایش خفت  که  عناصری 
کلیت آن را شکل می  دهند قطعاً همگی در هنر 
ابراهیم  لذا  شده اند  تجربه  و  تکرار  دیده،  تآتر 
اسدی گرچه ساختار مشخصی و تعریف شده 
ثبت  از خط کشی های  اما  نکرده  دنبال  را  ای 
به  اثر  کارگردانی  است  نشده  خارج  نیز  شده 
شکل قابل قبولی مخاطب را درگیر شرایط هر 
صحنه و متعاقبا دریافت و انتقال انرژی به بازیگر 
می نماید  صحنه ی بی چیز نمایش خفت را تنها 
قاب چیده شده ای از آدم ها پر می کنند که در 
نهایت این قاب انسانی همه چیز نمایش و چرایی 
طنازی هایی  اگرچه  می شود  داده  نشان  روایت 

برآمده از شخصیت یا موقعیت شکل داده شده 
است اما عمق تراژیک صحنه مکرراً به مخاطب 
یادآوری می شود  که عملکرد هوشمندانه ای از 
سوی کارگردان اثر بوده اما فضای خالی به وجود 
آمده در برخی بازه های زمانی تاثیر نامناسبی بر 
چهارچوب ذهنی تماشاچی و حرکت بازیگران 
سیستم  همیشگی  اشکاالت  البته  که  گذاشته 
نورپردازی ما عدم تجربه و تخصص الزم در نور 
و میزان امکانات موجود را باید مد نظر قرار داد 
قصه ابراهیم اسدی فارغ از ایده در فرم روایی 

چفت و بست دارد. 
درگیر  را  مخاطب  ذهن  که  است  روایتی 
اجتماعی  معضالت  دغدغه  می کند  پیگیر  و 
درجا  روایت  در  دارد  را  پیرامونی  مسائل  و 
نمی زند و شخصیت هایش کامال امروزی و قابل 
درک هستند اینها برای یک اثر نمایشی نکات 

برجسته ای هستند گرچه گاهی مخاطب تآتری 
احساس  پرداخت  در  حفره هایی  نمایش  این 

می کند
اگر بخواهم  به نقش آفرینی بازیگران این نمایش 
و عملکردشان در ارائه نقش بپردازم مهمترین 
دریافت من از کلیت این مهم قابل قبول بودن 
و یک دستی شرایط بازی در نمایش خفت است 
بازیگر خفت برای رسیدن به شخصیتش تالش 
کرده و حاصل این تالش اعتدال و بازی اصولی 
است به عالوه اینکه بازیگران خفت بیهوده در 
نقش دست و پا نمی زنند و برخی از آنها عنصر 
می  دهند  نشان  دوچندان  را  نقش  بر  تسلط 
همیشه  که  همانگونه  گرچه  است  تقدیر  قابل 
نوعی کاهلی  بازیگران سیرجانی  بوده ام  معتقد 
در شناخت موقعیت های فردی شخصیت دارند 
و به جای داشتن کنش های گره گشا، دیالوگ 
را به ترکیبی از بیان و تکلم تقلیل می دهند و 
شخصیتی که با کالم و حرکت سعی بر معرفی 
اما  نمی شود  ساخته  اساساً  دارند  ساختنش  و 
همانطور که پیشتر گفته شد باید به بازیگران 
این اثر به دلیل نداشتن ادعای کاذب خصوصاً 
بازیگرانی که تجربه اول تآتری خود را در صحنه 

دنبال می  کردند تبریک گفت.
را در  تمام دغدغه خود  اساساً  اسدی  ابراهیم 
انتقال مضمونی که در ذهن دارد قرار  خدمت 
داده و گهگاهی هم سعی می  کند مخاطب فنی 
خود را نیز با تصاویری مینیمالیستی راضی نگه 

دارد 
می بینیم  زیاد  تآتر  در  آنچه  برخالف  خفت 
مبتذل و سخیف نیست کارش را انجام می دهد 
و مخاطبش در پایان نمایش برای دست زدن 
و تشویق این گروه اکراه ندارد حضور خفت بر 
صحنه تاالر فردوسی را باید به فال نیک گرفت 
در  باید  را  خفت  و  اسدی  ابراهیم  معتقدم  و 
موقعیت و شرایط خودش دید و تحلیل کرد لذا 
تالش  تیم اجرایی خفت را تحسین و شما را 

ترغیب به دیدن این اثر می نمایم. 

نگاهی به اجرای تاتر خفت در سالن فردوسی؛ 

نقد جامعه شعار زده
     میالد شهابی نژاد

جشنواره  ساالنه  برگزاری  و  دایمی  دبیرخانه  ایجاد  تفاهم نامه 
موسیقی نواحی ایران بین معاونت امور هنری وزارت فرهنگ و ارشاد 

اسالمی و استانداری کرمان امضا شد.
از روابط عمومی معاونت امور هنری  به گزارش گفتارنو به نقل 
وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی، محمود شالویی )سرپرست معاونت 
ایجاد  تفاهم نامه  )استاندار کرمان(   زینی وند  علی  و  امور هنری( 
دبیرخانه دایمی و برگزاری ساالنه جشنواره موسیقی نواحی ایران 

در کرمان را امضا کردند.
محمود شالویی در مراسم امضای این تفاهم نامه گفت: جشنواره 
موسیقی نواحی ایران در دوره های مختلف در کرمان برگزار شده 
است و استانداری و اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان در 
برگزاری جشنواره همکاری و تالش کرده اند که شرایط مناسبی 
با  کنند.  فراهم  هنرمندان  اجرای  و  حضور  و  جشنواره  برای  را 
پیشنهاد شهروندان، جامعه  کرمان،  در  به سابقه جشنواره  توجه 
هنری و استانداری کرمان مقرر شد دبیرخانه دایمی جشنواره در 
کرمان راه اندازی شود تا برنامه های جشنواره به نحو مناسب تر و 

منسجم تری ادامه یابد.
سرپرست معاونت امور هنری ادامه داد: انتظار این است که برای 
رفع نواقص تالش شود و شرایط مناسبی برای میزبانی این رویداد 
و هنرمندان و همچنین رضایت هنرمندان موسیقی نواحی فراهم 
شود. تفاهم نامه این امکان را فراهم می کند که از امروز دبیرخانه 
دایمی فعال و برنامه ریزی جشنواره انجام شود و برای ارتقای کیفی 
از نظرات تخصصی هنرمندان و کارشناسان  با استفاده  جشنواره 

تالش شود.
استاندار کرمان هم گفت: با تشکیل دبیرخانه دایمی، برنامه ریزی 
استان  و  انجام می شود  و منظم  زمان بندی مشخص  با  جشنواره 
کرمان سعی می کند با رفع نواقص، زمینه و امکان برگزاری جشنواره 
به نحو شایسته فراهم شود. با تشکیل دبیرخانه دایمی جشنواره، 
برای  دارد  و ضرورت  می یابد  افزایش  هم  رویداد  این  از  انتظارت 

برگزاری یک جشنواره مناسب تالش شود.
زینی وند ادامه داد: استانداری کرمان در بودجه سالیانه اداره کل 
فرهنگ و ارشاد اسالمی استان، بخش ثابتی را برای دبیرخانه دایمی 
جشنواره موسیقی نواحی ایران اختصاص می دهد و از ظرفیت های 

مختلف و نهاد های استان برای تقویت جشنواره استفاده می شود.
استان  اسالمی  ارشاد  و  فرهنگ  کل  مدیر  ـ  علیزاده  محمدرضا 
کرمان گفت: دایمی شدن دبیرخانه، برنامه ریزی منسجم تری برای 
جشنواره را موجب می شود و سعی می شود کاستی ها برطرف شود و 

همه نهاد های استان در برگزاری جشنواره همکاری کنند.

  خبر

جشنواره موسیقی نواحی ایران 
صاحب دبیرخانه دائمی در استان کرمان

  عکس : امین ارجمند

فروش، نصب، سرويـس،شــارژ گـــاز و 

نقد و اقساطلولـه کشی زيرکار

کولرهای گـازی اسپلیت
خیابان وحید - روبروی فروشگاه  افق  کوروش

فروشگاه اسپلیت صالحی
4 2 3 3 8 7 8 8 - 0 9 1 6 4 4 5 8 3 3 5  

در اجرای قانون الحاق موادی به قانون ساماندهی و حمایت از تولید عرضه مسکن بدینوسیله به اطالع می رساند در اجرای این قانون طبق بند 2 ماده 1 این 
قانون متقاضی آقای حسین اسفندیارپور فرزند عباس به شناسنامه 254 کد ملی 3178983856 مبنی بر صدور سند شش دانگ یک باب خانه پالک 9256 
فرعی از 5087 اصلی واقع در نجف شهر سیرجان بخش 36 کرمان به مساحت 359/59  متر مربع  را نموده است که پس از رسیدگی هیات حل اختالف 
موضوع ماده 7 آیین نامه اجرایی قانون فوق الذکر رای شماره 10084 مورخ 1400/08/21 به صدور سند ملک مذکور نامبرده صادر نموده، بدینوسیله به اطالع 
عموم می رساند ظرف مدت 20روز از تاریخ انتشار و الصاق این آگهی چنانچه کسی به تقاضای نامبرده معترض است اعتراض خود را کتبا به اداره ثبت اسناد 
سیرجان  تسلیم و از تاریخ تسلیم ظرف مدت یک ماه دادخواست اعتراض بر ثبت به مرجع صالح قضایی تسلیم و گواهی مربوطه را به اداره ثبت اسناد  سیرجان 
ارائه نماید. چنانچه ظرف مدت 20 روز از انتشار آگهی اعتراض نرسد و یا معترض ظرف یک ماه از تاریخ اعتراض گواهی تنظیم دادخواست به مرجع صالح 

قضایی را ارائه ننماید. سند مالکیت به نام متقاضی صادر و تسلیم می گردد.  م الف 1306  تاریخ انتشار: چهارشنبه 1400/08/26
محمد  آرمانپور- رییس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان سیرجان

آگهی رای هیات

شرکت کرمان ريســـه
)معدن 3(

از یك نفر نيروی pm )غير بومی(
یك نفر انبار دار )غير بومی(

دعوت به عمل می آورد:
تماس: تلفن 

0922   029   8022   

شرکت کرمان ريســـه
)معدن 3(

 4 نفر راننده كاميون)دارای گواهينامه(

 1 نفر راننده بيل ) دارای ویژه (
1 نفر راننده لودر ) دارای ویژه (

دعوت به عمل می آورد:
تماس: تلفن 

0922   029   8022   

جوشكـاری سیــار
َفنس ِکشی- تعمیر در و پنجره - اجرای سایه بان و...

09135320842-09132794372

لوله بازکنی اعتماد
بازكردن لوله های فاضالب 

توالت ، آشپزخانه و . . .
6216 669 0913- رضايی

دکتــر سعدالـه صمدی )عضو انجمن جراحان پالستیک و زیبایـی ایران(
انجام کلیه جراحی های پالستیک شامل رینوپالستی) جراحی بینی( 

سپتوپالستی ) جراحی انحراف بینی (
ماموپالستی ) کوچک، بزرگ ، باال کشیدن و پروتز پستان (

ابدومینوپالستی ) برداشتن چربیهای شکم ،تامی تاک ( 
برداشت چربی پهلوها و ایجاد فرم ساعت شنی

فیس لیفت ) جراحی زیبایی صورت ، از بین بردن شلی ، خط خنده و غبغب (
براکی پالستی ) جراحی بازو ، اصالح شلی پوست بازو (

بلفاروپالستی ) جراحی پلک ها ( 
باال بردن ابروها

جراحی پیشانی 
پروتز چانه و گونه 

پروتز باسن ، فیلر ) ژل و چربی(
تزریق ژل و چربی ، بوتاکس ، مزوتراپی، پالکت درمانی )پی ار پی ( 

رفع کک و مک ، لک صورت ، جای زخم و اسکار سوختکی و خالکوبی با لیزر
لیزر موهای زاید 

اتوپالستی ) زیبایی گوش ( 
زاویه سازی و رفع عیوب فک و چانه و شکستگی فک

کلیه جراحی های ترمیمی شامل پیوند اعضا و ناهنجاریهاری مادرزادی 

کرمـــان ،بلــوار جمهوری ، بعد ار سه راه هوا نیـــروز، برج اول ، طبقه 7 ، واحد 1 
0 9 1 3 1 4 1 0 1 2 9   - 3 2 6 5 8 3 1 6 تلفــن: 

سند وكالت فروش اموال غير منقول
متعلق به ورثه مرحوم اصغر 

خضری نسب قرائی ثبت در دفتر 
الكترونيك دفترخانه اسناد رسمی 

216 سيرجان به شماره 7466 
مورخ 1396/3/18 
مفقود گردیده است

آقای  جعفرآقا  زمان پور با ارائه دو برگ استشهادیه از دفتر اسناد رسمی شماره 67 سیرجان مدعی است که 
سند مالکیت ششدانگ پالک 43 فرعی از 2112  اصلی  واقع در بخش 35 کرمان  بنام  آقای جعفرآقا زمان پور 
ثبت و سند مالکیت صادر و تسلیم گردیده  است که به علت جابجایی مفقود گردیده است لذا به دستور تبصره 
یک اصالحی ماده 120 آیین نامه قانون ثبت، مراتب جهت اطالع مردم آگهی می شود تا هر کس مدعی انجام 
معامله یا وجود سند مالکیت نزد خود می باشد می تواند ظرف مدت 10 روز از تاریخ انتشار روزنامه، گواهی 
اعتراض خود را به این اداره تسلیم دارد. در غیر این صورت پس از سپری شدن مدت قانونی و عدم واخواهی، 

سند مالکیت المثنی بنام مالک صادر خواهد شد. 1312  م الف    تاریخ انتشار: روز چهارشنبه 1400/08/26
محمد  آرمانپور- رییس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان سیرجان

آگهی فقدان سند مالکیت



ویترین آخر

اظهارات  از  یادداشتی  در  اسالمی  جمهوری  روزنامه 
نوروزی نماینده رباط کریم در باره حوادث آبان ۹۸ انتقاد 
کرد و نوشت:" یکی از آن هایی که به مردم شلیک کرد من 
بودم، ما ُکشتیم. حاال چه کسی می خواهد ما را محاکمه 
را  او  ما هم  و  را آتش زده است  بانک  آمده  کند؟! طرف 
ُکشتیم. چه کسی را می خواهید محاکمه کنید؟" این را 
نایب رئیس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس می گوید 
تا روی هوا بودن و نمایشی بودِن دادگاهی که در انگلیس 
دهد.  نشان  می شود،  برگزار   ۹۸ آباِن  ماجراهای  درباره 
می گوید  صحبت هایش  پایان  در  نوروزی   حجت االسالم 

که »شوخی کردم«.
نگفته هم پیداست که "من بودم، ما بودیم که ُکشتیم" 
شیخنا!  که  است  این  گفت  باید  آنچه  اما  است.  شوخی 
شوخی آن هم قشنگ نیست بماند که قبیح هم هست به 
ویژه از جناب تان که سابقه ای روشن در دفاع از وطن دارید 
و تلخی های اسارت را با صبر به حالوِت آزادی رسانده اید. 
شانی  که  شما  از  باشد  نازیبنده  دیگران  از  بیان  این  اگر 
حقوقی دارید نازیبنده تر خواهد بود. جامعه توقع دارد که 
شما "حقوقی" جواب دهید هرچند کاِر انگلیسی ها جای 

هزار اما و اگر حقوقی داشته باشد.
اگر گفتِن این شوخی از دیگران زشت باشد قطعا از شما 
که به لباِس پیامبِر رحمت، ملبس هستید زشت تر است. 
باشید.  متخلق  هم  نبوی  اخالِق  به  که  است  این  انتظار 
آموزه های دیِن ما در برابر جاهالن، "سالم" و در مواجهه 
با لغو، "مروا کراما" را رسِم رفتار می کند. این رسم هم باید 

سیره رفتاری ما باشد.
 در آن ماجرا، "ِدماء مسلمین" - ولو به فرمایش شما، 
بانک آتش زده باشند - برزمین ریخته شده است. قطعا 
هم  از  باید  بی گناه  و  گناهکار  شود.  رسیدگی  بدان  باید 
مشخص شوند. اندازه "مجازات" با "جرم" ها تراز شود و 
به احدی "ظلم" نشود حتی اگر خود او ظالم باشد. این که 
اغتشاشگران حریم شکستند و جرم و حتی جنایت کردند 
افراد،  ادعایی و احتمالی برخی  دلیل نمی شود که برحق 
چشم بپوشیم. بله، قرار نیست در زمین روباه پیر گرفتار 
شویم و در برابر تیرهای مشقی شان، دست ها را باال ببریم 
ماجراها  همه  به  نسبت  که  هست  و  بوده  قرار  قطعا  اما 
دادخواهان  شمار  در  هم  را  شما  شود.  رفتار  عدالت  به 

می خواهیم.

آرمان ملی: یکی از شروطی که وزیرخارجه ایران در هفته های گذشته اعالم 
کرده بود تا به دنبال انجام آن حسن نیت آمریکا مشخص شود، آزادسازی 
پول های بلوکه شده ایران بود که به نظر می رسد پس از رایزنی های انجام شده 
تا حدودی محقق شده است. آزادسازی ۳.۵ میلیارد دالر پول های بلوکه شده 
ایران قطعا با چراغ سبز آمریکا صورت گرفته است و باید آن را یک پالس 

مثبت از سوی آمریکا دانست تا روند مذاکرات احیای برجام بهتر پیش رود.

       گوناگون

آمریکا گام اول را برای مذاکرات برداشت

گرفتن  اوج  اسالمی:  جمهوری 
روزها  این  در  فامیلی  انتصاب های 
اساسی  سؤال  این  با  را  عمومی  افکار 
در  کنونی  دولتمردان  که  کرده  مواجه 
برمی آوردند  فریاد  انتخاباتی  تبلیغات 
به طرف  را  فامیلی کشور  انتصابات  که 
را  حکمرانی  اگر  ما  و  می برد  فساد 
خالف  کار  این  از  بگیریم  اختیار  در 
همین  که  حاال  کرد.  خواهیم  اجتناب 
بیشترین  رسیده اند،  قدرت  به  افراد 
انتصاب های فامیلی در تاریخ دولت های 
بعد از پیروزی انقالب اسالمی را به ثبت 
رسانده و در برابر اعتراضات متوسل به 

توجیه کردن می شوند!
یک نماینده مجلس یازدهم در دفاع 
از انتصابات فامیلی گفته است: »نسبت 
فامیلی مقامات، عیب نیست، اگر داماد 
بنده گزینه پیشنهادی وزارتخانه ای بود، 

یعنی من بد هستم؟«
یک روزنامه نگار حامی دولت سیزدهم 
نیز در مقاله ای نوشته: »باید قبول کنیم 
نیروی  تربیت  در  مسئوالن  از  بخشی 
بوده اند.  موفق  خانواده هایشان  همتراز 
برادر  وزیر،  فالن  بگویند  برخی  اینکه 
داماد فالن فرد است که نشانه رانت بازی 

نیست.«
مجلس  نماینده  یک  سخن  شاید 
فامیل ساالری  بودن  بی اشکال  درباره 
از  انتقاد  در  روزنامه نگار  یک  نوشته  و 
اعتراض  فامیل ساالری  به  که  کسانی 
آنها  شخصی  نظر  عنوان  به  می کنند، 
می توان  نرسد.  نظر  به  مهم  چندان 
شخصی  نظر  دارند  حق  هم  آنها  گفت 
به  و  بنویسند  و  بگویند  را  خودشان 
اینجای  تا  کنند.  منتقل  عمومی  افکار 
این مبحث را می توان در عرصه تبادل 

اگر  ولی  پذیرفت،  آراء  تضارب  و  نظر 
تبدیل  فرهنگ  یک  به  فامیل ساالری 
باید  را  نظریه پردازی ها  قبیل  این  شود، 
انداختن  جا  برای  غیرموجه  توجیهاتی 
اینصورت  این فرهنگ غلط دانست. در 
است که نمی توان از کنار خطری که در 
کمین نظام جمهوری اسالمی و جامعه 

ایرانی است بی تفاوت عبور کرد.
کلیت این سخنان را نمی توان نادرست 
مورد  باید  که  مهمی  نکته  ولی  دانست 
توجه قرار گیرد اینست که فقط زمانی 
افراد واجدصالحیت  انتصاب  از  می توان 
داشته  قرار  فامیلی  دایره  در  اگر  حتی 
باشند دفاع کرد که بررسی همه جانبه ای 
در سرتاسر کشور صورت گرفته باشد و 
تمام نیروهای واجدصالحیت وارد دایره 
باشند  شده  موردنظر  دستگاه  گزینش 
از  که  فردی  از  شایسته تر  نیروئی  و 
است  تصمیم گیرنده  مسئول  منسوبین 
نه تنها  اینصورت،  در  باشد.  نشده  یافت 
انتصاب فامیلی اشکالی ندارد، بلکه الزم 

و مفید هم هست. 
بررسی  چنین  اصوالً  اگر  اما 
اگر  یا  و  نگیرد  صورت  همه جانبه ای 
یافت  شایسته تری  افراد  باشد  گرفته 
شوند، قطعاً انتصاب فامیلی جایز نخواهد 
بود و توجیهات آن نماینده مجلس و آن 
خواهند  بالوجه  محترم،  روزنامه نگار 
بود، زیرا این انتصابات، از مصادیق بارز 

تبعیض و استفاده از رانت هستند.
کنند  ادعا  نمی توانند  حضرات  این 
مسئولیت های  واجدشرایط  نیروهای 
موردنظر توسط مسئولین مورد بررسی 
آنکه  از  بعد  و  گرفته اند  قرار  همه جانبه 
فامیل ها  از  معلوم شد کسی شایسته تر 
یافت نمی شود، اقدام به چنین انتصابی 

و  ایرادها  دلیل،  همین  به  کرده اند. 
وارد  فامیلی  انتصاب های  به  اعتراضات 
خطرناک  عوارض  از  باید  همه  و  است 
نگران  کشور  آینده  برای  روشی  چنین 
باشند. خوشبختانه ۳۵ نماینده مجلس 
خواستار  رئیس جمهور  به  نامه ای  در 

برخورد با این انتصابات شده اند.
اعتراض  و  ایراد  همین  ساختن  وارد 
به دولت های قبل هرچند درست است 
ولی با این پاسخ روشن نیز مواجه است 
آمده  پدید  مفاسد  از  باید  اوالً همه  که 
ضدشایسته ساالری  روش  همین  از 
آن  به  و  بگیریم  پند  قبل  دولت های 
کنونی  دولتمردان  ثانیاً  و  ندهیم  ادامه 
شان،  شعارهای  اصلی ترین  از  یکی  که 
دولت های  روش  همین  به  اعتراض 
که  داده اند  قطعی  قول  و  بود  قبل 
فامیلی  انتصابات  مرتکب  بهیچوجه 
خود  مرام  را  شایسته ساالری  و  نشوند 
به  نمی توانند  دهند،  قرار  انتصابات  در 

چنین توجیهی پناه ببرند.
 در همینجا بی مناسبت نیست ضمن 
انتصابات  مشابه  ایراد  دانستن  وارد 
فامیلی به رئیس دولت دوازدهم به این 
که  باشیم  داشته  اشاره ای  هم  واقعیت 
آقای روحانی در برابر اعتراضات رسانه ها 
به  اسالمی  جمهوری  روزنامه  ازجمله 
توسط  رئیس جمهور  داماد  انتصاب 
از  یکی  ریاست  به  وقت  صمت  وزیر 
سازمان های تابعه آن وزارتخانه، دستور 
چنین  کرد.  صادر  را  انتصاب  آن  لغو 
انتظاری از مسئولین دولت سیزدهم نیز 
وجود دارد، انتظاری که برای جلوگیری 
در  شایسته ساالری  شدن  قربانی  از 
جمهوری  نظام  در  فامیل ساالری  برابر 

اسالمی، بسیار مهم است.

هفته نامه سیاسی، اجتماعی
صاحب امتیاز : بتولهاشمیمعصومی
مدیرمسوول: ابوالقاسممحمودآبادی

 چاپ :  مهدویکرمان
نشانی: سیرجان،بلواردکترصادقیروبرویداروخانهآریاکدپستی: 7813713599

تلفن: 42231335
تلفن سفارش آگهی: 09133475191

Sokhan_Tazeh :اینستاگرام     sokhan.tazeh@Gmail.com:پست الکترونیکی www.sokhanetazeh.com:سایت اینترنتی

مسئولین به فکر باشین لطفآ

اعالم مقررات جدید سفر ایرانی ها به ترکیه
ایلنا: مسافرین با ملیت ایرانی به مقاصد کشور ترکیه از مبدأ ایران از تاریخ 
۱۵ نوامبر ۲۰۲۱ )۲۴ آبان ماه( در صورت واکسینه شدن و گذشت ۱۴ روز از 
تزریق دوز دوم واکسن های مورد قبول سازمان بهداشت جهانی اعم از فایزر، مدرنا، 
آسترازنکا، اسپاتنیک، سینوفارم، سینوواک )و یا گذشت ۱۴ روز از تک دوز واکسن 
جانسن(، بدون نیاز به انجام تست PCR اجازه ورود خواهند داشت. همراه داشتن 

کارت واکسن انگلیسی دیجیتال یا فیزیکی به همراه QR الزامی است.

بر اساس آنچه که در حال تصویب است موضوع قرنطینه هوشمند به زودی 
اجرایی می شود و کم کم داشتن کارت واکسن برای افراد اجباری می شود. مصوبه 
اخیر ستاد ملی مقابله با کرونا و اظهارات مسووالن وزارت راه و شهرسازی به زودی، 
طرح کنترل هوشمند کرونا در کشور اجرایی می شود و بر این اساس مردم بدون 
داشتن کارت واکسن یا تست منفی PCR بسیاری از فعالیت های معمول از جمله 

سفرهای زمینی، ریلی، هوایی و دریایی را نمی توانند، انجام دهند.

زوم

همه کشور را گشتید و شایسته تر از دامادتان پیدا نکردید؟

ایرنا: مدیر روابط عمومی بانک مرکزی گفت: بانک مرکزی امسال مصوبه ای 
درباره افزایش کارمزد خدمات بانکی نداشته است.»مصطفی قمری وفا« در حساب 
کاربری خود در توئیتر نوشت: »فیلمی که امروز درباره مصوبه افزایش خدمات 
بانکی در شبکه های اجتماعی در حال انتشار است، مربوط به امسال نیست. وی 
اظهار داشت: بخشنامه اخیر بانک مرکزی در خصوص کارمزدهای خدمات بانکی 

بیشتر جنبه توضیحی و رفع ابهام دارد. 

سفرهای هوشمند و شرط اجباری کارت واکسن
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مجلس به وزیر پیشنهادی آموزش و پرورش رای اعتماد نداد
ایرنا: نمایندگان مجلس شورای اسالمی با تصدی مسعود فیاضی برای کرسی 
وزارت آموزش و پرورش مخالفت کردند. در جلسه علنی روز سه شنبه مجلس 
صالحیت  و  ها  برنامه  با  اسالمی  شورای  مجلس  نمایندگان  اسالمی،  شورای 
»مسعود فیاضی«برای تصدی پیشنهادی آموزش و پرورش مخالفت کردند. از 
مجموع ۲۶۰ رای ماخوذه، ۱۱۵ نماینده به وی رای موافق دادند، ۱۴۰ نفر با وی 

مخالفت کردند و پنج نفر از نمایندگان هم به وی رای ممتنع دادند.

آقای نماینده!
 شوخی اش هم زشت است

تکذیب افزایش کارمزد خدمات بانکی


