هفتهنامه
خبــری ،تحلیلــی ،فرهنگــی
اجتماعــی ،ادبــی ،ورزشــی

پس از  ۱۳سال کشمکش بر سر اجرای زیرگذر مکیآباد؛

داغ زیرگذر صنعت؛ بر دل مکیآباد

سالپانزدهم
چهارشنبه  2مهر 1399
 8صفحه
شماره 619
 2000تومان

طاهره جهانشاهی؛ اصالح هندسی جایگزین زیرگذر میشود

عسکری :اگر میدان امام علی (ع) به صورت تقاطع همسطح زیرگذر و روگذر اجرا شود ،قطع ًا زیرگذر صنعت هم باید اجرایی شود
S O K H A N
T A A Z E H

صفحه 5

تجمع گروهی از آموزگاران نهضت سوادآموزی

مروری بر تاریخچه سینمای سیرجان؛

مقابل آموزش و پرورش سیرجان؛

چنـد نسـل تمـاشا

استخدامی سرکاری!
ن
آزمو 
ِ
صفحه2

آزمایش داروهای تایید نشده درمان کرونا
بر روی بیماران سیرجانی

این تحقیق است یا عوام فریبی؟
صفحه8

گفتگو با امیرپور؛ نقاش و خطاط هنرمند سیرجانی؛

ما ز یاران چشم یاری داشتیم...
صفحه7

عکس :آرشیو سخن تازه

بررسی روند تهیه تجهیزات چشم پزشکی در سیرجان:

تجهیزات پیشرفته نیاز به
زیرساخت دارد
صفحه3

صفحه 4

با توجه به ماده  18از ماده  36قانــون نظــام صنفــی و اهمیــت تشکیــل
کمیسیون هـــای شش گانـــه اتــاق ،در صورت تمایـــــل به عضویت در
کمیسیون ها به دبیرخانه اتاق اصناف مراجعه نمایید.
محم
ود اسدی  -رئیس ااتق صناف شهرستان سیرجان

برابر تبصره  1بند  2ماده  55قانون شهرداری ها

سد معبر عمومی برای کسب ،سکنی یا هر عنوان دیگری ممنوع می باشد
لذا قراردادن هر گونه تابلو(فلزی ،بنر ،دیجیتال و ،)...اجناس مغازه،

وسایل نقلیه(خودرو  -موتور سیکلت) در پیاده روها ممنوع می باشد
و در صورت مشاهده جمع آوری خواهد شد.

اشخاص مزبور ،حق ادعای هیچگونه خسارتـی نخواهند داشت
کمیته زیباسازی شهرداری سیرجان

« صدها فرشته بوسه برآن دست می زنند  ،کز کار خلق یک گره بسته واکند»

جناب آاقی مهندس مجید میرشاهی

( ریاست محتــرم اداره آب و فاضالب سیرجان )

بر خود الزم دانستیم از جنابعالی و همکاران پرتالشتان بابت حل مشکل آب شرب شهروندان روستای دهسراج

کمال تقدیر و تشکر را به عمل آوریم ،توفیق و سربلندی جنابعالی را آرزومندیم.

هس
دهیاری و شورای اسالمی روستای د راج

شركت معدني و صنعتي گل گهر (سهامي عام) در نظر دارد « عمليات برداشت باطله هاي تر از حوضچه
محدوده ی شرقی معدن شماره  1خود  و حمل آن به دپوهای موقت» را از طريق برگزاري مناقصه عمومي
به پيمانكار واجد شرايط واگذار نمايد .لذا مناقصهگران ميتوانند جهت اخذ اسناد مناقصه به آدرس
الكترونيكي   WWW.GEG.IRمراجعه و اسناد مذکور را از قسمت تأمين كنندگان و مشتريان -
مناقصه ها دانلود نمايند  .مهلت تحويل پاكات ساعت  9الي  14روز دوشنبه مــورخ  99/7/14در
محــل دفتركميسيون معـامالت مجتمع و يا دبیرخانه دفتر مرکزی تهران مي باشد .ضمنا ً بازديد از محل

اطالعیـه شهرداری سیرجان

« قابل توجـــه شهروندان محترم ،کسبـه و اصنـاف سیرجان »

اطالعیه مهم اتاق اصناف سیرجان

صن
ب
اق ل توهج کلیه اعضاء هیات دمریه اتحادهی اهی فی

آگهي مناقصه عمومي تجديد شده شماره /99/14ع

اجراي موضوع مناقصه روز دوشنبه مورخ  99/7/7مقرر شده است .شركت معدني و صنعتي گل گهر
در رد يا قبول هر يك از پيشنهادات بدون نياز به ذكر دليل و بدون جبران خسارت مختار ميباشد.

مدیریـت قراردادها و معامالت شركت معدني و صنعتي گل گهر

آگهي مناقصه عمومي شماره /99/37ع
شركت معدني و صنعتي گل گهر (سهامي عام) در نظر دارد « پروژه  جمع آوری مخازن مازوت
کارخانه تغلیظ مجتمع خود و تجهیزات جانبی آن » را از طريق برگزاري مناقصه عمومي به پيمانكار

واجد شرايط واگذار نمايد .لذا كليه متقاضيان ميتوانند جهت اخذ اسناد مناقصه به آدرس الكترونيكي
 WWW.GEG.IRمراجعه و اسناد مذکور را از قسمت تأمين كنندگان و مشتريان  -مناقصه ها
دانلود نمايند  .مهلت تحويل پاكات ساعت  9الي  14روز چهارشنبه مــورخ  99/7/16در محــل
دفتركميسيون معـامالت مجتمع و يا دبیرخانه دفتر مرکزی تهران مي باشد .ضمنا ً بازديد از محل اجراي
موضوع مناقصه روز دوشنبه مورخ  99/7/7مقرر شده است و الزامي مي باشد .شركت معدني و
صنعتي گل گهر در رد يا قبول هر يك از پيشنهادات بدون نياز به ذكر دليل و بدون جبران خسارت
مختار ميباشد.

مدیریـت قراردادها و معامالت شركت معدني و صنعتي گل گهر

بازگشایی مدارس
در آمار ابتالی
کودکان به کرونا
تاثیر نداشته است

فردای کرمان :معاون بهداشت وزیر بهداشت با بیان اینکه اکنون کمتر از  ۱۰درصد دانشآموزان
بهصورت حضوری در کالسها شرکت میکنند ،گفت که بررسی آمار ابتال و بستری سنین  ۶تا ۱۸
سال از اسفند تا  ۱۵شهریور و از  ۱۵شهریور تاکنون نشان میدهد هیچ تفاوت معنیداری بین این
دو بازهی زمانی وجود ندارد .وی تاکید کرد که هنوز برای قضاوت بسیار زود است و باید حداقل دو
هفته صبر کنیم .رئیسی گفت :در شهرستانهایی که روند بیماری کرونا در آن شدیدتر است ،اگر
یک نفر در یک کالس مبتال به کرونا شود ،آن کالس حتما باید برای دو هفته تعطیل شود و اگر
دو درصد بچههای یک مدرسه مبتال به کرونا شوند ،کل مدرسه باید برای دو هفته تعطیل شود.

خـبــــر
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 ۴۰تا ۵۰هزار تومان ،قیمت واکسن آنفلوآنزا

خبــر

ایسنا :کارشناس ستاد مقابله با کرونای دانشگاه علوم پزشکی کرمان گفت :بیماران دیابتی گروه دیگر هستند که از نظر خطر ابتالء مساوی با دیگر افراد هستند
اما در صورت ابتالء خطر عوارض در آنها چهار برابر افراد عادی جامعه است که باید ماندن در منزل ،رعایت فاصله اجتماعی و استفاده از ماسک را بیشتر داشته
باشند .دکتر صحبتی درباره وضعیت شیوع ویروس کرونا در استان کرمان اظهار کرد :خوشبختانه به دلیل مراقبت های خوب و رعایت پروتکل های بهداشتی
که در سطح استان کرمان وجود دارد ،از حدود  ۱۰روز قبل وضعیت موارد بستری و فوت ناشی از کرونا در استان روند کاهشی داشته اما هنوز کافی نیست
تا اطمینان خاطر پیدا کنیم .وی افزود :وضعیت استان کرمان هنوز قرمز است و امیدواریم همکاری مردم کمک کند به زودی از وضعیت قرمز خارج شویم.

تجمع گروهی از آموزگاران نهضت سوادآموزی مقابل آموزش و پرورش سیرجان؛

خبر

کمک مؤمنانه توزیع  5000بسته
لوازمالتحریر بین دانشآموزان کرمان

فارس :سردار حسین معروفی در حاشیه مراسم توزیع  5هزار
بسته لوازمالتحریردر جمع خبرنگاران اظهار داشت :پس از فرمان
اولیه مقام معظم رهبری در رابطه با کمک مومنانه برای افرادی
که به واسطه ویروس منحوس کرونا دچار آسیب معیشتی شدند
قرارگاههای امام حسن مجتبی (ع) در سراسر کشور و به تبع آن
در استان کرمان و شهرستانهای آن فعال شد.
فرمانده سپاه ثاراهلل استان کرمان افزود :کمکهایی که توسط
سپاه ،بسیج ،ردههای حمایتی و مردمی در تمام مساجد و
پایگاهها جمع شد و در دو مرحله در بین افراد نیازمند توزیع
شده است.
معروفی بیان داشت :کمک مومنانه در مرحله اول در دهه والیت
و مرحله دوم در دهه اول محرم تا عاشورا توزیع شد و مرحله
سوم از اربعین تا رحلت پیامبر(ص) در بین نیازمندان توزیع
میشوند.
فرمانده سپاه ثاراهلل استان کرمان با اشاره به اینکه بین مرحله
دوم تا سوم اقدامات خوبی صورت گرفته است ،تصریح کرد :یکی
از این اقدامات کمک نوشتافزاریست که امروز با مشارکت بانک
رسالت انجام میشود.
وی گفت :فردا رزمایش کمک مومنانه نیروهای مسلح استان
شامل سپاه ،بسیج ،نیروی انتظامی و جنوبشرق ارتش به عنوان
وحدت بین نیروهای مسلح در حسینیه ثاراهلل کرمان شروع
میشود.
معروفی تاکید کرد :رزمایش کمک مومنانه توزیع  ۵هزار بسته
لوازمالتحریر در قالب قرارگاه امام حسن مجتبی (ع) است.
وی بیان داشت :برخی مناطقی که به واسطه ویروس منحوس
کرونا دچار آسیب شده و شناسایی شدهاند که بیشتر در مناطق
محروم ،دور دست و حاشیه استان هستند ،این لوازمالتحریر در
اختیار آنها قرار میگیرد .معروفی تصریح کرد :ارزش ریالی هر
بسته لوازمالتحریر حدود  ۱۳۰هزار تومان و در مجموع ارزش
ریالی  ۵هزار بسته لوازمالتحریر  ۶۵۰میلیون تومان است که
شامل یک عدد کیف مزین شده به یک سخن از رهبر معظم
انقالب و یک سخن از حاج شهید قاسم ،مداد رنگی و  ...است.
فرمانده سپاه ثاراهلل استان کرمان ادامه داد :انشاءاهلل این بستهها
از فردا بر اساس شناساییهای صورت گرفته در استان در مناطق
محروم توزیع میشود و امیدواریم از اربعین تا رحلت حضرت
رسول (ص) بتوانیم حرکت زیباتری در استان انجام دهیم.
معروفی بیان کرد :امسال پیادهروی اربعین به سمت کربالی
معلی و نجف اشرف را نداریم قطعا مردم این هزینهها را صرف
انفاق میکنند و درخواست داریم در این زمینه هم مردم و هم
ردههای حمایتی کمک کنند.

گروه خبر

استخدامیسرکاری!
ن
آزمو 
ِ

«بوی ماه مهر» امسال در سیرجان با تجمع جلوی اداره
آموزش و پرورش سیرجان آغاز شد گرچه آخرین دغدغهی
مدیرکل آموزش و پرورش استان کرمان در شهریوری که
گذشت قدیمیتر از مشکالت روز بود«" :در آموزش و پرورش
استان هیچ ردی از سند ننگین  ۲۰۳۰وجود ندارد و نخواهد
داشت و افتخاری برای معلمان باالتر از این نیست"»...
این جمله نظر اسکندرینسب از پندارهای او به عنوان
مدیرکل آموزش و پرورش استان رونمایی میکند .تصور
جدابافته انگاری کرمان نیز در همین جمله قابل تشخیص
است .برهمین مبنا نیز با وجود مصوبه برای جذب آموزشیاران
نهضت سواد آموزی ،شأن مدیرکل استان ما از آن باالتر است
که به قانون عمل کند! با اینکه این قانون در کل کشور و
همهی استانها اجرا شده است.
بر همین اساس جمعی از آموزگاران نهضت سوادآموزی
دیروز (سهشنبه) پیش از ظهر روبروی ادارهی آموزش و
پرورش سیرجان جمع شدند .این اعتراض پس از ورود رییس
ادارهی آموزش و پرورش به اداره با شعار "آقای محیاپور
حمایت حمایت" ادامه یافت تا اینکه حراست این ارگان به
زور اقدام به گرفتن بنرهای معترضانی کرد که بیرون اداره
ایستاده بودند .حراست اداره آموزش و پرورش خطاب به
تجمعکنندگان گفت« :این اعتراضی غیرقانونی ست ،اینجا
جمع نشید».
نماینده معلمان معترض به سخنتازه گفت« :ما هرکدام
مدرک دانشگاهی فوق لیسانس و دکترا داریم ،سابقهی
تدریس در مدارس خاص شهرستان را هم داریم و اکنون
پس از گذشت پانزده سال هنوز استخدام نیستیم و این
درحالیست که در باقی استانها طبق بخشنامه کشوری
معلمان نهضتی خود را به طور رسمی استخدام کردهاند اما
در استان کرمان و شهر سیرجان مسووالن رفتهاند معلمانی
که تجربهی بسیار کمتری نسبت ما در تدریس و آموزگاری
دارند ،از دیگر شهرها چون جیرفت و ارزوییه و ...به سیرجان
انتقال داده و استخدام کردهاند! ما هم همچنان بالتکلیفیم».
تجمعکنندگان خواهان حمایت رییس آموزش و پرورش
سیرجان بودند تا بتوانند حقی که چندین سال است پی آن
هستند را دریافت کنند .در آخرین دقایق تجمع نمایندهای
از سوی رییس آموزش و پرورش خطاب به معلمان
حاضر جلوی اداره گفت« :آقای محیاپور گفتن تجمعتون

فرمانده محترم انتظامی استان کرمان

رسداررستیپ دوم عبدارلضا انرظی

ضایعه درگذشت مادر گرانقدرتان را به جنابعالی
تسلیت عرض نموده ،از درگاه احدیت برای آن
مرحومه رحمت و مغفرت الهی و برای شما صبر و
شکیبائی مسئلت داریم.

اعضاء شورای اسالمی شهر سیرجان

فرمانده محترم انتظامی استان کرمان

رسداررستیپ دوم عبدارلضا انرظی

درگذشت مادر   گرامی تان را به شما و خانواده
محترم تسلیت عرض نموده ،از درگاه احدیت برای آن
مرحومه غفران الهی و برای عموم بازماندگان صبر و
مسئلت داریم.

خانواده های امیری و اسدی زیدآبادی

فرمانده محترم انتظامی استان کرمان

رسداررستیپ دوم عبدارلضا انرظی
درگذشت والده گرامی تان

را خدمت شما و خانواده محترم تسلیت
عرض نموده ،ما را در غم خود شریک بدانید.

هفتـــه نامـه سخن تــــازه

غیرقانونیه ،حرفی دارین بیایید داخل اداره بگین».
تجمع در فرمانداری
این شرایط در حالیست که دو روز پیش (دوشنبه) نیز
همین آموزگاران معترض در فرمانداری سیرجان جمع شده
بودند .تجمعی که زود و با آرامش تمام شد .شاید به خاطر
تجربهی بیشتر فرمانداری در زمینه تجمعات اعتراضی .در
فرمانداری آموزگاران نهضتی به حوصلهی بیشتری حاضر به
گفتوگو با ما شدند و از مشکالتشان گفتند« :ما بچههای
نهضت االن چند سال در تکاپوی استخدام هستیم .سال
گذشته مصوب کردند که باید آزمون بدهیم .آزمون هم
شرکت کردیم .بچهها خیلی زحمت کشیدند و امتیاز آوردند.
االن کل کشور نیروی حقالتدریس گرفته و داره کار میکنه
اما کرمان متاسفانه نمیگیره».
اداره کل آموزش و پرورش کرمان در قبال اینکه قانون
کشوری در استان ما اجرا نمیشود ،چه پاسخی به شما
دادند؟
«بهانهشان اختیارات مدیرکل است .مدیرکل تشخیص
نداده».
آیا آموزش و پرورش استان کرمان نیروی مازاد دارد که شما
را استخدام نکردهاند؟
«نه .استان کرمان در هیچ شهری نیروی نهضتی رو نگرفته.
فقط خاص سیرجان نیست .درحالی که خبر داریم سیرجان
نیاز داره .نیرو کم داره .ما توی آموزش و پرورش هستیم می
دونیم که کمبود نیرو داره .اومدن نیروها رو از شهرستانهای
دیگه از جاهای دیگه و از بیرون از بچههای نهضت تامین
کردهاند در صورتی که بچههای خود سیرجان واقعاً به این
کار نیاز دارند .بچههایی هستند  10سال  15سال دارند توی
نهضت خدمت میکنند .همهشون هم توی مدارس غیردولتی
تدریس دارند .مدرک لیسانس و فوق لیسانس دارند .مدرک
باالی علمی دارند .ما نمیدونیم چرا؟! درحالی که میتونند
حقالتدریس بگیرند و بچهها یک مرحله بیان باالتر و کارای
استخدامشون روی روال بیفته .صحبت که کردیم گفتن ما
تمام اختیارات رو به مدیرکل دادیم .مدیرکل میتونه انجام
بده ولی انجام نمیده».
چرا انجام نمیدهد؟
«متاسفانه رفتن سربازمعلمهایی که مث ً
ال سال 78-79
دوماه حقالتدریس بودهاند رو فراخوان دادند و جمع کردند
برای جذب .حتا شغل فعلی این سربازمعلمهای سابق یه چیز
دیگه بوده .درحالی که ما شغلمون همینه .تنها شغلمونه.

فرمانده محترم انتظامی استان کرمان
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در غم فقدان مـــادر به سوگ نشستن
صبری میخواهد عظیم
برای شما و خانواده محترمتان صبر و شکیبایی و برای
آن عزیز در گذشته غفران و رحمت الهی را خواستاریم

شرکت توسعه ،عمران
و مدیریـت منطقــه گل گهـــر

ما توی سیرجان زنانی داریم که با حقوق
نهضت سرپرست خانواده هستند .واقعاً
از نظر مالی و اقتصادی به این شغل نیاز
داریم .اما مسووالن آموزش و پرورش استان
چشماشون رو روی همهی اینها بستن و
اومدن نیروهای غیربومی رو آوردن!؟ چرا
مسووالن سیرجان رسیدگی نکردند که
نیروهای خود شهرستان استخدام آموزش و
پرورش بشوند؟ نیروی غیربومی آوردند که
سال دیگه میخوان برگردن و یه هزینهی
دوبارهای و یه بار اضافه و راهی رو طی کنند
و برگردن شهر خودشون؟
شما برای رسیدگی به مشکالتتان تاحاال
نزد اسکندرینسب مدیر کل آموزش و
عکس :الناز پیشیار /سخن تازه
پرورش استان هم رفتهاید؟
«بله .مدیرکل پارسال توی دیدار حضوری
وعده داد عملی نکرد .قول صددرصد به ما داد .کسی که در سابقه دلمون میخواد پیشرفت کنیم .تنها شهرستانی که
آمار بیسوادی رو کم کرده سیرجان است .به خاطر زحمت
راس فرهنگ استان است ،به راحتی دروغ میگه!»
ماها بوده .چقدر لب جاده برای رفت و اومد به روستاها منتظر
مدیرکل چه وعدهای به شما داد؟
«سال گذشته همین روزها بود که رفتیم اداره کل .گفتند ماشین موندیم .چقدر از خانودادهها درخواست کردیم اجازه
سه شنبه ابالغ میکنیم .ما خوشحال شدیم .یک سال بدن زن خونه بیاد سر کالس .دوره قبلی  800نفر از اتباع
گذشته .چندتا سهشنبه اومده و رفته؟» رییس آموزش افغان رو ما پوشش دادیم و تدریس کردیم براشون تا با سواد
و پرورش سیرجان به سخنتازه گفت که حل مشکل در بشن.
محدوده اختیارات او نیست و باید پیش مدیرکل بروید .مدیرکل به چه حقی نیروی نهضتی سال نود رو از
محیاپور به شما چه میگوید؟ «االن یک ساله که محیاپور بندرعباس جذب کرده برای سیرجان؟ مگه سیرجان خودش
هم میگه ما تابع دستور از اداره کل هستیم .مدیرکل هم که نهضتی نداشت؟
بعد از دیدار اول دیگه ما هرموقع رفتیم دریغ از یک وقت سرباز معلمی با دو ماه تجربه تدریس رو آورده که کمبود
کوچک بده .انگار نه انگار ما عضوی از همین جامعه فرهنگی معلمش جبران بشه .چی از تدریس یادش مونده این
سربازمعلم؟ ما  15سال سابقه کار داریم .توی روستاها سر
هستیم.
و کله زدیم .ما آزمون دادیم قبول شدیم .ما مرتب دورههای
شما چند نفر هستید؟
« 60تا  70نفر و اکثرن زن هستیم .همه هم لیسانس یا فوق ضمن خدمت رفتیم .امتحان جهاد دانشگاهی دادیم .آزمون
لیسانس داریم و حتا دکترا بینمون هست 10 .تا  15سال آخری که سراسری بود و جهاد برگزار کرد ،همهی بچهها با
سابقه کار داریم اما حیران شرایط پیش اومده ماندهایم .تمام امتیازهای باال قبول شدند آزمون مجازی داشتیم .نمرهها
استانهای کشور نیروهای نهضتیشون رو استخدام کردن و همه باالی نود بود .این آزمون استخدامی توی تیر بود قبول
فقط استان کرمان در حق نیروهای نهضت کم لطفی کرده ».شدیم .از ما در بدترین شرایط کرونا آزمون گرفتن که اول
مهر بفرستنمون دوره فرهنگیان اما آزمونش برای ما استان
شاید نگران کمبود آموزگار در نهضت هستند؟
«این طوری نیست که اگه معلمهای با سابقه نهضت برن ،کرمونیها سرکاری بود! به روی خودشون نمیارن! معلم از
معلم برای نهضت نباشه .معلم برای نهضت زیاد است .ما شهرستانها آوردن ،دانشآموز سیرجانی لهجهی اینها رو
خیلی توی نهضت زحمت کشیدیم .حال با این همه سال متوجه نمیشه.
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درگذشت والده گرانقدرتان را حضور جنابعالی و
خانواده محترمتان تسلیت عرض نموده ،از درگاه ایزد
متعال برای آن مرحومه علو درجات و برای شما صبر
مسئلت داریم.

مدیرعامل و اعضا هیئت مدیره
شرکت معدنی و صنعتی گل گهر

فرمانده محترم انتظامی استان کرمان
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فقدان والده بزرگوارتان را تسلیت و تعزیت عرض
نموده ،غفران و رحمت الهی برای آن عزیز از دست
رفته و سالمتی و طول عمر با عزت برای جنابعالی از
پروردگار متعال خواهانیم.

مدیرعامل و اعضا هیئت مدیره
شرکت سنگ آهن گهر زمین

خبــر

موج سوم اپیدمی کرونا در راه استان

سیرجان نیوز :سخنگوی دانشگاه علوم پزشکی کرمان گفت :طی دو هفته گذشته روند ثابت و کاهشی در ابتالء به بیماری کرونا در استان
داشتیم و عمال به نظر آمد موج دوم کنترل شده و در حال کم شدن موارد است اما افزایش هفته قبل نشان دهنده این است که احتماال اپیدمی
به سمتی میرود که موج سوم را در استان تجربه کنیم .وی بیان کرد :این شرایط خیلی به سطح مراقبت و رفتارهای پیشگیرانه مردم ارتباط
دارد و به دلیل اینکه هیچ ابزاری به عنوان دارو و واکسن برای کنترل و مهار بیماری کروناویروس نداریم ،تنها ابزار بحث پیشگیری است .شفیعی
افزود :ویروس هیچ تغییری نکرده و نه ضعیف تر شده و نه قوی تر .ماهیت ژنتیکی آن تغییر نکرده اما به نظر میآید ویروس بسیار هوشمندی
است و سعی میکند خود را در محیط بیرون حفظ کرده و به راحتی از محیط حذف نشود.

شهــــر
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افزایش شیوع
کرونا در
سیرجان طی
چند روز اخیر
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ایسنا :سخنگوی ستاد مقابله با کرونای سیرجان گفت :در حال حاضر  ۳۶بیمار قطعی کرونا در دو
بیمارستان امام رضا (ع) و دکتر غرضی شهرستان سیرجان بستری هستند که در شهریورماه بیشترین
تعداد آمار بستری در یک روز بوده است .دکتر موقری پور گفت :متاسفانه در چند روز اخیر با افزایش
شیوع کرونا در سیرجان و به تبع آن افزایش آمار مبتالیان به این بیماری در شهرستان مواجه هستیم.
وی با اشاره به اینکه استانهای همجوار که رفت و آمد همشهریان سیرجانی به آنجا وجود دارد ،با
افزایش بیشتری روبرو شده اند ،ادامه داد :اگر روند افزایشی چند روز اخیر شهرستان ادامه پیدا کند،
ممکن است با موجی از شیوع و مبتالیان در سیرجان مواجه شویم که نگران کننده است.

خبر

گزارشی از روند تهیه تجهیزات چشم پزشکی در سیرجان:

تجهیزات پیشرفته نیاز به زیر ساخت دارد

ابتدا باید رشته ی پزشکی دانشکده راه اندازی و دانشکده
احداث گردد که به فراخور آن نیروی فوق تخصص جذب
کنیم .درحال حاضر نیازهای مهمتری درتخصص و فوق
تخصصهای ماژور از قبیل ریه ،غدد ،گوارش و  ...داریم
پس اولویت ما جذب این تخصص هاست و جذب تخصص
های مینور مانند چشم پزشکی دراولویت دوم است بطور
مثال یک فوق تخصص غدد ترجیح می دهد دریک شهر
دانشگاهی ویزیت کند تایک شهر کوچک مثل سیرجان.
به همین دلیل دکتر احمد زاده و حسین زاده بعداز اتمام
طرحشان به شهرخود بازگشتند.

معظمه صادقی نژاد

به دنبال درج مطلبی در یکی از نشریات سیرجان،
در مورد تجهیزات بالتکلیف ماندهی چشم پزشکی،
و ابهاماتی که در این خصوص وجود داشت ،سخن
تازه اقدام به پیگیری این مساله و صحت و سقم
مباحث مطرح شده در این مورد ،نمود .در ابتدا یداهلل
قربانی؛ مدیر عامل مجمع خیرین سالمت سیرجان
به خبرنگار ما چنین گفت :در رسانه ای عنوان شده
است که گفته ام "تجهیزات چشم پزشکی که توسط
مجمع خیرین خریداری شده درحال خاک خوردن
است" الزم است بگویم چنین چیزی نبوده و صحت
این حرف را می توانید از زبان چشم پزشکان شهر،
مسوولین دانشکده ی علوم پزشکی سیرجان جویا
شوید ،اگر کمبود چشم پزشک داریم این مورد
باید دانشکده علوم پزشکی جوابگو باشد و من از
مشکالت آنها اطالعی ندارم .وی گفت :الزم بود
دستگاه های چشم پزشکی قدیمی تعویض شوند و
دستگاهای خریداری شده بهروز و جدید هستند و
این مواجه شد با شیوع بیماری کرونا که پزشکان
فوق تخصص رغبتی برای آمدن و جراحی کردن
نداشته باشند.
زیرنظر کارشناس تجهیزات خریدیم

قربانی در ادامه افزود :اینکه گفته شده است "خرید این
تجهیزات غیرکارشناسی بوده است" اشتباه است ،پس از
اعالم نیاز علوم پزشکی سیرجان به دستگاههای پیشرفته
درمان بیماری های چشم برای اطمینان خاطر با دوچشم
پزشک صاحب نام کشور مشورت کردیم ،دکتر سعداهلل
پویان و حسینعلی شهریاری که فوق تخصص چشم هستند
و دراین امر مشاور خیرین سالمت سیرجان بودند .بخش
فوق تخصصی به دست دکتر پویان افتتاح و اولین جراحی
قرنیه با موفقیت درسیرجان انجام شد.
دستگاهای خریداری شده با تخصیص هزینه ی 12میلیارد
تومان و برندهای کامال خارجی خریداری شده است که
ازنمونه ی دستگاه نصب شده در بیمارستان امام رضا (ع)
5عدد در کشور موجود می باشد که یکی از آنها برای
سیرجان خریداری و در بخش قرنیه تجهیزات پاراکلینیک و

نیازهای باالتراز چشم پزشکی

عکسها :الناز پیشیار /سخن تازه
بیمارستان راه اندازی شده است و در بخش شبکیه درحال
تکمیل تجهیزات هستیم و لیستی از سوی دکتر شهابی
نژاد داریم که اقدام به خرید آنها کرده ایم و تنها انتقادی که
به علوم پزشکی داشته ایم استریل کردن وسایل بوده که
الحمد اهلل حل شده است در بحث نیروی فوق تخصص بنده
با بانک قرنیهی شیراز قرارداد بسته ام و دکتر پویان قراراست
بصورت رایگان همکاری کنند.
سیرجان در سطح فوق تخصص نیست

دکتر غالمرضا جهانشاهی ،معاونت درمان دانشکده علوم
پزشکی در این خصوص چنین گفت :دانشکده و دانشگاه
سطوح خدماتی متفاوتی دارند .دانشکده ی ما در سطح
تخصصی است ولی فوق تخصصی نیست در حد تخصص
خدماتی توسط پزشکانی نظیر دکتر مهدی زاده ،شهابی
نژاد ،برفه ای و دیگران در حال انجام است ولی دوستان،
سیرجان را با شهرهای بزرگی مانند شیراز ،تهران ،کرمان
و غیره مقایسه می کنند مرکز استان با یک شهرستان که
دارای دانشکده است نباید مقایسه شود ما درهمین سطح
خدمات قابل قبولی داریم .براساس نیاز و سهمیه بندی در
کل کشور 40نیروی متخصص توزیع شده است .بطور مثال
سطح خدمات فرمانداری با سطح خدمات استانداری و آن

جراحی قرنیه نیاز به زیر ساخت دارد

در ادامه دکتر جهانشاهی در رابطه با دالیل عدم تداوم
جراحی قرنیه در سیرجان گفت :قرار بر این بود دکتر سعداهلل
پویان به طور منظم جهت جراحی قرنیه به سیرجان بیاید
اما خب امکان پذیر نبود چون بانک قرنیه نداریم و برای
تهیه ی قرنیه مشکالت زیادی داریم .درمجموعه ی درمان
سیرجان باید همه چیز همگام باهم باشد و در تمامی رشته
ها رشد متناسبی داشته باشیم چشم پزشکان شهر در همان
زمینه تخصصی خودشان به بهترین نحو درحال خدمات
رسانی هستند اما جراحی های قرنیه و شبکیه در بحث
فوق تخصص است که امکان پذیر نیست .مجمع خیرین
سالمت زحمت کشیدند و تجهیزات خوبی را تهیه کردند اما
توقعات ما باید درحد شهرستان باشد درحال حاضر نسبت
به شهرستان های مجاور سطح درمانی باالیی داریم و جذب
چند متخصص کار بی سابقه ای بوده است اما دوستان این
نقاط مثبت را نمی بینند .برای راه اندازی جراحی قرنیه

فراخوان تجدید مناقصه عمومی یک مرحله ای
تهیه مصالح و احداث میــــدان و آب نمای پـــارک بلـــوار قائــم

از یک نیروی پارکبان
برای کار در

ارائه کلیه خدمات اینترنتی با چندین سال سابقه درخشان

شهرداری سیرجان در نظر دارد مناقصه عمومی خدمات (شرح مختصر :تهیه مصالح و احداث

پارکینگ پاساژ مرتضوی

دریافت دفترچـــه شماره  2کنکـــور
با قیمت استثنایـی از تاریخ امروز

دعوت به عمل می آید.

ثبــت انتخـــاب رشتـــــه

ساعات تماس:

فنـر زنـی انواع کتـاب و جزوه
با قیمت مناسب  -کیفیت عالی و در اسرع وقت

صبح  ۱۰تا -۱۳عصر  ۱۷تا ۲۱

۰۹۱۳۳۷۹۱۲۳۶

0 9 1 3 6 1 1 0 9 9 1 -4 2 3 0 4 1 5 9

شهرک رزمندگان /ابتدای خیابان جنت  ،روبروی منازل سازمانی سپاه

یک شرکت معتبر تولیدی واقع در منطقه ویژه اقتصادی سیرجان
جهت تکمیل کادر خود طبق جدول ذیل نیرو می پذیرد:

حسابدار

آقا  /خانم

 1نفر

لیسانس

انبار دار

آقا  /خانم

 2نفر

فوق دیپلم

نیروی خط تولید

آقا  /خانم

 15نفر

-

نگهبان

آقا

 2نفر

-

میـــدان و آب نمای پــارک بلــوار قائــم) به شماره 2 0 9 9 0 0 5 6 7 4 0 0 0 0 6 5

را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید.
کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکت ها از طریق

درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی 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  1399/07/02می باشد.

مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت :از تاریخ انتشار اسناد مناقصه تا ساعت  18:00روز شنبه
تاریخ 1399/07/12

مهلت زمانی ارائه پیشنهاد :از تاریخ دریافت اسناد مناقصه تا ساعت  19:00روز سه شنبه تاریخ 1399/07/22

زمان بازگشایی پاکت ها :ساعت  17:00روز چهارشنبه تاریخ 1399/07/23

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 - 41325077
اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه :مرکز تماس021-41934 :

دمرییت ارتباطات شهرداری سیرجان

دفتر ثبت نام85193768-88969737 :

فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای

تهیه مصالح و اجرای فاز یک کتابخانــه صفـــر انـرژی (سـازه)

شهرداری سیرجان در نظر دارد مناقصه عمومی خدمات (شرح مختصر :تهیه مصالح و

متقاضیان با شماره تلفن 4 2 3 8 2 4 0 9 :تماس حاصل نمایند.

اجرای فاز یک کتابخانه صفر انرژی« سازه») به شماره  2 0 9 9 0 0 5 6 7 4 0 0 0 0 6 6را از
طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید.

کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکت ها از طریق

درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی 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  1399/07/02می باشد.

مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت :از تاریخ انتشار اسناد مناقصه تا ساعت  18:00روز شنبه
تاریخ 1399/07/12

مهلت زمانی ارائه پیشنهاد :از تاریخ دریافت اسناد مناقصه تا ساعت  19:00روز سه شنبه تاریخ 1399/07/22

زمان بازگشایی پاکت ها :ساعت  16:30روز چهارشنبه تاریخ 1399/07/23

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 - 41325077
اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه :مرکز تماس021-41934 :
دفتر ثبت نام85193768-88969737 :

دمرییت ارتباطات شهرداری سیرجان

مناقصــه شهرداری سیرجان ( نوبت  اول )

عنوان شغلی

جنسیت

تعداد نیروی مورد نیاز

مدرک تحصیلی

ایسنا :مدیر گروه سالمت روانی ،اجتماعی و اعتیاد دانشگاه
علوم پزشکی کرمان با بیان اینکه در برخی از افراد ،بحران سبب
ایجاد مهارت های جدید شده و همین امر نیز موجب رشد خواهد
شد ،تصریح کرد :لزوما همیشه بحران نباید منجر به اختالل در
افراد شود و بحران کرونا می تواند به یک فرصت نیز تبدیل شود.
دکترم بهرام نژادم با تشریح انواع استرس در افراد اظهار کرد :به
طوری کلی در افراد سه نوع استرس زیاد (نامطلوب) ،خیلی کم
(نامطلوب) و تعادلی (مطلوب) ایجاد می شود که هرکدام از این
نوع استرس ها می تواند سبب بروز اتفاقاتی در زندگی افراد و یا
حتی جامعه شود.
بهرام نژاد با بیان ایتکه نداشتن و داشتن زیاد استرس به هیچ
عنوان مطلوب نیست افزود :نداشتن استرس به نوعی به معنای
داشتن استرس است که می تواند موجب اختالل در کارکرد
افراد شود .در شرایط کنونی مانند شیوع ویروس کرونا ،افرادی
که بدون استرس بوده رعایت نکات بهداشتی را جدی نمی گیرند
و همین امر سبب خواهد شد سالمتی دیگران را به خطر بیندازند
به عبارت دیگر افراد بدون استرس هم سالمت خودشان و هم
سالمت جامعه را تهدید می کنند.
مدیر گروه سالمت روانی ،اجتماعی و اعتیاد دانشگاه علوم
پزشکی کرمان با بیان اینکه افرادی که استرس زیاد دارند،
تنها خودشان را دچار مشکل می کنند اظهار کرد :در افرادی
با استرس زیاد ،به جای آنکه فرد سه اقدام اساسی در پیشگیری
از ابتال به کرونا شامل «زدن ماسک»« ،رعایت فاصله گذاری
فیزیکی» و «شست و شوی دست ها» را در یک حد نرمال انجام
دهد ،شروع به اقدامات بیشتر از حد معمول کرده و یا حتی
اقداماتی انجام می دهد که به هیچ عنوان انجام دادن آنها در
شرایط کرونایی نیاز نیست و به عبارت دیگر دچار یک وسواسی
خواهد شد.
بهرام نژاد در تشریح برخی از فرصت های کرونا گفت :در ایام
کرونایی بسیاری از اقدامات بهداشتی را یاد گرفته ایم به طوری
که رعایت مسائل بهداشتی از سوی مردم در این ایام نسبت به
سال قبل بیشتر شده و در پی این رعایت مسائل بهداشتی ،سایر
بیماری ها همچون آنفلوآنزا ،سرما خوردگی و  ...که در سنوات
گذشته در این ایام تقریبا رایج بود خیلی کمتر شده است.
وی با بیان اینکه استفاده از شبکه های مجازی اگر خوب
مدیریت نشود ،می تواند تبدیل به یک معضل گردد اظهار کرد:
الزم است مهارت هایی را در این دوران کسب کنیم که این
بحران نه تنها تبدیل به اختالل نشود ،بلکه تبدیل به یک رشد
و فرصت گردد.

تجدید مناقصه شهرداری سیرجان ( نوبت  اول )

کافی نت و تایپ تکثیــر علی

نیز در مقایسه با وزارت کشور فرق بسیار دارد دوستان گفته
اند خدمات سیرجان باید فوق تخصصی باشد بر چه اساسی
این صحبت ها می گویند" ،درسیرجان قراربوده کارفوق
تخصصی انجام شود" به هیچ عنوان چنین قراری نداشتیم.

نظر یکی از چشم پزشکان مطلع را نسبت به روند عملکرد
خیرین سالمت و علوم پزشکی درپاراکلینیک و محیط
بیمارستان نیز جویا شدیم ،وی گفت :دستگاه OCT
در پاراکلینیک برای تشخیص بیماری است نه درمان،
دستگاهی نیز جهت جراحی و درمان آب مروارید در
بیمارستان امام رضا (ع) موجود است ،بااینکه بیمارستان
دولتی است اما وسایل مصرفی دستگاه برای هر عمل
جراحی 300هزارتومان است تعرفه ی دولتی آن را نمی
دانم اما هزینه ی وسایل آن آزاد است .من از ابتدا با خرید
این دستگاه ها موافق نبودم زیرا درموارد مهم تری مثل
بخش جراحی قلب ،تجهیزات اتاق عمل جراحی چشم
و غیره احساس نیاز بیشتری داریم .متاسفانه فکر می
کنم خرید اینگونه تجهیزات جنبه ی تبلیغاتی دارد زیرا
دکترپویان یک بار به سیرجان آمدند و بیماران را ویزیت
کردند ،تعرفه هم گرفتند؛ اما بنام خیریه بود اینکار چندبار
تکرارشد؟
این چشم پزشک می گوید :این کارها نمایشی است زیرا
ما درجهت نجات دادن برخی بیماران وخیم در نیازهایی
مانند آمبوالنس کمبود داریم یا مثال برای بیماران قلبی
تجهیزات بیشتری میخواهیم و حتی وسایل مصرفی چشم
پزشکی مرغوب تری می توانستیم داشته باشیم بهتر بود،
خیرین سالمت دراین موارد سرمایه گذاری کنند .من فکر
نمی کنم این تجهیزات با مشورت دانشکده علوم پزشکی
خریداری شده است صرفا فشاری ازسوی خیرین سالمت
برای خریدن این تجهیزات بوده است که می توانستند
لیست نیازهای مهم تر را از دانشکده را مرتفع کنند.

بحران کرونا می تواند به یک
فرصتتبدیلشود

تعدادسالنهای
سینمایاستان
 ۱۰۰درصد
افزایش یافت

سیرجاننیوز :مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان کرمان گفت :از سال  ۹۲تاکنون تعداد
سالنهای سینما در این استان از هفت به  ۱۴سالن افزایش یافته است که رشد  ۱۰۰درصدی را در
بخش سالن نمایش شاهد هستیم .رضا علیزاده در دومین روز از نخستین جشنواره فیلم کرمان افزود:
با احیا و افتتاح سالنهای نمایش فیلم ،تعداد صندلیهای سینما با افزایش  ۶۰درصدی از  ۲هزار و
 ۷۰۰صندلی به چهار هزار و  ۵۰۰صندلی رسیده است .وی تصریح کرد :در بحث برگزاری رویدادهای
سینمایی نیز در هفت سال گذشته  ۱۸رویداد شامل جشنوارههای فجر ،سینما حقیقت و کودک در
استان کرمان اجرا شده است.

مروری بر تاریخچه سینمای سیرجان

سمیرا سرچمی

فرهنگ

4
شماره 619
 2مهر1399

خبــر

سهشهرایرانبهشبکهشهرهایجهانییونسکوپیوستند

گفتارنو :دبیرکل کمیسیون ملی یونسکو ایران از پیوستن سه شهر تهران ،اصفهان و بندر خمیر به شبکه شهرهای جهانی یونسکو خبر داد.
تاکنون شهرهای تبریز در زمینه فرش ،اصفهان برای صنایع دستی خالق ،مشهد برای گوهر سنگها ،اللجین همدان برای سفال ،مریوان
کردستان در زمینه گیوه بافی ،سیرجان؛ برای گلیم شیریکی پیچ ،آباده استان فارس برای منبت ،میبد یزد برای زیلوبافی ،روستای کلپورگان در
سیستان و بلوچستان برای سفالگری هفت هزار سالهاش و روستای خراشاد خراسان جنوبی برای حولهبافی از ایران در فهرست شورای جهانی
صنایع دستی به ثبت رسیدهاند.

چنـد نسـل تمـاشا

سیرجانیها وقتی مسیرشان خیابان خیام باشد
به تاکسی میگویند :خیابون سینما میری؟ آنها
د چون
سینما را به جای خیام جایگذاری کردهان 
بزرگترهایشان دهها خاطر ه از فیلمهایی که در این
سینما دیدهاند برایشان تعریف کر دهاند.
سیرجان سینمای روباز و تخمه

برای مثال مهری موید محسنی که خاطرات ریز و درشت
سیرجان را مو به مو حفظ است و تعریفشان میکند
دربارهی سینمای سیرجان میگوید« :اولين سينما در
حیاط یک خانه استیجاری متعلق به آقای جبیری در
خيابان بازار ایجاد شد ،سینمایی که کلمیرزا مهدیپور از
شیراز ابزارش را آورد و بعدها چون با استقبال رو به رو نشد
قصد کرد که آنها را بفروشد اما به آقای میرحسینی که
ریاست ادارهی تربیتبدنی را در آن سال یعنی  ۱۳۳۰بر
عهده داشت ،واگذار کرد .اولین فیلمی که آقای میرحسینی
برای تماشا آورده بود شب نشینی در جهنم نام داشت.
تابستون بود و حیاط رو صندلی زده بودند و تقریبا تعداد
زیادی برای تماشا آنجا حضور داشتند .بعدها در سال 1340
محمود ذکری اولین ساختمان سینما را -که اسمش جاوید
بود -راهاندازی کرد .سینمایی که چند سانس داشت و
فیلمهای خارجی و ایرانی را ک ه اغلب آموزنده بودند برای
تماشا میآورد .یادم هست آنهایی که پنج زاری داشتند
جلو جلو مینشستن .بعد از اونها کسانی بودند که یه
تومنی داشتند و بیست پنج زاریها به اصطالح لژ بودند.
ما عادت داشتیم هر فیلمی که میاومد میرفتیم .گاهی
فامیل همدیگه رو خبر میکردن و نصف سینما یه فامیل
جمع میشد .آن موقعها تخمه شکستن توی سینما بیداد
میکرد به طوری که وقتی بلند میشدی زمین پیدا نبود!
فشارهای سنتی و تعطیلی سینمای روباز سیرجان در دهه 40

رضا سیوند ،همشهریِ فعال حوزهی سینما و عکس به
تاریخ گریزی میزند و از مظفرالدین شاه قاجار میگوید
که اولین بار به سینما و فیلم عالقهمند میشود و بعد از آن
است که سینمای ایران راه پر فراز و نشیبی را طی میکند:
«اگر بخواهیم به تاریخ سینما در ایران نگاهی بیندازیم،
باید برگردیم به دوران قاجار .مظفرالدین شاه در یکی از

سفرهایش به فرانسه از دستگاه سینماتوگراف خوشش آمد
و به میرزا ابراهیم خان دستور خریداری آن را داد .اگر
نگاهی به آرشیوهای مصور دوران قاجار بیندازیم تصاویری
از شاه قاجار رویت میشود که سوار بر کالسکه است و
به دوربین فیلمبرداری خیره شده .پس از ورورد ابزار
سینماتوگراف رفته رفته هنرمندان ایرانی به فکر فیلمسازی
افتادند .نخستین فیلم ناطق فارسی فیلم دختر لر بود که
اردشیر ایرانی در سال  1312ساخت .سپس سینما و
سینماداری در ایران به صورت محدود شکل گرفت .گفته
میشود اولین سینمای ایران به نام گراند گالری در سال
 1305تاسیس شد که به عنوان یکی از مولفههای فرهنگی
شهری آن دوران شناخته میشد .رونق سینمای ایران در
اوایل حکومت پهلوی دوم شکل گرفت .از دالیل این رونق
به وجود آمدن چند شرکت سینمایی و عدهای سرمایهگذار
و عمومیتر شدن سینما در بین مردم بود .اما در کودتای
 28مرداد و محدود شدن آزادیها ،سینمایی که محتوای
فاخری داشت مورد غضب واقع شد و به جایش فیلمهای
بیمحتوا جایگزین شدند که به فیلم فارسی مشهور بودند.
در دوره فیلم فارسیها سینماها رونق دوچندانی به خود
گرفتند .این فیلمها در خود مضامینی از جمله رقص،
معاشقه و خشونت داشتند که با فرهنگ طبقهی مذهبی و
روحانیون همخوان نبود».
سیوند همین پس زدن سینما توسط جامعهی مذهبی را
در سیرجان روایت میکند« :اولین نمایش عمومی فیلم در
سیرجان توسط مرحوم کل میرزا مهدیپور در خانه آقای
جبیری در خیابان بازاری انجام شد .اما با فشارهایی سنتی
این نمایش فیلم که نوعی سینمای روباز بوده است ،تعطیل
میشود و بعد از آن مرحوم محمود ذکری در سال 1343
پایهگذاری میکند .سینمای نام برده از سری سالنهای
طرح پایلوت اداره فرهنگ و هنر قبل از انقالب به شمار
میرفته که این نوع سینماها گنجایش زیادی دارند .در
حدود ششصد صندلی که این نوع سینماها تقریباً منسوخ
شدهاند .به هر جهت سالن سینمای سیرجان خاطرات
مشترک اکثر مردم سیرجان به شمار میآید .این خاطرات
مشترک را میتوان در دهههای مختلف جستوجو کرد.
دهههای چهل و پنجاه فیلمهای پرفروش گنج قارون و
سلطان قلبها در دهه  60فیلمهای جنگی و فیلمهایی
با محتوای روشنفکری در دهه هفتاد در ردیف خاطرات
شیرین مردم سیرجان و تنها سینماشان است».

سیرجانی عشق سینما
خالقیت پسربچهی
ِ

اما توضیحات کاملتری از سینما و سینماداری و تماشاگری
سینما در سیرجان را دکتر محمد شهبا در اختیارم میگذارد.
او متولد  1343در سيرجان است و دكتراي سينما و مدرس
این رشته در دانشگاه هنر تهران .شهبا دربارهی تاریخچه
تنها سینمای سیرجان و خاطراتش خودش از فیلم و سینما
به سخنتازه میگوید« :در دبستان بدِر انتهاي بازار درس
ميخواندم .آن موقع اين بازار اسمش بازار مسگرها بود چون
چند مغازهی مسگري در آن وجود داشت كه االن ديگر وجود
ندارند .ما در مسير مدرسه حلوا تقتقو هم در بازار میخریدیم.
از دوران مدرسه يعني سالهاي  1357تا  1361يك دوربين
فيلمبرداري و يك آپارات سوپر هشت خريدم .يادم هست هر
هفته چهارشنبهها به كرمان ميرفتم و فيلم كرايه ميكردم
و به سيرجان ميآمدم .اين فيلمها را هم خودم چندين بار
تماشا ميكردم و هم براي خانواده و دوستان نمايش ميدادم!
من از همان دوران دبستان به سينما و فيلم عالقه داشتم.
به هر حال ،اين عالقة من به فيلم و سينما موجب شده بود
كه از دوران راهنمايي به بعد تقريباً هر روز سينما ميرفتم.
همين سينمايي كه االن هم هست و باالي پاركهادي قرار
دارد و متعلق به آقاي ذكري بود .این سینما در سالهای
قبل از انقالب تاسیس شده بود (دقیقا نمیدانم چه سالی).
يادم هست اغلب دو فيلم با يك بليت نشان ميدادند .یکی
از فیلمهایی که در این سینما با استقبال خیلی زیاد مواجه
شد و تقریبا همه خانوادهها به تماشای آن رفتند فیلم «خانه
خدا» بود که همانطور که از نامش برمیآید مستندی درباره
کعبه و مراسم حج بود .میشود گفت این فیلم نه فقط در
سیرجان بلکه در بیشتر شهرهای ایران ،زمینهساز روبرو شدن
جدی توده مردم با پدیدهای به نام سینما بود .شاید به دلیل
همین استقبال بود که دو ردیف انتهایی سالن (بهاصطالح لژ)
به خانوادهها اختصاص یافت و بانوان نیز همراه با خانواده به
تماشای فیلم میآمدند ،هرچند بسیار کمشمار.
در روزهای انقالب این سینما نیز طعمه آتشسوزی شد
و مدتها تعطیل بود .بعدها فکر میکنم در اختیار بنیاد
مستضفان قرار گرفت و بازسازی و افتتاح شد .این سینما
تاکنون دورههای متعدد تعطیلی و بازگشایی را به خود دیده
و ظاهران آخرین بار در سال  1396با یاری شرکت گلگهر
بازسازی و افتتاح شده است .به نظرم با توجه به تاریخچه پر
فراز و نشیب این سینما ،بد نیست یکی از مورخان سیرجانی
همت کند و تاریخچه این سینما را تهیه کند و بنویسد.

عکس :آرشیو سخن تازه
اولين فيلمي را كه خودم در اين سينما ديدم هنوز به خاطر
دارم «بوسه بر لبهاي خونين» ساخته ساموئل خاچيكيان كه
منوچهر وثوق در آن بازي ميكرد .اين فيلم توليد سال 1352
بود و من آن موقع  9سالم بود.
از خاطرات جالبم از این سینما ،زمانی بود که فیلمهای رزمی
یا کاراتهای نشان میدادند .پس از اتمام سانس ،نوجوانها در
پارک روبروی سینما ،با هم به مبارزة کاراتهای میپرداختند
و همان سروصداها را از خودشان درمیآورند .فکر میکنم اگر
بروسلی این صحنهها را میدید یا از خنده غش میکرد یا
قید هنرهای رزمی را میزد!
ما آن موقع تلویزیون نداشتیم ،هم به دالیل اعتقادی و هم
به این دلیل که برق نداشتیم! فکر میکنم سالهای  54یا 55
بود که محلة ما «برقدار» شد!
به دليل همين عالقه بود كه تكه فيلمها را جمع ميكردم
و يك كارتن پر از تكه فيلمهاي سينمايي ايراني و خارجي
داشتم .با يك قوطي روغن پنج كيلويي و ذرهبين و چند
وسيله ديگر ،يك آپارات درست كرده بودم كه با دست كار

ميكرد و فيل م روي ديوار ميانداخت.
گفتم كه در دوران دبيرستان ،ميرفتم كرمان و از فروشگاه
كانن كه پشت قدمگاه بود دو سه حلقه فيلم اجاره ميكردم و
هفته بعد ميبردم پس ميدادم و دو سه فيلم جديد ميگرفتم.
شاگرد اول دبيرستان ابن سينا بودم و براي غيبتهاي روزهاي
چهارشنبه بايد هزار عذر و بهانه براي آقاي صفاري معاون
دبيرستان ميآوردم .اما چون شاگرد اول بودم قضيه معموالً
به خير ميگذشت.
بعدا در سفري به تهران يك دستگاه آپارات هشت ميليمتري
جديد خريدم و يك دوربين فيلمبرداري هشت ميليمتري.
آن موقع بايد براي ظهور اين فيلمها در بستههاي مخصوصي
كه داشت به آلمان ميفرستاديم تا مجاني ظاهر كنند و پس
بفرستند .البته بعدها فهميدم كه اين كار مجاني نبوده و
در واقع پول ظهور و ارسال قبلن روي قيمت فيلم حساب
ميشده .به هر حال در آن دوره چند فيلم كوتاه هشت مم
ساختم يك دستگاه تدوين هشت مم ـ موويوال ـ هم خريده
بودم كه با آن فيلمها را تدوين ميكردم.

مهندس مصاليي شهردار منطقه  2در گفتگو با سخن تازه خبر داد؛

آغاز طرح جمع آوری دستفروشان در منطقه 2

*واحد خبر و امور رسانه مديريت ارتباطات شهرداري سیرجان:

آلودگی بصری امروزه در شهرها ،یکی از مشکالتی است که مردم

از آن رنج میبرند .نازیباییها یا به بیان فنی تر ،زوائد بصری و
آلودگیهای تصویری ،یکی از مشکالت امروز مردم در شهرها

است .و اخیرا ،شهرداری منطقه  ،٢اقدامات تازه ای را در سطح

شهر برای کاهش نازیباییهای بصری انجام داده است .در این راستا

شهردار منطقه  ٢از اجرای طرح حذف زوائد فیزیکی و نازیباییهای
بصری نماهای شهری در این منطقه خبر داد

مهندس سید سجاد مصاليي با تأکید بر لزوم بهسازی ،آراستگی و
ایمن سازی معابر و محیطهای شهری ،گفت :به منظور رسیدگی به
درخواستهای شهروندان و تسهیل تردد عابران پیاده و وسائط نقلیه ،طرح
حذف زوائد فیزیکی و نازیباییهای بصری در حال اجرا است.
او با اشاره به اینکه حذف زوائد نما و کف ،جمع آوری تابلوها و بنرهای
غیرمجاز و همچنین جمع آوری سایبان اصناف و  ...از جمله اقداماتی است
که انجام میشود ،گفت :تنها با حذف زوائد بصری میتوان تا حد زیادی از
اغتشاشات شهر کاست و چهره شهر را بهتر کرد.
به گفته شهردار منطقه  ٢داشتن شهری زیبا در گرو جمع آوری و حذف
زوائد نما و پاکسازی نمای ساختمانها بوجود میآید و با توجه به وجود
آلودگیهای بصری از جمله موانع فیزیکی و زوائد نما ،شهرداري توسط
عوامل نيروهاي سد معبر اقدام به حذف و جمع آوری زوائد نما و موانع
فیزیکی نموده از قبیل خیابان 17شهریور ،ابتدای جاده شیراز ،بلوار شاهد(از
دهیادگار تا پلیس راه) ،خیابان شهید عزت آبادی شمالی و جنوبی ،خیابان
شهید میرزایی شمالی و جنوبی ،چهارراه رضوی تا چهارراه 17شهریور و
میدان  17شهریور نام برد تا در جهت بهسازی نمای شهری گام برداشته
باشد.
شهردار منطقه 2از آغاز طرح جمع آوری دستفروشان با همکاری عوامل
نیروی انتظامی خبر داد
سید سجاد مصالیی ضمن اعالم خبر فوق افزود :پیرو اعتراضات گسترده
شهروندان و کسبه بازار ،در راستای ساماندهی معابر منطقه مقرر گردیده
طرح جمع اوری دستفروشان بصورت پایلوت در منطقه دو سیرجان اجرائی
شود.مصالیی در ادامه گفت :طرح جمع آوری دستفروشان منطقه دو از
هفته گذشته در معابر اجرائی شده و عوامل سدمعبر منطقه  2با همکاری
عوامل نیروی انتظامی مانع پهن کردن بساط دستفروشان در معابر منطقه

 2شدند .شهردار منطقه  2با تاکید بر اینکه جمع آوری دستفروشان وظیفه

درمعابر عمومی باید به صورت مداوم و البته به دور از سالیق شخصی و

قاطعيت بوده و ضمن گذراندن آموزشهاي الزم از برخوردهاي غيرقانوني

قانونی شهرداری است ،گفت :قانون به ما برای جمع آوری دستفروشان

طبق ضوابط موجود صورت گیرد تا ثمربخش باشد.

خارج از وظايف محوله پرهيز نمايند.

تکلیف کرده و ما با جمع آوری دست فروشان تنها به وظیفه قانونی خود

وی در پایان اظهار امیدواری کرد :با جدیت و همیتی که از همکاران محترم

مصالیی با اشاره به اهميت پرداخت عوارض صنفي در شهر سیرجان،

عملی میکنیم و هجمه ای که علیه نیروهای سد معبر شهرداری وجود

و ماموران تالشگر بازرسی شهری و رفع سد معبر سراغ داریم این معضل

اظهار داشت :دريافت عوارض كسب و پيشه از سوي شهرداري جهت ايجاد

دارد ،عادالنه نیست زیرا آنان به وظایف خود عمل میکنند.

شهری در شهر سیرجان کاهش یافته و شاهد بهبود وضعیت معابر عمومی

محيطي بهتر براي كسب و كار پررونق در شهر سیرجان صورت مي گيرد.

وی افزود :متاسفانه تعداد متعددی از دستفروشان بازار هستند که دارای

شهر و پاکسازی عوامل سدمعبر باشیم.

ایشان با اشاره به اهميت پرداخت به موقع عوارض در افزايش سطح كمي

چندین باب مغازه میباشند که از آنها به عنوان انبار کاالهای خود استفاده

سید سجاد مصالیی در پایان خاطرنشان کرد :برخورد با عامالن سد معبر

و كيفي خدمات به كسبه نيز گفت :هزينههاي خدماتي كسبه ،از طريق

میکنند و کسب و کار خود را در پیاده روهای پرتردد منطقه انجام میدهند

کار آسانی نیست و در برخورد با سد معبر احساس نباید بر قانون حاکم

دريافت بهاي خدمات تأمين مي شود كه شامل هزينههاي پاكسازي

و در این راستا عوامل تشخیص مزاحمت منطقه  2اقدام به شناسایی و

شود.وی نیز در ادامه ضمن تقدیر از مجموعه بازرسی شهری شهرداری

خيابانها و معابر ،جمع آوري ،بهسازي كف پوشها ،آسفالت ،سنگ فرش

پلمپ چندین باب مغازه که به عنوان انباری مورد استفاده دستفروشان

منطقه  2بیان داشت :آموزش مسائل و حقوق شهروندي و قوانين و مقررات

معابر و  ...است؛ اين در حالي به حساب مي آيد.

قرار گرفته بود را شناسایی و پلمپ کردند.

به صاحبان فروشگاهها و اصناف ،بهترين راه پيشگيري از معضل سدمعبر

وي اضافه كرد :شهروندان با پرداخت عوارض ،در واقع شهرداري را در

شهردار منطقه  2با بیان اینکه شهرداری تمام تالش خود را برای جمع

است.همچنین بر لزوم مداراي با عامالن سدمعبر که اکثرا قشر جوان

ايجاد رفاه اجتماعي ياري مي كنند؛ زيرا درآمد شهرداري به طور مستقيم

آوری به موقع زباله میکند ،گفت :ازشهروندان هم درخواست میشود به

هستند در حين اجراي قوانين و مقررات تأكيد كرد و گفت :خويشتن داري

از سوي شهروندان تأمين مي شود و اين درآمد بايد هزينه شهر شود تا به

موقع و در زمانهای مشخص شده زبالههای خود را از خانه خارج کنند

و حفظ حرمت و كرامت انساني افراد از الزامات مامورین محترم رفع سد

عمران و آباداني هر چه بيشتر سیرجان سرعت بيشتري بخشد.

مصالیی ضمن قدرداني از ماموران سد معبر عملکرد این واحد را جهت نظم

معبر است و نيروهاي اكيپهاي رفع سد معبر بايد داراي صبر ،شكيبايي و

دهی در سطح شهر حیاتی ذکر کرد و گفت :سد معبر یکی از مشکالت
الینحل شهرداریها محسوب میگردد و رسیدگی و جلوگیری از انسداد
معابر و رفع سد معبر که هر روزه توسط ماموران تالشگر سدمعبر شهرداری
صورت میگیرد قابل تقدیر است.
وی یادآور شد :سد معبر دارای اشکال گوناگونی منجمله سد معابر توسط
دستفروشان ،نصب دکههای غیرمجاز ،تخلیه نخاله ،ریختن مصالح ،آجر و
سیمان در معابر عمومی بدون مجوز شهرداری ،توقف اتومبیل در مکانهای
غیرمجاز ،وسایل نقلیه جهت فروش کاال ،اشغال پیاده روها و میادین توسط
افرادی که از آنجا به عنوان محل سکونت استفاده میکنند میباشد که
رسیدگی به همه این مصادیق صرفا در حیطه شهرداریها نمی باشد.
شهردار منطقه 2استفاده نامتعارف افراد از معابر عمومی را مانع از اعمال
حق شهروندان ذکر کرد و اظهار داشت :رفع سد معبر یک وظیفه قانونی
برای ماموران سدمعبر میباشد ولی متاسفانه بدلیل قانون گریزی برخی
افراد همواره با مشکالت زیادی روبرو بوده و ما هر روز شاهد درگیری میان
مأموران شهرداری و افراد متخلف میباشیم که نشان دهنده سختی کار
در این واحد میباشد.
مهندس مصالیی ماموران سد معبر را در خط مقدم کارهاي خدمات شهري
دانست و افزود :برخورد قاطع با عوامل ایجاد مزاحمت و سد معبر کنندگان

خبــر
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مرکز نگهداری درمان و کاهش آسیب معتادان به زودی راه اندازی میشود

جلسه شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر شهرستان سیرجان با هدف بررسی روشهای راه اندازی مرکز نگهداری درمان و کاهش آسیب
معتادان موسوم به مرکز ماده ۱۶با حضور مدیرکل ،معاون امور توسعه پیشگیری و مشاور مدیرکل بهزیستی و رئیس کمیته فرهنگی و پیشگیری
استان کرمان ،سرپرست فرمانداری ویژه سیرجان و سایر اعضا برگزار شد  .سرپرست فرمانداری ویژه برای تامین دو میلیارد ریال از هزینههای
راهاندازی مرکز ماده ۱۶اعالم آمادگی کرد .در ادامه مسسولین از مکانهای مختلف پیشنهادی بازدید کرد و در نهایت با ساخت سه سوله و آماده
سازی محوطه و حصار بخشی از سایت پسماند موافقت شد  .گفتنی است؛ به منظور راهاندازی این مرکز شرکت معدنی و صنعتی گل گهر مبلغ
دو میلیارد ریال مشارکت داشته است.

طاهره جهانشاهی؛ عضو شورای شهر سیرجان
از جمله افرادی است که خبر از منتفی شدن
زیرگذر صنعت میدهد و میگوید :متاسفانه این
پروژه به درازا کشید .تملک زمینهای اطراف
طرح برای شهرداری خیلی سخت شد و این طرح
به تعویق افتاد .بعد هم مشاور گفت :اصال الزم
نبود زیرگذر در این مکان احداث شود .زیوری
به عنوان کارشناس از کرمان حدود یک ماه قبل
تایید کرد که اجرای این طرح الزم نیست و
میتوان با اصالح هندسی مشکالت مردم را حل
کرد .از او میپرسم با وجود گذشت بیش از یک
دهه؛ آیا واقعاً مشخص نبود که الزم نیست این
طرح اجرا شود و حاال به این نتیجه رسیدهاند؟
پاسخ میدهد :در این سالها مشاوران نظرات
متفاوتی ارائه کردند به همین دلیل قرار شد یک
کارشناس خبره در این موضوع نظر بدهد و به
این نتیجه رسید که اجرای این طرح ضرورتی
ندارد .قرار است در یک گزارش کتبی هم نتیجه
را اعالم کند.
نتیجه تأخیر در اجرای این طرح زیر گذر

جهانشاهی میگوید :آن طور که شنیدم مراتب

راه اندازی
بخش مراقبتهای
ویژه نوزادان
در سیرجان

نظر مدیرکل دفتر فنی امور استانداری دانسته و
هر دو منتظر اعالم نظر نهایی او هستند؛ اما خود
مدیرکل نظر دیگری دارد و میگوید :نتیجه نهایی
این طرح تنها منوط به نظر من نیست .باید برای
طرح مشاور گرفته شود و طرح در کمیسیونهای
مربوطه مطرح شود .شورای ترافیک آن را بررسی
کند و اظهار نظر شود .زیوری خود را مشاور طرح
نمیداند و اضافه میکند :من یک نفر نمیتوانم
در مورد این مسئله نظر بدهم و االن هم بهتر
است که نظر شخصی خودم را اعالم نکنم.
اجازه بدهید پرونده مراحل قانونی را طی کند.
بررسیهای فنی انجام شود و نظر جمع اعالم
گردد.

پس از  ۱۳سال کشمکش بر سر اجرای زیرگذر مکیآباد؛

گروه شهر

طرح احداث زیرگذر صنعت در محدوده مکیآباد
سیرجان در زمانی که منصور آبیار بر مسند
شهرداری تکیه زده بود در سال  ۸۶کلید خورد
و پس از یک وقفهی حدود شش ساله ،عملیات
اجرایی آن با صرف هزینه میلیاردی شروع شد
اما متاسفانه همچون سایر پروژههای عمرانی
شهرستان که با تأخیر زیاد به بهرهبرداری
میرسند ،سرنوشت این زیرگذر با گذشت ۱۳
سال هنوز درهالهای از ابهام به سر میبرد.
عدهای از منتفی شدن ادامه این طرح صحبت
میکنند ،عدهای به اجرای طرح اصالح هندسی
اشاره میکنند و عدهای هم اصرار دارند که
این پروژه باید حتما عملی گردد؛ در حالی که
اجرایی شدن آن منوط به صرف هزینه و تملک
منازل و زمینهای اطراف این زیرگذر میباشد
و شهرداری تاکنون حاضر نشده این هزینه را
پرداخت و مشکل زیر گذر صنعت را مرتفع نماید.
زمزمههایی این روزها مبنی بر منتفی شدن
تکمیل پروژه زیرگذر مکیآباد شنیده میشود
که علیرغم عنوان آن از زبان افراد بسیاری؛ اما
کسی هم آن را به طور قطع تایید نمیکند.
اصالح هندسی جایگزین زیرگذر میشود

شهــــر
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سیرنا :رئیس دانشکده علوم پزشکی سیرجان گفت :بخش مراقبتهای ویژه نوزادان در
بیمارستان امام رضا (ع) با  ۱۲تخت از اواسط شهریور ماه و با تجهیزاتی معادل  ۴۰میلیارد ریال
به زودی رسما افتتاح میشود .وی افزود :با راه اندازی بخش آی .سی .یو نوزادان  NICUدرمان
نوزادان نیازمند به خدمات مراقبتهای ویژه در همین شهر و اعزام نوزادان با حال وخیم به مرکز
استان و صدمات و تلفات مرتبط بسیار کاهش خواهد یافت .محمدی بیان داشت :پرستاران و کادر
درمانی این بخش و برخی پزشکان متخصص نوزادان دورههای تکمیلی و درمانی مراقبتهای ویژه
کودکان را در دانشگاه علوم پزشکی مشهد گذراندند و خدمت رسانی در این حوزه را آغاز کرده اند.

داغ زیرگذر صنعت؛ بر دل مکیآباد

قانونی و حقوقی در مورد افرادی که در این زمینه
نظر داده بودند که زیر گذر باید اجرا شود احتماالً
انجام خواهد شد و بازخواست خواهند شد .آنها
هم احتماالً توضیحی برای کار خودشان دارند.
اعضای شورا موافق اجرای طرح نبودند

بحث اصالح هندسی دو سال است که در شورا
مطرح میشود تا مشکل مردم مکیآباد حل شود.
یک بار هم به طور رندوم از شوراییان آمار گرفتند
و  ۴نفر از اعضا موافق بودند اصالح هندسی انجام
و مشکل مردم حل شود اما در قالب مصوبه مطرح
نشد و به تاخیر افتاد تا اینکه نظر مشاور جدید
هم همین بود و بر اساس آن تصمیم میگیرند
چه اتفاقی بیفتد .سال گذشته هم شورا مصوبهای
نوشت که با اصالح هندسی موافقت کنند منوط
بر اینکه نظر یک کارشناس رسمی هم لحاظ
شود اما اعضای شورا همیشه موافق نبودند.
طرح زیرگذر صنعت باید تکمیل شود

این اظهارات در حالی است که محمد عسکری؛
عضو کمیسیون عمران شورا نظر دیگری در این
خصوص دارد .وی در راستای شرح حال زیرگذر
مکیآباد میگوید :زیرگذر صنعت از شورای سوم
شروع شده و به گفته شهرداری یک میلیارد
میلیارد تومان آن زمان برای این طرح هزینه
شد .در شورای چهارم مجدد مطرح شد و با
نظر مثبت کارکنان شهرداری و شورا به تصویب
رسید با توجه به اینکه یک میلیارد در آن هزینه
شده ،این طرح تکمیل شود .دال مجوف یا همان
سقف طرح اجرا شد .از سمت بیمارستان غرضی
شمع کوبی ،پایهگذاری و بتنریزی انجام شد تا
رسیدیم به الین غربی که سمت مکیآباد است.
پروژه متوقف شد

در این منطقه اداره مسکنوشهرسازی با ارسال
نامه به شهرداری ادعای مالکیت دولتی برای
خانههایی که در محدوده این طرح بودند ،کرد و
باید از سوی شهرداری تملک میشدند .اینجا بود
که پروژه متوقف شد چون دولت مدعی مالکیت
بود و باید هزینه اضافی پرداخت میشد .مردم
هم روی قیمتکارشناسی شاکی بودند و توافق
حاصل نشد تا به امروز هم به نتیجه نرسیده.

 13سال است مردم منتظر زیر گذرند

عکس :الناز پیشیار /سخن تازه
عسگری از شورای پنجم میگوید و تغییری
که در روند اجرایی قرار است اعمال شود .وی
خاطرنشان میکند :طرح وارد شورای پنجم شد
و مشاور دیگری برای آت انتخاب شد و پس از
نیازسنجی  ۳پیشنهاد مطرح گردید.
انتخاب زیرگذر به بن بست خورد

مشاور شورای سوم گفته بود در این محل یا
باید تقاطع همسطح یا تقاطع غیر همسطح و یا
اصالح هندسی انجام شود .شورا اجرای زیرگذر را
انتخاب کرد که خوردیم به بن بست تملک منازل.
در شورای پنجم دوباره به سراغ یک مشاور دیگر
رفتیم که اصال این طرح باید اجرا شود یا خیر.
پیشنهاد شورای سوم مجدد مطرح شد یعنی
اصالح هندسی ،اجرای زیرگذر به صورت یکطرفه
که نیاز به تملک نباشد و اجرای زیرگذر به صورت
دو طرفه که مجددا ً بحث تملک پیش میآید .در
این  ۳طرح اختالف نظر وجود دارد .من به عنوان
مسئول کمیسیون عمران شورا بارها به کرمان
رفتم و با مدیرکل دفتر فنی امور استانداری در
این خصوص صحبت کردم .مدیرکل پروژه را از
نزدیک دیدم و مجموعه اطالعات این پروژه در

مالک به حساب بیایند نه دولت.

اختیار او قرار داده که نظر نهایی را اعالمکند که
کدام روش را اجرایی کنیم.

بحث تملک باید حل شود

ویمی گوید؛ اگر بحث تملک مطرح شود
دوباره برمیگردیم به چرخه قبلی و عدم توان
پرداخت هزینه تملک توسط شهرداری .برای
این زیرگذر هزینه کردیم؛ حقی برای مردم
ایجاد شده؛ مغازهدارانی که مغازههایشان داخل
طرح بوده مدتیست بیکار شدند .این زیرگذر
جان  ۵جوان این شهر را گرفته .همه اینها یک
جو روانی ایجاد کرده که باید به آن توجه کرد.
مجدد میپرسم اگر قرار به تملک است عسگری
میگوید :چون بحث ما با دولت بود و باید پول
تملک را به حساب دادگستری واریز میشد و
مردم متضرر میشدند .کسی که  ۳۰سال است
این زمین را خریده و ساکن است؛ مراجع قانونی
فقط پول عرصه را به او میدادند و پول اعیانی از
دستش میرفت .اگر از طریق شورای تامین وارد
شویم مردم متصرف و مالک شناخته میشوند و
پول کامل به مردم داده میشود.

لزوم اجرا شدن زیرگذر صنعت

مسئول کمیسیون عمران شهرداری در خصوص
نظر شوراییان اضافه میکند :نظر شورا بر اجرای
طرح زیرگذر دوطرفه همراه با تملک است.
چند میلیارد در این محل هزینه شده و نباید
از بین برود .ضمن اینکه باید این را هم در نظر
بگیریم که اگر قرار است ،میدان امام علی (ع)
به صورت تقاطع همسطح زیرگذر و روگذر اجرا
شود ،قطعاً زیرگذر صنعت هم باید اجرایی شود
که در این مسیر نقطه کور ترافیکی نداشته
باشیم .وی میگوید :معتقدم با توجه به نظر
شهردار و اینکه بودجه ساخت این زیرگذر در
پروژههای شهرداری دیده شده؛ قطعاً باید طرح
اجرا شود که نقطه کور ترافیکی نداشته باشیم.
این مسئله هم راهکار دارد .مدیرکل گفت مسئله
مشابه زیرگذر سیرجان در کرمان پیش آمده که
دولت مدعی تملک بوده و از طریق شورای تامین
مصوب کردند که شهرداری آن را تملک کند .این
طرح را میشود در سیرجان اجرا کرد که مردم

نظر نهایی باید بصورت جمعی عنوان شود

در حالی که این دو عضو شورا ،نتیجه را منوط به

اینکه نظر نهایی کی اعالم میشود بحث اصلی
نیست؛ مردم  ۱۳سال است چشم به راه احداث
زیرگذر مکیآباد هستند ،این مدت هم رویش.
آنچه مهم است ،سر و ته نداشتن طرحهای
پیشنهادی در این شهرستان است .عدهای طرحی
را مطرح میکنند ،آن را تا نیمه اجرایی میکنند
و بعد تازه به این نتیجه میرسند اجرای طرح
ضرورتی نداشته و در این میان سالها عمر مردم،
هزینههای عمومی و جان افرادی که در این طرح
گرفته شده؛ دستخوش ندانمکاری قرار میگیرد.
نه تنها در پروژه زیرگذر مکیآباد ،که در بسیاری
از پروژههای شهرستان شاهد این اعمال نظرهای
غیر کارشناسی شده و اجرایی کردن طرحهایی
هستیم که بود و نبودشان یا ضرورتی ندارد و یا
اگر هم ضرورتی داشته باشد آنقدر با تاخیر و
تعلل و صرف هزینههای جانی و مالی اجرایی
میشود که مردم عطایش را به لقایش میبخشند.
کمک مسووالن را میطلبد

خالء اجرای طرحهای کارشناسی شده در این
شهرستان با توجه به پتانسیلهایی که دارد به
شدت احساس میشود و میطلبد مسئوالن برای
رشد و شکوفایی این شهرستان از همان ابتدا با
دقت نظر و ریزبینی پروژهها را تعریف و نسبت به
اجرایی نمودن آنها اقدام نمایند .اینکه حاال بعد
از  ۱۳سال مطرح میشود پروژه زیرگذر مکیآباد
با صرف هزینههای میلیاردی باید منتفی گردد
و اصالح هندسی برای کاهش ترافیک در این
نقطه استفاده شود ،بیشتر گرد یأس و ناامیدی
را بر چهره شهر میپاشد برای داشتن افرادی که
توانایی اجرائی نداشته و با صرف هزینههای مادی
و معنوی در این طرحها ،آزمون و خطا میکنند.

فروش ،نصب ،سرویـس،شارژ گاز و لولـه کشی زیرکار

کولرهای گـازی اسپلیت
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   پرش سه گام عالی والیبال سیرجان!
 3بازی  3برد

مرتضی شول افشارزاده

لیگ برتر والیبال هفته سومش هم به پایان
رسید ،همچنان رقابت در سالنهای پُر از خالی
و دور از هیاهوی تماشاگر ،در حالی که خیلی
از لیگهای اروپایی کشورهایی چون ایتالیا و
لهستان اجازهی محدود ورود تماشاگر والیبال
را دادند ،و در ایران هم مجوز برگزاری مسابقات
کشتی داده شد ،رشتهای که دوبندهکاران کامال
من تو من هستند .تیم والیبال سیرجان به مانند
دیگر تیمها  3بازی انجام داد و در دو بازی که
مهمان بوده بازیها را بدون تماشاگر برگزار کرد.
تحلیل و بررسی دو بازی هفته دوم و سوم تیم
سیرجان از نگاهتان میگذرد.
تیم سیرجان لبنیات آمل را ُکپ کرد:
بردی با طعم شکست یک ستی

در هفته دوم رقابتهای لیگ برتر ولیبال ،تیم
سیرجان در آمل به دیدار تیم لبنیات هراز رفت
و در بازی نفسگیر و حساس  ۲ساعت و ۲۰
دقیقهای با امتیازات  ۲۵بر  ۲۱ ،۲۱بر  ۱۷ ،۲۵بر

ورزش

 ۲۵و  ۲۲بر  ۲۵بازی را برد و به سیرجان برگشت.
نتایج کامل دیدارهای هفته دوم لیگ برتر

لبنیات هراز آمل  - 1تیم سیرجان  ۲۵( ۳بر ،۲۱
 ۲۱بر  ۱۷ ،۲۵بر  ۲۵و  ۲۲بر  ،)۲۵هورسان رامسر
 - ۳شهروند اراک صفر) باخت فنی و سه ست ۲۵
بر صفر( ،آذرباتری ارومیه  - 1شهرداری ورامین
 ۲۴(۳بر  ۲۰ ،۲۶بر  ۲۵ ،۲۵بر  ۲۲و  ۲۰بر ،)۲۵
خاتم اردکان  - 0سایپا تهران  ۱۶( ۳بر ۲۵ ،۲۵
بر  ۲۷و  ۲۱بر  ،)۲۵شهداب یزد  - 1شهرداری
ارومیه  ۲۱( ۳بر  ۲۲ ،۲۵بر  ۲۵ ،۲۵بر  ۱۹و ۲۳
بر  ،)۲۵راهیاب ملل کردستان  - 0فوالد مبارکه
سپاهان  ۲۰( ۳بر  ۱۸ ،۲۵بر  ۲۵و  ۲۰بر ،)۲۵
پیکان تهران  - ۳شهرداری گنبد  ۱۵( ۲بر ،۲۵
 ۲۵بر  ۲۵ ،۲۳بر  ۲۲ ،۱۹بر  ۲۵و  ۱۶بر )۱۴
تیم شهرداری قزوین در هفته دوم لیگ برتر
استراحت داشت.
واگذاری یک ست و یک پله سقوط

گر چه تیم رده دومی سیرجان در آمل تیم
لبنیات هراز را  3بر  1شکست داد و یک ست
را از دست داد و یک رده هم سقوط کرد ،اما تیم

مهمان هم با این نتیجه 3 ،پل ه در جدول ردهبندی
سقوط کرد و از رده سوم جدول به رده ششم
جدول سقوط کرد.
تیم منتخب هفته دوم؛
کاپیتان سیرجان پاسور تیم منتخب؛
پاسور :علیرضا بهبودی (سیرجان(
دریافت کننده :پوریا فیاضی (ارومیه) و جواد
معنوی نژاد (سایپا)
دفاع وسط :ولی علی پور (پیکان) و علی شفیعی
(سایپا)
قطر پاسور :صابر کاظمی (سیرجان)
لیبرو :محمدرضا حضرت پور (ارومیه).
صابری امتیاز آورترین بازیکن هفته دوم؛
امتیاز آورترین بازیکنان هفته :صابر کاظمی
(سیرجان)  ۳۲امتیاز ،رضا رضایی ( شهداب ) ۲۷
امتیاز ،بنیامین ایگدری (گنبد)  ۲۳امتیاز ،رضا قرا
(هراز)  ۲۱امتیاز.
تیم منتخب دوم؛تشکری در جمع تیم منتخب

امیرحسینی (سایپا) ،بابک امیری (شهداب) ،صابر
جواهری (سپاهان) ،آرمین تشکری (سیرجان)،
سید محمد موسوی (سایپا) ،بنیامین ایگدری
(گنبد) ،مهرشاد کمایی (سپاهان).
پدیده هفته :مختار بوش (گنبد).
تیم سیرجان ،گنبدِ نماینده کاوس را فرو ریخت

تیم سیرجان برد و به رده دوم برگشت
در هفته سوم رقابتهای لیگ برتر والیبال
سیرجان یکشنبه  30شهریور  99میزبان تیم
شهرداری گنبد کاوس بود .تیم سیرجان در
نهایت با نتیجه  3بر  0تیم گنبد را از پیش رو
برداشت .تیم سیرجان با بردن  3ست متوالی
رده دوم جدول از سپاهان اصفهان پس گرفت.
دیگر نتایج نهایی هفته سوم؛ شهرداری قزوین
 3آذرباتری ارومیه ،0شهروند اراک  0-خاتماردکان  ،3شهرداری ورامین  - 2شهداب یزد ،3
سایپا تهران  - 3راهیاب ملل مریوان  ،0شهرداری
ارومیه  - 3پیکان تهران  ،1سپاهان اصفهان - 3
لبنیات هراز آمل .2
تیم منتخب هفته سوم لیگ برتر والیبال؛
رامین خانی ،قدرتی دریافت کننده هفته

پاسور :اشتروگا ( خاتم اردکان) ،قطر پاسور :پوریا
یلی ( شهرداری ارومیه ) ،قدرتی دریافت کننده:
مجتبی میرزاجانپور ( سپاهان ) و رامین خانی (
فوالد سیرجان) ،مدافعان میانی :رضا عابدینی (
شهداب یزد ) و علی اصغر مجرد ( سپاهان) ،لیبرو:
محمدرضا حضرت پور ،مربی برتر :محمد عمده
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غیاثی ( شهداب ) ،داور هفته:
مرتضی اکرمی
تیم منتخب دوم؛
مهدی جلوه مدافع میانی تیم
دوم هفته

پاسور :علی نودوزپور
قطر
قزوین)،
( شهرداری
عکسها :مرتضی شول افشارزاده
پاسور :رضا رضایی ( شهداب
یزد) ،دریافت کننده قدرتی :علی مباشری ( دهند بعد که اصرار خبرنگاران را دید ،پاسخ دادند
سپاهان ) و علیرضا صفایی ( شهرداری ورامین)« ،سیرجان ،در مورد سیرجان حرف بزنم شاید به
مدافعان میانی :سید محمد موسوی ( سایپا ) و هر حال ناراحت بشوند ،تیم سیرجان قابل احترام،
مهدی جلوه ( تیم سیرجان ) ،لیبرو :رضا اصالنی ( بازیکنان بزرگی دارد ولی ضعف هم خیلی دارد،
شهرداری ورامین ) ،پدیده هفته :علیرضا شاه علی به هر حال شاید برای قرار گرفتن جزو  4تیم
( پیکان )  ،عرفان علی نژاد ( شهرداری ورامین بتواند خیلی کارا بکند ولی ضعف خیلی دارد»،
) و امیرحسین صداقت ( شهداب) ،مربی هفته  :البته قبل از این نظرخواهی در مورد تیم سیرجان
عنوان کرد« :تیم سیرجان تیمی بزرگی ،قابل
مسعود آرمات
احترام و برایشان تبریک میگویم خیلی خوب
امتیاز آورترین بازیکنان هفته :
رضا قرا (هراز آمل) ۲۵امتیاز ،علیرضا شاه علی بازی کردند» .بعد از گذشت چند دقیقه تندروان
(پیکان)  ۲۲امتیاز ،مجتبی میرزاجانپور (سپاهان) سرمربی تیم سیرجان در پاسخ به نظر سرمربی تیم
حریف عنوان کردند« :بله من توجه به ضعفهای
 ۲۲امتیاز ،رضا رضایی (شهداب یزد)  ۲۲امتیاز
ن شاء ا ...همه به ضعفهای خودشان
خودم دارم ،ا 
طالیه داران هفته سوم؛
علیرضا بهبودی در جمع بهترین پاسورهای هفته توجه کنند بهتر است حتما من به تیم خودم واقف
هستم و میدانم چه ضعفهایی دارم .ان شاء ا...
مهدی جلوه در جمع سرعتیهای هفته
پاسورها :مهدی مهدوی (شهرداری) اشتروگر همه سرمان به کار خودمان باشد».
اتحاد و همدلی
(خاتم) ،علیرضا بهبودی (سیرجان)
یکی از علل نتیجهگیری تیم سیرجان
سرعتی ها :علی اصغر مجرد (سپاهان) ،رضا
حضور و همراهی شریفپور رییس هیت فوتبال
عابدینی (شهداب) و مهدی جلوه(سیرجان)
قدرتی :مجتبی میرزاجانپور (سپاهان) سعید سیرجان در روز بازی با بازیکنان ،به عنوان مثال
بعد از پایان بازی هفته سوم شریفپور در سالن با
شیرود (قزوین) بابک امیری (شهداب)
قطر پاسور :پوریا یلی (شهرداری ارومیه) رضا قراء تمام بازیکنان تیم به صحبتهای پرداختند که در
آینده به آن خواهیم پرداخت.
(هراز) رضا صفایی (سایپا)
آنالیز قبل و حین بازی؛ تندروان سرمربی تیم
لیبرو :رضا اصالنی (ورامین)اسماعیل طالبی
قبل از بازی با گنبد در راستای آنالیز این حریف،
(خاتم)
بازیکنان را کامال توجیه کرده بود که با یک تیم
بازیکن هفته :مهدی مهدوی
خیلی خوبی و آماده بازی دارند .در حین بازی
تیم هفته :شهداب
هم به بازیکنان نکات فنی را بیان و در مواقعی
مربی هفته :محمد عمده غیاثی
داور هفته :علیرضا قریب داور اول و امید فوالدی هم از نظر روحی روانی به بازیکن انگیزه الزم را
میدادند .رهبری کاپیتان معبودی ،برای مثال در
وندا داور دوم
پدیده هفته :محمدحسین چرخالویی (قزوین) ،بازی با گنبد ،در تایمی که بازی متوقف شده بود،
امیرحسین صداقت (شهداب( ومحمدکاظم بازیکنان را صدا زد و با تشکیل حلقه اتحاد ،نکات
کلیدی را برای ادامه گوش زد کرد.
غفاری (هراز(
کمتر از  24دقیقه تندروان پاسخ داد

پس از پایان بازی دو خبرنگار سیرجانی ،نظر
سرمربی تیم گنبد را در مورد تیم سیرجان
پرسیدند ،مربی گنبد در ابتدا نخواست جواب

جبران پوئنهای عقب افتاده ،خوشحال
کنندهتر از پیروزی!

تندروان در رابطه با ست سوم (آخر) که تیمش
داشت با اختالف  4پوئن میباخت بیان کرد« :ست

جناب آاقی ابورذ زینلی

انتخاب جنابعالی را به عنوان رئیس شورای اسالمی
شهر سیرجان تبریک عرض نموده  ،موفقیت شما را
در این عرصه آرزومندیم.

مسعود منتظری و خانواده

سوم یک بازی بود که بازی نزدیک شد ،در پوئن
حساس عقب افتادیم ،ولی در نهایت خوشحالم از
اینکه توانایی تیمم این هست که بعد از چند پوئن
عقب افتادن در پوئنهای باال بتوانند برگردند و
این برای من خوشحال کننده بود ،از پیروزی این
موضوع برای من بیشتر خوشایند بود».
تیم سیرجان به دنبال اولین هفته صدرنشینی

پس از پایان هفته اول تیم شهرداری ارومیه
در رده اول و تیم سیرجان در رده دوم جدول
لیگ برتر والیبال ایران قرار گرفتند و یک هفته
بعد یعنی پس از اتمام بازیهای هفته دوم این
تیم سایپا بود که رده نخست جدول رقابتها را
از ارومیه به تهران برد و رده چهارمیاش را به
شهرداری ارومیه تعارف زد ،تیم سیرجان هم با
یک پله سقوط به رده سوم رفت ،در آخرین هفته
برگزار شده دیدارهای لیگ برتر یعنی پایان هفته
سوم ،سایپا با سومین پیروزی متوالی رده اولی
را حفظ کرد و تیم سیرجان رده دوم خود را از
فوالد سپاهان پس گرفت .حال سایپایی که هفته
اول در رده چهارم جدول قرار داشت ،دو هفته
آخر تابستان  99در باال باالها جدول یکته تازی
میکند .در هفته چهارم تی م شهرداری ارومیه در
پی پس گرفتن «رده اولی هفته نخستش» ،تیم
سیرجان به دنبال «اولین هفته صدر نشینی».
سپاهان رده چهارمی هم به مانند سایپا ،سیرجان
و شهرداری ارومیه باختی نداشته و بدنش نمیآید
رده اول جدول را تقدیم مردم نصف جهان کند.
هفته چهارم لیگ برتر،
ارومیه میزبان تیم سیرجان

هفته چهارم شهرداری ارومیه  -نماینده
سیرجان ،چهارشنبه  2مهر ساعت  16به میزبانی
ارومیه .تیم سیرجان هفته چهارم باید به مصاف
تیم شهرداری ارومیه (یکی از چهار تیم بدون
باخت) رده سوم جدول یعنی یک رده پایینتر از
خود برود .دو تیم هفته بعد برای رسیدن به صدر
جدول و حداقل حفظ جایگاه فعلی خود به رقابت
خواهند پرداخت.
آگهی فقدان سند مالکیت

خانم کشور قادری با ارائه دو برگ استشهادیه از دفتر اسناد رسمی شماره  123سیرجان مدعی است که سند مالکیت ششدانگ پالک 8352
فرعی از  2312اصلی واقع در بخش  35کرمان بنام خانم کشور قادری ثبت و سند مالکیت صادر و تسلیم گردیده که به علت جابجایی
مفقود گردیده است لذا به دستور تبصره یک اصالحی ماده  120آیین 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  10روز 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.
 567م الف تاریخ انتشار :روز چهارشنبه 1399/06/31

محمد آرمانپور -رییس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان سیرجان

شرکت توسعه ،عمران و مدیریت منطقه گل گهر در نظر دارد ؛

خرید یک دستگاه فک  250تُنی جهت سنگ شکن کارخانه آسفالت شهرداری سیرجان

« تدوین برنامه جامع مدیریت محیط زیسـت منطقه گل گهـر»

شهرداری سیرجان در نظر دارد مناقصه عمومی خدمات (شرح مختصر :خرید یک

را به متقاضیان واجد شرایط اعم از اشخاص حقوقی ،دانشگاه ها و پژوهشکده ها که دارای

 2 0 9 9 0 0 5 6 7 4 0 0 0 0 6 7را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید.

رزومه مرتبط با موضوع مناقصه می باشند ،واگذار نماید .لذا از متقاضیان دعوت به عمل

دستگاه فک  250تُنی جهت سنگ شکن کارخانه آسفالت شهرداری سیرجان ) به شماره

کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران(شخص حقوقی) و بازگشایی

پاکت ها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به آدرس  www.setadiran.irانجام خواهد
شد و الزم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی ،مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای

می آید جهت اخذ اسناد مناقصه از تاریخ  1399/07/01به سایت این شرکت به آدرس

الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند.

 www.geg-area.comمراجعه نمایند.

مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت :از تاریخ انتشار اسناد مناقصه تا ساعت  18:00روز پنجشنبه

تاریخ انتشار مناقصه در سامانه :تاریخ  1399/07/02می باشد.
تاریخ 1399/07/10

شرایط شرکت در مناقصه:

مهلت زمانی ارائه پیشنهاد :از تاریخ دریافت اسناد مناقصه تا ساعت  19:00روز یکشنبه تاریخ 1399/07/20

 _1آخرین زمان ارائه پاکت ها و پیشنهادات :ساعت  13:30مورخ 1399/07/09

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

زمان بازگشایی پاکت ها :ساعت  16:00روز دوشنبه تاریخ 1399/07/21

الف -آدرس :سیرجان -میدان انقالب ،شهرداری مرکزی ،امور قراردادها و تلفن 034 - 41325077

_2شركت در قبول يا رد پيشنهادات مختار است.

اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه :مرکز تماس021-41934 :

_3سپرده شرکت در مناقصه  500،000 ،000 :ریال

دفتر ثبت نام85193768-88969737 :

_4هزينه درج آگهي به عهده ي برنده مناقصه مي باشد.
_5كليه مشخصات الزم در اسناد مناقصه ذكر گرديده است.
_6محل تحويل اسناد و پيشنهادات :سيرجــــــــان_كيلومتر  50محور سيرجــان _شيــــــــراز
شركت معدني وصنعتـــــي گل گهر _ساختمـــــان هاي هلدينگ مستقـــــر بر تپـــه ،بلـــوك 5
(شركت توسعه ،عمران و مديريت منطقه گل گهر)
_7تلفن جهت هر نوع هماهنگي  - 0913 142 0642 :آقای بلوردی(به غیر از ایام تعطیل)

دمرییت امور حقوقی و رقار داداه

قالــی محلــی
دستبـافسیرجانی
شما را خریـداریم.

09917665969

تجدید مناقصه شهرداری سیرجان ( نوبت  اول )

فراخوان تجدید مناقصه عمومی یک مرحله ای

دمرییت ارتباطات شهرداری سیرجان

جوشکـاری سیــار
َفنس کِشی -تعمیر در و پنجره  -اجرای سایه بان و...

09135320842 -09132794372

آهن آالت دست دوم و انواع ضایعات
شما را با باالترین قیمت در محل خریداریم.
0913 278 3052/0913 145 2643
 0919 230 5036خدائی

خبــر

7

مرمت خانه دکترصادقی سیرجان در حال انجام است

ایسنا :معاون میراث فرهنگی اداره کل میراث فرهنگی ،گردشگری و صنایع دستی استان کرمان گفت :مرمت و ساماندهی خانه دکتر صادقی سیرجان در حال
انجام است .وی با اشاره به اینکه این خانه تاریخی با مشارکت شرکت معدنی و صنعتی گلگهر سیرجان مرمت میشود ،افزود :تا کنون  ۲۰درصد از عملیات
مرمتی این خانه تاریخی در قالب سبک سازی و مرمت سقفهای آسیب دیده انجام شده است .شفیعی با بیان اینکه قدمت خانه دکتر صادقی به دوره پهلوی
برمیگردد ،اظهار کرد :مصالح به کار رفته در این خانه خشت و گل و همچنین آجر و گچ است که نشان میدهد این ساختمان در دو مرحله ساخته یا قسمتی
از آن تجدید بنا شده است .بهره برداری این اثر تاریخی در گذشته مسکونی و عام المنفعه بوده است و پس از مرمت و بازسازی به موزه و امور خیریه تغییر
کاربری خواهد داد.

شهر

شماره 619
 2مهر1399

امکانات میراث
فرهنگی کرمان
در اختیار هنرمندان
قرار میگیرد

ایرنا :مدیرکل میراث فرهنگی ،گردشگری و صنایع دستی استان کرمان گفت :تمام بخشها
و امکانات فرهنگی در حوزه سازمانی میراث فرهنگی متعلق به جامعه هنری است و برای معرفی
قابلیتهای این استان در اختیار گروههای هنری قرار داده میشود .وی با بیان اینکه استان
زیبای کرمان با همه ظرفیتهای گردشگری ،مناسب معرفی نشده است تصریح کرد :شاید بازار
گردشگری ما تحت تاثیر استانهای دیگر قرار گرفته و آنها سهم ما را میبرند و از هنرمندانی که
میتوانند ظرفیتهای گردشگری را از دل هنر بیرون بیاورند دعوت به همکاری میکنیم.

خبر

گفتگو سخن تازه با امیرپور؛ نقاش و خطاط هنرمند سیرجانی؛

ما  ز یاران چشم یاری داشتیم...

گروه گزارش

قامتی کوتاه ،ولی همتی بلند دارد با آنکه
نشانهها و گرد پیری بر صورتش ظاهر
شده ،دلی جوان دارد ،بلند و استوار قدم
بر میدارد ،بسیار پرکار است و اکثر اوقات
مشغول .کارش با دست و دل است و هنر
رنگ .فارغ از اینکه هنرش تحسینبرانگیز
است ،خصوصیات اخالقیای دارد که شاید
در حال و هوای این روزهای جامعه ما کمتر
دیده شود ،فروتن و خوش رو .او نقاشی است
که با نقاشیهایش در رویا زندگی میکند،
در جامعهای که به انسانها میآموزد تا
بتوانند خود واقعیشان را ،از خود به نمایش
گذاشته ،متفاوتتر جلوه دهند .صمیمیتی
که در کالمش وجود دارد ،نشان از انسانی
است که میخواهد خودش باشد؛ غالمعباس
امیرپور؛ هنرمندی که نقاشی و طرحها و
خطاطیهایش بر در و دیوار و بوم شهر
حدود  40سال به صورت حرفه ای خودنمایی
میکند .در ادامه مصاحبه ما را با این هنرمند
دوست داشتنی میخوانید؛
جناب امیرپور ضمن معرفی خود
بفرمایید کار هنر خطاطی و نقاشی را از کی
شروع کردید؟

من در سال  1332در شهرستان بافت
متولد و تا کالس دهم در بافت مدرسه
رفتم و بعد به سیرجان آمدم بعد از اخذ
دیپلم در دبیرستان ابن سینا بعد از گذراندن
کالسهای ضمن خدمت آموزش و پرورش
در دانشکده هنرهای زیبا مشغول به تحصیل
شدم .ده سال در آموزش وپرورش مشغول
بودم و در سال  1363بازنشسته شدم تا با
خاطری راحت به دنیای هنر رفته و بیشتر
تالش کنم .باید به جرات بگویم موفقیتم در
این کار را مدیون همسرم هستم که با سعه
صدر مرا همراهی کرد و همیشه مشوقم برای
ادامه این راه بود .در مورد ورود به دنیای

نقاشی باید بگویم زمانی که کالس ششم
ابتدایی بودم معلمی داشتم که بینی بزرگی
داشت تصمیم گرفتم نقاشی از چهره او بکشم
در حالی که آن زمان نمی دانستم کاریکاتور
چیست ،بعد از کشیدن چهره معلمم مورد
تنبیه شدید پدرم که آن زمان مدیر مدرسه
ام بود ،قرار گرفتم اما واکنش معلمم بسیار
جالب بود و از کارم استقبال کرد و به من
جایزه ای به من داد و این شروع کارم بود و
شروعی که باعث شد به دنیای زیبا و پر رمز
و راز نقاشی و خطاطی قدم بگذارم.
اولین تجربه جدی شما از چه سالی
شروع شد؟

اولین تجربه ام کار با سیاه قلم بود از در
سال  1347تا  1349در سه دوره متوالی
مقام اول استان را بدست آوردم سال 63
یکی از بهترین سالهای زندگیم بود در آن
سال مقام اول نقاشی استان را کسب نموده
و از طریق بعثه رهبری به سفر حج رفتم و
در آنجا یک تمثال شش تکه دوازده متری از
بنیانگذار جمهوری اسالمی با سه رنگ سبز
و مشکی و سفید کار کردم و در شهر مکه
جلو بعثه رهبری نصب گردید .قبل از انقالب
و در اواخر حکومت طاغوت در اعتراض به
این رژیم به طور پنهانی و شبانه تمثالهایی
از بنیان گذار جمهوری اسالمی نقاشی
میکشیدم و شعارهای دیوارهای مینوشتم.
در اولیل انقالب به خطاطی بر روی دیوارها
ادامه و نقاشی دیواری را با ارگانها و نهادهای
مردمی؛ بنیاد شهید ،سپاه ،بسیج ،دانشگاهها،
ادارات و مساجد و نقاشی شهدای عزیز را بر
روی دیوارهای شهر طور جدی ادامه دادم.
برای روند آفرینش یک اثر هنری برای
شما از ابتدا تا انتها چه مراحلی را پشت سر
میگذارد؟

خلق اثر هنری خصوصا نقاشی ممکن است
مراحل از پیش تعیین شده و مشخصی را

به بهانه یکم مهر زادروز استاد شجریان

افتادگی درخت پربار شجریان
حمید زیدآبادی

طی نکند؛ و در برخی از نقاشیهای من هم
همینطور است برای کار کردن ممکن است
روی طرح اولیه ام فکر کنم ولی طرحها با
روح و وجودم گره میخورد و آنچه به ذهنم
میامد با نظر دوستان و ایدههای انها بر دیوار
و صفحه بوم خلق میکنم.

در دوران جنگ تحمیلی آثار زیادی را
نقاشی کردید در این مورد بفرمایید؟

دوران جنگ یکی از پرخاطره ترین دورانی
است که در زندگی تجربه کردم خاطرات
زیادی دارم که وقتی به آنها فکر میکنم
منقلب میشوم یادم است اولین پارچه ای که
در آن دوران نوشتم با عنوان (جنگ ،جنگ،
تا پیروزی) بود و بعد از آن کشیدن چند
تمثال بزرگ از بنیانگذار انقالب اسالمی
که در ورودی سپاه برای اولین بار در اندازه
حدود  4متر و بعد درب بانک سپه روبروی
بازار نصب شده بودند که مورد استقبال
زیادی واقع گردید و بعد از رییس آموزش
و پرورش وقت پروژکتور اوپک را در اختیارم
قرار داد که برای نقاشی تمثال شهدا استفاده
میکردیم تا محصلین و دیگر مردم ببینند و
باید بگویم با جان و دل کشیدن تمثال شهدا
نقطه عطف بزرگی در زندگیم بود هر بار که
الله شهیدی به شهرمان میآوردند پرتره ان
شهید عزیز را نقاشی و غرق در معنویت او
میشدم.
چه نقاشیهایی در شهر کشیدید که از

آنها لذت بردید؟ در زمان شهرداری شهباز
حسن پور زمانی که به سفارش شهرداری
زمانی که در حال کشیدن یک طبیعت
کوهســتانی بر روی یکی از دیوارهای شهر
بودم حین کار ،چنان احساسات بر من غلبه
کرد که در هنگام خلق تصویری از یک کوه
برفی ،احساس کردم دستانم سرد شد .از
مسوولین شهرداری و شورای شهر انتظار
دارم ضمن توجهی که به جوانان هنرمند

عکس :الناز پیشیار /سخن تازه
دارند ،از تجربیات پیران پیشکسوت در جهت
زیبایی شهر استفاده کنند که خلق یک اثر
هنری بر چهره شهر میتواند آثار روحی و
روانی مردم شهر را دگرگون و آرامش خاصی
به آنها دهد.

چه کسانی از نقاشیهای شما بیشترین
استفاده را کرده و مشوقتان بودند؟ باید

بگویم این یک احساس عمومی بود و نمی
شود از افراد خاصی نام برد ولی مسوولین
آموزش و پرورش ،اکثر فرماندهان سپاه
پاسداران ،سرداران شهید ،حاج مهدی
مغفوری ،تهامی ،احمدی ،اهللدادی توجه
ویژه و خاصی داشتند و بنده همیشه از
ایدههای آن عزیزان در ادامه کارهایم
بهرهمند میشدم روحشان شاد.
آیا فرزندان شما این حرفه را دنبال

میکنند؟ بله در وجود  4فرزندم این استعداد

وجود دارد و در این رشته افتخاراتی کسب
کردند دختر کوچکم در نقاشی تبحر خاصی
دارد و نقاشی پرتره را با سبکی نوین و زیبا
انجام میدهد.
در پایان اگر نظر یا پیشنهادی برای
افرادی که تازه قصد دارند وارد این عرصه
شوند بفرمایید؟

به عنوان یک نقاش که تقریبا  40سال به
صورت حرفه ای مشغول در این عرصه هستم
نظرم این هست اگر کسی به خاطر مادیات و
یا شهرت وارد هنر بشه هیچ وقت موفق نبوده
و نخواهد شد .هنر یک غریزه الهی است باید
به اون احترام بذاریم و از اون لذت ببرید.
چون هنرمندان اصیل درختان پربار معرفتند
و دلی دارند که از برگ گل لطیف تر و از نگاه
آرزو شور انگیزتر که با غبار غمی میمیرند و
با نم نم محبتی زندگی از سر میگیرند.

زمستان سال  85بود و قطرات برف از آسمان تهران
سرازیر شده بود و فضای فرهنگستان هنر در زعفرانیه،
یکی از شمالیترین خیابانهای تهران را سپیدپوش
میکرد .از ساعت سه بعد از ظهر چهارشنبه کارگاه آواز
خسرو آواز شروع شده بود و دهها منتخب و تست داده از
میان صدها نفر از سراسر ایران انتخاب شده بودند که من
هم یکی از آنها بودم.
آن روز تعدادی از هنرجویان در دستگاهها و گوشههای
مختلف آواز خواندند و استاد شجریان عیوب آواز آنها را
میگرفت و توضیحات بسیار ارزشمندی را در خصوص
آوازخوانی میدادند .در این میان استاد مجید درخشانی
آواز هنرجویان را با تار همراهی میکردند .پس از چهار
ساعت با شنیدن صداها و آوازهای مختلف توسط استاد
شجریان و توضیحات و راهنماییهای ارزنده ،کالس چهار
ساعته به پایان رسید.
بعد از اتمام کالس تلفن همراهم را روشن کردم ،بالفاصله
یکی از دوستان نازنین سیرجانی ساکن تهران به نام حسن
فاضل امیری هنرمند ،نویسنده و مترجم زنگ زد که یکی
از دوستانش به نام سیروان برای ادامه تحصیل عازم
پاریس است و بسیار عاشقانه استاد را دوست دارد .جویا
شد آیا امکان مالقات وجود دارد؟
در حالیکه در ضلع شمال غربی فرهنگستان هنر پرادوی
مشکی رنگ معروف استاد روشن و خانم ایشان سرکار
کتایون خوانساری در ماشین منتظر ایشان بودند ،از استاد
پرسیدم  :استاد وقت دارید یکی از دوستانم تا چند دقیقه
دیگر خدمتتان برسد؟ استاد در کمال تواضع و انسانیت
با همهی خستگی پذیرفتند و نزدیک به سی دقیقه معطل
شدند .داشتم خجالتزده میشدم که باالخره دوستانم
رسیدند .عکس و امضا گرفتند و یک سری سواالت از
ایشان پرسیدند ،سپس استاد با خندههای همیشگی خود
به شوخی گفتند :کار دیگه ای ندارید؟ سوار ماشین شدند
و فرهنگستان هنر را ترک کردند .
آن روز از صبر و بزرگواری و تواضع و فروتنی استاد
شجریان شگفتزده شدم و یاد ضربالمثل مشهوری
افتادم که میگویند" :درخت هرچه پربارتر ،افتادهتر".
افتادگیئی که این روزها کمتر از سوی بسیاری
سلبریتیها میبینیم.

برنامه شماره  ١٢٠انجمن مهرورزان طبيعت سيرجان
به مناسبت روز جهاني پاكسازي زمين

جمع آوري فيلتر سيگـار در پـارك صبـوري (جمعه  ٢٨شهريور)99

آگهی تغییرات شرکت نویان بسپار صنعت جنوب

شرکت نویان بسپار صنعت جنوب شرکت با مسئولیت محدود به شماره ثبت  4386و شناسه ملی  14007427737به
استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ  1399/06/11تصمیمات ذیل اتخاذ شد  :الف-تعیین سمت مدیران  :آقای میالد

زمانی شماره ملی  3052092138به سمت رئیس هیئت مدیره آقای حمید کاظمی فر شماره ملی 3071800703به
سمت مدیرعامل وعضو هیئت مدیره ب -کلیه اسنادواوراق بهادار وتعهد آور شرکت از قبیل (چک –سفته – بروات )
وهمچنین قراردادها وسایر نامه های اداری با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می باشد

آگهی تغییرات شرکت نویان بسپار صنعت جنوب

آگهی تغییرات شرکت نویان بسپار صنعت جنوب

شرکت نویان بسپار صنعت جنوب شرکت با مسئولیت محدود به شماره ثبت  4386شرکت نویان بسپار صنعت جنوب شرکت با مسئولیت محدود به شماره ثبت

و شناسه ملی  14007427737به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده  4386و شناسه ملی  14007427737به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق
مورخ  1399/06/10تصمیمات ذیل اتخاذ شد  :آقای حمید کاظمی فر شماره ملی العاده مورخ  1399/06/11تصمیمات ذیل اتخاذ شد  :آقای عرفان خدابخش

 3071800703با پرداخت 500.000ریال به صندوق شرکت در زمره شرکا قرار گرفت شماره ملی  3060243115با دریافت 500.000ریال از موسسه خارج گردید .در

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان کرمان
مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری سیرجان (شناسه آگهی)992567 :

در نتیجه سرمایه شرکت از مبلغ1.000.000ریال به مبلغ 1.500.000ریال افزایش یافت نتیجه سرمایه شرکت از مبلغ 1.500.000ریال به مبلغ  1.000.000ریال کاهش

شرکت نویان بسپار صنعت جنوب شرکت با مسئولیت محدود به شماره ثبت  4386و شناسه ملی

 -1آقای عرفان خدابخش شماره ملی  3060243115دارای 500.000ریال سهم الشرکه سرمایه  :آقای میالد زمانی شماره ملی  3052092138دارای 500.000ریال

ذیل اتخاذ شد  :الف  -اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل برای مدت نامحدود انتخاب گردیدند :آقای میالد زمانی

 -3آقای حمید کاظمی فر شماره ملی 3071800703دارای 500.000ریال سهم الشرکه 500.000ریال ازسهم الشرکه

آگهی تغییرات شرکت نویان بسپار صنعت جنوب

 14007427737به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ  1399/06/11تصمیمات
شماره ملی  3052092138آقای حمید کاظمی فر شماره ملی 3071800703

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان کرمان
مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری سیرجان (شناسه آگهی)992554 :

و ماده مربوطه در اساسنامه اصالح گردید .لیست شرکاء پس از افزایش سرمایه  :یافت و ماده مربوطه دراساسنامه اصالح گردید .لیست شرکاء پس ازکاهش

 -2آقای میالد زمانی شماره ملی  3052092138دارای 500.000ریال سهم الشرکه ازسهم الشرکه آقای حمید کاظمی فر شماره ملی 3071800703دارای

آگهی تغییرات شرکت بهسا سالمت مانا
شرکت بهسا سالمت مانا با مسئولیت محدود به شماره ثبت  4939و شناسه ملی
 14008592109به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1399/03/13
تصمیمات ذیل اتخاذ شد  :انتقال شرکت بهسا سالمت مانا با مسئولیت محدود در تاریخ
 1399/05/05بشماره ثبت  4939در اداره ثبت شرکت های ثبت سیرجان به شناسه
ملی  14008592109ثبت و امضاء ذیل دفاتر تکمیل گردید که خالصه آن بشرح زیر
جهت اطالع عموم آگهی میگردد .به موجب نامه شماره  99/68845مورخ 1399/4/24
اداره ثبت شرکتهای غیر سهامی و مستند صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ
 1399/03/13مرکز اصلی شرکت به نشانی شهرستان سیرجان  ،بخش مرکزی  ،شهر
سیرجان ،محله شهرک بعثت  ،خیابان تابش  ،کوچه تابش [9نبوت  ، ]16پالک ، 0
طبقه همکف کدپستی  7816869568انتقال یافت و در اداره ثبت شرکت های ثبت
سیرجان تحت شماره  4939به ثبت رسیده است.

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان کرمان

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان کرمان

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان کرمان

مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری سیرجان (شناسه آگهی)992570 :

مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری سیرجان (شناسه آگهی)992557 :

مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری سیرجان (شناسه آگهی)987203 :

هفتهنامه سیاسی ،اجتماعی
صاحب امتیاز :بتولهاشمیمعصومی
مدیرمسوول :ابوالقاسم محمودآبادی
پ :مهدوی کرمان
چا 
نشانی :سیرجان ،خیابان نصیری شمالی ،کوچه نصیری ( )25پالک  113کدپستی7813753636 :
تلفن 42202140 :نمابر 42234344 :سامانه پیام کوتاه3000990061 :
تلفن سفارش آگهی09133475191-42234344 :
سایت اینترنتی www.sokhanetazeh.com :پست الکترونیکیsokhan.tazeh@Gmail.com :

زوم

اینستاگرامSokhan_Tazeh :

ویترینآخر

گوناگون
عصر ایران :در آستانه هفته دفاع مقدس ،رهبر انقالب به صورت ویدیو کنفرانس
در جمع یک میلیون پیشکسوت دفاع مقدس حاضر و سخنرانی کردند .ایشان در
بخشی از سخنان شان فرمودند :پذیرش قطعنامه که امام به جام زهر تعبیر کردند نیز از
عقالنیترین کارهایی بود که انجام شد و در آن زمان بهترین تصمیم بود .در آن شرایط
مدبرانه بود و باید انجام می گرفت و اگر مدبرانه نبود امام انجام نمیداد.

تالش وزارت بهداشت ب رای واردات  ۱۶میلیون دوز واکسن آنفلوآنزا

مهر :رییس ستاد مقابله با کرونا در کالنشهر تهران خاطرنشان کرد :وزارت بهداشت
در سه هفت ه اخیر تالش فراوانی انجام داده است تا بتواند  ۱۶میلیون دوز واکسن را وارد
کشور کند .طبیعتا اولین بخش واکسن که وارد شبکه بهداشت و درمان کشور توزیع
شود ،برای گروههای پرخطر به ویژه زنان باردار که حدود یک میلیون و  ۳۰۰هزار نفر
هستند و همچنین گروههای پزشکی و بهداشت و درمان که در خط مقدم مواجه
مستقیم با این بیماری هستند ،استفاده میشود.

تح ریم تسلیحاتی ای ران  ۲۷مهر لغو می شود

وزیر امور خارجه روسیه تصریح کرد :تحریم تسلیحاتی ایران پس از به سر
آمدن موعد آن در روز  27مهرماه سال جاری(  ۱۸ماه اکتبر) لغو خواهد شد.
الوروف در گفت وگو با شبکه تلویزیونی العربیه در واکنش به اینکه آیا با پایان
مدت تحریم تسلیحاتی در مورد ایران در روز  ۱۸ماه اکتبر رقابت تسلیحاتی
در منطقه خلیج فارس اغاز می شود؟ گفت :تحریم تسلیحاتی در مورد ایران
وجود ندارد.

وقوع انفجار در جنوب لبنان
منابع رسانهای از وقوع یک انفجار در منطقه «عین قانا» در جنوب لبنان خبر
می دهند .به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از النشره ،یک انفجار در جنوب لبنان
به وقوع پیوسته است .بر اساس این گزارش ،این انفجار در «عین قانا» واقع در
محور جنوبی به وقوع پیوسته است .رسانههای لبنانی اعالم کردند که یک پمپ
بنزین در منطقه «عینقانا» دچار آتشسوزی و همزمان صدای انفجار شنیده
شده است .اطالعات اولیه حاکی است که این انفجار تلفاتی به دنبال نداشته است.

بازدید از موزهها رایگان شد

مهر :مدیرکل موزهها و اموال منقول فرهنگی تاریخی گفت :همزمان با روز
جهانی گردشگری بازدید از موزهها و اماکن فرهنگی تاریخی تحت پوشش
وزارتخانه روز یکشنبه ششم مهر  ۹۹رایگان شد .محمدرضا کارگر گفت :با توجه
به موافقت وزیر میراثفرهنگی ،گردشگری و صنایعدستی به مناسبت گرامیداشت
روز جهانی گردشگری ،بازدید از موزهها و اماکن فرهنگی تاریخی تحت پوشش
وزارتخانه روز ششم مهر  ۹۹رایگان اعالم میشود.

آفتاب نیوز :در این شرایط کرونا ،زندگی روزمرهی
کارگران کمدرآمد و بازنشستگان با اضطرابهای روزانه
همراه است .درددلهای آنها مشترک است :بیپولی و
گرانی هست ،مدرسهی آنالین هم اضافه شده! حمید
کامجو ،مستمریبگیر از کارافتاده با  ۱۳سال سابقه
بیمهپردازی ،امروز تنها  ۲میلیون و  ۱۰۰هزار تومان
دریافتی ماهانه دارد؛ او در ارتباط با هزینههای تحمیلی
آنالین تنها فرزندش میگوید :ماهی  ۹۰۰هزار
آموزش
ِ
تومان اجاره خانه ،ماهی  ۵۰۰هزار تومان داروهای درمان
بیماری صرع خودم و ماهی بیش از یک میلیون تومان
هزینههای خوراک یک خانوار سه نفره؛ مالحظه میکنید
جمع همینها از  ۲میلیون و  ۱۰۰هزار تومان باال میزند؛
حاال چطور ماهی  ۵۰ ،۴۰هزار تومان پول خری ِد بستهی
اینترنتی برای شاد بدهم؟
سه میلیون تومان دادهام یک گوشی خریدهام اما دیگر
از پس هزینههای اینترنت برنمیآیم! این مستمریبگیر با
بیان اینکه به کجا باید پناه ببریم؛ میگوید :بگویند فرزندان
ما چطور باید درس بخوانند؟! آیا باید دختر  ۸سالهی من
ترک تحصیل کند؟! محمدی ،کارگر پاکبان شهرداری در
کردستان است که اگر شانس همراهش باشد و حقوقها
را سر وقت بدهند ،ماهی  ۳میلیون تومان درآمد دارد؛ او
پدر دو فرزند است؛ یکی دبستانی و دیگری دبیرستانی؛
محمدی در مورد مصائب آموزش مجازی میگوید :یک
گوشی هوشمند بیشتر نداریم که سرش در خانه دعواست؛
پول من به تبلت خریدن نمیرسد!
ندارم چهار ،پنج میلیون تومان بدهم یک گوشی
دیگر یا یک تبلت بخرم؛ «شاد» باعث شد که بچههای
من کارگر «غمگینتر» شوند! نمیتوان فراموش کرد که
ِ
بعد از آمدن کرونا خیلیها به کلی بیکار شدهاند؛ کارگران
فصلی ،کارگران ساختمانی و کارگرانی که امروز در صف
بیمه بیکاری معطل ایستادهاند ،ازجملهی کسانی هستند
که درآمد ثابت ماهانه ندارند؛ سوال اینجاست که فرزندان
این گروهها چطور باید درس بخوانند؛ آیا سرنوشت فرزندان
طبقهی کارگر این است که در بحران کرونا ،فوجفوج ترک
تحصیل کنند؟! آیا دولت نباید امکانات آموزش رایگان را
در کشور فراهم کند؛ آیا آموزش رایگان قانون اساسی به
معنای گران شدن  ۲۰درصدی گوشیهای هوشمند در
شب اول مهر است؟!

عکس /:سخن تازه

قبول قطعنامه توسط امام ،مدب رانه بود و باید انجام می گرفت

فرزندان طبقهی کارگر
چگونه باید درس بخوانند؟

رسیدگی فوری شهرداری به یک گزارش مردمی  -اصالح سطل زباله که توسط یک همشهری ناکار شده بود-

آزمایش داروهای تایید نشده درمان کرونا بر روی بیماران سیرجانی

این تحقیق است یا عوام فریبی؟

مدتیست که کلیپی در فضای مجازی
به طور گسترده در حال انتشار است ،حول
ادعای درمان کرونا بوسیله چای سبز و
مس! توسط خانم دکتری به نام م.م که
بودن
در بررسی های به عمل آمده ،مرتبط ِ
مدارک وی هم مورد سوال است ،وی
خود را دکتر ،استادیار و عضو هیات علمی
دانشگاه معرفی میکند ،در حالی بر مبنای
مستندات ارایه شده در کلیپ ،مدرک
تحصیلی نامبرده ،کارشناسی فیزیوتراپی
بدون کار تجربی و دکترای آناتومی از
دانشگاه شیراز است .بر اساس محتویات
این کلیپ و مستنداتی که ارایه میکند،
قبال به دلیل مشابه (ادعای درمان سرطان
کبد بوسیله همان دارویی که با شیوع کرونا
به عنوان درمان کرونا معرفی کرد) از یک
دانشگاه علوم پزشکی اخراج شده؛ حال با
حمایت رییس و معاونت دانشکده علوم
پزشکی و یک پزشک متخصص عفونی،
به سیرجان آمده و حدود یکماه است
در بیمارستان های سیرجان جهت انجام
کارهای پژوهشی خود (امتحان داروهای
ادعایی اش بر روی بیماران سیرجانی)
مشغول است .طبق شنیده ها وی بدون
ماسک در بخش کرونا رفت و آمد نموده
و معتقد است با داروهایی که استفاده می
کند به بیماری کرونا مبتال نمیشود و
تبلیغ این داروها را میکند.
با بررسی مختصری در اینترنت مشخص
شد که قبال ادعاهای وی توسط مراجع
ذیصالح رد شده .منجمله دکتر آمیتیس
رمضانی؛ استاد بیماریهای عفونی و دبیر

انجمن متخصصین بیماریهای عفونی
و همچنین مدیرگروه تحقیقات بالینی
انستیتو پاستور ایران در مورد برخی
ادعاهای کشف داروی درمان کرونا در
نیش زنبور یا ترکیب مس و چای سبز به
"دیدار" گفته« :اگر افراد مدعی اند ماده
موثرهای را جداسازی و تلخیص کرده اند و
یا به کشفیاتی رسیده اند ،به ما ارجاع دهند
ما در انستیتو پاستور آزمایش میکنیم
شاید به نتایج خوبی رسیدیم .اما صرف
تبلیغات سوء و ادعا جز فریب و سردرگمی
مردم ثمری ندارد ».ادعاهایی که اگرچه
هیچ پایه علمی ندارند ،اما مدعیان با
سواستفاده از ترس و استیصال مردم آنها
را فریفته و این داروها با قیمتی گزاف به
مردم میفروشند.
اما سوالی که مطرح است این که چرا
مسوولین دانشکده علوم پزشکی سیرجان
بدون بررسی سوابق و مطالبه مدارک و
مجوزهای الزم ،به این فرد مدعی ،اجازه
داده اند داروهایی را که توسط مراجع
ذیصالح مثل سازمان غذا و دارو یا انستیتو
پاستور ،مورد بررسی و گواهی قرار نگرفته؛
بر روی بیماران کرونایی سیرجان آزمایش
کند؟ مگر بیمارستان سیرجان آزمایشگاه
است؟و مردم ما نمونه رایگان؟؟ آیا طبق
منشور حقوق بیمار ،خود و اولیای وی در
جریان روند درمان و "آزمایشی بودن"
این ترکیب قرار گرفته و از آنها کسب
اجازه شده؟ .حتا در این فرض هم ،رافع
مسوولیت قانونی بیمارستان و دانشکده
در لزوم اخذ مجوزهای داروی جدید

از سازمان غذا و دارو -یا سایر مجاری
ذیصالح -نمیباشد.
در تماسی که با مسوولین دانشکده
علوم پزشکی سیرجان گرفتیم ابتدا
ریاست محترم دانشکده ،ضمن اظهار
تاسف از این که «متاسفانه در سیرجان
بدون بررسی کافی و دقیق طرح از طرف
شورای پژوهشی دانشکده تایید شده و کد
اخالق هم بوسیله وزارت تایید شده اما
بعد از انتشار کلیپ در فضای مجازی کد
اخالق طرح ،لغو شد»؛ اظهار داشتند که
«اما در این فاصله کار درمان بیماران به
اتمام رسیده و طبق گفته {پزشک عفونی
مجری طرح}  ۵۰نفر بیماری که مکمل ها
را دریافت کرده اند همگی بسرعت خوب
شدهاند و حتی یک نفر هم فوت نکرده»
ایشان سپس توپ را در زمین پزشک
عفونی مجری طرح انداخت و افزود« :در
حال بررسی موضوع هستم و اگر کار
بصورت علمی و قابل دفاع انجام نشده باشه
اجازه انتشار نتایج به آقای دکتر{ ...مجری
طرح} داده نمیشه».
دکتر مجری طرح نیز با حواله دادن
به "اطالع رسانی به زودی از طریق
روابط عمومی دانشکده" ،از پاسخگویی
به خبرنگار ما طفره رفته و این سوال
کماکان باقیست که مگر بیماران ما نمونه
آزمایشگاهی داروهای ادعایی هر مدعی از
راه رسیده ای هستند؟
امیدواریم در آینده نزدیک شاهد
پاسخگویی و شفاف سازی مدیران محترم
بخش درمان و دانشکده باشیم.

