هفتهنامه
خبــری ،تحلیلــی ،فرهنگــی
اجتماعــی ،ادبــی ،ورزشــی

توگو با سخنتازه عنوان کرد؛
مدیر عامل سازمان سیما ،منظرو فضای سبز شهری سیرجان در گف 

پارک «17شهریور» دو سال آبیاری نشده!
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برای شهردار جان بچهها در اولویت است و برنامهاش برای ایجاد شهربازی در سیرجان به سبک شهربازی کالنشهرهاست.
شهربازی قرار است به ابتدای جاده کرمان منتقل بشود و قراردادهایش هم بسته و نوشته شده است و این روند دو سال طول میکشد.
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ارتباط مستقیم با مردم است
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انعکاس

سخن همشهریان؛
ِ
رانندگان یکی از عامالن اصلی توسع ه اقتصادی در کشور محسوب ميشوند كساني كه مسووليت رانندگي و کارکردن در حيطهی حمل و نقل را عهدهدارند ،يكي از پرخطرترين مشاغل را انتخاب نمودهاند.
آنان ،سر و كارشان با ماشينهاي سنگين و جادههاست رانندگي در جادههاي پرتردد كشور و گاه نيز خارج از كشور ،عبور از جادههاي كمعرض ،گردنههاي پرپيچ و گلوگاههاي كوهستاني ،بار سنگين و عبور از جادهها به صورت شبانهروزي،
كه زمان عبور از مناطق گرمسيري و كويري حركت در شب ترجيح داده ميشود و سرعت بسيار پايين كاميونها؛ كه اين حركت آرام و مداوم ،حالت گهواره ايجاد كرده و خود باعث خوابآلودگي راننده ميشود و بسيارند موارد ديگري كه
ممكن است خطرساز بودن اين شغل را رقم زند .به هم ه اين موارد ميتوان اضافه كرد؛ دوري از خانواده كه گاه هفتهها و ماهها طول خواهد كشيد ،خوردن انواع فستفودها و غذاهاي رستورانهاي بين راهي كه بهداشتي بودن آنها قابل
ِ
مسووليت بارهاي گرانقيمت ،پرخطر و ريسكپذير و فاسدشدني و ...حاال با هزار بدبختی یک کامیون قسطی خریدیم که هنوز خیلی از اقساط اش مانده است.
تردید است ،و از همه مهمتر پذيرفتن
همشهریان عزیز وقتی پارکینگ استاندارد و مطمئن نیست چکار کنیم؟ تمام زندگی مان را در بیابان رها کنیم؟ فکر میکنید ما خوشمان میآید فحش بخوریم و نفرین شویم؟ آیا ما خیلی پولداریم که اینقدر راهنمایی جریمه مان کند
و دم نزنیم؟وال مجبوریم و شرمنده و گله مند از مسووالن شهر که سیرجان پارکینگ استاندارد کامیون ندارد              #انتقاد#حق#مردم#است #پاسخگویی  #وظیفه #مسووالن

نقشه باستانشناسی سیرجان تکمیل شد

خبر
الکل؛ یک نوشیدنی مضر است نه درمانگر

سرطان ،پوکی استخوان ،اختالل در سیستم ایمنی بدن،
اختالل در مغز ،چاقی مفرط و  ...از امراض ناشی از مصرف
الکل در افراد است و کبد چرب را تشدید میکند.
مسلمانان از مصرف الکل به شدت منع شده اند .در قرآن
کریم آیههای  ۲۱۹سوره بقره ۹۰ ،و ۹۱سوره مائده۴۳ ،
سوره نسا و همچنین در روایات متعددی از ائمه اطهار (ع)
به صراحت مسلمانان را از نوشیدن شراب و الکل بر حذر
داشته اند .آن چه که از متون علمی  -اسالمی نوین و قدیم
نیز برمی آید ،نشانگر تأثیرات نامطلوب مصرف الکل بر جسم
و روان آدمی است.
به گزارش روابط عمومی دانشکده علوم پزشکی و خدمات
بهداشتی درمانی سیرجان؛ دکتر امین ایران نژاد متخصص
بیمارهای داخلی با اشاره به شدت مصرف الکل به خصوص
در میان جوانان و نوجوانان و این که الکل یکی از خطرناک
ترین نوشیدنیهایی است که میتواند آسیبهای جبران
ناپذیری بر مصرف کننده وارد سازد گفت :ریسک فاکتور
اکثر سرطانهای شایع در افراد ،مصرف الکل است .از جمله
این سرطانها میتوان به سرطانهای دستگاه گوارش
از جمله کبد ،لب ،دهان ،مری ،روده و بسیاری دیگر از
سرطانها که هنوز در دست بررسی است ختم شود.
این متخصص بیماریهای داخلی افزود :مصرف الکل
همچنین آسیبهای روحی و روانی بر روی فرد میگذارد
از جمله استرس ،اضطراب ،افسردگی و در اثر اینها
خودکشی .کبد چرب که از عوارض مصرف الکل هست نیز
یکی از پیش زمینههای سرطان میتواند باشد و با مصرف
این نوشیدنی تشدید میشود.
وی گفت :این مدل الکلها عوارض بسیار خطرناک تر
و جبران ناپذیرتری دارد که سریعاً فرد مصرف کننده را
درگیر خواهد کرد .از جمله این عوارض میتوان به از کار
افتادن کبد و کلیهها (دیالیزی شدن) ،کوری ،ایست قلبی
(سنکوپ) اشاره کرد .مصرف الکل در دراز مدت ،وابستگی و
اعتیاد میآورد که خود گویای مضراتش است.
شایان ذکر است محققان در یک پژوهش جهانی به این
نتیجه رسیدند که مصرف الکل حتی به مقدار بسیار اندک
برای سالمتی روحی و روانی افراد مضر بوده و بهترین
توصیه پرهیز از مصرف است .کارشناسان بهداشتی معتقدند
که سطح امنی برای نوشیدن الکل وجود ندارد چرا که حتی
مقدار کمی از الکل میتواند بینایی ،مهارتهای حرکتی،
حافظه و توانایی قضاوت فرد را مختل کند .همچنین
فشارخون را افزایش داده و اگر این مصرف به صورت مداوم
جدی وارد سازد.
باشد میتواند به قلب آسیب ّ

بررسی و شناسایی باستانشناسی بخش زیدآباد
شهرستان سیرجان به منظور تکمیل نقشه باستانشناسی
شهرستان سیرجان در حال انجام است.
مریم صابری (سرپرست هیئت بررسی و شناسایی
باستانشناسی بخش زیدآباد شهرستان سیرجان در
استان کرمان) گفت :استان کرمان در حالی بخش وسیعی
از نیمه جنوبی ایران را شامل میشود که این منطقه با
وجود آثار مهم از دورهای مختلف پیش از تاریخی و
تاریخی ،تا یک دو دهه پیش سهم ناچیزی از تاریخچه
پژوهشهای باستانشناسی ایران را به خود اختصاص داده
بود .او خاطرنشانکرد :اما در دو دهه گذشته رفته رفته
پژوهشهای زیادی از جمله بررسی شناسایی و کاوش
باستانشناسی در این استان انجام و آثار دورههای مختلف
پیش از تاریخی و تاریخی شناسایی شده است.

این باستانشناس افزود :شهرستان سیرجان با توجه
به همسایگی با شهرستان نیریز در استان فارس نقش
مهمی در تبادل فرهنگی دورههای باستانشناسی
داشته از این رو بررسی این شهرستان با در نظر گرفتن
ویژگیهای زمین ریختی ،منابع آبی ،پوشش گیاهی و
جانوری به صورت جامع با شرق استان فارس و همچنین
مناطق شرقی استان کرمان ،میتواند چشمانداز خوب و
مفیدی از تبادالت فرهنگی و تجاری در اعصار مختلف
باستانشناسی داشته باشد.
صابری با بیاناینکه جوامع انسانی و جغرافیای طبیعی
دو عامل عمدهای هستند که ساختار چشمانداز را تشکیل
میدهند افزود :تا کنون در این زمینه در منطقه سیرجان
و بخش زیدآباد بررسی و تحقیقی به صورت جامع انجام
نگرفته است و نیاز به انجام پژوهشی همه جانبه در این

ابوذر حلواییپور ،مدیر روابطعمومی و امور
بینالملل شرکت معدنی و صنعتی گلگهر
در گفتوگو با صمت عنوان کرد :در دنیای
کنونی همه ارکان ارتباطی یک سازمان
بهشکلی پیوسته در رسیدن به اهداف
آن سازمان و در شرکتهای اقتصادی
بر سودآوری مجموعه اثرگذار هستند که
روابط عمومی هم از این قاعده مستثنا
نیست .در چنین شرایطی فعالیت در حوزه
روابطعمومی از اطالعرسانی فراتر رفته و به
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قیمت هیچ کاال و خدماتی نباید افزایش یابد

منطقه احساس میشود .او در پایان با بیاناینکه بررسی
بخش زیدآباد نخستین فصل از بررسی شناسایی این
منطقه به منظور تکمیل نقشه باستانشناسی شهرستان
سیرجان است که با مجوز پژوهشگاه میراثفرهنگی
و گردشگری در حال انجام است ابراز امیدواری کرد با
توجه به بررسیهای صورت گرفته هر چه زودتر نقشه
باستانشناسی منطقه کامل شود.

روابطعمومی در خطمقدم ارتباط مستقیم با مردم است

عصر حاضر ارتباطات یکی از
بنیادیترین دانشها و مهمترین عوامل
پیشرفت انسان امروزی بهشمار میرود.
روابطعمومی ،هنر و علم اجتماعی است
که درون و برون سازمانها را بههم مرتبط
میکند یا بهبیان دیگر دانشی است که به
کمک آن سازمانها آگاهانه میکوشند تا
در اجرای مسوولیتهای اجتماعی خویش
موفق باشند .در چنین موقعیتی ،عملکرد
واحد روابطعمومی در سازمانهای
مختلف اهمیت مییابد.
آینه تمامنمای سازمانها

شماره 693

اخبار کوتاه

نگاهی تازه به روابطعمومی در شرکتهای صنعتی؛

برقراری ارتباطی شفاف و دوجانبه با مردم
و ذینفعان ،توسعه دانش ،انجام پروژههای
اجتماعی تحقیقمحور و ارتباط پررنگتر
با دانشگاهها نیز رسیده است .وی افزود:
روابطعمومیها در جایگاه آینه تمامنمای
سازمانها میکوشند ارتباط همهجانبهای
را با مخاطبان ،مصرفکنندگان ،مردم
محلی ،سایر نهادهای اقتصادی ،فرهنگی،
اجتماعی و همه ذینفعان برقرار کنند و
تعاملی سازنده با مردم داشته باشند و با
ایجاد پیوندی منطقی با مردم ،در اجرای
مسوولیتهای اجتماعی شرکتی ،پیشرو
باشند .وی افزود :در سالهای اخیر شاهد
شناخت بیشتر مدیران ارشد نسبت به
عملکرد و اثرگذاری روابطعمومی بودهایم
یا به بیانی دیگر مدیران شرکتهای
معدنی و صنعتی به جایگاه و ارزش فعالیت
در حوزه روابطعمومی بیش از قبل ،اعتماد
و اعتقاد پیدا کردهاند .همین اعتماد قلبی
نیز زمینه پیشرفتهای قابلتوجهی را در
این بخش فراهم کرده است.
حلواییپور در ادامه خاطرنشان کرد:

خبر

2

روابطعمومی سازمانها در تالش هستند
تا برای اجرای وظایف خود از همه
ظرفیتها و ظرفیتهای رسانهها استفاده
کنند .رسانه را میتوان بهگونهای بازوی
روابطعمومی دانست که زمینه گردش
بهتر اطالعات و اخبار را فراهم میکند.
روابطعمومی موفق با تعامل دوسویه
با رسانهها میتواند نسبت به وظایف
اطالعرسانی و آگاهیسازی خود بهخوبی
عمل کند.
توجه به دغدغههای اجتماعی

وی گفت :همانطور که پیشتر هم اشاره
شد ،توجه به ایفای بهتر مسوولیتهای
اجتماعی شرکتی یکی دیگر از وظایف
واحد روابطعمومی است که بهویژه
در سالهای اخیر اهمیت یافته است.
شرکتهایی که روابطعمومی پویا و
فعالی دارند یا به بیانی دیگر ارتباط بهتر و
موثرتری را با مخاطبان خود و مردم برقرار
میکنند؛ در ایفای نقش مسوولیتهای
اجتماعی خود نیز موفقتر عمل میکنند.
مدیر روابطعمومی و امور بینالملل

شرکت معدنی و صنعتی گلگهر افزود:
روابطعمومی در خطمقدم ارتباط مستقیم
با مردم است و در جریان نقطهنظرات
و جزییات شرایط آنها قرار میگیرد.
بدینترتیب در انتقال این نقطهنظرات
به مدیران و تصمیمگیران شرکت ،نقش
مهمی را برعهده دارد .روابطعمومی
گلگهر نیز تمام همت خود را بهکار بسته
تا بتواند نظرات واقعی مردم و ذینفعان
را بهگوش تصمیمگیران در این مجموعه
بزرگ معدنی و صنعتی برساند.
حلواییپور در ادامه بیان کرد :با تکیه بر
اهمیت برقراری تعاملی سازنده میان روابط
عمومی با مردم در سالهای اخیر شاهد
افزایش ایفای مسوولیتهای اجتماعی
گلگهر در منطقه بودهایم .این موضوع
حکایت از آن دارد که تصمیمگیران
بهویژه مدیریت محترم عامل و اعضای
هیاتمدیره شرکت ،شناخت خوب و
صحیحی از واقعیتهای منطقه سیرجان
یافتهاند و خود را نسبت به ذینفعان
مسوول میدانند.

مدیرکل تعزیرات حکومتی استان کرمان تاکید کرد :قیمت هیچ کاال و
خدماتی به بهانه تغییر نرخ کاالهای اساسی نباید افزایش یابد.
ارسالن میریگفت :در صورت مشاهده هرگونه تخلف ،مجازات و جریمههای
سنگین موجه لحاظ و پس از صدور رای قطعی پلمب انجام میشود .وی
تاکید کرد :این مسئله را اتاق اصناف به اطالع اتحادیهها برساند.مدیرکل
تعزیرات حکومتی استان کرمان درباره گشتهای سطح شهر اظهار کرد :بنا
نیست فروشگاههای کوچک بازدید اما فروشگاههای زنجیرهای و بنکداران و
عمدهفروشان مغفول واقع شود .وی سازمان صنعت ،معدن و تجارت را متولی
بازرسی و تعزیرات حکومتی را متولی رسیدگی دانست و افزود :با توجه به
اینکه لوازم و تجهیزات پزشکی باید مورد بازرسی قرار بگیرد ،چون موضوع
تخصصی است لذا دانشگاه علوم پزشکی آن را دنبال کند  .

پایان قدرت نمایی عامالن قدرت نما با سالح سرد

سرهنگ مرتضی امیر سبتکی بیان کرد :در پی نزاع خیابانی منجر به
چاقو کشی بین دو نفر از اراذل و اوباش و قدرت نمایی با سالح سرد و
ایجاد رعب و وحشت برای شهروندان ،شناسایی و دستگیری عامالن
این نزاع به صورت ویژه در دستور کار پلیس امنیت عمومی قرار گرفت
وی افزود :با تالشهای ماموران پلیس امنیت عمومی و با اشرافیت اطالعاتی،
 ۲متهم دخیل در این نزاعها شناسایی و طی  ۲عملیات مختلف کمتر از
یک ساعت ،دستگیر و پس از تحقیقات تکمیلی تحویل مراجع قضائی شدند.
فرمانده انتظامی شهرستان سیرجان تصریح کرد :این متهمان سابقه چندین
مورد نزاع و چاقوکشی،حمل و نگهداری سالح و ایجاد اخالل در نظم عمومی
را در پرونده دارند که پس از معرفی به مراجع قضائی روانه زندان شدند.

رفع تصرف  ۱۶هزار  ۹۵۰مترمربع زمین دولتی

فرمانده انتظامی سیرجان از رفع تصرف  ۱۶هزار  ۹۵۰متر مربع زمین دولتی
به ارزش ۱۰میلیارد ریال و دستگیری  ۱۵متهم در این رابطه خبر داد.
سرهنگ مرتضی امیرسبتکی اظهار داشت  :مأموران دایره مبارزه با
جرایم اقتصادی پلیس آگاهی سیرجان در پی دریافت گزارشاتی مبنی
بر تصرف بخشی از زمینهای بنیاد مسکن در محدوده یکی از روستاهای
حاشیه شهر سیرجان به همراه نماینده بنیاد مسکن از این محل بازدید
کردند که با بررسیهای بعدی مشخص شد افرادی اقدام به تصرف
غیرقانونی بیش از  ۱۶هزار و نهصد و پنجاه متر مربع زمین دولتی کرده
و با احداث بنا و حصار کشی ،قصد فروش بخشی از این زمینها را دارند.
فرمانده انتظامی شهرستان سیرجان تصریح کرد :در این رابطه با پی
جوییهای پلیس  ۱۵ ،متهم دخیل در این تصرفات غیرقانونی شناسایی
و با تشکیل پرونده به مراجع قضایی معرفی شدند و در ادامه این اراضی که
کارشناسان ارزش آنها را بیش از  ۱۰میلیارد ریال برآورد کردند  ،رفع تصرف
و به بنیاد مسکن بازگردانده شدند.

رییس و سخنگوی شورای اسالمی شهر سیرجان خبرداد؛

امضای تفاهمنامه خواهرخواندگی سیرجـان و لنگـرود

رییس شورای شهر سیرجان از امضای تفاهم نامه
خواهرخواندگی میان دو شهر سیرجان و لنگرود در راستای
توسعه و گسترش همکاریهای دو جانبه خبر داد.
به گزارش مدیریت ارتباطات شهرداری سیرجان ،حسن
خدامی با اعالم این خبر افزود :با توجه به وجه اشتراک
مرحوم دکتر حاج علی حاج صادقی پزشک مومن و خیر و
حضور قریب به چهار دهه و خدمات ارزشمند پزشکی
ایشان در سیرجان ،پیشنهاد خواهرخواندگی میان
دو شهر سیرجان و لنگرود در اواخر فعالیت شورای
پنجم مطرح ،پس از پیگیری و بررسیهای کارشناسی ،
سرانجام (دوشنبه  ۲۶اردیبهشت ماه  )۱۴۰۱همزمان

دبیر کمیته علمی کشوری کرونا ،با بیان
اینکه سویههای جدید در برخی کشورها نگران
کننده است ،گفت :مردم دچار عادی انگاری
شدهاند و ماسکهای خود را برداشتهاند.
حمیدرضا جماعتی ،اظهار کرد :وی در
ادامه درخصوص استفاده از ماسک و رعایت
پروتکلهای بهداشتی ،بیان کرد :با توجه
به اینکه گزارشاتی از بعضی کشورها مانند
کشورهای آفریقایی و آمریکا برای بروز سویه
های جدید  B.۱.۱.۷از  COVID-۱۹در
این کشورها و همچنین بروز دوباره سویههای
ترکیبی دلتا و اومیکرون در برخی کشورهای
خاورمیانه وجود دارد ،نگرانیهایی ایجاد شده
مبنی براینکه ممکن است در آینده دوباره

با سالروز یکصدمین سال تولد وی  ،به امضاء رسید
وی افزود :در این مراسم که با حضور معاون وزیر بهداشت،
مسووالن استان گیالن ،مسووالن ارشد شهرستان لنگرود
و نماینده مردم سیرجان و بردسیر در مجلس شورای
اسالمی ،رییس و اعضای شورای شهر و شهردار سیرجان
و تنی چند از معاونین وی  ،معاون سیاسی فرماندار ویژه
شهرستان سیرجان ،جمعی از مدیران دانشکده علوم
پزشکی و مدیرعامل مجمع خیرین سالمت سیرجان برگزار
شد ،تفاهمنامه همکاری در حوزههای فرهنگی ،اجتماعی و
اقتصادی توسط رئیس شورا و شهردار دو شهر سیرجان و
لنگرود امضا شد و جلسات بررسی و تبادل نظر طی روزهای

آینده توسط اعضای شورای این دو شهر برگزار میشود.
رییس شورای شهر سیرجان یادآور شد :در
پیمان خواهرخواندگی میان دو شهر سیرجان
و لنگرود مقرر شد ،راهاندازی بنیاد دکتر
صادقی توسط مجمع خیرین سالمت سیرجان،
اختصاص جایزه دکتر حاج صادقی با موضوع اخالق
پزشکی در هر دو شهر به پزشکان برگزیده حوزه
اخالق ،نامگذاری مکانی در شهر سیرجان به نام شهید
حسین امالکی جانشین فرمانده سپاه قدس استان گیالن
و نامگذاری مکانی در شهر لنگرود به نام شهید محمدعلی
ا ...دادی قهرمان مبارزه با اسراییلی های صهیونیسم

 ،در حوزه فرهنگی اجرای طرح نسیم قرآن و نهج البالغه
به صورت مشترک میان این دو شهر ،در حوزه اقتصادی
توسعه نوغانداری و استفاده از تجربیات کارشناسان
و نیز گسترش این محصول در سیرجان و نیز معرفی
و عرضه گلیم شیرکی پیچ سیرجان در نمایشگاههای
لنگرود ،از جمله مواردی بود که در تفاهمنامه مطرح شد.
حسن خدامی امضای تفاهمنامه خواهرخواندگی میان سیرجان
و لنگرود را نقطه شروعی برای تعامل این دو شهر در راستای
پیشرفت و توسعه دانست و تصریح کرد :به یاری خداوند،
طی روزهای آینده در جلسات تخصصی ،چگونگی آغاز و
اجرای تفاهم نامه بررسی خواهد شد.

احتمال اوج گیری کرونا در کشور
با موجهایی از ویروس کرونا مواجه باشیم؛
بنابراین توصیه کمیته علمی بر این است که
پروتکلها و شیوه نامههای بهداشتی حتماً
رعایت شود ،به خصوص توسط گروههای
پرخطر.
پرخطرها دوز چهارم را تزریق کنند
جماعتی همچنین عنوان کرد :توصیه دیگر ما
این است که گروههای پرخطر مانند سالمندان،
افراد یا بیمارانی که سیستم ایمنی ضعیف

دارند و یا داروهای سرکوب کننده سیستم
ایمنی مصرف میکنند ،الزم است ُدز چهارم
واکسن کرونا را تزریق کنند .کودکان  ۵تا ۱۱
ساله هم که انجام واکسیناسیون کرونا برایشان
به تصویب رسیده ،حتماً واکسیناسیون را انجام
دهند ،زیرا کودکان میتوانند عامل انتقال
بیماری باشند ،بنابراین ،چنانچه واکسیناسیون
را انجام ندهند ،با بروز سویههای جدید بازهم
میتوانند باعث انتقال و چرخش بیماری
و بروز موجهای جدید و تشدید بیماری

در کشور شوند .افرادی که ُدز سوم را هنوز
تزریق نکردهاند نیز حتماً مراجعه کنند و روند
واکسیناسیون را تکمیل کنند ،زیرا با توجه به
شرایط ،ممکن است در آیندهای نزدیک ،با
فرارسیدن فصول سرد پاییز و زمستان ،با سویه
ها و پیکهای جدید روبرو شویم.
تصور نشود که کرونا پایان یافته است!
وی با بیان اینکه پاندمی کرونا در دنیا و ایران
به پایان نرسیده و وارد مرحله اندمیک نشدهایم،

گفت :در حال حاضر مشاهده میکنیم که
مردم دچار عادی انگاری شدهاند و با این تصور
که آمار کرونا کاهش یافته و به پایان کرونا
رسیدهایم ،در اماکن عمومی ،فضاهای سربسته،
وسایل نقلیه عمومی ،همایشها ،کنسرتها،
خیابانها و  ...ماسکهای خود را برداشتهاند،
با جدیت تاکید میکنم که شیوه نامههای
بهداشتی همچنان رعایت شود و به هیچ عنوان
تصور نشود که کرونا پایان یافته است.
سویههای جدید در برخی کشورها نگران

کننده است
دبیر کمیته علمی کشوری کرونا در پایان در
خصوص وضعیت کرونا در سایر کشورها ،یادآور
شد :در حال حاضر ،در اکثر کشورهای جهان،
آمار ابتالء و فوت ناشی از کرونا در مقایسه با
وضعیت قبلی خودشان ،کاهش یافته است ،اما
سویههایی که در کشورهای آفریقایی ،آمریکا،
اسرائیل و فلسطین اشغالی گزارش شده،
میتواند نگران کننده باشد و پیش درآمد به
وجود آمدن موجهای جدید در کشورهای
جهان باشد .لذا باید از قبل آمادگی الزم را
کسب کنیم و این آمادگی نیز با تزریق واکسن
و تکمیل روند واکسیناسیون میسر میشود.

جلسه هماهنگی شروع عملیات باند دوم محور هماشهر -پاریز با حضور فرماندار ویژه
سیرجان،بخشدار پاریز،شهردار و اعضای شورای شهر پاریز هماشهر در محل فرمانداری
برگزار شد.
بهاالدینی فرماندار ویژه سیرجان گفت :قرار است که  ۲۴کیلومتر از باند دوم محور
هماشهر-پاریزاجرا شود و برای شروع عملیات اجرایی آن نیاز به یک سری هماهنگیهاست
که در این جلسه مورد پیگیری قرار گرفت.

شروع عملیات
باند دوم محور
هماشهر  -پاریز

شهر
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تقدیر وزیر اقتصاد از عملکرد ِ
مثبت شرکت گلگهر

خبــر

طی مراسمی با حضور بزرگان بورس ایران ،وزیر اقتصاد از عملکرد مثبت شرکت گلگهر تقدیر کرد.
در اولین همایش تجلیل از برترینهای بورس کاال ،که با حضور وزیر اقتصاد و جمعی از مسوولین و بزرگان بورس
کشور برگزار شد ،از مهندس ایمان عتیقی مدیر عامل شرکت معدنی و صنعتی گلگهر به عنوان شرکت فعال برتر در
حوزه عرضه و فروش در بورس کاال تقدیر شد و تندیس این رویداد به وی اهدا شد .گفتنی است شرکت معدنی و صنعتی
گلگهر در سال  ۱۴۰۰برای اولین بیش از یک ميليون تن از محصوالت خود را طریق بورس کاالی ایران فروخته است.
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توگو با سخنتازه عنوان کرد؛
مدیر عامل سازمان سیما منظرو فضای سبز شهری سیرجان در گف 

« پارک 17شهریور» دو سال آبیاری نشده!

حسام الدین اسالملو
اگرچه در آغا ِز آمدن کریمیپور به شهرداری سیرجان
گفته میشد که با نگاه ویژهی او به فضای سبز شهری و
محیط زیستی بودن وی ،تحولی در این بخش در سیرجان
اتفاق خواهد افتاد و اگرچه شهردار جدید از همان آغاز در
شورای شهر انتقادهایی جدی را متوجه مدیریت وقت سازمان
سیمامنظر و پارکها و فضای سبز سیرجان دانست اما حاال با
گذشت چندین ماه از آمدن کریمیپور ،همان انتقادهای سابق
به کارنامهی شهرداری و سازمان پارکها و سیما منظر در
دوران وی نیز تکرار میشود.
کریمیپور در همان ابتدای کارش ترجیح داد مدیر سازمان
فضای سبز در دوران سروشنیا را در سمت خود ابقا نکند
زیرا به طور علنی در شورای شهر عملکرد او را غیرقابل
دفاع دانسته بود .اینگونه شد که شهردار ترجیح داد رسول
پورمهدی را بر ریاست صندلی مدیریت کنونی سازمان
سیمامنظر ،پارکها و فضای سبز شهرداری سیرجان بنشاند.
سازمانی که کارنامهاش به طور مستقیم با ریههای شهرمان و
زیبایی سیرجان ارتباط دارد.
با شدت گرفتن برخی انتقادها درباره زیباسازی شهر و
شرایط فضای سبز و وسایل پارکها و مشکالتی مثل تعطیلی
شهربازی با پورمهدی؛ مدیر عامل سیما منظر و فضای سبز
شهرداری به گفت و گو نشستیم.
گزارشهایی مردمی به دست ما رسیده که بعضی از
هنرمندان در ماجرای اجرای طرحهای خیابان گلیم ،هنوز
دستمزدشان را نگرفتهاند و از این منظر از سازمان پارکها گله
دارند؟!

محدودیتها برداشته شده و امیدوارم تا همیشه چنین باشد
اما ما آن قدر باید بدویم که این فرسودگی وسایل بازی را در
این دو سال جبران کنیم .به هرحال آفتاب خوردگی سرسرهها
و فرسایشهای طبیعی و انسانی تعطیل نشده بوده و ما را
کمی عقب انداخته.

جلسات کارشناسی با حضور هنرمندان شهرمان ،خروجی آن
شد که چند جشنواره و یک طرح گلیم در گذر گلیم ایجاد
بشود .جشنوارههای چندگانه یکی سبزههای نوورزی بود و
یکی دیگر جشنواره تخممرغهای رنگی و دیگری جشنواره
گنجشکهای رنگی .طرح گلیمی هم بود که  هنرمندان خلق
اثر کردند و طرح یک گلیم را در کف خیابان ایجاد کردند.
سپس به حسب وظیفه در اختتامیه هدیه نقدی و لوح تقدیری
به هنرمندانی که در این سه جشنواره شرکت کرده بودند،
اهدا شد .جدای از این هزینه پرداخت اون طرح گلیم هم به
هنرمندان خوب شهرمان پرداخت شد.

درباره رسیدگی و نگهداری از فضای سبز نیز شهروندان
انتقادهایی دارند .مثل اینکه چرا در بعضی فضاهای سبز ،شیر
آب آن قدر باز میماند که خیابان و کوچه را آب برمیدارد .آن
هم در این بیآبی.

کم این اتفاق میافتد و وقتی میافتد ،معموال تا مامور ما برای
رسیدگی و رفع عیب در محل حاضر میشود ،آب به محیط
اطراف فضای سبز نفوذ کرده است .اما ماموران سعی میکنند
زود خود را به محل گزارش شده ،برسانند.

برنامهتان برای شهربازی چیست؟ میدانید که مردم
خواستار بازگشایی هستند .به هرحال پس از دو سال کرونا و
قرنطینه ،صبر بچهها سرآمده و با آغاز فصل گرم و فراغت
توقع دارند این تفرجگاه دایر باشد.

شهربازی که قرار است به ابتدای جاده کرمان منتقل بشود و
قراردادهایش هم بسته و نوشته شده است و این روند دو سال
طول میکشد.

این روند دوساله میتوانست در دوران کرونا اتفاق بیفتد.
کما اینکه بهتر نبود تا راه اندازی شهربازی جدید ،این
شهربازی فعال باشد؟

شهربازی وسایلش قدیمی و فرتوت است .تازه اگر فرسوده

به هرحال دوسـال گذشـته کرونا موجب

شـده بـود اکثـر ایـن مکانهـای عمومـی

الزم میدانم راجع به کارهایی که در خیابان گلیم از پیش از
نوروز و در ایام نوروز انجام شد گزارش کاملی بدهم  .هر طرح
و جشنوارهای که خواستیم در این خیابان انجام بدهیم اول از
هنرمندان شهرستان دعوت کردیم و از دوستان خواستیم در
نشستهای تخصصی پیشنهادهای خودشان را برای خیابانی
که نام گلیم جهانی سیرجان را یدک میکشد ،ارائه بدهند.
بزرگواران هنرمند شهرمان هم نسبت به دغدغهای که برای
شهر و لطفی که به مجموعهشهرداری داشتند ،قبول زحمت
کردند و در تمامی جلسات ما که حدود  6جلسه بود حضور
به هم رساندند .از تک تک آنها قدردانی میکنم  .پس از این

تعطیـل باشـند .سـازمان پارکهـا هـم در

دوسـال گذشـته نوسـازی وسـایل بـازی را

از طرف دیگر به نظر میرسد در نقطهی مقابل برخی
پارکها مثل پارک فردوس( 17شهریور سابق) دچار بیآبی
شدید هستند و درختانشان در حال خشک شدن است! چرا
رسیدگی نمیشود؟

پارک  17شهریور را با شما موافقم .این پارک دو سال بود که
آب نخورده بود.

عکس :سید محسن فروزنده

هم نبودند استانداردهای وسایل بازیاش مربوط به دهه
هفتاد است .شهردار برایش جان بچهها در اولویت اول قرار
دارد .نمیخواهد چنین ریسکی کند .برنامهاش برای ایجاد
شهربازی در سیرجان به سبک شهربازیهای خوب و بزگ
کالنشهرهاست.
شهرداری چه طرحی برای مکان فعلی شهربازی دارد؟

در دسـتور کار نداشت .سـتاد کرونا خواهان

اینجا قرار است یک تفرجگاه باشد .کاربری فضای سبزش
حفظ میشود و مکانی برای باغگردی و رستوارن رفتن مردم.

محدودیتها برداشـته شـده و امیـدوارم تا

چرا در این مدت سازمان شما به تجهیز پارکها نمیپردازد
تا دست کم در این مدت راهاندازی شهربازی جدید ،پارکها
بار نیاز روانی بچهها به بازی را به دوش بکشند .چرا وسایل

تعطیلـی ایـن مکانهـا بـود .تـازه حـاال
همیشـه چنین باشـد.

یعنی در دوران مدیر قبلی این کاهلی اتفاق افتاده .چرا؟!

بازی پارکها این قدر خراب و فرسوده است؟

من حاضرم با شما یکی یکی پارکهای اصلی شهر برویم
و ببینم که در این چندماهه وسایل بازیشان تجهیز شده و
بهشان رسیدگی شده است .چطور میگویید وسایلشان خراب
است؟
من هم به شما نشانی پارکهایی را میدهم که مثال سه
سال است سرسرههایشان شکسته و تابهایشان خراب است
و اص ً
ال ضرورتی احساس نشده که دوباره تجهیز بشوند.

به هرحال دوسال گذشته کرونا موجب شده بود اکثر این
مکانهای عمومی تعطیل باشند .سازمان پارکها هم در
دوسال گذشته نوسازی وسایل بازی را در دستور کار نداشت.
ستاد کرونا خواهان تعطیلی این مکانها بود .تازه حاال

من کاری به گذشته و کارنامه دیگران ندارم .به هرحال ممکن
است بحث کمبود بودجه بوده یا مشکالت دیگر .در گذشته
بخشی از پارک سیستم آبیاری قطرهای داشته اما بخش زیادی
از این پارک هم پوشش قطره ایاش فرسوده شده بوده و پارک
به طور کامل آبیاری نشده .درحال حاضر برای جبران تنش آبی
داریم این پارک را غرقابی آبیاری میکنیم.
چگونه؟

سابق بر این پارک 17شهریور از لولهای تغذیه میشود که
متصل به موتور پمپ پارک دیگری است .مسیر این لوله قطع
شده بود .به تازگی مسیر لوله احیا شده و دو هفته است که
این پارک به توصیه کارشناسان مرتب دارد آبیاری میشود تا
از تنش آبی بگذرد.

شرکت فرآوری مس درخشان تخت گنبد

از افراد مشروحه ذیل جهت همکاری دعوت به عمل می آورد؛
تخصص و شغل مورد نظر

توضیحات

مدارک مورد نیاز

راننده پایه یک

جهت کار بر روی
ِکشنده فاو و مایلر

گواهینامه پایه یک
و کارت هوشمند

راننده بولدوزر

-

گواهینامه ویژه

نگهبان

قد  175به باال
مدرک فوق دیپلم به باال

دارای حکم ورزشی یا قهرمانی
در رشته های بدنسازی،
آمادگی جسمانی یا دفاع شخصی

جوشکار

با سابقه کار مرتبط

-

اول قیمت ها را مقایسـه کنید

تولیدی و بازار مبل امام علی (ع)
این فرصت بی نظیر را از دست ندهید

خرید کنید ،تخفیف بگیرید و اشانتیون ببرید

متقاضیان فقط از ساعت  7:30الی  16:30با شماره

سرویس چوب کامل ویژه جهیزیه عروس شامل؛

 0993 714 1125تماس حاصل نمایند.

فروش ،نصب ،سرویـس،شــارژ گـــاز و

لولـه کشی زیرکار

نق

د
و
ا
ق
سا

رختکن،جاکفشی

ط

کولرهای گـازی اسپلیت
خیابان وحید  -روبروی فروشگاه افق کوروش

فروشگاه اسپلیت صالحی
42338788 - 09164458335

میز ناهارخوری

میز جلو مبلی

پا تختی

بوفه بزرگ

مبـــل

میز آرایش

سرویس خواب

کمد لباسی

همگی یکجا  29/800/000 :تومان

انتهای بلـوار اصلی حجـت آبــاد

09124158001

تشک طبی فنری

انتصاب معاون
اداره ورزش
جوانان سیرجان

طی حکمی از سوی دکتر ناصر گلمحمدی؛ معاون مدیرکل
و رئیس اداره ورزش و جوانان شهرستان سیرجان ،محمدرضا
آزاد داور به عنوان معاون توسعه ورزش شهرستان منصوب
شد .به گزارش روابط عمومی اداره ورزش و جوانان شهرستان
سیرجان ،آزاد داور که از کارکنان باسابقه و خوشنام این اداره
است ،پیش از این مسوول امور باشگاهها بوده است.

ورزش

4

خبــر

گل گهر برنده دربي استان شد

شماره 693

 28اردیبهشت1401

دربی استان کرمان علیرغم وزش باد شدید در شهر رفسنجان،بسیار زیبا  و البته پر استرس از کار درآمد که همانند
دیدار با آلومینیوم اراک،گل گهر در نیمه دوم با شاهکار تعویضهای امیر قلعه نویی مواجه شد و ابتدا امین پورعلی و سپس
فرشید باقری پیام آور شادی برای گل گهریها بودند که در نهایت یکی از این دو گل توسط میثم تیموری جواب داده شد.
الزم به ذکر است درخشش خیره کننده محسن فروزان دروازه بان تیم گل گهر در نیمه اول که به تنهایی سه موقعیت
مسلم گلزنی را مهار کرد در این برد بسیار تعیین کننده بود.

لیگ دسته اول فوتبال ،سبقت مس کرمان از ملوان؛

خبر

صـدر جـدول نارنجـي شـد

دونده کرمانی برنده مدال طال مسابقات قهرمانی کشور
محمد حسین ابارقی دونده کرمان در مسابقات قهرمانی کشور و انتخابی
تیم ملی که در لرستان برگزار شد موفق شد مقام قهرمانی و مدال طالی
این رقابتها را از آن خود کند .ابارقي موفق در اين مسابقات  كه در
رده بزرگساالن و براي قهرمانی کشور و انتخابی تیم ملی که در لرستان
برگزار شد به   مقام قهرمانی و مدال طالی این رقابتها دست يابد.
ابارقی در ماده  200متر سرعت زودتر از دوندههای فارس و لرستان از خط
پایان گذشت تا به این مدال دست پیدا کند .این دونده كرماني پس از
کسب این مدال گفت :مسابقات در سطح بسیار باالیی برگزار میشد چراکه
مسابقات قهرمانی کشور این دوره حکم انتخابی تیم ملی برای مسابقات
آسیاییهانژو چین و کشورهای اسالمی در قونیه ترکیه را داشت و دوندهها با
حداکثر آمادگی در مسابقات شرکت کرده بودند.

دیدار تیمهای فوتسال صنایع هرمزگان و گل گهر سیرجان
از سری مسابقات مرحله نهایی لیگ دسته اول فوتسال کشور دوشنبه ۲۶
اردیبهشت دو تیم صنایع هرمزگان و گل گهر سیرجان به مصاف یکدیگر
رفتند .این دیدار با نتیجه ۰ - ۳به سود گل گهر به پایان رسید.

کسب دو دانشآموز کرمانی مقام سوم مسابقات رباتیک ترکیه

دانشآموزان «محمدهانی بیدوئینژاد» از مدرسه غیردولتی وحدت
آموزش و پرورش ناحیه یک کرمان و «سهیل فتحیزاده» از مدرسه عالمه
ناحیه دو کرمان ،موفق به کسب مقام سوم در آیتم ماموریت ممکن در
مسابقات بینالمللی رباتیک شدند .بزرگترین جشنوارۀ رباتیک بینالمللی
 ROBOTEXترکیه در روزهای  ۷و  ۸میدر آنتالیا و در مرکز کنگره
ناظم حکمت ،برگزار شد .به نقل از روابط عمومی اداره کل آموزش و پرورش
استان کرمان ،غالمرضا آقاموالیی معاون آموزش متوسطه ناحیه یک و میترا
سعیدی کارشناس مسوول انجمن اولیا و مربیان ناحیه یک به همراه مدیر
مدرسه غیردولتی وحدت از این دانشآموزان استقبال کردند.

حضور مدافع سیرجانیها در تمرینات

بازیکن تیم گل گهر سیرجان در تمرینات گروهی تیمش حضور پیدا کرد.
به گزارش خبرنگار ورزشی ایلنا ،تیم فوتبال گل گهر سیرجان در هفته
بیست و چهارم لیگ برتر به مصاف شهرخودرو رفت .در دقیقه  30مسابقه
سیداحمد موسوی به دلیل مصدومیت نتوانست به بازی ادامه بدهد .وی در
سه هفته اخیر شرایط حضور در مسابقه را نداشت و نتوانست به میدان برود.
او در روزهای اخیر به تمرینات گروهی اضافه شده و دنبال فرصت است
تا دوباره در ترکیب تیمش به میدان برود.حیدر افسری سرپرست گلگهر
سیرجان در گفتگو با ایلنا ،این خبر را تایید کرد.

رضا فتح آبادی
تنور لیگ دسته اول فوتبال کشور روز
به روز داغ تر میشود ،تیمهای مدعی
مس کرمان ،ملوان بندر انزلی و آرمان
گهر سیرجان ،شانه به شانه همدیگر جلو
میروند تا در نهایت دو تیم جواز حضور در
لیگ برتر را از آن خود کند.
مس به صدر جدول رفت

در ادامه این رقابتها دوشنبه شب
گذشته تیم فوتبال مس کرمان در هفته  
سیام لیگ دسته اول؛ موفق شد در خانه،
تیم ویستا توربین تهران را با تک گل میالد
صارمی مغلوب کند و با کسب  62امتیاز به
صدر جدول برسد.
در همین چارچوب از مسابقات تیمهای
ملوان بندر انزالی و آرمانگهر سیرجان
دیگر مدعیان صعود به لیگ برتر در برابر
رقبای خود به تساوی رضایت دادند تا کما
کان مس و ملوان جدی ترین گزینه صعود
به لیگ برتر باشند.
توقف ملوان بندر انزلی و برتری خانگی
مس کرمان ،نارنجیپوشان را با  62امتیاز
و تفاضل گل بهتر از ملوان به صدر جدول

رساند .ملوانان نیز با  62امتیاز به رتبه دوم
سقوط کردند.
تیم فوتبال   مس کرمان   و ملوان بندر
انزلی برای قطعی کردن صعود خود به
لیگ برتر ،در ادامه رقابتها به کسب تنها
پنج امتیاز از مجموعه چهار بازی دیگر نیاز
دارند و در صورت کسب این امتیازات دیگر
نتایج دیگر رقبا علی الخصوص آرمان گهر
و خیبر خرم آباد حائز اهمیت نیست و این
دو تیم به لیگ برتر صعود خواهند کرد.
آرمان گهر در رده سوم

اما تیم فوتبال آرمان گهر سیرجان که از
ابتدای فصل با کسب نتایج مطلوب خود را
یک مدعی برای صعود به لیگ برتر معرفی
کرده بود با ناکامی در غلبه بر خوشه
طالیی ساوه و  باکسب    54امتیاز در رده
سوم ایستاد و حاال بخت زیادی برای صعود
به لیگ برتر ندارد! اما این تیم هنوز ناامید
نیست و امیدوار است تا رقبا در کسب
نتایج الزم خوب عمل نکنند و آنها به رویا
خود تحقق بدهند.
همچنین تیم فوتبال خیبر خرمآباد
که این فصل با هزینههای هنگفت در
لیگ یک پا نهاد  هم با کسب  52امتیاز

و با مستحکم کردن جایگاه خود در رده
چهارم ،همراه با سه تیم باالی خود برای
صعود میجنگد و این تیم هم بر روی کاغذ
شانس صعود دارد و در صورتی که رقبا
اشتباه کنند این تیم هم میتواند خود را
به لیگ برتر برساند.
اما درانتهای جدول پس از حتمی شدن
سقوط دو تیم شاهین بوشهر و ماشین
سازی تبریز یک تیم دیگر هم در معرض
سقوط است.

در این رقابتها در لیگ دسته اول نیز
رایکا بابل تاکنون  با  32امتیاز ،در رتبه
شانزدهم جدول و جدیترین تیم سقوط
کننده است.
همانطور که در باالی جدول تیمها چهار
هفته بسیار پر استرس دارند تیم رایکا و دو
تیم دیگر هم در  چهار هفته آخری برای
فرار از سقوط میجنگند.
اما شاگردان پیروز قربانی با شکستی که
درهفته سیام در خرمآباد تجربه کردند ،به

رکود عجیب پرسپولیس از بازی در کرمان!
تیم فوتبال پرسپولیس در چارچوب هفته
بیستوهفتم لیگ برتر در ورزشگاه شهید
سلیمانی سیرجان میزبان سپاهان بود
که در نهایت با نتیجه  ۲بر یک شکست
خورد و همین شکست هم در نهایت باعث
قهرمانی استقالل در این فصل از لیگ
برتر شد تا پس از پنج سال تیمی غیر از
پرسپولیس قهرمان ایران شود.
در مورد این بازی یک نکته جالب و

عجیب وجود داشت .بازی با سپاهان
چهارمین حضور پرسپولیس در فصل
جاری در استان کرمان بود و چهارمین
بازی که پرسپولیس امسال در این استان
به پیروزی نرسید.
پرسپولیس امسال دو باخت و دو تساوی
را در استان کرمان تجربه کرد که در نهایت
باعث از دست رفتن دو قهرمانی برای
پرسپولیس شد.

پرسپولیس در این فصل در کرمان مقابل
مس رفسنجان یک  -یک متوقف شد،
مقابل گلگهر هم در سیرجان چنین
نتیجهای گرفت ،به سپاهان در سیرجان
در لیگ باخت و به فوالد در سوپرجام در
سیرجان باخت تا دچار طلسم کرمان شود.
این موضوع دقیقا برعکس فصل گذشته
بود که پرسپولیس در کرمان نتایج خوبی
را کسب کرد.

سال گذشته پرسپولیس در لیگ برتر با
پنج گل ،گل گهر را شکست داد و مس

رفهیخته رگامی

محمد کیا رمیدی

آهن آالت دست دوم و انواع ضایعات
شما را با باالترین قیمت در محل خریداریم.
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آگهی تحدید حدود هیات قانون الحاق
در اجرای ماده  10ایین نامه اجرایی قانون الحاق موادی به قانون
ساماندهی وحمایت از تولید عرضه مسکن بدینوسیله به اطالع
میرساند در اجرای این قانون
-1مورد تقاضای بی بی جان صالحی فرزند غالم رضا به شناسنامه
 3کد ملی  3071357915صادره از سیرجان مبنی بر صدور سند
ششدانگ خانه پالک  0فرعی از  5842اصلی واقع در نجف
شهر بخش  36کرمان به مساحت 230/09متر مربع رای هیات
 10195مورخ 1400/12/17
که پس از رسیدگی هیات حل اختالف موضوع ماده  7ایین
نامه اجرایی قانون فوق الذکر رای به تنظیم اظهار نامه صادر و
بدینوسیله به اطالع عموم میرساند در مورخ  1401/03/21روز شنبه
عملیات تحدید حدود در محل ملک به عمل میاید لذا ظرف مدت
 20روز از تاریخ تنظیم صورت جلسه تحدید حدود چنانچه کسی
به تحدید حدود معترض است اعتراض خود را کتبا به اداره ثبت
اسناد سیرجان تسلیم واز تاریخ تسلیم ظرف مدت  1ماه دادخواست
اعتراض بر ثبت به مرجع صالح قضایی تسلیم وگواهی مربوطه
را به اداره ثبت اسناد سیرجان ارایه نمایند چنانچه ظرف مدت 20
روز از انتشار اگهی اعتراض نرسد ویا معترض ظرف مدت یک ماه
از تاریخ اعتراض گواهی تنظیم دادخواست به مرجع صالح قضایی
را ارایه ننماید سند مالکیت به نام متقاضی صادر وتسلیم می گردد.
تاریخ انتشار :چهارشنبه 1401/02/28
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لیگ دسته دوم نزدیکتر شدند.
همچنین دو تیم سایپا و ویستا توربین
هردو از تهران نیز  35امتیازی هستند
و ردههای چهاردهم و پانزدهم جدول
را به خود اختصاص دادهاند و به نوعی
جزو فانوس به دستان لیگ یک محسوب
میشوند.
گفتنی است در لیگ امسال هر سه تیم
باالی جدول سه مربی بومی در اختیار
دارند و جالب تر اینکه از جمع این سه
تیم دو تیم از استان کرمان هستند که هر
دو مربی بومی این استان هستند و کسب
نتایج این تیمها خود گواه بر این دارد که
به نیروهای بومی خود اعتماد کنیم تا در
آینده داشته باشیم.
الزم به ذکر است که تیم ملوان بندر انزلی
هم در این فصل از مربی بومی و کادر بومی
استفاده کرده است که همه نشان از اعتماد
به نفس و فنی بودن این مربیها را به
همگان ثابت کرد.
گفتنی است در ادامه این رقابتها هر
دو نماینده استان باید تمام تالش خود را
بکنند و در نهایت منتظر اتفاقات و صعود
باشیم.

آگهی فقدان سند مالکیت

خانم طاهره فانی با ارائه دو برگ استشهادیه از دفتر اسناد رسمی شماره 194

سیرجان مدعی است که سند مالکیت ششدانگ پالک  9712فرعی از 2313
اصلی واقع در بخش  35کرمان بنام خانم طاهره فانی ثبت و سند مالکیت

صادر و تسلیم گردیده است که بعلت جابجایی مفقود گردیده لذا بدستور تبصره
یک اصالحی ماده  120آیین نامه قانون ثبت مراتب جهت اطالع مردم اگهی

رفسنجان را با یک گل برد ،در جام حذفی
هم مس نوین کرمان را با  ۳گل بدرقه کرد.

امتیاز مسکن ملی

کسب مقام پنجم مسابقات شطرنج رده سنی کمتر از
ده سال کشور و دعوت به اردوی تیم ملی نوجوانان
ایران را به شما و خانواده محترمتان تبریک عرض
نموده ،توفیق روزافزونتان را در تمامی عرصه های
زندگی آرزومندیم.

محم
ود آبادی  -اه ی
شم

با تخفیف ویژه
به فروش می رسد
0913 388 8275

جوشکـاری سیــار

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

0 9 1 3 5 3 2 0 8 4 2 -0 9 1 3 2 7 9 4 3 7 2

می شود تا هر کس مدعی انجام معامله یا وجود سند مالکیت نزد خود می باشد
ظرف مدت  10روز از تاریخ انتشار روزنامه گواهی اعتراض خود را به این اداره
در اجرای قانون الحاق موادی به قانون ساماندهی وحمایت از تولید عرضه در اجرای قانون الحاق موادی به قانون ساماندهی وحمایت از تولید عرضه
تسلیم دارد در غیر اینصورت پس از سپری شدن مدت قانونی و عدم واخواهی مسکن بدینوسیله به اطالع میرساند در اجرای این قانون طبق بند  2ماده مسکن بدینوسیله به اطالع میرساند در اجرای این قانون طبق بند  2ماده

سند مالکیت المثنی بنام مالک صادر خواهد شد.
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آگهی فقدان سند مالکیت

خانم ماه جهان جهانشاهی چهارگنبدی با ارائه دو برگ استشهادیه از دفتر
اسناد رسمی شماره 14سیرجان مدعی است که سند مالکیت ششدانگ پالک
 2313فرعی از  2112اصلی واقع در بخش  35کرمان بنام خانم/آقای ماه
جهان جهانشاهی چهارگنبدی ثبت و سند مالکیت صادر و تسلیم گردیده است
که بعلت جابجایی مفقود گردیده لذا بدستور تبصره یک اصالحی ماده 120
آیین نامه قانون ثبت مراتب جهت اطالع مردم اگهی می شود تا هر کس
مدعی انجام معامله یا وجود سند مالکیت نزد خود می باشد ظرف مدت  10روز
از تاریخ انتشار روزنامه گواهی اعتراض خود را به این اداره تسلیم دارد در غیر
اینصورت پس از سپری شدن مدت قانونی و عدم واخواهی سند مالکیت المثنی
بنام مالک صادر خواهد شد.ضمنا ششدانگ در رهن بانک مسکن میباشد.
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آگهی رای هیات قانون الحاق

آگهی رای هیات قانون الحاق

 1این قانون
 .مورد تقاضای صدف نسا ساالر محمد پور فرزند قربانعلی به شناسنامه 11کد ملی  3130092919صادره از بافت مبنی بر صدور سند ششدانگ
یکباب خانه پالک  10365فرعی از  5087اصلی واقع در نجف شهر
سیرجان بخش  36کرمان به مساحت 360متر مربع
صادر که برابر رای هیات حل اختالف موضوع ماده  7ایین نامه اجرایی
قانون فوق الذکر رای به صدور سند صادر و بدینوسیله به اطالع
عموم میرساند ظرف مدت  20روز از تاریخ انتشار یا /الصاق برای یک
نوبت منتشریاالصاق میگردد چنانچه کسی به تقاضای نامبرده وعملیات ثبتی
معترض است اعتراض خود را کتبا به اداره ثبت اسناد سیرجان تسلیم واز
تاریخ تسلیم ظرف مدت  1ماه دادخواست اعتراض بر ثبت به مرجع صالح
قضایی تسلیم وگواهی مربوطه را به اداره ثبت اسناد سیرجان ارایه نمایند
چنانچه ظرف مدت  20روز از انتشار اگهی اعتراض نرسد ویا معترض ظرف
مدت یک ماه از تاریخ اعتراض گواهی تنظیم دادخواست به مرجع صالح
قضایی را ارایه ننماید سند مالکیت به نام متقاضی صادر وتسلیم می گردد.
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 1این قانون
 .مورد تقاضای مجتبی رهنما فرزند غالم رضا به شناسنامه  144کدملی  3071215258صادره از سیرجان مبنی بر صدور سند ششدانگ
یکباب خانه پالک  626فرعی از  5070اصلی واقع در نجف شهر
سیرجان بخش  36کرمان به مساحت  240مربع
صادر که برابر رای هیات حل اختالف موضوع ماده  7ایین نامه اجرایی
قانون فوق الذکر رای به تحدید حدود صادر و بدینوسیله به اطالع
عموم میرساند ظرف مدت  20روز از تاریخ انتشار یا /الصاق برای یک
نوبت منتشریاالصاق میگردد چنانچه کسی به تقاضای نامبرده وعملیات ثبتی
معترض است اعتراض خود را کتبا به اداره ثبت اسناد سیرجان تسلیم واز
تاریخ تسلیم ظرف مدت  1ماه دادخواست اعتراض بر ثبت به مرجع صالح
قضایی تسلیم وگواهی مربوطه را به اداره ثبت اسناد سیرجان ارایه نمایند
چنانچه ظرف مدت  20روز از انتشار اگهی اعتراض نرسد ویا معترض ظرف
مدت یک ماه از تاریخ اعتراض گواهی تنظیم دادخواست به مرجع صالح
قضایی را ارایه ننماید سند مالکیت به نام متقاضی صادر وتسلیم می گردد
تاریخ انتشار :چهارشنبه 1401/02/28
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جلد دوم کتاب
«دال داستان
کرمان»رونمایی
میشود

فردای کرمان :مراسم رونمایی از جلد دوم کتاب دال داستان کرمان ،با حضور
داستاننویسان کرمانی و عالقهمندان به داستان در کتابفروشی ترنجستان کرمان برگزار
میشود .مجموعهی پژوهشی چند جلدی «دال داستان کرمان» توسط حامد حسینیپناه
کرمانی ،نویسنده و پژوهشگر نوشته شده و به معرفی هنرمندان داستاننویس استان کرمان و
نقد و بررسی آثار منتشر شدۀ آنها اختصاص دارد .جلد دوم این مجموعه به معرفی و بررسی
آثار داستانی هنرمندان داستاننویساختصاص دارد..

فرهنگ

5

تجلیلازبرگزیدگانجشنوارهکتابخوانیرضویاستانکرمان

طی مراسمی  60نفر برگزیدگان استانی جشنواره کتابخوانی رضوی استان کرمان درسالن مهر شهرداری سیرجان تجلیل شدند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز کرمان،به گفته وفایی مدیرکل کتابخانههای عمومی استان کرمان استقبال مردم استان
کرمان ازتجلیل از برگزیدگان جشنواره کتابخوانی رضوی استان کرمان در سیرجان این جشنواره بسیار خوب بود که بیش از  90هزار
نفر شرکت کننده داشتیم که سیرجان رتبه اول شرکت کننده را در سطح استان به دست آورد.وی افزود استقبال سیرجانیها در
جشنواره کتابخوانی رضوی استان کرمان خیلی خوب بوده که امار شرکت کنندها  20هزار نفراز شهرستان سیرجان بود که میتوان
گفت یک چهارم از شرکت کنندگان از این شهرستان شرکت کردند.
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خبر

گپی با دو نوازنده دورهگرد در سیرجان؛

گروه فرهنگ

اهل کجای ایران هستید؟

استان مازنداران .شهرستان محمودآباد.
چهرهتان بیشتر به جنوبیها میخورد!

بس که زیر تابش آفتابیم.

نام و نام خانوادگیتان؟

من حسین علیزاده هستم نوازنده ویلون.
من هم فردین رمضانی هستم نوازنده تار محلی.
این که سهتار است!

اختتامیۀ جشنواره ملی آواها و نواهای سردار مقاومت

جـان جهـانی
ای یـار جانـی،
ِ

جان
"سر راه کنار برید یارم آمد ای یار جانی،
ِ
جهانی" این ترانهی محلی را دیروز یک خوانندهی
دورهگرد با گویش محلی خاص خود در خیابانهای
سیرجان میخواند و به همراه دوست نوازندهاش
میگذشت.
موسیقی گذری و خیابانی در جهان پیشینهی زیادی
دارد .به ویژه در ایران که از دوران باستان و دست کم
از زمان بهرام گور رایج شده و هست .اگرچه دورههای
اوج و فرود داشته است .سیرجان هم از این قضیه
مستثنا نیست .از نوازندگان دهل و سرنا و سنتور که
از قدیم در سیرجان وجود داشته و هنوز هم گاه گاه
سر چهارراهها و به مناسبتهای مختلف حضور دارند
و با نوازندگی در مکانهای عمومی هم برای مردم
شادی و آرامشی هدیه میآورند و هم کسب روزی
میکنند.
روز گذشته اما یک پدیدهی در نوع خود تازه در این
زمینه میزبان سیرجان بود .دو نوازندهی دورهگرد که
یکی تار محلی مینواخت و همراهش ویلوننوازی میکرد
در کنار خواندن ترانههای محلی شمالی.
آنها را به دفتر سخنتازه دعوت کردیم و گپ کوتاهی
زدیم.

شکلش بله اما مثل سا ِز تار از استخوان شتر در دستهاش

برگزار میشود

خیلی از شهرها میرویم .تبریز ،ارومیه ،کردستان و...
سیرجان هم شهر ثروتمندی است خب.
رفتار مردم با شما چطور است؟ استقبال میکنند؟

مردم خوبی هستند سیرجانیها .حمایت میکنند .فیلم
میگیرند .قدر هنر موسیقی را میدانند .خرجی زن و
بچه را اینجا درمیآوریم .مخارج زندگی زیاد و گران شده.
فیلمتان را فضای
همشهریهایتان نمیبینند؟

مجازی

منتشر

کنند،

کم پیش میآید که مازندارانی ویدیوی سیرجانی را
ببیند .گاهی به چشمشان بخورد و ببیند هم در این حد
اشکال ندارد .ما خودمان هم پیج اینستا داریم و فیلم
نواختن و خواندنمان را گاهی منتشر میکنیم.
شغل آبا و اجدادیتان است؟

نه.
استفاده شده و در محل ما به این ساز هم تار میگوییم.
شغل اصلیتان همین است؟

نه حسین کشاورز است و من کابینتساز .در فصلی
که شغلمان در محمودآباد مازندران بازاری ندارد ،به
شهرهای دیگر میرویم و موسیقی خیابانی اجرا میکنیم.
چرا همین کار را در شهر خودتان نمیکنید؟

آنجا این کار را بد میدانند و محیط کوچک است و همه
ما را میشناسند .شهرهای دیگر میرویم که ناشناس
باشیم.
یعنی هنوز از این طور تفکرات پوسیده هست؟!

نه که به کل بد بدانند .آنجا در مجالس عروسی و جشن
هم اجرا میکنیم .در خیابان نواختن را خوب نمیدانند.
ایران هنوز این طور است .ما در سفری که به ترکیه و
همین طور سلیمانیهی عراق داشتیم ،احترام بیشتری به

خبــر

این شغل میگذاشتند و مردم با روی بازتری استقبال از
ما و موسیقیمان میکردند.
چرا در شهرتان اجرای مجلسی نمیروید.

حاال به دالیلی مثل مد شدن موسیقیهای جدید و
همین طور اقتصاد کوچک شهرمان مراجعه به ما برای
اجرا در مجالس کم شده.
چند سالهاید؟ زن و بچه هم دارید؟

فردین سی سال سن دارد و من چهل سال .زن و بچه
هم داریم.
با خودتان به سیرجان میآورید؟

نه .در همان محمودآباد مازنداران میمانند.
نوازندگی دورهگرد انتخاب
چرا سیرجان را برای
ِ
کردهاید؟

موسیقی را شفاهی و در خانواده به طور موروثی یاد
گرفتید؟

نه .عالقه داشتیم و خودمان دنبال کردیم.
در سیرجان مشکل اقامت ندارید؟

یک دوست چندین ساله به نام احمدآقا داریم که هروقت
به سیرجان میآییم ،ایشان به ما محل اقامت میدهد.
چه وقتهایی به سیرجان میآیید؟

معموال سالی دو بار .یک بار شب عید نوروز و یک بار
هم در اردیبهشت.
درآمد خوبی دارد؟

به عنوان شغل دوم بله .کمک حالمان است .شهر
خودمان شهر ثروتمندی نیست و مخارج زندگی
کمرشکن شده .باید بیاییم و اجرا کنیم تا خرجی زن و
بچه را در بیاوریم .االن که آمدیم مصاحبه هم یک وقت
و یک درآمدی بود که از دست دادیم.

فردای کرمان :دبیر تخصصی نخستین جشنواره ملی آواها و نواهای
سردار مقاومت با اشاره به ارسال هزار و  ۱۴۳اثر از سراسر کشور به
دبیرخانه این جشنواره ،گفت« :آثار ارسالی به جشنواره آواها و نواهای
سردار مقاومت شامل سرود ،تواشیح ،آکاپال ،کرال ،آهنگسازی ،مقاله،
اجراهای محلی و آثار ویژۀ بخش سردار سلیمانی است».
مسعود نکویی افزود« :از تعداد آثار ارسال شده به نخستین جشنواره
آواها و نواهای سردار مقاومت پس از راستیآزمایی به لحاظ اجرای زنده
و غیرزنده ۸۴ ،اثر در بخش نهایی توسط داوران مورد ارزیابی قرار گرفت
و گروههای برگزیده انتخاب شدند».
وی ادامه داد« :آیین اختتامیه و اعالم نتایج این جشنواره ،سوم خرداد
همزمان با سالروز آزادی خرمشهر در گلزار شهدای شهر کرمان و مرقد
سردار سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانی آغاز میشود که با اجرای
رتبههای برتر این جشنواره همراه است».
دبیر تخصصی نخستین جشنواره آواها و نواهای سردار مقاومت اظهار
کرد« :به رغم اینکه مهلت ارسال آثار تا  ۲۰اردیبهشت ماه بود و سه
روز نیز تمدید شد ،عالقهمندان همچنان به ارسال آثار ادامه دادهاند که
بیانگر عالقه و استقبال بسیار باال از این جشنواره است».
وی گفت« :این جشنواره در چهار بخش آوازهای گروهی شامل سرود،
تواشیح و آوازهای گروهی چند زبانه ،تکخوانی ،آهنگسازی ،مقاالت و
نوشتههای موسیقی حماسی و مقاومت (بخش جنبی) برگزار میشود».
نکویی با بیان اینکه این جشنواره در سطح ملی برگزار میشود ،بیان
کرد« :حدود  ۸۰شهر از سراسر ایران به دبیرخانه جشنواره ،محتوا و
اثر فرستادهاند و کارهای ابتکاری و خالقانه یکی از معیارهای مهم در
انتخاب آثار برای شرکت در جشنوارۀ آواها و نواهای سردار مقاومت
محسوب میشود».
وی ادامه داد« :برنامهریزی برای برگزاری این جشنواره در دوران
اوج شرایط اپیدمی کرونا انجام شد و مبنای برگزاری به صورت ارسال
فایلهای تصویری بود ،اما با بهبود وضعیت شیوع کرونا توانستیم
رتبههای برتر جشنواره را برای مراسم اختتامیه دعوت کنیم».
دبیر تخصصی نخستین جشنواره ملی آواها و نواهای سردار مقاومت در
کرمان با دعوت از عالقهمندان برای حضور در مراسم اختتامیه ،افزود:
«عصر روز سوم خرداد با حضور کارشناسان و داوران کارگاه تخصصی
جشنواره ملی آواها و نواهای سردار مقاومت برگزار میشود که همۀ
عالقهمندان ،گروههای تواشیح و قاریان قرآن برای بهرهگیری از مباحث
و همافزایی فنی میتوانند در آن شرکت کنند».
وی تاکید کرد« :کرمان تبدیل به پایتخت مقاومت جهان اسالم و پایگاه
گردشگری با محوریت سردار رشید اسالم سپهبد شهید حاج قاسم
سلیمانی شده و تصمیم داریم هر سال این جشنواره را برگزار و از سال
آینده بخش خواهران را نیز به جشنواره آواها و نواهای سردار مقاومت
در کرمان اضافه کنیم».

فراخوان شناسایی تأمین کنندگان دستگاه
باالنس گاردان مورد نیاز کارخانه نورد
بردسیر مجتمع جهان فوالد سیرجان

شرکت مجتمع جهان فوالد سیرجان در نظر دارد؛
یکدستگاه باالنس گاردان مورد نیاز کارخانه نورد بردسیر مجتمع جهان فوالد سیرجان
اقدام نماید؛ لذا از تأمین کنندگان معتبر که دارای توانایی مناسب و سوابق و تجارب
مورد قبول می باشند ،دعوت به عمل می آید ،حداکثر یک هفته از تاریخ چاپ آگهی
نسبت به اعالم آمادگی خود اقدام نمایند .بدیهی است بعد از تاریخ فوق به هیچ
درخواستی ترتیب اثر داده نخواهد شد.

لیست مشخصات دستگاه گاردان در سایت اینترنتی مجتمع جهان فوالد
سیرجان به آدرس  sjsco.irقسمت مناقصات قرار داده شده است

مدارک الزم :
ارسال نامه اعالم آمادگی ،رزومه شرکت در خصوص سوابق اجرایی ـ توان مالی ـ توان
تجهیزاتی ـ توان فنی و قراردادهای در خصوص موضوع مناقصه تا قبل از پایان تاریخ

اعالم شده فوق به آدرس ایمیل steel.abbaszade@gmail.com
تکمیل فرم خود اظهاری تامین کنندگان و ارسال به همراه مستندات مربوطه طبق چک
لیست پیوست شده در سایت(دانلود از طریق سایت  sjsco.irدر بخش خرید و فروش)

ارائه مدارک و سوابق هیچگونه حقی را برای متقاضیان ایجاد نخواهد کرد

مج
ت
م
سی
واحد تدارکات و رخید رشکت ع جهان فوالد رجان

زوم

هفتهنامه سیاسی ،اجتماعی
صاحب امتیاز :بتولهاشمیمعصومی
مدیرمسوول :ابوالقاسم محمودآبادی
دبیر تحریریه و صفحه آرا :ساره میرحسینی
پ :مهدوی کرمان
چا 
نشانی :سیرجان ،بلوار دکتر صادقی روبروی داروخانه آریا کدپستی7813713599 :
تلفن     42231335 :تلفن سفارش آگهی09133475191 :
سایتاینترنتی www.sokhanetazeh.com :پست الکترونیکی sokhan.tazeh@Gmail.com :اینستاگرامSokhan_Tazeh :

ویترینآخر

گوناگون

کاظم جاللی خبر از سفر پوتین به تهران داد

سفیر جمهوری اسالمی ای ران در روسیه اعالم کرد که ته ران آماده استقبال از
والدیمیر پوتین در ای ران است.به گزارش اسپوتنیک ،کاظم جاللی گفت :ای ران امیدوار
است والدیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه در آینده نزدیک به ته ران سفر کند.
کاظم جاللی به اسپوتنیک گفت :ما آمادهایم در زمان مناسب از آقای پوتین
رئی سجمهور روسیه در ته ران استقبال کنیم و همچنین عالقه مند به برگزاری
اجالس س ران کشورها در "فرمت آستانه" در ته ران هستیم.

مجلس شورای اسالمی تعطیل شد

دولت 4 ،امر را کنترل و بقیه را رها کند

   

   

لیالز :استاد دانشگاه ،روزنامهنگار و
تحلیلگر اقتصادی حذف ارز ۴۲۰۰
تومانی را مورد نقد و بررسی قرار داد.
سعید لیالز در روزنامه دنیای اقتصاد
نوشت« :درباره طرح حذف ارز ۴۲۰۰
تومانی من در بهار سال  ۱۳۹۷با ارز
 ۴۲۰۰تومانی دولت مخالفت کردم.
در بهمن سال  ۱۳۹۶به معاون اول
رئیسجمهوری ،آقای جهانگیری ،طرحی
را پیشنهاد دادم که روسیه در بحران اخیر
خود آن را اجرایی کرده است .در آن طرح
پیشنهاد دادم میزان مصرف ارز کشور را
باید کاهش داد.
لیالز در ادامه تاکید کرد :به نظر من
این نبرد بین ایران و آمریکا ،نبرد مرگ و
زندگی ملت ایران است و اگر از این چالش
سربلند بیرون بیایم ،آخرین چالش تاریخ
ایران خواهد بود.
او در ادامه خاطرنشان کرد :در بهار سال
 ۱۳۹۷به دولت روحانی ،پنج بار پیشنهاد
مکتوب دادم .طرحی که دولت سیزدهم در
حال اجراییکردن آن است ،موبهمو مطابق
طرحی است که من به دولت دوازدهم
پیشنهاد داده بودم.
این تحلیلگر اقتصادی درباره طرحی
که به دولت دوازدهم داده بود ،گفت:
در پیشنهاد من امر کشور باید تحت
کنترل درآید .در این طرح ،فرضیات خود
را در نبرد ایران و آمریکا بر اساس جنگ
آخرالزمانی در نظر گرفته بودم .این
فرض بر این اساس بود که:
* روزی دو هزار کالری را باید
تضمین کرد
4

ای رنا :دبیر کارگروه ش رایط اضط رار آلودگی هوای خوزستان گفت :همه ادارات و
دستگاههای اج رایی استان در روز سه شنبه تعطیل است .محمدجواد اشرفی گفت:
کارگروه ش رایط اضط راری آلودگی هوای استان ،این تصمیم را درپی تداوم ش رایط
آلودگی هوا و استق رار توده گرد و غبار با اندازه باالتر از حدمجاز اتخاذ کرده است.
توده گرد و غبار با منشاء کانونهای کشور ع راق وارد خوزستان شده و در اغلب
شهرستانها به بیش از  ۲۰ب رابر حدمجاز رسید

الهی گاهی نگاهی!!!
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ریزگردها ادارات خوزستان را به تعطیلی کشاند

   

صدا و سیما :جلسه علنی دوشنبه مجلس شورای اسالمی به دلیل مصوبه
کمیته اضط رار آلودگی هوای ته ران مبنی بر تعطیلی تعطیل شد.جلسه علنی
روزسه شنبه مجلس شورای اسالمی به دلیل مصوبه کمیته اضط رار آلودگی هوای
ته ران مبنی بر تعطیلی ادارات تشکیل نشد.با توجه به مصوبه کمیته اضط رار آلودگی
هوای ته ران مبنی بر تعطیلی ادارات در روز سهشنبه  ۲۷اردیبهشت ،جلسات صحن
و کمیسیونهای مجلس شورای اسالمی نیز تشکیل نشد و تعطیل اعالم شد.

25

وقایع روز :رئیس اتحادیه نان حجیم و نیمه حجیم گفت :بعد از افزایش نرخ آرد
ب رای م راکز تولید نانهای حجیم و نیمه حجیم ،تولیدات این واحدها به یک سوم
کاهش یافته و برخی به کارگ رانشان مرخصی اجباری دادند .محمد جواد کرمی
افزود :پس از برداشته شدن سهمیه آرد دولتی از واحدهای تولیدی نان فانتزی این
م راکز دچار مشکالت بسیاری شدند ،درحالحاضر مشکل ما کمبود آرد نیست
بلکه بحث اصلی ما تفاوت نرخ آردی است که به ما داده م یشود.

  

مردم خرید نان فانتزی را تحریم کردند!

   

دیدار نیوز :سرگی ریابکف ،معاون وزیر امور خارجه روسیه م یگوید پیشنهادهای
احتمالی فنالند و سوئد ب رای پیوستن به ائتالف نظامی ناتو یک «اشتباه خط رناک»
است و تنش نظامی را در اروپا افزایش خواهد داد .ریابکف که از چهرههای تاثیرگذار
سیاست خارجی روسیه است ،به خبرگزاری اینترفکس گفت« :این واقعیت که امنیت
سوئد و فنالند در نتیجه این تصمیم تقویت نخواهد شد ب رای ما کام ً
ال واضح است.
آنها نباید توهم داشته باشند که ما به سادگی با این اقدام کنار م یآییم».

عصر ایران؛ سروش بامداد -روی همین روغنهایی
که به خاطر حذف ارز ترجیحی قیمت آنها افزایش یافته
نوشته شده :ساخت ایران! اما اگر ساخت ایران است چرا
قیمت آن تا این حد به نرخ دالر بستگی دارد؟
کاالی ساخت ایران یا تولید ایران قاعدتا نباید تا این
اندازه به ارز وابستگی داشته باشد .بله ،درست است که
هرکاالیی به میزانی ارزبری دارد و مثال به مواد ظروف
روغن میتوان یا سایر هزینهها اشاره کرد اما در این قضیه
صحبت از ارتباط مستقیم و مشابه واردات است .منظور
این است که مرغ و تخم مرغ در داخل تولید میشوند اما
چون خوراک و دارو و سایر نیازها را وارد میکنند طبعا  
از این طریق تأثیر میپذیرند اما در این فقره انگار کل
پروسه متأثر است.
 40سال قبل یکی از وزرا میگفت در بازدید از یک
کارخانه تولید روغن متوجه شده فقط قوطی را میسازند
و خود روغن با کشتی وارد میشود.
مراد از «ساخت ایران» یا «تولید ایران» که روی
ظروف روغن مایع نقش بسته چیست؟ اگر وارداتی است
که دیگر تولید داخل نیست .اگر هست اما در داخل
فرآوری و نهایی یا بسته بندی میشود چرا مینویسند
ساخت یا تولید ایران؟
به نظرم باید شبیه ماجرای تولید الستیک خودرو یا
سال قبل از نزدیک دیدم .مهمترین
تایر باشد که
مادۀ اصلی –کائوچو -وارداتی بود .اما تایر یا الستیک به
نام ایران تولید میشد .به لحاظ تبلیغانی شاید نادرست
نبود اما ذهن سیاستگذار را منحرف میکرد چون تصور
میشد واقعا داریم تولید میکنیم یا کامال به ارز وابسته
نیستیم.
مثال دیگر تفاوت تولید پنیر با کره است .پنیر را
میتوان داخلی نامید اما کره عمال وارداتی است .تعبیر
ساخت ایران یا تولید ایران را چگونه میتوان هم برای
محصوالت کامال ایرانی -ولو نیازمند مواد اولیه خارجی-
به کار برد و هم برای فرآوردههایی که تماماً وارد و در
ایران بسته بندی میشود؟
اگر منظور از تولید یا ساخت ایران وابستگی کم به
ارز متالطم خارجی باشد تولید و ساخت ایران نیست
چون داریم میبینیم تا چه حد به ارز وابسته است .اگر
منظور بسته بندی در ایران یا تقسیم به ظروف کوچک
تر و ایجاد اشتغال برای نیروی کار ایرانی است با اغماض
میتوان گفت بله ساخت ایران است .اما به گمانم باید
کلمۀ بینابینی یافت تا گمراه مان نکند.

عکس :سید محسن فروزنده

هشدار روسیه به فنالند و سوئد

تولید داخل اما وارداتی؟

*حملونقل عمومی را باید رایگان یا
ارزان کرد
*طب و خدمات بهداشتی و پزشکی را
ملی کنند
* و چهارم این که تحصیل تا سطح
دبیرستان  بر اساس قانون اساسی رایگان
شود .سایر امور را باید رها کنیم .در این
طرح تمام منابع را نیز پیشبینی کرده
بودم و هماکنون دولت سیزدهم این طرح
را اجرایی میکند.
لیالز در ادامه با اشاره به انتقاداتی که
به این طرح وارد میشود ،گفت :مخالفان
این طرح دو ایراد اساسی به آن وارد
میکنند .یکی اینکه چرا ما هر زمان که
قصد اجراییشدن این طرح را داشتیم ،با
مخالفت روبهرو شد .دوم اینکه این طرح
باید کامل باشد و اصالحات بنیادی دیگری
روی آن انجام گیرد .البته اصالحات ناقص
بهتر از بیاصالحی است .این پیشنهادی
است که باید به دولت رئیسی داده شود.
او ادامه داد« :در دولتهای مختلف از
زمان جنگ تاکنون هر دو  -سه سال یکبار
با یک تعدیل و جراحی روبهرو بودهایم که
ممکن است با تلفاتی همراه بوده باشد.
البته آقای رئیسی با کمترین تالطم
اجتماعی بهخوبی طرح را اجرا کرده است.
پیشنهاد ما به دولت این است که از عامل
اصلی تورم جلوگیری کند ،زیرا عامل اصلی
تورم و ناترازی اقتصادی و فساد در این
کشور ،رشد نقدینگی است که در فساد
بانکی النه دارد.
این تحلیلگر اقتصادی در پاسخ به این
پرسش که واکنش مردم را در برابر این

طرح چگونه ارزیابی میکنید ،عنوان کرد:
در آخرین جلسهای که با آقای رئیسی
داشتهایم ،عنوان کردیم که از واکنش
مردم نترسید .زمانی که فرد نزد پزشک
میرود و تشخیص پزشک سرطان است،
وظیفه پزشک آن است که به فرد واقعیت
را بگوید .من معتقدم روشنفکر واقعی
کسی است که حقیقت را بیان کند ،نه
مصلحت خویش را .بنابراین چارهای دیگر
جز اجرای این طرح نداریم .اصالحاتی که
پیش از این باید انجام میگرفت که در اثر
فشارها عقب افتاد که اینک به این جراحی
رسیده است .اگر هماکنون جراحی نکنیم
به قطع عضو خواهیم رسید .هماکنون
بر سر یک دوراهی قرار داریم که یا باید
سقوط کنیم یا اینکه این هواپیما را فرود
بیاوریم .بنابراین چارهای جز انجام این
اصالحات نداریم ،مردم نیز درک میکنند.
موضوع آن است که طی بیش از یک دهه
گذشته ما اقتصاد را دادهایم و در مقابل
امنیت را گرفتهایم .داشتن امنیت در ایران
موضوع مهمی ب ه شمار میرود .حس
ایراندوستی در ایران رشد کرده است اما
مسئوالن هم باید متوجه باشند که تحمل
مردم نیز بیپایان نیست.
وی در پایان عنوان کرد :برای دهه
 ۱۴۰۰تا  ۱۴۱۰بسیار خوشبین هستم و
رشد اقتصاد ایران دو رقمی خواهد شد .از
سال  ۱۳۹۹شاهد رشد اقتصادی در کشور
بودهایم؛ هر چند این رشد جوابگوی  ۱۰تا
 ۱۲درصد سقوط قدرت خرید مردم بین
سالهای  ۱۳۹۷تا  ۱۳۹۸نیست .اما تمام
ت سر گذاشتهایم.
این بحرانها را پش 

