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سخِن همشهریان؛ انعکاس
رانندگانيكیازعامالناصلیتوسعهاقتصادیدرکشورمحسوبميشوندکسانيکهمسووليترانندگيوکارکردندرحيطهیحملونقلراعهدهدارند،يكيازپرخطرترينمشاغلراانتخابنمودهاند.

آنان،سروکارشانباماشينهايسنگينوجادههاسترانندگيدرجادههايپرترددکشوروگاهنيزخارجازکشور،عبورازجادههايکمعرض،گردنههايپرپيچوگلوگاههايکوهستاني،بارسنگينوعبورازجادههابهصورتشبانهروزي،
کهزمانعبورازمناطقگرمسيريوکويريحرکتدرشبترجيحدادهميشودوسرعتبسيارپايينکاميونها؛کهاينحرکتآرامومداوم،حالتگهوارهايجادکردهوخودباعثخوابآلودگيرانندهميشودوبسيارندمواردديگريکه
ممكناستخطرسازبودناينشغلرارقمزند.بههمهاينمواردميتواناضافهکرد؛دوريازخانوادهکهگاههفتههاوماههاطولخواهدکشيد،خوردنانواعفستفودهاوغذاهايرستورانهايبينراهيکهبهداشتيبودنآنهاقابل

ترديداست،وازهمهمهمترپذيرفتنمسووليِتبارهايگرانقيمت،پرخطروريسکپذيروفاسدشدنيو...حاالباهزاربدبختیيککاميونقسطیخريديمکههنوزخيلیازاقساطاشماندهاست.
همشهريانعزيزوقتیپارکينگاستانداردومطمئننيستچكارکنيم؟تمامزندگیمانرادربيابانرهاکنيم؟فكرمیکنيدماخوشمانمیآيدفحشبخوريمونفرينشويم؟آياماخيلیپولداريمکهاينقدرراهنمايیجريمهمانکند

ودمنزنيم؟والمجبوريموشرمندهوگلهمندازمسووالنشهرکهسيرجانپارکينگاستانداردکاميونندارد#انتقاد#حق#مردم#است#پاسخگويی# وظيفه#مسووالن
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قیمت هیچ کاال و خدماتی نباید افزایش یابد
مديرکلتعزيراتحكومتیاستانکرمانتاکيدکرد:قيمتهيچکاالو

خدماتیبهبهانهتغييرنرخکاالهایاساسینبايدافزايشيابد.
ارسالنميریگفت:درصورتمشاهدههرگونهتخلف،مجازاتوجريمههای
سنگينموجهلحاظوپسازصدوررایقطعیپلمبانجاممیشود.وی
تاکيدکرد:اينمسئلهرااتاقاصنافبهاطالعاتحاديههابرساند.مديرکل
تعزيراتحكومتیاستانکرماندربارهگشتهایسطحشهراظهارکرد:بنا
نيستفروشگاههایکوچکبازديدامافروشگاههایزنجيرهایوبنكدارانو
عمدهفروشانمغفولواقعشود.ویسازمانصنعت،معدنوتجارترامتولی
بازرسیوتعزيراتحكومتیرامتولیرسيدگیدانستوافزود:باتوجهبه
اينكهلوازموتجهيزاتپزشكیبايدموردبازرسیقراربگيرد،چونموضوع

تخصصیاستلذادانشگاهعلومپزشكیآنرادنبالکند.

پایان قدرت نمایی عامالن قدرت نما با سالح سرد 
به منجر نزاعخيابانی پی در بيانکرد: اميرسبتكی مرتضی سرهنگ
چاقوکشیبيندونفرازاراذلواوباشوقدرتنمايیباسالحسردو
عامالن دستگيری و شناسايی شهروندان، برای وحشت و رعب ايجاد
ايننزاعبهصورتويژهدردستورکارپليسامنيتعمومیقرارگرفت
ویافزود:باتالشهایمامورانپليسامنيتعمومیوبااشرافيتاطالعاتی،
۲متهمدخيلدرايننزاعهاشناسايیوطی۲عملياتمختلفکمتراز
يکساعت،دستگيروپسازتحقيقاتتكميلیتحويلمراجعقضائیشدند.
فرماندهانتظامیشهرستانسيرجانتصريحکرد:اينمتهمانسابقهچندين
موردنزاعوچاقوکشی،حملونگهداریسالحوايجاداخاللدرنظمعمومی

رادرپروندهدارندکهپسازمعرفیبهمراجعقضائیروانهزندانشدند.

رفع تصرف ۱۶ هزار ۹5۰ مترمربع زمین دولتی 
فرماندهانتظامیسيرجانازرفعتصرف۱۶هزار۹۵۰مترمربعزميندولتی
بهارزش۱۰ميلياردريالودستگيری۱۵متهمدراينرابطهخبرداد.
با مبارزه دايره مأموران : داشت اظهار اميرسبتكی مرتضی سرهنگ
مبنی گزارشاتی دريافت پی در آگاهیسيرجان پليس اقتصادی جرايم
برتصرفبخشیاززمينهایبنيادمسكندرمحدودهيكیازروستاهای
حاشيهشهرسيرجانبههمراهنمايندهبنيادمسكنازاينمحلبازديد
تصرف به اقدام افرادی شد مشخص بعدی بررسیهای با که کردند
غيرقانونیبيشاز۱۶هزارونهصدوپنجاهمترمربعزميندولتیکرده
وبااحداثبناوحصارکشی،قصدفروشبخشیازاينزمينهارادارند.
پی با رابطه اين :در کرد تصريح سيرجان شهرستان انتظامی فرمانده
جويیهایپليس،۱۵متهمدخيلدراينتصرفاتغيرقانونیشناسايی
وباتشكيلپروندهبهمراجعقضايیمعرفیشدندودرادامهايناراضیکه
کارشناسانارزشآنهارابيشاز۱۰ميلياردريالبرآوردکردند،رفعتصرف

وبهبنيادمسكنبازگرداندهشدند.

   اخبار کوتاه

الکل؛ یک نوشیدنی مضر است نه درمانگر
سرطان،پوکیاستخوان،اختاللدرسيستمايمنیبدن،
اختاللدرمغز،چاقیمفرطو...ازامراضناشیازمصرف

الكلدرافراداستوکبدچربراتشديدمیکند.
مسلمانانازمصرفالكلبهشدتمنعشدهاند.درقرآن
کريمآيههای۲۱۹سورهبقره،۹۰و۹۱سورهمائده،۴۳
سورهنساوهمچنيندررواياتمتعددیازائمهاطهار)ع(
بهصراحتمسلمانانراازنوشيدنشرابوالكلبرحذر
داشتهاند.آنچهکهازمتونعلمی-اسالمینوينوقديم
نيزبرمیآيد،نشانگرتأثيراتنامطلوبمصرفالكلبرجسم

وروانآدمیاست.
بهگزارشروابطعمومیدانشكدهعلومپزشكیوخدمات
بهداشتیدرمانیسيرجان؛دکترامينايراننژادمتخصص
بيمارهایداخلیبااشارهبهشدتمصرفالكلبهخصوص
درميانجوانانونوجوانانواينکهالكليكیازخطرناک
تريننوشيدنیهايیاستکهمیتواندآسيبهایجبران
ناپذيریبرمصرفکنندهواردسازدگفت:ريسکفاکتور
اکثرسرطانهایشايعدرافراد،مصرفالكلاست.ازجمله
گوارش دستگاه سرطانهای به میتوان سرطانها اين
از ازجملهکبد،لب،دهان،مری،رودهوبسياریديگر

سرطانهاکههنوزدردستبررسیاستختمشود.
الكل مصرف افزود: داخلی بيماریهای متخصص اين
همچنينآسيبهایروحیوروانیبررویفردمیگذارد
اينها اثر در و افسردگی اضطراب، استرس، جمله از
خودکشی.کبدچربکهازعوارضمصرفالكلهستنيز
يكیازپيشزمينههایسرطانمیتواندباشدوبامصرف

ايننوشيدنیتشديدمیشود.
تر بسيارخطرناک عوارض الكلها اينمدل ویگفت:
وجبرانناپذيرتریداردکهسريعاًفردمصرفکنندهرا
درگيرخواهدکرد.ازجملهاينعوارضمیتوانبهازکار
افتادنکبدوکليهها)دياليزیشدن(،کوری،ايستقلبی
)سنكوپ(اشارهکرد.مصرفالكلدردرازمدت،وابستگیو

اعتيادمیآوردکهخودگويایمضراتشاست.
شايانذکراستمحققاندريکپژوهشجهانیبهاين
نتيجهرسيدندکهمصرفالكلحتیبهمقداربسياراندک
بهترين و بوده مضر افراد روانی و روحی سالمتی برای
توصيهپرهيزازمصرفاست.کارشناسانبهداشتیمعتقدند
کهسطحامنیبراینوشيدنالكلوجودنداردچراکهحتی
مقدارکمیازالكلمیتواندبينايی،مهارتهایحرکتی،
همچنين کند. مختل را فرد قضاوت توانايی و حافظه
فشارخونراافزايشدادهواگراينمصرفبهصورتمداوم

باشدمیتواندبهقلبآسيبجّدیواردسازد.

   خبر

زيدآباد بخش باستانشناسی شناسايی و بررسی
شهرستانسيرجانبهمنظورتكميلنقشهباستانشناسی

شهرستانسيرجاندرحالانجاماست.
شناسايی و بررسی هيئت )سرپرست صابری مريم
در سيرجان شهرستان زيدآباد بخش باستانشناسی
استانکرمان(گفت:استانکرماندرحالیبخشوسيعی
ازنيمهجنوبیايرانراشاملمیشودکهاينمنطقهبا
و تاريخی از پيش مختلف دورهای از مهم آثار وجود
تاريخی،تايکدودههپيشسهمناچيزیازتاريخچه
پژوهشهایباستانشناسیايرانرابهخوداختصاصداده
بود.اوخاطرنشانکرد:امادردودههگذشتهرفتهرفته
کاوش و شناسايی بررسی جمله از زيادی پژوهشهای
باستانشناسیدرايناستانانجاموآثاردورههایمختلف

پيشازتاريخیوتاريخیشناسايیشدهاست.

توجه با سيرجان شهرستان افزود: باستانشناس اين
بههمسايگیباشهرستاننيريزدراستانفارسنقش
باستانشناسی دورههای فرهنگی تبادل در مهمی
داشتهازاينروبررسیاينشهرستانبادرنظرگرفتن
و گياهی پوشش آبی، منابع ريختی، زمين ويژگيهای
جانوریبهصورتجامعباشرقاستانفارسوهمچنين
مناطقشرقیاستانکرمان،میتواندچشماندازخوبو
مفيدیازتبادالتفرهنگیوتجاریدراعصارمختلف

باستانشناسیداشتهباشد.
صابریبابياناينكهجوامعانسانیوجغرافيایطبيعی
دوعاملعمدهایهستندکهساختارچشماندازراتشكيل
میدهندافزود:تاکنوندراينزمينهدرمنطقهسيرجان
وبخشزيدآبادبررسیوتحقيقیبهصورتجامعانجام
نگرفتهاستونيازبهانجامپژوهشیهمهجانبهدراين

منطقهاحساسمیشود.اودرپايانبابياناينكهبررسی
اين شناسايی بررسی از فصل نخستين زيدآباد بخش
منطقهبهمنظورتكميلنقشهباستانشناسیشهرستان
ميراثفرهنگی پژوهشگاه مجوز با که است سيرجان
وگردشگریدرحالانجاماستابرازاميدواریکردبا
توجهبهبررسیهایصورتگرفتههرچهزودترنقشه

باستانشناسیمنطقهکاملشود.

نقشه باستان شناسی سیرجان تکمیل شد

از  یکی  ارتباطات  حاضر  عصر 
عوامل  مهم ترین  و  دانش ها  بنیادی ترین 
به شمار می رود.  امروزی  انسان  پیشرفت 
روابط عمومی، هنر و علم اجتماعی است 
که درون و برون سازمان ها را به هم مرتبط 
می کند یا به بیان دیگر دانشی است که به 
کمک آن سازمان ها آگاهانه می کوشند تا 
در اجرای مسوولیت های اجتماعی خویش 
موفق باشند. در چنین موقعیتی، عملکرد 
سازمان های  در  روابط عمومی  واحد 

مختلف اهمیت می یابد. 
آینه تمام نمای سازمان ها

ابوذرحلوايیپور،مديرروابطعمومیوامور
بينالمللشرکتمعدنیوصنعتیگلگهر
درگفتوگوباصمتعنوانکرد:دردنيای
ارتباطیيکسازمان ارکان کنونیهمه
اهداف به رسيدن در پيوسته بهشكلی
اقتصادی شرکتهای در و سازمان آن
برسودآوریمجموعهاثرگذارهستندکه
مستثنا قاعده اين از هم عمومی روابط
نيست.درچنينشرايطیفعاليتدرحوزه
روابطعمومیازاطالعرسانیفراتررفتهوبه

برقراریارتباطیشفافودوجانبهبامردم
وذینفعان،توسعهدانش،انجامپروژههای
اجتماعیتحقيقمحوروارتباطپررنگتر
بادانشگاههانيزرسيدهاست.ویافزود:
روابطعمومیهادرجايگاهآينهتمامنمای
سازمانهامیکوشندارتباطهمهجانبهای
مردم مصرفکنندگان، مخاطبان، با را
محلی،سايرنهادهایاقتصادی،فرهنگی،
اجتماعیوهمهذینفعانبرقرارکنندو
تعاملیسازندهبامردمداشتهباشندوبا
ايجادپيوندیمنطقیبامردم،دراجرای
پيشرو اجتماعیشرکتی، مسووليتهای
باشند.ویافزود:درسالهایاخيرشاهد
به نسبت ارشد مديران بيشتر شناخت
عملكردواثرگذاریروابطعمومیبودهايم
شرکتهای مديران ديگر بيانی به يا
معدنیوصنعتیبهجايگاهوارزشفعاليت
درحوزهروابطعمومیبيشازقبل،اعتماد
واعتقادپيداکردهاند.هميناعتمادقلبی
نيززمينهپيشرفتهایقابلتوجهیرادر

اينبخشفراهمکردهاست.
کرد: خاطرنشان ادامه در حلوايیپور

روابطعمومیسازمانهادرتالشهستند
همه از خود وظايف اجرای برای تا
ظرفيتهاوظرفيتهایرسانههااستفاده
بازوی بهگونهای میتوان را رسانه کنند.
گردش زمينه که دانست روابطعمومی
میکند. فراهم را اخبار و اطالعات بهتر
دوسويه تعامل با موفق روابطعمومی
وظايف به نسبت میتواند رسانهها با
اطالعرسانیوآگاهیسازیخودبهخوبی

عملکند.
توجه به دغدغه های اجتماعی

ویگفت:همانطورکهپيشترهماشاره
مسووليتهای بهتر ايفای به توجه شد،
وظايف از ديگر يكی شرکتی اجتماعی
بهويژه که است روابطعمومی واحد
است. يافته اهميت اخير سالهای در
و پويا روابطعمومی که شرکتهايی
فعالیدارنديابهبيانیديگرارتباطبهترو
موثرتریرابامخاطبانخودومردمبرقرار
مسووليتهای نقش ايفای در میکنند؛
اجتماعیخودنيزموفقترعملمیکنند.

بينالملل امور و روابطعمومی مدير

افزود: گلگهر صنعتی و معدنی شرکت
روابطعمومیدرخطمقدمارتباطمستقيم
نقطهنظرات جريان در و است مردم با
میگيرد. قرار آنها شرايط جزييات و
نقطهنظرات اين انتقال در بدينترتيب
بهمديرانوتصميمگيرانشرکت،نقش
روابطعمومی دارد. برعهده را مهمی
گلگهرنيزتمامهمتخودرابهکاربسته
تابتواندنظراتواقعیمردموذینفعان
رابهگوشتصميمگيراندراينمجموعه

بزرگمعدنیوصنعتیبرساند.
حلوايیپوردرادامهبيانکرد:باتكيهبر
اهميتبرقراریتعاملیسازندهميانروابط
عمومیبامردمدرسالهایاخيرشاهد
اجتماعی مسووليتهای ايفای افزايش
موضوع اين بودهايم. منطقه در گلگهر
تصميمگيران که دارد آن از حكايت
اعضای و عامل محترم مديريت بهويژه
و خوب شناخت شرکت، هياتمديره
صحيحیازواقعيتهایمنطقهسيرجان
ذینفعان به نسبت را خود و يافتهاند

مسوولمیدانند.

نگاهی تازه به روابط عمومی در شرکت های صنعتی؛

روابط عمومی در خط مقدم ارتباط مستقیم با مردم است

امضای تفاهم نامه خواهرخواندگی سیرجـان و لنگـرود
نامه  تفاهم  امضای  از  سیرجان  شهر  شورای  رییس 
خواهرخواندگی میان دو شهر سیرجان و لنگرود در راستای 

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

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

می شود. برگزار  شهر  دو  این  شورای  اعضای  توسط   آینده 
در  شد:  یادآور  سیرجان  شهر  شورای  رییس 
سیرجان  شهر  دو  میان  خواهرخواندگی  پیمان 
دکتر  بنیاد  راه اندازی  شد،  مقرر  لنگرود  و 
سیرجان، سالمت  خیرین  مجمع  توسط   صادقی 

اخالق  موضوع  با  صادقی  حاج  دکتر  جایزه  اختصاص   
حوزه  برگزیده  پزشکان  به  شهر  دو  هر  در  پزشکی 
شهید  نام  به  سیرجان   شهر  در  مکانی  نامگذاری  اخالق،  
گیالن استان  قدس  سپاه  فرمانده  جانشین  امالکی   حسین 

 و نامگذاری مکانی در شهر  لنگرود به نام شهید محمدعلی 
صهیونیسم  های  اسراییلی  با  مبارزه  قهرمان  دادی  ا... 

البالغه  نهج  و  قرآن  نسیم  طرح  اجرای  فرهنگی  حوزه  در   ،
اقتصادی  حوزه  در  شهر،  دو  این  میان  مشترک  صورت  به 
کارشناسان  تجربیات  از  استفاده  و  نوغان داری  توسعه 
معرفی  نیز  و  سیرجان  در  محصول  این  گسترش  نیز  و 
نمایشگاه های  در  سیرجان  پیچ  شیرکی  گلیم  عرضه  و 
شد. مطرح  تفاهمنامه  در  که  بود  مواردی  جمله  از   لنگرود، 

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، 
و  آغاز  چگونگی  تخصصی،  جلسات  در  آینده  روزهای  طی 

اجرای تفاهم نامه بررسی  خواهد شد.

رییس و سخنگوی شورای اسالمی شهر سیرجان خبرداد؛

بيان با کرونا، کشوری علمی کميته دبير
اينكهسويههایجديددربرخیکشورهانگران
انگاری عادی دچار مردم گفت: است، کننده

شدهاندوماسکهایخودرابرداشتهاند.
در وی کرد: اظهار جماعتی، حميدرضا
رعايت و ماسک از استفاده درخصوص ادامه
توجه با کرد: بيان بهداشتی، پروتكلهای
مانند کشورها بعضی از گزارشاتی اينكه به
بروزسويه برای آمريكا و آفريقايی کشورهای
در COVID-۱۹ از B.۱.۱.۷ جديد های
اينکشورهاوهمچنينبروزدوبارهسويههای
برخیکشورهای اوميكروندر و دلتا ترکيبی
ايجادشده نگرانیهايی خاورميانهوجوددارد،
دوباره آينده در است ممكن براينكه مبنی

باشيم؛ مواجه کرونا ويروس از موجهايی با
که است اين بر علمی توصيهکميته بنابراين
حتماً بهداشتی نامههای شيوه و پروتكلها
گروههای توسط خصوص به شود، رعايت

پرخطر.

پرخطرها دوز چهارم را تزریق کنند
جماعتیهمچنينعنوانکرد:توصيهديگرما
ايناستکهگروههایپرخطرمانندسالمندان،
ضعيف ايمنی سيستم که بيمارانی يا افراد

سيستم کننده سرکوب داروهای يا و دارند
چهارم ُدز است الزم میکنند، مصرف ايمنی
واکسنکروناراتزريقکنند.کودکان۵تا۱۱
سالههمکهانجامواکسيناسيونکرونابرايشان
بهتصويبرسيده،حتماًواکسيناسيونراانجام
انتقال عامل میتوانند کودکان زيرا دهند،
بيماریباشند،بنابراين،چنانچهواکسيناسيون
راانجامندهند،بابروزسويههایجديدبازهم
بيماری چرخش و انتقال باعث میتوانند
بيماری تشديد و جديد موجهای بروز و

هنوز را سوم ُدز که افرادی شوند. کشور در
تزريقنكردهاندنيزحتماًمراجعهکنندوروند
واکسيناسيونراتكميلکنند،زيراباتوجهبه
با نزديک، آيندهای در است ممكن شرايط،
فرارسيدنفصولسردپاييزوزمستان،باسويه

هاوپيکهایجديدروبروشويم.

تصور نشود که کرونا پایان یافته است!
ویبابياناينكهپاندمیکرونادردنياوايران
بهپاياننرسيدهوواردمرحلهاندميکنشدهايم،

که میکنيم مشاهده حاضر حال در گفت:
مردمدچارعادیانگاریشدهاندوبااينتصور
کرونا پايان به و يافته کاهش کرونا آمار که
رسيدهايم،دراماکنعمومی،فضاهایسربسته،
کنسرتها، همايشها، عمومی، نقليه وسايل
برداشتهاند، را ماسکهایخود ... و خيابانها
نامههای شيوه که میکنم تاکيد جديت با
بهداشتیهمچنانرعايتشودوبههيچعنوان

تصورنشودکهکروناپايانيافتهاست.
نگران کشورها برخی در جديد سويههای

کنندهاست
دبيرکميتهعلمیکشوریکرونادرپاياندر
خصوصوضعيتکرونادرسايرکشورها،يادآور
شد:درحالحاضر،دراکثرکشورهایجهان،
آمارابتالءوفوتناشیازکرونادرمقايسهبا
وضعيتقبلیخودشان،کاهشيافتهاست،اما
سويههايیکهدرکشورهایآفريقايی،آمريكا،
شده، گزارش اشغالی فلسطين و اسرائيل
به درآمد پيش و باشد کننده نگران میتواند
کشورهای در جديد موجهای آمدن وجود
را الزم آمادگی قبل از بايد لذا باشد. جهان
کسبکنيمواينآمادگینيزباتزريقواکسن

وتكميلروندواکسيناسيونميسرمیشود.

احتمال اوج گیری کرونا در کشور



سیرجان  شهرداری  به  کریمی پور  آمدن  آغاِز  در  اگرچه 
و  شهری  سبز  فضای  به  او  ویژه ی  نگاه  با  که  می شد  گفته 
سیرجان  در  بخش  این  در  تحولی  وی،  بودن  زیستی  محیط 
از همان آغاز در  اگرچه شهردار جدید  و  افتاد  اتفاق خواهد 
شورای شهر انتقادهایی جدی را متوجه مدیریت وقت سازمان 
سیمامنظر و پارک ها و فضای سبز سیرجان دانست اما حاال با 
گذشت چندین ماه از آمدن کریمی پور، همان انتقادهای سابق 
در  منظر  سیما  و  پارک ها  سازمان  و  شهرداری  کارنامه ی  به 

دوران وی نیز تکرار می شود. 
کریمی پور در همان ابتدای کارش ترجیح داد مدیر سازمان 
نکند  ابقا  خود  سمت  در  را  سروش نیا  دوران  در  سبز  فضای 
غیرقابل  را  او  عملکرد  شهر  شورای  در  علنی  طور  به  زیرا  
دفاع دانسته بود. اینگونه شد که شهردار ترجیح داد رسول 
سازمان  کنونی  مدیریت  صندلی  ریاست  بر  را  پورمهدی 
سیمامنظر، پارک ها و فضای سبز شهرداری سیرجان بنشاند. 
سازمانی که کارنامه اش به طور مستقیم با ریه های شهرمان  و 

زیبایی سیرجان ارتباط دارد.
و  شهر  زیباسازی  درباره  انتقادها  برخی  گرفتن  شدت  با 
شرایط فضای سبز و وسایل پارک ها و مشکالتی مثل تعطیلی 
با پورمهدی؛ مدیر عامل سیما منظر و فضای سبز  شهربازی 

شهرداری  به گفت و گو نشستیم.

از  بعضی  که  رسیده  ما  دست  به  مردمی  گزارش هایی   
هنوز  گلیم،  خیابان  طرح های  اجرای  ماجرای  در  هنرمندان 
دستمزدشان را نگرفته اند و از این منظر از سازمان پارک ها گله 

دارند؟!
الزممیدانمراجعبهکارهايیکهدرخيابانگليمازپيشاز
نوروزودرايامنوروزانجامشدگزارشکاملیبدهم.هرطرح
وجشنوارهایکهخواستيمدراينخيابانانجامبدهيماولاز
هنرمندانشهرستاندعوتکرديموازدوستانخواستيمدر
نشستهایتخصصیپيشنهادهایخودشانرابرایخيابانی
ارائهبدهند. نامگليمجهانیسيرجانرايدکمیکشد، که
بزرگوارانهنرمندشهرمانهمنسبتبهدغدغهایکهبرای
شهرولطفیکهبهمجموعهشهرداریداشتند،قبولزحمت
کردندودرتمامیجلساتماکهحدود۶جلسهبودحضور
بههمرساندند.ازتکتکآنهاقدردانیمیکنم.پسازاين

جلساتکارشناسیباحضورهنرمندانشهرمان،خروجیآن
شدکهچندجشنوارهويکطرحگليمدرگذرگليمايجاد
و بود نوورزی سبزههای يكی چندگانه جشنوارههای بشود.
جشنواره ديگری و رنگی تخممرغهای جشنواره ديگر يكی
گنجشکهایرنگی.طرحگليمیهمبودکههنرمندانخلق
ايجادکردند. اثرکردندوطرحيکگليمرادرکفخيابان
سپسبهحسبوظيفهدراختتاميههديهنقدیولوحتقديری
بودند، کرده اينسهجشنوارهشرکت در که هنرمندانی به
اهداشد.جدایازاينهزينهپرداختاونطرحگليمهمبه

هنرمندانخوبشهرمانپرداختشد.

مردم  که  می دانید  چیست؟ شهربازی  برای  برنامه تان   
خواستار بازگشایی هستند. به هرحال پس از دو سال کرونا و 
فراغت  و  گرم  آغاز فصل  با  و  بچه ها سرآمده  قرنطینه، صبر 

توقع دارند این تفرجگاه دایر باشد.
شهربازیکهقراراستبهابتدایجادهکرمانمنتقلبشودو
قراردادهايشهمبستهونوشتهشدهاستواينرونددوسال

طولمیکشد.

 این روند دوساله می توانست در دوران کرونا اتفاق بیفتد. 
این  جدید،  شهربازی  اندازی  راه  تا  نبود  بهتر  اینکه  کما 

شهربازی فعال باشد؟
اگرفرسوده تازه شهربازیوسايلشقديمیوفرتوتاست.

دهه به مربوط بازیاش وسايل استانداردهای نبودند هم
قرار اول اولويت در بچهها برايشجان است.شهردار هفتاد
ايجاد برای برنامهاش کند. ريسكی چنين نمیخواهد دارد.
بزگ و بهسبکشهربازیهایخوب درسيرجان شهربازی

کالنشهرهاست.

 شهرداری چه طرحی برای مکان فعلی شهربازی دارد؟
فضایسبزش کاربری باشد. تفرجگاه يک است قرار اينجا
حفظمیشودومكانیبرایباغگردیورستوارنرفتنمردم.

 چرا در این مدت سازمان شما به تجهیز پارک ها نمی پردازد 
تا دست کم در این مدت راه اندازی شهربازی جدید، پارک ها 
بار نیاز روانی بچه ها به بازی را به دوش بکشند. چرا وسایل 

بازی پارک ها این قدر خراب و فرسوده است؟
برويم شهر اصلی پارکهای يكی يكی شما با حاضرم من
وببينمکهدراينچندماههوسايلبازیشانتجهيزشدهو
بهشانرسيدگیشدهاست.چطورمیگوييدوسايلشانخراب

است؟

 من هم به شما نشانی پارک هایی را می دهم که مثال سه 
سال است سرسره هایشان شکسته و تاب هایشان خراب است 

و اصاًلً ضرورتی احساس نشده که دوباره تجهیز بشوند.
اين اکثر بود شده موجب کرونا گذشته دوسال هرحال به
در هم پارکها سازمان باشند. تعطيل عمومی مكانهای
دوسالگذشتهنوسازیوسايلبازیرادردستورکارنداشت.
حاال تازه بود. مكانها اين تعطيلی خواهان کرونا ستاد

محدوديتهابرداشتهشدهواميدوارمتاهميشهچنينباشد
اماماآنقدربايدبدويمکهاينفرسودگیوسايلبازیرادر
ايندوسالجبرانکنيم.بههرحالآفتابخوردگیسرسرهها
را ما و بوده نشده تعطيل انسانی و فرسايشهایطبيعی و

کمیعقبانداخته.

 درباره رسیدگی و نگهداری از فضای سبز نیز شهروندان 
انتقادهایی دارند. مثل اینکه چرا در بعضی فضاهای سبز، شیر 
آب آن قدر باز می ماند که خیابان و کوچه را آب برمی دارد. آن 

هم در این بی آبی.
کمايناتفاقمیافتدووقتیمیافتد،معموالتامامورمابرای
رسيدگیورفععيبدرمحلحاضرمیشود،آببهمحيط
اطراففضایسبزنفوذکردهاست.امامامورانسعیمیکنند

زودخودرابهمحلگزارششده،برسانند.

برخی  مقابل  نقطه ی  در  می رسد  نظر  به  دیگر  طرف  از   
بی آبی  دچار  فردوس)17 شهریور سابق(  پارک  مثل  پارک ها 
شدید هستند و درختانشان در حال خشک شدن است! چرا 

رسیدگی نمی شود؟
پارک۱۷شهريورراباشماموافقم.اينپارکدوسالبودکه

آبنخوردهبود.

 یعنی در دوران مدیر قبلی این کاهلی اتفاق افتاده. چرا؟!
منکاریبهگذشتهوکارنامهديگرانندارم.بههرحالممكن
استبحثکمبودبودجهبودهيامشكالتديگر.درگذشته
بخشیازپارکسيستمآبياریقطرهایداشتهامابخشزيادی
ازاينپارکهمپوششقطرهایاشفرسودهشدهبودهوپارک
بهطورکاملآبيارینشده.درحالحاضربرایجبرانتنشآبی

داريماينپارکراغرقابیآبياریمیکنيم.

 چگونه؟
لولهایتغذيهمیشودکه از اينپارک۱۷شهريور بر سابق
متصلبهموتورپمپپارکديگریاست.مسيراينلولهقطع
شدهبود.بهتازگیمسيرلولهاحياشدهودوهفتهاستکه
اينپارکبهتوصيهکارشناسانمرتبداردآبياریمیشودتا

ازتنشآبیبگذرد.

     حسام الدین اسالملو
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مدیر عامل سازمان سیما منظر  و فضای سبز شهری سیرجان در گفت و گو با سخن تازه عنوان کرد؛

» پارک 17شهریور« دو سال آبیاری نشده!

جلسههماهنگیشروععملياتبانددوممحورهماشهر-پاريزباحضورفرماندارويژه
سيرجان،بخشدارپاريز،شهردارواعضایشورایشهرپاريزهماشهردرمحلفرمانداری

برگزارشد.
بهاالدينیفرماندارويژهسيرجانگفت:قراراستکه۲۴کيلومترازبانددوممحور
هماشهر-پاريزاجراشودوبرایشروععملياتاجرايیآننيازبهيکسریهماهنگیهاست

کهدراينجلسهموردپيگيریقرارگرفت.

شروع عملیات 
باند دوم محور 
هماشهر - پاریز 

خبــر تقدیر وزیر اقتصاد از عملکرد مثبِت شرکت گل گهر
طیمراسمیباحضوربزرگانبورسايران،وزيراقتصادازعملكردمثبتشرکتگلگهرتقديرکرد.

دراولينهمايشتجليلازبرترينهایبورسکاال،کهباحضوروزيراقتصادوجمعیازمسوولينوبزرگانبورس
کشوربرگزارشد،ازمهندسايمانعتيقیمديرعاملشرکتمعدنیوصنعتیگلگهربهعنوانشرکتفعالبرتردر
حوزهعرضهوفروشدربورسکاالتقديرشدوتنديساينرويدادبهویاهداشد.گفتنیاستشرکتمعدنیوصنعتی
گلگهردرسال۱۴۰۰برایاولينبيشازيکميليونتنازمحصوالتخودراطريقبورسکاالیايرانفروختهاست.

  عکس: سید محسن فروزنده

  به هرحال دوسـال گذشـته کرونا موجب 
شـده بـود اکثـر ایـن مکان هـای عمومـی 
تعطیـل باشـند. سـازمان پارک هـا هـم در 
دوسـال گذشـته نوسـازی وسـایل بـازی را 
در دسـتور کار نداشت. سـتاد کرونا خواهان 
حـاال  تـازه  بـود.  مکان هـا  ایـن  تعطیلـی 
محدودیت ها برداشـته شـده و امیـدوارم تا 

همیشـه چنین باشـد.  

تولیدی و بازار مبل امام علی )ع(

 سرویس چوب کامل ویژه جهیزیه عروس شامل؛

بوفه بزرگپا تختیمیز جلو مبلیمیز ناهارخوریرختکن،جاکفشی

تشک طبی فنریمبـــل کمد لباسی سرویس خواب میز آرایش

اول قیمت ها را مقایسـه کنید

این فرصت بی نظیر را از دست ندهید
خرید کنید، تخفیف بگیرید و اشانتیون ببرید

همگی یکجا : 29/800/000 تومان

 انتهای بلـوار اصلی حجـت آبــاد  
0 9 1 2 4 1 5 8 0 0 1

فروش، نصب، سرویـس،شــارژ گـــاز و 

نقد و اقساطلولـه کشی زیرکار

کولرهای گـازی اسپلیت
خیابان وحید - روبروی فروشگاه  افق  کوروش

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

شرکت فرآوری مس درخشان تخت گنبد
 از افراد مشروحه ذیل جهت همکاری دعوت به عمل می آورد؛

مدارک مورد نیازتوضیحاتتخصص و شغل مورد نظر

جهت کار بر رویراننده پایه یک
 ِکشنده فاو و مایلر

گواهینامه پایه یک
 و کارت هوشمند

گواهینامه ویژه-راننده بولدوزر

قد ۱75 به باالنگهبان
مدرک فوق دیپلم به باال

دارای حکم ورزشی یا قهرمانی 
در رشته های بدنسازی،

 آمادگی جسمانی یا دفاع شخصی

-با سابقه کار مرتبطجوشکار

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

    1125  714  0993 تماس حاصل نمایند.



طیحكمیازسویدکترناصرگلمحمدی؛معاونمديرکل
ورئيسادارهورزشوجوانانشهرستانسيرجان،محمدرضا
آزادداوربهعنوانمعاونتوسعهورزششهرستانمنصوب
شد.بهگزارشروابطعمومیادارهورزشوجوانانشهرستان
سيرجان،آزادداورکهازکارکنانباسابقهوخوشنامايناداره

است،پيشازاينمسوولامورباشگاههابودهاست.

انتصاب معاون 
 اداره ورزش

جوانان سیرجان
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روز  کشور  فوتبال  اول  دسته  لیگ  تنور 
مدعی  تیم های  می شود،  تر  داغ  روز  به 
آرمان  و  انزلی  بندر  ملوان  کرمان،  مس 
گهر سیرجان، شانه به شانه همدیگر جلو 
می روند تا در نهایت دو تیم جواز حضور در 

لیگ برتر را از آن خود کند.
مس به صدر جدول رفت

شب دوشنبه رقابتها اين ادامه در
هفته در کرمان مس فوتبال تيم گذشته
سیامليگدستهاول؛موفقشددرخانه،
تيمويستاتوربينتهرانراباتکگلميالد
صارمیمغلوبکندوباکسب۶۲امتيازبه

صدرجدولبرسد.
تيمهای مسابقات از چارچوب همين در
سيرجان آرمانگهر و انزالی بندر ملوان
ديگرمدعيانصعودبهليگبرتردربرابر
رقبایخودبهتساویرضايتدادندتاکما
کانمسوملوانجدیترينگزينهصعود

بهليگبرترباشند.
خانگی برتری و انزلی بندر ملوان توقف
مسکرمان،نارنجیپوشانرابا۶۲امتياز
وتفاضلگلبهترازملوانبهصدرجدول

رساند.ملواناننيزبا۶۲امتيازبهرتبهدوم
سقوطکردند.

بندر ملوان و  کرمان مس  فوتبال تيم
به خود صعود کردن قطعی برای انزلی
ليگبرتر،درادامهرقابتهابهکسبتنها
پنجامتيازازمجموعهچهاربازیديگرنياز
دارندودرصورتکسباينامتيازاتديگر
نتايجديگررقباعلیالخصوصآرمانگهر
وخيبرخرمآبادحائزاهميتنيستواين

دوتيمبهليگبرترصعودخواهندکرد.
آرمان گهر در رده سوم 

اماتيمفوتبالآرمانگهرسيرجانکهاز
ابتدایفصلباکسبنتايجمطلوبخودرا
يکمدعیبرایصعودبهليگبرترمعرفی
خوشه بر غلبه در ناکامی با بود کرده
طاليیساوهوباکسب۵۴امتيازدررده
سومايستادوحاالبختزيادیبرایصعود
بهليگبرترندارد!امااينتيمهنوزنااميد
کسب در رقبا تا است اميدوار و نيست
نتايجالزمخوبعملنكنندوآنهابهرويا

خودتحققبدهند.
خرمآباد خيبر فوتبال تيم همچنين 
در هنگفت هزينههای با فصل اين که
امتياز باکسب۵۲ پانهادهم ليگيک

رده در خود جايگاه کردن مستحكم با و
برای باالیخود باسهتيم چهارم،همراه
صعودمیجنگدواينتيمهمبررویکاغذ
رقبا که صورتی در و دارد صعود شانس
اشتباهکننداينتيمهممیتواندخودرا

بهليگبرتربرساند.
ازحتمیشدن درانتهایجدولپس اما
ماشين و بوشهر شاهين تيم دو سقوط
سازیتبريزيکتيمديگرهمدرمعرض

سقوطاست.

نيز اول ليگدسته رقابتهادر اين در 
رتبه در امتياز، ۳۲ با  تاکنون بابل رايكا
سقوط تيم وجدیترين جدول شانزدهم

کنندهاست.
همانطورکهدرباالیجدولتيمهاچهار
هفتهبسيارپراسترسدارندتيمرايكاودو
تيمديگرهمدرچهارهفتهآخریبرای

فرارازسقوطمیجنگند.
اماشاگردانپيروزقربانیباشكستیکه
درهفتهسیامدرخرمآبادتجربهکردند،به

ليگدستهدومنزديکترشدند.
توربين ويستا و سايپا تيم دو همچنين
هستند امتيازی ۳۵ نيز تهران از هردو
جدول پانزدهم و چهاردهم ردههای و
نوعی به و دادهاند اختصاص خود به را
جزوفانوسبهدستانليگيکمحسوب

میشوند.
امسالهرسهتيم گفتنیاستدرليگ
اختيار در بومی مربی سه جدول باالی
سه اين جمع از اينكه تر جالب و دارند
تيمدوتيمازاستانکرمانهستندکههر
دومربیبومیايناستانهستندوکسب
نتايجاينتيمهاخودگواهبراينداردکه
بهنيروهایبومیخوداعتمادکنيمتادر

آيندهداشتهباشيم.
الزمبهذکراستکهتيمملوانبندرانزلی
همدراينفصلازمربیبومیوکادربومی
استفادهکردهاستکههمهنشانازاعتماد
به را مربیها اين بودن فنی و نفس به

همگانثابتکرد.
هر رقابتها اين ادامه در است گفتنی
دونمايندهاستانبايدتمامتالشخودرا
بكنندودرنهايتمنتظراتفاقاتوصعود

باشيم.

تيمفوتبالپرسپوليسدرچارچوبهفته
بيستوهفتمليگبرتردرورزشگاهشهيد
بود سپاهان ميزبان سيرجان سليمانی
بانتيجه۲بريکشكست کهدرنهايت
خوردوهمينشكستهمدرنهايتباعث
ليگ از فصل اين در استقالل قهرمانی
برترشدتاپسازپنجسالتيمیغيراز

پرسپوليسقهرمانايرانشود.
و جالب نكته يک بازی اين مورد در

سپاهان با بازی داشت. وجود عجيب
فصل در پرسپوليس حضور چهارمين
چهارمين و بود کرمان استان در جاری
بازیکهپرسپوليسامسالدرايناستان

بهپيروزینرسيد.
پرسپوليسامسالدوباختودوتساوی
رادراستانکرمانتجربهکردکهدرنهايت
برای قهرمانی دو رفتن دست از باعث

پرسپوليسشد.

پرسپوليسدراينفصلدرکرمانمقابل
شد، متوقف يک - يک رفسنجان مس
چنين سيرجان در هم گلگهر مقابل
سيرجان در سپاهان به گرفت، نتيجهای
درليگباختوبهفوالددرسوپرجامدر
سيرجانباختتادچارطلسمکرمانشود.
اينموضوعدقيقابرعكسفصلگذشته
بودکهپرسپوليسدرکرماننتايجخوبی

راکسبکرد.
با سالگذشتهپرسپوليسدرليگبرتر
ومس داد راشكست پنجگل،گلگهر

رفسنجانرابايکگلبرد،درجامحذفی
هممسنوينکرمانرابا۳گلبدرقهکرد.

لیگ دسته اول فوتبال، سبقت مس کرمان از ملوان؛ 

صـدر جـدول نارنجـي شـد
     رضا فتح آبادی

خبــر گل گهر برنده دربي استان شد
دربیاستانکرمانعليرغموزشبادشديددرشهررفسنجان،بسيارزيباوالبتهپراسترسازکاردرآمدکههمانند
ديدارباآلومينيوماراک،گلگهردرنيمهدومباشاهكارتعويضهایاميرقلعهنويیمواجهشدوابتداامينپورعلیوسپس
فرشيدباقریپيامآورشادیبرایگلگهریهابودندکهدرنهايتيكیازايندوگلتوسطميثمتيموریجوابدادهشد.
الزمبهذکراستدرخششخيرهکنندهمحسنفروزاندروازهبانتيمگلگهردرنيمهاولکهبهتنهايیسهموقعيت

مسلمگلزنیرامهارکرددراينبردبسيارتعيينکنندهبود.

دونده کرمانی برنده مدال طال مسابقات قهرمانی کشور
انتخابی و قهرمانیکشور درمسابقات دوندهکرمان ابارقی محمدحسين
تيمملیکهدرلرستانبرگزارشدموفقشدمقامقهرمانیومدالطالی
در که  مسابقات اين در موفق ابارقي کند. خود آن از را رقابتها اين
لرستان در که ملی تيم انتخابی و کشور قهرمانی براي و بزرگساالن رده
يابد. دست رقابتها اين طالی مدال و قهرمانی مقام  به شد برگزار
ابارقیدرماده۲۰۰مترسرعتزودترازدوندههایفارسولرستانازخط
از پس کرماني دونده اين کند. پيدا دست مدال اين به تا گذشت پايان
کسباينمدالگفت:مسابقاتدرسطحبسياربااليیبرگزارمیشدچراکه
مسابقات برای ملی تيم انتخابی حكم دوره اين کشور قهرمانی مسابقات
آسيايیهانژوچينوکشورهایاسالمیدرقونيهترکيهراداشتودوندههابا

حداکثرآمادگیدرمسابقاتشرکتکردهبودند.

دیدار تیم های فوتسال صنایع هرمزگان و گل گهر سیرجان
ازسریمسابقاتمرحلهنهايیليگدستهاولفوتسالکشوردوشنبه۲۶
يكديگر بهمصاف وگلگهرسيرجان تيمصنايعهرمزگان دو ارديبهشت

رفتند.اينديداربانتيجه۳-۰بهسودگلگهربهپايانرسيد.

کسب دو دانش آموز کرمانی مقام سوم مسابقات رباتیک ترکیه
وحدت غيردولتی مدرسه از بيدوئینژاد« »محمدهانی دانشآموزان
آموزشوپرورشناحيهيککرمانو»سهيلفتحیزاده«ازمدرسهعالمه
در ممكن ماموريت آيتم در سوم مقام کسب به موفق کرمان، دو ناحيه
بينالمللی رباتيک جشنوارۀ بزرگترين شدند. رباتيک بينالمللی مسابقات
کنگره مرکز در و آنتاليا میدر ۸ و ۷ روزهای در ترکيه ROBOTEX
ناظمحكمت،برگزارشد.بهنقلازروابطعمومیادارهکلآموزشوپرورش
استانکرمان،غالمرضاآقامواليیمعاونآموزشمتوسطهناحيهيکوميترا
اولياومربيانناحيهيکبههمراهمدير سعيدیکارشناسمسوولانجمن

مدرسهغيردولتیوحدتازايندانشآموزاناستقبالکردند.

 حضور مدافع سیرجانی ها  در تمرینات
بازيكنتيمگلگهرسيرجاندرتمريناتگروهیتيمشحضورپيداکرد.

هفته در سيرجان گهر گل فوتبال تيم ايلنا، ورزشی خبرنگار گزارش به
بيستوچهارمليگبرتربهمصافشهرخودرورفت.دردقيقه۳۰مسابقه
سيداحمدموسویبهدليلمصدوميتنتوانستبهبازیادامهبدهد.ویدر
سههفتهاخيرشرايطحضوردرمسابقهرانداشتونتوانستبهميدانبرود.
است فرصت دنبال و شده اضافه گروهی تمرينات به اخير روزهای در او
افسریسرپرستگلگهر برود.حيدر ميدان به تيمش ترکيب در دوباره تا

سيرجاندرگفتگوباايلنا،اينخبرراتاييدکرد.

   خبر

رکود عجیب پرسپولیس از بازی در کرمان!

جوشکـاری سیــار
َفنس ِکشی- 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.

۰ ۹ ۱ 3  2 7 8  3 ۰ 5 2 /۰ ۹ ۱ 3  ۱ 4 5  2 ۶ 4 3
ئی ا خد  ۰ ۹ ۱ ۹  2 3 ۰  5 ۰ 3 ۶

رفهیخته رگامی

  محمد کیا رمیدی
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 
تمامی عرصه های  در  را  روزافزونتان  توفیق  نموده، 

زندگی آرزومندیم.

محمود آبادی - اهشمی

امتیاز مسکن ملی 

با تخفیف ویژه

به فروش می رسد

0913   388   8275   

خانم طاهره فانی با ارائه دو برگ استشهادیه از دفتر اسناد رسمی شماره 194 
سیرجان مدعی است که سند مالکیت ششدانگ پالک  9712  فرعی از 2313  
اصلی واقع در بخش 35 کرمان بنام خانم طاهره فانی  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 10 روز 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.
تاریخ انتشار: چهارشنبه 1401/02/28

محمد  آرمانپور- رییس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان سیرجان

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  
2313  فرعی از 2112 اصلی واقع در بخش 35 کرمان 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 10 روز 
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 می باشد.

تاریخ انتشار: چهارشنبه 1401/02/28
محمد  آرمانپور- رییس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان سیرجان

آگهی فقدان سند مالکیت

در اجرای ماده 10  ایین نامه   اجرایی قانون الحاق موادی به قانون 
اطالع   به  بدینوسیله  مسکن  عرضه  تولید  از  وحمایت  ساماندهی 
میرساند  در اجرای این قانون                                                              

1-مورد تقاضای بی بی جان صالحی  فرزند غالم رضا  به شناسنامه 
3   کد ملی 3071357915  صادره از سیرجان   مبنی بر صدور سند 
ششدانگ   خانه پالک   0    فرعی از 5842  اصلی  واقع در نجف 
شهر بخش 36  کرمان   به مساحت  230/09متر مربع   رای هیات 

10195 مورخ 1400/12/17                        
ایین    7 ماده  موضوع  اختالف   حل  هیات  رسیدگی   از  پس  که 
نامه اجرایی  قانون فوق الذکر  رای   به تنظیم اظهار نامه صادر و   
بدینوسیله  به اطالع  عموم میرساند در مورخ 1401/03/21 روز شنبه 
عملیات تحدید حدود در محل ملک به عمل میاید لذا  ظرف مدت 
20 روز 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 1 ماه 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
محمد  آرمانپور- رییس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان سیرجان

آگهی تحدید حدود  هیات  قانون الحاق

در اجرای قانون الحاق موادی به قانون ساماندهی وحمایت از تولید عرضه 
مسکن بدینوسیله به اطالع  میرساند  در اجرای این قانون  طبق بند 2 ماده 

1 این قانون 
- .مورد تقاضای صدف نسا ساالر محمد پور   فرزند   قربانعلی  به  شناسنامه 
11  کد ملی  3130092919   صادره از بافت      مبنی بر صدور سند ششدانگ 
یکباب  خانه  پالک  10365    فرعی از  5087    اصلی واقع در نجف شهر  

سیرجان  بخش 36 کرمان     به  مساحت   360متر مربع  
 صادر که برابر  رای هیات حل اختالف  موضوع ماده 7 ایین نامه اجرایی  
اطالع   به  بدینوسیله   و    سند صادر    به صدور  رای    الذکر  فوق  قانون 
/الصاق  برای یک  یا  انتشار  تاریخ  از   عموم میرساند  ظرف مدت 20 روز 
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 1 ماه 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 

محمد  آرمانپور- رییس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان سیرجان

آگهی رای هیات قانون الحاق
در اجرای قانون الحاق موادی به قانون ساماندهی وحمایت از تولید عرضه 
مسکن بدینوسیله به اطالع  میرساند  در اجرای این قانون  طبق بند 2 ماده 

1 این قانون 
- .مورد تقاضای مجتبی رهنما فرزند   غالم رضا   به  شناسنامه 144      کد 
ملی  3071215258   صادره از سیرجان       مبنی بر صدور سند ششدانگ 
یکباب  خانه  پالک  626    فرعی از  5070    اصلی واقع در نجف شهر  

سیرجان  بخش 36 کرمان     به  مساحت   240  مربع                       
 صادر که برابر  رای هیات حل اختالف  موضوع ماده 7 ایین نامه اجرایی  
الذکر رای   به تحدید حدود صادر   و   بدینوسیله  به اطالع   قانون فوق 
/الصاق  برای یک  یا  انتشار  تاریخ  از   عموم میرساند  ظرف مدت 20 روز 
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 1 ماه 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 

محمد  آرمانپور- رییس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان سیرجان

آگهی رای هیات قانون الحاق
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حضور با کرمان، داستان دال کتاب دوم جلد از رونمايی کرمان: مراسم فردای 
داستاننويسانکرمانیوعالقهمندانبهداستاندرکتابفروشیترنجستانکرمانبرگزار
میشود.مجموعهیپژوهشیچندجلدی»دالداستانکرمان«توسطحامدحسينیپناه
کرمانی،نويسندهوپژوهشگرنوشتهشدهوبهمعرفیهنرمندانداستاننويساستانکرمانو
نقدوبررسیآثارمنتشرشدۀآنهااختصاصدارد.جلددوماينمجموعهبهمعرفیوبررسی

آثارداستانیهنرمندانداستاننويساختصاصدارد..

جلد دوم کتاب 
»دال داستان 

کرمان« رونمایی 
می شود

خبــر تجلیل از برگزیدگان جشنواره کتابخوانی رضوی استان کرمان 
طیمراسمی۶۰نفربرگزيدگاناستانیجشنوارهکتابخوانیرضویاستانکرماندرسالنمهرشهرداریسيرجانتجليلشدند.

بهگزارشخبرگزاریصداوسيمامرکزکرمان،بهگفتهوفايیمديرکلکتابخانههایعمومیاستانکرماناستقبالمردماستان
کرمانازتجليلازبرگزيدگانجشنوارهکتابخوانیرضویاستانکرماندرسيرجاناينجشنوارهبسيارخوببودکهبيشاز۹۰هزار
نفرشرکتکنندهداشتيمکهسيرجانرتبهاولشرکتکنندهرادرسطحاستانبهدستآورد.ویافزوداستقبالسيرجانیهادر
جشنوارهکتابخوانیرضویاستانکرمانخيلیخوببودهکهامارشرکتکنندها۲۰هزارنفرازشهرستانسيرجانبودکهمیتوان

گفتيکچهارمازشرکتکنندگانازاينشهرستانشرکتکردند.

جاِن  جانی،  یار  ای  آمد  یارم  برید  کنار  راه  "سر 
خواننده ی  یک  دیروز  را  محلی  ترانه ی  این  جهانی" 
خیابان های  در  خود  خاص  محلی  گویش  با  دوره گرد 
نوازنده اش  دوست  همراه  به  و  می خواند  سیرجان 

می گذشت. 
موسیقی گذری و خیابانی در جهان پیشینه ی زیادی 
دارد. به ویژه در ایران که از دوران باستان و دست کم 
از زمان بهرام گور رایج شده و هست. اگرچه دوره های 
قضیه  این  از  هم  سیرجان  است.  داشته  فرود  و  اوج 
مستثنا نیست. از نوازندگان دهل و سرنا و سنتور که 
از قدیم در سیرجان وجود داشته و هنوز هم گاه گاه 
سر چهارراه ها و به مناسبت های مختلف حضور دارند 
مردم  برای  هم  عمومی  مکان های  در  نوازندگی  با  و 
روزی  کسب  هم  و  می آورند  هدیه  آرامشی  و  شادی 

می کنند.
روز گذشته اما یک پدیده ی در نوع خود تازه در این 
زمینه میزبان سیرجان بود. دو نوازنده ی دوره گرد که 

یکی تار محلی می نواخت و همراهش ویلون نوازی می کرد 
در کنار خواندن ترانه های محلی شمالی.

آن ها را به دفتر سخن تازه دعوت کردیم و گپ کوتاهی 
زدیم.

 اهل کجای ایران هستید؟
استانمازنداران.شهرستانمحمودآباد.

 چهره تان بیشتر به جنوبی ها می خورد!
بسکهزيرتابشآفتابيم.

 نام و نام خانوادگی تان؟
منحسينعليزادههستمنوازندهويلون.

منهمفردينرمضانیهستمنوازندهتارمحلی.

 این که سه تار است!
شكلشبلهامامثلساِزتارازاستخوانشتردردستهاش

استفادهشدهودرمحلمابهاينسازهمتارمیگوييم.

 شغل اصلی تان همین است؟
فصلی در کابينتساز. من و است کشاورز حسين نه
به ندارد، بازاری مازندران محمودآباد در شغلمان که
شهرهایديگرمیرويموموسيقیخيابانیاجرامیکنيم.

 چرا همین کار را در شهر خودتان نمی کنید؟
آنجااينکاررابدمیدانندومحيطکوچکاستوهمه
ناشناس که میرويم ديگر شهرهای میشناسند. را ما

باشيم.

یعنی هنوز از این طور تفکرات پوسیده هست؟!
نهکهبهکلبدبدانند.آنجادرمجالسعروسیوجشن
هماجرامیکنيم.درخياباننواختنراخوبنمیدانند.
ترکيهو به مادرسفریکه اينطوراست. ايرانهنوز
همينطورسليمانيهیعراقداشتيم،احترامبيشتریبه

اينشغلمیگذاشتندومردمبارویبازتریاستقبالاز
ماوموسيقیمانمیکردند.

 چرا در شهرتان اجرای مجلسی نمی روید. 
و جديد موسيقیهای شدن مد مثل داليلی به حاال
برای ما به مراجعه اقتصادکوچکشهرمان همينطور

اجرادرمجالسکمشده.

 چند ساله اید؟ زن و بچه هم دارید؟
فردينسیسالسنداردومنچهلسال.زنوبچه

همداريم.

 با خودتان به سیرجان می آورید؟
نه.درهمانمحمودآبادمازندارانمیمانند.

انتخاب  دوره گرد  نوازندگِی  برای  را  سیرجان  چرا   
کرده اید؟

خيلیازشهرهامیرويم.تبريز،اروميه،کردستانو...
سيرجانهمشهرثروتمندیاستخب.

 رفتار مردم با شما چطور است؟ استقبال میکنند؟
مردمخوبیهستندسيرجانیها.حمايتمیکنند.فيلم
و زن خرجی میدانند. را موسيقی هنر قدر میگيرند.
بچهرااينجادرمیآوريم.مخارجزندگیزيادوگرانشده.

کنند،  منتشر  مجازی  فضای  را  فیلم تان   
همشهری هایتان نمی بینند؟

را سيرجانی ويديوی مازندارانی که میآيد پيش کم
ببيند.گاهیبهچشمشانبخوردوببيندهمدراينحد
فيلم و داريم اينستا پيج هم خودمان ما ندارد. اشكال

نواختنوخواندنمانراگاهیمنتشرمیکنيم.

 شغل آبا و اجدادی تان است؟
نه.

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

نه.عالقهداشتيموخودماندنبالکرديم.

 در سیرجان مشکل اقامت ندارید؟
يکدوستچندينسالهبهناماحمدآقاداريمکههروقت

بهسيرجانمیآييم،ايشانبهمامحلاقامتمیدهد.

 چه وقت هایی به سیرجان می آیید؟
بار بارشبعيدنوروزويک بار.يک معموالسالیدو

همدرارديبهشت.

 درآمد خوبی دارد؟
شهر است. حالمان کمک بله. دوم شغل عنوان به
زندگی مخارج و نيست ثروتمندی شهر خودمان
کمرشكنشده.بايدبياييمواجراکنيمتاخرجیزنو
بچهرادربياوريم.االنکهآمديممصاحبههميکوقت

ويکدرآمدیبودکهازدستداديم.

گپی با دو نوازنده دوره گرد در سیرجان؛

ای یـار جانـی، جـاِن جهـانی
      گروه فرهنگ

اختتامیۀ جشنواره ملی آواها و نواهای سردار مقاومت 
برگزار می شود

فردای کرمان: دبيرتخصصینخستينجشنوارهملیآواهاونواهای
به ازسراسرکشور اثر ارسالهزارو۱۴۳ به بااشاره سردارمقاومت
دبيرخانهاينجشنواره،گفت:»آثارارسالیبهجشنوارهآواهاونواهای
سردارمقاومتشاملسرود،تواشيح،آکاپال،کرال،آهنگسازی،مقاله،

اجراهایمحلیوآثارويژۀبخشسردارسليمانیاست«.
مسعودنكويیافزود:»ازتعدادآثارارسالشدهبهنخستينجشنواره
آواهاونواهایسردارمقاومتپسازراستیآزمايیبهلحاظاجرایزنده
وغيرزنده،۸۴اثردربخشنهايیتوسطداورانموردارزيابیقرارگرفت

وگروههایبرگزيدهانتخابشدند«.
ویادامهداد:»آييناختتاميهواعالمنتايجاينجشنواره،سومخرداد
همزمانباسالروزآزادیخرمشهردرگلزارشهدایشهرکرمانومرقد
اجرای با که میشود آغاز سليمانی قاسم حاج شهيد سپهبد سردار

رتبههایبرتراينجشنوارههمراهاست«.
دبيرتخصصینخستينجشنوارهآواهاونواهایسردارمقاومتاظهار
کرد:»بهرغماينكهمهلتارسالآثارتا۲۰ارديبهشتماهبودوسه
روزنيزتمديدشد،عالقهمندانهمچنانبهارسالآثارادامهدادهاندکه

بيانگرعالقهواستقبالبسيارباالازاينجشنوارهاست«.
ویگفت:»اينجشنوارهدرچهاربخشآوازهایگروهیشاملسرود،
تواشيحوآوازهایگروهیچندزبانه،تکخوانی،آهنگسازی،مقاالتو
نوشتههایموسيقیحماسیومقاومت)بخشجنبی(برگزارمیشود«.
نكويیبابياناينکهاينجشنوارهدرسطحملیبرگزارمیشود،بيان
کرد:»حدود۸۰شهرازسراسرايرانبهدبيرخانهجشنواره،محتواو
اثرفرستادهاندوکارهایابتكاریوخالقانهيكیازمعيارهایمهمدر
مقاومت نواهایسردار و آواها درجشنوارۀ برایشرکت آثار انتخاب

محسوبمیشود«.
دوران در جشنواره اين برگزاری برای »برنامهريزی داد: ادامه وی
اوجشرايطاپيدمیکروناانجامشدومبنایبرگزاریبهصورتارسال
توانستيم کرونا شيوع وضعيت بهبود با اما بود، تصويری فايلهای

رتبههایبرترجشنوارهرابرایمراسماختتاميهدعوتکنيم«.
دبيرتخصصینخستينجشنوارهملیآواهاونواهایسردارمقاومتدر
کرمانبادعوتازعالقهمندانبرایحضوردرمراسماختتاميه،افزود:
»عصرروزسومخردادباحضورکارشناسانوداورانکارگاهتخصصی
برگزارمیشودکههمۀ مقاومت نواهایسردار و آواها جشنوارهملی
عالقهمندان،گروههایتواشيحوقاريانقرآنبرایبهرهگيریازمباحث

وهمافزايیفنیمیتواننددرآنشرکتکنند«.
ویتاکيدکرد:»کرمانتبديلبهپايتختمقاومتجهاناسالموپايگاه
قاسم حاج شهيد سپهبد اسالم رشيد سردار محوريت با گردشگری
سليمانیشدهوتصميمداريمهرسالاينجشنوارهرابرگزاروازسال
آيندهبخشخواهرانرانيزبهجشنوارهآواهاونواهایسردارمقاومت

درکرماناضافهکنيم«.

   خبر

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 

به هیچ  تاریخ فوق  از  بعد  بدیهی است  نمایند.  اقدام  آمادگی خود  اعالم  به  نسبت 

درخواستی ترتیب اثر داده نخواهد شد.

واحد تدارکات و رخید رشکت مجتمع جهان فوالد سیرجان

لیست مشخصات دستگاه گاردان در سایت اینترنتی مجتمع جهان فوالد 

سیرجان به آدرس sjsco.ir  قسمت مناقصات قرار داده شده است

مدارک الزم : 
ارسال نامه اعالم آمادگی، رزومه شرکت در خصوص سوابق اجراییـ  توان مالیـ  توان 

تجهیزاتیـ  توان فنی و قراردادهای در خصوص موضوع مناقصه تا قبل از پایان تاریخ 

 steel.abbaszade@gmail.com  اعالم شده فوق به آدرس ایمیل

تکمیل فرم خود اظهاری تامین کنندگان و ارسال به همراه مستندات مربوطه طبق چک 

لیست پیوست شده در سایت)دانلود از طریق سایت sjsco.ir  در بخش خرید و فروش(

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



ویترین آخر

عصر ایران؛ سروش بامداد-رویهمينروغنهايی
کهبهخاطرحذفارزترجيحیقيمتآنهاافزايشيافته
نوشتهشده:ساختايران!امااگرساختايراناستچرا

قيمتآنتااينحدبهنرخدالربستگیدارد؟
کاالیساختايرانياتوليدايرانقاعدتانبايدتااين
بله،درستاستکه باشد. وابستگیداشته ارز به اندازه
ظروف مواد به مثال و دارد ارزبری ميزانی به هرکااليی
روغنمیتوانياسايرهزينههااشارهکردامادراينقضيه
وارداتاست.منظور ارتباطمستقيمومشابه از صحبت
ايناستکهمرغوتخممرغدرداخلتوليدمیشونداما
چونخوراکودارووسايرنيازهاراواردمیکنندطبعا
کل انگار فقره اين در اما میپذيرند تأثير طريق اين از

پروسهمتأثراست.
ازيک بازديد در وزرامیگفت از يكی قبل ۴۰سال
کارخانهتوليدروغنمتوجهشدهفقطقوطیرامیسازند

وخودروغنباکشتیواردمیشود.
روی که ايران« »توليد يا ايران« »ساخت از مراد  
ظروفروغنمايعنقشبستهچيست؟اگروارداتیاست
داخل در اما هست اگر نيست. داخل توليد ديگر که
مینويسند چرا میشود بندی بسته يا نهايی و فرآوری

ساختياتوليدايران؟
يا خودرو الستيک توليد ماجرای شبيه بايد نظرم به
مهمترين ديدم. نزديک از قبل سال ۲۵ که باشد تاير
مادۀاصلی–کائوچو-وارداتیبود.اماتايرياالستيکبه
نادرست تبليغانیشايد لحاظ به توليدمیشد. ايران نام
نبوداماذهنسياستگذاررامنحرفمیکردچونتصور
ارزوابسته میشدواقعاداريمتوليدمیکنيمياکامالبه

نيستيم.
را پنير است. کره با پنير توليد تفاوت ديگر مثال   
تعبير است. وارداتی عمال کره اما ناميد داخلی میتوان
برای هم میتوان چگونه را ايران توليد يا ايران ساخت
محصوالتکامالايرانی-ولونيازمندمواداوليهخارجی-
در و وارد تماماً که فرآوردههايی برای هم و برد کار به

ايرانبستهبندیمیشود؟
اگرمنظورازتوليدياساختايرانوابستگیکمبه
نيست ايران ساخت و توليد باشد خارجی متالطم ارز
اگر وابستهاست. ارز به تاچهحد چونداريممیبينيم
بهظروفکوچک ياتقسيم ايران بندیدر منظوربسته
تروايجاداشتغالبراینيرویکارايرانیاستبااغماض
بايد گمانم به اما است. ايران ساخت بله گفت میتوان

کلمۀبينابينیيافتتاگمراهماننكند.

       گوناگون

و روزنامهنگار دانشگاه، استاد ليالز:
۴۲۰۰ ارز حذف اقتصادی تحليلگر

تومانیراموردنقدوبررسیقرارداد.
اقتصاد دنيای روزنامه در ليالز سعيد
۴۲۰۰ ارز حذف طرح »درباره نوشت:
ارز با ۱۳۹۷ سال بهار در من تومانی
کردم. مخالفت دولت تومانی ۴۲۰۰
اول معاون به ۱۳۹۶ سال بهمن در
رئيسجمهوری،آقایجهانگيری،طرحی
راپيشنهاددادمکهروسيهدربحراناخير
خودآنرااجرايیکردهاست.درآنطرح
پيشنهاددادمميزانمصرفارزکشوررا

بايدکاهشداد.
ليالزدرادامهتاکيدکرد:بهنظرمن
ايننبردبينايرانوآمريكا،نبردمرگو
زندگیملتايراناستواگرازاينچالش
سربلندبيرونبيايم،آخرينچالشتاريخ

ايرانخواهدبود.
اودرادامهخاطرنشانکرد:دربهارسال
۱۳۹۷بهدولتروحانی،پنجبارپيشنهاد
مكتوبدادم.طرحیکهدولتسيزدهمدر
حالاجرايیکردنآناست،موبهمومطابق
دوازدهم دولت به من که است طرحی

پيشنهاددادهبودم.
اينتحليلگراقتصادیدربارهطرحی
گفت: بود، داده دوازدهم دولت به که
بايدتحت امرکشور پيشنهادمن۴ در
کنترلدرآيد.دراينطرح،فرضياتخود
رادرنبردايرانوآمريكابراساسجنگ
۴ اين بودم. گرفته نظر در آخرالزمانی

فرضبرايناساسبودکه:
باید  را  کالری  هزار  دو  روزی   *

تضمین کرد

يا رايگان بايد را عمومی *حملونقل
ارزانکرد

*طبوخدماتبهداشتیوپزشكیرا
ملیکنند

تاسطح تحصيل که اين چهارم و *
دبيرستانبراساسقانوناساسیرايگان
شود.سايراموررابايدرهاکنيم.دراين
کرده پيشبينی نيز را منابع تمام طرح
بودموهماکنوندولتسيزدهماينطرح

رااجرايیمیکند.
ليالزدرادامهبااشارهبهانتقاداتیکه
بهاينطرحواردمیشود،گفت:مخالفان
وارد آن به اساسی ايراد دو طرح اين
میکنند.يكیاينكهچراماهرزمانکه
قصداجرايیشدناينطرحراداشتيم،با
مخالفتروبهروشد.دوماينكهاينطرح
بايدکاملباشدواصالحاتبنيادیديگری
رویآنانجامگيرد.البتهاصالحاتناقص
بهترازبیاصالحیاست.اينپيشنهادی

استکهبايدبهدولترئيسیدادهشود.
از ادامهداد:»دردولتهایمختلف او
زمانجنگتاکنونهردو-سهساليكبار
بايکتعديلوجراحیروبهروبودهايمکه
باشد. بوده همراه تلفاتی با است ممكن
تالطم کمترين با رئيسی آقای البته
اجتماعیبهخوبیطرحرااجراکردهاست.
پيشنهادمابهدولتايناستکهازعامل
اصلیتورمجلوگيریکند،زيراعاملاصلی
اين وفساددر اقتصادی ناترازی و تورم
کشور،رشدنقدينگیاستکهدرفساد

بانكیالنهدارد.
اينتحليلگراقتصادیدرپاسخبهاين
اين برابر پرسشکهواکنشمردمرادر

طرحچگونهارزيابیمیکنيد،عنوانکرد:
رئيسی آقای با که جلسهای آخرين در
واکنش از که کرديم عنوان داشتهايم،
مردمنترسيد.زمانیکهفردنزدپزشک
میرودوتشخيصپزشکسرطاناست،
وظيفهپزشکآناستکهبهفردواقعيت
واقعی روشنفكر معتقدم من بگويد. را
نه بيانکند، را کسیاستکهحقيقت
مصلحتخويشرا.بنابراينچارهایديگر
جزاجرایاينطرحنداريم.اصالحاتیکه
پيشازاينبايدانجاممیگرفتکهدراثر
فشارهاعقبافتادکهاينکبهاينجراحی
رسيدهاست.اگرهماکنونجراحینكنيم
هماکنون رسيد. خواهيم عضو قطع به
برسريکدوراهیقرارداريمکهيابايد
سقوطکنيميااينكهاينهواپيمارافرود
اين انجام جز چارهای بنابراين بياوريم.
اصالحاتنداريم،مردمنيزدرکمیکنند.
موضوعآناستکهطیبيشازيکدهه
اقتصادرادادهايمودرمقابل گذشتهما
امنيتراگرفتهايم.داشتنامنيتدرايران
حس میرود. شمار به مهمی موضوع
ايراندوستیدرايرانرشدکردهاستاما
مسئوالنهمبايدمتوجهباشندکهتحمل

مردمنيزبیپاياننيست.
دهه برای کرد: عنوان پايان در وی 
۱۴۰۰تا۱۴۱۰بسيارخوشبينهستمو
رشداقتصادايراندورقمیخواهدشد.از
سال۱۳۹۹شاهدرشداقتصادیدرکشور
بودهايم؛هرچنداينرشدجوابگوی۱۰تا
۱۲درصدسقوطقدرتخريدمردمبين
سالهای۱۳۹۷تا۱۳۹۸نيست.اماتمام

اينبحرانهاراپشتسرگذاشتهايم.

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

دبیر تحریریه و صفحه آرا:سارهمیرحسینی
 چاپ :  مهدویکرمان

نشانی: سیرجان،بلواردکترصادقیروبرویداروخانهآریاکدپستی: 7813713599
تلفن: 42231335تلفن سفارش آگهی:09133475191

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

الهی گاهی نگاهی!!!

مجلس شورای اسالمی تعطیل شد
صدا و سیما:جلسهعلنیدوشنبهمجلسشورایاسالمیبهدليلمصوبه
کميتهاضطرارآلودگیهوایتهرانمبنیبرتعطيلیتعطيلشد.جلسهعلنی
روزسهشنبهمجلسشورایاسالمیبهدليلمصوبهکميتهاضطرارآلودگیهوای
تهرانمبنیبرتعطيلیاداراتتشكيلنشد.باتوجهبهمصوبهکميتهاضطرارآلودگی
هوایتهرانمبنیبرتعطيلیاداراتدرروزسهشنبه۲۷ارديبهشت،جلساتصحن

وکميسيونهایمجلسشورایاسالمینيزتشكيلنشدوتعطيلاعالمشد.

زوم

دولت، 4 امر را کنترل و بقیه را رها کند
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از استقبال آماده تهران که کرد اعالم روسيه در ايران اسالمی سفيرجمهوری
والديميرپوتيندرايراناست.بهگزارشاسپوتنيک،کاظمجاللیگفت:ايراناميدوار

استوالديميرپوتينرئيسجمهورروسيهدرآيندهنزديکبهتهرانسفرکند.
پوتين آقای از مناسب زمان در آمادهايم ما اسپوتنيکگفت: به کاظمجاللی
رئيسجمهورروسيهدرتهراناستقبالکنيموهمچنينعالقهمندبهبرگزاری

اجالسسرانکشورهادر"فرمتآستانه" درتهرانهستيم.

ایرنا:دبيرکارگروهشرايطاضطرارآلودگیهوایخوزستانگفت:همهاداراتو
دستگاههایاجرايیاستاندرروزسهشنبهتعطيلاست.محمدجواداشرفیگفت:
کارگروهشرايطاضطراریآلودگیهوایاستان،اينتصميمرادرپیتداومشرايط
آلودگیهواواستقرارتودهگردوغباربااندازهباالترازحدمجازاتخاذکردهاست.
تودهگردوغباربامنشاءکانونهایکشورعراقواردخوزستانشدهودراغلب

شهرستانهابهبيشاز۲۰برابرحدمجازرسيد

تولید داخل اما وارداتی؟

کاظم جاللی خبر از سفر پوتین به تهران داد

ریزگرد ها ادارات خوزستان را به تعطیلی کشاند

مردم خرید نان فانتزی را تحریم کردند!
وقایع روز:رئيساتحاديهنانحجيمونيمهحجيمگفت:بعدازافزايشنرخآرد
برایمراکزتوليدنانهایحجيمونيمهحجيم،توليداتاينواحدهابهيکسوم
کاهشيافتهوبرخیبهکارگرانشانمرخصیاجباریدادند.محمدجوادکرمی
افزود:پسازبرداشتهشدنسهميهآرددولتیازواحدهایتوليدینانفانتزیاين
مراکزدچارمشكالتبسياریشدند،درحالحاضرمشكلماکمبودآردنيست

بلكهبحثاصلیماتفاوتنرخآردیاستکهبهمادادهمیشود.

هشدار روسیه به فنالند و سوئد
دیدار نیوز: سرگیريابكف،معاونوزيرامورخارجهروسيهمیگويدپيشنهادهای
احتمالیفنالندوسوئدبرایپيوستنبهائتالفنظامیناتويک»اشتباهخطرناک«
استوتنشنظامیرادراروپاافزايشخواهدداد.ريابكفکهازچهرههایتاثيرگذار
سياستخارجیروسيهاست،بهخبرگزاریاينترفكسگفت:»اينواقعيتکهامنيت
سوئدوفنالنددرنتيجهاينتصميمتقويتنخواهدشدبرایماکامالًواضحاست.

آنهانبايدتوهمداشتهباشندکهمابهسادگیباايناقدامکنارمیآييم.«


