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5 ایسنا: معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار کرمان و جانشین ستاد استانی مدیریت بیماری کرونا شرایط فعالیت دستگاههای قضایی 
استان کرمان را اعالم کرد. بصیری در تشریح جزییات این خبر گفت: با توجه به بند ۵ مصوبات چهل و هشتمین ستاد استانی مدیریت 
بیماری کرونا استان کرمان پذیرش حضوری ارباب رجوع در ادارات استان کرمان از بیستم آبان ماه ۹۹ به مدت یک هفته، دادگاه های تجدید 
نظر، حقوقی، کیفری و خانواده و همچنین اجرای احکام مدنی از پذیرش ارباب رجوع به صورت حضوری معذور می باشند.وی با اشاره به 
اینکه مراجع قضائی به صورت تلفنی یا ارائه الیحه از طریق دفاتر خدمات قضائی در خدمت شهروندان می باشند خاطرنشان کرد: شهروندان 

به هیچ وجه در این ایام به مراجع مذکور مراجعه نداشته باشند، مگر اشخاصی که از طریق محاکم دعوت به حضور می شوند.

ممنوعیت پذیرش حضوری ارباب رجوع در ادارات به مدت یک هفته خبــر

1-  پس از مدت ها گذاشتن دست سیرجان 
توی پوست گردو، باالخره وزارت کشور لطف 

نموده و فرماندار سیرجان را منصوب کرد. 
اگرچه سهراب بهاالدینی به عنوان کسی که 
معاون  سال ها  است،  کشور  وزارت  استخدام 
تجربه ی  و  بوده  فرمانداری سیرجان  سیاسی 
در  را  گوناگون  فرماندارهای  با  همکاری 
دیگر  و  بود  دم دستی  گزینه ی  دارد،  کارنامه 
این همه دست دست کردن الزم نداشت. اما 
برخی دیر رسیدن حکم فرمانداری بهاالدینی 
و  شهرستان  مسووالن  برخی  مخالفت  به  را 

استان ربط می دادند.
این میان با توجه به اینکه کمتر از یک سال 
از عمر این دولت باقی مانده، مشخص کردن 
بها الدینی  برای حکم  سال  چهار  زمان  مدت 
در سمت فرمانداری سیرجان، بیشتر به یک 

شوخی شبیه است.
سیاسی  طیف  دست  بعدی  دولت  اگر   
در  بها الدینی  نیست  مشخص  بیفتد  دیگری 
انگار سعی  نه.  یا  ابقا می شود  سمت خودش 
شخص  و  کشور  وزارت  کوتاهی  داشته اند 
رحمانی فضلی را در قبال سیرجان، پشت یک 
شوخی چهارساله پنهان کنند. کوتاهی ئی که 
زیان های شاید جبران ناپذیری در دوران بلند 
شهر  به  سیرجان  ویژه  فرمانداری  بالتکلیفی 

ما وارد کرد. 
منصور  کناره گیری  پس  از  سیرجان    -2
مکی آبادی دیگر رنگ فرماندار به خود ندید و 
فقط با سرپرست اداره شد. یک مدت محمد 
عهده  بر  را  سرپرستی  این  محمودآبادی 
آن  فرمانداری اش  حکم  تایید  در  و  داشت 
قدر دست دست شد تا به بهانه ی عملکردش 
کنار  سیرجان،  بنزینی  اعتراضات  قبال  در 
بها الدینی  سهراب  آن  از  پس  شد.  گذاشته 
عنوان  به  سیاسی،  معاونت  سمت  حفظ  با 

دوران  شد.  اعالم  فرمانداری  سرپرست 
طول  سال  یک  از  بیشتر  نیز  او  سرپرستی  
کشید تا اینکه همزمان با اعالم مثبت شدن 
آزمایش کرونایش، حکم فرمانداری اش صادر 
شده. طوری که آدم یاد دیالوگ مشهور فیلم 
کمال الملک می افتد و با خودش می گوید که: 

»شاید این رعشه مصلحتی ست.«
مصاحبه ی  قرار  لغو  موجب  که  رعشه ای 
مصلحت  این  اما  شد.  فرماندار  با  سخن تازه 
شود  تبدیل  خودش  ضد  به  می توانست 
بیماري هاي  شیوع  فوري  »اعالم  که  وقتی 
مسوول«  سازمان هاي  و  استانداري  به  واگیر 
اما  است  فرمانداری  متصدی  وظایف  از  یکی 
برای  کرونا  دوران  در  بهاالدینی  کارنامه ی 
کنترل همه گیری بیماری در سیرجان نمره ی 
فرمانداری  بازرسان  نمی کند.  دریافت  باالیی 

از  جلوگیری  اسم  به  درحالی  او  امر  تحت 
شهر  خلوت  مغازه های  بازبودن  برای  کرونا 
در  بهاالدینی  که  می کنند،  ایجاد  محدودیت 
برای  بهداشتی ئی  محدودیت  دوران  همین 

معادن پرتردد سیرجان اعالم نکرد!
خاطر  به  دوسال  از  بیشتر  مجموع  در 

بدون  سیرجان  کشور،  وزارت  کم لطفی 
زمین  روی  هم  کارها  خیلی  و  ماند  فرماندار 
مدت  برای  سیرجان  فرماندار  که  حاال  ماند. 
چهار سال مشخص شد، شما این چهار سال 

را ۹ ماه بخوانید. چرا؟
نه سرپرست می توانست  پاسخ روشن است. 
توسعه  برای  بلندمدت  برنامه ریزی  روی 
که  فرمانداری  نه  و  بازکند  حساب  سیرجان 
۹ ماه بیشتر پیش روی مدیران باالدستی اش 
نیست، امید به تداوم مدیریتش بر شهرستان 
توسعه  برای  و  شود  دلگرم  بخواهد  که  دارد 

سیرجان بکوشد.
دوران  به  که  درستی  نقدهای  تمام  با   -3
توجه  فرمانداری منصور مکی آبادی می شد،  
ویژه او به صنایع دستی سیرجان مثل گلیم 
و میراث فرهنگی و زیربناسازی برای اقتصاد 
بلندمدت  برنامه های  از  یکی  گردشگری 
و  داشت  مثبتی  روند  که  بود  سابق  فرماندار 

داشت موفق پیش می رفت. 
در همین حیطه که انگشت بگذارید، متوجه 
فرمانداری  که  دورانی  در  تنها  نه  می شوید 
پیگیری های  داشته،  سرپرست  سیرجان، 
پیدا  تداوم  زمینه  این  در  مکی آبادی  خوب 
با عقب گرد  نکرده که حتا در حیطه ی گلیم 

هم روبرو بوده ایم. 
منصور  ویژه  توجه  با  که  چپقی  بادگیر  یا 
مرمت  گردشگری  کاربرد  برای  مکی آبادی، 
بهاالدینی  سرپرستی  دوران  در  ولی  شد 
شبگرد  معتادان  برای  خلوتی  به  تبدیل 
گشت که دست به تخریبش بزنند! حال آنکه 
ملي  و  اسالمي  آثار  و  ابنیه  حفظ  بر  نظارت 
کار  این  در  و  بوده  وی  دوش  بر  باستاني  و 

کوتاهی کرده است.
4- سهراب بهاالدینی به عنوان فرماندار تازه 
سیرجان دو انتخابات همزمان شورا و ریاست 
جمهوری را پیش رو دارد. انتخابات شورایی 
ابهام های  و  حاشیه ها  با  قبلش  دور  در  که 

انتخاباتی  تخلفات  است.  بوده  روبرو  فراوانی 
شهر  شورای  انتخابات  قبل  دور  در  زیادی 
سیرجان گزارش شد. از اشتباه در رای گیری 
توسط  رای  فروش  و  خرید  تا  الکترونیکی 
بهاالدینی  که  دوران  همان  نامزدها.  برخی 
در سمت معاون فرماندار بود اما کمکی برای 

رسیدگی به این شکایت ها نکرد. 
بر  بهاالدینی  سرپرستی  دوران  در  حتا 
از یکی  تقدیرش  فرمانداری سیرجان، عکس 
چرخید!  گوشی ها  در  رای،  خرید  عوامل  از 
عکسی که در آن بهاالدینی داشت به چهره ی 
تقدیر  لوح  و  گل  دسته  نظر  مورد  ورزشی 

می داد.
ورزشی  کارنامه ی  بابت  تقدیر  این  گرچه   
سرپرست  حضور  اما  بود  نظر  مورد  فرد 
می توانست  فرد،  این  از  تقدیر  برای  فرماندار 

قبح  و  بدهد  جامعه  به  بدی  سیاسی  پیام 
حاوی  پیامی  بریزد.  را  انتخاباتی  تخلفات 
متخلفان  با  برخوردی  تنها  نه  که  نکته  این 

نمی شود که مورد تقدیر هم قرار می گیرند!
حساسیت  این  می بایست  آنجا  از  بهاالدینی 
و  »ارشاد  قانون  طبق  که  کند  درک  را 
انتخابات  فرعي  حوزه هاي  مجریان  راهنمایي 
و  قوانین  و  اجراي صحیح مقررات  به منظور 
مراقبت  و  نظارت  و  مربوط  دستورالعمل هاي 
انجمن  تشکیل  و  انتخابات  جریان  در حسن 
شوراي  و  شهر  شوراي  انتخابات  بر  نظارت 
است.  فرماندار  مهم  وظایف  از  شهرستان« 
وظیفه ای که امیدواریم در انتخابات پیش رو 
چه  بشود  اگر  که  نشود  سپرده  فراموشی  به 
برای  را  خود  خاص  اجتماعی  مشکالت  بسا 

سیرجان به ارمغان بیاورد.

کارهای روی دست مانده ی فرماندار سیرجان

شـوخِی چهـارسـاله!
      حسام الدین اسالملو 

فارس:  معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار کرمان هزینه تهیه و تامین این تجهیزات را ۵ 
میلیارد تومان از محل اعتبارات اداره کل مدیریت بحران استانداری کرمان عنوان کرد و افزود: 
مهمترین مسئله در مواقع بحران، برقراری مسیرهای ارتباطی و برق منطقه است و به همین منظور 
11 دستگاه دیزل ژنراتور تهیه شده که دو دستگاه در مرکز استان و ۹ دستگاه در شهرستان ها 
تجهیز می شود. وی ادامه داد: به منظور مهار و اطفای آتش در مراتع و جنگل های استان نیز 80 
دستگاه دمنده و 30 دستگاه فلکس تانک)آبپاش قابل حمل( تهیه و به ستادهای پیشگیری، 
هماهنگی و فرماندهی عملیات پاسخ به بحران فرمانداری های استان کرمان تحویل داده می شود.

ستادهای مقابله با 
بحران فرمانداری های

 استان کرمان، 
تجهیز شد 

جلسه شورایعالی شهرسازی و معماری ایران با موضوع 
حفظ  و  برگزار  سیرجان  شهری  جامع  طرح  بازنگری 
به  سیرجان  شهر  حریم  در  گهر  گل  معدنی  مجموعه 

تصویب رسید.
شهرستان  ویژه  فرمانداری  عمومی  روابط  گزارش  به 
فرمانداری  عمرانی  امور  معاون  بیگلری؛  علی  سیرجان، 
و  معماری  عالی  شورای  جلسه  افزود:  خبر  این  بیان  با 
با  و  و شهرسازی  راه  وزیر  ریاست  به  کشور  شهرسازی 
حضور مسوولین استان کرمان و شهرستان سیرجان در 
به صورت  و  کرمان  استانداری  اعظم)ص(  پیامبر  سالن 
شهر  جامع  طرح  بازنگری  موضوع  با  کنفرانس  ویدئو 

سیرجان برگزار شد.
اعالم  و  طرح  ارایه  از  پس  نشست  این  در  افزود:  وی 
شهری  جامع  طرح  نهایت  در  مخالف،  و  موافق  نظرات 
سیرجان به تصویب شورای عالی رسید و استقرار مجموعه 
معدنی و صنعتی گل گهر در حریم شهر سیرجان یکی از 
بارزترین نکات این طرح بود که با تصویب آن، موقعیت 

این مجموعه در داخل حریم شهر سیرجان تثبیت شد.
معاون امور عمرانی فرمانداری ویژه شهرستان سیرجان 
ضمن قدردانی از تالش و حمایت های استاندار کرمان، 
و  راه  مدیرکل  کرمان،  استانداری  عمرانی  امور  معاون 
بردسیر،  و  سیرجان  مردم  نماینده  استان،  شهرسازی 
کرد:  تصریح  سیرجان،  شهر  شورای  رییس  و  شهردار 
در  گهر  گل  صنعتی  و  معدنی  مجموعه  حفظ  اهمیت 
طرح جامع شهری سیرجان از نظر اقتصادی و عمرانی 
می تواند کمک بسزایی به حوزه شهری سیرجان داشته 

باشد.
داشت:  اظهار  کرمان  استان  شهرسازی  و  راه  مدیرکل 
پس  سیرجان  شهر  جامع   طرح  عمران،  توسعه  طرح 
به  امر  متولیان  کارشناسی  نظر  اعالم  و  مذاکرات  از 
تصویب شورای عالی معماری و شهرسازی کشور رسید 
و موقعیت مجموعه معدنی و صنعتی گل گهر در حریم 

استحفاظی سیرجان تثبیت شد.
این نشست به ریاست محمد اسالمی مقام عالی وزارت 
راه و شهرسازی و با حضور اعضا و دکتر موسوی معاون 
و  راه  مدیرکل  زاده  حاجی  استانداری،علی  عمرانی 
و شهرستان  استان  کرمان، مسووالن  استان  شهرسازی 
طرح  عمران  توسعه  طرح  تصویب  موضوع  با  سیرجان 
جامع شهر سیرجان به صورت ویدئو کنفرانس در سالن 

پیامبر اعظم)ص( استانداری کرمان برگزار شد.

 بـا توجـه بـه اینکـه کمتـر از 
یک سـال از عمـر این دولـت باقی 
مانده، مشـخص کردن مـدت زمان 
چهار سـال بـرای حکـم بها الدینی 
سـیرجان،  فرمانـداری  سـمت  در 
شـبیه  شـوخی  یـک  بـه  بیشـتر 
اسـت. اگـر دولـت بعـدی دسـت 
بیفتـد  دیگـری  سیاسـی  طیـف 
در  بها الدینـی  نیسـت  مشـخص 
سـمت خـودش ابقا می شـود یـا نه. 

بــرادر گرامی؛

جناب آاقی سهراب بهاء الدینی

انتصاب شایسته جنابعالی به عنوان فرمانــدار ویـــژه شهرستــان سیرجـــان را 

باور دارم که بی گمان حضور شما در این مسئولیت به عنوان  تبریک عرض می نمایم و 

خادمی صدیق و کاردان که با کوله بار گرانی از تجربه سالها در فرمانداری خدمت کرده 

اید،  نوید بخش تحولی بیش از پیش در شهرستان خواهد گردید.بی شک این انتصاب 

نشأت گرفته از توانمندی های علمی، مدیریتی و کارنامه درخشان حضرتعالی بوده است. از 

خداوند متعال توفیق روز افزونتان را در تمامی مراحل زندگی مسئلت دارم.

بازار مبل امام علی )ع( 

حاج شهباز حسن پور   -   حاج سهراب بهاء الدینی  -  مهندس جمشید مالرحمان
سروران گرانقــدر جناب آقایان؛

) مدیرعامل محترم  گل گهر () فرمانــدار ویژه سیرجان() نماینده خدوم سیرجان(

تالش و پیگیری های شما بزرگواران در خصوص اجرای طرح انتقــال آب خلیـج فـارس به سیرجان 

شایسته تقدیر و تشکر است. همچنین الزم می دانم از افرادی که در اجرای این پروژه بزرگ مشارکت 

داشته اند، اعم از ایده، طرح و اجرا تشکر نموده و به ملت ایران  خصوصا مردم شریف دیار کریمان 

برای اجرای این پروژه عظیم ملی تبریک و تهنیت عرض نمایم. توفیق و سرافرازی تمامی مسئوالن 

خدوم و هم استانی های عزیز خصوصا سیرجانی های خونگرم را آرزومندم.

بازار مبل امام علی )ع( 

جناب آاقی 

سهراب بهاالدینی
انتصاب شایسته جنابعالی را پس از سالها خدمت صادقانه به 
سمت فرماندار ویژه شهرستان سیرجان  به شما و مردم عزیز 
سیرجان تبریک عرض نموده و از خداوند متعال موفقیت شما 

در توسعه همه جانبه شهرستان را مسئلت دارم.

دوستداراتن:  میثم فتحی زاده

جناب آاقی 

سهراب بهاالدینی
انتصاب بجا و به حق حضرتعالی را به عنوان فرماندار ویژه 
شهرستان سیرجان تبریک عرض نموده و از درگاه ایزد متعال 

توفیق و سربلندی شما را مسئلت دارم.

عباس نصرت آبادی )اداره بهزیستی(

جناب آاقی 

سهراب بهاالدینی
ویژه  فرماندار  سمت  به  را  حضرتعالی  شایسته  انتصاب 
شهرستان سیرجان تبریک و تهنیت عرض نموده، موفقیت و 
سربلندی شما را در این عرصه از درگاه حق تعالی خواهانیم.

گاهی سیرجان بنیاد دانش

جناب آاقی 

سهراب بهاالدینی
انتصاب شایسته جنابعالی به سمت فرماندار ویژه شهرستان 
تبریک  را  لیاقت و درایت شما دارد  از  سیرجان  که نشان 

عرض نموده و از درگاه احدیت موفقیت شما را آرزومندیم.

حسن و فتحعلی ستوده نیا رکانی

شورای اسالمی و  دهیاری رکان


