آغاز توزیع روغن
با قیمت مصوب
دولتی در سیرجان

خواجویی؛ رییس ادراره صنعت معدن تجارت گفت :در پی کمبود روغن خوراکی با هماهنگی
مسئولین روغن خوراکی به اندازه کافی برای تنظیم بازار و ایجاد تعادل بین عرضه و تقاضا تامین واز
روز یکشنبه توزیع این کاالی اساسی در بین توزیع کنندگان دارای مجوز آغاز شده است .خواجویی
گفت :قیمت مصرف کننده روغن های مایع یک لیتری  ۱۰۳۵۰تومان و پنج کیلویی های جامد
 ۶۸۰۰۰تومان می باشد .واحدهای عرضه کننده موظف به رعایت این نرخنامه می باشند .وی گفت:
همشهریان هر گونه گرانفروشی را به  ۱۲۴اطالع دهند.
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سیزدهمین دوره جایزه ادبی جالل آل احمد پایان یافت

ایرنا :مراسم اختتامیه سیزدهمین دوره جایزه ادبی جالل آل احمد ،دوشنبه شب از شبکه چهار سیما و برنامه شبهای هنر ،به طور زنده
پخش شد و در این نشست ،محسن جوادی؛ معاون فرهنگی وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی و جاللی؛ دبیر جایزه جالل آل احمد حضور
داشتند .در بخش هایی ار این جشنواره آثار ارسالی مورد تقدیر قرار گرفت؛ در بخش پایاننامههای دانشگاهی با موضوع ادبیات داستانی
دفاع مقدس در مقطع دکترا ،مرضیه آتشی پور با رساله بررسی سبک شناسانه نثر داستانی ادبیات انقالب اسالمی با تکیه بر رمان های
شاخص دفاع مقدس و فریبا نظری پورکیایی با رساله تفسیر فرهنگی -احساسی خاطرات جنگ ایران و عراق با تاکید بر خاطرات عملیات
کربالی پنج در منطقه شلمچه به عنوان رسالههای برتر انتخاب شدند.

متقاضیان صندوق امانات و کمبود آنها در سیرجان؛

گروه جامعه

چرا صندوق امانات بگیریم

خبر

جشنوارهتئاتر«سردارآسمانی»

در پستوی خانه نهان باید کرد

با بیشتر شدن سرقتها خصوصا در
سیرجان عاقالنه ترین راه ممکن برای
نگه داری سرمایه ی افراد در دوران
رکود کرونا صندوق های امانات بانک
هاست که این روزها تقاضای همشهریان
سیرجانی برای گرفتن این صندوق ها از
سوی بانک رو به افزایش است اما با توجه
به گزارشات مردمی به راحتی امکان
پذیر نیست ،در اکثر شهرها بانک هایی
مانند ملی ،پاسارگاد ،شهر ،ملت ،اقتصاد
نوین ،سامان ،آینده ،رفاه ،گردشگری،
و ...به صندوق امانات مجهز هسنتد اما
در سیرجان تنها بانک ارائه کننده این
خدمات ،بانک سپه است ،در این گزارش
به ماهیت صندوق های امانات و دشواری
در تهیهی آنها در سیرجان پرداخته ایم
که پیش روی شما است.

وقتی به همراه اعضای خانواده خوشحال
و شاد به بیرون از منزل می روی ،بعد از
ساعت ها به خانه برمی گردی ،د ِر ورودی
منزل را باز می كنی ،ناگهان با صحنه ای
رو به رو می شوی كه جواهرات و پس
اندازت سر جایشان نیستند ،مستاصل
می شوی و بیشتر می گردی اما هر چه
بیشتر می گردی ،ناامیدتر می شوی ،آن
جا است كه به یقین می رسی ،دزد به
خانه زده است به همین راحتی ،چون تا
دیروز فكر می كردی ،مرگ برای همسایه
است نه برای من .بسیاری از سرقت های
منزل به همین راحتی صورت گرفته،
آنقدر راحت كه هرگز فكرش را نمی
كردید كه سارقان منزل چگونه از سهل
انگاری ما استفاده كرده و دست به سرقت
زده اند .برای همین بهترین راه صندوق
امانات بانک است .با این کار هر موقع که

وسیعترینرویدادهنریکرماناست

خواستید میتوانید به بانک مراجعه کرده
و سری به اموال قیمتی خود در صندوق
امانات بانکها بزنید.
چگونه صندوق امانات داشته باشیم

نجف آبادی؛ رییس بانک سپه مرکزی
سیرجان که تنها بانک داری صندوق
امانات در شهر است ،می گوید :در بانک
سپه سیرجان صندوق امانات داریم که
همان صندوق اجاره ای است که مشتری
ضمن پرداخت اجارهی آن مبلغی را نیز
به ودیعه می گذارد .در سیرجان فقط با
داشتن حساب نزد شعبه مورد نظر و ارائه
مدارک هویتی شخص می توانند صندوق
خود را تحویل بگیرند اما اکنون بدلیل
تقاضای زیاد و کمبود صندوق مشتریانی
هستند که سالها در نوبت ماندهاند.
جانب
نجف آبادی گفت :اگر بخواهیم
عکس :تزیینی
انصاف را رعایت کنیم ،باید عالوه بر
مزیتهای صندوق امانات ،دردسرهایی صندوق امانات به بانک معرفی کرده
که ممکن است این صندوقها برای باشید .دردسر دیگر صندوق امانات برای
کاربرانشان داشته باشند را هم بگوییم .زمانی است که خدای نکرده اگر فردی
مهمترین ایراد صندوق
امانات این است که
در صنـدوق کارگشـایی بانـک ملـی افـراد میتوانند
صرفا در ساعات اداری
میتوانید به آنها فقـط طال و جواهـرات خود را بـه امانت گذاشـته و ضمن
مراجعه کنید .هیچ راه پرداخـت هزینـه نگـه داری آن در صـورت نیـاز بـه اخذ
دسترسی در ساعات تسـهیالت طبـق قوانین بانـک ملی اقـدام نماینـد .ولی
غیر اداری به آن وجود در بانـک سـپه بعد از تحویل صندوق به مشـتری ایشـان
ندارد .عالوه بر این یک حـق دارنـد هر گونه اشـیا قیمتـی و اسـناد و مدارکی که
مشکل دیگر هم دارند.
می خواهنـد در آن نگـه داری کنند.
آن هم اینکه جز شما
کس دیگری نمیتواند
آن را باز کند .هرچند
این مورد جزو مزیتهای صندوق امانات فوت کند ،در چنین حالتی وراث باید تا
است ،ولی گاهی میتواند دردسرساز پایان انحصار ورثه صبر کرده و بعد آن
باشد مگر آنکه از قبل یک نفر را به با حضور مسووالن بانک صندوق امانات
عنوان وکیلتان برای دسترسی به را باز کنند.

خبــر

صندوق کارگشایی بانک ملی مرکزی

در صندوق کارگشایی بانک ملی افراد
می توانند فقط طال و جواهرات خود را
به امانت گذاشته و ضمن پرداخت هزینه
نگه داری آن در صورت نیاز به اخذ
تسهیالت طبق قوانین بانک ملی اقدام
نمایند .ولی در بانک سپه بعد از تحویل
صندوق به مشتری ایشان حق دارند هر
گونه اشیا قیمتی و اسناد و مدارکی که
می خواهند در آن نگه داری کنند.
تقاضای باال و کمبود صندوق

رییس بانک سپه شعبه بازار سیرجان
می افزاید :در سیرجان بانک های ملی و
سپه صندوق امانات دارند و سایر بانک
ها در تالش جهت خرید آن هستند ولی
در مجموع در کشور بانک های زیادی
صندوق امانات دارند .اما در استان کرمان
صندوق امانات کمتری است و در حال
حاضر با توجه به تقاضای زیاد مشتریان

کمبود داریم که این مشکل برمی گردد
به عدم خرید بلوک های این صندوقها
که بیش از حد گران شده اند و همچنین
مشکل مکان برای استقرار آن ها را داریم.
فرمانداری بابت این کمبود چه می کند

طی تماسی که با روابط عمومی
فرمانداری ویژه سیرجان داشتیم پس از
مطرح کردن موضوع با سهراب بهاالدینی؛
فرماندار ویژه سیرجان او گفت :این
موضوع در حوزه کاری فرمانداری نیست
وی عنوان کرد :تا به حال این موضوع
را نشنیده ام و اطالعی ندارم که چرا
کمبود است؟ اما فرمانداری در قالب
واحد نظارت مسائل شهرستان می تواند
با بیان این موضوع در شورای تامین و
یا جلسه ای با مسوولین مربوطه که
اطالعات کاملتری دارند موضوع را به
زودی پیگیری کند.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان کرمان گفت« :به واسطهی
شرایط و تعدد میزبانها و نوع برپایی ،جشنواره ملی تئاتر «سردار
آسمانی» وسیعترین رویداد ملی فرهنگی و هنری استان کرمان
محسوب میشود».
به گزارش خبرگزاری برنا از کرمان؛ محمدرضا علیزاده در مراسم
اختتامیه دومین جشنواره ملی تئاتر سردار آسمانی با تسلیت ایام
شهادت حضرت فاطمه(س) و سردار شهید حاج قاسم ،بیان کرد« :به
فرمایش رهبری که «شهید سلیمانی را به چشم یک فرد نگاه نکنید
بلکه او را یک مکتب و راه بدانید» ،اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی
در این مسیر برنامهریزی کرد و  67برنامه و تولید محتوا در قالب 33
عنوان برنامه و سه رویداد ملی کارها را به انجام رساند».
وی ادامه داد« :این جشنواره در حقیقت سه جشنواره ذیل یک عنوان
بود ،چراکه بخشهای خیابانی ،صحنهای و نمایشنامهخوانی ،همزمان
و از دهم دیماه در سه شهرستان کرمان ،رفسنجان و سیرجان شروع
به کار کرد و هر بخش ،الزامات و فرایند اجرایی خاص خود را داشت
که نیاز به هماهنگیهای متعدد بود که به برکت اسم شهید سردار
سلیمانی به شکل مطلوب و مورد نظر برگزار شد».
مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان کرمان در بخش دیگری از
سخنانش گزارشی از روند ارسال آثار به دبیرخانهی جشنواره بعد از
انتشار فراخوان ارائه کرد و افزود 342« :اثر در سه بخش خیابانی،
صحنهای و نمایشنامهنویسی به دبیرخانهی جشنواره ارسال شد که
 82اثر به مرحلهی اول داوری راه پیدا کردند و از این تعداد  32اثر
به اجرا در جشنواره رسید .از این تعداد و به تفکیک هنر بخش؛
هفت اجرا صحنهای 17 ،نمایش خیابانی و تقدیر از بخش خیابانی را
خواهیم داشت».
وی گفت« :امروز به برکت این ایام که به نام سپهبد شهید قاسم
سلیمانی مزین شده در اختتامیه جشنواره ملی تئاتر سردار آسمانی،
مجموعه تئاتر شهر استان کرمان نیز افتتاح میشود که تاکنون بالغ
بر  ۲۷میلیارد ریال هزینه برای بهسازی ،بازسازی و تغییر کاربری این
فضا هزینه شده است».
بیشتر بخوانید:
علیزاده افزود« :از زمانی که فرایند استحکامبخشی این بنا را آغاز
کردیم  ۲۷میلیارد ریال ،صرف مرمت ،بهسازی ،بازسازی و تغییر
کاربری مجموعهی تئاترشهر استان کرمان شده تا امروز سالن اصلی
با  ۱۷۰صندلی آمادهی اجراهای هنرمندان این استان باشد».
وی در پایان اظهار کرد« :امیدواریم این جشنواره به همت همه عوامل
و مجموعه دستاندرکاران حوزه نمایش کشور و استان ،تبدیل به
جشنوارهای اثرگذار و پویا شود و در سالهای آینده شاهد ارتقای
هرچه بیشتر سطح کیفی کارهای ارائه شده باشیم ».

اجرای عملیات پرواز و عکسبرداری هوایی از شهر سیرجان توسط شهرداری سیرجان

معاون عمرانی شهرداری :نقشه رقومی سیرجان تهیه می شود

معاونت فنی و عمرانی شهرداری از اجرای
عملیات پرواز و عکسبرداری از شهر سیرجان
خبر داد :رامین یگانه گفت :عملیات
عکسبرداری هوایی از شهر سیرجان  ،بخشی
از پروژه ی تهیه نقشه رقومی (دیجیتال) شهر
با مقیاس یک هزارم می باشد.
مهندس رامین یگانه معاون فنی و عمرانی
شهرداری در گفت و گو با واحد خبر و امور
رسانه مدیریت ارتباطات شهرداری سیرجان

اظهار داشت :آخرین نقشه تهیه شده از شهر
سیرجان مربوط به عکسهای هوایی  9سال
گذشته بود که نیاز بود به روز شود.
وی افزود :با توجه به نیاز شرکتهای
خدماترسان و سایر سازمانها ،دستگاههای
دولتی و همچنین نیاز شهرداری به نقشه
جدید شهر ،نسبت به تهیه نقشه به روز با
مقیاس یک هزارم از عکسهای هوایی اقدام
خواهد شد.

وی با اشاره به اینکه سازمان جغرافیایی
عملیات عکسبرداری
نیروهای مسلح
هوایی برای تهیه نقشه یک هزارم برای شهر
سیرجان را به وسعت تقریبی ١٠٠٠٠هکتار
آغاز کرده گفت :عکسبرداری هوایی توسط
سازمان جغرافیایی نیرو های مسلح با اعتباری
معادل  ٥ميليارد ریال انجام و پس از پردازش
توسط سازمان یاد شده در اختیار شهرداری
سیرجان قرار می گیرد.
یگانه مورد استفاده این نقشه رقومی
را برای کاداستر (نقشه پالکهای
شهری) ،ارایه خدمات بهتر به شهروندان،
دستگاههای خدماترسان و تاسیس
بانک اطالعات تاسیسات شهری ضروری
دانست و افزود :این نقشه به عنوان
مرجع ،میتواند کمک موثری ارایه دهد.
رامین یگانه با بیان اینکه عکسبرداری هوایی
به صورت دیجیتالی و با استاندارد باال انجام
شده است اظهار داشت :تیم تبدیل عکس
به نقشه (فتوگرامتری) از افراد مجرب و با
سابقه در سطح کشور بوده و کار از کیفیت
باالیی برخوردار است.وی افزود :اطالعات
مکانی بخش عمده ای از داده های مورد نیاز
شهرداری و یکی از ابزارهای مهم تصمیم گیری

و تصمیــم سازی صحیح و بموقع مدیران
ارشد شهــرداری می باشد .لذا ضرورت
ایجاد زیرساختهای اطالعات مکانی با رویکرد
افزایش بهره وری از سرمایه گذاری های انجام
شده در حوزه های مختلف شهرداری دیده

شد که از کاربردهای تولید نقشه به روز شهر
سیرجان می توان به موارد ذیل اشاره کرد
* استخراج الیه های کاربردی شهری جهت
استفاده در حوزه های مختلف مدیریت شهری
(شهرسازی،خدمات شهری ،حمل و نقل،

از تعدادی نیرو
برای امور نگهبانی
قالــی محلــی
دستبـافسیرجانی
(نو و دست دوم)شما را خریداریم.

0991 7 66 5 969

فروش فوری
دو هزار قصب باغ پسته فندقی
همراه ده حبه،آب  ،واقع در بهاباد
حدودا20ساله ،لوله کشی اناری

0 9135434744

دعوت به عمل می آید
)034( 4228 2561

مسیریابی و...
* امکان تعیین مساحی دقیق معابر ،فضاهای
سبز و...
* امکان بهره برداری در پروژه های مهم
شهری مانند ممیزی امالک و...

رستوران اعیونی سیرجان جهت تکمیل و
تغییر پرسنل به افراد ذیل نیازمند است.

*آشپز

*کمک آشپز

*صندوقدار

*مسوول فروش
بانوان و آقایون میتوانند جهت هماهنگی
با شماره زیر تماس بگیرند
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