
با اینکه یک هفته بیشتر از نشستن شهردار جدید 
بر کرسی ریاست بر شهرداری سیرجان نگذشته است 
اما در همین مدت کوتاه هم روز دوشنبه کریمی پور 
و گفت:  آمد  علنی شورای شهر  به صحن  پر  با دل 

»من درد دلم زیاد است.«
پیش از ظهر روز دوشنبه نشست علنی شورای شهر 
سیرجان در حالی آغاز شد که شهردار با تنی چند 
از معاونان و مدیران سازمان هایش برای همفکری در 

جلسه حضور یافت.
حسن  گفتند.  خود  دغدغه های  از  شوراییان  ابتدا 
خدامی رییس شورای شهر از آالیندگی اتوبوس های 
معادن و مخرب بودن شان برای زیرساخت های شهر 
گفت و پیشنهاد ایجاد ایستگاه ویژه در بیرون شهر 

برای آن ها را داد.
ناراضی بودن مردم از نحوه عملکرد شرکت مجری 
طرح فاضالب هم از جمله درد دل های خدامی بود: 
برخی جاها بعد از ۳ ماه هنوز کار رو جمع نکردن و 

گفتن قیر نداریم!
دیده  نیز  اسفندیارپور  حرف های  در  که  دغدغه ای 
می شد: »۵ ماه حفاری شده و ترمیم نشده. قول ۳۰ 
را  خیابان  و  کردن  حفاری  ماه   ۷ بودند.  داده  روزه 
دست  چرا  ندارید  لوله  نداریم.  لوله  میگن  و  بستن 
نمی دونستن؟  رو  انبار  موجودی  چطور  می زنید؟ 
حفاری نمی کردند و محل زندگی و رفت و آمد مردم 

رو مختل نمی کردند.«
که  خواستند  شهردار  از  شورا  اعضای  همچنین 
از   درباره عزل و نصب ها مشورت کند. وحید جوان 

بارخورد مثبت اقدامات سریع شهردار حرف زد.
کار  چرا  که  داشت  گالیه  اسفندیارپور  مصطفا 
عمرانی در اول خیابان نصیری شروع شده اما رئیس 

کمیسیون عمران شورا خبر ندارد. 
مهندس  به  را  موارد  این  در  رسانی  اطالع  شهردار 
شورا  با  را  کامل  هماهنگی  قول  و  می سپارد  یگانه 
داد. شهردار خبر از امضای یک قرارداد با معادن در 
و  داد  شیراز  ورودی  زیباسازی  برای  آینده  روزهای 
امین صادقی اطمینان خواست که حتما مفاد قرارداد 

روشنایی  و  هندسی  اصالح  شود.  مصوب  شورا  در 
شهرک ثاراهلل از دیگر مطالبات اسفندیارپور بود که 
گویا در شورای ترافیک طرح و تصویب شده و هنوز 
انجام نشده و موجب تصادف ساکنان آنجا می شود. 

شهردار قول پیگیری می دهد. 
مثل  شهریور   ۱۷ پارک  مشکالت  به  رسیدگی 
و  معتادخوابی  پدیده ی  وجود  و  روشنایی  نداشتن 
که  بود  شده  مطرح  مباحث  دیگر  از  شدنش  پاتوق 
شهردار جدید با نگاه مثبت به پارک ها و فضای سبز 
از  انتقاد  کریمی پور ضمن  است.  آن  راه حل  دنبال 
وسایل  خرابی  جمله  از  سیرجان  پارک های  شرایط 
هادی  پارک  »شما  گفت:  درختان،  شرایط  و  بازی 
برگزار  جمعه  نماز  است.  شهر  مرکز  کنید.  نگاه  را 
می شود. شهدای گمنام آنجا دفن هستند و آن وقت 
شرایط سرسره و تاب آنجا را نگاه کنید. اوضاع فضای 
با  سیرجان  در  ما  نیست.  خوب  اصال  که  هم  سبز 
خزان زودرس درختان روبرو هستیم. مدیران میانی 
شهرداری باید تغییر شیوه بدهند. یک نفر را از تهران 

آوردم برای تغییر دیدگاه دوستان.«
افصحی،  آقایان  نام  آوردن  با  همچنین  شهردار 
باقری، سعیدی و رضایی و گالیه از کارنامه ی آن ها، 
آشکارا اعالم کرد از عملکرد گذشته ی آن ها راضی و 
شیوه  تغییر  »باید  که:  کرد  تاکید  و  نیست  خشنود 

بدهند.«
حتا اگر در کارآمدی مدیران میانی سابق شهرداری 
در  عینی حاصل  نتیجه ی  باز  نباشد،  وارد  تشکیکی 
شهر نشان از بی انگیزگی این مدیران دارد و ضرورت 
تغییر را ایجاب می کند. این درحالی ست که مشخص 
بردن  زیر سوال  وجود  با  چرا شهردار جدید  نیست 
سازمان های  مدیران  و  معاونان  برخی  کارنامه ی 
این  در  و  دارد  آنان  ابقای  به  اصرار  باز  شهرداری 
صورت چگونه می خواهد به آب راکد بی انگیزگی در 

بخش های مختلف شهرداری جریان ببخشد!؟
نیاز،  احساس  این  با وجود  انگار شهردار جدید  اما 
اصراری  اگر می بیند  یا  نمی بیند.  تغییر  به  ضرورتی 
دیگر  ادعای  باید  چگونه  صورت  این  در  ندارد. 
کریمی پور را -که روز دوشنبه در شورای شهر مطرح 
کرد- باور کنیم؟ ادعایی مبنی بر اینکه هیچ کدام از 

مسووالن عالی رتبه ی بیرون از شهرداری سفارش و 
توصیه ای برای عزل و نصب ها و ماندن و رفتن ها به 

او نداشته اند! 
شهردار تصریح کرد: »من هیچ  تغییری در مجموعه 
شهرداری ندادم اما به صراحت به دوستان گفتم از 
عملکردشان راضی نیستم. عملکرد خوب باشد دفاع 

می کنم. به اسم نگاه نمی کنم.
اگر دوستانی نتوانند توقعات را برآورده کنند، حذف 
معرفی  برای  شورا  دوستان  مشورت  از  می شوند. 

نیروهای سالم استفاده می کنم.«
شهرداری  که  نکته  این  بر  اصرار  ضمن  شهردار 
بی کار  ندارد  حق  نیرویی  هیچ  و  دارد  نیرو   ۱۰۳۰
داد:  ادامه  می شود،  درج  سابقه اش  در  وگرنه  باشد 

دوستانی به حاشیه رفتند.«
شهرداری  عملکرد  شفافیت  بحث  کاظمی  حجت 
را مطرح کرد و  باره  این  اندازی سامانه ای در  راه  و 
و  آورد  مثال  تهران  شفافیت شیشه ای شهرداری  از 
پیشنهاد تهیه و تنظیم پیش نقشه عملکرد سالیانه 
به خصوص در بحث عمرانی را داد تا مردم متوجه 
بشوند چه اتفاقی می افتد و از انجام کارهای سفارشی 

جلوگیری شود.
در اولویت قرار گرفتن مناطق کم برخوردار از دیگر 

که  نکته  این  ذکر  با  بود  شهردار  به  شورا  تاکیدات 
درازمدت  در  مشکالت  این  حل  سمت  به  شهردار 
حرکت کند و کسی توقع ندارد در چهار ماه همه ی 

مشکالت حل شود.
شهردار از ۶ روز کاری گذشته اش گفت و جلسات 
شدن  روسفید  جز  »هدفی  کرد:  تاکید  و  متعددش 

پیش شورا و مردم ندارم.«
»در  گفت:  اخیرش  کاری  روز  چند  از  کریمی پور 
انسانی تغییراتی دادم. تغییراتی که هر  حوزه منابع 
شهرداری می آید انجام می دهد. البته باید هماهنگی 
داشته و مشورت بگیریم. رئیس دفترم از شورا نصب 
بود.  ضعیف  اطالع رسانی  در  عمومی  روابط  کردم. 
فردی را می خواستم که با توجه به پویا بودن رسانه 
در سیرجان، هم شناخت و هم فعالیت داشته باشد و 

فعالیت ها را انعکاس خوب بدهد.«
اتفاقات کوچک  افزود: »متاسفانه برخی  کریمی پور 
بزرگ نمایی شده و زحماتی برای شورا ایجاد می شد. 
اگر فضا را کنترل نکنیم، به حاشیه کشیده می شویم 
همه  باشیم.  عمومی  افکار  پاسخگوی  نمی توانیم  و 
موارد ذکر شده جزو خواست های برحق است. منکر 
زحمات گذشتگان نیستم و فقط در اولویت ها تفاوت 

دیدگاه دارم.«

گالیه شهردار سیرجان از مدیران سازمان های شهرداری:

از  عملکرد  گذشته   راضی  نیستم 
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سخِن همشهریان:انعکاس
سالم ما را به مدیران شرکت گهر زمین و گل گهر برسونید و پیگیری کنید که من و امثال من  بعضی از 
مواقع باید با ماشین شخصی از شهر و یا روستا بیاییم سر کار اینچنین ماشین های خود را در بیابان و دور از 
نگهبانی رها می کنیم که در اثر گرما؛ سرما و بارندگی منجر به خسارت به خودروهایمان می شود از مدیران 
محترم درخواست می کنیم که یک محیط و پارکینگ مسقف و دارای نگهبانی برای خودرو نیروها ایجاد نمایند 
که باعث جلوگیری ضرر و زیان و سرقت از ماشین هایمان شود. کسی تا بحال به این موضوع رسیدگی نکرده 

و شاید دیده نشده است. 
#انتقادحق مردم است # پاسخگویی وظیفه مسئوالن 

       اخبار کوتاه 

تعطیلی مدارس دیگر قابل قبول نیست
استاندار کرمان با اشاره به اینکه تعطیلی مدارس دیگر قابل قبول نیست زیرا آسیب 
ها و تبعات بسیار بدی را دارد، گفت: دانشگاه های علوم پزشکی موظف هستند به 
نباید  مدارس،  بازگشایی  بحث  در  افزود:  ی  کنند.  بازدید  مدارس  از  رندوم  صورت 
پروتکل های تعریف شده در این حوزه از استانداردش پایین بیاید و در حاشیه شهر 
در  مثال  عنوان  به  شود  تامین  مدارس  نیازهای  از  بخشی  تا  کند  کمک  شهرداری 
ضدعفونی کردن سطوح، تامین مواد موردنیاز  و ... زینی وند تصریح کرد: از والدین 
خواهش می کنیم درحد امکان برای فرزندانشان تجهیزات موردنیاز از جمله ماسک 
و مواد ضدعفونی کننده را برای زمان حضور در مدرسه تامین کنند و در این زمینه 
به همیاری والدین را نیاز داریم تا مدرسه امکان بیشتری برای تامین این موارد برای 

دانش اموزآن نیازمند داشته باشد.

بیش از ۶۰ درصد دانش آموزان سیرجانی واکسینه شدند
 ۶۰ از  بیش  گفت:  سیرجان  شهرستان  پرورش  و  آموزش  مدیر  و  مدیرکل  معاون 
درصد دانش آموزان سیرجانی که تعداد آنها ۱۶۰۰۰نفر است در رده سنی۱۲ تا ۱۸ 
از  عارضه جدی وخطرناکی  تاکنون هیچ  واکسینه شده وخوشبختانه  االن  تابه  سال 
دانش اموزان واکسینه شده گزارش نشده است. اکبر محیاپور با بیان اینکه تسریع در 
اجرای واکسیناسیون دانش آموزان دیگر اقدام مهم و ضروری در فراهم نمودن شرایط 
بازگشایی است اذعان کرد: خوشبختانه با تعامل و همکاری متقابل بسیار خوب این 
بسترهای الزم  و  است  انجام  در حال  فرهنگیان  واکسیناسیون  مانند  به  نیز  موضوع 
ایجاد شده است. وی ضمن تاکید بر اهمیت و ضرورت واکسیناسیون دانش آموزان در 
کاهش نگرانی و دغدغه خانواده ها، است بیان کرد: تمام صاحب نظران و محافل علمی 
بر ضرورت این موضوع تاکید داشته اند و به همه والدین و خانواده ها توصیه می کنیم 
با همراهی فرزندشان، مجموعه آموزش و پرورش را در بازگشایی مدارس یاری کنند.

قبل و بعد از هک اکانت اینستاگرام چه باید کرد؟
سرهنگ امین یادگارنژاد با اعالم این مطلب اظهار کرد: کالهبرداری از افراد با روش 
هک اینستاگرام و ارسال درخواست کمک به فالوور ها )دنبال کنندگان( با این هدف 
کرده  فرد  اینستاگرام  اجتماعی  شبکه  به هک  اقدام  متخلف  فرد  که  می شود  انجام 
و  مبلغ  ذکر  با  مالی  کمک  درخواست  بر  مبنی  پیام هایی  ارسال  به  اقدام  سپس  و 
شماره حساب برای واریز می کند که فالور ها پس از دریافت پیام با این تفکر که از 
سوی دوستشان ارسال شده اقدام به واریز وجه درخواستی به شماره حساب اعالمی 
پیش  که  است  بهتر  پیامک هایی  دریافت چنین  در صورت  کرد:  بیان  می کنند. وی 
از واریز وجه با مخاطب به صورت تلفنی تماس برقرار کرده و صحت این موضوع را 
جویا شوند و پس از اطمینان، وجه درخواستی را واریز کنند. یادگارنژاد به کاربران 
توصیه کرد: فعاالن در شبکه های اجتماعی برای پیشگیری از هک شدن، رمز تایید دو 
مرحله ای احراز هویت را فعال کنند و در صورت اطالع از هک شدن شبکه اجتماعی 
خود اقدام به اطالع رسانی موضوع به دوستان و آشنایان و جلوگیری از کالهبرداری 

افراد سودجو از این طریق کنند.

سخِن همشهریان:
پیج  برای  را  آفرین  خطر  تیربرق  این  عکس  پیش  ماه  یک  حدود  سالم 
یکبار  خواهشا  کردین.  اش  استوری  و  کرده  لطف  هم  و شما  فرستادم  شما 
ایجاد  نکرده  خدای  و  سقوط  از  قبل  برق  اداره  شاید  کنین  منتشر  دیگه 
آدرس،  کند  اش  تعویض  و  نموده  اقدام  مردم  برای  مالی  یا  جانی  خسارت 
 کمربندی شاهد/ روبروی خیابان غفاری عالج واقعه را قبل از وقوع باید کرد 

#انتقادحق مردم است # پاسخگویی وظیفه مسئوالن

انجام طراحــی سیستــم آبیـــاری تحت فشـــار 
به مساحت 250 هکتار واقع در محدوده فضای سبز منطقه گل گهر سیرجان 

شرکت توسعه، عمران و مدیریت منطقه گل گهر در نظر دارد انجام طراحی سیستم آبیاری تحت فشار به مساحت 250 هکتار 
واقع در محدوده فضای سبز منطقه گل گهر سیرجان را از طریق برگزاری مناقصه عمومی به شرکت های مهندسین مشاور دارای 
حداقل رتبه 3 طراحی آبیاری و زهکشی و طراحی سامانه های نوین آبیاری واگذار نماید لذا از متقاضیان دعوت به عمل می آید 

جهت اخذ اسناد مناقصه از تاریخ 1400/08/03 به سایت این شرکت به آدرس www.ggz.ir مراجعه نمایند.
1_آخرین زمان ارائه پاکت ها و پیشنهادات: ساعت 1۳:۳0 مورخ 1400/08/15

2_شرکت در قبول یا رد پیشنهادات مختار است.
۳_سپرده شرکت در مناقصه: 156،009،516 ریال

4_هزینه درج آگهی بر عهده برنده مناقصه می باشد. 
5_تاریخ بازدید از پروژه: 1400/08/08

6_کلیه مشخصات الزم در اسناد مناقصه ذکر گردیده است. 
7_محل تحویل اسناد، پیشنهادات: سیرجان کیلومتر 50 جاده محور سیرجان _شیراز، شرکت معدنی و صنعتی گل گهر ساختمان های 

هلدینگ مستقر بر تپه، بلوك 5 )شرکت توسعه، عمران و مدیریت منطقه گل گهر(
8_تلفن جهت هر نوع هماهنگی: 091۳1420642 آقای بلوردی )به غیر از ایام تعطیل(

مدیریت امور حقوقی و قراردادها

       گروه خبر

 آغاز فعالیت های عمرانی شهرداری سیرجان؛

جدول گذاری و آسفالت
  از هجرت تا دهیادگار 

فعالیت های عمرانی شهرداری سیرجان در دوره جدید آغاز 
شده و اتفاقات خوبی در این حوزه در حال رخ دادن است.

مهندس  سیرجان،  شهرداری  ارتباطات  مدیریت  گزارش  به 
یگانه معاون عمرانی شهرداری سیرجان با اعالم این خبر گفت: 
پیدا  خاصی  گستردگی  شهرداری  عمرانی  های  فعالیت  حجم 
های  فعالیت  نقطه  در چند  همزمان  اکنون  که  به طوری  کرده 

عمرانی در حال انجام است.
خیابان  زیرسازی  افزود:  سیرجان  شهرداری  عمرانی  معاون 

شده  انجام  تاجیک   شهید  خیابان  تا  وحید  تقاطع  از  هجرت 
است و آسفالت آن نیز در حال انجام است.

یگانه متراژ آسفالت این پروژه را پانزده هزار متر مربع خواند و گفت: 
 هجده میلیارد ریال برای انجام این پروژه بودجه صرف شده است.
معاون عمرانی شهرداری سیرجان همچنین از جدول گذاری و 
زیرسازی قسمتی از خیابان بهشتی جنوبی تا خیابان گل های 
از  نیز پس  از دهیادگار  این منطقه  دهیادگار خبر داد و گفت: 

تکمیل زیرسازی؛ ظرف یک ماه آینده آسفالت خواهد شد.

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 ۳ ۳ 8 7 8 8 - 0 9 1 6 4 4 5 8 ۳ ۳ 5  


