
اما هيچ چيز  استان شدن داريم  داعيه ي 
شهرمان شبيه يک شهرستان معمولي هم 

نيست، چه برسد بر مرکز يک استان. 
قصه ي تلخ و پرغصه ي آسفالت اين شهر 
که  ديگر  درد  هزار  و  فرهنگيش  ميراث  و 
غصه ي  بخواهم  تکراريست.  روضه ي  ديگر 
سينماست.  هم  يکي اش  بياورم؛  تازه 
سياستي  چه  نيست  آشکار  که  سينمايي 
پشت پرده اش هست که بايد هميشه درش 

تخته باشد!؟
فرهادي  اصغر  تازه ي  فيلم  که  حالي  در 
و  کرمان  جمله  از  و  کشور  سينماهاي  در 
مردم  عموم  براي  و  شده  اکران  رفسنجان 
پخش مي شود، سينماي سيرجان با وجود 
آنکه با پيگيري هاي رييس سابق اداره ارشاد 
و با هزينه ي گل گهر بازسازي و تجهيز شده 
بود، باز با وجود عادي شدن شرايط اکران 
همچنان  کشور،  کل  سينماهاي  در  فيلم 
گويي  و  است  بسته  سينماي سيرجان  درِ 

همچنان  و  است  شده  تجهيز  ارواح  براي 
قرار است مثل خود اداره ي ارشاد سيرجان 

کاربافو بزند!
سابق بر اين تعطيلي سينماي سيرجان را 
که  مي دادند  ربط  قديمي اش  تجهيزات  به 

اين مشکل رفع شده است. 
را  سينما  اقتصاد  بي رونقي  نيز  برخي 
به  را  آن  و  مي شمردند  علت  سيرجان  در 
فرهنگ "سينمان رو و در خانه فيلم ببيِن" 
سيرجاني ها مربوط مي دانستند. اما خاطره ي 
آخرين فعاليت سينماي تجهيز شده قبل از 
و  است  زنده  عمومي  افکار  در  هنوز  کرونا 
موجود،  آرشيو  در  هم  نشريات  عکس هاي 
که از استقبال بي نظير جوانان سيرجاني از 

سينما حکايت دارد.
فيلم هاي  نبودن  روز  به  اين،  از  سابق تر 
دليل  را  استان ها  مراکز  با  همزمان  اکراني 
بي رونقي سينماي سيرجان مي دانستند که 
اين مشکل هم در اکران هاي سينماي مجهز 
شده ي سيرجان در فعاليت قبل از کروناي 

اگر  و  بود  شده  حل  سيرجان  سينماي 
حل هم نشده بود، مشکل الينحلي نبود 
خريد  در  که  کافيست  فقط  و  نيست  و 
فيلم و پخش آن براي سينماي سيرجان 
به اين مهم دقت شود و کج سليقگي ها و 

خسيس بازي ها کنار گذاشته شود. 
اگر بهانه کروناست؟ که بهانه اي نيست. 
ظرفيت  نصف  با  شهر  اين  تياتر  مگر 
بهداشتي  دستورهاي  رعايت  و  سالن 
دوباره براي عموم به روي صحنه نمايش 
نبرده؟ يا مگر در کرمان کرونا نيست که 
سينماهاي آنجا فعال شده اند!؟ و يا مگر 
براي  کرمان  به  سيرجاني  جوانان  رفتن 
حضور در سينما و تماشاي فيلم تازه ي 
به  بازگشت شان  و سپس  فرهادي  اصغر 

سيرجان، خطر کمتري براي شيوع کرونا 
دارد؟!

مشکل  ريشه ي  مي رسد  نظر  به  بنابراين 
فعاليت سينما در سيرجان در جاي ديگري 
آب مي خورد و برخي تنگ نظري ها پيرامون 

حضور جوانان در اين مرکز بر  فرهنگ غلبه 
کرده و سايه اش را از سر سينماي سيرجان 
برنمي دارد که هيچ، بلکه سايه اش را بر سر 
اداره ي ارشاد به عنوان متولي فرهنگ هم 

انداخته باشد. 

اگر چنين نيست جناب حافظي رييس اداره 
ارشاد به مسوول مربوطه زحمتي بدهند و 
پيرامون مشکالت فني و تکنيکي بازگشايي 
دوباره سينماي سيرجان توضيحات الزم را 

در اختيار افکار عمومي بگذارند.

     رکنا:  سردار عبدالرضا ناظری فرمانده انتظامی 
استان کرمان از دستاوردهای طرح مبارزه با اراذل 
و اوباش گفت: باندهای زيادی در طرح برخورد با 
اراذل و اوباش در استان کرمان دستگير شده اند و 
۲ باند مهم آن ها که توسط فرماندهی انتظامی اين 
شهرستان در مرکز استان اقدام به اعمال مجرمانه 

می کرد، دستگير شدند.
 3 از  متشکل  باندها  اين  از  يکی  داد:  ادامه  وی   
خانم  يک  راهنمايی  با  که  است  زن  يک   و  مرد 
با معرفی آن ها  از آن  بعد  و  را شناسايی  سوژه ها 
به همدستان خود، اقدام به سرقت و اخاذی از آن 

ها می کردند. فرمانده انتظامی استان کرمان اظهار 
باند تاکنون به 8 فقره زورگيری  کرد: اعضای اين 
اعتراف و 8 نفر از مال باختگان نيز به شناسايی و 
اعالم شکايت خود اقدام کرده اند؛ اما به طور قطع 
اين افراد با توجه به سوابق مجرمانه ای که دارند،  
سرقت های بيشتری را انجام داده اند که ماموران 
ديگر  شناسايی  و  ادله  آوری  جمع  مشغول  پليس 

شاکيان هستند.
وی افزود: اين افراد در انظار عمومی با تهديد چاقو 
از افراد زورگيری می کردند؛ لذا با توجه به احتمال 
افزايش تعداد مال باختگان، از مردم تقاضا می شود 

در صورتی که طعمه اين باند شده اند به کالنتری 
۱۱ شهر کرمان مراجعه و برای اعالم شکايت خود 

اقدام کنند.
باند دوم که توسط فرماندهی  ناظری اظهار کرد: 
نيز  اند  شده  دستگير  کرمان  شهرستان  انتظامی 
همدستی  واسطه  به  که  هستند  عنف  به  سارقان 
از  به سرقت  اقدام  يک خانم، 3 مرد و يک مالخر 

منازل می کردند. 
باند به عنوان کارگر  افزود: اين خانم در اين  وی 
منزل متاسفانه از طرف يکی از شرکت های خدماتی 
معرفی شده که پس از شناسايی طعمه های خود، 

به معرفی آن ها به همدستان خود اقدام می کرده 
است. وی ادامه داد: اين فرد در زمانی که در منزل 
سوژه مد نظر حضور داشته در را برای همدستان 
خود باز می کرده يا در هنگام خروج زمينه ورود 
همدستان خود را به منزل فراهم می کرده است. 

کرد:  خاطرنشان  کرمان  استان  انتظامی  فرمانده 
اوليه شب    مواردی در ساعات  باند در  اين  اعضای 
اموال  و سرقت  منازل طعمه های خود  به  ورود  به 
باخته  مال   ۲ تاکنون  و  می کرده اند  اقدام  ها  آن 
در اين پرونده شناسايی و سارقان تحت قرار روانه 

زندان شده اند.

 چرا با وجود بازگشایی سینماهای سراسر کشور، همچنان دِر سینمای سیرجان تخته است؟

سینمای تجهیز شده برای ارواح!

فرمانده انتظامی استان کرمان عنوان کرد:

 2 زن همه فن حریف رییس دو باند خطرناک در کرمان بودند
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سخِن همشهریان:انعکاس
مدتی قبل با پيگيری های انجام شده و با کمک پيج شما و تالش مسئولين دلسوز در سازمان 
پسماندها و سازمان عمران شهرداری ، نخاله ها و ضايعاتی که در محل زندگی ما واقع در شهرک 
مخابرات دپو شده بود بارگيری شد ، اما متاسفانه يکسری از رانندگان بی فکر بونکر و پمپ بتن 
،مجددا برای تخليه مانده بتن و شستشوی ماشين های خود به اين قسمت از محل زندگی ما 
مراجعه ميکنند و عليرغم صحبت هايی که باهاشون انجام ميشه ،کار خودشون رو انجام ميدن ، 
عکس نمونه ای از اين رانندگان هست ،از مسئولين محترم خواهش ميکنم نسبت به برخورد و 
جريمه اين ماشين آالت ساختمانی اقدام کنند تا ديگه شاهد چنين اقدام زشتی از سوی ايشان 

نباشيم.                               #انتقادحق مردم است # پاسخگويی وظيفه مسووالن

       اخبار کوتاه 

بیمارستان غرضی سیرجان رتبه برتر بین بیمارستان های کشور
صبوری معاونت درمان تامين اجتماعی استان کرمان گفت: بيمارستان غرضی سيرجان 
بيمارستان غرضی سيرجان رتبه برتر بين بيمارستان های کشور يکی از سه بيمارستان 
ملکی تامين اجتماعی استان کرمان هست که در سيستم های بهبود کيفيت دراستان و 

کشور توانسته رتبه برتر را کسب کند.
وی افزود: اين بيمارستان دردودهه اخير نيز موفق به دريافت استاندارد ايزو9000 در 
خاورميانه شد و بهبود کيفيت که يکی از نگاههای عميق سيستم اعطاء بخشی در ورژن4 
هست و نيازمند زيرساخت الزم در يک بيمارستان مطلوب هست در اين بيمارستان 

ديده شده است.
در ادامه  دکتر مهدی ابناء رئيس بيمارستان غرضی سيرجان گفت: هر ساله وزارت 
بهداشت اعتبار بخشی و در واقع سطح علمی فنی و ارائه خدمات درمانی بيمارستانهای 
کشور را بررسی و ارزيابی می کند و در ارزيابی اخير بيمارستان تامين اجتماعی سيرجان 
رتبه يک برتر را به خود اختصاص داد که اين رتبه از بين 80بيمارستان کشور بوده است.

گفتنی است که اعتبارسنجی وزارت بهداشت و درمان که هر دو سال يک بار انجام 
می شود، که بيمارستان دکتر ابوالفضل غرضی سيرجان توانست در بين بيمارستان های 

سطح کشور رتبه اول را کسب کند.

 بلیط قطار و هواپیما برای واکسن نزده ها صادر نمی شود 
معاون حمل ونقل وزارت راه و شهرسازی گفت: »از اول آذرماه امکان صدور بليت در 
حمل ونقل هوايی و ريلی برای افرادی که واکسينه نشده اند وجود نخواهد داشت و در 
حمل ونقل جاده ای هم گشت های راهداری در تمام استان ها، مسير ها را کنترل خواهند 
کرد«.آدم نژاد ۱۶ آبان ماه در شبکه ی خبر با اشاره به راه اندازی سامانه ی اميد با همکاری 
وزارت بهداشت و کشور از اول آذرماه، بيان کرد: »در اين سامانه همزمان با صدور بليت، 
کارت واکسن هم بايد بارگذاری شود«.  وی ادامه داد: »مسافران برای دريافت بليت بايد 

دو ُدز واکسن را تزريق کرده باشند در غير اين صورت بايد تست پی سی آر بدهند«.
معاون حمل ونقل وزارت راه و شهرسازی بيان کرد: »از اول آذرماه امکان صدور بليت 
در حمل ونقل هوايی و ريلی برای افرادی که واکسينه نشده اند وجود نخواهد داشت و در 
حمل ونقل جاده ای هم گشت های راهداری در تمام استان ها، مسير ها را کنترل خواهند 

کرد«.

واکسن سرخک را جّدی بگیرید
به گزارش روابط عمومی دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی سيرجان 
دکتر موقری پور با اعالم اين خبر اضافه کرد: طرح واکسيناسيون تکميلی کودکان 9 ماهه 
تا 7 ساله ايرانی و اتباع که تا ۲0 آبان ۱400 در جنوبشرق کشور ادامه دارد به خاطر اين 
نکته حائز اهميت است که دو کشور افغانستان و پاکستان در همسايگی کشورمان قرار 
 گرفته و همچنين دارای باالترين سهم از مهاجران قانونی و غيرقانونی در ايران هستند.

معاون بهداشتی دانشکده علوم پزشکی سيرجان گفت: از والدين اين مهم را به تأخير 
نياندازند همچنين تا امروز حدود ۲۱ هزار کودک ايرانی و 4500 کودک افغانی در برابر 
ويروس بيماری واگير سرخک ، دوز واکسن تکميلی خود را تزريق کرده و آمار مجموع 
نيز به ۲5500 نفر رسيده است.طرح واکسيناسيون تکميلی سرخک برای کودکان 9 

ماهه تا 7 ساله ايرانی و اتباع، تا ۲0 آبان ۱400 درسراسر شهرستان  اجرا می شود.

سخِن همشهریان:
تون  مزاحم  بخير.ببخشيد  وقت  تازه   سخن  مخاطبان  به  سالم  همشهريان:  سخِن   
داروخانه  به  نسخه  گرفتن  وبرای  داشتم   دکتر  نوبت   ،  ...... درمانگاه  رفتم  ديروز  ميشم. 
اما،  نيست،  روشون  آنژيو  گفت  درمانگاه  تزريقات  سرم،  وصل  هنگام  کردم  مراجعه  جا  همان 
جدا هم  شده  حساب  کامل  ست  هم  من   برای  جا  4،5،۶،سه  رديف  مشخصه  فاکتور   در 

نهايتا دو تا آنژيو آزاد از داروخانه جهت وصل سرم  مبلغ 8800  دوباره گرفتم، آيا نظارتی بر کار 
داروخانه ها هست يا خير؟ و اگر هست لطفا پيگير باشند که چرا  يه بيمار بايد دوبار پول آنژيو پرداخت 
کنه؟!ممنونم سخن تازه که صدای مردم سيرجانی  نام داروخانه مورد انتقاد، جهت پيگيری مسئوالن 

مربوطه، نزد سخن تازه محفوظ است
 #انتقادحق مردم است # پاسخگويی وظيفه مسووالن
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کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران )حقوقی( و بازگشایی پاکت ها 
از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد( به آدرس www.setadiran.ir  انجام خواهد شد و الزم 
است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی، مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی 

را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند.
تاریخ انتشار اسناد مناقصه در سامانه: تاریخ 1400/08/12 می باشد.

مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت: از تاریخ انتشار اسناد مناقصه در سایت تا ساعت 18:00 روز
 پنج شنبـــه تاریخ 1400/08/20

مهلت زمانی ارائه پیشنهاد: از تاریخ دریافت اسناد مناقصه تا ساعت 19:00 روز یکشنبه  تاریخ 1400/08/30
زمان بازگشایی پاکت ها: ساعت 14:35 روز سه شنبه  تاریخ 1400/09/02 

اطالعات تماس دستگاه مناقصه گزار جهت دریافت اطالعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاکت ها
 آدرس: سیرجان- میدان انقالب، شهرداری مرکزی، امور قراردادها و تلفن 41325077 - 034

اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه:
دمرییت ارتباطات شهرداری  سیرجان مرکز تماس: 41934-021     دفتر ثبت نام: 85193768-88969737

فراخوان تجدید مناقصه عمومی یک مرحله ای
 خرید یک دستگاه لودر 

)شرح مختصر: خرید یکدستگاه  مناقصه عمومی خدمات  دارد  نظر  در  شهرداری سیرجان 

دولت  الکترونیکی  تدارکات  از طریق سامانه  را   2000005674000086 به شماره  لودر( 

برگزار نماید.

  عکس: سید محسن فروزنده

     گروه فرهنگ

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  

آگهی فراخوان شناسایی و ارزیابی شرکت های 

مهندسین مشاور به شماره 1400/8/ف
شركت معدني و صنعتي گل گهر )سهامي عام( در نظر دارد به منظور استفاده از»خدمات مشاوره براي امور طراحي 
عمراني« اقدام به شناسایی و پیش ارزیابی مهندسین مشاور دارای گواهی صالحیت خدمات مشاوره با رتبه 1 
ساختمان هاي مسكوني، تجاري، اداري، صنعتي و نظامي و حداقل رتبه 3 راهسازي یا شهرسازي و یا طراحي شهري 
)به صورت توأم( از سازمان مدیریت و برنامه ریزی كشور نماید. لذا از كلیه مشاوران واجد شرایط جهت شركت 
در فرآیند پیش ارزیابی دعوت به عمل می آید.متقاضیان شركت در فراخوان می توانند اسناد فراخوان شناسایی 

و ارزیابی شركت ها را با مراجعه به وب سایت این شركت به نشانی WWW.GEG.IRاز بخش مناقصه و مزایده 
دانلود نمایند و پاكات خود را حداكثر تا تاریخ شنبه 1400/8/29 به نشاني دفتر مركزي این شركت واقع در 
تهران- خیابان دكتر فاطمي- روبروي هتل الله- ساختمان نگین، پالك 273 – دبیرخانه مركزي و یا به نشاني دفتر 
كمیسیون معامالت شركت معدني و صنعتي گل گهر واقع در كیلومتر 50 جاده سیرجان - شیراز ارسال نمایند. 

ضمنأ شركت در فراخوان حاضر هیچگونه حقی را برای شركت كننده ایجاد نمی نماید

                       کمیسیون معامالت شرکت معدني و صنعتي گل گهر 

آقای محمد نژاد خراسانی برابر وکالت نامه 45411-1400/07/11 دفتر 93 سیرجان از آقای سید عبدالحن رضوی فرزند 
سید ضیاء رضوی  با ارائه دو برگ استشهادیه از دفتر اسناد رسمی شماره 93 سیرجان مدعی است که سند مالکیت ششدانگ 
پالک 1 فرعی از 3838  اصلی  واقع در بخش 36 کرمان  بنام  آقای سید ضیاء رضوی ثبت و سند مالکیت صادر و تسلیم 
گردیده  است که به علت جابجایی مفقود گردیده است لذا به دستور تبصره یک اصالحی ماده 120 آیین نامه قانون ثبت، 
مراتب جهت اطالع مردم آگهی می شود تا هر کس مدعی انجام معامله یا وجود سند مالکیت نزد خود می باشد می تواند 
ظرف مدت 10 روز از تاریخ انتشار روزنامه، گواهی اعتراض خود را به این اداره تسلیم دارد. در غیر این صورت پس از سپری 
شدن مدت قانونی و عدم واخواهی، سند مالکیت المثنی بنام مالک صادر خواهد شد. پالکهای متعددی از طریق کاده 147 

اصالحی قانون ثبت صادر گردیده است.   1304  م الف    تاریخ انتشار: روز چهارشنبه 1400/08/19
محمد  آرمانپور- رییس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان سیرجان

آگهی فقدان سند مالکیت
در اجرای قانون الحاق موادی به قانون ساماندهی و حمایت از تولید عرضه مسکن بدینوسیله به اطالع می رساند در اجرای این قانون طبق بند 2 ماده 1 این 
قانون متقاضی خانم  صدیقه عرب زاده جعفری فرزند علی به شناسنامه 2135 کد ملی 3071171625 مبنی بر صدور سند شش دانگ یک باب خانه پالک 7 
فرعی از 140 اصلی واقع در خرم آباد سیرجان بخش 36 کرمان به مساحت 20/73  متر مربع  را نموده است که پس از رسیدگی هیات حل اختالف موضوع 
ماده 7 آیین نامه اجرایی قانون فوق الذکر رای شماره 10082 مورخ 1400/08/17 به صدور سند ملک مذکور نامبرده صادر نموده، بدینوسیله به اطالع عموم 
می رساند ظرف مدت 20روز از تاریخ انتشار و الصاق این آگهی چنانچه کسی به تقاضای نامبرده معترض است اعتراض خود را کتبا به اداره ثبت اسناد سیرجان  
تسلیم و از تاریخ تسلیم ظرف مدت یک ماه دادخواست اعتراض بر ثبت به مرجع صالح قضایی تسلیم و گواهی مربوطه را به اداره ثبت اسناد  سیرجان ارائه 
نماید. چنانچه ظرف مدت 20 روز از انتشار آگهی اعتراض نرسد و یا معترض ظرف یک ماه از تاریخ اعتراض گواهی تنظیم دادخواست به مرجع صالح قضایی 

را ارائه ننماید. سند مالکیت به نام متقاضی صادر و تسلیم می گردد.  م الف 1303  تاریخ انتشار: چهارشنبه 1400/08/19
محمد  آرمانپور- رییس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان سیرجان

آگهی رای هیات


