انعکاس

سخن همشهریان:
ِ

دیشب یه سر به پارک بلوار فاطمیه زدم و با این وضعیت ناراحت کننده روبرو شدم.
متأسفانه ساکنین اون منطقه میگفتن که معلوم نیست مسئولیت این پارک با گل گهر هست
یا شهرداری!! و همین موضوع شاید باعث شده که پوشش گیاهی فوق العاده این پارک در
حال نابودی باشه وسایل بازی اش مستهلک و خراب شدن .سرویس بهداشتی افتضاح و
در یک کالم میتونم بگم که این پارک در حال نابودی کامل است .کاش توافقی میشد و این
پارک زیبا که تفریحگاه مردم اون منطقه هم می توانست باشد ،احیا می شد.

#انتقادحق مردم است  #پاسخگویی وظیفه مسووالن

خبر

اینجا بازار قهوه فروشان سیرجان است .متاسفانه در دوره مدیریت قبلی شهرداری هرچه
داد زدیم صدایمان را کسی نشنید! اینجا به جز همشهریان محترم ،گردشگران و مسافران
زیادی از دیگر شهرها برای تهیه قاووت به این بازار سنتی شهرمان مراجعه می کنند.
ان شااهلل شهردار محترم و همکاران پرتالش ایشان برخالف نفرات قبلی صدا و درخواست
ما را ببینند و بشنوند و حداقل برای ایام عید نوروز شاهد مرمت و بازسازی این قسمت از بازار
شهرمان باشیم .حداقل اینجور جلوی گردشگران حفظ آبرو می شود.
#انتقادحق مردم است  #پاسخگویی وظیفه مسووالن

رییس کل دادگستری استان کرمان عنوان کرد:

رایزنی برای از سرگیری اجراهای زنده موسیقی
فردای کرمان :سرپرست دفتر موسیقی وزارت فرهنگ و ارشاد
اسالمی با اشاره به تالش برای برگزاری مجدد کنسرتها با توجه به
کاهش موارد ابتال به کرونا و گسترش واکسیناسیون در کشور ،وعده
داد که به زودی شاهد رونق دوبارهی اقتصاد هنر خواهیم بود.
در این میان عدهای از خوانندگان و موسیقیدانان نامی کشور در
بستر فضای مجازی و بهره گرفتن از اوقات فراغت بیشتر مردم در
تعطیلی ناشی از کرونا ،همچنان چراغ بعضی از اجراها را
روزهای
ِ
زنده نگه داشتند و تعدادی از جشنوارههای موسیقی هم به صورت
مجازی برگزار شدند.
همزمان با واکسیناسیون گسترده علیه کرونا در کشور از مردادماه،
امیدواری بیشتری برای برگزاری دوبارهی کنسرتها پدید آمده است.
دفتر موسیقی وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی در سال جاری که
هشت ماه آن سپری شده است ،چهاردهمین جشنواره موسیقی
نواحی را در استان کرمان برگزار کرد و پانزدهمین جشنواره موسیقی
جوان را هم در دستور کار خود دارد.
این روزها اما زمزمههای برگزاری کنسرتها از آذرماه هم شنیده
میشود که دستاندرکاران معاونت امور هنری وزارت فرهنگ در حال
رایزنی با متولیان برای از سر گیری اجراهای زنده هستند.
محمد الهیاری ،سرپرست دفتر موسیقی وزارت فرهنگ و ارشاد
اسالمی  13آذرماه ،با اشاره به برگزاری جشنوارهی ملی موسیقی
ن در پانزدهمین
جوان ،خاطرنشان کرد« :جشنواره ملی موسیقی جوا 
دورهی خود قرار دارد و آیین اختتامیهی آن اواخر آذر برگزار میشود
که برای نخستین بار بخش آهنگسازی به رقابت جوانان شرکتکننده
در این جشنواره افزوده شد».
وی همچنین از افزودن بخش سرود و آهنگ انقالبی به جشنواره بی
المللی سال  ۱۴۰۰موسیقی فجر خبر داد .به گفتهی الهیاری ،با توجه
به تالشهای دولت سیزدهم در گسترش واکسیناسیون کرونا ،امکان
از سرگیری اجراهای صحنهای موسیقی فراهم شده است و به زودی
شاهد رونق دوباره اقتصاد هنر خواهیم بود.

طرح یادمان؛ تسهیالت صندوق اعتباری هنر

سخن همشهریان:
ِ

صندوق اعتباري هنر با هدف حمايت از خانواده بزرگ فرهنگ ،هنر
و رسانه سراسر کشور با همکاري بانک رسالت در قالب رويکرد نوين
(ارائه خدمات غيرحضوري) اقدام به اعطاي تسهيالت قرض الحسنه
(طرح يادمان) کرده است .صندوق اعتباری هنرپس از دریافت
درخواست متقاضی برابر ضوابط نسبت به صدور معرفی نامه به بانک
قرض الحسنه رسالت اقدام خواهد کرد .فرآیند ثبت نام اولیه و افتتاح
حساب در بانک قرض الحسنه رسالت به صورت مجازی بوده و نیاز
به مراجعه حضوری نیست .شایان ذکر است؛ تسهیالت اعطایی بدون
سود بوده و صرفاً دارای  ۲درصد کارمزد است .همچنین تالش شده
است تا حداقل تضامین در قبال آن دریافت شود.

نباید سرمایههای بومی استان را فراری دهیم
به گزارش فردای کرمان به نقل از روابط
عمومی اداره کل دادگستری استان
کرمان ،یداهلل موحد در نشست ستاد
استانی اجرای کلی سیاستهای اقتصاد
مقاومتی در ابعاد حقوقی و قضایی کرمان
برای بررسی مشکالت سه واحد تولیدی،
بیان کرد« :در جلسهی اقتصاد مقاومتی
شهرستان زرند مصوب شد که مشکل
شرکت آریا فاتح خاورمیانه در راستای
سرمایهگذاری در شهرستان کوهبنان
حل شود و از این رو نیاز است که با
برگزاری جلسهای در حوزهی کوهبنان با
حضور نماینده این شهرستان در مجلس
شورای اسالمی ،مشکالت موجود در
مسیر این سرمایهگذاری برطرف شود».
تاکید کرد« :برخی شهرستانها از
جمله کوهبنان از نظر اقتصادی در
وضعیتی هستند که اگر در راستای جلب

سرمایهگذاریهای جدید در این مناطق
اقدام نشود ،بهزودی با پدیدهی مهاجرت
روبهرو خواهیم شد».
وی ادامه داد« :در چارچوب منویات
مقام معظم رهبری در راستای اجرای
سیاستهای اقتصاد مقاومتی اقدام

میکنیم و از این رو پشتیبانی الزم را
از دستگاههای اجرایی انجام میدهیم
و انتظار میرود که سازمانهای مرکزی
در کشور بنا به درک اقتضائات استانها
نسبت به صدور مجوزهای الزم اقدام
کنند».

رئیس کل دادگستری استان کرمان
اظهار کرد« :نباید سرمایههای بومی
استان را فراری دهیم و همه باید فضایی
امن را برای آنها ایجاد کنیم».
در این نشست همچنین به منظور
حمایت از یک پروژهی سرمایهگذاری
ورزشی ،مقرر شد پیگیریهای الزم از
سوی دستگاههای مربوطه انجام شود و
به سرمایهگذار فرصت مجددی ارائه شود
که نسبت به آغاز احداث این پروژهی
ورزشی اقدام کند.
شایان ذکر است؛ در این نشست
مشکالت یک واحد تولیدی شکالت
خرما و کلمپه کرمانی که سالها معطل
مانده بود نیز مورد بررسی قرار گرفت و
مقرر شد پیگیری سریعی صورت گیرد تا
مشکالت این واحد تولیدی طی سه تا
چهار ماه آینده برطرف و راهاندازی شود.

امتحاناتدانشآموزان
در همۀ پایهها حضوری
برگزارمیشود

سخنگوی وزارت آموزش و پرورش
گفت« :امتحانات نیمسال اول
دانشآموزان در همهی پایهها حضوری
برگزار خواهد شد» .وی تاکید کرد
که دانش آموزان چه در کالسهای
حضوری شرکت کنند و یا آموزش
را بهصورت مجازی دنبال کنند باید

سرجلسه امتحان حاضر شوند.
کمرهای گفت« :به مدارس اعالم
کردهایم که برنامهی مدرسه باید براساس
کالسهای حضوری انجام گیرد مگر
اینکه برای رعایت فاصلهی دانشآموزان،
برخی از دروس بهصورت غیرحضوری
بوده و آموزش بهصورت ترکیبی انجام

شود».وی خاطرنشان کرد« :مدیران
مدارس موظفند محدودیتهای تشکیل
کالس حضوری را برطرف کرده و از
امروز تعطیلی کالس حضوری در هیچ
مدرسهای پذیرفتنی نیست و باید
حداقل یک یا دو روز در هفته کالسها
حضوری برگزار شود».

توسعه بخش قلب نیروی دریایی در اولویت کار است

فرماندهی
مطبوعاتی
️نشست
آماد و پشتیبانی نداجا سیرجان
دوشنبه گذشته در مقر فرماندهی برگزار
شد .این کنفرانس مطبوعاتی که با حضور
خبرنگاران و اهالی رسانه سیرجان و به
مناسبت روز نیروی دریایی برگزار شد
در این مراسم ناخدا یکم سید جالل
مدنی ،فرماندهی آماد و پشتیبانی
نداجا از دستاوردهای نیروی دریایی

ارتش جمهوری اسالمی عنوان کرد :ما
به عنوان نیروهای پشتیبان و حمایتگر
در کنار دیگر نیروهای مسلح حضور
داریم و در این زمینه تا آنجا که در
توان است فعالیت خواهیم داشت.
ناخدا ️مدنی افزود :برای توسعهی زیر
ساختها از جمله توسعهی بیمارستانی
که تحت پوشش حمایتی ماست برنامه
داریم و امیدواریم بتوانیم تا جایی که

مرتبط با سیستم و کار باشد اقدامات
مفید در جهت توسعه شهری از
جمله توسعهی بخش تخصصی قلب
بیمارستان نیروی دریایی ،انجام دهیم.
️ناخدا مدنی ادامه داد :نیروهای مسلح
در  ۸سال دفاع مقدس با اقتدار و
شهامت ایستادگی کردند و اکنون
نیز با علم و دانش خود دستاوردهای
مفیدی برای میهن به ارمغان

آوردهاند و باید بگویم مفتخرم که
جزئی از این مجموعه بزرگ هستم.
نیروهای آماد و پشتیبانی همواره تا
آنجا که در توانشان بوده ،یاری رسان
هم میهنان بودهاند️ .در پایان جلسه
سیدجالل مدنی ضمن تشکر از حضور
خبرنگاران در این جلسه ،درخصوص
پیشرفتها و دست آوردهای مهم و
بزرگی در آیندهای نزدیک خبر داد.

خبر
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اخبار کوتاه
سالگرد دوم سردار سلیمانی کامال مردمی برگزار میشود

فرمانده سپاه ثاراهلل استان کرمان رویکرد سالگرد امسال حاج قاسم
سلیمانی را مردمی اعالم کرد و افزود :سالگرد دوم سردار دلها در طول
یک هفته برگزار میشود و شخصیتهای بزرگی برای این مراسم دعوت
کردیم .سردار حسین معروفی  ۱۵آذرماه در شورای اداری استان کرمان
با حضور وزیر کشور با اشاره به مکتب سلیمانی گفت :سی نظامات شهید
سلیمانی تعریف کردیم .وی رویکرد سالگرد امسال حاج قاسم سلیمانی
را مردمی اعالم کرد و افزود :سالگرد دوم سردار دلها در طول یک هفته
برگزار میشود و شخصیتهای بزرگی برای این مراسم دعوت کردیم.
فرمانده سپاه ثاراهلل استان کرمان با بیان این مطلب که در شهرستانهای
نیز برنامههایی برای سالگرد سردار سلیمانی دارند ،تصریح کرد :در کرمان
 ۵برنامه محوری داریم و اجالسیه پایان بخش برنامههای سالگرد در
کرمان در روز پنجشنبه برگزار میشود.

فراخوان تزریق دُز سوم واکسن برای افراد باالی  ۴۰سال
رئیس اداره بیماریهای قابل پیشگیری با واکسن وزارت بهداشت،
با اشاره به شرایط تزریق ُدز سوم واکسن کرونا به افراد باالی  ۴۰سال
گفت« :از همهی افراد باالی  ۴۰سالی که در نوبت اول و دوم یکی
از واکسنهای سینوفارم ،برکت و بهارات را تزریق کردهاند و  ۳ماه از
تزریق ُدز دوم آنها گذشته باشد برای تزریق نوبت سوم واکسن دعوت
میکنیم» .وی افزود« :ابتدا گروه سنی باالی  ۶۰سال برای تزریق نوبت
سوم اعالم شد و با توجه به اینکه پیشرفت برنامه هدف ما است االن
همهی افراد باالی  ۴۰سالی که در نوبت اول و دوم یکی از واکسنهای
نامبرده را تزریق کرده باشند و  ۳ماه از تزریق ُدز دوم گذشته باشد
را دعوت میکنیم مراجعه کنند و نوبت سوم را تزریق کنند» .زهرایی
اظهار کرد« :افراد باالی  ۶۰سالی که واکسن اسپوتنیک و یا آسترازنکا
تزریق کرده باشند و شش ماه از نوبت دومشان گذشته باشد ،مشمول
برنامه دریافت واکسن یادآور میشوند».

آخرین مهلت پرداخت جرایم رانندگی با تخفیف

رئیس مرکز اجراییات پلیس راهور ناجا گفت« :رانندگان فقط تا ۳۰
دیماه سال جاری مهلت دارند جریمههای معوقهی خود را پرداخت
و از طرح بخشودگی جرایم دیرکرد استفاده کنند» .وی تاکید کرد:
«رانندگان برای بهرهمندی از این بخشودگی باید اصل جریمهی خود
را تا پیش از پایان دیماه پرداخت کنند و در غیر اینصورت دو برابری
جرایم به قوت خود باقی خواهد بود» .وی به رانندگان توصیه کرد ،به
غیر از درگاههای بانکی و اپلیکیشن «پلیس من» از هیچ اپلیکیشن
یا سایت دیگری برای پرداخت جرایم استفاده نکنند و حتیالمقدور
پرداخت جرایم خود را به روزهای پایانی موکول نکنند.

دیدار دانشگاهیان سیرجان با اعضای کمیسیون فرهنگی شورا اسالمی شهر به مناسبت روز دانشجو

دانشجوبایدمظهرمطالبهگریباشد

روز گذشته به مناسبت  ۱۶آذر؛ روز دانشجو ،تنی چند
از نمایندگان دانشگاههای مختلف سیرجان به دعوت
کمیسیون فرهنگی ،اجتماعی و ورزشی شورا ،در این
نهاد مردمی حضور یافته و طی یک نشست صمیمی ،با
اعضای این کمیسیون دیدار و گفتوگو کردند.
به گزارش روابط عمومی شورای اسالمی شهر
سیرجان ،در این دیدار ابتدا اعضای کمیسیون فرهنگی
ضمن خیرمقدم ،فرارسیدن  ۱۶آذر ،روز دانشجو را به
نمایندگان دانشگاهیان سیرجان تبریک گفتند.
در ادامه این نشست صمیمانه ،نمایندگان دانشگاهها
به بیان دغدغههای خود پیرامون مسائل مختلف
فرهنگی و مدیریت شهری پرداخته و همچنین
خواستار همکاری شورا و شهرداری جهت رفع پارهای
از مشکالت مرتبط بامسائل فرهنگی و مدیریت شهری
شده و ارتباط مستمر در طول سال میان دانشگاهها با
شورا و شهرداری شدند.
حجت کاظمی؛ رئیس کمیسیون فرهنگی شورا نیز
ضمن تاکید بر لزوم گسترش همکاریهای شورا و
شهرداری با دانشگاههای شهر ،از پیگیری مطالبات
دانشگاهیان در حیطه اختیارات قانونی شورا و
شهرداری خبر داد و افزود :امیدواریم همکاری و
دیدارهای ما منتهی به نشستهای ساالنه نباشد؛ بلکه
در تمام طول سال این ارتباط به صورت مستمر وجود
داشته باشد تا هم ما بتوانیم به رتق و فتق آندسته از

لزوم توجه به آموزش دانشجویان در رشتههای کاربردی و مورد نیاز شهرستان

مشکالت دانشگاهیان که در حیطه اختیاراتمان است
بپردازیم و هم در بحث مدیریت شهری از توان علمی
دانشگاههای سیرجان استفاده نماییم.
همچنین کاظمی در ادامه سخنان خود ،خواستار توجه
بیشتر دانشگاههای سیرجان به بحث رشد و پرورش
مطالبهگری در میان دانشجویان شد و افزود :یکی از
انتقادهای جامعه به سیستم آموزشی ما ،تربیت افراد
بدون حس مطالبهگری است درحالیکه دانشجویان به
عنوان مظهر امید باید در صف اول مطالبهگری باشند و
امید است با رویکرد مثبت مدیران دانشگاههای مختلف
سیرجان به بحث مطالبهگری ،این رفتار در طول دوران

آموزش دانشجویان در این عزیزان نهادینه گردد.
در ادامه این نشست صمیمانه حسن خدامی؛ رئیس
شورای اسالمی شهر سیرجان با اشاره به پیگیری
مستمر مشکالت حوزه شهری توسط شورا با هدف حل
مشکالت این حوزه و عموم شهروندان و با اشاره به
وجود دانشگاههای متعدد در سیرجان گفت :با توجه به
ظرفیتهای سیرجان ،توقع از دانشگاهها ،سرمایهگذاری
در پرورش و آموزش دانشجویان در عرصههای مختلف
این ظرفیتها اعم از بخش کشاورزی ،صنعتی،
گردگشگری و ...است.
به عبارت دیگر ،توقع ما از دانشگاههای سیرجان

شناسایی رشتههای مورد نیاز در سیرجان و کمک به
پیشرفت و توسعه شهرستان است.
امین صادقی؛ نایب رئیس شورای اسالمی شهر سیرجان
نیز با اشاره به ظرفیت شهر سیرجان به واسطه حضور
صنایع و معادن گوناگون و همچنین لزوم استفاده از
فارغالتحصیالن دانشگاهی در این حوزه گفت :بهتر
است در کنار کالسهای تئوری دانشگاهها ،کالسهای
عملی نیز وجود داشته باشد که این مهم جز در قالب
ارتباط صنعت با دانشگاه میسر نخواهد شد.
ایجاد این امکان میتواند در سالهای آتی و در بحث

به کارگیری فارغالتحصیالن بومی که حق دارند در این
شهر مشغول کار شوند ،مفید واقع شود و قطعا ایجاد
کالسهای عملی و طی کردن آموزشهای عملی،
موجب موفقیت بیشتر دانشجویان بومی در بحث
استخدام در مشاغل حوزه صنعت خواهد شد.
شایان ذکر است در این نشست صمیمی ،نمایندگانی
از دانشگاههای علوم پزشکی ،صنعتی ،پیامنور ،آزاد
اسالمی ،جهاد دانشگاهی ،کاربردی نوبنیاد ،دانشکده
فنی شهید کرانی و آموزشکده فنی و حرفهای کوثر
حضور داشتند.

