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 شهردار منتخب، بسیار کار به جایی کردید که شروع کارتان را با بازدید از بازار سیرجان و بافت تاریخی اش به عنوان قلب سیرجان آغاز کردید.  

  بی شک شهردار جوان و با سابقه ای چون شما با دغدغه های محیط زیستی بهتر از ما درس اداره ی امور عمرانی شهری را می داند.      

سرپرست محترم راهنمایـی و رانندگی 
شهرستان سیرجان

جناب رسهنگ سید مجتبی شهیدی
بر خود الزم دانستیم از جنابعالی بابت تکریم ارباب رجوع  و جدیت و  تالش تان  در راستای افزایش حضور 
فیزیکی پلیس در خیابان ها که باعث ایجاد نظم در عبور و مرور و همچنین کاهش حوادث رانندگی سیرجان 

شده است، تقدیر و تشکر به عمل آوریم.
بدون تردید کاهش سوانح رانندگی و افزایش ایمنی و پایدارسازی آن، نیازمند درایت و  مدیریت مطلوب 
در راس پلیس راهور هر شهر است که با انتخاب هوشمندانه شما به عنوان سرپرست راهنمایی و رانندگی 

سیرجان در همین مدت کوتاه شاهد این تحول مثبت بوده ایم.

جمعی از کسبه بلوار سیدجمال و رمزک تجاری مهیاشهر سیرجان

آگهي مناقصــه عمومـــي
 شمـــاره 1400/43/ع

»طراحی، تامین، نصب و راه اندازی سه  شرکت معدني و صنعتي گل گهر )سهامي عام( در نظر دارد 

عدد سیستم حفاظت کاتودیک جریان مستقیم برای مجموعه تیکنرهای بازیابی آب«مجتمع خود را از طریق 

لذا متقاضیان مي توانند جهت اخذ  نماید.  پیمانکار واجد شرایط واگذار  به  برگزاري مناقصه عمومي 

اسناد مناقصه به آدرس الکترونیکيWWW.GEG.IR  مراجعه و اسناد مذکور را از بخش مناقصه و 

مزایده دانلود نمایند. مهلت تحویل پاکات ساعت 9 الي 14 روز دوشنبه مــورخ 1400/8/3 در محــل 

دفترکمیسیون معـامالت مجتمع و یا دبیرخانه دفتر مرکزی تهران مي باشد. ضمناً بازدید از محل اجراي 

موضوع مناقصه روز دوشنبه مورخ 1400/7/26 مقرر شده است. شرکت معدني و صنعتي گل گهر 

در رد یا قبول هر یك از پیشنهادات بدون نیاز به ذکر دلیل و بدون جبران خسارت مختار مي باشد.

                       کمیسیون معامالت شرکت معدني و صنعتي گل گهر 

 آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای
 »احداث ساختمان رستوران و آشپزخانه مرکزي مجتمع جهان 

فوالد سیرجان به صورت EPC« )شماره 1400-55( 
 شرکت مجتمع جهان فوالد در نظر دارد » احداث ساختمان رستوران و آشپزخانه مرکزي مجتمع جهان فوالد 
سیرجان به صورت EPC « به پیمانکار واجد صالحیت واگذار نماید. لذا از شرکت های واجد صالحیت دعوت 
به عمل می آید حداکثر تا 10 روز کاری از تاریخ چاپ آگهی، نامه اعالم آمادگی خود را به همراه مدارک زیر به 

ارسال نمایند.  TECHINFO@CANYMES.COM آدرس ایمیل
رزومه و 
سابقه کار

حسن انجام کار 
)رضایت 

کارفرمایان قبلی(

رتبه ها و 
سایـر گواهی

کادر فنی و توان 
اجرایی قابل 

اختصاص به این پروژه

توان تجهیزاتی و 
ماشین آالت قابل 

اختصاص به این پروژه

توان
 مالی
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*شرایط و مدارک مورد نیاز از متقاضیان :
1.درخواست رسمی با ذکر شماره و موضوع مناقصه )اعالم آدرس ایمیل، شماره تلفن ثابت و همراه الزامی است.(

آخرین  ثبت،گواهی  گواهی  ملی،  شناسه  و  اقتصادی  مناقصه)شماره  موضوع  با  منطبق  ثبتی  مدارک  و  2.اساسنامه 
تغییرات در خصوص اعضای هیات مدیره، مدیر عامل و صاحبان امضا مجاز وگواهی صالحیت ایمنی و پیمانکاری و ....(.

3.روزمه سوابق اجرایی و نمونه قراردادها و توافقنامه های انجام شده مرتبط با موضوع مناقصه.)قرارداد و رزومه 
ارسالی باید مربوط به سال 95 تا کنون و مرتبط با موضوع مناقصه باشد(.

4.مدارک و مستنداتی که بیانگر توان مالی متقاضی متناسب با حجم طرح باشد یا تراز مالی سه سال گذشته و  لیست 
ماشین آالت و تجهیزات در اختیار با اسناد و مدارک مثبته.

5.گواهی نامه اعالم رضایت کارفرمایان قبلی در خصوص خدمات مذکور در موضوع مناقصه.
6.ارائه گواهی صالحیت ایمنی و پیمانکاری.

7.ارائه گواهی ها و رتبه ها )حداقل گرید 4 ابنیه(.
8.ارائه لیست و سوابق نفرات اصلی و کلیدی پروژه.

*سایر موارد:
1.محل اجرای موضوع آگهی کارخانه شرکت مجتمع جهان فوالد سیرجان واقع در شهرستان سیرجان، کیلومتر 50 جاده 

سیرجان-شیراز کیلومتر 3 جاده اختصاصی گل گهر می باشد.
2.ارائه اسناد و اعالم آمادگی مطابق شرح باال هیچگونه حقی برای متقاضیان ایجان نخواهد کرد و شرکت جهان فوالد 

در رد یا قبول هر یك از پیشنهادات مختار است.
این مرحله واجد صالحیت  ارسالی، شرکت هایی که در  ارزیابی مستندات  از  3.شرکت جهان فوالد سیرجان پس 

مقدماتی باشند را به مناقصه دعوت خواهد کرد.
4.هزینه چاپ آگهی بر عهده برنده مناقصه می باشد.

تماس حاصل  تلفن 84335206 -021)سرکار خانم نادرنژاد(  5.در صورت نیاز به کسب اطالعات بیشتر با شماره 
فرمایید.) صرفا در ساعات اداری(

واحد بازرگانی رشکت کانی مس- )دمرییت رطح رپوژه اهی مجتمع جهان فوالد سیرجان(



سیرجان  آباده  تاریخی  حمام 
به  دالک،  علی  حمام  به  معروف 
زیر  از  محله  این  جوانان  همت 
خاک بیرون آمد تا بتوان این حمام 
قدیمی را احیاء و ثبت ملی کرد. 
زیرخاکی یک روستا در سیرجان 

حمام قدیمی که احیا شد.
در  آباده  تاریخی  پایه های حمام 
دوران زندیه و به سبک حمام های 
دوره صفویه بنا شده است که بیش 
از ۳۰۰ سال قدمت دارد و در بافت 
و  شده  بنا  آباده  منطقه  قدیمی 
ساخت  در صورت  می تواند  امروز 
آن، مجموعه ای زیبا و کم نظیر از 
طاق و گنبدهای متعدد و تزئینات 
آجری احیاء شود و به عنوان مرکز 
دستی  صنایع  محصوالت  تولید 
و  محلی  فرش  و  گلیم  مانند 
پذیرایی  مرکز  و  موزه  سفالگری، 
و  اشتغال زایی  موجب  گردشگری 
آباده  کهن  و  اصیل  منطقه  رونق 

سیرجان شود.
آباده  حمام  معماری  فضای   
حمام های  سایر  مانند  سیرجان 
دیگر نواحی کویر مرکزی و جنوب 

رختکن،  فضاهای  دارای  ایران 
کفش کن، صحن شاه نشین، بینه، 
سر بینه، گرم خانه و خزینه  است 
بزرگ  گنبدی  سقف  دارای  که 
امروز  و  است  بوده  کوچک  و 
آثار  این  فراموشی،  و  بی توجهی 

ارزشمند را تخریب کرده است.
با توجه  اثر ارزشمند  این  مرمت 
به نداشتن سقف، نظر به تخریب 
سقف آن در گذشته و نزدیکی فصل 
بارندگی با توجه به قرار داشتن این 
بودن  آبگیر  و  زیرزمین  در  حمام 
دیوارها در  تخریب  احتمال  و  آن 
اثر تجمیع آب و بارندگی نیازمند 

و  خیران  مسؤوالن،  ویژه  توجه 
میراث  قبیل  از  مربوطه  نهادهای 
فرهنگی، شهرداری، شورای شهر 
معدنی  و  صنعتی  شرکت های  و 

شهرستان است.
اداره  رئیس  جعفری  نبی اهلل 
و  گردشگری  فرهنگی،  میراث  
صنایع  دستی شهرستان سیرجان 
گفت: این حمام تاریخی از بنا های 
زمان  آن  روستای  به فرد  منحصر 
سیرجان به نام آباده است که در 
تاریخی  عمارت  و  قنات  مجاورت 
ثبت  که  است  شده  بنا  روستا 
ملی این اثر نیز در دست بررسی 

به  نسبت  پرونده  تهیه  با  تا  بوده 
ثبت ملی آن اقدام شود و پس از 
ثبت ملی این اثر به دنبال احیاء و 

مرمت و حفاظت آن خواهیم بود.
 جعفری افزود: قسمت هایی از این 
حمام در اواخر دهه ۷۰  تخریب 
و تمامی این بنا نیز در زیر خاک 
مدفون شده بود که توسط جوانان 
و دوستداران میراث فرهنگی محله 
از زیر خاک بیرون آمد که نیازمند 
حمایت مسؤوالن برای بازگشایی 
از  اعم  آن  اطراف  احیاء  و  مسیر 
بادگیر قدیمی و یا برخی درختان 

کهنسال اطراف آن هستیم.

مقابله  راه  تنها  اینکه  بیان  با  موقری  محمد 
فعلی با کرونا واکسیناسیون است بیان کرد: از 
همشهریان عزیز سیرجانی نیز درخواست داریم 
که در امر مهم واکسیناسیون عمومی مشارکت 
و شاهد  پیوسته  واقعیت  به  آرزو  این  تا  کرده 
بازگشایی مشاغل و از سرگیری زندگی عادی 

در جامعه باشیم.
سخنگوی ستاد مقابله با کرونا سیرجان گفت: 
تزریق واکسن مطالبه اساسی مردم طی چندین 

ماه گذشته در کشور بوده است و هم اکنون با 
لطف پروردگار و پیگیری مسئوالن، واکسن به 
اندازه کافی وارد شده و ذخیره قابل توجهی در 

اختیار مراکز واکسیناسیون قرار گرفته است. 
مقابله  راه  تنها  اینکه  بیان  با  موقری  محمد 
کرد:  بیان  است  واکسیناسیون  کرونا  با  فعلی 
درخواست  نیز  سیرجانی  عزیز  همشهریان  از 
عمومی  واکسیناسیون  مهم  امر  در  که  داریم 
مشارکت کرده تا این آرزو به واقعیت پیوسته و 

شاهد بازگشایی مشاغل و از سرگیری زندگی 
عادی در جامعه باشیم. دکتر موقری پور گفت: 
تا به این لحظه تعداد1591۷5 نفر دوز اول و 
تزریق  را  کرونا  واکسن  دوم  دوز  نفر   8۳415
کرده و مراکز 4 گانه واکسیناسیون در سیرجان 
از ساعت 8 الی 19 روزهای شنبه تا پنج شنبه 
سیرجان  حومه  درمانی  بهداشتی  مراکز  و 
)روستایی( نیز همه روزه پذیرای افراد 16 ساله 

و باالتر برای این امر مهم هستند.

آموزش  بر  تاکید  جمهور  رئیس  و  ملی  ستاد  گفت:  کرمان  استاندار   
حضوری دارند و تقریبا فعالیت حضوری مدارس از 15 آبان دارد جا می 
افتد و باید همه مدارس برای واکسیناسیون دانش آموزان آماده شوند که 
اداره کل آموزش و پرورش و دانشگاه علوم پزشکی کرمان دانش آموزان 

باالی 1۲ سال را با واکسن سینوفارم واکسینه کنند.
به  اشاره  با  کرونا  مدیریت  استانی  در جلسه ستاد  وند  زینی  دکترعلی 
اظهار رضایت وزیر بهداشت از مدیریت کرونا در استان کرمان و تالش 
دانشگاه های علوم پزشکی سطح استان افزود: با توجه به گستره وسیع 
استان، مسائل کارگری و ایاب و ذهاب ها، مشکالت بیشتری در استان 

کرمان در بحث بیماری کرونا وجود دارد.
وی اظهار کرد: برخی از استان ها در اوج پیک کرونا حدود 4۰۰ تا 5۰۰ 
بیمار بستری داشتند و ما اکنون که در روزهای فروکشی بیماری هستیم، 

حدود 8۰۰ بیمار بستری کرونایی داریم.
واکسیناسیون  درباره  کرونا  ملی  ستاد  گزارش  به  اشاره  با  وند  زینی 
کرونا بیان کرد: باید واکسیناسیون در کشور به ۷۰ درصد و طرح کنترل 
هوشمند اجرا شود که در این صورت قاعدتا باید فعالیت ها به روال عادی 

برگردد و مالک واکسینه شدن افراد و ارائه کارت واکسن در اماکن باشد.

استاندار کرمان در ادامه با اشاره به بازگشت زائران اربعین از کشور عراق 
اظهار کرد: باید زائران شناسایی و کنترل صورت بگیرد و از همه مسافران 
تا  اند،  کرده  عراق سفر  به  که  کارمندانی  و مجموعه  گرفته شود  تست 

تست منفی ارائه نداده اند، فعال به محل کار مراجعه نکنند.
علمی  مشترک  کمیته  باید  افزود:  سخنانش  از  دیگری  بخش  در  وی 
با همکاری دانشگاه علوم پزشکی کرمان و دانشگاه شهید باهنر و افراد 
استان  در  کرونا  دوران  در  مسائل چندوجهی  به  و  تشکیل شده  مرجع 
کرمان پرداخته شود تا به این حوزه ها در دوران بعد از کرونا توجه کنیم.

زینی وند تصریح کرد: 4۰ درصد مدارس کشور در حال حاضر با جمعیت 

کم در روستاها و مناطق عشایری به صورت حضوری فعالیت می کنند و 
از 85 درصد مقاومت والدین برای حضور فرزندانشان در مدارس به 55 
درصد رسیده ایم و مشخص می شود هر چه امنیت روانی برای خانواده 

ها ایجاد شود، اقبال و همکاری بیشتر می شود.
وی بیان کرد: ستاد ملی و رئیس جمهور تاکید بر آموزش حضوری دارند 
باید  و  افتد  می  جا  دارد  آبان  از 15  مدارس  فعالیت حضوری  تقریبا  و 
همه مدارس برای واکسیناسیون دانش آموزان آماده شوند که اداره کل 
آموزش و پرورش و دانشگاه علوم پزشکی کرمان دانش آموزان باالی 1۲ 

سال را با واکسن سینوفارم واکسینه کنند.
استاندار کرمان گفت: کرمان این ظرفیت را دارد و باید کل جمعیت را 
واکسینه کند و دانشگاه ها نیز همین طور و تاکید ما بر واکسیناسیون 

در سطح استان و آمادگی برای بازگشایی مدارس و دانشگاه ها و اجرای 
طرح هوشمند مبتنی بر واکسیناسیون است.

زیرخاکی یک روستا در سیرجان؛ 

حمام قدیمی که احیا شد

تنها راه مقابله فعلی با کرونا واکسیناسیون است
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سخِن همشهریان:انعکاس
باسالم خدمت پیج مردمی سخن تازه مگر قرار نشد مغازه دارها و نانوایی ها به مشتری 
هایی که ماسک ندارن خدمات ارائه ندهند پس چی شد این نانوایی در خیابان احمد 
 کافی اکثر مشتریهاش بدون ماسک هستند و بدتر اینکه فاصله را هم رعایت نمی کنند 
نانوای محترم با رعایت نکردن قانون فاصله گذاری و پروتکل ها به مشتری ها تذکر نمی دهد  
 حتی برای سالمتی خودش هم خطرناکه  انگار کرونا در خیابان احمد کافی وجود ندارد!

لطفا به این موضوع رسیدگی شود
#انتقادحق مردم است # پاسخگویی وظیفه مسئوالن 

       اخبار کوتاه 

 تخفیف پرداخت جرایم رانندگی تا پایان دی ماه 
رئیس پلیس راهور ناجا گفت: »بر اساس مصوبه ی مجلس، فرصت پرداخت جرایم با 
تخفیف، تا پایان دی ماه امسال است و بعد از این تاریخ دوباره جرایم دو برابر می شوند«.

 سید کمال هادیانفر 19 مهرماه در خصوص جرایم بیش از سه میلیون تومان رانندگان 
اظهار کرد: »ما در یک دوره که مربوط به سال 1۳98 بود، پرداخت قسطی جرایم را برای 
همه ی رانندگانی که باالی یک میلیون تومان جریمه داشتند، ابالغ کردیم. در آن زمان 
این گونه بود که برای پرداخت روزانه یا ماهانه از طریق درگاه های بانکی یا پلیس راهور در 
بازه ی یک سال بدون پیش پرداخت، رانندگان خودروی خود را ترخیص یا جریمه را به 
صورت تعلیق درآوردند«. وی ادامه داد: »بر اساس آمار، در پایان سال 98 فقط ۳5 درصد 
کسانی که تعهد داده بودند، جرایم خود را پرداخت و 65 درصد فقط تعهد را امضا کردند 
و به قولی که داده بودند، عمل نکردند. ما مجبور شدیم این طرح را متوقف کنیم. اما در 
حال حاضر، شرایط مساعدی وجود دارد و خودرویی وجود ندارد که جریمه ای باالتر از ۷ 
یا 8 میلیون داشته باشد. توصیه ی ما به رانندگان این است که چون مصوبه ی مجلس تا 
پایان دی ماه 14۰۰ است، هموطنان از فرصت پرداخت جرایم با تخفیف استفاده کنند 

و بعد از این تاریخ دوباره جرایم دو برابر می شوند«.

احتمال سرمازدگی محصوالت کشاورزی
رییس اداره پیش بینی اداره کل هواشناسی استان کرمان گفت: حاکمیت هوای سرد 
به ویژه در مناطق شمال و غرب استان کرمان را داریم و احتمال سرمازدگی محصوالت 
زراعی و باغی در این مناطق دور از انتظار نیست. حبیبی درباره وضعیت جوی استان 
کرمان اظهار کرد: در حال حاضر مهم ترین پدیده در شرق استان وزش باد و گرد و خاک 
است و در بقیه نقاط جوی آرام داریم و از فردا شدت وزش باد در شرق نیز کمتر خواهد 
شد. وی افزود: حاکمیت هوای سرد به ویژه در مناطق شمال و غرب استان کرمان را 
داریم و احتمال سرمازدگی محصوالت زراعی و باغی در این مناطق دور از انتظار نیست.

رییس اداره پیش بینی هواشناسی استان کرمان با اشاره به اینکه روند کاهشی دمای هوا 
تا پایان هفته جاری در سطح استان کرمان ادامه دارد، بیان کرد: صبح امروز دمای هوای 
شهر کرمان شش درجه بود که پیش بینی می شود در گرم ترین ساعات به ۲6 درجه 
برسد. وی با اشاره به اینکه فعال خبری از بارندگی در استان کرمان نیست، گفت: در ۲4 

ساعت گذشته گرم ترین نقطه استان منوجان با دمای ۳6 درجه سانتیگراد بوده است.

بستری ۳۵۰ بیمار مبتال به کرونا در بیمارستان های کرمان
سخنگوی دانشگاه علوم پزشکی کرمان گفت: در حال حاضر مجموع بستری های کرونا 
در بیمارستان های استان کرمان ۳5۰ نفر است.  شفیعی در تشریح آخرین آمار از وضعیت 
بیماری کرونا در استان کرمان موارد بستری قطعی ابتال به کرونا در بیمارستان های استان 
را ۳5۰ مورد برشمرد و گفت: تعداد کل موارد بستری مثبت کرونا در استان 4۰ هزار و 
46۲ مورد است. وی موارد جدید بستری و فوتی در ۲4 ساعت گذشته در استان را ۷9 
مورد بستری و 8 فوتی عنوان کرد و گفت: مجموع فوتی های کرونا در استان 4۷99 نفر 
بوده است. وی خاطرنشان کرد: واکسن تزریق شده نوبت اول در استان یک میلیون و 65۰ 

هزار و ۷۰9 دز و نوبت دوم ۷5۰ هزار و 64۷ دز است.

سخِن همشهریان:
سالم وقت بخیر یه گالیه دارم لطفا تو پیجتون بزارید تا شاید مسوالن متوجه این کارا بشن. من رفتم 
 پیش دکتر..... متخصص ارتوپد 8۰تومن ویزیت دادم برام ام آر آی نوشت یه عالمه هم پول ام آر آی شد 
حاال میخوام برم نشون دکتر بدم میگه باید دوباره ویزیت بدی!  میگم کجای قانون پزشکی گفته برای دیدن آزمایش 
 ام آر آی باید ویزیت داد؟  دوباره اومدم برم پیشش میگم میخوام نامه بگیرم برای هزینه هام میگه ویزیت بده!!

 میگم اگر من اینقدر پول داشتم با این وضعیت نمی آمدم نامه بگیرم که شما میگین همش ویزیت بده یه 
 خواهش دارم  لطف کنید اینو داخل پیج سخن تازه منتشر کنین شاید مسئوالن به داد ما بیماران برسند

 نام پزشک ارتوپد مورد انتقاد، جهت پیگیری مسئوالن مربوطه، نزد سخن تازه محفوظ است.

رضا فتح آبادی به مس کرمان پیوست
مربی سیرجانی که سالها در باشگاه گل گهر حضور داشت و بااین تیم به لیگ 
برتر صعود کرد به مس کرمان پیوست. رضا فتح آبادی که سالها به عنوان مربی 
و مدیر تیم گل گهر مشغول فعالیت در این باشگاه بود با توجه به درخواست 
فرزاد حسینخانی سرمربی جوان تیم مس به عنوان کمک مربی به باشگاه مس 
پیوست.گفتنی است رضا فتح آبادی فصل گذشته هم به عنوان الین مبی استان 
کرمان بود که در تیم های خارج استان مشغول فالیت شده بود. این مربی فصل 
قبل در تیم خوشه طالیی ساوه دستیار سهراب بختیاری زاده شده بود و در 
ابتدای امسال در آکادمی گل گهر مدیر فنی این آکادمی بود که از مجموعه 
 گل گهر جدا شد تا یک فصل دیگر خارج از سیرجان مشول فعالیت باشد.

آیا آرمان گهر لیگ برتری می شود؟
فصل جدید رقابت های لیگ دسته اول فوتبال ایران در حالی استارت می خورد 
که در کشور ایران بر خالف دیگر کشورها ورزشکاران با ویروس کرونا دسته و پنجه 
نرم می کنند. این بازی از بیست و چهارم مهرماه در فصل جدید کار خود را شروع 
می کنند، بیشترین نماینده فوتبال در لیگ دسته اول را استان کرمان دارد، جایی 
 که آرمان گهر، مس کرمان و مس شهربابک باید برای مقابله با رقبا به میدان بروند.

مس کرمان که به اسطوره فوتبال این باشگاه و مربی جوان خود» فرزاد حسین 
خانی« اعتماد کرد تا این فصل بر خالف فصول گذشته به دنبال مربیان اسم رسم 

دار بی کیفیت نرود، و کارش را با این مربی جویایی نام شروع کند.
اما مس شهربابک که اولین فصل حضور خودش در لیگ یک را تجربه می کند 
با وحید رضایی مربی فصل قبل خود استارت کارش را در لیگ دسته اول می 
زند و با توجه به نداشتن استادیوم در هفته های اولیه لیگ در سیرجان میزبان 
رقبا خواهد بود، البته ناگفته نماند که شهربابکی ها از نداشتن هتل هم کمبود 

دارند و این یک مضل برای تیم های میهمان است. 
و  خود  بومی  مربی  با  که  سیرجان  گهر  آرمان  استان،  تیم  دیگر  اما 
است. کرده  شروع  را  خود  کار  یک  لیگ  مربی  ترین  سابقه  با  نوی   به 

شهبا در کنار خود مربی با دانش، کاربلد و کهنه کار بوشهری را آورده است تا 
بتواند در این فصل با حضور در لیگ برتر برگی زرین در کارنامه خود داشته 
باشد. آرمان گهری ها در این فصل با گرفتن بازیکنان لیگ برتری از همان ابتدا 
گوی سبقت را از حریفان ربودند و نشان دادند که می خواهند یکی از مدعیان 
اصلی برای حضور در لیگ برتر باشند. حضور بازیکنان تراز اول لیگ برتری و 
مجموعه ی از بازیکنان با کیفیت و با تجربه لیگ یکی می تواند برای قاسم شهبا 

و مجموعه آرمان گهر فصلی با روزهای خوب به آرمان بیاورد.
تیم فوتبال آرمان گهر با وجود مربی کهنه کار و کاربلد خود قاسم شهبا و مربی با 
 دانش و کوهی از تجربه »کللی فر«  می تواند آرمان ، آرمان گهری ها را تحقق یابد.

حال باید دید که آرمان گهر و قاسم شهبا در این فصل از همان ابتدا لیگ دسته 
اول می توانند با چالش بزرگ لیگ کنار بیایند و جلو بروند و یا اینکه به مانند 
فصول گذشته در نیم فصل اول مضل و دردسرهای لیگ مان از کسب امتیازات 

برای ین مربی و باشگاه آرمان گهر می شود.

   خبر ورزشی

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  

جوشکـاری سیــار
َفنس ِکشی- تعمیر در و پنجره - اجرای سایه بان و...

09135320842-09132794372

آقای مهران صادقی گوغری با ارائه دو برگ استشهادیه از دفتر اسناد رسمی شماره 194 سیرجان مدعی است که سند 
مالکیت سه دانگ مشاع  از ششدانگ پالک 1013 فرعی از 2312  اصلی  واقع در بخش 35 کرمان  بنام  آقای مهران 
صادقی گوغری 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.   1262  م الف    تاریخ انتشار: روز چهارشنبه 1400/07/21
محمد  آرمانپور- رییس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان سیرجان

آگهی فقدان سند مالکیت
در اجرای بند 2 ماده 1 قانون الحاق موادی به قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن بدینوسیله به اطالع می رساند در اجرای قانون فوق الذکر 
آقای حسن حدیدی فرزند اصغر به شناسنامه 1441 کد ملی 3071200862 صادره از سیرجان مبنی بر صدور سند شش دانگ یک باب خانه پالک 94 فرعی 
از 1913 اصلی واقع در هماشهر سیرجان بخش 38 کرمان به مساحت 555/76  متر مربع  را نموده است که پس از رسیدگی هیات حل اختالف موضوع ماده 
7 آیین نامه اجرایی قانون فوق الذکر رای شماره 10074 مورخ 1400/07/07 به صدور سند ملک مذکور نامبرده صادر نموده، بدینوسیله به اطالع عموم می 
رساند ظرف مدت 20روز از تاریخ انتشار 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 125  تاریخ انتشار: چهارشنبه 1400/07/21
محمد  آرمانپور- رییس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان سیرجان

آگهی رای هیات

آگهی فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای تامین نیروی انسانی جهت 

انجام امور خدمات عمومی و منشی گری دانشکده و سایر واحدهای تابعه

دانشکده علوم پزشکی سیرجان در نظر دارد مناقصه عمومی یك مرحله ای تامین نیروی انسانی جهت انجام امور 
را از طریق   2000092962000020 خدمات عمومی و منشی گری دانشکده و سایر واحدهای تابعه به شماره 
سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید.کلیه مراحل برگزاری مناقصه ازدریافت اسناد مناقصه تا ارائه 
پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکت ها از طریق در گاه 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 مناقصه در سامانه: تاریخ 1400/07/21 می باشد.

مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت: ساعت  14:00  روزپنج شنبه  تاریخ 1400/07/29         
مهلت زمانی ارائه پیشنهاد: ساعت 14:00 روز چهارشنبه   تاریخ1400/08/12  

زمان بازگشایی پاکت ها: ساعت 9 روز شنبه   تاریخ1400/08/15  
زمان  جلســــه توجیهی: ساعت 10 روز شنبه مورخ 1400/08/08 

جهت دریافت اطالعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاکت ها به آدرس ذیل مراجعه نمایند. 
الف: آدرس : بلوار سیدجمال جنب پارک ترافیك دانشکده علوم پزشکی   و تلفن:42340625

اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه:مرکز تماس:021-41934
دفتر ثبت نام: 88969737  و  85193768

روابط  عمومی دانشکده علوم پزشکی سیرجان

 استاندار کرمان   عنوان کرد: 

 بازگشایی حضوری مدارس از ۱۵ آبان
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خبــر

رئیس بنیاد مسکن انقالب اسالمی از ارائه پیشنهاد افزایش وام مسکن روستای به ۲۰۰ میلیون 
تومان خبر داد و گفت: سال 141۰ جشن اتمام مقاوم سازی واحدهای مسکن روستایی را برگزار 
می کنیم. نیکزاد اظهار کرد: از سال 84 تا امروز بنیاد مسکن ساالنه ۲۰۰ هزار واحد مسکن روستایی 
را نوسازی کرده است.وی با بیان اینکه سال 84 فقط ۷ درصد واحدهای مسکن روستایی در برابر 
زلزله مقاوم بود، افزود: امروز بیش از 5۰ درصد واحدهای مسکونی در روستاهای کشور مقاوم سازی 

شده است. 

وام مسکن 
روستایی 200 
میلیون تومان 

می شود

حسن پور: ارز تک نرخی شود
ایسنا: شهباز حسن پور نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس تأکید کرد که چند نرخی بودن ارز باعث رانت و فساد می شود و تنها 

راه جلوگیری از فساد تک نرخی شدن ارز برای همه کارها است. 
نایب رئیس کمیسون اقتصادی مجلس درباره اینکه آیا آزاد شدن نرخ ارز و تک نرخی شدن آن باعث افزایش تورم نمی شود، گفت:  

باالخره هر جراحی یک سری نگرانی ها دارد. وقتی جراحی انجام می دهیم درد و خونریزی به دنبال دارد. 

جناب آقای علی اکبر کریمی پور 
شهردار منتخب شورای شهر سیرجان. 

با سالم.
این نامه نه به رسم معمول برای تبریک به شما به خاطر 
رسیدن به جایگاه کنونی تان و تکیه تان به صندلی ریاست 
بر شهرداری سیرجان نوشته شده که اتفاقا به عکس قرار 
شما  به  را  نکاتی  برادرانه  و  صمیمانه  و  دوستانه  است 
در سال های گذشته  آنچه  تاریخ  از  نکاتی  کنیم.  گوشزد 
بر شهرداری این شهر و مردمش رفته و ما در سخن تازه 
که  باشد  است.  مانده  حافظه مان  در  آرشیومان  مدد  به 
گوشه ی ذهن داشته باشید و به آن همکار خوشنویس تان 
جمله ی  برای تان  بسپرید  سیرجان  شهرداری  همان  در 
طالیی حافظ را خطاطی کند و آن را روی میزتان و پیش 
عجوزه  این  که  بیاورد  یادتان  روز  هر  تا  بگذارید  چشم 

)صندلی( عروس هزار داماد است.
با  شما  چون  سابقه ای  با  و  جوان  شهردار  بی شک 
امور  اداره ی  ما درس  از  بهتر  دغدغه های محیط زیستی 
به عنوان کسی  نیست  بد  اما  را می داند.  عمرانی شهری 
که دیری ست از زادگاه خودتان دور بوده اید و در هوای 
سیاست این شهر نفس نکشیده اید، گوشه چشمی داشته 
باشید به تاریخ خیلی معاصر بلدیه ی سیرجان. می گویم 
خیلی معاصر چون قرار نیست از ده-بیست سال گذشته 

عقب تر بروم. 
شما  که  دورانی  از  سیرجان  نمی دانیم  کریمی پور  آقای 
ترکش کرده اید تا کنون چقدر عوض شده و بعید نیست 
چندان هم عوض نشده باشد اما خوب است بدانید شما 
به  که  هستید  سیرجان  منتخب  شهرداران  معدود  از 
پلکانی  از آن  قرار نیست  ندارید.  نردبانی  نگاه  کرسی تان 
بسازید برای رسیدن به هدفی غیر از آبادنی سیرجان و 
بود  دراز  سال های  زیرا  دارد.  جای خوشبختی  خود  این 
که آبادانی این شهر قربانی اهداف ریز و درشت سیاسی 
شد و سیرجان با تمام ثروت و اقتصاد پویایش از همین 
رهاورد زیان دیده و ضربه خورده است. ضرباتی که شما 
به  نگاهی  با  و  می بینید  سیرجان  شهرسازی  در  امروز 
متوجه  سیرجان  خیابان های  و  کوچه  نابهنجار  وضعیت 

آن خواهید شد.
جای  به  انتخاباتی  نگاه  غلبه ی  سال  سال های 

موجب  سیرجان  شهرداری  بر  عمرانی  تخصص گرایی 
شده.  سیرجان  سرمایه های  و  بودجه ها  رفت  هدر 
مردم  این  برزن  و  کوی  خرج  که  کالنی  بودجه های 
انتخابات  برای  یارگیری  در  و  نشده  نجیب  بی نوای 

مجلس و شورا هزینه شده است!
شهرداری  دفترنشین  نیروهای  بی مورد  کردن  فربه  از 
بگیرید تا انواع تخلفات مالی و اداری مثل فاکتورسازی 
و  اختالس ها  اخبار  آشنا.  و  دوست  برای  نان تراشی  و 
شنیده اید.  این  بر  سابق  حتما  که  هم  را  بازداشت ها 
نان رسانی حتا در حد خرید گل میخ های غیرضروری و 
نصب آن در سراسر شهر تا بستن قراردادهای انحصارِی 

کوچک و بزرگ.
شهردار منتخب، بسیار کار به جایی کردید که شروع 
کارتان را با بازدید از بازار سیرجان و بافت تاریخی اش 
به  که  خوب  چه  کردید.  آغاز  سیرجان  قلب  عنوان  به 
چشم دیدید سال ها با این شهر و مردمانش چه کرده اند 

و بر ما چه گذشته. 
با چنین  با این همه ثروت و  بازار شهری  راستی کف 

اقتصاد پویایی را نگریستید آقای شهردار؟
اصلی ترین  درختان  و  پیاده روها  نابسامان  وضعیت 
بشوید  متوجه  تا  کردید  مشاهده  را  سیرجان  خیابان 
نگفتید  خودتان  با  آیا  و  است  خروار  نمونه ی  مشت 
و  فرعی  های  خیابان  حال  به  وای  صورت  این  در  که 

کوچه های این شهر؟
تحویل  که  شهری  آیا  که  بپرسید  خودتان  از  اگر 
که  بگوییم  باید  بوده،  بی صاحب  این  از  پیش  گرفته اید 
شهر  این  است.  زده  جرقه  ذهن تان  در  خوبی  پرسش 
شما  اما  دیده  خود  به  بسیاری  شهرداران  این  از  پیش 
بگو ندیده. آشکار نیست چه اراده ای پشت پرده بوده که 
شهرداران سابق، یا نخواسته اند و یا نتوانسته اند این همه 
عوارض  و  شهرداری  درآمد  از  ناشی  میلیاردی  بودجه  ی 
کم  دست  و  کنند  سیرجان  روی  و  سر  خرج  را  معدنی 
بخشی از توقعات به جا و مطالبات به حق اهالی سیرجان 

را برآورده سازند!؟
راستی در این سال ها چه کرده اند با این شهر؟ به کدام 

گل روی شهرمان بنازیم؟
درختانش  و  دارد  شادابی  و  سالم  سبز  فضای  بگویم 

نخشکیده اند و پارک های زیبایی دارد؟
پیاده روی  به  کنیم؟  تعریف  شهرمان  پیاده روهای  از 
همان اداره ای که در سالن همایش هایش معارفه شدید، 
دقت کردید؟ برای شما روی آن خاک و خل آب پاشیده 

بودند. برای مردم عادی که نمی پاشند. 
لذا وقتی خواستیم بگوییم شهر ما برای معلوالن مناسب 
آمد  پیاده روهایی  همان  به  یادمان  دوباره  نشده،  سازی 
پیچ  آن  در  پایش  هم  تنومندی  و  سالم  شهروند  هر  که 

می خورد.
از این نیز بگذریم، اگر به خاطر اسکان تان در سیرجان 
سر و کارتان به اجاره بهای خانه یا خرید آن افتاده باشد، 
متوجه شده اید که سیرجانی ها هزینه ی زندگی در تهران 
را  دورافتاده  و  کوچک  امکانات شهری  اما  می  پردازند  را 

دریافت می دارند. 

بنابراین ساکنان سیرجان دل شان به چه خوش باشد؟
هوای  کوچک  شهرهای  دیگر  مثل  سیرجان  بگوییم 

تمیزی دارد؟ که به خاطر صنعتی بودنش، ندارد. 
شما را محیط زیستی معرفی کرده اند. بد نیست بدانید 
رعایت مسائل محیط زیستی هم در سیرجان شوخی ئی 
بیش نبوده. از معادن آالینده اش که به خاطر فاصله شان 
مجاور  در  عقلی،  چه  حکم  به  نیست  مشخص  بگذریم، 
داده  مسکونی  ساز  و  ساخت  مجوز  صنعتی  شهرک های 
شده؟ یا چرا بخش هایی از فضای سبز شهری را به این و 
آن واگذار می کنند و شهرداری آب چاه های فضای سبز 

را تانکر تانکر به معادن وا می گذارد؟!
و  است  تمیزی  شهر  سیرجان  باشد  خوش  دل مان 
فرهنگ  روی  و  می شود  رعایت  معابرش  بهداشت 
شهروندانش در این باره کار موثر شده یا به سایت مدرن 

امحای زباله مان بنازیم؟
دل مان خوش باشد که سیرجان آسفالت با کیفیتی دارد 
یا ترافیک روانی دارد و  کوچه هایش کنده کاری نیست؟

و  حساب  بی  فرعی  خیابان  و  کوچه  در  تجاری  مجوز 
عرض  نسبت  به  کوچه هامان  در  یا  نشده  داده  کتاب 

کم شان تراکم فروخته نشده است؟
بگوییم در اطراف مکان های تاریخی سیرجان سایت های 

تفریحی گردشگری خوبی طراحی شده؟
خوبی  تفریح گاه های  که  باشیم  بچه های مان  خوشحال 
امنیت  ناراحت  یا  است  نو  پارک ها  بازی  وسایل  و  دارند 

زنان مان نباشیم که روشنایی معابر شهرمان عالی ست؟
دارد  کتاب  و  حساب  ساز  و  ساخت  پروانه ی  صدور 
یا  بومی ست  معماری  فرهنگ  و  اقلیم  به  توجه  با  و 
هندسی  و  زیبا  میدان هایمان  و  اصولی  شهرسازی مان 

است؟
یا  دارند  طبقاتی  پارکینگ  ترددمان  پر  خیابان های 
مفتخر باشیم که پلیس ساختمانی مان نظارت درستی بر 

لزوم رعایت استانداردهای ساخت و ساز دارد؟
یا شگفت زده ی  بدهیم  را  زیبای سیرجان  المان های  پِز 

خالقیت مدیران سابق باشیم در رنگ کردن جدول ها؟ 
آسوده خاطر باشیم که بر تخلیه ی نخاله های ساختمانی 
نظارتی بوده یا امیدوار باشیم کمربندی شاهد قرار است 

سامان دهی و جا به جا شود؟ 
که  باشیم  سدمعبر  با  مبارزه  ماموران  ممنون  منت  یا 
هم  آن  می کنند  رنجیده خاطرتر  را  رنجیده  دستفروش 
جوالن  آن  در  آزادانه  متکدی ها  و  گداها  که  شهری  در 

می دهند؟
سنگ  و  پسته  و  بادگیر  و  گلیم  شهر  سیرجان  بگوییم 
آهن است یا از مشاهیر بنام کشوری مان حرف بزنیم؟ با 

اشاره به کدام سردر یا مجسمه ی شاخص؟
که  بگوییم  کالم  یک  در  شهردار  آقای  کنیم.  خالصه 
رسیدگی.  نه  و  شده  توجه  نه  شهر  این  به  سال هاست 
نبوده.  برابر  هم  خدمات  و  امکانات  حداقل  همان  توزیع 
امید  بزنید.  پایین شهر  محله های  به  سری  نه،  می گویید 
که بگذارند کار کنید تا به قول خودتان بعد از چند ماه 

ناچار به عذرخواهی و خداحافظی و رفتن نشوید.
                و من اهلل توفیق، تحریریه هفته نامه سخن تازه

پس از انتخابات شورای شهرو نشستن نمایندگان 
و  شهر  شورای  های  صندلی  بر  مردم  انتخابی 
به  نوبت  حاال  سابق  شهردار  نیا  سروش  استعفای 
از  انتخاب شهردار رسید. در ۲۰ شهریور ماه پس 
۲۳ جلسه علنی و غیرعلنی با رای همه اعضا) هفت 
رای( دکتر علی اکبر کریمی پور از بین پنج داوطلب 

به عنوان شهردار سیرجان  انتخاب شد.
سرانجام در روز یکشنبه 18 مهرماه، آیین تکریم و 
معارفه شهردار با حضور امام جمعه ، مدیرکل دفتر 
امور شهری و شورا های استانداری کرمان، فرماندار 
شورای  اعضای  و  رییس  استاندار،  معاون  و  ویژه 
اسالمی شهر، مسووالن نظامی و انتظامی و تنی چند 
از مدیران ارشد شهرستان سیرجان برگزار و سکان 

شهرداری سیرجان به دکتر کریمی پور واگذار شد
حجت االسالم سید محمود حسینی، امام جمعه 
شهرستان سیرجان در این مراسم بیان کرد: سیرجان 
شهر بزرگی است و در هر شهری امام جمعه بودم 
و از شهرداری و شورای شهر تقاضای زیبایی شهر 
داشتم و سیرجانی که به نام دارالحسین است باید 
زیبا باشد و از شهردار منتخب درخواست دارم که در 
زمینه زیبا سازی شهر توجه ویژه داشته باشد. امام 
جمعه ی سیرجان بیان داشت: همه باید بدانیم مقام 
برای هیچ شخصی باقی نخواهد بود و اگر امروز در 
جایگاهی هستیم و کاری از دستمان بر می آید باید 
به شیوه ای رفتار کنیم که مدیون مردم نباشیم. اگر 
همگان به این نکته توجه کنند کارهای بسیار خوب 

صورت خواهد گرفت.
مراسم  این  در  استاندار  ی  نماینده  شهسواری، 
خاطر نشان کرد: ما با هر دو شهردار گذشته و فعلی 
سیرجان آشنایی داشتیم و از توانایی ها عملکردشان 
پست  مناسب  شخصی  امروز  اگر  و  بودیم  مطلع 
شهرداری سیرجان باشد، آن شخص دکتر کریمی 

پور است و با این انتخاب می توان بیش از گذشته 
به آینده ی سیرجان امیدوار بود وی همچنین از 
زحمات دکتر سروش نیا و شورای شهر برای انتخاب 

دکتر کریمی پور تقدیر و شکر کرد.   
شهباز حسن پور نماینده مردم سیرجان و بردسیر 
در مجلس شورای اسالمی که در این مراسم حضور 
نداشت طی پیامی آرزوی توفیق برای شهردار اسبق 
برای  شایسته  خدمتگذاری  آرزوی  همینطور  و 
شهردار کنونی خواهان رسیدن مردم فهیم سیرجان 

به شهری شد که حق واقعی آن هاست.
از  مراسم  ادامه  در  اسبق  شهردار  نیا  سروش   
شهرداران مناطق و معاونان که در این چند سال 
گفت:  و   کرد  قدردانی  و  تشکر  بودند  وی  همراه 
بودجه 1۰۰ میلیاردی را محقق کردیم و در زمان 
مشکالت  سری  یک  با  شهرداری  گرفتن  تحویل 
مثل  کارهایی  مدت  این  در  که  بودیم  رو  روبه 
تبدیل وضعیت نیروهای شهرداری، احداث ترمینال 

مسافربری، آسفالت معابر و... انجام شد.
ضمن  سیرجان  ویژه  فرماندار  بهاالدینی،  سهراب 
امیرمحمد  و  سابق  شهردار  زحمات  از  قدردانی 
شهرداری  سرپرستی  تصدی  دوران  در  عسکری 
سیرجان با اشاره به اجرای پروژه های توسعه شهری 
و مطلوب گفت:  زمانبندی مدون  برنامه  طی یک 
امیدواریم در دوران شهردار جدید ، با اجرای برنامه 
زمانبندی و رفع موانع با پیگیری هر چه سریعتر، 

امکان استفاده شهروندان  از خدمات فراهم شود.
باید  شهرستان  توسعه  به  رسیدن  برای  افزود:  او 
سیاسی،  لحاظ  از  جامعه  آحاد  مشارکت  زمینه 
اجتماعی و اقتصادی فراهم شود و درحقیقت همه 
باید به گونه ای تالش کنیم که شرایط ارائه خدمت 
بهتر به مردم فراهم شود و باید از دیدگاه ها و نظرات 
فرماندار  کنیم.  استفاده  نظران  صاحب  و  مردم 

برنامه  با  بایستی  بیان کرد: هر مجموعه  سیرجان 
رساند  یاری  را  شهرداری  اصولی،  و  دقیق  ریزی 
برای  برنامه ها  این  از  مناسبی  و  خوب  بازدهی  تا 
خدمتگزاری بهتر و مطلوبتر برای شهروندان حاصل 
شود.سهراب بهاالدینی انتخاب علی اکبر کریمی پور 
به عنوان شهردار جدید سیرجان که فردی جوان 
و شایسته، خالق و توانمند تبریک گفت و عنوان 
کرد: شورای شهر سیرجان با شفافیت در انتخاب 
شهردار توانست نظر مثبت شهروندان را جلب کند 
و امیدوارم شهردار جدید با اتکا به خداوند متعال 
و با بهره گیری از ظرفیت ها و توان بالقوه مجموعه 
و  کمی  ارتقای  راستای  در  شهرداری  تالش  پر 
کیفی امور فرهنگی، خدمات شهری، عمرانی و رفع 
دغدغه های شهروندان به منظور شفافیت فرایندها، 
جدی  دغدغه های  و  کرده  فراهم  را  الزم  اقدامات 

شهروندان سیرجان را رفع کند.
حسن خدامی پور، رئیس شورای شهر نیز ضمن 
تقدیر و تشکر از تمامی حضار گفت: ما برای انتخاب 
یک شهردار مناسب وقت گذاشته و تمامی جوانب را 
در نظر گرفتیم؛ برایمان مهم بود که تمامی برنامه 
های ارائه شده از سوی نامزدهای پست شهرداری را 
با دقت گوش داده و به نتیجه ی مطلوب در انتخاب 
خود برسیم. خدامی پور ادامه داد: سیرجان دومین 
شهر بزرگ استان است که پتانسیل های زیادی دارد 
و تنها به دست اشخاص کاردان و متخصص توسعه 
ی این شهر محقق خواهد شد. اکنون آن شخصی 
را انتخاب کرده ایم که برای شهرمان مناسب است 
و باتوجه به در حال توسعه بودن شهر سیرجان و 
آشنایی دکتر کریمی پور با عملکرد در شهر بزرگ 
گسترش،  و  رشد  حال  در  شهرهای  همینطور  و 
می توانیم به آینده ی عمرانی شهرمان بیش از پیش 
امیدوار باشیم. خدامی پور اظهار داشت: سیرجان به 

عنوان شهر رسانه کشور شناخته می شود و در پروسه 
کاملترین  ها  رسانه  راستی  به  شهردار  انتخاب  ی 
پوشش خبری را داشتند و جای تقدیر و تشکر ویژه 
از تمامی رسانه هاست که باب شفاف سازی را برای 
خود، مردم و دیگر مسوولین باز کردند و ما از این 

اقدام رسانه ها استقبال کرده و تشکر می کنیم.
منتخب  شهردار  پور،  اکبرکریمی  علی  دکتر 
سیرجان هم به عنوان آخرین سخنران بیان کرد: 
من با افتخار می گویم که فرزند سیرجانم و از خداوند 
متعال متشکرم که الیق دانسته شدم تا برای شهر 
خود گامی بردارم و مفید باشم. وی در این مراسم با 
بیان اینکه به صورت میدانی شهر را بازدید کردم، 
گفت: ضمن تشکر از شهرداران سابق، تالش می کنم 
از برنامه ها و تجربیات این بزرگواران استفاده کنم و 
اولویت اول من استفاده از نظر مردم در محالت به 

خصوص محالت کم برخوردار است.
وی گفت: باتوجه به پتانسیل و توانایی هایی که 
از شهر سیرجان میدانم، امیدوارم به زودی شاهد 
پیشرفت های بسیاری در این شهر باشیم و بتوانیم 
سیرجان را به جایگاه واقعی اش برسانیم شهرداری 
یک نهاد خدماتی است و ما تمام تالشمان بر این 
خواهد بود تا بهترین خدمات را به شهروندان ارائه 
دهیم آنطور که الیق هستند. کریمی پور ضمن ابراز 
خرسندی از فعال و پویا بودن رسانه ها در سیرجان 
افزود: این که رسانه های سیرجان پویا هستند بسیار 
خوب است در آینده ارتباط و همکاری خوبی با آنان 
خواهیم داشت تا در زمینه ی اطالع رسانی و شفاف 
سازی عملکرد، اخبار الزم را به مردم انتقال دهند. 
از تمام حضار جهت شرکت  پایان  کریمی پور در 
در این مراسم قدردانی نمود و افزود: امیدوارم بتوانم 
در این مسوولیت موفقیت نسبی جهت خدمت به 

همشهریان کسب کنم.

نامه سرگشاده سخن تازه به شهردار جدید سیرجان؛

ای که دستت می رسد کاری بکن

  عکس: سید محسن فروزنده

کلید شهر، به اهلش سپرده شد



فردای کرمان: به گفته ی رئیس مرکز پیش بینی اداره کل هواشناسی استان کرمان، بارش های 
پاییزی استان تنها 16 درصد کل بارندگی های ساالنه ی کرمان را شامل می شود که این میزان هم 
در پاییز امسال نسبت به دوره ی نرمال کمتر خواهد بود. حبیبی اظهار کرد: »سال زراعی از ابتدای 
مهرماه هر سال آغاز می شود که میزان بارش ها در استان کرمان از مهر ماه سال 99 تا مهرماه 
سال جاری در مقایسه با سال قبل، حدود ۷۰ درصد کاهش داشته است«.   : »میزان بارش ها در پاییز 

نسبت به دوره ی نرال کمتر خواهد بود«.               

 کاهش ۷0 
درصدی بارش ها 

در استان

 بیش از ۵۱ درصد دانش آموزان واکسن کرونا تزریق کردند
خبــر

فردای کرمان: معاون تربیت بدنی و سالمت وزارت آموزش و پرورش با بیان این که بیش از ۵۱ درصد دانش آموزان واکسن کرونا 
تزریق کردند، تاکید کرد که رشد علمی، فرهنگی، اجتماعی و سالمت دانش آموزان، ایجاب می کند که مدارس را بازگشایی کنیم و برای 
بازگشایی مدرسه ضرورت دارد که واکسیناسیون دانش آموزان انجام شود. حمیدی  بیان کرد: »حاصل این اقدامات در این شرایط خاص 
کشور، بازگشایی مدارس و آغاز سال تحصیلی توأم با آرامش بود و خوشبختانه توانستیم همزمان با شروع کار دولت جدید و دوره ی 

سرپرستی وزارت آموزش و پرورش، سال تحصیلی جدید را با تالش مدیران  و رؤسای مناطق و مدارس، با آرامش آغاز کنیم«. شماره 665
21 مهر1400 شهر
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استفاده  ترافیک،  کاهش  راه های  از  یکی 
نقل عمومی است، در  و  ناوگان حمل  از  مردم 
سیرجان سالهاست ناهماهنگی و بی نظمی در 
دارای  همواره  شهری  واحد  خط  های  اتوبوس 
مشکالتی بوده و هست و این موضوع می تواند 
یکی از دغدغه های مسوولین وقت باشد این 
بی نظمی ۹۰ درصد از مردم سیرجان را مجبور 
می کند.  شخصی  نقلیه  وسایل  از  استفاده  به 
به  مردم  راغب  از  کمی  درصد  تنها  واقع  در 
استفاده از وسایل حمل و نقل عمومی هستند 
مناطق  از  که  شود  می  افرادی  شامل  هم  آن 
این  آیند.  می  شهر  مرکز  به  شهر  ای  حاشیه 
در حالی است که سالهاست در کرمان  ودیگر 
داشتن  واحدها،  خط  عبور  همجوار  شهرهای 
نقاط  تمام  دهی  پوشش  خیابان،  در  ویژه  خط 
شهر، سرعت در انتقال مسافران و تعداد باالی 
اتوبوس کامال به چشم می آید.  ایستگاه های 
و  است  استان  مرکز  کرمان  که  است  درست 
دار  داعیه  که  اما شهری  سیرجان شهرستان، 
رییس  شهرش  نماینده  و  است  شدن  استان 
امری  در  نباید  است  استان  نمایندگان  مجمع 
بدوی مثل حمل نقل عمومی اینقدر بلنگد که 
حتی نتوانیم با مرکز استان قیاسش کنیم. اگر 
سری به پایانه های اتوبوسرانی شهرمان بزنیم 
کامال بی رنگ و روح است در حالی که سیرجان 
به  برای سوار شدن  باید مردم  این جمعیت  با 

اتوبوس صف می کشیدند و بلیت می خریدند. 
حمل و نقل عمومی نیاز شهر

در  کاال  و  مسافر  جابه جایی  و  حمل ونقل 
زیادی  اهمیت  از  امروزی  پیشرفته  جوامع 
ایمن،  آسان،  جابه جایی  و  است  برخوردار 
راحت و اقتصادی حرف اول را می زند. تامین 
شهروندان،  اجتماعی  و  اقتصادی  نیاز های 
به  زیست  محیط  مشکالت  کردن  برطرف 

مشکل  حل  هوا،  آلودگی  ویژه 
انتقال  و  جابه جایی  و  ترافیک 
ازجمله  مردم  راحت  و  آسان 
اصلی  خواسته های  و  اهداف 
با  که  است  مردم  و  مسوولین 
توسعه فضای ناوگان حمل ونقل 
است.  امکان پذیر  عمومی 
انبوه  با  خیابان ها  در  چرا  اما 
مواجه  تک نفره  اتومبیل های 
اینکه  به  توجه  با  و  هستیم 
فضای  شخصی  نقلیه  وسایل 
بیشتری را اشغال می کنند این 
به  که  نمی دهند  ترجیح  افراد 
نقلیه  وسایل  از  استفاده  جای 
شخصی از وسایل نقلیه عمومی 

استفاده کنند؟
ایستگاههای اتوبوس بیکار

محل  تا  مسیرم  می گوید:  شهروندان  از  یکی 
کار طوالنی است مجبورم با تاکسی بروم هزینه 
زیاد است و اگر اتوبوس خط واحد منظم بود با 
خط واحد به محل کارم می رفتم. یکی دیگر 
می گوید: اگر کسی در این شهر ماشین نداشته 
باشد باید برای دو تا کار اداری حدود 1۰۰هزار 
خط  چون  دهد  تاکسی  و  آژانس  پول  تومان 
را پوشش نمی دهند  نقاط شهر  واحدها تمام 
در  ایم  دیده  بارها  آید.  نمی  ساعتی  همه  و 
ایستگاه های اتوبوس شهری راحت محل پارک 
ماشین ها شده و مدتها اتوبوسی در این مکانها 

نمی ایستد. 
فرهنگ سازی برای استفاده از خط واحد 

شهروندان  همه  بین  در  فرهنگ  این  باید 
از ناوگان حمل ونقل  نهادینه شود که استفاده 
شهری  جوامع  نیاز  و  فرهنگ  یک  عمومی 
عمومی  وسایل  توسعه  و  می شود  محسوب 
مشکالت  از  بسیاری  می تواند  درون شهری 
آلودگی  هوا،  آلودگی  ترافیک،  ازجمله  شهری 

صوتی و ... را برطرف کند. یکی از اساسی ترین 
راه ها برای تقویت حمل ونقل عمومی و استفاده 
از این سیستم برای تردد و جابه جایی در سطح 
شهر ها فرهنگ سازی و تشویق مردم به استفاده 
از وسایل حمل و نقل عمومی است، مردم باید 
به سمت استفاده از وسایل حمل و نقل عمومی 
تشویق شوند تا از فواید حمل و نقل عمومی، 
حمایت از محیط زیست، ایمنی بهبود حرکت 
و رفع نیاز های اجتماعی و اقتصادی شهروندان 

آگاه شوند.
در حمل و نقل عمومی سیرجان کمبود داریم

حسن خدامی، رییس شورای اسالمی سیرجان 
هیچ خط  اخیر  در چند سال  متاسفانه  گفت: 
واحدی به ناوگان اتوبوس رانی شهری سیرجان 
اضافه نشده است. وی می گوید: مصوب کردیم 
که شهرداری جهت تعمیر اتوبوس های فرسوده 
اقدام کند که از طریق سامانه ستاد استقبالی 
نشد و مجبور شدیم از طریق ترک تشریفات تا 
تومان  ۲۰۰میلیون  و  میلیارد  دو  حدود  مبلغ 
هستند  خراب  که  ای  وسیله  ده  تعمیر  برای 

تخصیص شود. او در ادامه گفت: نکته دوم هم 
استفاده  فرهنگ  مردم سیرجان  که  است  این 
نیفتاده  برایشان جای  نقل عمومی  و  از حمل 
قطعا اگر زیاد استفاده شود خب درآمدزایی هم 
اما  و مشکالتش حل می شود.  داشت  خواهد 
تاکسی  بیشتر سمت  متاسفانه مردم سیرجان 
در  چون  اند  رفته  اینترنتی  و  آنالین  های 
امیدوارم  افزود:  خدامی  هستند.  تر  دسترس 
ناوگان حمل  که  فراهم شود  موقعیتی  امسال 

و نقل عمومی سیرجان نوسازی و منظم شود.
او در ادامه اظهار داشت: ایستگاه های اتوبوس 
متاسفانه  ولی  شد  ساخته  شهر  در  مجهزی 
نکنیم  تقویت  را  را  آنها  از  استفاده  فرهنگ  تا 
ناوگان  رفتند   دست  از  عمرانی  کارهای  این 
تقویت  را  خدماتش  ارائه  که  است  هم مجبور 

کند. 
کم  مسیرها  بعضی  در  تقاضا  افزود:  خدامی 
چون  شاید  نیست  آنچنانی  استقبال  و  است 
همشهریان ناوگان عمومی را در حد رفع نیاز 
تالش  باید  شهرداری  و  بینند  نمی  خودشان 

بیشتری کند و برای ایجاد تقاضا باید به طور 
غیر مستقیم فرهنگ سازی کنیم.

مسوولین خوش بین
و  حمل  سازمان  عامل  مدیر  یوسفی  رضا 
گفت:  سیرجان  شهرداری  مسافر  و  نقل،بار 
سیرجان در حال حاضر دارای 5۰ دستگاه خط 
 ۲۰۰ حدودا  و  است  عمومی  ناوگان  در  واحد 
ایستگاه انتقال مسافر در سطح شهر داریم ولی 
و  دهیم  نمی  پوشش  را  مسافر  کم  مسیرهای 
اکثر مناطق را شهری را از نظر خطوط شهری 
به  شروع  داد:  ادامه  یوسفی  ایم  داده  پوشش 
صبح   ۷:15 از  سیرجان  عمومی  ناوگان  کار 
و  یکبار  ساعت  نیم  هر  و  است  ۷:۳۰ شب  تا 
اتوبوس  متفاوت  ساعت  با  مسیرها  بعضی  در 
ها گردش دارند. این مقام مسوول در رابطه با 
نیز گفت:  نقاط شهر  نبود خط واحد در تمام 
این امر دالیل زیاد از قبیل نبود مسافر و نبود 

راننده است .
او افزود: تعداد خط واحد با توجه به نیاز شهر 
استفاده  فرهنگ  و  زیرساختها  بودن  آماده  و 
نقل عمومی  و  ارتقا حمل  و  اتوبوس هست  از 
وسایل  از  استقبال شهروندان  به  بر می گردد 
حمل و نقل عمومی و باید با همکاری مردم و 
اهالی محترم رسانه این فرهنگ سازی صورت 
شدن  گفته  به  توجه  با  که  است  امید  بگیرد. 
میزان اهمیت حمل و نقل عمومی و مشکالت 
ذی  مسوولین  سیرجان  فعلی  ناوگان  با  مردم 
به  نگری  مثبت  و  بینی  خوش  جای  به  ربط 
حداقل  سازی  استاندارد  پی  در  موضوع  این 
بالخره  مشکالتش  که  مهم  موضوع  این  برای 

گریبانگیر ساکنان این شهر می شود باشند.
سخن تازه: در پاسخ به مسوولین باید بگوییم 
اما  شود  سازی  فرهنگ  با  که  است  درست 
مسافر  کم  مسیرهای  در  واحد حتی  اگر خط 
داشت  توقف  ایستگاههای  در  منظم  طور  به 
مطمئن باشد مردم راغب به استفاده می شدند.

نیاز برنامه ریزی منظم و مدون برای خط واحدهای درون شهری؛ 

رویـای حمل و نقـل عمومـی 
       معظمه صادقی

  عکس: سید محسن فروزنده

برگزاری چهارمین نشست
 انجمن مفاخر لنگرود با فرماندار

چهارمین نشست فرماندار با اعضای انجمن مفاخر لنگرود 
در سالن اجتماعات فرمانداری این شهرستان برگزار شد.

برگزاری چهارمین نشست انجمن مفاخر لنگرود با فرماندار
اسالمی  ارشاد  و  فرهنگ  اداره  عمومی  روابط  گزارش  به 
شهرستان لنگرود، در این نشست که به همت انجمن آثار 
با مشارکت فرمانداری  و مفاخر فرهنگی و هنری لنگرود 
و اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی این شهرستان، صبح روز 
اجتماعات  سالن  در  سالجاری  مهرماه  مورخ 18  یکشنبه 
خصوص  در  مطالبی  شد،.  برگزار  لنگرود  فرمانداری 
بینی  پیش  های  برنامه  و  گرفته  صورت  های  هماهنگی 
شده بزرگداشت دکتر محمدعلی صادقی از پزشکان خیر 
لنگرودی ساکن در استان کرمان و شهر سیرجان بیان شد.

پرآوازه،  هنرمندان  دارای  را  لنگرود  فهیم،  جعفرزاده 
فرهنگ غنی و تاریخ پرافتخار دانست و خاطر نشان کرد : 
افراد زیادی در این شهرستان وجود دارند که تاریخ شفاهی 
شهرستان و استان را در سینه دارند و نیاز است معلومات 

آنها مکتوب شود و در اختیار نسل جدید قرار گیرد.
انجمن مفاخر شهرستان  بندری، رئیس  محمد محمدی 
را  هنری  و  فرهنگی  مفاخر  انجمن  تشکیل  نیز  لنگرود 
محفلی برای تجمیع هنرمندان و مفاخر شهرستان دانست 
و اظهار داشت : شناسایی مفاخر شهرستان، تبادل اطالعات 
و تجربیات، خلق ایده های نو هنری و فرهنگی، برگزاری 
همایش ها و نمایشگاه های آثار فرهنگی و انجام کارهای 
جدید و بدیع از اهداف تشکیل انجمن مفاخر این شهرستان 

می باشد.
لنگرود،  اسالمی  ارشاد  و  فرهنگ  اداره  رئیس  ادامه  در 
انجمن  سوی  از  گرفته  صورت  های  فعالیت  از  گزارشی 
مفاخر این شهرستان، تعداد مفاخر و نوع فعالیت های آنها 

و برنامه های اجرایی ارائه نمود.
وی اضافه کرد : برگزاری کنگره های تخصصی با هدف 
پاسداشت و بزرگداشت فرهیختگان و چهره های نام آشنای 
عرصه فرهنگ و هنر و ادب شهرستان از مهم ترین اولویت 

های این انجمن است.
تابلوفرش چهره  از  در پایان این نشست، ضمن رونمایی 
ی دکتر صادقی،. از آقای نوید بازرگانان، هنرمند جوان و 
خوش آتیه لنگرودی در عرصه کارتون و کاریکاتور، به پاس 
تقدیر  فرانسه  کشور  پوستر  طراحی  جشنواره  به  راهیابی 

بعمل آمد.

   خبر

آهن آالت دست دوم و انواع ضایعات
 شما را با باالترین قیمت در محل  خریداریم.

0913 278 3052/0913 145 2643
5036 230 0919 خدائی

دکتــر سعدالـه صمدی )عضو انجمن جراحان پالستیک و زیبایـی ایران(
انجام کلیه جراحی های پالستیک شامل رینوپالستی) جراحی بینی( 

سپتوپالستی ) جراحی انحراف بینی (
ماموپالستی ) کوچک، بزرگ ، باال کشیدن و پروتز پستان (

ابدومینوپالستی ) برداشتن چربیهای شکم ،تامی تاک ( 
برداشت چربی پهلوها و ایجاد فرم ساعت شنی

فیس لیفت ) جراحی زیبایی صورت ، از بین بردن شلی ، خط خنده و غبغب (
براکی پالستی ) جراحی بازو ، اصالح شلی پوست بازو (

بلفاروپالستی ) جراحی پلک ها ( 
باال بردن ابروها

جراحی پیشانی 
پروتز چانه و گونه 

پروتز باسن ، فیلر ) ژل و چربی(
تزریق ژل و چربی ، بوتاکس ، مزوتراپی، پالکت درمانی )پی ار پی ( 

رفع کک و مک ، لک صورت ، جای زخم و اسکار سوختکی و خالکوبی با لیزر
لیزر موهای زاید 

اتوپالستی ) زیبایی گوش ( 
زاویه سازی و رفع عیوب فک و چانه و شکستگی فک

کلیه جراحی های ترمیمی شامل پیوند اعضا و ناهنجاریهاری مادرزادی 

کرمـــان ،بلــوار جمهوری ، بعد ار سه راه هوا نیـــروز، برج اول ، طبقه 7 ، واحد 1 
0 9 1 3 1 4 1 0 1 2 9   - 3 2 6 5 8 3 1 6 تلفــن: 

جناب آاقی مهندس 

علی شاهبداغی 

روستایی  تولید  تعاونی  اهی  رشکت  اتحادهی 
سیرجان شهرستان 

مدیریت محترم مالی 
شرکت کشاورزی سیرجان بنیاد

ضایعه درگذشت  پدر گرامی تان 
را خدمت شما و خانواده محترم تسلیت عرض نموده و از خداوند 

بزرگوار  برای آن  و  اجری جزیل  و  برای شما صبری عظیم  منان 

رحمت واسعه الهی را مسئلت می نماییم.

جناب آاقی مهندس 

علی شاهبداغی 

طبیعی  منابع  و  کشاورزی  مهندسی  نظام  سازمان 
سیرجان شهرستان 

مدیریت محترم مالی 
شرکت کشاورزی سیرجان بنیاد

را  گرامیتان  پدر  درگذشت  تاثر  و  تاسف  باکمال 
آن  برای  منان  خداوند  از  و  نموده  عرض  تسلیت 
اجر  و  جمیل  صبر  بازماندگان  برای  و  مفرت  مرحوم 

جزیل خواستاریم.
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گفتار نو:  جشنواره ایده های خالق با محوریت پیشگیری از آسیب های اجتماعی در سیرجان و با هدف توسعه فضای 
همفکری و خالقیت شهروندان بنا به مصوبه شورای فرهنگ عمومی شهرستان سیرجان و با همکاری روابط عمومی 
و امور بین الملل شرکت گل گهر برگزار می شود، به منظور پیشگیری از آسیب های اجتماعی و با در نظر گرفتن 
محورهای جشنواره، خالصه ای از طرح پیشنهادی خود را ارسال و در جشنواره شرکت کنند. محورهای این جشنواره 
اشاره به موضوعات و معضالتی چون سرقت های ُخرد، نزاع و خشونت، آسیب های فضای مجازی، اعتیاد، خودکشی، 
افزایش روزافزون آمار طالق، فسادهای اخالقی است عالقه مندان می توانند ایده های خود را تا 5 آبانماه سالجاری به 

صندوق پستی ۷8185-111 یا شماره واتس آپ ۰91۳۰6۳۳6۷6 ارسال کنند.

جشنواره
 ایده های خالق 
برگزار می شود

»کپسول« به جشنواره فیلم کوتاه تهران راه یافت
فیلم کوتاه »کپسول« به کارگردانی امیر پذیرفته و تولید انجمن سینمای جوان رفسنجان به بخش مسابقه ملی سی و هشتمین جشنواره 
بین المللی فیلم کوتاه تهران راه یافت. »کپسول« روایت تالش و تکاپوی پسربچه ای برای تحقق رویای کودکی اش است. اسامی 5۰ فیلم  
داستانی راه یافته به بخش مسابقه ملی سی وهشتمین جشنواره بین المللی فیلم کوتاه تهران اعالم شد که نام فیلم کوتاه »کپسول« به 
کارگردانی امیر پذیرفته نیز در میان این آثار است. فیلم کوتاه »کپسول« روایت تالش و تکاپوی پسربچه ای برای تحقق رویای کودکی اش 
است. بابک نوری، ندا حسینی، میالد ترقی خواه، سیدمحمدرضا حسینی، عباس باقری، سعید جندقی، علی آخوندی و آسمان خدادادی 

بازیگران این فیلم کوتاه هستند.

جهان  سر  بر  کرونا  که  گذشته  سال  دو  در 
و  فرهنگی  برنامه های  از  بسیاری  شد،  آوار 
کنسرت ها،  شد.  منحل  هنری  فعالیت های 
اجرای تآترهای صحنه ای، سینماها و بسیاری 
و  برچیده شد  بساطشان  دیگر  برنامه های  از 
انگار فراموش کرده ایم که روزی از همه این 
استفاده  شهر  سطح  در  فرهنگی  برنامه های 
بودیم.  ثابت خیلی های شان  پای  و  می کردیم 
با گذشت دو سال و بهبود نسبی شرایط  اما 
اولین  اربعین؛  به  منتهی  روزهای  در  کرونا، 
روی  کرونا  دوران  در  سیرجان  شهر  تآتر 
به  واقعه  روز  صحنه ای  اجرای  رفت.  صحنه 
که  بود  کاری  صالحی،  سهیل  کارگردانی 
وقایع عاشورا را با تلفیقی از نور و سایه برای 
مخاطب روایت کرد تا دوباره خون زندگی در 

رگ تآتر این شهر جریان پیدا کند.
 

سعی کردیم کار متفاوتی نسبت به سال های قبل 
ارائه دهیم

بود که کمی  تآتر صحنه ای  واقعه،  تآتر روز 
کارگردان  است. صالحی  کرده  عمل  متفاوت 
این تآتر در خصوص نحوه اجرای تآتر مذکور 
هنر  کیمیای  مردم نهاد  مؤسسه  می گوید: 
واقعه  متولی و تهیه کننده اجرای روایت روز 
صحنه  روی  کار  این  تا  کرد  حمایت  و  بود 
واقعه عاشورا  بازسازی  برود. هرسال کارهای 
می شد.  انجام  سیرجان  در  اربعین  روز  برای 
اجراهای  همان  راستای  در  هم  تآتر  این 
صوت،  نور،  تلفیق  با  منتها  شد؛  انجام  قبلی 

موسیقی و آواهای مذهبی. 
نقش  اجرا  این  در  بازیگر  دوازده  حدود 
بخش  یک  رفت.  صحنه  روی  کار  و  داشتند 
کار سایه و بخش دیگر روی صحنه اجرا شد. 
سایه ها با نور کار می شدند و به صورت تمثیل 
نور؛  کمک  با  و  عاشورا  واقعه  بازماندگان 
همه  می بست.  نقش  پرده  بر  اربعین  روایت 
باتجربه  افراد  از  جمعی  همت  با  کارها  این 
در حوزه اجراهای صحنه ای و محیطی شکل 

گرفت.
صالحی در خصوص علت اجرای این تآتر در 
فضای سالنی اضافه می کند: به دلیل شرایط 
محیطی  اجرای  می خواستیم  اگر  کرونا 

پیدا  حضور  زیادی  جمعیت  داشته باشیم، 
وضعیت  دلیل  به  آن ها  کنترل  که  می کرد 
کرونا سخت می شد. به همین دلیل تصمیم بر 
آن شد اجرای سالنی و با رعایت پروتکل های 
بهداشتی داشته باشیم؛ آن هم با حضور تعداد 
محدودی مخاطب. هالل احمر در رعایت این 

پروتکل ها همراه ما بود. 
روبرو  زیادی  جمعیت  با  باز  فضای  در 
ممکن  اجتماعی  فاصله گذاری  و  می شدیم 
بود رعایت نشود. همچنین در این اجرا چون 
از نور و صوت استفاده می شد؛ در فضای آزاد 
امکان استفاده صحیح از آن ها وجود نداشت. 
به صورت  هرسال  اجراهای  مثل  کار  این 
روز  اتفاقات  از  سایه ای  ما  نبود.  بازسازی 

عاشورا را به مخاطب نشان دادیم.
با یک روایت خالقانه؛ کار مردم پذیرتر می شود

امسال که این تآتر بصورت سالنی اجرا شد 
مخاطب  ذهن  در  را  سوال  این  است  ممکن 

اجرای  شاهد  آبنده  سال  در  که  کند  ایجاد 
سالنی خواهد بود یا محیطی؟ کارگردان این 
تآتر  برگزاری  نحوه  خصوص  در  آئینی  تآتر 
یا  محیطی  به صورت  آینده  سال  در  مذکور 
سال  ده  تقریباً  می کند:  خاطرنشان  سالنی 
شرایط  در  عاشورا  وقایع  بازسازی  که  است 

محیطی در حال انجام است. 
کارگردانی های  با  خاص،  موضوع  یک 
مختلف روی صحنه می رود. چنان که اجرای 
احمد  امامزاده  در  را  عاشورا  وقایع  محیطی 
)ع(، امامزاده علی )ع(، زمین ورزشی گل گهر 
و... شاهد بوده ایم. امسال به دنبال این بودیم 
را روی  از سال های گذشته  که کار متفاوتی 

صحنه ببریم. 
کاری که نوآوری داشته باشد و از جنبه های 
تالش  هم  آینده  سال  شود.  بررسی  مختلف 
به  را  کربال  روایت  از  دیگری  می کنیم شکل 

اجرا در بیاوریم. 
مهم این است که چگونه به موضوع پرداخته 

مردم  و  جدیدتر  شکل  به  را  روایت  و  شود 
پذیرتر ارائه دهیم. 

اولین تآتر پس از دو سال هجوم کرونا به حوزه 
هنری

در  که  است  تآتری  اولین  واقعه،  روز  تآتر 
کرونا  شیوع  سال  دو  پس از  سیرجان  شهر 
تمرینات  طبع  به  رفته است.  صحنه  روی 
پروتکل های  با حفظ  و  تآتر در شرایط کرونا 
بهداشتی، سختی های خاص خودش را دارد. 
رعایت  و  سختی ها  این  خصوص  در  صالحی 
حین  در  کرونا  بهداشتی  شیوه نامه های 
تمرین  حین  کردیم  سعی  می گوید:  تمرین 
فاصله گذاری ها را رعایت کنیم. در اجرا هم با 
هنروران  ولی  نمی شد  استفاده  ماسک  اینکه 

فاصله را رعایت می کردند. 
حسی  بیشتر  تمرین ها  این که  به  توجه  با 
آخر  روزهای  در  میدانی  بازی های  و  بود 
رعایت  را  پروتکل ها  توانستیم  می شد،  انجام 
موارد  کردیم  سعی  هم  اجرا  شب  کنیم. 

کنیم.  حفظ  استیج  روی  را  کرونا  از  ایمنی 
بااین حال تمرینات سختی های خود را داشت 
که  کردیم  مدیریت  توانستیم  جایی که  تا  و 
رعایت  خصوص  در  نیاید.  پیش  مسئله ای 
تماشاگران  بین  در  بهداشتی  پروتکل های 
هم نیروهای جمعیت هالل احمر به ما کمک 

بسیاری کردند. 
مخاطبان  خوب  بازخورد  به  کارگردان  این 
هم اشاره کرده و می گوید: بازخورد مخاطبان 
در  که  رسید  به جایی  بود.  ما  انتظار  از  فراتر 
هم  را  دوم  سانس  احتمال  اجرا  سوم  شب 
می دادیم. ظرفیت سالن با حفظ پروتکل های 
در  درحالی که  می شد.  پر  کاماًل  بهداشتی 
 4۰ از  بیشتر  حضور  انتظار  کرونا  شرایط 
تعدادی  هرشب  حتی  نداشتیم.  را  مخاطب 

برگشتی از سالن هم داشتیم.
فاصله  سال  دو  پس از  می دهد  نشان  این   
به شدت  مردم  صحنه ای،  اجراهای  از  گرفتن 
شرایط  اگر  و  هستند  تآتر  تماشای  به  مایل 
کرونا اجازه دهد باید اجراهای تآتر مجدد از 
سر گرفته شود. کما اینکه به احتمال زیاد در 
در  را  تآتری  اجرای  هم  مهرماه  پایانی  هفته 

شهر سیرجان شاهد باشیم.
اهمیت مساله فرهنگ و هنر در شکل گیری 
کسی  بر  جامعه  هر  اجتماعی  پایه های 
گذراندن  به  مردم  تمایل  و  نیست  پوشیده 
اوقات فراغت خود با تماشای تآتر، فیلم و یا 
استفاده از کنسرت و موسیقی به ویژه پس از 
دو سال دوری از آن ها در شرایط کرونا کامال 

آشکار است. 
آنچه بیشتر حائز اهمیت است این است که 
پس از گذشت دو سال از شیوع کرونا و رکود 
حاال  می طلبد  هنری؛  حوزه های  این  تمامی 
که شرایط کمی رو به بهبود است برای از سر 
برنامه ریزی  فرهنگی  فعالیت های  این  گرفتن 
مدونی انجام شود تا در یک بستر مناسب و 
با حفظ پروتکل های بهداشتی، فرصتی فراهم 
خود  کاری  حوزه  به  هنرمندان  هم  که  شود 
بیشتر از قبل بپردازند و هم مخاطبانی که دو 
سال از این هنرها دور بوده اند، بتوانند دوباره 
اوقات  و  کرده  برقرار  خوبی  ارتباط  آن ها  با 
فرهنگی  برنامه های  با  همراه  را  خود  فراغت 

سپری کنند.

نگاهی به اولین اجرای تآتر بعد از دو سال همه گیری کرونا؛ 

روایِت روِز واقعه 
       هدی رضوانی پور

 آری چنین کنند بزرگان!
باستانی  دکتر  امثال  عهده ی  از  تنها  لطیف کار:  محمد 
عبدالحسین  دکتر  با  وقتی  که  بس،  و  برمی آید  پاریزی 
زرین کوب، رقیب دریافت »جایزه ی فروغ فرخزاد« می شود، 
نامه ای به مدیریت روزنامه اطالعات )برگزارکننده ی جایزه( 
بنویسد که دکتر زرین کوب از او شایسته تر است و جایزه 

را به او بدهید.
مجابی  جواد  »دکتر  خاطرات  در  امروز  را  مطلب  این   
نویسنده، شاعر و روزنامه نگار« خواندم و لذت بردم. همین 
ویژگی مردان دانشی و هنرمند است که آن ها را از دیگران 
متمایز می کند، و معموال الگو می شوند، تا با آن ها بتوانیم 

دنیای بهتری بسازیم.
آقای »مجابی« روزگاری که  قرار است که  این  از  ماجرا 
در روزنامه اطالعات کار می کرده است، با همکاری بخش 
فرخزاد«  »فروغ  عنوان  با  جایزه ای  روزنامه،  این  فرهنگی 
جایزه، خبر  این  داوری های  در جریان  راه اندازی می کند. 
به دکتر باستانی می رسد که رقابت او با »دکتر زرین کوب« 
پنجاه«،  »پنجاه،  مرحله ی  به  فروغ،  جایزه ی  برای کسب 

رسیده است.
واکنش این مورخ و استاد دانشگاه به این »خبر«، آن است 
نامه  روزنامه  مدیریت  برای  و  کار  شود  به  فورا دست   که 

بنویسد، تا رای داوران را به زیان خود بزند!
 او در این نامه با اشاره به هیات داوران می نویسد: »اگر 
رای مدعی راـ  که خود مخلص باشمـ  الاقل به اندازه ی یک 
رای قبول داشته باشند، از این راه دور رای خود را می دهم 
و تقدیم می کنم بر استحقاق قطعی استاد زرین کوب، و به 
جد و حقیقت می گویم که شایستگی دریافت این جایزه، 
تنها از آن دکتر زرین کوب است، که حق اوست. که جایی 
که دریاست من کیستم؟ امسال نوبت ما نیست و من این 
جایزه را البته قبل از دکتر زرین کوب دریافت نخواهم کرد«.

آن  به  جایی  در  باستانی  دکتر  ندیدم  را  رویداد  این 
و  معرفتی  درس  به خاطر  آن که  حال  باشد،  کرده  اشاره 
نقل  جایی  و  کنیم،  غفلت  آن  از  است  حیف  اخالقی اش 
آن  در  ما  که  وانفسا  روزگار  این  در  که  به خصوص  نشود. 
هستیم، شوربختانه گاهی می شنویم که برخی از مدعیان، 
برای کسب جایزه هایی که حق شان هم نیست، دست به چه 
البی گری ها و تبلیغات نادرست به سود خود که نمی زنند! 

این  از  بیشتر  چیزی  باستانی  دکتر  اقدام  این  مورد  در 
بگویم: آری »چنین کنند  این که  ااّل  به ذهن ام نمی رسد، 

بزرگان«! 
روح هر دو بزرگوار شاد و یادشان همواره گرامی باد.

   یادداشت

دکتر علیرضا کتابدار مولف کتاب روزنامه نگاری 
به  بار  کنون چند  تا  این رشته،  و مدرس  آنالین 
دیگر  همانند  نیز  ما  شهر  در  و  آمده  سیرجان 
روزنامه نگاری  تدریس  به  کشور  شهرستان های 
روز جمعه ی  است.  پرداخته  آنالین  و خبرنگاری 
های  رسانه  خبرنگاران  نیز  گذشت  که  هفته ای 
کارگاه  این  در  شده  گفته  نکته های  از  سیرجان 
بهانه  همین  به  بردند.  بهره  روزه  یک  آموزشِی 
به  او  با  آموزشی،  کارگاه  برگزاری  حاشیه ی  در 
بر  کالس ها  این  تاثیر  از  تا  نشستیم  گفت وگو 
به عنوان شهر  اطالع رسانی در سیرجان  فرایند 

رسانه بپرسیم.

طور  این  برگزاری  شما  نظر  به  کتابدار  آقای 
و  صنعتی  شرکت  همت  به  آموزشی  کارگاه های 
معدنی گل گهر چقدر در فرهنگ سیرجان اثرگذار 

است؟
سیرجان از شهرستان های قوی در حوزه ی رسانه 
همت  به  این  از  پیش  ما  که  کالس هایی  است. 
خود گل گهر برگزار کردیم تا کنون ادامه داشته 
و خوشبختانه مستمر بوده. کالس روزنامه نگاری 
تمرین ها  دوستان  باید  نیست.   سخنرانی  صرفا 
بود.  انجام بدهند وگرنه کارگاه خوبی نخواهد  را 
خدا رو شکر بازخوردی که من گرفتم و مسئوالن 
برگزاری این کالس ها هم اشاره کردند، نسبتا موثر 
بوده.  شاید همان تاثیر مثبت هم باعث شده که 
گل گهر به ادامه ی برگزاری این کالس ها عالقه مند 
بشود که این دوره ها را ادامه بدهد و حتا دوره های 

دیگری هم برگزار کند. 

استقبال از این کالس ها چطور بوده؟
این  استمرار  است.  زیاد  عالقمندی  و  عالقمند 
دوره ها می تواند تاثیر خوبی  بر ارتقا سطح کیفی 

روزنامه نگاری سیرجان داشته باشد.
چه مباحث روزی را پیرامون روزنامه نگاری آنالین 

در کارگاه مطرح کرده اید؟
  از آنجا که با تاکید بر علوم انسانی ما چیزی به 
نام فارغ التخصیل نداریم و تحصیل همواره در حال 
به روز شدن است؛ مباحثی که در کارگاه آموزشی 
تعریف کردیم از قبیل روزنامه نگاری چند رسانه ای 
و روزنامه نگاری موبایلی همه مباحث روزی است 
که خیلی از مراکز استان هم حتا هنوز به آن ورود 

نکرده اند اما نیاز روز جامعه است. 
می رسد  نظر  به  مجازی  فضای  عصر  در  اما 
چیزی که مورد نیاز جامعه باشد و فراموش شده، 
به  کمبودش  که  باشد  تحقیقی  روزنامه نگاری 
شدت احساس می شود! چرایی و چگونگی خبرها 
بی پاسخ گذاشته می شود و خبرنگار به عمق خبر 

نمی رود.
این یک ژانر جداگانه است. نه تنها در اینجا در  کل 
کشور ما کمتر شاهدش هستیم و با حجمی از وی 
گفت و وی افزود روبروییم. خبرها کمتر به سمت 
پاسخ دادن به این سوال می روند که چرا فالن اتفاق 
افتاده؟ پیگیری چرایی هایی که الیه پنهان موضوع 

هستند و عیان نیستند، کمتر مشاهده می شود.
ارائه جزییات  و  پیشینه  به  افراد در خبرنویسی 
توجه کنند. پیشینه و ارائه جزییات همان چرایی و 
چگونگی  هستند. پیشینه داستان را دربیاورند که 
چرا این طور بوده . اگر آن چرایی و چگونگی اتفاق  

بیفتد، خبر از نظر محتوا قوی می شود.  اطالعاتی 
که به مخاطب می دهد کاملتر و جامع تر است. البته 
ممانعت ها و ممنوعیت هایی وجود دارد که گاهی 
و  چگونگی  ارائه  و  جزییات  ارائه ی  انتشار  برای 
چرایی معذوریت ایجاد می کند و اجازه نمی دهد 
روزنامه نگاری تحقیقی انجام بشود. مسائلی مثل 
امنیت ملی و محرمانه بودن و... که اگر واقعا بحث 
این ها باشد، حتما خبرنگار باید رعات کند اما برخی 
موارد منافع فرد مسئول پشت منافع ملی و مصالح 

جامعه پنهان می شود
در  سرعت  خاطر  به  آنالین  خبرنگاری  ذات 
روزنامه نگاری  و  بیشتر  تحقیق  با  خبر  انتشار 
تحقیقی ناسازگار است. چه راهکاری در این باره 
در کارگاه تان به خبرنویسان سیرجان ارائه دادید؟

در  که  داریم  را  خبرنگاری  اساسی  مفاهمی  ما 
است.  یکی  همه  آنالین  و  چاپی  روزنامه نگاری 
بودن   دقیق  و  دقت  درستی اش.   و  خبر  صحت 
و جامعیت خبر. به شش عنصر خبر هم که باید 
در خبر پاسخ داده شود. تحت هیچ شرایط اجازه 
نداریم دقت و صحت خبر را فدای سرعت بکنیم. 
مهمترین خبر دنیا را داشته باشیم هم تا مطمئن 
نشده ایم اجازه انتشارش را ندارند. برای اطمینان 
هم از دو منبع مستقل باید خبر را تایید کنیم. 
بازداشت فردی. اگر هم یک  یا  مثل فوت کسی 
منبع هست باید منبع مطمئنی باشد. مثلن پسر 
طرف باشد. صدایش را داشته باشیم و... مطمئن 
باشیم و خبر را منتشر کنیم. حتا در فضای مجازی 
رسانه هایی که به صورت رسمی کار می کنند، تحت 
هیچ صورتی نباید دقت و سرعت را فدای سرعت 

شهروند  با  روزنامه نگارها  فرق  کنند. 
خبرنگار ها همین است. شهروند خبرنگار 
یک چیزی را منتشر می کند و فردا اگر 
خبر دروغ باشد، خب خبر دروغ بوده. 
ولی اگر ما این کار را کنیم چه فرقی 
باید  را  یابی  داریم؟ فیلترهای حقیقت 
اتفاق  یک  چرا  اینکه  و  گرفت  جدی 
امروز  که  بیاید  خبر  اگر  مثلن  افتاده. 
در سیرجان دویست نفر به علت کرونا 
منبع خبری  به یک  زود  نباید  مردند. 
که  داد  جو  و  کرد  منشر  و  کرد  اکتفا 
مخاطب جذب شود. ما روی چرایی اش 
باید تخقیق کنیم و برویم سراغ منابع 
خبری و بپرسیم درحالی که تا دیروز دو 
سه نفر در روز فوتی کرونا داشته ایم، چرا 

یکباره دویست نفر شده اند؟! 
و  نمی ضود  انجام  کارها  این  اما 
خبرنگاران تمایلی به این کار ندارند و 
فقط خبرها را از روی دست هم کپی و 

دومینو وار منتشر می کنند!
چون تنبل شده ایم. روزنامه نگار با ریکوردر فرق 
ضبط  را  بگویند  بهش  هرچی  ریکوردر  می  کند. 
می کند. هرچی گفتند که خبرنگار نباید کله ش 
را تکان بدهد. اگر یک مسئولی مثل مدیر روابط 
عمومی بیمارستان گفت که دویست نفر در یک 
باید  خبرنگار  شده اند،  فوت  کرونا  دلیل  به  روز 
برود سراغ منبع باالتر و مثال از رییس دانشکده 
علوم پزشکی بپرسد و چرایی را جست و جو کند. 
بپرسد چرا آمار یکباره این همه رشد پیدا کرده؟ 

توضیحش را پیدا کند و اگر پاسخ مسئوالن قانع 
کننده نبود، باز باید این قانع کننده نبودن را اطالع 

رسانی کنیم.
اما در عمل نه تنها پیج های خبری به بسامد و 
نمی کنند و آسیب روانی  اخبارشان توجه  پیامد 
جامعه برایشان اهمیت ندارد که حتا گاه به طور 
چرایی  و  پیشینه  و  خبر  عمق  ارائه ی  از  عمدی 
فکر  رسانه  که  چرا  می ورزند  دریغ  چگونگی  و 
نتیجه گیری  این  می کند، احساسات کلی جامعه 
شتابزده را بیشتر می پسندد و خبر این طوری بازار 
پسندتر است. یعنی واقعیت قربانی دیده شدن و 

الیک خوردن می شود.
پیشینه به جز ارائه ی عمق خبر، به خبر جهت 
مثبت یا منفی هم می دهد و از این جهت مهم 
است. خبرنگار درباره ی خبری که تهیه می کند باید 

اطالعات داشته باشه و هم اطالعات کسب کند. 
اگر روزنامه نگاری را انتشار اطالعاتی بدانیم که 
انتشار آن به سود منافع یک گروه نیستد، آیا به 

این معنا در سیرجان روزنامه نگاری می شود؟
 وضعیت روزنامه نگاری در کشور کال خوب نیست. 
سیرجان هم جزیره دور افتاده نیست. وسط ایران 
هم هست و جزیره نیست. پس سیرجان  نمی تواند 
مختصاتی متفاوت از ایران داشته باشد. در  داستان 
1984 کار وزارت حقیقت دروغگویی بود. اسمی که 
داشت کارکردش ضد خودش بود. من نمی خواهم 
بگویم که به این شدت و شکل در کشور ما همین 

داستان است اما متاسفانه به خاطر ضعف اطالع 
به رسانه های خارجی جلب  اعتماد مردم  رسانی 
شده به خاطر عملکرد بد رسانه هایی مثل صدا و 
سیما. ما خبر را درست متتقل نمی کنیم. حرفه ای 
به  عده ای  آردن  رو  موجب  و  نمی کنیم  برخورد 
رسانه های خارجی می شویم و تصور می شود که 
رسانه های خارجی مستقل هستند، درحالی که این 

طور نیست.
نحوه  و  روزنامه نگاری  نظر  از  سیرجان  وضعیت 
اطالع رسانی تفاوتی با معدل کشور ندارد و معدل 

کشور البته معدل باالیی نیست.
در  گل گهر  شرکت  فعالیت های  شما  نظر  به 
زمینه های آموزشی و حمایت از رسانه ها می تواند 

معدل رسانه  ای  سیرجان را باالتر ببرد؟  
به  که  است  شرکت هایی  معدود  از  گل گهر 
و  می دهد  اهمیت  خودش  اجتماعی  مسئولیت 
کرده.  عمل  قوی تر  شرکت ها  از  خیلی  برخالف 
این شرکت هستند نسبت  مدیرانی که در راس 
به مسئولیت فرهنگی شان در قبال سیرجان آگاه 

هستند و به آن عمل می کنند. 
پیشنهادی و انتقادی برای گل گهر در زمینه های 
برگزاری این کارگاه های آموزشی و یا برنامه های 

فرهنگی دیگر ندارید؟
باید به گل گهر دلگرمی داد که فعالیتش استمرار 
داشته باشه تا کمک بدهد به باالتر رفتن سطح 

فرهنگ عمومی سیرجان.

دکترعلیرضا کتابدار مدرس روزنامه نگاری کشور:

گل گهر مسئولیت اجتماعی اش را جدی گرفته است



ویترین آخر

هیچ اتفاق خارق العاده ای
 در مجلس مشاهده نشد

یازدهم  مجلس  عمر  از  یک سال ونیم  به  قریب  بهارنیوز:  
انتخابات مجلس  می گذرد و برخالف آنچه نمایندگان پیش از 
دغدغه های  رفع  جهت  در  مثبتی  اتفاق  هیچ  می دادند،  شعار 
تازه در زمان دولت  آنها  انجام نشده است.  آنها  از سوی  مردم 
ریل گذاری  با  می توانند  بیاورند  رأی  اگر  می گفتند  روحانی 
درست، دولت روحانی را در مسیر درستی قرار دهند که نه تنها 
چنین نشد بلکه شاهد بودیم همزمانی مجلس یازدهم و دولت 

دوازدهم صرفا به مناقشه مجلس با دولت وقت گذشت. 
حاال هم که دولت سید ابراهیم رئیسی روی کار آمده است 
شرایط  بهبود  برای  نمایندگان  سوی  از  ویژه ای  اقدام  بازهم 
دیده نمی شود. همه اینها در حالی است که به تازگی روزنامه 
جمهوری اسالمی نوشته است که در نظرسنجی هایی از مردم 
۲۲ استان درخصوص عملکرد نمایندگان مجلس، نزدیک  به 6۰ 
درصد مردم از عملکرد نمایندگان استان خود ناراضی بودند و 
استان ها  برخی  در  و  نمی دانستند  قبول  قابل  را  عملکردشان 

نارضایتی به 8۰ درصد می رسد.
یک فعال و تحلیلگر سیاسی درباره این موضوع گفت: »من 
نمی  دانم که آماری که منتشر شده است چه قدر درست است 
اما برداشتم این است که این نظرسنجی دقیق نیست زیرا وقتی 
می کنیم،  مراجعه  انتخابیه  حوزه های  مردم  نارضایتی  علت  به 
می بینیم که لزوما به عملکرد نمایندگان بازنمی گردد، بلکه آنها 
مردم  اکثریت  نمایندگان  را  مجلس  کنونی  نمایندگان  اساسا 
نمی دانند؛ بنابراین وقتی از مردم بپرسیم که آیا از نمایندگان 

کنونی راضی هستید، با پاسخ منفی مواجه می شویم«.
 محمد مهاجری ادامه داد: »فارغ از این نظرسنجی ها که معیار 
خارق العاده ای  اتفاق  هیچ  که  گفت  می توان  اما  ندارند  دقیقی 
مهم  مصوبه ای  نه  است؛  نشده  مشاهده  یازدهم  مجلس  در 
شنیده  مجلس  از  مهمی  سخن  و  نطق  آنکه  نه  شده  تصویب 
مقابله  برای  قبل  دولت  در  توان مجلس  از  بخشی  است.  شده 
با دولت و سنگ اندازی پیش پای دولت آقای روحانی مصرف 
شد و حاال هم در دولت جدید اتفاق ویژه ای مشاهده نشده و 
مجلس تا کنون کار خاصی در حوزه مهار تورم، افزایش اشتغال 
مردم  دغدغه های  به  مستقیم  به طور  که  دیگری  موضوعات  یا 
مرتبط است، انجام نداده است و یکی دو طرح پر حاشیه را پی 
آراء  از فضای مجازی و شفافیت  از جمله طرح صیانت  گرفته 

نمایندگان که هر دو هم سیاسی بوده اند«.
او در پایان درخصوص اینکه آیا در آینده شاهد همراهی کامل 
مجلس و دولت خواهیم بود یا خیر، گفت: »به نظرم مجلس در 

نهایت چاره ای جز حمایت از دولت نخواهد داشت«.

 وزیر کشور در مراسم تودیع و معارفه استاندار اصفهان گفت: مشکل آب 
مربوط به همه کشور است و مختص استان اصفهان نیست. به گزارش ایلنا 
از اصفهان، احمد وحیدی اظهار داشت: اولین بحث ما برای رفع مشکل بی 
آبی متوسل شدن به  لطف الهی است که باران رحمتش را برما بباراند و این 

راهکار قطعی است.

       گوناگون

راهکار قطعی برای رفع مشکل بی آبی،
طلب باران از خدا است

خطیب زاده: ایران با کسی شوخی نداشته و ندارد

بهارنیوز: رئیس شورای رقابت با اشاره 
قرعه  حذف  برای  خودروسازان  تالش  به 
اختالف  به  توجه  با  گفت:  خودرو  کشی 
بازار  قیمت  و  کارخانه  قیمت  بین  که 
متقاضیان  باالی  حجم  این  و  دارد  وجود 
و عرضه محدود، قرعه کشی روش مناسب 
بود  قرار  است.گرچه  بوده  شورا  تصمیم  و 
در اواسط مهر و با پایان دوره دوم 6 ساله 
اعضاء  ترکیب  در  تغییراتی  رقابت  شورای 
است،  نیفتاده  اتفاق  هنوز  اما  شود  ایجاد 
در جریان این تغییرات بحث های مختلفی 
تغییر  و  قیمت گذاری خودرو  نحوه  درباره 
شیوه قرعه کشی در برخی اظهارنظرها و یا 
سایت های مربوط به خودرو دیده می شود.

این که ماجرا از چه قرار است موضوعی 
رئیس  شیوا،  رضا  با  گفتگو  در  که  است 

شورای رقابت مورد بررسی قرار گرفت.
هنوز تکلیف ترکیب اعضا مشخص نیست

اتمام  وجود  با  این که  به  اشاره  با  شیوا 
دوره 6 ساله من همچنان به عنوان رئیس 
در شورای رقابت هستم تا این که وضعیت 
رئیس جدید مشخص شود، توضیح داد: در 
حال حاضر دوره برخی از اعضای شورا به 
اتمام رسیده و طبق قانون عضویتی در آن 
با توجه به این که تعداد اعضا به  ندارند و 
جلسه ای  نمی توانیم  نمی رسد،  حدنصاب 
برگزار و تصمیم گیری جدیدی انجام دهیم.

وی افزود: این در حالی است که از مدتی 
پیش ما طی نامه ای به دستگاه های مربوطه 
تجارت،  و  معدن  وزارت صنعت،  جمله  از 
اقتصاد، دادگستری، سازمان برنامه و بودجه 
و اتاق  بازرگانی اعالم کردیم که نمایندگان 
خود را معرفی کنند که هنوز این اتفاق به 

طور کامل نیفتاده است.
وی ادامه داد: از سوی دیگر باید وزارت 
را  مالی  یک  و  اقتصاددان  دو  اقتصاد، 
معرفی کند که رئیس جدید از بین این دو 
اقتصاددان با رای اعضاء تعیین می شود و 
بعد از مشخص شدن ترکیب با حکم رئیس 
جمهور ابالغ نهایی خواهد شد که هنوز این 

وضعیت مشخص نیست.
تالش خودروسازان برای حذف

 قرعه کشی
موضوع  گفت وگو  این  ادامه  در  اما 
مورد  در  شده  مطرح  اخیر  بحث های 
قرعه  حذف  و  خودرو  قیمت گذاری  نحوه  
شیوا  که  گرفت  قرار  پرسش  مورد  کشی 
اغلب  این ها  داد:  توضیح  رابطه  این  در 
سایت های  که  است  جوسازی هایی 
راه  را  آن  خودرویی  و  خودروسازی 
این  در  تصمیمی  هیچ گونه  اما  انداخته اند 
زمینه اخذ نشده و قیمت گذاری همچنان 
انجام  کشی  قرعه  با  و  فعلی  روش  به 

می شود.
وی در مورد این که آیا ممکن است روش 
قرعه کشی تغییر کند؟ گفت که هر تغییری 
بعید نیست اما این که چه روشی جایگزین 
شود بسیار اهمیت دارد، چرا که تا پیش از 
بسیار  اعالم کردیم  بارها  که  آن همانطور 
شکایت در مورد روش سایت وجود داشت 
رو  این  از  می رفت  بین  از  بسیاری  و حق 
آنچه که با توجه به شرایط موجود خودرو 
از  و  دارد  وجود  کشور  در  عرضه  تعداد  و 
سوی دیگر حجم باالی متقاضیان، به نظر 
و  قرعه کشی  از  بهتر  راهی  که  نمی رسید 
وجود  خودرو  محدود  تعداد  این  تقسیم 

داشته باشد. با این حال همانطور به دفعات 
تکرار کردیم اگر کسی می گوید قرعه کشی 
او  از  باید  بالفاصله  نیست  مناسبی  روش 
سوال کرد که چه روش بهتری را در نظر 

دارد؟
هر چه توانستیم محدودیت گذاشتیم

ما  داد:  ادامه  رقابت  ملی  مرکز  رئیس 
هر آنچه محدودیت می توانستیم در روش 
و  رانت  راه های  که  کردیم  اعمال  فعلی 
فساد را ببندند اما اگر الزم است و کسی 
تا  دارد  مدنظر  را  بیشتری  محدودیت 
را  آن  می تواند  کند  پیدا  بهبود  وضعیت 

اعالم، مورد بررسی و اعمال شود.
رئیس شورای رقابت درباره انجام تعهدات 
و  فعلی  گذاری  قیمت  در  خودروسازان 
انجام  به  مکلف  آنها  که  گفت  قرعه کشی 
تعهدات و دستورالعمل شورای رقابت بودند 
و عملکرد آنها از سوی دستگاه های ناظر از 
جمله شورای رقابت، دادستانی و سازمان 

بازرسی نظارت و بررسی شده است.
انحصار  اینطور  کشوری  نکنم  فکر 

ایجاد کند
وی همچنین در مورد اینکه با توجه به 
تاکیدی که در مورد قرعه کشی به عنوان 
گزینه مناسب، آیا در دیگر کشورها هم از 
چنین روشی استفاده می شود، توضیح داد: 
فکر نمی کنم کشوری باشد که این چنین 
انحصار ایجاد کرده و ورود هر گونه خودرو 
داخل  تولید  به  متکی  کامال  و  ببندد  تا 
باشد آنهم وقتی که تولید خود پاسخگوی 
نیاز مردم داخل کشور نیست، حداقل در 
کشورهای دوربر این گونه نیست که کار به 

قرعه کشی برسد.

هفته نامه سیاسی، اجتماعی
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حمل با جرثقیل

گروه سیاسی: سخنگوی وزارت امور خارجه  تأکید کرد: ایران در خصوص موضوع 
امنیت ملی خود هیچ گاه با کسی شوخی نداشته و ندارد و همسایگان ما به خوبی این 
قضیه را می دانند و پیام های قاطعی در این زمینه از سوی ایران به همسایگانش ارسال 
شده است. مسئله مهم در این زمینه درک شرایط منطقه ای و همچنین رعایت اصول 

و توافقات قبلی در خصوص خزر است این ها مواردی است که باید به آن توجه کرد.

بهارنیوز: رئیس مجلس با تاکید بر این که طبق قانون اقدام راهبردی برای لغو 
تحریم ها، ایران باید اطمینان داشته باشد که آمریکا فشار حداکثری به مردم ایران 
در تحریم ها را منتفی می کند، گفت: پایبندی باید در برابر پایبندی باشد و نمی توان 
پذیرفت که صرفا آنها از ایران توقع اجرای تعهدات برجامی داشته باشند اما خودشان 
آن را اجرا نکنند. بر اساس برجام باید تحریم ها لغو شده و ایران انتفاع اقتصادی داشته 

باشد.

زوم

آیا نحوه قیمت گذاری خودرو تغییر کرد؟

ایران بیش از۱2۰کیلو اورانیوم غنی شده 2۰درصد دارد
روزنامه بریتانیایی گاردین با کمک گرفتن از گزارش های آژانس فرانس-پرس 
و رویترز درباره محتوای گفته های محمد اسالمی در برنامه شامگاه شنبه 16 
مهرماه در شبکه یک نوشت: »رئیس سازمان انرژی اتمی ایران با حضور در 
یک برنامه زنده تلویزیونی اعالم کرد این کشور به بیش از 1۲۰ کیلوگرم اورانیوم 
غنی شده ۲۰ درصدی دست یافته که بسیار بیش از میزان توافق شده در توافق 

هسته ای سال ۲۰15 ایران با غرب موسوم به برجام است.«

توافق اولیه ایران و عربستان برای بازگشایی کنسولگری ها
ایرنا: یک دیپلمات خارجی در عربستان به به خبرگزاری فرانسه گفت که ایران و 
عربستان به توافق برای بازگشایی کنسولگری دست یافتند. به گزارش ایرنا به نقل از 
خبرگزاری فرانسه، این دیپلمات اعالم کرد: من فکر می کنم اعالم عادی سازی روابط 
شاید در چند هفته آینده اتفاق بیافتد. این منبع آگاه مستقر در عربستان ، گفت 
که دو طرف در آستانه توافق برای کاهش تنش بین دو کشور و جنگ نیابتی در 

منطقه بودند.

قالیباف:  نتیجه هر توافقی باید لغو تحریم ها باشد
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از دو نفر  شاگرد آقا 
ترجیحأ مجرد برای 
تاسیسات ساختمان

)لوله کشی آب و فاضالب و...(

 دعوت به عمل می آید.

0913  760  4849

از یك نفر  شاگرد آقا 
ترجیحأ مجرد برای 
همکاری در مغازه 

تعویض روغن
 دعوت به عمل می آید.

0936  026  1999

از یك پرستار خانم با 
سابقه کاری برای 

نگهداري از دو نوزاد 
سه ماهه  از ساعت 8 شب 

تا 8 صبح با حقوق مکفي 
 دعوت به عمل می آید.
0913 945 9562

آپارتمان تك واحدی، شمال جنوبی،سه طرف 
نورگیر، نمای سنگ،مجهز به آسانسور و 

پارکینگ،درب ضد سرقت واحد، پنجره دو 
جداره، سه خواب)یك خواب مسترمجهز به 

تراس و دو طرف نورگیر، 
 دو خواب مجزا به تراس و پنجره نورگیر(

کف سرامیك، آشپزخونه کابینت های گالس، 
 ده سال ساخت خیلی تمیز

پذیرایی و سه خواب مجهز به اسپلیت، دو عدد 
توالت و یك عدد حمام بزرگ 

واقع در بندرعباس ،گلشهر شمالی
خیابان مصطفی خمینی، جنب میدان صادقیه، 

 256 متر،طبقه 6) طبقه آخر(
 به فروش می رسد.

 قیمت 5/500/000/000
شماره تماس: 09039402874

جناب آاقی دکتر

 علی اکبر رکیمی پور

انتخاب و انتصاب بجا و شایسته جنابعالی به سمت 
شهردار سیرجان و آغاز بکار شما را تبریك عرض 
از  عرصه  این  در  را  افزونتان  روز  توفیق  نموده، 

درگاه ایزد متعال خواستاریم.

روابط عمومی دمرییت ربق شهرستان سیرجان

از 2 نفر نیروي خانــم 
سن باالي 25سال

)ترجیحا ساکن حومه سیرجان نباشند( 
برای منشي و دستیار دندانپزشکي

 به صورت دو شیفت صبح و عصر 
دعوت به عمل می آید

هماهنگي با شماره 09013638853
 » فقط پیامك« بفرستید
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آ آگهی دعوت از سهامداران

بدینوسیله از کلیه سهامداران ایمن پارس سیرجان 
)سهامی خاص( به شماره ثبت 257 و شناسه ملی 
در  تا  آید  می  عمل  به  دعوت   14003918562
جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده شرکت 
محل  در   1400/08/01 مورخ  صبح   9 ساعت  در 

شرکت تشکیل می شود حضور بهم رسانند.
الف( دستور جلسه:

 -3 مدیران  سمت  مدیران2-تعیین  1-انتخاب 
به  که  مواردی  سایر  و  امضا  حق  دارندگان  تعیین 
پیشنهاد سهامداران در صالحیت این مجمع می باشد


