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 زینلی: شورای شهر به ِجد نسبت به دخالت های نابجای نمایندگان استان کرمان در مجلس شورای اسالمی انتقاد دارد

  عسکری : آسیب و تخریب محیط زیست سیرجان برای مردم ما و سود آن به جیب غیر بومی هاست

                                                             »اللهم انا ال نعلم منه اال خیرا «

  روح بلند و ملکوتی پیشـوای آزادیخواهـان جهان، 
            

مرجع عالیقـدر جهان تشیـع، سالک راه صدرالمتالهیـن و
  ادامه دهنده ی راه امام خمینی کبیر )ره( در ترویج فقه پویا

حزب اسالمی کار استان کرمان این ضایعه ی جانگداز را خدمت حضرت بقیه اهلل االعظم ارواحنافداه و علمای 
اعالم و حوزه های علمیه ی نجف، مشهد، قم و... و همچنین خدمت تمامی مقلدین آن عزیـــز سفـــر کرده، تسلیت 

و تعزیت  عرض می نماید.

دبیر ارجایی زحب اسالمی کار استان رکمان- محمد علی اریان ژناد اپرزیی

حضرت آیت اهلل العظمی صانعی       به ملکوت اعلی پیوست.
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زمایده اجاره مغازه اهی آموزش و رپورش شهرستان سیرجان
شرح  به  را  خود  مغـــازه  باب   7 اجـاره  دارد  نظر  در  سیرجان  شهرستان  پــرورش  و  آمــوزش  مدیریت 
دولـت  الکترونیکـــی  تدارکـــات  سامانـــه  از  گیری  بهره  با  اجاره  بصورت  عمومی  مزایده  ازطریق  ذیل 

www.setadiran.ir( به صورت الکترونیکی واگذار نماید. (

1-یک باب مغازه ، پارک بنفشــــه ، به متراژ 80 متر مربــــع )نانوایـی(

2-یک باب مغازه،  پارک بنفشــــه،  به متراژ 75/5 متر مربــع )جنب نانوایـی(

3-یک باب مغازه ، چهارراه فرهنگ ، به متراژ 60 متر مربــــع )پوشاک فروشی(

4-یک باب مغازه ، چهارراه  فرهنگ، به متراژ 29/4 متر مربـع   )عینک فروشِی جنب داروخانه(

5-یک باب مغازه،  چهارراه فرهنگ،  به متراژ 338/8 متر مربع  )داروخانه ی جنب عینک فروشی(

6-یک باب مغازه،  چهارراه فرهنگ،  به متراژ 22 متر مربــــع )خدمات کامپیوتری(

7-یک باب مغازه ، چهارراه فرهنگ،  به متراژ 13/4 متر مربــع )کافی نِت جنب پست بانک(

تاریخ  انتشار مزایده در سایت : 1399/06/24    

 مهلت دریافت اسناد مزایده از سایت :  از زمان  درج آگهی تا تاریخ  1399/07/02

)www.setadiran.ir( نحوه دریافت اسناد مزایده :  از طریق  سامانه تدارکات الکترونیکی ستاد

مهلت تکمیل  و ارسال پیشنهاد :  حداکثر تا پایان  وقت اداری  مورخ 1399/07/03 از طریق سامانه ستاد و تحویل 

پاکات آنها به واحد حقوقی آموزش و پرورش سیرجان

شروع بازگشایی پاکات : ساعت 10 صبح  مورخ 1399/07/05 در محل اداره کل آموزش و پرورش کرمان

جهت آگاهی از شرایط عمومی و توضیحات برگزاری و سایر اطالعات مزایده
 به سامانه ستاد به نشانی: )www.setadiran.ir( مراجعه شود

مهمان  داری نوین با سنت های قدیم 
گزارشی پیرامون خانه های بوم گردی سیرجان  ؛
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2 تسنیم:   شیخی؛ مسئول اتحادیه انجمن های اسالمی دانش آموزان استان کرمان  اظهار داشت: از 
تاریخ 27 مرداد ماه تا کنون یک میلیون عدد ماسک ارزان قیمت در استان کرمان توزیع شده است. 
وی از توزیع ماسک در 14 شهرستان و در 18 مرکز در استان کرمان به همت اتحادیه انجمن ها 
اسالمی دانش آموزان خبر داد و افزود: این خدمات به وسیله دانش آموزان انجمن های اسالمی دانش 
آموزان استان کرمان و با پشتیبانی ستاد اجرایی فرمان حضرت امام )ره( در استان در حال انجام است.  
وی عنوان کرد : از تاریخ 20 شهریورماه جاری نیز توزیع ماده ضد عفونی ارزان قیمت نیز آغاز شده 

است.

 یک میلیون ماسک 
زیر قیمت بازار

 در استان کرمان 
توزیع شد 

خبــر

باشگاه خبرنگاران: محمد رضا جهانگیری ؛ رئیس سازمان آموزش فنی و حرفه ای استان کرمان در جلسه هماهنگی مسابقات ملی مهارت گفت: این مسابقات 
از 22 ت 28 آذرماه سال جاری در کرمان و شهرستان سیرجان برگزار می شود و مسابقه های ملی مهارت در شناسایی نخبگان مهارتی، و استفاده از ظرفیت ها 
در راستای پیشبرد هدف های اقتصادی، اشاعه فرهنگ مهارت آموزی، توسعه و ترویج گفتمان مهارت در بین جوانان، ارتقا سطح استاندارد سرفصل های آموزشی 
و ایجاد فرصت مناسب برای تبادل اطالعات فنی و حرفه ای خواهد بود. در این جلسه سرپرست فرمانداری سیرجان با اشاره به نقش مهم آموزش های مهارتی 
در اشتغال، معیشت و توسعه اقتصادی گفت: این مسابقات در کشور ما رقابت خوبی در بهبود آموزه های ملی مهارت است و شهرستان سیرجان اماده هرگونه 

همکاری برای هرچه بهتر برگزار شدن مسابقات ملی مهارت خواهد بود.  

برگزاری مسابقات ملی مهارت در سیرجان

گرچه خالف آمِد عادت بود و اداره ی صنعت، معدن و 
تجارت سیرجان برای نخستین بار مبادرت به برگزاری 

جلسه ی پرسش و پاسخ، کرده بود. 
اداره  رییس  خواجویی؛  محمدرضا  خبری  کنفرانس 
ظهر  از  پیش  سیرجان،  تجارت  و  معدن  صنعت، 
یکشنبه ی هفته ی جاری با یک ساعت تاخیر آغاز شد. 
نشستی که یک ساعتش به گزارش عملکرد این اداره 
در سیرجان گذشت. گزارشی که از فشار هرچه بیشتر 

دولت به صنوف خبر می داد به اسم کنترل قیمت ها.

 گویی مقصر تورم خود کسبه اند
گویی مقصر اصلی تورم افسارگسیخته پیدا شده باشد 
و دیواری کوتاه تر از کسبه هم نیافته اند. این را هم در 
سخنان خواجویی درباره ی اعمال قدرت اداره ی تحت 
دادن  تکان  و هم در سر  احساس کرد  امرش می شد 

برخی حضار به عنوان عالمت تایید.
در  صمت  وزارت  نماینده ی  عنوان  به  خواجویی 
صورت  صدور  و  برچسب  نصب  لزوم  از  شهرستان 
حساب به تمامی  صنوف در سطح شهر خبر می دهد 
و  سوءاستفاده  سبب  برچسب  »نبود  می گوید:  و 
گران فروشی می شود. فروشندگان بهانه ی متغیر بودن 
قیمت ها را برای نزدن برچسب می آورند اما وقتی که 
به دالیل گوناگون نوسانات قیمت داریم یکی از عواملی 
قیمت  کنترل  در  مهمی  نقش  و  است  تاثیرگذار  که 
امام  خیابان  از  که  است  برچسب  طرح  دارد،  اجناس 
شروع کردیم. و این کار را ادامه خواهیم داد و در تمام 
خیابان ها و حتا بخش های سیرجان همچون زید آباد، 

گلستان.... این کار انجام خواهد شد.«
نظارت بر میوه فروشی ها 

بار  تره  و  فروشی ها  میوه  بر  الکترونیک  نظارت  طرح 
شهرستان با نصب یک  LCD که با یک خط اینترنت 
برای  می شوند  وصل  صمت  اداره  مرکزی  سیستم  به 
برنامه های  دیگر  از  قیمت ها  لحظه ی  به  لحظه  درج 
دولت است. اما به این ابهام اشاره نمی شود؛ چرا اقتصاد 

کشور دچار چه سو مدیریتی شده که قیمت کاالهای 
مانند  نیز  مردم  ماندن  زنده  برای حداقل های  اساسی 

ارز و سکه دچار نوسان لحظه ای باشد!؟
سوال  طرح  جای  به  خبرنگاران  اکثر  میان  این 
مشخص، ترجیح می دهند از گرانی ها بنالند و با ذکر 
تجربیات شخصی خودشان برای رییس اداره صنعت، 

معدن و تجارت سیرجان درددل کنند!  
گران فروشی  با  جدی  برخورد  خواستار  هم  برخی 
هستند و حتا طرح های مضحکی مثل اعالم قیمت ها 
پیشنهاد  را  نصیری  و  امام  خیابان  دو  بلندگوهای  از 

می دهند!
صمت  وزارت  و  دولت  اقتصادی  سیاست های  گرچه 
هم در بی اساسی کم از همین گونه پیشنهادها ندارد. 
اگر شرایط اقتصاد با بگیر و ببند بهبود می یافت، زندان 
و اعدام انواع و اقسام سلطان های ریز و درشت کاالهای 
مختلف در این سال ها دردی از گرانی دوا کرده بود و 

باری از کمر شکسته ی مردم برداشته بود.
مردم مطالبه گر نیستند

جالب اینکه خواجویی توپ را در زمین همین مردم 
می اندازد که به قول او مطالبه گر نیستند و گران فروشی 

را از طریق تلفن 124 به این اداره اعالم نمی کنند. 

مردم  سال ها  این  طول  در  اینکه  برای  شاید  گرچه 
هر  اقتصاد  امروزه  شده اند؛  متوجه  مسووالن  از  بهتر 
سیاست های  و  جهانی ست  تجارت  به  وصل  کشوری 
منفی  و  مثبت  تاثیر  اقتصادشان  روی  کشورها  کلی 
خود را می گذارد. مردم برای بهبود معیشت شان رای 
به عادی سازی روابط سیاسی و تجاری با جهان دادند 
دوران  سبک  به  دارند  اصرار  همچنان  مسووالن  اما 
ناصری با داغ و درفش و فلک و جریمه نرخ ها را ثابت 

نگه دارند!
احتکار داریم تا احتکار

احتکار و کاالی  تفسیر معنای  توسعه دادن دامنه ی 
دولت  صمت  وزارت  برنامه های  از  دیگر  یکی  قاچاق 
روحانی ست که خواجویی هم در سیرجان از آن پرده 
احتکار  انواع  نیست.  نوع  یک  فقط  »احتکار  برداشت: 

داریم که با آن ها برخورد خواهیم کرد. 
کشف  پرونده های  مجموع  جاری  سال  ابتدای  از 
کاالیی  ارزش  با  پرونده   11 سیرجان  در  کاال  احتکار 
بیش از 1۹ میلیارد و ۳۳0 میلیون ریال و پرونده های 
کشف کاالی قاچاق به تعداد 4 پرونده با ارزش بیش از 
۳میلیارد و ۶00 میلیون ریال بوده که همگی از طریق 

دریافت گزارش های مردمی کشف شده اند.«

ایجاد می کند مبادا دولت  سیاستی که این شبهه را 
محروم شده از فروش نفت، می خواهد با جریمه تراشی 
برای صاحبان سرمایه و کسب و کار، کسری بودجه اش 
اینگونه  را  نفت  به  اقتصاد غیرمتکی  و  را جبران کند 

تعبیر و تفسیر کرده است!؟
شیوه ی سلیقه ای و غیرهمه گیر اجرای طرح مبارزه با 
کاالی قاچاق در سیرجان طی چند هفته ی گذشته نیز 

بر چنین شبهاتی مهر تایید می زند.
بیش  گریز  موجب  سیاست  این  آیا  صورت  این  در 
چنین  تداوم  با  نمی شود؟  کشور  از  سرمایه   پیش  از 
اقتصاد  سبد  در  مانده  مرغ ها  تخم  باقی  آیا  شیوه ای 
به  تشویق  کارآفرینان  و  سرمایه گذاران  یعنی  ایران، 

سرمایه گذاری در امارات و ترکیه و... نخواهند شد؟
مجوزهای بی رویه برای

 بهره برداری معادن
مجوزهای بی حساب و کتاب و بی رویه ی اداره صمت 
برای اکتشاف و بهره برداری معادن در سیرجان، اعطای 
مجوز به صنایع آبخور در کویر و دور زدن اداره محیط 
زیست از جمله پرسش هایی  بود که خواجویی ترجیح 
»در  که:  بهانه  این  یا  رد شود.  آن ها  از  زودتر  می داد 
با  یا  نیست«  شهرستان  اداره ی  مسئولیت  حیطه ی 
از  آب  انتقال  سرخرمِن  وعده ی  دادن  قرار  دستاویز 
خلیج فارس و همچنین با شعارهای کلی پیرامون لزوم 

حفظ محیط زیست. 
خواجویی  خود  پرسش ها  همین  از  پیش  تا  گرچه 
بهره برداری  و  اکتشاف  مجوزهای  اعطای  داشته 
معادن در شهرستان را به عنوان یک دستاورد مثبت 

برمی شمرده است!
از فحوای سخنان خواجویی می توان پی برد سیاست 
طرفی  از  که  گرفته  شکل  مدار  و  قرار  این  بر  دولت 
این  ملی-معدنی  منابع  بر  بیشتر  هرچه  فشار  با 
کاال،  قبال  در  چین  به  معدنی  مواد  صادرات  و  ملت 
تالش شود  دیگر  از سوی  و  شوند  زده  دور  تحریم ها 
با سیاست قهری ثابت  اقالم خوراکی و اساسی مردم 
در  روغن  و  مرغ  تخم  قیمت   افزایش  با  گرچه  بماند 
همین چند روز آشکار شده، همه ی این کارها به قول 

خودمان سیرجانی ها: »زور خوابیِدکایی ست.«

رونمایی از روش کنترل قیمت ها در نشست رییس اداره صنعت، معدن و تجارت سیرجان؛

آزمودِن آزموده های بی تاثیر
     حسام الدین اسالملو

روحانی: نحوه فروش خودرو اصالح شود
چشم آقای رییس جمهور

 اصالح می کنیم!
عصرایران؛ مصطفی داننده- رییس جمهور روحانی گفته است که 
رییس  آقای  اصالح شود. چشم،  فروش خودرو  و  خرید  نحوه  باید 
جمهور! ما مردم همین امروز دستور می دهیم تا سیستم دچار تحول 

شود و دست واسطه ها از بازار قطع شود.
نبودیم!  بازار  در  بلبشو  این  شاهد  ما  تا  بودید  گفته  زودتر  کاش 
با ما مردم این همه تعارف دارند. واقعا هر  نمی دانم چرا مسؤوالن 

مشکلی هست بگویید تا ما با جان و دل آن را حل کنیم.
گره های  شدن  باز  از  خبرهایی  منتظر  فقط  مردم  روزها  این 
که  می گوید  وقتی  ببینند  را  شما  می خواهند  هستند.  زندگی شان 
خودرو  قیمت  شدن  گران  شاهد  دیگر  یا  شد  ثابت  دالر  قیمت 
نخواهیم بود. دیگر زمان وعده دادن گذاشته است. هنوز وعده های 
مردم  هنوز  می زند.  زنگ  گوش مان  در  کلیساها  ناقوس  مثل   ۹۶
منتفی  گویا  البته  که  گشایشی  هستند.  اقتصادی  گشایش  منتظر 
شد و معلوم نیست چرا رییس جمهور وعده کاری را داد که هنوز 
نهایی نشده بود و به تنهایی نمی توانست در مورد آن تصمیم بگیرد.

به جای  فعلی  و  قبلی  در مجلس  نمایندگان  بلکه  روحانی  تنها  نه 
تصمیم گیری ، ُغر می زدند و می زنند. اگر فکر می کنید کار جایی 
انجام آن کنید.  می لنگد، قانون تصویب کنید و دولت را مکلف به 
به خدا که شما مسؤول هستید نه ما مردم. شما باید کارها را انجام 

دهید.
مسوولین را برای چه انتخاب می کنند؟ برای اینکه مشکالت را حل 
کنند و کشور را در مسیر توسعه قرار بدهند. مثال وقتی هوای شهری 
آلوده است، مسوولین باید فکری به حال آن کنند. وقتی گرانی از در 
و دیوار شهر مثل مرد عنکبوتی باال می رود باید فکری به حال آن 
کنند. وقتی سیل می آید و خانه ها را تبدیل به استخر می کند، فکری 
به حال آن کنند. وقتی بیکاری تبدیل به مهم ترین دغدغه خانواده ها 

شده است، فکری به حال آن کنند.

بزنند و مثل  انتخاب می شوند که حرف  اما مسوولین  در کشور ما 
مردم ُغربزنند. از ناکارآمدی  ها بنالند و مشکالت را به گردن دیگری 

بیندازند.
ما از مسوولین نمی خواهیم از مشکالت بگویند. ما می خواهیم آنها 
گرفتاری های مردم را حل کنند. اگر قرار به حرف زدن بود ما بهتر از 
آنها حرف و ُغر می زنیم.ما دچار مسوولین شده ایم که جای مردم را 
گرفته اند. مردم از شرایط گالیه می کنند، مسوولین گالیه می کنند و 

گویی دستی از غیب باید مشکالت کشور را حل کند.

      خبر

  عکس: سید محمد فروزنده

هفته

رگامی باد

 هفته دفاع مقدس یادآور حادثه ای عظیم در سیر انقالب ملت ماست

مدیر عامل شرکت گهرزمین در دیدار با مدیران این شرکت مطرح کرد:

نگاه ویژه به بخش توسعه اي و جایگاه ویژه نیروي انساني در شرکت گهرزمین
به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل شرکت سنگ آهن گهرزمین 
عامل شرکت سنگ  میرزایی مدیر  روز سه شنبه مهندس وحید  صبح 
شرکت  این  مدیران  و  معاونین  با  صمیمی  نشستی  در  گهرزمین  آهن 

دیدار نمود.
در این جلسه که در سالن کنفرانس ساختمان شهید سپهبد حاج قاسم 
سلیمانی واقع در مجتمع گهرزمین برگزار گردید مهندس وحید میرزایی 
تغییرات، مثبت است و  اینکه همیشه  به  اشاره  با  مدیرعامل گهرزمین 
باعث پویایی و تحرک یک مجموعه می باشد گفت: شرکت گهرزمین با 
تقویت فضای صمیمی و همدلی به کار و فعالیت خود ادامه خواهد داد.

مدیرعامل گهرزمین با تاکید بر  اهمیت تولید در راستای منویات مقام 
معظم رهبری و نام گذاری سال جاری بر همین اساس خاطرنشان کرد: 
تولید  روند  بر  گذار  تاثیر  عوامل  از  یکی  کرونا  ویروس  متاسفانه شیوع 

بود که امیدواریم این عقب افتادگی ها در تمامی حوزه ها جبران شود.
و  دانست  اهمیت  حایز  بسیار  را  انسانی  نیروی  جایگاه  همچنین  وی 
تصریح کرد: باتوجه به اینکه فعالیت در بخش معدن دارای سختی کار 
انسانی نگاه ویژه ای داشت و نگاه من  به نیروی  باید  باشد،  خاصی می 
یک دیدگاه مدیریت عملیاتی و اجرایی می باشد و امیدوارم در مسیر 
سایت سیرجان  در  را  مجموعه  مدیریت  کاری  تمرکز  بتوانیم  رو  پیش 

داشته باشیم.
 میرزایی در ادامه با اشاره به برنامه های توسعه ای این شرکت عنوان 

کرد: امیدواریم عالوه بر نگاه ویژه در بخش توسعه ای، در مدل توسعه 
با  بتوانیم  باید  و  باشیم  داشته  را  موثری  نقش  نیز  محروم  مناطق  ای 
تالش و ایجاد زیرساخت ها، برنامه های مناسبی را در بحث محرومیت 

زدایی اجرا کنیم. 
وی گفت: یکی از سیاست های جدی مدیریت جدید، بحث شفاف سازی 
خواهد بود تا بتوان با رعایت حقوق افراد، همه موارد را بصورت شفاف 
جدید  انتصابات  به  اشاره  با  پایان  در  گهرزمین  مدیرعامل  نمود.  ارائه 

مسئولیت  که  دوستانی  با  همکاران  تمامی  است  امید  کرد:  خاطرنشان 
های جدید را به عهده گرفته اند کمال همکاری را داشته باشند.وی در 
پایان گفت :تمامی پیشرفت های مجموعه گهرزمین حاصل تالش تمامی 
همکاران است و جا دارد از مدیرعامل سابق بخاطر تالش هایی که در 

جهت توسعه شرکت گهرزمین داشتند تقدیر و تشکر کنم.
ضمن  نیز  پشتیبانی  و  اداری  معاون  بهنیا  محمد  مهندس  همچنین 
عنوان  وی  اعتماد  حسن  بواسطه  شرکت  مدیرعامل  از  تشکر  و  تقدیر 

کرد:امیدواریم بتوانیم با توانی مضاعف و انگیزه ای دو چندان در راستای 
اهداف شرکت عمل نماییم. در ادامه، مدیران بخش های مختلف شرکت 
گهرزمین ضمن ارائه گزارشی از حوزه مدیریت خود به طرح مهمترین 

مشکالت و موانع واحدهای مربوطه پرداختند.
از  این نشست مدیر عامل گهرزمین و جمعی  پایان  از   همچنین پس 
مدیران گهرزمین از خط در حال احداث گندله سازی این شرکت بازدید 

نمودند.
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3 مهر:  دکتر جهانشاهی؛ معاون درمان دانشکده علوم پزشکی سیرجان اظهار کرد: 2۶ پزشک متخصص جدید در 17 رشته تخصصی به مجموعه 
کادر درمانی شهرستان افزوده شده و از ابتدای مهر ماه رسماً فعالیت خود را در بیمارستان امام رضا )ع( و کلینیک ویژه تخصصی زنده یاد حسینی 
آغاز می کنند. وی در رابطه با تخصص پزشکان گفت: این پزشکان متخصص در رشته های ارتوپدی، داخلی، قلب و عروق، بیهوشی، پوست، مغز 
و اعصاب، توانبخشی، جراحی عمومی، جراحی مغز و اعصاب، رادیوتراپی، رادیولوژی، روانپزشکی، زنان و زایمان، حلق بینی و جراحی سر و گردن، 
کودکان، طب اورژانس و طب سنتی در کنار سایر پزشکان شهرستان، به ارائه خدمات درمانی می پردازند. جهانشاهی گفت: با افزوده شدن این 

پزشکان متخصص، در مجموع 1۳۵ پزشک متخصص در رشته های مختلف تخصص پزشکی در شهرستان سیرجان فعالیت دارند.

اضافه شدن پزشکان متخصص به کادر درمانی سیرجان خبــر

در  بی مهری  نهایت  با  که  مسکن هایی 
حومه شهر ساخته شدند و همچنان مورد 
قرار  شهر  اجرایی  مسووالن  بی توجهی 
که  همانند شهری ست  که  دارند. شهرکی 
جمعیت زیادی را در واحدهای مجتمع های 
آن، به سمت نقاط حاشیه ای شهر کشانده 
بی خانه ها،  کردن  خانه دار  اسِم  به  تا 
مشکالتی دوچندان را برای آن ها رقم زند.

مشکالتی که یکی دو تا نیست
تمام  در  که  بارزی  ویژگی های  جمله  از 
سازه های مسکن مهر به چشم می خورد، نهایت 
انصاف  به  بستگی  که  آن هاست  مختصرسازی 
برای  متقاضی  ارگان های  که  دارد  پیمانکاری 
بنا  کدام  هر  و  گزیده اند  مهر،  مسکن  ساخت 
به نامی که بر روی آن ها نهاده شده، نوع نمای 
سازه، متراژ و نقشه  و بقیه موارد آن، متفاوت 
از بقیه ساخته شده است. برخی از این مساکن 
تحویل  کار  نیمه  پله هایی  با  و  آسانسور  بدون 
متقاضیان داده شده اند و برخی دیگر با متراژی 
را  خانوادگی  زندگی  قابلیت  که  کم  بسیار 
نخواهد داشت و آن یکی با نمایی نازیبا، نشان 

از آشفتگی درون دارد.
و  شدند  ساخته  مساکن  این  صورت،  هر  به 
ندیده خریدار آن گشتند و حاال پس  عده ای، 
از گذشت سال ها از تحویل این منازل به دست 
خریداران، مشکالت آن نمایان شده و دیگر نه 
آن ها  از  حمایتی  نه  و  دارد  وجود  پشتوانه ای 
صورت می گیرد، چون طرف حساب شان، بخش 
آن ها  کار  بر  نظارتی  هیچ  که  خصوصی ست 

صورت نگرفته و نمی گیرد.
فضای سبز خشکیده زرد

و  بارزترین  گویا  محله  این  سبز  فضای 
هر  چشم  به  که  معضلی ست  نمایان ترین 
رهگذری می رسد. فضای سبزی که رنگ باخته 
را  چمن  سبزی  جای  هرز،  علف های  زردی  و 
ارسال  با  مهر  مسکن  ساکنین  از  یکی  گرفته. 
عکس هایی از فضای سبز این قسمت از شهر، 
بیان کرده که »نگاهی به وضعیت فضای سبز 
که  مدت هاست  گویا  بیاندازید.  مهر  مساکن 
این وضع  ندیده  به خود  را  رنگ هرس کردن 
کرونا  بیماری  که  کرده  نمود  بیشتر  زمانی  از 

و  پارک ها  تمیزی و هرس  و  پیدا کرده  شیوع 
فضای سبز  نادیده گرفته شده است. در حالی 
که فضای سبز نمای شهر است و باعث زیبایی 
محله می شود. حاال کرونا آمده که نباید فضای 

سبزمان نابود شود.«
بوی فاضالب برخی منازل مسکن مهر

برای چندمین بار برای تهیه گزارش به سمت 
مساکن مهر رفتیم. گویا عالوه بر فضای سبز، 
مشکالت زیادی گریبان گیر ساکنین آنجا بود. 
مهر  مساکن  از گالیه های ساکنین  نتیجه  این 
این  فاضالب  از  ساکنین  از  یکی  بود.  محرز 
کالفه مان  فاضالب  »بوی  می گوید:  قسمت 
استاندارد  این قسمت  فاضالب  کرده، چاه های 
نیستند و دایما پر می شوند. به هر کجا مراجعه 
به  مربوط  مشکل  این  می گویند  می کنیم، 
همان  باید  و  بوده  خصوصی  بخش  پیمانکار 
بخش خصوصی پاسخگوی شما باشد. آنجا هم 
انجام داده و رفته است  که پیمانکار کارش را 
و دیگر جوابگوی ما نیست. چندین بار به نظام 
مهندسی هم مراجعه کردیم، آن ها هم آمدند 
این قسمت  اما مشکل  انجام دادند  اقداماتی  و 
هنوز به صورت اساسی حل نشده و ما با مشکل 
چاه های فاضالب دست و پنجه نرم می کنیم.«

 تبدیل منازل مسکن مهر
 به خانه های تیمی

از  از اهالی از کوچک بودن برخی  یکی دیگر 
می گوید:  و  دارد  گالیه  مساکن  این  واحدهای 
»برخی واحدهای این مساکن، چنان متراژ کمی 
دارند که امکان زندگی یک خانواده ی سه، چهار 
نفره در آن ها وجود ندارد. خیلی از همسایه های 
جای  و  داد ه اند  مستاجر  دست  به  را  خانه  ما، 
و  تنگ  این خانه های  دیگری مستاجرند. حاال 
کوچک، تبدیل به خانه های تیمی شده اند که 
آسایش را بقیه از ساکنین گرفته اند. خانه های 
تیمی تبدیل به محل نامنی شده برای تجمع 

چون  این،  بر  عالوه  بزهکاران.  و  خالفکاران 
بنابراین  است،  کم  بسیار  خانه ها  این  اجاره ی 
افرادی با هر نوع تیپ و فرهنگی در اینجا پیدا 
می شود و همین اختالف طبقاتی ها باعث ایجاد 
اختالفات و درگیری هایی شده است که دایما 

همسایه ها با آن درگیرند.«
کمبود نیروی خدماتی شهرداری

 عزت آبادی؛ سرپرست شهرداری نجف شهر در 
پاسخ به این سواالت گفت: »کمبود نیرو، تنها 
در  و  شده  بزرگ  شهر  است.  اتفاق  این  دلیل 
برخی بخش ها یک سری ایراداتی هست که با 
توجه به کمبود نیرو پابرجا مانده اند و امیدواریم 
با مجوزی از سوی شورا بتوانیم این مشکل را 
یادآور  را  نکته  این  باید  حل کنیم. در توضیح 
در  بزرگ  پارک  چهار  الی  سه  تعداد  که  شوم 
این قسمت وجود دارد و روز به روز به جمعیت 
نیروهای  اما  می شود  افزوده  مهر  مساکن 
تعدادی  و  مانده اند  تعداد  همان  ما  خدماتی 
از آن ها، مشغول امور خدماتی در بخش قدیم 

امور  انجام همه ی  به  نجف شهر هستند و قادر 
حوزه ی خدماتی این شهرداری نیستند و باید 
شهرداری  خدماتی  نیروهای  افزایش  منتظر 

نجف شهر باشیم.«
کرونا و خشکی فضای سبز

با  رابطه  در  شهر  نجف  شهرداری  سرپرست 
کرونا  بیماری  شیوع  و  سبز  فضای  وضعیت 
»طبق  سبزگفت:  فضای  کنونی  وضعیت  و 
ابالغ  فرمانداری  سوی  از  که  بخشنامه ای 
ملزم   ،1۹ کووید  ویروس  شیوع  از  پس  شده، 
پارک ها  روشنایی  و  پروژکتورها  خاموشی  به 
جمعیت  ازدحام  از  تا  شدیم  سبز  فضاهای  و 
رعایت  اجتماعی  فاصله گذاری  و  جلوگیری 
رسیدگی  دالیل  از  دیگر  یکی  شاید  گردد. 

نکردن به فضای سبز هم، همین باشد.«
میدانی که فقط گرد است

از  بعد  که  میدانی  با  رابطه  در  عزت آبادی  از 
خار  از  پر  و  گرفته  قرار  آزاد  دانشگاه  پردیس 
هیچ  بدون  چرا  که  پرسیدیم  است  خاشاک  و 

رها  خود  حال  به  سبزی  فضای  و  گلکاری 
و  ندارد  رنگ آمیزی  آن  جداول  حتا  و  مانده 
عالیم رانندگی در آن دیده نمی شود و باعث 
ایجاد خطر برای افرادی که به این مسیر آشنا 
شدن  گرفته  نادیده  دلیل  می گردد.  نیستند، 
این  در  سبز  فضای  ایجاد  و  گلکاری  اقدامات 
گفت:  رابطه  این  در  نیز  او  چیست؟   میدان 
شهرداری  خدمات  حوزه ی  جزو  میدان  »این 
خدمات  به  مربوط  و  نمی گیرد  قرار  نجف شهر 
شهری شهرداری سیرجان است و باید آن ها به 

این قسمت رسیدگی کنند.«
کارشناسان نظام مهندسی

 پاسخ گو باشند 
رابطه  در  شهر  نجف  شهرداری  سرپرست 
از  برخی  فاضالب  چاه های  که  مشکالتی  با 
به  آن  ساکنین  برای  مهر  مساکن  واحدهای 
وجود آورده است، گفت: »این مشکالت مربوط 
زیرسازی  که  بخش خصوصی ست  پیمانکار  به 
است.  شده  سپرده  آن ها  به  مجتمع ها  آن 

و  استاندارد  چاه ها  که  بوده  پیمانکار  کوتاهی 
متناسب با جمعیت آن را در نظر گرفته نشده 
و چاه های کم عمق حفر گردیده و مشکالتی 
این چنین را به وجود آورده که بعد از گذشت 
پاسخگوی  باید  شوند.  پر  چاه ها  سال  چند 
که  باشد  مهندسی  نظام  کارشناس  ساکنین، 
و  کرده  تایید  را  زیربنایی  امور  و  تاسیسات 
نظارت دقیقی در این رابطه نداشته اند. هر چند 
اما  به شهرداری نمی باشد،  این مسایل مربوط 
پس از مراجعه تعدادی از ساکنین به شهرداری 
نجف شهر و درخواست حفر چاهی دیگر، ما هم 
نقشه بردار تاسیسات آن مجتمع را خواستیم و 
با همکاری او بخشی  از مشکالت شان را حل 
کردیم اما فاضالب آنجا مربوط به همان بخش 
خصوصی می شود که کار را اجرا کرده و باید از 
طریق نظام مهندسی، ناظر را پیدا کنند تا راه 

حلی برایشان اجرا کند.«
مشکالتی همچنان پا برجا

مهر  مساکن  مشکالت  هنوز  وجود،  این  با   
مورد  که  مهری  مساکن  ساکنین  برجاست.  پا 
مشکالتی  و  گرفته اند  قرار  مسووالن  بی مهری 
کارشناسان  نظارت  عدم  آن،  بانی  و  باعث  که 
سال ها  شاید  که  معضالتی  بوده.  مربوطه  
گریبانگیر ساکنین باشد و مدت ها با آن دست 
مشخص  هم  آن  از  پس  و  کنند  نرم  پنجه  و 
گردد  رفع  کامل  طور  به  وضع  این  که  نیست 
یا این عیبی بماند ماندگار، بر پیشانی مساکن 

مهر سیرجان.

گزارشی از مشکالت ساکنین مسکن مهر:

بی مهری با مسکن مهر سیرجان
       لیال گلزاری

ایرنا:  مدیرعامل شرکت تامین آب خلیج فارس و پیمانکار پروژه گفت: فاز نخست پروژه انتقال آب 
از خلیج فارس به استان های کرمان، یزد و هرمزگان در مهرماه امسال با تالش چندین ساله بخش 
خصوصی و دولتی به بهره برداری می رسد.  وی اظهار داشت: پروژه انتقال آب از خلیج فارس در حجم 
گسترده با 11 ایستگاه پمپاژ و در مسیر 8۳0 کیلومتری اجرا می شود که با این مشخصه پروژه ای در 
کشور وجود ندارد.وی تاکید کرد: پروژه شیرین سازی 200 هزار مترمکعبی را مهرماه امسال افتتاح 
می کنیم و خط انتقال در ظرفیت مطلوب تا منطقه گل گهر سیرجان آماده افتتاح شده و قطعه دوم و 

سوم نیز بیش از 80 درصد پیشرفت فیزیکی دارد.

خط نخست پروژه 
انتقال آب از خلیج 

فارس مهرماه 
امسال به سیرجان

  عکس  ها: الناز پیشیار/سخن تازه

رفصت عالی ربای جویندگان کار
از دو نفر منشی خانم و 

مسلط به کامپیوتر برای همکاری در یک 

مرکز خدمات اینترنتی )کافی نت( 

دعوت به عمل می آید.

با حقوق مناسب

0913  279  9135  

نظر به اینکه شش دانگ یک باب خانه دارای پالک 1740 فرعی از 334 اصلی به مساحت 225/76 

متر مربع واقع در بدرآباد بخش 36 کرمان مورد تقاضای وحید دیانی یزدی نیاز به تحدید حدود دارد 

اعمال تبصره ذیل ماده 15 قانون ثبت هم میسر نمی باشد. ذا حسب درخواست مورخه 1399/6/11مالک 

بدینوسیله آگهی تحدید حدود آن به استناد تبصره 5 قانون مزبور منتشر و عملیات تحدیدی آن از ساعت 

8 صبح روز شنبه 1399/7/19 در محل شروع و به عمل خواهد آمد. لذا به مالک )مالکین( امالک مجاور 

رقبه مزبور اخطار می گردد که در موعد مقرر در این اعالم در محل وقوع ملک حاضر و در صورت 

عدم مراجعه مجاورین عملیات تحدیدی با معرفی مالک انجام و چنانچه کسی بر حدود و حقوق ارتفاقی 

آن اعتراض داشته باشد بر طبق ماده 20 قانون حداکثر ظرف مدت 30 روز پس از تنظیم صورتمجلس 

تحدیدی، اعتراض خود را کتبا به این اداره اعالم تا به دادگاه صالحه ارسال گردد. بدیهی است پس از 

گذشت مهلت یاد شده، هیچگونه ادعایی مسموع نخواهد بود   تاریخ انتشار: روز چهارشنبه 1399/06/26

محمد  آرمانپور- رییس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان سیرجان

آگهی تحدید  حدود  اختصاصی

از یک نفر نیروی خانم )برای شیفت شب(
در کبابی و بریانی کدبانــــو 

دعوت به عمل می آید.
0 9 1 3 6 3 3 0 ۸ 2 0 -0 9 1 3 5 0 1 6 0 3 0

4 2 2 3 6 3 4 3

 از یک نفر خانم برای همکاری در 

کار منزل و پرستاری به صورت شبانه روزی 

دعوت به عمل می آید.

0 9 1 3 1 7 ۸ 3 4 5 5

از یک نفر نیروی جوان آقا برای کار 
در کبابی و بریانی کدبانــــو 

دعوت به عمل می آید.
0 9 1 3 6 3 3 0 ۸ 2 0 -0 9 1 3 5 0 1 6 0 3 0

4 2 2 3 6 3 4 3

خانم مرضیه شهسواری  وکیل خانم عاطفه نژاد عبداللهی با ارائه دو برگ استشهادیه از دفتر اسناد رسمی شماره 45 سیرجان مدعی است که 

سند مالکیت ششدانگ پالک 16413 فرعی از  5087 اصلی واقع در بخش 36 کرمان بنام خانم عاطفه نژاد عبداللهی ثبت و سند مالکیت 

صادر و تسلیم گردیده 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. ضمنا ششدانگ رهن بانک ملی می باشد.  739  م الف    تاریخ انتشار: روز چهارشنبه 1399/06/26

محمد  آرمانپور- رییس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان سیرجان

آگهی فقدان سند مالکیت
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همان  یا  پزشکی  فوریت های  مرکز 
کوتاه ترین  در  همیشه   ۱۱۵ اورژانس 
زمان ممکن در صحنه حاضر شده و به 
فرد نیازمند خدمات ارائه می کند. افرادی 
در  اخیراً  و  گرما  سرما،  سختی،  در  که 
و  حاضر  جا  همه  کرونا  بحرانی  شرایط 
آماده بوده اند و دستی شده اند برای یاری 
اردیبهشِت هر  به دیگران. ۲۶  رساندن 
سال، یادآور روزی است به نام اورژانس 
۱۱۵ و مرکز فوریت فوریت های پزشکی 
تا بهانه ای باشد برای قدردانی از زحمات 
چشم داشتی  هیچ  بدون  که  افرادی 
ما  کنار  حساس  لحظات  در  همیشه 
بوده اند. به همین بهانه گفتگویی انجام 
داده ایم با حیدرپور رئیس اورژانس ۱۱۵ 
با  کرونا  شیوع  جریان  در  که  سیرجان 
خدمت رسانی به مردم عبور از این بحران 

را کمی آسان تر کرده است.

ماهیت اورژانس ۱۱۵ چیست و چه   
 11۵ اورژانس  می دهد؟  ارائه  خدماتی 
پزشکی  فوریت های  به  مربوط  خدمات 
ترافیک،  جمله  از  مختلف  حوادث  و 
بیماری های قلبی-تنفسی و حوادثی مثل 
سقوط از ارتفاع و یا هرگونه حادثه ای که 
نیاز به فوریت داشته باشد را در دستور 
کار داده. هر واقعه ای که در لحظه، نیاز 
این  در  باشد  داشته  خدمات  ارائه  به 
مجموعه می گنجد و با اعزام تکنسین به 
صحنه مورد نظر مشکل فرد درخواست 
خدمات  این  می گردد.  برطرف  دهنده 
اورژانس  زیرشاخه  دو  شامل  رسانی 
حوادث  مدیریت  و  پیش بیمارستانی 
می شود و انواع حوادث از جمله حوادث 
بر  در  را  و...  طبیعی  حوادث  جاده ای، 

می گیرد.

اورژانس  به  کردید  اشاره   
پیش بیمارستانی. خدمات رسانی در این 
حوزه چه فرآیندی را طی می کند؟ زمانی 
که مددجو با اورژانس تماس می گیرد و 
اعالم نیاز می کند اگر کارشناسان مرکز 
بتوانند او را راهنمایی می کنند و مشاوره 
وارد  باشد  اعزام  به  نیاز  اگر  می دهند. 
مرحله بعدی می شویم که اعزام آمبوالنس 
و تکنسین به صحنه فوریت است. پس از 
اعزام؛ مرحله معاینه بیمار یا مصدوم است 
و اگر نیاز به کادر درمان احساس شود 
پروتکل ها اجرا می شود. دو نمونه پروتکل 
داریم؛ یک پروتکل آفالین که تکنسین 
اجازه انجام آن را دارد و دیگری پروتکل 
آنالین که نیاز به مشاوره پیش می آید. در 
این حالت تکنیسین حتماً باید با پزشک 
مشاوره،  گرفتن  از  و پس  کند  مشورت 
کارهای درمانی را حین انتقال بیمار به 
بیمارستان انجام دهد. در مرحله بعدی 
بیمار به نزدیکترین مرکز درمانی منتقل 
می شود. بیماران ترومایی را به مرکز تروما 
بیمارستان امام رضا )ع( و بیماران دیگر 
را ترجیحا به بیمارستان غرضی منتقل 
از  پس  هم  را  کرونایی  موارد  می کنیم. 
به  باشند  کرونا  به  اگر مشکوک  معاینه 
هر دو بیمارستان منتقل می کنیم. مرحله 
پایانی هم تحویل بیمار به تریاژ و پزشک 

حاضر در بیمارستان است.

با  مردم  آموزش  و  آشنایی  برای    
فعالیت ها ی اورژانس کاری انجام دادید؟ 
مرکز اورژانس پیش بیمارستانی و مدیریت 
حوادث واحدی به نام آموزش و پژوهش  
آموزش های تخصصی  یکسری  که  دارد 
اورژانس  پزشکی  فوریت های  قالب  در 
ارائه می کند. تا االن حدود هزار نفر در 
سیرجان به صورت مستقیم و غیرمستقیم 
در  گذرانده اند.  را  عمومی  آموزش  این 
طرح اورژانس یار  که به صورت کشوری 

اورژانس  داوطلبان  که  افرادی  هست 
هستند و در حوادث مایلند به کمک ما 
بیایند در این طرح شرکت می کنند. قبل 
از شروع کرونا داوطلبان در واحد آموزش 
مرکز به صورت حضوری این آموزش ها 
طرح  کرونا  شیوع  از  پس  می دیدند  را 
افراد  اورژانس کلید خورد که  داوطلبان 
رعایت  با  تخصصی  گروه های  قالب  در 
پروتکل های بهداشتی یا به صورت ویدیو 
کنفرانس آموزش الزم را دریافت و گواهی 

دریافت می کنند.

 پیش آمده، که دیر برسید و نتوانید 
فرد آسیب دیده  برای  باید؛  که  را  کاری 
انجام دهید؟ متاسفانه این موارد هرچند 
نادر، اما پیش می آید. دلیل آن هم آدرس 
اشتباهی است که فرد تماس گیرنده به 
دلیل استرسی که دارد نمی تواند آدرس را 
خوب منتقل کند و این باعث سردرگمی 
نیروهای اورژانس برای رسیدن به مقصد 

می شود. 

همراهی  ترافیک  در  را  شما  مردم   
همراهی  در  مردم  فرهنگ  می کنند؟  
به  مردم  است.  اورژانس خیلی خوب  با 
مواردی  در  مگر  می دهند،  راه  اورژانس 
که واقعاً ترافیک قفل باشد و نتوان کاری 
که  زمانی  اورژانس  آمبوالنس های  کرد. 
مصدوم ندارند به هیچ عنوان وقتی که 
نمی کنند.  از آن عبور  قرمز است  چراغ 
به ما  این حرکت را که می بینند  مردم 
زمانی  اگر  می دانند  و  می کنند  اعتماد 
ما قصد داریم چراغ قرمز را رد کنیم به 
این دلیل است که بیمار بدحالی داریم و 

موقعیت واقعاً حساس است.

طول  در  که  اتفاقی  دردناک ترین    
آمده،  پیش  اورژانس  در  شما  فعالیت 
تصادف  حادثه  قبل  سال ها  بگویید؟ 

اتوبوس مشهد - بندرعباس با خودروی 
ماک پیش آمد و 1۶ نفر از هموطنان در 
صحنه و ۳ نفر در بیمارستان فوت شدند. 
سیرجان  آمبوالنس های  کلیه  روز  آن 
بودند. همچنین فوت  رفته  برای کمک 
کودکان و زنان باردار بسیار دردناک است 
به طوری که پرسنل ما تا چند روز پس 
روحی  تعلقات  دچار  حادثه  به  اعزام  از 

می شوند. 

دریافتی  تماس  تعداد  چه  روزانه   
دارید؟ حدود 1000 تا 1200 تماس د 
داریم که ۶۵ مورد آن به طور متوسط 
منجر به اعزام می شود. بقیه موارد نیاز به 
مشاوره دارند یا سوال می پرسند. حدود 
10 تا 1۵ درصد تماس ها مزاحمت تلفنی 
است که بخشی از آن ها توسط افراد ناآگاه 
انجام می شود. اگر این مزاحمت ها توسط 
یک شماره تکرار شود تماس ها را مسدود 
پیگیری  هم  قضایی  مراجع  نظر  از  و 

می کنیم.

 مرکز پایش بیماری های درمانی چه 
عملکردی دارد؟ یکی از مراکز مستقر در 
اورژانس، مرکز پایش بیماری های درمانی 
و  شهرستانی  بین  اعزام های  که  است 
چون  می کند.  مدیریت  را  استانی  بین 
به  نمی توانند  اورژانس  آمبوالنس های 
فعالیت داشته  از شهر  هیچ وجه خارج 
را  اعزام ها  این  پذیرش  بنابراین  باشند، 
انجام می دهیم و آمبوالنس را بیمارستان 

اعزام می کند.

چه تعداد آمبوالنس در مرکز اورژانس 
سیرجان مشغول به فعالیت هستند؟ 24 
دستگاه آمبوالنس و 1۵ پایگاه اورژانس 
در سیرجان فعال هستند. 8 آمبوالنس 
بحرانی  موارد  در  که  داریم  هم  ذخیره 
تردد  حجم  که  عید  تعطیالت  در  یا  و 

در  می شوند.  استفاده  است  زیاد  خیلی 
کل کمبودی در این زمینه نداریم. 70 
تا  سیرجان  اورژانس  پایگاه های  درصد 
چند سال قبل دستگاه شوک نداشتند 
ولی االن خوشبختانه کلیه پایگاه ها مجهز 

به دستگاه های مدرن هستند.

به  چقدر  مردم  کرونا  شیوع  با   
اورژانس مراجعه می کنند؟ پس از شروع 
افزایش  شدت  به  تماس ها  تعداد  کرونا 
مهم  مردم  برای  بیماری  این  کرد.  پیدا 
دارند  که  عالئمی  می پرسیدندآیا  و  بود 
حال  عین  در  خیر؟  یا  کروناست  نشانه 
از مراجعه به بیمارستان و ابتال به کرونا 
هم می ترسیدند. این قضیه خیلی کار را 
برای ما سنگین کرد. تماس ها به حدی 
زیاد شد که پاسخگویی به فعالیت های 
خودمان را هم سخت کرد. خوشبختانه 
خیلی  شد  راه اندازی  که  سامانه 40۳0 
معموالً  شد  منتقل  آنجا  به  تماس ها  از 
به  مشکوک  مورد   4۵ حدود  ماهانه 
کرونا را شناسایی می کنیم اما تشخیص 
نیست.  اورژانس  با  کرونا  قطعی  موارد 
به  پروتکل ها  رعایت  با  مشکوک  افراد 

بیمارستان منتقل و پس از انجام تست، 
آن ها  ابتالی  قطعیت  عدم  یا  قطعیت 

مشخص می شود. 

ضدعفونی  از  خیالشان  مردم   
آمبوالنس ها پس از انتقال افراد مشکوک 
به کرونا راحت باشد؟ صددرصد. بالفاصله 
پس از انتقال افراد مشکوک به بیمارستان؛ 
آمبوالنس و تجهیزات آن به صورت کامل 
بیمارستان  از  بعد  و  می شود  گندزدایی 
خارج می شود. به هیچ عنوان آمبوالنسی 
که فرد مشکوک را جابجا کرده قبل از 

گندزدایی وارد سیستم نمی شود.  

نفر مبتال  از پرسنل سیرجان چند   
ویژه  تشکر  باید  واقعاً  شدند؟  کرونا  به 
کادر  و  همکاران  کلیه  از  باشم  داشته 
درمانی که در خط مقدم مبارزه با کرونا 
از همان ابتدا با شهامت به مردم خدمت 
از  ایستاده اند.  استوار  همچنان  و  کردند 
پرسنل اورژانس سیرجان 10 نفر از جمله 
خود من به کرونا مبتال شدیم که چند 
نفر هنوز در قرنطینه خانگی هستند و 
خوشبختانه هیچ کدام مورد حاد نبودند. 

رییس اورژانس 115 سیرجان در گفتگو با سخن تازه:

مردم با خدمات اورژانس نگران کرونا نباشند
       گروه گزارش

ورود واکسن آنفلوآنزا به 
کرمان از اوایل مهرماه

ایسنا: معاون غذا و داروی دانشگاه علوم پزشکی کرمان 
دارای  که  افرادی  به  فقط  آنفلوآنزا  واکسن  زدن  گفت: 
بیماری های زمینه، افراد مسن )باالی ۶۵ سال( و زنان باردار 
توصیه می شود و عموم جامعه اصال لزومی ندارد که واکسن 

آنفلوآنزا بزنند.
دکتر اسدی پور در خصوص توزیع واکسن آنفلوآنزا در استان 
کرمان گفت: هنوز سهمیه واکسن آنفلوآنزا به استان کرمان 
کرمان وارد نشده است و احتماال اوایل مهر این واکسن وارد 

استان کرمان خواهد شد.
وی درباره قیمت واکسن آنفلوآنزا اظهار کرد: قیمت واکسن 
آنفلوآنزا حدود 40 هزار تومان خواهد بود اما هر زمان که 
واکسن وارد استان شود قیمت نهایی آن مشخص خواهد 

شد.
در  کرمان  پزشکی  علوم  دانشگاه  داروی  و  غذا  معاون 
عنوان  آنفلوآنزا  واکسن  از  کرمان  استان  سهمیه  خصوص 
بهداشت  از سوی وزارت  استان کرمان  کرد: هنوز سهمیه 
مشخص نشده است اما قطعا میزان مناسبی است و نگرانی 

از این باب وجود نخواهد داشت و مردم نیز نگران نباشند.
اسدی پور خطاب به مردم گفت: زدن واکسن آنفلوآنزا فقط 
به افرادی که دارای بیماری های زمینه، افراد مسن و زنان 
باردار توصیه می شود و عموم جامعه اصال لزومی ندارد که 

واکسن آنفلوآنزا بزنند.
مدیرکل امور دارو و مواد تحت کنترل سازمان غذا و دارو 
نیز پیش از این ضمن تشریح زمان و نحوه توزیع، عرضه و 
قیمت واکسن آنفلوآنزا، گفت: امسال به گونه ای برنامه ریزی 
شده  که یکی از اعضای خانواده بتواند با مراجعه به داروخانه 
و ثبت کد ملی خود و دو نفر دیگر از اعضای خانواده اش، تا 

سقف سه عدد واکسن آنفلوآنزا دریافت کند.
مدیرکل امور دارو و مواد تحت کنترل سازمان غذا و دارو 
نحوه  و  داروخانه ها  در  آنفلوانزا  واکسن  توزیع  زمان  درباره 
عرضه آن به مردم نیز گفت: آنطور که تاکنون برنامه ریزی 
شده، واکسن آنفلوانزا از ابتدای مهر در داروخانه ها برای افراد 
سالمند باالی ۶۵ سال توزیع می شود؛ به طوری که این افراد 
ارائه کارت ملی و ثبت کد ملی خود واکسن  با  می توانند 
بعدی  محموله های  بعد  فاز  در  سپس  کنند.  دریافت  را 
واکسن آنفلوانزا در داروخانه ها توزیع خواهد شد و سایر افراد 
می توانند برای تهیه واکسن به داروخانه ها مراجعه و واکسن 

را با ارائه کارت و کد ملی را دریافت کنند.

    خبر

گفتارنو:  معاون مرکز مدیریت بیماری های واگیر وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی با بیان این که در مورد پاییز و زمستان توصیه ی وزارت 
بهداشت همچنان رعایت پروتکل های بهداشتی زدن ماسک، رعایت فاصله گذاری و عدم تجمع و شستن مرتب دست ها است، گفت: »برخی 
کشورها مطالبی در مورد تولید واکسن کرونا اعالم کرده اند و حتی برخی گفته اند که به فاز آزمایش انسانی رسیده اند اما در ایران در شش ماه دوم 
امسال انتظار تامین واکسن کرونا را نداریم و روی تامین این واکسن حساب باز نمی کنیم«. وی  افزود: »پیک های کرونا که تاکنون سپری شده با 
پیک هایی که انتظار داریم در پاییز و زمستان به وجود بیاید، قدری تفاوت دارد، پیک های کرونا که هر از گاهی در برخی استان ها دیده می شود، 

به معنای عبور از یک موج اپیدمی نیست و افزایش و کاهش موارد بیماری در یک موج اپیدمی طبیعی است«.

خبــر ایران تا ۶ ماه آینده روی واکسن کرونا حساب باز نمی کند  کرمان 
همچنان در 

وضعیت
 قرمز کرونایی

فارس: مهدی شفیعی در تشریح آخرین آمار از وضعیت موارد مثبت بستری و مرگ و میر ناشی از 
بیماری کووید 1۹ در استان کرمان اظهار داشت: تعداد موارد بستری قطعی مبتال به کرونا هم اکنون 
در بیمارستان های استان کرمان 171 نفر است. سخنگوی دانشگاه علوم پزشکی کرمان عنوان کرد:  
تفکیک موارد مثبت بستری هم اکنون در سطح دانشگاه های علوم پزشکی استان در حوزه دانشگاه 
علوم پزشکی کرمان 114 نفر، حوزه دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان 11 نفر، حوزه دانشگاه علوم 
پزشکی جیرفت 1۵ نفر، حوزه دانشگاه علوم پزشکی بم 11 نفر و حوزه دانشکده علوم پزشکی 

سیرجان 20 نفر است

کارخانه کارتن فرزان سیرجان
تولیدانواع جعبه کارتن)معمولی -لمینت( 

جهت بسته بندی محصوالت کشـــاورزی و صنعتـــی

شهرک صنعتی شماره 1 خیابان پنجـم،  پالک 5
یـش ندا ا    0913   145   2248  

قالــی محلــی 
دستبـاف سیرجانی
شما را خریـداریم.

0 9 9 1 7 6 6 5 9 6 9

تولیدی و بازار مبل امام علی )ع(

 سرویس چوب کامل ویــژه جهیزیـه عروس شامل؛

رختکن،جاکفشی
پا تختیمیز جلو مبلیمیز ناهارخوری

کمد لباسی

بوفه بزرگ

تشک طبی فنری سرویس خواب میز آرایش مبـــل

همگی یکجا : 17/800/000 تومان
تعطیل و روزاهی جمعه  باز هستیم

ایام 

  بیش از 10 مدل انــــــــــــواع مبلمـــــــان 

   میـــز و صندلی های باغــــــــی و ویالیـــی

تاب های ریلکسـی و تابهای سه نفره باغی و ویالیــی

میز LCD تمام MDF به قیمـت درب کارخانــــــه

0 9 1 2 4 1 5 8 0 0 1 سیرجان - انتهـای بلـــوار اصلی حجــت آبــاد       تلفـن تماس : 

 به یک سوئیت کوچک یا دو اتاق 
با رهن و اجاره مناسب  

 نیازمندیم. 
0936 671 0۸17
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5 مهر: محمد نظری، محقق تاریخ کرمان گفت: نکته قابل توجه در مورد خانه تیمو آن بود که در این مکان بسیاری از نقش های اصیل فرش 
کرمان ترسیم شد و حاال به الگویی برای بافت فرش تبدیل شده اند؛ گفته می شود به دلیل رها شدن این خانه برخی از نقشه های قدیمی فرش 
کرمان مفقود شده و مشخص نیست چه شده است. نظری: این خانه 100 سال قدمت داشت و یکی از منحصر به فرد ترین بناهای کرمان از 
نظر معماری  و مکانی برای طراحی نقشه فرش کرمان بود و تعدادی از فرش های نفیس کرمان به نام تیمو در این مکان طراحی و بافته شد و 
در نهایت ژرژ تیمو فرزندش این خانه را به ارث برد اما به دلیل عدم مدیریتش این مرکز تولید فرش در سال 1۳14 منحل شد.وی گفت: خانه 

دارای معماری چشم نواز و بسیار زیبا بوده است اما صاحبانش نتوانستند شکوه خانه را حفظ کنند.

سرنوشت عجیب نقشه های قدیمی فرش کرمان خبــر

پدر  داوود  مازیار آل  به دست  بوم گردی کشور  اولین خانه 
گردشگری ایران راه اندازی شد. این اقامتگاه که آتشونی نام 
دارد در دل کویر مصر ایران است. اگر به شهرهای ایران سفر 
کنید می فهمید که از میان گزینه های اقامتی موجود در این 
شهرها، گردشگران خارجی وبعضا داخلی به سراغ هتل های 
شهر  قدیم  بافت  و  بکر  مناطق  به  بلکه  روند  نمی  لوکس 
می روند زیرا دراین محله ها خانه هایی موجود است که به بوم 
گردی شهره هستند. در استان کرمان و تبع آن شهرستان 
روی  اقامتگاه ها  این  اندازی  راه  به  که  است  سیرجان مدتی 
آورده اند اقامت گاه هایی که در بحبوحه جهانی شدن دهکده 
انتظار می رفت  و  بود  ملموس  آنها  به  نیاز  دارستان  گلیم  ی 
که افراد توانا و خالق از این موقعیت استفاده کنند تا باعث 
پویایی بیش از پیش آن شوند اما افسوس که چنین اتفاقاتی 
رخ نداد درپی همین موضوع سخن تازه به طور ویژه به این 

موضوع پرداخته است که در پی می آید. 
جای خالی بوم گردی ها در دارستان 

سخن  اختصاصی  گوی  و  گفت  در  گزارش  این  ادامه ی  در 
بوم  امارت های  ارتباط  با  رابطه  در  خواجویی  ابوذر  با  تازه 
برای سیرجان که  قطعا  با صنایع دستی وی گفت:   گردی 
در سال های گذشته در حوزه ی صنایع دستی، تبدیل به یک 
برند جهانی شده، نبود و یا کمبود خانه های بوم گردی، یک 
نقص به شمار می رود. به هر حال یکی از مهم ترین کارویژه های 
شهرهای جهانی صنایع دستی، ارتقای وضعیت گردشگری در 

آن شهرها می باشد. 
در واقع این  شهرها باید با استفاده از نمادهای برند جهانی 
که  کنند  ایجاد  شهری  فضاهای  در  تحولی  چنان  خود، 
آن  در  و گشت و گذار  به سفر  و خارجی،  داخلی  گردشگران 
انتخاب  العمل  دستور  در  اینکه  کما  شوند.  عالقه مند  شهر، 
پیدا  رسمیت  با  است:  آمده  صنایع دستی  جهانی  شهرهای 
و  ملی  تبلیغات  باید  صنایع دستی،  جهانی  شهر  هر  کردن 
بین المللی جهت معرفی همه ی ارکان حوزه ی صنایع دستی 
نمادهای  در  پذیرد. هم چنین صنایع دستی  آن شهر صورت 
و  فضاها  و  شهری  عناصر  مانند  شهر،  آن  اجتماعی  زندگی 

بافت های شهری، باید بیش از پیش به چشم بخورد.
بیندازیم،  کشورها  سایر  تجربه ی  به  نگاهی  اگر  ضمن  در 
می ببینیم که شهرهایی هم چون تولدو در اسپانیا و مکناس 
بهبود  و  این فرصت در جهت توسعه  از  در مراکش، چگونه 

گردشگری خود بهره برده اند. 

زیرساخت های  بهبود  راستای  در  کنیم  سعی  باید  هم  ما 
گردشگری خود،  تقویت بوم گردی در سیرجان را به صورت 
تعامل  نیازمند  امر  این  البته  که  دهیم،  قرار  مدنظر  جدی 

بیشتر بخش خصوصی و دولتی است. 
مطالعه و برنامه ریزی قبل از احداث بوم گردی ها

اصول  مطالعه  اهمیت  با  رابطه  در  ادامه  در  خواجویی  ابوذر 
دیگری  مهم  نکته  گفت:  گردی  بوم  خانه های  احداث  اولیه 
که باید عرض کنم این است که؛ ما باید در راستای تقویت 
و راه اندازی خانه های بوم گردی، کامال اصولی و با برنامه وارد 

شویم، وگرنه با شکست و سرخوردگی روبرو خواهیم شد. 
اصوال قبل از تاسیس هر بوم گردی، انجام مطالعات زیرساختی 
انجام  باید  حتما  دهنده،  مجوز  نهاد  و  سرمایه گذار  از سوی 
شود تا بفهمیم مکانی که در آنجا قرار است خانه بوم گردی 
هست  گردشگر  جذب  و  گردشگری  مناسب  شود،  تاسیس 

یا خیر؟
بوم گردی های دارستان پشتوانه رونق فروش گلیم

مورد  در  گلیم   جهانی  دهکده  دبیر  عنوان  به  خواجویی 
ضرورت خانه های بوم گردی چنین افزود : خب در روستای 
ظرفیت  است،  گلیم  جهانی  دهکده  به  مشهور  که  دارستان 
چنین  احداث  قطعا  و  شده  فراهم  بوم گردی  خانه  ایجاد 
مجموعه ای به جذب گردشگر در این روستا کمک می کند. 
هدف  روستای  عنوان  به  را  دارستان  می توانیم  حتی  ما 

گردشگری تعیین و معرفی کنیم. 
ما زمانی می توانیم لفظ گردشگر را به کسی اطالق کنیم که 
باشد. خب وقتی  اقامت داشته  حداقل 24 ساعت در جایی 
این امکان در دارستان یا بسیاری از نقاط گردشگری سیرجان 
وجود ندارد،  چگونه می توانیم امیدوار به جذب توریست در 

شهر جهانی سیرجان باشیم. 
در مورد گلیم هم به صورت ویژه ما نیازمند حضور گردشگران 
این  در  را  رونق  بخواهیم  اگر  واقع  در  در سیرجان هستیم. 
عرصه به  وجود بیاوریم، باید زمینه حضور گردشگران داخلی 
و خارجی را فراهم کنیم تا آنها بدون واسطه از بافنده، گلیم 

خریداری کنند. 
طبیعت در پناه اکولوژها 

او  است  گردشگری  المللی  بین  راهنمای  کوهپایه  عبدالرضا 
دارد  اکوتوریسم  با  رابطه  در  بسیاری  تجربه های  همچنین 
از  اکوتوریسم کمتر  این رابطه به خبرنگار ما گفت:   که در 
یعنی  به طور کلی  دنیا شکل گرفته،  در  است که  سه دهه 
طبیعت گردی به صورت یک پایگاه، گردشگران وارد مناطق 
طبیعی می شوند و از آنجا لذت می برند و پولی که می دهند 
مفهوم  وقتی که  و  منطقه می شود  آن  صرف حفظ طبیعت 

اکوتوریسم در دنیا مطرح شد در کنارش مفهوم اکولوژ هم 
شکل گرفت به این صورت که گردشگرانی که هدف و بازار 
طبیعی  مناطق  در  را  اقامتی  مکان های  هستند  اکوتوریسم 
انتخاب می کنند و پولش را صرف  حفاظت از محیط  زیست 
می کنند. به طور مثال در جایی که درآمد مردم از دامپروری  
است شاید به خاطر آن  به علفزار و جنگل های آن منطقه 
و  مستقر شود  آنجا  در  می  تواند  اکولوژ  یک  برسانند  آسیب 
راهنمای محلی به اکوتوریسم  کمک می کند که محصوالت 
محلی اش را بفروشد و برای ممر درآمد به طبیعت تخریب 
مفهوم  به  تعهد  و  اکولوژ ها  ضمن حمایت  واقع  در  نرساند 
منتقل  گردشگران  به  را  گردی  طبیعت  تجربه  اکوتوریسم 

می کنند. 
گونه  هیچ  که  جایی  شوند  مستقر  روستا  در  باید  اکولوژها 
آلودگی هوا صدا و غیره نباشد.  اکولوژ هادر مناطق طبیعی 
ساخته می شوند و برای مدیریت زباله، فاضالب، تولید انرژی 
درآمد  تامین  مطلقاً  اکولوژها  نهایی  و هدف  غیره هستند  و 
در  و  است  از طبیعت  آن حفاظت  اصلی  بلکه هدف  نیست 
کنار آن درآمد می تواند انگیزه ایجاد کند در ایران اکولوژی 
نوپااست و تا به امروز اکولوژی که از انرژی خورشید استفاده 

کند و مدیریت پسماند داشته باشد را ندیده ایم. 
در  سیرجان  گردی  بوم  خانه های  متولیان  از  یکی  سراغ 
در  سنتی  اقامتگاه  این  رفتیم.  سادات  محمودآباد  روستای 
کرده  پیشرفت  کار  درصد   80 حدود  و  است  ساخت  حال 
است. مصطفی خدمتی یکی از صاحبان این اقامتگاه، در مورد 
این اتفاق خوب گفت: به دلیل عالقه ای که به خانه های بوم 
گردی داشتم و بنا به موقعیت تاریخی محمودآباد و نزدیکی 
زندگی خودم  محل  اینکه  همچنین  و  ترانزیت  جاده  به  آن 
هست موقعیت مکانی را در محمودآباد در نظر گرفتیم این 
به  قاجار است که خودم  از دوره  اقامتگاه یک خانه قدیمی 

همراه استادان سیرجانی آن را احیا و بهسازی کردیم. 
دو  حیاط،  دو  بهداشتی،  سرویس   7 اتاق،   7 شامل  بنا  این 
بادگیر و دارای تزئیناتی چون ارسی ها با گره چینی و نورهای 
رنگ، ازاره چینی پرکار، پنجره های گچی با نقوش اسلیمی، 
گنبدی،  سقف  گچ،  شمشه  کاهگلی،  آجری  پنجره های 
دیوارهای مزین به نقوش سفالی آبچکان و شرفی باال با چهار 
طبقه آجری بر گرفته است تا آبچکان های خانه های قدیمی 
محمودآباد و نیز حوض آب است. حدود ۳ ساله که با هزینه 
مکان  این  ساخت  حال  در  انصاری  آقای  شریکم  و  خودم 

هستیم و اقامتگاه سنتی ما مانند خانه های فاخر یزد است. 
 بوم گردی دور از هیاهوی شهر

افزود   مصطفی خدمتی هنرمند سفالگر سیرجانی در ادامه 

مکان اقامت گاه در جایی بی سر و صدا و دنج که از یک طرف 
به برج و از طرفی دیگر مشرف به حسینیه محمودآباد است 
سفالگری  کارگاه های  جوار  در  و  یخدان  آن  در صدمتری  و 
بازدید  برای  بافی است که محل خیلی خوبی  و چادر شب 

توریست هاست. 
بوم گردی باغ سنگی

گردی  بوم  به  میتوانیم  سیرجان  گردی های  بوم  دیگر  از   
نوه اش  درویش خان در محل زندگی آن مرحوم که توسط 

مریم اسفندیارپور راه اندازی شده است، اشاره کنیم به گفته 
با  نفر   40 ظرفیت  و  اتاق   ۶ با  گردی  بوم  این  اسفندیارپور 
زندگی  محل  اتاق های  همان  در  محلی  غذاهای  انواع  ارائه 
مرحوم درویش خان اسفندیارپور خالق باغ سنگی با کمک 
در  پیش  سال  دو  از  فوالد  جهان  صنعتی  و  معدنی  شرکت 
از اکثر کشورها مهمان ما  حال فعالیت است و گردشگرانی 
بوده اند  و این امر باعث رونق و شناخته شدن باغ سنگی در 

جهان شده است. 

گزارشی پیرامون خانه های بوم گردی  ؛

مهمان داری نوین با سنت های قدیم 
        معظمه صادقی نژاد

 معاون میراث فرهنگی اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان کرمان از آغاز 
مرمت ضلع شرقی کاروانسرای گنجعلی خان کرمان خبر داد.  شفیعی افزود:»عملیات سبک سازی، 
آوار برداری، طاق زنی، سقف پوشی و آجرفرش سقف های ضلع شرقی کاروانسرای گنجعلیخان کرمان 
در حال اجرا است.« او با اشاره به اینکه تاکنون چندین فاز عملیات مرمتی در این بنای تاریخی انجام 
گرفته است، اظهار کرد: »امیدواریم با تامین اعتبار دوباره فعالیت های مرمتی دیگری در این کاروانسرا 
انجام شود.« شفیعی خاطرنشان کرد:»هم اکنون این کاروانسرا با کاربری بازارچه صنایع دستی میزبان 

گردشگران و عالقمندان به آثار تاریخی و صنایع دستی است.«

آغاز مرمت 
کاروانسرای 
گنجعلیخان 

  عکس: /سخن تازه

فروش، نصب، سرویـس،شارژ گاز و لولـه کشی زیرکار

کولرهای گـازی اسپلیت
خیابان وحید - روبروی فروشگاه  افق  کوروش

4 2 3 3 8 7 8 8 -  0 9 1 6 4 4 5 8 3 3 5 نقد و اقساطفروشگاه اسپلیت صالحی 

فروش انواع کولر گازی اسپلیت

فروش - نصب - سرویس - تعمیر

09132477057 -09136360013

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

0913 27۸ 3052/0913 145 2643
5036 230 0919 خدائی

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

09135320842 -09132794372

تعمیر لوازم خانگی در منزل
یخچال، لباسشویی، جارو برقی، بخاری و...

محیاپور  09381455260/09136150771

لوله بازکنی اعتماد
بازکردن لوله های فاضالب 

توالت ، آشپزخانه و . . .
6216 669 0913- رضایی
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سی و سومین دوره مسابقات والیبال قهرمانی باشگاه های 
برتر مردان ایران )فصل گذشته(، هشتم آبان  ۹۸ با حضور 
۱۳ تیم آغاز شد، با شیوع ویروس کرونا، یازدهم اسفندماه 
نشستی جهت بررسی ادامه لیگ برگزار و در آن رای به بسته 
شدن پرونده رقابت های جاری داده شد. حال پس از گذشت 
والیبال  و چهارمین دوره مسابقات  ماه، سی  از شش  بیش 
قهرمانی باشگاه های برتر ایران چهارشنبه ۱۹ شهریور آغاز 
به میزبانی  این رقابت ها هفت دیدار  شد. در هفته نخست 
کاووس  گنبد  اصفهان،  ارومیه،  تهران،  ورامین،  سیرجان، 
با  را  مهمانش  خانه  در  تیم سیرجان  گردید.  برگزار  آمل  و 
شکست بدرقه کرد و با این برد روحیه بازیکنان تیم برای 
این  بررسی  و  تحلیل  به  شد.  چندان  دو  دوم  هفته  بازی 
دوره ازمسابقات والیبال لیگ برتر و هفته نخست نماینده 

پرداختیم.

شهروند اراک برنامه دور رفت را تغییر داد
والیبال  فدراسیون  مسابقات  و  رویدادها  برگزاری  کمیته 
برنامه جدید دور رفت لیگ برتر مردان سال ۹۹ را اعالم کرد. 
برنامه دور رفت این رقابت ها، پیش تر از سوی کمیته برگزاری 
رویدادها و مسابقات اعالم شده بود اما با توجه به اضافه شدن 
تیم شهروند اراک به این رقابت ها، برنامه جدید پنج شنبه یک 

هفته به مسابقات قطعی شد.
شروع لیگ والیبال با کرونای پُر رو

سی و چهارمین دوره مسابقات والیبال قهرمانی باشگاه های 
برتر ایران جام سردار شهید حاج قاسم سلیمانی، چهارشنبه 
که  شد  آغاز  حالی  در  تیم   1۵ حضور  با   ۹۹ شهریور   1۹
تماشاگران )یار هفتم( به دلیل رعایت پروتکل های بهداشتی 
– اجرایی مسابقات والیبال، اجازه همراهی تیم ها را نداشتند. 
طبق پروتکل بهداشتی فدراسیون والیبال و مورد تایید ستاد 
مقابله با کرونا در ورزش، انجام مسابقه برای تیم ها، حداقل 
) FIVB با ۹ بازیکن از مجموع 20 بازیکن )طبق قوانین

امکان پذیر است. شکست تیم پیکان پرافتخارترین تیم لیگ 
)12 دوره قهرمانی، پنج عنوان نایب قهرمانی و چهار مدال 
برنز( در هفته اول، با نداشتن ۳ پاسور مبتال کرونا رقم خورد. 

هفته اول لیگ ابتال 11 بازیکن هورسان و ۳ بازیکن پیکان 
به کووید - 1۹ کاهش کیفیت مسابقات و شرایط نا برابر بر 

رقابت ها را در بر داشت.
نماینده سیرجان و ۳ امتیاز بازی در هفته نخست

تیم  سیرجان در هفته نخست لیگ برتر میزبان نماینده 
راه یاب کردستان بود و سه بر صفر با امتیازهای 2۵ بر 1۶، 2۵ 
بر 20 و 2۵ بر 21 میهمان خود را از پیش رو برداشت. محمد 
این مسابقه  عشق  دوست و میثم پارسه داوران اول و دوم 
بودند، این دیدار 80 دقیقه طول کشید و شهباز صدری و 

بهروز جعفری ناظران این بازی بودند.
برداشتن اولین گام پیش از شروع لیگ برتر 

تالش بازیکنان و کادر فنی قبل از شروع سی و چهارمین 
دوره لیگ برتر؛ جذب بازیکنان خوب، برنامه ریزی ها و آغاز زود 
هنگام تمرینات پیش فصل تیم سیرجان، این تیم را در مسیر 

قهرمانی کمک شایانی خواهد کرد.
درخشش بازیکنان سیرجان در هفته نخست

تیم با بازیسازی علیرضا بهبودی، آبشارهای امین خواجه 
خلیلی و صابر کاظمی برای تیم راه یاب ملل کار را دشوار کرد 
و در نهایت با برتری این تیم را به رده 12 جدول پرت کرد. 
پیروزی در هفته نخست سکوی پرتاب مهمی قلمداد می شود 

که نماینده سیرجان به این مهم دست یافت. 
عدم آمادگی جسمانی حریف نماینده سیرجان

تیم راهیاب ملل کردستان حریف هفته اول تیم سیرجان 
تنها یک هفته مانده به شروع مسابقات تشکیل شد، راهیاب 
ملل پس از کش و قوس فراوان بر سر حضور و یا عدم حضور 
آن در لیگ برتر به دلیل نبود حامی مالی در واپسین لحظات 
و در فاصله کمتر از یک هفته به شروع مسابقات با هدف حفظ 

سهمیه استان و به عنوان تیم پانزدهم لیگ بسته شد.
از قافله عقب نمانیم، حضور ساکت در سالن سپاهان

حال که به خاطر ویروس کرونا دستور عدم حضور تماشاگران 

ابالغ و اجرایی شده، بهترین کار برای روحیه بازیکنان و کادر 
)روز  سالن  در  شهر  ورزشی  مسووالن  پرشور  حضور  فنی، 
مسابقه( خواهد بود، خوشبختانه اولین میزبانی تیم سیرجان 
در لیگ برتر فصل سی و چهارم  با استقبال پرشور مسووالن 
سرپرست  بهاالدینی  سهراب  آقایان  بود.  همراه  شهرستان 
فرمانداری سیرجان، ثابتی پور رئیس هیئت والیبال استان 
کرمان، قدیمی معاون دادستان سیرجان، دکترگل محمدی 
معاون مدیرکل و رییس اداره ورزش وجوانان، مهندس امین 
صادقی عضو شورای شهر، این دیدار نماینده والیبال سیرجان 
را همراهی کردند. این حضور پایانی خوش را برای والیبال 
سیرجان در هفته نخست رقم زد. مسووالن ورزش سیرجان 
مسایل روانی انگیزشی خیلی مهم هست و فراموش نشود. 
به عنوان مثال محمدرضا ساکت مدیرعامل باشگاه سپاهان 
به همراه مجتبی لطفی و مجید رحیمی زاده رئیس و عضو 
هیئت مدیره باشگاه سپاهان دیدار تیم سپاهان و خاتم اردکان 
را از نزدیک تماشا کردند، که در آخر تیم سپاهان با نتیجه ۳ 

بر 1 اردکان را مغلوب کرد.
منحل نشدن تیم دلیلی بر افزایش تالشگران 

می رفت  احتمال  این  ایران،  والیبال  چهار  و  سی  فصل 
که دیگر شهرستان سیرجان در لیگ برتر تیم داری نکند، 
یعنی این تیم منحل گردد. اما با تالش و زحمات مسووالن 
والیبال سیرجان این اتفاق ناخوشایند نیفتاد، حفظ سهمیه 
در لیگ برتر سروقامتان سیرجان را چنان روحیه بخشیده 
که از کوچکترین موقعیت در راه قهرمانی بیشترین استفاده 

را خواهند برد. 
سیرجان در رده دوم جدول لیگ برتر

پس از پایان هفته اول لیگ برتر والیبال به ترتیب تیم های 
لبنیات هراز آمل در  و  نماینده سیرجان  ارومیه،  شهرداری 
جایگاه اول تا سوم جدول رده بندی لیگ قرار گرفتند. بدین 
ترتیب نماینده سیرجان باالتر از تیم های شهرداری ورامین 

مدافع عنوان قهرمانی)قهرمان لیگ برتر سال ۹7 / فصل پیش 
ناتمام کرونایی( رده هفتمی و پیکان رکوردار قهرمانی لیگ 

)12 دوره( رده سیزدمی قراردارد.   
ترینهای هفته اول؛ نامی از بازیکنان سیرجان دیده نمی شود  
برتر والیبال علی فضلی بیشترین  در هفته نخست لیگ 
امتیاز را کسب کرد و علی اصغر مجرد هم بهترین مدافع بود. 
هفته نخست لیگ برتر والیبال با برتری تیمهای شهرداری 
ارومیه، شهرداری ورامین، سپاهان، شهداب یزد، لبنیات هراز 

آمل، سایپا و تیم سیرجان به پایان رسید.
تیم  از  فضلی  علی  هفته؛  بازیکنان  آورترین  امتیاز 
امیر  امتیاز،   20 هراز  بازیکن  قرا  رضا  امتیاز،   2۵ هورسان 
خداپرست یار ارومیه 1۹ امتیاز، محمود رسولی والیبالیست 

سپاهان 1۹ امتیاز.
بیشترین دفاع هفته؛علی اصغر مجرد بازیکن سپاهان ۶ 
دفاع، رضا عابدینی یار شهداب ۶ دفاع، سعید مصطفی وند 
مدافع ارومیه4 دفاع، مجتبی میرزاجانپور از سپاهان۳ دفاع، ۳ 

-محمود رسولی سپاهان۳ دفاع.
بیشترین امتیاز سرویس؛ حمزه زرینی بازیکن با تجربه 
هراز ۳ امتیاز، -2 رضا صفایی از سایپا، ادریس دانشفر یار 
گنبد، پوریا فیاضی بازیکن ارومیه، اشتوگار از اردکانو سهند 

اهلل وردیان از سپاهان 2 امتیاز.
رامسرپدیده  هورسان  بازیکن  فضلی  علی  هفته؛  پدیده 

هفته نخست شد.
امین خواجه خلیلی در تیم منتخب هفته اول 

پاسور: مهدی مهدوی از تیم شهداب یزد، دریافت کننده: 
امیر خدا پرست از تیم ارومیه و امین خواجه خلیلی از تیم 
سیرجان، دفاع وسط: اصغر مجرد از سپاهان و رضا عابدینی 
از شهداب، قطر پاسور: رضا قرا از تیم هراز، لیبرو: مرندی 

از تیم سپاهان.
تیم ذخیره: پرویز پزشکی از تیم سپاهان، جواد معنوی نژاد 

ازسایپا، سلیم چپرلی از شهداب، سهند اهلل وردیان از سپاهان، 
سعید مصطفی وند از ارومیه، محمود رسولی از سپاهان، امین 

رضوی از پیکان.
طالیه داران هفته ی نخست

بازیکن هفته: رضا عابدینی سرعتی زن شهداب
چهره هفته: مهدی مهدوی پاسور شهداب یزد و علیرضا 

بهبودی پاسور تیم سیرجان
پدیده هفته: علی فضلی ناظر و کاریل داداش آده 

تیم هفته: شهداب یزد
مربی هفته: محمد عمده غیاثی مربی تیم شهداب

ترین های هفته: امین خواجه خلیلی و صابر کاظمی از تیم  
سیرجان، امیر خداپرستی، سعید مصطفی وند از تیم ارومیه، 
رضا قراء، حمزه زرینی از تیم هراز، محمدجواد معنوی نژاد، 
امیر حسینی از تیم سایپا، محمد فالح، رضا صفایی از تیم 
ورامین، علی اصغر مجرد، مجتبی میرزاجانپور از تیم سپاهان. 

تیم سیرجان در هفته دوم 
در هفته دوم رقابت های والیبال لیگ برتر، تیم  سیرجان 
چهارشنبه 2۶ شهریور ساعت 17 در سالن پیامبر اعظم )ص( 
آمل مهمان تیم لبنیات هراز آمل است. در این دیدار محمد 
)فرهاد( شاهمیری داور اول ، مهدی نویدی داور دوم، حمید 
حق بین ناظر فنی و احمد بندری ناظر داوری هستند. ۶ دیدار 
دیگر ساعت 1۶ برگزار خواهد شد، تیم شهرداری قزوین هم 

در هفته دوم لیگ برتر استراحت دارد.  
تیم سیرجان و هراز در راه صدر جدول

تیم های  سیرجان و هراز آمل در هفته اول رقابت های لیگ 
برتر با نتیجه ۳ بر 0 حریفان را مغلوب کردند، با توجه به برد 
تیم سیرجان و هراز و نتایج دیگر تیم ها در هفته نخست، 
نماینده سیرجان رتبه  دوم و نماینده آمل رتبه سوم جدول 
را بدست آورند. این جایگاه جدولی، جدال رو در روی دو تیم 
در هفته دوم را از اهمیت ویژه ای برخوردار کرده، برنده این 
دیدار احتمال دارد به صدر جدول و تیم بازنده سقوط قابل 

توجه ای داشته باشد.
تیم شهرداری ارومیه صدرنشین این رقابت ها هم به مصاف 
شهداب یزد می رود و برای حفظ جایگاه صدرنشینی باید با برد 
یزد را ترک کند، بردن شهدابی ها در سالن خانگی امام علی 

)ع( یزد کار آسانی برای صدر نشین لیگ نخواهد بود.

سی و چهارمین دوره لیگ 

برتر والیبال ایران؛

پرش عالی نماینده سیرجان در گام اول       مرتضی شول افشارزاده
ادامه بردهای متوالی پیش فصل در فصل سی و چهارم  

سید رضا مهدوی مدیرعامل باشگاه فرهنگی ورزشی گهر زمین؛

با حمایت تیم فوتسال گهر زمین، آن را به یک قطب فوتسال در کشور تبدیل می کنیم
مدیر  خبری  نشست  در  جاری   هفته  اوایل 
تیم  کاپیتان  و  باشگاه،مدیر، سرمربی  عامل 
رسانه های  نویس  ورزشی  فعالین  با  فوتسال 
مدیر  مهدوی  رضا  سید  توسط  سیرجان 
زمین  گهر  ورزشی  فرهنگی  باشگاه  عامل 
طی احکام جداگانه ای،قاسم شهسواری  به 
وحید  عامل،  مدیر  رسانه ای  مشاور  عنوان 
فوتسال،مسلم  تیم  مدیر  عنوان  به  حدیدی 
تیم  رسانه ای  مدیر  عنوان  به  نژاد  عوض 
فوتسال و داوود فرزامی فر به عنوان کمیته 

فنی منصوب شدند.
در ادامه ی این نشست سید رضا مهدوی مدیرعامل 
باشگاه گهر زمین گفت: تیم فوتسال گهر زمین را 
قطب  یک  به  انشااهلل  تا  کنیم  می  حمایت  جامع 
حاضر  حال  در  شود  تبدیل  کشور  در  فوتسال 
تصمیم داریم با تمرکز بر ورزش فوتسال  آن را به 
صورت حرفه ای  دنبال کنیم و در کنار آن از سایر 
رشته های ورزشی حمایت کنیم. پس از تالش ها و 
زحماتی که چند سال گذشته در باشگاه گهرزمین 
صورت گرفته شده است .حاال این باشگاه شخصیت  

در  و  است  گرفته  خود  به  را  رسمی  باشگاه  یک 
کشور و فدراسیون حائز احترامی ویژه شده است. 
برای  خودشان  ملی پوش  بازیکنان  که  طوری  به 
تست دادن به سیرجان می آیند .مهدوی افزود:  امر 
به ورزش از مهمترین وظایف شرکت های معدنی 
و صنعتی است و نباید منتی بر سر مردم و اهالی 
ورزش گذاشته شود.  این مدیر جوان اضافه کرد:  
ویترین  هر باشگاهی داشتن یک تیم حرفه ای است 
و خوشبختانه توانسته ایم در طول دو سال گذشته 
در فوتسال ورود کنیم و امسال انشاءاهلل تیم خوبی 
را برای سیرجان خواهیم بست که در شان نام و 
مردم سیرجان باشد وی اضافه کرد یک مجموعه 
استخر اختصاصی برای باشگاه خریداری شده است 
و اکنون در حال تجهیز یک مجموعه بدنسازی نیز 
می باشیم. سه قطعه زمین برای احداث مجموعه 
احداث  برای  و  است  گرفته  قرار  نظر  مد  ورزشی 
و  کرد  خواهیم  پیگیری  زودی  به  مجموعه  این 
برای  نیز  باشگاه  اختصاصی  استخر  مقابل  زمین 
در  مهدوی   . شد  خواهد  استفاده  فرهنگی  موارد 
گهر  باشگاه  در  فوتسال  امیدواریم    : گفت  پایان 

زمین چنان ریشه بزند و در دل مردم قرار گیرد 
که مدیران ارشد این شرکت و شهرستان با جان و 
دل از این ورزش حمایت کنند.  همچنین مهدوی 
از اهالی رسانه درخواست کرد که شعاری درخور 

باشگاه انتخاب کنند.
در ادامه گفت و گو سرمربی جدید تیم فوتسال گهر 
زمین نیز گفت: ایجاد مدرسه فوتسال در سیرجان 
امری ضروری است و دانش افزایی و فراگیری علم 
الزم  سیرجان  بازیکنان  و  مربیان  برای  فوتسال 
است، من بازیکنان مستعدی را در این شهر دیده 
ام که نیاز به آموزش های حرفه ای دارند و امیدوارم 
بزرگ  شرکت  و  باشگاه  مدیریت  حمایت های  با 

گهرزمین این گام مهم برداشته و محقق شود.
این  آینده  وضعیت  خصوص  در  افضلی  حسین 
تیم هم گفت: سرنوشت و عملکرد آینده یک تیم 
قابل پیش بینی نیست، اما به آینده تیم خوشبین 

خواهیم بود .
چهره های  توسط  نیز  مراسم  این  انتهای  در 
اهالی  از  سیرجان  شهرستان  ورزشی  پیشکسوت 

رسانه تقدیر و تشکر صورت گرفت.
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در پی انتخابات پرحاشیه شرکت معدنی و صنعتی 
اسالمی  شورای  گذشته  روز  جلسه  در  گهرزمین، 
سیرجان با حضور تمامی اعضا، نسبت به مداخالت 
به عمل آمده توسط مسوولین استانی و کشوری، از 

سوی اعضای شورا انتقادهای بسیاری وارد شد. 
ابوذر زینلی؛ ریاست شورای اسالمی شهر سیرجان 
گفت: »شورای شهر به عنوان نمایندگان مردم حق 
دخالت در تمامی امور فرهنگی اجتماعی و اقتصادی 
دخالت های  به  نسبت  جد  طور  به  و  دارند  را  شهر 
استان کرمان در مجلس شورای  نمایندگان  نابجای 
اسالمی انتقاد می کنیم. استخوان های مردم سیرجان 
آقای  و  است  خردشدن  حال  در  گرانی  فشار  زیر 
نماینده ای که ریاست کمیسیون اقتصادی مجلس را 
بر عهده دارد وظایف خود را فراموش کرده و برای 
حق مردم ما تعیین تکلیف می کند.  این شهر اگرچه 
شورا،  اما  ندارد  فرماندار  نیم  و  سال  یک  حدود  در 
شهردار و امام جمعه دارد و نیازی به زحمت آقایان 

هم استانی ندارد.«
حق دل مردم سیرجان به پل های 

روگذر و زیرگذر در شهر کرمان تبدیل شده
 زینلی در ادامه افزود: »مردم ما حق دارند با وجود 
اما  کنند  زندگی  استاندارد  شهری  در  غنی  معادن 
جاری  سال   در  سیرجان  شهرداری  متاسفانه سهم 
از این غنا 11 میلیارد و سهم شهرداری کرمان ۳8 
میلیارد تومان بوده است که متاسفانه به دلیل رایزنی 
استان کرمان  نماینده در  آقایان  با  های پشت پرده 
حق دل مردم سیرجان به پل های روگذر و زیرگذر 
در شهر کرمان تبدیل شده است و معادن ما قربانی 
از  است  شده  برخی  سیاست های  و  طلبی  منفعت 
که  می خواهیم  نماینده شهرستان  شهباز حسن پور؛ 
نسبت به این دخالت های نابجا واکنش مثبت نشان 
دهد وگرنه با آگاه سازی مردم و استفاده از پتانسیل 
برای  گری  مطالبه  به  نسبت  مردم  اجتماعی  های 
جلوگیری از این گونه مسائل استفاده خواهیم کرد.« 

خواجویی: با این امضاها نمایندگان، قانون 

مصوب خودشان را نقض می کنند
اسماعیل خواجویی؛ رئیس شورای شهرستان نیز در 
ضد  استان  نمایندگان  »عملکرد  گفت:  چنین  ادامه 
مجلس  در  نمایندگان  که خود  است  تجارتی  قانون 
شورای اسالمی تصویب کرده اند و قطعاً این موضوع 

از طریق شورای شهرستان پیگیری خواهد شد.«
 خدامی: یکی از دالیل گرانی در سیرجان، 

معادن هستند
شهر  معادن،  خاطر  به  گفت:  نیز  خدامی؛  حسن 
سیرجان گران ترین شهر استان کرمان است و مردم 
این شهر بهای سنگینی را بابت معدن گل گهر می 
پردازند. این گرانی ها به خاطر افزایش قیمت امالک 
در سیرجان است و در کنار آن آالینده های مخرب 
است  کرده  مخل  را  مردم  سالمت  و  زیست  محیط 
اما سود معادن به نام مردم سیرجان و به کام سایر 
گهر  گل  مسوولین  شود.  می  تمام  استان  شهرهای 
معتقدند که در ازای این همه مخاطره ورزشگاه امام 
علی )ع( را تجهیز کرده اند در صورتیکه این ورزشگاه 

برای برند شدن تیم فوتبال خودشان است و سودی 
برای رفاه و آسایش مردم ندارد.

تخریب محیط زیست شهرستان سیرجان برای 
مردم ما و سود آن به جیب غیر بومی هاست

حسن  صحبت های  تکمیل  در  نیز  عسگری  محمد 
خدامی گفت از آب این شهر تا تمام زیرساخت های 
تخریب  زیان  گرفتند  قرار  تحت الشعاع  همه  آن 
و  ما  مردم  برای  سیرجان  شهرستان  زیست  محیط 
نمایندگان  به  هاست.  بومی  غیر  جیب  به  آن  سود 
شهرهای دیگر پیشنهاد می کنم که به آقای حسن پور 

فقط مشاوره دهند نه دخالت.
در نبود فرماندار آقایان نماینده برایمان تصمیم 

می گیرند
 امین صادقی نیز با انتقاد شدید نسبت به بالتکلیف 
ما  گفت  سیرجان  ویژه  فرمانداری  وضعیت  بودن 
باشد  نداریم که پیگیر مشکالت شهرستان  فرماندار 
و به همین دلیل آقایان نماینده و وزارت کشور برای 
امضای  نمی دانند  آقایان  اما  می گیرند.   تصمیم  ما 

اساسی  قانون   44 اصل  و   11۳ ماده  حمایتی شان 
اخبار  روزها  این  و  است  برده  سوال  زیر  را  کشور 
متناقض پیرامون معدن گهرزمین بار روانی بسیاری 
است  تعجب  باعث  است.  کرده  ایجاد  مردم  روی  بر 
شرکت  این  در  اختالس  باالی  ارقام  از  فقط  آقایان 
مراجع  ولی  کنند  می  صحبت  صنعتی  و  معدنی 
درز  خبرهای  این  به  نسبت  واکنشی  هیچ  قضایی 
طاهره  درخواست  به  جلسه  ادامه  در  ندارند.   شده 
نمودن دو کمیسیون جدید  اضافه  برای  جهانشاهی 
سیرجان  اسالمی  شورای  همیشگی  کمیسیون  به۶ 
اعضای  نظرات  و  آرا  اساس  بر  که  شد  گیری  رای 
شورا کمیسیونی با نام موقتی گردشگری، تفریحی و 
صنایع دستی با 4 رای تصویب شد و کمیسیون امور 
بانوان و خانواده به تصویب نرسید و قرار بر این شد 
به عنوان یک کمیته مستقل زیرمجموعه کمیسیون 
در  کند  فعالیت  شورا  اجتماعی  و  ورزشی  فرهنگی 
انتها نیز کمیسیون ها با داوطلب شدن اعضای شورا 

تفکیک و تعیین گردید.

انتقادهای اعضای شورای شهر نسبت به وضعیت شرکت گهر زمین؛

چنبره ی کرمانی ها  بر معادن سیرجان

فارس: معاون فروش و خدمات مشترکین شرکت توزیع برق شمال استان کرمان گفت: طرح امید برق از نیمه مهرماه کلید می خورد و 
مشترکان کم مصرف در ماه های غیرگرم باید 80 کیلووات و در ماه های گرم کمتر از 100 کیلووات و در مناطق گرمسیر کمتر از 400 کیلووات 
مصرف داشته باشند . وی ظهار داشت: پیش بینی می شود ۳0 میلیون نفر در کشور و یک میلیون نفر در استان کرمان جزو مشترکان کم مصرف 
برق در طرح امید برق قرار گیرند که برق آنها رایگان می شود. معاون فروش و خدمات مشترکین شرکت توزیع برق شمال استان کرمان عنوان 
کرد: سه دسته مصرف کننده کم مصرف، خوش مصرف و پرمصرف داریم که ۳0 درصد مشترکان کم مصرف هستند که حدود ۳0 میلیون 

جمعیت را در بر دارد.

خبــر
ایسنا: رییس روابط عمومی اداره کل آموزش و پرورش استان کرمان گفت: در مناطق شهری برق یک میلیون کرمانی با صرفه جویی »رایگان« می شود

و مدارس پرجمعیت استقبال بین 20 تا 80 درصد متغیر است و بحمدهلل تاکنون مشکل خاصی 
در برگزاری کالس ها و شیوع کرونا در مدارس نداشته ایم. وی درباره وضعیت فعالیت مدارس 
استان کرمان اظهار کرد: مدارس سراسر استان باز هستند و براساس بررسی انجام شده بیش از 
۶0 درصد دانش آموزان از کالس های حضوری استقبال کرده اند. وی با بیان اینکه استقبال دانش 
آموزان از حضور در کالس های درس در مناطق روستائی و مناطق کم جمعیت باالی ۹0 درصد 

و حتی در برخی روستاها 100 درصد بوده است.

استقبال 6۰ 
درصدی دانش 

آموزان کرمانی از 
کالس های حضوری

 استاندار کرمان: نباید خدمت رسانی
 به مردم تعطیل شود

سراسر  شهرداران  همایش  در  سه شنبه  روز  کرمان  استاندار  ایرنا: 
استان کرمان گفت: قانون گذاری مناسب و حوزه فرهنگی زیربنای رفع 
مشکالت هر کشور و استانی است و نباید تا اصالح قوانین مشکل دار 
دست روی دست گذاشت بلکه باید ارائه خدمت به مردم بر اساس 

ظرفیت قوانین ادامه یابد.
محمدجواد فدایی افزود: این همایش به جای بیان مشکالت، بندهای 
قانونی که به مانعی برای فعالیت ها تبدیل شده را به بحث و تبادل 

بگذارد تا در نهایت به یک طرح برسیم.
وی از شهرداران استان کرمان خواست تا پیشنهادات خود برای رفع 
مشکالت و یا اصالحات مورد نیاز قوانین و آیین نامه ها را تهیه و به 

مجمع نمایندگان استان ارائه کنند.
مشکالت  افزود:  خود  مدیریتی  سابقه  به  اشاره  با  کرمان  استاندار 
شهرداران طی ۳0 سال گذشته تغییری نکرده که این امر جای تاسف 
و سوال دارد که چگونه مشکالت هنوز رفع نشده و علت اصلی آن 

است که به اصول اساسی فعالیت ها توجهی نمی شود.
اصولی  صورت  به  را  کارها  داریم  عادت  متاسفانه  کرد:  تصریح  وی 
استفاده  به صورت صحیح  موجود  ابزار  از  و  ندهیم  انجام  اساسی  و 

نمی کنیم و ابزار ما قوانین است.
تاکید بر شفافیت قانون 

فدایی با بیان اینکه مهمترین قوه جمهوری اسالمی قوه مقننه است 
گفت: مشکالت تا تصویب قانون صحیح رفع نمی شود زیرا برای رفع 
باید  قوانین  و  نیازمندیم  قانونی  ظرفیت  به  ابتدا  مشکالت  مطلوب 

شفاف و گویا باشند.
نباید  قانون  داشت:  بیان  قوانین  شفافیت  ضرورت  بر  تاکید  با  وی 
باشد ما  برداشت خاصی داشته  از آن  باشد که هر کسی  به گونه ای 
باید ابتدا قوانین را اصالح کنیم و یک واقعیت این است که مجالس 
برخی  زیرا  نیست  تخصصی  و  کارشناسی  مجالس  ما  قانون گذاری 

قوانین تاثیرگذاری الزم را ندارند.
اینکه آسیب اصلی تعطیلی پروژه ها متوجه  بیان  با  استاندار کرمان 
مردم است و نه دستگاه ها گفت: مسووالن استان و شهرداران در هیچ 

شرایطی نباید بگذارند که خدمت رسانی به مردم تاخیر داشته باشد.
وی تصریح کرد: تعامالت بین دستگاه های اجرایی به قانون، آیین نامه 
و فرهنگ بازمی گردد اما در برخی موارد تعامالت بین این دستگاه 
وجود ندارد که آسیب آن به مردم می رسد و نباید به بهانه قانون و 

آیین نامه و عدم تعامل ارائه خدمت به مردم متوقف شود. 
شرایط  باید  شهرداری ها  وجودی  فلسفه  به  توجه  با  گفت:  فدایی 
دشواری  دالیل  از  یکی  و  کنند  فراهم  مردم  برای  را  راحت  زندگی 
فعالیت شهردارها در وجود نداشتن قوانین مناسب و همچنین تعامل 
با شوراهای شهر و نداشتن تخصص است اما با وجود همه این ها نباید 

خدمت رسانی به مردم تعطیل شود.

      خبر

        معظمه صادقی نژاد



ویترین آخر

بهارنیوز، رضا صادقیان: با افزایش تورم و نامعتادل شدن برخی 
بازارها در سال جدید از جمله بازار سرمایه، طال، ارز، خودرو، 
مسکن و حال آشفته شدن قیمت بلیط خطوط هوایی خارجی 
راه حل مسووالن در عبارتی کوتاه و خطاب به شهروندان شده 

است: »فعال خرید نکنید«.
نزدیک به سه ماه قبل وزیر مسکن و شهرسازی در مصاحبه ای 
به شهروندان از کاذب بودن قیمت های مسکن در شهرها گفت، 
نهایتا و خروجی آن گفتگو به اینجا ختم شد که مردم با نخریدن 
تقاضای موجود در بازار را کاهش داده و در نهایت شاهد پایین 
آمدن قیمت ها خواهیم بود. هفته گذشته نیز معاون وزارتخانه 
دام  به  کرد  توصیه  شهروندان  به  تجارت  و  معدن  صنعت، 
دالل های خودرو و سوداگران بازار نیفتند و فعال خودرو نخرید تا 
این موج فراگیر فروکش کرده و شاهد پایین آمدن قیمت خودرو 

در بازار آزاد باشیم. 
روز گذشته نیز رییس سازمان هواپیمایی کشور به مسافران 
شود.  متعادل  قیمت ها  تا  نخرید  هواپیما  بلیط  کرد  توصیه 
می توان در میان خبرهای دیگر و خصوصا خبرهای حوزه اقتصاد 
این توصیه را از زبان سایر مسووالن نیز مشاهده کرد. مسووالنی 
که نخریدن، دور شدن مردم از بازار و در نهایت کاهش تقاضا را 

به عنوان یک سیاست و گفتار انجام می دهند.
افزایش قیمت مسکن و اجاره خانه نیز با چنین مسئله ای 
روبرو است. طی سال های گذشته سیاست های مسکن سازی 
دولت با موفقیت همراه نبوده است، از همین رو تقاضای موجود 
در بازار پیش از تولید واحدهای مسکونی بوده است، از همین رو 

شاهد افزایش قیمت خانه و به دنبال آن کرایه خانه بودیم. 
انجام  یا  و  نادرست  سیاست گذاری های  شاهد  ما  اینجا  در 
با  گاه  که  سیاست هایی  بودیم.  کالن  سیاست های  نشدن 
تصمیمات نادرست یک وزیر و یا دولت وقت که میلی به اجرا 
کردن پروژه های بر زمین مانده دولت گذشته نداشته به این 

وضع دامن زده است.
براساس تجربه سال ها و ماه های اخیر، توصیه مسووالن امر 
برای نخریدن و خرید نکردن مردم و امید برای رسیدن آینده ای 
نزدیک که با کاهش قیمت ها همراه باشد در عمل اتفاق نیفتاده 
است. مهمتر آنکه بهتر آن است که مدیران مربوطه به جای 
دست یازیدن به سخنانی که گوشی برای شنیدن و عمل به آن 
یافت نمی شود با انجام سیاست های گذاری های کارشناسی شده 
و قبل از آنکه موضوع اقتصادی به بحران برسد برای دشواره های 
امروز برنامه ایی جامع مدون کنند، چرا که نه تنها در ایران بلکه 
شهروندان سایر کشورها در هنگامه بحران و نا متعادل شدن 

وضعیت اقتصادی به هیچ سخن و گفتاری گوش نخواهند داد.

ایلنا: وزیر آموزش و پرورش در واکنش به حضور افراد مشکوک به کرونا در مدرسه 
گفت: به خانواده ها اطالع دادیم، اگر کسی در میان اعضای خانواده اش مبتال به کووید 
1۹ شده تا وقتی که از صحت و سالمتی او اطمینان پیدا نکرده ، نباید به مدرسه بیایند.

»محسن حاجی میرزایی«  گفت دانش آموزانی خانواده هایی که در میان اعضای 
خانواده شان شخص مبتال یا مشکوک به کووید 1۹ دارند، تا سه هفته به مدرسه نیایند.

جدید  مورد   270۵ شناسایی  از  بهداشت  وزارت  سخنگوی  آفتاب  نیوز: 
کرونا در کشور طی 24 ساعت گذشته خبر داد و گفت: متاسفانه 140 تن نیز 
جان خود را از دست دادند. دکتر سیما سادات الری در توضیح آخرین آمار 
کووید1۹- در کشور گفت: مجموع بیماران کووید1۹ در کشور به 407 هزار و 
۳۵۳ نفر رسید. وی افزود: خوشبختانه تا کنون ۳4۹ هزار و ۹84 نفر از بیماران، 

بهبود یافته و یا از بیمارستانها ترخیص شده اند.

       گوناگون

دانش آموزان مشکوک به کرونا و سرماخوردگی به مدرسه نروند

 27۰5 ابتال و ۱4۰ فوتی جدید کرونا در کشور

تولید فرش دستباف 4 برابر شد

   عصر ایران؛ مهرداد خدیر- اگر متعلق 
به نسل دهه های 40 و قبل و حتی ۵0 
را  این پوستر  باشید احتماالً  خورشیدی 
به خاطر دارید که دو مرد را کنار هم به 
و  فربه  و  چاق  یکی  بود:  کشیده  تصویر 
و  زرد روی  دیگری  و  پُر پول  صندوقی  با 

مال باخته و نگون بخت با صندوق خالی.
»عاقبت  بود  نوشته  یکی  باالی 
نقد فروشی« و باالی دیگری هم »عاقبت 
مغازه داران  پوستر،  این  با  نسیه فروشی«! 
به زبان طنز و کنایه به مشتری می گفتند 
تقاضای نسیه نکنید تا مثل این مرد مفلس 

نشویم!
با این که از محکومیت و محبوس شدن 
در  و  شد  خوش حال  نباید  هیچ کسی 
نوشته های خودم خوانده اید که »مجازات 
او  خود  مجازات  آن که  از  بیش  زندانی 
باشد مجازات خانوادۀ اوست که محکوم 
به تحمل رنجی می شوند که غالبا هیچ 
نداشته اند«،  آن  ایجاد  عوامل  در  نقشی 
و  منافع  پای  که  موارد  برخی  در  اما 
نمی توان  است  میان  در  عمومی  اخالق 
ُخرسندی خود را پنهان کرد و محکومیت 
»اکبر طبری« -معتمد رییس پیشین قوۀ 

قضاییه- از این دست است.
تیر  پاسخ  در  که  طبری پور  اکبر  علی 
تشخیص  مجمع  رییس  دفتر   1۳۹8
با سمت »معاون  ایرنا  به  نظام  مصلحت 
اجرایی حوزه ریاست قوۀ قضاییه « - در 
یاد  او  از   - الریجانی  آقای صادق  دوران 
شده بود به ۵8 سال و ۹ ماه و 20 روز 
آن  سال   ۳1 که  شده  محکوم  حبس 

الزم االجراست.

 1۳۹۹ شهریور   22 در  حکم  این 
رسانه ای شده در حالی که تنها 1۵ ماه 
قبل و در تیر 1۳۹8 در جوابیۀ پیش گفته 
آمده بود: » اتهامات، قبال در دادسرا بررسی 
و کذب بودن آنها محرز شده و رییس قوه 
هم مستقالً بررسی کرده و خالف بودن آنها 

محرز نشده است.«
متعدد  جلسات  پی  در  و  اما  اکنون 
میلیارد  به 1000  جدای حبس  دادگاه، 
هم  امالک  این  ضبط  و  جریمه  ریال 

محکوم شده است:
سه دستگاه آپارتمان مسکونی در برج 
رومای تهران به مساحت های ۶۳۳ و ۳88 
و ۳80 متر مربع. یک واحد در پاسداران 
به مساحت ۶۳۳ متر مربع ) ظاهراً به عدد 
۶۳۳ عالقۀ ویژه داشته!(، ۵ قطعه زمین در 
بابلسر، زمین مشجر در نجارکالی لواسان 
به مساحت 1۶7۵ متر مربع، یک واحد 
آپارتمان اداری به مساحت 108 متر مربع 
، یک قطعه زمین در خیابان کریم خان 
به مساحت ۳00 متر مربع و در همین 
خیابان دو طبقه از یک ساختمان احداثی.

چون اموال را از کسانی گرفته که خود 
در این پرونده محکوم شده اند طبعاً به آنها 
مسترد نمی شود و پس از فروش وجه آنها 
به صندوق دولت واریز خواهد شد.. اما چرا 
این خبر اسباب خوش حالی است و ما را 

یاد چه می اندازد؟
تنها  نه  طبری  امثال  که  این  اول 
آدم های  رنج  موجب  که  فاسدند  خود 
و  کارمندان  بسا  چه  هستند.  هم  سالم 
صاحب منصبان دیگر که مانند او دزد و 
رشوه گیر نبودند ولی گاه وسوسه می شدند 

در عین حال  و  فساد  این جرثومۀ  مثل 
عزیزُدردانه هم باشند.

اکنون اما آنان از این که به ورطۀ فساد 
و رشوه نیفتادند خوش حال اند. لحن او در 
مقابل قاضی بابایی نشان می داد با قضات 
با  وقتی  است.  می کرده  صحبت  چگونه 
قاضی دادگاهی که او را محاکمه می کند 
طلب کارانه سخن می گوید می توان تصور 
کرد وقتی از دفتر مجاور رییس وقت قوه 
امر و نهی می کرده چه لحنی داشته و حاال 
وقعی  او  تهدیدات  به  که  سالمی  قضات 
کرده اند  صادر  عادالنه  احکام  و  ننهادند 
باید خوش حال باشند که شرف خود را به 
درم و درهم او -که مال خودش هم نبود 

-نفروختند.
دوم این که نشان می دهد بررسی داریم 
تا بررسی. در بررسی به سبک آنچه در 
جوابیه باال اشاره شد او اتهامی ندارد و در 
بررسی به سبک پس از آن دوران ۵8 سال 

حبس از یک پرونده در می آید!
سوم این که اکبر طبری نماد انحطاط 
است. نوع گفتار و دفاعیات او در دادگاه 
تصویر مرد کم سوادی را ترسیم می کرد که 
ابتدا قرار بوده بلیت استخر و سینما برای 
کارکنان قضایی تهیه کند و چون مورد 
قضایی  دستگاه  مقام  عالی ترین  اعتماد 
پیمان کاری  پوشش  در  می گیرد  قرار 
همراه خود  و  می پردازد  کارچاق کنی  به 
دیگران را نیز آلوده می کرده است و کافی 
است تصور کنیم سفارش های او اگر اجابت 
شده باشند سرنوشت چه پرونده هایی را 
تغییر داده و ازاین طریق چه ذی حقانی 

را به خاک سیاه نشانده است.

سیاست گذاری و نخریدن
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 پوستر طبری را در واحدهای قضایی نصب کنید: عاقبت رشوه خواری!

بازدید مسووالن دانشکده علوم پزشکی از کارگاه تولید ماسک در سیرجان 

 ایسنا: وزیر بهداشت در نشست با رییس شورای سیاست گذاری ائمه جمعه، 
با اشاره به خیز جدید کرونا در اکثر استان های کشور، گفت: با رویکرد رعایت 
پروتکل های سختگیرانه و اینکه فکر کنیم همه کشور قرمز است، امیدواریم از 11 
مهر ماه بتوانیم نماز جمعه را برگزار کنیم. دکتر سعید نمکی افزود: به دلیل خیز 
جدیدی که در کشور در حال شکل گیری است بسیار بسیار شرمسار همکارانم 

می شوم که به دلیل عدم رعایت گروه اندکی، اکثریت به زحمت می افتند.

ایسنا: رییس دیوان عالی کشور درباره پرونده زم گفت: رسیدگی به پرونده زم 
در دیوان تمام شده و رای صادر شده به زودی اعالم خواهد شد. حجت االسالم 
مرتضوی مقدم درباره حکم اعدام ۳ نفر از محکومان اعتراضات آبان ۹8 گفت: این 
پرونده در حال رسیدگی است. وی در واکنش به ارسال نامه ای از سوی وکیل 
این سه نفر متهم به دیوان عالی کشور گفت: هر نامه ای که می آید به روی پرونده 

می رود.

دیوان عالی کشور رای پرونده روح اهلل زم را صادر کرد

ایلنا: فرح ناز رافع رئیس مرکز ملی فرش ایران اظهار داشت: افزایش چشم گیری 
نزدیک به 4 برابر در میزان تولید فرش دستباف در نیمه اول سال جاری نسبت به 
آمارها و برآوردهای سال گذشته شاهد هستیم. از علت های این افزایش را می توان 
به تعطیلی بعضی از مشاغل به علت شیوع ویروس کرونا و جذب دوباره قالیبافان به 

کار بافت قالی به عنوان جایگزین فعالیت های دیگر، اشاره کرد.
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آگهي مناقصه عمومي تجدید شده

 شماره 99/27/ع
شرکت معدني و صنعتي گل گهر )سهامي عام( در نظر دارد » راهبری و اجراي عملیات نقشه برداري هوایي 

در محدوده پیت معدن و دپوهاي اطراف و تعمیر، نگهداری و تأمین قطعات یدکي 2 فروند پهپاد ملکي« 

خود را از طریق برگزاري مناقصه عمومي به شرکت هاي واجد شرایط واگذار نماید. لذا پیمانکاران 

مي توانند جهت اخذ اسناد مناقصه به آدرس الکترونیکي WWW.GEG.IR  مراجعه  و اسناد مذکور 

را از قسمت تأمین کنندگان و مشتریان - مناقصه ها دانلود نمایند. مهلت تحویل پاکات ساعت 9 الي 

14 روز چهارشنبه  مــورخ 99/7/2 در محــل دفترکمیسیون معـامالت مجتمع و یا دبیرخانه دفتر 

مرکزی تهران مي باشد. ضمناً بازدید از محل اجراي موضوع مناقصه روز شنبه مورخ 99/6/29 مقرر 

شده است. شرکت معدني و صنعتي گل گهر در رد یا قبول هر یک از پیشنهادات بدون نیاز به ذکر 

دلیل و بدون جبران خسارت مختار مي باشد.

مدیریـت قراردادها و معامالت شرکت معدني و صنعتي گل گهر 

با رعایت پروتکل های بهداشتی
بخش دندانپزشکی درمانگاه خیریه فاطمیه بازگشایی شد

تخفیف ویـژه به مناسبت افتتاحیه

خیابان امیرکبیر، درمانگاه فاطمیه، بخش دندانپزشکی 
09137454265 / 42206120

آگهـی مناقصه عمومی دانشگـاه صنعتـی سیرجان

دانشگاه صنعتی سیرجان در نظر دارد مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی کیفی )فشرده(  اجرای کفسازی بتنی 

2099091262000005 را از طریق  پارکینگ و احداث راه دسترسی واقع در سایت یک  به شماره 
سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید. کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه 

آدرس  به  )ستاد(  دولت  الکترونیکی  تدارکات  سامانه  درگاه  طریق  از  پاکات  بازگشایی  و  گران  مناقصه  پیشنهاد 

انجام خواهد شد.  )www.setadiran.ir (
تاریخ  انتشار مناقصه در سامانه : 1399/06/26 می باشد.     

 مهلت دریافت اسناد مناقصه از سایت :  تا ساعت 14 روز 1399/06/29 می باشد.

مهلت ارسال پیشنهاد :  تا ساعت 14 مورخ 1399/07/0۸ می باشد.

شروع بازگشایی پاکات : ساعت 10 صبح  مورخ 1399/07/09 می باشد.

سیرجان صنعتــی  دانشگــاه  عمومی  روابط 

فراخوان مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی کیفی)فشرده( یک مرحله ای خدمات پیمانکاری

دانشگاه صنعتی سیرجان ، ابتدای جاده سیرجان- بافت     تلفن: 2035 4152 -2036 4152 )034(

 
      »من لم یشکر المخلوق لم یشکر الخالق «            

با تقديم احترام،خانواده زارعی

و  لطف  از  اقیانوسی  که  بگوییم  می توانیم  چه  شما  مقام  در 
رحمت را به رگ های خسته و کوفته مان جریان دادید، با این 
عمر کوتاه خاکی، قادر به جبران الطاف شما نیستیم، پس دست 
به دامان ذات کبریایی دراز می کنیم و از درگاهش می خواهیم 

تا پاسخگوی این همه لطف، از روی عنایت خویش باشد.

بدین وسیله از عنایت و ُحسن توجه کلیه سروران گرانقدر اعم از؛ 

معاونین و مدیران محترم شرکت معدني و صنعتي گل گهر، مدیرعامل و پرسنل محترم شرکت 

پاریز پیشرو صنعت توسعه سیرجان ، پرسنل محترم شرکت گهر ترابر، مدیریت و پرسنل محترم  

شرکت فریکو، شرکتهای گهر خدمات ،گهر همکار،جهان فوالد، ریاست و پرسنل دانشگاه آزاد 

اسالمی واحد سیرجان، پرسنل و نیروهاي بازنشسته آموزش و پروش  و  تمامی سروران عزیز

که با ارسال پیام  و تماس تلفني ما را مدیون لطف و غریق محبت خویش نمودند، از صمیم قلب 

تقدیر و تشکر نموده و برای همگان از خداوند رحمان، حضور در رکاب نورانی امام زمان )عج( 

را در عصر ظهور مسئلت می نماییم.

برگزاری نماز های جمعه با اعمال پروتکل ها


