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بند کمر
 سبز مایل به زرد!

 شهردار همچنین با آوردن نام چند مدیر و گالیه از کارنامه ی آن ها، اعالم کرد از عملکرد گذشته ی آن ها راضی و خشنود نیست و تاکید کرد که: 
»باید تغییر شیوه بدهند.« وی افزود  : یک نفر را از تهران آورده ام برای تغییر دیدگاه دوستان



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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

دیدگاه دارم.«

گالیه شهردار سیرجان از مدیران سازمان های شهرداری:

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

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

       اخبار کوتاه 

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

دانش اموزآن نیازمند داشته باشد.

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

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

افراد سودجو از این طریق کنند.

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

#انتقادحق مردم است # پاسخگویی وظیفه مسئوالن

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

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

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

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

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

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

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

مدیریت امور حقوقی و قراردادها

       گروه خبر

 آغاز فعالیت های عمرانی شهرداری سیرجان؛

جدول گذاری و آسفالت
  از هجرت تا دهیادگار 

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

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

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

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

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

تکمیل زیرسازی؛ ظرف یک ماه آینده آسفالت خواهد شد.

فروش، نصب، سرویـس،شــارژ گـــاز و 

نقد و اقساطلولـه کشی زیرکار

کولرهای گـازی اسپلیت
خیابان وحید - روبروی فروشگاه  افق  کوروش

فروشگاه اسپلیت صالحی
4 2 ۳ ۳ 8 7 8 8 - 0 9 1 6 4 4 5 8 ۳ ۳ 5  
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۳
خبــر

فردای کرمان: کارشناس مرکز پیش بینی اداره کل هواشناسی استان کرمان ۲۷ مهرماه گفت: 
»برای امروز وزش باد در برخی ساعات پیش بینی می شود و فردا وزش باد نسبتا شدید به همراه 
گردوخاک در سطح استان پدیده ی غالب است«.وی افزود: »شدت وزش باد در مناطق شرقی و 
جنوب شرق استان بیشتر خواهد بود«..وی گفت: »روز های پایانی هفته هوای استان سرد می شود 
و شدت سرما  در مناطق غربی و شمالی استان بیشتر خواهد بود«.سالجقه افزود: »شهرستان 
منوجان در ۲۴ ساعت گذشته با دمای ۳۷ درجه ی سانتیگراد، گرم ترین منطقه ی استان بوده است 

و الله زار با دمای ۳ درجه ی سانتیگراد خنک ترین نقطه ی استان به ثبت رسیده است«.

 آسمان استان 
امروز چهارشنبه 
طوفانی می شود

بررسی مسائل و مشکالت امور منابع آب سیرجان 
به گزارش روابط عمومی فرمانداری ویژه شهرستان سیرجان؛ مدیرعامل شرکت آب منطقه ای کرمان به همراه فرماندار ویژه شهرستان 
سیرجان،معاون امور عمرانی فرمانداری،رئیس اداره امور منابع آب و جمعی از مسئوالن ضمن بازدید از سد تنگوییه،سد سلطان حسینی 
و منطقه چهارگنبد، مسائل و مشکالت حوزه آب شهرستان مورد بررسی قرار گرفت.  در ادامه  از قسمت های مختلف  شرکت مس 

درخشان  تخت گنبد نیز  بازدید بعمل آمد .

نفس  براي  سبز  فرصتي  سبز،  کمربند 
این  نشسته ی  بار  به  شهروندان؛  کشیدن 
چمران  بلوار  آِن   از  ما،  شهر  در  کمربند 
نظر  خوبی  به  توانسته  است.  قائم  بلوار  و 
جلب  خود  به  را  زیادی  کنندگان  استقبال 
کند و تاکنون ثبات خود را به خوبی حفظ 
برای آن در شهر،  و هنوز جایگزینی  کرده 
از  زیادی  تعداد  روزانه  است.  نشده  تعریف 
و  هستند  روی  پیاده  حال  در  همشهریان 
از امکاناتی که در اختیار گذاشته، استفاده 

می کنند. 
 کارشناسان امور شهري بر این نظرند که 
براي  اصولي  و  مناسب  راهکارهاي  از  یکي 
افزایش سرانه ی فضاي سبز و به دنبال آن 
فضایي  ایجاد  واقع  در  و  آلودگي ها  کاهش 
به عنوان ریه هاي شهر براي نفس کشیدن 
سبز  کمربند  طرح  اجراي  شهروندان،  بهتر 

است.
اما این که کمربندی سبز در شهر ما  که 
تبدیل  دوچرخه سواری،  و  پیاده روی  برای 
که  است.  وارد  آن  بر  زیادی  ایرادات  شده 
چندان مجال بحث در این مقال نمی گنجد.  

پیاده روی در فضای آلوده به دود 
و  دودزا  ماشین های  تردد  دلیل  به   
شاهد   روی  پیاده  حین  در  سوز  گازوییل 
آلودگی هایی در این بلوار هستیم. در همین 
پیست  سبز،  کمربند  امتداد  در  و  راستا 
پیاده روی دیگری  پس از بلوار چمران در 
بیشتری  گستردگی  از  که  شد،  گرفته  نظر 
برخوردار است و با تعدد الین هایی منظمی 
در  همگانی  ورزش  و  روی  پیاده  برای  که 
نظر گرفته شده، کمی باعث دلگرمی ست. 

اما پیست قائم که ادامه دهنده ی کمربند 
خم   و  پیچ  در  هنوز  است،  شهرمان  سبز 

تکمیل شدن قرار دارد، هرچند که چندین 
می  آن  گرفتن  قرار  استفاده  مورد  از  سال 
پیاده  های  الین  از  یکی  هنوز  اما  گذرد.  
روی انجا آسفالت نشده، برگ های خشک 
درختان در الین ها و جوی های این مکان 
خود نمایی می کنند انگار سال ها از آنجا 
جمع آوری نشدند و هنوز نواقصی دارد که 
شهر  ورودی  که  حالی  در  اند.  نشده  رفع 
بر  اختصاص داده است و عالوه  به خود  را 
رعایت  باید  هم  دیگری  نکات  سرسبزی، 
های  بافت  برخی  از  هایی  اِلمان  می شد. 
اما  قرار گرفته،  بلوار  این  سنتی در ورودی 
نظر گرفته  برای آن در  مناسبی  فضاسازی 
ای  فراموش شده  مثلث  به  تبدیل  و  نشده 

گردیده است.
 فضا سازی های ناقص

فضاسازی  عدم  و  ناهماهنگی  این 
به  پیست  این  از  مختلفی  درقسمت های 
آسفالت  الین های  ادغام  می خورد،  چشم 

را  روی  پیاده  محدودیت  خاکی،  و  شده 
ایجاد کرده و  آبخوری هایی که جایشان در 
این فضا خالی ست و سرویس بهداشتی هایی 

و  اند  بسته  همیشه  که 
بی نام و نشان. 

سرتاسر  که   چند  هر 
کامیون  توقف  بلوار 
اما  است  ممنوع 
کامیون هایی  همچنان 
که  می خورد  چشم  به 

پارک شده اند.
در  و  بودن  نامناسب 
خراب  قسمت ها  برخی 
کفپوش هایی  شدن 
را  آسان  تردد  که 
یا  و  کرده اند  سخت 
بدون  که  موتورسوارانی 
پیاده  الین  وارد  مانع 

روها می شوند. 
سواری  دوچرخه  الین 
هنوز  آن  روی  پیاده  و 
ادغام  و  نشده  مشخص 
باعث  هم  الین  دو  این 

سردرگمی  و حتا بروز برخوردها و حوادثی 
و  معایب  این  تمامی  حل  راه  است.  شده 
نواقص نیاز به یک برنامه ریزی ساده دارد 
و شاید با نصب چند تابلوی راهنما و یا یک 
نواقص،  این  کمبود  دهنده،  آگاهی  نقاشی 

رفع گردد.
و یا با ایجاد فضاسازی بهتر، سایر خدماتی 
که در این بخش انجام شده است، به چشم 

آیند.
آگاه  جدید  شهردار  برنامه های  از  باید 

شویم
چنین  داشتن  قرار  چندم  اولویت  در 
سبز  فضای  سازمان  معاون  از  را  امکاناتی 
حریفی  پرسیدیم.  شهرداری  پارک های  و 
در ارتباط با فضاسازی اطراف اِلمان بادگیر 
چپقی گفت: »باید در این ارتباط با شهردار 
جدید جلسه گرفته شود و از برنامه های وی 

این  در  مطمئنا  شویم.  آگاه  زمینه  این  در 
اِلمان،  این  که  چرا  دارد  برنامه هایی  زمینه 
قرار  شهر  ورودی  در  و  سیرجان  معرف 
گرفته و باید تغییراتی در آن ایجاد شود.«

چمن کاری نداریم، کمبود آب هست
پارک های  و  سبز  فضای  سازمان  معاون 
در  که  کمبودهایی  با  رابطه  در  شهرداری 
دارد  وجود  چمران  پیست  و  قایم  پیست 
به  نیاز  هنوز  پیست  دو  »این  گفت:  چنین 

اقدامات زیادی دارند. 
فنی  معاونت  نظر  زیر  پارک ها  فضاسازی 
اگر  نه  وگر  است.  گرفته  قرار  شهرداری 
همانند  بود،  سبز  فضای  سازمان  عهده  به 
انجام  آن  برنامه های  کلیه  چمران،  پیست 
تمام  تا  کرد  صبر  کمی  باید  ولی  شد.  می 

کمبودها رفع شوند.
معنای  به  فضاسازی  که  موضوع  این  اما 

چمن کاری و گل کاری باشد، چنین برنامه 
ای در حال حاضر در دستور کار نیست چرا 
چمن  و  هستیم  مواجه  آب  کمبود  با  که 
تامین  فعال  که  دارد  آبیاری  به  نیاز  کاری 
آب برای این منظور مقدور نیست. پس باید 
برنامه ی دیگری در این قسمت اجرا گردد.

 مدت هاست که قرار بر این شده که تردد 
جابجا  چمران  بلوار  از  سنگین  ماشین های 

شود.
جابجایی  و  برنامه  این  که  منتظریم   
بحث  تا  بگیرد  صورت  تر  سریع  کمربندی 
آلودگی هایی که به واسطه عبور ماشین های 
ایجاد می شود برای همیشه  گازوییل سوز 
بسته شود. جلسات فراوانی با مسووالن در 
این رابطه تشکیل شده است و پیگیری های 
زودی  همین  به  که  گرفته  صورت  فراوانی 

نتیجه بخش خواهد بود. 

گزارشی در رابطه با کمبودها و نواقص پیست قائم؛

کمـربند سبـز مایـل به زرد!

  عکس: سید محسن فروزنده

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

جناب آاقی مهندس 

حمید زیدآبادی 

روابط عمومی رشکت آرمان گهر

مدیر محترم کارگاه معدن شماره یک ) آرمان گهر(

همکار گرامی؛

باکمال تاسف و تاثر درگذشت پدر گرامیتان را تسلیت 

عرض نموده و از خداوند منان برای آن مرحوم مفرت 

و برای بازماندگان صبر جمیل و اجر جزیل خواستاریم.

یک شرکت راه سازی
از تعدادی راننده پایه یک 
با حداقل 5 سال سابقه کار

 و تعدادی کارگر 
 دعوت به عمل می آید.
0913 145  6163

       لیال گلزاری

این  در  اسالمی شهر سیرجان  روابط عمومی شورای  به گزارش 
نشست، اعضای شورا با تبریک فرارسیدن هفته تربیت بدنی به بیان 
افزایش همکاری و  پیرامون راهکارهای  نکات و نقطه نظرات خود 

همچنین موارد اولویت دار حوزه ورزش پرداختند.
از  قدردانی  با  رئیس شورای شهر  راستا، حسن خدامی؛  این  در 
شرکت های  موافق  نظر  جلب  در  ورزش  اداره  رئیس  تالش های 
صنعتی جهت ورود به حوزه ورزش، گفت: برای ما مهم تر از کسب 
قهرمانی  از  اعم  به سمت ورزش،  اقبال عمومی  قهرمانی،  عناوین 
ایجاد نشاط اجتماعی و  از مقوله های مهم  و همگانی است. یکی 
همگانی  ورزش  ترویج  بحث  جامعه،  در  مثبت  نکات  از  بسیاری 
است و به این دالیل تمام اعضای شورای شهر توجه جدی به امر 

ورزش دارند.
وحید جوان، دیگر عضو شورا نیز در سخنانی با اشاره به لزوم کار 
کارشناسی در امر ورزش گفت: در کمیسیون فرهنگی ورزشی شورا 
تصمیم گرفته ایم کمیته ورزش متشکل از مدیران و پیشکسوتان 
نتیجه ای  با کار مطالعاتی و کارشناسی،  تا  ورزشی تشکیل دهیم 

ماندگار از خود به جای بگذاریم.
جوانان  و  ورزش  کمیسیون  رئیس  کاظمی؛  حجت  همچنین 
مردم،  در جذب  ورزش  پتانسیل  به  اشاره  با  سیرجان  شهرستان 
در  المپیک  دهکده  ایجاد  پیرامون  بحثی  کمیسیون  در  گفت: 
پرهزینه  ورزشی  رشته های  از  برخی  هرچند  داشتیم.  سیرجان 
هستند اما رشته های فراوانی نیز وجود دارند که چندان هزینه بر 
با  مرتبط  ورزش های  نظیر  مردم هستند؛  اقبال  مورد  اما  نیستند 

حوزه دو و میدانی.
اعظم جوان لری، دیگر عضو شورا نیز طی سخنانی خواستار توجه 
ویژه به ورزش بانوان شد و گفت: ورزشکاران بانوی سیرجانی بارها 
نشان  را  جامعه  از  بخش  این  پتاتسیل  خود  افتخارآفرینی های  با 

داده اند و نباید ورزش بانوان مورد غفلت واقع شود.
حمزه صادقی؛ آخرین عضو شورای حاضر در این نشست افزود: 
تاریخ سیرجان نشان دهنده قدمت وجود استعدادهای ورزشی در 
این شهر است و همین نکته نشان می دهد باید بیش از پیش در 

این عرصه سرمایه گذاری کرد.
در انتهای این نشست، دکتر ناصر گل محمدی؛ معاون مدیرکل و 
رئیس اداره ورزش و جوانان افزود: ظرفیت سیرجان در امر ورزش 
بسیار زیاد است و رمز پیشرفت و شکوفایی استعدادها، همکاری 
و همدلی مدیران است. بنابراین امیدواریم یا همکاری دو جانبه و 
حضور متخصصان ورزشی در کمیسیون های مرتبط، این همدلی 
افزایش یافته و همچنین شاهد همکاری بیشتر در جهت افزایش و 

تکمیل زیرساخت های ورزشی باشیم. 

   یادداشت

بـا  ارتبـاط  ایـن  در  بایـد    
شـهردار جدیـد جلسـه گرفتـه 
شـود و از برنامه هـای وی در این 
زمینـه آگاه شـویم. مطمئنـا در 
ایـن زمینه برنامه هایـی دارد چرا 
که ایـن اِلمـان، معرف سـیرجان 
و در ورودی شـهر قـرار گرفتـه 
بایـد تغییراتـی در آن ایجـاد  و 

. د شو

بررسی احتمال راه اندازی 
دهکده المپیک در سیرجان

در اجرای بند 2 ماده 1 قانون الحاق مواردی به قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن بدینوسیله به اطالع می 
رساند در اجرای قانون فوق الذکر: 

1- امین رهنما فرزند منصور به شناسنامه 7038 کد ملی 3071821980 صادره از سیرجان رای هیات 21/02/1400-10069 
ششدانگ خانه 1607 فرعی از 5070 اصلی واقع در نجف شهر سیرجان بخش 36 کرمان به مساحت 247/5 متر مربع

هیات  رای  سیرجان  از  ملی 3060009988 صادره  کد  شناسنامه 3060009988   به  محمد  فرزند  نورمندی  رضا  2-حمید 
10069-22/04/1400 مبنی بر صدور سند ششدانگ یک باب خانه 1608 فرعی از 5070 اصلی واقع در نجف شهر سیرجان 

بخش 36 کرمان به مساحت250 متر مربع
هیات 10067- رای  بافت  از  ملی 3131601310 صادره  کد    13 شناسنامه  به  یار  اهلل  فرزند  زاده  فتحی  زینب  خانم   -3

مساحت  به  کرمان   36 بخش  سیرجان  شهر  نجف  در  واقع  اصلی   5070 از  فرعی   1609 خانه  ششدانگ    22/04/1400
247/9 متر مربع

4- مجید چهرزاد فرزند مختار به شناسنامه 296  کد ملی 3070249760 صادره از سیرجان رای هیات 22/04/1400-10066 
ششدانگ خانه پالک 1610 فرعی از 5070 واقع در نجف شهر سیرجان بخش 36 کرمان به مساحت250 متر مربع

 هیات حل اختالف موضوع ماده 7 آیین نامه اجرایی قانون فوق الذکر رای به تحدید حدود صادر و بدینوسیله به اطالع عموم 
می رساند در وقت مقرر عملیات تحدید حدود پالک های مذکور روز 1400/08/20 روز پنجشنبه در محل ملک اقدام و تحدید 
حدود می گردد ظرف مدت 20 روز 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 یکماه دادخواست اعتراض بر ثبت به مرجع صالح قضایی 
تسلیم و گواهی مربوطه را به اداره ثبت اسناد سیرجان ارایه نمایند چنانچه ظرف مدت 20 روز از انتشار آگهی اعتراض نرسد 
و یا معترض ظرف مدت یکماه از تاریخ اعتراض گواهی تنظیم دادخواست به مرجع صالح قضایی را ارائه ننماید سند مالکیت 

به نام متقاضی صادر و تسلیم می گردد. تاریخ انتشار آگهی 1400/07/28 روز چهارشنبه 

محمد  آرمانپور- رییس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان سیرجان

آگهی تحدید حدود 

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

09135320842-09132794372

بدینوسیله به اطالع کلیه سهام داران محترم و نمایندگان قانونی آنها می رساند جلسه مجمع عمومی عادی 
سالیانه صاحبان سهام شرکت تعاونی مصرف کارکنان جهاد کشاورزی در تاریخ 1400/08/05 در محل 

نمازخانه مدیریت جهاد کشاورزی واقع در خیابان فردوسی سیرجان برگزار می گردد .
شماره  ابالغیه  و  کرونا  با  مبارزه  ملی  ستاد    1۳98/12/20 مورخ   1041/۳1 شماره  ابالغیه  حذف   
به  مجامع  برگزاری  خصوص  در  بهادار  اوراق  بورس  سازمان   1۳98/12/19 مورخ  440/050ب/98 
استحضار می رساند برگزاری مجمع حداکثر با حضور 15 سهامدار حقیقی و حقوقی امکان پذیر می باشد. 
لذا ضمن تشکر از سهامداران حقیقی درخواست می گردد هییت مدیره را در برگزاری جلسه در زمان 

مقرر یاری نمایند. 
دستور جلسه: 

استماع گزارش هییت مدیره
انتخاب هییت مدیره جدید 

انتخاب بازرسین 
                                                                                         مدیر عامل شرکت تعاونی مصرف کارکنان جهاد کشاورزی 

مجمع عمومی سالیاهن 
آگهی 

نوبت اول



سیرجان نیوز: مهدی جهانشاهی مدیرعامل باشگاه شهرداری سیرجان در نشستی که با اعضای 
شورای اسالمی شهر داشت؛ عنوان کرد: حضور تیم فوتبال بانوان شهرداری سیرجان به عنوان اولین 
تیم در تاریخ فوتبال بانوان ایران در مسابقات جام قهرمانان فوتبال زنان آسیا، افتخاری بزرگ است. 
حسن خدامی رییس شورای شهر با بیان اختصاص زمینی به مساحت ۲۲هکتار از سوی شورای 
شهر برای ساخت ورزشگاه اختصاصی بانوان در سیرجان به عنوان اولین ورزشگاه اختصاصی بانوان 
در کشور، از قول مساعد وزیر ورزش جهت انجام کار مطالعاتی این ورزشگاه و ساخت آن خبر داد.

سیرجان اولین 
شهر دارای 
ورزشگاه 

اختصاصی بانوان

پیاده روی پرسنل و دانشجویان دانشکده علوم پزشکی سیرجان
خبــر

همایش پیاده روی ویژه پرسنل و دانشجویان دانشکده علوم پزشکی سیرجان، صبح سه شنبه ۲۷ مهر ۱۴۰۰ با حضور دکتر محمدی 
رییس، دکتر نصراهلل پور معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی، دکتر جهانشاهی معاون درمان، دکتر موقری معاون بهداشتی و جمع 
کثیری از مدیران، پرسنل و دانشجویان دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی سیرجان به مناسبت گرامیداشت هفته 
تربیت بدنی برگزار شد. در ابتدای این مراسم، پیاده روی از ساعت ۷ صبح از جلوی دانشکده علوم پزشکی سیرجان آغاز و در مسیری 
حدوداً ۲ کیلومتری برگزار شد. پس از پایان پیاده روی نیز دکتر رحیم نصرتی کیا دکترای آسیب شناسی و حرکات اصالحی با همراهی 

شرکت کنندگان به انجام حرکات اصالحی و نرمش صبحگاهی پرداخت.
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از زمان آغاز به کار شهرداری جدید هر هفته خبر انتصاب 
روال  طبق  اما  می شود  منتشر  پست  یک  برای  شخصی 
گذشته در لیست این انتخاب ها و انتصاب ها نام هیچ زنی 

به چشم نمی خورد! 
به طور  نفس  تازه  آنکه شهردار  وجود  با  که  است  جالب 
کارنامه ی  از  که  می کند  اعالم  شهر  شورای  در  علنی 
گذشته ی مدیران میانی در سه بخش از شهرداری نه تنها 
راضی نیست که حتا توانمندی آن ها برایش زیر سوال است 
این موقعیت را به نیروهای  اما در عین حال حاضر نشده 
دیگر شهرداری و از جمله کارکنان زن واگذارد تا شاید در 
این فرصت کارنامه ی بهتری به جا بگذارند و بهتر بودن شان 

را ثابت کنند. 
این  بر  سابق  توسط شهردار  ذکر شده  نیروهای  اگر  حتا 
زیرا  بود  تغییرشان  به  نیاز  باز  داشتند  هم  خوبی  عملکرد 
بی انگیزه شدن هرکسی  و  روزمرگی موجب مالل  و  رکود 
برعهده  را  مسوولیتی  شوق  و  شور  با  زمانی  که  می شود 

گرفته است.
یک نگاه به شهرسازی ما تاکنون ثابت می کند که دست 
کم نیاز به یک مشاور زن در بخش های عمرانی، خدماتی 
و  تک جنسیتی  شهرسازی  درباب  دارد.  وجود  سیرجان 
منتشر شده  گزارش  بارها  این  از  بیش  آن  توقف  ضرورت 
تاریک  پیاده و خیابان های  عابر  ناامنی پل های  است مثل 

برای زنان.
این نوشته نگاهی انتقادی دارد به جایگاه زنان در سازمان ها 
اداره  مردان  توسط  اغلب  که  سیرجان  شهری  نهادهای  و 
می شوند و پست ها و مسوولیت ها توسط ریاست بین صرفا 
بر  فرمانداری سیرجان  و  توزیع می شود. شهرداری  مردان 
خالف شهرهای دیگر ایران مشاور امور بانوان ندارد و سایر 

مسوولیت ها اغلب در تصاحب مردان است. 
سازمان هایی که می خواهند در باالترین سطح )مدیریت( 
جنسیتی  شکاف های  رفع  باشند،  داشته  بهتری  عملکرد 
در بخش مدیریت امری ضروری است. به کارگیری کامل 
استعدادهای افراد یک فرصت قابل رقابت را پدید می آورد؛ 
مدیریت  در سطح  بیشتری  زنان  تعداد  آن  در  که  اداراتی 

تیم های  کارکناِن  دارند،  بهتری  عملکرد  می کنند  فعالیت 
مختلف تالش بیشتری می کنند، بیشتر ماندگارند و تعهد 
نسبت های  تغییر  برای  می دهند.  نشان  خود  از  بیشتری 
درک  جنسیتی  کلیشه های  و  تبعیض  است  الزم  عددی، 

شوند و با آن ها مقابله گردد.
که  باسوادی  تحصیل کرده ی  زنان  از  است  پر  سیرجان 
با رشته شان را پیدا کنند و به  نتوانسته اند شغلی مناسب 
ناچار مشاغلی غیرمرتبط با استعداد و توانمندی شان را با 

پایین ترین حقوق و مزایا برگزینند.
 این در حالی ست که به برخی از مردان با همین شرایط 

مشابه دو پست محول شده است.
صالحه حسینی یکی از فعاالن حوزه ی زنان در سیرجان 
در همین باره برای شهردار جدید پیشنهادها و انتقادهایی 
دارد: »با آغاز به کار شورای جدید چشم همه به صندلی 
از  بعد  زد  خواهد  تکیه  آن  بر  کسی  چه  که  بود  شهردار 
به  امیدی  نور  ایشان  انتخاب  و  کریمی  دکتر  نام  شنیدن 
دل شهروندان تابیده شد و همه منتظر شروع به کار ایشان 
بودند و  اینکه چه اتفاقاتی در مجموعه مدیریتی شهرداری 

به وجود خواهد آورد. 
از روز دوم شروع به کار  شهردار جدید شاهد برخی تغییر 
و تحوالت بودیم و قطعا هنوز هم این تغییرات ادامه دارد، 
معموال این رویکرد، طبیعی و الزمه کار هر مدیری است که 
چیدمان نیروهای زیر مجموعه خود را مطابق  با اهداف و 
برنامه های خود صورت دهد  اما نکته مشترک و قابل تامل 
)حداقل تا به امروز( که در این تحوالت با شهرداران  سابق  
به چشم می خورد و تغییری در آن بوجود نیامده؛ حضور 
شهرداری  مدیریتی  پست های  در  توانمند  زنان  نداشتن 

است. 
پوشش  را  خأل  این  تاکنون   هم  کریمی  دکتر  متاسفانه 
و  ادارات  سایر  مانند  شهرداری  زنان  همچنان  و  نداده 
نهادهای شهر دست شان از  پست های مهم کوتاه است. هر 
چند انتظاری که زنان سیرجان از جناب دکتر کریمی دارند 
فراتر از به کارگیری چند خانم در پست های کلیدی است؛ 
چنانچه خود ایشان بر این امر واقفند که  معموال بهترین 
برنامه ریزان محالت شهر زنان هستند و توسعه پایدار بدون 

حضور زنان امکان پذیر نیست. 

توانمند  بانوان  پتانسیل  از  جدید  شهردار  که  امیدواریم 
شهردار،  یک  حداقل  از  غیر  به  و  کرده  استفاده  بیشتر 
یک معاون و یک مشاور خانم و سایر مسایل مهم شهری 
بیشتر  را  شده  دیده  کمتر  قشر  این  حق  به  خواسته های 

ببینند و بها بدهند.«
توانایی  از  زنان  که  می شود  استنباط  طور  این  معموال 
کمتری برای کار یا مدیریت و مشارکت سیاسی و اجتماعی 
برخوردارند به این دلیل روشن که تعداد کمتری زنان فعال 
در عرصه های مختلف به نسبت مردان وجود دارد و البد و 

معموال نتیجه گیری می شود که زنان توانایی کمتری دارند. 
اما این نتیجه گیری معیوب و سطحی ست. زنان از توانایی 
کمتری نسبت به مردان برخوردار نیستند بلکه شرایط برابر 
و یکسانی برای حضور و رقابت ندارند و معموال ناخواسته 
و  فرهنگ  می شوند.  حذف  رقابت  گردونه ی  از  جبری  و 
طبیعت وظایفی را بر گردن زنان بار می کند که در سبقت 
به  هیچگاه  اتفاقا  که  دشوار  وظایفی  می مانند.  باز  گرفتن 

عنوان کار جدی گرفته نشده است.
دست  به  دست  آکادمیک  تحقیقات  و  اقتصادی  مفاهیم 

هم داده اند تا بفهمیم چرا حضور زنان به عنوان یک مدیر 
به کار گرفتن  برابری در  و  توازن  ایجاد  و  برای سازمان ها 
و  مهم  هم چون شهرداذی  سازمان هایی  در  مردان  و  زنان 

مثبت است:
عدالت

ویژگی های  از  فارغ  می بایست  شغلی  موقعیت های  تمام 
غیرمرتبط با قابلیت های حرفه ای افراد )مثاًل جنسیت، نژاد، 
مذهب و ...(، برای تماِم اشخاص به طور یکسان در دسترس 

باشند.
قدرت تصمیم گیری

نبود زنان به عنوان بخشی از تیم اجرایی و تصمیم گیرنده، 
هنگام  به  که  مسأله  یک  گوناگون  زوایای  می شود  باعث 
تصمیم گیری در نظر گرفته می شوند، بسیار محدود شوند. 

توزیع عادالنه  سرمایه
با  کارکنان،  دستمزد  در  جنسیتی  تبعیض های  از  فارغ 
در  تغییری  مدیریتی،  نقش های  به  زنان  جایگاه  ارتقای 
باالتر  به سطوح  را  آنان  که  داد  رخ خواهد  توزیع سرمایه 

درآمدی می رساند.
مسوولیت مشترک

شرکت هایی که مدیران زن بیشتری دارند، نه تنها نسبت 
به مسئولیت های اجتماعی خود متعهدتر اند بلکه طرح های 

اجتماعی را با کیفیتی باالتر انجام می دهند. 
پرداخت  در  تبعیض  کاهش  و  جنسیتی  تنوع  افزایش 

دستمزدها
احتمال اینکه زنان با استخدام زنان دیگر و افزایش تنوع 
جنسیتی در سازمان، محیطی مناسب برای حضور ایشان 

ایجاد کنند بیشتر است. 
سیاست های مطلوب به نفع منابع انسانی

و  عام المنفعه  دیدگاه های  به  بیشتری  تمایل  زن  رهبران 
بر گوناگونِی  از مردان  آنان بیش  منش های رهبری دارند. 
افراد، عدالت و ارزش های جمعی در محل کار، تأکید دارند. 

بهبود بازده مالی سازمان
پیش بینی می شود سازمان هایی که ۳۰ درصد پست های 
دهند،  اختصاص  زنان  به  را  آن  از  بیشتر  یا  مدیریتی 

می توانند سود خالص خود را تا ۶ درصد افزایش دهند.

نقد کارنامه شهردارِی تک جنسیتی و اصرار بر تداوم همان شیوه؛

مرغ شهـرداری همچنـان یک پـا دارد!
       سمیرا سرچمی
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مهر:  محمدرضا علیزاده  در نشست خبری با موضوع »چهاردهمین جشنواره ملی موسیقی نواحی ایران« اظهار کرد: 
این جشنواره به مدت چهار و به میزبانی کرمان برگزار می شود. علیزاده گفت: چهاردهمین جشنواره ملی موسیقی 
نواحی ایران همزمان با هفته وحدت از ۲۹ مهر تا ۲ آبان برگزار می شود که یکی از مهم ترین رویدادهای هنری کشور 
در هفته وحدت به شمار می رود. مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی شمال استان کرمان محل برگزاری جشنواره را باغ 
موزه وزیری اعالم کرد و گفت: این باغ موزه قدمتی ۱۷۰ ساله دارد که مرمت شده است. وی بیان کرد: در این سال 
تعداد مهمانان ما به ۳۰۰ نفر رسید. متأسفانه با شیوع کرونا از سال ۹۹ امکان برگزاری جشنواره به صورت حضوری 

وجود ندارد و مجبور شدیم جشنواره را به صورت کاماًل مجازی برگزار کنیم. 

کرمان دبیرخانه 
دائمی جشنواره 
ملی موسیقی 
نواحی شود

اولین نمایشگاه بزرگ کتاب گل گهر برگزار می شود
فردای کرمان: اولین دوره ی نمایشگاه بزرگ کتاب گل گهر با حضور بیش از یکصد ناشر برتر کشور از روز سه شنبه ۲۷ مهرماه آغاز به کار 
می کند. در این نمایشگاه که تا سوم آبان ماه ادامه دارد، برای مخاطبان تخفیف های ویژه ای هم در نظر گرفته است. به نقل از روابط عمومی 
و امور بین الملل شرکت گل گهر، اولین نمایشگاه کتاب گل گهر، توسط شرکت گل گهر و با همکاری اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی شهرستان 
سیرجان، از روز سه شنبه ۲۷ مهرماه در مجموعه ی ورزشی امام علی علیه السالم سیرجان آغاز به کار می کند و تا دوشنبه سوم آبان ماه 
ادامه خواهد داشت. کتاب دوستان، اهالی فرهنگ دوست و همشهریان سیرجانی می توانند هر روزه از ساعت ۹ الی ۲۰ از این نمایشگاه بازدید 

کنند. گفتنی است به منظور تسهیل در خرید کتاب، برای مخاطبان تخفیف های ویژه ای هم در نظر گرفته است.

ساده و صمیمی است؛ آن قدر که فکر نمی کنید 
دارای گواهی نامه درجه یک هنری )دکترای هنر( 
و یکی از اساتید برجسته خط شکسته نستعلیق 
دوم  متولد  مهر  لولویی  ذبیح ا...  استاد  است. 
دارای  و  دانشگاه  مدرس  رشت،   ۱۳۶۱ بهمن ماه 
ایران  خوشنویسان  انجمن  از  استادی  مدرک 
بی شماری  نمایشگاه های  برگزاری  سابقه  و  است 
از  زیبایی  آثار  دارد.  خود  هنری  کارنامه  در  را 
موفق  آثار  همین  با  و  گذاشته  یادگار  به  خود 
جشنواره هایی  در  مختلف  رتبه های  کسب  به 
ملی  جشنواره   فجر،  بین المللی  جشنواره  چون 
و...  ایران  بین المللی  دوساالنه  جشنواره  رضوی، 
شده است. با روی باز ما را می پذیرد تا گپ و گفتی 
دوستانه داشته باشیم به بهانه برگزاری نمایشگاه 
این  هنرمندانه  آثار  که  در سیرجان،  صبا"  "باد 
هنرمند خوشنویس را در معرض دید عالقه مندان 
هنر خوشنویسی قرار داده است. گفتگوی سخن 
تازه با این هنرمند خوشنویس، بااخالق و متعهد 

را از نظر می گذرانید:

 چه شد که به سراغ هنر خوشنویسی رفتید؟
عالقه خیلی زیادی به هنر نقاشی داشتم. پدرم دوست 
نقاشی داشت و با دیدن او و آثارش و در دوران کودکی 
او خواستم  از  نقاشی شدم. در سن ۱۶ سالگی  عاشق 
مرا به شاگردی قبول کند. او هم به من پیشنهاد کرد 
تا سطح ممتاز  و  بپیوندم  انجمن خوش نویسان  به  که 
بروم.  نقاشی  سراغ  به  بعد  و  بروم  پیش  خوشنویسی 
به  بی عالقگی  با  من  اما  نمی دانم  را  کارش  این  دلیل 
بود  نقاشی  تمام ذهنم  سمت خوشنویسی رفتم چون 
و می خواستم مدرک ممتاز خوشنویسی را بگیرم و به 
درخشیدم  در خوشنویسی خوش  بروم.  نقاشی  سمت 
عاشق  اما همچنان  واقع شدم.  اساتید  تشویق  مورد  و 
شدم  قبول  که  را  خوشنویسی  ممتاز  بودم.  نقاشی 
عالقه من به خوشنویسی خیلی زیاد شد و عاشق آن 

به  به طور جدی  زمان  آن  از  و  شدم 
وابسته شدم و در خط  خوشنویسی 
ایرج  چون  اساتیدی  نزد  نستعلیق 
خلیل  نزد  شکسته نستعلیق  و  فالح 
و  فلسفی  امیراحمد  و  حبیب زاده 
و  آموختم  بسیار  حیدری  محمد 
شدم.  زیبا  هنر  این  عاشق  بیشتر 
پس از آن دوره فوق ممتاز را هم پشت 
سر گذاشتم. حدود ۱۰ سال قبل پای 
مثل  تهران  خطی  موزه های  به  من 
موزه رضا عباسی، موزه ملک و... باز 
شد و با خطوط قدیمی های این حوزه 
آشنا شدم. خطوطی همچون مرتضی 
درویش،  شفیعی ها،  شاملو،  قلی خان 
شیرازی،  وصال  کوچک،  میرزا 
محمدرضا تبریزی، اسماعیل انجوی، 
سید  اصفهانی،  غالمرضا  میرزا 
گلستانه و... با دیدن این آثار پنجره  
من  روی  به  خوشنویسی  در  تازه ای 
باز شد و سال ها در این حوزه فعالیت 
در  باید  هنرمند  آنجایی که  از  کردم. 
کند  حرکت  خودش  زمان  و  عصر 

دوست داشتم تلفیقی از سبک قدیم و جدید به وجود 
بیاورم یا به نوعی آثار قدما را در آینه  امروز تصویر کنم.
 اولین نمایشگاه خود را کجا و در چه تاریخی 

برگزار کردید؟
دقیقاً یادم نمی آید، اما حدوداً سال ۸۰ بود که اولین 
نمایشگاهم را در رشت برگزار کردم. نمایشگاه مربوط 
به آثار نستعلیق و آثار شکسته بود که با استقبال خوبی 

هم روبرو شد.
آیا خوشنویسی را می توان عالوه بر هنر؛ علم 

هم دانست؟
به گفته لئوناردو داوینچی؛ هنر ملکه همه دانش هایی 

است که آگاهی را به مردم جهان منتقل می کنند.
 تعریف شما از هنر خوشنویسی چیست؟

برای من به ویژه شکسته  نستعلیق؛ رازآلود سفری است 

به دنیایی ناشناخته و پر از رمز و راز. هنر، گامی است از 
طبیعت به سوی الیتناهی که قدم گذاشتن در آن فقط 
از عهده آنانی بر می آید که خود را به خطر بیندازند. به 

نظرم هنر، عصاره زندگی است.
را  شکسته  خوشنویسی؛  انواع  بین  در  چرا   

انتخاب کردید؟
خط شکسته برای من خطی بسیار رازآلود و بی کالم 
بود. خطی که می توانم با آن پرواز کنم. شکسته خطی 
است که در عین  حال که تحت تاثیر قوانین قرار گرفته 
اما رهایی خاصی دارد. رهایی نه از لحاظ کلمات؛ خیلی 
عمیق تر از آن. به من پر پرواز می دهد. افکاری که در 
خط  این  با  می توانم  راحتی  به   را  می گذرد  من  ذهن 
بر صفحه کاغذ بیاورم. می توانم بگویم شکسته نستعلیق 
رقصان،  ملیح،  خطی  است.  بی کران  دنیایی  من  برای 

عمیق.
ناگفته های خود  بیان  از این هنر برای   چگونه 

استفاده می کنید؟
با  را  آن  اثر هنری خلق می شود هنرمند،  وقتی یک 
این  و  پود خودش می تند  و  تار  تمام  با  و  تمام وجود 
از یک تفکر و نوعی دانش حاصل می شود.  اثر هنری 
قرار هم نیست این شخص برای تک تک افراد، هنرش 
را تعریف کند. هر کسی به اندازه  درک خودش از آن 
هنر لذت می برد. بنابراین ناگفته های هنرمند در اثرش 
این  از  دانش خود  به اندازه   و هر کسی  هویدا می شود 

دریای عمیق بهره مند می شود.
در خوشنویسی چگونه می توان صاحب سبک 

شد و به سراغ تقلید نرفت؟
یک  به  رسیدن  اول  گام  واقع  در  و  اساس  و  پایه 

به نظر  هنر؛  هر  در  مشخص  سبک 
مشق  و  است  کردن  شاگردی  من 
فرد  زمانی که  تا  استاد  از  گرفتن 
خأل  یک  زمانی که  تا  شود.  اشباع 
پس از  و  کند  احساس  را  وجودی 
آن انجام مطالعات نظری و عملی و 
بررسی، تحقیق و پژوهش می تواند 
سبک  یک  ایجاد  در  هنرمند  به 
این ها  همه  کند.  کمک  مشخص 
بلکه  خوشنویسی  برای  نه تنها 
برای نقاشی و بررسی آثار بزرگانی 
و...  پیکاسو  ون گوگ،  گوته،  چون 
بزرگ  موسیقی دانان  همچنین  و 
ضروری است. همه این ها به دانش 
بزرگ ترین  و  می کند  اضافه  شما 
بزرگان  آثار  بررسی  با  که  بخشی 
هنری  شعور  می کند،  پیدا  ارتقا 
من  به نظر  هنر  تمامی  که  است 
که  است  شعور  است.  شعور  همان 
این هنر را هنر جلوه می دهد و هنر 
چراکه  مردم؛  برای  نه  هنر!  برای 
معتقدم وقتی هنرمند هنر را برای 

هنر می آفریند، قطعا برای مردم هم خواهد شد.
 تلفیق خوشنویسی با سایر هنرها مثل نقاشی 

می تواند به اثرگذاری بیشتر این هنر بینجامد؟
است  ایرانی  هنرهای  دیربازترین  از  خوشنویسی 
ممکن  شکل  زیباترین  به  متمادی  قرن های  طی  که 
اما  شده است.  آمیخته  ما  فرهنگی  هویت  و  زندگی  با 
بنا  نیاز و دوره ای که در آن هستیم  به  بنا  امروز  هنر 
باشد.  محصور  پیشین  سنت های  و  گذشته  در  ندارد 
پی  در  هنرها  سایر  چه  و  خوشنویس  هنرمندان  چه 
این  و طبیعتاً  معاصر  در عصر  تجربه جدیدی هستند 
خوشنویسی  در  مثاًل  دارد.  به همراه  را  اتفاقاتی  تجربه 
خط- همان  یا  رنگ  و  خط  از  تلفیقی  گفت  می توان 

نقاشی یا نقاشی -خط را در عصر حاضر شاهد هستیم. 
هنر سنتی و نقاشی مدرن سعی کرده با بهره گیری از 

رنگ ها؛ گام های خوبی را به سمت هنر بین الملل بردارد. 
نقاشی هنر بین المللی است و تلفیق آن با خوشنویسی 
در این دوره بنا به اقتضای دوره ای که در آن هستیم 
کار جدیدی است و هنرمند سعی می کند تحت تاثیر 
این فضا حرکتی تازه انجام دهد و این حرکت ارزشمند؛ 
خوشنویسی سنتی ما را به سمت جهانی شدن سوق 
آن  از  استقبال خوبی  نیز  بازار جهانی  در  که  می دهد 
با  دو هنری  تلفیق هر  گفتم  شده است. همان طور که 
هم؛ نیازمند پژوهش و مطالعه است و مستلزم این است 
که با دانایی و دانش این تلفیق اتفاق بیفتد وگرنه ثبات 
خود  از  خوبی  تاثیرگذاری  نمی تواند  و  داشت  نخواهد 

برجای بگذارد.
 چه شد به سیرجان سفر کردید؟

انجمن  رییس  پیشنهاد  به  صبا  باد  نمایشگاه  برپایی 
خورد  رقم  تاج آبادی  آقای  سیرجان  خوش نویسان 
قالب  در  اولین بار  برای  که  است  بنده  افتخار  باعث  و 
نمایشگاه شکسته نستعلیق در خدمت هنردوستان شهر 
سیرجان باشم و با این عزیزان از نزدیک ارتباط برقرار 

کنم.
چه  خوشنویسی  حوزه  در  شهر  این   

پتانسیل هایی دارد؟
آگاهانه  مدیریت  با  سیرجان  خوش نویسان  انجمن 
رییس انجمن، نشان داد که پتانسیل بسیار باالیی در 
این شهر وجود دارد. با توجه به آمار خوب خوشنویسانی 
که دورادور در جریان آن هستم و در مقاطع مختلف 
فعالیت های  سیرجان  در  ممتاز  فوق  و  ممتاز  چون 
انجام می شود؛  از سوی آن ها  پرتوانی  و  فعال  و  خوب 
می توانم بگویم که این شهر از بستر مناسبی برای انجام 
برخوردار  حرفه ای  حد  در  خوشنویسی  فعالیت های 
مختلفی  حمایت های  که  همان طور  امیدوارم  است. 
در  فرهنگی  فعالیت های  و  هنرها  سایر  و  هنر  این  از 
سیرجان انجام می شود که نمونه آن را در حمایت های 
و روند پرشوری که در  شرکت گل گهر شاهد هستیم 
قبال فرهنگ در سیرجان چه در بخش آموزش و چه 
دارد؛  وجود  مختلف  نمایشگاه های  برگزاری  بخش  در 

همچنان تداوم داشته باشد.

در گفتگو با استاد ذبیح ا... لولویی، استاد برتر خوشنویسی مطرح شد:

هنـر، عصـاره زندگـی است
       هدی رضوانی پور



ویترین آخر

سید  دولت  عسل  ماه  داننده-  مصطفی  عصرایران؛ 
ابراهیم رئیسی زودتر آنچه که فکر می کردند به پایان رسید. 
تازه،  جمهور  رئیس  آمدن  با  حداقل  داشتند  انتظار  مردم 
کمی وضعیت اقتصادی کشور سروسامان پیدا کند اما این 
دولت  حامیان  که  است  رسیده  جایی  به  کار  نیفتاد.  اتفاق 

هم لب به گالیه گشوده اند.
حل  در  دولت  دهنده  یاری  باید  که  یازدهم  مجلس 
مشکالت اقتصادی مردم باشد، فعال به دنبال فضای مجازی 
 است و انگار نه انگار تورم و گرانی در کشور بیداد می کند.

حاال  روحانی،  حسن  دولت  منتقدان  می رسد  نظر  به 
و  چقدر سخت  فعلی  شرایط  با  کشور  اداره  که  فهمیده اند 

جانکاه است. 
مشکالت  می شود  روزه  سه  می کردند،  فکر  که  آنهایی 
چه  کشور  اقتصاد  با  که  مانده اند  حاال  کرد  حل  را 
سامان  به  دستوری  صورت  به  که  اقتصادی  کنند! 
داشت. مشخصی  راه  نقشه  آن  برای  باید  و   نمی رسد 

تجربه  را  پایین  تورم  و  ثبات  آنها  روحانی  اول  دولت  در 
به  را  رای شان  هم  دوم  دور  در  همین  خاطر  به  و  کردند 
و  ترامپ  آمدن  البته  انداختند.  دیپلمات  شیخ  صندوق 

انفعال بیش از اندازه روحانی، امید مردم را ناامید کرد.
تا  که  می داند  همه  از  بهتر  رئیسی  جمهور  رئیس  امروز 
وقتی مشکالت اقتصادی مردم حل نشود، گوی او و دولتش 
هیچ کاری انجام نداده اند. مردم میزان موفقیت دولت ها را 

بر اساس جیب شان اندازه گیری می کنند.
سفر استانی رفتن و دیدار با مردم کار بسیار خوبی است 
در جریان  قطعا  استانی  در جریان سفرهای  رئیس جمهور 
وضع زندگی مردم قرار می گیرد اما این دیدارها برای مردم 

نان نمی شود.
 اقتصاد بیش از سفر و دیدار به تصمیم نیاز دارد. و بهتر 
است با علم به مشکالت، هرچه سریعتر راهکاری برای وضع 

اقتصادی کشور پیدا کند.
نبرد  میدان  در  گالدیاتوری  مثابه  به  مردم  زندگی  وضع 
است که تیرها به بدنش نشسته و او سعی می کند خود را 
سرپا نگه دارد اما دیگر توانی برایش نمانده و ممکن است 

با یک ضربه دیگر پخش زمین شود.
و  پیچیده است  اقتصاد کشور  پای  و  به دست   تحریم ها 
باید این طناب های کلفت را باز کرد یا حداقل کاری کرد که 
بشود با ریسمان بسته در دست به زندگی ادامه داد. االن نه 
می شود زندگی کرد و نه خبری از باز شدن طناب ها هست.

مجلس شورای  نود  اصل  کمیسیون  علی خضریان؛ سخنگوی  بهارنیوز: 
اسالمی در واکنش به حواشی ایجاد شده درباره نقل و انتقال سند خودرو و 
بالتکلیفی مردم در این رابطه اعالم کرد بر اساس نامه  کمیسیون اصل ۹۰، 
دادستان نظر رسمی دستگاه قضایی که طبق آن برگ سبز خودرو حکم سند 
رسمی دارد و نیازی به حضور در دفاتر اسناد رسمی نیست. اما جای تعجب 
دارد چرا برخی ها همچنان می خواهند در رابطه با این  موضوع مقاومت کنند.

       گوناگون

مجلس: برگ سبز خودرو حکم سند رسمی دارد

فعال سیاسی اصالح طلب خطاب به 
رئیس جمهور نوشت: راه غلط را نروید. 
کاری که سلسله پهلوی کرد را تکرار 
نکنید. آنها هویت اسالمی ما را انکار 
می کردند، شما هویت ملی ما را انکار 

نکنید.
آفتاب  نیوز: فیاض زاهد، فعال سیاسی 
به  اشاره  با  یادداشتی  در  اصالح طلب 
اظهارات رئیس جمهور در سفر به استان 
تالشی  می رسد  نظر  به  نوشت:  فارس 
بی فرجام برای تحریف ارزش های فرهنگی، 

ملی و تاریخی کشور در حال انجام است.
می دانم که حداقل جناب آقای رییسی 
گام  این مسیر  در  عامدانه  عنوان  به هیچ 
برخی  نیستم.  بدبین  آنقدر  است.  ننهاده 
بی خبری ها، مشاوره های نادرست و رجحان 
انقالبی می گوییم،  به آن عمل  چیزی که 

می تواند موجب این بی دقتی ها شود.
پیدایش  سبب  عواملی  چه  راستی!  به  
هویت یک ملت می شوند؟ چه مولفه هایی 
استحکام سرزمینی و شناسنامه فرهنگی و 
ملی را پدید می آورد؟ عناصر شکل دهنده 
واحدی به نام سرزمین مشترک چیست؟ 
ملت و دولت چگونه پدید می آیند، هویت 

می یابند و استمرار خواهند داشت؟
کنار  در  قرن ها  دولتی  ملت-  چگونه 
یکدیگر سامان می یابند. ده ها سوال از این 
امر صحه  این  اهمیت  بر  می توانند  دست 

نهند. ایران کشوری تاریخی است.
همین  با  مکتوب  تاریخ  سال   ۲۵۰۰  
هویت امروزی دارد. - منظور تداوم تاریخ 
واحد  سیاسی  استقرار  تداوم  و  مکتوب 
است-. بیش از ۷ هزار سال صبغه تمدنی و 

البته پراکنده دارد. بنا به قول اکثر مورخین 
و محققین اولین دولت مستقر آریایی که 
ایران از آنها مشتق شده، دولت ماد است. 
این دولت با دیاکو آغاز و با ایشتوویگو پایان 
یافت. سپس هخامنشیان که از خانواده های 
تخت   سربرآوردند.  بودند  پارسی  بانفوذ 
هر  است.  امپراتوری  این  نماد  جمشید 
نهاده شده  بنا  فلسفه ای  بر  بنایش  و  کاخ 
است. این بنا که در دوره سه پادشاه اول 
دوره ای  هر  در  و  یافت  سامان  هخامنشی 
اراده،  بازتاب  شد،  افزون  آن  بر  تکه ای 
قدرت و شکوه ایرانیان بود. نظمی جهانی را 
نمایندگی می کرد. بر سر جاده بین المللی 
که  کاروان هایی  تا  داشت  قرار  ابریشم  راه 
این  اهمیت  می شوند،  رد  مسیر  این  از 
امپراتوری را دریابند. نماد قدرت ملتی بود 
که خداپرستی و انسانیت را تبلیغ می کرد. 
امروزی  استانداردهای  با  بخواهیم  اگر 
سراغ شان برویم حتما ده ها ایراد و اشکال 

را می توان سراغ گرفت.
که  حکومت هایی  همه  امروز  مگر 
می شناسیم بی عیب و خطا هستند؟ اما چه 
اصراری است که فضیلت آنها را نبینیم و بر 
ضعف های شان تکیه کنیم. از این کار چه 

سودی می بریم؟ 
انسانی  برکات  همه  منشأ  هخامنشیان 
عظیمی  افتخارات  موجب  اما  نبوده اند، 
بوده اند که ما ایرانیان را بر آن اساس قرن ها 
را  بودن  ایرانی  و حس  داشته  نگه  متحد 

تقویت کرده است.
جناب رییس جمهور!

چه خوش تان بیاید چه بدتان؛ شما اول 
ایرانی هستید، بعد مسلمان. دلیلش روشن 

سنت  طریقت  تابع  مسلمانان  آحاد  است. 
هستند، اما من و شما ایرانی شیعه هستیم. 
اهل بیت  می کنیم.  افتخار  نیز  دو  این  به 
وجه مذهبی ما را ساخته اند، تاریخ ملی مان 

هویت ایرانی مان را.
ماست.  هویت  تهدید  بزرگ ترین  امروز 
هیچ  بنگرید.  جوانان مان  و  نوجوانان  به 
می دانید که بسیاری از نوجوانان مان از راه 
دیدن فیلم های کره ای و موسیقی کره ای، 
می دانید  هیچ  گرفته اند؟  یاد  کره ای  زبان 
کره بعد از جنگ تنها آهک برای صادرات 
داشت و از تاریخ هیچ؟ ببینید با جومونگ 
و یانگوم خیالی چه کرده اند! داستان تالش 
گفتن  جای  دیگر  که  نیز  آنها  صنعتی 

نیست.
شاهان  داستان های  نتوانستیم  حتی 
بزرگ خود از جمله کوروش و داریوش و 
اردشیر را روایت کنیم. هرکه گفته اینها در 
تعارض با دیانت ما است غلط گفته است. 
ایرانی ترکیبی از تاریخ ملی و هویت مذهبی 
خویش بوده است. راه غلط را نروید. کاری 
که سلسله پهلوی کرد را تکرار نکنید. آنها 
انکار می کردند، شما  را  ما  اسالمی  هویت 
به  ایرانی  نکنید.  انکار  را  ما  ملی  هویت 

هردوی اینها نیاز دارد.
 به شوکت تاریخی گذشته خویش و دین 

و مذهب متعالی اش.
با همه گذشته  ایران خانه همه ماست. 
گفته  کسی  چه  اصال  بدش.  و  خوب 
ساخته اند!  شاهان  را  تخت جمشید  که 
ساخته اند.  مردم  را  تخت جمشید 
تخت جمشید نماد اراده و قدرت و شکوت 
پدران و مادران ماست. آن را انکار نکنیم. 

هفته نامه سیاسی، اجتماعی
صاحب امتیاز : بتولهاشمیمعصومی
مدیرمسوول: ابوالقاسممحمودآبادی

 چاپ :  مهدویکرمان
نشانی: سیرجان،بلواردکترصادقیروبرویداروخانهآریاکدپستی: 7813713599

تلفن: 42231335
تلفن سفارش آگهی: 09133475191

Sokhan_Tazeh :اینستاگرام     sokhan.tazeh@Gmail.com:پست الکترونیکی www.sokhanetazeh.com:سایت اینترنتی

بر چشم حسود!؟

وام مسکن 400 میلیون تومان شد
 ایلنا: رستم قاسمی در جمع خبرنگاران با اشاره به برنامه های مسکن در دولت 
سیزدهم از تعیین سقف وام پروژه جهش تولید مسکن خبر داد و گفت: وام حدود 
۴۰۰ میلیون تومانی برای مراکز استانها در نظر گرفته ایم که این مبلغ برای روستاها 
۲۵۰ میلیون تومان است و قرار شد در جلسه شورای عالی پول و اعتبار این موضوعات 
تصویب شود. پس از آن تمام واجدان شرایط و خانه اولی ها می توانند در سامانه جدید 

ثبت نام کنند.

ایسنا: حجت االسالم والمسلمین سید ابراهیم رییسی در گفت و گوی تلویزیونی 
درباره برنامه دولت برای مذاکرات هسته ای و رفع تحریم ها، اظهار کرد: ما سفره مردم 
را به مذاکرات گره نمی زنیم، اما ایران هیچگاه میز مذاکره را ترک نکرده است. ما درباره 
مذاکرات نتیجه محور آمادگی داریم و آمادگی طرف مقابل، لغو تحریم ها خواهد بود. 
ما به آنچه گفته ایم پایبند بوده و جدی هستیم، ولی باید جدیت را در طرف مقابل 

هم ببینم.

زوم

 آقای رییسی، ایران وطن ماست

 رئیسی: تورم فعلی، حاصل تصمیمات دولت قبل است
تابناک: رییس جمهور درباره رویکرد دولت برای کنترل تورم، خاطرنشان کرد: 
اولویت دوم دولت معیشت مردم و کنترل تورم و گرانی است. دغدغه روزانه من همین 
مسایل است اگر نگویم دغدغه هر ساعت من است، من ساعت ها قیمت محصوالت و 
مواد خوراکی را رصد می کنم و دنبال کنترل تورم هستیم. از فشار به مردم مخصوصا 
اقشار ضعیف خبر داریم. این شرایط حاصل تصمیمات گذشته است و تصمیمات 

امروز در آینده در زندگی مردم جلوه می کند.

سیگنال مثبت رئیسی برای مذاکرات برجامی
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اجرای سیستـم آبیاری تحت فشـار بلـوار آزادی واقع در منطقه گل گهــر سیرجان 
شرکت توسعه، عمران و مدیریت منطقه گل گهر در نظر دارد اجرای سیستـم آبیاری تحت فشـار بلـوار آزادی واقع در منطقه 
گل گهــر سیرجان را از طریق برگزاری مناقصه عمومی به شرکت های پیمانکاری دارای رتبه حداقل 4 آب از سازمان نظام 
مهندسی کشاورزی یا برنامه و بودجه کشور واگذار نماید لذا از متقاضیان دعوت به عمل می آید جهت اخذ اسناد مناقصه از 

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

2_شرکت در قبول یا رد پیشنهادات مختار است.
۳_سپرده شرکت در مناقصه: 21۳،000،000 ریال

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

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

هلدینگ مستقر بر تپه، بلوك 5 )شرکت توسعه، عمران و مدیریت منطقه گل گهر(
مدیریت امور حقوقی و قراردادها8_تلفن جهت هر نوع هماهنگی: 091۳1420642 آقای بلوردی )به غیر از ایام تعطیل(

آگهي استعـالم  عمومــي
 شمــاره  400/19/س

شرکت معدني و صنعتي گل گهر )سهامي عام( در نظر دارد» انجام ارزیابی ریسک ایمنی و بهداشتی مشاغل 

شرکت معدنی و صنعتی گل گهر مطابق شرح خدمات پیوست« را از طریق برگزاري استعالم عمومي به شرکت 

آدرس  به  استعالم  اسناد  اخذ  جهت  مي توانند  متقاضیان  کلیه  لذا  نماید.  واگذار  شرایط  واجد  پیمانکار 

الکترونیکي WWW.GEG.IR  مراجعه و اسناد مذکور و دستورالعمل ارزیابي کیفي و فني  را به همراه 

فرم پرسشنامه ارزیابي تأمین کنندگان از قسمت - مناقصه و مزایده  دانلود نمایند . 

مهلت تحویل پاکات ساعت 9 الي 14 روز یکشنبه مــورخ 1400/08/09 در محــل دفترکمیسیون معـامالت مجتمع 

و یا دبیرخانه دفتر مرکزی تهران مي باشد. ضمناً بازدید از محل پروژه و پاسخ به سواالت احتمالی روز دوشنبه مورخ  

1400/08/03 براي متقاضیان پیش بینی گردیده است  ، الزم به ذکر است شرکت معدني و صنعتي گل گهر در 

قبول و یا رد هر یک یا تمام پیشنهادات واصله بدون نیاز به ذکر دلیل و بدون جبران خسارت مختار مي باشد .

                       کمیسیون معامالت شرکت معدني و صنعتي گل گهر 

وزیر صمت: سال آینده قرعه کشی خودرو
 نخواهیم داشت

سیدرضا فاطمی امین وزیر صنعت، معدن و تجارت در خصوص برنامه های 
پیش رو بازار خودرو، گفت: برنامه داریم در سال آینده بحث قرعه کشی خودرو را 
حذف کنیم. وی افزود: امسال با صد هزار دستگاه افزایش، تولید خودرو به میزان 
یک میلیون دستگاه خودرو خواهد رسید ضمن اینکه سال آینده یک میلیون و 
۶۰۰ هزار دستگاه خودرو در کشور تولید می شود به این ترتیب بحث قرعه کشی 

خودرو نیز حذف خواهد شد.

آقای رئیس جمهور!
تا مشکل اقتصاد حل نشود؛ یعنی کاری نکردید


