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2 جهت  عزیزان  بین  از  سیرجان  شهرستان  در  کشور  اسالمی  انقالب  دوم  گام  جمعیت 
آورد. می  بعمل  دعوت  گانه  تخصصی ۱۷  های  کارگروه  و  نفره  مرکزی ۱۵  شورای  در   عضویت 

https://gaamdovom.net جهت عضویت وارد
پیامکی ۵-  رمز  کردن  وارد  پیامکی4-  باکد  ورود  موبایل 3-  ورودشماره  نام 2-  ورود/ثبت   -۱
کدمعرف  صفحه 6-  درپایین  فوق  موارد  تاییدیه  و  عکس  بارگذاری  بهمراه  مشخصات  واردکردن 
0936۷9۱6289 سوال  گونه  هر  بگیرید.  قرار  شهرستان  لیست  در  تا  بزنید  را   36046842۷ 

دکتر وحیدی؛ رئیس کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی جمعیت گام دوم انقالب کشور

عضویت در 
شورای مرکزی 

جمعیت گام دوم 

خبــر

ایسنا:  مدیرکل بهزیستی استان کرمان با بیان اینکه بیش از 90 درصد کودکان کار و خیابانی استان اتباع افغانی هستند، عنوان کرد: 
در پنج مرکز روزانه و شبانه روزی کار نگهداری و تحصیل، حمایت از خانواده ها این افراد دنبال می شود. وی با اشاره به اینکه مسئولیت 
نگهداری و سرپرستی 4000 کودک بی سرپرست را در استان کرمان داریم که به نسبت جمعیت آمار خوبی نیست؛ افزود: 3.3 درصد 
جمعیت کشور را داریم و جمعیت کودکان بی سرپرست در استان نسبت به کشور ۱6 درصد است این در حالی است که سهم دولت در 

هزینه نگهداری این افراد بسیار کم است و هزینه ای که صورت می گیرد بیشتر توسط مردم و خیرین تامین می شود.

۱۶ درصد جمعیت کودکان بی سرپرست کشور در استان کرمان

بر  همواره  گرانی  و  تورم  اقتصاد،  وضعیت 
جای  بر  هایی  آسیب  جامعه  ضعیف  قشر 
خانه  بهای  اجاره  و  کرایه  گذاشت.  خواهد 
به  اقتصادی  نابسامان  وضع  به  توجه  با  هم 
نشینان  اجاره  برای  کننده  نگران  مشکلی 
که  کسانی  برای  این  و  است  شده  تبدیل 
به گفته ی خودشان ۱۱ سال است که در 
انتظار تحویل خانه های شان هستند، بسیار 

سخت تر است!
مسکن مهر فرهنگیان که از سال 89 کلنگ 
پروژه اش به زمین زده شد و پس از گذشت 
۱0 سال علی رغم تسویه حساب و حداقل 
آورده ی اشخاصی که در این پروژه ها ثبت 
نام کردند، هنوز واحدها، محوطه و زیرساخت 

های اولیه ی این پروژه تکمیل نشده اند.
باعث شد  عدم پاسخگویی مسوولین پروژه 
اعضای  شهریورماه  یکم  شنبه،  روز  در  تا 
چشم  که  هایی  خانه  کنار  در  مهر  مسکن 
و  کنند  تجمع  هستند  تحویل شان  انتظار 

اعتراض خود از این وضع را بیان دارند. این 
تحویل  و  تکمیل  عدم  دلیل  به  اعتراضات 
مساکن مهر فرهنگیان مختص به یکبار نبود 
و طبق شنیده ها قبال یکی از مالکان بر سر 
به  اقدام  واحد  تحویل  عدم  و  موضوع  این 
خودکشی کرده بود و به گفته مالکان؛ حتما 
مسوولین  با  خودکشی  قصد  به  کسی  باید 
پروژه خواسته اش را بیان کند تا به حالش 

فکر و برایش کاری انجام شود؟ 
که  مساکنی  وضع  به  معترضین  از  یکی 
باید سال ها پیش خانه اش بود گفت: وضع 
وضع  ها،  اجاره  و  تورم  این  در  ما  زندگی 
نیست! دیگر خسته شدیم از اینکه گفتیم و 
وعده های تو خالی شنیدیم؛ دیگه به حرف 
کسی اعتماد نداریم، چون همه میگن کارتان 
را انجام می دهیم اما کسی جای ما نیست که 
سختی های زندگی مان را بداند و درک کند، 

و  نتیجه وضعیت امروز ما پیش می آید.
شخص دیگری پیش آمد گفت: ما آن زمان 
قیمت طال  نام کردیم،  ثبت  اینجا خونه  که 
امروز  اما  و  بود  تومان  هزار   ۱00 مثقالی 

3میلیون ۵00 هزارتومان است.
من طالهایم را فروختم تا بتوانم سرپناهی 
همچنان  و  گذشته  سالها  اما  باشم  داشته 

اجاره نشینم!
زیاد  اعتراضات و درد دل های همه بسیار 
بود اما عمده ناراحتی شان بر سر این مساله 
بود که چرا پیمانکار و مدیر پروژه همکاری 
ندارد و حتی پاسخ تماس های شان را نمی 

دهد.
آخرین  در  گفت:  ناراحتی  با  اعضا  از  یکی 
ما  از  بود،  گذشته  سال  اواخر  که  مرحله 
شد  خواسته  آورده  تسویه ی  برای  مبلغی 
پرداخت کردیم  را  بود آن  به هر شکلی  که 
اسفندماه   20 تا  نهایتا  بود  قرار  واحدها  و 
تکمیل شوند اما این اتفاق نیافتاد و بهانه ی 

مدیران هم وجود کرونا بود.
دادند  قول  قبل  دفعه های  همانند  بار  این 
صاحب  نمی گذارند  حداقل  نکردند،  عمل  و 
مستقر  واحدهای شان  در  خودشان  ها  خانه 
شوند و خرج کرایه را برای تکمیل خانه ی 

خودشان خرج کنند!

اکنون  که  ها  بعضی  گفت:  می  دیگر  یکی 
هنوز  هستند  مستقر  پروژه  این  یک  فاز  در 
هزینه را کامل پرداخت نکرده اند، اما ما که 
46 میلیون تومان هزینه را پرداخت کردیم، 
حتی اجازه نداریم با همین وضعیت در خانه 

های مان سکنا گزینیم. 
نشینی  اجاره  از  گفتند:  صدا  یک  همه 
در  و  می اییم  وضع  همین  با  شدیم،  خسته 
مسوولیتش  می شویم،  ساکن  های مان  خانه 
هم به پای مسوولین و کارفرمایی که به ما 

فکر نمی کند.
پروژه که  این  دانستن چرایی مسایل  برای 
نمی  پایان  ست  طوالنی  زمان  مدت  اکنون 
یابد تالش کردیم تا با مسوولین پروژه، هیات 
مدیره و دیگر اشخاص مرتبط گفت و گویی 
داشته باشیم اما هیچ یک از اشخاص مسوول 

پاسخ تماس ندادند.
اینکه در این وضع و اقتصاد چه بر سر قشر 
فرهنگی خواهد آمد پرسشی ست که یافتن 

پاسخ برای  آن قابل تامل تر است...

اعتراض اعضای مسکن مهر فرهنگیان به تاخیر در واگذاری ها؛ 

صاحبخانههایاجارهنشین
      زهرا شهسواری

با رعایت پروتکل های بهداشتی
بخشدندانپزشکیدرمانگاهخیریهفاطمیهبازگشاییشد

تخفیف ویـژه به مناسبت افتتاحیه

خیابان امیرکبیر، درمانگاه فاطمیه، بخش دندانپزشکی 
۰۹۱۳۷۴۵۴۲۶۵ / ۴۲۲۰۶۱۲۰

اقدام ارزشمند شهرداری سیرجانبرای اولین بار در کشور؛

نصبپالکهوشمند»افتخار«برسردربمنزلشهدایسیرجان
افتخار  هوشمند  پالک  نصب  طرح  اجرای  از  سیرجان  شهردار 
شهر  شاهد  معزز  های  خانواده  منازل  سردرب  بر  شهدا  معرفی 

سیرجان خبر داد.
رضا سروش  ارتباطات شهرداری سیرجان،  مدیریت  واحدخبر  گزارش  به 
نیا در خصوص این طرح، اظهار کرد: اقدامات ارزشمند شهرداری سیرجان 
در راستای حفظ و حرمت خون شهدا سبب شده است در راستای ترویج 

فرهنگ ایثار و شهادت گام بردارد.
وی با بیان اینکه خون شهیدان واالمقام و صبر و بردباری خانواده های معظم 
شهدا، عزت و اقتدار را برای نظام مقدس جمهوری اسالمی به ارمغان آورده 
است، افزود: نصب پالک افتخار بر سر درب منازل شهدا به منظور یادآوری 
دوران دفاع مقدس برای نسل امروز شهرمان است؛ چون معتقدیم به برکت 
ایثار، رشادت و خون های مقدس شهداست که امنیت و آسایش امروز کشور 

به ما هدیه داده شده و باید شکرگزار این موهبت الهی باشیم.
را  منازل شهدا  بر سردرب  افتخار  هوشمند  پالک  نصب  نیا  رضا سروش 
برشمرد  شهادت  و  ایثار  حوزه  در  سیرجان  شهرداری  اقدام  ماندگارترین 
سازه  روی  بر  هوشمند  تابلوی  قالب  در  افتخار  پالک  کرد:  خاطرنشان  و 
شهید،  منزل  پالک  شامل  اطالعاتی  آن  روی  بر  که  شده  طراحی  فلزی 
کدپستی، مشخصات و زندگینامه شهید، تاریخ و محل شهادت و قسمتی 
از وصیت نامه شهید در قالب QR Code و لینک صفحه اختصاصی شهید 
در سامانه جامع معرفی شهدای سیرجان درج شده که این تابلوها بزودی بر 
سر درب منازل تمام خانواده های شهدا نصب خواهد شد.شهردار سیرجان 
کارگروه سیمای  توسط  افتخار شهدا«  پروژه »پالک هوشمند  کرد:  بیان 
شهری و گردشگری شهرداری سیرجان و با همکاری اداره بنیاد شهید و 
امور ایثارگران شهرستان سیرجان طی برگزاری جلسات متعدد کارشناسی 
شده و عالوه بر آن، سامانه جامع معرفی شهدای سیرجان و برنامه کاربردی 

)اپلیکیشن( معرفی شهدا نیز در حال اجرا است که انشاا... برای نصب پالک 
هوشمند افتخار، شناسایی خانواده شهید ساکن در محالت مختلف شهر 

انجام شده است. 
الزم به توضیح است روز یکشنبه دوم شهریور ماه در آغاز برنامه های سفر 
معاون عمران و توسعه امور شهری و روستایی وزیر کشور به سیرجان، ضمن 
بهره برداری از سامانه جامع معرفی شهدای این شهرستان، پالک هوشمند 
 »افتخار« بر سردرب منزل شهیدان مسعود و محمد مستقیمی نصب شد.

سیرجان  مردم  نماینده  استاندار، حسن پور  عمرانی  معاون  موسوی  دکتر 
را  وزیر کشور  معاون  و شهردار سیرجان،  فرماندار  در مجلس،  بردسیر  و 

همراهی نمودند.

اعضای هیئت رئیسه شــورای اسالمی نجـف شهـر  مشخص شدند
به گزارش روابط عمومی شهرداری و شورای اسالمی نجف شهر، در چهارمین سال فعالیت شورای پنجم و در جلسه مورخ دوم شهریور 

ماه 1399 متقارن با هفته دولت، اعضای هیئت رئیسه شورای اسالمی این شهر مشخص شدند.
در این انتخابات که با حضور تمامی اعضا شورای اسالمی نجف شهر برگزار شد، پس از رأی گیری، مهدی خراسانی به عنوان رئیس و احمد 

خراسانی به عنوان نایب رئیس شورا انتخاب شدند.
همچنین در این انتخابات علی رضایی به عنوان خزانه دار و ابراهیم ملکشاهی و علی قاسمی نژاد به ترتیب عناوین منشی اول و منشی 
دوم را عهده دار شدند. در پایان این جلسه مهدی خراسانی رئیس جدید شورای اسالمی نجف شهر ضمن تسلیت ایام سوگواری ساالر 
شهیدان اباعبداهلل الحسین )ع( هفته دولت را تبریک گفت و خاطرنشان کرد: با برنامه ریزی خوبی که انجام شده بزودی شاهد تقویت 

فعالیت های خدماتی وعمرانی در نجف شهر خواهیم بود که رضایت شهروندان نجف شهری را درپی خواهد داشت.

طاهره جهانشاهی،رئیس کمیسیون محیط زیست،بهداشت و خدمات شهر شورای اسالمی شهر سیرجان خبر داد:

استقرارسطلهایتفکیکزبالهدرسطحشهرسیرجان
بیان  با  شهر  شورای  در  مردم  جهانشاهی،نماینده  طاهره 
برنامه  ترین  اصلی  از  یکی  مبدا  از  زباله  تفکیک  اینکه 
راستای  است،افزود:در  شورا  شهر  خدمات  کمیسیون  های 
تعدادی  اول  فاز  در  مبدا  از  زباله  تفکیک  سازی  فرهنگ 
 سطل تفکیک زباله در سطح شهر سیرجان مستقر شده اند.

داد:در  ادامه  شهر  شورای  رییسه  هیات  عضو  این 
مبدا،کارشناسان  از  زباله  تفکیک  سازی  فرهنگ  جهت 
مدیریت  همکاری  با  شهرداری  پسماند  مدیریت  سازمان 

حال  در  سیرجان  شهرداری  الملل  بین  امور  و  ارتباطات 
هستند. گرامی  شهروندان  به  الزم  های  آموزش   ارائه 

این عضو شورای شهر تصریح کرد:هر روز به میزان زباله های 
تولید شده توسط جوامع بشری افزوده می شود و همین امر، 
موجب آلوده شدن محیط زیست شده و منابع طبیعی را آلوده 
می کند و عدم توجه به تفکیک زباله و در نظر نگرفتن فواید 
آلودگی  افزایش  و  منابع طبیعی  بین رفتن  از  بازیافت،باعث 
ها می شود؛بنابراین تفکیک زباله بهترین راه حلی است که 

زباله،بهبود  از  دوباره  استفاده  بر  زیادی  میزان  به  تواند  می 
بگذارد. تاثیر  زیست  محیط  شرایط  و  بازیافت   چرخه 

جهانشاهی افزود:جداسازی زباله ها می تواندبه چرخه بازیافت 
شهروندان  تا  است  نیاز  منظور  همین  به  کند،  کمک  زباله 
گرامی تفکیک زباله خشک و تر را جدی بگیرند و خادمان 
خود در مجموعه شهرداری و شورای اسالمی شهر سیرجان را 

در داشتن سیرجانی سالم،پیشرو و آباد یاری کنند.
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3 ایسنا :  مدیرکل راه آهن کرمان با اشاره به راه اندازی خط ریلی »کرمان - سیرجان« اظهار کرد: در تالش هستیم حداکثر تا دو سال 
آینده، خط ریلی »سیرجان - کرمان« را به شبکه ریلی سراسری کشور متصل کنیم. این پروژه به صورت مشارکتی با شرکت صنعتی 
معدنی گل گهر و شرکت راه آهن جمهوری اسالمی اجرا می شود به طوری که 6۵ درصد هزینه های این پروژه را شرکت صنعتی معدنی 
گل گهر و 3۵ درصد دیگر آن را شرکت راه آهن جمهوری اسالمی پرداخت خواهد کرد. وی  گفت: از سال گذشته تا به امروز ۵208 

میلیارد ریال اعتبار در بحث طرح های سرمایه ای و عمرانی راه آهن استان کرمان هزینه شده است.

خط ریلی »سیرجان- کرمان« تا ۲ سال آینده راه اندازی می شود خبــر

 آدرس سر راستش، بعد از چهارراه آهکی هاست. 
در  شهرک ها  از  مجموعه ای  که  مشتاق  شهرک 
حوالی آن شکل گرفته، از شهرک بعثت و اسفندقه 
تا شهرک نصر و مهم ترین آن ها شهرک رزمندگان. 
تا  طوالنی شان  فاصله ی  دلیل  به  که  شهرک هایی 
مرور،  و  عبور  و  آمد  و  رفت  مشکل  و  مرکز شهر، 
کمی زندگی در آنجا را سخت کرده است. اما همین 
کمبودها باعث رونقی در بلوارها و خیابان های اصلی 
آن شده و از بازارچه هایی از میوه و تره بار تا دفاتر 
آن شکل  در   .... و  زنجیره ای  فروشگاه های  و  بیمه 
گرفته که همه نشان از جنب و جوشی ست که در 

این شهرک ها وجود دارد.

قطعی مکرر و نوسان برق مشکل اولیه
  باز هم کمبودهای زیادی در این منطقه از شهر 
به چشم می خورد. کمبودهایی که نیاز به تجهیزات 
سازمانی دارد و دست اهالی از انجام آن کوتاه است. 
ایراداتی چون نوسان برق، قطعی آب در طول روز 
و  کوچه  روی  و  رنگ  که  سبزی  فضای  کمبود  و 
مشتاق  اهالی شهرک  کند.  را عوض  خیابان هایش 
هم کالم می شویم تا کمبودها  و مشکالتشان را از 

زبان آنان بشنویم. 
حال  در  و  ایستاده  خانه اش  مقابل  که  خانمی 
انجام  که  از خریدهایی ست  ماشینش  خالی کردن 
داده، او می گوید: »مشکل ما نوسان برق است. در 
این روزهای گرم، به ساعات اوج گرما که می رسیم، 
ناگهان برق ضعیف و قطع و وصل می شود. حال شما 
ببینید در این گرمای طاقت فرسا واقعاً خاموش کردن 

کولر و وسایل سرمایشی قابل تحمل نیست. از این 
می ترسیم که بقیه ی وسایل برقی مان هم بسوزند.  
به  فکری  برق  اداره  مسووالن  کاش  داد:  ادامه  وی 
حال این وضعیت می کردند. بهتر نیست که تعداد 
را  یا مدار  این منطقه اضافه  را در  ترانس های برق 

تقویت کنند تا اهالی این محله ها  اذیت نشوند؟«
طریق  از  که  می اندازیم  دکل هایی  به  نگاهی   
پشتیبانی  را  خانه ها  این  برق  برافراشته،  کابل های 
کرده، گویا به واسطه ی افزایش تعداد طبقات خانه ها 
تعداد زیادی کابل از هر دکل برق حتا دیده می  شود 
تعداد سیم های خروجی که هر کابل برق یک خانه 

را تامین می کند به بیش از عدد ۱0 رسیده است. 
تابلوی آبی رنگ  ابتدای کوچه، هجرت ۱2 را نشان 
می دهد. وضعیت مابقی دکل های این کوچه هم به 
همین صورت هست و شاید همین، علت نوسان برق 
در ساعات اوج گرما در منازل باشد. حتا در برخی 
کوچه های بلوار هجرت هم وضعیت نوسان برق به 

همین صورت است. 
به خودرویی که نشان از »اتفاقات برق« بر روی 
آن حک شده، و در حال بررسی ترانس برقی ست 
که همان حوالی قرار دارد، برمی خوریم. وقتی دلیل 
او هم  اداره می پرسم،  این  بازرس  از  را  نوسان برق 
و  می کند  تایید  محله  این  در  را  برق  زیاد  نوسان 

گرفته  بابت  این  از  زیادی  »تماس های  می گوید: 
می شود. 

برق تعدادی از این کوچه ها ضعیف و دارای نوسان 
که  زیادی ست  امتیازهای  دلیل  به  هم  آن  است. 
درخواست شده.« او به ترانسی که بر بلندای دکل 
برقی به فاصله ی ۱00 متری از ترانسی که کنارش 
ایستاده، اشاره می کند و می گوید: »تصمیم داریم که 
به زودی این ترانس برق هم وارد مدار شود. که اگر 
این اتفاق بیفتد دیگر مشکل برق این چند کوچه حل 
می شود چون سه، چهار کوچه در این شهرک هستند 
که با همین مشکل نوسان برق مواجه اند که اگر این 
ترانس وارد مدار شود، تا حدی مشکل برق ساکنین 
حل خواهد شد. اما تا آن زمان وضع همین است و 

باید صبر کرد.«
   وقتی که به خاموشی برخی از روشنایی هایی که 
در این کوچه ها قرار دارند را مطرح کردیم، از ساکنین 
خواست که این مورد را تلفن ۱2۱ در جریان بگذارند 
که بعد از سرکشی ماموران اداره برق، روشنایی ها به 

حالت قبل برمی گردند.
احتکار زمین

یکی دیگر از ساکنین این شهرک، اشاره به زمین  
خالی هایی کرد که در کوچه های این شهرک قرار 
ساکن  فرد  این  شده اند.  رها  خود  حال  به  و  دارند 

شهرک مشتاق ادامه داد: »نزدیک به 20 سال است 
که در این خانه ساکن هستیم و این زمین خالی 
همچنان به همین صورت به حال خودرها شده است. 
خب سریع تر تکلیف این زمین  خالی ها را مشخص 
خانه ی  باشد،  مسوول  شهرداری  کمی  باید  کنند. 
که  بودیم  زمینی  مالک  و  است  کرمان  من  پدری 
قدرت ساخت آن را نداشتیم. بعد از مدتی با اخطار 
شهرداری مواجه شدیم که  طی مهلتی یا می بایست 
شهرداری  تصرف  به  یا  کنیم  ساختمان سازی 
درمی آمد. این قدر جدیت در کار شهرداری کرمان 
برای  منبعی  به  تبدیل  زمین  ما،  اما در شهر  بود  
افراد   برخی  سرمایه گذاری شده و ممکن است که 
چندین زمین داشته باشند و منتظر باال رفتن قیمت 
آن باشند. شاید این هم نوعی احتکار به حساب بیاید 

که باید با آن برخورد شود.« 
به  زمین خالی هایی که در هر کوچه یکی، دوتا 
چشم می خورد و هر کدام از آن ها یا پر از نخاله ی 
ساختمانی شده اند یا به کپه های خاکی که در میان 
آن ها تلمبار شده، محلی برای تجمع معتادان گردیده 
و به همین میزان، ضریب امنیت را کاهش داده است.

خط واحِد منظم و تاکسی، نداریم
می گوید:  او  برمی خوریم  میانسالی  خانم  به 
ایستگاه  از  منظم،  طور  به  واحد  خط  »مدتی  ست 

شهرک مشتاق  حرکت نمی کند. شاید یک ساعت 
و نیم باید در ایستگاه بنشینیم تا خط واحد برسد، 
مجبورم که از مغازه هایی که همین اطراف شهرک 
هستند خرید کنم. اما این مغازه ها هم همه ی اجناس 
را ندارند و باید منتظر بمانم تا یکی از فرزندانم بیاید 
و با او برای خرید اساسی بروم. زمانی که مجبوریم با 
خط واحد جایی برویم، می بینیم که خط واحدی 
که از طرف مساکن مهر است چندین بار می آید و 
برمی گردد و هنوز خط واحد شهرک مشتاق به سر 
نرسیده است. تاکسی هم رفت و آمد چندانی به این 
جا ندارند یا باید با آژانس به این طرف و آن طرف 
بروی یا اینکه به فکر خط واحد و تاکسی نباشی. 
و به این دلیل که مسافت اینجا تا مرکز شهر زیاد 
است، هزینه آژانس هم زیادتر از جاهای دیگر است 
و برای مان به صرفه نیست مگر در مواقع ضروری. اما 
از طرف خیابان امام، تاکسی زیاد است و به راحتی 

می شود به خانه برگشت.«
فضای سبِز خشکیده

یکی دیگر از اهالی به فضای سبز این منطقه اشاره 
می کند و می گوید: »فضای سبز این شهرک ها بسیار 
کم است و رسیدگی به آن ها نمی شود. کوچه های مان 
و  شهرداری  به  آمد  و  رفت  سال ها  از  پس  هم 
را آسفالت کردند  اینجا  تازه سال پیش  نامه نگاری 

و االن نگاه کنید به این آسفالت، هنوز یک سال از 
از آن کنده شده  عمرش نگذشته که قسمت هایی 
و ترک خورده است. انگار که ما اهالی را از سر باز 
کرده اند و آسفالت بی کیفیتی تحویل ما داده اند که با 

اندک بارندگی خراب و بدتر از روز اول شود.«
مشکل را حل کردیم، در صورت افت ولتاژ ساکنین تماس بگیرند

سخن تازه: در رابطه با نوسان برق که برای اهالی 
برخی کوچه های شهرک مشتاق مشکل ایجاد کرده 
بود، با رییس اداره برق سیرجان، تماس گرفته شد. 
تماس  »چندین  گفت:  چنین  توضیح  در  سلمانی 
در رابطه با نوسان برق داشتیم که افت ولتاژ  برای 
با  و  بررسی کردیم   ، بود  ایجاد کرده  آن ها مشکل 
تعویض یک قطعه ی سوخته، مشکلشان حل شد و 
دیگر تماسی در این رابطه نداشتیم. اما اگر دوباره این 
مشکل افت ولتاژ هنوز پابرجاست؛ باید دوباره بررسی 
شود. اما در این مناطق مشکل زمانی بیشتر می شود 
که تعداد خانه ها زیاد  شود و ما مجبوریم به همه برق 

را برسانیم.« 
وی اظهار داشت: » مشکل برطرف شده. اما اگر 
همچنان نوسان و قطعی برق به قوت خود باقیست، 
ساکنین تماس بگیرند و اطالع دهند تا این مشکل 
مرتفع  ترانس  کردن  اضافه  با  و  اساسی  و  بررسی 

شود.«  

گزارشی از مشکالت ساکنین شهرک مشتاق و شهرک های اطراف آن:

حالاینروزهایشهرکهایشرقیسیرجان
     لیال گلزاری

گفتارنو: معاون بازرگانی سازمان صنعت، معدن و تجارت استان کرمان از ورود محموله جدید ماسک به استان 
طی روزهای آینده خبر داد. خسروی از تزریق چند صد هزار عدد ماسک به بازار استان کرمان خبر داد وگفت: 
در راستای بازگشت تعادل به بازار ماسک، روز گذشته 300 هزار عدد ماسک به بازار استان تزریق شد. وی با بیان 
اینکه این ماسک ها به همت بسیج اصناف و سازمان صنعت معدن و تجارت شمال استان تهیه شد، اظهار کرد: در 
تعاونی ها و فروشگاه های منتخب این ماسک ها با قیمت ۱۵00 تومان در حال توزیع است. معاون بازرگانی سازمان 
صنعت، معدن و تجارت استان کرمان عنوان کرد: محموله دوم 300 هزار عددی هم خریداری شده که در حال 

بارگیری و حمل به استان است و پس فردا وارد استان کرمان می شود.

3۰۰ هزار ماسک 
به بازار استان 

تزریق شد

 عکس ها: الناز پیشیار/ سخن تازه

آگهيمناقصهعموميشماره99/30/ع

شرکت معدني و صنعتي گل گهر )سهامي عام( در نظر دارد»برچیدنواجرایکفپوشپیست
تارتانمجموعهورزشیسردارشهیدقاسمسلیمانیگلگهر«را از طریق برگزاري مناقصه عمومي 
به شرکت پیمانکار واجد شرایط واگذار نماید. لذا کلیه متقاضیان مي توانند جهت اخذ اسناد 
و دستورالعمل  مذکور  اسناد  و  مراجعه   WWW.GEG.IR الکترونیکي  آدرس  به  مناقصه 
ارزیابي کیفي و فني  را به همراه فرم پرسشنامه ارزیابي تأمین کنندگان از قسمت - مناقصه 
و مزایده  دانلود نمایند . مهلت تحویل پاکات ساعت ۹ الي ۱۴ روز یکشنبه مــورخ ۹۹/۰۶/۱۶ 
در محــل دفترکمیسیون معـامالت مجتمع و یا دبیرخانه دفتر مرکزی تهران مي باشد. ضمناً 
بازدید از محل اجراي پروژه روز دوشنبه مورخ ۹۹/۰۶/۱۰ براي متقاضیان بالمانع مي باشد ، 
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  .

مدیریـتقراردادهاومعامالتشرکتمعدنيوصنعتيگلگهر

آگهيمناقصهعموميشماره99/31/ع

شرکت معدني و صنعتي گل گهر )سهامي عام( در نظر دارد»اصالحبونکرورودیبهسنگشکنخط
4تولیدکنسانترهوایجادمسیرهایدسترسیایمنبهجرثقیلهایسقفیخطوط4و5و6و7«
. لذا کلیه  خود را از طریق برگزاري مناقصه عمومي به شرکت پیمانکار واجد شرایط واگذار نماید 
متقاضیان مي توانند جهت اخذ اسناد مناقصه به آدرس 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 ۹ الي ۱۴ روز یکشنبه مــورخ 
۹۹/۰۶/۱۶ در محــل دفترکمیسیون معـامالت مجتمع و یا دبیرخانه دفتر مرکزی تهران مي باشد. 
ضمناً بازدید از محل اجراي پروژه روز دوشنبه مورخ ۹۹/۰۶/۱۰ براي متقاضیان الزامي مي باشد ، 
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  .

مدیریـتقراردادهاومعامالتشرکتمعدنيوصنعتيگلگهر

*صعود به لیگ برتر 
*اتمام ورزشگاه امام علی )ع( سیرجان در ۶۰ روز 

*کاشت و ایجاد یکی از استاندارترین زمین چمن های طبیعی جنوبشرق 
* تکمیل ورزشگاه سردار سلیمانی
* عدم تاثیر پذیری از حواشی ها
*تثبیت تیم فوتبال در لیگ برتر 

*افتخار افرینی درتیم های پایه های در رشته های مختلف
*  کسب عنوان فرهنگی ترین باشگاه در لیگ برتر 

* کسب ۴ برد و ۲ مساوی در ۶ بازی آخر با ۱۵ گل زده و مدیریت بحران اواخر فصل 

را می توان از جمله اقدامات ارزشمند مدیران این باشگاه در سالهای اخیر دانست.

بدون شک درایت هیئت مدیـــره باشگـــاه و برنامه ریــزی دقیق 

و اعتماد به مدیران  و کارکنان پرتالش این باشگاه و زحمات بی دریغ 

بازیکنان و کادر فنی منجر به کسب این موفقیتها شد.

باشگــاه گـل گهــر این روزها به لطف ثبــــات مدیریتــی و حضور جمعـی از 
مدیران توانمند سیرجانی در هیت مدیره ، مدیر عاملی و تیم اجرایـــــی خود منشا 

تحوالت قابل قبولی در این باشگاه بزرگ بوده است.

با حمایت و راهنمایی های مدیرعامل گل گهر؛

مدیریتسیرجانیهاُگلکاشت...
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 طالق سوژه ی جذاب بسیاری از محافل و 
دورهمی های ما سیرجانی هاست. شنیدی 

فالنی می خواهد طالق بگیرد؟
توو جیک  که خیلی جیک  اینا  وای  ای 

بودن!
سوژه ای که حاضریم ساعت ها به خاطرش 
تخمه بشکنیم و از چگونگی آشنایی زن و 
شوهر بخت برگشته بگوییم، تا به دعواها 
نچ نچ  و  برسیم  کتک کاری های شان  و 
بود  زن  مقصر  که  بپیچیم  نسخه  کنان 
یا مرد. نسخه ای که اگر مردان بپیچند، 
می گویند: زنش مقصر بود چون اطاعت 
آشپزی اش  و  بود  بی حیا  نمی کرد،  امر 

خراب.
و اگر زنان بپیچند، می گویند: مرد مقصر 
بود که خرجی نمی داد، زبان مهر و محبت 

نداشت و سر و گوشش می جنبید.
حاال اما بحث طالق و چگونگی اش کمی 
به روزتر شده و کلمه ی خیانت بر دیگر 
درباره اش  عیان تر  و  شده  اضافه  دالیل 

گفته می شود.
جانش  بگیرد.  طالق  می خواهد  ملیحه 
خرجی  همسرش  چون  رسیده  لبش  به 
نمی دهد و تمام هم و غمش موادی ست 
ملیحه  و  دارند  بچه  بکشد. سه  باید  که 
با یک شغل کم درآمد خرجی سه بچه 
و یک مرد را بر عهده دارد. او می گوید: 
آنقدر به دادگاه می روم و می آیم تا تمام 

شود این زندگی نکبت بار.
از  است  طالق  متقاضی  یک  هم  مهران 
روده ی  یک  او  گفته ی  به  که  همسری 
راست توی شکمش ندارد. او میگوید ارث 
می کند  پس انداز  را  پدری اش  میراث  و 
زنم  که  می فهمم  بانک  کارمند  از  من  و 

چون  نمی گوید  دارد.  پول  میلیون ها 
حرف  می کند.  رفتار  غریبه  مثل  من  با 
مشترکی با هم نداریم چون دیدگاه های 
به  و  نبود  یکی  اول  روز  از  فرهنگی مان 
دیگر  اما  شدم.  داماد  خانواده ام  انتخاب 
برای  این دروغ گویی ها و پنهان کاری ها 
یک زندگی مشترک سم بود و ما زندگی 

مان مسموم است.
همان طور که در فیلم ها می بینیم و در 
روزنامه ها می خوانیم، راهروی دادگاه های 
خانواده پر است از زنان و مردانی که کاغذ 
به دست از این اتاق به آن یکی می روند 
تا فقط یک امضا بگیرند و به زعم خود 

آسوده بال زندگی شان را از نو بسازند. 
یک  پایه  وکیل  اعتمادی  محمدعلی 
دادگستری ست و از این قبیل پرونده ها 
را زیاد به خود دیده. از او چند سوال در 
رابطه با پدیده ی نامبارک طالق پرسیدم.

  درخواست طالق اغلب از سوی زنان 
این  اخیر  سال های  در  مردان؟  یا  است 
جانب  از  طالق  درخواست  یعنی  تقاضا 
زوجه روند صعودی داشته و خانم ها گوی 
سبقت از مردان را ربوده  اند. البته شخصا 
معتقدم این گسترش زمینه های زیادی 
دارد که درسوال اول به آنها اشاره کردم 
وانگهی پایین امدن آستانه تحمل طرفین 
عوامل مشدد طالق محسوب  از  زندگی 

می شود.

  آیا روند طالق و درخواست اون از 
سوی زنان راحت تر شده یا سخت تر؟

قانون  ماده ۱۱33  مطابق  اصوال  ببینید 
قانون مدنی حق طالق با مرد است و به 
هرزمان  میتواند  مرد  که  آمده  صراحت 
با  و  دهد  طالق  را  خود  زن  بخواهد 
پرداخت حقوق  به  اصالحاتی مرد مقید 

مالی شده..
که  قانونی  مقوله  دو  از  صرفا  خانم ها 
عبارتند از: تخلف از شروط ضمن عقد که 
مواردی است مندرج در سند نکاحیه و 
اثبات آن دشوار؛ و راه دوم حدوث شرایط 
عسر و حرج است. که چون دامنه دفاعی 
بیشتری در این زمینه دارد، در حال حاضر 
و  می گیرد  قرار  دادخواست  مورد  بیشتر 
اینکه در پرونده های طالق از جانب زوجه 
هم دالیل اثباتی بایستی قوی تر باشد و 
بیشتری  مراتب  به  زمانی  پروسه ی  هم 

نیازمند است.

  عوامل طالق در سیرجان در حال 
حاضر چه هست و نسبت به سال های 
متاسفانه  کرده؟  تغییری  چه  گذشته 
سیر صعودی طالق در جامعه کنونی و 
دارد  نگرانی  فی الحال در سیرجان جای 
این پدیده ی ناخوشایند عوامل  و اساس 
طرفین  شناخت  عدم  چون  متعددی 
نسبت به یکدیگر و فقدان فرهنگ سازی 
دوران نامزدی و دید سنتی اکثر خانواده ها 
به این مهم است. بنابراین سبب می شود 
طرفین به صرف مرسوم ابتدایی و سنتی 
هیچ  گویی  که  باشند  مشارکتی  آغازگر 
آتی  در  و  ندارند  آن  تبعات  از  شناختی 
منجر به عدم سازش و خسران روحی و 
بارزترین  منتها  می گردد.  مادی  و  روانی 
عوامل این پدیده در گام اول عدم شناخت 
طرفین نسبت به یکدیگر است که با دو 
اول  فصل  متفاوت  دنیای  دو  و  دیدگاه 
تمامی  سرمنشاء  که  می کنند  آغاز  را 
دوم  گام  در  و  است  آینده  کژ روی های 
آیتم هایی چون اعتیاد زوج، خیانت، ضرب 

و شتم از عوامل شایع بشمار می رود.
همان  یا  مالی  بستر  موارد  این  همه  در 
وضعیت مالی نامساعد را نمی توان نادیده 

گرفت و به لحاظ روانشناسی قطعا از پیش 
زمینه های عوامل فوق است.

  زندان به عنوان ضمانت اجرایی در 
پرداخت سکه و مهریه از سوی مردان 
جایگزینی  چه  مگر  شد،  برداشته 
وجود  مهریه  پرداخت  برای  دیگری 
دارد که انگیزه ی مالی طالق گرفتن 
زن باشد؟ در حال حاضر جایگزینی برای 
آن در نظر گرفته نشده است مگر اینکه 
زوجه بتواند اموالی از زوج معرفی نماید که 
استیفای دین از آن محل صورت پذیرد. 
در غیر این صورت اعمال ماده 2 و3 قانون 
نحوه محکومیت های مالی که جلب مردان 
را امکان پذیر می کرد، معطل مانده است. 

صورت  به  محاکم  البته  حاضر  درحال 
از  برخی  می کنند.  اقدام  هم  رویه ای 
معوقه  سکه های  راستای  در  محاکم 
دستور جلب  باشد  بدهکار  مرد  چنانچه 

صادر می نمایند.

از  یکی  خیانت  پدیده ی  رواج    
طرفین، نقشی در افزایش آمار طالق 
نداشته است؟ این امر نسبی ست و به 
اما  داشت  ادعا  نمی توان  مطلق  صورت 
رفتار متقابل یعنی اینکه زوجه در راستای 
خیانت همسر خویش چنین رفتاری نشان 
دهد از مواردی ست که مالحظه می شود. 

  آیا درست است که گفته می شود 
زیاد  زنان  سوی  از  خیانت  میزان 
شده است؟ با قاطعیت نمی توان گفت 
که مثاًل  از لحاظ جامعه آماری خیانت 
زنان بیشتر از مردان است. شاید تناسب 
داشته باشد و البته هرگز فراموش نشود 
ارتباط  که ریشه فقر و مسائل مالی که 
مستقیم با نظام خانواده دارد، نبایست به 

فراموشی سپرده شود چرا که برخی در 
راستای تامین امورات مالی اقدام به این 
فعل ناصواب یعنی خیانت می کنند تا از 
دیگر  و  شوند  مالی  تامین  دیگر  سویی 
مورد را می توان سطح ناآگاهی منتخبین 
ازدواج از شالوده و نظام خانواده دانست به 
عبارتی دیگر شناخت ناکافی از مسوولیت 
طرفین، شناخت از قواعد مسائل زناشویی 
و جنسیتی و لزوم مراعات اصل تعهدات 

زوجین را از این موارد دانست. 
درحال حاضر به لحاظ وجود دوره گذاری 
که در آن قرار گرفتیم یعنی دوره ارتباطات 
برای  بازی  فضای  که  اینترنت  منجمله 
زندگی ها  شدن  مدرن  و  دارد  مخاطبان 

همگی می توانند دست به دست هم دهند 
و به وجود آوردنده ی این مسائل و مصائب 
شوند چرا که در جامعه ی کنونی حتا در 
زمینه پدید آمدن جرم و جنایت نیز شاهد 
این دوره ی گذار هستیم. بنابراین جوامع 
جوامع  باالخص  هستند.  امر  این  درگیر 
سنتی که گام در مرحله ای می گذارند که 
این مرحله اصولی متناقض با اصول سابق 
داشته و تردیدی نیست تلفاتی دارد تا به 
حد ثبات برسد و خانواده و آیین آن نیز 
از این قاعده مستثنا نیست و نخواهد بود.

به امید سامان گرفتن و سامان بخشیدن 
نظام خانواده که بی تردید شاکله جامعه ای 

مدرن و در عین حال ریشه دار است.

باشگاه خبرنگاران جوان: آمارهای منتشر شده از سوی سازمان ثبت احوال کشور نشان 
از این دارد که متأسفانه میزان ازدواج در هر سال نسبت به سال گذشته خود روند کاهشی 
داشته است.استان های تهران، خراسان رضوی، خوزستان، آذربایجان شرقی و اصفهان در 
سال 98 بیشترین آمار ثبت ازدواج را داشتند. با مقایسه آمارهای ازدواج ۵ سال اخیر در 
کنار یکدیگر می توان به این نتیجه رسید که متأسفانه آمار ازدواج ساالنه رو به کاهش است؛ 
اما نکته جالب این است که در ۵ سال گذشته آمار طالق تقریبا ثابت و با تغییرات حداقلی 

همراه بوده است.

کدام استان ها بیشترین 
آمار ازدواج و طالق را 
در سال 9۸ داشتند؟

بر اساس قانون تصویب شده در کشورمان زن فقط براساس چند 
شرایط می تواند درخواست طالق دهد و اگر نتواند آن ها را به اثبات 

برساند در خواست او منقضی می شود .
شرایط طالق از طرف زن:

۱:  مرد بمدت 6 ماه نفقه و دیگر حق و حقوق زن را ندهد.
2 : بد رفتاری مرد، دست به زن و پرخاشگری مرد

3 : بیماری مسری و خطرناک مرد که احتمال خطری برای زن 
دارد.

4 : شغل و کار مرد که باعث آسیب زدن به آبرو زن و زندگی او 
شود.

۵ : مجنون بودن مرد
6 : محکومیت مرد به زندان بمدت  ۵سال و بیشتر

۷: اعتیاد مرد که باعث از کار برکنارشدن او شود و به زندگی و زن 
و فرزندانش آسیب برساند.

8 :  مرد بدون دلیل خانه و زندگی خود را بمدت 6 ماه و بیشتر 
ترک کند.

9 : محکومیت قطعی مرد در ارتکاب به جرم که باعث آسیب به 
آبروی خانوادگی زن شود.

۱0 : بچه دار نشدن مرد بمدت ۵ سال یا بیشتر یا بخاطر عقیم 
بودن وی باشد یا به هردلیل دیگر

۱۱ : اگر مرد بمدت 6 ماه یا بیشتر مفقوداالثر باشد .
۱2 : ازدواج مجدد مرد بدون اجازه از زن

مراحل طالق از دادخواست تا ثبت طالق
۱.مشاوره اجباری

2.تقدیم دادخواست
3.تعیین وقت دادرسی

4.حضور در جلسه دادگاه
۵.مشاوره در دادگاه

6.احراز باردار بودن یا نبودن زوجه
۷.حضور مجدد در دادگاه
8.مراجعه به دفتر طالق.

ضرورت وجود وکیل طالق
در اغلب موارد، زن و شوهر به درستی نمیتوانند برای زندگی خود 
تصمیم بگیرند و درگیر احساسات می شوند و بسیاری از مشکالت 
را صرفا برای حفظ زندگی تحمل می کنند. اما زندگی مشترک 
برایشان معنایی ندارد. در این موارد مشورت با یک مشاوره حقوقی 
بتوانند  تا  طالق میتواند دید بهتری را برای زوجین داشته باشد 

بهترین تصمیم را برای ادامه زندگی و یا طالق بگیرند.

 دانستنی های حقوقی

شرایط طالق از طرف زن چگونه است ؟

نامه نیوز:  معاون ساماندهی امور جوانان وزارت ورزش و جوانان در خصوص مشکالت ایجاد شده برای ثبت نام »وام ازدواج« گفت: افزایش متقاضیان 
وام ازدواج و همچنین میزان تخلفات خرید و فروش آن، شبکه بانکی را دچار سردر گمی کرده است.  تندگویان با بیان اینکه در حال حاضر شبکه بانکی 
برای پرداخت وام ازدواج دچار مشکالت و سردرگمی هایی شده زیرا هم از یک سو با افزایش متقاضیان وام و موضوع تبعات سنی مواجه شدیم و از 
سوی دیگر میزان تخلفات خرید و فروش وام ازدواج در جامعه بسیار زیاد شده است و برخی نیز وام دریافتی را برای امر ازدواج تخصیص نمی دهند و 
بر مبنای این اتفاقات، جامعه متقاضی وام با میزان ازدواج ها هیچ تناسبی ندارد و ما در این راستا پیش از این تذکر داده  بودیم. وی در ادامه این را نیز 

گفت که البته جای نگرانی نیست و وام های متقاضیان هرچند با تاخیر، اما تا پایان امسال حتما پرداخت خواهد شد.

 جزئیات جدید از وام ازدواج 99 

 عکس: الناز پیشیار/ سخن تازه

گفت وگوی سخن تازه با محمدعلی اعتمادی وکیل پایه یک دادگستری ؛

رواجطالق،حاصلجامعهدرحالگذار
       سمیرا سرچمی  

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

۰۹۱۳ ۲۷8 ۳۰۵۲/۰۹۱۳ ۱۴۵ ۲۶۴۳
۵۰۳۶ ۲۳۰ ۰۹۱۹ خدائی

جوشکـاریسیــار
َفنس ِکشی- تعمیر در و پنجره - اجرای سایه بان و...

09135320842-09132794372
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در چند ماه اخیر مردم با تبلیغات و تشویق 
به سرعت به سوي بازار بورس شتافتند و 
بازار سپرده  این  در  را  هاي خود  سرمایه 
ورود  تبلیغات  تند  تب  هنوز  اما  کردند؛ 
به این بازار به غرق ننشسته بود که ورق 
و  کم  هاي  سرمایه  برگشت.  بورس  بازي 
زیادي در این تغییر رویه هاي بازار از دست 
رفت و بي تجربگي اشخاص سرمایه گذار و 
هجوم یکباره ي نقدینگي به سوي این بازار 
موجب فراز و فرودهای بسیار بازار سرمایه 
شد. براي آشنایي با مفهوم بورس و درک 
بهتر بازار سرمایه )بورس( مصاحبه اي با 
دکترحسین فتحي )دکترای اقتصاد و عضو 
هیات علمی دانشگاه آزاد( از جمله برگزار 
در  بورس  آموزش  هاي  دوره  کنندگان 

سیرجان، داشتیم که در ادامه می خوانید؛

 جناب فتحی برای شروع براي آشنایي 
در  چنداني  اطالعات  که  همشهریاني 
توضیحاتی  ندارند،  بورس  بازار  خصوص 

بفرمایید؟ 
بورس اوراق بهادار به معناي یک بازار متشکل و 
رسمي سرمایه است ،که در آن سهام شرکت ها 
و اوراق مشارکت، تحت ضوابط و مقررات خاص، 
مورد معامله قرار مي گیرد و شامل  بورس کاال، 
و  خزانه  اسناد  بهادار،  اوراق  کشاورزي،  فلزات، 
بورس انرژي تقسیم بندي مي شود. در بورس 
افراد حقیقي و حقوقي توسط کارگزاران خود به 
داد و ستد مي پردازند و در آن خریدار و فروشنده 

مي توانند یک فرد یا یک شرکت باشند. 

 ورود به بورس به چه صورت انجام می 
شود؟ در ابتدا فرد متقاضی در سامانه سجام نام 
نویسی کرده و پیامکی به وی ارسال می شود. 
سپس برای احراز هویت به دفاتر پیشخوان محل 

سکونت خود مراجعه کرده و پس از انجام مراحل 
کاری از طریق این دفاتر کارگزاری، کد آنالین 

معامالتی دریافت می کند.

 چه افرادی می توانند در بورس معامله 
کنند؟ آیا احتمال اینکه ضرر کنند وجود 
دارد؟ برای معامله در بورس اولین قدم حفظ 
سرمایه است تا سود. افرادی که وارد بورس می 

شوند باید ترکیب دارایی خود را رعایت نمایند.

 چه آموزش هایي براي ورود به بازار بورس 
متاسفانه دانش مالي  الزم و ضروري است؟ 
ایرانیان زیر 20 درصد مي باشد، در حالي که 
در کشورهاي اسکاندیناوي به باالي ۷0 درصد 
و در عربستان حدود 30 تا 40 درصد و ترکیه 
حدود20 تا 30 درصد مي باشد. براي ورود به 
را  اقتصاد  اصول مقدماتي  باید  ابتدا  در  بورس 
بدانیم، تاثیرات نرخ بهره، تورم و نقدینگي و... را 
بدانیم سپس با مفاهیم ترازنامه و صورت هاي 
مباحث  با  سپس  و  کنیم  پیدا  آشنایي  مالي 
تکنیکالي و بخصوص روانشناسي بازار آشنا شویم 

بعد وارد بازار بورس شویم.

 چه توصیه اي براي اشخاصي که بدون 
مي شوند  بورس  وارد  آموزش  هیچ گونه 
این  همشهریان  همه  به  من  توصیه  دارید؟ 
است که به هیچ وجه بدون آموزش و یا حتي 
مشاوره به خرید و فروش نپردازند، معامله گري 
در بازارهاي مالي نیاز به دانش، تجربه، تخصص 
و صبر دارد. ترکیب سبد دارایي بین مسکن، طال 
و ارز ، بورس و سایر مشاغل رعایت گردد با پولی 
که به آن در کمتر از یک سال نیاز دارند، ورود 
به بازار بورس نشوند. سپس بعد از آن باید حتما 
ترکیب سبد سهم و مدیریت سرمایه را رعایت 
کنند و براي معامالت خود استراتژي معامالتي 

داشته باشند.

که  هایي  شرکت  به  درباره  شما  نظر   
سهام خود را در بورس عرضه و افرادي که 
سرمایه ي خود را صرف خرید بورس مي 
کنند، چیست؟ شرکت ها پس از طي مراحل 
سهم  از  مقداري  الزم،  مجوز  کسب  و  قانوني 
خود را که اصوال زیر ۱0 درصد است در بورس 
بعنوان سهم "عرضه اولیه" عرضه مي کنند و 
طبق قانون جدید باید تا 2۵ درصد را به مرور در 
بازار بفروشند به عبارتي سهم شناور شرکت ها 
باید به 2۵ درصد افزایش یابد. مردم هم از طریق 
کارگزاري ها  اقدام به خرید مي نمایند و در روز 
اول سهم بین همه تقسیم مي شود و در روزهاي 
بعد از آن مثل سایر سهام اقدام به خرید و فروش 

مي نمایند.

سهام  سازي  آزاد  خبر  که  روزها  این   
عدالت به گوش میرسد، از سویي تشویق 
به خرید بورس و ورود به این بازار بسیار 
مورد  این  در  شما  نظر  مي شود،  دیده 
چیست؟ ورود نقدینگي به بورس و بخصوص در 
نقش تامین کننده مالي شرکت ها، بسیار عالي و 
تصمیم خوبي مي باشد و اینکه مردم توانستند با 
سهام عدالت سهامدار شرکت ها شوند بسیار کار 
ارزنده اي است. زیرا فضا را براي یک اقتصاد آزاد 
فراهم مي کنند و مشارکت براي مردم فراهم 
کرده و نقش امنیت اجتماعي و اقتصادي براي 
مردم بوجود مي آورند. الزم است بگویم: با توجه 
به نقدینگي بوجود آمده در کشور، هنوز ما شاهد 
تورم هاي دو رقمي در کشور در طي چند سال 
آینده خواهیم بود، بنابراین توصیه مي شود افراد 
بعنوان یک پس انداز ارزنده سهام خود را حفظ 

کنند و گرفتار هیجان هاي زودگذر بازار نگردند.

بازار  نوسانات  به  توجه  با  کلي  طور  به   
بورس ایران در مقابل بورس جهان، ورود 

اندازه  است؟  چگونه  سرمایه  بازي  این  به 
بازار بورس ایران نسبت به بورس هاي جهاني 
بسیار کوچک است و چنانچه زمینه اي فراهم 
شود که بورس ایران بین المللي شود، زمینه رشد 

قیمت ها  فراهم مي گردد.

 به نظر شما سرمایه گذاري در بانک بهتر 
سرمایه  و  پول  ورود  بورس؟  بازار  یا  است 
گذاري به بازار بورس سبب افزایش تولیدات و 
تامین مالي شرکت ها مي گردد و از ورود پول 
به بازارهاي موازي که تورم زا است جلوگیري 

مي کند.

 سرمایه گذاري در بورس رسیک است یا 

سودآوري دارد؟ در مورد ریسک، همه بازارها با 
ریسک روبرو هستند.

 حتي سپرده گذاري در بانک ها؟
با سپرده گذاري در بانکها از ارزش حقیقي پول به 
اندازه تفاوت بین نرخ تورم و ارزش اسمي،کاسته 
مي شود. بازار ارز هم که قوانین خاص خود را 
بازار  نمي گردد.  توصیه  اخالقي  نظر  از  و  دارد 
طال هم ریسک تقلب، ریسک سرقت را بدنبال 
دارد. در بازار خودرو هم بخصوص با این افزایش 
قیمت ها و قوانین گمرکي، ریسک تغییر قوانین 
وجود دارد. پس هر بازاري با احتماالت زیادي 
در مورد ریسک روبرو است. بنابراین بهترین کار 

همان ترکیب دارایي است.

گفتگو با دکتر حسین فتحی زاده پیرامون نوسانات بازار سرمایه

باپساندازواردبورسشویدنههمهیدارایی
      زهرا شهسواری

تسنیم : مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان کرمان با اشاره به اینکه در هفته دولت امسال ۷ هزار و 3۵0 میلیارد تومان افتتاح در 
حوزه صنعت و معدن در استان کرمان داریم گفت: این افتتاحات در حوزه های مختلفی چون ذغال سنگ، ارزش افزوده مس و فوالد است.  
وی با اشاره به اینکه در افق ۱404 تولید شمش فوالد در کشور باید به ۵0 میلیون تن برسد افزود: از این میزان ۱0 میلیون تن یعنی 20 
درصد آن سهم استان کرمان است. وی با بیان اینکه ساالنه به طور متوسط 20 هزار میلیارد تومان افتتاح در این حوزه در استان کرمان 

داشیم عنوان کرد: افتتاح های امسال حوزه صنعت و معدن در استان کرمان امسال به 20 هزار میلیارد تومان می رسد. 

 افتتاح ۷۳۵۰ میلیارد تومان طرح صنعتی و معدنی در هفته دولت

محسن عباسی*
  هیجان معامله گران و سکوت اقتصاددانان فضای عجیبی در بورس رقم زده است. 
مردمی که به هوای یک سود بادآورده آمدند و در متن یک شعر و نقاشی دنبال 

سیگنال می گشتند طبیعی ست که با اولین تکانه ی جدی بورس را ترک کنند.
 کشاورز عزیز و محترمی که زیر درخت سهم تحلیل می کرد، کارمندی که تا ظهر 
کار اداره را انجام  نمی داد چون مشغول بورس بود، جوانان فامیل و محله که فکر 
کردند قلق پول درآوردن آسان را پیدا کرده اند، حاال با اولین اصالح بورس، لعن و 
نفرین را نثار پیرامون خود می کنند و به دنبال مقصر برای افت سهام خود می گردند!

قصد نمک پاشیدن بر زخم کسی را ندارم و همین ابتدای این نوشتار عرض کنم که 
بورس از این روزها زیاد به خود دیده و قدیمی تر ها در این روزها لرزه ی کمتری بر 
اندامشان افتاد چون تجربه ی این روزها را دارند. بورس یک جریان است، پر از افت 
و خیز و هر از گاهی سرعت این افت و خیزها کم و زیاد می شود اگر سرگردانید و 
یا می ترسید، بدانید که استراتژی نداشته اید، پول پر استرس وارد بورس کرده اید،  
دیِد سرمایه گذاری شما با پولی که وارد بازار کرده اید هم راستا نیست. دو دقیقه 
وقت بگذارید و به جای ناسزا گفتن به این و آن، به رویه ی انتخاب سهام خود دقت 

کنید. اگر دالیل محکمی دارید نگرانی تان بی دلیل است.
اما بدانید  اید   شما فعال درگیر نوسانات بورس در یک اصالح مقطعی شده 
فونداسیون بورس بزرگ ریخته شده است. بازار مسکن با ابزارهای مالیاتی به شدت 

کنترل و کوچک خواهد شد.
  بانک مرکزی اعالم کرده است افراد حقوقی حتی برای پرداخت لیست بیمه و 
خرید مایحتاج و ... باید به بانک مدرک ارائه بدهند و فقط واریز وجه به کارگزاری و 
سبدگردانی و .... مستثنی شده است. این یعنی گردش پول در بازارهای غیر شفاف 
کندتر می شود، کنترل می شود برای خرید سکه به مبلغ باالی  ۱۵ میلیون باید 

کارت ملی  ارائه بدهید!
  فکر می کنید پول های خیلی خیلی بزرگ کجا خواهند رفت؟ اصال فکر می کنید 
بورس با پول چه کسانی تا االن رشد کرده است؟ فقط پولهاِی خرد و کوچک آحاد 
جامعه؟ حجم معامالت بورس بر چه اساسی از هزار میلیارد تا نزدیک 30 هزار 
میلیارد رشد کرد؟ این پول  های بزرگ است که لیدر بازار است که با تنگ تر شدن 

حلقه ی مالیاتی و فشار شفافیت مالی، مبلغ بیشتری راهی بورس خواهد شد.
  در بورس دنبال نقشه گنج نباشید که خیلی زود خسته و هراسان می شوید و 
بورس را ترک خواهید کرد، بورس مانند یک مزرعه است باید دانه بکارید و صبر 
کنید باید استراتژی  مشخصی برای روزهای بارانی، بی آبی و حتی طوفانی  داشته 
باشید. گه گاهی آفتاب سوزان حاکم است، گهگاهی بارش دارد، خشکی دارد و 

طوفانی هم می شود. باید پای بورس بمانید تا اصطالحا قلقش دست تان بیاید. 
  بورس یک بازار بزرگ است و همچنان در  حال بزرگ شدن است، کمی تجربه 
اش کم است و در حال یادگیری ست به مرور بالغ تر می شود هم سرمایه گذارانش و 

هم مدیران و ناظرانش.             *دکترای مدیریت مالی و تحلیلگر بازار سرمایه

     یادداشت

خروج جویندگان گنج از بورس!
در بورس باید دانه بکارید و صبور باشید!

ایرنا: محمدحسین اکبری؛ رییس بورس منطقه ای کرمان افزود: هم اکنون 30 شرکت کارگزاری بورسی 
ثبت شده در استان کرمان داریم که امور مربوط به خرید و فروش، مشاوره و آموزش سهامداران در بازار 
بورس را انجام می دهند. وی با اشاره به حضور شرکت های معدنی و صنعتی بزرگ در استان کرمان تاکید 
کرد: سهم شرکت های بورسی و فرا بورسی استان در بازار سرمایه کشور قابل توجه نیست که این میزان در 
بورس هفت درصد و در فرابورس 6.3 درصد است که باید با کمک مسئوالن شرکت های بیشتری وارد بازار 
شوند. ویتصریح کرد: بورس مقوله تخصصی و نسبتا پیچیده ای است و کسانی که وارد این بازار می شوند، 

حتما با اطالع و آگاهی و مشاوره کارشناسان عمل کنند و از رفتارهای هیجانی دوری نمایند.

دسترسی مردم به 
خدمات بورس در 
کرمان تسهیل شد

 عکس: الناز پیشیار

آگهيمناقصهعموميتجدیدشده
شماره99/18/ع

»خریدلوازمواجرایعملیات شرکت معدني و صنعتي گل گهر )سهامي عام( در نظر دارد 
از طریق برگزاري مناقصه عمومي به پیمانکار واجد  خود را  آبیاریقطرهايپارکمرکزي«
آدرس  به  مناقصه  اسناد  اخذ  جهت  مي توانند  متقاضیان  کلیه  لذا  نماید.  واگذار  شرایط 
الکترونیکي WWW.GEG.IR مراجعه و اسناد مذکور را به همراه فرم پرسشنامه ارزیابي 
تأمین کنندگان از قسمت تأمین کنندگان و مشتریان - مناقصه ها دانلود نمایند. مهلت تحویل 
پاکات ساعت ۹ الي ۱۴ روز سه شنبه مــورخ ۹۹/۶/۱8 در محــل دفترکمیسیون معـامالت 
مجتمع و یا دبیرخانه دفتر مرکزی تهران مي باشد. ضمناً بازدید از محل اجراي موضوع مناقصه 
روز دوشنبه مورخ ۹۹/۶/۱۰ 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.

مدیریـتقراردادهاومعامالتشرکتمعدنيوصنعتيگلگهر

آگهيمناقصهعموميتجدیدشده
شماره99/4/ع

شرکت معدني و صنعتي گل گهر )سهامي عام( در نظر دارد »تأمینوتحویلیکدستگاه
درایو)فرکانسکانورتر(ABBساختفنالند« مورد نیاز خود را به شرح مندرج در اسناد 
مناقصه از طریق برگزاري مناقصه عمومي به شرکت فروشنده واجد شرایط واگذار نماید. 
WWW. الکترونیکي  لذا کلیه متقاضیان مي توانند جهت اخذ اسناد مناقصه به آدرس 

GEG.IR  مراجعه و اسناد مذکور را به همراه فرم پرسشنامه ارزیابي تأمین کنندگان از 
قسمت تأمین کنندگان و مشتریان - مناقصه ها دانلود نمایند. مهلت تحویل پاکات ساعت 
۹ الي ۱۴ روز چهارشنبه مــورخ ۹۹/۶/۲۶ در محــل دفترکمیسیون معـامالت مجتمع و یا 

دبیرخانه دفتر مرکزی تهران مي باشد. 

مدیریـتقراردادهاومعامالتشرکتمعدنيوصنعتيگلگهر

آگهیفراخوانمناقصهعمومییکمرحلهایواگذاریتامیننیرویانسانی

جهتانجامامورخدماتنگهبانیوانتظاماتدانشکدهوسایرواحدهایتابعه

امور  انجام  انسانی جهت  نیروی  تامین  واگذاری  پزشکیسیرجاندرنظردارد»مناقصه عمومی  دانشکدهعلوم
2099092962000012 را از طریق  خدمات نگهبانی و انتظامات دانشکده و سایر واحدهای تابعه« به شماره 
سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید.کلیه مراحل برگزاری مناقصه ازدریافت اسناد مناقصه تا ارائه 
پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکت ها از طریق در گاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد( به آدرس  
www.setadiran.irانجام خواهد شد و الزم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی ،مراحل ثبت 

نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند.
تاریخ انتشار مناقصه در سامانه: تاریخ ۱۳۹۹/۰۶/۰۵ می باشد.
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اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه:مرکز تماس:۰۲۱-۴۱۹۳۴
دفتر ثبت نام: 88۹۶۹۷۳۷  و  8۵۱۹۳۷۶8

روابطعمومیدانشکدهعلومپزشکیسیرجان



شماره 615
5 شهریور 1399 ورزش

6

تیم گل گهر هفته سی ام )آخر( در اصفهان به مصاف 
تیم   5 ماندن  به  تیم  دو  که  بازی  رفت،  ذوب  تیم 
دیگر برای ماندن در لیگ پا به میدان گذاشتند. در 
نتایج  با توجه به دیگر  بازی را برد و  نهایت گل گهر 
ماندنی  لیگ  در  هم  ذوب  تیم  لیگ  آمده  دست  به 
شد. نتیجه ای این دیدار گل گهر را از رده 11 به رده 
پَرت کرد؛  به رده 12   10 از رده  را  10 جدول و ذوب 
دریافت یک  با  آخر  هفته  در  هم  پارس جنوبی جم 
لیگ  به  سلیمان  مسجد  نفت  مقابل  شکست  و  گل 

یک سقوط کرد. 

شروع با تساوی و پایان با برد 
هفته ی اوِل فصِل نوزدهم لیگ برتر، پنج شنبه 3۱ مرداد 
98  گل گهِر وینگو در خانه با نساجِی مهاجری به تساوی ۱ 
بر ۱ بازی رسید، یک سال بعد: هفته پایانی لیگ، گل گهر 
به مصاف ذوب آهن رفت  پنج شنبه 30 مرداد در اصفهان 
برد، دو هفته ای )اول و آخر(  را  بازی  بر 2  نتیجه 3  با  و 
به  تن  برتر  لیگ  در  فصل حضورش  اولین  گل گهردر  که 

شکست نداد. 

پورعلی، علی)ع( نگهدارت...
تنها 2 دقیقه از بازی گذشته، امین پورعلی هافبک دفاع 
توپ،  صاحب  ذوب  دروازه  متری   40 فاصله  در  گل گهر 
تیمی،  هم  پاس  منتظر  مناسب  جایگیری  در  بازیکنان 

گل گهر؛  حمله ی  طراحی  از  جلوگیری  پی  در  ذوبی ها 
باقریی ناب،  اقدام به شوت و گل، یک گل کریم  پورعلی 

یک گل دیدنی..
پورعلی در آخرین بازی فصل اولین گل خود را به زیبایی 

هر چه تمام تر به ثمر رساند.

آقای ریز نقش گل گهر چه می کنه
گل گهر 22 دقیقه بعد از گل اول در دقیقه ی 43 توسط 
به گل دوم دست  ریز نقش خود  میالد کمندانی هافبک 
می یابد تا در دقایق پایانی نیمه ی اول با 2 گل پیش بیفتد. 

گلی که کمندانی را در لیگ 2 گله کرد. 

وقتی سید با دست فوتبال بازی می کند
در واپسین وقت های اضافه سید ابراهیمی بازیکن گل گهر، 
با دست به توپ ارسالی بازیکن ذوب ضربه می زند و داور 
ضمن اعالم ضربه ی پنالتی ابراهیمی را با کارت زرد جریمه 
وارد   48 دقیقه  را  پنالتی  این  هم  ذوب  بازیکن  می کند، 
دروازه می کند تا اختالف را به حداقل رسانده باشد؛ نیمه ی 
اول این دیدار با نتیجه 2 بر ۱ به پایان می رسد و گل گهر 

مثل بازی هفته قبل با برد به رختکن می رود.

یونس از دل گل نزنی بیرون بیا
بلند  مهاجم  شاگری  یونس  گذشته،  بازی  از  دقیقه   ۵9
گلزنی  به  موفق  گذشته  هفته   4 در  که  گل گهر  باالی 
نشده، روی پاس کمندانی صاحب توپ می شود و گل سوم 
تیم اش را به ثمر می رساند تا باز گل گهر با 2 گل اختالف 

جلو بیفتد.

زده  گل  شاهین  مقابل   2۵ هفته  در  بار  آخرین  شاکری 
بود، این بازیکن با گلی که به ذوب زد در تیم گل گهر به 
همراه سیدعلیرضا ابراهیمی 6 گله و آقای گِل  گل گهر شد.

ذوب دوباره اختالف را به یک گل می رساند
دقیقه  گلهای خورده  درپی جبران  زیاد  با حمالت  ذوب 
باز  را  گل گهر  دروازه  با ضربه سر  و  ارسال  یک  روی   84
می کند، تا 6 دقیقه مانده به پایان بازی دوباره اختالف را 

به ۱ گل رسانده باشد.

7 دقیقه ای که 70 دقیقه گذشت
پایان  به  گل گهر  نفع  به   2 بر   3 نتیجه  با  دقیقه   90
دو  که  می کند  اعالم  اضافه  وقت  دقیقه   ۷ داور  می رسد، 
تیم موفق به گلزنی نشده و بازی با همان نتیجه  3 بر 2 
آمده  به دست  نتایج  با  می رسد.  پایان  به  نفع گل گهر  به 
به رده ۱0 صعود  از رده ۱۱ جدول  پایانی گل گهر  هفته 
می کند، تیم پارس جنوبی جم با قبول شکست برابر نفت 
را  یک  لیگ  به  سقوط  شاهین  مانند  به  سلیمان  مسجد 

پذیرا می شود.

گل گهر فقط دقت پاس و گل بیشتری داشت
گل گهر در بازی هفته آخر مقابل ذوب مالکیت توپ کمتر، 
تعداد پاس کمتر، دقت پاس باالتر، شوت کمتر، شوت در 
چارچوب کمتر، امید به گل کمتر و گل بیشتری داشت؛ 
مالکیت توپ 46 درصد گل گهر و ۵4 درصد ذوب، تعداد 
پاس 440 پاس گل گهر و ۵33 پاس ذوب، دقت پاس 8۷ 
درصد گل گهر  و 8۵ درصد ذوب، شوت 4 تا گل گهر و ۱0 
تا ذوب، شوت در چارچوب 3 تا گل گهر و 4 شوت ذوب، 

امید به گِل گل گهر 29/0 – ذوب ۱6/۱.

مهندس گل گهر باالتر از 28 بازیکن زمین
میالد کمندانی مهندس )طراح( گل گهر با ۱ گل زده، ۱ 
پاس گل ، دقت در پاس  96 درصد و با نمایش درخشانی 
از آن خود کرد. در حالی  را  که داشت نمره باالی 04/8 
که 28 بازیکِن دیگِر دو تیم گل گهر و ذوب آهن نتوانستند 

نمره باالی 8 بگیرند.

کمندانی، وکیا و پورعلی در تیم منتخب هفته  
و   استقالل  از  بازیکن   3 تنها  هفته  منتخب  تیم  در 
یک  پورعلی  امین  کردند.  کسب   8 باالی  نمره  کمندانی 
گل تماشایی از راه دور، 6 نبرد پیروز، بیش از 90 درصد 
پاس هایش سالم، یوسف وکیا 8 عملکرد دفاعی و تاثیرگذار 
بازیکنان  دیگر  موفق  نبرد   6 و  گل  پاس   ۱  ، حمله  در 
بازیکنان  بودند.  برتر  لیگ  تیم منتخب هفته ی  گل گهری 
از؛ حقیقی دروازه بان نساجی،  تیم منتخب هفته عبارتند 
حیدریه  گل گهر،  وکیا  فوالد،  آقاسی  استقالل،  غفوری 

فوالد، رسن پرسپولیس، کمندانی گل گهر، پورعلی گل گهر، 
امیری پرسپولیس، قایدی و دیاباته استقالل. 

جاللی در رده دوم امتیاز آورترین مربیان تاریخ لیگ برتر
بار  برتر مجید جاللی  لیگ  نوزدهم  یافتن فصل  پایان  با 
دیگر جزو امتیاز آورترین مربیان تاریخ لیگ برتر قرار دارد؛ 
در جدول  امتیاز آورترین مربیان تاریخ لیگ برتر به ترتیب 
امتیاز،   ۵۷0 جاللی  مجید  امتیاز،   903 با  امیرقلعه نوعی 
علی دایی 48۷ امتیاز و یحیی گل محمدی با 349 امتیاز 

جای دارند. 

جواهری همچو آذری رانده نشود!!! 
برخی از عوامل باشگاه ذوب آهن با سعید آذری مدیرعامل 
اخراج  را  کاربلد  مدیر  این  نهایت  در  و  مخالف  ذوب  تیم 
کردند، آذری پس از رانده شدن از تیم ذوب دست روی 
مدیرعاملی  ِسمت  جدید  چالشی  با  و  نگذاشت  دست 
برتر  لیگ  نوزدهم  فصل  در  پذیرفت؛  را  خوزستان  فوالد 
مدیران باشگاه ذوب چوب تصمیم اشتباه خود را خوردند، 
تصمیمی که نتایج ضعیف تیم ذوب و دست و پا زدن برای 
سقوط نکردن را در بر داشت، در نهایت تیم ذوب با رده 
۱2 فصل را به پایان ساند، آن سوی میدان آذری با فوالد 
رده سوم جدول لیگ برتر را کسب و سهمیه مسابقات جام 
اهالی  فصل  پایان  از  بعد  کرد؛  کسب  را  آسیا  باشگاه های 
فوتبال اصفهان بار دیگر به دنبال آذری رفتند که در نهایت 
این مدیر حرفه ای پاسخ داد: »کسانی که مرا اخراج کردند 
هنوز در این باشگاه حضور دارند مدیریت اصفهان کوتوله 
پروری شده است و به این تیم بر نخواهم گشت«. تا حتی 
هشتگ »آذری را برگردانید« زیر پیج استاندار اصفهان هم 

ره بجایی نبرد. 
بلد همچو آذری دارد که  شهر سیرجان هم مدیری کار 
احتیاج به حمایت همه جانبه را می طلبد، مدیری که نه 
نقش  گل گهر  بزرگساالن  فوتبال  تیم  صعود  راه  در  تنها 
پایه ی  تیم های  مدیر  این  وجود  با  بلکه  داشته  بسزایی 
امید گل گهر  از جمله تیم  برتری شدند،  باشگاه هم لیگ 
صعود  برتر  لیگ  به  بار  اولین  برای  پیش  هفته  چند  که 
می توان  مدیر  این  شده  عملی  برنامه های  دیگر  از  کرد، 

اشاره داشت به تکمیل پروژه بازسازی ورزشگاه امام علی 
)ع( سیرجان در 2 ماه، ایجاد یکی از استانداردترین زمین 
چمن های طبیعی جنوب شرق، افزایش جایگاه تماشاگران 
و ریختن یکی از با کیفیت ترین چمن روز دنیا در ورزشگاه 
سردار سلیمانی و کسب عنوان فرهنگی ترین باشگاه لیگ 
برتر؛ باید تصمیم نادرست باشگاه ذوب آهن اصفهان درس 
عبرتی شود برای تمام مسوولین باشگاه های فوتبال ایران. 
فوتبال و زیبایی هایش پس از برد شیرین در نصف جهان، 
عوامل باشگاه به ترتیب مجید جاللی سرمربی تیم گل گهر، 
مدیرعامل  جواهری  محمد  تیم،  سرپرست  افسری  حیدر 
تیم و دکتر قرایی رییس هیات فوتبال کرمان در رختکن 
این  لحظه ی  زیباترین  پرداختند؛  صحبت  به  ایستاده 
خیابان  در  سیرجان  مردم  بیاِن  با  که  بود  آنجا  گفتمان 
جشن گرفتِند دکترقرایی، »مجید جاللی سر به باال برد و 
با خدای خویش رو به آسمان راز و نیاز کرد«. لحظه ای که 

تا ابد ماندگار و جاوید خواهد ماند.

تکرار »شش هفته متوالی نباختن« تیم جاللی  
رکورد  به  بار  دومین  برای  با هدایت جاللی  تیم گل گهر 
»شش هفته نباختن متوالی« رسید، گل گهر بازی معوقه 
مقابل ماشین سازی را در پایان نیم فصل اول با نتیجه ۱ 
بر 0 برد، هفته ۱۷ بازی با سایپا ۱ بر ۱ کرد، هفته ۱8 در 
با پارس به تساوی ۱ بر ۱ رسید، هفته ۱9 در  شهر جم 
خانه با تراکتور به تساوی ۱ بر ۱ دیگری رسید، اوج کار 
جاللی در دو برد متوالی به ترتیب بازی هفته 20 با نتیجه 
2 بر ۱ برابر صنعت نفت و استقالل تهران با نتیجه ۱ بر 
0 بود. گل گهِر جاللی شش هفته آخر فصل هم نباخت تا 
بار دیگر 6 هفته نباختن متوالی را تجربه کند؛ گل گهر به 
ترتیب هفته 2۵ با نتیجه 4 بر 2 شاهین را شکست داد، 
هفته 26 با نتیجه 2 بر ۱ بر تیم ماشین فایق آمد، هفته 
2۷ با فوالد 0 بر 0 مساوی کرد، هفته 28 در جنوب 3 بر 
2 نفت مسجد سلیمان را شکست داد، هفته 29 با قهرمان 
پوکر 3 بر 3 مساوی کرد و هفته آخر در اصفهان ذوب را 
3 بر 2 برد تا بار دیگر تیم تحت هدایت جاللی، رکورد 6 

هفته متوالی نباختن را تکرار کند.

     مرتضی شول افشارزاده

گل گهر فصل را با رده دهم به پایان می رساند؛

ذوِبآهندرکارخانهگلگهرسیرجان
جاللی در رتبه دوم  امتیاز آورترین مربیان تاریخ لیگ برتر
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برکه گل آلود«  »ماهی  نام  با  نخستین مجموعه شعرش 
باقری  حسنی  مهدی  رسید.  چاپ  به   1392 سال  در 
برای بسیاری از دانشجویان و دانشگاهیان در سیرجان 
از  فرهیخته   و  علمی  مردی  او  است.  شده  شناخته 
دانشگاه است که در ادبیات هم صاحب روش و نگرش 
است. از حسنی باقری به تازگی کتابچه ی شعری با نام 
منتشر  نشر »هست«  توسط  قالی«  باغ  در  پرنده  »آواز 
شده که شاید در نگاه اول ساده از کنارش رد شوید اما 
با خواندن یکی دو سروده، بالفاصله به وجد می آیید تا 
حتا  و  بخوانید  را  کتابچه  این  کوتاه سرایی های  همه ی 

بفهمید.
سخن دان  مرغ  همان  ما  شهر  امروز  شاعر  گویی 
سعدی ست و سروده هایش انگار دغدغه های فرهنگی-
اجتماعی اوست که در خلوت زمزمه می شده و سپس در 
توسط محمدجواد  نوروز 98  در  دیدنی ساده  یک عید 
شده  منتشر  و  شده  کشف  هست  نشر  مدیر  علیزاده 

است.

نشست  حتا  یا  و  کتاب  معرفی  و  نمایی  رو  در  چرا    
و  خاص  شرایط  به  توجه  با  شده؟  کوتاهی  وبررسی  نقد 
بیماری کرونا جلسه ای برگزار نشد. فقط دوستان عزیزم مثل 
در صفحه های  و  میرافضلی زحمت کشیده اند  آقای سیدعلی 

مجازی شان آن را معرفی کرده اند.
ایده ی جبیبی بودن قطع کتاب ایده ی جالبی بوده و در عصر 
یک  مردم،  فرهنگی  مصارف  ساندویچی شدن  مجازی  فضای 

مزیت برای کتاب شماست. 
این که مجموعه شعر جیبی باشد، پیشنهاد من و قبول ناشر 
محترم بود. اگر کار به لحاظ فنی مورد قبول باشد باید از ایشان 
و  که زحمت طراحی  آقای »جواد خواجویی«  از  و همچنین 

صفحه آرایی آن را کشیده اند تشکر کنیم.

  شما بعد از مجموعه شعر »ماهی برکه گل آلود« این 
باغ قالی« به سراغ هایکوسرایی  بار در »آواز پرنده در 

همان  را  آثار  این  این  نام  است  بهتر  هایکو؟  چرا  آمدید. 
با ریشه های ژاپنی اش  بنامیم، چون هایکو  »شعرهای کوتاه« 
تعریف ویژه ای دارد. اما کوتاه سرایی امروزه نه تنها در ایران، 
بلکه در ادبیات جهانی نیز جایگاه ویژه ای پیدا کرده، و رونق 
زیادی دارد. شاید یکی از دالیل آن تطبیق با شرایط فعلی باشد. 
عصری که روی دور تند تحوالت قرار گرفته، حوصله های اندک 
و وقت های محدود، زندگی های »فست فودی« و... اما گذشته 
از جهان هم هست،  روایت خالصانه ای  بیان گر  این، هایکو  از 
حاصل »آنی« است که در ارتباط شاعر با جهان پدید می آید. 
در تاریخ ادبیات ما هم بی سابقه نیست؛ وجود قالب هایی مانند 
رباعی، دوبیتی و تک بیت هایی که به ویژه در سبک »هندی« 
می بینیم، بیان گر سابقه و اقبال به این شیوه ی سرایش است. 

 کتاب با این شعر آغاز می شود: »محو شده در خود/
خیام  انگار   » سالیان...  آفتاب  زل  کتاب/در  واژگان 
در  خیامی  شیوه ی  همان  به  که  باشید  شده  معاصری 
مصرع اول توپ والیبال را هوا کرده اید در مصرع دوم 
در  توپ تان  سوم  مصرع  در  و  پریده اید  توپ  سمت  به 
تا  است  باشد،خوابیده   مخاطب  همان  که  حریف  زمین 
دادخواهی شما را از شرایط فرهنگی جامعه شنیده باشد 

و حتا با آن همدل و همراه شود!
البته تعمدی در آغاز کتاب با این شعر در کار نبوده و ترتیب 
مضامین  و  خیامی  تفکر  اما  است،  تصادفی  اشعار  چینش  و 
و  باشد. »مرگ«  بردار  زمان  نیست که  او چیزی  اندیشه های 
»مرگ اندیشی«  و این اندیشه که دنیا بی اعتبار است و باالخره 
هرچه را که ما با آن ها سرو کار داریم روزی نابود می شود، از 
دغدغه های همیشگی زندگی بشر بوده است و همیشه و همه جا 
به  ـ  زندگی  تغییرناپذیر  خاصیت  هم  شاید  است.  مطرح  هم 
قول »هراکلیتوس« فیلسوف یونانیـ  چیزی به جز تغییر نباشد. 
دوست داشتنی  و  جذاب  و  زیبا  زندگی  می شود  باعث  آن چه 
باشد، همین عامل است. به هر حال »در یک رودخانه دوبار 

نمی توان شنا کرد.«

بر  چقدر  دانشگاهی  شخصیت  یک  عنوان  به  شما    
این  منظورم  گذاشته اید؟  تاثیر  خود  شاعری  جنبه ی 
است که اتفاقات اخیر برای دانشگاه ها و غلبه ی برخی 

تنگ نظری ها انگار در شعرتان نمود پیدا کرده  است؟
زیست بوم و محیط زندگی، شرایط کاری، شغل ، درآمد و... همه 
و همه نقش تعیین کننده ای بر افکار و آثار تولید شده ی هنری 
دارد. برای همین هنرمندان در هر جامعه آیینه ی تمام نمای 
احواالت اجتماعی و سیاسی جامعه و روزگار خودشان هستند. 
طبیعتن کار دانشگاهی و به ویژه رشته ی تحصیلی من که علوم 
سیاسی است، تاثیر زیادی در نگرش و رویکرد من نسبت به 
ادبیات داشته است. هنرمند باید در درجه ی اول قدرت جذب 
و تحلیل درست رویدادهای پیرامونش را داشته باشد و سپس 
صادقانه آن ها را بیان کند. شاید چیزی که از آن به عنوان تعهد 
ادبی نام می بریم در همین مساله خالصه می شود. البته بازتاب 
با تجویز تفاوت دارد. قدرت هنرمند در بازتاب صحیح مسایل 

است. هنرمند بازتاب دهنده ی شرایط موجود جامعه است.  

   »کتری مرثیه می خواند/آه می کشد/زمستان است« 
آیا این فریاد شعر خراسانی اخوان نیست که از دهه ی 
سی به دهه ی نود آمده و زمستانی که تداوم پیدا کرده تا 
شاعر امروزی هم با خود زمزمه کند: »کاش مرگی باشد 

از پی مرگ/تحمل آن همه زندگی کار دشواری ست«؟

البته برداشت و تفسیر وتعبیرها از متن ادبی وابستگی زیادی 
به خواننده و مخاطب دارد. شاعر یک چیز می نویسد و مخاطب 
هزار چیز از آن برداشت می کند. شاید برای شاعر ـ به عنوان 
مثال در این شعر که بیان کردید ـ قضیه چیزی به جز انتظار 
برای دم کردن چایی و جوش آمدن کتری آب در یک صبح 
زمستانی نباشد! بیان این انتظار در قالب واژه ها حاکی از نگاه 
و رویکرد شاعرانه به ماجرای زندگی است و برداشت ها در هر 
زمان و مکانی می تواند متفاوت باشد. این خاصیت ادبیات و به 

ویژه شعر است.
 

  در برخی سروده های تان حال و هوای سیرجان کویری 
مثل  می شود  منتقل  خواننده  به  طبیعتش  و  معماری  و 
»صدا نمی آید از بام کاهگلی/نارس است باران« و »شب 
پسته زار« و »شکوفه های بادام« چقدر از فضای سیرجان 

تاثیر گرفته اید؟
من این افتخار را داشتم که قریب به 8سال در سیرجان و میان 
لهجه-ی سیرجانی  من  پسر  کنم.  زندگی  آن  مردم صمیمی 
دارد. بسیاری از این شعرها در حال و هوای گرم و صمیمی  این 
شهر شکل گرفتند؛ در پیاده-روی های صبحگاهی، پرسه زدن ها 

و خیابان گردی ها و طبیعت گردی های بی شمار. از طرف دیگر 
من زاده ی رفسنجان هستم. طبیعت و اقلیم رفسنجان بسیار 
نمک،  کفه های  بی انتها،  کویرهای  است.   سیرجان  به  شبیه 
پسته زارهای پر برکت، گنبدهای کاهگلی و... بنابراین احساس 
غریبی نمی کردم. جالب است که فولکلور و گویش محلی دو 
شهرستان بسیار به هم شبیه است. به طوری که مردم هر دو جا 
لهجه های محلی یکدیگر را می فهمند. برای من سیرجان همان 

حال و هوای زادگاه را داشت.

   باغ قالی با همه ی زیبایی هایش راکد و ساکت و بی 
تحرک است. تنها پرنده ای که در باغ قالی می خواند انگار 
همین کتابچه ی چاپ شده از زمزمه های شاعری ست که 
تشبیه به پرنده ی این قالی شده. چه چیزی پرنده ی این 
در  انار  گل  زیر شاخه ی  تا  داشته  وا  به جنبش  را  قالی 

همین قالی امکان فلسفی شدن را بیازماید؟
پرسش سختی است؟ مثل این که از کسی بپرسید چرا زنده ای و 
چرا نفس می کشی؟ چرا حرف می زنی؟  اگر تمام تاریخ و تمدن 
ما را مثل قالی خوش نقش و نگاری بدانیم، با تمام رنگ ها و 
پیچش ها و فراز و نشیب-هایش، ادبیات ما پرنده ی سخن گوی 
آن است. مرغی که هیچ گاه خاموش نشده و پیام آور و منادی 

ثبت کننده آن بوده است.

  »چشم هایم را می بندم/گوش هایم را می گیرم/دهانم را 
قفل می زنم/تعطیِل تعطیِل تعطیل...« مفهومی نزدیک به 

شعر مشهور نسیم شمال. آیا شما نسیم جنوبید؟
بگیریم،  نظر  در  فراگیر  و  جامع  کلیت  یک  را  ادبیات  وقتی 
و  تفکرات  و  بلکه جریان ها  نیستند،  افراد مطرح  دیگر در آن 
شاعران  می شوند.  جاری  رود  یک  مثل  که  هستند  اندیشه ها 
دوره ی مشروطه مثل نسیم شمال، فرخی یزدی، عارف قزوینی، 
در  بی بدیلی  نقش  و...  عشقی  میرزاده ی  بهار،  ملک الشعرای 
آگاه سازی جامعه ی ما و حرکت آن به سمت مدرنیسم و تجدد 
و دوری از خرافه ها داشته اند. ادبیات آن دوره می تواند سرمشق 
مرحوم  قول  به  شاعران  این  باشد.  دوران  همه ی  برای  خوبی 
»محمدعلی سپانلو« پاسداران آزادی و حریت و بیگانه ستیزی 

بودند. البته من که عددی نیستم.

گپی ادبی با مهدی حسنی باقری به بهانه انتشار مجموعه شعرهای کوتاهش در نشر هست؛

مرِغسخنداِنقالِیکرمونی

ایسنا: سرپرست فرماندهی یگان حفاظت اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان کرمان از کشف و ضبط ۱۱0 قلم 
شی تاریخی از ابتدای سال جاری تاکنون خبر داد. »سیدهادی جعفری« با اشاره به اینکه از بین اشیاء کشف شده بیشترین قدمت متعلق به 
کشفیات شهرستان ارزوییه است، افزود: قدمت اشیا کشف شده ارزوئیه به 4000 سال گذشته برمی گردد. سرپرست فرماندهی یگان حفاظت 
اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان کرمان با بیان اینکه در این مدت ۱۵ حفار غیرمجاز دستگیر و به مقامات قضایی 

تحویل داده شدند، اظهار کرد: 6 مورد حفاری غیرمجاز نیز توسط سودجویان اشیا عتیقه انجام شد که خوشبختانه نافرجام باقی ماندند. 

کشف و ضبط ۱۱۰ قلم شی تاریخی در کرمان
 ایسنا: مسئول باستان شناسی میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان کرمان 
از پایان گمانه زنی های حرائم قالع اردشیر و دختر تا پایان سال جاری خبر داد و بیان کرد: 
برای تعیین دقیق عرصه و حریم این قالع باید ۱000 گمانه بزنیم که تاکنون حدود ۷۱ گمانه 
در این بخش زده شده است. وی گفت: قلعه اردشیر و قلعه دختر، دو بنای تاریخی با قدمت 
دیرینه در بافت شهری کرمان واقع هستند که یکی از پهناورترین حرائم، حریم قلعه اردشیر 

است که هم اکنون در حال گمانه زنی برای تعیین عرصه و حریم آن هستیم.

تعیین تکلیف حریم 
قالع اردشیر و دختر 
تا پایان سال جاری

      حسام الدین اسالملو
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8 برنا: معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار کرمان با اشاره به نقش رسانه ها 
در اطالع رسانی دقیق و مسئوالنه گفت: رسانه ها و خبرنگاران فعال تجلیل می شوند. 
محمد صادق بصیری در جلسه شورای اطالع رسانی استان کرمان با تاکید بر اهمیت 
ارزیابی رسانه ها اظهار داشت: مدیرانی که در حوزه اصحاب رسانه و نشست های 
خبری ورود کرده اند طعم خوب آن را چشیده اند و توانستند حرف خود را بزنند. 

وی از مدیران خواست تا تعامل بیشتری با رسانه ها داشته باشند. 

رسانه ها و خبرنگاران 
فعال تجلیل می شوند 

ایرنا : به گفته سرپرست فرمانداری ویژه سیرجان از مجموع 48پروژه قابل افتتاح در هفته دولت امسال ، پنج طرح عمرانی و فرهنگی 
آن با اعتبار 324میلیاردریال در منطقه زیدآباد این شهرستان نیز مورد بهره برداری قرار گرفت. سهراب بهاءالدینی شامگاه دوشنبه 
مراسم افتتاح طرح های هفته دولت منطقه زید آباد افزود : در طول هفته دولت  مجموعا 48 طرح عمرانی و فرهنگی با اعتبار یکصد 
میلیارد تومان به بهره برداری خواهند رسید که نقش مهمی در تقویت زیرساخت های توسعه و اشتغال این شهرستان خواهد داشت 
.وی عمده طرح های افتتاحی در زیدآباد را شامل طرح آسفالت معابر و  راههای روستایی ، افتتاح پارک انقالب به مساحت 900 

متربرشمرد.

سازمانهایی  ها  شهرداری  فرهنگی هنری  سازمان های 
عمومی،  غیردولتی و مستقل هستند. که بودجه آنها توسط 
شهرداری ها تامین می شود. توسعه فرهنگی،  تعمیق معرفت 
دینی،  تقویت زیبایی طلبی و حقیقت جویی انسان ها، شاد 
زیستی همراه با روحی سازنده و کسب مهارت های زندگی 
اجتماعی نیازهای اساسی هستند. که این سازمان ها در پاسخ 
به آنها موجودیت یافته اند.این سازمان ها با در اختیار داشتن 
تعداد زیادی مراکز فرهنگی و هنری،  فرهنگسرا،  نگارخانه،  
کتابخانه و غیره می توانند سهم زیادی در فرهنگ شهروندان 
داشته باشند. اما شهرداری سیرجان کامال مستثنا از این مهم 
فرهنگی  ارتقای بخش  در جهت  و تالش چشمگیری  است 
جامعه نداشته است از همین رو سخن تازه این هفته سعی 
کرده است که این مشکل را ریشه یابی کند. رضا سروش نیا 
شهردار سیرجان و حسن خدامی عضو کمیسیون فرهنگی 
شورای شهر از پاسخگویی به سواالت خبرنگار ما سر  باز زدند

      نوظهوری بنام پیوست نگاری 
 وحید حسینی مسوول شورای فرهنگی شهرداری سیرجان 
قالب  در  شهرداری  فرهنگی  حوزه  جدید  عملکرد  نحوه  از 
پیوست نگاری چنین گفت: دی ماه گذشته طی حکمی به 
عنوان مسوول شورای فرهنگی شهرداری سیرجان ازسوی رضا 
سروش نیا شهردار سیرجان انتخاب شدم، باتوجه به فعالیت 
هایی که در این زمینه داشتم با اشتیاق کامل پذیرفتم دیدگاه 
من  که  بود  اینگونه  فرهنگی  مسائل  درمورد  شهردار  آقای 
پیوست هایی فرهنگی برای مسائل مهم شهرداری درسال99 
باتوجه به بودجه ی فرهنگی که تخصیص شده تدوین کنم، 
کار بسیار نوینی بود که دربرخی از شهرداری های شهرهایی 
چون مشهد، اصفهان و کاشان صورت پذیرفته  که این امر به 
پیوست نگاری فرهنگی معروف است، موظف بودم به عنوان 
مسوول این پست یک شورای فرهنگی تشکیل دهم و کمیته 
های مورد نظر را بابت هرموضوع انتخاب کنم که به مجموع 
آن شورای فرهنگی می گویند. کارسختی بود که بتوانیم بار 
فرهنگی اهل فن را در یک قالب مشخص دور هم جمع کنیم 
و بصورت یک پیوست ارائه دهیم. رفته رفته با توجه به بودجه 
هایی که متعلق به بخش های عمرانی و فضای سبز سازمان 
سیما منظر و فضای سبز شهری است که برای امسال درنظر 
گرفته شده بود پرداخته شود ازهمین رو جلسات متعددی 

صورت پذیرفت تا بتوانیم این پیوست ها را تدوین کنیم
پسماند و ترافیک

حسینی در ادامه گفت وگو چنین گفت: حوزه ی ترافیک 
شهری را نیز موضوع مورد نظر این پیوست ها قرار دادیم چون 
به دلیل افزایش جمعیت شهرنشینی سالهای آتی شهر میزبان 

ترافیک سنگینی خواهد بود دراین موضوع جلسات متعددی  
بامسوولین ترافیک شهری اعم از فرماندهی پلیس راه و نیروی 
حوزه ی  فرهنگی  پیوست  توانستیم  و  شد  برگزار  انتظامی 
ترافیک را نیز تنظیم کنیم و درحال حاضر مشغول به تهیه ی 
پیوست  هستیم،  سبز  فضاهای  به  مربوط  فرهنگی  پیوست 
نگاری درظاهر شاید کارساده ای باشد اما نیاز به بارش فکری 
و جلسات متعدد دارد. ارتباط مان را با اهالی فرهنگ و هنر 
خوب حفظ کرده ایم و امیدواریم این ارتباط را گسترش دهیم 
خواهشی که از فرهنگیان و هنرمندان شهرستان داریم این 
است اگر قابلیت کمک به ما را دارند دریغ نکنند و درصورت 
پیشنهاد طرح با بنده درارتباط باشند. همچنین دراین حوزه 
دوست داریم با ادارات فرهنگی شهرستان بیشترتعامل داشته 

باشیم.
حسینی در ادامه افزود حوزه ی فرهنگ و هنر حوزه ای است 
که باید از مدارس آغاز شود در بحث پسماند قبل از کرونا از 
ادارات و مدارس شروع کردیم و باید برنامه های مان را بر اساس 
شیوع این بیماری تنظیم کنیم. وی در آخر گفت:  بااینکه در 
هرسیستم اداری قوانین دست و پاگیری وجود دارد و روند 
کار را کند میکند اما پیوست نگاری های فرهنگی بعد از تایید 
توسط شهردار جهت تصویب به شورا فرستاده میشوند و انشاهلل 

این مصوبات الزم االجرا خواهند شد.
در ادامه ی گفت و گو پیرامون مسائل فرهنگی شهرداری و 
تعامل گفته شده با اداره های فرهنگی شهرستان چون ارشاد 
و فرهنگ اسالمی به سراغ مجید پور محسنی ریاست این 

اداره رفتیم.
پورمحسنی صحبت هایی در تقابل با وحید حسینی 

داشت و چنین گفت:
بر اساس وظایف ذاتی و قانونی مسوولیت های فرهنگی و 
اجتماعی شهرداری ها کمتر از مسوولیتهای عمرانی نیست.  
شهرداری های و شوراهای شهر بازوی اصلی واجرایی مطرح 
درحوزه اجتماعی و فرهنگی هستند. ونیازهای فرهنگی جامعه 
کم از نیازهای عمرانی جامعه نیستند.  شوراها منتخب مردم و 
شهرداران منتخب شوراها هستند. ماده ی اول قانون تشکیل 
را  تشکیل شوراها  اصلی  اهداف  از  یکی  به صراحت  شوراها 
کمک و تسهیل در امر پیشبرد برنامه های فرهنگی، اجتماعی، 

بهداشتی و غیره می داند به نحوی که باعث آرامش روانی 
در سطح جامعه گردد و کاهش آسیب های  اجتماعی را به 
دنبال داشته باشد. درسالهای اخیر دغدغه ی اصلی مقام معظم 
رهبری تاکید بر کاهش آسیبهای اجتماعی در سطح جامعه 
بوده است دراین راستا وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی با تدوین 
ارائه  به  اقدام  با شهرداری ها  طرح های مشارکتی خصوصا 
ی سه طرح عمده که موجبات توسعه ی  فرهنگی و هنری 
جامعه،  ایجاد جاذبه های مشارکت از قبیل مکانهای هنری 
باعث توسعه ی گردشگری، ایجادروحیه ی نشاط و شادابی، 
توسعه ی مشارکت های مردمی، توسعه ی فرهنگ مطالعه 
و غیره نموده است ولی این امر متاسفانه نه تنها باعث تعامل 
بیشتر فی مابین اداره ی فرهنگ و ارشاد اسالمی سیرجان با 
شهردار محترم و مجموعه ی شهرداری نگردیده بلکه ما عمال 
در بحث راه اندازی گذرهای فرهنگ و هنر، پایتختی کتاب، 
شهرهای خالق و شاخص درحوزه ی فرهنگ و هنر توفیق 
حاصل ننموده ایم. متاسفانه  یا ما نتوانسته ایم به درستی این 
موضوعات مهم را به شهردار محترم منتقل نماییم و یا اینکه 

عمال عزمی یا برنامه ای دراین رابطه در شهرداری سیرجان 
وجود ندارد، شهردار کلیددار و سفیر هر شهر در حوزه های 
بطور  سالهای 96و9۷  در  سیرجان  شهر  میباشد.   مختلف 
جد کاندیدای پایتخت کتاب ایران بوده است و دراین زمینه 
تالش های سخت کوشانه ای از سوی کارشناسان و دلسوزان 
حوزه ی توسعه و ترویج مطالعه انجام شد و حتی در سال9۷ 
از میان90 شهر کاندیدای این طرح سیرجان به مرحله ی 
20 شهر پایانی منتخب راه یافته بود ولی متاسفانه با عدم 
حمایت شهرداری سیرجان که از ارکان اصلی این طرح بود 
موفقیت هایی دراین رابطه حاصل نگردید درسال98 باتوجه به 
ظرفیت به وجود آمده در حوزه ی هنر گلیم بافی و انتخاب این 
شهرستان بعنوان شهرجهانی گلیم  ازسوی مجامع بین المللی 
موجود  پتانسیل  به همچنین  هنر  این  تالشگران  و زحمت 
درحوزه ی تئاتر شهرستان و در برگزاری  میزبانی موفقیت 
آمیز جشنواره ی تئاتر استان برگزاری دو دوره ی جشنواره 
ی داستان آهن باهمت هنرمندان و فعاالن، با این سه هنر 
شاخص رسما در قالب کاندیدای  شهرهای حوزه ی خالق قرار 

گرفتیم ولی باز هم متاسفانه با عدم حمایت حتی درزمینه ی 
امضای فرم های کاندیداتوری از سوی شهرداری روبه رو شدیم 
و عمال این فرصت گرانبها را در امر توسعه ی فرهنگی و هنری 
از دست دادیم متاسفانه از این دست بی مهری ها در امر تعامل 
فرهنگی که پیامدهای آن متوجه کل جامعه که هنرمندان 
نمایندگان آنان به جهت رشد و اعتالی آن هستند کم نبوده 
و ازاین دست  می توان به عدم مشارکت و تعامل دربرگزاری و 

میزبانی فعالیت ها جشنواره ها و... اشاره نمود.
پور محسنی در ادامه افزود: بانگاهی اجمالی به مشارکت 
حتی  و  استان  مراکز  استان،  شهرهای  در  شده  انجام  های 
شهرهای مختلف کشور  فی مابین حوزه ی فرهنگ و هنر و 
شهردای ها  در راه توسعه و ترویج فرهنگ و هنر که زمینه ی 
رشد و تعالی جامعه را به دنبال دارد و متوجه کم اقبالی این 
موضوع در میان مسووالن محترم شهرداری سیرجان به این 
حوزه میشویم، البته در سنوات اخیر تعامالتی مابین حوزه ی 
فرهنگ باکمیسیون فرهنگی شورای شهر به همت ریاست این 
کمیسیون اهتمام پذیرفته که به اعتقاد من این تالشها نیز در 
هزارتوی پیچیده ی شهرداری سیرجان راه به جایی نخواهد 

برد و اصوال من به این امر خوشبین نیستم.
الزم به ذکر است جلسات محدودی دراین رابطه به همت 
کمیسیون فرهنگی شورا و چند نفر از دلسوختگان این حوزه 
برگزار شده ولی از دیگر کارشناسان و خبرگان این حوزه که 
نقش عمده ای میتوانند در جهت زیباسازی شهر، بهداشت 
روحی و روانی و غیره داشته باشند بطور جد پیگیری انجام 
نشده و به نوعی اختیارات شرکت کنندگان و برگزار کنندگان 

این جلسات محدود به همان جلسات میباشد.
حوزه معاونت فرهنگی، نگین و پیشانی هرشهرداری است. 
تعیین و اولویت بندی مباحث فرهنگی و مدیریت یک پارچه 
اجتماعی  و  فرهنگی  وظایف حوزه ی  از عمده  اختیارات  با 
شهرداری ها است و به اعتقادبنده میباسیت دراین حوزه فرد 
متخصص و آشنا به امور با اختیارات کامل به کارگمارده شود.

البته من نمیدانم چنین حوزه ی درشهرداری درحال حاضر 
باوظایف و اختیارات موردنظر وجود دارد یاخیر؟ ولی درسالهای 
اگر حمایتهای شرکت های معدنی و صنعتی منطقه  اخیر 
هیچ  نبودند.  آن  بومی  مدیران  و  گهر  گل  شرکت  خصوصا 
فعالیت فرهنگی وهنری دراین شهرستان انجام نمی پذیرفت.

شورا پل ارتباط بین شهر و هنرمندان
رییس اداره ارشاد در پاسخ سوال سخن تازه من باب واسطه 
شدن شورا با هنرمندان جهت برنامه ریزی فرهنگی چنین 
گفت: چون شورا به نوعی خودش را منتخب جامعه میداند و 
پاسخگوی این امر به مردم است کارهایی انجام شده اما دراین 
موارد جزیی نیز تیغ شورا کند و در پیچ و تاب سیستم اداری 

شهرداری عمال راه به جایی نبرده است.

بررسی تعامالت فرهنگی شهرداری با دیگر ارگان های ذیربط؛

مسوولیتفرهنگیوفرهنگبیمسوولیتی

       معظمه صادقی نژاد

افتتاح پنج طرح عمرانی و فرهنگی در زیدآباد سیرجان
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کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکت ها از طریق درگاه 
سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد( به آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد شد و الزم است مناقصه گران 
در صورت عدم عضویت قبلی، مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در 

مناقصه محقق سازند.
تاریخانتشارمناقصهدرسامانه:تاریخ 1399/05/29 می باشد.

تاریخ  تا ساعت 18:00 روز دوشنبه  اسناد مناقصه  انتشار  تاریخ  از  ازسایت: مهلتزمانیدریافتاسنادمناقصه
1399/06/10

مهلتزمانیارائهپیشنهاد: از تاریخ  دریافت اسناد مناقصه تا ساعت 19:00 روز پنج شنبه  تاریخ 1399/06/20
زمانبازگشاییپاکتها: ساعت 17:30 روز شنبه  تاریخ 1399/06/22 

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

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

فراخوان  تجدید  مناقصه عمومی یک مرحله ای 
تهیه مصالح و احداث میـــدان و آب نمـــای پـــارک بلــوار قائــم

و مصالح تهیه مختصر: )شرح خدمات  عمومی  مناقصه  دارد  نظر  در  سیرجان  شهرداری 

2099005674000050 را از  احداثمیدانوآبنمایپارکبلوارقائم(به شماره 

طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید.

آگهيمناقصهعموميتجدیدشده
شماره99/23/ع

شرکت معدني و صنعتي گل گهر )سهامي عام( در نظر دارد»تامینتجهیزاتواجرایشبکهبرق20
کیلوولتهواییجهتبرقرسانیبهچاهP5شرکتمعدنیوصنعتیگلگهرواقعدرقطاربنــه«

کلیه  لذا  نماید.  پیمانکار واجد شرایط واگذار  به شرکت  برگزاري مناقصه عمومي  از طریق  را   
متقاضیان مي توانند جهت اخذ اسناد مناقصه به آدرس 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 ۹ الي ۱۴ 
روز چهارشنبه مــورخ ۹۹/۰۶/۱۹ در محــل دفترکمیسیون معـامالت مجتمع و یا دبیرخانه دفتر 
مرکزی تهران مي باشد. ضمناً بازدید از محل اجراي پروژه روز چهارشنبه مورخ ۹۹/۰۶/۱۲ براي 
متقاضیان بالمانع مي باشد ، 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  .

مدیریـتقراردادهاومعامالتشرکتمعدنيوصنعتيگلگهر

آگهيمناقصهعموميشماره99/29/ع
شرکت معدني و صنعتي گل گهر )سهامي عام( در نظر دارد »تجهیزسالنتیراندازيباتفنگ
باديمجموعهورزشي« خود واقع در شهر سیرجان را از طریق برگزاري مناقصه عمومي به 
به  مناقصه  اسناد  اخذ  جهت  مي توانند  پیمانکاران  لذا  نماید.  واگذار  شرایط  واجد  پیمانکار 
آدرس الکترونیکي WWW.GEG.IRمراجعه  و اسناد مذکور را از قسمت تأمین کنندگان 
و مشتریان - مناقصه ها دانلود نمایند . مهلت تحویل پاکات ساعت ۹ الي ۱۴ روز سه شنبه  
مــورخ ۹۹/۶/۱8 در محــل دفترکمیسیون معـامالت مجتمع و یا دبیرخانه دفتر مرکزی تهران 
مي باشد. ضمناً بازدید از محل اجراي موضوع مناقصه روز سه شنبه مورخ ۹۹/۶/۱۱ 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.

مدیریـتقراردادهاومعامالتشرکتمعدنيوصنعتيگلگهر
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دبیرستانی بودم که کتاب مقاالت صمد بهرنگی به 
دستم رسید. صمد هم یکی از خیل روشنفکران 
بود.  انقالب  از  پیش  دهه های  در  ایران  چپ 
نویسنده ای که کوشیده بود مارکسیست را به دنیای 

داستان ها کودکان بکشاند. 
صمد در یک مقاله درباره تاریخ به خسرو انوشیروان 
ساسانی یکی از پادشاهان بنام ایران باستان ایراد 
گرفته بود که چرا به دادگری مشهور شده درحالی 
و  مزدک  چون  طلبانی  مساوات  دادخواهِی  که 
سرکوب  خود  شکل  خونین ترین  به  را  مزدکیان 
کرده است! صمد معتقد بود این آوازه ی دادگری 

خسرو انوشیروان نابحق بوده و تاریخ سازی ست.
بعدها  ولی  بودم  نظر صمد همدل  آن  با  روز  آن 
چگونه  مارکسیستی  نگاه  غلبه ی  فهمیدم 
بیماری  به  را  پنجاه  تا  روشنفکران دهه های سی 
چشم مبتال کرده بود تا همه  چیز را چپکی ببینند!

آوازه ی خسرو انوشیروان ساسانی به دادگری از آنجا 
ایران  سرچشمه می گرفت که آیین شهریاری در 
محترم  حافظ  می دانست  موظف  را  خود  باستان 

شمردن مالکیت خصوصی باشد.
 قصه ی آن پیرزن را شاید شنیده باشید که خانه اش 
پیرزن  افتاد.  انوشیروان  کاخ  توسعه ی  حریم  در 
با  هم  ایران  شاه  و  بدهد  را  خانه اش  نشد  حاضر 
تمام قدرتش به خود اجازه نداد آن خانه را مصادره 
کند. خللی در معماری قرینه گونه ی کاخ وارد شد و 

خسرو گفت: »این کژی از راستی ماست«.
بنا کردن رسم مصادره های  گویی می دانست که 
دیگران،  اموال  کردن  تصاحب  زور  به  و  دولتی 
را  دیوار  ثریا  تا  که  کجی ست  خشت  نهادن  کج 
برای  امنیت  نبود  نام  به  کج می نهد. دیوار کجی 
سرمایه گذاری و کارآفرینی در این ملک که خود 
به قول یک  آباد نشدن است.  برای  دلیلی موجه 
ترانه ی قدیمی: »شاه اگر عادل نباشد، ملک ویران 

می شود.«

این عدالت البته هرچه باشد با مساوات پوشالی و 
دولتی تفاوت عمیق دارد.

مزدکیان سرکوب شدند اما فکرشان سرکوب نشد 
و رسم شان در آیین های بعدی تداوم یافت. بعدها 
به اسم برقراری مساوات و برابری، قدرت ها هربار 
باال  از  کردند.  ضبط  را  دیگری  اموال  خواستند 
کشیدن اموال خاندان برمکی توسط هارون الرشید 
به  وزیر  حسنک  اموال  شدن  سرازیر  تا  بگیرید 
خزانه ی سلطان مسعود غزنوی و بیایید جلوتر تا 

همین رسم مصادره ی اموال در همین چند دهه.
ادعای برابری همه و حذف مالکیت خصوصی نه 
منابع  از  استفاده  انسان ها در  برابری  تنها موجب 
نشده و نمی شود بلکه تنها منجر به این می شود که 
قدرت ها یا همان دولت ها تبدیل به یک ابر مالک 

انحصاری بشوند.
 ابر مالکی بی رقیب. آیا برابری واقعی در همان نبود 
که جهان از جمیع خرده مالکان هرچه کوچک و 

کوچک تر ایجاد شود؟
همایون صنعتی نیز مثل خیلی از صنعت سازان و 
بنیاد همین رسم  قربانی   ایران  بزرگ  کارآفرینان 

بی بنیاد و شاخه از بن بُِر مصادره شد. 
فرانکلین  انتشارات  بنیان  که  خالقی  کارآفرین 
انتشار کتاب های جیبی  با  ایران را گذاشت و  در 
به سوددهی رسید. اما در دگرگونی های سیاسی، 
کارخانه اش مصادره شد و برگشت به نقطه ی اول. 
یکبار  هم  همسرش  حتا  افتاد.  زندان  به  چندبار 
گرفتار شد. اما روحیه ی خالق همایون مثل آب 
بود. با هربار خوردن به سد و سنگ، باز راه خودش 

را پیدا می کرد.
پایه ای شد  بردسیر،  امالک پدری اش در الله زار   
خنک  هوای  گالب.  کارخانه ی  راه اندازی  برای 
کوهستانی الله زار مستعد رشد بوته های گل بود و 

گالب گیری سنتی، اشتغال زنان آنجا.
شهین همسر همایون به همین هنر سنتی مشغول 
را  سنت  این  که  شد  این  هنرش  همایون  و  بود 
صنعت کند، درست مثل نام خانوادگی اش گرچه 

در این راه نیز کم با مشکل تراشی روبرو نشدند.
-که  امیرکبیر  انشارات  مدیر  عبدالرحیم جعفری 
سرنوشت مشابهی با همایون صنعتی داشت- در 
با ریش و  را دیدم  »...مردی  خاطراتش می گوید: 
موهای سفید که عرقچین سفیدی بر سر گذاشته 
و گیوه های ملکی پوشیده و خندان خندان جلو 
می آید. وقتی خوب نگاه کردم همایون را در آن 
هیات و قیافه شناختم. خنده ام گرفت که: همایون 
این چه ریختی است که خودت را درآورده ای. او 
هم از حال من و ماجراهایم پرسید و باالخره برایم 
تعریف کرد که من حاال در کرمان شاگرد صحاف 
شده ام! یک کتابفروشی در بازار گنجعلی خان است 
که عالوه بر کتابفروشی، کتاب های تک جلدی هم 
صحافی می کند. من صبح ها می روم درِ دکان را باز 
 کرده و آن را آب و جارو می کنم تا استادم بیاید. 

شهین هم گالبگیری می کند.
گل  عطر  کوچک  شیشه  دو  صحبت،  ضمن  در 
سرخ به دست من داد و گفت که اینها هم عصاره 
گالب است، شهین در الله زار، کارگاه گالبگیری راه 

انداخته، گالب ها را در بشکه می کند و به کرمان 
و  می روم  خانه  به  شب ها  هم  من  و  می فرستد 
گالب ها را از بشکه ها درآورده در شیشه می ریزم و 
اتیکت می زنم و با اسم گالب زهرا به تهران و بازار 
می فرستیم! چند شیشه گالب هم برای تو آورده ام. 
کارمان هم گرفته و نمی توانیم جواب مشتری ها را 

بدهیم.«
گل  کشت  زیر  را  هکتاری  صد  زمینی  همایون 
محمدی برده بود. هزاران نهال گل سرخ از قمصر 
به  »الله زار«  بود.  کاشته  آنجا  در  و  برده  کاشان 
راستی هم الله زار شد: یک دشت گل سرخ معطر، 
و ده دوازده تا دیگ بزرگ گالبگیری روی اجاق ها و 

شهین خانم صنعتی زاده سخت مشغول کار.
اطراف  روستاییان  که  بود  شده  باعث  آن ها  کار 
دهکده الله زار هم به این کار مشغول شوند و به 

کاشتن نهال گل سرخ بپردازند.
به  سرخ  گل  کشت  زیر  زمین های  کم  کم 
هفتصد هکتار رسید. همایون می گفت که الله زار 
تابستان های سخت دارد و گل سرخ هم کمتر به 

زیر  در  متعددی  قنات های  زیرا  دارد  احتیاج  آب 
اراضی الله زار جاری است.

زمین های بایر که قسمت های زیادی از آن در سال 
زهرآلود  تریاک  و  می رفت  خشخاش  کشت  زیر 
به بار می آورد و باعث گرفتار شدن روستاییان به 
اعتیاد بود. حاال بستری پر از گل های سرخ شده بود 
که گالب از آن تهیه می شد و در بازارهای ایران و 

جهان به فروش می رفت.
ماشین های  و  کرد  پیدا  توسعه  گالب گیری  کار 
مجهزی برای کار گالبگیری از آلمان خریداری شد 
و ده ها کارگر به کار مشغول شدند و در یکی از 
ساختمان های متعلق به همایون در کرمان دفتر 
گالب زهرا با مدیریت شهین خانم مشغول به کار 

شد و محصوالت آن به دنیا صادر می گردید.«
همایون عالقه شدیدی به همسرش شهین داشت 
و با این که از طرف همسر صاحب اوالدی نگردید 
ولی دنبال همسر دیگری برای بچه دار شدن نرفت و 

با چند حیوان خانگی خود را سرگرم کرد.
وقتی کارخانه گالب زهرا و شرکت گالب زهرا روبراه 
شد همایون تصمیم گرفت آن را به یک شرکت 
رسمی تبدیل کند که همه ی کارکنان در آن سهیم 
باشند و ترتیبی داد که زارعینی هم که گل سرخ به 
کارخانه می دادند در سود آن سهیم باشند. همایون 
ناراحتی قلبی داشت. هر سال سه ماه آخر سال را 
برای استراحت به بندرعباس می رفت و به ترجمه 

کتاب می پرداخت.
شهین خانم در یکی از همین رفت و آمدهایش میان 
الله زار و بندرعباس، دچار سانحه رانندگی شد و 

درگذشت.
همه  با  همایون  سرخ،  گل  ملکه  وفات  از  پس 
کوششی که برای خونسردی خود می کرد، کم کم 
تحلیل رفت و غم مرگ همسر باوفایش او را از پا 
درآورد. همایون را در کنار همسر باوفایش شهین 
گل های  میان  در  بردسیر  الله زار  همان  در  خانم 
سرخ به خاک سپردند. اگر سر و کارتان به الله زار 

افتاد، می توانید سر به مزارشان بزنید.

درباره ی رسِم  بِد  برخورد قهری با سرمایه گذار؛ به بهانه ی چهارم شهریور سالروز مرگ همایون صنعتی زاده؛

تاریختلخوتکراریمصادره!
       حسام الدین اسالملو

گفتارنو: مدیرکل امور اتباع و مهاجرین خارجی استانداری کرمان با بیان اینکه هزار و ۱00 نفر از 
مهاجرین خارجی در استان کرمان همسر ایرانی دارند که قانون اعطای تابعیت به فرزندان این افراد باید 
اجرا شود،گفت: موضوع مهاجرین یک موضوع مهم امنیتی است و هم در شورای عالی امنیت ملی و سایر 
دستگاه ها در این زمینه بحث و تبادل نظر صورت می گیرد، در این زمینه دستور مقام معظم رهبری برای 
ما حجت شرعی است و ایشان درباره آموزش فرزندان این افراد فرمودند که الزم التعلیم هستند. به گفته 
علی شفیعی 34 هزار نفر دانش آموز اتباع افغانی در سطح استان کرمان برای سال تحصیلی جدید ثبت نام 

کردند و هم اکنون ۵20 دانشجو افغانی در استان داریم.

کودکان افغانی
 الزم التعلیم 

هستند

خبــر

ایسنا:  یک استاد اپیدمیولوژیست می گوید: کودکان بیشتر از آنکه از گرفتن کرونا ویروس آسیب ببینند، از نرفتن به مدرسه آسیب خواهند 
دید طبق اعالم وزارت آموزش و پرورش تمامی مدارس کشور از ۱۵ شهریورماه طبق سه سناریو از قبل تعیین شده باز خواهند شد که همین 
موضوع نگرانی هایی را برای خانواده ها و والدین ایجاد کرده است.طبق اعالم وزارت آموزش و پرورش حداقل 3 سناریو برای بازگشایی مدارس 
در سال تحصیلی جدید برای مناطق قرمز، زرد و سفید تدوین شده است که براساس بر اساس تصمیم های اتخاذ شده برقراری کالس و 
آموزش در مناطق قرمز صرفاً به  صورت مجازی و از طریق شبکه شاد و آموزش های تلویزیونی، در مناطق زرد به  صورت ترکیبی و به  صورت 

ترکیب مجازی و حضوری و با تصمیم گیری شورای مدرسه و در مناطق سفید به  صورت حضوری خواهد بود.

فرزندانمان را در شرایط کرونایی به مدرسه بفرستیم؟

آفتاب  نیوز : گردشگری یکی از معدود حوزه های اقتصاد 
ایران بود که پس از تحریم های ترامپ علیه آن کشور پس 
از خروج امریکا از برجام سقوط شدیدی نداشت. با این 
این صنعت دچار  ایران  پاندمی کرونا در  با  اکنون  حال، 

بحران شده است.
به گزارش آفتاب نیوز؛ شبکه خبری "الجزیره" در گزارشی 
با اشاره به پیامد های کرونا برای صنعت گردشگری ایران 
می نویسد: "سعید" برگزارکننده تور خصوصی در تهران 
است. این فعال 3۷ ساله حوزه گردشگری می گوید: "پس 
از هفت سال برگزاری تور، من باید به دنبال شغل تازه ای 

باشم".
این شبکه می افزاید: گردشگری یکی از معدود حوزه های 
از تحریم های ترامپ علیه آن  بود که پس  ایران  اقتصاد 
شدیدی  سقوط  برجام  از  امریکا  خروج  از  پس  کشور 
نداشت. با این حال، اکنون با پاندمی کرونا در ایران این 

صنعت دچار بحران شده است.
صنعت گردشگری سه درصد از اقتصاد ایران را تشکیل 
می دهد. کرونا باعث لغو مراسم و جشن های نوروزی در 
ایران شد، زمانی که باید اوج رونق گردشگری در آن کشور 

باشد.
و  تور ها  تمام  مسافرتی  آژانس های  داده  دستور  دولت 
بلیت های صادر شده را لغو و مبلغ را به مشتریان مسترد 
نمایند. بسیاری از شرکت های مرتبط با صنعت گردشگری 
شده اند.  نیرو  تعدیل  به  مجبور  هتل  رزرو  سایت های  و 
"الجزیره"  به  "الی گشت"  عامل  مدیر  فنائیان"،  "علی 
می گوید به دلیل شرایط ایجاد شده آن شرکت گردشگری 
و مسافرتی مجبور به تعدیل 80 درصدی نیروهایش شده 
است چرا که صنعت گردشگری در ایران در عمل با بن 

بست مواجه شده است. 
 20 جذب  روحانی  دولت  هدف  که  است  حالی  در  این 
تا  بود  میالدی   202۵ سال  تا  ساالنه  گردشگر  میلیون 
البته در  کمبود های ناشی از تحریم امریکا جبران شود. 
و  بود  نتیجه بخش   استراتژی  این  کرونا  از  پیش  ماه های 
ایران سفر کردند. سعید  به  از 8 میلیون گردشگر  بیش 
می گوید: "همه چیز تا نیمه نخست سال خوب بود و تقاضا 
برای گردشگری باال بود، افزایش قیمت سوخت، اما باعث 

افزایش هزینه ها شد".
خارجی  گردشگران  از  بسیاری  می افزاید:  "الجزیره" 
ایرانی  مقام های  کردند.  لغو  را  ایران  به  سفرشان  برنامه 
نیز می گویند مشخص نیست چه زمانی وضعیت به حالت 

عادی باز می گردد".

   خبر

پیامدهای کرونا برای گردشگری ایران

نظر به اینکه در پرونده کالسه 9900435 اجرای احکام مدنی  شعبه دوم حقوقی محکوم علیه آقای  علی خواجویی 
فرزند کوهزاد محکوم به پرداخت  256/000/000 ریال در حق محکوم له خانم افسانه عظیمی زاده محکوم گردیده، 

مازاد63سهماز96سهمپالکثبتی5فرعیاز5476اصلیبخش37کرمان
بنامعلیخواجویـیواقعدرروستـایقطبالدین)کیلومتـر15جادهدولتآبـاد(

که توسط کارشناس رسمی دادگستری بازدید و نتیجه به شرح ذیل اعالم گردیده:
الف-عرصه به میزان 6959 متر مربع از قرار متر مربعی 800/000 ریال جمعا به مبلغ 5/567/200/000 ریال

ب - اعیان و مستحثات: 1- نیم سوله و سایه بان نگهداری دام به متراژ 510 متر مربع از قرار متر مربعی 2/200/000 
ریال جمعا به مبلغ 1/122/000/000 ریال 2- اطاق شیردوشی به متراژ 64 متر مربع از قرار متر مربعی 5/000/000 
ریال جمعا مبلغ 320/000/000 ریال 3- ساختمان مسکونی با سقف شیروانی به میزان 78 متر مربع از قرار هر 
میزان 270  به  دام  زیرزمینی  علوفه  انبار  -4 ریال  مبلغ 312/000/000  به  جمعا  ریال  مربعی 4/000/000  متر 
متر مکعب مقطوع 400/000/000ریال5- محوطه سازی ساختمان مسکونی به عالوه سرویس بهداشتی مربوطه 
60/000/000 ریال 6-دیوار حصار 35 سانتی متر به متراژ 250 متر مربع با احتساب نمای پالستر سیمان مربوطه 
مقطوع 150/000/000 ریال 7- 55 متر طول محل تغذیه دام به عالوه 60 متر طول آبخوری با احتساب نمای 
پالستر سیمانی مقطوع 200/000/000 ریال 8- 7 حلقه جذبی فاضالب مقطوع 200/000/000 ریال 9- محوطه 
جاده  احداث   -10 ریال  مقطوع 700/000/000  گاوداری  ورودی  دربهای  به عالوه  نرده کشی محوطه  و  سازی 
دسترسی به طول 55 متر مقطوع 200/000/000 ریال 11- اجرای تاسیسات آبرسانی از شاه لوله اصلی تا گاوداری 
و همچنین تاسیسات لوله کشی داخلی مقطوع 300/000/000 ریال 12- گودبرداری های انجام شده در شمال 
محوطه محصور به همراه دیوار چینی های مربوطه مقطوع 100/000/000 ریال که 63 سهم مشاع از شش دانگ 
مبلغ6/320/000/000ریالتوسطکارشناسرسمیبرآوردگردیده که مازاد 63 سهم  به  پالک مزبور 
مشاع در تاریخ 1399/6/12 ساعت 12 ظهر از طریق مزایده در محل اجرای احکام مدنی به فروش می رسد. مزایده 
از قیمت کارشناسی شروع و برنده مزایده کسی است که باالترین قیمت را پیشنهاد نماید.10درصد قیمت پیشنهادی 
فی المجلس از برنده اخذ تا در صورت انصراف پس از کسر هزینه های اجرایی مابقی به حساب درآمدهای دولت واریز 
می گردد. متقاضیان می توانند تا 5 روز قبل از برگزاری مزایده، در محل معرفی شده از ملک مورد نظر بازدید نمایند 
و پیشنهادهای خویش را حداکثر تا تاریخ 1399/6/12 از طریق پست سفارشی به این اجرا ارسال و روی پاکت قید 
نمایند  مربوط به مزایده مورخه 1399/06/12 می باشد . مزایده در صورت عدم حضور شرکت کننده تجدید می گردد. 

تاریخ انتشار: روز چهارشنبه 1399/06/05
شهسواری - اجرای احکام مدنی دادگستری  سیرجان

آگهــی مزایــده امـــوال غیر منقول  نوبت اول

شرکت سهامی خاص آذین زمرد کریمان درتاریخ 1399/04/22 به شماره ثبت 4930 به شناسه 
ملی 14009283154 ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خالصه آن به شرح زیر جهت 
اطالع عموم آگهی میگردد. موضوع فعالیت :تولید سنگ گرانیت و کورین- تولید ظروف یکبار 
از مراجع ذیربط مدت فعالیت  از اخذ مجوزهای الزم  لزوم پس  آلومینیومی درصورت  مصرف 
بخش   ، سیرجان  ، شهرستان  کرمان  استان   : اصلی  مرکز  نامحدود  مدت  به  ثبت  تاریخ  از   :
مرکزی ، شهر سیرجان، محله خیابان قدس ، کوچه ))کوشش(( ، کوچه قدس4]سیدجمال الدین 
، طبقه همکف کدپستی 7815614874 سرمایه شخصیت حقوقی  اسدآبادی24[ ، پالک 20 
عبارت است از مبلغ 1000000 ریال نقدی منقسم به 100 سهم 10000 ریالی تعداد 100 سهم 
آن با نام عادی مبلغ 1000000 ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره 2801/302 مورخ 
1399/04/17 نزد بانک توسعه تعاون شعبه سیرجان با کد 2801 پرداخت گردیده است اعضا 
هیئت مدیره آقای محمد مهدی عسکری به شماره ملی 3071133502 و به سمت مدیرعامل 
به مدت 2 سال و به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت 2 سال خانم مینا خواجوئی نژاد به 
شماره ملی 3071265591 و به سمت عضو هیئت مدیره به مدت 2 سال خانم سمیه زین الدینی 
میمند به شماره ملی 3140003390 و به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت 2 سال دارندگان 
حق امضا : کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهد آور شرکت از قبیل چک ، سفته ، بروات ، قراردادها 
عقود اسالمی و همچنین کلیه نامه های عادی و اداری باامضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت 
معتبر می باشد. اختیارات مدیر عامل : طبق اساسنامه بازرسان آقای امین پور رضاقلی به شماره 
ملی 3071234899 به سمت بازرس اصلی به مدت یک سال مالی آقای مهدی خواجوئی نژاد 
به شماره ملی 3071507836 به سمت بازرس علی البدل به مدت یک سال مالی روزنامه کثیر 
االنتشار سخن تازه جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور به 

منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد.
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان کرمان 

مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری سیرجان )شناسه آگهی: 957914(

آگهی تاسیس شرکت سهامی خاص آذین زمرد کریمان

شرکت آهن ماشین توان شرکت با مسئولیت محدود به شماره ثبت 1098 و شناسه ملی 
10101759079 به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1398/11/05 
تصمیمات ذیل اتخاذ شد : 1 - ماده 14 اساسنامه به شرح ذیل تغییر و ماده مربوطه 
در اساسنامه اصالح گردید: هیئت مدیره شرکت مرکب از 2 تا 5 نفر خواهد بود که در 
مجمع عمومی از بین شرکاء و یا خارج انتخاب می شوند. 2 - ماده 15 اساسنامه به شرح 
ذیل تغییر و ماده مربوطه در اساسنامه اصالح گردید : هیئت مدیره از بین خود یک نفر را 
بسمت رئیس هیئت مدیره و یک نفر را از بین خود و یا خارج بسمت مدیرعامل انتخاب 
می نماید. هئیت مدیره همچنین میتواند برای دیگر اعضاء خود سمتهای دیگری تعیین 
نماید. 3 - ماده 16 اساسنامه به شرح ذیل تغییر و ماده مربوطه در اساسنامه اصالح 
گردید: هیئت مدیره نماینده قانونی شرکت بوده و میتواند در کلیه امور مداخله و اقدام 
نماید مخصوصاً در موارد زیر: امور اداری شرکت از هر قبیل اعم از، انجام تشریفات 
قانونی، حفظ و تنظیم فهرست دارائی شرکت، تنظیم بودجه، تعیین و پرداخت حقوق، 
انجام و هزینه های رسیدگی به محاسبات، پیشنهاد سود قابل تقسیم سالیانه، تهیه آئین 
مطالبات،  و وصول  دیون  ادای  اجرای تصمیمات مجامع عمومی،  داخلی،  نامه های 
تأسیس شعب، واگذاری و قبول نمایندگی، انتخاب و انتصاب و استخدام متخصصین، 
کارمندان و کارگران، عقد هرگونه پیمان با شرکتها، بانکها، ادارات و اشخاص، خرید، 
فروش و اجاره اموال منقول و غیرمنقول، ماشین آالت و بطور کلی وسائل مورد نیاز و 
همچنین معامالت بنام و حساب شرکت، مشارکت با سایر شرکتها، شخصیتهای حقیقی 
و حقوقی، استقراض با رهن یا بدون رهن و تحصیل اعتبار و وام دادن و وام گرفتن از 
بانکها، اشخاص و شرکت-ها، باز کردن حساب جاری، سپرده و ثابت در بانکها، دریافت 
وجه از حسابهای شرکت، صدور ظهرنویسی و پرداخت بروات، اسناد، سفته ها و هزینه 
ها، مرافعات چه شرکت مدعی باشد و چه مدعی علیه، در تمام مراحل با تمام اختیارات از 
رجوع به دادگاه های صالحه و بدوی و استیناف و دیوان کشور، انتخاب وکیل و وکیل در 
توکیل، دادن اختیارات الزمه بنامبرده و عزل آن، قطع و فصل دعاوی با صلح و سازش، 
اختیارات فوق جنبه محدودیت نداشته و هر تصمیمی که در جلسات هیئت مدیره جهت 
پیشبرد شرکت اتخاذ شود، معتبر است. 4 -ماده 17 اساسنامه به شرح ذیل تغییر و 
ماده مربوطه در اساسنامه اصالح گردید: جلسات هیئت مدیره با حضور اکثریت اعضاء 
و حداقل یکی از اعضاء سهامدار رسمیت می یابد و تصمیمات هیئت مدیره با اکثریت 
دو سوم آراء معتبر است. 5 -ماده 18 اساسنامه به شرح ذیل تغییر و ماده مربوطه در 
اساسنامه اصالح گردید: دارندگان حق امضاء اوراق و اسناد بهادار از قبیل: چک، سفته، 
برات، اسناد تعهدآور، قراردادها و همچنین اوراق نقل و انتقال دارایی ها و اموال منقول و 
غیرمنقول توسط اعضاء هیئت مدیره تعیین میشوند. 6 - ماده 19 اساسنامه به شرح ذیل 
تغییر و ماده مربوطه در اساسنامه اصالح گردید: هر یک از اعضاء هیئت مدیره میتواند 
تمام یا قسمتی از اختیارات و همچنین حق امضاء خود را به مدیرعامل و یا هر شخص 
داخل و یا خارج از اعضای هیئت مدیره برای هر مدت که صالح بداند تفویض نمایند. 

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان کرمان 

مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری سیرجان )شناسه آگهی: 957964(

آگهی تغییرات شرکت آهن ماشین توان 

شرکت سیرجان بتن عرشه شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 3800 و شناسه ملی 
10320903171 به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1399/03/07 تصمیمات 
3070120989به  ملی  شماره  محمودآبادی  مجید  آقای   -  1  : شد  اتخاذ  ذیل 
سمت مدیرعامل وعضو هیئت مدیره - آقای محمدرضا محمودآبادی شماره ملی 
شماره  محمودآبادی  حمیدرضا  آقای   - مدیره  هیئت  رئیس  به   3070788361
ملی 3070788378به نائب رئیس هیئت مدیره - خانم جمیله خاتمی شماره ملی 
3070981461به سمت عضو هیئت مدیره 2 -کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهد آور 
شرکت ) از قبیل چک ، سفته وبرات ( و تعهدات کاری وقراردادهای شرکت با امضاء 
مدیرعامل ویکی از اعضاء هیئت مدیره و نامه های اداری واوراق شهرداری با امضاء 

یکی از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد .

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان کرمان 

مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری سیرجان )شناسه آگهی: 957917(

آگهی تغییرات شرکت سیرجان بتن عرشه

شماره  به  خاص  سهامی  شرکت  دشت  سبز  آبرسانی  و  آبیاری  و  حفاری  شرکت 
ثبت 267 و شناسه ملی 10860511100 به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 
مدت  برای  مدیران  الف-تعیین سمت   : شد  اتخاذ  ذیل  تصمیمات   1399/05/14
سمت  به   3071022476 ملی  شماره  کرانی  زاده  قربان  منصور  آقای   : باقیمانده 
ملی  شماره  زیدآبادی  نژاد  اکبری  فاطمه  خانم  مدیره  هیئت  عضو  و  عامل  مدیر 
3070281761 به سمت رئیس هیئت مدیره آقای عباس غالمی پور شماره ملی 
0321931882 به سمت نائب رئیس هیئت مدیره ب-کلیه اسناد و اوراق رسمی و 
بهادار و تعهد آور وامور مالی و بانکی از قبیل چک ، سفته ، بروات و قراردادها و عقود 
اسالمی شرکت و سایر نامه های عادی و اداری با امضاء مدیرعامل همراه با مهر 

شرکت معتبر می باشد.

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان کرمان 

مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری سیرجان )شناسه آگهی: 958478(

آگهی تغییرات شرکت حفاری و آبیاری و آبرسانی سبز دشت

استناد  به   10320903171 ملی  شناسه  و   3800 ثبت  شماره  به  خاص  سهامی  شرکت  عرشه  بتن  سیرجان  شرکت 
صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ 1399/03/07 تصمیمات ذیل اتخاذ شد :

ملی  آقای مجید محمودآبادی شماره  انتخاب گردیدند: -  دو سال  به مدت  ذیل  به شرح  مدیره  اعضاء هیئت   - 1 
3070120989 - آقای محمدرضا محمودآبادی شماره ملی 3070788361 - آقای حمیدرضا محمودآبادی شماره ملی 

3070788378 - خانم جمیله خاتمی شماره ملی 3070981461 

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان کرمان 
مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری سیرجان )شناسه آگهی: 957959(

آگهی تغییرات شرکت سیرجان بتن عرشه
از تعدادی راننده کامیون

دارای گواهینامه پایه یک 
بصورت شیفتی برای همکاری 
در معدن ۳ سنگ شکن کرمان 
ریسه دعوت به عمل می آید.

ساعت تماس: 8 الی ۱۶
۰ ۹ ۱ ۳ ۹ ۵ ۷ ۱ ۹ ۰ ۴

 به یک سوئیت کوچک

 یا دو اتاق 

با رهن و اجاره مناسب  

 نیازمندیم. 
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قالــیمحلــی
دستبـافسیرجانی
شماراخریـداریم.
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رفصت عالی ربای جویندگان کار
از یک نفر نیرو ترجیحاً خانم و 

مسلط به کامپیوتر برای همکاری در یک 
مرکز خدمات اینترنتی )کافی نت( 

دعوت به عمل می آید.
حقـوقعالــیهمراهبابیمــه

متقاضیان با شماره تلفن:
۰۹۱۳ ۲۷۹ ۹۱۳۵ 
تماس حاصل نمایند.
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فضاي ورودي شهرها به عنوان مفصل اتصال دهنده ی 
فضاي طبیعي خارج و فضاي مصنوعي داخل شهر و 
به عنوان برقرار کننده ارتباط میان شهر و پیرامونش 

از برخي الگوهاي ارتباط فضایي پیروي مي کند.
گسترش خودبه خود و توسعه  بي رویه و بدون برنامه 
توسعه، فضایي  الگوهاي  به  نکردن  توجه  و  شهرها 
فضاهاي  محتواي  و  شکل  در  ضعف  باعث  مناسب 

ورودي شهرها در ایران گردیده است.
از آنجا که فضاي ورودي در شهرها به عنوان یکي 
مي  حتي  و  شود  مي  محسوب  شهري  فضاهاي  از 
توان آن را به عنوان اولین فضا در برخورد با پدیده 
شهر تصور کرد، توجه به مفهوم ورودي و الگوهاي 
رایج ارتباط فضایي این پدیده یکي از اساسي ترین 
مطالبات در توجه به رویکرد فضاهاي شهري است. 
در  مناسب  راهکارهاي  به  دستیابي  براي  این  بنابر 
ابتدا   ، شهرها  کنوني  ورودي  ساماندهي  و  طراحي 
پدیده  شناخت  و  ورودي  مفهوم  ماهیت  به  توجه 
اي این موضوع و همچنین توجه به ویژگي هاي آن 
یکي از اساسي ترین موضوعاتي است که در طراحي 

ورودي شهرها باید در نظر گرفت.

ورودي موفق
ورودي ای موفق است که حین ورود، دریافتي سریع 
و چشم اندازي نسبتا فراگیر از پدیده ها را در اختیار 
مخاطب )وارد شونده( قرار دهد. یعني معنایي بر آن 
مرتبط باشد. حال این پدیده ها خود الزم به توضیح 
و تفسیر دارند. و براساس کارایي ورودي تعریف مي 

شوند
ورودي، تاکید برگذر و انتقال

ارائه  تعاریف متعددي  تعریف ورودي شهرها  براي 
شده است که هرکدام ازآنها بر یکي از جنبه هاي 
ازاین  یکي  مثال  طور  به  کند.  مي  تاکید  ورودي 
تعاریف با تأکید بر وسایل نقلیه موتوري که کامال 
مرتبط با ورودي شهرهاي امروزیست بر این امر اشاره 

دارد :
زمین  روي  بر  مجراهایي  شهرها  ورودي  مبادي 
هستند که امکان ورود به شهرازطریق وسایل نقلیه 

موتوري را فراهم مي آورد .
اما در نتیجه ي تمامي تعاریف حرفه هاي مرتبط 
با این موضوع ، تأکید بر ماهیت غیر خطي ورودي 
شهر و توجه به اینکه ورودي شهرها تنها کریدور 
بلکه حوزه و عرصه اي هستند که  نبوده  حرکتي 
کریدور حرکتي را در میان خود دارند.به نظر مي 
رسد از دید ترافیکي خروجي شهر به مقصد استان 

هرمزگان و شهرستان بافت پر حادثه ترین مي باشد.
وهمچنین در خروجي منتهي به جاده بندر عباس به 
دلیل نزدیکي روستاها  به شهر چون اکبرآباد جاده 
حامل راکبان موتور سیکلت مي باشد که به دلیل 
عدم روشنایي مي تواند خطر آفرین باشد و همچنین 
نبود پارکینگ در این خروجي و تجمع مسافرین 
براي خرید نیز خطراتي پیش آورده است.خروجي 
منتهي به شهرستان بافت نیز به دلیل کم عرض 
بودن مشکل آفرین است.قابل ذکر است که ورود و 
خروج به جاده هاي شیراز،کرمان و تهران به دلیل دو 

طرفه بودن خطرات کمتري را به دنبال دارد.
ورودي،به مثابه منتقل کننده آگاهي و اطالعات

نشانهاي راهنمایي و رانندگي در ایران به سه دسته 
تقسیم میشوند. 

بازدارنده راهنمایي و رانندگي  اول نشانهاي  دسته 
هستند. دسته دوم تابلوهاي هشدار دهنده یا اخطاري 
هستند و دسته سوم به تابلوهاي آگاهي دهنده یا 
اخباري معروف هستند. که ورودي هر شهري ملزم 
به نصب این دست از تابلوهاي ترافیکي است. که 
به گفته رانندگان مسیر سیرجان به بندر عباس و 
سیرجان به بافت تابلوهاي ترافیکي کافي نیستند و 
بعضاً اطالعات مسافرین ناقص مي ماند. درکنار این 

موارد مهم تابلوهاي خوش آمد گویي از سوي ارگان 
هاي مختلف، تابلوهاي تبلیغاتي مراکز تفریحي چون 
هتل ها و رستوران ها، تابلوهاي معرفي مکان هاي 
سیاحتي شهر و غیره را شاهد هستیم  که به گفته 
منبع آگاه  در شهرداري سیرجان هیچ گونه نظارتي 
بر زیبایي بصري این تابلوهاي کج سلیقه وجود ندارد.

ورودي، به مثابه توقفگاه  
به  نیاز  در سفر،  طي کردن مسافت هاي طوالني 
مانند سیرجان که  دارد. شهري  استراحت  و  وقفه 
عنوان پر طمطراق چهارراه اقتصادي کشور را یدک 
مي کشد. شهري گذري محسوب مي گردد و اغلب 
اوقات مسافران آن را به چشم توقفگاه چند ساعته 
مي نگرند و مایل به ورود به شهر براي رفع خستگي 
نیستند و ترجیح مي دهند در همان ورودي شهر 
به تفرج و استراحت بپردازند. از این قبیل تفرجگاه 
موقت مي توان به پارک مسافر ورودي شهر کرمان 
از سمت باغین اشاره کرد. متاسفانه سیرجان بجز 
در ورودي کرمان که حاشیه ي سبزي جهت توقف  
وجود دارد هیچ ورودي این امکانات را در بر ندارد و 
حتي دیده شده است که  میدان گمرک سیرجان 
از سمت تهران و میدان پلیس راه از سمت بافت و 
بندرعباس محل تجمع مسافرین است که خود جنبه 

مسافرین   گفته  به  همچنین  دارد.  باالیي  خطري 
بندرعباس و بافت سرویس هاي بهداشتي در این 
ورودي همیشه بسته و بالاستفاده عموم مردم است.

ورودي، به مثابه فرهنگ هرشهر
توجه به اینکه سیماي شهر نخستین معرف شهر 
است و بازتابنده تحول و تاریخ شهر نیز مي باشد 
به عنوان منفذي براي  و نباید به ورودي ها صرفاً 
ارتباط درون و برون شهر نگاه کرد، بلکه با طراحي 
مناسب یک ورودي براي یک فضا )شهر( آن فضا 
نمایان  تر  زنده  و  یابد،  براي ساکنانش هویت مي 
و  سبک  بایست  مي  شهر  هر  ورودي  گردد.  مي 
مصالح معماري در محل را معرفي کرده، صنعتي یا 
توریستي بودن شهر را نشان دهد. مبلمان ورودي 
و در حالت  ورودي شهر  المان  عنوان  به  هر شهر 
کلي المان هویت آن شهر مي باشد. شهر ما یعني 
سیرجان  از دید اقتصادي، صنعت و معدن، صنایع 
دستي با محوریت گلیم شیریکي پیچ، کشاورزي با 
محوریت پسته، رسانه وغیره زبان زد خاص و عام 
است اما به عنوان یک غیربومي از کدام ورودي این 
شهر وارد شویم تا به این سطح جایگاه سیرجان پي 

ببریم؟
این شهر در ورودي ها نصب  المان هویداي  کدام 

شده؟
پاسخ  گردد؟  نمي  احساس  ها  آن  خالي  جاي  آیا 

سازمان سیما، منظر و فضاي سبز شهري چیست؟
ورودي،  به مثابه زیبایي بصري

ذات انسان گرایش زیادي به دیدن زیبایي ها دارد و 
از سویي ورودي هر شهر ویترین آن شهر محسوب 
با نگاهي سرسري به ورودي هاي شهر  مي گردد 
عاری از هیچ المان، مبلمان و رنگ آمیزي مرده  و بي 
روح، حقیقتاً ویترین جذابي براي شهر پویایي چون 
سیرجان نیستند. بجز نصب مشبک مزین به تمثال 
سپهبد قاسم سلیماني در ورودي کرمان در حال 
حاضر هیچ الماني به چشم نمي خورد و همچنین 
ازدحام تابلو هاي بي رویه در سکانس هاي متوالي و 
تکراري بجاي زیبایي، خستگي بصري به دنبال دارد.

ورودي، به مثابه صفر ریال بودجه
به گفته منبع آگاهي سال گذشته هیچ بودجه اي 
به ورودي شهر تخصیص داده نشده بود و همچنین 
اندازه رنگ آمیزي  سال جاري این بودجه تنها به 
سپهبد  تمثال  ساخت  همچنین  و  جداول  مجدد 
سلیماني آن هم فقط در ورودي کرمان ختم شد. 
گفته شده است که آبیاري این فضاها نیز در دستور 

کار همین بودجه اندک بوده است.

     معظمه صادقی نژاد

خبر فوری: اداره کل انتقال خون استان اعالم کرد: همه پایگاه های این اداره کل در هر دو 
اهدای پالسمای  اهدا کنندگان هستند.      از  آماده خون گیری  تاسوعا و عاشورای حسینی  روز 
بهبودیافتگان از بیماری کوید ۱9 نیز که 28 روز از بهبودی آن ها گذشته است با به همراه داشتن 
مدارکی دال بر سابقه بیماری همچون روز های عادی پذیرش و انجام می شود. همراه داشتن کارت 
ملی برای کسانیکه نخستین بار خون اهدا می کنند و همچنین کارت شناسایی عکس دار برای 

کسانیکه سابقه اهدای خون دارند الزامی است.

پایگاه های 
انتقال خون آماده 
دریافت خون از 
عزاداران حسینی

خبــر
ایرنا: مدیرعامل شرکت گاز استان کرمان اظهار داشت: در هفته دولت امسال تعداد ۱۱3 روستای استان با هزینه 44۷ میلیارد ریال  در 
شهرستان های سیرجان، انار، بافت، کرمان، نرماشیر، جیرفت، رودبار جنوب و بم از نعمت گاز برخوردار می شوند.وی با اشاره به افتتاح طرح 
های گاز رسانی به بخش صنعتی استان گفت: همچنین با افتتاح پروژه های گازرسانی به صنایع در محورهای بیبی حیات و سرآسیاب کرمان، 
مجموعه صنعتی ارگ جدید بم، محور صنعتی ماهان-بم، محور صنعتی مسجد ابوالفضل رفسنجان، محور صنعتی گود غالمعلی شهربابک و 
کارخانه مس درخشان تخت گنبد سیرجان مجموعاً تعداد ۱۵0 صنعت با صرفه جویی 32 میلیون لیتر سوخت مایع از نعمت گاز طبیعی بهره 

مند خواهند شد و  برای گازرسانی به این واحدهای صنعتی و یک جایگاه CNG در شهر کهنوج نیز ۷48 میلیارد ریال هزینه شده است.

پنج شهر کرمان در هفته دولت به شبکه گاز سراسری وصل می شوند

 عکس ها: الناز پیشیار/ سخن تازه

فروش،نصب،سرویـس،شارژگازولولـهکشیزیرکار

کولرهای گـازی اسپلیت
خیابانوحید-روبرویفروشگاهافقکوروش

42338788 - 0 9 164458335  نقد و اقساطفروشگاه اسپلیت صالحی

تولیدی و بازار مبل امام علی )ع(

سرویسچوبکاملویــژهجهیزیـهعروسشامل؛

رختکن،جاکفشی
پاتختیمیزجلومبلیمیزناهارخوری

کمدلباسی

بوفهبزرگ

تشکطبیفنری سرویسخواب میزآرایش مبـــل

تعطیل و روزاهی جمعه  باز هستیمهمگییکجا:17/800/000تومان
ایام 

  بیش از 10 مدل انــــــــــــواع مبلمـــــــان 

   میـــز و صندلی هــای 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 : 

کارگاه بلوک زنی اعتماد
تحویل در اسرع وقت و در محل کار شما

کمربندی، بعد از مکی آباد،نبش بلوار غدیر، 
جنب آهن فروشی نورمندی

0 9 1 3 6 6 9 6 2 1 6

لوله بازکنی اعتماد
بازکردن لوله های فاضالب 

توالت ، آشپزخانه و . . .
09136696216-رضایی

جناب آاقی  امین شول سیرجانی

و  شما  به  را  گرانقدرتان  پدر درگذشت مصیبت 
را در غم  ما  نموده،  خانـواده محترم تسلیت عرض 

خود شریک بدانید.

هفتــه نامــه سخن تــازه

همکار گرامی؛

خانواده اهی محترم شول
ضایعهفقدانمرحوممحمدشول را به شما بزرگواران 
تسلیت عرض نموده، از درگاه ایزد متعال برای آن مرحوم 

رحمت الهی و برای شما صبر مسئلت داریم

حاج حسین محتشم و خانواده

بررسی ورودی های شهر سیرجان از دید سیما،  فرهنگ و ترافیک

شهرغنی،ورودیفقیر
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بادگیر چپقی سیرجان اثر تاریخی منحصر به فردی است که 
گرفتن  ایده  با  و  مرحوم سیدعلی اصغر رضوی  منزل  فراز  بر 
از دودکش کشتی ها در دوره پهلوی ساخته شد. این بادگیر 
که  بود   9۶ سال  اواخر  همتاست.  بی  جهان  در  خود  نوبه  به 
اداره میراث فرهنگی سیرجان و برخی از کارشناسان تصمیم 
به مرمت و احیای این اثر باستانی گرفتند و طرح مرمت آن 
آغاز شد. اما متاسفانه به دلیل اجرای برخی اصول غیرفنی بر 
روی این بنا و ناتمام ماندن طرح مرمت آن، بادگیر چپقی پس 
از گذشت چندین سال همچنان در وضعیت بالتکلیفی به سر 
می برد و برنامه مدونی برای احیا و مرمت اصولی آن در نظر 
گرفته نشده.در شهرستان هم متاسفانه کارشناسانی که علم 
مرمت واقعی را بلد بوده و بتوانند یک کار حرفه ای انجام دهند 
تاریخی  بناهای  نابودی  می شود  هم  نتیجه اش  ندارد؛  وجود 
به  آن  مرمت  که  بادگیر چپقی  از جمله  شهرستان سیرجان 
صورت غیر اصولی انجام شد و نه تنها به حفظ این اثر کمک 

نکرد بلکه به آن ضربه هم زد. 
میراث سیرجان چشم و ابروی دلربایی

 برای مسووالن استانی ندارد
وضعیت  از  گالیه  با  باستانی  آثار  مرمت  کارشناس  حسینی  وحید 
آقای  زمان  موقع  همان  می گوید:  چپقی  بادگیر  مرمت  اسفناک 
مکی آبادی هم بارها تذکر دادم که تعویض کاهگل و گچ، مرمت نیست. 
این یک تعویض ساده است و هر کسی هم می تواند حتی در منزل 
خود آن را انجام دهد. با این حال حتی همین کار را هم متاسفانه به 
درستی انجام ندادند و اسمش را گذاشتند مرمت. آمدند سقف را بعد از 
پاکسازی، سیمان زدند که باعث نابودی این هنر ارزنده شد و در حال 
حاضر هم از داخل بنا نم زده و خراب شده. وی اضافه می کند: مرمت 
یک حوزه گسترده است که شامل طرح مرمتی و تغییر کاربری یک 
مجموعه می شود. اینکه بیایند ِگل و گچ استفاده کنند، مرمت نیست. 
وقتی قرار است یک بنا را مرمت کنیم ابتدا باید یک طرح پیشنهادی 
که مبنای علمی داشته باشد هم برای خود بنا و هم کل مجموعه آن بر 
اساس تغییر کاربری تعریف کنیم. چون این کاربری است که به بناهای 
تاریخی تنفس و زندگی می بخشد. اگر کاربری اتفاق نیفتد هیچ تغییری 

در بنا انجام نمی شود.
وی به نبود علم کافی در حوزه مرمت آثار باستانی در سیرجان اشاره 
کرده و می گوید: متاسفانه در سیرجان خیلی ها علم رفتار با بافت های 
تاریخی را بلد نیستند و همین اتفاقی که االن در مورد بادگیر چپقی 
را  بنا  جلوی  مرمتی  طرح  بدون  آمدند  می افتد.  هستیم  شاهدش 
گودبرداری کردند و گفتند می خواهیم پی گردی کنیم. یکی نپرسید 
که پی گردی بر اساس چه؟ چرا این کار را می خواهید انجام دهید؟ 
زخمی کردن یک بنای تاریخی مثل زخمی کردن یک پیرمرد کهنسال 
است. بنا را زخمی کردند و بدون طرح کاربری آن را ول کردند. خراب 
کردن که کار سختی نیست، ساختن و آباد کردن سخت است. بنا و 

دیواره را کندند و ادامه ندادند. این اصال مرمت نیست؛ بدون برنامه و 
اندیشه کار کردن است. حسینی خاطرنشان می کند: بارها گفتم این 
کار را نکنید، گفتند همه چیز درست است و اتفاقی نمی افتد. من دو 
سال پیش وضعیت امروز این بنا را پیش بینی کرده بودم. با این حال 
سال گذشته شهرداری وارد عمل شد تا بادگیر و مجموعه اطراف آن 
را تبدیل به یک فضای فرهنگی مذهبی کند. مشاور علمی بسیار قوی 
هم برای این طرح در نظر گرفت و یک طرحی از سوی مشاور ارائه 
شد. یک گذر فرهنگی مذهبی خوبی می شد این جا راه اندازی کرد. اما 
اداره کل میراث فرهنگی استان علی رغم پیگیری های متعدد شهرداری 

پاسخی به این طرح نداد.
وی نگاه سلیقه ای پیمانکار بادگیر چپقی را یک عامل ضربه زننده به 
این اثر باستانی می داند و تصریح می کند: در طرح اولیه مرمت بادگیر 
چپقی سلیقه ای عمل کردن پیمانکار اصال جالب نبود و به بنا لطمه 
زد. آثار باستانی سیرجان انگشت شمار هستند. مثل یخدان های ما در 
شهرهای دیگر هم زیاد است اما بادگیر چپقی سیرجان در دنیا منحصر 
به فرد است در حالی که منظر نازیبایی دارد و دعا می کنیم کسی که به 
سیرجان می آید این بنا را از نزدیک نبیند چون توی ذوقش می خورد 
و اگر از نزدیک آن را ببیند تمام تفکراتش نسبت به این بنا به هم 

می ریزد. باید فقط آن را از داخل عکس ها ببیند. 
در فاز دوم، حتی یک خشت را هم بدون طرح اولیه جابجا نمی کنیم

واقعیت  به  باستانی  آثار  مرمت  کارشناس  این  حرف های  متاسفانه 
فرهنگی شهرستان شاهدش  میراث  در حوزه  آنچه  و  است  نزدیک 
هستیم انجام یکسری کارهای غیرکارشناسانه و غیرتخصصی به عنوان 
مرمت است که تنها به بدنه اصلی این بناها صدمه می زند و منجر به 
نابودی آن ها می شود. اگر نگاهی کوتاه به آثار باستانی سراسر ایران 
بیندازید متوجه می شوید مدل و طراحی بادگیر چپقی را هیچ کدام از 
شهرهای کشور ندارند. این کار اگر با یک طرح اولیه صحیح و کارآمد 
مرمت می شد؛ می توانست همچنان یکتایی خود را در ایران و دنیا 
حفظ کند و تبدیل به یک مجموعه با کاربری مناسب شود. مثاًل یک 
شربت خانه، یک نگارخانه، یک رستوران با فضای سنتی و... درست 
شبیه مکان هایی که در شهرستان یزد مرمت و احیا شده و ضمن دادن 
کاربری مناسب به آن ها؛ گویای فرهنگ سنتی و اصالت تاریخی شهر 
یزد هستند. اما متاسفانه در سیرجان نه دلسوزی کافی برای حفاظت 
از آثاری چون بادگیر چپقی به چشم می خورد و نه افراد صاحب نظری 
پای کار می آیند. آن هایی هم که دست به مرمت این بناها می زنند 

بیشتر ادعای فنی بودن دارند تا اینکه علم این کار را داشته باشند. 
جعفری رئیس اداره میراث فرهنگی سیرجان در خصوص ادامه طرح 
مرمت بادگیر چپقی می گوید: گل گهر اعتباری در حدود 200 میلیون 
تومان برای مرمت بادگیر در سال 9۷ در نظر گرفت. در همان سال این 
پول به شهرداری داده شد. شهرداری هنوز اقدامی نسبت به هزینه این 

مبلغ در طرح مرمت نکرده؛ معلوم نیست آیا این پول هنوز به دست شان 
نرسیده یا خودشان اقدامی انجام نداده اند. بادگیر هم از سال 9۷ دیگر 
کاری رویش انجام نشده. به او می گویم شهرداری گفته طرح را فرستاده 
کرمان و هنوز تأییدیه از استان صادر نشده. جعفری در جواب می گوید: 
منظورم طرح نیست. منظور پولی است که گل گهر داده و باید جذب 
می شده.  روی طرح دکتر ملک محمدی دارد کار می کند. تا آماده 
شدن طرح قرار شد پول گل گهر را شهرداری روی بادگیر کار مرمتی 
انجام دهد و تملک خانه های اطراف را هم بگیرد. اداره میراث به تنهایی 
بودجه برای انجام این کارها ندارد. از او می پرسم آیا حرف هایی که برای 
غیر اصولی بودن مرمت اولیه بادگیر زده شده را تایید می کنید؟ جعفری 
این حرف ها را قبول ندارد و می گوید: خیر. طرح را با نظارت واحد فنی 
استان کرمان انجام دادیم. اینطور نیست که سرخود کاری کرده باشیم. 
همان زمان هم گفتم با مبلغ ۱00 میلیون تومان با دستور کار از سوی 
اداره کل کرمان مرمت را انجام دادیم. تمام کارها با نظارت و دستور کار 
کرمان بوده. درست است طرح اولیه نداشتیم اما دستور کار داشتیم. 
در خصوص کاربری بادگیر هم هنوز هیچ طرحی به دست ما نرسیده. 
قرار شده اگر بخواهیم مجدد روی بادگیر کار کنیم هیچ کاری را بدون 
طرح انجام ندهیم. فاز اول مرمت بادگیر که با دستور کار انجام شد 
حواشی به دنبال داشت. همه هم که کارشناس میراث فرهنگی هستند 
در سیرجان و نظر می دهند. این دفعه اگر بخواهیم یک خشت هم از 

این بنا را جابجا کنیم حتماً با طرح اولیه و تعیین نوع کاربری آن انجام 
خواهد شد تا حواشی به دنبال نداشته باشد. یکدفعه آن زمان اجرایی 
و دستورکاری مرمت این بنا را انجام دادیم همه مدعی میراث فرهنگی 
شدند و حاشیه ساختند. ای کاش این انتقادها و پیشنهادها برای همه 

دستگاه ها بود نه فقط میراث فرهنگی.
اینکه فاز اولیه مرمت بادگیر چپقی اصولی انجام شده یا غیراصولی؛ 
در حال حاضر نمی تواند دردی از این بنا دوا کند. هرچند زخم هایی 
بر پیکر این بادگیر منحصر به فرد وارد آورده. آنچه اکنون مهم است 
این است که یک طرح اولیه دقیق و کارشناسی شده برای مرمت و 
اجرای کاربری بادگیر چپقی تعریف شود تا بر اساس آن این بنای 
بتواند احیا شود و حیات  قدیمی و بی همتا در شهرستان سیرجان 
خود را برای آیندگان حفظ کند. همانطور که در شهرهای گوناگونی 
مثل یزد و کرمان شاهد هستیم از کوچک ترین بناهای قدیمی خود 
عمارت هایی ماندگار درست می کنند که سند هویت شهرشان است. 
ای کاش در شهری مثل سیرجان نیز با این قدمت تاریخی فکری 
به حال بناهای گذشته می شد تا در هر برهه از زمان قربانی نظرات 
سلیقه ای یا غیرکارشناسی نشوند و بر اساس یک طرح منسجم و مدون 
بتوانند مرمت و احیا شوند. باید به مسووالن شهرستان گفت که اکنون 
وقت کار است. باید همه پای کار بیایند تا چپق بادگیر چپقی دوباره 

چاق شود.

نگاهی به چند و چون مرمت آثار باستانی در سیرجان؛

حالاینروزهایبادگیرچپقی

ایسنا: سرپرست فرماندهی یگان حفاظت اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان کرمان از کشف و ضبط ۱۱0 قلم 
شی تاریخی از ابتدای سال جاری تاکنون خبر داد. »سیدهادی جعفری« با اشاره به اینکه از بین اشیاء کشف شده بیشترین قدمت متعلق به 
کشفیات شهرستان ارزوییه است، افزود: قدمت اشیا کشف شده ارزوئیه به 4000 سال گذشته برمی گردد. سرپرست فرماندهی یگان حفاظت 
اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان کرمان با بیان اینکه در این مدت ۱۵ حفار غیرمجاز دستگیر و به مقامات قضایی 

تحویل داده شدند، اظهار کرد: 6 مورد حفاری غیرمجاز نیز توسط سودجویان اشیا عتیقه انجام شد که خوشبختانه نافرجام باقی ماندند. 

کشف و ضبط ۱۱۰ قلم شی تاریخی در کرمان
 ایسنا: مسئول باستان شناسی میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان کرمان 
از پایان گمانه زنی های حرائم قالع اردشیر و دختر تا پایان سال جاری خبر داد و بیان کرد: 
برای تعیین دقیق عرصه و حریم این قالع باید ۱000 گمانه بزنیم که تاکنون حدود ۷۱ گمانه 
در این بخش زده شده است. وی گفت: قلعه اردشیر و قلعه دختر، دو بنای تاریخی با قدمت 
دیرینه در بافت شهری کرمان واقع هستند که یکی از پهناورترین حرائم، حریم قلعه اردشیر 

است که هم اکنون در حال گمانه زنی برای تعیین عرصه و حریم آن هستیم.

تعیین تکلیف 
حریم قالع اردشیر 

و دختر

       گروه  جامعه

 در هفته ی دولت با حضور معاون عمران و توسعه شهری و روستایی وزیر کشور:

انتظاریکهبهسررسید؛ترمینالمسافربریبعثتافتتاحشد
انتظار 10 ساله ای که مردم سیرجان را به تکاپو و پرسش انداخته بود که چرا پس از 
گذشت چندین سال از کلنگ زنی پروژه ی ترمینال مسافربری، هنوز بهره برداری 
بودند،  بزرگ شهر  ترمینال  افتتاح  و همه یک صدا خواهان  نشده  از آن میسر 
باالخره در روز یک شنبه، دوم شهریورماه به پایان رسید و این ترمینال با حضور 
مهدی جمالی نژاد، معاون عمران و توسعه امور شهری و روستایی وزیر کشور و 
رییس سازمان شهرداری ها و دهیاری ها، شهباز حسن  پور نماینده مردم سیرجان و 
بردسیر در مجلس شورای اسالمی و همینطور معاون عمرانی استانداری و سرپرست 
و  سیرجان  شهردار  شهر،  شورای  اعضای  و  رییس  شهرستان،  ویژه  فرمانداری 

شهرداران مناطق 1 و 2 و دیگر مسوولین شهری؛ طی مراسمی افتتاح گردید.
در خصوص این مراسم افتتاحیه، که برای مسوولین شهری به خصوص شهردار سیرجان 
پروژه ای مهم محسوب میشود، جمالی نژاد ضمن تشکر از تالش های شبانه روزی حسن 
پور نماینده مردم سیرجان و بردسیر در مجلس شورای اسالمی و رضا سروش نیا شهردار 
سیرجان و مجموعه ی شورای اسالمی شهر و شهرداری، عنوان کرد: در ماه های اخیر 
شاهد دشواری های بسیار بودیم، منکر سختی هایی که کشورداشته است و بحران هایی 
که در طول ماه های گذشته داشته است نیستیم و شیوع بیماری کرونا و قرنطینه هم به 
لیست این مسایل اضافه شد اما اکنون با سرافرازی میتوانیم بگوییم که پروژههای عمرانی 
متوقف نشده و به طور مداوم در مسیر توسعه ی خود ادامه میابند. در هفته دولت امسال 
بیش از ۱8 هزار پروژه با ارزشی بالغ بر ۵0 هزار میلیارد تومان افتتاح میکنیم که این 
عدد قابل توجهی است. جریان عمران و آبادانی در کشور ادامه دار است. همراهی و اعتماد 

مردم به مسوولین برگ برنده ی ماست. 
را  تومان  میلیار  ارزش 2۵  به  مختلفی  های  پروژه  دولت، شهر سیرجان  هفته ی  در 
در شرایط سخت اقتصادی افتتاح میکند که در صدر این پروژه ها مجموعه ی بسیار 
پایانه جنوب  پایانه بزرگ و استاندارد که بزرگترین  این  ارزشمند و ضروری ترمینال، 
شرق کشور است، در شهرستان افتتاح شد و اینها میسر نمی شد جز به برکت دعای خیر 
و مشارکت مردم که شاهدش هستیم. وی افزود: اقدامات صورت گرفته در شهرستان 
سیرجان با تالش و زحمت مدیران بوده، در این شهر زیرساخت های بسیار خوبی وجود 

دارد. برای پیشرفت و توسعه ی بیشتر باید اعتماد و رفاقت بین مردم و مسوولین بیشتر 
شود. امیدوارم اقدامات ارزشمندی از این دست که با سنجش نیاز و مطالبه ی شهروندان 
است بتواند این اعتماد را با قوت ایجاد کند. امیدواریم در آینده ی نزدیک پروژه های 
نیمه کار هم به اتمام رسیده و در سال جاری پروژه های بزرگ و اثرگذار در توسعه کشور 
استانداری کرمان در  امور عمرانی  اللهی معاون هماهنگی  افتتاح شوند. موسوی آیت 
سخنرانی خود از تمام مسوولینی که برای آماده سازی این پروژه وقت صرف نمودند 
به ویژه شهردار سیرجان و معاونت عمرانی شهرداری تشکر کرد و اعالم کرد: هر کاری 
که در جهت آسایش، رفاه و برآورده شدن خواسته های به حق و به جای مردم باشد، 
انجام خواهد گرفت. آیت اللهی در ادامه گفت: تالش و کوشش مدام شهرداری و شورای 

شهر سیرجان باعث شد تا امروز در حوزه شهرداری شاهد افتتاح چندین پروژه باشیم.
شهباز حسن پور دیگر سخنران این برنامه نیز با اشاره به عملکرد خوب و زحمات شبانه 

روزی کارمندان و دست اندر کاران این پروژه بیان داشت: واقعا این تالش جای تقدیر 
و تشکر دارد و این هم گامی دیگرست که در جهت خدمت به مردم سیرجان برداشته 
شده. خداقوت به شهردار و شواری شهرستان و تمامی دست اندرکاران این پروژه که بی 
چشم داشت وقت و انرژی صرف کردند تا کار با ارزشی رخ دهد و امروز شاهد افتتاحیه 
ارایه  به مردم  باشیم و خدمتی بی منت  ترمینالی درخور شان و منزلت سیرجان  ی 
شود.حسن پور افزود: شرایط حال حاضر دشوار است و دشمن از هر سو در کمین ملت 
ماست، اما ما هیچگاه  از تالش نمی نشینیم و امیدوارم که شهردار امروز تا پایان شورا و 
خدمت خود در این سمت بتواند خدمت رسان شهروندان سیرجانی باشد و گام هایش 

را در جهت آبادانی شهر بردارد.
امین صادقی رییس شورای شهر سیرجان ضمن خوش آمدگویی به مهمانان ویژه و حضار 
بیان داشت: ترمینال شهر سیرجان که امروز در آیین افتتاحیه ی آن حضور داشتیم، 

گامی مثبت در جهت حمل و نقل و انسجام بخشی به پایانه های مسافربری ست که این 
موضوع، خود نیاز شهر ما بود. شهری که به القاب بسیار از جمله شهر جهانی گلیم معروف 
است، و افتخار می کنیم که چنین مهمی در زمان شورای پنجم محقق گشت. هر شخصی 
به محض ورودش به سیرجان با مرکز خدمات حمل و نقل این شهر سر و کار دارد و 
تاثیر مستقیم حتی زیبایی و معماری خوب این مکان بر ذهن و اندیشه ی گردشگر و 
مسافر این شهر تاثیرگذار است و همین نکته مهمترین عاملی ست که درک کنیم پایانه 
مسافربری مجهزی که امروز افتتاح شد، یک پروژه ی ضروری برای شهر سیرجان، شهر 
جهانی گلیم و فرهنگ و رسانه بوده است.صادقی گفت: جا دارد از همین تریبون از آقای 
حسن پور، نماینده شهرستان های سیرجان و بردسیر در مجلس شورای اسالمی که نماد 
سازندگی و معمار توسعه ی شهرستان هستند، قدردانی ویژه کنیم و این مساله را به 
خاطر داشته باشیم که اگر امروز نام شهر سیرجان در دسته ی شهرهای مهم ایران قرار 
دارد به دلیل وجود نماینده ای پر تالش است که مسیر درست توسعه و سازندگی را برای 
سیرجان و سیرجانیان ترسیم نموده. سیرجان که در شاهراه ترانزیتی، اقتصادی و حمل 
و نقل کشور با وجود معادن و صنایع مختلف از پایانه مسافربری محروم بود؛ تالش های 
بی وقفه ی مسوولین شهری و معاونت عمرانی شهرداری و مطالبه ی مردم موجب شد تا 

این خواسته به بهترین شکل ممکن عملی گردد و خدا را از این بابت شاکریم.
بیان داشت: بسیاری  پروژه  این  افتتاح  آیین  رضا سروش نیا شهردار سیرجان در 
مهندسی شهرداری  و  فنی  تیم  توسط  بعثت سیرجان  مسافربری  پایانه  های  طراحی 
سیرجان انجام شده است و شهر سیرجان عمال بسیاری خدمات شهرهای اقماری را نیز 
انجام داده و در واقع جمعیتی معادل کل جمعیت شهرستان را تحت پوشش بسیاری 
خدمات دارد. سروش نیا افزود: این پایانه مسافربری با بیش از 3هزار و 200 مترمربع 
زیربنا در دو طبقه و هزینه ای بالغ بر ۱۵0 میلیارد ریال و ۱0 هکتار محوطه سازی 
ساخته شده که دارای ۱0 غرفه برای شرکت تعاونی های مسافربری و مراکز خدماتی از 
جمله رستوران و کافی شاپ در طبقه فوقانی است. سروش نیا ادامه داد: توافقاتی با برخی 
شرکت های تعاونی انجام شده با در صورت استقبال سایر شرکت تعاونی های مسافربری 

سیرجان، به زودی حمل و نقل مسافر از این مرکز انجام می شود.



ویترین آخر

 بهارنیوز: قرار گرفتن تاسوعا و عاشورای حسینی پس از 
پیش  روزه ای  چهار  تعطیالت  جاری،  هفته  آخر  تعطیالت 
روی مردم قرار داده و با وجود تاکیدهای چند باره ستاد ملی 
مقابله با کرونا روی سفر نکردن مردم و در خانه ماندن، باید 
دید کرونا از رکورد شکنی و افزایش احتمالی سفرهای مردم 
استفاده می کند و آمار شیوع خود را باالتر می برد یا آنکه باید 
منتظر در خانه ماندن مردم و خبرهای خوش کاهش آمارهای 

ابتال و جانباختگان در کشور باشیم. 
ارزیابی های منتشر شده داخلی و حتی بسیاری از آمارهای 
بین المللی نشان می دهد که افزایش سفرهای مردم در ماه های 
گذشته تاثیر بسزایی روی باالرفتن آمار ابتال به ویروس کرونا و 
نرخ مرگ و میر ناشی از آن داشته است و در ایران طی ۱۵0 
روز گذشته هر گاه مردم سفرهای بین استانی و بین شهری 
خود را به ویژه در ایام تعطیالت افزایش داده اند شاهد باالتر 

رفتن آمارهای کوید ۱9 و خبرهای بد پس از آن بوده ایم. 
شاید اگر بسیاری از مردم از سفرهای خود در این ماه ها 
صرف نظر می کردند گذر خود و نزدیکان شان به بیمارستان 
و حتی شاید بهشت زهرا نمی افتاد.این موضوع وقتی جدی تر 
می شود که بسیاری از متخصصان و مسئوالن بهداشتی از 
جمله دکتر مسعود مردانی - فوق تخصص بیماری های عفونی 

و عضو کمیته کشوری کرونا در این باره هشدار داده اند.
 وی در این باره به ایسنا گفت: کرونا حداقل تا پایان سال 
با ما خواهد بود و هنوز  تمام نشده و رعایت اصول بهداشتی 
و فاصله گذاری ها باید همچون گذشته تداوم داشته باشد. 
این در حالیست که متاسفانه برخی مردم رعایت این اصول 
را رها کرده و به مسافرت و میهمانی می روند؛ به گونه ای که 
بر اساس آمار، 60 درصد مبتالیان جدید افرادی بودند که 
اخیرا به سفر رفته اند. در همین راستا و با توجه به قرار داشتن 
در آستانه تعطیالت چهار روزه پیش رو، ستاد ملی مقابله با 
کرونا در اطالعیه ای اعالم کرد که بررسی میدانی متخصصان 
اپیدمی وزارت بهداشت طی شش ماه گذشته موید این نکته 
مهم است که میزان ابتال و فوت ناشی از کرونا، ارتباط مستقیم 
با رفتن به سفر در سطح کشور داشته است و لذا رفتن به 
سفر به معنی قبول ریسک مبتال شدن و مبتال کردن سایر 

هموطنان به ویرووس کوید ۱9 است.
 حاال باید دید که مردم به این هشدارها و توصیه ها توجه 
می کنند یا آنکه سفر را در این تعطیالت با همه عواقب و 
گذشته  تعطیالت  مانند  و  می خرند  جان  به  مخاطراتش 
هجوم  جاده ها  به  بهداشتی  توصیه های  همه  به  بی توجه 

می آورند.

از طرح های ملی وزارت  آفتاب  نیوز: رییس جمهور در آیین بهره برداری 
نفت اظهار کرد: حدود ۱۷ هزار روستا در دولت های یازدهم و دوازدهم مجهز 
به گاز شدند و همه شهرها تقریبا در حال استفاده از گاز هستند مگر در استان 
سیستان و بلوچستان که در دولت تدبیر و امید گاز به آنجا وارد شد و در 
مجموع می توان گفت که جز موارد استثنایی، به همه روستاهای ما گاز رسیده 

است. ما در زمینه گاز و نفت در برابر مردم ایران شرمسار نیستیم.

رهبر کره شمالی دوباره در آستانه مرگ قرار دارد. این ادعایی است که چانگ سونگ 
مین، در شبکه های اجتماعی مطرح ساخته است. پایگاه نشنال اینترست نوشت، 
چانگ با استناد به یک رابط محرمانه در چین به عنوان منبعش، گفت که کیم جونگ 
اون، رهبر کره شمالی کارکرد جسمی و روانی خود را از دست داده است. وی افزود: 
ارزیابی من این است که او وارد کما شده اما هنوز حیاتش پایان نیافته است. قبال یک 

وبسایت هندی از مرگ کیم خبر داده بود

بهارنیوز: بازار سرمایه روز سه شنبه با رشد شاخص کل رو به رو بود.شاخص کل 
بورس تهران در جریان معامالت امروز 4۱889 واحد رشد کرد. اما شاخص هم وزن 
همچنان با افت 202 واحدی همراه بود.ارزش معامالت این بازار در روز جاری بیش 
از ۱3600 هزار میلیارد تومان بود. »فارس«، »فوالد« و »فملی« سه نمادی بودند که 
بیشترین تاثیر را در شاخص داشتند.شاخص فرابورس هم بارشد 238 واحد همراه بود 

که ارزش معامالت در این بازار 8۱00 میلیارد تومان بود.

       گوناگون

روحانی: شرمسار مردم ایران نیستیم

مصوبات ستاد کرونا قانون نیست

وخامت حال رهبر کره شمالی؛ اون به کما رفته

شاخص بورس باالخره سبزپوش شد

روح اهلل حسینیان در گذشت

بورس این روزها بازی ترسناکی با بازیگران 
بازار سرمایه به راه انداخته است؛ بازی با دار 
از ۱2میلیون سهامداری که  و ندار بیش 
پای شان  یکی یکی  جاری  سال  ابتدای  از 
از  نقدینگی  تا  باز شد  تاالر شیشه ای  به 
بازارهای ارز و سکه به بزرگ ترین ساختمان 
خیابان حافظ منتقل شود. بازار سرمایه اما 
حاال دیگر بیش از یک ماهی می شود که 
به سبزی روزهای بهاری نیست؛ بازاری که 
حتی بعد از اخبار مثبت از قبیل افزایش 
و  ۵0درصد  تا  کارگزاری ها  اعتبار  سقف 
از  دیگر  یکی  پای  رسیدن  تایید  حتی 
صندوق های ETF دولتی، روزهای قرمز 
رنگی را سپری می کند. آنطور که گزارش ها 
نشان می دهند، جلسات متعددی در وزارت 
اقتصاد و دارایی درباره کلیت بازار برگزار 
شده و ایراداتی هم به روند این روزها بازار 
گرفته شده؛ اما نکته قابل توجه این است که 
در هفته های گذشته به دلیل شیطنت های 
سهم  رساندن  مثل  حقوقی ها  از  برخی 
به مثبت پنج درصد و تبدیل آن به صف 
فروش نوعی جو ناامیدی را به بورس تزریق 
کرده است که خطر خروج نقدینگی از این 
بازار را در پی دارد. این جو منفی تا آنجا 
پیش رفته که حتی با وجود قرارگیری در 
هفته دولت و اخباری که درباره حمایت از 
باز هم روز گذشته و  بورس شنیده شد، 
در حوالی ساعت ۵/9صبح عده ای شروع 
به فروختن سهم های خود کردند و سهام 
بسیاری از شرکت ها با چنین حرکتی تا 
به طوری که  کرد؛  افت  درصد  پنج  منفی 

بیش  با  بورس  کل  دوشنبه شاخص  روز 
از ۵0هزار واحد ریزش به یک میلیون و 
افت  این  رسید.  واحد  و ۵۱9  هزار   608
در حالی باز هم خبرساز شد که سکانداران 
اقتصادی در روزهای گذشته بر این نکته 
تاکید کرده بودند که دولت از بازار سرمایه 
حمایت می کند، و در این میان تحلیل گران 
نیز در برابر این نوع حمایت دولت از بورس 
مدام بر این نکته تاکید می کنند که نباید با 

دستکاری بازار را باال و پایین کرد.
در  بازی دالر  به  بورس شبیه  بازی 

سال های گذشته است
برخی از تحلیل گران در روزهای گذشته 
بر این نکته تاکید کرده بودند که در صورتی 
هزار  و 6۱0  میلیون  یک  از  شاخص  که 
ریزش  منزله  به  این  برود،  پایین تر  واحد 
بازار است و خطر پودری شدن سرمایه ها 
در  بورس  شاخص  دیروز  اما  دارد.  وجود 
واحد  هزار  و 6۱0  میلیون  یک  از  حالی 
فاصله گرفت که موج جدیدی از نگرانی  
درباره ریزش بازار در میان بازیگران شکل 
به طوری که گفته می شود دو روز  گرفت؛ 
پایانی هفته جاری روزهای سرنوشت سازی 
برای بازار هستند و ادامه افت شاخص به 
معنای ریزش بازار است و نه اصالح. به نظر 
می رسد بورس این روزها بازی ای شبیه به 
بازی دالر با سرمایه ها در سال 9۷ به راه 
انداخته است؛ سالی که سیاست ضربتی 
تک نرخی کردن ارز که به دنبال تالطم و 
نوسان بازار ارز از سوی دولت اتخاذ شد و با 
قیمت رسمی ارز در فروردین ماه سال 9۷ 

به مبلغ 4200 تومان از سوی جهانگیری 
معاون اول رئیس جمهو اعالم شد را به مهم 
ترین موضوع اقتصاد که خود مسئله اول 
کشور است تبدیل شد. در نیمه اول سال 
9۷ با اعالم ارز تک رقمی و عدم پذیرش 
هر نرخ دیگری غیر از نرخ رسمی و عدم 
متقاضیان  به  دولت  سوی  از  آن  عرضه 
اذهان  در  تورمی  انتظارات  ایجاد  البته  و 
در  رانت خواران  سوءاستفاده  و  عمومی 
بازار آزاد- که با بگیر و ببندها در چهارراه 
استانبول و تعطیلی صرافی ها هم به جایی 
نرسید- قیمت دالر به صورت بی سابقه ای 
در تاریخ، شروع به افزایش کرد و در ابتدای 
مهرماه به بیش از ۱8 هزار و ۵00 تومان 
صعود کرد؛ صعودی که خیلی ها را تشویق 
به سرمایه گذاری در این بازار کرد و در آخر 
نیز با ضررهای هنگفتی سرمایه های خرد 
و خانگی خیلی ها را به باد داد.در صورتی 
که بورس نیز به چنین روندی ادامه دهد، 
خیلی ها راه خود را از این بازار جدا کرده و 
شاید دوباره همان اتفاقات در انتظار بازار ارز 
باشد. بی شک هجوم نقدینگی به هر بازاری 
استفاده  صورت  در  البته  بورس؛  غیر  به 
درست از منابع، مخرب است و باید منتظر 
اقتصادی  بخش های  همه  در  آن  تبعات 
باشیم. ناگفته نماند که در کشاکش دعوای 
خرس و گاو بازار سرمایه، باالخره حقوقی ها 
فروش  صف های  و  شدند  کار  به  دست 
برخی از نمادها تقریبا جمع شد که امید 
آن می رود با چنین حمایت هایی بازار روند 

متعادل خود را از سرگیرد.

آمار کرونا بازهم از نردبان سفرهای
 مردم باال می رود؟
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بازی با سرمایه 12میلیون ایرانِی سهام دار!

عزاداران حسینی در خانه حاج رشید

سخنگوی دولت در پاسخ به سوال خبرنگار مهر، مبنی بر اینکه »رئیس جمهور 
اعالم کرده است که در ستاد ملی مقابله با کرونا، برای متخلفان از پروتکل های 
بهداشتی مجازات در نظر گرفته شده ؛ نایب رئیس مجلس و  شورای نگهبان 
به این مساله واکنش نشان دادند که تعیین مجازات در حیطه اختیارات ستاد 
کرونا نیست« تصریح کرد: آنچه در بخش مجازات ها آمده عمدتا مجازات هایی 
در حیطه تخلفات اداری است و یا در جایی از ورود افراد به مکان های عمومی 

جلوگیری شده است. 

محمد حسینیان فرزند روح اهلل حسینیان در همین ارتباط با انتشار تصویری از 
پدرش در توییتر، نوشت: انا هلل و انا الیه راجعون روحم جانم پدرم روح اهلل حسینیان 
به ساالر شهیدش پیوست. وی در سال ۱3۷6 پس از سیدحمید روحانی به ریاست 
مرکز اسناد انقالب اسالمی رسید و در سال ۱384 به عنوان مشاور سیاسی و امنیتی 
محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری وقت منصوب شد. نمایندگی تهران در مجالس 

نهم و دهم نیز از دیگر تجربیات وی است.
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