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تیترها

  خبر  2

باز هم دخالت نمایندگان مجلس حاشیه آفرید

  خبر  2

  اخر  6

بهاالدینی، سرپرست فرمانداری ویژه خبر داد: 

گاز رسانی به روستاهای 
فاقد گاز به زودی آغاز می شود 

میرزایی، مدیرعامل جدید شرکت معدنی صنعتی گهر زمین:

رسالت من
 شفاف سازی و شایسته ساالری است

رسانه جامعه مدنی اسالمی

  خبر  2

زینلی، رئیس جدید شورای شهر:

احیاء و حفظ
 جایگاه شورای شهر

  آخر  6

تندروان، سرمربی تیم والیبال سیرجان:

یکی از سیاست های ما
 استفاده از ظرفیت های بومی است

  جامعه  4

طی  گذشته  هفته  گهرزمین،  مدیره  هیات  در  تحول  و  تغییر  از  پس  خبر:  گروه 
جلسه ای که از سوی هیات مدیره گهرزمین برگزار شد، وحید میرزایی که پیش از 
این نایب رئیس هیات مدیره این شرکت  بود به عنوان مدیرعامل جدید این شرکت 
انتخاب و منصوب شد. مدیرعامل جدید گهرزمین در اولین روز کاری خود چهارشنبه 
و  امام جمعه  با حجت االسالم حسینی،  گلزار شهدا  در  از حضور  پس  گذشته  هفته 

بهاءالدینی، سرپرست فرمانداری ویژه سیرجان دیدار و گفت وگو کرد...

هفته نامه نسیـم امید

  حوادث  5

سرهنگ ایران نژاد، فرمانده انتظامی؛

امکان تمدید تاریخ اعزام
 مشموالن مجاز به انتخاب رشته

چالش آموزش مدارس در جوارکرونا؛

افت تحصیلی دانش آموزان 
نسیم امید: سال تحصیلی جدید با آموزش دانش آموزان مدارس از 15 شهریور شروع می شود. شیوع ویروس کرونا از اسفند 98 مشکالت تحصیلی و محدودیت های فراوانی را برای خانواده ها 
ایجاد کرد. نظام آموزشی کشور ما نیز از آن محدودیت ها بی بهره نماند چرا که از همان ابتدای این همه گیری دانش آموزان و دانشجویان به خانه فرستاده شدند و برای اینکه امر آموزش در 

کشورمان با توقف مواجه نشود مدارس و دانشگاه ها به ارائه آموزش های مجازی پرداختند... 

شهید شریف در سیرجان گمنام بود
گفتگو با سه نفر از همرزمان جانباز شهید حاج محمد شریف شاهمرادی؛

  شهر3



2 نسیـم امیدخبـر خبر

ویژه  فرمانداری  عمرانی  امور  معاون  خبر:  گروه 
حمایت  به ضرورت  اشاره  با  سیرجان  شهرستان 
سوخت  ساماندهی  از  تولیدی،  واحدهای  از  حداکثری 

واحدهای صنعتی و معدنی خبر داد.
ویژه  فرمانداری  عمومی  روابط  خبر  واحد  گزارش  به 
روز  سیرجان  شهرستان  سوخت  جلسه  سیرجان،  شهرستان 
با حضور  و  فرمانداری  امور عمرانی  ریاست معاون  به  گذشته 
واحدهای  نمایندگان  نفت،  شركت  مدیر  صمت،  اداره  رئیس 
سوخت  ساماندهی  منظور  به  ستاد  اعضای  سایر  و  تولیدی 
تامین  مشکالت  رفع  هدف  با  معدنی  و  صنعتی  واحدهای 
سوخت معادن و صنایع معدنی تشکیل و روند پیگیری و رفع 

مشکالت موجود را مورد بحث و بررسي قرار دادند.
نشست  این  در  سیرجان  فرمانداری  عمرانی  امور  معاون 
گفت: در راستای حمایت از جهش تولید و حفظ اشتغال در 
اداره صمت  مسئوالن  شد  مقرر  معدنی،  و  صنعتی  واحدهای 
صنعتی،  شركت های  از  بازدید  ضمن  نفت،  شركت  همراه  به 
معدنی و تولیدی، مشکل تامین سوخت این واحدها را مرتفع 

كنند.
الکترونیک گاز  توزیع  اینکه طرح  بیان  با  بیگلری  نژاد  علی 
افزود:  آغاز می شود،  در سیرجان  به زودی  نفت سفید  و  مایع 
نیز  و  سفید  نفت  و  مایع  گاز  توزیع  ساماندهی  منظور  به 
توزیع  و  خرید  عملیات  مجاز،  كنندگان  مصرف  شفاف سازی 
الکترونیک  به صورت  سفید  نفت  و  مایع  گاز  فرآورده های 

به زودی در شهرستان آغاز می شود. 
از مهمترین دغدغه های همشهریان در  ادامه داد: یکی  وی 
بحث  خود  موردنیاز  سوخت  تهیه  برای  سال  مختلف  فصول 
تهیه و خرید آن است كه با اجرای این طرح، خرید گاز مایع 
و نفت سفید بسیار آسان و با قیمت مصوب دولتی از عامالن 

توزیع امکان پذیر می شود.
با  سیرجان  شهرستان  ویژه  فرمانداری  عمرانی  امور  معاون 
برخی  به  گازرسانی  عملیات  روند  در  تسریع  لزوم  بر  تاكید 
مناطق و روستاهای فاقد گاز تصریح كرد: موضوع گازرسانی به 
روستاهای فاقد گاز یکی از تصمیمات و برنامه های در دستور 
باید  كار فرمانداری قرار دارد كه در همین راستا شركت گاز 
نسبت به گازرسانی به روستاهای فاقد گاز شهرستان )روستای 
ایزدآباد، خیرآباد كفه، دوچاهی، چهارگنبد و كفریز( تا قبل از 

شروع فصل سرما اقدام كند.

گروه خبر: انتخاب هیات رئیسه شورای شهر هفته گذشته در حالی 
انتخاب شدند که ابوذر زینلی و طاهره جهانشاهی تنها نفرات کاندیدای 
رئیس و نائب رئیسی شورای شهر بودند. شورای که سه سال از آن 
گذشته است و تاکنون در هر سال هیات رئیسه آن عوض شده است. در 

این باره برنامه رئیس شورای شهر را برای یکسال پیش رو جویا شویم.
ابوذر زینلی در گفت وگو با نسیم امید، بیان كرد: در سال پایانی 
احیا و حفظ  این مدت مهم ترین هدف من  برای  و  شورا هستیم 
قانون  آنچه در  باید در شورای شهر  ما  جایگاه شورای شهر است 
برای ما تعیین شد كه نظارت بر عملکرد شهرداری است به درستی 
احساس  اضافه كرد: موضوعی كه من  ادامه  بدهیم. وی در  انجام 
می كنم این است كه شوراها در دوره های مختلف به عنوان شورای 
شهرداری بوده اند تا شورای مردم و نیاز است كه با همکاری دیگر 
اعضای شورا بتوانیم كاری برای شهروندان انجام دهیم. ابوذر زینلی با 
بیان اینکه برداشت از صحبت ها این نیست كه ما در تقابل شهرداری 
باشیم، گفت: شورا و شهرداری باید با همکاری هم اهداف مدنظر را 
پیش ببرند. رئیس شورای شهر ادامه داد: دیگر برنامه های من به 
عنوان رئیس شورا اتمام پروژه های نیمه تمام مثل باغ ایرانی، زیرگذر 
صنعت و... است كه باید با همکاری شهرداری تعیین تکلیف شوند تا 

در این فرصت بتوانیم كاری برای شهروندان انجام دهیم.

تعامل در حوزه های مهندسی و بومی سازی قطعات
گروه خبر: ناخدا یکم ستاد عبدالکریم بهادری، سرپرست فرماندهی 
مرکز آموزش شهدای وظیفه نداجا مستقر در سیرجان در هفته گذشته 
با حضور در شرکت معدنی و صنعتی گل گهر با عتیقی معاون مدیرعامل 

و مدیر مجتمع گل گهر دیدار و گفتگو کرد.
مدیر مجتمع گل گهر در این دیدار با اشاره به تعامل و همکاری 
بین شركت گل گهر و مركز آموزش شهدای وظیفه نداجا، این تعامل 
و همکاری را در راستای توسعه و پیشرفت شهرستان دانست، گفت: 
مركز آموزش شهدای وظیفه نداجا به عنوان یک پتانسیل و ظرفیت 
خاص در سیرجان شناخته می شود و وجود این مركز باعث امنیت 
در  سرمایه گذاری  برای  سرمایه گذاران  به  و  است  شده  سیرجان 
سیرجان اطمینان خاطر می دهد. عتیقی افزود: آمادگی این را داریم 
كه در حوزه های مهندسی و بومی سازی قطعات با یکدیگر تعامل 
و همکاری داشته باشیم و از توان مهندسی مركز آموزش شهدای 
آموزش  مركز  فرماندهی  سرپرست  كنیم.  استفاده  نداجا  وظیفه 
شهدای وظیفه نداجا نیز ضمن تشکر از تعامل و همکاری شركت 
معدنی و صنعتی گل گهر با این مركز، خواستار گسترش همکاری ها 
بین این دو مجموعه در حوزه های مختلف شد و برای هرگونه همکاری 

در حوزه های مختلف اعالم آمادگی كرد.
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گاز رسانی به روستاهای 
فاقد گاز به زودی آغاز می شود 

هیات  در  تحول  و  تغییر  از  پس  خبر:  گروه 
جلسه ای  طی  گذشته  هفته  گهرزمین،  مدیره 
برگزار شد،  از سوی هیات مدیره گهرزمین  که 
وحید میرزایی که پیش از این نایب رئیس هیات 
مدیرعامل  به عنوان  بود  شرکت   این  مدیره 
شد.  منصوب  و  انتخاب  شرکت  این  جدید 
اولین روز کاری  مدیرعامل جدید گهرزمین در 
خود چهارشنبه هفته گذشته پس از حضور در 
گلزار شهدا با حجت االسالم حسینی، امام جمعه 
ویژه  فرمانداری  سرپرست  بهاءالدینی،  و 

سیرجان دیدار و گفت وگو کرد.
ادای  از  پس  سیرجان  شهدای  گلزار  در  میرزایی 
تولید  امسال سال جهش  بیان كرد:  به آن ها  احترام 
تا  را  خوبی  حركت  یک  بتوانیم  امیدواریم  و  است 
پایان سال انجام بدهیم و همانطور كه همه می دانیم 
كشور در شرایط سختی قرار دارد و یکی از مشکالت 

و معضل های مردم این مرزوبوم اشتغال است.
 تمام هم وغم من بحث توسعه است

سرپرست  با  دیدار  در  میرزایی  وحید  دكتر 
توسعه  بحث  من  هم وغم  تمام  كرد:  بیان  فرمانداری 
با  و  بردارم  گام  مسیر  این   در  و سعی می كنم  است 
توجه به مسئولیت های اجتماعی كه  بر دوش شركت 

دهم.  انجام  را  كار  این  حساسیت  با  شده  گذاشته 
از  خیلی  داشت:  بیان  نیز  اشتغال  بحث  در  میرزایی 
بیکار  خانه  در  واقع  در  كه  كرده ای  تحصیل   جوانان 
محسوب  خانواده ها  اصلی  معضل  به نوعی  و  هستند 
به گونه ای  را  شرایط  بتوانیم  داریم  تالش  می شوند 
پیش ببریم تا آن ها جذب و به كار گرفته شوند و در 
این مسیر نیاز به همکاری و همراهی مسئوالن داریم. 

 انتظار مردم سیرجان
 از شرکت های معدنی بیشتر است

در  ویژه  فرمانداری  سرپرست  بهاءالدینی،  سهراب 
این دیدار گفت: روزنه امیدی در دل مردم سیرجان 
با انتصاب حضرتعالی ایجاد شده و امیدواریم كه این 
بیشتر شود  در سیرجان  ماندگاری تان  با  امید  روزنه 
مسئولیت های  بحث  در  كردم  عرض  كه  همانطور  و 
اجتماعی یکسری تفاهم نامه ها از گذشته با مدیریت 

قبلی داریم كه اجرایی شوند. 
شركت های  از  مردم  انتظار  افزود:  ادامه  در  وی 
قرار  مدنظر  و  است  این  از  بیشتر  صنعتی  و  معدنی 
اقتصادی،  حوزه های  در  سیرجان  شهر  چون  گیرد 
از  یکی  و  است  شده  گرانی  شهر  زمین،  و  مسکن 
از  است  صنعتی  و  معدنی  شركت های   آن  دالیل 
با  همکاری  بحث  در  كردیم  تالش  ما  دیگر  طرف 

شركت ها اگر مشکلی داشته باشند برطرف كنیم زیرا 
خیلی از مردم شهرستان در این شركت ها مشغول به 

كار هستند و امرار معاش می كنند. 
 به دور از هرگونه باند، 

رانت و اعمال نفوذ پیش می رویم
اولویت  خصوص  در  دیدارها  این  در  میرزایی 
نسیم  خبرنگار  به  گهرزمین  شركت  در  كاری اش 
من  رسالت  و  وظیفه  باشید  مطمئن  گفت:  امید 
شفاف سازی و شایسته ساالری است و سعی می كنم 
باند، رانت و  از هرگونه  به دور  قانون و  در چارچوب 
پیش  مختلف  زمینه های  در  را  برنامه ها  نفوذ  اعمال 

ببریم.
قصد  كه  اولویت  مهمترین  كرد:  اضافه  وی   
تکمیل  است  توسعه  دارم  در شركت  را  آن  پیگیری 
تولید را در  افزایش  خطوط كنسانتره و گندله است 
اشتغال  توسعه  و  می كنیم  دنبال  تولید  جهش  سال 
گهرزمین  جدید  مدیرعامل  شد.  خواهد  پیگیری 
دنبال  را  منطقه  اجتماعی  مسئولیت های  افزود: 
مسیر  این  در  كه  می كنیم  تالش  و  كرد  خواهیم 

قدم های خوبی برداریم. 
وی همچنین در پاسخ به این سوال كه بیش ترین 
طرف  از  شهرستان  محیط زیست  به  آسیب 
شما  آیا  و  است  معدنی  شركت های 
برنامه  آلودگی ها  این  كاهش  برای 
خاصی مدنظرتان است، گفت: اولویت 
محیط زیست  بحث  توسعه  اصلی 
هماهنگی  با  می كنیم  سعی  و  است 
سالمت  و  محیط زیست  كارشناسان 
در واقع حداقل آالیندگی ها را داشته 
استانداردهای  اساس  بر  و  باشیم 
واقع   در  و  كنیم  حركت  بین المللی 
خطوطی  كه  هستیم  این  دنبال  به 
در حال حاضر فعال هستند را با یک 
آالیندگی  كاهش  در  سرمایه  حجم 

آن ها اقدام كنیم.
دكتر  سوابق  از  است  ذكر  به  الزم 
هیات  عضویت  بر  عالوه  میرزایی، 
عضو  به  می توان  گهرزمین،   مدیره 
سنگ  زغال  شركت  مدیره  هیات 
و  دفتر جذب  مدیركل  مركزی،  البرز 
استانداری  گزاری  سرمایه  از  حمایت 
امداد  كمیته  مدیركل  و  كرمان 
استان های كرمان و قزوین اشاره كرد.

میرزایی، مدیرعامل جدید شرکت معدنی صنعتی گهر زمین:

رسالت من شفاف سازی و شایسته ساالری است
زینلی، رئیس جدید شورای شهر:

احیا و حفظ جایگاه شورای شهر

آگهی تغییرات شرکت صنایع غذایی مسکه ایثارگران سیرجان
ایثارگران  مسکه  غذایی  صنایع  شرکت  تغییرات  آگهی 
ملی  شناسه  و   545 ثبت  شماره  به  تعاونی  شرکت  سیرجان 
10860517767 به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی 
بطور فوق العاده مورخ 1398/11/29 و منضم به نامه شماره 
ورفاه  کار  تعاون  اداره   98/12/04 مورخ   98/  11067
اسفندیارپور  حکیمه  خانم   -  1 سیرجان  شهرستان  اجتماعی 
و  اصلی  بازرس  عنوان  به  ملی3071029586  شماره  به 
خانم فاطمه افتخاری زیدآبادی به شماره ملی3071070187 
انتخاب  برای مدت یکسال مالی  البدل  بازرس علی  به عنوان 
بازرس  توسط   1397 سال  مالی  صورتهای   -  2 شدند. 
سرمایه   -  3 گرفت.  قرار  مجمع  تصویب  مورد  و  قرائت 
سهم   186 به  منقسم  ریال  مبلغ7977987702  از  شرکت 
42892407 ریالی به مبلغ 346055939676 ریال منقسم 
اداره  یافت.  افزایش  ریالی   42892407 سهم   8068 به 
کل ثبت اسناد و امالک استان کرمان مرجع ثبت شرکت ها و 

موسسات غیرتجاری سیرجان )958483(

آگهی تغییرات شرکت عالی کار سیرجان
آگهی تغییرات شرکت عالی کار سیرجان شرکت تعاونی به شماره ثبت 
1605 و شناسه ملی 10860540137 به استناد صورتجلسه مجمع 
شماره  نامه  به  منضم   1399/04/31 مورخ  سالیانه  عادی  عمومی 
اجتماعی  رفاه  و  کار  تعاون  اداره   1399/5/7- 99/2045/ص 
مهناز  خانم  مدیره:  هیئت  اعضاء  تعیین   - الف  سیرجان.  شهرستان 
ملی  گلپایگانی کد  فاطمه  خانم  گلپایگانی کدملی 3071744269 - 
3071735154 - خانم فرحناز گلپایگانی کد ملی 3070185789 
به سمت اعضاء اصلی اقای حسن محمودآبادی کدملی 3070357547 
اعضاء  سمت  به   3071439301 ملی  کد  گلپایگانی  گلناز  خانم   -
علی البدل برای مدت سه سال انتخاب گردیدند. ب - خانم شهناز 
اقای  و  اصلی  بازرس  سمت  به   3070749925 کدملی  گلپایگانی 
البدل  علی  بازرس  سمت  به   3071189362 کدملی  حکیمی  علی 
منتهی  مالی  -تراز  ج  گردیدند.  انتخاب  مالی  یکسال  مدت  برای 
قرار گرفت.  مورد تصویب  و  قرائت  بازرس  توسط   1398/12/29
د - سرمایه تعهدی شرکت به مبلغ 7000000 ریال پرداخت گردید. 
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان کرمان مرجع ثبت شرکت ها و 

موسسات غیرتجاری سیرجان )958482(

آگهی تحدید حدود اختصاصی
از  فرعی   24 پالک  دارای  مسکونی  خانه  دانگ  شش  اینکه  به  نظر 
بخش  بلورد  در  واقع  مربع  متر   649/91 مساحت  به  اصلی   276
39 کرمان مورد تقاضای زهرا دهیادگاری نیاز به تحدید حدود دارد 
اعمال تبصره ذیل ماده 15 قانون ثبت هم میسر نمیباشد لذا حسب 
درخواست مورخه 99/06/04 مالک بدینوسیله آگهی تحدید حدود 
از  باستناد تبصره 5 قانون مزبور منتشر و عملیات تحدیدی آن  آن 
بعمل  و  محل شروع  در  چهارشنبه 99/07/16  روز  9 صبح  ساعت 
خواهد آمد. لذا به مالک )مالکین ( امالک مجاور رقبه مزبور اخطار می 
گردد که در موعد مقرر در این اعالم در محل وقوع ملک حاضر و در 
صورت عدم مراجعه مجاورین عملیات تحدیدی با معرفی مالک انجام 
باشد  داشته  اعتراض  آن  ارتفاقی  حقوق  و  برحدود  کسی  چنانچه  و 
تنظیم  از  پس  روز   20 مدت  ظرف  حداکثر  قانون   20 ماده  طبق  بر 
تا  اعالم  اداره  این  به  کتبا  را  اعتراض خود  تحدیدی  صورت مجلس 
مهلت  گذشت  از  پس  است  بدیهی  گردد.  ارسال  صالحه  دادگاه  به 
یاد شده هیچگونه ادعایی مسموع نخواهد بود. تاریخ انتشار: شنبه 
اداره ثبت اسناد و امالک  99/06/15   - محمد آرمانپور -رئیس 

شهرستان سیرجان

آگهی فقدان سند مالکیت
آقای روح اهلل گلبازخانی با ارائه دو برگ استشهادیه از دفتر اسناد رسمی شماره 210 سیرجان 
مدعی است که سند مالکیت ششدانگ پالک 190 فرعی از 6519 اصلی واقع در بخش 37 
کرمان به نام آقای روح اهلل گلبازخانی ثبت و سند مالکیت صادر و تسلیم گردیده است که بعلت 
جابجایی مفقود گردیده لذا بدستور تبصره یک اصالحی ماده 120 آیین نامه قانون ثبت مراتب 
جهت اطالع مردم آگهی می شود تا هر کس مدعی انجام معامله یا وجود سند مالکیت نزد خود می 
باشد ظرف مدت 10 روز از تاریخ انتشار روزنامه گواهی اعتراض خود را به این اداره تسلیم 
دارد در غیر اینصورت پس از سپری شدن مدت قانونی و عدم واخواهی سند مالکیت المثنی 
بنام مالک صادر خواهد شد. ضمنا رهن بانک مسکن می باشد. تاریخ انتشار: 15/ 1399/06  

محمد آرمانپور رئیس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان سیرجان

آگهی فقدان سند مالکیت
آقای مهدی عباسی با ارائه دو برگ استشهادیه از دفتر اسناد رسمی شماره 193 سیرجان 
مدعی است که سند مالکیت ششدانگ پالک 3268 فرعی از 2313 اصلی واقع در بخش 
36 کرمان به نام آقای مهدی عباسی ثبت و سند مالکیت صادر و تسلیم گردیده است که 
بعلت جابجایی مفقود گردیده لذا بدستور تبصره یک اصالحی ماده 120 آیین نامه قانون ثبت 
مراتب جهت اطالع مردم آگهی می شود تا هر کس مدعی انجام معامله یا وجود سند مالکیت 
نزد خود می باشد ظرف مدت 10 روز از تاریخ انتشار روزنامه گواهی اعتراض خود را به این 
اداره تسلیم دارد در غیر اینصورت پس از سپری شدن مدت قانونی و عدم واخواهی سند 
مالکیت المثنی بنام مالک صادر خواهد شد. تاریخ انتشار: 15/ 1399/06 محمد آرمانپور 

رئیس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان سیرجان

آگهی تحدید حدود اختصاصی
اینکه شش دانگ خانه خرابه قدیمی دارای پالک یک فرعی  نظر به 
نصرت  در  واقع  مربع  متر   1027/02 مساحت  به  اصلی   5859 از 
به  نیاز  آقای حسین ذکاء اسدی  تقاضای  اباد بخش 37 کرمان مورد 
تحدید حدود دارد اعمال تبصره ذیل ماده 15 قانون ثبت هم میسر 
نمیباشد لذا حسب درخواست مورخه 99/06/10 مالک بدینوسیله 
آگهی تحدید حدود آن باستناد تبصره 5 قانون مزبور منتشر و عملیات 
از ساعت 9 صبح روز سه شنبه 99/07/08 در محل  تحدیدی آن 
شروع و بعمل خواهد آمد. لذا به مالک )مالکین ( امالک مجاور رقبه 
مزبور اخطار می گردد که در موعد مقرر در این اعالم در محل وقوع 
تحدیدی  عملیات  مجاورین  مراجعه  عدم  صورت  در  و  حاضر  ملک 
آن  ارتفاقی  حقوق  و  برحدود  کسی  چنانچه  و  انجام  مالک  معرفی  با 
اعتراض داشته باشد بر طبق ماده 20 قانون حداکثر ظرف مدت 20 
به  کتبا  را  اعتراض خود  تنظیم صورت مجلس تحدیدی  از  روز پس 
این اداره اعالم تا به دادگاه صالحه ارسال گردد. بدیهی است پس از 
گذشت مهلت یاد شده هیچگونه ادعایی مسموع نخواهد بود. تاریخ 
ثبت  اداره  -رئیس  آرمانپور  محمد   -    99/06/15 شنبه  انتشار: 

اسناد و امالک شهرستان سیرجان

آگهی فقدان سند مالکیت
خانم نجمه الصباح نخعی نژاد با ارائه دو برگ استشهادیه از دفتر اسناد رسمی شماره 45 
سیرجان مدعی است که سند مالکیت ششدانگ پالک 3 فرعی از 1438 اصلی واقع در بخش 
36 کرمان بنام خانم نجمه الصباح نخعی نژاد ثبت و سند مالکیت صادر و تسلیم گردیده است 
که بعلت جابجایی مفقود گردیده لذا بدستور تبصره یک اصالحی ماده 120 آیین نامه قانون 
ثبت مراتب جهت اطالع مردم آگهی می شود تا هر کس مدعی انجام معامله یا وجود سند مالکیت 
نزد خود می باشد ظرف مدت 10 روز از تاریخ انتشار روزنامه گواهی اعتراض خود را به این 
اداره تسلیم دارد در غیر اینصورت پس از سپری شدن مدت قانونی و عدم واخواهی سند 
مالکیت المثنی بنام مالک صادر خواهد شد. تاریخ انتشار: 15/ 1399/06  محمد آرمانپور 

رئیس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان سیرجان



شهر  نسیـم امید

در جلسه ستاد احیاء امر به معروف و نهی از منکر مطرح شد؛

مسئوالن وظیفه سنگین تری
 نسبت به مردم عادی بر عهده دارند

منکر  از  نهی  و  معروف  به  امر  احیاء  ستاد  جلسه   خبر:  گروه 
شهرستان با محوریت هماهنگی و برنامه ریزی هفته امربه معروف و 
نهی از منکر در شهرستان با حضور  امام جمعه و رئیس ستاد امر به 
معروف و نهی از منکر، سرپرست فرمانداری، اعضای ستاد و جمعی 
از مسؤالن اداره های شهرستان در محل سالن ناحیه مقاومت سپاه 

سیرجان در هفته گذشته برگزار شد.
در  ستاد  این  دبیر  و  سیرجان  سپاه  فرمانده  دستوری،  سرهنگ 
برگزاری منظم و مستمر  جلسات  به ضرورت  اشاره  با  این جلسه 
نهی  و  به معروف  امر  از منکر گفت:  نهی  و  به معروف  امر  شورای 
از منکر نباید تنها به همین هفته محدود شود، بلکه باید در همه 
ایام سال در اجرایی نکردن برنامه های امر به معروف و نهی از منکر  
اهتمام ویژه داشته باشیم چراكه امر به معروف و نهی از منکر یک 
مسئولیت همگانی است و باید همه مسئوالن و آحاد مردم در احیای 
این فریضه الهی، وظیفه خطیر خود را انجام دهند . وی در ادامه 
افزود: هدف اصلی دشمنان نظام امروز مورد هدف قرار دادن باور و 

اعتقادات و از بین بردن فرهنگ اسالمی در كشور است.
به  اشاره  با  سیرجان  منکر  از  نهی  و  معروف  امربه  ستاد  رئیس 
اهمیت امر به معروف و نهی از منکر گفت: مسئوالن در این میان 
وظیفه سنگین تری را نسبت به مردم عادی بر عهده دارند و باید در 
این رابطه تذكر لسانی را در امربه معروف داشته باشیم و خود عامل 

به معروف و نهی از منکر باشیم. 
محرم  ماه  افزود:  ادامه  در  حسینی  سیدمحمود  حجت االسالم 
نهضت  و  امام حسین  قیام  فلسفه  با  آشنایی  برای  فرصت  بهترین 
عاشوراست به شرط رعایت پروتکل های بهداشتی خود یک معروف 
در جامعه است و دهه اول ماه محرم به نام امر به معروف و نهی از 
منکر نامگذاری شده است چرا كه حركت امام حسین )ع( احیای 
امر به معروف و نهی از منکر بود و امروز ارزش های انقالب اسالمی 
سخت مورد حمله ی دشمنان قرار گرفته و هدف اصلی آن ها ضربه 

زدن به فرهنگ و اعتقادات ملت ایران است .
همچنین  سهراب بهاءالدینی، سرپرست فرمانداری شهرستان بانه 
نیز ضمن گرامیداشت هفته امر به معروف و نهی از منکر  با بیان 
در  باید  همه  و  است  عبادت  عین  مردم  به  صادقانه  اینکه خدمت 
این مسیر گام برداریم، گفت: شیوع بیماری كرونا و ضرورت رعایت 
به  امر  فرهنگ  اشاعه  لزوم  و همچنین  بهداشتی  دستورالعمل های 
معروف و نهی از منکر در شهرستان ، نقش فضای مجازی در ترویج 
و انعکاس برنامه های امر به معروف و نهی از منکر را مهم است و 

مسئوالن باید به این مهم توجه ویژه داشته باشند.

شنبه 15 شهریور 1399، شماره 242 ، سال ششم خبر

سجاد حیدری فرد: 
پس از گذشت سه 
هشت  پایان  از  دهه 
مقدس،  دفاع  سال 
عوارض  علت  به  بسیاری  جانبازان 
جنگ راهی دیار شهدا شده اند. محمد 
مرادی(،  شیخ  شاهمرادی)  شریف 
و  ثارا...  لشکر 41  گردان 420  فرمانده 
جانباز دوران دفاع مقدس یکی از یاران 
حاج قاسم هفته گذشته به سوی یاران 
گردان  پرکشید.  شهیدش  فرمانده  و 
قبل  و  تشکیل  برای حمل شهدا   420
به  آن  فرماندهی   5 کربالی  عملیات 
سپرده  شاهمرادی  محمدشریف  حاج 

شده بود.
 شریف فردی آرام، 

با معرفت و اهل عبادت بود
جانباز علی ایران نژاد یکی از دوستان 
شریف  محمد  حاج  شهید  نزدیک 
امید  نسیم  با  گفتگو  در  شاهمرادی 
حاج  گردان  جبهه  زمان  در  گفت: 
شریف 420 بود كه كار آن ها جابجایی 
من  و  بود  می شدند  كه شهید  افرادی 
ادامه  در  بودم. وی  زره  در گردان ضد 
افزود: ارتباط من بعد از جبهه با ایشان 
اینکه جانباز بود و  با توجه به  بود كه 
شیمیایی كلیه هایش دچار مشکل شده 
بودند كه متاسفانه از طرف بنیاد شهید 
سردار  و  نشد  انجام  كاری  آن  برای 
شهید حاج قاسم سلیمانی پیگیر كار آن 
ویژگی های  در خصوص  ایران نژاد  شد. 
اخالقی شهید حاج محمد شریف بیان 
كرد: وی فردی آرام، با معرفت و اهل 
عبادت بود و مهمترین مسئله آن این 
بود كه دنبال مسائل مادی و سیاسی 
نبود و هیچ گونه سواستفاده از جانباز 
بودن و جبهه رفتن خودش نمی كرد او 
همچنین زمانی كه به منزلش می رفتیم 
به ما می گفت: شما در راه خدا و ذخیره 
آخرت به جبهه رفته اید و دنبال استفاده 

كردن از آن نباشید.
 مردم سیرجان شناختی از حاج 

شریف ندارند
از همرزمان  لری گویینی یکی  علی 
كه  بچه  گفت:  او  درباره  شریف  حاج 
خانه  كنار  احمداقا  ایشان  اخوی  بودم 

اوقات  اكثر  و  داشت  جوشکاری  ما 
دوستی مان  و  می دیدم  را  حاج شریف 
شروع  انقالب  از  پیش  موقع  همان  از 
مقدس  لباس  جنگ  شروع  با  شد 
سپاه را پوشید و عازم جبهه شد. یادم 
می آید بعد از عملیات خیبر اسم حاج 
بود  افتاده  زبان ها  سر  خیلی  شریف 
همه از شجاعتش حرف می زدند همه 
بچه های رزمنده كه در عملیات خیبر 
كه  می دادند  شهادت  اتفاق  به  بودند 
اگر حاج شریف نبود خیلی از شهدای 
استان در آن عملیات جنازه هایشان یا 
میان  یا  و  می افتاد  عراقی ها  دست  به 
خاک ریزهای دو طرف روی زمین می 
ماند اما حاج شریف و چندتن دیگر از 
همرزمان او اكثر شهدا را حتا از فاصله 
كشیده  طناب  با  عراقی ها  20متری 
از  جنازه ای  بودند  نگذاشته  و  بودند 

شهیدی بماند و مفقود شود.
عملیات  از  بعد  افزود:  ادامه  در  وی 
خیبر با دستور سردار شهید حاج قاسم 
سلیمانی گردان 420 برای حمل شهدا 
و  شد  مشخص  آن  وظیفه  و  تشکیل 
عزیزمان  برادر  به  ابتدا  آن  فرماندهی 
عملیات  از  پیش  و  شهریاری  آقای 
حاج  عزیزمان  برادر  به   ۵ كربالی 
بهترین  به  ایشان  و  واگذار شد  شریف 
را  گردان  جنگ  پایان  تا  ممکن  نحو 
شدت  به  كه  زمانی  حتا  كرد  اداره 
شیمیایی و پایشان قطع شد، به جرات 
یکی  جنگ  در  ایشان  بگویم  می توانم 
از سخت ترین كارها را به عهده داشت 
چون بچه های گردان 420 می بایستی 
از اول تا آخر عملیات باشند و نگذارند 
حتا بدن یک شهید روی زمین بماند 
چون هم جنازه شهید بر اثر انفجارات 
از بین می رفت وهم سبب از بین بردن 
روحیه بقیه نیروها می شد و این وظیفه 
سنگین برعهده حاج شریف و بچه های 
این  كه  فرق  یک  و  بود   420 گردان 
واحدهای  و  گردان ها  بقیه  با  گردان 
لشکر داشت اول اینکه سالح نداشتند 
گردان  همه  دوم  و  داشتند  برانکارد  و 
اینکه وظیفه ای كه  از  بعد  های رزمی 
می دادند  انجام  داشتند  عملیات  در 
قابل  موضوع  اما   بودند  مرخص  دیگر 

توجه این است كه  گردان های رزمی 
سنگر داشتند اما بچه های گردان 420 
نداشتند و بچه های  گردان 420 از اول 
عملیات تا حتا بعد از عملیات كه تمام 
می شد و مواضع پدافندی ایجاد می شد 
داشته  حضور  جبهه  در  می بایستی 

باشند.
اشاره  با  گویینی  لری  علی  رزمنده 

از  بعد  اما  نقش حاج شریف گفت:  به 
اتمام جنگ كه بنده ایشان را میدیدم 
از  ناشی  بیمار  و  مجروح  تنی  آنکه  با 
جراحات جنگ داشت اما باز هم فعال 
بود  مشغول  كشاورزی  كار  در  و  بود 
را  خداوند  و  می خورم  قسم  جرات  به 

برای رضای  او جز  شاهد می گیرم كه 
كس  هیچ  نمی كرد  كاری  خداوند 
نمی تواند بگویید با آن كه فرمانده بود 
برادر شهید بود جانباز ۷0 درصد بود اما 
باشد  كرده  كوچکترین سوءاستفاده ای 
رضای  جز  كاری  هر  در  می داند  خدا 

خداوند را در نظر نمی گرفت و به آنچه 
داشت عمل می كرد كه رضای  اعتقاد 
خداوند در آن باشد خدا می داند شاید 
ایشان  اسم  سیرجان  مردم  درصد   90
را نشنیده باشند ولی در شهر ما حاج 
شریف گمنام بود كه حتا جنازه همه 
به پشت جبهه  از خط مقدم  را  شهدا 
انتقال داد اما در یک كنگره گرامیداشت 
شهدا سخنرانی هم نکرد چون او رضای 
خداوند را درگمنامی می دانست و بقولی 
او با خدایش معامله كرده بود و مزدش 
را از خداوند گرفت كه همانا پیوستن به 
دوستان شهید و فرمانده دالورش حاج 

قاسم سلیمانی بود.
 حاج شریف

 در فرماندهی جدی بود
از  دیگر  یکی  شاهمرادی،  محمود 
همرزمان حاج محمد شریف به نسیم 
حاج  كه  جبهه  زمان  از  گفت:  امید 
بود   420 گردان  معاون  ابتدا  محمد 
نفر  دو  فرماندهان  جبهه  زمان  در 
بی سیم چی داشتند یکی برای ارتباط 
رابط  یکی  و  گردان  زیرمجموعه  با 
گردان با لشکر بود كه من بی سیم چی 
گردان با لشکر بودم كه در زمان هایی 
با  بی سیم چی  دو  هر  بود  نیاز  كه 
كنند.  شركت  عملیات  در  فرمانده 
وی اضافه كرد: تفاوت گردان 420 با 
بقیه در این بود كه گردان های دیگر 
و پس  عملیات شركت می كردند  در 
گردان  اما  برمی گشتند  روز  چند  از 
420  چون حمل شهدا و مجروحان را 
برعهده داشت باید در تمام عملیات ها 
شركت كند و تا آخرین روز عملیات 
آنجا باشند. شاهمرادی در ادامه گفت: 
فردی  كه  حال  عین  در  حاج شریف 
رزمنده  بچه های  با  و  بود  مخلص 
كارش  در  اما  داشت  خوبی  ارتباط 
بود و خاطرم هست كه  كامال جدی 
سال  در  كه   10 والفجر  عملیات  در 
حلبچه  منطقه  در  شد  انجام    66
شیمیایی زدند و با توجه به اینکه حال 
حاج شریف بد شد ولی او حاضر نشد به 
عقب برگردد و در كوه های نزدیک آنجا 
یک غار پیدا كردیم كه 10 تا1۵ روز از 

آنجا نیروها را هدایت می كرد.
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گفتگو با سه نفر از همرزمان جانباز شهید حاج محمد شریف شاهمرادی؛

شهید شریف در سیرجان گمنام بود

ایثارگر:  شاهمرادی،  محمود 
که  حال  عین  در  شریف  حاج 
فردی مخلص بود و با بچه های 
داشت  خوبی  ارتباط  رزمنده 
بود  جدی  کامال  کارش  در  اما 
عملیات  در  که  هست  خاطرم  و 
والفجر 10 که در سال 66  انجام 
منطقه حلبچه شیمیایی  در  شد 
حال  اینکه  به  توجه  با  و  زدند 
او  ولی  شد  بد  شریف  حاج 

حاضر نشد به عقب برگردد.

ایثارگر:  گویینی،  لری  علی 
درصد   90 شاید  می داند  خدا 
را  ایشان  اسم  سیرجان  مردم 
درشهرما  ولی  باشند  نشنیده 
حتا  که  بود  گمنام  شریف  حاج 
خط  از  را  شهدا  همه  جنازه 
داد  انتقال  جبهه  پشت  به  مقدم 
گرامیداشت  کنگره  یک  در  اما 
چون  نکرد  هم  سخنرانی  شهدا 
درگمنامی  را  خداوند  رضای  او 

می دانست.

جانباز:  ایران نژاد،  علی 
معرفت  با  آرام،  فردی  شریف 
مهمترین  و  بود  عبادت  اهل  و 
دنبال  که  بود  این  آن  مسئله 
نبود.  سیاسی  و  مادی  مسائل 
خدا  راه  در  شما  می گفت:  ما  به 
و ذخیره آخرت به جبهه رفته اید 
آن  از  کردن  استفاده  دنبال  و 

نباشید.



 خبر

 کارآفرینی که کارگاه تولید ماسک را راه اندازی کرد: 

تولید روزانه 4 هزار ماسک 
در دارستان

گروه خبر: کارگاه تولید ماسک پارچه ای برای پیشگیری 
بخش  از  دارستان  روستای  در  کرونا  بیماری  شیوع  از 

گلستان  راه اندازی و روزانه 4 هزار ماسک تولید می کند. 
علیرضا رجایی فر، یکی از اهالی دارستان كه با شیوع بیماری 
كرونا از اردیبهشت ماه امسال كارگاه كوچکی  برای تولید ماسک 
با نسیم امید،  در روستای دارستان راه اندازی كرده در گفت وگو 
دوخت  دستگاه  یک  خریداری  با  امسال  اردیبهشت  گفت: 
تولید  ماسک  عدد   1۵00 روزانه  و  شروع  را  خود  كار 
می كردم. وی اضافه كرد: به مرور زمان دستگاه های دوخت 
است.  رسیده  عدد  هزار   4 روزانه  به  ما  تولید  و  اضافه  را 
نفر   1۵ ماسک  تولید  كارگاه  در  اینکه  بیان  با  فر  رجایی 
نظم  اینکه شركت  به  توجه  با  مشغول كار هستند، گفت: 
آوران معین اقتصادی بخش گلستان است و روزانه 2۵00 
عدد از ماسک های ما را خریداری می كند، پارچه ای كه ما 
مورد  ما  ماسک های  و  است  اس  ام  اس  استفاده می كنیم 

تایید دانشکده علوم پزشکی هستند. 

هدر رفت هزینه های طرح گلیم در سیرجان 
اینترنت جمله »بزرگترین طرح گلیم  اگر در  گروه خبر: 
خاکی جهان در سیرجان« جستجو کنید، خبرهای از این 
طرح  وجود دارد در صورتی که اگر به محل این طرح بروید 
متوجه می شوید دیگر به جز چند نمونه خاک رنگی و یک 
سری بوته دیگر اثری از آن طرح وجود ندارد و هزینه های 

انجام شده حیف ومیل شده است. 
به گزارش نسیم امید طرح نماد گلیم كه از خاک و سنگ 
در رنگ های متنوع و زیبا نقش گلیم شریکی پیچ در اواخر 
سال 9۷ برای زیباسازی محوطه شهربازی توسط شهرداری 
با همکاری انجمن صنایع دستی در خیابان گلیم  در زمینی 
به مساحت ۳200 مترمربع در پارک مسافر انجام شد. این 
پروژه  و مطالعه  بود چون در طراحی  بی فایده  طرح كاری 
دقت نشده و  برای دید بازدیدكنندگان از این طرح تدابیری 
اندیشیده نشده بود و مخاطب با این طراحی ارتباط برقرار 
سطح  از  باالتر  ارتفاع  در  بازدیدكننده  باید  چون  نمی كند 
از گذشت  اما پس  متوجه طرح شود.  كامل  تا  بگیرد  قرار 
و  نیست  طرح  آن  از  اثری  دیگر  حاضر  حال  در  سال  دو 
به جای نقش و گل های طراحی گلیم بیش تر انواع بوته ها 
سبز شده است موضوعی كه در اجرای طرح های زیباسازی 
مطرح است دوام آن است اینکه هر ساله از عوارض شهری 
برای اجرای یک طرح غیر كارشناسی و كوتاه مدت استفاده 

شود، جز هدر رفت هزینه ها چیزی باقی نمی ماند.  
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پس  عباسپور:  مهدی 
فعال  حضور  سال  چند  از 
در  گهر  گل  والیبال  تیم 
لیگ یک و برتر تیم والیبال 
سیرجان ایرانیان با حمایت 
مدیران شركت فوالد ایرانیان 
رقابت های  راهی  بانوان  و  آقایان  بخش  در 
در  تغییرات  با  گذشته  سال  كه  شد  والیبال 
محمدرضا  آمدن  و  آقایان  تیم  فنی   كادر 
تندروان در نیم فصل دوم كه سابقه مربیگری 
در باشگاه های ایران و قطر را دارد ، پویایی و 
توانست  ایجاد شد كه  تیم  در  نشاط خاصی 
با نتایج خوب بهترین تیم دور برگشت شود 
كه شانس زیادی نیز برای حضور در پلی اف 
كرونا،  بیماری  ورود  با  متاسفانه  كه  داشت 
نمایندگان  و  با تصمیم فدراسیون  برتر  لیگ 
جدید  فصل  و  یافت  پایان  نیمه تمام  ها  تیم 
آنچنان كه اعالم شده در 19شهریورماه آغاز 
در  چهارشنبه  والیبال  تیم  كه  شد  خواهد 
شهید  سردار  ورزشگاه  در  خود  دیدار  اولین 
ملل كردستان  راهیاب  تیم  میزبان  سلیمانی 

خواهد بود كه در همین خصوص مصاحبه ای 
با محمدرضا تندروان سرمربی تیم انجام شد.

تیم  آماده سازی  وضعیت  خصوص  در  وی 
گفت: از زمانی كه قرار شد  به صورت قطعی 
مشکالت  با  باشیم  داشته  حضور  لیگ  در 
متعددی مواجه شدیم كه رئیس هیات آقای 
كه  كشیدند  زحمت  شبانه روزی  پور  شریف 
چراغی كه در سیرجان روشن شده خاموش 
از وی داشته  نشود جا دارد كه تشکری هم 
باشیم،  با توجه به بودجه محدودی كه نسبت 
با دقت   داشتیم سعی كردیم  تیم ها  به سایر 
و حساسیت بیشتر بازیکنان  باكیفیت باالی 
فنی كه با شرایط باشگاه همخوانی را داشته 
باشند را جذب كنیم. تندروان ادامه داد: یکی 
از سیاست های باشگاه و كادر فنی از تمامی 
بتوانیم  كه  كنیم  استفاده  بومی  ظرفیت های 
از آن ها استفاده بیشتری  در سال های آینده 
دوران  در  من  اینکه  به  اشاره  با  وی  كنیم. 
نبودم،  ورزش   در  بیزنس  دنبال  مربیگری 
گفت : بر اساس عالقه و دینی كه به والیبال 
دارم در سیرجان حضور پیدا كردم و همانگونه 

برای  را  تالشم  تمام  دیگر  باشگاه ها  در  كه 
باشگاه و پرورش استعدادهای شهر  موفقیت 

،در آینده به نیکی از ما یاد شود .
وی در به تمرینات تیم اشاره كرد و افزود: 
آنالین  به صورت  اول  هفته های  در  تمرینات 
در  و   بود  خوبی  تجربه  كه  گرفت  صورت 
كه   داشتیم  را  توپی  تمرینات  بعد  هفته های 

ادامه روند آماده سازی تیم دو دیدار تداركاتی 
هفته  در  و  داشتیم  اصفهان  سپاهان  تیم  با 
در  ارومیه  باشگاه  درخواست  با  نیز  قبل 
در  ارومیه  دریاچه  جام  چهارجانبه  تورنمنت 
توانستیم پس  ارومیه شركت كرده كه  شهر 
و  باتری  آذر  و  ارومیه  شهرداری  شکست  از 
شهرداری ورامین قهرمان این رقابت ها شویم.

وی در خصوص نفرات جدید تیم اعالم كرد: 
در فصل گذشته بازیکنان باسابقه و باكیفیتی 
شرایط  اما  داشتیم  مهدوی  آقای  جمله  از 
كه  نبود  مقدور  آن ها  با  ادامه همکاری  برای 
بازیکنان خوب  با پیگیری و تالش توانستیم 
و با تجربه ای در همان سطح از جمله علیرضا 
بهبودی رو جذب كنیم و سعی كردیم نفرات 
كه  باشند  در یک شرایط  فنی  لحاظ  از  تیم 
از  را  استفاده  بهترین  بتوانیم  فصل  طول  در 
آقایان  كلی  به صورت  و  باشیم  داشته  آن ها 
برشان،  عباسلو،  فرهادی،  امیری،  مهدوی، 
تیم  خروجی های  به عنوان  نجفی   حسینی، 
خانی،  درخشان،  تشکری،  بهبودی،  آقایان  و 
تیم  ورودی های  نیز  یوسفی  و  جلوه  خواجه، 
كه فصل جدید ما رو همراهی می كنند.  وی 
در پایان افزود: امیدواریم بتوانیم نتایج خوبی 
برای  در فصل جدید كسب كنیم و سفیری 
فرهنگی  و  ورزشی  حوزه  در  سیرجان  شهر 
باشیم و همچنین با پایان یافتن بیماری كرونا 
نیز شاهد حضور گرم تماشاگران در ورزشگاه 

باشیم.

انتخابات  آخرین  امید:  نسیم 
دوره  شهر  شورای  رئیسه  هیات 
این  شد.  برگزار  گذشته  هفته  پنجم 
انتخابات با حاشیه هایی همراه بود و 
هفته  یک  از  پس  برگزاری  علیرغم 
جلسه  در  نفر   4 نامزدی  اعالم  و 
از  خارج  انتخابات  نتیجه  پیشین، 
از  فارغ  بود.  قبلی  پیش بینی های 
است  مهم  آنچه  گیری  رای  نتیجه 
این  طی  شهر  شورای  عملکرد  نقد 
مدت و اینکه برای ماه های باقیمانده 
قرار  شهر  شورای  اعضای  مدنظر 

گیرد است. 
شهری  جامعه  در  كه  است  بدیهی 
كارآمدترین  عنوان  به  شهر  شورای   ،
آن  اعضای  كه  محلی  حکومت  ابزار 
مستقیما توسط مردم انتخاب می شوند 
و همچنین  به عنوان نهاد نظارتی در 
نقش  می تواند  شهری  مدیریت  نظام 
از  شهروندی  حقوق  بهبود  در  مهمی 
را  وظیفه  این  و  داشته  مختلف  طرق 

به خوبی انجام دهد. 
بدیهی است شورا می تواند در تبیین 

آموزش ، بستر سازی و آگاهی رساندن 
ایفا كند و  به آحاد مردم نقش مهمی 
یافتن شهروندان  آگاهی  آنکه  مسلم تر 
و  مشکالت  خود  تکالیف  و  حقوق  از 
زیادی  حد  تا  را  جامعه  آسیب های 

كاهش می دهد. 
پنجم  شورای  عملکرد  نقد  در 
آن  ضعیف  نظارت  می توان  سیرجان 
شورای  وظیفه  مهم ترین  برشمرد.  را 
مصوبات  تصویب  بر  عالوه  شهر 
نواقص  شهری در حوزه شهری و رفع 
بر  نظارت  به  كاری  نارسایی های  و 
شهری  مجموعه  و  شهرداری  عملکرد 

اشاره كرد. 
نظارت بر نحوه هزینه عملکرد مالی، 
شهرداری،  و  شهری  پروژه های  انجام 
بخصوص  و  عمرانی  امورات  پیگیری 
مهم ترین  از  شهرداری  دخل وخرج 
باید مد  وظایف شورای شهر است كه 

نظر اعضای شورای شهر قرار گیرد. 
مختلف،  محالت  در  میدانی  حضور 
نقطه  شنیدن  و  مردم  با  گفتگو 
رفع  برای  تالش  و  آن ها  نظرات 
قابل  موارد  از  شهروندان  مشکالت 
پنجم  در شورای  كه  است  دیگر  تامل 

كاربری  تغییر  است.  مانده  مغفول 
شهری  سبز  فضای  مشکالت  ها، 
برخی  خشکیدگی  و  آفت  از  اعم 
تعویض  و  دوباره كاری ها  درختان، 
شهری،  معابر  برخی  بی مورد  جداول 
در  شهری  خدمات  حداقل  نبود 

مركز  حتی  و  شهری  محالت  برخی 
آجر،  كارخانه  میرزارضا،  نمونه  شهر 
جمله  از  شهری  ناتمام  پروژه های 
موارد  و  ایرانی  باغ  صنعت،  میدان 
دیگر از جمله مواردی است كه نیاز به 
پیگیری اعضای شورای شهر دارد.     

برای  شهر  شورای  وظایف  از  برخی 
یادآوری:

كمبودها،  شناخت  و  *بررسی    
اجتماعی،  نارسایی های  و  نیازها 
فرهنگی، آموزشی، بهداشتی، اقتصادی 
و رفاهی حوزه انتخابیه و تهیه طرح ها 
راه حل های  و  اصالحی  پیشنهادهای  و 
جهت  زمینه ها  این  در  كاربردی 
مقامات  به  آن  ارائه  و  برنامه ریزی 

مسئول ذیربط
مصوبات  اجرای  حسن  بر  *نظارت 
امور  در  مصوب  طرح های  و  شورا 
شهرداری و سایر سازمان های خدماتی 

در صورتی كه این نظارت مخل جریان 
عادی این امور نگردد.

برنامه ریزی در خصوص مشاركت   *
اجتماعی،  خدمات  انجام  در  مردم 
آموزشی  فرهنگی،  عمرانی،  اقتصادی، 
موافقت  با  رفاهی  امور  سایر  و 

دستگاه های ذیربط.
* تشویق و ترغیب مردم در خصوص 
و  ورزشی  تفریحی،  مراكز  گسترش 
دستگاه های  هماهنگی  با  فرهنگی 

ذیربط.
* اقدام در خصوص تشکیل انجمن ها 
و نهادهای اجتماعی، امدادی، ارشادی 
و تاسیس تعاونی های تولید و توزیع و 
مصرف، نیز انجام آمارگیری، تحقیقات 
توافق  با  ارزاق عمومی  توزیع  و  محلی 

دستگاه های ذیربط.
حفظ  و  اداره  حسن  بر  نظارت   *
جنسی  نقدی،  دارایی های  و  سرمایه 
و اموال منقول و غیرمنقول شهرداری 
درآمد  حساب  بر  نظارت  همچنین  و 
مخل  كه  گونه ای  به  آن ها  هزینه  و 

جریان عادی امور شهرداری نباشد.

گفت وگو با محمدرضا تندروان، سرمربی تیم والیبال سیرجان:

یکی از سیاست های ما استفاده از ظرفیت های بومی است

نگاهی گذرا به عملکرد شورای پنجم:

 نظارت شورای پنجم ضعیف بوده است

همراه  به  شهردار  نیا  سروش  دکتر  نشست  اطالع رسانی: 
جمعی از مدیران شهرداری با مدیران، نمایندگان و رانندگان 
پایانه  شرکت ها و موسسات مسافربری شهرستان در محل 
موانع موجود  و  بررسی مشکالت  با هدف  بعثت  مسافربري 
راهکارهای  اتخاذ  و  شهری  برون  مسافربری  حمل ونقل  در 
الزم جهت بهبود معضالت و استقرار شرکت های مسافربري 

در پایانه تازه تاسیس در هفته گذشته برگزار شد. 
به گزارش واحد خبر و امور رسانه مدیریت ارتباطات شهرداري، 
تبادل  و  جمعی  خرد  از  بهره مندی  منظور  به  هم اندیشی  جلسه 
نقطه  نظرات و تجربیات با حضور مدیران شركت های مسافربری 

شهرستان ، در پایانه بعثت  برگزار شد.
این  در  بعثت  مسافربري  پایانه  مدیر  افشار،  حسین  مهندس 
موجود  وضعیت  بیان  به  حاضران  به  خیرمقدم  ضمن  نشست 
موثر  تعامل  برقراری  ا  ر  جلسه  این  برگزاری  از  هدف  و  پرداخت 
در مجموعه پایانه های مسافربری برشمرد و این تعامل  را در اخذ 

تصمیمات و برنامه ریزی های پایانه مفید دانستند.
 وی در ادامه گفت: امروزه پایانه های مسافربری محل تعامل بین 
فرهنگ ها است و ترمینال ها ویترین تمام نمای یک شهر محسوب 
خصوص  به  و  حمل ونقل  سیستم  به  خدمات دهی  و  می شوند 
به  وصول  با  مگر  نمی شود  محقق  كاربری ها  اینگونه  در  مسافران 

موقع منابع  درآمدی كه موجود است.
وی ادامه داد: سر فصل های درآمدی پایانه، از درآمدهای پایدار 

مانند عوارض و درآمدهای ناپایدار مانند اجاره بها تشکیل می شود 
در  ریختگی  برهم  عامل  آن ها  وصول  در  خلل  كوچک ترین  و 
بخواهد  پایانه  اگر  و  مالی می شوند  تعریف شده  هزینه های  منابع 
این  به  خود  اتکای  میزان  باید  كند.  حركت  اصولی  چارچوب  در 

درآمدها را برنامه ریزی كند.    
دكتر رضا سروش نیا شهردار سیرجان در ادامه این نشست بیان 

كرد: با توجه به توسعه شهرنشینی و افزایش فاصله مبدأ و مقصد 
سفرهای روزانه شهروندان هر روز تعداد زیادی مسافر از شهرهای 
كوچک وارد كالن شهرها می شوند و استفاده از وسایل حمل ونقل 
از  به عنوان یکی  پایانه ها  و  اساسی جامعه است  نیازهای  از  یکی 
دروازه های ورودی در سفرهای زمینی پذیرای مسافران متعددی 

هستند.
وی ادامه داد: گذشته تاریخی و ابنیه ارزشمند تاریخی در كنار 

فعالیت های اقتصادي، فرهنگي هنری سال های اخیر، سیرجان را 
به عنوان فضای فرهنگی كشور، زبانزد همگان نموده، به گونه ای كه 
تا  یا خارج می شوند  و  وارد  این شهر  به  روزانه مسافران متعددي 
قبل از افتتاح و بهره برداری از پایانه مسافربری بعثت، شركت های 
مسافربری در سطح شهر پراكنده بود و مسائل و مشکالت متعددی 
را برای شهروندان سیرجاني به وجود می آورد كه اهم آن ها پیدایش 
مفاسد  و  معضالت  از  مجموعه ای  كاذب،  اقتصادی  فعالیت های 
اجتماعی، ایجاد گره كور ترافیکی و آلودگی های زیست محیطی و 

سیمای نامطلوب شهری بود.
چاره اندیشی  ضرورت  بیانگر  مسائل  این  اینکه  بیان  با  شهردار 
دلیل  همین  به  گفت:  بود،  نارسائی ها  این  حل  برای  اساسی 
در  دهی  سیستم  هدف  با  مسافربری  پایانه  قالب  در  شهرداری 
امر جابه جایی مسافربري برون شهری و همچنین بهبود ترافیک 
و  احداث  جهت  در  شهروندان  اجتماعی  رفاه  تأمین  و  خیابان ها 
عزیزان جهت  با شما   امروز  و  اقدام كرد  پایانه مسافربري  افتتاح 

مستقر شدن هرچه زودتر به پایانه اتمام حجت می كنم.
در ادامه این نشست هم اندیشی  شركت های مسافربري  پیرامون 
مشکالت،  همچنین  و  مسافربری  پایانه های  در  فعالیت  نحوه 
نواقص و راه حل های  موجود سخنانی گفتند شهردار سیرجان به 
موارد  در  و  داده  پاسخ  صنف  این  مدیران  از  هركدام  دغدغه های 
جمع بندی هایی كه در جلسه به نتیجه رسیدن قول مساعد جهت 

پیگیری خواسته های منطقی را به این صنف داد.

اطالع رسانی: شهردار بر لزوم تسریع در عملیات اجرایی ساخت میدان 
میوه و تره بار در بازدید از میدان تره بار شهرستان در هفته گذشته تاکید 

کرد.
به گزارش واحد خبر و امور رسانه مدیریت ارتباطات شهرداري، دكتر رضا سروش 
نیا به همراه مسئول صنف میوه و تره باره سیرجان در بازدید از روند عملیات تکمیل 
عملیات  در  تسریع  لزوم  بر  تاكید  با  تره بار شهرستان  و  میوه  بزرگ  میدان  پروژه 
اجرایی ساخت آن، اظهار كرد: دستگاه های مربوطه در راستای آماده سازی و افتتاح 

پروژه میدان میوه و تره بار تالش نمایند.

او افزود: با توجه به نقش مهم میدان میوه و تره بار در تنظیم بازار با 
تامین  شدن زیر ساخت های الزم، میدان میوه و تره بار سیرجان، به زودی 

راه اندازی می شود.
سروش نیا در پایان نقش مهم این میدان در تامین مایحتاج شهروندان 
را یادآور شد و بیان كرد: میدان میوه و تره بار بخش مهمی از نیازهای 
شهروندان در حوزه محصوالت كشاورزی را تامین می كنند كه توسعه 
این مکان  می تواند مشکالت توزیع محصوالت كشاورزی و میوه و تره بار 

را سامان دهد.

در اولین نشست هم اندیشی شهردار سیرجان با نمایندگان موسسات مسافربری بیان شد؛

اتمام حجت با شركت های تعاونی مسافربري

سروش نیا، شهردار سیرجان تاکید کرد:

لزوم تسریع در عملیات اجرایی ساخت میدان میوه و تره بار 



کشف کاالی قاچاق تصویری و صوتی 
قطعات  کشف  از  سیرجان  انتظامی  فرمانده  حوادث:  گروه 
آیفون تصویری و صوتی قاچاق به ارزش 500 میلیون ریال در 

هفته گذشته خبر داد. 
سرهنگ محمدرضا ایران نژاد در تشریح این خبر گفت: ماموران 
این شهرستان در  پلیس آگاهي  ارز  و  قاچاق كاال  با  اداره مبارزه 
محور شیراز - سیرجان به یک دستگاه پژو 40۵ مشکوک و آن 
را برای بررسی بیشتر متوقف كردند. وي در ادامه افزود: ماموران 
عدد  به كشف 442  موفق  خودرو،  این  از  دقیق  بازرسي  از  پس 
قانونی  مدارک  فاقد  و  قاچاق  صوتی  و  تصویری  آیفون  قطعات 
شدند. فرمانده انتظامي شهرستان سیرجان با اشاره به اینکه برابر 
نظر كارشناسان ارزش اموال مکشوفه، ۵00 میلیون ریال برآورد 
شده است، تصریح كرد: در این راستا یک متهم دستگیر و تحویل 

مرجع قضائي شد.

دستگیری 2 نفر سارق  پسته  
از دستگیری  انتظامی سیرجان  فرمانده  حوادث:  گروه 
2 سارق حین سرقت و کشف 200 کیلوگرم پسته کال در 

این زمینه خبر داد. 
سرهنگ محمدرضا ایران نژاد در تشریح این خبر گفت: ماموران 
زنی های  گشت  حین  شهرستان  این  شهر  هما   16 كالنتری 
هدفمند در اطراف باغات پسته، به حضور 2 فرد جوان كه مشغول 
جمع آوری پسته بودند مشکوک و به منظور بررسی بیشتر به آنان 
نزدیک شدند. وی در ادامه افزود: این افراد به محض رویت ماموران 
اقدام به فرار كردند كه با سرعت عمل پلیس دستگیر و مقدار 200 
كیلوگرم پسته كه به منظور سرقت توسط نامبردگان جمع آوری 
شده بود را در محل كشف كردند . ایران نژاد با اشاره به ارزش 80 
میلیون ریالی پسته های سرقتی، خاطرنشان كرد: با دستور مقام 
آگاهي  پلیس  اختیار  در  بیشتر  تحقیقات  متهمان جهت  قضایي 
قرار گرفتند. فرمانده انتظامی شهرستان سیرجان با تاكید بر توجه 
به هشدارهاي پلیس جهت كاهش سرقت بیان داشت: طرح هاي 
مبارزه با انواع سرقت ها با جدیت در دستور كار پلیس قرار دارند 
موارد  موقع  به  گزارش  با  می توانند  نیز  مردم  رابطه  این  در  كه 

مشکوک به پلیس، یارگیر ما باشند. 

حوادث 5 حوادث و گوناگون  نسیـم امید

توصیه های معاونت اجتماعی پلیس سیرجان  
براي پیشگیري از سرقت خودرو 

به  سیرجان  پلیس  اجتماعی  معاونت  خبر:  گروه 
شهروندان  به  خودرو  سرقت  از  پیشگیري  منظور 
تجهیزات  و  لوازم  به  را  خود  خودرو  کرد  توصیه 
سوئیچ  دزدگیر,   ، اس  پی  جی  قبیل   از  ایمنی 

مخفی, قفل فرمان, قفل پدال و . . . مجهز کنید.

1- از پارک كردن خودروی خود در نقاط خلوت و تاریک 
خودداری كنید.

2- خودرو خود را به لوازم و تجهیزات ایمنی از قبیل جی 
پی اس ، دزدگیر, سوئیچ مخفی, قفل فرمان, قفل پدال و 

. . . مجهز كنید.
خود  خودروی  برای  پاركینگ ها  از  االمکان  ۳-حتی   

استفاده كنید.
كردید  خریداری  خودرو  ناشناس  افراد  از  4-چنانچه 

تعویض قفل ها و تجهیزات ایمنی را جدی بشمارید.
۵-خودروی خود را به تعمیرگاه های غیر مجاز و ناشناس 

نسپارید.
6-بمنظور كاهش آسیب پذیری در سرقت وسائط نقلیه از 

تزئینات اضافی در داخل و خارج خودرو پرهیز كنید.
شخصی  پاركینگ  یا  منزل  در  خودرو  پارک  ۷-هنگام 

خود از قرار دادن كلید در آن خودداری كنید.
8-از رها كردن خودرو به همراه كلید آن پرهیز كنید.

مسن  افراد  یا  كودكان  حضور  اطمینان  به  را  9-خودرو 
رها نکنید.

10-هنگام سوار كردن مسافر در مسیرهای اصلی حركت 
ندارید  آشنایی  كه  مکان هایی  به  مسافر  انتقال  از  و  كنید 

خودداری كنید.
11-از سوار كردن مسافرانی كه پیشنهاد وجه غیرمتعارف 

و به صورت دربست دارند خودداری كنید.
12-در صورت مشاهده افراد مشکوک در اطراف خودروی 

خود فورا با 110 تماس بگیرید.
1۳- به رانندگان توصیه می شود جهت ایمنی بیشتر از 

قفل برای درب موتور خودرو استفاده شود.
14- شهروندان عزیز سعی نمایند در مراكز خرید و شلوغ 

خودروی خود را در پاركینگ های معتبر پارک كنند.
1۵- تجهیز خودرو سواری به سیستم دزدگیر می تواند 
یک عامل تاثیر گذار و بازدارنده سرقت باتری خودرو باشد.

پارک  مکانی  در  را  خود  خودرو  امکان  صورت  در   -16
الزم  روشنی  از  و  مداربسته  دروبین  دارای  كه  نمایید 

برخوردار باشد.
می شود  توصیه  سنگین  های  خودرو  رانندگان  به   -1۷
و  نمایند  نصب  مناسبی  حفاظ  باتری خودروی خود  برای 
بودن درب كامیون مطمئن  از بسته  پارک كامیون  از  بعد 

باشند.

 یادداشت

شنبه 15 شهریور 1399، شماره 242 ، سال ششم

فرمانده  حوادث:   گروه 
از کشف 664  استان  انتظامی 
در  تریاک  گرم   500 و  کیلو 
مبارزه  پلیس  شبانه  عملیات 
شهرستان  مخدر  مواد  با 
سیرجان در هفته گذشته خبر 

داد. 
با  ناظری  عبدالرضا  سردار   
ماموران  این خبر گفت:  اعالم 
مخدر  مواد  با  مبارزه  پلیس 
انجام  با  سیرجان  شهرستان 
یک  فعالیت  از  اطالعاتی  كار 
كه  افیوني  مواد  توزیع  باند 
محموله  یک  انتقال  قصد 
مركز  به  مخدر  مواد  سنگین 
كشور را داشتند مطلع شدند.

 وی در ادامه افزود: در این 
رصد  از  پس  ماموران  رابطه 
چند  تشکیل  و  اطالعاتی 
تحركات  لحظه  لحظه  تیم، 
كنترل  تحت  را  قاچاقچیان 
خود قرار داده و شب گذشته 

بارگیری  مشاهده  از  پس 
دستگاه  یک  درون  موادمخدر 
از  یکی  در  سمند  خودروی 
وارد  بالفاصله  شهر  نقاط، 
عمل شده و ضمن توقیف این 
خودرو ۳ قاچاقچی را دستگیر 

كردند.
اظهار  انتظامی  مقام  این   
از  بازرسی  داشت: ماموران در 
 ۵00 و  كیلو  خودرو۳21  این 
گرم تریاک و در ادامه از مکان 
دپوی موادمخدر كه یک منزل 
تریاک  كیلوگرم   ۳4۳ بود 
كشف كردند. فرمانده انتظامی 
معرفی  به  اشاره  با  استان 
قضایی،  مرجع  به  قاچاقچیان 
با  پلیس  كرد:  خاطرنشان 
اشرافیت اطالعاتي، بهره گیری 
رصد  و  مردمی  گزارشات  از 
تحركات قاچاقیان مواد مخدر 
سوداگران  به  جوالن  اجازه 

مرگ را نخواهد داد.

انتظامی  فرمانده  همچنین 
از  دیگر  خبری  در  استان 
180كیلوگرم  از  بیش  كشف 
عملیات  دو  در  تریاک 
داد  خبر  سیرجان   پلیس 
ناظری  عبدالرضا  سردار 
در  گفت:  خبر  این  درباره 
با  برخورد  طرح  راستای 
مخدر  مواد  فروشان  خورده 
مواد  با  مبارزه  پلیس  ماموران 
حین  در  سیرجان  مخدر 
به  آباد  مکی  در  زنی  گشت 
سواری  خودرو  دستگاه  یک 
راننده  به  و  پژو 40۵مشکوک 
. دادند  ایست  دستور   آن 

افزود:  انتظامی  مقام  این 
توجه  بدون  خودرو  راننده 
و  ماموران  ایست  دستور  به 
فرار  به  ،اقدام  بازدارنده  عالیم 
تعقیب  كرد كی طی مسافتی 
بر  را  عرصه  متهمان  گریز  و 
را  خودرو  و  دیده  تنگ  خود 

متواری  محل  از  و  كرده  رها 
شدند،در برسی صورت گرفته 
از خودرو 100كیلوگرم تریاک 

كشف شد.
در  ادامه  در  ناظری  سردار 
بیان  دوم  عملیات  خصوص 
مبارزه  پلیس  ماموران  داشت: 
شهرستان  مخدر  مواد  با 
بافت-سیرجان  محور  در 
خودروی  دستگاه  یک 
مشکوک  پراید  سواری 
كردند. متوقف  را  آن   و 

استان  انتظامی  فرمانده 
كرد:در  تصریح  كرمان 
و  عملیات،81كیلو  این 
و  كشف  تریاک  ۵00گرم 
شدند. دستگیر  متهم   2نفر 

نشان  خاطر  پایان  در  وی 
دو  این  مجموع  ساخت:در 
و۵00گرم  181كیلو  عملیات 
2متهم  و  شد  كشف  تریاک 
پرونده  تشکیل  با  كه  دستگیر 

به مقام قضایی معرفی شدند.

سردار عبدالرضا ناظری فرمانده نیروی انتظامی کرمان ؛

كشف 664 كیلو تریاک در عملیات پلیس

دانش   ( کلیه مشموالن  گروه خبر: 
آموزان، دانشجویان و طالب ( که در 
سال  شهریور  و  تیر  خرداد،  ماه های 
منتظر  و  شده اند  فارغ التحصیل   98
برابر  هستند،  کنکور  نتایج  اعالم 
مهلت  ماه  شهریور  پایان  تا  مقررات 
تکلیف  تعیین  به  نسبت  تا  دارند 

وضعیت خدمتی خود اقدام کنند.
 فرماندهی انتظامی شهرستان سیرجان 
مشموالن  از  دسته  این  داشت:  بیان 
تعیین  مهلت  حداكثر  از  است  ضروری 
دفاتر  به  سپس  و  كنند  استفاده  شده 
خدمات الکترونیک انتظامی )پلیس+10( 
تاكید  كنند. سرهنگ محمدرضا  مراجعه 
كرد: مهلت تعیین شده فقط برای معرفی 
به  اعزام  تاریخ  و  بوده  درخواست  ثبت  و 
آتی  ماه های  برای  عزیزان  این  خدمت 

مشخص می گردد تا مشکلی برای انتخاب 
رشته و ثبت نام نداشته باشند.

مشموالن   : داشت  بیان  ادامه  در  وی 
در  سراسری  كنکور  در  كننده  شركت 
اعالمی  اولیه  نتایج  طبق  كه  صورتی 
سازمان سنجش ، مجاز به انتخاب رشته 
شوند ، می توانند تاریخ اعزام خود را تا اول 
انتظامی  مقام  این  كنند.  تمدید  ماه  آذر 
پذیرش  قطعی  نتایج  اعالم  با  داد:  ادامه 
دانشگاه ها ، مشموالن پذیرش شده با ارائه 
دانشگاه  از  تحصیلی  معافیت  درخواست 
خدمت  به  اعزام  برگ  ابطال  با  مربوطه 
برخوردار  تحصیلی  معافیت  مجوز  از 
می شوند و فرمانده انتظامی شهرستان در 
ادامه تاكید داشتند كه درصدد هستیم با 
مشموالن  تخصصی  پلیس های  همکاری 
غایب متولد 1۳۵۵ تا 1۳80 را جذب و به 

سازمان های نیروهای مسلح اعزام كنیم.
بیان  با  ایران نژاد  محمدرضا  سرهنگ 
انتظامی متولی شناسایی و  نیروی  اینکه 
تعقیب مشموالن غایب براساس مواد 10 
وظیفه  خدمت  قانون  مکرر   6۳ و   ۵8  ،

به  این خصوص  در  گفت:  است،  عمومی 
جهت  تا  دادند  هشدار  غایب  مشموالن 
خود  خدمتی  وضعیت  تکلیف  تعیین 
 10+ پلیس  دفاتر  به  سریع تر  هرچه 

شهرستان مراجعه نمایند.

مهلت معرفی مشموالن کنکوری تا پایان شهریورماه؛

امکان تمدید تاریخ اعزام مشموالن مجاز به انتخاب رشته

با  دولت  هفته  آغازین  روزهای  در  اطالع رسانی: 
توسعه  و  عمران  معاون  نژاد،  جمالی  مهدی  حضور 
سازمان  رئیس  و  کشور  وزیر  روستایی  و  امور شهری 
نماینده  حسن پور  شهباز  دهیاری ها،  و  شهرداری ها 
اسالمی  شورای  مجلس  در  بردسیر  و  سیرجان  مردم 
سرپرست  و  استانداری  عمرانی  معاون  همین طور  و 
شورای  اعضای  و  رئیس  شهرستان،  ویژه  فرمانداری 
و  یک  مناطق  شهرداران  و  سیرجان  شهردار  شهر، 
ترمینال  مراسمی   طی  شهری؛  مسئوالن  دیگر  و  دو 
مسافربری و چند طرح دیگر از شهرداری افتتاح شد. 
و  تاسوعا  با  مصادف  اتفاق  این  که  این  به  توجه  با  و 
عاشورای حسینی شد، با تاخیر یک هفته ای به  اطالع 

همشهریان  می رسد. 
سیرجان زیرساخت های بسیار خوبی دارد

امور  توسعه  و  عمران  معاون  نژاد  جمالی  مهدی  دكتر 
شهری و روستایی وزیر كشور و رئیس سازمان شهرداری ها 
گفت:  بعثت  مسافربری  پایانه  افتتاح  آیین  در  دهیاری ها  و 
كه  كشور  كه  و سختی های  مشکالت  علیرغم   خوشبختانه 
در طول ماه های گذشته داشته است از جمله شیوع بیماری 
كرونا، پروژه های عمرانی متوقف نشده است. در هفته دولت 
میلیارد  هزار  از ۵0  بیش  با  پروژه  هزار  از 18  بیش  امسال 
وی  است.  توجهی  قابل  عدد  كه  می كنیم  افتتاح  تومان 
ادامه داد: افتتاح حدود 2۵ میلیارد پروژه در شرایط سخت 
اقتصادی، در هفته دولت در شهرستان سیرجان و باالخص 
استاندارد  و  بزرگ  پایانه  این  ارزشمند،  بسیار  مجموعه  این 
در  است،  كشور  شرق  جنوب  منطقه  پایانه  بزرگ ترین  كه 

به  همه  این  و  است  ارزشمندی  بسیار  كار  شهرستان  این 
اقداماتی كه در  و  بركت دعای خیر و مشاركت مردم است 
كه  بوده  مدیران  زحمت  است  داده  رخ  سیرجان  شهرستان 
زیرساخت های بسیار خوبی در سیرجان دارید و باید اعتماد 

و رفاقت بین مردم و مسئوالن بیشتر شود. 
پروژه های شهرداری

 نشان از تالش و همت خوب این مجموعه است
عمرانی  امور  هماهنگی  معاون  آیت اللهی  موسوی  دكتر 
استانداری در این مراسم با بیان اینکه از همه مسئولینی كه 
در آماده سازی این پروژه وقت گذاشتند به خصوص شهردار 
ما  گفت:  كرد،  تشکر  شهرداری  عمرانی  معاونت  و  سیرجان 
این آمادگی را داریم كه هر كاری كه در جهت آسایش، رفاه 
انجام  را  باشد،   مردم  به حق  خواسته های  شدن  برآورده  و 
شهرداری  حوزه  در  كه  پروژه هایی  كرد:  بیان  وی  دهیم. 
افتتاح شد، نشان از تالش و همت خوب مجموعه شهرداری 

و شورای اسالمی شهر سیرجان است. 
در  بردسیر  و  سیرجان  مردم  نماینده  حسن پور  شهباز 
شورای  پنجم  دوره  اعضای  از  نیز  اسالمی  شورای  مجلس 
شهرداری  پرسنل  و  معاونان  و  شهردار  و  شهر  اسالمی 
خدمت رسانی  پروژه  این  در  كه  كسانی  تمامی  و  سیرجان 
كردند، تشکر كرد و افزود: خدا قوت و احسنت می گویم به 
امید  ارزشمند.  كار  این  به واسطه ی  شهر  شورای  و  شهردار 
است شهردار بتواند تا پایان باقی مانده ی عمر شورای شهر 

یک خدمت بی منتی را به مردم ارایه دهد.
با توجه به شرایط بد اقتصادی کار را ادامه دادیم

در مراسم افتتاحیه این پایانه دكتر رضا سروش نیا شهردار 

احداث  كلنگ  قبل  سال های  از  اینکه  به  اشاره  با  سیرجان 
اصلی  دغدغه های  از  یکی  گفت:  بود،  شده  زده  پایانه  این 
شهر سیرجان وجود تعاونی ها در مركز شهر بود و یک بحث 
ترافیکی وجود داشت و وضعیت نابهنجاری در هسته مركزی 
شهر بود. این موضوع باعث شد تا تعاونی ها را در یک نقطه 
به نام پایانه مسافربری بعثت جمع كنیم و با وجود شرایط 
به  ابنیه  در  كه  اساسی  تغییرات  و  تحریم ها  و  اقتصادی  بد 
بیان  در  سیرجان  شهردار  دادیم.  ادامه  را  كار  آمد،  وجود 
مشخصات پایانه مسافربری بعثت گفت: مجموع زیربنای این 
پایانه ۳26۵ متر است كه شامل 10 هکتار محوطه سازی و 
10 غرفه می باشد كه در دو طبقه احداث شده است. طبقه 
و  شاپ  كافی  رستوران،  خدماتی،  فضاهای  یکسری  همکف 
اتاق كودک كه در طبقه دوم ساخته شده است. سروش نیا 
مبلغ هزینه ریالی این مجموعه را 1۵0 میلیارد ریال عنوان 

كرد.
در  موجود  غرفه   10 تعداد  از  داد:  ادامه  سیرجان  شهردار 
از 1۵ شهریورماه مستقر  و  پایانه، ۵ غرفه مشخص شده اند 
می شویم و فعالیت خود را از سر می گیرند. بقیه تعاونی های 
مركز شهر نیز علیرغم اینکه چندین مرحله آگهی كردیم و 
شركت نکردند، از طریق دستگاه های نظارتی پیگیر می شویم 
تا  1۵شهریور در اینجا مستقر شوند تا مردم بتوانند از یک 

نقطه به اقصا نقاط كشور مسافرت كنند.
دیگری  پروژه های  مسافربری،  پایانه  از  غیر  است  گفتنی 
اول پیست  فاز  افتتاح  تابلوهای هوشمند شهدا،  مثل؛ نصب 
پیاده روی بلوار قائم، سایت جمعه بازار، معابر آسفالت شده و 

سنگفرش و... افتتاح شد.

زیبنده نبود سیرجان
 از وجود پایانه مسافربری محروم باشد

این  در  شهر  اسالمی  شورای  وقت  رئیس  صادقی،  امین 
را شاكرم كه در دوره پنجم شورای شهر  مراسم گفت خدا 
و با همراهی مسئوالن محترم شاهد افتتاح پایانه مسافربری 
زدند  را  پایانه  این  كلنگ  كه  قبلی  شهردارهای  از  هستیم. 
پنجم  دوره  منتخب  و  جوان  شهردار  دست  به  امروز  تا 
كار  سیرجان  تیم خدوم شهرداری  مجموعه  و  شورای شهر 
از  همچنین  داد:  ادامه  وی  می كنم.  تشکر  برسد،  اتمام  به 
توسعه  معمار  عنوان  به  مجلس  در  سیرجان  مردم  نماینده 
شهر  اگر  گفت:  و  برد  نام  سیرجان  شهرستان  سازندگی  و 
آوازه  دارای  كشور،  مهم  شهرستان های  بین  در  سیرجان 
درست  مسیر  یک  كه  است  ایشان  حضور  به واسطه ی  است 
كرده  ترسیم  سیرجان  برای  سازندگی  و  توسعه  بحث  در 
مکانی كه یک گردشگر  نخستین  داد:  ادامه  است.  صادقی 
آنجا  در  شهر  از  او  ذهنیت  و  می شود  شهر  وارد  مسافر  و 
افزود:  صادقی  امین  است.  مسافربری  پایانه  می گیرد،  شکل 
تالش های مداوم مجموعه شهرداری و حوزه معاونت عمرانی 
شهرداری باعث شد تا كار به بهترین شکل ممکن اجرا شود. 
با  باید  دارد  كه  فوق العاده  ظرفیت های  به واسطه  سیرجان 
قدم  خدماتی  زیرساخت های  تامین  به سوی  بیشتری  شتاب 
بردارد تا به توسعه ی مطلوبی كه مدنظر شهروندان سیرجان 
است، دست یابد. وی در پایان گفت: با توجه به پراكندگی 
تعاونی ها در سطح شهر و واقع بودن هر كدام از این تعاونی ها 
برای  پیوسته مشکالتی  و شلوغ شهر،  در خیابان ها مختلف 

رفت وآمد شهروندان، ترافیک شهری و... ایجاد می شود. 

با حضور مسئوالن کشوری و استانی در هفته دولت طرح های شهرداری افتتاح شد؛

پایانه بعثت بزرگ ترین پایانه منطقه جنوب شرق كشور است



در پی انتصاب مدیرعامل جدید گهرزمین؛

باز هم دخالت نمایندگان مجلس حاشیه آفرید
باالخره  چندماهه  زنی های  گمانه  از  پس  گذشته  هفته  امید:  نسیم 
به سمت  پوریانی  جای  به  میرزایی  و  كرد  تغییر  گهرزمین  مدیرعامل 
مدیرعاملی گهرزمین انتخاب و منصوب شد. میرزایی پس از این انتصاب 
روز كاری اش را چهارشنبه گذشته با چند دیدار در سیرجان شروع كرد 
در همین زمان خبری در فضای مجازی منتشر شد كه پوریانی توسط 
رئیس جمهور به مدیرعاملی گهرزمین بازگشته و ابقاء شده است. فارغ از 
انتخاب هیات مدیره شركت گهرزمین و اخبار این چنینی و ایجاد حاشیه 

در تصمیمات قانونی چند نکته بیان می شود.
1- گفته می شود پورابراهیمی نماینده كرمان و برخی نمایندگان استان، 
طی نامه ای به ریاست محترم جمهوری خواهان برگرداندن پوریانی به 
سمت مدیرعامل گهرزمین می شوند. دكتر روحانی بدون ورود به مصداق 
نامه از سرپرست وزارت صمت می خواهد كه هیچگونه تغییر و تحولی در 
حوزه صنعت و معدن صورت نگیرد و این دستاویز عواملی برای چالش در 
مدیریت جدید گهرزمین می شود. نمونه دخالت برخی نمایندگان را در 
جلسه استیضاح وزیر كار سابق روحانی در مجلس دهم دیدیم كه ربیعی 
خطاب به پورابراهیمی، نماینده كرمان گفت: »آقای پورابراهیمی شما 
آقای كهنوجی را می شناسید، رزومه ایشان دست من چیکار می كند، 
اگر ایشان از مدیران مس می شد مشکل شما با بنده اینچنین ادامه پیدا 
می كرد؟ آقای پورابراهیمی این نامه برای بنده نبوده و مربوط به اطالعات 
نیروی انتظامی است. شما مشکالت بسیاری برای بنده در استان ها به 

وجود آورده و دائم شبکه ایجاد می كنید...«
2- هر شركت برای خود اساسنامه ای دارد و هیات مدیره طبق اساسنامه 
آن شركت تصمیم می گیرد این دخالت های غیرمسئوالنه برخی نمایندگان 
باعث چالش و مشکالت مدیریتی برای كشور، استان و شهرستان شده 
و می شود كه باید مد نظر مسئوالن باالدستی قرار گیرد و از دخالت های 

خارج از وظایف افراد جلوگیری شود. 
۳-برخی افراد و مسئوالن با طرح بومی و غیربومی بودن مدیران سعی 
در  باندی  و  شخصی  بهره برداری  و  انتفاع  و  عمومی  افکار  انحراف  در 
آنهم در جامعه  انتصاب مدیران  و  انتخاب  آنچه در  این قضایا هستند. 
تجارب  داشتن  و  توانمندی، شایستگی  گیرد  قرار  مدنظر  باید  اسالمی 
مرتبط با مسئولیت است. دامن زدن به موارد انحرافی، اختالف افکنی بین 
شهروندان و ایجاد چند دستگی در جامعه است كه تبعات سویی برای 
جامعه دارد. خدماتی كه دكتر علی صادقی اهل لنگرود به مردم سیرجان 
كرد آیا از افکار عمومی پاک می شود؟ خدماتی كه فرخی در فرمانداری 
انجام داد بسیار قوی تر از برخی بومی ها بوده است و موارد مشابه دیگر. 
آنچه در مدیریت مهم است خدمت صادقانه به مردم بدون باندبازی و با 
رعایت چارچوب های قانونی است كه همه شهروندان از آن مدیریت منتفع 

شوند باید مدنظر قرار گیرد. 
4- تغییر مدیران یک امر مدیریتی پذیرفته شده در مدیریت نوین است 
كه از آن به عنوان گردش نخبگان یاد می شود البته در كشورهای پیشرفته 
مدیران اغلب از دانشگاه های مهم فارغ التحصیل شده اند و در این زمینه 
آموزش های الزم را دیده اند. تغییر مدیران باعث جریان خون تازه در یک 
سازمان می شوند و نشاط و تحرک كاركنان را در پی دارد و حوزه معدن 
و صنعت را نباید با نگاه های سیاسی و گروهی تحلیل كرد. جدای از نقد 
عملکرد پوریانی چه خوب چه بد، تغییر مدیران یک روند مثبت است و 
همه باید كمک كنند كه مدیر جدید در خدمتگزاری موفق باشد نه اینکه 

كارشکنی كنند كه دودش به چشم شهروندان می رود. 
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چالش آموزش مدارس در جوار کرونا؛

افت تحصیلی دانش آموزان 
نسیم امید: سال تحصیلی جدید با آموزش دانش آموزان مدارس از 
1۵ شهریور شروع می شود. شیوع ویروس كرونا از اسفند 98 مشکالت 
تحصیلی و محدودیت های فراوانی را برای خانواده ها ایجاد كرد. نظام 
آموزشی كشور ما نیز از آن محدودیت ها بی بهره نماند چرا كه از همان 
فرستاده  خانه  به  دانشجویان  و  آموزان  دانش  همه گیری  این  ابتدای 
نشود  مواجه  توقف  با  كشورمان  در  آموزش  امر  اینکه  برای  و  شدند 

مدارس و دانشگاه ها به ارائه آموزش های مجازی پرداختند. 
در سال تحصیلی گذشته كه یک سوم پایانی آن به صورت اینترنتی 
بودند.  روبرو  مهم  معضل  دو  با  خانواده ها  یافت  پایان  و  شد  پیگیری 
نخست اینکه وضعیت اینترنت آن طوری كه باید می بود نبود و بسیاری 
از دانش آموزان به ویژه در مناطق كم برخوردار با مشکالت جدی روبرو 
بودند. دوم اینکه همه افراد جامعه امکان داشتن گوشی های هوشمند 

را نداشتند. 
سال تحصیلی امسال نه تنها برای بچه های سرزمین ما كه باری بسیاری 
از بچه های دنیا و حتی پدر و مادرهای آن ها ماه ویژه ای است. بهتر 
است بگوییم سال تحصیلی ویژه! از یک سو نگران سالمتی فرزندشان 
هستند و از سوی دیگر نگران عقب ماندن آن ها از تحصیل. زیرساخت 
های الزم برای سال تحصیلی جدید چقدر مهیاست تا بچه ها با قطعی 

اینترنت و كندی سرعت آن دست وپنجه نرم نکنند؟
مجموع این مسائل باعث شد در سال تحصیلی گذشته بخش زیادی از 
دانش آموزان و دانشجویان كشور دچار افت تحصیلی شوند و نتوانند 
آن طور كه باید و شاید مطالب علمی را از معلمان و استادان خود فرا 
بگیرند. همچنین با توجه به اینکه بسیاری از استادان و معلم ها هیچ 
آن ها  از  خیلی  نداشتند  مجازی  فضای  در  تدریس  از  زمینه ای  پیش 

نتوانستند باكیفیت مطلوبی در بستر فضای مجازی تدریس كنند. 
نکته دیگر آن است كه هر قدر زیرساخت های آموزش مجازی تقویت 
در  حضوری  آموزش  مانند  نمی تواند  آموزش  شیوه  این  هم  باز  شود 
زیرا  باشد  اثرگذار  دانشجویان  و  آموزان  دانش  علمی  سطح  ارتقای 
از شیوه هایی  آموزش حضوری می توانند  بستر  در  معلمان  و  استادان 
برای تدریس خود استفاده كنند كه قطعا در استفاده از آن برای آموزش 
مجازی دچار محدودیت هایی هستند و روی هم رفته این مسائل باعث 
برای  مناسبی  جایگزین  مجموع  در  نتواند  مجازی  آموزش  می شود 

آموزش حضوری باشد. 
نقش والدین در این میان از گذشته بیشتر است. 

مانند گذشته كه به امور درسی بچه ها كمک می كردیم حاال هم این 
زمان را در نظر بگیرید و به آن ها در درس ها كمک و راهنمایی كنند 
و با اولیای مدرسه برای برقراری ارتباط با آموزگاران، برگزاری جلسه 

اولیا و مربیان به شکل غیرحضوری صحبت شود. 
در پایان با فرض آنکه مدارس در نیمه سال حضوری شوند نکته های 
و صورت،  زمان شستن دست  و  بازگشایی  از چگونگی  اعم  بهداشتی 
رعایت فاصله در مدرسه، شیوه درست تغذیه، شیوه درست مراقبت از 

نظافت شخصی و... را به بچه ها آموزش داده شود. 
هر دانش آموز باید به تعداد مناسبی ماسک)حداقل دو عدد برای هر 
روز( اسپری الکلی و در صورت لزوم دستکش مناسب و اندازه دستکش 
باید  نیز  بهداشتی مدرسه  براین شرایط  باشد. عالوه  داشته  به همراه 
كامال برای حضور دانش آموزان مهیا باشد و خدمتگزاران مدارس میز 
و صندلی و محیط مدرسه را حداقل روزی دو مرتبه ضدعفونی كنند. 

 یادداشت

ویژه

برای استفاده از سامانه شاد نیاز به خرید سیم کارت جدید نیست
ایسنا: مسعود الهامی، مدیركل ارتباطات و فناوری اطالعات 
استان با اشاره به شروع سال تحصیلی و خدماتی كه وزارت 
ارتباطات به دانش آموزان ارایه می دهد، گفت: استفاده دانش 
آموزان و معلمان از شبکه شاد رایگان است و هر سه اپراتور 
به صورت  آموزان  دانش  به  را  خدمت  این  موظفند  همراه 

رایگان ارایه دهند. وی با اشاره به دستور وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات اظهار 
كرد: متاسفانه برخی از والدین تصور می كنند كه برای استفاده از این خدمت باید 
سیم كارت جدیدی خریداری كنند كه در اینجا اعالم می كنم كه نیاز به خرید 

سیم كارت جدید نیست. 

رشد 40 درصدی تولیدات صادراتی و مصرف داخلی 
و  سرمایه گذاری  و  اقتصادی  امور  معاون  میرزاده،  امید:  نسیم 
كرد:  اعالم  سیرجان  اقتصادی  ویژه  منطقه  مدیرعامل  جانشین 
سال  اول  ماهه   4 در  كرونایی  و  تحریمی  محدودیت های  علیرغم 
جاری، تولیدات صادراتی و مورد مصرف داخل كشور در این منطقه 
ویژه اقتصادی نسبت به مدت مشابه سال قبل 40 درصد رشد داشته 
است .وی افزود: در این مدت بیش از 28 هزار تن انواع محصوالت 

توسط كارخانجات مستقر درمنطقه ویژه اقتصادی تولید و وارد سرزمین اصلی و یا به خارج از 
كشور صادر شده است. میرزاده همچنین یادآور شد طی این مدت بیش از 8 هزار تن محصوالت 
صنایع جنبی معدنی مانند آهن اسفنجی، كنسانتره كرومیت و مس كاتدی تولید كه تولید این 

محصوالت نیز نسبت به مدت زمان مشابه سال قبل بیش از 9۵ درصد رشد داشته است. 

افزایش 226 درصدی حقوق کارمندان نسبت به سال 92 
ایران: جمشید انصاری، معاون رئیس جمهوری گفت: در سال 
جاری 12280 نفر جذب وزارت بهداشت می شوند و متوسط 
حقوق كاركنان دولت در سال 92 به میزان یک میلیون و ۷۳0 
هزار تومان بود كه با افزایش ۳16 درصدی به ۵ میلیون و 4۷0 
هزار تومان رسیده است یعنی با وجود اینکه نرخ تورم طی این 
سال ها 142 درصد بود متوسط حقوق كاركنان 216 درصد 
اضاف شده است. همچنین در سال 92 متوسط حقوق بازنشستگان كشوری 889 هزار 
تومان بود كه اكنون به ۳ میلیون و ۷90 هزار تومان رسید و این نشان دهنده افزایش 

۳2۷ درصدی نسبت به سال 92 است.

مجلس یازدهم برای انتخابات ریاست جمهوری تصمیم می گیرد
نسیم امید: مجلس یازدهم كه اولویت خود را مسائل معیشتی 
اعالم كرده بود از اصالح قانون انتخابات ریاست جمهوری تا آذر ماه 
خبر داده است. امیرحسین قاضی زاده هاشمی، نائب رئیس مجلس 
یازدهم هفته گذشته اعالم كرد كه اصالحات قانون انتخابات ریاست 
جمهوری تا آذر ماه به نتیجه خواهد رسید و ابالغ خواهد شد. كاری 
كه به گفته او با همکاری شورای نگهبان در جریان است. در این طرح 
برای داوطلبان انتخابات ریاست جمهوری معیارهایی همچون دادن برنامه كاری، گرفتن امتحان 
از نامزدهای انتخابات و سابقه مدیریتی در نظر گرفته شده است. بسیاری به این امر ایراد گرفته 

و ضرورت تدوین شتاب زده چنین طرح انتخاباتی را قابل تامل و در راستای محدودیت 
انتخاب مردم می دانند!
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