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تیترها

  حوادث  5

خشم خداوند بر آسیب زنندگان طبیعت
  شهر  3

  آخر  6

درپی تصادف زنجیره ای تقاطع باسفهرجان؛ 

پل شهید فتحی زاده ) باسفهرجان( 
باز کشته داد

در جلسه علنی شورای شهر مطرح شد؛

فضای سبز جنجالی
 بدون نظر شهرداری تغییر کاربری شده است 

رسانه جامعه مدنی اسالمی

  آخر  6

زینی وند، استاندار کرمان: 

 به بهانه انتخابات،
 خدمات دولت را زیر سئوال نبریم

  شهر 4

خدامی،رییس کمیسیون فرهنگی شورای شهر:

هزینه بودجه های فرهنگی
 سرمایه گذاری است

  شهر  4

گروه خبر: جلسه علنی شورای شهر با حضور تمامی اعضا دوشنبه هفته 
گذشته برگزار شد و در این جلسه به موضوعات مختلفی از جمله مشکالت 
سبز  فضای  به خصوص  و  شهر  سطح  معابر  زیباسازی  شهرداری،  عمرانی 
تخریب شده پشت آموزش وپرورش و ساخت وساز در آن پرداخته شد. ابوذر 
زینلی، رئیس شورای شهر با اشاره به تغییر تحوالت در مجموعه گل گهر 

بیان کرد: با توجه به این که مدیر جدید گل گهر بومی است...    

هفته نامه نسیـم امید

گزارشی از بازار خودرو سیرجان با توجه به کاهش قیمت در چند هفته اخیر؛  

کاهش قیمت خودرو بازار را راکد کرده است
نسیم امید: در سال های اخیر با افزایش قیمت خودرو با حجم زیادی از نمایشگاه های فروش خودرو در شهر سیرجان روبه رو هستیم به نوعی که در اکثر قسمت های شهر یک الی چند نمایشگاه خودور وجود 
دارد. با توجه به این شرایط که افزایش قیمت ها به حدی زیاد شد که حجم خریدوفروش در این بازار به حداقل رسید، اما روند به این شکل ادامه پیدا نکرد و بازار خودرو در روزها و هفته های اخیر مسیر 

حرکتی خود را تغییر داد، به شکلی که چند روز گذشته آرامش نسبی در این بازار برقرارشده و قیمت ها در این بخش رو به کاهش رفتند...        

  خبر  2

معرفت

محمودآبادی، کارشناس مشاوره آموزش و پرورش:

طرح »یاری گران زندگی« برای 
مسئولیت پذیری دانش آموزان است

  آخر  6

در آئین تودیع معارفه مدیرعامل شرکت معدنی و صنعتی گل گهر مطرح شد؛

شرکت های منطقه گل گهر طبق برنامه پیش می روند 

عکس: سجاد حیدری فرد 
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معارفه  تودیع  مراسم  فرد:  حیدری  سجاد 
گهر  گل  صنعتی  و  معدنی  شرکت  مدیرعامل 
و  وزیر  معاون  جعفری،  مهندس  حضور  با 
معاونت  سرپرست  ایمیدرو،  عامل  هیات  رئیس 
فرماندار  استانداری،  اقتصادی  امور  هماهنگی 
و  سیرجان  مردم  نماینده  جمعه،  امام  ویژه، 
بردسیر در مجلس، اعضای هیات مدیره شرکت 
گل گهر و برخی از مدیران شهرستان سیرجان 
مجتمع  امید  پردیس  تاالر  در  رسانه  اصحاب  و 
معدنی و صنعتی گل گهر پنجشنبه هفته گذشته 

برگزار شد.
ی  همه  نفع  به  استان  در  توسعه  توازن   

استان است
دکتر حسین مهرابی، معاون اقتصادی استاندار 
در این مراسم اظهار کرد: استان کرمان از توسعه 
از شرکت  این راستا  برد و در  نامتوازن رنج می 
شرکت  سایر  و  گهر  گل  همچون  بزرگی  های 
خصوصاً  مختلف  های  حوزه  در  داریم  توقع  ها 
معادن جنوب استان نیز با در نظر گرفتن مصالح 
شرکت ها، فعالیت های معین داشته باشد چرا 
که معتقدیم توازن توسعه در استان به نفع همه 
ی استان است. معاون استانداری کرمان اقدامات 
جمشید مالرحمان مدیرعامل سابق گل گهر را 
ایمان  امیدواری کرد: مهندس  نهاد و اظهار  ارج 
عتیقی، مدیرعامل جدید شرکت معدنی و صنعتی 
گل گهر به جهات اینکه از مسئولیت های پایه در 
این شرکت حضور داشته و در همه حوزه های 
شرکت اشراف دارند، مسلماً می توانند در توسعه 

این منطقه معدنی و اقتصادی کمک کنند.
 تقوا بهترین سرمایه برای ما است

سیرجان  جمعه  امام  حسینی،  االسالم  حجت 
در این مراسم با اشاره به تقوا بیان داشت:  نکته 
می  مطرح  هایم  خطبه  در  همیشه  من  که  ای 
برای  سرمایه  بهترین  که  است  تقوا  بحث   کنم 
از ما هست و حدود 10 سال است که  هر یک 
حضور  جمعه  امام  عنوان  به  سیرجان  در  من 
دارم، مدیران مختلفی آمدند و رفتند و هر کدام 
در زمینه های فوق کارهای را انجام داده اند. او 
ادامه داد: در مدتی که جناب مهندس مالرحمان 
انجام داده  حضور داشتند، همکاری های خوبی 
اند و همچنین  در زمینه های مختلف کارهای 
ارزشمندی مثل؛ انتقال آب، راه آهن و ورزشگاه 
زیادی  زحمات  فرهنگی  سازهای  و  ساخت  و 
کشیدند. حسینی با اشاره به سال جهش تولید، 

امیدوارم  و  تولید هستیم  در سال جهش  گفت: 
که بتوانیم گزارش های خوبی در توسعه و رونق 
اقتصادی مدنظر دوستان بوده است را به دست 
بیاوریم. اوایلی که بنده به سیرجان  آمدم، خام 
و  زمان  مرور  به  که  می شد  انجام  زیاد  فروشی 
همت و همدلی مدیران امروزه این موضوع خیلی 

کم شده و اشتغال خوبی ایجاد شده است.
 بانک سپه سهام دار عمده شرکت گل 

گهر است
پرتو افکنان، عضو هیأت مدیره بانک سپه نیز 
یکی دیگر از سخنرانان بود که افزود: بانک سپه 
سهام دار عمده شرکت  معدنی و صنعتی گل گهر 
کمک  در جهت  مختلف  های  حوزه  در  و  است 
جهش تولید ورود پیدا کردیم که شرکت گل گهر 
در حال حاضر یک ابر شرکت صنعتی در کشور 
است و ما در بحث توسعه طی سال های اخیر 
کارهای  مدیرعامل های محترم  با حمایت های 
زیادی انجام داده ایم. او در ادامه افزود: بانک سپه 
در جهت توسعه اقتصاد و با توان و ظرفیت جدید 

مشارکت های الزم را خواهد داشت.
  توقعات مردم از مدیر بومی بیش تر است

و  سیرجان  مردم  نماینده  پور،  حسن  شهباز 
بردسیر در مجلس شورای اسالمی در این مراسم 
مالرحمان  مهندس  های  فعالیت  از  تشکر  با 
گفت: مدیر جوان امروز شرکت معدنی و صنعتی 
گل گهر سال ها در کنار مدیر موفقی همچون 
مهندس جالل مآب مهندس تقی زاده و  مهندس 
مالرحمان فعالیت داشته است و با تجربیاتی که 
به دست آورده است فعا لیت های خوبی در ادامه 
روند توسعه انجام بدهد و با توجه به بومی بودن 
آقای عتیقی توقعات از وی باال است. او در ادامه با 
اشاره به ارتباط بین صنعت و دانشگاه گفت: باید 
در کشور  داخلی  توانمندی های  به  نگاه صنایع 
افزایش پیدا کند، زیرا کشورمان دارای نیروهای 
سرمایه  ترین  اصلی  که  جوانیست  و  متخصص 
برای ایران به شمار می آید و خواهشی داریم که 
تشکیل  های  دانشکده  بزرگ  مجموعه  کنار  در 

شود تا به نیازهای آینده کشور پاسخ بدهد. 
حسن پور با اشاره به مسئولیت های اجتماعی 
گفت: متاسفانه امروز بیش از 1٢0 هزار نفر در 
استان کرمان فاقد بیمه هستند و بنده درخواست 
یا  ایمیدرو  در  محروم  مناطق  معاونت  تشکیل 
محیط  بحث  همچنین  و  دارم  را  صمت  وزارت 
متأسفانه  و  بررسی شود  باید  نیز  پایدار   زیست 

برنامه ریزی های کالن  بحث محیط زیست در 
ما وجود ندارد که این موضوع یکی از مطالبات 
کاشت  به  زمینه  این  در  نباید  و  است  آیندگان 

چند درخت اکتفا کرد. 
 مهندسی مالی، سالمت مالی و شفافیت 

دقیق در مدیریت
مراسم  این  در  مالرحمان،  جمشید  مهندس 
به  مهمان   عنوان  به  من  اوایل سال 98   گفت: 
سیرجان آمده ام  و دو سال متوالی در خدمتتان 
بودیم و روزی که به سیرجان آمدم دو نفر با من 
مسئوالن  به  و  کردم  و سعی  شدند  وارد شرکت 
شهرستان هم قول دادم که از مدیران و هر کسی 
با  ادامه  در  او   . کنم  استفاده  است  مجموعه  در 

بزرگ  های  هلدینگ  داری  امانت  اینکه  بیان 
سخت است و خیلی ساده اندیشی است که فکر 
نیست،  ها  قسمت  این  به  حواسشان  مردم  کرد 
بیان کرد:  از همان ابتدا اولین کارم این بود که 
کارهایی که از قبل انجام شده بود را خراب نکنم 
در   98 سال  بروم  پیش  ها  برنامه  راستای  در  و 
تومان  میلیارد   30 ها  حساب  موجودی  شرایط 
بیش تر نبود و در آخر سال 98  شرکت 4 درصد  
افزایش تولید داشت و تا به این لحظه نیز نسبت 
و  داشتیم  تولید  افزایش  درصد   4 قبل  سال  به 
و همکاری  موضوع هیچ چیزی جز صداقت  این 

و تالش همکاران ها در بحث تولید نبوده است..
اجتماعی  های  مسئولیت  بحث  به  اشاره  با  او 

گل  تیم  کردیم  کار  به  شروع  که  زمانی  گفت: 
گهر به لیگ صعود کرده بود و ورزشگاه نداشت 
ساخته  و  تکمیل  استادیوم  دو  مدت  این  در  که 
این  در  که  گهر  گل  بیمارستان  همچنین  و  شد 
مدت پیشرفت خیلی خوبی داشته است از طرفی 
سیرجان  در  آب  انتقال  پروژه  رسیدن  نتیجه  به 
اینکه  من شرمنده مردم  بیان  با  بود. مالرحمن 
هستم که آن چنان باید شاید در خدمتشان باشم 
نشد، گفت:  اگر مهندسی مالی و سالمت مالی و 
نباشد هر چقدر کار  بنگاه ها  شفافیت دقیق در 
شود به کام مردم تلخ می شود و فایده ای ندارد. 
  در راستای برنامه مشخص شده گام برمی داریم

ایمان عتیقی، مدیرعامل  جدید شرکت معدنی 

و صنعتی گل گهر در این مراسم بیان کرد: ابتدا 
به  که  مدیره  هیات  از  کنم  قدردانی  و  تشکر 
گل  شرکت  شکر  را  خدا  و  کردند  اعتماد  بنده 
تربیت  را  متخصصانی  فوالد  زنجیره  در  گهر 
و  دارند  خوبی  قابیلت  کدام  هر  که  است  کرده 
با  گهر  گل  شرکت  که  است  این  نیز  ما  تالش 
حفظ مسائل استان شهرستان و نگاه مسئولیت 
نباید ملی بودن و  البته  اجتماعی هدایت شود، 
و نقش آوری آن را در کشور فراموش کنیم. او 
پایدار  توسعه  هدف  ترین  مهم  افزود:  ادامه  در 
است و باید در چارچوب برنامه های اصولی قدم 
در  توسعه  اینکه  بیان  با  عتیقی  شود.  برداشته 
گل گهر راه افتاده است، گفت: باید طبق برنامه 
که  اندازی  چشم  راستای  در  و  شده  مشخص 
طی جلسات مختلف مشخص شده گام برداشته 
گذشته  مدیران  از  تشکر  با  ادامه   در  او  شود. 
تقی زاده و جالل مآب در تثبیت گل گهر 98 
نظم  در  مالرحمن  و  کشیدند  زیادی  زحمت  
زیادی  هایی  تالش  گهر  گل  سیستمی  و  مالی 
انجام دادند و در پایان از همکاران خواهش دارم 
که با همدلی و دوستی مثل سابق ادامه بدهند.

رخ  گهر  گل  در  زیرساخت ها  توسعه    
داده است 

مهندس وجیه ا... جعفری، رئیس هیئت عامل 
امروز  کرد:  بیان  نیز  مراسم  این  در  ایمیدرو 
در  که  هستیم  عزیز  دو  معارفه  تودیع  شاهد 
آن  پیشرفت  و  تالش  شاهد  خدمتشان  دروان  
ها بوده ایم و ما همه امانت داریم و اگر بتوانیم  
زمان تحویل امانت آن چیزی را که مدنظر بوده 
در  او  است.  ارزش  قابل  بدهیم،  انجام  را  است 
ادامه افزود: همچنین از آقای عتیقی که از پله 
از  و  است   بوده  مجموعه  در  را  مختلفی  های 
تجربیات خوبی برخوردار است و ما در مجموعه 
ایمیدرو تمام همکاری ها و حمایت های الزم را 
تولید  درصد   4٢ از  بیش  کرد:  اضافه  او  داریم. 
گل  بدیل  بی  نقش  که  است  آماری  کنسانتره 
گهر در زنجیره معدن و صنایع معدنی را نشان 
تصریح  ایمیدرو  عامل  هیات  رئیس  دهد.  می 
کرد: توسعه زیرساخت ها نکته مهم دیگری است 
که تاکنون در گل گهر انجام گرفته و امید داریم 
زیرساخت ها  این  جمله  از  باشد؛  داشته  ادامه 
فالت  به  فارس  خلیج  آب  انتقال  لوله  خط 
مرکزی است که تاثیر بسزایی در پیشبرد اهداف 

شرکت داشته است.

در آئین تودیع معارفه مدیرعامل شرکت معدنی و صنعتی گل گهر مطرح شد؛
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حقوق  از  صیانت  منظور  به  خبر:  گروه 
بصری،  های  نازیبایی  حذف  و  شهروندی 
در  مجاز  غیر  تابلوهای  آوری  جمع  طرح 
منطقه یک اجرا می شود و همچنین حذف 
شهر  سیمای  بهسازی  باعث  بصری  زوائد 
ابتدای  از  راستا  این  در  که  شد  خواهد 
بان  سایه  درصد   90 تاکنون  سال جاری 
از سطح شهر  نازیبا  و  استاندارد  غیر  های 

جمع آوری  شده است.  
مدیریت  رسانه  امور  و  خبر  واحد  گزارش  به 
افصحی  محمد  سیرجان،  شهرداری  ارتباطات 
رفع  و  بصری  آراستگی  حفظ  داشت:  اظهار 
وظایف  مهمترین  از  شهر  سطح  نازیبایی 
غیرمجاز  تابلوهای  نصب  که  شهرداری می باشد 
زشتی چهره  و  بصری  آلودگی  باعث  فرسوده  و 

شهر می شود.

و  اصالح  منظور  همین  به  داد:  ادامه  وی 
آراستگی  هدف  با  نازیبا  تابلوهای  ساماندهی 
تابلوهای  بازپیرایی  شهری،  منظر  زیبایی  و 
نازیبایی های  و  آلودگی ها  حذف  فرسوده، 
شهر  سطح  در  غیراستاندارد  تابلوهای  و  بصری 
سیرجان، بصورت مستمر و روزانه در حال اجرا 
آوری  جمع  افزود:  یک  منطقه  شهردار  است. 
این تابلوهای نازیبا و فرسوده در اماکن تجاری 
و معابر سطح شهر با مشارکت اصناف و کسبه 

های محترم صورت خواهد گرفت.
ساماندهی  لزوم  بر  تاکید  با  افصحی  مهندس 
نصب  شهر،گفت:  معابر  در  موجود  تابلوهای 
باعث  مجوز  بدون  و  استاندارد  غیر  تابلوهای 
باید  شود،بنابراین  می  شهر  چهره  شدن  نازیبا 
نازیبا  آالت  آهن  بصری،  زوائد  در جهت حذف 
اقدامات موثری  انداز شهری  زیباسازی چشم  و 

انجام شود. 
وی از جمع آوری سایه بان های غیر استاندارد 
معابر  در  بصری  زوائد  حذف  و  مجوز  بدون  و 
سطح این منطقه خبر داد، در این راستا تاکنون 
در  استاندارد  غیر  های  بان  سایه  درصد   90

خیابان های سطح شهر جمع آوری شده است.
راستای  در  اقدامات  کرد:این  خاطرنشان  وی 
بهبود سیمای شهر و بهسازی و زیباسازی معابر 

و محیط های شهری انجام می شود.
سیمای  تلطیف  اینکه  بیان  با  افصحی  محمد 
شهر به افزایش نشاط اجتماعی و ایجاد بهداشت 
منظور  همین  به  گفت:  کند،  می  کمک  روانی 
و جمع آوری  و  بصری  سیمای  ساماندهی  طرح 
قرار  کار  دستور  در  غیرمجاز  محیطی  تبلیغات 

گرفته است. 
شامل  طرح  این  اجرایی  عملیات  افزود:  وی 

در  خطرساز  و  مستهلک  تابلوهای  آوری  جمع 
قابهای  نماها،  تابلوهای  روها،   پیاده  و  معابر 
خالی، بنر و پالکارد و تابلوهای غیراستاندارد و 

پایه چراغ ها و ... که زمینه ساز بروز خطر برای 
هستند  شهری  سیمای  به  آسیب  و  شهروندان 

انجام خواهد گرفت.

مهندس محمد افصحی شهردار منطقه یک، عنوان کرد:

حذف زوائد بصری و جمع آوری تابلوهای نازیبا از معابر منطقه یک شهری

به  موادی  الحاق  قانون   1 ماده   2 بند  اجرای  هیات:در  رای  آگهی  متن 
قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن بدینوسیله به اطالع 
می رساند در اجرای قانون فوق الذکر آقای تاجعلی اسمعیل زاده آشینی 
فرزند غالمعلی به شناسنامه شماره 196 و شماره ملی 3070975755 
سیرجان  اسالمی  انقالب  بنیادمسکن  نمایندگی  با  سیرجان  از  صادره 
فرعی   10273 پالک  خانه  یکباب  ششدانگ  سند  صدور  درخواست 
شهر  نجف  در  واقع  مترمربع   294  /02 مساحت  به  اصلی   5087 از 
سیرجان بخش 36 کرمان را نموده است که پس از رسیدگی رای شماره 
9982 مورخ 99/10/13 هیات حل اختالف موضوع ماده 7 آیین نامه 
اجرای فوق الذکر رای به صدور سند ملک واگذاری نامبرده صادر نموده 
بدینوسیله به اطالع عموم می رساند ظرف مدت 20 روز از تاریخ انتشار 
این آگهی چنانچه کسی به تقاضای نامبرده معترض است اعتراض خود 
ظرف  تسلیم  تاریخ  از  و  تسلیم  سیرجان  اسناد  ثبت  اداره  به  کتبا  را 
مدت یک ماه دادخواست اعتراض بر ثبت به مرجع صالح قضایی تسلیم 
و گواهی مربوطه را به اداره ثبت اسناد سیرجان ارائه نمایید چنانچه 
ظرف مدت 20 روز از انتشار آگهی اعتراض نرسد و یا معترض ظرف یک 
ماه از تاریخ اعتراض گواهی تنظیم دادخواست به مرجع صالح قضایی را 
ارائه ننماید سند مالکیت به نام متقاضی صادر و تسلیم می گردد.تاریخ 

الصاق/ انتشار: روز شنبه 1399/11/04

آگهی فقدان سند مالکیت: خانم/ آقای رضا صالحی نماینده شرکت خدمات مهندسی 
و بازرگانی کیا پارس سهامی خاص با ارائه دو برگ استشهادیه از دفتر اسناد رسمی 
شماره 67 سیرجان مدعی است که سند مالکیت ششدانگ پالک 1312 فرعی از 
6518 اصلی واقع در بخش 37 کرمان بنام خانم/آقای شرکت خدمات مهندسی و 
بازرگانی کیا پارس سهامی خاص 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: 4/ 1399/11 محمد آرمانپور رئیس اداره ثبت اسناد و امالک سیرجان

آگهی فقدان سند مالکیت:خانم/ آقای یداهلل حسینی کبوترخانی با ارائه دو برگ 
استشهادیه از دفتر اسناد رسمی شماره 78 سیرجان مدعی است که سند مالکیت 
بنام  سه دانگ مشاع از ششدانگ پالک 136 اصلی واقع در بخش 38 کرمان 
خانم/آقای یداهلل حسینی کبوترخانی 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: 4/ 1399/11  محمد آرمانپور رئیس اداره ثبت 

اسناد و امالک شهرستان سیرجان 

برگ  دو  ارائه  با  حافظی  غیاثی  کیوان  آقای  خانم/  مالکیت:  فقدان سند  آگهی 
سند  که  است  مدعی  سیرجان   67 شماره  رسمی  اسناد  دفتر  از  استشهادیه 
در  واقع  اصلی  از 6518  فرعی  از 179  فرعی  پالک 196  مالکیت ششدانگ 
بخش 37 کرمان بنام خانم/آقای کیوان غیاثی حافظی 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: 4/ 1399/11  محمد 

آرمانپور رئیس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان سیرجان

برگ  دو  ارائه  با  محمودابادی  زهرا  آقای  خانم/  مالکیت:  سند  فقدان  آگهی 
سند  که  است  مدعی  سیرجان   67 شماره  رسمی  اسناد  دفتر  از  استشهادیه 
مالکیت ششدانگ پالک 652 فرعی از 6501 اصلی واقع در بخش 37 کرمان 
بنام خانم/آقای زهرا محمودابادی ثبت و سند مالکیت صادر و تسلیم گردیده 
ماده  اصالحی  یک  تبصره  بدستور  لذا  گردیده  مفقود  جابجایی  بعلت  که  است 
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 
محمد   1399/11  /4 انتشار:  تاریخ  شد.  خواهد  صادر  مالک  بنام  المثنی 

آرمانپور رئیس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان سیرجان

برگ  دو  ارائه  با  محمودابادی  اکبر  آقای  خانم/  مالکیت:  سند  فقدان  آگهی   
که سند  اسناد رسمی شماره 67 سیرجان مدعی است  از دفتر  استشهادیه 
مالکیت ششدانگ پالک 678 فرعی از 6501 اصلی واقع در بخش 37 کرمان 
بنام خانم/آقای اکبر محمودابادی 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 
محمد    1399/11  /4 انتشار:  تاریخ  شد.  خواهد  صادر  مالک  بنام  المثنی 

آرمانپور رئیس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان سیرجان

برگ  دو  ارائه  با  محمودابادی  اکبر  آقای  خانم/  مالکیت:  سند  فقدان  آگهی   
سند  که  است  مدعی  سیرجان   67 شماره  رسمی  اسناد  دفتر  از  استشهادیه 
مالکیت ششدانگ پالک 653 فرعی از 6501 واقع در بخش 37 کرمان بنام 
خانم/آقای اکبر محمودابادی ثبت و سند مالکیت صادر و تسلیم گردیده است 
 120 ماده  اصالحی  یک  تبصره  بدستور  لذا  گردیده  مفقود  جابجایی  بعلت  که 
آیین نامه قانون ثبت مراتب جهت اطالع مردم آگهی می شود تا هر کس مدعی 
از  روز  باشد ظرف مدت 10  می  نزد خود  مالکیت  یا وجود سند  معامله  انجام 
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 
آرمانپور  محمد    1399/11  /4 انتشار:  تاریخ  شد.  خواهد  صادر  مالک  بنام 

رئیس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان سیرجان 



شهر  نسیـم امید
رئیس سازمان امداد و نجات جمعیت هالل احمر کشور مطرح کرد؛

لزوم احداث پایگاه امداد و نجات
 در جاده سیرجان - شهربابک

گروه خبر: جلسه شورای اجرایی جمعیت هالل احمر شهرستان سیرجان 
با حضور رییس سازمان امداد و نجات جمعیت هالل احمر کشور، فرماندار 
ویژه  سیرجان مدیر عامل هالل احمر استان  و تنی چند از مسوولین 

شهری برگزار شد.
این  در  سیرجان،  شهرستان  ویژه  فرمانداری  روابط عمومی  گزارش  به 
نشست سهراب بهاالدینی معاون استاندار و فرماندار ویژه سیرجان با اشاره 
به افتتاح اورژانس هوایی سیرجان و انجام اولین ماموریت به مرکز استان، 
گفت: با توجه به شرایط ویژه و موقعیت جغرافیایی شهرستان سیرجان 
کوهستانی  مناطق  وجود  و  جاده ای  حوادث  پرتردد،  جاده های  بدلیل 
شهرستان، استقرار بالگرد امدادی جمعیت هالل احمر برای این شهرستان 

و شهرهای همجوار بسیار با اهمیت است .
وی با تاکید بر لزوم استقرار پایگاه امداد و نجات در محور سیرجان - 
با تردد بیش از هشت هزار  شهربابک افزود: مسیر سیرجان- شهربابک 
کامیون، بسیار پر ترافیک و حادثه آفرین است و  وقوع سوانح تصادفات 
جاده ای باال بوده که ضروری است جمعیت هالل احمر نسبت به استقرار 

پایگاه امداد و نجات جاده ای در این مسیر اقدامات الزم را انجام دهد.
همچنین مهدی ولی پور رییس سازمان امداد و نجات جمعیت هالل 
احمر کشور، در ادامه استان کرمان را از استان های برتر کشور در حوزه 
امکانات و آموزشی دانست و طی مراسمی انبار امداد و نجات هالل احمر 

سیرجان را به بهره برداری رساند.
 وی در این مراسم ضمن ابراز خرسندی از روند راه اندازی و بهره برداری از 
این مجموعه افزود: طی سفر و حضور در مناطق مختلف کشور و استان ها، 
نقاط قوت و ضعف حوزه امداد و نجات مورد بررسی قرار گرفته و در برنامه 
4 ساله اجرایی که در برخی استان های کشور داشتیم، موقعیت جغرافیایی، 
اقتصادی و استراتژیک استان کرمان با پیشرفت و تالش مجموعه مدیران 
تجهیزات،  نجات،  و  امداد  حوزه  در  موفق  استان های  از  یکی  به  استان 
پایگاه ها و انبارهای امدادی و ذخیره سازی تبدیل شده که این اتفاق بسیار 

مهم و قابل تقدیر است که جای تبریک و قدردانی از مسوولین دارد.
افزود: استان  رییس سازمان امداد و نجات جمعیت هالل احمر کشور 
کرمان به لحاظ آمادگی و ارایه خدمات امداد و نجات، نیروی انسانی ماهر و 
آموزش دیده، ظرفیت ها و تجهیزات عملیاتی، از استان های موفق و پیشرو 
است و در بحران های مختلف کشور و استان عملکرد خوبی داشته و انبار 
آماده عملیات سیرجان یکی از مهمترین انبارهای امداد و نجات در استان 
کرمان محسوب می شود. مهدی ولی پور تصریح کرد: پیگیری های مربوط به 
هزینه حفظ و نگهداری، خرید و تقویت ناوگان ترابری مورد نیاز پایگاه های 
امداد و نجات در دستور کار سازمان امداد و نجات جمعیت هالل احمر 
قرار دارد. در پایان این مراسم مجتبی عرب مسوول هالل احمر سیرجان 
با اعتباری بالغ بر  انبار آماده امداد و نجات هالل احمر سیرجان  گفت: 
یکصد میلیارد ریال از اعتبارات جمعیت هالل احمر کشور راه اندازی شده و 
این انبار دارای تمامی تجهیزات امداد و نجات کوهستان، غواصی، نجات و 
تجهیزات انفرادی، موتور نجات و همچنین تسریع در امداد رسانی در آوار 
برداری و تجهیزات الزم در هر نوع حوادث است که هنگام بروز حوادث و 

بحران ها می تواند به صورت منطقه ای فعالیت و عملیات داشته باشد.
در پایان این مراسم رییس سازمان امداد و نجات جمعیت هالل احمر 
کشور از زحمات و حمایت های بهاالدینی فرماندار ویژه شهرستان سیرجان 

در خصوص حمایت از هالل احمر با اهدای لوح سپاس، قدردانی کرد.

خبر 3شنبه 4 بهمن 1399، شماره 262 ، سال ششم

حضور  با  شهر  شورای  علنی  جلسه  خبر:  گروه 
شد  برگزار  گذشته  هفته  دوشنبه  اعضا  تمامی 
جمله  از  مختلفی  موضوعات  به  جلسه  این  در  و 
مشکالت عمرانی شهرداری، زیباسازی معابر سطح 
پشت  تخریب شده  سبز  فضای  به خصوص  و  شهر 

آموزش وپرورش و ساخت وساز در آن پرداخته شد.
ابوذر زینلی، رئیس شورای شهر با اشاره به تغییر تحوالت 
مدیر  این که  به  توجه  با  کرد:  بیان  گهر  گل  مجموعه  در 
جدید گل گهر بومی است توقع این است که در عملکرد 
قابل  وی در بحث های مسئولیت های اجتماعی بیش تر و 
چشمگیر باشد. مردم شهر سیرجان طمع شیرین شرکت 
گل گهر را در کنار خود احساس کنند. او در ادامه با تذکر 
شهرداری  در  بازرسی  تیم  گفت:  شهرداری  مجموعه  به 
است و خواهشی داریم که همکاری الزم را با آن ها داشته 
اینکه  به جای  افراد  سری  یک  کرد:  اضافه  زینلی  باشند. 
دنبال زیرآب زدن همکار خود باشند دنبال کار مردم باشند 
و حرف های پشت سر بنده زده اند و باید بیان کنم ما نه به 

کسی باج می دهیم و نه اهل باج گرفتن هستیم. 
اسماعیل خواجویی، عضو شورای شهر با اشاره به تخریب 
حرف وحدیث هایی  که  آموزش وپرورش  پشت  سبز  فضای 

پیرامون  تماس هایی  به  توجه  با  گفت:  بود،  آن  مورد  در 
از محل  بود  آن  و قطع درختان  این فضای سبز  تخریب 
این  مالک  شد،  انجام  بررسی  طی  که   داشتیم  بازدید 
ماده  کمیسیون  در  و  است  بوده  شهرسازی  و  راه  زمین 
به  اقدام  کمیسیون  از  رأی  از  پس  و  می شود  مطرح   5
تخریب آن می شود. او ادامه داد:  ظاهراً این زمین به تیپ 
کشی  حصار  به  اقدام  و  است  فروخته شده  صاحب الزمان 
شده است که نیاز بود اداره راه و شهرسازی از شهرداری 
استعالم می گرفتند که این کار را انجام نداده اند. خواجویی 
همچنین به ساخت وسازهای غیرمجاز اشاره کرد و گفت:  
در انتهای خیابان ولیعصر یک سری ساخت وساز غیرمجاز 
انجام  شبانه  حصارکشی   که  شکلی  به  می گیرد  صورت 
می گیرد و حتی مأمور اداره ثبت را برای بازدید می آورند 
که این کارشان اشکال دارد و شهرداری منطقه دو پلیس 
ساختمانی باید نظارت کند و این گونه موارد را بررسی کند. 
از  انتقاد  با  نیز  دیگر شورای شهر  حسن خدامی، عضو 
مدت  این  در  داشت:  بیان  شهرداری  اطالع رسانی  واحد 
بیش  و  است  انجام شده  شهر  در سطح  مختلفی  کارهای 
از 40 خیابان آسفالت شده است، اما اطالع رسانی کم بوده 

است. 

تأخیر  از  انتقاد  با  شهر  شورای  عضو  عسکری،  محمد 
از  پس  شهرداری  گفت:  نیز  عمرانی  پروژه های  شروع  در 
تصویب تقاطع های همسطح قول شروع فاز اول آن را داد 
اما تا به این لحظه اقدامی صورت نگرفته است، از طرفی 
خیابان بدرشمالی سه ملک در مسیر طرح قرار دارد و طی 
بازدیدی که داشتیم قرار بر این شد که استارت اجرای آن 
بخورد چون با توجه به مراکز درمانی نیاز به باز شدن این 
ادامه داد:  احداث سوله آرامستان  کاری  او  مسیر است. 
نشده است و با توجه به نزدیک شدن به سال جدید اقدام 
خاصی از سوی فضای سبز برای زیباسازی صورت نگرفته 

است. 
از  خیلی  افزود:  ادامه  در  نیز  اسفندیارپور،  مصطفی 
افرادی که  آزمون های گل گهر و شرکت های زیرمجموعه 
برگزاری  روند  از  زیادی  انتقادی  و  کردند  شرکت  را  
اکثر شرکت ها غیربومی  انسانی  منابع  و  دارند  مصاحبه ها 
به  بچه های سیرجان  ورود  به  به نوعی عالقه ای  و  هستند 
به عنوان  مدیرعامل  عتیقی  مهندس  و  ندارند  شرکت ها 
این موضوع داشته  برای  برنامه ای  و  فکر  بومی یک  مدیر 
از پلیس ساختمانی شهرداری  انتقاد  با  ادامه  او در  باشد. 
گفت: پلیس ساختمانی شهرداری ضعیف عمل می کند و 

نقاط ساخت سازهای غیرمجاز می شود علیرغم  از  برخی 
اطالع رسانی پلیس ساختمانی به آن ها سر نزده است، اما 
این ملک از یک فرد بیچاره ای در مناطق حاشیه ای باشد 

بارها تخریبش می کنند.
امین صادقی، رئیس کمیسیون بودجه شورای شهر در 
ادامه با اشاره به ضعیف بودن بودجه سال جاری گفت: با 
توجه به این که بودجه سال بعد را در اسفندماه تحویل داده 
شود و نیاز است که شهرداری سریع تر بودجه پیشنهادی 
داد:  ادامه  او  شود.  بررسی  تا  دهد  ارائه  شورا  به  را  خود 
نود  دقیقه  را  خود  پیشنهادی  بودجه  هرساله  شهرداری 
ارائه می دهد و باید ضرب العجلی در مورد آن تصمیم گیری 
شود. او در ادامه با انتقاد از مسائل عمرانی گفت: تقاطع غیر 
همسطح مصوب شد و هزینه آن در بودجه شهرداری دیده 
شد اما کوچک ترین اقدامی نشده است و از طرفی پروژه 
فاضالب شهری قوز باال قوز شده و در خیلی از خیابان ها 
برای مردم مشکل ایجاد کرده و نیاز است شهرداری برای 
این موضوع نظارت بیش تر و دقیق تری داشته باشد چون 
به عنوان دستگاه  از طرفی  این طرح است و  هم سهام دار 

ناظر بر طرح انتخاب شده است.

سیما  سازمان  مدیرعامل  خبر:   گروه 
منظر و فضای سبز شهرداری از عملیات 
و  میادین  در  درختچه  و  گل  کاشت 

ورودی های شهری خبرداد. 
به گزارش واحد خبر و امور رسانه مدیریت 
بابک  ارتباطات شهرداری سیرجان، مهندس 
و  منظر  سیما  سازمان  عامل  مدیر  سعیدی 
فضای سبز شهری شهرداری هدف از اجرای 
و جان  زیباسازی چهره شهری  را  این طرح 
میادین سطح شهر  و  ها  پارک  به  بخشیدن 
اغلب  اینکه  به  توجه  با  گفت:  و  کرد  عنوان 
ورودی ها، خیابان ها خالی از پوشش گیاهی 
بود، سازمان سیما منظر و فضای سبز شهری 
و  گل  کاشت  عملیات  سیرجان  شهرداری 
درختچه، استفاده از دیوایدر و جدا کننده ها 
جهت ترکیب سنگ های رنگی در لچکی ها 
و ورودی های شهر و برخی میادین شهری 
را  این طرح  و  قرار داده  در دستور کار خود 

ادامه  در  سعیدی  مهندس  نماید.  می  اجرا 
گفت: شهرداری سیرجان هر ساله با توجه به 
شرایط آب و هوایی، تدابیر ویژه ای را برای 
و  درختان  تقویت  سبز،  فضاهای  از  حفاظت 
که  کند  می  اجرا  های سطح شهر  درختچه 
های  علف  وجین  گلکاری،  عملیات  اجرای 
هرز، هرس و آرایش درختان و درختچه ها از 
جمله این موارد است.  بابک سعیدی با اشاره 
در  فصلی  درختچه  و  گل  کاشت  اهمیت  به 
ایجاد جاذبه بصری زیبا در فضای سبز شهری 
با فصل زمستان و به منظور  گفت: همزمان 
توسعه، تنوع فضای سبز شهری، انواع گلهای 
همیشه  و  اطلسی  بنفشه،  جمله  از  فصلی 
بهار به مساحت هشت هزار متر مربع توسط 
شهری  سبز  فضای  و  منظر  سیما  سازمان 
شهرداری سیرجان در میادین شهر از جمله 
بلوار عصر ،ابتدای بلوار قاآنی، میدان آزادی، 
ورودی های شهر و تمامی لچکی های معابر 

شهری کاشت انجام می شود. 
بر  شهری  مدیریت  تاکید  با  سعیدی، 
تولید  گلخانه  زیرساختی  و  زیربنایی  توسعه 
گل و گیاه سازمان سیما منظر و فضای سبز 
شهری، مدیریت شهری در بخش تولید گل و 

گیاه خودکفا شد. 
به گفته وی سازمان سیما منظر و فضای 
طراحی جدید  و  بازبینی  سبز شهری ضمن 
با  سازگار  های  گونه  کاشت  با  شهری  معابر 
شرایط محیطی و آب و هوا، طراوت و شادابی 

را به فضاهای شهری بخشید.
 سعیدی انتخاب و کاشت گونه های زینتی 
گیاهی در فضای سبز سطح شهر را از اولویت 
و  برشمرد  سبز  فضای  سازمان  کاری   های 
افزود: این اقدام در ایجاد جذابیت های بصری 
در  و  بوده  موثر  شهروندان  برای  نواز  چشم 
قرار  سبز  فضای  اجرایی  عوامل  کار  دستور 

دارد.

 بابک سعیدی در پایان با بیان اینکه کاشت 
نهال و استفاده از گل های رنگارنگ فصلی، 
طراوت خاصی به سیمای شهر می بخشد به 

شهروندان توصیه نمود در حفظ و نگهداری از 
این گل ها و درختان با شهرداری همکاری و 

تعامل الزم را داشته باشند.

در جلسه علنی شورای شهر مطرح شد؛

فضای سبز جنجالی بدون نظر شهرداری تغییر کاربری شده است

بابک سعیدی، مدیر عامل سازمان سیما منظر و فضاي سبز شهري شهرداري:

اجرای عملیات گل کاری میادین و لچکی های سطح شهر
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شهید پورجعفری رفاقت را کامل کرد
)جعفری  پورجعفری  حسین  شهید  سردار  آنالین:  همشهری 
سال  هشت  جانبازان  از  و  قدس  سپاه  و  پاسداران  سپاه  عضو  نیا( 
دفاع مقدس، بیش از 40 سال تا پای شهادت همراه و همراز سردار 
بامداد  خود  فرمانده  کنار  در  نیز  سرانجام  و  برداشت  گام  سلیمانی 
فرودگاه  در  آمریکا  تروریستی  حمله  در   1398 دی ماه   13 جمعه 
معاون  المهندس  ابومهدی  و  ایرانی  همراهان  دیگر  با  همراه  بغداد 
حشدالشعبی و تنی چند از اعضای حشدالشعبی به شهادت رسیدند.

تمامی  در  که  سرداری  کرد؛  کامل  را  رفاقت  پورجعفری  سردار 
عملیات های سخت در کنار حاج قاسم بود، در کنار حاج قاسم ماند و 
رفاقت را تمام کرد تا جایی که در آخرین سفر هم حاج قاسم را تنها 
نگذاشت. حکایت رفاقت و دوستی برخی از انسان ها در این روزگار 
با بقیه متفاوت است؛ بعضی ها فقط رفیق گرمابه و گلستان نیستند، 
دوستان  که  روزهاست  این  در  به راستی  و  سختند  روزهای  رفیق 
واقعی شناخته می شوند. دو نفر 40 سال کنار هم باشند و پا به پای 
هم تمامی روزهای سخت و مشکالتش را پشت سر بگذارند. باورش 
سخت است، 40 سال باهم بخندند، باهم بگریند، باهم از آرمان ها و 
باهم  از هر عملیات  قبل  بجنگند،  بگویند، در کنار هم  آرزوهایشان 
خداحافظی کرده و حاللیت بطلبند و بعد از هر عملیات با یاران رفته 
وداع کنند. باورش سخت است؛ 40 سال در کنار هم بودن، در کنار 
هم ماندن و سرانجام باهم و در کنار هم پرکشیدن و آسمانی شدن. 
حکایت امروز ما حکایت سرداری است که نامش حسین بود؛ بامداد 
سیزدهم دی ماه وقتی همه ما در خواب بودیم در حمله بالگردهای 
آمریکایی به کاروان الحشدالشعبی در نزدیکی فرودگاه بغداد آسمانی 

شد.
و  امانت دار  امین،  پورجعفری  سردار حسین  همرزمانش،  گفته  به 
خارج  در  عملیات های خطرناک  تمامی  در  و  بود  قاسم  حاج  رازدار 
از مرزها در کنار و همراه سردار سلیمانی بود. شهید پورجعفری در 
خاطراتش می گفت: روزی با حاج قاسم به منطقه رفتیم، سردار لب 
بلوک  یک  بود.  منطقه  شناسایی  حال  در  و  گذاشته  دوربین  بالکن 
را  آن  آوردم  را  بلوک  و  رفتم  بود؛  افتاده  پایین  که  دیدم  سیمانی 
جلوی حاج قاسم گذاشتم و با خودم فکر کردم اگر تک تیرانداز تیری 
زد به حاجی نخورد. تا بلوک را گذاشتم تیری به بلوک خورده و تیکه 

تیکه شد؛ خوشبختانه برای حاجی اتفاقی نیافتاد.
و  سلیمانی  قاسم  حاج  ویژه  دستیار  پورجعفری  حسین  سردار 
یادگار دوران دفاع مقدس و از جانبازان جنگ تحمیلی بود و پس از 
یک عمر مجاهدت مخلصانه در نهایت در کنار سرداری که سال ها در 
رکابش بود از این زمین خاکی پرکشید. او در سال 1345 در گلباف 
را همراهی  از 40 سال سردار سلیمانی  بیش  و  آمد  دنیا  به  کرمان 

کرده و سرانجام نیز در کنار فرمانده خود به شهادت رسید.

اخیر  سال های  در  شهر:  گروه 
حجم  با  خودرو  قیمت  افزایش  با 
فروش  نمایشگاه های  از  زیادی 
روبه رو  سیرجان  شهر  در  خودرو 
اکثر  در  که  به نوعی  هستیم 
چند  الی  یک  شهر  قسمت های 
با  دارد.  وجود  خودور  نمایشگاه 
افزایش  که  شرایط  این  به  توجه 
که  شد  زیاد  حدی  به  قیمت ها 
بازار  این  در  خریدوفروش  حجم 
این  به  روند  اما  رسید،  حداقل  به 
بازار  و  نکرد  پیدا  ادامه  شکل 
خودرو در روزها و هفته های اخیر 
داد،  تغییر  را  خود  حرکتی  مسیر 
گذشته  روز  چند  که  شکلی  به 
بازار  این  در  نسبی  آرامش 
این  در  قیمت ها  و  برقرارشده 
با  رفتند.   کاهش  به  رو  بخش 
سراغ  به  و  موضوع  این  به  توجه 
رفته  سیرجان  در  بنگاه دار  چند 
تا از شرایط فعلی بازار خودرو در 

شهرستان جویا شویم. 
 20 حدود   SLX خودرو   
میلیون تومان ارزان شده است

بنگاه  که  سپهرنیا،  حسن 
دارد  خودرو  خریدوفروش 
شکر  را  خدا  گفت:  دراین باره 
قیمت  کاهش  به  توجه  با  فعاًل 
ماه  چند  به  نسبت  بازار  خودرو 
او  است.  شده  بهتر  خیلی  قبل 
ماشین  اینکه  بیان  با  ادامه  در 
دارند  خوبی  بازار  پژوها  و   SLX
پایین  مدل  ماشین های  گفت: 

اما  می شود  زیاد  خریدوفروش 
آن چنانی  خرید  ماشین های 
باعث  دالر  قیمت  افت  و  ندارند 
تومان  میلیونی   6 تا   5 کاهش 
مثال،  به طور  است  خودروها شده 
بود  تومان  میلیون   ٢00  ،  SLX
که در این چند روز با قیمت 180 
است.   شده  فروش  خرید  میلیون 
شهرهای  با  داد:  ادامه  سپهرنیا 
می کنم  همکاری  همجوار 
افت  ولی  آمده  پایین  قیمت ها 
بنگاه دار  این  نیست  خریدوفروش 
که  است  سال   10 اینکه  بیان  با 
این  داشت  بیان  می کند،  فعالیت 
شاید  دارد  ادامه  قیمت ها  کاهش 
افزایش  مقداری  نوروز  به  نزدیک 

پیدا کند.

  بازار خودرو راکد است
بازار  خصوص  در  صفاری  علی 
خودرو بیان داشت: در حال حاضر 
در  خودرو  خریدوفروش  شرایط 
سیرجان خوب نیست و بازار راکد 
قیمت  افزایش  که  زمانی  و  است 
مردم  خرید  می گیرد  صورت 
کاهش  با  و  می کند  پیدا  افزایش 
می شود.  کم  خریدوفروش  قیمت 
او در ادامه افزود: اصاًل  نمی توان 
به این کاهش قیمت ها خوش بین 
است  کرده  ثابت  تجربه  بود چون 
تبع  به  دالر  افزایش  احتمال  که 
داشته  خودرو  قیمت  افزایش  آن 

باشیم.

که  کسانی  از  دیگر  یکی 
نمایشگاه اتومبیل دارد، دراین باره 
گفت: با توجه به افزایش قیمت ها 
یکسال  در  قیمت  ثبات  نبود  و 
کم  خودرو  خریدوفروش  اخیر 
افزود:  ادامه  در  او  است.  شده 
برای  خودرو  فعلی  کاهش  این 
ندارد چون  فایده ای  مصرف کننده 
کاهش چشمگیری نیست به طور 
خودرو  واقعی  مصرف کننده  مثال 
زمانی که پراید 40 میلیون تومان 
مهیا  را  آن  هزینه  سختی  به  بود 
به  این قیمت  اما حاال که  می کرد 
است.  تومان رسیده  میلیون   100
هر  حاضر  حال  در  داد:  ادامه  او 
است  داشته  مازاد  پول  که  کسی 
اقدام به خرید خودرو می کند و از 
بازار  قیمت  ثبات  نبود  هم  طرفی 

خودرو را ملتهب کرده است.
 خودروهای خارجی کاهش 

قیمت چشمگیری دارند  
مدیر  صادقی،  محمدرضا 
دراین باره  نیز  خودرو   نمایشگاه 
بازار  گفت:   امید،  نسیم  به 
زمانی  و  ندارد  ثبات  خودرو 
خودروسازی  شرکت های  که 
باشند،  داشته  یکساله  ثبت نام 
قیمت خودرو روبه افزایش است 

و  زمانی که تحویل فوری دارند، 
می کند.  پیدا  کاهش  قیمت 
این  اینکه  بیان  با  ادامه  در  او 
خودروساز  شرکت های  سیاست 
که  روزهای  مردم  افزود:  است، 
در اوج است و قیمت ها در حال 
می کنند،  خرید  هستند  افزایش 

این  در  نباید  درصورتی که 
اینکه  مگر  کنند  خرید  شرایط 
به کاهش  باشند. صادقی  مجبور 
گفت:   و  کرد  اشاره  فعلی  قیمت 
نزولی  شیب  قیمت  کاهش 
خودروها  برخی  و  دارد   کمی 
 5 ماه  در  میانگین  به طور 
داشتند،  کاهش  تومان  میلیون 
کاهش  خارجی  خودروهای  اما 
مدت  این  در  چشمگیری  قیمت 

داشتند. 

کرد:  اضافه  بنگاه دار  این 
چون  نیست  خوب  فعلی  بازار 
گذشته  سال  مشابه  مدت 
پایین  مدل  خودروهای  مردم 
باالتر  مدل  و  می فروختند  را 
در  ولی  می گرفتند  باکیفیت  و 
خرید  قدرت  کسی  حاضر  حال 

ندارد. آنچنانی 
عدم سرمایه گذاری خودرو 
دکتری  زاده،  فتحی  حسین 

اینکه  بیان  با  دراین باره  اقتصاد 
دو  به  می توان  را  خودرو  بازار 
و  داخلی  خودروهای  گروه 
کرد،  تقسیم  خارجی  خودروهای 
از  خارجی  خودروهای  گفت: 
همراه  امسال  و شهریورماه  مرداد 
با افزایش نرخ ارز، افزایش قیمت 
به  بودند،  شاهد  را  چشمگیری 
حباب  بازار  این  در  که  طوری 
قیمتی را می توان به راحتی دید، 
آبان  اوایل  و  مهرماه  اواخر  در  اما 
کاهشی  روند  دالر  نرخ  که  ماه 
قیمتی  حباب  کرد،  شروع  را 

برخی  و  خارجی  خودروهای 
به  شروع  داخلی  خودروهای  از 
ترکیدن کرد و قیمت آن ها نسبتاً 

با ریزش روبرو شد.
خودروهای  افزود:  ادامه  در  او 
کارخانه  قیمت  دو  دارای  داخلی 
قیمت  که  هستند  بازار  قیمت  و 
بازار همراه با کاهش روبرو شد و 
قیمت کارخانه ثابت مانده و فعاًل 
کارخانه  توسط  قیمت  افزایش 

منتفی است. 
متأسفانه قیمت گذاری دستوری 
حمایت  بهانه  به  خودرو  بازار  در 
مصرف کننده و ایجاد رانت خواری 
سهامداران  جیب  از  عده ای  برای 
بورسی این شرکت ها کرده است.

این هیات علمی دانشگاه تأکید 
چشم انداز  بخواهیم  اگر  کرد: 
قیمتی را ببینیم  به اعتقاد من به 
عنوان  به  خودرو  روی  وجه  هیچ 
سرمایه گذاری  سرمایه ای،  کاالی 
محاسبات  از  که  آنچه  و  نشود 
ذاتی  قیمت  برمی آید  اقتصادی 
تومان  هزار   ٢0 محدوده  دالر 

است.

گزارشی از بازار خودرو سیرجان با توجه به کاهش قیمت در چند هفته اخیر؛  

کاهش قیمت خودرو بازار را راکد کرده است

کارشناس اقتصادی: متأسفانه قیمت گذاری دستوری 
در بازار خودرو به بهانه حمایت مصرف کننده و ایجاد 
رانت خواری برای عده ای از جیب سهامداران بورسی 

این شرکت ها کرده است.

فرهنگی  اهداف  به  نیل  جهت  خبر:  گروه 
شهری  امورات  تر  سریع  پیشبرد  به  کمک  و 
کمیسیون های فرهنگی و عمران شورای شهر با 
حضور شهردار سیرجان به همراه معاونت عمرانی 
نظارت  مدیر  و  ارتباطات  مدیریت  شهرداری، 
شهرستان  اسالمی  تبلیغات  اداره  رئیس   ، فنی 

چهارشنبه هفته گذشته تشکیل جلسه دادند .
نیا، شهردار سیرجان، اظهار  دکتر رضا سروش 
های  موقعیت  در  توانند  می  مساجد  داشت: 
شهری  مدیریت  اهداف  به  دستیابی  و  مختلف 
نقش مهمی ایفاد کنند و شهرداری سیرجان این 
آمادگی را دارد برای رسیدن به اهداف فرهنگی 
ایجاد محیط  و  به نقش مساجد  اهمیت دادن  و 
مطلوب فرهنگی سطح شهر همکاری الزم را به 

عمل آورد .
عمران  کمیسیون  رئیس  عسکری،  محمد 
از مهم ترین  را  نیز مشارکت مردم  شورای شهر 
ارکان اصلی توسعه و پیشرفت دانست و با اعالم 
گذشته  سال  سه  در  سیرجان  شهرداری  اینکه 
شهر  آبادانی  و  عمران  بحث  در  خوبی  فعالیت 
نیز  اجتماعی  و  فرهنگی  زمینه  در  باید  داشته 
را  مساجد  دادن  پیوند  بردارد  اساسی  های  گام 
شهری  مدیریت  با  محالت  اصلی  رکن  توجه  با 

ضروری دانست.
تبلیغات  اداره  رئیس  شهابی،  االسالم  حجت 
ابراز خوشحالی از  اسالمی شهرستان نیز ضمن  
مساجد  نقش  به  نسبت  شهری  مدیران  دیدگاه 
بین  الزم  وحدت  و  همبستگی  اگر  کرد:  بیان 
مطالعه  و  بیاید  وجود  به  اجرایی  های  دستگاه 
نظران  صاحب  نظر  با  همراه  کاربردی  و  علمی 
در  را  فرهنگی  توسعه  پذیرد  صورت  فرهنگی 

سطح محالت شهر خواهیم داشت.
 حسن خدامی پور، رئیس کمیسیون فرهنگی 
با  گو  گفت  در  شهر  اسالمی  شورای  ورزشی 
این  تشکیل  از  هدف  اینکه  بیان  با  امید،  نسیم 
و  اجتماعی  مشارکت  به  دادن  اهمیت  را  جلسه 

ارائه خدمات بهتر به شهروندان و همچنین لزوم 
خالقیت و نوآوری در تفکر فرهنگی با محوریت 
وظایف شهرداری  از  یکی  گفت:   است،  مساجد 
زباله  آوری  تاسیس جمع  بدو  است  ها خدماتی 
معابر وکوچه و خیابان بوده و هست که به شکل 
با گسترش شهرها  انجام می شد  مختلفی  های 
بر  گرفت  صورت  که  متعددی  های  پیشرفت  و 
و  شود  می  افزوده  مرور  به  تولیدی  زباله  حجم 
این خودش هزینه زیادی به عهده شهرداری ها 
که  سیرجان  شهر  داد:  ادامه  او  است.  گذاشته 
جمع  هزینه  دارد  هکتار   4500 حدود  وسعت 
آوری رفت و روب خیابان جمع آوری زباله و رفت 
و روب سالیانه 3 میلیارد تومان هزینه دارد که 
رقم کمی نیست و علی رغم این هزینه زیاد باز 
هم در خیلی از نقاط شهر شاهد وجود زباله ها 
در طول روز هستیم در حالی که در مرکز شهر با 
توجه به تردد زیاد حجم زباله تولید شده هر روز 
بقیه مناطق یک روز در میان جمع آوری  و در 

می شود، اما چرا ما باز هم شاهد وجود زباله ها 
در طول روز در بعضی از نقاط شهر هستیم این 
یک بعد قضیه است و بعد دیگر هم همون هزینه 
که  شد  سبب  کردم  عرض  خدمتتون  به  زیادی 
این  به  امر  ابتدای  از  شهرداری  و  پنجم  شورای 
زیاد  هزینه  این  بخواهد  نوعی  به  که  باشد  فکر 
رو به شهرداری برگردونه و آن هم راهش چیزی 
جز بازیافت زباله نیست لذا به دنبال احداث یک 
خیلی  های  برنامه  و  بوده  زباله   بازیافت  سایت 
و  داده  انجام  زمینه  همین  در  هم  ارزشمندی 
های  نقش  که  است  احداث  حال  در  هم  سایت 
مختلفی داره که اینها یک به یک باید انجام شود 
بتوانیم  تا  انجام شده  االن  تا  و یک سری کارها 
انشاا... این سایت هم به بهره برداری برسه و بعد 
از بهره برداری نه تنها هزینه جمع آوری زباله به 
می  انجام  که  بازیافتی  با  گردد  برمی  شهرداری 
دهد حتی هم درآمدزایی برای شهرداری خواهد 
داشت، اما این دو مسئله ای که خدمتتون عرض 

و  رسه  نمی  خودش  هدف  به  وقت  هیچ  کردم 
انجام  فرهنگی  کار  ها  آن  با  اینکه همزمان  مگر 

شود. 
رئیس کمیسیون فرهنگی شورای شهر با بیان 
نه  نکند  پیدا  را  ما رشد الزم  فرهنگ  اگر  اینکه 
به  سایت  هم  و  جمع   شهر  سطح  از  ها  زباله 
آوری  جمع  هزینه  تنها  نه  و  رسد  نمی  هدفش 
بلکه باعث تحمیل هزینه زیاد به شهرداری و در 
نتیجه کار بیهوده خواهد بود. او اضافه کرد: این 
سایت زباله زمانی درآمدزا خواهد شد که از مبدا 
به منازل و به کارخانه باشد تفکیک شده باشد و 
ما فرهنگ سازی نکنیم و رشد فرهنگی صورت 

نگیرد و بعد از مدتی زیان ده خواهد بود.
این عضو شورای شهر به یک مورد دیگرکه در 
موضوع  گفت:  و  اشاره  شده  معضل  حاضر  حال 
است  بالصاحب  های  به خصوص سگ  حیوانات 
که شهرداری و شورای شهر مکانی را احداث کرد 
می  تومان  میلیارد   3 به  پناهگاه  این  هزینه  که 

رسد که در یک مصوبه شورای شهر و شهرداری 
و  بدهد  انجام  مصوبه  اصالح  که  شدند  مجبور 
800 میلیون تومان از هزینه شهربازی کم کند و 
برای پناهگاه اضافه کنند در حالی که این مشکل 
نخواهد شد، چون 600 قالده سگ  مشکل حل 
نگهداری می شود که خود این ها هزینه زیادی 
را دارند   ... و  مثل؛ واکسیناسیون و عقیم سازی 
که برای هر قالده یک میلیون تومان هزینه دارد 
و این رقم ها کم نیست بودجه محدود هزینه ها 
زیاد است و اگر رشد فرهنگی ایجاد نشود آن را 
نمی توان حل کنیم در کنار این موضوع فعالیت 
نداشته  فرهنگی  فعالیت  اگر  خدماتی  و  عمرانی 

باشند به نتیجه مطلوب نخواهد رسید.
عمرانی  و  اقتصادی  توسعه  امروز  داد:  ادامه  او 
بدون توسعه فرهنگی بی فایده است اگر فعالیت 
های شهرداری را فعالیت عمرانی مثل آسفالت و 
... متناسب نیازمند توسعه فرهنگی است این امر 
برای ما قطعی است برویم مراکز فرهنگ ساز که 
به کمک بیایند و این موضوعی است کمتر به آن 
توجه شده است و بیش تر به فعالیت عمرانی و 

خدماتی بوده است.
حسن خدامی در ادامه افزود: یک اشتباهی که 
همیشه رخ می دهد برای هر موضوعی از بودجه 
های فرهنگی کم می شود در صورتی این هزینه 
نیست بلکه سرمایه گذاری است و اگر ما کارهای 
مشکالت  از  خیلی  بدهیم  توسعه  را  فرهنگی 
و  فرهنگی  کمیسیون  در  ما  و  شود  می  برطرف 
متعدد  کارشناسان  و  متعددی  جلسات  ورزشی 
دعوت نبودند و درجه اول 7 سازمان در شهرداری 
داریم که هر سازمان باید پیوست فرهنگی داشته 
باشد و مساجد و هیأت ها و سازمان های مردم 
بتواند  تا  کنند  تواند کمک  ها می  رسانه  و  نهاد 
مراکز  از  جلسات  در  باشند  مفید  دیگر  فعالیت 
از  فرهنگ ساز استفاده کنیم که در مرحله اول 
مساجد شروع کردیم که توان و ظرفیت  زیادی 

دارند و می توانند به مدیریت شهر کمک کند.

بررسی راهکارهای توسعه تفکر فرهنگی با محوریت مساجد در کمیسیون های فرهنگی و عمران شورا؛

هزینه بودجه های فرهنگی سرمایه گذاری است
توسعه اقتصادی و عمرانی بدون توسعه فرهنگی بی فایده است



انتظامی  فرمانده  خبر:  گروه 
راکب  فوت  از  سیرجان  شهرستان 
در  موتورسیکلت  دستگاه  یک 
دستگاه  دو  بین  تصادف  وقوع  اثر 
دستگاه  یک  و  تیبا  و  پژو  خودروی 

موتورسیکلت خبر داد.
محمدرضا ایران نژاد در تشریح این خبر 
بیان داشت: در پی اعالم مرکز فوریت های 
در  تصادف  وقوع  بر  مبنی   110 پلیسی 
سیرجان  شهر  آباد  روستای حجت  ورودی 

بالفاصله ماموران به این محل اعزام شدند.
محل  در  ماموران  حضور  با  افزود:  وی 
با  پژو  خودروی  دستگاه  یک  شد  مشخص 
یکدستگاه خودروی تیبا و نهایتا با یکدستگاه 
آن  اثر  در  که  کرده  برخورد  موتورسیکلت 
به علت شدت ضربات  راکب موتورسیکلت 

وارده در صحنه تصادف فوت شده است.
سرهنگ ایران نژاد افزود: در اثر این حادثه 
مصدوم  نیز  خودروها  سرنشینان  از  نفر  دو 

شده و به بیمارستان منتقل گردیدند.

علت  کرد:  تصریح  نژاد  ایران  سرهنگ 
راه  پلیس  کارشناسان  سوی  از  حادثه  این 
سرعت غیرمجاز و عدم توجه به جلو عنوان 
شده است که در این رابطه از رانندگان می 
همچون  خطرسازی  رفتارهای  از  خواهیم 

سرعت زیاد، سبقت نا به جا، صحبت کردن 
باعث  که  اقداماتی  دیگر  و  همراه  تلفن  با 
راننده  جلو  به  توجه  عدم  و  پرتی  حواس 
می شود پرهیز و از وقوع حوادث دلخراش 

رانندگی جلوگیری کنند.

درپی تصادف زنجیره ای تقاطع باسفهرجان؛ 
پل شهید فتحی زاده )باسفهرجان( 

باز کشته داد

5 حوادث و گوناگون  نسیـم امید

کشف 4 فقره سرقت اماکن خصوصی 

گروه حوادث: فرمانده انتظامی شهرستان سیرجان از کشف 
4 فقره سرقت اماکن خصوص با توجه به دستگیری یک نفر 
شهرستان  این   12 کالنتری  انتظامی  ماموران  توسط  سارق 

خبر داد.
ماموران  گفت:  خبر  این  تشریح  در  نژاد  ایران  سرهنگ 
انتظامی کالنتری 1٢ این شهرستان در پی دستگیری سارق 
افزود: ماموران  قرار دادند. وی  را در دستور کار خود  مراتب 
فقره  چهار  کشف  به  موفق  امده  عمل  به  های  بازجویی  در 
سرقت اماکن خصوصی از این متهم شدند. فرمانده انتظامی 
مراحل  انجام  به جهت  دستگیر شده  متهم  کرد:  خاطرنشان 
قانونی به کالنتری داللت داده که در مواجهه با مستندات به 
سرقت از اماکن خصوصی اعتراف نموده و مقداری از وسایل 
تحویل مالباخته گان گردید که متهم پس از تشکیل پرونده 

جهت سیر مراحل قانونی به مراجع قضایی معرفی شد.

کشف خودروی پراید مسروقه در سیرجان
دستگاه  یک  کشف  از  سیرجان  انتظامی  فرمانده  جانشین 
ماموران  توسط  سارق  دستگری  و  سرقتی  پراید  خودروی 

آگاهی این شهرستان خبر داد.
این  آگاهی  پلیس  ماموران  گفت:  نژاد  رمضان  سرهنگ 
شهرستان در پی سرقت خودروی پراید مراتب را در دستور 
کار خود قرار دادند. وی افزود: ماموران با فعال نمودن منابع 
غافلگیرانه  عملیات  یک  در  و  شناسایی  را  متهم  مخبرین  و 
از  مسروقه  پراید  خودرو  یکدستگاه  و  دستگیر  را  نامبرده 
به  قانونی  مراحل  سیر  جهت  خودرو  که  کشف  نامبرده  ید 

کالنتری داللت گردید.

برخورد دو دستگاه خودرو سواری
 در محور سیرجانـ  بافت

در  سواری  خودروی  دستگاه  دو  برخورد  حوادث:  گروه 
محور سیرجان ـ بافت،مصدومیت یک سرنشین را در پی 

داشت.
سیرجان،  نشانی  آتش  سازمان  عمومی  روابط  گزارش  به 
دو  برخورد  بر  مبنی   1٢5 سامانه  با  تلفنی  تماس  پی  در 
)الین  بافت  ـ  سیرجان  محور  در  سواری  خودرو  دستگاه 
فرماندهی  بالفاصله ستاد  )ع(،  زاده علی  امام  روبروی  رفت( 
تیم نجات ایستگاه شماره ٢ و آتش نشانی نجف شهر را به 
در  اعزامی  عملیات  فرمانده  گنجی  کرد.  اعزام  حادثه  محل 
حادثه  محل  به  نشانان  آتش  رسیدن  از  گفت:پس  باره  این 
مشاهده شد که یک دستگاه خودروی سواری ساینا به دلیل 
و  کرده  برخورد  پراید  سواری  خودروی  انتهای  به  نامعلومی 
آتش  رسیدن  از  کرد:قبل  تصریح  وی  بودند.  شده  متوقف 
نشانان به محل حادثه یک نفر از سرنشینان یکی از خودروها 
در این حادثه دچار اسیب دیدگی شده بود که توسط عوامل 
وی  یافته.  انتقال  درمانی  مرکز  به  و  آورده  بیرون  اورژانس 
افزود: آتش نشانان پس از رعایت موارد ایمنی و ایمن سازی 
محل،اطمینان از عدم نشت سوخت خودروها و قطع جریان 

برق به مأموریت خود پایان داده و به ایستگاه بازگشتند.
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جوانان  برتر  لیگ  ناظری:  فرهاد   
سیرجان  گهر  گل  کشور،  های  باشگاه 
در ورزشگاه تختی از شاهین شهرداری 
بوشهر و با صدای سوت مهدی رحیمی 

میزبانی کرد.
خطای دقیقه 4 سینا شهکهان مدافع 
به  بوشهر  از ورود مهاجم  گل گهر که 
محوطه جریمه جلوگیری کرد و ضربه 

ایستگاهی امیر حسین شیخ زاده توسط سید جعفر کیانژاد دروازه 
بان آبی ها به کرنری فرستاده شد. حرکت عرفان جاوی در دقیقه 
6 و دید مناسب این هافبک میانی گل گهر با یک پاس ژاوی وار 
به عمق ، عبدا... نعیمی را صاحب توپ کرد تا این مهاجم زهردار 
همچون بازی اول تیمش زننده اولین گل باشد. شاهین بوشهر با 
توجه به دریافت گل سراسر حمله شد و صاحب توپ و میدان در 

اکثر مواقع بود.
حرکت تکنیکی مرتضی نژاد پور اسماعیلی کاپیتان خوش آتیه 
گل گهر در دقیقه 31 و مدافعان بوشهر چاره ای بجز خطا برای 
متوقف کردن نداشتند که صادق شریفی با یک ضربه ی ایستگاهی 
بسیار زیبا حاصل از خطا به وجود آمده توپ را به تور چسباند و 
پرواز بلند علی عباسیان فرد دروازه بان بوشهری ها بی نتیجه ماند 
تا سیرجانی ها با پیروزی به رختکن بروند. سفید پوشان بوشهر قبل 
از سوت نیمه دوم ، با حلقه اتحاد انسجام را از یکدیگر طلب کردند.

حمیدرضا عدالت خواه مدافع شاهین و صادق شریفی هافبک گل 
گهر در دقیقه 54 در میانه زمین با همدیگر برخورد کردند و  دو 
بازیکن از ناحیه سر دچار آسیب دیدگی شدند که شدت ضربه به 
سِر شریفی بیشتر که بعد از معالجه پزشکی با بانداژ و اجازه داور به 
بازی بازگشت. امیررضا پور مختار بازیکن تعویضی با شوتی سرکش 
از پشت محوطه جریمه سومین گل آبی ها را به نام خود ثبت کرد.

دقیقه 71 روی حرکت بوشهری ها ، مهدی قاسمی از سمت 
با یک کنترل  پولدری  ابوالفضل  به جلو  رو  ارسال  و یک  راست 

مناسب اولین گل تیمش را وارد دروازه گل گهر کرد.
دوندگی و درگیری مهدی مرزوق هالالت مهاجم پر تالش گل 
کهر در خط دفاعی شاهین بوشهر کار را برای بازی سازی حریف 
سخت کرد. صادق شریفی هم تا آخرین دقایق بازی با سر بانداژ 
شده که آثار خون مشاهده می شد با غیرتش جنگید.گل گهری 
ها بعد از سوت پایان در مرکز زمین جمع شدند و با خواندن آهنگ 

شمالی پایکوبی کردند.

یادداشت

جوانان گل گهر سه تا زد یکی خورد

صید دومین شاهین در سیرجان

روزکامیون  مناسبت  به  خبر:  گروه 
نسیم  نامه  هفته   257 شماره  در  دارن 
پارکینک  عنوان»  با  مطلبی  امید، 
کامیون ها فاقد امنیت است« چاپ شد 
که در قسمتی از این مطلب ابوذر زینلی 
رئیس شورای شهر بیان کرده بود که» 
محترم  شهردار  از  ما  سواالت  از  یکی 
خواستیم  ووی  از  و  است  بوده  همین 
و  هماهنگی  با  تر  سریع  چه  هر  که 
همکاری دستگاه های متولی برای رفع 
گذشت  با  اما  کند.«  اقدام  مشکل  این 
صورت  اقدامی  موضوع  این  از  چندماه 
نژاد،  اسماعیل  ا...  روح  و  است  نگرفته 

داران  کامیون  صنفی  انجمن  رئیس 
ارائه  را  مطلبی  موضوع  این  پیرامون 
رئیس  پاسخ  خواستار  و  است  داده 

شورای شهر در این باره شده است. 
اقا لطفا چاپ کنید 

شورای  محترم  ریاست  زینلی  جناب 
شهر 

در پاسخ به موضوع مشکل پارکینگ 
کامیونها اینجانب روح اهلل اسماعیل نژاد 
15ماه قبل درخواستی جهت اختصاص 
به  پارکینگ  مشکل  رفع  برای  زمینی 
مدتی  متاسفانه  دادم.  محترم  شهردار 
دنبال نخود سیاه دویدم بعد هم ایشان 

کنون  تا  نکرده  عرق  مبارکش  روی 
پارکینگ  مشکل  درخصوص  فرمودید 
طرح سوال از شهردار را در دستور کار 
اینجاست  سوال  دادیدخوبه  قرار  خود 

بفرمایید نتیجه چی شد ؟؟
شورای  محترم  ریاست  زینلی  جناب 

شهر؛
طرح سوال شورا از شهردار برای این 
مشکالت  نمیشودورفع  پارکینگ  صنف 
شورای  بدهید  پاسخ  لطفا  نمیشود  
محترم شهر در مدت سه سال و اندی 
کامیونداران  برای  اقداماتی  چه  گذشته 

انجام داده 

به  فرمودیدشهرداری  جنابعالی 
را  پارکینگ  مشکل  تواند  نمی  تنهایی 
انجمن  و  فرمانداری  بین  باید  رفع کند 
هماهنگی  شهرداری  و  کامیونداران 
باشد؛ به عرض میرسانم انجمن کامیون 
دوید  که  بس  شد  له  کفشهایش  داران 
دنبال شما ما که هستیم پای کار لطفا 
و  فرمانداری  بین  هماهنگی  بفرمایید 

شهرداری را چه کسی باید برقرار کند 
در آخر مشکالت این صنف را هرچه 
سریعتر رفع کنید اقدام عملی و جهادی 
چون که حنای شورا و شهرداری برای 

این صنف دیگر رنگی ندارد.

اسماعیل نژاد، رئیس انجمن صنفی کامیون داران سیرجان:

خواستار پاسخ رئیس شورای شهر هستیم

شهرستان  ویژه  فرماندار  خبر:  گروه 
ادارات،  از  بازدید  ادامه  در  و  سیرجان 
با حضور در اداره مخابرات و تبریک به 
رییس جدید، با کارکنان اداره مخابرات 

دیدار و گفتگو کرد.
فرمانداری  عمومی  روابط  گزارش  به 
این  در  سیرجان،  شهرستان  ویژه 
بهاالدینی فرماندار ویژه  بازدید سهراب 
سیرجان با اشاره به مشکالت آنتن دهی 
برخی  در  اینترنت  نامناسب  پوشش  و 

دغدغه  و  روستایی  و  شهری  مناطق 
خدمات  به  دستیابی  در  شهروندان 
پروژه های  اجرای  گفت:  اینترنتی 
مخابراتی گامی مهم در راستای توسعه 
به  خدمات دهی  گسترش  و  پایدار 
از  شهروندان  بهره مندی  و  مشترکان 
با کیفیت و مطلوب  ارتباطات  برقراری 
به  و همچنین  دسترسی دانش آموزان 
اینترنت است که امیدواریم با پیگیری  
مدیریتی  مجموعه  برنامه ریزی  و 

ادامه  در  وی  شود.  انجام  مخابرات 
و  ارتباطات  اهمیت  به  توجه  با  افزود: 
کرونا  ویروس  شیوع  زمان  در  اینترنت 
برنامه  از  دانش آموزان  استفاده  لزوم  و 
سطح  ارتقای  و  اجرا  در  تسریع  شاد، 
خدمات مخابراتی امری مهم و ضروری 

است.
دیدار  این  در  بهاالدینی  سهراب 
فناوری  پیگیری مصوبات جلسه  ضمن 
تسریع  خواستار  شهرستان،  اطالعات 

اجرای  شامل  آن  مصوبات  انجام  در 
همراه  تلفن  پوشش  فیبر نوری،  شبکه 
جهت   زیرساخت  ایجاد  و  شهرستان 
ساکنین   به  ثابت  تلفن  واگذاری 

شهرک های مسکونی جدید شدند.
سوی  از  حکمی  طی  است   گفتنی 
مدیرکل مخابرات استان آقای  کاشانی 
مخابرات  اداره  سرپرست   سمت   به 
شهرستان سیرجان معرفی  شده است.

بازدید فرماندار سیرجان از اداره مخابرات شهرستان
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فرهنگ: پروردگار عالم با تأکید بر اینکه نظام هستی بر اساس مصلحت 
و نیاز انسان ها آفریده شده است، آن ها را از فساد و تخریب در این نظام 
به شدت نهی کرده است؛ زیرا که استفاده بی حساب و بی تعقل از منابع 
فتنه در زمین  و  تباهی  باعث  از آن  بهره برداری  زیاده روی در  و  طبیعت 
موجب  زندگی  در  که  دارد  دوست  را  بندگانی  متعال،  خداوند  می شود. 
آسایش دیگران می شوند و در مقابل کسانی که باعث نارضایتی و ناراحتی 
قرار  خود  نکوهش  و  خشم  مورد  کنند،  آلوده  را  طبیعت  و  شوند  مردم 

می دهد.
در حدیثی پیامبر اکرم صدر این باره می فرمایند: » 3 گروهند که با کار 
عمومی،  اماکن  که  : 1- کسانی  می گیرند  قرار  لعنت خداوند  مورد  خود 
سایه بان ها و محل پیاده شدن مسافران را آلوده می کنند؛ ٢-  کسانی 
را غصب می کنند؛ 3- کسانی که سد معبر  نوبتی(  که آب عمومی )آب 

می کنند و مانع عبور عابران می شوند.«
و  حفظ  جهت  در  را  انسان  که  مهمی  کشف شده  امور  و  الزم  قوانین 
نگهداری محیط زیست و بهداشت فردی و اجتماعی به بهترین شکل یاری 
می رساند در آموزه های دین اسالم  به صورت تشویق مسلمانان به کاشت 
درخت، ساخت فضاهای سبز، ایجاد و پاکیزه نگه داشتن آب های روان در 

محل های زندگی بیان شده است.
مسئله ی فضای سبز و حفظ آن در محیط زیست درمیان همه مسائل 
دین اسالم به صورت امروزی واضح و کامل بیان نشده است؛ اما موضوعاتی 
از  نهی  کار،  این  برای  تشویق  و  درختان  از  نگهداری  و  کاشت  همچون 
قطع درختان و توجه خاص به آن بیان شده است.این امر ) درخت کاری 
( آن چنان اهمیت دارد که پیامبر اکرم )ص( می فرمایند : » اگر رستاخیز 
) قیامت ( برپا شد و نهالی در دست یکی از شما است؛ اگر می توانید آن 

را بکارید.«
و  آشامیدنی ها  خوردنی ها،  همچون  دنیا  نعمت های  متعال  خداوند 
و  برای مصرف حالل  است  انسان  آسایش  و  رفاه  را که موجب  آنچه  هر 
نابجا و تخریب آن ها را هم  لذت درست آفریده و هدر دادن، استفاده ی 

به طورکلی در جامعه ممنوع کرده است.
 ) تجاوز   ( تعدی  محیط زیست،  تخریب  و  کردن  نابود  کریم  قرآن  در 
نام گرفته و کسانی که رفتار ناپسند و ناشایستی نسبت به آفریده های خدا 

و محیط زیست داشته باشند را از رحمت خدا به دور می داند.
انسان باید از اختیار، آزادی و قدرتی که خداوند به او به عنوان جانشین 
خود بر زمین  عطا کرده است به بهترین شکل ممکن استفاده و با صلح 
بکوشد؛  راه حفظ سالمت طبیعت  در  بندگان خدا  دیگر  کنار  در  و صفا 
الهی و حفظ ارزش های اخالقی دینی،  چراکه توجه به فرامین و قوانین 
زیستی  محیط  است.  انسان ها  محیط زیست  حفظ  برای  بزرگ  ضمانتی 
متعلق  هم  آینده  نسل های  به  بلکه  امروز  نسل  به  متعلق  تنها  نه  که 
باید نگهداری و ذخیره شود. بی تردید  ادامه ی حیات آن ها  برای  است و 
محیط زیست سالم از بزرگ ترین نعمت های خداوند و جزئی از نظام بزرگ 
در  ریشه  آن،  به سالمت  اهمیت  و  حفاظت  پاسداری،  که  است  آفرینش 
اخالق اسالمی و نگرش توحیدی به آن دارد و متعلق به خالق کل جهان 

هستی است.
از جمله موارد جالب توجه دیگر در اسالم احکامی هستند که یا جنبه ی 
نهی کننده دارند؛ مانند آیه 85 سوره ی اعراف که می فرماید: » التُْفِسُدوا 
فِی األَْرِض بَْعَد إِْصالِحها ذلُِکْم َخْیٌر لَُکْم إِْن ُکْنُتْم ُمْؤِمنیَن؛ بعد از اصالح 
زمین در آن فساد به پا نکنید که این برای شما نیکوتر است، اگر مؤمن 

بوده باشید.«

 معرفت

ویژه

ثبت اطالعات پسماند در سامانه
به ریاست  نسیم امید: جلسه پیرامون پسماندهای صنعتی 
معاون عمرانی فرمانداری برگزار شد و  نژاد بیگلری در خصوص 
مصوبات این جلسه گفت:  میزان و شیوه دفع پسماندهای صنعتی 
و همچنین تعیین تکلیف سایت دفن این پسماندها توسط محیط 
زیست و اداره صمت تهیه و ارائه شود و  مقرر شد شهرداری 

https:// ها و دهیاری ها اطالعات مربوط به پسماند شهر یاروستای خود را در سایت
iranemp.ir ثبت نمایند. اداره حفاظت محیط زیست شهرستان ضمن اعمال نظارت 
دقیق و مستمر بر نحوه دفع پسماندها در سایت های موجود ) به ویژه موضوع خاکپاشی(، 
گزارش بازدیدها را به فرمانداری ارسال کند و  مرکز بهداشت مطابق روال گذشته نسبت 
به جمع آوری و بی خطرسازی پسماندهای عفونی مراکز درمانی دولتی اقدام نماید. 

 به بهانه انتخابات، خدمات دولت را زیر سئوال نبریم
گفتارنو: دکتر علی زینی وند، استاندار کرمان گفت: 

نباید به بهانه تبلیغات و جلب نظم مردم، خدمات دولت را 
منکوب کنیم. همین دولت هم در شرایط سخت خیلی کار 
کرد و دولت ها قطعاتی از سابقه نظام جمهوری اسالمی 
هستند. او با اشاره به اینکه سال آخر دولت است و خیلی ها 
می خواهند نامزد انتخابات بشوند، گفت: مردم همه ما را یک مجموعه می بینند و 
خدمت می خواهند و باید سخنرانی های دهه فجر را به سخنرانی اتحاد و برادری 
تبدیل کنیم. سردار سلیمانی که محبوب دل ها شد به خاطر انصافش بود و همه باید 

در خدمت مردم و تبیین آرمان های نظام و انقالب باشیم.

داوطلبان انتخابات شوراها در سال 1400 باید آزمون بدهند؟
مشرق: علی حدادی، سخنگوی کمیسیون امور داخلی 
اصالح  کلیات طرح  تصویب  به  اشاره  با  و شوراها،  کشور 
تمام  انتخابات شوراها در مجلس، گفت:  قانون  از  موادی 
تالش نمایندگان این است که این طرح تصویب و پس از 
تایید شورای نگهبان به انتخابات سال آینده شوراها برسد.

ترجیح ما این است که در کالنشهرها، انتخابات شوراها را به صورت الکترونیک 
برگزار کنیم. وی با بیان اینکه در این طرح پیش بینی شده است که شش ماه قبل از 
برگزاری انتخابات شوراها آزمونی از داوطلبان گرفته شود، ادامه داد: به دلیل اینکه 
هنوز این طرح تبدیل به قانون نشده است و زمان برای گرفتن آزمون وجود ندارد اگر 
این طرح تبدیل به قانون شود این بند در انتخابات سال آینده اجرایی نخواهد شد.

)

مراسم دهه فجر به صورت نمادین برگزار می شود
  فرمانداری ویژه: جلسه ستاد استانی پیشگیری و مقابله با 
بیماری کرونا به ریاست استاندار و با حضور فرماندار ویژه و 
سایر اعضا ستاد کرونا استانی و شهرستانی، به صورت ویدئو 
کنفرانس تشکیل شد. در این جلسه مقرر شد، ماموریت های 
سرپوشیده  سالن های  در  جلسات  و  لغو  غیرضروری  اداری 
حداکثر با حضور نفر 30 برگزار شود. حضور دانش آموزان پایه های اول و دوم 
ابتدایی استان از اول بهمن ماه و همچنین مدارس زیر 50 نفر در کالسهای درسی 
اختیاری است و طبق مصوبه ستاد ملی کرونا برگزاری مراسم ایام دهه فجر سال 

جاری به طور نمادین به صورت خودرویی و موتوری برگزار شود و هیچ گونه 
مراسم مردمی به شکل حضور در میادین و خیابان ها و پیاده روها نخواهد بود.

انتقادها، پیشنهادها و مشکالت
 خود و پیرامون را به ما پیامک بزنید.

نسیم سالم

09162756265 

در  موجود  های  آسیب  محمودآبادی:  مسعود 
پرورش  و  آموزش  به  ناخواه  خواه  جامعه  سطح 
نیز سرایت می کنند و مدارس و دانش آموزان 
را درگیر این معضالت می کند و دانش آموزان 
تاثیر موثری بر روی هم ساالن خود دارند و آگاه 
سازی و توانمند ساختن دانش آموزان با آموزش 
های  مهارت  و  اجتماعی  روانی  های  مهارت 

زندگی می تواند نقش پیشگیرانه و اثر بخشی داشته باشد. دراین باره 
طرح »یاری گران زندگی« درآموزش و پرورش سیرجان فعالیت خود را 

به شکل جدی آغاز کرده است. 
آسیب  برابر  در  مراقبت  و  مشاوره  کارشناس  محمودآبادی،  مسعود   
این  در  سیرجان  پرورش  و  آموزش  فرهنگی  معاونت  اجتماعی  های 
باره با اشاره به تاثیر پذیری باالی کودکان و نوجوانان ازگروه همساالن 
گفت: گروه همساالن در مدارس در قالب تشکل های دانش آموزی با 
تاثیرگذاری زیادی که بر همدیگر می گذارند نقش کاربردی در  توجه 
کاهش و کنترل آسیب های اجتماعی دارند. او در ادامه  با بیان اینکه 
این طرح مشترک بین وزارت آموزش وپرورش و ستاد ملی مبارزه با مواد 
تولید محتوا در  به  اقدام  این طرح دانش آموزان  افزود: در  مخدراست، 
حوزه آسیب های اجتماعی می کنند و با توجه به تأثیرشان بر همساالن 
دانش  طرفی  از  کند،  پیشگیری  اجتماعی  آسیب های  از  می تواند  خود 
آموزان دغدغه مند می شوند و در جامعه مسئولیت پذیرتر و یک احساس 

ارزشمندی می کنند. 
این کارشناس مشاوره با بیان اینکه این طرح را در همه مقاطع ابتدایی 
و متوسط گسترده ترکردیم، افزود: بر موضوعاتی مثل اعتیاد، آسیب های 
اجتماعی فضای مجازی و... فعالیت می کنیم که در این راستا با توجه 
اخبار ناگواری که از گوشه و کنار شهر مطرح می شود یک شعار مثبت 
در  مدارس  مدیران  از  و  کردیم  تعیین  را  است(  آرامش  و  نظم  )شهر 
شهرستان خواستیم که این طرح را اجرایی کنند. این کارشناس اضافه 
کرد: این طرح سال های قبل نیز بود اما در چند مدرسه اجرا می شد که 
امسال تالش کردیم اکثر مدارس را درگیر کنیم و در این طرح اتفاقات 
خوبی رخ می دهد و اینکه دانش آموزان در گروه های مدرسه ای یاریگران 
آموزش  را  راهکار  ارائه  و  مسئله  حل  گفت وگو،  مهارت  ابتدا  زندگی، 

می بینند.  
محمودآبادی در پاسخ به این سؤال که در شرایط فعلی مدارس تعطیل 
است به چه شکل کار انجام می شود، گفت: این موضوع به صورت مجازی 
تاکنون  از سمت خانواده شده است و  استقبال خوبی  انجام می شود و 
نزدیک به 6 هزار نفر در این طرح شرکت کردند و برنامه این است که 
بتوانیم تا پایان سال تحصیلی این افراد را به 1٢ هزار نفر برسانیم. او 
اضافه کرد: در این مدت دانش آموزان تولید محتواهای زیادی را انجام 
داده اند از پاورپوینت ها تا ساخت کلیپ در خصوص آسیب های اجتماعی 
مختلف و حتی در این موضوعات از سوی آموزش وپرورش استعدادیابی 
شد. مسعود محمودآبادی در ادامه افزود: در این طرح سعی کردیم به 
دانش آموزان آموزش بدهیم که قرار نیست کسی برای بهتر شدن شهر 

ما معجزه کند و همه ما باید در رشد و پیشرفت این شهر فعالیت کنیم.

 طرح »یاری گران زندگی« برای 
مسئولیت پذیری دانش آموزان است

خشم خداوند بر آسیب زنندگان طبیعت

بهسازی 
غیر استاندارد 

پیاده رو
 ورودی 

کوچه های
 خیابان شریعتی 

عکس: نسیم امید


