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اینچندنفر

آمارچندصدهزارنفریازفرزندانفاقدشناسنامه

ایسنا :یک عضو هیئت رئیسه کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس با بیان اینکه «دولت و مجلس باید به طور
جدی وضعیت تابعیت فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی را مشخص و تعیین تکلیف کنند»
گفت :آمار چند صد هزار نفری از افراد فاقد شناسنامه وجود دارد که باید سروسامان یابد .جلیل رحیمی گفت:
دولت و مجلس باید این مسئله را جدی بگیرند .به دو دلیل؛ نخست اینکه زنان ایرانی که با مردان خارجی ازدواج
کردهاندوضعیتتابعیتفرزندانآنهاتعیینتکلیفشوند.ازطرفدیگراینموضوعنبایدعاملمشوقبرایازدواجزنانایرانیبامردانخارجیشود.

حسینمرعشیعزادارشد

ایلنا :حجت االسالم سید احمد مرعشی از روحانیون رفسنجان و برادر بزرگتر سید حسین
مرعشی صبح دیروز در بیمارستان ایرانمهر دار فانی را وداع گفت .بر اساس این گزارش پیکر مرحوم
مرعشیامروزساعت ۹:۳۰صبحازمقابلبیمارستانایرانمهرتشییعوبرایخاکسپاریبهشهرستان
رفسنجان منتقل میشود .همچنین مراسم یادبودی در روز یکشنبه ۲۶شهریور ماه در مسجد نور
تهرانبرگزارمیشود.مراسمتشییعپیکرمرحوممرعشیروزسهشنبهدررفسنجانبرگزارمیشود.

 11میلیون حاشیه نشین و  8میلیون ساکن بافت فرسوده داریم
انتخاب:وزیر راه و شهرسازی می گوید ،در حال حاضر 11میلیون حاشی ه نشین و 8میلیون ساکن
بافت فرسوده داریم که نشان دهنده نبود تعادل در کشور است و نمیتوان نسبت به آن بیتوجه بود.
عباس آخوندی گفت :آمار کلی نشان میدهد که در حال حاضر  27میلیون واحد مسکونی و 24
میلیون خانوار در کشور وجود دارد ،با وجود آنکه خانه بیشتر از خانوار وجود دارد ولی شاهد توزیع قابل
قبولی در کشور نیستیم چرا که همچنان 2میلیون و 600هزار خانه خالی و 2میلیون و 100هزار خانه دوم در سراسر ایران وجود دارد.

 یکی از شهروندان با ارسال این عکس به پاسارگاد از وضعیت انتهای خیابان فردوسی شمالی روبروی مسجد امام
حسین(ع) گالیه کرد .او گفت :علفهای جوی خیابان اصال کوتاه نشدهاند ،کنار سطل زباله همیشه کثیف است ،آب وسط
خیابان جمع میشود و بوی بسیار بدی ایجاد شده است.

حال شهر ما و این سه نفر

برخی تعریفشان از شادی موسیقی حرام و خوردن مشروب است

خبرآنالین :امام جمعه موقت تهران گفت :درزمان حیات امام راحل (ره )افرادی می گفتند :ضد والیت فقیه
شرک است اما پس از آن حضرت در زمان جانشین امام (ره) سخنان دیگری به زبان آوردند.او در ادامه گفت :برخی
میگویند بگذارید جوانها به هر قیمتی شاد باشند چه کسی جلوی شادی جوانان را گرفته است اما شادی یعنی
چه؟شادیعبورازخطقرمزخداوندنیست.پسرودخترنامحرمنبایددرهمباشند.اینشادینیستبلکهفعلحرام
است .احمد خاتمی گفت :برخی تعریفشان از شادی این است که جوانان بروند و به موسیقیهای مبتذل گوش کنند یا اگر خواستند مشروب بخورند.
اینشادیحراماست.انقالباسالمیمابرایتحققدینقیامکردوماحقنداریمباواژههایفریبندهکارهایخالفشرعرابهاسمشادیترویجبدهیم

خبر

م جشنواره «فیلم سبز» امروز در سیرجان
اکران فیل 
 پاسارگاد :مراسم افتتاحیه ششمین جشنواره بینالمللی «فیلمسبز ایران» همزمان با سراسر
کشور دیروز در کرمان برگزار شد .مریم کاظمی مدیر انجمن رفتگران طبیعت سیرجان با اعالم این
خبر گفت :در برگزاری این جشنواره سیرجانیها به خصوص انجمن رفتگران طبیعت نقش پررنگی
داشتند و اسپانسر این مراسم گلگهر سیرجان بود .همچنین در این مراسم از ترانه«رفتگر» مازیار
محیاپور خواننده سیرجانی رونمایی شد و بسیار مورد استقبال حضار قرار گرفت.کاظمی گفت :در
این جشنواره که با حضور فیلمسازان از سراسر کشور برگزار شد  100فیلم شرکت داده شد و قرار
است این فیلمها در  14شهرستان استان کرمان اکران شوند .در سیرجان هم امروز عصر ساعت
 4بعدظهر در سالن مهر شهرداری اکران خواهیم داشت .و ی افزود :اکران فیلمها از امروز تا آخر
هفته خواهد بود .گفتنیست سازمان محیط زیست کشور از سال  77اقدام به برگزاری جشنواره
فیلم سبز کرده تا فرهنگ حفاظت از محیطزیست ترویج داده شود.

خانواده محترم صفرپور

مصیبــت وارده را خدمــت شــما تســلیت عــرض
نمــوده از درگاه خداونــد منــان بــرای شــما و ســایر
بازمانــدگان صبــر مســئلت داریــم.
سید کاظم نبوی ،اتحادیه کابینتسازان

 حسین اطمینان
یکی از روزنامهنگاران استان کرمان
که برای مراسمی به سیرجان آمده
بود میگفت :آوازه شهر شما را از
نشریاتش داشتم و وقتی وارد شهر شدم
خیلی تعجب کردم! با وجود این همه
نشریه و سایت خبری باورم نمیشد
که خیابانهای این شهر اینقدر کثیف باشند .چرا واحد سد
معبر شهرداری کاری نمیکند؟ این همه تابلوی بیهدف چرا در
شهر نصب شده؟ آسفالتتان چرا به این روز افتاده؟ مگر شما به
یدانستم چه جوابی بدهم ،فقط
شهرداری انتقاد نمیکنید؟ نم 
تایید کردم .حاال تقریبا همهی ما به همان نتیجهای که دوست
خبرنگارم رسیده بود رسیدهایم .فرماندار سیرجان به مدیریت
شهرداری شدیدا انتقاد دارد .مسئوالن معترفند که حال شهر
خوب نیست و رسانهها تقریبا در این مورد یکصدا شدهاند .اعضای
شورای شهر جدید مستقر شدهاند و چشم شهروندان به رای
اعضای شورا دوخته شده تا بلکه آنها اینبار به شعارشان عمل
کنند و شهرداری متخصص را انتخاب کنند .سه نفر از گزینههای
اصلی شهرداری از مدیران کنونی شهرداری هستند .معاون فنی،
معاون مالی اداری و شهردار منطقه یک (سرپرست فعلی) برای
رسیدن به کرسی شهرداری با هم به رقابت میپردازند .اما این

جناب آقای مهندس نادری
مدیریت محترم اداره برق
سپاسگزار شما در همیاری با بنیاد
مهدویت هستیم.

جناب آقای سیدعلی مرعشی
درگذشــت عموی بزرگوارتان حضرت حجتاالســام حاج ســید احمد مرعشــی
را تســلیت عــرض نمــوده از خداونــد متعــال بــرای آن مرحــوم طلــب مغفــرت و
علــو درجــات و همجــواری بــا اجداد طاهرینــش و برای خانــواده گرامی ســادات
مرعشــی طلب صبــر و ســامتی داریم.
هیات مدیره و کارکنان شرکت صنعتی معدنی یکان سنگ تندیس

ثبتنام آغاز شد

دبیرستانغیردولتیمشاهیر
در ســال تحصیلــی  96-97از بیــن
دانشآمــوزان ســاعی و کوشــا بــا معــدل
 17بــه بــاال در رشــتههای ادبیــات،
تجربــی و ریاضــی در پایههــای دهــم ،
یازدهــم  ،چهــارم ادبیات و چهــارم ریاضی
دانشآمــوز میپذیــرد.

فروشگاهتجهیزاتورزشیکراس

از چهــارراه بــرق بــه محــل جدید خــود واقــع در خیابان
هلل ســعیدی روبـهروی مجتمع تجــاری مهر
آیـتا 

انـتـقــال یــافـت

ایــن فروشــگاه مفتخــر اســت کــه تجهیــزات
ورزشــی شــامل تردمیــل ،دوچرخــه ثابــت،
الپتیــکال و صندلــی ماســاژ را با اقســاط  10ماهه
بــدون بهــره ارایــه دهــد.

افراد در حالِ بد شهر سیرجان چقدر سهیم هستند؟ آیا ضعف
عملکرد شهرداری در سالهای اخیر متوجه این سه نفر و دیگر
مدیران شهرداری نیست؟ آیا شهردار سیرجان جز مدیریت ،کار
دیگری میتواند انجام دهد و باقی امور دست معاونانش نیست؟
آیا قرار است این سه نفر در صورت شهردار شدن معجزهای انجام
دهند و اگر بپذیریم که توان معجزه دارند چرا زمانیکه یکی
از پستهای شهرداری را در اختیار داشتند معجزه نکردند؟ در
اجرای ضعیف زیرگذر مکیآباد هیچ کدام ازین مدیران تقصیری
نداشتند؟ کیفیت پایین آسفالتهای انجام شده در خیابانهای
نصیری ،شریعتی ،بلوار چمران و  ...به این مدیران مربوط نیست؟
به کما بردن سیستم یکپارچه شهرسازی و نوسازی در شهرداری
منطقه یک به هیچ یک از این مدیران ارتباطی ندارد؟ به میان
آمدن صحبت چندباره فروش زمینهای شهرداری برای تامین
بودجه از پیشنهادهای این مدیران نیست؟ اشتباهات عمرانی
مثل اجرا نکردن دور برگردان ،قبل از ساخت بلوار والیت در
حوزه کدامیک از معاونتها قرار میگیرد؟ این مدیران قطعا
توانایی انجام کار دارند و میتوانند شهردار شوند اما کاش
خودشان صادقانه عملکردشان را در زمان شهرداران گذشته مورد
یدادند ،اگر توانایی آنها زیاد بوده پس این اوضاع
سنجش قرار م 
نابهسامان شهر از کجا آمده است و اگر توان انجام کار با حضور
شهرداران سابق را نداشتند چرا از سمت خود استعفا ندادهاند؟

گلگهر تیمی در کالس لیگ برتر
با ورزشگاهی کوچک
 ابوذرخواجویینسب
مصاف روز جمعه گلگهر سیرجان با استقالل
تهران در مسابقات جام حذفی کشور که با باخت دو
بر یک گلگهر و صعود آبیهای محبوب پایتخت به
مرحله بعدی این مسابقات همراه بود را هم میتوان از
دید «فنی» مورد نقد قرار داد و هم «حواشی» آن را
برجسته ساخت .به لحاظ فنی این دیدار ثابت کرد که
گلگهر توانایی صعود و حضور در لیگ برتر را دارد .کما
اینکه گلگهر سال گذشته هم تنها با دو امتیاز اختالف
نسبت به پارس جنوبی جم و یک امتیاز اختالف
نسبت به سپیدرود رشت در جایگاه سوم لیگ دسته
اول قرار گرفت .دو تیمی که امسال در لیگ برتر حضور
دارند چیزی فراتر از گل گهر در چنته فوتبالی خود
نداشتند .البته گلگهر در این مسابقه همان قدر که
از نظر فیزیکی و بازی درگیرانه از استقالل بهتر نشان
داد در زمینه بازی شناور و جذاب به مراتب سطح
پایینتری از استقالل داشت .کمبود یک بازیکن خالق
در میانه میدان میتواند کار را برای گلگهر در ادامه
مسابقات سخت کند .ضعف گلگهر در درون دروازه
هم مشهود بود و آرمان شهداد نژاد با گلهایی که در
این مسابقه دریافت کرد ،نشان داد از روزهای اوج خود
فاصله زیادی دارد .گلگهر درفصل جدید چند مهره
سرشناس خود مثل محسن ایران نژاد ،مهرداد آوخ و
اکبر صغیری را از دست داد اما به جای آن ،چند مهره
خوب نظیر رضا درویشی ،سجاد اژدر و محمد غالمی را
جذب کرده است و قرارداد برخی ستارههای خود مثل
علی شهسواری را نیز تمدید کرده است تا شاید تیم
سختکوش وینگو بگوویچ این بار به رویای خود یعنی

صعود به لیگ برتر دست پیدا کند.
اما فارغ از مسائل فنی این دیدار حواشی نیز
داشت که شاید مهمترین آن به نحوه بلیتفروشی
دیداربرمیگشت.متاسفانهورزشگاهاختصاصیگلگهر
تنها گنجایش سه هزار و دویست نفر را داشت و این
در حالی بود که بیش از هفت هزار نفر متقاضی خرید
بلیت و ورود به ورزشگاه بودند .گویا بخش عمدهای از
بلیتها نیز در روزهای قبل از بازی در اختیار برخی
افراد و نهادها قرار گرفته بود و تنها سهم اندکی برای
هواداران دو تیم در نظر گرفته شده بود تا مشتاقان
زیادی پشت درهای بسته ورزشگاه کوچک گلگهر
بمانند .در این میان بازار سیاه بلیتفروشی هم داغ
بود و برخی بلیتها حتی تا سقف  150هزار تومان نیز
به فروش رفت .معضلی که سه سال پیش و در هنگام
دیدار گلگهر با پرسپولیس نیز مشاهده شده بود .البته
شاید اگر گلگهر ورزشگاهی با گنجایش حداقل پانزده
هزار نفر داشت ،هیچگاه چنین مشکالتی رخ نمیداد.
متاسفانه مدیران ارشد گلگهر و البته شهر سیرجان
هنوز به این باور نرسیدهاند که در زمینه زیرساختهای
ورزشی باید سیرجان را به حدی برسانند که توانایی
میزبانی از دیدارهای بزرگ را داشته باشد .این شهر
هنوز هتل مناسب و آبرومندانهای ندارد .ورزشگاههای
شهر از چمن طبیعی مناسب بیبهره هستند و با
گنجایش کمی که دارند ،همواره شرمنده عالقهمندان
فوتبال میشوند .این موارد نشان میدهد که گلگهر
اگر چه به لحاظ فنی در کالس لیگ برتر است اما به
لحاظ زیرساختهای ورزشی نمیتواند میزبان خوبی
برای تیمهای لیگ برتری و پرهوادار باشد.

سودوكو 482
 جــواب جدول را بــه دفتر
پاسارگاد فرســتاده و به قيد
قرعه هديه دريافت كنيد.
برنده سودوكو :481
آیناز نصرتآبادی

قانونهاي حل
جدول سودوكو:

 .1در هر ســطر و ســتون بايد
اعداد  1تا  9نوشته شود .بديهي
است كه هيچ عددي نبايد تكرار
شود.
 .2در هر مربــع  3×3اعداد از
 1تا  9نوشــته شود و در نتيجه
هيچ عددي نبايد تكرار شود.

آگهیفراخوانثبتنامازداوطلبینعضویتهیاتمدیرهوبازرساناتحادیهصنفلوازمالتحریر
وکتابفروشانشهرستانسیرجان(نوبتدوم)
بدینوســیله بــه اطــاع کلیــه دارنــدگان پروانــه کســب معتبــر در رســتههای خردهفروشــی نوشــتافزار،
مهــر و پالکســازی ،صحافــی و خردهفروشــی کتــاب ،خردهفروشــی لــوازم اداری ،تابلوســازی چوبــی و فلــزی،
خدمــات ترجمــه و  ...شهرســتان ســیرجان میرســاند در صــورت تمایــل بــه عضویــت در هیئتمدیــره و بازرســی
صنــف مذکــور میتواننــد بــا در دســت داشــتن مــدارک مشــروح ه ذیــل بــه اداره صنعــت ،معــدن و تجــارت
ســیرجان(دبیرخانه هیئــت اجرایــی برگــزاری انتخابــات اتحادیههــای صنفــی) از تاریــخ  96/06/21بــه مــدت 10
روز کاری مراجعــه و ثبتنــام نماینــد.
مدارک مورد نیاز:
 -1شــش قطعــه عکــس  -2 6*4اصــل و کپــی شناســنامه و کارت ملــی  -3اصــل و کپــی پروانــه کســب معتبــر
 -4اصــل و کپــی مــدرک تحصیلــی حداقــل دیپلــم بــرای افــراد فاقــد ســابقه عضویــت درهیئتمدیــره
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آگهیفراخوانثبتنامازداوطلبینعضویتهیاتمدیرهوبازرساناتحادیهفروشندگانلوازم
خانگیشهرستانسیرجان(نوبتسوم)
بدینوسیله به اطالع کلیه دارندگان پروانه کسب معتبر در رستههای:
خردهفروشــی تخــت ،کمــد ،میــز و قفســه  -2خردهفروشــی مبلمــان منــزل  -3فــروش کاالی خانگــی
دســت دوم(سمســاری)  -4خــرده فروشــی لــوازم صوتــی و تصویــری  -5خردهفروشــی گلهــای مصنوعــی
 -6خردهفروشــی وســایل خانگــی برقــی شهرســتان ســیرجان میرســاند در صــورت تمایــل بــه عضویــت در
هیئتمدیــره و بازرســی صنــف مذکــور میتواننــد بــا در دســت داشــتن مدارک مشــروح ه ذیــل بــه اداره صنعت،
معــدن و تجارت ســیرجان(دبیرخانه هیئــت اجرایی برگزاری انتخابات اتحادیههــای صنفی) از تاریــخ 96/06/21
بــه مــدت  10روز کاری مراجعــه و ثبتنــام نماینــد.
مدارک مورد نیاز:
 -1شــش قطعــه عکــس جدیــد  -2 6*4اصــل و کپــی شناســنامه و کارت ملــی  -3اصــل و کپــی پروانــه کســب
معتبــر  -4اصــل و کپــی مــدرک تحصیلــی حداقــل دیپلــم بــرای افــراد فاقــد ســابقه عضویــت درهیئتمدیــره
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آگهیفراخوانثبتنامازداوطلبینعضویتهیاتمدیرهوبازرساناتحادیهفروشندگانفرش
وموکتشهرستانسیرجان(نوبتدوم)
بدینوســیله بــه اطــاع کلیــه دارنــدگان پروانه کســب معتبــر در رســتههای :خردهفروشــی موکت ،خردهفروشــی
پتــو ،خردهفروشــی فــرش ماشــینی شهرســتان ســیرجان میرســاند در صــورت تمایــل بــه عضویــت در
هیئتمدیــره و بازرســی صنــف مذکــور میتواننــد بــا در دســت داشــتن مدارک مشــروح ه ذیــل بــه اداره صنعت،
معــدن و تجارت ســیرجان(دبیرخانه هیئــت اجرایی برگزاری انتخابات اتحادیههــای صنفی) از تاریــخ 96/06/21
بــه مــدت  10روز کاری مراجعــه و ثبتنــام نماینــد.
مدارک مورد نیاز:
 -1شــش قطعــه عکــس  -2 6*4اصــل و کپــی شناســنامه و کارت ملــی  -3اصــل و کپــی پروانــه کســب معتبــر
 -4اصــل و کپــی مــدرک تحصیلــی حداقــل دیپلــم بــرای افــراد فاقــد ســابقه عضویــت درهیئتمدیــره
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