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بالزمان
بهمناسبتدههکرامتودرسالروزتکریمامامزادگانمراسمجشنیباحضورپرسنلتیپصاح 
در آستان مقدس امامزاده علی(ع) برگزار شد .در این مراسم که با حضور نماینده مردم شهرستان سیرجان و
(عج)
بالزمان
رییسادارهاوقافبرگزارشد،حجتاالسالمجهاندیدهمسئولنمایندگیولیفقیهدرتیپصاح 
وجود امامزادگان را مایه خیر و برکت دانست و از بقاع متبرکه به عنوان ظرفیت فرهنگی یاد کرد .به گفته
شهبازحسنپور وجود نیروهاینظامیمتعهد،مخلصووالیتمداربزرگترینسرمایهکشوروملتاست.
ویتکیهبرظرفیتهایدرونیکشوررامهمترینراهبرونرفتازمشکالت اقتصادیکشوردانست.
(عج)

رییس اتحادیه میوه و ترهبار از واگذاری غرفهها تا پایان سال خبر داد

سرمقاله

سرانجام میدان ترهبار بعد از  14سال

 گروه خبر
سرانجام بعد  14سال گره جابهجایی
میدان ترهبار باز شد .رییس اتحادیه
میوه و ترهبار با اعالم خبر آغاز عملیات
کدگذاری و تسطیح زمین ،ابراز امیدواری
کرد تا پایان سال عملیات اجرایی و
ساختوسازها به پایان برسد و غرفهها
تحویل داده شوند.
 6 ماهی که به سر نرسید
ماجرای جابهجایی میدان میوه و ترهبار
به دلیل مشکالت بهداشتی و ترافیکی و...
به سال  82برمیگردد .زمینی در ابتدای
جاده بندرعباس به مزایده گذاشته شد
و اتحادیه عمدهفروشان میوه و ترهبار
سیرجان برنده مزایده شد و مقرر شد
برای احداث میدان جدید  5هکتار زمین
به قیمت  ۳۰1میلیون و  5۰۰هزار تومان
به این اتحادیه واگذار شود .دیماه همان
سال رییس اتحادیه عمده فروشان میوه
و ترهبار در اعالم کرد«:ظرف مدت  ۶ماه
میدان آبرومندی را میسازیم 6 ».ماهی
که هنوز نرسیده و این پروژه به کالف
سردرگمیبدلشد.
 تمام مشکالت برطرف شدهاند
«ورود اعضای جدید به اتحادیه» «در
طرح قرار گرفتن زمین واگذار شده»
«شبهاتی در رابطه با وجوه دریافت شده و
نامشخص بودن محل هزینه آنها» «عدم
پرداخت هزینه کامل واگذاری غرفهها
توسط اعضای اتحادیه» موضوعاتی بودند
که هر کدام در مقطعی پیشبرد این پروژه
را مختل کردند و فرماندار سیرجان گفت:

عکس :پاسارگاد

«با هر کس که در پیشرفت این پروژه
خللی وارد کند به شدت برخورد خواهد
شد ».حاال رییس اتحادیه میوه و تره بار از
رفع تمام موانع و مشکالت خبر میدهد:
«در  97/1/21توافقی بین اعضا صورت
گرفت این گره کور با خودمان باز کردیم و
در همین راستا طرح کدگذاری و تسطیع
زمین انجام شد تا بعد از طراحی مراحل
قانونی اجرا و ساخت و ساز شروع شود».
 نمیخواهم نبش قبر کنم
به عقیده قنبری حاال که مشکالت در
حال حل شدن است بازگویی گذشته در
این مرحله فایدهای ندارد« :قصد نبش قبر

و بازگویی مسایل گذشته را ندارم .مهم
این بود که مشکالت حل شود و استارت
کار زده شود با مذاکرهای هم که با اعضا
داشتم همه خواستار این هستند که هر
چه سریعتر کارانجام شود .فقط نامهربانی
برخی از افراد ذینفع روال کار را کند
میکند ولی تحت هیچ شرایطی کار
را متوقف نمیکنیم ».رییس و اعضای
اتحادیه عزمشان را برای اجرایی شدن این
پروژه جزم کرده اند .قنبری میگوید «اگر
در این زمینه پرداخت از سمت سهامداران
کوتاهی یا تعللی شود طبق مقررات
برخورد میشود .نمیتوانیم یک جمع 80

نفری را فدای چند نفر زیادهخواهی کنیم
که تا دیروز مسئول اتحادیه میدان تره بار
بودند و امروز چون خودشان نتوانستند
طرح را انجام دهند بخواهند جلوی کار
را بگیرند .از طرفی طبق صورتجلسه،
همه سهامداران متعهد شدند هر زمان که
اتحادیه اعالم کند سهمشان را به موقع
پرداخت کنند .مطمئنم با این شرایطی
که پیش رو داریم به نتیجه میرسیم».
 واریزیها باید طبق مصوبه
باشد
با توجه به مشکالتی و شبهات که
درگذشته در رابطه با پرداختها پیش

با هم بودنمان پیروزی است

آمده بود ،رییس اتحادیه از بازگشایی
حساب جداگانهای خبر داد« :حسابی
جداگانه باز کردهایم و حتی شرایط
گذاشتیم و طبق مصوبات واریز پول تحت
هیچ شرایطی به غیر از سهامداران پذیرفته
نمیشود .از همه مردم میخواهم چنانچه
پولی در این خصوص واریز کردهاند به
ما اطالع دهند و از این به بعد هم اگر
چنانچه کسی مبلغی را به حساب واریز
کند ،حتما باید مصوبه کارگروه میدان
ترهبار را با فیش و نامه رسمی اتحادیه
ممهور به مهر اتحادیه را داشته باشد.
در غیر این صورت تنها فیش واریزی
برای ما مالک نیست ».قنبری همچنین
درباره نحوه واگذاری غرفهها گفت« :طبق
مصوباتی که داشتیم غرفهها طبق سنوات
تقسیمبندی میشوند و همه اعضا این را
پذیرفته اند و هیچ مشکلی هم نیست».
 تا پایان سال غرفهها را تحویل
میدهیم
رییس اتحادیه میوه و ترهبار رفع موانع
پیش روی اتحادیه را در نتیجه همکاری
سهامداران و مسئوالن دانست « :در
میدان تره بار جدید طراحی روی 66
غرفه است .از همه همکاران و سهامداران
تقاضا دارم مبلغی را که کارگروه میوه و
ترهبار تعیین میکند را به موقع پرداخت
کنند .چرا که به سرانجام رسیدن کار و به
موقع تحویل دادن آن در گرو پرداخت به
موقع سهم مشخص شده است .در این
صورت تا پایان سال و حتی زودتر کار را
تمام میکنیم و تحویل میدهیم».

تشنگی درختان در همسایگی موتور آب

 رضا مسلمیزاده
یکی از مسرتبخشترین
خبرهایی که در روزهای
گذشته به گوش رسید،
بازگشت پیروزمندانه سپنتا
نیکنام به شورای شهر
یزد است .این تصمیم
«مصلحتآمیز» را که اعضای شورای مجمع
تشخیص مصلحت نظام گرفتهاند ،میتوان در
تداوم مسیری دید که از مشروطه تاکنون به
توخیز
دشواری پیموده شده است .مسیری پراف 
که از حوصلهی تنگ آدمی خارج است و تنها در
پرتو یک نگاه تاریخی و تالش نسلها قابل فهم
است .البته داشتن سرزمینی پیشرفته و آباد که
بر اساس ارادهی عمومی مردم اداره شود ،اگر در
حیات آدمی میسر شود ،زهی سعادت! اما اگر
چنین هم نشد ما مأمور به وظیفهایم و استقامت
در این راه تنها کاری است که میتوانیم و باید
در آن بکوشیم .دموکراسی نوپا و ُکند ایرانی به
چنین دلخوشیهایی هر چند اندک خرسند است
و درسهایی برای روزهای دشوار پیش رو در برابر
مسئوالن امر مینهد .گرهی که اکنون به تدبیر
مصلحتاندیشان گشوده گشت ،از ابتدا هم بیهوده
در کار افتاده بود .گرهی که میتوانست از همان
آغاز به وجود نیاید .همانند بسی تنگناهای دیگر
که گاهی حاصل دلسوزی و ناآگاهی از مقتضیات
زمان هستند و هزینههای آن از جیب ملت
پرداخت میشود.
تصمیم عقالی قوم برای ابقای عضویت یک
زرتشتی در شورای شهر دارالعبادهی یزد از
منظری دیگر نشانهی غلبهی اسالم رحمانی بر
قرائتهای دیگر است .قرائتی که از آغاز نهضت
تجددخواهی ایرانیان در نگاه فقهایی نظیر عالمهی

روی خط

 رییس سازمان فضای سبز شهرداری :این فضا ملک اداره آب است و شهرداری نمیتواند به آن رسیدگی کند
 رییس اداره آبوفاضالب :درختان به صورت عادی آبیاری میشوند و مشکلی هم ندارند
 پاسارگاد :مشاهدات خبرنگار نشان میدهد خشکی درختان به دلیل کم آبی و تشنگی است

 پاسارگاد
اگر گذارتان به انتهای شهرک
نصر افتاده باشد ،روبروی مدرسه
دخترانه خیام به محوطه فضای سبزی
برمیخورید که درختانش از تشنگی و
بیآبی خشکیدهاند در حالی که چندقدم
آن طرفتر موتور اداره آب قرار دارد.
یکی از اهالی منطقه که دغدغه حفظ
فضای سبز را دارد به پاسارگاد میگوید:
«گاهی وقتها که اهالی منطقه و خودم
شخصا برای حفظ این فضای سبز اقدام
با آبیاری این درختان با شلنگ میکنیم
جلوی ما را میگیرند و اجازه این کار
داده نمیشود ».یکی دیگر از اهالی از
رایزنی با سازمان فضای سبز شهرداری
و قول همکاری میگوید« :فقط قول
میدهند اما پای عمل که میرسد
هیچکس کاری نمیکند .از سوی

سازمان فضای سبز
شهرداری برای
احیای این فضای
سبز قول مساعد
دادند اما در حد
وعده باقی ماند».
 با توجه به
ارزش ملک اداره
آ بوفا ضال ب
حاضر به واگذاری
آن به شهرداری
نشد
رییس سازمان سیما ،منظر و فضای
سبز شهرداری در باره این ملک میگوید:
«این فضا ملک اداره آب است و پیگیر
پروانه حصار آن نیز هستند ».سعیدی
در پاسخ به انتقاد اهالی محل که قرار
بوده سازمان فضای سبز شهرداری پیگیر

رسیدگی به این فضا باشد گفت « :برای
اینکه این فضا در حوزه شهرداری قرار
گیرد چندبار پیگیری کردیم و تنها در
این صورت میتوانستیم به آن رسیدگی
کنیم اما با توجه به ارزشی که این
ملک دارد اداره آب و فاضالب حاضر به

تعامل نشد ».رییس
سیما،
سازمان
منظر و فضای
سبز شهرداری در
ادامه از تامین نیاز
فضای سبز این
منطقه میگوید:
«در ضلع شرقی
شهرک بستر کار
ادامه کمربند سبز
را آماده کردهایم
که تا ابتدای بلوار
والیت ادامه دارد که با این طرح نیاز
فضای سبز منطقه تامین میشود».
 متولی فضای سبز شهر
نیستیم
رییس اداره آبوفاضالب هم این
ملک را مربوط به تاسیسات آب و

فاضالب میداند« :در صدد گرفتن
مجوز حصارکشی آن هستیم .این فضا
مربوط تاسیسات آینده این شهر است
چرا که شهر در حال توسعه است».
مجید میرشاهی نمیپذیرد که درختان
این فضا آبیاری نمیشوند« :حدود یک
چهارم این فضا درختکاری است و
که به صورت عادی آبیاری میشود و
مشکلی هم ندارد».
اگرچه رییس اداره آب و فاضالب
معتقداست که درختان آبیاری میشوند
اما مشاهدات عینی نشان میدهد
خشکی درختان این فضا به دلیل کم
آبی و تشنگی است .بیتفاوتی مسئوالن
نسب به خشک شدن فضای سبز آن
هم در روزگاری که با وجود کمبود آب
جایگزینی درختان امکانپذیر نیست
جای سئوال دارد.

کسب رتبه اولی برای نشریات گلگهر در جشنواره انتشارات روابط عمومی کشور

 اطالع رسانی
سیزدهمین جشنواره ملی انتشارات روابط
عمومی با حضور دکتر سلطانی معاون مطبوعاتی
وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی و دکتر دارابی معاون
استانهای سازمان صدا و سیما و با معرفی آثار و
رتبههای منتخب به کار خود پایان داد.
در این جشنواره که به همت انجمن متخصصان

روابط عمومی کشور همزمان با همایش تخصصی
تولید محتوا در روابط عمومی در سالن اجتماعات هتل
ارم تهران برگزار شد ،روابط عمومی شرکت معدنی و
صنعتی گل گهر توانست در بخش رقابتی «انتشار ویژه
نامه در نشریات داخلی و مستندسازی» ،رتبه اول را
از آن خود کند .همچنین مدیر روابط عمومی و امور
بینالملل این شرکت نیز توانست در بخش ارزیابی

مسئوالن و کارشناسان فعال در انتشارات روابط
عمومی ها ،رتبه برتر و تندیس جشنواره را کسب کند.
گفتنی است امسال و در سیزدهمین سال پیاپی
برگزاری این جشنواره کشوری ،بیش از 2هزار اثر
در  33شاخه فعالیتی از سوی دستگاه های اجرایی،
سازمان ها و شرکت ها به دبیرخانه جشنواره ارسال
شده که این امر حکایت از استقبال چشمگیر از

نایینی نویدبخش سازگاری دین و آزادی با یکدیگر
است.
در این میانه ،عدهیی تنگحوصله و ناشکیبا که
منافع شخصی خویش را از منافع کالن یک ملت
برتر میبینند ،تالش میکنند این دلخوشی را حقیر
جلوه دهند و آن را تصمیمی مصلحتاندیشانه در
شرایط دشوار کنونی قلمداد کنند .تصمیمی که
نظام از روی ناچاری بدان تن داده است و دیگر
روزی که خرش از پل گذشت از این تصمیم
بازخواهدگشت .به گمانم این «مصلحتاندیشی»
نه تنها چیز بدی نیست که اساسا بخشی از بازی
دموکراسی است.چرا که دموکراسی به عبارتی
چیزی جز رعایت نفع و مصلحت عمومی نیست.
این مفهوم به نحوی زیرکانه در هشتگ سپنتا
نیکنام با عنوان «با هم بودنمان پیروزی است»
تبلور یافته است .بخشی از این «با هم بودن» در
اصرار نهادهای مدنی و نمایندگان مردم و دولت
برآمده از رای شهروندان برای مجاب کردن
مخالفان در پذیرش آرای عمومی معنا مییابد.
اصراری که نمونهی عنقریب دیگر آن در ورود
بانوان به ورزشگاهها در حال تحقق است .سویهی
دیگر این معنا را میتوان در خیر عمومی حاصل
از تبلور ارادهی همگانی جستوجو کرد .بازگشت
سپنتا نیکنام به شورای شهر یزد حتا اگر به کام
آیتا ...جنتی و همفکرانش تلخ بیاید ،در نهایت
برای ایشان هم نتایج شیرینی در پی خواهد داشت.
در شرایطی که ناظران بینالمللی ایران را از بابت
نقض حقوق بشر شماتت میکنند ،چه لزومی دارد
که بر این پرونده برگهای تازهیی بیفزاییم؟
حاال که عقالی قوم مصلحت را در حضور سپنتا
نیکنام یافتهاند ،مصلحت ما نیز همان است که
حافظ فرمود:حالیا مصلحت وقت در آن میبینم/
که کشم رخت به میخانه و خوش بنشینم.

جشنواره همچون سال های گذشته را دارد.
شرکت معدنی و صنعتی گلگهر در حال حاضر
نشریات چاپی «نشریه داخلی گل گهر»« ،فصل
نامه گوهر سیرجان» و «فصلنامه گوهرانه» و نیز
نشریه الکترونیک و وبسایت خبری «گهر پرس» را
منتشر می کند .و دو فصلنامه جدید را نیز بزودی
رونمایی خواهد کرد

پیامک300099004806 :

شماره تلگرام پاسارگاد09217519290 :
 پمپ گاز جاللآباد ،جاده
تهران مدتهاست تعطیل شده
است .مردم و مسافران گناه
دارند تو را خدا فکری کنید.
2956
 ضمن تشکر در خصوص
چاپ مطلب امیرمحمد
پسربچهای که به بیماری نادر
اکتیوز دچار است پشنهاد
میکنم هفتهنامه پاسارگاد
بانی خیر شود و یک کمپین
در راستای کمک به درمان
امیرمحمدراهاندازی کند که هر
سیرجانی مبلغ 5000تومان به
حسابی به نام ایشان واریز کند
تا مشکل درمان این پسربچه
حل شود5686 .
 واقعا در استان کرمان کسی
نیست جواب کشاورزهایی را که
جاده سیرجان بلورد زورکی از
وسط باغشان عبور کرده بدهد.
باغ پسته  34ساله برای حریم
جاده قدیم از بین رفت .ما تاوان
چه چیزی را باید پس دهیم.
1393
 از مصاحبه شما با مدیران

اداره برق و اداره آب درشماره
قبل ممنونم .واقعا اصولی
وکارشناسی بود .امیدوارم
همه مدیران پاسخگو باشند.
1614
 از زحمات مدیران مجموعه
گلگهر بابت برگزاری جشنواره
فرهنگی و ایجاد فضای نشاط،
شادابی و پویایی و برپایی
غرفههای فرهنگی ،هنری
و تفریحی به ویژه نمایشگاه
بزرگ کتاب قدردانی میکنم.
جای غرفه نشریات محلی واقعا
خالی بود4179 .
 دو سال است که بیکارم،
بومی هستم ولی کار برای
غیربومیها وجودارد .اگر این
جور پیش برود خط خالف را
پیش میگیرم2839 .
 من از مددجويان بهزستي
هستم .سازمان مسکن و
شهرسازي براي ديرکرد دو ساله
بيست میليون از من صدوپنجاه
و دوميليون ميخواهد .چه
بکنم؟ 1317
 حاال که پرونده فساد در

شهرداری تا حدودی مشخص
شده ،بهتر نیست روند
رسیدگی به پرونده شرکت نفت
را ازمسئوالن جویا شد؟ 2954
 پرچمهای پلهای جاده
سیرجان شهربابک پاره و کثیف
شدهاند .همچنین پرچمهای پل
زیرگذر زیدآباد لطفا رسیدگی
شود.
 جوابیه به یک پیامک:
پیرو درج پیامک یکی از
شهروندان به شماره  8075در
شماره  519مورخ  25تیر 97
مبنی بر «نصب عالیم ترافیکی
در تقاطع هجرت و وحید»
جوابیه ذیل درج و منتشر گردد.
معاون فنی و شهرسازی
شهرداری سیرجان در این
رابطه ضمن تشکر از اظهارنظر
و پیشنهاد این شهروند گفت:
موضوع پیشنهادی مورد بررسی
و کارشناسی قرار خواهد گرفت
و در صورت تایید کارشناسان
حوزه ترافیک ،نسبت به نصب
عالیم ترافیکی در مسیر مذکور
اقدام خواهد شد.

جناب آقای

مهندس حمید زیدآبادی

موسسه خیریه میالد نور سیرجان
با مجوز و نظارت اداره بهزیستی استان

آماده دریافت خیرات ،نذورات ،عقیقه ،قربانی جهت حمایت از معلولین

شماره حساب بانک توسعه تعاون280111120324191 :

شماره کارت مجازی5029081013476227-5029081013476219 :

بلوار قاآنی دفتر موسسه میالد نور سیرجان
همراه09131921049:
تلفن موسسه42300911 :

انتخــاب جنابعالــی را بــه عنــوان عضــو هیئــت
مدیــره شــرکت گهــر همــکار کــه نشــان از لیاقت
و درایــت شماســت تبریک عــرض نمــوده ،آرزوی
ســامتی و پیشــرفت شــما را داریــم.

حامد و امین آزادهدل

