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طرح جابهجایی ایستگاه سوم پلیس راهور

اصرار شورا و نارضایتی پلیس

 ناصرصبحی
هنوز چند ماهی از افتتاح ایستگاه
سوم پلیس راهور در حاشیه پارک 17
شهریور نمیگذرد که خبر میرسد این
ایستگاه باید جابهجا شود.
دلیل جابهجایی بنا به گفته طاهره
جهانشاهی؛رییس کمیسونخدماتشهر
شورا ،اعتراض مردم به جانمایی ایستگاه
پلیس در پارک است .جهانشاهی از قول
مردم میگوید که از این قسمت پارک
برای هواخوری و بازی خود یا فرزندانشان
استفاده میکردند و حاال از جانمایی
ایستگاه پلیس راهورناراضی هستند.
جهانشاهی به پاسارگاد میگوید« :آنجا
مکان ورزشی است و جزو پایینشهر
محسوب میشود .مردم شاکی هستند
و مکان ورزشیشان را میخواهند .به
درخواست مردم و این که آنجا جای
مناسبی برای ایستگاه پلیس نیست ،شورا
تاکید دارد که آن قسمت خالی شود و
جای دیگر برای ایستگاه شماره  ۳پلیس
راهور در نظر گرفته شود .جایی که مکان
ورزشی نباشد».
به جز جهانشاهی ،امین صادقی؛
رییس شورا نیز در جلسه از جانمایی این
ایستگاه انتقاد میکند هرچند درسخنانی
مبهم میگوید که به اصرار شهردار این

عکس :پاسارگاد

اتفاق افتاده .صادقی از قول شهردار به
لزوم حفظ ارتباطات و تعامل مناسب
میان شهرداری و پلیس اشاره میکند اما
توضیح نمیدهد اگر شورا امروز مخالف
این جانمایی است ،چرا روز اول سکوت
کرده است و موضع امروز اعضای شورا
در این مورد چیست؟
طاهره جهانشاهی در پاسخ به اینکه

آیا تمام اعضای شورا موافق این جابجایی
هستند ،میگوید« :من ،آقای صادقی و
خیلی دیگرازاعضا موافقیم .حاال نامهاش
را هم زدهاند .قرار است در کمیسیون
مطرح شده ،مکان جدیدی برای ایشان در
نظر گرفته و آنجا خالی شود».
جهانشاهی تعیین مکان جدید
ایستگاه سوم را برعهده شهرداری میداند

اما تاکید دارد شورا معتقد است باید این
جابجایی حتما اتفاق بیفتد .از دیگر سو،
سرهنگ امین پاکایزدی؛ فرمانده پلیس
راهور شهرستان به پاسارگاد میگوید:
«جانمایی ایستگاه سوم با هماهنگی
شهرداری بوده و جانمایی ایستگاه در این
منطقه بر اساس حجم ترافیک و با هدف
ساماندهی کار مردم و رسیدگی سریعتر

یادداشت

و بهتر به مسایل مربوطه راهاندازی شده
است».
پاکایزدی گالیهوار میگوید« :حاال
آقایان شورای شهر میگویند برای
جانمایی با ما هماهنگ نشده است .از
این پارک هیچ استفاده خاصی نمیشد.
نهایت استفاده این بود که گاه میدیدیم
یکی دو بچه از همشهریان اتباع بیگانه در
یک گوشه مشغول بازی بودند .این پارک
نه توپی داشت و نه توری .هیچ وسیله
ورزشی در این قسمت پارک نیست».
فرمانده پلیس راهور معتقد است مکان
فعلی ایستگاه مزایای زیادی دارد« :با
احداث این ایستگاه هم به مسایل
ترافیکی آن بخش شهر بهتر رسیدگی شد
و هم وجود ایستگاه پلیس باعث ایجاد
امنیت برای مدرسه دخترانهای شده بود
که در آن حوالی است .زیرا تا پیش از
این و تا قبل از ایام کرونا ،همیشه
هنگام تعطیلی مدرسه ،برخی دست به
ایجاد مزاحمت برای دانشآموزان دختر
میزدند ».او میگوید« :اینکه شورای شهر
بخواهد درچنین مسایل جزئی پا به میان
بگذارد ،عجیب است .با این وجود اگر
تصمیم برجابهجایی است ما حرفی نداریم
اما از منظر توزیع خدمات ،ایستگاه سوم
باید همان حوالی باشد».

سکه کاهش و ارز افزایش یافت

ارز و طال متفاوت پیش رفتند
 پاسارگاد

دربازار ارز امروزقیمت فروش اندکی
افزایش یافت اما در بازار طال و سکه
نرخها اندکی کاهش داشت و در برخی
موارد ثابت ماند.
به گزارش ایسنا ،براساس اعالم
اتحادیه صنف فروشندگان و سازندگان
طال ،جواهر ،نقره و سکه تهران ،قیمت
سکه تمام بهار آزادی طرح جدید در
بازار امروز (شنبه)  ۱۱میلیون و  ۲۵۰هزار
تومان است که نسبت به دیروز تغییری
نکرده است .سکه طرح قدیم  ۱۰۰هزار
تومان ارزان شده و  ۱۰میلیون و ۶۰۰

هزار تومان قیمت دارد.
نیمسکه نیز با کاهش  ۵۰هزار
تومانی ،پنج میلیون و  ۵۰۰هزار تومان
داد و ستد می شود .ربع سکه هم ۱۰۰
هزار تومان ارزان شده و سه میلیون و
 ۲۰۰هزار تومان است .هر قطعه سکه
گرمی یک میلیون و  ۷۵۰هزار تومان
قیمت دارد که نسبت به روز گذشته
ثبات خود را حفظ کرده است.
همچنین در بازارهای جهانی ،آخرین
قیمت هر اونس طال  ۱۹۷۷دالر است.
هر گرم طالی  ۱۸عیار نیز در
طالفروشی ها یک میلیون و  ۶۸هزار

تومان داد و ستد می شود که کاهش
 ۳۰۰۰تومانی دارد.
در جریان معامالت بازار ارز هم نرخ
خرید دالر و یورو نسبت به دیروز ثابت
مانده اما نرخ فروش این دو نوع ارز۲۰۰
تومان افزایش یافته است.
امروز (یکشنبه) صرافیهای بانکی هر
دالر آمریکا را به قیمت  ۱۹هزار و ۹۰۰
تومان خریدند و معادل  ۲۱هزار و ۵۰۰
تومان نیز فروختند که نرخ خرید دالر در
مقایسه با معامالت دیروزثابت مانده اما
نرخ فروش این ارز  ۲۰۰تومان افزایش
یافته است.

همچنین ،این صرافیها هر یورو را
معادل  ۲۳هزار و  ۴۰۰تومان خریدند
و به قیمت  ۲۵هزار و  ۳۰۰تومان نیز
فروختند که نرخ خرید یورو نیز تغییری
نکرده اما نرخ فروش آن با  ۲۰۰تومان

افزایش قیمت مواجه شده است.
عالوه براین ،بانکها نیز امروزهردالر
آمریکا را به قیمت  ۲۰هزار و  ۷۰۰تومان
و هریورو را معادل  ۲۳هزارو  ۱۰۰تومان
برای خرید قیمت گذاری کردند.

هان ای دل عبرتبین
 رضا مسلمیزاده
با خود عهد کردهام تا روزی
که امکان نوشتن برایم فراهم
باشد ،به چنین روزهایی که
میرسم سالروز صدور فرمان
مشروطه را یادآوری کنم و
بزرگ بشمارم .اکنون که این
یاداشت را مینویسم یازدهم مردادماه  99است
و بین دو مناسبت قرار دارد؛ یکی همان  13مرداد
 1285و سالروز امضای فرمان مشروطه و دیگری
خ فضلاهلل
 9مردادماه 1288؛ سالروز اعدام شی 
نوری.
ما هنوز با تاریخ و گذشتهی خویش تسویه
حساب نکردهایم و دعواهای بسیاری از دل تاریخ
تا امروز در جریان هستند .دعوایی که صد سال
پیش در قالب مشروطه و مشروعه متجلی شد،
یکی از همان دعواهای ادامهدار تاریخی است.
اعدام یک مجتهد نامدار در صدر مشروطیت
به خودی خود رویدادی تلخ و ناگوار است.
درست به همان اندازه که قتل سوراسرافیل و
ملکالمتکلمین غیراخالقی و جانگداز است.
سر
اینکه جالل آلآحمد نعش شیخ فضلاهلل را بر ِ
دار همچون پرچمی میداند به عالمت استیالی
غربزدگی ،نشان از تداوم دعوایی دارد که در
دوقطبیهای امروز جامعهی ایران هم تداومی
نامطبوع یافته است .در تداوم سخن جالل
آلآحمد همین دیروز یکی شیخ ابراهیم زنجانی
لاهلل داد ،یکی
را که حکم به اعدام شیخ فض 
از «نمادهای غربزدگی و خودفروختگی در تاریخ
ایران میداند» و همزمان دیگری معتقد است:
«اعدام شیخ فضلاهلل نه مخالفت با دین بود ،نه
مخالفت با اسالم بود ،نه مخالفت با مذهب و نه
حتی مخالفت با روحانیت ،بلکه مخالفت با اجبار،
زورگویی و استبداد بود ،خصوصا اگر استبداد
رنگ دینی به خود بگیرد».
ما در  114سالگی صدور فرمان مشروطیت
قرار داریم اما هنوز هم برای بزرگداشت یک عید
بزرگ ملی در تاریخ معاصر خویش آماده نیستیم.
سالروز صدور فرمان مشروطه زمانی میتواند به
جشن بزرگ تبدیل شود که دعواهای نظری و
تاریخی سر بر بالینی بگذارد و ما ایرانیان الاقل در
اصل حرکت آزادیخواهی و عدالتطلبی تاریخی
اتفاق نظر برسیم.
خویش به
ِ

جنبش مشروطه عالوه بر گشایش مجلس
شورای ملی یک خواست دیگر هم داشت؛
«تاسیس عدالتخانه» .نمیدانم این خواست
آیا تحت تاثیر اصل تفکیک قوای متفکران
اروپایی شکل گرفته بود یا از نیازی درونی و از
دل جامعهی آن دوره سرچشمه گرفته است .به
هر روی داشتن دستگاه قضایی مستقل که بر
مبنای قانون میان بخشهای مختلف یک جامعه
داوری کند .خواستهی مشروع و منطقی است که
همچون همزاد خویش عقیم ماند.
از امروز تا روز خبرنگار فاصلهی اندکی است
و نخستین شهدای مشروطه روزنامهنگارنند به
روایت تاریخ:
«قاسمآقا میرپنج ملکالمتکلمین و میرزا
جهانگیرخان صوراسرافیل را ترک اسب نشاند و به
سمت میدان مشق برد .بین راه هر چه قزاق بود
نیشی با سرنیزه و قنداق تفنگ به مشروطهخواهان
و روزنامهنگاران عصر مشروطه فرو برد .وقتی آنها
خونین و مالین به میدان مشق رسیدند یکبار
دیگر قزاقها تنبیهشان کردند و به قصد کشت
زخمشان زدند .انگشت ملکالمتکلمین در همین
میدان به زخم شمشیر یک قزاق قطع شد.
چند ساعت بعد قزاقها ملکالمتکلمین
و میرزا جهانگیرخان صوراسرافیل و دیگر
مشروطهخواهان را طنابپیچ به باغشاه بردند.
مردمی که به تماشا آمده بودند به آنها فحاشی
کردند و آب دهان به رویشان انداختند .غروب
همان روز ملکالمتکلمین و جهانگیرخان
صوراسرافیل را نزد لیاخوف روس بردند و نیم
ساعت بعد بازگرداندند .لیاخوف گفته بود که فردا
اعدامتان میکنند.
باالخره شب به صبح میرسد و دو فراش
میآیند و ملک و میرزاجهانگیرخان را از دیگر
زندانیان جدا میکنند و به گردن هر کدامشان
زنجیرشکاری میزنند .همه میفهمند که آنها
را میبرند برای کشتن .همه زندانیها غصهدار
میشوند .کنار فوارهی باغ ،دو جالد طناب به
گردنشان میاندازند و از دو سمت میکشند .از
دهانشان خون که میآید ،جالد سوم ،خنجری به
شکمشان فرو میکند .ملکالمتکلمین دم رفتن
با آواز بلند چنین میخواند« :ما بارگه دادیم ،این
رفت ستم بر ما /بر قصر ستمکاران تا خود چه
رسد خذالن».

پارک محلهای سیبیجی احداث و به بهرهبرداری رسید

دکتر رضا سروشنیا شهردار سيرجان :احداث پارکهای محلهای یکی از اولویتهای اصلی شهرداری است
به گزارش واحد خبر و امور رسانه مديريت ارتباطات
شهرداري سيرجان ،دكتررضا سروشنيا اظهار کرد :پارک
محله سيبيجي با هدف ایجاد روحیه شاد و تامین امکانات
تفریحی و رفاهی شهروندان و اهالی محله سيبيجي احداث
و به بهرهبرداري رسيد.
شهردار سيرجان گفت :پارک محلهای سيبيجي به
مساحت  ٢٥٠٠متر مربع و با هزینهاي بالغ بر  ٣٦٢ميليون
تومان شامل درختكاري ،روشنايي محوطه ،رنگآميزي جداول،
مجموعهی بازی کودکان ،مجموعهی تندرستي ،مبلمان ،ميز

تنيس ،الين دوچرخه سواری و پيادهروي افتتاح گردید.
سروشنيا با بیان اینکه یکی از اولویتهای اصلی شهرداری
توسعه کمی و کیفی فضای سبز شهری است ،افزود :با توسعه
فضای سبز شهری و ایجاد پارکهای محلهای امکان برخورداری
بیشترشهروندانازفضایسبزفراهموکمبودفضایسبزشهری
جبرانمیشود.شهردارسيرجانمعتقداست:اینرویکردبیشتر
مربوط به محالتی است که فاقد فضای سبز هستند یا کمبود
فضای سبز دارند .وی به نقش پارکهای محلهای در پرکردن
اوقات فراغت نوجوانان و جوانان اشاره کرد و ادامه داد :مبنای

با تالش سازمان عمران شهرداری سيرجان صورت پذیرفت؛

ادامه فعالیت جایگاههاي عرضه سوخت گاز سیانجی
به گزارش واحد خبر مديريت
ارتباطات شهرداري سيرجان ،رضا
سروشنيا شهردار سيرجان در این
خصوص گفت :طبق قولی که به
شهروندان محترم داده بودیم با رایزنی
و پیگیریهای مداوم و همچنین
با تالش همکارانم در مدیریت
شهری ،امروز شاهد ادامه فعالیت
جایگاههاي سوخت سيانجي در
 ٤نقطه شهر سیرجان(پس از انجام
تعمیرات اساسی جایگاه اتوبوسرانی
واقع در بلوار قائم و رفع نواقص
جایگاه بلوار خلیج فارس) هستیم.
سروشنيا ادامه داد :تعطیلی بعضي

جایگاههاي گاز سیانجی به دلیل
تعميرات دستگاهها و انجام مراحل
استانداردسازی برای امنیت بیشتر
مهم بود.
شهردار سيرجان تالش برای
بازگشایی جایگاه را خدمت به مردم
ذکر کرد و افزود :جایگاه سوخت
سیانجی تحت نظارت و مدیریت
سازمان عمران شهرداری سيرجان
است که انتظار میرود با دقت بیشتر
بر فعالیت آنها دیگر شاهد تعطیلی
و نارضایتی شهروندان محترم و
همچنین تاکسیداران زحمتکش به
منظورسوختگیری نباشیم.

ایجاد و توسعه پارکهای محلهای تحقق نیاز تفریحی شهروندان
است .سروشنيا با تاکید بر اینکه در حال حاضر در برخی از
مناطق شهر پارکهای محلهای در دست احداث و تکمیل است،
ابراز امیدواری کرد با حمایتهای مردم در اداره این پارکهای
محلهای که اصالت وجودی آنها نگهداری توسط خود مردم است
بتوانیم شادابی و نشاط خاصی را به محالت ببخشیم.
به گفته شهردار سيرجان ،این پارکها باید بر اساس بافت
فرهنگی ،مسائل اقتصادی ،نوع شهرسازی و مسائل تراکمهای
مسکونی شهر در مناطق مختلف شهری ایجاد شوند تا بهترین

تاثیر را بر روی زندگی شهروندی داشته باشند.
دكتر سروش نيا با اشاره به اينكه تعداد زیادی از پارکهای
محلهای به مجموعه بازی کودکان و ست ورزشی مجهز شدهاند،
تاکید کرد :در تالش هستیم سایر پارکهای محلهای که
مساحت و فضای موجود آنها اجازه میدهد به مجموعه بازی
کودکان و ست ورزشی مجهز شود .وی افزود :سعی شده است
به جهت رفاه بیشتر حال شهروندان در این پارکها با توجه
به شرایط محیطی نسبت به تجهیز سرویسهای بهداشتی نیز
اقدام گردد.

به همت شرکت گلگهر ،شهرداری و دانشکده علومپزشکی صورت گرفت

بیلبوردهای تبلیغاتی با هدف آگاهسازی

به همت روابطعمومی و امور بینالملل
شرکت معدنی و صنعتی گلگهر ،شهرداری

و دانشکده علوم پزشکی سیرجان
بیلبوردهای تبلیغاتی سطح شهر سیرجان با

هدف آگاهسازی ،خودمراقبتی و پیشگیری
از ابتالی به کرونا اختصاص یافته است.

