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 زهرا خواجویینژاد
خلوت خلوت
امستان
ساعت  9صبح است .آر
ِ
است .فقط صدای باد و کلنگ گورکنها آرامش مردگان
را برهم م یزند .مقابل غسالخانه آرامستان ماشین مرکز
بهداشت پارک شده است تا نظارهگرشرایط این روزهای
دفن و کفن باشند .زن میانسالی را با آمبوالنس برای دفن
آوردهاند .سه زن غسال ازراه میرسند و قفل غسالخانه
را باز میکنند و وارد میشوند .محیط غسالخانه سرد و
دلهرهآور است .یک سکوی سرامیکی وسط قرار گرفته
و سکوی دیگری کنار دیوار .زن فوت شده را روی
سکوی وسط میگذارند و کار را آغاز میکنند .بیرون از
غسالخانه صدای شیون و مویه بچههایش دل آدم را به
درد میآرود .زن غسال میگوید افرادی را که دراثرکرونا
فوت میکنند به اینجا نمیآورند و غسالخانه جدیدی آن
طرفترساختهاند و همان جا کارشان را انجام میدهند و
غسالشان هم جداست .قراراست امروزسه تا کرونایی
بیاورند .کار غسل و کفن که تمام میشود ،بچههای
فرد فوتشده داخل میآیند و مادرشان را روی تابوت
میگذارند و ازراننده آمبوالنس میخواهند میتشان را
برای بار آخربه خانه خودش ببرند و راننده ازرفتن امتناع
میکند و میگوید به خاطر شرایط کرونا و جلوگیری از
تجمعگفتند اینکاررانکنیموهرچه آنها اصرارمیکنند
او سربازم یزند .چند دقیقهای میگذرد و ساعت حدود
 10صبح است آمبوالنس دیگری فردی را که دراثرکرونا
فوت کرده است ،میآورد .هیچکدام ازفرزندان و فامیل
فردفوتشدههمراهشنیستندو اجازهنمیدهند کسی
به غسالخانه نزدیک شود .کار غسل و کفن که تمام
میشود ،فرزندان و اقوام میآیند .همه از میت فاصله
دارند و ماسک زدهاند .انگارمیترسند زیرتابوت را بگیرند.
فرزندانش مانند اسپند روی آتش بیتابی میکنند .آنها
حتی اجازه نداشتند برای آخرین بار عزیزشان را ببینند.
همه چیزدرفاصله و غریبانه و با سرعت برگزارمیشود.
خاکسپاری کهتماممیشودهمهبهسرعتسوارماشین
میشوندومیروند.
 ازابتدایمهرتا االن 13نفرجانباختهاند
مراسم غسل و کفن و خاکسپاری  48نفر دیگر از
فوتشدههای ناشی از کرونا به همین روال برگزار شده
است و خانوادهها در حسرت آخرین دیدار و برگزاری

گزارش پاسارگاد از سیر صعودی کرونا  در سیرجان

طی  13روز گذشته  13نفر
فوت کردهاند

عکس :زینب فراهانی

برایشانلولهگذاریمیکنندفوتمیشوند.
رضاگلپیرا،مدیرکلمرکزمدیریتبیمارستانیوتعالی
خدمات بالینی وزارت بهداشت گفته است اکنون تعداد
افرادسالمندی کهبه کرونا آلودهمیشوندزیادشده است
این تلفات در حالی است که کرونا دوباره جان
تازه گرفته است .و با شروع فصل سرما و باال رفتن
عفونتهای تنفسی اعم ازویروسی و باکتریایی شرایط را
برای ابتالبهکرونامساعدترمیکند.
تعدادبیمارانبدحالافزایشیافتهاست
دکتر علی امجدی متخصص بیماریهای عفونی
گفت :میزان ابتالی افراد به بیماری کرونا افزایش داشته
و درحال حاضرهمهی بخشهای دو بیمارستان پرشده
است و متاسفانه تخت خالی نداریم .قبال ماهی یکی دو
بیمار بدحال داشتیم اما االن هفتهای این میزان بیمار
داریم.
به گفتهیدکترامجدیدرحالحاضرکروناخانوادگی

مراسم هستند .این روزها خبرهای بیشتری از فوتیها
میشنویم .کرونا از ابتدای شروع تا االن هیچوقت به
اندازهی روزهای ابتدایی مهر رشد نداشته است .انگار
هفتههای ابتدایی پاییزفصل خزان جانها شده است.
درسیرجانتاکنونتست 2215نفرمثبتشده است که
ازاین تعداد 835نفربستری شدهاندکه ازاین تعداد۴۱۱
زن و  ۴۲۴مرد بودند همچنین در این مدت  49نفردر
اثرکرونا جا ن باختهاند که از این تعداد  ۲۳زن و  ۲۶مرد
بودهاند .تاخت و تازکرونا به شکلی است که طی  13روز
گذشته  13نفر؛  6زن و  7مرد جانباختهاند .دیروز یک
خانم  76ساله در اثر کرونا فوت کرد .خانمی که ازدوم
مهردربیمارستانبستریشد امادرنهایتبهدرمانجواب
نداد و فوت کرد و قربانی شماره 49لقب گرفت.
به گفتهدکترحریرچیمعاون کلوزارتبهداشت50
درصد از بیماران کرونایی که به آیسییو میروند فوت
میکنند و  90درصد بیماران کرونایی که در آی سییو

شده است؛ «یک علتش مدرسه رفتن بچههاست.
بچهها در مدرسه میگیرند و به سایر اعضای خانواده
انتقال میدهند .روزی یکی دو معلم داریم که به کرونا
مبتالشدهاند.طبقبررسیهابهخاطرجهشی کهویروس
داشته،میزانسرایتوشدتسرایتبیشترشده است».
وقتی از او میپرسم پیشبینیتان برای ماههای آینده
چیست ،میگوید« :امسال ما آنچنان آنفلوانزا نخواهیم
داشت ولی چون چشمانداز روشنی نداریم ،هیچ تدبیر
و برنامهای برای مهارنداریم ،نمیتوانیم پیشبینی کنیم
این بیماری چه روندی خواهد داشت .اگرمثل اسفند و
فروردین محدودیتها را لحاظ میکردند شاید میشد
پیشبینی کرد اما االن هیچ محدودیتی وجود ندارد.
هرچند روند ابتال قطعا افزایشی خواهد بود اما درهمین
سیر صعود ی هم سیر سینوسی وجود دارد یعنی یک
روزهایی بهتر است و یک روزهایی بدتر اما رو به بهبود
کلینخواهیمداشت».

نگاهی به سخنان شهباز حسنپور در جلسه شورا

صحبتهای نامفهوم

 پاسارگاد
عصر دیروز ،جلسه شورای شهر شاهد حضور نماینده
مجلس ،شهردار ،رئیس اداره دارایی و تعدادی از مدیران
شهرداری بود .جلسهای که به گفته رئیس شورا به صورت
فوقالعاده و با محوریت موضوع افزایش هزینه پروانههای
ساختمانی تشکیل شده بود اما حضورنماینده ،باعث شد
موراد دیگری نیزدراین جلسه مطرح گردد.
شایدمورد انتظارترینبحث ازنظرناظران،طرحموضوع
گهرزمین و دخالت نماینده کرمان در بحث مدیرعاملی
بود .موضوعی که باالخره از سوی رئیس شورا مطرح شد
اما پاسخ روشنی از سوی حسنپور داده نشد .در حقیقت،
بخشاعظمسخنانحسنپوردرجلسهدیشب،بهکلیگویی
اختصاص یافت و وی تا آخرین حد تالش کرد تا از ورود
به هرگونه جزئیات منتهی به ایجاد بحث ،خودداری نماید.
تنها مورد استثنا در این میان ،بحث افزایش هزینه پروانه
ساختمانیبود.
 انتقاد ازدولتوتطهیرمجلس
حسنپور در این نشست سخنان خود را به قول خود
با بزرگترین افتخار شورای پنجم شروع کرد« :حداقل
هیچ فردی از بیرون در مسائل شورا دخالت نداشت و با
هماهنگی و وحدتی که خودشان داشتند ،بحثها را پیش
بردند ».حسنپوردلیل حضورخود درشورا را اعالم همکاری
و همراهی با شورا دانست و گفت« :شما از ما در خط

پاسخگویی به مردم یک قدم جلوترهستید ».اما بالفاصله
افزود« :هرچند بنده روزی حداقل 300پیام و بین 200تا250
تلفن را جواب میدهم .بنابراین به نوعی مستقیم با مردم در
تماس هستم ».مطابق این آمار ،حسنپوردرهر 60دقیقه از
 24ساعت،پاسخگویحداقل 23موردپیاموتماستلفنی
از سوی مردم است و این جدا از تماس و پیام مسئوالن
شهرستان ،استان و کشوربا اوست.
وی در ادامه با اشاره به مبحث گرانی ،افزود« :در بحث
ذخیرهسازی کاالهای اساسی مردم ،تا یک سال آینده کار
هموار شده است و مشکل خاصی نداریم .اخیرا دولت را
موظف کردیم اگر باز هم کاالها افزایش داشت ،دولت
کاالبرگ الکترونیک دراختیارمردم قرارگیرد تا افرادی که در
بحث معیشت دچارمشکل هستند بتوانند کاالهایی که با
ارز 4200تومانی وارد میشود و عدهای سواستفاده میکنند،
رصدشدهودراختیارشانقراربگیرد.بهدولتپیشنهاددادیم
کارت معیشتی تهیه و شارژ شده و در اختیار افراد گذاشته
شود که البته با دولت برخی اختالفنظرهایی داشتیم.
همچنین بحث ترمیم حقوق بازنشستگان نیزدردستورکار
بوده است».
حسنپوردر این بخش تنها به کلیگویی پرداخته و به
هیچعنوانواردمباحثینظیرارزشمالیبستههایمعیشتی
و کاالبرگ نمیشود و توضیح نمیدهد درحالیکه خط فقر
به  10میلیون تومان رسیده ،چگونه قرار است به طورمثال

آگهی فقدان سند مالکیت
اداره اوقــاف بــا ارائــه دو بــرگ استشــهادیه از دفتــر اســناد رســمی
شــماره  210ســیرجان مدعــی اســت کــه ســند مالکیــت ششــدانگ پــاک
 124فرعــی از  334اصلــی واقــع در بخــش  36کرمــان بــه نــام موقوفــه
کربالیــی فاطمــه بــه دعــوی تولیــت علیاکبــر بهرامبیگــی ثبــت و ســند
مالکیــت صــادر و تســلیم گردیــده اســت کــه بــه علــت جابهجایــی مفقــود
گردیــده ،لــذا بــه دســتور تبصــره یــک اصالحــی مــاده  120آییننامــه
قانــون ثبــت مراتــب جهــت اطــاع مــردم آگهــی میشــود تــا هرکــس مدعــی
انجــام معاملــه یــا وجــود ســند مالکیــت نــزد خــود میباشــد ،ظــرف مــدت
 10روز از تاریــخ انتشــار روزنامــه گواهــی اعتــراض خــود را بــه ایــن اداره
تســلیم دارد .در غیــر ایــن صــورت پــس از ســپری شــدن مــدت قانونــی و
عــدم واخواهــی ســند مالکیــت المثنــی بــهنــام مالــک صــادر خواهــد شــد.
 763م.الــف
تاریخ انتشار1399/07/14 :
محمد آرمانپور -رییس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان سیرجان
آگهی فقدان سند مالکیت
آقــای ســجاد قاســمینژاد رائینــی بــا ارائــه دو بــرگ استشــهادیه از دفتــر
اســناد رســمی شــماره  210ســیرجان مدعــی اســت کــه ســند مالکیــت
ششــدانگ پــاک  7422فرعــی از  2313اصلــی واقــع در بخــش 35
کرمــان بــه نــام آقــای ســجاد قاســمینژاد رائینــی ثبــت و ســند مالکیــت
صــادر و تســلیم گردیــده اســت کــه بــه علــت جابهجایــی مفقــود گردیــده،
لــذا بــه دســتور تبصــره یــک اصالحــی مــاده  120آییننامــه قانــون ثبــت
مراتــب جهــت اطــاع مــردم آگهــی میشــود تــا هرکــس مدعــی انجــام
معاملــه یــا وجــود ســند مالکیــت نــزد خــود میباشــد ،ظــرف مــدت  10روز
از تاریــخ انتشــار روزنامــه گواهــی اعتــراض خــود را بــه ایــن اداره تســلیم
دارد .در غیــر ایــن صــورت پــس از ســپری شــدن مــدت قانونــی و عــدم
واخواهــی ســند مالکیــت المثنــی بــهنــام مالــک صــادر خواهــد شــد.
 761م.الف
تاریخ انتشار1399/07/14 :
محمد آرمانپور -رییس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان سیرجان
آگهی فقدان سند مالکیت
خانــم فرشــته گلــزاری بــا ارائــه دو بــرگ استشــهادیه از دفتــر اســناد
رســمی شــماره  45ســیرجان مدعــی اســت کــه ســند مالکیــت ششــدانگ
پــاک  6فرعــی از  107اصلــی واقــع در بخــش  36کرمــان بــه نــام خانــم
فرشــته گلــزاری ثبــت و ســند مالکیــت صــادر و تســلیم گردیــده اســت که
بــه علــت جابهجایــی مفقــود گردیــده ،لــذا بــه دســتور تبصــره یــک اصالحی
مــاده  120آییننامــه قانــون ثبــت مراتــب جهــت اطــاع مــردم آگهــی
میشــود تــا هرکــس مدعــی انجــام معاملــه یــا وجــود ســند مالکیــت نــزد
خــود میباشــد ،ظــرف مــدت  10روز از تاریــخ انتشــار روزنامــه گواهــی
اعتــراض خــود را بــه ایــن اداره تســلیم دارد .در غیــر ایــن صــورت پــس
از ســپری شــدن مــدت قانونــی و عــدم واخواهــی ســند مالکیــت المثنــی به
نــام مالــک صــادر خواهــد شــد 762 .م.الــف
تاریخ انتشار1399/07/14 :
محمد آرمانپور -رییس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان سیرجان

مبالغ 60تا 120هزارتومانی مطرح شده برای یارانه خرید کاال
که کفاف هزینه خرید نان یک ماه یک خانواده  4نفره نیز
نمیشود ،کمک اقتصادیمطرح گردد.
 ووردبهمسائلشهرستان
حسنپور در ادامه با تاکید بر اینکه نمیخواهد
اپوزیسیونشوراباشد ،گفت«:اعضایشورایشهرباید ازالک
شورای شهر بودن بیرون بیایند و در این مقطع حساس به
کمک مردم بیایند .بحث دعوای ما و شما با دولت و دعوای
شما با ما قبول اما درحال حاضر باید بستههای حمایتی از
سوی شورای شهربرای حل مشکالت بخشی ازجامعه حتما
تدوین شود؛ به طور مثال در بحث کرونا ».وی به بازدید
سرزده خود درصبح روزجلسه به بیمارستانهای امام رضا و
غرضی اشاره کرد و وضعیت پرسنل بیمارستان و پرستاران را
کامال نامناسب دانست و گفت« :یکی ازپزشکان که دیشب
میخواسته به خانه برود 40،بیمارکرونایی داشته است».
وی خواستارمشارکت فعال چه به صورت مادی و چه
معنوی در کمک به بحث کرونا شد و گفت« :وقتی فردی
وارد شهر سیرجان میشود ،این شهر را یک شهر عملیاتی
کرونایی نمیبیند .وقتی وارد شهرمیشویم ،درو دیوارشهر
بایدبا آدمحرفبزند کهشرایط،شرایطقرمزاست.ماتکمیل
ظرفیت داشتیم و بحث اعزام بیماران به شهرهای دیگربود.
بحثهایی داشتیم که تعداد پرستاران و بخشها را زیاد
کنیم که نیازی به اعزام نباشد ».درحالی سخنان حسنپوردر

مورد عملیاتی نبودن شهر ،به طورمستقیم متوجه سهراب
بهاالدینی؛ سرپرست فرمانداری و عملکرد او بود که حدود
 40دقیقه بعد ،وقتی ابوذر زینلی؛ رئیس شورا از  16ماه
فرماندارنداشتنشهرانتقاد کرد،حسنپوربهدفاعتمامقد از
بهاالدینیپرداختو ازعملکرد اوتعریف کرد.حسنپورحتی
پا را ازاین گام فراترنهاد و مدعی شد ازروزی که بهاالدینی به
سرپرستفرمانداری انتخابشد،ویرادرقامتفرمانداراین
شهردیده و ادعا کرد که ازحامیان فرماندارشدن بهاالدینی
است .سخنان حسنپوردرمورد بهاالدینی درحالی بود که وی
در آخرین نشست خبری اصحاب رسانه و هنگام نام بردن
افراد مورد نظرخود برای تصدی پست فرمانداری ،سخنی از
بهاالدینی به عنوان حتی گزینه آخرموردنظرخود نیزنبرد و
معلوم نیست اگراو بهاالدینی را درقامت فرمانداردیده ،چرا
به دنبال فرماندارشدن اشخاص دیگری بود؟
 بستهحمایتی ازجیبمردمبهجیبمردم
حسنپوردرادامهطرحتعیینبستهتشویقیوحمایتی
برای کسب و کارهایی که از کرونا شدیدا آسیب دیدهاند را
پیش کشید و به راهکارجالبی نیزاشاره کرد« :کرمان این کار
را انجام داده است .برخی ازهزینهها را به تاخیرانداخته ،برخی
تخفیفهاراقائلشدهوبرخیحمایتها را انجام داده است.
این انتظارازشماعزیزان ،انتظاربیجایینیست».
وی در ادامه به موضوع افزایش هزینه پروانههای
ساختمانیوبحثمیانشهرداریوداراییپرداخت.بحثی که

 اگرروند ابتالبههمینشکلباشدبایدمنتظر
بحرانبزرگترباشیم
دکترمحمد ندیمی پزشک متخصص بیماریهای
عفونی درسیرجان میگوید« :قطعا وقتی تعداد بیماران
بدحال بیشتر میشود به تبع آن تعداد فوتیها هم
بیشتر میشود .چون قبال بیمارا ن بدحالمان به این
شکل نبودند این شاید به دلیل تغییر نوع ویروس و
جهشی که پیدا کرده و تهاجمیترشده است ازطرفی
به دلیل عدم همکاری مردم و حمایت مسئوالن باعث
شده شیوع بیماری درسیرجان خیلی بیشترازآن حدی
باشد که قبال بوده است ».او با بیان اینکه بیشتربیماران
بدحالمامیانسالهستند،گفت«:بسیاریفکرمیکنند
کرونا دربین سالمندان زیاد است درحالی که مبتالیان
سالمند به آن شکل نداریم نه اینکه نداشته باشیم داریم
ولی میانسال زیادترداریم .متاسفانه درگیریهای شدید
ریوی را دربین هرقشری داریم .دربین شاغالن معدن
خیلی زیاد داریم .دربین معلمان هم مواردی داشتهایم.
در کل ازهرقشرو گروهی دربیمارستان بیمارداریم».
دکترندیمی گفت« :درحال حاضردربیمارستان غرضی
تقریبا تختها کامال پر شده است و پرسنل واقعا
خستهشدهاندودیگردارندم یبُرند.خواهشامردمبههر
شکلیکهمیتوانندرعایتکنند.متاسفانهمردمماسک
نم یزنند،دورهمیهایشانسرجایخودش است .این
روند اگر ادامه داشته باشد واقعا دیگر کسی جوابگو
نیست یعنی پزشکان و پرستاران نمیتوانند جوابگو
باشند ».او با تاکید به اینکه اگر روند به همین شکل
باشدبایدمنتظربحرانبزرگترباشیم،گفت«:االنفصل
برداشت پسته است و تجمعات زیاد است ،اربعین را
ش رو داریم ،مدرسهها را داریم و عدم رعایت اگربه
پی 
همین صورت باشد به زودی باید منتظر یک فاجعه
باشیم ».وی افزود« :به همه مردم توصیه میکنم
دورهمیها را کم کنند ،در مواردی که واقعا ضرورت
ندارد بیرون نروند ،کارهای غیرضروریشان را انجام
ندهند ،ماسک مرتب بزنند ،برای کارهای غیرضروری به
مطبهاوبیمارستانهامراجعهنکنند».
به هر صورت امروز عدد تلفات ناشی از کرونا 49
استنمیدانمتعدادجانباختههاتاچهعددیباالمیرود.
رعایتکنیمتامسافرپنجاهماینقطارنباشیم.
معتقدبودنبایدبهمیانمردمورسانهها کشیدهمیشدوباید
دریک اتاق دربسته بین شورا ،شهرداری و دارایی حل شود .او
درادامه گفت« :امروزتابآوری مردم درحدی نیست که یک
مرتبه گفته شود هزینه پروانه شما  100درصد افزایش پیدا
کرده است؛ حتی اگربه حق باشد .مردم ازشورای شهرانتظار
راهکاردارند.نمیگویمقانون اجرانشودبلکهقانونبایدبهنفع
مردم تفسیرشود .برخی به غلط این موضوع را به مجلس
نسبت میدهند درحالیکه اگرمجلس میدانست ،اعتراض
میکرد .توپ را درزمین یکدیگرانداختن ،بسیارزشت است.
باید با هم چارهاندیشی کنیم .دو هفته است پروانهای صادر
نشده و این حقالناس است».
سخنان حسنپوربا اعتراض یکی ازنمایندگان شهرداری
روبرو شد که معتقد بود اوال اقدام صورت گرفته قانونی
است و دوما ،شهرداری راهکاری برای کاهش هزینه یافته.
وی در ادامه با ذکر یک مثال ،به افزایش هزینه پروانه یک
ساختمان از 30میلیون به 300میلیون پرداخت و افزود که
شهرداری اینمبلغراباراهکاریی کهبرای کمکدرنظرگرفته،
به حدود  160میلیون تومان رسانده است .اما حسنپور با
تمام سخنان نماینده شهرداری مخالفت کرد و آن راغیرقابل
پذیرش دانست و ازآمادگی خود برای رایزنی با تیم اقتصادی
دولت برای حل مشکل سخن گفت.
وی در ادامه گریزی به بحث انتقال آب زد و تاکید کرد
نبایدهیچفردی اینموضوعرابهتنهاییبهخودنسبتدهد
و تمام عوامل دخیل در این پروژه ،در مصوب و اجرایی
شدن آن نقش داشتند .وی در انتها ابراز امیدواری کرد که از
این پس هیچ گلی درسیرجان خشک نشود بلکه به میزان
گلها اضافه گردد .تاکید بردر اولویت بودن استخدام برای

یادداشت

صدایت را بلندتر کن
 رضا مسلمیزاده
« -آقا با این
رییس
صحبتهای
شورای شهر #پان_
سیرجانیسم داره به
جاهای باریکی میرسه.
با این همه دستبهقلم
و روشنفکر در سیرجان ،به نظرم اینگونه
تفکرات باید به بوته نقد گذاشته شوند.
البته اگر روزنامهنگاران سیرجانی خود به این
موضوعات تعلقخاطر نداشته باشند».
 این هفته باهاش مصاحبه کردیم.خوندین مصاحبه رو؟
 نه هنوز ولی از عبدالرضا خواهش کردمبرام بفرسته پی دیافرو»
این بخشی از گفتوگوی بنده با یکی از
دوستان مطبوعاتی است و ظاهرا قرار بوده
است ایشان در ادامه و پس از خواندن
مصاحبهی پاسارگاد با ابوذر زینلی نقدی بر
دیدگاههای ایشان بنویسند و امیدواریم این
اتفاق بیفتد و شاهد گفتوگویی دامنهدار در
این زمینه باشیم .باشد که از رهگذر چنین
گفتوگویی بر مسایلی نور تابیده شود که
اکنون در ابهام میگذرند .تا آن زمان اما دلم
میخواهد تیتری را که قبال نوشتهام یک بار
دیگر تکرار کنم و بار دیگر از رییس شورای
شهر سیرجان بخواهم« :صدایت را پایین
نیاور!»
شأن صدور این درخواست از ابوذر زینلی
این بود که وقتی او در جلسهی شورا به دلیل
برخی نارساییها فریاد برآورد ،عضو دیگری
از همان شورا از او خواست که صدایش را
پایین بیاورد .این درخواست عضو محترم
شورای شهر یک تالش محافظهکارانه و رایج

در این بالد است که میکوشد بر مسایل و
مشکالت سرپوش بگذارد .این تالش حتا
اگر با نیت خیر همراه باشد ،جز این که بر
مشکالت بیفزاید ،خاصیت دیگری نخواهد
داشت.
به سکوت کشاندن منتقد و مخالف
در فرهنگ ما رسمی دیرینه و کهن است.
خفه کردن آن کس که برای تغییر و اصالح
میکوشد و خفهخون و شاید خفقان از همین
آبشخور تغذیه میکنند و ما نیز همانند
مبتالیان به یک بیماری جمعی آن را تکثیر
میکنیم ،بیآنکه از مصیبتهای آن آگاه
باشیم.
مردم ولینعمتان این جامعه هستند و
نامحرم دانستنشان خیانت به آنهاست.
اکنون زمان سکوت نیست .کسی حق ندارد
دیگری را توصیه یا وادار به سکوت کند .اگر
سکوت و خفهکردن راه مطلوبی بود ما اکنون
گرفتار این حجم از فساد و ناکارآمدی نبودیم.
بنده به ابوذر زینلی رأی ندادم و دلیلش
هم تعلقخاطر او به طیف اصولگرایان است.
طیفی که فاصلهاش با معیارهای فکری بنده
بیشتر از اصالحطلبان است .اما گمان میکنم
ارزش و اعتبار این واژهها در حال از دست
رفتن است .فساد معطل این واژهها نمانده
و اکنون در زیر لوای این واژهها باندها در
حال تقسیم غنایم دور از چشم ولینعمتان
خویش هستند .همان ولینعمتانی که فقط
در لفظ عزیزند و در ایام انتخابات عزیزتر هم
میشوند .ابوذر زینلی اکنون مناسبترین
عضو شورای شهر است و چه باک که فارغ از
تعلقات فکری در کنارش بایستیم و صدایش
را رساتر کنیم و همگی از او بخواهیم صدایش
را پایین نیاورد.

عکس :پاسارگاد

افرادی که در پروژههای مختلف صنعتی و معدنی نقش
داشتند امابهدلیلپایانپروژهبیکارشدهانددرپروژههای آتی
ازجمله دیگرنکات مطرح شده توسط حسنپوربود .وی در
ادامه با اشاره به اختالف میان مدیران گهرزمین ،گفت که «از
افراد موثردراین شرکت خواستم وارد این ماجرا نشوند و90
درصد گوش کردند و 10درصد برآتش دامن زدند البته تاکید
کردهامهیچکسحق انتقامگیریندارد».
 نتقاد رئیس شورا ازدخالت نماینده کرمان در
مسائلسیرجان
در ادامه ابوذر زینلی به موضوع دخالت پورابراهیمی؛
نماینده کرمان در شرکت گهرزمین ،بدون اشاره به نام
پورابراهیمی پرداخت و همچنین از مشارکت نکردن

گهرزمین درپروژه باغ ایرانی انتقاد کرد .اما حسنپورتاکید
کرد که این سخنان در مورد انتقاد از گهرزمین پیرامون
ماجرای باغ ایرانی ،قضاوت یک طرفه است و بارها تاکید کرد
اگر جواب پاسخ گهرزمین را اعضای شورا بشنوند ،متوجه
میشوندکهدلیلاصلیایناتفاقچیستوگهرزمینمقصر
نیست .با این وجود حسنپوربه عمد ترجیح داد وارد قضیه
دخالتپورابراهیمینشودوبهسایرمواردبپردازدتامهمترین
مسئله این روزهای شهرو دالیل وقایع عجیب رخ داده در
گهرزمین ،همچنان بدون پاسخ بماند .اشاره حسنپور به
پیشنهاد دادن بهاالدینی به عنوان فرماندارو منصوب شدن
او درچند روزآینده ،درپاسخ به نقد زینلی ازبیفرمانداربودن
شهر ،جزو آخرین مباحث مطرح شده بود.

آغاز عملیات اجرایی دو طرح توسعهای در مجتمع جهانفوالد سیرجان
در جریان سفر هفته گذشته استاندار کرمان به سیرجان دو
طرح توسعه صنعتی در مجتمع جهانفوالد سیرجان کلید خورد.
دکتر محمدجواد فدایی در این بازدید گفت :در اجرای
طرحهای توسعه آهن و فوالد در منطقهی گلگهر ،پروژه آهن
اســفنجی با ظرفیت ( )1/7یک و هفت دهم میلیون تن در
ســال و طرح کارخانه ذوب و تولید شمش با ظرفیت ( )1/2یک
و دو دهم میلیون تن شمش در سال کلید خورد که این طرحها
نقش مهمی در تولید و تکمیل زنجیره تولید فوالد در استان و
کشور دارد.
استاندار کرمان افزود :عملیات اجرایی ایــن دو طرح از محل
افزایش ســرمایه  ۲هزار میلیارد تومان طرحهای جهان فوالد
آغاز شده است و به علت تولید و تکمیل زنجیره فوالد در اســتان

کرمان با اجــرای این  ۲طرح اشتغال پایداری برای جوانانی که
در پروژههای دیگر مشغول به کار بودند و حاال آن طرحها به
بهرهبرداری رسیدند ،ایجاد میشود و نیروهای پیمانکاری اعم از
کارگران و مهندسان در این دو پروژه بزرگ به کار خود ادامه
میدهند.
دکتر فدایی ســیرجان را قطب فوالد و تولید و تجارت نامید و
اظهار کرد :با توجه به ســرمایهگذاریهای صنعتی و معدنــی که
در این شهرســتان صورت گرفته و از آنجا که این شهرستان به
یکی از مراکز مهم تولید فوالد در کشور درآمده است ،امید میرود
نرخ بیکاری در این گوشه از استان به حداقل برسد.
استاندار کرمان همچنین از مدیران مجتمع جهانفوالد به
خاطر اجرای زنجیره تولید در این شرکت قدردانی کرد.

خالصه آگهی مزایده (نوبت دوم)

اداره اوقــاف و امــور خیریــه شهرســتان ســیرجان

قصــد دارد یــک بــاب مغــازه متعلــق بــه موقوفــه
حاجمحمدعلــی ســیرجانی واقــع در خیابــان ابــوذر غفــاری
را از طریــق آگهــی مزایــده بــرای مــدت یــک ســال بــه
اجــاره واگــذار نمایــد .لــذا از متقاضیــان دعــوت بــه عمــل
میآیــد تــا پایــان وقــت اداری روز سهشــنبه مــورخ
 1399/07/29پیشــنهاد خــود را بــه اداره اوقــاف
شهرســتان ســیرجان واقــع در بلــوار دکتــر صادقــی
تحویــل نماینــد .تلفــن تمــاس034 -42270444 :

سیدصادق طباطبایی
رییس اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان سیرجان

خالصه آگهی مزایده (نوبت اول)

ـیرجان
ـتان سـ
ـور خیریه شهرسـ
ـاف و امـ
اداره اوقـ
قصــد دارد  5/5ســهم از  96ســهم آب بــا 5/5
هکتــار اراضــی موقوفــه خواجهزینالعابدیــن()1
در روســتای منصورآبــاد قلعــه ســنگ بــا اجــاره
ســالیانه  610/000/000ریــال بــه مــدت دو
ســال بــه اجــاره واگــذار نمایــد .از متقاضیــان
تقاضــا میشــود جهــت شــرکت در مزایــده تــا
تاریــخ  1399/07/29پیشــنهادات خــود را بــه
ایــن اداره تحویــل نماینــد.
سیدصادق طباطبایی
رییس اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان سیرجان

خالصه آگهی مزایده (نوبت اول)

ـیرجان
ـتان سـ
ـور خیریه شهرسـ
ـاف و امـ
اداره اوقـ
بــه اتفــاق متولــی موقوفــه خواجهزینالعابدیــن()2
قصــد دارنــد  4/5از  96ســهم آب بــا  4/5هکتــار
اراضــی مربــوط بــه موقوفــه مذکــور واقــع در
روســتای منصورآبــاد قلعــه ســنگ را بــا اجــاره
ســالیانه  529/000/000ریــال بــرای مــدت
دو ســال بــه اجــاره واگــذار نمایــد .از متقاضیــان
تقاضــا میشــود جهــت شــرکت در مزایــده تــا تاریــخ
 1399/07/29پیشــنهادات خــود را بــه ایــن اداره
تحویــل نمایــد.
سیدصادق طباطبایی
رییس اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان سیرجان

