 ایسنا« :علی اسدی» نماینده مردم شهربابک در مجلس شورای اسالمی درباره
آخرین وضعیت انتخاب استاندار کرمان گفت :تاکنون تصمیمگیری نهایی برای استاندار کرمان
اتخاذ نشده است .وی با اشاره به گزینههای پیشنهادی از سوی مجمع نمایندگان استان و برخی
از صحبتها عدم تاثیرگذاری نظر نمایندگان در انتخاب استاندار ،اظهار کرد :در انتخاب استاندار
نمایندگان نیز نقش دارند و در این رابطه وزیر کشور نیز نظر مجمع نمایندگان را جویا خواهد
شد .نماینده مردم شهربابک در مجلس شورای اسالمی با ابراز امیدواری از اینکه استانداری عملگرا
برای استان انتخاب شود تا توسعه استان ادامه یابد ،خبر داد :مجمع نمایندگان اواخر هفته جاری
جلسهای با وزیر کشور در این خصوص خواهند داشت.

جلسهآخرهفته
مجمعنمایندگان
با وزیر کشور
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خبر
شورای اصالحطلبان استان کرمان در نامهای به رییسجمهور تاکید کرد:

استاندار کرمان باید حسن شهرت سیاسی،
اخالقی و مالی داشته باشد

 گفتارنو
شورای اصالحطلبان استان کرمان با ارسال نامهای
به رییسجمهور خواستار انتخاب استانداری
هماهنگ با دولت و وفادار به رییسجمهور شد.
به گزارش گفتارنو شورای اصالحطلبان استان
کرمان در این نامه ویژگیهای مد نظر استاندار
کرمان را تشریح کرده است.
متن این نامه به شرح ذیل است:
همانگونه که مستحضر هستید انتخاب مسئوالن
نظام مقدس جمهوری اسالمی ایران توسط مردم
بهصورت مستقیم و غیرمستقیم یکی از مهمترین
دستاوردهای شعار «استقالل ،آزادی ،جمهوری
اسالمی» است که در انقالب شکوهمند اسالمی به
دستآمد.اکنونکهدرآستانهتصمیمهیأتمحترم
وزیران برای انتخاب استاندار کرمان قرار داریم
شورای هماهنگی اصالحطلبان استان کرمان ضمن
توجه به فضای موجود کشور و استان استدعای
بذلتوجه به نکات زیر در این انتخاب مهم را دارد:
 .۱حق مردم در تعیین حاکمان جامعه ،مبتنی بر
امکانانتخاببرنامههایجریانمدنظرشان،یکیاز
لوازم اصلی جمهوریت نظام است که خدایناکرده
در صورت عدم توجه به آن میتواند باعث ایجاد
خسرانی بزرگ در سرمایه اجتماعی دولتها شود.
ازآنجاکه رییس محترم جمهور بهعنوان منتخب
مردم و مجری قانون اساسی وظیفهای خطیر در
اجرای راهبردهای توسعه پایدار و همهجانبه دارد،
شایسته است مجریانی همراه بارأی و نظر مردم
و همدل با جریان اجرایی کشور به کار گمارده
شود .بیتردید انتخاب استانداری همسو با دولت
و از شمار «پاشنه ورکشیدهها» که به گفتمان
رییسجمهور اعتقاد داشته و موفقیت دولت را
در سرلوحه اهداف خود قرار دهد زمینهساز تحقق
اهداف نظام در استان خواهد بود .استاندار کرمان
بایستی از عمق وجود به برنامههای رییسجمهور
و دولت وفادار بوده و ضمن سعی وافر در حل

سیاست 9

مشکالت مردم در تندباد حمالت ناجوانمردانه
علیه دولت در دفاع از رییسجمهور و کارنامه
دولت ازخودگذشته و قاطع باشد.
 .2تجارب گذشته نشان داده است به هر میزان
دولتها در ایجاد وفاق ،همدلی و همگرایی
نیروهای حامی خود موفقتر بودهاند ،عالوه بر
اینکه منشأ خدمات و برکات بیشتری برای ایران
اسالمی بودهاند ،توفیق بیشتری در ایجاد وحدت
در سطح جامعه نیز داشتهاند.
 .3در شرایط کنونی کشور ،نقدپذیری و تحمل
منتقدان دلسوز یکی از مهمترین شاخصهای
مدیران موفق خواهد بود .شنیدن ،توجه ،تحمل و
پذیرش نقدهای کارشناسان و دلسوزان کشور قطعاً
یکی از الزامات امروز مدیران جامعه ماست .بدون
تردید تجربه مدیریت استاندار آینده در «حوزه
سیاسی» میتواند در این زمینه مؤثر واقع شود.
 .4حسن شهرت سیاسی ،اخالقی و مالی و پرهیز
از بخشینگری و بهرهگیری از همه ظرفیتهای
استان در راستای توسعهای پایدار و همهجانبه،
تجربه مدیریتی موفق در دستگاههای اجرایی،
توجه ویژه به مسایل فرهنگی و اجتماعی ،داشتن
نگاه تخصصی و علمی به مشکالت استان ،آشنایی
به امر برنامهریزی هم از لحاظ علمی و هم عملی،
توانایی استفاده از ظرفیتهای علمی موجود در
مراکز علمی و دانشگاهها ،بهبود فضای کسبوکار،
تقویت بنیه اقتصادی استان از طریق توجه به
ظرفیتهای موجود بخش خصوصی و ایجاد
فضای وحدت و همدلی در استان در عمل و پرهیز
از رفتارهای عوامگرایانه و شعارزده قطعاً ازجمله
صفاتی است که انتظار میرود استاندار آینده
کرمان متصف به آنها باشد.
شورای اصالحطلبان استان کرمان ضمن اعالم
همبستگی مجدد با ریاست محترم جمهوری
موفقیت دولت خدمتگزار در تحقق اهداف و برنامهها
را از درگاه قادر بیهمتا مسألت مینماید.

قبل از اینکه میثم مطیعی باز هم به سبک
سال گذشته قبل از خطبههای نماز عید
فطر به شعرخوانی بپردازد ،هوادارانش در
فضای مجازی و توییتر درباره آنچه خواهد
خواند ،آنونس داده بودند .کاربری به نام
محمد خجسته یک روز قبل از عید فطر در
حساب کاربری خود نوشته بود« :فردا نماز
عید فطر دیدنیتر خواهد بود .مسئوالن چپ
و راست ،صفاولنشینها و مدیران کشور
آماده شعرهای کوبنده میثم مطیعی باشند».
روز عید فطر بعد از شعرخوانی مطیعی ،صف
اول،فریادمردم،میثمصدایماست،بیشترین
هشتگی بود که از سوی هواداران مطیعی در
توییترودرحمایتازآنچهخوانده،منتشرشد.
 مضموناشعارمطیعی
مطیعی در نماز عید فطر امسال باز با
ترجیعبند «صف اول» با حرکاتی که به
یداد ،مجددا دوباره
اشعارش شور حماسی م 
بهرییسجمهورودولتتاختوبازهمبرجام
را مورد نقد قرار داد .او البته اینبار سعی کرد
در اشعارش به وضعیت مردم و برخی اعتصابها
مثل اعتصاب کامیو نداران هم اشاره کند و بعد
کنایهای هم به قوه قضائیه داشت« :همتت قطع
ید دان ه ُدرشتان باشد /وای اگر دزدی از این قافله
آسان باشد .وای اگر توصیه و نامه پذیرد قاضی/
داد و بیداد اگر رشوه بگیرد قاضی».
همچنین بخشهایی از اشعار مطیعی درباره
برجام را صفحه اینستاگرام مقام معظم رهبری
هم با کار گرافیکی منتشر کرده بود« :آنچه باعث
شده تحریم شود طاقتسوز /اقتصادیست
که وابسته به نفت است هنوز .نفت ما جوهر
خون دمادم به
امضاشدن تحریم است /نفت ما ِ
تن تحریم است» .این صفحه ،همچنین بخشی
از فیلم شعرخوانی مطیعی را هم بازنشر داده بود.
 واکنشهای کاربران
کاربرانتوییتریهوادارمطیعیهریکباانتخاب
بخشیازاشعاراودرصفحهتوییترخود،ازاوتقدیر
کردهبودند.صادقنیکوازفعاالنرسانهایاصولگرا
نوشتهبود«:میثممطیعیمداحاصولگراهانیست.
مداح اصالحطلبها هم نیست .مداح انقالبیه.
مداح انقالبی سکوت نمیکنه ،مداح انقالبی
مواضع رهبری را در قالب شعر میخونه .لبخند
تودههای مردم بهتر از ترشکردن مسئوالن چپ
و راست» .علی نادری سردبیر رجانیوز هم نوشته
بود« :پیام کوتاه بود :اینکاره نیستی برو اونطرف
میله تا اینکارهها بیان صف اول».
در این میان عدهای از کاربران هم معتقد بودند

کنایه به «صف اول»
در نماز عید فطر
روی شعر صفاولیها فقط دولتیها نبودند.
به گزارش خبرآنالین توحید دراینباره نوشته:
«نمیدونم چرا شما هی اصرار دارین که این اشعار
رو به رییسجمهور نسبت بدین ،همونطور که تو
شعر هم هست رهبری هم صفاولی معرفی شده
چرانمیخواینوحدتباشه.یاکاربردیگرینوشته
است:صفاولفقطرئیسجمهورمیشینه؟توی
ابیاتش گفت رهبر هم صفاولیه« :صف اول ،صف
خدمت ،صف مرد مداری /یک نفر نیست مخاطب،
همه هستند آری /گر به یک نقد رود صبر و قرارت
ازدست/صفاولمنشین،بینجماعتجاهست/
سعی کن در سعهصدر شوی پیشقدم /رهبری
گفت که من نیز صفاولیام» .در این میان یک
کاربر با شعری در همان وزن پاسخ این شاعر را
داده و نوشته« :ای سخنران زمان رمضان بس کن،
شعر چاره کار نه این شعر و شعار تو بود ،تو هم از
این نمد کهنه به فکر کلهی ،باورم نیست خلوصی
به وجود تو بود ،با یکی شعر شدی دکتر و امسال
دگر ،حتم دارم طمعی تازه به فکر تو بود».
حسین قدیانی از چهرههای رسانهای جریان
اصولگرا که پیشترها در وطن امروز مینوشت،
روز عید فطر در پست اینستاگرامی خود با انتقاد
از شیوه برگزاری مراسم نماز عید فطر در مصال
و مشکالت ترافیکی و پارکینگ در محدوده
برگزاری نماز اشارهای هم به شعرخوانی مطیعی
داشت .او در بخشی از پست خود نوشته بود ...« :و
اما سخنی با صراحت تمام بگویم ،اگر سال پیش
از شعری و شاعری و خوانندهای دفاع کردم ،علت

آگهی تجدید مزایده(نوبت دوم)

شــهرداری ســیرجان در نظــر دارد در راســتای بنــد  9مصوبــه شــماره  1808و بنــد 13
مصوبــه شــماره  1820شــورای اســامی شــهر ســیرجان نســبت به فــروش  16قطعــه زمین
مســکونی و  2قطعــه زمیــن تجــاری -مســکونی از پالک ثبتــی  13331فرعــی از  5087اصلی مفــروز و مجزی
شــده از  1821واقــع در بلــوار هجــرت -روبـهروی بیمارســتان امامرضــا(ع) (بــا قابلیــت اخــذ مجــوز  6طبقــه
بــا ســطح اشــغال مجــاز) بــا قیمت پایــه کارشناســی از طریــق مزایــده عمومی اقــدام نماید .لــذا از کلیــه افراد
حقیقــی و حقوقــی دعــوت بــه عمــل میآیــد از تاریــخ نشــر آگهــی نوبــت دوم بــه مــدت ( 10ده) روز جهــت
د قراردادهــای شــهرداری ســیرجان مراجعــه نماینــد.
خریــد و تحویــل اســناد مزایــده بــه واحـ 
شرایط تجدید مزایده:
 -1قیمــت پایــه قطعــات و ســپرده شــرکت در مزایــده بابــت هــر قطعــه کــه بایســتی بــه صــورت واریــز بــه
حســاب  3100003361004بانــک ملــی شــعبه شــهرداری ســیرجان و یــا بــه صــورت ارائــه ضمانتنامــه
بانکــی معتبــر باشــد بــه شــرح جــدول ذیــل آورده شــده اســت:
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 -2در صورتیکــه نفــرات اول تــا ســوم حاضــر بــه انعقــاد قــرارداد نباشــند ســپرده آنهــا بــه ترتیــب ضبــط
خواهــد شــد.
 -3به پیشنهادات مخدوش ،مشروط و ناقص و خارج از مهلت مقرر رسیدگی نخواهد شد.
 -4سایر اطالعات و جزییات مربوط به معامله در اسناد مزایده موجود میباشد.
 -5شهرداری در رد یا قبول پیشنهادات مجاز و مختار است.
 -6تاریــخ تحویــل پــاکات از تاریــخ انتشــار آگهــی لغایــت پایــان ســاعت اداری روز  97/04/09میباشــد.
تبصــره :محــل تحویــل پــاکات :ســیرجان -میــدان انقــاب -شــهراری مرکــزی ســیرجان -واحــد حراســت
میباشــد.
 -7تاریخ بازگشایی پاکات 97/04/10ساعت  18:00میباشد.
 -8هزینه انتشار آگهی و هزینه کارشناسی به عهده برنده مزایده میباشد.

مدیریت ارتباطات شهرداری سیرجان

آن بود که داشتند فحش میخوردند واال باورم
هستجایبعضیطعنههاتریبوننمازعیدفطر
نیست .این نمیشود که حضرت آقا دعوت کنند
به پرهیز از مجادله ،اما باز هم شاهد کنایه صف
اول و صف دوم باشیم .آن هم در چه تریبونی؟!
اینستاگرام شخصی نیست که! واقعا این چه
نمازی شد که به مردم عادیاش در کف خیابان
کملطفی شود و به صف اولش در تریبون .گمانم
حسن روحانی را در جای غیر از تریبون نماز عید
فطر هم بشود نقد کرد .اینجا جای نوش است،
نه نیش .نه به آن بینمکی دانشجوی دختر مثال
منتقد در بیت ،نه به این شوری».
 عید فطر سال گذشته
صف اول از عید فطر سال  96آغاز شد .مطیعی
قبل از خطبههای عید فطر سال گذشته شعری
را با ترجیعبند «صف اول» خوانده بود که با
واکنشهای جدیتری نسبت به امسال مواجه
شد .مضمون شعر سال گذشته هم البته بیشتر
در نقد دولت و رییسجمهوری بود .بعد از آن
شعرخوانی،فعاالناصولگراواصالحطلبنسبت
به این شعرخوانی انتقاد کرده بودند .مصطفی
میرسلیم ،رییس شورای مرکزی حزب مؤتلفه
اسالمی در یادداشتی انتقادی نوشته بود،
حفظ حرمت قاعده اکثریت در حکومتهای
مردمساالری از مهمترین اصول است؛ هرگونه
تعرض به آن ،آغاز یک فتنه و مصیبت سیاسی
برای جامعه تلقی میشود .مردمساالریهایی
قویترند که بهتر توانستهاند مراعات این قاعده

رابهکمکنهادهایمقتدریتضمینکنند».
محمدرضا عارف در صفحه توییتر خود در واکنش
به شعر خواندهشده پیش از اقامه نماز عید فطر،
نوشته بود« :سپردن تریبونهای رسمی و
ارزشی نظام که باید وحدتآفرین باشد به افراد
وحدتشکن ،اوج بدسلیقگی است» .مطیعی
سال گذشته پیش از خطبههای نماز جمعه روز
قدس نیز اینچنین شعرخوانی کرده بود و گاهی
پیش از خطبههای نماز جمعه تهران مداحی
میکند .رئیس ستاد اقامه نماز جمعه تهران سال
گذشته درباره شعرخوانی او گفته بود« :مسئولیت
برگزاری این مراسم با ستاد اقامه نماز جمعه تهران
بوده است و ما از آقای میثم مطیعی که سال
گذشته هم بهعنوان مداح در این مراسم حضور
داشت و اجرایش با استقبال حاضران مواجه شده
بود ،دعوت به حضور کرده بودیم .ما همانطور
که از دانشجویانی که پیش از خطبههای نماز
جمعه سخنرانی میکنند ،درخواست ارائه متن
سخنانشان را نداریم و اساسا چنین درخواستی را
بیاحترامیقلمدادمیکنیم،ازمداحنمازعیدفطر
همچنیندرخواستینداشتهایموبنابراینپیشاز
قرائت این اشعار ،اطالعی از مضمون آن نداشتیم».
 صفاولیها چه کسانی بودند؟
اما صفاولیهای امسال چه کسانی بودند؟
به گزارش ایلنا ،عالوه بر حسن روحانی ،علی
الریجانی ،رییس مجلس شورای اسالمی،
صادق آملیالریجانی ،رییس قوه قضائیه،
سیدحسن خمینی و سیدعلی خمینی ،محمود

واعظی ،رییسدفتر رییسجمهور ،عبدالرضا
رحمانیفضلی،وزیرکشور،علیاصغرمونسان،
معاون رییسجمهور ،رضا اردکانیان ،وزیر
نیرو ،سیدمحمود شاهرودی ،رئیس مجمع
تشخیص مصلحت نظام ،احمد جنتی،
دبیر شورای نگهبان ،محسن رضایی ،دبیر
مجمع تشخیص مصلحت نظام ،محمود
احمدینژاد ،رییسجمهور پیشین ،محسن
هاشمیرفسنجانی،رییسشورایشهرتهران،
غالمعلیحدادعادل،رییسفرهنگستانزبانو
ادبفارسی،امامیکاشانی،خطیبموقتنماز
جمعهتهران،محمدجعفرمنتظری،دادستان
کل کشور ،سردار رحیم صفوی ،مشاور رهبر
انقالب در امور نظامی ،سرلشکر باقری ،رئیس
ستادکلنیروهایمسلح،سرلشکرمحمدعلی
جعفری ،فرمانده کل سپاه پاسداران انقالب
اسالمی ،سردار حسین سالمی ،جانشین
فرماندهی کل سپاه پاسداران ،سردار علی
فدوی ،فرمانده نیروی دریایی سپاه پاسداران،
سردار محمد پاکپور ،فرمانده نیروی زمینی
سپاه پاسداران ،دریادار حبیباهلل سیاری ،معاون
هماهنگکننده ارتش ،دریادار حسین خانزادی،
فرمانده نیروی دریایی ارتش ،وحید حقانیان،
کیومرث احمدی ،فرمانده نیروی زمینی ارتش در
صف اول نمازگران نماز عید فطر حضور داشتند.
همچنین سردار نقدی ،اسماعیلی ،رییس
دادگستری استان تهران ،سراج ،رییس سازمان
بازرسی کل کشور ،سعید جلیلی ،علوی،
تآبادی ،دادستان
وزیر اطالعات ،جعفریدول 
تهران ،مهدی چمران ،جهانگیری ،معاوناول
رییسجمهور ،مصباحیمقدم ،محسناژهای
معاوناول قوهقضائیه ،قالیباف ،علی مطهری،
سیداحمدخاتمی،حاجیبابایی،سردارسلیمانی،
ابوترابیفرد ،سردار اشتری ،محمدرضا عارف،
علیاکبرصالحی،سرداروحیدی،میرسلیم،سردار
حاج یزاده ،غفوریفرد و تقوی از چهرههایی بودند
که در صفهای بعدی به اقامه نماز پرداختند.
 چهکسیدعوتمیکند
دعوت از مطیعی از سوی رییس ستاد اقامه نماز
جمعه تهران صورت میگیرد .این ستاد اگرچه
زیر نظر شورای سیاستگذاری ائمه جمعه کشور
قرار دارد ،اما در دعوت از پیشسخنرانان معموال به
صورت مستقل عمل کرده و در برخی موارد خاص
یا حساس ،از شورا نظر مشورتی میگیرد؛ اگرچه
شعرخوانی در نماز عید فطر یا امثالهم ازجمله این
مواردخاصمحسوبنمیشود.
منبع :شرق

اطالعیه

قابــل توجــه اشــخاص حقوقی(شــرکتها) مشــاغل و صاحبــان
امــاک جــاری جهــت برخــورداری از معافیتهــای مقــرر در
قانــون مالیاتهــای مســتقیم و همچنیــن جلوگیــری از تعلــق
جرایــم ســنگین بــه ترتیــب ذیــل جهــت تســلیم اظهارنامــه خود
از طریــق ســایت  www.tax.gov.irیــا دفاتــر پیشــخوان دولــت
و کافینتهــای مجــاز اقــدام فرماییــد.
 -1صاحبان محترم مشاغل تا پایان خرداد ماه
 -2اشخاص حقوقی و شرکتها تا پایان تیر ماه
 -3مشمولین ارزش افزوده تا  15تیر ماه
روابطعمومی معاونت مالیاتی سیرجان

آگهی تجدید مناقصه (نوبت دوم)

شــهرداری ســیرجان در نظــر دارد تکمیــل فــاز ســوم پایانــه مســافربری بعثــت شــهرداری
ســیرجان شــامل(نازککاری ،تاسیســات مکانیکــی ،تاسیســات برقی) را براســاس فهــارس بهای
ابنیــه ،تاسیســات مکانیکــی ،تاسیســات برقــی ســال  97از طریــق مناقصــه عمومــی یــک مرحلـهای بــه پیمانــکار
واجــد الشــرایط کــه دارای رتبـ ه حداقــل  5ســاختمان و ابنیــه ،تاسیســات و تجهیــزات از معاونــت برنامهریــزی و
نظــارت راهبــردی رییسجمهــور باشــد ،واگــذار نمایــد .لــذا از کلیــه اشــخاص حقوقــی دعــوت بــه عمــل میآیــد از
د قراردادهای
تاریــخ نشــر آگهــی نوبــت دوم بــه مــدت ( 10ده) روز جهــت خرید و تحویل اســناد مناقصــه به واحـ 
شــهرداری مراجعــه نماینــد.
شرایط تجدید مناقصه:
 -1ســپرده شــرکت در مناقصــه  1/194/000/000ریــال (یــک میلیــارد و یکصــد و نــود و چهــار میلیــون
ریــال) میباشــد کــه بایســتی بــه صــورت واریــز بــه حســاب  3100003361004بانــک ملــی شــعبه شــهرداری
ســیرجان و یــا بــه صــورت ارائــه ضمانتنامــه بانکــی معتبــر ب ـ ه نــام شــرکت باشــد.
 -2در صورتیکــه نفــرات اول تــا ســوم حاضــر بــه انعقــاد قــرارداد نباشــند ســپرده آنهــا بــه ترتیــب ضبــط
خواهــد شــد.
 -3به پیشنهادات مخدوش ،مشروط و ناقص رسیدگی نخواهد شد.
 -4سایر اطالعات و جزییات مربوط به معامله در اسناد مناقصه موجود میباشد.
 -5شهرداری در رد یا قبول پیشنهادات مجاز و مختار است.
 -6تاریخ تحویل پاکات  97/04/07میباشد.
 -7تاریخ بازگشایی پاکات  97/04/10ساعت  18:00میباشد.
 -8برآورد اولیه به مبلغ  23/878/512/465ریال میباشد.

مدیریت ارتباطات شهرداری سیرجان

