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مسئوالن سیرجان در سال  97چقدر پاسخگوی نشریات و خبرنگاران بودند

لیستنشستمطبوعاتیمدیرانیسیرجانیدرسال97
نام سازمان یا اداره

تعداد جلسات

فرمانده انتظامی سیرجان

 3بار

رییس دانشکده علومپزشکی سیرجان

 2بار

رییس بیمارستان امام رضا(ع)

 1بار

نماینده مردم سیرجان

 1بار

فرماندار سیرجان

 1بار

دادستان سیرجان

 1بار

رییس دادگستری

 1بار

رییستربیتبدنی

 1بار

مدیر غذا و داروی دانشکده
علومپزشکی سیرجان

 1بار

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی
استان کرمان

 1بار

شرکتگهرزمین

 1بار

شرکتجهادنصر

 1بار

نیروی دریایی

 1بار

اداره برق

 1بار

اداره بهزیستی

 1بار

رییس هاللاحمر

 1بار

گروهخبر
رییسمحیطزیستشهرستانسیرجان
استعفا کرد .محمود علیرضایی با بیان اینکه
چهارشنبهی هفته گذشته استعفایش را برای
مدیرکل محیطزیست استان فاکس کرده و او
هم استعفایش را پذیرفته است ،گفت :من از
اول مهر میخواستم استعفا بدهم اما به توصیه
خانوادهام ماندم .او در بیان دلیل استعفایش
گفت :وقتی یکجایی آدم را نمیخواهند باید

فرمانده انتظامی سیرجان بیشترین تعامل را داشته است

 گروه خبر
«اگر توفیقی هست بخش عمدهی آن به واسطهی
اطالعرسانی به موقع ،شفاف و چشمان باز دستگاههای
نظارتی مخصوصا خبرنگاران است ،همهی خبرنگاران
بدون استثنا گالیه داشتند که مدیران سیرجانی د ِر
اتاقشان بسته است و حاضر نیستند پاسخگو باشند،
خواهش میکنم برای رضای خدا هم شده همهی مدیران
کنفرانسهای مطبوعاتی را برگزار کنند .بگذارید چهار تا
انتقاد هم بشود ،چهار تا عیبهایمان هم گفته شود ،چه
میشود؟» این بخشی از سخنان نماینده مردم سیرجان
است که در سومین جلسهی شورای اداری عنوان کرد.
فرماندارسیرجانهمدرنشستمطبوعاتیاشکهچندماه
پیش برگزار شد ،بر لزوم پاسخگویی مدیران به نشریات
تاکید کرد؛ «دو سه تا از روزنامهها مطالبی علیه بعضی
مسئوالن نوشتند که پاسخگو نبودند .به بعضی از آن هم
زنگزدمگفتمچراشمانرفتیدمصاحبهکنیدوتذکردادم.
حاال شما بزرگواری کنید و مسئوالن را به چالش بکشید.
هیچمدیریحقنداردپاسخگوینشریاتنباشد».
با توجه به تاکید مسئوالن ارشد شهرستان چرا
بسیاری از مسئوالن از پاسخگویی به نشریات و برگزاری
نشستهایمطبوعاتیطفرهمیروند؟همچنینمسئوالن
سیرجان در سال  97چقدر پاسخگوی نشریات و
خبرنگارانبودند؟

در سیرجان حدود  70-60اداره وجود دارد .وقتی
یزنیم از
آرشیو نشریه پاسارگاد و سایر نشریات را ورق م 
روی مصاحبهها و گزارشها به راحتی در مییابیم کدام
مسئوالنپاسخگوینشریاتبودندوکدامهانبودند.براساس
بررسیهای پاسارگاد از ابتدای امسال تا نیمه بهمنماه 19
نشست مطبوعاتی برگزار شده است .باالترین آمار برگزاری
نشستهایمطبوعاتیمربوطبهفرماندهانتظامیشهرستان
سیرجان است که با برگزاری سه نشست مطبوعاتی
در سال  97در رده اول قرار دارد .بعد از فرمانده نیروی
انتظامی ،رییس دانشکده علومپزشکی و رییس بیمارستان
امامرضا(ع) با برگزاری  2نشست در سال  97بیشترین آمار
برگزاری نشستها را به خود اختصاص میدهند .بعد از
آنها نماینده مردم ،فرماندار ،دادستان ،رییس دادگستری،
رییس تربیتبدنی ،مدیر غذا و داروی دانشکده علومپزشکی
سیرجان ،مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان کرمان،
اداره برق ،شرکت گهرزمین ،شرکت جهاد نصر ،بهزیستی،
نیروی دریایی ،هاللاحمر و . .با برگزاری یک نشست در
ردههای بعدی قرار دارند .اینکه در میان ادارات سیرجان فقط
 16مسئول اقدام به برگزاری نشست کردهاند نشانمیدهد؛
علیرغم اینکه سیرجان شهر رسانهای لقب گرفته است،
مسئوالنش عالقهای به شفافیت و اطالعرسانی ندارند.
علیرغم برگزاری دهها جلسه در ادارات مختلف نه تنها از
خبرنگاران دعوت نمیشود بلکه درصورت حضور سرزده

رییس محیطزیست استعفا کرد

برود .من در این سالها از جان مایه گذاشتم
خیلی تالش ،کوشش ،فحش ،کتک ،تهدید
شدم و دیگر حال و حوصلهی یکسری حرف
و حدیثها را نداشتم .علیرضایی با تاکید بر
اینکه یکسال مرخصی خواهد گرفت ،گفت:
بعد از اتمام این دوره هم تا  90درصد به
سیستم محیطزیست برنمیگردم و تصمیم
دارد بصورت آزاد کار کنم و انرژیام را بیشتر
صرف خانوادهام کنم .او که چهارسال است

آگهیفقدانسندمالکیت
بنیــاد مســکن انقــاب اســامی ســیرجان طــی نامـ ه  97/7/10119مــورخ  97/12/11اعــام نمــوده اســت که
ســند مالکیــت ششــدانگ پــاک  625فرعــی از  5070اصلــی واقــع در بخــش  36کرمــان بــهنــام بنیاد مســکن
انقــاب اســامی ثبــت و ســند مالکیــت صــادر و تســلیم گردیــده اســت کــه به علــت جابهجایــی مفقــود گردیده،
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 به ایــن اداره تســلیم دارد .در غیــر این صورت پس از ســپری
شــدن مــدت قانونــی و عــدم واخواهــی ســند مالکیــت المثنــی بــهنــام مالــک صــادر خواهد شــد.
تاریخانتشار:دوشنبه1397/12/20محمدآرمانپور-رییسادارهثبتاسنادوامالکشهرستانسیرجان

مدیریت محیطزیست سیرجان را بر عهده
داشت ،گفت :نمیخواهم واقعا کسی را متهم
کنم و رفتنم به خواست خودم بوده است .و
از اینکه این چند سال در سیرجان خدمت
کردم خیلی خوشحالم و از تمام مردم ،همکاران
و مسئوالن واقعا تشکر میکنم که همیشه با
یدادند .وی
حمایتهایشان به من انرژی م 
افزود :در حال حاضر آقای روحاالمینی یکی از
همکاران را برای انجام امورات اداره گذاشتهاند و

در جلسات مدیران یا مطالب مهم را عنوان نمیکنند یا اگر
بکنند تاکید میکنند فالن قسمت را چاپ نکنید .عالوه بر
برگزاری نشستهای مطبوعاتی ،پاسخگو نبودن مدیران
یکیازمشکالتاساسیخبرنگاراناست.همچنینبراساس
آمار اعضای شورا و شهردار سیرجان بیشترین پاسخگویی
را به خبرنگاران داشتند و بعد از آنها رییس محیطزیست،
شوپرورش ،رییس آبیاری،
رییس اداره کار ،رییس آموز 
رییس استاندارد ،رییس آب و فاضالب روستایی ،فرمانده
یورانندگی،رییستامیناجتماعی،
سراه،رییسراهنمای 
پلی 
رییسجهادکشاورزی،رییسثبتاحوال،رییسدامپزشکی،
رییس فرودگاه ،رییس اداره ارشاد ،مدیر منطقهویژه ،رییس
هواشناسی ،رییس مخابرات و . .قرار دارند .در مقابل اما امام
جمعه سیرجان که سالهای گذشته نشست مطبوعاتی
برگزار میکرد ،امسال هیچ نشستی برگزار نکرده است.
فرماندهی بسیج سالهای قبل در طول سال یکبار نشست
مطبوعاتی برگزار میکرد اما از زمانی جناب سرهنگ
مهدوی آمده است این دست از نشستها برگزار نشده
است ،رییس اوقاف یکی دیگر از مسئوالنی است که نشست
برگزار نمیکند ،رییس ثبتاسناد ،بنیاد مسکن ،مسکن
و شهرسازی ،آب و فاضالب شهری ،مدیرعامل مجتمع
صنعتیومعدنیگلگهر،مدیرعاملباشگاهگلگهر،روسای
دانشگاهها و . .از جمله مراکزی هستند که شاید کمترین
پاسخگوییبهنشریاترادارند.

یک سال سخت دیگر

 پاسارگاد
 -1این روزها ،روزهای رواج شرمندگی است .شریک
غم مردمانی هستیم که سالی سخت را به تلخی جیبهای
خالی شب عید پیوند میزنند .این تنها چیزی است که از
دستمانبرمیآید.ماهمبهسانبسیاریازشهروندانشریف
ایرانامسالشرمندهایمبیآنکهتقصیریمتوجهمانباشد.هر
سال این روزهای پایانی سال برای ما هم روزهای پرجنب و
جوشی بود .از یک سو سخت و طاقتفرسا و از سویی گرم
و دلپذیر .دلمان خوش بود که در دلخوشیهای تعدادی از
شهروندان نقشی داریم و با ویژهنامه نوروزی میهمان
خانههایشانهستیم.امسالافزایشچندبرابریقیمتکاغذ
مانع شد تا سنت سالهای پیش را به جای بیاوریم و البته
ینشریهتااینحدمنتظرویژهنامه
یدانستیمکهمخاطبها 
نم 
نوروزی هستند .تماسها و تقاضاهای روزهای گذشته که
تعدادی از شهروندان احوال ویژهنامه نوروزی میپرسیدند،
جز شرمندگیمان نیفزود .شاید بزرگترین هنرمان این است
که توانستهایم زنده بمانیم تا اکنون در شرمندگی و غم نان
گروههاییازهمشهریهایمانشریکباشیم.
 -2آخرین روزهای سال  97را در حالی پشت سر
میگذاریمکهبرایسالپیشروهمهیچافقروشنیبهچشم
نمیخورد«.چهپیشمیآید؟»و«قراراستچهبشود؟»بیش
ازهمیشهبهگوشمیرسد.تقریباهیچکسپاسخقابلعرضه

و قانعکنندهای برای این دغدغههای قاطبه اهالی ملک ندارد.
پشت این پرسشها احساسی از ناامیدی و نگرانی موج میزند.
تکرار وعدههای دولت هم برای بهبود و کنترل اوضاع جز
نیشخند مخالفان و تلخند دوستان پاسخی دریافت نمیکند.
مراکز رسمی و نگاههای کارشناسی برای سال پیش رو افقی
تیره را پیشبینی میکنند .سالی سخت در راه است.
-3سال پیش در چنین ایامی عدهای با درک مناسب از
واقعیاتپیشرو،ایجادفضایگفتوگوییفراگیربامشارکت
ملت ایران را تنها راه برای برونرفت از وضعیت دشوار پیش
رو پیشنهاد کرده بودند .متاسفانه این سخن با بیاعتنایی در
هیاهوی شعارزده کشور ناشنیده ماند .تجربه تاریخی ملت
ایران عبور از گردنههای دشوارتر از این را هم در کارنامه ایرانیان
به اثبات رسانده است .عزم و ارادهی ملی اگر به حرکت درآید،
معجزهی دست خداوند از آستین جماعت بیرون خواهد
آمد .زدودن موانع بروز ارادهی ملی وظیفهای همگانی است
و آنها که بر این کار تواناترند در انجام این وظیفه اولیترند.
تنها نوشدارویی است که میتواند زخمهای تودههای دردمند
را التیام بخشد ،احساس همراهی و همدلی حول منافع ملی
است .بهار فصل نیکوییهاست و سالی که نکوست از بهارش
یدانیم که با دشواری به سال نو پا میگذاریم اما
پیداست .م 
یدانیم این است که برای تحمل نیکوی این دشواری
آنچه نم 
چهبایدبکنیم.

روی خط

پیامک300099004806 :

هنوزسرپرستتعییننکردند.البتهپیشبینیام
این است سرپرست جدید غیربومی باشد که
این اصال خوب نیست چرا که به محیطزیست
سیرجان آشنایی ندارد و همین امر به مناطق
ما ضربه میزند .علیرضایی با بیان اینکه در
این مدتی که در سیرجان بوده است کارهای
بزرگی انجام داده است ،گفت :در این مدت آمار
حیاتوحشمان تقریبا 6-5برابر شده است که
در کل کشور بیسابقه بوده است البته رسیدن

آگهی فقدان سند مالکیت
آقــای شــعبان حســینپور ســلیمانی بــا ارایــه دو بــرگ استشــهادیه از دفتــر اســناد رســمی شــماره 86
ســیرجان مدعــی اســت کــه ســند مالکیــت ششــدانگ پــاک  5825اصلــی واقــع در بخــش  36کرمــان بــه
نــام آقــای شــعبان حســینپور ســلیمانی ثبــت و ســند مالکیــت صــادر و تســلیم گردیــده اســت کــه به علت
جابهجایــی مفقــود گردیــده ،لــذا بــه دســتور تبصــره یــک اصالحــی مــاده  120آییننامــه قانون ثبــت مراتب
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 المثنی به
نــام مالــک صــادر خواهــد شــد.
تاریخانتشار:دوشنبه1397/12/20محمدآرمانپور-رییسادارهثبتاسنادوامالکشهرستانسیرجان

سرمقاله

به این آمار با تالش همکاران و کمک مردم به
وجود آمده است .و همین تعامل باعث شده
است اگر االن حتی سر چهارره دکه هم بزنم
مشتریانم زیاد باشند .وی افزود :من هر کجا
کهباشمقلبمبرایمحیطزیستوحیاتوحش
میتپد و در همین چند روز هم که استعفا
ندادم هر کجا مورد تخلفی بوده است را به
استان گزارش دادم .و در همین هفته آخر هر
روز یک متخلف را دستگیر کردیم.

|پاسارگاد را آنالين بخوانيد|
w w w. p a s a r g a d n e w s . i r
@PasargadNews
@PasargadNews

شماره تلگرام پاسارگاد09217519290 :
 آقای شهردار آسفالت شهرک آب را به
مسخره گرفته و مردم را سرکار گذاشته از
بس خاک خوردیم مردیم ،شورایشهر هم
با قولهای دروغی که به مردم شهرک آب
دادن رای جمع کردند6019 .
یهمردتوتیمفوتبالبزرگساالنگلگهر
پیدا بشه(جواهری ،بدخشان ،وینگو و )..
بگه ما نمیخوایم لیگبرتری بشیم ،تا
ما تکلیفمون رو بدونیم۳ ،ساله وینگو
فیلممون کرده ،انشااهلل دسته یک بمونید
با تیم حاجقاسم شهبا فصل بعدخدمتتون
میرسیم ،یکی بیاد مافیای فوتبال رو
تو لیگ دسته یک فوتبال جام آزادگان
مخصوصا تیم فوتبال گل گهر سیرجان

جمع کنه تو  ۵بازی اخیر ۴تا مساوی و
یک باخت1952. .
 در مورد گفتگوی چاپ شدهی هفته
گذشتهپاسارگادباحسننصراهللپورذکراین
مطلببهایشانحائزاهمیتاست؛کهتمام
اصناف از دستگاههای کارت خوان استفاده
میکنند و فکر میکنم این مورد به ایشان
ارتباطی نداشته باشد و حکما تصمیمی
که در خانهی ملت گرفته میشود به نفع
و صالح ملت است لطفا کالهتون رو باالتر
بگذارید2036. .
 با سالم جای تشکر داره تو این اوضاع
اقتصادیخرابآقایشهردارعزیزوبزرگوار
پروژه بهسازي پل دفاعمقدس رو با هزینه

سه میلیاردی درست کرده ،خداوکیلی
مگه پول علف خرسه چه خبره ،با این پول
میشد یه پل دیگه ساخت .من شخصا
از حق خودم نميگذرم انشاهلل اون دنیا
جوابگوباشن6387.
 رییس اداره برق تو مصاحبه با هفتهنامه
پاسارگاد گفتن که کوچه دبیرستان  7تیر
و رضوان برای چندمین بار سرقت تکرار
شده است ،من به عنوان ساکن  27ساله
اینمحلهاعالممیکنمکهاینسرقتکابل
تو این محله اولین باره صورت گرفته است.
چون ایشان فرموده بودن در سرقتها ی دو
سه مرحله ای خود اهالی باید هزینه خرید
کابل را جبران کنند .یکی از اهالی

