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 42هزار
کودک تحت
حمایت
بهزیستی
کرمان

ایسنا :معاوناموراجتماعیادارهکلبهزیستیاستانکرمانبابیاناینکه 620مهدکودک
در  40سال گذشته در استان کرمان تاسیس شده اظهار کرد :در سال گذشته  160مهدکودک
جدید ایجاد شده که امیدواریم به جایی برسیم که  90درصد از کودکان را از خدمات آموزشی
بهرهمندکنیمزیرادرحالحاضرفقطهفتدرصدکودکاناستانکرمانازاینخدماتاستفادهمی
کنند که قابل قبول نیست .محمود منصوری گفت :بهزیستی استان کرمان 42هزار کودک را که به
نوعی دچار آسیب فقر ،آموزش و  . .هستند ،تحت حمایت دارد

گزارشی از جلسه انتخاب هیاترییسه شورایشهر

سرمقاله

هیئت رییسه از دل دعوا بیرون آمد

 در انتخابات هیاترییسه شورایشهر امینصادقی به عنوان رییس و حسنخدامی به عنوان نایبرییس انتخاب شدند
 پاسارگاد
انتخابات هیئت رييسه شورا پس از
يک جلسه وقفه ،در نهايت روز گذشته
انجام شد.
در اين انتخابات امين صادقي ،حسن
خدامي و مصطفا اسفنديارپور با هفت راي
به عنوان رييس ،نايبرييس و خزانهدار
شورا و طاهره جهانشاهي بدون آنکه به
خود راي بدهد ،با شش راي به عنوان
منشي براي يک سال آينده شورا انتخاب
شدند.
اين انتخابات با انصراف ابوذر زينلي
و اسماعيل خواجويي از کانديداتوري
رياست شورا همراه بود و در هر چهار
بخش انتخابات ،هيچ رقيبي براي
کانديداها وجود نداشت.
پيش از اين قرار بود در جلسه روز
چهارشنبه انتخابات برگزار شود اما
اختالف ميان ابوذر زينلي و اسماعيل
خواجويي موجب شد تا در نهايت
عکس:امین ارجمند | پاسارگاد
انتخابات برگزار نشود .زينلي با دفاع از
پيشنهاد جهانشاهي ،اصرار داشت ابتدا براي نايب
ابوذر زينلي و اسماعيل خواجويي بر سر هرچه که
رييسي رايگيري شود اما خواجويي معتقد بود اين اختالف داشتند ،در اين مورد که طرف مقابل طبق
کار تخلف است .استناد هر دو نيز به کتابچه قانون دستور بزرگانش عمل ميکند ،اتفاق نظر داشتند.
شورا بود.
 نايبان بزرگان
هرچند در اين کتابچه لفظي از اجبار يا الزام نيامده
هرچند همه ميدانستند منظور ابوذر زينلي از
اما خواجويي با اشاره به عرف انتخابات هيئت رييسه بزرگان چه کسي است اما او روز چهارشنبه در ترجيح
در سراسر کشور و اينکه در متن اين قانون ابتدا نام داد از«بت بزرگي که از تهران دستور ميدهد» ياد
رييس و سپس نايب رييس آمده ،معتقد بود اول بايد کند .روز يکشنبه او حسنپور را متهم کرد که به
براي رياست رايگيري شود .استعالم شفاهي و کتبي نفع اسماعيل خواجويي جلسه گذاشته و از تحت
اسماعيل خواجويي از استانداري نيز همين را تاييد فشار بودن برخي اعضا براي راي به خواجويي گفت.
ميکرد .در مقابل ابوذر زينلي روز يکشنبه اعالم کرد زينلي از شهردار نيز به عنوان البيگر براي رايآوري
متن قانون را به چند حقوقدان نشان داده و جملگي خواجويي نام برد.
معتقد بودند اجباري براي اينکه ابتدا براي رياست
در مقابل اسماعيل خواجويي ترجيح داد چه در
شورا رايگيري شود ،وجود ندارد.
جلسه روز چهارشنبه ،چه يکشنبه و چه در مصاحبه

با پاسارگاد ،نامي از بزرگان زينلي نبرد و هر بار به
اين گفته بسنده ميکرد که «اگر الزم شد ميگويم».
گمانهزني اين است که خواجويي نميخواهد با
بردن نام سيداحمد حسيني ،در مقابل برادر او يعني
سيد محمود حسيني؛ امام جمعه شهر و يارانش
قرار گيرد .محمود حسيني مرجع اصلي اصولگرايان
سنتي است .هرچند او بنا به جايگاه در هيچ مجمع
يا سخنراني عمومي موضعگيري جناحي نداشته
اما خاستگاه فکري وي با اصولگرايان سنتي که
در انتخابات به سيداحمد حسيني گرايش دارند،
همخواني بسيار دارد.
 نقش مبهم محمد عسکري
در ابتدا قرار بود اسماعيل خواجويي و ابوذر زينلي
براي کرسي رياست و حسن خدامي و امين صادقي

براي کرسي نايب رييسي کانديدا شوند.
اما روز چهارشنبه همه چيز به هم ريخت.
گروه اول شامل ابوذر زينلي ،طاهره
جهانشاهي و حسن خدامي معتقد بودند
ابتدا براي نايبرييسي رايگيري شود و
گروه دوم شامل اسماعيل خواجويي ،امين
صادقي ،مصطفا اسفنديارپور برای تغییر
این روش پافشاری میکردند .در اين
ميان محمد عسکري به پاسارگاد گفت
که براي او «هيچ تفاوتي ندارد اول براي
کدام سِ َمت رايگيري شود» با اين وجود،
بنا بر شنيدهها راي عسکري در آن جلسه
به رياست اسماعيل خواجويي بود.
عسکري که در ابتداي جلسه روز
يکشنبه آرزو کرد بشود بدون تحت فشار
بودن راي داد ،به ابوذر زينلي اصرار کرد
تا براي رياست شورا کانديدا شود .امري
که ميتوانست ورق را به نفع جناح مقابل
برگرداند اما زينلي بر انصراف خود پافشاري
کرد و به دنبال او اسماعيل خواجويي نيز
از شرکت در انتخابات انصراف داد.
به نظر ميآيد روز چهارشنبه قرار بود رييس از
حسنپوريها و نايب رييس از حسينيها انتخاب
شود .در انتخابات روز يکشنبه نيز در نهايت رييس از
حسنپوريها و نايب رييس از حسينيها انتخاب شد.
در جلسه چهارشنبه جناح حسنپوري چهار
راي داشت و ميتوانست هر دو کرسي را تصاحب
کند .عدهاي معتقدند به همين دليل گروه مقابل
اصرار داشت اول انتخابات نايبرييس برگزار
شود تا خيالشان از کسب اين کرسي راحت شود
اما اين اصرار موجب نگراني گروه اول شد که
مبادا کرسي رياست نيز با يک چرخش راي از
دست برود و دستشان از انتخابات خالي بماند.
نظريهاي که هيچيک از اعضاي شورا حاضر به
تاييد آن نيستند.

سخنان ابوذر زینلی در جلسه شورا

ترس ما از اين است که بخواهند شورا را دور بزنند
 پاسارگاد« :مدرک و مستند هست حاجآقا .شما،
آقاي عسکري و شهردار در تهران و در اتاق شماره 192
بوديد و جلسهاي در مورد هيئت رييسه برگزار شد .من
بارها در خدمت حاج آقا بودم ،دوستيم و باالخره احترام
ايشان که به جاي پدر ما است ،واجب است .اما بحث،
بحث شهر و شهروندان است .ما مسئوليم و در برابر
سوگندي که به کالماهلل مجيد ياد ميکنيم بايد جوابگو
باشيم».
اينها بخشي از سخنان ابوذر زينلي پس از پايان
انتخاباتهيئترييسهشورادرروزيکشنبهبود.زينليدر
همان ابتداي جلسه وعده داد که پس از پايان انتخابات،
افشاگري ميکند .او سخنان خود را خطاب به اسماعيل
خواجوييبيانکرد.سخنانيکهموجبخشمخواجويي
و در نهايت ترک جلسه شد.
زينليدرپاسخبهاظهاراتخواجوييمبنيبردخالت
بزرگان گفت« :من به صراحت ميگويم شما به اتفاق
آقاي حسنپور ،آقاي عسکري و آقاي شهردار جلسه
گذاشتيد .من خواهش ميکنم نام بزرگاني را که به
من يا آقاي خدامي يا خانم جهانشاهي امر و نهي کردند
بگويند».
خواجويي در پاسخ به زينلي به گفتن اينکه اگر الزم
باشد ميگويم ،قناعت کرد تا زينلي در ادامه بگويد« :االن
اينجا اصحاب رسانه هستند .شفاف و روشن ميگويم
خيليها به من فشار آوردند که در انتخاب شهردار بايد به
فالنيرايبدهي.همانبزرگانيکهشايدمدنظرحضرت
عالي باشد اما بنده استقالل راي داشتم».
زينلي سپس به محمد عسکري رو کرد و گفت:
«آقاي عسکري ،برادر بزرگوار ،هشت هزار راي پشت
شماست .اين نيست که شما بياييد و بگوييد مادر من
بايد بيايد و راضي شود .اگر بناست مادرتان راضي شود،
شما داري صندلي را غصب ميکني .نبايد فشار آقايان
دليلي باشد که باعث تزلزل در راي يا فکر و ايده شما شود.
آقاي خواجويي ،بزرگان ما به ما ياد دادند که بيتالمال،
بيتالمالاست.بندههرچهشماحسابميکنيد،هستم
ولي خداوند به من اين توفيق را داده و همينجا اعالم
ميکنم اگر بنده در اين دو سالي که در شورا هستم به
اندازهسرسوزني(تضييع)حقوقبيتالماليادرخواست
شخصيچهازجنابعاليوچهازشهردارداشتم،بياوريد

کسب شش عنوان برتر
توسط روابطعمومی
گلگهر
به صدا در آمدن
زنگ هشدار
مصرف مواد مخدر
صنعتی در کرمان

و با مدرک و مستند رو کنيد .ولي من از شما مدرک دارم
حاج آقا .در کميسيون ماده  100بابت ساختمانتان
چقدر جريمه شديد؟ کي جريمه شديد؟ چرا پرداخت
نکرديد؟ مگر اينجا ميدان بار است حاج آقا؟ چطور اگر
کاسبي عوارض جريمهاش را ندهد ،ميروند و مغازهاش را
دراينوضعيتبداقتصاديپلمپميکنند؟»
خواجويي پاسخ داد که من به حکم اعتراض کردهام
و اگر جريمه قطعي شد ،ميپردازم .زينلي در ادامه گفت:
«البته در مورد ساختمان شما مشکالت ديگري نظير
استحکام بنا هم بوده است».
زينلي در پاسخ به خواجويي که گفته بود اينها
همان حرفهاي آقاي عربگوييني است و شما مغلطه
ميکنيد ،گفت« :اين درد است که بنده بخواهم مغلطه
کنم 20 .هکتار زمين حوالي دهيادگار که قرار است در
بازنويسي طرح جامع به محدوده خدماتي شهر الحاق
شود ،مربوط به چه کساني است و آشناي چه کساني
بوده است؟»
خواجويي پاسخ داد« :ما کسي را نداشتيم .اگر بوده
مال شما بوده».
زينلي گفت« :اگر مال من بوده ،مال شما باشد حاج
آقا .بنده با مدرک و مستند حرف ميزنم .اين را هم
ثابت ميکنم .دوربينهاي شورا هستند که ما پافشاري
ميکرديم که نبايد اين زمين به طرح الحاق شود .حاج
آقا خواجويی ،شما از قانون حرف ميزنيد .کدام قانون
به شما اجازه داد مبلغ قرارداد حسابرس را بدون مصوبه
شورا از  80 ،70ميليون تومان به  500 ،400ميليون
تومانبرسانيد؟»
خواجويي« :اين قرارداد مصوبه دارد .تمام جزييات از
سال  89تا  93مشخص است».
زينلي گفت« :چه مصوبهاي داشت؟» و در پاسخ به
جواب خواجويي که گفت ،مصوبهي شورا ،پاسخ داد:
«مصوبه شورا کجا بوده است؟»
خواجويي گفت« :من ميگويم دارد».
زينلي پاسخ داد« :نخير ،ندارد .شما ميگوييد دارد.
مدرکبياوريد».
در اين هنگام خواجويي با گفتن اين جمله که
«مدرک ميآورم» ،جلسه را ترک کرد .پس از آن زينلي
روبهخبرنگارانکردتاپاسخگويسوالهايايشانباشد.
مراسـم اختتامیـه چهاردهمیـن
جشـنواره ملـی انتشـارات روابـط
عمومـی کشـور بـه همـت انجمـن
متخصصـان روابطعمومـی ایـران،
عصـر امـروز در محـل سـازمان
مدیریـت صنعتـی برگـزار شـد و بـا
معرفـی آثـار و رتبه هـای منتخب به

 ایسنا :فرمانده انتظامی استان کرمان از به
صدا در آمدن زنگ هشدار مصرف مواد مخدر
صنعتی در استان کرمان خبر داد و بیان کرد:
آسیبهای مواد مخدر صنعتی در مرکز کشور
بیشتر است ،که دارد به سمت دیگر استان های
کشور از جمله استان کرمان نیز کشیده می شود.
سردار عبدالرضا ناظری دگفت :متاسفانه ظرفیت

سواليکيازخبرنگاراناينبودکهچرازينليباوجود
چنين اختالفهايي ،در انتخابات هيات رييسه ه مراي
ديگران بود« :خط قرمز من فردي بود که نميبايست
کانديد شود .اين را هم داشته باشيد که اين انتخاب
هیئت ریيسه ،اين پيام را به بزرگان داد که شورا مستقل
است .اين شورا ،شورايي نيست که از بيرون تاثيرپذير
باشد .اين شورا ،شورايي نيست که با فشارها ،تهديدها،
با زور و تزوير بتوانند رايشان را برگردانند».
سوال يکي ديگر از خبرنگاران در مورد نشريه
شهرداري بود .زينلي در پاسخ گفت« :در کميسيون
فرهنگي از شهردار خواستيم بيايد و جواب بذل و
بخششهاي شهرداري را بدهد .از جانب پرسنل
شهرداريپيامهايتبليغيدرهفتهنامههاچاپميشود.
سپس (فاکتور هزينه) را به همان سازمان مربوطه
ميفرستند .اگر پرسنل تبريک گفتند که پول را از
جيب مبارک خودشان بدهند .دليلي ندارد که از جيب
بيتالمال و از جيب شهرداري به سازمان مربوطه داده
شود».
زينلي در پاسخ به خبرنگاران که خواهان شفاف
شدن بيشتر زمين  20هکتاري بودند ،گفت« :قرار بود
 20هکتار زمين در حوالي دهيادگار در طرح جامع به
شهر الحاق شود تا مشمول خدمات شهری گردد .اما
سوالبرانگيز بود وقتي االن نميتوانيم به طور شايسته
و بايسته به مردم خدمات بدهيم ،چطور است که
ميخواهند  20هکتار از محدوده دهيادگار را به طرح
الحاق کنند .به اتفاق سرکار خانم جهانشاهي ،حاج آقا
خدامي و شهردار رفتيم از محل بازديد کرديم و بعد از
تحقيقمتوجهشديممتاسفانه(زمين)ازوابستگانيکي
ازهمکارانماناست».
زينلي ادامه داد« :ارزش فعلي اين زمين چيزي حدود
 8 ،7ميليارد تومان است اما با الحاق به شهر ،ارزش اين
ملک  100ميليارد تومان خواهد شد .يعني حداقل 90
ميليارد تومان اينجا زد و بند ميشود .ما خبر داريم که
اين جا چه اتفاقي ميافتد و اين افراد وابسته به چه جريان
فکري در شهر هستند .چه لزومي دارد که زمينهاي
آقاي ...به شهر الحاق شود .چه کساني رفتند اين زمينها
را خريدند و دارند قطعه قطعه با حداقل 800 ،700
درصد سود خالص به شهروندان ميفروشند؟ اين يعني

کار خـود پایـان داد.
روابطعمومـی و امـور بینالملـل
شـرکت معدنـی و صنعتـی گلگهـر
موفـق شـد در ایـن جشـنواره در
شـش بخـش رتبـه برتـر را کسـب
نمایـد.
رتبـه اول در بخـش سـرمقاله،

کافیدرموضوعترکاعتیاددراستانکرمانوجود
ندارد ،لذا باید کمپ ترک اعتیاد برای استان کرمان
راهاندازی شود .وی استان کرمان را خط مقدم
مبارزه با مواد مخدر در کشور دانست و بیان کرد:
در استان کرمان بیش از  18تن انواع مواد مخدر
در  4ماهه اول امسال توسط دستگاههای مربوطه
کشف و ضبط شده که نسبت به مدت مشابه سال

رانت قدرت .دوستان ميآيند و از قدرت و نفوذ خودشان
يدانند که در
استفاده ميکنند .رانت اطالعاتي دارند و م 
بازبيني طرح جامع که شايد تا  15 ،10سال ديگر هم
هيچ اتفاقي نيفتد ،قرار است چه شود .البته در مورد
آقاي ...شنيدم دستگاههاي اطالعاتي وارد عمل شدند و
قطعابرايبقيهزمينهاهمماخودمانواردعملميشويم.
چون چشممان از بقيه مسئوالن شهر آب نميخورد،
قطعا به مراجع ذيصالح باال و مرکز اطالع ميدهيم».
زينلي در پاسخ به اينکه ماجراي اين 20هکتار اکنون
در چه مرحلهاي است ،گفت« :متاسفانه يک ماه از آن
تاريخ گذشته و (طرح) را نياوردند شورا .هرچه هم اصرار
کرديمبياورند،نياوردند.وليآخرينبارکهدرجلسهشورا
مطرحشد،بهاتفاقسرکارخانمجهانشاهي،آقايخدامي
و شهردار رفتيم بازديد و مخالفت سريع خودمان را اعالم
کرديم .طبق قانون ،بازنگري طرح جامع بايد به تاييد
شوراي شهر برسد و بعد براي تاييد نهايي به کميسيون
عالي شهرسازي استان برود .متاسفانه االن يک ماه است
که دوستان (طرح را) نياوردند .ترس ما از اين است که
طبق روالهاي گذشته و ناصواب که تک نفره شورا را
اداره ميکردند ،بخواهند شورا را دور بزنند .از اين جهت
ما رسانهاي ميکنيم که با کمک شما اصحاب رسانه
شفافسازي شود تا بلکه بتوانيم جلوي حيف و ميل
بيتالمال و اين روند بازيها را بگيريم».
او در پاسخ به اين سوال خبرنگاران که نميگوييد اين
زمينها مربوط به کداميک از اعضاي شورا بودند ،گفت:
«متعلق به نزديکان اعضايي بودند که (از الحاق) دفاع
ميکردند .اعضايي بودند که االن هم دفاع کردند».
زينلي در پاسخ به آخرين سوال خبرنگاران پيرامون
آنچه تخلف ساختماني ناميده بود ،گفت« :حدود 8 ،7
ماه قبل ،در کميسيون ماده  ،100به دليل زمين بلوار
عباسپور ،ايشان را جريمه کردند .طبق روال در صورتي
که اعتراض داشتند ،بايد ظرف  20روز اعالم ميکردند
که امروز گفتند اعتراض کردهاند .آقاي خواجويي پنجاه و
خردهاي ميليون جريمه شدند و اگر اعتراض ندارند بايد
بپردازند .البته من روي اصل مبلغ جريمه ،استحکام بنا
و سال ساخت بنا هنوز حرف دارم .اگر نياز باشد بايد
کميسيون نظارت وارد قضيه شود و بعد نتيجه نهايي به
شما اعالم خواهد شد».

رتبـه دوم در بخشهـای مقالـه،
ویژهنامـه و مصاحبـه و رتبـه سـوم
در بخشهـای تبلیغـات مکتـوب و
حمایـت از انتشـار کتـاب ،عناویـن
کسـب شـده روابطعمومـی و امـور
بینالملـل شـرکت معدنـی و صنعتی
گلگهـر در ایـن جشـنواره میباشـد.

گذشته 10تن افزایش داشته است .وی به برخورد
با اموال قاچاقچیان اشاره و اظهار کرد :باید ضربات
اقتصادیبهقاچاقچیانواردکنیمواینمهمشامل
خرده فروشان و عمده فروشان میشود لذا باید از
سوی نهادهای دستاندرکار اقدامات الزم برای
شناسایی اموال این افراد صورت گیرد.
سردار ناظری با بیان این مطلب که کشفیات انواع

مواد مخدر در استان کرمان در پایان سال گذشته
 22درصد نسبت به سال  96کاهش داشت ه است،
اظهار کرد :در سال گذشته 93تن انواع مواد مخدر
در استان کرمان کشف و ضبط شده است ضمن
آنکه کشفیات مواد مخدر در  5ماهه اول امسال
نسبت به مدت مشابه سال گذشته  23درصد
افزایشداشتهاست.

از تلگراف تا تلگرام

 رضا مسلمیزاده
بسامد باالی رانندگی بانوان در
شهر سیرجان آدم را به این فکر فرو
میبرد که رانندگی برای زنان در
ایران از چه زمانی رایج و قانونی شد؟
متاسفانه مرور مختصر در فضای
مجازی نتیجهی به دردبخوری به
همراه ندارد و مطالب موجود بیشتر به فرهنگ مردانه حاکم
بر شیوهی رانندگی بانوان اختصاص دارند .در کنار آنها البته
بیشترین مطالب به دریافت اولین گواهینامه رانندگی برای
زناندرعربستاناختصاصداردکههمیناخیرامحققشده
است .آرزویی که زنان کشور عربستان حدود یک سال پیش
بدان دست یافتهاند ،ظاهرا بدون هیچ مانعی از سر بانوان
ایرانی گذر کرده و ایشان شانس آوردهاند که از آن قسر در
رفتهاند .گویا اولین گواهینامه برای رانندگی بانوان در ایران
حدود  90سال پیش صادر شده است و حاال  90سال بعد،
گروهی از بانوان برای رانندگی موتورسیکلت و دوچرخه و
مواردی از قبیل ورود به ورزشگاهها تالش میکنند که این
تالشها به کوشش زنان عربستانی برای رانندگی ماشین
بیشباهتنیست.
مقاومت در برابر تغییر و پدیدههای نوظهور در جامعهی
محافظهکار ایران امری جاری و ساری است و مواردی نظیر
ناکامی مخالفان رانندگی بانوان ،از استثناهای قاعدهی کلی

«ممنوعیت امر نو» به حساب میآیند .از اولین خط انتقال
پیام به وسیلهی تلگراف در عصر ناصری تا فیلترینگ تلگرام
در دولت روحانی خطی ممتد وجود دارد که تحریم تلفن،
رادیو ،تلویزیون ،ویدیو ،ماهواره ،فیسبوک و توییتر را به هم
ربطمیدهدوفیلترینگتوییترازهمهجالبتراست.
تقریباهیچدولتمردینیستکهدرتوییترحضورنداشته
باشد .وزیری که کلید فیلترینگ را در دست دارد ،فعالترین
نالمللی است .شبکهای
فرد کابینه در این شبکه گسترده بی 
که در آن جنگ لفظی پومپئو و ظریف هم نوعی دیپلماسی
را به ذهن متبادر میکند .البته اگر بپذیریم که جنگ لفظی
بخشی از یک رفتار دیپلماتیک است و مذاکره اساسا بین
دشمنان رایج است .وگرنه دوستان جز قربان و صدقه هم
رفتن کار دیگری نمیکنند .و چنین است که مقاومت امر
کهنه در برابر امر نو در مواردی به نمایشی کمیک و مضحک
تبدیل میشود .سویهی دیگر البته غلبه امر کهنه و شکست
امر نو است .در وضعیت نمایشی تراژیک همواره قهرمان
نوگرا در برابر جامعهی حافظ نظم موجود شکست میخورد
و نظمی که به واسطهی حضور وی مختل گردیده بود،
اعاده میشود .کارل مارکس در کتاب «هجدهم برومر لویی
بناپارت»ازهگلجملهایرانقلمیکندکهوردزبانبسیاری
شده است« :تاریخ دو بار تکرار میشود؛ بار اول به صورت
تراژدی و بار دوم به صورت کمدی ».اگر این حرف مارکس
و هگل حقیقت داشته باشد ،ما در کجای تاریخ ایستادهایم؟

خبر
محمد حاتمی در آیین تجلیل از عوامل اجرایی جشنواره ششم:

گلگهر برای حمایت از جشنواره در سالهای آتی مصمم است

 پاسارگاد :آیینتجلیلازمدیرانوعواملاجراییششمین
جشنوارهفرهنگیگلگهربههمتموسسهفرهنگیمعراجاندیشه
گلگهربرگزارشد.
به گزارش روابطعمومی این موسسه ،در این مراسم که به منظور
تاندرکاران و حامیان برگزار شد،
تجلیل از عوامل اجرایی و دس 
امامجمعهسیرجاندرسخنانخودجشنوارهششمراموفقخواندو
گفت:درمجموعجشنوارهامسالنسبتبهسالگذشتهوسالهای
قبل بهتر برگزار شد .امید است که این برنامه در آینده نیز ادامه پیدا
کند .وی افزود :در برهه کنونی کار فرهنگی هم الزم و ضروری است
و هم پر دردسر .بیش از بیست سال است که کشور ما مورد تهاجم
گسترده دشمن در حوزه فرهنگی قرار گرفته و دشمن به دنبال
آن است که به هر نحوی به ما ضربه بزند .لذا نهادها و موسسههای
فرهنگیمثلموسسهمعراجاندیشهبایدبهدنبالراهکارهاییباشند
تا به واسطه آن هم بتوانند با تهاجم فرهنگی دشمن مقابله کرده و
همعواملرشدمعنویهمشهریانرافراهمآورند.
محمدعلی ایراننژاد نیز در بخشی از سخنان خود ضمن تقدیر
تاندرکاران برگزاری جشنواره ششم
از همت و تالش تمامی دس 
عنوان کرد :تمامی افراد و آنهایی که تالش کردند تا ششمین
جشنواره فرهنگی گلگهر برگزار شود بازوهای ما بودند  .وی افزود:
خوشبختانهاستقبالازجشنوارهعلیرغمجابجاییمکانیکهداشت
بسیار خوب بود و با توجه به وضعیت اقتصادی موجود مردم فهیم
و فرهنگدوست سیرجان با خرید ۵۳۰میلیون تومان کتاب ثابت
کردندکهسیرجانشهریفرهنگیودوستدارکتاباست.ایراننژاد
خاطرنشانکرد:بسیاریازچهرههایفرهنگیوبرجستهکشوری
در جشنواره ششم حضور داشتند و از غرفههای این جشنواره از
نزدیک بازدید کردند و تعریف این بزرگان از جشنواره ما را امیدوار
میکندکاریکهانجاممیدهیمومسیریکهطیمیکنیم،مسیر
درست و قابل توجهی است.
حاتمی رییس شورای سیاستگذاری جشنواره فرهنگی گلگهر و
رییسشورایفرهنگیاجتماعیمنطقهگلگهرازجشنوارهششم
به عنوان حماسه یاد کرد و گفت :خوشحالم از اینکه بار دیگر تالش
وفعالیتهایتمامیعواملاجراییثمردادوحماسهدیگریتحت
عنوان جشنواره ششم رقم خورد و به خوبی در شرایط نه چندان
مساعد ۹۰هزار نفر از مردم سیرجان از این جشنواره بازدید کردند.
وی افزود :برای مجموعه شرکت صنعتی و معدنی گلگهر افتخار
استکهدرکنارفعالیتهایمعدنیصنعتیورکوردهایپیدرپی

در تولید ،اشتغال و در کنار توسعههای تاثیرگذار ،رونق تولید و
حمایت از کاالهای ایرانی ،محصوالت فرهنگی با ارزش ،حساب
شده ،علمی ،داناییمحور و تاثیرگذار را نیز در کارنامه خود خواهیم
داشت.ریشهتمامیاینفعالیتهااعتالیفرهنگیشهرستاناست.
همانچیزیکهگلگهربهعنوانیکشرکتمعدنیوصنعتیدر
برنامههایخوددرنظرگرفتهاست.حاتمیخاطرنشانکرد:برگزاری
جشنوارههایاینچنینیکارکوچکینیست.میتوانمادعاکنمکه
دردنیاکمنظیراستوتوانستهمجموعهگلگهرراوادارکندکهاین
فعالیتهاادامهداشتهباشندوتاکیدمیکنمکهشرکتگلگهردر
حمایت از برگزاری این جشنواره لحظهای تردید نخواهد کرد .باشد
که در سالهای آینده جشنوارههایی فاخر ،تاثیرگذارتر و با اعتالی
باالتربرگزارنماییم.
یونسفتحیدبیربرگزاریششمینجشنوارهفرهنگیگلگهربه
همت و تالش کادر اجرایی بالفاصله پس از پایان هر جشنواره برای
جشنواره سال آینده اشاره کرد و گفت :با اطالعاتی که از ارزیابی
غرفهها به دست میآید بالفاصله پس از پایان هر جشنواره کار
جشنواره سال آینده را شروع میکنیم .بر اساس این ارزیابیهای
انجام شده در جشنواره ششم کمیتههای جدیدی از جمله مرکز
سیرجانشناسی،کمیتهفضایمجازیوغرفهسیرجاندارالحسین
به مجموعه جشنواره اضافه شد که در پایان بازخوردهای خوبی
را نیز دریافت کرد .وی افزود :جلسات بسیاری با مسئوالن ارشد
شهرستان و با تیم اجرایی جشنواره برگزار شد تا بتوانیم اتفاقات
خوبی را در جشنواره ششم رقم بزنیم .دبیر اجرایی جشنواره ششم
آمار بازدیدکنندگان را قابل قبول دانست و عنوان کرد :با توجه به
اینکه اولین سالی بود که جشنواره خارج از شهر برگزار میشد افراد
نشاندادندکهبازدیدازاینجشنوارهدرهرشرایطیبرایآنهامهم
است و بر اساس آمار به دست آمده شب اول ۸هزار و ۷۳۴نفر ،شب
دوم  ۹هزار و  ۳۵۰نفر ،شب سوم  ۱۱هزار و  ۳۸۰نفر ،شب چهارم
 ۱۴هزار و ۳۶۰نفر ،شب پنجم ۱۴هزار و ۸۷۰نفر ،شب ششم۱۶
هزار و  ۱۷۰نفر ،شب هفتم  ۱۵هزار و  ۳۲۰نفر و در مجموع بالغ
بر ۹۰هزار نفر از جشنواره ششم بازدید به عمل آوردند که آمار قابل
قبولیاست.چنیناتفاقیبرایشهریکهمردمفرهیختهایداردو
جایگاه فرهنگ و هنر را م یدانند چیزی ممکن و قابل قبول است و
به دنبال آن هستیم که در سالهای آینده تمام جمعیت سیرجان
را در جشنواره هفتم داشته باشیم .این مراسم با اهدای لوح تقدیر
تاندرکاران و عوامل اجرایی جشنواره به کار خود پایان داد.
به دس 

روی خط

پیامک300099004806 :

شماره تلگرام پاسارگاد09217519290 :

 با سالم .واقعا جای تاسف داره االن چند ساله تیرهای برق
بلوار ورودی شهر از سمت شیراز را نصب کردند ولی خبری از
چراغها نیست .قابل توجه مسئوالن مربوطه به همین زودی
پولی که باید صرف خرید چراغها می کردین باید صرف
تعویضتیرهایبرقبکنیدچونفرسودهشدند2415.
باسالم ازمسوالن گمرک خواهش میکنم فکری بحال
سگهای ولگرد داخل منطقه بکنند ،چون واقعأ زیادشدن
و باعث به خطرافتادن جان همکارامان میشوند .هرصبح که
سرکار میآییم چون که تردد خودروها زیاد است یه خودرو
باسگ برخوردکرده وباعث کلی خسارت شده است5855.
 سالم ،ضمن تشکر از زحمات مجموعه شهرداری ،اوال
درپارک آزادگان(انتهای خیابان ابوریحان) آبسردکن
وجودندارد .ثانیا سرویسهای بهداشتی پارک مذکورتابلوی
زنانه،مردانهنداردوبابتاینموضوعمراجعیندچارسردرگمی
میشوند.لطفااقدامشود.ممنون4179.
 سالم ،متاسفانه تمامی درختان کهنسال وقدیمی پارک
17شهریور دچارآفت شده وبه تدریج ازبین میروند این
موضوعرابارهادرنشریاتمطرحنمودیماماگویاگوششنوایی
نیستیاشایدپارکهاوفضاهایسبزمتولیومسئولدلسوزی

ندارد که به این مشکالت رسیدگی نمیشود4179.
 سالم با تشکر از فرماندار محترم جناب آقای حاج
محمدمحمودآبادی که به همراه هیات همراه از روستای
برجآباد بازدید کردند و به بررسی مشکالت این اهالی از
نزدیکپرداختندکمالتشکرراداریم.امیدواریمکههمیشه
درزندگیتانموفقوسربلندباشیدوهرسالهتوفیقزیارتخانه
خدا نصیبتان شود5456.
 سالم زمانی از کوچه شهید ارمیده که مرکز شهر هم
هست ،رد میشوی بخدا خجالت میکشی .مردم لباس،
تشک و لحاف و آشغالهای چندسال پیششون را درب
خانهشان میگذارند،که ممکن هست هفتهها همانجا
بمونند ،مهمانی داشتیم ازبندرعباس گفت این شهر،
شهردارهمداره؟تحقیقکردیمبلهداره،تحصیالتشهماتفاقا
دکتراست ،ولی واقعا وضع شهر آبروریزی است7264
 تلفن همراه وسیله بازی فررندانمان و وسیله سرگرمی
مناسبی نیست در خصوص درست استفاده کردن از این مار
خوش خط وخال ومیزان امواج و اشعهای که از آن ساطع
میشود آگاهی خود را باال ببریم .امید وارم که همیشه سالم
و سرزنده بمانید6459.

 یکی از شهروندان با ارسال این عکسها به پاسارگاد،
گفت:درشهرکنصرخیابانشقایقنزدیکپالک ۴۹۰درختان
اکالیپتوس بلند شدهاند و درون سیمهای برق گیر میکنند .وی
ادامه داد :به شهرداری مراجعه کردیم میگویند خطرناک است
باید اداره برق بیاید و برق را قطع کند .به اداره برق میرویم
میگویند شهرداری باید اطالع دهد .بعد به شهرداری مراجعه
کردیم میگویند خودتان هماهنگ کنید .مگر ما رابط میان
شهرداری و اداره برق هستیم؟ تا کنون چندین بار برق اتصالی
کردهاست.اگراتفاقیبرایکسیبیفتدچهکسیپاسخگواست؟

