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کمیسیونهای داخلی شورا ،نفرات خود را شناختند
اعضای کمیسیونهای داخلی شورای
حسن
شهر مشخص شدند این خبر را
خدامینایبرییسشورایشهرسیرجانداد.
او با اشاره اینکه در جریان برگزاری
جلسه دوشنبه شب شورای شهر سیرجان
 26شهریورماهاعضایکمیسیونهایداخلی
شورای شهر و سایر کمیسیونها و همچنین
نمایندگان شورا در سازمانها با رای مستقیم
اعضا مشخص شدند گفت :در این انتخابات
اعضای کمیسیون بهداشت ،محیطزیست و
خدمات شهری به شرح زیر انتخاب شدند:
خانم طاهره جهانشاهی ،ابوذر زینلی
و امین صادقی به عضویت این کمیسیون
درآمدند.
ترکیب اعضای کمیسیون برنامه و
بودجه شورای شهر نیز به شرح زیر است:
آقایان حسن خدامی ،ابوذر زینلی ،محمد
عسکری ،امین صادقی و خانم طاهره
جهانشاهیبهعضویتاینکمیسوندرآمدند.
کمیسیون عمران هم با ترکیب محمد
عسکری ،محمداسماعیل خواجویی و امین
صادقی تشکیل میگردد.

« شرکت سنگ آهن گهرزمین
با توجه به طرحهای توسعه و برنامههای
آتی خود در خطوط جدید کنسانتره
و گندلهسازی که در پیش دارد ،قطعا
آزمونهای دیگری برای جذب افراد
متخصص و تحصیلکرده و همچنین
جذب نیروهای ساده کار برگزار خواهد
کرد» .این مطلب را معاون اداری و
پشتیبانی گهرزمین مطرح کرد و
گفت« :آزمون گذشته نیز با بیشترین
متقاضی که نمونهی آن را به لحاظ
تعداد شرکتکننده کمتر در ایران
داشتهایم به خوبی و با شفافیت برگزار
شد ،بهطوری که متقاضیان میتوانستند

ترکیب کمیسیون فرهنگیورزشی
و اجتماعی هم با حضور ابوذر زینلی،
حسن خدامی ،محمد عسکری ،مصطفی
اسفندیارپوروطاهرهجهانشاهیکاملگردید.
و در کمیسیون امالک و حقوقی
آقایان محمداسماعیل خواجویی ،مصطفی

اسفندیارپور ،ابوذر زینلی ،حسن خدامی و
طاهره جهانشاهی تصمیمگیری خواهند
نمود.
همچنین در کمیسیون نظارت آقایان
مصطفی اسفندیارپور ،محمداسماعیل
خواجویی و محمد عسکری تشکیل جلسه

میدهند.
خدامی ادامه داد :در کمیسیونهای
خارجیشوراآقایمحمداسماعیلخواجویی
در کمیسیون ماده  77و کمیسیون بند 20
ماده  55حضور خواهد داشت
در کمیسیون ماده  100و تجدید نظر

عدم استفاده
پزشکان از
کارتخوان از
ابتدای مهرماه
جرم است

 ایسنا :مدیرکل امور مالیاتی استان کرمان گفت :از ابتدای مهرماه استفاده از دستگاه کارتخوان برای
پزشکان اجباری است و از پزشکان استان کرمان خواهش می کنیم حتما در سایت اداره مالیاتی ثبت نام کنند
تا با مشکل مواجه نشوند و این قانون است و اگر انجام ندهند ،پیرو مذاکرات قبلی ،براساس اعالم دادستان ،ما
ضابط قضائی هستیم و اگر مردم به ما اعالم کنند که کارتخوان مطب پزشکی فعال نیست یا اجاره ای باشد ،آن
پزشکمرتکب ُجرمشدهوباآنطبققانونبرخوردخواهدشد.محمدسلمانیگفت:بعدازپزشکان 15،صنف
دیگربایدازکارتخواناستفادهکنندوبایدهمکاریصورتبگیردتاشرمندهکسینشویم.

سرمقاله

سرکار خانم جهانشاهی و ابوذر زینلی حضور
مییابند.
در کمیسیون تحویل ابوذر زینلی
فعالیت دارد .در کمیسیون معامالت حسن
خدامی و محمد عسکری حضور دارند و در
کمیسیون ماد  7هم مصطفی اسفندیارپور
نظارتمینماید.
او گفت :محمد عسکری به عنوان
نماینده شورای اسالمی در سازمان عمران
و بازآفرینی فضاهای شهری ،حسن خدامی
به عنوان نماینده شورا در سازمان مدیریت
پسماند  ،طاهره جهانشاهی به عنوان نماینده
شورا در سازمان سیما منظر و فضای سبز
شهری ،ابوذر زینلی به عنوان نماینده شورا
در سازمان آتشنشانی و خدمات ایمنی
و سازمان مدیریت آرامستانها ،مصطفی
اسفندیارپوربهعنواننمایندهشورادرسازمان
مشاغل شهری و فرآوردههای کشاورزی،
محمداسماعیل خواجویی به عنوان نماینده
شورا در سازمان حمل و نقل بار و مسافر و
امین صادقی به عنوان نماینده شورا در باشگاه
فرهنگیورزشیانتخابشدند.

معاون اداری و پشتیبانی گهرزمین مطرح کرد:

بزرگترین آزمون استخدامی با کمترین اعتراض

به جای سرود مرثیهای بخوان
 رضا مسلمیزاده
مهراستوآغازپاییز.دانشآموز
تنبلیرامیمانمکهالشهیخویش
را به زور از نیمهی سال میگذراند
تا وارد دوران درس و تالش بشود
و هر سال این درد مکرر است.
دلم میسوزد هم برای خودم و
همنسلهایم که آرزویهای برباد رفتهشان زیر آوار زمان
دفن شده و هم برای نسلهای بعد که نور امیدی آیندهشان
را روشن نمیکند .گیج و سرگشته در تأمل ایام گذشته
«بر عمر تلف کرده تأسف میخوردم و سنگ سراچه دل
به الماس آب دیده میسفتم» و انگار که زمان از حرکت باز
ایستاده باشد ،ابیاتی از سعدی را سخت مناسب حال و روز
خود یافتم« :نیک و بد چون همی بباید مرد  /خنک آنکس
که گوی نیکی برد».
زنگ مدرسه ظاهرا همهی اتفاقات دیگر مهرماه را
به فراموشی میسپارد .برای دانشآموزان زیادی بوی
ماه مهر چندان خوشایند نیست و زنگی که به صدا در
میآید؛ بدآهنگ نوایی است که لذت بازی را به کلفت
تکلیف زایل میکند .امروز بار دیگر همه چیز دست به
دست هم میدهند تا این «زنگزدگی» جشن گرفته
شود و «خالقیت» بزرگترین قربانی این جشن است .در
سالهای گذشته روند استعدادکشی و تبدیل ایشان به
«مغزهای کوچک زده» روندی صعودی گرفته است .والدین
ناآگاه در رقابتی نفسگیر برای جبران کمبودها و عقدههای
خودشان و چشمو همچشمی ،فرزندان خود را به قربانگاه

 امیدواریم پذیرفته نشدگان آزمون در استخدامهای بعدی موفق شوند
کارنامه خود را اعم از نمره آزمون
کتبی ،نمره مصاحبه و چگونگی پاسخ
به سئواالت تخصصی مشاهده کنند
و تعداد محدودی هم که درخواست
داشتند جزییات کارنامهشان را از نزدیک
مشاهده کنند و در مراجعه به شرکت
آموزشی «کاما» مجری آزمون ،از نزدیک
کارنامههای خود را دیدند ».وی افزود:

«این آزمون با این حجم شاید از معدود
آزمونهایی باشد که کمترین اعتراض را
داشت و شرکتکنندگان امکان دریافت
کارنامه خود را داشتند و جزییات آن
را میتوانستند مشاهده و با پاسخهای
خود تطبیق دهند ».حسین دالوریان با
تقدیر از صبر و حوصله پذیرفتهشدگان
نیز گفت« :افراد پذیرفتهشده طی
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یک برنامه زمانبندیشده به تدریج
به کار دعوت خواهند شد .افرادی که
در مصاحبه شرکت کردند و پذیرفته
نشدند ،در لیست ذخیره قرار میگیرند
و برای پروژههای بعدی از آنها استفاده
خواهد شد».
همچنینمسئولیتوپاسخگویینسبت
بهکلآزمونبهعهدهشرکتکامامیباشد.

قصهی بولوار امروز در سینما قدس

جدول آماری شرکتکنندگان در آزمون سال  98گهرزمین به تفکیک مقاطع تحصیلی
تعداد افراد پذیرفته شده

درصد افراد پذیرفته شده بومی

%111

ردیف

مقطع

تعداد افراد حاضر در آزمون کتبی

تعداد افراد دعوت به مصاحبه

تعداد افراد پذیرفته شده

1

دیپلم

9291

151

141

141

9

لیسانس

1151

191

92

59

% 15

1

فوق لیسانس

929

89

99

9

% 11

4

Total

2911

1155

954

912

% 99

بومی سیرجان

سیرجان (بر مبنای کد ملی)

 88کوچهای که در شهرداری پرونده تکمیلی دارند
تا پایان سال آسفالت میشوند

 مصطفی اسفندیارپور رییس
کمیسیون نظارت شورای شهر اظهار کرد:
«بهخاطر انجام بسیاری از فعالیتهای
فنی و عمرانی از شهرداری تشکر میکنیم
اما به نظر ما در بحث آسفالت کوچهها
خیلی عقب هستیم و طبق درخواستهای
مکرر شهروندان و بازدیدهای که از سطح
شهر داشتهایم ،متوجه تضییع حقوق
مردم شدهایم و از طرفی خدا را شاکریم
که با همت عوامل اجرایی شهرداری در
بحث آسفالت معابر اصلی و خیابانها،

عملیاتهای خوبی صورت گرفته و یا در
حال انجام است اما در خصوص کوچهها کار
خیلی عقب است .لذا در قالب کمیسیون
نظارت و با دعوت از شهردار و معاونت
عمرانی شهرداری ،جلسه بررسی وضعیت
آسفالت کوچههایی که تشکیل پرونده
دادهاند و چندین سال در نوبت آسفالت به
سر میبرند ،در محل دفتر رییس شورای
شهر برگزار و از شهرداری خواسته شد
اولویت کاری با  88کوچهای که از سالیان
قبل پرونده تکمیلی آسفالت در شهرداری

دارند تا پایان سال  98آسفالت گردند و
شهرداری تا اتمام آسفالت این کوچهها و از
طرفی مشخص نبودن برنامه اجرایی پروژه
فاضالب شهری هیچ درخواست کوچهای
را جهت آسفالت نپذیرد .انشاهلل شهروندان
فهیم ما هم همکاری نمایند تا شهرداری
طبق برنامه و زمان پیشبینیشده کارش
را پیش ببرد و با توکل بر خدا بتوانیم کلیه
کوچهها و معابر سطح شهر را جهت رفاه
حال شهروندان و زیبایی شهر آسفالت و
بهسازی نمایم».

شهرداری سیرجان پیشگام در بهسازی آثار تاریخی و گردشگری
 رضا سروش نیا شهردار سیرجان به همراه فریدون فعالی

سرپرست ادارهکل میراث فرهنگی ،گردشگری و صنایع دستی استان
کرمان و تنی چند از مسئولین شهری ،از آثار تاریخی و اماکن گردشگری
سیرجان بازدید کردند.
به گزارش واحد خبر مدیریت ارتباطات شهرداری سیرجان ،در
این بازدید که از نخستین ساعات صبح روز جمعه آغاز شد ،شهردار
سیرجان ،سرپرست ادارهکل میراث فرهنگی ،گردشگری و صنایع
دستی استان کرمان ،سرپرست فرمانداری ویژه شهرستان سیرجان و تنی
چند از مسئولین شهری و استانی از موزه گلیم ،روند احداث پروژه هتل
جهانگردی ،بهسازی و ترمیم خانه شوکت سعیدی ،یخدانهای دوقلو،
بادگیرهای چپقی و بازار تاریخی سیرجان بازدید کردند.
رضا سروشنیا شهردار سیرجان در این رابطه افزود« :در سفر یک
روزه سرپرست ادارهکل میراث فرهنگی ،گردشگری و صنایع دستی استان
کرمان به سیرجان و بازدید از اماکن تاریخی این شهر مقرر شد ،طرح
توسعه بازار و اتصال آن به خیابان  17شهریور و محوطهسازی بادگیرهای

چپقی و همچنین طرح احداث پیادهراه موزه گلیم با طی مراحل اولیه
انجام شود».
وی افزود« :در مجموع پیشنهاداتی در حوزه میراث فرهنگی و

مدارس خاص و خاصتر میبرند تا با انواع جزوه و کتاب و
دورههای تقویتی آنها را برای رویارویی با دیو پلشت کنکور
آماده کنند .حاصل همهی این جد و جهد ملتی که سرنا را
از سر گشادش مینوازد ،در کنار معدود فایقآمدگان بر دیو
کنکورکهقراراستچندسالبعدبرجمعیتلیسانسیههای
بیکار افزوده شوند ،انبوهی استعداد نابود شده است که
میتوانستندشهروندانمفیدوماهریبرایکشوربشوند.آیا
تاریخ چنین فرزندکشی دستهجمعی را سراغ دارد؟
اصال از همهی اینها بگذریم .صحنهی رفت و آمد
فرزندان دلبند این سرزمین به کانونهای تعلیم و تربیت
یکی از رقتبارترین نقیضههای یک جامعهی انسانی است.
مابرایداشتنجامعهایسعادتمند،بهرعایتحقوقدیگران
و تحمل یکدیگر سخت نیازمندیم اما کیلوهای اضافیمان
اجازه نمیدهد تا به وظیفهی شهروندی خویش پایبند
بمانیم .با خودخواهیای جلوی مدرسهها را به گرههای کور
ترافیکی تبدیل میکنیم در حالی که چند متر آنطرفتر
احتماال جای مناسبی برای پارک گیرمان میآید .واقعا توقع
دارید با این رفتار که از ضعف اخالقی و نابالغی فکریمان
سرچشمه میگیرد ،فرزندانمان شهروندانی قانونمدار
و مراعاتکننده حق و حقوق دیگران بار بیایند .به گمانم
همین یک قلم اقدام ضد تربیتی کافی است تا آینده یک
انسان را با مخاطره روبهرو کند.
امروز در گردش افالک نقطهی اعتدال پاییزی است که
از آن به انقالب پاییزی هم نام میبرند .تقارن انقالب پاییز
با فصل دانشاندوزی ،نیاز ما را به ایجاد یک تحول عمیق
فکریعمیقبهترنمایانمیکند.

گردشگری سیرجان ارایه و با موافقت و مساعدت سرپرست ادارهکل میراث
فرهنگی ،گردشگری و صنایع دستی استان کرمان در دستور کار قرار
گرفت».

تعطیالت شورای شهر سیرجان از اول مهر آغاز میگردد
 امین صادقی رییس شورای شهر سیرجان از آغاز تعطیالت دو هفتهای شورای شهر سیرجان از اول مهر ماه خبر داد و اظهار

داشت« :با توجه به درخواست اعضای شورا و مطابق دستورالمعلها ،اعضای این شورا از اول مهر ماه  98به مدت  2هفته به مرخصی
میروند و در این مدت دبیرخانه شورای شهر همچنان فعال است و به امورات اداری مربوطه رسیدگی مینماید».
وی اعالم کرد« :نخستین جلسه علنی شورا بعد از تعطیالت و  15مهر ماه برگزار خواهد شد».

 پاسارگاد :در راستای اکران فیلمهای گروه
هنر و تجربه در سیرجان امروز دوشنبه ساعت
« 17قصه بولوار» در سینما قدس روی پرده
میرود.
«قصه بولوار» درباره بولوار کشاورز ،یکی از
ّ
معروفترین خیابانهای تهران است که در سال
 ۱۳۳۹ساخته میشود .فیلم جور کردن خطی
از تاریخ و روایت و اتفاق است با همه فراز و
فرودهایش ،با همه آرزوهایش ،مسیری که
خیابان را به داشته جمعی ما تبدیل میکند.
داود اشرفی کارگردان این مستند گفت :بعد از
چند فیلم مستندی که ساختهام ،مستند «قصه
بولوار» ،اولین فیلمی است که کامال بر اساس
عالقه شخصی من ساخته شد ،چه در انتخاب
موضوع و چه در نحوه پرداخت .اما شخصی بودن
فیلم به معنی ساخت فیلم بر اساس سلیقه فردی
نیست.
به گفتهی وی حاال بعد
از چند سال که درگیر
این فیلم بودهام ،برایم به
ن است که این
ح روش 
وضو 
عالقه شخصی بر اساس
همان موجی به وجود
آمده که شهر را برایمان
به موضوع تبدیل کرده
و پیامدش صدها مجله و
مقاله و کتاب با موضوع
تهران است .نمیتوانم
عالقهمندیام برای ساخت
این فیلم را خارج از این
موج در نظر بگیرم ،اما در

پرداخت این فیلم ،سعی بر دوری از سویههایی
داشتم که در این چند ساله با سهلانگاری شهر
را موضوع خود قرار دادهاند.
در مستندهای تاریخی ،دسترسی به منابع
تاریخی کلیدی است اما فارغ از مشکالت عینی
دسترسی ،چالش اصلی مستند تاریخی تکیه
بیش از حد و حصر بر وجه نوستالژیک سوژه
است .تا جایی که دید شخصی فیلمساز البهالی
آن گم میشود ،آن وقت فیلم به مجموعه تصاویر
خاطرهانگیزی تبدیل میشود و آهی در پایان و
دریغی از گذشته .شاید مقاومت در برابر این
وسوسه خطرناک ،سختترین بخش ساخت این
گونه مستند باشد.
وی ادامه داد« :قصه بولوار» پر است از داستانها
و فیلمها و دیگر ارجاعات .در واقع این فیلم بر
پایه رابطه پویای بین بولوار و تصویر بولوار شکل
گرفته .همه این ارجاعات
خوانشهایی هستند که
از دل بلوار درآمدهاند و در
عین حال بولوار را میسازند
و نمیتوان مشخص کرد که
بولوار این تصاویر را به وجود
آورده یا تصاویر بولوار را ؛
نمیتوان عاملیت هیچکدام
را نادیده گرفت شاید
منطقیتر است که گرفتار
این بحث تو در تو نشویم
و با پذیرفتن پیچیدگی
این رابطه ،تصویری بسازیم
که بولوار را یک قدم به
پیشببرد.

روی خط

پیامک300099004806 :

شماره تلگرام پاسارگاد09217519290 :
 جناب شهردار اسامی چند تا خیابان را اعالم کردند
که امسال آسفالت شدند .جناب شهردار فکر کنم از
دفترش بیرون نیامده که ببینه خیابان ابوریحان که
آسفالت نشده .خیابان ابن سینا هم که یکسال قبل
آسفالت شده ....آقای شهردار یکم دقت کن بعد اسم
خیابانها را ببر 8260
 شهردار عزیز و آیندهدار؛ ای کاش وقتی خیابانی
را میخواستین آسفالت کنید اول جدولها را ترمیم
یا جویها را الیروبی میکردید بعد آسفالت انجام
میشد .یادم هست زمان آقای  ...اول جدولها را رنگ
میکردند بعد جویها را الیروبی می کردند .انشاال در
زمان شما این اتفاق نیافتد .خد ا قوت 4729
 سالم ،مدتهاست تعداد زیادی سگ ولگرد بصورت
دسته جمعی وگروهی ،به طورآزادانه درمعابر،خیابانها
وپارکهای سطح شهر رها هستند و هزار نوع آلودگی
و بیماری را در شهر پخش میکنند ،مگر این شهر
شهرداری ،شبکه بهداشت و مراکزنظارتی ندارد؟چرا با
این معضل که با بهداشت جامعه سروکار مستقیم دارد
برخورد نمیشود؟4179
 سالم ،چرا سرویسهای بهداشتی پارک
17شهریورجنب کافیشاپ درتمام طول شبانهروز
بسته و قفل هستند؟ چرا در پارک آبسردکن وجود
ندارد؟ مگر این پارک بزرگ درمرکز شهر نیست پس
چرا به آن رسیدگی نمیشود؟ 4179

بزرگترینپارکوفضایسبزشهرسیرجانبهدلیلعدم
رسیدگی مسئوالن شهرداری درحال نابودی است.
لطفا تا دیرنشده به داد درختان کهنسال و آفت زده
این پارک برسید4179 .
 به قول خود غربیها یک زمانی غرب وحشی بود
و حاال به لطف موهبتهای الهی بینهایتی که دارند
شده پیشرفتهترین و استعمارگرترین ،اما کشور
ما هزاران سال پیش متمدنترین ،پهناورترین،
پیشرفتهترین ،راستگوترین و ...بودیم چرا و چگونه به
اینجا رسیدهایم؟ گذران بیهوده عمر دیگر بس است
یادمان نرود ما نام اشرف مخلوقات بر خود نهادهایم
6459
 سالم .شنبه آگهی استخدامی شرکت پیمانکار
مس سرچشمه تو سایت کاراسا منتشر شده و فقط
بومیهای رفسنجان ،انار ،شهربابک و بخش پاریز حق
ثبتنام دارند خواهشا به گوش مسئوالن برسانید چرا
کل سیرجان نباید بومی جهت اآزمون استخدامی مس
باشند؟ مگر معادن مس تو حوزه سیرجان نیست؟ چرا
فقط پاریز را جدا کردند؟ کل سیرجان باید شرایط
امتحان دادن داشته باشند؟ چرا حاال که بعد از چند
سال آگهی زدند سیرجانیها نمیتوانند شرکت کنند؟
معادن مس تو حوزه سیرجان هم هست پس حق
مردم سیرجان هست که بتوانند شرکت کنند .خواهشا
پیگیریکنید4467

