ایسنا  :استاندارکرمان گفت :برای امنیت باید هزینه کرد و حتی پول جای امن می آید و
اولینشاخصهبرایسرمایه گذاریدرجایی ،امنیت است.دکتر"علیزینیوند" گفت:مردمبرای امنیت
ارزش قائل هستند و به نظربنده تجهیزناوگان نیروی انتظامی ،ازآموزش و بهداشت ارجح تراست زیرا
اگرهمه موارد را داشته و ذره ای احساس نا امنی درافراد باشد ،نمی شود زندگی کرد و امنیت رکن اول
زندگی است و احساس امنیت بخش اجتماعی آن است .وی افزود :همه دستگاه های امنیتی مهم
هستند و دستگاه اطالعاتی کشورما ازپیشرفته های دنیاست اما نیروی انتظامی احساس امنیت را به
مردممیدهدو امنیتراهمهدستگاههای امنیتیتامینمی کنند.برای امنیتبایدهزینه کردوحتی
پول جای امن می آید و اولین شاخصه برای سرمایه گذاری درجایی ،امنیت است.
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باید برای امنیت
هزینهکرد

یادداشت

خلوتتر از همیشه
 رضا سیوند
جشنواره فیلم فجر
جایگزینی برای جشنواره فیلم
تهران بود که بعد از چهار سال
با عنوان جشنواره فیلم فجر
همزمان با ایام دهه فجرشکل
گرفت .در این چهار دهه که از
عمرجشنواره فیلم فجرمیگذرد ،سینمای ایران فراز
و نشیبهایی زیادی را تجربه کرده است .س یونهمین
جشنواره فیلم فجر با همه حرف و حدیثهایی که
دنبالش بود درزیرسایه سنگین کرونا و مرگ غمانگیز
علی انصاریان؛ بازیگر فیلم «رمانتیسم عماد و طوبی»
روزدوشنبه 13بهمنماه آغازبه کارکرد ...جشنوارهایی
که در70سالن سینما و  41مرکز فرهنگی در تهران و

شهرستانها با اکران 16فیلم دربخش سودای سیمرغ
درحال برگزاری است .جشنواره امسال فارغ ازکیفیت
فیلمها از حاشیه هم بینصیب نبوده است .تاکنون
فیلم «قاتل وحشی» به کارگردانی حمید نعمت اهلل به
دالیلی ازقبیل؛ موهای تراشیده لیال حاتمی ،نپوشاندن
گوشهای ایشان و مغایرت با احکام شرعی زیر تیغ
سانسور رفت .عدم رعایت پروتکلهای بهداشتی در
فرش قرمز فیلم «بیهمهچیز» ،قیمت گران بلیط و
نداشتن زیرساختهای فنی و الکترونیکی جهت تهیه
بلیط ازجمله گافهای این دورازجشنواره بوده است.
جشنواره امسال بر خالف اکرانهای
گستردهای که در کشور دارد ،خلوتتر از
همیشه به کار خودش ادامه میدهد و به همان
نسبت هم جمعیت حاضران و تعداد فیلمها
کم شدهاند و اخبار و
حواشی پیرامون جشنواره
کاهش چشمگیری دارد...
متاسفانه هر سال کیفیت
فیلمها افت بیشتری
دارند و این تنزل ،دلزدگی
مخاطب و منتقد سینما را
همراه دارد.
امسال به همت اداره
ارشاد اسالمی شهرستان
سیرجان و با حمایت شرکت
گهرزمین جشنواره فیلم
فجر در شهرستان سیرجان
همزمان با سراسر کشور در
حال برگزاری است .پیرو قهر
سراسری مردم از سینمای
ایران ،شهروندان سیرجانی
هم رغبتی از خود نشان
ندادند .شاید شرایط کرونا
و کیفیت سالن سینمای
قدیمی شهر دلیلی بر این
بیمیلی باشد .سینمای
فرسودهای که بعد از مرمت
نتوانسته به استانداردهای
الزم برسد.
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پيامك300099004806 :
 بتول باللی
سرقت مسلحانه از یک طالفروشی در
سیرجان شوک بزرگی را به مردم علیالخصوص
بازاریان و طالفروشان وارد کرد و چهره شهررا در
غم فرو برد .روز بعد ازحادثه فضایی سنگین و
آرامی درخیابان امام و راستهی بازارحکمفرما بود؛
مغازههای طالفروشی بسته بودند .مشتریهای
بازار مرتب از مغازهداران بازار سؤال میپرسیدند.
این شرایط حتی د و سه روزبعد از این ماجرا هم
مشهودبود.
دوشنبه هفته گذشته طالفروشهای
سیرجانی مغازههای خود را بستند و مقابل
فرمانداریتجمع کردند.چندطالفروش یبانصب
بنری«ضمنعرضتسلیت» اعالم کردند«بهدلیل
پارهای ازمسایل تا اطالع ثانوی این واحد صنفی
تعطیل میباشد ».منصورصفاری رییس صنف
طالو جواهرفروشان سیرجان درهمین رابطه به
پاسارگاد گفت :در پی حادثه سرقت مسلحانه،
طالفروشها شوکه شده بودند و مغازههای
طالفروشی بسته نبودند .همه طالفروشها برای
عرض تسلیت به منزل آقای ریاحی رفته بودند .عکس:امین ارجمند | پاسارگاد
وقتی جوان  21سالهای ناحق کشته شده و تیر
شاهدان و مجروحان ازسرقت به طالفروشی میگویند
خورده باید یک روز تعطیل کنیم .روز سهشنبه
هم حدود 70-60درصد طالفروشان برای تشییع
جنازهی پسر آقای ریاحی رفته بودند و بقیه
طالفروشیها ازجملهمغازهخودمبازبود».
صفاری در مورد تجمع روز دوشنبه
طالفروشها مقابل فرمانداری و همچنین نصب امنیت است .ازوضعیت بازاربازدید داشتیم .اکنون است افزایش گشتهای انتظامی در خیابان امام ،دم در ایستاده بود .افرادی که داخل مغازه بودند،
جیغ میزدند .همه مشتریها روی زمین افتادند.
بنرتوضیح داد« :جمع شدن طالفروشها به عنوان طالفروشیها باز هستند .آن بنر توسط دو ،سه راسته بازارو پیرامون آن افزایش پیدا کند.
 مشتری مغازه طالفروشی که شاهد دیگر نتوانستیم روی پا بلند شویم .چند نفر جلوی
تحصن و اعتراض نبوده است و خواستهمان این طالفروشی زده شد .با رییس صنف تماس گرفتیم
ما بودند و برای بیرون رفتن ازمغازه همدیگررا هل
بود که مامورمحافظتی طالفروشها ،مسلح باشد .که نوشتن پارهای ازمشکالت ،موضوع را به حاشیه سرقتمسلحانهبود
یکی از مشتریان مغازه طالفروشی آقای ریاحی میدادیم .بچه را بغل کردیم و از کنار پای دزدها به
البته گماردن مامور حفاظتی به ما اعالم شده بود میبرد و قرارشد این بنررا پایین بیاورند.
معاونسیاسیو امنیتیفرمانداریویژهسیرجان که لحظه ورود دزدها و شروع تیراندازی داخل مغازه بیرونرفتیم .آنلحظهسیستمدودزافعالنشدهبود.
ولی خودمان اقدام نکردیم .این حادثه یک اتفاق
بود و این جورنیست شهرناامن باشد ».رییس صنف درباره اختصاص نیروی حفاظتی به واحدهای بوده ،میگوید :برای خرید روززن با شوهرو فرزند سه آمدیم بیرون و شروع به دویدن کردیم .تمام طول
طالفروشان سیرجان در جواب اینکه با این اتفاق طال و جواهرفروشی عنوان کرد :طبق آخرین سالهام به مغازه آقای ریاحی رفتیم .بین ساعت  6تا بازار را دویدیم .همراه ما هم کلی آدم میدویدند.به
درزمینه امنیتی چه تدبیری دارید ،گفت« :با اعضای دستورالعملهای ناجا نیروی مستقر امنیتی برای  6و نیم بود .مشتری زیاد و مغازه شلوغ بود .داشتیم سمت خیابان امام آمدیم .زمانی به خانه رسیدیم از
صنف طال و جواهرفروشان صحبت کردیم .تدابیر یک فرد و واحد صنفی داده نمیشود .اگرهرواحد انگشترانتخابمیکردیم.صدایترکیدنچیزی آمد .طریق فضای مجازی فهمیدیم که یک نفر کشته و
جدیدی در نظر میگیریم و این موضوع را بیشتر طالفروشینیازبهیکمامورثابتوویژهداشتهباشد ،وقتی چرخیدیم آنها شروع به تیراندازی کردند .یک چندنفرزخمی شدند.
توگوبامجروحاناینحادثه
گف 
میتواند ازشرکتهای انتظامحفاظتیونظارتیمورد نفرازسارقانرادیدم کهصورتشبستهبود.تیرهوایی
پیگیریمیکنیم».
حمید یزدی یکی از کارکنان طالفروشی که از
سیدرحیم رضوی معاون سیاسی و امنیتی تایید ناجا درخواست نیرو کند .رضوی افزود :قرار که میزدند ازسقف شیشه میریخت .یکی ازدزدها
فرمانداری سیرجان هم در اینباره توضیح داد:
طالفروشیها میخواستند بدانند وضعیت امنیتی
شهرچگونه است .با فرماندارو بنده صحبت کردند
جوابیه :هفته گذشته پاسارگاد در بود« :سه نفربا اسلحه آمدند درمغازه آقای پاسارگاد این موضوع را تکذیب کرد و
و وضعیت امنیتی شهر را برایشان شرح دادیم.
مطلبیتحتعنوان«آمدند ،کشتندورفتند» ریاحی و پسر آقای ریاحی با دزدها درگیر گفت :پسر آقای ریاحی هیچ درگیری با
امنیت دوطرفه است .نه به تنهایی ازعهدهی دستگاه
روایتهای مغازهداران را ازسرقت مسلحانه شده و کمر یکی از آنها را گرفته و آنها سارقان نداشته است و آنها بدون درگیری
امنیتی برمیآید نه شهروندان و نه صنف حساس و
به طالفروشی منتشر کرد .در بخشی از این هم تیر زدند» پس از چاپ این مطلب یکی بصورت ناجوانمردانه در بدو ورود به مغازه
مخاطرهانگیزطالفروشان .دغدغه نیروی نتظامی در
گزارش یکی ازمغازهداران به پاسارگاد گفته از اقوام خانواده آقای ریاحی در تماسی با طال فروشی شروع به تیراندازی کردند.
همه جای کشور و این شهرستان در وهلهی اول

یک هفته بعد

پسر آقای ریاحی هیچ درگیری با سارقان نداشته است

آسیبدیدگان حادثه سرقت مسلحانه است،
درباره آنچه گذشت ،میگوید :پسر آقای ریاحی
انتهای مغازه بود و من سمت چپ مغازه بودم.
دزدها سریع شروع به تیراندازی کردند18-17 .
ثانیه طول کشید .ازبیرون چند تیربه شیشههای
ویترین شلیک کردند .وقتی جلوی در رسیدند
چند تیربه سمت من و آخرمغازه شلیک کردند.
سیستم دو دزا هم فعال شده بود و درها هم
درحال پایین آمدن بود که دزدها رفتند .من در
همان ابتدا تیر خوردم و متوجه نشدم که چه
اتفاقی افتاد .یک تیر از سمت چپ از زیر گلو
وارد بدنم شده و بعد از عبور از شریانها را به
استخوان ترقوه خورده و کمانه کرده و استخوان
بازو را شکسته و بیرون شده است .جراحی کردم
و دست چپم پالتین خورد.
وی در مورد حال عمومیاش گفت:
آنژیوگرافیشدم.شریانهاراپیوندزدندواستخوان
بازویمجراحیشده است.ممکن استدوبارههم
عملجراحینیازداشتهباشم.
عبدالرضا صدیقیان مشتری  55ساله
طالفروشیعلیاصغرریاحی،میگوید:آرنجدست
چپم دو تا ترکش خورد .دستم دوال نمیشود و
بیحس است .به کرمان هم اعزام شدم .چون
ترکشها کنار عصب است ،دکترها نمیتوانند
دستمراجراحی کنند.
محمد ریاحی صاحب طالفروشی که مورد
هجوم سارقان قرار گرفت ،در شرایط روحی
مناسبی نبود و با صدایی آرام و مغموم به سختی
توانست چند کلمه ادا کند .برادر وی که مغازه او
هم مورد اصابت گلولههای سارقان قرار گرفته بود،
نیز تمایلی به صحبت کردن نداشت و گفت:حال
عمومیام خوب است ولی باید عمل جراحی کنم.
در جواب اینکه شما از چه ناحیهای آسیب دیدید،
گفت:نمیتوانمصحبتکنم.بعدافیلمهارامیبینید
ومتوجهمیشوید.
رضا محمودی دیگر زخمی این حادثه هم
نتوانستراجعبه این اتفاقبگوید.
روند کارراباجدیتپیگیریمیکنیم
سرهنگ محمدرضا ایراننژاد در خصوص
حادثه سرقت مسلحانه از طالفروشی سیرجان
گفت :سارقان سه نفربودند که همه مردم درفیلم
دیدند و مورد تایید ما است .روند کار را با جدیت
پیگیریمیکنیم .ازمردمخواهشمیکنیممردمهر
اطالعاتی دارند به 110یا پلیس آگاهی یا شخص بنده
اطالع دهند .شاید ازنظرمردم یک مطلبی بیارزش
باشدولیازنظرنیرویانتظامیارزشمندباشد.انشااهلل
با کمک مردم و اطالعاتی که دیگران به ما میدهند
بتوانیم اینقضیهرادنبال کنیم.

«فراخوان تجدید مزایده عمومی فروش  7قطعه زمین از امالک دهیاری باسفهرجان» (نوبت اول)

دهیـاری باسـفهرجان در نظـر دارد  7قطعـه زمیـن تحـت اختیـار خـود را از طریق مزایـده عمومی و بـا جزئیـات منـدرج در اسـناد مزایده با
بهرهگیـری از سـامانه تـداراکات الکترونیکـی دولـت ( )www.setadiran.irو بـا شـماره مزایـده  2099093173000005را بـه صـورت
الکترونیکـی به فروش برسـاند.
تاریخ انتشار مزایده1399/11/20 :
مهلت زمانی دریافت اسناد مزایده :تاریخ  1399/12/06ساعت 14:00
تاریخ بازدید 1399/11/21 :تا تاریخ 1399/12/06
مهلت زمانی ارسال پیشنهاد :تاریخ  1399/11/21ساعت  9:00تا تاریخ  1399/12/09ساعت 14:00
تاریخ بازگشایی پاکتها 1399/12/10:ساعت9:00
تاریخ اعالم به برنده 1399/12/11 :ساعت 8:00
شرایط عمومی و توضیحات برگزاری مزایده دهیاری باسفهرجان:
ضمنا رعایت موارد ذیل الزامی است:
 -1برگـزاری مزایـده صرفـا از طریـق سـامانه تـدارکات الکترونیکـی دولت میباشـد و کلیه مراحل فرآیند مزایده شـامل خریـد و دریافت
اسـناد مزایده (در صورت وجود هزینه مربوطه) ،پرداخت تضمین شـرکت در مزایده(ودیعه) ،ارسـال پیشـنهاد قیمت و اطالع از وضعیت
برنـده بـودن مزایدهگـران محتـرم از این طریق امکانپذیر میباشـد.
 -2کلیه اطالعات امالک و مسـتغالت شـامل مشـخصات ،شـرایط و نحوه فروش در برد اعالن عمومی سـامانه مزایده قابل مشـاهده ،بررسـی
و انتخاب میباشـد.
 -3عالقهمنـدان بـه شـرکت در مزایـده میبایسـت جهـت ثبتنـام و دریافت گواهـی الکترونیکی (توکن) با شـمارههای ذیـل تماس حاصل
نمایند:
مرکز پشتیبانی و راهبری سامانه021 – 41934 :
اطالعات تماس دفاتر ثبتنام سایر استانها در سایت سامانه ( )www.setadiran.irبخش «ثبتنام /پروفایل مزایدهگر» موجود است.

آدرس :سیرجان -دهیاری باسفهرجان تلفن42290860 :

«فراخوان مزایده عمومی فروش  6قطعه زمین از امالک دهیاری باسفهرجان» (نوبت اول)

دهیـاری باسـفهرجان در نظـر دارد  6قطعـه زمیـن تحت اختیـار خـود را از طریـق مزایـده عمومی و بـا جزئیـات منـدرج در اسـناد مزایده با
بهرهگیـری از سـامانه تـداراکات الکترونیکـی دولـت ( )www.setadiran.irو بـا شـماره مزایـده  2099093173000006را بـه صـورت
الکترونیکـی به فروش برسـاند.
تاریخ انتشار مزایده1399/11/20 :
مهلت زمانی دریافت اسناد مزایده :تاریخ  1399/12/06ساعت 14:00
تاریخ بازدید 1399/11/21 :تا تاریخ 1399/12/06
مهلت زمانی ارسال پیشنهاد :تاریخ  1399/11/21ساعت  9:00تا تاریخ  1399/12/09ساعت 14:00
تاریخ بازگشایی پاکتها 1399/12/10:ساعت9:00
تاریخ اعالم به برنده 1399/12/11 :ساعت 8:00
شرایط عمومی و توضیحات برگزاری مزایده دهیاری باسفهرجان:
ضمنا رعایت موارد ذیل الزامی است:
 -1برگـزاری مزایـده صرفـا از طریـق سـامانه تـدارکات الکترونیکـی دولت میباشـد و کلیه مراحل فرآیند مزایده شـامل خریـد و دریافت
اسـناد مزایده (در صورت وجود هزینه مربوطه) ،پرداخت تضمین شـرکت در مزایده(ودیعه) ،ارسـال پیشـنهاد قیمت و اطالع از وضعیت
برنـده بـودن مزایدهگـران محتـرم از این طریق امکانپذیر میباشـد.
 -2کلیه اطالعات امالک و مسـتغالت شـامل مشـخصات ،شـرایط و نحوه فروش در برد اعالن عمومی سـامانه مزایده قابل مشـاهده ،بررسـی
و انتخاب میباشـد.
 -3عالقهمنـدان بـه شـرکت در مزایـده میبایسـت جهـت ثبتنـام و دریافت گواهـی الکترونیکی (توکن) با شـمارههای ذیـل تماس حاصل
نمایند:
مرکز پشتیبانی و راهبری سامانه021 - 41934 :
اطالعات تماس دفاتر ثبتنام سایر استانها در سایت سامانه ( )www.setadiran.irبخش «ثبتنام /پروفایل مزایدهگر» موجود است.
آدرس :سیرجان -دهیاری باسفهرجان تلفن42290860:

دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی سیرجان در نظر دارد،
حــراج امــوال اســقاطی و خــارج از رده را از طریــق برگــزاری حــراج آنالیــن ،بــا بهرهگیــری از ســامانه
تــدارکات الکترونیکــی دولــت (  ) www.setadiran.irو بــا شــماره حــراج  3099092962000001بــه
صــورت الکترونیکــی واگــذار نمایــد.
زمان انتشار در سایت :ساعت  8روز دوشنبه مورخ 99/11/20
تاریخ بازدید 99/11/20 :لغایت 99/11/25
زمان برگزاری :ساعت  9روز چهار شنبه مورخ 99/11/29
ضمنا رعایت موارد ذیل الزامی است:
 -1برگزاری حراج صرفا از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت میباشد.
 -2کلیــه اطالعــات مــوارد حــراج شــامل مشــخصات مــورد حــراج در بــرد اعــان عمومــی ســامانه مزایــده،
قابــل مشــاهده ،بررســی و انتخــاب میباشــد.
 -3عالقهمندان به شرکت در حراج میبایست جهت ثبتنام با شماره ذیل تماس حاصل نمایند:
مرکز پشتیبانی و راهبری سامانه021-41934 :
اطالعــات تمــاس دفاتــر ثبتنــام اســتانها ،در ســایت ســامانه (  ) www.setadiran.irبخــش «ثبتنــام/
مزایــده گــر» موجود اســت.

روابطعمومی دانشکده علومپزشکی سیرجان

