یک سیرجانی
در آکادمی
استقالل
صفحه 4

| آگهی ویژه |
سال بیست و یکم  شماره   1129شنبه  19خرداد  24  1397رمضان الکریم  9  1439جون  8  2018صفحه  8 +صفحه نیازمندیها  1000 تومان

جنابسرهنگ نگارستان بررسی میکند:

کاپیتان محمد رضا عسکری

بخشودگیپرابهام
معوقات بانکی
ّ

حاج محمدرضا ایران نژاد

فرمانده محترم انتظامی شهرستان سیرجان

جناب سرگرد غیاثی

کسب رتبه اول در آزمون کارشناسی ارشد
مدیریت دریایی را به شما تبریک می گوییم.
موفقیتتان را درتمام امور زندگی از خداوند
متعال خواستاریم.

خانواده

جناب حاج آقا زیدآبادی

رئیس محترم کالنتری 11

دادیار محترم شعبه پنجم دادسرای شهرستان سیرجان

همت و تالش شما بزرگواران نویدبخش امنیت و
پیگیری و اقدام عاجل جنابعالی و همکاران محترمتان
آرامش جامعه است .قدردان زحمات بی دریغتان
در احقاق حقوق شهروندان ،اجرای قانون و برقراری
عدالت قابل تقدیر و ستایش است .خداوند به شما جزای
مستدام باد.
شهروندان از اجرای ناقص طرح بخشودگی اظهار نارضایتی کردند
تان برخی
هستیم .سایه
فرماید.
عنایت
خیر
سجاد لری گوئینی
سجاد لری گوئینی

هفته انمه

ثبت نام ترم جدید آغاز شد

خشونت های

دکتر فتحی اقدم گذراندیم .از خداوند بزرگ برایتان سالمتی و سربلندی خواستاریم.
هشدار سازمان پسماند شهرداری

خودکشی یا قتل؟

دانشجویان ارشد روانشناسی دانشگاه آزاد اسالمی سیرجان

برخورد قضایی با عوامل
تخلیه نخاله های ساختمانی

مرگ مشکوک
زن جوان

صفحه 2

صفحه 7

گه
آ ی مناقصه فضای سبز شهرداری سرچشمه نوبت دوم

جنابسرهنگ
حاج محمدرضا ایران نژاد

عسکری
رضا
کاپیتان
سال
مدت دو
محمدرا به
سرچشمه
شهرداری مس سرچشمه در نظر دارد نگهداری و توسعه فضای سبز شهر
ارشد
آزمون
کلیهرتبه اول
از طریق مناقصه عمومی به پیمانکار واجد شرایط واگذار نماید .لذا ازکسب
کارشناسیدارای
پیمانکاران
شرکتدرها و
گوییم.
می
تبریک
شما
به
را
دریایی
مدیریت
صالحیت دعوت می گردد جهت دریافت اسناد و مدارک مناقصه حداکثر تا پایان وقت اداری روز سه
موفقیتتان را درتمام امور زندگی از خداوند
سرچشمه به آدرس  www.sarcheshmehcity.irمراجعه و یا با
سایت
 97/3/22به
شنبه
شهرداریسیرجان
شهرستان
انتظامی
فرمانده محترم
متعال خواستاریم.
نمایند.
حاصل
تماس
03434312460
تلفن
خانواده
با این توضیح که :هزینه درج آگهی بر عهده برنده مناقصه می باشد.
شهرداری در رد یا قبول هر یک از پیشنهادات مختار است.

جناب سرگرد غیاثی
رئیس محترم کالنتری 11

همت و تالش شما بزرگواران نویدبخش امنیت و
آرامش جامعه است .قدردان زحمات بی دریغتان
هستیم .سایه تان مستدام باد.

سجاد لری گوئینی

زیدآبادی
جناب حاج آقا
سرچشمه
شهرداری مس

دادیار محترم شعبه پنجم دادسرای شهرستان سیرجان

پیگیری و اقدام عاجل جنابعالی و همکاران محترمتان
در احقاق حقوق شهروندان ،اجرای قانون و برقراری
عدالت قابل تقدیر و ستایش است .خداوند به شما جزای
خیر عنایت فرماید.
سجاد لری گوئینی

سرکارخانم دکتر الهام دهیادگاری

استاد گرامی و مدیریت محترم گروه روانشناسی دانشگاه آزاد اسالمی سیرجان

با اطمینان می گوئیم که توانایی ،مدبری ،مهربانی ،دلسوزی و خستگی ناپذیری شما
بود که بهترین دوران تحصیلمان را در کنار اساتید فرزانه و محترمی همچون خانم
دکتر کریمی افشار ،خانم دکتر زیدآبادی ،خانم دکتر رضایی ،آقای دکتر ناظر و آقای
دکتر فتحی اقدم گذراندیم .از خداوند بزرگ برایتان سالمتی و سربلندی خواستاریم.
دانشجویان ارشد روانشناسی دانشگاه آزاد اسالمی سیرجان

گه
آ ی مناقصه فضای سبز شهرداری سرچشمه نوبت دوم

شهرداری مس سرچشمه در نظر دارد نگهداری و توسعه فضای سبز شهر سرچشمه را به مدت دو سال
از طریق مناقصه عمومی به پیمانکار واجد شرایط واگذار نماید .لذا از کلیه شرکت ها و پیمانکاران دارای
صالحیت دعوت می گردد جهت دریافت اسناد و مدارک مناقصه حداکثر تا پایان وقت اداری روز سه
شنبه  97/3/22به سایت شهرداری سرچشمه به آدرس  www.sarcheshmehcity.irمراجعه و یا با
تلفن  03434312460تماس حاصل نمایند.
با این توضیح که :هزینه درج آگهی بر عهده برنده مناقصه می باشد.
شهرداری در رد یا قبول هر یک از پیشنهادات مختار است.

شهرداری مس سرچشمه

احیای نمادهای
آیت اهلل خامنه ای ( دامه برکاته):
گلناباد
تاریخی
مسئولیت یک امانت گرانبها است که به دست مسئولین سپرده شده و باید تمام

آدرس  :خیابان ولیعصر ،ابتدای خیابان ابومسلم
تلفن09133785009 - 42202831 :

اعمال و کارهای مسئولین در مسیر و رضایت خداوند باشد هرکار و مسئولیتی
صفحه 5
که برعهده ی ما است ،باید در راه خدا انجام دهیم و کاری که در راه خدا است
در آن ضرر و شکستی نیست .امروز در کشور ،رقابت مشروع از نظر مردم و ما،
فقط رقابت برای خدمت کردن به مردم است .آمریکای ها می خواهند در ایران
یک فرد دست بسته وتسلیم آن ها حکومت کند ،اگر نشد می شوند دشمن ایران.
امروز هم برای خراب کردن برجام بانهایت خباثت دارند عمل می کنند .تنها راه،
صفحه 8
مقابله و ایستادگی است.
مؤسسه حفاظتی
امور فرهنگی

ش�رکت س�یرجان بتن راه به  5نف�ر راننده
پایه یک با ش�رایط سنی حداکثر چهل سال

آتش بس سیاسی
در جیرفت

42334925

مدیر امور مالیاتی
سیرجان
تغییر کرد

نیازمند است .ساعت تماس 8 :صبح الی 14

و مراقبتی نظمآوران کبیر مرصاد

تحت پوشش مرکز انتظام نیروی انتظامی جمهوری اسالمی

آگهی جذب سرماهی انسانی شرکت فوالد سیرجان اریانیان
ظهور جهاد
(سهامی خاص)
صفحه 2

حدس و گمان ها پس از رفتن رزمحسینی

استاندارکرمان

صفحه 7

مقام عظمای والیت حضرت

کالس های ( weekendآخر هفته) ویـژه کارمندان

صفحه 2

با اطمینان می گوئیم که توانایی ،مدبری ،مهربانی ،دلسوزی و خستگی ناپذیری شما
می آید
کجا
بیمارستانیتحصیلمان را در کنار اساتید از
همچون خانم
محترمی
فرزانه و
بود که بهترین دوران
صفحه 8دکتر ناظر و آقای
افشار ،خانم دکتر زیدآبادی ،خانم دکتر رضایی ،آقای
دکتر کریمی صفحه 3

فانوس هدایت

شروع ترم جدید  20خرداد ماه

سرکارخانم دکتر الهام دهیادگاری

استاد گرامی و مدیریت محترم گروه روانشناسی دانشگاه آزاد اسالمی سیرجان

کالم والیت

آموزشگاه زبان شریف

 دستوالعمل بانکی دولت در اواخر سال گذشته شامل بخشودگی معوقات گذشته و جرایم دیرکرد تسهیالت
و اختالف نظر بانکها در برداشت از قانون در این رابطه ،سبب شد تا عدهای از شهروندان درتماس های خود با
نگارستان از این ماجرا اظهار نارضایتی و از جواب های ضد و نقیض مدیران بانک ها شکوه و شکایت نمایند
بررسی علل و عوامل بروز درگیریها در مراکز درمانی

شرو
ع تر
م
ت
ا
0
بس
 2خردا تان
د

کشف نیم تن
مواد مخدر
از البهالی
بار کامیونت

نصر در ورزش
خاورمیانه به
معدنیهای
شرکت فوالد سیرجان ایرانیان (سهامی خاص) زیر مجموعه شرکت مادر تخصصی توسعه معادن و صنایعحرف

منظور تکمیل نیروي انسانی مورد نیاز جهت خدمت در مجتمع سیرجان (کیلومتر  50جاده سیرجان-شیراز) و مجتمع بردسیر
صفحه 4
آزمون استخدامی
(کیلومتر  7جاده نگار) از بین واجدین شرایط مرد در مقاطع تحصیلی کارشناسی و کاردانی از طریق برگزاري
اقدام به جذب
مشاغلبازیر
حسینی
و کسب نمره حد نصاب الزم ،به صورت قرارداد موقت طبق قوانین کار و تأمین اجتماعی براي تصدي مس
نیرو می نماید.
به کوچه آخر رسید/

در روز جهانی قدس

ردیف
1

آمریکا
فریاد مرگ بر
مردم
مدرك تحصیلی
رشته تحصیلی
نفر
سرو باالتر 3
کارشناسی
حسابداري  ،مدیریت مالی
دادند

تعداد

مهندسی صنایع با گرایش ایمنی صنعتی،

2

گل گهر در کوچه اول
سابقه مورد نیاز
عنوان شغل مورد نیاز

زمان به ضرر
کارشناس حسابداري
گلگهر میگذرد
حداقل سه سال
سابقه مرتبط

صفحه 2

01
مهندسی تکنولوژي ایمنی صنعتی،
کارشناسی
عکس :مجید شبستری |
دیروز مردم سیرجان /
| صحنه ای از راهپیمایی
مهندسی ایمنی صنعتی ،مهندسی
نفر

صفحه 4
کارشناس ایمنی ،بهداشت و
حداقل دو سال

محیط زیست

بهداشت حرفه اي ،ارگونومی

3
بهداشت محیط ش
ثبت نام ترم جدید آغاز شد روع
ت
ر
محیط م ت
مهندسی محیط زیست ،علوم 0
زیست ابستانکارشناسی
4
2خ
رداد
کارشناسی

آموزشگاه زبان شریف

5
شروع ترم جدید  20خرداد ماه
کالس های ( weekendآخر هفته) ویـژه کارمندان

کاردانی

فوریتهاي پزشکی ،بهیاري ،امداد و سوانح

سابقه مرتبط

حداقل دو سال
سابقه مرتبط

 2نفر

کارشناس بهداشت محیط

 2نفر

کارشناس محیط زیست

حداقل دو سال
سابقه مرتبط

تکنسین فوریتهاي پزشکی

حداقل دو سال
سابقه مرتبط

کالم والیت

فانوس هدایت
01

عظمای والیت حضرت
مقام نفر

آیت اهلل خامنه ای ( دامه برکاته):

ولیعصر ،ابتدای خیابان ابومسلم
آدرس :
خیابان مهم:
*توضیحات

42202831
است که به دست مسئولین سپرده شده و باید تمام
گرانبها
مسئولیت یک
باشد.
امانتمی
الزامی
 09133785009التحصیالن کلیه مقاطع
معدل-کل  13براي فارغ
تلفن:حداقل
داشتن

اعمال و کارهای مسئولین در مسیر و رضایت خداوند باشد هرکار و مسئولیتی

براي ردیفهاي  2تا  5براي افراد بدون سابقه نیز امکان ثبت نام وجود دارد ولی بدیهی است افراد داراي سابقه
که برعهده ی ما است ،باید در راه خدا انجام دهیم و کاری که در راه خدا است
دارند.
ش�رکتاولویت قرار
در
بتن راه به  5نف�ر راننده
س�یرجان
در آن ضرر و شکستی نیست .امروز در کشور ،رقابت مشروع از نظر مردم و ما،
متقاضیان محترم جهت کسب اطالعات بیشتر و ثبت نام می توانند از تاریخ  97/3/13لغایت  97/3/27به
فقط رقابت برای خدمت کردن به مردم است .آمریکای ها می خواهند در ایران
چهل سال
پایه یک با ش�رایط سنی حداکثر
نمایند.
مراجعه
sisco.midhco.com
آدرس
ها حکومت کند ،اگر نشد می شوند دشمن ایران.
وتسلیم آن
دست بسته
یک فرد

نیازمند است .ساعت تماس 8 :صبح الی 14

42334925

امروز هم برای خراب کردن برجام بانهایت خباثت دارند عمل می کنند .تنها راه،

امور فرهنگی مؤسسه حفاظتی
و مراقبتی نظمآوران کبیر مرصاد

مقابله و ایستادگی است.

تحت پوشش مرکز انتظام نیروی انتظامی جمهوری اسالمی

آگهی جذب سرماهی انسانی شرکت فوالد سیرجان اریانیان
(سهامی خاص)

شرکت فوالد سیرجان ایرانیان (سهامی خاص) زیر مجموعه شرکت مادر تخصصی توسعه معادن و صنایع معدنی خاورمیانه به
منظور تکمیل نیروي انسانی مورد نیاز جهت خدمت در مجتمع سیرجان (کیلومتر  50جاده سیرجان-شیراز) و مجتمع بردسیر
(کیلومتر  7جاده نگار) از بین واجدین شرایط مرد در مقاطع تحصیلی کارشناسی و کاردانی از طریق برگزاري آزمون استخدامی
و کسب نمره حد نصاب الزم ،به صورت قرارداد موقت طبق قوانین کار و تأمین اجتماعی براي تصدي مشاغل زیر اقدام به جذب
نیرو می نماید.

ردیف

رشته تحصیلی

مدرك تحصیلی

تعداد

عنوان شغل مورد نیاز

سابقه مورد نیاز

1

حسابداري  ،مدیریت مالی

کارشناسی و باالتر

 3نفر

کارشناس حسابداري

2

مهندسی صنایع با گرایش ایمنی صنعتی،
مهندسی تکنولوژي ایمنی صنعتی،
مهندسی ایمنی صنعتی ،مهندسی
بهداشت حرفه اي ،ارگونومی

حداقل سه سال
سابقه مرتبط

کارشناسی

01
نفر

کارشناس ایمنی ،بهداشت و
محیط زیست

حداقل دو سال
سابقه مرتبط

3

بهداشت محیط

کارشناسی

 2نفر

کارشناس بهداشت محیط

حداقل دو سال
سابقه مرتبط

4

مهندسی محیط زیست ،علوم محیط زیست

کارشناسی

 2نفر

کارشناس محیط زیست

5

فوریتهاي پزشکی ،بهیاري ،امداد و سوانح

کاردانی

01
نفر

حداقل دو سال
سابقه مرتبط

تکنسین فوریتهاي پزشکی

حداقل دو سال
سابقه مرتبط

*توضیحات مهم:

داشتن حداقل معدل کل  13براي فارغ التحصیالن کلیه مقاطع الزامی می باشد.
براي ردیفهاي  2تا  5براي افراد بدون سابقه نیز امکان ثبت نام وجود دارد ولی بدیهی است افراد داراي سابقه
در اولویت قرار دارند.
متقاضیان محترم جهت کسب اطالعات بیشتر و ثبت نام می توانند از تاریخ  97/3/13لغایت  97/3/27به
آدرس  sisco.midhco.comمراجعه نمایند.

2

خبر

شماره   1129شنبه  19خرداد 1397

نگارستان بررسی میکند:

معوقات بانکی
بخشودگی پرابهام ّ
 برخی شهروندان از اجرای ناقص طرح بخشودگی اظهار نارضایتی کردند

گروه خبر و گزارش :دستورالعمل بانکی
دولت در س��ال گذشته شامل بخشودگی
معوقات گذشته و اختالف نظر بانکها از
برداشت قانون در این رابطه سبب شد تا
عدهای از ش��هروندان در تماسهای خود
از ای��ن ماجرا اظهار نارضایتی کنند .یکی
از همش��هریانی که برای تسویهحس��اب
تس��هیالت دریافتیاش ط��ی هفتههای
گذش��ته به چند ش��عبه بانک��ی مراجعه
کرده بود گفت :متأس��فانه با برخوردهای
ضدونقیضی مواجه شدم.
وی گفت :بر اس��اس طرح تشویقی که در
بررسی الیحه بودجه سال  ۹۷کل کشور
در کمیسیون تلفیق ،درسال گذشته نهایی
ش��ده بود قرار بر بخشیدگی بدهی معوق
تس��هیالت بگیران ش��د ولی از اول هفته
گذشته به هر بانک که برای تسویهحساب
سر زدم هرکدام به نحوی از اجرای آن سر
ب��از زده و توپ را به می��دان دیگری می
انداختند.
شهروند دیگری در تماس خود به نقل از
مدی��ران یکی از بانکها میگفت :برای ما
ن یکی میگفت شامل
بخشنامه نشده ،آ 
بانک ما نمیشود و دیگری ادعا کرد فقط
تع��داد مح��دودی از بانکها ش��امل این
بخش��نامه میشوند .دیگری اعتراضش بر
این بود که بانک مل��ی اعالم میکند که
وامهای صنعتی ش��امل این بخش��ودگی

نیستند و فقط ش��امل وامهای کشاورزی
اس��ت .این گالیهها ب ه اضافه تماس های
مشابه دیگر سبب شد تا این دستورالعمل
بانکی را یکبار دیگر مرور کنیم.
◄ مجلس و شرایط بخشودگی
مهر 24 /بهم��ن  :96نمایندگان مجلس
ش��ورای اس�لامی ،بانکها و مؤسس��ات
مالی را مکلف کردند ،مش��روط به اینکه
مش��تریان بانکی بدهی مع��وق خود را تا
پایان شهریور  ۹۷تسویه کنند ،جریمهای
از آنها دریافت نکنند .در جلس��ه علنی
مجلس ش��ورای اس�لامی نماین��دگان با
الحاق بندی به الیحه بودجه مقرر کردند

در روز جهانی قدس

مردم فریاد
مرگ بر آمریکا
سر دادند

بهمنظور تشویق تولیدکنندگان و تسویه
مطالب��ات بانکه��ا و مؤسس��ات مالی و
اعتباری چنانچه مش��تریان بدهی معوق
خود را که تا پایان سال  ۹۶سررسید شده
باشد ،از تاریخ سررسید تا پایان شهریورماه
 ۱۳۹۷تس��ویه کنند ،بانکها و مؤسسات
مالی و بانکی مکلفاند اصل و س��ود خود
را مطابق قرارداد اولیه و بدون احتس��اب
جریمه دریافت و تسویه نمایند.
◄ مهر /خ��رداد  :97نمایندگان مجلس
شورای اسالمی در نامهای به رئیسجمهور
خواس��تار اج��رای قانون ح��ذف جریمه
دیرکرد وامها شدند .بر این اساس در پایان
جلسه علنی روز چهارشنبه مجلس شورای

همزمان با س�ایر نقاط کشور مردم سیرجان نیز
با حضور در راهپیم�ای روز جهانی قدس فریاد
مرگ بر آمریکا و مرگ بر اس�راییل س�ر دادند.
در ای�ن راهپیمایی که از تقاطع رضوی تا مصلی
نم�از جمعه با حضور انبوه مردم روزه دار برگزار
شد ،شرکت کنندگان در پایان ضمن تایید مفاد
قطعنامه روز قدس ،به خطبه های نماز جمعه که
توسط حجت االسلام والمسلمین س ّید محمود
حسینی ایراد شد گوش فرا دادند.
وی در خطبه های نماز اسراییل را عامل تفرقه و
تشتط در منطقه دانست و گفت :مسلمانان باید
ب�ا اتحاد و یک دلی نش�ان دهند که همه حامی

مدیر امور مالیاتی سیرجان
تغییر کرد

طی مراس��می با حض��ور مدیرکل امور مالیاتی اس��تان و مس��ئوالن
شهرس��تان ،محمد خواجویی به س��مت معاون مدیر کل و مدیر امور
مالیاتی سیرجان معرفی شد .به گزارش روابط عمومی اداره امور مالیاتی

جنابسرهنگاسماعیلعباسلو
انتصاب بجا و شایسته شما به ریاست پلیس پیشگیری
فرماندهی انتظامی شهرستان سیرجان که نشان از لیاقت و
توانمندی شما میباشد را صمیمانه تبریک عرض نموده ،از
درگاه ایزد منان موفقیت روز افزون جنابعالی را خواستاریم.

اشکان اسدی

جناب آقای
حاج شهباز حسن پور

نماینده محترم مردم در مجلس شورای اسالمی

جناب آقای

سرکار خانم دکتر سیده مریم فالح ماسوله

جراح حاذق مغز و اعصاب

◄ مشکلی برای بخشودگی نداریم
ظاه��را ً از می��ان بانکهای عام��ل ،تنها
این بانک کش��اورزی اس��ت که بر اساس
دس��تورالعمل یادش��ده همچن��ان قانون
بخشودگی معوقات را اجرا میکند و سایر
بانکها شاید بر اساس تفسیر به رأی خود
از این بخشودگی که دولت برای مردم در
نظر گرفته س��ر باز میزنن��د .چنانچه در

مردم فلسطین اند  .امام جمعه سیرجان با اشاره
به ش�یطنت های آمریکا و دس�ت نش�اندگانش
در منطق�ه اف�زود :امریکا ب�ه فرمایش حضرت
ام�ام هیچ غلط�ی نمی تواند بکن�د و مردم ما با
وجود این تحریم ها و محدودیت ها که همیش�ه
وجود داشته هیچگاه دست از آرمان های امام و
رهبری و مبارزه با استکبار بر نمی دارند.
گزارش خبرنگاران ما از سراس�ر شهرس�تان از
جمله ش�هرهای پاریز ،بلورد ،زیدآباد و س�ایر
نق�اط شهرس�تان نیز حاکی اس�ت نظی�ر این
مراس�م در آن ش�هرها و بخش ها برگزار شده
است.

سیرجان در این مراسم که روز یکشنبه برگزار شد مدیر کل امور مالیاتی
استان و نماینده مردم سیرجان طی سخنانی بر لزوم همکاری مردم و
س��ایر دستگاهها با این مجموعه تأکید نمودند .این مسئولیت تا مدتی
قبل بر عهده احمد مرادی بودکه بازنشسته شد.شایان ذکر است ادارات
مالیاتی شهرهای سیرجان و رفسنجان به دلیل وصولی و تعداد پروندهها
در جایگاه باالیی در استان قرار دارند و به همین دلیل به معاونت استان
ارتقاء یافته اند.

جناب آقای مهندس

مجتبی
پورحسینعلی
ریاست محترم اتحادیه
صنف صدا و تصویر

راهیابی جنابعالی به جمع هیات رئیسه اتاق اصناف
سیرجان که انتخابی شایسته و بجا می باشد را تبریک
عرض نموده ،موفقیت و کامیابی شما را از درگاه حضرت
احدیت خواستارم.

میالد جوان خواجویی

دکتر حسن نصراهلل پور

رئیس محترم بیمارستان امام رضا(ع)

اسالمی ،نمایندگان نامهای با امضای ۱۸۵
نماینده خطاب به رئیسجمهور نوشتند.
«با عنایت بر لزوم حمایت از تولید و کمک
مؤثر به اش��تغال جوانان و عملی نمودن
فرمایش مق��ام معظم رهبری در حمایت
از کاالی ایرانی خواهش��مند است دستور
فرمائید بانک مرکزی ،مؤسس��ات مالی و
اعتب��اری و بانکها نس��بت به اجرای بند
«و» تبصره  ۱۶قانون بودجه سال  ،۹۷در
اسرع وقت اقدام نمایند».
◄ دنیای اقتص��اد  27/دیماه  :96عضو
کمیس��یون تلفیق مجلس گفت :اعضای
این کمیس��یون در جلس��ات روز گذشته
خ��ود و در مهمتری��ن تصمیم��ات ،برای
تسویه مطالبات بانکها از محل تسهیالت،
پیش��نهادی را ب��ه تصویب رس��اندند .در
این پیش��نهاد الحاقی به بودجه ،با تعیین
ی��ک موعد زمانی ،ش��رایط بخش��ودگی
جریمه برای دریافتکنندگان تسهیالت
فراهمشده است.
بر مبنای این پیشنهاد که بهمنظور تشویق
تولیدکنندگان و تسویه مطالبات بانکها
و مؤسس��ات مالی مطرح ش��د ،چنانچه
مش��تریان بدهی معوق خ��ود را از تاریخ
سررس��ید تا پایان ش��هریور  ۹۷تس��ویه
کنند ،بانکها و مؤسس��ات مالی و بانکی
نیز مکلفاند اصل و س��ود خود را مطابق
ق��رارداد اولیه و بدون احتس��اب جریمه
دریافت و تسویه کنند.

نوهعزیزمان

شایان شاهنظری

جناب آقای دکتر سعید حسامی

کسب عنوان برترین موضوع

حمایت و تخصص شما بزرگواران در دوران
درمان و بستری اینجانب در بیمارستان
قابل تقدیر و ستایش است .موفق و سربلند
باشید.

آموزشگاههای استان را به

سجاد رضایی

انشاء و آئین نگارش در سطح

شما نوگل عزیزمان تبریک میگوییم .به امید تالش
و موفقیت و سرافرازی بیشتر شما در همه سطوح

زندگی ،کشوری و تحصیلی

پدربزرگ و مادربزرگ

خبر

تماس با یکی از مسئولین بخش پیگیری
بانک ملی استان به این جواب رسیدیدم:
«بخشودگی تا پایان سال  96بوده و آنهم
تا س��قف  50میلیون تومان و اکنون اگر
هم مصوبهای وجود داش��ته باشد هنوز به
ما ابالغ نشده و بخشنامهای دریافت نشده
و م��ا موظف ب��ه انجام وظیفه بر اس��اس
بخشنامه هس��تیم نه تصمیم نمایندگان
مجلس.
اما رئیس یکی از ش��عب بانک کشاورزی
س��یرجان نظ��ر متفاوت��ی دارد :وی ب��ا
تصری��ح این مطلب که این مص ّوبه تا آخر
شهریورماه س��ال جاری الزماالجرا است
گفت :بر اس��اس مصوبهای ک��ه در اواخر
سال گذش��ته به تصویب مجلس رسید و
دستورالعمل آن را دریافت کردیم وامهای
تا سقف  100میلیون تومان درصورتیکه
مش��مول مصوب��هی مذک��ور ب��وده و از
سررسیدشان گذشته باش��د میتوانند از
این بخشودگی که دولت برای تمام مردم
در نظر گرفته است استفاده کنند .وی در
ادامه گفت :تا پایان سال گذشته مرتب و
بدون وقفه این بخش��ودگی مورداستفاده
مردم قرار میگرفت و در س��ال جاری نیز
افرادی که به ش��عب ما مراجعه کنند فرم
الزم را تکمیل و در نوبت تأمین اعتبار قرار
میگیرند تا در اس��رع وق��ت از این مزایا
استفاده کنند.

برخورد قضایی با عوامل
تخلیه نخاله های ساختمانی
در مکانهای غیرمجاز

سرپرس��ت سازمان مدیریت پسماند ش��هرداری سیرجان از اجرای
طرح س��اماندهی نخالههای ساختمانی و پاکسازی معابر در حاشیه
و سطح ش��هر خبر داد .مهندس محس��ن بهاالدینی اظهار داشت:
طرح جامع س��اماندهی نخالههای س��اختمانی در سیرجان بزودی
آغاز شده و نخالهها و پسماندهای ناشی از فعالیت های ساختمانی
تنها در محلهای تعیین شده تخلیه میگردد.
وی ب��ا بیان اینکه خودروهای حمل نخاله س��اختمانی موظفند به
منظور جلوگیری از نازیبایی ش��هری تنها در محل های مش��خص
شده نخالهها را تخلیه کنند افزود :تخلیه نخاله های ساختمانی در
هر نقطه دیگری از ش��هر ممنوع اس��ت و طبق قانون هر خودرویی
ک��ه در محلهای غیرمج��از نخالههای س��اختمانی را تخلیه کند،
توقیف و به مراجع قضایی معرفی خواهد ش��د.وی افزود :همچنین
بر اس��اس ماده  20قانون مدیریت پس��ماندها ،خودروهای تخلیه
کننده پسماند در اماکن غیرمجاز ،عالوه بر مجازات های مذکور ،به
یک تا ده هفته توقیف محکوم خواهند ش��د و در صورتی که محل
تخلیه ،معابرعمومی ،ش��هری و بین شهری باشد ،به حداکثر میزان
توقیف محکوم می شوند.

عزاداری مردم سیرجان
در ا ّیام شهادت
امام اول شیعیان

◄ ◄ تکمله
حال ک��ه دولت با در نظ��ر گرفتن وضع
اقتصادی کش��ور ،در راس��تای تش��ویق
تولیدکنندگان و صنعتگران قدمی برداشته
بهتر است بانکها نیز سلیقهای رفتار نکرده
و بر اساس مصوبات عمل کنند تا بخشی
از مشکالت مردم خصوصاً کشاورزانی که
با انواع خشکس��الی ها و بیمحصولی ها
روبرویند کم شود.

م��ردم س��یرجان در ایام لیالی قدر و ش��هادت حض��رت امیر علیه
الس�لام با حضور در مساجد و تکایا ،با گذاشتن قرآن بر سر ،آیین
ویژه شب های قدر را پاس داشتند.
به گ��زارش خبرنگار م��ا همچنین هیأت های عزاداری س��یرجان
در روز بیس��ت و یکم ماه مبارک رمضان س��الروز شهادت امام اول
ش��یعیان به سینه زنی و زنجیر زنی پرداختند .این مراسم از مقابل
هی��أت ثاراهلل در تقاط��ع دکتر صادقی آغاز و تا مس��جد اعظم در
انتهای بازار ادامه یافت .گزارش خبرنگاران ما از س��ایر ش��هرهای
اقماری و بخش ها ی تابعه نیز حاکی اس��ت نظیر این مراس��م در
آن مناطق برگزار شده است.

سربازان وظیفه
دانشجو میشوند؟

سربازان وظیفه که تحصیالت دانشگاهی داشته اند
میتوانند در دانشگاه علمی کاربردی تحت آموزش
پودمانی باش��ند تا پس از اتمام دوره خدمتسشان
امکان اشتغال به کار برایشان فراهم شود به گزارش
«تابناک» ،چند روز پیش خبرگزاریها از قول دکتر
محمدحسین امید ،رئیس دانشگاه علمی کاربردی
نوشتند :این دانشگاه دارای برنامه پنج سالهای است
که درحال حاضردر سال دوم این برنامه قرار دارد و
شاخصهای عملکردی آن تدوین شده است.
اقدامات انجام شده در دانشگاه نیز ،منطبق بر همین
برنامه راهبردی پنج ساله است .البته نقاط ضعف و
قوت در برنامه راهبردی باید شناس��ایی و برطرف
شود .اما تغییر مدل نیز یک تغییر کلیدی و اساسی
است و تا زمانی که گفتمانسازی صورت نگرفته،
نمیتوان مطرح کرد.وی درادامه این نشست که با
اس��اتید و مدیران مراکز آموزش عالی برگزار ش��د
گفته است  :همه س��ربازان وظیفه که تحصیالت
باالتر از دیپلم دارند تحت پوشش آموزش پودمانی
قرار میگیرند که پس از خدمت س��ربازی بتوانند
مشغول به کار شوند.

تغییر نام آرامستان
به بهشت رضا (ع)

الس�لام) تغیی��ر پیدا کرد .به
نام آرامس��تان به بهش��ت رضا (علیه ّ
گزارش روابط عمومی ش��هرداری این تصمیم در دیدار مس��ئوالن
ش��ورا و شهرداری با امامجمعه س��یرجان اتخاذ شد و آرامستان به
السالم) تغییر نام پیدا کرد.
بهشت رضا (علیه ّ
شایان ذکر اس��ت دفن اموات از مدتی قبل در بهشت زهرا ممنوع
شد و از این پس در بهشت رضا (آرامستان) دفن خواهند شد.

توضیح و تصحیح

در س��تون معرفی خیری��ن دوهفته قبل ،نام خی��ر محترم مصیب
گنجعلیخان��ی به اش��تباه زنده یاد گنجعلی خانی بیان ش��ده بود
ک��ه ضمن پوزش از ایش��ان و خانواده محترم بدینوس��یله تصحیح
می شود.

نور چشممان

جناب آقای محمد خواجویی

آیدا محیاپور

انتصاب شایسته جنابعالی به عنوان معاون
مدیرکل و مدیر امور مالیاتی شهرستان
سیرجان را صمیمانه تبریک عرض مینماییم.
موفق و سربلند باشید.

کسب رتبه برتر در المپیاد ریاضی واترلو
بینالمللی در انجمن ریاضیدانان جوان
را تبریک عرض نموده ،امیدواریم همواره
نظارهگر شما در قلههای افتخار باشیم.
خاله زهرا ،خاله اقدس و هستی

مجتمع رنگدانه-نانونخ و گرانول سیرجان

جناب آقای محمد خواجویی

جناب آقای محمد خواجویی

انتصاب بجا و شایسته شما به عنوان معاون
مدیر کل و مدیر امور مالیاتی شهرستان
سیرجان را تبریک عرض مینمایم .موفق و
سربلند باشید.

انتصاب بجا و شایسته شما به عنوان معاون
مدیر کل و مدیر امور مالیاتی شهرستان
سیرجان را تبریک عرض مینمایم .موفق و
سربلند باشید.

ابراهیم خواجویی

روابط عمومی دانشگاه صنعتی سیرجان

جناب آقای

محمد خواجویی

انتصاب جنابعالی به سمت معاون مدیر کل و مدیر امور مالیاتی
شهرستان سیرجان که نشان از درایت و شایستگی شماست را
صمیمانه تبریک عرض می نمایم ،آرزومند توفیقات روز افزون شما در
تمامی مراحل زندگیتان هستم.

حسین خواجویی

شهر
علی عزیزیان
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ضربو جرح بیمار قرار گرفت که منجر به
شکستگی بینی ،کبودی چشم و صورتش
ش��د .به هر روی خش��ونت علیه پرستاران
و کارکن��ان بیمارس��تانها از نوع کالمی و
فحش و ناس��زا گرفته ت��ا حمله فیزیکی و
ضرب و شتم دیده شده تا امنیت جانی کادر
درمان همواره از سوی همراهان بیمار که به
دلیل بیماری و یا مرگ عزیزانشان روحیه
شکنندهای دارند ،همواره تهدید شود.

بررسی علل و عوامل بروز درگیریها در مراکز درمانی

خشونت های بیمارستانی

دوش��نبه  24اردیبهش��ت س��اعت  6عصر
بیمارستان امام رضا (علیهالسالم) .ترافیک
مراجعهکنن��دگان پش��ت در شیش��های
بیمارستان باالس��ت و هر کدام میخواهد
به بیمارش سری بزند .در میان جمعیت دو
جوان که مدعی بودند مشهدی ولی ساکن
حوادث و اتفاقات پیرامون خود را به
0913 620
4535
حوادث
7
دوست
دهیدخواهند به
اطالعمی
هستندمانیز
سیرجان
■
@negarestan_news
بزنند اما نگهبان مقابل
بستری شدهشان سر
havaades.negarestan
مالقات
که وقت
دلیل
به این
ای
در شیش��ه
چهارشنبه سوری
آستانه
دادستان در
جدی
هشدار
دادستان سیرجان اعالم کرد:
دو
این
شود.
ی
م
ها
ن
آ
ورود
مانع
ش��ده
تمام اخاللگران آسایش مردم
دستگیری عامالن اصلی نزاع در بیمارستان غرضی
با نگهبان بیمارس��تان به بحث و مش��اجره
گروه حوادث 2 :نفر از عامالن اصلی نزاع دسته جمعی در اورژانس
بیمارستان دکتر غرضی سیرجان که فراری بودند ،هفته گذشته از
شوند اصرار
می از آنها
دستگیرانکار و
میپردازند .از نگهبان
سوی مأموران پلیس امنیت عمومی دستگیر شدند.
دادستان عمومی و انقالب سیرجان در گفتگو با خبرنگار نگارستان
گروه حوادث :دادس��تان عمومی و انقالب س��یرجان در آستانه فرا مواد محترقه یا  ...موجب اخالل در نظم عمومی شوند از سوی پلیس
ضمن اعالم این مطلب افزود :این  2نفر که س��ابقهدار نیز هس��تند
میهمان بازداشتگاه خواهند بود و
تعطیالت عید
در ایام
دس��تگیر و
دو،و
اینانتظامی
جدی نیروی
س��ال از برخورد
چهارشنبه پایان
افراد
میان
از
زور
به
یکی از
اینکه
رس��یدن تا
پ��س از ماجرای نزاع در بیمارس��تان متواری ،ک��ه با تالش پلیس
دادسرا با بر هم زنندگان آرامش مردم خبر داد .قاضی محسن نیکورز خودروی آنها بهعنوان وسیله ارتکاب جرم توقیف میشود .دادستان
دستگیر شدند .قاضی نیکورز ادامه داد 6 :نفر تاکنون در این رابطه
به خبرنگار نگارس��تان گفت :ما با شادی مردم به هیچ وجه مخالف س��یرجان همچنین فروش هرگونه ترقه و مواد محترقه غیرمجاز را
حاض��ر عبور و از الی در شیش��های خود را
دستگیر و  2نفر دیگر نیز هنوز متواری هستند و تالش پلیس برای
نیستیم اما اینکه عدهای به بهانه شادی آسایش مردم را مختل کنند ،جرم دانس��ت و افزود :بنا به ماده  12قانون مجازات قاچاق مهمات،
دستگیری آنها ادامه دارد .وی بیان کرد :ایراد ضرب و جرح عمدی،
بحث جداگانهای اس��ت .وی افزود :مواد محترقه هیچگونه جایگاهی هرگونه خرید و فروش ،نگهداری و عرضه مواد محترقه غیرمجاز قابل
پرتاب
بیمارستان
داخل
اخالل در آس��ایش مردم و آسیب به اموال دولتی از جمله اتهامات
اذعان کرد :فروشگاههای عرضه
قاضی نیکورز
ورودی تعقیب کیفری است.
س��الن ترس و وحشت
استفاده از آنها باعث
بهندارد و فقط
در جشنهای ما
این اوباش است.
شهروندان میشود .این مقام قضایی بیان کرد :افرادی که با خودرو ،کننده مواد محترقه عالوه بر پلمب ،لغو پروانه کسب نیز میشوند.
میکند.
گرامیداشتشهداینیرویانتظامی
ریزش دیوار
امام رضا (ع)
تیم درمانی
پزشک
اقدام به
بیمارستان را
اورژانس م��چ او
العملی فوری
عکوس
موقع در
نگهب��ان
همزمان با روز درختکاری
جانکارگر
میگیرد تا با یک دس��ت او را نگه دارد و با
گروه حوادث :همزمان با روز درختکاری به مناسبت
نجات جوان افغانی
گرامیداش��ت  30ش��هید نیروی انتظامی سیرجان و
افغان را گرفت
ش��هدای فاطمی ناجا 300 ،نهال با حضور مس��ئوالن
دست دیگر درب شیشهای را تا کسی وارد
گروه حوادث :بر اثر ریزش دیوار یک
شهرستان در کالنتری در حال احداث نجفشهر غرس
منزل قدیمی در روستای اسحاق آباد
ش��د .جانشین فرمانده انتظامی س��یرجان در حاشیه
گیرد.بود
خورده
قرصوبرنج
درگیری باال می
کهس��رو صدا
نشود.
س��یرجان بر روی کارگ��ر افغان ،وی
این مراس��م به خبرن��گار ما گفت :به یاد ه��ر کدام از
متأس��فانه در دم جان خود را از دست
شهدای نیروی انتظامی شهرستان ،نهالی کاشته شده
یاد
جوان
و
رسد
ی
م
محل
به
ارش��د
نگهبان
گروه حوادث :اقدام به موقع پزشکان کند به احتمال بسلیار زیاد جان کلیههلا روبرو میشلود و معموالً
داد .گزارش خبرنگار نگارستان حاکی
و امیدواریم خون شهدا ،همانند قبل پشتوانه مملکت،
و پرستاران اورژانس بیمارستان امام خود را از دسلت میدهد؛ اما این ظلرف  12سلاعت اول میمیلرد،
اس��ت این حادثه عصر چهارشنبه در
مردم و نیروی انتظامی باشد .سرهنگ اکبر ادبی افزود :کالنتری نجفشهر در حال
خوشلبختانه با اقدامات فوری
خورده م اما
قلرص کامل را
اتاق جوان یک
حالی رخ داد که کارگر اهل افغانستان
به جوان
سیرجان
الس
احداث بوده و منتظریم تا پیمانکار به تعهدات خود عمل کند .وی از همکاری شهردار
یکنند.
هدایت
کن��اری
لام)را
ش��ده
رضا (علیه ّ
افغانی که قلرص برنج مصرف کرده بلود .او در ابتلدا گفلت که قرص پزشلکی و درمانی وضعیت بیمار
بن��ام «عبدالفتاح طاه��ری» در حال
و شورای اسالمی نجفشهر در امر تکمیل کالنتری تشکر کرد و از شهرداری و شورای
سم موش مصرف کرده اما حاالت رو به بهبود است .ما مجبور بودیم
تخریب یک دیوار قدیمی بود .مأموران
بود را از مرگ حتمی نجات داد.
اسالمی شهر سیرجان خواست خیابان یا میدانی به نام شهدای ناجا نامگذاری کنند.
میان
صدا
و
سر
و
شود
ی
م
بیش��تر
درگیری
دکتلر امین ایراننلژاد متخصص بیمار نشلان میداد که سم موش هر  2سلاعت یکبار آزمایش خون
اورژانس  115ایس��تگاه هماشهر پس
تکذیب محتوای یک فیلم در فضای مجازی
داخللی کله بله عنوان پزشلک نیسلت .هنگاملی که اقلوام این بگیریم تلا میزان بهبلودی بیمار
از حادثه به محل روستای اسحاقآباد
بقیه
قلرص راودرروان
اعصاب
رسد تا
اوج م
اورژانسنبرهابالینبه
آ
شلود .ایلن متخصلص
مشلخص
افغان عکس
حاضری جلوان
این بیمار
رفتند اما کار از کار گذشته بود.
قتل جدیدی در سیرجان
شلده بود به خبرنگار نگارسلتان تلگرام فرسلتادند ،مشخص شد داخللی عنوان کلرد :ایلن جوان
عید
شب
فروشان
گران
جریمه
آن
عمومی
حال
و
اسلت
هشلیار
است.
بوده
برنج
قرص
که
به
بنا
افغان
ساله
30
جوان
گفت:
های
ش
بخ
بیم��اران
آرام��ش
و
مراجعی��ن
رخ نداده است
آنچه خودش گفت به اشتباه قرص دکتر ایراننژاد تصریح کرد :قرص رو به بهبود و همین که توانسلته
گروه حوادث :اعضای کمیته صیانت از حقوق عامه عصر سهشنبه در راستای نظارت
برنج مصلرف کرده و بلا وضعیت برنج بافت بدن را از کار انداخته و  24سلاعت پلس از مصرف قرص
گروه حوادث :فرمانده انتظامی شهرستان سیرجان گفت :هیچ قتل جدیدی در
بر اصناف شهرس��تان س��یرجان از چندین میوهفروشی در سطح شهر بازدید کردند.
بگویم
خواهم
ی
نم
بری��زد.
ه��م
به
کن��اری
بسلیار ناپایدار توسط اقوامش به فعالیت اندامهلای حیاتی را دچار را سپری کند ،نشانه بسیار خوبی
س��یرجان رخ نداده و فیلم منتشر شده در فضای مجازی صحت ندارد .سرهنگ
گزارش خبرنگار نگارس��تان حاکی اس��ت قاضی قدیمی معاون دادس��تان به همراه
بیمارستان آورده شد .وی افزود :اختال میکنلد .ریتم قلب به هم است .وی از تاش پرسنل اورژانس
محمدرضا ایراننژاد گفت :اخیرا ً فیلمی در اینترنت منتش��ر شده که مالک تریلر
نمایندگان پلیس اماکن ،اتاق اصناف و  ...از چندین مغازه میوه فروشی در خیابان امام
خواست
(که م
کیست ،بامیآن
حق با
السام)
شلدیدی بیمارستان
جوانبا افت
ریلزد و بیملار
بسلیار کُشنده بوده و
قرص برنج
در پی تصادف ش��دید خودرواش در محور سیرجان بندرعباس ،راننده ماشین را
خمینی (ره) بازرسی کرده و متخلفان را جریمه کردند .گرانفروشی ،عدم درج قیمت،
امام رضا (علیه ّ
فلردی که نصف قلرص را مصرف فشلارخون و علدم کار کلردن در این رابطه تشکر کرد.
با ضربه تبر به قتل رس��انده است .وی افزود :پلیس فتا تحقیقات خود را در این
عدم ارائه فاکتور ،سد معبر و  ...از جمله تخلف میوهفروشان بود .این بازدیدها در دو
رابطه آغاز کرده تا عامل انتشار آن را شناسایی کند.
هفته پایان سال ادامه دارد.
به دوست بیمارش س��ر بزند) یا با نگهبان
اواخر دی ماه سال  96بود که رسانههای محلی
(ک��ه اگر کنترل نکند موجی از ش��لوغی و
بینظمی در بیمارس��تان ایجاد میش��ود).
از درگیری دو گروه در بیمارستان غرضی خبر
هدف نوش��تار بررسی علل خش��ونتها و
دادند .مهاجمانی که درگیری خارج از بیمارستان
درگیریهای بیمارس��تانی است .جایی که
خود را به درون بیمارستان کشانده بودند
اینگون��ه محیطها نیازمن��د آرامش و نظم
بیش��تراند .این اتفاقات مس��بوق به سابقه
است .نمونههای شدیدتر آن را نیز داشتهایم
که حتی منجر ب��ه کتککاری نگهبانها و تجهیزات درمانی آسیب وارد شد .هر چند استان کرمان نیست .در غالب شهرها شاهد
پرستار و کادر درمانی و شکستن شیشهها که مهاجمین فراری دو ماه بعد دس��تگیر و چنین اتفاقاتی بودهایم .حمله سال گذشته
و یا وسایل بیمارس��تانی توسط مهاجمان دادستان خبر از حکم مجازات آنها بهعنوان مهاجمان به بیمارستان شهید بهشتی قم و
شده اس��ت .اواخر دی ماه سال  96بود که اخ�لال در نظ��م عموم��ی داد .نمونههای یا مراکز درمانی در مشهد ،ارومیه ،اصفهان،
رس��انههای محلی از درگی��ری دو گروه در دیگ��ری از درگیریه��ا و خش��ونتهای شیراز و ...نمونههای دیگری از خشونتورزی
بیمارس��تان غرضی با تیتر «بامداد خونین مشابه در بیمارستانهای سیرجان که طی در بیمارستانهاست .منشاء وقوع هر کدام
در بیمارستان » خبر دادند .مهاجمانی که سالهای قبل نیز رخ داده پیشتر در رسانهها از این درگیریها متفاوت اس��ت .از توقعات
باالی همراهان بیم��ار ،تا کمتوجهی آنها
درگیری خارج از بیمارستان خود را به درون از جمله نگارستان بازتاب یافته است.
به ضوابط و مقررات بیمارستانی و یا گاهی
بیمارستان کشانده بودند و طی آن عدهای
برخورد نامناسب کادر درمانی که بهانه الزم
از کارکنان و پرستاران نیز مصدوم و برخی ◄ نمونههای مشابه در سایر نقاط
این رخدادها تنها منحصر به س��یرجان و را ب��رای افراد فراهم میکن��د تا اختالف و
شیش��هها پایین آورده شدند و به وسایل و
آخرین اخبار و تصاویر حوادث را با ما در اینستاگرام دنبال کنید
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براساس قانون مجازات اسالمی چنانچه هر شخص
اعم از بیمار و بستگان بیمار ،به پرسنل درمانی حین
انجام وظیفه توهین کند ،مشمول سه تا شش ماه
حبس ،تا  74ضربه شالق و جزای نقدی میشود
درگیری دو گروه در خارج بیمارس��تان که
یکدیگر را تا بیمارس��تان تعقیب میکنند
مثل همان حادثه بیمارس��تان غرضی و یا
حادثه دو سال قبل بیمارستان خدادوست
شیراز که طی آن سه جوان با اطالع از این
که فردی ک��ه با آنها اختالف داش��ته در
بیمارستان بستری شده ،با چاقو و قمه وارد
اورژانس میشوند و با ایجاد رعب و وحشت،
نظم بیمارستان را به هم ریخته و بیمحابا
ب��ا ضربات چاقو و قمه به جان طرف مقابل
میافتند.

آگهی شناسایی شرکت اهی سازنده
قطعات م کانیکی و ازبار دقیق

شرکت مجتمع جهان فوالد سیرجان در نظر دارد طبق فرمایشات مقام معظم رهبری و نامگذاری
سال  97به نام حمایت از کاالی ایرانی به منظور حمایت از تولید کنندگان داخلی نسبت به شناسایی
شرکتهایی که در زمینه ساخت قطعات مکانیکی و ابزار دقیق در استان کرمان فعال هستند اقدام
نماید .لذا از کلیه شرکت هایی که توانایی ساخت قطعات لیست زیر را دارند دعوت می گردد تا رزومه
خود را با عنوان ((سازندگان بومی استان کرمان )) به آدرس سیرجان کیلومتر  50جاده شیراز واحد
تدارکات و خرید صندوق پستی  78185-445ارسال نمایند  .جهت کسب اطالعات بیشتر و مشاهده
لیست کامل قطعات قابل ساخت به سایت www.sjsco.irمراجعه فرمایید.

ردیف

کد قلم خریدنی

عنوان قلم خریدنی

1
2
3
4
5

29637
31059
31188
31185
31158

6

31159

7
8

31156
31037

9

30838

10
11
12
13
14

21585
28828
20246
22050
16968

Stripper Blade For Stand 15V Size12
Guide Roller For Stand 17H Size 12
By Pass Pipe Of Inlet Tmt Size 8 & 10 & 12
Screw Nozzle Of Outlet For Tmt Size 8 & 10 & 12
Pipe Nozzle Assembly Of Inlet Tmt Size 8 & 10 & 12
Angle Pipe Nozzle Of Inlet Tmt
Length 298mm Size 8 & 10 & 12
Pipe Nozzle Of Outlet Tmt Size 8 & 10 & 12
Nosepiese For Stand15V Size 8
GASKET SPIRAL WOUND Gasket Standard Non-standard
ring outside Material - Material inner ring - Filler
material GRAPHIT Winding material SS316 Flange
Standard Non-standard No class diameter
1041x1276 mm
Reformer Tube-Insert Can
Process Gas Compressor-Inlet Strainer
Scrubber Nozzle Flange
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RIFFLER K-TEN AR360, A36
کوره اختاپوسی

کلیت/گوه  NBRتیپ  TCارتفاع 110 mm

سایز پایه  110 mmطول  50 cmنوار نقاله

روابط عمومی شرکت مجتمع جهان فوالد سیرجان

مهاجمانی که البته متواری و سپس دستگیر
و محارب شناخته شدند .درگیری عدهای با
کادر درمانی ی��ک اورژانس در اصفهان که
س��ال  96رخ داد نمونه دیگ��ری از همین
دس��ته ماجراس��ت .همچنین در خبرهای
ای��ن هفت��ه خواندیم که چن��د روز پس از
ضرب و شتم پرس��تاری در ارومیه ،یکی از
پرس��نل اورژانس بیمارس��تان هاشمینژاد
مش��هد نیز ک��ه مش��غول ارائ��ه خدمات
پرس��تاری به بیمار بود ،یکباره بدون هیچ
درگیری یا درخواست اجابتنشدهای مورد

◄ ظرفیت پایین تح ّمل
در گزارشی که ش��رق نیز چندی پیش در
همین زمینه منتشر کرد این سؤال مطرح
ش��د که چ��را بای��د پرس��تاران و کارکنان
بیمارس��تانی ش��اهد چنین خشونتهایی
علی��ه خود باش��ند .دبیرکل خانه پرس��تار
در این زمینه میگوید :پرس��تاران در صف
اول پاس��خگویی و ارائه خدم��ات به مردم
ق��رار دارن��د ،یعنی هن��گام ورود بیماران و
ن گروهي
همراهانش��ان به بیمارستان اولی 
که باید پاس��خگوی همه باش��ند پرستاران
هستند .اگر مش��کلی در بیمارستان وجود
داشته باش��د در دس��ترسترین فردي که
به سراغش میروند پرستار است ،بههمین
دلی��ل پرس��تاران در طول زندگ��ی کاری
خود معموالً دچار خشونت کالمی و گاهی
خشونت فیزیکی قرار میگیرند .همچنین
چند س��ال پیش آماری منتشر شد که در
آن آمده بود بیش از  90درصد پرس��تاران
در ش��ش ماه اول خدمت خود حداقل یک
بار خشونت کالمی را تجرب ه کردهاند .یکی
از عوام��ل افزای��ش خش��ونت پایینآمدن
ن روزها
آس��تانه تحمل مردم است .مردم ای 
بهدلی��ل مش��کالت اقتصادی ،ب��یکاری و
مسائل اجتماعی آستانه تحملشان پایین
آم��ده و با ورود به بیمارس��تان ب��ا افزایش
مشکالتش��ان ،کنت��رل خود را از دس��ت
میدهند و دس��ت به خشونت میزنند .در
این ش��رایط بهدلیل اینکه پرس��تاران در
صف اول پاسخگویی به بیماران و همراهان
قرار دارن��د ،در صورت هرگونه عصبانیت و
کمبود خدم��ات این طی��ف درمانی مورد
تخریبهای لفظی و فیزیکی قرار میگیرند.
سخنگوی وزارت بهداشت و درمان نیز ،در
واکنش به ضربو شتم پرستاران میگوید:
یکی از مش��کالت جامعه ما در حالحاضر
همی��ن خشونتهاس��ت و این مش��کالت
در بیمارس��تانها نیز اتفاق میافتد .برخی

سرکارخانم فاطمه دهقانی پور

انتشار کتاب «خودخواهی» که موید قلم توانمند و شایستگی های
شماست را صمیمانه تبریک عرض می نماییم .رشد و پیشرفت
روزافزونتان را آرزومندیم.

دکتر علی ریحانی نژاد -مهندس عباس خاکپور
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خردهفرهنگها در بعضی اس��تانها به این
شکل اس��ت که اگر کس��ی در بیمارستان
بس��تری شده ،همه افراد خانواده بیمار باید
کنارش باش��ند و هرچه پرسنل بیمارستان
میگویند نیازی به حضورشان نیست ،قبول
نمیکنند و این را نشانه وفاداری میدانند.
البت��ه این نکت��ه ناگفته نمان��د که گاهی
پزشکان کشیک بهدلیل عدم حضور بهموقع
خود بر باالی س��ر مریض ب��رای معاینه و
معالج��ه بیماران و مصدومان ت��ازه وارد به
بیمارستان ،در تشدید عصبانیت همراهان
بیمار تأثیر داشته باشد .از سویی پرستاران
و نگهبانان نیز به رغم خستگیهای ناشی از
کار شبانهروزی خود اگر اندکی مهربانتر و
خوشروتر با بیماران و همراهانشان برخورد
کنند بیتأثی��ر نخواهد بود .اما نکته مهمتر
این اس��ت که م��ردم نیز باید ب��ا آگاهی از
کار ش��بانهروزی پرس��تاران و کارکن��ان و
محذوریتهایی که این قشر در بیمارستان
دارند کمی صبر و حوصله را چاشنی رفتار
خ��ود نماین��د و ب��ا درک ش��رایط ،میزان
توقعاتشان را کاهش دهند.
◄ قانون چه میگوید:
براس��اس قانون مجازات اسالمی چنانچه
هر شخص اعم از بیمار و بستگان بیمار ،به
پرسنل درمانی حین انجام وظیفه توهین
کند ،مشمول س��ه تا شش ماه حبس ،تا
 74ضربه ش�لاق و جزای نقدی میشود.
مصادیق توهی��ن عبارتاند از :بهکاربردن
الفاظ رکیک و اهانتآمیز و تحقیرکننده،
فحاش��ی و انجام هرگونه اقدامات عملی
(ضربه) که داللت بر توهین و تحقیر داشته
باشد .همچنین در قانون مجازات اسالمی
(تعزی��رات) درخصوص تمرد نس��بت به
مأموران دولت آمده است - :هرگونه حمله
یا مقاومت��ی که با علم و آگاهی نس��بت
به مأموری��ن دولت در حین انجام وظیفه
ل آید تمرد محس��وب میشود
آنان به عم 
و مجازات آن به این ش��رح اس��ت :هرگاه
متمرد به قصد تهدید اسلحه خود را نشان
دهد ،حبس از شش ماه تا دو سال ،هرگاه
متمرد در حین اقدام دست به اسلحه برد،
حبس از یک تا س��ه سال ،در سایر موارد
حبس از س��ه ماه تا یک س��ال .تبصره -
اگر متمرد در هن��گام تمرد مرتکب جرم
دیگری هم بشود ،به مجازات هر دو جرم
محکوم خواهد شد.

سرکارخانم فاطمه دهقانی پور

انتشار کتاب «خودخواهی» که نشان از شایستگی های شماست
را صمیمانه تبریک عرض نموده ،بهروزی و موفقیتتان را از خداوند
متعال خواهانیم.

مهندس احسان افشون و دفتر انتشارات وافی

جناب آقای

محمد خواجویی

انتصاب جنابعالی به سمت معاون مدیر کل و مدیر امور مالیاتی
شهرستان سیرجان که نشان از درایت و شایستگی شماست را
صمیمانه تبریک عرض می نمایم ،آرزومند توفیقات روز افزون شما در
تمامی مراحل زندگیتان هستیم.

دکتر رضا خواجویی و دکتر لیال احمدیان

آگهی تجدید مناقصه نوبت دوم سازمان سیما ،منظر و فضای سبز شهری سیرجان( نوبت دوم)

سازمان سیما ،منظر و فضای سبز شهری سیرجان به استناد بند یک مصوبه شماره  4شورای سازمان در نظر دارد

عملیات آبرسانی به فضای سبز شهری با تانکر را از طریق مناقصه تا سقف مبلغ  5985000000ریال بر اساس شرایط
ذیل و مندرج در اسناد مناقصه به پیمانکار واجد شرایط واگذار نماید .لذا از کلیه متقاضیان دعوت بعمل می آید

جهت دریافت اسناد مناقصه از تاریخ انتشار آگهی نوبت دوم همه روزه بجز ایام تعطیل حداکثر به مدت  10روز به
امور قراردادهای سازمان مراجعه نمایند.

شرایط شرکت در مناقصه

 -1سپرده شرکت در مناقصه مبلغ  299250000ریال می باشد که می بایست به صورت ضمانت نامه معتبر بانکی و یا
رسید پرداختی به حساب  0105938186001بنام سازمان سیما ،منظر و فضای سبز شهری نزد بانک ملی ارسال گردد.
 -2سازمان در رد یا قبول پیشنهادات مختار است.
 -3به پیشنهادات مخدوش و ناقص ترتیب اثر داده نخواهد شد.
 -4هر گاه برندگان اول تا سوم به هر نحو از انعقاد قرارداد خودداری نمایند سپرده آنها به ترتیب به نفع سازمان ضبط
خواهد شد.
 -5سایر شرایط و جزئیات مربوطه در اسناد درج گردیده است -6 .آخرین مهلت تحویل اسناد مورخ  97/3/29می
باشد -7 .تاریخ بازگشایی پاکات مورخ  97/3/30ساعت  18می باشد.

مدیریت ارتباطات شهرداری سیرجان
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ورزش

شماره   1129شنبه  19خرداد 1397

یک سیرجانی
در آکادمی
استقالل

مس با حسینی به کوچه آخر رسید/
گل گهر اندر خم کوچه اول

زمان؛ به ضرر
گلگهرمیگذرد
گ�روه ورزش :در حالی که دو س��ه ماه
بیش��تر به آغاز فصل جدید لیگ دس��ته
اول کشور باقی نیست ،تیم فوتبال گلگهر
هن��وز نمی داند با کدام مربی پا به رقابت
های فصل جدید می گذارد و این درحالی
است که بسیاری رقبای گلگهر از جمله
مس کرمان ،مربیان خود را شناخته و در
حال بازسازی و ترمیم تیم های شان برای
ورود ب��ه فصل جدید مس��ابقات لیگ 1
فوتبال هستند..
گلگهر که دو فصل پر فراز و نش��یب را با
وینگو بگوویچ سپری کرد بعید است برای
سومین فصل پیاپی با این مربی کنار بیاید
چ��ه آنکه دیگر ضریب پذی��رش و حرف
ش��نوی او در می��ان بازیکنان تیم پایین
آمده و از سویی هوادارن نیز چشم انتظار
جلوس سرمربی جدیدی روی نیمکت گل
گهر هستند تا تنوع و تحول بیشتری در
تیم مورد عالقه شان شاهد باشند .شاید به
همین دالیل احتمال ریسک باشگاه برای
ابقای او بسیار کم باشد هر چند که البته
در دنیای بی حساب و کتاب «سیاست و
ورزش» هیچ چیز قابل پیش بینی نیست.
به هر روی زمان به سود رقبا و به ضرر گل

گهر در جریان است و این تیم نباید بیش
از این زمان را از دست بدهد.
◄ بدنبال آرزوهای مشترک
اما کرمانی ها خیلی زود پس از اتمام فصل
قبل ،س��رمربی خودش��ان را شناختند تا
تفاوت های اساسی خود را نسبت به سال
قبل نشان دهند و با عدم تکرار اشتباهات
سال گذش��ته ،زمینه را برای صعود خود
دراین فصل بیش��تر فراهم کنند .س��ایت
ورزش��ی «تک به تک» با بیان جمله باال
چنین نوش��ت« :م��س در واق��ع یکی از
معضالت س��ال های قبل خود را در این
فصل خیلی زود حل ک��رد و آن انتخاب
س��رمربی تیم در وقت مناسب و از دست
رفتن کمترین زمان ممکن بود.
در س��ال های گذش��ته چال��ش انتخاب
س��رمربی و طوالنی ش��دن این پروس��ه
سبب می شد که برنامه ریزی های مس
برای ج��ذب بازیکن و انتخ��اب نفراتش
و اقدامات برای اردوهای آماده س��ازی با
مشکالت اساسی روبرو ش��ود که در این
فصل با انتخاب مجتبی حسینی به عنوان
سرمربی مس در سریع ترین زمان ،به نظر
می رسد که مس از این چالش تلف شدن

| مجتبی حسینی  /مربی جدید مس |

وقت به سالمت عبور کرده باشد.طبیعی
اس��ت که انتخاب هر نامی برای نیمکت
یک تیم نظ��رات مثبت و منفی زیادی را
به دنب��ال می آورد و انتق��ادات اصوالً در
یک راس��تا قرار نگیرد اما آنچه که نظرات
را در نهایت جهت می دهد ،نتایجی است
که تیم در زمین مس��ابقه کسب می کند
وقطعا تیم مس با حسینی در داخل زمین
در نهای��ت با نتایجش می تواند عیار خود
را مشخص کند .حسینی هم مثل تمامی
مربیان فوتبال در دنیا دارای نقاط ضعف
و قوت مختلفی است که قطعا این روزها
در کرمان بیش��تر در رابطه با آن صحبت
خواهد شد  ...این مربی جوان فوتبال کشور
در دسته موج نو مربیان فوتبال ایران قرار
دارد که به دنبال یک تغییر نس��ل برروی
نیمکتهای فوتبال ایران هستند ...مربیانی
که ثابت کردند شایستگی اعتماد را دارند.
شاید در مرحله اول نام مجتبی حسینی
مث��ل برخی از گزینه ه��ای دیگر چندان
برای قاطبه فوتبال کرمان و هواداران این
تیم جذابیت نداشته باشد اما با نگاهی به
مربیانی که در چند س��ال اخیر تیمهای

| وینگو بگوویچ  /مربی بالتکلیف گلگهر |

درحالیکه زمان به ضرر گلگهر در جریان
است ا ّما مس در این فصل با انتخاب سرمربی
خود در سریع ترین زمان ،از چالش
تلف شدن وقت به سالمت عبور کرده است.
خود را به لیگ برتر رس��انده اند مشخص
می ش��ود که عم��ده آنه��ا دقیقا همین
گزین��ه های جوان والبت��ه غیر جذاب در
ابتدا بودهان��د ...رزومه حس��ینی و تعداد
کم تی��م هایی که او به عنوان س��رمربی
هدای��ت آن ها را برعهده داش��ته اس��ت
ش��اید از دیگر مواردی باشد که منتقدان
این انتخاب برروی آن دس��ت بگذارند اما
بههرش��کل باید به یاد داشت که مجتبی
حسینی تجربه یک فصل حضور در لیگ
برتر به همراه ذوب آهن و بازیهای لیگ
قهرمانان با این تیم را دارد که س��بب می
ش��ود این مربی با همین تجربه که در دو
سال قبل کس��ب شده است از این منظر

خیلی جلوتر از سایر گزینه ها باشد.
همچنین حس��ینی در سال های گذشته
در کن��ار یحی��ی گل محم��دی یکی از
موفق ترین کادره��ای ف ّنی فوتبال ایران
را تش��کیل داده بودند ک��ه در تیمهای
مختلف همواره یکی از فنی ترین بازی ها
فوتبال ایران را به نمایش می گذاشتند و
از همین رو خیلی از کارشناس��ان فوتبال
ایران ،حسینی را مطلع از علوم روز فوتبال
وتمرینات آن ارزیابی میکنند و از همین
رو همه منتظر هس��تند ک��ه مس تحت
هدای��ت او نیز یک��ی از بهترین مسهای
تاریخ از نظر شکل بازی وکسب نتیجه در
لیگ این فصل باشد.

حسینی که رفته رفته قصد دارد خود را به
عنوان یک سرمربی تمام عیار معرفی کند،
در مس این فرصت و انگیزه را دارد و این
زمینه برای حسینی با لیگ برتری کردن
تیم مس به طور تمام قد فراهم خواهد شد.
اما قطعاً حسینی و مس برای این کار فراتر
از انتخاب سرمربی نیاز به ابزار داخل زمین
که همان نفرات اس��ت دارند ...مس که بر
اساس شخصیت فنی و رفتاری خود ،یکی
از گزینه های مهم نیمکت های لیگ یک
را برای هدایت خود انتخاب نمود وموجب
ناراحتی رقیبان خود را هم فراهم ساخت،
حاال منتظر است تا اندازه های جیب خود
بر اساس تعریف بودجه شرکت مس برای
این باشگاه را نیز بشناسد تا نفرات مد نظر
خود را جذب کند.
حاال ف��از بعدی حرکتی م��س در جذب
نفرات بسیار مهم و سرنوشت ساز است و
با توجه به شناخت کاملی که حسینی از
فوتبال ایران دارد و نوع فوتبال جذابی که
او از بازیکنانش می طلبد ،منتظر هستیم
ت��ا بهترین نفرات با کمترین حاش��یه ها
جذب لیست مس شوند.

به گزارش اس��تقالل نیوز ترکیب جدید
هیات امنای آکادمی و مدارس باش��گاه
اس��تقالل مشخص ش��د .بر این اساس
گ��ودرز حبیب��ی پیشکس��وت قدیمی
اس��تقالل بهعن��وان مدی��ر آکادم��ی و
مدارس فوتبال استقالل و صادق ورمزیار
ب��ه عنوان سرپرس��ت آکادمی باش��گاه
منصوب ش��د .همچنی��ن اعضای هیأت
امنای آکادمی باش��گاه استقالل که علی
جب��اری ،پن��دار توفیقی ،ج��واد قراب،
محمد سعیدی ،مهدی عبدیان هستند،
زیر نظر س��یدرضا افتخ��اری مدیرعامل
استقالل به فعالیت میپردازد .شایان ذکر
است محمد سعیدی پیشکسوت فوتبال
سیرجانی بهعنوان تنها و اولین نماینده از
اس��تان کرمان در این هیأت امنا حضور
دارد .س��عیدی از عالقمن��دان ورزش و
حامیان فوتبال در رده های مختلف است
که موفق ش��د به عضویت هیأت امنای
استقالل درآید .حضور وی در این سطح
از فوتبال باشگاهی در کشور می تواند در
فوتبال سیرجان نیز تاثیرگذار باشد.

آیا این شرکت ،پا جای پای گلگهر میگذارد؟

ظهور جهاد نصر در ورزش حرفهای

◄ همراهی در همه رشتهها
ج��دای از فوتبال جهادنصر ک��ه اخیرا ً موفق به
صعود به لیگ دس��ته  2کش��ور شد ،جهادنصر
در س��ایر ورزشها نی��ز از حامی��ان اصلی این

بمناسبت چهلمین روز درگذشت

جانباز شهید
سردار حاج محمدرضا ستودهنیا

مراسمی روز پنجشنبه  97/3/24در بهشت رضا
(آرامستان) ساعت  5بعدازظهر برگزار میگردد.

خانوادههای ستودهنیا -وحیدی

آگهی مزایده اموال غیرمنقول نوبت دوم
احتراما نظر به اینکه در پرونده کالسه  952676محکوم علیه آقای غالمعباس عربی محمودآبادی محکوم
به پرداخت مبلغ  1396335485ریال در حق محکوم له آقای علی خراسانی گردیده و نامبرده ملکی را
به عنوان مال به این اجرا معرفی نموده است که توسط اجرا توقیف و توسط کارشناس رسمی دادگستری
به مبلغ  4000000000ریال برآورد قیمت گردیده .مال معرفی شده در تاریخ  1397/4/3ساعت  12ظهر از
طریق مزایده در محل اجرای احکام مدنی به فروش می رسد .مزایده از قیمت کارشناسی شروع و برنده
مزایده کسی است که باالترین قیمت را پیشنهاد نماید 10 .درصد قیمت پیشنهادی فی المجلس از برنده
اخذ تا در صورت انصراف پس از کسر هزینه های اجرایی مابقی به حساب درآمدهای دولت واریز می گردد.
متقاضیان می توانند پیشنهادهای خویش را همراه فیش ده درصد حداکثر تا تاریخ  1397/4/3از طریق
پست سفارشی به این اجرا ارسال و روی پاکت قید نمایند مربوط به مزایده مورخه  1397/4/3می باشد.
مزایده در صورت عدم حضور شرکت کننده تجدید می گردد .ملک معرفی شده یک باب منزل مسکونی
واقع در شهرک سمنگان ،الدن جنوبی ،خیابان سمیه ،سمیه  ،1و در تقاطع با سمیه  5و شماره پالک ملک
دفتر اجرای احکام مدنی دادگستری سیرجان -وحید بروسان
 2441فرعی از  6518اصلی است.

◄ حمایت از ورزش پایه
گفتن��ی اس��ت ش��رکت جهاد نص��ر در بخش
ورزش کارگری نی��ز فعالیتهای بنیادی انجام
داده بهطوریک��ه اگر تالش این ش��رکت نبود
ورزش کارگ��ری ای��ن شهرس��تان حرفی برای
گفتن نداش��ت .حضور بیش از یک هزار نفر در
مسابقات کارگری منطقهی عمومی گلگهر به
مناسبت روز جهانی کارگر در  5رشته نمونهای
از اقدامات جهاد نصر در رش��د ورزش کارگری
در سیرجان است.
در این ش��رکت ج��دای از مهندس س��لطانی
رئی��س هی��أت تنی��س شهرس��تان بهعنوان
مدیرعام��ل که عالقهمند به ورزش اس��ت و از
هرگونه حمایت در ای��ن زمینه دریغ نمیکند،
مهندس اسماعیلپورمعاونت اجرایی و عملیاتی
شرکت نیز که ریاست هیأت کشتی سیرجان را
بر عهده دارد ،نامی آش��نا در ورزش سیرجان و
جهاد نصر است که یقیناً با توجه به این روحیه
مدیران ش��رکت و هموغم آنه��ا در ورزش در
صورت تأسیس باشگاه و متمرکز کردن اقدامات
ورزشی ،خروجی کار دوچندان خواهد بود.
در پای��ان این گ��زارش آرزو میکنیم به همت
باش��گاههای ورزش��ی ش��رکتهای معدن��ی و
صنعتی سیرجان و با توجه به وجود پتانسیلها
و اس��تعدادهای ورزش��ی در این شهر در آینده
شاهد بالندگی و افتخارات هرچه بیشتر ورزش
در سیرجان باشیم.

جناب آقای

حمید پور ابراهیم آبادی

با نهایت تاسف ضایعه درگذشت برادر بزرگوارتان را
حضور شما و خانواده محترمتان تسلیت عرض نموده
از درگاه خداوند متعال شادی روح آن مرحوم و صبر
و سالمت بازماندگان معزز را مسئلت می نماییم.

مجتمع رنگدانه

نانونخ و گرانول سیرجان

 | ----برخی تیمهای ورزشی جهاد نصر | ----

گروه ورزش :کمتر کسی است که تردید کند
ورزش سیرجان منهای ورزش گلگهر و جهاد
نصر که در غالب رش��تهها فعالاند چیزی برای
گفتن داش��ته باشد .س��یرجان به خودی خود
البته روزی مهد قهرمانی و تربیت ورزش��کار و
عرض اندام تیمهایی همچون کش��تی ،بوکس،
دو میدانی ،فوتبال ،والیبال و بس��کتبال بود که
در هر کدام از این رشتهها در استان کم و بیش
آقایی میکرد اما با تغییر شرایط از بالندگی این
تیمها کم ش��د تا به تدریج ورزش سیرجان کم
فروغ شود .این ش��رایط ،خاص سیرجان نبود،
چراکه ورزش اس��تان نیز همین مس��یر را طی
کرد تا کار به مرور بهدست باشگاههای صنعتی
و دولت��ی و نیمه دولتی بیفت��د و در این میان
ش��هرداریها و یا باش��گاههایی همچون مس،
گلگهر ،جهاد نصر و زغالس��نگ چرخ ورزش
استان را بچرخانند .در سیرجان در کنار باشگاه
گلگهر ،جهاد نصر پدیده نوظهوری است که به
اتفاق محور ورزش شهرستان شدهاند.
از تیمداری در ورزشهای گروهی تا ورزشهای
پای��ه و کارگ��ری و غیره؛ بخص��وص در ورزش
فراگیر فوتب��ال .حاال باید در کن��ار «گلگهر»
بهتدری��ج ن��ام «جهادنص��ر» س��یرجان را هم
اضافه کرد .ش��رکتی که در س��الهای اخیر با
درک مس��ئولیت اجتماع��ی خ��ود ،در ورزش
س��رمایهگذاری کرده و اولین ثمر خود را اخیرا ً
با صعود تیمش به لیگ  2فوتبال کش��ور از باغ
ورزشیاش چید .بهنظر میرسد از این پس نام
جهاد نصر که قبل از این نیز در س��ایر ورزشها
از میزبانی تا حمایت و همراهی کم نگذاش��ته
بیشتر در استان و کشور شنیده شود.

رشتههاست .بهعنوان نمونه در کشتی حمایت
و همراه��ی کام��ل از میزبانی مس��ابقات گروه
«ج» کش��تی آزاد و فرنگ��ی در رده نوجوانان،
کس��ب مقام اول آزاد و فرنگی در برخی وزنها
و راهیاب��ی به گروه «ب» کش��ور ،میزبانی گروه
«ب» درس��یرجان که قرار است در سال جاری
برگزار ش��ود .میزبانی از مسابقات جوانان گروه
«ج»کشور که سیرجان در فرنگی اول و در آزاد
دوم شد و به گروه «ب»کشور راه یافتند.
کس��ب عنوان نایب قهرمان��ی مرحلهی پایانی
انتخابی تیم ملی نوجوانان آزاد توس��ط حسین
رضوانیان و اعزامی بهمس��ابقات آموزشگاههای
جه��ان که در مراکش برگزار و مقام س��وم نیز
توسط نامبرده کسب شد.
کس��ب عنوان اولی مسابقات جام شاهد توسط
احسان اس��ماعیلپورکه این جام از معتبرترین
جامهای بینالمللی بود که پس از لغو میزبانی
س��یرجان در کرج برگزار ش��د .یا میزبانی جام
ی��ادگار امام که قرار اس��ت در ش��هریور برگزار
ش��ود همچنین در کشتی فرنگی در رده سنی
نوجوانان که میزبان مسابقات نوجوانان فرنگی و
آزاد اّپن کشور بود که با حضور  1000ورزشکار
برای اولین بار خارج از تهران برگزارشد .برگزاری
مرحله پایانی انتخابی تی��م ملی نوجوانان آزاد
و فرنگی کش��تی در س��یرجان با حضور 700
ورزشکار .همچنین در بوکس برگزاری  5اردوی
استانی ،برگزاری  5مسابقهی دوستانه استانی،
اعزام به مس��ابقات کشوری و استانی ،برگزاری
کالس مربیگ��ری درجه  3ارتقاء ،کس��ب مقام
اول جوانان اس��تان ،دو مقام اول کش��وری در
ردههای نونهاالن که اولین بار در تاریخ اس��تان
صورت گرفت .کسب  4مدال طال و یک نقره و
 2برنز از مس��ابقات منطقه  5کشور برای اولین
بار در س��یرجان .همچنین درخشش در تنیس
روی میز که هیأت تنیس به ریاس��ت مهندس
سلطانی مدیرعامل جهاد نصر در این چند سال

س��بب تحوالت بزرگی ازنظر س��ختافزاری و
بهکارگیری مربی متخصص از شمال کشور بوده
و خروجی آن اس��تقبال نونهاالن و نوجوانان و
سایر عالقهمندان از این رشته بوده بهطوریکه
هر هفته مسابقات در سطوح پایه بهطور منظم
برگ��زار و هرماهه به مس��ابقات اس��تانی اعزام
میشوند .در این رشته در سال  96خانم سوگل
سعیدی از سیرجان جزو  10نفر کشور شد.

جناب آقای مهندس محسن اسدیپور
با نهایت تأسف و تأثر مصیبت وارده را حضور شما و خانواده معززتان
تسلیت عرض نموده ،از درگاه خداوند متعال شادی روح آن مرحومه و
صبر و سالمت بازماندگان گرانقدر را مسئلت مینماییم.
مدیرعامل و اعضاء هیأت مدیره شرکت تعاونی گهرعمران سیرجان

فرهنگ و هنر

شماره   1129شنبه  19خرداد 1397

از سوی مجمع نیک اندیشان و کانال گردشگری بلورد پیگیری می شود

پ��س از باغ س��نگی درویشخان و
خانه تاریخی حس��ین خ��ان که در
بلورد ثبت آثار ملی شدهاند ،اکنون
گلناب��اد مح��ل س��کونت اولیه ایل
بچاقچ��ی در چهارگنبد و خانهها و
س��نگرهای آن��ان در آن دوره مورد
توجه عالقهمندان گردش��گری قرار
گرفته تا این نمادهای تاریخی نیز به
فراموشی سپرده نشود.
گلناب��اد از خ��وش آب و هواتری��ن
مناطق چهارگنب��د و اولین مکانی
است که بهدلیل نزدیکی شرایط آب
و هواییاش ب��ا آذربایجان ،بهعنوان
محل ییالق نشین ایل بچاقچی پس
از کوچ ایل از آذربایجان به سیرجان
انتخاب شد .ازگلناباد بهعنوان کانون
برخی درگیریها و مقاومتهای ایل
بچاقچی نیز یاد میش��ود .از این رو
توجه به آثار باقی مانده از سنگرها و
خانههای تاریخی ایل در آن منطقه
ب��رای عالقمندان فرهن��گ و تاریخ
گذش��ته اهمیت پیدا میکند تا به
هر طریق نس��لهای جدید و آینده
را از اتفاقات گذش��ته پیرامون خود
مطلع سازند بخصوص اینکه عالوه بر

نوشتههایی از سر دلتنگی

احیای نمادهای تاریخی گلناباد

مهندس مسعود بلوردی *

شواهد تاریخی ،اسناد باقیمانده نیز
داللت بر چنین امری داش��ته باشد.
در ش��رایط جغرافیایی «سنگرهای
گلناباد» در دامنه ی��ک کوه ،گفته
میشود صعود به آن فقط منحصر به
مسیری است که از باالی کوه بر آن
اشراف کامل دارد .این مسیر به شیب
تندی میرسد که صعود کنندگان به
این ارتفاعات ،راه پناه گیری ندارند.
اما منطق��ه عمومی گلناب��اد حلقه
واسط ناحیه «بام دهان» ( بندهون)
و روس��تای «تکیه» است .بهعبارتی

محمد لطیفکار

پس از پشت سر گذاشتن بندهون،
ناحیه دش��ت مانند گلناب��اد ظاهر
میش��ود .در گذش��ته این ناحیه و
همچنین«تکيه» ،بخش مهم ییالقی
بچاقچيها به حساب میآمد و برای
آنها اهمیت زیادی داشت .موقعیت
نا امن آن زمان حکم میکرد از این
شدت مراقبت کنند.
دروازه ورودی به ّ
نقل اس��ت که اولین بار نگهبانی در
ای��ن کوهه��ا ،در زم��ان حاکمیت
«عسکر خان» بر ایل بچاقچی کلید
خورد و البته نکته قابل توجه ،نبود

س��نگربندیهای منظم بود .تا این
که از دوره«اسفندیار خان» بهدلیل
تعقی��ب و گریزهای مابین نیروهای
دولتی و بچاقچيها و بعضاً درگیری
با انگلیس��یها ،س��نگرها س��اختار
منظمی گرفتن��د .ای��ن موضوع تا
زمان«حس��ین خان» ادامه داشت.
ش��هرت و کاربرد س��نگرها در دوره
ایلخانی حس��ین خان ب��ه اوج خود
رس��ید .بهخص��وص آن که عمارتی
کوچ��ک در پایی��ن دس��ت ک��وه
قرار داش��ت که جایگاه تابس��تانی

روایتی از کتاب شب جاهالن

«علیم��رادی» روایتگر قهاری اس��ت .او عالوه بر
داس��تان به ش��عر و پژوه��ش در فرهنگ عامهی
جنوب کرمان اهتمام دارد .ماه قبل ،جایزهی ادبی
هنری «فاخره صبا» را دریافت کرد .بیسروصدا از
تهران آمد و در دانش��گاه باهنر جایزهاش را گرفت
و رفت! «ش��ب جاهالن» با فرهنگ و لحن جنوبی

«منصور» ،یکسره آغشته است .او با عشق ،سیاست،
جوان��ی و خط کمرنگی از تاری��خ ،روایت را پیش
میبرد .نث��ر زیبای «منصور» در هر فصل ،جهانی
تازه از روزگار س��پری شده را نمایان میکند .چند
جمله از کتاب را باهم مرور کنیم « :شال گردنم را
باز کردم و گردن و صورتت را پوش��اندم .حرف که

محمدعلی آزادیخواه

از مجم�وع تجربهها عل�م به وجود
میآید

حسینخان بود و سنگرها کامال بر
آن مش��رف بودن��د و از او محافظت
میکردند .زمانی این سنگرها بیشتر
بر سر زبانها افتادند که انگلیسیها
به آن حمله کردند. ...
گفته میشود در یکی از حملههای
چندباره انگلیسیها به منطقه ،پس
از این که حس��ین خان را نیافتند؛
با تجهیزات کامل و یک عراده توپ
راهی گلناباد شدند اما علیرغم اتراق
یک روزه و ش��لیک توپ به سنگرها
هی��چ عای��دی بدس��ت نیاوردن��د.

میزدی ،بخار از الی ش��ال گردن نش��ت میکرد.
عین بچهها ذوق میزدی و باال و پایین میپریدی.
سینهی کوه هنوز برف داشت .کبکها در باالدست
میخواندند .آب از پ��ای بیدها و گردوهای برهنه
میگذش��ت .بهار داشت از پاییندست دره نرمنرم
باال میخزید .اواس��ط اردیبهشت بود .طرهی مو را
از پیشانیات کنار زدم و با پشت دست ،پیشانی و
زیرچش��مهات را که از زیر ش��ال بیرون مانده بود
نوازش ک��ردم؛ عین مادری که بچ��هاش را؛ عین
گوسفندی که برهاش را .هوا سرد بود و خندههای
تو جهان مرا گرم میکرد » . ...

آگهی تمدید مهلت تحویل پاکتها
مناقصه عمومي شماره /97/8ع
شرکت معدني و صنعتي گل گهر (سهامي عام)
موعد تحویل پاکتهای مناقصه مذکور با عنوان " طراحي ،خرید و ساخت ،نصب و ایجاد سازه
هاي دسترسي به تجهیزات کارخانه گندله سازي شماره  2بصورت  "EPCرا از روز چهارشنبه

مورخ  97/3/23به روز شنبه مورخ  97/4/16موکول نموده است .لطف ًا کلیه متقاضیان شرکت در
مناقصه که اسناد را از سایت اینترنتی شرکت به نشانی  WWW.GEG.IRدریافت نموده اند،
حداقل تا  5روز قبل از موعد جدید تحویل پاکتها ،بصورت روزانه به این سایت مراجعه نموده تا
در جریان صورتجلسات جدید و یا تغییرات احتمالی اسناد مناقصه قرار گیرند.

شهرداری سیرجان در نظر دارد اجرای جدولگذاری و دال بتنی شماره دو سال  97را براساس فهرست بهاء ابنیه
سال  97از طریق مناقصه عمومی دو مرحله ای به پیمانکار واجد شرایط که دارای حداقل رتبه  5ساختمان و ابنیه
از معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور باشد واگذار نماید .لذا از کلیه اشخاص حقوقی دعوت بعمل
می آید از تاریخ نشر آگهی نوبت دوم به مدت  (10ده) روز جهت خرید و تحویل اسناد مناقصه به واحد قراردادهای
شهرداری مراجعه نمایند.

شرایط تجدید مناقصه

 -1سپرده شرکت در مناقصه  522000000ریال( پانصد و بیست و دو میلیون ریال) می باشد که بایستی به صورت واریز به حساب
 3100003361004بانک ملی شعبه شهرداری سیرجان و یا به صورت ارائه ضمانت نامه بانکی معتبر به نام شرکت باشد
 -2در صورتیکه نفرات اول تا سوم حاضر به انعقاد قرارداد نباشند سپرده آنها به ترتیب ضبط خواهد شد.
 -3به پیشنهادات مخدوش ،مشروط و ناقص رسیدگی نخواهد شد.
 -4سایر اطالعات و جزئیات مربوط به معامله در اسناد مناقصه موجود می باشد.
 -5شهرداری در رد یا قبول پیشنهادات مجاز و مختار است.
 -6تاریخ تحویل پاکات  97/3/29می باشد.
 -7تاریخ بازگشایی پاکات  97/3/29ساعت  18می باشد.
 -8برآورد اولیه به مبلغ  10431756521ریال می باشد.

مدیریت ارتباطات شهرداری سیرجان

* مدیر کانال گردشگری
بلورد آنالین

■ ش��ایعات و حرفهای مفت را تک��رار کردن ،اگر
نگوییم از حماقت است ،عاقالنه هم نیست.
■ گفت��م با او یک و دو مکن ،خیلی «زود خش��م»
است؛ با خودخواهی گفت :یک احمق را به من شناساندی.
■ شایعات و گزارشهایی که در میان آدمهای بیفرهنگ ،دهان به دهان
میگردد ،اغلب دروغ است.
■ در طبیعت آدمی ،چش��م عضو لطیفی است برای غمض عین( چشم
پوشی و گذشت و بخشیدن گناه دیگران)
■ سراس��ر جهان لبخند شیرینی میشود برای جوانی که خون نیرومند
خود را به هدر نمیدهد با فکر و فهم خود را با پیروزی تمام عضو مفید و
موثر جامعه میسازد.
■ خانم خوشقلب و نیک اندیشی به دوستش گفت :به سالمتی پسرم را
داماد کردم و عروس��ی گیرم آمده که ظاهرش مثل ماه و باطنش عینهو
خورشید است.
■ تجربه از علم بهتر است؛ چون از مجموع تجربه ها علم به وجود می آید.
■ هر آدمی دلش میخواهد «انسان» باشد و خوب میداند که« محبت
ایجاد محبت میکند»
■ بچهها را دست کم نگیریم؛ هر کودک اول دبستانی ،خوب میداند که
« ظلم باعث شورش میشود»
■ کسی که با خودنمایی بیشتری می گرید ،غم کمتری دارد.
■ معنی حقیر شمردن دیگران ،بیشخصیتی خودمان است.
■ شجاعت عاقالنه ،بزرگترین معرف انسان است.
■ همانطور که پرواز معرف پرندگان است ،شجاعت عاقالنه هم انسانیت
را تعریف میکند.

خبر

جشنواره
شعر آزاد استان

چهارمین جش��نواره شعر آزاد اس��تان کرمان شهریور ماه سال جاری
برگ��زار میش��ود .معاون فرهنگی اداره کل ارش��اد با اع�لام این خبر
افزود :این جشنواره با رویکرد حضور ،همفکری و مشارکت حداکثری
ش��اعران استان با هدف برپایی جش��نوارهای با کیفیت برتر نسبت به
س��الهای قبل برگزار خواهد شد .وی تصریح کرد :فراخوان جشنواره
طی هفتههای آتی و با همفکری جمعی از شعرای کرمان منتشر و به
اطالع عالقمندان خواهد رسید.
وفایی همچنین از برگزاری جشنواره ملی شعر رضوی در تیرماه خبرداد و
گفت :جزئیات این برنامهها متعاقباً اطالع رسانی خواهد شد.

اطالعیه مهم شهرداری سیرجان

ه جم
گ
ل
ساماند ی و ع آوری سگ اهی و رد

سازمان مدیریت پسماند شهرداری سیرجان به منظور ساماندهی و جمع آوری سگ های
ولگرد از تمامی گروه های مردم نهاد ،دوستداران و مدافعان حقوق حیوانات دعوت به عمل

می آورد تا با ارائه طرح ها و پیشنهادات خود این سازمان را در انجام این طرح یاری نمایند.
متقاضیان می توانند طرح ها و پیشنهادات خود را تا پایان خرداد ماه به سازمان پسماند

شهرداری واقع در بلوار قاآنی خیابان معلم تحویل دهند.

مدیریت ارتباطات شهرداری و شورای اسالمی شهر سیرجان

مدیریت قراردادها و معامالت شرکت معدني و صنعتي گل گهر

آگهی تجدید مناقصه نوبت دوم

البت��ه یکی از عم��ده دالیل ناکامی
انگلیس��یها در تس��خیر و خراب��ی
س��نگرها ،سیاست« بهمن آقا»پسر
عموی حس��ین خان بود که ش��رح
آن مجال��ی دیگر میخواه��د. ...آن
چه اما در این س��الها با س��نگرها
شده بیتوجهی و ویرانی است .حفظ
چنی��ن نمادهایی با قدمتی بیش از
جدی میخواهد.
 200سال عزمی ّ

| منصور علیمرادی  /نویسنده کتاب |

فکر کردم ایّام تعطیالت،
هی��چکاری بهت��ر از ای��ن
نیست که بنشینم و کتاب
بخوانم .ش��ما که غریبه نیستید اگر این تعطیالت
ده برابر هم بش��ود ،باز وقت کم دارم .از کتابهای
نازنینام باید خجالت بکشم .اما چی بخوانم خوبه؟!
همیشه با کتابهای جدید شروع میکنم« .شب
جاه�لان» منصور علیمرادی را ی��ک روز پیش از
تعطیالت خریدم.

هوا سرد بود و خندههای تو گرم

5

آگهی تجدید مناقص نوبت دوم

شهرداری سیرجان در نظر دارد پلهای بتنی عابرو معابر سطح شهر شماره یک ( خیابان ولیعصر) را براساس فهرست
بهاء ابنیه سال  97از طریق مناقصه عمومی یک مرحله ای به پیمانکار واجد شرایط که دارای حداقل رتبه 5
ساختمان و ابنیه از معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور باشد واگذار نماید .لذا از کلیه اشخاص
حقوقی دعوت بعمل می آید از تاریخ نشر آگهی نوبت دوم به مدت  (10ده) روز جهت خرید و تحویل اسناد مناقصه
به واحد قراردادهای شهرداری مراجعه نمایند.

شرایط تجدید مناقصه

 -1سپرده شرکت در مناقصه  167000000ریال( یکصدو شصت و هفت میلیون ریال) می باشد که بایستی به صورت واریز به
حساب  3100003361004بانک ملی شعبه شهرداری سیرجان و یا به صورت ارائه ضمانت نامه بانکی معتبر به نام شرکت باشد
 -2در صورتیکه نفرات اول تا سوم حاضر به انعقاد قرارداد نباشند سپرده آنها به ترتیب ضبط خواهد شد.
 -3به پیشنهادات مخدوش ،مشروط و ناقص رسیدگی نخواهد شد.
 -4سایر اطالعات و جزئیات مربوط به معامله در اسناد مناقصه موجود می باشد.
 -5شهرداری در رد یا قبول پیشنهادات مجاز و مختار است.
 - 6تاریخ تحویل پاکات  97/3/29می باشد.
 - 7تاریخ بازگشایی پاکات  97/3/29ساعت  18می باشد.
 - 8برآورد اولیه به مبلغ  3322923151ریال می باشد.

مدیریت ارتباطات شهرداری سیرجان

6

دین و اجتماع

شماره   1129شنبه  19خرداد 1397

یادداشت

جمع گرایی و مسئولیت پذیری
بیژن ادبی

وجه تمایز انس��ان از س��ایر موجودات چیزی جز باور به
هنجارها و رفتار اخالقی
نیس��ت .عقالنیت و عاطفه جایی کنار هم میایستند و
اراده ف��رد بهگونهای بر کنش او تأثیر میگذارد که قبل از هر عملی ،انس��انی
بودن آن اولویت محسوب شود .حفاظت از ارزشهای اخالقی جامعه ،نیازمند
آن است که هر شهروندی به خودخواهیهای رنگارنگش« ،نه» بگوید و خود را
بهگونهای با شرایط تطبیق بدهد که اگر نمیتواند برای آسایش عمومی قدمی
بردارد ،الاقل این حقیقت را با گوشت و پوستواستخوان درک کند که اگر آن
قدر پیلهیِ خودشیفتهگی و سود طلبی بر قالب شخصیت آدمها تنیده نشود و
هرکدام از ما ،خود را محور عالم نداند و سعی کنیم صرفاً به شکل غریزی زندگی
نکنیم وزندگی اجتماعی در میان دیگر همشهریان ،فقط در جهت امیال حیوانی
تفسیر نش��ود ،آن زمان میشود باور داشت که جامعه کلید مشکالت خودش
را در آیینه پیداکرده است .آنچه بهطور نمونه ،شهروندی را بر آن میدارد که
بهجای رفتن به یاری اقش��ار آسیبدیده و رنجدیده ،با پا گذاشتن روی حقوق
اجتماعی دیگران پنجه بر چهره انس��انیت و اخالق جامعه بکشد ،همین روند
تربیتی اس��ت که باید به فکر آموزش ارزشهای جامعهمحور و نوعدوستانه ،با
استفاده از روشمندیهای بهروز و گذر از مرز کلیشههای شعاری که تأثیرگذاری
اخالقی حمایت از
دادن اصل
مناسب ندارند ،به ش��یوههای کاربردی برای یاد ِ
ِ
مدد خواهان ضربه خوردهای اس��ت که در کنار ما بهس��ختی و مشقت زندگی
زندگی
میکنند .اگر بپذیریم که اولویت قرار دادن دیگران و بهتر کردن شرایط
ِ
آنان ،از نزاعهای درونی و بین فردی جامعه تا چه میزان کم میکند ،به رسیدن
به سطح واالیی از فرهنگ انسانی شهریگری کمک خواهد شد .در این صورت،
حقیقتاً اصل مس��یر را پیمودهایم و در ترازوی ذهنیمان ،کفهیِ رضایتمندی
از خویش ،سنگینتر خواهد شد .دورکهایم از بنیانگذاران علم جامعهشناسی
این دیدگاه را تا به آنجا بس��ط میدهد که خودخواهی فردگرایانه را ناشی از
اجتماعی نش��دن فرد و هنجار گریز بودن ،تفس��یر میکند و تمایالت دینی را
راهکار انس��جام جامعه و تقویت نظ��م و درنتیجه کنترل درونی فرد برای یکی
ش��دن ف��رد و جامعه میداند .ماکس وبر بنیانگذار دیگ�� ِر این علم ،دلیل این
رفتارهای خودخواهانه را دیوانس��االری افسارگسیخته جهان مدرن و «کنش
نو
دلیل محاسبهگری سود و زیا 
عقالنی معطوف به هدف» میداند و آن را به ِ
ترجیح فرد به جامعه میداند و گمان میکند که «اخالق مسئولیت» چارهساز
خواهد بود .بسیاران دیگری نیز در مورد لزو ِم اخالقی شدن جامعه و دستگیری
از نیازمندان س��خن گفتهاند .تقریباً ش��اهبیت اغلب نظریاتی که در این زمینه
اجتماعی
طرحش��ده اینچنین است که اگر جمعگرایی و مس��ئولیتپذیری
ِ
نهادینهشده از طریق آموزشوپرورش و تربیت فرد در خانواده و مجموعاً روند
جامعهپذیری اگر صحیح طی شود ،شهروندان میفهمند که همهچیز در سرمایه
اقتصادی و ش��هوتِ پول درآوردن و باال رفتن از نردبان پیشرفت طبقاتی و له
کردن حقوق دیگران خالصه نمیشود بلکه سرمایه اجتماعی و فرهنگی شهروند
بر اس��اس میزان آدمگری وی و مس��ائلی مانند ش��رکت در امور خیریه برای
همشهریان نیازمند وی رقم خواهد خورد .اگر این نظام اخالقی درستکار کند
و خودخواهی کمتر و کمککردن و دلسوزی و همدلی و حمایت از فرودستان و
نیازمندان بیشتر شود ،هم اعتماد اجتماعی رشد میکند و هم از شدت تنشها
و کجرویها و بحرانهای اخالقی کاسته خواهد شد.

شمشیری دگر باز بر علی نکشیم!
محمد حسین خوشوقت *
شبهای بیمانند قدر ،دگر بار رسید
و آنان که قدر ای��ن قدر را میدانند
خدای مهرب��ان را بیانتها س��پاس
میگذارن��د .مفاد صریح س��وره قدر
میآموزد که ش��ب قدر ،ظرف نزول
قرآن اس��ت و ارزش آن ،از هزار ماه
بیش��تر است .در این ظرف زمانی پر
خیر و برکت ،ارزش هر خیر و نیکی و
دعا و نیایش و توبه بر درگاه حضرت
ربوبی ،هزاران برابر شب ها و روزهای
دیگر س��ال اس��ت .نماز مخصوص،

تالوت سورههای قدر و روم و دخان
و عنکبوت و طلب آمرزش ،از اعمال
توصیه ش��ده در این ش��ب است .به
تعبیر بزرگان س��یر و سلوک الهی،
اگر بتوانیم در ش��ب قدر ،راه «آدم »
شدن را بیابیم و به آن پایبند شویم،
بردهای��م؛ راه آدم ش��دن ،بندگی و
اطاعت از خداس��ت و قرآن و رسول
و اهل بیت او ،این راه را به روش��نی
نش��ان دادهاند .حکمت اس��تحباب
قرآن بر سرگرفتن هم همین است.
قرآن را بر سر میگیریم تا اقرار کنیم
که قرآن و همه آن چه در آن است،

وقتی ن ّیتها
پاک باشد...
گروه جامعه :خیریهای که با یک دور همیای
زنانه شروع شد و خانمهایی که فارغ از چشم
و همچشمیهای معمول با نیت خیر دست در
دس��ت همنهادند تا بهجای خریدن کریستال
ب��رای دکورهایی که ش��اید تا آخ��ر عمر هم
استفادهای از آنها نمیش��ود ،گره از مشکل
جوانان بگش��ایند ک��ه در حس��رت آرزوهای
برآورده نشدهشان ماندهاند .صحبت از خیریه
روزنه امید به مدیریت خانم مهدیه جانآقایی
اس��ت .او که قب ً
ال در کارهای خیر دس��تی بر
آتش داشت تصمیمش را برای راهاندازی این
خیریه به دوس��تانش در جمع میگوید که با
اظهار همکاری و عالقه آنها مواجه میشود.
و اینگونه ش��د که خیریه روزنه امید در 14
آذر  95ش��کل گرفت و اس��تارت خ��ود را با
جشن یلدایی که برای بچههای تحت پوشش
بهزیستی و جمعی از خانوادههای کمبضاعت

برپا کرد زد.
ای��ن خیریه با وج��ودی که زمان زی��ادی از
راهاندازیاش نمیگذرد اما خدمات قابلتوجهی
داش��ته که قابلس��تایش اس��ت .او میگوید:
م��ا کارمان را ابتدا با  10نفر ش��روع کردیم و
بهمرور به  50نفر و اکنون بعد از جشن خیریه
رمضان که هفتهی گذشته برگزار شد به حدود
یکصد نفر عضو رس��یده ک��ه مایه دلگرمی
اس��ت .مهدی��ه جانآقایی هدف از تأس��یس
خیریه را حمایت و دستگیری از خانوادههایی
بیان میکند که برای اداره زندگی با مش��کل
مواجهاند .وی اولویت اصلی خیریه را بر اساس
دوستان همکارش گرفته تهیه
تصمیمی که با
ِ
جهیزیه برای دختران عقد بس��تهای میداند
ک��ه بضاعت مال��ی ندارند و اضاف��ه میکند:
درعینحال به توزیع س��بد کاال ،توزیع لباس
و کفش،توزی��ع لوازمالتحریر ،کمکهزینهی

آگهی تحدید حدود اختصاصی

آگهی تحدید حدود اختصاصی

ضمن تقدیر و تشکر از کلیه دوستان ،آشنایان و اقوام
که در مراسم تشییع ،تدفین ،ترحیم و خاکبندان
جوان ناکام

حامد خضری نژاد

شرکت نموده اند ،به اطالع می رسانیم مراسم چهلم
آن عزیز از دست رفته روز پنج شنبه مورخ 97/3/24
از ساعت  5الی  7بعدازظهر برگزار می گردد.
ساعت حرکت  5:30بعدازظهر
از مقابل منزل پدر آن مرحوم واقع در هماشهر به
سمت بهشت زهرا حسن آباد

خ��دا را بهدنیای فان��ی نفروخت و
عدالت را قربانی نس��اخت؛ و ما اگر
بر این طریق نباش��یم ،خون علی را
لگدم��ال کردهایم .فرزند و ش��اگرد
پاکباخته علی« ،خمینی کبیر» که
این روزها در غم از دس��ت دادنش

آزردهای��م ،ب��ا خ��ون دل و به مدد
خونه��ای پاکی ک��ه او را همراهی
نمودن��د ،حکومتی بر پا س��اخت تا
م��رام علی را زنده کن��د .ما آیا این
دستاورد ارزش��مند را چگونه پاس
داشتهایم؟ * /فرارو

درباره انجمن خیریه روزنه امید

چون ششدانگ مغازه دارای پالک  11فرعی از  3133اصلی بمساحت  23/65مترمربع واقع
در اراضی امیرآباد شول بخش  36کرمان مورد تقاضای آقای سعداهلل شول نیاز به تحدید
حدود دارد اعمال تبصره ذیل ماده  15قانون ثبت هم میسر نمیباشد لذا حسب درخواست
مورخه  97/3/6مالک بدینوسیله آگهی تحدید حدود آن باستناد تبصره  5قانون مزبور
منتشر و عملیات تحدیدی آن از ساعت  8صبح روز شنبه  97/4/9در محل شروع و بعمل
خواهد آمد .لذا به مالک (مالکین) امالک مجاور رقبه مزبور اخطار میگردد که در موعد مقرر
در این اعالم در محل وقوع ملک حاضر و در صورت عدم مراجعه مجاورین عملیات تحدیدی
با معرفی مالک انجام و چنانچه کسی بر حدود و حقوق ارتفاقی آن اعتراض داشته باشد بر
طبق ماده  20قانون حداکثر ظرف مدت  30روز پس از تنظیم صورت مجلس تحدید اعتراض
خود را کتب ًا به این اداره اعالم تا به دادگاه صالحه ارسال گردد .بدیهی است پس از گذشت
مهلت یاد شده هیچگونه ادعایی مسموع نخواهد بود.
تاریخ انتشار :شنبه 97/3/19

وقتی که تو نیستی من خون
هزار آسمان بی مهر را گریه
میکنم .اما خاطرت باشد همیشه
این تویی که می روی ،همیشه
این منم که می مانم.
اما دیدی آرام آرام دلمان به بی
کسی ،صدایمان به سکوت
و چشم هایمان به تاریکی
عادت کرد.

روی سر ما جای دارد و نه کنار ما یا
خدای ناکرده ،زیر پای ما! قرآن خدا،
بهعنوان راه و س��بک زندگی ما ،باید
عن��ان فکر و عمل و ک��ردار ما را در
دست داشته باشد که تنها از همین
راه ،ش��اهد رستگاری دو گیتی را در
آغوش خواهیم کشید.
در ای��ن روزه��ا و ش��بهای
سرنوشتس��از ،نگاهمان ب��ه قرآن
مجسم ،امیر مؤمنان هم هست .او که
جز بنده خ��دا نبود و جز او ندید .به
فرموده رسول گرامی اسالم ،حضرت
خاتم ،امت را بدرود گفت در حالی که

دو پدیده گرانسنگ جداییناپذیر را
از خویش بر جای گذارد؛ قرآن و اهل
بیت .و علی سرور عترت پیامبر است.
ما نیازمندان ،در این ش��بها ،قرآن
را بر سر میگذاریم و خدا را به فرق
شکافته امیر مؤمنان قسم میدهیم
ت��ا حاجات مادی و معنویمان را بر
آورده س��ازد .از مروت به دور است
که با رفت��ار خویش ،قرآن و علی را
بیازاریم و خون پاک قرآن مجس��م
را پایمال س��ازیم .قرآن مجسم که
خون پاکش در محراب عبادت خدا
بر زمین ریخت ،از گناه میهراسید،

چون ششدانگ مغازه دارای پالک  10فرعی از  3133اصلی بمساحت  25/94مترمربع واقع
در اراضی امیرآباد شول بخش  36کرمان مورد تقاضای آقای سعداهلل شول نیاز به تحدید
حدود دارد اعمال تبصره ذیل ماده  15قانون ثبت هم میسر نمیباشد لذا حسب درخواست
مورخه  97/3/6مالک بدینوسیله آگهی تحدید حدود آن باستناد تبصره  5قانون مزبور
منتشر و عملیات تحدیدی آن از ساعت  8صبح روز شنبه  97/4/9در محل شروع و بعمل
خواهد آمد .لذا به مالک (مالکین) امالک مجاور رقبه مزبور اخطار میگردد که در موعد مقرر
در این اعالم در محل وقوع ملک حاضر و در صورت عدم مراجعه مجاورین عملیات تحدیدی
با معرفی مالک انجام و چنانچه کسی بر حدود و حقوق ارتفاقی آن اعتراض داشته باشد بر
طبق ماده  20قانون حداکثر ظرف مدت  30روز پس از تنظیم صورت مجلس تحدید اعتراض
خود را کتب ًا به این اداره اعالم تا به دادگاه صالحه ارسال گردد .بدیهی است پس از گذشت
مهلت یاد شده هیچگونه ادعایی مسموع نخواهد بود.
تاریخ انتشار :شنبه 97/3/19

درمان ،اختصاص وام خوداش��تغالی ،برگزاری
جش��نهای مختلف برای افراد تحت پوشش،
ویزیت رایگان اهالی برخی روس��تای محروم
نیز مبادرت میکنیم .مهدیه جانآقایی تهیه
 22م��ورد جهیزیه برای  22دختر بیبضاعت
دم بخ��ت را ازجمله اقدام��ات این خیریه در
 18م��اه فعالیت خود میداند و میگوید :این
میزان جهیزیه در اختیار دختران عقد بستهای
قرارگرفت��ه که در میان آنها دختر  7س��ال
عقد بسته نیز بوده است .او تعداد خانوادههای
تحت پوش��ش خیری��ه را  250خانواده اعالم
کرد که بنا به احتیاجش��ان بهصورت ماهیانه،
فصلی و یا س��الیانه با تحویل س��بد کاال و یا
تأمین نیازهای دیگر مساعدت میشوند .وی
در م��ورد حامیان خیریه و اینک��ه چه افراد و
یا س��ازمانهایی در این راه از ش��ما حمایت

آگهی دعوت مجمع عمومی عادی سالیانه نوبت دوم
شرکت تعاونی کامیونداران و مشاغل مربوطه یاسین جنوب شرق به شماره ثبت  3393شناسه ملی 14003491989
شهرستان سیرجان استان کرمان.

نظر به اینکه جلسه مجمع عادی سالیانه نوبت اول مورخ  97/3/16این تعاونی به حد نصاب مقرر در اساسنامه و قانون شرکت های
تعاونی نرسید به اطالع کلیه اعضا می رساند جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه نوبت دوم این تعاونی در ساعت  9روز جمعه مورخ
 1397/4/1در محل مسجد ابوالفضل شهرک سمنگان تشکیل میگردد .از سهامداران دعوت میگردد رأس ساعت مذکور در جلسه
حضور بهم رسانند.
ضمن ًا  -1اعضایی که مایلند حق حضور و رأی دادن در مجمع را به نماینده تاماالختیار واگذار نمایند تا تاریخ  1397/3/31باتفاق
نماینده خود جهت تأیید و صدور برگ نمایندگی به محل دفتر شرکت مراجعه نمایند( .حضور توأم عضو و نماینده وی در مجمع
ممنوع است ).ضمن ًا ساعت  8/30وکالتنامه توسط اشخاص مسئول در محل برگزاری مجمع بررسی میگردد.
دستور جلسه -1 :استماع گزارش عملکرد هیئت مدیره و بازرس  -2تصویب صورتهای مالی سالهای  1395و 1396و اتخاذ تصمیم
در خصوص تقسیم سود -3انتخاب بازرس اصلی و علیالبدل برای مدت یکسال مالی
 -4تصویب تغییرات اعضاء و سرمایه  -5تصمیمگیری در خصوص انعقاد قرارداد زمین با شرکت شهرکهای صنعتی و نحوهی
واگذاری زمین  -6تصمیمگیری در خصوص حقالزحمه بازرسان  -7تصمیمگیری در خصوص نحوهی آمادهسازی و زیر ساخت
و اخذ امتیازات پروژه پارکینگ  -8تصمیمگیری در خصوص پاداش بازرسان  -9تصویب آئیننامه معامالت  -10انتخاب روزنامه
کثیراالنتشار جهت درج آگهیهای شرکت
هیئت مدیره شرکت

آگهی تحدید حدود اختصاصی

آگهی شناسایی پیمان کاران بومی
ابنیه و ساختمان شهرستان سیرجان

چون ششدانگ مغازه دارای پالک  12فرعی از  3133اصلی بمساحت  46/92مترمربع واقع
در اراضی امیرآباد شول بخش  36کرمان مورد تقاضای آقای سعداهلل شول نیاز به تحدید
حدود دارد اعمال تبصره ذیل ماده  15قانون ثبت هم میسر نمیباشد لذا حسب درخواست
مورخه  97/3/6مالک بدینوسیله آگهی تحدید حدود آن باستناد تبصره  5قانون مزبور
منتشر و عملیات تحدیدی آن از ساعت  8صبح روز شنبه  97/4/9در محل شروع و بعمل
خواهد آمد .لذا به مالک (مالکین) امالک مجاور رقبه مزبور اخطار میگردد که در مودعد
مقرر در این اعالم در محل وقوع ملک حاضر و در صورت عدم مراجعه مجاورین عملیات
تحدیدی با معرفی مالک انجام و چنانچه کسی بر حدود و حقوق ارتفاقی آن اعتراض داشته
باشد بر طبق ماده  20قانون حداکثر ظرف مدت  30روز پس از تنظیم صورت مجلس تحدید
اعتراض خود را کتب ًا به این اداره اعالم تا به دادگاه صالحه ارسال گردد .بدیهی است پس از
گذشت مهلت یاد شده هیچگونه ادعایی مسموع نخواهد بود.
تاریخ انتشار :شنبه 97/3/19

آگهی مناقصه شهرداری خواجوشهر

شهرداری خواجوشهر در نظر دارد به استناد صورتجلسه شماره  156مورخ  97/3/10شورای محترم اسالمی خواجوشهر
قسمتی از وظایف خود را شامل حمل و نقل ،خدمات اداری ،نگهداری و نگهبانی ساختمان اداری ،خدمات شهر شامل رفت و
روب ،حفظ و نگهداری و آبیاری فضای سبز را به صورت حجمی به پیمانکار واجد شرایط واگذار نماید لذا از کلیه شرکتهای
دارای صالحیت از اداره تعاون کار و رفاه اجتماعی دعوت به عمل میآید حداکثر تا ده روز پس از درج آگهی نوبت دوم جهت

دریافت اسناد مناقصه به امور قراردادهای شهرداری خواجوشهر مراجعه نمایند.

شرایط شرکت در مناقصه:
 -1سپرده شرکت در مناقصه معادل  5درصد از برآورد مبلغ کل قرارداد میباشد که میبایست به حساب سپرده
 0111464897006نزد بانک ملی شعبه مرکزی سیرجان بنام شهرداری خواجوشهر واریز و یا ضمانتنامهی معتبر
بانکی را عین ًا در پاکت مربوطه قرار دهند.
 -2هرگاه برنده اول ،دوم و سوم مناقصه حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده آنها به ترتیب به نفع شهرداری
ضبط خواهد شد.
 -3شهرداری در رد یا قبول پیشنهادات مختار میباشد.
 -4سایر اطالعات و جزئیات مربوطه در اسناد مناقصه ذکر گردیده است.
 -5هزینه درج آگهی به عهده برنده میباشد.
 -6به پیشنهادات مخدوش -مشروط -ناقص و یا پیشنهاداتی که بعد از موعد مقرر تحویل گردد ترتیب اثر داده
نخواهد شد.

شهرداری خواجوشهر

| برخی اعضای خیریه روزنه امید  /عکس :طاهره ایرانپور |
میکنن��د گف��ت :گروههای زیادی هس��تند چراکه وقتی نیت پاک باشد هر میزان کمک
که در ای��ن راه ما را ی��اری میکنند ازجمله هم ارزشمند اس��ت .وی گفت :تمام کسانی
مدیر فروش��گاه اب��زار میالد ،س��الن امیران ،که ضایعات بازیافتیشان را جمعآوری و به
انجمن رفتگران طبیعت س��یرجان ،مدیران انجمن رفتگران طبیع��ت تحویل میدهند
جهاد نصر ،مدیران تعاونی مس��کن کارکنان بدانن��د ک��ه در ش��ادی خانوادههای تحت
و کارگران گلگهر ،نش��ریه نگارستان ،رئیس پوشش ما سهیم هستند .مهدیه جان آقایی
اتحادیه صنف پوشاک ،کفش چرمینه ،قنادی گفت :ما در حال حاض��ر حدود  30عروس
جانآقایی ،عمدهفروش��ی زینلی ،لوازمخانگی در نوب��ت دریافت جهیزیه داریم که البته با
ش��هابی ،تعاونی مصرف گلگهر،میوهفروشی جش��نی که در هفتهی گذش��ته با پذیرایی
محمودآبادی،پیج کیدزآو سیرجان و افراد و مهندس نورمندی در س��الن امیران برگزار
گروههای مختلف هنری و فرهنگی و تکتک ش��د خیرین بزرگوار قول  7جهیزیه را به ما
اعضای انجمن خیریه روزنهی امید که از همه دادند ولی بازهم نوعروس��ان زیادی در صف
سپاس��گزارم .این را عرض کن��م که تکتک انتظار دریافت جهیزیه هستند .وی با اعالم
افرادی که حتی مبلغ هزار تومان به ما کمک ش��ماره تلف��ن  09039222589از م��ردم
کردهاند جزو حامیان ما بهحس��اب میآیند و و نهاده��ا و ش��رکتها خواس��ت از هرگونه
من دس��ت همهش��ان را از راه دور میبوسم حمایت خود از این خیریه دریغ نکنند.

شرکت مجتمع جهان فوالد سیرجان در نظر دارد جهت تکمیل وندور لیستهای خود در سال
 ، 97نسبت به شناسایی شرکتهای واجد صالحیت بومی شهرستان سیرجان که دارای رتبه
حداقل  4ابنیه و ساختمان و تشخیص صالحیت سازمان برنامه و بودجه می باشند اقدام
نماید .لذا شرکتهای بومی شهرستان سیرجان حداکثر به مدت  5روز از تاریخ چاپ آگهی،
درخواست کتبی خود را به همراه اسناد و مدارک ذیل به آدرس ایمیل
 DKMSJSCO@Gmail.Comارسال نمایند.
 -1گواهی رتبه حداقل  4ابنیه و ساختمان و تشخیص صالحیت سازمان برنامه و بودجه.
 -2فهرست سوابق مربوط به انجام کارهای احداث ساختمان،احداث جاده،احداث کانال و
مخزن و . ....
 -3ارائه مدارک و مستندات توان مالی و لیست ماشین آالت در اختیار.
 -4ارائه رضایت نامه کارفرمایان قبلی .
 -5ارائه مدارک ثبتی شرکت .
توضیحات :

 -1ارائه مدارک و مستندات مذکور فقط جهت تکمیل وندور لیست شرکت مجتمع جهان فوالد سیرجان
می باشد و هیچ گونه حقی برای متقاضیان ایجاد نمی کند .

کمیسیون معامالت شرکت مجتمع جهان فوالد سیرجان

حوادث و اتفاقات پیرامون خود را به ما اطالع دهید
آخرین اخبار و تصاویر حوادث را با ما در اینستاگرام دنبال کنید

havaades.negarestan

0913 620 4535

حوادث

کانال خبری نگارستان

@negarestan_news

شماره   1129شنبه  19خرداد 1397

7

نجات معجزه آسای
ی رانندگی
یک زن در سانح ه 
| عکس ها  :مجید شبستری |

کشف نیم تن مواد مخدر
از البهالی بار کامیونت

گ�روه حوادث :چهار جوان اهل یکی از اس�تانهای ش�رقی
کش�ور(عکس باال) که قصد داش�تند محموله 480کیلویی
تریاک و حش�یش را از سیس�تان و بلوچستان به سیرجان
منتقل کنند ،توس�ط مأم�وران پلیس مبارزه ب�ا مواد مخدر
دستگیر ش�دند .فرمانده انتظامی شهرس�تان سیرجان که
راوی این خبر بود ،به خبرنگار نگارستان گفت :در پی اجرای
طرح ایست بازرسی در محور سیرجان بافت مأموران به این
خودرو مشکوک و در بازرسی از آن موفق به کشف محموله
تریاک و حش�یش ش�دند .س�رهنگ محمدرضا ایران نژاد

افزود :خودروی پراید نیز اسکورت کامیونت یخچالدار بود
که سرنشینان آن از سوی پلیس به دام افتادند .وی ادامه داد:
مواد مخدر به طرز بس�یار ماهرانهای در پاکتهای آببندی
شده در کامیونت جاسازی شده بود که کشف و توقیف شد.
این مق�ام انتظامی ادامه داد :مأموران پلی�س مبارزه با مواد
مخدر همچنین در عملیات دیگری متهمی را دستگیر کردند
که قصد داش�ت ،یک کیلو و هش�تاد گرم هروئین را قاچاق
کند .این فرد به شیوه خطرناک بلع قصد انتقال مواد را داشت
که شناسایی و دستگیر شد.

| عکس :مجتبی شاهمرادی پور |

عملیات موفق پلیس مبارزه با مواد مخدر

تصادف شدید
خودروی پراید
با گاردریل

گ�روه حوادث :برخورد ش�دید خودروی پراید با گاردری�ل در کیلومتر 8
محور پاریز سیرجان که میتوانست سانحهای دلخراش باشد ،خوشبختانه
ختم به خیر شد .گزارش خبرنگار نگارستان حاکی است بر اثر این حادثه
بخش�ی از میله گاردریل جدا و از شیشه جلو (سمت شاگرد) وارد خودرو
شده و از سمت دیگر از کنار سر سرنشین پراید خارج شد.
در این حادثه خانمی که در صندلی سمت شاگرد نشسته بود بهطرز معجزه

آس�ایی زنده ماند .در حالی که اگر میله به س�ر ای�ن زن اصابت کرده بود
حادث�ه تلخی رقم میخورد .مأموران اورژانس  115از پایگاه کران به محل
اعزام و به یاری حادثه دیده گان شتافتند .فیلم این حادثه را میتوانید در
پیج حوادث نگارستان در اینستاگرام یا کانال خبری نگارستان در تلگرام
مش�اهده کنید .آدرس پیج و کانال در باالی همین صفحه منتش�ر ش�ده
است.

شناسایی قاتل هرمزگانی
در سیرجان

محکومیت دو عامل گروه ری استارت
به  4سال حبس

خودکشی یا قتل؟  /مرگ مشکوک زن جوان

گروه حوادث :جسد زن جوانی که بهصورت حلق آویز از یک میله فلزی در حیاط منزل ،توسط شوهرش مشاهده شد ،پرونده جدیدی را هفته گذشته
در دایره جنایی پلیس آگاهی گشود .نقاط تاریک زیادی در پرونده این حادثه وجود دارد که نظریه پزشکی قانونی تا حد زیادی میتواند تکلیف ماجرا را
مشخص کند .اینکه اولین قتل سال  97رخ داده یا این اتفاق خودکشی بوده منتظر نظر رسمی پزشکی قانونی است.

ملک تجاری با موقعیت عالی
جه�ت س�رمایهگذاری واق�ع در خیاب�ان امام نبش
میدان گیت�ی نورد با زیربنای  ۱۸۰مترمربع همراه با
زیرزمین مجزا و همکف تجاری و دو واحد مسکونی
بصورت یکجا با قیمت کارشناسی بفروش میرسد.

تلفن تماس۰۹۱۳۹۴۵۷۹۱۴ :

به تعدادی راننده پایه یک همراه با
ویژه دامتراک جهت کار در معدن
گل گهر نیازمندیم.

۰۹۱2۰۳۴۱6۹۱
۰۹۱۳2۷۸۱۵2۱

| قاضی راضی |

گ�روه ح�وادث :قاتل فراری که فروردین ماه امس��ال در شهرس��تان حاجیآباد
هرمزگان مرتکب قتل ش��ده بود ،هفته گذشته از سوی مأموران پلیس آگاهی در
اقدامی غافلگیرانه دستگیر شد .رئیس پلیس شهرستان سیرجان ضمن اعالم این
خبر افزود :در پی اطالع از مخفی ش��دن این متهم در محله خرم آباد س��یرجان،
منزل توسط مأموران پلیس محاصره و متهم که از سوی شعبه بازپرسی دادسرای
عمومی و انقالب حاجیآباد تحت تعقیب بود ،به دام افتاد.
س��رهنگ ایران نژاد ادامه داد :این مته��م به قتل به محض اینکه ماموران پلیس را در
اطراف مخفیگاه خود مشاهده کرد اقدام به فرار کرده اما با اقدامات به موقع پلیس پس
از یک ساعت دستگیر شد .وی تصریح کرد :متهم سابقه فرار از زندان بندرعباس را نیز
داش��ت و در حالی مرتکب قتل شده بود که از سوی مأموران بهخاطر فرار از زندان نیز
تح��ت تعقیب بود .وی به جرم حمل  5کیلو مرفین ب��ه زندان افتاده بود اما به هنگام
مرخصی دیگر به زندان بازنگشته بود .این مرد  38ساله سپس در نزاعی به همراه دو نفر
از دوستانش جوان دیگری را به قتل رسانده و به سیرجان متواری شده بود .او در منزلی
اجارهای در خرم آباد زندگی میکرد که از سوی پلیس آگاهی شناسایی و دستگیر شد.

گروه حوادث :دو جوان  32و  24ساله که چندی
پیش تحت تأثیر گروههای معاند ضدانقالب اقدام
بهتخری��ب اموال عمومی و دیوارنویس��ی در نقاط
مختلف سطح شهر تحت عنوان گروه «ری استارت»
کرده بودند ،از س��وی دادگاه انقالب سیرجان به 4
س��ال حبس محکوم ش��دند .قاضی دادگاه انقالب
سیرجان در این رابطه به خبرنگار حوادث نگارستان
گفت :دادگاه با توجه به مس��تندات پرونده شامل
گزارش پلیس امنیت عمومی ،ادله دیجیتال که دال
بر عضویت این متهمان در گروه ری استارت داشت
و اق��رار صریح متهمان ،آنها را به تحمل  4س��ال
حبس تعزیری محکوم کرد .قاضی عنایت ا ...راضی
اف��زود :متهمان عالوه بر دیوار نویس��ی به چندین
دستگاه خودپرداز آسیب رسانده بودند.
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حاشیه  -متن

افشای مجوز مخفیانه دولت اوباما

یورونیوز ادعا کرد بر اساس تحقیقات انجام شده توسط جمهوری خواهان سنای
آمریکا که گزارش آن روز چهارش��نبه منتشر ش��د ،در دوران ریاست جمهوری
باراک اوباما ،وزارت خزانهداری آن کش��ور بصورت محرمانه مجوزی را در فوریه
سال  ۲۰۱۶میالدی صادر کرده که به ایران اجازه میداد معادل  ۵.۷میلیارد دالر
پولی را که در بانک عمان داش��ت ،دریافت کند .قرار بود این مبلغ از ریال عمان
به یورو تبدیل شود و برای انجام عملیات تبدیل ،الزم بود ابتدا این مبلغ به دالر
آمریکا تبدیل گردد .چنانچه چنین مجوزی برای بانک عمانی صادر نمیشد ،بانک
مس��قط برای تبدیل این پول به یورو مجبور به نقض تحریمهای آمریکا میشد.
بر این اس��اس سناتور پورتمن ،رئیس کمیته فرعی سنا هنگام سخنرانی دربارۀ
این گزارش اعالم کرد« :دولت اوباما مردم آمریکا و کنگره را فریب داده است».

استاندار کرمان از کجا می آید

با رفتن رزم حس��ینی از استانداری کرمان موج حدس و گمان برای این
پس��ت مهم استانی در سایت ها و رسانه ها به راه افتاد اما آنچه بصورت
رسمی اعالم شد  4گزینه برای استانداری به وزارت کشور پیشنهاد شده
که دکتر فدایی سرپرست فعلی استانداری ،شهبازحسن پور نماینده مردم
سیرجان و بردسیر ،دکتر رس��تمی ابوسعیدی معاون اسبق وزیر علوم و
رییس سابق دانشگاه پیام نور کشور و مهندس مرسلپور فرماندار قرچک
ورامی��ن از آن جمل��ه اند .به گزارش کرمان آنالین به نقل از س��خنگوی
مجمع نمایندگان اس��تان هر  9نماین��ده کرمانی مجلس بر پذیرش این
مسئولیت توسط شهباز حسن پور تأکید دارند هر چند که او زیر بار این
پیشنهاد نرفته و خود بر استاندار شدن دکتر فدایی تاکید دارد .فدایی که
بیشتر چهره علمی و اجرایی است تا سیاسی ،هرچند منتقدانی در جبهه
اصولگرایان دارد اما از مدیران مسلط به اوضاع و احوال استان کرمان است
 .دیگر گزینه این پست یک چهره دانشگاهی بنام دکتر رستمی ابوسعیدی
از جیرفت اس��ت .حال کدام یک از این گزینه ها و یا گزینه های جدید
دیگر جای رزم حسینی می نشیند باید تا روزهای آینده صبر کرد.

آتش بس سیاسی در جیرفت

هفته گذشته سخنان شدید امام جمعه جیرفت علیه نماینده آن شهر که
محبوبیت زیادی میان مردم دارد موجب بروز واکنش های عجیبی ش��د
تا جاییکه نماینده جیرفت دفاتر خود را در جیرفت و عنبرآباد به نش��انه
اعتراض به اینگونه سخنان تعطیل کرد و برخی گروهها به نفع او موضع
گرفتند .در مقابل جامعه روحانیت و حوزه علمیه آن شهر نیز در حمایت
از بیانات امام جمعه بیانیه صادر نمودند .این شرایط که می رفت به موضع
گیری سایر انجمن ها و گروههای سیاسی در له و علیه یکدیگر بیانجامد
س��رانجام با پادرمیانی بزرگان ،خیلی زود ختم بهخیر شد تا کار به جای
باریکتر کش��یده نشود .دیدار روز پنجشنبه نماینده و امام جمعه جیرفت
آب سردی بود بر این آتش اختالف که برخی رسانه های محلی از آن به
عنوان آتش بس سیاسی یاد کردند.

طاعات همه مقبول درگاه حق  /عکس  :فرزانه پیری

روز جهانی صنایع دستی گرامی باد  /عکس  :الله خواجویی

 18سال پیش در این روز
ا
خبار مرو
ر
سا لها ی بر
◄ عباس س�لیمانزاده مدیر منطقه اقتصادی سیرجان در گفتگو با ورزشگاه جزو طرح های در دست اقدام است که در
ی
دور
نگارس�تان با اشاره به  750میلیارد ریال س�رمایه گذاری در منطقه صورت تأمین بودجه احداث خواهند شد.

ویژه اقتصادی ،این مجموعه بزرگ تولیدی را که به دس�ت هاش�می
رفسنجانی افتتاح شد از اولین مناطق ویژه اقتصادی کشور دانست
و گف�ت :در این منطقه  36واحد تولیدی فعال وجود دارد و  16واحد
جدید نیز در ش�رف راه اندازی اند که در این صورت واحدهای فعال
تولیدی به  42واحد خواهند رسید.

◄ حس�ن بدخشان رییس اداره تربیت بدنی سیرجان از هزینه کرد
2میلیارد ریال برای سال جاری در ورزش شهرستان خبر داد و گفت:
تکمیل اس�تخر شنا ،احداث سالن وزنه برداری و احداث زمین چمن

من لم يشكر المخلوق لم يشكر الخالق

الهی بر داده و نداده و گرفتهات تو را شكر میگوييم چرا كه دادهات رحمت است و ندادهات حكمت و
گرفتهات امتحانی عظيم.
هجران ابدی و غم از دست دادن پدری مهربان شادروان

علیاصغر علیرضازاده
بر قلبمان سنگينی میكند و جز پناه بردن به مشيت الهی چارهای

نيست و سروران معزز بويژه نماينده محترم سيرجان و همراهان،
رئيس شورای شهر سيرجان ،كانون بازنشستگان گلگهر ،شركتهای

پاريز پيشرو ،گهرروش ،جهاد نصر ،گهر عمران ،نظمآوران ،اتحاديه

كيف و كفش و كسبه بازار ،ورزشكاران زورخانه ای و كشتی پهلوانی

دوستان و آشنايان و آقای اكبر رئيسی كارشناس ارشد مراقبتهای
ويژه كه ما را در اين غم عظيم با ارسال پيامک ،تاج گل و حضور در

مراسمات باعث تسلی خاطر شدند ،تشكر مینماييم.

خانواده

◄ یک زوج جوان که به تازگی عقد کرده بودند در رستوران بر سر
پرداخت پول شام بخاطر مبلغ باالی آن که  15هزارتومان می شد با
یکدیگر به مش�اجره پرداخته و در نهایت سر از دادگاه درآوردند تا
از هم جدا ش�وند .خبر دیگری از سرویس حوادث نگارستان حاکی
است نوجوان  15ساله ای به دلیل نامعلوم با استفاده از نفت اقدام به
خودسوزی کرد که به دلیل وخامت حال به کرمان منتقل شد  .آخرین
خبر از این حادثه حاکی است متاسفانه وی به علت سوختگی شدید
جانش را از دست داد /.نگارستان  21خرداد 79

نگاه آخر

راه عبور از شرایط دشوار فعلی

*حمید آذرمند

خ��روج از ش��رایط فعلی و بازگرداندن اقتصاد به مس��یر ع��ادی و غلبه بر
چالشهای اقتصادی در شرایط تحریم ،اگرچه دشوار ،ولی امکانپذیر است.
مهمترین گام در این زمینه ،شکلگیری اجماع و همسویی بین تمامی ارکان
موثر در تصمیمگیری و جلب اعتماد و همراهی شهروندان است .این مساله
به قدری حیاتی و ضروری است که بدون فراهم شدن آن ،خروج از شرایط
فعلی غیرممکن خواهد بود.
غلبه بر چالشهای بزرگ اقتصاد به ویژه اصالحات اساسی در نظام بانکی،
دیپلماس��ی اقتصادی ،رفع انحص��ارات ،محدود ک��ردن بخش عمومی در
اقتصاد ،مبارزه با فس��اد ،الزام به ش��فافیت مالی و نظایر آن ،فراتر از توان و
اختیارات دولت او مستلزم اجماع و همراهی بین همه ارکان حاکمیت است.
نظام مدیریتی در کشور ،در برخی موارد که در تشخیص ضرورت یک امر
اجماعی بین ارکان تصمیمگیری وجود داشته ،با حداکثر کارایی اهداف خود
را محقق کرده است .یکی از علل عدم توفیق در اصالحات اقتصادی آن است
که هنوز بین همه ارکان موثر در تصمیمگیری ،اجماعی بر برخی تصمیمات
و اصالحات شکل نگرفته است.
مجاب کردن همه ذینفعان موثر نسبت به اجماع بر منافع مشترک بسیار
دشوار است .شرایط موجود اگرچه بسیاری را ناراضی و نگران از آینده کرده
است ،ولی ذینفعانی هم دارد .طی چندین دهه گذشته کسانی که در ادوار
مختلف از جهش نرخ ارز بهره بردهاند ،کسانی که از سود ناشی از نگهداری
داراییها بیش از ارزش افزوده ناش��ی از تولید منتفع ش��دهاند ،کسانی که
امکان دسترسی به تس��هیالت کالن بانکی بدون نگرانی از بازپرداخت آن
داشتهاند ،کسانی که از عدم شفافیت در قراردادهای دولتی بهرهمند شدهاند
و حتی توده مردمی که با سپردهگذاری در موسسات غیرمجاز و بانکهای
مش��کلدار بیش از درآمد حاصل از تالش خود عایدی داش��تهاند ،تمایلی
ب��ه اصالحات اقتصادی ندارند .اگر بپذیریم که ادامه ش��رایط موجود ،برای
کل کش��ور و حاکمیت و مردم بس��یار پرهزینه خواهد بود و حتی ممکن
اس��ت عواقب غیرقابل پیشبینی داش��ته باش��د ،میتوان همه طرفهای
ذینفع را به گفتوگو و توافق بر سر منافع بلندمدت کشور مجاب کرد .اگر
تغییرات و اصالحات اقتصادی حول محوری شکل بگیرد که منافع حاصل
از اصالح سیاس��تها ،عواید بیشتر و پایدارتری را نصیب اکثریت ذینفعان
کند ،میتوان تضمینی برای اصالحات اقتصادی فراهم کرد .همچنین اگر
بازندگان اصالحات اقتصادی و گروههای ذینفعی که با اصالحات اقتصادی
منافعی را از دست میدهند ،اطمینان یابند که با حل چالشهای اقتصادی
و توس��عه کشور ،در بلندمدت منافع بیشتر و پایدارتری عاید آنان خواهد
ش��د ،میتوان امیدوار بود که اجماعی همگان��ی برای اصالحات اقتصادی
شکل بگیرد .اگر بسیاری از مسائل اقتصاد ایران در زمان مناسب و با شیوهها
و ابزارهای متعارف حل ش��ده بود ،امروز اقتصاد کشور دچار تعدد چالشها
و همزمان��ی آن با تحریمها نمیش��د .ورود به اصالح��ات اقتصادی در این
شرایط اگرچه ریسک باالیی دارد ،ولی به تعویق انداختن اصالحات اقتصادی
میتواند در آینده بسیار پرهزینهتر باشد .برای خروج اقتصاد کشور از شرایط
پیچیده فعلی ،گامهای اساس��ی و استواری باید برداشت که مهمترین آن،
تغییر ساختار تصمیمگیری اقتصادی در باالترین سطوح و حول یک اجماع
ملی است .با شکلگیری یک اجماع ملی برای غلبه بر چالشهای اقتصادی،
میتوان نسبت به عبور از شرایط دشوار فعلی امیدوار بود /تجارت فردا

جناب آقای مهندس سلیمانی
رياست محترم حراست گل گهر

جناب آقای مهندس فخرآبادی
رياست محترم حفاظت فيزيكی

جناب آقای فیروزآبادی
سرپرست شيفت  Cحراست

جناب آقای مهندس شاه حیدری
سرپرست مانيتورينگ حراست گل گهر

آگهي مناقصه عمومي شماره /97/9ع
شركت معدني و صنعتي گل گهر (سهامي عام) در نظر دارد "تجهيز رختكن سالنهاي مجموعه

ورزشي" خود را از طريق مناقصه عمومي به پيمانكار واجد شرايط واگذار نمايد .لذا كليه متقاضيان
ميتوانند جهت اخذ اسناد مناقصه به آدرس الكترونيكي  WWW.GEG.IRمراجعه و اسناد مذكور
را به همراه فرم پرسشنامه ارزيابي تأمين كنندگان از قسمت تأمين كنندگان و مشتريان  -مناقصه

ها دانلود نمايند .مهلت تحويل پاكات ساعت  9الي  14روز چهارشنبه مــورخ  97/4/6در محــل
دفتركميسيون معـامالت مجتمع و يا دبيرخانه دفتر مركزی تهران مي باشد .ضمن ًا بازديد از محل
اجراي پروژه روز سه شنبه مورخ  97/3/29براي متقاضيان بالمانع ميباشد.

مديريت قراردادها و معامالت
شركت معدنی و صنعتی گلگهر

بدين وسيله از همكاري و مساعدت شما بزرگواران و
همكاران گران قدرتان با شركت حمل و نقل شوكا كه
منجر به رفع پاره اي از مشكالت و ارتقا روند انجام كار و
تامين امنيت حمل و نقل شد صميمانه تقدير و تشكر به
عمل مي آيد .موفقيت و بهروزي روزافزونتان را از خداوند
متعال خواهانيم.

شركت حمل و نقل شوكا  -محمودزاده

