 صاحب امتیاز و مدیر مسوول :ذبیح اله بلوردی

 وب سایت  www.negarestannews.com :ایمیلnegarestannews@yahoo.com :

سیاسی  /اجتماعی  /فرهنگی

امام صادق(علیه السالم ):
اگر من زمان او ( حضرت مهدی ) را درک
میکردم ،تمام عمر خدمتگزارش بودم.

سال بیست و یکم  شماره   1132شنبه  16تیرماه1397

 سامانه پیام کوتاه  30007258 :همراه  09132783241 :مدیریت بخش آگهی ها09133475180 :
 مدیریت توزیع شهرستان  09131782941 :توزیع کرمان09132418781 :

 آدرس دفتر مرکزی  :سیرجان ،تقاطع رضوی (اشکذری)

 تلفن ها  034-42230702 / 42206677 :تلفکس034-42206644 :

 چاپخانه:


چاپ کارمانیا

ایّام هفته

تاریخ

اذان صبح

اذان ظهر

اذان مغرب

شنبه

 06تیر

20:00

00:20

02:02

یکشنبه

 07تیر

20:00

00:20

02:02

دوشنبه

 08تیر

20:00

00:25

02:20

سه شنبه

 00تیر

20:05

00:25

02:20

چهارشنبه

 02تیر

20:05

00:25

02:20

پنج شنبه

 00تیر

20:00

00:25

02:20

جمعه

 00تیر

20:02

00:25

02:28

حاشیه  -متن

رمزگشایی از سخن روحانی

هش��دار نفتی رئیسجمهوری ایران در س��فر اروپایی خود به سویس و
اتریش موجی از تحلیل و تفس��یر و واکنش به دنبال داشت تا خیلیها
درصدد رمز گش��ایی از این س��خنان معنادار برآیند .برخی ها از آن به
عنوان بس��تن تنگه هرمز در صورت قطع صدور نفت ایران تعبیر کردند
و برخی دیگر آن را به مینگذاری مسیر دریایی محل عبور کشتیهای
نفتکش ترجمه نمودند.
هر چه بود این پلیتیک در این س��فر دیپلماتیک خیلی زود جواب داد
تا از یک سو آمریکایی ها هشدار نفتی ایران را گرفته باشند و از سوی
دیگر کش��ورهای منطقه که خود را آماده جایگزینی ایران برای صدور
نفت بیش��تر به اروپا و چین و هند میکردن��د به خود آیند که قضیه
به این س��ادگی ها هم نیس��ت! اما از همه مهمتر جدای از به هم زدن
معادالت نفتی دنیا ،تأثیر دیگر این صحبت کوتاه در بازار جهانی نفت
ب��ود که قیمت ها را در آن باال کش��ید تا مش��تریان نفت در جهان از
همین حاال نگران افزایش ش��دید قیمت نفت در صورت اجرای تهدید
ایران باشند .موضوعی که از هر حیث برای اروپا و آمریکا بیش از حد
نگران کننده است.

بلیط های بخت آزمایی صدا و سیما

یکی از سایت های خبری در انتقادی از صدا و سیما نوشت :این روزها
به هر شبکه ای که سر بزنیم انواع و اقسام قرعه کشی ها را که چیزی
از بلیط های بخت آزمایی کم ندارد می بینیم.
کازینویی های حاللی به نام صدا و سیما که خیل عظیمی از هموطنان
مان را با تبلیغات اغوا کننده به سوی خود می کشاند تا جاییکه گاهی
 8میلی��ون نفر نیز در آن ش��رکت میکنند .اگر چه ش��رکت کنندگان
در ای��ن نوع بخت آزماییها ،بخت خود را ب��ا رقمی کم یا زیاد امتحان
میکنند اما برنده اصلی این داستان گردانندگان آن هستند که سودهای
میلیاردی نصیبشان میشود.

دادسرا در تعقیب یک انبوه ساز

به گزارش س��رویس حوادث با ش��کایت  50نفر از متقاضیان س��اخت
مس��کن در یک پروژه انبوه س��ازی ،انبوه ساز مذکور در سیرجان تحت
تعقیب دادسرا قرار گرفت .یک منبع مطلع با اعالم این خبر نامی از فرد
یادشده نبرد ولی افزود :عدم تنظیم سند رسمی هنگام فروش واحدهای
مسکونی از اتهامات او می باشد و تاکنون  50شکواییه از وی به دادسرا
ارسال شده است.

نبوغ از نوع وطنی!

به گزارش خبرآنالین ،یکی از صاحبان پمپ بنزینها با دس��تکاری در
پمپ سوخت و با اضافه کردن باد به بنزین اقدام به کم فروشی میکرد
که شناسایی و بازداشت شد .در فیلمی که از این کالهبردار منتشر شده
مش��خص ش��د که او چگونه  ۳لیتر بنزین را در بطری  ۱.۵لیتری جای
میداده است!

عصر امام صادق

السالم را عصر شکوفایی دانش،
دوره  34ساله امامت امام صادق علیه ّ
فقه و مناظره ،در مقابل عصر بدعت ها وگمراهی ها دانسته اند.
آن حضرت با توجه به نیاز جامعه ی آن روز و در پرتو شرایط
آماده و آرامش به وجود آمده برای بنی هاشم به واسطه درگیری
حکومت های بنی امیه و بنی عباس با تأسیس مجالس درس و
مراکز علمی به تربیت شاگردان بسیاری در عصر خود پرداختند.
السالم  ،مکتب هدایت انسان ها بود و
مکتب امام صادق علیه ّ
گاه حتی مکتب درس آموزی برای کسب روزی حالل.
ایشان خود پیوسته کار و تالش میکردند و دیگران را هم به این امر
سفارش مینمودند و نمیخواستند که فردی در جامعه از کوشش برای
کسب روزی حالل ،باز ماند .ایشان کار و تالش برای کسب روزی را
وسیله حفظ آبرو تلقی کرده و میفرمودند:
پی کسب و کار برای حفظ آبروی خود باشد».
«آدمی باید در ِ
آن امام همام ،مصداق روشن کسانی بودند که کم مصرف میکنند و
زیاد بهره میدهند و هم مصداق آیه  67سوره فرقان،
در وصف بندگان راستین خدا« :بندگان خالص خدا کسانی هستند
که در هزینه خود نه اسراف در پیش میگیرند و نه سخت گیری ،بلکه
در میان این دو ،حد اعتدالی دارند» .از امام ششم شیعیان جمالت
آموزنده زیادی باقی مانده که یکی از آنها این است:
«بدخویی ،کردار را تباه سازد ،چنانچه سرکه ،عسل را تباه میکند».
حمید رجایی  /بنیاد مهدی موعود

 18سال پیش در این روز
◄ سرپرست فرمانداری سیرجان گفت:
برای پروژه های عمرانی س�ال جاری 900
میلی�ون توم�ان تصویب ش�ده که صرف
طرحهای نیمه تمام می شود .امید علیرضا
زاده افزود :این طرح ها ش�امل بهس�ازی
اماکن دامی ،طرح های ورزشی ،پروژههای
جهاد س�ازندگی و طرح ه�ای نیمه تمام
آموزشی است .وی افزود :چنانچه مردم در
تکمیل طرح های دولتی مش�ارکت کنند
و س�هیم شوند به میزان مشارکت آنان از
پرداخت مالیات معاف می شوند.
◄ ج�دول ریال�ی خرید س�ربازی اعالم
شد .بر اساس این دستورالعمل نرخ خرید
سربازی برای زیر دیپلم  12میلیون ریال،

دوست ارجمند

جناب آقاي حاج فتح اهلل اتحاد
رياست محترم بانك پارسيان
با کمال تاثر و تاسف مصیبت وارده را حضور
جنابعالي وخاندان معزز و گرانقدر مصاب
تسلیت و تعزیت عرض نموده ،برایتان صبر
و اجرمسئلت داریم.
خانواده مرحوم
مهندس غالمحسین نعمت اللهي

السالم)
(علیه ّ

دیپل�م  13میلیون ریال ،ف�وق دیپلم ،14
لیسانس  ،15فوق لیسانس  17و دکترا 19
میلیون ریال اعالم شده است.
◄ ریی�س دادگس�تری س�یرجان از
رس�یدگی و مختومه ش�دن  1700پرونده
از ابتدای سال جاری تاکنون در سیرجان
خبر داد و گفت :طی سه ماهه اول امسال
همچنین نیم تن مواد مخدر از نوع تریاک،
هرویین و حش�یش کش�ف و ضبط شده
اس�ت .س�لطانی محمدی که به مناسبت
هفت�ه قوه قضاییه گفتگو میک�رد افزود:
در س�ال گذشته نیز با هماهنگی مقامات
قضایی و امنیتی بیش از  3تن موادر مخدر
از قاچاقچیان کشف و توقیف شده است.

دعوت به همکاری

یک شرکت تولیدی معتبر

از دو نفر مهندس مکانیک حداقل با

 10سال تجربه مفید و با حقوق و مزایای

مکفی دعوت به همکاری مینماید.
عالقهمندان سوابق خود را به شماره
 09131451022پیامک کنند.

گه م قص عم
م
آ ی نا ه و ی
شماره97/T/006 :

 -1نام دستگاه برگزار کننده مناقصه :شرکت سنگ آهن گهرزمین (سهامی خاص)
 -2ش�رح مختصر موضوع مناقصه :بیمه تکمیلی پرسنل شرکت سنگ آهن گهرزمین و شرکت تأمین
آتیه کارکنان گهرزمین به تعداد پایه  1000نفر به مدت یک سال
 -3ش�رایط مورد نیاز جهت شرکت در مناقصه (الزامی) :شرکتهای اصلی بیمه ،نمایندگیهای رسمی
بیم�ه و ش�رکتهای خدمات بیمهای با داش�تن حداقل  3س�ال کار مفید در زمین�ه خدمات بیمهای و
توانایی پرداخت در شهرستان سیرجان و تهران میتوانند در مناقصه شرکت نمایند.
 -4مهلت خرید اسناد و بازدید :حداکثر تا ساعت  16روز چهارشنبه 1397/4/20
 -5محل تهیه اس�ناد :شرکت سنگ آهن گهرزمین به نشانی :تهران ،بلوار آفریقا ،خیابان آرش غربی،
پالک  ،12طبقه دوم.
 -6نحوه خرید اسناد :با مراجعه حضوری و ارائه اصل واریزی به مبلغ  1/000/000ریال به شماره حساب
 0111515543005به نام شرکت سنگ آهن گهرزمین نزد بانک ملی به همراه معرفینامه کتبی.
 -7میزان س�پرده ش�رکت در مناقصه 500/000/000 :ریال (پانصد میلیون ری�ال) در قالب ضمانتنامه
بانکی معتبر.

هزینه چاپ آگهی به عهده برنده مناقصه است.

شرکت سنگ آهن گهرزمین

ا
م
خبار س رور
ی
ب
ا
لها ر
◄ ج�وان  16س�اله ب�ا
ی
دور

ضرب�ه چاق�وی جوان�ی دیگر
ج�ان خ�ودش را از دس�ت داد .به
گزارش س�رویس حوادث نگارستان رضا
ق که  16س�ال س�ن داش�ت در پی یک
مش�اجره لفظی با سینا الف با هم درگیر
و در اثر ضربه چاقویی که به س�رش وارد
ش�د بیهوش و به کرمان منتقل شد و در
بیمارس�تان باهنر جانش را از دست داد.
ای�ن خبر حاکی اس�ت ض�ارب بالفاصله
از س�وی نیروهای امنیتی بازداش�ت و به
زندان منتق�ل ش�د .او در بازجویی های
اولیه گفت :قصد کش�تن رضا را نداش�ته
است / .نگارستان  18 /تیر 1379

نگاه آخر

بیژن ادبی

حقوق شهروندی

حقوق شهروندی ،فرایندی دوسویه دارد؛ یعنی هم شهروندان در
قبال یکدیگر ،ش��هر و دولت و در مقابل ساختارهای حاکمیتی و
مدیریت ش��هری نیز در برابر همهم وظایف و مس��ئولیتهایی بر
عهدهدارند .آن بخش از وظایفی که مدیران شهری انجام میدهند،
مانن��د حفاظت از پاکیزگی ظاهری ش��هر و ارائه خدمات بیش��تر
ملموس اس��ت و معموالً برای ارزیابی حقوق شهری و شهروندی
هموطنان ،بهترین کانال ب��رای ارزیابی خدمات عمومی از همین
معبر نقد شهرداریها و نقد کارنامه آنان میگذرد .بهعبارتدیگر،
رعایت قوانین ش��هری ،برای شهروندان هم یک تکلیف اجتماعی
یا ضرورت فرهنگی و هم بخشی از حقوق آنها به شمار میرود.
اص��ل نوزدهم قانون اساس��ی میگوید« :مردم ای��ران از هر قوم و
قبیله که باش��ند از حقوق مس��اوی برخوردارن��د ».قانون مصوب
س��ال  1383مجلس در زمینه حفظ حقوق شهروندی نیز اصول
مصرح و تعیینش��دهای دارد که نباید از ای��ن خطوط قرمز عبور
کرد .طبق تعاریف صریح علمی و قوانین موضوعه کش��ور ،حقوق
ش��هروندی ،بهتمامی کس��انی که در تابعیت کش��ور ما هستند،
ج��دای ازلحاظ ک��ردن دین ،قومیت و یا میزان ث��روت یا منزلت
اجتماع��ی تعلق میگیرد و همه ایرانی��ان از این حقوق برخوردار
هس��تند .حقوق ش��هروندی اما تنها در حقوق سیاس��ی خالصه
مسکن مناسب ،آموزشوپرورش ،امنیت
نمیشود .داشتن شغل و
ِ
فردی و اجتماعی ،بهرهمندی از تأمین اجتماعی ،حق برخورداری
از بهداش��ت و آموزش عمومی و ح��ق برخورداری از رفاه و تفریح
و بسیاری موارد دیگر از شاخصها و متغیرهای حقوق شهروندی
است.
ام��ا خدماتی که نهادهایی مانند ش��هرداری بهص��ورت روزانه به
م��ردم میدهند اگ��ر با رعایت ضوابط انس��انی و اخالقی همراه با
پاک دس��تی باشد ،گامی بهس��وی تحقق یک جامعه مدنی موفق
خواهد بود که بهعنوان حلقهای واسط اقتدار دولتی را به مشارکت
طلبی و مطالبه گری مردم مرتبط میکند .واقعیت آن اس��ت که
هرچه مردم معتقدتر به اصول اخالقی باشند ،حقوق شهروندی را
بیش��تر مراعات خواهند کرد .در مورد مدیران شهری ،نیز همین
موارد صدق میکند .در حقوق شهروندی ارائهشده از سوی دولت
تصریحش��ده است که ش��هروندان و یا چش��مهای همیشه بیدار
آنان یعنی رس��انههای مستقل میبایس��ت به اطالعات موجود در
مؤسسات عمومی و خصوصی دسترسی داشته باشند که خدمات
عمومی ارائه میکنند .این منش��ور تأکید دارد که همه دستگاهها
و نهادها ،موظف به انتشار مستمر اطالعات غیر طبقهبندیشده و
موردنیاز جامعه هستند.
«ش��هروندی» مفهوم��ی فراتر از ش��هری گری ی��ا زندگی صرف
در ش��هر اس��ت .کمال و نقطه مطلوب رعایت حقوق ش��هروندی
در هم��ه جوامع امروز جهان ،بر پایه مش��ارکت ش��هروندان برای
تعیین سرنوشت سیاسی ،اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی کشور و
شهرشان و احترام مسئولین به این حقوق بنا شده است.

فروش ملک

 7سهم آب شیرین عالی از  128سهم موتور آب واقع در شرق راه آهن زیر فرودگاه،
شش هکتار باغ در دو قطعه ،قطعه اول  1450قصب  20ساله ،قطعه دوم حدود  950قصب

حدود  15ساله واقع در روستای فیروزه «محشرآباد» از سیرجان تا فیروزه محل باغات
آسفالت حدود  100متر خاکی تا باغات ،تمام باغات لولهکشی شده بصورت عالی به

قیمت کارشناسی تعویض با ملک خانه منازل مسکونی یا زمینهایی در موقعیت خوب
یا وجه نقد معامله میگردد.

شماره تماس09135304607 :

جناب آقای مهندس تقیزاده
مدیرعامل محترم
شرکت معدنی و صنعتی گلگهر

زمانی که استکبار جهانی جنگ اقتصادی را بر علیه نظام مقدس جمهوری اسالمی طراحی نموده
است کسانی که دلشان در گرو ارتقاء نظام جمهوری اسالمی است با تالش مضاعف در راستای
منویات مقام معظم رهبری با تولید ملی و ایجاد اشتغال انشاءاهلل دشمن را در این نبرد اقتصادی

با شکست مواجه خواهند نمود .شرکتهای منطقه عمومی در سال  96با موفقیتهای چشمگیر
خود در زمینه تولید و اشتغال برگ زرینی بر افتخارات خود افزودند .برخود الزم میدانیم که

موفقیتهای آن شرکت و شرکتهای هم گروه را به سهامداران محترم ،اعضاء هیأت مدیره،

مدیرعامل ،معاونین ،مدیران و همه کارکنان و کارگران گرانقدر تبریک گفته و توفیق روز افزون
آنان را از خداوند متعال مسئلت نماییم.

علیاکبر پوریانی
مدیرعامل

شرکت سنگ آهن گهرزمین

