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داستان شلغم و یک خاطره

احمد زیدآبادی

حاشیه  -خبر

ماجرای بیت رهبر انقالب،
احمدی روشن و روحانی

| عکس :مجید شبستری |

خبرآنالین نوشت :مراسم وحدت بخش دیدار اخیر مهمانان کنفرانس
وحدت اسالمی با رهبر انقالب با روایت وارونه برخی رسانهها از حواشی
آن مواجه ش��د .بر اس��اس این روایت نادرس��ت «در دی��دار مهمانان
کنفرانس وحدت با رهبر معظم انقالب ،به محض اینکه رئیسجمهور
جلوی میکروفن رفت پدر شهید احمدی روشن ایستاد و رو به رهبری
با فریاد گفت که وجود حسن روحانی برای کشور ضرر دارد».
این روایت یکی از رسانههای مخالف دولت از مراسم وحدت بخش اخیر
بود .در ادامه این روایت آورده شده است«:یکی از اعضای بیت رهبری از
وی درخواست کرد بنشیند ولی او قبول نکرد که در نهایت با وساطت
س��ردار حاجی زاده ،احمدی روشن نشست و سخنرانی رئیسجمهور
آغاز شد ».هر چند که بسیاری از رسانهها حتی بسیاری از رسانههای
منتقد دولت به این موضوع نپرداختند اما این روایت عجیب ،سریع در
برخی از کانالهای مخالف دولت منتشر شد و تالش کردند تا خروجی
جلس��ه وحدت بخش و پربار را تحت الشعاع قرار دهند .اما اصل ماجرا
چه بود؟ مراس��م دیدار با رهبرانقالب به روال هر س��ال با قرائت قرآن
آغاز میش��ود و پدر شهید عزیز احمدی روشن هم به سبب تأخیر در
رس��یدن به مراسم و هم طی مراحل طبیعی حفاظت و تشریفات پس
از قرائت قرآن و همزمان با شروع سخنرانی رئیسجمهور وارد حسینیه
میش��ود .این موضوع یعنی دیر رسیدن به مراسم موجب ناراحتی وی
شده و همزمان با شروع سخنرانی روحانی با صدای بلند اعتراض میکند
که چرا مراحل طبیعی حفاظت اینقدر طول کش��یده و چرا برای سایر
آقایان و روحانیون اینگونه نیس��ت! این موضوع و سوء برداشت با حضور
و صحبت س��ردار حاجیزاده تمام میشود و پس از آن هم با توضیحات
مسئوالن ذیربط بدون حواشی دیگری پایان میپذیرد اما فرصتطلبان
ک��ه هر فرص��ت و موقعیتی را برای اختالف افکنی در ش��رایط فعلی از
دست نمیدهند روایت وارونهای را منتشر میکنند تا ماهی مقصودشان
را صید کنند.

یک کار خوب در بیمارستان غرضی

کادر اداری و درمانی بیمارستان غرضی هر ساله یک جشنواره ویژه تهیه و فروش غذا در آن بیمارستان برگزار می کنند
که عواید حاصل از آن صرف هزینههای بیماران کم بضاعت و مستمند می شود .این جشنواره غذا امسال روز چهارشنبه برگزار
و با استقبال وسیع خانواده های سیرجانی روبرو شد.

اصناف برگزار شد نرخ گوشت به این شرح اعالم شد.
گوشت گوسفند هر کیلو  20/000ریال /گوشت گاو و گوساله
بدون اس�تخوان  20/000ریال/جگ�ر  10/000ریال/کله پاچه
تمیز ش�ده  10/000و تمیز نش�ده  7000ریال .این کمیسیون
همچنین ن�رخ زلوبیا درج�ه  1هر کیلو  5000ری�ال و بامیه
درجه  1را هر کیلو  5500ریال اعالم کرد .از خریداران تقاضا
ش�ده هر گونه تخل�ف از این قیمتها را ب�ه واحد تعزیرات
اداره بازرگانی گزارش کنند.
◄مشاور فرماندار در امور ایثارگران منصوب شد .فرماندار
س�یرجان طی حکم�ی محمد حس�ین قنب�ری را بهعنوان
مشاور فرماندار در امور ایثارگران منصوب نمود.
◄ از دکتر باس�تانی پاری�زی تجلیل میش�ود .به گزارش
خبرن�گار ما ای�ن خبر در جلس�ه انجمن مفاخر س�یرجان

س��ید حس��ین مرعش��ی گفت :انتظار میرفت آق��ای روحانی تجربه
دولتهای سازندگی و اصالحات را اجرا کند ،اما متأسفانه تجربه دوره
احمدین��ژاد را برگزید و به وزرایش اس��تقالل عمل ن��داد و آنها را
تضعی��ف کرد .وی بابیان اینکه روحانی ب��ا روی کار آمدن دولتهایی
چون ترامپ و عربس��تان با بدشانسی مواجه شدگفت :با این وجود من
تفاوتی میان این دولت روحانی با دوره قبلیاش نمیبینم .دولت آقای
روحانی پس از برجام به طور کلی روحیه نش��اط روزهای نخس��ت را
ندارد و من هم دلیل این موضوع را نمیدانم .باید بحثهای کارشناسی
ش��ود که چ��را پس از برج��ام از تمام ظرفیتهای ملی و دیپلماس��ی
اس��تفاده نش��د؟ البته من باور دارم هنوز هم دیر نشده و با عقالنیت و
اتحاد همهجانبه میتوان از بحرانها عبور کرد.

یك قطعه زمین با سند تك برگ به مساحت چهل هزار متر مربع (4
هکتار) با کاربری مسکونی ،باغ و موتور برقی آب با لوله  4اینچ آب
دهی  6لیتر در ثانیه و یك امتیاز برق  25آمپر واقع درکیلومتر  90جاده
سیرجان بندرعباس (فاصله تا جاده بندرعباس  200متر ) به فروش
میرسد یا با ملك ماشین معاوضه می گردد.

شماره تماس 09217823667

مدل  87به باال و تعدادی راننده اتوبوس

با

سرکار خانم فرشته صادقی نژاد
مدیریت محترم مدرسه مهدیه 2

کس�ب رتبه ی ممتازکشوری در ارتقای کیفیت آموزشی و پرورشی را در
قالب اجرای مدل تعالی توسط دبستان مهدیه  2را به شما وکادر مجربتان
که باعث افتخار شهرمان میباشید تبریك عرض مینمایم ،موفقیت شما
را از خداوند منان خواهانم.

خداداد

سرکار خانم

مهندس طاهره رمضان زاده

در گذشت نابهنگام پدر گرامیتان را به شما و خانواده محترم
تسلیت عرض نموده ،از خداوند بزرگ صبر و شکیبایی برای شما
و علو درجات برای آن مرحوم خواهانیم.

جناب آقای دکتر

محمـدجـواد
فریدونـیپـور
انتص�اب بج�ا و شایس�ته جنابعالی به س�مت معاون

پشتیبانی شرکت معدنی و صنعتی گلگهر را صمیمانه

حضور شما برادر بزرگوار تبریك عرض نموده ،بهروزی
و سعادت روزافزونتان را از خداوند متعال خواهانیم.

مدیرعامل و هیأت مدیره
شرکت پاریز پیشرو صنعت توسعه

مدیریت :برادران زلفی
09903879500

آدرس :سیرجان ،بلوار سیدجمالالدین اسدآبادی،
نرسیده به مشعل گاز ،نبش خیابان ایثارگران ،میوهسرای گلچین

شرکت گهرروش نیازمندیم.
09120768714

اولین گردهمایی مدیران هیأتها و باش��گاههای ورزش��ی با
حضور مسئوالن شهرستان و مدیرکل ورزش و جوانان استان
روز یکشنبه  11آذر در محل سالن اجتماعات هاللاحمر در
خیابان وحید برگزار میش��ود .از مدیران هیأتها و باشگاهها
خواس��ته ش��ده در این گردهمایی که رأس س��اعت  9صبح
شروع می شود حضور داشته باشند .در اطالعیه اداره ورزش
آمده که پذیرش مدعوین یک س��اعت قبل از شروع همایش
انجام خواهد ش��د و به ش��رکتکنندگان در ازای یک قطعه
عک��س و تصوی��ر کارت مل��ی گواهینامه ارائه خواهد ش��د.
گفتنی اس��ت ارائه این گواهینامه جه��ت تمدید و یا صدور
مجوز باشگاه الزامی اعالم شده است.

میوهسرای گلچین

جهت کار در معدن شماره  1گلگهر
شماره تماس:

برگزار میشود.
◄ رئی�س جدید نظام پزش�کی معرفی و مش�غول به کار
شد .در جلس�ه هیأت مدیره جدید س�ازمان نظام پزشکی
دکتر محمدرضا رفعتی به عنوان رئیس جدید این س�ازمان
انتخاب و معرفی ش�د .مسئولیت س�ازمان نظام پزشکی تا
قبل از این بر عهده دکتر اس�دا ...بلوردی بود .در انتخابات
دومین دوره سازمان نظام پزشکی در سیرجان دکتر مظاهر
ایزدی�ان ،دکتر رحم�ت ا ...رضوی ،دکترفتح ا ...باس�تانی،
دکتر محمدرضا رفعتی ،دکتر حس�ین قنبری ،دکتر مهرناز
اش�رف گنجوی ،دکتر محمدرضا ش�یپوری ،دکتر معصومه
خاتم�ی ،دکتر مه�رداد معماریان و طاه�ره کریم الدینی به
عن�وان اعضای جدید هی�أت مدیره این س�ازمان انتخاب
شدند◄ .نگارستان  12آذرماه 79

گردهمایی بزرگ
هیأت های ورزشی

مبارزه با گرانفروشی
عرضه مستقیم انواع میوه و ترهبار به قیمت میدان

دعوت به همکاری
به چند دستگاه اتوبوس

خبر

 18سال پیش در این روز
ا
م
خبار س رور
ی
ا لها بر
مطرح ش�د و اعالم گردید مراس�م تجلیل از
◄نرخ انواع گوش�ت اعالم ش�د .بهگزارش خبرنگار ما در
ی
این اس�تاد تاریخ با حضور ایش�ان در س�یرجان
جلسه کمیس�یون نرخگذاری که این هفته در محل شورای
دور

میتوان از بحران ها عبور کرد

فروشی

در روس��تاهای منطقهی زیدآباد معموالً شلغم کاشت نمیشد.
گاهی دورهگردها آن را از س��یرجان میآوردند و در روستاهای
دور دست میفروختند .عمده شلغم مصرفی کل شهرستان ،در
دو روس��تای چسبیده به شهر یعنی باغبمید و چراغبمید تولید
میشد .مادرم دختر دائی مهربانی در باغبمید داشت و هر وقت
به شهر میرفت و سری به او میزد؛ او هم از روی محبت حدود
 10م��ن ( 30کیلو) ش��لغم به مادرم هدیه م��یداد تا بهعنوان
سوغات به ابراهیمآباد زردوئیه  -روستای سکونت ما -بیاورد.
ش��لغم در واق��ع قیمتی نداش��ت و تقریباً مفت ب��ود؛ بنابراین
ب��ه حمل و نق��لاش نمیارزید .مادرم آماده ،ش��لغم را به کول
میگرف��ت و مس��افتی بیش از  25کیلومتر از ش��هر تا زردو را
پیاده گز میکرد .او گاهی وس��ط راه از فرط خستگی ،قدری از
شلغمها را وسط بیابان رها میکرد؛ اما به هر زحمت و مشقتی
بود؛  20کیلو از آن را به مقصد میرساند.
مادرم وقتی که با بار ش��لغم به روس��تا میرس��ید؛ گرچه از پا
میافتاد؛ اما خوشحال بود .ما برای یک هفته شلغم و آششلغم
داش��تیم و به همس��ایهها هم میدادیم .در واقع شلغم پخته را
بهعن��وان وعدۀ غذایی با نان میخوردیم .خوردن نان و ش��لغم
مثل خوردن نان با آش رشته ،نوعی ناهنجاری هم تلقی میشد
و برخ��ی از افراد آن را نهی میکردن��د و میگفتند؛ خدا با این
کار خندهاش میگیره! خ��ب! این خاطره را گفتم تا نکتهای را
بگویم .اخیرا ً به یکی از خویش��ان شهرس��تانی که سرما خورده
بود؛ توصیه کردم که ش��لغم بخورد .گوی��ی خاویار به او تجویز
کرده باش��م! همین که نام شلغم را شنید با لحنی اعتراضآمیز
گفت؛ مگه میش��ه این روزا شلغم خورد؟ دو کیلوش میشه ده
هزار تومن! این همه درآمدکجا بوده؟ /اقتصاد کرمان

جمعی از همکاران نظام مهندسی ساختمان

مج
م
عم
آگهی دعوت هب ع ومی فوق العاده صاحبان سهام
شرکت معدنکاری اولنگ (سهامی خاص) به شماره ثبت 2540

بدینوسیله از کلیه صاحبان سهام دعوت بعمل مي آید تا در جلسه مجمع عمومی فوق العاده این شرکت که
در روز پنجشنبه مورخ  1397/9/22راس ساعت  14در محل دفتر مرکزی واقع در کرمان  -خیابان والفجر
ش�مالی – کوچه  - 4پالک  86برگزار خواهد ش�د حضور بهم رسانند .سهامداران گرامي که مایل به حضور
در جلس�ه می باش�ند می توانند با در دست داشتن اوراق سهام و کارت شناسایي معتبر یك ساعت قبل از
جلسه جهت اخذ کارت ورود به محل برگزاري مراجعه نمایند.

دستور جلسه :

 -1تصمیم گیری در خصوص افزایش سرمایه

 -2سایر مواردی که در صالحیت مجمع عمومی فوق العاده می باشد.

هیئت مدیره شرکت معدنکاری اولنگ (سهامی خاص)

