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مدال خادم الرضایی به علیرضا رزم حسینی رسید

نگارستان

حاشیه  -خبر

افشاگری همسر مدیر
شبکه تلویزیونی کیش از یک توطئه!

داس��تان پخش فیلم صحنه دار از شبکه تلویزیونی کیش هفته گذشته
حاشیه های زیادی داشته است .از برکناری جناب مدیر شبکه کیش به
خاطر سهل انگاری در نظارت و پخش فیلم نامناسب و انتصاب مجدد او
به عنوان مشاور امور صدا و سیما در امور استان ها طی حکمی که در آن
از سابقه تعهد و تجربه وی یاد شده(!) تا اکنون که همسر مدیر معزول اما
ترفیع گرفته شبکه کیش که صحبت از یک توطئه علیه همسرش برای
بدنام کردن او احتماال از سوی ایادی استکبار کرده است.
او در صفحه شخصی اینساتاگرامش نوشته من چند سؤال اساسی دارم و
آن اینکه چرا کسی پیجوی فیلمبردار آماده به ضبط نشده ،چرا در کل
دنیا فقط یک فیلم از یک زاویه مش��خص پخش ش��ده ،چرا هیچ تماس
اعتراضی ازسوی کیش��وندان به صداوسیما اتفاق نیافتاده ،چرا اگر فیلم
بازپخش است لوگو ندارد و چرا تدوینگر قسمت سانسوری را جدا نکرده
و چرا بازبین پخش مهر تأیید پخش داده ،چرا علی رغم تأکید مدیرکل
مبنی بر عدم دانلود فیلم و اس��تفاده از آرش��یو مورد تأیید سازمان فیلم
دانلود شده است و.....

ردصالحیتگسترده
در انتخابات آینده

کریمیقدوسی از نمایندگان پرحاشیه مجلس ادعا کرد برای اینکه تجربه
مجلس ششم تکرار نش��ود احتمال ردصالحیت گسترده در مجلس سال
آینده وجود دارد .وی که در یکی از آخرین ادعاهای عجیبش ،مدعی شده
ب��ود « ۵۰درصد نمایندگان اصالح طلب مجل��س بهدنبال براندازی نظام
هستند» درباره حمایت برایان هوک و نئوکانهای امریکایی از اصالحطلبان
ایرانی گفت :گروه اقدام در امریکا (به ریاست برایان هوک)  ۱۰برنامه اقدام
تنظیم کرده که  ۲مورد از آن مربوط به انتخابات مجلس یازدهم است تا
از برخی کاندیداهای مجلس آینده حمایت و آنها راهی مجلس بشوند(!)

گلگهر در انتظار مدیرعامل جدید

تقی زاده رفتنی شد

به رغم اینکه س��ایت خبری گل گهر چند روز قبل در اطالعیه ای اعالم
ک��رد فعالیت ه��ا در این مجتمع طبق روال ادام��ه دارد و هیچ تغییری
صورت نمیگیرد اما خبرهای جدید از تغییر مدیریت این مجتمع معدنی
و صنعتی حکایت می کند و به نظر می رس��د ط��ی روزهای آینده این
تغییر انجام و از س��وی هیئت مدیره ،مدیرعامل جدیدی برای اداره این
ش��رکت صنعتی و معدنی منصوب ش��ود .این درحالی است که مجمع
نمایندگان استان منهای نماینده سیرجان طی امضای نامه ای درخواست
ابقای مهندس تقی زاده را مطرح کرده بودند ولی خبرها از عدم موافقت
با ادامه مدیریت ایشان در گلگهر حکایت می کند.

دکتر رضا احمدی

انتخاب شما را به عنوان ریاست نظام دامپزشکی
استان کرمان که نشان از لیاقت و سختکوشی
شماست ،تبریک عرض مینماییم.

سیداحمد نبوی

 18سال پیش در این روز
ا
م
خبار س رور
ی
ا لها بر
چکهای بی محل اس�ت .در ای�ن ارزیابی که از
◄مشاور فرهنگی فرماندار منصوب شد .طی حکمی از سوی
ی
دور
س�وی دفتر سیاس�ی امنیتی فرمانداری انجام شده
فرماندار س�یرجان دکتر حمیدرضا عل�وی عضو هیئت علمی

دانش�گاه باهن�ر کرمان به عنوان مش�اور فرهنگ�ی فرماندار
منصوب شد.
◄ طرح توس�عه گلگه�ر به موقع ب�ه بهرهبرداری میرس�د.
مهن�دس مصطفی مؤذنزاده معاون وزیر و مدیرعامل ش�رکت
م ّل�ی فوالد ایران در س�فر به س�یرجان گف�ت :بهرهبرداری از
طرحهای کارخانه تغلیظ مجتمع گلگهر و تولید کنس�انتره در
زمان مقرر انجام میشود که طی آن با اجرای این طرح ظرفیت
تولید از  5/2به  5/4میلیون تن کنسانتره خواهد رسید.
◄در آخری�ن ارزیاب�ی از ن�وع و می�زان جرائم در س�یرجان
اعالم شد که بیش�ترین پرونده های دادگاهی مربوط به صدور

منصور رمضاننژاد

ارتقاء درجه جنابعالی به س�رهنگ دوم�ی را تبریک
ع�رض نم�وده ،از درگاه خداون�د متع�ال توفیق�ات
روزافزونتان را خواهانیم.

خانواده های رفعتی و آباده ای
جناب آقای

جناب آقای

دکتر رضا احمدی

انتخاب شایسته جنابعالی به سمت رئیس نظام
دامپزشکی استان کرمان که نش�ان از درایت و
لیاقت شما میباشد را تبریک عرض نموده ،امید
است در سایه الطاف الهی موفق و پیروز باشید.

کاظمیان

جناب آقای

دکتر رضا احمدی

انتخاب شایس�ته جنابعالی به عن�وان رئیس نظام
دامپزش�کی اس�تان کرمان که نش�ان از درایت و
لیاقت شما میباش�د را تبریک عرض نموده ،امید
است در سایه الطاف الهی موفق و پیروز باشید.

غالمحسینزاده

جناب آقای

انتخاب شایسته و بجای شما به سمت رئیس
نظام دامپزش�کی اس�تان کرم�ان را تبریک
ع�رض نم�وده ،موفقیت ش�ما را در س�ایهی
الطاف الهی خواهانم.

مرتضی احمدی

بیستم دی ماه روز شهادت میرزا تقی خان امیرکبیر
است .او یکی از تأثیرگذارترین رجال تاریخ اخیر
ایران بود که تنها  3سال و اندی صدراعظمی ایران را
در دوره حکومت قاجار بر عهده داشت اما در همین
مدت کوتاه بیش از تمام صدراعظم های سلسله قاجار
به ایران خدمت کرد .در جریان یکی از سفرهای امیر
به خارج از کشور عملکرد او چنان برجسته بود که
نماینده بریتانیا ،رابرت کرزن نوشت «میرزا تقی خان
ورای هر مقایسه ای است و جالب ترین فرد در میان
اعضای هیئت های خارجی است که من دیده ام».
شرح حال و خدمات این مرد بزرگ در این مقال
نمیگنجد که زمان و مجال بسیار می خواهد اما
سالروز شهادت بزرگ مرد تاریخ ایران فرصت
گرانبهایی است که از امیر ایران
نام و یادی به میان آید.

جناب سرهنگ

جناب آقای

دکتر رضا احمدی

میرزا تقی خان
الگوی خدمت و شهامت

دکتر رضا احمدی

انتخاب شایسته و بجای شما به عنوان رئیس
نظام دامپزش�کی اس�تان کرم�ان را تبریک
ع�رض نم�وده ،موفقیت ش�ما را در س�ایهی
الطاف الهی خواهانم.

پدر و مادر

جناب آقای مهندس

محمدرضا اسالملو

مدیر عامل اتحادیه شرکتهای
تعاونیهای تولید شهرستان سیرجان
انتخاب غرورانگیز اتحادیه ش�رکتهای تعاونی تولید شهرستان
س�یرجان به عنوان نمونه ملی سال  1397را خدمت جنابعالی و

کلیه همکاران تبریک و تهنیت عرض مینماییم.
شایسته است مراتب تجلیل خالصانه خویش را از تالشهای ارزنده و سازنده شما که با دانش ،تخصص و تعهد خود
نقش به س�زایی در دس�تیابی به این مهم ایفا نمودهاید ،صادقانه ابراز نماییم .خداوند بزرگ را ش�اکریم که فضای
همدلی و تعاون در بین کارکنان ،محیط را برای رشد ،ارتقاء و دستیابی به اهداف بلند مدت و رسیدن به چشمانداز
اتحادیه شرکتهای تعاونی تولید شهرستان سیرجان یعنی تبدیل شدن به الگوی برتر بخش کشاورزی کشور آماده
نموده است.
امید اس�ت با تالش همه همکاران ش�اهد ش�کوفایی و پیشرفت هر چه بیشتر اتحادیه و ش�رکتهای تعاونی تولید
شهرستان سیرجان در تمام سطوح باشیم.

هیئت مدیره اتحادیه تعاونی تولید شهرستان سیرجان

 540فقره پرونده مربوط به چک بال محل سال  78به 624
فقره در سال  79در مدت زمان مشابه افزایش یافته است.
◄دو تبعه اهل ترکیه در سیرجان به جرم حمل مواد مخدر
دس�تگیر و تحویل مقامات قضایی شدند .این دو که هنگام
عبور در جاده به س�مت ش�یراز با خودرو س�واری در محل
ایس�ت و بازرس�ی پاس�گاه انتظامی خیرآباد مورد سوءظن
مأموران قرار گرفتند که در بازرس�ی از خودرو آنها  60کیلو
مخدر
تریاک کش�ف گردید .متهمین خارجی به همراه مواد
ّ
مکش�وفه به س�یرجان منتقل ش�دند /.نگارس�تان  17دی
1379

سردار کرمانی
در خراسان

آن روز که غرش سهمگین اروند و هیاهوی توپها و زوزه خمپارهها
مانع خطش��کنی یگانهای رزم لش��کر ثارا ...در شلمچه و جزیره
بوبیان و نهر جاس��م نمیشد ،شاید برای علیرضای رزمنده که در
قامت جانش��ین لش��کر بخش مهمی از جوانی خود را در جنگ و
همراهی با قاس��م سلیمانی -فرمانده دل ها -سپری کرد ،هیچگاه
ی را از امام هشتم
به ذهنش نمی رس��ید روزی مدال خادمالرضای 
بگیرد و اس��تاندار ایالتی از شمال ایران بشود که همیشه متبرک
به نام امام رضا علیهالسالم بوده و هست .علیرضا رزم حسینی که
به رغم کمبودها و نارس��ایی های بی شمار دولت مسبب بسیاری
طرح های توس��عه در اس��تان و جنوب محروم استان بود به رغم
همهی فش��ارهای وارده از سوی گروههای سیاسی چپ و راست
ت��ا جایی که مقدور بود ماند و به وی��ژه در حوزه اقتصاد مقاومتی
طرحهای مورد نظرش را پیش برد ،اما زمانی که عرصه را بیش از
همیشه بر خود تنگ دید عطای خدمت را به لقایش بخشید تا به
میل خود از استانداری برود.
او نه از اس��تانداری که برای همیش��ه از سیاس��ت و وزارت کناره
گیری کرد و حتی پیش��نهاد دو وزارت مهم «صنعت و معدن» و
«کار و تعاون» را به رغم اصرار دولت نپذیرفت .او در استان تسلیم
سیاستبازانی که او را فقط برای اهداف جناحی خود میخواستند
نش��د .موضوعی که برایش گران آمد چرا که افراد سیاس��تزده و
زیاده خواه وقتی نتوانس��تند رزمحس��ینی را تسلیم خواستههای
نامش��روع خود کنند بیکار ننشس��تند تا با آدم ه��ای اجیر کرده
ش��ان انواع ش��ایعات روحیه خردکن را پیرام��ون او راه اندازند و
تهمت های زیادی نثارش کنند و حتی ابایی از این نداش��تند که
شایعه بازداشت وی را تهیه و تولید و خوراک کانالهای دروغپرداز
خ��ود در فضای مجازی کنند ام��ا از آنجا که طبق قانون طبیعت،
خورش��ید مدت زیادی پشت ابر نمی ماند ،ش��ایعهپراکنان ناکام
و این س��ردار کرمان��ی پاداش مظلومیت و صبر و ش��کیبایی اش
را در براب��ر همه تهمت ها و ناروایی ه��ا از امام همامی گرفت که
همه آرزو دارند یک س��اعت خادمی او را به دس��ت آورند .علیرضا
رزمحس��ینی در م��دت زمان حضورش در اس��تان کرمان از هیچ
خدمت و تالش��ی برای توسعه و رشد اقتصادی آن فروگذار نکرد
و اگرچه به او نیز مثل س��ایر مدیران و مس��ئوالن ممکن اس��ت
انتقاداتی در حوزه مدیریت و ش��یوه عملش وارد باشد -که هست
 اما نمی توان از حقنشناس��ی کرمانی ها به خصوص آنهایی کهدل در گرو پیشرفت اس��تان دارند گذشت که نتوانستند استاندار
معت��دل و به دور از سیاس��ی کاری را که زیر پرچم هیچ کدام از
گروههای جناحی سینه نزد در استان نگه دارند.
شاید بهترین تعریف از رزمحسینی جملهای است که رئیسجمهور
در جلس��ه هیئت مدیران به هنگام انتخاب او به عنوان اس��تاندار
خراس��ان بیان کرد ،آنجا که وی گفت« اگرچه خیلیها از اعتدال
«ش��عارش» را دادند اما رزمحسینی آن را «در عمل» اجرا کرد و
خوب است بقیه بروند از ایشان یاد بگیرند.

اجاره

قالیشویی با سابقه و موقعیت عالی
اجاره داده میشود یا
به فروش میرسد.

انب�اری واق�ع در خیاب�ان خواجو جنب
کاروان انصارالحسین به مساحت تقریبا
50متر اجاره داده می شود.

09137337548

09131455930

دکتـر روح اهلل صـادق منــش

جناب سرهنگ

منصور

رمضاننژاد

ارتقاء درجه جنابعالی را از
صمیم قلب تبریک عرض نموده ،توفیق روز افزون
ش�ما در راه خدمت به کشور عزیزمان را از خداوند
متعال خواستاریم.

خانواده

جراح و متخصص گوش ،حلق ،بینی ،سر و گردن
عضو انجمن جراحان  ENTو راینولوژی ایران
دارای بورد تخصصی
خ
د
ما
جراحی زیبایی و پالستیک بینی و صورت اندو ت تخص
ص
ی
د
ر
جراحی تیروئید ،حنجره و تودههای گردنی
سکوپی بینی ،حل مطب:
ق
جراحی غدد بزاقی و ضایعات دهان و گلو جراح
و حنجره
یهای سرپ
ای
ی
گ
و
جراحی اندوسکوپی بینی و سینوس
ش،
ساکش�ن گ� حلق و بینی
جراحی مجاری اشکی
وش
جراحی شکاف لب و کام (لب شکری ،کام شکری)
درمان سردرد ،سرگیجه ،سینوزیت و گرفتگی بینی
آدرس مطب :سیرجان ،خیابان امام
خمینی ،کوچه دکتر ادیبپور

تلفن مطب 42208060

سامانه نوبتدهیdrdr.ir/drsadeq :

تلفن گویا 02142198615

جناب آقای مهندس

محمدرضا اسالملو

مدیر عامل اتحادیه شرکتهای
تعاونیهای تولید شهرستان سیرجان
تالش خالصانه و صادقانه شما آینه وظیفهشناسی و پژواک
تعه�د اس�ت ،نتیجه بذر تالش و کوش�ش ش�ما در به ثمر
نشس�تن زحمات جنابعالی از جمله اهداف بلند مدت و رس�یدن به چشمانداز اتحادیه تعاونیهای تولید و
تبدیل ش�دن به الگوی برتر بخش کشاورزی میباشد ،انتخاب اتحادیه سیرجان به عنوان نمونه ملی سال
 1397درخت امیدی اس�ت که به بار نشس�ت و نویدبخش آیندهای درخشانتر و زیباتر است ،لذا بر خود
فرض دانس�ته از زحمات و تالشهای شما صمیمانه تش�کر و قدردانی نماییم .توفیق خدمت بیش از پیش
شما را از ایزد منان مسئلت داریم.

کارکنان اتحادیه شرکتهای تعاونیهای تولید شهرستان سیرجان

