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اذان مغرب

حاشیه  -خبر

روش پرداخت یارانه باید تغییر کند

رئیس مجلس این هفته گفت شیوه پرداخت یارانه باید تغییر کند اما دقیقاً
نگفت شیوه تغییر چگونه است و چه روشی مد نظر اوست .وی که نامش در
میان کاندیداهای احتمالی ریاس��ت جمهوری برای 1400دیده می شود در
یک سفر استانی این موضوع را بیان کرد که احتماالً نوعی کارکرد انتخاباتی
میتواند داش��ته باشد .الریجانی البته پیشتر هم به نوع پرداخت یارانه ایراد
گرفته بود و آن را بدین شکل مناسب شأن مردم ندانسته بود.
رئیس مجلس ش��ورای اسالمی با بیان اینکه بودجه بسیار فربهای در بخش
جاری کشور داریم که حتماً باید تبدیل به بودجه کوچک و چابک شود ،گفته
اس��ت :در حال حاضر مشکالت کشور چندوجهی هستند که باید برای حل
آنه��ا برنامه ریخت و نمیتوان روی هوا حرف زد .وی با تأکید بر اینکه در
حال حاضر از جذب نیروی جدید دولتی جلوگیری کردهایم و دولت در حال
کاهش تعداد کارمندان است هر چند که در دورهای در این زمینه بسیار بد
عمل شد ،اضافه کرد :شیب کاهش تعداد کارمندان و نیروهای دولتی آهسته
سید حسین مرعشی با تحلیل شرایط انتخابات آینده از
است .هفته گذشته ّ
الریجانی به عنوان یکی از نامزدها یاد کرده بود که سفرهای استانی خودش
را آغاز کرده است.

بی اخالقی ایرانی ها!

ستاره ژاپنی از دست ایرانیها اینستاگراش را بست .این اتفاق پس از بازی
ایران و ژاپن که «یویا اوس��اکو» دوب��ار دروازه ایران را بازکرد اتفاق افتاد
ولی ایرانیها به جای او اش��تباه به پیج «سوگورو اوساکا» دونده مشهور
ژاپنی رفتند و او را فحش باران کردند .س��ابقه ایرانی ها در این حمالت
چندان جالب نیس��ت .حمله به صفحه اینس��تاگرام کریستن رونالدو در
جریان جام جهانی  2018و همچنین حمله به صفحه اینس��تاگرام لیونل
مسی مهاجم آرژانتین پس از آنکه در جام  2014دروازه ایران را باز کرد
نمونه دیگری از این بی اخالقی هاست!.

آیا مجادله ضرغامی انتخاباتی است؟

شرق نوشت :اگرچه ضرغامی این روزها ژست میانداری در عرصه سیاست
به خود گرفته است ،اما با یک شخص بهخصوص سرشاخ شده که کسی
جز حس��ن روحانی نیست .روز گذش��ته علی نادری ،از فعاالن رسانهای
اصولگرا ،مدعی ش��ده عزتا ...ضرغامی ،رئیس اس��بق صداوسیما و عضو
ش��ورایعالی فضای مجازی ،در جلس��ه اخیر این شورا با حسن روحانی
درگیری لفظی تندی داشته که سبب ترک جلسه از سوی روحانی شده
اس��ت .ضرغامی ب��ه روحانی معترض بوده که چرا اخی��را ً از فیلترینگ و
ش��یوه اجرای حجاب انتقاد کرده است .روحانی گفته بود« :متأسفانه در
مسئله حجاب ،اول از زن شروع میکنیم ،درحالیکه قرآن ابتدا مرد را از
نگاه هرز دور میکند ،اما ما میرویم و بهخاطر حجاب دختران و زنان را
دستگیر میکنیم ...شرق اضافه کرده ریشه خصومت ضرغامی با روحانی
قدیمی است اما این اواخر تشدید شده و بیشتر شاید این حملهها انگیزه
انتخاباتی دارد.

چهلمین
سالگرد
پیروزی انقالب
اسالمی را به
همشهریان
عزیز تبریک
و تهنیت
میگوییم

 18سال پیش در این روز
ا
م
خبار س رور
ی
ا لها بر
◄ رییس جمهور به سیرجان میآید .دعاگویی فرماندار سیرجان چن�د روزه در کرم�ان و رفس�نجان بهدنب�ال آن
ی
دور
با اعالم این خبر به نگارس�تان گفت :مقدمات س�فر س� ّید محمد باشیم؟» خبرنگارما که در تماس با مسئوالن شهر این
خاتمی به س�یرجان فراهم ش�ده و رئیس جمه�ور اواخر این ماه
(بهم�ن) در جریان س�فر به اس�تان کرمان با مردم س�یرجان نیز
دی�دار و  26پروژه عمرانی به اعتبار بی�ش از  30میلیاردتومان را
افتتاح میکند.
◄ نگارس�تان گ�زارش میکن�د« :چ�را س�یرجان اداره گذرنامه
ندارد؟» .نداش�تن اداره و یا دایره ص�دور گذرنامه در حال حاضر
یکی از مش�کالت بزرگ مردم س�یرجان اس�ت .با رونق سفرهای
زیارتی به خصوص عتبات عالیات و کربالی معلی که اخیرا ً افزایش
زیادی داش�ته ،ه�ر هفته صدها نفر از همش�هریان ب�رای گرفتن
گذرنامه راهی کرمان و رفس�نجان میش�وند و با تحمل سختی و
مش�قات زیاد ،رنج چندب�ار رفت و آمد میان این ش�هرها را برای
دریافت گذرنامه به جان میخرند .خبرنگار نگارس�تان که به میان
ع�دهای از متقاضیان گذرنام�ه رفته بود همه از این وضع ش�اکی
بوده و میگفتند« :آیا ما شایس�ته داشتن دایره صدور گذرنامه در
ش�هرمان نیس�تیم که باید برای گرفتن آن با سختی زیاد و اقامت

درخواس�ت عمومی را انتقال داده بود گزارش کرد هاشمی
نماینده مردم وعده داده این مشکل را پیگیری و با رفع نیازهای
فنّی نسبت به ایجاد دایره صدورگذرنامه در سیرجان اقدام کند.
◄ فالگیر عامل خودکشی بود .گفته می شود دختر دانش آموزی
که این هفته در س�یرجان دست به خودکش�ی زد به دنبال پیش
گوییه�ای یک ر ّمال دس�ت به ای�ن اقدامی زده اس�ت .او که در
س�ال اول راهنمایی تحصیل می ک�رد تحت تأثیر پیش گوییهای
ناامیدکننده یک ر ّمال دوره گرد قرار گرفت و آینده خود را خراب
ک�رد .ای�ن دانشآموز در نامهای نوش�ته بود با ای�ن وضع مرگ را
به زندگی ترجیح میدهم! .نگارس�تان پیشتر در گزارشی وجود
افراد ر ّم�ال را که با کفبینی و طالعبینی ب�ه اغفال افراد ناآگاه و
ایج�اد د ّکان و بازار برای خود میپردازند عامل برخی مش�کالت
ذک�ر کرده بود .اکنون به نظر میرس�د باید بیش از قبل به اصالح
ای�ن خرده فرهنگ غلط در اجتماعمان بپردازیم /.نگارس�تان 15
بهمن 1379

جناب آقایان

جناب آقای

جمشید نورمندی
مدیرعاملمحترم

شرکت پسته الماس کویر جنوب
کسب عنوان پرافتخار صادر کننده نمونه استان

نش�انه لیاق�ت و کاردانی جنابعالی میباش�د ،به
امید موفقیت روز افزون.

جناب آقای
سیدابراهیم حسینی
انتص�اب شایس�ته جنابعالی به عن�وان معاونت
مالی اداری شهرداری سیرجان را تبریک عرض

کارکنان
شرکت پسته الماس کویر جنوب

نموده ،انشاءاهلل موفق و مؤید باشید.

سلیمی
مدیر مالی شهرداری نجفشهر

آغاز بیست و دومین سال
انتشار نگارستان

همچنان
میان شما هستیم
از امروز نگارس��تان وارد بیست و دومین سال انتشار خود شد.
اولین ش��ماره نگارس��تان در  12بهمن  76به روی دکهها آمد
و از آن روز تا کنون طی دو دهه فرازو نش��یبهای مختلفی را
پش��ت سر گذاشته اس��ت .در  21سال گذش��ته  1161شماره
از نش��ریه و بی��ش از  400وی��ژه نام��ه با محت��وای مختلف به
صورت جداگانه و یا به ضمیمه نش��ریه منتشر شده و در اختیار
خوانندگان قرار گرفته است.
در این مدت حدود یکصد نفر تمام وقت و یا پاره وقت در نشریه
مش��غول و پس از مدتی به دالیلی از جمله اش��تغال ،تحصیل،
ازدواج و ی��ا همکاری با نش��ریهای دیگر کوچ کردهاند .در حال
حاضر بیس��ت نفر در نشریه مشغول و مشمول حقوق و بیمهاند
و به رغم ش��رایط نامساعد اقتصادی به انجام وظیفه مشغولاند.
اما در راستای سیاستگذاریهای نشریه از همان ابتدای انتشار
تا کنون یکی از مهمترین ستونهای پایدار و ماندگار نگارستان
«تریب��ون آزاد خوانندگان» بوده اس��ت که بدون وقفه و به جز
زمانی که مش��کل فنی داشتهایم حرف مردم را با مسئوالن در
میان گذاشتهایم.
همچنی��ن تالش همکاران ما برای اطالع رس��انی صحی��ح از وقایع
پیرام��ون از کارکردهای دیگر نش��ریه در این س��الها بوده اس��ت.
انع��کاس گزارشه��ای اجتماعی ،معضالت فرهنگ��ی و نقد عملکرد
سازمانها و دستگاههای اداری بدون اینکه توجه کنیم مخاطب نقد
کدام سازمان است از رویکردهای دیگر نشریه در این بیست و یکسال
بوده که به رغم ایجاد حاش��یه و واکنشهای احتمالی هیچگاه از آن
رویگردان نشدهایم و شاید دلیل ماندگاری و همراهی خوانندگانمان
در ای��ن س��الها همی��ن نکتهها بوده ک��ه از همه سپاس��گزاریم .از
همراهی نشریات دیگر در مسائل اجتماعی صرف نظر از دیدگاهها و
س��لیقههای متفاوت تقدیر و از کنایهها و شوخیهای روزنامهای که
طبع کار رس��انهای است چنانچه دوس��تان هم صنفمان را رنجانده
باش��د عذرخواه��ی میکنیم و ب��ا درک س��ختیهای کار همکاران
تحمل این
رسانه در این وانفس��ای روزنامهنگاری ،برای همهشان در ّ
شرایط که به قول همکارمان ابوالقاسم محمودآبادی «راهی است که
خودمان انتخاب کردهایم» آرزوی بهبود شرایط میکنیم تا همچنان
در میان شما مردم خوبمان باشیم.
ام�ا نکته آخر ک�ه ابدا ً مایل به اعلام و انجامش نبودیم و
تا حاال هم ب�ر آن مقاومت کردیم مس�ئله افزایش قیمت
نش�ریه به دوهزارتومان است و با آنکه می دانیم پرداخت
همین مقدار هم برای بس�یاری ش�اید مش�کل باش�د اما
اطمینان داریم ش�ما مردم خوب با درک شرایط نشریات
و هزینهه�ای چندبراب�ری ک�ه فق�ط در یک قل�م قیمت
کاغذ از فروردین امس�ال تاکنون  4برابر افزایش داش�ته،
خدمتگذاران خود را در نگارس�تان و سایر نشریات یاری
خواهید کرد تا همچنان در میان شما و برای شما باشیم.

گه م قص عم
م
آ ی نا ه و ی

جمشید و فرزین نورمندی

انتخاب ش�رکت ش�ما به عنوان صادر کننده برتراس�تان نشانه لطف
الهی بوده که با درایت ،تدبیر و تالش شبانهروزی شما حاصل گردیده
است.
آزادینسب و حجازی

نگاه آخر

(یک مرحلهای با ارزیابی فنی)
شماره97/T/009 :

 -1نام دستگاه برگزار کننده مناقصه:

شرکت سنگ آهن گهرزمین (سهامی عام)
 -2شرح مختصر موضوع مناقصه:

احداث شبکه توزیع گاز مجتمع سنگ آهن گهرزمین

 -3مدت ،محل و برآورد اولیه اجرای کار:

مدت اجرای پروژه  6ماه بوده و محل اجرای آن س�یرجان ،کیلومتر  60جاده ش�یراز ،س�ایت ش�رکت

گهرزمین میباشد.

جناب آقای مهندس محمدرضا بنیاسدی راد
جناب آقای مهندس علی محمدی
مدیرعامل و قائم مقام محترم

شرکت ملی صنایع مس ایران

بدینوس�یله مراتب تقدیر و تشکر خود را از س�وی جامعه پیشکسوتان صنعت مس شهر پاریز از
همت واالی ش�ما در خصوص اعطای مطالبات آن�ان با پیگیری اعضای محترم هیئت مدیره و دبیر
توانمند کانون بازنشس�تگان و همچنین درایت معاون محترم منابع انس�انی و مدیرعامل محترم

بازنشس�تگان و همکاران محترم و توجه خاص شما بزرگواران و اعضای هیئت مدیره شرکت ملی
صنایع مس ابراز داشته و از خداوند متعال برایتان آرزوی سالمتی و موفقیت روز افزون مینماییم.

مجمع نمایندگان کانون بازنشستگان پاریز

 -4شرایط مورد نیاز جهت شرکت در مناقصه (الزامی):

داش�تن گواهینامه صالحیت از س�ازمان برنامه و بودجه کشور در رش�ته تأسیسات و تجهیزات و یا در

رشته نفت و گاز زیر رشته خطوط انتقال و مخازن و تلمبه خانهها و شبکههای نفت و گاز.

 -5مهلت خرید اسناد و بازدید:

حداکثر تا ساعت  16روز چهارشنبه 1397/11/17
 -6محل تهیه اسناد:

ش�رکت سنگ آهن گهرزمین به نش�انی :تهران ،بلوار آفریقا ،خیابان آرش غربی ،پالک  ،12طبقه دوم،

دفتر کمیسیون معامالت.
 -7نحوه خرید اسناد:

با مراجعه حضوری و ارائه اصل فیش واریزی به مبلغ  2/000/000ریال به شماره حساب 0111515543005

بنام شرکت سنگ آهن گهرزمین نزد بانک ملی به همراه معرفینامه کتبی.
 -8میزان سپرده شرکت در مناقصه:

 2/000/000/000ریال (دو میلیارد ریال) در قالب ضمانتنامه بانکی معتبر.

هزینه چاپ آگهی به عهده برنده مناقصه است.

