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خبر

 شماره 1199
 شنبه  9آذر 1398

رئیس صنف میوه و تره بار استان خبر داد:

قیمت گوجه فرنگی
به  5000تومان
کاهش مییابد

 افزایش قیمت گوجه ربطی به قیمت بنزین ندارد

انتصاب یک زن
به ریاست
بانک پارسیان

گروه خبر :یکی از اقالمی که اخیرا ً قیمت زیادی پیدا کرد گوجه فرنگی
بود که بهای هر کیلوی آن به باالی ده هزارتومان رسید و با یک جهش تا
 12هزار تومان هم رسید .رئیس صنف میوه و ترهبار استان در همین رابطه
با اشاره به دلیل افزایش گوجه گفت :افزایش قیمت گوجه به خاطر سردی
هوا بوده است و ربطی به افزایش قیمت بنزین ندارد.
ب��ه گزارش گفتار نو وی با بیان اینکه پیش از گرانی بنزین ،قیمت گوجه
افزایش داشت ،افزود :گوجهفرنگی بازار از سمت شیراز تأمین میشود که
حال با تمام شدن فصل برداشت باید منتظر گوجه بوشهر باشیم .او البته
این را هم اضافه میکند که در حال حاضر گوجه بوشهر به صورت نوبرانه
است و باید منتظر ماند .رئیس صنف میوه و ترهبار در پاسخ به این سوال
که قیمت گوجه ت��ا چه مدت دیگر کاهش پیدا میکند ،میگوید  :پیش

سهراب بهاءالدینی سرپرست فرمانداری شد

کار سخت سرپرست جدید

گروه خبر :با حکم استاندار کرمان سهراب
بهاءالدینی معاون سیاس��ی فرمانداری به
عنوان سرپرست جدید فرمانداری منصوب
شد .این سرپرستی تا پیش از این بر عهده
محمد محمودآبادی بود که به عنوان مشاور

استاندار معرفی شد .کار سرپرست جدید
فرمانداری با ش��روع ثبت ن��ام نامزدهای
انتخابات مجلس که از فردا یکش��نبه نام
نویس��ی آنها آغاز می ش��ود ب��ا ورود به
موضوع انتخابات مجلس سختتر میشود.

بینی ما این است که قیمت گوجه فرنگی روی  5تا  7هزار تومان بیاید ولی
طبیعی است که دیگر به قیمت هزار و  500تومان تا  2هزار تومان نرسد.
وی افزود :باید توجه داش��ت که ای��ن روزها بهدنبال افزایش قیمت بنزین
شائبههایی مبنی بر افزایش قیمت برخی دیگر از محصوالت کشاورزی اعم
از سیب زمینی و پیاز وجود دارد در حالی که این محصوالت با کامیون و
سوخت گازوئیل میآیند و دلیلی برای افزایش قیمت در آنها وجود ندارد.
او در خصوص قیمت روز س��یبزمینی و پیاز میگوید :سیبزمینی برای
مصرف کننده  4هزار تومان اس��ت .پیاز هم دو نمونه است که یک نمونه
آن 5هزار تومان و نمونه دیگر آن  4هزار تومان اس��ت.ابراهیم پور در ادامه
میافزاید :سیبزمینی جیرفت به احتمال زیاد یک افزایش قیمت اندکی را
خواهد داشت ولی به دلیل افزایش قیمت بنزین نیست.

انتخاباتی که اگرچه تا کنون نش��انههای
بارزی از رونق گذش��ته را ت��ا اینجای کار
ندارد اما مس��ئولیت برگزاری آن برای هر
فرماندار و سرپرس��تی سختیهای خاص
خودش را دارد .بهاءالدینی از س��ال  91به
عنوان معاون سیاسی فرمانداری در زمان
توحیدی فرماندار اسبق سیرجان مشغول
به کار ش��د و تا کنون  5م��ورد انتخابات
را در حوزه مس��ئولیتی خود برگزار کرده
است .ش��یخ محمد محمودآبادی نیز که

از اردیبهشت امسال سرپرست فرمانداری
س��یرجان ش��د در مدت زمان مسئولیت
خود تالش زیادی برای ارتباط بیشتر بدنه
فرمانداری با اقش��ار مردم صورت داد و در
جریان اتفاقات اخیر نیز به رغم انتقاداتی
که وج��ود داش��ت تالش ک��رد با کمک
ش��ورای تأمی��ن آرامش را به شهرس��تان
برگرداند .نگارستان برای سرپرستان قدیم
و جدید فرمانداری در انجام مسئولیتهای
خود آرزوی موفقیت میکند.

طی حکمی از سوی رییس کل سازمان نظام پرستاری کشور:

در حکمی از س��وی سرپرستی شعب بانک پارسیان
در اس��تان کرمان مژده گلس��تانی به عنوان رییس
بانک پارس��یان س��یرجان منصوب و مشغول به کار
شد .گلستانی مدرس دانشگاه ،فوق لیسانس مدیریت
بیمه از دانش��گاه عالمه طباطبایی اس��ت و با سابقه
بیش از ده س��ال در انجام امور بانکی ،تجارب زیادی
در حوزه بیمه و بانکداری دارد.

یک سیرجانی رییس شورای
جوانان سازمان نظام پرستاری شد

به گزارش روابط عمومی سازمان نظام پرستاری طی حکمی از سوی دکتر میرزا بیگی ،رییس کل سازمان نظام پرستاری
کشور  ،علی زیدآبادی که پیش از این به عنوان رییس نظام پرستاری سیرجان و شهربابک مشغول به خدمت بود  ،به
عنوان مشاور رییس کل و رییس شورای جوانان سازمان نظام پرستاری کل کشور منصوب شد.
در قسمتی از متن این حکم آمده است :با توجه به لیاقت و شایستگیهایی که دارید جنابعالی به عنوان مشاور رییس کل
و رییس شورای جوانان سازمان نظام پرستاری کل کشور منصوب میشوید .امید است د ر پناه عنایات خداوند عزوجل و
توجهات خاصه حضرت ولی عصر ( عجل ا ...تعالی فرجه الشریف ) در پیشبرد اهداف عالیه انقالب اسالمی و خدمت به
مردم شریف ایران عزیز موفق و پیروز باشید.

در بازدید از پژوهشکده سنگ آهن و فوالد گل گهر مطرح شد:

بایدبهاستانداردهایبینالمللیبرسیم

پژوهش�کده سنگ آهن و فوالد گلگهر روز
سهش�نبه مورد بازدید مدیرعامل ش�رکت
معدن�ی و صنعت�ی گلگهر ق�رار گرفت .در
ای�ن بازدید مهندس جمش�ید مالرحمان از
قس�متهای مختلف این پژوهشکده دیدن
کرد و با پرس�نل این مجموعه گفتگو نمود.
به گ�زارش روابط عمومی و ام�ور بینالملل
ش�رکت معدنی و صنعت�ی گلگهر مهندس
مالرحمان در این بازدید با بیان اینکه شاهد
انج�ام کارهای خوبی در ح�وزه پژوهش در
گلگه�ر هس�تیم ،گفت :بای�د در این حوزه
تمام تالشمان را برای رسیدن به الزامات و
استاندارهای بینالمللی انجام دهیم.
مدیرعام�ل گلگه�ر اف�زود :ب�ا توج�ه ب�ه
پتانس�یلها و ظرفیته�ای فراوان�ی که در
منطق�ه گلگه�ر وج�ود دارد ،میطلبد که
م�ا در ح�وزه پژوه�ش در ای�ران ،نمون�ه و
بهتری�ن باش�یم .مالرحم�ان تصری�ح کرد:
برای طرحه�ای پژوهش�ی تحقیقاتی نباید
هیچ محدودیت مالی وجود داشته باشد .بر
پایه این گزارش در جریان این بازدید اعالم
ش�د مأموریت اصلی پژوهشکده سنگآهن
و فوالد گلگه�ر انج�ام پژوهشهای علمی
در زمین�ه توس�عه و فن�اوری ،آب و محیط
زیس�ت ،سیس�تمها ،زمینشناس�ی و
چگونگی فرآوری محصوالت معدنی اس�ت.
همچنین اعالم ش�د عالوه بر این مأموریت

ای�ن مجموع�ه تحقیقات�ی در حوزهه�ای
آم�وزش ،تربی�ت پژوهش�گران متخصص،
بومیس�ازی فنآوری و تولید و عرضهدانش
سختافزاری و نرمافزاری به شرکت معدنی
و صنعت�ی گلگه�ر و ش�رکتهای ف ّعال در
صنعت سنگ آهن و فوالد و فلزات از طریق
اعضاء هیئت علمی ،پژوهش�گران متخصص
و فنآوریه�ای منحصر به ف�رد صنعت در
سطح استاندارد جهانی با بهرهبرداری بهینه
از ظرفیتها و امکانات میباشد.
حض�ور فزاینده در عرصه م ّلی و بینالمللی،
توأم با بعد تجاریس�ازی تحقیقات و مبتنی
بر کیفیت ،هزینه و سرعت مطلوب و متکی
بر س�رمایههای انسانی شایسته در محیطی
یادگیرن�ده ،یاددهن�ده و متعال�ی ب�ا توجه
ب�ه کیفیت زندگ�ی کاری مطل�وب ،ایمن و
سالمت ،در چارچوب توس�عه سبز و پایدار
و تعهد ب�ه حفظ مصال�ح و منافع اجتماعی
و محیط زیس�ت م ّل�ی و بینالمللی از دیگر
فعالیتها و اقدامات این پژوهش�کده اعالم
شد .خبر دیگری از این روابط عمومی حاکی
اس�ت مدیرعامل گلگهر همچنین به همراه
جمعی از معاونین و مدیران شرکت با حضور
در خطوط تولید کنس�انتره ش�ماره ۳ ،۲ ،۱
گلگهر و ایستگاه بارگیری ریلی گلگهر در
جریان آخرین وضعیت این خطوط تولیدی و
حمل و نقل ریلی منطقه گلگهر قرار گرفت.

فروشی
 2هکتار باغ مش�جر پسته با  2/5حبه آب
فرمانداری لوله  6اینج کامل ش�یرین واقع
در روستای دارینوئیه به فروش میرسد.
(در ضم�ن تمام باغ لولهکش�ی میباش�د و
دارای اتاق نگهبانی و انبار است)

0۹1۳14517۹0

دعوت به همکاری

به تعدادی پژو و س�مند و پارس دوگانه س�وزمدل ۹۳به
باال جهت سرویس دهی درمنطقه گل گهرنیازمندیم.

 0۹۳۹۳47۹5۹1زیدآبادی
دعوت به همکاری

یک ش�رکت معتب�ر معدنی به یک نف�ر آقا فارغ
التحصیل رش�ته عمران یا نقشه برداری در دوره
کارشناسی و یا باالتر جهت همکاری در عملیات
اجرایی در سدهای خاکی با حداقل  7سال سابقه
کار اجرای�ی و نقش�ه برداری در س�دهای خاکی
در یکی از معادن ش�هر س�یرجان نیازمند است.
عالقمن�دان میتوانن�د رزومه خ�ود را به آدرس
الکترونیکی (ایمیل)
jazbederakhshan13@yahoo.com
ویا شماره فاکس  021-26۸00142ارسال نمایند.

دعوت به همکاری

ب�ه تع�دادی نیروی م�رد جه�ت کار خ�ط تولید
درش�رکتی معتبر واق�ع درش�هرک صنعتی یک
نیازمندیم

0۹1۳770077۳

دعوت به همکاری

ی�ک ش�رکت معتب�ر معدن�ی در شهرس�تان
سیرجان "بخش بلورد" به افراد مشروحه ذیل
نیازمند میباش�د .عالقمندان میتوانند هر چه
سریعتر با شماره ذیل تماس حاصل نمایند.
راننده اتوبوس با داش�تن گواهینامه پایه یک و
دفترچه ثبت ساعت و مدارک کامل مسافربری
راننده مینیبوس با داشتن دفترچه ثبت ساعت

شماره تماس0۹1۳۹45404۳ :

تریبون آزاد خوانندگان

پیامک 3000 7258 :

 2103با سالم پارک بلوار
ش��یخ مفید کنار آپارتمانهای
س��امان و مرواری��د و من��ازل
مسکونی دیگر با تعداد جمعیت
خانوار زیاد هیچ وس��یله بازی
ندارد و یک سرسره گذاشتهاند
که غیراس��تاندارد است و بارها
دیدهای��م چند ک��ودک حین
ب��ازی از روی آن افتادهاند .اگر
برنامهای برای این پارک ندارند
حداقل نس��بت به جمعآوری
این سرس��ره خطرن��اک اقدام
نمایند.
 2251به گوش مسئولین
برس��انید که با گرانی بس��یار
فجی��ع بنزی��ن پ��س تکلیف
ش��خصی امثال بنده که مدل
موتورس��یکلتم پایین هس��ت
کارت س��وخت نمی��دن چیه؟
ش��ما قضاوت کنید م��ا با این
وضع فجیع گرانی همه چیزها
چگونه زندگی کنیم؟
 نزدیک یکس��ال است که
به علت س��رقت کاب��ل ،تلفن
ثابت در روستاهای خلیلآباد،
حس��ینآباد عب��دا ...تق��ی،
حسنآباد ش��اهزاده و خیرآباد
قطع شده و کس��ی هم پیگیر
نیس��ت .م��ردم که مس��ئول
نگهبان��ی از کابل نیس��تند تا
همی��ن جا هم هزین��ه زیادی
دادهاند .با تشکر(فرهادی)
 6184با س�لام خواهش��اً
یه سری به بنیاد مسکن بزنید
ببینی��د چق��در پارت��ی بازی
هست .ما باید چکار کنیم.
میخواه��م از
2956
مهندسان شهرس��ازی در شهر
بپرس��م ای��ن دس��تاندازها و
ی��ا س��رعتگیرهایی ک��ه مثل
یک تپه اس��ت آیا فکرکردهاید
ماش��ینهای آتشنش��انی و
آمبوالنسها موقع سرعت زیاد
چه جوری از روی آن رد شوند؟
 2702از ش��هردار محترم
و خانم پاريزي خواهش��منديم
فك��ري ب��رای روش��نايیهاي
الس�لام)
بهش��ت رض��ا (علیه ّ
(آرمس��تان) بردارن��د .غروب
كه ميش��ود هيچ کجا ديدي
ندارد و چند نفر افتادند داخل
قبرهای��ي ك��ه جدي��د کنده
ش��دهاند !.حداق��ل روش��نايی
خيابونهایش را تأمین کنید.
 0114مس��ئولین خواجو
شهر قبل از ایمن سازی اقدام
به نص��ب تع��دادی پایه چراغ
در ورودی ش��هرکردهاند ک��ه
مدتها از نص��ب آن میگذرد
ولی نس��بت به روشنایی آنها
اقدامی نش��ده است .اگر قصد
روش��ن کردن آنه��ا را ندارند
حداقل جمعشان کنند .چون
ماش��ینهای عب��وری ضم��ن
برخ��ورد ب��ا تیره��ای موجود
ع�لاوه برخس��ارت ب��ه خود،
پایهها را یک��ی پس از دیگری
شکستهاند .برای نصب هرکدام
از پایهها و دسته چراغها کلی
هزینه از بیت المال صرف شده
است.

 0114هدی��ه ی��ا ش��وک
دول��ت ب��ه مناس��بت هفدهم
ربی��عاالول ب��ه کارمن��دان
وکسانیکه به وعدههای الکی
رییس جمهور اعتماد کردند و
به او رأی دادن��د ،جز افزایش
نرخ بنزین از لیتری هزار تومان
به سه هزار تومان نبود .خدا از
َس��ر کس��انی نگذرد که باعث
ش��دهاند زندگی م��ردم فلج و
قشرکم درآمد وکارمندان کم
درآمد فقیرتر شوند.
 8561وقتی رئیسجمهور
به گلگهر آمد به یک س��ری
ش��رکتها پ��اداش داده ش��د
ولی به امث��ال من که کارمان
در مع��دن  ۳در یک ش��رکت
شخصی هس��ت هیچ پاداشی
ندادند.
 0114بخشدارخواجوشهر
در یکی از مصاحبههای خود
وع��ده ادامه پ��روژه دو بانده
کردن مس��یر نجف ش��هر تا
خواجو شهر را از اول آبان ماه
داده بود ولی آبان تمام ش��د
هیچگون��ه فعالی��ت جدیدی
نسبت به ادامه پروژه مشاهده
نمیشود.
 1389با س�لام آموزش
و پ��رورش و راهنمای��ی و
رانندگ��ی فک��ری ب��ه ح��ال
ترافیک ،بینظمی و اخالل در
عبور و م��رور در جلو مدارس
هنگام تعطیلی کنید.
 6587چرا باید برای تهیه
ی��ک کارت س��وخت اینقدر
حیران بشویم .همهی مدارک
ماش��ینم را دادهام ام��ا هنوز
کارت سوختم نیامده.
 0157دول��ت دقیقاً مثل
دوره قب��ل از اینطرف بنزین
را بس��یار گران ک��رده از آن
ط��رف چن��در غ��از پ��ول به
حس��اب مردم واریز میکنند،
اینط��وری به ج��ز درد و رنج
و زحم��ت برای م��ردم هیچ
فایدهای ندارد.
 7797در بدن عضوی کم
سپاستر از چشم نیست ،پس
خواهش آن را برآورده نسازید
که شما را از یاد خدای بزرگ
و بلند مرتبه باز میدارد (.امام
السالم) «بحار االنوار
علی علیه ّ
 ،ج  ،104ص»36
 6689ب��ا س�لام  .ح��اال
دیدید ب��ا گران��ی بنزین چه
مصیبت و خس��ارتی به اموال
مردم رساندید.
از ش��ما
2052
روزنامهن��گاران خواه��ش
میکن��م به گوش مس��ئولین
برس��انید به افرادی چون من
که به خاطر پایین بودن مدل
ماشین ،کارت سوخت نمیدن
از کج��ا پ��ول بنزی��ن 3000
تومانی بیاوریم.
 2358زمس��تان و سرما
گاهی کپسول گاز در روستاها
کم است .مس��ئولین شرکت
گاز در فک��ر زمس��تان مردم
باشند.

مفقودی

یک عدد کیف جاکارتی ح�اوی  ۳کارت عابربانک ،یک کارت
ملی ،گواهینامه و یک عدد کارت شناسایی بنام میالد صادقی
گوغری مفقود گردیده ،از یابنده خواهش�مندیم با شماره زیر
تماس گرفته و مژدگانی دریافت نماید.

0۹1۳4454510
دختر ورزشکارم

سرکار خانم زهرا مکی آبادی

درخش�ش مقتدران�هات درمس�ابقات کش�وری کاراته کیوکوش�ین  iksoو
انتخابی تیم ملی و اعزام به امارات همچنین کسب مقام اول دفاع شخصی و
مقام دوم کیوکوشین را تبریک عرض نموده ،از مربی ارزشمند سرکار خانم
مهال حسین زاده کمال تقدیر و تشکر می نماییم.

خانواده

