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افتتاح
نمایشگاه
صنایع دستی

خبر

پيامك300099004806 :

دستگاههای تصفیه آب جمعآوری میشوند

 گروه خبر :دستگاههای تصفیه آب که سال
گذشته در سیرجان نصب شدند ،جمعآوری میشوند .با
کاهش سطح آبهای زیرزمینی میزان آرسنیک آب شرب
سیرجان باالتر از حد مجاز رفت و این زنگ خطری برای
مسئوالن بود .سال گذشته پیمانکار اداره آب و فاضالب
سیرجان چندین دستگاه تصفیه آب شرب را در سراسر شهر
نصب کرد تا مردم بتوانند آب شرب سالم را تهیه کنند .اما
چند ماه بعد از نصب دستگاهها بارش باران همه چیز را تغییر
داد .بارش باران در زمستان سال گذشته ظرفیت سد تنگوییه

را پس از چند سال تکمیل کرد و آب جمع شده پشت سد
میتواند تا دو سال آب شرب سیرجان را تامین کند .آب سد
تنگوییه پس از تصفیه شدن از استانداردهای الزم برخوردار
است و دیگر کسی از دستگاههای تصفیه آب استفاده نمیکند
و پیمانکار قرار است آنها را جمعآوری کند .امید علیپور مدیر
پروژه شرکت دلتا نیروی گامرون(پیمانکار نصب دستگاهها در
سیرجان) به پاسارگاد گفت :جمعآوری دستگاههای تصفیه
آب سیرجان به ما ابالغ شده است .به گفتهی وی مشکالت
آب شرب سیرجان تا دو سال آینده حل شده و سد سیرجان

دو سال ذخیره آب دارد .وی در مورد این موضوع که شما با
این جمعآوری دستگاهها ضرر مالی میکنید و این ضرر چگونه
جبران میشود ،گفت :هنوز به این مرحله نرسیدیم که بررسی
وضعیت مالی را انجام دهیم .در همین رابطه مجید میرشاهی
رییس اداره آب و فاضالب شهرستان سیرجان گفت :با توجه
به بارش باران و ذخیره آب در سد تنگوییه و رفع مشکل
آرسنیک آب استقبال از دستگاهها کم شده است .به گفتهی
میرشاهی هم اکنون آب شرب سیرجان پس از تصفیه از سد
تنگوییه تامین میشود و این آب با تمامی استانداردهای الزم

سرمقاله

مطابقت دارد .وی در پاسخ به این سوال که بعد از دو سال
چه برنامهای دارید ،گفت :ما پیشبینی این موضوع را انجام
دادهایم.آبزیرزمینیسیرجانبهسدتنگوییهمنتقلمیشود
و پس از تصفیه دوباره به شبکه آب شرب بازمیگردد .کار این
پروژه آغاز شده و تا دو سال دیگر پایان مییابد .وی ادامه داد:
بر این اساس دستگاههای تصفیه آب جمع آوری میشوند .وی
در مورد روستاها و شهرهایی که آب شرب با کیفیتی ندارند
چه باید بکنند ،گفت :در این روستاها و شهرها دستگاه تصفیه
آب نصب شده و اگر نیاز باشد باز هم نصب میکنیم.

آخرین وضعیت افرادی که با الکل متانول مسموم شده بودند هنوز هفت نفر بستری هستند

 گروه خبر :تعــداد مراجعهکننــدگان با
مسمومیت الکل  174نفر عنوان شده که  7نفر
از آنها هنوز بستری هستند .مسمومیت با الکل
متانول طی روزهای اخیر سیرجان را به یکی از
شهرهای خبرساز تبدیل کرد .مرگ  5نفر در اثر
خوردن مشروب الکلی دستساز سیرجان را در
بهت فرو برد ،اما حاال کمکم وضعیت به حالت
عادی بازگشته و تنها 7نفر در بیمارستان بستری
هســتند .طی روزهای گذشــته باز هم افرادی

با مســمومیت الکل متانول به بیمارستانهای
ســیرجان مراجعه کردهاند و مسمومیت آنها
خطرناک نبوده و درمان شدهاند .دکتر بختیاری
رییس بیمارســتان امام رضا(ع) ســیرجان به
پاسارگاد گفت :در مجموع 110نفر با مسمومیت
متانول به بیمارستان امام رضا(ع) مراجعه کردند.
به گفتهی دکتر بختیاری درمان آنها با فوریت
آغاز شد .آن ها تحت نظر پزشکان متخصص قرار
گرفتند و براساس نظریه پزشکان به آنها دارو

داده شد .به گفته وی به هیچکدام از آنها صدمه
جدی وارد نشد و فقط 5نفر که مشکل تاری دید
داشتند برای ادامه روند درمان به کرمان منتقل
شدند .وی ادامه داد :امیدوارم برای این افراد هم
مشکلیبهوجودنیاید.دکتربختیاریافزود:بعداز
بحراننیزدونفربامسمومیتمتانولبهمامراجعه
کردند .یکی از آنها در بیمارستان بستری است و
دیگری با رضایت خودش به کرمان منتقل شد و
ادامهدرماندرآنجاانجاممیشود.دکترابنارییس

بیمارستاندکترغرضیسیرجانهمبهپاسارگاد
گفت:تاامروز 64نفربامسمومیتالکلمتانولبه
بیمارستان غرضی مراجعه کردند و از این تعداد
 36نفر بستری شدند .به گفتهی وی چهار نفر
از آنها در بیمارستان جان خود را از دست دادند
و یک نفر هم که به کرمان منتقل شده بود در
آنجا جان سپرد .دکتر ابنا ادامه داد :هماکنون 5
نفر در بیمارستان دکتر غرضی سیرجان بستری
هستند که حال عمومی آنها خوب است .وی

در مورد این شایعه که یک نفر هنوز در کماست،
گفت :نه این موضوع صحت ندارد و حال عمومی
آنها خوب اســت و در مراحل پایانی درمان به
سر میبرند .رییس بیمارستان دکتر غرضی در
پاسخبهاینسئوالکهبعدازمسمومیتگسترده
افراد با الکل متانول آیا کسی با این مسمومیت به
بیمارستانغرضیمراجعهکردهیانه،گفت:بعداز
آن نیز دو نفر به بیمارستان مراجعه کردند که با
درمانسرپاییازبیمارستانمرخصشدند.

کلنگزنی پایگاه اطفا حریق منابع طبیعی در پاریز
 گروهخبر :پایگاهاطفایحریقمنابعطبیعی
گزنیشد.
سیرجاندردهشیرککلن 
از ابتدای سال جاری تا کنون  150هکتار از مراتع
و جنگلهای ســیرجان در آتشسوزی تخریب
شــدند 110 .هکتار از جنگلهای بنه و الوک در
منطقه چــاهزار و  40هکتار هم در مناطق پاریز و
چهارگنبد طعمه حریق شدند .همه سال در فصل

گرم ســال این اتفاق در سیرجان تکرار میشود و
اقدامها بــرای جلوگیری و یا خاموش کردن آتش
بیش از پیش آشکار میشود .هفته گذشته کلنگ
اولین پایگاه اطفا حریق منابع طبیعی در دهشیرک
به زمین زده شد .مهران میرشاهی رییس اداره منابع
طبیعی به پاسارگاد گفت :با توجه به اطالعرسانی
وتالش اداره منابع طبیعی ســیرجان درخصوص

کاهشآتشسوزیدرمراتعوجنگلهایشهرستان
انجمن پاریزکوه تصمیم به ساخت پایگاه اطفای
حریق گرفت .به گفته میرشاهی کلنگ این پایگاه
هفته گذشته با حضور رجب یزاده مدیر کل منابع
طبیعی وآبخیزداری استان کرمان در منطقه پاریز
(دهشیرک) به زمین زده شد .این پایگاه با همیاری
انجمنهای حامی منابع طبیعی احداث میشود.

رجبی زاده در این مراسم ضمن بیان این موضوع
که آرزوی مسئوالن مبنی برتحقق بعد مردمی و
مشارکت و سرمایهگذاری مردم درمنابع طبیعی
درحال برآورده شدن است ،گفت :نزدیکی این پایگاه
به کانونهای بحران حریق که بیشترین پتانسیل
حریقرادارندوهمچنیننزدیکیپایگاهبهمنابعآبی
مطمئنازویژگیهایاینپایگاهمحسوبمیشود.

مهران میرشاهی هم در این رابطه گفت :این پایگاه
به تمامی وسایل اطفای حریق مجهز و یک یا دو
نیروآنجامستقرمیشود.بهگفتهمیرشاهیدرزمان
بروزحریقنیروهایکمکیومردمیمیتوانندخیلی
سریع با استفاده از وسایل آتش را خاموش کنند.
وی اظهار امیدواری کرد این پایگاه تا یک سال دیگر
ساختهوتجهیزشود.

 گروه خبر :نتایج کنکور اعالم شــد و
حاال دغدغه خانوادهها انتخاب رشته است .نقوی
معاون پرورشی آموزش و پرورش سیرجان دراین
رابطه توصیههایی بــه خانوادهها دارد .وی گفت:
امروز کنکور تبدیل به یک دغدغه شده که البته
باید به داوطلب و خانوادهها در این زمینه حق داد.
آیندهتحصیلیفرزندانکهبهدنبالآنآیندهشغلی
آنان رقم میخورد ،خواسته و ناخواسته مهمترین
مساله است و به همین دلیل کنکور مساله بسیار
پراهمیتیاست.
به گفته وی؛ همیشه بعد از اعالم نتایج کنکور
توسط ســازما ن سنجش تابلوهای زیادی در سطح

شهر باال میرود که همگی خود را مرکز انتخاب رشته
معرفیمیکنند.
با توجه به اینکه هر ســاله بعــد از اعالم نتایج
کنکور به خاطر فرصت کمی که برای انتخاب رشته
وجود دارد یکسری مشکالت پیش میآید و بعضا
عدهای هم از این فرصت کم و دغدغه داوطلبان سوء
استفادهمیکنندکهنیازاستشهرونداندراینزمینه
آگاهیهای الزم را کسب کنند.
وی در پاسخ به این سوال که آیا آموزش و پرورش
پایگاههای انتخاب رشــته رســمی در این ایام دایر
میکند؟ گفت :بله همه ساله این اتفاق رخ میدهد
و امســال هم آموزش و پرورش سیرجان سه پایگاه

انتخاب رشته به صورت رسمی دایر کرده که مشاوران
آنهاهمگیمجربومتخصص هستند.
نقوی در مورد تفاوت پایگاههای رسمی آموزش
و پرورش با دیگر مراکز انتخاب رشته گفت :آموزش
و پرورش پایگاه انتخاب رشته را یک بنگاه اقتصادی
نمیبیند و پایگاه انتخاب رشــته بــرای راهنمایی
داوطلبان اســت .مورد مهم اینکه آموزشو پرورش
برای دانشآموز 12سال هزینه کرده و راهنمایی برای
انتخاب رشته صحیح مهم است .نقوی افزود :عالقه و
استعدادداوطلب،رشتهمحلهایدانشگاهیموردنظر
و چش مانداز بازار کار مهمترین مواردی است که ما در
انتخابرشتهموردتوجهقرارمیدهیم.

وی ادامه داد در درجه اول ممکن است رتبه مهم
باشد اما مهمتر تفاوتهای فردی و عالقه و استعداد
افراد است.
به گفته وی رشــته هم براســاس رتبه تعیین
میشود ولی بومیگزینی در هر رشته نیز مورد توجه
ما قرار میگیرد .نقوی معتقد است بعد از اعالم نتایج
نهایی کسانی هستند که فقط به خاطر انتخاب رشته
متضررمیشوندووقتیباآنهاصحبتمیکنیماکثرا
عنوانمیکنندازافرادغیرمتخصصکمکگرفت هاندیا
درمراکزغیرمجازانتخابرشتهکردهاند.
وی از داوطلبان کنکور خواســت برای انتخاب
رشته حتما به پایگاههای آموزش و پرورش مراجعه

کنند و در همین پایگاه هم همان روز اولی که وارد
شدند،انتخابرشتهقطعینکنندبلکهثبتنامورودی
داشته باشند و بعد از دو یا سه جلسه حضور در پایگاه و
مشاورهگرفتنباخیالآسودهواطمینانخاطرانتخاب
رشتهکنند.
وی در مورد هزینه این مشاوره هم گفت :با همان
ثبتنام ورودی اولیه میتوانند چندین جلسه مشاوره
بگیرند .دبیرستان دخترانه  17شهریور واقع در بلوار
دکترصادقی،مرکزمشاورهرشدروبهرویپارکهادی
و دبیرستان غیردولتی دکتر حسابی واقع درخیابان
ولیعصر سه مرکز رســمی آموزش و پرورش برای
انتخابرشتههستند.

 گروه خبر :ماموران پاسگاه گلستان از
یک کامیون کــه لوازم تنظیف(تی) قاچاق
داشــت ،شش میلیون و سیصد هزار قرص
اعتیادآور کشــف کردند .فرمانده انتظامی
شهرســتان سیرجان به پاســارگاد گفت:
ماموران پاسگاه گلستان روز شنبهی هفتهی

جاری به یک دســتگاه کامیون مشکوک
شــدند .به گفتهی ســرهنگ محمدرضا
ایراننژاد بار این کامیون وسایل تنظیف(تی
و )...بود .ماموران پاسگاه مدارک گمرکی این

 گروه خبر :هفته گذشته خبری مبنی بر
اعتراض به استخدام نشدن عدهای در مجموعه
گلگهر در نشریه پاسارگاد به چاپ رسید که
واکنش برخی از این افراد را به همراه داشت .آنها
درپاسخبهروابطعمومیشرکتگلگهرجوابیه
ایرابهدفترنشریهارسا لکردهاندکهبخشهایی
از آن در ادامه میآید:
ضمن تشکر از انعکاس تجمع اعتراضآمیز جمعی
از پرسنل شــاغل در گلگهر در چاپ اخیر نشریه
پاســارگاد خواهشــمند است در پاســخ به مدیر
روابطعمومی گلگهر مبنی بر ادعای غیر واقعی این
افرادمطالبرالحاظنمایید .
با توجه به آگهی پذیرش نیروی قراردادی شــرکت
گلگهر و شــرکتهای تابعه که عینا به پیوســت
حضورتان میرســد پرسنلی که میبایست جهت
شــرکتهای تابعه واگذار نمایند در این آگهی به
تفکیک و به صورت واضح مشخص شده بود .افرادی

معاون پرورشی آموزشپرورش :مراقب مشاورههای کنکور باشید

کشف  6میلیون عدد قرص متادون
کامیون را چک کرده و متوجه قاچاق بودن
آنمیشوند.سرهنگایراننژادافزود:ماموران
با توجه به شــرایط به وجود آمده و برخورد
راننده بیشتر به این کامیون مشکوک شده

و دستور بازرسی بیشتر را صادر کردند .پس
از بازرســی بیشتر از این کامیون ماموران
بستههای قرص اعتیادآور کشف میکنند.
پس از شــمارش تعداد قرصها که شامل

چرا با زندگی جوانان بازی میکنند

که در این زمینه اعتراض کردند در ردیف شماره یک
اســت که چیزی از شرکتهای تابعه در آن عنوان
نگردیدهاست.
از طرفــی بــا توجــه به شــکایتی که بــه دفتر
ریاســتجمهوری ارسال گردیده و آن نهاد محترم
اداره کار و رفاه اجتماعی سیرجان را ملزم به پیگیری
این شکایت نموده و با توجه به مستندات ارایه شده
طبق نامه شماره ص 7950/95/این حق را با توجه
به عدم اشاره گلگهر به جذب نیروهای دیپلم و فوق
دیپلم در شرکتهای تابعه به این افراد داده و نامهای
مبنی بر الزام به جذب این افراد در شرکت صنعتی و
معدنیگلگهرارسالنمودکهاینشرکتنیزپاسخی
غیرقابلقبولازطرفمعاونتوسعهمدیریتوسرمایه
انسانی با شماره ص 8549/85/95/در این رابطه ارسال

آگهی حصر وراثت
خواهان رونوشت حصر وراثت حسین رهنمازاده فرزند حسن به شرح دادخواست تقدیمی ثبت شده
به کالسه  9609983485800404از این دادگاه درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین
توضیح داده که شادروان حسن رهنمازاده در اقامتگاه دایمی خود بدرود حیات گفته و ورثه حینالفوت
آن عبارتند از -1 :ربابه آبا دهء فرزند محمدحسین شش  104تت  1320همسر متوفی  -2محمد
رهنمازاده فرزند حسن شش  2تت  1350فرزند متوفی  -3اسماعیل رهنمازاده فرزند حسن شش
 250تت  1339فرزند متوفی  -4حسین رهنمازاده فرزند حسن شش  14626تت  1358فرزند
متوفی  -5صدیقه رهنمازاده فرزند حسن شش  25تت  1355فرزند متوفی  -6فاطمه رهنمازاده
فرزند حسن شش  624تت  1347فرزند متوفی  -7احمد رهنمازاده فرزند حسن شش 11673
تت  1352فرزند متوفی  -8طاهره رهنمازاده فرزند حسن شملی  3070987151تت 1342
فرزند متوفی .اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور یک نوبت آگهی میگردد تا چنانچه
شخصی اعتراضی دارد و یا وصیتنامهای از متوفی نزد او میباشد از تاریخ نشر آگهی ظرف مدت یکماه
به این دادگاه تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد .رییس شورای حل اختالف شماره  8شهرستان
سیرجان -سیمین ذاکری افشار
آگهی حصر وراثت
خواهان رونوشت حصر وراثت حسین رهنمازاده فرزند حسن به شرح دادخواست تقدیمی ثبت شده به
کالسه  9609983485800405از این دادگاه درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح
داده که شادروان ربابه آبادهء در اقامتگاه دایمی خود بدرود حیات گفته و ورثه حینالفوت آن عبارتند
از -1 :محمد رهنمازاده فرزند حسن شش  2تت  1350فرزند متوفی  -2اسماعیل رهنمازاده فرزند
حسن شش  250تت  1339فرزند متوفی  -3حسین رهنمازاده فرزند حسن شش  14626تت
 1358فرزند متوفی  -4صدیقه رهنمازاده فرزند حسن شش  25تت  1355فرزند متوفی -5
فاطمه رهنمازاده فرزند حسن شش  624تت  1347فرزند متوفی  -6احمد رهنمازاده فرزند حسن
شش  11673تت  1352فرزند متوفی .اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور یک نوبت
آگهی میگردد تا چنانچه شخصی اعتراضی دارد و یا وصیتنامهای از متوفی نزد او میباشد از تاریخ نشر
ک ماه به این دادگاه تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد.
آگهی ظرف مدت ی 
رییس شورای حل اختالف شماره  8شهرستان سیرجان -سیمین ذاکری افشار
آگهی حصر وراثت
خواهان رونوشت حصر وراثت زهرا محمودآبادی فرزند نعمتاهلل به شرح دادخواست تقدیمی ثبت
شده به کالسه  9609983485800406از این دادگاه درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین
توضیح داده که شادروان نعمتاهلل محمودآبادی در اقامتگاه دایمی خود بدرود حیات گفته و ورثه
حینالفوت آن عبارتند از -1 :زهرا محمودآبادی فرزند نعمتاهلل شش  1999تت  1354فرزند
متوفی  -2حسن محمودآبادی فرزند نعمتاهلل شش  247تت  1366فرزند متوفی  -3صدیقه
محمودآبادی فرزند نعمتاهلل شش  1620تت  1356فرزند متوفی  -4محمد محمودآبادی فرزند
نعمتاهلل شش  1622تت  1344فرزند متوفی  -5غالمرضا محمودآبادی فرزند نعمتاهلل شش 42
تت  1350فرزند متوفی  -6مهدی محمودآبادی فرزند نعمتاهلل شش  18تت  1359فرزند متوفی
 -7شهناز محمودآبادی فرزند نعمتاهلل شش  4تت  1340فرزند متوفی  -8محسن محمودآبادی
فرزند نعمتاهلل شش  179تت  1362فرزند متوفی  -9مریم محمودآبادی فرزند نعمتاهلل شملی
 3060038511تت  1368فرزند متوفی .اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور یک
نوبت آگهی میگردد تا چنانچه شخصی اعتراضی دارد و یا وصیتنامهای از متوفی نزد او میباشد از تاریخ
ک ماه به این دادگاه تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد.
نشر آگهی ظرف مدت ی 
رییس شورای حل اختالف شماره  8شهرستان سیرجان -سیمین ذاکری افشار
آگهی حصر وراثت
خواهان رونوشت حصر وراثت محمدحسین صادقیگوغری فرزند عبدالحسین به شرح دادخواست
تقدیمی ثبت شده به کالسه  9609983485800426از این دادگاه درخواست گواهی حصر وراثت
نموده و چنین توضیح داده که شادروان سکینه حاجمحمدی در اقامتگاه دایمی خود بدرود حیات گفته و
ورثه حینالفوت آن عبارتند از -1 :محمدکاظم صادقیگوغری فرزند عبدالحسین شش  6تت 1337
فرزند متوفی  -2محمدحسین صادقیگوغری فرزند عبدالحسین شش  6تت  1325فرزند متوفی
 -3علیاکبر صادقیگوغری فرزند عبدالحسین شش  13تت  1330فرزند متوفی  -4مصطفی
صادقیگوغری فرزند عبدالحسین شش  15تت  1332فرزند متوفی .اینک با انجام تشریفات
مقدماتی درخواست مزبور یک نوبت آگهی میگردد تا چنانچه شخصی اعتراضی دارد و یا وصیتنامهای
ک ماه به این دادگاه تقدیم دارد واال گواهی
از متوفی نزد او میباشد از تاریخ نشر آگهی ظرف مدت ی 
صادر خواهد شد .رییس شورای حل اختالف شماره  8شهرستان سیرجان -سیمین ذاکری افشار

کهمتناینآگهی(پذیرشدرگلگهر)راتاییدوتغییر
در ساختار سازمانی و برونسپاری را بهانهای برای عدم
جذب این افراد ذکر نموده اســت .نکته قابل توجه
اینجاست که این آگهی توسط همین افراد تایید و
چاپگردیدهکهقطعاباجلساتیازطرفکمیتهمنابع
انسانی و تاییدیه هیئتمدیره این شرکت همراه بوده،
ثانیادربند 8-6اینآگهیذکرشدهچنانچهداوطلب
در یکی از شــرکتهای همکار و یا پیمانکار شاغل
میباشد ،ضروری است قبل از ثبتنام از محل قبلی
استعفا نماید که تعدادی از این افراد از محل قبلی خود
استعفا نمودند که پس از آن متاسفانه هیچ پیگیری از
طرف اداره کار ،رفاه و تعاون صورت نگرفت.
حال آیا میتوان چنین حقی را برای عدم جذب این
افراد در گلگهر به دلیل تغییر در ساختار سازمانی

داد؟ چرا با روحیه و زندگی جوانانی که اکثرا در ابتدای
روزهای زندگی مشترک میباشند ،بازی میکنند.
چگونه است افراد لیسانس را که در بین آنها افراد
غیر بومی نیز هســتند طبق آگهی در این شرکت
استخدام نمودند ولی برای افراد دیپلم که بومی این
شهرستان هستند این امکان وجود ندارد و مسئولین
این شهرستان در این رابطه سکوت اختیار کردند و
نگران برهم خوردن تعامالت خود با این شــرکت
صنعتی و معدنی هستند .مشکل ما این است افرادی
برایمانتصمیممیگیرندکهخودچندینسالاست
بازنشسته شدهاند و یا براساس روابط و بدون شرکت
در هیچ آزمونی در این شــرکت جذب شــدهاند .و
نمیخواهندجوانانیکهباهزارامیدوباهزارسختیاز
بینچندینهزارشرکتکنندهکهدراینآزمونقبول

جنابآقایامیرحسینقاسمینژاد

کســب رتبــه اول کنکــور سراســری در گــروه
آزمایشــی علــوم تجربــی را خدمــت شــما و
خانــواده محترمتــان تبریــک عــرض میکنــم .بــا
آرزوی موفقیــت و ســربلندی در تمامــی مراحــل
زندگــی.
مهندس عیسی ساالری

گروهخبر :نمایشگاهصنایعدستیهنرمندانبانویسیرجانیروزگذشتهافتتاحشد.
به گزارش روابط عمومی فرهنگسرای سیرجان در این نمایشگاه آثار  ۱۰بانوی هنرمند
سیرجانی در زمینه صنایع دستی در معرض دید عموم و عالقه مندان قرار گرفته است.
این نمایشــگاه به مدت یک هفته در نگارخانه راز فرهنگســرای سیرجان برپا است و
عالقهمندان میتوانند صبح ها از ســاعت  ۹تا  ۱۲و عصر ها  ۱۶تا  ۲۱از این نمایشگاه
دیدنکنند.

متادون و ...بودند تعداد آنها شــش میلیون
و  311هزار قرص عنوان شــد .ســرهنگ
ایراننژاد ادامــه داد :ماموران از این کامیون
چهار هزار و هفتصد عدد لوازم تنظیف قاچاق
نیز کشف کرد .وی ارزش ریالی این محموله
را 31میلیارد ریال عنوان کرد.
شدهاند پس از  2سال به حقشان برسانند .در ابتدا
گ آهن و نبود بودجه
پایین آمدن قیمت جهانی سن 
کافی جهت تکمیل پروژههایی چون خطوط  5و 6
کنستانتره و گندله 2را بهانهای برای عدم جذبمان
عنوان کردند و حاال که از اتمام این پروژهها بیش از
یک سال می گذرد و قیمت جهانی سنگ آهن به
وضعیت مطلوبی رسیده ،با روحیه این جوانان بازی
میشود.
چگونه است در سال و سالهای اخیر تعدادی را بدون
هیچ ضابطه مشخصی فقط از طریق رابطه جذب
این شرکت کردند و دیگران از ترس به خطر افتادن
موقعیتشانسکوتاختیارنمودند.
از شــما خواهشمندیم با مطالعه مستنداتی که به
پیوســت حضورتان ارسال میشود هر گونه صالح
م یدانید جوابیهای به آن شــرکت در شماره بعدی
نشریه خود چاپ نمایید .باشد یک عمر دعاگویتان
باشیم.

جز تحمل ما راهی نیست
 رضامسلمیزاده
میدانیمکهلبخندهاییکه
در این روزها گشادهتر نثارمان
میشود ،بیشتر از سر ادبی
ریاکارنه است .وگرنه فرهنگ
کمالگرا و محافظهکار نه
تاب تحمل نقد را دارد و نه از
آدمهای کنجکاو خوشش میآمده است .مخصوصا که
نظام اداری ما از تحوالت اجتماعی عقب مانده است
و رسوب تملقپرستی در ذهن مسندنشینان به لطف
ریاکاری و چاپلوسی زیردستها روز به روز سنگین و
قطورتر میشود .الجرم در چنین هنگامهیی است که
محدودهی رکن چهارم دموکراسی را تنگ و تنگتر
میشود .اما چه میشود کرد؟ ما به خود نامدهایم که
به خود باز رویم .چیزی به نام جبر زمانه وجود دارد که
روز به روز ما را علیرغم این تنگناهای مقطعی فربهتر
میکند .ما حامالن و پیامآوران یک تحول تاریخی
هستیم .اگر قرار بود امروز به دیروز باخته باشد البد
خون رنگین محمود صارمی در کنسولگری ایران
در هرات جزو هدر رفتهها بود و جهان هم اینک
برای طالبان فرش قرمز پهن میکرد .اینکه به برکت
خون شهید صارمی روزی در تقویم ملی به خبرنگار
اختصاصیافتهبهشکلینمادینبهخفاشانخوگرفته
به تاریکی دیروز یادآوری میکند که خورشید فردا
متعلق به شاهدانی است که برای آگاهی میکوشند.

ما هم که نباشیم آنان که از پی ما میآیند مشعلههایی
نورانیتر از آگاهی به دست خواهند داشت که به
پستوخانههامجالکمتریخواهندداد.
البته مانعتراشانایستادهبر مسیراطالعرسانیآزاد
تنها نیستند .در قبیلهی قلم هم بخل و حسد فراوان
است .زیر لعاب تعارف و لبخند ،نیش و نیشترهایی
زهرآلود خزیدهاند که از یک سو چونان ستون پنجم
به دشمنان آگاهی گرا میدهند و از سوی دیگر با
گسترانیدن بساط تملق و چاپلوسی به صفحات
نشریات ،نقد را میوهیی ممنوعه جلوه میدهند که
دست یازیدن بر آن مستوجب عقوبت و رانده شدن از
بهشت نوشتن است .پاسداری از حریم آزادی و آگاهی
با خزیدگانی چنین در عرصهی اطالعرسانی کار را
دشوارترمیکند.
اما دشمنترین دشمنان ما نه مانعتراشی
ظلمتپرستان دیروزیاند و نه حسودان و بخیالن
و قلمفروشان نفوذی .ما گاهی به تنبلی و بیدانشی
خویش بازندهتریم .آسانتر شدن شیوههای
اطالعرسانی سرمستمان میکند از القابی که این و
آن نثارمان میکنند و یادمان میرود که هزار بادهی
ناخورده در رگ تاک است هنوز!
 17مرداد هر سال اگر ما را متوجه رهزنیهای
آزادی بیان و اطالعرسانی نکند و در عوض اسیر
گرداب بزرگداشتها و تمجیدها بکند ،به ضد خود
تبدیل شده است و مبادا چنین باشد.

روی خط

پیامک300099004806 :
 میخواستم بگویم متاسفم برای شهرداری
نجفشهر که به خاطر بدهی 4ماه است یک
جایگاه سیانجی مربوط به شهرداری را تعطیل
کرده کسی هم جوابگو نیست5286.
 چرا برخیها باید در معدن گلگهرحقوقهای
نجومی بگیرند و ما این همه جوان بیکار داشته
باشیم تا کی باید این بیعدالتیها ادامه داشته
باشد؟ انقالب ما انقالب مستضعفان است نه
مرفهینبیدرد3117.
 چطوری است مسئوالن همه ساده زیستند
ولی وقتی گیر میافتند وثیقه  50میلیاردی
دارند؟ آیا ما از اهداف انقالب ،امام و رهبری فاصله
نگرفتهایم؟3117
 سونامی تورم باعث کاهش شدید تولد نوزاد
وکاهشجمعیتشدهاست5018.
 برای تعویص کارت ملی یک پست بانک است
متاسفانه جواب مردم را هم نمیدهند0978
اینداعشیهایتکفیریملعونحتیبهخداوند
خالق هم کوچکترین ایمان و اعتقادی ندارند اما
برای این که به کل دنیا اسالم را خشن جلوه دهند
و مسلمانان را هم از دین و مذهب زده کنند با
پرچم ال اله اال االه و محمد رسول اهلل به فجیعترین
شکلآدممیکشند.مگرخداوپیامبرشنفرمودند:
دانهای را از دهان موری به زور نگیرید خب اینها
چگونه مثل مور و ملخ آدم بیگناه را میکشند و
سر میبرند و به زن تجاوز میکنند ؟4306
 تا به حال چند بار به پمپ بنزین بلوار مالک
اشتررفتموچونخانمهستمپیادهنشدمهردفعه
کمترازمقداریکهگفتمبنزینزدند9343
 مدیران گل گهرچه گلی به سرشهر و مردم
زدندکه بایدحقوق نجومی بگیرند؟تاکی باید این
خام فروشی ها ادامه داشته باشد؟3117
 به عنوان یک شهروند تشکر میکنم از
مسئوالن محترمی که زمینهای تصرف شده

در روستاها را تخربب وبه دولت برگرداندند چرا
زمینهای حصار کشیده شده روبروی پردیس را
تخرببنمیکنند8075.
شهرکمشتاقکوچهابریشمیکهمسایهسگ
نگهداری میکنند و آسایش مردم را قطع کردن
چرامرکز بهداشترسیدگینمیکند2396.
چنديپيشچاپگزارشمسابقهكبوترپرانيبا
كملطفيبعضيازخوانندگاننسبتبههفتهنامه
شد اتفاقا چاپ گزارش نكته تاسف باري را آشكار
ساخت كه همان شليك به پرندگان است و اميد
است كه دوس تداران اين پرندگان راه حلي را براي
اين بيعدالتي پيدا كنند كه اگر جز اين باشد بايد
كلمهمسابقهباكشتارمعاوضهشود0205.
ای کاش رئیس راهنمایی و رانندگی به سربازان
تحت امرش دستور م یداد که طرز موتور گرفتن
ایننیستکهوسطفضایسبزبلوارقاانیخودشان
را پنهان کنند و موتورهایی که پشت چراغ قرمز
توقف کرده میگیرند .این باعث میشود دیگر
موتورپشتچراغقرمزتوقفنکند4069.
 میخواستم از آقای سروشنیا سرپرست
شهرداری بابت پرداخت معوقات پرسنل که باعث
دلگرمی کارگران و کارمندان شده تشکر کنم .از
طرف واحد تاسیسات شهرداری8311 .
 با سالم خدمت شهردار محترم کوچه
شماره  8واقع در خیابان پوریای ولی فاقد تابلو
وچالهچولههای فراوان است برای ترمیم آن اقدام
فرماییدباتشکراهالیمحل5206
در سطح شهر درخیابان شفیعی نزدیک فلکه
درختان سایه خوش بزرگ به علت نوعی کرم
نوعی سوسک قطع کردند داخل درختان پوت
شده بود و خشک .در قسمتی از بهشت زهرا هم
همچنین .این آفت درحال گسترش است .بعضی
از درختان آلوده قطع نشدهاند5355.
 میخواستم از زحمات چندین ساله دهیار

وحد تآباد تقدیر و تشکر کنم 4315..
 بعضي از ما آدمها خيلي ب يانصافيم در هر
هفتهنامه افراد زيادي مشغولند تا اخبار و وقايع .
به دست ما برسد چند بار تا بهحال يك خسته
نباشيد گفتيم كه امروز بخاطر اينكه گزارشي
به مذاقمان خوش نيآمده پرچ مدار آبروي شهر
شديم؟!دوستانعزيزاينزيرساختهايشهرمان
همچون آسفالت كوچه و خيابانهاست كه آبروي
شهر ميدهند بر باد نه جيرجيرك زبان بسته !
0205
بدینوسیله فرا رسیدن هفدهم مرداد
گرامیداشت مقام رفیع خبرنگار را به تمامی اهالی
پرتالشرسانه،اصحابپرانرژیخبروخبرنگاران
صدیق و امین نشریات محلی سیرجان صمیمانه
تبریکمیگویم.خداقوت(.جهانشاهی.ازدوستداران
فرهنگ ،ادب و هنر)4179.
 جناب سرپرست شهرداری تا کنون نگاهی
به سطح شهر انداختی؟ موقعی که وقت اداری
تمام میشود میروی منزل پر ازخاک و آشغال
بخصوصچهارراهرضویوکیوسکهایخطواحد
و نردههای دور درختان داخل پیاده رو مگر خیابان
امام رفتگر ندارد؟6117
 وضعیت پمپهای سیانجی در
سیرجان خیلی بد است یا کامل خراب
هستندیاازبینچندیننازلکههزینهشده
فقط دو عدد کار میکند مردم ساعتها با
ید وقت خود را درصف گاز بگذرانند .گروهی
که وضع مالی خوبی دارند از گاز استفاده
نمیکنند و کاری هم به خرابی پمپها
ندارند اگر کمپرسورها جواب نمیدهد
تعدادشانرا بیشترکنندجوانبیکارهمکه
زیاد است استخدام کنند ،اگر واقعا مشکل
اساسی وجود دارد تعطیلشان کنند تا همه
بنزینبزنند4547،

کارت سوخت گازوئیل شما اجاره می‹شود 09137317472
ابالغ وقت رسیدگی
ریاست محترم ادره فرهنگ و ارشاد اسالمی شهرستان سیرجان با سالم در خصوص کالسه فوق با توجه مجهوالالمکان بودن آقای
عباس پوریایی ابالغ وقت رسیدگی از طریق جراید انجام شود .وقت حضور 1396/05/22 :یکشنبه ساعت  16محل حضور :میدان
امامحسین(ع) مجتمع شوراهای حل اختالف شورای شماره  2شهرستان سیرجان مهدیه معلمی -دبیر شورای حل اختالف شماره  2شهری

پسرخال هعزیزم

جنابآقایامیرحسینقاسمینژاد
کســب رتبــه اول کنکــور سراســری در رشــته
علــوم تجربــی کــه موجــب مســرت مــا شــد را
بــه شــما و خانــواده محترمتــان تبریــک عــرض
مینمایــم .بــا آرزوی موفقیــت شــما در تمامــی
عرصههــای زندگــی.
احسان آشتاب

جنابآقای

امیرحسینقاسمینژاد

جنابآقای

امیرحسینقاسمینژاد

کســب رتبــه اول کنکــور سراســری در رشــته علــوم تجربــی را
کــه موجــب افتخار و مســرت همشــهریان ســیرجانی شــد ،خدمت
شــما و خانــواده محترمتــان تبریــک عــرض مینماییــم .از درگاه
حضــرت ســبحان ،تــداوم تعالــی و توفیــق ،ســعادت و پیشــرفت
جنابعالــی را مســئلت داریــم.

روابط عمومی شهرداری و شورای اسالمی شهر سیرجان

کســب رتبــه اول کنکــور سراســری در رشــته
علــوم تجربــی را که موجب افتخار و ســربلندی
همشــهریان ســیرجانی شــد ،خدمــت شــما و
خانــواده محترمتــان تبریــک عــرض مینماییم.
توفیقات روزافزون و ســامتی شما را از درگاه
خداونــد منــان آرزو میکنیــم.

عمو علی ،سجاد ،سبحان ،سعید

