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پيامك300099004806 :

اینچندنفر

دستور مهم جهانگیری به اعضای هیات دولت

آفتاب :جهانگیری طی بخشنامهای از اعضای هیئت دولت و استانداران خواست در راستای نظامنامه مدیریت
پاسخگویی به شکایات مردمی ،حداقل یک روز در ماه را برای مالقات مردمی تعیین کنند .در این بخشنامه آمده
است؛ با عنایت به تأکیدات مقام معظم رهبری به اعضای دولت مبنی بر ارتباط نزدیک با مردم و آگاهی از مشکالت
آنهاواهتمامدررفعمشکالتاعضایهیئتدولتواستانداراننسبتبهتعیینحداقلیکروزدرماهبرایمالقات
مردمی اقدام و گزارش اقدامات انجام شده برای حل و فصل مشکالت مردم را هر شش ماه یک بار به دفتر معاون اول رییسجمهور ارایه نمایند.

زرتشتیان اصل و اساس ملت ایران بودند

ایسنا:دستیارویژهرییسجمهورگفت:زرتشتیهابهعنوانایرانیانغیرمسلمانشهروندانبسیارنجیبودرستکاری
هستندکههرجامسئولیتیرامیپذیرند،بهخوبیانجاممیدهند.حجتاالسالمعلییونسیدراینستاگرامخودنوشت:
بحث پیشینه زرتشتیها در ایران بسیار مفصل و ریش هدار است .همین مقدار باید بدانیم که حتی در ایران قبل از اسالم
هم اقلیتهای دینی همچون کلیمیها و مسیحیها حضور داشت هاند .و اصل و اساس ملت ایران بودند .تفاوت زرتشتیها
با دیگر اقلیتهای دینی در این است که آنان بایگانی و سند تاریخی ما هستند .بخش زیادی از ادبیات ،زبان و تاریخ گذشته از سوی زرتشتیها حفظ شد.

اگر مقامات گفتند غیرقانونی است من تسلیم قانونم

اعتماد :امام جمعه موقت تهران هفته گذشته با انتشار ویدیویی با این عنوان که بر حسب
وظیفه وارد فضای اجتماعی شدم حضورش در شبکههای اجتماعی را اعالم کرد .یکی از شبکههای
اجتماعی که سیداحمد خاتمی عضو آن شده توییتر است .این ویدیو  706الیک و  122بار
ریتوئیت شده است .این عضو مجلس خبرگان رهبری که  1552فالوئر دارد طی یک هفته اخیر
 21توئیت در صفحه خود داشته است .او در مورد فیلتر تویتر گفته است؛«اگر مقامات گفتند غیرقانونی است من تسلیم قانونم.».

احتمال لغو تعطیلی  6آذر

عصرایران :نایب رییس مجلس شورای اسالمی تعطیلی هشتم ربیعاالول را بیمبنا دانست
و ابراز امیدواری کرد که این تعطیلی با ارایه طرحی لغو شود .در یادداشت علی مطهری آمده
است؛«تعطیلی هشتم ربیعاالول که امسال مصادف با ۶آذر است ،یک خطا و موجب وهن مجلس
شورای اسالمی است .هشتم ربیعاالول سالروز شهادت امام حسن عسگری (ع) و طبعا روز آغاز
امامت حضرت ولیعصر (ع) است .سئوال این است که چه ضرورتی برای تعطیلی این روز هست؟ اوال مردم در این روز باید عزا
بگیرند یا شادی کنند؟ این تعطیلی بنا به توصیه یکی از مراجع صورت گرفت ،در حالی که برخی مراجع نیز موافق نیستند»

خبر

دالر؛  ۴۱۰۰تومان
 ایسنا :دالر آمریکا در ادامه روند
افزایشی روزهای اخیر در بازار دیروز (یکشنبه)
 ۱۲تومان گران شده و به  ۴۰۹۴تومان رسیده
است .درحالی که تمام کاهش قیمت را تجربه
میکند .به گزارش ایسنا ،در بازار ارز یورو گران
شده و  ۴۸۲۵تومان فروخته میشود .سایر
ارزهایی که داد و ستد زیادی در بازار دارند
افزایش داشته است .پوند انگلستان ۵۴۹۵
تومان و لیر ترکیه  ۱۰۸۷تومان قیمت دارد.
همچنین دالر مبادلهای  ۳۵۱۹تومان در بانک

مرکزی قیمتگذاری شده است.
در بازار سکه ،نرخ سکه تمام طرح جدید بر
خالف روز گذشته کاهش داشته است و یک
میلیون و  ۳۵۵هزار تومان قیمت دارد .از سوی
دیگر نیم سکه  ۶۸۴تومان و ربع سکه ۳۸۵
هزار تومان فروخته میشود.
بازار طال نیز با کاهش قیمت روبرو شده
است .هر گرم طالی  ۱۸عیار  ۱۲۴هزار و
 ۶۶۷تومان فروخته و هر مثقال طال  ۵۴۰هزار
تومان عرضه میشود.

همکار محترم جناب آقای

دکتر محمدرضا جهانشاهی
مصیبــت وارده را خدمــت شــما
و خانــواده محتــرم تســلیت
عــرض نمــوده ،از خداونــد
منــان بــرای شــما و دیگــر
بازمانــدگان صبــر و شــکیبایی
مســئلت داریــم.
ساختمان نظام مهندسی
ساختمان شهرستان سیرجان

چند سکانس ،یک فالشبک و پایان باز
 پاسارگاد :سکانسیکمراسمتکریمومعارفهشهردار
البته تا پایان این مراسم معلوم نشد تکریم کدام شهردار! در برنامه
گنجانده شده است چون هر کسی از ظن خود شد یار شهردار تازه به
صندلی رسیده ،شرح وظایفی برای او ترسیم کرد که نمک گفتارش
هم منکوب کردن شهردار و شهرداری تا همان لحظه بود گویی که تا
آن روز در دیار دیگری زندگی میکرده و اساساً برای نجات شهر در
این جلسه شرکت کرده است .جالبتر این که یاران مسئول مدیر تازه
شهرداریباهمهتوشیحاتامریکهخطابهکردند،یکجملهترجیع
بندی هم داشتند؛ «در امور شهرداری و وظایف شهردار نورسیده نباید
دخالت!کرد».
 سکانس دو ،سه و ...سالن غدیر اداره ارشاد
ازجمعحاضرانچندنفریبهسخنرانیپرداختندتاهمحاضران
دست از س ِر گوشیهایشان بردارند و هم شهردار تازه گوشی دستش
بیاید که نظارت بر مدیران جدی و موجب تقویت مدیریت است و بر
همه واضح و مبرهن است که اینها با دخالت فرق دارد .یکی وظیفه
توروب شهر را دیکته کرد .دیگری او را از سیاست و سیاسینگری
رف 
انذار داد و توصیه کرد به جمع خودیهای شورا بپیوندد .سومی او را به
ساخت نمازخانه در پارکها هشدار داد .آن یکی هم همه را از خیانت
در شهرداری برحذر داشت و خالصه یکی هم بی رو دربایستی به
اعضای شورای تازه گفت تالش کنند تا تصویر تفرقهافکنی از ذهن
مردم پاک شود ،با این استدالل که شورا جای همگرایی است.
 فالشبک:ورودیساختمانشورایشهر
پس از انتخاب سرپرست شهرداری توسط شورای شهر،آگهی
قدردانی جمعی از پرسنل بازنشسته و شاغل شهرداری برای انتخاب
این عنصر باتجربه و فنی با کلی توصیفات ،توصیه و نوید به اعضای
شورای شهر با اشاره به این که دکتر سروشنیا در دوماه اخیر موفق به
پرداخت حقوق و بخشی از معوقات آنان شده است خواهان آن بودند
که فردی را با ویژگیهایی که همه را در وجود او یافته و سیاهه کرده

..................................

با مجوز رسمی از اداره کل آموزش فنی و حرفهای کشور

هنرجومیپذیرد

..................................
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تلفن42234873 - 09361557348 :
موسس و مدیر :انتظامرضوی

به صورت نقد و اقساط

جناب آقای
دکتر غالمرضا جهانشاهی
بــا نهایــت تاســف درگذشــت پــدر
گرامیتــان را تســلیت عــرض میکنیــم.
از خداونــد منــان بــرای آن مرحــوم رحمت
و غفــران و بــرای شــما طــول عمــر بــا عــزت
مســئلت داریــم.
دکتر وحید حسامی
دکتر سعید حسامی

سالی به سر آمد دل مـا سوختهتر شد
وین چشم به راه تو به در دوختهتر شد
گفتنـد ایــام بــرد سـوز غـمـت را
هر روز که آمد دلم افروختـهتـر شـد

به مناسبت اولین سالگرد مرحوم

حاجحسینخانامانی
روز پنجشــنبه  96/08/25از ســاعت  3/5الــی
 5بعدازظهــر بــر ســر مــزار آن مرحــوم واقــع
در بهشــت زهــرای قدیــم قطعــه (8خصوصــی)
گــرد هــم میآییــم و یــاد و خاطــرهاش را گرامــی
میداریــم .حضــور شــما ســروارن عزیــز را ارج
مینهیــم.

بوندرویصندلیمدیریتشهریبنشانند.
شورای شهر نیز که برای نشان دادن حسن نیت خود به مردمی
که تک تک آرای خود را وامدار این عزیزان است و بیهیچ شکی خود
راخادماینمردمهمیشهدرصحنهم یداندفراترازانتظاراین«عزیز ِان
بنرآوی ِز خودجوش» ظاهر شد و طی یک فرایند مشورتی که ذات
شورای شهر است شخص دکتر سروشنیا را برای پست شهرداری
سیرجان انتخاب کرد و باقی قضایا را برعهدهی دیگر منتخبان شهر
گذاشت و با تأیید استان آقای سروشنیا برای نجات شهر در جایگاه
شهردارسیرجانرسمیتیافت.
 سکانس بعدی سالن غدیر اداره ارشاد
باری رضا سروشنیا در جلسه تکریم و معارفه ،در پاسخ به
توصیههای ناصحان اذعان کرد :بزرگترین آسیب شهرداری کمبود
منابع مالی و نیروی انسانی نیست .ضعف مدیریت ،عدم ایجاد
انگیزه ،محدود کردن مدیریت ستادی به  5تا  6نفر ،عدم توجه و
تضعیف مدیران میانی پاشنه آشیل شهرداری است .البته برای رد
شائبه «دخالت در امور شهرداری» وی این مبحث را تلویحاً تفسیر و
درتکمیلسخنانخودگفت:حاجآقاحسنپورحکممعلمیوبرادری
بر من دارد.
 پایان باز ...
چندروزیاستکهبسیاریازپرسنلشاغلوبازنشستهشهرداری
سیرجان فیشهای غیرنجومی حقوق خود را دریافت کردهاند و آنچه
در جداول آن میخوانند با آن چه چندی پیش روی بنر آویزان شده
در ورودی سالن شورای شهر خوانده بودند متفاوت است.
به هر روی گرچه این ،تنها پایان داستان نیست و گزینههای
دیگری هم روی میز است .اما به راستی کی به تعادل میرسیم و
حرف و عملمان قدری به هم نزدیکتر خواهد شد تا برکات آن شامل
همه شود؟ تا هیچ هیجانی ما را به رفتار و گفتار بیبنیاد نکشاند و برای
کسب هر جایگاه و پایگاهی ،از دایره راستی و درستی خارج نشویم.

 رامین ضابطی

بدون شک هنوز تعداد
زیادی از مردم سیرجان خاطراتی
پر افتخار از گذشته این شهر را در
ذهن خود دارند .از روزهای انقالب
و حضور پرشور و شعور قشرهای
مختلف و یا سالهای دفاع مقدس
وحماسهآفرینیمردمانغیوراینشهر.مردمسیرجانهمواره
از بزرگانی چون دکتر باستانی پاریزی و دکتر طاهره صفارزاده
و...با افتخار یاد میکنند و در سالیان اخیر معرفی جوانانی مثل
مقدس و قاسمی به عنوان نفرات برتر کنکور مایه مباهات
شده است .اما چند صباحی است که سیرجان و سیرجانی با
موضوعات و عناوینی دیگر در صدر خبرها قرار میگیرند که
شایستهافتخارنیستند.
شاید اولین بار ماجرای فرار اعدامیها از پای چوبه دار
نام سیرجان را بر سر زبانها انداخت .اتفاق تلخی که در سایه
بیتدبیری و ضعف مدیران وقت رخ داد و منجر به ریخته
شدن خون تعدادی از همشهریان بیگناهمان شد .با افتضاحی
که آن روز به بار آمد کمترین انتظاری که میرفت بازخواست
و برکناری مسببین به بار آمدن آن فاجعه بود اما نه تنها آب
از آب تکان نخورد بلکه فرماندار وقت پس از اتمام ماموریتش
به عنوان فرماندار مرکز استان انتخاب شد و به نوعی ارتقاء
مقامیافت.
ماجرای دیگر؛ قضیه اختالس در شورای چهارم و
شهرداری بود .اختالسی که با وجود دستگیری عوامل آن
هنوز و بعد از چند سال هیچ حکمی برایشان صادر نشده
یدانند سرانجام آن پرونده چه شد؟ در این مورد
و مردم نم 
برخی شایعات نیز مطرح شد از جمله اینکه خویشاوندی
برخی از مسئوالن با متهمان دلیل سرپوش گذاشتن بر پرونده
است که البته این موضوع تکذیب شد.
ماجرای سوم که منتهی به صعود سیرجان به صدر
اخبار شد نیز بیارتباط با شورا و شهرداری نبود .اردیبهشت
 ۹۶و در روز برگزاری انتخابات شورای شهر ،افتضاحی در
سیرجان به بار آمد که قطعا هیچگاه از خاطره مردم پاک
نخواهد شد .چینش عجیب و غریب هیئت نظارت ،نحوه
برگزاری ،شمارش آرا ،نحوه اعالم نتایج و تخلفات گستردهای
که از چشم شهروندان دور نماند .اما برگزارکنندگانش به
خود نمره عالی دادند و برای سرپوش گذاشتن بر ضعف و
بیتدبیری خویش متوسل به دروغ شدند .قصه کلیپ تغییر
کد کاندیداها که خود به تنهایی میتوانست مبین مخدوش
بودن انتخابات باشد و از سوی فرماندار جعلی خوانده شد تا
شاید در این مورد هم ارتقاء مقامی شبیه آنچه در قضیه اعدام
پیش آمد برای آقایان دور از انتظار نباشد.
اخیرا باز هم نام سیرجان در تعداد زیادی از
خبرگزاریهای داخلی و خارجی مطرح شد .این بار اتفاقات
عجیب جادو و طلسم در مستطیل سبز دلیل ماجرا بود که
یدانم بواسطه همکاری و
در برنامه  ۹۰به اوج رسید .الزم م 

فـروشگـلزعفـرانتـازه
از تولید به مصرف

به مدت محدود

زعفران مورد نیاز خود را ارزانتر و با اطمینان کامل از خالص
بودن آن خریداری کرده و لذت پاک کردن گل زعفران را
تجربه نمایید.

نهـالستان استـوار

کیلومتر  12جاده سیرجان -شهربابک

(یک کیلومتر بعد از ورودی محمودآباد سمت راست)

ساعت مراجعه 8 :الی 15
تلفن تماس09134455100 :

به دلیل محدودیت مقدار گل برداشت شده در هر روز لطفا
قبل از مراجعه تماس بگیرید.

شناخت کاملی که از عادل فردوسیپور دارم عرض کنم رمز
موفقیت و ماندگاری حدود بیست ساله عادل و برنامهاش
صداقت و سالمت حرفهای و شخصی و تالش برای پرداختن
به مسایلی است که در پشت پرده فوتبال ایران وجود دارد و
در این مسیر هیچ فرقی بین تیم شهر و استان خودش با
تیمهای دیگر قایل نمیشود و خواسته هواداران پرشمار نود
نیز همین است.
در همین ارتباط مواردی وجود دارد که به طور خالصه
به آن اشاره میشود.
-۱به گفته برخی خبرنگاران سیرجان که اتفاقا سابقه
حضور در کنار تیم گلگهر را هم دارند این موضوع جادو
و طلسم در گذشته نیز وجود داشته و توسط همین فرد
اقداماتی صورت گرفته که این دوستان به گفته خودشان
تذکراتی نیز دادهاند.
-۲بعد از بازی گلگهر با خونه به خونه ،نکونام سرمربی
حریف بدون اشاره به موضوعی خاص اعالم کرد مسایلی
در فوتبال سیرجان وجود دارد که اگر واقعیت باشد باید
فاتحه فوتبال را خواند .بالفاصله سرپرست محترم گلگهر
موضعگیری کرد و نکونام را توصی ه به خانهنشینی نمود .بعد از
این اتفاق باشگاه خونهبهخونه اقدام به انتشار تصاویر در فضای
مجازی کرد که در این مورد انتظار موضعگیری منطقیتری از
سرپرستتیممیرفت.
-۳با وجود پرداختن خبرگزاریها و برنامههای
مختلف رادیو و تلویزیون و حتی مصاحبه با فرد مورد نظر،
قطعا مسئوالن هیئت فوتبال و باشگاه میبایست پیشبینی
میکردند که برنامه  ۹۰هم به این موضوع خواهد پرداخت
هر چند که از قبل هم مطلع شده بودند .در فاصله زمانی
که در اختیارشان بود الزم بود آن فرد را توجیه میکردند تا
فردوسیپور و مخاطبین میلیونیاش را شوکه نکند.
-۴هرچند این ماجرا کام همه را تلخ کرده اما مسائل
اصلی نباید فراموش شود .زمان آن رسیده که آقایان توضیح
دهند که آیا واقعا طبق گفته خبرنگاران از ماجرای جادو و
شکستن طلسم مطلع بودهاند؟ در بحث فنی توضیح دهند
که بگوویچ را با چه هدفی به سیرجان آوردند و چه تضمینی
برای موفقیت او در قراردادش ثبت شده؟ مبلغ قرارداد این
مربی امتحان پس داده چقدر با قرارداد مربیانی مثل قاسم
شهبا تفاوت دارد؟ بازیکنان بومی سالیان قبل کجایند؟ چرا
اکثرا از تیم کنار گذاشته شدند؟ هیئت فوتبال سیرجان چرا
در این مدت سکوت کرده و هیچ واکنشی ندارد؟ رییس اداره
ورزش و جوانان چه توضیحی از هیئت فوتبالش خواسته
است؟ کمیته فنی باشگاه چه نظارتی بر عملکرد کادر فنی
دارد؟ آیا به قول علی پروین این کمیته فنی هم کشک است؟
رسانههای سیرجان چقدر آقایان را به چالش کشیدهاند و
خواستارپاسخگوییآنهاشدهاند؟
امید که این شهر و مردمانش روزی به آنچه که
شایستگیاش را دارند برسند و دیگر شاهد عنوان شدن نام
سیرجانباموضوعاتناخوشایندنباشیم.

جناب آقای
مهندس
مرتضی مسعودی
انتصــاب شایســته شــما بــه ســمت
شــهردار هماشــهر را تبریــک عــرض
نمــوده ،از خداونــد منــان توفیقــات
روزافزون و ســامتی شــما را خواســتارم.
محمدرضا ایرانمنش

آگهي استعالم شماره 96-1071
شــركت معدنــي و صنعتــي گل گهــر (ســهامي عــام) در نظــر دارد
خريــد ،نصــب ،راه انــدازي و كابــل كشــي دوربيــن مــدار بســته پايــل
محصــول كارخانــه هــاي گندلــه ســازي  1و  »2را از طريــق اســتعالم
بــه پيمانــكار واجــد شــرايط واگــذار نمايــد ،لــذا كليــه متقاضيــان
ميتواننــد جهــت اخــذ مــدارك اســتعالم بــه ســايت WWW.GEG.
 IRمراجعــه و مــدارک مذکــور را از قســمت مناقصههــا و مزایدههــا
دانلــود نماينــد .مهلــت تحويــل پاكات ســاعت  9الــي  15روز چهارشــنبه
مــــورخ  1396/9/1در محــــل دفتركميســيون معـــامالت شــركت واقع
در ســيرجان – كيلومتــر  50جــاده شــيراز شــركت معدنــي و صنعتــي
گل گهــر ميباشــد .ضمنـ ًا بازديــد از محــل پــروژه ســاعت  10صبــح روز
چهارشــنبه مــورخ  96/8/24بــراي متقاضيــان بالمانــع اســت.
مدیریت قراردادها و معامالت
شركت معدني و صنعتي گل گهر

