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خبر

پيامك300099004806 :

قیمت  40هزار تومانی گوشت هنوز تصویب نشده است
 گروه خبر :در حالی که مدتی است قیمت گوشت
قرمز در بازار سیرجان افزایش داشته و به چهل هزار تومان
رسیده است اما قیمت مصوبی هنوز از صنف قصابان اعالم
نشده است .محمدرضا خواجویی رییس اداره صنعت ،معدن

و تجارت سیرجان به پاسارگاد گفت :اعالم قیمت گوشت
بایــد از طریق صنف قصابان صورت گیــرد .در این رابطه
حسین مظاهری رییس اتحادیه صنف قصابان سیرجان به
پاسارگاد گفت :قیمت گوشت در شهرهای اطراف افزایش

پیدا کرده و در سیرجان هم قیمت باال رفته است .وی ادامه
داد :هنوز به طور رسمی افزایش قیمت را اعالم نکردهایم .اما
قیمت یک کیلوگرم گوشت گوسفند ،شتر و گوساله در بازار
به چهل هزار تومان رسیده است .وی ادامه داد :از چندین

سرمقاله

شهر اطراف استعالم قیمت گرفتهایم و جلسه با اداره صنعت،
معدن و تجارت سیرجان برای تعیین قیمت برگزار شده
اســت .مظاهری ادامه داد :تا هفتهی آینده قیمت رسمی
گوشت قرمز را اعالم میکنیم.

اعتراض به وضعیت خوابگاه دانشجویان دانشکده علوم پزشکی
 گروه خبر :دانشــجویان پسر دانشکده علومپزشکی
سیرجان نســبت به وضعیت خوابگاه خود اعتراض دارند .یکی
از این دانشجویان به پاسارگاد گفت :وضعیت حمام و سرویس
بهداشتی این دانشکده افتضاح است .نزدیک به 300دانشجو فقط
 4-5حمام دارند و همه باید جلو این حمامها صف بکشند .یکی
دیگرازدانشجویانگفت:وضعیتسرویسهایبهداشتینیزبهتر
از حمام نیست .توی چند اتاق سرویس بهداشتی وجود دارد و
بقیه سرویس بهداشتی ندارند .در برخی اتاقها سرویس بهداشتی
هست ولی به علت مشکالت بهداشتی سعی میکنیم از آنها
استفاده نکنیم و فقط یک سرویس بهداشتی بیرون هست که

میتوانیم از آن استفاده کنیم .وی ادامه داد :وضعیت نظافت کف
نیز مشکل داشــت که با اعتراض ما االن وضع بهتر شده است.
وی گفت :بخش زنان در بیمارستان امام رضای سابق تبدیل به
خوابگاه ما شده است و برای این که به وضع مطلوبی برسد باید
بهسازی اساسی صورت بگیرد .وی از مسئوالن دانشکده خواست
به این موضوع رسیدگی کنند .در این رابطه دکتر ارسالنی معاون
آموزشی و دانشجویی دانشکده علومپزشکی سیرجان به پاسارگاد
گفت :دانشکده علومپزشکی سیرجان تعهد خوابگاه ندارد .ما در
دفترچهدانشگاهموقعانتخابرشتهاعالمکردهایمکهایندانشگاه
هیچگونه تعهدی برای خوابگاه ندارد .به گفتهی دکتر ارسالنی اما

دانشجویان اعالم کردند وضعیت کرایه خانه در سیرجان باالست
و اگر امکان دارد دانشکده سرپناهی برای ما ایجاد کند .به همین
دلیل ما تمام انرژیمان را به کار گرفتیم تا بخشی از بیمارستان
ت
امام رضای سابق را به خوابگاه پسران اختصاص دهیم 200 .تخ 
خواب خریداری شد و تعمیرات اولیه را برای استقرار دانشجویان
انجام دادیم .دانشــجویان از اول مهر در خوابگاه مستقر شدند.
سیستم گرمایشی آنها نیز تعمیر شد و هماکنون قابل استفاده
است .دکتر ارســانی افزود :در برخی اتاقها حمام و سرویس
بهداشتی هست اما سرویس بهداشتی عمومی کم داریم و در حال
ساخت 3حمام و 3سرویس بهداشتی هستیم که به احتمال زیاد

همین هفته به بهره برداری میرسند .وی در مورد نظافت خوابگاه
هم گفت :همان ابتدا دانشــجویان متعهد شدند که نظافت را
خودشان انجام دهند اما به علت این که برای ما مهم بود که آنها
رضایت داشته باشند ،نظافت را خودمان برعهده گرفتیم و چند
روز در هفته نظافت انجام میشــود .وی افزود :خود دانشجویان
نیز باید در نظافت همکاری کنند .آنها خودشان اگر کمک کنند
و مثل منزل مسکونی خودشان رعایت کنند ،مطمئنا وضعیت
بهتر میشود .وی گفت :ما هم میپذیریم که وضعیت خوابگاه
ایدهآل نیست ولی دانشجویان مطمئن باشند مدیریت دانشکده
تمام تالش خود را انجام میدهد تا دانشجویان راضی باشند. .

درخت تئاتر سیرجان در زمستان شکوفه داد
 گروه خبر :پس از توقیف تئاتر «یک دقیقه
سکوت» و حواشی بسیار حول آن ،سرانجام اجراهای
تئاتر سیرجان از سر گرفته شد.
سیرجان که شاید فعال ترین شهرستان کشور از
حیث کمیت اجرای تئاتر به نسبت جمعیت است ،از
ششم آذر ماه شاهد موجی از اجراهای متنوع تئاتری
است که تاالر خسته فردوسی را میزبان فصل زمستانی
تئاتر خواهد کرد .نخستین نمایش که به ژانر کودک و
نوجوان تعلق دارد؛«دخترک و جنگل پر ماجرا» است
که به کارگردانی محمودستودهنیا ،تا شانزدهم آذرماه
بر روی صحنه خواهد بود .بالفاصله اثر دیگری از گروه

اردیبهشتبهنام«خدایکشتار»بررویصحنهخواهد
رفت که از جمله شاخصترین نمایشنامههای جهان و
نوشته «یاسمینا رضا» نویسنده شهیر فرانسوی است
و نخستین تجربه کارگردانی «مهدی نصرت آبادی»
محسوب میشــود .از سوم دی ماه «خرس» کمدی
جاودانهآنتوانچخوف،بهکارگردانیمحمدرضاعباسلو
دانشآموخته تئاتر -از گروه باران بر صحنه خواهدرفــت و از  14دیماه «دختر ایرونی» از گروه نیما به
کارگردانی بازیگر و طراح پرســابقه سیرجانی «جواد
خواجویی» به مدت  26شــب ،شهروندان را به یک
کمدی  130دقیقهای مهمان می کند .اجرای پایانی

 گروه خبر :کمیته صیانت از حقوق عامه ،یک ماهی است
که در سیرجان شروع به کار کرده و برخورد با گرانفروشی را
در اولویت قرار داده است .قاضی قدیمی دبیر کمیته صیانت
از حفظ حقوق عامه گفــت؛ این کمیته با اعضای نماینده
اداره صنعت ،معدن و تجارت ،اماکن ،مجمع امور صنفی و

این فصل «اتاق ورونیکا» به کارگردانی سارا فیروزی
است که از  11بهمن به مدت دو هفته تماشاگرانش را
در معمایی روانشناختی غوطه ور خواهد کرد.
در سالهای اخیر اســتقبال مردم سیرجان و
حمایت بخش خصوصی موجب استمرار اجرای تئاتر و
رشد کمی و کیفی آن شده است و هنرمندان توانسته
اند با پشتکار خود بر کمبود امکانات سخت افزاری و
مشکالت اداری و مدیریتی تئاتر شهرستان فایق آیند.
هــم اکنون بیش از  15تئاتر از  7گروه در حال
تمرین هستند و برای اجراهای سال آینده خود را آماده
میکنند.

بازرسی از میوهفروشان سیرجان

تعزیرات شــروع به کار کرده است .به گفتهی وی در اولین
اقدام مبارزه با گرانفروشــی در دستور کار قرار گرفته و هر
هفته بازرسیهای سرزده از مغازههای شهر انجام میشود.
قاضی قدیمی افزود :بیشترین اعتراض شهروندان در مورد
اصناف میوهفروشی و پوشاک بود که بازرسی از این دو صنف

در اولویت قرار گرفت .به گفتهی وی تاکنون بازرسیهایی
انجام شــده و به صورت مستمر نیز انجام میشود .وی این
کمیته را برای هماهنگ شــدن دیگر دستگاهها دانست و
گفت :ما سعی میکنیم جنبه حمایتی از شهروندان داشته
باشیم و بتوانیم جلوی گرانفروشی را بگیریم .وی ادامه داد:

 گروه خبر :از  8درمانگاهی که ماموران
بازرســی فرمانداری در ســاعات اداری از آن
بازدید کردند  6درمانگاه پزشــک نداشــتند.
یکــی از نقاط قــوت طرح تحول ســامت
قدرت گرفتن درمانگاهها و ویزیت شهروندان
بــا قیمتهای پاییــن بود ،اما مثــل این که
درمانگاههای سیرجان وضعیت مناسبی ندارند

تمامی اصناف باید برچسب قیمت داشته باشند و فاکتور ارایه
کنند .مثال صنف میوهفروشــی باید فاکتور خرید از میدان
میوه و تره بار داشته باشد و تا حداکثر  30درصد میتوانند
سود دریافت کنند .وی گفت :بعد از صنف میوهفروشی ما از
پوشاکفروشانبازدیدمیکنیم.

جناب آقای
مهندساسماعیلپور
و خانواده محترم
قهرمانــی فرزنــد دلبندتــان احســان
اســماعیلپور در مســابقات بینالمللــی
کشــتی فرنگــی جوانــان جــام شــاهد را بــه
شــما تبریــک عــرض نمــوده ،موفقیــت شــما و
فرزنــد افتخارآفرینتــان را آرزومنــدم.

ل زیدآبادی(خبرنگار)
امین شو 

پهلواناننمیمیرند

جناب آقای مهندس
حسناسماعیلپور
قهرمانــی آقــااحســان بــر شــما و جامعــه
ورزشــی ســیرجان مبــارک بــاد .انشــاءاهلل
همــواره درپناه امام عصر(عــج) افتخارآفرین
و پهلــوان باشــد.

بنیاد مهدویت سیرجان

داشــتند اما از چند روز قبل دوباره شکایتها در
مورد نبود پزشــک در درمانگاهها آغاز شد .ما هم
روز چهارشنبهی هفتهی قبل به صورت سرزده از
 8درمانگاهسطحشهربازدیدکردیم.مکینژادافزود:
دردودرمانگاهپزشکحضورداشتوبقیهمتاسفانه
پزشک عمومی نداشتند .وی ادامه داد :پزشک باید
ســاعات اداری حضور داشــته باشد ولی طبق

گاهی خدا میخواهد با دست تو دست دیگر بندگانش را
بگیرد ،وقتی دستی را به یاری میگیری ،بدان که دست
دیگرت در دست خداست...

جناب آقای مهندس علی عباسلو

مدیرعامل و عضو هیئت مدیره شرکت جهان فوالد سیرجان
انتخــاب شایســته حضرتعالــی را بــه عنــوان کارآفرین
برتــر و مدیــر اشــتغالزایی کشــور را خدمــت
جنابعالــی و خانــواده محترمتــان تبریــک عــرض نموده
امیدواریــم همچــون گذشــته یــار و یــاور جامعــه
معلولیــن باشــید.
موسسه خیریه میالد نور سیرجان(جامعه معلولین
منطقه شریف آباد و حجت آباد)

جناب آقای
مهندسسیدحسن
اسماعیلپور
کســب مقــام اول وزن  97کیلوگــرم جوانــان در
مســابقات کشــتی فرنگــی بینالمللــی جــام شــاهد
توســط فرزند عزیزتان سیداحســان اســماعیلپور
را بــه شــما و خانــواده محترمتــان تبریــک عــرض
ن ایشــان را از خداوند
نمــوده ،موفقیــت روزافــزو 
منــان خواســتاریم.

محمدمهدی و حمیدرضا سالمی پاریزی

 شهسوار صادقی
«ميهن به فرزندان فداکار و
شايسته خود ارج مينهد»
جمله باال را بر سر در آرامگاه
باشکوه بزرگان فرانسه نوشتهاند.
سخنیبسیارحکیمانهوآموزندهکه
در سایر کشورها هم معنا و مصداق
دارد .نزدیکترین مورد در این ایام برنامه و مراسمی است که
در دانشگاههای کشور در روز  16آذر به نام «روز دانشجو»
برگزار میشود .هدف از این نامگذاری گرامیداشت باد وخاطره
دانشجویان شهید؛ احمد قندچی ،مصطفی بزرگنیا و آذر
شریعترضوی است .این سه ستاره درخشان در روز  16آذر
سال  ،1332حدود چهار ماه پس از کودتای ننگین  28مرداد
در اعتراض به کودتاچیان و در دفاع از دولت ملی شادروان دکتر
محمد مصدق به سفر ریچارد نیکسون معاون رییسجمهور
وقت آمریکا اعتراض کردند و در راهروی دانشکده فنی دانشگاه
تهران به ضرب گلوله نظامیان شاه جان باختند و جاودانه شدند.
از آن تاریخ تاکنون  64سال میگذرد ولی گذر زمان با همه
بیرحمیاش نتواسته یاد وخاطره واهداف آن بخون خفتگان
وطندوست را از یاد و اذهان محو کند .چنانکه شاهدیم پس
از پیروزی انقالب اسالمی هر ساله مراسم گرامیداشت آنها
در مراکز علمی و دانشگاهی با حضور مورخین و چهرههای
موجه و مردمی برگزار میشود و نویسندگان و گویندگان نیز
با استفاده از فرصت در باره علل و عامالن کودتای  28مرداد
و دکتر مصدق و چگونگی شهادت این سه تن و نقش جنبش
دانشجویی در تاریخ معاصر ایران سخن میگویند که از هر
جهت میمون و خجسته است و خون تازهای در شریانهای
حیاتی دانشجویان به عنوان قشر مسئول و متعهد جامعه

تزریق میکند .بنده نیز مایلم نوشتهای از دکتر شریعتی که
در بارهی شهدای  16آذر است را با غزلی از حافظ همراه کنم.
چرا که به گمانم با موضوعات پیشگفته تناسب دارد .الزم به
یادآوری است؛ آذر شریعترضوی یکی از سه شهید  16آذر
سال  32برادر خانم دکتر شریعتی است و مرحوم شریعتی این
متن جانسوز را  22سال بعد از آن رخداد نوشته است.
«اگر اجباری که به زنده ماندن دارم نبود ،خود را در
تودو سال
برابر دانشگاه آتش میزدم ،همانجایی که بیس 
پیش« ،آذر»مان ،در آتش بیداد سوخت ،او را در پیش پای
«نیکسون»قربانیکردند!
این سه یار دبستانی که هنوز مدرسه را ترک نگفتهاند ،هنوز
از تحصیلشان فراغت نیافتهاند ،نخواستند  -همچون دیگران -
کوپن نانی بگیرند و از پشت میز دانشگاه ،به پشت پاچال بازار
بروند و سر در آخور خویش فرو برند .از آن سال ،چندین دوره
آمدند و کارشان را تمام کردند و رفتند ،اما این سه تن ماندند تا
هر که را میآید ،بیاموزند .هرکه را میرود ،سفارش کنند .آنها
هرگزنمیروند،همیشهخواهندماند،آنها«شهید»ند.این«سه
قطره خون» که بر چهرهی دانشگاه ما ،همچنان تازه و گرم
است .کاشکی میتوانستم این سه آذر اهورایی را با تن خاکستر
نفسرند! اما نه ،باید
شدهام بپوشانم ،تا در این سموم که میوزدَ ،
زنده بمانم و این سه آتش را در سینه نگاه دارم».
و اما ابیاتی از غزل حافظ بزرگ
ما بیغمان مست دل از دست دادهایم
همراز عشق و همنفس جام بادهایم
بر ما بسی کمان مالمت کشیدهاند
تا کار خود ز ابروی جانان گشادهایم
ای گل تو دوش داغ صبوحی کشیدهای
ما آن شقایقایم که با داغ زادهایم

پیامک300099004806 :

درمانگاههای بدون پزشک سیرجان

و تعداد شکایت از آنها به حدی باال رفته که
بازرسی فرمانداری بازدیدهای دورهای از آنها
انجام میدهد .درآخرین بازدید که چهارشنبه
هفتهی قبل انجام شــد وضعیت درمانگاهها
بسیار نابهسامان بود.مکینژاد مسئول بازرسی
فرمانداری در توضیح این بازدیدها گفت :چند
ماه قبــل از 10درمانگاه در ســیرجان بازدید

به مناسبت  16آذر روز دانشجو :ما آن شقايقايم که با داغ زادهايم

روی خط

در بازرسی بازرسان فرمانداری سیرجان از  8درمانگاه شش تای آنها بدون پزشک بودند:

کردیم و تنها در یکی از این درمانگاهها پزشک
حضور داشت .به گفتهی وی در ساعات ادارای
پزشک باید در درمانگاه حضور داشته باشد و
بیماران را معاینه کنند .ما موضوع را با فرماندار
ومسئوالندانشکدهعلومپزشکیمطرحکردیم
و از آنها خواستیم آن را پیگیری کنند .تا چند
ماه بعد وضعیت مناسب بود و پزشکان حضور

برنامههای آغاز
امامت حضرت
مهدی (عج)

 گـروه خبـر :بنيادمهدويت سـيرجان به مناسـبت ايـام ربيـع و آغاز امامـت امام
عصر(عـج) برنامههـاي متنوعـي بـا همـكاری اداره اوقاف ،آمـوزش پـرورش ،نيروي
دريايـي و دانشـگاه صنعتـي در امامـزاده احمـد ،مـدارس مهديه ،جهـش ،فاطميه،
مسـجدجامع ،هيـات ثـاراهلل در روزهـاي سـه شـنبه وچهارشـنبه برگزار کـرد .اين
برنامههـا بـا حضورحجت االسلام والمسـلمین سـيدروح اهلل موسـوي از بنيادمركز
همـراه باسـخنراني ،نشسـتهاي مهـدوي ،مسـابقه و اهـدا جوايز اجرا شـد.

بازرسیهای نامحسوسی که ما انجام دادهایم
پزشــکان اغلب ســاعت  9میآیند و ساعت
11هم میروند .وی ادامه داد :اگر این رویه ادامه
پیدا کند مردم نسبت به طرح تحول سالمت
ناامید میشوند .وی ادامه داد :ما موضوع را به
مسئوالندانشکدهعلومپزشکیانتقالمیدهیم
و امیدواریم این مشکل رفع شود.

شماره تلگرام پاسارگاد09217519290 :

 وقتي بهترين دهيار را به خاطر حسودي
بيرون كردند بايد كسي را جایش ميگذاشتند
جواب مردم را بدهد .زمستان رسيده باز هم
كوچهها درست نشدند .روستاي وحد تآباد
علي تا جآبادي ساالراحمد تا جآبادي علي
حسين نوروز 4315
 نصف چراغهای معابر وحد تآباد قطع
شدند .در این بی آبی ،آب شرب مردم در چند
کوچه ترکیده و کوچهها را آب گرفته خواهشا
پیگیری کنید از اهالی وحد تآباد1393
 سالم خدمت مسئوالن مخصوصا شهردار و
شورایشهر.منازاهالیکویامیرالمومنینواقع
درآبادههستمقبالپولواریزکردیمبرایآسفالت
کوچهها اما خبری نشد واهلل ما گناه داریم8933
 سالم به عنوان یک هم استانی خاک پوتین
حاجقاسمسلیمانیرامیبوسمولگدمالشدن

آگهی دعوت مجمع عمومی عادی شرکت تعاونی
کشاورزی زنبورداران شهرستان سیرجان(نوبت دوم)
بــه اطالع کلیــه اعضای محترم شــرکت تعاونی کشــاورزی
شهرســتان ســیرجان میرســاند جلســه مجمــع عــادی
ایــن شــرکت در ســاعت  9صبــح روز دوشــنبه مــورخ
 96/09/27در محــل ســالن اجتماعــات اداره تعــاون
روســتایی شهرســتان واقــع در خیابــان شــیخعطار برگزار
میگــردد .از کلیــه اعضــای محتــرم دعــوت میگــردد در
راس ســاعت مذکــور در جلســه حضــور بهــم رســانند.
دســتور جلســه -1 :اســتماع گــزارش عملکــرد و هیئــت
مدیــره و بازرســان
 -2انتخــاب اعضــای اصلــی و علیالبــدل هیئتمدیــره
 -3انتخــاب بــازرس اصلــی و علیالبدل  -4ســایر موارد
هیئتمدیره شرکت تعاونی کشاورزی زنبورداران سیرجان

داعش را تبریک میگویم8075
 واقعا دولت باید در سیرجان از پرداخت
حقوق و مزایا به کارمندان بعضی ادارات مثل
[  ]..و غیره جلوگیری کند چون شیرینی که
از مردم میگیرند چند برابر حقوقشان در ماه
است دولت میتواند این مشاغل را در سیرجان
بفروشد یا اجاره بدهد و درآمد کالنی کسب
کند2174
 واقعا جا دارد از هیات دولت عل یالخصوص
دکترحسنروحانیتشکرویژهایکنیمبهخاطر
تعطیل رسمی کردن سالروز شهادت حضرت
امام حسن عسکری علیه السالم و سال روز
امامت و والیت حضرت امام مهدی (عج)4306
 وضعیت مالی شهرداری سیرجان در
بدترین وضعیت بین شهرهای مناطق محروم
کشور قرار دارد متاسفانه فرماندار و نماینده

مردم سیرجان در مجلس اقدامی نمیکنند
7538
درشماره گذشته سخن تازه تیتری با
عنوان ویژهخواران درشرکتهای خصوصی
گلگهر بازنشستگان این مجموعه هستند! از
هفته نامه محترم پاسارگاد عاجزانه تقاضا دارم
پیرامون مطلب فوق روشنگری بیشتری انجام
دهد !2954
 با سالم خدمت شهردار محترم ،شما را به
خدا قسم میدهم که نگاهی به آسفالت خراب
شهر بکنید ،بخدا قسم وضعیت آسفالت خیلی
خراب است ،زیربندی ماشینها داغون داغونن،
هر ماه کلی هزینه باید خرج کنیم بخاطر
آسفالت شهر ،کمی بهفکر مردم باشید ،مردم
گناه دارند ،از شهردار جدید محترم تقاضای
مساعدت و یاری داریم0804

خانواده محترم جاویدی

درگذشــت جنــاب آقــای علــی جاویــدی را خدمــت
شــما و ســایر بازمانــدگان تســلیت عــرض میکنــم.
از خداونــد منــان بــرای آن مرحــوم رحمــت و غفــران
الهــی را آرزومنــدم.

دکتر علیرضا پورابراهیمی

موسسه خیریه میالد نور سیرجان
با مجوز و نظارت اداره بهزیستی استان

آماده دریافت خیرات ،نذورات ،عقیقه ،قربانی جهت حمایت از معلولین

شماره حساب بانک توسعه تعاون280111120324191 :
شماره کارت مجازی5029081013476219 :
5029081013476227

تلفن موسسه42395533 :

همراه09131921049:

جناب آقای ابوذر حلواییپور

مدیر محترم روابط عمومی و امور بین الملل شرکت گلگهر
اقدامــات ارزشــمند جنابعالــی و شــرکت گل گهــر در حمایــت و همــکاری بــا رســانههای شهرســتان
قابــل ســپاس اســت .لــذا مــا خبرنــگاران بــر خــود الزم میدانیــم از مشــارکت روابط عمومی شــرکت
گلگهــر در برگــزاری دوره آموزشــی روزنامهنــگاری پیشــرفته کــه همانــا بــه آمــوزش و تقویــت
مطبوعــات و رســانههای محلــی منجــر میشــود ،قدردانــی نمائیــم.
خانمها :زهرا خواجویی ،الهه کریمی ،سارا پورمختار ،هدی رضوانیپور ،فهیمه شهبا ،پریا شهسواریپور ،بتول باللی،
نجمه محمودآبادی ،مریم دولتی ،فائزه اسفندیارپور ،محبوبه ساالری ،مریم شول ،فاطمه خواجهپور ،هاجر فتحیزاده،
فرزانه گرگینی و ایرانپورآقایان :سعید صادقی ،پوریا صادقی ،محمد امانی ،امین شول زیدآبادی ،سیدعلی
آتشیپور ،سجاد کوچکزاده ،محمدعلی خردمندی ،رضا حسنبیگی
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