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اینچندنفر
محکومیت «محمودرضا خاوری» قطعی شد

ایسنا :رییس دادگاه انقالب گفت؛ محکومیت محمود رضا خاوری  -مدیرعامل وقت بانک
ملی و یکی از متهمان پرونده موسوم به فساد بزرگ بانکی  -قطعی شده است .حجت االسالم
موسی غضنفرآبادی در گفت و گو با ایسنا ،گفت :دستور شناسایی و توقیف اموال وی در داخل
داده شده است .وی با بیان اینکه مدت واخواهی به پایان رسیده است ،یادآور شد :محکومیت
خاوری ،جریمه نقدی و برگشت اموال است که دستور همه آنها داده شده است.

آنقدر سر برجام لعنتی البیگری کردند

عصرایران :آیت اهلل عل مالهدی امام جمعه مشهد به شدت از برجام انتقاد و آن را لعنتی توصیف کرد.
او گفت :آنقدر که سر برجام لعنتی البیگری کردند ،اگر سر فرمان رهبری با کشورها البیگری میکردند،
امروز دالر در جامعه ما همچون آمریکا ارزش نداشت که سرنوشت زندگی و اقتصاد مردم به این امر گره
بخورد .وی افزود :رییس بانک مرکزی میگوید این مشکالت از طریق تلگرام و توطئه خارجی رقم خورده؛
مگر شما خبر نداشتید توطئه خارجی در کار است؟ خسارتش را مردم باید بدهند که با باال رفتن قیمت دالر ،ارزش سرمایه مردم پایین بیاید

 ۹محافظ مرتضوی از او بیخبر هستند

ایلنا :مصطفی ترکهمدانی درباره اظهارات سخنگوی قوه قضاییه درباره در دسترس نبودن سعید
مرتضوی متهم پرونده کهریزک و تأمین اجتماعی گفت :در هنگام محاکمه و دادرسی ،آقای مرتضوی با
محافظانخودکهبراساسدستورالعملشورایعالیامنیتملیاوراهمراهیمیکردنددردادگاهحاضر
میشد .وی تصریح کرد :این محافظان مواجب خود را از دولت میگیرند و قرار دادن این افراد در کنار
برخی از شخصیتها برای این است که فرد مورد نظر به طور دایم در اختیار باشد و به طور ۲۴ساعت انجام وظیفه کند.

دستهای پشتپرده اجازه نمیدهد حصر رفع شود

جماران:محمدحسین کروبی فرزند حجتاالسالم والمسلمین کروبی گفت :طی سالیان گذشته چندین بار
مسئله حصر عنوان شده؛ حدود پنج سال پیش رییس دولت اصالحات گفتند به احتمال زیاد مسئله حصر حل
خواهد شد .یک بار نیز آقای جهانگیری به خودم گفتند که قرار بود گشایشهای جدی در این زمینه انجام شود
اما دعوای دختران مهندس موسوی با مأموران همه چیز را به هم زد .بار دیگر گفتند نامه پدرم به آقای روحانی
موضوع را منتفی کرد ،واقعیتش به نظر میرسد برخی دستهای پشتپرده دارای قدرت وجود دارد که برای حل نشدن این موضوع اقدام میکنند.

خبر

جاده فرودگاه تا ماه آینده به بهرهبرداری میرسد
 پاسارگاد :فرماندار سیرجان با بیان اینکه
جاده فرودگاه تا ماه آینده به بهرهبرداری میرسد گفت:
جاده فرودگاه یک پروژه بسیار حساس و ضروری برای
سیرجان بود ،که هیچ متولی نداشت .جاده اختصاصی بود
و فرودگاه هم پولی برای این کار نداشت .وی ادامه داد:
با پیگیریهایی که انجام شد و همکاریهایی که عزیزان
انجام دادند باند دوم جاده فرودگاه قبل از عید تمام شد،
فقط یک قسمت از جاده که به شهرکهای صنعتی دادیم
باقی مانده است .به گفته مکیآبادی این پروژه در سه فاز
تعریف شده است؛ احداث باند دوم ،جدولگذاری و تامین
روشنایی .االن هر سه فاز باهم در حال انجام است ،فقط یک

بخش از جدولگذاری و روشنایی باقی مانده است که باید
انجام شود .فرماندار تاکید کرد :اگر میخواستیم بر حسب
فهرستبها هزینه کنیم برای این8کیلومتر میبایست
میلیاردها تومان هزینه شود اما با کار جهادی که انجام شد
کمتر از  600میلیون تومان دستمان را گرفت .وی افزود:
برای اجرای این کار  200میلیون تومان گلگهر کمک
کرد و مابقی را از طریق بخشداری ،دهیاری ،شهرکهای
صنعتی و ...جبران کردیم .فرماندار گفت :در اجرای باند دوم
فرودگاه شهرداری به دلیل اختصاصی بودن مسیر فعالیتی
نداشت اما آقای شهردار قول دادند روکش آسفالت مسیر
بلوار امام رضا تا راهآهن را به زودی انجام خواهد داد.
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مصیبــت وارده را خدمت حضرتعالی
و خانــواده محترمتــان تســلیت
عــرض میکنیــم .از خداونــد منــان
بــرای ایشــان طلــب مغفــرت کــرده و
بــرای شــما و ســایر بازمانــدگان صبر
جمیــل مســئلت داریــم.
شرکت سمنگانبار باستان سیرجان

 روز گذشته در پی کم شدن ظرفیت تناژ بارگیری کامیو نداران سیرجانی اعتصاب کردند .یکی از رانندگان معترض درباره دلیل این
اعتصاب به پاسارگاد گفت« :بر طبق قانون جدید وزن کامیون با بار باید حداکثر  40تن باشد .با توجه به اینکه تا پیش از این رقم 44
تن بود و ماهیانه بین سه تا پنج میلیون تومان ضرر میکنیم» .وی در ادامه افزود« :با توجه به اینکه همه رانندگان موظف به پرداخت
اقساط خرید کامیون هستند ما خواستار این هستیم که گلگهر نرخ کرایه را افزایش دهد تا ضرر ما جبران شود» .ابوذر حلوایی مدیر
روابطعمومی شرکت صنعتی و معدنی گلگهر در واکنش به این اعتصاب و درخواست رانندگان گفت« :دغدغهها و درخواست رانندگان
را دریافت کردهایم .هر تصمیمی در این حوزه منوط به مصوبه کمیته حملونقل گلگهر است .در اولین فرصت این کمیته با هدف حل
مشکل رانندگان تشکیل و بعد از اخذ تصمیم منطقی و مناسب اطالعرسانی انجام خواهد شد».

چرا در تاکسی در مورد بیآبی حرف نمیزنیم؟
*
 مصطفی داننده
حمله سه کشور آمريکا ،فرانسه و انگليس به سوريه،
باعث شد تا بحثهاي ايرانيها از دالر و حواشي آن به
سمت کشوري جنگزده در خاورميانه برود .مردم در خانه
ومهماني،تاکسي،اتوبوس،مترو،محلکاروخيليجاهاي
ديگردرموردجنگسوريهباهمصحبتميکنند،تحليل
ميکنند و بعد نگران ميشوند .مردم ايران بيشتر از مردم
سوريه و سه کشور حملهکننده ،در مورد اين هجوم
موشکي صحبت کردند و نگران شدند .مردم ايران به
شدت نگران آينده خود هستند .از هر اتفاقي براي اينکه
از آينده بترسند ،استقبال ميکنند .ترسيدن از آينده کار
خوبياستامااينترسنبايدبرايسوريهباشد.نبايدبراي
دالر باشد .ما سالهاست با دالر در جنگيم و با توپ ،تانک و
ترورخوگرفتهايم.ترسناکترينهيواليروبرويمابيآبي
است .اژدهايي که گويي ما اصال از او نميترسيم.
آقايان ،خانمها ،آب نداريم!
ايران با بحران ب يآبي روبرو است .انگار نه انگار که برف
و باران کم باريده است .انگار نه انگار خشکسالي مانند ابر بر
روي سر ايران سايه افکنده است .مردم به راحتي آب مصرف
ميکنند .ماشين ميشويند .حمام ميروند و از فراواني آب

لذت ميبرند .در کشاورزي هم که گويي ايران به دريايي وصل
است که هيچگاه آبش تمام نميشود .در مناطق کويري برنج
ميکاريم.خربزهازدلزمينميچينيم.خياروهندوانهتوليد
ميکنيمبدوناينکهتوجهکنيمچهآبيفداياينمحصوالت
ميشود .محصوالتي که به راحتي ميشود از ديگر کشورها
وارد کرد و آب را ذخيره کرد .بسياري از اين محصوالت مانند
هندوانه يا خيار اگر مورد استفاده قرار نگيرد هم چندان عيبي
ندارد و مردم ضرر نميکنند .مردم با نخوردن هندوانه يا خيار
بهمشکلبرنميخورندامانبودآب،تمامزندگيآنهاراتعطيل
ميکند .بسياري از مهاجرتها به خاطر نبود آب است .آب که
نباشد مردم تصميم ميگيرند براي به دست آوردن آب از اين
شهر به آن شهر بروند .بي دليل نيست که در قرآن آمده است
« و جعلنا من الماء كل شيء حي»
بياييدبهجايسوريه،دالر،وهزارمشکلديگردرابتدا
به فکر آب باشيم .آب را درست مصرف کنيم و نگذاريم
در آينده ايران با بحران بي آبي روبرو شود و ايرانيها
مجبور شوند براي به دست آوردن آب از اين شهر به آن
شهر بروند .مسئوالن و مردم هنوز اين بحران را جدي
نگرفتهاند .بياييد فکري کنيم تا دير نشده است .بيآبي
را با هيچ دستور از بااليي نميشود حل کرد* /.عصرایران

بلورد بدون گدا و معتاد میشود

 پاسارگاد :بخش بلورد با حمایت شرکت جهان
فوالد به بخش بدون متکدی و معتاد تبدیل خواهد شد .بخشدار بلورد در
این باره میگوید« :بعد از دستور استاندار کل استان به 8منطقه تقسیم
شدوهریکازشرکتهایاقتصادیبهعنوانمبیناقتصادییکمنطقه
انتخابشدند.درهمینراستاشهرستانسیرجانوبردسیرتحتپوشش
شرکت صنعتی و معدنی گلگهر قرار گرفت .با نظر فرماندار و نماینده
سیرجان در مجلس ،شرکت جهان فوالد به عنوان مبین اقتصادی بخش
بلوردانتخابشدتابهطورویژهپیگیرمسایلاجتماعیبخشبلوردشود».
مهدیبیگمرادیدربارهفعالیتهایکهبرایاینبخشدردستور
کار قرار گرفت هاند گفت« :مرمت و بازسازی خانه شجا عالسلطان
حسینخان بچاقچی با همکاری میراث فرهنگی در دستور کار قرار
گرفته است .همچنین در بحث اشتغا لزایی قرار شد بخش بلورد به
بخشبدونمتکدیومعتادتبدیلشود».ویدرتوضیحبیشترادامه
داد« :طبق این طرح افراد بیمار (معتادان) شناسایی و به کمپهای
ترک اعتیاد معرفی میشوند» .بخشدار بلورد مدعی است که بعد از
ترک هم بیماران را حمایت میکنند« :وقتی افراد بعد از ترک به
جامعه برگردند ما موظف هستیم حمایتشان کنیم تا از نظر شغلی
تامین شوند ،مثال وامهای خوداشتغالی در اختیارشان قرار دهیم».
به گفته بیگمرادی هیچ تکدیای در بخش بلورد وجود ندارد و با
توجه به اینکه آمار دقیقی از تعداد افراد معتاد ندارند این طرح در
مرحله اطالعرسانی قرار دارد« :از قبل از عید مبعث با حضور فرماندار
در بخش بلورد کار را شروع کردهایم و در حال حاضر در مرحله
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بــا ابــراز همــدردی و آرزوی صبــر و
شــکیبایی ،درگذشــت والــده همســر
گرامیتــان را تســلیت عرض نمــوده ،از
درگاه خداونــد متعال بــرای آن مرحومه
رحمــت و مغفــرت واســعه و بــرای
جنابعالــی و خانــواده محتــرم صبــوری و
شــکیبایی مســئلت مینماییــم.
منطقه ویژه اقتصادی سیرجان

اطالعرسانی هستیم .به شوراها ،دهیاریها ،شهرداری و شهروندان از
طرقمختلفاطالعرسانیمیکنیموبعدازمراجعهمتقاضیانآنهارا
به بخشداری معرفیشان میکنیم تا بقیه روال طی شود» .فرماندار
سیرجان نیر در جلسه شورای اداری بلورد که هفته گذشته برگزار
شدبرلزوماستفادهازپتانسیلهایاینمنطقهتاکیدوایجاداشتغال
را یکی از اهداف اصلی معین اقتصادی این منطقه عنوان کرد .به
گزارشروابطعمومیفرمانداریویژهسیرجان،دراینجلسهمنصور
مکیآبادی بلورد را یکی از بخش های مهم سیرجان دانست و گفت:
یکی از مزیت های بلورد آب و هوای خوب و وجود منطقه گردشگری
و تفریحی است که باید از طریق جذب سرمایه گذار و استفاده از توان
شرکت جهان فوالد به عنوان معین اقتصادی منطقه از آن به نحو
احسن استفاده کرد .وی افزود :بلورد بایستی به عنوان نماد اقتصاد
مقاومتیمعرفیشودوبهشهربدونبیکاروبدونمعتادتبدیلگردد
و این موارد محقق نمی شود مگر با همت و همدلی مسئولین بخش
بلوردوحمایتمسئولیناقتصادیاینبخش.
مهندس عباسلو مدیر عامل شرکت جهان فوالد و معین اقتصادی
بخش بلورد نیز با اشاره به اینکه در هر کاری غیر ممکن وجود ندارد
گفت :کارخانه های فوالد را با سرمایه اندک راه اندازی کردیم و اکنون به
موفقیت های بزرگ رسیده ایم .در خصوص بلورد نیز می توان با تالش
و همکاری به روزهای خوبی رسید .تمرکز ما روی بخش آموزش است
و برای توسعه بخش بلورد از هیچ حمایت و همکاری دریغ نخواهیم
کرد .شما حرکت کنید  ،ما از حرکت شما پشتیبانی خواهیم کرد.
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 جــواب جدول را بــه دفتر
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قرعه هديه دريافت كنيد.
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امیررضا شهریاریپور

قانونهاي حل
جدول سودوكو:

 .1در هر ســطر و ســتون بايد
اعداد  1تا  9نوشته شود .بديهي
است كه هيچ عددي نبايد تكرار
شود.
 .2در هر مربــع  3×3اعداد از
 1تا  9نوشــته شود و در نتيجه
هيچ عددي نبايد تكرار شود.

جناب آقای محمدرضا شفیعی
و آقای حسن کشاورز
مصیبــت وارده را بــه شــما و خانــواده
آن مرحــوم تســلیت عــرض نمــوده،
بــرای بازمانــدگان بقــای عمــر باعــزت از
درگاه خداونــد منــان مســئلت داریــم.
موسسه خدمات حفاظتی
و مراقبتی پویا ایمنسحاب
آگهی حق تقدم شرکت مهام کوشان حدید سیرجان -
سهامی خاص ثبت شده به شماره  4344شناسه ملی
14007238725

باطــاع کلیــه ســهامداران شــرکت مهــام کوشــان حدیــد ســهامی خــاص
ثبــت شــده بــه شــماره  4344میرســاند.که بــا عنایــت بــه مصوبــه
مجمــع عمومــی فــوق العــاده مــورخ  1397/01/23و تفویــض اختیــار
عملــی نمــودن افزایــش ســرمایه بــه هیــات مدیــره  ،نظــر بــه اینکــه
مقــرر اســت ســرمایه شــرکت از مبلــغ  13125130000ریــال بــه
مبلــغ 250000000000ریــال منقســم بــه  25000000ســهم ده
هــزار ریالــی بــا نــام عــادی از طریــق ( پرداخت نقــدی ) افزایــش یابد از
کلیــه ســهامداران محتــرم شــرکت درخواســت مــی شــود از تاریــخ نشــر
ایــن آگهــی بــه مــدت  ۶۰روز از حــق تقــدم خــود نســبت بــه خرید ســهام
شــرکت اســتفاده نماینــد و جهــت خریــد ســهام شــرکت بــه دفتــر مرکزی
شــرکت واقــع در ســیرجان  -کاشــانی -کوچــه رجایــی - 2خیابــان شــهید
صفــاری  -پــاک  70طبقــه همکــف کدپســتی  7816664877مراجعــه
نماینــد .بدیهــی اســت پــس از انقضــا مهلــت مقــرر هیــات مدیــره مــی
توانــد ســهام باقیمانــده را بــه ســایر متقاضیــان واگــذار نمایــد.

کت و شلوار مارک

به دلیل مهاجرت به باالترین پیشنهاد
واگذار میگردد.
با دکوراسیون جدید و  10سال سابقه
09127614779

قابل توجه اعضای زیرمجموعه اتحادیه
فروشندگان لوازم یدکی اتومبیل
شهرستان سیرجان

بدینوســیله بــه اطــاع میرســاند
انتخابــات اتحادیــه مذکــور در ســاعت
ســاعت  11روز چهارشــنبه مــورخ
 97/۱/29در محــل ابتــدای بلــوار
قاآنــی -اتــاق اصنــاف برگــزار میگردد.
لــذا از کلیــه اعضــای تحت پوشــش این
اتحادیــه دعــوت بــه عمــل میآیــد بــا بــه
همــراه داشــتن اصــل پروانــه کســب
معتبــر(دارای شناســه صنفــی معتبــر)
در انتخابــات مزبــور شــرکت نماینــد.
هیات اجرایی برگزاری انتخابات
اتحادیههای صنفی شهرستان سیرجان

جناب آقایان
حسن کشاورز و محمدجواد کشاورز

درگذشــت بــرادر بزرگوارتــان را خدمــت شــما تســلیت عــرض نمــوده ،از
درگاه خداونــد متعــال بــرای آن مرحــوم رحمــت و غفــران و بــرای شــما و ســایر
بازمانــدگان صبــر و شــکیبایی مســئلت داریــم.
باشگاه فرهنگیورزشی گلگهر

