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تمام برنامههای ورزشی حومه شهر
بر عهده من بود .از زمان معارفه
آقای محمودآبادی در سال  89هم
به عنوان مدیر روابط عمومی اداره
معرفی و مشغول به کار شدم.
پای صحبت مدیر
 با توجه به اینکه شما
سابق روابط عمومی
قرارداد رسمی نداشتید،
اداره ورزش و جوانان:
چطورحقوقمیگرفتید؟
آنزمانمبلغکمیبهمندستمزد
یدادند که حتی پول بنزین من هم
م
نمیشد .پرداخت به صورت نامنظم
بود که از سال  91منظم شد و بین
 400تا  600هزار تومان متغیر بود.
 در مدت فعالیت خود در
اداره ورزش و جوانان حضور
چند رییس را تجربه کردید؟
کارم را با آقای اسدی شروع
کردم و بعد از آن به ترتیب با آقای
محمودآبادی ،آقای حدیدی ،خانم
امیری و آقای گلمحمدی ادامه دادم.
 از این مدیران کسی با کار
کردن شما در اداره مخالف نبود؟
نه .وقتی کسی بخواهد با کار کردن کسی
 پای شما چگونه به اداره ورزش و
دیگر مخالفت کند او را طرد میکند و به او
جوانان باز شد؟
من از سال  85در حوزه ورزش و تی مداری کاری نمیدهد .برعکس ،همه جلوی من کار
فعالیت داشتم .سال  86وارد اداره ورزش و میگذاشتندوپیگیربودندکهمنحتماکارهای
جوانان شدم و اجرای مسابقات و برنامههای محوله را انجام دهم .من تنها کسی بودم که حتی
ورزشی در حومه شهر در زمان ریاست علی پنجشنبه و جمعه هم در اداره کار میکردم.
 از این مدیران کسی هم بود که
اسدی به من سپرده شد.
 آن زمان با حضور شما در اداره برای عقد قرارداد شما تالش کند؟
سال  89از ادارهکل گفته بودند چند نفر
ورزش و جوانان مخالفت نشد؟
نه .اتفاقا دنبال کسی میگشتند که از افراد فعال اداره را برای عقد قرارداد معرفی
صفر تا صد کار را انجام دهد و من هم اهل کنند ،به آقای محمودآبادی پیشنهاد دادم.
یدانماقدامکردندیانه!فقطگفتندپیگیری
امروز و فردا کردن نبودم ،بنابراین از حضور نم 
من استقبال کردند .سالهای  87و  88کردیم و نشد .آقای حدیدی هم پیگیر کار

چگونه از
 10سال حق
و حقوق
بگذرم؟

 گروه ورزش
ورزش همانقدر که شیرینیهایی دارد،
بیمهریهایی هم دارد و معموال کسانی
که پا به عرصه ورزش میگذارند چه در
حوزه اجرایی و چه به عنوان بازیکن،
طعم این بیمهری را میچشند .یکی از
این افرادی که پس از سالها حضور در
سمت روابط عمومی اداره ورزش و جوان
سیرجان ،مورد بیمهری جامعه ورزش
قرار گرفته موسی نژادعبدا ...است .او در
گفتوگوی کوتاهی با پاسارگاد از چند
و چون خداحافظیاش با اداره ورزش و
جوانان صحبت کرده است.

 هدا رضوانی

والیبالیستجوانسیرجانیبهاردویتیم
ملی جوانان دعوت شد .آکادمی ملی المپیک
پس از برگزاری اردوهای انتخابی تیم ملی والیبال جوانان
در اسفندماه گذشته از بین  240والیبالیست مدعی
پوشیدن پیراهن تیم ملی 39 ،والیبالیست را انتخاب و به
نخستین مرحله از اردوهای آمادهسازی تیم ملی دعوت
کرد .این افراد تمرینات خود را در آکادمی المپیک و زیر
نظر بهروز عطایی سرمربی این تیم در فروردینماه سال
جاری آغاز کردند تا برای شرکت در نوزدهمین دوره
مسابقات والیبال قهرمانی جوانان آسیا که  30تیر تا 6

من بود ولی نتوانست به نتیجهای برسد .البته
نتوانستند به نظر من کلمه درستی نیست.
یک سری تعهدات میخواستند که به نتیجه
نرسید .مثال راننده میخواستند و بعدا هم
کس دیگری را در قالب راننده به کار گرفتند و
قرارداد من همچنان بینتیجه ماند.
 در حال حاضر چه کسی مخالف کار
کردن شما در اداره ورزش و جوانان است؟
مدیر شهرستان به من گفت باید وضعیتت
مشخص شود .من هم خوشحال شدم که بعد
از  10سال تعیین تکلیف میشوم .در این مدت
بیمه هم برای من رد نمیشد .مبلغی پول به من
م یدادند و رسید میگرفتند .االن متوجه شدم با
اینکه حقوق کامل به من نم یدادند ولی رسید
تسویه از من میگرفتند .آقای گلمحمدی به
من گفت باید برای عقد قرارداد به کرمان بروی.
آنجا هم به من گفتند باید تعهد بدهی که تمام
حقوق و مزایای  10سال قبل را میبخشی ،من
هم نتوانستم بپذیرم .بعد از  10سال در حق من
ظلم میشد و سابقه کارم از دستم میرفت .مجبور
شدم طرح شکایتی بنویسم و پیگیر حقوق و
مزایای 10سال قبل بشوم.
 گفتید به شما در قبال دستمزد
رسید میدادند .مبلغ رسید را بیشتر از
پولیکهپرداختمیکردندمینوشتند؟
خیر .مثال در رسید ذکر میشد که شما
مبلغ 2میلیونتوماندریافتکردید.درحالی
که این مبلغ دستمزد دو یا سه ماه من بود و
من باید امضا میکردم که شکایتی از اداره
ورزش و جوانان ندارم .من هم چون چندماه
دستمزدی دریافت نکرده بودم و به پول نیاز
داشتم مجبور بودم رسید را امضا کنم.
 گفتید پذیرفتند که شما را بیمه
کنند،چراقبولنکردید؟
بیمه را از زمان عقد قرارداد حساب

بازیکن سیرجانی به اردوی تیم ملی دعوت شد

مردادماه به میزبانی منامه بحرین برگزار میگردد آماده
شوند .در بین اسامی دعوتشدگان به اردوی آمادهسازی
تیم ملی والیبال جوانان اسم رضا محمودآبادی توجه
سیرجانیها را به خود جلب میکند .این بازیکن جوان
به پاسارگاد گفت :من توانستم جزو  39نفر انتخابی باشم
و در گروه اول اردوی آمادهسازی قرار بگیرم .این اردو از
 19فروردین در تهران در حال برگزاری است .وی افزود:
تمرینها به شدت سخت و فشرده هستند و در دو نوبت
صبح و عصر برگزار میشوند .حضور در این اردو یک اراده

بسیار قوی میخواهد و اگر کسی تمرین نکرده باشد
نمیتواند ادامه دهد .محمودآبادی شانس انتخاب خود در
بین  14نفر نهایی را بسیار باال دانست :من در والیبال با
برنامه پیش رفتم و تمرینهای خوب و منظمی داشتم.
امیدوارم بتوانم نتیجه تمریناتم را با عضویت در تیم ملی
ببینم.
محمدرضا شریفپور رییس هیات والیبال شهرستان
سیرجان نیزگفت :محمودآبادی قبال در رده نوجوانان هم
به اردوی تیم ملی دعوت شده است و با دعوت به اردوی

میکردند و در  10سال گذشته بیمهای
به من تعلق نمیگرفت.
درحالحاضرپیگیرشکایتهستید؟
بله .شکایت کردم و از من مدرک خواستند.
حتی نماینده کارگری از من دفاع نکرد و مدرک
خواست .من در سمت روابطعمومی اداره ورزش
و جوانان سیرجان به عنوان روابطعمومی برتر
استانانتخابشدم،باهمینسمتدرجشنواره
بینالمللی روابط عمومیهای کشورهای
مسلمان شرکت کردم ،دعوتنامه های بسیاری
هست که اسم من به عنوان مدیر روابط عمومی
اداره ورزش و جوانان ذکر شده .این مدارک گواه
فعالیت من در اداره ورزش و جوانان است .من
رییسهای اداره ورزش و جوانان و دیگر افراد
مرتبط را در پرداخت حقوق و مزایای  10سال
گذشتهام به وجدان خودشان واگذار کرده ام.
 چه مدت است که دیگر در اداره
ورزشوجوانانمشغولنیستید؟
از اوایل اسفند 96
 در این مدت برای برگشت مجدد
به کار ،با شما تماس نگرفتند؟
تماس گرفتند و من به کرمان رفتم .اما باز
هم از من خواستند که متعهد شوم هیچ حقوق
و مزایایی طلبکار نیستم و هیچ شکایتی از اداره
ورزش و جوانان ندارم .من هم قبول نکردم.
درحالحاضرکجامشغولهستید؟
فعال هیچ کجا .اما با سوابق کاری
که دارم هرکجا که بتوانند از وجود من
استفاده کنند استقبال میکنم.
 و حرف پایانی؟
یدانند من سالها در
از تمام افرادی که م 
اداره ورزش و جوانان کار میکردم میخواهم
اگر از آنها پرسیدند واقعیت را بگویند و به
خاطر مصلحت کتمان نکنند .روسای قبلی
اداره هم واقعیت را بگویند و طفره نروند.

انتخابی تیم ملی جوانان دومین حضور خود در این اردوها
را تجربه میکند.
شریفپور احتمال عضویت محمودآبادی در تیم ملی
را بسیار باال عنوان دانست :احتمال انتخاب رضا بسیار قوی
است ،البته اگر اتفاق خاصی نیفتد و مصدوم نشود .چرا که
خانم عباسلو هم به اردوی انتخابی دعوت شد و همه چیز
داشت خوب پیش می رفت اما بیمار شد و دیگر نتوانست
ادامه دهد .رضا بازی سرعتی خوبی دارد و از آنجا که در
سطح کشور بازیکن سرعتی در ورزش والیبال بسیار کم
وجود دارد ،احتمال اینکه به عضویت تیم ملی در بیاید
بسیار زیاد است.

«جهاد نصر» هنوز شانس صعود دارد

 امین شول زیدآبادی
تیم فوتبال جهاد نصر سیرجان در ادامه رقابتهای
لیگ دسته سه کشور چهارشنبه گذشته در ورزشگاه
تختی مقابل میهمان خود ،تیم فوتبال شهید باقری
گویم در یک دیدار جنجالی و پرحاشیه به تساوی یک
بر یک دست یافت.
تکگل جهادنصر را مختار جمع هزاده در دقیقه ۶۵
به ثمر رساند و درگیری بازیکنان دو تیم نیز در دقایق
پایانی موجب اخراج مهدی دیانی از جهاد نصر و یک
بازیکن از گویم شد.
جهاد نصر با این تساوی  ۲۵امتیازی شد و در رده
چهارم جدول گروه جنوب قرار گرفت اما با توجه به دو
بازی باقیمانده شاگردان قاسم شهبا هنوز شانس صعود
به لیگ دسته دوم کشور را دارند.
آنها عصر امروز دوشنبه در ورزشگاه تختی سیرجان
در یک بازی حساس از تیم رده دومی ملی حفاری
خوزستان میزبانی میکنند و شنبه آینده در آخرین
بازی میهمان باغ ملک خوزستان خواهند بود.
قاسم شهبا سرمربی جهاد نصر در پایان دیدار با
شهید باقری گویم در گفتوگو با پاسارگاد گفت :با توجه
به جدول بازیها ما هنوز شانس صعود به لیگ دسته
دوم را داریم و اگر بتوانیم در دو بازی آینده امتیازات الزم
راکسبکنیممیتوانیمصعودکنندهباشیم.
شهبا گفت :این تیم کارگری دومین سال خود را
در مسابقات کشوری سپری میکند و در این دو سال
همواره مدعی بودهایم .سال گذشته هم فقط با اختالف
یک امتیاز صعود نکردیم.
وی در پاسخ به این پرسش که چرا جهاد نصر در نیم
فصل اول صدرنشین بود اما در نیم فصل دوم دچار افت
شد گفت :البته ما هنوز مدعی صعود هستیم اما باید
بگویم که برخی تیمهای لیگ دسته سه از مرحله دوم
به مسابقات اضافه شدند در حالی که ما از تیرماه سال
گذشته مدام در شرایط مسابقه بودیم و بدن بازیکنان

کمیتحلیلرفتهاست.تیمهاییمثلملیحفاریاهواز
از مرحله دوم وارد مسابقات شدند و شرایط جسمی و
روحی آمادهتری دارند.
سرمربی جهاد نصر با اشاره به اینکه لیگ دسته سه
با حضور  ۳۰تیم در سه گروه شمال ،مرکز و جنوب
برگزار میشود گفت :جهاد نصر در گروه جنوب کشور
قرار دارد .در گروه جنوب پنج تیم از خوزستان ،دو
تیم از بوشهر ،یک تیم از فارس ،یک تیم از هرمزگان
همراه با تیم جهاد نصر حضور دارند .مسافت طوالنی
برای ما که باید پنج مرحله به خوزستان و دو مرحله به
شیراز با اتوبوس سفر کنیم کار سختی است .هفت تیم
خوزستانی و بوشهری شرایط راحتتری دارند و انگار در
لیگ استان خودشان بازی میکنند.
شهبا اضافه کرد :در کنار اینها فشار وحشتناک
تماشاگران حریف را نیز اضافه کنید .در سیرجان ما
بهترین میزبانی را داریم ولی هواداران آنچنان فشاری به
تیمهای حریف نمیآورند .وی در مورد کیفیت بازیها
و داوریهای لیگ دسته سه نیز گفت :اشتباهات داوری
در لیگ برتر و لیگ یک بیشتر مورد نظارت قرار دارد اما
در لیگ سه نظارت ضعیف است .تیمها به هر ترفندی
دنبال نتیجه هستند؛ از داوری گرفته تا دعوا و چاقو و
قمهکشی!
سرمربی جهاد نصر با بیان اینکه صعود جهاد نصر
به نفع فوتبال شهرستان است گفت :از ابتدای تشکیل
این تیم اعالم کردیم هر بازیکنی که توان بازی در تیم
جهاد نصر را دارد به تمرینات ما بیاید و سعی کردیم
در کنار بازیکنان جوان و بااستعداد سیرجانی از چند
بازیکن باتجربه سابق گلگهر هم استفاده کنیم .ما اگر
به لیگ دو صعود کنیم طبق قانون مجبوریم در ردههای
نوجوانان ،جوانان و امید تی مداری کنیم که این به نفع
همه فوتبالیستهای سیرجان است و میتوان گفت در
کنار گل گهر یک باشگاه دیگر شکل میگیرد و فضا
برای بازیکنان مستعد بازتر میشود.

آگهی مزایده عمومی یک مرحلهای
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طرف قرارداد بیمه سالمت نیروهای مسلح
بیمه دانا ،بیمه ایران

      

روابطعمومی دانشکده علومپزشکی سیرجان

آگهي شناسايي پيمانكار

دکتر ساریخانی
دکتر رمضانی
دکتر بازگیر
دکترمالزاده
دکتر مهدیزاده

سونوگرافـــــی:
متخصص قلب و عروق:
مـتخصـــص ارتوپــــد:
جـــراحــــی عمــــومی:
متخصص چـــشمپــزشک:
متخصص زنان و زایمـــان
متخصص ریشه و دندان :دکتر پورطالبی
متخصص اعصاب و روان :دکتر جهانشاهی
دکتر فصیحی
دندانپزشک :
دکترحکیمه زیدآبادی
متخصص اطفال:

سهشنبهها
دوشنبهها
دوشنبه و چهارشنبه ساعت  ۱۰تا ۱۲
یکشنبهها و سهشنبهها  ۱۰:۳۰تا ۱۲
شنبهها و چهارشنبهها ساعت ۱۰
یکشنبهها و سهشنبهها ساعت  ۹تا ۱۱
دوشنبهها
شنبه تا چهارشنبه
پنجشنبهها ساعت  ۹الی ۱۰:۳۰
همه روزه
سهشنبه ساعت  ۹الی ۱۱

جهت رزرو نوبت همان روز از ساعت  ۷صبح به بعد باشمارههای
 034-۴۲۲۳۳۳۸۰و  ۰۹۲۲۳۰۱۱۵۱۳تماس حاصل نمایید.

سیرجان -بلوار امامرضا(ع) -ابتدای جاده راهآهن -درب لنگر
@velayatsirjannedaja

@velayathospital

شــركت مجتمــع جهــان فــوالد ســيرجان درنظــر دارد نســبت بــه شناســايي و پيــش ارزيابــي شــركت هــاي
واجــد شــرايط بومــي شهرســتانهاي ســيرجان و بردســير جهــت دعــوت بــه مناقصه» انجــام خدمــات نگهداري
,حفــظ و حراســت فضــاي ســبز  ،خدمــات تنظيــف و ســرويس دهــي ســاختمانهاي اداري،محوطــه هــا و
مهمانســراهاي خــود « اقــدام نمايد.بدينوســيله از شــركتهاي متقاضــي كــه داراي صالحيــت و مجــوز از اداره تعــاون,كار
و رفــاه اجتماعــي و يــا ســازمان مديريــت و برنامــه ريــزي اســتان و ســابقه خدمــات مشــابه را دارنــد ،دعــوت مــي شــود
حداكثــر ظــرف مــدت پنــج روز از تاريــخ چــاپ آگهــي  ،درخواســت كتبــي خــود را بــه همــراه كپــي اســناد و مــدارك ذيــل
بــا آدرس ایمیــل  DKMSJSCO@GMAIL.COMارســال نماينــد -1:ارائــه مــدارك و مســتندات مربــوط بــه
ســابقه اجرايــي كار در رشــته انجــام كارهــاي خدماتــي تنظيف،ســرويس دهي،نگهــداري فضــاي ســبز و  ( ...رزومــه ).
 -2ارائــه مــدارك و مســتندات مربــوط بــه تــوان مالــي و پشــتيباني از طريــق ارســال ليســت بيمــه هــا و يــا مالياتهــاي
پرداختي.
 -3ارائــه مــدارك و مســتندات مربــوط بــه حســن ســابقه در كارهــاي قبلــي و فقــدان ســوء پيشــينه حرفه اي (ارســال
رضايــت نامــه كارفرمايــان قبلي).
 -4اساسنامه شركت (كد اقتصادي و شناسه ملي) و آگهي آخرين تغييرات.
 -5ارائــه مجــوز و يــا گواهــي صالحيــت پيمانــكاري (در خصــوص فضــاي ســبز ،تاييديــه از ســازمان جهــاد كشــاورزي
الزامــي اســت).
 -6ارائــه مســتندات تــوان فنــي و برنامــه ريــزي (فهرســت پرســنل و كادر فنــي مهــم و كليــدي بــه همــراه مــدارك
تحصيلــي آنهــا ) و مســتندات ماشــين آالت و ابزارهــاي در اختيــار.
توضيحــات -1:محــل اجــرا :كليــه ســاختمانها ,محوطــه ها،فضــا هــاي ســبز كارفرمــا واقــع در شهرســتانهاي ســيرجان و
بردســير( كارخانــه هــاي احيــاء و نــورد بردســير ).
 -2ارائه مدارك و مستندات مذكور هيچ گونه حقي براي متقاضيان ايجاد نمي كند
 -جهت كسب اطالعات بيشتر با شماره تلفن  03441423637تماس حاصل فرماييد.

