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انتشار
ویژهنامه
مسیحا

خبر

پيامك300099004806 :

رییس دانشگاه آزاد اسالمی واحد سیرجان در نشست مطبوعاتی مطرح کرد:

هرجا نماینده نظر درستی داشتند حمایت کردم
 راهاندازی بیمارستان مقرون به صرفه نیست
 دکتر میرزاده فردی متواضع ،مدیری توانمند ،پاکدست و درستکار بود

 گروه خبر
رییس دانشگاه آزاد واحد سیرجان در نشست
مطبوعاتی خود راجع به انتقادش به نماینده مردم سیرجان
در مجلس شورای اسالمی ،شایعه رفتنش از دانشگاه آزاد،
ماجرای وقف خانه شوکت سعیدی ،ساخت بیمارستان و
 . .صحبت کرد .به گزارش پاسارگاد ابوالفضل جعفرقلیخانی
به همراه دو معاونش عصر شنبه در نشست مطبوعاتی به
سئواالتخبرنگارانپاسخگفت.
تاکنون مدرکی بر وقف بودن خانه
شوکت سعیدی ارایه نشده است
وی در مورد مالکیت زمین خانه شوکتسعیدی
گفت :اداره اوقاف مدعی این زمین نیست .برخی از اقوام
خانواده شوکتسعیدی مدعی شدهاند که این ملک وقف
است .ما از آنها خواستیم که مدرک ارایه کنند اما هیچ
مدرکی ارایه نشده است .اگر مدرک یا سندی باشد یا اینکه
اوقاف اثبات کند ما هیچ مشکلی نداریم .اما ما قبل از ساخت
و ساز از اوقاف استعالم و بعد از آن هم پروانه ساختمانی
گرفتیم .وی ادامه داد :اگر یک روز دالیلی قویتر از دالیل
عدموقفارایهکردندماتسلیمقانونهستیم.
دانشگاهآزادورشکستهنیست
وی در پاسخ به یکی از سوالها مبنی بر اینکه آیا
دانشگاه آزاد ورشکسته است ،گفت :دور از جون دانشگاه
باشه!چراورشکستهشود؟دانشگاهآزادنزدیک 300میلیارد
دالر اموال دارد .با این همه اموال چرا ورشکسته شود .چنین
چیزیواقعیتنداردوقرارنیستچنیناتفاقیرخدهد.این

دانشگاه بدون بودجه دولت روی پا ی خود ایستاده است.
طبیعیاسترشتههاتعطیلشود
وی در مورد تعطیلی برخی رشتهها گفت :این
طبیعی است که برخی رشتهها تعطیل شوند و یکسری
رشتههای جدید جایشان بیاید .برخی رشتهها دیگر
محبوبیت ندارند و بازار کار برای برخی رشتهها اشباع شده
است و افراد داوطلب نمیشوند و این به این معنا نیست که
دانشگاهورشکستهشدهاست.
سیاستزدهنیستم
وی در پاسخ به این سئوال که شما یک چهرهی
سیاسی هستید تا دانشگاهی؟ گفت :من عضو هیاتعلمی
دانشگاه هستم و 15سال در رشتهی علوم سیاسی تدریس
کردهام .علم سیاست را خوب میشناسم .در ردههای
مدیریتیهمبودهاماماسیاستزدهنیستم.
همیشهرتبهآوردهایم
وی در مورد ورزش دانشگاه آزاد سیرجان هم گفت:
یکی از موفقترین واحدهای استان کرمان در زمینه ورزش
واحد سیرجان است و درمسابقات همیشه رتبه آورده .سالن
چند منظوره ورزشی سال گذشته افتتاح شد و پیست
دوومیدانی احداث کردیم و برای سال جاری نیز منتظر
سیاستهایابالغیجدیدهستیم.
ازهمهیتشکلهایسیاسیحمایتکردیم
وی در پاسخ به سوالی در مورد گرایشهای
سیاسیاش گفت :ما احزاب سیاسی سازمانیافته نداریم و
من هم جزو حزبی نیستم اما از همهی تشکلهای سیاسی

حمایت کردیم و با همهی آنها چه موافق و چه مخالف
همکاری داریم .من اعتقاد به مردمساالری و احترام به رای
مردم دارم .آزادیهای عمومی باید وجود داشته باشد.
ساختبیمارستاندردستورکارنیست
رییس دانشگاه آزاد اسالمی واحد سرجان در مورد
تاسیس بیمارستان توسط دانشگاه آزاد هم گفت :ما مجوز
بیمارستان را گرفتیم و زمینی برای این کاراختصاص دادیم.
باتغییراتیکهایجادشد،تاسیسبیمارستانمقرونبهصرفه
نیست.بیمارستانجدیددرسیرجانراهاندازیشده.مجتمع
صنعتیگلگهرنیزمجوزیکبیمارستاندرمنطقهیویژه
اقتصادیراگرفتهاست.همیناالنضریباشغالتختهای
بیمارستانهاصددرصدنیستواگربرایساختبیمارستان
هزینهکنیمپولمانراهدردادهایم.مشاورین ماتاسیساین
بیمارستانراموثرنم یدانند.
فعال نظری ندارم
ویدرموردتغییروتحوالتدرمدیریتدانشگاهآزاد
کشور گفت :فعال نظری ندارم .چون اطالعات کافی ندارم.
دکتر میرزاده فردی متواضع ،مدیری توانمند ،پاکدست و
درستکار بود اما با رییس جدید هنوز کار نکردهام .شناخت
ندارم و نمیتوانم قضاوت کنم .من با دکتر جاسبی ،دکتر
دانشجو و دکتر میرزاده کار کردم .متواضعترین رییسی که
دیدمدکترمیرزادهبودند.
زمینمعارضمانعازطرحگردشگری
دانشگاه آزاد طرحی داشت که خانه شوکتسعیدی
و یخدانهای دوقلو در یک مجموعه احیا و به یک مکان

بررسی مجدد افرادی که یارانهشان قطع شده

کنترل وزن ترازوها توسط استاندارد
 گروه خبر :ترازوهای زیر ســه تُن
توســط شــرکت بازرســی مورد تایید
استاندارد کنترل میشوند .سید محمد
یزدی میرمخلصونی رییس اســتاندارد
سیرجان گفت :جلســهای چهارشنبه
هفتهی گذشــته با حضور نماینده اتاق
اصناف ،نماینــده اداره صنعت و معدن،
روسای اتحادیههایی که با ترازو سر و کار
دارند و رییس ادره اوزان و مقایسات اداره
کل استاندارد برگزار شد .یزدی گفت :مقرر
شد از ماه آینده شرکت بازرسی ،کنترل و
برچسبگزاریترازوهایغیرباسکولی(زیر
ســه تُن) را انجام دهند .هزینهها توسط

اتحادیهها پرداخت میشود .اتاق اصناف
هم متعهد شد که هزینهها را دریافت و
به حساب شرکت بازرسی واریز کند .قرار
است از ابتدای تیر ماه  700دستگاه ترازو
مــورد ارزیابی قرار بگیرد .وی در توضیح
این کار گفت :اســم اداره اســتاندارد در
ســال  1304که تاسیس شد ،اداره اوزان
و مقایســات بود .وظیفه اصلی سازمان
کنترل اوزان و مقایسات هست .امروز هم
طبق قوانین ،نظارت بر وسایل سنجش
بر عهده استاندارد اســت .وی ادامه داد:
تمام ترازوها قبل از ورود به بازار توســط
استاندارد کنترل میشوند و برچسب بر

گردشگری تبدیل شود .جعفرقلیخانی در مورد این پروژه
گفت:ابتداقراربودمادرخانهباغچهشوکتسعیدیدانشکده
هنر و معماری تاسیس کنیم که این کار انجام شد و ما به
تعهدمان عمل کردیم .مسئوالن شهر با آقای دکتر میرزاده
صحبتکردندکهاینفعالیتتوسعهپیداکندویخدانهای
دوقلو هم در اختیار ما قرار بگیرد .دوست داریم این اتفاق
بیافتد اما یکسری زمین معارض وجود دارد که ما توان
خرید آنها را نداریم و صاحبان آنها هم فروشنده نیستند
اما اگر این معارض رفع شود و یخدانها در اختیار ما قرار
بگیرد این کار را انجام میدهیم .همین االن هم اگر کسی
میخواهد از دانشکده هنر و معماری بازدید کند ،میتواند
آنجا برود و با نگهبان صحبت کرده و وراد شود.
امیدواریم انتخابات شورا به بهترین
نحورسیدگیشود
جعفرقلیخانی در پاسخ به سوال یکی از خبرنگاران
مبنیبرفروشرایدرانتخاباتشورایشهرسیرجان،گفت:
این موضوع باید در کانالهای خودش رسیدگی شود .هیات
نظارت استان رسیدگی کرده و موضوع را به هیات نظارت
کشورارجاعدادهاند.امیدواریمبهبهترینوجهرسیدگیشود
و اگر حقی از همهی مردم ضایع شده ،موضوع رفع شود.
ماجرایانتقادازنماینده
ویدرپاسخبهاینسوالکهشمادرجلسهیشورای
اداری ماه گذشته از حسنپور انتقاد کردید و عصر همان روز
از ایشان عذرخواهی کردید ،دلیل این موضوع چیست؟
گفت :من در جلسه شورای اداری از نماینده انتقاد کردم .این

عجیب و غریب نیست که به برخی رفتارها معترض باشیم.
ارتباطات انسانی وجود دارد اما ما بنده نیستیم .بندگی در
مقابلخداونداست.مااختالفنظریداشتیماعتراضکردم؛
انتقاد کردم .اولین بار هم نبود .ایشان اگر جایی نظر درستی
دادندماتاییدکردیم.جاییهمکهاشتباهکردیمعذرخواهی
میکنیم.بایدبگویماشتباهراتاییدنکنیم.روابطانسانیسیاه
و سفید نیستند .بارها من از آقای حسنپور حمایت کردم
این حق را دارم که اگر اشتباه کردند ،آن را بگویم .شایسته
جامعه سالم هم همین است .کار درست باید تایید شود .کار
نادرست نباید تایید شود .ما نباید دنبال انسان کامل باشیم.
هرانساننقاطضعفیدارد.یکسریصحبتهافرمودندکه
اشتباه بود .مورد تایید ما نبود ،انتقاد کردیم .اگر هم جایی
الزم بوده عذرخواهی کردم.
تغییرمدیریتشایعهاست
وی در مورد شایعهی تغییر در مدیریت دانشگاه
آزاد سیرجان هم گفت :شایعه همیشه وجود داشته است.
مسئولیت برای ما به ارث نرسیده است .یکی از پارامترهای
جامعهسالمومردمساالرمحدودبودندورانمدیریتاست.
اگر خودم احساس کنم که حرف و برنامه جدیدی ندارم،
میروم اما فعال این حرف در حد شایعه است.
رشدصنعتیسیرجانتوسعهنیست
یکی دیگر از خبرنگاران در مورد توسعه صنعت
و کارهای انجام شده توسط دانشگاه آزاد پرسید که
جعفرقلیخانی گفت :توسعه یعنی رشد همهجانب ه و پایدار.
ما رشد صنعتی سیرجان را توسعه نمیبینیم .دانشگاه
آزاد با توسعه هماهنگ است .ما همانقدر که در بخش
صنعت سرمایهگذاری میکنیم در بخش محیطزیست
همسرمایهگذاریمیکنیم.شمانمیتوانیدصنعترابدون
محیطزیست ببینید .رییس دانشگاه آزاد واحد سیرجان به
همراه معاونانش در پایان توضیحاتی در مورد رشتههای
حذف شده دانشگاه آزاد سیرجان ،وضعیت اقتصادی این
دانشگاهوشرکتهایدانشبنیانارایهکردند.

روی آنها نصب میشــود .وی ادامه داد:
در بازار نیز ترازوها توسط شرکتبازرسی
کنترل میشوند .به گفته وی اگر ترازوها
کمتر و یا بیشــترنشان بدهند ،به آنها
تذکر میدهیــم و در صورت تکرار موارد
پیگیری قانونی میشود .یزدی ادامه داد:
هیچ دستگاهی ساماندهی میوهفروشان
کنار خیابانها را برعهده نمیگیرد .با این
وجود شــرکت بازرسی را موظف کردیم
با کمک نیــروی انتظامی ترازوهای غیر
استاندارد و مشک لدار را جمعآوری کند.
ک م نشــان دادن یا زیاد نشان دادن فرق
نمیکند.ترازوهابایددقیقباشند.

 گروه خبر :ســازمان هدفمندي
يارانهها با انتشــار اطالعيهاي از بررسي
دوباره پرونده خانوارهايي که يارانه آنها
قطع شده است ،خبر داد.
به گــزارش جام نیوز در ارديبهشــت
ماه امسال سازمان هدفمندي يارانهها
پيامکي را براي سرپرستان خانوارهايي
که يارانه آنها قطع شــده بود ارســال
کرد که در آن از واریز یارانه به حســاب
آنها خبر م یداد .اين موضوع باعث شد
تا عده اي آن را به انتخابات دوازدهمين
دوره رياستجمهوري ربط دهند .با این
موضوع بررسی وضعیت یارانهبگیران به

کمپین دری از عشق

بعد از انتخابات موکول شد.
حاال بعد از گذشت حدود يک ماه از آن
ماجرا و پشــت سر گذاشتن انتخابات،
ســازمان هدفمندي يارانههــا در روز
سهشــنبه مورخه  23خــرداد 1396
با انتشــار اطالعيهاي از بررسي دوباره
پرونده خانوارهايي که يارانه آنها قطع
شده اســت ،خبر داد .در اين اطالعيه
آمده است که با توجه به نظر مراجع و
نهادهاي نظارتي مقرر شده است پرونده
خانوارهايي که يارانه آنان قطع شــده
است مورد بررسي مجدد قرار گيرد .پس
از اتمام بررسيها و حصول نتيجه نسبت

به برقراري مجدد يارانه خانوارهاي واجد
شرايط و نيازمند اقدام مقتضي معمول و
مراتب به اطالع آنان خواهد رسيد.
شايان ذکر اســت مطابق با تبصره 14
قانون بودجه ســال  ،1396ســازمان
هدفمندسازي يارانهها دولت مجاز است
امسال فقط  33.5هزار ميليارد تومان از
منابع خود را صرف پرداخت يارانه نقدي
به خانوارها کند .اين يعني آن که دولت
امسال بايد يارانه  14ميليون نفر ديگر
را قطع کند تا اينکه بتواند همان يارانه
 45هــزار و  500توماني براي هر نفر را
پرداختنمايد.

گروهخبر:ويژهنامهمسيحا،بهمناسبتشبهایقدرمنتشرشد.بنيادفرهنگي
حضرت مهدي موعود (عج) سيرجان به مناسبت شبهاي قدر ويژه نامهي مسیحا
را درشمارگان پنجهزار نسخه بامطالب «مهمترين شب قدر ،زيباييهاي ظهور،
دعا براي وجودامام زمان(عج)،تشكيل گروه ٣١٣يار موعود ،اهميت گريه بر امام
حســين (ع) درشب قدر ،نماز هديه به حضرت مهدي(عج) ،نماز اول وقت شاه
كليد است ،دعا و استغاثه ظهور چاپ و درمساجد ،تكايا و بقاع متبركه توزیع کرد.

سرمقاله

حقالناس و مصلحت
 رضا مسلمیزاده
ظریفی باخبر از رویدادها
که بر آتش انتخابات سیرجان
دستی از نزدیک داشت ،در
همان روزهای اولیه که شعلهی
اعتراضات باال بود ،میگفت؛ اگر
ارادهیی برای رسیدگی واقعی
وجود داشته باشد ،دلیل و مدرک برای ابطال انتخابات از
حد کفایت بیرون است .نامهی اعتراض شهباز حسنپور
که منتشر شد ،صحت آن گفتهها مسلم گشت .حاال که
نزدیک یک ماه از انتخابات گذشته و اسناد به قدری متقن
است که هیئت نظارت استان پرونده را به هیئت مرکزی
ارجاع داده ،اما خبر میرسد که نماینده مردم دور افتاده
تا آب رفته به جوی بازگرداند و با جلب رضایت معترضان،
هیئت مرکزی را به تایید انتخابات سیرجان متقاعد سازد .در
یدانستیم که هیات اجرایی و
نخستین روزهای انتخابات م 
هیات نظارت شهرستان برای حفظ آبروی خویش انتخابات
پر عیب و ایرادی را که برگزار کردهاند ،تایید خواهند کرد و
ازآنجاکههیاتنظارتشهرستاندستچینشدگاننماینده
بودند ،گمان نمیکردیم کارد دستهی خودش را ببرد و
ایشان عملکرد منصوبان خویش را ناروا ببیند و با مردم و
معترضان همراهی کند و ابطال انتخابات را خواستار شود.
حاال که یک ماه گذشته تالش نماینده در تضاد آشکار با
درخواست قبلی وی ،نمایشی بودن و بطالن آن رفتار را
آشکار میکند .ظاهرا ایشان برای متعجب کردن مخاطبان
روشهایی دارد؛ روزی برخالف انتظاری که از ایشان
میرفت؛ نامهیی در اعتراض به هاشمیرفسنجانی را امضا

میکند که از شورای نگهبان رد صالحیت هاشمی را تقاضا
میکند تا بعدا برای پاک کردن لوث آن ناچار از دلیل و
برهانهای عجیب بشود و حاال هم اول با اشاره به تخلفات
انتخاباتی خواستار ابطال آن میشود و اکنون تایید همان
انتخابات را وجههی همت خود میسازد و بیمحابا از برایش
میکوشد .این رفتارهای دوگانه که نمونههای دیگری هم
میتوان برایش مثال آورد .در دنیای شفاف کنونی چندان
دیر نمیپاید و به صالح خود ایشان هم نیست که آبروی
خویش را با آن معامله کند .این روزها اسنادی از کودتای 28
مرداد منتشر میشود که نقش واقعی آدمها را در مناسبات
آن روزها آشکار میکنند .برای نیکنامی در تاریخ هم اگر
سهمی قایل شویم فرزندان و نوادگانمان هم برایمان
دعای خیر خواهند کرد .حق و حقیقت در این سرزمین
بارها قربانی مصلحت این و آن شده است و حاال ظاهرا قرار
است با شعار حفظ وحدت ،حقالناسی دیگر به محاق برود.
شواهد نشان میدهد خرید و فروش گسترده رای ،انتخابات
را به عنوان حق تعیین سرنوشت به سخره گرفته و بیاعتبار
ساخته است .بیتوجهی به حقالناس که مورد تاکید رهبر
انقالب هم هست ،تبعاتی خطرناک در انتخاباتهای آینده
در پی خواهد داشت .اگر مسئوالن و نمایندگان ما در خانه
ملت نخواهند یا نتوانند با پدیدههای زشت و گناهآلودی مثل
آنچه در انتخابات گذشته شاهدشان بودیم ،برخورد کنند و
اگر مسئوالن اجرای قانون نخواهند و یا نتوانند به تخلّفهای
صریح خالف قانون رسیدگی کنند و اگر نمایندهی مردم
علیرغم سوگند به مراعات شرع و قانون ،در آخرین روزهای
ماه رمضان به حقالناس بیاعتنا شود ،چگونه میتوانیم خود
را از پیروان نظام مقدس اسالمی بدانیم؟

روی خط
پيشنهادداشتمراجعبهبرگههاييکههرسالچاپ
ميکنند براي نمازعيد فطر من فکرميکنم در همه
خانهها ازسالهاي قبل حداقل دو سه تا از اينها وجود
دارد و هرسال نياز نيست اين همه هزينه کنند 6646.
چشموگوشبيدارجامعههفتهنامهپاسارگاد
پول در وجدان شما هم رسوخ كرد! ستون پيامها
هفته به هفته كوچك و كوچكتر شده حاال كه
ديگه اصال دريافت نميشوند! براي شما و حتي
برايخودممتاسفم!!0205
 آموزش و پرورش به گفته خودشان مکان
آموزشی کم دارند چرا دارند مدارس را خراب
و آنها را تبدیل به مغازه میکنند به خدا کمبود
فضای آموزشی داریم0978

پیامک300099004806 :
 شهرک آب و اطراف آن با کمبود شدید فشار
آب مواجه است دو سال است با پیگیری فراوان
ادارهآبتوجهینمیکند.درضمنبامشترکینی
که مستقیما به کنتور آب پمپ وصل میکنند
برخوردکنید7148.
 گفتند طرح کامیون ممنوع اجرا شده است ولی
ماهیچآثارشراندیدیمبیاییدببینیدروزانهچندصد
تریلیازوسطشهرکمسکونیوآپارتماننشینمهر
تردد میکنند و آسایش مردم را برهم م یزنند3714
 سئوالی از رییس راهنمایی و رانندگی و یا
شهرداری (چون طی تماس با هر کدام ,دیگری
را مقصر م یدانستند) در خصوص دلیل بستن
ورودی و خروجی بلوار والیت با میدان امام علی

(ع) دارم .واقعا دلیلش چیست؟چرا ما باید برای
ورود به بلوار مسیر طوالنی و خطرناکتری را طی
کنیم؟2901
 شورا و شهرداری هماشهر 3حلقه چاه آب
زدهاند .ولی مردم آب ندارند .آب کجامیرود؟5514
 تقاطع بلوار قائم با والیت به سمت پردیس
تاکنونچندینماشینسبکوسنگینمنحرف
شده که به هیچ عنوان استاندارد رعایت نشده
امروز هم واژگونی داشت5291.
 دلم سوخت .برای آن موتورسواری که با فجیعترین
حالتممکنموتورشراگرفتند.آقایرییسراهنماییاگر
اینبندهخدادستوپاهایششکستهبودآیااین ۴سرباز
جوابگوبودند؟کجایدنیااینجورموتورمیگیرند4069.

 نازنین زهرا دهیادگاری ،مهراد صادقی ،دبیرستان دخترانه دوره اول نمونه حضرت امیرالمومنین ،مبینا و مائده قوهستانی ،یکتا محیاپور ،آدینا و ایلیا ایرانمنش ،محمد عظیم
سرداری ،دبیرستان و راهنمایی دخترانه شهید خراسانی ،امالبنین و نازنین و یاسمین ،اسدینیا ،شهال و شهاب سیوندی ،فرانک و فرینا اسدینیا ،محدثه وابوالفضل و دانیال
عربزاده ،روژین ،اسدینیا ،لیال رضایی ،بردیا و ارشیا اسدینیا ،سارا طالبیگی ،آنیکا و حسام اسدینیا ،آیسودا رضازاده ،یاسمن شهدادی ،سونیا علیرضایی ،دنیا صادقی ،زهرا
و نازنین ساالری ،امیرمهدی اسفندیارپور،علی و فاطمه زرندی ،فاطمه آالء منتظری.

دبستان غیردولتی خیام (دوره دوم)

کالس فوت
بال ،فوتسال و بسکتبال

مهدکودک ریحانهسرا
امکانات :لباس و جوراب ورزشی ،تغذیه

(شروع کالسها اول تیر ماه)
مکان و زمان برگزاری کالسها:
فوتبال :روزهای فرد ساعت  8الی  9:30ورزشگاه تختی
فوتسال :روزها ی زوج ساعت  10:30الی  12مجموعهی ورزشی امام علی(ع)
بسکتبال :روزهای فرد ساعت  10:45الی  12:15و  12:15الی 13:45
مجموعهی ورزشی شهید کشوری
بلوار دکتر صفارزاده -آموزشگاه زبان پیشرو
مکان ثبتنام :خیابان اصناف -مدرسه ایثار
 09133474207سعید شهبا  09383476141عباس فخرآبادی

هزینه  300/000تومان

دبستان راهیان نور (کالس سوم)
حضرت علی(علیهالسالم):

اهلل اهلل (ای مالک اشتر تو را به عنوان مدیر ارشد
جامعه هشدار میدهم) درباره طبقه زمینگیران
و معلولین ،پس برای خدا پاسدار حقی باش که
خداوند برای این جامعه معین فرموده است .بخشی
از بیت المال و بخشی از غ ّلههای زمینهای غنیمتی
اسالم را در هر شهری به معلولین و محرومین
اختصاص ده .همواره به فکر مشکالت آنان باش و
از آنان روی برمگردان.
(نهج البالغه ،عهدنامه مالک اشتر ،فراز هفتم)

موسسه خيريه ميالد نور سيرجان (زيدآباد)

ازشما خیرین محترم درخواست میکند در صورت
تمایل فطریه خود را به شماره کارت مجازی ذیل
واریز نمایید:
5029081013476219
5029081013476227

