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 محمد احمدزاده
زیر شمشیر غمش رقصکنان
بایدرفت
کان که شد کشته او نیک
سرانجامافتاد(...حافظ)
هفتم تیرماه هر سال مصادف
با سالروز شهادت دکتر بهشتی و
 72تن از یاران انقالب ،برای مردم سیرجان یادآور زحمات
و مجاهدتهای معلم شهیدی است که عمر خود را صرف
پرورش ،تربیت جوانان شهر نمود .معلم شهید استاد مهدی
نصیری الری از اولین انقالبیون شهر بود که طعم تبعید و
دستگیری را نیز به جان خرید و در معرفی راه انقالب به
مردم سیرجان ،جزو موثرترین یاران امام محسوب میشود.
بخش دیگر شخصیت استاد نصیری که تا حد زیادی در
نگاه همشهریان و شاگردانش مغفول مانده ،جایگاه ادبی
و ذوق شاعرانه او میباشد .بطوری که در خاطرات شهید
آمده است در دوران جوانی حش و نشری با استاد جالل آل
احمد داشته و در جلسهای که شعر و قطعهای ادبی از خود
میخواند که جالل دستی به شانه او زده و می گوید :جوان،
اگرهمینطورکارکنیدرآیندهبهجاییخواهیرسید.شعر
معروف وی در مجلس اول و در جریان عزل بنیصدر یکی
از خاطرات ماندگار تاریخ شفاهی انقالب است :داد دل خلق،
دادرس میگیرد /رهبر سرره به بوالهوس میگیرد /هرجا که
اراده میکند روحاهلل /هر حکم به هر که داده پس میگیرد
وی در مدت کوتاه تصدی فرمانداری ،خدمات و
شیوهای مدیریتی از خود برجای گذاشت که فرمانداران
منصوب شده در  40ساله پس از این معلم شهید ،همگی
درسایهشخصیتوخدماتایشانکمرنگبودهاند.ازجمله
خصوصیات بارز این شهید بزرگوار توجه به کادرسازی و
تربیت نیروهای مفید برای بدنه نظام از سالهای قبل از
پیروزی انقالب بود .تعدادی از تاثیرگذاران سرنوشت 40
سال گذشته شهر از تربیتیافتگان مکتب آن معلم شهید

پيامك300099004806 :

اینچندنفر
در خرمشهر هیچ کشتهای نداشتیم

ایسنا :وزیر کشور خاطرنشان کرد هیچ کشته ای در اعتراضات خرمشهر وجود نداشته است؛ یک زخمی بوده که
بهبیمارستانمنتقلشدهاست.رحمانیفضلیگفت:اصلیترینوظیفهوزارتکشوربرقراریامنیتاست.مجوزهااگر
پاسخ گو باشند و امنیت را برقرار کنند با اعتراضات مشکلی نداریم .وقنی اعتراضاتی به کف خیابان میرسند ،افرادی
پیدا می شوند که هیجانی می شوند و افرادی هستند که سوءاستفاده می کنند .اقداماتی می کنند و موجب خدشه دار
شدن امنیت و انتظامات میشوند .در این صورت نیروهای انتظامی وظایفی دارند که اگر به وظایفشان پاسخ ندهند ،امنیت و انتظام دچار خدشه می شود.

بازار شکر،آهن ،ذرت ،سویا و پارچه سلطان دارد

خبرآنالین :عضو جبهه پایداری گفت :بازارهای شکر ،آهن ،ذرت ،سویا و پارچه دارای سلطان هستند و
اگر با این سلطانها مقابله شود ،بسیاری از مشکالت حل خواهد شد .کریمی قدوسی با اشاره به تلفات۳۵
میلیون قطعه مرغ در کشور گفت :آقای حجتی چرا این موضوع را پیگیری نمیکند .فردی به نام مدلل۹۰
درصد واردات سویا ،ذرت و خوراک دام و طیور را در دست دارد که بر قیمتها تاثیر میگذارد .این شخص
قیمتهاراروزانهتعیینمیکندبهنحویکهبدونآنکهقیمتهایجهانیتغییریابدایننهادهاقیمتشاندوبرابرشدهاست.

حکم قطعی پرونده پزشکی «کیارستمی» اعالم شد

خبرفوری :حکم قطعی برای پزشک عباس کیارستمی صادر شد قائم مقام معاون انتظامی کل سازمان
نظام پزشکی گفت :بر اساس این حکم برای دکتر احمد میر متخصص جراحی عمومی ،پزشک معالج
کیارستمی ،تا سه سال گواهی عدم سوء پیشینه صادر نمیشود و به این علت نمیتواند مسئولیت فنی مراکز
درمانی را بر عهده بگیرد یا موسس مرکزی درمانی باشد .دکتر محسن خلیلی تصریح کرد با توجه به این حکم
اگر پزشک معالج کیارستمی در آینده قصور دیگری انجام دهد و علیه او پرونده تشکیل شود حکمهای سنگینتری برای او صادر خواهد شد.
چه دلیلی دارد فرزندان مسئوالن خارج از کشور درس بخوانند

ایلنا:یک نماینده مجلس شورای اسالمی گفت :نباید فاصله زندگی تعدادی از مسئوالن و مردم عادی به این میزان زیاد
باشد .چه دلیلی دارد که فرزندان آنها در خارج از کشور درس بخوانند زندگی کنند و تجارت کنند؟ مردم با نظام مشکلی
ندارند مردم با ناکارآمدی مسئوالن و تبعیض و فساد مشکل دارند .محمدرضا رضایی کوچی گفت :چرا در این کشور یک
شبه بعضیها میلیاردها تومان به جیب م یزنند در صورتی که عدهای برای تامین نان خوردن مشکل دارند؟ افرادی که در
ثبتسفارشخودروبارانت اطالعاتیکشبهمالکمیلیاردهاتومانشدندچهکسانیهستند؟کسانیکهازآنهاحمایتمیکنندبایدبهمردممعرفیشوند.

خبر

شب شعر طنز «چتپتو» برگزار می شود

 پاسارگاد :دومین جشنواره شب شعر طنز
«چتپتو» با هدف ترویج اشعار طنز انتقادی و ارایه الگوی
صحیحطنزدربینشعرا،روزپنجشنبههفتهجاری(14تیرماه)
در سالن مهر شهرداری با حضور شاعرانی از استان و شهرستان

برگزار می شود .شعرا و عالقه مندان به حوزه شعر طنز می
توانند حداکثر تا پایان وقت اداری امروز  10تیرماه با مراجعه
به اداره ارشاد و یا با شماره  09133780339تماس حاصل
نمایند و آثار طنز خود را در قالب های متفاوت ارایه دهند.

 پاسارگاد :میز ارایه خدمت در طبقه همکف
سازمانتامیناجتماعیسیرجانچهارشنبههفتهگذشتهبا
حضورمدیرکلتامیناجتماعیاستانکرمانافتتاحشد.علی
حسینیمدیرکلتامیناجتماعیآغازبهکارمیزارایهخدمت
را به منظور تکریم مراجعان و رضایتمندی بیمهشدگان

دانست و افزود« :به منظور جلوگیری از رفتوآمد مردم بین
واحدهایاجراییوطبقاتمختلفشعبونیزجهتتسریع
کار 13،میز مربوط به کلیه خدمات بیمهای برای مراجعین
گذاشتهشدهومسئوالنبخشهایسازماننظارتوکنترل
کارهای میز خدمت را برعهده دارند».

افتتاح میز خدمت

 تعداد کل شرکتکنندگان در  5گروه آزمایشی کنکور در شهرستان سیرجان  4394نفر است که از این تعداد  9نفر معلول
زن و مرد حضور داشتند .به گفتهی مهدی دهقانیان نماینده سازمان سنجش در سیرجان در کنکور سراسری امسال ،در
این دو روز  2939نفر خانم و تعداد  1455نفر آقا تقریبا نصف تعداد خانمها در آزمون سراسری کنکور  97شرکت کردند.
گفتنیست رشته تجربی بیشترین شرکتکننده را داشته است /.عکس :امین ارجمند

شفافیت؛ گام اول جلب اعتماد عمومی
 ابراهیم جمیلی
شرایط اقتصادی کشور بهگونهای شده است که متأسفانه
بیاعتمادی در جامعه روزبهروز ،رشد میکند .این مسئله بیشتر
از باالرفتن نرخ ارز تا  10هزار تومان یا  15هزار تومان به اعتماد
تدادن اعتماد عمومی
عمومی آسیب میرساند .ما در حال ازدس 
هستیم .برای آنکه اعتماد عمومی را از دست ندهیم ،باید ببینیم
چه چیزهایی به این اعتماد عمومی در کشور لطمه میرساند.
یکی از این موارد ،نبود شفافیت است .در زمانی که استفاده از
فضای مجازی را میتوان یک «فرصت» برای کشور تلقی کرد،
تبدیل به یک «تهدید» شده است .چرا چنین شده است؟ زیرا
مسئوالن بهجای آنکه اطالعرسانی درست و بهموقع انجام دهند،
فقط دارند با یکسری حرفهای کلی مسائلی را عنوان میکنند
که مقبول جامعه نیست .اینکه االن یک نفر ارز چهارهزارو 200
تومانی بگیرد و کاالیش را با ارز باالتر عرضه کند ،قطعا در هیچ
کشوری و هیچ اقتصادی جایگاه ندارد .اینکه مشکالت خود را
پنهان کنیم و همه تقصیرها را بر سر یک رشته مسائل موجود
درکشوربیندازیم،راهگشانیستونمیتواندپاسخگویمطالبات
کشور باشد .در نهایت باید تالش کنیم که با شفافیت و با اعالم
بهموقع مطالب ،مردم را آگاه کنیم .چه ایرادی دارد که اعالم
کنیم چه کسانی از این ارز استفاده کردهاند؟ چه ایرادی دارد که
اسامی افرادی را اعالم کنیم که بدهی معوقه دارند؟ چه ایرادی

«آگهی شناسایی پیمانکاران بومی ابنیه و ساختمان
شهرستانسیرجان»

شــرکت مجتمــع جهــان فــوالد ســیرجان در نظــر دارد جهــت تکمیــل ونــدور لیسـتهای خــود در ســال
 ،79نســبت به شناســایی
شــرکتهای واجــد صالحیــت بومــی شهرســتان ســیرجان کــه دارای رتبه حداقــل  4ابنیه و ســاختمان
و تشــخیص صالحیــت ســازمان برنامــه و بودجــه مــی باشــند ،اقــدام نمایــد .لــذا شــرکتهای بومــی
شهرســتان ســیرجان حداکثــر بــه مــدت  5روز از تاریــخ چــاپ آگهــی ،درخواســت کتبــی خــود را بــه
همــراه اســناد و مــدارک ذیــل بــه آدرس ایمیــل  DKMSJSCO@Gmail.Comارســال نماینــد.
 -1گواهی رتبه حداقل  4ابنیه و ساختمان و تشخیص صالحیت سازمان برنامه و بودجه.
 -2فهرســت ســوابق مربــوط بــه انجــام کارهــای احــداث ســاختمان،احداث جاده،احــداث کانــال و
مخــزن و. ....
 -3ارائه مدارک و مستندات توان مالی و لیست ماشین آالت در اختیار.
 -4ارائه رضایت نامه کارفرمایان قبلی .
 -5ارائه مدارک ثبتی شرکت .
توضیحات:
 -1ارائــه مــدارک و مســتندات مذکــور فقــط جهــت تکمیــل ونــدور لیســت شــرکت مجتمــع جهــان
فــوالد ســیرجان مــی باشــد و هیــچ گونــه حقــی بــرای متقاضیــان ایجــاد نمــی کنــد.

دبیرکمیسیونمعامالتشرکتمجتمعجهانفوالدسیرجان

آگهي مناقصه عمومي تجديد شده شماره /97/6ع

شــركت معدنــي و صنعتــي گل گهــر (ســهامي عــام) در نظــر دارد « ســاخت رمــپ
ورودي انبــار امواليــت ،تهيــه و نصــب دربهــاي كركــرهاي پاركينــگ پاســگاه ناريــه و
فنسكشــي اطــراف مخــزن ســوخت مجتمــع « خــود را از طريــق مناقصــه عمومــي بــه
پيمانــكار واجــد شــرايط واگــذار نمايــد .لــذا كليــه متقاضيــان ميتواننــد جهــت اخــذ
اســناد مناقصــه بــه آدرس الكترونيكــي  WWW.GEG.IRمراجعــه و اســناد مذکــور
را بــه همــراه فــرم پرسشــنامه ارزيابــي تأميــن كننــدگان از قســمت تأميــن كنندگان
و مشــتريان  -مناقصــه هــا دانلــود نماينــد  .مهلــت تحويــل پــاكات ســاعت  9الــي 14
روز چهارشــنبه مــــورخ  97/4/27در محــــل دفتركميســيون معـــامالت مجتمــع و يــا
دبیرخانــه دفتــر مرکــزی تهــران مــي باشــد .ضمنـ ًا بازديــد از محل اجــراي پــروژه روز
يكشــنبه مــورخ  97/4/17بــراي متقاضيــان بالمانــع اســت.
مدیریت قراردادها و معامالت
شركت معدني و صنعتي گل گهر

دارد که اعالم کنیم چه کسانی درست کار کردهاند؟
متأسفانه نمیخواهیم این کارها را بکنیم و این امر موجب
ابهامات بیشتر در میان مردم میشود .اعتماد عمومی را باید احیا
کنیم .احیانکردن اعتماد عمومی سبب افزایش ابهامات میشود
و باعث میشود مردم راهی انتخاب کنند که ب ه نفع کشور نباشد.
تالش ما باید بر این باشد که درستکارکردن را در جامعه معیار
قرار دهیم و با فردی که تخلف میکند ،برخورد قانونی شود.
باید این را احیا کنیم که درآمد بر مبنای کارکردن تعریف شود.
بههیچعنوان شاهد ایجاد رانت نباشیم و با کسانی که از رانت
استفاده میکنند ،برخورد کنیم .تا زمانی که این اتفاق در کشور
نیفتد ،مطمئن باشید که هیجان دالر و سکه همچنان ادامه پیدا
خواهد کرد و مطالبات مردم هر روز بیشتر خواهد شد و این
مطالبات به جایی میرسد که امکانات کشور دیگر جوابگوی
مطالباتنخواهدبود.
به عقیده من در شرایط فعلی باید سران سه قوه صادقانه با
مردم صحبت کنند و از مردم کمک بخواهند و اگر اشتباهی
شده ،بدون ترس به خاطر آن اشتباه عذرخواهی شود .اگر مطالبه
بحقی هست ،باید این مطالبات برآورده شود و اگر امکان برآوردن
این مطالبات نیست ،صادقانه به مردم توضیح داده شود که در
این شرایط به این دلیل خاص چنین امکانی وجود ندارد.

بالزمان(عج)
خصوصا در دوران حضور در مسجد صاح 
هستند .در خاطرات شفاهی مردم ،ثبت است که وی در
روزهای اول ورود به فرمانداری ،البته به مقتضای شرایط آن
روز و شاید به صورت سمبلیک ،مبلمان اتاق فرمانداری را
جمعآوری و روی موکت پذیرای مراجعان خود بود .گرچه
چنینتوقعیازمدیرانامروزشهروجودندارداماشایداستاد
نصیری با این حرکت نمادین برای جانشینان خود در حفظ
ش اموال عمومی پیام
توپا 
تالمال و جلوگیری از ریخ 
بی 
داشته باشد .با بررسی مواضع استاد نصیری درمییابیم که
شفافیت در بیان عقیده ،بدون رودربایستی خصوصیت بارز
این شهید بوده است .کاری که امروز به عنوان حلقه مفقوده
در کنش و عملکرد مدیران شهر ما به شمار میآید .راستی
بهنظرشمااگرفرماندارشهیدشهرمازندهبودنظرشدرباره
خرید و فروش رای مردم چه بود؟ امری که رسما مورد اشاره
فرماندارفعلیشهرماقرارگرفتهوبهوجود«افرادمسئل هدار»
و «مناطق آلوده انتخاباتی» اشاره میکند .خصوصیتی از
شهیدنصیریکهتقریبادربینهمهفرماندارانپسازایشان
کمتر به چشم خورده ،برخورد قاطعانه و بدون تعارف در
تدبیر امور شهر خصوصا در عزل و نصبهای بعضا سیاسی
و متاثر از نگاههای جناحی و غیر شایستهساالرانه است.
ترکیب شاگردان قبل از انقالب استاد نصیری خصوصا در
بالزماننشانازاعتقادایشانبهاستفادهازهمه
مسجدصاح 
نیروهای متعهد به انقالب با در نظر گرفتن شایستگیهای
آنها است که همگی آنها در اداره شهر در چهار دهه
گذشته نقش خود را ایفا کردهاند .امروزه نام استاد بر یکی
از خیابانهای اصلی شهر و یک دبیرستان نقش بسته و
سردیسی از او نیز در چهارراه قریب جلو چشم مردم است.اما
نام و راه ماندگار استاد برای مردم ،زمانی به صورت ملموس
و کاربردی در زندگی آنها جاری خواهد شد که مدیران و
جانشینان او خصوصیات و ویژگیهای آن شهید بزرگوار را
سرلوحهاقداماتواعمالخویشقراردهندوگرنهاتفاقیجز
انحراف از اهداف و آرمانهای شهید رخ نخواهد داد.

سودوكو 518
 جــواب جدول را بــه دفتر
پاسارگاد فرســتاده و به قيد
قرعه هديه دريافت كنيد.
برنده سودوكو :517
سعید آزادیخواه

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.

* رئیس خانه اقتصاد ایران  /روزنامه شرق

مزایده

جایی
جاب ه
مطب

شوپــرورش شهرســتان ســیرجان
مدیریــت آموز 
در نظــر دارد خانــه معلــم را بــا تجهیــزات از
ک ســاله
طریــق مزایــده بــه صــورت اجــاره یــ 
واگــذار نمایــد .متقاضیــان میتواننــد جهــت
شوپــرورش
دریافــت اســناد مزایــده بــه آموز 
شهرســتان ســیرجان واقــع در بلــوار ســردار
جنــگل حضــوری مراجعــه نماینــد .مهلــت دریافــت
اســناد از تاریــخ  97/04/11لغایــت 97/04/23
میباشــد و مهلــت تکمیــل و تحویــل اســناد از
تاریــخ  97/04/24لغایــت پایــان وقــت اداری
 97/05/02میباشــد و تاریــخ بازگشــایی
پاکتهــای مزایــده ســاعت  10صبــح مــورخ
شوپــرورش
 97/05/04دفتــر مدیریــت آموز 
شهرســتان ســیرجان میباشــد .نــوع و مبلــغ
تضمیــن واریــز  5درصــد مبلــغ بــرآورده شــده
ســاالنه بــه حســاب  2173123829005نــزد
شوپرورش
بانــک ملــی به نــام وجــوه ســپرده آموز 
یــا ضمانتنامــه معتبــر بانکــی میباشــد.

کلینیک درمان بیماریهای اعصاب و روان
اعتیاد ،خـدمات روانشنــاسی و مشـاوره

دکتـر بـهراد ضیـاءقزوینـی
متخصص اعصاب و روان از تهران

آدرس :چهارراه تختی -تختی  -6جنب آگاهی شب
4-10
تلفن42209165 - 42209795 :

آگهی تجدید مزایده عمومی
یک مرحلهای
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روابطعمومی دانشکده علومپزشکی سیرجان

