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فرماندار در جلسهی ساخت سایت نمایشگاهها در سیرجان گفت

فقط یک راه وجود دارد؛ تفاهم اصناف و شهرداری

 گروه خبر
جلسهی احداث سایت نمایشگاههای
سیرجان شنبه این هفته با حضور مسئوالن در
فرمانداری برگزار شد .در این جلسه که با حضور
فرماندار ،شهردار ،رییس اتاق اصناف ،معاون امور
بازرگانیوتوسعهتجارتسازمانصنعت،معدن
و تجارت استان کرمان ،روسای ادارات آب ،برق،
محیطزیست ،راه و شهرسازی و ...برگزار شد
محمدرضا خواجویی معاون سازمان صنعت،
معدن و تجارت استان کرمان با بیان اینکه پس
از پیگیریهای فراوان موفق شدیم مجوز احداث
سایت نمایشگاههای سیرجان را بگیریم،گفت:
ابتدا ده هکتار زمین از سوی منابعطبیعی در
جاده راهآهن برای ساخت این سایت در نظر
گرفته شد اما از سوی سپاه جلوی کار ما را
گرفتند و بعد از صحبت با اصناف زمینی در
جاده بندرعباس در نظر گرفتیم که این زمین
مشکالتی دارد که امروز از شما میخواهیم این
مشکالت را برطرف کنید .خواجویی با بیان
 گروه خبر
جلسه شورای ورزش شهرستان با حضور
امامجمعه،فرماندار،مدیرکلتوسعهورزشهمگانی
وزارت ورزش و جوانان  ،مدیر کل ورزش و جوانان
استان کرمان و جمعی از مسئولین و روسای
هیات های ورزشی شهرستان در سالن اجتماعات
فرمانداری ویژه سیرجان برگزار شد .
بهگزارشروابطعمومیفرمانداریسیرجان،
این جلسه با تمرکز بر توسعه ورزش همگانی
و پیگیری تکمیل پروژههای ورزشی نیمهتمام
شهرستان برگزار شد .امامجمعه جسم و روح را
امانت خدا دانست و گفت :وظیفه ما پرورش این
امانت است و این امر میسر نمیشود مگر با ورزش.
وی ادامه داد :بحث ورزش و تاثیر آن بر مقابله با
تهاجم فرهنگی و حفظ جوانان از آفتهای بسیار
مهم است و در این راستا بایستی به ورزشهای
همگانیتوجهبیشتریکرد.
فرماندار نیز در بخشی از سخنان خود با
اشاره به حضور موفق تیمهای ورزشی سیرجان
در سطح کشوری گفت :ورزش شهرستان

اینکه ما فقط دوسال زمان داریم تا این سایت
را راهاندازی کنیم ،افزود :در کل کشور مجوز
احداث سایت نمایشگاهها را فقط به مراکز
استانها میدهند و سیرجان اولین شهرستان
در استان کرمان است که موفق به اخذ این
مجوز شده است ،این در حالیست که شهرهایی
مثل جیرفت و رفسنجان هم درصدد گرفتن
این مجوز هستند .او با تاکید به اینکه ما باید
هر سه ماه یک بارگزارش مراحل کار رابه تهران
بفرستیم و با توجه به اینکه مجوز یک ماه پیش
صادر شده است تا دو ماه دیگر باید اولین گزارش
عملکردمان را بفرستیم ،بنابراین زمان زیادی
نداریم .خواجویی با گفتن این جمله که متولی
اصلی ساخت نمایشگاهها فقط وزارت صنعت،
معدن و تجارت است و آقای اسدی رییس اتاق
اصناف سیرجان مدیرعامل شرکت متحدان
اصناف و  100درصد سهام این شرکت متعلق
به این شرکت است و امکان شراکت وجود ندارد.
همین جمله باعث واکنش شدید فرماندار شد.

منصور مکیآبادی گفت :این کار در سیرجان
نشدنی است و اگر میخواهید این جلسه را
تعطیل کنید .این رفتار فرماندار باعث بهت
حاضران شده بود .فرماندار سیرجان سپس ادامه
داد :اگر میخواهید این کار انجام شود باید با
شهرداری همکاری کنید نه اداره راهوشهرسازی.
یعنی به جای اینکه از راه و شهرسازی زمین
بگیرید که با توجه به اینکه زمینها دولتی
هستند چیزی حدود  5-4میلیارد تومان
هزینه خرید زمین میشود که اصناف ندارد این
پول را بپردازد ،از طرفی از زمانی که اداره راهو
شهرسازی دنبال گرفتن مجوز برود و تا زمانی
این زمین به شما واگذار شود حدود یک سال
طول میکشد .بنابراین شما یک راه بیشتر
ندارید و اینکه با شهرداری مشارکت کنید یعنی
با توجه به اینکه شهرداری زمین فراوان دارد از
زمینهای شهرداری استفاده کنید و شهرداری
نیز در این زمینه ذینفع شود .اگر راضی بودید
با شهرداری تفاهمنامه امضاکنید وگرنه قید این

پروژه های ورزشی نیمهتمام تکمیل میشوند

عکس :اسماعیل خورتن

وی افزود :همچنین تمامی طرحهای
نیمهتمام ورزشی در دهیاریها و روستاهای
شهرستانبایستیپیگیریشوند.دراینمناطق
و به منظور تسریع روند انجام پروژهها ،زمین
رایگان واگذار خواهد شد.

سیرجان رو به پیشرفت است و با این حجم
پیشرفتبایستیشاخصسرانهفضایورزشیدر
شهرستان افزایش پیدا کند .کما اینکه این سرانه
نسبت به سال گذشته  10سانتیمتر افزایش
داشته که جای امیدواری است.

دومین جشن لبخند سیرجان امشب برگزار میشود

 پاسارگاد
دومین جشن لبخند سیرجان این هفته برگزار میشود.
مرتضی پاریزی تهیهکننده این مراسم گفت :با توجه به برگزاری
جشنهای مهربانی در سراسر کشور ،این جشنها نیز با یک
هفته تاخیر در سیرجان برگزار میشود .او با بیان اینکه طرح
جشنهای مهربانی یکی از سیاستهای دولت برای شاد کردن
مردم بوده است ،گفت :اگرچه این دستورالعمل در سیرجان
نادیده گرفته شد و در ایام هفته مهربانی که هفته گذشته بود
برگزار نشد ،اما ما با مراجعه به شهرداریها خواستار برگزاری
این جشن شدیم .وی افزود :در نهایت با همکاری شهرداری
سیرجان ،نجفشهر و پاریز این جشنها با حضور گروه «صدای
 ادامه از صفحه 3
 پس قبول دارید در این انتخابات خرید و
فروش رای انجام شده است؟
ببینید. .فقطسیرجاننیستدرهمهیشهرهایی
که تحزب جای نیفتاده است ،این مسایل وجود دارد.
مخصوصا در جوامع کوچک ،من یک زمانی فرماندار
شهربابکبودمموقعانتخاباتبادادستانمیافتادیمدر
بین مردم و مثال  10نفر را میگرفتیم .ولی باز وجود
داشت .به هر صورت وجود دارد .فقط راهش این است
مردمخودشانبهاینجمعبندیوفرهنگبرسند.
 شما قبل از انتخابات گفته بودید مناطق
آلودهراشناساییکردیدولیچراکارینکردید؟
خب به هر صورت ما که نمیتوانیم اراده مردم
را شناسایی کنیم .شما یک ذره بروید جلو میگویند
داری تفتیش عقاید میکنی .مثال آقایی فالن جایی
نشسته به  5تا ماشین هم پول داده است .خب
بروند به او گیر بدهند داری چکار میکنی؟ به کی
میخواهی رای بدهی و سؤال بپرسند ،میشود طبق
قانونتفتیشعقاید.قانونجلویمنرامیگیردکهتو
جرم انجام دادی .متن صریح قانون است که تو داری
القا میکنی به کی رای بده .نیروی انتظامی تو چیکار
به این موضوع داری . .یا مثال به تعدادی پول میدهند
که به فالنی رای بده و باید از رایت عکس بگیری،
وقتی به افرادی که دارند عکس میگیرند گیر بدهی،
میگوید؛ میخواهم بگذارم تو کارنامهام که رای دادم

پروژه را بزنید .محمدرضا خواجویی گفت :برای
گرفتنمجوزنمایشگاهماخیلیپیگیریکردیم
یک سال است دنبال آن هستیم حیف است به
همینراحتیباطلشود.باتوجهبهپتانسیلیکه
درسیرجانوجودداردبهیکسایتنمایشگاهی
نیاز دارد .و تا امروز مردم سیرجان خیلی ضرر
کردند .چرا باید خیلی از نمایشگاههای سیرجان
در کرمان برگزار شود .و مالکیت نمایشگاه
طبق قانون فقط باید به نام اصناف باشد اینکه
بخواهید مالکیت را تغییر دهید شدنی نیست.
واقعا درجلسه امروز باید یک همدلی باشد تا این
سایت ساخته شود .فرماندار گفت اگر توانستید
در شهرهای دیگر از طریق راهوشهرسازی کمتر
از یک سال زمین بگیرید من به شما مدال
میدهم ما در این مسئله هیچ دخالتی نداریم
و فقط رییس اتاق اصناف و شهردار باید باهم
تفاهم کنند .شهردار سیرجان هم گفت :من
نمیخواستم در این جلسه حضور داشته باشم و
بهاصرارفرماندارآمدم،ببینیدطبققانونساخت

تهران» در روزهای دوشنبه ،سهشنبه و چهارشنبهی این هفته
برگزار میشود .وی افزود :دوشنبه شب با همکاری شهرداری
سیرجان در سالن امامعلی(ع) ،سهشنبهشب با همکاری
شهرداری نجفشهر در سالن ورزشی این شهر و چهارشنبهشب
با همکاری شهرداری پاریز در تنها سوله ورزشی این شهر برگزار
میشود .به گفتهی پاریزی این دومین جشن لبخند سیرجان
است؛«اولین جشن لبخند سیرجان شهریورماه امسال برگزار
کردیم و درصدد هستیم جشن لبخند سیرجان را هرسال 4
بار در اعیاد و فصول مختلف برگزار کنیم .او با بیان اینکه جشن
لبخند سیرجان به صورت رایگان برگزار میشود ،گفت :این
جشن با بودجه ارگانهای دولتی انجام میشود.

همچنین مدیرکل ورزش جوانان استان از
افزایش 80درصدیعملکرداینمجموعهنسبتبه
سال گذشته خبر داد و گفت :با این افزایش عملکرد
جایگاه استان کرمان از رتبه  28به رتبه 13تغییر
یافته که اتفاق خوشایندی است .وی خاطرنشان

بگویند برو ،میروم و دیگر برنمیگردم

مگرچهاشکالدارد؟مندارمترویجفرهنگمشارکت
را میکنم .ببینید ما با انسانها ارتباط داریم و علوم
انسانیخیلیباعلومتجربیوریاضیقوانینشمتفاوت
است.درعلومانسانیقوانینثابتنیست.
امایکسریازتخلفاتاثباتشدند.چرا
انتخاباتراباطلنکردید؟
اصال ما چیزی تحت عنوان تخلف اثبات شده
نداشتیم .اثبات کردن تخلفات خیلی دشوار بود و
هیچ کدام به نتیجه نرسید .اصال امکان اثبات تخلفات
انتخاباتیوجودندارد.
امابسیاریازکاندیداهایمعترضمعتقد
بودند این تخلفات اثبات شده ،حتی در تهران
هم نامه زدند که در انتخابات سیرجان تخلف
شده اما چون فرماندار مجری انتخابات بوده
نمیخواهدانتخاباتراباطلکندتاامتیازمنفی
درکارنامهشاننباشد.
نه اصال چنین ادعایی صحت ندارد .من در جاهای
دیگرهمانتخاباتبرگزارکردم.اینمسایلومشکالت
فقط مختص سیرجان که نیست .این موضوع در
کلیه شهرستانهایی که رفتار مدنی وجود ندارد اتفاق
میافتد.
 به نظرتان نقش احزاب در سیرجان
کمرنگاستکهایناتفاقاتمیافتد؟

سرمقاله

نمایشگاههابرعهدهشهرداریهاست،بااینحال
ما حاضر به مشارکت هستیم و حاضریم زمین و
پروانه رایگان به شما دهیم و به شرط آنکه سهیم
باشیم ،چون شهرداری دنبال راههای درآمدزایی
است .اسدی رییس اتاق اصناف هم با تاکید به
پروسه دشوار اخذ این مجوز گفت :همانطورکه
شهرداری دنبال کسب درآمد است ،ما هم
دنبال کسب درآمد هستیم چون مایک موسسه
خودگردان هستیم و اگر قرار باشد این پایگاه را
از دست بدهیم نمیشود.
فرماندار گفت :به هرحال پیشنهاد ما این
است؛ یک وقتی بدهید اصناف و شهرداری باهم
مذاکرهکنند ،همچنینکارگروهیتحتعنوان
کارگروه سایت نمایشگاه ایجاد شود و نتیجه
مذاکره اصناف و شهرداری در آن جلسه بررسی
شود .در غیر این صورت شما یک زمین خواهید
داشت که داخل ان یک تابلو آهنی نصب شده
است و روی آن نوشته شده محل احداث سایت
نمایشگاه و هرسال فقط این تابلو زنگ میخورد.

کرد:درسیرجاناقداماتورزشیبسیارخوبیانجام
می شود اما هنوز جای کار بسیار دارد و بایستی
در کنار اعتبارات دولتی از توان معینهای اقتصادی
شهرستان استفاده و برای ورزش شهرستان یک
بودجههدفمندورزشیتعریفکرد.
مدیرکل دفتر توسعه ورزش همگانی وزارت
ورزش و جوانان جایگاه استان کرمان را خوب
عنوان کرد و گفت :استان کرمان ورزشخیز است
و مسئوالن استان بایستی به دنبال ایجاد نشاط
اجتماعی در خانواده ها باشند تا ورزش در سبد
خانوارهای کرمانی قرار گیرد .وی تصریح کرد:
احیای ورزشهای بومی محلی در کرمان میتواند
یکی از راهکارهای اساسی در توسعه ورزش استان
باشد.همچنینتوجهبهورزشهمگانیبایستیدر
دستور کار قرار بگیرد از این رو از کلیه طرحهایی که
در زمینه توسعه ورزش همگانی ارایه شود استقبال
میشود .در ادامه جلسه مسئوالن هیاتهای
ورزشی شهرستان مشکالت خود را مطرح و در
پایان از مدیرعامل شرکت آرمان گهر سیرجان به
عنوانحامیورزشیشهرستانتقدیربهعملآمد.

انتخاب اسکیتبازان سیرجانی به عنوان استعدادهای برتر

 پاسارگاد
اسکیتبازان سیرجانی به عنوان استعدادهای برتر این رشته
ورزشی انتخاب شدند .صابر نقوی مربی تیم استان کرمان با اعالم
این خبر گفت :المپیاد استعدادهای برتر در رشته اسکیتسرعت
اول تا نهم آذرماه در بندرعباس برگزار شد .او ادامه داد :این
مسابقات با حضور  29استان دررده سنی متولدین سالهای
 82تا  85در بخش خانمها و آقایان برگزار شد .مربی تیم استان
کرمان گفت :در تیم آقایان و خانمهای استان کرمان  8نفر
عضو بودند که در تیم خانمهای استان 3نفر :مبینا ملکپور،
یاسمن پایندان و آیسا اسماعیلی از سیرجان و در تیم آقایان دو
نفر :مهرشاد بیگلری و متین ببراک از سیرجان حضور داشتند.

بله به آن شکل فعالیت ندارند .اگر فعالیتشان
بیشتر شود قطعا افراد میآیند بر اساس معیارها به
افراد رای میدهند.
 ما انتخابات مجلس را در پیش داریم ،اگر
شمافرماندارسیرجانباشیدایناتفاقاتبازهم
رخ خواهد داد؟
درانتخاباتمجلسوریاستجمهوریایناتفاقات
به این شکل نمیافتد .فقط در شوراها این اتفاقات
میافتد چون انتخابات محلی و قبیلهای است .ما فقط
در انتخابات شوراها این مسایل را داریم .در مجلس
وجود ندارد مثال آقای حسینی یا حسنپور میروند
رایمیخرند؟منانتخاباتمجلسراهمدرسیرجان
برگزار کردم و واقعا یک مورد هم گزارش نداشتیم .اما
در این انتخابات با اینکه پیشبینی هم کرده بودیم اما
اتفاقافتاد.انگارقبحقضیهشکستهشدهاست.
 بسیاریمعتقدندشمادرتصمیماتتان
تحتتاثیرآقایحسنپورهستید.
من هرکس برای شهر کار کند دستش را هم
میبوسم .به هر حال آقای حسنپور دارد برای
سیرجان کار میکند .بنده در این راستا تا زمانی که
کار کند در خدمتش هستم .همیشه توسعه در سایه
اتحاد است .اگر ما اتحاد داشته باشیم ،موفق میشویم.
فرماندار قدرت اجرایی است و نماینده قدرت نظارتی.

شیشه سکوریت

نمایندگی انحصاری کــارخانه شیشه
سکوریــت مهر صــالح در سیـرجان
و نمایندگی انحصاری کارخانه کرکره
بــرقی اطـمینـان دُر ،در سیــرجان

مربیگری تیم اسکیت آقایان استان بر عهده من و مربیگری تیم
اسکیت بانوان استان بر عهده صبا نقوی مربی سیرجانی بود .وی
افزود :پس از این مسابقات بازیکنان زیر نظر کمیته استعدادیابی
فدراسیون اسکیت تمرین میکنند و آماده مسابقات میشوند.
او در مورد انتخاب مربیان سیرجانی به عنوان مربی تیم استان
گفت :بعد از پایان مسابقات لیگ استان و قهرمانی تیم اسکیت
باشگاه ستارگان سیرجان در بخش خانمها و آقایان ،مربیان این
تیم به عنوان مربیان تیم آقایان و بانوان استان انتخاب شدند.
او اظهار امیدواری کرد :با توجه به اینکه در سیرجان پیست
استاندارد اسکیت وجود دارد ،در آینده نزدیک سیرجان میزبان
مسابقات کشوری اسکیت خواهد شد.

وزیر که من را داخل دفترش راه نمیدهد .من هیچ
سازوکاری برای نظارت بر وزیر ندارم اما نماینده
سازوکار نظارتی بر وزیر را دارد .وقتی من بتوانم با وزیر
متحد شوم اتفاقات بزرگی میافتد .شما همین جاده
سلیمانیه را در نظر بگیرید؛ حداقل  12-10میلیارد
پول میخواست .این در سایه همین تعاملی که گفتم
انجام شد .من فقط برای کار و مردم با نماینده تعامل
دارم و از همه توان ایشان استفاده میکنم.
 این تعامل روی استقالل کاریتان تاثیر
نگذاشتهاست؟
اصال .آقای حسنپور تا به حال یک فرد را هم به
من معرفی نکرده است که به عنوان مدیر از او استفاده
کنم.درانتخابهیچمدیریدخیلنبودند.امکاندارد
ما از ایشان سؤال کنیم اما اصال دخیل نبودهاند .تازه
خیلی جاها مدیرانی که آمدند ایشان مخالف بودند.
ایشان  12سال نماینده بوده است خوب م یداند
وظیفه من چیست و وظیفه ایشان چیست .اگر
اینجورنباشدکهنمیشودکارکرد.
 قبل از انتخابات مجلس ،آقای حسنپور
در دفترشان زمین ثبتنام میکردند .روی
چنینمسایلیفرماندارینظارتمیکند؟
االن دیگر همه آن مشکالت حل شد .آقای
حسنپور دیگر کوچکترین نامهای هم نمیدهد.

کرکره برقی

پاسارگاد

بلوار دکتر صادقی نرسیده به تقاطع دهخدا جنوبی
09139474079ـ 09133471959
الهینسب

والیتپذیری در عصر غیبت ،نشانه والیتپذیری در عصر حضور است .پیروی از علما سبب میشود

زندگیها در خط درست و شرعی باشد ،درآمدها حالل گردد ،به وظیفهها عمل شود ،از گناهان پرهیز
شود و این همان چیزی است که امام عصر(عج) از ما نتظار دارد.

 پاسارگاد :در هفته پانزدهم لیگ دسته اول فوتبال کشورتیم فوتبال گلگهر
به تساوی یک بر یک دست پیدا کرد .این مسابقه که عصر دیروز در استادیوم امام
علی (ع) سیرجان برگزار شد ،با نتیجه یک بریک به اتمام رسید .تک گل گلگهر را
پیمان نامور هافبک جنگنده سیرجانی ها با یک ضربه وارد دروازه تیم فجرسپاسی
کرد .گفتنیست تیم گل گهر با کسب این تساوی  ۲۴امتیازی شد و در همان جایگاه
سوم جدول باقی ماند.

یکمقطعیچنیناتفاقیافتادگفتیمبایدطبقروال
قانونیاش انجام شود و این روال برچیده شد.
 میگویند شما قرار است معاون استاندار
شوید.صحتدارد؟
من دنبال هیچچیز نیستم هر موقع گفتند
بروید ما دو رکعت نماز شکرمیخوانیم ،هیچ موقع
به این میز نچسبیدیم .من دو سه روز برای مسایل
شهرستان رفتم تهران؛ یکی گفته بود آقای فرماندار
دل به کار نمیدهد .گفتم خوب است که میگویند
دل به فرمانداری نمیدهم و نمیگویند دو دستی به
میز فرمانداری چسبیده است .بعضیها آنقدر به میز
چسبیدند که وقتی میگویند از اینجا برو ،مریض
میشوند .من از روزی اینجا آمدم حتی کلید اتاقم
را هم تحویل نگرفتم .هیچ امکاناتی هم در اختیارم
نیست ،برای کرمان رفتنهایم از ماشین شخصی
خودم استفاده میکنم .اگر بگویند االن باید بروید،
میرومودیگربرنمیگردم.
 در این چهارسالی که درسیرجان بودید
چهچیزیشماراخیلیاذیتکرد؟
من که هیچموقع خسته نشدم .اینها مسایل
عادی هستند .ولی بعضی اوقات یک سری نگرانیها
به وجود میآید مثل بحث تخلفاتی که در شورا و
شهرداری پیش آمد .اینها خیلی ما را اذیت کرد .یا
تغییروتحوالتپیدرپیشهردارانخیلینگرانکننده
بود .واقعا آدم خسته میشود.

مسئله کدام است« :چه میتوان کرد» یا «چه میشود»؟
 رضا مسلمیزاده
هیچ حادثه بزرگی ناگهان
روی نمیدهد .این موضوع
درباره تمام پدیدهها اعم ار
طبیعی و اجتماعی معتبر است.
مثال متخصصان زلزله  ،وقوع آن
را ناشی از انباشته شدن انرژی
یدانند .این انرژی جمع شده سرانجام
درون یک گسل م 
در یک لحظهی پیشبینی نشده ناگهان آزاد میشود و
فجایعی به بار میآورد که ما ایرانیها بیش از بسیاری
دیگر از مردم جهان آن را تجربه و لمس کردهایم .و
از همین رو شاید تمثیل زلزله برای فهم رخدادهای
اجتماعی هم مثال خوبی باشد .در زیر پوست شهر هم
گاهی انرژی در حال انباشته شدن است که میتواند در
لحظاتی فاجعه به بار بیاورد .تفاوت زلزله با یک رخداد
اجتماعی شاید آن باشد که از دومی میتوان با روشهایی
احترازجست.
یکی از نشانههای یک معضل اجتماعی سکوت و
انفعال شهروندان نسبت به رویدادهای پیرامون خویش
است .این پدیده در لحظاتی از حیات اجتماعی میتواند
برخی از نیروهای دخیل در تصمیمهای سیاسی و
اجتماعی را گمراه کند .آنان به خیال اینکه همه چیز آرام
است و در کنترل قرار دارد ،شاید نادانسته از این وضعیت
بغرنج و نابسامان استقبال هم بکنند.
جامعهی سالم جامعهای پویا و فعال است و شهر

سعادتمند جایی است که شهروندان در قبال حوادث و
رفتارها واکنش نشان میدهند .این واکنشها در واقع
همچونقطبنماییعملمیکندتاتصمیمگیراننسبت
به اصالح مسیر اقدام کنند .انفعال اجتماعی و سیاسی هر
اندازه که بیشتر گسترش یابد ،حاکمان را از راهنمایی
جهت درست محرومتر میکند .هیچ اهل درایتی بدون
جهتیابی مطمئن روانه دریا نمیشود چه آنکه بخواهد
عامدانه قطبنما را از کار بیندازد.
جامعه فعال ،پویا و سالم برای رفع معضالت
چارهاندیشی جمعی میکند ولی جامعهی مایوس و
منفعل گرفتاریها را تا تبدیل شدن به بحران نظاره
میکند .جامعه نوع دوم از حل مسایل عادی ناتوان است.
میماند تا مسایل در همافزایی یکدیگر به فاجعه تبدیل
شوند و سپس با پرداخت هزینههای کالن به عالج
فاجعه پس از وقوع بپردازد .شاید غافل از« :سرچشمه
شایدگرفتن به بیل /چوپرشدن شایدگذشتن به پیل»
در وضعیت کنونی شاید در محاورات روزان ه بیش
از آن که شاهد و شنوندهی «چه باید کرد؟» باشیم با
جملهی «چه میشود؟» روبهرو هستیم .ظاهرا از تعداد
کسانی که به مؤثر بودن کنش خویش در تغییرات باور
دارند ،در حال کاسته شدن هستیم و در عوض جمعیت
[ ]...در حال افزایش است .و این خبر خوبی نیست.
جمعیتی که به سرنوشت خویش نگاه قضا و قدری
و منفعالنه دارد ،جمعیتی خطرناک است .شاید شبیه
همان گسلی که ثانیه به ثانیه انرژی ذخیره میکند.

روی خط

پیامک300099004806 :

شماره تلگرام پاسارگاد09217519290 :

 با تورم صددرصدی یا حتی بیشتر
نوبخت وعده افزایش ۲۰درصدی
حقوق کارمندان برای سال آینده
میدهد که جای سوال دارد یا از قیمت
کاالهاخبرنداردیاباحقوقهاینجومیای
که میگیرد تورم را حس نمی کند یا
بهتر بگویم ایشان وامثال او دردکشیده
نیستند که مشکالت مردم و کارمندان را
حس کنند او فقط یک سوم حقوقی که
خودش دریافت میکند برای کارمندان
درنظربگیرد یابراساس تورم موجود
حقوقهایکارمندانمتغیرباشدتاشاید
عدالت برقرارشود 0114
 خانم یا ااقایی که هفته قبل جهت
مسکن فرهنگیان دست به دامن خیرین
شده بودید ضمن احترام به نظرتان
درستهمعلمممکنهپولنداشتهباشهولی

همین االن بهترین زندگی را فرهنگیان
دارند و عالوه بر این معلم عزت داره
احترام واعتبار داره و نیازی هم به دست
کسی نداره8075
 کاش گلگهر نبود .به نام ما و به کام
دیگران .برای سیرجان ترافیک و گرانی
خانه 8850 .
 ساعت داخل استخر با ساعت داخل
سالن انتظار برخی از استخرهای شنای
سیرجان باهم ده دقیقه اختالف دارند و
اینطوری سانسی که به اسم یک ساعت و
نیمبهمردمفروختهمیشهتوییهساعت
ده دقیقه اجرا میشه اینم دزدی از زمان
4873
 دود مس سرچشمه باعث خشك
شدن درختان پسته ,گردو و بادام شده
است بگوييد مسئوالن فكرى كنند.

0592
 چندی قبل جهت تعویض
وصدورشناسنامه وکارت ملی هوشمند
به یکی از دفاتر پست بانک و خدمات
ارتباطیمراجعهکردموکارصدورمدارک
هوشمند حداقل یکی دو ماه شد درحالی
کهدرتبلیغاتدفاترمذکورعبارت«صدور
سه روزه» درج شده ،لطفا مسئولین
مربوطهپاسخدهند.سپاس4179.
 امروز شنبه دهم آذرماه .مراجعه کردم
سونوگرافی [ ].. .که ساعت چهار از یک
ماه قبل نوبت داده بودن االن ساعت نه
شبهستهنوزنتونستمسونوگرافیرو
انجام بدم و منشیشون با بیمار جوری
برخورد میکنه که طلبکار بیمار است
وقت مردم براشون هیچ ارزشی نداره
3743

خبر

اعضای هیئترییسه هیات کوهنوردی سیرجان
انتخاب شدند

 گروهخبر :اولین جلسه هیئت رییسه هیات کوهنوردی
با حضور جالل گلمحمدی به عنوان رییس ،محمد حمزه پور
تآبادی مسئول امور مالی و پشتیبانی،
نایبرییس ،محسن دول 
مهدیه مجیبیان معاون بانوان ،مهدی جاویدان دبیر و الهام علیزاده
مدیرروابطعمومیبرگزارشد.دراینجلسهرییسهیئتکوهنوردی
شهرستانبهشرحوظایفوبرنامههاپرداختوبیانکرد:درآیندهای
نزدیکبااضافهشدنیکعضوبهعنوانمشاور،تیمهفتنفرههیئت
رییسهتکمیلخواهدشد.ویافزودباتوجهبهاستقبالوگرایشروز

افزون مردم به ورزش مخصوصا ورزش کوهنوردی قصد داریم که با
رویکردی جدید بر پایه آموزش و آگاه سازی گام برداریم ،بر همین
اساس و با توجه به پتانسیل باالی افراد در سیرجان برای انتخاب
مسئول کمیته ها هنوز در حال بررسی هستیم و تالش داریم که
ازکمک تک تک افراد توانمند استفاده کنیم .در پایان جالل گل
محمدی از برگزاری جلسهی همفکری در هفته آینده خبر داد که
در آن هیات کوهنوردی میزبان مدیران و مسئولین روابط عمومی
باشگاهها و گروه های فعال کوهنوردی خواهد بود.

آگهی دعوت مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده
شرکت کشاورزی و دامپروری و تحقیقاتی برزگران سیرجان
(سهامی خاص)

 15/000ت
 13/000ت
 11/000ت
 9/000ت
 9/000ت
 15/000ت
 12/000ت
 12/000ت
 15/000ت
 10/000ت

با برنج ایرانی
اکبــرجــوجـه
چلوکباب مخصوص با برنج ایرانی
با برنج ایرانی
قلیــهمــــاهـی
با برنج ایرانی
قــرمهسبــزی
با برنج ایرانی
خورشت قیمه
با برنج ایرانی
چــلو گــوشت
با برنج ایرانی
چلو جوجهکباب
چلومرغ زعفرانی با برنج ایرانی
با برنج ایرانی
دمپخت گوشت
بـــزقــورمه
شام:
 18/000ت
پیتزا مخصوص یک و تک
 9/000ت
ساندویچ کباب یک و تک

آگهی دعوت سهامداران شرکت کشاورزی و دامپروری و تحقیقاتی
برزگران سیرجان (سهامی خاص) به شماره ثبت  727و شناسه ملی
 10860522961جهت تشکیل مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده.
بدینوسیله از کلیه سهامداران شرکت دعوت میشود تا در جلسه مجمع
عمومی عادی به طور فوق العاده که در روز شنبه مورخ 1397/09/24
ساعت 17در محل سیرجان خیابان فردوسی مدیریت جهاد کشاورزی
سیرجان تشکیل میگردد حضور بهمراه برسانید.
دستور جلسه -1:انتخاب اعضاء هیات مدیره  -2 /انتخاب بازرسین

با برنج هندی  14/000ت
با برنج هندی  12/000ت
با برنج هندی  10/000ت
با برنج هندی  8/000ت
با برنج هندی  8/000ت
با برنج هندی  14/000ت
با برنج هندی  11/000ت
با برنج هندی  11/000ت

