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اینچندنفر
طرح استعفای روحانی ریشه در آمریکا دارد

ایسنا :عضو سابق مجمع تشخیص مصلحت نظام با تاکید بر اینکه آنچه در روزهای پایانی آبانماه رخ داده ریشه
خارجی داشته است ،گفت :اینکه موضوع حوادث آبانماه به بنزین ربط داشته باشد حرف صحیحی نیست؛ ساعت
دوازدهشباعالمشدهکهقیمتبنزینافزایشیافتهوهشتصبحمردمبهخیابانآمدند.معلوماستکهاینبهخیابان
آمدنبهخاطرآنگرانشدننبودهاست.مردمازوضعموجودناراض یانداماتصمیمیبرایجایگزینینظامفعلیندارد.
محمدهاشمیگفت:اگردولتاستعفابدهدوفالنیبیایدوضعخیلیبهترمیشود.اساساًطرحاستعفایدولت،طرحیاستکهریشهاشدرآمریکاست.

«خودرو» صدراعظم قاچاق!

ایسنا:طبق اعالم گمرک ،در ۹ماهه امسال بیش از ۲۷هزار میلیارد ریال کاالی قاچاق در گمرک کشف و ضبط شده
است .روح اله لطیفی  -سخنگوی گمرک  -با اشاره به کشف کاالهای قاچاق ،خودرو ،سوخت ،مواد مخدر ،روانگردانها
و مشروبات الکلی ،در خصوص کشفیات قاچاق کاال در رویه واردات گفت :براساس بررسی آماری کشفیات عمده قاچاق
کاال توسط گمرک در رویه واردات ،بیشترین سهم متعلق به خودرو با ۲۰۶۱دستگاه است که طی ۹ماهه نخست امسال
توسطگمرکاتکشورکشف شدهاست.دراینکشفیاتعالوهبرخودرو ،موتوروسایطنقلیههوایی ،تریلر تانکرداروهمچنینبرنجو میوهنیزبهچشم میخورد.

كار از دست روحاني در رفته است

اعتمادآنالین :یداهلل ناصري ،فعال اصالحطلب گفت :تغييرات مكرر در دولت نشان ميدهد،
كار از دست روحاني در رفته است و رييسجمهوري نميتواند در اداره كابينه همچنين امور جاري
كشور تصميمهايي صحيح بگيرد .اينكه در طول  6سال  6وزير استعفا ميدهند و  2وزير هم با راي
مجلس از كابينه خارج ميشوند ،نشانگر اين است كه روحاني در شرايط بحراني نميتواند امور را به
طور صحيحي مديريت كند .كشور روزهاي دشواري را پشت سر ميگذارد و آقاي رييسجمهور هنوز شرايط را درك نكرده است

 فاطمه پورفریدونی جودوکار سیرجانی وزن  -52کیلوگرم تیم استان کرمان موفق به کسب عنوان نایب قهرمانی کشور شد .بیستو
هشتمین دوره رقابتهای بزرگساالن کشور در گروه بانوان  26آذرماه به میزبانی هیات جودوی استان آذربایجان غربی با حضور
108جودوکار برگزار شد /. .عکس امین ارجمند -پاسارگاد

دختر  10ساله سیرجانی قهرمان چرتکه جهان شد

قلیچخانی مدیر روابطعمومی شهرداری سیرجان شد

پاسارگاد :محمدرضا قلیچخانی به عنوان مدیر روابط عمومی شهرداری سیرجا ن معرفی شد.
قلیچخانیپیشازاینسهسالمسوولتبلیغاتوامورفرهنگیشهرداریبودو ۱۰سالسابقهکاردرروابط
عمومی شهرداری را دارد .پیش از این مهدی طیبی این سمت را بر عهده داشت ،تا اینکه هفته گذشته با
حکمرضاسروشنیاشهردارسیرجانقلیچخانیبرصندلیروابطعمومیتکیهزد.باتوجهبهاینکهدرزمان
سروشنیامدیریتروابطعمومیبارهاتغییرکردهاستبایدمنتظرماندودیدقلیچخانیمیتواندخواستههایسروشنیارابرآوردهکند.

خبر

رونمایی از کتاب «گرگ و میش هوای خردادماه» در سیرجان
سوم از خودنگارههای احمدزیدآبادی
جمعه ششم دیماه با حضور نویسنده
در کتابفروشی مستطاب سیرجان
رونمایی میشود .احمد زید آبادی پیش
از این نیز دو جلد خودنگاره را با نامهای
از «سرد و گرم روزگار» و «بهار زندگی در
زمستانتهران»منتشرکردهوبااستقبال
مواجه شده است .قرار است رونمایی و
جشنامضای جلد سوم از خودنگارههای
او با نام «گرگ و میش هوای خردادماه»
 پاسارگاد :از کتاب باهمکاریهفتهنامهپاسارگادوسخنتازه
«گرگ و میش هوای خردادماه» جلد روز جمعه این هفته در کتابفروشی

مستطاب واقع در سه راهیکرمان ،بلوار
جنبخانهمعلمازساعت 16تا 20برگزار
شود .در کتاب «گرگ و میش هوای
خردادماه» که به تازگی منتشر شده،
روایتی از تجربیات شخصی نویسنده و
شرح وقایعی است که او به طور مستقیم
لمس کرده است .کتاب «گرگ و میش
هوای خردادماه» با قیمت ۳۰هزار تومان
در  ۲۴۰صفحه از سوی نشر نی منتشر
شده است و بخشی از آن به خاطرات
روی کار آمدن دولت سید محمد خاتمی
میپردازدکهجذابیتقابلتوجهیدارد.

 پاسارگاد :دیانا اسدیپور از سیرجان مقام اول مسابقات
بینالمللی محاسباتذهنی با چرتکه را به دست آورد.
محسناسدیپورپدردیانادرگفتگوباپاسارگادگفت:نوزدهمین
دوره مسابقات بینالمللی محاسبات ذهنی با چرتکه توسط انجمن
 PAMAدیروز در شهر سوپانبوری تایلند برگزار شد که دیانا
اسدیپور از سیرجان و تنها منتخب اعزامی از استان کرمان و جنوب
شرق ایران در این مسابقات شرکت و موفق شد در سطح  Cاین
مسابقات از بین  165شرکتکننده در این سطح ،مقام اول را کسب
کند .عالوه بر این موفقیت تیم چرتکه ایران موفق شد به مقام
قهرمانی جهان دست پیدا کند.
او گفت :دیانا  10سال سن دارد و در کالس پنجم درس

جناب آقای

مهندس حجت نجمینیا
انتصاب شایسته جنابعالی به عنوان
سرپرست معاونت بهرهبرداری مجتمع
گلگهر را که نشان از لیاقت ،پشتکار و
سالها تجربه دارد ،حضورتان تبریک
عرض مینماییم .امید است در پرتو الطاف حضرت حق کماکان
موفق ،پیروز و سربلند باشید.

روابطعمومی شرکت توسعه آهن و فوالد گلگهر
دعوت به همکاری

شرکت کارخانجات تصفیه شکر تهران

جهت تکمیل کادر اداری و مالی و فنی خود به افراد ذیل نیاز دارد:
 -1مدیر مالی با مدرک فوق لیسانس و یا لیسانس با حداقل  5سال سابقه کار مفید
 -2مدیر اداری با مدرک فوق لیسانس و یا لیسانس با حداقل  5سال سابقه کار مفید
 -3رییس حسابداری با مدرک لیسانس حسابداری و با حداقل  5سال سابقه کار مفید
 -4کارشناس گمرکی با مدرک لیسانس و با حداقل  5سال سابقه کار مفید
 -5انباردار ماهر با مدرک لیسانس برنامهریزی صنعتی با حداقل  5سال سابقه کار مفید
 -6کارشـناس ابزار دقیق با مدرک مهندسـی الکترونیـک و متخصص ابـزار دقیق با مـدرک حداقل
فوق دیپلم و  5سـال سـابقه کار مفید
 -7کارشـناس برق بـا مدرک بـرق قـدرت و متخصص بـرق با مـدرک حداقل فـوق دیپلم و  5سـال
سـابقه کار مفید
لذا خواهشـمند اسـت واجدین شـرایط ،رزومه کاری خود را تاریخ  98/10/06به آدرس ایمیل tsr.
 officesirjan@gmail.comارسال نمایند.
آدرس کارخانه :سیرجان -منطقه ویژه اقتصادی -انتهای بلوار پارس -شرکت کارخانجات تصفیه شکر تهران

تلفن034-42382800-6 :

مدیران هوای مطلوب!
ِ

میخواند و از سه سال پیش در کالسهای چرتکه حضور و
آموزش دیده است .دیانا چرتکه را در آموزشگاه علمی ریاضیپژوهان
(نماینده موسسه رسمی کودکان هوشمند در سیرجان) آموخت و
همینجا جا دارد از خانم رویا مسعودی مربی دیانا که خیلی برایش
زحمت کشیدند تشکر کنم ایشان جز مربیان برتر ایران هستند .
اسدیپور ادامه داد :با توجه به جهانی شدن سیرجان در بحث
گلیم ما از استان کرمان با شعار ( شهر جهانی  -کودکان جهانی)
شرکت کردیم و همچنین تعدادی گلیم هم به مسئوالن برگزاری
مسابقات اهدا کردیم .همچنین با توجه به اینکه این مسابقات
همزمان با شب یلدای ایرانی برگزار شد در آن شب با پهن کردن
سفره یلدا سعی کردیم آداب و رسوم ایرانی را به مردم دنیا بشناسانیم.

 امید محمودزاده ابراهیمی
در خودرو احسان
خواجهامیری گوش میکنم که
میخواند« :باران که میآید تو
میآیی ،بار ِان گل ،بار ِان نیلوفر».
البته زمانی داشتم این قطعه را
گوش میکردم که باران پیوسته
چندین ساعت در حال بارش بود و خیابانها بیشباهت
به استخر عمومی نبودند .باران که میآید یاد نیلوفر و گل
و بلبل نمیافتم؛ بیشتر سعی میکنم از مسیرهایی عبور
کنم که خودرو و عابران پیاده را کمتر دچار آبگرفتگی
کنم؛ این احساسبازیها گویی به من نیامده!
سالهاست معضل آبگرفتگی معابر سیرجان بدون
راهحل ادامه مییابد و مسئولین هم مثل بازیگران
یک سریال چندفصلی میآیند و میروند اما خبری
از حل مشکل نیست .تعداد دقیق در خاطرم نیست
اما فکر میکنم از زمانی که وعده حل این مشکالت
را شنیدم  4فرماندار و  5شهردار تغییر
کردهاند .محمدعلی توحیدی فرماندار اسبق
سیرجانازشناساییکلیهمعابردچارمعضل
آبگرفتگی در سیرجان خبر داده بود و وعده
حل مشکل آنها تا دوسال بعدش را داد .یکی
از معابر اصلی آبگرفتگی در همان زمان
روبهروی فرمانداری و شهرداری مرکزی بود.
بسیار جالب و قابلتامل است که مسئولینی
که چنین مشکل به این واضحی در محیط
پیرامون کاری خودشان را ندیدهاند چطور از
تشکیل ستاد بحران و جلوگیری از بروز مشکالت برای
شهروندانسخنمیگویند؟
مردادماه سال  1392عکسهایی از آب گرفتگی
شدید خیابانهای خیام و مولوی (که جزو خیابانهای
ب میآیند) گرفتم که همان زمان در
باالی شهر به حسا 
چند خبرگزاری و همین پاسارگاد کار شد .برای چندین
سال متوالی با هر بارندگی این خیابانها تبدیل به استخر
میشدند .تقریباً 5سال بعد از انتشار آن عکسها ،معضل
آب گرفتگی این دو خیابان (پس از انجام لولهگذاری
فاضالب شهری) با تعویض و اصالح جویها و ایجاد
یه کانال زیرخیابانی برای هدایت آب تا حدود 70درصد
حل شد اما همچنان دیگر خیابانهای شهر با این معضل
درگیر هستند .خیابان نصیری که تبدیل به غول مرحله
آخر شده و تمامی تالشها برای رفع آب گرفتگی آن
تقریباً بدون نتیجه مانده است .این خیابان دو بار در
طی چند سال گذشته آسفالت و بهسازی شده است
اما همچنان در زمان بارندگی داشتن چکمه برای عبور
از آن الزامی است.
در همین روزهای بارانی به پردیس دانشگاه آزاد
سیرجان میروم؛ جایی که فارغالتحصیالن عمران و
شهرسازی از آن بیرون میآیند تا درآینده برخی از آنها

سرکار خانم دکتر رقیه شهریاریپور

انتصاب شما را به عنوان معاونت دانشگاه
پیام نور سیرجان حضورتان تبریک عرض
میکنیم .از درگاه ایزد منان موفقیت و
سربلندی شما را خواستاریم.
علی روحاالمینی و خواهرت

مادر عزیزمان
خانم دکتر

رقیه شهریاریپور
انتصاب شما را به عنوان معاونت دانشگاه
پیام نور سیرجان از صمیم قلب تبریک
میگوییم .سالمتی و پیشرفت روزافزون
شما را از خداوند متعال آرزومندیم.

در همین شهر و برای همین شهر کار و تالش کنند .با
ناباوریتماممیبینمکهاینپردیستازهسازهمازمعضل
آب گرفتگی مصون نیست .میگویند پیمانکا ِر ساخت
برخی جاها کمکاری کرده و شیب نامتناسب سطح باعث
ایجاد آب گرفتگی شده است .من به عنوان شخصی
از بیرون مجموعه؛ نمیتوانم چنین توجیهی را قبول
کنم .دانشگاه قرار است نماد پیشرفت باشد؛ محصالنی
را فارغ کند که توانایی و دانش و تخصص کافی برای
رفع مشکالت داشته باشند اما وقتی با چنین تصویری
مواجه میشویم؛ چه چیزی در ناخودآگاه ذهن ما شکل
میگیرد؟ قبول میکنیم همیشه باید چنین مشکالتی
بدون راهحل وجود داشته باشند؟ آیا دانشجویان عمران و
شهرسازی نباید به عنوان یک پروژه همین مشکل داخل
دانشگاه خودشان را (با پشتیبانی دانشگاه و مسئوالن)
حل کنند که تمرینی برای رفع معضالت آینده باشد؟ اگر
من به عنوان دانشجوی رشته شهرسازی و عمران هر روز
به دانشگاهی بروم که چنین مشکالتی در آن عادی جلوه

دادهشود؛ فردا چه دغدغهای خواهم داشت معضالت
شهری و کشوری را حل کنم؟ اگر قرار است پیشرفتی
در کشور ببینیم اول باید ببینیم در مدارس و دانشگاهها
چه خبر است .حل مشکالت بزرگ نیازمند پشتوانه حل
مشکالت کوچک است و قرار نیست با معجزه مشکلی
حل شود .به همین خاطر است که وقتی از میدان
شهرداری (انقالب) عبور میکنم ،مطمئن میشوم
هیچوقت معضل آب گرفتگی در سیرجان حل نمیشود.
چون مجموعه عوامل شهرداری وقتی به محیط پیرامون
خود توجهی ندارند؛ تشکیل جلسه ستاد بحران و مقابله
با آبگرفتگی جز شو و نمایش نیست.
همه این اتفاقات از یک موضوع سرچشمه میگیرد
که ما اهل حل مشکل نیستیم و میگذاریم آنقدر
مشکل بزرگ شود و به بحران تبدیل شود و بعد با چند
سخنرانی و مصاحبه اصل موضوع را پاک میکنیم انگار
نه انگار که هزینه مالی ،فکری و روحی همه این اتفاقات
را مردم دارند پس میدهند .به قول رضا رشیدپور ما
مدیرانی داریم که فقط میتوانند در هوای 25درجه؛
مطبوع و مطلوب؛ بدون آلودگی و سیل و زلزله و سایر
بحرانها به مدیریت خودشان ادامه دهند و آیندهای
درخشان به مردم وعده بدهند.

جناب آقای مهندس محمدرضا خواجویی

انتصاب شایسته جنابعالی را به عنوان مدیر اداره صنعت،
معدن و تجارت شهرستان سیرجان که نشان از سالها تجربه
و مدیریت شما است ،تبریک عرض میکنیم.
اتحادیه صنف مشاورین امالک و نمایشگاهداران خودرو سیرجان

شیشه سکوریت

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

کرکره برقی

پاسارگاد

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

فرزندانت تمنـا ،نـورا

دهش

آگهی شناسایی

شـرکت نظـمآوران صنعـت و معدن گلگهـر جهـت سـرویس ایـاب و ذهـاب پرسـنل
خـود در شـرکتهای منطقـه گلگهـر بـه تعـدادی اتوبـوس  B9و  B7مـدل  86بـه بـاال
و خودروهـای ون (هایـس ،مکسـوس ،ایویکـو و )...و مینیبـوس مـدل  88بـه بـاال نیاز
دارد .متقاضیـان واجـد شـرایط حداکثـر تـا تاریـخ  1398/10/12نسـبت بـه ارسـال
مـدارک بـه صنـدوق پسـتی  78185-199اقـدام نماینـد.
مدارک مورد نیاز:
کپی سند مالکیت و کارت دستگاه
کپی بیمه شخص ثالث
کپی شناسنامه و کارت ملی مالک
کپی گواهینامه پایه یک مالک و یا راننده مورد نظر

* نوشتن تلفن همراه و ثابت جهت برقراری ارتباط الزامی میباشد.

جهت کسب اطالعات بیشتر با شماره تلفن  09165861955آقای حسن صادقی
تماس حاصل فرمایید.
واحد امور حقوقی و قراردادها

