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8 صفحه 2000 تومان
همراه با 4 صفحه نيازمندي ها 6 8

تقدیر ما
تدبير ما

کمک 24 ميليارد 
تومانی گل گهر  به 
سيل زدگان کشور

هفته نامه

خيلی 
خوشبختم
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هشدار، به خط مرگ نزدیک می شوید!
بخشی از خط آهن بندرعباس-تهران از مسير شهرستان سيرجان، آن هم درست از دل شهر عبور می کند،. ریل ها سينه 
زمين را شکافته اند تا مسيری باشند برای عبور قطار اما همين ریل های آهنی بعضا قتلگاه افرادی شده اند که برای عبور از 
یک سمت به سمت دیگر آن مسير خطرناک ریل راه آهن را انتخاب کرده و با عبور از این خطوط آهنی به زندگی خود پایان 
داده اند. به مسير عبور خط آهن شهرک سمنگان می روم تا از نزدیک محيط را ببينم. دو طرف ریل زمين مسطحی ست 

پوشيده از سنگریزه و با فاصله بسيار کمی از آن منازل مسکونی احداث شده اند... ادامه در صفحه 3
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گفت وگو با نبی اهلل حيدرپور مسئول اورژانس پيش بيمارستانی سيرجان

هنوز در آماده باش هستيم

خریدارزمینازاراضیبهرامی
واقعدرمحمودآبادهستیم

09131454612

اکبــر جــوجـه                با برنج ایرانی      17/000 ت           با برنج هندی 16/000 ت
چلو کباب مخصوص      با برنج ایرانی      16/000 ت            با برنج هندی 15/000 ت
قلیــه مــــاهـی             با برنج ایرانی      13/000 ت            با برنج هندی 12/000 ت
قــرمه سبــزی              با برنج ایرانی         10/000 ت           با برنج هندی 9/000 ت
خورشت قیمه              با برنج ایرانی         10/000 ت          با برنج هندی 9/000 ت
چــلو گــوشت              با برنج ایرانی       17/000 ت          با برنج هندی 16/000 ت
چلو جوجه کباب            با برنج ایرانی        15/000 ت        با برنج هندی 14/000 ت
چلو  مرغ زعفرانی        با برنج ایرانی        15/000 ت        با برنج هندی 14/000 ت

دمپخت گوشت           با برنج ایرانی        17/000 ت 
بـــزقــورمه                                               11/000 ت   
استانبولی                                                   9/000 ت   

شام: 
پیتزا مخصوص یک و تک                        22/000 ت
ساندویچ کباب یک و تک                         11/000 ت
»کیفیت« رمز مانداگری ماستکباب کوبیده هر سیخ                                6/500 ت

جنابآقای
دکترداوودعربقهستانی

مدیر داخلی محترم بيمارستان امام رضا)ع( 

برادرتدکترمسعودعربقهستانی

ــم انتصــاب شایســته شــما  برخــود الزم می دان
را بــه ســمت جدیــد صمیمانــه تبریــک و تهنیت 
عــرض نمایــم. امیــد اســت بــا توجــه بــه تعهــد، 
ــرفت  ــاهد پیش ــی ش ــه جنابعال ــدگاه و تجرب دی

ایــن مجموعــه درمانــی باشــیم. 

جنابآقای
دکترداوودعربقهستانی

مهندسمریمعربقهستانی
مهندسعلیرضاعربقهستانی
شرکتساختمانیسیرجاندهلیزگستر

انتصاب شایســته جنابعالی را به ســمت 
مدیــر داخلــی بیمارســتان امام رضــا)ع( 
تبریــک عــرض می نماییــم. امیــد اســت 
در پرتــو الطــاف حضــرت حــق ســامت، 

موفــق و ســربلند باشــید. 

جنابآقای

دکترداوودعربقهستانی

پدرومادرت

انتصــاب بجــا و شایســته شــما را بــه 
بیمارســتان  داخلــی  مدیــر  ســمت 
از  می گوییــم.  تبریــک  امام رضــا)ع( 
ــزون  ــت روز اف ــال موفقی ــد متع خداون
بــه  خدمت رســانی  در  را  جنابعالــی 
مســئلت  ســیرجان  شــریف  مــردم 

داریــم. 

صـداینابـودیکـسبوکـارهـایسنتیرامیشنوی؟

شاید فاصله شما با فروش میلیونی تنها راه اندازی یک فروشگاه اینترنتی باشد 

جـهتکسـباطـالعـاتویـاتمـاسبـه

وبسـایـتwww.shopkam.ir مـراجعهنمـاییـد.

فـروشـگاهآنـالیـننـتروراهانـدازیکـن!

گفت و گو با خانواده محمد امانی که در ایام نوروز با اسلحه شکاری به قتل رسيد

پزشکان11ساچمهرااز
جمجمهمحمدبیرونآوردند
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 خانواده محمد اعضای بدن وی را به بيماران نيازمند اهدا کردند
 مادر محمد: وقتی رضایت نامه اهدا عضو را امضا می کردیم، 
انگار محمد مي خواهد برود کربال، مکه، اینقدر آرامش داشتم

 متهمان به قتل پرونده محمد امانی دستگير شدند

صفحه 2

کدام شهروند سيرجانی
شبيه کلينت ایستوود است؟



میزان بارش باران روزهای اخیر در سیرجان 33میلی متر گزارش شده است/ عکس: امین ارجمند|پاسارگاد

2
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 گروه خبر
فعالیت سامانه بارشی از شنبه شب 
در استان کرمان آغاز شد. سهم سیرجان 
از این سامانه 33 میلی متر گزارش شده 
اداره  رییس  ستوده  محمدمهدی  است. 
هواشناسی سیرجان درباره بارش های اخیر 
می گوید: »میزان بارش 33 میلی متر ثبت 
شده است. بارش ها در سیرجان از صبح 
از دوشنبه هوا  و  تمام شده اند  یکشنبه 
صاف می شود.« ستوده در ادامه می افزاید: 
»با توجه به اینکه پیش بینی ها تا یک هفته 
دقیق هستند، تا جمعه هفته جاری در 

سیرجان بارندگی نداریم«.
بسیاری بارندگی های اخیر را پایانی بر 
خشکسالی های منطقه می دانند و این حجم از 
بارندگی را در ذخیره آب سد تنگوییه که آب 
شرب شهر از آن تامین می شود، موثر می دانند 
اما رییس اداره آبیاری سیرجان معتقد است: 
»ذخیره سد به شکلی است که بارندگی در 
کوتاه مدت تاثیری بر آنها ندارد و یک بازه زمانی 

نیاز است تا تاثیر بارندگی مشخص شود.« 
رییس اداره آبیاری درباره میزان ذخیره 
سد  مخزن  »حجم  می گوید:  تنگوییه  سد 
تنگوییه 40 میلیون مترمکعب است. با توجه به 
اینکه آب شرب شهر از آب سد تامین می شود 
و خروجی هم داریم، در حال حاضر حدود 11 
میلیون مترمکعب آب در سد ذخیره است.« 

اسدی میزان تاثیر 
بارندگی های اخیر 
ورودی  حجم  بر 
دو  حدودا  را  سد 
هزار لیتر بر ثانیه 
را برآورد می کند: 

» برای اینکه میزان تاثیر این 2 هزار لیتر بر 
ثانیه روی حجم مخزن مشخص شود حدودا 
باید یک ماه زمان بگذرد. بعد از بارندگی های 

اخیر روخانه های جاری افزایش دبی داشته اند 
و رودخانه هایی هم که جاری نبودند جاری 
شده اند. البته قطعا این افزایش دبی آب های 

سد  به  ورودی 
تاثیری  آنچنان 
سد  ذخیره  بر 
نمی گذارد. انتظار 
تا   4 بین  داریم 
متر  میلیون   5

مکعب به ذخیره سد اضافه شود.«
رییس اداره آبیاری سیرجان در پایان اضافه 
سیرجان  شهرستان  در  کنون  »تا  می کند: 

سیالبی که مخرب باشد و جایی را تخریب 
کند  گزارش نشده است«.

بر طبق آمار اعالم شده از سوی اداره 
فعالیت  پی  در  کرمان  استان  هواشناسی 
سامانه بارشی استان کرمان، جیرفت با بیش 
از 52 میلی متر بیشترین و بم با 3 میلی متر 
استان  شهرهای  بین  در  را  بارش  کمترین 

کرمان داشته اند.

 رضا مسلمی زاده
1-به قول مرحوم مادربزرگ آسمان 
دهان باز کرده است و باران سیل آسایی 
که از چند روز پیش وعده اش را داده 
و  می بارد  که  است  ساعاتی  بودند، 
ناخودآگاه یاد این دوبیتی معلم گرامی ام 

محمدعلی آزادیخواه می افتم:
»ببار بارون ببار بارون بهاره        سر دیوهای زمستونی به داره

قسم ها خورده ایم بیدار باشیم       که گرگ گله مون سر بر هزاره«
خود این دوبیتی هم به نوبه خویش مرا می برد به تاالر فردوسی 
و صدای احمد انصاری و سال های دور. نمی دانم چرا این دوبیتی 
ساده و بی آالیش برایم یک مفهوم سیاسی و اجتماعی گسترده 
پیدا کرده است و لحظه ی اکنون را به تاریخ مبارزات یک ملت 
برای سربلندی خویش پیوند می زند. به دیوهای زمستانی و غول 
خشکسالی و کم آبی که با تاریخ و تمدن ایرانی عجین است و اکنون 
با تغییر اقلیم جهانی و آغاز »جنگ آب« چهره ی کریه آن هر روز 
عیان تر می شود. و نیز به گرگ های گله ای که سر بر هزار می زنند و 
مترصد فرصتی هستند که در غفلت و ناهشیاری و نابیداری ما خانه 
کرده است. به غفلتی می اندیشم که این روزها محیط زیست ما را 
طعمه ی زمین خواران، دریا خوران، کوه خواران، معدن خواران و هر 

بخور بخور دیگری کرده است. 
گرگ در فرهنگ ایرانی نماد طمع کاری است و در نهاد 
هر کدام مان گرگی خوابیده است که عادی شدن فساد در 
جامعه همه ی ما را در معرض ابتال و بیدار شدن این گرگ 
قرار داده است. از سوی دیگر این سرزمین به دلیل موقعیت ها 
و مزیت های خویش در معرض دست اندازی و طمع ورزی 

بیگانگان بوده است. ساده اندیشی است اگر فکر کنیم گرگ ها 
دیگر به این سرزمین طمعی نداشته باشند. 

در  اجنبی  و  وطنی  گرگ های  کنونی  روزهای حساس  در 
خواب های آشفته ی خویش نقشه های شومی برای ایران دیده اند، 

بیداری و آگاهی ما باطل السحر همه این نیت های پلید است. 
2-آسمان دهان باز کرده است تا شادی پیروزی یک ایرانی 
در میدان ورزش را دوچندان  کند. چندان که با گذشت پاسی از 
شب ، خواب از چشمانم گریخته است و شوق زیر باران راهی کوچه 
و خیابانم می کند. البته اگر هجوم افکار مجالی برای لذت بردن 
باقی بگذارند. به بانوان ورزشکار هموطن و همشهری می اندیشم 
که در شرایطی نابرابر از مردان پیشی گرفته اند و به رغم مدعیانی 
که جاهالنه و یا آگاهانه تصویری معوج و غیرواقعی از کشور در برابر 
دیدگاه جهانیان قرار می دهند، نام ایران و ایرانی را به نیکنامی در 
جهان بلندآوازه ساخته اند. ای کاش هر روز و همیشه نوبت ورزش و 
هنر باشد تا ما را به ملتی یکپارچه و دست در دست هم تبدیل کند. 
3-برای اهالی کویر آسمان معموال بخیل است و زمین 
هریت! هر قطره ی آبی که از ابری می چکد، در حکم همان 
مرواریدی است که نیازی به دریا و صدف ندارد. این قطره های 
باران که اکنون به هرزآب های سطحی تبدیل می شوند و تنها 
هنرمان این است که آنها را از میان دست و پای شهروندان 
جمع آوری کنیم، چند روز دیگر که آفتاب تموز بتابد، قدر و 
قیمت شان آشکار می شود. دفع و جمع آوری آب های ناشی از 
بارش باران اگرچه ارزشمند و قابل تقدیر است، اما کمترین کاری 
است که می کنیم. از این هدیه ی فروچکیده از آسمان البد بهتر 
از این می توان شکرگزاری کرد. شکرگزاری عملی از آنچه که بر 

زبان مان جاری می شود به مراتب ارزشمندتر است.

سرمقاله

پرسه در شب بارانی شهر

»محسن اسدی« رییس اداره آبیاری سیرجان: 

بارشهایاخیرحدود5میلیونمترمکعببهذخیرهسدمیافزاید
 محمدمهدی ستوده رییس اداره هواشناسی سیرجان: تا جمعه هفته جاری در سیرجان بارندگی نداریم

تورم  با  دولت  اقتصادی  مشکالت   
150درصد در سال گذشته کم بود که توان 
حل آن را دولت نداشت و همچنان هم ندارد. 
حال مشکل سیل وسیل زدگان هم به آن 

اضافه شد، چه خواهد شد. 0114
 آقای نوبخت رییس برنامه و بودجه عالوه بر 
اینکه مدرک تحصیلی اش جعلی و بی سواد است 
ذاتأ حسود هم می باشد چون تنها کسی است که 
مخالف افزایش حقوق کارمندان است، امثال او 
وکسانی که خودشان حقوق های نجومی از خزانه 
دریافت می کنند انشاء اهلل هر چه زودتر نسل شان 

نابود شود.  یکی از همشهریان
 باسالم، تیم فوتبال گل گهر باوجودهمه 
مشکالت وکمبودهاوعدم زیرساخت های الزم 
اگر به لیگ برترصعودکند، افتخاری است بزرگ 
باتبانی  اگر  برای دیارکریمان وشهرسیرجان، 
وبهانه های واهی مربیان و برخی از مسؤالن 
ورزش سیرجان هم راهی لیگ برترنشوند، به 
قول ما سیرجونی ها)هشتونی(فقط زمستان تمام 
می شود ولی روسیاهی اش برای ذغال می ماند...
شمامی توانیدباصعودتان نامتان را درتاریخ ورزش 

این دیار جاودانه کنید.  1952

 آقای روحانی و آقای نوبخت آیا می دانید 
قیمت پراید و سایر اقالم چقدر گران شده  
است و شما بایدچقدر حقوق کارمندان را 
افزایش دهید تا تعادل برقرار شود؟ با این 
وخانواده اش  کارمند  یک  افزایش حقوق ها 
باید 24ماه چیزی نخورند تا شاید بتواند یک 
پراید بخرد و سوار شود، مگر کارمندان چه 
گناهی کرده اند که شما زندگی شان را نابود 
کرده اید، شما با کارهایتان احمدی نژاد را رو 
سفید کردید، فقط بدانید که تحریم ها بهانه ای 

بیش نیستند0 0114

 پاسارگاد: حدود 5 ماه است کوچه ما 
را حفاری کردند اما برای ترمیم اسفالت آن 
اقدام نکردند. یکی از ساکنان کوچه شماره 8 
خیابان خواجه نظام با بیان اینکه اکثر ساکنان 
این کوچه خانواده های شهدا هستند و به 
همین خاطر به کوچه منازل مسکونی 25 
دستگاه بنیاد شهید معروف است، گفت:حدود 
5 ماه پیش اداره آب برای انشعابات آب  کوچه 
را کندند و پس از اتمام کار بدون اینکه بصورت 
استاندارد حفاری ها را پر کنند، با سنگ و 
آسفالت های کنده شده حفره ها را پر کردند، 

یکماه بعد به منظور ایجاد لوله های 
فاضالب وسط کوچه را حفر کردند، 
وضعیت آنقدر بد شد که انگار کوچه 
را شخم زدند. او گفت: االن چندماه 
از این حفاری ها گذشته است اما 
وضعیت کوچه فرقی نکرده است 
مراجعه  به شهرداری  هم  هرچه 

می کنیم کسی پاسخگوی ما نیست. وی 
افزود: شهرداری می خواهد دوباره از ساکنان 
پول بگیرد تا کوچه را آسفالت کند. خب 
مگر ترمیم آسفالت وظیفه شهرداری نیست 

چرا ما باید پول بدهیم. از طرفی اکثر ساکنان 
خانواده شهدا هستند و این رفتار شهرداری 
بی احترامی است.واقعا اگر این کوچه در قاآنی 

بود همین جور ولش می کردند و می رفتند؟

روی خط

خبر

        پیامک: 300099004806
       شماره تلگرام پاسارگاد: 09217519290

به ثمر نشستن تالش های ستاد بحران شهرداری سیرجان در پی بارش های اخیر

جمعآوریآبهایسطحی
درکمترینزمانممکن

 اطالع رسـانی: تـا پیـش از ایـن، بارهـا از 
اجـرای طـرح هدایـت آب هـای سـطحی از سـوی 
شـهرداری سـیرجان سـخن به میان آمده بـود، اما 
نمـود و نتایـج مثبـت آن در بارندگی هـای اخیـر 
بـه عینـه مشـاهده شـد و مـورد توجه بسـیاری از 

شـهروندان قـرار گرفت.
ارتباطـات  مدیریـت  واحدخبـر  گـزارش  بـه 
شـهرداری سـیرجان، اینکـه سـاعتی پـس از اتمام 
بارندگـی، تمـام آبهای روان و جمع شـده در برخی 
مسـیرها همچـون خیابـان ولی عصـر، بلـوار دکتـر 
صادقـی، بلـوار سـیدجمال، میـدان امام علـی)ع( و 
مناطـق حاشـیه ای همچون آبـاده و مکی آبـاد وارد 
کانال هـا شـد، تاثیـر اجـرای ایـن طرح موفـق بود. 
هـر سـاله با کمتریـن بارندگـی، آبگرفتگـی در این 
مناطـق باعـث اخـالل در تـردد شـهروندان و حتی 
بـروز خسـارت هایی در مناطق حاشـیه ای می شـد.

در پـی پیش بینـی بارش هـای سـیالبی، از روز 
شـنبه هفته جـاری، مجموعه شـهرداری سـیرجان 
بـرای مقابلـه بـا هرگونـه وقـوع سـیالب احتمالـی، 
هماهنگـی و تمهیـدات الزم را بـا کادر اجرایـی و 
فنـی انجـام داد. در همیـن راسـتا از سـاعاتی قبـل 
از آغـاز بارش  هـا، اعضـای سـتاد مدیریـت بحـران 

بـا  و  شـهردار  ریاسـت  بـه  سـیرجان  شـهرداری 
حضـور برخـی از معاونـان و مدیـران شـهرداری در 
آماده بـاش کامـل بسـر می بردنـد و حـوزه معاونـت 
سـازمان  ارتباطـات،  مدیریـت  شـهری،  خدمـات 
آتش نشـانی و خدمـات ایمنـی، سـازمان عمـران و 
بازآفرینی فضاهای شـهری و سـازمان سـیما منظر، 
در قالب سـتاد مدیریت بحران شـهرداری سیرجان، 
از شـامگاه شـنبه اقدام بـه رفع آبگرفتگی و انسـداد 
ورودی آب هـای روان به سـطح شـهر کردنـد و این 

فعالیت هـا تـا شـامگاه روز یکشـنبه تـداوم یافـت.
رضـا سـروش نیا شـهردار سـیرجان بـه همـراه 
ابـوذر زینلـی عضو شورای  شـهر، محمد اسـماعیلی، 
تنـی  معـاون خدمـات شـهری،   افصحـی  فرهـاد 
چنـد از معاونـان و مدیـران شـهرداری از سـاعت 
21 شـنبه شـب بـا حضور در سـطح شـهر، از روند 
رفـع آبگرفتگـی معابـر و تخلیـه آب هـای روان در 
معابر سـطح شـهر بازدید کـرده و به پیگیـری امور 
پرداختنـد و ایـن پیگیری هـا تـا روز یکشـنبه هـم 

ادامـه پیـدا کرد.
یکشـنبه  ظهـر  از  پیـش  سـیرجان  شـهردار 
و پـس از یـک شـب پـرکار اجـرای عملیـات دفـع 
آبگرفتگـی معابـر، بـا مدیـران و معاونان شـهرداری 

دیـدار و گفت وگـو کـرد و بـه بررسـی رونـد انجـام 
احتمالـی  مشـکل  رفـع  و  روان  آبهـای  هدایـت 
در  معابـر  آبگرفتگـی  رفـع  پرداخـت.  شـهروندان 
شـنبه  شـب بـا اسـتفاده از بیـش از 15 دسـتگاه 

لـودر و کامیـون انجـام شـد.
در  گذشـته  روزهـای  بارش هـای  میـزان 
هواشناسـی  اداره  آمار هـای  اسـاس  بـر  سـیرجان 
اسـت.  شـده  گـزارش  میلی متـر   33 از  بیـش 
فعالیـت مسـتمر و بی وقفـه سـتاد مدیریـت بحران 
شـهرداری سـیرجان نتیجه بخـش بـود کـه حاصل 
آن خشـک شـدن سـریع و رفع آب های روان معابر 
سـطح شـهر بـود و ایـن اتفـاق در کمتریـن زمـان 
ممکـن پـس از پایـان بـارش بـاران روی داد. بـه 
از جملـه  از خیابان هـا  بسـیاری  در  کـه  گونـه ای 
محل هایـی کـه تجمـع آب بـاران همیشـه بـرای 
شـهروندان دردسرسـاز بـود و تـا چنـد روز پس از 
آن هـم باعث اختالل در تردد شـهروندان و امورات 
زندگـی آنهـا می شـد، اکنـون در کوتاه تریـن زمان 
ممکـن بـه حالـت عـادی بازمی گـردد. ایـن خبـر 
ماه هـای  در  شـهرداری  فعالیت هـای  بـا  خـوش 
گذشـته و آمادگی سـتاد بحران در روزهـای بارانی 

است. میسـر شـده 

 گروه خبر
»در جستجوی کلینت ایستوود« نام فیلمی از علیرضا 
رسولی نژاد کارگردان سیرجانی است که تصویربرداری آن در 
سیرجان شروع شده و تا پایان فروردین ادامه دارد. علیرضا 
رسولی نژاد پیش از این فیلم های »صحنه های خارجی«، 
»مینور/ماژور« و »صحنه هایی از زندگی یک کارآگاه« را 
کارگردانی کرده است. او که در پایتخت زندگی می کند با 
یک گروه چهار نفره به سیرجان آمده و تصویربرداری را از 

چند روز پیش آغاز کرده است. 
رسولی نژاد به پاسارگاد می گوید: »در جستجوی کلینت 
ایستوود« یک فیلم مستند سینمایی است که خط داستانی 
خفیفی هم دارد. این فیلم ماجرای آدمی است که عکس یک 
باغ نمونه را در روستای ایزدآباد سیرجان در روزنامه می بیند. 
این باغ در سراسر کشور به عنوان باغ نمونه انتخاب شده 
است. در این عکس چند نفر هستند که یکی از آنها شبیه 
کلینت ایستوود کارگردان و بازیگر مشهور سینمای هالیوود 
است. این فرد که عکاس هم هست برای عکاسی و ثبت 
این شهروند شبیه کلینت ایستوود، راهی سیرجان می شود. 
رسولی نژاد افزود: این فرد بدون شناخت از سیرجان ، از تهران 

با قطار راهی سیرجان می شود که این آدِم شبیه کلینت 
ایستوود را پیدا کند. او به سیرجان می آید و پرس و جو را آغاز 
می کند. او در حین این جست وجو با آدم ها و موقعیت های 

تازه ای مواجه می شود.
رسولی نژاد کار طرح و پژوهش و فیلمنامه نویسی را هم بر 
عهده دارد و به همراه مرکز گسترش سینمای مستند تجربه 

تهیه کنند این فیلم است. »در جستجوی کلینت ایستوود« 
بعد از  اتمام و شرکت در جشنواره سینما حقیقت قرار است 

در بخش سینمای هنر و تجربه اکران شود. 
وی در پاسخ به این سؤال که چه شد تصمیم به ساخت 
فیلم در سیرجان گرفتید گفت: همیشه دنبال فرصتی بودم 
که در مورد سیرجان که زادگاهم است یک فیلم بسازم. ولی 

نمی خواستم یک کار کلیشه ای باشد و یک فیلمی بسازم که 
مثال با تمام آدم های سرشناس به صورت کلیشه ای مصاحبه 
کنم. در این فیلم از طریق این جست وجو با سرک کشیدن 
به گوشه و کنار سیرجان، این شهر معرفی می شود. وی 
افزود: برای تصویربرداری یک ماه برنامه ریزی کرده بودیم ولی 
به دلیل اینکه مسافرتی برای تصویربردار ما به آلمان پیش 
آمده تصویربرداری را آخر فروردین تمام می کنیم. به گفته ی 
وی قسمت دوم تصویربرداری هم در تابستان موقع برداشت 
پسته انجام می شود. به گفته ی رسولی نژاد بعد از بازگشت 
به تهران تدوین فیلم را شروع می کنم. دو سه ماهی درگیر 
کارهای فیلم هستیم که بتوانیم فیلم را به جشنواره سینما 

حقیقت در آذرماه برسانیم.
تصویربردار این فیلم رضا تیموری ، صدابردار شاهین 
پورداداشی  و دستیار تصویربردار و عکاس سهیل سیم صباحی 
هستند. وی در ادامه گفت: کلینت ایستوود بهانه ای است که 
به این شهر و منطقه بپردازیم و البته به طور ضمنی اشاره ای 
هم به حال و هوای فیلم های کلینت ایستوود داشته باشیم.

وی از شهروندانی که شبیه کلینت ایستوود هستند 
خواست عکس و نامشان را از طریق تلگرام یا واتساپ به این 

شماره 09028576151 ارسال کنند.

 گروه خبر
شرکت معدنی و صنعتی گل گهر رشد 82 
کدال  گزارش  طبق  است.  داشته  سود  درصدی 
شرکت معدني و صنعتي گل گهر دردوره 1 ماهه 
منتهی به 97/12/29 از محل فروش محصوالت 

خود مبلغ 6,930 میلیارد ریال درآمد داشته است. 
براساس عملکرد 12 ماهه برای سال مالی منتهی 
به 97/12/29 مبلغ 89,594 میلیارد ریال درآمد 
داشته که نسبت به مدت مشابه سال قبل 82% رشد 

داشته است.

 گروه خبر
 بنیادمهدویت برنامه های نیمه شعبان خود را اعالم کرد. 

بنیاد مهدویت ضمن همدردي باسیل زدگان کشور برنامه هاي 
خودرابه مناسبت میالد امام زمان )عج( به شرح زیر اعالم کرد: 
پیاده روي منتظران ظهوردرروز نیمه شعبان از پارک هادي به 
سمت مهدیه وجشن میالد با اهدا جوایز، خوشنویسي احادیث 

مهدوي باعنوان آیینه در آیینه، برگزاري جشن درپارک بانوان 
درشب نیمه شعبان، چاپ جدول احادیث مهدوي، توزیع سي دي 
نوشت،  مسابقه عکس  ایستگاه هاي جشن،  در  مولودي خواني 
مسابقه دلنوشته هاي مهدوي. عالقمندان به شرکت در مسابقه 
دلنوشته های مهدوی می توانند متن های خود را در این زمینه  به 

سامانه 30006358 ارسال کنند.

کدامشهروندسیرجانیشبیهکلینتایستووداست؟

رشد۸۲درصدی
سودشرکتمعدنیوصنعتیگلگهر

برنامههایبنیادمهدویتبهمناسبتنیمهشعبان

علیرضا رسولی نژاد کارگردان سیرجانی

سال آبی جاری
)تا 24 فروردین(

متوسط دراز مدتسال آبی گذشته
درصد اختالف نسبت به

سال آبی 
گذشته

متوسط 
دراز مدت

148/338/8113/8282/230/3

میزان بارندگی تجمیعی استان کرمان در سال آبی 98-97 )میلی متر(

میزان بارششهر 
)میلی متر(

52/8جیرفت

34/3شهربابک

33/4سیرجان

25/6بافت

25/4انار

22/8رفسنجان

22زرند

15/5کهنوج

13الله زار

9/5کرمان

4/5شهداد

3بم

بارش های ثبت شده در دو روز گذشته 

کسی پاسخگوی ما در شهرداری نیست



 هدی رضوانی
مسیر  از  بندرعباس-تهران  آهن  از خط  بخشی 
شهرستان سیرجان، آن هم درست از دل شهر عبور 
می کند،. ریل ها سینه زمین را شکافته اند تا مسیری 
باشند برای عبور قطار اما همین ریل های آهنی بعضا 
قتلگاه افرادی شده اند که برای عبور از یک سمت به 
سمت دیگر آن مسیر خطرناک ریل راه آهن را انتخاب 
کرده و با عبور از این خطوط آهنی به زندگی خود پایان 

داده اند. 
 مسئوالن برای امنیت ساکنان حوزه راه 

آهن کاری نکردند
به مسیر عبور خط آهن شهرک سمنگان می روم 
زمین  ریل  طرف  دو  ببینم.  را  محیط  نزدیک  از  تا 
مسطحی ست پوشیده از سنگریزه و با فاصله بسیار کمی 
از آن منازل مسکونی احداث شده اند. برای امنیت جان 
ساکنان این منازل چه کرده اند؟ کودکانی که ممکن 
است بی پروا به محوطه باز جلوی خانه های شان بیایند و 
وسوسه شوند برای بازی در کنار خطوط راه آهن. درست 
مثل حادثه ای که تقریبا یک سال پیش اتفاق افتاد و 
یاسین خوارزمی که به همراه مادرش حوالی ریل راه 
آهن در حال عبور بود جان خود را در ابتدای کودکی 
از دست داد. در ابتدای سال جدید هم جوانی قربانی 
ایستگاه راه آهن شد. کمی مانده به غروب سه مرد تقریبا 
میانسال در حال عبور از حاشیه مسیر عبوری قطار 
هستند. در همین اثنی قطار تک نفره کوچکی هم سر 
می رسد، در حالی که صدای سوت از دور دست ها به 
وضوح شنیده می شود اما آن سه نفر به مسیر خود 
ادامه می دهند. نه حریمی در اطراف ریل ها مشاهده 
می شود و نه مسیر مشخصی برای عبور عابران پیاده 
وجود دارد. م.ر شغل آزاد دارد و چند سالی است که 
در این منطقه ساکن است. او وضعیت ریل راه آهن را 
که بدون حصار رها شده است خطرناک عنوان می کند 
و می گوید: خودتان بهتر می دانید این مسیر تا کنون دو 
قربانی گرفته و چه بسا قربانی های بعدی یکی از ما 
ساکنان محله باشیم. هیچ حصاری اطراف ریل ها وجود 
ندارد و متاسفانه مردم هم مراعات نمی کنند. انگار که 
یک خیابان آسفالت است و به راحتی می توانند از وسط 
آن عبور کنند. من خودم خیلی احتیاط می کنم اما بچه 
که این چیزها حالی اش نمی شود ممکن است یک دفعه 
بپرد وسط ریل و و آن موقع اتفاقی می افتد که نباید 
بیفتد. کاش مسئوالن کمی به فکر بودند و برای امنیت 
جان مردم کاری می کردند. از سال گذشته که آن پسر 
کوچک جان خودش را از دست داد تا االن که این جوان 
قربانی شد مسئوالن هیچ کاری برای امنیت مسیر راه 

آهن عبوری از دل شهرک سمنگان انجام ندادند.
حصارکشی در محدوده اختیارات شهرداری نیست

حوزه  مسئول  خراسانی 
در  است.  شهرداری  ترافیک 
صحبتی که با او انجام می دهم 
می پرسم چرا شهرداری برای 
ریلی  مسیر  امنیت  حفظ 
عبوری از دل شهرک سمنگان 
شهرداری اقدامی انجام نداده؟ 
در  باید  شهروندان  می گوید: 
مسیر قطار تردد نداشته باشند 
و از قسمت زیر گذر عبور کنند. 
آنجا برای شان مسیر عبور عابر 
پیاده قرار داده ایم. در واقع رفوژ 
وسط بین باکس ها در زیرگذر 
است  پیاده  عابر  عبور  فضای 
که مانع از تصادف فرد می شود. 
آنجا عبور  از  باید  همشهریان 
باال  سطح  به  اینکه  نه  کنند 
بیایند و بخواهند از مسیر وسط 
ریل تردد کنند، معلوم است 
که دردسرآفرین می شود. وی 
با اشاره به اینکه این اقدام در 
حوزه کاری شهرداری نیست 
می گوید: شهرداری در محوطه 
همسطح ریل اصال نمی تواند 

کاری انجام دهد. نمی توانیم وارد حریم راه آهن شویم. 
شهرداری نمی تواند هیچ گونه ساخت و سازی در آنجا 
داشته باشد. برای حریم و حصار هم راه آهن باید خودش 
اقدام کند و دیوار بتنی یا فنس بکشد. این قسمت در 
حوزه اختیارات ما نیست. در طول این مسیر زیرگذر 
کوچکی برای عبور عابر پیاده در نظر گرفته شده که از 
این مسیر، ماشین های سنگین عبور می کنند و ممکن 

است برای عابران خطر آفرین باشد.
 می گویند سرعت قطار بیش از حد مجاز 

بوده
عباس  مرحوم  پدر 
ستوده نیا، جوانی که در روزهای 
ابتدایی سال در برخورد با قطار 
در  داد،  دست  از  را  جانش 
خصوص وقوع حادثه و روال 
پیگیری پرونده می گوید: هنوز 
پیگیری  را  پرونده  نتوانستم 
کنم. همسرم بعد از این اتفاق 
حال خوبی ندارد. آن طور که 
برای مان تعریف کرده اند عباس 
برای دیدار دوستش قصد عبور 
از زیرگذر را داشته ولی به علت 

بارندگی امکان عبور وجود نداشته. تصمیم می گیرد از 
روی ریل عبور کند و به علت ابری بودن هوا چراغ قطار 
را نمی بیند و به پله های قطار برخورد می کند. وی ادامه 
می دهد: طبق گفته شاهدان و بررسی های انجام شده 
سرعت قطار خیلی بیشتر از حد مجاز بوده و پرونده فعال 

در حال بررسی است.
این  در  سیرجان  آهن  راه  رییس  ترکی  مسعود 
سیرجان  آهن  راه  که  آنجا  از  می گوید:  خصوص 
زیرمجموعه راه آهن هرمزگان است بهتر است با مسئوالن 

هرمزگانی در این خصوص وارد گفت و گو شوم. اما در 
جواب به این سؤال که چرا راه آهن برای مسیر ریلی 
که در داخل محدوده شهر واقع است از حصار استفاده 
نمی کند؟ می گوید: این مسیر تنها مختص سیرجان 
نیست. 17 هزار کیلومتر خط ریلی داریم نمی توان تمام 
این محدوده را حصارکشی کرد. مردم باید خودشان 

مواظب باشند و از منطقه خطر آفرین عبور نکنند. 
 مسئوالن به کمک راه آهن بیایند

محمود آبادی مدیر روابط عمومی راه آهن هرمزگان 

در تماس تلفنی وعده داد که روز شنبه سیرجان و درگیر 
برگزاری مراسم است. در محل برگزاری مراسم مشغول 
هماهنگی های الزم است تا جشن تجلیل از بازنشستگان 
راه آهن هرمزگان را برگزار کنند. محمودآبادی از پیگیری 
برای ایجاد امنیت در محدوده ریلی حریم شهرستان خبر 
می دهد و می گوید: حاشیه خطوط راه آهن هرمزگان با 
توجه به نقاط حادثه خیز شناسایی و در این زمینه نامه ای 
هم به تهران ارسال شده است. بایستی برای ایجاد ایمنی 
در این مناطق اقدام کرد. متاسفانه بعضی از ساخت و 

سازهای مسکونی غیرمجاز در 
حریم محدوده راه آهن انجام 
شده که در این خصوص هم 
برای  گرفته ایم  حقوقی  نامه 
تخریب و رای دادگاه هم صادر 
اهمیت  به  وی  است.  شده 
فرهنگ سازی اشاره می کند 
همشهریان  اگر  می گوید:  و 
سیرجانی از خطراتی که ریل 
در محدوده مسکونی  راه آهن 
دارد، آگاه باشند، هرگز ریسک 
عبور از روی ریل راه آهن را به 
خود  برای  و  نمی خرند  جان 
برای  نمی زنند.  رقم  حادثه 
یک  امر،  این  فرهنگ سازی 
سری تابلوهای هشداردهنده در 
حریم راه آهن نصب می شود تا 
به مردم هشدار دهد. همچنین 
در کمیته فرهنگی و ایمنی 
مصوباتی  خطوط  حاشیه 
به  آن  اساس  بر  و  داشتیم 
خطوط  حاشیه  مدارس 
مسایل  و  می رویم  راه آهن 
ایمنی هشداردهنده و حقوقی 
را به آن ها تذکر می دهیم. چند وقت قبل نیز مدارس 
را  نزدیک خطوط شهرک الله شهرستان سیرجان 
بازرسی کردم تا مسایل آموزشی به دانش آموزان توضیح 
داده شود و بسته های فرهنگی هم که در این راستا تهیه 
کرده ایم تا به آن ها بدهیم. به گفته محمود آبادی؛ بحث 
حصارکشی در محدوده شهری مسیر عبور راه آهن 
اعتبار بسیار باالیی نیاز دارد و این قضیه از تهران در 
حال پیگیری است و اگر اعتباری واگذار شود کل شبکه 
راه آهن بندرعباس تا تهران را حصارکشی خواهیم کرد، 

هرچند ما اینگونه حوادث را کمتر شاهد هستیم. وی 
در خصوص آخرین حادثه ی منجر به فوت هم اینگونه 
توضیح داد: نمی توان گفت راه آهن مقصر است. طبق 
اظهارات لوکوموتیوران مرحوم ستوده چند بار روی خط 
آمده و برگشته و به تذکر راننده لوکوموتیو گوش نداده تا 
این که دفعه آخر می رود و پس از چند دقیقه برمی گردد 
و با اصابت سر به پله دیزل فوت می کند. محمود آبادی 
به اهمیت همراهی مسئوالن با راه آهن هرمزگان اشاره 
می کند و می گوید: مسایل عمده شهر به شهرداری و 
شورا مربوط می شود. دیگر مسئوالن شهرستان هم 
بایستی با راه آهن تعامل کنند تا بتوانیم برای امنیت این 
منطقه کاری انجام دهیم. راه آهن آماده همکاری است 
اما باید پیشنهاد و ایده هایی از سوی شورا و شهرداری 
به ما ارایه شود تا بتوانیم وارد عمل شویم. همان طور که 
در بحث احداث زیرگذر با شهرداری همکاری کردیم که 
این خود یک اقدام قابل توجه است. با این حال مردم 
باید خودشان هم رعایت کنند و مراقب جانشان باشند. 
حصار کشی تنها یک پیشنهاد است. مثالً مسئوالن 
شهرداری بایستی بسته پیشنهادی خود را ارایه دهند 
تا بتوانیم بستر اساسی را فراهم کنیم. راه آهن هرمزگان 
متمرکز عمل می کند و اعتبارش او از تهران می آید 
بنابراین تا مسئوالن تهرانی تصمیم نگیرند نمی توانیم 
راه آهن  مدیرکل  ماسوری  حسن  شویم.  عمل  وارد 
هرمزگان هم قرار است برای سخنرانی به جشن تجلیل 
از بازنشستگان بیاید اما مدیر روابط عمومی می گوید 
ساعت هفت و نیم می رسد. ناظریان مسئول واحد سوانح 
و حوادث راه آهن سیرجان در این خصوص می گوید: 
قانون، کمیسیون پیشگیری از سوانح را مرجع رسیدگی 
قرار داده و موارد رسیدگی و موضوع پیگیری می شود. 
رای کمیسیون ما نیز تقریبا مشابه رای دادگاه بدوی 
است و اولیای دم می توانند به این رای معترض شوند. 
اما در خصوص پرونده مذکور کارهای اصلی پرونده 
انجام شده و اظهارات همکاران ثبت شده است. روال 
طبیعی پرونده طی شده و رای کمیسیون که صادر شود 
اولیای دم می توانند اقدام کنند. از نتیجه پرونده کودک 
خردسالی که سال گذشته قربانی برخورد با قطار شده 
بود می پرسم، می گوید: نتیجه را االن به خاطر ندارم 
اگر مایل بودید فردا بیایید دفتر تا رای را از روی پرونده 
برای تان بخوانم. ساعت ۸ و نیم است و حسن ماسوری-

مدیرکل راه آهن هرمزگان- هنوز نیامده. 
در ساعات پایانی بستن نشریه باخبر شدیم دو 
نوجوان دیروز عصر با موتورسیکلت در حال عبور 
از روی ریل قطار در حدفاصل محالت خرم آباد و 
دهیادگار بودند که لوکوموتیوران با مشاهده آن ها ، 
به منظور جلوگیری از وقوع حادثه مجبور به ترمز 

ناگهانی و توقف شد.
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عکس: امین ارجمند| پاسارگاد

گزارش پاسارگاد از مسیر راه آهن در شهرک سمنگان و حوادث منجر به فوت در آن؛

هشدار، 
به خط مرگ نزدیک می شوید!

آگهی فراخوان برگزاری انتخابات اتحادیه صنف خوار و بار  و عطار شهرستان سیرجان

هیئت اجرایی برگزاری انتخابات اتحادیه های صنفی شهرستان سیرجان

ــیرجان  ــتان س ــار و عطارشهرس ــف خوار و ب ــرم صن ــای محت ــه اعض ــاع کلی ــه اط ــیله ب بدین وس
می رســاند انتخابــات هیئت مدیــره صنــف مذکــور بــرای انتخــاب 5 نفــر عضــو اصلــی و دو 
ــدل عصــر روز  ــازرس علی الب ــر ب ــک نف ــی و ی ــازرس اصل ــر ب ــک نف ــدل و ی ــر عضــو علی الب نف
چهارشــنبه مــورخ 98/02/04 از ســاعت 16 لغایــت 19 در محــل ســیرجان- ابتــدای بلــوار 
قاآنــی- ســالن اجتماعــات اتــاق اصنــاف برگــزار می گــردد. لــذا از کلیــه اعضــای محتــرم 
اتحادیــه صنــف مربوطــه )صاحــب پروانــه( درخواســت می شــود الزامــا بــا بــه همــراه داشــتن 
دفترچــه عضویــت و یــا اصــل پروانــه کســب معتبــر )دارای شناســه صنفــی معتبــر( در محــل 

ــات حضــور بهــم رســانند.  برگــزاری انتخاب
ضمنا دادن وکالت برای رای ممنوع است.

اسامی کاندیدای  هیئت مدیره )به ترتیب حروف الفبا(: 
ــم  ــی تند عمــل 4- کری ــژاد 3- امامعل ــی زاده 2- ســیدابراهیم ایران ن ــاس اصفهان 1- غامعب
خضــری راد 5- اســمعیل خضری مقــدم 6- وحیــد خیرمنــد 7- محمدعلــی صمــدی 8- حســین 

عســکری پور 9- منصــور کاظمــی 10- مســلم نجمی نــوری 11- ســجاد نــوروزی 
اسامی کاندیدای بازرس )به ترتیب حروف الفبا(:

1- سیدرضا رضوی نسب 2- منصور زارعی 3- محسن قاسمی نژاد 

 پاسارگاد: »امسال وضعیت پسته مان خیلی بهتر 
از سال قبل است« این را  اکبر محمودآبادی رییس 
جهادکشاورزی سیرجان می گوید:»امسال در مجموع 
سال خوبی از لحاظ پسته داشته ایم از آن جهت که 
سرمای به موقع و بارندگی های خوبی داشتیم که جدا از 
قضیه تگرگ مشکل آنچنانی را به وجود نیاورد. خسارت 
تگرگ هم فقط روی 30 موتورپمپ در زیدآباد اتفاق افتاد 
که اگر متوسط آن را در نظر بگیریم 50 درصد بیشتر نبود 
که این هم اگر مورونه روی درختان باقی بماند هم کمک 

می کند. می خواهم بگویم مجموعا سال خوبی را داشتیم و 
اگر بارش های این هفته را رد کنیم به قطع و یقین انشاال 

سال خوب و پرمحصولی خواهیم داشت.«
او در جواب این سوال که امسال سرمازدگی نداشتیم، 
از   ناشی  فقط خسارت  و  نداشتیم  گفت: سرمازدگی 
تگرگ ده روز پیش را در زیدآباد داشتیم. البته قبل از 
آن یک تگرگ هم سمت ملک آباد داشتیم اما زمانی آنجا 
تگرگ آمد هنوز جوانه های زایشی  باز نشده بودند. عموما 
باغ هایی که در زیدآباد دچار خسارت شدند بیمه بودند و 

از این حیث جای نگرانی نیست. 
تگرگ رو محصول سال بعد باغات زیدآباد تاثیر گذاشته 
است؛»نه به آن صورت. البته جوانه رویشی آخر که جوانه 
انتهای محصول است وقتی خسارت ببیند درخت حالت 
جارویی می ریزد و اگر جایی تگرگ روی جوانه رویشی 
اخر تاثیر گذاشته باشد، روی محصول سال آینده شان 

هم تاثیر می گذارد«.
او معتقد است؛»بارندگی تاثیری روی محصول ندارد و 
فقط تگرگ تاثیر دارد از طرفی ما فصل سرمازدگی را 

هم رد کردیم.« 
محمودآبادی با تاکید به اینکه بارندگی ها در سال جدید 
برای درختان پسته کمک کننده بوده است، گفت:» 
بارندگی ها در این فصل حشره بالغ را که می خواهد 
تکامل یابد از بین می برد و بارندگی ها خیلی می تواند 

کمک کند«.
از نظر او؛»پیش بینی ما برای پسته امسال 65 درصد 
سال آوردمان است ، یعنی امسال 65 درصد 37 هزار 

تن پسته داریم«. 
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 کار ارزشمندی که در سیرجان و سطح استان انجام 
کرمان  استان  برای بخش های  اقتصادی  معین  انتخاب  شد، 
بود. در ادامه این تصمیم شرکت سنگ آهن گهر زمین معین 
اقتصادی شهرستان منوجان شد تا با انجام کارهای خیرخواهانه 
در این شهرستان و روستاهای اطراف آن این منطقه را حمایت 
مالی نماید تا ضمن کمک به اقتصاد منطقه و کشور، در ادامه 
طرح اقتصاد مقاومتی در جهت توسعه و آبادانی این شهرستان، 
بستری برای مشغول به کار نمودن جوانان بیکار شهرستان 

منوجان ایجاد شود.
منوجان یکی از شهرستان های جنوب استان کرمان با 
جمعیتی حدود  65705 نفر است. اقتصاد این شهرستان بر 
این  در  بیکاری  است.  استوار  دامپروری  و  مبنای کشاورزی 

شهرستان 17 درصد می باشد. 
به گفته ی علی اکبر پوریانی، مدیر عامل شرکت سنگ 
آهن گهر زمین فعالیت های انجام شده در شهرستان منوجان 
شامل دو برنامه کوتاه مدت و بلند مدت می باشد که در این  
برنامه ها به استحکام بنیان خانواده و همچنین توسعه و رونق 
همه جانبه شهرستان منوجان توجه شده است که این مسیر 
بسیار طوالنی و پر فراز و نشیب است. پوریانی در خصوص انجام 
کارهای حمایتی و مساعدت در منطقه منوجان به عنوان معین 
اقتصادی افزود: »امید داریم با همت بلند و اراده پوالدین تا دو 
سال آینده به اهداف مورد نظر نایل گردیم و در پیشگاه مردم 

شهید پرور منوجان سرافراز و سربلند باشیم«. 
مجتمع تفریحی  رفاهی مینو جهان با ویژگی هایی چون 
دارا بودن 39 سوئیت خشت و گلی با ترکیبی مدرن با استفاده 
از سنگ و نیز استفاده از مصالح بومی با سقف هایی پوشیده 
از شاخه های نخل خرما از اقدامات انجام شده توسط شرکت 
سنگ آهن گهر زمین در شهرستان منوجان است. ایجاد فضای 
سبز، استخر و نصب آالچیق در ارتفاعات و نصب پل کابلی و 
کلیه کارهای انجام شده در این طرح در جذب گردشگر و 

معرفی هویت فرهنگی منطقه منوجان موثر است. 
 فعالیت های شرکت گهر زمین در شهرستان منوجان 

به ترتیب اولویت های کاری عبارتند از:
1- کشاورزی و منابع طبیعی

2- گردشگری و میراث فرهنگی
3- مشاغل خانگی و سنتی

4- اجتماعی و مددکاری
5- فرهنگ و آموزش

6- دامداری
7- معدن

 فعالیت های شرکت گهر زمین در بخش کشاورزی:
اطالعات  آمارگیری جهت جمع آوری  کلیپ  راه اندازی 31   -
آب های زیرزمینی و کشاورزی از جمله چاه ها، دبی، سطح زیر کشت، 

محصوالت و... 
- احداث دو مورد سد زیر زمینی در مغ محمد و گشمیران

- احداث کارگاه های بسته بندی کوچک خرما در روستاهای 
پور شعبان و ماه کنگان

- طرح مشارکت در کشت یونجه و علوفه جهت دام 

- انعقاد تفاهم نامه با مسئولین در زمینه های: تزریق ریزش های 
در  جنگل کاری  آبخیزداری،  از  استفاده  با  سفره  به  سالیانه  جوی 
بخش های اطراف دشت، ایجاد گلخانه نهالکاری و تامین نهال از گلخانه 
و نهالستان های شهرستان های همجوار و اطالح روش های آبیاری و 
ذخیره نمودن آب صرفه جویی شده و جبران بیالن منفی و جلوگیری از 

فرسایش خاک با تقویت پوشش گیاهی
 فعالیت های شرکت گهر زمین در بخش دامداری:

- خرید 100 راس بز از نوع سانن جهت اصالح نژاد دام های بومی
- انتقال ده راس بز سانن به منوجان که به صورت آزمایش در 

اختیار دامداران قرار گرفته است.
- احداث یک باب دامداری مجهز که با 95 درصد پیشرفت 

فیزیکی به پایان رسیده است.
 فعالیت های شرکت گهر زمین در بخش گردشگری 

و میراث فرهنگی:
طبق بررسی های محلی انجام شده معلوم گردید، نوع ساخت و  ساز 
در 50 سال گذشته در شهرستان منوجان و روستاهای اطراف آن به 
دلیل تطبیق آن با آب و هوای منطقه و سنت و فرهنگ مردم، خشت و 
گلی بوده است. به همین منظور از اسفند ماه 95 در ورودی شهرستان 
منوجان با توافق به عمل آمده با فرمانداری محترم، شهرداری و شورای 
شهر، زمینی به مساحت 29 هکتار در اختیار شرکت سنگ آهن 
گهرزمین قرار داده شد و کار احداث آن آغاز گردید. ساختمان های در 
حال ساخت و اجرا به تعداد 9 واحد)که اکثرا 100 درصد پیشرفت کاری 
داشته اند(، تعداد 9 واحد سوئیت بزرگ و 23 واحد سوئیت کوچک و 
نیز سوئیت توپ شکل و آالچیق نشیمن، سکوی سیاه چادر، سکوی 
نشیمن در کوه، ساختمان پذیرش و اداری از جمله ساخت و سازها در 

این قسمت است.  
 همچنین از عملیات های عمرانی در حال اجرا می توان 

به: 
- اجرای راه پله در کوه به متراژ 800 متر طول

- اجرای عملیات خاکبرداری جهت خط فاضالب به متراژ 500 
متر طول

- اجرای عملیات تسطیح خاک رستوران در سه مرحله تراکم 
جهت شفته ریزی به مساحت 700 متر مربع

- اجرای جدول کشی محوطه به متراژ 2000 متر طول
- نصب مخازن 20 هزار لیتری آب

پیش بینی شده است تور شترسواری جازموریان پس از راه اندازی 
مجموعه اقامتی و با توجه به محدودیت مسیر برای توریست ها در نظر 

گرفته شود. در این طرح حداقل 25 نفر به کار گرفته می شود. 
 راه اندزی پیست اسب سواری از دیگر کارهای در دست اقدام است. 

در این طرح حداقل 5 نفر به کار گرفته می شود. 
می شود،  مردم  سرگرمی  باعث  که  ورزش  هایی  از  دیگر  یکی 
دوچرخه سواری است که در طرح جامع، پیست مختصی برای آن دیده 
شده است که ظرفیت اشتغال دست کم 10 نفر را به دنبال خواهد 

داشت. 
 مرمت و زیبا سازی قلعه منوجان:

در سال 96 برچیدن آوار از برج و باروهای حصار با هدف مرمت و 
احیا شروع شده است. اکنون خاکبرداری اطراف قلعه به طور کامل انجام 
شده است. در این پروژه 4 کارشناس و 45 کارگر بومی به کار گرفته 

شده اند. تامین مصالح برای شروع مرمت قلعه انجام شده و کار 
مرمت آغاز گردیده است. 

 در زمینه مشاغل خانگی: 
1 ( قالی بافی

389 نفر تا کنون در این زمینه توسط معین اقتصادی 
آموزش دیده اند. از این مجموع تعداد 137 نفر به عنوان قالی باف 
مشغول به کار شده اند. همچنین برای بیمه این افراد نیز اقدام شده 
است. از این تعداد 112 نفر در کارگاه های خانگی و 25 نفر در 

کارگاه های دیگر مشغول به کار شده اند. 
- راه اندازی یک کارگاه قالی بافی با 19 دستگاه دار قالی

- راه اندازی کارگاه قالی بافی در روستاهای مهرآباد، جهان آباد 
و گشمیران

- 3 واحد کارگاه آموزش قالی بافی در روستاهای چاه شاهی، 
چشمه و چاه موزی نیز آماده راه اندازی است. 

- احداث کارگاه رنگ رزی، انبار و سایر وسایل مربوطه دیگر 
آماده بهره برداری است. 

2 ( مشاغل خانگی:
تابلو فرش و رو مبلی: 

تا کنون 76 تخته تابلو فرش بافته شده است و مبلغ پرداختی به 
بافندگان آن ها براساس سایز و طبق نظر کارشناس فرش بوده است. 

47 نفر با 47 دستگاه در حال بافت رومبلی هستند و تا کنون بیش 
از 70 رومبلی تولید گردیده است. 

3( خیاطی و سوزن دوزی: 
تا کنون 310 نفر در این زمینه آموزش داده شده اند و اکنون 
بیش از 100 نفر در سه کارگاه مشغول به کار می باشند و بقیه در حال 

ساماندهی می باشند.
در زمینه مشاغل خانگی: 

4 ( شال بافی، پارچه بافی، کرباس:
65 نفر از بانوان تا کنون آموزش دیده اند . هم اکنون 16 نفر از 
آقایان در کارگاه شال بافی روستای جهان آباد مشغول به کار شده اند. 
همچنین تعداد 30 دستگاه شال بافی در اختیار بانوان در کارگاه های 
خانگی قرار گرفته که در حال تولید می باشند. تا کنون تولیدات مجموعه 

شال بافی شهرستان منوجان بیش از 3 هزار شال می باشد. 
5(گلیم بافی:

طرح آموزشی گلیم بافی با حضور مربیان باتجربه از شهرستان 
راستای طرح خواهرخواندگی شهرستان منوجان و  و در  سیرجان 
سیرجان که از ابتکارات آقای پوریانی، مدیر عامل شرکت سنگ آهن گهر 

زمین می باشد، اجرا شد.  
در  گلیم بافی  کارگاه  گهر زمین  آهن  به همت شرکت سنگ 
شهرستان منوجان از اردیبهشت ماه سال 97 راه اندازی شد. در دوره 
اول آموزش تعداد 20 نفر از زنان برای بافت گلیم آموزش دیدند و در 
حال حاضر 8 دار گلیم دراختیار هنر آموختگان قرار گرفته و مشغول 

تولید می باشند. 
در زمینه مشاغل خرد نیز با کمک و همت شرکت گهر زمین 
جهت هماهنگی با بانک رسالت و در جهت تبیین اهداف اقتصاد خرد 
روستایی، افرادی به بانک معرفی می شوند تا با اخذ وام بدون بهره به کار 

مشغول شوند. 
 بخش فرهنگی و آموزش و پرورش:

- راه اندازی آشپزخانه مرکزی برای مدارس شبانه روزی)تامین 
غذای 650 الی 800 نفر(

- برگزاری کالس های کنکور برای 300 نفر و در اختیار قرار دادن 
امکانات جهت برگزاری این کالس ها در روزهای برگزاری کالس

- برگزاری آزمون ارزیابی از کالس کنکور
- برگزاری اردو برای دانش آموزانی که در آزمون ارزیابی رتبه برتری 

آورده اند
- خرید بیش از 1150 دست پوشاک برای دانش آموزان بی بضاعت

- ساخت مدرسه چهار کالسه در روستای نورآباد گشمیران
- خرید ده دستگاه خنک کننده برای مدارس

- تعمیر و سرویس بیش از 250 دستگاه خنک کننده مدارس
- ساخت سرویس بهداشتی برای بعضی از مدارس روستاها 

- خرید 400 صندلی برای مدارس 
- خرید 200 تخت خواب برای مدارس 

- تجهیز دو سالن برای کالس های کنکور سال 97 
- برگزاری سمینار یک روزه با حضور یکی از استادان برجسته 

کشوری جهت سخنرانی برای زندانیان با مشارکت بیش از هزار نفر 
- برگزاری اردوی مشهد مقدس برای قالی بّافان و بهبود یافتگان 

کمپ ترک اعتیاد
- برگزاری جشن نوروزی در پارک سر راس

- برگزاری جشن نیمه شعبان در قلعه تاریخی منوجان 
- تجهیز مجتمع فرهنگ و ارشاد اسالمی به 40 دستگاه کامپیوتر

- انعقاد تفاهم نامه با مدیر کل ارشاد اسالمی جنوب استان کرمان 
جهت همکاری فرهنگی و مذهبی 

 در بخش اجتماعی و مددکاری:
- راه اندازی کمپ ترک اعتیاد برای بانوان با ظرفیت 30 نفر در ماه 
و همچنین ایجاد کارگاه آموزشی در داخل کمپ که تا کنون 100 نفر 
بهبود یافته در کارگاه های تولید صنایع دستی مشغول به کار می باشند. 

- معرفی افراد دارای اعتیاد)آقایان( به کمپ جهت بهبودی
- شناسایی افراد بی بضاعت و توزیع سبد غذایی 

- پیگیری وضعیت بیماران بی بضاعت و صعب العالج و اعزام آن ها 
به پزشک متخصص جهت درمان 

 اقدامات گهر زمین در بخش معدن:
آهن  شرکت سنگ  توسط  شایانی  اقدامات  معدن  زمینه  در 
گهر زمین با عنوان معین اقتصاد مقاومتی شهرستان منوجان صورت 

گرفته است. این اقدامات بدین  شرح است: 
- توسط کارشناسان بومی منطقه، مطالعات پهنه های منوجان و 
با هدایت نیروهای شرکت سنگ آهن گهر زمین در فاز اول انجام شده 

است و 23 نقطه دارای پتانسیل معدنی شناسایی شده است. 
- مطالعات پهنه جبال بارز جنوبی که به زودی مطالعات فاز یک 

ارایه خواهد شد. 
- اشتغال بیش از 70 نفر در کارهای عمرانی 

- اشتغال بیش از 30 نفر کارشناس، مربی و... در کارگاه ها 
از دیگر اقدامات و مساعدت  های شرکت سنگ آهن گهر زمین 
در منطقه منوجان در دهستان گشمیران از دهستان های شهرستان 
منوجان است. این دهستان به دلیل خشکسالی خالی از سکنه شده 
است. جهت کمک رسانی به این منطقه طرح های کوتاه مدت و بلند مدت 

توسط شرکت سنگ آهن گهر زمین پیشنهاد گردیده است. 
 طرح های زود بازده گشمیران بدین  شرح است:

- راه اندازی کارگاه آموزش قالی بافی و کالس های خیاطی برای 
زنان

- پیشنهاد احداث ده دستگاه آالچیق برای استفاده عموم )به دلیل 
رفت و آمد زیاد به این روستا به جهت وجود زیارتگاه(

- احداث سد خاکی زیر زمینی به منظور تامین آب کافی برای 
کشاورزی و دامداری

- بازسازی گلزار شهدای دهستان گشمیران
- اصالح نژاد دام در این روستا و آوردن دام به این منطقه

- احداث یک باب مدرسه چهار کالسه ابتدایی در روستای نور آباد 
از توابع گشمیران

- راه اندازی کارگاه قالی بافی در روستای نورآباد

علی اکبر پوریانی، مدیر عامل شرکت سنگ آهن گهر زمین:

امیدواریم به زودی به اهداف مورد نظر در منوجان برسیم
  گزارش عملکرد معین اقتصاد مقاومتی شهرستان منوجان

سد زیرزمینی جهت تامین آب کشاورزی
 و ذخیره آب روستای گشمیران

بازدید فرمانده کل سپاه پاسداران به همراه علی اکبر پوریانی مدیرعامل شرکت گهرزمین از منوجان

احداث ساختمان دامداری

نمایی از بیرون هتل کپری مینو جهان

مرمت قلعه تاریخی منوجان راه اندازی کارگاه قالی بافی راه اندازی کارگاه خیاطی ساخت مدرسه چهار کالسه در نورآباد از توابع گشمیران

احداث سکوی سیاه چادر جدول کشی محوطه اجرای راه پله در کوه

احداث هتل گردشگری سنتی خشت و گلی نمایشگاه صنایع دستی مینو جهان



 نجمه محمودآبادی
طاها منتظر فاطمه است. سه روز 
فاطمه  ساعت  دو  روزی  هفته،  در 
با  را  طاها  بدن  می رود.  طاها  پیش 
روغن ماساژ می دهد، به طاها صبحانه 
می دهد، با او حرف می زند و به طاها 
که دچار معلولیت شدید است کمک 
و  بدن  »وقتی  بنشیند:  تا  می کند 
می دهم  ماساژ  را  پاهایش  و  دست 
می تواند حدود 5 دقیقه بنشیند اما 
زود خسته می شود و باید او را بخوابانم. 
طاها  خانه  به  است  ماه  یک  االن 
می روم و از روزی که رفتم طاها خیلی 

وضعیت بهتری پیدا کرده است«.
مادر طاها با پنبه ای خیس صورت 
طاها را تمیز می کند. طاها با دیدن 
فاطمه لبخند می زند. خاله فاطمه را 
دوست دارد و از دیدنش خوشحال 
مادرش می گوید: »حدود  می شود. 
کردیم  زندگی  کرمان  سال  یک 
کاردرمان  یک  پیش  را  طاها  و 
می بردیم. اما کارهایی که کاردرمان 
خیلی  می داد  انجام  طاها  روی 

دردناک و عذاب آور بود و طاها مدام گریه 
می کرد. بعد از یک سال چون دیدیم جواب 

نگرفتیم، به سیرجان برگشتیم«.
حاال فاطمه ادامه می دهد: »طرحی به 
نام مراقبت از خانواده در سیرجان در حال 
اجرا است بدین شکل که ما زیر نظر یک 
خانه های  به  رضوی-  خانم  کاردرمان- 
را  بچه ها  بدن  و  معلول می رویم  کودکان 
ماساژ می دهیم و سعی می کنیم کمک شون 
کنیم که بنشینند و راه بروند. قبل از اینکه 
ما  به  رضوی  خانم  بشویم  کار  این  وارد 
سوالی  هر  و  می دهد  را  الزم  آموزش های 
که داشته باشیم هر لحظه از روز، جواب 
می دهد. روزهای چهارشنبه هم با بچه هایی 
که در اختیار ما هستند پیش او می رویم تا 
از روند کار و پیشرفتی که حاصل شده در 

جریان قرار بگیرند«. 
ماساژ  حال  در  که  طور  همان  فاطمه 
می دهد:  ادامه  است  طاها  پاهای  دادن 
به  ما  رفتن  معلول  خانواده های  »برای 
خانه های شان خیلی راحت تر از مراجعه آنها 
پیش ماست. چون هم هزینه رفت و آمد 
نمی دهند و هم چون توی خانه خودشان 

اختیار  در  کودک  ساعت  دو  و  هستند 
ماست و مادر می تواند کمی استراحت کند 
و یا به کارهایش برسد. هم چنین خانواده ها 
هزینه ای بابت خدماتی که ما به آن ها ارایه 
می کنیم پرداخت نمی کنند و بهزیستی این 

هزینه را می پردازد«.
طرح مراقبت از خانواده را مرکز رویش 
مدیریت می کند و 10 نفر نیرو دارد که هر 
کدام 6 معلول را در اختیار دارند. با بهبود 
از  بعد  می کنند،  پیدا  بچه ها  که  نسبی 
گذراندن این مرحله و نشستن و راه رفتن، 
کار این مراقبان تمام می شود و کودک برای 
دریافت خدمات بعدی مثل گفتار درمانی به 

نفر بعدی معرفی می شوند.
راضی  فاطمه  خدمات  از  طاها  مادر 
است: » طاها خیلی خاله فاطمه را دوست 
دارد. ماساژهایی هم که خاله می دهد را هم 
خیلی دوست دارد. یک روز خواب بود و خاله 
فاطمه گفت چند دقیقه صبر می کند تا طاها 
بیدار شود. وقتی طاها بیدار شد شاکی بود که 

چرا بیدارش نکردیم«.
قبل از ماساژ پاهای طاها خشک است 
تمام  که  ماساژ  می شوند.  قفل  هم  در  و 

می شود پاها و دست ها نرم می شوند و طاها 
به راحتی می نشیند. خاله فاطمه از طاها 
نگاه  از  مادر  می خواهد.  آب  که  می پرسد 
طاها جواب می دهد نه. مادر نگاه های پسر 
را می خواند: »فقط می تواند بگوید مامان و 
بابا. همین« طاها لبخند می زند. خاله فاطمه 

هم می خندد.
 معلولیت من نتیجه بیماری فلج 

اطفال است
فاطمه در خانه را باز می کند. روبروی 
و  جوراب ها  و  می نشیند  همسرش 
بلند  بعد  می کند.  پایش  را  کفش هایش 
رویش  همسرش  که  ویلچری  و  می شود 
بیرون  خانه  از  و  می دهد  هل  را  نشسته 
و  دارد  وجود  رمپ  خانه  جلوی  می آورد. 
فاطمه ویلچر را جلوی رمپ می گذارد و تا 
نصفه های رمپ پشت سر ویلچر می آید و بعد 
ویلچر را رها می کند شیب رمپ مانع از آن 
است که فاطمه تا پایین رمپ بتواند بیایید. 
فاطمه خودش هم معلول است و معلولیت 
اینجا دستش را می بندد. فاطمه عرب  پا 
لیسانس جغرافیا است. از بهمن 93 کارش 
را به عنوان مراقب خانواده زیر نظر بهزیستی 

شروع کرده است. او می گوید: »معلولیت من 
نتیجه بیماری فلج اطفال است«. او مادر دو 
فرزند است: »یه دختر دارم به نام آوین که 
کالس اول دبستان است. پسرم آراد هم دو 
سال دارد. هر روز از خواب بیدار می شوم و 
می کنم  و کمک  می کنم  حاضر  صبحانه 
بچه ها و همسرم آماده شوند. بعد آوین را به 
مدرسه می رسانم و آراد را هم خانه بازی و 
همسرم هم که کارمند بیمارستان امام رضا 
را به  است به سرکار می رسانم. بعد کارم 
عنوان مراقب خانواده شروع می کنم. روزی 

به سه کودک معلول سر می زنم.«
فاطمه ادامه می دهد: »من چون خودم 
دچار معلولیت هستم خانواده های معلوالن 
خوب  خیلی  را  معلول  بچه های  خود  و 
درک می کنم. خیلی راحت هم با خانواده ها 
ارتباط برقرار می کنم. سعی می کنم تا آنجا 
وقتی  کنم.  کمک  آن ها  به  می توانم  که 
بچه هایی که قبال نمی توانستند حتی یک 
لحظه بنشینند یا راه بروند بعد از کمک های 
بروند، خیلی  من می توانند بشینند و راه 

خوشحال می شوم«.
فاطمه و محمدجواد هر دو دانشجوی 

دانشگاه شهربابک بودند و آنجا با هم آشنا 
شدند: »من رفسنجانی هستم. توی دانشگاه 
با همسرم آشنا شدم. همسرم دانشجوی 
کاردانی آزمایشگاه بود. بعد از دو سال که 
درسش تمام شد به خواستگاری من آمد. 
رشته  در  را  تحصیالتش  همسرم  بعدها 
مدیریت تا مقطع فوق لیسانس ادامه داد. 
خانواده من اولش مخالف بودند. می گفتند 
چون من خودم معلول هستم و احتیاج به 
کمک دارم نباید با یک آدم معلول ازدواج 
کنم. اما من محمدجواد را دوست داشتم 
و دلم می خواست با او ازدواج کنم. بعد هم 
ازدواج کردیم. خدا را شکر از زندگیم راضی 

هستم. خیلی هم خوشبختم«. 
 خیابان وحید- خانه بازی آوین 

و آراد
نیست  کاری  تنها  خانواده  از  مراقبت 
که فاطمه انجام می دهد. او یک خانه بازی 
هم راه اندازی کرده است: »اسم مرکز بازی 
اسم  )می خندد(  گذاشتم  آراد  و  آوین  را 
اداره اش  برایم  نفر  یک  صبح ها  بچه هایم. 
و  اینجا  می گذارم  هم  را  آراد  و  می کند 
سرکار می روم. عصرها هم خودم اداره اش 

هستم.  بچه ها  عاشق  من  می کنم. 
خیلی خوشحال می شوم بچه ها بازی 
بازی  خانه  می خندند.  و  می کنند 
افتاده است، دلم می خواهد  راه  تازه 
وقتی که جا افتاد یک سانس را برای 
بچه های معلول در نظر بگیرم تا بیایند 

اینجا بازی کنند«. 
 بلوار هجرت- لوازم التحریر 

آوین
همسر فاطمه مغازه لوازم التحریر 
یک  است  سرکار  که  صبح ها  دارد. 
عصرها  و  می کند  اداره  را  آنجا  نفر 
فاطمه  خانه  آنجاست.  خودش  هم 
است:  التحریر  لوازم  نزدیکی های 
»نزدیکی های لوازم التحریر خانه اجاره 
کردیم تا همسرم بتواند خودش برود 
و بیاید. اما خب همیشه وقتی از خانه 
بیرون می آید یکی هست که کمکش 
کند و تا لوازم التحریر همراهیش کند. 
حتی بعضی وقت ها که من کار دارم 
و نمی توانم تا بیمارستان او را برسانم، 
وقتی به آژانس زنگ می زند- آژانس 
طوفان- راننده های آژانس دنبالش 
می آیند و کمکش می کنند و ویلچرش را 
بلند می کنند و  در صندوق عقب ماشین 

می گذارند«.
فاطمه خودش راننده است: »من راننده 
جاده هم هستم. وقتی می خواهیم مسافرت 
ماشین  می کنم«.  رانندگی  خودم  برویم 
فاطمه مناسب سازی شده است و به راحتی 
با ماشینش رانندگی می کند: »وقتی ویلچر 
را بلند می کنم و داخل صندوق عقب ماشین 
می گذارم همه تعجب می کنند و می گویند 
تو چگونه این ویلچر سنگین را بلند می کنی؟ 

)می خندد( خدا بهم قوت داده است«.
فاطمه ماشین را می گذارد وسط کوچه و 
کمک می کند که همسرش تا نزدیکی های 
سوار  همسرش  برود.  ماشین  جلویی  در 
می شود و فاطمه در صندوق عقب را باز 
می کند و ویلچر را بلند می کند و در صندوق 
در  »ما  می گوید:  همسرش  می گذارد. 
لوازم التحریر آوین کاغذ باطله هم خریداری 
می کنیم. هم می توانید بابت کاغذ باطله ها 
لوازم التحریر بگیرید هم پول. شما در روزنامه 
احتماال کاغذ باطله زیاد دارید«. فاطمه و 

همسرش خداحافظی می کنند. 
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گزارش پاسارگاد از زندگی بانوی معلولی که زندگی 
خانواده اش را اداره می کند

خیلی خوشبختم

مناقصه عمومی  98-1
شــهرداری زیدآبــاد در نظــر دارد وفــق بنــد 3 مجــوز شــماره 220 مــورخ 97/12/20 شــورای 
ــرم  ــه محت ــورخ 97/12/25 کمیت ــماره 6837/1/7316 م ــه ش ــاد و نام ــهر زیدآب ــامی ش اس
انطبــاق فرمانــداری شهرســتان ســیرجان امــور مربــوط به جمــع آوری زباله از ســطح شــهر زیدآباد، 
ــزار شــهدا، ســرویس کاری،  ــارک شــهدا و گل ســاماندهی پرونده هــای شــهرداری، ســاماندهی پ
راه انــدازی و نگهــداری گریــدر )اپراتــور گریــدر( را بــه صــورت حجمــی بــه مــدت یــک ســال از 
طریــق مناقصــه عمومــی بــه پیمانــکار واجــد شــرایط واگــذار نمایــد. لــذا از کلیــه افــراد حقیقــی 
و حقوقــی واجد الشــرایط کــه تمایــل بــه شــرکت در مناقصــه مذکــور را دارنــد، دعــوت بــه عمــل 
می آیــد جهــت اخــذ اســناد مناقصــه و ارایــه قیمــت پیشــنهادی از تاریــخ نشــر آخریــن آگهــی بــه 
مــدت 10 روز) از تاریــخ 98/02/02 لغایــت 98/02/12( بــه امــور قراردادهــای شــهرداری 

زیدآبــاد مراجعــه فرماینــد. 
شرایط مناقصه:

1- واریــز مبلــغ حداقــل 5 درصــد قیمــت پایــه بــه حســاب جــاری 1400/03 بانــک ســپه شــعبه 
ــغ  ــه مبل ــه ضمانت نامــه بانکــی حداقــل ب ــا ارای ــت ســپرده شــرکت در مناقصــه و ی ــاد باب زیدآب

ذکــر شــده الزامــی اســت.
2- هــرگاه برنــدگان اول، دوم یــا ســوم حاضــر بــه انعقــاد قــرارداد نشــوند، ســپرده آن هــا بــه 

ترتیــب بــه نفــع شــهرداری زیدآبــاد ثبــت و ضبــط می گــردد.
3- شهرداری در رد یا قبول هر یک از پیشنهادات مختار است.

ــد،  ــل گردن ــوق تحوی ــخ ف ــد از تاری ــن بع ــدوش و همچنی ــروط، مخ ــه مش ــنهاداتی ک ــه پیش 4- ب
ــد. ــد ش ــر داده نخواه ــب اث ترتی

5- سایر اطاعات و جزییات مربوط به قرارداد در اسناد مناقصه مندرج می باشد. 

روابط عمومی شهرداری و شورای اسالمی شهر زیدآباد

آگهی مزایده اموال منقول تجدید نوبت اول
احترامــا نظــر بــه اینکــه در پرونــده شــماره 970606 اجــرای احــکام مدنــی محکــوم علیه 
آقــای هــادی زاهــدی فرزنــد صفــر محکــوم بــه پرداخــت مطالبــه وجــه در حــق محکــوم له 
غامعلــی طاهــری شــیرازی محکــوم گردیــده اســت. محکــوم علیــه یــک دســتگاه کامیــون 
کمپرســی بــا مشــخصات اســکانیا 112 ده چــرخ بــه شــماره انتظامــی 28ع676-83 رنــگ 
ــد و  ــه می باش ــد بیمه نام ــتگاه فاق ــه دس ــیرجان ک ــر س ــدن گل گه ــع در مع ــی واق نارنج
دیفرانســیل دســتگاه در محــل موجــود نبــود باطــری نــدارد- داشــبورد ســالم- تــودوزی 
ســالم و گیربکــس محــرز نگردیــد، معرفــی کــه توســط کارشــناس رســمی دادگســتری 
مبلــغ 92/000/000 تومــان تعییــن قیمــت شــده. مال معرفی شــده در روز چهارشــنبه 
بــه تاریــخ 1398/02/11 ســاعت 11 ظهــر از طریــق مزایــده در محــل اجــرای احــکام 
ــده  ــده مزای ــروع و برن ــی ش ــت کارشناس ــده از قیم ــد. مزای ــروش می رس ــه ف ــی ب مدن

کســی اســت کــه باالتریــن قیمــت را پیشــنهاد نمایــد. 10 درصــد قیمــت پیشــنهادی 
فی المجلــس از برنــده اخــذ تــا در صــورت انصــراف پــس از کســر هزینه هــای اجرایــی 
ــس  ــد پ ــان می توانن ــردد. متقاضی ــز می گ ــت واری ــای دول ــاب درآمده ــه حس ــی ب مابق
از بازدیــد از خــودرو واقــع در پارکینــگ حمایــت پیشــنهادهای خویــش را بــه انضمــام 
فیــش 10 درصــد مبلــغ پیشــنهادی)که بایــد شــماره حســاب ســپرده دادگســتری 
ــر  ــز گــردد( داخــل پاکــت دربســته حداکث ــی واری ــک مل ــزد بان 2171293825007 ن
تــا قبــل از زمــان برگــزاری مزایــده از طریــق پســت سفارشــی بــه ایــن اجــرا ارســال یــا 
تحویــل دفتــر اجــرای احــکام شــوراها نماینــد و روی پاکــت قید نماینــد مربوط بــه مزایده 
مورخــه 1398/02/11 روز چهارشــنبه می باشــد. در صــورت برنــده شــدن و انصــراف 
10 درصــد واریــزی بــه نفــع دولــت ضبــط می شــود. مزایــده در صــورت عــدم حضــور 

شــرکت کننده تجدیــد می گــردد. عباســلو- مدیــر اجــرای احــکام شــورا ســیرجان

آگهی مزایده اموال منقول نوبت اول
ــوم  ــی محک ــکام مدن ــرای اح ــماره 970215 اج ــده ش ــه در پرون ــه اینک ــر ب ــا نظ احترام
علیهــا عبداالمیــن دریــس فرزنــد رحیــم و شــرکت فنی مهندســی پرســپولیس محکــوم 
ــور  ــد رضوانی پ ــه محم ــوم ل ــق محک ــان در ح ــغ 27/368/394 توم ــت مبل ــه پرداخ ب
ــا 52 تســت  ــکا مینولت ــه یــک دســتگاه رنگــی کونی ــده اســت. محکــوم ل محکــوم گردی
شــده مبلــغ 40/000/000 ریــال و دســتگاه رنگــی کونیــکا مینولتــا 50 عــدم تســت بــه 
دلیــل مشــکل بــرق 110 ولــت بــه مبلــغ 20/000/000 ریــال و دســتگاه پاتــر عــدم 
تســت بــه دلیــل نبــودن مــواد مصرفــی از جملــه جوهــر بــه مبلــغ 17/000/000 ریــال 
معرفــی کــه توســط کارشــناس مبلــغ 77/000/000 ریــال تعییــن قیمــت شــده. مــال 
معرفی شــده در روز شــنبه بــه تاریــخ 1398/02/07 ســاعت 11 ظهــر از طریــق مزایــده 
ــی  ــت کارشناس ــده از قیم ــد. مزای ــروش می رس ــه ف ــی ب ــکام مدن ــرای اح ــل اج در مح
شــروع و برنــده مزایــده کســی اســت کــه باالترین قیمــت را پیشــنهاد نمایــد. 10 درصد 
ــا در صــورت انصــراف پــس از کســر  قیمــت پیشــنهادی فی المجلــس از برنــده اخــذ ت
هزینه هــای اجرایــی مابقــی بــه حســاب درآمدهــای دولــت واریــز می گــردد. متقاضیــان 
می تواننــد پــس از بازدیــد از فلکــه ابوریحان- خیابان خلیل، پیشــنهادهای خویــش را به 
انضمــام فیــش 10 درصد مبلغ پیشــنهادی)که باید شــماره حســاب ســپرده دادگســتری 
ــر  ــز گــردد( داخــل پاکــت دربســته حداکث ــی واری ــک مل ــزد بان 2171293825007 ن
تــا قبــل از زمــان برگــزاری مزایــده از طریــق پســت سفارشــی بــه ایــن اجــرا ارســال یــا 
تحویــل دفتــر اجــرای احــکام شــوراها نماینــد و روی پاکــت قید نماینــد مربوط بــه مزایده 
روز شــنبه مورخــه 1398/02/07 می باشــد. در صــورت برنــده شــدن و انصــراف 
10 درصــد واریــزی بــه نفــع دولــت ضبــط می شــود. مزایــده در صــورت عــدم حضــور 

شــرکت کننده تجدیــد می گــردد. عباســلو- مدیــر اجــرای احــکام شــورا ســیرجان

            7 روز مـانده به جشن میـالد امام زمـان)عج( و پیـاده روی منتظـران 
مکـان: مهـدیــه                همراه با اهدای جـوایز  

بـا همکاری شـرکت پـاریز پیشـرو و شـرکت توسعه آهـن و فـوالد گـل گهــر

بنیاد حضرت مهدی 
موعود)عج(سیرجان

شرکت گهر حدید سیرجان
 در نظر دارد 2 عدد سیلوی 

100 تنی نو و یا در حد نو جهت 
نگهداری سیمان خریداری نماید. 
خواهشمند است جهت فروش با 

شماره ی 09133421784 
تماس حاصل نمایید.

شیشه سکوریت      کرکره برقی

پاسارگاد 
بلوار دکتر صادقی نرسیده به تقاطع دهخدا جنوبی 

09139474079ـ 09133471959 
 الهی نسب 

نمایندگی انحصاری کــارخانه شیشه 
سکوریــت مهر صــالح در سیـرجان

و نمایندگی انحصاری کارخانه کرکره 
ُ ر، در سیــرجان بــرقی اطـمینـان د 

آگهی فراخوان ثبت نام عضویت در هیئت مدیره و بازرسی اتحادیه های 
صنوف فروشندگان لوازم آرایشی، بهداشتی و طبی- خدمات رایانه- 

نانوایان شهـرستـان سیرجــان )نـوبت دوم(
ــاند، در  ــر می رس ــی فوق الذک ــای صنف ــه اتحادیه ه ــر مجموع ــای زی ــه اعض ــاع کلی ــه اط ــیله ب بدین وس
صــورت تمایــل بــه عضویــت در هیئت مدیــره و بازرســی ایــن اتحادیه هــا، بــا در دســت  داشــتن اصــل 
و کپــی شناســنامه، کارت ملــی، پروانــه کســب معتبــر و مــدرک تحصیلــی حداقــل دیپلم)بــرای افــراد 
ــه اداره صنعــت، معــدن  ــه مــدت 10 روز کاری ب ــره( از تاریــخ 98/01/27 ب فاقــد ســابقه هیئت مدی
ــاف  ــان اصن ــامانه ایرانی ــق س ــا از طری ــه و ی ــگل مراجع ــردار جن ــوار س ــدای بل ــع در ابت ــارت واق و تج

ــد.  ــام نماین ثبت ن
هیئت اجرایی برگزاری انتخابات اتحادیه های صنفی شهرستان سیرجان



 گروه جامعه
»اورژانس  ساختمان  در  هیاهویی 
پیش بیمارستانی« وجود دارد و همه در حال رفت 
و آمدند. هنوز رییس نیامده و آن طور که می گویند 
برای سیل اهواز جلسه دارند. در تعطیالت نوروز 
و  هستند  باش  آماده  اورژانس  نیروهای  تمامی 
تمام شدن  با  امسال  لغو می شود.  مرخصی شان 
تعطیالت نوروزی آماده باش آنها تمام نشده و تا پایان 
هفته برای سیل آماده باش هستند. استان کرمان هم 
معین استان خوزستان شده و همه ی نیروهای استان 
در حال کمک رسانی به این منطقه سیل زده هستند 
و اورژانس سیرجان هم نیرو به آنجا ارسال کرده 
است. گفت و گو با نبی اهلل حیدرپور مسئول اورژانس 
پیش بیمارستانی سیرجان )اورژانس 115( روز شنبه 

و در بین این همه هیاهو انجام شد.
 استان کرمان به عنوان معین خوزستان 
انتخاب شده، اورژانس سیرجان هم سهمی در 

این موضوع دارد؟
بلی. متاسفانه سیلی که در استان خوزستان آمده 
به مراتب گسترده از لرستان است. به نوعی این سیل 
بزرگ ترین حادثه جوی ایران است. با توجه به اینکه 
معین آنجا شدیم خدمات رسانی در حوزه سالمت 
مدیریت  کرمان  دانشگاه  انجام می شود.  متمرکز 
دانشگاه های  و  برعهده گرفته  را  بهداشت درمان 
جیرفت، بم، رفسنجان و سیرجان با مدیریت واحد 
کرمان خدمات انجام می دهند. این گونه، مدیریت 

بهتر شده و خدمات رسانی بهتر انجام می شود.
انجام  کاری  چه  اورژانس  مشخصا   

می دهد؟
درمان، اعزام مصدومان، ویزیت پزشکان، فعالیت 
در حوزه های بهداشت محیط، بهداشت روان، تغذیه، 
بهداشت خانواده و... را انجام می دهیم. تیمی متشکل 
از متخصص زنان و اطفال از سیرجان اعزام شده است. 

تکنیسین های فوریتی نیز هستند.
 شما چند نیرو فرستادید؟

ما در مجموع فعال شش نیرو و یک دستگاه پیکاپ 
فرستادیم. آمبوالنس ها از کرمان اعزام شده اند و ما دو 
نفر تکنسین فرستادیم. قرار شد متخصص داخلی، 
جراحی و بیهوشی هم دور بعدی بفرستیم. نیروها 
مدتی آنجا هستند و بعد برمی گردند. اعزام متمرکز 
صورت می گیرد. پزشکان و تیم های بهداشتی و انتقال 

هم زیر نظر کرمان اعزام می شوند.
چگونه  سیل زده  مناطق  در  وضعیت   

است؟
وضعیت تا حدودی به ثبات رسیده ولی متاسفانه 
بارانی که پیش بینی شده این احتمال را به وجود 
می آورد که دوباره با مشکل مواجه شوند. آنها عالوه بر 

خدمات امداد و نجات در حوزه بهداشت 
روان هم خیلی نیاز به کمک دارند. چون 
آنها کشاورزی شان را از دست داده اند، خانه 
زندگی شان را از دست دادند. کار ما در این 
مورد خیلی زیاد است. در حوزه بهداشت 
محیط اهواز، مشکالتی در فاضالب پیش 
بهداشت  ما در حوزه  و می طلبد  آمده 
محیط و مبارزه با بیماری ها خیلی کار 
کنیم. حوزه بهداشتی بعد از بحران کاربرد 
بیماری های  می تواند  آب  آلودگی  دارد. 

واگیردار را به وجود بیاورد.
آنجا  کی  تا  شما  تیم های   

هستند؟
آنجا  اردیبهشت  پایان  تا  احتماال 
هستند. علیرغم اینکه وضعیت حاد سیل 
گذشته، ولی تیم های ما باید هنوز آنجا 

باشند.
 با توجه به اینکه هشدار سیل 
برای استان کرمان و سیرجان هم 
برای  نیروها  این  اعزام  اعالم شده، 

خودمان مشکلی بوجود نمی آورد؟ 
نه اصال. تیم های واکنش سریع مان که 

کارشان مدیریت حوادث در شهر است 65 نفر عضو 
دارد. از این تعداد 30 نفر آماده اعزام به منطقه اهواز 
هستند به عالوه شش نفر که االن رفته اند. یعنی ما تا 

سی نفر هم مشکلی برای اعزام نیرو نداریم. 
آماده باش  سیرجان  سیل  برای  االن   

هستید؟
بله االن آماده باش هستیم.

 تا کی؟
تا پایان هفته ما در آماده باش هستیم. ولی هیچ 
نگرانی روی این موضوع نداریم مسیرهایی که ممکن 
است سیل راه بیافتد مدیریت شده. دو جلسه داشتیم 
همه دستگاه ها پای کار هستند. مسیرها مشخص و 
باز شده اند. اگر هم آب زیادی بیاید آسیبی به جایی 
نمی زند. پیش بینی کردند 20 میلیمتر بارندگی باشد. 
ممکن است در فاصله زمانی کوتاه بیاید. ما آمادگی 

کامل را در بخش بهداشت درمان داریم.
 شما نوروز هم در آماده باش بودید امسال 

تعداد عملیات ها نسبت به سال قبل افزایش 
داشت؟

طرح سالمت نوروزی از 25 اسفند شروع و 17 
فروردین پایان می یابد. دبیرخانه طرح سالمت در 
مرکز حوادث قرار داشت و آمار را از همه حوزه ها 
می گرفتیم. حوادث در مجموع با توجه به آماری که 
داریم افزایش قابل توجهی داشتند. در سال گذشته 
420 ماموریت در ایام نوروز داشتیم که تصادفات 
حدود دویست مصدوم داشت. اما در سال 98 تعداد 
مصدوم ها به 304 مورد رسید. یعنی بیش از 50 
درصد افزایش داشتیم. متاسفانه در زمینه فوتی ها 
100 درصد افزایش داشتیم. در سال 97 ما سه مورد 
مرگ در محل تصادف داشتیم اما در سال 98 تعداد 
فوتی ها در صحنه به شش نفر افزایش داشت. امسال 
رشد باالیی در مراجعه کنندگان ایستگاه سالمت 
ایستگاه های  به  نفر  گذشته 195  سال  داشتیم. 
سالمت مراجعه کردند و خدمات درمانی گرفتند. اما 

امسال به 765 مورد رسید. 
 چرا افزایش داشت؟

افزایش  و  ایستگاه های سالمت  تعداد  افزایش 
مسافران دلیل این موضوع بود. امسال سه ایستگاه 
سالمت  داشتیم و  پارسال دو ایستگاه بود. امسال 
تهران  و  بندرعباس  کرمان،  سمت  از  ورودی  در 
ایستگاه داشتیم. آنها چکاپ اولیه می کردند و اگر  
می کردند.  اعزام  را  آن  داشت  اعزام  به  نیاز  بیمار 
اختیار  در  هم  درمانی  اطالعات  بانک  ما  امسال 
مراجعه کنندگان می گذاشتیم. مثال  به مسافران 
می گفتیم دندانپزشکی کجاست. سال های قبل این 
موضوع نبود. البته امسال 50 درصد بخش خصوصی 
فعال بود. همچنین پایگاه های اورژانس بین راهی را به 

مسافران اطالع می دادیم.
 بیشترین مراجعه مربوط به چه بیماری 

بود؟
بیماران دیابتی اولین آمار را دارند، بعد بیماران 

قلبی و درد قفسه سینه، بیماران گوارشی هم بودند. 
امسال در طرح سالمت تعداد مراجعه کنندگان به 
اورژانس بیمارستان ها هم رشد زیادی داشته. سال 
گذشته شش هزار و 540 مراجعه کننده به اورژانس 

بیمارستان ها داشتیم و امسال به 14 هزار نفر رسید.
 چرا این قدر افزایش داشته؟

حجم سفرها افزایش داشته و اطالع رسانی هم 
خوب بود. شهرداری امسال ایستگاه متمرکزی در 
ورودی تهران گذاشتند که این موضوع مردم را به 
داخل شهر هدایت کرد. و مسافران خدمات بیشتری 
هم از شهر گرفتند. این افزایش به دلیل آمار مسافران 
بود. رؤسای بیمارستان ها و مسئوالن دانشگاه زحمت 
زیادی کشیدند که باید از آنها تشکر کرد. موضوع 
از  موردی  هیچ   190 شکایت  سامانه  در  جالب 
اورژانس ها در سامانه ثبت نشده بود. چند مورد تشکر 
هم داشتیم. موضوع بعدی اینکه امسال 171 مورد 
تولد در ایام نوروز در بیمارستان ها داشتیم که پارسال 

163 مورد بود. امسال زحمات زیادی در 
حوزه سالمت کشیده شده. نظارت خیلی 
سخت بود. در بازدیدهای بهداشتی 150 

درصد رشد داشتیم. 
نوروزی  در  شما  کار  حجم   

بیشتر می شود؟
پیش  اورژانس  کار  خیلی.  بله 
بیمارستانی واقعا سخت می شود. در 20 
روز تعداد کل ماموریت های درون شهری 
و برون شهری 752 مورد بود. خیلی حجم 
ماموریت ها باال بود و واقعا باید از همکارانم 
تشکر کنم. مرخصی همه ی همکاران از 
15 اسفند تا 17 فروردین لغو می شود. 

اورژانس 115 این گونه است. 
 کال چند تیم اورژانس در ایام 

نوروز فعال بود؟
جاده  و  شهر  در  فعال  پایگاه   14
داشتیم. مرکز ارتباطات و دبیرخانه طرح 

سالمت نوروزی هم بود.
در  اورژانس  همکاران   
هستند  حاضر  تصادفات  تمامی 
مواجه  دلخراشی  صحنه های  با  و 

می شوند امسال هم از این صحنه ها داشتیم؟
بله یک واژگونی خودروی پژو 405 در محور 
سیرجان بندرعباس بود که سه عضو یک خانواده 
جان خود را از دست دادند. زن و شوهر و بچه یک 
ساله  شان. خانواده تازه شکل گرفته بود و همه از بین 

رفتند.
 روی روحیه همکاران تان اثر نمی گذارد؟

قطعا اثر منفی دارد. قرار است پرونده الکترونیکی 
سالمت کارکنان اورژانس پیش بیمارستانی راه بیافتد. 
همین االن ما به صورت موردی اگر کسی نیاز به 
مشاوره داشته باشد این کار را انجام می دهیم ولی 
در کل بعد از هر حادثه پر تلفات که روی روحیه 

همکاران اثر بگذارد باید روانکاوی صورت بگیرد.
 این کار انجام می شود؟

نه، دستورالعمل هست اما موردی اجرا می شود. 
اگر کسی نیاز پیدا کند ما این کار را انجام می دهیم. 
ما به روانشناسان ارجاع می دهیم و این افراد رایگان 

مشاوره می گیرند. ما هر نیرویی جذب می کنیم 
روانکاوی می کنیم. دستورالعمل هنوز اجرایی نشده 
ولی اگر پرونده سالمت اجرایی شود این مشکل رفع 
می شود. یک معضل دیگر هم وجود دارد که بچه ها 
خودشان هم مراجعه نمی کنند. یعنی خودمراقبتی 
روانی انجام نمی دهیم. نه تنها در این شغل بلکه در 
خیلی شغل ها این کار انجام نمی شود. بچه ها خیلی 
تحت فشار هستند ولی برای سالمت روان وقت 
نمی گذارند. امیدواریم پرونده سالمت اجرایی شود 

تا طرف مجبور باشد این کار را بکند. 
و  حساس  شرایط  در  شما  نیروهای   
بحرانی به محل می رسند در سال های گذشته 
درگیری هم داشتید و به ماشین هم آسیب 

رسید. امسال هم این موضوع وجود داشت؟
نه. امسال موردی که منجر به درگیری شود 
نداشتیم. رضایتمندی خوب بود. تیم بهداشت درمان 
ما شکل گرفته. دانشکده سیرجان سال 96 مستقل 
شد و نوروز 97 اولین تجربه ما بود و امسال دومین و 

ستاد شکل خیلی خوبی داشت. 
 میانگین زمان حضور نیروهای شما به 

صحنه چقدر است؟
استاندارد در شهر هشت دقیقه و در خارج از شهر 
15 دقیقه است. ولی در سیرجان در شهر 6.1 و در 
خارج از شهر 12 دقیقه است. البته امسال پایگاه های 
ما افزایش پیدا می کنند. پایگاه نجف شهر و پایگاه 
شهری چهار سیرجان تا پایان سال راه می افتد و زمان 

کاهش می یابد. 
 راه اندازی اورژانس هوایی در سیرجان به 

کجا رسید؟
اورژانس هوایی هم کارهایش در حال انجام است. 
در حال فراهم کردن زیرساخت ها هستیم. مجوز 
وزارت خانه را داریم. احتمال خیلی زیاد راه اندازی 

می شود. خیلی از کارها انجام شده است.
 سال گذشته یک شب تلفن 115 قطع 
شد و برای برخی شهروندان مشکالتی پیش 
آمد برای جلوگیری از تکرار این اتفاق کاری 

نکردید؟
از  و  کردیم  امضا  مخابرات  با  تفاهم نامه  یک 
مخابرات تشکر می کنم. سال گذشته یک شب تلفن 
115 و 125 قطع شد و ما روی یک شماره موبایل 
آن را تعریف کردیم. تلفن 115 چند ساعتی قطع بود. 

اما حوادث را پلیس به ما اطالع می دادند.
کاری  این موضوع  از  پیشگیری  برای   

نکردید؟
چند جلسه با مخابرات گذاشتیم. ولی احتمال 
هست که این اتفاق دوباره رخ بدهد ولی قرار است 
زودتر به ما اطالع رسانی کنند که ما یک کاری بکنیم.
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امور  و  روابط عمومی  گزارش  به   
تقی زاده  مهندس  گل گهر،  شرکت  بین الملل 
مساعدت  بر  تاکید  با  گل گهر  مدیر عامل 
هموطنان  به  گل گهر  همه جانبه  کمک  و 
پیرو  اخیر گفت:  آسیب دیده در حادثه سیل 
کرمان  استانداری  در  شده  تشکیل  جلسات 
تومان  میلیارد   24 مبلغ  ایمیدرو  سازمان  و 
به آسیب دیدگان  جهت کمک های همه جانبه 
می شود  داده  اختصاص  کشور  در  اخیر  سیل 

توسط  آن  تومان  میلیارد   14 مبلغ  این  از  که 
نیز  آن  تومان  میلیارد   10 و  ایمیدرو  سازمان 
استان  معین  عنوان  به  کرمان  استانداری  به 

خوزستان تخصیص داده می شود.
گفت:  خصوص  این  در  تقی زاده  مهندس 
مبلغ 12 میلیارد تومان توسط شرکت معدنی 
توسط  تومان  میلیارد   6 گل گهر،  صنعتی  و 
میلیارد   3 گهر زمین،  آهن  سنگ  شرکت 
فوالد  و  آهن  توسعه  شرکت  توسط  تومان 

گل گهر، 2 میلیارد تومان توسط شرکت جهان 
فوالد سیرجان و 1 میلیارد تومان نیز از طریق 
شرکت سرمایه گذاری گل گهر پرداخت خواهد 

شد.
وی افزود: عالوه بر کمک های نقدی تعداد 
از طرف  نیز  ماشین آالت سنگین  14 دستگاه 
کمک  برای  گل گهر  عمران  اطلس  شرکت 
حمیدیه  منطقه  در  و  ارسال  سیل زدگان  به 

خوزستان مستقر گردیده است.

با همت مهندس ناصر تقی زاده، مدیر عامل شرکت معدنی و صنعتی گل گهر 
صورت پذیرفت؛

کمک۲۴میلیاردتومانیمنطقهگلگهر
بهسیلزدگانکشور

 مدیر عامل شرکت معدنی و صنعتی گل گهر از اختصاص مبالغی از سوی شرکت گل گهر و 
شرکت های زیر مجموعه آن جهت کمک به سیل زدگان کشور خبر داد.

انا هلل و انا الیه راجعون
بانهایتتاسفوتاثردرگذشتمرحوممغفورشادروان

حاجاکبرعربزادهجعفری
)بزرگ خاندان عرب زاده( 
رابهاطالعکلیهآشنایانودوستانمیرسانیم.

دوشــنبه روز مرحــوم آن جنــازه تشــییع مراســم
ــل ــرازمقاب ــورخ98/01/26ســاعت4/5بعدازظه م
ــن ــوارســیدجمالالدی ــعدربل ــومواق ــزلآنمرح من
اســدآبادی-کوچــهشــهیدعتیقــی-بنبســتاول-بــه

ــردد. ــزارمیگ ــتانبرگ ــمتآرامس س
ــر ــیموجــبشــادیروحآنمرحــوموتســلیخاط حضــورشــماســرورانگرام

ــدگانخواهــدشــد. بازمان
خانوادهعربزادهوعلویزاده

آگهیدعوتمجمععمومیعادیسالیانهنوبتاولشرکت
تعاونیامیدسازهبوتیایکریمانبهشمارهثبت858شناسه

ملی1۴00810070۴شهرستانبردسیراستانکرمان
ــادی ــیع ــععموم ــهســهامدارانمیرســاندمجم ــالعکلی ــهاط بدینوســیلهب
ســالیانهنوبــتاولمورخــه1398/0۲/۲6ســاعت8صبــحدرمحــلشــعبه
ــزار ــریبرگ ــانشــهیدکالنت ــدایخیاب ــگل-ابت ــوارســردارجن ســیرجان-بل

میگــردد.
دستورجلسه:

1-انتخابهیئتمدیرهعلیالبدلبرایمدتتصدیباقیمانده
2-انتخاببازرساصلیوعلیالبدلبراییکسالمالی

3-پذیرشعضویتیکنفرعضوجدید
4-بررسیصورتهایمالیسال1397

5-تصویببودجهپیشنهادیبرایسال1398
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گفت وگو با نبی اهلل حیدرپور مسئول اورژانس پیش بیمارستانی سیرجان

هنوزدرآمادهباشهستیم
 در نوروز 98 تعداد مصدومان بیش از 50 درصد و تعداد فوتی ها 100 درصد افزایش داشته است

 سال گذشته در ایام نوروز تعداد مراجعه کنندگان به اورژانس بیمارستان ها شش هزار و 540 نفر بود و امسال به 14 هزار نفر رسید
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 گروه حوادث
در روزهای اخیر یک قطعه حواصیل ارغوانی و یک 
بهله سارگپه به اداره حفاظت محیط زیست تحویل 
روابط  مسئول  خزیمه  گزارش صادق  به  شد.  داده 
عمومی اداره حفاظت محیط زیست سیرجان حواصیل 
را عباس محمودی و سارگپه را فاضل صالحی به همراه 
خانواده در مناطق اطراف شهرستان سیرجان مشاهده 

کرده و متوجه می شوند که توانایی پرواز ندارند.
با بررسی های به عمل آمده از سوی دامپزشک 
حیات وحش مشخص شد حواصیل به دلیل ضعف 
جسمانی ناشی از عدم تغذیه مناسب ضعیف شده 
است و سارگپه نیز یکی از بال هایش ضربه دیده است 
که پس از درمان کامل در طبیعت رهاسازی می شوند.

 Ardea purpurea  حواصیل ارغوانی با نام علمی
تا ۸۰ سانتی متر طول دارد. سر آن بزرگ و گردنش 

باریک و دراز است، دارای شاهپرهای سیاه، پیش بال 
خاکستری، چانه و گونه سفید است و سینه اش به 
رنگ بلوطی است. پشت بدن حواصیل ارغوانی به رنگ 
خاکستری پررنگ با لکه بزرگ به رنگ بلوطی روشن 
است. این پرنده، در باتالق ها، نی زارهای انبوه، سواحل و 
آبگیرهای پرگیاه به سر می برد و به ندرت روی درختان 
 Buteo Buteo دیده می شوند. سارگپه با نام علمی
پرنده ای است که 5۰ سانتی متر طول دارد، شکاری 
و اندکی کم جنب و جوش است و تنوع رنگی زیادی 
دارد و معموال از روی عادت های رفتاری، ژست های 
نشستن و گردن کوتاهش قابل شناسایی است. در 
نواحی جنگلی با درختان پراکنده و کشتزارها دیده 
می شود و روی صخره های ساحلی، درختان و اراضی 
ناهموار آشیانه سازی می کند. از پستانداران کوچک ، 
جوندگان پرنده های کوچک و حشرات تغذیه می کند.

 پاسارگاد: فرمانده انتظامی سیرجان از اجرای 
طرحی مشترک با سپاه با نام »رضویون« و با هدف کاهش 
وقوع سرقت در این شهرستان خبر داد. سرهنگ محمد 
رضا ایران نژاد با اشاره به اینکه وقوع سرقت در شهرستان 
کاهش یافته ولی به دنبال رسیدن به نقطه مطلوب هستیم، 
تصریح کرد: در عرصه مقابله و پیشــگیری از سرقت 25 
دستگاه مسئول هســتند. وی تاکید کرد: در این زمینه 
اگر همه دستگاه ها به میدان آمده و وظایف خود را عملی 

کنند، شاهد کاهش 2۰ درصدی وقوع سرقت در سیرجان 
هستیم. فرمانده انتظامی شهرستان سیرجان از اجرای طرح 
رضویون خبر داد و گفت: با همکاری ســپاه این طرح از 
اردیبهشت ماه کلید می خورد و هدف از اجرای این طرح 
پیشگیری از وقوع سرقت و همچنین مقابله با جرایم مشهود 
است. سرهنگ ایران نژاد تصریح کرد: همکاری نهاد بسیج و 
دستگاه قضایی در این طرح زمینه ساز ارتقاء امنیت خواهد 
بود که امیدواریم بتوانیم رضایتمندی مردم را حاصل کنیم.

تحویل حواصیل و سارگپه به اداره محیط زیست 

اجرای طرح رضویون با هدف پیشگیری از سرقت

@PasargadNews@PasargadNews
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خبر

 1۰2 مخدر  مواد  با  مبارزه  پلیس  ماموران  پاسارگاد:   
گفت:  سیرجان  انتظامی  فرمانده  کردند.  کشف  تریاک  کیلوگرم 
بافت   - سیرجان  محور  در  مخدر  مواد  با  مبارزه  پلیس  ماموران 
به  ایست دادند.  به یک دستگاه خودرو مشکوک شدند و دستور 
گفته ی سرهنگ محمدرضا ایران نژاد ماموران از این خودرو 1۰2 
کیلوگرم تریاک کشف کردند و یک خودرو دیگر که او را همراهی 
دو  و  دستگیر  نفر  سه  رابطه  این  در  شد.  شناسایی  نیز  می کرد 

خودرو هم توقیق شد.

کشف 102 
کیلوگرم 

تریاک

 حسین اطمینان 
خودروی  یک  در  پلیس راه  میدان  دور 
پژو منتظر ما  هستند و وقتی رسیدیدم پشت 
سرشان حرکت کردیم. کنار یکی از مجتمع های 
مسکونی پشت شرکت نفت ایستادیم. بر دیوار 
نرده ای مجتمع پالکاردی نصب شده که مرگ 
محمد امانی را تسلیت می گوید. با یکی از اقوام 
محمد که ما را تا اینجا راهنمایی کرده باال 
می رویم و داخل یک آپارتمان می شویم. یک 
زن در حالی که اشک در چشمانش حلقه زده 
به استقبال مان می آید. او اشرف ، مادر محمد 
است. بعد از حال و احوال می گوید پدر محمد 
حال خوبی نداشت و به زودی برای گفت وگو 
می آید. چند دقیقه ای که گذشت غالمحسین 
پدر محمد هم به جمع ما اضافه شد. البته 
خواهر محمد و چند تن از اقوام شان هم در 
این مصاحبه حضور داشتند. غالمحسین در 
سراسر گفت وگو با صدای بلند گریه می کرد 
و از قانون کمک می خواست و همسرش با 
امانی  او دلداری می داد. محمد  به  صبوری 
هشتم فروردین امسال با اسلحه شکاری به 
قتل رسید و والدینش با اهدای اعضا او موافقت 

کردند و این بهانه ی گفت وگو با خانواده ی او بود. بعد 
از پایان مصاحبه وقتی که پایین آمدیم پدر محمد سر 
بر پالکاردی گذاشت که روی نرده های مجتمع نصب 

بود و های های گریه کرد.
 به شما تسلیت می گویم. چه شد که با 

اهدای عضو مرحوم محمد موافقت کردید.
مادر: محمد از سن 15، 16 سالگی همیشه 
می گفت خیلی ها کارت اهدای عضو دارند و من هم 
می خواهم کارت اهدای عضو بگیرم. من به او می گفتم 
نه. چطور می خواهی این کار را بکنی؟ )مادر شروع به 
گریه می کند( محمد خیلی مادری بود. می گفت 
نمی گذاری این کار را بکنم قبول ولی اگر من ُمردم 
نگذارید اعضای بدنم زیر خاک بروند. پنج ، شش ماه 
پیش  آمد سرش را روی پاهایم گذاشت و گفت اگر 
من یک طوری شدم قلب من را به یکی بدهید )پدر 
با صدای بلند گریه می کند( تو مرا خیلی دوست داری 
و این طوری همیشه من زنده می مانم. محمد خیلی 
بچه خوبی بود. من هیچ وقت بی احترامی از او ندیدم. 
هر موقع بیرون می رفت پیشانی ام را می بوسید. 
ورزش می کرد. نمازش ترک نمی شد و اهل نزاع نبود. 

نمی توانم محمد را فراموش کنم.
 چطور شد که شما رضایت دادید؟

پدر: گفتند هیچ امیدی نیست، خودش هم که 
می خواست. محمد تیر خورده بود همه می گفتند 
باید همانجا تمام می کرد. دکتر می گفت: کار خدا بود، 

شوک دادیم بچه تان زنده شده. ما را خواست و گفت 
بچه شما به هیچ عنوان زنده نمی شود با این حال 
ما می فرستیم کرمان. آنجا هم گفتند ما پزشکیم و 
قسم خوردیم به مردم خدمت کنیم، اگر نیم درصد 
هم زنده می ماند دست نمی کشیدیم. دو پزشک 
متخصص هم آمدند و او را معاینه کردند و همین 
نظریه را دادند. گفتند هیچ امیدی نیست که محمد 
زنده بماند. ما هم چون بچه مان در زمان بچگی این 
شوق را داشت که کارتی بگیرد و اعضایش را به کسی 

بدهد. با این موضوع موافقت کردیم. 
مادر: دو ، سه روز توی بیمارستان بود می گفتند 
می آید.  باال  هوشی اش  ضریب  و  می شود  خوب 
می گفتند بچه تان سالم است طوری نمی شود. بعد 

از سه روز گفتند که ما قطع امید کرده ایم. 
ما رفتیم باال اولین دفعه بعد از این اتفاق بچه ام 
بگیرم ، دیدم خواب  اجازه  او  از  را می دیدم. رفتم 
است دستم را توی دستش گذاشتم و او دستم را 
فشار داد، آرام شدم. بعد هم آمدم بسم اهلل گفتم و 
امضا کردم خیلی آرامش داشتم. احساس راحتی 
می کردم. ما بدون هیچ چشم داشتی با اهدای عضو 
موافقت کردیم. بچه آن قدر عزیز است. ولی باز هم به 
خاطر رضای خداوند این کار خیر را انجام دادیم که 

نام محمد زنده بماند.
 از اینکه این عمل خیر را انجام دادید 

راضی هستید؟

راضی  ما هم  بوده  راضی  بلی. خودش  مادر: 
هستیم. عکس سرش را فرستایم پیش پروفسور 
سمیعی و او دیده بود. تیر از توی چشمش خورده بود 
و کال مخچه  از بین رفته بود. دکتر گفته بود محال 
است قلب کار کند، اصال غیر ممکن است. این که او 
زنده بود معجزه بود. این دو روز تالشش برای این بوده 
که می خواسته اعضایش اهدا شوند. محمد خودش را 
سالم نگه داشته که این کار انجام شود. من خیلی 
بی تابی می کردم، خودم را می زدم، وقتی می خواستم 
امضا کنم عادی بودم انگار محمد می خواهد برود 
کربال، مکه، این قدر آرامش داشتم. محمد )با گریه( 
این قدر دلسوز و مهربان بود که اعضایش را خاک 

قبول نکرد.
پدر: او در کرمان جراحی شد. فقط ما یک چیز 
می خواهیم که خون بچه ام پایمال نشود فقط همین 

را می خواهیم.
 قتل کی اتفاق افتاد و چگونه به شما خبر 

دادند؟
مادر: هشتم فروردین امسال. محمد ساعت دو 
عصر از کرمان آمد و گفت سرم درد می کند و یک 
قرص مسکن خورد و خوابید. ساعت چهار این اتفاق 

افتاد و ما ساعت شیش فهمیدیم.
پدر: دخترم همان روز رفت وکیل آباد و ساعت 
شیش عصر برگشت. تعجب کردم. او گفت پسر عمو 
دعوا کرده و توی بیمارستان است، شک کردم. به 

خانمم گفتم به بچه ها زنگ بزن! گفت بزرگی ده 
دقیقه پیش زنگ زده، خودم به یکی از پسرهایم زنگ 
زدم جواب نداد. به محمد زنگ زدم دیدم گوشی اش 
زنگ می خورد و جواب نمی دهد. بعدش زنگ زدم به 
همان پسرم، جواب داد گفتم خبری از محمد داری! 
دیدم گریه و ناله کرد. )گریه می کند( فهمیدم محمد 

رفته. رفتم بیمارستان ما را راه ندادند.
 شما گفتید محمد اهل نزاع هم نبوده 

چطور این اتفاق رخ داده و او به قتل رسید؟
از  یکی  عنوان.  هیچ  به  نبود،  اصال  مادر: 
رفیق هایش آمده بود درِ خانه از خواب بیدارش کرده 
و او را برده بود و این اتفاق برایش افتاد. گوشی اش 
می گوید  بوده  دوستانش  از  یکی  می خورد  زنگ 
برویم گردش، عید است برویم تفریح کنیم. محمد 
نمی خواست برود، پیله می کند که برویم گردش. 
می روند سمت حجت آباد دور تاالر حجت آباد ماشین 

را به تیر می بندند.
 محمد در دعوا نقشی نداشته؟

پدر: نه، محمد اصال کاری به دعوا نداشته. کسی 
که دنبال محمد آمده حدود یک ماه پیش با کسانی 
که تیراندازی کردند دعوا کرده بودند. اینها هشت نفر 
بودند و با دو خودرو به حجت آباد رفته بودند که 
بگردند. کسانی که تیراندازی کردند نمی دانستند 
اصال  می رسند  وقتی   است.  ماشین  توی  محمد 
فرصت نمی کنند که پیاده بشوند. آنها چند اسلحه 

داشتند و ماشین را به تیر بستند. خودشان هم 
می فهمند محمد بی گناه بوده.
 قاتل دستگیر شده؟

وا  ما  نداریم.  دقیقی  اطالع  ما  نه.  پدر: 
در یک جشن  دو گروه  قانون.  به  گذاشتیم 
تولد نزاعی داشتند. این نزاع کشیده می شود به 
قهوه خانه. محمد در دعواهای قبلی هم نبوده، 
یک ماه بعد این اتفاق رخ داد. محمد داخل 
همان ماشینی بوده که یک نفر از عوامل دعوا 
حضور داشته. یک نفر از همین هایی که در 
ماشین بوده به آن گروه اطالع داده که ما فالن 
ساعت می آییم، برنامه ریزی کنید. آنها با چهار 
اسلحه آماده بودند. معلوم می شود چه کسانی 
تیراندازی کردند ولی هنوز دستگیر نشدند. ما 
از قوم و خویش ها خواستیم هیچ عکس العملی 
انجام  را  کار  قانون خودش  و  ندهند  نشان 
می دهد. دو نفر را گرفتند. ولی اصل کاری را 
نگرفتند. در دو خودرو هشت نفر زخمی شدند 

که آنها را دستگیر کردند.
اتفاقی  نفر  هشت  آن  برای   

نیافتاده؟
توی  خورده  یکی  تیرخوردند.  پدر: 
چشمش که اعزام شده. یکی هم توی پایش خورده. 

پخش شده اند. 
 چند تیر به محمد خورده؟

مادر: 11 ساچمه از داخل جمجمه در آوردند. 3 
تا هم نزدیک مغزش بوده. او را با یک ماشین شخصی 

به بیمارستان بردند. 
 شما چند فرزند دارید؟

مادر: هشت فرزند داشتیم. یکیش که رفت.
 شغل محمد چه بود؟

پدر: با یکی از دوستانش از بندرعباس ماشین 
می آوردند و می فروختند.

 متولد چه سالی بود؟
پدر: 1373

 سربازی رفته بود؟
پدر: داشت کارهایش را می کرد که به سربازی 
برود. من می خواهم از از نماینده شهر که محبت 

کردند پیش ما آمدند تشکر کنم.
متهمان  به قتل محمد امانی دستگیر شدند

در آخرین دقایق صفحه بندی نشریه با خبر شدیم 
که متهمان  به قتل محمد امانی دستگیر شدند. یک 
منبع آگاه در این رابطه گفت: متهمان فراری پرونده 
نزاع منجر به قتل از سوی ماموران انتظامی دستگیر 
شدند. در زمان گفت و گو با خانواده امانی هنوز قاتلین 
دستگیر نشده بودند و پدر و مادر محمد از مسووالن 

انتظامی تقاضای دستگیری قاتالن را داشتند.

محمد امانی هشتم فروردین با گلوله اسلحه شکاری به قتل رسید و خانواده اعضای بدن او را اهدا کردند. | عکس: امین ارجمند/پاسارگاد

آگهي مناقصه عمومي تجديد شده شماره 97/30/ع
شــركت معدنــي و صنعتــي گل گهــر )ســهامي عــام( در نظــر دارد »احــداث 
ايســتگاه پمپــاژ آب ســايت آبــی مجتمــع« خــود را از طريــق برگــزاري 
ــه  ــذا كلي ــد. ل ــذار نماي ــكار واجــد شــرايط واگ ــه پيمان ــي ب مناقصــه عموم
متقاضيــان مي تواننــد جهــت اخــذ اســناد مناقصــه بــه آدرس الكترونيكــي 
WWW.GEG.IR  مراجعــه و اســناد مذكــور را به همراه فرم پرسشــنامه 
مشــتريان-  و  تامين كننــدگان  قســمت  از  تامين كننــدگان  ارزيابــي 
مناقصه هــا دانلــود نماينــد. مهلــت تحويــل پــاكات ســاعت 9 الــي 14 
روز چهارشــنبه مــــورخ 98/02/11 در محــــل دفتر كميســيون معـــامالت 
مجتمــع و يــا دبيرخانــه دفتــر مركــزی تهــران مي باشــد. ضمنــا بازديــد از 
ــان  ــراي متقاضي ــروژه روز چهارشــنبه مــورخ 98/02/4 ب محــل اجــراي پ

ــد. ــع مي باش مديريت قراردادها و معامالت بالمان
شركت معدني و صنعتي گل گهر 

آگهی تجديد مزايده )نوبت دوم(
آيين نامه  ماده 13  وفق  دارد  نظر  در  و مسافر شهرداری سيرجان  بار  سازمان حمل و نقل 
مالی شهرداری و براساس بند 4 مصوبه هيئت مديره سازمان به شماره 97/4311/س ح 
مورخ 97/10/08 نسبت به اجاره تبليغات بدنه اتوبوس به تعداد 15 دستگاه از طريق 
مزايده عمومی اقدام نمايد. لذا از كليه اشخاص حقيقی و حقوقی كه تمايل به شركت در 
مزايده مذكور را دارند، دعوت به عمل می آيد از تاريخ نشر آگهی نوبت دوم به مدت 10 
)ده( روز جهت اخذ مدارک و اسناد مزايده و همچنين اطالع از نحوه و تاريخ برگزاری به 
امور قراردادهای سازمان به آدرس: انتهای بلوار قاآنی- جنب پمپ سی ان جی مراجعه و با 

شماره 42309104-034 تماس حاصل نمايند. 
شرايط شركت در مزايده:

و  و شصت  پانصد  و  ميليون  و سه  چهل  و  يكصد  مبلغ  به  مزايده  در  1- سپرده شركت 
سه هزار و پانصد هزار )143/563/500( ريال می باشد كه می بايست به صورت ارايه 
ضمانت نامه بانكی معتبر و يا واريز وجه نقد به حساب سپرده شهرداری سيرجان به شماره 

3100003361004  نزد بانک ملی اقدام گردد.
2- هرگاه برندگان اول، دوم و سوم مزايده حاضر به انعقاد قرارداد نشوند، سپرده آن ها 

به ترتيب به نفع سازمان ضبط خواهد شد.
3- سازمان در رد يا قبول هر يک از پيشنهادات مختار است.

4- تاريخ تحويل پاكات 1398/02/05 می باشد.
5- باز گشايی پاكات مزايده در مورخ 1398/02/08 ساعت 14:30 می باشد.

6- ساير اطالعات و جزييات مربوط به مزايده در )اسناد( مندرج است.
7- به پيشنهادات مبهم، مخدوش و خارج از مهلت ترتيب اثر داده نخواهد شد.

8- اشخاصی حق شركت در مزايده مذكور را دارند كه مجوز الزم از اداره فرهنگ و ارشاد 
اسالمی را دريافت نموده باشند.

مديريت ارتباطات شهرداری و شورای اسالمی شهر سیرجان 

رضایت نامه اهدا عضو را که امضا می کردم انگار محمد مي خواهد برود کربال، مکه، اینقدر آرامش داشتم

پزشکان 11 ساچمه را 
از جمجمه محمد بیرون آوردند



یادداشت

 محمد غیوری
هر  که  است  رازی  چه  »این 
سال بهار با عزای دل ما می آید؟« 
سال های  و  سال  پیرار  و  پارسال 
قبل تر از آن، فصل بهار، با رخدادی 
تلخ و یا حادثه ای ناگوار و یا از دست 
دادن شخصیتی معروف و مشهور به 
بستری برای جوالن و عرض اندام در فضای مجازی و یادآوری 
شعر ابتدای این نوشتار فراهم می شد. قسمتی از شعری معروف 
به نام »ارغوان« که هوشنگ ابتهاج آن را به یاد تک درخت 
ارغوان خانه خود و در موسم دوری از این درخت ُسراییده است.
امسال بهار و آمدن بهار برابر و منطبق بود با عزای دل 
بسیاری از هموطنان و البته عموم مردم ایران. نوروز امسال سیل 
آمد؛ دسِت غارتگر این سیل بسیاری از پل ها را شکست،جاده ها 
را نابود و خانه های بسیاری را ویران کرد. با نابود شدن احشام 
و زمین های کشاورزی،کلبه آمال بسیاری را ویران کرد. عده ای 
را هم ُکشت. سیل امسال ثابت کرد که در بسیاری از علوم 
و فنون همچون پل سازی، سد سازی، جاده سازی و خانه سازی 
و  هستیم  ضعف  و  مشکل  دچار  شدت  به  آبخیز داری  و 

زیر ساخت های مان سست و لرزان است و در نهایت ویران.
تا قبل از مواجهه و درک سیل، زلزله به عنوان مخرب ترین 
بالی طبیعی نزد ما ایرانیان شناخته شده بود. اما همین زلزله در 
کشور زلزله خیزی چون ژاپن تحت اختیار و اراده آنها در آمده 
است. سیل امسال ایران بی سابقه بوده است و گواه این ادعا وجود 
پل های تاریخی در مناطق مختلف سیل زده بود که متاسفانه در 
اثر سیل امسال تخریب شده و از بین رفتند. مثلی قدیمی می گوید: 
»خاک مسلمان است و آب کافر« به لطف تکنولوژی و بهره گیری 
از شبکه های اجتماعی وجوه مخرب سیل و سیالب و مشکل های 
جانبی آن بیشتر بر ما نمایان شد و پی بردیم که آب واقعا کافر 
است. اما اگر بخواهیم در همین حوزه نیز مثالی بیاوریم می توان 
به کشوری چون هلند اشاره کرد. هلند سرزمین کوچک و پَستی 

است در کنار و پایین تر از سطح دریا. با متوسط بارندگی بیش از 
800 میلیمتر و انبوهی از رودخانه و نهرها! اما این شرایط هیچ 
چالشی در زندگی آنها ایجاد نکرده است و اوضاع کامال تحت کنترل 
آنهاست. این در حالی است که ما این بالیا را قضا و قدر الهی 
می دانیم و حتی برای رفع آن دست به دامن خرافات نیز می شویم.

زیبا ترین توصیف و تعریف از این موضوع را دکتر مصطفی 
ملکیان از فیلسوفان و روشنفکران ایران دارد که عنوان این نوشتار نیز 
عنوان کتابی از کتابهای اوست. وی در مقدمه این کتاب انسان های 
متجدد و مدرن را انسان هایی می داند که به سمت اراده گرایی روی 
آورده اند و با گذر از جبر به اختیار و با بهره گیری از دانش و تکنولوژی 
حتی سوانح و بالیای طبیعی را به تسخیر و کنترل خود در آورده اند. 
در مقابل، انسان های سنتی انسان هایی هستند که تقدیر گرا هستند 
و معتقد به قضا و قدر الهی. آنها دست روی دست می گذارند و انتظار 
می کشند تا هر آنچه تقدیر برای شان رقم زده است، فرا رسد. در نگاه 
انسان سنتی »تدبیر ما، تقدیر ماست« ولی انسان مدرن امید به 
تالش و کوشش و توان خود دارد و در مواجهه با مشکل و چالش به 

فکر راه حل است.او می گوید:»تقدیر ما، تدبیر ماست«.
حتما ویدیوهایی از یَزله خوانی جوانان و ساکنان روستاهای 
مجاور رودخانه های اهواز دیده اید که نجات روستا و محل زندگی 
خود را جشن گرفته اند. آنها مثال بارز انسان های مدرن هستند که با 
تالش و کوشش و نبردی تن به تن کرخه، دز و کارون را مهار کردند 
و به زانو در آوردند. روی دیگر ماجرا ویدیویی است که پس از بارندگی 
دو روز گذشته در کانال های سیرجان از آب گرفتگی و خسارت به 
یک هیات مذهبی حکایت می کرد که چند صد میلیون تجهیزات و 

امکانات خود را در زیر زمین هیات نگهداری می کرده است.
هیاتی در یکی از محله های شهر که دارای سابقه آب گرفتگی است، 
تجهیزات را در زیر زمین نگهداری می کرده است. هشدار بارش باران از 
روزها قبل، در دسترس بودن انبوه جوانان ساکن محل برای جابجایی 
وسایل را کنار هم بچینید تا به درک درستی از ماجرا برسید. هوشنگ 
ابتهاج ندانست که این چه رازی است که هر بار بهار با عزای دل او می آید. 
پیدا کردن لِنگ این کار و ماجرا شاید برای ما یک راز سر به ُمهر باشد. 

تقدیر ما تدبیر ما

 پاسارگاد
موکب سیداشهدا وموکب مدافعین حرم تحت نام 
موکب سیرجان در روز چهارشنبه عازم خوزستان شد 

ودر شهر حمیدیه مستقر شد.
ایراندخت رضایی یکی از زنان سیرجانی که در این 
موکب حضور دارد، گفت: این موکب ها وظیفه پخت 
نان وتهیه غذا را به عهده دارند. و روزانه حدود چهار هزار 
نان وغذا پخت می شود و د ر اختیار  ارگان های مسئول 

جهت توزیع بین مردم گذاشته می شود.
نفر  نود  حدود  رضایی  گفته ی  به 
این  در  سیرجانی  وبرادران  ازخواهران 
باسفهرجانی  آقای  مدیریت  به  موکب ها 
افزود:  وی  می کنند.  خدمت رسانی 
سیرجانی ها باعشق و اعتقاد راسخ به اینکه 
خدمت به همنوع عبادت است به منطقه 
آمده اند تا باخدمات شان تسلی بخش آالم 

مردم حادثه دیده خوزستان باشند.
او گفت: تیم اعزامی شهرستان در حمیدیه مستقر 
است و امید که بتوانند خدماتی هرچند اندک به مردم 
عزیزی که سالها مسئولیت دفاع از مرز وبوم وناموس این 
کشور را بردوش گرفتند ارائه دهند. این موکب به مدت 
یک ماه و در سه گروه و هر گروه به مدت ده روز ارایه 
خدمت  می نمایند. به گفته رضایی اعضای موکب عالوه بر 
پخت نان و غذا از مناطق آسیب دیده بازدید می کنند و در 
صورت داشتن کمبودهایی اقدام به جبران آن ها می کنند.

روزانه40 هزار نان و غذا توسط موکب سیرجان 
در خوزستان پخت می شود
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 جــواب جدول را بــه دفتر 
قید  به  و  فرســتاده  پاسارگاد 

قرعه هدیه دریافت کنید.

برنده سودوکو 553:
لیال احمدی

قانون هاي حل 
جدول سودوکو:

1. در هر ســطر و ســتون باید 
اعداد 1 تا 9 نوشته شود. بدیهي 
است که هیچ عددي نباید تکرار 

شود.
2. در هر مربــع 3×3 اعداد از 
1 تا 9 نوشــته شود و در نتیجه 

هیچ عددي نباید تکرار شود.

برنا: کریمی قدوسی، نماینده مردم مشهد در مجلس شورای اسالمی مدعی شده فایل صوتی در اختیار 
دارد که در آن حسین فریدون با تقلید صدای رییس جمهور برخی درخواست ها را از مدیران دولتی می کند. 
حسین فریدون در واکنش به این ادعا گفت: من از آقای کریمی قدوسی می خواهم اگر چنین فایل صوتی 
در اختیار دارد یکبار برای همیشه منتشر کنند. وی گفت: این ادعای فردی است که به دروغگویی شهره شده 

و در چند سال گذشته تقریبا همه ادعاهای او تکذیب شده است، البته این فرد ظاهراً حصار آهنی دارد و شکایت از او هم به جایی نمی رسد.

عصرایران: سخنگوی دستگاه قضا در رابطه با انتشار خبری مبنی بر تغییر دادستان تهران گفت: تا این 
ساعت هیچ تغییری در این حوزه اتفاق نیفتاده است. اگر خبری باشد رسماً اعالم خواهد شد چون بر اساس 
گمانه زنی نمی شود اظهار نظر کرد. غالمحسین اسماعیلی گفت: به طور طبیعی اگر بخواهد تغییری انجام شود 
باید ابتدائا تغییرات در رده های دیگر صورت گرفته و به مرور به رده های پایین تر برسد. وی افزود: تغییرات در 

قوه قضائیه همیشه حساب شده، دقیق و کارشناسی بوده و مثل تغییرات در جریانات سیاسی نیست که به صورت گسترده و اتوبوسی باشد.

مهر: رئیس پلیس فتا گفت: بانک ها تا 40 روز دیگر مکلف به ارائه رمز یکبار مصرف به کاربران هستند. سرهنگ تورج 
کاظمی با بیان اینکه 60 درصد از جرایم اینترنتی مربوط به برداشت های غیرمجاز از حساب افراد است، اظهار کرد:  
حسب بخشنامه بانک مرکزی تمامی بانک ها موظف هستند از تاریخ اول خرداد 98 خدمات اینترنتی را در بستر رمزهای 
یکبار مصرف ارائه دهند تا امور شهروندی در خصوص حفظ حریم داده و نگهداری از اطالعات شخصی رعایت شود. وی 

افزود: اگر بانکی این موضوع را رعایت نکند و مشتری آن بانک دچار ضرر و زیانی در این مورد شود؛ تمامی ضرر و زیان را بانک مربوطه باید پرداخت کند.

درخواست حسین فریدون از کریمی قدوسی

 تغییرات درقوه قضاییه اتوبوسی نیست

بانك ها مکلف به ارائه رمز یکبار مصرف هستند

    ناصرصبحی
امروز توی تیمارستان به مناسبت احتمال وقوع سیل در سیرجان 
جلسه بود. توی جلسه بهلول داشت می گفت: درسته که مسئوالن 
سیرجون عقل شون نرسیده از ما کمک بگیرن اما ما دیوونه ها هرگز 
نباید مسئوالن رو تنها بذاریم! حاال لطفا هر کی در مورد حل بحران 

سیل سیرجون پیشنهادی داره، بگه.
هیتلر گفت: ما سیرجونی ها باید به لهستان حمله کنیم و بگیریمش. 

بعد وقتی سیل اومد میریم لهستان، سیل که تموم شد برمیگردیم!
حسن کچل گفت: آقا ما که میخوایم بگیریم، جای لهستان، آمریکا رو 
بگیریم و همه ی آمریکایی ها رو بفرستیم سیرجون. سیل میاد آمریکایی ها 
رو غرق میکنه بعدش توی سازمان ملل اعالم می کنیم آمریکایی ها به دلیل 
حادثه ی طبیعی مردن و خالص! اینجوری دیگه پای خودمون هم گیر نیست!

ارشمیدس گفت: آقایون! یادتون باشه سیرجون شهر کم آبی 
است. سیل، تهدید نیست، فرصته! باید از سیل استفاده کنیم تا 

مشکل کم آبی سیرجون برطرف شه!
حسن کچل گفت: من فهمیدم. سیرجون چقدر جمعیت داره؟
هزار  آمارگیری، 210  روز  تا  واهلل  گفت:  بیرونی  ابوریحان 
نفر بودیم اما توی یک ماهی که نتیجه رو اعالم کردن، با تالش 

شبانه روزی مردم، 90 هزار نفر به جمعیت اضافه شد!
حسن کچل گفت: پس باید 300 هزار تا »نی« بخریم و بدیم به مردم! 
سیل که اومد، مردم میرن با »نی« سیل رو ُهرت میکشن و توی دهن شون 

نگه میدارن. بعدش بدو بدو میرن و تف میکنن توی سد تنگوییه! 
زکریای رازی گفت: نمیشه آقا! این آب غیربهداشتیه!

حسن کچل گفت: بعدش آب رو با صابون می شوریم، تمیز می شه!
من گفتم: ولی با »نی« خیلی طول می کشه!

مموتی گفت: من پیشنهاد می کنم به جای »نی«، از جاروبرقی 
استفاده کنیم!

ارشمیدس گفت: نمی شه! متاسفانه ما نه تنها بودجه ی تهیه ی 300 
هزار جاروبرقی رو نداریم که حتا 300 هزار تا »نی« هم نمی تونیم بخریم!

خوارزمی در حالی که کمربند سیاه کارته اش را محکم میکرد، 
گفت: ما اصال نباید اجازه بدیم آب به زمین برسه که بعد بخوایم جمع 

کنیم. چون ممکنه بخشی از آب، جذب زمین بشه!
»خواغیررزمی«، داداش خوارزمی، در حالی که کمربند شلوارش 
را محکم میکرد گفت: تنها راه اینه از مردم بخوایم هروقت بارون 
اومد، بیان بیرون و رو به هوا دهن شون رو باز نگه دارن! اینجوری آب 

نمی ریزه روی زمین. بعد هم میرن و آب رو تف میکنن توی سد!
مموتی گفت: حاال اومدیم و تا رسیدن به سد، طرف آب رو 

قورت داد. تکلیف چیه؟
حسن کچل گفت: اشکال نداره. به هر حال اون آب رو بعدا باید 
توی دست شویی پس بده که میشه فاضالب. فاضالب هم که میره 
معادن. باالخره معادن هم از آب این شهر سهم دارن. نباید یادمون 

بره که چشم امید معادن به مردم سیرجونه!

استفاده ی بهینه از سیل

یادداشت هایی از تیمارستان

همکار گرامی
جناب آقای محمود  رنجبر

بــه  را  گرامی تــان  بــرادر  درگذشــت 
شــما و خانــواده محترم تــان تســلیت 
عــرض نمــوده، از درگاه خداونــد متعــال 
بــرای آن مرحــوم غفــران و رحمــت الهی 
و بــرای شــما و ســایر بازمانــدگان صبــر 

و اجــر خواســتاریم.

مدیریت و کارکنان شرکت فریکو

همکار گرامی جناب آقای
 داوود محمود آقایی

درگذشــت بــرادر گرامی تــان را به شــما 
ــرض  ــلیت ع ــان تس ــواده محترم ت و خان
ــرای آن  ــان ب ــزد من ــوده، از درگاه ای نم
مرحــوم علــو درجــات و بــرای شــما و 
ســامتی  و  صبــر  بازمانــدگان  ســایر 

خواهانیــم.
مدیریت و کارکنان شرکت فریکو

 جناب آقای دکتر منصور مکی آبادی
فرماندار محترم ویژه و معاون محترم  استاندار کرمان
رییس و اعضای محترم شورای اسالمی شهر سیرجان

 جناب آقای دکتر رضا سروش نیا،  شهردار محترم سیرجان
جناب آقای حاج غالمعباس شهبا،   رییس محترم کمیسیون نظارت شهرستان سیرجان 

جناب آقای مهندس مظفر خلیفه ای،   رییس محترم سازمان نظام مهندسی
ــار ســیرجان برخــود واجــب دانســتیم  ــدان تره ب ــان ســهامداران می اینجانب
نهایــت تقدیــر، تشــکر و امتنــان خــود را از همدلــی و همــکاری شــما 
عزیــزان مســئول کــه بــا تاکیــد بــر قانون منــدی، رعایــت ضوابــط، مقــررات 
ــد شــده در  ــی و تایی و آیین نامه هــای شــهرداری و اجــرای نقشــه های قانون
ــود  ــای خ ــادات و راهنمایی ه ــمول ارش ــا را مش ــی م ــام مهندس ــازمان نظ س
قــرار دادیــد، تقدیــم حضورتــان نماییــم. امیدواریــم در ســایه شــما عزیزان 
و یــاری شــما شــاهد رشــد و ترقــی روز افــزون شــهرمان ســیرجان باشــیم.

جمــع کثیــری از ســهامداران ایثارگــر، جانبــاز، خانــواده شــهید، قدیمــی و جدیــد میــدان 
ــال ۸۶ ــوب س ــی مص ــه قانون ــق نقش ــیرجان مواف ــار س تره ب

ــر  ــری، اصغ ــدی مظف ــوری، مه ــد نجمی ن ــری، محم ــی خض ــکوهمند، عل ــار ش مخت
عربــی،  مهــدی  عزت آبــادی،  حســن  محمود آبــادی،  محمد حســین  فخر آبــادی، 
ــش،  ــی جهانبخ ــری، مجتب ــا خض ــوری، رض ــن خواجه ن ــادی، محس ــن محمودآب محمد حس
ــاس  ــکوهمند، عب ــرز ش ــی، فرام ــد طغرل ــالمی، علی محم ــماعیل اس ــوردی، اس ــد بل محم
نعمتــی، محمــد عزت آبــادی، حمیــد بلــوردی، حامــد خضــری، احمدعلــی قاســمی، عبــاس 
پورخســروانی، مهــدی محمــودی، محمد جــواد مقــدس، فتــح اهلل شــکوری، حمیــد بادپیمــا، 
ــکوهمند،  ــی ش ــی، مرتض ــود رضای ــادی، محم ــین محمودآب ــکوریان، غالمحس ــا ش علی رض
ــد  ــادی، مجی ــین فخرآب ــی، حس ــار قهرمان ــادی، مخت ــین مکی آب ــی، حس ــا افصح عبدالرض
ــین  ــدی، حس ــی  آقا محم ــن عل ــرزاده، محس ــا می ــی، محمدرض ــین عرفان ــا، حس بادپیم
اســالمی، ســید ضیا حســینی، محمــد ابوالحســنی، خدارحــم اســفندیارپور، رضــا زیدآبــادی، 
ــور  ــادی، منص ــدی فخرآب ــر، مه ــا الهی ف ــکری، علیرض ــن عس ــوری، حس ــد خواجه ن مجی
ــدی  ــدی، مه ــماعیل نورمن ــوری، اس ــی خواجه ن ــهیدی، عل ــی، ش ــین خان ــی، میرحس بهرام
ــی،  ــه خواجوی ــری ، علی جمع ــندیده، داوود مطه ــدی پس ــندیده، مه ــماعیل پس ــی، اس بارچ

ــازی  ــل حج ــاری، ابوالفض ــر مخت ــب، اکب ــد کریمی نس محم

آگهي مناقصه عمومي شماره 9۸/1/ع
شــرکت معدنــي و صنعتــي گل گهــر )ســهامي عــام( در نظــر دارد »عملیــات 
اجرایــي احــداث مقبــره شــهداي گمنــام« در مجتمــع خــود را از طریــق 
ــد.  ــذار نمای ــرایط واگ ــد ش ــکار واج ــه پیمان ــي ب ــه عموم ــزاري مناقص برگ
ــه آدرس  ــد جهــت اخــذ اســناد مناقصــه ب ــان مي توانن ــه متقاضی ــذا کلی ل
الکترونیکــي WWW.GEG.IR  مراجعــه و اســناد مذکــور را بــه همــراه 
ــدگان و  ــمت تامین کنن ــدگان از قس ــي تامین کنن ــنامه ارزیاب ــرم پرسش ف
مشــتریان- مناقصه هــا دانلــود نماینــد. مهلــت تحویــل پــاکات ســاعت 9 
ــیون  ــل دفترکمیس ــورخ 98/02/10 در محــ ــنبه مــ ــي 14 روز سه ش ال
ــا  ــه دفتــر مرکــزی تهــران مي باشــد. ضمن ــا دبیرخان ــامات مجتمــع و ی معـ
ــراي  ــروژه روز سه شــنبه مــورخ 98/02/03 ب ــد از محــل اجــراي پ بازدی

ــد. ــع مي باش ــان بامان متقاضی
مدیریت قراردادها و معامالت 
شرکت معدني و صنعتي گل گهر 


