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تدبیر ،درایت و اخالق آدمی را مصدر خیر میسازد و
برای مجموعهای مایهی برکت و سربلندی خواهد بود.
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جناب آقایان رضا و مهدی اتحاد

با نهایت تأسف ضایعه درگذشت خواهر مکرمهتان را حضور شما و
خانواده گرانقدرتان تسلیت عرض نموده ،از خداوند متعال شادی
روح آن مرحومه و صبر و سالمت بازماندگان را مسئلت مینماییم.
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مصیبت وارده را حضور شما و خانواده محترمتان تسلیت عرض
نموده ،از درگاه یگانه قادر متعال شادی روح و علو درجات آن
مرحومه مغفوره را مسئلت مینماییم.
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ضمن تقدیر و سپاس از همراهي و همدردي سروران گرانقدر:
امام جمعه محترم ،نماینده محترم مردم س�یرجان و بردس�یر ،ش�هردار و اعضاء محترم شوراي اسالمي
ش�هر س�یرجان ،روس�اي محترم ادارات و نهادهاي دولتي ،مدیران عامل و اعضاء محترم هیئت مدیره
شرکت ها و موسسات ،فرماندهان محترم نظامي و انتظامي ،هیئت هاي محترم مذهبي و ورزشي ،اصناف
و بازاریان ،قضات گرانقدر ،اعضاء محترم شوراهاي حل اختالف ،انجمن هاي هنري و فرهنگي ،مطبوعات
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شرکت نموده اند به اطالع میرساند ،مراسم چهلمین روز درگذشت آن عزیز از دست رفته در تاریخ
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خانواده هاي بهره مند و شعشعي

مصیبت وارده را حضور شما و خانواده محترمتان تسلیت عرض
نموده ،از درگاه یگانه قادر متعال شادی روح و علو درجات آن
مرحومه مغفوره را مسئلت مینماییم.
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ضایعه درگذشت خواهر بزرگوارتان را حضور شما و
خانواده محترم تسلیت عرض نموده ،صبر و سالمت
شما عزیزان را مسئلت مینماییم.
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و مانک�ن کامل و فعال واق�ع در خیابان
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کلیه پرسنل محترم و زحمتکش مجتمع گلگهر

چهل روز گذشت ...

بدینوسیله از همکاری صمیمانه و صادقانه شما برادران بزرگوار در حمایت از ایتام تحت پوشش این
نهاد تقدیر و تشکر به عمل میآید.

ضمن تقدیر و سپاس از همراهي و همدردي سروران گرانقدر:
امام جمعه محترم ،نماینده محترم مردم س�یرجان و بردس�یر ،ش�هردار و اعضاء محترم شوراي اسالمي
ش�هر س�یرجان ،روس�اي محترم ادارات و نهادهاي دولتي ،مدیران عامل و اعضاء محترم هیئت مدیره
شرکت ها و موسسات ،فرماندهان محترم نظامي و انتظامي ،هیئت هاي محترم مذهبي و ورزشي ،اصناف
و بازاریان ،قضات گرانقدر ،اعضاء محترم شوراهاي حل اختالف ،انجمن هاي هنري و فرهنگي ،مطبوعات
و هفته نامه هاي محلي ،اقوام و همسایگان ،هنرمندان و فرهنگیان
و همه عزیزاني که از شهرهاي تهران ،اصفهان ،کرمان ،کرج ،بندرعباس و بم در مراسم

تدفین ،ترحیم و خاکبندان مرحومه

حاجیه مرصع شعشعي
(همسر حاج حمید بهره مند)

شرکت نموده اند به اطالع میرساند ،مراسم چهلمین روز درگذشت آن عزیز از دست رفته در تاریخ
دوش�نبه  ۱8تیرماه مصادف با ش�هادت امام جعفر صادق(ع) از س�اعت  ۵لغایت  6:3۰عصر در محل
مکتب عشاق العباس واقع در کوچه مرحوم اعالء برگزار مي گردد.

خانواده هاي بهره مند و شعشعي

محمد یزدانخواه
رئیس کمیته امداد امام خمینی (ره) شهرستان سیرجان
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یک خبر خوب از وزیر جهاد کشاورزی

استمهال دوساله
بازپرداخت
وام هایکشاورزی



این مصوبه تا سه روز دیگر به شهرستان ها ابالغ و در
هر شهرستان کارگروه اجرایی آن تشکیل می شود
 پرداخت سود وامها در این دوسال بر عهده
سازمان برنامه و بودجه می باشد

وزیر جهاد کش�اورزی در حاش�یه جلسه روز
چهارش�نبه هیأت وزی�ران خبر خوب�ی برای
کش�اورزان و روستائیانی داش�ت که به دالیل
خشکس�الی اق�دام ب�ه دریاف�ت وام در قالب
تس�هیالت کش�اورزی کردهاند .او اعالم کرد:
براس�اس مصوبه جدید که امروز تصویب شد،
دولت با اس�تمهال بازپرداخت وام کش�اورزان
خسارت دیده ناشی از خشکسالی ،سرمازدگی
و گرمازدگ�ی به مدت  ۲س�ال موافقت کرد .به
گ�زارش پایگاه اطالعرس�انی دول�ت ،محمود
حجتی آنروز در جمع خبرنگاران افزود :امروز
دولت مصوبه خوبی را در خصوص استمهال باز
پرداخت وام به کش�اورزان خس�ارت دیدهای
داش�ت که خشکس�الی موجب کاه�ش تولید
آنها شده بود.
وی اف�زود :براس�اس این مصوبه کش�اورزان
خس�ارت دیده در کش�ور برای وامهایشان
 ۲سال اس�تمهال گرفتند و س�ود آن توسط
بانکه�ا برآورد و به س�ازمان برنامه و بودجه
اعالم می ش�ود تا س�ود بانکها توس�ط این
س�ازمان پرداخت ش�ود .وی اظهار داش�ت:
مصوب�ه ام�روز برای اج�را تا س�ه روز آینده
به اس�تانها و شهرس�تانها ابالغ میشود و
ب�رای اجرای ای�ن مصوبه هیأتی متش�کل از
فرماندار ،مس�ئول جهاد کشاورزی و مسئول
بانک شهرستان تشکیل میشود تا با بررسی
موارد یاد ش�ده ،تصمیمهای الزم به بانکها
ابالغ تا عملیاتی شود.
◄ پرداخت  50درصد مطالبات گندمکاران:
وزی�ر جه�اد کش�اورزی همچنی�ن درب�اره
مطالب�ات گندمکاران گفت :براس�اس آمارها
تاکن�ون  4میلیون تن گندم خریداری ش�ده
ک�ه در مرحله نخس�ت قرار ب�ود ۵۰ ،درصد
مطالبات گندمکاران برای پرداخت هزینههای
کمباین و معیش�ت پرداخت شود که تاکنون
 ۴۶درص�د آن پرداخت ش�ده و بقیه آن بین
هش�ت تا  ۱۰روز آینده به حساب کشاورزان
واری�ز می ش�ود .وی اضافه کرد :قرار اس�ت

درخواست مدیریت برق شمال استان از مردم

دست یاری بهسوی شهروندان

مدیر روابط عمومی شرکت توزیع برق شمال استان کرمان گفت پیک بار مصرف برق در این استان
از اواخر ماه خرداد شروع شده و تا مرداد ماه نیز ادامه دارد و نیاز است ،مردم برای گذر از پیک بار
مصرف برق همکاری کنند .به گزارش ایرنا وی افزود :پیک بار مصرف برق استان مربوط به ساعت  13تا
 16و  20تا  23است که با اجرای طرح پیک سایی با همکاری منازل ،سازمانها ،موتور پمپهای کشاورزی
و صنایع استان قابل مدیریت است .وی با اشاره به کاهش بارندگیها در کشور تصریح کرد :در تابستان
سال جاری با مشکالتی در بحث آب و برق روبرو خواهیم بود و با توجه به شرایط و آمار اعال م شده حدود
پنجهزار مگاوات تولید نیروگاههای برقآبی کشور نسبت به سال گذشته کاهش خواهد داشت.

در مرحل�ه دوم  ۵۰درص�د پول گن�دمکاران
تأمین و پرداخت ش�ود ک�ه منابع آن از محل
تس�هیالت بانکی بهمیزان چهار هزار میلیارد
تومان ،ردیف بودجه و یارانهها تأمین خواهد
شد .
ب�ه گفت�ه وزی�ر جه�اد کش�اورزی ،اکن�ون
تس�هیالت الزم ب�رای توس�عه گلخانهه�ا،
پ�رورش ماهی در قف�س ،صنای�ع تبدیلی و
تکمیل�ی ،دامه�ای پرب�ازده و صنایع غذایی
و افزای�ش بهرهوری از محل صندوق توس�عه
ملی نیز داده میشود و مشکلی در این زمینه
وج�ود ندارد .وی اظهارداش�ت :ب�رای تأمین
س�رمایه در گ�ردش واحدهای مرغ�داری و
دامداری فعال نیز که ش�رایط الزم را داش�ته
باشند ،تسهیالتی ارائه میشود.
◄  40میلیارد خسارات کشاورزی در کرمان:
در همین حال رئیس سازمان جهاد کشاورزی
اس�تان کرم�ان مجموع خس�ارات ناش�ی از
خشکس�الی و کاهش بارندگی ،گرمازدگی،
س�رمازدگی ،سیل و طوفان در بخش باغبانی
و زراع�ت را قریب ب�ه  40میلیارد ریال اعالم
ک�رد .عب�اس س�عیدی اظه�ار ک�رد :عوامل
خسارتزایی متعددی از جمله خشکسالی،
نوس�انات دمایی در زمس�تان و اوائ�ل بهار،
طغیان آفات ناش�ی از خشکس�الی و ضعف
باغ�ات ،وزش باده�ای گرم ،تگ�رگ و … بر
کشاورزی استان تأثیر گذاشته و قریب به ۴۳
میلیارد ریال به کشاورزی استان ضرر رسانده
اس�ت .به گزارش ایس�نا وی اف�زود :کاهش
بارندگی طی چند سال گذشته مخصوص ًا سال
 ۹۶که کاه�ش حدود  ۶۹درص�دی بارندگی
نس�بت به دراز مدت را نشان میدهد ،استان
کرمان را با خشکسالی شدید ومتوسط روبه
رو نموده است .سعیدی گفت :مهمترین عامل
خسارتزای بخش کشاورزی استان ،افزایش
دمای فروردین س�ال جاری ب�ود که باعث از
بی�ن رفتن بیش از  ۸۰درصد محصول پس�ته
باغداران در سال  ۱۳۹۷شد.

امیر جهانش�اهی بیان کرد :افزایش جمعیت و تغییر س�لیقه در تبدیل کولرهای آبی به گازی و تغییر
سطوح رفاه اجتماعی در طول زمان ،به این افزایش مصرف برق دامن زده است.
وی اظهار داشت :عمدت ًا در فصل تابستان ،شرکتهای مدیریت تولید برق (نیروگاهها) ،برق منطقهای و
توزیع نیروی برق استانها بهویژه مناطق گرمسیری که اغلب تابستانهای باالی  40درجه دارند به دلیل
مصرف باالی برق بهویژه استفاده از کولر های آبی و گازی ،با پدیدهای به نام پیک بار مواجه هستند .وی
تأکید کرد :در این خصوص با توجه به برنامههایی که هر سال در راستای مدیریت مصرف انجام میشود
همواره کرمان جزو استانهای موفق و پیشگام کشور در عرصه مدیریت مصرف و کاهش پیک بار است.
وی ادامه داد :ش�رکت توزیع نیروی برق شمال اس�تان کرمان درسال گذشته موفق به کسب رتبه اول
کاهش پیک و همچنین رتبه اول مدیریت مصرف برق کشور شد .وی با بیان اینکه شبکه برق استان یکی
از پایدارترین شبکههای برق کشور است افزود :طرح کاهش یا قطع بار برنامهریزیشده ،استفاده از مولد
اضطراری ،طرح ذخیره عملیاتی صنایع و جابهجایی ساعات پیک بار در تابستان از جمله طرحهایی بود
که سال گذشته در استان اجرا شد.

مقام دوم کشور برای کشتیگیر سیرجانی
ه�ادی خواجویی کش�تیگیر فرنگی کار س�یرجانی عن�وان نایب
قهرمانی رقابتهای کش�تی فرنگی نونهاالن قهرمانی کش�ور را به
میزبانی استان لرستان کسب کرد.
ب�ه گزارش ایرنا ،هادی خواجویی نماین�ده وزن  44کیلوگرم از تیم
اس�تان کرمان به فینال رقابتهای کشتی فرنگی نونهاالن قهرمانی
کش�ور راه یاف�ت و پس از رقابتی نفس گیر ،مق�ام دوم این دوره از
مسابقات را بهدست آورد .یک تیم در قالب  12کشتی گیر 2 ،مربی و
یک سرپرست از استان کرمان در بخش کشتی فرنگی این رقابتها

حضور داشتند و س� ّید محسن هاشمی نیز بهعنوان داور اعزامی از
اس�تان کرمان قضاوت این مسابقات را انجام داد .پیکارهای کشتی
فرنگی ،طی هش�ت دور و  371کش�تی در  12وزن برگزار ش�د که
تیمهای خوزس�تان ،تهران و خراس�ان رضوی در جایگاه نخست تا
سومی بخش تیمی این رقابتها ایستادند .رقابتهای کشتی فرنگی
و آزاد نونهاالن قهرمانی کش�ور با حضور کش�تی گیرانی از سراسر
کشور از  10تیرماه در سالن شهید توکل خرم آباد لرستان آغاز شده
بود که تا امروز ادامه داشت.

افزایش ظرفیت سوخت رسانی در جایگاههای سی ان جی
مدیرعام�ل س�ازمان عمران ش�هرداری
گف�ت :ب�ا تعمی�ر اساس�ی س�ه جایگاه
سیانجی اتوبوسرانی ،ابن سینا و گمرک،
مشکالت این جایگاهها را برطرف کردیم
و با رفع نش�ت گاز ،انجام کالیبراسیون،
استانداردسازی ،نمای ظاهری جایگاهها،
آم�وزش اپراتوره�ای جایگاههای س�ی
ان جی ب�ا همکاری ش�رکت نفت و اخذ
گواه�ی الزم برای اپراتورها انجام ش�د.
به گزارش روابط عمومی ش�هرداری وی

فروش ملک
یک ملک تجاری واقع در بلوار دکترصادقی
روبروی بانک تجارت مرکزی به متراژ
 630متر زمین دوکله بفروش می رسد
شماره تماس 09131451224

با اش�اره به افزایش نازل در جایگاههای
سی ان جی در راستای باال بردن ظرفیت
و ت�وان سوخترس�انی ب�ه خودروه�ا
تصریح کرد :هم اکنون با تعمیر و برطرف
کردن مش�کالت فنّی و استانداردسازی
پمپه�ای گاز 15 ،ن�ازل ب�ه مجموع�ه
جایگاههای س�یانجی اضافه شده و در
این حوزه مش�کلی وجود ندارد .باستانی
از راهان�دازی خ�ط کام�ل سنگش�کن
جدید و رفع مشکالت آن نیز در راستای

افزایش تولید آس�فالت خبر داد و افزود:
در س�الجاری  8730ت�ن ان�واع مصالح
شکسته و  5156تن آسفالت در کارخانه
آسفالت تولید ش�د؛ ضمن اینکه یکی از
مش�کالت عم�ده حوزه آس�فالت ،بحث
ذخیره قی�ر بود که مخ�ازن و تانکرهای
موج�ود پاس�خگوی میزان ذخی�ره قیر
خریداری شده نیس�ت که در این راستا
عملیات اجرایی اس�تخر ذخی�ره قیر با
ظرفیت 2هزار تن در حال احداث است.

جناب آقای محمد خواجویی
انتصاب بجا و شایسته شما به عنوان معاون مدیر
کل و مدیر امور مالیاتی شهرستان سیرجان را
تبریک عرض مینمایم .موفق و سربلند باشید.

اتحادیه شرکت های تعاون
روستایی شهرستان سیرجان

جناب آقای محمود اسدی
ریاست اتاق اصناف شهرستان

انتخاب جنابعالی به عنوان رییس اتاق اصناف
شهرستان سیرجان را صمیمانه تبریک عرض
نموده ،موفقیت و سربلندی روزافزونتان را از
درگاه خداوند متعال خواهانیم.

محمدعلی خوشبخت

تریبون آزاد خوانندگان

پیامک 3000 7258 :

 4491بعضی با ش��غلهایی که
دارند پول کاذب در میارند .به نظر من
نبای��د افراد از موقعیت و جایگاه خود
س��وء اس��تفاده کنند و آن را اهرمی
ب��رای پول درآوردن ق��رار بدن تا نان
حرام وارد شکم زن و بچه شان بکنند.
سوء استفاده از شغل و موقعیت کاری،
کار درس��تی نیس��ت .کمی وجدان ،
انص��اف و نیم نگاهی ه��م به قیامت
اگر باش��ه بد نیس��ت با این عمرهای
زودگذرکه آدمی شب میخوابد ولی
اطمین��ان ندارد فردا صب��ح از خواب
بلند شود! شخصیت ،آینده و روزگار
خودمان را خراب نکنیم .
 در پاری��ز چ��را مجس��مه دکتر
باس��تانی پاریزی را برداشته اند؟ آیا
نبای��د آیندگان از وج��ود مفاخر این
س��رزمین مطلع شوند؟ .لطفاً اعضای
ش��ورای پاریز رس��یدگی و پیگیری
کنند .دکتر باس��تانی ک��ه افتخارش
ب��رای پاری��ز اس��ت ک��م خدمت به
فرهنگ و تاریخ ای��ن مملکت نکرد.
ح��اال که او رفته چ��را بعضی ها باید
اینقدر قدرناشناس باشند.
 7041خیلی وقتا خودمان برای
خودمان بن بس��ت درست میکنیم.
من میخوام از مدیران ش��هرداری و
شورای ترافیک سؤال کنم از بلوار قائم
به س��مت شهرک نصر ازچه مسیری
باید رفت؟ همینط��ور از این بلوار به
مس��کنهای مهر؟ انته��ای این بلوار
را ب��رده اند در بیاب��ان و دور برگردان
گذاش��ته اند که دوباره برگردی س��ر
جای اول!
 2057ب��رای م��ن جالب��ه ک��ه
بعضیه��ا تو ذه��ن خودش��ون چه
توهم��ی دارند .رفتیم بگی��م آقا چرا
واحدهای ما را که دوس��ال پیش قرار
بوده ب��دی تحویل نمی��دی؟ چرا به
مردم دروغ گفتی؟ اومده تو یه روزنامه
میگه پش��ت این کارها سیاسی بازی
هست! .واقعا بعضی آدم های کوچک
چقدر خودشون رو بزرگ می بینند.
لطفا چاپ کنید ممنون .بنویس��ید
مال مردم خوردن نداره.
 1542واقعاً متأس��فم! مسئولین
آم��وزش و پ��رورش مس��ابقه حفظ
ق��رآن در بین دانشآم��وزان ابتدایی
برگزار میکنن��د ،دانشآموزان چقدر
استرس دارند و زحمت میکشند که
رتبه بیارند اما بعد از شش ماه میان به
نفرات اول شهرستان جایزه دفترچه
و م��داد رنگی میدهن��د! این نه تنها
باعث دلگرمی نمیشه که انگیزه قرآنی
بچهها رو هم ضعیف میکنه.
 2765با عرض سالم،کاش دولت
فکري هم براى مش��اغل آزاد ميکرد
همه که کارمند نيستند تا همون ده
درصد افزايش حقوق شامل حالشون
بش��ه .کرايه مغازه،کراي��ه خونه ،پول
بيمه که باي��د بهصورت آزاد پرداخت
کنيم ،قبضهاي خون��ه و مغازه و يه
عالمه قس��ط وام ،مشتري هم که نود
درصد کم شده چکار کنيم؟ سرمون
رو بذاري��م بميريم؟ الاقل مبلغ بيمه
مشاغل آزاد رو کمتر کنيد اونها هم
آدمند فقط چون پارتي نداش��تن به
شغل آزاد رو آورده اند.
 3252ما اهالی شهرک ابوالفضل
در اراضی س��عید آباد وجود اس��تخر
آب وسط کوچه و بوی گند آن باعت
مریضی بچههایمان ش��ده و پش��ه و
مگسها امانمان را بریده.
 4179 پیش��نهاد میگردد واحد
زیباس��ازی ش��هرداری س��یرجان با
طراح��ی و اجرای مناظ��ر و تصاویر
مش��اهیر و بزرگان همشهری توسط
هنرمندان بومی نسبت به زیباسازی
بلوار شهید امین عباسی اقدام نمایند.
سپاس

 4306خدای��ا ! ب��ه ق��درت و
معجزه ی بیپایان خود «من و تمام
خوانن��دگان این پیام هایم را تا صبح
جمعه ی موعود زن��ده بدار تا خودم
خبر آمدن و ظهور م��والی خوبم را
به همه شان مژده دهم  .اللهم عجل
لولیک الفرج و العافیه و النصر.
 7518در بلوار گلستان،گلستان
 ۱۸اف��ت ولت��اژ برق داریم .وس��ایل
برقیمان آسیب دیدهاند خواهشمند
اس��ت اداره برق رس��یدگی نماید .با
تشکر و سپاس
 4179س�لام ،بدینوس��یله
فرارس��یدن 14تیر ماه،گرامیداشت
روزقل��م رابه تمامی مدیران ش��ریف
و دس��ت اندرکاران پرتالش نشریات
محلی س��یرجان صمیمانه تبریک و
خداقوت میگویم .گامهایتان اس��توار
و قلمهایت��ان پای��دار وبرق��رار ب��اد.
(جهانش��اهی از دوستداران فرهنگ،
ادب و هنر)
 9212چن��د وق��ت پیش بایک
خودرو پارک که متعلق به یک خانم
وکیل بود تصادف کردم .رفتم درب
خانهشان را زدم و اطالع دادم .چون
ماشینش مدل باالبود و تمام قطعات
جل��و را که من هم نزده بودم عوض
کرد وفاکت��ورش را اجرا گذاش��ت.
بیم��ه هفت میلیون داد اما من باید
10میلیون بپردازم به حساب دادگاه.
حاال باید ماش��ینی که باهاش خرج
زندگیم را میدهم بفروش��م وگرنه
به زندان میروم .این صاحب ماشین
خدا نشناس تمام زندگیمو برهم زد.
 4454لطف��اً مس��ئولین امر در
خصوص خاموش��ی چند ماهه بلوار
س��ردار ش��هید ا ...دادی یه توضیح
بدهند و ش��ما هم خواهشمند است
پیگیری عاجل بفرمائید .ممنون.
 8763باس�لام .آیاکسی نیست
به کار این دندان پزشکیها نظارت
داشته باش��ه؟ بخدایک کارگرساده
هس��تم دندون دخت��رم دردگرفته
بودبردم��ش کلینی��ک [ ]....اول که
22توم��ان ویزی��ت بع��د15 ،تومان
عک��س بعده��م گف��ت هردندونی
350خ��رج داره .نداش��تم ب��دم
برگش��تم .بی انصاف  40هزارتومان
از م��ن گرفته ولی هیچ کاری انجام
نداده .خواهش��اً مطرح کنید ببینید
اینه��ا که با امکانات همین مردم به
اینجا رس��یدن چگونه خون مردم را
می مکند؟
 2263با س�لام و خسته نباشید
واقعاً جای س��ؤال و تأس��فه که چرا
در رابط��ه با آس��فالتهای خیابانها
هیچ کس جوابگو نیست و رسیدگی
نمیش��ه روستاها از ش��هر سیرجان
کوچه و آسفالت مساعدتری دارند.
 9012دورهه��ای مه��ارت
زندگ��ی همس��رداری فرزندپروری و
روانشناس��ی رو گذروندم تحصیالت
حوزوی دارم اگه بشه مهارتها رو به
افراد یاد بدیم جلوی خیلی از طالقها
و بزهکاریه��ا گرفته میش��ه .رفتم
داوطلبان��ه فرمان��داری بگم حاضرم
آموخته هام یاد همشهریهام بدم اما
قبول نکردند حتی چندبار دفتر امام
جمعه رفتم ولی تأثیری نداشت .ای
کاش شما پیگیری میکردید.
 7950خواستم با پیگیری شما
و مس��ئولین محترم شهر درخواست
توساز شرکت جهان
کنم نتیجه ساخ 
که قرار بود زودتر از موعد تحویل بده
بعد از دوس��ال تس��ویه حساب اعضا
چی ش��ده درصورتی که مدیریت و
اعضای هیأت مدی��ره از جواب دادن
به مردم نسبت به تکمیل و واگذاری
واحدهایی مربوطه امتناع میکنند و
دنبال کار خودشان هستند.

مرد نکونام نمیرد هرگز17 / .....
از ش�مارههای قبل در این س�تون معرفی افرادی را ش�روع
کردهای�م ک�ه در امور خیر از بقیه پیش�ی گرفت�ه و در دنیا و
آخرت برای خود توشهای اندوختهاند ...
◄ مرحوم حاج سید مهدی هاشمی
در واقع زندگی انس��انهای نیکوکار  -از تولد تا
مرگ – پر اس��ت از زیباییها و خاطرات نیک و
ماندگار .خاطراتی که در آن با فکر خداپسندانه
کم��ک به رفع دردهای نیازمن��دان ودردمندان
ش��ده و از پس��ندیدهترین کارهاس��ت  .درواقع
رسالت مردمان خیر اندیش ونیک نهاد پیوسته
آن��ان را به نیک��و کاری واجر وپاداش��ی خدایی
میخواند تا زمینه خدمترس��انی خ��ود را در
سید مهدی
عرصههای مختلف فراهم کند .نیکو کار ارجمند زنده یاد حاج ّ
هاش��می که از خیرین بنام سیرجانی است همواره به امور خیریه و وقف
عالقهمند بود  .این زنده یاد در س��ال 1378یک قطعه زمین به متراژ225
متر مربع در محل چهار راه ابوریحان وقف جمعیت هالل احمر نمود تا برای
عمل خیر در جهت رفع مشکالت خلق از آن استفاده شود .یقیناً این عمل
او و س��ایر اعمال خیرخواهانهاش در زندگی موجب رضای خدا و خلق خدا
خواهد بود و دعای خیر صدها نیازمند بدرقه راهش میباشد .
نام نیکو گربماند زآدمی /به کزو ماند سرای زرنگار

شهر

 شماره 1132
 شنبه  16تیر 1397

خبر

روزی برای شهرداریها و نگرانی مردم از عملکرد

مدیران
ناکارآمد شهری

گروه ش�هر :پنجش��نبه چهاردهم تیر
ب��ا خود دو نام را یدک میکش��ید .یکی
روز «قلم» و دیگری روز «شهرداریها»،
ش��اید بهتر از این مناس��بتی نباشد تا با
قلم خبرنگاری ،مهمترین س��ازمانهای
مدیریت ش��هری یا همان شهرداریها را
که مردم یک ش��هر تم��ام و کمال با آن
س��روکار دارند در بوته بررسی و نقد قرار
داد .بر اس��اس یک آمار تعداد شهرهای
ایران از  199ش��هر در س��ال  1335به
حدود یکهزار و چهارصد ش��هر کوچک
و بزرگ در حال حاضر رسیده که حداقل
ه��زار عدد از آنها نه اقتصاد مش��خصی
دارن��د ،نه محدودهی معی��ن و نه روابط
غی��ر قومی و پیچی��ده! گفته میش��ود
هسته اولیه شهرها در دوران معاصر زیر
نظر والیان اداره میش��ده اس��ت ،هسته
اولیه ی��ک محله قدیمی و بهصورت یک
سکونتگاه روس��تایی با بافت فشرده به
مساحت  10هکتار بوده است.
هرچند بعد از سنواتی شهر در جهتهایی
از بافت مرکزی گس��ترش پیدا میکنند
اما باز بهخاطر مدیریت اش��تباه و دخیل
نبودن چهرههای متخصص در امور شهر
و شهرسازی نه تنها رو به پیشرفت نرفته
بلکه بر مش��کالت ش��هرها نی��ز افزوده
ش��ده اس��ت .چیزی که االن به عینه در
بسیاری ش��هرها و از جمله در سیرجان
کام ً
ال مش��هود اس��ت .این ضعف نه تنها
در ابعاد شهرس��ازی ک��ه در بخشهای
دیگر نیز به وضوح دیده میشود .اینگونه
شهرها بهلحاظ مدیریتی بهویژه در امور
مالی با مشکالت زیادی روبرو میباشند
که مشکل اصلی شهرهای کوچک است.

ش��هر کوچک ،با گرایشهای شهری ،در
دل خود ،س��ادگی روستا را دارند و غالباً
از مناس��بتهای اقتص��ادی و اجتماعی
روس��تایی برخوردارن��د ،این ش��هرها با
ماهیتی ویژه ،دارای مشکالت خاص خود
(از جمله منابع مال��ی ناپایدار) مدیریت
این ش��هرها بهشدت وابس��ته به بودجه
دولت و ی��ا صنایع اطراف اس��ت.پس از
اجرای قان��ون خودکفایی ش��هرداریها
که ش��هرداریها باید بیشتر هزینههای
ش��هری را خودش��ان قبول کنن��د ،این
قانون به ضرر ش��هرداریهای شهرهای
کوچکت��ر تم��ام ش��ده و چ��ون منابع
درآم��دی ش��هرداریها در این ش��هرها
ناپای��دار و یا ب��ه دلیل ضع��ف عملکرد
نابسامان ،کم است بنابراین برای جبران
هزینههای خود وابس��تگی ش��دیدی به
وزارت کش��ور یا معادن و صنایع اطراف
خ��ود دارند تا ش��اید بتوانند ضعف خود
را در این بخشها ،ع��ادتوار با تکیه به
این منابع جبران کنند .در ش��هرهایی با
این ش��رایط ش��اید یکی از کلیدیترین
ضعفه��ا نبودن مدیران ش��هری کاربلد
اس��ت تا سایه این ضعف بهطور گسترده
بر یک شهر گسترانده شود .در کنار این
البت��ه نبود امکانات و تس��هیالت کافی،
بی��کاری زیاد ،از بی��ن رفتن فرصتهای
متنوع ش��غلی و کم اعتمادیها مزید بر
علت ش��ده تا مشکالت ش��هری بیش از
پیش به وضوح دیده شود.
در این میان س��یرجان بهعنوان شهری
متوس��ط ب��ا منابع متع��دد و بخشهای
پ��ر س��رمایهای مثل صنع��ت و معدن،
کش��اورزی ،پتانس��یلهای دانش��گاهی،
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امین شول

نارضایتی مردم از عملکرد شهرداران در این سال ها خود گواه این ادعاست.
بد نیست سری به نقطه نظرات مردم حداقل در ستون پیامکهای مردمی
نشریات زد یا سرکی به شهرک های حاشیه شهر کشید تا متوجه شویم قریب
به اتفاق مردم از نحوه اداره شهر ،خدمات دهی ناقص ،کمکاری ها وتبعیض ها
شکایت دارند و افسوس فرصت هایی را میخورند که از شهرشان
در این سالها گرفته شده است
زیرس��اختهای ریل��ی ،فرودگاه��ی و
جادهای و از همه مهمتر وجود زمینههای
بازرگان��ی ،تج��ارت و س��رمایهگذاری
چنانچه از رشد شهرس��ازی قابل قبولی
برخ��وردار نباش��د باید ریش��ه آن را در
نداش��تن تخص��ص و توانای��ی علمی و
مدیریتی مدیران ش��هریاش دانست که
با انتخاب شوراهای شهر که خود نیز در
این باب زمین��های و تخصصی ندارند از
سر تصادف و اتفاق بر صندلی نشستهاند
ک��ه برای آنها از همان ابتدا بزرگ بوده
است.
نارضایتی م��ردم از عملکرده��ا در این
س��الها خ��ود گ��واه محکم��ی ب��ر این
ادعاست .بد نیست سری به نقطه نظرات
م��ردم حداق��ل در س��تون پیامکهای

مردمی رسانههای محلی زد یا سرکی به
شهرکهای حاشیه شهر کشید تا متوجه
ش��ویم قریب بهاتفاق مردم از نحوه اداره
ش��هر ،خدم��ات ده��ی ،ک��م کاریها،
تبعیضها و نارس��اییها شکایت دارند و
افس��وس فرصتهایی را میخورند که با
وجود مدیران ناکارآمد از آنها و شهرشان
در این سالها گرفته شده است .مردمی
ک��ه حت��ی از ابتداییترین نیاز ش��هری
یعنی یک آس��فالت درس��ت بیبهرهاند.
یک نگاه گذرا به ده س��ال گذشته شورا
و ش��هرداری ،بیانگر خیلی نکات تأسف
انگیز اس��ت .از رقابت بر س��ر ش��هردار
ش��دن اعضاء ،تا دعواه��ا و درگیریها و
جنجالهای درون گروه��ی .از گماردن
س��کان ش��هر به مدیرانی ک��ه معموالً با

عقب��ه سیاس��ی خ��ود بهدنبال تس��ویه
حساب شخصی و سیاس��ی میرفتند تا
افرادی که پستهای اینچنینی را برای
س��کوی پرش میخواهند نه خدمت به
ش��هروندانی ک��ه در غ��م فرصتهای از
دس��ت رفته و آرزوهای برباد رفتهشان
روز میگذرانن��د و اکن��ون نی��ز هی��چ
تحرکی در شهر نمیبینند .برای توصیف
وضعی��ت کنونی ش��هرداری یک جمله
از اعضای ش��ورای ش��هر کافی است که
گفته ب��ود وقتی ش��هرداری توان خرید
یکدستگاه پیشسرد کن ناقابل را برای
کش��تارگاهش ندارد تا سالمتی مردم را
تضمی��ن کند چه انتظ��ار دیگری از آن
در اج��رای پ��روژه و کار و خدمات دیگر
میتوان داشت.

جناب آقای سید مسعود گالبی

با نهایت تاسف ضایعه درگذشت همسر مکرمه تان را حضور
شما و خانواده گرانقدرتان تسلیت عرض نموده از درگاه خداوند
متعال شادی روح آن مرحومه و صبر و سالمت بازماندگان معزز
را مسئلت می نمائیم.

ش��ورای ش��هر بار دیگر صحنه انتقاد از ش��هرداری ش��د .در
جلس��های که عصر چهارشنبه با حضور اعضای شورای شهر
و ش��هردار برگزار ش��د ،در این نشست مش��کالتی که حفر
کانالها و ُکندی ترمیم آنها برای مردم ایجاد کرده از سوی
اعضاء مطرح ش��د و خواستار نظارت بیشتر شهرداری بر این
امر ش��دند .در این نشست اس��فندیارپور عضو شورای شهر با
اشاره به نارضایتیهای ش��هروندان در این رابطه گفت :برای
پروژه فاض�لاب  ۱۲تیم حفاری فعالیت میکنند در حالیکه
برای ترمیم آس��فالت فقط  ۲تیم مشغول هستند و این هیچ
تناسبی با هم ندارد!.
طاهره جهانش��اهی دیگر عضو ش��ورا نیز با تأیید مش��کالت
مذکور به موضوع غیر بهداش��تی بودن کش��تار در کشتارگاه
اش��اره کرد و از ش��هردار پرس��ید بحث خرید پیش سردکن
برای کش��تارگاه که ب��ا توجه به خطر بیماریه��ا از نیازهای
اولیه اس��ت و مدتهاست که در دس��تور کار قرار گرفته به
کجا کشیده و چرا خریداری نمیشود .او گفت :اهمیت خرید
پیشس��رد کن حتی مهمتر از آس��فالت و هر پروژه عمرانی
اس��ت چون با جان و س�لامت ش��هروندان س��رو کار دارد و
ش��هرداری باید در اقدامی فوری پیش س��ردکن را خریداری
کند و نباید بهدلیل باال رفتن قیمت پیش س��رد کن ماجرا را
به حال خود رها کنیم .در این جلسه که رئیس اداره آموزش
و پرورش نیز حضور داشت ،دغدغه های آموزشی شهروندان
از سوی وی مطرح شد.
محیاپور با اش��اره بهشرایط خاص سیرجان گفت :ما هر ساله
شاهد افزایش  ۲هزار نفری دانشآموزان در سطح شهرستان
خیرین مدرسهساز نبودند
هستیم و اگر مدارس غیر دولتی و ّ
مجبور به س��ه ش��یفته کردن مدارس بودیم .وی از شهردار
و اعضای ش��ورای ش��هر خواس��ت تا با همکاری با آموزش و
پرورش نس��بت بهواگ��ذاری قطعه زمینی ب��رای احداث یک
مدرسه دولتی در محدوده شهر موافقت شود.
شهردار سیرجان بهعنوان آخرین سخنران جلسه شورای شهر
با بیان مش��کالت شهرداری گفت :در موضوع واگذاری زمین
به آموزش و پرورش برای احداث مدرس��ه و رفع مش��کالت
آموزشی ش��هر با مصوبه شورای شهر موافقیم در صورتی که
راهکار قانونی آن دیده شود .وی در مورد خرید پیشسردکن
نیز گفت :متأس��فانه نوسانات بازار مانع خرید پیش سرد کن
ش��ده و در مذاکرات جدیدی که با طرف قرارداد داش��تهایم
نرخ جدیدی اعالم ش��ده و در صورتی که طی دو هفته پول
پیش سرد کن آماده شود میتوانیم برای خرید پیشسردکن
امیدوار باشیم.

جناب سرهنگ اسماعیل جهانشاهی

از زحمات بی ش�ائبه جنابعالی در دوران ریاست پلیس راه
شهرستان س�یرجان تقدیر و تش�کر نموده ،انتصاب شما
را به ریاس�ت دایره راه های فرعی و روس�تایی پلیس راه
استان کرمان تبریک عرض می نمایم.

احسان یزدی
دبیر سرویس حوادث نگارستان

خانواده حاج محمدحسین یونسی

برشکاری ورق با دستگاه cnc

انتقاد از شهردار
در جلسه شورای شهر

برشکاری انواع ورق تا ابعاد  ۱۲*۳متر از ضخامت

 ۲تا  ۱۰۰میلیمتر با دستگاه  cncبرش تمام اتوماتیک در کارگاه شرکت نگین صنعت سیرجان
با بهترین کیفیت،

نازلترین قیمت و در کوتاهترین زمان ،تهیه نقشه های برش طبق نظر مشتری
شهرک صنعتی شماره،۱خیابان پنجم،شرکت نگین صنعت سیرجان تلفن ۴۲۳۴۰۳۷۴-۵
 ۰۹۱۳۳۴۵۰۷۲۸-۰۹۱۳۱۷۹۹۶۶۵ستوده نیا

ر و ز قل���م
روز بزرگداشت فرهنگ و هنر است ،روز قلم
روزی اس�ت که بار دیگ�ر ارزش های علمی،
فرهنگی و هنری کشورمان را به خاطر آورده
اس�ت .این روز بزرگ را به اساتید فرهیخته
و جامع�ه ی اهل قلم که وجودش�ان موجب
توس�عه و پیشرفت فرهنگ و هنر این مرز و
بوم است ،تبریک عرض می نمایم.

رضا سروش نیا -شهردار سیرجان

4

ورزش

 شماره 1132
 شنبه  16تیر 1397

در کرمان چه خبر است؟

مجتبی رضایی

شبه کودتا در باشگاه مس

پیشزمین��ه درگیریه��ا با ب��روز اختالف میان
برخ��ی بازیکنان مس با س��رمربی جدید ،اگر چه
از هفتهه��ای قبل خودش را نش��ان داده بود اما
انگار همه چیز در ی��ک روز اتفاق افتاد تا پس از
عزل محمدرضا کافی مدیرعامل باش��گاه مس از
س��وی هیأت مدیره که هنوز ش��ش ماهی بیشتر
بر س��ر کار نبود ،عل��ی قرایی رئیس س��یرجانی
هی��أت فوتبال کرمان بهعنوان سرپرس��ت موقت
جایگزین او ش��ود .این ماجرا ب��ه همین جا ختم
نش��د چرا که پس از این عزل و نصب اورژانسی،
س��ید مجید حسینی س��رمربی جدید مس که او
هم هنوز جوهر حکم س��رمربی گریاش خشک
نشده بود تحت فشار قرار گرفت تا از کرمان برود
و نادر دست نش��ان مربی خاطرهانگیز کرمانیها
از ش��مال برگردد و بار دیگر هدایت تیم سابقش
را که دوازده س��ال قبل با آن به لیگ برتر صعود
کرده بود بهعهده بگیرد .در همین گیرودار مهدی
سیاوشی عضو هیأت مدیره مس هم از این باشگاه
کنارهگی��ری ک��رد تا پازل آمد و رفتهای ش��به
کودت��ا در مس تکمیل ش��ود و همه از اتفاقی که

مدیرعامل مس برکنارشد ،سرمربی تیم نیامده رفت ،نادر دست نشان آمد،
علی قرایی سرپرست شد ،مهدی سیاوشی کناره گیری کرد !

گ�روه ورزش :درحالیک�ه بازیهای
مرحله یک چهارم نهایی جام جهانی
روس�یه از روز گذش�ته با حضور 8
تیم فرانسه ،اروگوئه ،سوئد ،برزیل،
بلژیک ،کرواس�ی ،انگلیس و روسیه
آغاز شده و تا شامگاه امشب تکلیف
 4تیم باقی مانده در بازیها مشخص
می شود بخش ورزش�ی عصر ایران
در مطل�ب زیبای�ی به ب�ازی دو تیم
کلمبی�ا و انگلس�تان از مرحله یک
هش�تم نهای�ی بازیه�ا پرداخته و
ب�ا عن�وان «از تفنگ خال�ی دو نفر
میترسند» به آن پرداخته است که
آن را برای خوانندگانمان باز نش�ر
می دهیم:
«انگلس��تان در ضربات پنالتی توانس��ت
کلمبیا را از سر راه بردارد و به یک چهارم
جامجهانی روسیه صعود کند .مهمترین
نکته بازی این بود که کابوس برای س��ه
شیرها به رویا تبدیل شد .آنها تجربهی
تلخی که از ضربات پنالتی داشتند ،حذف
در چند دوره ج��ام جهانی و یورو باعث
شد که هر تیم ناامیدی هنگام رویارویی

دامن تیم این باش��گاه را در آس��تانه فصل جدید
بازیها گرفت شوکه شوند.
تیم فوتب��ال مس کرم��ان س��ابقه دیرینهای در
فوتب��ال ایران دارد .این تیم پس از س��الها توپ
زدن در لیگهای دو ویک ،س��رانجام در سال 85
با هدایت نادر دست نشان موفق به صعود به لیگ
برتر فوتبال ایران شد .پیش از دست نشان ،بیژن
ذوالفقارنسب و مهدی محمدی و برخی بازیکنان
دیگر در این تیم س��رمربیگری ک��رده بودند اما
با صع��ود تیم به لیگ برتر هدای��ت آن به فرهاد
کاظمی س��پرده شد و پس از او ،امیر قلعه نوعی،
پروی��ز مظلوم��ی ،لوکابوناچیچ ،صم��د مرفاوی،
میرس�لاوبالزویچ ،ابراهیم قاس��م پ��ور و مجتبی
تقوی از مربیان مش��هوری بودن��د که بعضاً یکی
دوبار هدایت مس را در لیگ برتر برعهده داشتند
اما با س��قوط تیم به لیگ ی��ک آزادگان در فصل
 93-92دیگ��ر آن تیم رویای��ی کرمانیها نبود و
به رغ��م بهکارگیری مربیانی چون اکبر میثاقیان،
وینگوبگویچ ،منص��ور ابراهیمزاده و دارکودرازیچ،
دیگر راهی به لیگ برتر پیدا نکرد.
آخری��ن مرب��ی م��س ت��ا قب��ل از ای��ن اتفاقات
س��یدمجتبی حسینی س��رمربی سابق ذوب آهن
ّ

بود که یک ماه قبل ،در نیمه خرداد س��ال جاری
ب��ا مس قرارداد بس��ت و جایگزی��ن احمد نخعی
مربی کرمانی تیم شد.
از مهمتری��ن مدیران عامل باش��گاه مس نیز طی
این س��الها میت��وان به اکب��ر ایرانمنش ،ناصر
ش��هبازی ،فتح ا ...نژاد زمان��ی ،عبدالرضا برهانی،
حمی��د نیکنف��س ،ابوالحس��ن مه��دوی ،امی��ر
سیفالدینی ،احمد مسعودزاده و محمدرضا کافی
اش��اره کرد ک��ه هفته قبل تنها پ��س از  6ماه از
این مسئولیت برکنار ش��د تا مس شاهد اتفاقات
عجیب و غریبی در هفته گذشته باشد.
اکن��ون در پس ای��ن رخداده این س��ؤال مطرح
است که  4سال پس از سقوط مس -تیم متمول
کرمان��ی  -ب��ه لیگ  1آیا با این آم��د و رفتها و
ع��زل و نصبها بخصوص برگش��ت مج��دد نادر
دس��ت نشان ناجی اسبق تیم بعد از دوازده سال
از صعود قبلی به لی��گ برتر ،دوباره زمینه صعود
مجدد پی��دا کند ،یا نه هواداران دو آتش��ه مس،
س��رخورده از بازیهای پشت پرده و حواشی ریز
و درش��ت باشگاه که میتواند تأثیر مستقیمی در
روند تیم داشته باشد باز هم از صعود تیمشان به
لیگ برتر همچنان ناامید باشند؟

از تفنگ خالی دو نفر
میترسند!

تیمهایی مثل کلمبیا درست لحظهای که باید با یک شلیک
کلیدی بدرخشند ،فقط ماشه را میچکانند و ...هیچ!
با آنها امیدوار به ضربات پنالتی باش��د.
جایی که پاشنه آشیلش��ان در تیررس
قرار میگرفت و حتی خودش��ان هم باور
کرده بودند که خ��دای فوتبال با پنالتی
نفرینشان کردهاست.
اما در شب درخشش سه ستاره تاتنهامی
ش��ان هری کین ،تریپیه و وی��ن دایر و
دروازهبانی که توانس��ت طلسم حذف در
ضربات پنالتی را بشکند ،از سد کلمبیایی
گذشتند که هنوز انگار زیر ساله موهای
کارل��وس والدراما ،جنون خوش��ایند رنه
هیگوئیت��ا و پنج گلولهای که تن آندرس
اسکوبار را شکافت قرار دارد.
فوتبال کلمبیا همیش��ه با مسائلی مثل

جناب آقای اتحاد

ریاست محترم بانک پارسیان

درگذشت فرزند عزیزتان را حضور شما و خانواده محترم تسلیت عرض
می نماییم ،از خداوند منان علو درجات برای آن مرحومه و صبر و
شکیبایی برای شما آرزومندیم.
حمیدرضا امانی

رئیس اتحادیه صنف خدمات کامپیوتر

ش��رطبندی ،مواد مخدر ،جنجال و البته
تکنی��ک و هیجان آمیخته اس��ت .حتی
در همی��ن ج��ام جهانی محمول��های از
لباسهای تیم ملی این کشور در روسیه
توقیف ش��د چ��را که داخ��ل آنها مواد
مخدر پنهان شده بود!
پابل��و اس��کوبار قاچاقچی مش��هور این
کشور که زمانی او را پدرخوانده فوتبال
سیاه کلمبیا لقب داده بودند ،خودش را
عاشق فوتبال میدانست.
پس��ر اس��کوبار میگوید :پ��درم با پول
قاچ��اق م��واد مخ��در ،زمی��ن فوتبال
میس��اخت تا جوانها آلوده مواد مخدر
نشوند!

ای��ن مهمتری��ن تصویری اس��ت که از
فوتبال کلمبیا در اف��کار عمومی وجود
دارد ،حتی بازیکن خوش تکنیکی مثل
خام��س رودریگز با چهره معصومانه هم
نتوانس��ت این چهره مخدوش را ترمیم

جناب آقای اتحـاد

درگذشت جانسوز فرزند گرامیتان را حضور شما و خانواده محترم
تسلیت عرض نموده ،از درگاه خداوند متعال غفران و رحمت الهی
برای آن مرحومه و طول عمر و صبر و شکیبایی برای جنابعالی و
خانواده محترمتان مسئلت دارم.

هوشنگ معینوزیری

جناب آقای حاج فتح اهلل اتحاد

ریاست محترم بانک پارسیان شعبه سیرجان
مصیبت وارده را به جنابعالی و خانواده محترمتان تسلیت عرض نموده و از خداوند متعال برای
آن مرحومه رحمت واسعه و برای بازماندگان صبر و شکیبایی مسئلت داریم.

همکاران بانک پارسیان شعبه سیرجان

آگهي استعالم عمومي شماره /97/4س
ش�رکت معدني و صنعتي گل گهر (س�هامي عام) در نظر دارد “س�اخت و نصب تابلو” خود را از

طریق استعالم عمومي به پیمانکار واجد شرایط واگذار نماید .لذا کلیه متقاضیان ميتوانند جهت

اخذ اس�ناد اس�تعالم به آدرس الکترونیک�ي  WWW.GEG.IRمراجعه و اس�ناد مذکور را به

همراه فرم پرسش�نامه ارزیابي تأمین کنندگان از قسمت تأمین کنندگان و مشتریان -مناقصهها
دانلود نمایند .مهلت تحویل پاکات س�اعت  9الي  14روز ش�نبه م���ورخ  97/4/30در مح��ل
دفترکمیسیون مع�امالت مجتمع مي باشد.

مدیریت قراردادها و معامالت
شرکت معدني و صنعتي گل گهر

کند .آنها شب گذشته فوتبال پرشوری
را به نمایش گذاش��تند ام��ا به آن نه به
آن اندازه خوب که بتوانند به یک چهارم
صعود کنند.
میگوین��د از تفن��گ خال��ی دو نف��ر

میترس��ند؛ هم کسی که تفنگ را توی
دستش گرفته و میداند خالی است ،هم
کس��ی که تفنگ به طرفش نشانه رفته
و نمیداند تفنگ خالی اس��ت! تیمهایی
مثل کلمبیا همیشه با سر و صدا به جام

جناب آقای حاج محمود پویا
سرکار خانم فیروزآبادی

جهانی میآیند ول��ی انگار تفنگ خالی
دستشان اس��ت و درست لحظهای که
باید با یک ش��لیک کلیدی بدرخش��ند،
فقط ماشه را میچکانند و ...هیچ!
هی��چ البت��ه واژه منصفان��های نیس��ت
اما آنه��ا مثل خام��ه روی کیک فقط
مهمانی را ش��یرینتر میکنن��د ،اما در
نهایت بلعیده میش��وند .برای فتح جام
فقط فوتبال پرش��ور کفای��ت نمیکند،
همانط��ور ک��ه فقط دف��اع مطلق ،فقط
بازی غیرتمندانه ،فقط پاسکاری مطلق،
فقط داشتن ستاره کافی نیست.
ب��ه تیمهای��ی مث��ل بلژی��ک ،س��وئد،
روسیه ،کرواس��ی و اروگوئه نگاه کنید.
کمتر کس��ی برایشان ش��انس صعود به
ی��ک چهارم را قائل بود ام��ا در حالیکه
س��تارههای آرژانتی��ن ،اس��پانیا ،هلند،
ایتالیا ،پرتغال ،آلم��ان و  ...از تلویزیون
دارن��د ج��ام را دنبال میکنن��د ،آنها
ش��تابان به سمت افتخار میتازند .شاید
یک��ی از دالیل��ش این باش��د که تفنگ
خالی دستش��ان نگرفتند و یک «تیم»
ماندند».

برادر بزرگوارم

جناب آقای حاج فتح اهلل اتحاد

سرکار خانم حاجیه مهین التجائی

با نهایت تأسف مصیبت وارده را حضور شما بزرگواران تسلیت
عرض مینمایم .ما را در غم خود شریک بدانید.

تسلیت قطره ایست در دریای اندوهتان .مارا در غم خود شریک بدانید.

جناب آقای

جناب آقای اکبر شهبا

رامین طغرلی

حاج فتح اهلل اتحاد

مصیب�ت وارده را ب�ه ش�ما و خان�واده محترمت�ان
تسلیت عرض نموده ،از درگاه خداوند سبحان برای
آن مرحوم�ه غفران الهی و برای جنابعالی و خانواده
محترم صبوری و شکیبایی مسئلت می نماییم.
خداوند قرین رحمتش فرماید.

خانواده های جهانپور – مقیمی

کوثر گلستانی

معاون اداری مالی سازمان تامین اجتماعی سیرجان

مصیبت وارده را به شما و خانواده محترم
تسلیت عرض نموده ،از درگاه خداوند منان
علو درجات برای آن مرحوم و صبر جلیل
برای بازماندگان مسئلت داریم.

مدیریت شرکت
آریا ابنیه تخت جمشید

آگهي مناقصه عمومي تجدید شده شماره /97/9ع
ش�رکت معدني و صنعتي گل گهر (س�هامي عام) در نظر دارد "تجهیز رختکن س�النهاي
مجموعه ورزش�ي" خود را از طریق مناقصه عمومي به پیمانکار واجد ش�رایط واگذار نماید .لذا
کلیه متقاضیان ميتوانند جهت اخذ اس�ناد مناقصه به آدرس الکترونیکي WWW.GEG.IR
مراجعه و اس�ناد مذکور را به همراه فرم پرسش�نامه ارزیابي تأمین کنندگان از قس�مت تأمین
کنندگان و مشتریان  -مناقصه ها دانلود نمایند .مهلت تحویل پاکات ساعت  9الي  14روز شنبه
م���ورخ  97/4/30در مح��ل دفترکمیس�یون مع�امالت مجتمع و ی�ا دبیرخانه دفتر مرکزی
تهران مي باشد .ضمن ًا بازدید از محل اجراي پروژه روز یکشنبه مورخ  97/4/24براي متقاضیان
بالمانع ميباشد.

مدیریت قراردادها و معامالت
شرکت معدني و صنعتي گل گهر

فرهنگ و هنر
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گفتگو با مترجم برتر جشنواره چندزبانه مونیخ

ترجمه آثار باستانی پاریزی به زبان ایتالیایی

فاطمه بلوردی

چن�دی پی�ش خب�ر کس�ب عنوان
برترین مترجم چن�د زبانه در ایران
توس�ط یک بانوی سیرجانی منتشر
ش�د .این خب�ر از آن جهت اهمیت
داش�ت که ت�ا پی�ش از آن کس�ی
از اس�تان کرم�ان چنی�ن رتب�های
بهدس�ت نی�اورده ب�ود .ای�ن هفته
در گفتوگ�و با این مترج�م جوان،
بیش�تر از ک�م و کی�ف فعالیتهای
او مطل�ع ش�دیم .فائ�زه الس�ادات
رضوینس�ب کارشناس ادبیات زبان
ایتالیا و فرانس�ه از دانشگاه تهران و
کارش�ناس ارشد مدیریت اجرایی از
دانشگاه آزاد است.
***
◄در ح�ال حاض�ر مش�غول چ�ه
ف ّعالیتی هستید؟
در قسمت بازرگانی بین الملل یک شرکت
پس��ته مشغول به کار هستم و همچنین
مش��غول ترجمه مجموعه داس��تانهای
استاد باس��تانی پاریزی به زبان ایتالیایی
تخصص��ی در حوزه
هس��تم و دو کتاب ّ
مدیری��ت در حال ترجمه دارم که تا آخر
سال به چاپ خواهند رسید.

◄کار ترجمه را از چه زمانی شروع
کردید؟
هفت س��ال است که کار ترجمه را انجام
میدهم .ش��روع کارم با ترجمه انگلیسی
بود بعد ترجمه ایتالیایی را شروع کردم و
بعد هم چندزبانه.
◄ترجمههایی که در این هفت سال
انجام دادهاید در چه زمینهای بودند؟
غی��ر از ترجمهه��ای علمی که داش��تم
بیشتر در زمینه رمان و داستان بودند.
◄آثارتان به چاپ هم رسیده؟
نه هنوز .بیشتر در سایتها قرار گرفتند.
ب��رای اینک��ه بخواهم آنه��ا را به چاپ
برس��انم باید منسجمتر و در قالب کتاب
باش��ند چون آث��اری که ب��رای ترجمه
انتخ��اب میکنم گلچینی از داس��تانها
هستند و زمانی میتوانم اقدام کنم برای
چاپ ک��ه مجموع کامل کتاب را ترجمه
کرده باشم.
◄گفتی�د رمان ،منظورت�ان چطور
رمانهایی هست؟
رمانه��ای ایتالیایی به فارس��ی؛ درواقع
رمانهایی که ترجمه ک��ردم زباناصلی
به فارس��ی بودن��د؛ اما عالق��ه خودم به
ترجمههای فارس��ی ب��ه زبانهای دیگر
هس��ت .وقتی دانشگاه را تمام کردم این

عالقه بیشتر شد چون برایم خیلی مهمتر
هست که یک نفر داستانهای فارسی را
به زبان دیگ��ری بخواند تا اینکه بخواهم
یک داس��تان ی��ا رم��ان را از زباناصلی
به فارس��ی ترجمه کن��م .این ترجمهها
بیشتر از داستانهای نویسندگان استان
کرمان بوده چون دوست دارم نوشتههای
س��یرجانی و اس��تان کرمان را بیش��تر
معرفی کنم.
◄آثارت�ان را به هیچ همایش�ی هم
فرستادهاید؟
بل��ه همایشهایی که در دانش��گاههای
مختل��ف برگزار میش��دند و بر اس��اس
محورهای آن همایش اثر میفرستادم.
◄ راج�ع به همای�ش مونیخ آلمان
توضیح میدهید؟
ب��رای ثبتنام در این همای��ش آبان ماه
اق��دام ک��ردم ولی همایش اردیبهش��ت
م��اه در مرکز زبانهای دانش��گاه مونیخ
برگزار ش��د و من بهصورت غیرحضوری
ش��رکت کردم .این همایش اول گزینش
مترجمی��ن کش��وری داش��ت ک��ه باید
ترجمهها سنجیده میشد و بعد به آلمان
فرستاده میشدند .مطالبی را که ترجمه
کردم برای گزینش ابتدا به مرکز آموزش
زبانهای دانش��گاه تهران فرس��تادم که

ترجم��ه دو نفر پذیرفته ش��د و از طریق
دانش��گاه به مونیخ فرس��تاده شدند و در
دانش��گاه مونیخ ه��م  10ترجم��ه برتر
انتخاب شد که من اولین نفر بودم.
◄چه عنوانی در این همایش کسب
کردید؟
برترین مترجم چندزبانه ایران
◄چه آثاری بهصورت ترجمه به این
همایش ارائه دادید؟
داس��تانهایی از استاد باستانی پاریزی و
استاد هوش��نگ مرادی کرمانی بودند و
یک معرفی جامع در مورد گلگهر
◄ترجمههایت�ان در م�ورد گلگهر
شامل چه چیزهایی بود؟
ی بود از ش��رکت گلگه��ر و اینکه
معرف 
چرا گلگهر در س��طح کش��ور و جهان
ح��رف ب��رای گفتن دارد و این ش��رکت
یک پتانسیل خیلی خوب در سیرجان و
در سطح کش��ور محسوب میشود .مثل
صنایع بزرگ که برای همه شناختهشده
هستند گلگهر هم این پتانسیل را دارد
که در حد جهانی شناخته شود همانطور
که اکنون هم تا حدودی شناختهش��ده
اس��ت .البته ای��ن کار سفارش��ی نبود و
خودم ش��خصاً انج��ام دادم و به همایش
فرستادم.

◄در این راه حمایتی هم داشتید؟
ن��ه .ای��ن ترجمهه��ا را بهص��ورت آزاد
فرستادم و خیلی از هزینهها را شخصی
پرداخت��م .حت��ی فک��ر نمیکن��م هیچ
مس��ئول یا ارگانی در س��یرجان اطالع
داش��ته باش��د که مترجم چندزبانه در
سیرجان هست.
◄قبل از این عنوان ،عنوان دیگری
هم داشتید؟
بله جوانترین مترجم چندزبانه اس��تان
کرمان شده بودم..
◄چه اهدافی دارید؟

مدیر روابط عمومی و امور بین الملل گل گهر خبر داد:

آغاز به کار جشنواره فرهنگی تا پایان تیرماه
 این جشنواره با جشن های شبانه و اجرای برنامه های ّ
جذاب ،مروج فرهنگ شادی
در میان مردم خواهد بود

پنجمین جش��نواره فرهنگی گلگهر ب��ا برنامههایی جذاب و
متنوع در هفته پایانی تیر ماه پذیرای ش��هروندان سیرجانی
خواهد بود .این خب��ر را مدیر روابط عمومی و امور بینالملل
ش��رکت گلگهر اع�لام کرد و افزود :این جش��نواره فرهنگی
برای پنجمین سال پیاپی در راستای عمل به مسئولیتهای
اجتماعی این ش��رکت طبق روال سالهای گذشته به همت
شرکت معدنی و صنعتی گلگهر با همکاری مؤسسه فرهنگی
معراج اندیشه گلگهر ،روابط عمومی و امور بینالملل شرکت

و باشگاه فرهنگی ورزشی گلگهر ،با رویکرد گسترش شادی و
نشاط در جامعه و با شعار «مهربان باشیم» برگزار خواهد شد.
ابوذرحلواییپور افزود :با توجه به نتایج ارزیابی و تحلیلی که از
جشنواره سالهای گذشته در دست بود ،سعی شد نواقص بر
طرف شده و جشنواره امسال با توان مضاعف و توسعه برخی از
آیتمها برگزار شود .مدیر روابط عمومی و امور بینالملل گلگهر
با اشاره به این که چنین برنامههایی میتواند تأثیر بسیاری در
ترویج شادی و افزایش روحیه نشاط جامعه داشته باشد ،افزود:

به تالش��م در زمین��هی تخصصم ادامه
میدهم و ت��ا زمانی که خودم به خودم
افتخار نکنم دست از تالش برنمیدارم.
◄ ...وحرف آخر
فک��ر میکن��م اگر ق��رار باش��د طرح یا
پروژهای در س��یرجان انجام ش��ود اول
باید پتانس��یلهای ش��هر را بشناسند و
ببینند چه کس��انی قابلیت کمک کردن
در ای��ن پروژهه��ا را دارند و شناس��ایی
نیروهای موردنیازش��ان را از افراد بومی
انج��ام دهند؛ ک��ه این اف��راد در زمینه
تخصصهای مختلف کم هم نیس��تند.

 5کانون در مؤسس��ه معراج اندیشه گلگهر فعالیت دارند که
هر کانون برای جشنواره پنجم برنامههای فرهنگی خاصی را
تدارک دی��ده از جمله کانون کتاب و کتابخوانی ،کانون قرآن
مقدس ،کانون فعالیتهای اجتماعی و
و عترت ،کان��ون دفاع ّ
کانون هنر با رویکردی کام ً
ال کارشناسانه و با برنامهریزیهایی
بسیار دقیق به نیاز سنجی جامعه پرداخته و در جشنواره پنجم
به این نیازها پاسخ خواهند داد.
وی ادام��ه داد :همچنین جش��نهای ش��بانهای که برای این
جش��نواره در نظر گرفته شده اس��ت با ارائه برنامههای شاد،
جذاب و متنوع فرصت مناس��بی اس��ت تا خانوادهها ساعات
مفرح��ی را در فضای جش��نواره س��پری کنند .س��خنگوی
جشنواره فرهنگی گلگهر ،توجه به نیازهای فرهنگی جامعه
را عامل رشد و شکوفایی عنوان کرد و گفت :کار فرهنگی باید
در شهرس��تان نهادینه شود و جشنوارههای فرهنگی گلگهر
میتوان��د پایهگذار چنین کارهای فرهنگی باش��د ،کما اینکه

ما میتوانیم به بهترین جاها برسیم اگر
خودمان بخواهی��م .نه در زمینه ترجمه
بلکه در ه��ر زمینهای میتوانیم بهترین
باشیم و این شهر میتواند بهترین شهر
باشد اگر افراد متخصص شناخته شوند
و درزمینهی تخصصیشان مورداستفاده
قرار گیرند ن��ه افرادی که به خاطر پول
و پارت��ی بهجایی میرس��ند...و در آخر
تش��کر میکنم از خانوادهام که همیشه
حمایت��م کردن��د؛ و ممنون��م از عوامل
محترم نشریه نگارستان که این فرصت
را در اختیار من قراردادند.

این جشنواره محیط مناسبی را فراهم میکند تا خانواده های
سیرجانی شبهای پر خاطرهای را در کنار هم سپری کنند و
از برنامههای متنوعی چون اجرای موسیقی ،حضور هنرمندان
استانی و شهرستانی در زمینههایی چون نویسندگی ،شعر و،...
تجربه بازی و س��رگرمی و ...بهرهمند شوند .حلواییپور اضافه
کرد :در کنار این جش��نواره ،نمایشگاه بزرگ کتاب با حضور
ناش��ران برجسته کش��وری را در دو بخش ناشران عمومی و
ناشران ویژه کودک در نظر گرفتهایم تا ضمن ترویج فرهنگ
مطالعه و کتابخوانی ،قشر طالب کتاب و اهل مطالعه بتوانند
کتابهای مورد نیاز خود را با حضور بهترین ناشران تهرانی
در سیرجان تهیه کنند.
وی تأکید کرد :پنجمین جشنواره فرهنگی گلگهر از 24
تیرماه کار خود را آغاز کرده و طی ش��ش شب در فضایی
شاد و پر خاطره در مجموعه ورزشی گلگهر واقع در بلوار
صفارزاده پذیرای خانوادههای سیرجانی خواهد بود.

جناب آقای مهندس

شهردار گرانقدر سیرجان

حمید زیدآبادینژاد

جناب آقای سروشنیا

انتخاب بجا و شایس�ته جنابعال�ی به عنوان عضو اصلی هیئت مدیره ش�رکت گهرهمکار

اهتمام جنابعالی در امور فرهنگی و هنری شهرس�تان قابل تقدیر و سپاس�گزاری فراوان

مؤید شایس�تگی و لیاقت حضرتعالی اس�ت ضمن تبریک این انتخاب ،بهروزی و سعادت
روزافزونت�ان را از خداوند متعال خواس�تاریم .امیدواریم در س�ایه حضور ش�ما ش�اهد
شکوفایی بیش از پیش شرکت گهرهمکار باشیم.

شرکت سیمان سپاهان و گروه صنایع سیمان کرمان

فراخوان سازمان سیما ،منظر و فضای سبز شهری سیرجان
از آنجا که سازمان سیما ،منظر و فضای سبز شهری سیرجان در نظر دارد بخشی از
فعالیتهای خدماتی و عمرانی فضای سبز را بر اساس موازین قانونی به بخش خصوصی
واگذار نماید لذا از کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی واجد شرایط دعوت بعمل میآید حداکثر
تا مورخ  97/4/20اسناد و مجوزهای الزم جهت فعالیت در زمینههای فوق را به واحد
کارپردازی سازمان واقع در بلوار شهید زندینیا مجتمع سازمانی شهرداری ارائه نمایند.

مدیریت ارتباطات شهرداری و شورای اسالمی شهر سیرجان

اس�ت .برگزاری دومین جش�نواره شب شعر طنز اقدام ارزش�مند و در خور ستایشی بود
که توس�ط ش�ما انجام شد .ضمن عرض خس�ته نباشید و خدا قوت س�ربلندی و سعادت
روزافزونتان را آرزومندیم.

کانون بسیج هنرمندان سیرجان
انجمن شعر جوان

مج
م
عم
گه
م
ع
ل
آ ی د وت ع و ی عادی سا یاهن

شرکت سرمایهگذاری و توسعه عمران سیرجان ()1404
از کلیه سهامداران حقیقی و حقوقی یا نماینده رسمی و قانونی آنها دعوت میشود در جلسه مجمع عمومی عادی
سالیانه صاحبان سهام که روز شنبه  97/4/30ساعت  17در محل شرکت برگزار میگردد حضور بهم رسانند.
دستور جلسه:
 استماع گزارش فعالیتهای هیأت مدیره در دوره مالی منتهی به سال 96 استماع گزارش و اظهارنظر بازرس قانونی راجع به عملکرد شرکت در دوره مالی منتهی به سال 96 اتخاذ تصمیم نسبت به ترازنامه و بررسی و تصویب صورت های مالی منتهی به سال 96 انتخاب بازرس قانونی ارائه طرحها و پروژههای قابل سرمایهگذاری طرح و بررسی سایر موضوعات و پیشنهادات سهامداران که در صالحیت مجمع عمومی باشد -تعیین روزنامه کثیراالنتشار جهت درج آگهیهای شرکت برای سال 97

هیأت مدیره شرکت
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جامعه

 شماره 1132
 شنبه  16تیر 1397

نگاه

دانش و پژوهش
در پرتگاه بیاخالقی علمی

ب��ا نگاهی به تبلیغات زیرپوس��تی که روی در و دی��وار اطراف برخی
دانشگاهها یا در فضای مجازی خود نمایی میکند به راحتی میتوان از
وقوع سرقتهای علمی یاد کرد .سرقتهایی که افرادش نه تنها ترسی
از افش��ای ماجرا ندارند بلکه بهراحتی و ب��رای فروش و عرضه کاالی
مس��روقه خود تبلیغ هم میکنند .البته خریداران نیز آزادانه و بدون
واهم��های برای خرید آن پول میپردازند و نگران عواقبش نیس��تند.
ماجرای خرید و فروش پایان نامههای علمی که ریش��ه درگذش��ته
متمادی دارد به قدری اسفناک است که مسئوالن وزارت علوم نیز به
این نکته اشاره میکنند و میگویند نباید ارزش دانش و تحصیل زیر
عالمت سؤال قرار گیرد .از همین رو پدیده رونوشتبرداری غیراخالقی
از متون دانشگاهی و پایاننامههای علمی به مسألهای چالش برانگیز
تبدیل شده است .این مس��أله افزون بر اینکه اخالق علمی را نادیده
میگی��رد ،ضرر و زیانهای بزرگی را بر پیکره دانش کش��ورمان وارد
میکند .عامالن این کار با نادیده انگاش��تن تالش و زحمت دیگران و
سوءاستفاده از فرصتها و شرایط موجود ،ثبات اخالقی و پویایی علمی
را به بیراهه میکشانند.
گس��ترش این مس��أله نه فقط از ژرفای دان��ش میکاهد بلکه فضای
بیاعتم��ادی علمی را گس��ترش میده��د و اعتب��ار و حیثیت ملی
کشورمان را نه تنها در منطقه بلکه در سطحجهانی خدشه دار میکند.
از این رو شایسته است که مسووالن و دستاندرکاران اجرایی کشور با
تدوین قوانین مناسب و بازدارنده در این زمینهگذر از مرزهای اخالق
علمی را با مجازاتهای س��خت روبرو کنند و از طرفی با اقداماتی از
جمله ،ایجاد بانک اطالعاتی پیش��رفته برای پایاننامهها و تحقیقات
علمی و پژوهشی از مشابهس��ازیهای دوباره جلوگیری کرده و مانع
اتالف س��رمایهاجتماعی در جامعه علمی کش��ورمان شوند .از سویی
یکی از معضالت علمی در سطوح دانشگاهی ما معضل خرید و فروش
پایاننامه و مقاالت علمی است که در سالهای گذشته در کشورمان
رایج شده و به نوعی میتوان گفت که تجارت پر رونقی را برای عامالن
و دستاندرکاران آن بهوجود آورده است.
در جایی که بهدس��تآوردن مدرک دانش��گاهی ب��رای پیدا کردن
القاب��ی چون دکتر یا مهندس معیار س��نجش و قضاوت قرار گرفته
��متهای شغلی و جایگاههای اجتماعی
و مبنای بهدست آوردن سِ َ
و اقتص��ادی افراد میگردد ،پدیده مدرکگرایی اصل میش��ود و از
این رو با تقلبهای پایاننامهای بدون در نظر گرفتن مهارت ،دانش
و تخص��ص اف��راد بهراحتی در جامعه رایج ش��ده و بهعنوان تقویت
کنندهای برای جریان منفی همچون دزدی علمی عمل میکند .این
عمل غیراخالقی نه تنها از این منظر مطرود اس��ت که از نگاه قانون
نیز جرم و قابل تعقیب اس��ت .یک مقام مسئول قضایی در خصوص
مفاد قوانینی که درباره سرقتها و کپیبرداریهای غیر مجاز علمی
میگوید :این از جمله مواردی اس��ت که در قالب جرم سرقت قابل
رس��یدگی اس��ت و قانون برای آن همچون سایر سرقتها مجازات
تعیین کرده است.

آگهی مزایده اموال غیرمنقول نوبت اول

احترام� ًا نظر به اینکه در پرون�ده  970379اجرای احکام مدنی محکوم علیه س�یدجالل
علوی محکوم اس�ت به فروش مال مشاع (با توجه به غیرقابل افراز بودن) در حق محکوم
له خانم الهه ایراننژاد پاریزی ،به پرداخت نیم عشر در حق دولت گردیده که شش دانگ
مل�ک با پالک ثبت�ی  2886فرع�ی از  2312اصلی بخش  35حوزه ثبتی س�یرجان واقع
در س�یرجان -مش�عل گاز -خیابان نور کوچه ش�هید خدری پالک  19با کاربری مسکونی
و ب�ا عرصه به مس�احت  299/7مترمربع و ب�ه ازای هر مترمرب�ع  15/500/000ریال جمع ًا
ب�ه مبل�غ  4/645/350/000ری�ال و اعیان�ی آن ب�ه مس�احت  251/5مترمرب�ع که 180
مترمرب�ع آن دارای پروان�ه و پایان کار میباش�د و ب�ه ازای هر مترمرب�ع  3/000/000ریال
جمع� ًا به مبل�غ  754/500/000ریال و ارزش کل ملک جمع ًا (عرصا و اعیانی ملک) به مبلغ
 5/399/850/000ری�ال ارزیابی گردیده را به عن�وان مال به این اجرا معرفی نموده اند که
مال معرفی ش�ده در روز ش�نبه به تاریخ  1397/4/30س�اعت  11ظهر از طریق مزایده در
محل اجرای احکام مدنی به فروش میرس�د مزایده از قیمت کارشناس�ی ش�روع و برنده
مزایده کس�ی اس�ت که باالترین قیمت را پیش�نهاد نماید 10 ،درصد قیمت پیش�نهادی
فیالمجل�س از برن�ده اخذ تا در صورت انصراف پس از کس�ر هزینههای اجرایی مابقی به
حس�اب درآمدهای دولت واریز میگردد متقاضیان میتوانند پیش�نهادهای خویش را به
انضمام فیش  10درصد مبلغ پیش�نهادی (که به شماره حساب سپرده 2171293825007
دادگس�تری س�یرجان نزد بانک ملی واریز گردد) حداکثر تا قبل از زمان برگزاری مزایده
از طریق پس�ت سفارشی به این اجرا ارسال و روی پاکت قید نمایند مربوط به مزایده روز
ش�نبه مورخه  97/4/30میباش�د و در صورت برنده ش�دن و انصراف  10درصد واریزی به
نفع دولت ضبط میشود .مزایده در صورت عدم حضور شرکت کننده تجدید میگردد.

اجرای احکام مدنی دادگستری سیرجان -عابدی

پایان امتحانات ،ترمهای جدید تحصیلی و دغدغه هرساله دانشجویان

افزایش شهریههای
دانشگاهی

گروه جامعه :هر س��اله با پایان
فصل امتحان��ات و آغاز ترمهای
جدی��د دانش��گاهی ،ش��هریهها
معموالً موضوع آزاردهنده ذهن
دانشجویان میشود ،بهخصوص
دانش��گاههای
دانش��جویان
آزاد ،پی��ام نور و غی��ر انتفاعی.
دانش��گاههایی ک��ه چن��دان
خدمات آنها متناسب با هزینه
دانشجویان نیست .این صحبت
البت��ه کلی اس��ت و ارتباطی با
شهرستان و استان ندارد گرچه
نمیت��وان تفکیکی نی��ز در این
رابطه قائل شد و میوهها معموالً
دور از درخ��ت نمیافتند بهویژه
در علمی کارب��ردی ،پیام نور و
غیرانتفاعیها که خدماتش��ان
چنگی ب��ه دل نمیزند .معموالً
در آغ��از ه��ر ترم ش��هریههای
دانش��جویی هر س��اله بهصورت
سیس��تماتیک افزایش مییابد.
درصد این افزایش در دانشگاهها
متفاوت اس��ت .مث ً
ال در دانشگاه
آزاد از  10ت��ا  15درص��د ،در
دانشگاه پیام نور تا  25درصد و
سایر دانشگاهها چون غیر دولتی
که دیگر تکلیفش��ان مشخص
اس��ت .دانش��جویان ب��ا نزدیک
ش��دن اعالم نتای��ج کنکور چه
در کارشناس��ی و چ��ه ارش��د
بهدنبال کس��ب اطالع از شهریه
دانش��گاههای مختلف هس��تند.
غی��ر از دوره روزان��ه دانش��گاه
سراس��ری که تحصی��ل در آن
برای دانشجویان بهصورت کام ً
ال
رایگان امکانپذیر است ،تحصیل

در سایر دورهها اعم از نوبت دوم
( ش��بانه ) ،غیرانتفاع��ی ،پی��ام
نور ،مجازی ،مج��ازی پیامنور و
پردیس خودگ��ردان با پرداخت
شهریه همراه است.
◄ پی�ام ن�ور و مش�کالت
دانشجویی
در این میان گالیهها و شکوهها
بیش��تر ب��ه س��مت پی��ام ن��ور
میچرخد .دانش��گاه پیام نور از
ابتدا بر پایه آم��وزش از راه دور
و نیمهحضوری تأس��یس شد اما
با مرور زم��ان آموزش حضوری
در بعضی رشتهها و دروس را به
دانش��جویان ارائه کرد .دانشگاه
پی��ام نور یکی از دانش��گاههایی
است که بهدالیلی چون برگزاری
کالسهای نیمه حضوری مورد
توج��ه بس��یاری از داوطلب��ان
کنکور کارشناسی یا ارشد قرار
میگیرد ام��ا زمانی که وارد این
سیس��تم میش��وند تازه متوجه
برخی نارساییها میگردند .این
مشکالت گهگاه به اعتراضهایی
میانجام��د مثل س��ال 96-95
که در پی اعت��راض تعدادی از
دانش��جویان دانش��گاه پیام نور
نس��بت به افزایش شهریه ثابت؛
مدیرکل روابط عمومی دانشگاه
پیام نور کش��ور در توضیحاتی
گف��ت :مطاب��ق مصوب��ه وزارت
علوم ،دانش��جویان هرساله باید
مبالغی برای برنامههای فرهنگی
به دانش��گاه پرداخت کنند .این
مبلغ هر س��ال بههمراه شهریه

آگهی مزایده نوبت اول
نظ�ر به اینکه در پرونده کالس�ه  941652اجرای احکام کیفری س�یرجان محکوم علیه
آق�ای هاش�م کاظمیان محکوم به پرداخ�ت مبلغ  300/000/000ری�ال در حق محکوم له
محمدعلی ش�هریار بهرامی و نیم عش�ر دولت گردیده دفتر شعبه اجرای احکام کیفری
دادس�رای عمومی و انقالب سیرجان در نظر دارد در پرونده کالسه  941652اجرا تعداد
 1فقره ملک به ش�رح مورد اش�اره  -1سه دانگ مشاع یک باب ملک به آدرس سیرجان
ش�هرک س�یبیجی کوچه دوم از واحدهای درب به حیاط با ش�ماره پالک ثبتی 3419
فرع�ی از  6518اصل�ی مف�روز از  1605بخ�ش  37کرمان به مس�احت  200مترمربع که
توسط کارش�ناس رسمی دادگس�تری به مبلغ  650/000/000ریال ارزیابی گردیده است
از طریق مزایده به فروش میرس�اند لذا طالبان خرید میتوانند ضمن مراجعه و بازدید
اقالم مورد نظر پیش�نهاد خ�ود را تا تاریخ  1397/4/30س�اعت  9صبح به دفتر اجرای
احکام کیفری دادسرای عمومی و انقالب شهرستان سیرجان ارسال نمایند و بایست 10
درصد مبلغ پیش�نهادی را فیالمجلس به حساب سپرده دادگستری سیرجان به شماره
 2171293825007نزد بانک ملی ایران واریز و فیش آن را ضمیمه پیشنهاد به این اجرا
تحویل نمایند و مابقی مبلغ را حداکثر ظرف مهلت یک ماه به حساب دادگستری واریز
نمایند .پیش�نهاد دهنده بایستی شخص ًا در جلس�ه مزایده که در تاریخ 1397/4/30در
دفتر اجرای احکام کیفری تش�کیل میش�ود حاضر شوند .این اجرا به کلیه پیشنهادات
مش�روط و مخدوش و فاقد  10درصد قیمت پیشنهادی ترتیب اثر نخواهد داد و چنانچه
برنده مزایده از پرداخت مابقی قیمت انصراف دهد سپرده وی به نفع دولت ضبط خواهد
شد.

مجتبی خسروی -مدیر دفتر اجرای احکام کیفری دادسرای سیرجان

حج
آگهی مناقصه دهیاری روستای تآباد
بخش مرکزی سیرجان (نوبت دوم)

دهیاری روستای حجتآباد در نظر دارد بر اساس مصوبه شماره  5/281شورای اسالمی روستای حجتآباد
اجرای پروژه ذیل را از طریق مناقصه عمومی به پیمانکار واجد شرایط راهسازی دارای رتبهبندی از معاونت
برنامهریزی و نظارت راهبردی کشور واگذار نماید.
لذا از کلیه شرکتهای دارای صالحیت دعوت به عمل میآید جهت دریافت اسناد مناقصه به بخشداری
مرکزی سیرجان مراجعه نمایند .دهیاری در رد یا قبول پیشنهادات مختار است .سایر اطالعات و جزئیات
مربوط به قرارداد در اسناد مربوطه میباشد .سپرده شرکت در مناقصه بایستی به صورت واریز به حساب
ذیل نزد پست بانک به نام دهیاری مربوطه و یا به صورت ضمانتنامه بانکی معتبر باشد .در صورتیکه
برندگان اول تا سوم مناقصه حاضر به انعقاد قرارداد نباشند تضمین شرکت در مناقصه آنها به ترتیب به
نفع دهیاری ضبط خواهد شد .تلفن42235081 :

شهریه کارشناسی ارشد پیام نور سال تحصیلی  ( 69 - 69ریال )

متغیر از دانشجویان اخذ میشد
اما امسال مش��کلی در سیستم
ایجاد شد و این مبلغ به شهریه
ثابت دانش��جویان اضافه ش��د.
وی با اش��اره بهنح��وه عملکرد
س��امانه گلستان(س��امانه ثبت
نام و انتخاب واحد دانش��جویان
دانش��گاه پیام نور) اظهار کرده
ب��ود :نح��وه عملک��رد س��امانه
گلس��تان بهگون��های اس��ت که
تا ش��هریه ثابت پرداخت نشود
دانشجو امکان ثبتنام و انتخاب
واح��د ن��دارد ،بههمی��ن دلیل
بس��یاری از دانش��جویان گمان
کردن��د که ش��هریه ثابت اضافه
ش��ده درحالیکه مبل��غ اضافی
مربوط به مس��ائل فرهنگی بوده
اس��ت .آن روز طبق اخباری که
پیش از آن از س��وی مسئولین
دانش��گاه پیامنور منتش��ر شده
ب��ود ،افزای��ش ش��هریه ثاب��ت
دانشگاه فقط شامل دانشجویان
جدیدالورود میش��د و قرار نبود
شهریه ثابت دانشجویان قدیمی
این دانش��گاه افزایش پیدا کند
اما زم��ان ثبتن��ام هنگامی که
دانشجویان قدیمی وارد سامانه
گلستان ش��دند تا انتخاب رشته
خ��ود را انج��ام دهن��د متوجه
شدند که شهریه ثابت آنها نیز
افزایش پیدا کرده است.
از مش��کالت ای��ن دانش��گاه
بهخص��وص در س��یرجان بنا به
اظه��ار تعدادی از دانش��جویان
اجب��ار اس��اتید ب��رای حض��ور
اجب��اری در کالس ب��رای

شهریه متغیر به ازای هر واحد درسی
دروس نظری

دروس عملی

دروس عملی پر هزینه و پایان نامه

گروه آموزشی

شهریه ثابت

علوم انسانی

 762286,99درسی
97,6799به ازای هر واحد
 967,96299شهریه متغیر

سالهزینه
شهریه کارشناسی ارشد پیام نور کم
تحصیلی  ( 69 - 69ریال )

سایر گروه ها 967,96299
گروه آموزشی شهریه ثابت

97,6799
دروس نظری

666786,99

762286,99
دروس عملی

666786,99
دروس عملی پر هزینه و پایان نامه

علوم انسانی

967,96299

97,6799

762286,99

666786,99

سایر گروه ها

967,96299

97,6799

762286,99

666786,99

کم هزینه

شهریه کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد سال تحصیلی  ( 69 - 69ریال )
گروه آموزشی

شهریه ثابت

شهریه متغیر نظری  -عملی

بیمه

خدمات آموزشی

 776999تا

 060996999تا

060976999
علوم انسانی 0,69996999
ریال ) 067986999
0026999
شهریه کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد سال تحصیلی ( 69 - 69
 776999تا  060996999تا
خدمات آموزشی
بیمه
 -060976999عملی
شهریه متغیر نظری
شهریه ثابت
آموزشی
086,996999
گروهگروه ها
سایر
067986999
0026999
 776999تا  060996999تا
060976999
علوم انسانی 0,69996999
 776999تا  060996999تا
067986999
0026999
760296799
006,9,6999
پیراپزشکی
067986999
0026999
 776999تا  060996999تا
060976999
سایر گروه ها 086,996999
067986999
0026999

خودخوان در دروس��ی که نیاز
دادن نم��رهی میانترم اس��ت
760296799از داشتن
 006,9,6999به وجود اس��تاد دارد
اس��اس این دانشگاه
درحالیکه
پیراپزشکی
کالس و اس��تاد بیبهره باش��د
آم��وزش غیرحضوری اس��ت .از
آیا نم��ره کافی میآورد و دانش
س��ویی در برخی درسها مثل
کاف��ی دارد یا نه؟ دانش��جویان
ریاض��ی و آمار حضور در کالس
این دانش��گاه از اختصاص تنها
واجب است اما به عکس در این
سالن ورزشیشان به سایر امور
درسها گاهی استاد وجود ندارد
از جمله همایشها ،امتحانات و
و بای��د غیر حض��وری بخوانی و
جلسات غیر ورزشی هم شاکی
قابل تأمل اینکه که اگر کالسی
و معتقدن��د حق آنه��ا در این
در کار نباش��د امتح��ان می��ان
رابطه ضایع میشود .عدم وجود
ترم��ی هم وجود ندارد و هر چه
س��لف در دانش��گاه نی��ز جای
ستون نمره بگی��ری بازهم قدرت
ه��م
برای ش��کوههای دانش��جویان
پ��اس ک��ردن درس مربوط��ه
ای��ن دانش��گاه دارد .خانمی که
میس��ر نخواه��د ش��د .ب��ا این
از یک��ی از روس��تاهای اطراف
حساب دانشجویی که بهصورت
ستون

خانوادههای محترم

شهبا و نادریپور
با نهایت تأسف و تأثر مصیبت وارده را حضور شما
بزرگواران تسلیت عرض نموده ،از درگاه خداوند

متعال شادی روح آن مرحوم و صبر و سالمت
بازماندگان گرانقدر را مسئلت مینماییم.

اتحادیه تعمیرکاران
لوازم خانگی و الکتریکی

برای تحصیل در این دانش��گاه
060996999
776999
گوید :تابین
ش��هرتا میآید می
به
067986999
0026999
دوس��اعتی
های��م یک��ی
کالس
فاصل��ه اس��ت و به علّ��ت بعد
مس��افت و هزینهه��ای زیادی
که باید متحمل شوم نمیتوانم
به خانه رفت��ه و دوباره برگردم
و متأس��فانه چون س��لف وجود
ندارد گاهی اوقات صبح تا ظهر
مجبورم گرسنگی را تحملکنم.
سال گذش��ته س��لف فعال بود
اگرچ��ه قیمته��ا باالبودن��د و
چن��ان کیفیت��ی ه��م در کار
نبود اما با ای��ن وجود گرهای از
مشکلی میگشود.
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شرکت تعاونی دامداران سیرجان شناسه ملی
 10860518451شهرستان سیرجان استان کرمان
نظر به اینکه جلس�ه مجمع عمومی فوقالعاده نوبت دوم
مورخ  97/4/14به حد نصاب مقرر در اساس�نامه و قانون
شرکتهای تعاونی نرسید ،به اطالع کلیه اعضاء میرساند
جلس�ه مجمع عمومی فوقالعاده نوبت سوم رأس ساعت
 9روز ش�نبه مورخ  97/4/30در محل س�یرجان ،ابتدای
جاده ش�یراز -مکیآباد ،دفتر شرکت تشکیل میشود .از
اعضای محترم دعوت میش�ود در جلسه فوق حضور بهم

رسانند.

دستور جلسه:

 -1تطبیق اساس�نامه جدید ش�رکت تعاونی منطبق با آخرین
اصالحات بعمل آمده در قانون بخش تعاونی ()93/2/17

هیئت مدیره شرکت تعاونی

آگهی مناقصه دهیاری روستای باسفهرجان
بخش مرکزی سیرجان (نوبت دوم)

دهیاری روستای باسفهرجان در نظر دارد بر اساس مصوبه شماره  92شورای اسالمی روستای باسفهرجان
اجرای پروژه ذیل را از طریق مناقصه عمومی به پیمانکار واجد شرایط راهسازی دارای رتبهبندی از معاونت
برنامهریزی و نظارت راهبردی کشور واگذار نماید.
لذا از کلیه شرکتهای دارای صالحیت دعوت به عمل میآید جهت دریافت اسناد مناقصه به بخشداری
مرکزی سیرجان مراجعه نمایند .دهیاری در رد یا قبول پیشنهادات مختار است .سایر اطالعات و جزئیات
مربوط به قرارداد در اسناد مربوطه میباشد .سپرده شرکت در مناقصه بایستی به صورت واریز به حساب
ذیل نزد پست بانک به نام دهیاری مربوطه و یا به صورت ضمانتنامه بانکی معتبر باشد .در صورتیکه
برندگان اول تا سوم مناقصه حاضر به انعقاد قرارداد نباشند تضمین شرکت در مناقصه آنها به ترتیب به
نفع دهیاری ضبط خواهد شد .تلفن42235081 :

حوادث و اتفاقات پیرامون خود را به ما اطالع دهید
آخرین اخبار و تصاویر حوادث را با ما در اینستاگرام دنبال کنید

havaades.negarestan

حوادث

0913 620 4535
کانال خبری نگارستان

@negarestan_news

سرعت عمل پلیس،
سارق طالفروشی را میخکوب کرد

ماجرای شنیدنی سرقت خودروی پراید در سیرجان

واژگونی در کیلومتر 50

رخ داد ،مأم�وران کالنت�ری 12
سیرجان تحقیقات وسیعی را آغاز
ک�رده و با اقدامات فنی و پلیس�ی
موفق بهشناسایی سارق شدند.
س�رهنگ محمدرض�ا ایرانن�ژاد
اف�زود :س�ارق  22س�اله ک�ه ب�ا
تخری�ب دی�وار وارد طالفروش�ی
شده بود ،طالها را در زیر خاک در
منطقه خالی از س�کنه در خرمآباد
س�یرجان مخف�ی ک�رده ب�ود که
ناموفق ماند.

عکس :میالد خواجویی نژاد

گ�روه ح�وادث :صاح�ب ی�ک
طالفروشی در خیابان امام خمینی
(ره) س�یرجان که مغ�ازه او هفته
گذش�ته مورد س�رقت قرار گرفته
ب�ود ،خیلی س�ریع به ام�وال خود
رسید.
فرمان�ده انتظام�ی شهرس�تان
س�یرجان در گفتگ�و ب�ا خبرنگار
نگارس�تان ضمن تأیی�د این اتفاق
گفت :در پی وقوع این س�رقت که
توس�ط تبعه بیگانه اهل افغانستان

 شماره 1132
 شنبه  16تیر 1397

7

مرگ دلخراش پسر نوجوان
در سانحه ناگوار رانندگی

گروه حوادث :بر اثر برخورد یک دس�تگاه تریلر با پس�ر  16ساله به نام محمدرضا اسلاملو ،وی متأسفانه در دم جان باخت .به گزارش خبرنگار
نگارستان این حادثه ناگوار حوالی ساعت  8شب چهارشنبه در محل مسکن مهر نجف شهر رخ داد.

دستگیری سارق سیمهای برق
در تعقیب و گریز پلیس

گ�روه ح�وادث :متهمی که با س�رقت
خودروی پراید قصد انتقال آن به کرمان
را داشت در کیلومتر  50این محور دچار
سانحه شد .گزارش خبرنگار نگارستان
حاکی اس�ت یکی از ش�هروندان ظهر
چهارش�نبه خودروی خود را در مقابل

منزل در دهیادگار پ�ارک میکند .وی
حوالی س�اعت  5عصر از منزل خارج و
متوجه میشود که خودروی پراید او به
سرقت رفته است.
بالفاصله پلیس را در جریان میگذارد
ام�ا ردی از س�ارق به دس�ت نمیآید.

امروز صورت میگیرد:

معرفی فرمانده جدید پلیس راه
سیرجان

گروه حوادث :مأموران پلیس کالنتری  13سیرجان هفته گذشته
موفق به دستگیری س�ارقی شدند که مقادیر قابل توجهی سیم
برق را به سرقت برده بود .فرمانده انتظامی شهرستان سیرجان در
گفتگو با خبرنگار نگارستان ضمن اعالم این خبر افزود :مأموران
کالنت�ری  13روز دوش�نبه در حال گش�تزنی در حوالی میدان
نیروی دریایی به یک خودروی وانت مش�کوک و دس�تور ایست
را صادر میکنند اما راننده پراید اقدام به فرار میکند .س�رهنگ
ایراننژاد افزود :در ادامه تعقیب و گریز پلیس مجبور به استفاده
از اسلحه شده و با شلیک چند گلوله به الستیکهای خودرو آن
را متوقف کرد .در بازرس�ی از خودرو بیش از  200کیلو س�یم برق
سرقتی کشف شد.

گروه حوادث :مراسم تکریم و معارفه فرمانده پلیس راه شهرستان
سیرجان صبح امروز شنبه در سالن غدیر برگزار میشود .گزارش
خبرنگار نگارستان حاکی است طی حکمی از سوی فرمانده پلیس
راه کشور ،سرهنگ پیام محمدی بهعنوان فرمانده جدید پلیسراه
سیرجان معرفی و از زحمات سرهنگ اسماعیل جهانشاهی تقدیر
شده است .سرهنگ محمدی پیش از این به عنوان رئیس پلیس
راه چت�رود و رئیس دای�ره راههای فرعی پلیس راه مش�غول به
خدمت بوده است .سرهنگ جهانشاهی نیز به عنوان رئیس دایره
راههای فرعی و روستایی پلیس راه استان کرمان منصوب شد.

همه کودکان استعداد نابغه شدن را دارند

آموزش چرتکه
و محاسبات ذهنی

آکادمی رهام در نجف شهر و سیرجان
آکادمی رهام ضامن شکوفایی ذهن های ناب کودکان
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آگهی دعوت ع و ی عادی سالیاهن نوبت دوم
شـرکت تعاونی دامـداران سیرجـان شماره ثبـت 576
شناسه ملی  10860518451شهرستان سیرجان استان کرمان.

نظر به اینکه جلسه مجمع عادی سالیانه نوبت اول مورخ  97/4/12این تعاونی به حد نصاب مقرر در اساسنامه و قانون شرکتهای
تعاونی نرسید ،به اطالع کلیه اعضاء میرساند جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه نوبت دوم رأس ساعت  11روز شنبه مورخ
 97/4/30در محل سیرجان ،ابتدای جاده شیراز -مکیآباد ،دفتر شرکت تشکیل میشود .از اعضای محترم دعوت میشود در
جلسه فوق حضور بهم رسانند.
ضمن ًا
 -1اعضایی که مایلند حق حضور و رأی دادن در مجمع را به نماینده تاماالختیار واگذار نمایند تا تاریخ  1397/4/29به اتفاق
نماینده خود جهت تأیید و صدور برگ نمایندگی به محل دفتر شرکت مراجعه نمایند( .حضور توأم عضو و نماینده وی در مجمع
ممنوع است ).ضمن ًا ساعت  8وکالتنامه توسط اشخاص مسئول در محل برگزاری مجمع بررسی میگردد.
دستور جلسه:
 -1انتخاب اعضاء اصلی و علیالبدل هیأت مدیره برای مدت  3سال
 -2انتخاب بازرس اصلی و علیالبدل برای مدت یک سال مالی
 -3استماع گزارش عملکرد هیئت مدیره و بازرس از بدو تأسیس تا پایان سال 96
 -4تصویب صورتهای مالی از بدو تأسیس تا پایان سال 96
 -5تصویب تغییرات اعضاء و سرمایه
 -6تصویب آیین نامه اداری و استخدامی -آیین نامه تنخواه گردان -آیین نامه حقوق و وظایف و اختیارات مدیرعامل-
آییننامه پاداش هیئت مدیره

هیئت مدیره شرکت تعاونی

حوال�ی س�اعت  5عص�ر مأم�وران
هاللاحم�ر س�یرجان در جری�ان
واژگونی یک خودروی پراید س�فید در
کیلومتر  50محور سیرجان کرمان قرار
میگیرن�د .بالفاصله تیم امداد و نجات
به همراه مأموران اورژانس  115به محل
رفت�ه و رانن�ده خودرو را ک�ه در میان
آهنپارهه�ا گیر کرده بود نجات داده و
به بیمارستان منتقل میکنند.
هنگامی که مأموران پالک خودرو را از
سامانه پلیس آگاهی استعالم میکنند،
متوجه میش�وند که خودرو س�رقتی
میباش�د .مأموران کالنت�ری مکیآباد
نیز به محل بیمارس�تان رفته و س�ارق
ج�وان را ک�ه دراین س�انحه ب�ه طرز
معجزهآس�ایی زنده مانده بود به تخت
حدی
دستبند میزنند .شدت حادثه به ّ
زیاد ب�ود که خودروی پراید خس�ارت
زیادی دیده و امکان زنده ماندن سارق
جدی ندیده
ضعیف بود اما وی آس�یب ّ
است.

 6معتاد پر خطر دستگیر شد

گروه حوادث :در پی نارضایتی شهروندان از حضور معتادان پرخطر در
پارکهای س�طح شهر مأموران پلیس سیرجان هفته گذشته در طرح
پاکسازی تف ّرجگاهها 6 ،معتاد پرخطر متجاهر را از پارک ملت سیرجان
جمعآوری و به کمپ ترک اعتیاد اعزام کردند .رئیس پلیس شهرستان
سیرجان در این باره به خبرنگار نگارستان گفت :سیرجان نیازمند کمپ
ترک اعتیاد اجباری است و پلیس از مشکل مردم در این رابطه با خبر
است اما چون سهمیه سیرجان از کمپ کرمان بسیار اندک بوده امکان
اعزام معتادان پرخطر به مرکز اس�تان وجود ن�دارد اما اگر کمپ ترک
اعتیاد اجباری سیرجان راهاندازی شود پلیس یک روزه تمامی معتادان
را از س�طح شهر جمعآوری خواهد کرد .سرهنگ محمدرضا ایراننژاد
بیان کرد :راهاندازی کمپ ترک اعتیاد اجباری از وظایف اداراتی مانند
بهزیستی ،بهداشت ،شهرداری و  ...است که در این رابطه نشستهای
مختلفی برگزار شده و امیدواریم این مشکل در آینده مرتفع شود.

گه
م
آ ی ناقصه

انجام عملیات کاشت و داشت گلخاهن سبزی
صی
ف
هک
و ی  5تاری
(مرحله دوم)

مجتمع کشاورزی ابراهیم آباد در نظر دارد عملیات کاشت و داشت محصول
گوجه فرنگی گلخانه سبزی و صیفی  5هکتاری هیدروپونیک خود را به
پیمانکاران واجد صالحیت واگذار نماید .متقاضیان محترم میتوانند جهت
دریافت اسناد مناقصه تا تاریخ  1397/4/27به محل شرکت واقع در استان
کرمان ،شهرستان ارزوئیه ،روستای وکیلآباد ،شرکت مجتمع کشاورزی
ابراهیم آباد مراجعه نمایند.
زمان برگزاری مناقصه:
 11صبح روز چهارشنبه مورخه 1397/4/27
تلفن 55 :و 034-42487352
034-58525295 -6

مجتمع کشاورزی ابراهیم آباد

 صاحب امتیاز و مدیر مسوول :ذبیح اله بلوردی

 وب سایت  www.negarestannews.com :ایمیلnegarestannews@yahoo.com :

سیاسی  /اجتماعی  /فرهنگی

امام صادق(علیه السالم ):
اگر من زمان او ( حضرت مهدی ) را درک
میکردم ،تمام عمر خدمتگزارش بودم.

سال بیست و یکم  شماره   1132شنبه  16تیرماه1397

 سامانه پیام کوتاه  30007258 :همراه  09132783241 :مدیریت بخش آگهی ها09133475180 :
 مدیریت توزیع شهرستان  09131782941 :توزیع کرمان09132418781 :

 آدرس دفتر مرکزی  :سیرجان ،تقاطع رضوی (اشکذری)

 تلفن ها  034-42230702 / 42206677 :تلفکس034-42206644 :

 چاپخانه:


چاپ کارمانیا

ایّام هفته

تاریخ

اذان صبح

اذان ظهر

اذان مغرب

شنبه

 06تیر

20:00

00:20

02:02

یکشنبه

 07تیر

20:00

00:20

02:02

دوشنبه

 08تیر

20:00

00:25

02:20

سه شنبه

 00تیر

20:05

00:25

02:20

چهارشنبه

 02تیر

20:05

00:25

02:20

پنج شنبه

 00تیر

20:00

00:25

02:20

جمعه

 00تیر

20:02

00:25

02:28

حاشیه  -متن

رمزگشایی از سخن روحانی

هش��دار نفتی رئیسجمهوری ایران در س��فر اروپایی خود به سویس و
اتریش موجی از تحلیل و تفس��یر و واکنش به دنبال داشت تا خیلیها
درصدد رمز گش��ایی از این س��خنان معنادار برآیند .برخی ها از آن به
عنوان بس��تن تنگه هرمز در صورت قطع صدور نفت ایران تعبیر کردند
و برخی دیگر آن را به مینگذاری مسیر دریایی محل عبور کشتیهای
نفتکش ترجمه نمودند.
هر چه بود این پلیتیک در این س��فر دیپلماتیک خیلی زود جواب داد
تا از یک سو آمریکایی ها هشدار نفتی ایران را گرفته باشند و از سوی
دیگر کش��ورهای منطقه که خود را آماده جایگزینی ایران برای صدور
نفت بیش��تر به اروپا و چین و هند میکردن��د به خود آیند که قضیه
به این س��ادگی ها هم نیس��ت! اما از همه مهمتر جدای از به هم زدن
معادالت نفتی دنیا ،تأثیر دیگر این صحبت کوتاه در بازار جهانی نفت
ب��ود که قیمت ها را در آن باال کش��ید تا مش��تریان نفت در جهان از
همین حاال نگران افزایش ش��دید قیمت نفت در صورت اجرای تهدید
ایران باشند .موضوعی که از هر حیث برای اروپا و آمریکا بیش از حد
نگران کننده است.

بلیط های بخت آزمایی صدا و سیما

یکی از سایت های خبری در انتقادی از صدا و سیما نوشت :این روزها
به هر شبکه ای که سر بزنیم انواع و اقسام قرعه کشی ها را که چیزی
از بلیط های بخت آزمایی کم ندارد می بینیم.
کازینویی های حاللی به نام صدا و سیما که خیل عظیمی از هموطنان
مان را با تبلیغات اغوا کننده به سوی خود می کشاند تا جاییکه گاهی
 8میلی��ون نفر نیز در آن ش��رکت میکنند .اگر چه ش��رکت کنندگان
در ای��ن نوع بخت آزماییها ،بخت خود را ب��ا رقمی کم یا زیاد امتحان
میکنند اما برنده اصلی این داستان گردانندگان آن هستند که سودهای
میلیاردی نصیبشان میشود.

دادسرا در تعقیب یک انبوه ساز

به گزارش س��رویس حوادث با ش��کایت  50نفر از متقاضیان س��اخت
مس��کن در یک پروژه انبوه س��ازی ،انبوه ساز مذکور در سیرجان تحت
تعقیب دادسرا قرار گرفت .یک منبع مطلع با اعالم این خبر نامی از فرد
یادشده نبرد ولی افزود :عدم تنظیم سند رسمی هنگام فروش واحدهای
مسکونی از اتهامات او می باشد و تاکنون  50شکواییه از وی به دادسرا
ارسال شده است.

نبوغ از نوع وطنی!

به گزارش خبرآنالین ،یکی از صاحبان پمپ بنزینها با دس��تکاری در
پمپ سوخت و با اضافه کردن باد به بنزین اقدام به کم فروشی میکرد
که شناسایی و بازداشت شد .در فیلمی که از این کالهبردار منتشر شده
مش��خص ش��د که او چگونه  ۳لیتر بنزین را در بطری  ۱.۵لیتری جای
میداده است!

عصر امام صادق

السالم را عصر شکوفایی دانش،
دوره  34ساله امامت امام صادق علیه ّ
فقه و مناظره ،در مقابل عصر بدعت ها وگمراهی ها دانسته اند.
آن حضرت با توجه به نیاز جامعه ی آن روز و در پرتو شرایط
آماده و آرامش به وجود آمده برای بنی هاشم به واسطه درگیری
حکومت های بنی امیه و بنی عباس با تأسیس مجالس درس و
مراکز علمی به تربیت شاگردان بسیاری در عصر خود پرداختند.
السالم  ،مکتب هدایت انسان ها بود و
مکتب امام صادق علیه ّ
گاه حتی مکتب درس آموزی برای کسب روزی حالل.
ایشان خود پیوسته کار و تالش میکردند و دیگران را هم به این امر
سفارش مینمودند و نمیخواستند که فردی در جامعه از کوشش برای
کسب روزی حالل ،باز ماند .ایشان کار و تالش برای کسب روزی را
وسیله حفظ آبرو تلقی کرده و میفرمودند:
پی کسب و کار برای حفظ آبروی خود باشد».
«آدمی باید در ِ
آن امام همام ،مصداق روشن کسانی بودند که کم مصرف میکنند و
زیاد بهره میدهند و هم مصداق آیه  67سوره فرقان،
در وصف بندگان راستین خدا« :بندگان خالص خدا کسانی هستند
که در هزینه خود نه اسراف در پیش میگیرند و نه سخت گیری ،بلکه
در میان این دو ،حد اعتدالی دارند» .از امام ششم شیعیان جمالت
آموزنده زیادی باقی مانده که یکی از آنها این است:
«بدخویی ،کردار را تباه سازد ،چنانچه سرکه ،عسل را تباه میکند».
حمید رجایی  /بنیاد مهدی موعود

 18سال پیش در این روز
◄ سرپرست فرمانداری سیرجان گفت:
برای پروژه های عمرانی س�ال جاری 900
میلی�ون توم�ان تصویب ش�ده که صرف
طرحهای نیمه تمام می شود .امید علیرضا
زاده افزود :این طرح ها ش�امل بهس�ازی
اماکن دامی ،طرح های ورزشی ،پروژههای
جهاد س�ازندگی و طرح ه�ای نیمه تمام
آموزشی است .وی افزود :چنانچه مردم در
تکمیل طرح های دولتی مش�ارکت کنند
و س�هیم شوند به میزان مشارکت آنان از
پرداخت مالیات معاف می شوند.
◄ ج�دول ریال�ی خرید س�ربازی اعالم
شد .بر اساس این دستورالعمل نرخ خرید
سربازی برای زیر دیپلم  12میلیون ریال،

دوست ارجمند

جناب آقاي حاج فتح اهلل اتحاد
رياست محترم بانك پارسيان
با کمال تاثر و تاسف مصیبت وارده را حضور
جنابعالي وخاندان معزز و گرانقدر مصاب
تسلیت و تعزیت عرض نموده ،برایتان صبر
و اجرمسئلت داریم.
خانواده مرحوم
مهندس غالمحسین نعمت اللهي

السالم)
(علیه ّ

دیپل�م  13میلیون ریال ،ف�وق دیپلم ،14
لیسانس  ،15فوق لیسانس  17و دکترا 19
میلیون ریال اعالم شده است.
◄ ریی�س دادگس�تری س�یرجان از
رس�یدگی و مختومه ش�دن  1700پرونده
از ابتدای سال جاری تاکنون در سیرجان
خبر داد و گفت :طی سه ماهه اول امسال
همچنین نیم تن مواد مخدر از نوع تریاک،
هرویین و حش�یش کش�ف و ضبط شده
اس�ت .س�لطانی محمدی که به مناسبت
هفت�ه قوه قضاییه گفتگو میک�رد افزود:
در س�ال گذشته نیز با هماهنگی مقامات
قضایی و امنیتی بیش از  3تن موادر مخدر
از قاچاقچیان کشف و توقیف شده است.

دعوت به همکاری

یک شرکت تولیدی معتبر

از دو نفر مهندس مکانیک حداقل با

 10سال تجربه مفید و با حقوق و مزایای

مکفی دعوت به همکاری مینماید.
عالقهمندان سوابق خود را به شماره
 09131451022پیامک کنند.

گه م قص عم
م
آ ی نا ه و ی
شماره97/T/006 :

 -1نام دستگاه برگزار کننده مناقصه :شرکت سنگ آهن گهرزمین (سهامی خاص)
 -2ش�رح مختصر موضوع مناقصه :بیمه تکمیلی پرسنل شرکت سنگ آهن گهرزمین و شرکت تأمین
آتیه کارکنان گهرزمین به تعداد پایه  1000نفر به مدت یک سال
 -3ش�رایط مورد نیاز جهت شرکت در مناقصه (الزامی) :شرکتهای اصلی بیمه ،نمایندگیهای رسمی
بیم�ه و ش�رکتهای خدمات بیمهای با داش�تن حداقل  3س�ال کار مفید در زمین�ه خدمات بیمهای و
توانایی پرداخت در شهرستان سیرجان و تهران میتوانند در مناقصه شرکت نمایند.
 -4مهلت خرید اسناد و بازدید :حداکثر تا ساعت  16روز چهارشنبه 1397/4/20
 -5محل تهیه اس�ناد :شرکت سنگ آهن گهرزمین به نشانی :تهران ،بلوار آفریقا ،خیابان آرش غربی،
پالک  ،12طبقه دوم.
 -6نحوه خرید اسناد :با مراجعه حضوری و ارائه اصل واریزی به مبلغ  1/000/000ریال به شماره حساب
 0111515543005به نام شرکت سنگ آهن گهرزمین نزد بانک ملی به همراه معرفینامه کتبی.
 -7میزان س�پرده ش�رکت در مناقصه 500/000/000 :ریال (پانصد میلیون ری�ال) در قالب ضمانتنامه
بانکی معتبر.

هزینه چاپ آگهی به عهده برنده مناقصه است.

شرکت سنگ آهن گهرزمین

ا
م
خبار س رور
ی
ب
ا
لها ر
◄ ج�وان  16س�اله ب�ا
ی
دور

ضرب�ه چاق�وی جوان�ی دیگر
ج�ان خ�ودش را از دس�ت داد .به
گزارش س�رویس حوادث نگارستان رضا
ق که  16س�ال س�ن داش�ت در پی یک
مش�اجره لفظی با سینا الف با هم درگیر
و در اثر ضربه چاقویی که به س�رش وارد
ش�د بیهوش و به کرمان منتقل شد و در
بیمارس�تان باهنر جانش را از دست داد.
ای�ن خبر حاکی اس�ت ض�ارب بالفاصله
از س�وی نیروهای امنیتی بازداش�ت و به
زندان منتق�ل ش�د .او در بازجویی های
اولیه گفت :قصد کش�تن رضا را نداش�ته
است / .نگارستان  18 /تیر 1379

نگاه آخر

بیژن ادبی

حقوق شهروندی

حقوق شهروندی ،فرایندی دوسویه دارد؛ یعنی هم شهروندان در
قبال یکدیگر ،ش��هر و دولت و در مقابل ساختارهای حاکمیتی و
مدیریت ش��هری نیز در برابر همهم وظایف و مس��ئولیتهایی بر
عهدهدارند .آن بخش از وظایفی که مدیران شهری انجام میدهند،
مانن��د حفاظت از پاکیزگی ظاهری ش��هر و ارائه خدمات بیش��تر
ملموس اس��ت و معموالً برای ارزیابی حقوق شهری و شهروندی
هموطنان ،بهترین کانال ب��رای ارزیابی خدمات عمومی از همین
معبر نقد شهرداریها و نقد کارنامه آنان میگذرد .بهعبارتدیگر،
رعایت قوانین ش��هری ،برای شهروندان هم یک تکلیف اجتماعی
یا ضرورت فرهنگی و هم بخشی از حقوق آنها به شمار میرود.
اص��ل نوزدهم قانون اساس��ی میگوید« :مردم ای��ران از هر قوم و
قبیله که باش��ند از حقوق مس��اوی برخوردارن��د ».قانون مصوب
س��ال  1383مجلس در زمینه حفظ حقوق شهروندی نیز اصول
مصرح و تعیینش��دهای دارد که نباید از ای��ن خطوط قرمز عبور
کرد .طبق تعاریف صریح علمی و قوانین موضوعه کش��ور ،حقوق
ش��هروندی ،بهتمامی کس��انی که در تابعیت کش��ور ما هستند،
ج��دای ازلحاظ ک��ردن دین ،قومیت و یا میزان ث��روت یا منزلت
اجتماع��ی تعلق میگیرد و همه ایرانی��ان از این حقوق برخوردار
هس��تند .حقوق ش��هروندی اما تنها در حقوق سیاس��ی خالصه
مسکن مناسب ،آموزشوپرورش ،امنیت
نمیشود .داشتن شغل و
ِ
فردی و اجتماعی ،بهرهمندی از تأمین اجتماعی ،حق برخورداری
از بهداش��ت و آموزش عمومی و ح��ق برخورداری از رفاه و تفریح
و بسیاری موارد دیگر از شاخصها و متغیرهای حقوق شهروندی
است.
ام��ا خدماتی که نهادهایی مانند ش��هرداری بهص��ورت روزانه به
م��ردم میدهند اگ��ر با رعایت ضوابط انس��انی و اخالقی همراه با
پاک دس��تی باشد ،گامی بهس��وی تحقق یک جامعه مدنی موفق
خواهد بود که بهعنوان حلقهای واسط اقتدار دولتی را به مشارکت
طلبی و مطالبه گری مردم مرتبط میکند .واقعیت آن اس��ت که
هرچه مردم معتقدتر به اصول اخالقی باشند ،حقوق شهروندی را
بیش��تر مراعات خواهند کرد .در مورد مدیران شهری ،نیز همین
موارد صدق میکند .در حقوق شهروندی ارائهشده از سوی دولت
تصریحش��ده است که ش��هروندان و یا چش��مهای همیشه بیدار
آنان یعنی رس��انههای مستقل میبایس��ت به اطالعات موجود در
مؤسسات عمومی و خصوصی دسترسی داشته باشند که خدمات
عمومی ارائه میکنند .این منش��ور تأکید دارد که همه دستگاهها
و نهادها ،موظف به انتشار مستمر اطالعات غیر طبقهبندیشده و
موردنیاز جامعه هستند.
«ش��هروندی» مفهوم��ی فراتر از ش��هری گری ی��ا زندگی صرف
در ش��هر اس��ت .کمال و نقطه مطلوب رعایت حقوق ش��هروندی
در هم��ه جوامع امروز جهان ،بر پایه مش��ارکت ش��هروندان برای
تعیین سرنوشت سیاسی ،اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی کشور و
شهرشان و احترام مسئولین به این حقوق بنا شده است.

فروش ملک

 7سهم آب شیرین عالی از  128سهم موتور آب واقع در شرق راه آهن زیر فرودگاه،
شش هکتار باغ در دو قطعه ،قطعه اول  1450قصب  20ساله ،قطعه دوم حدود  950قصب

حدود  15ساله واقع در روستای فیروزه «محشرآباد» از سیرجان تا فیروزه محل باغات
آسفالت حدود  100متر خاکی تا باغات ،تمام باغات لولهکشی شده بصورت عالی به

قیمت کارشناسی تعویض با ملک خانه منازل مسکونی یا زمینهایی در موقعیت خوب
یا وجه نقد معامله میگردد.

شماره تماس09135304607 :

جناب آقای مهندس تقیزاده
مدیرعامل محترم
شرکت معدنی و صنعتی گلگهر

زمانی که استکبار جهانی جنگ اقتصادی را بر علیه نظام مقدس جمهوری اسالمی طراحی نموده
است کسانی که دلشان در گرو ارتقاء نظام جمهوری اسالمی است با تالش مضاعف در راستای
منویات مقام معظم رهبری با تولید ملی و ایجاد اشتغال انشاءاهلل دشمن را در این نبرد اقتصادی

با شکست مواجه خواهند نمود .شرکتهای منطقه عمومی در سال  96با موفقیتهای چشمگیر
خود در زمینه تولید و اشتغال برگ زرینی بر افتخارات خود افزودند .برخود الزم میدانیم که

موفقیتهای آن شرکت و شرکتهای هم گروه را به سهامداران محترم ،اعضاء هیأت مدیره،

مدیرعامل ،معاونین ،مدیران و همه کارکنان و کارگران گرانقدر تبریک گفته و توفیق روز افزون
آنان را از خداوند متعال مسئلت نماییم.

علیاکبر پوریانی
مدیرعامل

شرکت سنگ آهن گهرزمین

ا
ولین
و
ج
ا
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ضمیمه رایگان شماره  1132هفته نامه نگارستان @negarestanniaz

فروش و اجرای نمای آلومینیوم گروه آمیتیس
سفیدکاری و گچ کاری برادران شکوهی
قیمت مناسب  ،سریع  ،کیفیت عالی
09139568326

جوشکاری سیار

اجرای انواع سقفهای شیروانی ،سایهبان ،جوش
انواع زیرکولری درب و پنجره و انواع خردهکاری با
کمترین قیمت
 09361454289 -09139452306کورکینژاد

 15سال ضمانت
 %15تخفیف

داربست فلزی
عدالت
- 09178317645
09193453650

آدرس :بلوار مالک اشتر  ،جنب کیش ایر روبروی شرکت تعاونی گل گهر
دفتر  42262972همراه  09131454527مهندس علی عوض پور

اجاره یک واحد
اداری  ،خوابگاهی ،
آموزشگاهی
بلوار هجرت جنب
فروشگاه ال جی
09131785438

آرایشگاه زنانه با کلیه وسایل نو
به فروش می رسد (ملک استیجاری)
09139454633

ایمن ُدر طباطبایی
کارخانه تولید پنجره دوجداره
درب اتوماتیک و کرکره
نمای آلومینیوم و چوب ترمو

بلوار دکتر صادقی  ،نبش چهارراه دانشگاه
فروش  09131452714 :خدمات 09131452370 :
42242537- 42242100

حمل اثاثیه منزل ومبلمان در سطح شهر وتمامی نقاط کشور

با مجوز رسمی وبیمه معتبر
با کادری مجرب  ,با نازلترین قیمت

انتهای بلوار فاطمیه ،جنب شرکت لنگربار
09139473880-42252330
سلطانی

فروش  ،نصب  ،سرویس
و لوله کشی توکار انواع
کولر گازی اسپلیت
09164458335

طرح تعویض موتورسیکلت
فرسوده با هوندا مدل ۹۷
فروش انواع موتورسیکلت بدون پیش پرداخت
فروش انواع دوچرخه به صورت اقساط

فروشگاه موتور سیکلت صبوری
بلواردکترصادقی ۴۲۲۸۱۲۲۰ - 09132453990
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@negarestanniaz
آژانس ارشاد واقع در بلوار
صفارزاده به فروش می رسد
09133450974

به یک فروشنده خانم يا آقا با
روابط عمومي باال و سابقه كار در عينك
فروشي نيازمنديم
٠٣٤٤٢٣٠٢٢١٢

از دو نفر نیروی جوان برای همکاری
در رستوران واقع در خ وحید دعوت به
همکاری می شود
09193454209

به یک خانم و آقای فیلمبردار جهت
فیلمبرداری مجالس نیازمندیم
۰۹۳۸۳۴۵5542

به یک خانم ترجیحا جوان جهت
تحویل غذا با روابط عمومی خوب جهت
شیفت عصر  6الی  12شب نیازمندیم
09133796038

از یک استادکار تعویض روغن جهت
کار در تعویض روغنی دعوت به همکاری
می شود
09361791666

از یک نفر چانه گیر با تجربه برای
کار در نانوایی جنب پارک بنفشه ،حقوق
ماهیانه  1/400م دعوت بعمل می آید
09028083560

به یک منشی جهت کار در
شرکت اینترنتی نیازمندیم
09916099828

به یک فروشنده خانم جهت کار
در پوشاک فروشی نیازمندیم
۰۹۱۹۸۰۹۶۴۲۹

دو نفر خانم مجرد جهت همکاری
در عکاسی نیازمندیم در صورت نیاز
آموزش داده میشود
۰۹۱۱۳۳۴۵5542

به یک منشی و یک نیروی خانم
(جوان) جهت کار در فست فود
نیازمندیم
09139178466

از یک حسابدار
خانم و یک آقا جهت کار
در فست فود دعوت به
همکاری می شود
09013404732

از یک نفر
تراشکار ماهر با حقوق
باالدعوت به همکاری
می شود
09133457189

از یک نیروی
آقا جهت کار در بال مزه
صوفی دعوت به همکاری
می شود
09138454650

از یک فروشنده
خانم به صورت یک شیفت
دعوت به همکاری می شود
میدان معلم روبروی درمانگاه
بهبود  ،نان فانتزی نمونه
09148398462

از یک شاگرد
جهت کار در لوله فروشی
و تجهیزات آشپزخانه به
صورت تمام وقت دعوت به
همکاری می شود
09133471086

از یک شاگرد به
صورت دوشیفت جهت
کار در قهوه خانه با حقوق
ماهیانه یک م تومان دعوت
به عمل می آید
09137635171

ازیک منشی و
تعدادی بازاریاب خانم
دعوت به همکاری
می شود
09137693037

به یک منشی خانم
جهت کار در دفتر تاسیسات،
چهارراه قاآنی نیازمندیم
09139453012
09132787330

به دو نفر نیروی خانم
جهت کار در رستوران با حقوق
و مزایای توافقی نیازمندیم
۰۹۱۴۰۵۹۰۲۱۱
(خواهشا در صورت نیاز به کار
تماس بگیرید )

جهت پرستاری
ازیک خانم سالمند به یک
پرستار خانم (ترجیحا تنها)
همراه با جا و مکان وحقوق
نیازمندیم
09162777502

به یک
پیتزازن ماهر
نیازمندیم
09133471998

از یک همکار
خانم پودرگذار جهت کار
در دندانسازی دعوت به
همکاری می شود
09137693037

به چند نفر
نصاب درب و پنجره
دو جداره  upvcو
آلومینیوم نیازمندیم
09136118011

به تعدادی راننده پایه
یک و یک تعمیرکار ماهر و دو
سرویس کار جهت کار درمعدن
نيازمنديم.
09131788795
09136342901
ابراهیم شکوه بچاقچی

از نیروهای زیر
با حقوق عالي دعوت به
همکاری می شود
سالندار  -پيك موتوري
09363367785

به دو نفر
شاگرد خانم جهت کار در
ساندویچی با 8ساعت کار
و  700تومان حقوق ماهیانه
نیازمندیم
09139451815

به چند نفر نيروي
خانم با مدرك ديپلم
جهت كار در فروشگاه
مواد غذايي نيازمنديم
٠٩١٣٦٧٨4862

از یک نیروی
بازنشسته یا نیروی جوان
جهت کار در دفتر امالک
(آشنا در زمینه امالک)
دعوت به همکاری می شود
09133470790

به یک نیروی خانم
جهت نظافت وشستشو ی ظرف
در یک رستوران نیازمندیم
ساعت کاری از ۷صبح  ۱۲ظهر
حقوق ماهیانه  ۶۰۰هزار تومان
09133477433

از دو نفر نیرو
ترجیحا خانم جهت کار در
فست فود (شیفت عصر)
دعوت به عمل می آید
09131783958
42261030

از تعدادی راننده
پایه یکم با گواهینامه ،
با حقوق و مزایای عالی
دعوت به همکاری می شود
09136699305

از یک منشی
خانم مجرد جهت منشی
گری در مطب واقع
در مسکن مهر دعوت
به همکاری می شود
(ترجیحا ساکن همان
منطقه )
09373598038

از یک منشی
خانم جهت همکاری در
نمایشگاه کابینت با ساعت
کاری  8:30الی  12:30و 16
الی  20:30با حقوق ماهیانه
 600هزار تومان دعوت به
عمل می آید
 09162454496صادقی

از یک
شاگرد کار کرده و
ماهر جهت کار در
ساندویچی دعوت به
همکاری می شود
09138452699

از یک حسابدار
ماهر خانم برای شیفت
شب با حقوق و مزایای عالی
دعوت به همکاری می شود
(مراجعه حضوری )
آدرس :خ ابوریحان ،بعد از
کمیته امداد
کافه رستوران گندم
42267741

دعوت به همکاری

به یك خانم با روابط عمومی باال
مسلط به كامپیوتر جهت امور دفتری
نیازمندیم
09132455173

به تعدادي
به یک نیرو
جهت کار در کارواش نيروي خانم جهت كار
نیازمندیم
در رستوران نيازمنديم
09138450068
٠٩١٣٢٤٥٤٤٧٦

به یک فروشنده خانم جهت کار در
کفش فروشی زنانه بصورت دو شیفت با
حقوق ماهیانه  ۶۰۰هزار تومان نیاز مندیم
٠٩١٩٦٩٨3310

بیمه سامان نمایندگی میرزاده از تعدادی
بازاریاب با حقوق و مزایای عالی دعوت به همکاری
می نماید
آدرس :بلوار سیدجمال  ،نرسیده به چهارراه هجرت
42338879 - 09131785481

به دو نيروى خانم جهت فعاليت
در آبميوه وسوسه واقع در بلوار سردار
جنگل در نوبت عصر نيازمنديم
٠٩٣٦٤٨٩4125

به دو نفر نیروی ساده برای کار در غذای آماده با
حقوق عالی نیازمندیم
خواهشمند است فقط زیر  30سال مراجعه نماید
مراجعه حضوری ،نبش فلکه ابوریحان

به یک فروشنده آقا جهت کار در
کفش فروشی مردانه بصورت دو شیفت با
حقوق ماهیانه ۷۰۰هزار تومان نیاز مندیم
٠٩١٩٦٩٨3310

به تعدادی خودروی ون  ،مینی بوس
هیوندا جهت سرویس شرکت های وابسته
گل گهر نیازمندیم
آدرس ثبت نام  :مکی آباد  ،بلوار حمزه
بریدگی دوم جنب خدمات فنی مهدی
09131782461

به تعدادی کمک آشپز جوان
به منظور کار و آموزش با حقوق
خوب جهت کار در رستوران
زعفرون سیرجان نیازمندیم
۰۹۱۹۰۳۳0147

به تعدادی فروشنده خانم
با روابط عمومی باال جهت کار
در بیرون بر زعفرون سیرجان
نیازمندیم
۰۹۳۶۹۹۰8366

غذای آماده گنبدان

@negarestanniaz
از يك نيرو جهت كار در آبميوه
فروشی به صورت نيمه وقت دعوت به
عمل مى آيد (ساعت كار  ٢١الى )٢٤
09131791765
به تعدادي نيروي كار(ترجيحا فني)
جهت كار در كارخانه فوم نيازمنديم.
ادرس :ابتداي شهرك صنعتي شماره ١
پالک ٢شركت فوالد فوم سيرجان

مجموعه غذایی تورینو از نیروهای زیر جهت
همکاری با حقوق و مزایای عالی در بخش
فست فود دعوت بعمل می آورد
نیروی کار اشپز خانه یک نفر آقا
09224286762

مجموعه غذایی تورینو از نیروهای زیر جهت
همکاری با حقوق و مزایای عالی در بخش
رستوران دعوت بعمل می آورد
یک نفر آشپز
دو نفر کمک اشپز
نیرو خدماتی آقا /خانم
یک نفر پیک موتوری
09224286762

استخدام
شتاب تاکسی آنالین
سامانه هوشمند و اینترنتی حمل و
نقل درون شهری و برون شهری
جهت تکمیل کادر خود از بازاریاب
های جوان ،با انگیزه و با روحیه کار
تیمی دعوت به همکاری می نماید.
عقد قرارداد رسمی
 1/200/000حقوق  +پورسانت عالی
الزم به ذکر است بازاریابی بصورت
میدانی می باشد
09916099828
مفقودی
کارت هوشمند کامیون
ایسوزو به شماره 3191738
به نام کاظم محمدبیگی مفقود
گردیده و از درجه اعتبار ساقط
می باشد  ،از یابنده تقاضا می شود
با شماره  09136669850تماس و
مژدگانی دریافت نماید

زمین و باغ

نیم هکتار زمین در کهن شهر با
کاربری کشاورزی با سند مشاع به
فروش می رسد
09135647020

خریدار زمین درب حیاط در
شهرک راه آهن تا سقف  70میلیون
٠٩١٠٣٤١١٨٤٠

 10قصب زمین مسکونی دارای برگ
واگذاری واقع در فاز  3فخرآباد به فروش
می رسد
09031685354

زمین به شماره  ۲۷۳مساحت ۲۵۰مترمربع
واقع در روستای فخر اباد۲بخش مرکزی
سیرجان جهت واحد مسکونی واگذار میشود.
۰۹۱۳۲۷۸۱۷۷۰

باغ ثمری  120قصب محصور واقع در
گوغین بلورد به فروش می رسد
09385633341

یک قطعه باغ واقع در
کران قلعه باال  ،جنب آسفالت
دارای سند و پروانه و امتیازات
آب  ،برق  ،گاز به قیمت توافقی
به فروش می رسد
09213617574

 25قصب زمین
مسکونی دونبش با پروانه
و امتیاز آب واقع در خواجو
شهر (ملک آباد) به فروش
می رسد
09133953768
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یک قطعه زمین  128قصبی
(باغ پسته) مناسب جهت خانه باغ
واقع در ابتدای جاده شیراز بعد از
پمپ بنزین سه نبش به قیمت  100م
تومان به فروش می رسد
09392471488

قیمت کارشناسی ساختمان

 20قصب خانه باغچه واقع در دهسراج
خ نسترن  11خ یاسمن دارای  6اتاق و
امتیازات کامل  ،موکت  ،پرده  ،سرویس
بهداشتی  ،استخر  ،سقف شیروانی  ،درخت
کاری به قیمت  150م تومان به
فروش می رسد
09131456445

ابتدای بلوار دکترصادقی  50 -متر بعد از تقاطع دهخدا

امالک

مهندس نادری نیا
09133455472

یک خانه باغ
واقع در روستای دارینو
عماد آباد با  100قصب
زمین و تمام امکانات
رفاهی به قیمت توافقی
به فروش می رسد
09135977389

یک حبه آب قنات
واقع در روستای اسطور و یک
باغ سیاه درخت  90قصبی و
سه زمین در کنار جاده اصلی
هر کدام  120قصب و  5هکتار
زمین کشت به قیمت  300م
تومان به صورت کلی و جزئی
به فروش می رسد
09135865107

فروش فوری
 14قصب زمین واقع در خواجوشهر (ملک آباد) قطعه
 53فاز  2دارای پروانه ساخت و حصار دور به فروش
می رسد
09212922504

زمین مسکونی ۱۷قصب ،سند تک برگ،
خ امام ،انتهای کوچه دکتر ادیب پورفرعی سمت
چپ زیرقیمت کارشناسی بفروش می رسد
۰۹۱۳۱۴۵3029
زمینی حدود  5قصب واقع درمکی آباد
کوچه کنارپست بانک دارای امتیاز آب حصار دور
 ،درب حیاط یک حلقه چاه و یک اتاق تیرآهنی به
قیمت  60میلیون فروش می رسد
09132787909

 40قصب زمین دارای سند و پروانه
ساخت واقع در دولت آباد هماشهر به
فروش می رسد
09133451098 - 09103297831

یک عدد طوطی
حوالی بلوار دکتر صادقی
 ،خ ولیعصر  ،زمین های
صدرآباد گم شده  ،از یابنده
تقاضا می شود با شماره
های  09136317356یا صفر تاصد ساختمان شما با کادری مجرب و باتجربه
انجام امور پروانه به صورت رایگان
 09339102589تماس و
مژدگانی دریافت نماید
 09131453602محمودی

اجرای درصدی ساختمان

يک واحد تجاري واقع در شهرک
تعميرکاران خ ايران خودرو  ،فروشگاه
ترافيک داراي آب  ،برق  ،گاز  ،تلفن و
امتياز خود فروشگاه ترافيک به
فروش مي رسد
مساحت زمين  200متر  180 ،متر نيم
طبقه قيمت کارشناسي  850م و قيمت
لوازم جدا
09131795528
فروش یا معاوضه
یک ملک تجاری مسکونی  ،شیک و نوساز  ،نقشه به
روز و مهندسی ساز ،ضد زلزله ،شناژ پیوسته ،اسکلت
فلزی  ،نما سفال ،سقفها تیرچه فلزی ،فول امکانات،
شامل:زیرزمین ،دوباب مغازه(کف و دیوارها سرامیک ،در
سکوریت ،سرویس بهداشتی ،امتیازات کامل) ،واحد اول
سه خوابه ( نقشه به روز و مهندسی ساز با واحد مهمان
جداگانه) و دو باب منزل مسکونی ویالیی شیک و نوساز
کلید نخورده  ،نقشه به روز و مهندسی ساز در مرکز شهر
زیدآباد به فروش می رسد یا با باغ پسته  ،زمین ،خانه
کلنگی یا مغازه در سیرجان معاوضه می گردد
09133454028
مشاور امالک راستی

-1منزل مسکونی  10قصب  ،دو نبش  140 ،متر زیربنا  6 ،سال ساخت
شناژدار و شیک  380 -م
-2منزل مسکونی  8قصب  140 ،متر زیربنا ستون میخی  ،بسیار شیک
 ،درب حیاط  260-م
-3منزل مسکونی  10قصب  180 ،متر زیربنا  ،درب ساختمان  ،در حال
ساخت  ،تحویل  380 - 97/6م
-4آپارتمان سه خوابه  125 ،متری شهرک سمنگان با شرایط پرداخت
مناسب  ،تحویل  - 97/6متری 1/900
-5منزل مسکونی  ،همکف  ،حیاط دار مستقل بدون هوایی  ،مجتمع
رکسانا  ،شهرک سمنگان  ،سه خوابه  200 ،متر زیربنا دارای سالن
استخر  ،سونا  ،آبنما بسیار شیک فول امکانات  -متری 1/900
-6یک باب مغازه تجاری  27متر بر بلوار شهرک سمنگان فول امکانات
با موقعیت عالی و  27متر انبار زیرزمین بسیار شیک  100 -م
-7تعداد محدودی زمین شهرک ثاراهلل  ،راه آهن و سمنگان موجود
می باشد

مشاور امالک راستی  ،شهرک سمنگان  ،مجتمع رکسانا
09901837073
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خرید ،فروش
رهن و اجاره

سوله  100متری و دو باب مغازه
 25متری جمعا  50متر در شهرک
تعمیرکاران رهن و اجاره داده می شود
09398553940 - 09139563976

مغازه عطر و ادکلن فروشی با
موقعیت عالی و در بهترین مکان شهر با
کلیه امکانات واگذار می گردد
09389177175

انبار به مساحت  90متر واقع در
شهرک سمنگان اجاره داده می شود
09137694239

آهن  ،بطری نوشابه  ،گونی پاره ،
تسمه  ،کارتون  ،نایلون ضایعات شما را
خریداریم
09133477436

خریدوفروش امتیاز وام
09904014165

یک واحد اداری ،مسکونی  ۸۰متری
طبقه دوم بر خیابان شریعتی اجاره داده
میشود.
۰۹۱۳۳۴۷۳۰۴۳

آپارتمان  80متری شهرک کوثر
طبقه دوم سند آزاد به فروش می رسد
09132476991

خودرو ساندرو
استپ وی مدل بهمن  96به
رنگ سفید با  15000کیلومتر
کارکرد به فروش می رسد
09133456390

ضایعات آهن
و آلومینیوم شما را
خریداریم
شرکتی و معدنی
09132457694

@negarestanniaz
فروش امتیاز وام به مبلغ  8م
تومان
091354174122

فروش پراید 132مدل ، 91بسیار
تمیز،بیمه یک سال ،قیمت برای مصرف
کننده  14/700م
09139457913

فروش یک دکه به ابعاد  3*3متر ،با
ورق  3میل ،در حد نو به قیمت توافقی
09136208106

خرید وفروش امتیاز وام هر
سه شعبه
09135323325

واگذاری کلینیک ساختمانی
تمامی نمونه ها .آلبوم های کاغذ دیواری
و ....واگذار میگردد
 09103710239قیمت توافقی

خودرو پروتون جن تو
خریداریم
09103768022

مغازه لوازم یدکی خودرو با
موقعیت عالی به فروش می رسد
09391158681

یک دستگاه
موتورسیکلت ویو احسان
مدل  ۹۴خیلی تمیز و کم
کارکرد به قیمت  ۳میلیون
تومان به فروش می رسد
۰۹۳۶۳۰۴۲۴۵۴

متقاضی خرید
یک خانه در منطقه
مکی آباد در حد 80 ، 70
میلیون تومان هستیم
09137228469

غذای آماده و کبابی
ناردون واقع در نجف شهر
با دو سال سابقه کار به یک
آشپز ماهر با شرایط ویژه
واگذار می گردد
09139454560

امتیاز وام شهید
نصیری شما را میلیونی
 80هزارتومان خریداریم
09917982370

خانه نیمه ساز در
در بهترین جای بلورد با 85
متر زیربنا توافقی به فروش
می رسد
09140612205
09137691614

یک باب مغازه
شیک و تمیز با امکانات
کامل بهداشتی در خیابان
ابن سینا اجاره داده
می شود
09134453349

خانه مسکونی در
حجت آباد روبروی مدرسه
شهید عربی زیر قیمت
کارشناسی به فروش
می رسد
09103390478

فرش کرمانی شمارا با
باالترین قیمت خریداریم.
خرید وتعویض انواع فرش کرمانی,
دست بافت ودست دوم با فرش
ماشینی
09131453522-09131787795
فرش کبیر یزد

شرکت گازرسانی ساالربنیان

لوله کشی گاز ساختمان به روش زیرکار و روکار
آدرس :خ غفاری  ،روبروی مسجد موسی بن جعفر
با مدیریت متقین 09131454060

مغازه ای به متراژ 34
ضایعات شما را
نظام
خواجه
متر مربع واقع در خ
به صورت کلی و جزئی
الملک با موقعیت عالی به قیمت
کارشناسی به فروش می رسد درب منزل یا شرکت ها به
سرسیلندر پژو 405
قیمت روز خریداریم
09135990073
دست دوم در حد نو مدل 95
09107211944
09140130513

فست فود با کلیه
امکانات و وسایل واگذار
می گردد
( ملک استیجاری)
09135997094

خریدار
خودرو آریزو ، 5
کارکرده هستیم
09114729232

خرید و فروش
آهن آالت دست دوم
خرید ضایعات در محل
09132781601
09396176997

اجاره مغازه 40
متری واقع در خ مالک اشتر،
روبروی سوپر بعثت ،با امکانات
آب  ،برق ،گاز ،تلفن ،مستقل،
سکوریت ،نیم طبقه و زیرزمین
09131451577

پرايد  ١٣١سفيد
مدل  ٩٤بدون رنگ و ضربه ،
چهارماه بيمه شخص ثالث و
بيمه بدنه  ،الستيك تقريبا ٧٠
درصد كفپوش  ،روكش  ،پخش
 ،كاركرد فقط  ٢٦هزار  ،فوق
العاده تميز و خانگي به قيمت
 ٠٠٠/٥٠٠/٢٠تومان به فروش
ميرسد
٠٩١٩٧١٣٨٥٣١

خانه مسکونی
تجاری  13قصب واقع
در بلوار هجرت خ پیک
 ،بر خ  13متر  35 ،متر
تجاری  180 ،متر زیربنا
به فروش می رسد
09138260691

امتیاز
تاکسی بی سیم
با کلیه مطعلقات
بفروش می رسد
09135323241

یک باب
مغازه تجاری واقع
در بازار بفروش
می رسد
09132472650

یک باب مغازه واقع در پاساژ مهر
طبقه همکف  ،الین دریا 4به متراژ  13متر
مربع به فروش می رسد
09132476916

منزل مسکونی  13قصب دارای سند
تک برگ واقع در بلوار پیروزی خ اتحاد
درب حیاط به فروش می رسد
09136161568

بدون کف تراش شدن و پر
به قیمت  750هزار تومان به
فروش می رسد
09025708311

یک باب سوپرمارکت
مغازه خیابان وحید،
با کلیه اجناس با موقعیت عالی
 40متر ،دارای برق  3فاز
و درآمد عالی به فروش می رسد اجاره داده میشود یا حاضر به
در ضمن وسایل و اجناس
سرمایه گذاری برای شراکت
رسد
جداگانه به فروش می
کار هستیم
09132477075
09135787009

کارواش با
موقعیت عالی به
فروش یا اجاره
داده می شود
09162755882

فروش منزل
مسکونی  ۱۷قصب زیربنا ۲۰۰
متر هم کف و دو واحد صد
متری طبقه اول هریک با حیاط
مستقل درب به حیاط آب ،برق
،گاز و تلفن مجزا با پایان کار.
آدرس بلوار سردار جنگل
کوچه آرایشگاه همراز
09130529815
09131454764

یک سوله به
مساحت  210متر ابتدای
بلوار قاآنی روبروی پارک
یاسمن دارای آب و برق
اجاره داده میشود.
09393457377

مغازه خ نصیری
شمالی به متراژ  60متر سر
دونبش  ،سند تک برگ به
قیمت توافقی به فروش
می رسد
09139476800

یک واحد مرغداری  ۳۰هزار قطعه ای با
تمامی امکانات واقع در ضلع جنوب غربی دانشگاه
پردیس اجاره داده می شود
(اجاره ساالنه  70میلیون تومان)
۰۹۳۵۴۱۹۵۳۷۲
منزل مسکونی خیابان مقداد  20قصب با
بهترین موقعیت تجاری و مسکونی و دونبش خیابان،
زیر قیمت کارشناسی به فروش می رسد
09372064126

فروش منزل
مسکونی  16قصب 250 ،متر
زیربنا ،ابتدای بلوارقاآنی ،خ
فاریابی ،کوچه  ، 3زیر قیمت
کارشناسی
09131453396

چهاردهنه مغازه
سمند سورن
تجاری به مساحت 100
موتور ( EF7ملی)
متر و  17متر بر خ با نمای
بیمه  6/10/97رنگ
آلومینیوم و نورپردازی
واقع در خ اصلی مجتمع سفید روغنی مدل 93
به فروش می رسد
های مساجد (ابن سینا) به
فروش می رسد
09132456439
09136222083

نانوایی
تافتون سنتی با نان
محلی (آرد سبوس
دار) اجاره داده
می شود
09137689254

یک باب منزل
مسکونی واقع در حجت آباد
به مساحت  11قصب  60 ،متر
ساختمان تکمیل با پروانه
ساخت به قیمت  95م تومان
به فروش می رسد
09907727579
اسدی پور

یک دستگاه بیل مکانیکی 230
زوم الین مدل  2017با  1000ساعت
کارکرد و  5ماه گارانتی شرکت به
صورت نقد و اقساط به
فروش می رسد
09392471488
خانه  7قصبی دارای  140متر زیربنا گنبدی واقع
در خ صائب کوچه شماره  10با امتیازات کامل قابل سکونت
به قیمت کارشناسی  180م  ،قیمت فروش  160م به فروش
می رسد (دارای مستاجر  18 ،م رهن و  200اجاره)
09391456921
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داربست فلزی ایمان

کاشي و سرامیک
کاری با بهترین
نصب داربست در اسرع وقت با ارزانترین قیمت
کیفیت
09138264870
09138654252
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اجرای رومالین و رنگ
با تخفیف ویژه
 09135028220جعفری

لوله بازکنی اعتماد

رومالین  -نقاشی
در اسرع وقت
09139477334

09136696216
09394864694

بازکردن لوله های فاضالب
توالت آشپزخانه و غیره

09132799387
09136372850

آموزشگاه کامپیوتر
خانه رایان

آموزش تخصصی کامپیوتر ،

 ICDLو( ...برای همه سنین)
با بهترین شیوه آموزش

خ نصیری جنوبی  ،نرسیده به چهارراه موحدی سمت راست  ،نبش
نصیری  9طبقه باالی (مرکز سخت افزار هاشمی) 09137060655

نصب و تعمیر و شارژ
گاز انواع اسپلیت
09132787330
09139453012

ساخت کابینت  ،کمد لوله کشی آب 5
دیواری و دکوراسیون الیه  ،سفید ،فاضالب
MDF

ثبت نام آغاز شد

7

نصب پکیج و رادیاتور ،
پمپ  ،شیرآالت و ...
09103276787

8
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تدریس خصوصی
ریاضی دبستان و
متوسطه اول
09132795598

نان گندم محلی سبوسدار
بلوار چمران،
جنب سوپر زیدآبادی
نانوایی محمودآبادی
09371499123

پته دوزی به روش سنتی کرمان

در خدمت دوخت اصیل کرمانی و همچنین رنگ آمیزی به خانم های عالقمند
به این هنر سنتی سفارشات سرویس عروس و جزئیات پذیرفته می شود

آدرس  :بلوار سید جمال ک بنیاد مسکن  ،مدیریت
سرکارخانم ایرانمنش 42309840 - 09136629737

@negarestanniaz

