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طی مراسمی ضمن تودیع
ناخدا شهرام منصوری مقدم

فرمانده جدید پایگاه
پشتیبانیدریایی
معرفی شد
 بزودی مرکز پشتیبانی دریایی سیرجان
ارتقاء پیدا میکند

گ�روه خبر :طی مراس��می روز چهارش��نبه از
خدمات فرمانده پایگاه پش��تیبانی ناوگان جنوب
نیروی دریایی ارتش در س��یرجان ناخدا ش��هرام
منصوریمقدم تجلیل و امیر دریادار دوم افش��ین
اس��کندرزاده به عنوان فرمان��ده جدید این پایگاه
معرفی شد.
به گ��زارش خبرنگار ما ناخدا یکم س��تاد رحیم
قیطاس��وند معاون نیروی انس��انی نیروی دریایی
ارتش در همایش افس��ران و درج��هداران پایگاه
پشتیبانی ناوگان جنوب نیروی دریایی سیرجان
که به همین مناس��بت برگزار شده بود با تأکید
بر همدلی و اتحاد همه مردم و مس��ئوالن اظهار
داشت :تنها راه برونرفت از شرایط موجود تالش
مضاعف و همدلی مس��ئوالن است .وی بیان کرد:
برای خس��ته کردن دشمن باید از هیچ کوشش و
همدلی فروگذار نبود و به دنیا ثابت کرد هرچه قدر
هم اس��تکبار بخواهد این ملت را از صحنه خارج

تریبون آزاد خوانندگان

پیامک 3000 7258 :

کند هرگز نمیتواند .ناخدا قیطاسوند ،شهرستان
سیرجان را دارای موقعیت ویژه پشتیبانی دریایی
عنوان و اضافه کرد :دو مرکز بزرگ نیروی دریایی
ارتش در این شهرس��تان حائز اهمیت در تربیت
نیروی انس��انی دالور و پش��تیبانی الزم در همه
مقاطع زمانی است .وی از فرماندهان این دو مرکز
و مسئوالن شهرستان سیرجان در همدلی و وفاق

محمد آذرنگ جایگزین روح ا ...سلحشور شد

انتصاب اولین رئیس بومی
در زندان سیرجان

گروه خبر :رئیس جدید اداره زندان س��یرجان معرفی
شد .به گزارش خبرنگار ما روز چهارشنبه طی مراسمی
که با حضور مدیرکل زندانهای استان ،مسئوالن قضایی
و انتظامی سیرجان برگزار شد ،ضمن تقدیر از زحمات
روحا ...سلحش��ور رئی��س قبلی زن��دان ،محمد آذرنگ
بهعن��وان رئیس جدید این اداره معرفی و مش��غول به
کار شد .آذرنگ اولین رئیس بومی اداره زندان سیرجان
اس��ت که پس از آمدورفت حدود  10رئیس غیربومی

به این سمت منصوبش��ده است .وی کارشناس ارشد
حقوق اس��ت و قبل از این در س��متهای؛ مدیرعامل
بنیاد تعاون و حرفهآموزی زندانیان استان ،رئیس زندان
باز کرمان و رئیس اردوگاه ماهان خدمت کرده است.
در این مراسم رمضان امیری مدیرکل زندانهای استان
طی س��خنانی با اش��اره به اهداف تربیت��ی و اصالحی
زندانه��ا گف��ت :مهمتری��ن مأموری��ت م��ا در همین
چهارچ��وب تعریف میش��ود و باید همه تالش��مان را

معطوف ب��ه تربیت و اصالح مددجویان کنیم تا پس از
بازگشت به خانه در خود تحول اساسی احساس نمایند.
رئیس جدید زندان س��یرجان نیز در این مراسم گفت:
همانگونه که ش��عار س��ازمان زندانها بر اساس آیهی
اس َجمِي ًعا» هست
شریف ه « َو َم ْن أَ ْح َيا َها َف َك َأن َ َّما أَ ْح َيا ال َّن َ

در راستای سیاستهای راهبردی نیروی دریایی
قدردانی کرد و از ارتقای مرکز پش��تیبانی دریایی
سیرجان در آیندهای نزدیک خبر داد.معاون نیروی
انسانی نیروی دریایی ارتش تصریح کرد :در ارتقای
این مرک��ز بخش عظیمی از امکان��ات الزم برای
نیروی دریایی ارتش جمهوری اس�لامی به مرکز
پشتیبانی سیرجان واگذار میشود.

و مدی��رکل محترم نیز اش��اره کردند بای��د برنامههای
فرهنگی ،ورزشی ،قرآنی ،اصالح و تربیتی و روانشناسی
را برای مددجویان در س��طح گس��ترده در دستور قرار
دهیم .وی افزود :ایجاد اش��تغال مول��د و پایدار چه در
داخ��ل زندان و چ��ه بیرون از آن برای رها ش��دگان از
بند ،ازجمله اهداف این مجموعه اس��ت .آذرنگ افزود:
ازآنجاکه مش��کل خانوادههای زندانی��ان از زمان دربند
شدن زندانیان آغاز میش��ود برای رفع مشکالت آنها
راهاندازی کارگاههای زودبازده برای زندانیان از اهمیت
خاصی برخوردار است که باید دنبال آن باشیم تا بتوانند
با شاغل ش��دن در اینگونه کارگاهها بتوانند در تأمین
مایحتاج خانوادهشان به مشکل برنخورند .وی در پایان
ضمن تقدیر از مس��ئوالن شهرستان و اداره کل استان
اظه��ار امیدواری کرد دررس��یدن به اه��داف باال همه
دستگاههای اداری و عمومی شهرستان از این مجموعه
حمایت کنند.

اعطای تسهیالت بانکی به عشایر شهرستان

استخدام در وزارت نیرو

با هدف کمک به جامعه عشایری در ایام خشکسالی و مشکالت دامپروری ،تسهیالت صندوق توسعه ملی جهت خرید
نهادههای دامی برای عشایر شهرستان پیش بینی شده است .رئیس اداره امور عشایری سیرجان ضمن تقدیر از نماینده
شهرستان بخاطر پیگیری این تسهیالت گفت :تسهیالت بانکی مذکور با بهرهی 10درصد و بازپرداخت یکساله در اداره
امور عشایری آماده ثبت مشخصات عشایر متقاضی و معرفی به بانک عامل –کشاورزی -است .صفاری از عشایر شهرستان
خواست جهت طی مراحل قانونی و استفاده از این خدمات به اداره امور عشایری شهرستان مراجعه نمایند.

وزارت نیرو طی اطالعیه ای اعالم کرد با برگزاری آزمون اس��تخدامی متمرکز در روز پنج ش��نبه  1397/7/26نسبت به
استخدام نیرو در شرکت های آب و فاضالب شهری در سطح شهرستان های کشور اقدام می کند .در این اطالعیه اعالم
شده داوطلبان از تاریخ  21مرداد به مدت یک هفته تا  27این ماه می توانند به سایت سازمان سنجش و آموزش کشور
به آدرس  www.sanjesh.orgمراجعه و ثبت نام نمایند .جزییات و شرایط استخدام در سایت مذکور و همچنین در
سایت ایران استخدام  https://iranestekhdam.irبیان شده است.

« از زمان��ی ک��ه ی��ادم هس��ت؛ ب��رای
برخاس��تن یا علی گفتیم ،بعد از نوشیدن
آب یا حس��ین گفتیم و ب��رای هر اتفاقی
ی��ا ابوالفضل پس باید ب��رای آنها غیرت
داش��ته باش��یم و نگذاریم به نام شهدای
کرب�لا در موکبهای اربعینی حیفومیل
ش��ود ».خانم پورجعفرآب��ادی که خود را
عضو هرساله موکبهای اربعینی مینامید
در دفت��ر نگارس��تان بابیان ای��ن مطالب
گفت :دو س��ال پیش در روزهای اربعین
در موک��ب هیأت س��یرجانیها اس��راف
زیادی ش��د و مواد غذایی بس��یار زیادی
ماند و دور ریخته ش��د .برخی امکانات و
مقداری از پتوها ،تنورها و وس��ایلی که با
خود برده بودند راجاگذاشته و برگشتند
و این در حالی بود که عراقیها خود حتی

انتقاد عضو موکبهای پیادهروی اربعین

بهنام شهدایکربال حیفومیل نشود
تکهای نان نذری از ما دریافت نمیکردند.
وی مدعی ش��د سال گذشته یک کانتینر
 40ف��وت پر از لوازم خ��واب که هنوز از
بس��تهبندی خارج نش��ده بودند برگشت
خورد چون عراقیها انباری برای گذاشتن
وسایل در اختیار ایرانیها قرار ندادند.
وی از حیفومی��ل برخ��ی کااله��ا اظهار
ناراحت��ی کرد و گفت :چق��در آبمعدنی
اضافه آمد؛ آبمعدنیهایی که افرادی نذر
ک��رده بودند به زائرین امام حس��ین داده

ش��ود و به یاد لبان تش��نهی امام حسین
نوش��یده شود .سال گذش��ته برخی ابزار
نانوای��ی ازجمله خمیرکن ،تنورها و  ...در
هیئت [ ]...تخلیه ش��د که معلوم نیست
چه ش��دهاند و آیا قابلاس��تفاده هستند
ی��ا خیر .این عضو موکبهای س��یرجانی
گفت :اگرچه بسیاری از رانندگان از روی
نیت خیر و عالقه رهس��پار این راه ش��ده
و اقدام به ب��ردن بارهای موکبها کردند
ولی قرار بود طبق تعرفهای مش��خص به

تعدادی از رانندگان مبلغی مشخص بابت
پول گازوئیل و روغن ماش��ین داده شود
ک��ه اینها ه��م پرداخته نش��د .او افزود:
حال روی س��خن م��ن با مس��ئولین امر
اس��ت .ما هرچند جان و مال وزندگیمان
را ف��دای ائم��ه اطهار و بهخص��وص امام
حس��ین علیهالس�لام میکنیم ولی باید
بدانیم ک��ه این عزیزان در ای��ن راه قدم
نهادن��د تا جلوی اس��راف و حیفومیل را
بگیرند و آیا به نظر ش��ما اینگونه اسراف

در گردهمایی مشترک مسئوالن روابط عمومی و فرهنگی دادگستری استان کرمان مطرح شد:

لزومتشکیلمعینهایفرهنگیدراستان

نگارستان :روزهای چهارشنبه و پنجشنبه مدیران
فرهنگی و روابط عمومی دادگس��تری شهرس��تان
های اس��تان به میزبانی روابط عمومی و امور بین
المل��ل گل گهر و حوزه قضایی س��یرجان گردهم
آمدند .در ش��روع به کار این همایش دو روزه مدیر
رواب��ط عمومی و امور بینالملل گل گهر با اش��اره
به ضرورت اقدامات فرهنگی در س��ازمان ها جهت
رفع آس��یب های اجتماعی اظهار داشت :در همین
راس��تا این ش��رکت معدنی و صنعت��ی در جهت
ایفای مس��ئولیتهای فرهنگی ،اجتماعی در قبال
مردم س��یرجان همواره پیش��گام بوده است .ابوذر
حلوای��ی توجه ویژه به رفع معض�لات اجتماعی از
طریق توجه و کمک به اقش��ار آسیبپذیر را جزئی
از برنامههای فرهنگی و اجتماعی این شرکت اعالم
کرد و گفت :در همین چهارچوب تعامالت بس��یار
خوبی با دستگاه قضائی اس��تان کرمان ایجادشده
اس��ت.وی با اشاره به اینکه توانمندیها و پتانسیل
خوبی بهواس��طه وجود معدن گل گهر در سیرجان
فراهمش��ده عنوان کرد :گل گه��ر در حوزه تولید،
اش��تغال و اجرای فعالیتهای فرهنگی و اجتماعی
اقدامات ارزش��مندی انجام داده است .وی با اشاره
به برخی از این فعالیتها از جمله عملیات احداث
بیمارستان فوق تخصصی ،احداث سیستم فاضالب
شهری ،احداث راهآهن سیرجان به کرمان ،بهسازی
تنها سینمای شهر ،بهسازی مرکز معلولین حضرت
الس�لام) ،برپایی جش��نواره های
ابوالفض��ل (علیه ّ
فرهنگی و س��ایر اقدامات مشابه را در همین راستا
ارزیابی کرد.
دادستان سیرجان نیز در این همایش ضمن تقدیر
از رواب��ط عمومی و امور بین الملل گل گهر که در
فعالیت های اجتماعی احساس مسئولیت می کند،
تالش دس��ت اندرکاران ارتباطات و روابط عمومی
دادگس��تری کل اس��تان را نیز که با برپایی چنین
نشست هایی به دنبال راهکار بهتر فرهنگی در حل

مشکالت جامعه هستند ستود.
قاضی محس��ن نی��ک ورز گفت :مس��ئولین روابط
عموم��ی و فرهنگی در دس��تگاه قضای��ی بهعنوان
افسران جنگ نرم فعالیت میکنند و نقش مؤثری
در ارتق��اء س��طح فرهنگ در مجموع��ه قضایی و
جامعه دارند .وی اظهار داشت :روابط عمومی پلی
بین س��ازمان و مخاطبین سازمان است که با افکار
عمومی ارتباط تنگاتنگ و مستقیمی دارد و نیازمند

ارائه تصویر روشنی از اقدامات سازمان به مخاطبین
است .نیک ورز با اشاره به اینکه زندانهای هر شهر
نمونهای از کمکاری و نواقص مسئولین است ،گفت:
مس��ئولین باید به زندانها سر بزنند و ببینند چه
کوتاهی صورت گرفته که جوانان به س��مت فروش
مش��روبات الکلی ،مواد مخدر و قاچاق مواد مخدر
روی م��ی آورند و ب��ه زندان می افتند .دادس��تان
سیرجان ضمن تشکر از کمکهای شرکت صنعتی

کردنها و س��رازیر کردن اینهمه وسایل
و تجهیزات و خوراکیها به منطقهای که
شاید اگر با برنامهریزی و هدفمند صورت
گیرد یکدهم این حجم هم کافی اس��ت
درست است؟ آیا در همین شهر خودمان
خانوادههای��ی نیس��تند که به نان ش��ب
محتاجان��د؟ آیا کماند خانوادههایی که به
دلیل نداشتن سرپرست مجبور به گدایی
و کارهایی خالف ش��أن میشوند .پس با
برنامهری��زی بهتر و اس��تفاده از مدیران
دلس��وزتر موکبها را راهان��دازی کنید تا
از هدایای مالی و امکاناتی مردم استفاده
بهینه شود...
نگارس��تان هرگون��ه پاس��خ و توضیح را
برای مدیران موکبها و کاروانها در این
رابطه محفوظ میداند.

و معدنی گلگهر افزود :کمک مجموعههایی مانند
گل گهر در حوزه شناس��ایی و کاهش آسیبهای
اجتماعی مؤثر بوده اس��ت و این مجموعه توانسته
در حوزه مس��ئولیتهای اجتماعی گامهای خوبی
در سطح شهرستان ،استان و کشور بردارد.
◄◄مدیریت کلمات و احساسات
دکتر حمید ش��کری خانقاه ،اس��تاد دانشگاههای
ته��ران در ای��ن گردهمایی گفت :وظیف��ه روابط
عمومی تنها اطالعرس��انی نیس��ت بلکه مدیریت
اجتماعی اس��ت .وی گفت :م��ا در روابط عمومی
ش��عارهای زی��ادی میدهیم و تعاری��ف زیادی از
روابط عمومی داریم اما به عمل که میرسد مدیران
ارش��د ،بس��تر الزم را برای روابط عمومیها فراهم
نمیکنند .دکتر ش��کری به ویژگیهای مسئوالن
روابط عمومی اش��اره کرد و اف��زود :این افراد باید
مستقل باش��ند ،مطالبهگری کنند ،امکانات کافی
در اختیارشان باشد ،بودجه مستقلی برای آنان در
نظر گرفته ش��ود و فقط در حوزهی روابط عمومی
و فرهنگی فعالیت داش��ته باش��ند ت��ا بتوانند در
راستای اهداف تعیینشده قدم بردارند .عضو هیأت
علمی دانشگاه تهران گفت :روابط عمومی بهعنوان
کارشناس ارتباطی باید نگاه مردم را نسبت به قوه
قضاییه مدیریت کند و این موضوع نیازمند روابط
عمومی پویا و قدرتمند است.
مدیر روابط عمومی و ارتباطات دادگستری استان
کرمان نیز در این همایش با اشاره به اینکه آموزش
و تقویت مس��ئوالن و کارشناس��ان فعال در حوزه
روابط عمومی باید در اولویت قرار داشه باشد گفت:
برگزاری دورههای آموزشی ،هماندیشی و همفکری
در راس��تای ارتقاء عملکرد روابط عمومی ازجمله
اه��داف شش��مین گردهمایی دو روزه مس��ئوالن
روابط عمومی و فرهنگی دادگستری استان کرمان
اس��ت .محمد بصیریان با اعالم اینکه امس��ال این
گردهمای��ی متف��اوت از دورهه��ای قبل��ی برگزار
میش��ود ،اظهار داشت 38 :مس��ئول و کارشناس
روابط عمومی از  29حوزه قضائی از سراسر استان
در این گردهمایی ش��رکت کردند که در پایان این
دوره از مس��ئوالن برتر رواب��ط عمومی و فرهنگی
تجلیل به عمل آمد.

 6548به نظرم رس��ید بگم حاال که
این همه مشکل برقداریم الاقل اکیپی از
فرمانداری یا اداره برق به میوهفروشیها
و ی��ا مغازههایی که المپه��ای زیادی
برای جل��ب توجه مش��تری جلو مغازه
ش��ون روشن می کنند س��ر بزنند و به
آنه��ا تذکر بدن یا جریمه کنند تا جلو
این اس��راف را بگیرند .خانوادهها هم اگر
هر کدام یه المپ (فقط یک المپ) کمتر
روش��ن کنند ببینید چقدر صرفهجویی
میشود .ما باید از خودمان شروع کنیم
و همیش��ه به دیگران نگیم .اگر این ها
فرهنگسازی ش��ود خودبهخود خیلی
چیزها حل میشود.
 8075س�لام زمان زیادی نیس��ت
ک��ه اخبار سراس��ری اعالم ک��رد تمام
کالنتریهای کش��ور باید دفتر مشاوره
داش��ته باش��ند که طبق گفته فرمانده
محت��رم نیروی انتظام��ی کالنتری ۱۱
س��یرجان اقدام به این کارکرده اس��ت.
ضمن تش��کر از کس��انی ک��ه زحمات
این کار رامتحمل ش��ده ان��د به بعضی
مسئولین شهر میگویم که انجام کار از
حرف تا عمل یعنی این.
 4368از اداره آب سوال کنید چرا با
این همه بی آبی جلو این همه سرویس
کارواش را نمیگیرند.
 7556 س�لام .من  ۲۹س��ال سن
دارم  ۱۶س��ال اس��ت ک��ه پ��درم فوت
ک��رده .مادر پی��ری دارم که ماهی ۱۷۰
هزارتوم��ان دارو میگیرد ب��ا دو خواهر
دم بخت .مدتی است که بیکارم .خیلی
دنبال کار رفتم اما پیدا نکردم خواهش
میکن��م هرکس میتواند م��ن را جای
برای کارمعرفی کند ممنون.
 2956باسالم پمپ گاز جالل آباد-
جاده تهران -مدتهاس��ت تعطیل شده.
مردم ومس��افران گناه دارند تو این گرما
حیرون بش��وند .تورا خ��دا فکری کنید
چرا کسی احساس مسئولیت نمی کند.
خواهشاً چاپ کنید.
 3988تابس��تونی تا حاال دو تا مار
تو خونه ما در باس��فهرجون پیدا ش��ده
که باع��ث ناراحتی ما ش��د .می دونین
مسئولش کی هست؟ مسئولش همین
بانک ها هستند که وام نمی دهند تا ما
خانه مان را بازس��ازی کنیم و مارها تو
دیوارهای قدیمی پیدا نشوند
 6378س�لام مس��ئولین فک��ری
برای افغانیها بردارن��د دارن روز به روز
جمعیتش��ون زیاد میشه و هر خانواده
افغانی دست کم  10تا بچه دارن نسبت
ب��ه خانواده ایرانی که یا بچه ندارن یا یه
بچه دارن و میانگین  10خانواده ایرانی
برابر با یک خانواده افغانی حاال خودتون
قاضی بشین ببینین برای  10سال دیگه
کل کشور ایران را گرفتهاند.
 2398سالم برای گرفتن وام به یک
ضامن با نامه حس��ابداری نیازمندم در
ضمن همراه با مژدگانی
 5198با سالم میخواستم فرمانده
نی��روی انتظامی از آق��ای حجت حاج
محم��دی تقدیر وی��ژه کند ب��ه خاطر
ورودش به کالنتری  ۱۲سیرجان مردم
را با برخورد عالی کمک میکند.
 0540س�لام خدا رو خوش میآید
افراد غیر بومی بیان تو شهر ما در معدن
کار کنند ولی جوونای س��یرجانی بیکار
باش��ند .چرا نمیرین از مسئوالن جواب
بگیرین؟

 0454س�لام ع��رض ادب کاش
شهرداری فکری برای این گاریهای
فرس��وده میکردکه س��طح ش��هر را
زشت کردهاند .کاش جمعآوری شوند
باتشکر
 4179س�لام ،بهعن��وان ی��ک
شهروند ازچاپ وانتشار وتوزیع خوب
نشریه جش��نواره فرهنگی گلگهرکه
هرش��ب بین بازدیدکنندگان پخش
میشد تش��کرمیکنم وبرای مدیران
ای��ن مجموعه و دس��ت ان��درکاران
زحمتکش آن نشریه توفیق آرزومندم.
(جهانشاهی).
 5479فرهن��گ مصرف کمتر آب
و برق را باید از خارجیها یاد بگیریم.
با اینکه ادعامون هم میش��ه ولی توی
ای��ن مس��ائل و خیلی چی��زای دیگه
خیلی عقبتریم.
 9671باسالم چرا فرزندان واقوام
مسئولین رده باال با ارز دولتی کاالی
خارج��ی وارد میکنن��د وتقاص کار
آنها را مردم بیچاره باید بدهند؟ مثل
همین کارخانههایی که تو شهر ما کار
میکنند با کارگران بیکار ش��ده شون
مثل ما.
 0901نمایش��گاه گلگهر بیشتر
به جمعه بازار ومکانی برای آش��نایی
بیشتردختران وپس��ران تحصیلکرده
شباهت داشت تایک مکان فرهنگی،
ای��ن جایزهه��ای الک��ی راچط��ور به
مسئوالن وحیف کنندگان بیت المال
میدهن��د ،به جای ای��ن کارها و این
هزینهها به درد مردم برسید.
 7736باسالم  .مسئوالن ومدیران
شهرستان س��یرجان پمپ گاز جالل
آب��اد در ج��اده تهران مدتهاس��ت
تعطیل شده .در این گرما مردم گناه
دارند .خداوکیلی فکری بکنید.
 5487خواس��تم به س��هم خودم
تشکر کنم از آقای حلوایی گلگهر و
آقای ایران نژاد معراج اندیشه بهخاطر
برنامه ش��ادی که برای م��ردم فراهم
کردند .در این ش��رایطی که جوانها
کمتر برنامه ش��اد دارند ای��ن برنامه
خیلی خوب بود .کاش زمانش بیشتر
بود .تشکر
 4306خرابم از فراق رویت! مانده
ب��ر این دل آرزویت! م��ن غبار گرد و
خاک کویت!  1000جمعه آمد و رفت
ولی نیامدی نگارم! بدون تو ای ش��اه
خوبان ،چگونه روز را به ش��ب بیارم؟
بیا ببین که در دلم عقدهی نا گشوده
دارم \«کاش دانهای ز تسبیح تو بودم
\» اه که در فراغ تو قصه ی نا س��روده
دارم.
 3236س�لام .دبستان [ ]...برای
دادن پرون��ده بچهام جهت جابهجایی
مبلغ صد هزار توم��ان از من گرفتند
آم��وزش و پرورش بگوی��د آیا قانونی
هست؟
 9931س�لام خواهش میکنم
به گ��وش مس��ئولین برس��انید این
کارگرانی را که برای فاضالب شهری
کار میکنند حقوق شان را به موقع
بدهی��د .واقعاً ت��و این گرم��ا که نه
تعطیلی دارند و نه جمعه کارش��ون
س��خته .اینا زن بچه دارند .خودتون
را جای اینه��ا بذارین ببینین چکار
میکردی��ن؟ خ��دا خیرت��ون ب��ده.
ممنون

با سپاس فراوان از کلیه سروران
گرامی که در مراسم تشییع ،تدفین،
ترحیم و خاکبندان

مرحومه

ملیحـه اتحـاد
شرکت نموده اند به آگاهی میرساند مراسم
چهلم آن زنده یاد روز جمعه  97/5/19از
ساعت  5الی  7بعدازظهر از جلو منزل پدر
آن شادروان واقع در بلوار سیدجمال ،کوچه
جنب مهمانپذیر ناز برگزار می شود.

ساعت حرکت به سمت آرامستان
 5:30بعدازظهر

خانواده های
اتحاد ،التجائی ،گالبی

جامعه
مریم کاظمی
به رغم همهی تالش��ی که ب��رای آزادکردن
زندانیان مالی از جمله مهریه در شهرس��تان
و اس��تان و هر کجای کشور میشود اما این
روزها «سایه گرانیها» آینده زندانیان مهریه
را به ناکجاآبادگره زده اس��ت .اگر چه حبس
محکومین مالی بهخص��وص زندانیان مهریه
موض��وع امروز و دیروز نیس��ت و س��ابقهای
طوالنی دارد ولی اوج گرفتن بیحساب سکه
در این روزها بدج��وری بازار زندگی آنها را
سکه کرده است .کافی است ساعتی به میان
آنها بروی یا با وابستگانشان تماس داشته
باش��ی تا درد و رنج خود را از ش��رایط پیش
آم��ده بازگو کنند .مهدی یک��ی از زندانیها
در ش��رح ماجرایش میگوید :یکسال است
زندان هس��تم .دو فرزند دارم و هیچ دعوایی
هم با همس��رم ندارم .او فقط مطالبه مهریه
 600سکهایاش را کرده است .شما بگوئید
با این بازار سکه و طال من چه خاکی بر سرم
کن��م .اینجا کنار من همه ن��وع تیپ زندانی
دیده میش��ود از هر قش��ری و سن و سالی.
رضا زندانی دیگری اس��ت که زمانی ش��غل
آزاد داشت بعدها کارمند یک شرکت شد .او
دلیل اختالفش را با همسرش مساله اعتیادی
میداند که قب ً
ال داش��ته ولی اکنون مشکلی
ن��دارد اما با این حال بهخاط��ر همان دعوا و
اختالف قبلی از همس��رش ج��دا و بهخاطر
مهریه زندانی شده است .میگوید 10 :سال
پیش ازدواج کردم و با وجود جدایی اما هنوز
او را دوس��ت دارم و میخواه��م برگردد با او
زندگ��ی کنم .مهریه همس��رم  100میلیون
تومان بود با  300سکه .شکایت کرد نداشتم
بپردازم دادگاه آن را قس��طی کرد که ماهی
ی��ک میلیون توم��ان و یک س��که پرداخت
کنم ،اما نمیتوانم .اگر آزاد بودم شاید کاری
میتوانس��تم بکنم اما اآلن با این شرایط نه.
هیچ کدام از ه��م بندهای زندانی من مجرم
نیس��تند ،بلکه ی��ک اش��تباه کوچک و یک
اعتماد بیجا باعث شده که در زندان باشند.
محمود نیز که  35ساله است در دلیل زندان
ش��دنش میگوید :خانواده همسرم همیشه
در زندگ��ی م��ا دخالت میکردن��د و همین
موضوع باعث میش��د من همیشه با خانمم
جنگ و جدل داشته باشم .این اختالف شدید
شد تا جائیکه همسرم به من گفت بیا توافقی
جدا ش��ویم .من مهریهام را میبخشم تو هم

شدهاند ودر مرحله بعد زندانیان مهریه است
که آن هم شامل زندانیانی نمیشود که از سر
دلخوشی مهریه باال کردهاند و همسرانشان
هم از س��ر دلخوش��ی ب��رای دریافت مهریه
اقدام کردهاند ،بلکه زندانیانی اس��ت که از بد
حادثه در اختالفات زناشویی به زندان افتاده
و توانایی پرداخت مهریه را ندارند .موس��وی
قوام گف��ت :برای کاهش اینگونه آس��یبها
و کمش��دن زندانیان مهریه باید در مس��أله
ازدواجها تجدید نظر ش��ود .متأسفانه امروزه
خانوادهه��ا تس��لیم ازدواج هایی میش��وند
که جوانانش��ان به آنها تحمیل میکنند و
خودشان کمتر در آن نقش دارند .ازدواجهای
خیابانی که نه ش��ناخت اساس��ی از زوجین
جوان هست و نه پایه درستی دارد و معموالً
اینگونه ازدواجها به شکس��ت و زندانی شدن
ش��وهری میانجامد که ب��دون تعقل از روی
احساس اقدام به مهریه باال کرده است.

مهریه همچنان زندانی میگیرد!

آیندهینامعلوم
بامهریههایمعلوم!
 سایه گرانی سکه بر سرنوشت زندانیان مهریه

ماش��ین و مغازهات را به م��ن بده که خیلی
کمتر از مهریه میشود .من این کار را کردم
ولی اش��تباه بزرگی که کردم این بود رسید
نگرفتم تا بنویسد من مهریهام را بخشیدم یا
نقدا ً گرفتم بههمین دلیل بهزندان افتادم .در
دادگاه هم گفتند باید مینوش��ت «مهریه را
نقدا ً دریافت کردم ».در این میان حرفهای
مادر یک زندانی نیز خیلی رنج آور بود .او که
فاطمه نام داش��ت میگفت :برای تنها پسرم
رفتم خانه عمویش خواس��تگاری .از آنجا که
به هم اعتماد داش��تیم پسرم گفت مادر هر
چه دوست دارند بگذار مهریه کنند .آنها هم
نامردی نکردند به عدد شماره تولد دخترشان
یعنی  1364سکه مهریه کردند .مرتضی هم
که دختر عمویش را دوست داشت قبول کرد.
پدرش مخالف این مقدار مهریه بود ولی چون
مرتضی میخواس��ت ناچار ش��د او هم قبول
کند .با همین مهریه رفتند س��ر زندگیشان
اما دو سالی بیشتر طول نکشید که بینشان
اختالف افتاد و خانم رفت مهریهاش را اجرا
گذاشت .حاال مرتضی سه سال و نیم است که
زندان اس��ت .دادگاه گفته ماهی سه تا سکه
بدهد اما شما بگوئید از کجا؟.
با پدر یک زندانی دیگر که حس��ین نام دارد
و بهخاط��ر مهریه زن��دان افت��اده صحبت
میکنی��م که میگوید :زمانی که عروس من
با همسرش که پسر من باشد زندگی نمیکند
و بدون دلیل رفته خانه پدرش نشس��ته چرا
بای��د مهریه اش را بدهی��م؟ .آیا او فقط حق
دارد و ما حق نداریم..؟
◄ جایگاه کرمان در زندانیان مهریه
اس��تان کرمان جزو اس��تانهایی اس��ت که
درص��د زندانیان مالی و بهخصوص مهریه در
آن باالست .اگرچه طبق آمار ستاد دیه کشور،

استان فارس بیشترین زندانی مهریه و استان
سمنان کمترین زندانی از این نوع را دارد اما
مدیرعامل ستاد مردمی رسیدگی به امور دیه
اس��تان کرمان با بیان اینکه به طور میانگین
روزانه یک نفر در اس��تان باب��ت مهریه وارد
زندان میش��ود ،به نگارستان گفت :بیش از
 60درصد زندانیان غیرعمدی به علت مهریه
و نفق��ه وارد زندان میش��وند و جوانانی که
سرمایه مملکت هستند ،به دلیل ازدواجهای
ناموفق و مهریههای کالن تن به ازدواجهایی
میدهند که بعد از چند ماه منجر به فروپاشی
و زندانی شدن فرد بیگناه میشود .موسوی
قوام دراین گفتگو با تأکید بر این مطلب که
جمله «مهریه را چه کس��ی داده و چه کسی
گرفت��ه » باید از فرهنگ مردم حذف ش��ود،
اظهار ک��رد :مهریه باید به طور متعادل و در
حد وسع و توان یک مرد در نظر گرفته شود
تا توان پرداخت را داشته باشد.
◄ آمار سیرجان باالتر از یک استان!
تحقیق خبرنگار م��ا از تعداد زندانیان مهریه
در زندان س��یرجان حاکی است  27نفر در
این رابطه گرفتار هستند .آمار سیرجان حتی
باالتر از مث ً
ال اس��تان س��منان است که تنها
 20زندان��ی مهریه دارد .جالب اس��ت بدانید
تع��داد زندانی��ان مهریه در اس��تان کرمان
حت��ی باالتر از اس��تانهای پرجمعیتی مثل
اصفهان و تهران است .کرمان در حال حاضر
 221زندانی مهریه دارد در حالی که اس��تان
تهران  213و استان اصفهان  211زندانی از
این نوع دارد .به گفته مدیرعامل س��تاد دیه
استان ،متأس��فانه استان ما نسبت به خیلی
از استانها در نوع جرایم ارتکابی ،این دسته
از زندانیانش ،بیش��تر اس��ت؛ یعنی زندانیان
ی حت��ی از بده��کاران مالی چک و
مهری��ها 
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◄ کاش جوانها قبل از ازدواج سری به دادگاههای
خانواده بزنند ببینند عاقبت ازدواجهای خودسرانه
چیست .ستاد دیه به زندانیان مالی کمک میکند
اما پول مفت ،به آدمهایی که از سر دلخوشی
مهریه سنگین میکند نمیدهد.
◄ پدری که برای مالقات پسر زندانیاش آمده بود
میگفت :زمانی که عروس من با همسرش که پسر
من باشد زندگی نمیکند و بدون دلیل رفته خانه
پدرش نشسته چرا باید مهریهاش را بدهیم؟ آیا او
فقط حق دارد و ما حق نداریم..؟
مددجویان دیات ناشی از تصادفات رانندگی و
حوادث کارگاهی هم بیشتر هستند .موسوی
قوام مدیر عامل س��تاد دیه اس��تان در ادامه
گفتگو با نگارس��تان از تصمیم این س��تاد با
همکاری سازمانها و نهادها و مردم خیر برای
آزاد کردن تعداد زیادی از زندانیان مالی خبر

داد که در اثر ندانمکاری به زندان افتادهاند .او
گفت :البته اولویت ما زندانیان مهریه نیست.
اولویت س��تاد در مرحل��ه اول زندانیان مالی
مربوط به جرائم غیر عمد مثل دیه تصادفات
و یا چکهای برگش��تی زندانیانی اس��ت که
به دلیل بیتدبیری و ش��رایط روزگار بدهکار

◄ ب�ه « همخانگ�ی» ،ازدواج س�فید
نگوئیم
سفر هفته گذشته مدیرعامل ستاد دیه کشور
به اس��تان کرمان نیز با انتقاد از رواج پدیده
همباشی-ازدواج سفید -در ایران همراه بود.
س��ید اس��دا ...جوالیی درباره تأثیر این گونه
ّ
ازدواجه��ا در افزایش طالقه��ا گفت :ازدواج
س��فید از دیگر موضوعاتی اس��ت که تمایل
جوانان را برای تش��کیل ی��ک زندگی پایدار
و س��نتی پایین آورده و متأس��فانه رواج این
معضل در بین برخی متأهلین بالتبع موضوع
اجرای مهریههای طالیی همسران اول را به
میان میآورد.
جوالیی تصری��ح کرد :متأس��فانه نه تنها در
مقابله ب��ا این روی�� ه کاری نش��ده و اقدامی
ص��ورت نپذیرفته بلکه عنوان مناس��بی هم
برای این ش��راکت اجتماعی انتخاب نش��ده
است .خوب بود مانند کشورهایی چون فرانسه
الاقل از اطالق ازدواج به یک چنین مناسباتی
پرهیز میکردی��م .نام ازدواج که گذاش��تیم
هیچ ،پس��وند سفید را هم به آن چسباندهایم
و از جهنم س��یاهی که فرهن��گ مولد آن از
آثار سوءاش به س��توه آمده ،با عنوان ازدواج
س��فید یاد میکنیم !.او معتقد است :حضور
مدرنیته در ایران اگرچه تبعات مثبت فراوانی
داشته اما در ارتباط با زندگی مشترک ،خرده
فرهنگهایی بعضاً مغایر با عرف و شرع را در
بین بسیاری از جوانان ایرانی به امری معمول
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تبدیل کرده که موضوع همباشی یا همخانگی
یکی از آنهاست .تجرد زیستی ،تأخیر در سن
ازدواج ،برگزاری جش��نهای طالق ،افزایش
طالقهای توافقی ،همگن شدن وظایف زن و
مرد در خانه و نهادینه شدن بسیاری دیگر از
روابط خارج از چارچوب ،موضوعاتی است که
آنها را میتوان بخش دیگری از دستاوردهای
دنیای غرب یاد کرد.
◄ سری به دادگاههای خانواده بزنید
وی گفت :کاش جوانها قبل از ازدواج سری
به دادگاههای خانواده بزنند تا ببینند عاقبت
اینگونه ازدواجها چیست.
جوالی��ی بی��ان ک��رد :از خواب خ��وش باید
برخاس��ت ،خیاله��ا را کن��ار زد ،از توهمات
فاصل��ه گرفت و حباب روی��ا را پس انداخت.
روی همین زمین خدا در اطراف و در امتداد
همین کوچهها و خیابانها امروز در داس��تان
زندگی جمعی از عروس و دامادها آن عش��ق
دیوانهوار ،آن ش��یدایی و شوق فراموش شده
دیگر ش��یوع ندارد .امروز مراجعهای گذرا به
دادگاهه��ای خان��واده به زعم بن��ده برای هر
دختر و پس��ری که در صدد تشکیل خانواده
برآمدهاند امری ضروری است .قرار گرفتن در
برابر کس��انی که بعد از سالها ،ماهها و حتی
روزهایی چند از یک زندگی مشترک ،با هزار و
چند دلیل ناشنیده بهدنبال درخواست طالق
برای دریافت مهریه ،دادخواس��ت به دست از
این اتاق به آن اتاق میروند و میآیند.
◄ پول مفت به کسی نمیدهیم!
رئیس س��تاد دیه کش��ور با بیان عواقب تلخ
تعهدات پرداخت نش��دنی مهریهها گفت :در
مورد بده��کاران مهریه که ممکن اس��ت در
ش��رایط خاصی تحت مس��اعدت قرار گیرند
دو نکته مه��م الزم به یادآوری اس��ت .اولین
موضوع اینکه ستاد دستگیر کسانی است که
تعهد معقوالنه داش��تهاند اما در روند زندگی
از پرداخت همین مهریه نه چندان س��نگین
عاج��ز مان��ده و روانه زندان ش��دهاند .دومین
مطلب نیازمند توضیح هم این که س��تاد در
بحث محبوس��ان صداق ،همواره تالش��ش بر
مدار صلح و س��ازش زوجین قرار داشته و در
مراتب بعدی ،به حداقل رساندن مبلغ مهریه
یا سکههای طالیی تعهد شده است تا در سایه
این اخذ گذش��ت استطاعت زوج برای تأمین
خواسته زوجه فراهم گردد.

قابل توجه همشهریان گرامی

دیگر نیازی نیست جهت انجام سرویس و خدمات خودرو به کرمان بروید

نمایندگی مجاز فروش محصوالت چری و امویام کد  328محتشم تنها نمایندگی دارای مجوز رتبه  Aدر سیرجان موفق شد جهت رفاه حال شما خریداران محترم در نیمه دوم سال  96با تالش و همت آقای علی محتشم
ماهانی مرکز سرویس و خدمات پس از فروش را در سیرجان راهاندازی نماید و با استفاده از نیروهای متخصص و دوره دیده توانسته است تاکنون خدمات قابل توجهی را به همشهریان گرامی و شهرهای مجاور مانند
شهربابک ،بافت ،حاجیآباد ،بندرعباس و نیریز ارائه دهد.
در این مرکز کلیه خدمات مکانیکی ،الکتریکی ،جلوبندی ،صافکاری و نقاشی بر اساس قیمتهای مصوب با ارائه فاکتور رسمی شرکت انجام میپذیرد و کلیه قطعات تعویض شده اعم از گارانتی و آزاد به مدت  6ماه یا
 10000کیلومتر گارانتی میباشد .همچنین مدیریت اجرایی و پرسنل این مرکز همگی بومی هستند تا بتوانند تمام وقت در خدمت شما عزیزان باشند.
امید است همانطور که تاکنون توانستهایم باالترین میزان رضایتمندی شما مشتریان عزیز را فراهم نماییم از این به بعد نیز بتوانیم بیش از پیش در خدمترسانی به شما سروران کوشا باشیم و هدف ما جلب رضایت
شماست و همیشه حق با شما مشتری گرامی است.

ضمن ًا از آغاز سال  97خودرو امداد جهت خدمترسانی به خودروهای شما
در محل آماده انجام وظیفه بصورت تمام وقت میباشد .شماره امداد09012854452 :

آدرس دفتر فروش:
سیرجان ،بلوار سیدجمال ،روبروی هتل کهکشان تلفن42268953 :
آدرس خدمات پس از فروش:
سیرجان ،بلوار سیدجمال ،بعد از اداره ارشاد ،جنب مرکز معاینه فنی
تلفن انبار - 42301009 :تلفن دفتر خدمات42336824 :

4

ورزش

 شماره 1136
 شنبه  13مرداد 1397

سرپرست مسابقات انتخابی تیم ملی دانشجویان ایران در سیرجان:

حد مسابقات بینالمللی است
میزبانی ما در ّ
 تیم ملّی دانشجویان که در سیرجان انتخاب شد قرار است شهریور ماه در مسابقات جهانی برزیل شرکت کند

| عکسها :جواد حلواییپور |

◄ گفتگو با سرپرست مسابقات
ش��هرام حس��نزاده سرپرس��ت مس��ابقات
کش��تی انتخابی تیم ملّی دانشجویان کشور
در خصوص نتایج این مس��ابقات به سرویس
ورزش نگارس��تان گفت :در این مس��ابقات
که روزهای سهش��نبه و چهار ش��نبه برگزار
ش��د  109کش��تی گیر از  16استان کشور
شرکت داش��تند که در پایان به ترتیب رضا
خ��دری از اس��تان الب��رز در  55کیلوگرم،
اشکان قلیخانی از خوزستان در  ، 60محمد

|شهرام حسنزاده  ،سرپرست مسابقات|

گروه ورزش :س�الن ورزش�گاه امام علی (ع) س�یرجان
روزهای سهش�نبه و چهارشنبه شاهد برپایی مسابقات
انتخابی تیم م ّلی دانش�جویان ایران بود .مس�ابقاتی که
بیش از یکصد کشتیگیر و دهها دستاندرکار مسابقات را از داوران
گرفته تا سرپرستان و مربّیان و مجریان گردهم آورده بود .سیرجان
اولین بار نیست مسابقاتی در این سطح را میزبانی میکند.
پی�ش از این نیز چند دوره از مس�ابقات م ّلی در س�یرجان برگزار
شده اس�ت که رقابت یکهزار و سیصد نفری کشتیگیران کشور
در س�ال گذش�ته نمونه بارز آن بود که با کیفیت خوب برگزار شد.
ن اسماعیلپور قائم
هیأت کشتی سیرجان به مدیریت س� ّید حس 
مقام ورزشدوس�ت جهادنصر حاال سالهاست که آمادگی میزبانی
مسابقات بزرگ م ّلی را پیدا کرده است .گفته میشود حدود یکماه
دیگر نیز در شهریورماه ،این هیأت میزبان مسابقات سطح باالتری
است که در آن تیمهای خارجی نیز حضور پیدا میکنند.
جواد رضایی از قم در  ،63احمد خراسانی از
خوزستان در  ،67محمدرضا رستمی از فارس
در  ،72رسول گرمسیری از خوزستان در، 77
کیوان رضایی از فارس در  ، 82مهدی بالی از
مازندران در  ، 87محمد بیرانوند از خوزستان
در  97و امیر محمد حاجی پور از مازندران در
وزن  130کیلوگ��رم با غلبه بر همه حریفان
خود به عنوان نفرات اول ش��ناخته ش��دند و
به عضویت تیم ملّی کشتی دانشجویان ایران
درآمدند.

فرزند عزیزمان آریـن بهـراد

قبولی ش�ما در آزمون ورودی مدرس�ه
نمون�ه دولت�ی را تبریک ع�رض نموده،
موفقیت روز افزونت را آرزومندیم.

خان�واده

پسر عزیزمان

ابوالفضل اصطهباناتی
قبولی شما در دبیرستان نمونه را تبریک و تهنیت
عرض نموده ،امیدواریم همواره موفق و پیروز باشید.

خانواده

سرکار خانم اسما اسدی

ش��هرام حسنزاده کیفیت مسابقات را خوب
ارزیابی کرد و گفت :مسابقات با نظارت کمیته
ف ّنی مسابقات و با حضور داوران شناخته شده
کش��وری قضاوت شد و خوش��بختانه هیچ
مشکلی به وجود نیامد .سرپرست مسابقات
افزود :در میان داوران کشوری که تعدادشان
 11نفر بود دو داور از کرمان و یک داور ملّی
از سیرجان نیز (حمید افشار) قضاوت داشتند.
حسنزاده در پاسخ این سؤال که جایگاه تیم
اس��تان کرمان در این مس��ابقات چگونه بود
گفت :تیم کشتی دانشجویان استان کرمان
به مربیگری روش��ندل و جواد کورکی با ده
کش��تیگیر در مس��ابقات ش��رکت کرد که
تنه��ا دو مق��ام دومی در وزنه��ای  60و63
کیلوگ��رم به دس��ت آورد .وی افزود :در این

تیم  6کشتیگیر سیرجانی بهنامهای احسان
اس��ماعیلپور ،مس��عود زیدآبادی ،اش��کان
پورمهدیآب��ادی ،مه��دی شهس��واریپور،
فردین ساالری و ستار شکوهبچاقچی حضور
داش��تند که اسماعیلپور در وزن خود یعنی
 130کیلوگرم هفتم ش��د .او گفت امیدوارم
این کش��تیگیر همشهری که مقام قهرمانی
مسابقات بینالمللی شاهد و قهرمانی کشور را
در کارنامهاش دارد در کنار سایر کشتیگیران
سیرجانی و کرمانی در مسابقات آتی موفقیت
بیشتری بهدست آورند.
◄ س�یرجان؛ میزبان ج�ام بینالمللی
نوجوانان
شهرام حس��نزاده در پاسخ این سؤال که
برنامه بعدی هیأت کشتی سیرجان چیست
گفت :برگزاری مس��ابقات جام بینالمللی
نوجوانان در رش��ته فرنگ��ی از برنامههایی
است که میزبانی آن را از  13تا  16شهریور
در دس��تور کار داری��م و جا دارد همینجا
از رس��ول خادم رئیس فدراسیون کشتی
و دیگر دس��تاندرکاران فدراسیون که به
این هیأت برای برگزاری مس��ابقات بزرگ
در سطح ملّی و بین المللی اعتماد کردهاند
تش��کر کنیم .وی افزود :البته مس��ابقات
دانش��جویان کاری به فدراسیون نداشت و
صفر تا صد آن در کمیته مسابقات کشتی

جناب آقای

محمد آذرنگ

انتصاب جنابعالی را به ریاست زندان شهرستان سیرجان
تبریک عرض نموده ،از درگاه خداوند متعال موفقیت و
بهروزی روزافزونتان را خواستاریم.

حاج علی سلطانی و خانواده

جناب آقای مهندس

امین پورفخرآبادی

ریاست محترم دبیرستان نبوغ دوره اول

از تالش بیشائبه شما در امر تعلیم و تربیت فرزندمان کمال تشکر
و قدردانی را داریم.

خانواده اصطهباناتی

سرکار خانم اسما اسدی

مدیر محترم دبیرستان غیردولتی روشنگران

مدیر محترم دبیرستان غیردولتی روشنگران

از مدیریت و توانمندی جنابعالی که منجر به کسب رتبه
رضایتبخش اینجانب در کنکور سراسری شد تقدیر و
تشکر به عمل می آید.

کسب رتبه موفقیت آمیز در کنکور نتیجه زحمات و درایت
شما مدیر توانا می دانم ،ضمن تشکر فراوان موفقیت
روزافزونتان را از خداوند متعال خواهانم.

سرکار خانم اسما اسدی

سرکار خانم اسما اسدی

فائزه فاضلی

فاطمه زلفی

مدیر محترم دبیرستان غیردولتی روشنگران

مدیر محترم دبیرستان غیردولتی روشنگران

تشکر و قدردانی اینجانب را به پاس زحمات بی شائبه شما
که منجر به موفقیت در کنکور اینجانب شد پذیرا باشید.
موفق و سربلند باشید.

خرسندم که افتخار شاگردی شما را در کارنامه خود دارم .تشکر و
سپاس خود را به پاس قدردانی از زحمات شما که منجر به موفقیت
اینجانب در کنکور شد عرض می نمایم.

مهال نجمی

نوه عزیزمان

آرمیـن
افسـری

قبول�ی ش�ما را در دبیرس�تان نمون�ه دولت�ی تبریک
و تهنی�ت ع�رض نم�وده ،از خداوند متعال برای ش�ما
توفیقات روز افزون خواستاریم.

پدربزرگ و مادربزرگ

فهیمه ستوده نیا

جناب آقای

مهـدی
آبـاده

انتص�اب شایس�ته جنابعالی را به
ریاس�ت بانک تجارت شهرس�تان س�یرجان تبریک عرض
مینمایی�م .از درگاه ایزد منان مزید توفیقات برای خدمتی
سرش�ار از شور و نشاط و مملو از توکل الهی در جهت رشد
و شکوفایی مسئلت داریم.

خانوادههای یزدی
تیرافکن ،سالجقه ،عتیقی و رفعتی
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سیرجان -ورزشگاه امام علی (ع)

اوزان
 55کیلو
 06کیلو
 06کیلو
 09کیلو
 97کیلو
 99کیلو
 27کیلو
 29کیلو
 79کیلو
 066کیلو

مقام اول

مقام دوم

مقام سوم

مقام سوم

رضا خدری

هادی تختائی

حمید کرمعلی

*

البرز

خوزستان

لرستان

*

اشکان قلیکیانی

علی رستار

رضا مردی قشیالقی

میالد تیموری

خوزستان

کرمان

قم

لرستان

محمدجواد رضائی

امیرمهدی عسکری

محمد عطائی

رضا عباسی

قم

کرمان

تهران

البرز

احمد خراسانی

محمد محمودی

ماهان معصومی

مسعود آدینهوند

خوزستان

تهران

فارس

لرستان

محمدرضا رستمی

محمدرضا آقانیا

عابد بابکان

عارف حبیب اللهی

فارس

مازندران

البرز

تهران

رسول گرمسیری

علی نوروزی

محمدامیر نامجو

حمیدرضا جعفری

خوزستان

تهران

فارس

فارس

کیوان رضائی

عباس مهدیزاده

سهیل دودانگه

بهزاد نقیب

فارس

اصفهان

البرز

خوزستان

مهدی بالی

علی خلیلزاده

علیرضا شیخی

محمد رسولی

مازندران

مازندران

البرز

خوزستان

محمد بیرانوند

حسین شکری

محمد مدرس

امیرمحمد نوروز پسند

خوزستان

فارس

چهارمحال بختیاری

تهران -چهارم

امیرمحمد حاجیپور

حسین فتحی

دانا رضازاده

محمد سروش رنجبر

مازندران

قم

مازندران

همدان

دانش��جویی تصمیم گرفته شد ولی سایر
مسابقات دیگر که تاکنون برگزار شده و یا
قرار است در شهریور برگزار شود با تصمیم
و برنامهریزی فدراسیون کشتی جمهوری
اسالمی بوده است.

سرپرست مسابقات کش��تی انتخابی تیم
ملّی دانش��جویان کش��ور در سیرجان که
خود قهرمان ارتشهای جهان و س��رمربّی
تیم کشتی شهرستان است در پایان اظهار
سیدحسن
داشت جا دارد از ّ
همت مهندس ّ

بیش از یکصد کشتی گیر ایرانی در سیرجان گردهم آمدند

جناب آقای مهدی آباده

تیم ملی دانشجویان ایران در سیرجان انتخاب شد

بانک جهانی برزیل شرکت کند
مسابقات
این تیم قرار است شهریور ماه در
انتصاب شایس�ته جنابعالی را به ریاس�ت

عرض
تبری�ک
س�یرجان
شهرس�تان
تج�ارت
(ع) سیرجان روزهای سه شنبه
علی
ورزشگاه امام
سالن
گروه ورزش:

نم�وده ،توفیق�ات روزافزونت�ان را از درگاه

اسماعیلپور رئیس هیأت کشتی سیرجان
که طی سالهای حضور خود در این شهر
به کشتی س��یرجان و استان خدمت قابل
توجهی کرده تشکر کنم و ازحمایت شرکت
ّ
جهاد نصر از ورزش شهرستان تقدیر کنم.

جناب آقای مهدی آباده

انتصاب شایس�ته جنابعالی را به س�مت ریاس�ت بانک
افزونتیم
انتخابی
نموده،مسابقات
برپایی
شاهد
چهارشنبه
ش�ما
موفقیت روز
عرض
تبریک
و تجارت
را از خداوند منان خواستاریم.

خواهانیم.بود .مسابقاتی که بیش از یکصد کشتی گیر و دهها دست اندرکار مسابقات را از داوران گرفته
دانشجویان ایران
ملی
خداوند سبحان

صنایع غذایی َدنیل – عباسلو

علی
رهیهم آورده بود .سیرجان اولین بار نیست مسابقاتی در این سطح را میزبانی می
ان گرد
یزدیوومجری
حسین مربیان
تا سرپرستان و

کند .پیش از این نیز چند دوره از مسابقات ملی در سیرجان برگزار شده است که رقابت یکهزار نفری کشتی گیران

حسن
مدیریت سید
سیرجان به
جنابکشتی
آبادهکه با کیفیت خوب برگزار شد .هیأت
مهدیبارز آن بود
گذشته نمونه
جناب در سال
کشور
آباده
مهدی
آقای
آقای
انتصاب شایس�ته جنابعالی را به ریاس�ت بانک تجارت
شهرس�تان که نش�ان از درایت و توانمندی ش�ما دارد
تبریک و تهنیت عرض نموده ،از خدای یکتا برای شما
آرزوی موفقیتهای روز افزون داریم.

امیررضا منتظری -محمد زیدآبادی

جناب سرهنگ مصطفیپور

قبولی فرزندتان را در دبیرستان دخترانه تیزهوشان رشته
علوم تجربی تبریک عرض مینماییم.

معاونت اجتماعی فرماندهی انتظامی سیرجان
جناب آقای

مهندس مجتبی علیمحمدی

انتص�اب بجا و شایس�ته ش�ما را ب�ه عن�وان مع�اون اداره راه و
شهرسازی سیرجان تبریک عرض نموده ،از خداوند متعال توفیق
روزافزونتان را خواهانیم.

سیدروحاهلل مصالیی و خانواده

جناب آقای

مهـدی
آبـاده

انتصاب شایسته جنابعالی را به
ریاست بانک تجارت شهرستان سیرجان تبریک عرض
نموده ،امید است در سایه تأییدات الهی در این عرصه
و خدمت به جامعه بیش از پیش موفق و پیروز باشید.

حمید یزدی
شرکت یزدان راه جنوب قشم

انتصاب شایس�ته جنابعالی را به ریاس�ت بانک تجارت
شهرس�تان س�یرجان تبریک ع�رض نم�وده ،توفیقات
روزافزونتان را از درگاه خداوند سبحان خواهانیم.

علی آباده -صنایع تولیدی فوم سیرجان
هادی سلیمان -مدرسه غیرانتفاعی راهیان نور

جناب آقای مهدی آباده

انتص�اب جنابعالی را به ریاس�ت بانک تجارت
شهرستان س�یرجان تبریک عرض مینماییم.
موفقی�ت و کامیاب�ی ش�ما را از درگاه حضرت
احدیت خواستاریم.

خانوادههای آبادهای و منتظری

جناب آقای مهندس

محمدرضا
خواجویی

انتصاب شما به معاونت امور بازرگانی و توسعه

تجارت سازمان صنعت ،معدن و تجارت استان
کرم�ان را تبریک عرض نم�وده ،موفقیت روز

افزونتان را از درگاه خداوند متعال خواستاریم.

واحد بازرسی و نظارت
اداره صنعت و معدن
شهرستان سیرجان

فرهنگ و هنر
محمد غیوری
یک کیلو ش��لیل ،نیم
کیلو گیالس ،یک عدد
همبرگ��ر و ی��ک عدد
مینی پیتزا بدون نوشابه .قیمت هرکدام از
موارد یادشده معادل یک بلیت تئاتر است.
پس س��بب چیست که در این شهر بزرگ،
ما ش��اهد تشکیل صف در فس��تفودها و
رستورانها هس��تیم اما شروع اجرای تئاتر
روی صحنه به دلیل نبود تماشاگر با تأخیر
بس��یار زیاد مواجه میش��ود؟ دلیل اینکه
رس��تورانها و فس��تفودها همچون قارچ
س��ر برمیآورند اما تنها سالن نمایش شهر
اینچنین مهجور و قریب میماند چیست؟
امروز اولویت اصلی بسیاری از مردم غذای
جسم است و کمتر کس��ی به نیاز و غذای
روح توجه میکند چراکه وقتی جسم نیاز
به غذا و خوراک دارد هش��دار میدهد ،دل
ضعف میرود .چشمها نیز اگر ببینند طلب
میکنند.
کافی اس��ت درحالیکه گرسنه هستید در
خیابان باش��ید تا ناگهان خ��ود را در صف
و یا در حال خری��د غذاببینید .این حالت
اما در م��ورد روح وجود ن��دارد .اصوالً نیاز
روحی هیچگاه بروز نمیکند .البته ش��اید
برای صاحب روح بروز نمیدهد و اال وجود
نیازهای روحی و گرس��نگی روح و روان در

گفتاری در باب اولویتبندی نیازهای جسمی و روحی

پیتزا بخوریم یا تئاتر ببینیم!؟

قالب بس��یاری از ناهنجاریه��ا در جامعه
کام ً
ال عیان است .درواقع ما ایرانیها در گام
اول به دیدن یک تئاتر ،کنسرت ،نمایشگاه
آثار هنری و مواردی ازایندس��ت نمیرویم
چ��ون نیازی به رفتن ب��دان محل در خود
نمیبینی��م و در گام دوم یقی��ن داریم و یا
در حال��ت خوشبینانه فکر میکنیم که با
رفتن به مکانهای یادشده منفعت و بهرهای

نصیب مان نمیشود.
در چرای��ی این موضوع که چرا احس��اس
نی��از به دیدن یک تئاتر نداریم نیز میتوان
مثنوی هفتاد من نوشت ولی یکی از دالیل
آن میتواند این باش��د ک��ه ذائقه روحی ما
بامزه و طعم تئاتر و یا هر فعالیت فرهنگی
ازایندس��ت ناآشناس��ت .مثال��ی س��اده و
ملموس اینکه یک شهروند هندی غذاهایی

را میخورد که انسانهای دیگر از سایر ملل
ناتوان از خوردن آن هستند زیرا از کودکی
ذائقه او با طعم تند و آتشین آن آشنا شده
است .تردیدی نیست بخشی از بیعالقگی و
بیمیلی به دیدن تئاتر نیز برای شهروندان
م��ا به ای��ن دلیل اس��ت ک��ه از کودکی و
طفولیت همراه با والدین مان به سالنهای
نمایش نرفتیم و با این هنر بیگانه هستیم.
تئاتر س��یرجان به لط��ف و همت بچههای
آن از کیفیت قابل قبولی برخوردار است و
شاید تنها نقطه کمرنگ و چالش آن همین
موضوع کمیت و یا کیفیت مخاطب باش��د
البته اگرچند اجرا را مس��تثنی بدانیم .حل
این چالش نیز در دس��تان همین بچههای
تئات��ر اس��ت .همانهای��ی ک��ه انبوهی از
خس��تگی ،رنج و تلخی را برای اجرای یک
نمایش به جان میخرند و الیق هستند که
اندکی از این مرارتها بهصورت مالی جبران
شود؛ اما این واقعیت تلخ را بایست بپذیریم
که اگرچه در شهری زندگی میکنیم که به
نسبت سایر ش��هرها پول و پولدار فراوانتر
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اس��ت ،اما عمده مخاطبان تئاتر پولدارها
نیس��تند .اگر قبول ندارید در یکشب اجرا
نگاه��ی به خودروهای پارک ش��ده اطراف
سالن نمایش بیاندازید و آن را مقایسه کنید
با خیابانهای ش��هر و خودروهایش .بنیان
مالی خانوادهها در این بلبش��وی اقتصادی
تحتفشار اس��ت و این احتمال وجود دارد
که در این تنگنا آنچه امروز کور شود ذائقه
و می��ل هنری کودکان باش��د و آنچه فردا
از دست برود س��رمایه انسانی جامعه هنر
و تئاتراست .صدس��ال پیش و در مقطعی
که اش��راف برای خرید دائمی صندلیها و
بالکنهای بالش��وی تئاتر مسکو در رقابت
بودهاند کمیسیونهایی جهت اختصاص و
فروش بلیت به کارگران و اقش��ار کمدرآمد
در تشکیالت این سالن وجود داشته است.
با این دانسته س��خت نیست بین شکوه و
عظمت امروز تئاتر در روسیه و تصمیمهای
یکصد سال پیش آنها ارتباط پیدا کنیم.
جرقه این نوش��تار و این پیشنهاد مبنی بر
مهیاک��ردن زمینه حض��ور رایگان کودکان
و کمدرآمده��ا در س��الن نمای��ش از دل
گفتوگوهای توصیهای من به دیگران مبنی
بر تئاتر دیدن بیرون آمد .آنجا که دانس��تم
دلی��ل اینک��ه بعضیها به تئات��ر نمیروند
و ی��ا اینکه ک��ودکان را همراه خود به تئاتر
نمیبرن��د میتواند به لحاظ مس��ائل مالی
باشد ،بماند که به تکرار پیتزا هم میخورند.

5

نوشتههایی از سر دلتنگی

محمدعلی آزادیخواه

■ خوشبختی پرنده ،در همسفر شدن با پرواز است
■ خوش به حال آنهایی که ارباب خشم خویشند.
■ در دل ابر عقیم ،خشکسالی زبانه می کشد.
■ خ��وش ب��ه ح��ال کس��انی ک��ه س��ختی ها و
بدبختیهایشان مربی استعدادهایشان می شود.
■ قدت را بگردم جوان! مثل خورش��ید باش که همانقدر به گلستان
و ب��اغ و راغ می تابد ،همان اندازه به «مزبله» و «خاکروبه دان» نور و
روش��نایی و شناختن می بخشد( .راغ :مرغزار ،کشتزار ،پایین باغهای
روستا)
■ مثل آب ،زالل و مهربان باش برای دوست و مانند سنگ خارا برای
دشمن.
■ آب وقتی که نامهربان می شود سیل می گردد و در مسیلش بروز
و نمود خصمانه از خودش نشان می دهد.
■ همسر ناجور راه هموار زندگی را از آدم می گیرد.
■ باور بفرمایید که خوشبخت نبودن ،بزرگترین گناه آدمیزاد است.
■ نابهکاری و بیشرفی و خیانت به هم نوع را ،تاریخ اجتماعی آدم ها
هرگز فراموش نمی کند.
■ خشمگین و متعصب ،اول دیوانه است و دوم پشیمان.
■ لعنت بر « رو در بایستی» که ساختمان وجود افراد خراب را ویرانه
تر می کند.
■ لعنت بر « رودربایستی» که رو دارها را پر رو تر میکند.
■ خدا خیری بدهد به ش��یطان که برای بیکاره ها خیلی کارها پیدا
می کند.

نقد و بررسی آخرین کتاب بلقیس سلیمانی

آن مادران ،این دختران

گروه فرهنگ و هن�ر« :آن مادران ،این دختران» عنوان
آخرین کتاب رمان بلقیس س��لیمانی ،نویسنده پرطرفدار
کرمانی است که هفته گذشته با حضور برخی نویسندگان
همش��هری چون بهناز صالحی ،اکب��ر کرمانی نژاد ،مهدی
بهرام��ی ،رضا زنگی آبادی و تع��داد دیگری از عالقهمندان
مورد نقد و بررسی قرار گرفت.
او ک��ه پی��ش از ای��ن ،کتابهایی مثل «مارون»« ،س��گ
سالی»« ،روز خرگوش»« ،به هادس خوش آمدید» و «من
از گورانیها میترسم» را در کارنامه خود دارد ،در این رمان
بیش��تر به مس��ائل اجتماعی پرداخته و فضاهای سیاسی و
تاریخی را که عمدتاً در رمانهای پیشیناش وجود داشت
در این کتاب وارد نکرده است .مشخصه اصلی رمان جدید
بلقیس سلیمانی همانند باقی آثار او پرداختن به مشکالت

زن��ان و موان��ع آنها در مس��یر رس��یدن به کمال اس��ت.
مش��کالتی که بیشتر ش��امل مضامینی چون رنج و ستم و
زندگی پر اندوه زن ،بارداری ،زایمان ،مادری و مسائل خاص
زنان و انتقاد به فرهنگ مردس��االر است« .ثریا» شخصیت
اصلی این رمان است ،زنی که شوهر خود را از دست داده و
خواننده در طول رمان با رنجهایی که برای ادامه زندگیاش
میکشد مواجه میشود .سختیهایی که اکثر کاراکترهای
اصلی رمانهای بلقیس س��لیمانی متحمل میشوند و اگر
خوانن��ده کتابهای قبلی او را خوانده باش��د زیاد متعجب
نخواهد ش��د .چرا که او همواره دغدغههای زنان را داشته و
این امر برای او شاید اولین اصل در خلق قصههایش باشد.
او ک��ه نوجوان��یاش را در روس��تا س��پری ک��رده ،در
داس��تانهایش توج��ه خاصی ب��ه آداب و رس��وم بومی و

منطق��های دارد و در بس��یاری از تصویرس��ازیهایش از
روس��تا و از مدل واقعی محل زندگی خود اس��تفاده کرده
اس��ت .آداب و رس��ومی که او به تصویر میکشد نه از نوع

س��تایش س ّنتهاست که در ادبیات س��لیمانی جغرافیای
مشترک و ساختگی تمام داس��تانهایش یعنی «گوران»
چندان س��تودنی نیس��ت و در تقابل با پیشرفت و تعالی

همکار گرامی
جناب آقای سیدمحمد فروزنده
مصیبت درگذشت ابوی بزرگوارتان را حضور شما ،اخوان محترم و
خانواده گرانقدرتان تسلیت عرض مینماییم.

هفتهنامه نگارستان

جناب آقای

سید مجتبی فروزنده

شخصیتهاس��ت .جایی که شخصیتهای اکثر رمانهای
بلقیس س��لیمانی آن را ترک میکنند تا به هدفشان که
استقالل و کمال است دست یابند.

جناب آقای محمدرضا سجادیان

درگذشت نابهنگام برادرزاده عزیزتان را حضور شما و پدر
و مادر گرامی اش تسلیت عرض نموده ،از درگاه خداوند
متعال صبر و سالمت بازماندگان معزز را مسئلت می نماییم.

خانواده های بلوردی ،صدوقی ،رسولی
جناب آقای

حاج سید مجتبی فروزنده

مصیبت درگذشت پدر بزرگوارتان را حضور شما و خانواده
محترمتان تسلیت عرض نموده ،از درگاه خداوند متعال
شادی روح آن مرحوم و صبر و سالمت بازماندگان معزز را
ناصر رئیسیزاده
مسئلت مینماییم.

مصیبت وارده را حضور شما و خانواده محترمتان تسلیت عرض
نموده ،از درگاه خداوند متعال شادی روح آن مرحوم و صبر و
سالمت بازماندگان معزز را مسئلت مینماییم.

جناب آقای مهندس

جناب آقای

اتحادیه صنف لوازم یدکی

سیدمحمد و مهدی حسینی
درگذشت حاج سیدعلی حسینی را حضور شما بزرگواران تسلیت
عرض نموده ،از خدای متعال برای شما صبر و اجر مسئلت مینمایم.

افتخاری

سالگرد

غروب پدر  /طلوع غمها بود
شانزدهمین سالگرد درگذشت پدر بزرگوارمان

حاج علی عسکری

را گرامی میداریم .روحش شاد و یادش گرامی

خانواده

جناب آقای

سید مهدی افتخاری

مصیبت وارده را به شما و خانواده محترم
تسلیت عرض نموده ،از خداوند متعال برای آن
مرحومه علو درجات معنوی و برای شما و سایر
بازماندگان صبر و اجر مسئلت داریم.

محمد بلوردی و خانواده

مجید عربقهستانی -مرتضی زرندی

حاج سید مجتبی فروزنده

با نهایت تأسف ضایعه درگذشت ابوی بزرگوارتان را تسلیت عرض
مینماییم .ما را در غم خود شریک بدانید.

کارکنان و باشگاه
امدادگران جمعیت هاللاحمر سیرجان

جناب آقای افتخاری
با نهایت تاسف درگذشت والده مکرمه تان را تسلیت عرض نموده ،
بقای عمر بازماندگان را از درگاه خداوند منان مسئلت داریم

اتحادیه صنف فروشندگان آجیل و خشکبار
شهرستان سیرجان

جناب آقای

سید محمد افتخاری

مصیبت وارده را به شما و خانواده محترم
تسلیت عرض نموده ،از درگاه خداوند منان
برای روح آن مرحومه غفران واسعه الهی و
برای شما و سایر بازماندگان صبر و سالمتی
خواستاریم.

حاج حمید هنری و خانواده
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نگاه

از اوبامای دیروز تا ترامپ امروز

این روزها بد نیست تابلوها و بیلبوردهای  5یا  6سال قبل را در میادین
پایتخ��ت به یادآوریم که در آنها دلواپس��ان تصاویر باراکاوباما را در
کنار ش��مربن ذی الجوشن یا ابن سعد قرار داده بودند تا بگویند اوباما
مثل ش��مر و ابن سعد است و این تش��بیه البته به خاطر تحریمهایی
ب��ود که دولت ای��االت متحده علیه ایران اعم��ال میکرد .هرچند که
بعدتر در طول مذاکرات هستهای مضامینی دیگر به صورت تابلوهایی
نصب شد که با روند مذاکرات سازگار نبود و البته میخواستند هشدار
دهند که آمریکاییها صادق نیستند و دو چهره دارند و نباید به چهرۀ
مذاکراتی بسنده کرد.
اما در مقایس��ه اوباما و ترامپ ،نویس��ندۀ این س��طور البته مطلقاً باور
ندارد که همۀ سیاستمداران مانند هم هستند و قطعاً اوباما با ترامپ
تفاوت داش��ت و مگر میش��ود اوبامایی که دان��ش آموختۀ هاروارد و
آفریقایی تبار اس��ت با ترامپ بنگاهدار و سوداگر یکسان باشد؟ معلوم
اس��ت که نیس��ت اما با نگاهی که رئیس جمه��وری آمریکا را کارهای
نمیداند و ماس��کی بر س��رمایهداری آمریکایی میداند و هیچ تفاوتی
میان دموکرات و جمهوریخواه قایل نیست ،بله با این نگاه همانگونه
که با اوباما مذاکره ش��د با ترامپ هم میش��ود .اشاره به آن تابلوها به
این خاطر است که اگر اوباما ،شمر و ابن سعد بود ترامپ هم در نهایت
شمر و ابن سعد است و با این منطق مذاکره با اوباما تفاوتی با مذاکره
با ترامپ ندارد .از س��وی دیگر میدانیم که دلواپسان ایرانی هم مانند
ترامپ ،برجام را دوس��ت نداش��تند .با این وصف حداقل آنان نباید از
خروج ترامپ از برجام ناراضی باش��ند .پس اگر قرار باش��د با ترامپ با
رعای��ت همۀ مالحظات ،گف��ت و گویی حداقلی و ن��ه توافقی صورت
پذی��رد با این هدف که بهانه را از او بگیریم دلواپس��ان نباید اعتراضی
داش��ته باش��ند زیرا در نگاه آنان او تفاوتی با اوباما ندارد و نش��ان به
آن نش��ان که اوباما را با
شمر هم سنگ دانسته
بودن��د و ب��ا این منطق
ترامپ نیز همان اس��ت
مگ��ر ای��ن که ب��ا اصل
گف��ت و گ��و و مذاکره
مش��کل داش��ته باشند
ح��ال آن ک��ه فض��ای
عموم��ی جامعه چنین
نیس��ت و برای اکثریت
م��ردم مذاک��ره ب��دون
پیش شرط و با هدف به
خطر نیفتادن زندگی و
اقتصاد مردم و حتی به
قصد دفع الوقت بهتر از
گرفتاری و جنگ است/.
عصر ایران

.
.

گروه سیاس�ی :در حالی که رئیسجمهور
آمری��کا پس از حض��ورش در کاخ س��فید
در اولین اق��دام از برجام بهعن��وان یکی از
مهمترین عهدنامههای بینالمللی خارج شده
اس��ت ،با چرخش درمواضع خود از آمادگی
ب��رای مذاکره ب��ا مقامات ای��ران خبر داده
اس��ت .پیش��نهاد ترامپ برای انجام مذاکره
با رئیسجمهور و مقامات جمهوریاسالمی
ایران بدون هیچ پیش ش��رطی از لحظهای
که مطرح شده تاکنون بازتاب زیادی داشته
و با واکنشهای مختلفی مواجه شده است.
او روز دوش��نبه در ی��ک کنفران��س خبری
در پاس��خ به س��ؤال یک خبرنگار مبنی بر
اینک��ه آیا تمایل دارد با «حس��ن روحانی»،
رئیسجمهور ایران دی��دار کند گفت« :من
آم��ادهام ب��ا هر کس��ی دیدار کن��م .من به
مالقات اعتق��اد دارم» .رئیسجمهور آمریکا
در پاس��خ به س��ؤالی دیگر درباره اینکه آیا
پیشش��رطی ب��رای این دی��دار دارد گفت:
«هیچ پیشش��رطی ندارم و آنها هر موقع
بخواهند من حاضرم»
◄ ◄ واکن�ش مش�اور رئیسجمهور
ایران
آمریکا اول به برجام برگردد ،بعد دنبال مذاکره
باشد .حمید ابوطالبی مشاور رئیسجمهور در
خصوص اظهارات رئیسجمهوری آمریکا در
خص��وص آمادگی برای مذاکره ب��ا ایران در
صفح��ه توئیتر خود نوش��ت :احترام به ملت
بزرگ ایران ،کاهش خصومتها ،و بازگش��ت
آمریکا به برجام ،هموارکننده مسیر سنگالخ
کنونی است .وی ادامه داد :گفتوگوی تلفنی
رؤس��ایجمهوری دوکش��ور در سازمان ملل
در س��ال  ،۱۳۹۲بر این باور اس��توار بود که
میتوان با التزام به ابزار گفتوگو در مس��یر
اعتمادسازی گام برداش��ت .برجام دستاورد
التزام به گفتوگو اس��ت؛ بایدآن را پذیرفت.
مشاور رئیسجمهور نوشت :سال گذشته در
مجمع عمومی سازمان ملل پس از تهدید ملت
بزرگ ایران ،موضوع مالقات دو رئیسجمهور
مطرح شد؛ اکنون هم پس از خروج از برجام،
مالقات بدون پیشش��رط عنوان میش��ود!
کس��انی که به گفتوگو بهعنوان روش حل
اختالف��ات در جوامع متمدن باور دارند ،باید
به ابزار آن هم ملتزم باشند.
◄ ◄ مدیر کل سابق آژانس بینالمللی
چه گفت؟

ترامپ هم همین است .وی ادامه داد:ترامپ
اول توپه��ای محکم��ی را میزند و با توپ
پر میآید ،اگر مقابلش مرعوب ش��وند و جا
بزنن��د ،ادامه میدهد ،ولی اگر ببیند آنطور
نیست خیلی سریع نظرش عوض میشود و
سناریوی بعدی را پیدا میکند.
عضو مجمع تش��خیص مصلحت نظام ادامه
داد :ابتدا به س��اکن ما نبای��د مذاکره را رد
کنیم که بگویند ایران بهدنبال خش��ونت و
جنگ اس��ت و متهم نشویم ضمن اینکه از
این طرف هم ذوق زده نشویم باید بهعنوان
یک موضوع از طریق مسئوالن ذیربط مورد
بررس��ی و تحلیل قرار بگیرد و بعد تصمیم
گیری شود.

واکنشها به درخواست
مذاکره با ایران

ترامپ
اهل معامله
است

 از مشاور رئیسجمهور ایران
تا مذاکره کننده ارشد سابق آمریکا
چه گفتند
محم��د البرادعی مدی��ر کل س��ابق آژانس
بینالملل��ی ان��رژی اتمی در پیام��ی که در
توئیترش منتش��ر ش��ده خطاب ب��ه ترامپ
مینویسد :تو نمیتوانی قراردادی را که همه
معتقدند توافق با ارزشی بوده را از بین ببری،
آن کش��ور را تهدی��د کنی ،و بع��د با حالتی
تهاجمی خواس��تار مذاکره ش��وی .توافقات
بر اس��اس اعتماد ،احترام و مصالحه متقابل
استوار هس��تند و نه ارعاب و تهدید .رویکرد
ش��ما در قبال کره ش��مالی نمیتواند مدلی
برای ایران باش��د .رئیس ش��ورای راهبردی
رواب��ط خارج��ی ای��ران ه��م در واکنش به
پیشنهاد ترامپ برای مالقات با روحانی گفت:
ترامپ عاشق مالقات برای مالقات است و به
نتایج مالقاتهایش و سخنان متناقض خود
چندان نمیاندیشد .سید کمال خرازی رئیس
ش��ورای راهبردی روابط خارجی در واکنش
به پیش��نهاد ترامپ برای مالقات با حس��ن
روحان��ی رئیسجمهوری ایران گفت :به نظر
میرس��د آقای ترامپ عاش��ق مالقات برای
مالقات اس��ت و به نتایج مالقاتهای خود و
سخنان متناقض خویش چندان نمیاندیشد.
وی اف��زود :ترامپ باید قبل از هر چیز خروج

آمریکا از برجام را جبران کند و نشان دهد که
برای تعهدات اسالف خود و قوانین بینالمللی
احترام قائل است.
◄ ◄ کنای�ه مذاک�ره کنن�ده ارش�د
آمریکایی به ترامپ
ادع��ای «دونال��د ترامپ» مبنی ب��ر آمادگی
او ب��رای دیدار «بدون پیشش��رط با ایران»
ش طعنهآمی��ز مذاکرهکنن��ده ارش��د
واکن�� 
ت وگوهای برجام را بهدنبال
واشنگتن در گف 
داشت.
«وندی شرمن» که از زمان آغاز به کار دولت
دونالد ترامپ ،منتقد مواضع سیاست خارجی
دولت او بهویژه در زمینه ایران و برجام بوده،
به اظهارنظ��ر او مبنی بر آمادگ��یاش برای
دیدار بدون پیش شرط با ایران واکنش نشان
داد و تصریح کرد« :آقای رئیسجمهور! ،شاید
ایران یک پیششرط داشته باشد ».از نظر این
سابق ارشد آمریکایی ،پیششرط ایران
مقام
ِ
برگشت مجدد آمریکا به برجام است؛ توافقی
که ترامپ به رغم تعهد واشنگتن به آن۱۸ ،
اردیبهش��ت سال جاری به بهانههای واهی از
آن خارج شد .وندی شرمن پیششرط ایران

شرکت ستاره سریر سیرجان

نصب كليه نرمافزارهای حسابداری ثبت3738 :
تأسيس و تغييرات كليه شركتها و مؤسسات
انجام كليه امور مالی و حسابداری و دفترنویسی
انجام امور مالياتی كليه شركتها و مؤسسات

سیرجان /خیابان آیتاهلل سعیدی ،بازار مهر034-42283554 ،
طبقه اول ،الین آسمان  ،4پالک 2020
09137310082
مدیریت :فهیم
09131797782

جناب آقای

ابـوذر
حلواییپـور

مدیر محترم روابط عمومی و
امور بينالملل شركت گلگهر
كسب مقام اول در جشنواره
انتشـارات روابط عمومی كشـور را به جنابعالی و
همکاران گرانقدرتان تبریک عرض مینمایيم.

هفتهنامه نگارستان

آگهی تجدید مناقصه

سازمان سیما ،منظر و فضای سبز شهری سیرجان

سازمان سيما ،منظر و فضای سبز شهری سيرجان به استناد بند  1مصوبه شماره  9شورای سازمان در نظر دارد عمليات برش
و جمعآوری چمن فضاهای سبز سطح شهر را از طریق مناقصه بر اساس شرایط ذیل و مندرج در اسناد مناقصه تا سقف مبلغ
 3/271/351/050ریال به پيمانکار واجد شـرایط واگذار نماید .لذا از كليه متقاضيان دعوت بعمل میآید جهت دریافت اسـناد
مناقصـه از تاریخ انتشـار آگهی نوبت دوم همه روزه بـه جزء ایام تعطيل حداكثر به مدت  10روز به امور قراردادهای سـازمان
مراجعه نمایند.

شرایط شرکت در مناقصه:

 -1سـپرده شـركت در مناقصه مبلغ  163/567/553ریال میباشـد كه بایسـتی به صورت ضمانت نامه بانکی معتبرو یا رسيد پرداختی به
حساب  0105938186001بنام سازمان سيما ،منظر و فضای سبز نزد بانک ملی ارسال گردد.
 -2سازمان در رد یا قبول پيشنهادات مختار است.
 -3به پيشنهادات مخدوش ،مشروط و ناقص ترتيب اثر داده نخواهد شد.
 -4هرگاه برندگان اول تا سوم به هر نحو از انعقاد قرارداد خودداری نمایند سپرده آنها به ترتيب به نفع سازمان ضبط خواهد شد.
 -5سایر شرایط و جزئيات مربوط در اسناد درج گردیده است.
 -6آخرین مهلت تحویل اسناد به واحد حراست شهرداری پایان وقت اداری مورخ  97/6/4میباشد.
 -7تاریخ بازگشایی پاكات مورخ  97/6/5ساعت  18میباشد.

مدیریت ارتباطات شهرداری و شورای اسالمی شهر سيرجان

را «بازگشت (آمریکا) به جامعه بینالمللی در
حمایت از برنامه جامع اقدام مشترک» خواند
و مدعی شد که با برجام« ،میتوان اطمینان
حاصل کرد ایران با آن هرگز به س�لاح اتمی
دس��ت نمییابد».معاون «ج��ان کری» وزیر
خارجه پیش��ین آمریکا همچنین تلویحاً به
دیدار رئیسجمهور این کشور با همتای روس
اشاره کرد و انتقادها درباره این دیدار را تکرار
کرد .او گفت« :ش��اید ترامپ خواهان گرفتن
یک عکس یادگاری با ارائه جزئیات کم درباره
آن ،این بار در تهران باشد؟»
◄ ◄ پیشنهاد ترامپ را بررسی کنیم
اما ناطق نوری عضو مجمع تشخیص مصلحت
نظام اعتقاد دارد که ایران نباید ابتدا به ساکن
پیش��نهاد مذاکره رئیس جمهوری آمریکا را
رد کند .الزم اس��ت این موضوع با تأمل و در
ش��ورای عالی امنیت ملی م��ورد بحث قرار
گیرد .وی درباره پیش��نهاد رئیسجمهوری
آمری��کا ب��رای مذاکره بدون پیش ش��رط با
جمهوری اس�لامی ایران گف��ت :اصل قصه
و چنین چیزی منفی نیس��ت و پیش بینی
هم میش��د و میش��ود  ،نوع خلقیات آقای

◄ ◄ ترامپ اهل معامله است
ترامپ اش��تیاق فراوان برای مذاکره دارد تا
نشان دهد از پیشینیان خود بهتر است .او
در یک س��ال و نیم اخیر نش��ان داده که از
شخصیتی خودش��یفته برخوردار است که
نیازمند تمجید و تأئید اس��ت .ترامپ مایل
است به همه و به خصوص سیاست مداران،
رس��انههای مخال��ف و رؤس��ای جمهوری
پیشین آمریکا نشان دهد که آدم کار بلدی
اس��ت و رویکرده��ای او نتایج بهتری برای
آمریکا رق��م می زند .او باره��ا اعالم کرده
محب��وب تری��ن رئیس جمه��وری آمریکا
است و سیاس��تهای او بهتر از گذشتگان
است .ترامپ از عقبه ایدئولوژیک برخوردار
نیست .او اساساً سیاستمدار نیست و یک
تاجر اس��ت و اهل معامله .اصول اساس��ی
سیاس��ت خارجی آمریکا چندان برای وی
اهمیتی ندارد که اگر داشت به این راحتی
به دیدار کیم جونگ اون نمیرفت .مذاکره
و توافق ب��ا چنین فردی قطعاً س��ادهتر از
فردی است که ذهنی ایدئولوژیک دارد و به
برخی بنیانهای اساسی پایبند است .با این
تفاسیر بهترین واکنشی که ایران میتواند
به درخواس��ت آمریکا نشان دهد چیست؟
به نظر میرس��د اگر رئیسجمهوری ایران
پیامی با بیان��ی دیپلماتیک صادر کند دور
از صواب نباش��د .به طور مثال پیامی با این
محت��وا که «ایران نیز آماده مذاکره اس��ت
مش��روط به آنک��ه رئیس جمه��ور آمریکا
میبایست با برگشت به برجام ،اعتماد ملت
ایران مبنی بر پایبندی به تعهدات پیشین
و آینده کشور خود را جلب کند /».تابناک

دعوت به همکاری

یک مؤسسه معتبر در كرمان در نظر دارد برای تأمين نيروی انسانی مورد نياز خود ،از طریق
آزمون كتبی و مصاحبه علمی از بين واجدین شرایط در رشتههای زیر ،اقدام به جذب نيرو نماید.
ردیف

رشتههای تحصیلی
مورد نیاز

جنسیت

حداقل مدرک
تحصیلی

توضیحات

1

پرستاری

زن

کارشناسی

دارای سابقه کاری در اورژانس یا مسلط به دستگاههای
 2( ICUسال سابقه کار مؤثر و حداکثر سن  30سال)

2

بهیاری

زن

دیپلم

 2سال سابقه کار مؤثر و حداکثر 30سال سن

3

فوریتهای پزشکی

مرد

کاردانی

عنوان سمت مورد نیاز (راننده آمبوالنس) میباشد (2
سال سابقه کار مؤثر و حداکثر سن  30سال)

4

بازاریاب حرفهای

زن/مرد

کارشناسی

دارای مدرک معتبر و سابقه کار مؤثر ( 5-3سال سابقه
کاری مؤثر و حداکثر سن  30سال)

5

مسئول فنی مرکز
معلولین

مرد

کارشناسی

دارای مدرک معتبر و سابقه کار مؤثر ( 5-3سال) و
حداکثر سن  35سال

6

مدیر داخلی
درمانگاه

زن/مرد

کارشناسی

دارای مدرک معتبر و سابقه کار مؤثر ( 5-3سال) و
حداکثر سن  35سال

لذا متقاضيان میتوانند جهت ثبتنام از روز شنبه مورخ  97/5/13لغایت روز پنجشنبه مورخ  97/5/25از ساعت  8صبح الی  14با به
همراه داشتن مدارک زیر به آدرس :كرمان -بلوار جهاد -نبش جهاد  -3جنب عينک فارابی -طبقه دوم (كارگزینی) مراجعه نمایند.
مدارک مورد نیاز :شش قطعه عکس  ،3×4تصویر كليه صفحات شناسنامه ،تصویر كارت ملی،
تصویر آخرین مدرک تحصيلی ،رزومه كاری ،ارائه مدرک معتبر مبنی بر دارا بودن سابقه كاری مرتبط

آگهي مزایده (مجدد) شماره

/96/8ز

شركت معدني و صنعتي گل گهر (سهامي عام) در نظر دارد " دو دستگاه حفاری مدل  CS14ساخت
شركت اطلس كوپکو " را از طریق مزایده به فروش رساند  ،لذا كليه متقاضيان مي توانند جهت اخذ
مدارک مزایده به سایت  WWW.GEG.IRمراجعه و مدارک مذكور را از قسمت تامين كنندگان و
مشتریان (بخش مزایده ها) دانلود نمایند .بازدید از محل استقرار دو دستگاه در محل مجتمع ،ساعت
 10صبح روز یکشنبه مورخ  97/5/21براي متقاضيان بالمانع است .مهلت تحویل پاكات ساعت 9
الي  14روز شنبه مــورخ  97/5/27در محــل دفتركميسيون معـامالت مجتمع و دبيرخانه دفتر
مركزی تهران مي باشد.

مدیریت قراردادها و معامالت

شركت معدني و صنعتي گل گهر

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

havaades.negarestan

0913 620 4535

حوادث

کانال خبری نگارستان

@negarestan_news

فرمانده انتظامی
شهرستان سیرجان خبر داد:

اولین قتل سال  1397چگونه رخ داد؟

مرگ مرد  50ساله
در پی نزاع و چاقوکشی

کشفمحموله
 12میلیاردیلوازم
قاچاقجوشکاری

گ�روه حوادث :مأم��وران اداره مبارزه با قاچاق کاال
پلیس آگاهی سیرجان هفته گذشته موفق به کشف
محمول��ه لوازم ج��وش قاچاق ش��دند .رئیس پلیس
شهرس��تان سیرجان در گفتگو با خبرنگار نگارستان
ضمن اعالم ای��ن خبر افزود :مأم��وران پلیس حین
اجرای طرح ایست بازرسی در محل پاسگاه گلستان
در محور بندرعباس سیرجان به  2تریلر مشکوک شد

که در بازرسی از آنها متوجه شدند کانتینرها حامل
بار قاچاق هستند.
سرهنگ ایراننژاد ادامه داد :بار از بندر شهید رجایی
بندرعباس به مقصد اصفهان بارگیری ش��ده بود که
در سیرجان زمینگیر شد .وی تصریح کرد :بار شامل
 2790کارتن و  10296دستگاه جوش و انواع لوازم

جوش میباش��د که توقیف شدند .این مقام انتظامی
بیان داش��ت :پلیس در راستای اجرای منویات مقام
معظم رهبری با قاچاق کاال به ش��کل عمده برخورد
جدی خواهد داش��ت .وی گفت :از ابتدای سال 97
تاکنون  8میلیارد ریال کاالی قاچاق توسط مأموران
سیرجان کشف و توقیف شده است.

رئیس پلیس سیرجان اعالم کرد:

| دایره قرمز ،محل وقوع قتل را در تقاطع کوچه شهید قویدل و ابن سینا  11نشان میدهد |

و اقدامات فنی خود را آغاز کرده و  3نفر
را در منطق��ه بدرآباد و بیمارس��تان امام
رضا (ع) دستگیر کردند که متهم به قتل
در بین آنها حضور دارد.
ای��ن مقام قضایی تصریح ک��رد :متهم به
قتل نیز دچار چاقوخوردگی شده و تحت
عم��ل جراحی ق��رار گرف��ت و تحقیقات

چگونه آمار سرقتهای
داخل و قطعات
خودرو را کاهش دهیم

تکمیلی از شنبه آغاز میشود.
دادس��تان س��یرجان گفت :آل��ت قتاله
نی��ز در محل پیدا ش��ده و تقریباً پرونده
روشن اس��ت اما نیاز است افراد مختلفی
مورد بازجویی بیشتر قرار گیرند .الزم به
یادآوری است ،اولین قتل سال  96نیز در
مرداد ماه بهوقوع پیوست.

باندسارقانموتورسیکلت
متالشی شد
گ�روه ح�وادث :با تالش مأم��وران پلیس آگاه��ی یک باند حرفهای س��رقت
موتورس��یکلت در س��یرجان شناس��ایی و اعضای آن دستگیر ش��دند .فرمانده
انتظامی شهرس��تان س��یرجان با اعالم این مطلب افزود :رئیس باند جوانی 18
س��اله به نام مس��تعار «جاوید کلپک» اس��ت که پدری اهل افغانستان و مادری
ایرانی دارد .سرهنگ محمدرضا ایراننژاد ادامه داد :این افراد موتورسیکلت را با
تبحر خاص در کمتر از  20ثانیه سرقت میکردند.
وی بیان داشت :سارقان عموماً موتورسیکلتها را اوراق کرده و قطعات آن را به
فروش میرس��اندند و تنه را در بیابانهای اطراف ش��هر رها میکردند .این مقام
انتظام تصریح کرد :س��ارقان  2موتورس��یکلت را نیز از شهربابک سرقت کرده و

گروه حوادث :سرقت قطعات خودرو و وسائل داخل ماشین بیشترین
آمار بخش سرقت را به خود اختصاص داده است .مواردی که از سویی
کماهمیت و از جنبه دیگر با توجه به اینکه اموال مردم مورد س��رقت
قرار گرفته باید پیگیری شوند.
بررسیهای خبرنگار حوادث نگارستان نشان میدهد معضالتی مانند
فقر ،اعتیاد و بیکاری در این نوع از س��رقت نقش مس��تقیم و مهمی
داشته و باعث افزایش آمار شده است .یکی دیگر از مواردی که وقوع

| عکس :مجید شبستری |

گروه حوادث :در پی نزاع و چاقوکش��ی
ص��ورت گرفت��ه در کوچ��های در انتهای
خیابان ابنس��ینا س��یرجان ک��ه بامداد
چهارش��نبه رخ داد ،یک مرد  50ساله بر
اثر اصاب��ت ضربه مهلک چاقو به ناحیهی
گردن جان باخت و اولین پرونده قتل در
سال  97رقم خورد.
دادس��تان عمومی و انقالب سیرجان در
گفتگو با خبرنگار نگارس��تان در خصوص
جزئی��ات ماجرا گفت :در پ��ی وقوع این
حادث��ه بالفاصله مأم��وران کالنتری 13
در مح��ل حاض��ر و صحن��ه را بررس��ی
کردن��د .مأم��وران پلیس آگاه��ی نیز با
هماهنگ��ی قضایی به محل بیمارس��تان
الس�لام) اعزام ش��دند.
ام��ام رض��ا (علیه ّ
قاضی محس��ن نیکورز افزود :تحقیقات
مقدماتی پلیس آگاهی آغاز و مش��خص
ش��د که مقتول حوالی س��اعت  12شب
ب��ه همراه همس��رش در محل کوچه 11
خیابان ابنسینا حضور داشتند که در پی
ی��ک درگیری لفظی نزاع آغ��از و مقتول
از ناحی��ه گردن مورد اصاب��ت چاقو قرار
گرفت .وی ادامه داد :ش��دت ضربه بسیار
شدید بود و فرد در محل جان باخته بود.
مأموران پلیس آگاهی بالفاصله تحقیقات

 شماره 1136
 شنبه  13مرداد 1397

تاکنون به س��رقت  8فقره موتورس��یکلت اعتراف کردهاند .این مقام انتظامی با
انتقاد از وضعیت هویتی رئیس باند گفت :متأسفانه برخی خانمهای محلی بدون
توج��ه به تبع��ات ازدواج با افاغنه عموماً فاقد مجوز ،صاحب فرزند میش��ود که
هویتی ندارند و دچار مشکل میشوند .رئیس پلیس آگاهی شهرستان سیرجان
نیز از ش��هروندان خواست مراقب موتورسیکلتهای خود باشند و حتماً آنها را
به قفل و زنجیر مجهزکنند چرا که روش��ن کردن موتور برای س��ارقان حرفهای
کام ً
ال آسان است.

این نوع از س��رقت را تش��دید کرده قوانین است که بازدارندگی الزم
را ندارد و س��ارقان حتی در ن��وع حرفهای میدانند که آینده این نوع
س��رقت چندان تاریک نیس��ت .مردم هم زیاد پیگیر نمیش��وند و با
ع��دم ش��کایت در مرحله اول و یا ارائه رضای��ت در مرحله دوم باعث
میشوند این نوع از سرقت افزایش یابد .از نگاه دیگر ورود پروندههای
بسیار زیاد سرقتهای خُ رد به کالنتریها و دستگاه قضایی باعث شده
مأموران و قضات مجبور ش��وند بخش��ی از وقت خود را به این حوزه

اختصاص دهند و از رس��یدگی بیش��تر به پروندههای مهم باز بمانند.
اما یکی از آسانترین و بهترین شیوههای حل این معضل ،پیشگیری
است .شاید با استفاده از یک دزدگیر بتوان تا حد بسیار زیادی جلوی
سرقتهای داخل و قطعات خودرو را گرفت .استفاده از پارکینگ نیز
بس��یار در این زمینه نقش داش��ته و میتواند تا حد زیادی آمار این
نوع از دزدی را کاهش دهد .پس توصیههای ارائه ش��ده توسط پلیس
را جدی بگیریم.

سنگ شکن تمام اتوماتیك معدن بلورد
عباسلو

با ظرفیت و سرعت بسیار باالی خردایش ،فرآوري و دانه بندي در
سایزهاي مختلف با باسکول  60تني تمام الکترونیك آمادگي خردایش
سنگ آهن هماتیت و مگنتیت براي شرکت هاي تابعه گل گهر و شرکت
هاي سنگ آهن مي باشد.

(قبول حمل بار تا مقصد)
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حاشیه  -خبر

استاندار جدید چه باید بکند؟

مدیر مس��ئول صدای تاک با اشاره به اینکه استاندار جدید کرمان در آستانه
انتخاب ش��دن است در هفته نامه اش نوش��ت :این آنچه اهمیت دارد و این
روزها در محافل مختلف درباره آن بحث و گفتوگو میش��ود این اس��ت که
استاندار آینده کرمان چه باید بکند؟ اگر یک استاندار آرمانی در ذهن خویش
داشته باشیم میتوان فهرس��ت پروپیمانی از کارهایی که روی زمینمانده و
یا اجرای آن به نفع اس��تان است را فهرس��ت کرد و در روزنامه و شبکههای
اجتماعی منتش��ر کرد و آن را از استاندار مطالبه کرد .استاندار هم اگر سابقه
تجربه فعالیت در عرصه کالن اجرایی نداشته باشد قدری از خواب و رؤیاهای
خوی��ش را ضمیمه این لیس��ت خواهد ک��رد و بهگونهای قدم ب��ه اتاقش در
اس��تانداری کرمان خواهد گذاشت که انگار اس�لاف او برای پیشرفت استان
هیچ عالقه و انگیزه و توان و برنامهای نداش��ته و اوس��ت که آمده این جهنم
سوزناک را به بهشتی برین تبدیل کند .واضح است که در این اوضاع و احوالی
که دشمن دون کمر به شکست ما بسته چنین اتفاقی رخ نخواهد و اندکی بعد
آن استاندار فرضی ما،هم در خود دچار شکست میکند و هم امید آنانی را که
بهغلط به او امیدوار بودندرا نا امید خواهد کرد....
بنزین گران نمی ش��ود .پس از شایع ه فراوانی که در مورد افزایش قیمت یا
سهمیهبندی بنزین با استفاده کارت سوخت منتشر شد ،معاون وزیر نفت به
طور رسمی و قاطع اعالم کرد دولت هیچ برنامهای برای تغییر قیمت بنزین
ندارد و آنچه گفته می ش��ود کار کسانی است که می خواهند مردم را نگران
کنند .مدیرعامل ش��رکت ملی پاالیشو پخ��ش فرآوردههای نفتی ایران ،با
تأکید بر این که دولت هیچ برنامهای برای تغییر قیمت بنزین یا سهمیهبندی
آن ندارد ،اعالم کرد :تولید و ذخایر بنزین به میزان کافی و الزم وجود دارد و
جای هیچ نگرانی نیست.

تعیین شرایط کاندیداتوری ریاستجمهوری

رئیس کمیس��یون شوراهای مجلس ش��ورای اسالمی گفت :شرایط سنی و
مدرک تحصیلی کاندیداهای ریاس��تجمهوری در کمیس��یون ش��وراهای
مجلس تعیین ش��د .وی با اش��اره به آخرین اخبار از وضعیت الیحه قانون
جام��ع انتخابات ،به تعریف دقیقی از اهداف این طرح پرداخت وگفت :طرح
جامع انتخابات یعنی اینکه کتاب قانون داش��ته باش��یم که چهار انتخابات
ریاس��تجمهوری ،خبرگان رهبری ،مجلس ش��ورای اس�لامی و شوراهای
اسالمی شهر و روستا را شامل شود.
وی از تعیین ش��رایط عمومی کاندیداهای انتخابات ریاستجمهوری از سوی
این کمیسیون خبر داد و گفت :در این شرایط عمومی ،سن را برای کاندیداهای
انتخابات ریاستجمهوری ،حداکثر  75و حداقل  40سال و مدرک تحصیلی
را نیز دکتری و کارشناسیارش��د تعیین کردهایم.رئیس کمیسیون شوراهای
مجل��س در پایان خاطرنش��ان کرد :این ش��رایط عمومی که تعیین ش��ده،
میبایست در قالب الیحه قانون جامع انتخابات بررسی و در صحن پارلمان با
رأی اکثریت نمایندگان تصویب و تعیین شود.

باز هم روز خبرنگار رسید تا خیلی ها دست به کار
شوند از خبرنگارها تقدیر کنند ،بی آنکه بدانند این
طیف از جامعه در چه شرایطی قلم به دست میگیرد
و در چه وضعیتی برای مردم می نویسد .همه برایش
پیامک تبریک می فرستند بدون این که از دردهایش
آگاه باشند .برایش جشن برگزار می کنند بیآنکه
بدانند چرا در عزا و عروسی قربانیاش میکنند و در
همه حال انگشت اتهام به سمتش روانه میسازند...
اینها البته برای خبرنگارها عادی و با زندگیشان
عجین شده است .خبرنگارانی که نه ساعت کاری
برایشان معنایی دارد و نه از حقوق ثابت و مزایایی
برخوردارند و نه امنیت شغلی که به آن دل خوش کنند.
اما به آنچه دل خوش دارند تنها عشق و عالقه
به عالم روزنامه نگاری است ،کسانی که وقتی صحبت
از مشکالت مردم و جامعه می شود ،قلم برایشان
خیلی روان روی کاغذ حرکت میکند...

اجرایکنسرت
برای دل مردم

همای�ون پن�ج س�ال پیش�نهاد اج�رای
کنسرت خیابانی را مطرح میکند و علت
آن را ه�م بهتر ش�دن حال م�ردم بیان
میکن�د؛ پیش�نهادی که معلوم نیس�ت
جدی باش�د اما س�کوت مسئوالن
چقدر ّ
هم بر جدی گرفته نشدن آن میافزاید.
همایون شجریان سال  ۹۲وقتی پیشنهاد
اجرای کنس�رت خیابان�ی را مطرح کرد،
گف�ت که سالهاس�ت در ای�ن فکر بوده

است.او عنوان کرد « :حاضرم سال آینده
برای هر ک�س که دلش بخواه�د ،اجرای
خیابانی داشته باش�م و البته این اجرا را

| طرح :مصطفی زیدآبادی نژاد |

واکنش به شایعه گرانی بنزین

در عالم خبرنگاری

فقط برای دل مردم و بدون هیچ مناسبتی
در نظر گرفتهام که امیدوارم این ش�رایط
از سوی خانه موسیقی فراهم شود».
ح�اال ش�جریان ب�ار دیگ�ر میخواه�د
کنس�رتی خیابانی داش�ته باشد و باز هم
عل�ت را بهتر ش�دن حال م�ردم مطرح
میکن�د.او در بخش�ی از پیام�ی ک�ه در
فضای مجازی منتشر کرده ،نوشته است:
«عزیزان ،در این ایام که چون سیاوش در
گذر از آتش هستیم ،نمیدانم چه کنیم تا
حال مان کمی بهتر شود ،چنانچه مشکل
مجوز نباش�د ،س�راپا در خدمتم تا بدون
هیچ انتفاعی کنس�رت خیابانی گسترده
برای ش�ما عزیزان اجرا کنم ،شاید دلمان
در کنار یکدیگر آرام گیرد».

نگاه آخر

بیژن ادبی

خطر تعطیلی
بیخ گوش نشریات محلی!

در سالهایی که نگارستان شروع به کارکرد ،در حقیقت اولین و تنها میداندا ِر
عرصه رس��انه در این ش��هر شد تا در بیست و یک س��ال قبل ،آوردگا ِه افکار
عموم��ی در ابتدای روی کار آمدن دولت اصالح��ات منحصرا ً در اختیار این
نش��ریه قرار گیرد .نگارستان با تیراژی فوق تصور تا سالهای سال در سطح
استان و حتی با نشریات کشور به رقابت پرداخت  .پذیرش عمومی و تشنگی
روحی برای مطالعه نگارس��تان توانست بازدهی کار رسانه را معنای بیشتری
بدهد و در عین ش��کلگیری اقتصاد رسانه برای تأمین هزینه های سنگین
چاپ ،در حوزه رس��انههای کاغذی و کتاب ،جریانی تقویتشده و دوسویه را
میان مخاطبان و روزنامهنگاران محلی ایجاد کرد .کمکم نشریات دیگری نیز
به گردونهیِ کار روزنامهنگاری افزودهشدند .سخنتازه ،پرسیاوشان ،پاسارگاد و
تعدادی دیگر بهمرور به این مجموعه افزوده شدند.
بسیاری نشریات دیگر نیز رفیق نیمهرا ِه کار مطبوعاتی بودند و با ظاهری
موق��ت و در مواقع خاص مانند ،برههیِ پیش از ش��کلگیری رقابتهای
انتخابات��ی ب��ه این میان��ه میآمدند و پ��س از تمام ش��دن تاریخمصرف،
کمفروغ و نهایتاً محو میش��دند .تا به هماکنون که چند ده نش��ریه ،وارد
عرصه رقابتی خبررسانی ش��دهاند ،راه طوالنی طی شده است .اما امروزه
ش��رایط کام ً
ال متفاوت است .بس��یاری از موانع دستبهدست هم دادهاند
تا مطبوعات محلی در کل کش��ور ،اس��تان و بهویژه در شهر ما ،تلخترین
روزهای خودشان را با بی ثباتی بازار و افزایش کم سابقه قیمت در کاغذ،
فیلم و زینگ و چاپ تجربه کنند.نوس��انات اقتصادی و تنشهایی که این
چند ِ
وقت بازار را دچار بحران جدی کرده است ،ویروس اقتصادی «رکود
تورمی» را در همهجا منتشر کرده و معیشت اقتصادی ناکوک ،مطبوعات
محلی را در شرایطِ نامطلوبی قراردادهاست .چاپخانهها بهصراحت خدمات
خ��ود را گ��ران کردهاند .البته آنچنان دور از انتظ��ار هم نبود .مواد اولیه
بس��یاری از ملزومات و جزئیات کاری چاپخانهها وارداتی اس��ت .طبیعتاً
افزای��ش نرخه��ا ،زلزله مالی بزرگی در نش��ریات محل��ی و خصوصی که
پش��توانه دولت��ی ندارند ایج��اد میکند که قابلرفع و رج��وع نیز به این
آسانیها نیست .از آنسوی ،تبلیغات و آگهی های بخش خصوصی نیز که
تنها راه پوشش این هزینه ها بود به دلیل رکود اقتصادی موجود به محاق
رفته اس��ت و روزنامهه��ای محلی در برابر این تندباد حوادث در آس��تانه
تعطیل شدن قرار گرفته اند.
از س��ویی صدور مجوزهای بی ش��مار و حضور تعداد باالی نشریات کم نام و
نشان فشار دیگری بر بدنه مطبوعات وارد کرده است .بسیاری از نشریات کم
تیراژکه احیاناً بیمحتوا و سطح پایین نیز محسوب میشوند و طبعاً هزینههای
بسیارکمتری نیز دارند ،با به هم ریختن بازار بیجان آگهیها ،امید به تداوم بقا
را مسدود کردهاند و اخباری هم به گوش میرسد که برخی از نشریات فاقد
محتوا وکیفیت ،تنها در ش��مارگان معدود آگهیدهندگان منتشر میشوند
ی و خطیر کرده اس��ت .از این رو کالبد
و خ��ود این اقدامات نیز فضا را باتالق 
رو بهاحتضا ِر نشریات محلی ،نیازمند سیاستی عاجل و عزم جدی مسئولین
برای خروج از این بحران است .در غیر این صورت تنها راهکار ،افزایش قیمت
نشریات یا تعدیل نیرو و یا دستکم کاهش حقوق هااست که البته نمی تواند
برای خروج از بحران چندان تأثیری داشته باشد.
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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

دندانپزشکی اطفال  :فیشورسیالتت  ،فلورایدتراپی
 ،ترمیم  ،عصب کشی  ،روکش  ،فضانگهدار  ،کشیدن
دندانپزشکی بزرگساالن  :معاینه و رادیوگرافی  ،ترمیم
کامپوزیت  ،ترمیم آمالکام  ،بیلداب کامپوزیت  ،بیلداب آمالکام ،
عصب کشی (درمان ریشه)  ،کشیدن دندان خلفی و قدامی  ،کشیدن دندان عقل ،
جراحی دندان عقل  ،جرمگیری و پروساژ  ،درمان لثه  ،باز کردن آبسه داخل دهانی  ،گذاشتن پین ،
روکش  ،دندان متحرک  ،کاشت نگین  ،ایمپلنت
پزشکی عمومی و متخصص
خدمات مامایی :پاپ اسمیر  ،آیودی  ،نوار قلب جنین  ،مشاوره زناشویی  ،گواهی سالمت
خدمات پرستاری :تزریقات و پانسمان  ،وصل سرم  ،بخیه  ،نوار قلب  ،سونداژ  ،شستشوی گوش  ،ختنه
 ،سوراخ کردن گوش  ،اندازه گیری فشار خون ،قند خون  ،پرستاری در منزل
لیزر موهای زائد توسط * خانم * آقا با دستگاه پیشرفته مشاوره و روانشناسی  ،تغذیه  ،گفتاردرمانی
مطب دکتر علی مکی آبادی متخصص جراحی عمومی و دارای برد تخصصی
جراحی :تیروئید ،پستان ،گوارش  ،جراحی الپاراسکوپی ،کیسه صفرا ،فتق کودکان،
ختنه  ،کاتترهمودیالیز
روزهای شنبه  -دوشنبه  -چهارشنبه (عصرها)

دوره ترمیک ویژه کودکان ( 5تا  9سال)
دوره ترمیک ویژه نوجوانان ( 10تا  14سال)
دوره ترمیک ویژه جوانان
دوره ترمیک ویژه بزگساالن

دوره فقط مکالمه ویژه بزرگساالن
دوره تافل ویژه متقاضیان مهاجرت و اقامت

دوره تافل ویژه متقاضیان دکترای داخل
دوره آیلتس ویژه متقاضیان مهاجرت و اقامت

آدرس :خ دهخدای شمالی -خ عالمه مجلسی -تلفنsabainstitute 42206946 :

یک باب منزل دو
طبقه (هر واحد  3خوابه)
واقع در خ نصیری شمالی
کوچه کفش رستگار اجاره
داده می شود
09131457087

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

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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جوشکاری سیار
ساخت شیروانی و تعمیرات
09136345386
رومالین  -نقاشی
در اسرع وقت
09139477334

اجرای رومالین و رنگ
با تخفیف ویژه
 09135028220جعفری

نقاشی ساختمان
اجرای فونداسیون ،
با  30درصد تخفیف
اسکلت بتن و اجرای
09019137573
ساختمان از صفر تا صد به
جوشکاری در محل ساخت درب
صورت درصدی
توری ،سایبان و خورده کاری
 09138459133اتحاد

09137682676
مهندس رائینی

جوشكارى و تعمير
ابگرمکن در منزل
رضايى
09138265612

کاشي و سرامیک
کاری با بهترین
کیفیت
09138264870

لوله بازکنی اعتماد

بازکردن لوله های فاضالب
توالت آشپزخانه و غیره

09136696216
09394864694

اگر کلی کالس زبان رفتین ولی هنوز
نمیتونید به راحتی انگلیسی صحبت
کنید پیشنهاد میکنم این کالس
تضمینی رو شرکت کنید

دوره اختصاصی آیلتس و کالسهای
آمادگی آزمون دکتری ...

09140459165

ساخت واجرای کابینت،کمددیواری ،بوفه،
جاکفشی ،دراور ،دکوراسیون ،پارتیشن ،کانتر
وانواع کارهای MDF
با جدیدترین طرح ونازلترین قیمت
٠٩١٣٠٢٤٦٨٤٨

@negarestanniaz

داربست فلزی ایمان

نصب داربست در اسرع وقت با ارزانترین قیمت

09138654252
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دعوت به
همکاری

@negarestanniaz

به یک شاگرد جهت کار
کابینت ام دی اف نیازمندیم
٠٩٣٦١٤٨٦٨٢٦

به تعدادی راننده با ماشین جهت کار
در آژانس با زنگ خور باال نیازمندیم
09193287351

از یک استادکار ماهر یا نیمه ماهر
جهت کار در آرایشگاه مردانه دعوت
بعمل می آید
09301103543

به یک شاطر نانوایی
نیازمندیم
09134939865

به یک صندوقدار خانم جهت
کار در کافه رستوران نیازمندیم
42235008 - 09120784233

جویای کار
راننده پایه دوم
09136207281

به یک نفر نیروی خانم جهت کار در
دندانسازی (ترجیح ًا مجرد) نيازمنديم
42201168

از یک نفر جهت پرستاری از
یک سالمند دعوت به عمل می آید
09131791168

از یک نیرو جهت کار در کافی
شاپ دعوت به همکاری می شود
09374817517

به يك راننده پايه يك
نيازمنديم
٠٩٣٦١٤٤٩٧١١

به یک نیروی خانم مجرد
جهت کار در طباخی نیازمندیم
09133458614

تاکسی تلفنی سمنگان
سرویس واقع در بلوار سید
احمدخمینی (بین شهرک نصر و
اسفندقه) با زنگ خور بسیار باال از
تعدادی راننده با ماشین دعوت به
همکاری می نماید
 09193036136موسایی پور

از دو نفر راننده
پایه یک جهت کار بر روی
کامیون کمپرسی (تک و 10
چرخ ) دعوت به همکاری
می شود
09035142270

به يك نفر فروشنده
خانم جهت كار در شيرينى
فروشى به صورت نيمه وقت
نيازمنديم
٠٩١٣٣٤٥٨٨٢٧

به یک تعمیرکار
ماهر سخت افزار و نرم افزار
برای کار در فروشگاه موبایل
با درآمد باال نیازمندیم
09133457904

از یک خانم مجرد
یا آقای نوجوان جهت کار
در فروشگاه لوازم التحریر،
محدوده سراه قریب با حقوق
توافقی دعوت به عمل می آید
09901044668

از یک استادکار
پرده دوز دعوت به
همکاری می شود
09138452083
09138475182

از یک نفر شاگرد
خانم جهت کار در فست فود
با سرویس برگشت دعوت به
همکاری می شود
09178640047
09179010047

از یک فروشنده آقا با
رده سنی  20سال به باال یا ترجیحا
بازنشسته با ظاهری متشخص با قید
ضمانت جهت کار در سوپرمارکت دعوت
به همکاری می شود (ساعت کاری 15
الی  23و حقوق ماهیانه  1م تومان)
09132457863

حسابدار آشنا
به زبان انگلیسی دعوت
به همکاری می شود
۰۹۳۳۳۲۷۹۶۱۶

از یک نفر حسابدار
آشنا به نرم افزار سپیدار جهت
کار در فروشگاه بازرگانی الستیک
دعوت به همکاری می شود
تماس صبح از ساعت 9الی13و
عصر  16الی 21
09133787838

از یک همکار
خانم جهت کار در
پوشاک دعوت به
همکاری می شود
09135862143

از یک نفر لیسانس
حسابداری آشنا به امور
مالیاتی با سابقه کار دعوت
به همکاری می شود
09373132400

از دو فروشنده
خانم و دو نفر خانم جهت کار
در آشپزخانه بستنی آیس
تک در بلوار سردار جنگل
دعوت به همکاری می شود
09133450766

از تعدادی استادکار
نقاش ساختمان به صورت
دائم دعوت به عمل می آید
(آریا رنگ)
09135020195
09133477951

از یک نفر یا یک
زوج بدون فرزند جهت
سرایداری خانه باغ با
امکانات کامل دعوت به
همکاری می شود
42282901

از یک پرستار خانم
جهت نگهداری از سالمند
خانم به صورت شبانه روزی
دعوت به همکاری می شود
09103741359

از یک مهندس
معمار خانم مسلط به نرم
افزارهای اتوکد و 3d max
دعوت به همکاری می شود
 09131789767بهروان

به تعدادي نيروي
خانم جهت كار در فست
فود برشته دعوت به عمل
مي ايد
٠۹۱۳۳۷۹٩٤٩٩

به یک صندوق
دارجهت کاردررستوران
نیازمندیم
۰۹۱۳۰۹۵۹۰۰۳

به یک فروشنده
خانم مجرب جهت
کار در بوتیک بانوان
نیازمندیم
09133455367

از یک نفر خانم
با تحصیالت در رشته برق
ترجیحا الکترونیک
جهت همکاری
دعوت به عمل می آید
09309612243

شرکت گازرسانی ساالربنیان

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

به یک شاطر
از تعدادى نيرو
ازتعدادی نیرو
ماهر با حقوق عالی جهت خانم جهت كار در فست جهت امور نگهبانی
کار در نانوایی نیازمندیم
فود دعوت به عمل
دعوت به عمل می آید.
09139422629
مى ايد
09019167382

چند نفر
سالندار جهت كار در
رستوران نيازمنديم
٠٩١٢٣٣٣٨١٥٦

09019924655

09031293141

به یک شاگرد
جهت کار در ابزار فروشی
نیازمندیم
مراجعه حضوری
09132784032

به يك منشي
خانم جهت كار در
دفتر ورق فروشي
نيازمنديم
٠٩٣٦١٤٤٩٧١١

به دو نيرو
خانم جهت نظافت و
ظرفشویي نيازمنديم
٠٩٣٧١٣٨٧١٥٤

به یک نفر تعویض
روغن کار ماهر جهت کار در
نمایندگی ام وی ام محتشم
نیازمندیم
۰۹۱۳۳۴۷۲۲۷۵

از یک نیروی
خانم جهت همکاری
در نمایندگی محتشم
دعوت به همکاری
می شود
۰۹۱۳۳۴۷۲۲۷۵

از یک شاگرد
حرفه ای کار در آرایشگاه
زنانه به صورت نیمه وقت
(فقط شیفت عصر) از ساعت
 14الی  21دعوت به همکاری
می شود
آدرس :خ ابن سینا ،
آپارتمان های مساجد
09135812379

یک گروه
پیمانکاری واقع در معدن
 3گل گهر جهت تکمیل
کادر فنی خود از تعدادی
راننده پایه یک و راننده
ویژه بیل مکانیکی دعوت
به همکاری می نماید
09120335585

از تعدادی
نیروی خیاط ماهر
خانم جهت کار در
تولیدی پوشاک
دعوت به همکاری
می شود
09139561215

به تعدادی کمک اشپز مرد ترجیحا مسلط
به کوبیده پیچی جهت کار و اموزش با حقوق
اینده شغلی خوب جهت کار در رستوران زعفرون
سیرجان نیازمندیم
۰۹۱۳۲۴۷۲۷۰۰

به تعدادی پیتزا زن مرد جهت
کار در رستوران زعفرون سیرجان
نیازمندیم.
۰۹۱۹۰۳۳۰۱۴۷

به تعدادی نیروی خدماتی خانم جهت
کار در رستوران زعفرون سیرجان به صورت
یک شیفت و دو شیفت نیازمندیم.
۰۹۱۹۰۳۳۰۱۴۷

از یک حسابدار خانم با سابقه کاری
مرتبط و فن بیان باال دعوت به همکاری می شود
ساعت تماس 8 :الی  12و  16الی 20
42233695

شرکت تی پی اکس شعبه سیرجان جهت تکمیل
پرسنل خود از یک آقا دارای گواهینامه پایه  ۳با ضمانت
معتبر دعوت به همکاری می نماید ( مراجعه حضوری :
چهارراه مهدیه خیابان فرمانداری شرکت تی پی اکس)
۴۲۲۵۱۶۵۸

به یک نیروی
خانم آشنا به کار براي
کار در بال مزه و کبابی
کدبانونیازمندیم

آدرس بلواردکتر صادقی حدفاصل
چهار راه تختی وموحدي

09135016030
42236343

از یک نفر
خانم آشپز و یک نفر
صندوق دار و سالن دار
جهت کار در رستوران
سنتی دعوت به عمل
می آید
09139914315

یک شرکت معتبر تولیدی
از تعدادی
خانم دیپلم تا لیسانس
الکترونیک
دعوت به همکاری می نماید
42280077

@negarestanniaz
از دو نفر نیروی آقا مجرد و مجرب به صورت نیمه وقت (عصر)
جهت کار در فست فود هزار و یک شب دعوت به همکاری می شود
09308920636

آکادمی رهام جهت احداث شعبه در نقاط مختلف
سیرجان از جمله شهرک رزمندگان ،مسکن مهر نجف شهر،
مکی آباد و شهرک مشتاق نماینده فعال می پذیرد
در صورت تمایل به همکاری با شماره:
 09057827191تماس حاصل بفرمایید

به تعدادی خودروی ون جهت
سرویس شرکت های وابسته گل گهر
نیازمندیم
آدرس ثبت نام  :مکی آباد  ،بلوار حمزه
بریدگی دوم جنب خدمات فنی مهدی
09131782461
رستوران چهل چراغ جهت تکمیل
پرسنل خود به نیروی های زیر با حقوق و
بیمه نیازمند است
 آشپز  -دو نفر کمک آشپز دونفر سالن دار  -دونفر کافی من دونفر کارگر ساده  -صندوقدار خانم09136957705

مجموعه غذایی تورینو از یک نفر آشپز غذا
های ایرانی جهت همکاری با حقوق و مزایای
عالی دعوت بعمل می آورد
09224286762

مجموعه غذایی تورینو از یک نفر تحویل دار
و یک نفر پیک موتوری جهت همکاری با حقوق
و مزایای عالی دعوت بعمل می آورد
09224286762

کلینیک تخصصی امید
جهت تکمیل پرسنل خود از نیروی
های زیر دعوت به همکاری
می نماید
 -1پرستار خانم
 -2بهیار خانم
 -3منشی خانم
تلفن تماس 09131454865:
جواز اسلحه شکاری ساچمه زنی با شماره سریال
 N18404841با شماره جواز حمل  2199227به نام فرزاد پارسا
مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد

زمین و باغ
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 2سهم آب( 2حبه) با  2/5هکتار باغ پسته ثمری
با طرح آبیاری قطره ای تحت فشار با استخر بتنی مسقف
واقع در محمودآباد سادات جنب جاده فرودگاه موتور
پمپ کشاورزی خیرآباد خالصه بفروش می رسد
09131785670

 50قصب زمین واقع در هماشهر
روستای دهقاضی با موقعیت عالی به
فروش یا با ماشین معاوضه می گردد
09135060973

چهار هکتار باغ پسته ثمری با شیوه
آبیاری قطره ای جزئی یا کلی واقع در
منطقهملک آباد بفروش می رسد
09133780209

زمین واقع در فخرآباد  ،واگذاری بنیاد
مسکن  ،دو نبش (بلوار و کوچه)  100 ،متر
پروانه  ،قطعه  786به فروش می رسد
09132473449 - 09132479908

فروش  10قصب زمین بیرون از
فخرآباد 50 ،متر زیربنا ،نوساز ،جهت
استفاده برای خانه باغ به قیمت مناسب
09140158474

دو قطعه باغ واقع در
کران قلعه باال  ،مجاور آسفالت
و تاسیسات دارای سند و پروانه
ساختمانی به قیمت توافقی به
فروش می رسد
09213617574

باغچه تفریحی
 30قصب بعد از کران ،آب
قنات ،لوله کشی تا داخل
باغچه 30 ،درخت 15 ،م
09131787647

یک قطعه زمین 30
قصبی کشاورزی واقع در روستای
محمدیه سفلی واقع در  6کیلومتری
پاریز  ،درختکاری کامل با یک
آالچیق و  10دقیقه آب قنات به
قیمت  30م تومان به فروش می رسد
09021791361

8قصب زمین واقع در
شهرک راه آهن شماره  90و 125
قصب زمین واقع در روستای
دهقاضی با 4دقیقه آب به فروش
می رسد
09131790119

زمین با بهترین
موقعیت در حجت آباد واقع در
شهرک گلها درب حیاط  9 ،قصب
دارای  150متر پروانه ساخت به
قیمت  38م تومان به فروش
می رسد
09136529967

 12قصب زمین با
موقعیت عالی دو کله  ،سه نبش
دارای سند تک برگ واقع در
شهرک آل یاسین (پلیس راه) به
فروش می رسد
09382243436

 600متر زمین
حصاردار دو کله واقع در
بلوار دکتر صادقی  ،چهارراه
دانشگاه آزاد دارای کلیه
امتیازات اجاره داده می شود
09171619711

فروش زمین شهرک
صنعتی یک ،میدان تالش،
زمین خدماتی (تراشکاری)،
قطعه  ، 26متراژ  94/5متر
09178597460

سیم کارت با شماره فوق العاده رند
 9131450000و 9131458888
به باالترین قیمت پیشنهادی به فروش می رسد
09100551000 - 9133452967

یک قطعه زمین
در یکی از بهترین نقاط
روستای گوغر مناسب
جهت خانه باغ زیر
قیمت کارشناسی به
فروش می رسد
09138450593

زمین  12/5قصب
واقع در میدان سنایی ،
درب حیاط  ،سند تک
برگ داخل کوچه لوازم
آرایشی قنبری به فروش
می رسد (اوقافی نیست)
09382838851

یک خانه کلنگی در
حد تخریب با موقعیت
مکانی مناسب خریداریم
09336733442

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

 20قطعه زمین مسکونی و تجاری
واقع در نجف شهر به فروش می رسد
09131457694

اجرای درصدی ساختمان

صفر تاصد ساختمان شما با کادری مجرب و باتجربه

انجام امور پروانه به صورت رایگان

 09131453602محمودی

فروش فوری
قطعه باغچه ای ( 50قصب) واقع در کران دارای پالک ثبتی
سند و پروانه ساختمانی و (روند آب  15متر) دارای حصار بلوکی
 3متری بر کوچه اصلی  ،قصبی  22میلیون ریال به فروش
می رسد
 09211454132ستوده نیا

 5هکتار زمین واقع در نجف شهر
به صورت یکجا به فروش می رسد
09131457694
دو قطعه باغچه  70قصبی هرکدام دارای
 45آب قنات واقع در روستای کشکوییه بلورد
به قیمت توافقی به فروش می رسد (باغچه ها
در جوار همدیگر و هر کدام دارای تعدادی سیاه
درخت ثمری می باشند)
 09137694684 - 09130885742بلوردی
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خرید ،فروش

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

فروش امتیاز وام بانک
رسالت
09383458865

دفتر مشاور امالک با وسایل کامل
در موقعیت عالی به صورت رهن  20م
واگذار می گردد
09902981071

یک دستگاه موتورسیکلت تریل
مشکی دست دوم  200CCبه قیمت
توافقی به فروش می رسد
09131784108

خرید وفروش امتیاز وام هر
سه شعبه
09135323325

 20م میانگین حساب از بانک
رسالت شعبه امام  70تا  80هزار تومان
خریداریم
09132476246

کافی شاپ با وسایل اجاره
داده می شود
09138095175

فروش امتیاز وام
۰۹۲۱۶۷۷۸۹۶۳

كارواش تمام اتوماتيك و سوپر بخار
با تمام وسايل با موقعيت عالي به فروش
می رسد
٠٩١٣٧٣٥٦١١٩

یک ساختمان 4واحدی میخی واقع در شهرک
مشتاق با خانه یا زمین معاوضه می گردد و یک زمین در
شهرک راه آهن به قیمت  95م تومان به فروش می رسد
09133471466

خرید و فروش امتیاز وام
09904014165
فروش یک باب مغازه سوپرمارکت
باسابقه عالی درکمربندی جاده شیراز
09909458638

 300متر سقف
سوله با ورق  60و
پروفیل مرغوب به
فروش می رسد
09130414766

امتیاز آژانس
آنالین بانوان به
فروش می رسد
09179849340

مغازه به متراژ 34
متر مربع واقع در خ خواجه
نظام با موقعیت عالی به قیمت
کارشناسی به فروش می رسد
09132780073
09140130513

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

یک درب
ماشین رو در
حد نو به فروش
می رسد
09133457296

مغازه واقع در خ
شهید صفاری  85متر همکف
 60 ،متر نیم طبقه بسیار
شیک و تمیز با امکانات
کامل دارای آب  ،برق  ،گاز و
تلفن  ،درب کرکره  ،شیشه
سکوریت  ،نما آلومینیوم
اجاره داده می شود
09398894149

یک باب مغازه
پروتئینی با تمامی
وسایل در حد نو (یخچال
 ،کالباس بُر  ،دوربین ،
قفسه  ) MDFواقع در
خ مالک اشتر واگذار می
گردد (ملک استیجاری)
 09132458100محمدی

دو باب مغازه دارای دو
سند تک برگ و پروانه و پایان کار
 ،برق 3فاز  ،آب  ،شیشه سکوریت
 ،درب کرکره برقی  ،نما آلومینیوم
 ،سرویس بهداشتی  ،کف سنگ
 ،دیوارها سرامیک و نیم طبقه با
هوایی به متراژ  56مترمربع واقع
در خ غفاری به قیمت کارشناسی
به فروش می رسد
09131453326

یک باب
لوازم
مغازه تجاری
آپاراتی به
داخل بازار به
متراژ  60متر به فروش می رسد
فروش می رسد 09131453630

دو مغازه در خ
بالل جهت تعمیرگاه
یا تعویض روغنی
اجاره داده می شود
09132471566
بنی اسدی

خریدار ضایعات
آهن و غیره در محل
هستیم
09132476144
09133470520

منزل مسکونی 2
طبقه ابتدای بلوار مالک اشتر
کوچه دوم  ،شهید شیبانی ،
دو طبقه دوم منزل به قیمت
کارشناسی به فروش می رسد
09139268986

سوپر مارکت با
موقعیت عالی و فروش
مناسب با تمام وسایل
به صورت یکجا بفروش
میرسد (ملک استیجاری)
09135876999

یک باب مغازه
واقع در خ خورشید
جنب نوشابه زمزم اجاره
داده می شود
09132454083

یک باب مغازه
واقع در بازار نو به متراژ
 4متر مربع اجاره داده
می شود
42236310

یک باب مغازه
هایپرمارکت با کلیه وسایل
به فروش می رسد
09177183125
09387851667

یک واحد آپارتمان
طبقه اول یک خوابه واقع
در خ امیرکبیر کوچه جنب
مسجد امیرالمومنین اجاره
داده می شود
09131453326

اجاره واحد طبقه
باال110 ،متر مربع ،کف پارکت،
کابینت  mdfو پارکینگ
انتهای بروجردی ،رهن 10م
کرایه1.300.000
09178597460

یک باب مغازه چلو
یک واحد آپارتمان
کبابی واقع در بلوار سید
دوخوابه  98متر مفید  ،طبقه
جمالدین با فروش عالی و
دوم دارای امتیازات مستقل
با
مهاجرت
سابقه  ۱۵ساله بعلت
و سند تک برگ به فروش
قیمت مناسب واگذار می گردد
می رسد
۰۹۱۳۰۹۱۶۱۲۵
09366343382

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

يك واحد ٨٥
متري از مجتمع هاي
ذكري تحويل ١٨ماهه به
مبلغ ٤٠ميليون تومان
بفروش ميرسد
09138152899

مغازه اجاره ابزار
آالت برقی واقع در بلوار
عباسپور با سابقه کاری
موقعیت عالی بفروش
میرسد
09132787842

فروش واحد
فرهنگیان ،بلوار سید احمد
خمینی ،بلوک  ،7طبقه دوم،
واحد ،5متراژ با پارکینگ
 110متر
09178597460

یک واحد آپارتمان
نوساز طبقه دوم  160 ،متر مفید ،
 3خوابه دارای امتیازات مستقل ،
امکانات به روز واقع در خ طالقانی
جنوبی به فروش می رسد
(  40م وام)
09131457041

خانه نیمه ساز در فاز
سه فخرآباد دارای برگ واگذاری
و پروانه ساخت با ۱۵۰متر زیر
بنا و داری اسکلت بتنی بفروش
می رسد
٠٩١٣٩٥٦٤١٠١
٠٩١٣٢٤٧٧٢٨٨

 2باب مغازه واقع در کمربندی
اجاره داده میشود
09136362880-09133470746

09132472650

رهن و اجاره مغازه
پاساژ مهر طبقه همکف
روبرو در شرقی.
پیش  1ميليون
اجاره  200000تومان
09387269364

کارواش واقع در
سردار جنگل با موقعیت
عالی با تمامی وسایل و
امتیازات بفروش میرسد.
(ملک استیجاری است)
۰۹۱۳۹۴۵۵۲۶۷

قیمت کارشناسی ساختمان
مهندس نادری نیا
09133455472

ابتدای بلوار دکترصادقی  50 -متر بعد از تقاطع دهخدا

بهترین خریدار نقدی خودرو های

یک باب مغازه  7*4واقع در بلوار
هجرت (چهارراه آهکی) نبش خ تاجیک
اجاره داده می شود
09131453630

خرید و فروش آهن آالت دست دوم
خرید انواع ضایعات با باالترین قیمت
درب منازل  ،شرکت ها و ادارات
برادران خدائی
09131452643- 09132783052
09192305036

پیش فروش شش واحد
آپارتمان  110متری  ،واقع در
فاز یک ملک زاده ،پشت آهن
فروشی ایرانمهر ،خ اشرفی
09137669895

سبک و سنگین فرسوده در سیرجان

خریدار انواع خودروهای تصادفی
09137319040

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

يك سالن ابتدای بلوار عباسپور
بر بلوار دو نبش ( سرويس بهداشتي
 ،برق سه فاز  ،كناف كاري شده ،آب ،
تلفن و  ) ...حدود  ٥٠٠متر اجاره داده
مي شود
09132454476
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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

جوشکاری سیار

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

مرکز فروش بهترین زعفران خراسان
فروشنده بهترین زعفران قائنات خراسان
تضمین کیفیت رنگ  ،طعم  ،بو و مزه با نازلترین
قیمت به صورت کلی و جزئی

09137647221

