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مصیبت وارده را به جنابعالی و خانواده محترمتان

صمیمانه تسلیت عرض نموده ،از خداوند متعال
برای آن عزیز از دست رفته غفران الهی و برای

بازماندگان صبر و اجر مسئلت می نماییم.

مدیر عامل
شرکت سخت کوشان سپهر

خانواده های محترم

علوی و مهدی زاده

خبر درگذشت مهدی عزیز چنان سنگین و جانسوز است که به
دشواری به باور مینشیند ،ولی در برابر تقدیر حضرت پروردگار
چارهای جز تسلیم و رضا نیست .خداوند قرین رحمتش فرماید.

معین رنجبر

خانواده های محترم

شیخ نسب و محمودزاده

مصیب�ت درگذش�ت حاجی�ه خان�م پ�وران
محمودزاده را به ش�ما بزرگواران تس�لیت عرض
نم�وده ،از درگاه خداون�د متعال ش�ادی روح آن
مرحوم�ه و صب�ر و س�امت بازمان�دگان معزز را
مسئلت می نمائیم.

عزت آبادی ،محمودزاده
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 شماره 1141
 شنبه  17شهریور 1397

شکایت کشاورزان و انتقاد نمایندگان از تأخیر در اجرای استمهال وامهای کشاورزی

تعلل بانکها در اجرای دستور دولت

نقدی کوتاه بر یک مصاحبه

کدام بیمارستان و با کدام مجوز؟

 یک کشاورز سیرجانی :چرا مثل داستان شاه و فتحعلی شاه دولت میبخشد ولی بانکها که زیرمجموعه همین دولت هستند نمیبخشند!؟
نگارستان
با وجود گذشت مدت زیادی از دستورالعمل
تمدید مهلت بازپرداخت وامهای کشاورزی
و جب��ران خس��ارات وارده به کش��اورزان
ب��ه خاطر خشکس��الی اما این بخش��نامه
دولت هنوز از س��وی بانکها اجرا نش��ده و
کماکان برای وام گیرندگان اخطار دیرکرد
و درخواس��ت پرداخت اقس��اط فرس��تاده
میشود .این موضوع در شهرهایی که بخش
مهمی از اقتصاد شهرستان برپایه کشاورزی
بنا نهاده شده بیشتر قابل لمس است.
س��یرجان از جمله همین شهرهاس��ت که
همچون جیرفت و رفس��نجان از بیشترین
سطح زیرکشت برخوردار است .بهخصوص
در بحث پسته که با  65هزار هکتار پس از
رفسنجان بیشترین سطح زیر کشت پسته
اس��تان را در اختیار دارد و اتفاقاً بیشترین
آسیب هم به کش��اورزان و تولیدکنندگان
پسته وارد شده اس��ت .کافی است بدانیم
از میزان برداشت  40تا  50هزار تن پسته
سیرجان در س��الهای گذشته این میزان
در سال جاری به کمتر از  5هزارتن رسیده
و این یعنی یک فاجعه در کش��اورزی این
شهر .همین جاس��ت که داد کشاورزان به
خاط��ر این میزان آس��یب و عدم همکاری
بانکه��ا درآم��ده اس��ت .محمود اس��دی
زیدآبادی از کش��اورزان خرده مالک پسته
در تم��اس خود ب��ا نگارس��تان میگوید:
داس��تان «ش��اه بخش��یده ،فتحعلی شاه
نمیبخش��د» را ش��نیدهاید .حاال حکایت

دولت اس��ت که بخش��یده ولی بانکها که
زیر نظر دولت هس��تند هنوز میگویند ما
خبر نداری��م یا اگر خب��ر دارند میگویند
دستورش نرسیده! او گفت :بانکها زرنگ
هس��تند و در این گیرودار اگ��ر مث ً
ال برای
 50نفر اخطار بفرس��تند و  5نفر برود پول
وامش را بدهد به نفعش��ان اس��ت و برای
همی��ن تعلل میکنند و بخش��نامه دولت
را اگر حتی رسیده باش��د به درستی اجرا
نمیکنن��د و چ��وب ای��ن تعلل ب��ه ُگرده
کشاورزان میخورد .او گفت :نمیدانم چرا
دولت پس از یک بخش��نامه آن را خودش
دنبال نمیکند.
◄ تشکیل کارگروه در استان
کشاورزان شاکی یکی دوتا نیستند و نمیتوان
اظه��ارات همهی آنه��ا را بهخاطر کمبود جا
پوش��ش داد اما موضوع را که پیگیری کردیم
مطلع شدیم کارگروه اجرایی این دستورالعمل
در استان و شهرس��تان ها تشکیل شده .این
کارگروه مرکب از نمایندگان س��ازمان جهاد
کش��اورزی ،اس��تانداری و بانکه��ای عامل
تش��کیل و جلساتی هم داشتهاند هر چند که
هنوز به مرحله اجرا نرس��یده و در چند نوبت
سرپرست استانداری کرمان از بانکها خواسته
آن را اجرای��ی کنند .ئیس جهاد کش��اورزی
سیرجان هم در پاسخ نگارستان این موضوع
را تأیید کرد و گفت :این کارگروه در سیرجان
تشکیل شده و تا به حال دوجلسه داشتهایم و
قرار اس��ت سومین جلسه را هم در این رابطه
به زودی داشته باشیم .مهندس محمودآبادی
افزود :در جلسات قبلی بانکهای عامل مکلف

برای تشویق
آرمان گهر به
ورزشگاه بروید

شدند فهرس��تی از کش��اورزان بدهکار تهیه
کنند و بیاورن��د تا پیرامون آن تصمیم گیری
ش��ود .او گفت :فقط خشکسالی و آسیبهای
مرب��وط به مهر  96تا مهر  97مش��مول این
بخش��نامه میش��ود البته مصوبهای که بوده
مربوط به تاریخ  21تیرماه است که امکان دارد
از آن تاریخ به بعد مش��مول این قانون نشود.
مدیرکشاورزی سیرجان در پاسخ این سؤال که
میزان خسارات کشاورزی در سیرجان چقدر
اس��ت گفت :فقط در بحث پسته حدود 800
میلیارد خسارت وارد شده که با خسارتهای
وارده از ناحیه خشکسالی به سایر محصوالت
در مجم��وع نزدیک به یکهزار میلیارد تومان
خسارت در این شهر داشتهایم.
◄ صدای نمایندگان هم درآمد
در حالیکه بیشترین خسارات خشکسالی
اس��تان مربوط به ش��هرهای س��یرجان و
رفس��نجان در بحث پسته است نمایندگان
ای��ن دو ش��هر در تذکرات خ��ود به وزارت
کش��اورزی خواس��تار تعیی��ن تکلی��ف
بخش��نامهای ب��رای اس��تمهال وامه��ای
کشاورزی شدند که پیشتر در هیأت وزیران
به تصویب رسیده اما بانکها از اجرای آن تا
کنون به بهانه دریافت نکردن ابالغ آن سر
باز زدهاند .احمد انارکی نماینده رفسنجان
و عضوکمیس��یون اقتص��ادی مجل��س از
بیتوجهی دولت به اس��تمهال  ۳ساله وام
کش��اورزان این هفته انتقاد ک��رد و گفت:
بیتوجهی ب��ه این موضوع��ات روند تولید
محصوالت کش��اورزی را با مش��کل مواجه
خواه��د ک��رد .وی در نشس��ت علنی روز

تیم فوتب��ال آرمان گه��ر س��یرجان (جهادنصر)
که س��ال گذشته با هدایت قاسم ش��هبا توانست
در میان  90تیم به لیگ دس��ته دوم کش��ور راه
پیدا کند ،عصر امروز ش��نبه  17ش��هریور اولین
مس��ابقه اش را در لیگ دس��ته دوم کشور مقابل
تیم شهدای بابلسر در استادیوم تختی برگزار می
کن��د .از عالقمندان فوتبال خواس��ته ش��ده برای
حمایت از تیم همش��هری عصر امروز به ورزشگاه
تختی بروند .این مسابقه ساعت 16/30برگزار می
ش��و.د

سهش��نبه ،مجلس در تذکر شفاهی خود با
اشاره به اینکه «تذکر من به سرپرست وزارت
اقتصاد در خصوص عدم استمهال وامهای
کش��اورزی اس��ت» گفت :نگذارید بیش از
این به کش��اورزی منطقه آسیب وارد شود.
شهباز حس��نپور نماینده مردم سیرجان و
بردسیر نیز در همین رابطه از برگزاری چند
نشست با مسئوالن وزارتخانههای اقتصاد
و کش��اورزی خبر داد و گفت« :اگر بیش از
این تعلل شود موضوع را در صحن مجلس
مطرح خواهد ک��رد ».اما نکته جالب اینکه
معاون وزیر جهادکشاورزی هم خود در این
رابطه منتقد وضع موجود است و از بانکها
خواسته دس��تورالعمل دولت را اجرا کنند.
عبدالمهدی بخش��نده گفت :بانک مرکزی
دس��تور اس��تمهال  ۱۲هزار میلیارد تومان
تسهیالت خسارات و خشکسالی را سریعتر

بلندترین
نقاشی
گروهی

ابالغ کند .به گزارش مهر وی در نشس��ت
ش��ورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی
خط��اب به وزیر صنعت معدن و تجارت که
در غیاب وزیر اقتصاد بهطور موقت ریاست
جلس��ه را بر عهده داش��ت ،گفت :دس��تور
استمهال  ۱۲هزار میلیارد تومان تسهیالت
خس��ارت و خشکسالی کشاورزی در پایگاه
اطالعرس��انی دولت قرار گرفته اما تاکنون
بانک مرکزی این دستور را به بانکها ابالغ
نکرده اس��ت .وی اضافه ک��رد :اگرچه این
دستور استمهال برای دولت  ۵هزار میلیارد
تومان بار مالی داشت اما دولت در راستای
کمک به کشاورزان و بخش کشاورزی این
تسهیل را انجام داد و اگر بانک مرکزی هر
چه زودتر این دستور را ابالغ نکند با توجه
به سررس��ید این تسهیالت بخش زیادی از
کشاورزان با مشکل مواجه میشوند.

یکی از بلندترین نقاش��ی ها با موضوع آب فردا یکشنبه  18شهریور
ماه ساعت  9صبح در پارک فردوسی ( پارک  17شهریور ) بر روی
پارچه ای بزرگ اجرا می شود .
این ورکش��اپ نقاش��ی رایگان به منظور فرهنگ سازی در زمینه ی
مص��رف بهینه آب ب��ا گردهمایی خانوده ها در کن��ار فرزندان اجرا
خواهد شد .این برنامه مفرح هنری در دو رده ی سنی زیر و باالی
 18س��ال با تکنیک رنگ پالس��تیک بر روی پارچه با سبک آزاد با
حضور خانوده ه��ا در کنار یکدیگر صورت می گیرد .افراد داوطلب
حضور و مش��ارکت در این نقاشی نیاز به آوردن هیچ کدام از ابزار
نقاشی را ندارند .

برای اولین بار با حضور تیم های خارجی صورت گرفت:

سیرجانمیزبانکشتیبینالمللی

روزه��ای پنجش��نبه و جمعه ،س��یرجان
میزب��ان کش��تیگیران نوج��وان ایران و
کش��ورهای اکراین ،ارمنستان ،آذربایجان
و ایتالی��ا ب��ود .مدی��ران اداره ورزش و

هیأت کشتی شهرس��تان و استان قبل از
آغاز مس��ابقات در یک نشس��ت خبری به
تش��ریح جزئیات این مسابقات پرداختند.
به گزارش خبرنگار ما در این نشست ابتدا

دکتر گل محمدی رئیس اداره ورزش بیان
داشت :این سومین دوره مسابقات کشتی
بینالملل��ی نوجوانان با ن��ام «جام یادگار
امام» است که به میزبانی سیرجان برگزار
میش��ود و در دورگذش��ته این مسابقات
در خوزس��تان انجام ش��د که با قهرمانی
خوزس��تان نماینده ایران به پایان رسید.
وی دلی��ل میزبانی س��یرجان را بهخاطر
ظرفیتهای ویژه این شهر و عملکرد خوبی
که در کشور و استان داشته است ذکر کرد
و گفت :سال گذشته که مسابقات کشتی
جام ش��اهد قرار بود در س��یرجان برگزار
ش��ود اما بهدلیل مشکالت فنی و نداشتن
چارتر برگزار نشد ،آقای خادم همان زمان
قول برگزاری مس��ابقات بینالمللی ردهی

نوجوان��ان را به ما دادند که به قولش��ان
عم��ل کردند .رئیس اداره ورزش و جوانان
گفت :توسعهی کشتی س��یرجان از 5-4
س��ال پیش شروع شده و با تالش هیأت و
برنامههای مدونی که دارد زیر ساختهای
آن تقویت و پیشرفت قابل توجهی داشته
است .وی افزود :اکنون فدراسیون نگاهش
بعد از مرکز اس��تان به سیرجان است چرا
که نش��ان داده ظرفیت و توانایی برگزاری
مس��ابقاتی در س��طح بین المللی را دارد.
وی اف��زود :در همین مس��ابقات عالوه بر
تیمه��ای خارج��ی و داخلی ،ی��ک تیم از
اس��تان کرمان حضور دارد که بیش��ترین
نفراتش کشتیگیران س��یرجانی هستند
بهصورتی که  8سیرجانی و  2جیرفتی در

تیم حضور دارند .در این نشست خبری که
مسئوالن هیأت کشتی سیرجان و استان
نیز حضور داش��تند اعالم ش��د با پیگیری
های بعدی انش��ااهلل میزبانیهای دیگری
نیز از فدراس��یون کش��تی برای برگزاری
مسابقات بینالمللی خواهیم گرفت.
ش��ایان ذکر اس��ت که به دلیل همزمانی
مس��ابقات با چاپ ق��ادر به اع�لام نتایج
نهایی مس��ابقات نش��دیم اما تنها با خبر
ش��دیم تیم های ایران ال��ف و آذربایجان
به دیدار فینال مس��ابقات بین المللی در
س��یرجان راه پی��دا کردن��د و تیم کرمان
نیز با کش��تی گیران سیرجانی اش برای
کس��ب مقام هفتم قرار بود ب��ا تیم ایتالیا
مسابقه بدهد.

اکبر اسدی
هفته گذش��ته مصاحبه جناب قربانی دبیر محترم مجمع خیرین سالمت
سیرجان را با نگارس��تان خواندم که از تصمیم به احداث یک بیمارستان
فوق تخصصی درزمین اختصاصی بنیادفاطمیه در مجاورت فرمانداری خبر
داده بود .من به ش��خصه از تالشهای بدون چش��م داشت جناب قربانی
که به نوش��ته نگارستان دارای انگیزه باالیی در خدمت به مردم است -تش��کر میکنم و بدون اغراق او را در دلم میستایم اما باید یادآور شوم نه
جناب قربانی از صدورمجوزها بر اساس معیار جمعیت بیاطالع است -چون
س��ابقه کاری ایش��ان این فرضیه را رد میکند و نه احتماالً قصد احداث
آن را بدون اخذ مجوز از دس��تگاههای ذیربط دارد  -مثل تجربه تأس��یس
بدون مجوز داروخانه هاللاحمرکه درسی سال قبل که چون استخوان در
گلوی هاللاحمر گیر کرده است -البته در نیت خیر ایشان برای تأسیس
داروخانه در آن شرایط تردید نداریم ،همچنین در نیت خیر جناب قربانی
نیز برای تأسیس بیمارستان فوقتخصصی که دنبال مقدمات آن با زحمت
هستند نیز تردید نیست اما پر واضح است که مسئله بیمارستان با مسئله
داروخانه زمین تا آس��مان فرق دارد وانگهی اخذ مجوز هم به این راحتی
میس��ر نیست ولو آنکه کلنگ آن را پروفسور شهریاری«رئیس کمیسیون
بهداشت و درمان مجلس» به زمین زده باشد و یا از حمایت «مرد شناخته
ای در مجلس چون جناب حسنپور» برخوردار باشد .جناب قربانی حتماً
روز افتتاح بیمارستان جدید امام رضا (ع) را بهخوبی بهیاد دارند .وزیر فعلی
بهداشت و درمان در روز افتتاح این بیمارستان و درپی درخواست نماینده
مردم سیرجان مبنی بر باقی ماندن بیمارستان امام رضای سابق به خدمات
درمانی تحت لوای همان بیمارستان سابق -به عنوان یادگار دکترصادقی
 مخالفت کردند و گفتند طبق چارت وشاخص جمعیتی ،شما درسیرجانفقط میتوانید یک بیمارس��تان دولتی داشته باش��ید وهرگز اجازه صدور
مجوز دو بیمارس��تان را ندادند ویا مرکز ام.آر .آی حکیم سیرجان با وجود
گذشت ده سال از تأسیس هنوزمجاز به عقد قرارداد باسازمانهای بیمهگر
نشده هر چند که با رایزنی نماینده محترم برخی خدمات آن محقق شده،
حال چگونه و برمبنای کدام مجوز میتوان برای یک شهرستان با جمعیت
کمتر از  ۳۰۰هزارنفر یک بیمارستان فوق تخصصی احداث کرد؟ ومهمتر
آنکه صدورمجوزها واخذ مجوز اولیه در قدم اول در حیطه دانش��کده علوم
پزش��کی و درنهایت گذر از از«هفت خوان» وزارت بهداشت و درمان است
اما حاال چرا متولیان بهداش��ت و درمان این شهر آن را بر زبان نمیآورند
دو حالت بیش��ترندارد یا عدم اش��راف بر ضوابط ومقررات است یا سکوت
مصلحتی به مصداق «خواهی نشوی رسوا همرنگ جماعت شو»
ام��ا از موضوع مهم مجوز بگذریم مکانیاب��ی هم در احداث مراکز درمانی
یک بحث مهمی است .سؤال این است چرا این بیمارستان بهجای احداث
در زمین میلیاردی بنیاد فاطمیه و فاصله کم از بیمارستان جدید در بلوار
هج��رت ،آیا بهتر نبود درزمینهای مازاد بیمارس��تان قدیم امام رضا (ع)
ساخته میشد تا هم نام خیر بزرگ شهرستان -دکترصادقی-که این روزها
روح آن مرحوم به دلیل تعطیلی بیمارستانش در عذاب است ،آرام میشد
وهم مردم حاش��یه ش��هر مثل محلههای بدرآباد و آباده و دیگرمناطق آن
س��وی شهر دسترس��ی آس��انتری به خدمات پیدا میکردند وهم زمین
بنیادفاطمیه بهعنوان یک س�رمایه عظیم برای طرحهای دیگری
حفظ می شد.
اما نکتهای دیگر :در ش��هری که بیمارس��تان بزرگ��ی چون دکترغرضی
باالی  ۵۰درصد جمعیت بیمه شدگان شهر را تحت پوشش درمان خود
دارد ،بیمارستان جدید امام رضا فعال است ،بیمارستان پایگاه با چندین
درمانگاه و کلینیک در سطح شهر فعال اند ،گل گهر درحال ساخت یک
بیمارس��تان تخصصی جدید است ،هالل احمر ،بنیادفاطمیه و نهادهای
دیگر در این شهرخدمات درمانی ارائه میدهند و مردم به ناچار به دلیل
نداشتن برخی بخش های تخصصی عازم یزد و کرمان و شیراز میشوند
آیا بر اس��اس «نیاز س��نجی» ضرورت تأس��یس بخشهای تخصصی در
بیمارس��تانهای موجود توجیه بیشتری ندارد تا ایجاد بیمارستان جدید
بهخص��وص آن که این ش��هر به وجود مراکزی چون «بخش س��وانح و
سوختگی» و یا « آنژیو گرافی قلب» نیاز بیشتری دارد تا راه اندازی یک
بیمارس��تان دیگر؟ از قدیم گفتهاند یک ده آباد بهتر از صد شهر خراب
است و بر همین اساس آیا بهتر نیست به جای اینکه این شهر سه چهار
بیمارس��تانضعیف داشته باشد داری مث ً
ال دو بیمارستان کامال مجهز با
انواع بخشهای تخصصی باشد؟
در پایان با تقدیر مجدد از تالشهای دلسوزانه دبیر مجمع خیرین سالمت
پیش��نهاد می کنم در جمع اعض��ای محترم هیأت مدی��ره آن مجمع از
پزشکان متخصص بیشتری استفاده شود تا در کنار جنابعالی بهعنوان یک
سرمایه مجرب و همکاران محترم دیگر با گسترش اتاق فکر دقیقاً به تمام
این «نیازسنجیها» و «مکان سنجیها» پاسخ داده شود و مجمع خیرین
س�لامت سیرجان همانطور که اعالم شده همچنان در رتبه اول کشور در
همه بخشها قرار داشته باشد.

پزشکی و سالمت
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خدمات تازه بیمارستان دکتر غرضی با استفاده از سیستمهای الکترونیکی

نهضتالکترونیکدر
بیمارستان های تأمین اجتماعی
مریم کاظمی

برنامههایارتقاءبیمارستان
رئیس بیمارس��تان دکتر غرضی با اش��اره به
تاریخچهی تأسیس بیمارستان در سال 1372
با  138تخت فعال گفت :این بیمارستان طی
این سالها با درجه اعتبار بخشی  1و همچنین
پیش��گام در اخذ گواهینامه ای��زو و دارای لوح
بیمارستان دوستدار کودک تا کنون به فعالیت
خود ادامه داده و در بحث گواهینامههای معتبر
بینالمللی و داخلی نیز پیش��گام بوده و حدود
 20س��ال پیش جزو اولین بیمارس��تانهایی
در کل کش��ور بود که گواهینامهه��ای ایزو را
در زمان مس��ئولیت دکتر بل��وردی اخذ نمود
که این زحمات توس��ط ایشان و سایر رؤسای
بیمارس��تان در این مدت بر کس��ی پوش��یده
نیست .دکتر ابنا با اشاره به برخی آمار ها گفت:
در س��ال  1396حدود  15402بیمار بستری
در بیمارستان داشتیم ،تعداد  285321بیمار
س��رپایی ،تعداد  7763عم��ل جراحی ،تعداد
 44316مراجعه به اورژان��س ،تعداد 12172

بیمار بس��تری در اورژانس و در نهایت حدود
 81درصد اشغال تخت در طول سال داشتیم؛
و این در حالی است که در سیرجان حدود 70
درصد از جمعیت شهرستان بیمه شدهی تأامین
اجتماعی هستند و صفر تا صد هزینههای این
افراد در بیمارس��تان بهص��ورت رایگان صورت
میگیردکه از لحاظ تعداد بیمهش��دگان جزو
شهرس��تانهای استثنایی اس��ت و در کشور
جزو شهرس��تانهای نادر است که حدود 70
درصد جمعیت شهر جزو بیمه شدگان تأمین
اجتماع��ی میباش��د .وی افزود :در س��ال 72
تعداد  43824بیمه ش��ده داشتیم که در سال
 97ای��ن رقم به  220427نفر رس��یده که در
واقع حدودا ً  5برابر شده است .وی با اشاره به
فضای بیمارستانی و توسعه بیمارستان از ابتدا
تا کنون اظهار داشت؛ در بخش فضاها شامل:
بخ��ش  ،ICUبخ��ش  ،NICUبخش س��ی
تی اس��کن ،فضاهای جایگزین اورژانس ،ارتقاء

گه ع مجم عم
م
آ ید وت ع و یعادی
شرکت حمل و نقل همسفران خوشدل،

هتلینگ در بخش زنان و زایمان ،بهس��ازی و
زیبا س��ازی البی ورودی بخشهای بس��تری
افزایش طراوت و سرس��بزی پارک بخشها و
فضای سبز بین بخشهای بستری و در قسمت
تجهی��زات :تس��ت ورزش ،اکوکاردیوگراف��ی،
هولترمانیتورین��گ ،دس��تگاه ،CARM
فلوروسکوپی دیجیتال ،ماموگرافی دیجیتال،
ماشینهای بیهوشی مدرن ،تجهیزات عملهای
الپاراس��کوپی پیشرفته و دستگاه اکسیژنساز
در این سالها صورت گرفته است .دکتر ابنا با
اشاره به توسعه بیمارستان اضافه کرد :برنامهای
هم برای توس��عه آینده در بیمارستان داریم از
جمله ساخت پلیکلینیک تخصصی با 4000
مترمرب��ع که در حال عقد قرار داد با ش��رکت
مربوطه هستیم که انشااهلل طی یک ماه آینده
در ضلع شمال غربی بیمارستان شروع خواهد
شد .توس��عهی اورژانس را هم شروع کردهایم
و برنامهریزی ش��ده که امیدواریم در ماههای
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به شماره ثبت  460و شناسه ملی 10860516084

بدینوسیله به اطالع کلیه اعضاء و سهامداران شرکت می رساند ،تا
در جلسه مجمع عمومی عادی که در ساعت  8صبح مورخ 97/6/31
در محل شرکت ،واقع در خیابان مالک اشتر ،جنب نمایندگی زمزم
تشکیل می گردد حضور به هم رسانند.

دستور جلسه:
-1انتخاب هیئت مدیره
-2انتخاب بازرسین
-3انتخاب روزنامه کثیر االنتشار

 چهارمین گام سیس��تم ارجاع بیمار است.
این سیستمی است که در آن ابتدا باید بیمار
توسط پزشک عمومی ویزیت شود و در صورت
نی��از به پزش��ک متخصص ارجاع گ��ردد تا از
مراجعات بیمورد به پزشکان متخصص کاسته

رئیس هیئت مدیره

ل
عم
فراخوانتجدیدمناقصه ومییکمرحلهایتهیهمصا حو

ج ک پ بتن م سط
ش
شه
ا رای ف وش ی عارب ح ر مارهیکسال97

ش�هرداری س�یرجان در نظر دارد مناقصه عمومی خدمات(ش�رح مختصر :تهیه مصالح و اجرای کف پوش
بتنی معابر س�طح ش�هر شماره یک س�ال  )97به ش�ماره  200975674000010را از طریق سامانه تدارکات
الکترونیکی دولت برگزار نماید .کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اس�ناد مناقصه تا ارائه پیش�نهاد

مناقصه گران و بازگش�ایی پاکت ها از طریق درگاه س�امانه تدارکات الکترونیکی دولت(س�تاد) به آدرس
 www.setadiran.irانجام خواهد ش�د والزم اس�ت مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی ،مراحل

ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند.
تاریخ انتشار مناقصه در سامانه مورخ  1397/6/17می باشد.

مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت :ساعت  19روز چهارشنبه تاریخ 1397/6/28
مهلت زمانی ارائه پیشنهادات :ساعت  19روز شنبه تاریخ 1397/7/07
زمان بازگشایی پاکت ها :ساعت  18روز یکشنبه تاریخ 1397/7/08

اطالعات تماس دس�تگاه مناقصه گزار جهت دریافت اطالعات بیش�تر در خصوص اسناد مناقصه و
ارائه پاکت ها
الف :آدرس -سیرجان ،میدان انقالب ،شهرداری مرکزی امور قراردادها و تلفن034-41325077 :
اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه – مرکز تماس021-41934 :
دفتر ثبت نام  88969737و 85193768
مدیریت ارتباطات شهرداری و شورای اسالمی شهر سیرجان

آینده این روند پیش��رفت خوبی داشته باشد.
وی افزود :در بحث توس��عهی اتاق عمل نیز
تعداد  4اتاق عمل را به  5اتاق عمل افزایش
دادهایم،در بحث اس��تاندارد سازی  CSRو
استاندارد س��ازی بلوک زایمان یک نقشهی
جام��ع برای زایش��گاه ت��دارک دیدهایم که
کارهای مقدماتی انجام ش��ده و در ش��ورای
عالی عمرانی س��ازمان نیز تصویب شده که
این چند گام بزرگ اگر تکمیل شود بسیاری
از کمبودهایمان در زمینههای مختلف رفع
خواهد ش��د .وی گفت :دستگاه پالسما نیز
جزو دس��تگاههایی اس��ت که قرار بود سال
گذشته خریداری ش��ود ولی بهدلیل شرایط
مالی حاکم بر کش��ور میسر نشد که نهایتاً
امیدواری��م تا پایان امس��ال این دس��تگاه را
خریداری کنیم .دس��تگاه اتیلن اکساید نیز
در برنام��ه خریدمان هس��ت ک��ه در برنامه
خریدهای سال آینده گنجانده شده است.

| عکس :مجید شبستری |

رئی��س بیمارس��تان دکتر غرضی س��یرجان از
دس��تآوردهای جدید بیمارس��تانهای تأمین
اجتماع��ی از جمل��ه بیمارس��تان دکتر غرضی
س��یرجان در زمین��ه خدم��ات الکترونیکی به
بیماران خب��ر داد و گفت :درمجموع س��ازمان
تأمی��ن اجتماعی در موض��وع  ITو بحثهای
الکترونیک همیش��ه پیش��گام بوده بهطوریکه
غالب خدمات و امور درمانی در بیمارستانهای
این سازمان بهصورت الکترونیکی انجام میشود.
دکتر ابنا که در جمع مس��ئوالن قس��متهای
مختلف بیمارس��تان و مدیران درمانی ش��هر با
حضور رئیس دانش��کده علوم پزشکی گزارشی
از اقدام��ات انجام ش��ده در بیمارس��تان را ارائه
میکرد افزود :این س��ازمان ک��ه در اقدامات
الکترونیکی مسبوق به سابقه است بهخصوص
با ش��روع به کار دولت یازدهم و شخص دکتر
نوربخش توانست این حرکت عظیم را بیش از
گذشته به حرکت در بیاورد که هم در بخش
بیمهای و هم در بخش درمان شاهد تحوالت
عظیمی بشویم و بیانصافی است که از نهضت
الکترونیک حرف بزنیم ولی از تیمی سخنی
به زبان نیاوریم که با کارشناسی و تخصص
کامل فارغ از سیاس��ت و حاشیه به کار خود
پرداختند و نتایج ارزندهای رقم زدند .دکتر ابنا
اف��زود :در همین بیمارس��تان غرضی از رأس
گرفته تا کارمندان س��عی درفرهنگس��ازی،
آموزش و بسترسازی برای ایجاد فعالیتهای
س��ختافزاری ،ن��رم اف��زاری و گس��ترش
شبکههای ارتباطی دارند .کاری که تا به حال
انجام ش��ده اگر چه سخت و نفسگیر بود اما
بس��یار مفید و مؤثر واقع ش��ده که جا دارد از
مدیریت بیمارستان آقایفاخر و تیم مهندسی
الکترونیک به مدیریت مهندس ستوده که در
این  4- 5سال زحمت زیادی کشیدهاند تا این
بستر را آماده کنند تقدیر و تشکر ویژه نمایم.

◄ گام های اول تا نهم نهضت الکترونیک
رئی��س بیمارس��تان دکتر غرضی در تش��ریح
گامهای نه گانه الکترونیک در این بیمارستان
گفت:
 در گام اول سیس��تم Hisیا همان سیستم
اطالعات بیمارستانی تحت عنوان Hospital
 ،Information Systemی��ک سیس��تم
جامع میباش��د که ب��ه روز و آنالی��ن بوده و
درآن همهی اجزای بیمارس��تان به هم مرتبط
هس��تند از جمله بخشهای درمان��ی ،اداری،
کاری و پاراکلینیک .این سیس��تم همچنین با
بقیهی بیمارستانهای سازمان تأمین اجتماعی
لینک ب��وده و بهطور همزمان اطالعات همهی
بیمارانی را که در هر بیمارستان باشند توسط
بقیه مراکز در صورت نیاز قابل رویت و پیگیری

میس��ازد .همچنین با استفاده از این سیستم
درهمهی اتاقهای بیمارستان اطالعات همزمان
به اش��تراک گذاشته میشود و بسیاری از امور
کاغذی در رابطه با پروندهها حذف ش��ده و در
پوشش کارهای الکترونیک ،اطالعات بیماران
منتقل میشود.
گام دوم نسخهی الکترونیک بیمار است که
با حذف دفترچههای کاغذی و کارهای اضافی
همراه شده و در زمان نیز صرفه جویی میشود.
در این سیستم تمام اطالعات و پروندهی بیمار
قابل دسترسی است و نیاز به نوشتن نسخهی
کاغ��ذی نیس��ت و حتی خطاه��ای مربوط به
بدخط نوش��تن از بین م��یرود و بیمار فقط با
مراجعه به داروخان��ه میتواند داروی خود را با
دستور پزشک بهصورت پرینت و نصب شده بر

روی دارو دریافت کند .در این سیستم هر گونه
تداخل دارویی از بین میرود چرا که سیس��تم
در صورت اشتباه تجویز دارو و تداخل دارویی،
هرگون��ه خطای پزش��کی را در تجویز دارو به
بیمار به پزشک مربوطه اعالم میکند.
گام س��وم پرونده الکترونیک بیماران مزمن
میباش��د .در زمانهایی که بیم��اران باید در
دورهه��ای مش��خص دارو دریاف��ت کنند در
صورتی که بیم��ار زودتر از موعد مقرر مراجعه
کند ،سیستم پزش��ک را از این موضوع مطلع
و مراجع��ات تکراری و انباش��ت دارو در منازل
را با این سیس��تم از بی��ن میبرد .تمام مراحل
آزمایش��گاه ،رادیول��وژی ،س��ونوگرافی و بقیه
قسمتهای مرتبط نیز به همین منوال در این
سیستم انجام میشود.

حس��ابداری «اوراکل» اس��ت .در این سیستم
انبار داری ،خروج و ورود دارو و حساب و کتاب
گنجانده ش��ده اس��ت .دو سال اس��ت که این
سیس��تم راهاندازی شده و کلیه امور با سرعت
ب��اال در آن انجام میش��ود .کلی��ه ارتباطات
بیمارستان با بانکها و طرفهای مالی از طریق
این سیستم صورت میگیرد.
گام نهم استقرار سیستم «پکس» میباشد.
در این سیس��تم تمام عکسهای رادیولوژی و
سیتیاس��کن بیماران در تمام قس��متهای
بیمارستان روی سیستم قابل رؤیت بوده و در
ص��ورت نیاز بیمار ،آن را روی س��ی دی کپی
ک��رده و تحویل وی میدهند .این س��ابقه در
پرونده بیمار نیز هست و قابل دسترسی توسط
پزشک معالج وی میباشد.
رئیس بیمارستان غرضی همچنین از نصب
و اس��تقرار دوربینهای حفاظتی بهتعداد
 80دوربین خبر داد که در تمام فضاهای
داخل��ی و خارجی بیمارس��تان نصب بوده
و در آن تم��ام مس��ائل به لح��اظ امنیتی،
درمان��ی و قانونی لحاظ ش��ده اس��ت .وی
گفت 80:دوربین دیگر هم در دست تهیه
داری��م که بهزودی نصب خواهند ش��د که
امی��دوارم در جهت ارتق��اء کیفی و کمی
خدمات به بیمه شدگان و شهروندان مؤثر
بوده و امیدواریم مقبول آنها و درگاه حق
تعالی باشد.

ش��ود .تمام مراح��ل آزمایش��گاه ،رادیولوژی،
س��ونوگرافی و بقی��ه قس��متهای مرتبط نیز
بههمین منوال انجام میشوند.
گام پنجم سیستم نوبت دهی به بیمار است.
در این سیستم بیماران از طریق سایت تأمین
اجتماعی میتوانند نوبت بگیرند .این سیستم
هم مانند یک اپلیکیشن است که همشهریان
میتوانن��د آن را روی موبای��ل خ��ود نص��ب
کرده و به راحتی اق��دام به اخذ نوبت نمایند.
همچنین میتوانند کد دستوری *142*34#
را از طریق تلفن شمارهگیری کرده و اقدام به
نوبت گرفتن نمایند .همین نوبت دهی در سال
گذش��ته فقط توس��ط  5-4درصد از بیماران
انجام میش��د ول��ی االن ب��ه  70-60درصد
رسیده و ازدحام نوبتدهی از بین رفته است.
گام ششم اس��تقرار وب کیوسک است که
مراجعهکنن��دگان میتوانند با حضوردر محل
بیمارس��تان در همانجا اقدام به گرفتن نوبت
نمایند .این سیس��تم مخصوص کسانی است
که از طریق سایت و موبایل قادر به اخذ نوبت
نمیباشند.
گام هفتم اس��تقرار اتوماسیون اداری است
که از ابتدای س��ال  96مستقر شده است .در
این سیس��تم تمام مکاتبات کاغذی از بخش
اداری حذف و تمام کارها به صورت اتوماسیون
انجام میشود.
گام هش��تم اس��تقرار سیس��تم مال��ی و
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ردیف

نام و نام خانوادگی

کالس

1

زهرا سادات هاشمی

پنجم

قرائت

2

فاطمه حائری

ششم

قرائت

رتبه

رشته

ردیف

نام و نام خانوادگی

کالس

رشته

رتبه

دوم

16

ملیکا مختاری

پنجم

کتاب خوانی

اول

دوم

17

سینا فاضل

چهارم

شطرنج

اول استان

3

حدیث سلیمی

چهارم

حفظ عمومی

سوم

18

ستایش علوی

پنجم

شطرنج

اول استان

4

زینب محمودآبادی

چهارم

احکام

دوم

19

مهسا جنیدی

چهارم

شطرنج

اول شهرستان

5

فاطمه اسالمی

ششم

احکام

6

ریحانه فتحی

پنجم

پاستل

سوم

20

آیسا قاسمی

چهارم

شطرنج

اول شهرستان

دوم

21

آوا محمودآبادی

چهارم

شطرنج

اول شهرستان

22

هستی مریدی

ششم

طرح جابر

-

7

فاطمه زیدآبادی

پنجم

آبرنگ

اول

8

عهدیه نقوی

پنجم

طراحی

سوم

9

ملیکا افتخاری

پنجم

طراحی زغال

اول

10

حلما شجاعی

چهارم

23

حلما شجاعی – صبا
جاویدان -مهسا جنیدی

چهارم

طرح جابر

-

خط نستعلیق

سوم

24

مهال کامجو

-

دو میدانی

دوم

11

پونه پورامینایی

پنجم

خط نستعلیق

دوم

25

مهال شریفی

-

کاراته

اول

12

فائزه مظفری

ششم

خط نستعلیق

دوم

26

فاطمه شفیعی

-

کاراته

سوم

13

صبا جاویدان نیا

چهارم

گواش ،تکنوازی ( ویلون)

اول -اول

27

غزل گلزاری

-

کاراته

دوم

14

زهرا اسالمی

ششم

طراحی زغال

دوم

28

نگار نصرت آبادی

-

کاراته

دوم

15

کیاناز سرافراز

پنجم

تک نوازی (پیانو)

اول

29

نازنین زهرا گلزاری

-

کاراته

سوم
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فراخوانتجدیدمناقصه ومییکمرحلهای

پ
یرردزانبساط لدافعمقدسباردزانبساطاالستومری(نوبتدوم)

شهرداری سیرجان در نظر دارد مناقصه عمومی خدمات (شرح مختصر :تعمیر درز انبساط پل دفاع مقدس با درز انبساط االستومری) به شماره
 200975674000009را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید .کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه

پیش�نهاد مناقصهگران و بازگش�ایی پاکتها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (س�تاد) به آدرس  www.setadiran.irانجام
خواهد ش�د و الزم اس�ت مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی ،مراحل ثبتنام در س�ایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را

جهت شرکت در مناقصه محقق سازند.

تاریخ انتشار مناقصه در سامانه تاریخ  1397/6/10میباشد.

مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت :ساعت  18روز چهارشنبه تاریخ 1397/6/21
مهلت زمانی ارائه پیشنهاد :ساعت  19روز شنبه تاریخ 1397/6/31
زمان بازگشایی پاکتها :ساعت  18روز یکشنبه تاریخ 1397/7/1

اطالعات تماس دستگاه مناقصهگذار جهت دریافت اطالعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاکتها:
آدرس :سیرجان ،میدان انقالب شهرداری مرکزی امور قراردادها و تلفن 034 -41325077
اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه :مرکز تماس 021 -41934
دفتر ثبتنام 88969737 :و 85193768

مدیریت ارتباطات شهرداری و شورای اسالمی شهر سیرجان

4

گفتگو

 شماره 1141
 شنبه  17شهریور 1397

گفتگو

گفتگو با محمداسماعیل خواجوئی رئیس جدید شورای شهر:

با پایان شورا برای همیشه کنار می روم
نگارستان

بیژن ادبی
◄ بهعن�وان اولی�ن س�ؤال عل�ت
جدایی ش�ما از اصناف چه بود؟ چه
ش�د که این قانون مطرح شد و چرا
تاکنون به آن عمل نمیشد؟
بر اس��اس قانون جدید مجل��س اعضای
ش��ورای شهر نمیتوانس��تند همزمان در

ش��ورای اصناف هم باشند .این قانون اول
خرداد کلیاتش رد ش��د و بعد که تصویب
شد من باید یکجا را انتخاب میکردم که
شورا را انتخاب کردم.
◄ اطلاع دارید که در کش�ور چه
تع�داد افراد مش�مول ای�ن قانون
شدند؟
بله حدودا ً در کش��ور  250نفر هردو جا

عضو بودند که در شمول این قانون قرار
گرفتند.
◄ از چه زمان�ی وارد کار اصناف و
مسئولیت آن شدید؟
از س��ه ده��ه قبل عضو ب��ودم و پس از
ش��هادت شهید حمید صادقیان با آرای
اعض��اء این مس��ئولیت به م��ن محول
شد .حدود  28س��ال درمجموع رئیس

یعقوب نژاد
آدم خوبی بود اما
چون غیربومی بود
به او رای ندادم

سرکارخانم نادیا امجدی

جمعی ازپرسنل ،اساتید و دانشجویان دانشگاه شایان

سرکارخانم نادیا امجدی
مادرعزیز و همسرگرامی

انتخاب شایسته شما به عنوان تعاونگر برتر ملی که نشان از شایستگی
وتالش خستگی ناپذیرتان می باشد را تبریک می گوییم ،انشااهلل سالمت
باشید و شاهد موفقیت های روزافزون شما عزیزگرانمایه باشیم.

دینا و دکترشایان

سرکارخانم نادیا امجدی
موسس محترم مجتمع آموزشی ربکا
انتخاب شایسته شما به عنوان تعاونگر برتر ملی که نشان از لیاقت وتالشهای
مجدانه شما استاد عزیز می باشد را به شما و همه همکاران عزیز جامعه مهارتی
تبریک گفته ،از ایزد منان سالمتی وموفقیت روزافزونتان راخواستاریم.

خانم جهانشاهی ،مدیر و مربیان آموزشگاه ربکا

کسی ش��هردار میشد که در شهرداری
کارکرده باشد.
◄ خ�ب اینکه نقض غرض اس�ت.
توجیه خوبی نیس�ت .مگر هر س�ه
گزینهای که نامزد جایگاه ش�هردار
بودند ،کارمند شهرداری نبودند؟
چرا هر سه نامزد شهرداری از کارکنان
ش��هرداری بودند ولی خود اعضا گفتند
که سروش نیا شهردار بشود .هر سه نفر
خوب بودند.
◄ خوب بودن این اش�خاص بحث
جداگانهای است ولی مهم این است
ک�ه به ق�ول خودت�ان ،از میان این
جمع خوب�ان ،به آقای س�روش نیا
رأی دادید .چرا؟

انتخاب شایسته سرکارخانم به عنوان تعاونگر برتر ملی که نشان از لیاقت

وشایستگی شما بزرگوار دارد را به شما و خانواده اصناف کشور تبریک
گفته ،انشااهلل مانند همیشه موفقیت های بیشتری کسب نمایید.

هیئت رئیسه اتاق اصناف سیرجان

نادیا امجدی
موسس محترم
مجتمع زیبایی و آموزشی ربکا
انتخ�اب شایس�ته ش�ما ب�ه عنوان
تعاونگ�ر برترملی ودریاف�ت لوح ،تندیس وجای�زه ملی که
نش�انه شایس�تگی ش�ما بزرگوارمی باش�د را به همکاران و
دوس�تان س�یرجانی تبریک می گوییم ،انشااهلل درپناه حق
همیشه سالمت وموفق باشید.

مجموعه زیبایی لیانا -موسایی پور

سرکارخانم

نادیا امجدی
انتخ�اب شایس�ته س�رکارخانم ب�ه
عن�وان تعاونگر برتر ملی که نش�ان
از لیاقت وتالش�های ارزش�مند شما
بزرگوارمی باش�د را همراه با دریافت
ل�وح ،تندی�س وجای�زه برترملی از
وزارت تع�اون کار و رفاه اجتماعی به ش�ما وهم اس�تانیهای
محت�رم تبری�ک گفت�ه ،آرزو داریم مانند همیش�ه ش�اهد
موفقیت های بیشتر شما باشیم.

جمعی ازهمکاران وکادراداری
اتحادیه آرایشگران زنانه

سرکارخانم نادیا امجدی

محمداسماعیل خواجویی

ناصر رئیسی زاده
اتحادیه صنف لوازم یدکی اتومبیل

محمداسماعیل خواجویی

انتخاب جنابعالی به س�مت ریاست شورای اسالمی شهر
س�یرجان را تبری�ک و تهنیت عرض نم�وده ،از خداوند
متعال برای شما آرزوی موفقیت داریم.

اتحادیه صنف خدمات رایانه

اتحادیه و شرکت های تعاونی تولید روستایی سیرجان

جناب آقای

محمد آذرنگ

سرکارخانم

نادیا امجدی
موسس محترم مجتمع
آموزشی ربکا

انتخاب شایسته حضرتعالی بعنوان
تعاونگر برترملی و دریافت لوح
تندیس و جایزه ملی که نشانه شایستگی شما همکارگرامی
میباشد را به جامعه مهارتی کشور تبریک میگوییم ،انشااهلل
درپناه ایزدمنان سالمت وموفق وپایدارباشید.

ریاست محترم زندان سیرجان
انتصاب شایسته حضرتعالی ،موجب مسرت

دوستان گردید ،امید است با پشتکار و درایت
شما ،آینده ای بهتر و روشن برای مددجویان

و خانواده هایشان رقم بزنید.

هیئت مدیره و انجمن صنفی آموزشگاههای
آزاد فنی وحرفه ای سیرجان

دکتر اکبر پورمرادیان برفه

جناب آقای مهندس محسن زیدآبادی
شهردار عزیز و پرتالش شهر زیدآباد

اندیشه وتالش خدمت گزاران صدیق عمران وآبادانی ایران اسالمی هیچ گاه از یادها نخواهد رفت .اگر چه درشرایط سخت

و تنگناهای شدید منابع مالی ،پیش بینی می شد بسیاری از پروژه های عمرانی متوقف گردند ،اما خداوند را شاکریم که

انتخاب شایسته شما به عنوان تعاونگر برتر ملی و دریافت لوح ،تندیس و

با درایت ،تدابیر و اقدامات شجاعانه جنابعالی شاهد رشد و پیشرفت روزافزون در حوزه های مختلف عمرانی و خدماتی

جایزه ملی که نشان از لیاقت ،تالش وعزم راسخ شما بزرگوار می باشد را به

کارکنان شهرداری که برای اکثر کارکنان در برخی مواقع دست نیافتنی و جزء آرزوها شده بود ،ما پرسنل شهرداری را

همکاران و دوستان عزیز تبریک می گوییم انشااهلل سایه شما مستدام باد.

خدمتگزار بدرقه ی راهتان نماییم و دست های مهربانتان را به گرمی فشرده و بوسه ی سپاس بر پیشانی اخالصتان هدیه

اعضای هییت مدیره اتحادیه آرایشگران زنانه

درسطح شهر زیدآباد بوده ایم و در کنار این خدمات ارزنده ،تالش و همت شما در پرداخت به موقع حقوق ،مزایا و بیمه

بر آن داشت تا دعای خیرمان را به پاس الطاف بی دریغ و تالش و مدیریت عالمانه و خردمندانه ی جنابعالی در این نهاد

نماییم .برای شما سرور گرامی و اعضاء محترم شورای اسالمی شهر زیدآباد هم به پاس حسن انتخاب چنین فردی الیق

و خداشناس و هم به عنوان همراه همیشگی ایشان در مسیر پر مشقت عمران و آبادانی و در جهت خدمت رسانی به مردم شریف و عزیز شهر زیدآباد سالمت،

موفقیت ،کامیابی و سعادت از درگاه باعظمت پروردگار متعال آرزومندیم.

داوود قاسمی
پذیرفت
که در موضوع
زیرگذر اشتباه
کرده است.

انتخ�اب جنابعال�ی به س�مت ریاس�ت ش�ورای
اس�المی ش�هر س�یرجان را تبری�ک و تهنی�ت
عرض نموده ،از خداوند متعال برای ش�ما آرزوی
موفقیت داریم.

انتخاب جنابعالی به س�مت ریاست شورای اسالمی شهر
س�یرجان را تبری�ک و تهنیت عرض نم�وده ،از خداوند
متعال برای شما آرزوی موفقیت داریم.

جناب آقای

خروج�ی اقدام�ات ش�هردار را هم
میت�وان بررس�ی کرد .اص ً
ال ش�ما،
کارنامه آقای سروش نیا را با اسالف
خودش یعنی ش�هرداران گذش�ته،
مقایسه کنید؛ مث ً
ال اقدامات سروش
نی�ا در قیاس با عملک�رد و کارنامه
قاسمی یا حسنپور ارزیابی شود...
بل��ه در زمان ش��هردارهای گذش��ته،
بهخص��وص در زم��ان ش��هرداری
حس��نپور ،وضع مالی مردم بهتر بود
و مردم هم��کاری میکردند تا طرحها
اجرا شوند .آقای حسنپور هم روحیه
خاصی داش��ت .نمیش��ود هرکسی را
با حس��نپور مقایس��ه کرد .واقعاً آدم
خودکار و پیگیری بود و کاری نداشت
که اآلن شب اس��ت یا روز .او اول کار
را انج��ام میداد ،بعد مصوبه ش��ورا را
میگرفت .همینطور ک��ه در مجلس
هم با همه متفاوت اس��ت .س��ال 94
در همان دوران ش��ورای چهارم ،س��ه
پروژه را قاس��می همزمان شروع کرد.
باسفهرجان و شهدای غواص و زیرگذر
مکیآباد که کشته میدادند .من گفتم
به این پروژه زیرگذر مکیآباد دس��ت

نزن اما قاس��می گفت که مصوبه شورا
ش��ده و باید انجام دهم .از کرمان هم
آمدند و گفتند که شهر نیاز به زیرگذر
ندارد و این کمربندی باید جمع شود.
وقتیکه جمع شود ،چراغ راهنمایی و
رانندگی برایش کافی است و همهچیز
حل میش��ود .آن موقع ،موافقت نشد.
با هم��ه کمبوده��ا ،پل باس��فهرجان
و ش��هدای غ��واص تم��ام ش��د و کار
مثبت قاس��می ،همین ب��ود .خط اول
زیرگذر مکی آباد که تمام ش��د امالک
مردم ک��ه در طرح بودند و س��ند هم
نداش��تند .مشکالتی درس��ت کرد که
البته قبل��ش باید حل میش��د .طرح
زیرگذر مکیآباد ،نپخته بود و قاسمی
هم پذیرفت که اش��تباه کرده اس��ت.
اص ً
ال نباید س��اخته میشد .کمربندی
باید یک بلوار درونش��هری و کامیون
ممن��وع ش��ود .پایانه حمل مس��افر،
زمان آق��ای مهندس کریمی ش��روع
ش��د و هنوز هم تمام نشده .پیمانکار
بهمح��ض آنک��ه مصوب��ه میگیرد و
خرید مصالح میکند تا مصوبه اجرایی
بشود همه قیمتها چند برابر میشود.
یکزم��ان  300تا  400میلیون تومان
ب��رای تکمیل��ش نی��از داش��ت ،اآلن
هزینهها حدود یک میلیارد اس��ت .در
این نوس��ان بازار ،اوضاع طوری ش��ده
که پیم��انکاری که مث ً
ال ش��هرداری
از او 50 ،میلی��ون توم��ان وثیقه دارد؛
میگوید که وثیقهام را هم نمیخواهم
و برای��م صرفه ن��دارد و رها میکند و
میرود.
◄ بس�یاری میگوین�د ک�ه مانند
ش�ورای س�وم ک�ه ب�ه جنج�ال و
درگیری مشهور بود ،شورای پنجم
هم ناکارآمد است .خودتان نظرتان
چیست؟
به اعتقاد من اعضای شورا همگی واقعاً
موفق هستند .جز یک نفر که به دنبال
کار شورایی نیست .همش هم میگوید
که آقای شهردار مغرض است که گفتن
این جمله اص ً
ال صحیح نیست .در جلسه
رسمی ،اعضا باید خیلی با احترام نسبت
به هم برخورد کنند .محسن اسدی در
دور قبل از من گاهی انتقاد میکرد ،اما
حتی اس��م کوچک مرا به کار نمیبرد و

با احترام کامل نقد میکرد.
◄ ماجرای زمین کارگاهی شما که
دریکی از نش�ریات بهعنوان تخلف
از آن یاد شد چیست؟
من قبل از انق�لاب وضع مالی خوبی
داش��تم .زمی��ن مذک��ور را ه��م آن
زم��ان خری��دم و ساختوس��از انجام
دادم .آنزم��ان گفتند خارج از ش��هر
اس��ت .اینجا ت��ا قبل از اح��داث بلوار
شهید عباس��پور ،خیابانی بنبستی به
اس��م عماد بود و اینج��ا از کوه ،برای
مکیآب��اد س��نگ میآوردن��د .زمین
کارگاه من س��ند و پایان کار هم دارد.
کمیس��یون ماده  100ه��م در حالی
مرا جریمه کرد که ساختوس��از قبل
از نقش��ه جام��ع ش��هری و کال خارج
از ش��هر محس��وب میش��د .بهدروغ
ای��ن روزها برخی گفتند س��ند ندارد.
مگر کس��ی که عضو ش��ورا میشود،
باید فقیر باش��د؟ در دوره دوم ش��ورا،
فردی بود که برخالف ظاهرش بعدها
کارهای دیگری مرتکب شد .راجع به
همین زمین ،فیلمی درست کرده بود
و در فرمانداری نش��انم دادند که فرد
معت��ادی در بلوار عباس��پور میگفت
خواجوی��ی ای��ن زمی��ن را تص��رف
کرده اس��ت .بعدش ه��م عذرخواهی
کردند .ام��روز هم عدهای مدام همین
حرفه��ای دروغ را تک��رار میکنند.
در خصوص این ش��ایعات با دادستان
همصحبت کردم .انتقاد باید در حوزه
ش��هر باش��د و ن��ه درزمین��ه زندگی
ش��خصی .خدا من و آن آق��ا را به راه
راست هدایت کند.
◄ و صحبت پایانیتان اگر دارید...
من همیشه با نیت خیر کارکردهام .چه
در اصناف و چه در ش��ورا .ولی هر کس
که خواست رئیس بشود سیبل میشود.
بای��د جواب همه را بدهد و هرروز بیاید
و جلس��ه برود .یک عضو معمولی شورا
در برابر حجم کار رئیس ،مشکلی ندارد،
راح��ت میآید و م��یرود .این دوره که
تمام ش��د ،انش��اا ...برای همیش��ه کنار
میروم 35 .س��ال خدم��ت از اصناف تا
ش��ورا ،برایم بس اس��ت .آم��دهام برای
آخرین بار ،چهارتا کار مؤثر انجام بدهم
و برای همیشه بروم.

جناب آقای

محمداسماعیل خواجویی

نادیا امجـدی

سرکارخانم

س��روشنیا  12س��ال س��ابقه کاری
شهرداری و تحصیالت شهرسازی دارد.
بااینکه در دوره سرپرستی معموالً کسی
کار خاصی نمیکند ولی ایش��ان دنبال
کارهای اساس��ی رفت آنهم زمانی که
نیروه��ا در اعتصاب بودند و چندین ماه
حقوقشان پرداختنشده بود.
◄ ولی ش�نیدهها و برخی شواهد
عینی مانند مصاحبه خود ش�هردار
در اوای�ل سرپرس�تیاش ب�ا خو ِد
ی آن اس�ت که
م�ن ،نش�اندهنده ِ
تأمی�ن حق�وق معوقه کارگ�ران و
کارکنان بیشتر از تالش سرپرست
وقت ،حاصل پیگیری ش�خص آقای
حسنپور بود.

آن موق��ع اوایل سرپرس��تی هنوز آقای
حس��نپور ورود نکرده ب��ود .البته آقای
حسنپور ،واقعاً ش��خص دیگری است.
اآلن هم که پایش به سیرجان میرسد،
به کوچهها و خیابانها سر میزند.
◄ چ�را اینگونه ب�ا تمام وجود از
عملکرد ش�هردار دف�اع میکنید،
درحالیک�ه اغل�ب م�ردم کوچه و
خیاب�ان در زندگ�ی روزمرهش�ان
نارضایتیهایی دارند که هرازگاهی
بروز میدهند؟
ش��هرداری بای��د پول��ش را از م��ردم
تأمین کند .گلگهر هم در این زمینه،
وظیف��هاش را بهخوبی انجام نمیدهد.
شهرداری مثل س��یرجان ،هزار تومان

ه��م بودج��ه دولتی ه��م ن��دارد .هر
کس را با هر تحصیالتی از هر کش��ور
پیش��رفته دنیا هم بیاوری��د ،وضعیت
همی��ن اس��ت .در م��ورد همین طرح
فاض�لاب ،م��ن از دوره اول و از زمان
ش��هرداری یعقوبنژاد ،دنبالش بودم.
از س��ال  79در اس��تهبان ،فاض�لاب
اجرا میش��د .در دوره دوم ،به نماینده
وق��ت مجلس گفتن��د بودجه فاضالب
را درس��ت کنید .قول داد ولی نش��د.
اآلن درس��ته که مردم ناراحت هستند
ام��ا بعدا ً ب��ا اس��تحصال آب فاضالب
برخی مش��کالت آب شهر که حل شد
متوج��ه میش��وند .اآلن یک تیمی در
شهرداری هست که دارد کار میکند.

جناب آقای

سرکارخانم

مدیرمحترم مرکز علمی کاربردی شایان

انتخاب شایسته شما به عنوان تعاونگر برتر ملی که نشان از لیاقت و
شایستگیهای ویژه شما بزرگوار می باشد همراه با دریافت لوح ،تندیس وجایزه
برترملی از وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی را به شما و هم استانی های محترم
تبریک گفته ،آرزو داریم مانند همیشه موفقیت های بیشتری کسب نمایید.

| عکسها :مجید شبستری |

آنچه پیش روی شماس�ت گفتگوی همکار ما با محمد اس�ماعیل خواجویی رئیس ش�ورای شهر سیرجان است که
یک هفته پس از انتخاب او بهعنوان رئیس جدید ش�ورای ش�هر ،با او انجامگرفته است .نگارستان باوجود انتقاد از
عملکرد شورای پنجم امابا بازگشت مجدد خواجویی به رأس هرم شورای شهر دو نظر متفاوت دارد .از یک دیدگاه
مخالف این انتخاب اس�ت چراکه پویایی را در هر بخش و س�ازمان با ایجاد تنوع و تحول در آن میداند و از همین
منظر بود که س�ال گذش�ته از انتخاب رئیس جدید و جوانتری برای ش�ورای ش�هر در ابتدا استقبال کرد و وجود
عس�کری را در رأس ش�ورای شهر با داشتن یک دور تجربه عضویت در ش�ورا غنیمت دانست اما بهمرور او نشان
داد مرد اداره ش�ورای ش�هر نیست .حال دلیل آن ،چه اشتغال به تحصیل و یا شاغل بودن در امور اداری دانشگاه،
هر چه باش�د در یک سال گذشته هیچ نش�انی از تحرک و پویایی در شورای شهر ندیدیم .از چگونگی انتخابشان
در ش�هرداری تا برنامهریزیهای ناپخته و اختالفات ش�دید درونگروهی که ماحصل آن چیزی جز یأس و ناامیدی
مردم نیست؛ اما از نگاهی دیگر بهعنوان خیرالموجودین و کسی که تجربه چند دوره مدیریت شورای شهر را دارد
با این انتخاب موافق اس�ت کما اینکه خواجویی در میانه راه ش�ورای چهارم نیز که اختالس و اختالف بر آن س�ایه
انداخته بود ،نش�ان داد میتواند ش�ورای شهر را اداره و آرامش را به شورا برگرداند .نکتهای که دکتر نسرین امین
زاده و دکتر رضوی آن س�ال بر آن صحه گذاش�تند و دلیل رأی خود را برای ریاس�ت خواجویی تجربه باالی او در
اداره شورا اعالم کردند  .خواجویی در آن دوره پسازآنکه رئیس وقت شورای شهر سلب عضویت گردید ،بهعنوان
عضو علیالبدل وارد ش�ورا ش�د و بالفاصله از س�وی اکثریت یازده عضو شورای ش�هر که در میان آنها مدرس و
پزش�ک و دانشآموخته دانش�گاه نیز وجود داشت بهعنوان رئیس شورای شهر برگزیده شد .او حتی در اولین دور
شورا نایبرئیس بود و در شورای دوم نیز باوجود چند مدرس دانشگاه رئیس شورای شهر بود .موفقیت خواجویی
در بهدس�ت آوردن مدیریت ش�ورای ش�هر برای چند دور متوالی در حالی اس�ت که او همزمان در شورای اصناف
سیرجان نیز مسئولیت داشت .شاید این انتقاد منتقدین بهجا باشد که بپرسند چرا باوجود نیروهای دیگر در شهر
باید همیش�ه خواجویی در این پس�تهای حساس مسئولیت داشته باش�د اما از این واقعیت نیز نمیتوان دور شد
این منصبها انتخابی اس�ت و او همیش�ه این جسارت را داش�ته که خود را در معرض انتخاب مردم یا همکارانش
در ش�ورای ش�هر و یا اعضای اتحادیههای صنفی بگذارد و دیگران یا نگذاشته و یا کمتر گذاشته و موفق نشدهاند.
بههرروی امیدواریم ش�ورای فعلی ش�هر از حالت رکود و روزمرگی فعلی و اختالفات شخصی خارج و برای شهر و
شهرداری نظارت و برنامهریزی بهتری داشته باشد.

شورای اصناف بودم.
◄ برگردیم به بحثهای ش�ورای
ش�هر .ش�ما از ش�ورای اول ت�ا
اکنونک�ه ش�ورای پنجم اس�ت در
دورههایی که حضور داش�تید غالب ًا
رئیس شورای شهر بودید .خودتان
تمایل داش�تید که همیش�ه رئیس
باشید؟
نه هیچک��س از اول ورودش فکر نمیکند
که میخواه��د یا میتواند رئیس بش��ود.
رئیس بودن ،مایه افتخار نیست ،او هم مثل
بقیه فق��ط یک رأی دارد .رئیس ش��ورای
شهر فقط یک هماهنگکننده است.
◄ برای رئیس شورا شدن تابهحال
رایزنی و البیگری هم داش�تهاید؟

فک�ر نمیکنم این موض�وع را انکار
کنید؟
بل��ه .گاه��ی ه��م خ��ودم و گاهی هم
همکاران هم در شورا رایزنی داشتهاند.
◄ شما اولین دور شورا نایبرئیس
بودی�د و در دومی�ن دوره رئی�س
ش�دید .چه انگیزهای باعث شد به
این سمتوسو بروید؟
در اولین دوره رئیس شورای اول آقای
ده یادگاری بود که آدم خیلی درستی
بود و من ادعایی نداشتم .در دور دوم
م��ن باالترین آرا یعن��ی  21هزار رأی
داش��تم و با نفر بع��دی  10000رأی
اختالف داش��تم .دلیلش هم این بود
ک��ه م��ردم و اصناف از م��ن حمایت
کردند ...در آن دوره من با پیش��نهاد
برخی اعضا کاندیدای ریاس��ت ش��ورا
ش��دم و هر  4س��ال هم رئیس شورا
ماندم.
◄ در دور اول ش�ما به ش�هرداری
یعقوبنژاد رأی دادید یا کاندیدای
دیگری؟
ن��ه؛ من به آق��ای قاس��می رأی دادم.
یعق��وبن��ژاد  4رأی آورد و  3رأی هم
قاسمی داش��ت که باالخره یعقوبنژاد
شهردار شد.
◄ دلیل مخالفت شما با او چه بود؟
به هر صورت غیربومی بود .پایه امکانات
ش��هر را خیل��ی قبل ترآقای س��عیدی
ریخت��ه بود ،یعقوبن��ژاد در مدتی که
ش��هردار بود کار خاصی انجام نداد .پل
دفاع مقدس را شروع کرد ولی در وسط
راه آن را ره��ا ک��رد .او البته آدم خوبی
ب��ود اما من به ش��هردار بوم��ی اعتقاد
داشتم.
◄ بعد از اینکه منتقد یعقوبنژاد
ش�دید ،دنب�ال چ�ه کس�انی برای
تصدی این مسئولیت رفتید؟

 25نف��ر از اف��راد در ش��ورای دوم
برای ش��هرداری نامزد بودند .ازجمله
مهن��دس نوربخ��ش مدیرعامل وقت
گل گهر ،مهندس بختیاری مدیرکل
وق��ت راه و تراب��ری ک��ه اول قب��ول
ک��رد و بعد نیامد .س��ردارحاج باقری
فرمان��ده تیپ هم از گزینهها بود ولی
ابتدا قبول کرد بیای��د آخرش نیامد.
بعد از آنها به س��راغ آقای حسنپور
رفتیم که آن زمان مش��اور اس��تاندار
ب��ود .م��ن و بقیه اعض��ا او را از زمان
جنگ میشناختیم.
◄ ش�ما در دور س�وم ش�ورا
حدنصاب آرا را بهدس�ت نیاوردید
ِ
بخ�ت
درحالیک�ه گفت�ه میش�د
رایآوری داش�تید .چ�ی ش�د آن
زمان؟
تخریب ها و شایعات شروع شد و روزهای
آخر برخ��ی گفتند خواجوی��ی انصراف
داده و جاهایی هم با خط قرمز کش��یده
بودند که خواجویی نیست درست زمانی
که دیگر وقت تکذیب نبود.
◄ ش�ورای پنجم ،به نظر شورای
موفق�ی نیس�ت .خ�ود م�ن هم در
تحلیلی انتقادی که در نگارس�تان
ب�ه ن�ام «معجون�ی از مچگی�ری و
انفع�ال» نوش�تم ،بقیه رس�انههای
ش�هر و عم�وم م�ردم همنظ�ر
مس�اعدی ندارند .یکی از دالیلش
ه�م این اس�ت ک�ه ش�هردار قوی
انتخ�اب نکردید و تاکنون هیچ کار
زیرساختی هم انجامنشده است.
ش��هردار ،جوان اس��ت و میخواهد کار
کن��د .حاال ممکن اس��ت ی��ک نفر هم
باش��د که دنبال انتقاد و حاش��یه است
و ی��ک خواس��تههایی دارد و دنبال کار
خاصی بود که به نتیجه نرس��یده .خب
اص ً
ال چهکس��ی باید شهردار شود؟ باید

دوره چهارم ه��م گفتم که  70درصد
کارمندان شهرداری کار نمیکنند که
عدهای ناراحت شدند ولی بررسی شد
و دیدند درس��ت اس��ت و شهرداری با
همی��ن  30درص��د حرک��ت میکند.
باید ش��ورا با ش��هردار هماهنگ باشد.
اگر ش��ورا یکطرف ،شهردار هم طرف
دیگر باشد ،هیچچیز درست نمیشود.
خیل��ی کارهایی انجامش��ده که مردم
نمیدانند و شهردار تا حاال  70تا پروژه
آس��فالت انجام داده است .آمارها باید
به مردم گفته شود؛ مث ً
ال پارک مسافر،
بلوار فاطمیه که دارد تمام میش��ود و
بلوار س��ید جمال هم که انجام ش��د.
ش��هردار با این وضعیت ب��د دارد کار
میکند .نماینده هم کمکحال هست.
یادتان هس��ت که ش��هرداری  4ماهه
حق��وق نم��یداد .ش��هرداری بیش از
هزار نیرو دارد .بیشترین بودجه صرف
هزینههای جاری مثل همین پرداخت
حقوق میشود .قرار بوده بودجه 100
میلیارد باشد ولی  60میلیارد آن فقط
محقق شده و  45میلیاردش هم صرف
حقوق و دست مزد میشود .شهرداری
با  15میلیارد چ��هکار میتواند بکند.
نباید توقع بیجا داشت.
◄ یعن�ی ب�ه نظ�ر ش�ما عملکرد
شهردار ایرادی ندارد؟
ن��ه اتفاقاً مثبت اس��ت .ش��ما بگویید،
کجای کارش مش��کل دارد؟ مردم اآلن
ناراض��ی هس��تند چونک��ه میگویند
شهر رادارند خراب میکنند .میگویند
چ��را کانالها پُر نش��د ه و به خاطر آن،
گردوغبار و ترافیک در ش��هر زیاد شده
است .در خیابان ولیعصر آمدند که لوله
را درس��ت کنیم .بع��د گفتند فاضالب
ش��هری هم درست ش��ود .تا آمدند که
نقشه تهیه کنند ،بهگونهای شد که اآلن
همزمان ،سه پروژه بهسرعت دارد انجام
میش��ود اما هرجایی کندهاند ،باید 20
روز صبر کنند تا نشس��ت بکند .انشاا...
م��ردم در آین��ده میبینند ک��ه چهکار
خوبی و زیبایی انجامشده.
◄ درمجم�وع ،بخش عم�دهای از
انتق�ادات م�ردم هم نهتنه�ا بیراه
نیست که به نظر میرسد این نقدها
بهجا محس�وب میش�ود .رزومه و
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پرسنل و کارکنان شهرداری زیدآباد

خیابان  17شهریورجنوبی ،نرسیده به خیابان ابوریحان42268678 -
ضمن تقدیر و تشکر از کلیه سرورانی که در مراسم
تشییع ،تدفین و خاکبندان عزیز از دست رفته

کربالیی
محمد آغنده

ش�رکت نم�وده اند ب�ه اس�تحضار می
رس�انیم مراس�م چهل�م آن عزی�ز روز
پنجش�نبه  ، 97/6/22مصادف با س�وم
محرم در جوار آرامگاه ابدیش ،بهش�ت
زهرای ایزدآباد برگزار می گردد ،حضور شما را ارج می نهیم.

خانواده

آگهی مزایده اموال غیرمنقول نوبت دوم

احتراما نظر به اینکه در پرونده کالس�ه  962331بایگانی اجرای احکام ش�وراها براس�اس
صدور اجراییه محکوم علیه محکوم به پرداخت مبلغ  75000000ریال اصل خواسته و مبلغ
 5726050ریال نیم عشر دولت ( با توجه به اینکه مبلغ فوق بر اساس خسارت تاخیر تادیه
 114521050ریال می باشد) در حق محکوم له مجتبی زیدآبادی نژاد گردیده که پالک ثبتی
ش�ماره  5453فرعی از  6518اصلی بخش  37ناحیه به مس�احت  263متر و  8مترمربع
مالک حمداهلل حاج ابراهیمی مالک ش�ش دانگ عرصه و اعیان دارای س�ند مالکیت اصلی
که محکوم له تقاضای فروش فوق را از طریق اجرای احکام ش�وراها نموده اند که توس�ط
کارش�ناس رسمی دادگستری بازدید و پالک فوق واقع است در محمودآباد اراضی بهرامی
(تعاونی انصار) متعلق به حمداهلل حاج ابراهیمی به مبلغ  263080000ریال ارزیابی و تعیین
قیمت گردیده و مال معرفی ش�ده در روز دوش�نبه به تاریخ  1397/7/2س�اعت  11ظهر از
طریق مزایده در محل اجرای احکام شوراها به فروش می رسد و برنده مزایده کسی است
که باالترین قیمت را پیشنهاد نماید 10 .درصد قیمت پیشنهادی فی المجلس از برنده اخذ
تا در صورت انصراف پس از کس�ر هزینه های اجرایی مابقی به حس�اب درآمدهای دولت
واریز می گردد .متقاضیان می توانند پیشنهادهای خویش را به انضمام فیش  10درصد مبلغ
پیشنهادی که واریز به شماره حساب  2171293825007سپرده دادگستری نزد بانک ملی
گردد داخل پاکت دربسته حداکثر تا قبل از زمان برگزاری مزایده از طریق پست سفارشی
به این اجرا ارس�ال و یا تحویل دفتر اجرای احکام ش�وراها نمایند و روی پاکت قید نمایند
مربوط به مزایده مورخه دوشنبه  1397/7/2می باشد و در صورت برنده شدن و انصراف 10
درصد واریزی به نفع دولت ضبط می شود.

مدیر دفتر اجرای احکام شوراهای حل اختالف سیرجان -عباسلو

جناب آقای

عبدالحمید خدابخش

مصیبت وارده ما را نیز اندوهگین ساخت ،اما چه می شود کرد که در برابر تقدیر حضرت
پروردگار چارهای جز تسلیم و رضا نیست .خداوند متعال قرین رحمتش فرماید.

مدیرعامل و مدیران شرکت صنایع گلدیران
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گفتگو با مازیار محیاپور خواننده موسیقی پاپ

نگاه

مدیون همشهریانم هستم

نگاهی به اجراهای موسیقایی در سیرجان

عالیم حیات در موسیقی سنتی
در هفته اول ش��هریور م��اه برنامههای
خوبی از منظر کیفیت و س��طح کار در
زمینهی موس��یقی س��نتی شهرستان
س��یرجان اجرا ش��د که مایه خرسندی
و مباهات اهالی موس��یقی و دوستداران
این هنر ارزشمند ش��د و مطلوبست در
ابتدای این تحریر و به رسم قدرشناسی
و احترام از آفرینندگان این آثار و افرادی
که زمینهساز و تسهیل کننده این اجراها بودند تشکر
و قدردانی نمود.
نخستین کار اجرا شده کنسرت تصنیف و ترانه بود
که توسط گروه موسیقی حصار به روی صحنه رفت.
در ای��ن برنامه اگر چه تصنیفهایی نوس��تالژیک و
مشهور اجرا شد اما استفاده از سازهای متفاوت و از
همه مهمتر تنظیم مجدد و متفاوت سرپرست گروه
مانع از آن ش��د که کار کسل کننده و تکراری جلوه
کند .سرپرستی گروه حصار را حسام اسدی هنرمند
نام آشنا بر عهده داشت .تخصص اصلی حسام اسدی
سازهای کوبهای و سنتور است که نقش پررنگ این
سازها در این کنس��رت برگرفته از همین تخصص
بود .بعضی از س��ازهای کوبهای نی��ز اول بار بود که
در سیرجان به روی صحنه میرفتند .نوازندگی این
سازها را فرزاد عسکری هنرمند بااخالق و جوانی که
در آینده بیشتر از او خواهیم شنید بر عهده داشت.
مهارت فرزاد عسکری در نواختن سازهای کوبهای و
سرعت مضرابزنی حسام اسدی باعث زایش ویژگی
چشم و گوش نواز بودن این کنسرت میشد .ویژگی
که نمیتوان از اهمیت آن در راستای جذب بیننده
دائم و حرفهای برای موسیقی چشم پوشی کرد.
برنامه دیگر نه یک کنس��رت بلک��ه قطعهای بود بهنام
«نخل» که در مایه اصفهان و در جشنی که به مناسبت
عی��د غدیر برگزار ش��ده بود توس��ط گروه موس��یقی
دلش��دگان اجرا ش��د .نکتهی بارز و ویژگی این قطعه
نیز پدید آورندگان آن بود .عالوه بر اعضا ،کار هرس��ه
ضلع اصلی این کار یعنی آهنگ ،شعر و تنظیم توسط
سیرجانیها بهوجود آمده بود .آهنگ و تنظیم این کار
را سرپرس��ت گروه دلش��دگان و نوازنده چیره دس��ت
«نی» محمدرضا خان آقایی برعهده داشت و کالم این
اثر نیز س��روده ابوالفضل عمادآبادی نویسنده و شاعر

مازی�ار محیاپور خواننده س�یرجانی موس�یقی
پاپ نامی آش�نا در موسیقی این ش�هر است .او
بهتازگی مجوز اولین آلبومش را گرفته و در حال
آمادهسازی آن برای انتشار در بَعد از محرم و صفر
است .با این خوانندهی جوان موسیقی که بیش از
یک دهه در حوزه موس�یقی پاپ فعالیت میکند
گفتگوی کوتاهی انجام دادیم .مازیار متولد بیست
و دومین روز از فصل پاییز س�ال  69در سیرجان
اس�ت .او خودش از رزوم�هاش چنین میگوید« :
از س�ال  84وارد این عرصه شدم ،موفقیتهایم
را در زندگ�ی مدی�ون همش�هریان و دعای خیر
مادرم میدانم .مادری که با دنیا عوضش نمیکنم.
تنها فرزند خانواده هستم و پدرم را در سن یک
سالگی از دست دادم .دررشتهی مکانیک دیپلم
گرفتهام اما ُشغلم خوانندگی است.
***
◄چگون�ه وارد عرصه موس�یقی ش�دید و
اولین کارتان را کجا و کی انجام دادید؟
زمان��ی که در تهران زندگی میکردم در اس��تودیو
آقای مس��عود کاظمی فعالیت میکردم .آن سال،
س��ال  84بود که در همین اس��تودیو یک تراک با
ن��ام «دل بیطاقت» خواندم که آق��ای کاظمی از
کارم اس��تقبال کرد و بعد از ارس��ال آن به تعدادی
از دوس��تان بهتدریج از استقبال عمومی برخوردار
شد و اینگونه بود که از آن سال وارد کار موسیقی
پاپ شدم و س��پس آن را بهصورت حرفهای دنبال
کردم .البته قبل از آن و بهصورت آماتور در سال 78

| عکس :مرتضی صالحی|

محمد غیوری

گروه فرهنگ و هنر

اهل سیرجان بود .ویژگی مهم و مشترک هر دو برنامه
نیز ظهور و درخش��ش خوانندگانی جدید در س��پهر
موسیقی سنتی ش��هر بود .مسعود شریف و مصطفی
بس��تانپیرا خوانندگانی هس��تند که با تکیه بر اصل
آموزش و مه��ارت و نهتعریف و اعتماد به نفس کاذب
گام در راهی درست و اصولی نهادهاند هر چند که هنوز
در ابتدای راه هستند .زهره نجفآبادی همخوان گروه
دیگر هنرمند کنسرت تصنیف و ترانه بود که نمیتوان
جسارت و توانایی او را با در نظر گرفتن محدودیتهای
بیشمار نادیده گرفت.
واقعیت اینکه در گذشته و تا قبل از این اجراها ،شاهد
اجراهایی از موسیقی سنتی در سیرجان بودهایم اما اگر
بخشهایی از یک یا دو کار را کنار گذاش��ته و استثنا
بدانیم ،بقیه کارها هیچکدام چنگی به دل نمیزدند و
جذابیتی برای آنانی که دوس��تدار موسیقی هستند و
آثار متنوع دیده و شنیده اند نداشت و شاید هم کسل
کننده بوده باشد.
موسیقی سنتی س��یرجان در حوزه اجرا و کنسرت
ت��ا پیش از این چونان بیماری بود که بر روی تخت
بیمارستان چشمها را نگران و امیدوار بهخود دوخته
بود و فقط زنده بود .این امید و پتانسیل وجود دارد
که این رویدادها نقطه عطف و ش��روع سیر صعودی
کیفیت اجراهای موس��یقی سنتی شهرستان باشد.
عالئ��م پویایی و حیات در حوزه اجرایی موس��یقی
شهرمان نمایان شده و این پویایی را میتوان پیوسته
بهخروج از انزوا و پستونش��ینی هنرمندان کاربلد و
حرفهای دانست .هنرمندان متعهد ،دلسوز و خالقی
که ب��ا جدیت هر چ��ه تمامتر س��عی در نگهداری
و گس��ترش این میراث گرانبه��ا دارند .در این باب
عؤامل مؤثر دیگری نیز دخیل هستند که در گفتاری
جدا به آن خواهم پرداخت.

اولین اجرائم روی سن به پیشنهاد مرتضی پاریزی
دوست عزیزم در شهرستان بافت و دریک همایش
پیادهروی بود که مورد توجه حاضرین قرار گرفت.
◄ تا حاال چند اجرا و در کجاها داشتهاید؟
تعداد اجراهایم زیاد اس��ت .دقیقا آمارش را ندارم
ش��اید  800تا  900مورد باشد و شاید هم بیشتر
که غالب آنها را در سطح شهر ،شهرستان و استان
اجرا کردم .البته در بندر عباس هم اجرا داشتهام.
◄شنیدیم مجوز آلبوم گرفتهاید درباره آن
صحبت میکنید؟
بل��ه بعد از اینکه وارد کار حرفهای ش��دم چندین
سال متوالی بهدنبال اخذ مجوز بودم ولی متأسفانه
موفق نش��دم ت��ا اینکه بعد از س��الها پیگیری و
دوندگیهای متوالی چن��دی پیش در مرداد ماه
مج��وزم را برای اولین آلبوم از کمیس��یون وزارت
کشور زیر نظر مؤسسه آوا هنگام تهران گرفتم.
◄عنوانش چیست و چند تراک دارد؟
عنوان��ش «تنهام گذاش��تی» و  6ت��راک دارد
بهنامهای تنهام نذار ،ش��هدای گمنام ،دوس��تت
دارم ،تنهایی ،اشتباه ،بابایی
◄آهنگس�ازی و ترانه س�رایی تراکها به
عهدهی چه کسی است؟
آهنگس��ازی به عهدهی رامین بهارستانی و تنظیم
از مس��عود کاظمی اس��ت 4 .تا از ترانهها را خودم
گفتهام ،یکی را آقای کمیل و یکی دیگر را س��عید
تاتینا سروده است.
◄ یادم رفت بپرس�م نزد چه اساتیدی کار
کردهاید؟
من همیش��ه دل��ی و ب��رای خ��ودم میخواندم تا

اینکه بعد از شروع کار
حرف��های بهخص��وص
از س��ال  1395ن��زد
اس��اتیدی مانند محمد
بی��ات و اس��تاد پی��ام
رضای��ی در کرم��ان
شاگردی کردم.
◄بهج�ز خوانندگی
به چه کارهای دیگری
مشغول هستید؟
چند س��الی اس��ت که
در ورزش بوک��س ه��م
فعالی��ت دارم و اکنون
تحت مربیگ��ری آقای
محمد محمودی تمرین
میکنم ،مربی بدنسازیام هم آقای سیامک حسنپور
است.
◄حرفها ی کار میکنید؟
بله سعی میکنم حرفهای باشد( .با خنده)
◄یک آهنگ داش�تید که در استان پخش
شد ،درباره آن توضیحی میدهید؟
آهنگ رفتگر بود که کلیپ آن هم درست شد.
کلیپ��ی بود که بس��یار مورد توجه مس��ئولین
محیط زیس��ت اس��تان قرار گرفت و در برنامه
رونمای��ی از کت��اب فرن��ود و فره��ود انجم��ن
رفتگرانطبیع��ت س��یرجان نیز ک��ه در حضور
دکت��ر دروی��ش و مهندس نجاری��ون و محمد
بختیاری اجرا ش��د بس��یار مورد توجه این سه
عزیز قرار گرفت.

نشریه عاشورایی عطش منتشر میشود

نشریهی فرهنگی و عاشورایی «عطش» با موضوعات
تخصص��ی مباح��ث عاش��ورا و نهض��ت اباعبداهلل
الحس��ین (ع) پس از یک وقفهی نس��بتا طوالنی،

بار دیگر در دهه محرم امس��ال منتش��ر میش��ود.
مدیر مس��ئول نش��ریه عطش با اعالم این خبر به
نگارس��تان گفت :با توجه به گس��تردگی مباحث
عاش��ورا و ضرورت توجه خاص ب��ه این حوزه ،این
نش��ریه در دورهی قبل با همین محتوا برای مدتی
منتشر گردید که مورد اس��تقبال عالقمندان قرار
گرفت .وی افزود :نشریه عطش اکنون با یک نگاه نو
به این مباحث و نیم نگاهی به شبهات ،آسیبها و

تهدیدات و پرداختن به مسائل مغفول مانده در این
حوزه دوباره از ابتدای دهه اول محرم امسال منتشر
خواهد شد .وی افزود :از ویژگیهایی منحصربهفرد
دوره جدید عطش ،انتش��ار چندرسانهای آن است
که مخاطبین میتوانند در کنار خواندن مطالب ،با
استفاده از تلفن همراه خود و با نصب یک نرمافزار
س��اده فایلهای صوتی و تصوی��ری صفحات را نیز
ببینند و بش��نوند.گفتنی است این نشریه با مجوز

◄حامی کار چه کسی بود؟
حامی نداشتم و با وجود تمام سختیها چون عاشق این
آهن��گ و این ترانه بودم خودم انج��ام دادم ولی حامی
معنوی اثر انجمن رفتگران طبیعت سیرجان بود.
◄و حرف آخرتان ؟
همانطور که گفتم خودم را مدیون همش��هریان
گرام��یام میدانم .از مادر عزیزم نیز که از اول راه
حامی من بوده تش��کر میکنم و خواهش��ی که از
همش��هریان عزیز دارم این است حق کپیرایت را
رعایت کنند .به جای کپی ،سیدیهای اورجینال
هنرمندان را خریداری کنند چراکه واقعاً زحمات
زی��ادی ب��رای تهی��ه و تولید یک آلبوم کش��یده
میشود و اگر قرار باشد آثار آنها کپی شود واقعاً
هیچ حمایتی از هنر و هنرمندان صورت نمیگیرد.
اداره ارشاد و صرفاً با کمکهای خیرین و همکاری
داوطلبانه اهالی رسانه سیرجان منتشر و به صورت
رایگان در اختیار همش��هریان قرار خواهد گرفت.
آدرس دفتر نشریه در خیابان امام ،کوچه روبروی
پاس��اژ کوثر ،طبقهی فوقانی مطب دکتر امینپور
اعالم ش��ده اس��ت .هیئتها و تکای��ا و عالقمندان
میتوانند جهت هماهنگی بهمنظور دریافت نشریه
و یا هرگونه پیشنهاد سوژه ،نظر ،عکسهای قدیم و
یا هر مطلب مرتبط دیگر به آدرس مذکور مراجعه
و یا با شماره تلفن  ۰۹۲۱۰۰۲۹۲۶۳تماس حاصل
نمایند.

با حضور مدیرکل امور شهری و شوراهای استانداری و جمعی از مسئوالن شهری

پالتو تئاتر شهرداری افتتاح شد
 ساختمان پالتو شهرداری در دوطبقه با اعتباری بالغ بر  3میلیارد ریال و زیربنای  200متر مربع احداث شده است
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آیین افتتاح پالتو تئاتر ش��هرداری س��یرجان صبح
چهارشنبه با حضور مدیرکل امور شهری و شوراهای
استانداری ،شهردار سیرجان ،رییس و اعضای شورای
شهر و تنی چند از مسوولین شهری و هنرمندان در
فرهنگس��را برگزار شد .به گزارش مدیریت ارتباطات
ش��هرداری س��یرجان ،در این آیین مدی��رکل امور
شهری و شوراهای اس��تانداری کرمان با بیان اینکه
فرهنگ به عنوان یک عام��ل تعیین کننده رفتاری،
همواره در عرصه های اجتماعی مطرح اس��ت ،اظهار
داشت :فرهنگ مجموعه ای است از عقاید ،سنت ها،
باورها ،الگوهای رفتاری و در یک کلمه بینش انسان
که اولویت های انسان را در دستیابی به اهداف مادی
و معن��وی و معیار نیک و بد ،صحیح و غلط ،زش��ت
و زیبا را معین م��ی کند.غالمرضا نژاد خالقی ضمن
قدردانی از شهردار سیرجان در خصوص احداث پالتو
تئاتر ،این اقدام را در راستای اعتالی فرهنگ ،بسیار
ارزنده و مهم دانس��ت و افزود :رش��د فرهنگی را می
توان به عنوان زمینه س��از رفع نیـازهای شهروندان
دانس��ت و باید توجه داش��ت که پایـداری مجموعه
ای از وضعی��ت ه��ا اس��ت که در طـ��ول زمان دوام
دارد و توس��عه فرایندی اس��ت که طی آن پایداری

می تواند اتفاق بیفتد .همچنین شهردار سیرجان در
این مراس��م ب��ا بیان اینکه توجه ب��ه هنر و فرهنگ
یکی از اولویت های شهرداری است در خصوص این

بنای فرهنگی و هنری ش��هرداری گفت :س��اختمان
پالتو تئاتر با زیربنای  200مترمربع ،ش��امل  2طبقه
همکف (س��الن نمایش به مساحت  100مترمربع و

بهره برداری از
آسفالت جدید بلوار سیدجمال
◄ به گزارش مدیریت ارتباطات شهرداری با حضور مدیرکل امور شهری و شوراهای استانداری کرمان ،شهردار  ،رییس و
اعضای شورای شهر ،آسفالت جدید بلوار سیدجمال به بهره برداری رسید و این مسیر زیر بار ترافیکی رفت .شهردار سیرجان
در مراسم بهره برداری از آسفالت این محور افزود :در راستای آسفالت معابر شهری و به منظور تسهیل در تردد شهروندان و
نیز جلب رضایت آنها ،آسفالت الین شرقی بلوار سیدجمال حدفاصل میدان امام علی(ع) تا میدان امام خمینی(ره) با استفاده از
 6300تن ماسه آسفالت و روکش آسفالت و با اعتباری بالغ بر 15میلیارد ریال انجام شد  .رضا سروش نیا همچنین با اشاره
به قرار داشتن در آستانه مهر ماه و فصل بازگشایی مدارس گفت :سرعت بخشیدن به روند بهسازی و زیباسازی خیابان ها در
دستور کار قرار دارد و در این راستا در صورت همکاری پیمانکاران خیابان ولی عصر تا مهر ماه آماده بهره برداری کامل خواهد
شد .وی ضمن تقدیر از بردباری مردم به هنگام اجرای طرح ها و پروژه های شهری از شهروندان خواست در اجرای این
طرح ها با شهرداری همکاری نمایند.

دو اتاق گریم) و طبقه باال (اتاق کنترل ،نورپردازی و
همچنین آرشیو لباس) با اعتباری بالغ بر  3میلیارد
ری��ال و با نظ��ارت حوزه معاونت فنی و شهرس��ازی

شهرداری احداث شده است .گفتنی است در حاشیه
افتتاح پالتو تئاتر شهرداری ،گروهی از هنرمندان به
اجرای تئاتر پرداختند.

حوادث و اتفاقات پیرامون خود را به ما اطالع دهید
آخرین اخبار و تصاویر حوادث را با ما در اینستاگرام دنبال کنید
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آیا میدانید استفاده از کمربند ایمنی خودرو موجب
کاهش 70درصدی صدمات منجر به فوت میگردد؟
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نگاه

داماد جوان توسط برادر
زن از پای درآمد
گ�روه حوادث نگارس�تان  :روز پنجش��نبه و در
حالی ک��ه خبرهای ح��وادث را دنب��ال می کردیم
مطلع ش��دیم همان روز در محمودآباد سادات و در
ی��ک خانواده افغان ب��رادر زن نوجوان با ضربه چاقو
ش��وهرخواهرش را به قتل رسانده است .به گزارش
خبرنگار س��رویس حوادث نگارستان این حادثه در
پی اخت�لاف خانوادگی میان این دو رخ داده و طی
آن نوجوان  16س��اله افغان پس از مشاجره با داماد

این هفته در سیرجان صورت گرفت

توقیف کارگاه خانگی تولید مشروب
کشف  15میلیارد ریال کاالی قاچاق در محیاشهر

| عکس تزئینی است |

گروه حوادث :از س��وی مأموران پلیس امنیت
عمومی هفته گذش��ته یک کارگاه خانگی تولید
مش��روب توقیف و مش��روبات تولید شده ضبط
شد .دادس��تان سیرجان با اعالم این خبر افزود:
مأموران پلیس با هماهنگ��ی قضایی وارد محل
یاد شده در بلوار قاآنی شدند و بیش از چهارصد
لیتر مشروب را به همراه وسایل تهیه آن توقیف
کردند .همچنین در یکی از روس��تاهای ش��مال
س��یرجان ازیک متهم که اقدام به تهیه و توزیع
مشروبات الکلی می کرد  17لیتر مشروب ضبط
شد.
این خبر همچنین حاکی است از فروشگاهی در
محیاشهر  21قلم کاالی قاچاق کشف و توقیف
ش��د .همچنین توس��ط مأموران پلیس در حین
بازرسی جاده ای یکدستگاه پژو پارس در مسیر
جاده س��یرجان بافت را که به ایس��ت مأموران
توجه نکرده بود تعقیب و ب��ا تیراندازی متوقف

کرده و مقادیر زیادی نوش��یدنی های خارجی از
آن کش��ف نمودند .پرونده کاالهای کشف شده
جه��ت رس��یدگی تحویل مراجع قضایی ش��ده
است.

حوادث

پلیسراه شهرستان سیرجان

قتل در خانواده افغان به علت اختالفات خانوادگی:

جوان شان او را از ناحیه سر هدف یک ضربه شدید
چاق��و ق��رار داد و از پای درآورد ..ای��ن خبر حاکی
اس��ت داماد  30ساله که به شدت مصدوم شده بود
پس از انتقال به بیمارس��تان جانش را از دست داد.
به گ��زارش خبرنگار حوادث نگارس��تان این حادثه
درست در روزی اتفاق افتاد که دومین فرزند مقتول
از مادر متولد ش��ده بود .خبرنگار ما می افزاید :پس
از وقوع این قتل مأموران انتظامی و قضایی از محل
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به بهانه روز جهانی پیشگیری از خودکشی

از ناهنجاری تا آسیب اجتماعی

وقوع حادثه بازدید و اقدامات خود را برای شناسایی
و بازداشت قاتل آغاز کردند .تالش خبرنگار ما برای

اط�لاع از جزییات بیش��تر حادثه و انگی��زه قتل تا
لحظه چاپ خبر نتیجه ای نداشت.

روز پنجشنبه اتفاق افتاد

پلمب انبار با  5هزار
پوشکبچه
گ�روه حوادث :دادس��تان س��یرجان از توقیف
انبارهای احتکار  5هزار پوشک بچه روز پنجشنبه
در س��یرجان خبر داد و گفت :این پوشک ها در
مارک ه��ای مختل��ف از  4-3انبارمتعلق به یک
نفر که دپو ش��ده بود با کوش��ش مام��وران اداره
اطالعات شناس��ایی  ،کش��ف و پلمب ش��د .وی
افزود :پوشک های کشف ش��ده با قیمت تعیین
ش��ده اوایل همین هفته میان شهروندان توزیع
می ش��ود .قاضی نیک ورز اف��زود :هنوز مکان و
مح��ل توزیع آن مش��خص نیس��ت و به محض
مش��خص شدن مکان و ش��رایط توزیع به اطالع
عمومی خواهد رس��ید .اعالم و بر اساس قیمت
مص��رف کنن��ده روی آن به همش��هریان عرضه
خواهد ش��د .دادس��تان س��یرجان ضمن هشدار
ب��ه محتکران کااله��ا اعالم کرد ب��ا دقت اوضاع
شهرس��تان رصد و با هر گون��ه احتکار کاالهای
مورد نیاز مردم به شدت برخورد خواهد شد.

مجم عم
آگهی ع ومی عادی هب طور فوق العاده

از کلیه سهامداران شرکت دره زار پاریز
ثبت شده به شماره  2592شناسه ملی 10861203902

دع�وت به عمل می آید که جلس�ه مجمع عمومی عادی ،به طور فوق
الع�اده که در تاریخ  97/6/27برگزار می گردد .س�اعت  10به آدرس،
سیرجان -پاریز ،هیئت قمر بنی هاشم،حضور به هم رسانند.
دستور جلسه -1 :انتخاب مدیران -2 .هیات تصفیه

گروه حوادث :خودکش��ی اقدامی اس��ت عمدی و منجر به مرگ که امروزه از
نابهنجاری به آس��یب اجتماعی تبدیل ش��ده اس��ت .تبعات به جامانده از این
پدیده باعث میش��ود که واژهی آس��یب اجتماعی برای آن بهکاربرده ش��ود.
درس��ت اس��ت که آمار اعتیاد یا طالق بهعنوان آسیبهای اجتماعی به مراتب
بیش��تر از خودکشی است اما آنچه خودکشی را به مسئله مهمتری تبدیل می
کند اثرات بهجای مانده از خودکش��یهای فردی است و فرد واحد یک جامعه
اس��ت  .جامعهی ایران جزو کش��ورهای مسئلهدار خودکش��ی نیست اما نباید
عدم بیان رقم خودکش��ی را علتی برای عدم وجود خودکش��ی در کش��ورمان
دانس��ت به نظر می آید عدم وجود آمار دقیق خودکش��ی این اس��ت که فقط
خودکش��یهای منجر به م��رگ بهعنوان آمار اصلی عنوان میش��ود نه آمار
اقدام به خودکش��ی .خودکشی که فرجام دارد قابلدرمان نیست؛ اما برای رخ
ندادن خودکش��ی میتوان با آموزش نحوه سالم نگهداشتن روان افراد مستعد
این آس��یب اجتماعی از میزان آن کم و جلوگیری ش��ود .اگر چه کارشناسان
در رس��انهها در مورد خودکش��ی بهتر است صحبت نکنند اما الزم است عالئم
خودکش��ی اطالعرس��انی گردد تا خانوادهها آگاهی پیدا کنند که اگر یکی از
اعضا درباره مرگ وزندگی صحبت کرد ،از دوس��تان و اطرافیانش کنارهگیری
نمود ،نسبت به فعالیتهای روزمره بیتوجه شد،تغییر در کارکرد فرد مشاهده
شد ،رفتارهایش تغییر کرد و یا اقدام به بخشش وسایل موردعالقهی خود به
دیگران نمود و یا حتی با پرس��ش س��ؤاالتی مانند اگر من بمیرم چه میشود
ای��ن ها عالئمی از وجود افس��ردگی اس��ت و فرد میتواند در ح��ال تفکر به
خودکش��ی باشد و باید مورد مراقبت و حمایت از س��مت خانواده قرار بگیرد.
عالوه بر این ما باید جامعه را با صدای مش��اور و اورژانس اجتماعی با ش��ماره
 123آش��نا کنی��م .این حداقل موردی اس��ت که می ت��وان از این طریق به
کنت��رل این آس��یب اجتماعی پرداخ��ت .اگر چه همکاری نک��ردن خانوادهها
دردادن اطالعات دقیق بهمنظور حفظ حرمت و آبروی خانواده با پژوهش��گران
و مددکاران اورژانس اجتماعی روند یافتن علل اصلی خودکش��ی را در جامعه
با مش��کل مواجه میکند اما به ه��ر روی اورژانس اجتماعی که برای کنترل و
کاهش چنین آسیب ها و آسیب های اجتماعی مشابه تشکیل شده در صورت
همکاری خانواده های مبتال می تواند در این زمینه موثر باش��د .از نکات دیگر
در امر پیش��گیری دورنگه داش��تن ابزار خودکشی از دس��ترس افراد مستعد و
دارای سابقهی افس��ردگی است .در استان ما به دلیل اشتغال اغلب خانوادهها
به کش��اورزی ،برخی س��موم و آفتکشها در منازل موجود است لذا عاقالنه
اس��ت که این موارد را از دسترس افراد مس��تعد خارج کنیم .بهجز این نکات
بحث زیرس��اختهای اقتصادی و فراهم کردن ش��رایط کار و اشتغال نیز برای
جوانان موضوع مهمی اس��ت  .در حال حاضر سادهترین راه کاهش آسیبهای
اجتماع��ی مانند اعتیاد و خودکش��ی هرچند اقدامات فرهنگی و آموزش��ی و
ریش��های میباشد اما با شرایط موجود و شیوهی مدیریت در جامعه اصالحات
اقتصادی و ایجاد رفاه اجتماعی زودتر کمک میکند تا بتوان نرخ آس��یبهای
اجتماعی را کاهش داد.

نگاه آخر

 صاحب امتیاز و مدیر مسوول :ذبیح اله بلوردی
 وب سایت  www.negarestannews.com :ایمیلnegarestannews@yahoo.com :

السالم) فرمودند:
امام حسین (علیه ّ
سوگند به خدا خون من از جوشش باز نمی ایستد
تا خداوند مهدی (عج) را برانگیزد.
سیاسی  /اجتماعی  /فرهنگی
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 سامانه پیام کوتاه30007258 :

سید حسین مرعشی هم منتقد رئیس جمهور شد

 همراه  09132783241 :مدیریت بخش آگهی ها09133475180 :

هاشمی هم اگر زنده بود
حریف روحانی نمیشد!

 مدیریت توزیع شهرستان  09131782941 :توزیع کرمان09132418781 :
 آدرس دفتر مرکزی  :سیرجان ،تقاطع رضوی (اشکذری)
 تلفن ها  034-42230702 / 42206677 :تلفکس034-42206644 :

 چاپخانه :چاپ کارمانیا


حاشیه  -خبر

مسافران سرگردان در
بیابان های قم

در یک اتفاق نادر مسافران قطار کرمان -تهران که در میان آنها از شهروندان
سیرجانی هم حاضر بود به علت نقص فنی قطار برای چند ساعت در بیابان
های نزدیک به ایس��تگاه قم سرگردان شدند .این اتفاق در یکی از روزهای
هفته گذش��ته رخ داد و قطار یاد ش��ده س��اعت ها در بیابان متوقف شد تا
مسافران با تأخیر بسیار زیاد به مقصد برسند .درپی این تأخیر طوالنی راه
آهن اعالم کرد به مس��افران این قطار خسارت پرداخت می کند.مدیر کل
راه آهن کرمان ضمن عذرخواهی بابت این اتفاق از مسافران خواست برای
دریافت  50درصد خس��ارت به دفاتر فروش بلیت قطار مراجعه و خسارت
خود را دریافت کنند .وی علت تاخیر را نقص فنی قطار اعالم کرد و گفت:
طبق قانون برای تاخیرهای باالی س��ه ساعت غرامت پرداخت می شود که
با پیگیری های صورت گرفته با پرداخت خسارت به مسافران این قطار نیز
موافقت شده است.

ازدواج های اجباری
منشاء جرائم خشن

رئیس کل دادگستری استان گفت :بسیاری از جرائم خشن ریشه در ازدواج
های اجباری دارد .وی این جمله را در جلس��ه ش��ورای پیشگیری از وقوع
جرم اس��تان کرمان اعالم کرد و به خانواده ها توصیه کرد تا فرزندان را به
ازدواج اجباری وادار نکنند .قاضی موحد به خانواده ها توصیه کرد از اجبار
فرزندانش��ان به ازدواج با افرادی که عالقه ندارند خودداری کنند که تبعات
بس��یار ناگواری به دنبال دارد.وی همچنین گفت :اقدامات سلبی  ،قاطع و
سریع در کوتاه مدت می تواند باعث کاهش جرائم شود اما در درازمدت نیاز
به فعالیت های اقناعی و فرهنگی عمیق است.

از خرافات و توهمات دوری شود

امنیت امری چند وجهی اس��ت که در سایه همدلی و همراهی مسئولین،
مش��ارکت ش��هروندان و تالش نیروهای نظامی و انتظامی محقق می شود
و تمام تالش فرماندهی انتظامی نیز کما فی الس��ابق چون سالیان گذشته
برای ایجاد امنیت عزاداران اعمال خواهد شد .این جمله را فرمانده انتظامی
سیرجان ضمن هش��دار به عوامل مخل نظم و آسایش عمومی اعالم کرد
و گفت :عدم ورود به مس��ائل واهی و خرافات و توهمات الزمه یک مراسم
س��الم عزاداری اس��ت  .او گفت :هیأت ها در برنامه ها ی شان رعایت شأن
و منزلت ماه محرم و صفر و مراعات حال بیماران در س��اعات پایانی شب و
آرامش جامعه را هم در نظر بگیرند.وی با مهم خواندن فرهنگ عاش��ورا و
شهادت اظهار داشت:شهدای ما از همین حسینیه ها ،تکایا و مساجد برای
دفاع از مملکت به پا خواس��تند و با تأسی از فرهنگ ناب حسینی به مقام
شهادت نایل گردیدند.

صدای پای محرم به گوش می رسد و خیمه های حسینی یکی پس از دیگری برپا می شوند

یک خبر ضد و نقیض

ش سوخت؟
آیا دایناسور کرمانی هم در آت 

نمونه دایناس��وری که سال  ۱۳۸۱در
یک��ی از نخس��تین و ارزش��مندترین
منطقه بیدآباد کرمان کشف و به موزه
نخس��تین پیجویی دایناس��ورها در
آتشسوزی این موزه ملی از بین رفته
برزیل امانت داده شده بود ،احتماال در
برزیل بعدازظهر یکشنبه  ۱۱شهریور
است.آتشسوزی رخ داده در موزه ملی
بس��یاری در این موزهی  ۲۰۰س��اله
باعث ش��د تا آثار تاریخ��ی و طبیعی
چن��د روز از این اتف��اق ،علی هژبری
در آتش بس��وزند ،حاال بعد از گذشت
دانش��گاه ته��ران – در متن��ی که در
 دانش��جوی دکتری باستانشناسییک نمون��ه ارزش��مند دایناس��وری
فضای مجازی منتش��ر کرده ،از وجود
در آن م��وزه ملی خبر میدهد ،که به
کشف ش��ده از منطقه بیدآباد کرمان
طبیعی و تاریخ��ی دیگر از بین رفته
نظر میرس��د در میان  ۲۰میلیون اثر
باشد.وی در مطلب خود نوشته است« :موزه ملی برزیل با  ٢٠میلیون شیء تاریخی در آتش سوخت .این موزه  ٢٠٠سال قدمت داشت .از نکات غمانگیز این
آتشسوزی برای ایران این است که نخستین و ارزشمندترین نمونه دایناسوری که در سال  ۱۳۸۱برابر با  ۲۰۰۲میالدی طی نخستین پیجویی دایناسورها در
منطقه آببید کرمان کشفشده بود ،با اجازه  ...رئیس وقت پژوهشکده علوم زمین ،بهرسم امانت به موزه ملی برزیل واگذار شد که دیگر هرگز باز نخواهد گشت .اما
این خبر در حالی است که مدیر اداره کل موزهها به ایسنا میگوید :سازمان میراث فرهنگی مسئول نمونههای اشیای تاریخی و فرهنگی است ،در حالی که نمونه
فسیل دایناسوری جزو آثار طبیعی استکه بیشتر مربوط به محیطزیست ،زمینشناسی و فسیلشناسی میشود چیزی که ما اصال در آن دخالتی نداریم و حتی
از این موضوع اطالعی نداشتهایم.او البته تاکید میکند :از هیچ کدام از موزههای ایران ،هیچ اثر تاریخی و فرهنگی در موزهی برزیل در معرض نمایش نبوده است!.

جناب آقای مهندس

اسماعیل محمدپور

انتخاب جنابعالی را به عنوان بخشدار بخش بلورد
تبریک عرض نموده ،از خداوند متعال توفیقات
روزافزون برای شما جهت خدمت به مردم عزیز
بخش بلورد مسئلت داریم.

دهیاری و شورای اسالمی
روستای کهن سیاه

این جمله باال را سید حسین مرعشی سخنگوی حزب کارگزاران گفت
تا نش��ان دهد نزدیکترین حامیان روحانی نیز منتقد او شده اند .همین
هفته قبل بود که کرباسچی دیگر مقام بلندپایه حزب کارگزاران گفت:
از رای دادن به روحانی اگر چه پشیمان نیستم ولی منتقد او هستم .حاال
مرعشی هم به منتقدان روحانی پیوسته است .او می گوید :اگر هاشمی
رفس��نجانی زنده بود نیز حریف روحانی نمیشد .به گزارش افکارنیوز،
حسین به مرعشی با بیان اینکه «مردم توقع دارند روحانی مشکالتشان
را حل کند ،مردم در حال حاضر با روحانی مش��کل سیاسی ندارند و از
روحانی توقع دارند مشکالت معیشتی آنها را حل کند» ،افزود :دولت با
این چهرههای فش��ل و بیانگیزه نمیتواند کشور را اداره کند .او گفت:
روحانی باید پیام رای مجلس را بگیرد ،مجلس پیام مردم را رساند .مردم
بیش از این به روحانی رای نمیدادند .این رای منفی کامال با رای مردم و
گالیههای آنها از دولت همراه بود .روحانی باید با افرادی باانگیزه و دولتی
کارآمد به صحنه بیاید تا بتواند مشکالت را حل کند .وی میافزاید :این
س��وال از رئیسجمهور وجود دارد که چرا دعوت مجلس برای جلسات
خصوص��ی را نپذیرفته؟ مجلس مطرح کرده بیش از پنج ماه اس��ت از
روحانی خواسته در جلسهای خصوصی شرکت کند اما روحانی نپذیرفته
اس��ت .چرا این اتفاق رخ داده است؟ در چنین شرایط سختی چرا باید
این فاصله بین مجلس و دولت و میان قوا باشد؟مرعشی میگوید :اگر
عملکرد روحانی تنها به جریان اصالحات آسیب برساند ،ما راضی هستیم
ولی ما امروز خوف این را داریم که این ضعفها به کشور آسیب برساند
 .واهمه همه ی ما از این موضوع اس��ت .ما از روحانی حمایت کردیم
و این مس��ئولیت را هم میپذیریم که آسیبی ببینیم .کمااینکه من در
جای خود میگویم که ممکن است تصمیم حمایت ما از روحانی تغییر
کرده باش��د؛ یعنی در حال حاضر درباره تصمیم گذش��ته خود ارزیابی
دیگری داریم؛ اما واقعا ضربه اصالحطلبان مس��ئله ما نیست .مسئله ما
کشور است.س��خنگوی کارگزاران خاطرنشان کرد :از دیدگاه من حتی
اگر آیتاهلل هاشمی در حال حاضر حضور داشتند ،باز هم حریف برخی
سیاستهای روحانی نمیشدند و نمیتوانستند او را در عدم عقبنشینی
در بعضی مس��ائل مجاب کنند .چراکه او در دوره اول دولت خود هم به
توصیههای آیتاهلل هاشمی جدی عمل نمیکرد.مرعشی همچنین گفته
اس��ت :انتخابات  96از جهت کاندیدات��وری جهانگیری ضربه بزرگی به
اصالح��ات بود .به هر حال حض��ور جهانگیری در انتخابات ضررهایی را
متوجه خود جهانگیری و جریان اصالحات کرد .کاندیداتوری او تصمیم
روحانی بود و همگان شاهد بودیم که به نفع او هم تمام شد اما برداشت
من این است که تیم حلقه یک روحانی از کاندیدا شدن جهانگیری در
انتخابات رنجیدند و در دوره دوم در شکلگیری دولت ،جهانگیری کامال
به کنار رانده شد.روحانی هم در شکلگیری دوره دوم دولت و یک سال
اخیر اداره کش��ور عالقهمند بود جهانگیری نق��ش کمتری را در دولت
داش��ته باشد .جهانگیری هرجا کار به او محول ش��ده انجام داده است،
امابه هر حال دوس��تان باید تجربه میکردند که در عرض یک سال 24
میلیون رای را بسوزانند.

مزایده فروش ضایعات

اتحادیه ش�رکت های تعاون روستایی سیرجان قصد
دارد ضایع�ات فل�زی خ�ود را ش�امل ورق ایرانیت،
قوط�ی و نبش�ی فلزی ب�ه صورت مزای�ده به فروش
برس�اند .متقاضیان می توانند جه�ت بازدید از اقالم
فوق و ارائه پیش�نهاد تا پایان هفته جاری به اتحادیه
تعاون روس�تایی واقع در بلوار سردار جنگل خیابان
ش�یخ عط�ار مراجعه نماین�د .هزین�ه درج آگهی بر
عهده برنده مزایده می باشد .جهت اطالعات بیشتر
با شماره  09131451396تماس حاصل نمایید.

جناب آقایان

مهندس سید محمود عطاری
مهندس علی ناصر
مصیبت وارده را به آن جنابان و خانواده های محترم تسلیت عرض نموده ،از خداوند متعال برای
آن مرحوم غفران الهی و برای بازماندگان صبر و اجر و سالمتی مسئلت می نماییم.

حاج احمد و علی اکبر نصیر زاده(شرکت مه نور سیرجان)

جناب آقایان

حاج احمد علی تدین
مهندس حسن تدین

مصیبت وارده را حضور ش�ما و خانواده های محترم تسلیت عرض نموده ،از خداوند متعال برای
آن مرحوم غفران الهی و برای بازماندگان صبر و اجر و سالمتی مسئلت می نماییم.

حاج احمد و علی اکبر نصیر زاده(شرکت مه نور سیرجان)

ا
ولین
و
ج
ا
نیا
مع
زمندیهای ترین
ا
ستان

سی
نیازمندیهای رجان

شنبه  17شهریور ماه  27 - 1397ذی الحجه  8 - 1439سپتامبر 2018
ضمیمه رایگان شماره  1141هفته نامه نگارستان @negarestanniaz

فروش و اجرای نمای آلومینیوم گروه آمیتیس

 15سال ضمانت
 %15تخفیف

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

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

داربست فلزی عدالت
09193453650 - 09178317645
آژانس شبانه روزی صالح
از تعدادی راننده با ماشین به صورت تمام وقت
دعوت به همکاری می نماید
لیست سرویس ها  :معدن گل گهر  ،سرویس
مدارس  ،داخل شهر
از رانندگان جدیدالورود یک ماه کمیسون
گرفته می شود
آدرس :نجف شهر فاز  2کوی شهداء
مدیریت جدید  :ساالری
58435348 - 42397744 -09139454626

8
صفحه

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

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
خدمات پوست و زیبایی :میکرونیدلینگ ،پیلینگ ،مزوتراپی  ،درمان جوش و جای جوش  ،میکرودرم ،
تزریق ژل بوتاکس،خالبرداری
لیزر موهای زائد توسط * خانم * آقا با دستگاه پیشرفته مشاوره و روانشناسی  ،تغذیه  ،گفتاردرمانی
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سرویس مدارس به تمامی نقاط شهر
پذیرفته می شود
 09132782434آژانس گوهربانو

آموزش گلیم  ،قالی ،
تابلوفرش  ،بافت چهره و
فروش ابزار و رفو  ،روگیری
قالی  ،گلیم چاکدار فقط
80هزار شهریه با ارایه مدرک
09103291048

3

جوشکاری
انواع خورده کاری ،سایبان و
ساخت درب توری دار
09138459133

چلوکبابی گلپایگانی
(شعبه )2

آدرس :بلوار امام رضا ،
جنب منابع طبیعی

فروش پیاز زعفران
09131784467

تکی و عمده به تعداد محدود

لباسشويي ٥كيلويي Apex
با گريد انرژي A+
ساخت ايتاليا (أصلي)
درب سفيد و كروم
با قيمت باورنكردني
جهت اطالع از قيمت تماس بگيريد
يا پيامك بزنيد

٠٩١٣٣٧٩١٢٥٤
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دعوت به همکاری

دو نفر خانم جهت كار در
آشپزخانه فست فود نيازمنديم
٠٩٢٢٣٨٩٩٠٣٩

به یک دفتردار آژانس
نیازمندیم
09137671660

به یک فروشنده خانم مجرب
برای کاردر پوشاک فروشی
نیازمندیم 09140517956

به یک ضامن راننده کارت هوشمند فعال
نیازمندیم (بدون قسط معوقه و چک برگشتی)
با مژدگانی عالی

09133459368

از تعدادی نیروی خانم و آقا جهت کار
در کافی شاپ دعوت به همکاری می شود
09130621879

آژانس آزادی به تعدادی راننده
باماشین به صورت تمام وقت ونیمه وقت
نیازمند است
0913770

جویای کار  -راننده پایه یک
کار با تریلر کمپرسی (اختیاری)
09309228351

یک شاگرد جهت کار در نصب
دزدگیر تعمیر قفل مرکزی شیشه
باالبر نیازمندیم
۰۹۱۳۸۴۵۳۴۹۳

به یک نفر لیسانس حسابداری
مسلط به کامپیوتر جهت کار در الکتریکی
نیازمندیم
09133450819

به یک نیروی کارکرده جهت
کاردر ساندویچی نیازمندیم
09138452699

به یک نفر نیروی مرد دائمی
جهت کار در الکتریکی نیازمندیم
09360780607

به یک فروشنده خانم جهت کار
در پوشاک فروشی نیازمندیم
۰۹۱۳۳۴۵۰۴۹۷

به یک نیرو آقابرای همکاری
دررستوراننیازمندیمشیفتبعدظهر
09193454209

از یک نفر شاگرد (آشنا به کار)
جهت کار در تیوبلس ماشین سنگین
دعوت به همکاری می شود
09139457694

09363280826
چهارراه اداره گاز

از یک استادکار و یک

از چند نفر نیروی

آموزش تضمینی موی تای و کیک بوکسینگ

از یک خانم مجرد
جهت کار در شرکت اسدی با
حقوق ماهیانه  1/200م تومان بدون
سرویس با ساعت کاری  7صبح الی
 5عصر دعوت به همکاری می شود
09133477436

به دو نفر ضامن

به چند
دستگاه خودروی
سواری جهت سرویس
دهی نیازمندیم .
0901916382

از دو فروشنده خانم
با تجربه و روابط عمومی باال
جهت کار در پوشاک بچه گانه
دعوت به همکاری می شود

از یک خانم میانسال
محجبه جهت پرستاری از
کودک با حقوق ماهیانه  600هزار
تومان و ساعت کاری  7الی 13
(حوالی خ غفاری) دعوت به
همکاری می شود
09028412867

به یک نفر
از یک فروشنده
خانم جهت فروش لباس فروشنده خانم نیازمندیم
زنانه دعوت به همکاری
طالقانی .حقوق  1میلیون
می شود
09381626609
09135317167

از یک همکار خانم
مسلط به کامپیوتر جهت کار
در کافی نت به صورت یک
شیفت ( 5عصر الی  9شب)
دعوت به همکاری می شود
42231882

به یک صندوق دار
خانم جوان (ماهر) جهت کار در
فست فود پیتزا سنگی نیازمندیم
ساعت کار 6تا 12:30
حقوق  700 :هزار تومان
09140412723

به یک نفر آقا
جوان جهت کار در فست
فود پیتزا سنگی به صورت
نیمه وقت نیازمندیم.
09140412723

به يك نيروي

به یک خانم مسلط
به ورد و اینترنت بصورت
تمام وقت جهت همکاری
در کافی نت نیازمندیم
09023452028

شاگرد جهت کار در کارواش با
حقوق و مزایای عالی دعوت
به همکاری می شود
09138173424

ماهر جهت کار در کارواش
دعوت به همکاری می شود
09138649971

به صورت حرفه ای

خصوصی و عمومی

زیر نظر محسن صالح زاده  ،قهرمان مسابقات جهانی
تایلند  ،ترکیه  ،یونان و بالروس
آدرس :چهارراه موحدی 09133474800

از یک نفر دستیار
دندانپزشکی خانم با ظاهری آراسته
و روابط عمومی باال جهت کار در
مطب دعوت به همکاری می شود
ساعات تماس و مراجعه عصرها از
ساعت  17الی 20
42237124
خ امام  ،کوچه دکتر نصرا ...پور ،
ساختمان سیرجان درمان  ،طبقه 3

از یک همکار مرد
جهت فروشندگی در یک
فروشگاه پوشاک دعوت به
همکاری می شود
آدرس :چهارراه سپاه
۰۹۱۳۵۸۶۲۱۴۳

از یک نفر نیرو جهت
کار در فست فود
(شیفت عصر)
دعوت به همکاری می شود
ساعت تماس  10صبح به بعد
09131783958

شرکت شوکت ساعی
به منظور تکمیل کادر خود به
یک نفر منشی خانم و چهار نفر
بازاریاب مرد با سابقه بازاریابی
نیازمند است .
۰۹۱۲ ۹۵۷۰۱۹۴

از یک نفر خانم
ترجیحا مجرد جهت پرستاری
از کودک و کار در منزل دعوت
به همکاری می شود
09197252352

از یک راننده
جهت کار با وانت در
قالیشویی دعوت به
همکاری می شود
09135055884

از دو نفر نیروی آقا
زیر  25سال جهت کار در
رستوران دعوت به همکاری
می شود
09372289169

به یک خانم جوان

09133458848

به تعدادی راننده
با ماشین جهت همکاری
در آژانس در شهرک
رزمندگان نیازمندیم
۰۹۱۳۱۷۸۴۰۶۴

از دو نفر خیاط
ماهر خانم جهت همکاری
با مزون دعوت
به عمل می آید
09352921248

از یک نفر آشنا
به طراحی و فتوشاپ جهت
کار در چاپخانه نگار واقع
در خیابان امیرکبیر دعوت
به همکاری می شود.
09132458009

به یک پرستار جهت
نگهداری از کودک در منزل از
شنبه تا چهارشنبه از ساعت 7/30
الی  12/30در محدوده شهرک
رزمندگان دعوت به عمل می آید
09133450262
42302565- 09131796700

به دو نفر راننده
پایه یکم جهت کار با میکسر
در حومه شهر و بچینگ
جهاد نصر زیرنظر پیمانکار
نیازمندیم
09132470251

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

از يك منشي خانم
و تحويل دهنده غذا جهت
كار در فست فود دعوت به
همكاري میشود ،تماس 18تا 24

از تعدادی
استادکار نقاش ماهر
ساختمان به صورت روزمزد
دعوت به همکاری می شود
09133785770

از چند نفر
نیروی کار جهت کار
در رستوران دعوت به
همکاری می شود
09131454946

از تعدادی نیرو

09363280826

جهت کار در فست فود
نیازمندیم

از دو نفر خانم و یک منقل دار جهت کار
در آشپزخانه دعوت به همکاری می شود
09132476715
از دو نفر نیروی
جوان خانم جهت منشی
مطب پزشک خانم دعوت
به همکاری می شود( لطفا
رزومه خود را به شماره
زیر در فضای مجازی
واتس آپ ارسال نمایید)
09120238475

از یک نیروی خدماتی
خانم (نظافت چی) همراه با
وسیله نقلیه جهت کار در هتل
آپارتمان با حقوق ماهیانه ۷۰۰.۰۰۰
الی  ۱.۰۰۰.۰۰۰میلیون تومان
دعوت به همکاری می شود
۰۹۱۰۳۴۳۶۶۳۶
۰۹۱۲۲۲۴۱۹۵۷

جهت امور نگهبانی

دعوت به عمل می آید .
09138469549

راننده پایه یک متبحر  ،متعهد  ،فعال و
سالم جهت کار در شرکت معتبر
در گل گهر نیازمندیم
09133452403
از یک منشی
خانم جهت کار در
فیزیوتراپی به صورت
تمام وقت دعوت به
همکاری می شود

 09131796487مفیدی

از یک نفر منشی
خانم با روابط عمومی باال
جهت کار در آرایشگاه
زنانه دعوت به همکاری
می شود
09139424773
42330338

۰۹۱۹۳۴۵۳۱۰۷

جوشكار جهت سقف
سبك نيازمنديم

٠٩١٣٣٤٧٥٣٤٢

به چند نفر نيروی
آقا و خانم جهت كار در
آشپزخانه و يك پيك
موتوري و يك سالن دار
نیازمندیم
تماس 18 :تا 24

کارمند جهت گرفتن وام ازدواج
نیازمندیم (چک و سفته جهت
ضمانت ) مژدگانی محفوظ
09132457525

از یک نیروی جوان متاهل آقا جهت کار در
الکتریکی دعوت به همکاری می شود
(مراجعه حضوری)
آدرس :سیرجان  ،میدان آزادی  ،ابتدای خیابان بالل ،
الکتریکی ستوده

به یک فروشنده آقا جهت کار در کفش
فروشی با حقوق ماهیانه  700هزار تومان
نیازمندیم
09196983310
از تعدادی راننده
جهت کار در آژانس بانوان
خاتون دعوت به همکاری
می شود
( سرویس دهی مدارس
پذیرفته میشود)
۴۲۳۳۸۳۰۰-۴۲۳۳۸۴۰۰

از یک پرستار
خانم جوان جهت نگهداری
از کودک  18ماهه به
صورت تمام وقت با شرایط
خوب دعوت به همکاری
می شود
09120238475

@negarestanniaz
دعوت به همکاری
به یک خانم جهت کار
به عنوان مسئول دفتر در شرکت
خوشگوار (کوکاال) سیرجان با
حداکثر  30سال سن و حداقل
مدرک دیپلم مسلط به کامپیوتر
(  EXELو  WORDو اینترنت) با
حقوق و مزایای اداره کار و بیمه
به صورت تمام وقت نیازمندیم
ساعت تماس  13الی 9

09033010325

به یک شاگرد
شلوار دوز ماهر و یک
شاگرد کت دوز ماهر یا
نیمه ماهر جهت کار در
خیاطی مردانه نیازمندیم
09132787461

اگر خانمی با شرایط فوق و جویای کار هستید
با ما تماس بگیرید

به تعدادی آشپز و کمک آشپز مرد
جهت کار در رستوران زعفرون سیرجان به
صورت یک شیفت و دوشیفت نیازمندیم.
۰۹۱۹۰۳۳۰۱۴۷

شرکت پخش پدیدار جهت پخش مواد غذایی
استخدام می نماید.
 ویزیتور آقا با سابقه 2 /نفر /حقوق ثابت عالی  +پورسانت باالداشتن سابقه کار ویزیتوری در شرکتهای پخش مواد غذایی
الزامی می باشد.
تلفن تماس0910 376 84 77 :

از تعدادی مهندس عمران با حداقل 4سال
سابقه کاری در زمینه طراحی و نظارت در شرکتهای
مشاوره ای مربوط به راهسازی
دعوت به همکاری می شود

کافه رستوران گندم سیرجان
جهت تکمیل پرسنل خود از نیروی های زیر
دعوت به همکاری می نماید
 چند سالندار با روابط عمومی باال چند نیروی آشپزخانه با سابقه(مراجعه حضوری )
آدرس :خ ابوریحان ،بعد از کمیته امداد
کافه رستوران گندم
42267741

09128896961

قیمت کارشناسی ساختمان
مهندس نادری نیا

شرایط اصلی :آشنا به کامپیوتر (ورد و تایپ)-خوش برخورد و آراسته-
فن بیان قوی برای مکاتبات تلفنی -عالقمند به آموزش و کتابخوانی
شرایط فرعی :سابقه کار مرتبط با دفتر بیمه -سن باالی  20سال

09133455472

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

به تعدادی پیک موتوری برای شیفت صبح
و عصر جهت کار در رستوران زعفرون نیازمندیم.
پول شارژ و بنزین با رستوران می باشد.
۰۹۳۶۹۹۰۸۳۶۶

شرکت افشار توسعه صنعت برتر
جهت تکمیل کادر فروش خود از تعدادی راننده و
فروشنده با تجربه برای بخش بستنی با پورسانت
عالی دعوت به همکاری می نماید
آدرس :شهرک صنعتی شماره یک  ،بلوار صنعت ،
خ صنعت یک  ،خ چهارم  ،درب پنجم سمت چپ
09136797411

به تعدادی خودرو مینی بوس هیوندا یا ایسوزو
،ون وانا و فتون و سواری پژو  ۴۰۵دوگانه سوز سی ان
جی از مدل 1395به باال جهت ایاب و ذهاب پرسنل یکی
از شرکتهای گل گهر نیازمندیم.
جهت نام نویسی از شنبه تاپنج شنبه از ساعت  9صبح
الی  12و عصر از ساعت  15:30الی 18:30
به آدرس :مکی آباد ،بلوار حمزه سیدالشهدا ،روبروی
بریدگی دوم -خدمات فنی مهدی مراجعه فرمایید
شماره تماس۰۹۱۳۱۷۸۲۴۶۱ :

09133775076
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ابتدای بلوار دکترصادقی  50 -متر بعد از تقاطع دهخدا

آژانس آنالین تاکسی تایم
شبانه روزی نسیم

از تعدادی راننده خانم و آقا با ماشین
( باگوشی اندروید) با درآمد عالی
دعوت به همکاری می نماید
آدرس :انتهای بلوار دکتر صادقی ،
بلوار شهید عربی

 09139470836علی بیگی

منزل-آپارتمان-
زمین -باغ

یک قطعه زمین واقع در فاز 3
فخرآباد به فروش می رسد
09137688550

یک اطاق  12متری جهت اثاثیه
منزلنيازمنديم.
09139472081

فروش دو قطعه زمین فخرآباد
دارای برگ واگذاری بنیاد مسکن
0913587

خریدار یک قطعه زمین 10
قصبی در فخرآباد می باشیم
09137688550

95مترآپارتمان دوخواب با
امکانات بعیرازپارکینگ نبش چهارراه
رضوی(اشکذری)اجاره داده ميشود
09335253702

مجتمع 4طبقه
 ،نوساز سه واحدی واقع
در بلوار چمران ( شهرک
مرجان) به فروش می رسد
09132797874

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

آپارتمان  90متری
مرکزشهر بین نصیری و
تختی طبقه اول
به فروش میرسد
09137691546

یک قطعه باغ پسته
ثمری به مساحت یک هکتار و دو
حبه آب موتور شیرین واقع در
امامزاده علی به فروش می رسد
09336142869
09133792157

زمينى واقع در صوغات
اجاره داده مى شود
09139563073

چند قطعه زمین
یک قطعه زمین 30
خانه ای واقع در آخر
یک باب مغازه واقع
مسکونی دارای پروانه و برگ
10
،
خبرنگار
خ ولیعصر  ،بلوار
قصبی واقع در جفریز گوغر به
در خیابان امام خمینی رو به
واگذاری  ،امتیاز آب  ،حصارکشی
قصب  150 ،متر ساخته  ،نوساز
قیمت کارشناسی  480م تومان فروش یا با ماشین یا زمین در شده در منطقه خوش آب و هوای روی بانک صادرات رهن و
سیرجان معاوضه می گردد
اجاره داده می شود
دهسراج مرغی به فروش می رسد
به فروش می رسد
09137692687
09199070261
09133473216
۰۹۱۲۹۵۷۰۱۹۴
فروش یک باب مغازه
واقع درخ خواجو حدفاصل ولیعصر
و  15خرداد  91 ،متر همکف 35 ،
متر طبقه دوم  173 ،متر زیرزمین ،
 10متر بر خ با تمامی امکانات
زیر قیمت کارشناسی

زمینمسکونی

ترجیحا درب ساختمان در
بلوار چمران خریداریم

09121248411

42231879

زمین کلنگی (خانه قدیمی) به مساحت  320متر سر
دونبش  ،دارای آب  ،برق  ،گاز و تلفن دارای سند تک برگ
مستقیم از مالک به فروش می رسد
آدرس :بلوار عباسپور  ،خ حر  ،نبش کوچه اول  ،سمت راست

09176711711

5

یک باب خانه مسکونی شخصی ساز در
منطقه  M1پیش بینی برای چند طبقه  3 ،سال
ساخت نوساز  ،به مساحت عرصه  260متر و 155
متر زیربنا هر طبقه  ،همکف پیلوت و طبقه اول با نما
سازی تکمیل شده  ،پیلوت مسکونی میباشد درب
ساختمان  ،دو حیاط  ،آهن دوقلوی  16ورق کشی
شده  ،پشت بام شیروانی  ،پنجره دوجداره  ،شوفاژ
 ،شناژریزی و استحکام فوق العاده  ،نقدی  650م
تومان به فروش می رسد
آدرس :خیابان محراب  ،جنب خودپرداز کمیته امداد امام

09133472018

فروش باغچه
تفریحی 32 ،قصب بعد از
کران  30 ،درخت  ،لوله کشی
آب قنات تا داخل باغچه،
قیمت  15م
09131787647

یک قطعه زمین طرح

گلخانه به مساجت  6هزار متر

دارای  2هزار متر اسکلت در حال
بهره برداری  ،حصار دور باال ،

 2عدد استخر آب  ،برق  3فاز 32
آمپر  ،آب ،به فروش می رسد یا

اجاره داده می شود و یا شراکتی
واگذار می گردد

09133456354

رهن و کرایه
زیرزمین به مساحت 160
متر ،با دیوارهای  ، PVCواقع
در خ ولیعصر
09131791210

خانه باغی واقع در روستای اسحاق آباد سیرجان۱۲۰ ،
قصب ،دارای ساختمان  ۶۰متری ،پروانه ساختمان ،امتیاز آب،
برق وگاز به همراه سیاه درخت ثمری ،استخر ،سیستم آبیاری
قطره ای ،نیم ساعت آب قنات در هفته ،جدول کشی آالچیق به
قیمت توافقی به فروش میرسد
۰۹۱۳۷۰۶۲۴۱۱

جوشکاری آبگرمکن درمنزل
تعمیرآبگرمکن
دیواری بوتان
تعمیر موتور کولر و کولر
در منزل
آذری 09137692724

جوشکاری و تعمیر
آبگرمکن

در منزل  -رضایی
09138265612
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وام به مبلغ  45م تومان به
صورت یکجا به فروش می رسد
09913821042

سیمکارت دائمی  347چند
سال خاموش به فروش می رسد
09135874483

فروش امتیاز آژانس سهیل با
موقعیت فوق العاده عالی
09138268004

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

وانت پیکان مدل  84و 85
خریداریم
09059249025

فروش سوپرمارکت خیابان
طالقانی ( ملک استیجاری)
09037347657

 60م تومان امتیاز وام به
فروش می رسد
09136364144

تعدادی گوسفند میش و بز
جوان و آوس به فروش می رسد
09135874483

فروش یک دستگاه مینی بیل
مکانیکی کوماتسو ،قیمت  150م ریال
09137317865

خرید وفروش امتیاز وام
هر سه شعبه
09135323325

فروش پراید هاچ پک مشکی ،مدل
 ،88هیدرولیک ،بدون خط و خش،وسایل
جانبی اسپرت ،مصرف کننده
09138261982

وسایل و دکوراسیون یک
آرایشگاه زنانه در حد نو یکجا به
قیمت توافقی بفروش میرسد
09131793195

گالری نقره زمرد
به همراه به روزترین اجناس
و دکوراسیون و مانکن کامل
و فعال واقع در خیابان امام
خمینی واگذار میگردد
۰۹۱۲۹۵۷۰۱۹۴

خریدار ضایعات
آهن و غیره در محل
هستیم
09132476144
09133470520

یک دستگاه
پژو  SLXسفید مدل 94
بدون رنگ به قیمت  44م
تومان به فروش می رسد
09130146164

رستوران سنتی
واقع چهارراه قاآنی با
تمام امکانات واگذارمی
شود (ملک استیجاری)
09133797270

ضایعات آهن را خریداریم

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

یک دست لوازم
کامل تراشکاری و سوپاپ
تراشی به قیمت توافقی
بفروش میرسد.
۰۹۱۳۹۵۶۰۰۶۱

وام ازدواج شما

فرش کرمانی شمارا
با باالترین قیمت خریداریم
خرید وتعویض انواع فرش
کرمانی  ،دست بافت ودست
دوم با فرش ماشینی

فروش فوری و
استثنایی
رستوران بناب آذربایجان
همراه با  100پرس غذای
شرکتی به قیمت  23م تومان

خرید ،فروش

09131787795
 09131453522فرش کبیر یزد

09139453768

وسایل سوپر مارکت با کلیه امکانات و
موقعیت عالی با فروش روزانه باال به فروش
می رسد ( ملک استیجاری)
09225042995
کلیه لوازم یدکی پیکان  ،پراید و پژو به
فروش می رسد (ملک استیجاری)
لوازم موتوری  ،جلوبندی  ،قفسه ها ،
قفسه وسط و ویترین
09103421695
باالترین خریدار
ماشین فرسوده درمحل
در سیرجان وحومه )
لوازم استوک تویوتا ،پراید
نیسان موجود می باشد)
09140399099

سوپر مارکت با کلیه
اجناس و موقعیتی مناسب،
سه دهنه شیشه سکوریت،
دارای سابقه باال ،قیمت مناسب
و توافقی به فروش می رسد.
آدرس :خرم آباد ،روبروی
مخابرات (سوپر بوفالو) احمدی

۰۹۱۴۰۵۲۴۲۶۲
۰۹۳۳۴۹۴۳۹۵۷

بهترین خریدار نقدی خودروهای
فرسوده سبک و سنگین با باال تربن
قیمت در سیرجان وحومه
تحویل خودرو درب منزل شما
تلفن تماس۰۹۱۳۰۹۱۹۵۲۵:

تخلیـه
فاضــالب

۰۹۱۳۷۶۹۵۵۸۲

لوله بازکنی اعتماد

بازکردن لوله های فاضالب
توالت آشپزخانه و غیره

09136696216
09394864694

09382405758

شرکت گازرسانی ساالربنیان

لوله کشی گاز ساختمان به روش زیرکار و روکار
آدرس :خ غفاری  ،روبروی مسجد موسی بن جعفر
با مدیریت متقین 09131454060
خرید و فروش
آهن آالت دست دوم
خرید ضایعات در محل
09132781601
09396176997

سوله  261متری
واقع در شهرک تعمیرکاران
دارای سند و پروانه کامل ،برق
3فاز  ،گاز  ،تلفن  ،آب اجاره یا
به فروش می رسد
09133796762
09140130513

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

خرید انواع
خودروهای فرسوده سبک
وسنگین به باالترین

واقع درخیابان خواجو
(ملک استیجاری)
09132796880

قیمت..باضمانت فک
پالک  -مسول حقیقت پور

۰۹۱۷۶۲۰۷۸۰۵

خريدارخودروهاى
فرسوده نقدومنصفانه درمحل
09130721618

جوشکاری سیار
ساخت شیروانی و
تعمیرات
09136345386

کاشي و سرامیک
کاری با بهترین
کیفیت
09138264870

فروش فوری
یک باب مغازه فست فود
واقع در بلوار هجرت با
شرایط به فروش می رسد
09130525374

را خریداریم
09135846791
یک باب مغازه
چلو کبابی واقع در بلوار سید
جمالدین با فروش روزانه عالی و
سابقه  ۱۵ساله بعلت مهاجرت به
قیمت مناسب واگذار میگردد

۰۹۱۳۰۹۱۶۱۲۵

بهترین خریدار نقدی خودرو های

سبک و سنگین فرسوده در سیرجان

خریدار انواع خودروهای تصادفی
09137319040
 4سیمکارت دائمی همراه اول به شماره های
، 9132471914 - 9132784656 - 9131457335
9131797230
پیش شماره  913145قیمت  10م و بقیه هر کدام  3م تومان
به فروش می رسد
تماس فقط از طریق پیامک به شماره 09140558059 :

آموزش رایگان به

مغازه به متراژ 34
متر مربع واقع در خ خواجه
نظام با موقعیت عالی به
قیمت کارشناسی به فروش
می رسد (لطفا خریدار
واقعی تماس بگیرد)
09132780073
09140130513

مفقودی

کارت هوشمند کامیون به شماره
پالک  344ع  33ایران  65مفقود
گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد

وسایل کاشت
ناخون همراه با
فروش میرسد
09139454633

سند ماشین پراید به شماره انتظامی  921ص  24ایران
 75بنام محمد علی امانی لری مفقود گردیده و از درجه
اعتبار ساقط می باشد
در صورت پیدا کردن با شماره زیر تماس گرفته و مژدگانی دریافت نمایید

09133476247
اجرای رومالین و رنگ
با تخفیف ویژه
 09135028220جعفری

رومالین  -نقاشی
در اسرع وقت
09139477334

@negarestanniaz
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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

