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گ�روه گزارش و خبر :یکی از مش��کالت این روزهای
مردم گران شدن كاالهاي مصرفي و خوراکی است که
تأثیر منفی آن بیش��تر بر روی اقشار متوسط به پایین
و ضعیف جامعه اس��ت .این مشکل منطقهای نیست و
مردم همه ش��هرهای کش��ور از جمله شهر خودمان را
نی��ز در بر میگی��رد .از بازار گرفته تا خیابان و پاس��اژ
و هم��ه نق��اط؛ تفاوتی هم میان این نقطه از ش��هر در
خیابان مث ً
ال  17شهریور و میرزا رضا تا آنسوی شهر در
محیاش��هر و وحید و هجرت ندارد و روستا و شهرک و
بخش هم نمیشناس��د .حال چرا به یکباره این اتفاقات
میافتد تحلیل اقتصادی آن چیست؟ روزنامه آفتاب در
گزارش��ی در همین رابطه تحت عنوان بازی با معیشت
مردم نوشت :در حالي كه مسئوالن اظهار ميكنند كه
نظارتها بر بازار حاكم است اما بررسیها نشان داده كه
کنترل بازار آنگونه که آنها مدعی هس��تند تمامعیار
و با دق��ت باال صورت نمیگیرد .افزايش چراغ خاموش
ت كاالها و اقالم مصرفي در ماههاي اخير مردم را
قيم�� 
كالفه كرده و س��بب شده تا سفرههايخانوار كوچك و
كوچكتر ش��ود .هرچند برخي ،افزايش قيمتها را به
تحريمها نس��بت ميدهند و تحريمها را مسبب اصلي
گرانيها در كشور ميدانندكه البته اين موضوع ميتواند
در م��ورد كاالهاي خارجي مصداق داش��ته باش��د اما
افزايش بدون ضابطه قيمت كاالها و محصوالت داخلی
آن هم در ش��رايطي ك��ه اوضاع اقتص��ادي مردم اص ً
ال
خوب نيست ،حقوق مصرفكنندگان را با چالشي بزرگ
ي اجناس و
مواجه كرده زيرا در حالي ،ش��هروندان گران 
اق�لام مصرفي را با تمام وجود درك ميكنند كه حتي
يك ريال هم به حقوق و دستمزدها اضافه نشده و مردم
نا اميد از كاهش قيمتها فقط مجبورند برخي كاالهاي
مصرفي را از س��بد خانوارش��ان حذف كنن��د! افزايش
قيمت محصوالت لبني ،گوش��تی ،میوهجات و افزايش
بيرويه قيمت لوازم خانگي و بهعبارت بهتر گران شدن
كاالهاي مصرفي و ضروري طي كمتر از شش ماه سبب
شده تا افراد جامعه بهويژه قشر متوسط و ضعيف جامعه

افزایش چراغ خاموش قیمتها بدون تغییر دستمزدها

بازی با معیشت مردم

فقيرتر شوند .پر واضح است نوسانات قيمت دالر و طال
يو
طي ماههاي گذش��ته يكي از مهمترين داليل گران 
تورم بوده كه اقتصاد كش��ور را نيز با مش��كالت جدي
مواجه كرده است.
حال اي��ن گراني و تورم چه به دليل تحريمهاي اعمال
ش��ده از س��وي آمريكا باش��د يا هر موض��وع ديگري،
مشكالت بسياري را بر مردم تحميل كرده و هزينههاي
زندگي را بس��يار افزايش داده اس��ت.گرانيها در حالي
س�لامتي و زندگي مردم را تهديد ميكنند كه حقوق
مصرفكننده يكي از مواردي اس��ت كه قوانين آن را به
رسميت شناختهاند و تاكيد بسياري بر رعايت آن دارند

ب��ه عبارت ديگر حقوق مصرفکننده ش��امل مجموعه
اختیارات و امتیازاتی اس��ت که مصرفکننده در قبال
عمل خری��د یک کاال یا خدمات از فروش��نده دریافت
میکند تا در صورت بروز اش��کال ،معلوم ش��دن عیب
و نق��ص ،احراز ضرر و زیان ،عدم کارآیی و ثمربخش��ی
یا ایراد خس��ارت ،برای جبران ضرر خود از آن استفاده
کند .اين در حالي اس��ت كه در كن��ار افزايش قيمت،
شهروندان مجبورند افت كيفيت كاالها بهخصوص اقالم
خوراكي را ني��ز تحمل كنند وگاليههاي بس��ياري در
اين زمينه مطرح ميش��ود .موضوعي كه البهالي اخبار
گوناگون گم شده و كمتر در مورد آن بحث شده است.

صدور حواله نفت 25 ،سال پس از گازکشی !

گروه خبر :در حوالی آباده زندگی میکند.
خان��ه ای دارد بدون انش��عاب گاز ،همس��ر
مریضی دارد با چند بچه قد و نیم قد ،سنش
زیاد نیس��ت ولی روزگار تناسبی بین سن و
چه��رهاش برق��رار نکرده اس��ت .حواله نفت
دارد ولی کم اس��ت و تازه تاکنون هم نفتی
دریافت نکردهاس��ت .بخاری ن��دارد و گاهی
وقتی هوا سردتر میشود .اجاق خوراکپزی
را روشن میکند تاکمی خانه محقرش گرم
شود .کپس��ول هم زیادی اگر برایش برود تا
چند روز اس��ت .هزینهها را نمیتواند تحمل
کن��د !.آمده بود دفت��ر و هی میگفت «تو را
خدا بگوئید در خانههای گرم تان نشستهاید و
از سوز و سرمای خانههای ما حاشیهنشینها
هیچ اطالع��ی ندارید .این حوالههای نفت را
بیشتر کنید و بهموقع بدید میترسم سرمای
هوا تمام شود ولی آخر نفت پیدا نکنیم .اینها

صحبتهای یک مراجعه کننده مس��تضعف
بود .نفر دیگری را که دیدم میگفت :علمک
گاز برای خانهمان نصب ش��ده ولی پول لوله
کش��ی و گاز کش��ی داخل خان��ه را ندارم.
نمیدانم با این اوض��اع چه کار باید بکنم .با
کپسول هم واقعاً با این نداری نمیتوانم خانه
را گرم کنم .ماندهام که به کجا پناه ببرم .درد
دل اهالی فقیر نش��ین یک محله اگر تمامی
داشته باشد مشکالتشان تمامی ندارد .حتی
منازلی هم که دارای ایمنی مناسب نیستند
و کسی حاضر به لوله کشی در آنها نیست
نیز جزو منازلی اس��ت که هر چند در حوزه
مناطق دارای گاز کشی است ولی متأسفانه
از نعم��ت اتصال گاز محروماند .این منازل را
حتی اگر گاز کشی هم کنند اداره گاز تائید
نمیکند و به اینها باید اضافه کنیم افرادی
را که به علت نداری گاز منازلشان قطع شده

دعوت به همکاری
همکاری
دعوت
خانمبهجهت بسته بندی
از تعدادی
آید.بندی
جهتمیبسته
از تعدادی
خانمعمل
دعوت به
09033865303آید.
دعوت به عمل می

09033865303

و با این سرمای هوا باید مبارزه کنند اما با چه
چیز خدا داند.
اینکه پس از بیست و اندی سال از ورود گاز
به س��یرجان هنوز هستند محالت و منازلی
که گاز ندارند خودش جالب است .مسئولین
اداره گاز در پاس��خ به این سؤاالت و در تائید
اینکه نقاطی هستند که گاز ندارند میگویند:
در مناطقی که گاز کش��ی نباشد ما افراد را
به ش��رکت نفت ارجاع میدهیم؛ به اینگونه
خانوارها که با مش��کل روبرو هستند معرفی
نامه میدهیم تا بتوانند حداقل سهمیه نفت
سفیدش��ان را دریافت کنن��د .مدیر پخش
فرآوردههای نفتی اس��تان کرمان در گفتگو
با نگارستان در همین رابطه گفت :متأسفانه
تقاضای امسال بر اساس نوسانات ارز و وضع
اقتصادی جامعه بس��یار غیرواقعی ش��ده و
خانوارهایی که سال گذشته با همین سهمیه

دعوت به همکاری

به نحو احسن از سرمای زمستان گذرکردند
امسال تقاضای نفت س��فید بیشتری دارند.
او گف��ت :ازآنجاک��ه ما س��ه وظیفهی مهم
توزی��ع فرآوردههای نفتی ،صیانت از مصرف
فرآوردهه��ای نفت��ی و همچنی��ن تبدیل و
استفادهی بهینه از سوخت راداریم و این سه
وظیفه در برخی موارد تناقضاتی باهم دارند
ولی خوش��بختانه با این وجود توانس��تهایم
عملکرد خوبی داشته باشیم .اکبری با اشاره
به این مورد که ش��رکت گاز در چند س��ال
اخیر همت کرده تا به تمام نقاط ش��هرها و
روستاها گازرسانی کند افزود :افرادی را که
شرایط دریافت کاالبرگ نفت سفید را دارند
مش��خص کرده و ما توزی��ع نفت را به عهده
داریم .او میگوید :دربرخی مناطق ش��رکت
گاز اعالم کرده که اقدام به گازکش��ی نموده
ولی در تحقیقات و بازدیدهای میدانی متوجه
شدهایم که برخی منازل هنوز اقدام به علمک
گذاری نکردهاند و م��ا به این افراد هنوز هم
کاال برگ دریافت نفت سفید میدهیم.

نظافتی
خدماتی
همکاری
شرکت به
یک دعوت
خانم و آقا
تعدادی
از
منزل
یک امور
جهت انجام
شرکت خدماتی نظافتی
نماید.
همکاری می
دعوت
خانم و آقا
تعدادی
اموربهمنزل از
جهت انجام
نماید 15.عصر
می-18
صبح و
8-12
همکاری
تماس :به
ساعت دعوت
ساعت تماس 8-12 :صبح و  15 -18عصر

09179634189
09179634189

◄ ◄ چه باید کرد
نظ��ارت بر ب��ازار و كنت��رل قيمتها يك��ي از ابزارهايي
است كه ميتواند مانع از افزايش خودسرانه و بيضابطه
قيمتها شود ،اما در حالي كه مسئوالن اظهار ميكنند
كه نظارتها همچنان بر بازار حاكم اس��ت ،بررسیهای
ميداني حاكي از آن اس��ت كه کنترل ب��ازار آنگونه که
مس��ئوالن مدعی هستند تمام عیار و با دقت باال صورت
نمیگیرد و گرانیهای افسارگسیخته اخیر باعث کاهش
کم س��ابقه قدرت خرید مردم برای برخی اجناس شده
اس��ت .امروز شرایط اقتصادی کش��ور دشوار و شکننده
اس��ت و همین موضوع منجر به نبود موقعیت مناس��ب
معیشتی جامعه ش��ده و به روشنی قابل درک است که
نمیتوان انتظار داش��ت جامعه ت��اب و توان تحمل این
حجم از فشار و تنگدستی را داشته باشد .شرایط کنونی،
معیشت را تضعیف کرده و فاصله طبقاتی را هر روز بیش
از گذش��ته میکند .از ديگر تبعات افزايش قيمتها و به
دنبال آن كاهش قدرت خريد مردم ،تعطيلي كارخانجات
توليدي و به تبع آن بيكاري بسياري از افراد است.
هرچند بيكاري معضلي اس��ت كه سالهاست جامعه با
آن دست به گريبان است اما بحرانهاي چند ماه گذشته
نيز س��بب شده تا آمار بيكاران افزايش يابد .بیکاری به
عنوان یکی از آسیبها و معضالت اجتماعی در جوامع
انس��انی پدید آمده و مشکالت زیادی را به بار میآورد.
در واقع ریش��ه بس��یاری از مش��کالت و کجرویهای
اجتماع��ی همین معضل بیکاری اس��ت جوانان و افراد
زیادی بهدلیل بیکاری و نداشتن شغل قادر به ازدواج و
تشکیل زندگی نیستند و همین موضوع باعث میشود
به سمت و سویی دیگر یا بهتر است بگویم سوء مصرف
مواد مخدر س��وق پیدا کنند .در اين زمينه الزم اس��ت
دولت ،بس��ترها و امکانات مناسب شغلی را بهویژه برای
قش��ر جوان فراهم آورد كه در اين راس��تا دولت ضمن
از بی��ن بردن اختالف طبقاتی و فق��ر با رانت خواران و
اختالسگران اقتصادی که یک شبه سرمایه مملکت را
به تاراج ميبرند نيز مبارزه كند.

مالقات عمومی
فرمانده
انتظامی استان

فرمان��ده انتظام��ی اس��تان کرم��ان روز
دوش��نبه دوازده��م آذر س��اعت  10الی
 11:15ب��ا مردم مالق��ات عمومی خواهد
داشت .در این نشست که رئیس گزینش
و اس��تخدام فرماندهی انتظامی اس��تان
نی��ز حض��ور دارد ش��هروندان میتوانند
مشکالت خود را در میان بگذارند .جلسه
مالق��ات در محل دفتر نظ��ارت همگانی
پلیس در خیابان ش��هید ناص��ر فوالدی
(عب��اس صباح��ی) جنب پلی��س آگاهی
برگ��زار میش��ود .ش��هروندان همچنین
میتوانند با تماس با شماره تلفن  197یا
 0342185736مشکالت خود را مطرح
کنند.

دعوت به همکاری
همکاریجهت کار در
راننده جوان
به یک وانت بار با
دعوت به

پورسانت
ثابت و
حقوق
المپیک با
تشریفات
در
جهت کار
جوان
راننده
وانت بار با
به یک
نیازمندیم.
تشریفات المپیک با حقوق ثابت و پورسانت
نیازمندیم.

09133474257
09133474257

مارد
مارد

که خاطرهای شدی ماندگار
همه را میبینم جز تو را
ای شدی ماندگار
که خاطره
همه را میبینم جز تو را
خت
شت
ن
ف
ی
ب
تویی که میان بودنت و یادت ،یادت را ربا مان گذا ی و ود ت را ا ساهن سا ی
تویی که میان بودنت و یادت ،یادت را ربایمان گذاشتی و بودنت را افساهن ساختی

ضمن تقدیر و تشکر از همدلی شما عزیزان،
ضمن تقدیر و تشکر از همدلی شما عزیزان،
دوستان و اقوام به اطالع میرساند به مناسبت
دوستان و اقوام به اطالع میرساند به مناسبت
چهلمین روز درگذشت مرحومه
چهلمین روز درگذشت مرحومه

فاطمه کریمی
فاطمه
کریمی
دهیادگاری (پورکیانی)
دهیادگاری
(پورکیانی)

روز پنجشنبه  97/9/15ساعت  3در آرامگاه ابدیش
روز پنجشنبه  97/9/15ساعت  3در آرامگاه ابدیش
میآییم.
هم می
گرد هم
دهیادگار گرد
زهرا دهیادگار
بهشت زهرا
در بهشت
واقع در
واقع
آییم.

آن مرحومه
روح آن
شادی روح
باعث شادی
عزیزان باعث
شما عزیزان
حضور شما
حضور
مرحومه
خواهد بود.
بازماندگان خواهد
خاطر بازماندگان
تسلی خاطر
وو تسلی
بود.

فرزنـدان
فرزنـدان

تریبون آزاد خوانندگان

پیامک 3000 7258 :
دختربچ��هی  10س��الهای دارم که در
اثر بازی بچهی همسایه با تفنگ ،گلولهی
س��اچمهای ب��ه کب��دش اصابت ک��رده و
پزشکها او را به یزد ارجاع دادهاند .همسرم
با ی��ک پیکان مسافرکش��ی میکند و راه
و چ��اره ای نداری��م .نمیدانم هزینههای
درمانش چقدر میشود باید هر چه زودتر
خیرین محترم تقاضا دارم
عمل ش��ود  .از ّ
به این دختربچهی 10س��اله و بیگناه من
کمکی بکنند پیش خدا گم نمیشود.
 3547دانشگاه پیام نور شده دانشگاه
بیحساب و کتابی که نه کالسی هست و
نه درسی و نه سؤال و پرسشی .بهنظر من
اینهایی که در پیام نور درس میخوانند
حیف وقت شان که به جایی نمیرسند.
 4340باسالم روستای اسطور هشت
کیلومتر بیش��تر با روس��تای کشکوئیه
فاصله ندارد ولی از داش��تن گاز شهری
محروم است چرا؟ باتشکر اهالی اسطور
 5287تقاطع اش��کذری با وجود این
همه ش��لوغی یه عابربانک ندارد .یکی از
بانکها یه دستگاه عابربانک اینجا بزند و
مشکل مردم را حل کند .یکجا که الزم
نیس��ت چندتا عابربانک کنار هم زدهاند
ولی یک تقاطع ش��لوغ مثل اینجا هیچ
عابربانکی ندارد.
 0095س�لام کارخیر جن��اب آقای
ایرانمن��ش ب��رای رواج فرهن��گ کتاب
وکتابخوانی قابل تقدیره ولی قبل ازآن
ترجیحاً آموزش دراولویت اس��ت .ایشان
یا هرکسی که دس��تی در کار خیردارند
میتوانند به مسکن فرهنگیان که16سال
عدهای ازمعلمان فرزندان ش��مابه علت
کمبودبودجه وگرانی مصالح ساختمانی
بالتکلیفند کمک کنند که دادن وکمک
به س��رپناه بسیارتا بس��یار اجر دنیوی و
باالخص اخروی دارد.
 6676از راهنمايي و رانندگي تقاضا
دارم .خواهشاً با افرادي كه بهخاطر سطح
ش��عور و فرهنگ پائين بهراحتي با پارك
دوب��ل در اوج ش��لوغي و رعايت نكردن
حق��وق ديگران ب��ا بد رانندگ��ي كردن،
سختگيرانه برخورد بشه الاقل اگه شعور
ن��دارن ب��ا زور جريمه و توقي��ف خودرو
درست رانندگي كردن رو حاليشون كنيد.
 1875س�لام .مش��کل تردد اهالی
باسفهرجان ،ش��ریفآباد ،حجتآباد و...
کی حل میش��ه .با این تقاطع خطرناک.
مسئولین گرامی شهر سازی!
 9258شهری در حوزه محیطزیست
پیش��رفت میکند که ش��هردارش خود
چنین ذهنیتی داش��ته باش��د .شهردار
جدید تهران با مت��رو و خط واحد تردد
میکند و عاش��ق سهش��نبههای بدون
خودرو اس��ت ولی ش��هرداران ش��هر ما
بدون راننده جایی نمیروند .من بهعنوان
یک فرهنگی عاشق محیطزیست به آن
شهردار دوس��تدار محیطزیست آفرین
میگویم.
 5427تیتر بازنشس��تگانی که از در
میروند واز پنجره وارد میش��وند خیلی
جال��ب بود .دقیق��اً مثل آق��ای [ ]....که
بهخاطر بازنشس��تگی از مسئولیتش در
شرکت ما تسویه حس��اب شد ولی یک
هفته بعد ش��د عضو هیأت مدیره همان
شرکت[.]....
 1875سالم .گلگهر ،اگه یک درصد
جزیی از پولی که عایدش میشه را برای
ش��هرش خرج میکرد ،االن شرایط جور
دیگهای بود.

 0711با سالم .میزان و معیار قضاوت
مردمانی که از کمربندی پل دفاع مقدس
عبورمیکنند ،از این کمربندی چیست.
چه امتیازی به مسئولین شهری میدهند
خدا وکیل یه سری هم به اراضی واگذاری
شرکت فرهنگیان که شده آشغالدونی و
محل س��گهای ولگرد بزنی��د! چقدر ما
طومار بنویسیم .چرا فکری بهحال فضای
سبزشنمیکنند؟
 2159خیابان انقالب و پانزده خرداد
در نزدیکی شهرداری آسفالتشان داغون
داغون است .کاش گلگهر به شهرداری
پول نمیداد و خودش مس��تقیم میآمد
این خیابانها را آسفالت میکرد.
 1874بل��وار علمدار و بل��وار عربی
داخل خیابان نادری میباش��ند ،شهردار
محترم بلوار عربی رو چمن زد و وس��یله
گذاش��ت ولی دریغ از کوچکترین کار
ب��رای بلوار علمدار! بچهه��ای ما هم دل
دارند ،ما هم انسانیم بخدا!
 4874باس�لام وخس��ته نباشید به
شهردارنجف شهر بگین لطفاً بهجای این
همه دستانداز که درست کردهاند فکری
به حال چاله چوله خیابانها هم باشند.
 0843با س�لام چرا فک��ری بهحال
باربریه��ا در بل��وار ش��یراز بع��د از پل
دفاع مقدس نمیکنی��د؟ اینجا ترافیک
ماشینهای س��نگین واقعا مشکل ساز
شده
 4340باس�لام خواهش��مند است
مس��وولین درباره ترمینال پشت مسجد
الس�لام) توضی��ح دهند با از
النبی(علیه ّ
تشکر ،از اهالی بوستان ظفر
 3236س�لام .چ��را ش��هرداری
دربپوش فاضالب خیابانها را هم سطح
آسفالت درست نمیکند .خواهشاً از بلوار
قائم سرکش��ی کنید ببینید چه وضعی
دارد .اینجا شده مثل خاکریز .
 2587بح��ران کمب��ود منابع آب،
س��یرجان را دچ��ار بح��ران مهاجرت و
مشکالت دیگر میکند .اگر به فکر نسل
حاضر نیس��تید الاقل بهفک��ر آیندگان
باشید.
 6852نحوه بهدس��ت آوردن قیمت
دقیق زمین ومسکن در سیرجان قیمت
پیشنهادی مشاور امالک را تقسیم بر سه
کنید قیمت واقعی بدون حباب بهدست
میآید.
 3278وجدان تنها محکمهای است
که نیاز به قاضی ندارد .این جمله را قاب
بگیرند باالی سر فروشنده مغازهها نصب
کنند تا شاید هر لحظه آن را ببینند و به
خود بیایند.
 4506باس�لام و احت��رام .بن��ده از
ساکنین شهرک ثارا ...هستم و از وضعیت
امنیت اینجاگله دارم .چرا یک ماش��ین
گش��ت ش��بانه اعزام نمیکنن��د به این
ش��هرک .تا حاال دومرتبه از خونهی من
دزدی شده .لطفاً مطرح کنید ممنون.
 4306حضرت پیامبر (علیهالسالم):
هرکس دوست داش��ته باشد مانند من
زندگ��ی کن��د و مانند من بمی��رد و در
باغ بهش��تی جای بگی��رد بای��د بعد از
الس�لام) و بعدش حس��ن
من علی(علیه ّ
الس�لام) را دوس��ت داشته باشد و
(علیه ّ
به او اقتدا کن��د که او از عترت و طینت
من آفریده ش��ده و از درک و دانش من
برخوردار است .وای از گروهی که بعد از
من او را انکار کند که خداوند شفاعت مرا
شاملشاننمیکند.

نامه وارده

نگذارید ما بیکار شویم

مدیریت محترم منابع انسانی گلگهر
ب��ا س�لام و ع��رض خس��ته نباش��ید و آرزوی توفی��ق ،همانگونه که
مس��تحضرید پ��روژه خط انتقال گندله از مجتمع گلگهر به ش��رکت
جه��ان فوالد که در چند س��ال اخیر با توجه ب��ه تالشها و مدیریت
صنعتی بومی ش��هرمان سیرجان اجرایی شده و اکنون نیز در مراحل
تکمیلی و راهاندازی و بهرهبرداری میباش��د نمونه بارز توسعه صنعتی
این شهرس��تان اس��ت که الزمه آن تالش و کوش��ش بیدریغ نفرات
کاری و مدیریت صنعتی این مجموعه و سیس��تم گلگهر میباشد که
مایه س��ربلندی کشورمان است و در این راس��تا حراست از سرمایه و
تجهیزات و  ...نقش بس��زایی داشته که توسط نیروهای بومی و متعهد
انجام ش��ده لذا اینجانبان امضا کنندگان زیر حدود  4س��ال است که
در ای��ن پروژه در س��رما و گرما و ش��یفت کاری ش��ب و روز از هیچ
گونه تالش و احساس مسئولیتی دریغ نکردیم .اکثر نیروهای حراست
متأهل و دارای س��ابقه کاری قبلی نیز میباشند و سن آنها از شرایط
آزمون نیز گذش��ته است و در صورت بیکاری عاجز و درمانده خواهیم
ش��د حتی جهت حسن نیت و احساس مس��ئولیت با توجه به تسویه
حساب با شرکت پیمانکار اجرایی حدود  4ماه است که بدون قرارداد
کاری و حقوق و بیم��ه بالتکلیف بوده و ادامه کار دادهایم ،بنابراین از
تمامی مسئولین زحمتکش و دلس��وز و جنابعالی عاجزانه درخواست
یاری و مدد میجوییم .امیدوارم در صورت صالحدید در این مجموعه
ادامه همکاری داده تا شرمنده زن و بچه خود نشویم و از این شرایط
بد اقتصادی س��ربلند بیرون بیاییم .پرسنل واحد حراست خط انتقال
گندله ( /اسامی و امضاها در دفتر نشریه محفوظ است)

درست مصرف کردن را از کودکی به فرزندانمان آموزش دهیم

روابط عمومی شرکت توزیع نیروی برق جنوب استان کرمان

شهر
در گزارشی از چگونگی جابجایی مسافر در راهآهن به دست آمد

خدماتناقصایستگاهراهآهن
و نارضایتی مسافران قطار

مریم کاظمی

ب��ا اضافه ش��دن قیمت بلی��ط هواپیما از
مدت��ی قبل بهط��ور محسوس��ی بهتعداد
مس��افران قط��ار در تمام مس��یرها اضافه
ش��ده است .این اما در شرایطی بود که به
هیچ ک��دام از حوزههای خدماتی راه آهن
از جمله ظرفیت مسافربری آن حداقل در
محدوده اس��تان ما و یا ش��هر ما سیرجان
اضافه نشد .س��یرجان از جمله محورهای
مواصالتی مهم ریلی در مس��یر س��یرجان
–بندرعباس  -تهران اس��ت که ش��مال و
جنوب کش��ور را بههم متص��ل میکند و
عالوه بر آن وجود مراک��ز مهم اقتصادی،
معدنی و دانشگاهی شرایطی در این شهر
ایج��اد کرده که به خودی خ��ود بر تعداد
مس��افران قطار میافزاید و شمار استفاده
کنن��دگان از خط آهن را برای آمدو ش��د
ش��هروندان می��ان ش��هرها ب��اال میبرد.
این درحالی اس��ت که اصوالً اس��تفاده از
شبکههای ریلی راهآهن نه در ایران که در
تمام دنیا جزو یکی از جذابترین گزینهها
برای مسافرتهای کوتاه و بلندمدت است.
هزینهی مناس��بتر نس��بت به سفرهای
هوایی ،امکان استراحت تقریباً مطلوب در
قطار و ایمنی بیش��تر سفر با آن ،ازجمله
مزایای این وس��یلهی حملونقل عمومی
است که با وجود طوالنی بودن زمان سفر
میتوان برای قطار نام برد.
با تمام این ویژگیها سفر با قطار اما برای
س��یرجانیها که از نعمت وج��ود راهآهن
و ایس��تگاه آن در شهرش��ان برخوردارند
چندان رضایت بخش نیس��ت .برای اطالع
از جزئیات این نارضایتی ابتدا صحبتهای
چند تن از مس��افران همش��هری را با هم
میخوانیم تا به عمق این نارضایتی بیشتر

پی ببریم .ابتدا به س��راغ زن میانس��الی
میرویم ک��ه مجبور اس��ت هرچند هفته
یکبار بهدلیل بیماری پس��رش به تهران
برود ول��ی از تأخیرهای همیش��گی قطار
ش��اکی اس��ت .او که زهرا فدایی نام دارد
میگوی��د :به دلیل قیمت تقریباً مناس��ب
قطار نس��بت به هواپیما با این وسیله سفر
میکنم ولی از تأخیرهای یکی دوس��اعتی
قطار بس��یار ناراحتم .میگوید :بر اس��اس
برنامههایی ک��ه در تهران دارم باید س��ر
ساعت برس��م ولی همیشه الاقل یکی دو
س��اعت تأخیر را باید ش��اهد باشم و این
در حالی اس��ت که ای��ن مدتزمان تأخیر
متأس��فانه برای اف��رادی که وق��ت دکتر
دارن��د و یا باید به برنامهای رأس س��اعت
برسند کام ً
ال به از دست دادن برنامه منجر
میش��ود .وی میگفت یک کالس داشتم
برای درمان پس��رم که فقط به نیم ساعت

آخرش رسیدم و مبلغ زیادی که به کالس
آموزشی داده بودم کام ً
ال از دست دادم.
  سهمیه کم مسافر
از جمله محورهای شکایات مردم سهمیه
پائی��ن مس��افر برای س��یرجانی هاس��ت
ک��ه مجبور میش��وند هنگام س��فر بلیط
بندرعب��اس تهران با قیم��ت دوبرابر تهیه
کنند .محمد مسافر تهران بهجز تأخیر قطار
به وضعیت نامناسب کوپهها و واگنها هم
اش��ارهکرده و میگوید :خیلی وقتها که
میخواهیم بلیط بگیریم میگویند سهمیه
پر شده ،جا نداریم و باید بلیط بندرعباس
تهران تهیه کنید .میخواهم بپرسم آیا در
این س��الها با وجود زیادی مس��افر نباید
به فک��ر افزایش واگن و کوپ��ه میافتادند
تا مردم برای تهیه بلیط با قیمت بیش��تر
به دردس��ر نیفتن��د؟ او میگوید :به فرض

مثال بلیت عادی سیرجان تهران 67500
تومان ،قطار غزال  101150تومان اس��ت
که همشهریان بیشتر اوقات در زمان تهیه
بلیط از بندرعباس برای قطار عادی مبلغ
 89000تومان و غ��زال  140هزار تومان
باید پرداخت کنند .برای بلیط س��یرجان
مش��هد نیز به همین منوال تفاوت قیمت
حدود  30هزارتومانی را ش��اهد هس��تیم
ک��ه ج��ای گالی��ه دارد و اگ��ر س��همیه
س��یرجان بیش��تر میش��د این مشکالت
کمت��ر بود .مس��افر دیگ��ری ب��ا انتقاد از
نح��وه خدمات در قطار گفت :اس��م قطار
بهراحتی دررفته ولی در تابس��تان برخی
اوق��ات تهویهها کارنمیکن��د و مجبوریم
در گرم��ا مس��افرت کنیم و در زمس��تان
هم بخاریها ی��ا زیادی گرم میکنند و یا
خیلی کم .ایکاش مس��ئولین راهآهن که
به فکر افزایش قیمت بلیط قطار هس��تند
بهراحت��ی مردم نیز در هنگام س��فر کمی
اهمیت میدادند .او گفت :مسیر سیرجان
ب��ا مبدأ و مقصدته��ران و بندرعباس یک
مس��یر حیاتی و مهم اس��ت اما قطارهایی
که در این مس��یر بهکار میگیرند چندان
مطلوب نیستند.
در همی��ن ح��ال دانش��جوی خانمی که
میگف��ت بهخاطر دانش��گاهش بهناچار با
قط��ار آمدو رفت میکن��د از قطع خطوط
ارتباطی ایس��تگاه س��یرجان عصبانی بود
و گف��ت :ب��اور کنید هیچ وقت پاس��خگو
نیس��تند .حاال مدت زیادی است اطالعات
ایس��تگاه جواب نمیدهد ت��ا ببینیم قطار
آی��ا تأخیر دارد ،ندارد و کی میرس��د .وی
گفت :برای من جالب اس��ت که ایس��تگاه
قط��ار س��یرجان تلف��ن اطالعاتش مدت
زیادی قطع اس��ت و هیچ وقت پاسخگوی
مسافران نیستند و اگر بخواهیم اطالعاتی
کس��ب کنیم باید حضورا ً بیاییم ایس��تگاه
و بپرس��یم که سخت اس��ت چون ممکن
اس��ت بگویند تأخی��ر دارد و باید همینجا
بنش��ینیم .واقع��اً برای دس��تگاهی با این
تش��کیالت زننده اس��ت که پاس��خگوی
تلفنی مردم نیس��تند .کجای دنیا اینطور
است؟
  امکان حمل ماشین نیست
یکی از نواقص ایس��تگاه راهآهن سیرجان
نداش��تن ام��کان حم��ل خودرو ب��ا قطار

اس��ت در صورت��ی ک��ه ش��رکت راه آهن
ای��ران خودش اع�لام کرده در راس��تای
ایج��اد جذابیت بیش��تر در حم��ل و نقل
ریلی مس��افری اقدام به خری��د و افزودن
واگنه��ای خودروب��ر دوطبقه ب��ا قابلیت
اتصال به قطارهای مسافری کرده تا امکان
انتقال و اس��تفاده خودرو برای مسافرانی
ک��ه به خودرو خود در مقص��د نیاز دارند،
فراهم باشد .حاال چرا این واگنهای حمل
ماش��ین را برای ایس��تگاه س��یرجان قرار
نمیدهند خودش س��ؤال است .مسافری
ک��ه همی��ن نیاز را داش��ت به گزارش��گر
م��ا گف��ت :بناب��ه ش��رایط کاریام بای��د
ماش��ین خودم را هم به مش��هد ببرم ولی
متأسفانه شرایط حمل ماشین در راه آهن
س��یرجان وجود ندارد در حالیکه بسیاری
از مس��یرها و ایس��تگاهها از جمله کرمان
و بندرعب��اس این ام��کان وجود دارد ولی
چرا برای ایس��تگاه مهمی مثل س��یرجان
این امکان نیس��ت دلی��ل آن را نمیدانم.
او گفت :ب��رای انجام ای��ن کار حتماً باید
یا به کرم��ان برویم و یا ب��ه بندرعباس و
واقعاً در ش��هری که گمرک دارد و معادن
و مراکز مهمی دارد که ممکن اس��ت نیاز
به حمل ماشین داشته باشند یا مسافرانی
مثل من باشند که بخواهند ماشینشان را
به مقصد منتقل کنند این ش��رایط پس از
 25سال از آغاز بهکار راه آهن در سیرجان
هنوز فراهم نیس��ت .او همچنین در مورد
دیگری گفت :برخالف بقیه ش��هرها هیچ
باجهی فروش بلیت در ایس��تگاه سیرجان
نیس��ت در صورتی که در غالب ایستگاهها
این امکان برای مس��افران وجود دارد که
بلیطشانرا همینجا تهیه کنند .وی گفت:
همچنی��ن در زمانه��ای رفتوآمد قطار
هیچکدام از آژانسهای مسافرتی در سطح
ش��هر بازنیستند که پاس��خگوی مسافران
باشند.
ای��ن گ��زارش را اینجا در حال��ی به پایان
میبریم که امکان پاس��خگویی و هر گونه
توضیح برای مس��ئوالن محت��رم راهآهن
سیرجان محفوظ است .قطعاً خدمات این
ایستگاه به مس��افران قابل انکار نیست اما
نواقص��ی هم که در این گزارش از س��وی
برخی مسافران بیان شد وجود دارد و بهتر
اس��ت به خاطر رفاه حال مس��افران قطار
برطرف شود تا جای گالیهای باقی نماند.
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نگاه

بیکاری ،ایجاد سامانه شغلی
و باقی قضایا ...

نگارستان

بیکاری در س��یرجان آمار قابل توجهی دارد اما یک خبر تأیید ش��ده
حاکی است سیرجان طی سالهای اخیر و بهویژه یکی دوسال گذشته
از بیشترین اش��تغالزایی در سطح اس��تان برخوردار بوده طوری که
بیش��تر از س��همیهای که در کارگروه اشتغال استان به این شهرستان
برای جذب داده ش��ده بهکارگیری شده و حتی رتبه اول اشتغالزایی
را به خودش اختصاص داده اس��ت .این بازخ��ورد تالش و هماهنگی
است که مثلث مدیریت شهرستان در بحث اشتغالزایی داشته است .تا
اینجای کار درست و کسی هم منکر آن نیست و یک دست مریزاد باید
خرج آن کرد اما بحث اینجاست که با وجود این میزان اشتغالزایی که
آمارش را در ادامه میآوریم و مورد تأیید اداره کار شهرستان هم هست
اما واقعیت این است هنوز جمعیت باالیی از جوانان بومی و مهاجرانی
که از این جا و آنجا آمده و در ش��هر س��اکن شدهاند بیکار و با مشکل
نداش��تن ش��غل مواجهاند که باید از طرق مختلف روی آن کار کرد تا
این فاصله کم شود .رئیس اداره کار و رفاه اجتماعی شهرستان در این
رابطه میگوید :ما از مدتی قبل سامانه رصد اشتغال را راه اندازی کردیم
و بر اس��اس تصمیم ش��ورای عالی اشتغال به منظور نظارت مستمر و
مؤثر بر فرآیند ایجاد فرصتهای شغلی جدید و در راستای ایجاد بانک
اطالعاتی در حوزه بازار کار ،این سامانه ملی فعالیت میکند هر سال
در پایان سال گزارشی از آخرین وضعیت ثبتی هر دستگاه در کارگروه
تخصصی اشتغال استان مورد بررسی قرار میگیرد.
هادیان با بیان اینکه تمام دستگاههای اجرایی باید اطالعات شاغلین
خود را در این س��امانه ثبت کنند و اطالعات شاغالن در این سامانه
بر اساس خوداشتغالی ،اشتغالزایی حقیقی و حقوقی ،اشتغال دولتی
و غیردولتی در بخشهای مختلف صنعت ،خدمات و کشاورزی ثبت
میش��ود افزود :جهت ثبت در این س��امانه هر کد ملی فقط یکبار
میتواند وارد شود و دستگاههای اجرایی میتوانند اطالعات افرادی
را در این س��امانه ثبت کنند که تاکنون فاقد شغل بوده و در همان
سال مشغول به کار شده .وی در خصوص میزان اشتغال توسط اداره
کار شهرستان در سال  96گفت :تعداد  2500نفر تعهد دستگاههای
اجرایی شهرستان سیرجان در نظر گرفته شده بود که  8125نفر با
درصد تحقق  307انجام ش��د که رتبه اول اشتغال در سطح استان
به سیرجان تعلق گرفت .در سال  97نیز  2880نفر تعهد شهرستان
ب��وده که ت��ا این تاریخ یعنی شش��م آذر  5030نفربا درصد تحقق
174انجام ش��ده .رئیس اداره کار این موفقیت را با هماهنگی تمام
دستگاههای اجرایی و پیگیریهای نماینده ،فرماندار و اداره متبوعش
میداند و معتقد است :سیرجان زمینه اشتغال زیاد دارد ولی باید امور
بهط��ور مطلوب مدیریت و از ش��رایط و قابلیت هایی که وجود دارد
برای اشتغال بیشتر استفاده کرد تا درصد بیشتری از افراد فاقد شغل
به سر کار بروند و این شدنی است.
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گفتگو با تنها سیرجانی عضو تیم منتخب قدرتی ایران ،حاضر در رقابت های دبی

مبارزه ایرانی ها با
قدرتیکارهای  11کشور

مس�ابقات بین المللی قویترین مردان با ش�رکت 12
کش�ور از پنجش�نبه این هفت�ه  15 -آذر  -در دبی
برگزار میشود .در این مسابقات که تیم منتخب ایران
نیز ش�رکت خواهد داش�ت عظیم دیان�ی قدرتیکار
س�یرجانی وزن  95کیلوگ�رم ،تیم  6نف�ره ایران را
همراهی میکند.
این ورزشکار سیرجانی از زمانی که به ورزش قدرتی
روی آورده موفقیتهای زیادی در مسابقات مختلف
درس�طح کشور داش�ته اس�ت .دیانی اینک فرصت
یافته ش�انس خودش را به هم�راه تیم منتخب ایران
به مربیگری کریم طالشی در یک مسابقه بینالمللی
در حضور قدرتیکاران  12کش�ور دیگر امتحان کند.
جزئیات بیشتر این مسابقات بین المللی را در گفتگو
با این ورزشکار همشهری جویا شدیم.
***
◄آقای دیانی چه شد به عضویت تیم منتخب ایران
برای مسابقات دبی درآمدید؟
بهنام خدا .من از روزی که وارد این رش��ته شدم چشمانداز

مسابقات خارج از کشور را برای خودم تصور کردم و واقعاً از
همان ابتدا آرزو داشتم با قهرمانی در وزن خودم در ایران در
مسابقات بینالمللی شرکت کنم که به لطف خدا این توفیق
به دست آمد.
◄مسابقات از کی شروع می شود؟
از آخر این هفته  15آذر .طبق برنامه روزهای  16و  17آذر
مسابقه داریم.
◄چندت�ا از کش�ورها حض�ور دارند و با چ�ه تعداد
قدرتیکار؟
آنطور که قب ً
ال اعالم ش��ده  12کشور و هر کدام با  6قدرتی
کار حضور دارند .از ایران هم  6ورزشکار شرکت میکنند و
من جزو آن  6نفر هستم.
◄چرا  6نفر .معیار این عدد برای شرکت در مسابقات
چیست؟
مس��ابقات در سه رشته قدرتی ،بدنس��ازی و پرورش اندام
صورت میگیرد که از هر کدام این رش��تهها  2نفر انتخاب
و اعزام میش��وند .برای همین از هر کشور  6شرکت کننده
بیشتر نیست.

◄جز شما از استان کرمان کسی در تیم ایران هست؟
خیر من تنها ش��رکت کننده هستم البته برای اولین بار در
این رش��ته و این وزن یک نفر از استان در اینگونه مسابقات
حضور پیدا میکند.
◄اردوی تدارکاتی هم داشتهاید؟
بله تمرینات زیادی داش��تیم در اردوی شهریار تهران که از
سوی کمیته کمیته قویترین مردان فدراسیون هفته پیش
برگزار شد.
◄چق�در به موفقی�ت خودت و یا تیم ای�ران در این
مسابقات امیدوار هستی؟

ما آمادگ��ی خوبی پیدا کردهایم .آنجا ه��م تالش خودمان
را میکنی��م و امیدواریم که با دس��ت پر برگردیم .همینجا
الزم میدانم از مس��ئوالن کمیته قویترین مردان کش��ور
و همچنین مس��ئوالن کمیته قوی ترین مردان اس��تان که
مسئولیتش با آقای حسین شیبانی همشهری خودمان که
زحمات زیادی برای آمادهسازی تیم داشتهاند تشکر کنم.
◄ش�ما از کی وارد این رشته ش�دید و چه سوابقی
دارید؟
من ابتدا در رش��ته کاراته و کیوکوشین فعالیت داشتم ولی
از  24سالگی با نظر برادر بزرگترم فرهاد که خودش در این
رش��ته سرآمد بود به جمع قدرتیها آمدم .با حمایت ایشان
و آقای ش��یبانی و همچنین آقای پورش��اه نظری که مربی
ام بودند و آقای مصطفی جهانش��اهی که مشوق همیشگی
من بودند و همراهی خانواده طی این س��الها موفقیتهای
زیادی در مس��ابقات قهرمانی شهرس��تان ،استان و جنوب
کش��ور همچنین مسابقات غرب کشور طی سالهای  95تا
اآلن که بس��یاری اینها با داوری آقای خودنگاه داور شناخته
شده ایرانی برگزار ش��د بهدست آوردم که الزم میدانم از
همه این عزیزان تشکر کنم.
◄به کدام قدرتیکارهای ایران و جهان عالقه دارید و
سبک آنها را میپسندید؟
در ای��ران که ورزش کاران بهنامی داری��م ولی من به رفتار
پهلوانی رامین فرج نژاد و محمدعزت پور بیشتر عالقه دارم و
در جهان نیز « ادیهال» قهرمان سنگین وزن جهان الگوی
ورزشی خوبی برای این رشته ورزشی است.
◄معموالً ش�رایط یک قدرتی کار برای حضور مداوم
در این رشته چگونه باید باشد؟
ورزش��کارانی از این نوع ،همیشه باید آماده باشند .این یک
ورزش حرف��های اس��ت و قدرتیکارها هم بای��د به آن نگاه

حرفهای داشته باشند .یعنی همیشه خودشان را در شرایط
مس��ابقه نگه دارند که آن هم جز با تمرین و تالش میس��ر
نیست.
◄خودتان اینگونه هستید؟
بله این ورزش جزو زندگی من ش��ده است .اصوالً این رشته
ورزشی با وجود همه سختیهایش عشق خاصی دارد که اگر
واردش بشوی نمیتوانی کنارش بگذاری.
◄در سیرجان شرایط این رشته چگونه است؟
خوب اس��ت بخصوص در امیرآباد و دارستان که فع ً
ال مهد
این رشته شده .بس��یاری از ورزشکاران قدرتیکار از همین
منطقه برخواستهاند .در س��یرجان باشگاههای زیادی روی
بدنس��ازی کار میکنند .خود من هم در نجفش��هر باشگاه
بدنسازی دارم و فکر میکنم برای تقویت این رشتهها یعنی
بدنس��ازی ،قدرتی ،زیباییاندام و همینطور پاورلیفتینگ و
سایر رشتههای مرتبط با توجه به اینکه عالقهمندان زیادی
در س��یرجان دارند اگر از جانب دس��تگاه ورزش حمایت و
زمینه برگزاری مس��ابقات مختلف کشوری و استانی برگزار
شود مطمئن هس��تم با توجه به جذابیتی که دارد ،جوانان
را ب��ه جای ناهنجاریهای اجتماعی به این س��مت و س��و
میکشاند و نتیجه خوبی هم برای آنها و هم جامعه دارد.

گفتگو با خانم ها روح االمینی و جهانشاهی پیرامون رشته ورزشی و پرطرفدار هاپکیدو

درخشش بانوان هاپکیدو کار سیرجانی در مسابقات قهرمانی کشور
 امکان آموزش این رشته برای بانوان در سیرجان فراهم شده است

 در مسابقات هاپکیدو که اخیرا ً در استان گلستان برگزار شد بانوان سیرجانی  11مدال طال ،نقره و برنز دریافت کردند

| سعیده جهانشاهی نسب |

| نسیم روحاالمینی |

گ�روه ورزش :حض�ور زن�ان در رش�تههای
مختل�ف ورزش�ی و تلاش ب�رای کس�ب
موفقیته�ا و افتخارات مل�ی و جهانی که
زمانی رویاهایی مردانه محس�وب میش�د
نشانگر تغییر بیشتر نگاه جنسیتی به مقوله
ورزش است .زنان امروز با حضور گسترده و
انگیزه باال در میادین ورزشی ثابت کردهاند
میتوانن�د از پ�س بس�یاری از ورزش ها و
چالشه�ای آن برآیند .رش�تههای رزمی و
دفاع شخصی نیز از جمله رشتههایی هستند
که اگر روزی فقط در تصاحب مردان بودند اما
امروز زنان نیز در آنها خوش میدرخشند و
حتی صاحب مقام و رتبه بینالمللی و جهانی
در آن ش�ده و به موفقیتهای بزرگی دست
پیدا می کنند.

نس�یم روح االمینی مربی و نماینده رش�ته
هاپکی�دو در اس�تان کرم�ان و س�عیده
جهانشاهی نسب قهرمان مسابقات کشوری
و صاح�ب م�دال طالی ای�ن رش�ته از آن
جملهاند .رش�ته ورزشی ،هاپکیدو از جمله
رش�تههای رزمی و دفاع ش�خصی است که
مورد اس�تقبال بانوان قرار گرفته و با حضور
آنها رشد چش�مگیری نیز داش�ته است.
در گفتگوی حاضر ب�ا این دو بانوی قهرمان
از جزئیات بیش�تر موفقیتهای آنان مطلع
شدیم.
***
◄خانم روح االمینی بهعنوان اولین س�ؤال
لطف ًا قدری در مورد رشته هاپکیدو بگوئید؟
هاپکیدو یک ورزش کرهای است .به نوعی میتوان
گفت مکمل رش��ته تکواندو است .هاپکیدو عالوه
ب��ر تمام ضربات و تکنیکهای رزم��ی دارای دفاع
شخصی بسیار کاملی اس��ت یعنی میشود گفت
بهترین دفاع ش��خصی در میان رش��تههای رزمی
مربوط به هاپکیدو اس��ت که حت��ی ورزش رزمی
پلیس نیز نامیده میش��ود .در این رشته عالوه بر

مربی ارزشمند بسکتبال

سرکار خانم مهسا محمدزمانی افشار

موفقیت چشمگیرت در دوره مربیگری درجه یک بسکتبال مایهی
فخر خانواده و الهام بخش بانوان سرزمینمان است.
به امید درخشش روزافزونت

خواهرزادهات سام

سرکار خانم

مینا بلندگرامی

کس�ب مقام اول کشوری در رش�ته ورزشی هاپکیدو
را تبریک گفت�ه ،از خداوند متعال موفقیت روزافزون
برایت آرزومندم.

همسرت

دفاع ش��خصی ،استفاده از س�لاح نیز در آن بسیار
حرفهای است .سالحهای این ورزش شامل چوب،
نانچیکو ،سانچیکو و سالح های سنتی کره است.
تکنیکهای گالویزی به شکل بسیار پیشرفته در
این ورزش وجود دارد .البته این ورزش شاخههای
مختلف��ی دارد اما ش��اخهای که م��ا کار میکنیم
هاپکیدو  WHFاس��ت که رئیس سبک آن استاد
یزدیزاده هستند.
◄از چه زمانی این رشته در سیرجان آموزش
داده میشود؟
از قبل آقایان در این رشته در سیرجان کار کردهاند
ولی برای زنان از اوایل تیر امس��ال من نمایندگی
این رشته را در اس��تان کرمان گرفتم و این رشته
را برای بانوان در س��یرجان پایهگزاری کردم .البته
س��الها ورزش تکوان��دو را انج��ام دادهام و دان 3
تکوان��دو را دارم ولی برای اولین بار موفق ش��دم با
اخذ نمایندگی آن ،خانمها را به س��مت این رشته
پرطرفداربکشانیم.
◄چه ویژگیها و یا جذابیتهایی در رش�ته
هاپکی�دو وج�ود دارد که ش�ما توانس�تید
خانمهای عالقهمند را به این سمت بکشانید؟

میناجان
موفقیت در آرزوها ،نس�بت مستقیم با قدرت اراده ما
دارد .اراده قابل تقدیر ش�ما موفقیتتان را در کس�ب
مقام اول کشوری مسابقات رزمی هاپکیدو را تضمین
کرد .موفقیتتان مستدام.

مهدی و مهال

سرکار خانم مینا بلندگرامی
کسب مقام اول کشوری مسابقات رزمی هاپکیدو را صمیمانه
تبری�ک عرض می نماییم ،آرزومن�د موفقیت های پی در پی
شما هستیم.

نماینده رزمی استان کرمان
استاد شیبانی و استاد روح االمینی

من بهعنوان کس��ی که  14سال تکواندو کار کرده
اس��ت و آشنایی کامل با این رشته دارد باید بگویم
هاپکیدو به واس��طه اُفتها و ضربات و سالحهایی
ک��ه دارد ف��رد را به ح��دی از توانمن��دی در دفاع
شخصی میرساند که میتواند کمترین آسیب را در
درگیریها و حوادث داشته باشد .در واقع هاپکیدو
یک رش��تهی کاربردی اس��ت نه صرفاً یک رش��ته
ورزشی نمایشی که در مس��ابقات قابل ارائه است.
یکی از ویژگیهای منحصر به فرد هاپکیدو این است
ک��ه ارتباط چندانی به وزن و قد ف��رد ندارد و حتا
یک کودک  10ساله نیز با فراگیری فنون و تکنیک
های این رش��ته میتوان��د از خودش در مقابل یک
بزرگسال دفاع کند .بههمین دلیل محدویت سنی
برای ش��رکت در کالسهای هاپکیدو وجود ندارد و
در عین حال جذابیتهای خاص خودش را دارد.
◄در حال حاضر در کدام باشگاهها به آموزش
این رشته میپردازید؟
در حال حاضر در باشگاه هیربد در خیابان ولی عصر
ابتدای ابومسلم و باشگاه حوزه شهید بهشتی بعد از
پل دفاع مقدس در مکی آباد به آموزش این رشته
به هنرجویان مشغولم.
◄لطف� ًا در م�ورد موفقیتهایی ک�ه در این
رشته تاکنون کسب کردهاید هم بگوئید؟
در مسابقات کوماندویی کشور که در تهران برگزار

ش��د با  5نفر ش��رکت کردیم و  4مدال طال و یک
نقره کسب کردیم .هفته قبل هم در مسابقاتی که
ب��ا حض��ور  253نفر در قالب  11تیم از  8اس��تان
در استان گلس��تان برگزار شد  5مدال طال کسب
کردی��م .ای��ن مدالها توس��ط خانمها س��عیده
جهانش��اهی ،نازنین زهرا چهارگنبدی محمودی،
زهرا صفیپ��ور ،مینا بلند گرامی و فاطمه حیدری
کس��ب شد .خانمها فاطمه اس��فندیارپور ،فاطمه
یاراحمدی و زهره عباس��ی نیز مدال نقره کس��ب
کردند و س��ه مدال برنز هم توس��ط خانمها مریم
جوان ،رقیه بنیاس��دی و ملیکا مکیآبادی بدست
آمد که در نوع خود موفقیت بزرگی برای خانمهای
عالقمند این رشته محسوب میشود.
◄مشکالت و موانعی هم در این راه دارید؟
بله متأس��فانه کمب��ود امکان��ات و از طرفی عدم
حمایت مس��ئوالن و هئیت رزمی و اداره ورزش و
جوانان مشکل اصلی ماست .بچهها تمام هزینهها
را خودش��ان پرداخت کردند و بعضی از خانوادهها
به سختی هزینه اعزام فرزندانشان را فراهم کردند
و برای من جای تأسف است که بگویم چندین نفر
از استعدادهای درخشان سیرجان بهدلیل مشکالت
مالی ،علیرغم انتخاب شدنش��ان برای مس��ابقات
کشوری نتوانستند در مسابقات شرکت کنند .کاش
شرایطی فراهم میشد که بتوانیم برای استعدادهای

همکار ارجمند

جناب آقاي یحیی بدري
پیروزي افتخار آمیز فرزندتان محمد پارسا بدري و کسب مقام

نخست در مس�ابقات قهرماني هانش�ي کاپ اروپا بلغارستان
 ٢٠١٨را به شما و خانواده تبریک عرض نموده و توفیق روز به

روز این عزیز را از درگاه خداوند آرزومندیم.

روابط عمومي

شرکت گهر کاو گام سیرجان

ش��هرمان حامی پیدا کنیم و خیلی بیش��تر از این
درخشش آنها در مسابقات جهانی را شاهد باشیم.
و در پایان تش��کر میکنم از رئیس س��بک استان
کرمان اس��تاد ش��یبانی که پیگیر برگزاری مراسم
استقبال برای بچهها بودند.
  از طالی تهران تا طالی گرگان
◄خانم س�عیده جهانشاهی نس�ب شما از
دالیل عالقهمندیتان به این رشته بگویید؟
م��ن قبل از آش��نایی ب��ا ورزش هاپکی��دو مدتی
تکواندو کار میکردم .اما همانطور که استادم خانم
روحاالمینی توضی��ح دادند به دلی��ل ویژگیهای
خاص هاپکیدو و تکنیکها و فن��ون کاربردی آن
عالقهمند به این رشته شدم.
◄چه مقامهایی تاکنون در این رشته کسب
کردهاید؟
در مسابقات کشوری کوماندو که در ابتدای امسال
در تهران برگزار شد توانستم مدال طال کسب کنم.
همچنین در مسابقات کشوری گلستان که اخیرا ً
در شهر گرگان برگزار شد هم مقام اول را بهدست
آوردم ک��ه ج��ا دارد این موفقیته��ا را که نتیجه
زحمات و راهنماییهای استادم خانم روح االمینی
است به ایشان تبریک بگویم و تشکر ویژهای هم از
خانوادهام داشته باشم که همواره مشوق من در امر
ورزش بودهاند.
◄این که میگوئید این رشته کاربردی است
ممکن است بیشتر توضیح دهید؟
هاپکی��دو دارای تکنیکها و اُفتهایی اس��ت که
توانمندی در آنها سبب می شود بتوانید از خودتان
در حادثهها و نزاعها دفاع کنید .مش��خصهی مهم
این تکنیکها این است که به گونهای طراحی شده
ک��ه فرد از نیروی فرد مهاجم ب��رای ضربه زدن به
خودش استفاده میکند و این باعث میشود خانمها
و کودکان که بالطبع نیروی قدرتی کمتری نسبت
به م��ردان دارند بتواند با اج��رای آنی تکنیکها از
خودشان دفاع کنند و کمترین آسیب را ببینند.
◄توصیه ش�ما به دختران عالقهمند ورزش
برای آموزش این رشته چیست؟
همانطور که گفته ش��د این رشته هم ورزشی
اس��ت و هم برای آموزش دفاع شخصی خیلی
با اهمیت اس��ت و شاید دلیل جاذبه این رشته
همین اس��ت .بنابراین توصیه میکنم خانمها
ب��ه این رش��ته گرایش پیدا کن��د و از امکان
آموزش آن که در سیرجان فراهم شده حداکثر
استفاده را ببرند.

جناب آقای

محمدرضا

زیدآبادینژاد
انتخاب شایس�ته ش�ما را به
ریاس�ت بانک ملی ش�عبه بازار س�یرجان تبریک
ع�رض نموده ،توفی�ق و س�ربلندی جنابعالی را از
خداوند متعال آرزومندم.

شیرینی سرای آران  -رضا آران

جامعه
بیژن ادبی
دقیق��اً مش��خص
نیس��ت ک��ه جنبش
دانشجویی در جهان
از چه س��الهایی آغازش��ده ول��ی آنچه
محرز است؛ اولین بارقههای امید ،نسبت
به ش��کلگیری جنبشهایی دانشجویی،
در اولین دهه قرن بیس��تم و در آمریکای
ش��مالی برعلیه سیاس��تهای تجاوزگرانه
سیاس��تمداران آن روزگار ایاالتمتحده
پدی��د آم��د .از جمعی��ت یکمیلیون��ی
دانش��جویان آن روزه��ای آمریکا ،حداقل
نیم��ی از آن��ان در این جنب��ش عضویت
داشتند .این جنبش در سالهای بعد و در
دهه  40شمسی برعلیه جنگافروزیهای
آمری��کا در ویتنام و آمریکای التین نیز به
خیابان آمد و بهش��دت در میان مردم نیز
تأثیرگذار بود .در اردیبهشت سال ،1347
جنبشی در کشور فرانسه شکل گرفت که
مناسبات سیاسی این کشور را تحت تأثیر
قرارداد و تاریخساز شد.
بس��یاری از فالس��فه ،متخصص��ان علوم
انسانی و روش��نفکران نیز به این جنبش
پیوس��تند ک��ه در ده��ه  50شمس��ی به
اوج رس��ید .جنبشه��ای دانش��جویی
جه��ان ،همگ��ی در نطفه نابود نش��ده و
تأثیرات درازمدت نیز بهجا گذاش��تهاند و
بس��یاری نظریهپردازان جامعهشناس��ی و
علومسیاسی را به تحوالت عمیق اجتماعی
و سیاس��ی امی��دوار کرد؛ مث ً
ال ریش��هیِ
امروزی��ن حوثیهای یمن
همین جنبش
ِ
یا انصاراهلل ،به اوایل دهه هفتاد شمس��ی
برمیگردد که جنبش��ی دانش��جویی در
آن کش��ور بهن��ام «ش��باب المومنی��ن»
ش��کل گرف��ت و بعده��ا س��ازماندهی و
نظم بیش��تری پیدا ک��رد .در ای��ران نیز
ای��ن جنبش از هم��ان روزه��ای ابتدایی
ش��کلگیری تا وقوع کودت��ای آمریکایی
 28مردادم��اه  ۱۳۳۲واصلیترین س��نگر
مردمی در برابر کودتاگران و حامی جدیِ
نهضت ملیشدن نفت ایران و دولت دکتر
مصدق بود .در  ۱۶آذرماه همان سال ،سه
دانشجوي دانشکده فني یعنی «مصطفی
بزرگنيا ،مهدي ش��ریعت رضوی و ناصر
قندچي» ،در جريان اعتراضات دانشجويان
دانش��گاه تهران به س��فر نيکسون ،معاون

حادثه آفرینان  16آذر  1332چه کسانی بودند؟

آغازگران جنبش دانشجویی

رئیسجمهور وقت ایاالتمتحده آمريکا به
ايران و باز ش��دن مجدد سفارت انگليس
به ش��هادت رسيدند که خود این سرکوب
خشن رژیم شاه ،برانگیزانندهیِ بسیاری از
موجهای بلندباالی جنبشهای اجتماعی
در مخالفت علنی با رژیم شاه شد.
تخمینه��ای مبتن��ی ب��ر خبره��ای
منتشرش��ده از آن ای��ام ،حاک��ی از ای��ن
اس��ت که از مجموع تقریب��اً  6000نفری
دانشجویان آن س��الها ،دستِکم نزدیک
به  ۴۵۰۰دانش��جو در تظاهرات ش��رکت
کردند .از همان ابت��دا هم مواضع مطالبه
محور جنبش دانش��جویی ای��ران بر روی
محورهای کام ً
ال مشخصی استوارشده بود:
عدالت اجتماعی و مخالفت با سیاستهای
امپریالیس��تی آمریکا .در شهريور 1339
هنگامیک��ه اردش��ير زاهدى ب��ه آمریکا
م��یرود ،ع��دهای از دانش��جویان ایرانی
برعلی��ه او ،واکنش بس��یار تندی نش��ان
دادند و بهتب��ع این برخورد ،او هم تهدید
کرد که حمایت مالی دولت به دانشجویان
را قط��ع خواهد ک��رد .از س��ال  1342و
تبعید بنیانگذار انقالب اس�لامی ،فضای
مبارزاتی همه اقش��ار مردم در کشورمان،
رن��گ و بوی مذهب��ی نیز پی��دا کرد .در
س��ال  1346شاه به آلمانشرقی رفت که
با تظاهرات خش��مگینانهیِ دانش��جویان
ایران��ی و آلمانی مواجه ش��د و نهایتاً یک
دانشجوی آلمانی نیز در درگیریها کشته
ش��د که هزینه سیاسی بسیار سنگینی را
برای رژیم پهلوی ایجاد کرد .سنگینترین
ضرب��ه جنب��ش دانش��جویی ب��ه پیک��ره
ج��ان حکومت شاهنش��اهی ،حضور
نیمه
ِ

فراگی��ر در تظاه��رات و اعتصابات منتهی
به انقالب در بهمنماه  1357بود .جنبش
دانش��جویی ب��ر اس��اس اجم��اع دیدگاه
جامعهشناسان در س��الها پس از انقالب
همچنان حضور مشارکتی در تمامی امور
سیاسی کشور داشت .دوم خرداد  1376و
پیروزی اصالحطلبان ،نقطه عطفی جدی
برای جنبش دانشجویی بود.
نهادهای مدنی تأسیس شدند و مشارکت
سیاس��ی مردم بهش��دت افزای��ش یافت.
دانش��گاهها نیز مملو از دانشجویان پرشور
و تازهنفس��ی ش��د که پش��توانه جنبش
اصالح��ات بودن��د .دیدگاههای سیاس��ی
دانش��جویان آن زم��ان ،برگرفته از فضای
گرم و گی��رای مطبوعاتی بود که بهدنبال
گش��ودگی در فضای رسانهای پدید آمده
بود .نس��ل جدی��دی از روزنامهن��گاران و
اهالی رس��انه به میدان آمدند و بس��یاری
از مس��ائل روز دس��تخوش بس��یاری از
دگرگونیه��ا ش��دند .روز دانش��جو ،ه��ر
ساله ش��کوهمندتر و با حداکثر استقبال
و مش��ارکت دانش��جویان انجام ش��د؛ اما
روزه��ای ش��کوفایی و اعت�لای جنب��ش
دانش��جویی بههمی��ن دوام نمان��د و پس
از تجرب��ه تل��خ س��ال  ،1378جنب��ش
دانش��جویی بهتدری��ج از بدن��ه اصالحات
فاصله گرفت و منتقد ایشان شد .تا جایی
که اصالحطلبان را نماینده افکار و برایند
مطالبات خود نمیدانستند.
این مس��یر نهایتاً تا ب��ه آنجا پیش رفت
ک��ه در اواخر دور دوم دول��ت اصالحات،
در آخرین س��خنرانی رئیسجمهور وقت
در دانش��گاه تهران ،فضا بهقدری ملتهب

ش��د که وی زنهار داد« :انش��اءا ...بعد از
من کس��انی خواهند آم��د که خوب عمل
خواهند کرد و شما نیز نتیجه اعمالشان
را خواهید دید» .پ��سازآن هم گویی آن
ِ
عاقبت
پیشبین��ی به حقیقت پیوس��ت و
کار ،دولت مهرورز عم ً
ال بازار فعالیتهای
دانشجویی را کساد و بیرونق نمود .از آن
روزگار ت��ا به امروز عم ً
ال با توجه به برخی
مضایق ،جنبش دانشجویی ،حضور و بروز
جدی نداش��ته است .جز حضو ِر ابزاری در
روی کار آوردن دول��ت تدبی��ر که البته با
لح��اظ مقیاس هزینه و فایده در هر اقدام
جمع��ی ،میتوان اعتراف کرد که در بطن
جامع��ه و حتی در می��ان طبقه اجتماعی
خودش��ان یعنی طبقه متوس��ط شهری،
آنچنان موفق نبودند .برای چرایی ناکامی
این جنبش باید ارزیابی بسیار کوتاهی از
مفهوم جنبش داشته باشیم .حقیقتهایی
ک��ه عمال در جنب��ش دانش��جویی امروز
کارایی خود را از دست دادهاند.
برای پیدایش و اس��تمرار هر جنبش��ی از
دید هرب��رت بلومر  5مرحله باید ش��کل
بگیرد« .انگيزش اجتماعي» برای پیگیری
مطالباتِ روشن و حساس كردن مردم به
این دغدغهها« ،روح گروهي» برای تداوم
كنش مش��ترک و متحد و همچنین برای
افزایش مسئولیتپذیری عاطفی در قبال
دیگ��ران« ،روحيه دلگرم��ي جمعي» به
منظ��ور تقویت احس��اس اجتماعي و باال
بردن اعتقاد قلبی مردم به لزوم پيوستگي
و انس��جام و ارتقای س��طح اعتماد مردم
ب��ه يكديگ��ر ،گام بع��دی ،در خص��وص
«آرمانشناسي» است؛ یعنی پُررنگکردن

 شماره 1152
 شنبه  10آذر 1397

اتح��اد در میان اعضای جنب��ش با یاری
گرفت��ن از باورها ،ارزشه��اي مذهبي و
اس��تفاده از اس��طورههايی ب��رای آن که
هرگون��ه ایث��ار توجیه فلس��فی برای هر
شهروند عضو جنبش داشته باشد .آخرین
گام نی��ز دارا بودن «تاكتي��ك عملياتي»
در خص��وص عمل بهموقع و مناس��ب با
ضروریات جامعه است.
آنچن��ان ک��ه از بط��ن ای��ن نظری��ه و
نظریهه��ای دیگ��ران از جمل��ه آدرن��و،
مارک��وزه و جان فوران و بس��یاری دیگر
برمیآید ،چندپارگی نیروهای اجتماعی و
عدم برخورداری از نظم و عقالنیت و البته
س��واد فلس��فی در خصوص واکنشهای
سیاسی و همچنین عدم اجماع حول یک
جنبش مطالبه محور موجب شده است تا
تالش نیروهای اجتماعی در ش��کل دادن
یک ساختار همهگیر و یک چتر پوششی
برای همه دانشجویان مش��خصاً نافرجام
بوده اس��ت .دلیل اصلی آن هم شاید در
این مورد باش��د که جنبش دانش��جویی
نباید منفک از جامعه و ایزوله باشد بلکه
میبایس��ت پیشتر و بیشتر از آن ،عالوه
انع��کاس آین��هوا ِر دغدغههای جامعه،
بر
ِ
ب��ه بازتولید مفهوم مش��ارکت جمعی بر
پای��ه یک جنب��ش فراگیر باش��د و بیش
از مباحث تئوری��ک و نظریهپردازیهای
مرس��وم از چت کردن ،نظر گذاش��تن و
الی��ک دادن در فضای مجازی به س��مت
یک پراتی��ک اخالقمحور و اصالحگرایانه
حرکت کن��د و با اتخاذ بین��ش و منش ِ
آوانگارد برای اصالح مناس��بات اجتماعی
به ص��ورت خس��تگیناپذیر تالش کند و
نسبت به سرنوشت مردم بیتفاوت نباشد
و یکی از مهمترین درخواس��تهای خود
را ترمی��م خس��ارتهای پیشآم��ده در
س��رمایه اجتماعی بدان��د .کاری که تنها
قش��ر فرهیخته جامعه از عهده انجام آن
برمیآید.

 برای پیدایش و استمرار هر جنبشی از دید هربرت بلومر 5مرحله باید
ِ
مطالبات روشن « ،روح
شکل بگیرد« .انگيزش اجتماعي» برای پیگیری
گروهي» برای تداوم كنش مشترک «روحيه دلگرمي جمعي» به منظور
تقویت احساس اجتماعي و باال بردن اعتقاد قلبی مردم به لزوم پيوستگي
و انسجام و ارتقای سطح اعتماد مردم به يكديگر ،گام بعدی ،در خصوص
«آرمانشناسي»است

 جنبش دانشجویی نباید منفک از جامعه و ایزوله باشد بلکه
انعکاس آینهوا ِر دغدغههای
میبایست پیشتر و بیشتر از آن ،عالوه بر
ِ
جامعه ،به بازتولید مفهوم مشارکت جمعی بر پایه یک جنبش فراگیر
باشد و بیش از مباحث تئوریک و نظریهپردازیهای مرسوم به سمت
یک پراتیک اخالقمحور و اصالحگرایانه حرکت کند
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راهنما
سبحان قاسمیان

کارآفرینی در شهرما

میتوانیم بخش��ی از نش��ریه را به آم��وزش کارآفرینی و اس��تفاده از تجربیات
کارآفرینان موفق اختصاصدهیم .این مطالب میتواند عالوه بر جنبه آموزشی
و انتق��ال تجربیات ،به ش��دت انگی��زه کارآفرینان جوان و ک��م تجربه و حتی
کارآفرین��ان موفق را باال ببرد .برای کارآفرینی و رش��د کس��ب و کار «انگیزه»
همانند اکس��یژن است .ما میتوانیم به جای رس��اندن خبرهای نا امید کننده
و دلسرد کردن کارآفرینان به آنها انگیزه دهیم و به آینده امیدوارشان کنیم.
افسانههایی که میتواند شاید سالها مانع شروع زندگی کارآفرینی
شما شوند :سالها پیش تصمیم گرفتم کارآفرین شوم .اما نمیدانستم از کجا
باید شروع کنم؟ به سراغ چند نفر از آشنایان که اصطالحاً کارشان آزاد بود رفتم
و از آنها سؤاالتی پرسیدم که چگونه و از کجا شروع کنم؟
جوابهای قابلدرکی نتوانستم بگیرم؛ مث ً
ال به من گفتند که باید سرمایه داشته
باشم درحالیکه خودشان با سرمایه خیلی کم شروع کرده بودند .سؤال من این
بود که چقدر سرمایه باید داشته باشم؟ هر کس عددی میگفت .کام ً
ال مشخص
بود که این اعداد پایه و اساس��ی ندارد .بیش��تر جوابها از نوعی بود که دس��ت
ازسرشان بردارم!
ت�رس اول کارآفرین :احتماالً ش��ما هم مثل من میترس��ید وارد دنیای
کارآفرینی شوید .این ترس کام ً
ال طبیعی است .همه کارآفرینان اعتراف میکنند
که در اوایل ترس داش��تند .میتوانید مدتی کارمند شوید و دنیای کارمندی را
تجربه کنید .ش��اید از زندگی کارمندی خوشتان آمد و توانستید زندگی خوبی
برای خودتان بس��ازید .پس الزم نیس��ت برای ورود به دنیای کارآفرینی عجله
کنید .بس��یاری از کارآفرینان موفق ابتدا کارمندان موفقی بودند .ش��ما ممکن
اس��ت در اوایل کارآفرینی زود خسته شوید یا خیلی سریع ،انگیزه و امیدتان را
از دس��ت بدهید .ممکن اس��ت افرادی شما را منصرف یا با شما مخالفت کنند.
شما باید همانند یک سد محکم در برابر این موانع ناامیدکننده باشید .مشکالت
کارآفرینی فقط در شروع آن نیست .وقتی شما شروع کردید با شرایط جدیدی
مواجه میش��وید .مش��کالت پیچیدهتری جلوی روی شما قرار میگیرد .گاهی
سالها مشغول حل مشکالت کس��بوکارتان میشوید .وقتی به کسبوکارتان
نگاه میکنید میبینید رش��د نمیکنید .س��الها میگذرد و خیلی تغییری در
ش��رایط شما ایجاد نمیشود .شما کارمند کسبوکار خودتان شدهاید که خیلی
تفاوت��ی با کارمند معمولی بودن ندارد و حتی اس��ترس بیش��تری هم دارد .در
همین مواقع است که باید خیلی زود تغییرات اساسی در کارتان ایجاد کنید .اگر
فکری نکنید و تغییری ایجاد نکنید خیلی زود شکست میخورید .شاید مجبور
شوید دنیای کارآفرینی را ترک کنید.
برای کارآفرینی چقدر سرمایه باید داشته باشیم؟ شما برای کارآفرینی
به سرمایه نیاز دارید؛ اما سرمایه کارآفرینی همیشه پول نیست چیزهای دیگری
اس��ت ک��ه هر کس میتوان��د آن را فراهم کند ی��ا دارد .پس اگ��ر پول زیادی
ندارید اتفاقاً باید وارد کارآفرینی ش��وید تا بتوانید یک سرمایهدار بزرگ شوید.
سرمایههای بزرگ معموالً از صفر ایجادشدهاند .کمتر کارآفرینی با سرمایه زیاد
توانسته کسبوکاری پرسود و بادوام ایجاد کند!
خراف�ات در مورد کارآفرین�ی! چیزی بهنام اس��تعداد و نبوغ ذاتی برای
کارآفرینی واقعیت ندارد و در حد خرافات اس��ت .همه ما اس��تعدادهای زیادی
داریم و میتوانیم هرکدام را که دوس��ت داش��تیم انتخاب و فعال کنیم و در آن
پیش��رفت کنیم .نمونه بارز آن ورزشکاران رشتههای مختلف است .آیا وقتیکه
ورزش��کاران متولد میشوند بر روی پیشانی آنها رشته ورزشی موردعالقهشان
نوشتهش��ده است؟! قطعاً خیر .بلکه بهمرور با دیدن ،امتحان کردن ،اطالعات به
دست آوردن و شرایط دیگر عالقه ایجاد میشودir.info@modir12 /.

در گفتگو با رضا اسدی نیا کارشناس سیستم های تصفیه آب پیرامون فصل زمستان و مسئله آب رادیاتور مطرح شد:

دانستیهای علمی مربوط به ضدیخ و آب رادیاتور

کنن��ده ،از آب رادیات��ور مخص��وص خودرو
اس��تفاده میش��ود .برای تولید آب رادیاتور
ب��ه آب مقطر ض��د یخ ( اتیل��ن گلیکول ) ،
م��واد افزودنی ضد خوردگ��ی و رنگ اضافه
میگردد .ضد ی��خ در واقع محافظ موتور در
برابر یخ زدن آن است و دلیل علمی ترکیب
آن هم با آب رادیاتور برای جلوگیری از زنگ
زدگی و خوردگی قطعات موتور اس��ت چون
در آن افزودنیهای ضد خوردگی وجود دارد.
■ ما چن�د نمونه آب رادیات�ور در بازار
داری�م و آیا همه ان�واع آبهای موجود
رادیاتور قابل اطمینان هستند؟
نخیر همه قابل اطمینان نیس��تند .ک ً
ال چهار
نمون��ه آب رادیاتور در ب��ازار وجود دارد .آب

سرکارخانم

دکترطیبه امیری مقدم
مصیب�ت درگذش�ت وال�ده عزی�ز و
گرامیت�ان را تس�لیت عرض نم�وده از
خداون�د منان ب�رای آن مرحومه طلب
آمرزش و برای ش�ما وخان�واده محترم
طلب صبر می نماییم.
هیات مدیره
سازمان نظام پزشکی سیرجان وشهربابک

به مناسبت اولین سالگرد درگذشت

زندهیاد

حاج احمد
شیبانی

روز پنجشنبه  15آذر ماه
مراسمی از ساعت 15:30
در جوار آرامگاه ابدیش برگزار میشود .حضور شما
سروران گرانقدر را ارج مینهیم.

خانواده شیبانی

| دستگاه  T.D.Sمتر |

با نزدیک شدن به فصل سرما و احتمال
یخ زدگی رادیاتور تقاضا برای خرید آب
رادیاتور و همچنین ضدیخ افزایش پیدا
میکند .اصوالً وجود انواع و اقس�ام آب
رادیاتور و ضدیخ در بازار و اطالعات کم
رانندگان و بعض ًا فروشندگان سبب بروز
خس�اراتی ب�ه موتور و سیس�تم خنک
کننده آن میشود که هزینههای باالیی
بههمراه دارد .بهمنظور کس�ب اطالعات
بیش�تر در ای�ن خص�وص ب�ا مهن�دس
رضا اسدی نیا کارش�ناس سیستمهای
تصفیه آب صحبت کردیم .دقت در این
زمینه و ب�ه کار بردن توصیههای ایمنی
کارشناسان میتواند از بروز مشکالت و
صرف هزینههای بیشتر جلوگیری کند.
***
■ آقای مهندس بهعنوان اولین س�ؤال
بگوئی�د دلیل ترکیب ضدی�خ با آب در
سیستم موتور خودرو چیست؟
همانطور ک��ه میدانید از آب در موتور برای
خن��ک کردن آن و خروج گرم��ای اضافی و
کنترل دمای اجزای موتور استفاده میشود.
آب میتواند یک مایع مناس��ب برای انتقال
ح��رارت به خارج از موتور باش��د اما بهدلیل
اثرات مخرب آن نظیر یخ زدن موتور خودرو
و خوردگی فلزات موجود در سیس��تم خنک

رادیاتور «معدن��ی»« ،هیبری��دی»« ،آلی»
و «نان��و» .آب رادیات��ور معدن��ی دارای مواد
ضد خوردگی اس��ت و تش��کیل شده از مواد
معدنی س��یلیکات و فسفات میباشد که این
م��واد با ایج��اد الیه محافظ ب��ر روی فلزاتی
ک��ه در تماس با آب رادیاتور هس��تند ،مانع
از زنگزدن آنها میشود .رنگ آب رادیاتور
معدنی س��بز اس��ت و باید هر دو سال یکبار
تعویض گردد ولی در آب رادیاتور هیبریدی،
ماده معدنی فس��فات وج��ود ندارد و بهجای
آن از م��واد غیر معدنی اس��تفاده میش��ود.
رنگ این نوع آب رادیاتور زرد اس��ت و زمان
تعویض آن نیز بیشتر از نوع معدنی میباشد.
آب رادیاتور آل��ی با تکنولوژی  OATتولید
میش��ود ک��ه کیفیت بس��یار بهت��ری دارد
و مواد ض��د خوردگی آن از م��واد آلی مثل
کربوکسیالتها تشکیل شده است .رنگ آب
رادیات��ور آلی قرمز و مدت زمان کارکرد این
نوع آب پنج سال میباشد.
اما آب رادیاتور نانو حاوی نانو ذرات است که
از طریق چس��بیدن به دیواره فلزات موجود
در سیس��تم خن��ک کننده خودرو ،س��طح
تب��ادل حرارتی را افزای��ش میدهد که این
افزایش س��طح باعث افزایش انتقال حرارت
شده و به خنکتر شدن موتور کمک میکند
و همچنی��ن مواد کنترل کننده خوردگی در

آن آلی و معدنی میباشند.
■ پیش�نهاد ش�ما ب�رای تعوی�ض آب
رادیاتور خودرو چیست؟
ب��رای تعویض آب رادیاتور خودرو ،از ترکیب
 ( 50/50نص��ف آب مقط��ر و نصف ضد یخ
غلیظ) اس��تفاده میشود .آب مقطر مصرفی
بای��د دارای حداق��ل امالح محل��ول در آب

باش��د و برای کنت��رل کیفیت آن دس��تگاه
 T.D.Sمتر نیاز اس��ت که با توجه به قیمت
دس��تگاههای کوچک جیبی ،تهیه آن برای
سرویسکارها امکانپذیر میباشد .هر اندازه
عدد نش��ان داده شده بر روی دستگاه کمتر
باشد آب مقطر مصرفی کیفیت بهتری دارد.
■ توصیههای پایانی شما را میشنویم
باوره��ای غلط��ی در م��ورد آب رادیات��ور
خ��ودرو وج��ود دارد که بایس��تی به آنها
توج��ه کرد چرا که این اش��تباهات س��بب
وارد ش��دن خس��ارت به خودرو میش��ود.
اول اینک��ه دمای ی��خ زدن آب رادیاتور در
ترکی��ب  50/50آب مقطر و ضد یخ غلیظ
 -37درجه میباشد اما بهدلیل باالتر بودن
دم��ای هوا در بس��یاری از مناطق در فصل
زمس��تان برای تعویض آب رادیاتور ضدیخ
غلیظ کمتری الزم است .در محلول ضدیخ
غلیظ ،مواد ش��یمیایی ضد خوردگی وجود
دارد ک��ه در غلظت 50/50از زنگ زدگی و
خوردگی موتور خودرو جلوگیری میکند و
در صورتیک��ه ضدیخ غلیظ کمتری مصرف
شود ،اجزاء موتور دچار خوردگی میشوند.
به جز مواردی که آب رادیاتور قبل از اضافه
کردن ضدیخ دارای مواد ضدخوردگی باشد
مثل آب رادیات��ور دیزلهای بزرگ معادن
در این صورت براساس دمای محیط مقدار

به رفتنت می اندیشم به وقتی که دلمان را شکستی،
قلبمان را مهمان غم و اندوه نمودی
به پروازت می اندیشم ،به پرواز بی صدا و خاموشت
چه سبکبال و آرام پرگشودی...

ب�ه مناس�بت اولی�ن س�الگرد
درگذش�ت همس�ری دلس�وز و
پدری مهربان

جانباز سرهنگ بازنشسته

حاج محمد رهی

روز پنج ش�نبه  97/9/15مراسمی از
س�اعت  14:30ال�ی  16:30برگ�زار می گردد .س�اعت حرکت به
س�مت بهشت زهرا س�اعت  15از جلوی درب منزل آن مرحوم
واقع در خیابان دهخدا جنوبی

خانواده

ضدی��خ با آب رادیات��ور اضافه میگردد که
در س��یرجان معم��والً  25درص��د ضدیخ
غلی��ظ اس��تفاده میش��ود .دوم اینک��ه در
بطریه��ای آب رادیات��ور موج��ود در بازار
که رنگی هس��تند ضدیخ وج��ود دارد .این
درست نیست .اکثر آب رادیاتورهای بازاری
ضدی��خ ندارند و فقط رنگ ضد یخ به آنها
اضافه شده اس��ت .رنگ آب رادیاتور نشان
دهن��ده کیفیت آن نمیباش��د و در بعضی
م��وارد بهدلیل اس��تفاده از پودرهای رنگی
بیکیفی��ت ،رنگ موج��ود در آب رادیاتور
رسوب کرده و باعث تولید لجن در رادیاتور
خودرو میش��ود .مورد دیگر اینکه در زمان
تعوی��ض آب رادیات��ور بهدلیل اس��تفاده از
ضدیخ اسیدی؛ رادیاتور خودرو سوراخ شده
است .این مورد نیز درست نمیباشد عامل
نشتی احتمالی پس از تعویض آب رادیاتور
اس��یدی بودن ضدیخ نمیباشد بلکه دلیل
آن سوراخهای ایجاد شده قبلی در رادیاتور
اس��ت که به وس��یله زنگها و رسوبات آب
در گردش ،مس��دود ش��ده است و در زمان
تخلی��ه آب رادیاتور رس��وبات از محل خود
جدا میش��وند .به هر حال توصیه میشود
رانن��دگان عزیز هم��ه این نکتهه��ا بدانند
و از هرگونه آس��یب به موتور خودروش��ان
جلوگیری بکنند.

از خاطر دلاه رنود انم تو هرگز
ای آنکه هب نیکی همه جا ورد زبانی

یاد و خاطره پدر مهربان و بزرگوارمان زنده یاد

علییار افشار جهانشاهی
را در هشتمین سالگرد عروجش گرامی میداریم.
مراس�م یادب�ودی روز پنجش�نبه م�ورخ 97/9/15
ساعت  14:30بر سر مزار آنمرحوم برگزار میشود.

خانواده افشار جهانشاهی
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 شماره 1152
 شنبه  10آذر 1397

تکرار یک اتفاق تاریخی در آستانه انتخابات آینده ریاست جمهوری

اصالحطلبان برای 1400
هم ائتالف میکنند،
اما نه با تیم روحانی

گروه سیاس�ی :پ��س از پی��روزی انقالب
اسالمی حزب و جناح خیلی رنگی در کشور
نداشت و بیشتر فعاالن سیاسی و مسئوالنی
که به واس��طه حضورش��ان در فعالیتهای
پی��ش ،حین و پ��س از انقالب مس��ئولیت
میپذیرفتند را با نام انقالبی میش��ناختند.
هر چند برخی از احزابی که س��ابقه فعالیت
حزبی پیش از انقالب داشتند ،پس از پیروزی
انقالب بهواسطه تالشی که برای دستیابی به
قدرت کردند ،کم کم یا دس��ت به اقدام علیه
مردم و نظام زدن��د یا اینکه به منتقد جدی
تبدیل شدند.
نقش برخی احزاب و جریانات تشکیالتی که
از قبل انقالب فعالیت داش��تند و هم راس��تا
با انقالب اس�لامی هم بودند آنقدرها پررنگ
نبود که به دس��ته بندی جریانات سیاس��ی
در کش��ور منتج ش��ود به نحوی که میتوان

اولی��ن دس��تهبندی جدی سیاس��ی پس از
پیروزی انقالب را مربوط به تش��کیل حزب
جمهوری اس�لامی دانس��ت که یک تشکل
سیاسی با انجام کار تشکیالتی سیاسی تالش
داشت ،نقش تحزب را در کشور رنگ و بوی
جدیتری ببخشد.
همی��ن جرقهها باعث ش��د ،در آن برهه ،دو
تفک��ر چپ و راس��ت در کش��ور پررنگتر از
س��الهای اولیه انقالب فعالیت خود را دنبال
کنند و برای کس��ب سهم بیش��تر از ارکان
ق��درت اقدامات سیاسیش��ان را پی بگیرند.
این رویه با تفکیک و انش��عابی که در جامعه
روحانیت مبارز شکل گرفت ،بسیار جدیتر از
قبل دنبال ش��د و جریان چپ و راست پس
از این انش��عاب خیلی مارک دارتر و شناخته
شدهتر کارش��ان را در فضای سیاسی کشور
دنبال کردند.

نگارستان :ازدواج سید احمد خمینی فرزند سید
حس��ن خمینی ن��وه امام خمین��ی (ره) با یکی از
ن��وادگان آیت ا ...گلپایگان��ی در دو روز اخیر مورد
توجه رسانهها قرار گرفت .در شبکههای اجتماعی
نیز این ازدواج بازتاب زیادی داشت.
معم��والً خانواده ،و ن��وادگان امام خمینی (ره) در
کنار فعالیت همیشگی خود در کشور هر از گاهی
بهخاطر مس��ائلی حاش��یهای مورد توجه رسانهها
قرار میگیرند .به گزارش فرارو چندی پیش سید
عل��ی خمینی نوه حضرت امام و ب��رادر کوچکتر
سید حس��ن خمینی به نجف مهاجرت کرد و این
مهاجرت از جهاتی بحث برانگیز ش��د .پیشتر نیز
برخی اتفاقات همچون معمم ش��دن س��ید احمد

هرچند این رویه تا سال  1376که برای اولین
بار کاندیدای رسمی مجمع روحانیون مبارز
– ش��اخه منشعب ش��ده از جامعه روحانیت
مبارز – قدرت را در دست گرفت ادامه یافت،
برخی مسائل در سپهر سیاسی کشور ،باعث
شد این دو جریان سنتی کشور آرم و مارک
خ��ود را با عناوین اصولگرایی و اصالح طلبی
در منظ��ر عمومی عرضه کنن��د .این اولین
تغییر محسوس از حیث نامگذاری جریانات
سیاسی کشور پس از وقایعی نظیر تشکیل و
انحالل حزب جمهوری و انشعاب در جامعه
روحانیت مبارز بود .روند و رویه سیاس��ی در
کش��ور به گونهای بود که هم��واره قدرت در
بین اصولگرایان (راستیها) و اصالحطلبان
(چپیها) دست به دست شده است .اما بنا به
عملکرد و صالحدید این دو جریان سیاس��ی
ـ که حاال خود ش��امل احزاب و دس��تههای

با این توصیف می توان گفت ،حجاریان عبور از جریان
اصالحات را دارد تئوریزه می کند تا نیروهای این جریان با
یک نام دیگری به صحنه بیایند .در واقع هدف اصلی این
صحبت  ،تنها عبور از روحانی نیست بلکه فرار به جلویی
است تا با گفتمان جدیدی به انتخابات مجلس و ریاست
جمهوری وارد شوند.
مختلف��ی درونش��ان هس��تند ـ در برخ��ی
انتخابات ،آنها صرفاً ب��ا عنوان اصولگرایی
و اصالحطلبی وارد عرص��ه رقابت انتخاباتی
نش��دهاند .این اتفاق مرسومی بوده که هر دو
جریان پیش از این س��ابقهای در آن از خود
بر جای گذاش��تهاند .مث� ً
لا اصولگرایان در
انتخابات با اسامی و ساز و کارهای انتخاباتی
نظیر آبادگران و ی��ا جمنا (جمعیت مردمی
نیروهای انقالب اس�لامی) حضور یافتهاند یا

اصالحطلبان تحت عن��وان ائتالف با جریان
اعتدال��ی ذیل نام تدبیر و امید وارد انتخابات
ش��دهاند و اتفاقاً با این عناوین و ساز و کارها
موفقیتهای��ی را هم ب��ه دس��ت آوردهاند؛
موضوعی که انتظار تکرار آن در آینده به ویژه
در انتخابات مجلس و ریاست جمهوری پیش
روی بعید نیست.
چندی پیش« ،س��عید حجاریان» تئورسین
جری��ان اصالحات در مصاحب��های گامهای

اولی��ه را ب��رای پای��ان ائتالف سیاس��ی این
جریان با اعتدالگرایان را کلید زد ،اتفاقی که
نمیتوان آن را به معنای پایان ائتالف سیاسی
و حضور مس��تقالنه در انتخابات پیش رو به
ویژه برای انتخابات ریاست جمهوری 1400
تعبیر کرد؛ چراکه از هم اکنون زمزمههایی در
خصوص ائتالف احتمالی این جریان با برخی
اصولگرایان معتدل برای ریاس��تجمهوری
 1400شنیده میش��ود .این موضوع زمانی
جدیتر میشود که «الیاس حضرتی» ،عضو
ّ
شاخص و قائم مقام حزب اعتماد ملّی که در
کسوت نمایندگی مردم تهران در مجلس قرار
دارد ،هرچند بر حضور احتمالی برخی افراد
نظیر «اس��حاق جهانگی��ری» و «محمدرضا
ع��ارف» در انتخاب��ات ریاس��ت جمه��وری
س��یزدهم س��خن میگوید ،موضوع ائتالف
احتمال��ی با بخش��ی از اصولگرایان معتدل
در ای��ن انتخابات را ه��م رد نمیکند .حتی
برخی اصالحطلبان پا را فراتر گذاشته و برای
جلوگیری از برنامه احتمالیشان در انتخابات
ریاست جمهوری س��یزدهم از این مصاحبه
حضرت��ی انتقاد میکنن��د و اعتقاد دارند که
برخی افراد نظیر «محمدرضا عارف» ،رئیس
فراکس��یون امی��د (اصالح طلب��ان) مجلس
در اندازه ریاس��ت جمه��وری و کاندیداتوری
از جان��ب اصالحطلبان ب��رای حضور در این
انتخابات نیستند؛ موضوعی که نشان میدهد،
گمانهزنیها درباره ائتالف احتمالی این جریان
ب��یراه هم نیس��ت .با همه ای��ن فرضیات و
سخنان ،اگر صحبتهای «حمیدرضا ترقی»
را ه��م در کنار این موضوع��ات قرار بدهیم،
شاید خیلی انتظار کشیدن برای یک ائتالف

عروس جدید خاندان امام کیست؟

بازتاب خبر ازدواج س ّیداحمد خمینی

خمینی فرزند ارشد سید حسن و مراسمی که برای
او برگزار شده بود در افکار عمومی مورد توجه واقع
ش��د .دیگر نوادگان امام خمینی نیز بارها زیر ذره
بین افکار عمومی قرار گرفتهاند و در آخرین مورد
آن انتش��ار تصویری از یاسمن اشراقی نوه امام که
کیف برند و گرانقیمت او را نش��ان میداد ،بازتاب
گستردهای داشت.
ح��اال در اتفاقی جدید باز هم س��ید احمد خمینی
مورد توجه قرار گرفته اس��ت .او چهرهای محبوب و

شناخته ش��ده در رسانهها دارد و با حضور پر رنگش
در ش��بکههای اجتماعی بارها خبرس��از شده است.
خبر تازه درباره س��ید احمد این اس��ت که او با یکی
از نوادگان آیت ا ...سید محمد رضا گلپایگانی ازدواج
کرده است .جزئیات زیادی از این ازدواج منتشر نشده
است ،اما آنگونه که آمده در مراسم عقدکنان او فقط
عم��و ،خال��ه و داییهای داماد حضور داش��تند .کل
داس��تان خواستگاری و عقد کمتر از چهل روز طول
کشید و شاید بههمین دلیل حتی اشراقیها در مراسم
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بدینوس�یله به اطالع میرس�اند به موجب مدارک تسلیمی از س�وی انجمن مذکور اسامی و سمت هر یک از
اعضاء اصلی و علیالبدل هیئت مدیره و بازرس�ان که از تاریخ  97/5/9به مدت س�ه سال و بازرسان به مدت
یک سال انتخاب شدهاند به شرح ذیل میباشد:
 -1محمدجواد شهبا رئیس هیئت مدیره -2 .محمود محمودزاده ابراهیمی نایب رئیس  -3 .محمدتقی محمدی خزانهدار
 -4مس�عود ادیم دبیر  -5 .محس�ن آزادی -ابوالقاس�م وحیدی علیالبدل هیئت مدیره -6 .محمد یزدی حجتآبادی
بازرس اصلی  -7 .مصطفی حیدری بازرس علیالبدل

ضمن ًا مطابق ماده  26اساسنامه ،کلیه اسناد و اوراق مالی و بهادار با امضای مشترک
رئیس هیئت مدیره یا دبیر و خزانهدار ممهور به مهر انجمن معتبر خواهد بود.

آگهی واگذاری موتور کشاورزی با شرایط وژیه

شرکت آرین سورن در نظر دارد  80حبه از  112حبه موتور پمپ خود را واقع در  100کیلومتری سیرجان بعد
از معدن گلگهر روستای ریزآب با آب دهی  12لیتر در ثانیه و به ازای هر حبه  175قصب زمین سنددار را با
ش�رایط ویژه واگذار نماید .لذا متقاضیان محترم میتوانند جهت ثبتنام حداکثر تا تاریخ  97/9/16به دفتر
شرکت واقع در سیرجان انتهای خیابان وحید روبروی اداره محیط زیست ،بعد از نظام مهندسی از ساعت 8
صبح الی  2بعدازظهر مراجعه نمایند.
شماره تماس42306326 :

شرایط ثبتنام:

حاضر نبودند .ظاهرا آیتا ...موسوی بجنوردی – پدر
خانم سید حسن خمینی -عاقد این زوج بوده و هنوز
تاریخی برای مراسم اصلی تعیین نشده است .درباره
عروس تازه خاندان خمینی گفته میشود او «فاطمه
دانشپژوه» نتیجه آیتا...العظمی س��ید محمدرضا
موس��وی گلپایگانی است؛ یکی از بزرگترین مراجع
تقلید شیعه که بر پیکر امام خمینی (ره) نماز خواند.
این مرجع تقلید  5س��ال پس از رحلت امام در سال
 ۱۳۷۲دارفان��ی را وداع گف��ت .اطالع��ات زیادی از

فاطمه دانش پژوه نتیجه این آیتا ...بزرگ در دست
نیست ،اما او خود را عکاس و شاعر معرفی کرده است.
گفته میشود او همسن سید احمد نامزدش میباشد.
احمد خمینی متولد چهارم خرداد سال  ۱۳۷۷است.
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بدینوس�یله به اطالع میرس�اند به موجب مدارک تسلیمی از
س�وی انجمن مذکور اسامی و س�مت هر یک از اعضاء اصلی و
علیالبدل هیئت مدیره و بازرس�ان ک�ه از تاریخ  96/8/20به
مدت س�ه سال و بازرسان به مدت یک س�ال انتخاب شدهاند
به شرح ذیل میباشد.

 -1محمود خواجویی رئیس هیئت مدیره
 -2مرضیه آباده نایب رئیس
 -3بهنام خواجویینژاد خزانهدار
 -4معصومه اسدی فریدونی -محسن زرندی علیالبدل
هیئت مدیره
 -5اسکندر گرگینی بازرس اصلی
 -6عباس فیروزآبادی بازرس علیالبدل

ضمن ًا مطابق ماده  22اساسنامه ،کلیه اسناد و اوراق مالی
و بهادار با امضای مش�ترک رئیس هیئت مدیره یا دبیر و
خزانهدار ممهور به مهر انجمن معتبر خواهد بود.

انتخاباتی دیگر از جانب جریان اصالحات دور
از ذهن نباش��د .این عضو ارشد حزب مؤتلفه
اس�لامی در گفتوگویی درباره اس��تراتژی
اصالحطلبان در انتخابات پیشروی گفته که
امروز اصالحطلبان تالش میکنند ،به مردم
بگویند «نگذاشتند ما کار کنیم یا اختیاراتمان
با مسئولیتمان همخوانی نداشت».
این فعال سیاسی اصولگرا درباره استراتژی
احتمالی اصالحطلب��ان برای انتخابات پیش
روی ،بهویژه ریاس��ت جمهوری س��یزدهم،
عن��وان کرده ک��ه «با این توصی��ف میتوان
گفت ،حجاری��ان عبور از جریان اصالحات را
دارد تئوریزه میکند تا نیروهای این جریان با
یک نام دیگری به صحنه بیایند .در واقع هدف
اصلی این صحبت آقای حجاریان ،تنها عبور
از روحانی نیس��ت بلکه فرار به جلویی است
ت��ا با گفتمان جدیدی به انتخابات مجلس و
ریاست جمهوری وارد شوند ،بدون آنکه پاسخ
تصمیمات غلط خود را طی پنج سال گذشته
بدهن��د ».ائتالف اصالحطلبان با بخش��ی از
اصولگرایان معتدل که طی چند دوره اخیر
مجلس مدیریت پارلمان را به رهبری «علی
الریجانی» بر عهده داشتهاند ،اتفاقی است که
مدتهاست پیرامون آن حرف و حدیثهایی
مطرح میش��ود؛ اما هرچ��ه جلوتر میرویم،
با بررس��ی و تحلیل سخنان فعاالن سیاسی
اصالحطلب و همچنین برخ��ی اعضای این
جریان سیاس��ی اصولگرا میتوان آن را در
دس��ترستر دید؛ لذا انتظار شکلگیری یک
ائتالف سیاس��ی دیگر از سوی اصالح طلبان
برای انتخابات  1400انتظار بی راهی نخواهد
بود /.تابناک

ازدواجها در خاندان خمینی بیشتر یک رویه مشخص
را دارد .فرزندان و نوادگان امام (ره) عموماً با فرزندان
و نوادگان علما و چهرههای برجسته دینی و حوزوی
ازدواج کردهان��د .از جمله میتوان ب��ه ازدواج حاج
آقا مصطفی خمینی با ن��وه آیت ا ...حائری یزدی
بنیانگذار حوزه علمیه قم ،ازدواج حاج احمد آقا با
فاطمه طباطبایی دختر آیت ا ...سلطانی طباطبایی
و خواهر زاده امام موسی صدر ،ازدواج سید حسن
خمینی با دختر آیت ا ...موسوی بجنوردی و سید
علی خمینی با نوه آیت ا ...سیستانی اشاره کرد .در
میان نوادگان دختری نیز موارد اینچنینی فراوانی
دیده میشود از جمله ازدواج زهرا اشراقی نوه امام
با محمد رضا خاتمی فرزند آیت ا ...خاتمی.

جناب آقای ناصر صادقی
انتصاب بجا و شایسته شما به ریاست شعبه بانک ملی پاریز
را تبری�ک عرض می نمایی�م ،امیدواری�م در تمامی مراحل
زندگی موفق و پیروز باشید

همکاران بانک ملی

آگهی مزایده نوبت سوم

نظ�ر به اینکه در پرونده کالس�ه  941652اج�رای احکام کیفری س�یرجان محکوم علیه
آق�ای هاش�م کاظمیان محکوم ب�ه پرداخت مبل�غ  300/000/000ریال در ح�ق محکوم له
محمدعلی ش�هریار بهرامی و نیم عش�ر دولت گردیده دفتر ش�عبه اجرای احکام کیفری
دادس�رای عمومی و انقالب س�یرجان در نظر دارد در پرونده کالسه  941652اجرا تعداد
 1فقره ملک به ش�رح مورد اش�اره  -1سه دانگ مش�اع یک باب ملک به آدرس سیرجان
ش�هرک س�یبیجی کوچه دوم از واحدهای درب به حیاط با ش�ماره پ�الک ثبتی 3419
فرع�ی از  6518اصل�ی مف�روز از  1605بخ�ش  37کرمان ب�ه مس�احت  200مترمربع که
توسط کارش�ناس رس�می دادگس�تری به مبلغ  650/000/000ریال ارزیابی گردیده است
از طری�ق مزایده به فروش میرس�اند لذا طالبان خری�د میتوانند ضمن مراجعه و بازدید
اق�الم مورد نظر پیش�نهاد خود را تا تاریخ  1397/9/28س�اعت  9صبح ب�ه دفتر اجرای
احکام کیفری دادس�رای عمومی و انقالب شهرس�تان سیرجان ارسال نمایند و بایست 10
درصد مبلغ پیش�نهادی را فیالمجلس به حساب س�پرده دادگستری سیرجان به شماره
 2171293825007نزد بانک ملی ایران واریز و فیش آن را ضمیمه پیش�نهاد به این اجرا
تحویل نمایند و مابقی مبلغ را حداکثر ظرف مهلت یک ماه به حس�اب دادگس�تری واریز
نمایند .پیش�نهاد دهنده بایستی شخص ًا در جلسه مزایده که در تاریخ  1397/9/28رأس
س�اعت  9صبح جهت بازگش�ایی پاکات در دفتر اجرای احکام کیفری تش�کیل میشود
حاضر ش�وند .این اجرا به کلیه پیش�نهادات مش�روط و مخدوش و فاقد  10درصد قیمت
پیشنهادی ترتیب اثر نخواهد داد و چنانچه برنده مزایده از پرداخت مابقی قیمت انصراف
دهد سپرده وی به نفع دولت ضبط خواهد شد.

مجتبی خسروی -مدیر دفتر اجرای احکام کیفری دادسرای سیرجان

آگهی دعوت هب مناقصه

شرکت کیمیا آبرس�ان یاور زمین (کاریز) مجری پروژه فاضالب سیرجان در نظر دارد

نسبت به انتخاب پیمانکار واجد شرایط از طریق مناقصه به شرح ذیل اقدام نماید:

 -1نداشتن سابقه دریافت زمین کشاورزی از جهاد کشاورزی و منابع طبیعی
 -2نداشتن سابقه دریافت پروانه بهرهبرداری حفر چاه کشاورزی
 -3نداشتن سابقه تصرف زمین کشاورزی از منابع طبیعی

شرایط فروش:
قیمت هر حبه موتور آب و  175قصب زمین سنددار

 35/000/000تومان

همزمان با عقد قرارداد و وکالتنامه فروش تاماالختیار در دفترخانه اسناد رسمی

 15/000/000تومان

همزمان با تحویل موتور آب و زمین کشاورزی  6ماه بعد از عقد قرارداد

 10/000/000تومان

همزمان با انتقال سند تک برگی در دفترخانه اسناد رسمی  12ماه بعد از عقد قرارداد

 10/000/000تومان

مدیریت شرکت آرین سورن

 -1موضوع مناقصه :ترمیم و آس�فالت نوار حفاری شبکه جمعآوری فاضالب شهر سیرجان به طول تقریبی
 35کیلومتر در معابر شهرستان سیرجان
 -2محل دریافت اس�ناد و تحویل پیش�نهاد قیمت :دفتر مرکزی ش�رکت واقع در س�یرجان خیابان قدس
شمالی پالک  33تلفن  42206815کدپستی7815716487 :
 -3تاریخ دریافت اسناد1397/9/13 :
 -4تاریخ تحویل پیشنهادها :تا 1397/9/21
 -5سایر شرایط :داشتن حداقل پایه  5در رشته راه یا ابنیه از سازمان برنامه و بودجه
 -6داش�تن کارخانه آس�فالت و ی�ا تفاهمنامه مکتوب با یکی از کارخانجات آس�فالت فعال در شهرس�تان
سیرجان برای شرکت کنندگان الزامی است.

عالقمندان واجد شرایط میتوانند از تاریخ  97/9/13از ساعت
 8-14جهت دریافت اسناد مناقصه به آدرس دفتر مرکزی شرکت مراجعه نمایند.

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

havaades.negarestan

اقدام به موقع
یگان امداد پلیس سیرجان

کودکربایی
به سرانجام
نرسید
دستگیریتبعهافغانستان
مخدر بود
که فروشنده قرصهای
ّ

گروه حوادث :یک تبعه کش�ور افغانس�تان که با راهاندازی یک
مغازه در منطقه محیاشهر سیرجان اقدام به فروش قرص و شربت

نزاع و درگیری،
چرا و چگونه؟
احسان یزدی /روزنامه نگار حوزه
حوادث

جامعه امروز ما نسبت به گذشته چنان
گس��ترده و پیچیده ش��ده که بررسی
ناهنجاریها و مشکالت آن به راحتی گذشته نیست .جامعه
پیچیده ،مشکالت پیچیده و با علل بسیار مختلف و مرتبط
ب��ا هم دارد که اگر در جای خود بررس��ی و تاحدتوان ،حل
نش��وند به معضلی غیرقابل جبران تبدیل خواهند شد .در
بررسی علل وقوع نزاع و درگیری میتوان به مسائل مختلفی
اش��اره ک��رد .اگر بخواهیم عل��ل درگیری در یک ش��هر را
بررس��ی کنیم بایستی آن جامعه را دقیق بشناسیم .شرایط

0913 620 4535
کانال خبری نگارستان

@negarestan_news
گروه حوادث :بهدنبال ربودن یک پس�ر بچه توسط 4
جوان ،مأموران یگان امداد پلیس س�یرجان موفق به
شناسایی و دستگیری متهم اصلی پرونده در کمتر از
 4ساعت شدند .فرمانده انتظامی شهرستان سیرجان
ضم�ن تأیید ای�ن خبر گف�ت :در پی اطلاع یکی از
شهروندان به مرکز  110مبنی بر ربودن یک پسر بچه
توس�ط سرنش�ینان خودروی سمند س�فید در ظهر
سهشنبه مراتب به کلیه گشتهای پلیس در سراسر
شهر اطالعرس�انی شد و مأموران موفق به شناسایی
متهم در شهرک تعمیرکاران شدند.
س�رهنگ محمدرضا ایراننژاد افزود :همدستان این
متهم نیز دس�تگیر و پس�ر بچه رها شده و به آغوش
خان�واده بازگش�ت .متهم پرون�ده در اعترافات خود
عل�ت این کودکربای�ی را اختالفات و ن�زاع قبلی با
خانواده پسر بچه عنوان کرده است.
متادون میکرد توس�ط مأموران پلیس دس�تگیر ش�د .گزارش
خبرن�گار ما حاکی اس�ت از مغازه این مته�م  410نمونه مختلف
قرصهای اعتیادآور و مقادیری شربت متادون و قرصهای مربوط
به مس�ائل جنسی کشف و توقیف ش�د .اینکه چگونه یک تبعه
بیگانه در سایه بیتوجهی مسئوالن مغازه را راهاندازی کرده و به
فروش اقالم ممنوعه مشغول شده جای تعجب دارد!

جغرافیایی ،فرهنگی ،شهری ،اقتصادی ،مذهبی ،طایفهای،
آداب و رس��وم و  ...در ناهنجاریها تأثیر دارد .البته نزاع نیز
گونههای مختلفی دارد اما اگر بخواهیم موضوع را به شکل
کلی بررس��ی کنیم با توجه به س��کونت بنده در شهرستان
سیرجان مشکالت فرهنگی در وقوع نزاع تأثیر زیادی دارد.
◄ فرهنگ گندهالتی و نوچهپروری و همچنین انجام نزاع
و پاس��خم متقابل آن با همان شیوه و رفتار غلط در برخی
گروهها ،طوایف و خانوادهها بهعنوان یک ارزش وجود دارد.
نبود فرهنگ گذشت و شعله انتقام نیز شاخصهای است که
در سیرجان علت بسیاری از درگیریها است.
◄ مشکالت بزرگ فراگیر ملی مانند فقر ،بیکاری و اعتیاد از
سویی و از سمت دیگر پیشرفت و توسعه نامتوازن سیرجان
خصوص��اً در بخ��ش صنع��ت و معدن و همچنی��ن وجود
امتیازات��ی مانند منطقه ویژه اقتصادی و  ...مس��ائلی مانند
گس��ترش بیاندازه شهر ،مهاجرت فراوان و  ...را پدید آورده
اس��ت .این مسائل حاشیه نش��ینی ،گرانی(ویژه سیرجان)،
اختالف طبقاتی و هزاران مش��کل دیگ��ر را به وجود آورده
اس��ت که این معضالت در ن��زاع تأثیر زیادی دارد .هنگامی
که فردی بومی یا مهاجر با س��طح درآمد بس��یار پایین در

 شماره 1152
 شنبه  10آذر 1397

سیگار؛ دروازه ورود به اعتیاد است

حوادث

معاونت اجتماعی فرماندهی انتظامی شهرستان سیرجان

7

طرح مبارزه با خردهفروشان اجرا شد

مخدر
دستگیری  36خرده فروش مواد
ّ

گروه حوادث :بهدنبال درخواستهای متعدد شهروندان و در اجرای وظایف
سازمانی نیروی انتظامی طرح برخورد با خردهفروشان مواد مخدر در سطح
شهرستان سیرجان با هدف ارتقای سطح امنیت اجتماعی اجرا شد .فرمانده
انتظامی شهرستان سیرجان در گفتگو با خبرنگار نگارستان ضمن اعالم این
خبر گفت 36 :نفر خرده فروش مواد در این طرح دس�تگیر و قریب به 130
کیلوگرم انواع مواد مخدر ضبط ش�د .سرهنگ محمدرضا ایراننژاد افزود:
دس�تگیری خردهفروشان از س�طح ش�هر ارتقاء امنیت اجتماعی و روانی
ش�هروندان را بهدنبال خواهد داشت .وی از مردم خواست هرگونه اطالع از
خرید و فروش مواد مخدر در سطح سیرجان را به تلفن  128پلیس مبارزه با
مواد مخدر یا  110پلیس اطالع دهند.

دستگیری  4مالخر
بهدنبال اعترافات سارق

کشف  6خودروی سرقتی طی یک هفته

گروه حوادث :مأموران انتظامی شهرس��تان س��یرجان هفته گذشته موفق به
کشف  6خودروی سرقتی شدند .رئیس پلیس شهرستان سیرجان ضمن اعالم
این خبر افزود :خودروهای س��رقتی شامل  4پیکان سواری و  2پراید بودند که
در نقاط مختلف شهرستان کشف و توقیف شدند .سرهنگ ایراننژاد ادامه داد:
متأسفانه سطح ایمنی خودروهای پیکان و پراید بسیار پایین است و سارقان به
راحتی میتوانند خودرو را به سرقت ببرند .وی از شهروندان خواست خودروهای
خود را به دزدگیر ،قفل پدال و قطع کن مجهز کنند.

حاش��یه شهر با فقر و بیکاری زندگی میکند و شرایط خود
را با وضعیت یک فرد سرمایهدار مقایسه میکند ناخودآگاه
در درون او این اختالف طبقاتی به شکل رفتارهای نابهنجار
ظهور خواهد کرد و نزاع یکی از این واکنشهای درونی است
تا عقدهها و احساس حقارت او تخلیه شود.
◄ دین گریزی و کمرنگ شدن نقش مذهب در خانوادهها
و ب��ه خصوص جوانان در وقوع نزاع تأثیر دارد .اگر فردی به
آموزههای دینی و حق الناس اعتقاد قلبی داشته باشد قطعاً
رفتار او منجر به نزاع و آس��یب به افراد دیگر نخواهد شد و
زندگی آرامی خواهد داشت.
◄ مصرف مشروبات الکلی نیز یکی دیگر از عوامل نزاع در
سیرجان اس��ت که به مسائل مذهبی و فرهنگی در جامعه
بر میگردد .البته برخورد با فروشندگان و مصرف کنندگان
مش��روبات الکلی نیز انجام میش��ود ،اما هر چند که کافی
نیست ،ولی تجربه نش��ان داده این نوع برخوردهای سلبی
چندان راهگشا نبوده و این معضل تابع قانون عرضه و تقاضا
است .ولنگاری برخی دختران و بانوان و ارتباطات نامشروع
برخی از جنسهای مخالف و هم جنسها نیز در وقوع نزاع
و درگیریها بسیار مؤثر است .مواردی از این دست در دایره

گروه حوادث :دستگیری یک سارق حرفهای کشف چندین فقره سرقت منزل و
شناسایی  4مالخر را بهدنبال داشت .فرمانده انتظامی شهرستان سیرجان با اعالم
این خبر گفت :با تالش مأموران پلیس سارق سابقهدار دستگیر و مالخران اموال
نیز با معرفی س��ارق نیز در خیابان ابنس��ینا دستگیر شدند .سرهنگ ایراننژاد
افزود :بهتر اس��ت ش��هروندان منازل خود را به حفاظ و قفل مناسب ،دزدگیر و
دوربین مجهز کنند تا امکان سرقت به راحتی میسر نباشد.

جنایی پلیس آگاهی س��یرجان که حتی منجر به قتل نیز
شده ،وجود دارد.
◄ مشکالت اقتصادی ،معضالت نوپدید اجتماعی ،توسعه
نامتوازن شهری و به صورت کامال مشخصتر مسائلی مانند
اختالفات خانوادگی ،ترافی��ک و  ...نیز بر روح و روان مردم
تأثیر گذاش��ته و آس��تانه صبر و تحمل شهروندان را پایین
آورده بدین شکل که این مشکالت میتواند منجر به نزاع و
درگیری حتی بعد از یک تصادف معمولی شود.
◄ قرار گرفتن سیرجان در مسیر چهارراه ترانزیتی شمال
به جنوب و شرق به غرب نیز در این میان نقش دارد .حضور
جمعیتی که روزانه در حال گذر از شهرستان هستند سطح
برخورده��ا بین افراد را افزایش خواهد داد و این موضوع در
باال بردن آمار نزاع مؤثر است .به شخصه در عید نوروز چند
سال پیش نزاع شدیدی در سیرجان بین دو گروه از مسافران
آذری و تهرانی در یک رستوران را شاهد بودم.
◄ ظهور و گس��ترش فضای مجازی و الگوبرداری برخی
جوانان از گندهالتهای پایتخت یا دیگر شهرهای بزرگ
و افزایش ارتباط بین فردی و مش��اهده س��طح زندگی و
رف��اه دیگران در بروز نارضایتی درون��ی و درگیری تأثیر

دارد .به وجود آمدن ش��بکههای اجتماعی ،نرم افزارهای
پیامرس��ان پیش��رفته تلفن همراه و هجوم یکباره افرادی
که از سواد رسانهای کافی برخوردار نیستند معضلی است
که مشکالت آن تازه آغاز شده است و افزایش نزاع جزئی
از آن خواه��د بود .قطعاً تاکنون م��واردی از واکنشهای
اراذل و اوباش و پیغام و پاس��خ های آنها در اینستاگرام
را ش��نیدهاید که حتی در مواردی ب��ه نزاع منجر به قتل
منتهی شده است.
◄ ضعف قانون ،رضایت شاکی و برخورد ناکافی دستگاه
قضای��ی و پلیس با طرفین نزاع و درگیری نیز در افزایش
این معضل تأثیر داش��ته و دارد .موضوعی که بررسی آن
در این یادداشت نمیگنجد.
◄ ضعف مدیریت مس��ئوالن ،نبود برنامهای جامع برای
حل مش��کالت اجتماعی و ش��هری ،آم��وزش ناکافی در
دوران تحصیل دانشآم��وزان ،عدم یادگیری مهارتهای
زندگی از س��وی خانوادهها ،ناآش��نا بودن شهروندان در
رابطه با استفاده از مش��اوران و مددکاران اجتماعی و به
صورت مش��خص عدم وجود مهارت حل مس��ئله در بین
مردم موجب افزایش نزاع و درگیریها شده است.

عینک ولیعصر

س�اخت و فروش انواع فرم ه�ای طبی و آفتابی با
20درصدتخفی�ف جهت کارکنان دانش�کده علوم
پزشکی سیرجان و فرماندهی انتظامی شهرستان

خیابان ابن سینا ،جنب بیمارستان امام رضا (ع) قدیم
کلینیک سالمت (موقوفه مرحوم ابراهیم حسینی)

قابل توجه همشهریان عزیز

جابجایی مغازه

مغازه مشاور امالک پیوند

از خیاب�ان ولیعص�ر ،نبش ابومس�لم به انتهای
ولیعص�ر ،صد متر بعد از چه�ارراه ابوذر غفاری
(چهارراه فراهی) انتقال یافت.
034 42209434 -09133472018
ملکزادگان

آگهي مناقصه عمومي شماره /97/21ع
شرکت معدني و صنعتي گل گهر (سهامي عام) در نظر دارد “ بررسي سازهاي و ارائه طرح جهت تغییر
طرح ایستگاه تعویض پالت ،بررسي سازهاي و ارائه طرح جهت نصب و اصالح جرثقیلها و مونوریلهای
سایت گندله سازي شماره دو “ خود را از طریق مناقصه عمومي به شرکت مهندسین مشاور واجد شرایط
واگذار نماید .لذا کلیه متقاضیان ميتوانند جهت اخذ اسناد مناقصه به آدرس الکترونیکي
 WWW.GEG.IRمراجعه و اسناد مذکور را به همراه فرم پرسشنامه ارزیابي تأمین کنندگان از
قسمت تأمین کنندگان و مشتریان مناقصه ها دانلود نمایند .مهلت تحویل پاکات ساعت  9الي  14روز
شنبه م��ورخ  97/9/24در مح��ل دفترکمیسیون مع�امالت مجتمع و یا دبیرخانه دفتر مرکزی تهران
مي باشد .ضمن ًا بازدید از محل اجراي پروژه روز شنبه مورخ  97/9/17براي متقاضیان بالمانع ميباشد.

مدیریت قراردادها و معامالت
شرکت معدني و صنعتي گل گهر

 صاحب امتیاز و مدیر مسئول :ذبیح اله بلوردی

سیاسی  /اجتماعی  /فرهنگی

السالم):
امام صادق (علیه ّ
همانا برای این امر غیبتی است ،پس
بنده خدا در آن دوران باید تقوای الهی
پیشه کند و به دینش چنگ زند.

سال بیست و یکم  شماره   1152شنبه  10آذر 1397

 وب سایت  www.negarestannews.com :ایمیلnegarestannews@yahoo.com :
 سامانه پیام کوتاه30007258 :

 همراه  09132783241 :مدیریت بخش آگهی ها09133475180 :

 مدیریت توزیع شهرستان  09131782941 :توزیع کرمان09132418781 :
 آدرس دفتر مرکزی  :سیرجان ،تقاطع رضوی (اشکذری)

 چاپخانه :چاپ کارمانیا


 تلفنها  034-42230702 / 42206677 :تلفکس034-42206644 :
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اذان مغرب

داستان شلغم و یک خاطره

احمد زیدآبادی

حاشیه  -خبر

ماجرای بیت رهبر انقالب،
احمدی روشن و روحانی

| عکس :مجید شبستری |

خبرآنالین نوشت :مراسم وحدت بخش دیدار اخیر مهمانان کنفرانس
وحدت اسالمی با رهبر انقالب با روایت وارونه برخی رسانهها از حواشی
آن مواجه ش��د .بر اس��اس این روایت نادرس��ت «در دی��دار مهمانان
کنفرانس وحدت با رهبر معظم انقالب ،به محض اینکه رئیسجمهور
جلوی میکروفن رفت پدر شهید احمدی روشن ایستاد و رو به رهبری
با فریاد گفت که وجود حسن روحانی برای کشور ضرر دارد».
این روایت یکی از رسانههای مخالف دولت از مراسم وحدت بخش اخیر
بود .در ادامه این روایت آورده شده است«:یکی از اعضای بیت رهبری از
وی درخواست کرد بنشیند ولی او قبول نکرد که در نهایت با وساطت
س��ردار حاجی زاده ،احمدی روشن نشست و سخنرانی رئیسجمهور
آغاز شد ».هر چند که بسیاری از رسانهها حتی بسیاری از رسانههای
منتقد دولت به این موضوع نپرداختند اما این روایت عجیب ،سریع در
برخی از کانالهای مخالف دولت منتشر شد و تالش کردند تا خروجی
جلس��ه وحدت بخش و پربار را تحت الشعاع قرار دهند .اما اصل ماجرا
چه بود؟ مراس��م دیدار با رهبرانقالب به روال هر س��ال با قرائت قرآن
آغاز میش��ود و پدر شهید عزیز احمدی روشن هم به سبب تأخیر در
رس��یدن به مراسم و هم طی مراحل طبیعی حفاظت و تشریفات پس
از قرائت قرآن و همزمان با شروع سخنرانی رئیسجمهور وارد حسینیه
میش��ود .این موضوع یعنی دیر رسیدن به مراسم موجب ناراحتی وی
شده و همزمان با شروع سخنرانی روحانی با صدای بلند اعتراض میکند
که چرا مراحل طبیعی حفاظت اینقدر طول کش��یده و چرا برای سایر
آقایان و روحانیون اینگونه نیس��ت! این موضوع و سوء برداشت با حضور
و صحبت س��ردار حاجیزاده تمام میشود و پس از آن هم با توضیحات
مسئوالن ذیربط بدون حواشی دیگری پایان میپذیرد اما فرصتطلبان
ک��ه هر فرص��ت و موقعیتی را برای اختالف افکنی در ش��رایط فعلی از
دست نمیدهند روایت وارونهای را منتشر میکنند تا ماهی مقصودشان
را صید کنند.

یک کار خوب در بیمارستان غرضی

کادر اداری و درمانی بیمارستان غرضی هر ساله یک جشنواره ویژه تهیه و فروش غذا در آن بیمارستان برگزار می کنند
که عواید حاصل از آن صرف هزینههای بیماران کم بضاعت و مستمند می شود .این جشنواره غذا امسال روز چهارشنبه برگزار
و با استقبال وسیع خانواده های سیرجانی روبرو شد.

اصناف برگزار شد نرخ گوشت به این شرح اعالم شد.
گوشت گوسفند هر کیلو  20/000ریال /گوشت گاو و گوساله
بدون اس�تخوان  20/000ریال/جگ�ر  10/000ریال/کله پاچه
تمیز ش�ده  10/000و تمیز نش�ده  7000ریال .این کمیسیون
همچنین ن�رخ زلوبیا درج�ه  1هر کیلو  5000ری�ال و بامیه
درجه  1را هر کیلو  5500ریال اعالم کرد .از خریداران تقاضا
ش�ده هر گونه تخل�ف از این قیمتها را ب�ه واحد تعزیرات
اداره بازرگانی گزارش کنند.
◄مشاور فرماندار در امور ایثارگران منصوب شد .فرماندار
س�یرجان طی حکم�ی محمد حس�ین قنب�ری را بهعنوان
مشاور فرماندار در امور ایثارگران منصوب نمود.
◄ از دکتر باس�تانی پاری�زی تجلیل میش�ود .به گزارش
خبرن�گار ما ای�ن خبر در جلس�ه انجمن مفاخر س�یرجان

س��ید حس��ین مرعش��ی گفت :انتظار میرفت آق��ای روحانی تجربه
دولتهای سازندگی و اصالحات را اجرا کند ،اما متأسفانه تجربه دوره
احمدین��ژاد را برگزید و به وزرایش اس��تقالل عمل ن��داد و آنها را
تضعی��ف کرد .وی بابیان اینکه روحانی ب��ا روی کار آمدن دولتهایی
چون ترامپ و عربس��تان با بدشانسی مواجه شدگفت :با این وجود من
تفاوتی میان این دولت روحانی با دوره قبلیاش نمیبینم .دولت آقای
روحانی پس از برجام به طور کلی روحیه نش��اط روزهای نخس��ت را
ندارد و من هم دلیل این موضوع را نمیدانم .باید بحثهای کارشناسی
ش��ود که چ��را پس از برج��ام از تمام ظرفیتهای ملی و دیپلماس��ی
اس��تفاده نش��د؟ البته من باور دارم هنوز هم دیر نشده و با عقالنیت و
اتحاد همهجانبه میتوان از بحرانها عبور کرد.

یك قطعه زمین با سند تك برگ به مساحت چهل هزار متر مربع (4
هکتار) با کاربری مسکونی ،باغ و موتور برقی آب با لوله  4اینچ آب
دهی  6لیتر در ثانیه و یك امتیاز برق  25آمپر واقع درکیلومتر  90جاده
سیرجان بندرعباس (فاصله تا جاده بندرعباس  200متر ) به فروش
میرسد یا با ملك ماشین معاوضه می گردد.

شماره تماس 09217823667

مدل  87به باال و تعدادی راننده اتوبوس

با

سرکار خانم فرشته صادقی نژاد
مدیریت محترم مدرسه مهدیه 2

کس�ب رتبه ی ممتازکشوری در ارتقای کیفیت آموزشی و پرورشی را در
قالب اجرای مدل تعالی توسط دبستان مهدیه  2را به شما وکادر مجربتان
که باعث افتخار شهرمان میباشید تبریك عرض مینمایم ،موفقیت شما
را از خداوند منان خواهانم.

خداداد

سرکار خانم

مهندس طاهره رمضان زاده

در گذشت نابهنگام پدر گرامیتان را به شما و خانواده محترم
تسلیت عرض نموده ،از خداوند بزرگ صبر و شکیبایی برای شما
و علو درجات برای آن مرحوم خواهانیم.

جناب آقای دکتر

محمـدجـواد
فریدونـیپـور
انتص�اب بج�ا و شایس�ته جنابعالی به س�مت معاون

پشتیبانی شرکت معدنی و صنعتی گلگهر را صمیمانه

حضور شما برادر بزرگوار تبریك عرض نموده ،بهروزی
و سعادت روزافزونتان را از خداوند متعال خواهانیم.

مدیرعامل و هیأت مدیره
شرکت پاریز پیشرو صنعت توسعه

مدیریت :برادران زلفی
09903879500

آدرس :سیرجان ،بلوار سیدجمالالدین اسدآبادی،
نرسیده به مشعل گاز ،نبش خیابان ایثارگران ،میوهسرای گلچین

شرکت گهرروش نیازمندیم.
09120768714

اولین گردهمایی مدیران هیأتها و باش��گاههای ورزش��ی با
حضور مسئوالن شهرستان و مدیرکل ورزش و جوانان استان
روز یکشنبه  11آذر در محل سالن اجتماعات هاللاحمر در
خیابان وحید برگزار میش��ود .از مدیران هیأتها و باشگاهها
خواس��ته ش��ده در این گردهمایی که رأس س��اعت  9صبح
شروع می شود حضور داشته باشند .در اطالعیه اداره ورزش
آمده که پذیرش مدعوین یک س��اعت قبل از شروع همایش
انجام خواهد ش��د و به ش��رکتکنندگان در ازای یک قطعه
عک��س و تصوی��ر کارت مل��ی گواهینامه ارائه خواهد ش��د.
گفتنی اس��ت ارائه این گواهینامه جه��ت تمدید و یا صدور
مجوز باشگاه الزامی اعالم شده است.

میوهسرای گلچین

جهت کار در معدن شماره  1گلگهر
شماره تماس:

برگزار میشود.
◄ رئی�س جدید نظام پزش�کی معرفی و مش�غول به کار
شد .در جلس�ه هیأت مدیره جدید س�ازمان نظام پزشکی
دکتر محمدرضا رفعتی به عنوان رئیس جدید این س�ازمان
انتخاب و معرفی ش�د .مسئولیت س�ازمان نظام پزشکی تا
قبل از این بر عهده دکتر اس�دا ...بلوردی بود .در انتخابات
دومین دوره سازمان نظام پزشکی در سیرجان دکتر مظاهر
ایزدی�ان ،دکتر رحم�ت ا ...رضوی ،دکترفتح ا ...باس�تانی،
دکتر محمدرضا رفعتی ،دکتر حس�ین قنبری ،دکتر مهرناز
اش�رف گنجوی ،دکتر محمدرضا ش�یپوری ،دکتر معصومه
خاتم�ی ،دکتر مه�رداد معماریان و طاه�ره کریم الدینی به
عن�وان اعضای جدید هی�أت مدیره این س�ازمان انتخاب
شدند◄ .نگارستان  12آذرماه 79

گردهمایی بزرگ
هیأت های ورزشی

مبارزه با گرانفروشی
عرضه مستقیم انواع میوه و ترهبار به قیمت میدان

دعوت به همکاری
به چند دستگاه اتوبوس

خبر

 18سال پیش در این روز
ا
م
خبار س رور
ی
ا لها بر
مطرح ش�د و اعالم گردید مراس�م تجلیل از
◄نرخ انواع گوش�ت اعالم ش�د .بهگزارش خبرنگار ما در
ی
این اس�تاد تاریخ با حضور ایش�ان در س�یرجان
جلسه کمیس�یون نرخگذاری که این هفته در محل شورای
دور

میتوان از بحران ها عبور کرد

فروشی

در روس��تاهای منطقهی زیدآباد معموالً شلغم کاشت نمیشد.
گاهی دورهگردها آن را از س��یرجان میآوردند و در روستاهای
دور دست میفروختند .عمده شلغم مصرفی کل شهرستان ،در
دو روس��تای چسبیده به شهر یعنی باغبمید و چراغبمید تولید
میشد .مادرم دختر دائی مهربانی در باغبمید داشت و هر وقت
به شهر میرفت و سری به او میزد؛ او هم از روی محبت حدود
 10م��ن ( 30کیلو) ش��لغم به مادرم هدیه م��یداد تا بهعنوان
سوغات به ابراهیمآباد زردوئیه  -روستای سکونت ما -بیاورد.
ش��لغم در واق��ع قیمتی نداش��ت و تقریباً مفت ب��ود؛ بنابراین
ب��ه حمل و نق��لاش نمیارزید .مادرم آماده ،ش��لغم را به کول
میگرف��ت و مس��افتی بیش از  25کیلومتر از ش��هر تا زردو را
پیاده گز میکرد .او گاهی وس��ط راه از فرط خستگی ،قدری از
شلغمها را وسط بیابان رها میکرد؛ اما به هر زحمت و مشقتی
بود؛  20کیلو از آن را به مقصد میرساند.
مادرم وقتی که با بار ش��لغم به روس��تا میرس��ید؛ گرچه از پا
میافتاد؛ اما خوشحال بود .ما برای یک هفته شلغم و آششلغم
داش��تیم و به همس��ایهها هم میدادیم .در واقع شلغم پخته را
بهعن��وان وعدۀ غذایی با نان میخوردیم .خوردن نان و ش��لغم
مثل خوردن نان با آش رشته ،نوعی ناهنجاری هم تلقی میشد
و برخ��ی از افراد آن را نهی میکردن��د و میگفتند؛ خدا با این
کار خندهاش میگیره! خ��ب! این خاطره را گفتم تا نکتهای را
بگویم .اخیرا ً به یکی از خویش��ان شهرس��تانی که سرما خورده
بود؛ توصیه کردم که ش��لغم بخورد .گوی��ی خاویار به او تجویز
کرده باش��م! همین که نام شلغم را شنید با لحنی اعتراضآمیز
گفت؛ مگه میش��ه این روزا شلغم خورد؟ دو کیلوش میشه ده
هزار تومن! این همه درآمدکجا بوده؟ /اقتصاد کرمان

جمعی از همکاران نظام مهندسی ساختمان

مج
م
عم
آگهی دعوت هب ع ومی فوق العاده صاحبان سهام
شرکت معدنکاری اولنگ (سهامی خاص) به شماره ثبت 2540

بدینوسیله از کلیه صاحبان سهام دعوت بعمل مي آید تا در جلسه مجمع عمومی فوق العاده این شرکت که
در روز پنجشنبه مورخ  1397/9/22راس ساعت  14در محل دفتر مرکزی واقع در کرمان  -خیابان والفجر
ش�مالی – کوچه  - 4پالک  86برگزار خواهد ش�د حضور بهم رسانند .سهامداران گرامي که مایل به حضور
در جلس�ه می باش�ند می توانند با در دست داشتن اوراق سهام و کارت شناسایي معتبر یك ساعت قبل از
جلسه جهت اخذ کارت ورود به محل برگزاري مراجعه نمایند.

دستور جلسه :

 -1تصمیم گیری در خصوص افزایش سرمایه

 -2سایر مواردی که در صالحیت مجمع عمومی فوق العاده می باشد.

هیئت مدیره شرکت معدنکاری اولنگ (سهامی خاص)

ا
ولین
و
ج
ا
نیا
مع
زمندیهای ترین
ا
ستان

سی
نیازمندیهای رجان
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ضمیمه رایگان شماره  1152هفته نامه نگارستان @negarestanniaz

داربست فلزی عدالت
09193453650 - 09178317645

فروش  ،نصب  ،سرویس
و لوله کشی توکار انواع
کولر گازی اسپلیت
09164458335
دفترمشاوره حقوقی و خدمات اداری
عدالت حقیقی شماره ثبت۳۹۸۷
علی اصغر عدالت -کارشناس رسمی روابط کار
 قبول وکالت درخصوص دعاوی کارگری و کارفرمائی تنظیم قرارداد کاری کارگری و کارفرمائی تنظیم الیحه در دیوان عدالت اداری -شرکت و حضور مستقیم در جلسات رسیدگی حل اختالف

09371203692

طرح تعویض موتور سیکلت
فرسوده با هوندا مدل ۹۷
همراه با بیمه

فروش انواع موتورسیکلت بدون پیش قسط و
فروش انواع دوچرخه به صورت اقساط

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

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
فروشگاه موتور سیکلت صبوری
09139473880-42252330
بلوار دکتر صادقی 42281214 - 42281213 - 09132453990
سلطانی

 -فروش انواع دوچرخه وموتورسیکلت بصورت اقساط

 -خریدار نقدی موتورسیکلت های کارکرده

 مجری طرح تعویض موتورسیکلت های کارکردهبا صفرکیلومتر

مهیاشهر جنب بانک ملی ؛ فروشگاه
موتورسیکلت مرکزی سیرجان (صالحی)

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
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مرکز خرید وفروش
انواع یخچال وفریزرهای
کسبی دسته دوم

آدرس :خ 17شهریور ،ابتدای خ میرزا رضا،
لوازم برودتی نوید
09140585440

@negarestanniaz

شنبه  10آذر 1397
شماره  1152روزنامه نگارستان

3

به یک نفر شریک یا شاگرد کارکرده
(به صورت درصدی) در دفتر امالک
نیازمندیم
09103750415

به  20نفر راننده تمام وقت با ماشین
جهت کار درآژانس شبانه روزی معین
نیازمندیم
09139560069

جویای کار
راننده پایه یک با سابقه کار و باتجربه
09914459107

به یک خانم جهت کار در
کافی نت نیازمندیم
09138260701

به یک صندوقدار خانم
نیازمندیم
09120784233

به یک فروشنده خانم جهت
همکاری در لوازم آرایشی نیازمندیم
09019746630

از تعدادی خانم جهت کار در کافه
رستوران کافینو دعوت به عمل می آید
(ماهر و ساده)
 09133771545همراه با سرویس

به تعدادی راننده جهت
کاردرآژانس(ستایش)نیازمندیم
 09140585837صادقی

از یک نفر خانم مجرد مسلط به
کامپیوتر جهت کار در مهرسازی دعوت
به عمل می آید
09138265330

به یک خانم جهت کار در
ساندویچینیازمندیم
09378669096

به يك وكيل پايه دوم ترجیحا خانم
جهت انجام كارهاى حقوقى شركت
نيازمنديم
۰۹۱۳۳۴۵۶۹۵۱

به یک شاگرد جهت کار در
نانوایینیازمندیم
09019924655

به دو همکار خانم جهت کار در
مانتوفروشی در خ شهید نصیری شمالی
با حقوق  700تومان نیازمندیم
09393295452

به یک آشپز ماهر و متعهد جهت کار
در رستوران با حقوق مناسب نیازمندیم
09371091672

دعوت به همکاری طراح
گرافیک (فتو شاپ )
09135060766

به یک منشی جهت کار در دفتر
ایزوگام واقع در بلوار عباسپور جنب
نانوایینيازمنديم
محیاپور ۰۹۱۳۳۷۹۵۷۰۰

از دو نفر نیرو وارد
به کامپیوتر در هایپر بلوط
واقع در خ ولیعصر دعوت به
همکاری می شود
09164752005

از یک همکار خانم جهت
کار در ساندویچی واقع در خ غفاری
با حداقل مدرک دیپلم جهت شیفت
صبح با حقوق ماهیانه  600هزار تومان
از ساعت  9صبح الی  3بعداز ظهر
دعوت به همکاری می شود
09133873240

از یک همکار تا
30سال سن جهت کار در
تجهیزات آشپزخانه دعوت
به همکاری می شود
09133471086

از دو نفر شاگرد
جهت کار در فست فود
دعوت به همکاری
می شود
09120329627

از یک شاگرد حرفه ای
به صورت نیمه وقت جهت کار در
آرایشگاه زنانه دعوت به همکاری
می شود
ساعت کاری  15الی 19
آدرس :خ ابن سینا  ،روبروی آپارتمان
های مساجد
09135812379

از یک شاگرد ماهر
یا نیمه ماهر جهت کار در
کابینت سازی دعوت به
همکاری می شود
09132451558

از یک نفر نیروی
کار آقا مجرد جهت کار در
مغازه شیفت صبح دعوت به
همکاری می شود
09131789552
09373572910

آگهی استخدام
سه نفر راننده تراکتور  5 ،نفر
کارگر ساده
محل کار مزرعه شهید عتیقی
09909462689

از یک فروشنده
و یک کارگر ساده
دعوت به همکاری
می شود
42231690

به دو نفر نیروی کار
جهت کار در فست فود آرش
اژدر نیازمندیم
بلوار سید جمال روبه روی
بازار روز جنب بانک رسالت
٠٩١٠٣٤٣٤٧٧٦

از یک نفر حسابدار
مسلط به کار حسابداری
شرکت های پیمانکاری گل
گهر و نرم افزار سپیدار
دعوت به همکاری می شود
09219075539

تعداد  30نفر نیروی
با مدرک فوق دیپلم و باالتر
جهت انبارگردانی یک
شرکت در منطقه گل گهر به
مدت  20روز نیازمندیم
09219075539

آژانس آنالین
شبانه روزی نسیم به
تعدادی راننده مجرب
با ماشین به صورت
تمام وقت و نیمه وقت
نیازمند است
09139470836

به یک سند
ملک تا مبلغ  650م
تومان جهت اجاره
(رهن دادگستری)
به مدت سه ماه
نیازمندیم
09139475462

قابل توجه بانوان
جویای کار
استخدام نیروی کار خانم به صورت
نیمه وقت،حقوق پایه ۱/۱۰۰/۰۰۰
تومان  +مزایای عالی
خیابان قدس شمالی ،روبروی
زمین چمن تختی ،ساختمان مزون
الکچری،طبقه دوم ،واحد. ۵
مرکز پخش کتاب فانوس
*مراجعه حضوری الزامیست*
09138513456

به یک صندوق
دار و چند نیروی سالن
دار و خدماتی جهت
همکاری در آشپز خانه
دیگ طال نیازمندیم
٠٩١٠٣٧٥٨٢٢٦

از یک آشپز
به دو نفر
خانم جهت کار در نيروي ماهر جهت
منزل دعوت به
كار در كارواش
نيازمنديم
همکاری می شود
09136425580 09120087370

استخدام

به یک .نیروی خانم و
آقا جهت همکاری در فست فود
کیا به صورت یک شیفت واقع
در خیابان انقالب تقاطع ولی
عصر جنب مرکز خرید ولی عصر
نیازمندیم
09135013289

از یک کارگر وارد
شرکت گازرسانی ساالربنیان
جهت کار در تعویض روغنی
دعوت به همکاری می شود لوله کشی گاز ساختمان به روش زیرکار و روکار
09131451692
آدرس :خ غفاری  ،روبروی مسجد موسی بن جعفر
فرامرز جهانشاهی نسب

با مدیریت متقین 09131454060

از یک شاگرد
از یک خانم جهت
فود
فست
جوان جهت کار در
کار در فست فود مثلث
مستربرگر دعوت به همکاری می
واقع در چهارراه قاآنی
شود (ساعت کاری:
دعوت به همکاری می شود
 3/5عصر الی  12شب)
09132782325
 09338147594شهسواری

گالری مبل نور جهت تکمیل کادر
پرسنلی خود از یک فروشنده با ظاهری مناسب
و روابط عمومی باال دعوت به همکاری می نماید
۰۹۱۲۸۳۰۰۸۸۲

دعوت به همکاری
یک شرکت معتبر پخش مواد غذایی و لبنی به تعدادی
بازاریاب ( ویزیتور) خانم و آقا جهت شهرستان سیرجان نیازمند
است .حقوق ثابت اداره کار +بیمه +بیمه تکمیلی +پورسانت
09139964331

به تعدادی سالن دار آقا و خانم
جهت کار در رستوران زعفرون سیرجان
نیازمندیم (یک شیفت و دو شیفت)
09369908366

به تعدادی نیروی خدماتی خانم و آقا
جهت کار در رستوران زعفرون سیرجان
برای شیفت صبح نیازمندیم.
۰۹۱۹۰۳۳۰۱۴۷

به تعدادی آشپز مرد جهت کار در
رستوران زعفرون سیرجان به صورت یک
شیفت همراه با بیمه نیازمندیم
09369908366

از سه نفر فروشنده با فن بیان باال  ،یک
نفر حسابدار با لیسانس حسابداری جهت کار
در فروشگاه فرش دعوت به همکاری می شود
09171338401

دعوت به همکاری
شرکت پخش محبی جهت تکمیل کادر
فروش خود به تعدادی بازاریاب با حقوق
ثابت پورسانت و بیمه نیازمند است.
شرایطالزامی:
.۱داشتن کارت پایان خدمت برای
آقایان
.۲حداکثر سن  ۳۵سال
.۳حداقلمدرکتحصیلیدیپلم
 .۴توانایی انجام ماموریت شهرستان
شماره تماس 42382792 :ساعات پاسخگویی 9صبح تا14

به تعدادی خودروی ون از مدل 1395به باال
جهت ایاب وذهاب پرسنل یکی از شرکتهای وابسته
گل گهر نیازمندیم.
جهت نام نویسی از شنبه تاپنج شنبه از ساعت9
صبح الی  12وعصر از ساعت 15:30الی 18:30به
آدرس مکی آباد بلوار حمزه سیدالشهدا روبروی
بریدگی دوم خدمات فنی مهدی مراجعه فرمایید
۰۹۱۳۱۷۸۲۴۶۱

از یک نیروی ظرفشور  ،سالندار و یک
کمک آشپز با سابقه کار جهت همکاری در
رستوران گیالر دعوت به همکاری می شود
42204358 - 09212493585

شرکت خدماتی نظافتی پارس
از تعدادی نیروی خانم جهت انجام امور
خدماتی و نظافتی منازل و اماکن دعوت به
همکاری می نماید
آدرس :خیابان شریعتی  ،مجتمع میالد ،
طبقه  ، 4واحد 30
42230578 - 09137134006
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به يك نفر مترجم زبان انگليسي
ومسلط به كامپيوتر جهت كار در يك
شركت بازرگاني نيازمنديم
09135577158

به یک نیروی
خانم جهت کار در بال
مزه کد بانو نیازمندیم
09135016030
42236343

به یک َآشپز
ماهر خانم یا آقا جهت
کار در فست فود
نیازمندیم
09139387494

به یک منشی خانم
جهت امور دفتری نیازمندیم
چهارراه قاآنی ،ابتدای بلوار
دکتر صادقی
09139453012
09132787330

09139962461

آژانس اطمینان
به تعدادی راننده با ماشین
(ترجیح ّا دو گانه سوز) به صورت
تمام وقت و نیمه وقت نیازمندیم.
شهرک مشتاق
۰۹۳۶۹۴۹۶۵۶۳

به یک نفر با
مهارت در نرم افزار و
سخت افزار موبایل با
شراکت عالی نیازمندیم
09133457904

به یک فروشنده
خانم و آقا جهت کار در
عروسک فروشی نیازمندیم
09131791545
طهماسبی

به یک شاگرد یا
نیروی ماهر یا نیمه ماهر
برای کار چوب و MDF
نیازمندیم
09219044928

به یک نفر منشی
جهت همکاری در قالیشویی
نیازمندیم (ترجیحا محدوده
بلوار عباسپور)
09135055884

به یک حسابدار
مسلط به کامپیوتر با حداقل ۵
سال سابقه کار به صورت تمام
وقت جهت کار در شرکت حمل
و نقل نیازمندیم
 ۰۹۱۳۱۴۵۶۵۷۱رنجبر

به یک نفر
آقا یا خانم جهت کار
در آبمیوه و بستنی
نیازمندیم
۰۹۱۲۹۶۲۶۳۵۳

به یک نفر نیرو اقا
آموزشگاه موسيقي
سالن دار و یک نفر پیک
دلشدگان از يك منشي
موتور جهت کار در فست
خانم مجرد با روابط
باغ پسته 1/5
فود واقع در چهارراه اداره
عمومي و دقت باال و تسلط هکتار با درختان  18ساله
گاز شیفت عصر دعوت به
به كامپيوتر دعوت به
فندقی با دو حبه آب واقع
همکاری می شود
همكاري مي نمايد
در جاده زیدآباد (قاسم
09363280826
٠٩١٣٢٤٧٠٧١٣
آباد علیا) به فروش یا با

از یک نفر آشپز
آقا ماهر باسابقه کار جهت
همکاری در بیرون بر دست
پخت مامان بصورت درصدی
دعوت بعمل می آید.
09138453246

به یک نفر راننده
ب۲جهت کاردرپخش
گاز اکسیژن نیازمندیم
ترجیحازیر۳۰سال
۰۹۱۳۷۶۹۲۵۱۰

از دو نفر نیروی
خانم مجرد با روابط
عمومی باال و ظاهری
آراسته جهت رسپشن
(پذیرش) جهت فعالیت در
یک کافه رستوران دعوت
به همکاری می شود
09129229202

به یک
فروشنده خانم
مجرب با سابقه کاری
جهت کار در پوشاک
فروشی نیازمندیم.
09133476007

به يک نيروي خانم مجرد جهت کار
در شيرني پزي با حقوق مکفي
نياز منديم
09130525741

«آگهی جذب راننده با شرایط استثنایی»
تاکسی جی پی اس سینامهر قصد دارد در راستای
تکمیل کادر خود تعدادی راننده تمام وقت و نیمه
وقت با خودرو جذب نماید .کسانی که تصمیم دارند با
شرایطی متفاوت و با درآمدی عالی مشغول به کار شوند
با شماره  ۰۹۱۳۳۴۵۳۱۰۶تماس حاصل نمایند.
مزایای کارکردن در تاکسی جی پی اس سینامهر؛
از آنجائیکه این موسسه مجهز به سیستمهای نرم
افزاری مانیتورینگ ،تاکسی آنالین GPS ،و ...می باشد
صرفه جویی قابل توجهی در وقت ،هزینه های خودرو،
کاهش استهالک خودرو و در نتیجه افزایش درآمد
می شود .همچنین مبلغ کمیسیون ثابت است و شما
میتوانید با هر کارکردی در ماه ،کمترین مبلغ بابت
کمیسیون را پرداخت کنید

به یک نفر
بازاریاب جهت کار در
دفتر بیمه با کارمزد بسیار
عالی نیازمندیم
۰۹۱۳۸۴۵۶۳۲۳

از یک نفر خانم مسلط به
کامپیوتر ترجیحا مجرد جهت کار در
نمایندگی سایپا با حقوق مکفی دعوت
بعمل می آید.
مراجعه حضوری :بلوار عباسپور،
عباسپور ، 2جنب مخابرات
ساعت مراجعه  9تا  12و  15:30تا 18
09130707344

به یک خانم
از تعدادی خانم
مجرد جهت پرستاری
جهت بسته بندی
درخانه با امکانات رفاهی دعوت به عمل می آید
نیازمندیم
09033865303
کافه سنتی داش آکل
جهت تکمیل پرسنل خود از
یک نفر خانم با روابط عمومی
باال و ظاهری آراسته دعوت به
همکاری می نماید
۰۹۳۶۲۳۶۳۰۰۶

دعوت به همكاري

فروش باغچه تفریحی 25 ،قصب،
بعد از کران،لوله کشی آب قنات ،قیمت
 15م
09131787647

۱۰قصب زمین فاز  ۳فخرآباد دارای
۱۲۰متر پروانه به قیمت ۳۲م به فروش
می رسد
۰۹۱۳۵۸۷۸۷۴۹

قطعه زمینی به مساحت 100
قصب نزدیک به انشعابات آب  ،برق  ،گاز
با  15دقیقه آب قنات در هفته با موقعیت
عالی واقع در روستای اسحاق آباد به
قیمت توافقی به فروش می رسد
(لطفا خریدار واقعی تماس بگیرد)
09137298388

دو قطعه ملک تجاری اول
شهرک صنعتی شماره یک بعد از
طاق ورودی  ،یک سوله به متراژ200
متر ویک دهنه مغازه با طبقه باال
مسکونی  100متر به فروش می رسد
(امال ک آریا)
09131451553

زمینی به مساحت 300
یک قطعه زمین
ساخت
متر با  360متر پروانه
به متراژ ۲۲۵۰متر با ۳۰۰متر
سردار
بلوار
واقع در باسفهرجان ،
سوله واقع در شهرک صنعتی
های
(زمین
سلیمانی قطعه 351
شماره  2به فروش یا با زمین یا
سمت چپ) به فروش می رسد
خانه معاوضه می گردد
 09178701873خواجویی
۰۹۹۱۶۹۴۳۹۸۸

زمینی به متراژ 200
متر واقع در فاز  4محمودآباد
دارای پروانه ساخت و شناژ
کف ( 120متر) به قیمت توافقی
به فروش می رسد
09139459225

ماشین خارجی معاوضه
می گردد
09374872181

زمین واقع در
شهرک برق دو نبش
بفروش می رسد
09140296942
 4هکتار باغ شامل
 5/1هکتار پسته  2 ،هکتار انار
و نیم هکتار گل محمدی و 5
دانگ آب شیرین  10 ،شاخه
لوله در چاه واقع در قطروئیه
بیرون شروع بشنه  ،چاه
ترجمانی به فروش می رسد
09172469302
09193453650

به تعدادی فروشنده خانم جهت کار
در رستوران زعفرون سیرجان جهت شیفت
عصر نیازمندیم.
یک واحد مسکونی به متراژ  ۱۰۰متر واقع
09132472700
در خیابان خواجو کوچه شهید محمودی مجتمع

از یک نفر فروشنده خانم جهت
کار در مانتوفروشی دعوت به همکاری
می شود
09014063364
از یک نفر همکار خانم مجرد دارای تبحر کافی جهت کار
با کامپیوتر و محیط وب و با تجربه در مشتری مداری و ترجیحا» از
اهالی اطراف سه راهی کرمان برای یک شیفت کاری در
دفتر بیمه پاسارگاد واقع در بلوار سید جمال روبروی دادگستری
دعوت به همکاری می شود
(مراجعه حضوری ۱۰صبح الی )۱۲
طراحی و اجرای نمای ساختمان
رومی و  ، ...مجسمه های سنگی به
صورت تضمینی و سریع
09138831289

اجرای رومالین و رنگ
با تخفیف ویژه
 09135028220جعفری

گلستان با فول امکانات اجاره داده میشود
09121581334

چهار دانگ مزرعه ای واقع در منطقه
پوزه خون کیلومتر  60جاده بندرعباس  ،سه
حلقه چاه شامل  1حلقه آب شیرین و دو
حلقه شور به میزان  4دانگ از شش دانگ ،
 35هکتار باغ پسته  75 ،هکتار زمین دارای
سند و مستثنیات  ،ترمینال ضبط پسته  ،انبار
و ساختمان به فروش می رسد
09131453028

@negarestanniaz
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خرید ،فروش ،رهن
و اجاره

امتیاز آژانس دوستی واقع در بلوار
امام رضا نبش خیابان جواداالئمه بفروش
میرسد
09133453946

دنا معمولی نوک مدادی صفر
کیلومتر به فروش می رسد
09034332811 - 09133458020

فروش فوری
فروش حواله رانا  Lxایران خودرو ،
تحویل ۶ماهه مدل ۹۸
۰۹۱۳۲۴۷۵۶۴۵

یک باب مغازه سوپر مارکت با
موقعیت عالی با تمام وسایل به قیمت
توافقی به فروش می رسد
09901457529

ضایعات شما را با باالترین
قیمت خریداریم
09132797383

قالی دستبافت کرمان و محلی
دست دوم شما راخریداریم
09917665969

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

یک واحد120متری دوخوابه دارای پرده کمد دیواری
اپن کف دیوارسرامیک پارکینگ امتیازات مستقل درانتهای
بلوارشیخ مفیدخ امام صدر ، 5ده میلیون بایک م کرایه
09134939727

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

پراید مدل  83به قیمت  10/500م
تومان مقطوع به فروش می رسد
09137635231

خرید و فروش امتیاز وام
رسالت
09904014165

فروش امتیاز وام شعبه دکتر
صادقی
09368287931

خرید وفروش امتیاز وام
هر سه شعبه
09135323325

کباب ترکی صوفی به علت مهاجرت
واگذار میگردد  .فروش یا اجاره
09179692733

آتلیه عکس به دلیل مهاجرت زیر
قیمت واگذار می گردد
09223207715 - 09137677173

یک دستگاه پهن کن رو استیل
به قیمت توافقی به فروش می رسد
09138102846

امتیاز وام رسالت به فروش
می رسد
09389562405

فروش سمند  LXمدل  92در حد
صفر به فروش می رسد
42204535 - 09393239494

وانت پیکان
مدل85دوگانه کارخانه
بیمه فول با9سال تخفیف به
قیمت13500م بفروش
می رسد
09137701868

یک عدد یخچال پرده
هوا  3متری و دو عدد فریزر
پرده هوا به طول  3/5متر و
تعدادی قفسه  MDFبه فروش
می رسد
09164752005

فروش مزدا کارا
، 2000مدل ، 96تک کابین،
نقره ای ،کارکرد  10هزار 2،
قسط مانده ،یا معاوضه با
پژو پارس مدل 96
09135439168

فروش امتیاز
وام میلیونی  97هزار
تومان
09137358594

یک مزون لباس
عروس با تمام امکانات
واگذار میگردد.
۰۹۱۳۴۵۶۲۱۲۴

قیمت کارشناسی ساختمان
مهندس نادری نیا
09133455472

ابتدای بلوار دکترصادقی  50 -متر بعد از تقاطع دهخدا

هایپر مارکت
باسابقه عالی و درآمد
باال بفرش میرسد
09017229870

واگذاری
کافی شاپ درحال
فعالیت واگذار می گردد.
09120784233

یک کافی شاپ در محدوده
چهارراه موحدی با وسایل اجاره
داده می شود
09331413370

وسایل کامل آشپزخانه و فروشگاه غذای بیرون بر به
صورت یکجا شامل  :یخچال فریزر صنعتی  ،یخچال کبابی  ،کانتر
فروش  ،میز و صندلی انتظار و ناهارخوری  ،گرمکن غذا  ،چرخ
گوشت  ،انواع گاز و ظروف و  ...به فروش می رسد
(تخفیف به خریدار واقعی و نقد)
09132902058

بهترین خریدار نقدی خودرو های

یک ملک تجاری مسکونی
شیک و نوساز ،شناژ پیوسته  ،اسکلت فلزی  ،نما سفال  ،سقفها تیرچه
فلزی ،درب و پنجره دوجداره  ،نقشه بروز و مهندسی ساز ،شامل زیر
زمین :
شامل زیر زمین  ( :خوش نقشه  /دو خوابه  /مجهز به سیستم گرمایش
و سرمایشی  ،نورگیری عالی /با امتیازات کامل )
( دو باب مغازه ؛ کف و دیوارها سرامیک ،با نیم طبقه دفتر ،سرویس
بهداشتی
 ،شیشه سکریت  ،امتیازات کامل)،
نقشه بروز و مهندسی ساز ،با واحد مهمان جداگانه
در مرکز شهر زیدآباد بفروش میرسد یا با زمین یا خانه کلنگی یا مغازه
در سیرجان معاوضه میگردد
09133454028

مشاور امالك راستي ،سيرجان شهرك سمنگان بلوار
گلزار غربي  ،مجتمع ركسانا شماره تماس٠٩٩٠١٨٣٧٠٧٣ :
زمين فاز  ٢شهرك فخرآباد  ،درب ساختمان  ،موقعيت عالي  -قيمت  ٣٦م
-٢زمين فاز  ٣فخرآباد باالي  ١٢٠هكتاري با  ١٠٠متر پروانه  -قيمت  ٣٠م
-٣منزل مسكوني  ٥/١٠قصبي شهرك الله ،درب ساختمان  ،دو
خوابه  ،شيك  ٢٠سال ساخت  -قيمت  ٤٢٥م
 -٤منزل مسكوني فخرآباد  ١٠قصب  ١٤٠ ،متر زيربنا  ،درب
ساختمان بسيار شيك -قيمت  ١٤٥م
 -٥آپارتمان  ٩٠متري دو خوابه  ،فول امكانات شيك  ،واقع در
انتهاي وليعصر  ،آپارتمان هاي بانك سپه  -قيمت  ٢١٠م
 -٦آپارتمان فاز يك ملك زاده  ،طبقه  ٩٠ ، ٤متري  ،فول امكانات و
شيك  ،سند آزاد  -قيمت  ٢٤٥م
 -٧زمين  ١٧قصبي  ٣نبش دور ميدان بزرگ سمنگان  ،موقعيت
تجاري مسكوني  -قيمت  ٦٥٥م
 -٨بلوار عباسپور  ،دوكله تجاري مسكوني  ١٢ ،قصب بعد از بلوار
دانشجو ٢طبقه داراي شش سند مجزا -قيمت كارشناسي ٢ميليارد
و  ٦٠٠م  ٢٥ ،درصد زير قيمت كارشناسي
-٩خريدار منزل نيمه ساز در منطقه ويژه اقتصادي تا  ٤٥٠م
 -١٠خريدار زمين شهرك سمنگان ترجيحا درب خياط
 -١١خريدار منزل تا  ٣٠٠م شهرك سمنگان  ،پرسي گاز امام زاده
احمد

امالک شایسته
آدرس :خ اباذر غفاری نبش چهاررراه فراهی
09133457759 - 09162756323 - 42206869
  15خرداد ،دو نبش 17 ،قصب  500متر زیربنا ،موقعیت عالی ،قیمت توافقی با سوناو جکوزی
 بلوار شیخ فضل ا ..نوری ،سر بلوار ،دو نبش 10 ،قصب با دو دهنه مغازه ،قیمت 750م
 ولیعصر ،نبش بلوار  12/5قصب با مجوز  3 ))M1نبش ،قیمت توافقی خ اباذر غفاری ،دو کله  20،قصب ،هر قصب  35م  15خرداد  54قصب ،دو کله ،موقعیت عالی ،قیمت توافقی  15خرداد  27قصب ،درب حیاط ،قصبی  55م  4واحد هر واحد  160متر  3خوابه در  30قصب زمین ،کلید خورده با سالن ورزشی ،پارکینگ و آسانسور ،کال در دو طبقه ،قیمت توافقی بسیار شیک
 خانه باغچه  60قصب ،روبروی امامزاده احمد ،با سند تک برگ با حصار  ،آب  ،برق ،درخت و کف سازی قیمت توافقی
  27قصب خانه ،دو کله ،نزدیک بلوار شیخ فضل ا ...نوری ،جلوی فضا سبز ،قیمت  800م سمنگان خانه دو طبقه  ،تازه ساز قیمت  800م  15خرداد 6 ،قصب ،دو طبقه  ،قیمت  600م اوقافی خ خواجو  10/5قصب ،درب ساختمان ،عرض  12متر ،قیمت  650م بلوار خبرنگار ،سمت ولیعصر ،خانه تازه ساخت 3 ،خوابه 10 ،قصب ،قیمت  550مبسیار شیک
  14قصب زمین با حصار ،دو نبش ،با  3طبقه پروانه انتهای ولیعصر ،قیمت  460م بلوار شیخ مفید و بلوار دکتر صادقی با استخر  ،سونا و جکوزی بسیار شیک هرکدام  2/5میلیارد یا معاوضه با ملک
 تعداد زیادی زمین و خانه مسکونی و خانه باغچه  ،ویال  ،زمین کشاورزی  ،زمیندر گمرک و باغ پسته در محل های مختلف موجود است

سبک و سنگین فرسوده در سیرجان

خریدار انواع خودروهای تصادفی
09130919525- 09137319040
باالترین خریدار ماشین
های فرسوده نقدا در محل
(در سیرجان و حومه)  ،لوازم
پیکان به فروش می رسد
09136366059

یک واحد
مسکونی 100متری ،واقع در
چهارراه برق ،خ رازی ،با
امکانات  ،کف پارکت ،پرده ،
کاغذ دیواری و  ...رهن کامل
و یا رهن واجاره داده میشود
09196295347
42281386

5

خرید و فروش آهن
آالت دست دوم
خرید انواع آهن آالت و فلزات
درب منزل  ،شرکت و مغازه
09133791079
09133791225
برادران خدانوردی

یک باب مغازه
واقع در مهیاشهر جنب
بازارچه یکتا دو نبش به
فروش می رسد
۰۹۱۳۲۷۸۱۱۹۰
خرید و فروش
آهن آالت دست دوم
خرید ضایعات در محل
09132781601
09131787522
فرش کرمانی شمارا
با باالترین قیمت خریداریم
خرید وتعویض انواع فرش
کرمانی  ،دست بافت ودست
دوم با فرش ماشینی

09131787795
 09131453522فرش کبیر یزد

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

مفقودی

کارت ماشین لندکروز
 GF2به نام محمدرضا عظیم
زاده به شماره موتور  770821و
شماره شاسی  398081مفقود
گردیده و از درجه اعتبار ساقط
می باشد

قابل توجه همشهریان عزیز
مغازه مشاور امالک پیوند از خیابان
ولیعصر نبش خیابان ابومسلم به انتهای
ولیعصر  100 ،متر بعد از چهارراه ابوذر
غفاری (چهارراه فراهی) انتقال یافت
 09133472018ملک زادگان
هرس و پتار درختان نقاشی ساختمان به نما

ساخت داربست انگور و
هرس نخل با اره برقی و تمیز
کردن حیاط باغچه با وانت

 09135403698قاسمی

تعمیر و نصب بخاری

تعمیر لوازم خانگی  ،صوتی
و تصویری در منزل
09385392715
محمودآبادی

اجرای انواع رنگ های
ایرانی و خارجی
اجرای انواع پتینه کاری و ...

نقد و اقساط
 09136214208زند

داربست فلزی
افالک
09138455581
عباسی
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آموزشگاه کامپیوتر خانه رایان

برگزاری دورهای تخصصی کامپیوتر ،

ICDL

فتوشاپ و ...
ویژه تمامی اقشار جامعه

ثبت نام آغاز شد

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

کاهگـل آمـاده

اجرای کار شیب بندی و خاک رس شیرین و کاه نرم
بیش از  15سال سابقه و قیمت مناسب با ماشین درب منزل
 09130943169 - 09131793169فیروزآبادی

@negarestanniaz

