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زمستانه و تابستانه

عالقمندان سوابق کاری خود را به شماره
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جناب آقای

دکتر رضا
احمـدی

جناب سرهنگ

منصور رمضاننژاد

ارتقاء درجه جنابعالی به سرهنگ دومی را تبریک عرض
نموده ،موفقیت و بهروزی روزافزونتان را آرزومندیم.

مهندس کورکی و مهندس میرزاده

انتخ�اب بجا و مدبران�ه جنابعالی را به
عنوان ریاس�ت نظام دامپزش�کی اس�تان کرمان که نشان از
لیاقت و شایس�تگی ش�ما میباش�د تبریک عرض نموده ،از
درگاه ایزد منان عزت و سربلندی و توفیق خدمتگزاری شما
را مسئلت مینماییم.
دکتر مریم حاتم

شعبه توزیع وتاک استان کرمان

دعوت به همکاری
یک شرکت تولیدی معتبر ،از تعدادی فوق دیپلم رشته های(مکانیک
و برق) با حد اقل  5سال تجربه مفید و مرتبط ،دعوت به عمل می آورد.
عالقمندان سوابق کاری خود را به شماره
 0 9 1 3 1 4 5 1 0 2 2پیامک نمایند.
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افسانه انتقال میدان و هشدار ایثارگران عضو اتحادیه
به هرگونه تغییر و تخریب در غرفههای ساخته شده

از روزنههای امید
تا خطر خلع ید از اتحادیه

گ�روه خبر وگ�زارش :صبح روز چهارش��نبه محل احداث
میدان جدید میدان میوه و ترهبار که طرح انتقال آن میرود
به افس��انهها بپیوندد ،مورد بازدید رئیس ش��ورای اصناف و
مسئول اداره صنعت و معدن قرار گرفت تا پس از سالها رکود
در پیشرفت آن ،خبر از نهایی شدن مراحل انتقال میدان به
بل��وار خلیج فارس بدهند .در ای��ن بازدید که رئیس و برخی
اعضای جدید اتحادیه میدان ترهبار نیز حضور داشتند رئیس
اتاق اصناف گفت :با توجه به تصمیمات جدید مقرر شده طی
ماههای آینده کار ساخت و تکمیل غرفههای جدید با طراحی
تازه در این مکان انجام و به تدریج این انتقال تا پایان س��ال
صورت گیرد .رئیس اداره صنعت و معدن و تجارت نیز از اراده
ت��ازه در جابجایی میدان صحبت کرد و افزود« :امیدواریم در

در نشست هیئت وزیران مصوب شد:

اجرای آزادراه
شهربابک به سیرجان
 شروع کار اجرایی در قطعه اول
آزاد راه سیرجان – بندرعباس

روند انتقال میدان مشکلی نداشته باشیم».
چند ماه پیش بود که بهدنبال جلس��های در همین رابطه که
در فرمانداری با حضور دادستان و مدیران ذیربط برگزار شد،
به اتحادیه میدانداران میوه و ترهبار اخطار داده شد که اگر تا
 22بهمن امسال کار انتقال میدان انجام نشود ،شهرداری از
اتحادیه خلع ید و خود رأساً اقدام به تملک زمین و جابجایی
میدان خواهد کرد .محسن آرش معاون عمرانی فرمانداری روز
پنجشنبه در گفتگو با نگارستان ضمن تأیید این خبر گفت:
«برای جابجایی میدان چندین جلس��ه در فرمانداری برگزار
ش��د» .وی افزود« :در این جلسات که دادستان شهرستان و
مسئوالن دیگر نیز حضور داشتند تصمیم بر این شد که اگر
اتحادی��ه میدان داران تا زمان مق��رر کار تکمیل و انتقال به

میدان جدید را انجام ندهند از اتحادیه خلع ید شود» .محسن
آرش با توجه به مشکالت بهداشتی و ترافیکی میدان قدیم،
انتقال میدان به محل جدید را ضروری دانست ».وی با اشاره
به ویژگیهای میدان جدید گفت« :در طراحی میدان جدید
رستوران ،استراحتگاه رانندگان ،غرفههای مناسب ،انتظامات و
سالن اداری پیشبینی شده و محوطه  5هکتاری آن تاحدود
 2هکتار دیگر قابل افزایش و توسعه است».
◄ ◄ هشدار ایثارگران عضو
بح��ث انتقال میدان ب��ه محل جدید در حالی نس��بت به
قبل ش��تاب بیش��تری یافته ک��ه ظاهرا ً ب��رای اجرای آن
طراحی جدیدی صورت گرفته اس��ت .طراحی که اجرای
آن مستلزم تغییر در نقش��ههای اجرا شده قبلی است و از
آنجا که غرفههای قبلی بر اس��اس همان نقش��هها و صدور
پروانه از سوی شهرداری انجام شده قاعدتاً هر گونه تخریب
و تغییر در آن غرفهها باید با رضایت صاحبانش��ان صورت
گیرد .رئیس اتاق اصناف که روز چهارش��نبه به محل رفته
بود در پاس��خ سؤال اعضای جدید اتحادیه در همین رابطه
که بخش��ی از آنها از ایثارگران هستند گفته است تالش
میکنیم حداقل خسارت را در این رابطه داشته باشیم.
یک عضو ایثارگر اتحادیه میدانداران عصر پنجش��نبه در
تماس خود به نگارس��تان ضمن تقدیر از دست اندرکاران
برای پیگیری انتقال میدان گفت :سولهها و غرفههایی که از

گروه خبر :در جلس��ه روز چهارش��نبه هیئت وزیران با صدور مجوز انعقاد قرارداد
مش��ارکت برای اجرای پروژه آزادراه ش��هربابک – س��یرجان موافقت نماینده مردم
شهربابک در مجلس شورای اسالمی در این رابطه با اشاره به حجم باالی تردد وسایل
نقلیه از مس��یر ش��هربابک به سیرجان گفت :بیش از یکس��ال است که با برگزاری
متعدد با مجموعه وزارت راه و شهرسازی و سایر مسئوالن کشوری به دنبال
جلسات
ّ
اخذ مجوز احداث این پروژه بودیم که پس از انجام بررسیهای کارشناسی این طرح
به تأیید وزیر راه و شهرس��ازی رسید .اسدی اظهار کرد :در ادامه با پیگیریهای انجام
شده این طرح از سوی دفتر هیئت دولت و معاون پارلمانی وزیر ،به هیئت دولت ارسال
ش��د که خوشبختانه روز چهارش��نبه مجوز احداث آزاد راه شهربابک  -سیرجان توسط
هیئت دولت صادر ش��د .وی س��اخت این آزاد راه را با توجه به اخذ عوارض از تردد زیاد
وسایل نقلیه از این محور ،منبع مالی مناسبی برای فعالیتهای شهرداریها و در نتیجه

قبل در میدان جدید احداث شدهاند همه پروانه ساخت از
شهرداری گرفتهاند و آن نقشه نیز از نقشههای تأیید شده
وزارت کشور اس��ت که در زمان پیگیری استاد احمدعلی
قاسمی که در یک دوره مس��ئول پیگیری طراحی میدان
جدید بود تهیه و با نظر مس��اعد ش��هرداری و تأیید دفتر
ف ّنی اجرا شدهاند .وی گفت :تا آنجا که شنیدهایم دفتر فنی
ش��هرداری با رد طراحی جدید ،همان نقش��ههای قبلی را
قبول دارد و موافق تصویب نقشه جدید که مستلزم طوالنی
شدن اجرای طرح و پرداخت خسارت به صاحبان غرفه ها
میباشد نیست .وی افزود :حتی اگر قرار به تغییر و تحمیل
خس��ارت به ما باش��د از آنجا که کار ما بر اس��اس قانون و
نقشههای تأیید شده ش��هرداری و پروانه ساخت میباشد
موض��وع را ناگزیر از طریق مراجع قانونی پیگیری و ادعای
خسارت خواهیم کرد.
او گفت :البته ما بعید میدانیم از نقشههای تأیید شده قبلی
عب��ور کنند و دوباره به ای��ن بهانه انتقال میدان را به عقب
بیاندازن��د ولی این را از جانب خودم و دیگر ایثارگران عضو
و سایر اعضایی که زندگیش��ان را فروخته تا در چارچوب
نقشههای شهرداری به امید راه افتادن میدان جدید اینجا
خرج کنند اگر بخواهند باز هم ما را دور بزنند بیش از این
دیگر تحمل نخواهیم کرد و از همه کسانی که با زندگی و
وقت ما در این س��الها بازی کردهاند و ش��ناخته شده هم
هستند شکایت خواهیم کرد.

توسعه شهرستان و افزایش امکانات شهری و رفاهی دانست.
این گزارش به نقل از ش��هباز حس��ن پور ضمن تقدیر از وزارت راه و شهرس��ازی اضافه
میکند :خوش��بختانه اجرای قطعه اول آزاد راه سیرجان به سمت بندرعباس نیز که60
کیلومتر طول دارد ش��روع ش��ده و اجرای آن میتواند تح ّول بزرگی در حمل و نقل بار
و مس��افر در این مسیر ایجاد کند .وی که به همراه معاون ساخت و توسعه آزاد راههای
کشور در بازدید از آزاد راه سیرجان به بندرعباس صحبت میکرد افزود :با اختصاص200
میلیارد تومان اعتبار از سوی بخش خصوصی مرحله اول طرح شروع شده که امیدواریم
با اضافه ش��دن اعتبارات دولتی طی دو س��ال آینده از آن بهرهبرداری شود .حسنپور با
قدردانی از پیمانکار طرح (جهاد نصر کرمان) که اجرای اولین بخش این آزادراه را به طول
ش��صت کیلومتر شروع کرده از سرمایه گذاران در طرح های عمرانی خواست در اجرای
قطعات بعدی این پروژه با وزارت راه و شهرسازی همکاری نمایند.

اجرای موسیقی گروه سیمرغ و ذکر چند نکته

قواعدی که باید رعایت شود

آزمون میان دورهای
انجمنخوشنویسان

| عکس :حسین مریدی |

گروه فرهنگ و هنر :گروه موسیقی سیمرغ طی هفته
گذش��ته چند ش��ب خوب را برای عالقهمندان موسیقی
بهویژه عالقمندان موسیقی س ّنتی و حماسی رقم زد.
اس��تقبال از این برنامه ،نش��انه عالقمن��دی خانوادهها به
مفرح و شاد
اجرای موس��یقی و نیاز به اجرای برنامههای ّ
را بیش از پیش نشان داد که باید به آن توجه کرد .با این
حال و برای اس��تفاده بهتر خانواده از این دست برنامهها
ذکر چند نکته ضروری است -1 :آوردن بچههای خردسال
در س��النی که قرار است موس��یقی به خوبی اجرا و از آن
اس��تفاده کامل شود چندان محلی از اعراب ندارد چرا که
باعث س��ر و صدا و به هم خوردن ح��واس و تمرکز بقیه

خواهد شد -2 .برخیها اجرای موسیقی را با پخش فیلم
س��ینمایی اشتباه میگیرند و به همراه خود انواع آجیل و
پفک و تخمه و تنق�لات میآورند که زیبنده اجرای یک
برنامه موسیقی زنده نیست -3 .دست زدنهای متوالی از
دیگر مواردی است که تمرکز مجریان و بینندگان را به هم
زده و از کیفیت کار کم میکند .البته تشویق در پایان هر
آیتم کار درس��ت و به جایی است اما اگر در میانه اجرا به
بهانههای مختلف اقدام به تشویق و دستزدن شود چندان
کار قابل قبولی به هنگام اجرای موسیقی نیست.
در پایان جا دارد از خواننده موسیقی گروه سیمرغ بهروز
شهسواری /دفنوازان :فهيمه ايران نژاد ،امير عليرضازاده،

فريده پژمان /همخوانان :ماندانا قاس��مي ،مينا محسني،
پروانه مريدي /ضرب :علی اصغر اس��دی/گوينده :فهيمه

امتحانات سراس��ری انجمن خوشنویس��ان س��یرجان همچون سراسرکش��ور در روزهای
پنجشنبه و جمعه  20و 21دی ماه برگزار میشود .رئیس انجمن خوشنویسان سیرجان با
اعالم این خبر گفت :عالقهمندان به شرکت در این آزمون میتوانند جهت ثبت نام و اخذ

فروشی
فروشی

 2قطعه زمین تج�اری به متراژ هر کدام
 2قطعه زمین تج�اری به متراژ هر کدام
 43متر واقع در فاز پنج نجفشهر بلوار
 43متر واقع در فاز پنج نجفشهر بلوار
محرابیان به فروش میرسد.
محرابیان به فروش میرسد.
قیمت توافقی
قیمت توافقی

یک باب منزل مسکونی ویالیی
یک باب منزل مسکونی ویالیی
 200متر واقع در فاز پنج نجفشهر
 200متر واقع در فاز پنج نجفشهر
به فروش میرسد.
به فروش میرسد.
قیمت توافقی
قیمت توافقی

09129240835
09129240835

استخدام
آگهي
استخدام
استخدام
آگهي
استخدام

ش�رکت پخ�ش مواد غذایي محب�ي واقع در منطقه وی�ژه اقتصادي به منظور تکمی�ل کادر خود در
ش�رکت پخ�ش مواد غذایي محب�ي واقع در منطقه وی�ژه اقتصادي به منظور تکمی�ل کادر خود در
شهرستان سیرجان از افراد واجد شرایط ذیل دعوت به همکاري مي نماید.
شهرستان سیرجان از افراد واجد شرایط ذیل دعوت به همکاري مي نماید.

ردیف
ردیف
1
1
2
2
3
3

شغل
شغل
بازاریاب (ویزیتور)
بازاریاب (ویزیتور)
سرپرست فروش
سرپرست فروش
راننده
راننده

شرایط
شرایط
سابقه کار حداقل  1سال
سابقه کار حداقل  1سال
سابقه کار حداقل  5سال
سابقه کار حداقل  5سال
گواهینامه پایه
گواهینامه
پایه 22

کارت ورود به جلسه ،روزهای سه شنبه و چهارشنبه  18و  19دی ساعت  4تا  6/30عصر
به اداره ارشاد واقع در بلوارنماز ،دفتر انجمن خوشنویسان مراجعه نمایند ،شماره تلفنهای
 09132476072و  09306603722جهت کسب اطالعات بیشتر اعالم شده است.

دعوت به همکاری
جهت پذیرایی
موت�وری ،نیرو
به تعدادی پیک
همکاری
دعوت به

فروشی
فروشی

09129240835
09129240835

يزدي و تهیه کننده برنامه :فرزاد خراسانی که به اتفاق هم
مفرحی برای عالقهمندان فراهم کردند تقدیر نمود.
برنامه ّ

جنسیت
جنسیت
آقا/خانم
آقا/خانم
آقا/خانم
آقا/خانم
آقا
آقا

شرایط الزامی:
شرایط
الزامی:
شهرستان
در
ماموریت
انجام
)3توانایی
دیپلم
مدرک
آقایان )2حداقل
برای آقایان
خدمت برای
پایان خدمت
کارت پایان
داشتن کارت
 )1داشتن
)1
)2حداقل مدرک دیپلم )3توانایی انجام ماموریت در شهرستان
محبی
پخش
دفتر
اقتصادی
ویژه
منطقه
سیرجان-
آدرس:
آدرس :سیرجان -منطقه ویژه اقتصادی  -دفتر پخش محبی
الی 14
مراجعه 99 :الی
تماس وو مراجعه:
ساعت تماس
 034-42382792ساعت
تلفن034-42382792 :
تلفن:
14

پذیرایی
جهت
آش�پزخانه(نیرو
پیک موت�وری،
به
خان�م) در
آق�ا و
تعدادیکار در
س�الن و
در
خردادو خان�م)
آش�پزخانه( آق�ا
رستوران کار
س�الن و
نیازمندیم.
واقعدردر خیابان 15
نیازمندیم.
خرداد
15
خیابان
در
واقع
رستوران
شماره تماس 09126508050

شماره تماس 09126508050

فروشی
فروشی
قابل توجه انبوه سازان
سازان
نبشانبوه
قابلدوتوجه
بلوار فاطمیه
واقع در
منزل کلنگی

فاطمیه
بلوار
نبش واقع
کلنگی دو
مترمربع
مساحتدر650
بلوار به
منزلمتر بَر
30
 650مترمربع
مساحت
به
بلوار
ر
 30متر ب َ به فروش می رسد.
رسد.
به فروش می
09136516971
09136516971

دعوت به همکاری
دعوت به همکاری
از تعدادی خانم جهت بسته بندی
از تعدادی خانم جهت بسته بندی
دعوت به عمل می آید.
دعوت به عمل می آید.

09033865303
09033865303

به همکاری
دعوت به
دعوت
همکاری

مسلط به
خانم مسلط
نیروی خانم
نفر نیروی
یک نفر
به یک
به
به
حسابداری نیازمندیم.
کامپیوتر وو حسابداری
کامپیوتر
نیازمندیم.
بعدازظهر
6
تا
4
تماس:
ساعت
ساعت تماس 4 :تا  6بعدازظهر

42298032
42298032

تریبون آزاد خوانندگان

پیامک 3000 7258 :
 0114آن مس��ئولی ک��ه از تریبون
عموم��ی اعالم میکند حقوق کارمندان
و بازنشس��تگان  20درصد در سال ۹۸
افزای��ش مییابد آیا به این همفکر کرده
که همه اقالم در س��ال  ۹۷صددرصد یا
حتی بیش��تر افزایش قیمت داشتهاند؟
تازه اگر س��ال  ۹۸دیگر افزایش قیمتی
نداش��ته باشیم و همین تورم ثابت باشد
چطور میخواهد این تورم صددرصدی
و بیش��تر را فقط با  ۲۰%افزایش جبران
کند؟ آی��ا حس��ابوکتاب نمیدانند یا
مشکالت مردم برایشان اهمیت ندارد؟
 2765س�لام .ب��ا توجه ب��ه اينکه
س��رعتگیرها در ش��هرهاي بزرگ در
حال حذف ش��دن اس��ت خواس��تم از
پليس راهور سيرجان تقاضا کنم  4الي
 5سانت ارتفاع سرعتگیرهای شهر رو
بلندتر کنند چون ماشینها بدون توجه
به آنها با سرعت از روي سرعتگیرها
عب��ور میکنند و به ماش��ینهایی که
میخواهند از دوربرگردان وارد خیابان
بشوند راه نمیدهند.
 2765جمعهبازار ما به نمایش��گاه
اتومبیل بيش��تر ش��باهت میدهد تا
يک بازار محل��ي! ایکاش خیابانهای
اطراف رو میبستند تا مردم از ترافيک
و ش��لوغي ماش��ینهایی ک��ه هم��راه
فروشندهها و خریدارها وسط جمعهبازار
میان در امان باشند.
 7776ش��مارا ب��ه خدای��ی ک��ه
میپرستید این بازنشستهها را از راهآهن
ببری��د .مگر چن��د تا بارنام��ه گرفتن و
تحوی��ل دادن به ایس��تگاه بعدی چقدر
تخصص میخواهد؟ این دفعه به خاطر
ح��رف دولت و مل��ت بیایند ع��ذر این
بازنشستههای شاغل را بخواهند.
 0114ب��ا ای��ن گرانیها که زندگی
مردم خصوص��اً کارمن��دان ،کارگران و
بازنشس��تهها را فلج ک��رده دولت هیچ
اقدامی نمیکند و اص� ً
لا بهقولمعروف
ککش نمیگ��زد .آی��ا رئیسجمهور ما
مردمی است؟ دیگر چه اتفاقی باید بیفتد
تا رئیسجمهور و دولت به فکر معیشت
این مردم و حل مشکالت آنها باشند؟
 2755باسالم ،مکی آباد نبش کوچه
 ۲۱خیلی تاریک اس��ت .تقاض��ا داریم
روشنایی اینجا را تأمین کنند.
 2943س�لام شهرداری نجف شهر
چرا فک��ری به انته��ای آس��فالت بلوار
پمپبنزین مهر نمیکند.
 1303هر اس��تان یا شهرس��تان
دیگری ک��ه میریم ش��اهد عمران و
آبادانی شهرشان هس��تیم اآلن شهر
ما س��یرجان برای س��اختن یک پل
ضروری در چهارراه مکی آباد که کلی
کش��ته داده چندین س��اله که هنوز
دارند فق��ط متر میکنند و وعدههای
سرخرمن که سه ماه دیگر ،ششماهه
دیگر تمومه! واقعاً چرا دروغ میگن؟
تاکی باید کمربندی از وس��ط ش��هر
بگذرد و دودش مردم بیچاره رو اذیت
کند؟ /از اهالی
 9857ت��وی ای��ن گرونی ها چرا
مأموران پلیس اینقدر گیر میدهند؟
ت��وی جاده کافی��ه معاینه فنی یادت
رفته باش��ه ک��ه ب��رداری همراهت.
فوری جریمه میکنند یا کافی اس��ت
یک کیلومتر س��رعتت بیش��تر باشد.
مالحظه هم چیز خوبی است.

 7054س�لام .میخواستم بگم این
چ��ه کاریه ک��ه بعضی از دبس��تانهای
غیرانتفاع��ی پ��ول از بچهه��ا میگیرند
هرروز به یک بهانه؟ یک روز برای جشن
یلدا ،یک روز به بهانه کتاب کمکدرسی،
ی��ک روز دیگ��ر به بهان��ه اردو و کالس
دومیها را که میخ��وان ببرن خارج از
شهر و گلخانه ببینند با این اتوبوسهایی
ال اعتمادی بهش��ون نیست ،لطفاً
که اص ً
پیگی��ری کنی��د .اگر با ای��ن اتوبوسها
حادثهای برای بچههای مردم پیش بیاد
مدیر جوابگو هست یا خیر؟
 6587بگویی��د بخاریهای نفتی
را از توی کالسهای روستایی حذف
کنن��د .بچهه��ای مردم چ��ه گناهی
دارند ک��ه قربانی ندانمکاری ش��وند.
یکوقت یک حادثه رخ میدهد همه
آنوقت دنبال مقصر میگردند.
 3257چ��را پدر مادرها نمیگذارند
ما جوانه��ا برای زندگیم��ان خودمان
تصمی��م بگیریم؟ من  28س��ال س��ن
دارم و همهچی��ز را میفهمم ولی پدرم
یکچی��ز میگوی��د م��ادرم یکچی��ز.
مگر آنه��ا میخواهن��د ازدواج کنند؟
اگر فقط مش��ورت بدهند خوب اس��ت
ولی اگر بگویند حتم��اً این کار رو بکن
خیلی عقالنی نیست و یکجور میشود
تحمیل .تحمیل ک��ردن هم کار خوبی
نیست و نتیجه درستی ندارد.
 4179س�لام ،خدا قوت و خس��ته
نباش��ید عرض میکنم حضور ش��ریف
تمامی کارکن��ان صب��ور ،زحمتکش و
مردمدار کارگزاری بیمه تأمین اجتماعی
خیاب��ان تختی ک��ه با صب��ر و حوصله
کار مراجعی��ن را بهخوب��ی ودرکمترین
زمان ممکن انجام میدهند .با تش��کر/
جهانشاهی از مراجعین.
 3061باسالم اص ً
ال نظارتی به مغازهها
بخصوص تو میدان بازاری و میوهفروشها
نیس��ت .مگ��ر قرار نش��د از پالس��تیک
مشکی اس��تفاده نکنند؟ مگر قرار نبود
دس��تفروشها راه بن��دون نکنن��د؟ تا
چشم میگذاری رویهم هر چه دلشان
خواست میکنند توی پالستیک مشکی
و س��ریع درش را میبندن��د و هر نرخی
دلشان خواست میفروشند!
 4288با س�لام خواهش��اً پیگیری
کنی��د چرا بلیت قطار ب��رای تهران باید
حتم��اً از بندرعب��اس بگیری��م و برای
س��یرجان جای خالی ندارد وباید هزینه
بیشتری پرداخت کنیم؟
 0114مس��ئولین شهرس��تان
خصوصاً مسئولین ش��ورای ترافیک و
راهنمایی و رانندگی اگر گوش شنوایی
و چش��م بینایی هس��ت چراغراهنما
می��دان ب�لال را فعال کنن��د .خیلی
مواقع نبود چراغ راهنمای فعال در این
تقاطع عالوه بر تصادف باعث ترافیک
وب��ی نظمی خودروه��ا و رانندگان در
دور میدان میشود .خواهشاً رسیدگی
کنید و اقدام الزم جهت رفع ترافیک و
کاهش تصادف در این میدان یا تقاطع
مبذول فرمایید.یک شهروند
 5018بازار مس��کن به کما خواهد
رفت کاهش شدید جمعیت وعدم تقاضا
در آین��ده و مش��کالت و افزایش هزینه
خانوارها وع��دم میل به ازدواج و از همه
مهمتر بحران آب دالیل قوی برافت بازار
زمین و مسکن خواهد بود.

خبر

رتبه برتر برای اتحادیه
تعاونی های تولید

اتحادیه تعاونی های تولید روستایی سیرجان به
خاطر ارائه طرح تحقیقاتی سیماب تسهیلگری
احیای باغات پسته به عنوان اتحادیه نمونه سال
 96-97شناخته شد و مورد تقدیر قرار گرفت.
طی مراسمی که به همین منظور در خصوص
تجلیل از مدیران اتحادیههای برتر تعاونی تولید
روز سه شنبه  11دی ماه در سالن فجر سازمان
تحقیقات آموزش و ترویج کش��اورزی تهران با
حضور مسئوالن عالی رتبه وزرات جهاد کشاورزی برگزار شد محمد رضا
اس�لاملو مدیر عامل اتحادیه نمونه تعاونی تولید روستایی سیرجان لوح
تقدیر دریافت کرد .از مهم ترین شاخصه های این طرح میتوان به اجرای
برنامه محوری پنج س��اله نگهداری و احیای باغات پس��ته شهرستان بر
اساس طرح سیستم مدیریت آموزش و بهره وری سیماب در ابعاد 1000
هکتار با استفاده از محققین ،مروجین وکارشناسان گیاهپزشکی نام برد.

فراخوان خانه هنر تندیس

خان��ه هنر تندی��س در نظر دارد در راس��تای حمای��ت از هنرمندان
همش��هری و فرهنگس��ازی خرید آثار هنری ،با ایج��اد کافه گالری و
فروش��گاه هفت هنر زمینه ارائه محصوالت صنایع دستی هنرمندان را
فراه��م کند .هنرمندان عالقهمند می توانند ت��ا تاریخ  28دی ماه در
تماس با ش��ماره های  09120279890 -09370045202اقدام به
تحویل آثار هنری خود نمایند.

خاموش کردن المپ های اضافی ،ساده ترین راه صرفه جویی در مصرف برق است.
روابط عمومی و مدیریت مصرف امور برق سیرجان

شهر
گروه شهر :درست یک ماه قبل در صفحه
«ش��هر» نگارس��تان  1153و در بخشی از
یادداشت مربوط به «چگونگی جذب بودجه
امسال شهرداری» که در آن عملکرد شهردار
در بوته نقد قرار گرفت ،به دو مصوبهی مهم
شورای چهارم که سالهاست درکشوی میز
ش��هرداری خاک میخورند اش��اره گردید.
حال بر اثر آن یادداشت و یا تصمیم شیرپاک
خورده دیگری در شورای شهر بود ،موضوع
آن مصوبات پس از س��ه چهار سال بار دیگر
به شورای پنجم کشیده شد تا هفته گذشته
یک نشس��ت ویژه در مخالفت و موافقت با
طرح ،خرج آن ش��ود .ای��ن دو مصوبه یکی
مربوط به پروژه احداث روگذر تقاطع میدان
امام ( جنب پارک مسافر) و دیگری مربوط
به احداث روگ��ذر میدان مادر ( محل  5راه
بلوار امام رضا و بلوار چمران) اس��ت که پس
از چند سال مطالعه و انجام کار کارشناسی
پیرامون آن در شورای ترافیک شهرستان و
استان صورت گرفت نهایتاً به تصویب شورای
چهارم رسید تا شهرداری آن را اجرا کند.
یک��ی از مخالفان عمده اجرای این دو پروژه
مهم شهری ،مسئول امور ترافیک شهرداری
بود که با توپ پرشده به شورا فرستاده شده
بود تا بگوید ایهاشورا! اگر این طرح اجرا شود
اله و بله میش��ود .این تع��داد درخت قطع
میگردد ،فضای س��بز از بین میرود ،مردم
بیچاره میشوند .جالب اینکه آقای شهردار
هم در گزارشی که یکی از نشریات این هفته
جانبدارانه آن را پس از آن جلس��ه شورا به
نفع ش��هرداری تهیه کرده بود گفته اس��ت
«ضرورتی برای اجرای این طرح نمیبینیم
و من ترجیح میدهم بهجای اجرای آن که
اولویت شهرداری نیست هیچ درختی قطع
نش��ود .س��روشنیا در این گزارش پیشنهاد
جالبی نیز مط��رح کرده بود و آن اینکه من
ترجی��ح میدهم به جای احداث پل روگذر،
مش��کل ترافیک این نقطه از شهر را با چراغ
راهنمایی حل کنیم ت��ا اینکه با اجرای پل
هزینه زیادی به شهر تحمیل شود)!(.آدمی
میماند که وقتی چنین راه حلهای س��اده
و بدون خرجی برای حل معضالت ترافیکی
و ش��هری میش��ود ارائه داد چرا مشاوران
مورد تأیید س��ازمان برنامه و بودجه کشور
و کارشناس��ان زبده ش��هری و ترافیکی هر
اس��تان این هم��ه وقت خ��ود را صرف امور
کارشناسی ،مطالعه ،نقشه برداری ،طراحی،

وقتی ضعفهای خودمان را پشت درختان پنهان میکنیم !

پروژه بزرگ ،تصمیم بزرگ میخواهد
شهردار سابق :ما نباید بهخاطر اینکه توان اجرای طرح را نداریم آن را غلط بشماریم

بودج��ه بن��دی و نهایت برنامهری��زی برای
پلهای غیر همس��طح در شهرها و جادهها
میکنند .یکی نیست به آقای شهردار بگوید
اگر با چراغ قرمز مش��کل حل میش��د که
دیگر معضلی بهنام ترافیک در کشور وجود
نمیداش��ت و این همه هزینه برای احداث
پلهای غیرهمس��طح ص��ورت نمیگرفت.
کالن ش��هرها به کنار ،کاش ش��هرداران ما
ی��ه تُکپا تا کرمان و یا ش��یراز ،ش��هرهای
کنار دس��تی خودش��ان میرفتند تا ببیند
چگونه این ش��هرها آبس��تن اج��رای انواع
طرحهای روگذر و زیر گذر ش��دهاند و راهی
ج��ز اجرای آن برای ب��رون رفت از گرههای
کور ترافیک ندارند .ممکن است گفته شود
س��یرجان کجا ،ش��یراز کجا؟ ک��ه باید در
پاس��خ همین دیدگاه و تفک��ر غلط نیز که
آینده نادیده گرفته میشود گفت سیرجان
نیز با فوران جمعیت و موج روزافزون خودرو
دیر یا زود به ش��رایط ش��یراز و یا شهرهای
دیگر میرس��د و آنگاه انواع لعن و نفرین از
سوی نس��ل جدید نثار مسئوالنی میشود
که در شهرش��ان بهجای «آین��ده نگری»،
«فرصت س��وزی» کردند تا با «اداره شهر با
ش��یوههای س ّنتی» به مقابله با «شهرسازی
مدرن» بروند .شهرسازی دومینو بازی نیست
و مدیریت درست شهری و اجرای طرحهای
بزرگ در چارچوب شهرس��ازی نیز کار هر
مدیری نیست .پروژههای بزرگ تصمیمات
بزرگ میخواه��د .پروژههایی که برای رفاه
حال شهروندان حاضر و یا آینده دیده شده
و میشوند ،پش��ت درهای بسته روی کاغذ
نقاشی نش��دهاند که قطع تعدادی درخت را
بهانه عدم اج��رای آن کنیم .بهعنوان مثال
پل روگذر میدان امام که نظر کارشناس��ان
و مشاوران شهرسازی و راهنمایی و رانندگی
و ش��ورای ترافیک اس��تان را با خ��ود دارد
حاص��ل ماهها مطالعه و ارزیابی و بارها رفت
و برگش��ت طرح میان شهرس��تان و مرکز
استان بوده اس��ت و به گفته مشاور طرح با

حداقل عوارض اجرا خواهد شد .با این حال
باید پذیرفت پلسازی تولید قارچ نیست که
خلقالس��اعه از زمین بیرون بیاید .هم قطع
درخ��ت را در درون خود دارد و هم تخریب
ملک و آپارتمان را ممکن است داشته باشد
اما هنر مش��اور و مدیران اجرا این است که
ای��ن عوارض را به حداقل برس��انند ولی در
عوض مشکالت شهری ش��هروندان را برای
آینده حل کنند نه اینکه از ترس اجرا ،اصل
صورت مس��ئله را پاک و خودشان را راحت
نمایند !.اصوالً مدیرانی که برای اداره مدیریت
شهری ساخته نشدهاند چون جسارت اجرای
پروژههای بزرگ را ندارند ضعفهای خود را
پش��ت درخت و پارک و فضای سبز پنهان
میکنند تا توجیه عامهپسندی برای ناتوانی
خود داش��ته باشند ،در حالیکه به این فکر
نمیکنند ع��دم اجرای اینگون��ه پروژههای
بزرگ که برای ارتقاء شهرها دیده میشوند،
نوعی خیانت به شهر و نسلهای بعدی است
که در آینده اسیر ترافیک روز افزای شهری
خواهند ش��د .در این میان عدهای جانمایی
هتل گردشگری و صدور پروانه احداث برای
آن از جانب ش��هرداری را غیرکارشناس��ی
میدانند ،برخی کارشناسان شهری معتقدند
هتل مذکور میبایس��ت در نقطهای دیگر از
ش��هر و یا حداقل با فاصله بسیار بیشتری از
تقاطع میدان امام جانمایی و احداث میشد
چ��ون در ایج��اد ترافیک در ای��ن نقطه اثر

زیادی دارد .برخی حتی با ایجاد این شائبه
که ممکن اس��ت اجرای طرح پل روگذر به
میزان بهرهبرداری هتل زیان وارد کند اجرای
طرح را به دست اما و اگر سپردهاند!
  طرحی با پشتوانه زیاد
داوود قاسمی ش��هردار پیشین سیرجان
ک��ه ش��ورای چه��ارم در دوره او اج��رای
پلهای روگ��ذر را تصویب و برای اجرا به
دفتر شهردار فرستاد ضمن رد شلوغکاری
نماین��ده ش��هرداری که در جلس��ه هفته
پیش ش��ورای ش��هر گفته بود «با اجرای
ط��رح هفتاد درصد درخت��ان اطراف قطع
میشوند»به پاسارگاد گفت« :این طرح از
معدود طرحهایی اس��ت که مجوز شورای
شهر ،ش��ورای ترافیک شهرستان ،شورای
ترافیک اس��تان و تأیید کمیسیون ماده 5
را پش��توانه خ��ود دارد و در زمان طراحی
نیز طوری به آن نگاه ش��ده که موقع اجرا،
اِلمان موجود در میدان امام حفظ ش��ود».
وی که خ��ود به بهانه نداش��تن بودجه از
اج��رای مصوبه ش��ورا در آن دوره س��رباز
زد همچنی��ن گف��ت « :زمانی که طرح به
کمیس��یون م��اده  5رفت آن کمیس��یون
ب��ا تأیی��د آن ،نگاهی حتی فرات��ر از همه
به موضوع داش��ت ت��ا تملک زی��ادی در
مس��یر انجام نش��ود و هزینه میلیاردی به
شهرداری تحمیل نش��ود» .شهردار سابق

 ما این شایعه را قبول نداریم که مسئوالن شهری ،اجرای پل روگذر
میدان امام را به ا ّما و اگر انداخته تا لطمهای به هتل گردشگری در حال
ساخت بخش خصوصی در نزدیکی میدان وارد نشود ،ولی این را هم
نمیتوان پذیرفت که اجرای زیرساختها و طرح های زیربنایی را به
بهانههای واهی چون قطع شدن تعدادی درختان که با تکنولوژی روز
قابلیت جابهجایی دارند معطل کرد و شهر را از پیشرفت و توسعه بازداشت

گه
ف
آ ی روش

شرکت تعاونی مسکن ساحل گستر سیرجان
در نظ�ر دارد ام�اک خدماتی خود را به ش�رح زیر به باالترین قیمت پیش�نهادی به
فروش رساند ،متقاضیان میتوانند جهت کسب اطاعات بیشتر و بازدید از محل ملک
از تاریخ  97/10/15به مدت  10روز از ساعت  9الی  13به دفتر تعاونی مسکن واقع در
بلوار چمران روبروی بلوار شیرودی مراجعه و پیشنهادات کتبی خود را در خصوص هر
یک از اماک یا مجموع آنها به دفتر تعاونی تسلیم نمایند .ضمن ًا تعاونی در رد یا قبول
پیشنهادات اختیار داشته و هزینه آگهی نیز به عهده خریداران میباشد.

 -5یک باب مغازه در  2طبقه به مساحت  30/29مترمربع قیمت کل 4/543/500/000 :ریال

گفت« :ما نباید به خاطر اینکه توان اجرای
طرح را نداریم آن را غلط بشماریم و اجرا
نکنیم».
در همی��ن ح��ال مع��اون برنامهری��زی
فرماندار ک��ه در زم��ان تصویب ،رئیس
ش��ورای ترافی��ک شهرس��تان ب��ود در
خص��وص اجرای پله��ای روگذرمیدان
ام��ام و میدان مادر که چندین س��ال از
تصوی��ب و بایکوت ش��دن آن میگذرد،
روز چهارش��نبه ب��ه نگارس��تان گفت:
«ط��رح میدان امام یک طرح ترافیکی و
پ��روژه میدان مادر نی��ز به دلیل تداخل
چند راه ،یک طرح ایمنی برای خودروها
و رانندگان اس��ت که همهی جوانب کار
در این دو پروژه دیده شده و با کمترین
ع��وارض در ص��ورت تأمی��ن اعتبار ان
ش��اءا ...به مناقصه خواه��د رفت و اجرا
خواهند شد» .مهندس آرش گفت«:طی
سالهای گذشته  5طرح ترافیکی برای
ش��هر پیشبینی ش��د .یکی ط��رح پل
ش��هدای غ��واص و یکی هم پل ش��هید
کرم فتحی زاده بود که این دو در زمان
شورای چهارم اجرا شدند .سومین پروژه
ط��رح زیرگذر مکیآباد ب��ود که بهدلیل
ب��روز مش��کالتی در تمل��ک زمینهای
اط��راف نیمه تمام مانده که هم هزینهبر
است و هم زمانبر و دردسرهایی داشته
است» .وی افزود« :چهارمین و پنجمین
ط��رح نیز پ��روژه روگذر می��دان امام و
میدان مادر اس��ت ک��ه در طراحی این
پروژهها که به تصویب ش��ورای ترافیک
استان ،کمیس��یون ماده پنج و معاونت
عمرانی استانداری رسیدهاند سعی شده
کمترین تملک را داشته باشیم و کمترین
آسیب به فضای سبز وارد شود ».معاون
برنامهریزی فرمانداری اجرای این طرح
را هدفمند و موج��ب کاهش ترافیک و
تصادفات ،روانتر ش��دن تردد خودروها
و رفاه حال شهروندان دانست.
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نگاه

بهانه تراشی و فرافکنی
بیژن ادبی

یکی از بزرگترین مش��کالتی که جامعه ما به طورکلی
و باالخص ش��هروندان زادگاه ما با آن دستوپنجه نرم
میکنند ،فقدان ش��کلگیریِ نگاه بلندمدت در میان
ِ
اولویت
برخی از مدیران اجرایی است .در بسیاری اوقات ،مهمترین دغدغه و
ِ
فهرست بلندباالیِ رزومه و بیالن کاری به هر قیمتی
این کارگزاران ،ارائهیِ
است .در حقیقت ،برخی از این دست افرادکه فرصت های مدیریتی را اشغال
م��ی کنند حاضر هس��تند اصطالحاً خود را به آب و آت��ش بزنند و از همه
آفرینی رسانهای بهره ببرند تا بتوانند
امکانات نیروی انسانی و تکنیکهای موج
ِ
کارهای مقطعی و کوتاهمدت را با فنون آوازهگری(پروپاگاندا) به عنوان بخش
طالیی کارنامه خود به جامعه عرضه کنند .البته بدیهی است که در سطوح
مدیریتی شهرستان ،در ادوار مختلف ،مدیرانی هم بودهاند که بهجای تمرکز
بر این قبیل اقدامات نمایشی ،تمام اهتمام خود را روی پرو ژههای زیربنایی
و ماندگار مصروف کرده و به این وادی های کاذب نیز اساساً ورود نکردهاند.
ای��ن اتفاق بهویژه در نهادهایی ک��ه در زندگی روزمره مردم نقش عمیق و
تاثیرگذاری دارند ،بیشتر به چشم میخورد .این ماجرا ،رویهی دیگری هم
دارد ،گاهی اوقات معطل ماندن بس��یاری از پروژهها و طوالنی مدت ش��دن
آنان ،ارتباط مس��تقیم با ضعفهای مدیریتی دارد که دیگر دست خودشان
نیست .مث ً
ال تمام روند زمانب ِر مطالعات پیشینی ،برنامهریزی و ارزیابی صفر
تا صدی تا جزئیات اجرا مورد بررسی قرار گرفته اما خروجی نزدیک به صفر
اس��ت .س��ؤال اصلی مردم و رسانهها در این میان ،آن است که چرا با وجود
طی شدن همه این فراز و نشیبها ،اتفاق خاصی روی نمیدهد؟ .واقعیت آن
ِ
ردیف بودجه و
است که خاکخوردن پروژهها بیش از آن که به محقق شدن
خوردگی صریح با نبو ِد ارادهی کافی برای
یا مسائل دیگر مرتبط باشد ،در گره
ِ
پیگیری و بهنتیجه رساندن طرحها و برنامهریزیهایی است که برای طراحی
آن ماهها و سال ها وقت و هزینه صرف شده است.
معموالً اگر اراده و همتی برای حصول نتیجه باش��د ،میتوان یا راهی برای
بهتر کردن شرایط ایجاد کرد و یا حداقل با تحلیل فضای کلی افکار عمومی
و میزان نارضایتی شهروندان از خدمات شهری و تالش برای تعدیل مناسبات
شهری ،بستری برای محقق شدن آن ایجاد نمود .یعنی تمامی دستگاههای
همع��رض را با خالقیت و بهرهگیری از توان نخبگان دانش��گاهی در زمینه
همکاری با آن مدیر شهری ،اقناع و همنوا کرد .ولی وقتی فالن مدیر مرتبط
با امور شهری از ضعف در تصمیمگیری برخوردار باشد ،چرخ توسعه میلنگد
و هیچ چیز در وقت خودش انجام نمیپذیرد.
در بزنگاههایی که همهچیز در گرو عمل به زمانبندیها است ،مدیر مذکور
درگیر حواش��ی است و بیش��تر روی همین ریل پیش میرود .از منظر این
مدیر کمبازده ،همهی زمان و آسمان نقشی در این تعلل ،تأخیر ،کمکاری و
انفعال دارند ،اما آن که مسئولیت این حوزهیِ کاری مشخصاً بر عهده او قرار
دارد ،توان و ارادهای برای ورود به میدان کنش عمومی و اقدام عاجل ندارد.
این دس��ت مدیران شهری بیشتر به دنبال بهانهگیری و فرافکنی هستند و
هنگام عمل آویزان توجیهاتی می شوند که خود نیز می دانند با توسل به آن
هیچگاه برایشان آبی گرم نمیشود.
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ورزش
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نابغه شطرنج ایرانی
در کانون توجهات

دخت��ری ک��ه هنوز ۲۲
سالگیاش را هم جشن
نگرفت��ه ،ای��ن روزه��ا
ن��گاه همه جه��ان را به
خاطر نمایش تحس��ین
برانگیزش در رقابتهای
جهانی روس��یه به خود
جلب کرده اس��ت .سارا
خ��ادم الش��ریعه بعد از
ثب��ت افتخارات تاریخی
در رده جوانان با پش��تکار مثالزدنی به روزهای اوج خود رس��یده
اس��ت .این دختر ش��طرنجباز ایرانی در مس��ابقات جهانی سریع و
برقآسای روس��یه در مجموع با  ۲عنوان نایب قهرمانی و قهرمانی
باعث تحسین همه عالقهمندان به ورزش در ایران شد.
او درب��اره موفقیتهایش به ورزش س��ه گفت :موفقیت من حاصل
پش��تکار من اس��ت و خواستم اراده دختران ورزش��کار ایرانی را به
جهانی��ان ثابت کنم .او گفت :من تازه به ایران برگش��تم .برخی از
مسئوالن لطف داش��تند به فرودگاه آمدند و مردم نیز قدرشناسی
کردند و با پیامهای محبتآمیز خودش��ان مرا خوشحال کردند .جا
دارد از خانوادهام تش��کر کنم که مثل همیشه پشتیبان من بودند.
خادم الش��ریعه از برنامههای آیندهاش گفت و ادامه داد :مسابقات
آزاد جبلالط��ارق را در پیش دارم که آن هم به خاطر جوایزش از
س��طح باالیی برخوردار است .فکر میکنم من و دیگر شطرنجبازان
خودم��ان را ثاب��ت کردیم حاال نوبت مس��ئوالن ورزش اس��ت که
استعدادها را بیشتر شناسایی کنند.

مونا ملک پور
در جمع بسکتبالیست های برتر

مون��ا ملکپ��ور ورزش��کار نوج��وان
س��یرجانی توانس��ت در جمع نخبگان
ورزش اس��تان حاض��ر و در بی��ن
شرکتکنندگان به مرحله کشوری جام
برترینه��ا راه یابد .این بسکتبالیس��ت
نوجوان همش��هری هفتهی گذشته در
مراسمی که به همین منظور در اردبيل
با حض��ور محم��د كس��اييپور رئیس
فدراسیون برگزار شد جزو  ١٣نخبه برتر بسكتبال رده سنی متولد
 85-84معرف��ی و لوح تقدیر گرف��ت .ملکپور که با مربیانی چون
خاط��ره پورجعفرآبادي و مرضيه دولتآب��ادي کار کرده آرزو نمود
در مقاطع س��نی باالتر نیز بتواند افتخارات بیشتری برای استان و
شهرستانش کسب کند.

ملیحه اسفندیاری
سرپرست تیم اعزامی کاراته دختران
به مسابقات بین المللی تهران خبر داد:

کسب  16مدال
از رقابتهای
کاپ ایرانزمین
مریم کاظمی

مس�ابقات کاپ ایرانزمین در رشتهی
کارات�ه که چن�دی پیش ب�ا حضور 5
تیم خارجی و تیمهای ایرانی در سالن
معلم تهران با  500شرکتکننده برگزار
ش�د ،دختران سیرجان زمین در قالب
تیم اس�تان توانستند مدالهای رنگی
را تصاح�ب و ب�رای ش�هرمان افتخار

بیافرینن�د .به همین بهان�ه این هفته
با س�رکار خان�م ملیحه اس�فندیاری
سرپرس�ت تی�م اعزام�ی که خ�ود از
قهرمانان و مربیان همین رشته ورزشی
است گفتگوکردیم.
اس�فندیاری نداش�تن اسپانس�ر در
برنامههای ورزشی را مشکلی میداند
که همیشه گریبانگیر تیمهای مستقل
بوده اس�ت .این گفتگ�و را که در دفتر

نگارستان انجام شد با هم میخوانیم.
***
◄ درباره مسابقاتی که به تازگی پشت
سر گذاشتید بیشتر توضیح میدهید؟
مسابقات خوبی بود و خوشبختانه بچههای
ما در این دوره از رقابتها که  500ورزشکار
از ایران ،ازبکس��تان ،افغانستان ،ارمنستان،
کره و عراق ش��رکت کرده بودند توانستند
مدالهای ارزشمندی به گردن بیاندازند.

گروه ورزش :با انتخ�اب اعضای کانون مربیان
ای�ران ،قاس�م ش�هبا س�رمربی تی�م فوتبال
آرمانگهر بهعنوان بهترین مربی استان کرمان
انتخاب ش�د .او که موفق شد سال گذشته این
تیم را به دس�ته دوم بیاورد و با توجه به نتایج
این تیم در سال جاری و قهرمانی در نیم فصل
توانس�ت نظر کان�ون مربیان ای�ران را به خود
جلب و به این رتبه دست پیدا کند.
انتخ�اب مربی برتر برای هر اس�تان از س�وی
کانون مربیان کش�ور هر س�اله ب�ا جمعبندی
امتیازات می�ان تمامی مربی�ان فوتبال در هر

قاسمشهبا
بهترین مربی
استانکرمان شد

جناب آقای

امیرعلی

نعمتاللهی

◄ در چه ردههای سنی و چه سبکی
برگزار شد؟
در دو س��بک کات��ا و کمیت��ه و ردههای
س��نی نونهاالن ،نوجوانان ،جوانان ،امید و
بزرگساالن که تیم سیرجان در قالب تیم
اس��تان کرمان با  19کات��ا کار در تمامی
ردههای س��نی به مس��ابقات اعزام شد و
توانس��تیم  4طال 3 ،نق��ره و  9برنز (16
مدال) به دست آوریم.
◄ حامی یا اسپانسر هم داشتید؟
متأسفانه قضیهی اسپانسر همیشه برای ما
معضلی بوده و من در تمام  18سالی که به
عنوان مرب��ی کار میکنم موقع اعزام تیمها
همیشه عزا میگیریم .در این دور از مسابقات
هر چند که آقای فرماندار و نماینده محترم و
جناب دکتر فریدونی پور حمایتهایی کردند
ولی در نهایت هر کدام از ورزشکاران مجبور
ش��دند مقداری هم خودشان هزینه کنند و
این واقعاً برای ورزشکاران بسیار دشوار است.
امیدوارم روزی برس��د که ای��ن دغدغهها را
نداشته باشیم.
◄ ک�دام ورزش�کاران و مربی�ان در
مسابقات تهران همراه تیم بودند؟
سارا دهقان ،عاطفه عباسی ،فاطمه کوچکی
و س��ارا شکوهی که  4مدال طال گرفتند3 .
مدال نقره نیز آتنا موسوی ،فرشته تانوردی
و رومینا مس��توفی کسب کردند و  9مدال
برنز نیز توس��ط آرزو بادپیما ،س��ارا آرمند،
سارا محمودآبادی ،فرناز جهانشاهی ،فاطمه
جهانش��اهی ،ملین��ا محمدعلیپور ،طلیعه
علیپور ،النا مکیآبادی و سارینا جعفرآقایی
به دس��ت آمد .خودم بهعنوان سرپرس��ت
هم��راه تیم بودم و خانم نازیال مظهری نژاد
هم مربی تیم بود که از همهش��ان تش��کر

جناب سروان

معطنـی

فرمانده محترم پاسگاه انتظامی بلورد
بدینوس�یله از جنابعالی و همکاران گرامی

جه�ت برق�راری نظم و امنی�ت در منطقه و

انتصاب بجا و شایس�ته جنابعالی به عن�وان یکی از فرزندان

ت�الش واف�ر در برقراری آرام�ش و نظم در

مرک�ز امور هماهنگ�ی ،ارتباطات و ح�وزه وزارتی آموزش و

و قدردانی را مینماییم.

موفق و پرتالش این دیار به سمت قائم مقام وزیر و سرپرست
پرورش را حضور شما و جامعه فرهنگیان شهرستان سیرجان

تبریک عرض نموده ،از درگاه خداوند متعال بهروزی و موفقیت روزافزونتان را مسئلت مینماییم.

مدیریت آموزش و پرورش شهرستان سیرجان

آگهی مناقصه
نش صن
ع
ت
سی
رستوران آزاد دا گاه ی رجان

دانش�گاه صنعتی س�یرجان در نظر دارد در کنار س�لف س�رویس دانش�جویی ،یک
رس�توران آزاد دایر نماید .برای این منظور ،یک س�الن به فضای  525مترمربع واقع
در طبقه دوم مجموعه س�لف سرویس دانشگاه ،در اختیار پیمانکار واجدشرایط قرار
داده میش�ود .متقاضیان محترم میتوانند با مراجعه به دفتر روابط عمومی دانش�گاه
از تاری�خ  1397/10/17لغای�ت ( 1397/10/24س�اعات اداری) ،ضم�ن بازدید از فضا،
پیشنهاد خود را تحویل نمایند.

برنامه های فرهنگی و مذهبی کمال تش�کر

سیدمجتبی فروزنده
محمد بلوردی
سیدحمید هاشمی

میکنم که توانستند نام سیرجان و کرمان
را در مس��ابقاتی که تی��م های خارجی هم
بودند بلند کنند.
◄ از خودتان بگویید و سوابقی که در
این رشته دارید؟
من به این رش��ته از نوجوانی عالقه داشتم
و کار کردم .در سال  84قهرمانی کشوری
داش��تم و درمس��ابقات اس��تانی هم رتبه
آوردم .یک بار هم به تیم ملی دعوت شدم
ولی به علت پارگی مینیس��ک پا از صعود
جا ماندم .بعد از دوران بازیگری اس��تارت
مربیگری را زدم و ب��ه لطف خدا تا کنون
دوهزار شاگرد در  18سال مربیگری تربیت
ک��ردم که برخی از آنها ج��زو مقامآوران
استانی وکشوری بودهاند .همین اآلن یک
تیم حرفهای دارم متشکل از  16کاتاکار در
تمام ردههای سنی که بدون دریافت هیچ
ش��هریهای با آنها به صورت حرفهای کار
میکنم چون هدفم رشد این رشته ورزشی
است.
◄ و حرف آخرتان؟
قبل از حرف آخر میخواهم درباره کبدی
هم بگویم .این رش��ته حدود  1سال است
در س��یرجان راهاندازی ش��ده و در همین
م��دت کم در هیئت توانس��تهایم کارهای
خوب��ی بکنیم و در مس��ابقات کش��وری
ش��رکت و حائز رتبههای برتر ش��ویم .در
پایان و در قالب حرف آخر که پرس��یدید
جا دارد تشکر کنم از همسرم که همیشه
حامی من بوده و درتمام مسابقات با وجود
اعزامه��ا و دوری از خانه کمک من بوده و
همکاری کرده .همینطور تشکر میکنم از
مربیان و پیشکسوتانم که همیشه راهنمای
خوبی برای من بودهاند.

رده اعم از زنان ،مردان و تیمهای دسته دوم و
دسته اول صورت میگیرد و شهبا در حالی به
این عنوان دست پیدا میکند که مربیانی چون
دستنش�ان ،بگووی�چ و  ...در اس�تان حضور
داشتند .مراس�م تقدیر از مربیان برتر کشور،
دیروز ،جمعه با حضور مربیان و پیشکس�وتان
فوتب�ال ای�ران در مح�ل س�الن همایشهای
تاالر قلم در تهران برگزار ش�د .نگارستان این
موفقیت را به قاس�م ش�هبا مربی ک�م ادعای
س�یرجانی تبریک و برای وی آرزوی موفقیت
میکند.

جنابآقایمرتضیمسعودی
شهردار محترم هماشهر

به شکرانه سخاوت و مناعت طبع جنابعالی در زمینه رفع
مشکالت شهری هماشهر کمال تشکر و قدردانی را داریم.
از خدای متعال موفقیت شما را آرزومندیم.

جمعی از اهالی هماشهر

جناب سرهنگ نورعلی خلیفه
ارتق�اء درج�ه جنابعال�ی را به درجه س�رهنگ دومی تبری�ک گفته،
موفقیت و سربلندی شما را از خداوند منان خواستاریم.

رضا ،وحید و مجید محمودآقایی
وحید جعفرآقایی

جناب آقای

دکتر رضا احمدی

انتصاب شایسته جنابعالی را به عنوان رئیس شورای
نظام دامپزش�کی اس�تان کرم�ان صمیمانه تبریک
عرض نموده و توفیق روزافزون جنابعالی را در جهت
پیشبرد اهداف عالیه از خداوند منان خواستاریم.

خانواده موسائی پور

آگهی فراخوان ثبتانم عضویت رد هیأت مدریه و بازرسی اتحادهیاهی صنوف
فیلم
ی
سی
ب
شه
ف
س
خ
آرا شگران مرداهن ،ع کاسان و رداران ،یاط و اپرچه روش ر تان رجان

بدینوسیله به اطالع کلیه اعضاء زیرمجموعه اتحادیههای صنفی فوقالذکر میرساند
در ص�ورت تمایل به عضویت در هیأت مدیره و بازرس�ی این اتحادیهها با در دس�ت
داش�تن اصل و کپی شناس�نامه ،کارت ملی ،پروانه کس�ب معتبر و مدرک تحصیلی

حداقل دیپلم (برای افراد فاقد س�ابقه هیأت مدی�ره) از تاریخ  97/10/18به مدت 15
روز کاری به اداره صنعت ،معدن و تجارت شهرس�تان س�یرجان واقع در ابتدای بلوار

سردار جنگل مراجعه و یا از طریق سامانه ایرانیان اصناف ثبتنام نمایند.

هیأت اجرایی برگزاری انتخابات اتحادیههای صنفی شهرستان سیرجان

فرهنگ و تاریخ

باغ سنگی
اثر انگشت سیرجان
اثر انگش��ت شهرها هم
مثل انس��انها منحصر
به ف��رد اس��ت .صدها
شهر اثر انگشتش��ان بناهای تاریخی است
که یادگار و میراث حکومتهای گذش��ته در
این ش��هرها بوده است .ش��هرت این شهرها
از ش��اهان گذشته است .ش��هرهای بسیاری
مزین به بناهای قدیمی هس��تند .این بناها
نش��انی افراد قدرتمند و ثروتمند آن شهر را
میدهند .بینندهها ش��اید در نگاه اول ساده
انگارانه آنها را ش��بیه هم بدانند اما قطعاً در
هر کدام از این بناها ،یک مشخصهایی است
که آن را منحصر به فرد میکند .اثر انگشت
صدها شهر جاذبههای طبیعیشان مثل کوه،
چشمه ،رودخانه ،جنگل ،دریا ،دریاچه ،کویر
و کلوت است.
شاید مردمان عادی همهی کوهها را به شکل
هم ببینند و همهی رودخانهها را یکی بدانند
اما این طبیعت دوستان هستند که تفاوتها
را می بینند و غرق تحسین میشوند .طبیعت
شناس��ان زمزمهی خروش ه��ر رودخانهایی
را میش��نوند و میدانند که ه��ر رودی ُری
(مقام) خ��ودش را دارد و همهی رودخانهها
مثل هم نیس��تند .ش��هرت این ش��هرها از
نعمت خدا دادی اس��ت .اما اثر انگشت شهر
ما کدام است ومهمترین جاذبهی گردشگری
شهر سیرجان کجاست.؟ آنچه سیرجان را از
دیگر ش��هرها جدا کرده و نظر جهانگردان و
ایرانگردان را بیشتر به خود جذب کرده است،
نه بنای تاریخی اس��ت و نه جاذبهی طبیعی.
اثر انگش��ت شهر ما ،باغ س��نگی است .برای
مردمان عادی هم باغس��نگی عجیب اس��ت
چون مثل آن را ندیدهاند .باغسنگی در چهل
کیلومتری جنوبشرقی سیرجان واقع شده
اس��ت .میوههای این باغ ،س��نگهایی است
که بهطور طبیعی س��وراخ هستند و درویش

محمدعلی آزادیخواه

خ��ان آنه��ا را به تنههای خش��ک درختان
آویخته است .در دوران پهلوی دوم آن زمان
که سیاس��ت اصالحات ارضی به اجرا درآمد.
مأموری��ن دولت امالک خوانی��ن و از جمله
«دروی��ش خان» تک پس��ر حبیبا...خان را
مص��ادره کردند .امالکی ک��ه از درویشخان
اس��فندیارپورمصادره ش��د بدین ق��رار بود؛
س��ه حبه از روستای اس��طور ،هشت حبه از
روس��تای ده نو ،س��ه حبه از گلی آونگ ،سه
حبه از فریان و هش��ت حبه از روس��تایی در
چهارگنبد .تنها میاندوآب برای درویشخان
ماند .او خش��مگین و ناراحت ق��دم میزد و
با اش��اره به اطرافیانش میفهماند که انتقام
خواه��د گرفت و هر مأم��ور دولتی را ببیند،
خواهد کشت .او از فرط ناراحتی دست از غذا
خوردن کش��یده بود تا آنکه آتش آن خشم
و کینه با مکاش��فهایی خاموش شد و ایدهی
س��اخت باغ س��نگی در ذهن درویش خان
سبز شد .ش��روع آن مکاشفه اشارهی دست
درویشخان است به سوی باالترین شاخهی
چن��ار میاندوآب ،آنجا که همیش��ه پارچهی
سبزی به آن بسته بود.
درویشخان با اشاره ،زنی محجبه را به تصویر
میکش��ید که جلوتر از چند زن بود و آنقدر
نوران��ی که برای نش��اندادن آن نور ،یک بار
آینهی شکس��تهایی را ک��ه از تنهی درختی
آویزان کرده بود را برداش��ت و نور خورشید
را در چش��مانش منعک��س ک��رد و آنگاه با
دستانش جلوی چش��مانش را گرفت و بعد
با اش��اره فهماند که آن زنها مدت کوتاهی
بودند و بعد به شکل جرقههای نور به آسمان
رفتند .بعد از دیدن این رویا درخت کهنسال
مقدس شد
چنار میاندوآب برای درویشخان ّ
و هرگز اجازه نداد کسی در زیر سایهسار این
درخ��ت بنش��یند و لبی تر کن��د .او در کنار
درخت ،ش��مع روش��ن میکرد و به س��بک
خودش با خدا به راز و نیاز میپرداخت و پس
از آن مکاش��فه ش��روع به ساخت باغ سنگی

جناب ستوان یکم رحیم حکیمی

ریاست محترم مهندسی فرماندهی انتظامی شهرستان سیرجان
ارتقاء درجه جنابعالی را صمیمانه تبریک و تهنیت عرض می نماییم ،از خداوند
منان آرزوی موفقیت روز افزون شما را خواستاریم.

جواد علی پور زارع – امیر آقا خانی نژاد
مبارکت باد این تاج افتخار،
گوارایت باد این عنوان امید بخش

فرزند عزیزمان

سرکار خانم دکتر رقیه شهریاری پور

ف�ارغ التحصیلی ش�ما را در مقطع دکت�رای تخصصی از
صمیم قلب تبریک می گوییم.

پدر و مادر
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کرد .او تنههای درختان خش��ک را در زمین
میکاشت و س��نگهای سوراخ و سنگین را
از اط��راف جمع میکرد و به تنهی خش��ک
درخت��ان میآویخت .مرح��وم علیاکبرخان
شجاعپور که نگران احوال روحی عموزادهاش
ب��ود او را ب��رای درمان به چندی��ن دکتر و
روانش��ناس برد ام��ا درویشخان دس��ت از
ساختن باغ س��نگی برنداشت .کسی آن روز
نمیدانس��ت که باغ سنگی درویشخان قرار
است جهانگردان را به سوی سیرجان بکشاند
و ب��رای پروی��ز کیمی��اوی جای��زهی خرس
نقرهایی جشنواره بینالمللی فیلم برلین را به
ارمغان بیاورد.
◄ ◄ ب�اغ درویشخ�ان در ن�گاه
جامعهشناس ایرانی
دکت��ر مرتض��ی فرهادی جامعه ش��ناس و
مردم شناس برجس��تهی ایران در مقالهای
با موضوع بافت تاریخی و فضاهای س��نتی
ش��هر و روستا اشاره میکند به اینکه «باغ»
در س��رزمین خش��ک و کویری کشورمان

نم��اد فردوس و بهش��ت روی زمین اس��ت
و «س��نگ» نش��انهی بدبختی ،بیچارگی،
خش��ونت ،بیعاطفهگی ،نازایی و دلخراشی
اس��ت .او به هنری که درویشخان در خلق
چنین باغی ب��ه کاربرده اس��ت ،میپردازد
و مینویس��د« :این م��رد در خلق این باغ از
هنر« ُکالژ» بهره برده است .کالژ یعنی هنر
خلق تصویری در ذهن با اش��یای مختلف.
جالب اس��ت که یک نفر ازعش��ایر کرو الل
ایرانی در یکی از استانهای دورافتاده آن هم
بیش از نیم قرن پیش ،بدون سواد خواندن
و نوشتن به ساخت پیکرهای کالژی بزرگی
دست بزند و این در حالی است که خیلیها
در دنیا هنوز نه اس��م ُکالژ را ش��نیده بودند
و نه کارهای کالژی نقاش و مجسمهسازی
مثل پیکاسو را دیده بودند ».باغ سنگی این
میراث به جا مانده از درویش خان بلند ِ
قامت
خوش سیما ،توسط گردشگران در صفحات
اینس��تاگرام و صفحه See you in Iran
در فیسبوک در حال مطرح ش��دن اس��ت
و روز به روز به ش��هرتش افزوده میش��ود و

 هرگونه دخل و تصرف غیر کارشناسانه در باغ سنگی،
لطمه به مهمترین جاذبهی گردشگری سیرجان میزند.
مدیران و مسئولین اقتصادی و فرهنگی سیرجان بایستی
با هم اندیشی و مشورت با نهاد سیرجانشناسی
حمایت همه جانبهتری از اثر تاریخی باغ سنگی کنند زیرا اهمیت دادن
به باغ سنگی به مثابه توجه کردن و اهمیت دادن به سیرجان است

جناب آقای دکتر فتحیزاده
سرکارخانم فتحیزاده

مصیبت وارده را تسلیت عرض نموده ،صبر و سالمتی بازماندگان را
از خداوند متعال آرزومندیم.

نشریه نگارستان

جناب آقای مجتبی کریمی گوغری
ریاست محترم شرکت سهامی بیمه"ما"

از حس�ن برخورد شما با مراجعین و پرداخت خسارت تحمیل شده در
اسرع وقت کمال تقدیر و تشکر را می نمایم.

سامان بیگلربیگی
(شرکت آرا صنعت نیک اندیشان سیرجان)

موجبات جلب گردشگران خارجی بیشتری
را به سیرجان فراهم میکند و از این رو الزم
است که متولیان و مسئولین میراث فرهنگی
و گردشگری توجه بیشتر و ویژهتری به این
مکان بکنند.
آقای مکینژاد اس��تاد هن��ر در گروه انجمن
دوس��تان یادگاره��ای تاریخ��ی و فرهنگی
س��یرجان ،پیش��نهاد دادند که س��نگ قبر
درویش خان بهتر اس��ت یک الش��ه سنگ
برش داده نش��ده باش��د که در گوشهی آن
مش��خصات درویش خان ثبت ش��ود زیرا با
روحیات درویشخان و همین طور باغ سنگی
سنخیت بیش��تری دارد که نظر قابل تأملی
ّ
است .آنان که متولی این باغ ارزشمند هستند
و همینطور مسئولین الزم است بدانند آنچه
جهانگردان را به این مکان میکشاند اصیل
بودن و بکر بودن آن اس��ت .هرگونه دخل و
تصرف غیرکارشناسانه در باغ سنگی ،لطمه
ّ
به مهمترین جاذبهی گردش��گری سیرجان
میزند .مسئولین بهتر است برای بسترسازی
مناسب صنعت گردش��گری در سیرجان با
نصب کردن تابلوهای راهنما به زبان انگلیسی
به گردش��گران خارجی ب��رای بازدید از باغ
سنگی و دیگر جاذبههای گردشگری کمک
کنند .متأس��فانه اخیرا ً تابلویی که اول جاده
سیرجان -بافت بود و در روی آن باغ سنگی
نوشته شده بود هم ناپدید شده است.
مدیران و مس��ئولین اقتص��ادی و فرهنگی
سیرجان بایستی با هماندیشی و مشورت با
نهاد سیرجانشناسی حمایت همه جانبهتری
از باغ سنگی کنند زیرا توجه کردن و اهمیت
دادن به باغ س��نگی به مثابه توجه کردن و
اهمیت دادن به سیرجان است.

جناب آقای

جالل محمد پور
و برادران

مصیب�ت وارده را ب�ه ش�ما و خان�واده محت�رم صمیمانه
تس�لیت عرض نموده از خداوند من�ان علو درجات برای
آن مرحوم و صبر و بردباری برای شما آرزومندیم.

محمود رضایی رییس اتحادیه
فروشندگان مواد غذایی و هیات مدیره

اطالعیه اداره کل مسکن و شهرسازی استان کرمان(نوبت اول)

■ «رفت��ن هوش��مندانه» فاصلهی ایس��تادن و
رسیدن خداپسندانه را پر میکند.
ِ
■ پ��اری وقتها ،در ایس��تادن باید دل به فکر
پیدا کردن بهترین راه رفتن باشی.
■ جایی که اعتماد نیست ،صمیمیت هم وجود

ندارد.
■ خواریها ،در خواستهای نابجایمان خفتهاند.
■ جنون بشریت در خودستاییهاست.
■ آدم ب��ا معنا ،یعنی تنها موجودی اس��ت ک��ه نمیخواهد همان
باشد که هست.
■ همه آدمها میدانند که «آدمگری» به سیرت است نه به صورت
و « انسان بودن» به کمال است نه به جمال.
■ تجربه در زندگی کردن است ،نه در زنده بودن.
■ رودخانه از بسیار رفتن زالل میشود.
■ زیبایی آب در زاللی آن است.
■ آمریت و حاکمیت بر خود ،خوشبختی میآورد.
■ در فقر و بدبختی ،آدم خودش را بهتر میشناسد.
■ س��عادتمند و خوش��بختترین آدم کس��ی اس��ت که همیش��ه
میکوشد دیگران را خوشبخت کند.
چاکر چشمی هستم که مغزمان را به فکر وا میدارد.
■ دوس��تدار گوش��ی هس��تم که به بین��ی می گوید م��ن بوها را
میشنوم.
■ هنر به وسیله اندیشه ،داد و ستد معنی است با اشیاء.

تازههای نشر
نشریه داخلی ستاد نماز جمعه
پاریز منتشر شد .در شماره اول
این نش��ریه که با عنوان «قلب
فرهنگ��ی پاریز» انتش��ار یافت
امام جمعه زبان گویای مردم است
گزارش فعالیتهای انجام شده
س��تاد نماز جمعه آن ش��هر در
دوره جدید طی سه ماه گذشته
به چاپ رسیده است.
چاپ مطالبی از سوی صادقیان
بخش��دار ،صفورایی ش��هردار و
عابدینی رئیس شورای آن شهر
در کنار گفتگو با حجت االسالم
افضلیپور امام جمعه جدید پاریز
و نیز گفتگو با حسین پاکدین
و زینب خدابخش��ی مسئوالن س��تاد نماز جمعه پاریز از دیگر مطالب این
نشریه است.
نمازجمعه؛ قلب فرهنگی هر شهر است
مقام معظم رهبری

شورای سیاست گذاری
ائمه جمعه کشور

 نشریه داخلی ستاد برگزاری نماز جمعه پاریز  سال اول

 شماره اول
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حجت االسالم والمسلمین افضلیپور امام جمعه پاریز:

صفحه 4

رئیس ستاد نماز جمعه پاریز :صد شکرکه این آمد و صد حیف که آن رفت

نماز جمعه؛ بزرگترین
کنگره اسالمی بعد از حج

نماز جمعه ،قبل از هر چیز یک عبادت بزرگ دسته جمعی است و اثر عمومی عبادات را که تلطیف
روح و جان ،و شســتن دل از آلودگیهای گناه و زدودن زنگار معصیت از قلب میباشد در بردارد.
بهترین دلیل بر اهمیت این فریضه بزرگ اسالمی قبل از هر چیز آیات سوره جمعه است ،که به همه
مسلمانان و اهل ایمان دستور میدهد به محض شنیدن اذان ظهر جمعه به سوی آن بشتابند ،و هرگونه

جوانان؛ قویترین
بازوی ستاد نمازجمعه

از مرداد سال  ۸۸که با ورود حضرت حجت
االسالم والمسلمین کرمانی به عنوان اولین امام
جمعه پاریز ،این شهر نیز از نعمت امام جمعه و
فریضه الهی نماز جمعه بهره مند شد؛ استقبال
بی نظیر مردم والیــی و مذهبی پاریز از این
فریضه الهی که از دهه هفتاد پیگیر آن بودند
را شاهد بودیم و الحق واالنصاف طی سالهای
گذشته ،برکات مشهود و قابل وصفی را برای
مردم این دیار به همراه داشــته است .اما با
حضور حضرت حجت االســالم و المسلمین افضلی پور در رأس این جایگاه
در ماههای گذشــته ،برنامههای فرهنگی و مذهبی قابل مشهودی با بازتاب،
حمایت و استقبال مردمی جریان گرفته که اهمیت ویژه به جوانان و نوجوانان،
تشکیل واحد جوانان ستاد نمازجمعه ،تشویق و ترغیب این قشر برای شرکت
در نمازجمعه و حتی ســپردن امورات اجرایی مراسم نمازجمعه به جوانان از
جمله این برنامههاست و خوشــحالی و استقبال مردم و مسئولین را بهدنبال
داشته و قویترین بازوی اجرایی ستاد نمازجمعه پاریز به شمار میآیند .بنده
بهعنوان شهردار پاریز و برحسب وظیفه از تمامی زحمات و تالش های حاج آقا
افضلی پور تشکر میکنم و بری ایشان آرزوی توفیق و سالمتی دارم.
◄◄ اسماعیل صفورایی پاریزی  /شهردار پاریز

صفحه 4

کســب و کار و برنامه مزاحم را ترک گویند .در احادیث اسالمی نیز تأکیدهای فراوانی وارد شده
است .دلیل دیگر بر اهمیت نماز جمعه فلسفه عبادی سیاسی آن است که از نظر اجتماعی و سیاسی،
یک کنگره عظیم هفتگی است و بعد از کنگره ساالنه حج ،بزرگترین کنگره اسالمی میباشد .در
حقیقت اسالم ،به سه اجتماع بزرگ اهمیت میدهد؛ اجتماعات روزانه که در نماز جماعت حاصل
میشود ،اجتماع هفتگی که در مراسم نماز جمعه است و اجتماع حجّ که درکنار خانه خدا هر سال
یک بار انجام میگیرد .نقش نماز جمعه در این میان بســیار مهم است بهخصوص این که یکی از
برنامههای خطیب در خطبه نماز جمعه ،ذکر مسائل مهم سیاسی ،اجتماعی و اقتصادی است.
◄◄ حجت االسالم شیخ ابراهیم صفورایی پاریزی  /امام جمعه موقت پاریز

تشکر رئیس شورا
از تالشهای
امام جمعه

نمــاز جمعه در شــهر پاریز که
هر هفته با شــکوههر چه تمامتر
و با حضور اقشــار مختلف مردم
والیت مــدار این شــهر بهویژه
حضور پر رنگ جوانان ونوجوانان
برگــزار میشــد؛ در چند هفته
اخیر بــا حضور معنــوی و ایراد
خطبههای دلنشــین و پند آموز
حضرت حجت االسالم حاج علی
افضلیپور رنگ و بوی دیگری گرفته و این حضور پر رنگتر و
گستردهتر از پیش شده است .لذا ضمن خوش آمدگویی به امام
جمعه محترم ،به نمایندگی از مردم آگاه پاریز از شرکت فعّال
ایشان در کلیه امور آموزشی ،مذهبی ،فرهنگی ،هنری ،خانوادگی
و ...تقدیر وتشــکر بــه عمل مــیآورم وآرزوی عمر طوالنی و
پربرکت برای ایشان و عموم علما و فضال و اندیشمندانی چون
ایشان را از خداوند بزرگ مسئلت دارم.
◄◄ مهدی عابدینی  /رئیس شورای شهر پاریز

پیشرفت پاریز
در سایه برکات نماز جمعه

نمازجمعه میعادگاه نمازگزاران مؤمن برای
دیدار وتقویت روحیه جمعی واجتماعی در
میان مردم منطقه پاریز بوده و قرار گرفتن
مردم و مســئولین در یــک صف باعث
اتحاد ،همدلی وپیشــرفت منطقه خصوص ًا
در ســالهای اخیر شده است .نماز جمعه
فریضهای اســت که بیانگر روح همدلی و
موجــب تحکیم روابط اجتماعی اســت و
همچون دانههای تسبیح همه فرآیندها را
بــه هم پیوند میدهد و با قابلیت هم افزایی که دارد ،ترقی و پیشــرفت
منطقه را بهدنبال داشته است .نماز جمعه وخطبههای وحدت آفرین آن،
موجب پرورش نیروهای مؤمن ،انقالبی ،جوان و متعهد به خدمت و باعث
ایجاد انگیزه فکری در انجام وظایف فردی وپرورش نیروهای بومی منطقه
شده است .بنده به عنوان بخشدار پاریز اعتراف میکنم که حضور امام
جمعه فاضل و دانشــمند این بخش در تسهیل استفاده از پتانسیلهای
موجود در منطقه ،پیگیری مشــکالت مردم ،تشویق جوانان به مشارکت
در آبادانی منطقه و در نتیجه افزایش میزان رضایت مندی،آگاهی واعتماد
مردم نسبت به مسئولین تأثیر بی نظیری داشته است.
◄◄ مجتبی صادقیان  /بخشدار پاریز

جناب آقای

حاج مهدی زیدآبادی
و خانواده محترم

مصیبت درگذشت مرحوم حاج حبیب اهلل زیدآبادی
را صمیمانه تس�لیت عرض نم�وده از خداوند منان

علو درجات ب�رای آن مرحوم و صبر و بردباری برای
شما آرزومندیم.

هیات امام رضا(ع) زیدآباد

براساس نظریه کمیسیون تشخیص اراضي موضوع ماده  12قانون زمین شهري  6،قطعه زمین به شرح جدول پیوست  ،در اجراي ماده  12قانون زمین شهري موات اعالم گردیده است .لذا به موجب
ماده واحده قانون تعیین مهلت اعتراض به نظریه وزارت مسکن و شهرسازی مجمع محترم تشخیص مصلحت نظام  ،کساني که نسبت به تشخیص فوق اعتراض دارند  ،ظرف مدت سه ماه بعد از تاریخ
دومین آگهي مهلت دارند تا اعتراض خود را با ارائه مدارك مثبته و رسمي به مراجع ذیصالح قضایي تسلیم نمایند و در صورت عدم اعتراض در مهلت قانوني نظریه صادره قطعي و الزم االجرا است.
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دکتر نخعی استاد دانشگاه علوم پزشکی و پژوهشگر آسیب های اجتماعی

به فرزندانتان
مسئولیت بدهید

خانواده ها باید اطالعات علمی شان را بیشتر کنند تا بدانند با فرزاندان شان چگونه
برخورد کنند .واگذاری کار و وظیفه در خانه به آنها و تقویت رابطه عاطفی و ابراز محبت
به فرزند میتواند از بسیاری اختالالت در زندگی آنها جلوگیری کند
بیژن ادبی

صبح پنجش�نبه دکتر ن�وذر نخعی
اس�تاد دانش�گاه عل�وم پزش�کی
کرمان برای ش�رکت در یک همایش
آموزشی به سیرجان آمد تا آموخته
ه�ای علم�ی و نتای�ج پژوهش های
خ�ود را در زمینه علل و عوامل بروز
آس�یب های اجتماع�ی و چگونگی
پیشگیری از آن به شرکت کنندگان
در همای�ش منتقل کند .دکتر نخعی
ف�ارغ التحصیل پزش�کی اجتماعی
است و تحقیقات زیادی در خصوص
شناخت و نحوه مقابله با آسیبهای
اجتماع�ی انج�ام داده و مق�االت
متعددی نیز از وی در مجالت علمی
و پژوهش�ی معتبر به چاپ رس�یده
اس�ت .در فرصت کوتاه و اندکی که
آن روز دس�ت داد ب�ا ای�ن محقق و
پژوهشگر اجتماعی گفتگویی انجام
دادیم که ماحصل آن را می خوانید.
***
◄ آقای دکتر تحصیالت دانشگاهی
شما در چه زمینهای است وکنفرانس
اخیر ش�ما در س�یرجان ح�اوی چه
نکاتی بود؟
رشتهیِ تخصصی من پزشکی اجتماعی
اس��ت ولی حوزهکاری و پژوهش��یام در
زمینه مقابل��ه با آس��یبهای اجتماعی
بهخصوص ،پیش��گیری از اعتیاد اس��ت.
البته نشس��ت اخیر من با مردم سیرجان
با تأکید بر پیشگیری از مصرف الکل بود.

در مورد این مباحث ،مهمترین نکته این
است که چه راهکارهایی را به کار ببندیم
تا با کمترین هزینه ،بیش��ترین جواب را
بگیری��م؛ بنابراین باید تمرکزمان بر روی
آگاهیرس��انی به خانوادهها قرار بدهیم.
خانوادهه��ا ،باید اطالعاتش��ان پیرامون
نوین فرزندپروری افزایش دهند
س��بک ِ
و بدانند که مجبور هس��تند برای تربیت
صحیح نسل جدید ،اطالعات علمیشان
را ارتق��ا دهند و بدانند ک��ه چهکار باید
بکنند .اگر برای افزایش اطالعات علمی
خود در خصوص پرورش تربیتی فرزندان
تالشی انجامندهند ،فاصلهیِ عاطفی آنان
با فرزندانشان روزبهروز افزایش مییابد و
ی
متأسفانه زمینههایی در محیط اجتماع 
هم برای س��وق دادن جوانان به س��مت
آس��یبهای اجتماعی وج��ود دارد .باید
برای بچهه��ا بهاندازه کافی وقت بگذارند
و به آنها محب��ت کنند تا فضای مهر و
صمیمیت در محیط خانواده ایجاد شود.
◄ از منظر ش�ما مهمتری�ن گام در
جهت آگاهی بخش�ی ب�ه خانوادهها
برای پیش�گیری از سوق داده شدن
فرزندانش�ان ب�ه س�مت مخاطرات
اجتماعی چیست؟
اول و مهمترین قدم این است که بپذیرند
نس��ل جدی��د را بدون اطالع��ات علمی
نمیت��وان بهخوبی در براب��ر مخاطرات
اجتماع��ی محافظت ک��رد .باید محبت
را سرلوحهیِ کارش��ان قرار دهند ،چون
یک��ی از زمینهه��ای گرایش به س��مت
اعتیاد این اس��ت که فضای خانه که باید

سرش��ار از محبت باش��د ،دچار اختالل
میش��ود .وقتی عالقه ،مهر و محبت در
بستر خانواده کمرنگ شود ،بهخودیخود
گرایش به این آس��یب ،افزایش مییابد.
نوجوان بهصورت ناخواس��ته به س��متی
میرود که میخواه��د این خالء کمبود
محب��ت را بهنوع��ی دیگر جب��ران کند.
گام دوم ،مبح��ث نظ��ارت اس��ت که به
دو شکل مس��تقیم و غیرمستقیم انجام
میش��ود .پدر و مادر مراقب و هوش��یار
باش��ند که بچه آنان کجا میرود یا کجا
ثبتنامشده اس��ت .والدین میبایست به
ابزاره��ای رفاه��ی که در اختی��ار او قرار
میدهن��د ،مراقبت و نظ��ارت کنند .در
س��نین خردس��الی بههیچوجه گوش��ی
هوش��مند در اختیار وی ق��رار ندهند .از
آنطرف هم مراقبت کنند که در محیط
خانواده چه فیلمهای��ی را میتوانند با او
ببینند و آیا اساس��اً این فیلم متناسب با
سن او هس��ت؟ یا اینکه مواظب باشند
که با چهکسانی رفتوآمد میکنند .باید
به ک��ودک (محبت) کرد و ب��ه نوجوان
(احترام) گذاش��ت .همانگونه که عرض
کردم اص ً
ال دلیلی ندارد که کودک گوشی
هوشمند داشته باشد .والدین باید محیط
را قانونی و قاعدهمند کنند و نوجوان هم
مانند آنها رویِ گوش��یاش رمز نگذارد
و اعتماد متقابل وجود داش��ته باشد .در
مقاب��ل ما بههیچوجه نبای��د کودک را با
گوشی هوشمند ،حتی آشنا کنیم و نباید
به هر خواس��ته او ،جواب مثبت بدهیم.
باید او را با مصادیق طبیعت آشنا کنیم،

چون فیزیولوژیِ بدنش اینگونه اس��ت.
مردم این نکات را بای��د بدانند و رعایت
کنند.
اگر اص��ول را رعایت کنند ،فرزندش��ان
بهگونهای تربیت میش��ود ک��ه در برابر
آس��یبهایی مانن��د اعتی��اد« ،مه��ارتِ
جرأتورزی»پی��دا میکن��د و وقتی این
چیزه��ا ،جایی ب��ه او تعارف میش��ود،
باش��هامت کام��ل میگوی��د «ن��ه» و
رودربایس��تی هم نمیکند ک��ه من این
رفیقه��ا را از دس��ت میدهم اگر تعارف
به مواد را نپذیرم.
◄ فک�ر میکنی�د س�رمایهگذاری

تربیتی در چه سنی باید برای بچهها
انج�ام بپذیرد تا مثمر ثمر بش�ود و
زم�ان طالیی برای تربی�ت و اصالح
رفتاری او طی نشود؟
فرزندان معموالً سنین  ۱۴ ،۱۳سالگی را
ِ
فیزیولوژیک
که سپری میکنند ،ساختار
بدنشان در کالس نهم و دهم بهگونهای
شکل میگیرد که به علت بحران هویت
در نوجوانی و تغییرات مغزی از کسانی
ل آنها
الگ��و میگیرند که همسنوس��ا 
هس��تند و دیگر به پ��در و مادر اهمیت
نمیدهن��د؛ اما اگر پایه تربیتی آنها در
کودکی بهخوبی گذاش��ته شود و کانال

ِ
فیزیولوژیک
 فرزندان سنین  ۱۴ ،۱۳سالگی ساختار
بدن شان در مدرسه بهگونهای شکل میگیرد که به علت
بحران هویت در نوجوانی و تغییرات مغزی از کسانی الگو
ل آنها هستند و دیگر به پدر و مادر
میگیرند که همسنوسا 
اهمیت نمیدهند؛ اما اگر پایه تربیتی آنها ازکودکی بهخوبی
گذاشته شود و کانال ارتباطی با پدر و مادر مبتنی بر محبت باشد
به حرمت آنها از توجه به دیگران دست بر می دارند

ارتباط��ی با پدر و م��ادر بهطور صحیح
برقرار باش��د ،یعنی مهر و محبت کافی
ب��رای او در خردس��الی هزین��ه ش��ود،
حتی اگر در ش��هر دیگری هم دانشجو
باشد ،به حرمت همان پدر و مادر ،توان
ِ
س�لامت خودش را دارد و از
حفاظت از
لذتهای آنی دست برمیدارد ،چون در
ذه��ن و رفتارش ،پدر و مادر ،همیش��ه
حض��و ِر همراه ب��ا احترام دارن��د .بارها
شدهاس��ت که از نوجوانانی که س��یگار
و قلیان اس��تعمال میکنند ،پرسیدهام
که دلی��ل این رفتار ناهنجار چیس��ت؟
توجیه میکنند که ما میخواهیم اثبات
کنیم که بزرگ ش��دیم و برای خودمان
بهاصط�لاح ،کس��ی ش��دهایم و راحت
هس��تیم .این دقیقا نش��ان میدهد که
آنها از این مس��یر غلط به دنبال کسب
هویت هستند؛ یعنی در حقیقت اگر در
کودکی ،ش��خصیت آنها نهادینهش��ده
بود ،امروز این مش��کالت را نداش��تند و
واکسینه شده بودند.
◄ در این مورد نظر ش�ما چیست و
چه باید کرد؟
متأسفانه خانوادهها ،فرزند ساالر هستند
در حالیکه بای��د قاعدهمند رفتار کنند .
مث ً
ال به فرزندش��ان بگویند که باید فالن
ساعت بخوابی و فالن ساعت بلند شوی.
یکی از مش��کالت ما ،عدم مطالبه گری
نکردن آنان
از فرزندان و مس��ئولیتپذیر
ِ
اس��ت .چرا بچهها نباید وظایفی در خانه
ب��ر عهده ش��ان بگذاریم؟ چ��را در تمیز
کردن و پهنکردن س��فره و باقی وظایف
نباید کمک کنند؟ اگر پاس��خگو باشند،
مسئولیتپذیریِ نهادینهشده ،بخشی از
بحرانها را حل خواهد کرد.
◄ یک�ی از مش�کالتی ک�ه در
سیرجان با آن مواجه هستیم ،ایجاد
شخصیت نمایشی در کودکان است.
والدین ک�ودکان را برای جلبتوجه
و فخرفروش�ی مجب�ور میکنند که
مانند بزرگس�االن رفت�ار کنند ،آیا
اینکه فرزندانش�ان را از تجربههای
کودکان�ه محروم میکنن�د ،آنها را
نهایت ًا دچار اختالل روحی در آینده
نخواهد کرد؟
ببینید باید با ک��ودکان ،کودکانه رفتار
کنی��م و فض��ای خانه بهگونهای باش��د

ک��ه فرزن��دان بتواند کودک��ی را تجربه
کنن��د .بهخص��وص تکفرزندها که پدر
و م��ادر بهصورت بزرگس��ال ب��ا آنان
رفتار میکنند اما ک��ودک مجالی برای
تجربهیِ کودکی ندارد .تمام مدت ،پدر
و م��ادر ب��ه همه فخرفروش��ی میکنند
ک��ه ک��ودک ما ب��اادب اس��ت و خیلی
زیبا صحب��ت میکند اما همین بچه در
س��نین باالتر بهدنبال جستجو و تجربه
آسیبهایی مانند اعتیاد میرود ،به این
دلیل س��اده که پدر و مادر کودکی او را
به رس��میت نشناختهاند .در  ۱۸سالگی
شخصیت فرزند دیگر شکلگرفته است
و ایج��اد تغییر در او س��خت میش��ود.
در حقیق��ت دو ب��ازهیِ س��نی مهم در
ش��کلگیری ش��خصیت کودک داریم.
زیر پنجس��الگی و از  ۵تا  ۱۳س��الگی.
بع��د از  ۱۳س��الگی ک��ه کار بهش��دت
پیچیده میشود و اصالح شخصیتی باید
بهوسیله رواندرمانگر باتجربه و حرفهای
انجام ش��ود .مهمترین سن تا سهسالگی
یا هزار روز طالی��ی اول زندگی کودک
اس��ت .تحقیق��ات علم��ی ام��روز به ما
میگویند که در ش��کم مادر باید مراقب
ب��ود؛ مث� ً
لا در تحقیق��ات آکادمی��ک
ثابتش��ده اس��ت که از دوران بارداری
باید روند پیشگیری از سوءمصرف مواد
را مراقبت کرد .مادری که در سهماههی
دوران ب��ارداریاش ،بیشازح��د
دوم
ِ
معقول ،قهوه بنوش��د ،احتم��ال تمایل
به س��یگار در فرزندش وج��ود دارد .یا
مث ً
ال اگر مادران باردار ،نوش��ابه مصرف
کنن��د ،احتمال دارد ک��ه فرزند آنان در
دبیرستان دچار اختالل تحصیلی شود.
کامل
ماد ِر ب��اردار بای��د موردحمای��ت
ِ
ِ
کودک
عاطفی پدر قرار داش��تهباشد تا
عصب��ی و ممل��و از اس��ترس را تحویل
عاطفی
جامع��ه ندهند ،حتی حمای��ت
ِ
پدر در دوران بارداری میتواند از میزان
ناهنجاریهای م��ادرزادی بکاهد .مردم
سیرجان مردم بانش��اط و اهل فرهنگ
و مطالعه هستند ،امیدوارم به این نکات
دقت کنند.
◄ از اینک�ه در فرص�ت کوت�اه و
محدود پاس�خ برخی سؤاالت من را
دادید متشکرم.
خواهش میکنم موفق باشید.

به منظور تسهیل در خدماترسانی مالی شرکت انجام شد:

تأسیس شعبه بانک تجارت در منطقه جهان فوالد
 مدیر عامل جهان فوالد :از اعتماد مدیران بانک تجارت برای واگذاری تسهیالت در شروع این پروژه سپاسگزاریم

علی حاج محمدی
طی مراس��می روز چهارش��نبه یک ش��عبه
از بان��ک تج��ارت در مح��ل ش��رکت جهان
فوالد س��یرجان افتتاح ش��د .در این مراسم
که مدیرعام��ل ،مدیران و معاونین ش��رکت
جهان فوالد و مدیران ارش��د بانک تجارت و
نی��ز قائم مقام گلگه��ر در امور مالی حضور
داش��تند ،مهندس عباسلو مدیرعامل شرکت
جهانف��والد س��یرجان ضم��ن خیرمق��دم
و خوش��امدگویی ب��ه میهمان��ان و ش��رکت
کنن��دگان که از تهران و کرمان در مراس��م
حضور یافته بودند ،طی سخنانی افتتاح این
ش��عبه را اقدام��ی ارزنده در جهت تس��هیل
خدم��ات رس��انی در ام��ور مالی ش��رکت و
پرس��نل دانس��ت و از مجموعه هیئت مدیره
بانک تج��ارت ب��رای این تصمی��م گیری و
همکاری تقدیر نمود.
مدیرعامل ش��رکت جهان ف��والد افزود :الزم
میدان��م ی��ادآوری کنم از زمانی ک��ه در ابتدا
با مدیران ارش��د بانک تجارت به این منطقه
آمدیم ت��ا به امروز آنچه که از پیش��رفت ها
و توس��عه فعالیت ها در مجتمع بزرگ جهان
فوالد مشاهده می شود قابل مقایسه نیست.
زمی��ن خالی ب��دون هیچگونه تأسیس��ات و
سرمایه گزاری که امروز به یکی از بزرگترین
مجتمع های فوالدی در منطقه تبدیل ش��ده

و ب��رای ه��زاران نفر بط��ور مس��تقیم و غیر
مس��تقیم شغل ایجاد کرده اس��ت .آن روز به
تصمیمگیران بانک تجارت گفتیم می خواهیم
اینجا کارخانه آهن اس��فنجی با ظرفیت یک
میلیون تن راه اندازی کنیم که همین مدیران
عزی��ز بان��ک آن روز ب��ه ما اعتم��اد کردند و
تسهیالت مورد نیاز در اختیارمان قرار دادند.
این اعتم��اد و اطمینان ،ان��رژی الزم را برای
توسعه و پیشرفت ما بوجود آورد تا به پشتوانه
آن بتوانیم کارهای بزرگی صورت بدهیم .وی
اف��زود « :این مطلب را یادآور ش��دم تا بگویم
قدرشناس این حمایتها و اعتمادها هستیم.
حمای��ت هایی که تا ام��روز ادامه داش��ته و
آخرین نمونه آن را امروز با تأسیس شعبه ای
از بان��ک تجارت در منطقه و در جوار مجتمع
جهان فوالد مشاهده میکنیم.
مدیر عامل ش��رکت جهان فوالد خاطر نشان
کرد :اش��تغال بیش از س��ه هزار نف��ر در این
مجموع��ه فوالدی و صنعت��ی حاصل همه ی
این همکاری هاست .مهندس عباسلو وضعیت
امروز ش��رکت جهان فوالد را رو به رشد و در
حال توس��عه خواند و از چندین ش��رکت زیر
مجموعه که در حال طراحی و ساخت هستند
نام برد .وی همچنین به ش��رکت های موفقی
نظیر نظ��م آوران و توس��عه عم��ران منطقه
گلگهر اش��اره کرد که جهان فوالد سهام دار
بخش مهمی از س��هام آنها اس��ت و این خود

نش��انگر جایگاه ویژه ش��رکت جهان فوالد در
منطقه اس��ت .وی ابراز امی��دواری کرد بانک
تج��ارت در آینده نیز در پروژه های توس��عه
جهان فوالد همچون گذشته حمایتهای الزم
را داشته باش��د چرا که جهان فوالد امروز به
عنوان یک برند ملی که دامنه سرمایه گزاری
هایش از اس��تان نیز خارج ش��ده در سراسر
ایران ش��ناخته و به یکی از شرکتهای موفق،
معتبر و پرآوازه ایران تبدیل شده است.
◄◄در ادامه این مراس��م مهندس اش��رف
ن��ژاد نایب رئیس و عض��و هیئت مدیره بانک
تجارت به ایراد سخنرانی پرداخت .وی ضمن
تبریک افتتاح شعبه جدید و ابراز خرسندی از
آن ب��رای ارائه خدمات بانکی در منطقه ابراز
داشت :دو س��ال قبل به همراه مدیران بانک
تجارت به این منطقه آمده بودیم .امروز واقعا
با چه��ره متفاوتی روبرو ش��دیم و این حجم
از کار و توسعه و س��رمایه گزاری قابل تقدیر
و س��تایش است .اش��رف نژاد افزود :من الزم
میدان��م با افتخار اع�لام کنم بانک تجارت با
 22هزار پرس��نل و بیش از  1400ش��عبه در
سراسر کش��ور از موسس��ات بانکی قدیمی و
ریشه داری اس��ت که با موفقیت و سربلندی
در کنار س��رمایه گزاریهای کالن این کشور
ایس��تاده و به حمایت از آنه��ا میپردازد .وی
گفت :از س��ال  88سهام این بانک به سهامی
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ع��ام مبدل ش��د و با وج��ود تغییراتی که در
سیاس��ت ها و خواس��ت س��هام داران ایجاد
ش��د ،باز هم بانک تجارت ت�لاش کرد تا در
بحث مسئولیتهای اجتماعی در بخشهایی
اش��تغال زایی و حمایت از واحدهای تولیدی،
همپای بانکهای دولتی پیشگام باشد.
نایب رئیس و عضو هیئت مدیره بانک تجارت

افزود :بدون تردید اعالم می کنم که مجموعه
بانک تجارت در س��طح اس��تان و کشور آماده
همکاری همیش��گی با شرکت جهان فوالد به
عنوان یکی از بزرگترین مجتمع های فوالدی
است .وی در پایان ضمن تبریک مجدد افتتاح
این ش��عبه بانک تجارت به همکاران بانکی و
مدیران و کارکنان ش��رکت جه��ان فوالد ابراز

| مهندس اشرف نژاد |

امیدواری کرد روند روبه رش��د و توس��عه این
منطقه با درایت مس��ئوالن شرکت همچنان
تداوم داش��ته باشد .شایان ذکر است در پایان
این مراس��م لوح تقدیر و س��پاس از س��وی
بان��ک تجارت به مهندس عباس��لو مدیرعامل
موفق ش��رکت جهان فوالد به سبب همکاری
و تالشهای ارزنده وی در منطقه اهداء شد.

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

havaades.negarestan

0913 620 4535
کانال خبری نگارستان

بهترین اقدام در برابر مزاحمان تلفنی
قطع سریع ارتباط و پرهیز از هرگونه مکالمه است

@negarestan_news

معاونت اجتماعی فرماندهی انتظامی شهرستان سیرجان

سیرجان اتوبوس آمبوالنس ندارد

اورژانس هوایی در آستانه راهاندازی

احسان یزدی /گروه حوادث :درحالی که
س��یرجان بهعنوان دومین شهر مهم استان
کرم��ان در مس��یر  5راه اصل��ی و مهمترین
محور ترانزیتی ش��مال به جنوب قرار دارد و
روزانه تعداد بسیار زیادی مسافر و خودروی
س��نگین از این ش��هر عبور میکنن��د و در
همین راستا تعداد سوانح و تصادفات نیز در
این شهرس��تان باال میباشد ،متأسفانه هنوز
اورژانس س��یرجان ب��ا کمبودهایی از جمله
نبود اتوبوس آمبوالنس روبرو اس��ت و مرکز
فوریتهای پزشکی  115به هنگام تصادفات
با مصدوم زیاد مجبور اس��ت تع��داد زیادی
آمبوالنس را به محل وقوع حادثه بفرس��تد.
این درحالی اس��ت که در برخی مواقع ،شهر

دچار کمبود آمبوالنس میشود و گروهی از
مردم که همزمان باحادثه ،نیاز به آمبوالنس
دارند از س��وی اپراتور مرکز  115به داشتن
صبر توصیه میشوند .صبری که ممکن است
به قیمت جان یک همشهری تمام شود.
نبود اتوبوس آمبوالنس در سیرجان در حالی
است که شهرهای کرمان ،رفسنجان ،جیرفت
و بم دارای اتوبوس آمبوالنس هستند و هیچ
کدام از این شهرها موقعیت خاص جغرافیایی
س��یرجان و تعداد فراوان تردد برون شهری
را ندارند و مش��خص نیس��ت بر چه اساس و
معیاری مس��ئوالن دانش��گاه علوم پزش��کی
اس��تان کرمان از تجهیز سیرجان به اتوبوس
آمبوالنس امنتاع کردهاند.

سرپرست مجتمع
دادگاههای خانواده کرمان:

مزاحمان نوامیس
در اماکن عمومی
به حبس و شالق
محکوم می شوند
جناب سرهنگ

منصور رمضاننژاد

ارتقاء درجه جنابعالی به س�رهنگ دومی را صمیمانه
تبریک عرض نم�وده ،از درگاه خداوند متعال توفیق
روز افزون شما را خواستارم .احسان یزدی

دبیر سرویس حوادث نگارستان

جناب آقای قاضی محمود محمودی

ریاست محترم شعبه ششم دادگاه کیفری یک سیرجان

انتخ�اب جنابعالی به عنوان قاضی برتر در اس�تان کرم�ان را صمیمانه تبریک
عرض نموده ،از درگاه ایزد منان موفقیت روزافزون شما را خواستارم.

احسان یزدی
دبیر سرویس حوادث نگارستان

مع��اون درم��ان دانش��کده علوم پزش��کی
توگو با خبرنگار نگارستان
س��یرجان درگف 
گفت :هم اکنون دانش��کده علوم پزش��کی
سیرجان از کرمان مستقل شده اما متأسفانه
دریافت برخی امکانات در کشور با چانهزنی
و البیگ��ری انج��ام میش��ود و س��یرجان
تاکن��ون نتوانس��ته اتوب��وس آمبوالنس را
دریافت کند اما این نیاز قطعاً وجود دارد و
با توجه به شرایط خاص شهرستان پیگیری
خواهیم کرد ک��ه اتوبوس آمبوالنس نیز به
تجهیزات موتوری دانش��کده علوم پزشکی
سیرجان افزوده شود.
دکتر غالمرضا جهانشاهی درخصوص آخرین
مراحل راه اندازی اورژانس هوایی در سیرجان

گ�روه ح�وادث :سرپرس��ت مجتم��ع
دادگاههای خانواده کرمان گفت :افرادی که
با ایراد ضرب عمدی باعث ایجاد خشونت
علیه زنان بش��وند حس��ب مورد ،عالوه بر
پرداخت دیه به مجازاتهای تعزیری مقرر
در قانون مجازات اسالمی محکوم خواهند
ش��د .حجت االسالم والمس��لمین محمد
شفیعی در گفتوگو با خبرنگار نگارستان
اظهار داش��ت :قانونگذار برای هرکس که
در اماک��ن عمومی و ی��ا معابر مزاحم زنان
ش��ود ،به مج��ازات حبس از  2ت��ا  6ماه و

تا  74ضربه ش�لاق محکوم خواهد ش��د.
این مق��ام قضائی عنوان ک��رد :هرکس به
واس��طه ضرب عمدی یا اذی��ت و آزار زن
باردار موجب سقط جنین وی بشود ،عالوه
بر پرداخت دیه یا قصاص ،حسب مورد به
حبس از یک تا س��ه سال محکوم خواهد
شد .این مقام قضائی ادامه داد :اما متأسفانه
در عصر حاضر نيز شاهد خشونت عليه زنان
هس��تيم كه بارزترين ش��كل آن خشونت
خانگي عليه زنان اس��ت كه غالباً از سوي
شوهران عليه همسرانشان اعمال ميشود.

مفقودی
کارتهای هوش�مند کامیونهای آقای رمضان
باباخانین�ژاد به ک�د مل�ی  307۱393873به
شماره پالک /45ایران 52۱ع 66و
/45ایران 828ع 74و /45ایران 784ع 74
مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط است.
مفقودی
کارتهای هوش�مند کامیونه�ای آقای مهدی
باباخانین�ژاد ب�ه ک�د مل�ی  307038450۱به
شماره پالکهای /65ایران495ع 26و
/65ایران 654ع  ۱7مفقود گردیده و
از درجه اعتبار ساقط است.

گام بلند در صرفه جویی آب کشاورزی(باغبانی)
با توجه به استقبال باغداران پسته از

آبیاری زیرسطحی با استفاده از پوکه
معدنی و نتایج بسیار خوب بدست آمده
در کاهش مصرف آب و افزایش محصول
اینک با فرا رسیدن فصل پاییز و شروع
فصل کار ،پوکه معدنی شهربابک آمادگی
خود را برای تحویل پوکه به کشاورزان با
قیمت مناسب اعالم می نماید.

نتایج حاصل از آبیاری زیرسطحی:

-۱تحولی عظیم در کاهش مصرف آب تا60درصد.
-2افزایش سرسبزی وشادابی درخت،افزایش محصول باکیفیت بهتر
-3جلوگیری از رشد علف هرز .4کاهش تبخیر
.5امکان هدایت کود مایع فقط برای ریشه

مدیر فروش :ابراهیمی 03434131485 -09132937894

نیز گفت :خوشبختانه این موضوع پیشرفت
خوب��ی داش��ته و در ح��ال حاض��ر نیازمند
ساخت باند هلیکوپتر در بیمارستان امام رضا
السالم) هس��تیم .وی افزود :باهمکاری
(علیه ّ
شهرداری نجفشهر زیرس��ازی باند انجام و
بتنریزی محل ف��رود هلیکوپتر نیز صورت
گرفته اما نیاز به آس��فالت حدود  5هزار متر
اطراف محل بتن ریزی را داریم که امیدوارم
با همکاری فرمانداری و ش��هرداری سیرجان
این مشکل نیز حل شود .جابهجایی سیمهای
فش��ارقوی ضلع شرقی بیرون بیمارستان نیز
الزم اس��ت که انجام گی��رد که در حال طی
مراحل اداری آن هستیم و امیدواریم تا چند
هفته دیگر به سرانجام برسد.

مدیریت :عباس ستوده
تحولی عظیم در افزایش بهره وری آب کشاورزی

این مقام مس��ئول ادامه داد :به دوستان در
بیمارس��تان در ح��ال س��اخت گلگهر نیز
توصیه کردیم که باند هلیکوپتر را پیشبینی
کنند .مسئوالن درمانی و بیمارستان والیت
نی��روی دریای��ی نیز هم��کاری خوبی با ما
دارند ک��ه امیدواریم مجموع��ه رایزنیها و
مس��اعدتهای نماینده سیرجان و بردسیر
ب��ه راهان��دازی هرچ��ه س��ریعتر اورژانس
هوایی و دریاف��ت اتوبوس آمبوالنس منجر
ش��ود .وی گفت :از مس��ئوالن شرکتهای
منطقه گلگهر و س��ایر مدیران معادن نیز
درخواس��ت داریم دانش��کده علوم پزشکی
س��یرجان را در خرید اتوبوس آمبوالنس و
سایر تجهیزات یاری کنند.
اتوبوس آمبوالنس یکی از امکانات پیشرفته
اورژانس پیش بیمارستانی در صحنه حوادث
و بحرانها میباشد .این اتوبوس آمبوالنسها
ویژه حوادث جادهای و اورژانس  115بوده و
دارای  9تا  13تخت برای رسیدگی و درمان
حادث��ه دیدگان حوادث ج��ادهای و حوادثی
چون زلزله و س��یل میباشد که بعضاً قابلیت
افزای��ش به  15تخت خواب را نیز دارد .یکی
از مزایای اتوبوس آمبوالنس این اس��ت که با
تغییرات��ی در تجهیزات داخلی آن میتوان با
کمک حداقل  3دس��تگاه اتوبوس آمبوالنس
در کنار همدیگر یک بیمارس��تان صحرایی
سیار ایجاد کرد .سیستم آبرسانی و فاضالب،
ّ
سیس��تم گرمایش��ی و سرمایش��ی،تابلوی
پیامنما و نمایش��گرهای دیجیتال ،باالبرهای
دس��تی و برقی ،سیس��تم ب��رق  24و 220
ولت با  10تخت که در ش��رایط اضطراری از
قابلیتهای اتوبوس آمبوالنس است.

 7هزار  CDو
 2هزار  LNBمعدوم شد

گ�روه حوادث :فرمانده انتظامی شهرس��تان س��یرجان از معدوم
کردن بیش از  7هزار حلقه س��یدی غیرمجاز و  2هزار ال ان بی
توسط مأموران پلیس امنیت عمومی خبر داد.
س��رهنگ ایرانن��ژاد افزود :با هماهنگی انجام ش��ده با دادس��تان
عمومی و انقالب س��یرجان اقالم ممنوعه کش��ف شده معدوم شد.
وی از ش��هروندان خواس��ت هرگونه اطالع از خرید و فروش موارد
ممنوعه را به پلیس  110اطالع دهند.

دعوت به همکاری
ب�ه ی�ک بازاریاب ماه�ر جهت کار تاسیس�ات
ساختمانی(سرمایش و گرمایش)نیازمندیم.
 09۱3۱456985رفعتی

 شماره 1157
 شنبه  15دی 1397

حوادث

7

خبر

نوجوانآزاری
توسطپدرمعتاد

گ�روه حوادث :پ��دری معتاد که پس��ر نوجوان 16
س��الهاش را با چاقو مورد حمله قرار داده بود از سوی
پلیس و دس��تگاه قضایی در س��یرجان مورد تعقیب
ق��رار گرفت .گ��زارش خبرنگار ما حاکی اس��ت این
پدر  45س��اله معتاد که با پسرش بحث لفظی کرده
ب��ود وی را با چاقو مج��روح کرد .پس از مراجعه این
السالم)
نوجوان به اورژانس بیمارستان امام رضا (علیه ّ
موضوع از طریق بهزیس��تی ،پلیس و دستگاه قضایی
مورد پیگیری ق��رار گرفت .هم اکنون این پدر معتاد
در کمپ ترک اعتیاد به سر میبرد.

کشف 3قبضه
اسلحهشکاریغیرمجاز

گ�روه حوادث :مأموران پلیس امنیت عمومی هفته
گذش��ته  3قبضه س�لاح غیرمجاز را کشف و توقیف
کردند .دادس��تان عمومی و انقالب س��یرجان ضمن
تأیید این خبر گفت :مأموران در پی شناس��ایی این
سالحها آنها را توقیف کردند.
قاضی نیکورز افزود :تع��دادی اوباش فراری نیز که
در منطقه باس��فهرجان اقدام به تیراندازی و رعب و
وحش��ت کرده بودند ،هفته گذش��ته از سوی پلیس
امنیت عمومی دستگیر شدند.

دستگیری 3سارقاحشام
توسطپلیسآگاهی
گروه حوادث :مأموران پلیس آگاهی هفته گذش��ته
 3س��ارق و  2مالخر احشام را دستگیر و  12گوسفند
سرقتی را کشف کردند.
فرمانده انتظامی شهرس��تان س��یرجان در گفتوگو
ب��ا خبرنگار نگارس��تان ضمن اعالم ای��ن خبر افزود:
چندین ش��کایت از س��رقت احش��ام در روستاهای
حومه سیرجان به پلیس گزارش که مأموران آگاهی
رس��یدگی به موضوع را آغاز و موفق به شناسایی سه
گروه سارق شدند .سرهنگ ایراننژاد ادامه داد 5 :نفر
متهم در این رابطه دس��تگیر و تحویل مراجع قضایی
شدند.

سیاسی  /اجتماعی  /فرهنگی

امام علی(علیه السالم ):
در تفسیر این آیه شریفه که خداوند
میفرماید« :و برای تق ّرب به پروردگارتان
وسیله بجوئید» فرمودند « :من وسیله تق ّرب
به خدا هستم ».

 صاحب امتیاز و مدیر مسئول :ذبیح اله بلوردی
 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)
 تلفنها  034-42230702 / 42206677 :تلفکس034-42206644 :

سال بیست و یکم  شماره   1157شنبه  15دی 1397

 چاپخانه :چاپ کارمانیا
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نگارستان

حاشیه  -خبر

افشاگری همسر مدیر
شبکه تلویزیونی کیش از یک توطئه!

داس��تان پخش فیلم صحنه دار از شبکه تلویزیونی کیش هفته گذشته
حاشیه های زیادی داشته است .از برکناری جناب مدیر شبکه کیش به
خاطر سهل انگاری در نظارت و پخش فیلم نامناسب و انتصاب مجدد او
به عنوان مشاور امور صدا و سیما در امور استان ها طی حکمی که در آن
از سابقه تعهد و تجربه وی یاد شده(!) تا اکنون که همسر مدیر معزول اما
ترفیع گرفته شبکه کیش که صحبت از یک توطئه علیه همسرش برای
بدنام کردن او احتماال از سوی ایادی استکبار کرده است.
او در صفحه شخصی اینساتاگرامش نوشته من چند سؤال اساسی دارم و
آن اینکه چرا کسی پیجوی فیلمبردار آماده به ضبط نشده ،چرا در کل
دنیا فقط یک فیلم از یک زاویه مش��خص پخش ش��ده ،چرا هیچ تماس
اعتراضی ازسوی کیش��وندان به صداوسیما اتفاق نیافتاده ،چرا اگر فیلم
بازپخش است لوگو ندارد و چرا تدوینگر قسمت سانسوری را جدا نکرده
و چرا بازبین پخش مهر تأیید پخش داده ،چرا علی رغم تأکید مدیرکل
مبنی بر عدم دانلود فیلم و اس��تفاده از آرش��یو مورد تأیید سازمان فیلم
دانلود شده است و.....

ردصالحیتگسترده
در انتخابات آینده

کریمیقدوسی از نمایندگان پرحاشیه مجلس ادعا کرد برای اینکه تجربه
مجلس ششم تکرار نش��ود احتمال ردصالحیت گسترده در مجلس سال
آینده وجود دارد .وی که در یکی از آخرین ادعاهای عجیبش ،مدعی شده
ب��ود « ۵۰درصد نمایندگان اصالح طلب مجل��س بهدنبال براندازی نظام
هستند» درباره حمایت برایان هوک و نئوکانهای امریکایی از اصالحطلبان
ایرانی گفت :گروه اقدام در امریکا (به ریاست برایان هوک)  ۱۰برنامه اقدام
تنظیم کرده که  ۲مورد از آن مربوط به انتخابات مجلس یازدهم است تا
از برخی کاندیداهای مجلس آینده حمایت و آنها راهی مجلس بشوند(!)

گلگهر در انتظار مدیرعامل جدید

تقی زاده رفتنی شد

به رغم اینکه س��ایت خبری گل گهر چند روز قبل در اطالعیه ای اعالم
ک��رد فعالیت ه��ا در این مجتمع طبق روال ادام��ه دارد و هیچ تغییری
صورت نمیگیرد اما خبرهای جدید از تغییر مدیریت این مجتمع معدنی
و صنعتی حکایت می کند و به نظر می رس��د ط��ی روزهای آینده این
تغییر انجام و از س��وی هیئت مدیره ،مدیرعامل جدیدی برای اداره این
ش��رکت صنعتی و معدنی منصوب ش��ود .این درحالی است که مجمع
نمایندگان استان منهای نماینده سیرجان طی امضای نامه ای درخواست
ابقای مهندس تقی زاده را مطرح کرده بودند ولی خبرها از عدم موافقت
با ادامه مدیریت ایشان در گلگهر حکایت می کند.

دکتر رضا احمدی

انتخاب شما را به عنوان ریاست نظام دامپزشکی
استان کرمان که نشان از لیاقت و سختکوشی
شماست ،تبریک عرض مینماییم.

سیداحمد نبوی

 18سال پیش در این روز
ا
م
خبار س رور
ی
ا لها بر
چکهای بی محل اس�ت .در ای�ن ارزیابی که از
◄مشاور فرهنگی فرماندار منصوب شد .طی حکمی از سوی
ی
دور
س�وی دفتر سیاس�ی امنیتی فرمانداری انجام شده
فرماندار س�یرجان دکتر حمیدرضا عل�وی عضو هیئت علمی

دانش�گاه باهن�ر کرمان به عنوان مش�اور فرهنگ�ی فرماندار
منصوب شد.
◄ طرح توس�عه گلگه�ر به موقع ب�ه بهرهبرداری میرس�د.
مهن�دس مصطفی مؤذنزاده معاون وزیر و مدیرعامل ش�رکت
م ّل�ی فوالد ایران در س�فر به س�یرجان گف�ت :بهرهبرداری از
طرحهای کارخانه تغلیظ مجتمع گلگهر و تولید کنس�انتره در
زمان مقرر انجام میشود که طی آن با اجرای این طرح ظرفیت
تولید از  5/2به  5/4میلیون تن کنسانتره خواهد رسید.
◄در آخری�ن ارزیاب�ی از ن�وع و می�زان جرائم در س�یرجان
اعالم شد که بیش�ترین پرونده های دادگاهی مربوط به صدور

منصور رمضاننژاد

ارتقاء درجه جنابعالی به س�رهنگ دوم�ی را تبریک
ع�رض نم�وده ،از درگاه خداون�د متع�ال توفیق�ات
روزافزونتان را خواهانیم.

خانواده های رفعتی و آباده ای
جناب آقای

جناب آقای

دکتر رضا احمدی

انتخاب شایسته جنابعالی به سمت رئیس نظام
دامپزشکی استان کرمان که نش�ان از درایت و
لیاقت شما میباشد را تبریک عرض نموده ،امید
است در سایه الطاف الهی موفق و پیروز باشید.

کاظمیان

جناب آقای

دکتر رضا احمدی

انتخاب شایس�ته جنابعالی به عن�وان رئیس نظام
دامپزش�کی اس�تان کرمان که نش�ان از درایت و
لیاقت شما میباش�د را تبریک عرض نموده ،امید
است در سایه الطاف الهی موفق و پیروز باشید.

غالمحسینزاده

جناب آقای

انتخاب شایسته و بجای شما به سمت رئیس
نظام دامپزش�کی اس�تان کرم�ان را تبریک
ع�رض نم�وده ،موفقیت ش�ما را در س�ایهی
الطاف الهی خواهانم.

مرتضی احمدی

بیستم دی ماه روز شهادت میرزا تقی خان امیرکبیر
است .او یکی از تأثیرگذارترین رجال تاریخ اخیر
ایران بود که تنها  3سال و اندی صدراعظمی ایران را
در دوره حکومت قاجار بر عهده داشت اما در همین
مدت کوتاه بیش از تمام صدراعظم های سلسله قاجار
به ایران خدمت کرد .در جریان یکی از سفرهای امیر
به خارج از کشور عملکرد او چنان برجسته بود که
نماینده بریتانیا ،رابرت کرزن نوشت «میرزا تقی خان
ورای هر مقایسه ای است و جالب ترین فرد در میان
اعضای هیئت های خارجی است که من دیده ام».
شرح حال و خدمات این مرد بزرگ در این مقال
نمیگنجد که زمان و مجال بسیار می خواهد اما
سالروز شهادت بزرگ مرد تاریخ ایران فرصت
گرانبهایی است که از امیر ایران
نام و یادی به میان آید.

جناب سرهنگ

جناب آقای

دکتر رضا احمدی

میرزا تقی خان
الگوی خدمت و شهامت

دکتر رضا احمدی

انتخاب شایسته و بجای شما به عنوان رئیس
نظام دامپزش�کی اس�تان کرم�ان را تبریک
ع�رض نم�وده ،موفقیت ش�ما را در س�ایهی
الطاف الهی خواهانم.

پدر و مادر

جناب آقای مهندس

محمدرضا اسالملو

مدیر عامل اتحادیه شرکتهای
تعاونیهای تولید شهرستان سیرجان
انتخاب غرورانگیز اتحادیه ش�رکتهای تعاونی تولید شهرستان
س�یرجان به عنوان نمونه ملی سال  1397را خدمت جنابعالی و

کلیه همکاران تبریک و تهنیت عرض مینماییم.
شایسته است مراتب تجلیل خالصانه خویش را از تالشهای ارزنده و سازنده شما که با دانش ،تخصص و تعهد خود
نقش به س�زایی در دس�تیابی به این مهم ایفا نمودهاید ،صادقانه ابراز نماییم .خداوند بزرگ را ش�اکریم که فضای
همدلی و تعاون در بین کارکنان ،محیط را برای رشد ،ارتقاء و دستیابی به اهداف بلند مدت و رسیدن به چشمانداز
اتحادیه شرکتهای تعاونی تولید شهرستان سیرجان یعنی تبدیل شدن به الگوی برتر بخش کشاورزی کشور آماده
نموده است.
امید اس�ت با تالش همه همکاران ش�اهد ش�کوفایی و پیشرفت هر چه بیشتر اتحادیه و ش�رکتهای تعاونی تولید
شهرستان سیرجان در تمام سطوح باشیم.

هیئت مدیره اتحادیه تعاونی تولید شهرستان سیرجان

 540فقره پرونده مربوط به چک بال محل سال  78به 624
فقره در سال  79در مدت زمان مشابه افزایش یافته است.
◄دو تبعه اهل ترکیه در سیرجان به جرم حمل مواد مخدر
دس�تگیر و تحویل مقامات قضایی شدند .این دو که هنگام
عبور در جاده به س�مت ش�یراز با خودرو س�واری در محل
ایس�ت و بازرس�ی پاس�گاه انتظامی خیرآباد مورد سوءظن
مأموران قرار گرفتند که در بازرس�ی از خودرو آنها  60کیلو
مخدر
تریاک کش�ف گردید .متهمین خارجی به همراه مواد
ّ
مکش�وفه به س�یرجان منتقل ش�دند /.نگارس�تان  17دی
1379

سردار کرمانی
در خراسان

آن روز که غرش سهمگین اروند و هیاهوی توپها و زوزه خمپارهها
مانع خطش��کنی یگانهای رزم لش��کر ثارا ...در شلمچه و جزیره
بوبیان و نهر جاس��م نمیشد ،شاید برای علیرضای رزمنده که در
قامت جانش��ین لش��کر بخش مهمی از جوانی خود را در جنگ و
همراهی با قاس��م سلیمانی -فرمانده دل ها -سپری کرد ،هیچگاه
ی را از امام هشتم
به ذهنش نمی رس��ید روزی مدال خادمالرضای 
بگیرد و اس��تاندار ایالتی از شمال ایران بشود که همیشه متبرک
به نام امام رضا علیهالسالم بوده و هست .علیرضا رزم حسینی که
به رغم کمبودها و نارس��ایی های بی شمار دولت مسبب بسیاری
طرح های توس��عه در اس��تان و جنوب محروم استان بود به رغم
همهی فش��ارهای وارده از سوی گروههای سیاسی چپ و راست
ت��ا جایی که مقدور بود ماند و به وی��ژه در حوزه اقتصاد مقاومتی
طرحهای مورد نظرش را پیش برد ،اما زمانی که عرصه را بیش از
همیشه بر خود تنگ دید عطای خدمت را به لقایش بخشید تا به
میل خود از استانداری برود.
او نه از اس��تانداری که برای همیش��ه از سیاس��ت و وزارت کناره
گیری کرد و حتی پیش��نهاد دو وزارت مهم «صنعت و معدن» و
«کار و تعاون» را به رغم اصرار دولت نپذیرفت .او در استان تسلیم
سیاستبازانی که او را فقط برای اهداف جناحی خود میخواستند
نش��د .موضوعی که برایش گران آمد چرا که افراد سیاس��تزده و
زیاده خواه وقتی نتوانس��تند رزمحس��ینی را تسلیم خواستههای
نامش��روع خود کنند بیکار ننشس��تند تا با آدم ه��ای اجیر کرده
ش��ان انواع ش��ایعات روحیه خردکن را پیرام��ون او راه اندازند و
تهمت های زیادی نثارش کنند و حتی ابایی از این نداش��تند که
شایعه بازداشت وی را تهیه و تولید و خوراک کانالهای دروغپرداز
خ��ود در فضای مجازی کنند ام��ا از آنجا که طبق قانون طبیعت،
خورش��ید مدت زیادی پشت ابر نمی ماند ،ش��ایعهپراکنان ناکام
و این س��ردار کرمان��ی پاداش مظلومیت و صبر و ش��کیبایی اش
را در براب��ر همه تهمت ها و ناروایی ه��ا از امام همامی گرفت که
همه آرزو دارند یک س��اعت خادمی او را به دس��ت آورند .علیرضا
رزمحس��ینی در م��دت زمان حضورش در اس��تان کرمان از هیچ
خدمت و تالش��ی برای توسعه و رشد اقتصادی آن فروگذار نکرد
و اگرچه به او نیز مثل س��ایر مدیران و مس��ئوالن ممکن اس��ت
انتقاداتی در حوزه مدیریت و ش��یوه عملش وارد باشد -که هست
 اما نمی توان از حقنشناس��ی کرمانی ها به خصوص آنهایی کهدل در گرو پیشرفت اس��تان دارند گذشت که نتوانستند استاندار
معت��دل و به دور از سیاس��ی کاری را که زیر پرچم هیچ کدام از
گروههای جناحی سینه نزد در استان نگه دارند.
شاید بهترین تعریف از رزمحسینی جملهای است که رئیسجمهور
در جلس��ه هیئت مدیران به هنگام انتخاب او به عنوان اس��تاندار
خراس��ان بیان کرد ،آنجا که وی گفت« اگرچه خیلیها از اعتدال
«ش��عارش» را دادند اما رزمحسینی آن را «در عمل» اجرا کرد و
خوب است بقیه بروند از ایشان یاد بگیرند.

اجاره

قالیشویی با سابقه و موقعیت عالی
اجاره داده میشود یا
به فروش میرسد.

انب�اری واق�ع در خیاب�ان خواجو جنب
کاروان انصارالحسین به مساحت تقریبا
50متر اجاره داده می شود.

09137337548

09131455930

دکتـر روح اهلل صـادق منــش

جناب سرهنگ

منصور

رمضاننژاد

ارتقاء درجه جنابعالی را از
صمیم قلب تبریک عرض نموده ،توفیق روز افزون
ش�ما در راه خدمت به کشور عزیزمان را از خداوند
متعال خواستاریم.

خانواده

جراح و متخصص گوش ،حلق ،بینی ،سر و گردن
عضو انجمن جراحان  ENTو راینولوژی ایران
دارای بورد تخصصی
خ
د
ما
جراحی زیبایی و پالستیک بینی و صورت اندو ت تخص
ص
ی
د
ر
جراحی تیروئید ،حنجره و تودههای گردنی
سکوپی بینی ،حل مطب:
ق
جراحی غدد بزاقی و ضایعات دهان و گلو جراح
و حنجره
یهای سرپ
ای
ی
گ
و
جراحی اندوسکوپی بینی و سینوس
ش،
ساکش�ن گ� حلق و بینی
جراحی مجاری اشکی
وش
جراحی شکاف لب و کام (لب شکری ،کام شکری)
درمان سردرد ،سرگیجه ،سینوزیت و گرفتگی بینی
آدرس مطب :سیرجان ،خیابان امام
خمینی ،کوچه دکتر ادیبپور

تلفن مطب 42208060

سامانه نوبتدهیdrdr.ir/drsadeq :

تلفن گویا 02142198615

جناب آقای مهندس

محمدرضا اسالملو

مدیر عامل اتحادیه شرکتهای
تعاونیهای تولید شهرستان سیرجان
تالش خالصانه و صادقانه شما آینه وظیفهشناسی و پژواک
تعه�د اس�ت ،نتیجه بذر تالش و کوش�ش ش�ما در به ثمر
نشس�تن زحمات جنابعالی از جمله اهداف بلند مدت و رس�یدن به چشمانداز اتحادیه تعاونیهای تولید و
تبدیل ش�دن به الگوی برتر بخش کشاورزی میباشد ،انتخاب اتحادیه سیرجان به عنوان نمونه ملی سال
 1397درخت امیدی اس�ت که به بار نشس�ت و نویدبخش آیندهای درخشانتر و زیباتر است ،لذا بر خود
فرض دانس�ته از زحمات و تالشهای شما صمیمانه تش�کر و قدردانی نماییم .توفیق خدمت بیش از پیش
شما را از ایزد منان مسئلت داریم.

کارکنان اتحادیه شرکتهای تعاونیهای تولید شهرستان سیرجان

ا
ولین
و
ج
ا
نیا
مع
زمندیهای ترین
ا
ستان

داربست فلزی
عدالت
- 09178317645
09193453650

سی
نیازمندیهای رجان
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صفحه

ضمیمه رایگان شماره  1157هفته نامه نگارستان @negarestanniaz

داربست فلزی
افالک

دو دهنه ملک تجاری نوساز 48متری و
20متری واقع در بلوار صفارزاده روبروی تعاونی
مسکن گل گهر نزدیک دادسرا جدید
اجاره داده میشود
09138454692

09138455581
عباسی

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

رستوران و بیرون بر فامیلی از یک
کمک آشپز (مرد) مسلط به تخته کاری و
کباب پیچی به صورت دوشیفت با حقوق و
مزایای عالی دعوت به همکاری میشود.
09103271806
حمل اثاثیه منزل ومبلمان در سطح شهر وتمامی نقاط کشور

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

شعبه دیگری ندارد

انتهای بلوار فاطمیه ،جنب شرکت لنگربار
09139473880-42252330
سلطانی

شرکت فالت معدن پاسارگاد جهت تکمیل کادر پرسنلی خود از نیروهایی با شرایط
ذیل دعوت به همکاری می نماید.
نیروی حسابدار آقا دارای مدرک حسابداری مسلط به نرم افزار سپیدار و حداقل یکسال
سابقه کار با درآمد حداقل 2میلیون تومان و ساعت کاری 7/5تا3/5با بیمه تامین
اجتماعی
نیروی آشپز با درآمد 1/5میلیون تومان و ساعت کاری7/5تا3/5
راننده دارای مدارک کامل و دارای خودرو(اتوبوس یا مینی بوس یا ون) با ساعت
کاری7/5تا3/5
جهت اطالع بیشتر لطفا با شماره موبایل 09903548477تماس بگیرید.
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اجرای رومالین و رنگ با تخفیف ویژه
 09135028220جعفری

نقاشی ساختمان مدرن
 %30تخفیف

 09162504398صادقی
 09139453080شهدادی

فروش بلوک کارخانه ای تمام اتوماتیک
باباالترین کیفیت و ابعاد استاندارد
بدون حتی یک عدد پرتی
اجرای دیوار بلوکی و استخر تحت
نظارت مهندس
عمران
۰۹۱۳۳۴۷۲۰۹۰
صالحی

فروش جدول و سنگ فرش
خیابانی با باالترین کیفیت
آماده همکاری با شهرداری ها
دهیاریها و پیمانکاران عزیز
توانایی تولید با رویه رنگی

09133472090
صالحی

جهت ایجاد کسب و کار با ثبت نام در
رشته های زیر وارد بازار کار شوید

شهریه اقساطی

آموزشگاه صنایع غذایی کدبانو
با ارائه دیپلم با کد بین المللی در رشته های
زیر هنرجو می پذیرد

ویژه خواهران و برادران

.آشپز درجه ، 1درجه ، 2غذای ملل ،فست فود ،پیش غذاهای
ایتالیایی،غذاهایفینگرفود
 .شیرینی درجه ، 1درجه 2از مقدماتی تا پیشرفته
 .آموزش انواع کیک ها از پایه تا پیشرفته همراه با تزئینات
 .آموزش دسر بین المللی و سنتی
 .دوره نان های حجیم و نیمه حجیم
 .آموزش دوره های کافی شاپ
 .سفره آرایی و میوه آرایی
 .گذراندن دوره های مدیریت خانواده جهت اخذ دیپلم کاردانش

آدرس :خ شریعتی کوچه شریعتی  12آموزشگاه کدبانو
09139458751 - 42233550

@negarestanniaz
قابل توجه خریداران ملک تجاری مسکونی وغیره در بندرعباس

مشـاور امالک بهـزاد

درخدمت همشهریان سیرجانی
صداقت و راستی پیشه ماست
بندرعباس ،بلوار پاسداران ،چهار راه بیمارستان ،جنب مبلمان پاسارگاد
تلفن دفتر  07633453302همراه ۰۹۱۷۳۶۹۵۱۸۹

جشنواره فروش ویژه استریو معین

فلش مموری با گارانتی مادام العمر قیمت باور نکردنی
فلش  8گیگ 39000 :تومان
فلش  16گیگ 49000 :تومان فلش  32گیگ 59000 :تومان
آدرس :خیابان امام ،پاساژ طال ،طبقه همکف ،سمت چپ
 09133454879حسین زیدآبادی

@negarestanniaz
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به یک نیرو جهت کار در ذغال
فروشی.صبح وعصر جمعا  9ساعت
نیازمندیم.
٠٩١٤٠٩٤٥٢١١

از یک فروشنده خانم مسلط به کامپیوتر با
روابط عمومی باال جهت همکاری در استریو معین
به صورت تمام وقت با حقوق توافقی دعوت میشود.
09133454879

به دو نیرو شیفت صبح و عصر برای
همیاری دررستوران واقع در خیابان
وحید نیازمندیم
09193454209

به چند نیرو برای فروش
خانه و زمین نیازمندیم
09133799525

به یک نفر خانم جهت
بازاریابی مواد غذایی نیازمندیم.
09301612820

به تعدادی نیروی کناف کار و
 pvcکار نیازمندیم.
09361557561

به چند نفر مهندس عمران وآب
فاضالب با سابقه بیمه مرتبط نیازمندیم.
09136373006

به یک خانم جهت پرستاری
از سالمند نیازمندیم
09133459457

یک نیروی نوجوان جهت
کاردرکبابی به صورت نیمه وقت
نیازمندیم
09131791856

تعدادی پیک موتوری جهت
کاردر فست فود نیازمندیم
09133471998

به یک نفر خانم جهت کار در
فالفلی شیفت صبح نیازمندیم
09017825568

از یک نفر نیرو
خانم یا اقا (ترجیا مجرد)
جهت کار در خشکشویی
دعوت به عمل می اید
09389530247

به یک
حسابدار آشنا به زبان
انگلیسینیازمندیم.
09333279616

ازتعدادی استادکار
و شاگرد نقاش ساختمان
بصورت دائم و روزمزد دعوت
بعمل می آید
(آریا رنگ )۰۹۱۳۳۴۷۷۹۵۱

به دو نفر شاگرد
خانم جهت کار در فست فود با
سرویس برگشت نیازمندیم.
09179010047
09178640047

به یک خانم مجرد
برای کار در شرکت اسدی با
حقوق ماهیانه 1300میلیون تومان
و ساعت کاری  7صبح تا  5عصر
بدون سرویس دعوت به همکاری
می شود.
09133477436

به تعدادی
نیرو خانم جهت کاردر
آشپزخانه در شهرک
صنعتی نیازمندیم
۰۹۱۳۵۹۷۲۱۱۶

به ۲نفر ویزیتور
تمام وقت (خانم یا اقا)با فن
بیان خوب برای پخش در
مواد غذایی نیازمندیم
۰۹۱۹۰۹۲۱۶۲۴
۰۹۲۱۴۸۰۹۸۲۳
به یک نیرو ترجیحا
آقا با تحصیالت مرتبط،
جهت همکاری در فروشگاه
خدمات کشاورزی نیازمندیم.
09374977080

به یک نیرو
جهت کار در کافی
شاپ نیازمندیم.
09374817517

استخدام

از چند نفر بازاریاب خانم با پورسانت
عالی جهت پخش مواد غذایی و شوینده
دعوت به عمل می آید.
09307650299

کافه گالری باروک
برای تکمیل نیروی انسانی
خود به  ۶نفر نیازمند است.
برای اطالعات بیشتر با شماره
 ۰۹۱۳۲۴۵۶۳۹۹تماس
بگیرید.

به دو نفر نيرو
جهت كار در الستيك
فروشي با بيمه
نیازمندیم
٠٩۱۳۹۴۷۱۴۹۸

آدرس :خ غفاری  ،روبروی مسجد موسی بن جعفر
با مدیریت متقین 09131454060

به یک تعمیرکار
ماهر در نرم افزار و سخت
افزار موبایل با شراکت عالی
نیازمندیم  -محیاشهر،
فروشگاه دی تو دی
09133457904

به تعدادي استاد كار
برق و كارگر ساده نيازمنديم.
ثبت نام :خیابان شريعتي
مجتمع ميالد طبقه ٤
واحد ٣٠
٤٢٢٣٠٥٧٨

به سه نفر نيروي
ساده (آقا يا خانم ) جهت
كار در آشپزخانه فست فود
نيازمنديم .
ساعات كار  ١٥:٣٠ :الي ٢٣:٣٠
09363006463

به چند نفر سالن
دار جهت همکاری در
سفره خانه دیگ طال
نیازمندیم
۰۹۱۰۳۷۵۸۲۲۶

به یک
حسابدار آشنا به نرم
افزار صبا نیازمندیم
09309776210

آژانس آزادی به
تعدادی راننده باماشین
بصورت تمام وقت
نیازمند است
09137700600

به چند نان
دربیار آقا جهت کار
در نانوایی با حقوق باال
نیازمندیم
09139422629

از دو نفر نیرو جهت
کار در فست فود شیفت
عصر ( 4الی  11/5شب)
دعوت به همکاری میشود.
09131783958

به یک استادکار
با تجربه و کارکرده به
جلوبندی و میزان فرمان
نیازمندیم.
 09139452813هاشمی

به یک استادکار
تعویض روغن با حقوق
عالی نیازمندیم .ساعت
تماس  8تا  11شب
09361791666

شرکت گازرسانی ساالربنیان

لوله کشی گاز ساختمان به روش زیرکار و روکار

*استخدام بازاریاب*
شرکت پخش پپسی(مواد غذایی و بهداشتی)
مراجعه حضوری ساعت  ۸تا۱۳
انتهای خیابان صائب تلفن۴۲۲۷۲۲۳۳

رستورانی در خیابان خواجو به ۲
نفر پیک موتوری و  ۲نفر کارگر ساده خانم
نیازمند میباشد.
۰۹۱۳۱۴۵۷۲۶۸

آرایشگاه گلبرگ از یک نفر شینیون
کار و دو نفر ناخن کار حرفه ای دعوت به
همکاری می نماید؛لطفا مبتدی تماس نگیرد.
09399674383

رستوران ژینو جهت تکمیل کادر پرسنلی خود به
تعدادی مهماندار با شرایط کاری ذیل نیازمند است.
ساعت کاری  17الی  12شب ,
حقوق پایه ماهیانه یک میلیون تومان
لطفا جهت همکاری با شماره زیر تماس حاصل فرمایید .
۰۹۹۱۰۹۰۸۱۱۰

به یک سند تک برگ مسکونی
جهت دریافت تسهیالت بانکی نیازمندیم.
(با مژدگانی  20میلیون تومان)
09038390767

به یک پرستار برای نگهداری از سالمند با
ساعت کاری 8صبح تا  8شب و حقوق ماهیانه یک
میلیون تومان دعوت به همکاری می شود.
تماس از ساعت 4تا 8عصر
42204345-09399667228

از یک خانم مجرد با روابط عموی باال
واشنا به کامپیوتر برای شیفت عصر و از یک
راننده داری خودرو(وانت یا سواری) بصورت
پور سانت با ضمانت معتبر دعوت بعمل میاید
مراجعه حضوری
آدرس :بین بلوار پیروزی وسید احمد
خمینی(بوستان سعدی)خ وحدت شرقی

به یک صافکار مجرب
جهت همکاری با نمایندگی تویوتا و رنو
نیازمندیم
۴۲۳۳۸۶۱۳

مجموعه غذایی تورینو
برای تکمیل پرسنل عید نوروز
از افراد زیر دعوت به همکاری
میکند
 )۱یک نفر سالن دار رستوران
 )۲یک نفر منقل دار اقا
 )۳یک نفر کمک اشپز
 )۴یک نفر نیرو وسط گردون و تحویل دار
 )۵یک نفر سال دار فست فود
 )۶یک نفر تحویل دار فست فود
 )۷یک نفر فردار فست فود
 )۸دو نفر پیک موتوری تمام وقت و نیمه وقت
حقوق مزایا عالی و از نیرو های با سابقه کاری و
جوان استقبال دوچندان میشود

09224286762

رستوران و بیرون بر فامیلی
از چند نیروی خانم به صورت یک
شیفت با حقوق و مزایای عالی دعوت
به همکاری می نماید.
09103271806

به یک نفر خانم مجرد با مهارت کامل به
کامپیوتر و دارای روابط عمومی باال جهت منشی در
دفتر فنی مهندسی نیازمندیم.
ساعت تماس ۹صبح الی  ۱۲و ۱۶الی ۱۹
09015720099

به د و نفر کارگر ساده یک آقا و یک خانم
به صورت نیمه وقت جهت کار در رستوران
نیازمندیم
۴۲۲۰۳۸۳۴ -۰۹۱۳۳۴۷۴۸۸۹
ساعت تماس ۶عصر تا  ۱۱شب
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استخدام

به یک منشی خانم جهت کار
دردفتر فروش سیستم های مداربسته
نیازمندیم.
۰۹۱۳۲۴۷۵۶۴۵

به یک مربی با مدرک
مرتبط با کودک ( روانشناسی،
علوم تربیتی و  )...جهت کار در مهد
کودک ُدرنیکا ،انتهای خ ولی عصر،
خ خزر ،در شیفت عصر نیازمندیم
09131796503

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

به تعدادی
نیروی آشنا به
کامپیوترنیازمندیم
42207032

کار در مبلمان نیازمندیم
09360024366

از یک شاگرد
ساده یا نیمه ماهر ترجیحا
با موتور جهت کار در فست
فود دعوت به عمل می آید
۰۹۳۷۷۴۶۸۰۰۹

به یک ضامن کارمند
با نامه حسابداری نیازمندیم.
با قراردادن یک قطعه زمین به
عنوان ضمانت و یک فقره چک
و با مژدگانی عالی
09135846062

به یک
راننده ماهر پایه
2برای کار با
جرثقیل خاور
نیازمندیم.
09131780017

به یک شاگرد
با ظاهری آراسته و
روابط عمومی باال با
ضامن معتبر جهت
کار در فروشگاه
نیازمندیم
09027496484

كافه صدف
محدوده سردار جنگل
از ٢نفر خانم و٢نفر
آقا جوان با مزايا عالى
دعوت به همكارى
مي نمايد
09133479224

از یک نفر ضامن
کارمند با نامه حسابداری
جهت دریافت تسهیالت
بانکینیازمندیم.
(مژدگانی  2میلیون
تومان)
09038390761

@negarestanniaz
به تعدادي نيرو
خانم جهت كار در
آشپز خانه نيازمنديم
٠٩٠٣١٢٩٣١٤١

به تعدادی کارگر
ساده و راننده تراکتور
جهت کار در مجتمع شهید
عتیقینیازمندیم
۰۹۹۰۹۴۶۲۶۸۹

به دونفر همکار
به دونفرنیروی
خانم در پوشاگ فروشی
خانم واقا شیفت صبح
زنانه دوشیفت در پاساژ
ویک صندوقدار جهت
کاردررستوراننیازمندیم مهر دعوت به عمل می آید
به یک نفر
۰۹۱۳۳۷۹۸۱۸۸
شاگرد مرد و خانم جهت
۰۹۳۰۲۷۳۹۱۶۴

به تعدادی خودروی ون وسواری پژو ۴۰۵
دوگانه سوز  CNGاز مدل 1395به باال جهت ایاب وذهاب
پرسنل یکی از شرکتهای وابسته گل گهر نیازمندیم.
جهت نام نویسی از شنبه تاپنج شنبه از ساعت 9
صبح الی  12وعصر از ساعت  15:30الی  18:30به آدرس
مکی آباد بلوار حمزه سیدالشهدا روبروی بریدگی دوم
خدمات فنی مهدی مراجعه فرمایید
۰۹۱۳۱۷۸۲۴۶۱

یک واحد سوئیت 40
متری بدون اتاق با حیاط بزرگ و
مستقل و امتیازهای آب ،برق و گاز
واقع در اول آباده روبروی خیابان
شهدا بصورت رهن کامل واگذار
می گردد.
09223011326

به دو نفر نیروی
خانم جهت کار در نان
فانتزینیازمندیم
09148398462

از یک خانم آشنا با
کار تایپ جهت کار در دفتر
پاره وقت عصرها  3/5تا 7/5
دعوت به همکاری میشود.
فقط سیرجان
09306497426

زمین ،باغ و خانه باغ
 130قصب زمین در حجت
آباد -یک کیلومتر بعد از کوره های
گچی دارای دیوار دور واتاق و حوض
سی هزار لیتری آب و یک ساختمان
نیمه ساز و آب و برق و سیاه درخت
بفروش میرسد (لطفا خریدار واقعی
تماس بگیرد)
09366303880

فروش  200قصب
باغ پسته ثمری با یک و نیم
ساعت آب شیرین در  24روز ،با
بهترین موقعیت مکانی برآسفالت
محمدیه زیدآباد به قیمت توافقی
09136362769

فروش باغ پسته٢٠
ساله  ٢٨٠قصب با سند ،با
يك حبه آب ،كيلومتر  ٥جاده
شيراز جنب جاده راه آهن،
قيمت ١٠٠م
٠٩١٣١٧٩١٤٧١

یک قطعه زمین جهت
ساخت خانه باغ در روستای فخر
آباد واقع در آبادی ،ضمنا آب و برق
در کنار زمین موجود می باشد.
(هر قصب700هزار تومان)
09385468335
09136206090

125قصب زمین با 5دقیقه آب100،متر فاصله
تا جاده اصلی ،حصار کشی شده واقع در روستای ده
قاضی (هر قصب 3میلیون تومان)
به یک نفر اصالح
به فروش میرسد.
کار خانم با سابقه کاری جهت
 09146452962موسوی
کار در آرایشگاه زنانه به
صورت تمام وقت نیازمندیم
۰۹۲۱۱۴۵۳۷۴۷

به ٢نفر نيروي مرد
به یک حسابدار
كارگاه
جوان جهت كار در
خانم و يك آقا جهت کاردر
شيريني پاك واقع در بلوار قااني
امور ادارى درفروشگاه
نيازمنديم
نیازمندیم
براي اطالعات بيشتر تماس با
۰۹۹۰۹۴۶۲۶۸۹
شماره ٤٢٣٠٥٢١٦

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

فروش یک قطعه زمین به
مساحت 320متر مربع جنب
بادگیرهای سنتی چپقی قدیمی
جهت استفاده بوم گردی و غیره
09133454543
مفقودی
گواهینامه به نام حسین غضنفرپور
مفقود گردیده و از یابنده تقاضا میشود با
شماره  09137312006تماس بگیرد.

کارت هوشمند
کمپرسی ده چرخ مدل90به رنگ
نارنجی-روغنی به شماره موتور
 33592410115012و شماره پالک
891ع 17ایران 65به نام سعید
جهانشاهی مفقود گردیده و از درجه
اعتبار ساقط می باشد.

به چند فروشنده خانم مجرب
جهت فروشندگی در پوشاک زنانه
نیازمندیم.
09308114432

گواهینامه ،کارت ملی ،عابربانک رسالت و ملی
به نام ژاله حیدری جامع بزرگی و عابربانک ملت به نام
شمشاد حیدری جامع بزرگی مفقود گردیده و از یابنده
تقاضا میشود با شماره  09133473481تماس گرفته و
مژدگانی دریافت نماید.

به تعدادی حسابدار خانم  ,رشته حسابداری
دارای سابقه کار و بدون سابقه کار جهت همکاری
در کارخانه تولیدی  ,واقع در سیرجان نیازمندیم.
09225239553

کارت ماشین پراید مدل 87به شماره
پالک 461د 82ایران 65و بیمه نامه شخص ثالث
به نام روح اهلل حسین زاده ایزدآبادی فرزند اکبر
مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

@negarestanniaz
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بوتیک مردانه جنب پاساژ کندو با
موقعیت عالی واگذار میگردد.
(به علت مهاجرت)
09132789556

فروش امتیاز وام  10میلیونی
شعبه بلوار دکترصادقی
09907720204

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

ضایعات شما را با باالترین
قیمت خریداریم
09132797383

خریدار امتیاز آژانس صفر
یا بدون زنگخور
09100469906

یک باب مغازه موادغذایی خانگی
واگذار می گردد.خیابان ولیعصرچهارراه
خواجو
09905698645

فروش سیم کارت دائمی صفر
 09131787328قیمت توافقی
09131797056

خرید و فروش امتیاز وام بانک
رسالت
09904014165

یک دستگاه خمیر گیر نو 120
کیلویی البرز رفسنجان بفروش میرسد
09133458662

خودرو  mvmمدل ، x22مدل 96
 ،اسپرت ،اکسلنت بصورت شرایطی
بفروش میرسد.
09021454111

خرید وفروش امتیاز وام
رسالت
09133799525

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

خرید وفروش امتیاز وام
هر سه شعبه
09135323325

واگذاری فروشگاه لوازم التحریر،
کتاب و بازی های فکری با  15سال
سابقه و موقعیت عالی
09901044668

یک دکه با موقعیت و درآمد
عالی اجاره داده می شود.
09339414818

فروش پارس  Tu5صفر
09223124282

مغازه ای واقع در
طبقه همکف پاساژ کوثر به
مساحت 23متر به صورت
رهن کامل یا رهن کرایه داده
میشود.
09300774732

یک باب مغازه
واقع در بازار قدیم
بفروش میرسد.
09131781798

وسایل یک مغازه
شلوار فروشی زنانه واقع
در چهاراه اشگذری به
فروش میرسد
۰۹۱۳۰۴۶۳۰۰۷

کافه ،قهوه
خانه بفروش یا کرایه
داده میشود.
09393166820

کلیه وسایل یک
مزون عروس شامل انواع لباس
عقد؛ لباس عروس تاج استفاده
نشده و تشریفات کامل زیر
قیمت خرید به فروش میرسد

پراید 111سفید مدل
 97کارکرد  10000کفپوش،
روکش ،سیستم بفروش
میرسد.
09371452006
09906739822

یک باب مغازه
واقع در خ امام پاساژ علی
ابن ابیطالب طبقه دوم
معاوضه یا بفروش میرسد
۰۹۳۶۰۷۲۳۱۵۵
۰۹۱۹۰۳۰۵۸۱۴

فروش منزل
همکف دو نبش خ  100 ،متر
ساخته  ،واقع در یحیی آباد
پشت پمپ بنزین
09136362016

تراکتور هولدر
 A40با کلیه وسایل به
فروش می رسد.
09351452771

واحد کارگاهی واقع
در شهرک تعمیرکاران دارای
اب ،برق سه فاز  ۱۶۰متر و
سند تک برگ به فروش و یا
اجاره داده می شود.
۰۹۱۳۱۷۹٨۳۴۱

خرید ،فروش ،رهن و اجاره

قیمت کارشناسی ساختمان
مهندس نادری نیا

مغازه ساندویچی
با کلیه تجهیزات در مکانی
پر تردد واگذار می شود.
آدرس :ابتدای خیابان شیخ
مفید روبروی درمانگاه
بهبود (علت واگذاری
مهاجرت می باشد) .
09388824822

به یک کارواش
اجاره ای با تمامی وسایل
نیازمندیم.
09136363965
42208670

يك باب مغازه و١٢قصب
منزل مسكوني تجاري وصل به
مغازه موقعيت بسيار عالي براي
مبل وفرش فروشي واقع در خيابان
ابن سينا روبروي فروشگاه لوازم
خانگي تهامي به فروش ميرسد
09131457409

فروش پارس سال
مدل  93/12بدون رنگ با
یکسال بیمه کامل گارکرد
130/000
09132787622

آژانس
باموقعیت عالی
بفروش می رسد
09137700600

یک واحدتجاری
مسکونی واقع دربلوار
دکترصادقی جنب بانک به
قیمت کارشناسی بفروش
میرسد.
۰۹۹۱۶۹۰۳۳۴۲

خانه  ٣٢قصبي
در خيابان بروجردي ،سر
دونبش کوچه و خيابان ،به
قيمت کارشناسي به فروش
می رسد
٠٩٠١٣٠۴۵٣٧٠

فروش خانه مسکونی،
زمین315متر ،بلوار اصلی مکی
آباد ،بعد از کالنتری ،امتیازات
کامل ،سند تک برگ  120متر پروانه
20درصد زیر قیمت کارشناسی
09133458464
09133474857

مغازه پوشاک زنانه
واقع در بلوار دکتر صادقی با
۱۲سال سابقه با کلیه اجناس
ودکوراسیون واگذار میگردد.
ملک استیجاریست.
۰۹۱۳۰۶۴۸۲۹۵

منزل مسکونی 12
قصب ،بدون سند ،بلوار مکی
آباد زیر قیمت کارشناسی به
فروش می رسد.
09140134610
09028479313

تیبا هاچ بک سفید
مدل  94فروشی یک گلگیر
رنگ بیمه یک سال کامل
09371451370
09906739822

یک باب مغازه
واقع در داخل بازار
رهن و اجاره داده
میشود
09133454596

آشپزخانه
مشغول بكار با تمامى
تجهيزات اجاره داده
ميشود.
09138454213

امتیاز کارواش
با مکان و موقعیت عالی
به فروش می رسد
09379390604

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

خرید و فروش
آهن آالت دست دوم
خرید ضایعات در محل
09132781601
09131787522

دو باب مغازه
تانکر حمل آب
 75متری واقع در بلوار گالوانیزه (ورق سفید)
شهید عباسپور -شهرک
آماده همکاری با کلیه
تعمیرکاران دارای آب
وبرق 3فاز هرکدام رهن و ارگان های دولتی-
معدنی -خصوصی
اجاره داده می شود.
09135819865
09133770723

توجه توجه
يک باب مغازه كله پزي با كليه امكانات آشپزي
و وسایل با موقعیت عالی به فروش ميرسد
(ملك استيجاري)
٠٩١٣١٤٥٢٢٥٧

قالی دستبافت کرمانی و
محلی دست دوم شما را خریداریم.
09917665969

09133455472

ابتدای بلوار دکترصادقی  50 -متر بعد از تقاطع دهخدا

09131787795
 09131453522فرش کبیر یزد

باالترین خریدار ماشین
های فرسوده نقدا در محل
(در سیرجان و حومه)  ،لوازم
پیکان به فروش می رسد
09136366059

پیکان سواری مدل  83بسیار تمیز
انژکتور با یک سال بیمه فول تخفیف کامل
جهت مصرف کننده بفروش میرسد
09136366059
خرید و فروش آهن آالت دست دوم
خرید انواع ضایعات با باالترین قیمت
درب منازل  ،شرکت ها و ادارات
برادران خدائی
09131452643- 09132783052
09192305036

کلیه وسایل نجاری به
فروش می رسد
09139454733

09193504358

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

بهترین خریدار نقدی خودرو های

سبک و سنگین فرسوده در سیرجان

خریدار انواع خودروهای تصادفی
09137319040

جوشکاری ،کاربیت
کاری سیار با
نازلترین قیمت
09905828259

جوشکاری آبگرمکن در منزل
در اسرع وقت
۰۹۱۳۰۴۵۰۲۱۴
طراحی و اجرای نمای ساختمان
رومی و  ، ...مجسمه های سنگی به
صورت تضمینی و سریع
09138831289

تعمیر انواع آبگرمکن
کلیه کارهای
و بخاری در منزل
خدماتی منزل
 09385392715پذیرفته می شود.
09392160896
محمودآبادی
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مهد کودک و پیش دبستانی ُدرنیکا

با کادری مجرب و بهترین امکانات رفاهی و آموزشی
پذیرای کودک دلبنتان از سن  1تا
 6سال ،در دو شیفت صبح و عصر
انتهای خ ولی عصر ،خ خزر
42201757 - 09131796503

رنگ آمیزی ساختمان
در رنگهای مختلف رنگ
پالستیک ،روغنی ،مولتی آموزش دوخت اصیل کرمانی و همچنین رنگ آمیزی به خانم های عالقمند به
این هنر سنتی سفارشات سرویس عروس و جزئیات پذیرفته می شود
کالر با بهترین کیفیت کار
آدرس  :بلوار سید جمال ک بنیاد مسکن  ،مدیریت
09136208937

پته دوزی به روش سنتی کرمان

سرکارخانم ایرانمنش 42309840 - 09136629737

