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سبدهایی که خالی به خانه برمیگردند!

بازار شلوغ عید و
مشتریان تماشاچی

پسر عزیزم،
پسرعموی
عزیزمسیرجان ،عم ً
ال از سه الی چهار نقطه مهم اقتصادی شهر
رکود را در
 معنی
برادر مهربانم

میتوان پرسوجو کرد .خیابان امام و بازار قدیمی شهر ،خیابان نصیری ،بلوار دکتر صادقی و
محیاشهر .در این چهار نقطه ،عالوه بر مغازهداران ،بازارچههای مدرنی هم وجود دارند
که معموالً بخشی از موج خرید را در جامعه ،سرشکن میکردند
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تفاوت جوامع
در میزان سرانه
مطالعه کتاب است

ماجرای ناتمام طاغ زارها در روستای کریم آباد
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انتخ�اب جنابعال�ی را بعن�وان پرت�وکار نمونه در
س�طح واحدهای ،درمانی کرمان صمیمانه تبریک
عرض نموده امیدوارم در س�ایه الطاف الهی موفق
و سربلند باشید.

نوید مسرت بخش انتخاب شایس�ته جنابعالی را بعنوان
پرتوکار نمونه در سطح واحدهای درمانی کرمان که نشان
از لیاقت ش�ما می باش�د ،تبریک و تهنیت عرض نموده،
ازدرگاه ایزد منان توفیقات روز افزونتان را خواستاریم.

قلع و قمع درختان طاغ
حمید اکبری
در روز منابع طبیعی مادرت وخواهرت (مهدیه اکبری)
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مدیران،روس�ا،کارفرمایان و صاحبان مش�اغل،مدیریت جدید آکراس با تمام توان آماده
عقد قرارداد رفاهی،ورزشی و غذایی با شماست.
به یاری خدا و پشتیبانی دست اندر کاران ،سرزندگی و تندرستی را به سبد فرهنگی و اجتماعی
همشهریان می افزاییم و این فرهنگ نیکو را به جای جای ایران سربلند صادر می کنیم.

تعدادی از مشترکین آکراس عبارتنداز:
شرکتهای جهان فوالد،ام ام تی ئی،فریکو،مپنا توسعه،فالت پارس،عمران کلوت،گهرزمین،
گه�ر عمران،اس�میران،آویژه صنعت،پتروفام،آرم�ان گهر،گهرروش،توس�عه آهن و فوالد،
یکسان پارس،زرین گهر،آسفالتوس،آژانس ماهان،دبیرستان گام،رنگدانه،مانا،گاما،توسار،
شهرداری زیدآباد ،اداره اماکن نیروی انتظامی،تامین اجتماعی و تیمهای فوتبال لیگ یک
و لیگ دو
سیرجان بلوار امام رضا پشت نمایندگی سایپا مجموعه تفریحی،ورزشی،اقامتی آکراس
کدپستی - 7814996470تلفن 42246112 -13

پسر عزیزم،
برادر مهربانم

پسرعموی عزیزم

جناب آقای
سعید اکبری
انتخ�اب جنابعال�ی را بعن�وان پرت�وکار نمونه در
س�طح واحدهای ،درمانی کرمان صمیمانه تبریک
عرض نموده امیدوارم در س�ایه الطاف الهی موفق
و سربلند باشید.

حمید اکبری

مدیران،روس�ا،کارفرمایان و صاحبان مش�اغل،مدیریت جدید آکراس با تمام توان آماده
عقد قرارداد رفاهی،ورزشی و غذایی با شماست.
به یاری خدا و پشتیبانی دست اندر کاران ،سرزندگی و تندرستی را به سبد فرهنگی و اجتماعی
همشهریان می افزاییم و این فرهنگ نیکو را به جای جای ایران سربلند صادر می کنیم.

تعدادی از مشترکین آکراس عبارتنداز:
شرکتهای جهان فوالد،ام ام تی ئی،فریکو،مپنا توسعه،فالت پارس،عمران کلوت،گهرزمین،
گه�ر عمران،اس�میران،آویژه صنعت،پتروفام،آرم�ان گهر،گهرروش،توس�عه آهن و فوالد،
یکسان پارس،زرین گهر،آسفالتوس،آژانس ماهان،دبیرستان گام،رنگدانه،مانا،گاما،توسار،
شهرداری زیدآباد ،اداره اماکن نیروی انتظامی،تامین اجتماعی و تیمهای فوتبال لیگ یک
و لیگ دو
سیرجان بلوار امام رضا پشت نمایندگی سایپا مجموعه تفریحی،ورزشی،اقامتی آکراس
کدپستی - 7814996470تلفن 42246112 -13

جناب آقای
سعید اکبری

نوید مسرت بخش انتخاب شایس�ته جنابعالی را بعنوان
پرتوکار نمونه در سطح واحدهای درمانی کرمان که نشان
از لیاقت ش�ما می باش�د ،تبریک و تهنیت عرض نموده،
ازدرگاه ایزد منان توفیقات روز افزونتان را خواستاریم.

مادرت وخواهرت (مهدیه اکبری)
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یادداشت اقتصادی

بیژن ادبی

بازار شلوغ عید و
مشتریان تماشاچی !

سبب هجوم مردم
آخرین روزهای منتهی به عید نوروز اس��ت و به
ِ
برای خرید کاالهای ضروری ،فضای بهشدت گرم و پویایی به وجود
میآید که طی آن مردم س��عی میکنند بخش��ی از کاالهای خانه
را تغیی��ر دهند و نو کنند .فرهنگ عمومی م��ا نیز در عمیقترین
الیههای��ش به تصدیق این فضا میپ��ردازد و هم ه عناصر فرهنگی
ایرانی��ان ،خانوادهها را حتی در رویهیِ بدبینانهیِ ماجرا بهس��وی
نوعی چشموهمچشمی میکشاند که بخشی از وسایل کهنه ،تغییر
کنند و انبوهی از وس��ایل مصرفی خریده شود .اگر مجله قدیمی
گلآق��ا را ورق بزنید ،انبوهی از کاریکاتورهایی در دهه هفتاد پیدا
خواهید کرد که فقرا و اغنیا هر دو در این مسابقه شتابندهیِ خرید
و مصرف قرار میگیرند .امس��ال اما ازجمله سالهایی است که اگر
ب��ه قلب بازارهای پایتخ��ت هم بروید در کمال ش��گفتی ،چندان
خبری نیست و به نحو حقیقی ،همهچیز کساد است .بازارهایی که
درگذش��ته در آنهاجمعیت موج میزد !،چه اتفاقی افتاده اس��ت؟
چرا بازار از جنبوجوش افتاده اس��ت؟ تا قبل از زمستان پارسال،
ش��اخص گرانی و ت��ورم ،افتوخیزهای فراوان داش��ت اما در حال
حاضر از مرحلهیِ ش��ناور ب��ودن قیمتها گذش��تهایم .چراکه در
وضعیت ش��ناور ،هر خی ِز قیمتی ،چش��مانتظا ِر ی��ک افت نرخ نیز
هست؛ در حال حاضر ،شیب تورم نقطهبهنقطه در سقف انتظارات
و پیشبینیه��ای جامعه قرار دارد .قیمت هر کاالیی ،کام ً
ال بهطور
واضح در ماههای اخیر س��ه تا چهار برابر ش��ده است .در حقیقت،
رش��د قیمتها در باالترین حد خ��ود قرار دارد .به همین میزان از
ن اندازه
قدرت خرید مردم کاس��ته میش��ود و تقاضا هم ب��ه همی 
پایی��ن میآید .در حقیقت ممکن اس��ت تقاضا به لحاظ بُع ِد روانی
وجود داش��ته باش��د اما عم ً
ال بازار راکد اس��ت .معنی رکود را در
س��یرجان ،عم ً
ال از سه الی چهار نقطه مهم اقتصادی شهر میتوان
پرسوج��و کرد .خیابان امام و بازار قدیمی ش��هر ،خیابان نصیری،
بلوار دکتر صادقی و محیا شهر.
در این چهار نقط��ه ،عالوه بر مغ��ازهداران ،بازارچههای مدرنی هم
وجود دارند که معموالً بخش��ی از موج خرید را در جامعه ،سرشکن
میکردند .ممکن اس��ت که در آستانهیِ عید ،در نگاه اول خیابانها
شلوغ به نظر برسند اما نبض بازار را باید در گفتگو با فروشندهها درک
کرد .واقعیت آن است که بسیاری از مردم صرفاً تماشاچی هستند و
قدیمی (آهی و نگاهی) ،مردم
از خرید خبری نیست؛ مانند آن َمث َِل
ِ
در بسیاری اوقات به مشاهده و قیمت گیری بسنده میکنند و این
اتفاق واقعاً دردناک اس��ت .چون با تحویل سال ،حال آدمها متحول
نمیشود .عید برای بسیاری از خانوادهها و پدر و مادرها عم ً
ال بهجای
ایجاد سرزندگی و نشاطُ ،حزن و افسردگی میآورد .چراکه در مقابل
فرزندان خود ش��رمنده میش��وند و نمیتوانند برای آنها ،پوشاک
و کاالهای ض��روری تهیه کنند .تورم نهتنها بهطور مس��تقیم ،رفاه
خانواره��ا را کاهش میدهد ،بلکه برای آنه��ا ایجادکنندهیِ حس
محرومیتی اس��ت که با ابرتورم فعلی ،س��ونامی افسردگی را بر سر
مردم خراب میکند .در آستانه عید ،گرانفروشی برخی مغازهداران،
بیشت��ر نمک بر زخمهای مردم میریزد و نهادهای واس��طی مانند
تعزیرات حکومتی و س��تاد تنظیم ب��ازار باید برای جلوگیری از این
امر ،نظارت و بازرسیهای خود را افزایش دهند.
در س��طوح باالتر نیز نهادهای تصمیمساز اقتصادی در دولت باید
ِ
فالکت
در خصوص این بحران کمرش��کن اقتصادی و جلوگیری از
اقتصادی و تعدیل و تنظیم بازار در این روزها ،چارهاندیشی فوری
داشته باشد.

خبر
گروه خب�ر :بار دیگر مردم کریمآباد به تاراج
طاغزاره��ا در پوش��ش معدن��کاری اعتراض
کردند .سال گذش��ته در همین روزها بود که
درگزارشی به این اعتراض پرداختیم و هرچند
ک��ه بالفاصله جلو این معدنکاری گرفته ش��د
اما مثل اینکه دوباره از س��ر گرفته شده است.
ب��ر پایه ای��ن گ��زارش در چند ماه گذش��ته
ماش��ینهای معدنکاو به منطقه رفته و شروع
به حمل شن و ماسه و ایجاد ضرر به طاغهای
موجود در منطقه ک��ه عمری به درازای -30
 40سال دارند کردهاند.
طب��ق گفت��ه اهال��ی معدن��کاران این ب��ار با
مجوزی از س��وی صنعت و مع��دن و تجارت
به مع��دنکاوی پرداختهاند .م��ردم محل نیز
ظاهرا ً بیکار ننشس��ته و با در دس��ت داشتن
پالکاردهای مختلفی ب��ا عناوین «جنگلهای
طاغ در روز روشن از بین میروند»« ،درختان
ایس��تاده میمیرند»«،هفت��هی منابع طبیعی
مب��ارک!!» و ش��عارهای دیگ��ر هرازگاهی از
کار ماش��ینهای معدن جلوگیری میکنند.
اینک��ه حق با کدام طرف ماجرا در این صحنه
اس��ت کار نداریم ولی آنچه مهم اس��ت حفظ
محیطزیست و جلوگیری از آسیب به درختان
بیابان��ی در روزهایی اس��ت که به ن��ام منابع
طبیعی نامگذاری شده است.
میرش��اهی رئی��س اداره مناب��ع طبیع��ی و
آبخی��زداری در جریان تهیه ای��ن گزارش به
خبرنگار ما گف��ت :در چند مرحله جلوی کار
ای��ن معدن��کاو در جریان اعتراض��ات مردمی
گرفته ش��د ول��ی در این مرحله ب��ا مجوزی
از ط��رف صنع��ت مع��دن تجارت ش��روع به
معدنکاوی نمودهاند که باید بیش��تر بررس��ی
شود.
نس��رین فرامرزپ��ور رئی��س اداره حفاظت و
حمای��ت منابع طبیعی اس��تان نیز بابیان این
نکته ک��ه مجوز این معدن از س��الهای قبل

س�اندویچ پی�چ ،ی�ک نف�ر خان�م جهت
پذیرش آش�نا به کامپیوتر و سه نفر خانم
جهت س�النداری برای کار در کافیشاپ
گلگهر واقع در بلوار مالکاشتر دعوت به
همکاری میشود.
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| مخالفت نمادین با قطع درختان طاغ |

 48هکتار بود گفت :البته با پیگیریهایی که
شد توانس��تیم  46هکتار را به منابع طبیعی
برگردانیم و ش��عاع عملیات معدن را تا حدود
زیادی کم کنیم .وی همچنین گفت :در مورد
مش��ابه در بافت نی��ز در ذخی��رهگاه جنگلی
مجوزی برای  3200هکتار صادر شده بود که
این مورد را نیز توانس��تیم به  8هکتار کاهش
دهی��م .وی در پایان افزود :این مقدار دیگر از
دست ما خارج است چراکه مجوزش از سوی

نباید به نسل آینده بیابان تحویل دهیم
گروه خبر :مردم و مس��ئوالن ب��ه فکر احیا و حفظ
محیطزیس��ت و منابع طبیعی باشند و خشکسالیها
موجب نش��ود به نس��ل آینده بیاب��ان تحویل دهیم.
س��ید محمود حسینی
حجت االس�لام والمسلمین
ّ
امام جمعه س��یرجان با اشاره به ضرورت حفظ منابع
طبیعی گفت :برنامهریزیهای امروز ما و اقدام عملی
در مورد حفظ منابع طبیعی ،آینده س�لامت محیط
زیست را در پی خواهد داشت.
وی روز درخت��کاری و هفته منابع طبیعی را فرصتی
ب��رای احیای طبیعت دانس��ت و گفت :مناس��بتها
یادآوری است تا بتوان حرکتی به جلو داشت و منابع
طبیعی یکی از حیاتیترین مس��ایلی است که اگر به
آن توجه نشود همه مردم ضرر میکنند .وی به آیین
احسان و نیکوکاری نیز در این ایّام اشاره کرد و افزود:
م��ا مردم با کرامت��ی داریم و همیش��ه و همه جا در

رئیس کل دادگس��تری کرمان از افزایش  85درصدی جرائم رایانهای در کرمان خبر داد .به گزارش فارس از
کرمان ،یدا… موحد در جمع خبرنگاران گفت :جرائم رایانهای در اس��تان کرمان طی سال جاری  85درصد
رش��د نس��بت به سال گذشته داشته اس��ت .رئیس کل دادگستری استان در پاسخ س��ؤالی پیرامون پرونده

از ی�ک نف�ر کبابپی�چ ،ی�ک نف�ر خانم

قلع و قمع درختان طاغ
در روز منابع طبیعی

امام جمعه سیرجان:

پرونده پرسنل انتظامی در دست رسیدگی است

دعوت به همکاری

ماجرای ناتمام طاغ زارها در روستای کریم آباد

اداره صنعت و معدن صادر ش��ده و باید از آن
طریق پیگیر کار شد.
به گ��زارش خبرنگار ما مردم محل با پیگیری
موضوع و جمعآوری امضا بهدنبال شکایت به
مراجع باالتر هستند .این اهالی معتقدند مجوز
صنعت و معدن برای ما مالک نیس��ت و باید
این مجوز باطل ش��ود چرا که با حیات زیست
و محیط زندگی ما بازی میشود و حاصل آن
از بین بردن طاغزارها و طبیعت است.
دستگیری از مستمندان و نیازمندان پیشقدم بودهاند.
ام��ام جمعه س��یرجان افزود :اکنون نیز که ش��رایط
اقتصادی موجب مشکالتی برای جامعه شده ضرورت
دارد مردم سخاوتمند ما چون همیشه در دستگیری
از خانوادههای مس��تمند پیشقدم شوند و موجبات
خوشحالی آنان را فراهم سازند.
س��ید محمود حس��ینی با اشاره به
حجت االس�لام ّ
مش��کالت موجود و ضرورت تالش بیشتر مسئوالن
کشور افزود :مسئوالن نیز باید حداکثر اقدامات الزم
را در کاه��ش قیمتها و کم ک��ردن فاصله طبقاتی
در جامعه انجام دهند .وی افزود :شایس��ته نیس��ت
در جامعه اس�لامی شاهد این مش��کالت برای مردم
مسلمان باشیم ،مردمی که همیشه و در همه جا یاور
نظام بودهاند و اکنون باید ما به ش��رایط زندگی آنها
توجه کنیم .وی از مردم خواست صرفهجویی و دوری
از اسراف و تبذیر را سرلوحه زندگی خود قرار دهند و
از هرگونه تجمل گرایی بیمورد و هزینههای اضافی
پرهی��ز و خانوادههای��ی را که بر اث��ر گرانیها قدرت
خریدش��ان پایین آمده یاری رسانند که رضایت خدا
در این است.

تعدادی از پرس��نل انتظامی گفت :این پرونده در س��ازمان قضایی نیروهای مسلح استان در مرحله محاکمه
اس��ت و متهمان این پرونده هم مدتی در بازداش��ت بودند .این مقام قضایی همچنین از رسیدگی به پرونده
مربوط به سازمان حج و زیارت استان کرمان خبر داد که در دادسرای ویژه روحانیت در حال رسیدگی است.
موحد با اش��اره به ورود پروندههای مختلف به دس��تگاه قضایی استان کرمان تصریح کرد :میانگین ارجاعات
پرونده به شعب استان کرمان  200مورد در سال است.

دعوت به همکاری
یک ش�رکت صنعتی معدن�ی واقع در
ش�هرک صنعت�ی ش�ماره ی�ک جهت
تکمی�ل کادر فن�ی خ�ود احتی�اج به
تعدادی تکنسین برق و مکانیک دارد.

09132455384

جناب آقای

مهندس

علی عباسلو

انتخاب شایس�ته جنابعالی به عنوان عضو هیئت نمایندگی
اتاق بازرگانی ،صنایع ،معادن و کش�اورزی اس�تان کرمان را
تبری�ک عرض نموده ،موفقیت روزافزون ش�ما را از خداوند
متعال خواهانیم.

شورا و شهرداری شهر بلورد

تریبون آزاد خوانندگان

پیامک 3000 7258 :

 2052خس��ته نباشید .به گوش
مسئولین برسانید که این گرانیهای
بس��یار فجیع کی به سر میرسد؟ به
خصوص گرانی بس��یار فجیع سکه و
ط�لا که مهریه خانمها قراردادهاند و
قرار میدهند!.
 0114ی��ک ب��ا وجدان��ی به ما
کارگ��ران و کارمن��دان دارای س��ه
فرزند محص��ل و حقوق دو میلیونی
و گرانیهای س��ر به فلک کش��یده
راه حلی نش��ان بدهد تا شب عیدی
ش��رمنده خانواده نش��ویم و بتوانیم
گوشهای از خواس��تههای اولیه آنها
را ب��رآورده کنیم .ولی ت��ا زمانی در
ای��ن مملکت آق��ازاده ،دام��ادزاده،
خواه��رزاده و ...وج��ود دارد وضع از
این بهتر نخواهد شد.
 2587خ��دا وکیل��ی ش��هرتون
را دو س��ال بدهید دس��ت ش��هردار
نجفش��هر و ببینی��د ش��هردار م��ا
چگونه درس��تش میکن��د .درود بر
این اس��طوره عم��ران و آبادی .بابت
تمام زحمته��ای آقای مهندس در
نجفشهر تشکر میکنیم .خدا پدر و
مادرش را بیامرزد با این همه تالش
و زحمت.
 2885روز مهن��دس را ب��ه
مهندس��ین ش��هرداری که توی اوج
ش��لوغی خرید ایّام عی��د همه جای
ش��هر را کن��ده و به ه��م ریختهاند
تبریک میگم ،دستمریزاد
 9687ب��ا س�لام و خداق��وت
خدمت ش��هردار محترم نجفش��هر
جن��اب آقای عل��ی نجفآب��ادی! از
زحمات بیدریغ شما بابت اقداماتی
که برای زیباسازی نجف شهر و کوی
ش��هدا انجام دادهاید تشکر و قدرانی
مینماییم .خدا قوت  /از اهالی کوی
شهدا.
 0659س�لام تعزیراتیه��ا!
ش��ما وظیفه دارید که به ش��یرینی
فروش��یها تذکر بدهی��د که کلمپه
کیلوی��ی ۲۰ه��زار توم��ان بدهن��د.
کارتن ش��یرینی و سر آن را هم که
زیر کارتن گذاشتن کیلویی ۲۰هزار
توم��ان بدهن��د .چرا قانون نیس��ت
و چ��را هی��چ فروش��ندهای قیم��ت
اجناس��ش را روی ی��ک برگه بزرگ
نمینویس��د و جلوی دید مشتریها
به دیوار نصب نمیکند؟ رفتم کفش
بخرم گف��ت ۸۰هزار توم��ان .مغازه
کن��اریاش قیم��ت زده  ۶۵ه��زار
توم��ان .چق��در باید از ی��ک کفش
س��ود حرام بخورند؟ رفتم نمایشگاه
فروش��نده گفت لباس دخترونه ۹۵
هزار توم��ان میگم یک کم تخفیف
بده قسم خدا رو میخورد که خودم
همین لب��اس را تو مغازه دارم میدم
 ۱۲۵هزار تومان!!! مسئولین محترم
تعزیرات شما چکار میکنید؟
 5428آق��ای ش��هردار عید که
میش��ود ی��ادش میآی��د خیاب��ان
آسفالت کند .کند و کاوهای فاضالب
که ری��ه برایمان نگذاش��ته کم بود
الس�لام)
ح��اال خیابان امامرضا(علیه ّ
را به هم ریختهاند .وقتنشناس��ی تا
کی؟
 9931س�لام خواهش میکنم
پی��ام م��ن را ب��ه گوش مس��ئولین
برس��انید ب��ا اینک��ه ای��ن هم��ه
س��ونوگرافی در ش��هرمون داریم اما
متأسفانه به هرجا که مراجعه کردم
گفتند وقتهامون پر اس��ت .پس ما
باید چکارکنیم؟ش��هرهای دیگه هم
که نمیتوانیم برویم.
 0114آی��ا نماین��دگان مجلس
و دولت خبر دارند قیمت گوش��ت و
مرغ چند ش��ده است؟ آیا مسئوالن
خبر دارن��د زندگی م��ردم خصوصاً
کارمندان به چه س��ختی میگذرد؟
اگر ش��ما و دولتمردان نتوانید برای
مش��کالت مردم قدمی بردارید بهتر
است استعفاء دهید.

 0114تی��م گلگهر اگر هدفش
صعود به لی��گ برتر نیس��ت چرا با
ش��عور مردم و طرف��داران تیم بازی
میکند؟ خب همان اول فصل اعالم
کنند هدفش��ان فقط سقوط نکردن
ب��ه لی��گ پایینتر اس��ت ن��ه اینکه
آخر فصل با باختها و مس��اویهای
عمدی س��بب صع��ود نک��ردن تیم
ش��وند .ول��ی هم��ه میدانن��د این
باختها و تس��اویها عمدی اس��ت
چ��ون از صعود نکردن تیم ذینفعاند
و در نتیج��هی بازیه��ای تیم نقش
دارند.
 1952آق��ای وینگو تایم! اینقدر
با احساس��ات مردم این ش��هر بازی
نکنید .س��ه ساله که دارید فیلممون
میکنی��د .چند ب��ازی باقیمانده رو
جدی بگیرید .دو س��ه هزار تماشاگر
ّ
مشتاق و عالقهمند توی سرما و گرما
به احترام این تیم به ورزش��گاه امام
الس�لام) میآین��د .یک یا
علی(علیه ّ
عل��ی بگین و صعود کنید و دل همه
را شاد کنید.
 2583روزگار برایمان نگذاشته
جهاد نصر با ای��ن خاک و خلهایی
که تو کوچهها هوا کرده .خدا از سر
تقصیرشون نگذره.
 4451س�لام کنار مجتمعهای
مس��کونی گلگهر در بل��وار والیت
ک��ه چند روز پیش وزی��ر هم دیدن
و افتت��اح ک��رد ح��دود 500واح��د
مس��کونی س��کونت دارند متأسفانه
اینجا یک مرغداری فعالیت میکنه.
نمیدونم چرا مس��ئولین بهداش��ت
تذکر نمیدهند به فکر سالمت مردم
نیستند.
 7320با احترام .س�لام خدمت
دس��تاندرکاران نگارستان .خواستم
بگ��م تم��ام مس��ئولین س��یرجان
بیتف��اوت هس��تند .ت��ا ک��ی ای��ن
روال ادام��ه دارد .ح��ق تمام جوانان
س��یرجان پایم��ال ش��ده در هم��ه
عرصهها .لطفاً چاپ کنید.
 7320با احترام .س�لام خدمت
دس��تاندرکاران نگارستان .خواستم
بگم چند وقت پیش تو بلوار ش��اهد
چند ت��ا تصادف فوتی داش��تیم که
مس��ئوالن انتظام��ی ورود کردن��د
بخصوص رئیس راهنمایی که گفتند
دیگه ت��وی بلوار ش��اهد نباید هیچ
ماش��ین سنگینی توقف کنه یه چند
روزی س��خت گرفتند ول��ی دوباره
روز از ن��و روزی از ن��و! آقای رئیس
راهنمایی! ترافیک ش��هر مس��ئولش
ش��ما هس��تید .مردم جانش��ون رو
دوس��ت دارن��د .مگ��ر مس��ئوالن
راهنمای��ی و قضایی چند وقت پیش
قول ندادند؟
 7760س�لام خس��ته نباشید،
عاجزان��ه ازت��ون میخ��وام پیام رو
منتش��ر کنی��د ،از اهالی روس��تای
خسروانی هس��تم ،با توجه به اینکه
ت��وی تموم ش��هرها س��اخت تاب و
سرس��ره آهن��ی ممنوع ش��ده واقعاً
ب��رای بچههای کوچک خطر آفرینه.
چرا روستای خسروانی هنوز امسال
بعد از َقرنی اقدام به ساخت پارکی با
تجهیزات آهنی کرده که اص ً
ال امکان
استفاده توس��ط بچهها رو نداره؟ آیا
س��ازمانی نیس��ت که نظ��ارت کند،
واقعاً جای بسی تأسف است.
 0672با س�لام احتراماً از واحد
فضای سبز شهرداری عاجزانه تقاضا
داریم نس��بت به کوت��اه کردن چهار
درخت اکالیپتوس در خیابان خواجه
نظامالملک قس��مت بلوار نرس��یده
به چه��ارراه البرز روبروی مؤسس��ه
اعتباری نور اقدام ش��ود ،درختان تا
ارتفاع ده متری رفتند و س��یمهای
ب��رق را به هم نزدیک کردن و باعث
خس��ارت شدید ش��ده .این درختان
ده سال اس��ت که کوتاه نشدهاند /با
تشکر جمعی از کسبه خیابان.

مرد نکونام نمیرد هرگز29 / .....
از ش�مارههای قبل در این س�تون معرفی افرادی را شروع
کردهای�م که در امور خیر از بقیه پیش�ی گرفته و در دنیا و
آخرت برای خود توشهای اندوختهاند ...
◄ موقوفه خیریه حاجیه زهرا غفاری نژاد
وقتی مرحمت دوس��ت در میان باشد ،انسان
نی��ز در پرتو لطف وکرامت خدایی دس��ت به
اعمال نیکوکارانه میزند تا بقیه از احس��ان و
ایثار او بهرهمند ش��وند .چه چیزی سرفرازتر
از خدم��ت به هم نوعان خ��ود میتواند اجر و
پاداشی خدایی داشته باشد و توشهای همراه
ما باش��د .حاجیه زهرا غفاری ن��ژاد از همین
دس��ته اف��راد اس��ت .او که پیوس��ته در فکر
دردمندان وکمک به آنان بود ،ساخت یک پایگاه بهداشتی را به عهده
گرفت تا با این عمل خیر ،احسانش باقی بماند .دعای خیر نیازمندان
بدرق��ه راهش باش��د.کاش همه بتوانند قدمی هر چن��د کم بردارند و
مثل حاجیه زهرا غفاری در جامعه مؤثر باش��ند .ای عزیزان متمول و
سرمایهگذار به اشخاصی چون او تأسی کنید و نتیجهاش را در زندگی
خود ببینید.
تا قیامت زنده ماند از برایش مرگ نیست
آن که تخم نیک نامی در جهان پاشید و رفت

محیط زیست

اگر رضایت خداوند و محیط زیستی
پایدار میخواهید

حق حیات را
از حیوانات
نگیرید
پای صحبت دکتر عابدکوهپایه
پزشک معتمد محیطزیست

مریم کاظمی
تا حاال فکر کردهاید که حیوانات هم مثل انسانها حق حیات دارند و باید این حق را برای آنان محفوظ دانست؟ این سؤال
س�ختی نیست که جواب سختی داشته باشد .به گواهی آیات و سخنان پیش�وایان معصوم ،حیوانات نیز از شعوری مطابق باوجود
حیوانی خود بهرهمند ،و دارای احساسات و عواطفاند و از همین رو است که حرمت دارند و آدمیان هم در برابر بهرهبرداری از آنها
السالم) فرموده بود« :هرچند خدا حیوانات را
به رعایت احترام ذاتی و حق حیات آنها مکلفاند .جایی خواندم که امام صادق (علیه ّ
بی ادراک آفرید ،اما چهار خصلت را به آنها عنایت کرد :شناخت خالق خود ،شناخت چگونگی پیجویی روزی ،شناخت نر از ماده
و ترس از مرگ».
ازاینرو بدیهیترین حقوق آنها که مقتضای حق حیات آنهاست ،آمادهسازی آب ،تهیه غذا ،مکان مناسب و تأمین آرامش و امنیت
برای آنها است .امنیت شاید از هر چیز بیشتر مورد تأکید باشد و مصون داشتن حیوان از آزار و اذیت در بهرهبرداری و وارد نکردن
مقدس نیز با تعبیرهای گوناگون و در قالب احکام تکلیفی
صدمه و آسیب بر پیکر حیوان و حرمتگذاری آن از حقوقی است که شرع ّ
السالم) نیز میفرماید« :سفارش خدا
به آنها س�فارش کرده و حمایت از این حقوق را از مسلمانان خواسته است .امام کاظم (علیه ّ
درباره زبانبستهها را در نظر بگیرید .به آن حضرت عرض شد زبانبستهها کدماند؟ فرمود :گوسفند ،گربه کبوتر و امثال اینها ».از
س�ویی در ضرورت پرهیز از ش�کار و صید حیوانات ،با انگیزهای جز تأمین نیازهای خوراکی تأکید زیاد شده است .خداى متعال نیز
نقل به مضمون در بیان حكم شكار فرموده است« :بیهود ه حیوانات وحشی را بىجان ننموده و در كشتن آنها اسراف نورزید و صرف ًا
بهمنظور تفریح و سرگرمى و یا خودنمایى و زورمندى شكار نكنید».گروه محیطزیست نگارستان با تأکید بر ضرورت حفظ حقوق
حیوانات با دکتر عابد کوهپایه پزشک معتمد محیطزیست در همین رابطه گفتگویی انجام داده که میخوانید:
◄آقای دکتر چگونه شد که به حفظ حقوق و
حق حیات حیوانات اهتمام میورزید؟
شروع عالقهام از کودکی بود و پدرم به من آموزش
میداد که حیوانات را نباید شکار کرد بلکه باید از
آنها مراقبت نمود تا اینکه باالخره با تحصیل در
این رشته و اخذ دکترای دامپزشکی عم ً
ال به این
کار پرداختم و حدود  15س��ال اس��ت به مداوای
حیوانات وحشی میپردازم.
◄در این کار چه لذتی میبینید که همچنان

به آن عالقه دارید و حتی دیگران را از شکار
کردن بیمورد حیوانات منع میکنید؟
ببینید انسان تنها موجودی است که به نگهداری
از موجودات زنده غیر همس��ان خود عالقه نشان
میدهد .آدمیزاد به مدد عقل خود سعی میکند
طبیعت را مهار کند و خود نیز نس��بت به س��ایر
جان��وران کمتر درخطر مرگ و نابودی ناش��ی از
قحطی و گرس��نگی قرار دارد .این دالیل س��بب
میش��ود که انسان بس��یاری از جانوران را رقیب

خود ندانس��ته و از حقوق آنان دفاع کند و از این
کار لذت ببرد.
◄ش�ما همکاریتان از چه زمانی با سازمان
محیطزیست آغاز شد؟
همانطور که گفتم من خیلی سالهاست که در
این حوزه کار میکنم اما بهصورت رسمی از سال
 96با بچههای محیطزیس��ت سیرجان همکاری
مس��تقیم دارم .البته تم��ام هزینهه��ای درمان،
نگهداری و تغذیه حیوانات زخمی راخودم متقبل

میشوم.
◄ این همکاری بیش�تر در چه زمینههایی
است؟
غالب��اً درزمینهی مداوا و درم��ان حیواناتی که به
دالیل مختلف آس��یبدیده و یا بیمار ش��دهاند و
ی��ا در مراقبت از برخی گونهها مثل پرس��توهای
دریایی و الکپش��تهای پوزه عقاب��ی که برایم
بس��یار لذتبخش اس��ت حفاظت ازاینگونههای
بسیار زیبا و بیپناه.
◄ آماری دارید از تعداد حیواناتی که مداوا
کردهاید در این سالها؟
بله تاکنون حدودا ً یکصد قطعه پرنده گوشتخوار
و علف خوار را با همکاری محیطزیست سیرجان
مخصوصا نظارت دقیق مهندس علیرضایی درمان
و رهاسازی کردهام و بیش از دویست قطعه هم به
تنهایی کار رهاسازیاش را انجام دادهام.
◄در میان مداوا و رها شدگان چه پرندگان و
یا حیواناتی بودهاند؟
همه نوع ،از عقاب طالیی ،عقاب صحرایی ،کاراکال
و جغد ش��اخدار گرفته تا کل ،بز ،گرگ ،سارگپه،
هوبره ،باکالن ،پلیکان و بسیاری دیگر از گونههای
جانوری و پرندگان.
◄گاهی بعضی اف�راد حیوانات زخمی را در
منزل نگه�داری میکنند .فکر میکنید این
روش درس�تی است برای مداوای حیوانات و
پرندگان؟
نه ببینید همش��هریان باید با مشاهدهی پرنده یا
حیوان زخمی یا به محیطزیست اطالع دهند و یا
خودشان حیوان زخمی را تحویل دهند .نگهداری
حیوان وحشی در منزل بسیار اشتباه است چراکه
به لحاظ درمان مراحلی باید طی ش��ود که قطعاً
در منزل ب��ا امکانات موجود امکانپذیر نیس��ت.
دامپزش��کی حیات وحش با دامپزشکی حیوانات
اهل��ی متف��اوت بوده و بهتر اس��ت ب��رای درمان
حیوانات وحشی به کلینیکهای عمومی مراجعه
نش��ود چرا که به فرض مثال برای بیهوش کردن
خزندگان دمای محیط و مقدار داروی بیهوش��ی
رابطهی مس��تقیم داش��ته و با توجه به ش��رایط
محیطی ،شرایط جسمی حیوان باید نوع و مقدار
دارو انتخاب شود.
◄س�ختترین مداوا ت�ا حاال ب�ر روی چه
حیوانی بوده است .موردی برای اشاره دارید؟
بل��ه پرن��دهای تحویل ما داده ش��د ک��ه گلولهی
س��اچمه به نزدیک نخاع��ش خورده ب��ود که با
عمل جراحی  5س��اعته بر روی این پرنده و پس
از  5-4روز نگهداری توانستیم با حضور مسئوالن
محیطزیست آن را به طبیعت بازگردانیم.

◄رهاسازی چگونه صورت میگیرد؟
رهاسازی با حضور مسئوالن محترم محیطزیست
در دل طبیع��ت و مح��ل زندگی گون��ه موردنظر
صورت میگیرد و البته باید این را نیز عرض کنم
که نظ��ارت و رصد بر روی حیوان درطول دورهی
درمان از طرف محیطزیست صورت میگیرد.
◄متأس�فانه شاهد انقراض نس�ل برخی از
گونههای زیستمحیطی هستیم .علت آن به
نظر شما چیست؟
هرچن��د خشکس��الی یک��ی از مهمترین عوامل
انق��راض گونهه��ای جانوری اس��ت ول��ی قاچاق
پرندگان ،تخریب زیس��تگاهها ،ش��کار بیرویه و
ضعفهای فرهنگی ما از دالیل دیگر اس��ت که به
اعتقاد من باید در این حوزهها بیشتر کارکرد.
◄منظورت�ان از تخری�ب زیس�تگاهها
چیست؟
متأس��فانه گاه��ی ب��ه دلی��ل بیاطالع��ی و کم
آگاه��ی ،طرز اس��تفادهی صحی��ح از طبیعت را
نمیدانیم به فرض مثال برخی گروههای ورزشی
مانندآفرودکارها ،برخی کوهنوردها و موتورسوارها
از روی تفنن به دل طبیعت میزنند و خواس��ته و
ناخواسته با تخریب پوشش گیاهی و محل زیست
حیوان��ات به از بین رفتن گونهها کمک میکنند؛
همچنین گردش��گرانی که به صورت خانوادگی و
بدون داش��تن آگاهی از شرایط زیستمحیطی به
تخریب آن میپردازند.
◄چرا مردم بهراحتی به ش�کار میپردازند.
آیا این موضوع را قبول دارید که برخی افراد
از کودکی عالقهمند به شکار میشوند؟
بله یکی از دالیل افزایش شکار سهولت دسترسی
به اسلحهی شکاری اس��ت و شاید عدم آگاهی از
وضعیت زیس��تبوم .والدین باید از همان کودکی
به بچههایش��ان این مطلب را جا بیاندازند که با
تیر و کمان ،زدن پرندگان لذتبخش نیس��ت و یا
چسباندن سر حیوانات و یا پرندگان خشکشده در
منزل نشانهی افتخار نیست بلکه نمادی از جنایت
انسان است.
◄و اگر توصیهی دیگری دارید...
ب��رای حف��ظ گونهه��ای موج��ود در منطقهمان
باید همه همت کنند .میش��ود بهجای اس��لحه
دوربین به دس��ت در طبیعت قدم زد و برای نیل
به ای��ن مقصود همکاری م��ردم ،ارگانها ،نهادها
و س��منهای مردمنهاد راهس��از خواهد بود .باید
حواس��مان باشد که در آینده کودکانمان نیز حق
دیدن اینگونههای زیبا را در طبیعت دارند و نباید
این حق مسلم آنها را با خودخواهی و لذت شکار
از بین ببریم.
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راهنما

تأثیر کاشت درخت در شهر

سیما لشکری *

اگر بخواهیم مصداق بارزی از تأثیرکاشت درختان در شهر و استفاده
بهینه از آن زده باش��یم باید فلشبک کوتاهی به 50سال قبل بزنیم،
جایی که احمد س��عیدینژاد ش��هردار وقت سیرجان در سال1350
توجهی
با  200هکتار درختکاری در جنوب ش��هر فضای س��بز قابل ّ
برای جلوگیری از باد و خاکهای موسمی آن زمان ایجاد کرد که از
بیابانهای حاشیه جنوب شهر به داخل شهر میوزیدند .همان فضای
س��بز پُر حجم امروزه محل ش��هربازی ،پارک مس��افر ،پارک بانوان،
ملت ،پارک ترافیک ،باغ گردش��گری ،سرزمین موجهای آبی توسط
شهرداران بعدی شد و هنوز هم دهها هکتار از این جنگلکاری باقی
مانده که ثمرات زیس��ت محیطیاش نصیب مردمان ش��هر میشود.
اصوالً کاش��ت درختان چه در حاش��یه و چه در داخل ش��هر ضمن
کمک به زیبایی ش��هر به لحاظ تنفس��ی و تولید اکس��یژن هم برای
ساکنانش مفید فایده خواهد بود و هم از سویی وجود گیاه و درخت
در ش��هر به طور طبیعی هوای اطراف خود را به کمک ایجاد س��ایه
و آزاد ک��ردن بخار آب ،خنک میکن��د .همچنین برگهای آنها به
ذرات ریز هوا
عن��وان یک فیلتر عمل خواهد کرد و ب��ه لحاظ علمی ّ
را در ش��عاع اطراف خود به میزان یک چهارم کاهش میدهد .اثرات
محلی درختان به این معنی است که کاشت آنها میتواند هدفمند
انجام ش��ود حتی در ش��هرهایی که ظاهرا ً فضای سبز زیادی دارند.
درختان مزایای دیگری نیز برای شهرها ارائه میدهند .آنها زیستگاه
حیات وحش را فراهم میکنند ،موجب کاهش س��یلها میش��وند و
میزان کربن را در اتمس��فر کاه��ش میدهند که به کاهش تغییرات
آب و هوایی کمک میکند .همچنین تحقیقاتی انجام شده که نشان
میدهد حضور کنار درختان در شهر و سایر گیاهان دارویی تأثیرات
مثبتی بر س�لامت روان ،مخصوصاً برای کودکان دارد .همه این مزایا
به س��رمایهگذاری بیش��تر در مورد درختان و زیرس��اختهای سبز
شهری مانند پارکها و باغها اشاره دارد؛ اما اهداف توسعه پایدار که
ش��امل اهداف اختصاصی برای شهرهای پایدار هستند ،دمای هوای
شهری و کیفیت هوای شهری را بهعنوان مسائل فوری جهانی مطرح
میکنند .هر دو به طور گس��ترده در کنفرانس س��االنه سازمان ملل
متحد در زمینه تغییرات اقلیمی مورد بحث قرار میگیرند.
پایان س��خن اینکه کس��ی نمیتواند منکر فواید ارزشمند درخت در
ش��هر ش��ود .گونههایی که هم زیبایی و سرس��بزی و نشاط دارند و
هم در تولید اکس��یژن و تنفس و سالمت انسانها اثربخشی محض
خواهند داش��ت .اهمیت درختان در شهر ما شاید بیشتر از شهرهای
دیگر احس��اس شود .ش��هری که در دامن کویر و دشت واقع شده و
همواره مورد تهدید طوفان و وزش بادهای موسمی است .البته خطر
این طوفانها در این ش��هر بیش��تر نقاطی مثل ریگان و بم در دشت
جنوب ش��رقی استان نیس��ت ولی با این وجود نیاز به توسعه فضای
سبز با کاشت نهال و درخت احساس میشود.
*کارشناس ارشد محیط زیست

4

ورزش

 شماره 1165
 شنبه  18اسفند 1397

عشقما؛ سکوهای ورزشگاه

| عکس :اسماعیل خورتن|

گروه ورزش :حس�ن احمدی مش�هور
به دایی حس�ن س�رلیدر تماش�اگران
فوتبال سیرجان است .عاشق سکوها
و تماش�اگران اس�ت و س�رما و گرم�ا
نمیشناس�د تا در ه�ر آب و هوایی با
کمکهایش بیاید و با شیوههای خاص
خود هواداران را برای تش�ویق تیمش
هدایت کند .میگوید تا پای جان از تیم
حمایت میکنیم آنها هم باید قدر این
چیزها را بدانند.
دایی حس�ن در پاریزپیش�رو مشغول
است ولی وقتهایی که مسابقه هست
مرخصی روزان�ه یا س�اعتی میگیرد
ت�ا تیمش را تنها نگ�ذارد .میگوید به
عش�ق تیمهای ش�هرم از هم� ه چیز
حاض�رم بگ�ذرم همانطور ک�ه تمام
مرخصیهای�م را ب�رای تیم اس�تفاده
ک�ردهام .اما ای�ن روزها که ه�واداران
تیم گل گهر از نتایج تیم ناراضیاند او
هم در آخری�ن بازی این تیم که منجر
ب�ه تس�اوی با قش�قایی ش�د در پیچ
شخصیاش نوشت به احترام هوادارها
از سر لیدری خداحافظی خواهم کرد!
هرچند در کمتر از چند س�اعت دلش
نیامد این استوری بماند و پاکش کرد.
***
◄آق�ای احم�دی دریک�ی از
استوریهایتان نوشتید قصد دارید از
سر لیدری کناره گیری کنید چرا؟
بهخاط��ر نتیجهبازی ناراحت ش��دم و این

سر لیدر تماشاگران فوتبال در سیرجان:

استوری را گذاش��تم .آخر نباید این نتیجه
را در این زمان میگرفتند.
◄ ولی خیلی زود بر داشتید؟
از دل��م نیام��د اس��توری بماند .ن��ه من و
نه ه��واداران هیچک��دام تیم م��ان را تنها
نمیگذاریم.

◄فکر میکنی�د چرا هوادار دلس�رد
میشود؟
ببینید هوادار بهعشق دیدن یک بازی خوب
مقابل
و پر هیجان به استادیوم میآید و در
ِ
تش��ویقی که میکند و وقتی که میگذارد
انتظ��ار برد و یا یک بازی خ��وب را دارد اما

با حضور وزیر صنعت و مدیرعامل شرکت گلگهر

کلنگ گندله سازی 2/5میلیون تنی
به زمین خورد

به گزارش روابط عمومی و امور بینالملل ش��رکت معدنی و
صنعت��ی گل گهر کلنگ احداث کارخانه گندلهس��ازی 2/5
میلیون تنی شهرس��تان خرامه روز دوش��نبه با حضور دکتر
رضا رحمانی وزیر صنعت ،معدن و تجارت ،مهندس تقیزاده
مدیرعامل و جمعی از مسئوالن شهرستان خرامه در استان
فارس به زمین زده ش��د .در این مراس��م که با تقدیر وزیر
صنع��ت و مع��دن و تجارت از اقدامات ش��رکت گل گهر در

توس��عه معادن و ایجاد اشتغال همراه بود ،مهندس تقیزاده
طی سخنانی گفت :این پروژه صنعتی و معدنی با مشارکت
ایمیدرو ،گلگهر و شرکت فرزانگان فارس نیکو احداث خواهد
ش��د .وی  ۴۳درصد سهام این کارخانه را متعلق به شرکت
گلگهر دانس��ت و گف��ت :عقد قرارداد اجرای ای��ن پروژه از
طریق مناقصه بینالمللی با مشارکت شرکت فکور صنعت و
انافسی چین انجام شده است .مدیرعامل شرکت معدنی و

وقتی میبیند در چند بازی نتیجه نمیگیرد
دلس��رد میش��ود .هوادار احس��اس دارد.
تماش��گر دل دارد .نباید با احساس هوادار
عاشق بازی شود.
◄آی�ا هوادارها درباره نتایج بازی
از ش�ما هم س�ؤال م�ی کنند چرا

صنعتی گلگهر افزود :کارخانه گندله سازی خرامه در زمینی
به مس��احت یکصد هکتار در جنوب آن شهرستان احداث
میش��ود و میزان قرارداد  EPCآن صد و پنج میلیون یورو
بهعالوه یکصد و پنجاه و چهار میلیارد تومان میباش��د .وی
مدت زمان اجرای آن را از زمان قرارداد در بهمن ماه  ۹۷به
مدت  ۳۶ماه اعالم کرد.
◄کشت  ۲۱هزار اصله نهال در این هفته
خبر دیگری از روابط عمومی و امور بینالملل شرکت معدنی
و صنعتی گل گهر حاکی است همزمان با هفته منابع طبیعی
و با هدف توسعه فضاهای سبز طبق روال سالهای گذشته
آئی��ن درختکاری با حضور مدیر عامل ،اعضای هیئت مدیره
شرکت معدنی و صنعتی گلگهر و جمعی از مسئولین استان
و شهرستان این هفته در کیلومتر  ۱۹جاده سیرجان به شیراز
برگزار میش��ود .مهندس تق��یزاده در این رابطه گفت :این
شرکت هر سال بخشی از مسیر سیرجان گلگهر را با کاشت

جناب آقای

جناب آقای

علی عباسلو

مکی آبادی

مهندس

انتخاب شایس�ته جنابعالی به عنوان عضو هیئت نمایندگی
اتاق بازرگانی ،صنایع ،معادن و کش�اورزی اس�تان کرمان را
تبری�ک عرض نموده ،موفقیت روزافزون ش�ما را از خداوند
متعال خواهانیم.

رئیس و اعضاء مجمع خیرین
سالمت شهرستان بردسیر

اینجور شد؟
بله بسیاری از هوادارها میآیند و میپرسند
که دایی حس��ن چرا تیم نتیجه نمیگیرد.
صدالبته من اج��ازه دخالت درامور مربی و
کادر فنی را ندارم ولی واقعاً متعصب هستم
در قب��ال هواداران��ی که در هر ش��رایطی
میآیند و به تشویق تیم میپردازند .یکبار
میشود هوادار را دلداری داد .دوبار میشود
ولی همیشه نمیشود که توجیه کرد .هوادار
حداقل در خانه پیروزی میخواهد آن هم از
تیمی که صدر جدول است.
◄س�رلیدر ک�دام تیم ه�ای فوتبال
هستید؟
تیم های فوتبال گلگهر ،آرمانگهر ،والیبال
فوالد ایرانیان ،گهر زمین هم قرار اس��ت در
فوتس��ال تیم بدهد که قطعاً از آن تیم هم
حمایت خواهی��م کرد .فرقی نمیکند و در
یک جمله هر تیمی که مال ش��هرم باش��د
حمایت میکنیم.
◄کانون هواداران هم دارید؟
ببینید کانون هوادار داریم ولی خیلی فعال
نیست و آنگونه که باید از هواداران حمایت
نمیش��ود .مردمی که بهعنوان هوادار وارد
استادیوم میشوند هر چند به عشق تیمشان
میآیند ولی اگر حمایتی هم بش��ود قطعاً
هواداران بیشتری جذب خواهند شدکه به
نفع تیمهاست.
◄چه شد شما اص ً
ال سر لیدر شدید؟
زمانی که گلگه��ر درلیگ یک بود یک بار
با دوستانم به استادیوم رفتم و وقتی دیدم

محمدرضا

قهرمانی تیم فوتسال دبیرستان پسرانه شاهد امام مهدی (عج)
متوسطه اول

در سطح شهرستان و منطقهای و راهیابی تیم به مسابقات استانی را به اعضای تیم و مدیر محترم آقای شبانی
و دبیران محترم و مربی تیم آقای بهنام مرس�لنژاد تبریک و تهنیت عرض مینماییم .از همکاری و مس�اعدت
آقای حاج مسعود منصوری تقدیر و تشکر بعمل میآید ،توفیقات همگان را از درگاه خداوند متعال خواهانیم.
اعضای تیم فوتسال:

سینا قهستانی ،حمیدرضا منصوری ،امیرحسین شاهمرادی ،علیاکبر ابراهیمی ،مهدی صفینژاد،
ابوالفضل پورخسروانی ،محمد پورشهسواری ،علی پورشهسواری ،علی اسکندری ،امیرمهدی اسفندیارپور

شد و امس��ال نیز تعداد بیست و یک هزار اصله نهال از نوع
ش��ورگز ،گز ش��اهی ،اتریپلکس و کازورینا در فاز دوم پارك
جنگلي در زمینی به وسعت  ۱۲۰هکتار کشت میشود .وی
افزود :طبق برنامهریزیهای انجام ش��ده این شرکت در پی
ایجاد  ۵۰۰۰هکتار فضای سبز در منطقه گلگهر است.

تقدیر مدیرعامل شرکت جهان فوالد سیرجان از

فعاالن اقتصادی

موفقیت شما در کسب کمربند دان  3تکواندو را تبریک
عرض می گوییم ،امید است در سایه الطاف الهی شاهد
موفقیت های روز افزون ش�ما باشیم .با تشکر فراوان از
استاد بزرگوار جناب آقای مهدی محمدی

خانواده

هوادارها با ش��ور و شوق در حال طبل زدن
و ش��یپور زدن هس��تند و تیم را تش��ویق
میکنند عالقهمند ش��دم این تش��ویق را
سازمان دهی کنم .اکنون بعد از  15سال از
آن روز همچنان سر لیدر هستم.
◄شما سر لیدر هستید .لیدرهای تیم
چند نفر هستند و چه کسانی؟
محس��ن شهریاری پیشکس��وت لیدرها در
سیرجان بود و اکنون آقایان اسفندیار روح
االمینی ،جابر ستوده ،سعید صیادی ،محسن
س��بزعلی و میث��م س��بزعلی از لیدرهایی
هستند که دلسوزانه کمک میکنند.
◄شعارها را خودتان درست میکنید
یا از جایی میگیرید؟
از اینترنت و تلویزیون و مشاهده شعارهای
هواداران تیمهای استقالل و پرسپولیس و
بقیه تیمها.
◄در بازیهای خارج از خانه هم تیمها
راهمراهی میکنید ؟
بازیهایی که تا شعاع کمتر از  400کیلومتر
باشد هوادارها را میبریم ولی راههای دور نه.
◄بهترین و بدترین خاطره؟
پی��روزی در جام حذفی مقابل س��پاهان با
قاسم شهبا که پس از آن پیروزی باعث شد
در مقابل پرس��پولیس قرار بگیریم بهترین
خاطره من اس��ت .اما واگ��ذاری نتیجه به
پرس��پولیس ناراحتم ک��رد هرچند که در
آن بازی هم بچههای ما خیلی خوب بازی
کردند و اولین گل را زدند.
◄طرفدار قرمز هستید یاآبی؟

نهال درخت پوشش میدهد و هدف از این کار توسعه فضای
سبز و ایجاد چش��م انداز زیبا در این محور است .وی افزود:
سال گذش��ته نیز  ۲۵هزار اصله نهال از گونههای شورگز،
طاغ  ،اتریپلکس ،گز ش��اهی ،قره داغ ،خرزهره ،اکالیپتوس،
ایالنتوس ،زیتون تلخ و بادام کوهی در  ۲۵۰هکتار کش��ت

خودم قرمزم اما طرفدار تیم شهرم هستم و
از مردم میخواهم اگر قرمز را دوست دارند
طرفدارآرمانگهر باش��ند و اگر طرفدار آبی
هس��تند باگلگهر باشند .اینجا آبی و قرمز
نداری��م همه آرمانگه��ری و گلگهریایم
(باخنده)
◄ انتظارت�ان از مس�ئولین باش�گاه
چیست؟
ن��ه تنها من ک��ه تم��ام ه��واداران تیم ها
انتظار دارند که تیمش��ان بردهای خوب و
ی��ا بازیهای خوبی ارائ��ه دهد و بزرگترین
خواهش��ی که از کادر فنی فوتبال دارم این
اس��ت که به شعور هوادارها احترام بگذارند
و قدر ای��ن حمایت ها را بدانند .همیش��ه
احساسات هوادارها را در نظر بگیرند چرا که
همین هوادار بزرگترین سرمایهی تیم است
و اگر این س��رمایه را از دس��ت بدهند هیچ
چیز نخواهند داشت.
◄نظرت�ان درباره کانون هواداران تیم
فوتبال بانوان چیست؟
با وجود نو پا بودن ولی توانس��تهاند حرفی
ب��رای گفتن داش��ته باش��ند؛ و همانطور
که فوتبال دوس��تها میدانند توانس��تند
رکورد بیش��ترین هوادار تیم فوتبال بانوان
را در مسابقهی س��یرجان با اصفهان به نام
خودش��ان ثبت کنند و این شور و نشاط را
بین بانوان جامعه گسترش دهند.
◄حرف دیگری ندارید؟
فقط آرزوی پی��روزی و موفقیت برای تیم
شهرمان.

شهرستان سیرجان
بنام خدا
درود و س�پاس بیکران به همشهریان ش�ریف ،فهیم و بزرگوار سیرجانی که با مشارکت
مس�ئوالنه و حضور مؤثر و حداکثری خود در نهمین دوره انتخابات اتاق بازرگانی کرمان،
جلوه باشکوه دیگری از همبستگی و اتحاد مردمی این سرزمین را رقم زدند.
حضور پرنشاط و وحدت آفرین شما بار دیگر نشان داد که فعالین اقتصادی دیار سیرجان
نقش عمده و بسزایی در ارتقاء ،پیشرفت و توسعه استان دارند.
بدینوس�یله الزم میدانم از صمیم قلب از تمامی اعض�ای محترم اتاق بازرگانی و فعاالن
اقتصادی شهرستان سیرجان ،مسئولین و مقامات عالی شهرستان ،رسانهها ،کاندیداهای
محترم همشهری ،انجمنها و نهادهای حامی اینجانب و باالخص مسئولین دفتر نمایندگی
سیرجان و همشهریان شریف و بزرگوار که با صمیمیت و دلگرمی خود ،مشوق و پشتیبان
بنده در قبول این مسئولیت و خدمتگزاری در این بخش بودهاند ،کمال تشکر و قدردانی
نموده و از خداوند متعال بهروزی و موفقیت روزافزونتان را طلب مینمایم.
امیدوارم با همت و همراهی همه ی شما و با استعانت از خداوند متعال ،در احقاق حقوق
فعالین اقتصادی شهرس�تان و پیش�برد برنامهها و تحقق اهداف اتاق و همچنین اعتالی
بیش از پیش جایگاه اقتصادی شهرستان سیرجان گام برداریم.

با تجدید احترام
انجمن اولیاء و مربیان دبیرستان پسرانه شاهد امام مهدی (عج) متوسطه اول

علی عباسلو

فرهنگ و هنر
هوشنگ مرادی کرمانی در مراسم جشن کتاب مؤسسه معراج اندیشه

تفاوت جوامع در میزان
سرانه مطالعه است

برای سومین سال پیاپی ،نگارستان به عنوان نشریه دوستدار کتاب معرفی شد

علی حاج محمدی

برگزیدگان پنجمین جشن کتاب مؤسسه معراج اندیشه گلگهر

تقدی��ر کرد .مدیر آم��وزش و پرورش
نی��ز از س��خنرانان بعدی ب��ود که با
رشته
ردیف
نام و نام خانوادگی
رشته
ردیف
تقدیر از تالشهای ش��رکت گلگهر
نمایش/دکور لباس موسیقی
32
نجمه شیبانی
کاردستی
1
و مؤسس��ه مع��راج اندیش��ه در عمل
نمایش/بهترین تحلیل
32
ارمین پور ا ...داد
کاردستی
3
ب��ه مس��ئولیتهای اجتماع��ی خود
برگ��زاری اینگون��ه همایشه��ا را در
نمایش/بازیگری
32
آلما اسدی پور
کاردستی
2
راستای دس��تیابی به ش��رایط بهتر
نمایش/بازیگری
32
عمار ظاهر
کاردستی
2
و ارتقاء بیش��تر فرهن��گ کتابخوانی
نمایش/بازیگری
32
محمد طاها ارزه گر
کاردستی
2
موثر دانس��ت .مهندس نادر ش��عبانی
سرپرس��ت منابع انس��انی گلگهر نیز
نقاشی
32
امیر مهدی محمود آقایی
کاردستی
2
از دیگ��ر س��خنرانان جلس��ه بود که
نقاشی
32
ستایش مقدس
داستان نویسی
2
ضمن خوش��امدگویی به حاضران طی
نقاشی
23
حنانه اسور
داستان نویسی
2
سخنانی اجرای این اقدامات فرهنگی
را در راس��تای انجام مس��ئولیتهای
نقاشی
21
غزل خدوم
داستان نویسی
2
اجتماع��ی گلگه��ر دانس��ت ک��ه با
نقاشی
23
سوگند رضا قلی پور
داستان نویسی
13
تأکی��د مهندس تق��یزاده مدیرعامل
نقاشی
22
زهرا عباسلو
داستان نویسی
11
انجام میش��ود .حض��ور دانشآموزان
مدرسه دوست دار کتاب
22
درسا اکبری
قصه گویی
13
عالقهمند به همراه معلمان از چندین
آموزش��گاه س��یرجان و برگزاری چند
نشریه دوست دار کتاب
22
نازنین زهرا حیدری
قصه گویی
12
برنامه با محوریت و نقش دانشآموزان
اداره دوست دار کتاب
22
پرنیا حیدری
قصه گویی
12
به نشاط و ش��ادابی این جلسه افزود.
معلم برگزیده طرح با من بخوان
22
صبا خراسانی
قصه گویی
12
اه��داء ل��وح تقدی��ر و تندی��س ب��ه
دوس��تداران برتر کت��اب در هر حوزه
معلم برگزیده طرح با من بخوان
22
آیناز طاهری
قصه گویی
12
از برنامههای دیگر جش��نواره بود .این
معلم برگزیده طرح با من بخوان
22
مرغ سرخ پا کوتاه
نمایش عروسکی
12
تندیس به نگارس��تان برای س��ومین
کتابدار برتر
23
نیایش السلدات مصالیی
نمایش/راوی
12
س��ال متوالی ب��ه عنوان نش��ریه برتر
دوستدار کتاب تعلق گرفت.همچنین
کتابدار برتر
21
برگزیده نداشت
نقالی
12
در حاش��یهی این جشنواره اعالم شد؛
کتابدار برتر
23
نمایش/خالقیت در استفاده از متن من من هستم و گلدانهای خالی
33
کتاب گویا با  6داستان از نویسندگان
باشگاه کتابخوانی برگزیده
22
من من هستم
نمایش/تلفیق متون
31
شاخص استان با لهجه بومی و محلی
به مدت  120دقیقه تهیهشده و قصد
نمایش/خالقیت دیالوگ سازی
33
گلدان های خالی
داریم س��ال آینده زندگینامه  3نفر از
مفاخر سیرجان را با زبان خودشان به
مدیران هفت شرکت وابسته به گل گهر نیز به دلیل حمایت از نمایشگاه کتاب پنجمین جشنواره فرهنگی گل گهر نیز تقدیر شد:
کتاب گویا تبدیل از
کنیم.
شاهی
ملک
میثم
در حاشیه مراس��م،گهرعمران مهندس محمد کاظم یزدانی
دبیر برگزاری همایش گفت :معموالً از
نظم آوران صنعت و معدن گل گهر مهندس حمید کیانی
فعالیتهای قابل توجه افراد دوس��تدار
ناصر یوسفی
گهرهمکار
مهندسرابطه
در این
کتاب که در طول س��ال
اهداء
با
جشنواره
انجام میشود در این
توسعه ،عمران و مدیریت منطقه گل گهر مهندس مجید علیدادی سلیمانی
تندیس تقدیر میشود .وی گفت :البته
گهر زمین مهندس علی اکبر پوریانی
ما به همی��ن مقدار نباید اکتفا کنیم و
توسعه مهندس علی عقدایی
صنعت
قطعاً ب��ه همکاری پاریز
هایی
پیشروارگان
ادارات و
اس�لامی،
ارش��اد
چون اداره فرهنگ وتوسعه آهن و فوالد گل گهر مهندس محمد محیاپور
نهاد کتابخانههای شهرس��تان و س��ایر
مؤسسات فرهنگی نیاز داریم تا در این
بخش شاهد دس��تآوردهای بیشتری
باشیم.

ل
عم
فراخوان مناقصه ومی یک مرحلهای تهیه مصا ح و اجرای

تکم
ی
ح
م
ع
سی
ک
ل ملیات خا ی و الهی اساس وطه اپیاهن مسافرربی شهرداری رجان

شهرداری سیرجان در نظر دارد مناقصه عمومی خدمات (شرح مختصر :تهیه مصالح و اجرای تکمیل عملیات خاکی و الیه اساس
محوطه پایانه مسافربری شهرداری سیرجان) به شماره  2097005674000061را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار
نماید .کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصهگران و بازگشایی پاکتها از طریق درگاه
سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به آدرس  www.setadiran.irانجام خواهد شد و الزم است مناقصه گران در صورت
عدم عضویت قبلی ،مراحل ثبتنام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند.
تاریخ انتشار مناقصه در سامانه  1397/12/18میباشد.
مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت :ساعت  18روز سهشنبه 1397/12/28
مهلت زمانی ارائه پیشنهاد :ساعت  19روز شنبه 1398/1/24
زمان بازگشایی پاکتها :ساعت  18:30روز یکشنبه 1398/1/25
اطالعات تماس دستگاه مناقصهگذار جهت دریافت اطالعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاکتها:
آدرس :سیرجان ،میدان انقالب شهرداری مرکزی امور قراردادها و تلفن 034-41325077
اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه :مرکز تماس 021 -41934
دفتر ثبتنام 88969737 :و 85193768

مدیریت ارتباطات شهرداری و شورای اسالمی شهر سیرجان

ل
عم
فراخوان تجدید مناقصه ومی یک مرحلهای تهیه مصا ح
س ل م سط
ش
شه
و اجرای آ فا ت عارب ح ر ماره  2سال 97

شهرداری سیرجان در نظر دارد مناقصه عمومی خدمات (شرح مختصر :تهیه مصالح و اجرای آسفالت معابر سطح شهر شماره
 2سال  97به شماره  2097005674000060را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید .کلیه مراحل برگزاری
مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصهگران و بازگشایی پاکتها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی
دولت (ستاد) به آدرس  www.setadiran.irانجام خواهد شد و الزم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی ،مراحل
ثبتنام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند.
تاریخ انتشار مناقصه در سامانه  1397/12/18میباشد.
مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت :ساعت  18روز سهشنبه 1397/12/28
مهلت زمانی ارائه پیشنهاد :ساعت  19روز شنبه 1398/1/24
زمان بازگشایی پاکتها :ساعت  18روز یکشنبه 1398/1/25

اطالعات تماس دستگاه مناقصهگذار جهت دریافت اطالعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاکتها:

آدرس :سیرجان ،میدان انقالب شهرداری مرکزی امور قراردادها و تلفن 034-41325077
اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه :مرکز تماس 021 -41934
دفتر ثبتنام 88969737 :و 85193768

 شماره 1165
 شنبه  18اسفند 1397

مدیریت ارتباطات شهرداری و شورای اسالمی شهر سیرجان

نام و نام خانوادگی
گلدان های خالی
گلدان های خالی
رتبه اول برگزیده نداشت
نازنین زهرا عباسلو
ابوالفضل میرزا حسینی
طاها ایران نژاد
کیارش روح بخش
علی اصغر اسماعیلی
امیر علی پیر مرادی
محمد طاها اسالمی
ملیکا دهشیری
خیام 3
نگارستان
کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان
فهیمه حجتی
لیال اخوان
رقیه ضا بخش
طاهره فیروز آبادی
معصومه نصرت آبادی
زهرا طاهری
مینا نورمندی

مج
م
عم
گه
آ ی دعوت ع ومی عادی هب طور فوقالعاده -نوبت اول

شرکت تعاونی مسکن فرهنگیان به شماره ثبت  489شناسه ملی  1098005354شهرستان سیرجان استان کرمان

به اطالع کلیه اعضای محترم شرکت تعاونی مسکن فرهنگیان میرساند که جلسه مجمع عمومی عادی به طور فوقالعاده
نوبت اول این تعاونی در ساعت  15روز چهارشنبه مورخ  98/1/21در محل سالن اجتماعات دبیرستان ابنسینا تشکیل
میگردد .از سهامداران دعوت میگردد رأس ساعت مذکور در جلسه حضور بهم رسانند.
 -1اعضایی که مایلند حق حضور و رأی دادن در مجمع را به نماینده تاماالختیار واگذار نمایند تا تاریخ  98/1/20به اتفاق
نماینده خود جهت تأیید و صدور برگ نمایندگی به محل دفتر شرکت تعاونی مسکن واقع در خیابان فرمانداری مراجعه
نمایند( .حضور توأم عضو و نماینده وی در مجمع ممنوع است) .ضمن ًا ساعت  15وکالتنامه توسط اشخاص مسئول در محل
برگزاری مجمع عمومی بررسی میگردد.
 -2افرادی که متقاضی کاندیداتوری سمت هیئت مدیره و بازرس می باشند تا تاریخ  97/12/25جهت ثبت نام به محل
دفتر شرکت تعاونی مسکن فرهنگیان واقع در خیابان فرمانداری مراجعه نمایند.
دستور جلسه:
 -1انتخاب اعضاء اصلی و علیالبدل هیئت مدیره برای مدت  3سال
 -2انتخاب بازرس برای مدت یک سال مالی
 -3تصمیمگیری در مورد فروش واحدهای تجاری طرح  428واحدی
 -4انتخاب روزنامه کثیراالنتشار جهت درج آگهیهای شرکت
 -5تصمیمگیری در مورد اعضاء بد حساب طرح  428واحدی

هیئت مدیره شرکت تعاونی مسکن فرهنگیان

آگهی فراخوان ربگزاری انتخابات اتحادهی صنف لوله فروشان و اتسیسات شهرستان سیرجان

بدینوس�یله به اطالع کلیه اعضا محترم صنف لوله فروش�ان و تاسیسات شهرستان سیرجان میرساند
انتخابات هیئت مدیره صنف مذکور برای انتخاب  5نفر عضو اصلی و دو نفر عضو علی البدل و یک نفر
بازرس اصلی و یک نفر بازرس علی البدل عصر روز ش�نبه مورخ  97/12/25از ساعت  15:30الی  18در
محل سیرجان ابتدای بلوار قاآنی سالن اجتماعات اتاق اصناف برگزار می گردد .لذا از کلیه اعضا محترم
اتحادیه صنف مربوطه (صاحب پروانه) درخواست می شود الزاما با به همراه داشتن دفترچه عضویت و
یا اصل پروانه کسب معتبر( دارای شناسه صنفی معتبر) در محل برگزاری انتخابات حضور بهم رسانند.

ضمنا دادن وکالت برای رای ممنوع است

اسامی کاندیدای هیئت مدیره (به ترتیب حروف الفبا):

 -1علی اکبر اسدی  -2احمد بنی اسد آزادی  -3خیراهلل بیگلری  -4محمدرضا خواجویی
 -5س��ینا قاس��می پور افشار  -6محمد گلزاری  -7محسن محیاپور  -8اکبر موردینی نژاد
 -9محمد نجمی نژاد  -10ناصر نجمی نژاد  -11عین اهلل نعمتی

اسامی کاندیدای بازرس ( به ترتیب حروف الفبا):

 -1غالمرضا آزادیخواه  -2مجتبی راهداری پور  -3مجتبی مکی آبادی

هیات اجرایی برگزاری انتخابات اتحادیه های صنفی شهرستان سیرجان

| عکسها  :مجید شبستری |

پنجمین جشنواره کتاب سیرجان روز
سهش��نبه در محل تاالر اندیشه برگزار
ش��د .در این جش��نواره که هر سال از
سوی مؤسس��ه معراج اندیشه گلگهر
برگ��زار میش��ود دس��ت ب��ه انتخاب
نهاده��ا ،مدارس ،افراد و س��ازمانها و
نشریات برتر دوستدار کتاب بر اساس
معیارهای مش��خص زده میش��ود .در
این جش��ن که با حض��ور عالقهمندان
کت��اب از قش��رهای مختل��ف برگ��زار
ش��د هوش��نگ مرادی کرمانی و صیاد
تقیپ��ور از میهمان��ان وی��ژه مراس��م

بودند .حضور هوشنگ مرادی کرمانی
نویسنده قصههای مجید و محمدعلی
آزادیخواه نویس��نده نام آش��نای شهر
ک��ه یک��ی از کتابهای داس��تانیاش
«کتاب س��ال» کشور شد در کنار بقیه
مهمانان گرمابخش همایشی بود که در
راس��تای توجه بیش از پیش به کتاب
و کتابخوانی از س��وی این مؤسس��ه
فرهنگی برگزار شده بود.
هوشنگ مرادی کرمانی در این مراسم
همت هرساله مؤسس��ه معراج اندیشه
گلگه��ر را در برپای��ی این مراس��م و
توس��عه فرهن��گ کت��اب س��تود و در
س��خنان خود توجه به کتاب را الزمه

رشد و ش��کوفایی و پویایی یک جامعه
رو به پیش��رفت خواند .مرادی کرمانی
یکی از تفاوتهای جوامع توسعه یافته
با جوامع در حال توس��عه را به تفاوت
س��رانه مطالعهی کتاب در این جوامع
دانس��ت و ب��ا بی��ان خاطرات��ی اظهار
داشت :در کش��ورهای توسعه یافته از
کوچکترین فرصتها برای کتابخوانی
اس��تفاده میش��ود و زمانهایی که ما
نسبت به آنها کام ً
ال بیتفاوت هستیم
آنها به کار مطالعه و توس��عه فرهنگ
کت��اب میپردازن��د .خال��ق قصههای
مجی��د در ادامه با اه��دای تندیس از
نف��رات و نهادهای برت��ر در این زمینه

5
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بهداشت و سالمت
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مراقب خانه تکانی هایمان باشیم

عید را برخودمان
خراب نکنیم

جدی کارشناس بهداشت و سالمت به خانم های خانه دار
 هشدارهای ّ
گروه بهداشت و سالمت

ب�ا نزدیک ش�دن به روزهای پایانی س�ال ،خانهتکان�ی و تمیز کردن
خانهها رونق بیش�تری مییابد که متأس�فانه گاهی بدون خطر و ایجاد دردسر
هم نیست.
صدها ماده ش�وینده و پاک کننده در بازار وجود دارد .متأس�فانه برخی از این
محصوالت در تماس با پوست و ریه موجب بروز واکنشهایی می شوند .شاید به
ظاهر بعضی از مواد شوینده قوی ،برای سابیدن خانه عالی باشند ،اما میتوانند
سالمت شما را نیز بسابند! در حالیکه ایمنی و بهداشت کار در خانه ملزوماتی
دارد ک�ه رعایت آن نیازمند آگاهی از جزئیات و نکات ریزی اس�ت که کمتر به
آن توجه می شود .واقعیت این است برخی از آسیبهایی که میتواند سالمت
افراد را در این روزهای پایانی سال در جریان خانهتکانی به خطر اندازد ،در اثر
استفاده نادرست از شویندهها و استنشاق گازهای ناشی از برخی مواد شوینده
قوی ایجاد می شود که معموالً برای از بین بردن جرمها و آلودگیهای چسبنده
مانند لکههای روغن روی سرامیکها به کار میرود.
دکتر طلعت قانع ،دبیر مرکز اطالعرسانی سازمان دارو و سموم با اشاره به آغاز
نظافت و شستشوی خانهها پیش از شروع تعطیالت نوروز در گفتگویی عالوه بر
مراقبت از دچار شدن به حوادثی مانند سقوط از ارتفاع ،نسبت به استفاده نابجا
و بدون آگاهی از مواد شوینده و پاک کننده شیمیایی هشدار داد.
◄معم�والً خانمه�ا از ترکیب مواد ش�وینده با
یکدیگ�ر و با آب گرم اس�تفاده میکنن�د .آیا از
نظر شما به عنوان یک کارشناس این کار درست
است؟
اص ً
ال درس��ت نیس��ت .برخ��ی افراد به تص�� ّور این که
ترکیب کردن مواد شوینده میتواند تأثیر آنها را در از
بین بردن جرم و آلودگی بیشتر کند ،اقدام به ترکیب
شویندههای قوی با یکدیگر میکنند در حالیکه نمی
دانندآسیبهای ناشی از استنشاق گازهای این ترکیب
جدید به مراتب شدیدتر از استنشاق گازهای این مواد
سمی ناشی از ترکیب چند
به تنهایی اس��ت .گازهای ّ
جدی به ریهها و
آس��یب
ماده شیمیایی گاهی سبب
ّ
اختالل در عملکرد آنها میش��ود و میتواند با تبدیل

مدیر س��ازمان پس��ماند ش��هرداری سیرجان
از تنظی��ف و رفت و روب معابر س��طح ش��هر
در م��اه جاری و ایام منتهی به س��ال نو و بهار
طبیعت خبر داد.به گزارش واحد خبر مدیریت
ارتباطات شهرداری س��یرجان ،علی رضایی با
بی��ان این مطلب گفت :همزمان با قرار گرفتن
در آستانه س��ال جدید و عید باستانی نوروز و
به رسم و سنت دیرینه شهروندان که نظافت و
تمیزی منزل و محله خود را سرلوحه فعالیتهای
خود قرار می دهند ،مجموعه سازمان مدیریت
پس��ماند نیز در راس��تای وظیفه ذاتی خود از
ابتدای ماه جاری رفت و روب و تنظیف تمامی
معابر و کوچه های س��طح شهر را با بکارگیری
و استفاده چند اکیپ در دستور کار قرار داده و
هم اکنون نیز در حال انجام است.وی افزود :در
همین راستا معابری همچون کوچه های واقع
در خیابان علیارش��ول ،خیابان شهید گویینی،
خیابان آویش��ن۱و ،۲کوچههای حاشیه بانک
ملی و ملت در خیابان امام تا حدفاصل خیابان
هفده ش��هریور و  ...از جمله معابری اس��ت که
تنظیف شده اند.
رییس س��ازمان مدیریت پس��ماند شهرداری
س��یرجان اضافه کرد :رف��ت و روب و تنظیف
معابر ش��هری بر اس��اس ج��دول زمانبندی
انج��ام خواهد ش��د و این روند تا پایان س��ال
جاری ادامه دارد .علی رضایی افزود :متأسفانه
طی روزهای اخی��ر در فضای مجازی مطلبی
مبنی بر رفت و روب و تنظیف محل س��کونت
و کوچه منزل مس��کونی ش��هردار س��یرجان
منتش��ر ش��ده که این مطلب اساس��ا کذب و
بی محتواس��ت و ارایه خدمات ،تنظیف و هر
نوع فعالیت از سوی سازمان مدیریت پسماند
بدون هیچ چشمداشت و وابستگی به شخص

شدن به بیماری مزمن ،سالها فرد را درگیر کند .تأکید
میکنم هنگام نظافت نباید به هیچ وجه مواد شوینده
با آب گرم مخلوط شود ،زیرا این عمل سبب متصاعد
سمی و انتشار آنها در هوا میشود که در
شدن گازهای ّ
شدت
به
ها
م
خان
تنفسی
سیستم
به
استنشاق،
صورت
ّ
آسیب میزند.
◄ برخی افراد به شویندهها و گازهای متصاعد
از آن حساس�یت دارند .این اف�راد در این گونه
مواقع باید چکار کنند تا آسیب کمتری ببینند؟
اف��رادی که به مواد ش��وینده و گازهای متصاعد از آن
حساس��یت دارند ،از آب ،سرکه سفید ،جوش شیرین،
آب لیموت��رش و صابون یا پ��ودر صابونهای طبیعی
بدون عطر برای نظافت خانه اس��تفاده کنند .یادشان

باشد هنگام نظافت ،هوای داخل خانه از دو تا صد برابر
آلودهتر از هوای بیرون از خانه است؛ بنابراین الزم است
همه خانمها بخصوص این افراد که حساس��یت دارند
درها و پنجرهه��ای منازل در هن��گام خانه تکانی باز
باش��ند تا هوای تازه به داخل خانه جریان یابد و حجم
آالینده های گازی را کاهش دهد.
◄اگ�ر فردی در اثر بی توجهیها دچار آس�یب
شد چه باید بکند؟
در صورت��ی که ف��ردی این م��وارد را رعایت نکرد و با
مشکل تنفسی مواجه ش��د ،باید به سرعت از محیط
آلوده خارج و در جریان هوای آزاد قرار گیرد و مقداری
شیر تازه بنوشد .به هر حال باید رعایت کنند تا دچار
این آس��یب نشوند چون خود میتواند عامل بیماری و
مسمومیت شود.
◄مش�کل تقلب�ی ب�ودن ش�ویندهها ه�م در
بازار مس�ئله دیگری است که مش�تریها با آن
مواجهان�د .بس�یاری م�ردم هم ب�دون توجه به
اس�تانداردها ندانس�ته ها از ش�وینده ها و پاک

کنندههای تقلبی استفاده میکنند .در این زمینه
چه باید کرد؟
مردم ما س��واد دارند ولی نمی دانم چرا از سوادش��ان
اس��تفاده نمیکنند .تأکید من این است هنگام خرید
مواد ش��وینده دقت کنند .باید ش��اخصه استاندارد را
در برچس��ب محصوالت م��ورد توجه ق��رار بدهند و
حتیاالمکان کاالهایی خریداری کنند که در تولید آنها
از مواد شیمیایی کمتر و آنزیمهای کمخطر به کار برده
شده باشد.
◄برای افراد دارای بیماری آس�م چه توصیهای
دارید که آنها به خطر نزدیکتراند؟
اینگونه افراد حتماً و حتماً باید از ماسکهای تنفسی
استفاده کنند زیرا از مواردی که در خانه تکانی میتواند
به سیستم تنفس��ی بدن آسیب وارد کند و زمینهساز
بروز آلرژیهای تنفس��ی شود ،ورود گرد و غبار به ریه
ها است که خطرناک است .استفاده از ماسک عالوه بر
جلوگی��ری از ورود گرد و غب��ار ،میتواند مانع از ورود
سمی ناشی از مواد شوینده به دستگاه تنفسی
گازهای ّ

هم بشود و به حفظ سالمت این سیستم کمک کند.
◄ی�ک ع�ده از خانمها هس�تند که ب�ه دلیل
مشکالت پوستی و آلرژیهایی که در این زمینه
دارن�د همیش�ه پ�س از خانه تکانیه�ا عوارض
پوستیشان بیش�تر میشود .نظر ش�ما در این
زمینه چیست ؟
بله! از عوارض ناشی از خانه تکانی های غیراصولی ،بروز
همین آلرژیهای پوستی است .بسیاری از مواد شوینده
چربیهای پوست را از بین میبرند و نفوذپذیری پوست
را در مقابل مواد ش��وینده بیشتر میکنند ،در نتیجه
احتمال ابتال به بیماریهای پوستی افزایش می یابد.
این افراد برای پیشگیری از بروز اینگونه عوارض بهتر
است در هنگام استفاده از شویندهها ،از دستکشهای
مخصوص استفاده کنند .البته خانمها باید توجه داشته
باش��ند که به صورت طوالنی مدت از دس��تکشهای
پالس��تیکی اس��تفاده نکنند زیرا مواد تشکیل دهنده
دس��تکش میتواند برای پوست حساسیت ایجاد کند.
بنابراین اف��رادی که مجبورند طوالن��ی مدت نظافت
کنند بهتر است در زیر دستکشهای پالستیکی ،یک
دستکش نخی نیز بپوشند .نکته ی دیگر اینکه استفاده
طوالنی مدت از دستکشهای پالستیکی و یا استفاده
از مواد ش��وینده بدون دستکش س��بب بروز عالئمی
نظیر قرمزی ،خشکی ،ت ََرک ،خارش ،سوزش و التهاب
پوست نیز میشود .استفاده از آب معمولی برای شستن
دستها و سپس ِک ِرمهای مرطوبکننده میتواند برای
حفاظت پوس��ت آنها مؤثر باشد .این را هم اضافه کنم
هنگام نظافت خانه ،ممکن است مقداری ماده شوینده
وارد چشم شود و یا گازهای متصاعد شده از این مواد
باعث ایجاد س��وزش ،قرمزی ،التهاب و تاری دید برای
مدتی کوتاه شوند .
◄در اینگونه مواقع باید چکار بکنیم؟
الزم اس��ت افراد در صورت امکان از عینکهای ایمنی
استفاده کنند .همچنین در کنار رعایت اصول ایمنی و
محافظت از چشمها ،در صورتی که مادهای وارد چشم
ش��ود یا در اثر گازهای منتشره در هوا مشکلی مانند
سوزش و قرمزی در چشمها ایجاد شود ،باید بالفاصله
صورت و چشمها را با آب معمولی بشوییم و آلودگیها
را از روی سطح صورت ،پلکها و چشمها دور کنیم.
◄معموالً کودکان هم میتوانند در حاش�یه این
خانه تکانیها آسیب ببینند .به نظر شما اینطور
نیست؟
به نکته خوبی اشاره کردید .در ایّام خانه تکانی کودکان
در هر خانه میان دست و پای خانمها و افرادی که در
حال خانه تکانی هس��تند تردد میکنند .این درحالی
اس��ت که بسیاری از داروها و محصوالت خانگی مانند
جوهر نمک ،مواد ش��وینده و لَک بَ��ر ،الک پاککن،
سموم حشرهکش و َج َوندهکش مانند مرگ موش ،تینر،

 صدها ماده شوینده و پاک کننده
در بازار وجود داردکه یا
استاندارد نیستند و یا تقلبی و
مسمومیت زایند که متأسفانه برخی
از این محصوالت که مستعد ایجاد
گازهای متصاعد نیز هستند در تماس
با چشم ،پوست و ریه موجب بروز
واکنشهایی می شوند .شاید به ظاهر
بعضی از مواد شوینده قوی ،برای
سابیدن خانه عالی باشند ،اما میتوانند
سالمت شما را نیز بسابند!
 در روزهای خانهتکانی ،کودکان
در میان دست و پای خانمها و افرادی
که در حال خانهتکانی هستند تردد
میکنند .این درحالی است که بسیاری
از داروها و محصوالت خانگی مانند
جوهر نمک ،مواد شوینده و لَک بَر،
الک پاککن ،سموم حشرهکش و
جوندهکش مانند مرگ موش ،تینر،
ضدیخ ،بنزین و  ...میتواند در صورت
بلعیده شدن یا تماس با پوست ،چشم
و یا تنفس کودکان بسیار س ّمی و
خطرناک باشد
ضدیخ ،بنزین و  ...میتواند در صورت بلعیده ش��دن یا
سمی
تماس با پوست ،چشم و یا تنفس کودکان بسیار ّ
و خطرناک باشد .بنابراین همیشه بهتر است محصوالت
ب��اال را در ظرف اصلی آن نگهداری نمود و هیچگاه در
دس��ترس کودکان نباش��د و یا در ظرف مواد خوراکی
مانند بطری نوش��ابه ،نگهداری نکنی��م زیرا این عمل
موجب تماس با پوس��ت و یا مصرف اشتباهی توسط
کودکان و در نتیجه مسمومیت شدید آنها شود .همواره
این نکته را باید به یاد داشت که ،هیچ ظرف دربستهای
از دسترسی کودکان کنجکاو در امان نیست.
◄صحبت دیگری هم دارید؟
روی آنچ��ه گفتم باز هم تأکید میکنم و از خانمها
و افراد خانه میخواهم به خاطر شستشو و نظافت
و خان��ه تکان��ی نیایی��م عیدمان را با آس��یبهای
جبرانناپذی��ری ک��ه ب��ه س�لامتی خودم��ان و
کودکانمان میزنیم خراب کنیم .خانهتکانی اصولی
دارد و اگر این اصول رعایت ش��ود هیچ وقت هیچ
مشکلی پیش نمیآید /.سالمت نیوز

گزارشی از روابط عمومی شهرداری سیرجان

فعالیت بی وقفه سازمان پسماند در تنظیف معابر شهر

خاصی به عموم شهروندان انجام خواهد شد.
◄ ط�رح نو در نصب ایس�تگاه های خط
واحد
واحدخب��ر مدیری��ت ارتباطات ش��هرداری در
گزارش دیگری به نقل از مدیرعامل س��ازمان
حمل و نقل بار و مسافر شهرداری سیرجان از

جناب آقای

اجرای طرح های نوین در ساخت ایستگاه های
اتوبوس درون شهری (خط واحد) خبر داد.رضا
یوسفی در این رابطه گفت :در راستای افزایش
سیمای بصری و زیباسازی محیط شهری15 ،
ایس��تگاه خط واحد با به��ره گیری از خالقیت
و ن��وآوری طراحان ،با طرح تلویزیون توس��ط
س��ازمان حمل و نقل بار و مس��افر شهرداری

مهندس رضا یوسفی

مدیرعامل محترم سازمان حمل و نقل شهرداری سیرجان

جناب آقای ابوالقاسم امیریمقدم

مدیر محترم واحد نقلیه سازمان حمل و نقل شهرداری سیرجان

بدینوس�یله از زحمات ،تالش و برخورد شایس�ته شما با نیروهای سازمان نهایت تقدیر و

تشکر به عمل میآید .موفق و سرافراز باشید.

تعدادی از رانندگان سازمان حمل و نقل ،بار و مسافر سیرجان

سیرجان احداث و در چند نقطه از سطح شهر
نصب خواهد شد.
وی افزود :اجرا و نصب این ایس��تگاهها با طرح
تلویزیون برای اولین بار در کشور ،در سیرجان
انجام ش��ده است.مدیرعامل س��ازمان حمل و
نقل بار و مسافر شهرداری سیرجان یادآور شد:
شهروندان سیرجانی الیق بهترین ها هستند و

از آنها انتظار داریم نسبت به حفظ و نگهداری
این ایستگاه ها و اموال عمومی که برای تکریم
جایگاه و منزلت همش��هریان نصب ش��ده اند،
کوشا باشند.رضا یوس��فی عنوان کرد :ساخت
و نصب این ایس��تگاه ها با اعتب��اری بالغ بر 2
میلیارد ریال انجام شده است.
وی تصریح کرد :بلوار سید جمال ،کوی اصناف،

ش��ریعتی و پارک سوار ،بلوار قاآنی ،بلوار دکتر
صادقی ،خیابان  ۱۷ش��هریور روبروی زورخانه
پوریای ول��ی ،بلوار دکتر صفار زاده ،دانش��گاه
پیام نور ،پارک س��ه راهی کرمان ،بلوار س��ید
جم��ال جن��ب پمپ بنزی��ن و پ��ارک ملت از
جمله مسیرهایی است که این ایستگاهها نصب
خواهد شد.

اطالعیه اتحادهی میدان داران میوه و رته بار

بدینوسیله از کلیه مالکین میدان جدید ترهبار واقع در بلوار خلیجفارس جهت تشکیل

جلسه پیرامون مسائل میدان در روز دوشنبه  97/12/20ساعت  10صبح در دفتر اتحادیه

میدان ترهبار واقع در انتهای بلوار مالکاشتر دعوت بعمل میآید .عدم حضور در جلسه و

پیامدهای ناشی از آن به عهده شماست.

اتحادیه میدانداران میوه و ترهبار شهرستان سیرجان

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
@negarestan_news

پایان سریال
سرقت از
منازل

گروه حوادث :فرمانده انتظامي سیرجان
از شناس�ايي و دستگيري باند سارقان
حرفه اي منزل خبر داد .سرهنگ محمد
رضا ایران نژاد گفت :در پي وقوع چندين
فقره س�رقت منزل در س�ال جاري در
سطح شهر سیرجان با شيوه و شگردي
خ�اص و س�رقت وجه نقد و اش�ياء كم
حجم و با ارزش ،اين موضوع در دستور
كار مأموران کالنتری  13شهرستان قرار

گرفت .وي اف�زود :مأموران با مراجعه و
بازديد از محلهاي س�رقت و اخذ فيلم
دوربينهاي مداربسته و بهدست آوردن
تصوير سارقان و با تعامل با ساير ادارات
پليس آگاهي و استفاده از منابع خبري،
هش�ت نفر سارق شناس�ايي شدند که
ب�ا تعقي�ب و مراقبت چندين س�اعته
در يك عمليات غافلگيرانه هر هش�ت
متهم در حین ارتکاب جرم دس�تگير و

آخرین خبر از وضعیت چشم
دانشآموز هنرستان تالش

گروه حوادث :پدر محمدحس��ن زینلی
از واکن��ش چش��م فرزندش ب��ه نور پس
از آخری��ن عم��ل جراحی خب��ر داد .وی
به خبرن��گار ح��وادث نگارس��تان گفت:
محمدحس��ن هم اکنون در بیمارس��تان
رس��ول اکرم (صلوات ا )...تهران بس��تری
اس��ت و خوش��بختانه چش��م او ب��ه نور
واکنش نش��ان داده اس��ت .زینل��ی ادامه
داد :چهارش��نبه دو هفته پی��ش یکی از
همکالس��یهای محمدحس��ن در کارگاه
هنرستان تالش با او درگیر میشود .آنها
رش��ته برق هستند و فرد روبرو با فازمتر به باالی چشم او ضربه شدیدی وارد
میکند .عصب چش��م محمدحسن دچار صدمه شده و بینایی یک چشم او از
بین رفته اس��ت .وی را از سیرجان به کرمان و سپس به تهران منتقل کردیم
و تاکنون  2عمل جراحی بر روی چش��م او انجام شده است .وی از شهروندان
خواست دعا کنند تا بینایی یک چشم این پسر  16ساله برگردد.

سیگار ،دروازه ورود به اعتیاد است
مراقب جوانانمان باشیم

کانال خبری نگارستان

دستگيري باند سارقان منزل
در سیرجان

 شماره 1165
 شنبه  18اسفند 1397

حوادث

معاونت اجتماعی فرماندهی انتظامی شهرستان سیرجان

سه دستگاه خودرو كه در امر سرقتها
از آنها اس�تفاده ميكردند نيز توقيف
شدند .اين مقام انتظامي اظهار داشت:
در بازرسي ب ه عمل آمده از خودروهای
س�ارقان اب�زار م�ورد اس�تفاده جهت
سرقت و تعدادي اموال ،مدارك و اسناد
متعلق ب�ه مالباختگان و مقدار  12گرم
شیشه و هروئین كشف و به کالنتری 13
انتقال داده شد.
سرهنگ ایران نژاد اظهار داشت :ضمن
شناس�ايي کلي�ه مالباخت�گان در اين
رابطه و بازس�ازي صحنههاي س�رقت،
متهم�ان با ص�دور قرار مناس�ب روانه
زندان مرکزي س�یرجان شدند .رئیس
پلیس سیرجان در پايان از شهروندان
خواس�ت :ضم�ن رعايت هش�دارهاي
پليس�ي منزل خود را به سيستمهاي
ايمني مجهز کرده و در صورت مشاهده
هرگون�ه موارد مش�كوكي قب�ل از هر
اقدام�ي بالفاصل�ه با مرک�ز فوريتهاي
پليسي  110تماس حاصل کنند.

جدی و قاطع
دستور ّ
دادستان سیرجان
به نیروی انتظامی

سارقان جادهای
دستگیر شوند !

گ�روه حوادث :دادس�تان عمومی و انقالب
س�یرجان به نی�روی انتظامی شهرس�تان
دس�تور داد تا با س�ارقان ب�ار خودروهای
سنگینی که در جادهها دچار حادثه شدهاند
به ش�دت برخورد و آنها را دستگیر کنند.
قاض�ی محس�ن نی�ک ورز در اینرابطه به
خبرن�گار نگارس�تان گفت :س�یرجان در
مس�یر  ۵راه اصلی و یکی از ش�اهراههای
ترانزیتی ش�مال به جنوب و شرق به غرب
قرار داشته و روزانه تعداد زیادی خودروی

س�نگین و س�بک از محورهای مواصالتی
عبور میکنند .وی افزود :حجم باالی تردد
خودروه�ا ،حوادث ج�ادهای را نیز افزایش
داده و وق�وع برخ�ی واژگونیه�ا با حضور
معدود افرادی سودجو در سرقت بار تریلر

رئیس پلیس مواد مخدر استان در گفتگو با نگارستان:
مرگ راننده خودرو MVM
به علت واژگونی
سیرجان نیازمندکمپ ماده  16دولتی است

گروه ح�وادث :رئیس پلیس مب��ارزه با مواد
مخدر اس��تان کرم��ان در دیدار با دادس��تان
س��یرجان گف��ت :اج��رای طرحه��ای امنیت
اجتماع��ی بدون راه اندازی کمپهای ماده 16
دولتی ویژه معتادان متجاهر بیثمر هس��تند.
س��ید موسی حس��ینی که سرهنگ
سرهنگ ّ
ایرانن��ژاد فرمانده��ی انتظام��ی س��یرجان او
را همراه��ی میک��رد ،ادامه داد :ب��ا راهاندازی
کمپ ماده  16میتوان بخش��ی از جرائم خُ رد
را که معتادان ب��رای تآمین هزینه روزانه خود
انج��ام میدهند ،تحت کنترل درآورد و در این
راس��تا تالشهایی از س��وی مدیران استان در
حال انجام اس��ت و تا زمانی که کمپ ش��کل
نگیرد ،کار اساس��ی صورت نخواهد گرفت .وی
افزود :س��ال گذشته بیش از  812نوبت طرح
امنیت اجتماعی به ص��ورت حجمی ،نقطهای
و منطقهای انجام ش��ده و ت��ا زمانی که محلی

برای نگهداری این افراد وجود نداش��ته باشد،
پ��س از دس��تگیری ،به س��رعت آزاد خواهند
ش��د و به سطح جامعه باز می گردند .اما مردم
فکر میکنند که م��ا معتادان را بی دلیل پس
از ی��ک روز آزاد می کنی��م؛ درحالی که جایی
برای نگه��داری آنها وجود ندارد .اکثر معتادان
فروش��نده مواد مخدر نیستند و نمی توان آنها
را به عنوان مجرم بازداش��ت ک��رد و به زندان
انداخت .رئی��س پلیس مبارزه ب��ا مواد مخدر
اس��تان خاطرنش��ان کرد :اگر اردوگاه ماده 16
راهاندازی شود ،کمک شایانی به ارتقای امنیت
خواهد کرد و احساس امنیت را در پی خواهد
داش��ت .قاضی نیکورز دادستان سیرجان نیز
در این باره گفت :با پیگیری نماینده سیرجان
در مجلس و رئیس اداره بهزیس��تی مقرر شده
کمپ ماده  16س��یرجان از طری��ق اعتبارات
شهرستان و ظرفیتهای موجود احداث شود.
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شرکت تعاو ی ن رجان ت
هب شماره ثبت  1204و شناهس ملی 108605352

به اطالع کلیه اعضای محترم شرکت تعاونی
میرساند که جلسه مجمع عمومی عادی در
ساعت  9صبح روز دوشنبه مورخ  98/1/5در محل
حسینیه امام خمینی برگزار میگردد از کلیه اعضا
دعوت بعمل میآید.
دستور جلسه:
 -1انتخاب اعضاء اصلی و علیالبدل هیئت مدیره
 -2انتخاب بازرسین
 -3تصویب ترازنامه و سود و زیان شرکت

هیئت مدیره شرکت

ب
اق ل توجه
کلیه ادارات و سازماناهی دولتی

پیرو مصوبات ستاد تسهیالت نوروزی و با توجه به برپایی ایستگاه بزرگ
نوروزی جهت ایام نوروز واقع در جاده تهران جنب سازمان فنی حرفهای،
اداراتی که تمایل به در اختیار گرفتن غرفه را دارند تا تاریخ  97/12/22با
شماره تلفن  41325066و  41325056تماس حاصل فرمایند.
مدیریت ارتباطات شهرداری
و شورای اسالمی شهر سیرجان

گروه حوادث :بر اثر واژگونی خودروی  MVMدر محور
س��یرجان کرمان راننده خ��ودرو جان باخ��ت .به گزارش
خبرنگار نگارس��تان بر اثر این س��انحه که روز چهارشنبه
به وقوع پیوست اس��ماعیل عظیمی  50ساله بر اثر شدت
جراحات وارده جان خود را از دست داد.

کشف  4خودروی سرقتی
توسط پلیس

گروه حوادث :مأموران پلیس شهرستان سیرجان هفته
گذش��ته  4خودروی س��رقتی را در نقاط مختلف ش��هر
کشف کردند .فرمانده انتظامی شهرستان سیرجان ضمن
اعالم این خبر افزود :خودروهای کشف شده پراید و وانت
پیکان هستند.
س��رهنگ ایراننژاد ادام��ه داد :یکی از خودروها س��ابقه
س��رقت از بزنجان بافت و دیگری از ش��هرک س��منگان،
زیدآباد و خیابان ابوریحان دارد.
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یا کامیون همراه بوده که س�رقت محموله
ماهی یا آبمیوه از نمونههای اخیر است.
ای�ن مقام قضای�ی عنوان ک�رد :از آنجایی
که ب�ر طب�ق م�اده  ۶۵۸قان�ون مجازات
اسلامی(بخش تعزیرات) سرقت در محل
تصادف از موجبات تش�دید مجازات بوده،
و برای این رفتار مجازات حبس تا  ۵س�ال
پیشبینی ش�ده ،به کلیه یگانهای نیروی
انتظامی خصوص ًا پاس�گاههای بین جادهای
تأکید شد در صورت وقوع حوادث مشابه،
ضم�ن حض�ور ف�وری در مح�ل و حفظ و
جلوگیری از س�رقت بار خودروی سنگین،
از ظرفی�ت مردمی موجود به ویژه جمعیت
هالل احمر جهت امدادرسانی و جمع آوری
بار رها ش�ده استفاده و در صورت مشاهده
س�رقت بار توس�ط افراد حاضر در صحنه
که بعض ًا از اتباع بیگانه س�اکن در روستاها
هس�تند ،باتوجه به مش�هود ب�ودن جرم،
نس�بت به دستگیری این س�ارقان اقدام و
پس از تش�کیل پرونده قضای�ی آنها را به
دادسرا اعزام کنند.

معمای جدیدی
در برابر مأموران پلیس

آتشسوزی
خودروی سرقتی
در جاده سیرجان -کرمان
گروه حوادث :یک دس��تگاه خودروی پراید سرقتی که
روز یکش��نبه گذش��ته در بلوار موس��یابنجعفر (علیه
الس�لام) سیرجان س��رقت ش��ده بود در حالی از سوی
ّ
مأموران پلیس کش��ف ش��د که در میان شعلههای آتش
در حال سوختن بود.
گ��زارش معاونت اجتماعی فرماندهی انتظامی س��یرجان
حاکی اس��ت مأموران پلیس کالنت��ری  13در پی اعالم
مرکز  110ب��ه کیلومتر  5محور س��یرجان کرمان اعزام
شده و متوجه حریق یک دستگاه پراید فاقد پالک شدند.
بررس��یهای بیش��تر پلیس نش��ان داد این خودرو دارای
سابقه سرقت است .تالش مأموران پلیس برای شناسایی
عامالن سرقت و آتشسوزی خودرو ادامه دارد.

جناب آقای دکتر محمدجواد میرزاده
درگذش�ت وال�ده مکرمهت�ان را به ش�ما و خانوادههای
محترم میرزاده ،نظری و ستوده تسلیت عرض مینماییم.
ما را در غم خود شریک بدانید.

قاسم یزدی  -احسان یزدی

خرید و فروش آهنآالت
و فلزات دست دوم
باالتری
ن قیم

ت

درب
 09133791079 - 09133791225شرک منزل
تو
مغازه
برادران خدانوری

بدنسازی و پرورش اندام فلکس
ارائه برنامههای تخصصی ورزشی و غذایی

مربی :مهدی شول

قهرمان آسیا و کارشناس ارشد فیزیولوژی ورزشی
خیابان ولی عصر سالن امام علی 09129152659

مج
م
عم
آگهی دعوت ع ومی  -عادی هب طور فوقالعاده نوبت اول

شرکت تعاونی مسکن تاقدیس ستاره شهر به شماره ثبت  4032شناسه ملی  14005779330شهرستان سیرجان استان کرمان.
به اطالع کلیه اعضای محترم شرکت تعاونی میرساند که جلسه مجمع عمومی/عادی به طور فوقالعاده نوبت اول این تعاونی در ساعت  9روز
دوشنبه مورخ  1398/1/19در محل شهرک اسفندقه خیابان سپیدار  4تشکیل میگردد .از سهامداران دعوت میگردد رأس ساعت مذکور در
جلسه حضور بهم رسانند.
ضمن ًا
 -1اعضایی که مایلند حق حضور و رأی دادن در مجمع را به نماینده تاماالختیار واگذار نمایند تا تاریخ  1398/1/15به اتفاق نماینده خود جهت
تأیید و صدور برگ نمایندگی به محل دفتر شرکت مراجعه نمایند( .حضور توأم عضو و نماینده وی در مجمع ممنوع است) .ضمن ًا ساعت 8:30
وکالتنامه توسط اشخاص مسئول در محل برگزاری مجمع بررسی میگردد.
 -2چنانچه در دستور جلسه انتخاب هیئت مدیره با بازرسان باشد افرادی که متقاضی کاندیداتوری سمتهای مذکور میباشند حداکثر تا
تاریخ  97/12/20جهت ثبت نام به محل دفتر شرکت مراجعه نمایند.
دستور جلسه:
 -1استماع گزارش عملکرد هیئت مدیره و بازرس منتهی به سالهای  1395الی 1397
 -3تصویب تغییرات اعضاء و سرمایه
 -2تصویب صورتهای مالی سالهای  1395الی 1397
 -5انتخاب اعضاء اصلی و علیالبدل هیئت مدیره برای مدت  3سال
 -4انتخاب روزنامه کثیراالنتشار جهت آگهیهای شرکت
 -6انتخاب بازرس اصلی و علیالبدل برای مدت یک سال مالی
 -7تصویب آئیننامه اداری و استخدامی -تصویب آئیننامه تنخواه گردان -تصویب دستورالعمل پاداش هیئت مدیره -تصویب آئیننامه حقوق
و وظایف و اختیارات مدیرعامل
 -9تصویب حقالزحمه بازرس
 -8تصویب حقوق و مزایای مدیرعامل

هیئت مدیره شرکت تعاونی

سیاسی  /اجتماعی  /فرهنگی

السالم):
امام هادي(علیه ّ
امام پس از من حسن است و پس از او
پسرش قائم ،او كه زمين را از عدل و داد
لبريز ميسازد همانگونه كه در آستانه
ظهورش از ستم و بيداد لبريز است.

 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 دوم  شماره   1165شنبه  18اسفند 1397

 چاپخانه :چاپ کارمانیا
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81:90

دوشنبه

 29اسفند

90:08

88:84

81:89

سه شنبه

 28اسفند

90:00

88:84

81:89
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88:84
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 20اسفند

90:09

88:84
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نگاه آخر

اذان مغرب

بازگشت به عصر کوپن
ممکن نیست

محسن جالل پور

موضوع بازگش��ت به عصرکوپن از موضوع��ات جنجال برانگیز
هفته گذش��ته بود .این مس��ئله زمانی مطرح ش��د که یکی از
وزیران اقتصادی دولت از احتمال تهیه کوپن الکترونیکی حرف
به میان آورده و گفته بود :دولت برنامههایی برای توزیع ارزاق
و کاالهای عمومی پیش بینی کرده است .موضوعی که معاون
اول رئیسجمه��ور آن را رد کرد و گفت :دولت برنامهای برای
بازگش��ت به سیاست کوپنی و افزایش یارانه ندارد .با این حال
موضوع کوپن هفته گذشته محل بحث تحلیل گران اقتصادی
بود .محسن جاللپور رئیس کرمانی سابق اتاق بازرگانی ایران
در تحلیلی که در عصر ایران چاپ ش��د به این ماجرا پرداخت
و چنین نوشت:
مسأله ساده است؛ دولت میخواهد به گونهای برنامهریزی کند که
در تنگنای پیش رو ،کشور دچار کمبود ارز و دیگر منابع مورد نیاز
نش��ود .به همین دلیل این تفکر در میان سیاس��تمداران ما ریشه
دوانده که سهمیهبندی و دونرخی کردن کاالها چاره کار است .این
بزرگترین خطای سیاس��تگذار در مقطع فعلی اس��ت که منجر به
اتفاقات نگرانکننده در کش��ور میشود و عواقب زیانباری به دنبال
خواهد داشت.
مش��کالت ابتدا از کسری بودجه شروع ش��ده است.یعنی اگر هیچ
تحریم��ی هم در کار نبود،قطعا کار دولت باز هم پیچیده میش��د.
کس��ری بودجه و فش��ار باالی نقدینگی باعث افزایش تورم ش��ده
اس��ت.دولت به جای اینکه فکری به حال کس��ری بودجه کند و
مکانیزم��ی برای حل مش��کل نقدینگی بیابد،س��رکوب بازار را در
دس��تور کار داده و سیاست کنترل قیمتها را کلیدزده است .بعد
از مدتی ناچار میش��ود کاالها را دونرخی و س��همیهبندی کند .به
محض اجرای این سیاس��ت ،بازارهای غیررسمی زیادی در اقتصاد
ش��کل میگیرد که نمون��هاش را در بازار ارز دیدی��م و نتایج زیان
بارش را با تمام وجود احساس کردیم.
از این به بعد ش��ما یک اقتصاد کنترلش��ده چندنرخی دارید که
امکان مبادله آزاد در آن فراهم نیست .در این فضا بخش خصوصی
امکان رش��د ندارد .نتیجه اینکه ،انحصار ش��کل میگیرد .انحصار
که ش��کل گرفت ،انواع فساد به وجود میآید و بخش عمده توان و
امکانات دولت باید صرف مقابله با انبار کردن و احتکار کاال ش��ود.
نتیج��ه اینکه دول��ت تصمیم میگیرد کوپن را احی��ا کند .احیای
کوپن دوب��اره پایههای تولید و توزیع دولتی را قوی میکند و این
روند همینطور ادامه پیدا میکند .من فکر میکنم به س��رعت در
حال بازگش��ت به دهه  60هستیم .متأس��فانه ذهنیت سیاستگذار
در کش��ور ما این است که دهه  60از نظر سیاستگذاری اقتصادی
ده��ه خوبی بوده و در ش��رایط اضطرار باید به همان سیاس��تها
بازگردی��م در حالی که اگ��ر تعصب را کنار بگذاری��م باید اعتراف
کنیم که اداره اقتصاد کشور در دهه  60نتایج زیانباری داشته که
اقتصاد ایران هنوز با آن درگیر است .من خیلی عالقه دارم که یک
تحقیق اقتصادی درباره درس��ت بودن سیاس��تهای دهه  60پیدا
کنم و افرادی پیدا ش��وند که به دور از تعصب و عالیق سیاس��ی،
دستاوردهای آن دهه را برای ما روشن کنند.

حاشیه  -خبر

عضو جنجالی شورا رفت

| عکس :مجید شبستری |

در روزهایی که گفته میش��د محمدرضا عرب گویینی عضو پّر سر
و صدای شورای ش��هر با پرونده جدید غیبتهای خود در آستانه
س��لب صالحیت و اخراج از ش��ورای ش��هر قرار گرفته است او از
عضویت در این شورا استعفا کرد .با استعفای عربگویینی راه برای
ورود حس��ن خدامی عضو علیالبدل و آرام ش��ورای شهر باز شد.
عربگویینی که با س��اخت و نصب پلهای ناقص عابر پیاده چند
صباحی از آنها اس��تفاده اقتصادی ک��رد از همان ابتدای ورود به
شورا با شهردار و اعضای شورای شهر درگیری پیدا کرد .مشکالت
او زمانی بیش��تر ش��د که ش��اکیهای او در مجتمعهای مسکونی
بخاط��ر آنچ��ه آنها «خُ ل��ف وع��ده و تضییع حق خ��ود» عنوان
میکردند پروندهای برایش در دادس��را تش��کیل دادند .متقاضیان
این واحدها که اعتقاد داشتند حقشان پایمال شده هر از چندگاه
مقابل ش��ورا و فرمانداری دست به تجمع میزدند .این عضو شورا
که در اس��تعفایش نوشته برای شرکت در انتخابات مجلس از شورا
کنارهگی��ری کرده اس��ت اینک با چند پرونده اتهامی روبروس��ت.
پرونده موس��وم به نقشه کشتن شهردار ،پرونده شاکیان واحدهای
نیمه تمام مس��کونی و پرونده موسوم به غیبت در شورای شهر که
این آخری با استعفای او کان لم یکن گردید.

آیا در شهرداری
اتفاقاتی میافتد؟

جشنواره غذا و سفره هفت سین نیکان در مدرسه ایثار

با کناره گیری یک عضو قبلی ش��ورا و اضافه ش��دن عضو جدید و
کمتر ش��دن تنشه��ا احتمال تغییر و تح ّول در ش��هرداری دور از
ذهن برخی اعضای ش��ورا نیس��ت .برخی از این اعضا قبل از این به
صورت پیدا و پنهان تمایل خود را برای ش��هرداری بروز داده بودند
ولی هیچ وقت مطمئ��ن نبودند قول و قرارها به کجا میانجامد اما
اکنون در فضای آرامتر بدش��ان نمیآید دوباره به این موضوع ورود
کنند .برخی شنیدهها حکایت از همین ماجرا دارد.

کناره گیری
رئیس محیطزیست

رئی��س اداره محیط زیس��ت س��یرجان اس��تعفا ک��رد .او در متن
استعفای اصلی خود برای همکارانش آرزوی موفقیت کرده است .با
اینکه از علت کنارهگیری ناگهانی رئیس اداره محیطزیست اطالعی
در دست نیست اما وی در گفتگو با نگارستان مشکالت شخصی را
علت استعفای خود اعالم کرد .علیرضایی پس از یک دوره رکود در
آن اداره ،فعالیتهای خوبی در حفاظت از محیط زیس��ت سیرجان
سامان داد.

کی بود او بود من نبودم!

ماجرای
جنجالی تق ّلب
در آرای برترینها
در حالی کهدر نظرسنجی برترینهای صداوسیما
برنامه«نود» در رتبه اول بود ،به یکباره اعالم شد
«برنده باش» از این برنامه پیشی گرفته است .این
اتفاق درحالی بود که تعداد زیادی از مخاطبان از
رأی بدون اطالع آنها به «برنده باش» خبر داده
بودند و ظاهرا ً پیامک هایی برای آنها مبنی برای
اینکه در جشنواره صدا و سیما به «برنده باش»
رأی داده اند ارسال شده در حالی که تعدادی از
آنها اص ً
ال در این نظرسنجی شرکت نکرده بودند.

همین خبر کوتاه کافی بود تا جنجال رسانهای در
این رابطه برپا و صدها توییت در اعتراض به این
اتفاق منتش��ر شود .همچنین کاربران در فضای
مجازی با انتش��ار یک پیامک از اینکه اطالعات
آنها به صورت ناخواسته در دسترس برخی قرار
گرفته و مورد سوءاستفاده قرار گرفته است ،ابراز

جناب آقای

حمید عزت آبادی پور
انتخاب شایس�ته جنابعالی را به عضویت هی�ات نمایندگی اتاق
بازرگان�ی ،صنایع،مع�ادن و کش�اورزی اس�تان کرم�ان تبریک
میگوییم .بی ش�ک این موفقیت نش�ان اعتماد فعاالن اقتصادی
استان به شما است .امیدواریم با توفیق خدمت به رونق اقتصادی

نارضایتی و عصبانیت کردند.
اما دبیر جش��نواره «جام جم» از تشکیل جلسه
کمیته فنی دبیرخانه جشنواره در راستای صیانت
از آرای مردمی از بامداد آن روز خبر داد و تأکید
کرد« :براساس تحقیقات صورت گرفته مشخص
ش��د یکی از ش��رکتهای مجوزدار آی سی تی
(وزارت ارتباط��ات و فناوری اطالعات) در جذب
و ش��مارش آرای مردمی در  ۲۴ساعت منتهی
به روز ش��نبه هفته جاری سهل انگاری کرده و
مرتکب تخلف ش��ده اس��ت ».دبیر جشنواره در
حالی ت��وپ را به وزارت ارتباطات فرس��تاد که
اولین بار وزیر همان وزارتخانه از این ماجرا پرده
برداش��ت و جشنواره را متهم به دستکاری آرای
کاربران کرده بود .هر چند که به رغم این اتفاق
باز ه��م برنامه نود در صدر ق��رار گرفت ولی به
اعتبار برنامه های نظر س��نجی درآن جشنواره
لطمه وارد شد.

بسم رب الشهدا والصدیقین

جنگ بود و آتش و خون ،جنگ بود و صفبندی جبهه حق و باطل
معرکهای بود و معبری از زمین به آسمان
در ای�ن کش�اکش مردان�ی از جنس نور قد عل�م کردند و زی�ر بیرق ولی خدا چن�ان از خود
مردانگی نش�ان دادند که هنوز هم ،که س�الیان زیادی از جنگ میگذرد ،دنیا مات و مبهوت
آن رشادتهاست .پدر جان سخت میشود از تو نوشتن وقتی قراری نیست ،قرار بر قرار بود
نه بیقراری .و شهادت را نه در جنگ ،در مبارزه میدهند.
ما هنوز ش�هادت بیدرد میطلبیم غافل که ش�هادت را جز به اهل درد نمیدهیم .شهادت برای
مردانی که روح بزرگشان در کالبد گلین و آلودهی دنیوی نمیگنجد احلی من العسل خواهد بود.

به مناسبت اولین سالگرد جانباز شهید

حاج عبدالرضا آشتاب

(کارمند مخابرات)

به اطالع میرساند مراسمی به این منظور در تاریخ  1397/12/23برگزار میگردد.
ساعت حرکت به سمت بهشت زهرای نصرتآباد  15:30از بلوار امام رضا (ع) ،بلوار صفا

خانواده

اس�تان کرمان و ایران عزیزمان همواره رضایت خداوند و بندگان
او همراه شما باشد.

هیات مدیره و مدیرعامل
هلدینگ توسعه طلوع خلیج فارس

برادر ارجمند جناب آقای

حاج شهباز حسنپور
نماینده محترم و مردمی شهرستان سیرجان
از تالش ش�ما در عرصه تولید و اشتغالزایی و پیگیری در مسیر پیشرفت و ارتقای اهداف این واحد
تولی�دی صمیمانه سپاس�گزارم .از درگاه ایزد منان تداوم توفیق ،موفقیت ،س�المت و س�عادت روز
افزون ش�ما را مس�ئلت دارم .امید است این شهرستان از حضور همیش�گی شما در صحنه مدیریت
منتفع گردد.

محمدحسین راهبر
مدیرعامل شرکت روغن موتور شتاب سیرجان
و رئیس هیئت مدیره شرکت فرآوردههای کیان پارس سمنگان

جناب آقای

مهندس علی عباسلو
مدیرعامل محترم شرکت جهان فوالد

انتخاب شایس�ته جنابعالی را به عنوان عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی،

صنایع ،معادن و کشاورزی اس�تان کرمان تبریک عرض نموده ،از درگاه ایزد
من�ان توفیق�ات روز افزونتان را در س�ایه عنایت حضرت ول�ی عصر (عج)
خواستاریم.

ا
ولین
و
ج
ا
نیا
مع
زمندیهای ترین
ا
ستان

سی
نیازمندیهای رجان
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داربست فلزی
افالک
09138455581
عباسی

داربست فلزی
عدالت
09178317645
09193453650

داربست فلزی سیرجان جنوب
 09133472290عباسی

شرکت گهرسمنگان ایرانیان به
تعدادی راننده پایه یکم و سرویس کار و
تعمیرکار زیرمایلر نیازمندیم.
با حقوق و مزایا عالی
09137125100
09916902325
فروش انواع دوچرخه و موتورسیکلت بصورت
اقساط با شرایط ویژه
خریدار نقدی موتورسیکلت های کارکرده
مجری طرح تعویض موتورسیکلت
های کارکرده با صفرکیلومتر
مهیاشهر جنب بانک ملی
فروشگاه موتورسیکلت
مرکزی سیرجان (صالحی)

پته دوزی و پته فروشی

دوخت اصیل کرمانی و همچنین رنگ آمیزی به خانم های
عالقمند به این هنر سنتی سفارشات سرویس عروس و
با مجوز رسمی وبیمه معتبر
جزئیات پذیرفته می شود
با کادری مجرب  ,با نازلترین قیمت

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

حمل اثاثیه منزل ومبلمان در سطح شهر وتمامی نقاط کشور

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

شعبه دیگری ندارد

انتهای بلوار فاطمیه ،جنب شرکت لنگربار
09139473880-42252330
 09136473880سلطانی

ارائه خدمات تخصصی مو  -پوست و زیبایی شامل

 انواع رنگ و الیت(آمبره -بالیاژ-سامبره  -بالیاژروسی -بیبی الیت -الیت های حرارتی بدون دکلره-پاک کردن رنگ مشکی و شرابی)
 الین درمان مو(نانو کراتینه -کراتین کالژن -ریباندینگ -نانو ریباندینگ -پلکس کالژن -فست تراپی -آرگان تراپی)

 الین پاکسازی پوست(پاکسازی سطحی و عمقی  -انجام میکرودرم آبریژن-آبرسانی پوست و ماساژ های جوانسازی پوست)
 بهترین میکاپ و شینیون های تخصصی و فوق تخصصی ویژه ی همراهی و عروس های نامزدی و عقد

Vizhen_beautysalon
%10تخفیف خدمات رنگ
و الیت  ،لیفت و کاشت مژه
ویژه عید نوروز

 کاشت ،اکستنشن،لیفت،لمینت مژه وابرو

 اپیالسیون کل بدن در محیط و شرایط کامال بهداشتی

 اصالح ابرو :اصالح خیس  -اصالح با وکس(نقره -عسل -آلوئه ورا و)..فرم دهی و قرینه سازی ابرو ،فرم دهی ابروهای ترمیمی

خیابان شهید شفیعی نبش کوچه سوم جنب تعاونی16
با تعیین وقت قبلی 09118243235 -09227631209
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قالیشــوئی باران

شستشوی تخصصی و تضمینی با تحویل یک روزه
انواع قالی (ماشینی ودستبافت)

@negarestanniaz

تدریس خصوصی حسابداری
ویژه متقاضیان کار

شامل:حسابداری مالی-حسابداری خرید و
فروش -حسابداری حقوق و دستمزد
آدرس:چهارراه اشکذری-کوچه
دارو خانه رازی -ابتدای کوچه
سمت چپ

موسسه خدمات حسابداری
امین ارقام کویر

ا تخفیف
ب
ویژه

09134451375
فقط کافیست
یکبار امتحان
کنید

مجهز به دستگاه پیشرفته
مجهز به خشک کن لوله ای (اتوماتیک)
آدرس :بلوار عباسپور روبروى خيابان بسيج
 09133791095بحرینی 09138452630 -صالحی

ساعات مراجعه9صبح الی 13

@negarestanniaz

استخدام

به مبلغ 5میلیون تومان
امتیاز وام رسالت شعبه مهیا شهر
نیازمندیم.
09362908833

به یک حسابدار خانم
نیازمندیم.
09133477436

به یک نفر نیرویی مرد (نوجوان)
جهت کار در هایپر مارکت نیازمندیم.
09136524158

از یک نفرچانه گیر باتجربه دعوت به
عمل می آید
(شروع کار از فروردین )98
09132796074

به یک شاگرد
جهت کار در آرک و
اپن پژمان واقع در بلوار
عباسپورنیازمندیم.
09138450072

به چند نفر
کارگر در کارواش
نیازمندیم با مزایای
عالی
09193626204

به یک نیروی
خانم جهت کار در آشپزخانه
رستوران نیازمندیم
۰۹۱۳۰۹۵۹۰۰۳
آدرس :میدان بالل رستوران
آقای خاص

از یک نفر خانم مسلط
به کامپیوتر و با روابط عمومی باال
بصورت تمام وقت جهت کار در
دفتر ایرانسل دعوت به عمل می
اید مشخصات خود را به شماره زیر
پیامک بزنید
۰۹۳۷۸۰۱۵۰۸۸

به یک نفر صندوقدار
خانم با روابط عمومی عالی جهت
کار در فست فود نیازمندیم.
حقوق ماهیانه  900هزار تومان
ساعت کار  17الی 23:30
09393199340

به یک نفر گریل
کار یا منقل کار ماهر اقا با
سابقه کار مرتبط با حقوق و
مزایای عالی نیازمندیم
09011459988

استخدام دو نفر نیروی آقای لیسانس
مجرب(مکانیک و برق) جهت امور دفتر فنی در یکی از
شرکت های فعال در مجموعه گلگهر
متقاضیان رزومه کاری خود را از طریق واتساپ به
شماره  ۰۹۱۲۰۱۸۳۶۲۵ارسال نمایند.

به یک نفرنیروی خانم شیفت
صبح رستوران نیازمندیم
۰۹۳۰۲۷۳۹۱۶۴

یک فروشنده
خانم مجرد با ظاهری آراسته
نیازمندیم(.مراجعهحضوری)
گیوه ساالر -پاساژ کوثر
ساعت تماس9تا4-12تا9شب
09130905408

به يك نيرو آقا جهت
كار در سالن داري فست فود
دعوت به همكاري مي نمايم
آدرس :چهارراه اداره گاز
از  ١٧تا ٢٣:٣٠
٠٩٣٦٣٢٨٠٨٢٦

به تعدادي
سالن دار جوان جهت
كار در كافه رستوران
نيازمنديم
09133789832

لوله کشی گاز ساختمان به روش زیرکار و روکار

به يك خانواده
جهت كار در باشكاه
سواركاري با حقوق و يك
سري مزايا نیازمندیم
09132456779

به تعدادی
راننده برای کار در
آژانس بانوان خاتون
نیازمندیم
۰۹۱۳۵۱۷۳۵۶۴

به تعداد  ۱۰دستگاه کامیون ده چرخ و یک
دستگاه بیل میکانیکی جهت کار در معدن  ۳گل
گهر نیازمندیم ( به صورت هفتگی تسویه حساب )
09193453212 - 09192471757

از یک نیروی
خانم ترجیحا ماهر در تهیه
و فروشندگی ترشیجات
جهت کار در مغازه عرقیات
و ترشیجات شیراز دعوت به
عمل می آید .چهارراه گل
محمدی جنب بانک سپه
۰۹۳۶۲۱۷۲۷۱۸

به یک نفر
خانم ترجیحا
مجرد جهت
مراقبت از نوزاد
نیازمندیم
۰۹۳۰۶۴۵۲۷۹۵

به یک منقل دار و یک صندقدار
خانم نیازمندیم خیابان وحید
09193454209
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شرکت گازرسانی ساالربنیان

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

از یک خانم با مدرک لیسانس -ترجیحا
لیسانس کامپیوتر برای امور دفتری دعوت به
همکاری می شود.
حقوق ماهیانه700هزار تومان
09125795314

آموزشگاه زبان انگلیسی دیالوگ

در نظر دارداز بین واجدین شرایط تعدادی مدرس بسیار مسلط به
مکالمه زبان انگلیسی را از طریق آزمون کتبی و مصاحبه شفاهی
دعوت به همکاری نماید.
لذا مدارک مرتبط و رزومه خود را از طریق واتس آپ به
شماره09133455832ارسال فرمایید.

شرکت معدنی جهت تکمیل پرسنل خود نیازمند30نفر
راننده پایه یکم با شرایط ذیل در سال 98می باشد.
-1حقوق ثابت18میلیون ریال -2کارانه  5میلیون ریال
-3بیمه -4عیدی و سنوات در پایان سال
-5ساعت کاری 4شیفت 8ساعته
نجف آبادی پور09131456690

مجموعه رستوران و کافی شاپ ژینو جهت
تکمیل کادر پرسنلی خود نیازمند افراد ذیل
می باشد.
صندوق دار  ،مهماندار خانم و آقا ،کارگر آشپزخانه
خانم و آقا،فست فود کار  ،پیک موتوری
لطفا جهت اطالعات بیشتر با شماره ۰۹۹۱۰۹۰۸۱۱۰
تماس حاصل فرمایید
ساعت تماس  ۸صبح الی  ۲۰شب
یک شرکت پخش برای تکمیل کادر فروش به
دنبال جذب تعدادی ویزیتور باتجربه برای سیرجان و
حومه می باشد ( حقوق ثابت اداره ی کار و پورسانت و
مزایای عالی)
09128610916 - 09364638926

به تعدادی نیروی استادکار
ماهر و مسلط به حرفه ی
تراشکاری جهت کار در کارگاه
تراشکاری و آهنگری تکنیکی و
تخصصی دستگاه های سنگین
(دامپتراک،بولدوزر،بیل مکانیکی،
لودر،جرثقیل و )...نیازمندیم.
با شرایط ذیل:نیروی تراشکار
با شرایط سنی 17-28سال
وتعدادی نیروی ساده زیر 18سال
عالقمند جهت آموزش و شاگرد در
تراشکاری -جک سازی-جوشکاری
و برشکاری و ...نیازمندیم.
09900607002- 09139563351
مهندس افضلی
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استخدام
به چند نفر نیرو ماهر جهت
کار در کارواش نیازمندیم
۰۹۱۳۱۷۸۱۰۳۲

@negarestanniaz

یک نیروی خانم
به یک نفر آقا
جهت کار در فست فود جهت کار در فست فود
اورانوس نیمه وقت یا تمام
نیازمندیم.
وقت نیازمندیم
(شیفت عصر)
سبحانی 09133790977
09337932242

به یکفروشنده
با روابط عمومی باال جهت
کاردر قنادی نیازمندیم خ
ولی عصر چهاراه جانبازان
۰۹۱۳۱۷۸۷۰۷۲

به یک کباب
پیچ جهت کار در
رستوران نیازمندیم
۰۹۱۳۳۴۵۹۴۴۳

به یک شاگرد با ظاهری
آراسته و روابط عمومی باال با ضامن
معتبر جهت کار در فروشگاه نیازمندیم
متقاضیان مشخصات وسابقه کاری/
نوع وسیله نقلیه /آدرس محل
سکونت/تحصیالت خود را به شماره
 09027496484ارسال کنید

غذای ایرانی شمس العماره خیابان
خواجو به یک نفر کارگر ساده خانم و ۲نفر
پیک موتوری نیازمند میباشد.
۰۹۱۳۱۴۵۷۲۶۸

آژانس آزادی به تعدادی راننده با
ماشین بصورت تمام وقت و نیمه وقت و
یک نفر دفتردار دارای سابقه نیازمند است
09137700600

از صندوقدار و فروشنده خانم با روابط
عمومی باال جهت کار در رستوران زعفرون با
حقوق و مزایای عالی دعوت به همکاری می شود
۰۹۱۳۲۴۷۲۷۰۰

به تعدادی آشپز و کمک آشپز مرد
جهت کار در رستوران زعفرون سیرجان
نیازمندیم .
09132472700

مجموعه تورینو
برای تکمیل پرسنل
خود از افراد زیر دعوت
به همکاری میکند
 )۱صندوقدار خانم ۲نفر
 )۲تحویل دار
 )۳سالن دار  ۲نفر
 )۴پیک موتوری یا ماشینی
 )۵ساندویچ زن خانم یا اقا
 )۶نیرو ساده اشپز خانه خانم  ۱نفر
 )۷خدماتی  ۱نفر
۰۹۱۳۲۴۵۳۱۹۵

از یک نفر کباب پیچ و یک نفر
خانم ساندیچ پیچ و یک نفر خانم
جهت پذیرش آشنا به کامپیوترو
سه نفر خانم سالن داری برای کار در
کافی شاپ گل گهر در بلوار مالک
اشتر دعوت به همکاری می شود.
09135047973
سفید کاری و لکه گیری و کارهای
ساختمانی پذیرفته می شود.
09137312242امیری
جوشکاریآبگرمکن
درمنزل دراسرع وقت
09130450214

تخفیف ویژه نوروز

کافه رستوران گندم
سیرجان
جهت تکمیل پرسنل خود از نیرو  09136154395شهیدی
های زیر دعوت به همکاری
رومالین ،بلکا و نقاشی
می نماید
ساختمان(قیمتمناسب
با 15سال سابقه)
 -1صندوقدار با تجربه
09139477334
 -2مهماندار با روابط
عمومی باال
تخلیـه
 -3نیروی خدماتی آشپزخانه
فاضـالب
(مراجعه حضوری )
۰۹۱۳۷۶۹۵۵۸۲
آدرس :خ ابوریحان ،بعد از کمیته
شیرینی خانگی
امداد  -کافه رستوران گندم
یاسمـن
42267741
چهارراه برق ،خ رازی ،کوچه
دوم سمت چپ
09176249270
09139426978
ارائه انواع کاشت های
تخصصی و حرفه ای ناخن
با جدیدترین دیزاینها

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

به  3نفر خانم جهت کار در
آشپزخانه نیازمندیم.
09132476715

@negarestanniaz
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خرید ،فروش،
رهن و اجاره

فروش منزل ویالیی  331متر
 170متر بنا دوکله شهرک آب
09213866286

اجاره یک باب مغازه
حوالی دادسرای جدید
09140378600

فروش هیوندا النترا ،مشکی،
مدل  2014بسیار تمیز در حد یک،
قیمت  270م
09026643652

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

فروش خودرو پراید مدل،95
رنگ نوک مدادی
09139566151

فروش یک عدد دستگاه کاترپالتر
عرض (70دستگاه برش شبرنگ)قیمت
توافقی
09307206283

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

ضایعات شما را با باالترین
قیمت خریداریم
09132797383

دکه سرنبش باموقعیت ودرآمد
عالی به قیمت توافقی رهن واجاره داده
میشود
۰۹۳۳۹۴۱۴۸۱۸

خریدار
ضایعات آهن و
مس
0913145709

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

اجاره سوله
واقع در خیابان امام
کوچه بانک ملت به متراژ
350متر
09131451943

خرید و فروش
آهن آالت دست دوم و
ضایعات و غیره
بهترین قیمت
09132797295

ضایعات آهن
خرید ضایعات آهن و
آلومینیوم و غیره با باال
ترین قیمت درب منزل و
شرکت
09139425106

واگذاری یکجا
مغازه مرغ و ماهی به علت
تغییر شغل با موقعیت
عالی (ملک استیجاری)
09136104932

غذا آماده
و بیرون بر واقع در
خیابان ولیعصر واگذار
میگردد
09131790517

فروش پراید
 131صفر
پژو  207اتومات صفر
ساندرو استپ وی اتومات
09121934347

خریدار ضایعات
آهن و غیره در محل
هستیم
09132476144
09133470520

دوباب مغازه
جنب بانک ملی
محیاشهر بفروش
می رسد
۰۹۱۹۴۳۶۳۵۳۳

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

فروش یک واحد
آپارتمان از مجتمع ایران
زمین یک واقع در بندر
عباس
۰۹۱۳۰۴۳۶۲۹۱

پژو پارس tu5
مدل  95بسیار تمیز بیمه
یکسال فقط جهت مصرف
کننده بفروش می رسد
09911454331

رستوران با
موقعیت عالی و فروش
خوب به فروش میرسد
۰۹۱۳۳۴۵۹۴۴۳

09131787795
 09131453522فرش کبیر یزد

یک منزل واقع در
بلوار دکتر صادقی چهارراه
دانشگاه آزاد پشت مبل نادری
قدیم کوچه شهید رفیعی زاده ۸
قصب به فروش میرسد.
۰۹۱۳۳۴۷۲۲۷۵

فروش فوری
پراید هاچ بک  111سفید
مدل  1395بسیار تمیز با
یکسال بیمه به قیمت 45م
تومان بفروش می رسد
09211392396

يك واحد آپارتمان
در مجتمع مسكوني كسري
روبروي بيمارستان جديد امام
رضا (ع)  ١١٥مترمربع مفيد ،
انباري  ،پاركينگ  ،فول امكانات
كاغذ ديواري  ،كمد مجهز ،
كابينت  ،گرمايش از كف ،
لوستر به فروش مي رسد
09351451188

یک واحد
مسکونی به متراژ
110متر با کلیه امکانات
در مجتمع مسکونی
جوانان مساجد اجاره
داده می شود.
09133426369

آهن ضایعات و پالستیک
شما را خریداریم.
09135865238
یک باب مغازه به متراژ 14*4/30واقع
در خیابان خواجه نظام برخیابان  ،سند قابل
انتقال ،درب اتوماتیک دیوار تا دو متر سرامیک
،دارای دوربین مداربسته به قیمت کارشناسی
به فروش می رسد یا با ملک هم قیمت خود در
کرمان یا شیراز معاوضه می گردد.
09137686910 -09131449909
خرید و فروش آهن آالت ضایعاتی و دست
دوم :خرید از درب منازل و شرکتها و ادارات با
باالترین قیمت ،خرید
ماشین آالت سنگین
با متعلقات ،خرید
ماشین آالت راه سازی
09133470534
09138635282

قیمت کارشناسی زمین و ساختمان
مهندس نادری نیا
09133455472

ابتدای بلوار دکترصادقی  50 -متر بعد از تقاطع دهخدا

آژانس با موقعیت عالی و با
زنگ خور باال بفروش می رسد
09137700600
فروش منزل
مسکونی واقع در
حجت آباد 8قصب
دو خواب به قیمت
کارشناسی225میلیون
تومان
09131782579کیان فر
09131796207

یک واحد
آپارتمان به متراژ 115متر
واقع در خیابان خواجو-
کوچه محمودی -مجتمع
گلستان با فول امکانات
اجاره داده می شود.
09121581334

یک واحد
آپارتمان به متراژ 100متر
واقع در خیابان خواجو
کوچه محمودی مجتمعگلستان با فول امکانات
اجاره داده می شود.
09121581334

فروش پراید131
سفید ،فول ،صفر خشک،
مدارک کامل،پالک نصب
نشده ،بیمه تا شهریور ۹۸
فقط  ۱۹تک کیلومتر
کارکرده
مقطوع سند به نام
 48,700,000م
09137678120

بهترین خریدار نقدی خودرو های

سبک و سنگین فرسوده در سیرجان

خریدار انواع خودروهای تصادفی
09137319040

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

آهن دست دوم و ضایعاتی شما را
با باالترین قیمت خریداریم.
09131791171
09132451764
خرید انواع ضایعات آهن ،بوش برنجی،
آلومینیوم ،رادیاتور از شرکت ها و معادن کلی و
جزیی پرداخت نقدی در محل شما
09139428617
09137648617توسلی
بهترین خریدار نقدی خودروهای
فرسوده سبک و سنگین با باال ترین
قیمت در سیرجان وحومه
تحویل خودرو درب منزل شما
تلفن تماس۰۹۱۳۰۹۱۹۵۲۵:
تفریحگاه واقع در 6کیلومتری
پاریز۳۰ ،قصب ،دیوار دور  ،تاب ،
کباب پز۲۰ ،درخت ،قیمت ۱۷م
۰۹۱۳۹۶۷۹۲۷۱

دو قطعه زمین  20و 40قصبی در
روستای دهقاضی با موقیعتی عالی،
یطرف حصار بفروش میرسد.
9196609034

 ۱۵قصب زمین
فخرآباد فاز  ۲داخل
کوچه آسفالت شده
بفروش می رسد.
۰۹۲۱۶۰۸۴۶۰۰

 10قصب خانه ویالیی واقع در
بلوار حجت آباد به فروش می رسد
09136141875

صد قصب زمین
کشاورزی مناسب برای خانه باغ
در روستای فخر آباد به فروش می
رسد.آب و برق در نزدیکی زمین
موجود است.
هرقصب 800هزار تومان
09135029212

سه هزارمتر زمین
((خانه باغ )) درحجت آباد
یک کیلو متر بعد از کوره های
گچی -دارای حصار دور و یک
اتاق  30متری و حوض آب و 120
متر ساختمان بلوکی نیمه ساز و
تعدادی سیاه درخت و آب وبرق
بفروش میرسد (درضمن زمین
با دیوار دور از  40قصب به باال
فروشی موجود میباشد)
09366303880

کارت پایان خدمت گواهینامه رانندگی کارت ملی
شناسنامه بیمه نامه ماشین وانت به نام محمدرضا محمدی
به شماره شناسنامه 21مفقود گردیده و از یابنده تقاضا می
شود با شماره های  09101749910یا  09191849910تماس
گرفته و مژدگانی دریافت نماید.
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@negarestanniaz
غذا آماده اعیان بهترین کیفیت و ارزان ترین قیمت

چهارراه مقداد خ رجایی

اجرای رومالین و رنگ با
تخفیف ویژه
 09135028220جعفری

نقاشی ساختمان پذیرفته
می شود (20درصد تخفیف)
09019137573

