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جناب آقای

جناب آقای

حاج علی اصطهباناتی

صفحه 5

حاج علی اصطهباناتی

استیضاح نزدیک می شود ؟
آیا شهردار به
انتصاب شایس�ته جنابعالی به سمت معاونت مدیریت

نشانههای اختالف
در شورا و شهرداری
ش�عب بانک س�په منطقه کرمان که نشان از لیاقت و
شایستگی شماست را تبریک عرض مینمایم.

انتص�اب بجا و شایس�ته جنابعالی به س�مت معاونت
مدیریت ش�عب بانک س�په منطقه کرمان که نش�ان
از لیاقت و شایس�تگی ش�ما دارد را تبریک و تهنیت
عرض مینمایم.
هادی عرب

دایی جان

عمو جان؛

احمد شهبا

جناب آقای حاج علی اصطهباناتی

اسماعیلی ،مسئول ستاد
استقبال از مسافران نوروزی:

انتصاب بجا و شایسته جنابعالی را به معاونت پشتیبانی و فناوری
اطالعات بانک سپه منطقه کرمان که بیانگر تعهد ،کارآمدی ،لیاقت
و شایستگیهای برجسته شماست تبریک و تهنیت عرض نموده،
موفقیت و سربلندی شما را از درگاه خداوند منان مسئلت دارم.

هدف ما
جذبگردشگر
بود

جناب آقای

حاجسرعلی
کشمکش بر
یک زمین
اصطهباناتی

نحوه برخورد با بحران را بلد نیستیم !

اختالف بر سر زمینی که آبفا قصد محصور کردن آن را دارد

خانوادههای شهابالدینی و شاهمرادی

صفحه 6

به یک نیروی بهد
ترجیح ًا مرد جهت همک
سیرجان ایرانیا

648455

هوالباقی

ضمن تقدیر ،تش�کر و س�پاس از کلیه سروران گرامی که در
مراسم تشییع  ،تدفین و ترحیم

شادروان

عباس زارعی

شرکت و ابراز لطف و همدردی نموندهاند
به اطالع می رس�اند مراس�م چهلم آن
عزیز از دس�ت رفته روز پنجش�نبه 29
فروردین ماه از س�اعت  15:30در جوار آرامگاه ابدیش واقع در
روس�تای کران برگزار می شود ،حضور شما سروران گرانقدر را
ارج می نهیم.

همسر و فرزندان آن مرحوم

برگزاری فستیوال اسب با نژادهای مختلف

یک کار خوب
از هیئت سوارکاری
سرکارخانم سمیه فخر
همکاران گرامی
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جناب آقای مهندس

جناب آقای حاج
حسین
علی اصطهباناتی
حاج
مهندس شاهمرادی
اصطهباناتی
علی
انتصاب شایس�ته و بجای جنابعالی ب�ه عنوان معاون
جناب آقای

دعوت به

جناب آقای

| عکس  :مجید شبستری |

دشواری های اقتصاد
یوسفی
باسفهرجانی-
انتظارات
و سال تعدیل

حاج علی اصطهباناتی

انتصاب شایس�ته و بجای جنابعالی ب�ه عنوان معاون
بازرگانی مجتمع معدن�ی و صنعتی گلگهر را تبریک
عرض نم�وده ،موفقیت و به�روزی روز افزونتان را از
خداوند متعال خواهانیم.

نتایج جشنواره ققنوس
خانواده مهندس اصطهباناتی و اسالمیان
اعالم شد

شرکت عمران پیآوند

جناب آقای

مهندس شاهمرادی

انتخ�اب 2شایس�ته جنابعالی را
نوید مس�رت بخش
صفحه
به عن�وان معاونت پش�تیبانی و ف�نآوری اطالعات
کرمان تبریک و
اس�تان
نفراتبانک
مدیریت ش�عب
هستند؟
سپهکسانی
برتر چه
تهنیت عرض نم�وده ،از درگاه ای�زد منان توفیقات
روز افزون شما را خواستاریم.

صفحه 7به سمت معاونت مدیریت
انتصاب شایسته جنابعالی را
بانک سپه اس�تان کرمان که نشان از تعهد و کارآمدی
تهنیت عرض نموده،
صمیمانهازتبریک
محسن وجالل پور
شما میباش�دیادداشتی
موفقیت روز افزون شما را از خداوند متعال خواستاریم.

صفحه 4

جناب آقای

نازیال و المیرا اصطهباناتی

علیرضا و نهال

حاج علی
روایت جوان سیرجانی
از سیل در پلدختر
اصطهباناتی

آن زمان که
همه خوابند
ما بیداریم

انتص�اب شایس�ته جنابعالی را به س�مت معاونت
مدیریت بانک س�په اس�تان کرمان تبریک عرض
مینماییم ،انشاءاهلل موفق و مؤید باشید.

 شهردار در جلسه شورای شهر به اعضا گفت «به من چه که شماها بخاطر رأی میروید
به مردم محالت وعده میدهید» و جواب شنید«:مگر شما بخاطر اینکه رأی ما را برای
ن بگیرید کم به شورا وعده دادید»
آقای
شهردار شد
جناب

صفحه 5

پای صحبت
رئیس اداره راهداری

جناب آقای علی اصطهباناتی

هفته انمه

آقای مهندس نصر
جناب
دعوت به همکاری

به یک نیروی بهداشت حرفهای
مجتمع
همکاری در
گرفتهمرد
ترجیح ًا
فوالدزده به انتظار
خزانی ماتم
زندگی را
جهتفرحناک
که بهار
بازرگانی مجتمع معدن�ی و صنعتی گلگهر را تبریکمش�یت الهی بر این تعلق
عرض نم�وده ،موفقیت و به�روزی روز افزونتان را از
ایرانیان
سیرجان
نیازمندیم.راز جاودانگی اوست.
هستی و یگانه
کران
تفسیر فلسفه آفرینش در فراخنای بی
خداوند متعال خواهانیم.

شاهمرادی

انتص�اب بجا و شایس�ته جنابعالی به س�مت معاونت
انتصاب شایس�ته جنابعالی به سمت معاونت مدیریت
مدیریت ش�عب بانک س�په منطقه کرمان که نش�ان
ش�عب بانک س�په منطقه کرمان که نشان از لیاقت و
از لیاقت و شایس�تگی ش�ما دارد را تبریک و تهنیت
شایستگی شماست را تبریک عرض مینمایم.
مینمایم.
عنوان
عرض به
شهبابخش انتخاب شایسته جنابعالی
مسرت
نوید
هادی عرب
احمد

سرپرستالدینی
های شهاب
خانواده
عنوان
انتصاب بجا و مدبرانه جنابعالی به
09393648455دفتر هواپیمایی ماهان که ص
معاونتو شاهمرادیعروج برادر بزرگوارتان جناب آقای فخرآبادی مدیریت
معاونت پشتیبانی و فناوری اطالعات مدیریت شعب
لیاقت
از
نشان
که
گهر
گل
صنعتی
بازرگانی شرکت معدنی و
آموخت و صمیمانه روشنی بخشید و سبکبال از افق ناسوت پر کشید را به شما و خا
بانک س�په اس�تان کرمان را تبریک و تهنیت عرض
و شایستگی شما میباشد را تبریک عرض نموده ،از درگاه
عرض میکنیم ،از درگاه خداوند متعال برای ایشان رحمت الهی و برای شما صبر و
دایی جان
نم�وده ،از درگاه ایزد منان توفیقات روز افزونتان را عمو جان؛
ایزد منان عزت ،س�ربلندی و توفیق خدمتگزاری شما را

هوالباقی
شاهمرادی
س�پاس از کلیه سروران گرامی که در
جوادتش�کر و
ضمن تقدیر،

خواستاریم.
اصطهباناتی
جناب آقای حاج علی
انتصاب بجا و شایسته جنابعالی را به معاونت پشتیبانی و
شایس�ته جنابعالی را به س�مت
ترحیم
تدفین و
تشییع ،
انتص�ابگهر
فناوریبانک سپه -شعبه گل
کارکنان
گهرترابر
معدنی
مراسممواد
معاونتونقلترکیبی
شرکتحمل
اطالعات بانک سپه منطقه کرمان که بیانگر تعهد ،کارآمدی ،لیاقت
نمایم.
جناب آقای علی مسئلت می
اصطهباناتی

و شایستگیهای برجسته شماست تبریک و تهنیت عرض نموده،
موفقیت و سربلندی شما را از درگاه خداوند منان مسئلت دارم.

علیرضا و نهال

جناب آقای

حاج علی
اصطهباناتی

انتصاب شایسته جنابعالی را به سمت معاونت مدیریت
بانک سپه اس�تان کرمان که نشان از تعهد و کارآمدی
شما میباش�د صمیمانه تبریک و تهنیت عرض نموده،
موفقیت روز افزون شما را از خداوند متعال خواستاریم.

شرکت عمران پیآوند

باسفهرجانی -یوسفی

جناب آقای حاج
علیاصطهباناتی
نوید مسرتبخش انتخاب شایسته جنابعالی به عنوان
معاونت پشتیبانی و فناوری اطالعات مدیریت شعب
بانک س�په اس�تان کرمان را تبریک و تهنیت عرض
نم�وده ،از درگاه ایزد منان توفیقات روز افزونتان را
خواستاریم.

کارکنان بانک سپه -شعبه گل گهر

مدیریت بانک س�په اس�تان کرمان تبریک عرض
مینماییم ،انشاءاهلل موفق و مؤید باشید.

نازیال و المیرا اصطهباناتی

جناب آقای

حاج علی
اصطهباناتی

نوید مس�رت بخش انتخ�اب شایس�ته جنابعالی را
به عن�وان معاونت پش�تیبانی و ف�نآوری اطالعات
مدیریت ش�عب بانک سپه اس�تان کرمان تبریک و
تهنیت عرض نم�وده ،از درگاه ای�زد منان توفیقات
روز افزون شما را خواستاریم.

خانواده مهندس اصطهباناتی و اسالمیان

جناب آقای مهندس

حسین
شاهمرادی

انتصاب بجا و مدبرانه جنابعالی به عنوان سرپرست معاونت
بازرگانی شرکت معدنی و صنعتی گلگهر که نشان از لیاقت
و شایستگی شما میباشد را تبریک عرض نموده ،از درگاه
ایزد منان عزت ،س�ربلندی و توفیق خدمتگزاری شما را
مسئلت مینمایم.
جواد شاهمرادی

شرکتحملونقلترکیبی موادمعدنیگهرترابر

هیأت علمی نخبگان و

شادروان

عباس زارعی

شرکت و ابراز لطف و همدردی نموندهاند
به اطالع می رس�اند مراس�م چهلم آن
عزیز از دس�ت رفته روز پنجش�نبه 29
فروردین ماه از س�اعت  15:30در جوار آرامگاه ابدیش واقع در
روس�تای کران برگزار می شود ،حضور شما سروران گرانقدر را
ارج می نهیم.

همسر و فرزندان آن مرحوم

همکاران گرامی

سرکارخانم سمیه فخرآبادی و
جناب آقای مهندس نصرتآبادی
مش�یت الهی بر این تعلق گرفته که بهار فرحناک زندگی را خزانی ماتمزده به انتظار بنشیند و این بارزترین
تفسیر فلسفه آفرینش در فراخنای بیکران هستی و یگانه راز جاودانگی اوست.
عروج برادر بزرگوارتان جناب آقای فخرآبادی مدیریت دفتر هواپیمایی ماهان که صبورانه زیس�ت ،صادقانه
آموخت و صمیمانه روشنی بخشید و سبکبال از افق ناسوت پر کشید را به شما و خانواده محترمتان تسلیت
عرض میکنیم ،از درگاه خداوند متعال برای ایشان رحمت الهی و برای شما صبر و اجر مسئلت داریم.

هیأت علمی نخبگان و مخترعین کشور

2

خبر

 شماره 1168
 شنبه  24فروردین 1398

تریبون آزاد خوانندگان

پیامک 3000 7258 :

ماجرای اختالف بر سر قطعه زمینی که آبفا قصد محصور کردن آن را دارد

کشمکش بر سر یک زمین

 اهالی محل :اداره آبفا قطعه زمینی را که کاربری فضای سبز دارد میخواهد با هماهنگی شهرداری
محصور و از استفاده اهالی خارج کند
 رئیس اداره آبفا :این زمین در تملک این اداره است .قب ً
ال سیم خاردار داشته حاال میخواهیم برای
آیندهنگری آن را حصارکشی و برای این اداره حفظ کنیم
گروه خبر :در پی اقدام اداره آب و فاضالب
سیرجان برای محصور کردن قطعه زمینی
در بلوار س��ید احمد خمین��ی در محدوده
ش��هرک نصر که مدعی است متعلق به آن
اداره اس��ت ،از سوی اهالی محل و ساکنان
منطق��ه طی نام��هی اعتراضآمیزی که به
نگارستان ارسال کردند مدعی شدهاند این
قطعه زمین کاربری فضای س��بز دارد و لذا
خواستار احیاء و اس��تفاده از آن به همین
منظور شدهاند.
در نام��ه ارس��الی جمع��ی از اهال��ی آمده
اس��ت« :احتراماً اینجانبان جمعی از اهالی
ساکن ش��هرک نصر با توجه به فضای سبز
موجود در این شهرک واقع در ابتدای بلوار
س��ید احمدخمینی خیاب��ان مریم روبروی
دبیرستان دخترانه خیام که بهعنوان موتور
آب ش��هرداری ش��هرت دارد و در تص��رف
ادارهی آبفای شهرس��تان میباش��د از آنجا
که طبق طرح تفضیلی ش��هرداری کاربری

آن فضای س��بز است لذا خواهشمند است
ش��هرداری با احیای آن که متأسفانه طی
چند س��ال اخیر بهدلیل عدم رس��یدگی و
آبیاری بیش از نیمی از درختان آن خشک
و مابقی در معرض خشک شدن قرار دارند
حق انتفاع و اس��تفاده از این فضای سبز را
ب��رای اهالی محل محف��وظ دارد» .در این
استمدادنامه اضافه شده« :متأسفانه در ایّام
تعطی�لات نوروز اداره آبفای شهرس��تان با
هماهنگی ش��هرداری اقدام به حصارکشی
این فضای س��بز که به مساحت بیش از 4
هکتار میباشد نمود ،و تعدادی از درختان
آن را قط��ع و قص��د تغییر کارب��ری آن را
بهعن��وان زمین مس��کونی دارن��د که طی
اعتراض اهالی به سازمان بازرسی استان و
پیگیری به عمل آمده در شهرداری متوجه
شدیم این قطعه فضای سبز مربوط به اداره
راه و شهرس��ازی و تحت تملک و مالکیت
این اداره است ولی در حال حاضر با توجه

توضیح و تکذیب خبر مربوط به پسربچه  9ساله

شکایتی در کار نیست،
پدر فرزندم مقصر است

در پی چاپ یک خبر با عنوان « از اورژانس اجتماعی ش��کایت میکنم» در
شماره  1166مورخه  25اسفند  97از زبان پدر پسر بچه  9سالهای که مدعی

به حصار کش��ی شبانه اقدامات مرموزانهای
در آن درحال انجام اس��ت .لذا خواهشمند
اس��ت ب��ا انع��کاس و پیگی��ری موضوع و
مقدمات احیای این فضای س��بز 40س��اله
را فراهم آورید و نگذارید حق ما س��اکنان
ضایع شود».
◄زمین متعلق به آبفا است
اما مهندس میرش��اهی مدیر شرکت آب و
فاضالب س��یرجان در تماس نگارس��تان با
او در ماج��رای این قطعه زمین  4هکتاری
گف��ت :این زمین در تملک ش��رکت آب و
فاضالب ،کامال اس��تاندارد بوده و جزو چاه
های فعال است .زمینی است به ابعاد 200
مت��ر در  200مت��ر ک��ه بر اس��اس قانون
تش��کیل ش��رکتهای آب و فاض�لاب در
س��ال  69تأسیس��ات ،امالک و مستغالتی
که مربوط به ح��وزهی آب بوده از دایرهی
آب شهرداری خارج و تحویل شرکت آب و

شده بود بیاحتیاطی و نوع برخورد یکی دو نفر از مأموران اورژانس اجتماعی
با فرزندش در مدرسه باعث آسیب جسمی و روحی به او شده ،این هفته مادر
پسربچه  9ساله ضمن تکذیب ادعای همسر سابقش طی نامهای به نگارستان
یادآور ش��د برخورد مأموران اورژانس اجتماعی بس��یار خوب و در چارچوب
مسئولیتشناسی بوده است.
وی در نامه خود آورده است« :با سالم؛ احتراماً اینجانبه [ اسم محفوظ]
در پاسخ به خبر مربوط به شکایت از اورژانس اجتماعی که از سوی پدر
فرزندم مطرح شده بود به استحضارمیرسانم که به دلیل شکایت بنده
از پدر فرزندم تحت عن��وان منع مالقات و منع تحصیل و کودکآزاری

گل گهر و آرمان گهر در آستانه صعود

یک کار خوب
از هیئت سوارکاری

مدتهاس��ت که سیرجان در ورزش سوارکاری حرف اول استان را
میزند .از توس��عه این ورزش با برگزاری و میزبانی انواع مس��ابقات
کشوری اسب در زمان مدیریت علیرضا شریف در هیئت سوارکاری
و کس��ب قهرمانی در رشته استقامت تا نمایش انواع نژادهای اسب
در زمانهای مختلف و امروز که فس��تیوال نمایش اس��ب با حضور
داوران بینالمللی انجام ش��د و مس��ئوالن فدراسیون سوارکاری را
به سیرجان کش��اند .آنها که با این رشته سرو کار دارند میدانند
برگ��زاری فس��تیوالی در این س��طح و رده  cایکاه��و زیر نظر این
مؤسس��ه جهانی کار س��ادهای نیس��ت و باید زمینههای آن از قبل
فراهم باش��د که خوش��بختانه این اتفاق با وج��ود آن زمینهها و با
تالش مس��تمر مسئوالن قبلی و جدید س��وارکاری از جمله آقایان
ش��ریف و فرس��اد و همکاری مس��ئوالن شهرس��تان افتاد و مردم
س��یرجان برای اولین بار نمایش نژاد اصیل اس��ب را حضور داوران
این مؤسسه جهانی را تجربه نمودند.

تیم فوتبال گلگهر با کس�ب یک امتیاز از بازی خارج از خانه خود با بادران تهران و باقی ماندن در صدر جدول و همچنین آرمان گهر با
کسب پیروزی در بازی خارج از خانه مقابل امیدیه هر دو تیم در آستانه صعود به ردههای باالتر فوتبال ایران قرار گرفتند که چنانچه در
ادامه بازیها این دوتیم بتوانند حریفان خود را با شکست مواجه و به امتیازات مورد نیاز دست پیدا نمایند میتوانند به ترتیب به لیگ برتر
و لیگ  1صعود و دل فوتبال دوستان سیرجانی را که در سرما و گرما یاور این دوتیم بودهاند شاد نمایند.

جناب آقای

جناب آقای

انتصاب بجا و شایس�ته جنابعالی را به س�مت سرپرست
مؤسس�ه اعتب�اری نور ش�عبه دکت�ر صادقی ک�ه بیانگر
تعهد ،کارآمدی و شایس�تگیهای برجسته شما میباشد
صمیمانه تبریک و تهنیت عرض مینمایم.

پرسنل دفترخانه اسناد رسمی ١١٣

نامبرده ،وی جهت تبرئه خودش دس��ت به چنین ادعایی زده اس��ت .او
خود با فرزند آزاری مش��کالت زیادی برای فرزندم درس��ت کرده حتی
او را با اس��می صدا میزند که پس��رم راضی نیس��ت .او ابتدا از اداره و
مددکاران محترم اورژانس در اداره کل مربوطه شاکی شد که نتیجهای
نگرفت ،سپس به روزنامه مراجعه کرد و ادعاهایی مطرح کرد که خالف
واقع بود .لذا ضمن تکذیب موضوع ادعایی وی ،تقاضای تقدیر و تشکر از
مددکاران اورژانس اجتماعی را دارم که بیدریغ و برای رضای خداوند از
کودکانی همچون فرزند بنده حمایت کرده و میکنند و لذا از آنها قلباً
و صمیمانه تقدیر و تشکر مینمایم و اجرشان را از ایزد منان خواهانم.

تیمهای سیرجانی در صدر جدول لیگ یک و دو

برگزاری فستیوال اسب با نژادهای مختلف

احمدعلی تابشیان

فاضالب ش��ده و ک ً
ال متولی آن شرکت آب
و فاضالب ش��ده اس��ت .وی گفت :در سال
 71در زم��ان ش��هرداری مهندس کامیاب
و مدیریت آبفای س��یرجان توس��ط آقای
مفی��دی و مدیرعامل اس��تان و نمایندهی
اس��تانداری صورتجلس��های تنظی��م ،امضا
و تحویل آبفای س��یرجان ش��د که در آن
امالک و مس��تغالت م��ورد بحث که قطعه
زمی��ن مذک��ور نی��ز در ای��ن لیس��ت بود
تحویل آبفا ش��د .وی گف��ت زمین مذکور
قبال س��یم خاردار داش��ت و اکن��ون اقدام
به حصار کش��ی آن نمودهایم چرا که باید
از مس��تغالت و امالک آبفا حراس��ت کنیم
و ای��ن یک تدبیر و آیندهنگری برای ش��هر
اس��ت و چنانچه مستحضرید شهر در حال
گس��ترش اس��ت و به همان مقدار نیز نیاز

به ایجاد ایس��تگاههای پمپاژ و تأسیس��ات
شهری میباش��د .وی درباره ادعای فروش
آب ای��ن حلقه چاه به گلگهر نیز گفت :به
هیچ عنوان آب این چاه فروخته نمیش��ود
و علمکی هم برای تانکرها وجود داشت که
سال  94حذف شده است.
سروشنیا شهردار سیرجان نیز گفت تنها
چاه قابل شرب مردم سیرجان چاه مذکور
میباش��د که در تملک کام��ل آبفا بوده و
تصرفی ندارد
شهرداری در آن هیچ دخل و ّ
وی افزود :درخت��ان موجود در این منطقه
بههی��چ عنوان تا کنون آس��یب ندید هاند و
کس��ی اجازه آسیب رس��اندن به درختان
منطق��ه را ندارد و ش��هرداری نی��ز اجازه
هیچگونه س��اخت و س��ازی در این منطقه
صادر نخواهد کرد.

احمدعلی تابشیان

انتص�اب جنابعالی را به عنوان سرپرس�ت مؤسس�ه اعتباری نور
ش�عبه دکتر صادقی که نشان از شایس�تگی و توانمندی شما در
عرصه بانكداری میباش�د از صمیم قل�ب تبریک و تهنیت عرض
مهدی فیروزآبادی
مینمایم.

مدیرعامل سازمان آتشنشانی و
خدمات ایمنی شهرداری سیرجان

گفتم که چرا رفتی و تدبیر نه این بود
گفتا چه توان کرد که تقدیر چنین بود
گفتم که نه وقت سفرت بود چنین زود
گفتا که مگو ،مصلحت دوست چنین بود
هجران ابدي و غم از دست دادن پدر عزیزمان هنوز در باورمان نمي گنجد،
آخر چگونه بپذیریم عزیز دلمان در میان ما نیست
او که نه فقط پدر ،بلكه همراه ،همدم و یاري بود در همه فراز و نشیبهاي زندگي.

ضمن تقدیر و سپاس از کلیه دوستان ،آشنایان و سروران گرامي
که در مراسم تشییع ،تدفین ،ترحیم و خاکبندان

شادروان

حاج علي آقا ستوده نیا كراني

شرکت و ابراز همدردي نمودهاند به اطالع ميرساند
به مناسبت چهلمین روز درگذشت آن عزیز از دست رفته روز پنج شنبه  ١٣٩٨/١/٢٩از
ساعت  ٤بعدازظهر در جوار آرامگاه ابدیش واقع در بهشت زهراي ُکران گرد هم ميآییم.
حضور شما سروران گرامي را ارج مينهیم.
ساعت حرکت ٣:٣٠ :بعدازظهر -از مقابل منزل آن مرحوم واقع در بلوار ولیعصر ،خیابان شهید فالحي

جناب آقای

حاج عبدالحسین
اعتمادی

مصیبت وارده را حضور شما و خانواده محترم تسلیت
عرض مینمایی�م ،از خداوند منان علو درجات برای
آن مرحوم و صبر جلیل برای شما آرزومندم.

حاج محمود حسامی

جناب آقای

حسن احمدی
وخانواده ی محترم

درگذش�ت پدر بزرگوارت�ان حاج فرام�رز احمدی را
حضور ش�ما و سایر بازماندگان تس�لیت عرض نموده
از خداوند منان ب�رای آن مرحوم علو درجات و برای
بازماندگان صبر مسئلت مینماییم.

خانوادهی ایراننژاد

 1393سالم خسته نباشید چرا
فرمانداری و ش��هرداری س��یرجان
به فکر مردم نیس��تند .ش��هر اص ً
ال
ج��ای دیدن��ی ن��دارد در صورت��ی
سیرجان قلعه سنگ امام زاده علی
را دارد ،ش��اهفیروز را دارد .یعن��ی
از دس��ت مسئولین ش��هر نمیآید
جاده ش��اهفیروز را درس��ت کنند،
درخ��تکاری کنند یک آبش��اری
درس��ت کنن��د برایش مث��ل یزد.
اطرافش بوس��تانی درس��ت کنند.
یا قلعهس��نگ حصارش را بازسازی
کنند ،داخل��ش درختکاری کنند،
چم��ن بکارند .ی��ک راهپل��ه برقی
بگذارند .باالی قلعه س��نگ میشود
بهترین جای تفریحی را بزنند .واقعاً
به فکرش��ون نمیرسه؟ شاهفیروز را
میشود درس��ت کرد ،درختکاری
و برقکش��ی ک��رد .چراغانی کرد تا
از استانهای دیگر هم بیایند حتی
از کش��ورهای خارجی .خیلی جاها
مصنوع��یاش را درس��ت میکنند
ول��ی اینجا طبیع��یاش وجود دارد
فقط باید دس��تی س��رو روی شان
بکشند و اطرافشان را دیدنی کنند.
مصنوعیش درس��ت میکنن��د /.با
تش��کر از طرف دهیاری و ش��ورای
اسالمی عزتآباد وحدت آباد.
 4179س�لام ،در منطقه بسیار
محروم طاشکوییه حدفاصل داراب
و حاجیآب��اد ،بقعه متبرکه امامزاده
بسیار برحق و شفابخشی است بنام
امامزاده ابراهیم ملقب به شاهپریان
برادرش��اهچراغ ،به همشهریان خیر
و نیکوکار پیش��نهاد میکنم در ایام
تعطی��ل از ای��ن امام��زاده بازدید و
کمکه��ای خ��ود را جهت تکمیل
س��اختمان و احداث س��رویسهای
بهداشتی ولولهکشی آب آشامیدنی
به متول��ی آن مکان مقدس تحویل
نمایند .سپاس.
 5819سالم روستای پوزهخون
یک ماهه که مقداری ازکابل تلفنش
س��رقت رفته اس��ت .لطفاً پیگیری
نمایید .تشکر.
 4768قب� ً
لا ه��م گفتی��م و
نوش��تید .چرا گلگهر به کارگران
شرکت جاده سازی پرسپولیس بعد
از یکسال پول پیمانکار را نمیدهد
تا پول ما را بدهند؟ سرپرس��ت این
ش��رکت جاده سازی مدیریت ندارد
فقط ح��رف مفت میزن��د .لطفا به
گوش آقای تقیزاده برسانید.
 0114آق��ای رئیسجمه��ور
شما که میگویید بودجه محدوده
و نمیتوانیم بیش��تر از این حقوق
را افزایش دهیم آیا این محدودیت
بودجه فقط شامل حال کارمندان
میش��ود .پس چرا این محدودیت
بودجه ش��امل دیگران مس��ئوالن
نمیش��ود .مگر خون بقیه از خون
ما رنگینتر اس��ت؟ ش��ما هر چه
دارید از این ملت و مردم است واال
خودتان چیزی ندارید پس به فکر
مردم باشید.
 5018خب��ری از جن��گ
اقتصادی نیست .خانمی در تهران
بودج��ه یک س��ال مملک��ت رو با
کش��تی به کانادا برده .پول فراوان
اس��ت صفهای خرید س��که طال
و خ��ودرو و لوازمآرایش��ی مملو از
جمعی��ت اس��ت .فقط پ��ول برای
کارمندان و کارگران نیست.
 6019برای گل گهر پیمانکار
کار نمیکن��د ولی گن��اه کارگران
شرکت چیست که امور مالی پول
شان را نمیدهد.؟
 5550واقعاً چرا به زیباس��ازی
شهر اهمیتی نمیدهند .چراکسی
فک��ری ب��ه ح��ال تکدیگ��ری
درس��یرجان ندارد؟ چرا یک مکان
آرامشبخ��ش و تفریح��ی در این
ش��هر نیس��ت .آیا واقعاً این ش��هر
دلسوز ندارد؟
 4744سالم پیشپا افتادهترین
کار برای شهرداری آسفالت کردن
کوچه و معابر اس��ت .چرا کارهای
زیر بنایی و اساس��ی مانند پل غیر
همسطح را شهرداری اجرا نمیکند
از شهرکرمان یاد بگیرید.
 0114درخ��تکاری س��نت
حس��نه خوبی اس��ت که توس��ط
مسئولین انجام شد .ولی حسنهتر
از آن رس��یدگی ب��ه مش��کالت و
معیشت مردم اس��ت که فراموش
گردیده .نکند با رفتار مس��ئولین و
اهمیت ندادن به مش��کالت مردم
زمینهس��از بدبین��ی را میخواهید
بهوجود آورید.

 4327با س�لام .وضعیت مرکز
تعویض پالک خودرو این شهر واقعاً
افتضاح و دور از شأن این مردم است.
متأسفانه بینظمی ،عدم نوبتدهی،
عدم وجود کارتخوان ،صف طوالنی
ب��رای گرفت��ن کپ��ی! معطلیهای
بیمورد ،عدم وجود صندلی و محل
اس��تراحت مراجعین ،برخوردهای
نامناس��ب با مراجعین و غیره آدم را
یاد دهههای قبل که هیچ سیس��تم
رایانهای و امکاناتی نب��ود میاندازه
 ...خواهشمند اس��ت ،بروید از سایر
شهرها یاد بگیرید.
 0095در کرب�لا حض��رت
الس�لام) بود به داد
ابوالفضل (علیه ّ
م��ردم میرس��ید .ش��هردارمحترم
بلوارهجرت همه ماشینها رانابودکرد
به داد مردم برس��ید .آقای فرماندار
آقای شهردار یک بار بیایید خیابان
هج��رت از چهارراه بیمارس��تان تا
چه��ارراه آهکیه��ا بیایی��د ببینید
خیابان یک ک��وره دهات اینجوری
هس��ت؟واقعاً ب��رای مس��ئولین ما
خجالت داره.
 6289البت��ه اگ��ر حریفان رد
صالحیت نش��وند قبل از انتخابات
قرب��ون صدق��ه اف��رادی مث��ل من
میشوند بعد از انتخابات هم تحویل
نمیگی��رد ع��دهای خ��وب ب��ه نوا
میرسند.
 6018جن��اب آق��ای مهندس
نجفآبادیپ��ور ش��هردار محت��رم
نجفشهر از تالش ش��ما در عرصه
آبادان��ی و پیش��رفت نجفش��هر
صمیمانه سپاسگزارم و از درگاه ایزد
منان سالمت و س��عادت روز افزون
خواستارم.
 6587آق��ای نگارس��تان ی��ک
عکس از آسفالت زیرو رو شده بلوار
هجرت روبروی بیمارستان خواهشاً
چاپ کنید .ممنون
 4989جن��اب  2587ای��ن
اس��طوره عمران شما بهجز شهرک
قدی��م ک��ه برمیگ��ردد ب��ه حس
ناسیونالیست شهرداری تشریف ببر
اکبرآباد .فاز  .3فاز  .5فاز  2که انگار
تکهای از بشاگرده یک بار به درختان
بیزبان جن��ب کمربندی آب نداده.
کوچهپسکوچهه��ا و درختچههای
ش��هرک مهر که واویالست شهرک
به این کوچکی میبایست گلستان
باشه کجاست این بهشت شما؟
 9141س�لام اگ��ه میش��ه از
وضعیت نامناس��ب خیاب��ان غفاری
چهارراه علم��دار کربال یک گزارش
تهیه کنیند شاید فرجی شد و خدا
خواست این مسئولین به فکر درست
کردن این خیابان بیافتند با تشکر.
 5259نوش��ته بودید سیرجان
عالمتی از عید نداش��ت .میبایست
بلند شوید بیایید نجفشهر ببینید
نوروز و عید یعنی چه .درود بر شیر
پاکی که ش��هردار محترم و زحمت
ک��ش نج��ف ش��هر و همکاران��ش
خوردهاند .خدا عاقبتش��ان را بخیر
السالم)
کند بحق امام حسین(علیه ّ
 0659س�لام تعزیرات ،صنف
ی��ا ه��ر واح��دی مس��ئول اس��ت
مغازههایی که در سیرجان حلوا ارده
میفروش��ند ،مخصوصاً مغازههایی
خودشون این مواد غذایی را درست
میکنند ،روی قوط��ی ارده و حلوا،
تاری��خ تولی��د و وزن و قیمت زده
نشده شاید فاس��د باشند .مشتری
از کج��ا بدونه .اگه دوس��ت دارین
رس��یدگی کنید مردم خیلی تحت
فشارند.
 5247ای آنه��ا ک��ه ب��ه فکر
مردم نیستیدو به حق آنها اجحاف
میکنید .خدا ب��ه حقتان اجحاف
کند .از ش��هرداری گرفته که مردم
را ب��ه این روز نش��انده تا کس��به و
بانکهایی که م��ردم را میدوانند.
هرکس به یک طریق حق این مردم
را ضای��ع می کند و دنبال خوش��ی
خودشان هس��تند .خدا جای حق
نشسته  .آخرش می بینید.
 5287مرغ فروشیها چرا قیمت
را رعایت نمیکنند .رادیو میگوید
کیلوی��ی  11هزارتوم��ان آنه��ا
میدهند کیلویی  13هزار و خردی.
 2519کجای دنیا برای نش��ان
دادن یک عک��س از مریض دوباره
پول ویزیت میگیرند  .چرا بعضیها
برای پول درآوردن حرص میزنند.
چه��ار روز دیگر میافتید میمیرید
میراث خوران سر این پولهایی که
برایش��ان میگذارید دعوا و فحش
نثارتان میکنند.

شهر
گروه ش�هر :شروع سال نو برای شهردار
خوش یمن نبود .جلسه فوقالعاده شورای
ش��هر در اولی��ن روز پ��س از تعطی�لات
نوروزی و فراخواندن شهردار به شورا برای
توضیح عملکرد ضعیف شهرداری در نوروز
و مجادله اعضاء با وی در اولین نشس��ت
س��ال ،نش��انههایی از بروز اختالف میان
شورا و شهردار در بهار 98در برداشت .به
نظر میرس��د خطای استراتژیک شهردار
در ترک ش��هر در ایام نوروز و ش��ایعهی
س��فر خارجی وی در این ایام باعث بروز
حاش��یههایی برای او و ش��هرداری شده
است .شاید اگر شهر شرایط خوبی داشت
غیبت ش��هردار چندان حساس��یت پیدا
نمیکرد اما مس��ئله این است نارضایتی
مردم از اوضاع نابسامان شهر که بخشی از
آن در اثر ندانم کاری در نحوه اجرای طرح
فاضالب باعث شد از یک سو مردم با دهها
کیلومتر کانال و گودالهای پر از خاک و
ش��ن در اکثر خیابانها و کوچهها و نیز با
آس��فالتهای مواج و کندوکاو شده روبرو
باشند و از سویی چهره نازیبایی از شهر در
اذهان مسافران نوروزی باقی بماند.
بهعالوه هزینههای غیرمرتبط شهرداری
که به ج��ای کار عمرانی بیش��تر جنبه
تبلیغاتی داشت بر دامنه این نارضایتیها
و انتقال این جو به شورای شهر مؤثر بود
و بر میزان اختالف در ش��ورا و شهرداری
افزود .اوایل هفته گذشته بود که شورای
شهر خارج از برنامه رسمی جلسات خود
با برگزاری جلس��ه اضط��راری و احضار
ش��هردار این حساسیت را نشان داد .اگر
چه شورای شهر خود در پدید آمدن این
ج ّو بیتقصیر نیس��ت اما در این جلس��ه
دکتر عس��کری رئیس پیش��ین شورای
ش��هر در چرایی این اوضاع از ش��هردار
پرسشهایی از جانب خود و همکارانش
کرد .وی خطاب به ش��هردار گفت :شما
کجا بودید و چرا نش��انی از عید در شهر
نداش��تیم؟ این پرسش��ی بود که دقیقاً
شهروندان در تماسهای اعتراضی خود از
وضع شهر نیز میداشتند .این عضو شورا
همچنین به خاطر کم توجهی شهرداری
به نقاطی غیر از مرکز شهر پرسشهایی
در جلسه مطرح کرد اما شهردار در پاسخ
این گفتهی عضو ش��ورا که شهر فقط 4
خیابان مرکزی نیس��ت ج��واب داد :چه

ظاه��را به اس��تان منعکس ش��ده از
که
ً
چند جهت قابل بررس��ی اس��ت و جدای
از خ��روج از مقررات چاپ ،موضوع هزینه
کرد باال ب��رای آن که صحب��ت از حدود
یکصد میلی��ون تومان (کمی بیش��تر یا
کمتر) میشود قابل بررسی است ویکی از
اعضای شورای شهر گفته بود این موضوع
را بررسی میکنیم چرا که هرگونه هزینه
ب��االی  5میلیون در این س��ازمان باید از
طریق تش��ریفات مناقصه انجام ش��ود و
حال پرداخ��ت این مبلغ س��نگین برای
چاپ عکسهای رنگی مسئوالن زن و مرد
شهرداری با تشخیص شهردار نوعی بدعت
و تخلف از قانون هزینه کردهای شهرداری
است .این در حالی است که شنیده شده
حراست استانداری قبال شهرداریها را از
هرگونه چاپ بولتن درون سازمانی و برون
سازمانی منع کرده بوده است .شاید برای
همین است تهیه کنندگان این ویژهنامه
صد میلی��ون تومانی و همچنین چاپخانه
مح��ل چاپ که گفته میش��ود در تهران
اس��ت از درج نام و آدرس خود در زیر آن
خودداری کردهاند تا پاسخگو نباشند.

آیا شهردار به استیضاح نزدیک می شود ؟

نشانههای اختالف
در شورا و شهرداری

 یک عضو شورای شهر :متأسفانه به جای کار عمرانی و رفع موانع و
مشکالت شهر همت شهرداری صرف فوتبال بازی زنان و نمایشگاه گلیم
که کار شهرداری نیست میشود .ما نمیگوییم شهرداری کار ورزشی و
فرهنگی نکند اتفاقاً خوب است ولی در اولویتهای بعدی است .اولویت
اول شهرداری فوتبال زنان است یا کوچهها و آسفالت خیابانهای این
شهر که این وضع اسفناک را دارند؟ با داشتن این میزان بودجه چرا باید
 80درصد کانالهای فاضالب همینجور به حال خود رها شده باشند و
ضررش متوجه سالمت مردم و یا آسیب به خودروهای شهروندان بشود.
بخواهید ی��ا نه اولویت من مرکز ش��هر
اس��ت .برای من خیابان میرزارضا و غیره
اولویت ندارد .این جواب ش��هردار نشان
از اثب��ات آن گفتهه��ا و بیتوجهی او به
حاشیههای ش��هر و خیابانهای دیگری
امثال میرزارضا ی��ا ابوریحان و بدرآباد و
غفاری اس��ت که تراکم جمعیت را دارند
اما خدمات کمتری میگیرند .مجادلهی
اعضا با ش��هردار به همینجا ختم نشد.

 به نظر میرسد خطای استراتژیک شهردار در ترک شهر در ایام
نوروز باعث بروز حاشیههایی برای او و شهرداری شد .شاید اگر شهر
شرایط خوبی داشت غیبت شهردار چندان حساسیت پیدا نمیکرد اما
مسئله این است نارضایتی مردم از اوضاع نابسامان شهر که بخشی از
آن در اثر ندانم کاری در نحوه اجرای طرح فاضالب باعث شد ،از یک سو
مردم با دهها کیلومتر کانال و گودالهای پر از خاک و شن در اکثر
خیابانها و کوچهها روبرو باشند و از سویی چهره نازیبایی از شهر
در اذهان مهمانان نوروزی باقی بماند.

سروشنیا که در پاسخ سؤاالت مطروحه
چیزی برای دفاع نداش��ت در این جلسه
طور دیگری پاسخ داد وگفت :به من چه
که ش��ماها بخاطر رأی میروید به مردم
محالت وعده میدهید؟ همینجا بود که
خانم جهانشاهی خطاب به شهردار گفت:
مگر ش��ما بهخاطر اینکه رأی ما را برای
شهردار ش��دن بگیرید کم وعده دادید؟!
نارضایت��ی اعضای ش��ورا از ای��ن نحوه

ادبیات ش��هردار در جلسه و نوع برخورد
او چه با اعضای ش��ورا و چه با پرس��نل
ش��هرداری که گزارشهایی به ش��ورا و
اس��تانداری از آن رفته پیدا بود .ش��اید
برای همین بودکه عسکری خطاب به او
در جلسه گفت :ش��ما تازه به شهرداری
نیامدهاید و با داشتن سابقه  15سال کار
زیبنده نیست نحوه برخوردتان بهعنوان
یک مسئول اینگونه باشد.

من لم یشکرالمخلوق لم یشکرالخالق
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◄ ویژهنامه دردسرساز
از دیگر حاشیههای سال نو شهرداری که
آنها را به دردسر انداخته تخلف در چاپ
ویژهنامه نوروزی خارج از قانون و مقررات
چاپ مطبوعات است که ظاهرا ً با شکایت
اداره ارشاد آنطور که سخن تازه خبر داده
مواجه خواهد ش��د .شکایتی که پشتوانه
قانون و اعتراض رس��انههای محلی را به
همراه دارد .مضافاً این تخلف ش��هرداری

◄ کاری از شهردار ندیدهایم
یکی از منابع نزدیک به شورای شهر که
نخواس��ت نامش برده شود به نگارستان
گف��ت :ب��ا ادامه ای��ن روند اس��تیضاح
شهردار قطعی است .وی گفت :از سوی
برخی اعضای شورا خیلی پیش از نوروز
به ش��هردار تذکر داده شده که در شهر
اتفاق مثبتی در زمان شما نیفتاده است
ولی او گوش به تذکرات ش��ورای ش��هر
ت��ا به حال نداده اس��ت .وی گفت :تنها
نکته مثبت شهردارکه پیرامون آن مانور
میدهد مسأله بودجه است ولی که اگر
هر ک��س بود با کمکه��ای نماینده در
رایزن��ی با منابع معدنی شهرس��تان و یا
واریز پول عوارض ش��رکتهای صنعتی
و پوله��ای خ��دادادی مالیات بر ارزش
افزوده که با افزایش قیمت س��نگ آهن
و سایر محصوالت معدنی فزونی داشته
این بودجه به حساب شهرداری میآمد
اما مه��م توانایی نحوه اس��تفاده از این
بودجه است که متأس��فانه به جای کار
عمرانی و رفع موانع و مش��کالت ش��هر
صرف فوتبال بازی زنان و نمایشگاه گلیم

دعوت به همکاری

ضمن تقدیر ،تشـکر و سـپاس از سـروران ،دوسـتان،

آشنایان و اقوام گرانقدری که در مراسم تشییع ،تدفین،
ترحیم و خاکبندان زنده یاد

جبـارخان
ستوده نیا کرانی

شـرکت و ابراز همدردی نمودهاند به اطالع میرسـاند مراسم
چهلم آن مرحوم روز جمعه  98/1/30از سـاعت  3الی  6عصر
در کاروان ابوالفضل(ع) کران برگزار میگردد.
ساعت حرکت به سمت بهشت زهرا کران  5عصر
حضور شما سروران گرامی را ارج می نهیم.

خانواده

آگهی استخدام
یک شرکت مهندسی مشاور معتبر جهت تامین نیروی انسانی مورد نیاز در دفاتر و کارگاههای خود در سطح
کشـور ،از میان فارغ التحصیالن رشـته ها و تخصص های زیر اسـتخدام می نماید .متقاضیان واجد شـرایط
میتوانند رزومه و سوابق تحصیلی و شغلی خود را جهت بررسی حداکثر تا تاریخ  1398/01/31به ایمیل
 miningjobs98@gmail.comارسال نمایند.

یک شرکت معتبر معدنی در شهرستان
سیرجان بخش بلورد به چند دستگاه وانت
مزدا و دو نفر راننده مینی بوس
نیازمند است.

تلفن تماس
09137125088

3

که کار ش��هرداری نیس��ت میشود و یا
صرف تبلیغات رنگین خودشان میشود.
او گف��ت :ما نمیگوییم ش��هرداری کار
ورزش��ی و فرهنگی نکن��د اتفاقاً خوب
اس��ت ولی در اولویتهای بعدی است.
اولویت اول شهرداری فوتبال زنان است
ی��ا کوچهها و آس��فالت خیابانهای این
ش��هر که این وضع اسفناک را دارند؟ با
داش��تن این بودجه چرا باید 80درصد
کاناله��ای فاضالب همینج��ور به حال
خود رها ش��ده باشند و ضررش متوجه
سالمت مردم و یا آسیب به خودروهای
شهروندان بش��ود؟ درست است که این
طرح پیمانکار دارد و باید هزینه کند اما
وقتی پیمانکاران بیتفاوتند ش��هرداری
بای��د از آنها بازخواس��ت یا بخش��ی از
بودج��ه ش��هرداری را برای رف��اه حال
شهروندانش در ترمیم آن هزینه کند.
وی گفت :توانایی ش��هردار زمانی است
که بودجه بدس��ت آمده را در پروژههای
مفیدی برای م��ردم هزینه کند چیزی
که تابهحال ندیدهایم .او گفت :در مدت
دو سال ش��هرداری ایش��ان هیچ پروژه
قابل قبولی انجام نش��ده اس��ت .همان
پروژههای قبلی هم که مش��کل بودجه
داش��تند اکن��ون با وج��ود بودجه هیچ
پیشرفت قابل قبولی در آنها نمیبینیم
و بهح��ال خود ره��ا ماندهان��د .زیرگذر
صنع��ت ،ترمینال مس��افربری ،س��الن
همایشه��ا ،طرح راک��د پلهای روگذر
میدان امام عل��ی و میدان مادر و رکود
در بحث میدان میوه و ترهبار ناش��ی از
ضعفهای موجود است.
بس��یاری نیروهای کارآمد شهرداری با
برخورده��ای بد مس��ئوالن ش��هرداری
از ای��ن س��ازمان رفتهان��د در بح��ث
هزینهکردها ،س��اخت و س��ازها ،تراکم،
بلن��د مرتبه س��ازی و زمینهای ش��هر
هم مسائلی هس��ت که از واحد حقوقی
ش��هرداری خواس��تهایم مدارک الزم را
بیاورن��د و پاس��خ دهند و اگ��ر چنانچه
شهردار به س��ؤاالتی که شورای شهر به
زودی ط��رح خواهد ک��رد نتواند دالیل
متقن بیاورد اس��تیضاح ش��هردار دور از
دسترس نیس��ت چون انتظار مردم هم
نظارت قاطع ش��ورای ش��هر و برخورد
اصالحی در شهرداری است.

دعوت به همکاری

از چندنفر خانم مسلط به کامپیوتر و روابط عمومی باال به صورت
تمام وقت جهت کار در دفتر ارتباط با ایرانسل دعوت به عمل
میآید.جهت مصاحبه از ساعت  9الی 12ظهر به آدرس خیابان
آیت اهلل سعیدی روبروی بانک انصار جنب رنگ الوان دفتر ارتباط
با ایرانسل مراجعه فرمایید ویا مشخصات خود را به این شماره

پیامک بزنید09378015088 .سعیدی

دعوت به همکاری

یک شرکت معتبر معدنی در شهرستان
سیرجان بخش بلورد به چند نفر جوشکار
ماهر و با سابقه کار مرتبط و تعدادی راننده
بیل مکانیکی با گواهینامه ویژه نیازمند است.

آگهی استخدام
شرکت کرمان ریسه (معدن )3

 2نفر آپارات ماهر
 2نفر باطریساز ماهر
(برقکار ماشین سنگین)
 5نفر سرویسکار ماهر
 2نفر جهت کار خدماتی
 1نفر آبدارچی
 1نفر انباردار حرفهای مسلط به نرمافزار

09139571904

دعوت به همکاری

شرکت مولدگستر شایان

به تعدادی نیرو در رشته تحصیلی برق با
مدرک دیپلم ،فوقدیپلم و لیسانس و سه
سال سابقه کاری نیاز دارد.
آدرس شرکت :سیرجان ،خیابان رازی،
طبقه فوقانی سیرجان تور ،واحد 9

تلفن تماس42282835 :
09138454020 -09370281612

از ساعت  8صبح تا  4عصر با شماره ذیل
تماس حاصل نمایید.

تلفن تماس
09143074620

دعوت به همکاری
یک شرکت تولیدی مواد غذایی
جهت تکمیل پرسنل خود
به یک نیروی خانم کارشناس
شیمـیکاربـردی مس ّلـط به
کامپیوتر با حداقل سابقه کار
مفید  3سال نیاز دارد.
از واجدین شرایط تقاضا دارد رزومه
کاری خود را به صندوق پستی 177
ارسال نمایند.

4
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گف 
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پای صحبت رئیس اداره راهداری

آن زمان که همه
خوابند ما بیداریم
بیژن ادبی

◄ اصوالً مبن�ای وظایف راهداری
از کج�ا ش�روع میش�ود و به چه
راه�کاری ب�ا نهاده�ای همعرض
تعامل میکنید.
اداره راه��داری در واقع نهاد بهرهبردار
از راهها و جاده هاس��ت و وقتی توسط
واحدهای راهس��ازی س��اخته و آماده
ش��دند در اختی��ار ای��ن قس��مت قرار
میگیرند .بعد از ساختهشدن جادهها،
کمیسیون تحویل تشکیل میشود و ما
هم بهعنوان بهرهبردار جاده را از مشاور
و پیمانکار و کارفرما تحویل میگیریم
که معم��والً راه و شهرس��ازی و حوزه
س��اخت هس��تند .یکی از دستگاههای
مهم��ی که در این زمین��ه اظهارنظر و
ارزیابی و تائید میکند ،پلیسراه است
و بهعن��وان بخش��ی از کمیت��ه ایمنی
ج��اده را ع��اری از مش��کالت ایمن��ی
تش��خیص میدهد و زی ِر ترافیک قرار
میده��د .برخ��ی اوق��ات میبینم که
برخی از مسئولین ذیربط در رسانهها،

اظهارنظر غیرفنی و غیرکارشناس��ی و
در نتیجه ،ایجاد تشویش میکنند و از
عدم وجود اس��تاندارد سخن میگویند
ک��ه مث ً
ال ش��انه فالن ج��اده ،اختالف
س��طح حادثهس��از و مش��کالتی را به
لحاظ ایمنی دارد؛ البته اصل قضیه در
واقعیت ،اینگونه نیست.
◄ مثال�ی میزنی�د ت�ا دقیقت�ر
موضوع را بدانیم؟
ب��رای نمونه ،ش��ما اصالح هندس��ی
و تعری��ض ج��ادهیِ کرم��ان در محل
حوض��هیِ آبری��ز گ��دار خانهس��رخ تا
راهدارخانه را ببینید که با چه ش��رایط
مناسبی انجام شده است .وقتی کسی
در فالن جاده تصادفی میبیند ،اولین
ذهنیت��ی که برای وی ،ممکن ش��کل
بگیرد ،این اس��ت که جاده اس��تاندارد
نب��وده؛ اما ما اضافهبر س��ازمان ،کاری
کردی��م که ایمنی بیش��تر ش��ود .باید
بپذیرن��د که راه��داری ،کار خودش را
در برف و باران و بدترین شرایط جوی

| عکس :مجید شبستری |

از روزی ک�ه گزارشه�ای پیدرپی مأموران راه�داری در ایّام نوروز را در
فعالیت شبانه روزی و بازکردن مسیرهای برفی جاده سیرجان -کرمان در
محور خانه سرخ در کانال خبری نگارستان میخواندم ،تصمیم گرفتم پس
از نوروز با یکی از راهداران اداره راهداری به رسم قدرشناسی گفتگویی
داش�ته باشم .قشری که کمتر به چش�م میآیند اما کارکرد تأثیرگذاری
برای مردم در جادهها به وقت سرما و گرما دارند .چه زمان اصالح و ترمیم
محورهای آسیب دیده از تردد ماشینها و چه زمان بازگشایی جادههای
مسدود شده به وقت ریزش کوه یا برف و بوران .درهنگام اجرای این تصمیم
اما هیچکدام آنها حاضر به گفتگو نشدند وهرکدام به پاس احترام مرا به
سمت رئیس اداره ،راهنمایی میکردند .پس از هماهنگی وارد دفتر رئیس
شدم .سیل ارباب رجوعهایی را دیدم که در اتاق سرپرست اداره راهداری
رفت و آمد داش�تند .پای صحبت مهندس رضایی که نشستیم دل پُری
داشت از سختیهای کار اما با این وجود آن را یک وظیفه میدانست که
خود با آگاهی بر دوش گرفته است .میگفت وقتی  24سالش بوده ،شرایط
سخت کاری را در کهنوج ،بش�اگرد ،دیگرستم و سیستانوبلوچستان
ی
تجربه کرده و دقایقی هم با
یادآوری تمامی مشقتهای انساندوستانه ِ
ِ
همکارانش ،قطرات اش�ک بر گونههایش مینشس�ت .میگفت :معموالً
بچههای باس�ابقهای که در شرایط س�خت کارکردهاند ،بازوی اجرایی ما
هستند .مشروح این گفتگو را با هم میخوانیم.

هم درست انجام میدهد 2 .سال پیش
رانن��دگان میگفتن��د ک��ه  5کیلومتر
مح��ور باغات چ��را اصالح نمیش��ود،
آنقدر فش��ار آوردیم تا ماسه آسفالت
بهس��ازی فع ً
ال ریخته شد و خطکشی
شد .بس��یاری جادهها مانند شهربابک
فرس��وده ش��دهاند و دیگ��ر لکهگیری
جواب نمیدهد و باید اعتبار آن تأمین
ش��ود .ما امیدواریم ک��ه معادن کمک
کنن��د و درراه مس��ئولیت خودش��ان،
تأمی��ن اعتبار کنند تا س��طح جادهها
را درس��ت کنی��م و بتوانی��م وضعیت
رویهیِ محورها ارتقا بدهیم که برای ما
حوادث جادهای به دنبال نداشته باشد؛
واال صِ رفِ متهم ک��ردن یک مجموعه
که گرهگشا نخواهد بود.
◄ امس�ال وضع جادهه�ا چگونه
بود؟
در یک ارزیابی خوشبینانه باید بگویم
وض��ع جادهها ،مناس��ب اس��ت .البته
بسیاری از رسانهها ،مشکالت و معایب
را اغ��راق و بزرگنمایی میکنند ولی
واقعیت این اس��ت که ما از پارسال تا
امس��ال  165کیلومتر روکش آسفالت
کردیم 80 .کیلومتر قیرپاشی در محور
کرمان انج��ام دادیم .مث ً
ال در خصوص
قیرپاش��ی ،قضاوت ش��تابزده کردند
که س��طح جادهها را لغزن��ده کردید؛
درحالیک��ه قیر کام ً
ال به س��طح جاده
میچسبد و به این دلیل ،ما یک مورد
هم انحراف از جاده را نداش��تیم .یکی
از بزرگترین مش��کالت م��ا به دخل
و تص��رف در حری��م محوره��ا مربوط
میشود و ساختوسازهای غیرقانونی،
ایجاد مش��کل میکند .روزان��ه بالغبر

 2000دس��تگاه ماش��ین س��نگین از
گلگهر به س��ایر نقاط ای��ران میرود
و  60درص��د از حم��ل و نقل اس��تان
مربوط به شهر ما است.
◄ در ای�ام نوروز ک�ه همه در پی
تفریح و تعطیالت بودند راهداران
ب�رای امنیت جادهها و مس�افران
از خ�واب و اس�تراحت و تفری�ح
خ�ود میزدن�د و بهخص�وص در
ای�ام برفی به باز کردن مس�یر در
جادهها ه ّمت میگماش�تند .انجام
ای�ن وظایف در این ش�رایط برای
خودتان و خانوادهت�ان که قاعدت ًا
توقع دارند در این روزها کنارشان
باشید ،سخت نیست؟
تم��ام دوس��تان هم��کار م��ا ،در ایّام
نوروز به خاط��ر ایمنی مردم بهصورت
ش��بانهروزی کار کردن��د .تابس��تان
هم ک��ه موقع تعطیلی مدارس اس��ت
هم��واره م��ا در حال خدم��ت بودیم،
پاییز و زمس��تان هم ک��ه بارندگیها
شروع میش��ود ،باز همینگونه است.
م��ا ش��رمنده خانوادهها هس��تیم ولی
وظیفهای ب��ر دوش داریم که باید آن
را انج��ام بدهیم .برخ��ی ادارات ،فراتر
از س��اعت اداری ،کار خاص��ی ندارند.
ام��ا نهادهای مرب��وط اورژانس ،امداد
و نج��ات و هم��کاران ما ،کارش��ان به
نحوی اس��ت ک��ه در همه ایام س��ال،
 24ساعته کار میکنند .جایگزین هم
نداریم چون تع��داد نیروی ما محدود
اس��ت و همانگونه که گفتم امکانات
ما هم در حوزه ماش��ینآالت و هم در
زمینهیِ نیروی انس��انی ،در تناسب با
ابعاد شهرس��تان نیست .برخی اوقات،

جناب آقای حاج علی اصطهباناتی

انتصاب بجا و شایس�ته جنابعالی را به س�مت معاونت مدیریت ش�عب بانک س�په منطقه
کرمان که نشان از لیاقت و شایستگی شما دارد تبریک و تهنیت عرض مینمایم.

محمد کریمی

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

شرکت تعاونی مسکن فرهنگیان به شماره ثبت 489شناسه ملی 1098005354شهرستان سیرجان استان کرمان
نظر به اینکه جلسه مجمع عمومی عادی به طور فوقالعاده نوبت اول مورخ  98/1/21این تعاونی به حد نصاب
مقرر در اساسنامه و قانون شرکتهای تعاونی نرسید ،به اطالع کلیه اعضای محترم شرکت تعاونی مسکن
فرهنگیان میرساند که جلسه مجمع عمومی عادی به طور فوقالعاده نوبت دوم این تعاونی در ساعت 15
روز یکشنبه مورخ  98/2/8در محل سالن اجتماعات دبیرستان ابنسینا تشکیل میگردد از سهامداران
دعوت میگردد رأس ساعت مذکور در جلسه حضور بهم رسانند.

ضمن ًا
اعضایی که مایلند حق حضور و رأی دادن در مجمع را به نماینده تاماالختیار واگذار نمایند تا تاریخ 98/2/7
به 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 15
وکالتنامه توسط اشخاص مسئول در محل برگزاری مجمع عمومی بررسی میگردد.

نیرویی که صبح آمده است ،بعدازظهر
ه��م ب��ه کار گرفته میش��ود و انصافاً
همیشه درگیر هس��تیم .اگر بخواهیم
س��ختیهای دوران کاریمان را مرور
کنیم ،واقعاً متأثر میش��ویم( .دقایقی،
بغض و سکوت میکند).
◄ با این ش�رایط آیا سختی کار
هم برای شما محاسبه میشود؟
خی��ر چیزی بنام س��ختی کار نداریم.
همکاران م��ا  30س��ال کار میکنند
و واقع��اً جوابگ��وی خانوادههایش��ان
نیس��تند .پ��س از اتم��ام کار و
بازنشس��تگی ،اغلب اصرار میکنند که
مجددا ً به شرکتهای مرتبط برگردند

 همکاران ما سپر بالی جامعه میشوند .شما برای مسافرت در
شرایط برفی از  141استعالم میگیرید و اگر جاده بسته بود ،نمیروید
اما در همان لحظه در برف و بوران راهداران مجبور هستند ،در دمای
 12درجه زیر صفر ،مثل آدمهای ساکن قطب ،لباس بپوشند و
خدمت کنند و محور را بازگشایی نمایند .آنها آرامش خود و خانوادهشان
را میگیرند تا برای جاده و مردم آرامش و ایمنی بیاورند.

جناب آقای

احمدعلی تابشیان

انتصاب شایسته جنابعالی را به سمت سرپرست مؤسسه
اعتب�اری نور ش�عبه دکتر صادقی تبری�ک عرض نموده،
موفقی�ت و به�روزی روزافزونت�ان را از خداون�د متعال

خواهانیم.

تا خانوادهشان را بتوانند تأمین کنند.
من ش��رمندهیِ همه همکاران هستم.
نمیدانم چه تعبیری از رضایت دارید.
طبیعت��اً اغلب هم��کاران از ش��رایط
کاری و دریافتیها راضی نیس��تند اما
در این س��الها آبدیده ش��دهاند .اگر
معن��ای رضایت ب��ه رضای��ت مالی و
تأمین هزینههای روزمره تعبیر ش��ود،
ش��اید در ای��ن مجموعه کمت��ر پیدا
ش��ود اما اگر منظور رضایت انسانی و
اخالقی اس��ت ،قطعاً تأمین میش��ود
و آرامش��ی در این زمینه هست .شما
برای مسافرت در شرایط برفی از 141
اس��تعالم میگیرید و اگر جاده بس��ته
بود ،نمیروید ام��ا در همان لحظه در
برف و بوران همکار ما مجبور اس��ت،
در دم��ای  12درجه زی��ر صفر ،مثل
آدمهای س��اکن قطب ،لباس بپوش��د
و خدم��ت کند و محور را بازگش��ایی
کند و نمک بپاش��د .آرامش خودش را
میگی��رد تا برای جاده و مردم آرامش
و ایمنی بیاورد .برخی شغلها مثل ما
س��خت و زیانآور و سپر بالی جامعه
است.
◄ قطع� ًا خاطرهه�ای تلخ ش�ما
در جادهها زیاد هس�تند .اینطور
نیست؟
بل��ه متأس��فانه .در ایام عید امس��ال،
خاط��ره تلخی از ش��هروندی در حال
رفت��ن ب��ه مح��ل خدمت��ش دارم که
الس��تیک جل��وی خ��ودروی او با پل
برخ��ورد میکند و خودش و همس��ر
و فرزند یکس��الهاش ف��وت میکنند.
متأس��فانه از ای��ن دس��ت خاطرهها و
حوادث زیاد داریم .کاش روزی برس��د

نماینده شرکت بهتاش سپاهان
مهندس حاجمحمدی

ِ
عل��ت حوادث
اینه��ا نباش��د .اغلب
جادهای م��ا مربوط ب��ه بیتوجهی به
مقررات اس��ت .یکی از آنها استفاده
از تلفن همراه است .رانندگان قدیمی
که هنوز در ترانزیت کاال ،نقشآفرینی
میکنن��د ،اف��راد باتجربه هس��تند و
رعایت خواب و اس��تراحت خودش��ان
را میکنند؛ اما میبینیم راننده جوان
اس��ت و میخواه��د س��ریعاً بارگیری
کند ی��ا برگردد و اصطالحاً مس��یر را
بهص��ورت بیوقف��ه م��یرود و حادثه
تلخی را رقم میزند.
◄یک خاطره خوب هم بگویید.
خاطره خ��وش من هم از س��ال 95
اس��ت که بارندگیهای سیلآس��ایی
انجام ش��د و  90میلیمت��ر در زمان
کوتاه��ی بارندگ��ی ش��د .بهخاط��ر
یکسری دستکاریها و حفاریهای
غیر کارشناسی که در محور باالدست
سیرجان انجامشده بود و یک دستگاه
خودرو شهروندان سیرجانی گیر افتاد.
تصمیم گرفتیم که وضعیت رابه حالت
ع��ادی برگردانی��م .ش��ب میآمدیم
ک��ه دیدیم چ��را ِغ گ��ردان همکاران
آتشنش��انی میچرخ��د و میگویند
ب��رای انتق��ال تجهی��زات ،جرثقیل
نداریم .به رودخانه که رسیدیم ،دیدم
ماش��ینی بهصورت اُریب ،روی سطح
ش��نی رودخانه گیرک��رده و وضعیت
خطرناک و نامتعادلی هم در مس��یر
س��یالب دارد و از اطراف خودرو هم
بهش��دت آب عبور میکند .با یکی از
خویش��اوندانش تم��اس گرفته بود و
اط�لاع داده بود .خودش و همس��ر و
دو فرزند خردس��ال و گوسفندی که
باالی ماشین بود .آب تا نصفه ماشین
باالآمده بود و داشت ماشین را کام ً
ال
میخواباند .اینقدر وضعیت ماش��ین
ناپای��دار بود که حتی نمیتوانس��تیم
وینچ آتشنشانی را به
کس��ل
ِ
س��یم ب ُ ُ
ماشین برسانیم تا خودرو مهار شود.
ل��ودر را نهایتاً به داخل آب بردیم اما
من گفتم که اتاق ممکن است کنده
ش��ود و زودتر در سیالب برود .نهایتاً
س��یم را به فنر عقب وص��ل کردیم.
اتاق کنده ش��د و دیگر ادامه ندادیم
و آنه��ا با لودر نج��ات پیدا کردند و
اول خودشان را نجات دادیم .ماشین
هم متالطم و معلق بود .ش��ن داشت
ماش��ین را دف��ن میکرد ام��ا آن را
خوابان��د .هم��ان زمان اتاق ماش��ین
و گوس��فند را هم نج��ات دادیم .آن
شخص میگفت نمیشود ماشینم را
هم دربیاورید که نشد .لودر هم ماند
اما فردا بیل مکانیکی ماش��ین و لودر
را درآورد.

جناب آقای

احمدعلی تابشیان

انتصاب بجا و شایس�ته جنابعالی را به س�مت سرپرست
مؤسس�ه اعتب�اری نور ش�عبه دکت�ر صادقی ک�ه بیانگر
تعهد ،کارآمدی و شایس�تگیهای برجسته شما میباشد
صمیمانه تبریک و تهنیت عرض مینمایم.

سرآتشنشان؛ حسین پورجعفرآبادی

بخ
هی
گه
ب
ن
آ ی مناقصه دهیاری اربا مآباد زردوئیه ش زیدآباد ( و ت اول)

دهیاری ابراهیمآباد زردوئیه در نظر دارد اجرای پروژه آسفالت معابر سطح روستا به متراژ تقریبی  10/000مترمربع
را از طریق مناقصه عمومی به پیمانکار واجد شرایط دارای صالحیت و رتبه از معاونت راهبردی و برنامهریزی کشور
واگذار نماید لذا از کلیه شرکتهای دارای صالحیت دعوت به عمل میآید جهت دریافت اسناد مناقصه به بخشداری
زیدآباد مراجعه نمایند.
شرایط مناقصه:
 -1پنج درصد سپرده شرکت در مناقصه بایستی به صورت واریز نقدی به حساب بانکی سپرده دهیاری ابراهیمآباد زردوئیه
به شماره حساب  1000132952192نزد پست بانک مرکزی سیرجان یا به صورت ارائه ضمانتنامه بانکی معتبر باشد.
 -2در صورتی که برندگان اول تا سوم شرکت کننده در مناقصه حاضر به انعقاد قرارداد نباشند تضمین سپرده شرکت
در مناقصه آنها به ترتیب به نفع دهیاری ضبط خواهد شد.
 -3دهیاری در رد یا قبول پیشنهادات مختار است.
 -4هزینه چاپ آگهی به عهده برنده مناقصه میباشد.
(ضمن ًا قیر رایگان سهمیه دهیاری به میزان متراژ ذکر شده به صورت مشارکتی نزد بنیاد مسکن انقالب اسالمی
سیرجان تهیه گردیده است)

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 بدحساب طرح  428واحدی

هیئت مدیره شرکت تعاونی مسکن فرهنگیان

دهیاری روستای ابراهیمآباد زردوئیه بخش زیدآباد شهرستان سیرجان

فرهنگ و هنر
ساعتی با خواننده نابینای موسیقی سنّتی و تهیهکننده

آلبوم رقص آتش
 تصنیفهای من بیشتر از حافظ و موالنایند
محمد غیوری

گ�روه موس�یقی
ارشیا با تصنیفهای
زیبایی که غالمرضا
چم�ک خواننده خوشص�دای کرمانی
اجرا میکند و با همنوازی زیبای اعضای
گ�روه ،ج�ای خ�ود را در می�ان اهالی
موس�یقی و دلدادگان موسیقی سنتی
بازکرده اس�ت .سرپرس�تی ای�ن گروه
ّ
متش�کل از  22زن و مرد
موسیقی که
هنرمند هس�ت با علی ح�اج اکبری از
فعاالن حوزه موسیقی است.
رضا چمک ،نابینای کرمانی و  40س�اله
اس�ت .وی از نوجوانی و پس از اطالع از
استعدادهای ذاتی خود در خوانندگی،
کالسه�ای آم�وزش موس�یقی را نزد
زندهی�اد ایرج بس�طامی ش�روع کرد
و توانس�ت در مدتزم�ان کوتاه�ی
تعدادی از ردیفها و گوشههای آوازی
را فرابگی�رد .گفتگوی کوت�اه من را با
این خواننده موسیقی سنّتی که برخی
از تصنیفهای�ش در کان�ال تلگرام�ی
نگارس�تان نیز اخیرا ً منتشر شد با هم
میخوانیم.

■ آقای چمک متولد کجا و چه سالی هستید؟
من س��ال  1357در کرمان به دنیا آمدم؛ اما پدر و مادرم
اهل جیرفت هستند.
■ ازدواج هم کردهاید؟
بله .دو فرزند هم دارم.
■ نابینایی شما مادر زادی است یا بعدا ً ایجاد شد.
نه من نوزاد نابینا متولد ش��دم و راضی هس��تم به رضای
پروردگار.
■کسی بهجز شما در خانواده نابینا هست؟
بله ما  6خواهر و برادریم که س��ه نفرمان نابینایند .بهجز
من یک خواهر و یک برادرم نیز نابینا هستند.
■ از کِی متوجه استعداد خود در خوانندگی شدید؟
از بچگی عالقه زیادی به خواندن س��رود ،ترانه و نواختن
تنبک داش��تم ولی از  14سالگی و در دوره راهنمایی بود
جدیتری موس��یقی و آواز را دنبال کردم.
ک��ه بهصورت ّ
حیفم آمد زمان را از دست بدهم لذا از همین سن و سال
برای یادگیری بیش��تر نزد مرحوم ایرج بس��طامی رفتم.
از مرحوم بس��طامی خیلی چیزها ی��اد گرفتم .مدتی هم
برای ادام��ه تحصیل به تهران رفت��م .ضمن تحصیل ،در
کالسهای موس��یقی نیز ش��رکت میکردم تا اینکه بعد
از اخذ دیپلم برگش��تم کرمان و گروه موسیقی ارشیا که
تشکیل شد عضو این گروه شدم.
■ در گروه ارشیا چند نفر عضو هستند؟
 22نفر از خانمها و آقایان

■ سبک غالب شما در موسیقی چیست؟
م��ن از همان ابتدا به موس��یقی س�� ّنتی عالقه داش��تم.
موسیقی اصیل ایرانی.
■ به کدامیک از خوانندگان قدیمی عالقه دارید؟
ای��رج بس��طامی برای من ی��ک الگوی تمامعی��ار بود .به
صدای بزرگانی چون ش��جریان ،گلپایگانی ،استاد بنان و
ایرج (خواجه امیری) هم زیاد عالقه دارم.
■ آلبومتان باالخره بیرون آمد؟
بله با «رقص آتش» به انتظار عالقهمندان پایان دادیم.
■ چرا رقص آتش؟
نام یکی از تصنیفهایم است.
■ کدام تصنیف آلبوم را بیشتر دوست دارید؟
همهشان مثل بچههایم میمانند.
■ اگر بخواهی دو سه تا اسم ببری...؟
آهنگ المنته هلل ،رقص آتش و چه آشفته و مستیم
■ تصنیفهایی ک�ه اجرا میکنید بیش�تر از کدام
شعرا هستند؟
از موالنا ،حافظ و...
■ اگر در یک جمله به مش�کالت موس�یقی استان
بخواهی اشارهکنی چه میگویی؟
موس��یقی ما همهچیز دارد .خواننده و نوازنده خوب،
اس��تعداد خوب ،اس��تقبال خوب مردم اما تنها چیزی
که کم دارد حمایت مس��ئوالن اس��ت که فقط حرف
میزنند و ما کمتر چیزی از حمایتشان میبینیم.

کاریکلماتور

محمدعلی آزادیخواه
«چم چاره!» -چون
■ بی چاره! مگو؛ بگو ُ
روی دنیای خدا ،آد ِم بیچاره در هیچگاه
و جا و شرایطی وجود ندارد.
■ ُچم چاره ،یعنی کسی که با بیخردی
چارهاش را ُگم ک��رده و بیخردان همان

ُچم چارگانند.
■ بیچارگی از تاریخ درس و پند نگرفتن است
معنی نمایان بیچارگی ،بیخردی است.
■
ِ
آرامش بهشت اس��ت و دروغ ،اضطراب و ترس و
■ راس��تی،
ِ
واهمهی جهنم.
■ حیف! تاریخ را چه دردناکانه زیس��تهایم و گذشته را گیج و
گول چه بیشرمانه دوره کردهایم و همچنان بیتجربه ماندهایم.
■ برای دلس��وزان جامعه بهترین سیاست وارد بودن به کار و
صداقت و راستی است.
■ راس��تی ،ریشه و اساس تمام فضیلتها و مزیّتهای انسانی
است.
■ دروغ ،در هیچ گاهی و در هیچ جایگاهی از برابری و آزادی
برنخاسته است.
■ کس��ی ک��ه دروغ تحویلت میده��د ،تو را ن��اآدم و خود را
شیطان گرفته است.
■ ُم َمیِز ،حتماً باید «یکی از بزرگان اهل تمیز» باشد.
■ راستی را که از زندگی بگیری ،عینهو این است که خورشید
را از جهان گرفتهای.
■ عاشق پرندگانی هستم که از شکاف ابر هم درمیگذرند.
■ عاشق ماهیانی هستم که از آبشار باال میروند.

تازههای نشر

خیال عارفانه

نفرات برتر چه کسانی هستند؟

نتایج جشنواره ققنوس اعالم شد
گروه فرهنگ هنر :در آخرین روزهای پایان سال مراسم
اختتامیه جشنواره ققنوس برگزار شد اما موفق به انعکاس
نتایج آن نش��دیم که ب��ا پوزش از ش��رکت کنندگان به
اطالع میرس��اند در این جشنواره که به گفته مدیرعامل
معراج اندیش��ه س��رآغازی بود بر ایدهپردازی افرادی که
دغدغهی تغیی��رات مثبت در جامع��ه را دارند؛ در حوزه
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خان��واده و فعالیتهای اجتماع��ی آذر فرهادی رتبه اول،
نجمه پورزن��دی رتبه دوم و محمدمهدی افس��ری رتبه
سوم را از آن خود کردند .همچنین ایدههای مریم فروغی،
مینا شهابی نژاد و سوده شیبانی شایسته تقدیر شناخته
ش��د .در حوزه دفاع مقدس نیز محمدحسین خاکسارپور
رتب��ه اول ،مریم کاظمی جلفای��ی رتبه دوم و حجتا…

خادمی پور رتبه س��وم را به دس��ت آوردند و ایده سهیال
ملک محمدی شایس��ته تقدیر شناخته شد .اما در حوزه
هنر رتبه دومی وجود نداشت طاهره سادات فاطمی رتبه
اول و محمدمهدی افسری رتبه سوم را از آن خود کردند.
در حوزه قرآن و عترت نیز هیچ ایدهای به رتبههای اول تا
سوم دست نیافت اما ایدههای فرزانه خواجویی ،ابوالفضل
و حجتا… خادمی پور شایس��ته تقدیر شناخته شدند.
همچنین در حوزه رسانه و ارتباطات رتبه اولی نداشت اما
مجید اس�لامی رتبه دوم و اسما فیروزآبادی رتبه سوم را
بهدست آوردند .در این حوزه ایدههای عارف شاه کرمیپور
و گروه هنری پاپلی شایس��ته تقدیر ش��ناخته شدند .در

حوزه کتاب و کتابخوانی نیز هیچ ایدهای نتوانس��ت رتبه
اول و دوم را به دست آورد اما رتبه سوم بهصورت مشترک
به س��ارا س��توده نژاد و حجتا… خادمیپور اختصاص
یافت .همچنین ایدههای گروه هنری پاپلی ،پایگاه خبری
س��یرجان تیتر ،مجید اسالمی ،رضا ش��اهمرادی ،المیرا
جعفری ،نرگس روحاللهی و سوده شیبانی شایسته تقدیر
ش��ناخته ش��دند .در حوزه کودک و نوجوان نیز هیچیک
از ایدههای رس��یده به دبیرخانه این جش��نواره رتبههای
اول تا س��وم را به دس��ت نیاوردند اما آثار زینب اس��دی،
محمدمهدی افسری ،آیگین قاسمی ،شیوا روشنی و آرسیا
کیانفر بهعنوان ایدههای شایسته تقدیر معرفی شدند.

این عنوان کتاب شاعر همشهری محمدرضا
محمودآبادی است که سال گذشته منتشر
ش��د ولی به تازگی وی در سال  98تجدید
چاپ کرده اس��ت .وی در مجموعه ش��عر
خود که با نام «خیال عارفانه» در دویست
صفحه از س��وی نش��ر وافی منتشر ساخته
دهها قطعه ش��عر ،غ��زل ،دوبیتی ،رباعی و
مثن��وی خ��ود را غالباً با محت��وای طنز به
چاپ رسانده است .محمدرضا محمودآبادی
از فرهنگیان بازنشسته و شاعران طنزپرداز سیرجانی است که در اوایل
دهه هشتاد تعداد زیادی از اشعار فکاهی خود را در نگارستان به چاپ
رس��اند .عالقهمندان میتوانند این مجموعه شعر را از کتابفروشیهای
معتبر سیرجان دریافت کنند.

آمادگی شرکت معدنی و صنعتی گلگهر برای کمکرسانی به آسیب دیدگان حوادث بارندگی

کمک  ۲۴میلیارد تومانی به سیل زدگان
مدیر عامل شرکت معدنی و صنعتی گلگهر از اختصاص
مبالغی از س�وی ش�رکت گل گهر و ش�رکتهای زیر
مجموعه آن جهت کمک به س�یل زدگان کش�ور خبر
داد .به گزارش روابط عمومی و امور بینالملل شرکت
گلگهر ،مهندس تقیزاده مدیر عامل گل گهر با تأکید
بر مس�اعدت و کمک همه جانبه گل گهر به هموطنان
آسیب دیده در حادثه سیل اخیر گفت :پیرو جلسات
تشکیل شده در استانداری کرمان و سازمان ایمیدرو
مبلغ  24میلیارد تومان جه�ت کمکهای همه جانبه
به آس�یب دی�دگان س�یل اخیر در کش�ور اختصاص
داده میش�ود ک�ه از این مبلغ  14میلی�ارد تومان آن
توس�ط سازمان ایمیدرو و  10میلیارد تومان آن نیز به
اس�تانداری کرمان بهعنوان معین اس�تان خوزستان
تخصیص داده میشود.
مهن�دس تق�ی زاده در این خصوص گف�ت :مبلغ 12
میلی�ارد توم�ان توس�ط ش�رکت معدن�ی و صنعتی

مس�ئول س�تاد اس�تقبال از مهمان�ان
نوروزی شهرداری س�یرجان در تشریح
عملک�رد ای�ن س�تاد ب�ه واح�د خب�ر
ارتباطات ش�هرداری گفت :آماده سازی
شهر برای اس�تقبال از مسافران نوروزی
در پایان هر سال از اهمیت بسیار زیادی
برخوردار اس�ت .در ماههای پایانی سال
گذشته شهرداری و دستگاههای مختلف
خدمترس�ان گ�رد ه�م جمع ش�دند و
آم�اده پذیرای�ی از مس�افران ن�وروزی
ش�دند .محمد اس�ماعیلی اف�زود :نوروز
امسال سازماندهی خوبی در استقبال از
مس�افران نوروزی انجام شد و بیشترین
مس�افران از ورودی ته�ران بودن�د ک�ه
مرکز فنی و حرفهای را مرکز و ایس�تگاه
خدمات رسانی به مس�افران قرار دادیم.
ای�ن مکان آس�فالت ش�ده ب�ا ایجاد 80
غرف�ه که  30غرفه خدماترس�انی و 50
غرفه س�وغات و هدایا در آنجا جانمایی
ش�د و محص�والت محل�ی س�یرجان به
فروش رسید .یکسری خدمات به صورت
رایگان ارایه ش�د؛ مثل خدمات سلامت
مسافر ،بررس�ی و بازدید فنی خودرویی
و اینترن�ت رای�گان .همچنی�ن در آنجا

گلگهر ۶،میلیارد تومان توس�ط ش�رکت سنگ آهن
گهرزمین 3 ،میلیارد تومان توس�ط ش�رکت توس�عه
آهن و فوالد گلگهر  2 ،میلیارد تومان توس�ط شرکت
جهان فوالد س�یرجان و  1میلیارد تومان نیز از طریق
ش�رکت س�رمایهگذاری گلگهر پرداخت خواهد شد.
وی افزود :عالوه بر کمکهای نقدی تعداد  ۱۴دستگاه
ماشینآالت سنگین نیز از طرف شرکت اطلس عمران
گل گهر برای کمک به س�یلزگان ارسال و در منطقه
حمیدیه خوزستان مستقر گردیده است.
مهندس تق�یزاده افزود :مقرر گردیده اس�ت منطقه
معدن�ی و صنعت�ی گل گهر عالوه بر ای�ن ،کمکهای
نق�دی خود را ب�ا هماهنگی اس�تانداری کرمان که به
عنوان معین اس�تان خوزستان تعیین شده در اختیار
س�یل زدگان ق�رار دهد .مهن�دس تق�ی زاده افزود:
موضوع کمک به س�یل زدگان و آس�یب دیدگان یک
فریضه اس�ت و این ش�رکت تمامی تالش خ�ود را به

منظور حمایت از آس�یب دیدگان سیل انجام میدهد
و حتی اگر نیاز باش�د از امکانات لجس�تیکی خود در
این راه استاده میکند.
اختصاص اماکن ورزشی به ستاد بحران
گ�زارش دیگ�ری از رواب�ط عمومی و ام�ور بینالملل
ش�رکت معدنی و صنعتی گل گهر حاکی است در ایام
نوروز نیز جهت همکاری با س�تاد بحران شهرس�تان
ب�ا توجه به بارندگیهای ص�ورت گرفته تمام اماکن و
س�النهای ورزش�ی گل گهر در اختیار س�تاد بحران
شهرس�تان قرار گرفت تا به منظور اس�کان مسافران
از آن اس�تفاده کنند .این گزارش حاکی است با توجه
به بارشهای احتمالی این هفته نیز امکانات ورزش�ی
و لجس�تیکی گل گهر در صورت نیاز در اختیار ستاد
بح�ران شهرس�تان خواهد بود و این ش�رکت در این
رابطه از هرگونه کمکرس�انی به مردم شهرس�تان و
استان دریغ نخواهد کرد.

محمد اسماعیلی ،مسئول ستاد استقبال از مسافران نوروزی:

هدف ما جذبگردشگر بود

با ایجاد س�رویس بهداش�تی و نمازخانه
محیط�ی برای اس�تراحت چند س�اعته
مس�افران ایج�اد و مورد اس�تقبال قرار
گرفت .ضمن اینکه جش�نهای شبانه با
همکاری مدیریت ارتباطات ش�هرداری و
انجمنهای مردم نهاد ب�رای ایجاد تنوع
و رفع خس�تگی و ایجاد نش�اط و شادی
و افزایش روحیه مس�افران برگزار ش�د.
اس�ماعیلی افزود :از س�وی ش�هرداری
بسته راهنمای مسافر به همراه دعوتنامه
برای مس�افران و گردش�گران به منظور
بازدی�د از ش�هر جهان�ی گلی�م تهیه و
اه�دا ش�د؛ همچنین به منظور تس�هیل
آدرسیابی مس�افران ،برنام�ه کاربردی
«س�یرجان م�پ» تکمیل ،بارگ�ذاری و
امکان نصب برروی گوشیهای هوشمند
فراهم و مورد اس�تفاده ق�رار گرفت و با

توج�ه به اینکه امروزه بس�یاری از مردم
از گوش�ی هوش�مند اس�تفاده میکنند
بنابرای�ن سیس�تم مدیری�ت ارتب�اط
«س�یرجان  »mapدر اختیار مس�افران
ق�رار گرف�ت ک�ه در آن تمام�ی مراک�ز
خدمات رس�ان و رفاهی ،بیمارس�تانها،
هتله�ا ،خانهه�ای بومگ�ردی ،اماک�ن
تفریح�ی و گردش�گری ،آث�ار تاریخی و
باس�تانی ،مراکز خرید ،بازار ،پاساژها در
س�یرجان و ش�هرهای اقماری مش�خص
شد.
همچنین دعوتنامهای از سوی شهرداری
به مسافران نوروزی با این متن داده شد:
«هموطن عزیز ،نیک واقفیم که خستگی
و خوابآلودگ�ی ،اصلیتری�ن عام�ل
تصادف�ات مرگب�ار در جادههای کش�ور
اس�ت لذا بر آن ش�دیم مکانی مناس�ب

جهت اس�تراحت و رفع خس�تگی ش�ما
در ش�هر جهانی گلیم فراهم نماییم که با
توجه به وجود بازارها و مرکز دیدنی قابل
توجه در شهر س�یرجان زمان استراحت
ش�ما فرصت�ی مناس�ب ب�رای خان�واده
محترم و همراهان ش�ما به منظور بازدید
از مراکز دیدنی ش�هر س�یرجان به ویژه
محیاشهر است؛ حال انتخاب با شماست
ادامه مس�یر با خستگی و خواب آلودگی
یا ورود به ش�هر جهانی گلیم و اس�تفاده
از خدمات پیش بینی شده برای مهمانان
نوروزی و رفع خس�تگی و ادامه مس�یر
با نش�اط و ش�ادابی .میزبانی شما افتخار
ماست».
از س�وی دیگر با توجه به اینکه امسال
بان�د دوم بزرگراه ته�ران -بندرعباس
راهاندازی میشود و در این صورت شهر

سیرجان مانند شهر کاشان خواهد شد
و دیگر کس�ی متوجه وجود سیرجان با
این همه پتانسیل گردشگری نمیشود؛

بنابراین تصمیم گرفتیم امسال تبلیغات
بسیار و مؤثری انجام دهیم و سیرجان
را به همه هموطنان کشور معرفی کنیم.
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نگاه

دشواری های اقتصاد
و سال تعدیل انتظارات

محسن جالل پور*

تصوی��ری ک��ه از اقتصاد س��ال  98داریم اگر چه خیل��ی خوشبینانه
نیست ،اما شخصا ناامید نیستم .امسال میتواند سال تعدیل انتظارات
باش��د .بخشی از نارضایتی امروز ما ناش��ی از انتظاراتی است که پس
از انتخابات س��ال  ۹۶ش��کل گرفت .سیاس��تمداران با بیعملی و گاه
عهدشکنی این انتظارات را به باد سپردند و امروز ما نه به بهبود که به
حفظ وضع موجود اقتصاد هم راضی شدهایم.
بنابراین اگر وضع موجود حفظ ش��ود فبها المراد ،اما اگر شاهد اندکی
بهبود باشیم ،به شدت احساس رضایت خواهیم کرد .بهنظرم تصورات
ما از آینده منجر به ش��کلگیری انتظارات ذهنی ما میش��ود و همین
انتظارات اس��ت که واکنش ام��روز ما را بر میانگی��زد .وقتی واکنش
نشان دادیم ،بهنوعی در س��اخت آینده نقش ایفا کردهایم .ما به آنچه
نش��انههای قابل فهم از آینده نشان میدهند پاسخ داده و رفتارمان را
بر اساس آنچه انتظار داریم اتفاق بیفتد تطبیق میدهیم.
اما دشواریهای اقتصادی در امسال چیست.؟ برآوردها حاکی از منفی
شدن رشد در عملکرد س��ال  98اقتصادایران است .اقتصاد ما یک بار
دیگ��ر در معرض ابتال به عارضه «رکود تورمی» قرار میگیرد که قطعاً
نارضایت��ی مردم و فعاالن اقتصادی را بهدنبال خواهد داش��ت .تعمیق
ش��کاف میان درآمدها و هزینههای دولت هم نگرانکننده خواهد بود.
اگر درآمده��ای نفتی بهدلیل تحریم و کاهش ص��ادرات نفت کاهش
پی��دا کند ،بهطور قط��ع تحقق درآمدها غیر ممک��ن خواهد بود .به
این ترتیب کس��ری بودجه میتواند منجر به افزایش تورم ش��ود و این
موضوع رفتار دولت با عامالن اقتصادی را وارد فاز دستوری و تعزیراتی
میکن��د .از دید اقتصاددان و فعال اقتصادی آنچ��ه اتفاق افتاده تورم
اس��ت ک��ه دولت در آن نقش اساس��ی دارد ،اما دولت ب��ا پاک کردن
صورت مسأله و نادیده گرفتن نقش خود وانمود میکند که گرانی رخ
داده و بنابراین دس��ت به س��رکوب قیمت و ممانعت از تعدیل طبیعی
قیمتها میزند.
ام��ا حالتی را در نظر بگیرید که جاده مش��کلی ندارد ،ولی ماش��ین
خراب اس��ت ،اینجا هل دادن کمکی نمیکند و باید ماش��ین را تعمیر
کرد تا برای حرکت آماده شود .برحسب شانس بسیار بد ،زمانی را هم
در نظر بگیرید که هم ماشین و هم جاده خراب است .اینجا نمیتوان
از رکود اس��تفاده کرد .بنابراین مش��کل اصلی از ماشین است ،ماشین
اقتصاد ما خراب است و امسال این ماشین خراب در جاده خراب رکود
باید حرکت کند .تاریکی و سیل و رگبار و ریزش کوه را هم بهعنوان
عوامل سیاس��ی به این وضعیت اضافه کنید تا بدانید س��ال 98چقدر
سال حساسی است و دقیقا در چه مسیری باید حرکت کنیم .بنابراین
تنها راه عبور از دشواریهای سال  ٩٨آمادگی مردم و پذیرش شرایط
س��خت و تعدیل انتظارات اس��ت که امیدواریم ای��ن آمادگی همراه با
تعدیل انتظارات در جامعه بهوجود بیاید /.دنیای اقتصاد

بدنسازی و پرورش اندام فلکس

بررسی اثرات اقتصادی ،اجتماعی و
پیامدهای ورود مواد مخدر به ایران

این تجارت ناروا
در هرسال  21میلیارد دالر برای ورود
مواد مخدر هزینه میشود

احمدعلی قاسمی
صحبت از مواد مخدر
است شاید بتوان گفت،
م��واد مخدر ریش��هی
تاریخی بس��یار طوالنی در کشور ما دارد و
شروع آن از صفویه هست که شاهطهماسب
صفوی بهدلیل همهگیر ش��دن مصرف این
ماده برای مص��رف مجازاتی در نظر گرفت
اما بهدلیل ش��رایط کشور در زمان قاجارها
با ترویج پزش��کی گس��ترش و مزارع گندم
تبدیل به مزارع کش��ت خشخاش گردید و
در سالهای  1339به بعد روی قاچاق این
کاال س��رمایهگذاری گردید و برای تجارت
آن تبدی��ل به هروئین ش��د اینج��ا بود که
فاجعه شروع شد؛ اما برای اینکه باز بتوانند
ت��ا ح��دودی خصوصاً در س��ال  1354که
جمعی��ت معتاد ای��ران  2.5تا  3.5میلیون
نفر بود با در نظر گرفتن کارت س��همیه و
مالی��ات بر این کاال ای��ن جمعیت را حفظ
نمودند.
ناگفت��ه نماند که در س��ال  1347بهدلیل
کشت خش��خاش در کش��ورهای همسایه
ازجمل��ه افغانس��تان،ترکی��ه و برخ��ی از
قس��متهای روس��یه و ورود آن به کشور
ای��ران دول��ت وق��ت در س��ال  1347ب��ا
رایزن��ی با س��ازمان ملل در کش��ور ایران
در همین راس��تا با گرفت��ن مجوز  35هزار
هکتار کش��ت خش��خاش بهصورت قانونی
نی��ز با تبصره و م��وادی تصویب گردید که
ازجمل��هی مواد ای��ن قان��ون عبارتاند از:
 1کش��ت خش��خاش در ایران تا زمانی که
کش��ورهای همس��ایه ازجمله افغانستان و
ترکیه به کشت خشخاش میپردازند تداوم
یابد درصورتیکه کشورهای همسایه کشت

خش��خاش تعطی��ل گردید موظف اس��ت
بخش کشاورزی ایران کشت آن را متوقف
کن��د؛ و بند  7آنکه همواره برخورد علمی
و منطق��ی با مصرفکنندگان و قاچاقچیان
صورت گیرد بهطور مثال در ش��رایطی که
یک ف��رد در بخش خصوص��ی مبادرت به
توزی��ع یا مصرف مواد مخ��در نماید کارت
بازرگان��ی آن  5س��ال معلق ش��ود یا اگر
پزش��کی مب��ادرت بهمصرف م��واد مخدر
نماید مجوز پزش��کی آن برای مدتی معلق
ش��ود .ناگفته نماند این قان��ون و این مواد
برای این تصویب ش��د که همواره زندانها
از معت��ادان و جرائم مواد مخدر پر نش��ود
و همچنین خانوادههای معتادان بتوانند به
زندگی عادی خود بر اس��اس رسالتهایی
که پ��دران و مادران داش��تند بپردازند که
در ش��رایط امروزی مجددا ً ما به این قانون
برگشتیم بهدلیل اینکه قسمت قابلتوجهی
از زندانه��ای م��ا از جرائ��م م��واد مخدر
پرشدهاند.
کاری ن��دارم به هر نحوی ک��ه ماده مخدر
را بنگری��م میبینیم که متأس��فانه نهتنها
در کش��ور م��ا بلک��ه در کش��ورهای دیگر
همانطورکه تولید ،توزی��ع و مصرف مواد
مخدر ب��ا یک مافی��ای ق��وی و گروههای
مافیای��ی در ارتب��اط ب��وده و ای��ن موارد
بهعنوان شیوههای استعماری و استثماری
گروههای مافیایی هست میتوان گفت که
ای��ن روش و روشهای مب��ارزه و برخورد
ب��ا تولید،توزیع و مصرف م��واد مخدر نیز
جنبهی مافیایی داش��ته و آبش��خور آن از
گروهه��ای مافیایی هس��ت .ناگفت��ه نماند
که بند دیگری که در این قانون مش��اهده
میکنی��م این اس��ت که اوالً ب��رای درمان
اعتیاد بودج��ه کافی در نظر گرفته ش��ود

 ناگفته نماند در سال  1347به دلیل کشت خشخاش در کشورهای
همسایه ازجمله افغانستان،ترکیه و برخی از قسمتهای روسیه و ورود آن به
کشور ایران دولت وقت در همان سال  47با رایزنی با سازمان ملل مجوز 35
هزار هکتار کشت خشخاش را بهصورت قانونی دریافت کرد .بر این اساس
مقرر شد کشت خشخاش در ایران تا زمانی که کشورهای همسایه ازجمله
افغانستان و ترکیه به کشت خشخاش میپردازند تداوم یابد اما درصورتیکه
در کشورهای همسایه کشت خشخاش تعطیل شود در ایران نیز بخش
کشاورزی کشت آن را متوقف کند
ثانیاً اعتیاد را بهعنوان یک بیماری در نظر
گرفته ثالثاً برای گروههای جوان و سنهای
خ��اص زیر  50س��ال مصرف م��واد مخدر
بهعنوان جرم محسوب ش��ده ،بگذریم ...تا
اینکه انقالب اس�لامی شکل گرفت و نظام
جمهوری اسالمی حاکم ش��د؛ در ابتدا در
سال  1357تا  1359روند کشت خشخاش
در کش��ور ایران تداوم پیدا کرد اما در سال
 1359کشت خشخاش در کشور ما ممنوع
و مجوز این  35هزار هکتار توسط سازمان
ملل در اختیار س��ایر کش��ورها قرار گرفت
و اینج��ا بود که مج��ازات و برخورد با مواد
مخ��در برخ��ورد قهرآمی��ز و مصرفکننده
ماده مخدر بهعنوان مجرم ش��ناخته ش��د
و قاچاقچی��ان بهعن��وان مجرمینی که نام
آنها بهعنوان سوداگران مرگ معرفی شد.

شاید بتوان که نگاه به ماده مخدر و تشدید
مجازات با معتادان و مصرفکنندگان ماده
مخدر یک نگاه آرمانی مطرح ش��ود با این
شیوهی برخورد شاید بتوان گفت اآلن این
مطلب بیان میش��ود که تولید مواد مخدر
و خشخاش و تولید تریاک بهجایی رسیده
ک��ه رقمی ح��دود  12هزار تن در کش��ور
افغانس��تان به خود اختصاص داده اس��ت.
با توجه به اینکه یکی از مس��یرهای اصلی
قاچاق و حمل ای��ن مادهی مخدر به ایران
و از طریق ایران به کش��ورهای دیگر هست
اما الزم است که نتایج این شیوهی برخورد
را مقداری با ش��یوهی منطقی موردبررسی
ق��رارداد؛ نتایج این ش��یوهی برخورد یک:
بزرگترین سرمایهی کشور نیروی انسانی
اس��ت که چ��ه عزیزانی در این مس��یر به

آگهی تغییرات ش�رکت بهینه کاوش زاگرس ش�رکت س�هامی
خاص به ش�ماره ثبت  4253و شناس�ه مل�ی 14006819656
ب�ه اس�تناد صورتجلس�ه مجم�ع عمومی ف�وق الع�اده مورخ
 - 1397/10/20نام ش�رکت به “آرش�ام گهر س�یرگان “ تغییر
یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصالح گردید .اداره کل ثبت
اسناد و امالک استان کرمان مرجع ثبت شرکت ها و موسسات
غیرتجاری سیرجان ()430228

آگهی تغییرات ش�رکت گهر کیان آش�یان س�یرجان شرکت سهامی
خ�اص ب�ه ش�ماره ثب�ت  3831و شناس�ه مل�ی  14005072612ب�ه
اس�تناد صورتجلس�ه هیئت مدیره م�ورخ  - : 1397/11/25س�رمایه
تعهدی ش�رکت به مبل�غ 649000000ریال طی گواهی بانکی ش�ماره
 629/22310/69مورخ 97/12/15بانک تجارت شعبه مرکزی سیرجان
پرداخت گردید بنابراین سرمایه شرکت  100%پرداخت شده می باشد.
اداره کل ثبت اس�ناد و امالک اس�تان کرمان مرجع ثبت شرکت ها و
موسسات غیرتجاری سیرجان ()424581

بنیاد مهدویت سیرجان

آگهی تغییرات ش�رکت مهندس�ی پایا راه س�ازه کارمانیا شرکت س�هامی خاص به
ش�ماره ثبت  2382و شناس�ه ملی  10860073452به اس�تناد صورتجلس�ه هیئت
مدیره مورخ  - : 1397/12/05آقای اکبر باباخانی نژاد ش�ماره ملی 3070305611به
س�مت مدیر عامل ورئی�س هیئت مدی�ره  -خانم رباب�ه باباخانی نژادش�ماره ملی
3070431933به سمت نائب رئیس هیئت مدیره  -خانم مژگان انوری نسب سعادت
آبادی ش�ماره ملی  3071224532به سمت عضو هیئت مدیره -کلیه اسناد و اوراق
بهادار و تعهد آور ش�رکت و س�ایر نامه های اداری با امضاء مدیرعامل همراه با مهر
ش�رکت معتبر می باش�د  .اداره کل ثبت اسناد و امالک اس�تان کرمان مرجع ثبت
شرکت ها و موسسات غیرتجاری سیرجان ()430231

تاسیس شرکت سهامی خاص آراد ایمن مخزن سیرجان درتاریخ 1398/01/10
ب�ه ش�ماره ثب�ت  4605ب�ه شناس�ه مل�ی  14008245114ثب�ت و امضا ذیل
دفاترتکمی�ل گردی�ده که خالصه آن به ش�رح زیر جهت اط�الع عموم آگهی
میگ�ردد .موضوع فعالی�ت -:فعالیت آزمایش�گاهی خودرو-خدمات خودرو-
تعمیرات خودرو-واردات و صادرات خودرو-خدمات ایمنی خودرو-تاس�یس
و راه اندازی مراکز معاینه فنی خودروهای سبک و سنگین -اسقاط و بازیافت
خودروهای فرس�وده و آهن آالت وفلزات و مواد پالستیکی -تعمیر و تست و
آزمون دوره ای هیدرواس�تاتیک با التراس�ونیک مخازن سیلندرهای فوالدی
ب�دون درز براس�اس روش اجرایی-باز و بس�ت انواع مخازن و س�یلندرهای
گاز خودروه�ای دوگان�ه س�وز و گاز س�وز –انج�ام کلی�ه ام�ور معاینه فنی
خودروهای س�بک نیمه س�نگین و سنگین و موتورس�یکلت وآزمون چشمی
گاز س�وز  -انجام معاینه فنی چش�می گازس�وز و معاینه فنی موتور سیکلت
و خودروهای دیزلی س�بک ،خودروهای دو دیفرانس�یل و خدمات خودرویی
گاز سوز،آزمایش�گاه معتمد و همکار محیط زیست در قبال آلودگی های هواو
آلودگی صوتی،آزمایش�گاه همکار بهداشت ،غذا و دارو و استاندارد در زمینه
صنایع مواد غذایی و آزمایشگاه مکانیک خاک ،بتن،آسفالت ،قیر وسازه ،ارائه
کلیه خدمات در زمینه محیط زیس�ت از جمله رفع مش�کالت زیست محیطی
صنای�ع انج�ام پروژه های کاهش ،کنت�رل وحذف آالینده ه�ا از منابع محیط
زیس�ت و کارگاهی ،امکان س�نجی فن�ی ،اقتصادی،و زیس�ت محیطی ،نصب
سیستم های کنترل آالیندها مثل بگ فیلتر ،سیکلون،راه اندازی تصفیه خانه
هاانج�ام و آماده س�ازی طرحهای جامع کاهش آلودگ�ی منابع هوا در مناطق
صنعتی و شهری -انجام ارزیابی کمی و کیفی و بررسی فرایندی و تعیین نوع
و احتمال و میزان انتش�ار آالیندهای محیط زیس�ت -مش�اوره و انجام پایش
زیس�ت محیطی)  )EMPدر راس�تای طرح خوداظهاری و الزامات استاندارد
- ISO 14001نمون�ه برداری کلیه پارامترهای آالینده ها هوای محیط از منابع
ثابت و متحرک و بس�اب خروجی از کارخانجات و صنایع برای آزمایشگاههای
معتم�د محیط زیس�ت،انجام خدمات شناس�ایی کم�ی و کیف�ی و مدیریتی
پس�ماندهای خطرن�اک صنعتی،انجام برنام�ه عملیاتی پس�ماندهای صنعتی
براساس قانون مدیریت پسماندها و آیین نامه اجرایی مربوطه -انجام و آماده
س�ازی طرحهای جامع کاهش آلودگی منابع خاک در مناطق صنعتی و شهری
و کشاورزی و رودخانه ها ،انجام پروژه های کاهش و کنترل آالینده های ناشی
از کارخانجات وصنایع -تولید ،بس�ته بندی و توزیع انواع محصوالت خشکبار
و مواد غذایی و لوازم بهداش�تی و اخذ نمایندگی ش�رکت ه�ای تولید کننده
م�واد غذایی و صادرات و واردات خش�کبار ،محصوالت غذایی ،کش�اورزی و
دیگر کاالهای مجاز ،خاکبرداری و باطله برداری ازمعادن -طراحی و اکتش�اف
و بهره برداری از مع�ادن -طراحی،محاسبه،اجرا،نظارت،مش�اوره پروژه های
عمرانی اعم ازآجری،س�نگی،بتنی وفلزی،فعالیت در زمینه س�اخت و احداث
ش�هرکهای مس�کونی ،تج�اری و اداری -ج�اده س�ازی،راه س�ازی،محوطه
س�ازی،پل س�ازی،تونل س�ازی،خاکریزی و خاکبرداری،س�د سازی،تسطیح
اراضی -بهس�ازی و نوس�ازی بافتهای فرس�وده ش�هری و غیره ش�هری ،زیر
سازی،ش�ن ریزی،آس�فالت کش�ی و خط کشی،گاردیل بندی،س�رعت گیر و
هرگون�ه پاکس�ازی مربوط ب�ه راه -خرید ملزومات،احداث س�وله و اس�کلت

فلزی،نازک کاری و نماس�ازی،اقالم پیش س�اخته،مخازن بتنی،مبلمان پارکی
و شهرس�ازی،انواع س�ازه های پروتبیل از قبیل پارکینگ و آالچیق و اجرای
طرح های صنعتی و تاسس�یات ش�هری طراحی نظارت اجرا محاسبه مشاوره
درامور ابنیه اعم از بتونی و فلزی س�اخت مجتمع های مسکونی تجاری اداری
ورزش�ی و س�اخت سوله نقش�ه برداری انبوه سازی بهینه س�ازی و بازسازی
بافتهای فرسوده شهری و غیرشهری،مش�ارکت در اجرا و ساخت،انجام کلیه
امور تاسیس�اتی اعم از الکتریکال ومکانیکال،انجام کلیه امور خدماتی شامل
تنظیفات،محوطه سازی فضای سبز،تامین نیروی انسانی مجاز شرکت -تولید
محصوالت کش�اورزی و دامی -تهیه و طبخ غذا)گرم سرد و کترینگ(،اجرای
کلیه خدمات ش�هری اعم از مبلمانهای ش�هری رنگ آمیزی جداول و جدول
کشی،تس�طیح اراضی،راه سازی،سدسازی خطوط انتقال )گاز آب برق(،خرید
و فروش صادرات و واردات کلیه کاالهای مجاز بازرگانی،شرکت در مناقصات و
مزایدات ،عقد قرارداد با اش�خاص حقیقی و حقوقی داخلی و خارجی،اخذ وام
و تسهیالت ریالی و ارزی از کلیه بانکهای دولتی و خصوصی و موسسات مالی
و اعتباری داخلی و خارجی -اخذ و اعطای نمایندگی از ش�رکتها و موسسات
داخلی و خارجی -شرکت در نمایشگاههای بین الملل تخصصی و غیرتخصصی
داخل و خارج کشور درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهای الزم از مراجع ذیربط
م�دت فعالی�ت  :از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی  :اس�تان کرمان ،
شهرس�تان س�یرجان  ،بخش مرکزی  ،شهر س�یرجان ،مقداد  ،خیابان رازی
 ،کوچ�ه رازی[4کران�ی ، ]3پالک  ، 8طبقه همکف کدپس�تی 7816676177
سرمایه ش�خصیت حقوقی عبارت اس�ت از مبلغ  1000000ریال نقدی منقسم
به  100س�هم  10000ریالی تعداد  100س�هم آن با نام عادی مبلغ  1000000ریال
توس�ط موسس�ین طی گواهی بانک�ی ش�ماره  97/8181/01/265286مورخ
 1387/12/21نزد بانک ملی ایران شعبه سیرجان با کد  8181پرداخت گردیده
اس�ت اعضا هیئت مدیره آقای علی آذرنوش به ش�ماره مل�ی 3060019142و
به س�مت عضو هیئت مدیره به مدت  2س�ال خانم فاطمه آذرنوش به ش�ماره
ملی 3060173559و به س�مت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت  2سال آقای
احس�ان غیوری به ش�ماره ملی 3071879350و به سمت مدیرعامل به مدت
 2س�ال و به س�مت رئیس هیئت مدیره به مدت  2س�ال دارندگان حق امضا :
کلیه اس�ناد و اوراق بهادار و تعهدآور ش�رکت از قبیل چک  ،س�فته  ،بروات ،
قراردادها و عقوداسالمی و نامه های اداری و اوراق عادی با امضاء منفرد آقای
احس�ان غیوری فرزند علی به شماره ملی ( 3071879350مدیرعامل) همراه
با مهر شرکت معتبر می باشد .اختیارات مدیر عامل  :طبق اساسنامه بازرسان
آقای مهدی نژادحس�ینی به شماره ملی  3070989462به سمت بازرس علی
البدل به مدت یک س�ال مالی آقای رضا کاظمی جامع بزرگی به ش�ماره ملی
 3131559616ب�ه س�مت بازرس اصلی به مدت یک س�ال مالی روزنامه کثیر
االنتش�ار نگارستان جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید .ثبت موضوع
فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باش�د .اداره کل ثبت
اس�ناد و امالک اس�تان کرمان مرجع ثبت ش�رکت ها و موسسات غیرتجاری
سیرجان ()425229

تاسیس ش�رکت تعاونی کیان اندیشان گهر جهان درتاریخ 1397/12/27
به ش�ماره ثبت  4601به شناس�ه مل�ی  14008236182ثب�ت و امضا ذیل
دفاترتکمی�ل گردی�ده که خالص�ه آن به ش�رح زیر جهت اط�الع عموم
آگه�ی میگ�ردد .موضوع :تولی�د فوالد-آه�ن اس�فنجی-تولید و توزیع
میلگرد-تیرآهن و نبشی،ورق-س�رمایه گذاری در س�ایر شرکتها-تامین
نی�روی انس�انی-ایاب و ذه�اب پرسنل-اکتش�اف و اس�تخراج و به�ره
ب�رداری از مع�ادن -تجهی�ز وآماده س�ازی معادن-طراحی و اس�تخراج
م�واد معدنی-طراحی و اح�داث خطوط و تولید م�واد معدنی و واحدهای
فرآوری-ص�ادرات و واردات م�واد معدن�ی و قطع�ات موردنیاز ماش�ین
آالت معدنی-طراح�ی واحده�ای تولیدی،صنعتی،معدن�ی و خدمات�ی-
طراحی،مهندسی،نظارت،بازرسی،س�رمایه گذاری،مشارکت،مش�اوره و
اجرای پ�روژه های اح�داث کارخانجات و واحدهای تولی�دی و صنعتی-
تعمیرات صنعتی-تنظیف واحده�ای صنعتی و مکانیکی -باطله برداری-
راه سازی-سدس�ازی-انجام کلی�ه فعالیته�ای عمران�ی و معدنی-نصب
و راه اندزی-تعمی�ر ماش�ین االت و تجهی�زات مورد نی�از-واردات انواع
ماش�ین آالت و تجهی�زات راه س�ازی و معدنی و تاسیس�ات م�ورد نیاز
پ�س از اخذ مج�وز از ارگانهای مربوطه ش�ماره مج�وز  97/13619تاریخ
مج�وز  1397/12/21مرج�ع صادرکننده:اداره تع�اون کار ورفاه اجتماعی
شهرس�تان س�یرجان مدت  :از تاریخ ثبت به م�دت نامحدود مرکز اصلی
 :اس�تان کرمان  ،شهرس�تان س�یرجان  ،بخش مرکزی  ،دهستان شریف
آباد  ،روستا معدن گل گهر ،گل گهر  ،جاده شیراز  ،جاده کیلومتر50جاده
شیراز  ،پالک  ، 0طبقه همکف کدپستی  7814474320سرمایه شخصیت
حقوق�ی  350,000,000 :ریال می باش�د.که به  35س�هم  10.000.000ریالی
منقس�م گردیده اس�ت .مبل�غ 140.000.000ری�ال آن نقدا ً توس�ط اعضاء
طبق گواهی مورخ 97/12/9موسس�ه مهرایران ش�عبه سیرجان پرداخت
مابقی در تعهد س�هامداران می باش�د اولین مدیران  :آقای رضا منتظری
ف�ر به ش�ماره ملی  3071105703و به س�مت عضو هیئ�ت مدیره  -عضو
عل�ی الب�دل به مدت  3س�ال آق�ای س�عید فیروزآبادی به ش�ماره ملی
 3071202008و به س�مت مدیرعامل به مدت  3سال آقای محمد عباسلو
به ش�ماره ملی  3071214995و به س�مت رئیس هیئت مدیره به مدت 3
س�ال آقای محمد ش�هبا به ش�ماره ملی  3071838611و به س�مت نایب
رئیس هیئت مدیره به مدت  3س�ال آقای مصطفی محمدحس�ینی اناری
ب�ه ش�ماره مل�ی  5429929069و به س�مت عضو هیئت مدی�ره  -عضو
عل�ی الب�دل به مدت  3س�ال آق�ای س�عید فیروزآبادی به ش�ماره ملی
 3071202008به س�مت منش�ی هیئت مدیره به مدت  3س�ال دارندگان
ح�ق امضا  :کلی�ه قراردادها،اوراق مالی و اس�ناد تعه�دآور بانکی و غیره
(اعم از بروات ،س�فته  ،چک) و س�ایر اوراق بهادار تعاونی پس از تصویب
هیئت مدیره با امضای ثابت آقای س�عید فیروزآبادی فرزند محمدعلی کد
ملی  3071202008مدیرعامل تعاونی بانضمام امضاء آقای محمد عباس�لو
فرزند عبداله کد ملی  3071214995و آقای محمد ش�هبا فرزند اسفندیار
کد مل�ی ( 3071838611اعضاء هیئت مدیره) و مهر تعاونی اعتبار دارد و
کلیه مدارک ع�ادی و مکاتبات با امضای مدیرعامل و رئیس هئیت مدیره
هم�راه با مهر تعاون�ی قابل قبول و معتبر اس�ت .اختی�ارات مدیر عامل :
طبق اساس�نامه بازرسان شرکت  :آقای محمدتقی الهی فر فرزند علیرضا
کد مل�ی  3060069255بعنوان بازرس اصلی و آق�ای احمد عرب گوئینی
فرزن�د ابوالفتح کد ملی  3179655471بعنوان بازرس علی البدل به مدت
یکسال مالی انتخاب گردیدند ( ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ
و صدور پروانه فعالیت نمی باش�د) اداره کل ثبت اس�ناد و امالک اس�تان
کرمان مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری سیرجان ()425503

ارائه برنامههای تخصصی ورزشی و غذایی

مربی :مهدی شول

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

شهادت رسیدند.
دوم درهرس��ال  21میلیارد دالر برای ورود
مادهی مخدر هزینه میشود.
س��وم متأس��فانه با روشه��ای بازپروری
تنه��ا از ه��ر  100نف��ر  97نفر برگش��ت
نم��وده و مج��ددا ً مصرف م��واد مخدر را
ش��روعم میکنن��د آنه��م همیش��ه در
ش��رایط برگش��ت ،مص��رف م��اده مخدر
بهص��ورت تصاع��دی افزای��ش مییابد و
معتاد به س��مت مواد س��نگینتر حرکت
میکند یعنی از تریاک به ش��یره،از شیره
ب��ه هروئین و غی��ره .چهارمین پیامد این
ش��یوه ک��ه بزرگترین زی��ان اقتصادی و
غیراقتص��ادی را بهدنب��ال داش��ت تعداد
معتاد به ش��یره در س��ال  1384در ایران
 8400نف��ر بود که در س��ال  1392این
عدد ب��ه  850هزار نفر افزای��ش مییابد
بنابراین؛ این نتیجه فقط زیان بود که الزم
اس��ت صاحبنظران در امر مواد مخدر و
مصرف آن به سمتی پیش روند که ما در
شرایط فعلی که حدود  205تا  3میلیون
نفر معتاد داریم حداقل همین میزان ثابت
بماند ثانیاً دیدگاهمان نس��بت به مصرف
مواد مخدر باعث گردد روزبهروز میانگین
س��ن معتادان به  60س��ال برس��د نه به
 13- 12س��ال و س��وم خانوادهها طوری
برخ��ورد نکنند که در ش��رایط زیان فرد
معتاد به س��مت روشهایی پیش برود که
غیرقابلجبران باشد .به امید آن روز.

آگه�ی تغیی�رات ش�رکت مهندس�ی پای�ا راه س�ازه کارمانیا
ش�رکت س�هامی خاص به ش�ماره ثبت  2382و شناس�ه ملی
 10860073452به اس�تناد صورتجلس�ه مجمع عمومی عادی
بطور ف�وق العاده م�ورخ  - : 1397/12/05اعضاء هیئت مدیره
عبارتن�د از  - :اکبر باباخانی نژاد ش�ماره ملی - 3070305611
ربابه باباخانی نژادش�ماره ملی  - 3070431933مژگان انوری
نس�ب س�عادت آبادی ش�ماره ملی  3071224532برای مدت
دو س�ال انتخ�اب گردیدند - .خانم مطهره نظری ش�ماره ملی
 3070385885بعن�وان ب�ازرس اصلی و خانم س�کینه نظری
محمودآبادی ش�ماره مل�ی  3070384471بعنوان بازرس علی
البدل شرکت برای مدت یکس�ال مالی انتخاب شد - .روزنامه
نگارس�تان جهت نش�ر آگهی های ش�رکت انتخاب شد  .اداره
کل ثبت اس�ناد و امالک استان کرمان مرجع ثبت شرکت ها و
موسسات غیرتجاری سیرجان ()422498
تغییرات ش�رکت گهر کیان آشیان س�یرجان شرکت سهامی
خ�اص به ش�ماره ثبت  3831و شناس�ه مل�ی 14005072612
به اس�تناد صورتجلس�ه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده
مورخ  - : 1397/11/25اعضای هیات مدیره عبارتند از  � :آقای
محمدعلی ایران نژادپاریزی به ش�ماره مل�ی � 3070676103
آقای احمد رنجبرتوتوئی به ش�ماره ملی  � 3071997140آقای
اسماعیل رنجبرتوتوئی به ش�ماره ملی  - 3071997132آقای
مجید صالحی به ش�ماره ملی  0070634343شماره شناسنامه
 2482ب�ه س�مت بازرس اصل�ی و خانم پریس�ا زیدآبادی نژاد
فرزند یارعلی به ش�ماره ملی  3060243689شماره شناسنامه
 0به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب
ش�دند .اداره کل ثبت اسناد و امالک استان کرمان مرجع ثبت
شرکت ها و موسسات غیرتجاری سیرجان ()424578
آگهی تغییرات ش�رکت گهر کیان آش�یان س�یرجان شرکت سهامی
خاص به ش�ماره ثبت  3831و شناس�ه ملی  14005072612به استناد
صورتجلس�ه هیئت مدی�ره م�ورخ  - : 1397/11/25آقای محمدعلی
ای�ران نژادپاری�زی به ش�ماره مل�ی 3070676103به عن�وان رئیس
هیئت مدیره  -آقای احمد رنجبرتوتوئی فرزند محمد به ش�ماره ملی
 3071997140ب�ه عنوان نایب رئیس هیئت مدیره  -آقای اس�ماعیل
رنجبرتوتوئ�ی فرزند محمد به ش�ماره مل�ی  3071997132به عنوان
عضو اصلی هیئت مدیره  -آقای اسماعیل رنجبرتوتوئی فرزند محمد
به ش�ماره مل�ی  3071997132به عنوان مدیر عامل  -کلیه اس�ناد و
اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک  ،سفته  ،بروات  ،قراردادها
و عقوداس�المی و نام�ه های اداری و اوراق عادی ب�ا امضاء ثابت آقای
اس�ماعیل رنجبرتوتوئ�ی فرزند محمد به ش�ماره ملی 3071997132
(مدیر عامل) و آقای محمدعلی ایران نژادپاریزی فرزندغالمحسین به
ش�ماره ملی( 3070676103رئیس هیئت مدیره) همراه با مهر شرکت
معتبر می باش�د .اداره کل ثبت اس�ناد و امالک اس�تان کرمان مرجع
ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری سیرجان ()424579

حوادث و اتفاقات پیرامون خود را به ما اطالع دهید
آخرین اخبار و تصاویر حوادث را با ما در اینستاگرام دنبال کنید
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از عوامل اصلی حوادث در روزهای بارانی
تخطی از سرعت مجاز و عدم رعایت فاصله طولی است
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حوادث

معاونت اجتماعی فرماندهی انتظامی شهرستان سیرجان

نحوه برخورد با بحران را بلد نیستیم !

روایت جوان سیرجانی
از سیل پلدختر

کشف 30هزار لیتر سوخت قاچاق
از یک کشنده تانکر در سیرجان

| عکسها :هادی زند  /ایسنا |

گ�روه حوادث :مصطفی عبدالله��ی از فعاالن
رس��انهای س��یرجان از جمل��ه همش��هریانی
اس��ت که در روزهای ابتدایی س��یل خود را به
پلدختر رساند .او به جهت اینکه دوران خدمت
س��ربازی را در لشکر  84نیرو زمینی ارتش در
خرمآباد خدمت کرده است و بهخاطر ارتباطی
که با دوس��تان هم خدمتی خ��ود در خرم آباد
و پلدختر داش��ت 3 ،روز پس از س��یل ویرانگر
استان لرس��تان راهی این منطقه شد و تصاویر
دردناکی را شاهد بود .با او به عنوان یک روایتگر
س��یرجانی درباره واقعیت وضعیت ناگوار مردم
سیلزده گفتوگوی کوتاهی کردیم.
وی بیان داش��ت :در خرم آباد با یکی از مدیران
هالل احمر اس��تان لرس��تان گفتوگ��و کردم.
او اصرار داش��ت که ما ب��ه خاطر ناامنی جاده و
عصبانیت مردم به سمت پلدختر نرویم .ما با یک
پراید و به اتفاق یکی از دوس��تانم راهی منطقه

ش��ده بودیم .قصد داش��تم از بهترین دوستانم
خبری به دس��ت بیاورم .به اختی��ار خودمان از
مس��یر خرمآباد ب��ا پرداخت ع��وارض  15هزار
تومانی بزرگ��راه ،راهی پلدختر ش��دیم و هیچ
مشکلی برایمان رخ نداد .پلدختر در شوک فرو
رفته بود .نصف شهر برق داشت .بخش عمدهای
از پلدختر موبایل آنتن نمیداد .رودخانه ،شهر را
به دو قسمت تقسیم میکند .قسمت باالی شهر
آسیب چندانی ندیده بود اما پس از آنکه از روی
پل گذشتیم متوجه عمق فاجعهشدیم .در  3روز
اول سیل ،فرماندار پلدختر ناپدید بود .گروههای
ام��دادی موفقیت چندانی نداش��تند .مردم به
همین خاطر عصبانی شده بودند .مردم لرستان
اخالق خاص خود را دارند؛ نوعی غرور همراه با
وطندوستی .رفتار برخی از نیروهای هالل احمر
منطقه متناسب با روحیه بهمریخته مردم سیل
زده نبود .مث� ً
لا پرت کردن چادر یا پتو یا اقالم

خوراکی به س��مت مردم باعث ناراحتی برخی
ش��ده بود و حتی مشاهده کردم که پتو را پس
داده بودند .پایین شهر خیابانها و کوچهها پر از
گل و الی بود .نیروهای ارتش ،سپاه و گروههای
مردمی ب��دون برنامهریزی مش��خص در حال
کمک به م��ردم بودند .غالم محمدی از مربیان
تیم کشتی که اهل خرم آباد است گروههایی را
س��اماندهی کرده و در حال کمک به مردم بود.

فرمانده انتظامی س��یرجان از توقیف
یک دس��تگاه تانکر حامل س��وخت و
کشف  30هزار لیتر گازوئیل قاچاق در
این شهرستان خبر داد.
س��رهنگ محم��د رضا ایران ن��ژاد در
تش��ریح جزئی��ات ای��ن خب��ر گفت:
مأم��وران پلی��س آگاهی شهرس��تان
حی��ن کنترل خودروه��ای عبوری در
محور اصلي ش��یراز به س��یرجان ،به
يک دستگاه کامیون نفتکش مشکوک
ش��دند .وی افزود :مأم��وران بالفاصله
خودرو را متوقف و در بازرس��ی دقیق
از خودرو مقدار  30هزار لیتر گازوییل
قاچاق کشف کردند .فرمانده انتظامی
س��یرجان خاط��ر نش��ان ک��رد :برابر

بررس��يهاي صورت گرفت��ه کامیون
تانکر حامل بارنامه جعلی نفت کوره و
پلمب نصب شده از شرکت نفت بوده
که طی تحقیقات و بررسیهای صورت
گرفته مأموران پلی��س آگاهی بارنامه
جعلی و حامل س��وخت قاچاق از نوع
گازوئیل میباشد .این مسئول انتظامی
شهرستان در ادامه با بیان اینکه مبارزه
با قاچ��اق بهویژه قاچاق س��وخت در
اولویت مأموری��ت فرماندهی انتظامی
شهرستان قرار دارد اظهارداشت :دراین
خصوص یک متهم دس��تگیر و پرونده
مقدماتي تش��کيل و متهم جهت سیر
مراحل قانون��ی مراجع قضایی معرفی
شد.

مجم عم
آگهی دعوت ع ومی عادی سالیاهن نوبت اول

شرکت تعاونی آتیه سازان سالمت بیمارستان غرضی سیرجان به شماره ثبت  4019شناسه ملی 14005716189
شهرستان سیرجان استان کرمان

به اطالع کلیه اعضای محترم شرکت تعاونی میرساند که جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه نوبت اول این تعاونی در ساعت  9روز چهارشنبه مورخ
 1398/2/25در محل سالن اجتماعات بیمارستان غرضی سیرجان تشکیل می گردد.
از سهامداران دعوت می گردد راس ساعت مذکور در جلسه حضور بهم رسانند .ضمنا .1اعضایی که مایلند حق حضور و رای دادن در مجمع را به
نماینده تام االختیار واگذار نمایند تا تاریخ  1398/2/24به اتفاق نماینده خود جهت تایید و صدور برگ نمایندگی به محل دفتر شرکت تعاونی مراجعه
نمایند ( .حضور توام عضو و نماینده وی در مجمع ممنوع است) ضمنا ساعت  8وکالتنامه توسط اشخاص مسوول در محل برگزاری مجمع بررسی می
گردد 2.چنانچه در دستور جلسه انتخاب هیئت مدیره یا بازرسان باشد افرادی که متقاضی کاندیداتوری سمتهای مذکور می باشند حداکثر تا تاریخ
 1398/1/31جهت ثبت نام به محل دفتر شرکت مراجعه نمایند.
دستور جلسه:
 -1استماع گزارش عملکرد هیئت مدیره و بازرس برای سالهای  1394الی  -2 1397تصویب صورتهای مالی سالهای  1394الی  -3 1397انتخاب
اعضا اصلی و علی البدل هیئت مدیره برای مدت  3سال  -4انتخاب بازرس اصلی و علی البدل برای مدت یکسال مالی  -5تصویب تغییرات اعضا
و سرمایه  -6انتخاب روزنامه کثیراالنتشار جهت درج آگهی های شرکت  -7تصویب دستورالعمل پاداش هیئت مدیره  -8تصویب آیین نامه اداری
و استخدامی -تصویب آیین نامه تنخواه گردان -تصویب آیین نامه حقوق و وظایف و اختیارات مدیرعامل -تصویب آیین نامه معامالت  -9تصویب
حقوق مدیرعامل  -10تصویب حق الزحمه بازرس

هیأت مدیره
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بدینوسیله به اطالع کلیه اعضاء کانون کارگران بازنشسته شهرستان سیرجان میرساند جلسه مجمع عمومی عادی کانون

یاد شده در تاریخ  1398/2/22رأس ساعت  9صبح در محل کانون شهرستان سیرجان واقع در خیابان جواداالئمه کوچه

شماره یک برگزار خواهد شد از کلیه اعضاء جهت شرکت در جلسه با در دست داشتن دفترچه بیمه و کارت عضویت

کانون دعوت به عمل میآید .الزم به ذکر است طبق تبصره ماده  2دستورالعمل چگونگی تشکیل کانونهای کارگران

بازنشسته ،بازماندگان مستمریبگیر فاقد حق رأی میباشند و همچنین کاندید هیئت مدیره نیز نمیتوانند باشند.
دستور کار جلسه:
 -1گزارش مالی توسط بازرسان  -2استماع گزارش هیأت مدیره  -3انجام انتخابات هیأت مدیره و بازرسان

اقالم در سالن ورزش��ی در خرم آباد جمع و به
پلدختر ارس��ال میشدند .گروه امام رضا (ع) به
مدیریت حاج حسین یکتا و جمعیت امام علی
(ع) تازه به پلدختر رسیده بودند.
مهمترین مش��کلی که مش��اهده کردم نبود
یک س��تاد فعال اجرایی و خب��ری بود .اخبار
به ش��کل واقعی منتش��ر نمیش��د .مدیریتی
برای تقس��یم اقالم بین مردم وجود نداش��ت.

کشف  770لیتر مشروب
در مکیآباد

گ�روه ح�وادث :مأم��وران پلیس کالنت��ری 17
مکی آباد هفته گذش��ته موفق به کش��ف قریب به
 770لیتر مش��روبات الکلی دستساز از یک منزل
مسکونی در محله مکیآباد شدند .دادستان عمومی
و انقالب س��یرجان در گفتگو با خبرنگار نگارستان
ضمن اعالم این خب��ر افزود :یک نفر متهم در این
رابطه دستگیر و بازداشت شد.
قاضی نیکورز افزود :برخ��ورد با تولیدکنندگان و
فروشندگان مشروبات الکلی در دستور کار مأموران
انتظامی قرار دارد و دستگاه قضایی برخورد قاطعی
با متهمان خواهد داشت.

اعضای جمعیت امام علی (ع) و گروه امام رضا
(ع) از مناطق فقیرنش��ین شروع کرده بودند
و ضم��ن کمک به خارج ک��ردن گل و الی از
خان��ه مردم با آمار ب��رداری ،اقالمی را توزیع
میکردند .س��یل تع��داد زی��ادی از منازل و
ادارات را تخریب کرده بود .از جمله ساختمان
کالنتری و مرکز بهداشت پلدختر که در جوار
رودخان��ه قرار دارن��د .مقادی��ری موادغذایی

مرگ جوان  21ساله
حین کار با سنگ فرز

گروه حوادث :بر اثر شکستن صفحه سنگ فرز و
برخورد ش��دید تکههای آن با بدن یک جوان ،وی
متأس��فانه پس از انتقال به بیمارستان جان باخت.
گزارشهای رس��یده به خبرنگار نگارس��تان حاکی
اس��ت :این جوان ک��ه علی رضایی نام داش��ت ،در
یک کارگاه در بلوار ش��اهد سیرجان مشغول به کار
بود که دچار حادثه و به بیمارس��تان دکتر غرضی
منتقل ش��د ،اما دوام نیاورد و جان خود را از دست
داد .تکههای سنگ فرز به سینه و شکم این جوان
برخورد کرده بود .اینکه چرا این دستگاه سنگ فرز
محافظ نداشته مشخص نیست.

و ل��وازم بهداش��تی به همراه ب��رده بودیم که
تحویل گروه غالم محمدی دادیم .رفتار مردم
ب��ا گروههای مردمی و جهادی بس��یار خوب
ب��ود .مردم پلدختر در بخ��ش حادثه دیده به
جز لباس تنش��ان دیگر هیچ نداشتند .حدود
 5هزار منزل دچار گل و الی ش��دهاند .خارج
کردن گِل از منازل بس��یار سخت بود .ابزار به
ان��دازه کافی وجود نداش��ت .در حوالی پل و
خیابان  7تیر آب تا نزدیک س��قف منازل باال
آمده بود .تعداد کشتهها واقعاً مشخص نیست
اما قطعاً از ارقامی که اعالم میش��ود بیش��تر
اس��ت چون عدهای مفقود هس��تند و جنازه
برخ��ی از آنها از زیر گل و الی بیرون آورده
میشود .شبکه افالک لرستان خیلی حرفهای
فعالیت میک��رد و اخبار را صحیح و به موقع
انتش��ار م��یداد اما برخ��ی رس��انههال واقعاً
عملکرد مناسبی نداشتند .مثال دیدم خبرنگا ِر
{ }......ب��ا کت ش��لوار اتوکش��یده و پیراهن
یقه دیپلمات داش��ت گزارش میگرفت .البته
رفتاری نامناسب از س��وی عدهای عشایر که
ساکن پلدختر نیستند نیز مشاهده میشد که
م��ردم از این بابت نیز ناراحت بودند .ما  3روز
بعد به سیرجان بازگش��تیم و اکنون در حال
جمعآوری اق�لام حمایتی و حرکت دوباره به
س��مت لرستان هس��تیم و پس از بازگشت از
لرس��تان با جمع آوری کمکهای مردمی به
خوزستان خواهیم رفت.

جعل مدرک دانشگاه با
هدف اشتغال در گلگهر

گروه ح�وادث 2 :مرد جوان ک��ه با جعل مدرک
دانش��گاهی در یک ش��رکت پیمانکاری در منطقه
گلگهر مشغول به کار شده بودند از سوی مأموران
پلیس سیرجان شناسایی و دستگیر شدند .فرمانده
انتظامی شهرس��تان سیرجان در گفتگو با خبرنگار
نگارس��تان ضم��ن اعالم این مطلب اف��زود :در پی
ش��کایت دانشگاه آزاد اسالمی س��یرجان و دستور
قضایی مأموران پاس��گاه خیرآباد با شناس��ایی این
افراد آنها را دس��تگیر کردند .سرهنگ محمدرضا
ایراننژاد ادامه داد :متهمان با جعل مدرک کاردانی
یک خانم مشغول به کار شده بودند.
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«نوبت اول»

شهرداری نجفشهر در نظر دارد به استناد مجوز شماره  313/840مورخ  98/1/18شورای

محترم اسالمی نجفشهر قسمتی از وظایف خود را شامل حمل و نقل ،بخشی از خدمات
اداری ،آتشنشانی ،حفظ و نگهداری و بهرهبرداری برخی از تأسیسات شهرداری ،نگهبانی

ساختمان موتوری و اداری ،خدمات شهری ،شامل رفت و روب و حفظ و نگهداری و آبیاری

فضای سبز را بصورت حجمی به پیمانکار واجد شرایط واگذار نماید لذا از کلیه شرکتهای
دارای صالحیت از اداره تعاون ،کار و رفاه اجتماعی دعوت بعمل میآید حداکثر تا تاریخ
 98/2/10جهت دریافت اسناد مناقصه به امور قراردادهای شهردار نجفشهر مراجعه نمایند.

شرایط شرکت در مناقصه

 -1سپرده شرکت در مناقصه معادل  5درصد از برآورد مبلغ کل قرارداد میباشد که
میبایست به حساب سپرده  12225نزد بانک تجارت نجفشهر واریز و یا ضمانتنامه
معتبر بانکی را عین ًا در پاکت مربوطه قرار دهند.
 -2هرگاه برندگان اول ،دوم و سوم مناقصه حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده آنها
به ترتیب به نفع شهرداری ضبط خواهد شد.
 -3شهرداری در رد یا قبول پیشنهادات مختار میباشد.
 -4سایر اطالعات و جزئیات مربوطه در اسناد مناقصه ذکر گردیده است.

هیأت مدیره

ریاست ،معاونین ،اساتید ،کارکنان و دانشجویان دانشگاه صنعتی سیرجان ضمن محکوم
ک�ردن اقدام مذبوحانه دولتم�ردان نابخرد آمریکایی ،حمایت هم�ه جانبه خود از دالور
مردان و جان برکفان سپاه پاسداران انقالب اسالمی ایران که پاسداران امنیت و آرامش
کشور عزیزمان هستند را اعالم میدارند.

روابط عمومی دانشگاه صنعتی سیرجان
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شهرداری نجفشهر

 صاحب امتیاز و مدیر مسئول :ذبیح اله بلوردی
 وب سایت  www.negarestannews.com :ایمیلnegarestannews@yahoo.com :
 سامانه پیام کوتاه30007258 :

سیاسی  /اجتماعی  /فرهنگی

السالم):
امام زمان(علیه ّ
من مایه امان و آسایش اهل زمینم.

 سال بیست و دوم  شماره   1168شنبه  24فروردین 1398

 همراه  09132783241 :مدیریت بخش آگهی ها09133475180 :

 مدیریت توزیع شهرستان  09133477433 :توزیع کرمان09132418781 :
 آدرس دفتر مرکزی :سیرجان ،تقاطع رضوی (اشکذری)
 تلفنها  034-42230702 / 42206677 :تلفکس034-42206644 :

 چاپخانه :چاپ کارمانیا
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اذان مغرب

خبر

رئیس اداره جهاد کشاورزی خبر داد:

خسارت  120میلیارد تومانی
به باغات پسته

ضرورت تنظیم زمان کوددهی و سمپاشی با بارندگی
مدیر اداره جهادکشاورزی از خسارت سرما و تگرگ به  2500هکتار
باغات پس��ته در ش��مال زیدآباد طی روزهای گذشته به میزان  30تا
 90درصد خبر داد مهندس محمودآبادی در گفتگو با نگارس��تان در
این رابطه افزود :میزان این خسارت  120میلیارد تومان برآورد شده
اس��ت .وی با توجه به جو بارشی روزهای آینده از کشاورزان خواست
بیش��تر مراقب محصوالت خود باش��ند .وی همچنین گفت :برای کم
کردن خس��ارات ناشی از هرگونه بارش و س��رما باغداران زمان کود
دهی و س��م پاشی را با زمان بارندگی تنظیم کنند تا کمترین آسیب
و ضرر مالی به آن ها وارد آید.
رئیس اداره جهاد کشاورزی همچنین در خصوص سیالب احتمالی از
مالکین قناتها خواس��ت حفاظت فیزیکی و دهانههای قنات خود را
چک کنند تا در این موقع خسارتی به قناتها وارد نشود.

موج حمایت از سپاه
وقتی پای منافع سرزمینی پیش می آید
دیگر جلو اتحاد ملی را نمی توان گرفت .
اقدام نابخردانه رییس جمهور آمریکا در
قرار دادن نام سپاه در فهرست گروههای
تروریستی موج حمایت از سپاه کشور
گ «من یک
را فرا گرفت تا جاییکه هشت 
سپاهیام» فضای مجازی را فرا گرفت .در
خارج از کشور نیز بسیاری کشورها این
حرکت آمریکا را تأیید نکردند .وزیر خارجه
ترکیه گفت :هیچ کجای دنیا نیروی نظامی و
رسمی یک کشور را تروریست نمی خوانند.

بیانیه شورای اسالمی شهر سیرجان

در حمایت از سپاه پاسداران انقالب اسالمی
اعضاء ش�ورای اسالمی شهر س�یرجان به دنبال اقدام ننگین دولت آمریکا در تروریست نامیدن
سپاه پاسداران انقالب اسالمی در جلسه علنی روز چهارشنبه  ۲۱فروردین و در حمایت از سپاه
پاسداران طی بیانیه ای ضمن محکوم کردن این اقدام شکست خورده حمایت خود را از این نهاد

نظامی اعالم نمودند و بیانیه ای به شرح ذیل صادر نمودند

امام خمینی ره

بسم اهلل الرحمن الرحیم

آمریکا می خواهد که همه کشورها را زیر نفوذ خود داشته باشد ولی ما
چنین تصوری را نمیتوانیم بپذیریم.

س�پاه پاس�داران نهاد ارزش�مند و متکی به مکتب الهی و ارزش های انسانی است و همواره با

قدرت در برابر زور گویی دش�منان انس�انیت و اسالم صف کشیده است و نقش موثر و سازنده

این نهاد در برقراری امنیت در منطقه بر کس�ی پوشیده نیست ما اعضاء شورای اسالمی شهر
سیرجان هم صدا با ملت شریف ایران و با تبعیت از مقام معظم رهبری مدظله العالی این اقدام
ننگی�ن آمری�کا را محکوم نموده و قدر دان فداکاری ها و از خودگذش�تگی های پاس�داران

انقالب اس�المی هستیم و موفقیت و سالمتی نیروهای جان برکف سپاهی تحت امر فرماندهی
کل قوا را از خداوند متعال خواستاریم.

احمد یوسف زاده

مرد ایستاده بر بلندای تپه ای یا ساختمانی ،جایی ،دارد به سیل که افتاده
توی زندگیاش نگاه میکند .آب خشمگین و کفآلود ،خاطراتش را یکی
یکی به نیش میکشد و با خود میبرد .هوا تیره است و باران هم یحتمل
میبارد .نمیدانم زنش آن لحظه کجاست .حدس میزنم در کنارش نیست
و او دارد با دوربین موبایلش صحنه به یغما رفتن خاطرات مشترکشان را
برای عشقش ضبط میکند.
(من تا بحال عاشقانهای به این زیبایی و اندوهناکی نخواندهام .متن ترجمه
شده سخنان این مرد را بخوانید و فیلمش رو پیداکنید ببینید حتما)
جهیزیهت داره با آب میره و من نمیتونم کاری بکنم.
من دستم به خونه نمیرسه...
اونو دیدی که توی گونی قرمزه بود؟ اونو باید در می آوردم .نگاه کن زودپز
ِ
قشنگ قدیمیت رفت!
این جهازت بود .کِی بود؟ آخ! چه میدونس��تم ک��ه در ،خرابه ،نگاه کن،
بمیرم برای کتریات آخ!
به جان توغصه این چیزا رو میخورم و کاری از دستم ساخته نیست ،کاری
از دستم ساخته نیست.
آب داره باالتر میاد .اآلن وقتشه که بمیرم!

داستان پس خاله و ترامپ

 18سال پیش در این روز
ا
خبار مرو
ر
سا لها ی بر
ی
این گواهینامه بینالمللی ش�ده است .او گفت
◄ فرمانده جدید س�پاه س�یرجان معرفی ش�د .در جریان
دور

این مراس�م که با حضور فرمانده�ان نظامی و انتظامی ،امام
جمعه فرماندار و اعضای ش�ورای تأمین در سالن اجتماعات
سپاه برگزار شد .سردار سرتیپ کرمی فرمانده سپاه استان
کرمان ضمن تقدیر از فرمانده سابق سپاه و معرفی فرمانده
جدید س�پاه س�یرجان طی س�خنانی از س�پاه پاس�داران
در کن�ار تیپ دوم صاحب الزم�ان ،پایگاه دریایی و س�ایر
نیروهای نظام�ی منطقه به عنوان یگانهایی یاد کرد که در
کنار هم میتوانند امنیت منطقه جنوب را تضمین و در این
نقطه اس�تراتژیک در نزدیکی اس�تان هرمزگان و مرزهای
دریایی کشور نقشآفرین باشند.
◄ گلگه�ر ای�زو  9002دریافت کرد .این خب�ر را مهندس
نوربخش مدیرعامل شرکت س�نگ آهن گلگهر اعالم کرد
وگفت :کیفیت و افزایش محصوالت کنسانتره موجب صدور

سیل و مکالمه عاشقانه

طنز

پاسخ شهرداری و توضیح نگارستان

نشریه محترم نگارستان
احتراماً پیرو درج مطلبی با عنوان پشت پرده زمین مشکوک جنب
شرکت نفت (بلوار خلیجفارس) مندرج در صفحه آخر شماره 1166
آن نشریه جوابیه ذیل درج و منتشر گردد.
«ط��ی بازدید انجام ش��ده از س��وی مس��ئول اجرایی��ات و پلیس
س��اختمانی منطق��ه  1از ملک مورد نظر در جاده بافت ،مش��خص
ش��د ساخت و س��از انجام شده بر روی ملک به س��الهای گذشته
برمیگردد و بلوکهای موجود در محل فرسوده و تخریب شدهاند و
هیچ ساخت و ساز و احداث بنایی به تازگی در این ملک انجام نشده
است .ضمن اینکه بازدید روزانه و مستمر از این محل در دستور کار
پلیس ساختمانی و اجراییات قرار دارد» .
◄ نگارس�تان :با تشکر از روابط عمومی ش��هرداری که سرانجام
دوماه پس از طرح موضوع پاسخی هر چند ناقص فرستادند اما آنچه
در گزارش همس��ایگان زمین مذکور آمده دیوارگذاری با بلوکهای
س��الم و یا فرس��وده اخیرا ً انجام ش��ده و به فرض انجام این کار در
س��الهای گذش��ته آیا جا نداشت پلیس س��اختمان در این سالها
نس��بت به امحاء دیوار غیرقانون��ی از روی زمین یک هکتاری مقابل
شرکت نفت (که مش��خص نکردهاید مالکش کیست) اقدام میکرد
تا باقی بودن دیوار و گذش��ت زمان حقی برای افراد متصرف ایجاد
نکند؟

نگاه آخر

مقدمات تأس�یس کارخان�ه گندله س�ازی گل گهر
فراهم و بهزودی این پروژه به مناقصه میرود.
◄ قتل مرموز جوان سیرجانی .جسد بیجان مهدی .ن 22
ساله در حالی روز  16فروردین کشف شد که او اوایل اسفند
س�ال گذش�ته از منزل خارج و دیگر از وی خبری به دست
نیامد .این جس�د که آثار ضرب و شتم در بدنش پدیدار بود
هم اکنون در اختیار پزش�کی قانونی و مراجع امنیتی است
ت�ا رمز مرگ او را کش�ف نمایند .آخرین خبر از بازداش�ت
یکی از دوستان نزدیک مهدی به اتهام قتل او حکایت دارد.
◄ در ای�ن ش�ماره نگارس�تان یادداش�تهایی از پریس�ا
آذراف�زا ،یون�س فتح�ی ،عب�اس کریم�یزاده ،محمدرضا
آلابراهیم ،غالمعلی آقابایی و مهدی ایراننژاد (طنزنویس)
میخوانید / .نگارستان شنبه  25فروردین 1380

مری��دک :پس خاله ئی ترامپ خود ئی تصمیم��ای احمقانه ش ترا یاد که
میندازه؟
پس خاله :وال نادونم چه اسمی روش بهلم .گمونم هما اسمی که آ گچگک
منوجونی تو فیلم اگفتی برازنده شنه.
مریدک :ها یادوم اومد همو للویی که فیلمش تو تلگرام بید .چه میگفت؟
پس خاله :اگفتی ترامپ! رجگوک! تو هچکار ناتاهی کنی؟
مریدک :واقعا حق با همو بچه منوجونیه .ئی رجکوک دگه میخوا بی ما خم
بیاره ،ای خدا شاهده حیف دستوم تنگه یانه یه دولولی میخریدم وامستادم
دم تنگ��ه هرمز نمی هش��تم یه نفت کش��ی رد بش��ه اووخت میفهمیدن
تروریست یعنی چه!
پس خاله :مریدک سر شیر مادرت ای باالی تنگه بیا گود تا شریت درست نکرده!
مریدک :خود ئی آدم باید به زبون خودش رفتار کنی.
پس خاله :حال بیا گود آ فش��نگم ای توو تفنگ در بیار ،اصال ترامپ دنبال
همی ین که جنگی درست کنه ما نباید بهونه دستی بدهین.
مریدک :په تو میگی ما خود ئی رجکوک چکار کنیم؟
پ��س خاله :به نظر م��و دو لولت بهل زمین و بره کار فرهنگی کن .توو همی
س��تون پس خاله رودبارزمین خوی سالح قلم بره به جنگ گرونی .بنویس
ای دولتمردای با تدبیر ،نا امنی یی که پیاز کیلویی  ۱۵هزار تومن تو جامعه
درست اکنه خیلی بدتر ای تهدیدون جان بولتون و مایک پمپئوین .بگو ئی
چه مدیریتی ین که موز روش نابو جلو پیاز بی خودی نشون بدهه ،بگو ئی
چه تدبیری ین که گوشت ای بسی گرون بوده دزون خوی پراید پاروک ادزن!
مریدک :حال بخاطر گل روی تو میام پایین ولی....
پس خاله :ولی نداره ،فکر نفتکش زدن ای ذهنت دور کن .تدبیر یعنی همی.
 /رودبارزمین

دعوت به همکاری

به یک راننده بیل مکانیکی جهت کار در شرکت مهندسي فنآور معادن و فلزات ( )MMTEواقع در
مجتمع جهان فوالد سیرجان نیازمندیم .لطفا افراد متقاضي با در دست داشتن مدارك مربوطه بصورت حضوري
و حداکثر تا پایان وقت اداری  ۹۸/۰۱/۲5مراجعه نمایند.

آدرس:كيلومتر  50جاده سيرجان_شيراز مجتمع جهان فوالد سيرجان
جهت اطالعات بیشتر با شماره تلفن  ۰۹۱۳۳٤۰۸55٧تماس حاصل فرمایید.

ستوان دوم

کاظـم
یزدیانی

امید است که حضور شما در مسئولیت خطیر فرماندهی
پاس�گاه انتظام�ی خیرآباد ب�ه عن�وان خادمی صدیق
و والیتم�دار با کولهب�ار گرانی از تجرب�ه را تبریک و
تهنیت عرض نموده ،دوام توفیقات روز افزون ش�ما را
از جهاندار جان آفرین مسئلت دارم.

همسرت

ستوان دوم

کاظـم
یزدیانی

انتصاب شایس�ته جنابعالی را به سمت فرماندهی
پاس�گاه انتظامی خیرآباد تبریک و تهنیت عرض
نموده ،از درگاه خداوند متعال برای شما توفیقات
روز افزون خواهانیم.

خانواده همسرت

اطالعیه شرکت سنگ آهن گهر زمین

به اطالع کلیه متقاضیان ش�رکت در آزمون جذب نیروی انس�انی شرکت سنگ آهن
گهر زمین میرساند آزمون کتبی در مقاطع تحصیلی کارشناسی و کارشناسی ارشد
در روزهای پنجش�نبه و جمعه مورخ  ۲۹و  ۳۰فروردینماه  ۱۳۹۸در دو نوبت صبح و

روابط عمومی شورای اسالمی شهر سیرجان

عصر در محل دانشگاه پیام نور سیرجان برگزار میگردد .داوطلبین میتوانند جهت
کسب اطالعات بیشتر به آدرس اینترنتی  www.hrdms.irمراجعه نمایند.
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داربست فلزی سیرجان جنوب
 09133472290عباسی

سی
نیازمندیهای رجان
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ضمیمه رایگان شماره  1168هفته نامه نگارستان @negarestanniaz

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

داربست فلزی
افالک
09138455581
عباسی

داربست فلزی
عدالت
09178317645
09193453650

فروش ویژه انواع دوچرخه و موتورسیکلت
بصورت اقساط با شرایط ویژه
مهیاشهر ،جنب بانک ملی ،فروشگاه
موتورسیکلت مرکزی سیرجان(صالحی )

حمل اثاثیه منزل ومبلمان در سطح شهر وتمامی نقاط کشور

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

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

شعبه دیگری ندارد

2

شنبه  24فروردین 1398
شماره  1168روزنامه نگارستان

@negarestanniaz
به یک استادکار اگزوزساز
نیازمندیم.
هاشمی نسب09139452813

به دو نفر ویزیتور برای پخش
لواشک و مواد غذایی نیازمندیم.
09132797138

از یک نفر سرمایه گذار جهت شراکت در
کشت 50هکتار یونجه کاری برای دو حلقه چاه
واقع در حاجی آباد دعوت بعمل می آید.
09901472875 -09193585501

به يك نيروي همكار خانم جهت كار
در مزون گالري برند نيازمنديم
٤٢٢٠٦٢٩٩
تماس از  ١٠تا ١٢صبح و  ٦تا  ٨شب

به یک رنگ کار و یک نفر شینیون
کار و یک نفر هاشور کار در حد حرفه ای
برای همکاری نیازمندیم.
09393856672

از یک همکار خانم جهت کار در
کافی نت بصورت دوشیفت با حقوق
درصدی دعوت بعمل می آید.
09039694625

به یک استادکار آرایشگر
نیازمندیم.
هاشمی نسب09139452813

از یک نفر منشی خانم جهت کار در
دفتر امالک بصورت شراکت دعوت بعمل
می آید.
09901472875-09193585501

از یک نگهبان با خانواده جهت نگهبانی
از موتور کشاورزی واقع در حاجی آباد
روستای گنج با بیمه دعوت به عمل می آید.
09901472875

به همكار خانم ترجيحا با سابقه
كار و مجرد جهت فروشندگي در كيف
خاطره نيازمنديم
09380577979

به یک خانم مهندس معمار یا
کاردان مجرب جهت همکاری در دفتر
فنی و مهندسی نيازمنديم
09017445432

از یک نفر راننده تراکتور با بیمه و خانواده
جهت کار در موتور کشاورزی واقع در حاجی
آباد روستای گنج با مکان دعوت بعمل می آید.
09193585501

به چند نفر نیرو آقا برای
بازاریابینیازمندیم.
09133452969

به یک نیروی خانم
ترجیحامجردمسلط به عکاسی پرسنلی
درپلیس  ۱۰+نیازمندیم
۰۹۰۱۲۸۹۷۵۵۴

از چند نفر خانم افغان با حداقل
تحصیالت کارشناسی و مجوز اقامت
دعوت به همکاری می شود.
09179480658

به یک نیروی خانم مجرد جهت
کار در شیرینی پزی نیاز مندیم
۰۹۱۳۶۷۸۷۵۰۳

به یک نیروی جوان جهت کار در
هایپر مارکت نیازمندیم
09367690181

دو نفر آقا برای کار در قهوه
خانه نیازمندیم
09131795200

(به تعدادی نیروی
نظافتچی خانم و آقا و نیروی
پرستاری و نگهداری از کودک و
سالمند جهت کار در شرکت خدمات
نظافتی نیازمندیم )
ساعت تماس از صبح
8:00الی13:00وعصر 16:00الی21:00
09179634189

از یک نفر خانم
با روابط عمومی باال جهت
فروشندگی در هایپر مارکت
دعوت بعمل می آید(.برنامه
کاری بصورت توافقی)
09133459600

به يك منشي
خانم جهت كار در دفتر
ورق فروشي با حقوق
باال نيازمنديم
٠٩١٣٣٤٧٥٣٤٢

به یک نفر راننده
جهت کار با مینی بوس به صورت
دو شیفت ترجیحا دفترچه دار
به معدن گل گهر (جهان فوالد)
نیازمندیم ،ساعت تماس 11صبح
الی 15بعداظهر و 19عصرالی 2شب
09140166313

به یک منشی خانم
ترجیحا مجرد  ،آشنا به
کامپیوتر جهت کار در دفتر
ساختمانی واقع در شهرک
صنعتی نیازمندیم
۰۹۳۷۹۹۱۵۲۵۴

به یک نفر
راننده جهت کار روی
وانت نیسان و یک
کارگر نیازمندیم
۰۹۳۷۹۹۱۵۲۵۴

به یک خانم حسابدار
مسلط به ورد اکسل جهت
کار نیمه وقت در پیپانکاری با
روابط عمومی باال و سابقه کاری
نیازمندیم
۰۹۲۳۱۴۵۷۰۵۸
ساعت تماس  ۵الی  ۸شب

به یک راننده
پایه دو با مدارک کامل
جهت کار با کامیونت تانکر
نیازمندیم
۰۹۱۳۱۴۵۷۰۵۸
ساعت تماس ۵الی  ۸شب

به یک سند ملکی
جهت ضمانت نامه بانکی به
مبلغ 200میلیون تومان با
پورسانت ماهیانه نیازمندیم.
09135871348
09162454105بازمانده

به  3نفر نیرو
جهت کار در فست فود
واقع در بلوار سیدجمال
(مشعل گاز) نیازمندیم
09132472608

از چند نفر نیروی
خانم جهت همکاری در
آتلیه با حقوق و مزایای عالی
(به همراه آموزش)دعوت به
همکاری می شود.
09138595928

به یک کارگر
ماهر جهت کار در
چای خانه و قهوه خانه
نیازمندیم.
09136121161

به یک همکار
خانم در پوشاک
زنانه نیازمندیم
۰۹۰۳۴۵۶۹۰۰۶

به یک نفر
منشی خانم جهت
کار در دفتر کابینت
نیازمندیم
۰۹۱۰۵۴۶۱۷۰۰

به یک نیروی
ساده جهت کار در
فست فود نیازمندیم
09133471998

به یک نفر نیروی آقا جهت کار در
آشپزخانه فست فود نیازمندیم .با حقوق
عالی ودرصورت رضایت بیمه
09390205100

به چند
نفر نیروی خانم
و آقا جوان جهت
كار در رستوران
نيازمنديم
٠٩١٣٩٤٧٨٦١٨

استخدام

از تعدادی نیروی استادکار ماهر مسلط به
تراشکاری و تعدادی نیروی نیمه ماهر آشنا به دستگاه
تراش با شرایط سنی 25-18سال جهت کار در کارگاه
تراشکارینیازمندیم.
 09133452686 -09139563351افضلی

به تعدادی نیروی
به دو نفر
ساده و ماهر جهت کار در
فروشنده خانم جهت
بسته بندی و فروشندگی کارگاه  mdfنیازمندیم.
09330860246
نان فانتزی نیازمندیم.
09139458259
09132455996

به یک فروشنده
از تعدادی
خیاط ماهر جهت کار خانم جهت کار در کارگاه
در تولیدی مریم دعوت کیان کانکس نیازمندیم با
حقوق 800هزار تومان
به عمل می آید.
09129572019
09131790432

به یک خانم
با مدرک پرستاری
یاتکنیسین اتاق عمل
یامامایی و هوشبری
برای کار در کلینیک
نیازمندیم
09133474098

به چند نفر استادکارماهر و نیمه
ماهر برای کاردر تعمیرگاه مکانیکی
نیازمندیم.
09132797195سجاد رضایی نسب

به تعدادی همکار آقاوخانم جهت
همکاری در داروخانه شبانه روزی دکتر
زالپورترجیحا باسابقه کار نیازمندیم.
مراجعه فقط حضوری از ساعت  ۱۷الی ۲۲
آدرس دارو خانه؛
میدان معلم ابتدای بلوار شیخ مفید جنب
درمانگاه بهبود

به یک نفر خانم مجرب و مجرد برای کار در
کافه قهوه نیازمندیم
ساعات کار8الی 13و 16الی 23
با حقوق و مزایای عالی
09138450535

به تعدادی خودروی پژو
۴۰۵وسمنددوگانه سوز مدل نود پنج
به باال وهمچنین ون سیزده نفره
وانا جهت سرویس دهی شرکتهای
وابسته گل گهر نیاز مندیم
۰۹۱۳۱۷۸۲۴۶۱

به چند نیروی سالن دار تعدادي
نیروی خدماتی و پیک موتوری و يك
صندوق دار جهت تکمیل پرسنل
بیرون بر و رستوران دیگ طال
نیازمندیم
۰۹۱۰۳۷۵۸۲۲۶

به تعدادی کباب
پیچ ماهر و سر آشپز
جهت کار در آشپز خانه
نیازمندیم.
09381480020

ازيك نيرو حرفه اى جهت كار در
ابميوه دعوت به عمل مى ايد
09131791765
به تعدادی نیروی خانم و آقا جهت کار نظافت ،
پرستاری با حقوق و مزایای عالی به صورت تمام وقت و پاره وقت
دعوت به همکاری می شود.
مراجعه حضوری:خیابان آیت اهلل سعیدی ،مجتمع مهر طبقه اول
الین آسمان یک
09139568961
شرکت نظم آرا

به تعدادي كارگر پخش داراي
گواهينامه پايه دوم با حداكثر سن  ٣٠سال
جهت همكاري نيازمنديم .مراجعه حضوري
شركت عاليس بلوار قاآني
آژانس آنالین شبانه روزی نسیم با  19سال سابقه به
تعدادی راننده با ماشین و گوشی اندروید به صورت تمام وقت و
نیمه وقت نیازمند است
(زنگ خور عالی با کارکرد حداقل روزانه  100هزار تومان ،با کمترین
کمیسیون در سیرجان  8درصد )
09139470836

به تعدادی پیک موتوری جهت کار در
جیمبو ،اولین هایپر مارکت اینترنتی سیرجان
نیازمندیم
جهت اطالع از حقوق و ساعت کاری با این شماره
تماس بگیرید09361160207 :

@negarestanniaz
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استخدام

به تعدادی راننده جهت کار در
آژانس با زنگ خور بسیار باال نیازمندیم
09132796807

یک اتاق با سرویس بهداشتی
مجزا فقط به خانم اجاره داده می شود.
09304368526

از تعدادی راننده با ماشین جهت کار
در آژانس بصورت تمام وقت و نیمه وقت
دعوت بعمل می آید.
09132784594

جهت اموردفتری در دفتر کابینت به
یک همکار خانم مجرب با فن بیان خوب
نیاز مندیم
09131789374

به یک دفتردار آقا به صورت
نیمه وقت جهت کار در تاکسی تلفنی
نیازمندیم
09103456783

به تعدادی راننده تمام وقت با
ماشین جهت کاردرآژانس شبانه روزی
معیننیازمندیم
۰۹۳۳۹۵۰۷۳۱۸

به یک نان دربیار آقا در
نانوایی تنوری نیازمندیم
09120543944

به یک چانه گیر خانم جهت
کار در نانوایی نیازمندیم
09139422629

به یک فروشنده خانم برای
کار در مجتمع نان نیازمندیم
09120543944

به یک همکار خانم جهت کار
در فست فود نیازمندیم
09356158139

به یک استاد
کار ماهر جهت کار
در آهنگری کامیون
نیازمندیم
09131785798

از تعدادی
استادکار و شاگرد نقاش
ساختمان بصورت دائم
وروزمزد دعوت بعمل
می آید( .آریا رنگ)
09133477951

کناف میلیمتر
برای تکمیل کادر اجرایی
خود به تعدادی شاگرد ماهر
و نیمه ماهر نیازمند است
 09130812949ایرانمنش

به یک شاطر
و یک چانه گیرجهت
کاردرنانوایی تنوری
نیازمندیم
09391899599

به یک نفر
ویزیتور خانم جهت کار
در خانه رنگ موی گل
سرخ نیازمندیم
09131782605

به یک
راننده ماهر
جرثقیل خاور
نیازمندیم.
09131780017

به یک همکار خانم متعهد
با حداقل مدرک لیسانس حسابداری
ترجیحا آشنا با نرم افزار حسابداری
صبا نیازمندیم.
رزومه کاری خود رابه شماره
 09389250724تلگرام یا پیامک
بفرستید.پخش لوازم یدکی عدالت(شهرک
صنعتی شماره ، 1خ اول ،انتهای خیابان)

به چند نفر آقا
و خانم جهت بازاریابی
نیازمندیم
09127768025

از یک نفر منشی
دفتری تمام وقت دعوت به
همکاری میشود آدرس چهارراه
هتل کهکشان دفتر فروش
درب اتو ماتیک کیمیا در
٤٢٢٧٢٦٨٢

به دو نفر
فروشنده با تجربه
نیازمندیم
شیرینی شانلی
42266661

به یک راننده
پایه یک باتجربه وسابقه
کاری با کامیون ده چرخ
برای کاردرمعدن گل
گهرنیازمندیم
09131781405

به یک
ویزیتور خانم
جهت فروش دوغ
گاویس نیازمندیم.
09193372646

به یک نفر
نیروی خانم مسلط به
حسابداری و کامپیوتر
نیازمندیم.
ساعت تماس
5الی8عصر
42298032

به چند نفر
کارگر ساده (مرد)
جهت کار در کارگاه
قنادی نیازمندیم
09026338164

از یک نفر نیروی
به تعدادی
نيروي
جوان(مرد) و يك نفر
کارگر ماهر جهت کار
خانم جهت کار در فست فود در کارواش نیازمندیم با
دعوت به همکاری می شود
مزایای عالی
09138350903
09193626204

به تعدادي راننده
پايه يكم و اپراتور بچينگ
ماهر،با حقوق و مزاياي عالي
در شركت هاي تابعه گل
گهر نيازمنديم.
٠٩١٢٨٧٢٠٣٥٢

به یک نفر خانم
جهت فروشندگی و
حسابداری در فروشگاه
مبلماننیازمندیم
۰۹۱۹۴۶۱۹۵۶۷
محمدی نژاد

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

شرکتی به
یک نفر دارای گواهی
نامه مسئول ایمنی
برای دریافت گواهی
نامه ایمنی ( ) H.S.E
نیازمند است
09133459636

شرکت گازرسانی ساالربنیان

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

به یک
صندوقدار خانم جوان
(ماهر) جهت کار در
فست فود پیتزا سنگی
نیازمندیم .
ساعت کار  18:تا 24
09133796300

به یک نفر پیتزا
زن ماهر و یک نفر
شاگرد ساده جهت کا
ردر کافی شاپ شیفت
عصر نیازمندیم.
09139452940

نیازمند حسابدار آقا یا خانم جهت
رستوران ژینو جهت تکمیل کادر
حسابداری شرکت صنایع چوب و  mdfیزدان
پرسنلی خود به یک صندوقدار
42304458 -09131452092
نیازمند است
شهرک صنعتی شماره یک خیابان چهارم
جهت اطالعات بیشتر با شماره ۴۲۲۵۰۵۰۰
شرکت صنایع چوب و  mdfیزدان
تماس حاصل فرمایید یا به آدرس بلوار
مراجعه حضوری ساعت17الی20
مالک اشتر نبش دکتر مفتح مراجعه فرمایید

کافه رستوران گندم سیرجان
جهت تکمیل پرسنل خود از نیرو
های زیر دعوت به همکاری
می نماید
 -1حسابدار یا صندوقدار با تجربه
 -2مهماندار با روابط عمومی باال
 -3نیروی خدماتی آشپزخانه
(مراجعه حضوری )
آدرس :خ ابوریحان ،بعد از کمیته
امداد  -کافه رستوران گندم
42267741

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

دعوت به کار در شرکت معتبر با
سابقه کار حداقل سه سال
فوق دیپلم برق2نفر
لیسانس برق 1نفر
لیسانس مکانیک  1نفر
رزومه کاری و شماره تماس خود را به
ایمیل ذیل ارسال نماید.
Ahan.rah.keshesh@gmail.com

مژده مژده
بانوان بافنده گلیم
جویای کار با این
شماره تماس بگیرند.
09140188675
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به دو نفر نیروی خانم ترجیحا
مجرد مسلط به کامپیوترنیازمندیم.
۰۹۰۱۲۸۹۷۵۵۴

به یک شاگرد جهت
دکوراسیون داخلی نيازمنديم
09361486826

به یک نفر
شاگرد خانم جهت
کاردرآش و حلیم
نیازداریم
09138260531

به تعدادی
شاگرد خانم جهت کار
در آشپزخانه (فست
فود) نیازمندیم
۰۹۰۳۱۲۹۳۱۴۱

به یک نفر نیرو
خانم جهت کار آشپزخانه
فست فوت نیازمندیم
09178460047
09179010047

به یک همکار خانم
جهت کار در مزون عروس با
سابقه کاری به صورت تمام
وقت نیاز مندیم
ساعت تماس ۲عصر تا۱۰شب
۰۹۳۶۳۳۴۷۲۶۶

به یک نیرو
جهت سالن داری در
رستوران نیازمندیم.
09133472476

به يك نفر
نيروي كار اقا جهت
همكاري نيازمنديم
٤٢٢٠٧٦٧١

به یک منشی
خانم ترجیح ًا مجرد جهت
کار در آموزشگاه فنی و
حرفه ای نیازمندیم.
09131789162

به چند
نفرنیروی خدماتی
جهت کاردررستوران
نیازمندیم.
۰۹۱۳۲۴۵۳۰۵۰

از چند نفر
نیروی آقا جهت کار در
رابطه با ضایعات دعوت به
همکاری می شود.
09136613888

به یک نفر نیروی
خانم شیفت صبح جهت
تحویل غذادررستوران
نیازمندیم
۰۹۳۰۲۷۳۹۱۶۴

از تعدادی نیرو
جهت امور نگهبانی
دعوت به عمل می آید .
09019167382

به دو عدد
فروشنده و یک حسابدار
و دو نفر کارگر ساده
نیازمندیم آدرس فروشگاه
به رفاه چهارراه جانبازان
42207032

به چند نیروی
خانم و اقا جهت سالن
داری و کانترداری در
رستوران به صورت
تک شیفت یا دوشیفت
نیازمندیم
۰۹۰۳۸۶۴۴۷۱۶

به یک نیروی
متخصص و مجرب
جهت مدیریت
رستوران (ترجیحا با
سابقه کار) با حقوق و
مزایای عالی نیازمندیم
۰۹۰۳۸۶۴۴۷۱۶

به دو نفر بازاریاب خانم یا آقا جهت
بازاریابی مواد غذایی با حقوق ماهیانه یک
میلیون تومان با پور سانت عالی نیازمندیم
۰۹۱۴۰۱۶۶۱۹۰

از تعدادى نيروى آقا و خانم جهت
كار در فست فود دعوت به عمل مى آيد
09211453506

@negarestanniaz
وسایل یک آرایشگاه زنانه به
فروش می رسد.
09393856672

یک باب مغازه سوپر مارکت دارای همه
امکانات به فروش و یا اجاره داده می شود.
واقع در بلوار هجرت فرعی هدایت
09133455163

کارواش با کلیه امکانات و
موقعیت عالی بفروش می رسد.
09132784594

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

فروش وانت نیسان مدل  97صفر
کیلومتر یا معاوضه با مدل پایین تر
09133452969

فروش امتیاز وام بانک
رسالت
۰۹۹۰۴۰۱۴۱۶۵

کامیون ایسوزو
مدل 91بیمه کامل بسیار
تمیز و اتاق مسقف بفروش
می رسد.
09138262393
09174383319

خرید کاغذ
باطله ،کتاب و دفتر
،روزنامه و مجله درب
منزل
09383826433

آژانس ارشاد واقع در بلوار
صفارزاده به فروش می رسد
09135824949

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

آژانس طوفان سیر واقع در خیابان
وحید بازنگ خور باال به فروش میرسد
09132796807

فروش  1000متر لوله گلخانه با
تمام امکانات
09136205700

منزل همکف پشت پاساژ کوثر 3
خوابه به فروش یا اجاره داده میشود
09132455191

فروش وانت مزدا کارا،
تک کابین ،مدل  ، 96بسیارتمیز،
کارکرد  11هزار ،بیمه فول شخص
ثالث و بیمه بدنه  ،بدون رنگ ،
نقره ای با الستیک خارجی
09135439168

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

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

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

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

 2واحد منزل،
بسیار تمیز  2،خوابه  ،کف
سرامیک ،پرده 125 ،متری،
خ قدس جنوبی  ،رهن 80
م و  40م
034 42281562

خانه  12قصبی واقع
در روستای دهسراج مرغی 60
متر زیربنا ،برگ واگذاری ،امتیاز
آب برق گاز ،حیاط سازی روبروی
فضاسبز ،سر نبش بفروش
می رسد.
09136168721

اجاره یک باب منزل
200متری دو خواب خ شهید
نصیری کوچه مرکز بهداشت
با امکانات کامل و اجاره مغازه
25متری داخل کوچه اداره برق
با امکانات
09131456074

یک رستوران با
موقعیت عالی واقع در بلوار
سید جمال با کلیه وسایل
واگذار میگردد
( ملک استیجاری )
09132794764

فروش پژو پارس
 tu5مدل شهریور 95
بسیار تمیز بیمه  10ماه
فقط برای مصرف کنده 85
میلیون
09911454331

فروش مغازه خیابان
امام اول بازار کهنه به متراژ
13متر مربع همکف و13
متر مربع نیم طبقه به قیمت
کارشناسی به فروش میرسد
09139453409

خرید ،فروش ،رهن و اجاره

قیمت کارشناسی زمین و ساختمان
مهندس نادری نیا
09133455472

ابتدای بلوار دکترصادقی  50 -متر بعد از تقاطع دهخدا

آهن دست دوم و ضایعاتی شما را
با باالترین قیمت خریداریم.
09131791171
09132451764

آهن وضایعات و پالستیک
شما را خریداریم.
09135865238
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

وام ازدواج و جانبازی شما را
خریداریم.
۰۹۹۱۳۳۳۸۱۲۰

منزلی  13قصب همکف درب حال 210متر زیربنا
دارای اوپن سرامیک کناف سفید گچ بری  4خوابه نما سفال
با موقعیت عالی سند تک برگ بلوار صادقی بعد از پمپ بنزین
خواجوئی فرعی شهید نادری بربلوار علمدار جنب دبیرستان
دخترانه شاهد کارشناسی570م فروش520م
09138452994

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

@negarestanniaz
ده میلیون تومان امتیاز وام رسالت
بفروش می رسد.قیمت500هزار تومان
09136631479

ساندرو استپ وی اتومات به
فروش می رسد
09223124282

وام ازدواج شما را خریداریم
09136168294

تعدادی لباس عروس و نامزدی نو
بفروش می رسد.
09139473798
09336589440

یک باب مغازه
بدلیجات واقع در پاساژ مهر
.با اجناس واگذار میگردد.
مغازه استیجاریست
09173691315شاهدادی

یک باب مغازه
داخل بازار به قیمت
عالی بفروش میرسد
۰۹۱۳۳۴۵۴۵۹۶

رستوران
بیرون بر با موقعیت
عالی و  5سال سابقه
کار درخشان با کلیه
وسایل اجاره داده
میشود .
09133453582

وسایل غذای
آماده به صورت
یکجا بفروش
می رسد.
09130489807
09138356455

آژانس
مسافربری با زنگ
خور باال و قیمت عالی
بفروش می رسد.
09215952674
09028178367

فروش پژو slx
مدل  98به رنگ سفید
صفر کیلومتربه قیمت
86میلیون تومان به
فروش می رسد.
پور حسینی
09130881241

بنایی ساختمان
پذیرفته می شود.
09131793259

جـوشکاری و خـرده کاری
در منزل
 09138459133اتحاد

یک باب مغازه عطر و
ادکلن فروشی با  5سال سابقه
کار واقع در چهارراه موحدی به
علت تغییر شغل واگذار می گردد
(ملک استیجاری و دارای انبار
می باشد)
09363123545

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

شناسنامه وکارت ملی
و گواهینامه بنام غالمرضا رمضانی
قنات توتی به شماره شناسنامه 1236
فرزند حسین رمضانی و یک کارت
ماشین و بیمه نامه بنام ادریس رئیسی
مفقود گردیده واز یابنده تقاضا می
شود به شماره  09136206488تماس
گرفته ومژدگانی دریافت نماید.

سند مالکیت
خودرو سواری تیبا مدل ۹۶
به شماره پالک  ۳۷۷ص
 ۴۶ایران  ۷۵شماره موتور
 M15/8523353بنام
خانم مهدیه رحمانی مفقود
گردیده و از درجه اعتبار
ساقط میباشد.

کارت هوشمند
کامیون فتون به پالک
65ع  792ایران
45به شماره هوشمند
 2433672مفقود
گردیده و از درجه اعتبار
ساقط می باشد.

09131787795
 09131453522فرش کبیر یزد

زمین ،باغ و خانه باغ
 10قصب زمین واقع درزیدآباد ،بلوار
سیدالشهدا ،شهرک امام حسین بفروش
می رسد
09162441363

فروش زمین مناسب خانه باغ
باسندرسمی دراطراف حجت اباد هرقصب
800تومان
٠٩١٣٥٠٢٩٢١٢

یک قطعه زمین
با کاربری کشاورزی به
مساحت 500متر مربع واقع
در غرب دانشگاه پردیس به
فروش می رسد.
09133455163

 20قصب زمین
مسکونی واقع در روستای
اسحاق آباد زیر قیمت
کارشناسی 40 ،م به فروش
می رسد
09131784797

یک قطعه زمین باغچه
به متراز 500متر مربع دارای
60اصله از انواع درخت ثمری
وچهاردیوار دور باال دارای آب
شرب و پروانه واقع در بوجان
بلورد به فروش می رسد.
09133455163

ملک تجاری ۱۱۰
متر دارای سرویس بهداشتی
آبدارخانه بسیارشیک واقع در
خ مالک اشترنرسیده به چهارراه
فاطمیه اجاره داده میشود
۰۹۱۳۳۴۵۲۵۸۰

یک قطعه باغ به متراژ 50قصب در روستای
دهسراج مرغی دیوار دور باال و 100متر پروانه
ساخت امتیاز آب روستایی و آبیاری قطره ای به
فروش می رسد.
09133474800

5

سند تفویض وکالت شماره  7824مورخ
 96/10/16دفترخانه  216سیرجان در خصوص کلیه
اختیارات مربوط به یک قطعه زمین 200متر مربعی از
پالک 430مشاعی واقع در حجت آباد مفقود گردیده و
از درجه اعتبار ساقط می باشد.

کارت هوشمند راننده به شماره 1820606
بنام حبیب اهلل عزت ّآبادی پور فرزند اسداهلل
شماره شناسنامه 1074مورخ  97/12/21مفقود
گردیده است و از درجه اعتبار ساقط می گردد.

خریدار چند قطعه زمین
واقع در محمودآباد هستیم
09131454612
جوشکاری سیار
اجرای انواع سقف سبک وخورده کاری پذیرفته میشود
 09135253086 -09136993086محیاپور

قابل توجه خریداران ملک تجاری مسکونی وغیره در بندرعباس

مشاور امالک بهزاد
درخدمت همشهریان سیرجانی
صداقت و راستی پیشه ماست

بندرعباس ،بلوار پاسداران ،چهار راه بیمارستان ،جنب مبلمان پاسارگاد
تلفن دفتر  ۰۷۶۳۳۴۵۲۳۰۲همراه ۰۹۱۷۳۶۹۵۱۸۹

نمایندگی و فروش
تخصصی انواع
نصب در محل

ردی
ا
ب
خ
و
د
رو

دفتر  :پاساژ مهر طبقه زیرزمین غرفه ۷۶
 ۰۹۱۳۸۴۵۶۳۴۵خضری

در دنیای مجازی با شما هستیم

@negarestanniaz
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@negarestanniaz
حمل و نقل مسافر و بار فوری و 24ساعته به سراسر کشور
با خودروی سمند 09135818874

پته دوزی به روش سنتی کرمان

دوخت اصیل کرمانی و همچنین رنگ آمیزی به خانم های عالقمند به این هنر
سنتی سفارشات سرویس عروس و جزئیات پذیرفته می شود

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