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مدیرعامل جمعیت هاللاحمر استان کرمان
ضمن تقدیر از نقش سیرجان مطرح کرد :

استان کرمانیها بیشترینکمکرسانی را
به سیلزدگان داشتند

صفحه 3

مهندس عباسلو مدیرعامل مجتمع
جهان فوالد در مراسم گشایش
خانه بومگردی در بلورد:

هفته انمه

به زادگاهم
ادای دِ ینکردم
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صفحه 5

شرکت کشاورزی سیرجان بنیاد

گفتگو با رئیس کمیسیون عمران شورای شهر

تا زمانی که برنامه
نداشته باشیم
وضع همین است
رجوع به صفحه 6

آرمین ستودهنیا کرانی

خب�ر مس�رتبخش هم�واره دل را ش�اد و لحظهه�ا را
مان�دگار میس�ازد و اینک خبر ش�ادمانه موفقیت ش�ما
نیز مایه مباهات اس�ت ،کسب رتبه اول استانی در رشته
کتابخوان�ی در مس�ابقات فرهنگ�ی هنری را به ش�ما و
خانواده محترمتان تبریک عرض میکنیم.

شورای اسالمی روستای کران

بزرگوار
 در مورد طرح برادر
مصوب کردیم کندهکاریها،
فاضالب
آقایشوند .البته دالیلی مطرح شد که
گیری
باید تا آخر اردیبهشتماه لکه
جناب
پیمانکاران به علت گرانی قیر ،کار را تعطیل کردهاند .قرار شد امسال،
پیمانکا ِر َحفر و لکهگیری ،یکی باشد.
 در جلسهای که در فرمانداری در خصوص کمیته حفاری داشتیم
به شهرداری وقت دادیم که تعدادی از خیابانها را
آسفالت کند.
شروع به
ظرف
چون
آینده عزیزی
هفتهنه�اد و
یکیمادومن�ت
ک�ه بر
خدا را ش�اکریم

دکتر محبوبه اسحاقی
در همایش ایمنی ،بهداشت،
ط زیست:
محی 

ماه ّیت
حوادث در معادن
متفاوت است
صفحه 3

حاج محمد
محمودآبادی

شهرس�تان را
جنابعال�ی س�کاندار فرمان�داری ویژه
صفحات  4و 5
عهدهدار شد .مقدمتان را گرامی میداریم.

در باد پیروزیها نخوابیم

تأکید بر شعار واحد  HSEگهرزمین

گلگهر و آرمانگهر
در آغاز راهی سخت

صدمه به هیچکس،
خسارت به هیچچیز

صفحه 6

صفحه 4

میوه
موضع ایران صورت گرفت:
داراناعالم
اتحادیه صنف میدانپس از
بانک مرکزی خبر داد:

و
سیرجانفآرایی
زدنترهبار شهرستان ص
شیوه برگشت
برجامیها و نابرجامیها
چک تغییر کرد
صفحه 2

هشدار پلیس فتا
نسبت به خرید در فضای مجازی

سرقت  350میلیونی
با ایجاد درگاه
جعلیاینترنتی

اطالعیه مهم سرمایهگذاری

صفحه 7

صفحه 8

پیتزا و ساندویچ پرندگان پرورشی برای اولین بار در ایران در سال  94به دست شهروند سیرجانی آقای مسعود امینی دهیادگاری ،دعوت شده
انجمن نخبگان اصفهان و مخترع دارنده اظهارنامه  39450140003003392و کد آیس�یک  552211ش�روع بکار کرد و انواع پیتزا و ساندویچ
پرندگان از قبیل ش�ترمرغ ،کبک ،قرقاول ،بوقلمون ،بلدرچین و خروس پرورش�ی را با کیفیت و طبخ جدید ارائه داده لذا جهت گس�ترش و
ارتقاء و به اجرا درآوردن نمایندگی در سرتاسر ایران آمادگی خود را همراه با نیروی آموزش دهنده و فراهم کردن اجناس کار اعالم میدارد.
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شرکت کشاورزی سیرجان بنیاد

آدرس :سه راهی کرمان ،جنب بانک ملی دارایی 09212983758 - 09139455357

رجوع به صفحه 6

آرمین ستودهنیا کرانی

خب�ر مس�رتبخش هم�واره دل را ش�اد و لحظهه�ا را
مان�دگار میس�ازد و اینک خبر ش�ادمانه موفقیت ش�ما
نیز مایه مباهات اس�ت ،کسب رتبه اول استانی در رشته
کتابخوان�ی در مس�ابقات فرهنگ�ی هنری را به ش�ما و
خانواده محترمتان تبریک عرض میکنیم.

شورای اسالمی روستای کران

برادر بزرگوار
جناب آقای

حاج محمد
محمودآبادی

خدا را ش�اکریم ک�ه بر ما من�ت نه�اد و عزیزی چون
جنابعال�ی س�کاندار فرمان�داری ویژه شهرس�تان را
عهدهدار شد .مقدمتان را گرامی میداریم.

اتحادیه صنف میدانداران میوه
و ترهبار شهرستان سیرجان

اطالعیه مهم سرمایهگذاری

پیتزا و ساندویچ پرندگان پرورشی برای اولین بار در ایران در سال  94به دست شهروند سیرجانی آقای مسعود امینی دهیادگاری ،دعوت شده
انجمن نخبگان اصفهان و مخترع دارنده اظهارنامه  39450140003003392و کد آیس�یک  552211ش�روع بکار کرد و انواع پیتزا و ساندویچ
پرندگان از قبیل ش�ترمرغ ،کبک ،قرقاول ،بوقلمون ،بلدرچین و خروس پرورش�ی را با کیفیت و طبخ جدید ارائه داده لذا جهت گس�ترش و
ارتقاء و به اجرا درآوردن نمایندگی در سرتاسر ایران آمادگی خود را همراه با نیروی آموزش دهنده و فراهم کردن اجناس کار اعالم میدارد.
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ستون دین

این دعاها را به وقت افطار
از یاد نبرید

توصیه ش��ده که در وقت افطار ،دعاهاى وارده خوانده ش��ود ،از
ِک ا َ ْف َط ْر ُت َو َعلَ ْی َ
ک ُص ْم ُت َو َعلى ِر ْزق َ
جمله ای��ن دعا« :اَللّ ُه َّم ل َ َ
ک
��ت»؛ خدایا براى تو روزه گرفت��م و با روزى تو افطار و برتو
تَ َو َّکلْ ُ
تو ّکل میکنم تا خداوند به او ثواب هر کس��ى را که در این روز
ظیم» را که
��م َر َّب ال ّنو ِر ال ْ َع ِ
روزه داش��ته عطا کند یا دعاى «اَللّ ُه َّ
سید و کفعمى روایت کردهاند بخوانید.
ّ
الس�لام ـ روایت ش��ده اس��ت که حضرت
از امیرالمؤمنان ـ علیه ّ
��م ا ِ ...اَللّ ُه َّم ل َ َ
ک
هن��گام افطار این دع��ا را زمزمه میکردند« :ب ِْس ِ
ْ
ِک ا َ ْف َط ْرنا َف َت َق َّب ْل ِم ّنا اِن َ
ُص ْمنا َو َعلى ِر ْزق َ
لیم»؛
ع
ل
ا
��میع
الس
ُ َ ُ
َّک اَن َْت َّ
خدای��ا براى تو روزه گرفتیم و با روزى تو افطار میکنیم؛ پس از
ما بپذیر که به راستى تو شنوا و دانایى.

ت ا ...كشميري (ره)
توصیههایی از مرحوم آي 

بهرهمندی هرچه بیشتر
از ضیافت ا...

◄ حتماً دقایقی از ساعات رازآمیز روزهداری خود را به برترین
ّ
جز«تفکر» با
عبادت اختصاص دهید وآن هم چیزی نیس��ت
خود و خدای خودخلوتکنید .خصوصاً به نوع رابطه حضرتش
با خودتان بیندیش��د امید اس��ت ابوابی از معرفت به رویتان
باز شود.
◄ یک��ی از مهمتری��ن حالتهای بندگی خصوص��اً در رمضان
مکرم(ص) اس��ت و
المبارک حالتیس��ت ک��ه توصیه مؤکد نبی ّ
آن «س��جده طوالنی» میباشد .فقط خدا و اولیاء الهی میدانند
هنگام س��جده عبودیت چه بارانی از ابر رحمت و چه برکاتی از
عالم ربّوبیت بر سرشما میبارد .حتماً در روز یک سجده طوالنی
داشته باشید.
◄ در آغاز ماه رمضان حتماً ّنیت کنید که برای خدای مهربان
روزه بگیری��د فق��ط ب��رای خ��دا .آداب روزه داری را تا آنجا که
کمیتگرا نباش��ید کیفیتجو باشید.
نش��اط دارید انجام دهیدّ .
دنبال ختم آیات و ادعیه نباشید .در پی هضم آنها باشید .غذای
اندک را خوب بجوید تا جزء جانتان ش��ود .بزرگترین مشکل ما
قش��رینگری به دین و شریعت اس��ت .با خود فکر کنید آنقدر
ولع زیاد خوانی اعمال انجام دادید به کجا
در س��الهای قبل با ِ
رسیدید.
◄ حتی المقدور بر س��ر سفره خانه خود افطار کنید حتی در
مس��اجد افطار نکنید .بگذارید برکت افطار و دعای مس��تجاب
لحظ��هی افطار به خانواده و خانه ش��ما تعلّ��ق گیرد .در ضمن
هنگام افطار دِالل کنید.
دِالل چیس�ت؟ در اول دعای افتتاح ع��رض میکنیم « مدالً
علیک» .دِالل با کس��ر دال یعنی ناز ک��ردن .هنگام افطار برای
خدا ناز کنید چ��ون برایش روزهگرفتین و حضرتش خوان َک َرم
گسترده ،لقمه اول را نزدیک دهان ببرید اما نخورید و دعا کنید
یعنی به خدا عرض میکنید اگه حاجتم را بدهی افطار میکنم
به این حالت میگن دِالل که معجزه میکند.
◄ رمز مان��دگاری در ضیافت الهی رمضان کیمیای« ُحس��ن
خُ لق» اس��ت .همیش��ه با فرزندان؛ خویش��ان و دوستان خود با
اکسیر حس��ن خُ لق و مهربانی برخوردکنید خصوصاً در این ماه
خوش برخورد باش��ید .لحظه عصبانیت و خش��م ش��ما ،همان
لحظه اخراج شما از این مهمانی الهیست.

حجتاالسالم والمسلمین

جناب آقای
محمد محمودآبادی

نوی�د مس�رتبخش انتصاب شایس�تهی حضرتعال�ی را به
عن�وان سرپرس�ت فرمان�داری وی�ژه س�یرجان تبریک و
تهنی�ت عرض مینماییم .از درگاه ایزد منان مزید توفیقات
برای خدمتی سرش�ار از موفقیت و ممل�و از توکل الهی در
جهت رشد و شکوفایی این شهرستان را مسئلت داریم.

مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان سیرجان

خبر
تریبون آزاد خوانندگان

بانک مرکزی خبر داد:

شیوه برگشت زدن چک
تغییر کرد

با توجه به اینکه قانون صدور چک پس از تصویب
آن در  1355/۴/16ط��ی ادوار مختلف و در چند
مرحله ،در معرض تغییر بوده و اصالحات یاد شده
بر مبنای ش��رایط اقتصادی و اقتضائات حاکم آن
دوره بوده است ،طی سالهای اخیر مجلس شورای
اسالمی مجددا ً با مشارکت دستگاههای ذیربط،
نسبت به انجام تغییراتی با رویکرد کاهش تعداد
چکهای برگش��تی و افزای��ش اعتبار چک اقدام
ک��رد .در اطالعیه بانک مرکزی با اعالم خبر فوق
اضافه ش��ده است :با توجه به ش��رایط اقتصادی
کنونی کش��ور و روند افزایش��ی تعداد چکهای
برگش��تی ،اتخاذ تدابیر الزم نیازمند وجود مبانی
قانونی قابل اتکا بوده که در نسخه اصالحی قانون
صدور چک ،س��از و کارها و ابزارهای قانونی الزم
پیشبینی شده و این مهم محقق شده است .لذا
بر این اساس اهم موارد که پیش از این به شبکه
بانکی برای اجرا ابالغ ش��ده است ،به شرح زیر به

آگاهی هموطنان گرامی میرسد :
 -۱مهل��ت  ۱۰روزه ب��رای ارس��ال اطالعات
چکهای برگش��تی به سامانه بانک مرکزی ،لغو
شده و به محض صدور گواهینامه عدم پرداخت،
بانکها مکلّف به ارس��ال اطالعات مذکور به این
س��امانه هستند .تا پیش از این بانکها مکلّف به
ثبت آنی اطالعات چکها در س��امان ه چکهای
برگشتی نبودند و این اطالعات را میتوانستند با
تأخیر ۱۰روزه وارد این سامانه کنند اما به موجب
این بخشنامه در همان لحظه برگشتزدن چک،
باید این اطالعات در سامانه ثبت شود.
 -۲بانکها مکلّف به درج کد رهگیری بر روی
گواهینام��ه عدم پرداخت صادره ب��وده و بدیهی
اس��ت به گواهینامه فاقد کد رهگیری در مراجع
قضائی و ثبتی ،ترتیب اثر داده نخواهد شد.
 -۳به استناد تبصره  ۲ماده  ۵مکرر ،اطالعات
چکهای برگش��تی اش��خاص حقوقی در سابقه

پیامک 3000 7258 :

امضاءکنندگان آنها نیز نمایش داده خواهد شد
و خروج اش��خاص مذکور از ش��رکت ،تأثیری در
موضوع فوق نخواهد داشت.
 -۴در خصوص واریز کس��ری مبلغ چک به
حساب توس��ط صادرکننده برای رفع سوء اثر از
آن ،مدت زمان مس��دودی مبلغ در حساب از دو
سال به یک سال کاهش یافته است.
 -۵در صورت ارائه هر یک از مدارک مربوط به
رفع سوء اثر از چکهای برگشتی مذکور در متن
قانون (الش��ه چک ،رضایتنامه رسمی از دارنده
چک ،نامه رسمی از مرجع قضائی یا ثبتی ذیصالح
مبنی بر اتمام عملیات اجرایی در خصوص چک؛
حکم قضائی مبنی بر برائت ذمه صاحب حساب در
خصوص چک) پیش از یک سال از تاریخ انسداد
مبلغ چک ،بانک میبایست نسبت به رفع انسداد
از مبلغ مسدود شده اقدام کند.

یک خبر خوب برای بیمه شدگان تأمین اجتماعی
جمعیت هالل احمر س��یرجان اعالم کرد مشکل عقد قرارداد بیمه تأمین
اجتماعی با داروخانه این مرکز که برای مدتی متوقف مانده بود حل شد
و از این پس این دفترچه ها در داروخانه هالل پذیرفته می شوند.
رییس جمعیت هالل احمرسیرجان با اعالم این خبر افزود :از حدود دوسال
قبل سازمان تأمین اجتماعی به دالیلی قراردادش را با این داروخانه لغو کرد
و هیچ هزینهی داروی��ی از طرف تأمین اجتماعی به بیماران مراجعه کننده
پرداخت نمیشد این در حالی بود که بیشتر داروهای مورد نیاز بیماران خاص

در این داروخانه وجود دارد .وی افزود :به رغم مراجعات زیاد اما بیماران از حق
بیمه مذکور بی بهره و آنها قادر به دریافت داروهایشان به نرخ دولتی نبودند.
مجدانه جناب
مجید عرب قهستانی افزود :با درخواست این مرکز و پیگیری ّ
نماینده و مس��ئوالن فرمانداری و استانداری و همکاری تأمین اجتماعی این
مش��کل به لطف خداوند متعال ،حل و قرار بر این شد از تاریخ اول خردادماه
س��ال جاری داروهای دریافت شده توس��ط بیمارانی که طرف قرارداد تأمین
اجتماعی هستند با تعرفههای متداول در داروخانه هالل احمر صورت گیرد.

پس از گذشت  10روز

هواپیمای سمپاش باالخره پرید!
گروه حوادث :هواپیمای سمپاشی که  6اردیبهشت ماه دچار
نقص ف ّنی شده و در جاده خاکی منطقه کفه ُمر روستای چاه
هفتاد تومانی س��یرجان فرود اضطراری داش��ت و آسیب دید،
پس از گذش��ت  10روز باالخره موفق به پرواز ش��د .گزارش
خبرنگار نگارستان حاکی است این هواپیمای سمپاش متعلق
به وزارت جهاد کشاورزی ،عازم داراب در استان فارس بود که
در میان راه در منطقه سیرجان فرود اضطراری کرد.
در پ��ی این اتفاق رئی��س و ماموران اداره راه��داری و پلیس
س��یرجان در صحن��ه حاضر و ب��ا همراهی دهی��ار منطقه به
کمک خلبان و س��ایر عوامل هواپیما پرداختند .این هواپیمای
سمپاش پس از  10روز تعمیر و موفق به پرواز شد.

همکار گرامی

جناب آقای حیدر افسری
مدیر محترم تیم فوتبال گلگهر

جناب آقای مختار محیط

درگذشت پدر بزرگوارتان را که از جانبازان دفاع مقدس بودند
حضور جنابعالی و خانواده محترم تسلیت عرض مینماییم.

نشریهنگارستان

در کمال مس�رت صعود تیم فوتبال گلگهر را به لیگ برتر
فوتبال کشور به جنابعالی و مدیران محترم باشگاه از جمله
آقایان حسن بدخش�ان ،محمد جواهری و تمامی بازیکنان
و کادر فن�ی تبریک گفته ،موفقیت ش�ما را در فصل آینده
فوتبال از خداوند متعال خواهانیم.

نشریه نگارستان

 4340باس�لام لطف��اً دلیل برخورد
نک��ردن راهنمای��ی و رانندگ��ی ب��ا
کامیونه��ای پ��ارک در بلوار عباس��پور
پشت مسجد النبی(ص) را بررسی نمایید
همچنین لطف��اً جهت رفع مش��کالت
بخش دیالیز اقدام کنید ...با تشکر
 5487بابت جشن صعود گلگهر
زحم��ت کش��یدند ول��ی بیش��ترش
سخنرانی بود و تعریف از یکدیگر .اگر
سخنرانی میخواستیم خوب مسجد
میرفتیم .در ضمن مردم بیشتر برای
ارکستر گروه لیان آمدند که آنها هم
وقتی برنامهش��ان را اجرا کردند دیگر
مردم خس��ته ش��ده بودند و بعضیها
هم داش��تند میرفتن��د .پذیرایی هم
که مثل همیشه مخصوص مسئوالن
بود! ی��ک لیوان آب س��رد ناچیز هم
دست مردم ندادند .اگر پول نداشتند
تهیه کنن��د خوب میگفتند خودمان
همراهمان میآوردیم.
 4327س�لام ،کاش مش��کل
شهرداری فقط آسفالت و زیبایی شهر
بود .ش��هرداری یکی از بینظمترین و
بیضابطهترین سازمانهای اداری این
شهر هست که برخی کارمندانش بد
برخ��ورد و بینظمان��د و تمام امورات
ارباب رجوع را در انحصار خودش��ون
دارن��د و هی��چ ک��س ب��ه داد مردم
نمی رس��د؛ مث ً
ال آق��ای [ ]...که تنها
کارش��ناس کار بلد هس��ت ،زودتر از
ساعت  ۱۱ ،۱۰در محل کارش حاضر
نمیشه.
 4273با عرض س�لام و خس��ته
نباشید آقای ش��هردار کوچه حفاری
عباس��ی هم جزو این ش��هر اس��ت.
از س��ال  86ش��هرداران گمنام قصد
تعریضش راداش��تهاند ول��ی کماکان
ب��ه همین ش��کل مان��ده و خانههای
مخروب��هاش تبدی��ل ب��ه مکانهای
نامشروع شدهاند اگر پروژههای باالی
شهر تموم شدهاند به فکر این منطقه
محروم هم باشید.
 4179س�لام ،قابلتوجه ریاست
س��ازمان پارکه��ا و فض��ای س��بز
شهرداری درباره پارک  17شهریور1:
 لوله آب ش��رب جنب دستشوییهاشکسته -2چمنکاری از صددرصد به
بیست درصد رسیده- 3درختان نارون
همگی دچ��ار کرم خراط ش��دهاند4.
وسایل ورزشی تندرستی شکسته5.پیادهروه��ای پ��ارک مدتهاس��تنظافت نشده- 6پارک شبها روشنایی
ندارد7-.زحمات مسئولین سابق پارک
مذکور از یکس��ال قبل همه نابودشده
لطفاً اقدام فرمایید.
 1952باسالم صعود تیم فوتبال
باش��گاه گلگهر ب��ه رقابتهای لیگ
برتر کش��ور و راهیابی تیم شایسته و
بومی آرمانگهر را به رقابتهای لیگ
دس��ته ا ّول باشگاههای کشور به همه
م��ردم دیار کریمان (اس��تان کرمان)
تبریک و شادباش میگویم(.علیرضا
م ّکیآبادی از شهر فرهنگ ،صنعت و
رسانه ،سیرجان)
 8075س�لام در رابط��ه ب��ا وقف
ام�لاک مرحوم��ه حاجیهخانم ملوک
پژوهی که نوش��ته بودید ،به استحضار
میرساند آن ش��ادروان در وصیتنامه
خ��ودش ذکر کرده منزل��م در خیابان
امیرکبیر مدرسه شود .چرانشده؟ ا...اعلم
 5018م��ردم زمی��ن خالیهای
اط��راف خانهش��ان را گندم و س��یب
زمین��ی و پی��از و گوج��ه بکارن��د.
روستاییان هم شهرها را ترک کنند به
نفعشان است به همان روستاها بروند
با این گرانیها.

 1674س�لام مدت��ی اس��ت که
تیرهای چ��را غ برق برای روش��نایی
ورودی ش��هرک  CBGو راهآه��ن
را گذاش��تهاند ام��ا هن��وز خبری از
روش��نایی اینجا نیست .بلوار ورودی
ش��هرک بس��یار تاریک اس��ت لطف
کنید ب��ه گوش اداره برق برس��انید.
ممنون
 0757باس�لام خدمت دادستان
محت��رم گفتن��د جل��و کامیونها به
داخ��ل ش��هر گرفته میش��ود پس
چی ش��د؟ به خدا ای��ن کامیونهای
غولپیکر داخل ش��هر تا باعث جان
مردم نشدند دستور دهید راهنمایی
فکری به حالش��ان ب��ردارد زیرا اگه
حادث��های خداینک��رده پیش بیاید
گناه��ش ب��ه گ��ردن هم��ه اس��ت.
راهنمایی رانندگی این همه کامیون
داخ��ل ش��هر میبین��د ول��ی کاری
نمیکند.
 9422اس��م شهر را بزاریم چاله
اس��کندرون بهتره .ش��هرداری یک
گری��در یا ل��ودر ن��داره خیابانها را
الاقل صاف کنه؟
 8776چرا ی��ک نفر تو گلگهر
ده تا ماش��ین میذاره سرکار بابت هر
وانت��ی که میاره پنج ش��ش میلیون
پول میگیرد ی��ه جوون بیکاری هم
که ت��و این ش��هر هی��چ درآمدی و
ش��غلی نداره اجازه نمیدن ماشینی
با وام یا قرض بی��اره دو تومان خرج
زندگیاش رو در بیاره .این ظلم چرا
باب ش��ده تو گلگه��ر بخصوص تو
جهاد نصر .خواهش��اً قانونی بگذارین
ح��ق ب��ه حق��دار برس��ه .از بیکاری
حداقل ماهی بیس��ت تا زندگی داره
از هم میپاشه تو این شهر.
 1952با س�لام و تبریک صعود
تی��م فوتب��ال بزرگس��ال گلگهر به
لی��گ برترکش��ور ،بنده خواس��تم از
این فرصت اس��تفاده کنم و از مربّی،
بازیکنان و مسوولین این تیم تش ّکر و
قدردانی کنم اگر همدلی ،هماهنگی
و خواس��تن نبود باید مثل دو س��ال
غصه و حس��رت عدم صعود
گذشته ّ
رو میخوردیم...
 8763با سالم خدمت شهردار
محترم بنده ساکن ش��هرک ثارا...
هس��تم بااینک��ه مدت چندس��ال
اس��ت که پ��ول آس��فالت کوچه را
هم دادیم ولی متأس��فانه هنوزهیچ
اقدامی برای آسفالت فاز دو شهرک
ثارا ...نش��ده .خواهشاً به خاطر خدا
رس��یدگی نمایید .از بس خودمون
و بچههام��ون خاکوخُ ل خوردیم
دیگ��ه مری��ض ش��دیم /با تش��کر
برادرکوچک شما /علی خواجویی.
 6882ب��ا س�لام میخواس��تم
از طری��ق نگارس��تان از دکت��ر
دندانپزش��ک فروت��ن تش��کرکنم.
هزینه دندان را خیلی با انصاف می
گیره خدایی کار میکنه قابل توجه
بعضی از دندانپزش��کان که همش
برای پول کار میکنن��د .امیدوارم
همیشه تندرست باشید.
 2682س�لام لطفاً مس��ئولین
ش��هر بهخص��وص ش��ورای ش��هر
ی��ک نظارت��ی ب��ر ج��ذب نیروی
ش��رکتهای گلگهر مثل نیروگاه
گهران داشته باشند تا کمتر نیروی
غیربوم��ی ج��ذب کنن��د .آب را از
س��یرجان میبرند و دردس��رهای
طرح فاض�لاب گلگهر برای مردم
سیرجان اس��ت پس اولویت جذب
نیرو هم باید جوانهای س��یرجان
باشند.

مرد نکونام نمیرد هرگز31 / .....

آگهی دعوت هب هم کاری

انجمن حمایت از زندانیان سیرجان جهت تکمیل
کادر اداری (واحد مددکاری) نیاز به نیروی انسانی
دارد ،متقاضیان میتوانند از تاریخ امروز حداکثر
به مدت ی�ک هفته مدارک الزم را به دفتر انجمن
حمای�ت از زندانیان واق�ع در خیابان تختی ،نبش
کوچه نیروی انتظامی تحویل نمایند.
مدارک الزم:
 -1کپی شناسنامه و کپی کارت ملی
 -2کپ�ی م�درک تحصیل�ی برابر اص�ل فقط در
یک�ی از رش�تههای کارشناس�ی و کارشناس�ی
ارش�د ،م�ددکاری و خدمات اجتماعی ،مش�اوره
و روانشناس�ی ،آسیبشناس�ی اجتماع�ی ،علوم
تربیتی و حقوق قضائی

انجمن حمایت از زندانیان سیرجان

از ش�مارههای قبل در این س�تون معرفی افرادی را شروع
کردهای�م که در امور خیر از بقیه پیش�ی گرفته و در دنیا و
آخرت برای خود توشهای اندوختهاند ...
◄ مرحوم سید محمدکاظم رضوی
خیرین خوشنام شهرس��تان ،زندهیاد
از دیگر ّ
س��ید محمدکاظ��م رض��وی محمودآبادی از
س��ادات نیک��وکار و خیراندیش س��یرجانی
است ،فرزند مرحوم سید محمدباقر که بخش
قابلتوجه��ی از امالک و مغازههای خود را در
مرکز شهر وقف تحصیل دانشجویان پزشکی
نم��ود .آن مرحوم امالک خ��ود را در اختیار
جمعیت هاللاحمر گذاش��ت تا درآمد حاصل از این موقوفه مصروف
کار خیر ش��ود .خانواده رضوی و فرزندان نیکاندیش او همواره اعتقاد
داشتند و دارند که به نیازمندان کمک و در جهت حمایت از دردمندان
هر آنچه در توان دارند بکوشند .ازاینرو اموال خود را صرف مساعدت
به دانش��جویان نیازمند و محصل در رشتهی پزشکی نمودند تا از این
طریق به بهداش��ت و درمان شهرس��تان کمک کرده باشند .این اموال
که امروزه ارزش مادی قابلتوجهی دارند عبارتاند از هفت باب مغازه
و یک س��اختمان دوطبقه که از محل درآمد این موقوفات طبق ّنیت
واقف عمل میشود .خدا را شاکریم که در متن جامعه هستند کسانی
که باقی الصالحات را راهی برای عاقبتبهخیری و رستگاری را در انجام
کار نیک و خداپسند میدانند چراکه میدانند رستگاری از آنکسانی
است که از مادیات گذشته و توجه به معنویات را سرلوحه کار خویش
میکنند.
بگذار به گیتی اثری ،زان که در آفاق
تاچشم به هم بر زنیم از ما اثری نیست

شهر
مریم کاظمی
دو هفته قبل همایش ایمنی ،بهداشت و
محیطزیست با همکاری دانشگاه نوبنیاد و
مشارکت شرکتهای صنعتی و معدنی در
سیرجان برگزار شد .یکی از سخنرانان این
همایش دکتر محبوبه اسحاقی استادیار
دانش��گاه علوم پزشکی اس��تان در رشته
ایمنی ،بهداشت حرفهای و کارهمچنین
مع��اون دبیرخان��ه س��ازمان بهداش��ت
جهان��ی در ایران بود که نکتههای علمی
آموزن��دهای در مصاحب��هی اختصاصی
که با نگارس��تان داش��ت عنوان کرد .وی
در قس��متی از صحبتهای خود چنین
گفت :یک��ی از مطالعاتی ک��ه در بخش
صنعت انجامش��ده بهخصوص در معادن
بح��ث حوادث اس��ت چراک��ه در بخش
صنعت حوادث زیادی داریم و این نشأت
گرفته از ش��رایط کاری اس��ت چراکه به
دلیل موقعیت شغلیشان حوادث زیادی
برایش��ان رخ میدهد بهنحویکه آنطور
که خودتان هممیدانید سال گذشته 5
کشته در منطقه گلگهر داشتیم.

 شماره 1172
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دکتر محبوبه اسحاقی در همایش ایمنی ،بهداشت ،محیطزیست در سیرجان مطرح کرد:

ماهیت حوادث در معادن متفاوت است
ّ
وقتی وارد بخشهای فرایندی میشویم مانند پاالیشگاهها بیشتر بحثهای اشتعال ،انفجار ،نشت گاز و غیره وجود دارد که
حوادث آن از نوع فرآیندی است اما در بحث معادن ماهیت حوادث متفاوت و نقش خطای انسانی پررنگتر میشود

وقت��ی وارد بخشه��ای فراین��دی مانند
پاالیشگاهها میش��ویم بیشتر بحثهای
اش��تعال ،انفجار ،نش��ت گاز و غیره وجود
دارد و نوع حوادثی که اتفاق میافتد از نوع
فرآیندی هست اما در بحث معادن ماهیت
حوادث متفاوت است و اینجا نقش خطای
انسانی بسیار پررنگتر میشود مخصوصاً
در معادن روباز ،هرچن��د که این حوادث
در معادن زیرزمینی هم وجود دارد اما در
معادن روباز بیشتر به چشم میخورد که
بیشترین مطالعهای که در بخش حوادث
داشتیم رفتارهای ناایمن افراد باعث بروز
حوادث بوده است .در تعریف رفتار ناایمن

میتوان گفت رفتاری است که از شخص
انتظ��ار نداریم انجام دهد و در سیس��تم
تعریفی برای آن نش��ده است .ببینید ،بر
اساس دس��تورالعمل ،یک کارگر باید یک
کار خاص را انجام دهد ،مث ً
ال ش��خصی با
 20س��ال س��ابقهی کار تعمیراتی ولی به
مراحل فرایند مجوز آگاهی نداشته و برای
دریاف��ت پرمیت اقدام نک��رده و ضرورتی
ب��رای دریافت ندیده .ازنظر ما اینیک نوع
خطای انسانی است که آگاهانه نیز هست؛
چراکه خود تعمیرکار میدانسته در صورت
ورود به محوطهی موردنظر امکان به وجود
آمدن مش��کل برای��ش وج��ود دارد ولی

آگاهانه و از روی احتمال و نادیده گرفتن
احتماالت خطر به این کار مبادرت نموده و
دچار حادثه شده است .این نوع رفتارهای
ناایمن بسیار زیاد است .ما آمدیم در اداره
صنعت بررس��ی کردیم که چ��را افراد در
محیط کار رفتارهای ناایمن زیادی دارند.
بررس��یها نش��ان داد یکی از مش��کالت
نش��اءت گرفته از مشکالت خانوادگی بود
چراکه مشکالت خانوادگی تأثیر مستقیمی
در عملکرد افراد در محیط کار دارد .اصوالً
افراد مشغلههای فکری و ذهنی خود را به
محیط کار میآورند و سهلانگاری و یا عدم
توجه کافی به کارش��ان ج��زو اصلیترین

معضالت اینگونه افراد بهحساب میآید.
این مشکالت فقط مختص کارگران نبوده
و در ردهه��ای باالتر ازجمله کارشناس��ان
سرپرستان و ردههای باالی مدیریتی هم
گهگاه مشاهده میشود .ازاینرو میطلبد
همایشها و کالسهای آموزشی با افراد و
خانوادهها داشت تا از میزان این خطاها و
مشکالت کم کرد.
دور از ذهن نیس��ت وقتی اعالم میکنیم
درگیریه��ای داخل من��زل و مکمل آن
وضعی��ت اقتصادی جامعه مس��تقیماً در
درگیریهای ذهنی کارگران تأثیر بسزایی
دارد .ما در ش��هر ش��ما در همین راستا با

مدیرعامل جمعیت هاللاحمر استان کرمان با تشریح
امدادرسانی به سیلزدگان بیان کرد:

استانکرمانیها
بیشترینکمکرسانی را
به سیلزدگان داشتند

جمعیت هاللاحمر سیرجان در استان شاخص و بیشترین نقش
را در فعالیتهای امدادی دارد
علی حاج محمدی
در جریان همایش داوطلبان هاللاحمر سیرجان
که روز یکش��نبه همزمان با بزرگداش��ت هفته
هاللاحمر با حضور مس��ئوالن شهرستان برگزار
شد مدیرعامل جمعیت هاللاحمر استان کرمان

طی س��خنانی ضمن تقدیر از عملکرد جمعیت
هاللاحمر سیرجان گفت :استان کرمان همواره
در جه��ت امدادرس��انی به مناط��ق حادثهدیده
پیشق��دم بوده و س��یرجان در متن این حوادث
بیش از سایر شهرستانها کمک کرده است .رضا
ف�لاح افزود :بهعنوانمثال در بحث س��یلزدگان

کمکهایی که از س��وی مردم جمعآوری ش��د
اس��تان کرمان رتبه اول کمکرسانی به مناطق
سیلزده را از آن خود کرد و این موفقیت با توجه
به نقش پررنگ هاللاحمر س��یرجان بیش��تر به
چشم آمد .فالح در خصوص کمکهای مردمی به
سیل غرب کشور اظهار داشت :در استان کرمان
بیشترین کمکها از س��وی مردم سیرجان بوده
اس��ت که جای تقدیر و تشکر فراوان دارد .مجید
عرب قهستانی سرپرست هاللاحمر سیرجان نیز
در این مراس��م ضمن تبری��ک هفته هاللاحمر

ب��ه همکارانش گفت :افتخار ما این اس��ت که در
راستای امدادرس��انی و کمک به آسیب دیدگان
عملکردم��ان بهگون��های ب��وده که ام��روز لباس
هاللاحم��ر و حض��ور امدادگ��ران این جمعیت
بیانگر آرامش و نجات است و برخوردی که مردم
با اعضای این سازمان دارند مؤید همین واقعیت
اس��ت .در بخش دیگ��ری از این همایش س��ید
حسین حسینی رئیس سابق هاللاحمر سیرجان
که بخش��ی از این مراسم در تکریم او برگزار شد
طی سخنانی حضور  8سالهی خود در هاللاحمر

مس��ئولین ش��رکتهایی مث��ل گلگهر
رایزنیهای��ی داش��تهایم ت��ا ب��ا برگزاری
کالسها ،سمینارها و همایشهای مختلف
اطالعرس��انی الزم را ب��رای خانوادههای
کارگ��ران و کارمندان و ی��ا توزیع جزوات
آموزش��ی آنها را با م��وارد ایمنی کار در
معدن آش��نا کنی��م تا با ایج��اد آرامش و
آسایش در خانواده از ایجاد حوادث بیشتر
در محل کار جلوگیری شود .باید به افرادی
که در معادن مشغول به کار هستند تفهیم

را توفیقی ارزشمند دانست و ابراز خوشنودی کرد
در این کس��وت توانس��ته حتیالمقدور خدماتی
برای شهرستان سیرجان محقق سازد.
وی با تقدیر از اقدامات زیرساختی رؤسای سابق
جمعیت هاللاحمر سیرجان؛ افزایش پایگاههای
جادهای از یک پایگاه به سه پایگاه را از افتخارات
دوران خدمتی خود برشمرد و گفت شهرستان
سیرجان تنها شهرستانی در استان کرمان است
که دارای سه پایگاه امداد جادهای مجهز و آماده
ارائه خدمات امدادی هس��ت .وی تأمین نیروی
انس��انی این پایگاهها و حضور بهموقع در سوانح
را از افتخ��ارات جمعیت هاللاحمر س��یرجان
اعالم کرد که برای دستیابی به آن تالشهای
فراوانی صورت پذیرفته اس��ت .حسینی تجهیز
ات��اق عملیات هاللاحمر س��یرجان را به همت
مدی��ران گلگهر اق��دام ارزندهای دانس��ت که
امروز میتواند در امدادرسانی به حادثه دیدگان
حوادث مختلف مثمر ثمر باشد.
◄ برنامههای اجراشده در هفته هاللاحمر
به گ��زارش روابط عموم��ی جمعیت هاللاحمر
سیرجان در جریان بزرگداشت هفته هاللاحمر
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کنیم که خانوادهی آنها چشمبهراهشان
هس��تند .ما با مطالعاتی که طی دو سال
انج��ام دادهایم تعداد بس��یار زیادی رفتار
ناایم��ن از اف��رادی ک��ه در محیط معدن
کار میکنند مش��اهده کردی��م و از بین
این رفتارها به بررسی ریشههای اصلی آن
پرداختیم.
از دیگرراهکارها ایجاد دورهای روانشناسی
ه��م برای خانوادهها و ه��م برای کارگران
اس��ت تا بتوانن��د با کنترل خش��م خود،
مدیریت بیش��تری بر رفتار خود داش��ته
باشند .ش��اید در نگاه اول حوادث چندان
اهمیتی برای کارگران نداش��ته باشد ولی
باید مدنظر بگیریم ک��ه با به وجود آمدن
یک حادثه و درگیر شدن خانوادهی کارگر
چه سرنوشتی در انتظار همسر و بچههای
شخص موردنظر است ،بیسرپرست شدن
بچهها ،تنها شدن همسر و بسیاری موارد
دیگر که باید تمرکز بیشتری بر روی این
موارد داش��ت؛ و باید باز به این مورد اشاره
کرد ک��ه فرهنگس��ازی در بین بچهها و
خانواده بس��یار مؤثر در جلوگی��ری از به
وجود آمدن حوادث است.

در س��یرجان برنامههای متنوعی در طول هفته
اجرا ش��د ک��ه از آن جمل��ه میتوان ب��ه دیدار
سرپرس��ت و پرسنل و اعضای داوطلب و جوانان
و امدادگ��ران هاللاحمر ب��ا امامجمعه ،نماینده
و فرمان��دار و تش��ریح فعالیته��ای این مرکز با
مسئوالن شهرستان اشاره نمود .همچنین بازدید
از خانوادههای محترم شهدای مدافع حرم توسط
سرپرس��ت و پرسنل و اعضای داوطلب و جوانان
و امدادگران با همراهی همکاران بنیاد ش��هید و
رئیس دفتر نماینده ،مراسم تجلیل از رئیس سابق
جمعیت هاللاحمر ،همایش پیادهروی خانوادگی
در بخشهای بلورد ،پاری��ز ،زیدآباد ،محمودآباد
و نصرتآباد توس��ط خانه هالل روستایی ،دیدار
مسئولین شهرس��تان و ورزش��کاران و اصحاب
رس��انه با سرپرست و پرس��نل هاللاحمر اشاره
نمود .ب��ه گفته مرادپ��ور مدیر رواب��ط عمومی
هاللاحمر ،برگزاری مانور امدادی در سطح شهر،
غبارروبی گلزار شهدا ،برپایی ایستگاه سالمت در
محل نماز جمعه و سخنرانی سرپرست جمعیت
هاللاحم��ر در خطبههای نم��از جمعه همراه با
گزارشی از فعالیتهای انجامشدهی این جمعیت
از دیگر برنامههای این هفته بود که انجام شد.

مصاحبه با دکتر علی امجدی مؤسس کلینیک تخصصی ترمیم زخم

نه به آمپوتاسیون (قطع عضو)
تخصصی به زودی در کلینیک ترمیم زخم
 خدمات جدید و فوق
ّ

کلینی�ک ترمی�م زخ�م
س�یرجان اولی�ن مرک�ز
در شهرس�تان اس�ت ک�ه
ب�ا اس�تفاده از بهتری�ن و بروزتری�ن
دس�تگاهها ش�امل اُزنتراپی ،وکیوم،
پانس�مانهای نوی�ن وکام ً
ال اس�تریل
ام�کان ترمی�م و احی�اء زخ�م را برای
بیم�اران همش�هری امکانپذیر کرده
اس�ت .تا قبل از این بیماران سیرجانی
با زخمهای پیشرفته مجبور به مسافرت
به تهران و مراکز اس�تانی دور و صرف
وقت و هزینههای هنگفت در این زمینه
بودند .با دکت�ر علی امجدی متخصص
ی عفونی و مؤسس کلینیک
بیماریها 
ترمی�م زخم در س�یرجان به گفتوگو
نشستیم تا در مورد خدمات ارائه شده
در این کلینیک بیشتر بدانیم.
◄ آقای دکتر در مورد ش�یوههای جدید درمان
زخم و خدمات ارائه شده در کلینیک بگویید؟
ام��روزه درمانهای متعدد با دس��تگاهها ،ابزار و مواد
ویژه مورد استفاده متخصصان قرار میگیرد که نتیجه
درمانی آن بس��یار متفاوت و چش��مگیر اس��ت .دیگر
زخمها و عفونتهای ناش��ی از آنها نمیتواند زندگی
افراد را مختل کرده و مش��کالت بعضاً جبرانناپذیری
را به همراه داشته باشد.
◄ جن�اب دکت�ر لطف� ًا ق�دری در م�ورد ای�ن
درمانهای جدید توضیح دهید؟
یکی از روشها اس��تفاده از اُزن در درمان زخمهاست.
اُزن یک فرمول ش��امل سه اتم اکس��یژن و به عبارت
دیگر یک نوع پرانرژی اکس��یژن موجود در اتمس��فر
میباش��د .ی��ک گاز بیرن��گ همراه با ب��وی منحصر
بف��رد ک��ه ب��ا دوز مناس��ب ب��رای مصارف پزش��کی
اس��تفاده میش��ود .با توجه به غلظت انتخاب شده و
روش تجوی��ز اُزن میتوان اث��رات متفاوت ایجاد کند.
در پزش��کی مهمترین آن اع��م از ضدالتهابی ،اثر ضد

درد ،ضد عفونی ،سم زدایی ،اثر روی هموستاز ،اثر بر
سیس��تم ایمنی و احیاءکنندگی بافتها میباشد .ازن
به روشهای اُزن در آب ،اُزن خشک ،اُزن تزریقی ،اُزن
چرب اس��تفاده میش��ود که هر کدام از روشها برای
بیماریهای خاص استفاده میشود.
دس��تگاه وکی��وم :یک ن��وع تکنیک درم��ان نوین در
دنیاس��ت که از فش��ار منفی کنترل شده برای ترمیم
زخمهای مختلف اس��تفاده میش��ود .در روش وکیوم
تراپی عالوه بر فرآیند ترمیم در داخل بدن در س��طح
زخم نیز ترمی��م وجود داردکه س��رعت ترمیم زخم
را تس��ریع میبخش��د و هزینههای درم��ان را کاهش
میده��د .پانس��مانهای نوین یک روش پیش��رفته و
کام ً
ال اس��تریل اس��ت که بص��ورت فع��ال و غیرفعال

در مدیری��ت زخم و تس��ریع زخم دخال��ت میکند.
پانس��مانها انواع متفاوتی دارند که برای هر نوع زخم
فرآیند منحصر بهفردی انجام میدهند.
◄ آیا خدمات کلینیک شما قابل ارائه در منزل
هم می باشد؟
ام��کان درمان هم در من��زل و هم در کلینیک وجود
دارد .البت��ه در م��ورد زخم ها و آس��یبهایی که در
پروس��ه درمان نیاز به اس��تفاده از دستگاههای خاص
داریم الزم اس��ت بیماران به کلینی��ک مراجعه کنند
اما این امکان هم فراهم ش��ده اس��ت تا حتیالمقدور
بتوانیم خدمات را در منزل به مراجعین ارائه دهیم.
◄ پروسه درمان چقدر به طول میانجامد و آیا
در روشهای جدید س�رعت درمان افزایش پیدا

کرده است؟
ب��دون تردی��د روشهای جدید با اس��تفاده از آخرین
تکنولوژیه��ا پروس��هی درمان را بس��یار س��ریعتر و
دقیقت��ر کرده اس��ت .اما زمان درمان بس��تگی کامل
ب��ه نوع زخم و دلیل زخ��م دارد .مدت درمان زخمها
با توجه به نوع زخم بیماری زمینهای متفاوت اس��ت.
م��ا با ان��واع زخم ها مواجه هس��تیم ،اع��م از دیابت،
س��وختگی ،زخم بستر و تروما .درمان هر کدام از این
زخم ها روش خود را دارد و زمان خاصی هم میبرد.
◄ بزرگترین مشکلی که زخم ها برای بیماران ایجاد
میکنند چیست و چه درمانی برای آن دارید؟
بزرگترین خطری ک��ه بیمار را تهدید میکند عفونت
اس��ت که بصورت پنهان ی��ا واضح میباش��د که اگر

درمان نش��ود باعث از بین رفت��ن بافت یا حتی قطع
عضو و مرگ بیمار میشود .عفونتهای پنهان بایستی
س��ریعاً تشخیص و مورد درمان قرار گیرند .امیدواریم
در ای��ن مرکز بتوانیم بهترین خدمات را برای بیماران
ارائ��ه دهیم و گامی مؤثر در ترمیم زخم و کاهش آالم
بیماران شهر سیرجان برداریم.
◄ صحبت پایانی اگر دارید بفرمایید؟
من و همکارانم س��رکار خانم خواجویینژاد کارش��ناس
زخم که سالها تجربه در این زمینه دارند همراه با دو نفر
دستیار ایشان در کلینیک درمان زخم تمام تالش خود
را کردهای��م تا خدمات شایس��تهای را در اختیار بیماران
قرار داده و ت�لاش میکنیم با ارائه جدیدترین متدهای
درمانی دردی از دردهای بیماران را کاهش دهیم.

آدرس :کوچه دکتر ادیبپور /جنب آزمایشگاه دکتر خاتمی  /تلفن42206057 :
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گفتگو

 شماره 1172
 شنبه  21اردیبهشت 1398

گفتگو

گفتگو با رئیس کمیسیون عمران شورای شهر

تا زمانی که برنامه نداشته باشیم
وضع همین است
 شهرداری ،هم در ساختار مشکل دارد و هم در سطح  .باید این معایب شناسایی و برطرف شوند

بیژن ادبی

 آقای عسکری شما 2 ،دوره عضو
شورای شهر بودید .چه تفاوتی میان
شورای چهارم و پنجم میبینید؟
با س�لام و عرض تبریک برای فرارسیدن

ماه مبارک رمضان و آرزوی قبولی طاعات
و عبادات همگی .دور قبل اعضای ش��ورا
 11نفر بودند و به همین دلیل اختالفنظر
بین اعضای ش��ورا ،خیلی زی��اد بود .اما

نگارس�تان :چهارمین گردهمای��ی مدیران
و مس��ئولین  HSEش��رکتهای پیمانکار و
فعال در شرکت سنگآهن گهر زمین هفتهی
گذشته برگزار ش��د .در این گردهمایی سید
شجاعالدین گلسرخی مدیر ایمنی ،بهداشت
و محیطزیست ش��رکت سنگآهن گهرزمین
اهم اه��داف و برنامههای مدیریت  HSEاین
ش��رکت را در سال  98بدین شرح ارائه نمود:
 -۱افزای��ش میزان آگاهی و س��طح فرهنگ
کارکن��ان و پیمان��کاران  -۲افزای��ش میزان
مش��ارکت کارکنان  -۳ارتقاء سطح عملکرد
پیمان��کاران در زمین��هی  -۴ HSEکاهش
سطح ریسک در کلیهی فعالیتهای مجتمع
 -۵افزایش میزان آمادگی در مقابله با شرایط
اضطراری  -۶کاهش میزان بیماریهای ناشی
از کار  -۷افزای��ش میزان انطب��اق با الزامات
قانون��ی  -۸کاه��ش میزان ح��وادث کاری و
پیش��گیری از وقوع حوادث مشابه  -۹کاهش
حوادث ناشی از تخلّفات و تصادفات رانندگی
 -۱۰کاهش آالیندههای زیستمحیطی -۱۱
کاهش مصرف انرژی.
وی همچنی��ن تأکی��د کرد نح��وهی تعامل و
انتخ��اب پیمانکار در س��ال جدید بر اس��اس
ل  HSEپیمانکاران
الزامات و مفاد دستورالعم 
خواهد بود .گلس��رخی با اشاره به شعار اصلی
 HSEش��رکت گهرزمین با عنوان (صدمه به
هیچکس ،خسارت به هیچچیز) افزود :تدوین
تمام روشه��ا و دس��تورالعملهای ما مبتنی
بر ی��ک فعالیت زی��ر بنایی بهعن��وان ارزیابی
ریسک است .ریسکها در معدن بر سه سطح
(ش��دید ،متوس��ط و کم) تقس��یم میشوند و
طبق برنامهریزیها امیدواریم بتوانیم در جهت
کاهش این ریس��کها تا جای ممکن حرکت

| عکس :مجید شبستری |

روز ش�وراها را به تازگی پشت سر گذاش�تیم .از همان روز
در پی مصاحبه با رئیس یا یکی از اعضای ش�ورای ش�هر بودم که به
دالیلی هر بار عقب افتاد تا اینکه قرعه به نام محمد عس�کری ،عضو
تحصیل کرده ش�ورا افتاد .کسی که خود در همین دور برای یکسال
رئیس ش�ورای ش�هر بود و پ�س از تغییر در هیئت رئیس�ه ،تنها به
ریاس�ت کمیسیون عمران اکتفا کرد تا به قول خودش به درسش که
تحصیل در دکترای همین رشته است ،برسد.
ش�ورا و شهرداری دو نهادی هستند که بیشترین ارتباط را با زندگی
روزمره مردم دارند .به خصوص شهرداری که از تولد تا مرگ انسانها
با افراد س�روکار دارد .ش�هرداری میتواند بهترین ش�رایط را برای
زندگ�ی مردم فراهم کند و یا بدترین آن را برایش�ان رقم بزند ،این
بس�ته به نوع مدیریت و توانایی ش�هردارانی دارد که از سوی همین
ش�ورا بر س�ر کار میآیند .گفتگوی ما در حالی با این عضو ش�ورای
ش�هر انجام شد که همان ابتدا در پاس�خ به برخی انتقادات صراحت ًا
اشاره کرد که نمیخواهد با حرفهایش کسی را برنجاند و یا اصطالح ًا
نمیخواهد صحبتهایش به کسی بَربخورد.

اکنون در دور پنجم ،شورا  7نفره است و
به همین نسبت تصمیمگیریها راحتتر
است .دور پیش ،توافق در زمینه مصوبات،
بهس��ختی پیش میرفت ولی اکنون یک
مصوبه راحتتر صورت میگیرد البته در
هر دو دور ،تعهد خدمت وجود داشت اما
درمجموع به نظرم ،کم شدن اعضاء سبب
ش��ده که اختالفنظرها هم کمتر شود.
البته شورای  11نفره ،این ُحسن را داشت
که اعضایی داشت بعضاً تجربهیِ فعالیت
شورایی بیشتری داشتند.
شما در ش�روع این دوره شورا به
عنوان رئیس شورا انتخاب شدید اما
طولی نکشید که جای خودتان را به
آقای خواجویی دادید .چطور شد که
دیگر نخواستید رئیس شورای شهر
باشید؟
آق��ای خواجوی��ی ابتدا خ��ودش تمایل
نداش��ت کاندیدا ش��ود و گرنه او تجربه
بیشتری به نسبت بقیه اعضا داشت ولی
در سال دوم که موضوع ادامهتحصیل من
پیش آمد دیگر نامزد ریاست شورا نشدم
و همکاران از آقای خواجویی خواس��تند
که نامزد ش��ود که اینبار او قبول کرد و
با اکثریت آرا ،رئیس شورا شد.

شما در مجموع دو دورهای که در
ش�ورا بودید چند ش�هردار را تجربه
کردی�د و در ارزیاب�ی خودتان ،کدام
موفقتر در شهرداری ظاهرشدند؟
من در این مدت  3سرپرست و  2شهردار
را تجربه کردم .سرپرس��تها که طبیعتاً
موقت هس��تند و فرصتش��ان کوتاهتر و
اختیارات محدودتری دارند و لذا بیش��تر
به امور جاری و روزمره میپردازند .آنها
نمیخواهند در فعالیتهای بزرگتر و یا
مناقصهها و مزایدهها ،خودشان را درگیر
کنند .اما ش��هردارها با دید وس��یعتری
انتخاب میش��وند و باید برنامه  4س��اله
داش��ته باش��ند و آرامش خاطر و قدرت
تصمیمگیریِ بیشتری دارند .به هر حال
هرکدام معایب و َمحاسنی داشتهاند.
چه معایب و چه محاس�نی؟ مثال
میزنید؟
در بحث جذب درآمد ،آقای س��روشنیا
موفقت��ر بود البته ب��ا حمایت و پیگیری
مستمر نماینده شهر که توانست بودجه
مالی بیش��تری به همراه متمم بودجه به
دست بیاورد و  145میلیارد تومان بودجه
جذب ش��د و تعدادی خیابان آس��فالت
ش��د .ولی آقای قاسمی در بحث کارهای

زیربنای��ی و عمرانی موفقتر بود .ایش��ان
هم البته م��ورد حمایت نماینده بود ولی
ش��رایط اقتص��ادی فرق میک��رد .آقای
قاس��می دو تقاطع غیر همسطح شهید
فتحی و شهدای غواص را که در سه دهه
گذشته ،بس��یاری در این دو نقطه جان
خودشان را ازدس��تداده بودند ،توانست
بهس��رعت احداث کند و برخی اقدامات
عمران��ی دیگ��ر را انج��ام داد .این دو پل
مهمترین کا ِر ماندگار و بزرگترین اقدام
در ای��ن دو دوره حضور من بود .البته در

اواخر آن دوره ش��ورا ،نقدینگی کم شد و
تحصن کارکنان و مشکالت دیگری پیش
آمد.
شما مشکالت شهرداری را بیشتر
در چه چیز میبینید .مش�کالت در
سطح یا در ساختار؟
مشکالت بعضاً س��اختاریاند و بعضاً هم
در سطح و نوع مدیریت و برخوردها .حل
مشکالت س��اختاری برنامه میخواهد و
مقداری زمان میبرد اما حل مش��کالت
رفرمی ،دست خودمان است .باید در نیرو

تأکید بر شعار واحد  HSEگهرزمین در چهارمین گردهمایی ایمنی و بهداشت شرکتهای پیمانکار

صدمه به هیچکس ،خسارت به هیچچیز

کنیم .وی افزود :اگر این ریسکها کاهش پیدا
نکند به این معنی اس��ت که کارمان در یکجا
نقص دارد و باید نقص را پیدا و برطرف کنیم.
مدیر ایمنی ،بهداشت و محیطزیست گهرزمین
گف��ت :ما در ای��ن رابط��ه هدفگذاریهایی
کردهای��م ک��ه نتیجهاش کاه��ش قابلقبول
ریس��کها اس��ت .وی افزود با استقرار کامل
سیستمهای ایمنی ،بهداشت و محیطزیست
بر اس��اس اس��تاندارهای ایزو  ۴۵۰۰۱و ایزو
 ۱۴۰۰۱در ش��رکت گهرزمین و رعایت این

جناب آقایان

ستوان دوم حسن صفینژاد
ستوان دوم مصطفی جهانشاهی

از زحمات بیشائبه شما جهت پیگیری صادقانه پرونده سرقت وسایل
مغازه و رسیدن به اموال مسروقه کمال تشکر و قدردانی را دارم.

احمد بیگلری

الزامات شاهد کاهش چشمگیر حوادث ناشی
از ش��رایط ناایمن در مجتم��ع خواهیم بود.
مدیر ایمنی گهرزمی��ن بر تدوین یک برنامه
هدفمند و یکپارچه بر اس��اس اهداف ابالغی
این مدیریت تأکید و پیمان��کاران را از انجام
فعالیته��ای جزیرهای و پراکنده در زمینهی
 HSEب��ر ح��ذر داش��ت .وی در ادامه گفت
بای��د به این نکته هم اش��ارهکنم که مدیران
ما بهتنهایی نمیتوانند ریسکها را شناسایی
و ی��ا کاهشدهندهی آن باش��ند؛ این مهم با

سرکار خانم سیمین چراغیپور
کسب مقام قهرمانی پرس سینه پاورلیفتینگ کشور و راهیابی
به مس�ابقات جهانی گرجس�تان را به ش�ما و مش�اور ورزشی
گرانقدر آقای علی کشاورز تبریک عرض مینماییم.

شاگردتان؛ زهرا دستیار

مش��ارکت تکتک افرادی که در کارگاههای
مختلف مشغول به فعالیت هستند به دست
میآید.
مدی��ر ایمنی و بهداش��ت گهرزمین در رابطه
با ارزیابی عملکرد پیمانکاران ش��رکت در این
رابطه اظهار داشت ارزیابی عملکرد پیمانکاران
در  5مرحل��ه با بررس��ی 230ش��اخص مورد
بررس��ی قرارگرفت��ه که خوش��بختانه نتیجه
ارزیابیه��ا 20درص��د رش��د را در عملک��رد
پیمانکاران نش��ان میدهد .گلس��رخی افزود:

همچنی��ن در نظر داریم برنام��ه جامع ارتقاء
سالمت کارگران را تدوین کنیم که امیدواریم
تا پایان س��ال جاری به این مهم دس��تیابیم
چراکه موضوع حفظ و ارتقاء سالمت کارکنان
برای ما اهمیت بسیاری دارد.
مدیر واحد ایمنی و بهداشت شرکت سنگآهن
گهرزمین از دیگر افتخارات این واحد را حداقل
اتفاقات در مسیرهای ترددی شرکت بر اساس
آمار بهدس��تآمده سال گذش��ته اعالم کرد و
گفت :بهعنوانمثال سال گذشته در جادههای
استان  15میلیون تردد انجامشده که طی آن
بالغب��ر 500حادثهی فوتی و بی��ش از 5000
مص��دوم پیشآمده؛ ام��ا در جادههای داخلی
و یا خارجی منتهی به ش��رکت باوجود بالغبر
 8میلی��ون تردد هیچ حادث��ه منجر به فوت و
یا مصدومیت ش��دید نداشتیم که بسیار حائز
اهمیت اس��ت ،البته باید در امر ایمنس��ازی
جادهها بیش��تر کار ش��ود و خوشبختانه بحث
آس��فالت جادههای منتهی ب��ه گهرزمین در
دستور کار مسئوالن محترم شرکت قرار دارد.
در ادامه مهندس مهدی بهش��تی مشاور HSE
گهرزمین نیز که از س��خنرانان این جلس��ه بود
اینگون��ه گفت :درزمین��هی  HSEباید به این
نکته اش��راف داشته باش��یم که در نقطهای که
اکنون هس��تیم چه مس��یری را طی کردهایم و
برای رس��یدن به اهدافمان چه مسیری را قصد

انگیزه به وج��ود بیاوریم و با برخوردهای
مناس��ب او را ترغی��ب کنی��م ،کارش را
درس��ت انجام بدهد .نیروی��ی که انگیزه
نداش��ته باشد یا درست کار نمیکند و یا
میگذارد و میرود .ش��هرداری باید روی
مجموع��هاش اع��م از نیروی انس��انی یا
واحدهای مختلفش بیشتر نظارت داشته
باشد .افراد فاقد انگیزه باید تغییر کنند و
افراد مجرب که توانایی خودش��ان را قب ً
ال
ثاب��ت کردهان��د باید حمایت ش��وند .در
کنار هم��هی اینها باید حرمتها 

طی کردن داریم .وی افزود :در یک و نیم س��ال
گذشته بر اساس گزارشی که از یکی از دوستان
در ایمیدرو دریافت کردم ش��رکت س��نگآهن
گهرزمی��ن ج��زو مجموعههایی شناختهش��ده
که بیش��ترین توسعه و پیش��رفت را درزمینهی
عملکرد  HSEداش��ته است .عملکرد همکاران
بسیار مثبت است و اگرچه شاید چیزی که امروز
دربارهاش بحث میکنیم هنوز جای کار داش��ته
باشد اما روند ،روند مثبتی بوده است و برنامههای
پیش رو بس��یار مثبت هست .مش��اور ایمنی و
بهداش��ت این ش��رکت افزود :هدف اصلی ما در
این بحث کاهش ح��وادث ،کاهش بیماریهای
شغلی و کاهش آسیبهای زیستمحیطی است
که باید توجه ویژهای به آن داشته باشیم.
مهندس محمدی دیگر مش��اور ای��ن واحد نیز با
تأکید بر این نکته که باید نهتنها به افراد ش��اغل
در کارگاهه��ا آموزشهای الزم داده ش��ود ،بلکه
یک ش��خصی که جدیدالوروداست نیز باید قبل
از حتی داشتن یک روز کاری آموزشهای الزم را
ببیند .وی افزود :کاهش حوادث در هر کارگاه و هر
شرکتی نهتنها به نفع پیمانکار است بلکه منفعتش
برای شرکت نیز هست لذا پیمانکاران برای تنظیم
پالن  HSEباید بر تمام نکات دقت کنند چراکه
این پالنها پاشنه آشیل کار میباشند.
گفتن��ی اس��ت در پای��ان ای��ن نشس��ت از
واحدهای  HSEشرکتهای آسفالت طوس،
آرمانگهر ،آویژه صنعت ،نظمآوران ،پترو نیرو،
کاوشگران ،الوند ،محورگستر ،آبادگران و عصر
پویا بهعنوان ش��رکتهای برت��ر در زمینهی
 HSEتقدیر شد و به شرکتهایی که عملکرد
ضعیفی در این رابطه داشتند اخطار داده شد
ک��ه در صورت عدم توج��ه به این مهم امکان
قطع همکاری با آنها وجود دارد.

 در بحث جذب درآمد،
آقای سروشنیا موفقتر
بود ولی آقای قاسمی در
بحث کارهای زیربنایی و
عمرانی موفقتر بود .دو تا
پل روگذری که آن زمان
درست شد تا قبل از آن در
این محورها همیشه تلفات
داشتیم .کار شهرداری تنها
آسفالت نیست .ما مشکالت
بزرگتری مثل ترافیک داریم.
این دو پل مهمترین تصمیم
ماندگار در این دو دوره
شورای شهر بود
در بحث آس��فالت معابر و جدولکشی و
س��نگفرش تا حدودی خوب کار شده اما
ش��هر ما مشکالت اساسی تری دارد مثل
ترافی��ک و یا نبو ِد پارکین��گ طبقاتی و
برخی نیازهای عمرانی دیگر.
یکی از نمادهای پیشرفت و توسعه
در ش�هرها ایج�اد تقاطعه�ای غیر
همسطح است .شما به عنوان رئیس
کمیس�یون عمران چه توضیحی در
رابطه با کمبودهای موجود دارید؟
نه اینگونه نیس��ت .م��ا در زمینه تقاطع
غیرهمسطح پیش��رفتهایی داشتهایم و
از میان پنج نقط��ه حادثهخیز 2 ،تقاطع
غیر همس��طح یعنی میدان حضرت امام
در محیاش��هر و میدان مادر در بلوار امام
رضا را کارش��ناسها تأیید کردند و رأی
کمیس��یون ماده  5و ش��ورای ترافیک را

خواهر گرامی سیمین چراغیپور
کسب مقام قهرمانی پرس سینه پاورلیفتینگ کشوری و راهیابی شما به مسابقات جهانی را به شما و مشاور ورزشی
گرانقدر جناب آقای علی کشاورز تبریک عرض مینماییم .برایتان آرزوی موفقیت داریم.

مادر و خواهرها

جناب آقای محمد محمودآبادی
انتص�اب بجا و شایس�ته جنابعالی به س�مت سرپرس�ت فرمانداری
ویژه شهرستان س�یرجان را صمیمانه تبریک عرض نموده ،از درگاه
خداوند متعال توفیق روزافزون شما را خواستاریم.

بدینوسیله از زحمات بیدریغ و دلسوزانه جنابعالی در راستای پیشرفت
شهرس�تان س�یرجان در طول س�الهای خدمت در فرمانداری سیرجان
تقدی�ر و تش�کر مینماییم .امید اس�ت در ظ�ل توجهات اله�ی در همه
زمینهها پیروز و مؤید باشید.

شرکت کاروان بار سیرجان
شرکت بازرگانی مروارید سبز کویر
شرکت زرینگهر مهام سیرجان (حسام)

که علنی بودند .شورا ،نظارتی است و ما
ک نهاد اجرایی نیستیم .ما نمیتوانیم
ی 
خودمان وارد اجرا ش��ویم ولی سؤال و
پرسش میکنیم.
 تاکن�ون چندبار ش�هردار را در
صحن ش�ورا خواس�تهاید و س�ؤال
کردهاید؟
در ط��ول هرم��اه حداقل یک جلس��ه،
ش��هردار به صحن شورا دعوت میشود.
تمام اعضا ،نظرات و انتقاداتشان را در
خص��وص کمکاریها مط��رح میکنند
و ش��هردار هم در پاس��خ برخی مواقع
میگوی��د باید مش��اور بگیریم .جاهایی
مث��ل زیرگ��ذر صنع��ت هم ش��هردار
میگوی��د که باید حک��م قطعی دادگاه
ص��ادر ش��ود و تعیین تکلیف ش��ویم و
ب��دون آن نمیتوانم کارکنم .ش��هردار
توجیهاتی میآورد ام��ا واقعاً قابلقبول
نیستند.
 آقای عس�کری من فکر میکنم
عدم کارایی ش�هرداری برمیگردد
به نداش�تن نیروی ب�ا تجربه کافی.
چ�را برخ�ی نیروه�ای باتجرب�ه از
شهرداری به نهادهای دیگر رفتند؟
آخرین مورد آنهم شنیدیم همین
روزها ب�وده که مدیر آتشنش�انی
ش�هرداری ه�م اینج�ا را رها کرد
و رفت .چرا؟ بههرح�ال ،رفتن این
کارشناسان باسابقه ،آیا ُخسران به
سرمایه انسانی شهرداری محسوب
نمیشود.؟
بله .صحیح است .سیستم اداری ،سالها
روی ای��ن کارمن��دان س��رمایهگذاری
میکن��د تا آنه��ا تجربه کس��ب کنند.
برخی از آنان ممکن اس��ت ،دغدغههای
مالی داش��ته باشند .نمیش��ود دالیل را
بهصورت قطعی اعالم کرد .شاید هم فضا
بسته بوده و امکان همکاری نبوده است.

برخی هم خودشان درخواست مرخصی
بدون حقوق میدهند و بر اساس قانون
موافقت شده است .درهرصورت بیتردید
از این اتفاقات ،متضرر میشویم.
س�ال گذشته ،بحث
 در یکی ،دو
ِ
ف�روش تراک�م و تغیی�ر کاربریها
بهص�ورت بیس�ابقه مط�رح بوده،
شورای شهر آیا موافق فروش تراکم
و یا تغییر کاربری به این گستردگی
است.؟
دردور چهارم ،برخی از این درخواستهای
تغییر کاربری یا افزایش طبقات به شورا
میآمد و همکاران در کمیسیون عمران
نظ��ارت میکردند که این تغییر کاربری
صحیح است یا نه و مث ً
ال با  3تا  5طبقه
موافقت شود یا نه .بعدا ً گفته شد که این
رون��د ،خالف قانون اس��ت و هنگامیکه
پروندهای به کمیس��یون ماده  5میرود،
نباید ش��ورا دخالت کند .در حال حاضر،
این درخواستها مستق ً
ال به کمیته ف ّنی
ش��هرداریهای مناطق داده میش��ود و
در کمیته ف ّنی این درخواس��ت بررسی
میش��ود ت��ا ضوابط طرح رعایت ش��ده
باش��د .هر تغییری در م��وارد مذکور از
مسیر کمیسیون ماده  5اعمال میشود
نه شورا.
 آقای عس�کری این کمیسیون،
ی جدید و خلقالساعهای که
پدیده ِ
نیس�ت .چندی اس�ت که بر اساس
ضواب�ط قانون�ی فعالی�ت میکن�د،
بحث بر س�ر گس�تردگی این تغییر
کاربریها و زمینههای فس�ادآوری
اس�ت ک�ه در برخی کمیس�یونها
وجود دارد و بس�یاری از مسئولین
کش�وری نیز به ای�ن موارد اش�اره
داشتهاند.
کمیت��ه ف ّن��ی و ای��ن کمیس��یون ،کار
قانون��ی خ��ود را انجام میدهن��د با این

مهندس عباسلو مدیرعامل مجتمع جهان فوالد در مراسم گشایش خانه بومگردی در بلورد:

به زادگاهم ادای ِدینکردم

یک مدرسه قدیمی و مخروبه اکنون تبدیل به محیطی شاد و دل انگیز برای همگان شده است
نگارستان :هفته گذشته خانه بومگردی بلورد
که با همت مجتمع عظیم جهان فوالد بهطور
زیبایی بازس��ازی و قابل استفاده گردشگران و
عالقهمندان حوزه فرهنگ و آموزش ش��ده با
حضور مس��ئوالن شهرس��تان و استان افتتاح
ش��د .در این مراس��م که با وی��ژه برنامههای
فرهنگی و موس��یقی محلی همراه بود مشاور
مدیر کل آموزش و پرورش استان ،امام جمعه
شهرستان ،نماینده مردم و رئیس اداره آموزش
و پ��رورش س��یرجان هر ک��دام جداگانه طی
سخنانی خدمات مجتمع جهان فوالد بهعنوان
معین اقتصادی بلورد را س��تودند و از زحمات
مهندس عباس��لو مدیر عام��ل بهخصوص در
راهاندازی و تأس��یس خانه بومگ��ردی تقدیر
کردند .در این مراس��م مهندس علی عباس��لو
خود طی س��خنانی با بی��ان خاطراتی چند از
دوران تحصیلش در بلورد گفت :من  50سال
قب��ل در بلورد در مکتبخان��ه محلی آموختن
را ش��روع کردم و از کالس س��وم در مدرس��ه
قدیمی بلورد ادامه تحصیل دادم .من آنچه در
ابتدا آموختم از همینج��ا بود و اکنون پس از
 50سال خداوند توفیق داد که برگردم و ادای
دِینی به زادگاه ،مدرس��ه ،معلمان و همکاران
گذشتهمان در بلورد داشته باشم.

وی افزود :این یک وظیفه انس��انی و اجتماعی
بود و ش��رکت جه��ان فوالد به عن��وان معین
اقتص��ادی منطقه بل��ورد در ای��ن رابطه اقدام
به بازس��ازی مدرس��های کرد که طی سالیان
گذش��ته افراد زیادی در آن درس خواندهاند و
در س��الهای اخیر هم از آن بهعنوان خوابگاه
ش��بانهروزی دانشآموزان روس��تایی استفاده
میش��ده اما مدتهاست که با توجه به قدمت
زیاد مدرسه مخروبه و بالاستفاده مانده بود .وی
گف��ت :از این رو جهان فوالد پ��ا به پای انجام
فعالیته��ای دیگ��ر خود در بخ��ش صنعت و
معدن از انجام مس��ئولیتهای اجتماعی خود
غافل نماند و این مدرس��ه مخروبه را تبدیل به
مفرح و شاد برای استفاده همگان کرد.
محیطی ّ
مهندس علی عباس��لو اظهار کرد « :ما هر آنچه
ک��ه داریم از مدرس��ه و علم و آم��وزش داریم و
اکنون هر چه در زمینه تقویت و توسعه فضاهای
آموزشی هزینه کنیم کم است و جای کار در این
حوزه بس��یار زیاد است .مدیرعامل جهان فوالد
افزود :ما چه در بخش فرهنگ و آموزش و چه در
بخش صنعت و تولید کار کنیم به جامعه منفعت
رساندهایم کما اینکه راهاندازی یکی از بزرگترین
مجتمعهای فوالدی کش��ور در س��یرجان گام
بزرگ��ی در جهت تولید و اش��تغال اس��ت که با

حتی درخواست حضور کارشناسان را رد نمودند.
وی افزود :حتی درخواست کمک تصویری را هم
زیر بار نرفتند اما ما نا امید نش��دیم و از توانایی
و دانش��جوانان متخصص این شهرستان و سایر
نقاط که تجربه داش��تند استفاده کردیم و خدا
را شاکریم که توانستیم شمش فوالد را بهعنوان
یک هدیه و به عنوان ادای دین به همش��هریان
خوبمان تقدیم کنیم.

اراده و ایمان مهندس��ان و متخصصان ایرانی به
بهرهبرداری رس��یده و در واقع فعل خواستن را
صرف کردیم و کلمات نمیشود و نمیتوانیم را
دفن نمودیم و ثاب��ت کردیم اگر بخواهیم همه
چیز حتی با شرایط تحریم و محدودیتهایی که
دش��منان مملکت به ما تحمیل کردهاند شدنی

حجتاالسالموالمسلمینجنابآقایمحمدمحمودآبادی

جناب آقای دکتر مکیآبادی

شرکت بازرگانی مروارید سبز کویر
شرکت کاروان بار سیرجان
شرکت زرینگهر مهام سیرجان (حسام)

حفظ ش��ود .برخی مدیرانی که همکاری
نمیکنند دلیلی برای نگه داشتنش��ان
نیس��ت .باید عذرش��ان را خواس��ت .در
ش��هرداری بیش��ترین زحمتها را قشر
کارگری و فضای سبز متحمل میشوند.
اینه��ا باید حمای��ت و م��ورد ترغیب و
تش��ویق قرار گیرند .باید حقوق مادی و
معنوی این افراد رعایت شود.
پس گالیهمندیها بیشتر از ناحیه
کجاست؟
گالیهمندی بیش��تر از ناحی��ه نیروهای
اداری و بحث کم ش��دن اضافهکار است.
کارمن��دان ش��هرداری توق��ع دارند که
بهص��ورت روتی��ن ،اضاف��هکار بگیرند و
ش��هرداری هم میگوید بای��د این مبلغ
بهص��ورت واقع��ی ،معادل ب��ا کاری داده
شود که انجام میدهند .این پول از محل
عوارض ،ارزشافزوده و مقابله با آالیندگی
شهر جمعآوریشده و در حقیقت سرانه
همه محالت متعلق به همه مردم اس��ت.
البت��ه من از مس��ئوالن امر درخواس��ت
میکن��م که با توجه به گرانیها ،تدبیری
در این زمینه بیاندیشند تا کارمندان دچار
مضیقه نباشند.
ش�ما تأیی�د میکنید ک�ه برخی
نیروها حقوقشان کم شده و یا اضافه
کار نگرفتهاند؟
در بخ��ش خدماتیه��ا بله .م��ن بهطور
ماهیانه ،دو سه شب یکبار برای سرکشی
به نیروه��ای خدماتی حجم��ی میروم،
میبینم باوج��ود حقوق پایینی که دارند
ب��ا اینکه دو ماه از عی��د میگذرد ،هنوز
ِ
دریافت
حقوق اس��فند را نگرفتهان��د و از
«شبکاری» نیز برایشان خبری نیست.
اینه��ا جای تأس��ف دارد .وقتیکه 17یا
 18میلی��ارد برای تنظیف ب��ه پیمانکار
میدهی��م ،بای��د از او بخواهی��م حقوق
کارگران خدماتیشان دیگر تضییع نشود.

احتم�االً برخ�ی مش�کالت
برمیگردد به حجم نیروها و نداشتن
برنامه برای آنها .این را قبول دارید؟
کمیته س��اماندهی نیرو و منابع انس��انی
در دور گذش��ته قرار بود راهاندازی شود.
ول��ی تا این لحظه ،عم ً
ال اتفاق خاصی در
این زمینه روی نداده است .البته نیرویی
که از حداقل یک س��ال تا  20س��ال کار
کرده انصاف نیست که ما بهدنبال تعدیل
آنان برویم .ازنظر اخالقی در شرایط مالی
ام��روز جامعه صحیح نیس��ت .با حجمی
ش��دن نیروها هم مخالفی��م .هر چه هم
بوده ،از قبل اس��ت .در این  6سال اخیر،
نیرویی اضافه نش��د .اعضای شورا هم به
دنبال تزریق نیرو نبودند 160 .نفر تاکنون
بازنشسته شدند ،جایگزین هم نشدند که
باید از همین جوانها استفاده شود .باید
ب��رای آنها مس��ئولیت تعریف کنیم .در
رنگآمیزی عی��د  97از همین نیروهایی
ک��ه ی��ک روز اس��تراحت بودن��د ،برای
زیباسازی استفاده شد .همه اینها ،تدبیر
و مدیریت شهرداری را میطلبد.
ت های ش�ما من
 از البهالی صحب 
اینج�ور برداش�ت کردم ک�ه جذب
بودج�ه ای�ن دوره خوب ب�وده ولی
شهرداری بهتناسب بودجهای که در
اختیار داشته ،پیشرفتی در کارها به
خص�وص اقدامات عمرانی نداش�ته،
علت را در چه میدانید؟ مش�کالت
مدیریت�ی ،بیانگیزگ�ی در نیروها،
برنامهریزی و یا دالیل دیگر؟
ما چه از شهردار قبل و چه از شهردار فعلی
خواستیم برنامه مدونی را ارائه دهند و بر
اساس همان برنامه پیش بروند .تابهحال،
این برنامه زمانبندی که تا س��ال 1401
قرار بود ادامه داشته باشد ،به شورا نیامده
است .تا زمانی که شهرداری و شورا برنامه
نداشته باشند ،طبیعتاً وضع همین است.

هم گرفتند.
ای�ن ه�ا در ح�د نقش�ه و کاغذ
هستند .از اجرا که خبری نیست؟
از شهردار خواستهایم برای این دو تقاطع،
هر چه س��ریعتر مش��اور بگیرد و تعیین
تکلی��ف کن��د تا ب��ا توجه ب��ه بودجهای
که س��ال قبل محققشدهاس��ت ،حداقل
اح��داث یکی از ای��ن دو تقاطع ش��روع
ش��ود .اگر نقاط کور ترافیکی رفع ش��ود،
بزرگترین کار انجامش��ده است .باید به
دنبال سرمایهگذار برویم .مث ً
ال در مبحث
طرح س��اخت پارکینگ طبقاتی خیابان
ام��ام که ذکر کردم بای��د یک یا دوطبقه
را بهعن��وان تجاری بهعنوان تش��ویق در
زمینه درآمدزایی برای س��رمایهگذاری،
مجوز س��اخت بدهیم .ما عم�ل ً
ا  18ماه
فرصت داریم چون پنج ،ش��ش ماه آخر
که برای اعضای ش��ورا ص��رف تبلیغات
انتخاباتی میش��ود .البته امیدواریم مثل
سال گذشته ،امسال هم برای شهرداری
بودجه خوبی جذب ش��ود تا بیش��تر به
زیربنایی عمرانی برویم.
دنبال کارهای
ِ
جدیتری هم
طرحه�ای ناتم�ام ّ
داری�م .پایان�ه مس�افربری و بح�ث
میدان ترهبار...
پروژه پایانه  16 ،15سال است شروعشده
و فکر میکردیم که تمام شود اما با گرانی
یکباره ،کار متوقف ش��د و پیمانکار هم
تعطیل کرد؛ اما این مس��ائل برای امسال
دیگ��ر قابلپذیرش از ش��هردار نیس��ت.
ح��اال چه بخ��ش خصوص��ی کار کند و
چه ش��هرداری .پروژههای نیمهتمام باید
تکمیل شوند.
 پس ش�ورا در این میان ،نقشش
چیست .مگر شورا اهرمهای قانونی
برای بازخواست و نظارت ندارد؟
چ��را ما انتقاد داش��تیم .چ��ه در بحث
خصوصی و چه در اغلب جلس��ات شورا

 شماره 1172
 شنبه  21اردیبهشت 1398

انتصاب شایس�تهی جنابعالی به س�مت سرپرس�ت فرمانداری ویژه شهرستان س�یرجان که نشأت گرفته از حس�ن تعهد ،کارآمدی و
شایس�تگیهای برجسته ش�ما میباشد را صمیمانه تبریک و تهنیت عرض نموده ،از درگاه خداوند بیهمتا عزت ،سربلندی و توفیقات
روزافزونتان را مسئلت داریم.

اتحادیه شرکتهای تعاونی تولید شهرستان سیرجان

جنابآقایعلیاحمدیپور

ریاست محترم اداره آب و فاضالب روستایی

جنابآقایمحمدرضاوحدتی
معاون محترم اداره آب و فاضالب روستایی

از حس�ن تدبیر و تالش موفق ش�ما در پیشبرد طرح آبرس�انی و لولهگذاری به روستای کریمآباد کفه تشکر
و قدردانی مینماییم ،از درگاه خداوند تبارک و تعالی ،توفیق روز افزون شما سروران گرامی را خواستاریم.

اهالی روستای کریمآباد کفه و اعضاء شورا

است فقط الزمهی آن این است که با دید مثبت
حرکت کنیم و تفکر منفی را کنار بگذاریم .وی
افزود :ما در ش��رایطی به این موفقیت رسیدیم
که در مس��یر راه اندازی کارخانه فروش��ندگان
خارجی برای فروش تجهیزات خارجی حتی به ما
گارانتی را ندادند و مسئله تحریم را بهانه کردند و

◄هر ماه یک پروژه افتتاح میکنیم
مهندس مس��عود میرمحم��دی رئیس حوزه
مدی��ر عامل ش��رکت جهان ف��والد و مجری
طرحه��ای فرهنگ��ی اجتماعی این ش��رکت
در بل��ورد نی��ز ط��ی س��خنانی از همدلی و
هماهنگیه��ا در اجرای این ط��رح ها تقدیر
نم��ود و گفت :پ��س از آنکه ش��رکت جهان
ف��والد بهعن��وان معی��ن اقتص��ادی ش��هر و
بخش بلورد انتخاب ش��د با همت و پش��تکار
و پیگیری مس��ئوالن شرکت بخصوص جناب
مهندس عباسلو طرحهای فرهنگی ،آموزشی،
اش��تغالزایی و گردشگری متعددی درسطح
بخش شروع کردیم و بنا داریم با یاری خدا و
حمایت مدیرعامل محترم و همکاری مردم و
مسئوالن محلی انشاءا ...تا پایان امسال 12
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حال میپذیرم که برای مردم ،ابهاماتی
وج��ود دارد و برخی از مصوبات ش��اید
در نظر آنها ش��بههناک باشد ولی واقعاً
هیچ مس��تندی در زمینه فس��اد علنی
وجود ندارد .اگر موارد مس��تندی دارند
میتوانند منعکس کنند.
در آخری�ن س�ؤال ،آخری�ن
تصمیم�ات کمیس�یون عم�ران ب�ا
مسئولیت شما چه بوده است؟
یکی از پیش��نهادهای اساس��ی این بود
که تمل��کات پیرامون زیرگ��ذر صنعت،
تعیی��ن تکلیف قانونی و حقوقی ش��ود.
کوچ��ه حف��اری عباس��ی نیز ب��ه علت
وجود مدرس��ه و خطرس��از بودن ،قطعاً
باید مورد رس��یدگی قرار گیرد .در بحث
کمیس��یون عمران ،امسال پیگیر برنامه
عمرانی با شرکت فاضالب و شرکتهای
زیرساخت مانند برق و گاز و آب هستیم
که حفاری دارند .در کارهای عمرانی هم
شورا در زمینه سنگفرش ،جدولگذاری
و آس��فالت ،ب��ر اس��اس مناط��ق ،باید
اولویتبن��دی کن��د و س��پس کار کند.
اینگونه نباش��د ک��ه اول کاری را انجام
دهد و بعد به دنبال مصوبهیِ شورا باشد.
در م�ورد طرح فاضلاب چطور.
حسابی مردم کالفه شدهاند..
بل��ه در مورد فاض�لاب هم م��ا مصوبه
داش��تیم ک��ه در بح��ث کندهکاریها،
بای��د تا آخ��ر اردیبهش��تماه لکهگیری
را انج��ام دهد .البته دالیلی مطرح ش��د
که پیمانکاران به عل��ت گرانی قیر ،کار
را تعطی��ل کردهاند .قرار ش��د امس��ال،
پیمانکا ِر کن��دهکاری و لکهگیری ،یکی
باش��د .در جلسهای که در فرمانداری در
خصوص کمیته حفاری داشتیم ،مصوب
کردیم و به ش��هرداری وق��ت دادیم که
تعدادی خیابانها را ظرف یکی دو هفته
آینده شروع به آسفالت کند.

پروژه (هر ماه یک پروژه) را افتتاح کنیم .وی
افزود :در حوزه فرهنگی و آموزش��ی عالوه بر
خانه بومگردی که افتتاح ش��د و یک مدرسه
دیگر که فعالیته��ای ف ّنی و حرفهای در آن
برنامهریزی ش��ده ،مر ّمت س��وله و کتابخانه
عمومی بلورد ،افتتاح مرکز آموزشی دارالقرآن
را نیز در ماه مبارک رمضان خواهیم داشت که
کار احداث آن به پایان رسیده است .در حوزه
میراث فرهنگی ،مر ّمت باغ س��نگی (س��رای
محب��ت درویش خ��ان ) ،مر ّمت و بازس��ازی
خانه حس��ین خان بچاقچی(شجاع السلطان)
را داری��م که در حال اجرا هس��تند .در حوزه
بهداش��ت و درم��ان (رونمای��ی از تجهیزات
پیشرفته دندانپزشکی ،دستگاه آزمایش خون
و بیوش��یمی در درمانگاه بل��ورد) ،همچنین
بهرهب��رداری از پنله��ای خورش��یدی در
روستای محمدآباد باشآبدان (به عنوان اولین
روس��تای انرژی پاک کشور) ،طرح توسعه و
گسترش صنایع دستی از جمله فرش و گلیم
و س��ایر طرحهای ف ّنی و اشتغالزایی دیگر را
در منطقه خواهیم داشت.
میرمحم��دی ادام��ه داد « :م��ن ب��ه عنوان
کوچکترین عضو خانواده جهان فوالد از مدیر
عامل محترم شرکت که از همه پیشنهادات
اس��تقبال و حمایت کردهاند صمیمانه تشکر
میکن��م و همینجا اع�لام میکنم هر اتفاق
خوبی که در بل��ورد در این زمینه افتاده نظر
مس��اعد آق��ای مهندس عباس��لو و همکاران
محت��رم م��ا در مجموعه جهان ف��والد بوده
است ضمن اینکه این را هم بیان کنم اجرای
این طرحها در بلورد میس��ر نمیشد مگر با
همکاری و همدلی مسئوالن محلی در بلورد
که باعث دلگرمی ما شدند.

روزها رفت و گذشت و در اندیشه باز آمدنت لحظهها طی شد و ُمرد و نگاهم هر روز باز هم با همه شوق
کوچهها را پایید مثل آنروز که میآمدی از دور ....دریغ! دل من در غم ،هجران تو ای احس�ان عزیز چه
بگویم چه کشید .آه یک سال گذشت .یک سال بی تو یک قرن گذشت.
بدینوسیله به اطالع کلیه دوستان ،اقوام ،آشنایان
و سروران گرامی میرساند مراسم اولین سالگرد

زندهیاد

احسانحدیدی
روز پنجشنبه مورخ  98/2/26ساعت  5بعدازظهر از مقابل منزل
آن مرحوم به سمت آرامگاه ابدیش برگزار میگردد.
حضور شما بزرگواران را ارج مینهیم.
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خبر

تمدید قرارداد با وینگو بگوویچ

پیرمرد کروات
ماندنی شد

گروه ورزش نگارستان :وینگوبگوویچ برای یک فصل دیگر
با گل گهر قرار داد بس��ت .او که موفق ش��د تیمش را پس از
س��ه س��ال به لیگ برتر بیاورد در ابتدای میانس��الی به ایران
آمد وحاال مش��خص شد در هفتاد س��الگی هنوزهم در ایران
ماندنی است .وینگو بگوویچ به نوعی خودش را اصالتاً ایرانی
میدان��د ،فارس��ی را خوب حرف میزن��د و فرهنگ ما را هم
کامل میشناس��د .وینگو با ش��ال قرمزرنگش در لیگ س��وم
مطرح ش��د جایی ک��ه مربیگری فوالد را قب��ول کرد .او در
ایران تاکنون بهعنوان یک مربی متوسط به شمار میرفته که
هیچ توفیق بزرگی تا قبل از این که توانس��ت گلگهر را برای
اولینبار به لیگ برتر برساند بهدست نیاورده بود.
یک مقام س��ومی با فوالد خوزس��تان و یک چهارمی با پاس
هم��دان تا قبل از رس��یدن به یک قدم��ی قهرمانی در لیگ
آزادگان بزرگترین دستاوردهای او از نظر نتیجه بودند .اکنون
اما مهمترین افتخار وینگو در بیست و یکمین سال حضورش
در فوتبال ایران رقم خورده اس��ت .او در حالی گلگهر را یک
هفته مانده به پایان لیگ یک به لیگ برتر رساند که در اواخر
سال  97باش��گاه قصد داشت او را برکنار و
جوادنکونام را جایگزینش کند .بگوویچ در
بیست سال حضور در فوتبال ایران در 12
تیم مختلف مربیگری کرده اس��ت .او 6
بازی در امارات روی نیمکت الوصل
نشس��ت و دوباره چمدانش را بست
و ب��ه ایران بازگش��ت .آنچه اما بعد
از بازگش��ت او به فوتب��ال ایران به
او اتیکت ش��د این ب��ود که او مربی
قهرمان��ی؛ و جام آوردن نیس��ت اما
ای��ن بار او با گلگهرهم قهرمان ش��د
ه��م جام آورد و هم ب��ه یک رده باالتر
صع��ود کرد تا همچن��ان این فرصت را
پیدا کند با قرارداد جدید در س��یرجان
ماندنی شود .وینگوبگوویچ که تا قبل از
صع��ود به خاطر امتیازاتی که این اواخر
پیدرپی از دستداد با انتقاداتی مواجه
ش��ده بود اینک با ب��رگ برنده صعود و
ب��ه پش��توانه مدیرعامل ش��رکت یک
فصل دیگر با س��یرجانیها کار میکند
تا شانس خود را برای بقا یا رفتن از این
تیم بیازماید.

مجتبی رضایی
اگر چ��ه برخی اف��راد صع��ود گلگهر و
آرمانگه��ر را به لیگه��ای باالتر هدفی
میدانن��د که به آن دس��ت یافته و همه
چیز را تمام شده میپندارند اما بر خالف
این تفکر باید گفت این دو تیم به تازگی
پای در آغاز راهی س��ختتر از گذش��ته
ب��رای حف��ظ آنچه ب��ه دس��ت آوردهاند
گذاشتهاند.
اصوالً حفظ دستاورد به مراتب سختتر از
خود دس��تاورد است و باید گفت گلگهر
و آرمانگهر اگر چه با صعود به لیگ باالتر
در نگاه اول به هدف اولیه خود رسیدهاند
اما درس��ت در آغاز راهی قرارگرفتهاند که
باید برای حفاظت از آنچه را که با تالش و
ممارست به دست آوردهاند تالش بیشتری
بکنند .این دستاورد بزرگ بخصوص برای
گلگهرکه با خ��ون دل خوردنهای زیا ِد
بازیکن��ان و تماش��اگران و عوام��ل تی��م
از باش��گاه تا کادر ف ّنی پس از  12س��ال
حضور در لیگ  1حاصل شده ،اکنون باید
اقدامات تازه و جدیدی را بدون فوت وقت
ب��رای اهداف بعدی که ماندگاری در لیگ
برتر است آغاز کنند.
نخس��ت برنامهری��زی ب��رای تقوی��ت
زیرساختهای ورزش��ی بخصوص ورزش
فوتبال با ترمیم و بازس��ازی ورزشگاههایی
است که قرار است تیمهای بزرگ فوتبال
چون اس��تقالل ،پرس��پولیس ،س��پاهان،
تراکتور وغیره در این ورزشگاهها با گلگهر
مس��ابقه دهند .پیشبینی تأمین امکانات
و اماک��ن مناس��ب و درخور ب��رای اقامت

در باد پیروزیها نخوابیم

گل گهر و آرمان گهر
در آغاز راهی سخت

تیمهای میهمان از دیگر نیازهایی اس��ت
ک��ه باید ب��رای آن از همی��ن االن فکری
بش��ود .تأمین روش��نایی و امنیت بازیها
و چگونگ��ی پیشبین��ی تمهی��دات الزم
برای برگ��زاری بازیهای ب��زرگ از دیگر
مواردی اس��ت که باید در هی��أت مدیره
باش��گاه و نیز ش��ورای تأمین شهرس��تان
روی آن برنامهری��زی ک��رد .همهی اینها
در کنار تقویت تیم با بازیکنان با تجربهای
که تجربه فوتبالی خوبی داش��ته باشند از

نشان ببر طالیی ووشو
برای یک همشهری
محمدرض��ا یعقوبی پور که با س��ابقه  27س��ال کار در رش��ته رزمی جزو
گمنامهای این رشته ورزش رزمی در سیرجان است توانست بهعنوان دومین
ووش��وکار استان کرمان و اولین ووشوکار سیرجانی نشان ببر طالیی دان 6
ووشو را از فدراسیون دریافت کند .وی برای دریافت این نشان در آزمونی که
اسفندماه سال گذشته در آکادمی ووشوی ایران در تهران با حضور حدود ۶۰

شرکت توسعه ،عمران و مدرييت م طنقه گلگهر

در نظر دارد آبیاري و نگهداري کلیه فضاهاي سبز ایجاد شده به تعداد  31000اصله در منطقه گلگهر
را به شرکتهاي داراي رتبه و رزومه مرتبط واگذار نماید لذا از شرکتهاي ذیصالح متقاضي دعوت به
عمل ميآید جهت اخذ اسناد مناقصه از تاریخ 1398/2/23به سایت این شرکت به آدرس
 www.geg-area.comمراجعه نمایند.
 -1آخرین مهلت دریافت اسناد مناقصه از سایت :ساعت  15مورخ 1398/2/30
 -2آخرین زمان ارائه پاکتها و پیشنهادات :ساعت  15مورخ 98/3/8
 -3شرکت در قبول یا رد پیشنهادات مختار است.
 -4مبلغ سپرده شرکت در مناقصه  1/514/826/000ریال
 -5کلیه مشخصات الزم در اسناد مناقصه ذکر گردیده است.
 -6تاریخ بازدید از پروژه1398/3/1 :
 -7محل تحویل اسناد و پیشنهادات :سیرجان -کیلومتر  50جاده محور سیرجان -شیراز ،شرکت
معدني و صنعتي گلگهر -ساختمانهاي هلدینگ مستقر بر تپه ،بلوك ( 5شرکت توسعه ،عمران و
مدیریت منطقه گلگهر)
 -8تلفن جهت هر نوع هماهنگي 09131420642 :آقاي بلوردي

آگهی مناقصه خرید کود حیوانی مرغوب (گاوی)
شرکت کشاورزی سیرجان بنیاد

شرکت کشاورزی سیرجان بنیاد در نظر دارد نسبت به خرید مقدار حدود  28/000تن و یا
 42/000مترمکعب کود گاوی مرغوب اقدام نماید؛ متقاضیان محترم میتوانند جهت دریافت

اسناد شرکت در مناقصه به وب سایت  www.pistschio-Tooka.irو یا به آدرس:
سیرجان ،بلوار سیدجمالالدین اسدآبادی ،حدفاصل چهارراه قاآنی و سه راهی کرمان،
شرکت کشاورزی سیرجان بنیاد مراجعه نمایند .حداکثر مهلت و دریافت پیشنهادات پایان

وقت اداری روز یکشنبه  98/2/29و زمان برگزاری مناقصه رأس ساعت  10صبح مورخ

 98/2/30میباشد .جهت کسب اطالعات بیشتر با شماره  09131454907کارشناس تولید

تماس حاصل نمایید.

شرکت کشاورزی سیرجان بنیاد

نیازهایی اس��ت که نه فقط از گلگهر که
از مجموعه مس��ئوالن سیاسی ،امنیتی و
اجرایی شهر انتظار میرود به کمک بیایند
و اگر قرار است از موقعیت حضور نماینده
فوتب��ال س��یرجان در لیگ برتر س��ودی
نصیب ورزش شهرس��تان بشود باید برای
تمامی این زوای��ا برنامهریزی کرد و گرنه
حضور نص��ف و نیمه در لی��گ برتر مثل
آنچه تیمهایی چون مس سرچش��مه که
اردیهشت 90لیگ برتری شد ولی با کسب

رده آخ��ر جدول(!) در همان فصل از لیگ
برتر خداحافظی کرد تا دیگر نام و نش��انی
از آن نباشد چه سود جز آنکه زنگ تفریح
س��ایر تیمهای لیگ باشیم و حریفان با ما
دیدارهای سرگرمی برگزار کنند!.
البته ما میان گلگهر و مس سرچش��مه
تف��اوت زی��ادی قائلی��م و ب��ه س��رها و
ساقهای طالیی نسلی که قدر و منزلت
خود را در این فصل دانس��تند باور داریم
اما این نس��ل نیازمند انسجام و حمایت

و تزری��ق انگیزه مضاعف اس��ت .حمایت
بی چ��ون و چرای مس��ئوالنی در حوزه
اجرایی و ورزش که نمیتوانند چش��م بر
واقعیتهای داخل و خارج مستطیل سبز
ببندن��د و از نام و حیثیت ش��هر بزرگی
مث��ل س��یرجان که دارد قط��ب صنعت
و تجارت جنوب ش��رق کش��ور میشود
غافل ش��وند .از مس��ئوالن باشگاه و تیم
آرمانگهر نیز همین انتظار میرود .آنها
نباید خود را اشباع از پیروزی و موفقیت
در صع��ود به لیگ  1بدانند .اگر چه این
تی��م با دس��ت خالی و تعص��ب مربی و
هم��ت متصدیان ورزش این
بازیکنان و ّ
ش��رکت در اندک زم��ان حضور خود در
لی��گ  2موفق به صعود به لیگ  1ش��د
اما باید دانس��ت تی��م داری در لیگ  1و
مقابل��ه با حریفان پرآوازه چندان س��اده
نیس��ت و از این رو شرکت آرمانگهر نیز
باید بداند لیگ  1به قول قدیمیها خانه
خاله نیس��ت که بازیها و مس��ابقات آن
را دس��ت کم گرفت و ب��ا اندک هزینهها
و حمایته��ا به جنگ تیمه��ای بزرگ
رفت .آرمانگهر اکنون نامی است که در
فوتبال بیشتر بر س��ر زبانها میافتد و
لذا باید برای حفظ نام این شرکت و این
تیم دست به خانه تکانی بزند و با تزریق
پول و بازیکن خ��وب و برپایی اردوهای
مفی��د از یک س��و تیم��ی آم��اده روانه
رقابتها کند و از س��ویی زیرساختهای
الزم و س��ختافزاری را ب��رای انج��ام
مسابقات خانگی فراهم نماید تا زحمات
و تالشهایی که برای آوردن تیم به لیگ
یک کشیده شده بی نتیجه نماند.

نفر از سراسر کشور برگزار شد شرکت کرد که در پایان وی توانست به همراه
تعداد دیگری از ش��رکت کنندگان نشان ببر طالیی را از آن خود کند .این
ووشوکار در حالی موفق به دریافت این نشان شد که برگزارکنندگان آزمون
از بزرگان ووشو ایران ازجمله استاد محمدرضا پور غالمی ،استاد جهانگیری،
استاد صیاد حیدری ،استاد حضرتی و استاد حسین اجاقی بودند.
شایانذکر است این نشان در کل کشور فقط در دست کمتر از  50نفر
اس��ت .یعقوبیپور پیشتر از سوی فدراس��یون ووشو برای سرپرستی
تم��ام ردههای س��نی تیم ملی دعوتش��ده بود ولی ب��ه دلیل برخی
مش��کالت و عدمحمایت الزم از س��وی مس��ئولین شهرستان مجبور
به عدم پذی��رش این جایگاه ملی که قطعاً افتخاری برای شهرس��تان
بود ،ش��د که امیدواریم در آینده بتواند با فراهم ش��دن شرایط به این
رتبههای ارزشمند دست پیدا کند.

آگهی مزایده فروش انواع پس هت

سی
بن
شرکت کشاورزی رجان یاد

شرکت کشاورزی سیرجان بنیاد در نظر دارد حدود  250تن انواع پسته از محصول
تولیدی خود را از طریق مزایده بفروش برساند ،بدینوسیله از اشخاص حقیقی و
حقوقی که تمایل به خرید دارند دعوت بعمل میآید جهت رؤیت نمونه محصوالت ارائه
شده جهت فروش و اخذ برگ شرایط شرکت در مزایده حداکثر تا تاریخ 98/2/30
همه روزه بجز ایام تعطیل در ساعات اداری به دفتر شرکت واقع در سیرجان ،بلوار
سیدجمالالدین اسدآبادی ،شرکت کشاورزی سیرجان بنیاد مراجعه و یا با شماره
تلفنهای  42304403 -42305430و فاکس شماره  034-42305243واحد بازرگانی
شرکت تماس و پیشنهادات خود را حداکثر تا پایان وقت اداری  98/2/30تحویل
دبیرخانه شرکت نمایند .بازگشایی پاکات در تاریخ  98/2/31رأس ساعت  10صبح در
محل دفتر مرکزی شرکت میباشد .بدیهی است شرکت در رد یا قبول یک یا کلیه
پیشنهادات مختار میباشد.

شرکت کشاورزی سیرجان بنیاد

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

havaades.negarestan

0913 620 4535

 شماره 1172
 شنبه  21اردیبهشت 1398

از یادداشت رمز خود بهروی کارت بانکی پرهیز کنید

کانال خبری نگارستان

حوادث

معاونت اجتماعی فرماندهی انتظامی شهرستان سیرجان

@negarestan_news
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پلیس فتا نسبت به خرید در فضای مجازی هشدار داد؛

کریم اوراقی ،در دام پلیس

آگهی تغییرات ش�رکت کارآفرینان ماندگار خاورمیانه ش�رکت سهامی خاص
به ش�ماره ثبت  3535و شناس�ه ملی  14003825363به استناد صورتجلسه
هیئت مدیره مورخ  1398/02/03کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت
از قبیل چک  ،س�فته  ،ب�روات  ،قراردادها و عقود اس�المی و نامه های اداری
و اوراق ع�ادی با امضاء ثابت آقای مهدی عظیمی ن�ژاد (مدیرعامل)و بانضمام
امضاء خانم س�میه زارعی ی�ا آقای امیر خواجوئی فرد (اعض�اء هیئت مدیره )
همراه با مهر ش�رکت معتبر می باش�د .اداره کل ثبت اس�ناد و امالک اس�تان
کرمان مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری سیرجان ()461964

شایعه قتل
جوان سرباز
رد شد

گ�روه ح�وادث :در پی کش��ف یک
جنازه خونآلود در فضای سبز روبروی
س��ازمان اتوبوس��رانی در بلوار قائم در
روز سهش��نبه ،شایعات زیادی پیرامون
وقوع قتل در س��طح شهر منتشر شد؛
اما بررس��یهای پلی��س آگاهی و نظر
مقامات قضایی نش��ان داد که قتلی در
میان نبوده است.
صبح سهش��نبه یکی از ش��هروندان در
تماس با مرکز 110از کش��ف یک جنازه
در حاشیه س��یرجان خبر میدهد .ابتدا

جزئیات کشف  4محموله مواد مخدرتوسط اداره اطالعات و پلیس سیرجان

نیم تن تریاک زمینگیر شد!

خروجی به سمت شیراز شناسایی
و طی عملیات تعقی��ب و گریز و با
تیراندازی به سمت الستیک خودرو،
آن را متوق��ف و رانن��ده پژو پارس
را دس��تگیر کردند .قاضی محسن
نیکورز افزود :مأموران پلیس مبارزه
با مواد مخدر س��یرجان نیز طی 3

عملیات جداگانه موفق به کشف 75
کیلوگرم تریاک و هروئین شدند .وی
ادامه داد :در عملیات هفته گذشته
پلیس یک دستگاه کامیون در محور
باف��ت با  61کیلوگ��رم تریاک ،یک
دستگاه پراید با  10کیلوگرم تریاک
در محور کرمان و دو دستگاه پژو با

 4کیلوگرم هروئین در محور کرمان
توقی��ف ش��دند .این مق��ام قضایی
تصریح ک��رد :در ای��ن رابطه  7نفر
متهم دس��تگیر و بازداش��ت شدند.
تمامی م��واد در خودروه��ا به طرز
بسیار ماهرانهای جاسازی که توسط
پلیس کشف شدند.

مأموران کالنت��ری  11به صحنه رفته و
سپس مأموران پلیس آگاهی و تشخصی
هویت به محل کش��ف جن��ازه میروند.
جسد یک جوان در حالی که یک تیغ در
دست داشت با زخمهایی در دست راست
و گردن در میان درختان دیده میش��د
ک��ه خون زیادی از او رفته بود .یک کوله
مخصوص سربازان ،گوشی تلفن همراه و
مقداری وسائل ش��خصی در کنار جسد
کش��ف شد .دادس��تان عمومی و انقالب
سیرجان در گفتگو با خبرنگار نگارستان
بیان داشت :تحقیقات اولیه پلیس آگاهی
نشان میدهد که این حادثه قتل نیست
و خودکشی رخ داده است .قاضی محسن
نیکورز افزود :م��ادر این جوان یک روز
قب��ل از ای��ن حادث��ه فوت ک��رده بود و
احتم��االً وی به همین دلیل دس��ت به
خودکشی زده است.

مصالح ساختمانی عباسلو

| محل کشف جسد |

گروه حوادث :سرقتهای متعدد پراید از کوچه پشت بازار سیرجان ( پارکینگ مقابل مسجد اعظم و کوچه دکتر ادیبپور) پرونده مهمی را از سال
 1395تاکنون در پلیس آگاهی سیرجان گشود که به نتیجه نمیرسید .متهم از  4سال پیش تاکنون موفق شده بود  15پراید را از منطقه پشت
بازار سرقت کند و ُدم به تله ندهد! مأموران پلیس آگاهی تحقیقات گستردهای را شروع کرده بودند اما نتیجهبخش نبود.
دادستان عمومی و انقالب سیرجان در گفتگو با خبرنگار نگارستان در اینباره بیان کرد :تمام خودروهای سرقتی پراید و مدل سالهای  84و 85
و اکثرا ً سفید هستند .متهم ساکن کرمان و صاحب یک مغازه فروش لوازم دست دوم خودرو و در این شهر به «کریم اوراقی» مشهور است .قاضی
محسن نیک ورز ادامه داد :هفته گذشته مجددا ً خودرویی در کوچه دکتر ادیبپور سرقت شد که مأموران پلیس آگاهی بالفاصله اقدامات فنی را
انجام دادند و خوشبختانه با به دست آوردن یک سرنخ مهم موفق به شناسایی متهم و دستگیری او در کرمان شدند .وی تصریح کرد :سارق یک
مرد  55ساله اصالتاً بمی است که با مهارت خودروهای پراید مدل پایین را در سیرجان سرقت و پس از انتقال به کرمان اوراق میکرد .این مقام
قضایی اضافه کرد :متهم یک سارق حرفهای است که با شیوهای خاص اقداماتی انجام میداد که خودرو هنگام انتقال به کرمان شناسایی نشود.

گ�روه ح�وادث :س��ربازان گمنام
امام زمان (عج) در س��یرجان هفته
گذش��ته موفق به کش��ف محموله
 400کیلوگرم��ی تری��اک از ی��ک
خودروی پژوپارس ش��دند که قصد
داش��ت م��واد را از جنوب اس��تان
کرم��ان ب��ه ش��یراز منتق��ل کند.
دادستان عمومی و انقالب سیرجان
در گفتگو با خبرنگار نگارستان ضمن
اعالم این مطلب افزود :در پی رصد
اطالعاتی ،سربازان گمنام امام زمان
(عج) خودروی حامل قریب به 400
کیلوگ��رم تریاک را در بلوار ش��اهد

| محموله کشف شده
توسط اداره اطالعات |

گ�روه ح�وادث :فردی که با یک اش��تباه ب��زرگ ،هنگام خرید
اینترنت��ی 350 ،میلی��ون ریال از دس��ت داده بود ،ب��ه پول خود
رسید .فرمانده انتظامی شهرستان سیرجان در گفتگو با خبرنگار
نگارس��تان ضمن تأیید این خبر افزود :س��رقت از حس��اب افراد
مختل��ف به علت خرید از درگاههای جعلی در س��یرجان افزایش
یافته و میطلبد ش��هروندان هنگام خرید اینترنتی بیشتر مراقب
باش��ند .س��رهنگ محمدرضا ایراننژاد افزود :افراد کالهبردار که
معموالً در اینس��تاگرام و تلگرام فعال هس��تند ب��ه خاطر جذب
طعمه وس��ائلی را با قیمت بس��یار مناس��ب تبلیغ کرده در حالی
ک��ه فقط قصد کالهبرداری دارند با اس��تفاده از درگاههای جعلی

حس��اب مالباخته را تخلیه میکنن��د .وی ادامه داد :درگاهی که
طراحی میشود دقیقاً مش��ابه درگاههای رسمی است و هنگامی
که شخص شماره کارت ،رمز دوم و  CVV2و تاریخ انقضا را وارد
میکند ،دقیقا در حال ارس��ال اطالع��ات محرمانه بانکی خود به
فرد کالهبردار است .متهمان نیز معموالً بالفاصله اقدام به انتقال
وجه نمیکنند و در س��اعات پایانی شب حساب شخص را تخلیه
میکنند که فرد متوجه پیامک بانک نشود.
این مقام انتظامی تصریح کرد :خرید از طریق لینکهای معرفیشده
در تلگرام و اینس��تاگرام به هیچ وجه امن نیست و میتواند خریدار
اینترنتی را به سمت کالهبرداران سوق دهد .شهروندان در صورتی
که قصد خرید اینترنتی دارند فقط از درگاههای مجاز و رسمی دارای
نش��ان «نماد الکترونیک» خرید ک��رده و هرگز بر روی لینکهای
ناش��ناس در س��ایتهای نامعتبر کلیک نکنن��د .رئیس پلیس فتا
شهرستان س��یرجان نیز در این رابطه به خبرنگار نگارستان گفت:
در حال حاضر  6پرونده با این موضوع در پلیس فتا در حال بررسی
اس��ت .س��روان مرتضی صفیپور اف��زود :افراد کالهب��ردار معموالً
اجناس��ی را با قیمت بس��یار پایین در فضای مجازی معرفی کرده
و خریداران که متوجه س��وء نیت کالهبردار نیستند با خوشحالی
خریدار کاال شده اما در تور صفحات قالبی گیر کرده و پول موجود
در حس��اب خود را از دست میدهند .وی ادامه داد :خریداران باید
مراقب نمادهای اعتماد الکترونیک قالبی نیز باشند و حتماً با کلیک
بر روی لینک نماد از اصالت آن اطمینان حاصل کنند.

| محموله کشف شده
توسط پلیس مواد مخدر |

سرقت  350میلیونی
با ایجاد درگاه جعلی اینترنتی

دعوت به همکاری

کیفیتعالی

یک شرکت بازرگانی معتبر

واقع در منطقه ویژه اقتصادی از دو نفر

عرضه مستقیم آجر یزد
عرضه مستقیم سیمان
عرضه مستقیم
بلوک سبک لیکا و هبلکس

نیروی حسابداری بازرگانی با مدرک
مرتبط و سابقه کار مفید دعوت به
همکاری مینماید.

09133459414

09056562211

بلوار هجرت ،چهارراه آهکیها

آگهی مزایده اجاره ماشین آالت دهیاری اهی

بخ

ش زیدآباد(نوبت اول)

تعدادی از دهیاریهای بخش زیدآباد با توجه به مجوزهای شوراهای اسالمی روستا در نظر دارند از طریق فراخوان عمومی
نسبت به اجاره ماشین آالت عمرانی خود از طریق مزایده عمومی به پیمانکاران و یا افراد واجد الشرایط اقدام نماید.
ردیف

نوع دستگاه

تعداد

مدل

قیمت پایه

1

کمپرسی بنز ده تن

 5دستگاه

1392

 60/000/000ریال

2

 H 1لودر 956

 1دستگاه

1392

 120/000/000ریال

3

کامیون کمپرسی بنز خاور

 2دستگاه

1389

 30/000/000ریال

لذا متقاضیان می توانند مبلغ پیشنهادی خود را از تاریخ  1398/02/21لغایت  1398/02/31در پاکت های (الف) حاوی  5درصد مبلغ پیشنهادی واریز
به شماره حساب  1000132931808نزد پست بانک مرکزی سیرجان بنام سپرده دهیاری دارینوئیه و پاکت (ب) حاوی مبلغ پیشنهادی تحویل نمایند.
پاکات در تاریخ  1398/03/01روز چهارشنبه در محل بخشداری زیدآباد جهت
طرح در کمیسیون معامالت با حضور شرکت کنندگان محترم بازگشایی خواهد شد.
شرایط شرکت در مزایده :
 -1دهیاری در رد و یا قبول پیشنهاد مختار است  -2هزینه چاپ آگهی به عهده برنده مزایده است
 -3به مبالغ کمتر از مبلغ پایه پیشنهادی ترتیب اثر داده نمیشود
 -4هزینههای انجام امور بیمه شخص ثالث دستگاه و عوارض سالیانه و کسورات قانونی بر عهده برنده مزایده میباشد
 -5تضمینات الزم به صورت ضمانتنامه بانکی معتبر به نام دهیاری از برنده اخذ میگردد
 -6مبلغ اجاره بصورت هر ماه اخذ میگردد و در صورت عدم پرداخت دستگاه مورد مزایده مسترد خواهد شد و تضمینات به اجراء گذارده خواهد شد
 -7محدوده کار ماش�ین آالت در محدوده ش�هر س�یرجان و بخش زیدآباد میباشد و در صورت نیاز و بازدید از ماشین آالت باید امکان بازدید
در هر زمان مهیا باش�د همچنین با توجه به حوادث غرمترقبه و بحران بایس�تی ماش�ین آالت در اختیار فرمانداری یا بخشداری و دهیاری قرار
بگیرند و قابل بهره برداری باشند.
 -8اجاره ماشین آالت در کارهای معدنی و معادن پذیرفته نمیشود و مورد اجاره در بخش زیدآباد در الویت خواهد بود.
 -9هرگاه برندگان اول و دوم و سوم مزایده حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده آنها به نفع دهیاری ضبط خواهد شد.
 -10برنده مزایده حق واگذاری تمام و یا بخشی از موضوع مزایده را بدون موافقت کتبی مزایده گذار به غیر را ندارد.
 -11ماشین آالت مورد اجاره بصورت واحد و هر کدام که مورد نظر باشد جدا از همدیگر قابل واگذاری می باشد.
خواهشمند است مبلغ پیشنهادی به صورت پاکات پلمپ شده را تا تاریخ مندرج شده به بخشداری زیدآباد دفتر
امور مالی دهیاری تحویل نمایند .در صورت نیاز شماره تلفن  42395621در وقت اداری آماده پاسخگویی می باشد
محل بازدید ماشینآالت :کیلومتر  7جاده سیرجان شهربابک شرکت تعاونی همیار دهیار بخش زیدآباد می باشد.

دهیاری های بخش زیدآباد

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

سیاسی  /اجتماعی  /فرهنگی

السالم):
امیرالمؤمنین(علیه ّ
برای هر چیز زکاتی است
و زکات بدن روزه است.

 سال بیست و دوم  شماره   1172شنبه  21اردیبهشت 1398

 سامانه پیام کوتاه30007258 :

 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


اذان مغرب

ایّام هفته

تاریخ

اذان صبح

اذان ظهر

شنبه

 29اردیبهشت

48:19

92:88

91:84

یکشنبه

 22اردیبهشت

48:14

92:88

91:81

دوشنبه

 21اردیبهشت

48:21

92:88

91:81

سه شنبه

 28اردیبهشت

48:24

92:88

91:04

چهارشنبه

 20اردیبهشت

48:22

92:88

91:09

پنج شنبه

 22اردیبهشت

48:22

92:88

91:09

جمعه

 22اردیبهشت

48:22

92:88

91:02

حاشیه  -خبر

سرپرست؛ نیامده شروع میکند؟

برخی خبرهای غیر رس��می از فرمانداری حاکی است حجتاالسالم
ش��یخ محمد محمودآب��ادی قصد تغییراتی چند در س��طح معاونان
فرماندار دارد اما از آنجا که وی خود سرپرست میباشد و اختیار این
جابهجاییها را هنوز ندارد این اخبار را شایعاتی بیش نمیدانند .با این
وجود به نوش��ته یکی از کانالهای خبری گفته می شود چون شیخ
محمد از صدور حکم خود به واسطه حضور یکی از بستگانش در اداره
کل سیاسی وزارت کشور مطمئن است از حاال برای تغییر در ترکیب
فرمانداری و چینش نیروها مطابق تعلّقات سیاس��ی ،پیشبینیهای
اولیه را انجام میدهد تا در چند ماه مانده به انتخابات ،ترکیب مجریان
و دست اندرکاران ستاد انتخابات مشخص شده باشند.

پشت پرده تأخیر در حکم
دو معاون استاندار

درحالیکه معاونت سیاسی امنیتی استانداری کرمان از اردیبهشت سال
 96با سرپرست اداره میشود ،باگذشت مدتها همچنان از صدور حکم
معاون سیاسی امنیتی و معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار خبری
در دس��ت نیست .به نوش��ته گفتار نو این در حالی است که بر اساس
گزارش س��ایت وزارت کش��ور؛ از ابتدای سال تاکنون حدود  17حکم
اعم از معاون اس��تانداری ،فرمانداری و شهردار در استانهای مختلف
از س��وی وزیر کشور صادر ش��ده است .اگرچه علیرغم برخی شایعهها
نمیتوان درباره پشت پرده عدم صدور احکام انتصاب معاونان استاندار
اظهارنظر قطعی کرد ،اما با اینوجود مشخص نیست چرا صدور حکم
معاون سیاسی استاندار کرمان باگذشت بیش از  5ماه ،به تعویق افتاده
و اساساً وزارت کشور برای صدور یک حکم به چند ماه زمان نیاز دارد؟

جنجالی که عراقچی به پا کرد!

عباس عراقچی چهارشنبه شب در گفتوگوی ویژه خبری شبکه دوم
سیما درباره برجام سخنانی مطرح کرد که موجی از واکنش را در پی
داشت .عراقچی از احتمال اخراج پناهجویان افغانستانی در ایران خبر
داد .وی گفت :هم اکنون بیش از س��ه میلیون افغانس��تانی در ایران
هس��تند که دو میلیون فرصت شغلی را اشغال کردهاند و ساالنه سه
تا پنج میلیارد یورو از ایران خارج میکنند .عراقچی افزود :هم اکنون
 ۴۶۸هزار دانش آموز افغانستانی که رایگان در مدارس ایران تحصیل
میکنند؛ در حالی که هر کدامشان ساالنه  ۶۰۰یورو هزینه دارند .او
گفت :آوارگان در مجموع هش��ت میلیارد دالر برای کشورمان هزینه
دارند و افزود« :اگر تحریمها اثر کند و فروش نفتمان به صفر برس��د،
جمهوری اسالمی ایران مجبور است سیاست ویژهای را برای اقتصاد
خود در نظر بگیرد و ممکن است نتوانیم به این شکل ادامه دهیم و از
برادران و خواهران افغانستانیمان بخواهیم ایران را ترک کنند .».گفته
میشود این سخنان عراقچی واکنشهای زیادی داشته است.

دعوت به همکاری

به یک نفر نیروی بهداشت حرفهای
ترجیح ًا مرد جهت همکاری در
مجتمع فوالد سیرجان ایرانیان نیازمندیم.

09393648455

آگهی مزایده فروش ملک مسکونی

تاریخ و زمان برگزاری مزایده 1398/2/23 :ساعت  11صبح
مکان برگزاری :اجرای احکام مدنی دادگستری سیرجان (سه راهی کرمان)
قیمت پایه مزایده 517/000/000 :تومان
محل ملک مس�کونی :خیابان آیتاهلل س�عیدی ،کوچه روبروی مجتمع تجاری
مهر -جنب مجتمع مسکونی ُرز
متراژ و امتیازات 16 :قصب با امتیازات :آب ،برق ،گاز و تلفن

09914003021

اجرای نقاشی گروهی با عنوان«برق برای همه»
کار مشترک انجمن رفتگران طبیعت سیرجان و اداره برق
عکسها :یعقوبی

 18سال پیش در این روز
ا
م
خبار س رور
ی
ا لها بر
ی
زنجیر کرد .وی دلیل این کار را ورود غیرقانونی
◄ س ّید نظامالدین احسایی رئیس اداره جهاد کشاورزی
دور

ش�د .احسایی پیش از این مدیر جهاد سازندگی سیرجان
ب�ود که با ادغ�ام وزارت جهاد با وزارت کش�اورزی وی به
عنوان مدیر جهاد کش�اورزی سیرجان منصوب و مشغول
به کار ش�د .در مراس�می که ب�ه همین منظ�ور با حضور
مهندس رضا فتوت رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان
برگزار ش�د اداره تازه تأسیس جهاد کش�اورزی رسم ًا در
س�یرجان افتتاح و جانباز احس�ایی بهعنوان اولین رئیس
این اداره معرفی شد.
السالم)
ه
(علی
رضا
م
اما
بیمارستان
رئیس
◄ دکتر موقری
ّ
از اهدای یک دستگاه «تله مانیتور» یکصد میلیون ریالی
توسط یک فرد خ ّیر به این بیمارستان خبر داد .وی گفت:
ای�ن فرد ،اق�دام خود را ب�رای رضای خدا و حل مش�کل
بیمارستان دانسته و حاضر به معرفی خود نشد.
◄ هف�ت افغ�ان در غ�ل و زنجیر!.یک مهاج�ر افغان در
اقدام�ی عجیب  7نفر از هموطنان خود را در کرمان غل و

خانواده محترم

نژاد عبداهلل

مصیبت وارده را حضور شما بزرگواران تسلیت عرض

نموده ،از درگاه خداوند متعال شادی روح آن مرحوم،
صبر و سالمت بازماندگان را مسئلت می نماییم.

ورزشکاران و مدیریت باشگاه داریوش

ن م
گ
سک
گه
آگهیمزایدهشماره98/1شرکتتعاو ی نکارکنان ل ر
شرکت تعاونی مسکن کارکنان گلگهر در نظر دارد یک قطعه زمین با کاربری مهدکودک
به متراژ  1080مترمربع واقع در شهرک سمنگان به ابعاد  24×45مترمربع دارای سند
مالکیت با قیمت پایه  5/940/000/000ریال از طریق مزایده عمومی به فروش برساند،
متقاضیان محترم میتوانند جهت خرید اسناد مزایده و کسب اطالعات بیشتر از
تاریخ شنبه  98/2/21لغایت  98/2/30به دفتر شرکت واقع در خیابان نرجسیه جنب
درمانگاه سیب پالک  43مراجعه یا با شماره همراه  09131452685تماس بگیرند.
واریز  20درصد قیمت پایه به شماره  IR590800000000201044939001نزد مؤسسه
اعتباری نور شعبه مرکزی جنب پاساژ کندو بنام شرکت تعاونی مسکن کارکنان
گلگهر الزامی میباشد.

هیئت مدیره شرکت تعاونی مسکن کارکنان گلگهر

هموطنانش به ایران دانست .پس از دستگیری این
مرد افغان توسط پلیس مشخص شد آنها با هم اختالف
خانوادگی داشتهاند.
◄ ب�ا شناس�نامه بدون عک�س نمیتوانی�د رأی بدهید.
اداره ثب�ت احوال با صدور اطالعی�های اعالم کرد با توجه
به در پیش بودن انتخابات ریاس�ت جمهوری ش�هروندان
ب�ا شناس�نامه ب�دون عک�س ح�ق دادن رأی ندارند .از
شهروندان خواسته شده تا قبل از موقع انتخابات نسبت
به عکسدار کردن شناسنامههای خود اقدام کنند در غیر
اینصورت از ورود آنها به حوزههای رأیگیری جلوگیری
میشود.
◄ در این شماره ،یادداشتهایی از عرفان رعایی ،یونس
فتح�ی ،عباس کریم�ی زاده ،پریس�ا آذراف�زا ،غالمعلی
آقابابای�ی ،اله�ام زابلی و معصوم�ه ملکمحمدی به چاپ
رسیده است / .نگارستان 22 ،اردیبهشت 1380

نگاه آخر

موافقین و مخالفین چه موضعی گرفتند؟

صفآرایی
برجامیها و نابرجامیها

گروه سیاسی :در حالیکه تمام منطقه و مردم ایران و حتی اروپا
منتظر تصمیم ایران در پاس��خ به آخری��ن اقدامات محدودکننده
آمری��کا پیرام��ون برجام ب��ود ،در داخل کش��ور صداهایی که در
واکنش به این تصمیم به گوش رس��ید نش��انی از هم آوایی نبود.
کما اینکه پس از تصمیم ایران در س��الروز خروج آمریکا از برجام
که از زبان رئیس جمهوری و در جلس��ه هیئت دولت بیان ش��د
بازتاب یکس��انی در مطبوعات صبح پنج شنبه ایران نداشت و هر
یک به فراخور نگاهی که به برجام دارند یا بعضاً بر پایۀ زاویۀ دید
خ��ود با دولت ب��ه انعکاس آن پرداختند .روزنامههای مش��هور به
گرای��ش اصالحطلبی یا اعتدالگرای��ی در چارچوب برجام به این
قضیه نگریس��ته وکوشیدند این مفهوم را به مخاطب انتقال دهند
که دو تصمیم جدید ایران (عبور از محدودیت ذخیرهسازی و آب
سنگین) استفاده از ظرفیت برجام یا روی دیگر این سکه است.
کما این که تیتر روزنامۀ س��ازندگی «آن روی سکۀ برجام» بود و
«ایران» هم نوشت« :روی دیگر برجام» .روزنامۀ «همشهری» نیز
در عنوانی مش��ابه «آن روی برجام» را بر پیشانی داشت .برخی از
«جراحی برجام»
روزنامههای حامی برجام ه��م از تعابیری چون
ّ
اس��تفاده کردند مثل آفتاب یزد و دنیای اقتصاد و روزنامۀ اعتماد
نیز نوشت :شوک برجامی.
ام��ا ه��ر ق��در روزنامههای مش��هور ب��ه گرای��ش اصالحطلبی یا
اعتدالگرایی به برجام اش��اره کرده و کوش��یدند توافق هستهای
جراحی بر
را همچن��ان پابرجا نش��ان دهند یا این اتف��اق را عمل ّ
روی آن بدانن��د منتقدان برجام اما از زاویهای دیگر نگریس��ته و
ب��ه مثابۀ « آغاز یک پایان» ای��ن تصمیم را انعکاس دادند .از این
طی��ف ،روزنامۀ وطنامروز تیتر زد :بازگش��ت به اورانیوم ،روزنامۀ
رس��الت که روزگاری اُرگان راس��ت محافظه کار ب��ود و اکنون به
جبهۀ پایداری نزدیک ش��ده از برجام با لفظ «نیمسوز» یاد کرد و
در طرحی ،این معاهده را به صورت نیم سوخته تصویر نمود .فارغ
از نگاه سیاس��ی اما بهترین بازی با لغت را روزنامۀ شهروند انجام
داد ب��ا تیتر «ضرب .»60عدد  60که هم��ان دو ماه ضرب االجل
اس��ت و تلفظ آن معادل« شست» دست است .متفاوتترین تیتر
و شاید تندترین آن از «فرهیختگان» بود که  7گام را برشمرده و
آورده بود :گام اول :عبور از محدودیت /گام دوم :تکمیل اراک /گام
سوم :از َسرگیری غنیسازی 20درصدی /گام چهارم :زنجیرههای
مدرن سانتریفیوژ /گام پنجم :پیشران هستهای /گام ششم :خروج
از پروت��کل الحاق��ی /گام هفتم :خ��روج از  ! NTPحال در ذهن
مخاطب این پرسش را باقی گذاشت که «گام هشتم چیست؟»
روزنامۀ جامجم هم این تیتر را داشت« :مهلت به مباشران کدخدا».
واکنش «کیهان» نیز متفاوت بود .این روزنامه نه تصویری از روحانی
داش��ت و نه نقل جملهای از او و تنها به بیانیه ش��ورای عالی امنیت
ملّی پرداخت .مهمترین تفاوت روزنامههای اصالحطلب و اعتدالگرا
با اصولگ��رای میانه یا رادیکال این بود که گ��روه اول بر «چارچوب
برجام» تأکید داش��تند با این تفاوت که برخی آن روی سکۀ برجام
میدانن��د و بعضی جراحی بر روی آن .طیف مقابل اما روزش��ماری
برای مرگ برجام را کلید زده است  /!.عصر ایران
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ضمیمه رایگان شماره  1172هفته نامه نگارستان @negarestanniaz

داربست فلزی سیرجان جنوب
 09133472290عباسی

داربست فلزی افالک

نمای ماندگار با

کافه رستوران سنتی با
موقعیت عالی بفروش می رسد.
09132799352

آجر نمای محک تهران
انواع نسوز -شیل  -رس

نمایندگی :بلوار عباسپور حد فاصل خ نواب و حر ریاحی
شهسواری 42334979 -9132478535 -

کابینت ملک پور(نیک کابین)
شعبه دیگری ندارد

4ص
ف
ح
ه

 09138455581عباسی

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

انواع مدل کابینت درب اتاقی کمد دیواری
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

بلوار شیخ مفید ،روبروی مدرسه جهان دانش

09133472492 -42330183

حمل و نقل مسافر دربستی به سراسر
کشور  ۲۴ساعته با خودروی سمند
۰۹۱۳۵۸۱۸۸۷۴

09217413275

بنایی ساختمان
پذیرفته می شود.
09131793259

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

حمل اثاثیه منزل ومبلمان در سطح شهر وتمامی نقاط کشور

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

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

یادگیری زبان انگلیسی با جدیدترین متد آموزشی

انگلیسیآسان

 .................................................. Big Funدوره ترمیک ویژه کودکان (  5تا  9سال )
 .................................. Big Englishدوره ترمیک ویژه نوجوانان (  10تا  14سال ) ................................................................ Teen 2 Teenدوره ترمیک ویژه جوانان ........................................... American English Fileدوره ترمیک ویژه بزرگسال ........................................... English Moviesدوره ترمیک فیلم ()Movie class .......................................... Speak nowدوره ترمیک فقط مکالمه ویژه بزرگسال .......................................................... Collinsدوره تافل ویژه متقاضیان مهاجرت و اقامت ..................................................... MINDSETدوره تافل ویژه متقاضیان مهاجرت و اقامت MSRT-MSHL-EPT-TOLIMO -دوره های آمادگی آزمونهای ویژه متقاضیان دکترای داخلی

آدرس :خ دهخدای شمالی -خ عالمه مجلسی -تلفن42206946 :

جهت باالبردن کیفیت
آموزش کلیه دورهای
ترمیک زبان انگلیسی
(بزرگسال ،کوچکسال و
 )...بصورت
دو جلسه در هفته
تشکیل می شود

ثبتنامشروعشد

sabainstitute

شعبه دیگری ندارد
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استخدام

كارشناس كنترل پروژه با حداقل دو
سال سابقه مرتبط جهت پروژه صنعتي
job@negarandish.ir

به یک خانم برای کار
حسابدارینیازمندیم.
09133477436

به یک شاگرد گچ کار
نیازمندیم.
09131792616

به یک نفر ضامن کارمند با نامه
حسابداری برای وام ازدواج نیازمندیم.
با مژدگانی و چک ضمانت
09137701098

به یک نیروی خانم جهت کار در
ساندویچینیازمندیم.
09138265621

به یک منشی خانم ترجیحا مجرد جهت
کار در یک موسسه آموزشی نیازمندیم.
خ فردوسی بعد از جهاد کشاورزی
09132455003-42234363

به یک منشی خانم برای کار در دفتر
مهندسی واقع در خیابان خیام
نیازمندیم.
09369351846

به یک نیرو جهت کار در
کارواش نیازمندیم
09138450068

به یک شاگرد جهت کار در
کارگاه نجاری و  mdfنیازمندیم.
09131783869

به یک نفر همکار آقا جهت کار در
پوشاک فروشی واقع در پاساژ کندو به
صورت تمام وقت نیازمندیم
09362246574

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

به یک نفر جهت آبیاری در
منطقه گوغر نیازمندیم
09136168294

به دونیرو برای کار
دررستوران خ وحید نیازمندیم
09193454265

به چند پیک موتوری جهت
کار در فست فود نیازمندیم
09133471998

وام ازدواج شما را به قیمت
مناسب خریداریم
09136168294

به یک آشپز
ماهر آقا جهت کاردر
غذای آماده نیازمندیم
۰۹۱۳۳۴۵۳۲۸۸

از یک فروشنده
خانم جهت کار در مغازه
کفش فروشی واقع در
چهارراه اشکذری دعوت
بعمل می آید.
09213057344

به یک نفر ضامن
برای وام 5میلیونی بانک
ملی با مژدگانی توافقی
نیازمندیم.
09225998624

از چند نفر خانم مسلط
به کامپیوتر جهت کار در دفتر
خدمات ایرانسل بصورت دو شیفت
دعوت بعمل می آید.
مشخصات خود را به این شماره
پیامکبفرمایید.
09021455999

از یک نفر خانم مسلط
به کامپیوتر با حقوق ماهیانه
900هزار تومان بصورت تمام وقت
دعوت بعمل می آید.
مشخصات خود را به این شماره
پیامکبفرمایید.
09378015088

به یک نفر منشی
خانم جهت کار در دفتر
امالک نیازمندیم.مسلط به
کامپیوتر
امالک شکاری
09137352008

به دو نیرو کار خانم
با روابط عمومی باال
و یک نیرو مسط به فتوشاپ با
حقوق مزایا باال نيازمنديم
 ۰۹۳۳۱۴۵۲۲۲۶یاراحمدی

به تعدادی نیروی
خانم وآقا با روابط عمومی
باال نیازمندیم.
09132962691
42236532

قابل توجه دانشجویان
وافراد جویای کار
انجام کارهای شبانه باغبانی
شامل سم پاشی محلول پاشی و...
واقع در  2کیلومتری سیرجان
09360679137

لوله کشی گاز ساختمان به روش زیرکار و روکار

به یک نفر خانم
(ترجیحامجرد)جهت
بسته بندی و فروش نان
نیازمندیم.
09132454106

به یک نفر فروشنده
(ترجیحا خانم ) جهت کار در
یک فروشگاه نیازمندیم.
09132996393
ساعت تماس  14-9و20-17

به چند
کامیونت 6تن جهت
حمل مرغ زنده
نیازمندیم.
09367473179

به یک نفر
بازاریاب حرفه ای
جهت فروش فیلتر هوا
نیازمندیم.
09131784571

به دو نفر نیروی
خانم جهت کار در کارگاه
قنادی و کمک فروشنده
با بیمه نیازمندیم.
09135057020

به دو نفر نیرو جهت
کار در شیفت عصر (4عصر
الی  12شب) فست فود
نیازمندیم(مراجعه حضوری).
09330432109
ساعت تماس  10صبح به بعد

به دو نفر نیرو
جهت کار در نمایندگی بیمه
ایران  -اشکذری بصورت
دو شیفت نیازمندیم.
09123291018

به تعدادی راننده
تمام وقت برای کار در
آژانس با زنگ خور باال و
درآمد مناسب نیازمندیم
۰۹۱۹۳۰۳۶۱۳۶

به یک نیروی خانم
ترجیحا مجرد جهت کار
در دفتر خدمات کولر گازی
نیازمندیم با ساعت کاری
۷۳۰الی  ۱۲:۳۰و عصر ها از
ساعت ۱۵:۳۰الی ۲۰با حقوق
ماهیانه یک میلیون تومان
نیازمندیم
ساعت تماس از ساعت ۱۶الی۲۰
۰۹۳۶۱۴۵۲۴۱۴

به دو نیروی
اقای جوان جهت کار
کولر گازی با حقوق
ماهیانه  ۱۳۰۰نیازمندیم
ساعت تماس  ۸الی
 ۱۲و عصر ها از ساعت
۱۶الی۲۰
۰۹۳۶۱۴۵۲۴۱۴

به يك شاگرد
ترجيحا ماهر جهت كار
در كارواش نيازمنديم
٠٩١٣٧٦٨٩٨٣٩

به یک نیروی جوان
خانم جهت کار در پیتزا فروشی
نیازمندیم.ساعات کاری  ۹الی ۱
ظهر و  ۶الی  ۱۱شب دو شیفت
ماهیانه ۹۰۰تومان
09383504930

به تعدادی
نیروماهر جهت کار در
کارواش نیازمندیم.
09132796339

کافه گالری باروک
برای تکمیل پرسنل اشپزخانه و
سالن دار خود به  ۶نفر خانم و آقا
نیروی کار ساده نیازمند است.
برای اطالعات بیشتر با شماره
 ۰۹۳۷۰۹۲۵۲۵۹تماس بگیرید.

مجموعه تورینو از افراد ذیل جهت همکاری
دعوت بعمل می آورد.
یک نفر سالن دار با روابط عمومی باال
یک نفر پیک موتوری
٠٩٢٢٤٢٨٦٧٦٢

به تعدادی خودروی مینی بوس
هیوندا ،ای سوزو مدل  ۹۲به باال وهمچنین
ون وانا یا فتون،سواری پژو،سمند ،ساینا
جهت سرویس دهی شرکتهای وابسته گل
گهر نیاز مندیم
٠٩١٣٣٤٥٦٧٥٥-۰۹۱۳١٧٨٢٤٦١

رستوران تورينو براي واحد
بیرون بر از افراد ذیل دعوت به همکاری
می نماید
یک نفر کمک اشپز
یک نفر نیرو خدماتی خانم
یک نفر نیرو ساده آقا
یک نفر نیرو ساده آقا شیفت شب
٠٩٢٢٤٢٨٦٧٦٢

شرکت گازرسانی ساالربنیان

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

به یک نفر خانم برای کاردر
کافی شاپ نیازمندیم.
09140142975

به تعدادی بازاریاب و فروشنده خانم
با روابط عمومی باال جهت بازاریابی مواد
غذایی همراه با حقوق و پورسانت نیازمندیم
۰۹۱۳۱۴۵۲۰۸۲

به یک نفر فروشنده موا غذایی از قبیل آش حلیم -
عدسی  -کله پاچه و غیره به آدرس بلوار احمد کافی روبروی
شهربازی از طرف چهارراه شهربازی به طرف مهدیه حدود
50متر می باشد نیازمندیم.ساعت کاری از ساعت 5صبح الی 10
وبعداز ظهر از ساعت 5الی 10شب حقوق به صورت توافقی
09133450139

به تعدادی نیروی خدماتی و کمک
اشپز خانم و اقا جهت کار در بیرون بر
زعفرون نیازمندیم
09369908366

شرکت پسته آرادماندگار سمنگان سیرجان
روبروی منطقه ویژه اقتصادی به یک نفر نیروی خانم/
آقا مسلط به زبان انگلیسی و کامپیوتر جهت ترجمه
اسناد و مدارک وانجام معامالت تجاری نیازمند است.
09130422355 -09131452355

به یک فروشنده آقا یا خانم با ماشین
جهت کار در مغازه آش و حلیم به صورت درصدی
نیازمندیم
ساعت کار 5 :صبح الی  12ظهر و  5عصر تا  10شب
 09120323727رضایی

شرکت سولفات فلزات بلورین جهت جذب
نیرو برای موارد زیر دعوت بعمل می آورد .
-1اداری  -خانم 2نفر
-2واحد خردایش -آقا3نفر
-3سالن تولید-آقا4-نفر
-4آزمایشگاه -خانم یا آقا 1نفر لیسانس شیمی
یاعلوم آزمایشگاهی
-5راننده لودر -آقا1نفر
-6خدمات -خانم 2نفر
آدرس:واقع در شهرک صنعتی شماره 2سیرجان
09391860737-09139562621

قالی محلی سیرجان دستباف
شما را خریداریم.
09917665969
به دو نفر صبحانه زن ماهر جهت
کار در رستوران نیازمندیم
٠٩٢٢٤٢٨٦٧٦٢

@negarestanniaz
به یک پرستار خانم،
تمام وقت ،با حقوق  1.200م
،آب برق گاز ومسکن مجانی،
ترجیحا میان سال نیازمندیم
09132476625

به یک نفر راننده
پایه دوم سالم ،دفترچه دار
جهت کار با مینی بوس مسیر
سیرجان -گل گهر نیازمندیم
09140166313

به چند نیروی
از یک نیروی
نوجوان مرد دعوت به خانم فروشنده ،ترجیحا
مجرد نیازمندیم
همکاری می نماییم
09138452042
09132453990
به یک آقا
برای کار در فالفل مامان
جون ،شیفت  3تا 11شب
نیازمندیم
09129386781

به یک پرستار کودک در
منزل برای کودکان
دوقلو یک و نیم ساله با ساعت کاری
 7/30صبح لغایت  14با
حقوق ماهیانه  800هزارتومان
نیازمندیم
۰۹۱۳۳۴۷۱۶۸۸

به یک نفر نیروی
اقا جهت انجام امور خدماتی
هتل شیفت شب نیازمندیم .
42307388-42302016
ساعات تماس  8الی 15

ازیک نفر خانم
میانسال جهت کار درمنزل
بصورت تمام وقت دعوت
بعمل می آید.
09023453565

شرکت تیپاکس شعبه
سیرجان جهت تکمیل پرسنل خود از
یک اقا (مجرد) دارای گواهینامه پایه ۳
با ضمانت معتبر دعوت به همکاری می
نماید ( مراجعه حضوری  :چهارراه مهدیه
خیابان فرمانداری  ،روبروی شهربازی
شرکت تیپاکس).
۰۹۱۰۳۴۵۳۷۰۷

به یک خانم جهت
کار در آشپزخانه فست
فود نیازمندیم به صورت
نیم وقت 5الی 11شب
خیابان ابن سینا بعد از
چهارراه بیمارستان امام
رضا جنب پارک شقایق
09131457266

به دو نفر فروشنده
با ضامن معتبر جهت کار در
لبنیات فروشی نیازمندیم.
09130440734
ساعات تماس 14-8و 21-18

به یک فروشنده
خانم جهت همکاری در
فروشگاه کیف و کفش
چرم پاندورا نیازمندیم
۴۲۲۰۷۹۸۶

به یک نفر همکار
به دو نفر نیرو
عمومی
خانم یا آقا با روابط
خانم یا آقا جهت ظرفشوری
باال جهت کار در فست فودبا
و نظافت در آشپزخانه
تومان
حقوق ماهانه  1میلیون
رستوران نیازمندیم
نیازمندیم .
42204358
09212983758

قیمت کارشناسی زمین و ساختمان
مهندس نادری نیا
09133455472

ابتدای بلوار دکترصادقی  50 -متر بعد از تقاطع دهخدا

به دو نفر
جوشکار ماهر به مدت
 2الی 3ماه نیازمندیم
09137319141

به دونفر نیروی
کار نیمه وقت جهت کار
در فست فود نیازمندیم
۰۹۳۵۶۰۸۸۸۶۳

به چند نفر نیرو
کلیه وسایل و
جهت نظافت و ظرف شوری
اجناس سوپر مارکت با
و کمک آشپز در رستوران
موقعیت خوب به فروش
نیازمندیم
میرسد ( ملک استیجاری)
42204358
09137310270

به تعدادی راننده با
ماشین به صورت تمام وقت و
نیمه وقت جهت کار در آژانس
حافظ نیازمندیم ،با کار کرد عالی،
شهرک مشتاق ،بلوار نبوت
۰۹۱۶۲۴۹۵۷۸۱

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

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

ضایعات آهن
خرید ضایعات آهن و
آلومینیوم و غیره با باال
ترین قیمت درب منزل و
شرکت
09132457694

به یک نفر (ترجیحا آقا)جهت کارهای اداری
و انبار مسلط به کامپیوتر (برنامه های وورد -اکسل -
اینترنت)نیازمندیم.برای اطالعات بیشتر با شماره تلفن
زیر تماس بگیرید.
 03442283165ساعت تماس از 8صبح الی 12ظهر

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

به یک فروشنده خانم ترجیحا مجرد ،مسلط به کامپیوتر
و اینترنت با روابط اجتماعی باال و مدرک تحصیلی حداقل
لیسانس جهت کار در نمایشگاه برنا چوب به صورت دوشیفت
نیازمندیم.مراجعه جهت مصاحبه فقط به صورت حضوری.
آدرس :چهارراه تختی ،نبش تختی جنوبی
مجتمع برنا پنجره

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

از چند نفر شاگرد ساده و استادکار
جهت کار در آرایشگاه مردانه دعوت به
همکاری می شود.
09139560677

به یک سند تک برگ مسکونی برای
دریافت وام بانکی نیازمندیم
مژدگانی  ۳۰میلیون تومان
۰۹۰۵۶۵۶۲۳۹۷

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
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دکه با چندین سال سابقه،موقعیت
و درآمد عالی ،سر نبش با امتیاز مواد
غذایی و دستگاه کپی اجاره داده میشود
۰۹۱۳۵۰۳۹۰۹۷

فروش 11میلیون امتیاز وام بانک
رسالت روبروی پارک هادی
میلیونی80هزار تومان
09136529967

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

خرید وفروش امتیاز وام
هر سه شعبه
09135323325

فرش کرمانی شمارا با
باالترین قیمت خریداریم.
خرید وتعویض انواع فرش کرمانی،
دست بافت ودست دوم
با فرش ماشینی.
۰۹۱۳۱۴۵۳۵۲۲
 ۰۹۱۳۱۷۸۷۷۹۵فرش کبیر یزد

قهوه خانه
به علت تغییر شغل
بفروش میرسد (ملک
اجاره داده میشود)
۰۹۳۹۳۱۶۶۸۲۰

مغازه واقع در پاساژ
کوثر طبقه همکف به متراژ 14
متر تمام کناف با دکور و ویترین
و سند تک برگ به فروش و یا
اجاره داده می شود
 09139562349علی بیگی

فروش اسلحه شکاری
تک لول ژاپنی(حک شده Made in
 )Japanفوق العاده حرفه ای و تمیز
به دلیل خرید خانه به قیمت مقطوع
 15م تومان به فروش می رسد .لطفا
خریدار واقعی تماس بگیرد
09135039097

فروش امتیاز
یک واحد مسکونی
آپارتمانی واقع در بلوار
شیخ فضل اهلل (اراضی
مربوط به شرکت تعاونی
کارکنان شهرداری
زیدآباد)
09133459034

یک واحد زیر
زمین مسکونی جهت
امور اداری رهن داده
می شود
انتهای بلوار قاآنی
روبروی مدرسه پدر
09133789083

امتیازیک فروشگاه پوشاک مردانه(مجلسی
و اسپرت)با سابقه درخشان به صورت یکجا و با
شرایط ویژه واگذار می گردد(.محل استیجاری)
شماره تماس 09136346033
فروش انواع سیم کارت دائمی و اعتباری
( فروش خط دائمی  0912با مناسبترین قیمت)
 09136110752شاهبداغی
اینستاگرامMILADSH0752 :
بهترین خریدار نقدی خودرو های

سبک و سنگین فرسوده در سیرجان

خریدار انواع خودروهای تصادفی
09137319040

باالترین خریدار ماشین فرسوده درمحل
در سیرجان وحومه لوازم استوک تویوتا پراید
نیسان موجود می باشد
09140399099

مجوز قطار شرکت خدمات مسافرتی
رهسپار ( صدور فروش بلیط قطار )
بصورت اجاره واگذار می شود
ضمنا کانتر فروش هم در اختیار اجاره کننده
قرار داده می شود
نرخ اجاره  :بصورت توافقی
09133791078
ادرس  :بلوار شیخ مفید  ،ساختمان قائم عج ،
شرکت مسافرتی رهسپار
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فروش امتیاز وام بانک
رسالت
09904014165

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

فروش یک قطعه زمین مسکونی با
سند و پروانه در محدوده باسفهرجان
09131788551

کارواش با ده سال سابقه کار
اول خیابان نواب اجاره داده میشود
٠٩١٣٠۶٩١٠٠٧

آژانس اینترنتی
هشت بهشت و سمنگان
سفر به تعدادی راننده به
صورت نیمه وقت و تمام
وقت نیازمندیم.
با پایین ترین درصد
کمیسیون
09215952674

یک باغ و چند قطعه زمین خالی در
روستای کهن سیاه واقع در بلورد منطقه
تفریحی به فروش می رسد.با قیمت مناسب
09137353947-09136196687

منزل مسکونی
نوساز و شیک کلید
نخورده بلوار ولی عصر به
فروش می رسد.
09014735191

سه دهنه مغازه اول
شهرک صنعتی  ١سر نبش
کف و دیوار سرامیک و برق
صنعتی اجاره داده میشود
٠٩١٣٣۴۵٩٨٠٨

يك باب مغازه واقع
در بلوار سيدجمال دونبش با
سه راه قريب سه دهنه ٧٥
متر با يك نيم طبقه  ١٥متر
اجاره داده ميشود
٠٩٣٥٩٥٥٤٠٠٤

فروش ملک تجاری
کارگاه  ۱۵۰مترمربع ،مسقف،
سند تک برگ ،آب ،برق،گاز،
ارتفاع سقف۷متر ،نیم طبقه ،درب
ورودی کامیون رو ،بلوار عباسپور،
کوچه روبروی ایرانخودرو شول
۰۹۱۳۷۶۸۹۱۲۹

اجاره لباس
مجلسی و اجاره
لباس شما
09139470994

به یک مغازه
نانوایی تنوری آزاد پز جهت
خرید یا اجاره نیازمندیم
۰۹۳۷۱۴۹۹۱۲۳
محمودآبادی

فروش امتياز
وام بانك
رسالت
٠٩٣٥١٤٥١١٨٨

بیمه نامه و
گواهینامه وکارت ماشین
پژو405به شماره پالک
69ص657ایران 75به نام
عیسی قاسمی نژاد و بیمه
نامه بنام ابراهیم حیدری
مفقود گردیده و ازدرجه
اعتبار ساقط می باشد.
09171695094

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

یک عدد گوشی و کارتن سامسونگ j7
گم شده از یابنده تقاضا می شود با این شماره
تماس بگیرند و مژدگانی دریافت نماید.
09210884593

کارت ماشین گواهینامه و بیمه نامه  -ویژه
کارت ورود و خروج معدن و مدارک دیگر به نام محمدنادری نژاد مفقود شده و از یابنده تقاضا می شود با این
شماره تماس بگیرد و مژدگانی دریافت نماید.
09132783023
مدارک پژو پارس مدل1393به رنگ
سفید به شماره پالک 62ص568ایران 75به
شماره موتور  124k0347931وشماره شاسی
 naan01ca5eh103342به نام احسان رفعتی نصرت
آبادی مفقود شده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

یک قطعه زمین واقع در میرزارضا نبش
کوچه 41و یک خانه در روستای نصرت آباد
بفروش می رسد.
09132451562

تعمیر سرویس کامل کولر-
رفع پوسیدگی

تعمیر انواع آیفون های صوتی و تصویری
برق کشی ساختمان

09138453246نورمندی

چهار هکتار باغ پسته ثمری 14ساله که تمام باغ
لوله کشی غرقابی می باشد وشش سهم آب موتور پمپ لوله
پنچ اینچ به اضافه یک باب ساختمان 80متری نوساز واقع
در خیرآباد کفه بفروش می رسد ویا با زمین وخانه مسکونی
معاوضه می گردد.
مشاور امالک دریا 09131785045
کاشي کاري سراميک مينياتور تدریس خصوصی ریاضی در همه
مقاطع تحصیلی (ویژه بانوان)
و  ...پذيرفته ميشود.
09367196280
۰۹۹۱۶۹۰۱۹۶۹

لوله کشی گاز ساختمان،
مسکونی اداری وتجاری
 ،بصورت توکار و روکار با
نازلترینقیمت
 09190830015زنگنه

آموزش دوخت کاور
رومبلی و صندلی
(لباس مبل)
09135815184

تدریس خصوصی دروس
انواع خرده کاری
ریاضی دانشگاه ومتوسطه دوم
جوشکاری و برشکاری
وکنکور توسط دانشجو دکتری
در اسرع وقت پذیرفته
ریاضی محض ازدانشگاه
می شود.
تربیت مدرس تهران
۰۹۳۹۸۷۸۴۸۵۲
09139561377

جابه جایی پیتزا فالمینگو (مرغ آتش)
طعمی اعتیاد اور و شگفت انگیز

آدرس جدید :پیتزا فالمینگو از محل سابق خود خ مالک اشتر،به
۵۰متر جلوتر به طرف چهاراه گل محمدی انتقال پیداکرد.

تلفن سفارشات 42273234

آموزشگاه صنایع دستی رضوان سبز

آموزش گلیم شیریکی پیچ و چاکدار ،قالی ترکی و ابریشم  ،تابلوفرش چهره
و غیره ،گردبافی گلیم  ،چرم دوزی  ،پته دوزی  ،سرمه دوزی ،عروسک بافی،
باگواهینامه ازفنی حرفه ای بامربیگری خانم بهاالدینی
09139470994پاساژکوثرطبقهسوم
آموزش تضمینی با 20درصد تخفیف فقط تا یکم باآموزش ما وارد
بازارکارخانگیشوید

