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خداوند متعال خواستاریم.

انتصاب بجا و شایسته جنابعالی را به ریاست عملیات معدن
سیرجان
فرمانداری
تبریک
خاورمیانه
سرپرستم�س
م�س سرچش�مه ،بزرگترین معدن
سربلندی کرد:
شورای واداری بیان
داریم.
جلسهموفقیت
عرض نموده ،برای ش�مادرآرزوی
توفیقات روز افزون از خداوند متعال برای شما خواستاریم.

دوستان

در
مدیران نباید
سرچشمه
همکاران مس
ساعت اداری معامله
ملکی داشته باشند!

پای نیروهای شرکتی چگونه به شهرداری باز شد؟
صفحه 6

نص ُر َمن یَ َ
َص ِر َّ ِ
یم
بِن ْ
الل یَ ُ
شآ ُء َو ُه َو ال ْ َع ِزی ُز ال َّرحِ ُ

صفحه 2

نقدی بر اتفاقات اخیر در شرکت معدنی گلگهر
مدیر توانمند

از جنگ قدرت
تا ج
روکم کنی!
های
پروژه
آاقی
ناب

ی عتی
ق
مهندس ا مان ی
صفحه 3

تا بیستم خرداد فرصت باقی است

گفتگو با مدیر عامل شرکت مولد گستر سیرجان

استخدام در نیروی دریایی
و قرارگاه خاتم

چالشها بر سر راه
نیروگاههای خورشیدی

صفحه 2

صفحه 4

پیاده سازی سیستم مانيتورينگ و کنترل نرم افزار

رزمندگان دفاع
مقدّ س پشیمان نیستند
اما دلگیرند

ماجرای جالب در یک سانحه رانندگی

پروژههای جدید
شرکت برق جنوب استان

تصادف خودروی حامل
مواد با آمبوالنس

صفحه 4

صفحه 7
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انتصاب جنابعالی به عنوان مدیری شایس�ته و الیق که از چهرههای برجس�ته و موفق

پدر رد سوگ تو دلاهی ما پیوسته میگرید
هم شم
سرااپ چو عی بیفروغ آهسته میگرید

آدرس:
درب اول :نرسیده به فلکه سنایی ،جنب دفتر امام جمعه
درب دوم :خیابان ولیعصر ،نرسیده به چهارراه فراهی ،روبروی
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نویسنده و مؤلف
کتابهای دفاع مقدس:

در دومین سالگرد درگذشت
مدیر و فرهنگی فرهیخته مرحوم

حاج محمدحسن ستوده

دوش�نبه م�ورخ ( 98/3/6عص�ر  21ماه مب�ارک رمضان) از
س�اعت  5تا  7بعدازظهر بر س�ر مزار پاکش در شاهچراغ در
جوار حرم حضرت س�یدمیرمحمد گرد ه�م میآییم و یاد و
خاطره ایشان را گرامی میداریم.

خانوادههای ستوده -احمدی

شهر و دیارمان هستید ،به عنوان عضو هیئت مدیره ،معاون مدیرعامل و مدیر مجتمع
جناب آقای

معدنی و صنعتی گلگهر سبب مسرت و شادی تمام عالقهمندان به توسعه و پیشرفت

مهندس محمد

مجموعه گلگهر شد .ضمن تبریک این موفقیت به شما و تمامی مدیران و شرکتهای

زیر مجموعه گلگهر ،امیدواریم در سایه مدیریت و نگاه توسعه محور جنابعالی شاهد

ایرانژاد

رشد و ترقی روز افزون شرکت معدنی و صنعتی گلگهر باشیم.
انتصاب بجا و شایس�ته جنابعالی را به ریاست عملیات
معدن مس سرچشمه ،بزرگترین معدن مس خاورمیانه
تبریک ع�رض نموده ،توفیق�ات روز افزون ش�ما را از
خداوند متعال خواستاریم.

دوستان

جناب
آقایبین
پیش
محمد هادی

مهندس محمد ایرانژاد

انتصاب بجا و شایسته جنابعالی را به ریاست عملیات معدن
م�س سرچش�مه ،بزرگترین معدن م�س خاورمیانه تبریک
عرض نموده ،برای ش�ما آرزوی موفقیت و سربلندی داریم.
توفیقات روز افزون از خداوند متعال برای شما خواستاریم.

همکاران مس سرچشمه
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ق
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عضو محترم هیئت مدیره شرکت معدنی و صنعتی گلگهر

انتصاب جنابعالی به عنوان مدیری شایس�ته و الیق که از چهرههای برجس�ته و موفق

شهر و دیارمان هستید ،به عنوان عضو هیئت مدیره ،معاون مدیرعامل و مدیر مجتمع

معدنی و صنعتی گلگهر سبب مسرت و شادی تمام عالقهمندان به توسعه و پیشرفت
مجموعه گلگهر شد .ضمن تبریک این موفقیت به شما و تمامی مدیران و شرکتهای

آدرس:
درب اول :نرسیده به فلکه سنایی ،جنب دفتر امام جمعه
درب دوم :خیابان ولیعصر ،نرسیده به چهارراه فراهی ،روبروی
فروشگاه آندره  -تلفن42205227 :
مدیر و مؤسس شعبه :امیرمحمد شیخ ذکریا

زیر مجموعه گلگهر ،امیدواریم در سایه مدیریت و نگاه توسعه محور جنابعالی شاهد

رشد و ترقی روز افزون شرکت معدنی و صنعتی گلگهر باشیم.

محمد هادی پیشبین
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در اولین گفتگوی مطبوعاتی پس از انتخاب به این سمت مطرح شد:

اولویت های کاری
مدیرعامل جدید گلگهر
کاهش هزینه های تولید و افزایش بهره وری ،انسجام بخشی در کسب و کار و
پژوهشهای کاربردی  ،اکتشاف و توجه به مسئولیت های اجتماعی

گروه خبر :مدیرعامل جدید شرکت معدنی و صنعتی
گلگهر در اولین اظهار نظر خود پس از انتصاب به این
سمت ضمن تقدیر از زحمات مدیران قبلی این مجتمع
با اش��اره به اولویتهای کاریاش به نگارستان گفت :با
توجه به فرمایش مقام معظم رهبری در خصوص رونق
تولید هرآنچه در این خصوص الزم بدانیم انجام خواهیم
داد .وی همچنین با اشاره به اهداف و چشمانداز شرکت
در رش��د و سودآوری آن گفت :این شرکت یک شرکت

بورسی اس��ت و س��ودآوری یکی از اولویت های اصلی
کار ما است .مهندس جمشید مالرحمان افزود :در کنار
طرح های توس��عهای که انجام میدهیم به عنوان یک
قطب توسعه در حوزه صنایع و معادن کشور قطعاً باید
توسعههایمان همراه با سود روز افزون باشد و این یکی
از اولویتهای اصلی بنده در این شرکت است.
وی در پاس��خ ای��ن س��وال که آی��ا پ��روژه و برنامهی
خاصی هم ب��رای این افزایش س��ودآوری دارید یا خیر

گفت :بله اس��تفاده بهینه از منابع وکاهش هزینههای
تولی��د از اولویته��ای م��ا خواه��د ب��ود ،همچنین در
سرمایهگذاریهایی نیز که انجام میدهیم تالش خواهیم
کرد نسبت سرمایهگذاری به ازای هر تن تولید را پایین
بیاوری��م ضمن اینکه باال بردن راندمان کار و اس��تفاده
بهینه از پتانس��یلهای منابع شرکت نیز کمک خواهد
کرد سودآوری خوبی برای مجموعه داشته باشیم.
مهندس مالرحمان افزود :انسجام بخشی در کسب و کار
و توسعه زنجیره ارزش نیز از استراتژیهای اصلی شرکت
خواهد بود .همچنین توجه به مسئولیت های اجتماعی
ش��رکت و توس��عه پژوهشهای کاربردی در حوزههای
فعالیت ش��رکت و توجه به اکتشاف از برنامههای متداوم
جدیت دنبال میکنیم.
مجموعه گلگهر است که آن را با ّ
وی همچنین به افزایش کیفیتها در آموزش و پژوهش
اش��اره کرد و گفت :پیادهس��ازی سیستمهای هوشمند
نیز از مواردی اس��ت که حتماً دنبال خواهد ش��د .مدیر
عامل جدید ش��رکت معدنی و صنعتی گلگهر در پایان
به موضوع معیشت و رفاه پرسنل نیز اشاره کرد و گفت:
به افزایش انگیزه میان پرسنل با رفع دغدغههای رفاهی
و معیش��تی آنان که می تواند در افزای��ش راندمان کار
مجموعه بیانجامد نیز توجه خواهیم کرد.

سرپرست فرمانداری سیرجان در جلسه شورای اداری بیان کرد:

مدیران نباید در ساعت اداری
معاملهملکیداشتهباشند

 ما در طول سال باید یازده جلسه شورای اداری داشته باشیم و در این جلسات مسئولین باید آمادگی
داشته باشند که مورد انتقاد فرماندار و سایر مدیران قرار گیرند
بیژن ادبی
اولین جلسه شورای اداری شهرستان سیرجان
پس از انتصاب سرپرس��ت جدید فرمانداری،
بعدازظهر چهارش��نبه با حض��ور امام جمعه،
معاونان فرمانداری و مدیران ارشد شهرستان
برگزار ش��د و ت��ا دقایقی پی��ش از افطار ماه
مبارک رمض��ان نیز ادامه داش��ت .در ابتدای
جلس��ه ش��ورای اداری ،حجتاالس�لام سید
محمود حس��ینی امام جمعه سیرجان ،ضمن
دع��وت آح��اد م��ردم و بهویژه مس��ئولین به
بهرهگیری معنوی از برکات این ماه مبارک به

مس��ئولین توصیه کرد که در خصوص مقابله
جنگ نرم دشمنان هشیار باشند و سفارشها
و فرمایشهای مقام معظم رهبری را سرلوحه
ام��ور خویش ق��رار دهند و بدانند ک��ه اگر از
دغدغههای مردم گرهگش��ایی کنند ،مردم با
وجود مش��کالت فراوان از جمله گرانی نسبت
به آینده امیدوار میش��وند و در نهایت ،پیروز
میدان خواهیم بود.
ام��ا بیش��تر زمان مرب��وط به جلس��ه ،صرفِ
صحبتهای سرپرس��ت فرمانداری ش��د که
به مناس��بت نزدیک ش��دن به ایّام ش��هادت
الس�لام) ،سخنان طوالنی
امیرالمؤمنین(علیه ّ

استخدام در نیروی
دریایی و قرارگاه خاتم

نیروی دریایی راهبردی ارتش جمهوری اس�لامی ایران
جهت تکمیل کادر درجهداری خود از بین جوانان (پسر)
مؤمن ،متعهد و عالقهمند به حرفه نظامیگری و رزمندگی

پیرامون مبحث عدالت در سیرهی عملی موالی
متقیان علی علیه السالم ایراد کرد و خواستار
الگوبرداری مدیران از سیره عملی آن حضرت
شد .حجتاالسالم شیخ محمد محمودآبادی
در ادامه به اهمیت جلسات اداری اشاره کرد و
گفت :در جلسات شورای اداری همه مسئولین
دولتی باید آمادگی این را داش��ته باش��ند که
م��ورد بازخواس��ت و انتقاد فرمان��دار و دیگر
مدیران قرار بگیرند .وی افزود :جلسات شورای
اداری و دیگر جلسات داخلی ادارات ،باید خارج
از وقت اداری باش��د و در طول س��ال ،حداقل
باید  ۱۱جلس��ه ش��ورای اداری در اول هر ماه

که دارای روحیه انقالبی ،سلحش��وری ،ازجانگذشتگی،
ایثارگری ،بس��یجی ،آمادگ��ی مأموری��ت در پایگاهها و
مناطق نیروی دریایی راهبردی آجا میباش��ند با داشتن
دیپلم متوسطه در رشتههای نظری (ریاضی فیزیک ،علوم
تجربی ،علوم انسانی ،علوم و معارف اسالمی) ،ف ّنیحرفهای،
رشتههای مهارتی کاردانش نیرو میپذیرد .برای متقاضیان
حداقل س��ن  16سال تمام و حداکثر  21سال و حداقل

سرکار خانم افروز
انتص�اب بجا و شایس�ته ش�ما ب�ه عنوان
رئی�س بان�ک پاس�ارگاد را تبری�ک عرض
نموده ،موفقیت و بهروزی روزافزونتان را از
خداوند متعال خواهانیم.

مصطفی رحمانی

مدیریت کاشی پارس و رستوران گیالر

تریبون آزاد خوانندگان

پیامک 3000 7258 :

تشکیل شود .خبرنگاران نیز صرفاً با ارائه کارت
خبرنگاری میتوانند در جلسات شرکت کنند.
وی گفت :اگر کس��ی بدون داش��تن لیاقت و
وجدان از طریق ارتباط به مقام خاصی رسیده
و جایگاه ش��غلی غیرمرتبطی را اشغال کرده
است ،نهایتاً بهخاطر عملکردش برکنار خواهد
شد .مدیر باید  ۲۴ساعته در اختیار مردم باشد
نه اینکه در ساعات اداری ،معامله ملکی داشته
باشد و قرارهای شخصی بگذارد .اگر مدیری از
شرایطش ناراضی اس��ت ،کنار برود تا بهجای
او ،ی��ک جوان عالقهمند این مس��ئولیت را بر
عهده بگیرد .ش��یخ محم��د محمودآبادی در
جای��ی از گفتههایش با اس��تناد به گفتههای
امیرالمومنی��ن (علیهالس�لام) گف��ت که اگر
انحراف یا فساد مالی در شخصی وجود داشته
باشد ،باید جوری با او قاطعانه برخورد کرد که
زندگی زن و بچهاش هم به تنگنا بیفتد .وی در
پایان بهخاطر صحبتهای طوالنیاش که بیش
از یک ساعت به طول انجامید ،عذرخواهی کرد
و قول داد که در جلسات بعدی ،مدیران بیشتر
صحبت کنند.
پ��س از آن ،مهندس محس��ن آرش ،معاون
توس��عه و برنامهری��زی فرمان��داری نیز طی
سخنانی تصریح کرد :طبق آخرین بخشنامه

قد نیز برای تمامی داوطلبان  165سانتیمتر اعالم شده
است .داوطلبان میتوانند حداکثر تا  23خرداد  98جهت
ثبت نام و مشاهده جزئیات استخدام به آدرس اینترنتی
 /iranestekhdam.irمراجع��ه نماین��د .خبر دیگری
حاکی اس��ت قرارگاه پدافند هوایی خات��م االنبیاء(ص)
ارتش نیز در س��ال جاری به منظور تأمین نیروی انسانی
م��ورد نیاز از بین جوانان دارنده مدرک دیپلم برای طیف

مص��وب ،حض��ور ش��خص رئی��س اداره در
جلس��ات این شورا الزامی است و اگر مدیری
نیامد ،الزم نیست که کسی بهعنوان جانشین
او در جلس��ه حضور پیدا کند .آرش در ادامه
با اشاره به مسائل عمرانی شهر گفت :یک و
نیممیلیارد تومان برای تکمیل محور فرودگاه
در نظر گرفته شده که امیدوارم با هزینه کرد
این مبلغ مس��یر فرودگاه تا ش��هر از شرایط
مطلوبی برخوردار ش��ود .سرهنگ ایراننژاد،
فرمانده انتظامی سیرجان نیز در این نشست
از بیتوجهی برخی بانکها و دس��تگاههای
اداری درخصوص موضوع حس��اس امنیتی
انتقاد کرد و از آنان خواس��ت که تدابیر الزم
را با نصب دوربینها و تجهیزات امنیتی بهکار
بگیرند .در ادامهی اولین نشس��ت ش��ورای
اداری ،برخی مدیران دیگر نیز به فراخو ِر حال،
دغدغهها و انتقادات خود را از وزارتخانههای
دولتی مطرح کردند .در پایان جلس��ه نیز در
رابطه با بحث تنظیم بازار و کنترل قیمتها،
مباحث مختلفی مطرح ش��د و مس��ئولین
اصن��اف و صمت ،قول مس��اعد دادند که از
طریق بازرسان مانع از گرانفروشی در تمامی
صنوف از جمله فروش��ندگان میدان ترهبار و
میوهفروشیها شوند.

درجه داری به صورت رس��می و پیمانی ( 5ساله) همرزم
میپذیرد .رشتههای تحصیلی مورد نیاز عبارتند از :ریاضی
فیزیک ،علوم تجربی ،علوم انسانی و معارف اسالمی ،برق
صنعتی و الکترونی��ک صنعتی با معدل کل  13و کتبی
 .10عالقهمن��دان حداکثر تا  20خرداد  98فرصت دارند
با مراجعه به سایت  https://iranestekhdam.irثبت
نام نمایند.

مصالح ساختمانی عباسلو

کیفیتعالی

عرضه مستقیم آجر یزد
عرضه مستقیم سیمان
عرضه مستقیم
بلوک سبک لیکا و هبلکس
09133459414

بلوار هجرت ،چهارراه آهکیها

شیرینیخانگیعسل

انواع شیرینیهای خانگی ،سنتی ،فانتزی ،مسقطی خانگی،
شیرینیهای تر و انواع کیکهای تولد خانگی

بهترین کیفیت و مواد اولیه

سفارش مجالس با  20درصد تخفیف

خیابان جواداالئمه 09389197755 -

تاس�یس شرکت سهامی خاص آگه راهرو هوشمند درتاریخ  1397/08/02به شماره ثبت
 4515به شناسه ملی  14007908253ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خالصه آن
به شرح زیر جهت اطالع عموم آگهی میگردد .موضوع فعالیت :ساخت وپشتیبانی سامانه
نمایش آگهی وطراحی س�ایت درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهای الزم از مراجع ذیربط
م�دت فعالیت  :از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی  :اس�تان کرمان  -شهرس�تان
سیرجان  -بخش مرکزی  -شهر سیرجان-محله بلوار قاآنی-کوچه قاانی 14-کوچه [سید
جمال الدین اس�دابادی 5-]9پالک 7-طبقه همکف -کدپس�تی  7815637377سرمایه
ش�خصیت حقوقی عبارت اس�ت از مبلغ  1000000ریال نقدی منقس�م به  100س�هم 10000
ریالی تعداد  100س�هم آن با نام عادی مبلغ  1000000ریال توس�ط موسس�ین طی گواهی
بانک�ی ش�ماره  46276/122م�ورخ  1397/07/11نزد بانک ملت ش�عبه مهیا ش�هر با کد
 4627.6پرداخت گردیده اس�ت اعضا هیئت مدیره آقای محمد رضا آشوغ به شماره ملی
3060038767و به سمت عضو هیئت مدیره به مدت  2سال و به سمت مدیرعامل به مدت
 2سال خانم شهین آشوغ به شماره ملی 3071266901و به سمت نایب رئیس هیئت مدیره
به مدت  2س�ال خانم حکیمه آشوغ به شماره ملی 3179702761و به سمت رئیس هیئت
مدیره به مدت  2س�ال دارندگان حق امضا  :کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهد آور شرکت
از قبیل چک  ،س�فته  ،بروات  ،قراردادها عقود اس�المی و همچنین کلیه نامه های عادی
و اداری باامضاء مدیر عامل همراه با مهر ش�رکت معتبر می باش�د اختیارات مدیر عامل :
طبق اساس�نامه بازرس�ان خانم بتول همایون فر به ش�ماره ملی  3071566255به سمت
بازرس اصلی به مدت یک س�ال مالی خانم هاجر آش�وغ به شماره ملی  3071857705به
س�مت بازرس علی البدل به مدت یک س�ال مالی روزنامه کثیر االنتشار نگارستان جهت
درج آگهی های ش�رکت تعیین گردید .ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور
پروانه فعالیت نمی باشد .اداره کل ثبت اسناد و امالک استان کرمان مرجع ثبت شرکتها
و موسسات غیرتجاری سیرجان ()473448

 0114یکی از مسئوالن گفته گرانی
ربط��ی به تحریمه��ا ن��دارد ،این همان
چیزی اس��ت که همه مل��ت مدتها به
آن پرداختهاند فقط دلیلش میتواند 1-
خود شما مسئوالن باشید که نتوانستهاید
ت��وازن بین ص��ادرات و واردات را برقرار
کنی��د ۲- .عدم نظ��ارت کافی در توزیع
عادالنه مایحتاج مردم - ۳ ،عدم برخورد
ب��ا گرانفروش��ان ۴- ،عدم تع��ادل بین
گرانیها و افزایش حقوق کارمندان۵- ،
عدم هماهنگی مسئوالن در تصمیماتی
ک��ه میگیرن��د - ۶ ،از همه مهمتر نبود
اقتصاددان مجرب در بدنه دولت!
 8007ب��ا س�لام خدم��ت تمام
مس��ئوالن گلگهر م��ن دیپلم برق،
گواهینام��ه پای ه یک دارم ،گواهینامه
تراک هم دارم ،انصاف هس��ت بیکار
باش��م و بومی س��یرجان باش��م؟ در
صورتی بسیاری از کارمندان گلگهر
غیربوم��ی هس��تندخودتان قضاوت
کنید.
 4306س�لام .باالتری��ن عبرت!
ثروتمندترین فرد در کش��ورکویت با
نام ناصر الخرافی با سرمایهی بیش از
 12میلیارد دالر در بانکهای کویت
و صاح��ب 33نفتک��ش در جه��ان
و یک��ی از بزرگتری��ن مالکین هتل
جهان و س��هامدار نیمی از ش��رکت
زین و مالک 20برج آس��مانخراش
ب��ود به خان��هی قبر انتق��ال یافت و
نتوانس��ت یکی از ای��ن داراییهایش
را بهعن��وان باج ب��ه حضرت عزرائیل
الس�لام) تقدیم کند تا 1ساعت
(علیه ّ
دیگ��ر بتوان��د در یک��ی از خانههای
دنیایش بیشتر بماند.
 3236س�لام .خیاب��ان پان��زده
خ��رداد و خیاب��ان جواداالئم��ه از
قب��ل از عید برای حف��اری فاضالب
کندهکاریش��ده و هن��وز درس��ت
نشدهاند ش��هرداری چرا فکری برای
آسفالت آنها نمیکند؟!
 9687باس�لام خدمت ش��هردار
خس��تگیناپذیر ش��هرم نجف ش��هر
حاج علی نجفآبادی میخواس��تم از
زحمات بیدریغ شما صمیمانه تشکر
نمایم و از درگاه خداوند بزرگ طول
عمر باعزت و س��ربلندی برای ش��ما
آرزومندیم( .ع.ج)
 7016ت��ا ب��ه فکر خ��ود فتادم/
روزگار از دس��ت رف��ت -تا ش��دم از
کار واقف  /وقت کار از دس��ت رفت.-
قوت س��رپنجه مش��کل گشای /فکر
م��ن در ورق گردانی لی��ل و نهار از
دس��ت رفت -تا کمر بس��تم غبار از
کاروان ب��ر جا نبود /ازکمین تا س��ر
برآوردم ش��کار از دست رفت-باسالم
تو رو خدا صلهرحم رو تو ماه مبارک
رمضان انجام دهید چون روزگار زود
میگذرد .با تشکر (ص ج)
 5418س�لام خس��ته نباش��ید.
چرا مسئولین ش��هر نشستن و دست
رودس��ت گذاش��تن و برای گرانی ها
کاری نمیکنند؟ آقای شورای اصناف و
آقای تعزیرات! انبارهای عمدهفروشیها
پ��ر از روغ��ن و قن��د و ش��کر نبات و
غیره همش بات خری��د ارزان احتکار
کردهاند .با فاکتور جعلی اجناسش��ان
رو هر قیمتی دلشان بخواد میفروشند.
س��وپرمارکتها هم هرکس��ی یه نرخ
میده از دادس��تان و فرماندار خواهش
میکنم به این بیعدالتیها و گرانیها
ورود کنن��د .بخ��دا مردم گن��اه دارن.
ممنون

 7016ب��ا س�لام خدم��ت
نگارستانیهای عزیز چرا تو نجفشهر
روزنامهت��ان را نمیبینم .زود فروش
میرود یا گیر من نمیآید .با تشکر.
 5612با س�لام خدمت ش��هردار
محتر م بابت بازسازی پل دفاع مقدس.
ایکاش این آس��فالتی ک��ه کردید را
بیش��تر ادامه میدادید به سمت جاده
ش��یراز  ...با وج��ود تریلیها و ترافیک
وضعیت نامناسبی داره آسفالت اونجا
 ...ممنون
 0114اصولگ��را و اصالحطل��ب،
تن��درو ،میان��هرو و  ...فق��ط یک بازی
است .از تنور هیچکدامشان چیزی عاید
مردم تا حاال نشده و هیچکدامشان درد
و مش��کالت کارگر را لم��س نکردهاند
و به فکر رفع مشکالتش��ان نبودهاند
و نیس��تند بلکه سالبهس��ال وضعیت
معیشت آنها بدتر هم شده و فقط تا
توانس��تهاند شعار دادهاند ولی عملگرا
نبودهاند ،پس در انتخاباتهای پیش رو
در مجلس و ریاست جمهوری عاقالنه
تصمیم بگیرید.
 0114سرپرس��ت محت��رم
فرمان��داری :ازآنجاییک��ه توج��ه به
مس��ائل فرهنگی و رفاهی شهروندان
از اهمی��ت ویژهای برخوردار اس��ت
و حضرتعال��ی نی��ز همیش��ه آن را
در اولوی��ت کاری خود ق��رار دادهاید
لطف��اً پیگی��ر راهاندازی ش��بکههای
تلویزیونی استانی و کشوری از قبیل
شبکه شما ،تماشا و سایر شبکههایی
که مردم س��یرجان از دی��دن آنها
محروماند باش��ید تا ش��اید سرپوش
کمکاری س��ایر مسئولین شهری که
درزمین��هی فرهنگ��ی اقدامی انجام
ندادهاند یا کوتاهی کردهاند باشد.
 1210قاب��لتوج��ه مس��ئولین
فض��ای س��بز! تع��دادی درخت در
خیابان عاب��د وج��ود دارد که بیش
از یک س��ال اس��ت آبیاری نشدهاند،
اجازه ندهید خشک شوند .با تشکر
 9678م��ن از پرس��نل رس��می
ش��هرداری هس��تم .حاال چندین ماه
اس��ت ک��ه از حق��وق ماهان��ه ما کم
میکنند و میگویند اش��تباه ش��ده
درس��ت میکنیم آخرش هم درست
نش��ده تا ح��اال .ای��ن ش��رکتیهای
همکار ما هم وضع خوبی ندارند .لطفاً
مشکالتشان را بنویسید.
 1952 ب��ا س�لام و آرزوی قبولی
طاع��ات ،ای خدای مهرب��ان :دفترچه
قسطهایم را ورق میزنم تمامی ندارد
تا آخر عمر بدهکار رحمتت هستم.
 2157شب های قدر را بیشتر قدر
بدانیم .دنیا محل گذر است و ما هیچی
همراهمان نم��ی بریم ول��ی آنچه به
کارمان میآید همینهاست .شهادت
السالم)
موال ّ
موحدین امام علی (علیه ّ
پیشاپیش تس��لیت باد .امیدوارم شب
اول قبر به داد همه ما برسد.
 – 6570نمیدان��م چ��را خیابان
س��ردار جن��گل و خیابان ام��ام رضا
الس�لام) را ک��ه تازه آس��فالت
(علیه ّ
کرده بودند فاضالبیها آمدند دوباره
چال��ه کندند و به ه��م ریختند .چرا
قبل��ش ای��ن کاره��ا را نمیکنند تا
دوب��اره کاری نش��ود؟ ب��ه نظر من
ش��هرداری از حاال به بعد هر کجا را
که آس��فالت کرد اطالعی��ه بدهد به
اداره جات که بشتابید اینجا آسفالت
شده و اگر کاری دارید تعارف نکنید
مال خودتان است(!)

مرد نکونام نمیرد هرگز32 / .....
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 ...
◄ زندهیاد حاج حسن بداک
در ادامه معرفی افراد خیر در این ش��ماره به
مرحوم حاج حسن بداک میپردازیم که همین
روزها به دیار باقی ش��تافت .مرحوم بداک از
افراد خی��ری بود که همواره به مس��تمندان
کمک میکرد و در س��اخت بناهای فرهنگی
و مذهبی همچون مس��اجد در روس��تاهای
مختلف مساعدت و مشارکت مینمود .کمک
به هیئتهای مذهبی ،مجالس روضهخوانی و عزاداری امام حس��ین،
اهدای بس��تههای غذایی در ایام ماه مبارک رمضان به تعداد زیادی از
خانوادههای مس��تمند از دیگر کارهای خیر و خداپسندانه ایشان بود؛
السالم)
اما یکی از ماندگارترین اقدامات این خادم امام حس��ین (علیه ّ
کمک به بازسازی خیمهگاه اباعبدا ...و صحن و سرای حضرت ابوالفضل
(علیهالسالم) با تهیه و ارسال سنگهای مرمر از سیرجان به این اماکن
مقدس��ه بود که س��ال  82با چندین دس��تگاه تریلر از مقابل مهدیه
ّ
سیرجان به کربال ارس��ال شدند .زندهیاد بداک ازآنپس خود بارها به
کربالی معال رفت و بر بازسازی خیمهگاه اباعبدا ...با سنگهای اهدایی
نظارت داش��ت تا از این طریق ارادت خود را به ش��هدای کربال نشان
دهد .مرحوم حاج حس��ن بداک ،خود از ندب��ه خوانان و قاریان قرآن
کریم بود که صبحگاه پنجشنبه سوم رمضان امسال در سن  66سالگی
در اثر ایست قلبی به دیدار حق شتافت /.روانش شاد.
یک عدد گوشی آیفون پیدا شده

با ارائه کارتن و شماره سریال تحویل بگیرید.
تلفن 0922 179 2172 :

صنعت و معدن

 شماره 1174
 شنبه  4خرداد 1398
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نقدی بر اتفاقات اخیر در شرکت معدنی گلگهر

از جنگ قدرت تا پروژههای روکم کنی!

سردبیر
کمتر کس��ی اس��ت اتفاق��ات اخیر در
گلگهر را بر مبنای منافع شهر تحلیل
و ارزیاب��ی کند و به نظر هم نمیرس��د
جز افراد ذینفع در دو س��وی ماجرا ،از
آنچه طی چند ماه گذش��ته در بازی با
اعصاب و روان هزاران پرس��نل منطقه
گلگه��ر و حتی ش��هروندان عادی در
این ش��هر رفته ،کسی احساس رضایت
نماید .وقتی یکی از بزرگترین بنگاههای
اقتصادی و معدنی کش��ور تا بدین حد
دس��تخوش جن��گ قدرت و تس��خیر
س��نگر در س��طوح باالی مدیریتیاش
ق��رار میگی��رد ،دیگ��ر چ��ه انتظاری
از کارکن��ان و کارگران��ی م��یرود که
بخواهند در ش��رایط سخت معدنکاری
برای رضای خ��دا و افزایش تولید ملّی
خودشان را به آب و آتش بزنند!.
◄ ◄ استارت تغییر
دو س��ه ماه قبل از عي��د بود كه زمزمه
تغيي��ر مدير عاملی گلگه��ر به یکباره
مطرح و تبدیل به ب��ازی قدرت و ن ُقل
محافل رس��انهای شد تا یکی با تحلیل
و تفس��یر و دیگری با طنز و کاریکاتور
به اس��تقبال یا نهی این اتفاق احتمالی
برون��د .در آن كش��مكش ،تق��يزاده
حمايت سياسي پورابراهيمي و واعظي
رئيس دفت��ر رئيسجمهور را داش��ت
و عتيق��ي یک��ی از رقب��ای وی ب��رای
مدیرعاملی گلگهر به پش��توانه برخی
سیاس��یون و مدی��ران دیگ��ر هر کدام
تالش خودش��ان را برای ابقا یا تصاحب
این صندلی انجام ميدادند.حس��نپور
نماينده نی��ز ابتدا راه میانهای در پیش
گرف��ت و بدون جهتگیری مس��تقیم
اعالم کرد تا زمانی تقیزاده بر س��ر کار
باشد از وی حمایت میکند اما اگر قرار
بر تغییر باشد عتیقی بهعنوان یک مدیر

بومی نامزد مورد نظر اوس��ت .وی اگر
چه برای اثبات این دیدگاه علناً در اين
كارزار ورود نكرد و نه بيانيه نمايندگان
اس��تان در حمايت از تقيزاده را امضاء
كرد و نه براي طيف مديران بومي گام
محکمی برداشت اما آخر سر با تصمیم
عجوالنه خ��ود حرف��ش را نقض کرد.
ش��ایعات تغییر مدیرعاملی گلگهر اما
با فرا رس��یدن عید نوروز رو به کاهش
گذاش��ت و تقیزاده همچن��ان بر این
مسند ماند تا كم كم با تغييراتي چند
در س��طح مديران گلگه��ر این دوئل
را ب��ه نفع خ��ود پیش بب��رد .تغییر در
مدیریت منابع انسانی با کنار گذاشتن
رحیمی شروع این پروژه بود و بازگشت
نادر شعباني از مديران سابق و مغضوب
گذشته و سپردن بسیاری امور گلگهر
ب��ه وي و در ان��زوا ق��راردادن ايم��ان
عتيقي ،س��اختمان  ٤٥را در ش��رایط
ملتهب قرار داد.
◄ ◄ فاز دوم ماجرا
اما با انتخ��اب ايمان عتيقي از س��وي
يكي از س��هامدارن بهعن��وان نماينده
در جم��ع اعضاي هيئت مديره گلگهر
تصور میش��د آمپول موقت و ُمسكني

| تقی زاده |

خواهد بودكه ش��ايد ش��رايط به سمت
کاهش تن��ش و آش��تي طرفين پیش
برود اما اینگونه نش��د چرا که انتصاب
نادر شعبانی به جای عتیقی بر مدیریت
مجتمع ،فضا را بیشتر به سمت تقابل
برد تا درخواس��ت حسنپور از تقیزاده
ب��رای تجدی��د نظ��ر در ای��ن تصمیم
بیج��واب بمان��د و او بهان��های ب��رای
قربانی ک��ردن تق��یزاده و بازگرداندن
عتیق��ی ب��ه مجتمع پیدا کرده باش��د.

 دو سه ماه قبل از عيد بود كه زمزمه تغيير مدير عاملي گلگهر
مطرح شد تا شروعی برای بازی قدرت و نُقل محافل رسانهای
شود .از آن پس که خیلیها تقیزاده را رفتنی دانستند یکی با
تحلیل و تفسیر و دیگری با طنز و کاریکاتور به مواجهه با این
تغییرات احتمالی رفتند .در آن كشمكش سیاسی ،تقيزاده حمايت
پورابراهيمي نماینده کرمان و واعظي رئيس دفتر رئيس جمهور
را با خود داشت داشت و عتيقي  -از کاندیداهای مدیرعاملی  -به
پشتوانه برخی سیاسیون و مدیران دیگر هر کدام تالش خودشان را
برای بقا یا تصاحب این صندلی انجام ميدادند.

مفقودی

جواز حمل سالح به نام عباس قاسمی نژاد رائینی
به شـماره  22266به همراه یک فقره چـک به مبلغ 26
میلیـون تومان از بانک سـپه و کارت خودرو تویوتا مدل
 84به شماره انتظامی 857د 65ایران  65مفقود گردیده
از درجه اعتبار ساقط می باشد.

از ای��ن زمان نبرد دیگ��ری در مجلس
نی��ز ش��کل گرف��ت آنج��ا ک��ه دکتر
پورابراهیمی نماین��ده کرمان بهعنوان
حامی تمامقد تق��یزاده برای ابقای او
در رایزن��ی با الریجانی ت�لاش زیادی
کرد و در س��وی دیگر حس��نپور برای
حمای��ت از عتیق��ی و بازگرداندن او به
ب��ازی قدرت در رایزنی با وزیر و هیئت
مدی��ره گلگهر برنده این جنگ نیابتی
ش��د .نبردی که به برکن��اری تقیزاده
انجامید تا مالرحم��ان را با نظر هیئت
مدی��ره بر مس��ند گلگهر بنش��یند و
در عین ح��ال زمینه بازگش��ت ایمان
عتیقی که هدف اصلی حس��نپور بود
فراهم ش��ود .این اتفاق��ات در کمترین
زمان ممک��ن صورت گرف��ت و طولی
نکشید در فردای این تقابل معلوم نبود
کدامش برای رضای خدا و منافع مردم
اس��ت ،هیئت مدیره گلگهر در دفتر
تهران تشکیل جلسه داد و در نشستی
که نشان میداد حسنپور ریاست غیر
رس��می آن را بر عهده دارد مدیرعامل
جدید گلگهر در غیاب حضور تقیزاده
معارفه شد .جایی که نماینده سیرجان
در آن نشست گفت باید از تواناییهای
تق��یزاده در مناص��ب مهمت��ر و باالتر
اس��تفاده ش��ود .جملهای که بازتابش
برای حس��نپور بیحاشیه نبود چرا که
در حاشیه جلس��ه برخیها گفتند اگر
به تواناییهای تقیزاده ایمان بود پس
چرا کمر به حذف او از مدیریت گلگهر
بسته شد که خود بس��یاری طرحهای
ملّی را در آن شروع کرده بود.
◄ ◄ از انصاف دور نشویم
حقیقت ماجرا اینکه با مهندس تقیزاده
برخورد مناس��بی در ای��ن ماجرا صورت
نگرف��ت .کن��ار گذاش��تن مدی��ر ی��ک
مجموعه بزرگ با این سابقه ،آدابی دارد
و نباید جنبه روکم کنی پیدا کند .او نیز

آگهی استخدام
یک شرکت تولیدی

واقع در منطقـه ویژه اقتصادی از یک نفر مهندس

| عتیقی |

البته در کنار گذاش��تن عتیقی اگر بهتر
از این عمل میکرد شاید ماجرا به اینجا
ختم نمیش��د .با همهی ای��ن اوصاف و
این اتفاقات اما نباید فعاالن اجتماعی و
رسانههای بیطرف از جاده انصاف خارج
ش��وند .مرور عملکرد تق��یزاده با همه
انتقادات��ی که به آن وارد بود به خصوص
در یکی دو سال اخیر نشان داد برخالف
ادوار گذش��ته او در انج��ام تعه��دات
اجتماعی با هر دلیل هم که انجام ش��ده

باش��د در قیاس با دیگران موفقتر بوده
است .تقیزاده بار اول در ابتدای دهه80
به مدت سه سال مدیرعامل گلگهر بود
و همان زمان در ادامهی برنامهریزیهای
مدی��ران قبلی ش��رکت چ��ون مهندس
ثقفی و مهندس نوربخش ،احداث برخی
کارخانج��ات فرآوری س��نگ آهن را در
دس��تور کار قرار داد .اگر چه در ادامه و
با حضور مهن��دس جالل مآب که کمتر
کاری ب��ه ش��هر و مس��ئولیت اجتماعی
داش��ت کلکس��یونی از طرحهای توسعه
در این مجتمع تعریف و برنامهریزی شد
طوری که بسیاری طرحهای فعلی تداوم
همان برنامهریزیها برای دس��تیابی به
چشمانداز اهداف گلگهر است.
تق��یزاده در کنار تکمی��ل آن طرحها،
پایهگذار اقدامات دیگری در این مجتمع
بزرگ معدنی ش��د .قبول کردن احداث
راه آهن س��یرجان -کرمان که بسیاری
مس��یر دیگری غیر از سیرجان برای آن
پیشنهاد داده بودند بهعنوان اولین طرح
ریلی کشور توسط بخش خصوصی ،طرح
اح��داث بیمارس��تان فوقتخصصی که
احداث س��اختمان آن مراحل پایانیاش
را ط��ی میکند و ریس��ک اجرای طرح
فاضالب ش��هری که پروژه زیرس��اختی

 اتفاقات آخری در کمترین زمان ممکن صورت گرفت و طولی
نکشید در فردای این تقابل دوجانبه که معلوم نبود کدامش برای رضای
خدا و منافع مردم بود ،در نشستی که نشان می داد حسنپور ریاست
غیر رسمی آن را در دفتر تهران بر عهده دارد در غیاب تقی زاده،
مدیرعامل جدید معارفه شد .جایی که نماینده سیرجان در آن نشست
گفت باید از تواناییهای تقی زاده در مناصب مهمتر و باالتر استفاده
شود .جمله ای که بازتابش برای حسن پور خوب نبود چرا که در
حاشیه جلسه برخیها گفتند اگر به تواناییهای تقیزاده ایمان بود
پس چرا کمر به حذف او از مدیریت گلگهر بسته شد.

ب��رای آینده س��یرجان اس��ت (منهای
انتقاداتی که به شهرداری و پیمانکاران
اجرای ط��رح در آن وارد اس��ت) ،خود
گواه ای��ن مدعاس��ت .س��رمایهگذاری
در ط��رح انتق��ال آب از بندرعباس که
اج��رای آن اثرات مفی��دی در صنعت و
کش��اورزی شهرس��تان خواهد داشت و
س��رمایهگذاری در برخ��ی فعالیتهای
فرهنگی و تزریق بودجه و پول به ورزش
بهخصوص فوتبال و صعود شادی بخش
تیم گلگهر به لی��گ برتر فوتبال قطعاً
جایی در کارنامه تقیزاده دارد و نباید از
چشمها پنهان بماند.
مهن��دس مالرحم��ان ام��ا مدیرعامل
جدیدی اس��ت که میتواند با توجه به
تجارب حضورش در س��ازمان توس��عه
و بهس��ازی صنای��ع معدن��ی به کمک
مدیران بومی چ��ون مهندس رحیمی
و مهندس عتیق��ی که اطالعات خوبی
از منطق��ه دارند در ت��داوم این طرحها
بکوش��د و آنه��ا را به مرحل��ه نهایی
برس��اند ت��ا س��رمایهگذاری در ای��ن
بخشها بدون نتیجه نماند.
◄ ◄ از جالل مآب تا مالرحمان
روزی ک��ه ج�لال مآب گلگه��ر را با 6
میلی��ون ت��ن محصول معدن��ی تحویل
گرفت کمتر کس��ی ب��اور میک��رد آن
را ب��ا  20میلی��ون تن تحوی��ل دهد .در
زم��ان تق��یزاده نیز کمتر باور میش��د
ضمن حفظ آن دس��تاوردها با طرحهای
بزرگتری در حوزههایی که شرح آن رفت
همراه شود .امروز اما مالرحمان میتواند با
اصالح فضای موجود و استفاده مفیدتر از
نیروهای بومی و مدیران محلی بر میزان
این دستاوردها بیافزاید مشروط به آنکه
دیگ��ر از جنگهای نیابت��ی و دوئلهای
مدیریتی که جز لطم��ه به حیثیت این
مجتمع عظیم و کاهش انگیزه کارکنان
نتیجه دیگری نخواهد داشت اثری نباشد.

فـروشـی
یک ملک تجاری واقع در

شـیمی (خانم) ،مکانیک و بـرق (الکترونیک) آقا،

بلوار دکترصادقی روبروی بانک تجارت مرکزی

آگهی استخدام

مکانیک آقا دعوت به همکاری مینماید .متقاضیان

به متراژ  630متر زمین دوکله بفروش می رسد.

شرکت کرمان ریسه -معدن  3گهرزمین
از تعـدادی راننـده پایـه یک بـه همراه
گواهینامـه و سـابقه کار ،سـه نفـر
سرویسکار ماشینآالت سنگین دعوت
به همکاری میشود.
ساعت تماس 8 :صبح الی  4بعدازظهر

شـماره فکس  42383116ارسال نموده و با شماره

دعوت به همکاری

تلفـن تمـاس09139571904 :

به  3نفر تکنسین برق

بـا  2سـال سـابقه کاری و نیز  2نفـر دیپلم برق و
رزومه کاری خود را به

تلفن  42383113تماس حاصل نمایند.

مسلط به مونتاژ و عیبیابی تابلو
آگهی تغییرات شـرکت پسـته الماس کویر جنوب شـرکت سـهامی خاص به
شـماره ثبت  3028و شناسه ملی  14000066249به استناد صورتجلسه مجمع
عمومی فوق العاده مورخ  1396/03/04سـرمایه شرکت از مبلغ  10000000ریال
بـه مبلـغ 1000000000ریال منقسـم به  100سـهم 10000000ریالی بانـام از محل
پرداخـت نقدی (طبق نامه شـماره  3922/1مورخ  1396/02/30بانک صادرات
شـعبه طالقانی سـیرجان )افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسـنامه اصالح
گردید .اداره کل ثبت اسـناد و امالک اسـتان کرمان مرجع ثبت شـرکت ها و
موسسات غیرتجاری سیرجان ()476141

برقهای صنعتی نیازمندیم.
09132994569

دعوت به همکاری

شرکت شوکت ساعی جهت تکمیل کادر خود از واجدین شرایط دعوت به همکاری می نماید

شماره تماس 09131451224

ل
عم
فراخوان تجدید مناقصه ومی یک مرحلهای تهیه مصا ح و اجرای زریسازی
سط
کانیو و آسفالت کوچه اهی دارای رپونده ح شهر شماره یک سال 1398

شهرداری سیرجان در نظر دارد مناقصه عمومی خدمات (شرح مختصر :تهیه مصالح و اجرای زیرسازی کانیو
و آسفالت کوچه های دارای پرونده سطح شهر شماره یک سال  ) 1398به شماره 2098005674000023
را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید .کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد
مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصهگران و بازگشایی پاکتها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی
دولت (ستاد) به آدرس  www.setadiran.irانجام خواهد شد و الزم است مناقصه گران در صورت عدم
عضویت قبلی ،مراحل ثبتنام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در
مناقصه محقق سازند.
تاریخ انتشار مناقصه در سامانه تاریخ  1398/3/4میباشد.

مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت :ساعت  18روز یکشنبه تاریخ 1398/3/12
مهلت زمانی ارائه پیشنهاد :ساعت  19روز پنجشنبه تاریخ 1398/3/23
زمان بازگشایی پاکتها :ساعت  18:30روز شنبه تاریخ 1398/3/25

اطالعات تماس دستگاه مناقصهگذار جهت دریافت اطالعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاکتها:
آدرس :سیرجان ،میدان انقالب شهرداری مرکزی امور قراردادها و تلفن 41325077
اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه :مرکز تماس 021 -41934
دفتر ثبتنام 88969737 :و 85193768
واجدین شرایط در ساعات اداری با شماره های  42231440-09133982612تماس حاصل نمایند.

مدیریت ارتباطات شهرداری سیرجان
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اقتصاد

 شماره 1174
 شنبه  4خرداد 1398

خبر

رونمایی از پروژههای جدید
شرکت توزیع برق جنوب استان

پیاده سازی سیستم
مانيتورينگ و کنترل نرم افزار
گروه خبر :آیین رونمایی از پروژههای جدید شرکت توزیع برق جنوب
با حضور معاون هماهنگی توزیع ش��رکت توانیر و مسئوالن استانداری
کرمان برگزار ش��د .بهگزارش روابط عمومی ش��رکت توزیع نیروی برق
جن��وب اس��تان کرمان در ابتدای این مراس��م مهن��دس مهدوینیا در
گزارش��ی گفت :این ش��رکت از س��ال  ۹۲تا کنون  ۱۲۷هزار مشترک
را تأمین برق نموده و  ۴۳۷روس��تا نیز برقدار شدهاند و همچنین کلیه
مس��کنهای مهر که تا  ۷۰درصد پیش��رفت داش��تهاند برقدار گرديده
اس��ت .مدیر عامل ش��رکت توزیع برق جنوب استان کرمان با تأکید بر
اجرای برنامه اس��تراتژیک ش��رکت بیان نمود :طبق برنامه استراتژیک،
شرکت بایستی تا سال  ۱۴۰۴خاموشی هر مشترک  ۲۸دقیقه در سال،
تلفات شبکه توزیع به کمتر از  ۸درصد و همچنين مراجعه حضوري هر
مشترک به صفر برسد و شرکت براي تمامي اين موارد نقشه راه مصوب
دارد كه رو نمايي از چهار پروژه فوق در راستاي اجراي نقشه راه «عدم
مراجعه حضوري» ميباشد.
مهدوینی��ا تصریح کرد :این پروژهها ش��امل س��امانه اطالعرس��انی و
پاسخگویی حوادث شبکه و مدیریت بار ،پیادهسازی سیستم مانيتورينگ
و کنترل ش��بکه و ن��رم افزار  ،Web GISاپلیکیش��ن ارائه خدمات به
مش��ترکین در مجموع ب��ا بیش از دو میلیارد توم��ان از محل اعتبارات
شرکت آماده رونمایی شده است.
وی بی��ان نمود :ای��ن نرمافزارها با هدف صیانت از حقوق ش��هروندی و
تکریم ارباب رجوع و همچنین تسهیل در ارائه خدمات به مشترکان ۱۶
شهرستان تحت پوشش شرکت راهاندازی شده است.
در ادامه ربانی رئیس گروه  GISدر خصوص نرم افزار Web GISبیان
نم��ود :بهعنوان اولین نرم افزار جامع با اس��تاندارد بینالمللی تحت وب
در حوزه اطالعات مکانی توزیع میباشد که بدون وابستگی به ابزارهای
خارجی ،قابلیت ثبت و به روز رسانی و ارائه خدمات مبتني بر اطالعات
مکاني را جهت مشترکين و ساير ذينفعان ارائه مينمايد.
قاس��منژاد رئیس گروه اتوماس��یون و مخابرات نیز در این مراسم گفت:
یک��ی از نیازهای اساس��ی مرک��ز کنت��رل و راهبری ش��بکه توزیع در
دیسپاچینگهاي کش��ور مانيتورينگ خطوط فش��ار متوسط خروجي
پس��تهاي فوق توزيع است که در اين پيادهسازي با استفاده از ساختار
وب سرويس ،اطالعات لوازم اندازهگيري موجود در پستهاي فوق توزيع
جمعآوري کرده و در س��اختار سيستم سامانههاي کنترل سرپرستي و
گرداوري اطالعات براي اولين بار در کشور از طريق وب سرويس تحت
کنترل ديس��پاچينگ توزيع نيروي برق جنوب استان کرمان قرار داده
است ،که اين مانيتورينگ اطالعات نه تنها به مديريت و راهبري شبكه
كمك ميكند بلكه در مرحله گذر از پيك امكان كنترل و مديريت بهينه
بار وجود دارد.

علی حاجمحمدی

س�یرجان از جمله ش�هرهایی است
که با توج�ه به ش�رایط جغرافیایی،
از قابلی�ت الزم ب�رای نص�ب و بهره
ب�رداری از پنله�ای خورش�یدی
برخ�وردار اس�ت .ای�ن مطل�ب در
همایش�ی ک�ه دیم�اه گذش�ته در
دانش�گاه صنعتی در همین رابطه با
حضور مس�ئوالن وزارت نیرو و برق
منطقهای اس�تان برگزار شد مطرح
گردید.
در ای�ن نشس�ت دکتر ص�ادقزاده
معاون وزیر نیرو و رئیس «س�ازمان
انرژیه�ای تجدیدپذیر» کش�ور در
جمع متقاضیان احداث نیروگاههای
خورش�یدی از آمادگی این سازمان
ب�رای حمای�ت از اینگون�ه طرحه�ا
خب�ر داد .اکنون با گذش�ت  4ماه از
آن همای�ش با رضا خراس�انی مدیر
عامل ش�رکت مولدگس�تر ش�ایان
در س�یرجان ک�ه پیگی�ر طرحهای
س�رمایهگذاری در زمین�ه ان�رژی
خورشیدی است گفتگو کردیم تا از
جزئیات کار بیش�تر مطلع و موانع بر
سر این طرح ها را بررسی کنیم.
***
◄ از زم�ان برگ�زاری همای�ش
بررس�ی چگونگ�ی س�رمایهگذاری
در نیروگاهه�ای خورش�یدی ک�ه با
حض�ور مس�ئوالن وزارت نی�رو در
س�یرجان برگزار ش�د بیش از  4ماه
میگ�ذرد اما آثار اجرای این طرحها
را در س�یرجان هن�وز ندیدیم چرا؟
این س�ؤال را بهخاطر این میپرسم
ک�ه برخ�ی متقاضیان اج�رای طرح
گالیههای�ی از ع�دم پیش�رفت کار
مطرح کرده بودند.
ب��ا تش��کر از ش��ما .برگ��زاری همایش
انرژیهای تجدیدپذی��ر در واقع فرصت
مناس��بی جه��ت افزایش آگاه��ی مردم
وهمچنی��ن افزایش ارتب��اط فعاالن این
ح��وزه را فراهم آورد و چالشها و موانع
پیش رو نیز در آن بررسی شد .از طرفی
با توجه به اینکه شهرس��تان س��یرجان
یکی از ش��هرهای با پتانس��یل تابش��ی
ب��اال میباش��د راهان��دازی نیروگاههای

در گفتگو با مدیر عامل شرکت مولد گستر سیرجان مطرح شد:

چالشها بر سر راه
نیروگاههای خورشیدی

خورش��یدی از جذابیت باالیی برخوردار
اس��ت اما متأس��فانه برخی موانع وجود
دارد ک��ه امیدواریم با کمک مس��ئوالن
شهرستان مرتفع شود.
◄ چه موانعی ،اشاره میکنید؟
موان��ع و مش��کالت را میتوانی��م به دو
دس��ته تقسیم کنیم .دس��ته اول مربوط
ب��ه مش��کالت و قوانین دس��ت و پاگیر
اداری اس��ت که مربوط به سراسر کشور
است .این قوانین باید تغییر کند تا روند
اجرا تسهیل و سرمایهگذار بتواند قرارداد
خرید تضمینی بیس��ت س��اله با وزارت
نی��رو منعقد نماید .این مش��کالت البته
تا حدودی پیگیری ش��ده و مس��ئولین
قول صدور بخش��نامه برای حل آنها را
دادهاند .ی��ا مواردی مثل نی��از به تغییر
کاربری اراضی کش��اورزی به خورشیدی
ب��رای نیروگاهه��ای زی��ر 100کیلو وات
وج��ود دارد که تا کنون چندین جلس��ه
در س��ازمان امور اراض��ی برای این مورد
تشکیل دادهایم و قول مساعد دادهاند با

دس��تورات اداری این مشکل را برطرف
کنند تا س��رمایهگذاران مش��کل نداشته
باش��ند .اما قسمت دوم مشکالت به عدم
آگاه��ی مردم از نحوه س��رمایهگذاری و
بازگشت سرمایه بر میگردد و همچنین
شرایط اقتصادی ناپایدار و تورمزا که در
س��رمایهگذاری متقاضیان مؤثر اس��ت،
انش��اءا ...ب��ا تثبیت ن��رخ ارز و افزایش
نرخ خرید ک��ه بهزودی اتف��اق میافتد
امید ت��ازهای بین س��رمایهگذاران ایجاد
خواهد ش��د و این صنعت به پیش��رفت
ادامه خواهد داد.
◄ ب�رای ورود ب�ه ای�ن ح�وزه
س�رمایهگذاری ،متقاضی�ان چ�ه
شرایطی باید داشته باشند؟
ش��رایط خاصی ندارد .داش��تن زمین و
انش��عاب برق در شهر و روس��تا هرکجا
که باش��د میتوانند با عقد قرارداد خرید
تضمینی ب��ا وزارت نی��رو در این زمینه
س��رمایهگذاری کنند و ب��ه درآمد پایدار
برسند.

◄ اآلن چه تع�داد متقاضی احداث
نی�روگاه خورش�یدی در س�یرجان
داریم؟
متقاض��ی البت��ه خیل��ی هس��ت ول��ی
آنهاییکه توانس��تهایم پروندهش��ان را
تکمی��ل و در دس��تور کار بگذاریم 30تا
 50پرونده اس��ت که کاره��ای اداری و
بانکیش��ان توسط این ش��رکت در حال
انج��ام اس��ت .همینجا م��ن از مدیران
دس��تگاههای مس��ئول در ای��ن رابطه و
فرمان��دار و نماینده محت��رم میخواهم
طب��ق وعدهای که ب��رای حمایت از این
طرحها در روز همای��ش دادند همانطور
ک��ه تا ح��اال حمای��ت کردهاند ب��از هم
مس��اعدت نماین��د تا متقاضیان��ی که با
آینده نگری وارد این حوزه ش��دهاند دل
گرم باش��ند و کارش��ان به هی��چ مانعی
برخورد نکند.
◄ ش�ما خودتان چ�ه پیگیریهای
دیگری داشتهاید؟
بع��د از تش��کیل پرون��ده درخواس��ت

جناب آقای مهندس

داریوش دهیادگاری

با نهایت تاسف و تالم درگذشت والده گرامیتان را به شما و خانواده معززتان
تسلیت عرض نموده ،از خداوند منان برای روح آن مرحومه رحمت و مغفرت
و برای بازماندگان صبر و شکیبایی مسئلت داریم.

اتحادیه شرکت های تعاونی تولید سیرجان

سرمایهگذاران و شرکتهای ف ّعال در این
بخش از فرمانداری ویژه و نماینده مردم
مبنی به دادن انش��عاب برق در محدوده
مصرف و عقد قرار داد خرید تضمینی با
وزارت نیرو را داشتهایم که پیگیری شده
اس��ت .مکاتبه با مدیر عامل شهرکهای
صنعت��ی در رابطه با واگ��ذاری زمین به
آن دس��ته از س��رمایهگذارانی ک��ه در
شهرکهای صنعتی قصد سرمایهگذاری
در نیروگاههای خورش��یدی را دارند که
در ای��ن م��ورد تاکنون چندین جلس��ه
برگزار ش��ده و اقدامات��ی در حال انجام
است.
◄ نکته ای هست که نگفته باشید؟
مهمترین موضوع پیگیری اخذ تسهیالت
بانک��ی ب��رای 50نف��ر از متقاضی��ان
راهاندازی نیروگاههای خورش��یدی است
ک��ه پروندهش��ان را در بانکها تکمیل و
در دس��تور کار ق��رار دادهای��م .مدیران
بانکها هم قول مساعد دادهاند همکاری
نماین��د که همینج��ا تش��کر میکنم.
البت��ه ه��ر هفته ب��ه تع��داد متقاضیان
اضافه میش��ود و ما باید آمادگی این را
داشته باش��یم بتوانیم به همه متقاضیان
خدم��ات بدهیم .در خص��وص واگذاری
زمین هم برخی افراد سؤاالتی داشتهاند
که پیگیر موضوع هس��تیم و انش��اءا...
ب��زودی در رابطه با نحوه واگذاری زمین
به متقاضیان طرح اطالعرس��انی خواهد
شد .با این حال هرگونه ابهامی که افراد
داش��ته باش��ند میتوانند به محل دفتر
ش��رکت واق��ع در طبقه باالی ش��رکت
س��یرجان تور در خیابان رازی مراجعه و
یا با تلف��ن  42282835در وقت اداری
تم��اس بگیرن��د ت��ا هرگون��ه اطالعاتی
خواستند در اختیارشان بگذاریم.

جناب آقای

مسعود هود سیر
انتصاب بجا و شایس�ته جنابعالی را به ریاس�ت بانک ملی مرکزی کرمان که
نش�ان از درایت ش�ما دارد تبریک عرض نموده ،برای شما آرزوی موفقیت و
سربلندی داریم.

کارمندان بانک ملی حوزه سیرجان

فرهنگ

 شماره 1174
 شنبه  4خرداد 1398

کاریکلماتور

با معرفی کتاب مهری مؤیدمحسنی در همایش کرمانشناسی مطرح شد:

کتاب جامع در فرهنگنامه
فولکلور ایران

محمدعلی آزادیخواه

| عکس :سیّد محمد فروزنده |

دکتر جعفر قنواتی :تا جایی که من اطالع دارم نه درزبان انگلیسی ،نه در زبان عربی و نه
در زبان فارسی ،کتابی درباره فولکلور یک شهر به جامعیت این کتاب که
تألیف یک بانوی بزرگوار از استان کرمان است ،به چاپ نرسیده است.
گروه فرهنگ و هنر
علمی «گنج
چن��دی پیش که همای��ش
ِ
سیساله» بهمناس��بت سیامین سالگرد
تأس��یس مرکز کرمانشناس��ی با حضور
مقام��ات ارش��د اس��تان و میهمان��ان
کش��وری در ت��االر وح��دت دانش��گاه
ش��هید باهنر کرمان برگزار ش��د کتاب
«فرهنگ عامیانه سیرجان» اثر ارزشمند
مه��ری مؤید محس��نی از نویس��ندگان
و عالقهمن��دان حف��ظ فرهن��گ عام��ه
در س��یرجان بهعنوان کت��اب جامع در
فرهنگنامه فولکلور ایران معرفی ش��د.
خبری که ارزشهای زیادی داش��ت اما
کمتر بازتاب یافت .مهری مؤید محسنی
از عالقهمن��دان و محققان فرهنگ عامه
در سیرجان است و تا کنون آثار متنوعی

از تألیف��ات و تحقیق��ات خود را به چاپ
رس��انده اس��ت .در این همای��ش که با
حضور اساتید برجسته کشوری همچون
هوش��نگ مرادیکرمانی هم��راه بود در
ارتب��اط با ارزشه��ای فرهنگی ،تاریخی
و اجتماع��ی و نیز غنای طبیعی اس��تان
کرمان س��خنرانی و در ادامه از سردیس
برخ��ی مفاخر اس��تان کرم��ان از جمله
استاد «باستانیپاریزی» رونمایی گردید.
محمدعل��ی گالبزاده رئی��س مرک��ز
کرمانشناس��ی در ابت��دای این همایش
گف��ت ۳۰ :س��ال قبل دریافتی��م که نه
تنه��ا عوام بلکه خواص هم درک عمیقی
از واقعیته��ای کرم��ان ندارن��د و حتی
دانشوران این دیار بزرگ را نمیشناسند،
در حالی که اینجا س��رزمینی است که
هم��واره س��رافرازیهایش ِورد زب��ان

نویسنده و مؤلف
کتابهای دفاع مقدس:

رزمندگان دفاع
مقدس پشیمان
ّ
نیستند اما دلگیرند

روزگاران است.
استاد هوشنگ مرادی کرمانی نیز در این
همایش با توجه به اهمیت وجود مراکزی
همچون کرمانشناس��ی در پرداختن به
مقول��ه فرهنگ و با گلهمن��دی از اینکه
قدر هنر و هنرمند دانس��ته نمیش��ود،
گفـ��ت :دولتمردان و بزرگان باید بدانند
با هنرمن��دان میتوانند ماندگار بش��وند
اما هنرمند را نمیش��ود زیر خاک پنهان
کرد زیرا او مانند آب اس��ت و هیچ کس
نمیتوان��د آب را پنهان کند و آب اگر به
آسمان برود به صورت باران میآید و اگر
در زمین برود ،چش��مه میش��ود و هیچ
وقت گم نمیشود.
ام��ا نقطهی عطف ای��ن همایش برای ما
سیرجانیها جایی بود که کتاب نویسنده
همش��هریمان بهعنوان کتابی جامع در

احمد یوسفزاده نویس��ندهی کتابهای دفاع مقدس که
تاکنون آثار زیادی در این بخش منتش��ر کرده همزمان با
سوم خرداد سالروز آزادس��ازی خرمشهر دربارهی شرایط
کنونی جامعه و کمرنگ ش��دن ارزشه��ای دفاع مقدس
گفت« :حداقل در نس��ل حاکم ایران دیگ��ر آن ایثارهای
دوران دفاعمقدس را نمیبینیم و متأسفانه به گونهای عمل
کردهاند که ارزشها کمتر ش��ده .وقتی در جامعه دزدی و
دس��تاندازی به بیتالمال اینقدر زیاد شده که این افراد
را نه با اس��م مس��تعار ،بلکه با تصاویر خودشان در رسانه
ملّی نشان میدهند و آنها به جای شرم ،لبخند میزنند؛
طبیعتاً این مسائل انسان را ناراحت میکند».
این رزمنده دوران دفاعمقدس گفت« :کسانی که در جنگ

فرهنگنامه فولکلور ایران معرفی شد.
دکت��ر جعفری قنواتی مدیر و ویراس��تار
علم��ی دانش��نامۀ فرهنگ م��ردم ایران
علم��ی و فرهنگی از
در ای��ن همای��ش
ِ
کتاب «فرهن��گ عامیانهی س��یرجان»
تألیف «مهری مؤیدمحس��نی» بهعنوان
گلسرس��بد کتابهای فولکلور ایران نام
ب��رد و گفت :تا جایی که من اطالع دارم
نه در زبان انگلیس��ی ،نه در زبان عربی و
نه در زبان فارسی ،کتابی درباره فولکلور
یک ش��هر ب��ه جامعیت ای��ن کتاب که
تألیف یک بانوی بزرگوار از استان کرمان
و شهر س��یرجان است ،به چاپ نرسیده
اس��ت .این نکت��ه را  15س��ال پیش در
برنامه فرهنگ م��ردم که از رادیو پخش
میشد ،گفتم و امروز نیز همچنان تأکید
میکنم که این کتابی است که مانند آن

بودهاند با دیدن این صحنهها به ش��دت ناراحت میشوند.
البته هیچوقت پش��یمان نمیشوند از اینکه از کشورشان
دفاع کردهاند و من به شخصه هیچ وقت پشیمان نمیشوم
از اینکه به جبهه رفتهام اما به شدت دلگیر میشوم»
وی ادامه داد« :فضای حاکم بر کشور(نه یک دولت خاص)
یک فضای جنگ بر س��ر قدرت است و هر کس به نحوی
ک��ه به اعتقاد من هی��چ کدام بهتر از دیگری نیس��ت ،به
ریشهی انقالب تیشه میزند و جنگ ،جنگ قدرت است».
یوسفزاده گفت« :همهی این مسائل باعث نمیشود کسانی
که فرهنگ دفاعمقدس را ترویج میکنند ،دلسرد شوند و
باید همچنان ب��رای ترویج این فرهنگ که فرهنگ پاکی،
عدالت ،تواضع ،کار بیمزد و منت بود ،کمک کنیم و فقط

گه ف خ عم
پس
م
به
آ ی را وان و ی رهربداری از تاهی ربق
مناقصههای عمومی شماره  98-9و 98-10

شرکت مجتمع جهان فوالد سیرجان در نظر دارد نسبت به شناسایی و پیشارزیابی شرکتهای واجد

صالحیت ،جهت بهرهبرداری از پستهای  400/33کیلو ولت کارخانه احیاء و  132/20کیلو ولت کارخانه
نورد بردسیر خود ،اقدام نماید.
بدینوسیله از کلیه شرکتهای واجد شرایط دارای سابقه دو دوره بهرهبرداری مشابه ،دعوت بعمل میآید
حداکثر ظرف مدت یک هفته از تاریخ چاپ آگهی ،تمایل خود را بصورت مکتوب همراه با تصویر اسناد و

مدارک ذیل به آدرس ایمیل  DKMSJSCO@gmail.comارسال نمایند.
شماره مناقصه
98-9
98-10

موضوع مناقصه
بهرهبرداری از پست  400/33کیلو ولت
بهرهبرداری از پست  132/20کیلو ولت
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شرایط
تأییدیه شرکت برق منطقهای استان کرمان
سابقه حداقل دو دوره بهرهبرداری از پستهای برق
تأییدیه شرکت برق منطقهای استان کرمان
سابقه حداقل دو دوره بهرهبرداری از پستهای برق

مدارک:

 -1درخواست رسمی (ذکر شماره تماس تلفن ثابت و همراه الزامی است)
 -2اساسنامه (کد اقتصادی و شناسه ملی ،گواهی ثبت ،گواهی آخرین تغییرات و )...
 -3تأییدیهها و رتبههای مربوطه (ارائه تأییدیه برق منطقهای الزامی است)
 -4رزومه ،سوابق و نمونه قراردادهای انجام شده با موضوع فوقالذکر (سوابق و رزومههای ارسالی میبایست مربوط
به سال  94تاکنون و با موضوع مرتبط باشند)
 -5گواهی اعالم رضایت کارفرمایان قبلی در خصوص انجام خدمات فوقالذکر
 -6مدارک و مستندات توان مالی و لیست ماشینآالت در اختیار با اسناد و مدارک مثبته (شامل تصویر اصل سند ماشین و )...
 -7گواهی صالحیت ایمنی پیمانکاران
 -8مدارک ،سوابق و رزومه نفرات تیم بهرهبرداری

توضیحات

محل انجام فعالیت بهرهبرداری از پست  400/33کیلو ولت؛ شهرستان سیرجان ،کیلومتر  50جاده سیرجان -شیراز،
کیلومتر  2جاده اختصاصی گلگهر ،مجتمع جهان فوالد سیرجان و بهرهبرداری از پست  132/20کیلو ولت شهرستان
بردسیر ،کیلومتر  3جاده بردسیر -کرمان ،کارخانه نورد بردسیر ،شرکت مجتمع جهان فوالد سیرجان میباشد.
 -1موضوع مدارک ثبتی پیمانکار حتم ًا باید در رابطه با موضوع آگهی باشد.
 -2ارائه اسناد و مستندات مذکور هیچگونه حقی برای متقاضیان ایجاد نمیکند.
 -3جهت کسب اطالعات بیشتر با شماره  03442273806تماس حاصل نمایید.

دبیر کمیسیون معامالت شرکت مجتمع جهان فوالد سیرجان

در ح��وزه فرهنگ مردم ای��ران تاکنون
تألیف نشده است .البته این پایان ماجرا
نبود چرا که در ادام��ه این برنامه عالوه
بر کت��اب فرهنگ عامیانهی س��یرجان،
از کتاب «س��یرجان در آیینهی زمان»،
تألی��ف مرح��وم «علیاکب��ر بختیاری»
نیز بهعنوان دیگ��ر کتاب اثر جامعی که
در ح��وزه فرهنگ مردم و توس��ط مرکز
کرمانشناس��ی به چاپ رس��یده ،تقدیر
شد .همچنین از س��وی استاندار کرمان
لوح س��پاس و تندیس ویژه این همایش
ب��ه دکتر اب��وذر خواجوی��ی ،مدیر مرکز
سیرجانشناسی بهواسطهی همکاری در
برگزاری برنامههای جش��نواره گنج سی
س��اله تعلق گرفت و از فعالیتهای مرکز
سیرجانشناس��ی به عن��وان تنها مرکز
شناسی استان ،تقدیر شد.
شهرستان
ِ

با استفاده از ابزار هنر میتوانیم این کار را انجام بدهیم».وی
اضافه کرد« :امروز اگر یک کتاب خوب و صادقانه بنویسیم،
میتوانیم روی جوانانمان تأثیر بگذاریم».
مدیرکل امور فرهنگی دانش��گاه شهید باهنر کرمان در
بخش دیگری از سخنان خود بیان کرد« :در حال حاضر
کتابهای دفاعمقدس پر خوانندهترین کتابهای کشور
هس��تند و جوانان به این کتابها رو آوردهاند و دوست
دارند بدانند چه اتفاقی افتاده است و این کتابها خیلی
روی آنه��ا تأثیر میگذارد» .وی افزود« :س��اخت یک
فیلم میتواند تأثیرگذار باش��د و با ای��ن ابزار میتوانیم
ب��ه جنگ اتفاقات منفی ک��ه در جامعه افتاده و مردم را
دلسرد کرده ،برویم».

■ یادمان باشد که پیروزی و سعادت و خوشبختی
ما به نوع نگاه و نگرشمان به زندگی بستگی دارد.
کس��ب
■ از ح��ق نگذری��م هدف همه ی ما تنها
ِ
خوشبختی اس��ت و آنهم به س��ودمندی فکرمان
بستگی دارد.
■ را ِز خوشبختی ما اندیشه ورزی ،خردگرایی و به
مد ِد عقل و خ ّ
قیتمان ،خودساختگی است.
ال ّ
■ تا خودمان به طو ِر کامل خوشبخت نباشیم ،هرگز نمی توانیم کسی
را به سعادت و خوشبختی برسانیم.
■ دنیا ،دا ِر تجربه است و همه ی جوانان به آینده امیدوارند ،بیایید در
تجربه رسانی کوتاهی نکنیم ،همانطور که صائب تبریزی فرموده است:
تخم امید دست َمدار /که در َک َرم نکند اب ِر نوبهار ا ِمساک.
تو از
ِ
فشاندن ِ
طلوع لبخندت ،اشک عاشقانت را خیلی زود تبخیر می کند.
■ قلبهای مهربان ،با تپیدنش��ان ،اندک اندک به درازای عمرمان می
افزایند.
■ بدجنس��ی در همه جا وجود دارد؛ می بینی��د که ق ّوه ی جاذبه ی
زمین جانبدا ِر پوست موز شده است.
ِ
مسئولیت دروغ گفتن سرابها را بر عهده گرفته است.
■ خشکسالی،
■ قطره باران غرق شده در دریا ،نیازی به نجات غریق ندارد و امیدوار
است که زمانی همسفر ابرهای سرزمین های تشنه شود.
■ این تنها پاییز است که اندوه ُگسا ِر فصل های چهارگانه است.
■ زمس��تان که به دنیا آمد ،موهایش به س��فیدی برف و از همین رو
«زال» نامیدندش.
زال زمستان است.
■
رستم بهار ،فرزن ِد ِ
ِ

خبر

رونمایی از کتاب مسلمیزاده

کتاب «بر مسند سوگ و ستایش» اثر حجتاالسالم والمسلمین عباس
مسلمیزاده هفته گذشته رونمایی شد.
در مراس��م رونمایی از این کتاب که جمعی از عالقهمندان حضور داشتند
سرپرست فرمانداری سیرجان تألیف و ترویج هرچه بیشترکتاب را از نیازهای
فرهنگی جامعه دانس��ت و گفت :ما همه برای بسط و توسعه این فرهنگ
ارزشمندکه میتواند برای همه آگاهی بخش باشد مسئولیت داریم .گفتنی
اس��ت حج��ت
االس�لام عباس
مس��لمیز ا د ه
از محقق��ان و
کارشناساندینی
است که در این
ح��وزه اقداماتی
انجام داده است.

جناب سرهنگ محمدرضا ایران نژاد
فرمانده محترم انتظامی شهرستان سیرجان

ُحس�ن برخورد ،رفتار متواضعانه ،اقدام به موقع و دس�تور صریح جنابعالی راهگش�ای مش�کل اینجانب شد.
امیدوارم همچون گذشته در راه خدمت بیمنت به مردم شریف سیرجان موفق و پیروز باشید.

یزدان احسانی

جناب آقای مهندس

جناب آقای

مهندس محمد
ایران نژاد پاریزی

محمدرضاراشدی

انتص�اب جنابعال�ی به س�مت سرپرس�ت
معاونت توس�عه و مدیریت سرمایه انسانی
و سرپرس�ت مدیری�ت ام�ور اداری ،ک�ه
نش�انگر شایس�تگی ،لیاقت و توانمندی شماست را تبریک و تهنیت
عرض نموده ،موفقیت و سربلندی شما را در همهی عرصه ها از درگاه
خداوند مسئلت داریم.

مریم اسکندر پور
مدیرعامل شرکت سیرجان گهر پیمان
واعضای هیئت مدیره

انتصاب جنابعالی به س�مت ریاس�ت
عملیات شرکت مس سرچشمه ،که نشان دهنده توانمندی و
لیاقت و شایستگی شماست را تبریک و تهنیت عرض نموده،
از خداوند منان موفقیت و سربلندی شما را آرزومندیم.

مریم اسکندر پور
مدیرعامل شرکت سیرجان گهر پیمان
واعضای هیئت مدیره

جناب آقای

مهندس ایمان
عتیـقی

انتصاب شایسته جنابعالی را به عنوان عضو هیات مدیره ،معاون مدیرعامل و
مدیر مجتمع معدنی و صنعتی گل گهر تبریک عرض نموده ،توفیق روزافزون
شما برادر بزرگوار را از خداوند متعال خواستاریم.

شرکت فرهنگی ورزشی گل گهر سیرجان
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شهر

 شماره 1174
 شنبه  4خرداد 1398

مجتبی رضایی

نگاه

ادامه مشکل حکم های حقوقی
پرسنل شهرداری

نارضایتی از کاهش حقوق ها

گروه شهر

ریشه ماجرا چیست؟
ماجرای نیروهای شرکتی از زمانی آغاز شد
که ش��هرداری برای تأمین نیروهای مورد
نیاز خ��ود در پروژههای عمرانی با موافقت
شوراهای وقت اقدام به جذب تعداد زیادی
نیروی روزمزد نمود .نیروهایی که قرار بود
پ��س از انجام هر پروژه تس��ویه ش��وند اما
نش��دند و به تدریج بر تعداد آنها اضافه و
روی دست شهرداری ماندند .برخی از این
نیروها در زمان شهرداری حسنپور و نیمی

هفتصد نیروی بالتکلیف
روی دست شهرداری
پای نیروهای شرکتی چگونه به شهرداری باز شد؟

| عکس :مجید شبستری |

شهرداری سیرجان در موضوع پرسنل تنها با معضل « نیروهای شرکتی»
مواجه نیس��ت و س��روشنیا از بد حادثه با گیر س��ه پیچ دیگری به نام
کاهش و افزایش ناخواس��ته حقوق پرسنل رس��می و پیمانی که گفته
میش��ود در اثر اش��تباه کارگزینی در تنظیم احکام حقوقی پیش آمده
روبرو ش��ده است .اشتباهی که به هر دلیل رخ داده باعث شده بسیاری
از نیروهای رس��می و پیمانی ش��هرداری از  400تا  500هزار تومان از
حقوقش��ان در هر ماه کم و دست به اعتراض بزنند .این نارضایتیها از
زمس��تان سال گذشته رخ نشان داد تا اینکه محمد معتمدیزاده معاون
وقت مالی و اداری ش��هرداری در گفتگو با پاس��ارگاد و نگارستان ضمن
تبرئهی خود ،مقصر را کارگزینی ش��هرداری دانست و گفت« :من چون
وقت نداش��تم به جزئیات احکام صادره دقت کنم فقط حکمها را امضا
میکردم» .او همچنین گفته بود« :مشکل به آنجا برمیگردد که مسئول
تهیه و صدور احکام حقوقی پرس��نل ش��هرداری قب ً
ال کارش کارگزینی
نبوده و تجربه این کار را نداشته».
وی در پاسخ این سؤال که پس با این وضع تکلیف این افراد چه میشود
گفته بود« :کارشناس��انی از اس��تان دعوت کردهایم تا موضوع را بررسی
کنند ».ظاهرا ً این کارشناس��ان یا به س��ر نرس��یده و یا رسیده و هنوز
کار مثبتی برای حل مش��کل پیش آمده پرسنل ناراضی نکردهاند و این
نارضایتی از اتفاق پیش آمده همچنان باقی و بعضاً در تماس با رسانهها
خواه��ان انعکاس موضوع و اصالح قبضهای حقوقی خود هس��تند .به
گفته این عده اگرچه ش��هردار س��عی کرد در یکی دوماه پایان س��ال با
پرداخت نوعی اضافه کاری به این دس��ته از پرسنل ،این نقیصه را موقتاً
جبران کند اما هنوز موضوع الینحل باقی مانده است.
این نارضایتیها حتی در اجتماع پرس��نل ش��رکتی شهرداری در روز
چهارش��نبه با ش��عارهایی علیه مس��ئوالن کارگزینی و منابع انسانی
بیش��تر دیده ش��د .همان روز پریس��ا عم��ادی مدیر منابع انس��انی
ش��هرداری که خیلیها این قص��ور را متوج��ه وی و مجموعه تحت
مدیریت��ش میبینن��د ،خود در تماس با نگارس��تان اع�لام آمادگی
ک��رد در گفتگویی به پرس��شها در این زمینه پاس��خ دهد و از خود
و مجموع��هاش دفاع کند و حتی قرار زمان گفتگوی او با دبیرگزارش
نگارستان گذاشته ش��د اما با نیامدن سر جلسه گفتگو به نظر رسید
وی از این تصمیم پش��یمان شده اس��ت .او در پاسخ تماس خبرنگار
م��ا با وی به این دلیل که فع ً
ال وقت ن��دارد و میخواهد برود کرمان
حاضر به گفتگو نش��د تا ابهامات ماجرا همچنان باقی بماند .عمادی
پیشتر اختالف احکام ناشی از ضرایب حقوقی سنوات گذشته را عامل
این اتفاق دانس��ته و گفته بود سعی داریم در جهت حل این مشکل
حقوقی پرس��نل با توجه به ا ِعمال ضوابط و مقررات ناظر به کارکنان
شهرداری اقداماتی انجام بدهیم.

درس��ت  6س��ال پیش در بهم��ن  92بود
که در س��تون «یادداشت» صفحه «شهر»
نگارس��تان ش��ماره  869به افزایش بدون
ضابطه نیرو در ش��هرداری انتقاد شد و در
مطلبی که به قلم مدیر مس��ئول با عنوان
«رشد بادکنکی نیروها در شهرداری» نوشته
ش��ده بود ،یادآور شدیم شهرداری با تزریق
نیرو از طریق هرکدام از ش��هردارانی که بر
س��ر کار آمدند رشد بادکنکی عجیبی پیدا
کرده که روزی کار دست شهرداری میدهد.
امروز اما همان روزی اس��ت که شهرداری
نمیداند با  700نفر از نیروهای روی دست
ماندهاش که به نیروهای شرکتی مشهورند
چکار کند .نیروهای روزمزدی که به خاطر
کار موقت در پروژهها وارد شهرداری شدند
اما بسیاری از آنها زیرسبیلی وارد اتاقهای
شهرداری شده و پشتمیزنشین شدهاند .در
میان آنه��ا برخی حتی ب��دون هیچگونه
پرونده اس��تخدامی و گزینش��ی ب��ا چراغ
س��بز ش��هرداران در مدیریتهای کلیدی
این سازمان رسوخ کرده ،همهی قسمتها
پخششده و امور مهم شهرداری را به دست
گرفتهان��د )!( .اگ��ر بدانیم تم��ام نیروهای
رس��می و قراردادی شهرداری به  400نفر
نمیرس��د آنگاه درخواهیم یاف��ت دو برابر
آن یعنی  700نیروی ش��رکتی چه بخشی
از حقوق و اضافه پرداختهای شهرداری را
در هر ماه شامل میشوند .در یک نگاه البته
میتوان گفت آنها هم انساناند و درجامعه
حقوقی دارند و باید شغل داشته باشند اما
از نگاه دیگر کار شهرداران دورههای گذشته
برای پذی��رش بدون ضابطه نیرو که امروزه
به معضل بزرگ شهرداری تبدیل شده قابل
درک نیست.

دوباره تجمع ،دوباره اعتراض /ما را به شرکتهای خصوصی ندهید

هفتصد و س��ی نفر هستیم که چندین سال
است برای شهرداری کار میکنیم ولی هنوز
نه قراردادی داریم نه بیمه و حقوق درس��تی
و هن��وز تکلیفمان معلوم نیس��ت .اآلن هم
نمیدانیم چی شده میخواهند ما را بدهند
به یکی دوتا ش��رکت خصوصی که پیمانکار
شهرداریاند و ما نمیخواهیم به شرکتهای
خصوصی منتقل شویم که امروز هستند ولی
معلوم نیس��ت فردا باشند یا نباشند .وی که
خود را محمد مینامید گفت :مگر ما ببخشید
گوسفند هس��تیم که یکجا میخواهند ما را
جابهجا کنند ،کی ج��واب زن و بچهی ما را
پس از ده سال کار میدهد.
با تعدادی دیگر نیز که هم صحبت ش��دیم
همین حرفها را می زدند و نگران سرنوشت
و آینده خود و خانوادهشان بودند.

هم در ادوار دیگر در زمان ش��هرداری آبیار
و به خص��وص زمان ش��هرداری عارفی به
مجموعه اضافه شدند .هنوز ماجرای سؤال
خبرنگاران ب��ا عارفی در روز طرح س��ؤال
شورای ش��هر از وی که پرسیده بودند چرا
اینقدر نیرو به شهرداری اضافه کردید گفته
بود «اینهایی که من آوردم بیل بدستاند
و باز پرس��یده بودند آیا ب��رادرت را هم به
عنوان بیل بدست به شهرداری آوردی نقل
به مضمون به خبرنگاران گفته بود« :گردن
آن ش��هردار بشکند که نتواند برادرش را به
شهرداری بیاورد»! اما مشکل بعدی از زمانی
آغاز شد که از سال  91این نیروها با انتقال
به س��ازمان عم��ران ش��هرداری -که خود
پیمانکار شهرداری میشد – سعی گردید
از محل درآمدهای این سازمان حقوق آنها

با آیتمهای حقوقی شهرداری پرداخت شود.
از آن پس هر سال حضور این نیروها با همین
شرایط از سوی شورای شهر تمدید میشد و
در عین حال هربار وعده داده میشد مشکل
اس��تخدامی ش��ما را حل میکنی��م .کاری
هنوز تا اآلن نش��ده است .مشکل حادتر اما
از زمس��تان سال گذشته با آیین نامه جدید
وزارت کشور که استقالل شرکتهایی مثل
سازمان عمران ش��هرداری را مخدوش کرد
وارد ف��از تازهای ش��د .بر اس��اس آیین نامه
جدید که دیگر سازمان عمران شهرداری با
اساسنامه جدید نمیتوانست طرف قرارداد
پیمان ش��هرداری باش��د مش��کل پرداخت
حقوق نیروهای ش��رکتی ب��ه معضل بزرگ
شهرداری تبدیل شد تا این نیروها که بعضاً
س��ابقهی  7تا  15سال حضور در شهرداری

دارند برای دفاع از آینده شغلی خود درصدد
تجمع و اعتراض برآیند و از مس��ئوالن شهر
و ش��هرداری بخواهند بعد از این همه سال
تکلیف استخدامشان را روشن کنند.
تجمع مقابل شهرداری
صبح روز چهارش��نبه تعداد زیادی از همین
نیروها در همین راس��تا در اعتراض به عدم
تعیی��ن تکلی��ف وضعی��ت خ��ود در مقابل
شهرداری تجمع کردند .این برای چندمین
بار بود که نیروهای شرکتی دست به تجمع
میزدند تا سرنوشت شان را بدانند .این تجمع
در شب و فردای آن روز در صبح پنجشنبه نیز
ادامه یافت .خبرنگار ما که برای تهیه گزارش
به میان آنها رفته بود از یکی آنها پرس��ید
مش��کل اصلی شما چیست که وی گفت :ما

جلسه اضطراری شورا
هن��وز تجمع نیروها پایان نیفتاده بود که با
حضور معاون سیاس��ی فرماندار و مدیران
اداره کار و تأمی��ن اجتماعی به منظور پیدا
کردن یک راه حل جلس��ه ش��ورای ش��هر
تشکیل و مقرر شد با توجه به اینکه امکان
عقد قرارداد طبق قانون با این نیروها توسط
شهرداری و سازمانهای زیرمجموعه نیست
لذا آنه��ا تحت نظر یکی از ش��رکتهای
پیمانکار ش��هرداری قرار گیرند اما چنانچه
حاض��ر به همکاری با این ش��یوه نش��دند
میتوانند برای احقاق حقوق خود از طریق
مرجع حل اختالف اداره کار اقدام نمایند.
این گزارش حاکی است همان روز موضوع
در جلس��ه ش��ورای تأمین نی��ز مطرح و
ش��هرداری ملزم شد بر اس��اس شیوهنامه
قب��ل به مدت ش��ش م��اه دیگ��ر حقوق
کارکنان ش��رکتی را بپردازد اما تا قبل از
پایان این مهلت تکلیف نیروها را مشخص
کن��د .هرچند که این تصمیمات به عنوان
ُم َسکن موقت همواره آنها را موقتاً ساکت
کرده ام��ا چندان از نتایج این نشس��تها
و تصمیم��ات موقت راضی نیس��تند کما
اینک��ه برخی معترضان گفتن��د «دارند ما
را س��ر میدوانند» .به گفته آنها اعتراض
ما به فرماندار ،نماینده و ش��هردار بهخاطر
همین اس��ت که به صورت اساس��ی ما را
تغیی��ر وضعیت نمیدهند و فقط به آینده
موکول میکنند .آیندهای که هیچ وقت فرا
نمیرسد.

بدنسازی و پرورش اندام فلکس
ارائه برنامههای تخصصی ورزشی و غذایی

مربی :مهدی شول

قهرمان آسیا و کارشناس ارشد فیزیولوژی ورزشی

فراخوان شماره /98/6ف

خیابان ولی عصر سالن امام علی 09129152659

گه م عم
م
آ ی زایده و ی

جمعیت هالل احمر استان کرمان در نظر دارد  6باب مغازه و یك واحد ساختمانی خود

واقع در شهرستان سیرجان ،خیابان امام ،چهارراه اشکزری و یك باب مغازه(داروخانه) و یك واحد ساختمان سه

طبقه خود ،واقع در خیابان ابوریحان -خیابان خواجه نظام الملك را به صورت استیجاری به مدت یك سال از

طریق مزایده عمومی به افراد متقاضی واگذار نماید.

مشخصات امالک

شرکت معدني و صنعتي گل گهر (سهامي عام) در نظر دارد نسبت به شناسایي و ارزیابي
تأمینکنندگان الکتروموتورهاي  ABBبا مشخصات مورد نیاز از طریق فراخوان اقدام نماید .لذا

کلیه متقاضیان ميتوانند جهت اخذ اسناد فراخوان به آدرس الکترونیکي  WWW.GEG.IRمراجعه
و اسناد مذکور را از قسمت تأمین کنندگان و مشتریان  -مناقصه ها دانلود نمایند .مهلت تحویل
پاکات ساعت  9الي  14روز دوشنبه مــورخ  98/03/13در محــل دفترکمیسیون معـامالت

مجتمع و یا دبیرخانه دفتر مرکزی تهران مي باشد.

مدیریت قراردادها و معامالت
شرکت معدني و صنعتي گل گهر

شرکت معدن کاری اولنگ (سهامی خاص)

به شماره ثبت  2540و شناسه ملی 10630107136

مج
م
عم
م
آگهی دعوت هب ع و ی عادی سالیاهن صاحبان سهام

شرایط متقاضیان

 دارای شخصیت حقوقی و حقیقی مهلت دریافت اسناد مزایده 98/3/1 :لغایت 98/3/11 محل ملك :شهرستان سیرجان -مهلت قبول پیشنهادات :پایان وقت اداری روز شنبه مورخ 98/3/11

مدارک مورد نیاز:

 -تصویر کارت شناسایی ملی و سایر مدارک خواسته شده در اسناد مزایده

محل دریافت اسناد و تحویل مدارک :سیرجان ،خیابان وحید -خیابان کارگر جمعیت هالل احمر سیرجان

 به درخواست مراجعه کنندگان قبل و بعد از تاریخ های تعیین شده ترتیب اثر داده نمی شود. به پیشنهاد زیر قیمت کارشناسی ترتیب اثر داده نخواهد شد.متقاضیان می توانند از تاریخ نشر آگهی(همه روزه به جز ایام تعطیل) از ساعت  7/30صبح الی 14
جهت اطالع از شرایط و پاسخگویی به سواالت با شماره تماس  42330039-49تماس حاصل نمایند.

شرکت در مزایده و ارائه پیشنهاد به منزله قبول شروط و تکالیف مقرر در اسناد مزایده بوده
جمعیت هالل احمر در رد یا قبول یك یا کلیه پیشنهادات مختار است .به پیشنهادات مخدوش ،فاقد مدارک الزم و مبهم ترتیب اثر داده
نخواهد شد.
 متقاضیان می توانند همه روزه جهت بازدید از مغازه ها با شماره تلفن  42330039-49هماهنگی الزم به عمل آورند .ساعت بازدید ازساعت  10الی  12می باشد.

بدینوسیله از کلیه صاحبان سهام دعوت بعمل مي آید تا در جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه این شرکت که در
روز پنجشنبه مورخ  1398/3/23راس ساعت  17در محل کرمان بلوار جمهوری اسالمی ،سالن اجتماعات اتاق
بازرگانی صنایع و معادن برگزار خواهد شد حضور بهم رسانند .سهامداران گرامي که مایل به حضور در جلسه
می باشند می توانند با در دست داشتن اوراق سهام و کارت شناسایي معتبر یك ساعت قبل از جلسه جهت اخذ
کارت ورود به محل برگزاري مراجعه نمایند.

دستور جلسه:

 -1استماع گزارش فعالیت هیئت مدیره و گزارش بازرس قانونی شرکت.
 -2بررسی و تصویب صورتهای مالی سال مالی منتهی به . 1397/12/29
 -3انتخاب حسابرس مستقل و بازرس قانونی برای سال مالی منتهی به . 1398/12/29
 -4انتخاب روزنامه کثیراالنتشار جهت درج آگهی های شرکت.
 -5انتخاب اعضای هیئت مدیره.
 -6سایر مواردی که تصویب آن در صالحیت مجمع عمومی عادی سالیانه می باشد.

هیئت مدیره شرکت معدنکاری اولنگ (سهامی خاص)

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

0913 620 4535
@negarestan_news

فرمانده انتظامی شهرستان سیرجان از کشف  413کیلو تریاک خبر داد:

سیرجان روز چهارشنبه در پی اعالم مرکز فوریتهای
پلیسی  110مبنی بر وقوع تصادف در محور سیرجان
کرمان ب��ه محل اعزام ش��دند .س��رهنگ محمدرضا
ایراننژاد ادامه داد :هنگام رس��یدن مأموران گش��ت
کالنتری  13به محل تصادف ،مش��خص ش��د راننده
و سرنش��ینان پ��ژو پارس با بهجا گذاش��تن خودروی
حادثهدی��ده ،فرار کردهاند .وی افزود :بررس��ی صحنه

| تصویر مشروبات الکلی کشف شده |

ضربه پلیس امنیت سیرجان
به باند توزیع
عمده مشروب

گ�روه حوادث :مأموران پلیس امنیت عمومی فرماندهی انتظامی شهرس��تان س��یرجان هفته
گذش��ته در پی رصد اطالعاتی موفق به شناسایی یک باند تولید و توزیع عمده مشروبات الکلی
در محله مکیآباد س��یرجان ش��دند .دادستان عمومی و انقالب سیرجان در گفتوگو با خبرنگار
نگارس��تان ضمن تأیید این خبر گفت :در پی شناس��ایی کارگاه تولید مشروبات الکلی ،مأموران
به ش��کل نامحسوس با دو اکیپ محل را زیر نظر گرفته که طی عملیاتی برقآسا صاحب کارگاه
را دس��تگیر و  4نفر از توزیعکنندگان را به دام انداختند .قاضی محس��ن نیکورز تصریح کرد:
برخورد با تولیدکنندگان مش��روبات الکلی در دس��تور کار پلیس قرار داش��ته و دستگاه قضایی
برخورد جدی و قاطعی با متهمان این بخش خواهد داشت.

جنابآقایمهندسعباسلو

و اظه��ارات ش��اهدان نش��ان م��یداد ،قاچاقچیان با
خودروی پارس در حال حرکت باسرعت باال در فاصله
کم��ی از آمبوالنس بودند که ب��ه محض ترمز گرفتن
ای��ن خودرو با انتهای آن برخورد میکنند و چون پژو
پارس قادر به حرکت نبود ،با بهجا گذاشتن ماشین پُر
از مواد محل را ترک میکنند .مأموران با بازرس��ی از
پژو موفق به کشف بیش از  413کیلوگرم مواد مخدر
از نوع تریاک شدند.
ت�لاش پلیس برای شناس��ایی قاچاقچیان ادامه دارد.
س��رهنگ ایراننژاد همچنین بیان داش��ت :مأموران
پلیس مب��ارزه با م��واد مخدر س��یرجان در عملیات
دیگ��ری موفق به کش��ف  32کیوگ��رم تریاک از یک
خودروی پراید در محور س��یرجان ش��یراز شدند .در
ای��ن رابطه  3نفر مته��م از جمله یک زن تبعه بیگانه
دستگیر ش��دند .مواد مخدر به طرز بسیار ماهرانهای
در سپر پراید جاسازی شده بود.

تذکر امنیتی رئیس پلیس سیرجان
به طالفروشان و بانکها؛

از سوی رئیس پلیس راهور؛

شرط شیشهدودی مجاز اعالم شد

گروه حوادث :طی بخش��نامهای از
سوی ناجا ش��رط شیشهدودی مجاز
ب��رای خودروه��ا اعالم ش��د .رئیس
پلیس راهور شهرس��تان س��یرجان
ضمن اعالم این خبرگفت :معیار مجاز
بودن شیشه دودی ،تشخیص راننده
و سرنشین خودرو از فاصله  3متری
طرفین ماشین توسط افسر کارشناس
است .سرهنگ حسن ساالری افزود:
در صورت��ی ک��ه مطابق نظر افس��ر
کارش��ناس ،رانن��ده و سرنش��ین از
فاصله  3متری قابل تشخیص نباشد،
می��زان غلظ��ت شیش��ه دودی غیر

مجاز محسوب ش��ده و ضمن صدور
قبض جریم��ه ،راننده مل��زم به رفع
شیشهدودی است و اگر امتناع کند با
هماهنگی قضایی خودرو توقیف و به
پارکینگ منتقل خواهد شد.
وی ادام��ه داد :مراک��ز تعویض پالک
موظف هس��تند از ارائ��ه خدمات به
خودروه��ای دارای شیش��ه دودی
غیرمجاز ت��ا رفع کامل ،خ��ودداری
کنن��د .خودروهای وارداتی و یا تولید
داخ��ل دارای شیش��ه دودی فابریک
نیز ملزم به رعایت شرط مجاز شیشه
دودی هس��تند .این مق��ام انتظامی
تصریح ک��رد :نصب هرگون��ه پرده و
کرک��ره که مانع دید عقب ش��ود نیز
ممنوع است .رئیس پلیس راهنمایی
و رانندگی شهرس��تان سیرجان بیان
کرد :طرح برخورد با شیشهدودیهای
غیر مجاز از امروز شنبه در سیرجان
با همکاری تمامی یگانهای انتظامی
اجرا خواهد شد.

از سال  1393تاکنون
سرقت مسلحانه نداشتیم

گ�روه ح�وادث :رئی��س پلی��س
شهرس��تان س��یرجان در جلس��ه
جدی به مدیران
شورای اداری تذکر ّ
بانکها ،رؤس��ای ادارات و همچنین
طالفروش��ان جهت افزایش س��طح

با  197پلیس
ما باشید!

ایمنی با هدف پیش��گیری از سرقت
داد.
س��رهنگ محمدرضا ایراننژاد بیان
کرد :امروز پیشگیری از وقوع جرم به
عنوان یک راهکار علمی و کمهزینه
بس��یار مورد توجه ناجا و دس��تگاه
قضایی اس��ت و بخشهای مختلفی
نیز با هدف پیگیری این موضوع در
کش��ور فعال شده است .وی تصریح
ک��رد :ام��روزه وجود سیس��تمهای
مداربس��ته بهعن��وان ی��ک اص��ل

حفاظتی و امنیت��ی باید در تمامی
بانکها ،ادارت و طالفروشیها فعال
و از هم��ه مهمتر بهروز باش��د .وی
تصری��ح کرد :نهادهای مورد اش��اره
باید نس��بت به بهروزرسانی سیستم
دوربینه��ای مداربس��ته و دزدگیر
اق��دام و دوربینه��ای قدیمی را نیز
تعوی��ض کنند .این مق��ام انتظامی
ادامه داد :خوشبختانه از سال 1393
تاکنون در سیرجان سرقت مسلحانه
نداشتیم.

دفتر نظارت همگانی بازرسی نیروی انتظامی ،پل ارتباطی بین مردم و مسئوالن نیروی
انتظامی اس��ت .ش��هروندان میتوانند با تماس با تلفن  197هرگونه تقدیر ،پیش��نهاد،
درخواس��ت ،انتقاد و ش��کایت از عملکرد پلیس را با بازرس��ی در میان بگذارند .مراجعه
حضوری ،ش��رکت در جلس��ات ارتب��اط مس��تقیم و ش��مارههای  03421834538و
 03421824845نیز برای این موضوع درنظر گرفته شده است.

جنابآقایمهندسپوریانی

مدیرعامل محترم شرکت جهان فوالد

مدیرعامل محترم شرکت گهرزمین

جنابآقایمهندسسلیمانزاده

جنابآقایمهندسمیرمحمدی

مدیر محترم مجتمع شرکت گهرزمین

مدیر محترم حوزه مدیرعامل شرکت جهان فوالد
بدینوس�یله از همکاری و مس�اعدت آن ش�رکت در تامین
تجهیزات آزمایش�گاهی و دندانپزش�کی مرکز بهداش�تی
درمان�ی بل�ورد تقدی�ر و تش�کر نم�وده؛ توفیق ش�ما را از
باریتعالی خواستارم.

بدینوس�یله از همکاری و مس�اعدت آن ش�رکت در تامین
زیرس�اختهای الکترونیک�ی و تامین وس�یله نقلیه جهت
خدمترسانی در خانههای بهداشت منطقه گلگهر تقدیر و
تشکر نموده؛ توفیق شما را از باریتعالی خواستارم.

دکتر محمد موقریپور
معاون بهداشتی دانشکده علوم پزشکی سیرجان

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

بسیج ملّی کنترل فشارخون

حوادث

| تصویر مواد مخدر کشف شده |

ماجرای جالب تصادف خودروی
حامل مواد با آمبوالنس

دکتر محمد موقریپور
معاون بهداشتی دانشکده علوم پزشکی سیرجان

 27اردیبهشت لغایت  15تیر1398

کانال خبری نگارستان

havaades.negarestan

گروه حوادث :در اتفاقی جالب و کمتر پیش آمده ،بر
اثر برخورد شدید خودروی پارس با انتهای آمبوالنس
اورژانس  115در محور س��یرجان کرمان ،راز قاچاق
 413کیلوگ��رم تری��اک ل��و رفت و متهم��ان با بهجا
گذاشتن خودرو پا به فرار گذاشتند .فرمانده انتظامی
شهرستان سیرجان در گفتوگو با خبرنگار نگارستان
ضم��ن تأیید ای��ن خبر گفت :مأم��وران کالنتری 13

فشارخون ،بدانیم و اقدام کنیم...

 شماره 1174
 شنبه  4خرداد 1398

7

سط

ح شهر شماره  1سال ( 1398نوبت دوم)

شهرداری سیرجان در نظر دارد مناقصه عمومی خدمات (شرح مختصر :تهیه مصالح و اجرای
جدولگذاری معابر سطح شهر شماره  1سال  )1398به شماره  2098005674000017را از طریق
سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید .کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد
مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصهگران و بازگشایی پاکتها از طریق درگاه سامانه تدارکات
الکترونیکی دولت (ستاد) به آدرس  www.setadiran.irانجام خواهد شد و الزم است مناقصه
گران در صورت عدم عضویت قبلی ،مراحل ثبتنام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای
الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند.
تاریخانتشارمناقصهدرسامانهتاریخ1398/2/28میباشد.

مهلتزمانیدریافتاسنادمناقصهازسایت:ساعت18روزدوشنبهتاریخ1398/3/6
مهلتزمانیارائهپیشنهاد:ساعت19روزپنجشنبهتاریخ1398/3/16

زمانبازگشاییپاکتها:ساعت18:30روزشنبهتاریخ1398/3/18

اطالعات تماس دستگاه مناقصهگذار جهت دریافت اطالعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاکتها:
آدرس :سیرجان ،میدان انقالب شهرداری مرکزی امور قراردادها و تلفن 41325077
اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه :مرکز تماس 021 -41934
دفتر ثبتنام 88969737 :و 85193768

مدیریت ارتباطات شهرداری سیرجان

عم
فراخوان مناقصه ومی یک مرحلهای عملیات

سب می
ن
آربسا ی هب فضای ز با کا وناهی آربسان (نوبت دوم)

سازمان سیما ،منظر و فضای سبز سیرجان در نظر دارد مناقصه عمومی خدمات (شرح مختصر:
عملیات آبرسانی به فضای سبز با کامیونهای آبرسان) به شماره  2098090549000001را از
طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید .کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت
اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصهگران و بازگشایی پاکتها از طریق درگاه سامانه تدارکات
الکترونیکی دولت (ستاد) به آدرس  www.setadiran.irانجام خواهد شد و الزم است مناقصه
گران در صورت عدم عضویت قبلی ،مراحل ثبتنام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای
الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند.
تاریخانتشارمناقصهدرسامانهتاریخ1398/2/28میباشد.
مهلتزمانیدریافتاسنادمناقصهازسایت:ساعت19روزسهشنبهتاریخ1398/3/7
مهلتزمانیارائهپیشنهاد:ساعت19روزشنبهتاریخ1398/3/18
زمانبازگشاییپاکتها:ساعت18روزیکشنبهتاریخ1398/3/19

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

آدرس :سیرجان ،بلوار شهید زندینیا ،مجتمع سازمانی شهرداری و تلفن03442338102 -3 :
اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه :مرکز تماس 021 -41934
دفتر ثبتنام 88969737 :و 85193768

مدیریت ارتباطات شهرداری سیرجان

 صاحب امتیاز و مدیر مسئول :ذبیح اله بلوردی

سیاسی  /اجتماعی  /فرهنگی

السالم):
امام صادق(علیه ّ
برآورد اعمال در شب  19انجام میگیرد
در شب  21تصویب و تنفیذ آن (امضاء
امام زمان) در شب  23میباشد.

 سال بیست و دوم  شماره   1174شنبه  4خرداد 1398

 وب سایت  www.negarestannews.com :ایمیلnegarestannews@yahoo.com :
 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

 4خرداد

44:24
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91:75

یکشنبه

 7خرداد
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92:44

91:75

دوشنبه

 6خرداد

44:91

92:44

91:75

سه شنبه

 5خرداد

44:95

92:47

91:71

چهارشنبه

 5خرداد

44:95
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24:44

پنج شنبه

 1خرداد

44:95

92:47

24:44

جمعه

 94خرداد

44:95

92:47

24:49

حاشیه  -خبر

در حاشیه جلسه شورای اداری

هر روز قبل از خروج از خانه ،غس��ل ش��هادت بکنید .حجت االس�لام
ش��یخ محمد محمودآبادی خطاب به حاضران در جلسه شورای اداری
گفت :مدیران هر روز قبل از آمدن بر س��ر کار غس��ل شهادت نمایند.
از حاش��یههای دیگر جلسه ش��ورای اداری روز چهارشنبه چک کردن
نام مدیران طبق چک لیس��ت فرمانداری توس��ط رانن��ده فرماندار بود
و حتی ش��نیده ش��د وی مانع از ورود یکی دو مسئول ادارات به علت
تأخیر در جلس��ه شده بود که البته گفته ش��د این دو پس از مقداری
معطلی به جلس��ه راه داده ش��دند .این گرفت و گیرهای عجیب دامن
برخی خبرنگاران را هم گرفت که البته با وساطت مسئول روابط عمومی
فرمانداری توانستند وارد سالن جلسات شوند.

قاچاق نافرجام هوایی
با محموله مواد مخدّ ر

تا حاال همه جور قاچاق مواد مخدر دیده ش��ده بود اال قاچاق س��نگین
م��واد مخدر با پرواز هوایی به کمک پرس��نل ف��رودگاه که کمتر دیده
شده بود اما این هفته نمونه اش در فرودگاه بم دیده شد  .ضیاالدینی،
دادس��تان بم ارزش 50کیلو شیشه را که قاچاقچیان می خواستند در
قال��ب کارتن خرما رد کنند  4میلیارد تومان اعالم کرد و از بازداش��ت
 4نفر از مأموران هم دس��ت در فرودگاه خبر داد که در نمونه خود کم
سابقه بود .دو قاچاقچی دیگر نیز که ب ه عنوان مسافر قصد سوار شدن در
پرواز را داشتند جزو بازداشتیهای فرودگاه بم هستند .تحقیقات اولیه
از متهمان پرونده نشان داده این محموله ماده مخدر شیشه که از نوع
بس��یار مرغوب بوده درآزمایشگاههای پیشرفته کشور افغانستان تولید
ش��ده و پس از انتقال ازمرزهای شرقی آن را به فرودگاه بم رسانده تا با
بسته بندی شیک با کارتن های خرما و همکاری مأموران همدست این
محموله را به تهران منتقل نمایند که گرفتار افسران اطالعاتی شدند.

عذرخواهی به خاطر
تفرقه اندازی یک مداح

روز پنجشنبه دوم خرداد شبکه پنج سیما با محکوم کردن رفتار در تضاد
با وحدت یک مداح ،از برادران و خواهران اهل س�� ّنت عذرخواهی کرد.
پایگاه اطالع رس��انی سیما با اعالم این خبر در توضیح آن آورده است:
«در پی پخش مراس��م جشن میالد امام حسن مجتبی (ع) ،در بخش
کوتاهی از برنامه که به صورت زنده روی آنتن بود ،متأسفانه یک مداح
بر خالف سیاستهای وحدتآفرین جامعه و رسانه ملّی عمل کرده که
این رفتار به هیچ وجه مورد تأیید ش��بکه نبوده و ضمن محکوم کردن
آن ش��بکه پنج سیما از همه برادران و خواهران اهل س ّنت عذرخواهی
میکند ».یک س��ایت خبری در حاش��یه این خبر آورده است مداحان
خودسر به جای ایجاد وحدت باعث تفرقه در جامعه می شوند.

تصویر دیگری از تجمع کارکنان شرکتی شهرداری در اعتراض به  15سال بی هویتی شعلی...
امید است شورای شهر و شهرداری با تدبیرالزم مشکل صدها نفر از کارکنانش را حل کند

عصر جدید و
فرزندان بی شناسنامه!
ف�ارغ از کیفیت اجرای نمایش�ی فاطمه رادمن�ش بازیگر کرمانی
مرحل�ه فینال عصر جدید باید اذعان داش�ت که او از فرصتی که
به دست آورده بود به نحو احسن استفاده کرد و در یک برنامه پر
بیننده یک مشکل موجود در جامعه را به مطرح نمود.
در ای�ن برنام�ه که دوش�نب  30اردیبهش�ت پخش ش�د فاطمه
رادمن�ش اجرایی مرتبط ب�ا یک موضوع حاد سیاس�ی اجتماعی
داش�ت .موضوعی که انتخاب کرده بود ،پرداختن به فرزندانی بود
که مادرشان ایرانی و پدرانشان تابعیتی غیر ایرانی دارند .آنها به
«فرزندان بی شناس�نامه» معروفند در این بیهویتی به مشکالت
مختلفی دچار میشوند.نکته حائز اهمیت که احسان علیخانی هم
به آن اش�اره کرد عزم مصمم این ش�رکت کننده در مطرح کردن
یک مشکل امروز جامعه و برداشتن گامی برای حل آن است .این

بازیگر کرمانی در متن نگارش ش�دهاش فرزندی  6س�اله ناش�نوا
داش�ت که او را در بازار گم کرده ب�ود و وقتی به کالنتری مراجعه
کرده تا پس�رش را به خانه ببرد ،چون شناسنامه نداشته کالنتری
از پس دادن فرزندش امتناع کرده و بقیه ماجرا ...
در هر حال باید به رادمنش به خاطر استفاده از این برنامه پربینده
در طرح یکی از معضالت اجتماعی تبریک گفت و فرصت شناسی
او را ستود.

نگاه آخر

جز خودمان کسی را نمی بینیم

بیژن ادبی

اخیرا ً به این فکر میکردم که چهقدر میان آدمها فرق اس��ت .از آن
ش��هروندی که درخت کهنس��ال جلوی مغازه و خانهاش را شبانه با
لطایفالحیل میخشکاند و در عین حماقت خودش را زرنگ میداند
تا آن که هر روز وقت میگذارد تا در منطقهای خش��ک ،گیاهانی را
که با خون جگر کاش��ته اس��ت ،آب بدهد تا نخشکند .چهقدر فرق
اس��ت بین آن راننده تا ش��خصیکه از صد تومن باقیماندهیِ پول
مش��تری هم نمیگذرد و مبلغ را بنا به وجدانش به طور کامل به او
میپردازد تا ش��هروندی که بر سر یک اختالف  500تومانی ،مسیر
رفتاری دیگری را میپیماید و فحاشی و هتاکی میکند .چهقدر فرق
است بین رانندهای که به عابران ،مث ً
ال به یک مادر و فرزند خردسالش
اجازه میدهد که بدون هراس از خیابان بگذرند تا آنکسی که پشت
چراغی که قرمز اس��ت و کاری از دس��ت کسی جز صبوری ساخته
نیست ،مدام بوق میزند و الفاظ زشتش را حوالهی این و آن میکند.
مگر اس��اس این سیثانیه متوقف شدن پشت چراغ قرمز چه اتفاق
خارقالع��اده یا باورناپذیری را قرار بوده رقم بزند ویا این چند ثانیه
کجای زندگیاش را میگیرد.
چهق��در فرق اس��ت ،بین م��ردی که صدای دغدغهها و س�لایق
همس��رش را میش��نود و به خواس��تهها و اعتق��ادات او احترام
میگ��ذارد تا مردی که تصویرش از زن ،موجودی اس��ت که باید
با خش��ونت به او س��لطه پیدا کرد و حکم راند .فرق میان آدمها
اگر همین هویت اخالقی باش��د ،واقعاً م�لاک خوبی برای برتری
السالم) کالم بسیار
است .حضرت سیدالش��هدا ،امام حسین(علیه ّ
مش��هوری در این باب دارندکه اگر دین ندارید ،الاقل آزاده باشید.
فحوای این کالم در جامعه امروز ما این است که اگر هم آدمهای
آنچنان با اعتقادی هم نیس��تیم دس��تکم آدم باشیم .بخشی از
بودن ما محسوب میشود و بدون آن
اخالق مدنی ،نش��انگر آدم ِ
ما هیچچیز نیس��تیم جز گوشت و پوس��ت و استخوان و غرایزی
لگامگس��یخته .گاهی اوقات با نگاهی که نگاه مطلقبین است ،با
ن��گاه از باال به پایین ،همه را قضاوت میکنیم .مثال میگوییم که
س��یرجانیها همگی بد یا خوب هس��تند و این حقیقت را متوجه
نمیش��ویم که هم��ان آدمهایی که م��ا برای آنه��ا حکم صادر
میکنیم ،توده متکثری از انس��انهایی با ه��زاران تفاوت اخالقی
هس��تند که به لحاظ دنیاهای درونیش��ان ،فرسنگها از هم دور
هس��تند و واقعا نمیت��وان در یک گزارهی مملو از پیش��داوری و
تعصب ،مث ً
ال برای بیش از  300هزار نفر سیرجانی ،یک حکم کلی
بیارزش صادر کنیم .اخالقی زیس��تن مثل خون در رگهای یک
جامعه ،عامل حیات ،س��رزندگی و دوام است .اگر از تاثیر اخالقی
رفتارمان و نحوه قضاوت ش��دنمان بترسیم ،خیلی از اینکارها را
نمیکنیم .در بسیاری اتفاقاتی که زیر پوست شهر و در پشت پرده
اتفاق میافتد ،اگر ردپایی از اخالق بود ،هرگز روی نمیدادند.
رویارویی آدمها و
خیلی از وقایعی که از تغییرات یکشبه شخصیت و
ِ
به خاطر منافعشان میشنویم ،اگر ذرهای اخالقیات در جامعه حاکم
ب��ود ،هرگز اتفاق نمیافتند .خیل��ی از یقهگیری و رفتارهای خالف
ش��ئون اجتماعی که این طرف و آنطرف می بینید ،علت اصلیاش
همین اس��ت که جز خودمان کسی را نمیبینیم .باید به فطرتمان
برگردیم یا به زبان سادهتر باید به تنظیمات کارخانه برگردیم.

جناب آقای

مسلم سلطان احمدی
انتخاب بجا و شایس�ته ش�ما را به عنوان ریاس�ت صنف
عكاس�ان و فیلمبرداران و چاپخانهداران سیرجان تبریک
عرض مینمایم .به امید موفقیت های روزافزون.

محمدی آتلیه گراند

اطالعیه فروش گاه
م ت سی
ح
م
کل
م
و ور ت لک مدی

با توجه به احتم�ال تغییرات قوانین تعویض

پ�الک تمام�ی کس�انی ک�ه قب�ل از س�ال
 1396موتورس�یكلت خ�ود را از فروش�گاه

ملکمحمدی خریداری نمودهاند به مدت دو

ماه فرصت دارند که نس�بت به دریافت و به
نام زدن سند خود اقدام نمایند .در غیر این
صورت فروش�گاه هیچ مس�ئولیتی در قبال
سند و دیگر مدارک ندارد.

جناب آقای

مهندس ایمان
عتیقی

انتص�اب جنابعالی را به عنوان عضو
هیأت مدیره ،معاون مدیرعامل و مدیر مجتمع معدنی و
صنعتی گلگهر که نشان از شایستگی شماست تبریک
ع�رض نم�وده ،موفقیت و به�روزی روزافزونت�ان را از
خداوند متعال خواهانیم.

شرکت اعتماد رهنمون سامان (ارس)

جناب آقای

مهندس ایمان
عتیقی

انتص�اب شایس�ته جنابعال�ی را به عن�وان عضو هیات
مدیره ،معاون مدیرعامل و مدیر مجتمع معدنی و صنعتی
گلگهر تبریک عرض نموده ،توفیقات روزافزونتان را از
درگاه خداوند متعال خواهانیم.

شرکت سخت کوشان سپهر

جناب آقای

مهندس جمشید
مالرحمان

انتص�اب شایس�ته جنابعالی به عن�وان مدیرعامل
ش�رکت معدنی و صنعتی گل گهر را تبریک عرض
نم�وده از درگاه خداوند متع�ال بهروزی و موفقیت
روزافزونتان را خواهانیم.

شرکت سخت کوشان سپهر

برادرگرامی و ارجمندم

جناب آاقی مهندس

جم
ش
ح
ید مالر مان

مدیرعامل محترم شرکت معدنی و صنعتی گلگهر

حال که به لطف خداوند منان مسئولیت سكان شرکت عظیم معدنی و صنعتی گل گهر
سیرجان را پذیرفتهاید بر آن شدم تا در بدو ورودتان مراتب سپاس و قدردانی خود را
اعالم نموده و اس�تدعا دارم در جذب حداکثری جوانان بیکار بومی منطقه با توجه به
شرایط سخت اقتصادی همت گمارید.

برادر شما جانباز احمد پورپاریزی نژاد

مدیر عامل شرکت فنی و مهندسی آبا گستر سیرجان

ا
ولین
و
ج
نیا
امع
زمندیهای ترین
ا
ستان

سی
نیازمندیهای رجان

شنبه  4خــرداد ماه  19 - 1398رمضان  25 - 1440مــــی 2019
ضمیمه رایگان شماره  1174هفته نامه نگارستان @negarestanniaz

داربست فلزی سیرجان جنوب
 09133472290عباسی

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

کابینت ملک پور(نیک کابین)

شعبه دیگری
ندارد

انواع مدل کابینت درب اتاقی کمد دیواری

6ص
ف
ح
ه

داربست فلزی افالک
 09138455581عباسی

بلوار شیخ مفید ،روبروی مدرسه جهان دانش

09133472492 -42330183

09217413275

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

نمای ماندگار با

آجر نمای محک تهران
انواع نسوز -شیل  -رس

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

انتهای بلوار سید احمد خمینی ( کوی بهار) خیابان گل سرخ -کوچه گل سرخ:elina_language_institute 2
مدیر و موسس :سیما حافظی  -بیست سال سابقه درخشان تدریس زبان انگلیسی در بهترین آموزشگاه های شهر()09135034621

حمل اثاثیه منزل ومبلمان در سطح شهر وتمامی نقاط کشور

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

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 دوره های
ترمیک زبان انگلیسی
(بزرگسال ،کوچکسال و
 )...بصورت
دو جلسه در هفته
تشکیل می شود

ثبتنامشروعشد

sabainstitute

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

شعبه دیگری ندارد

2

شنبه  4خــرداد 1398
شماره  1174روزنامه نگارستان

@negarestanniaz
از یک خانم برای شیر دادن به پسر
بچه  2ماهه (یک یا دو بار در روز) دعوت
به عمل می آید.
09385123282

به یک دفتردار آقا در تاکسی
تلفنینیازمندیم
09137471660

به دونفر همکار خانم جهت
کار در فست فود نیازمندیم
09356158139

به دونفر کارگر ساده
نیازمندیم
09301498385

به دو نفر حسابدار
نیازمندیم
09301498385

به یک نفر ضامن با نامه حسابداری
جهت اخذ وام ازدواج نیازمندیم
مژدگانی محفوظ
09135174418

به یک شاگرد مبتدی جهت
کار در نجاری نیازمندیم.
09120377096

از یک خانم حسابدار دعوت
به همکاری می شود
09133477436

تولیدی مبل امپراطور از چند نفر
روبه کوب حرفه ای مبل دعوت به عمل
می آید.
09194531128

به یک شاگرد بصورت دائم
جهت کار کناف نیازمندیم.
09130468402

نیروی جوان و فعال جهت کار در
بستنی فروشی نیازمندیم
تماس از ساعت  ۱۸الی ۲۳
۰۹۱۳۳۴۷۴۰۶۲

به دو شاگرد کارواش و
قطعه شویی نیازمندیم
09136371791

به يك كارمند خانم با روابط
عمومي باال نيازمنديم
٠٩١٢٠١٤٥٠٣٢

به  ٢نفر خانم مسلط به فتوشاپ
با حقوق و مزايای باال نيازمنديم
09123846846

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

به  ۱نفر نیروی کار آقا جهت کار
در مغازه آبمیوه بستنی شیفت عصر
نیازمندیم
۰۹۳۷۳۵۷۲۹۱۰

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

مدرس برق جهت آموزشگاه
فنی و حرفه ای و هنرستان
09131455537

به یک شاگرد ماهر به
برقکارینیازمندیم
۰۹۱۳۶۷۹۶۵۲۵

به یک نفر کارگر ساده  ۲۵تا
 ۳۰ساله نیازمندیم
۰۹۱۳۹۵۶۷۱۲۴

به یک شاگرد آقا
جهت کار در یک فروشگاه
با حقوق مکفی و پورسانت
نیازمندیم
۰۹۱۳۵۰۶۰۷۳۱
ساعت تماس  ۱۴الی ۲۱

استخدام

از يك نيروي خانم
جوان جهت كار در فست فود
(تحويل دهنده غذا)شيفت عصر
دعوت به همكاري می شود.
چهارراه اداره گاز
09363280826

به یک
به یک شاگرد
شرکت گازرسانی ساالربنیان
فروشنده جهت کار در
جهت کار در چایخانه
مغازه کفش فروشی لوله کشی گاز ساختمان به روش زیرکار و روکار
نیازمندیم
نیازمندیم.
آدرس :خ غفاری  ،روبروی مسجد موسی بن جعفر
۰۹۱۳۴۴۵۷۸۰۰
09213057344
با مدیریت متقین 09131454060

یک مطب ۷۰
متری بر خ شریعتی
طبقه اول اجاره داده
می شود
۰۹۱۲۹۵۴۸۵۲۴

به تعدادی آقا و
خانم جهت کار در تاالر
نیازمندیم.
09137671478
09132456739مریدی

به یک خانم
میانسال ترجیحا بدون
بچه برای کار در منزل و
پرستاری بچه نیازمندیم
۰۹۱۳۲۴۵۱۹۹۷

از یک نفر همکار
خانم با روابط عمومی باال
جهت کار در فست فود
دعوت بعمل می آید.
09212983758

به دو کارگر
جهت کار در کارگاه
قنادی نیازمندیم.
09138575661علیپور

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

به  ٢نفر فروشنده
خانم جوان و  ٢نفر نيروي
مرد جوان (جهت كار در
كارگاه)شيريني پاك واقع در
بلوار قاآني نيازمنديم.
٤٢٣٠٥٢١٦

استخدام فوق دیپلم یا
لیسانس
رشته های برق یا کامپیوتر
ساکن سیرجان یا رفسنجان
لطفا رزومه خود را به ايميل زير
ارسال فرماييد
La.barati@gmail.com

به یک نیروی
جوان برای کار در سالن
فست فود نیازمندیم.
ساعت کار  16الی 24
09138350903

به یک کارگر
ساده ی مرد جهت
کار در عمده فروشی
نیازمندیم.
09137314945

به تعدادی
راننده تمام وقت و نیمه
وقت جهت همکاری در
آژانس هما نیازمندیم
09132471303

به چند نفر منشي
مجرب خانم با روابط عمومي
باال فقط در محدوده بلوار
ولیعصرنیازمندیم
۰۹۲۱۳۵۹۰۳۷۷
تماس از ساعت  ١٠صبح الي ٢٠

آژانس کیان مهر
به تعدادی راننده با
ماشین نیازمند است
09137695164
هاشمی

به یک نفر منشی خانم جهت کار در
دفتر نمایندگی ال جی نیازمندیم.
داشتن معرف الزامی می باشد.
09131456709

به یک نفر خانم (مجرد) جهت کار
در دندانسازی نیازمندیم.
ساعت تماس  12الی 14
09138451708

از یک نفر خانم ،ترجیحا مجرد به صورت
تمام وقت دارای سابقه کار با حقوق عالی جهت
همکاری در فروشگاه لوازم آرایشی دعوت به عمل
می آید.
09126235214

یکی از شرکت های معتبر گل گهر به
تعدادی ماشین سواری شاسی بلند و مزدا با بهترین
شرایط و موقعيت كاري نيازمند است.جهت اطالعات
بیشتر با شماره زیر تماس بگیرید.
09050455155

یک شرکت تعاونی جهت انجام امورحسابداری
و اداری به یک نفر نیروی مرد حسابدار با سابقهکار،
آشنا به نرمافزارهای حسابداری و  officeبا حقوق
مکفی و بیمه نیازمند است.
شماره تماس۰۹۹۰۳۲۵۵۲۶۷ :

به یک شاگرد برای کار در
تعمیرگاه هيدروليك نیاز مندیم
٠٩٣٠٧٤٧٨٦٦٢

به دو نفر خانم مجرد با روابط عمومی
باال و مسلط به کامپیوتر جهت کار در پذیرش
آموزشگاه زبان ایلیا نیازمندیم.
حقوق ماهانه دریافتی مطابق اداره کار برابر
 2/040میلیون تومان و بیمه تامین اجتماعی
شماره تماس09134564542 :

جذب مدرس زبان
آموزشگاه زبان تتا جهت تکمیل کادر آموزشی خود از مدرسین
مجرب دعوت بعمل می آورد
زمان تکمیل مدارک  4خرداد لغایت 11خرداد
ابقه
زمان مصاحبه شنبه 18خرداد مدرسین با س و دارای مدرک
مدارک الزم:
زبانی در الویت می باشند.
آخرین مدرک تحصیلی2قطعه عکس فرم تکمیل شده -رزومه کاریخ  15خردا -کوچه شماره 7ساعت تماس20الی16
09132455173 -42232311

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

یک شرکت صنعتی و معدنی
جهت انجام تعمیرات دوره ای ساالنه
به مدت محدود به افراد ذیل نیازمند
است :تکنیسین برق ،تکنیسین
مکانیک ،جوشکار ،مکانیک با سابقه و
آشنا به تجهیزات صنعتی
09309634362

مجموعه تورینو جهت تکمیل کادر خود از
افراد ذیل دعوت به همکاری می نماید:
رستوران:
 ۱نفر صندوقدار خانم
 ۱نفر سالن دار
 ۱نفر نیرو کار ساده شیفت صبح
آشپز خانه صنعتی:
 ۱نفر نیرو خدماتی ۲نفر نیرو ساده
 ۱نفر کمک آشپز خانم یا آقا
با حقوق و مزایا عالی
٠٩٢٢٤٢٨٦٧٦٢

به یک همکار خانم برای کار در شیفت
عصر فست فود و آبمیوه کیا واقع در خیابان
انقالب تقاطع ولی عصر جنب مرکز خرید ولی عصر
نیازمندیم
09135013289

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

@negarestanniaz
به منشی خانم جهت کار در
نمایشگاه کابینت نیازمندیم
09139473240

به یک فروشنده تمام وقت
جهت کار در بوتیک نیازمندیم.
09037226380

تاکسی تلفنی
بیمارستان امام رضا به
تعدادی راننده با ماشین و
یک دفتردار آقا نیازمند
می باشد.
09135396877

آگهی جذب
مدیرفروش
به دو نفر آشنا به مدیریت
فروش نیازمندیم
(سابقه کار الزامی می باشد)
09132962691

به یک راننده
باگواهینامه پایه دوم برای
ایسوزو داخل شهر با
حقوق 1/500م نیازمندیم
٠٩١٣٦٣٧٧٤٤٥

به یک فروشنده
با سابقه کار جهت کار
در فروشگاه موبایل
نیازمندیم
09133457904

به یک
شاگرد جهت کار در
فروشگاهنیازمندیم
09027496484

به یک نیرو
ساده جهت کار در
فست فود نیازمندیم
09133471998

به یک نفر خانم یا
آقا مسلط به زبان انگلیسی
و کامپیوتر و امور بازرگانی
جهت کار دردفترشرکت
نیازمندیم
09121446205

به یک فروشنده
خانم جهت کار در زولبیا
و بامیه نیازمندیم
۰۹۹۰۴۴۵۷۱۵۱

به تعدادی
کارگر مرد جهت کار در
آشپزخانه تاالر واقع در
منطقه ویژه نیازمندیم.
0۹۰۲۱۴۵۲۹۰۰

به یک کمک
آشپز ماهر جهت کار
در رستوران نیازمندیم.
۰۹۱۳۱۹۸۲۵۶۲

از یک نفر
به یک
پرستار کودک جهت نانوایی تنوری آزاد
نگهداری نیازمندیم
پز جهت اجاره
میدان کشتی
نیازمندیم
خیابان اصناف09371499123
09229495767
محمودآبادی
از فروشنده خانم باتجربه مجرد با روابط
عمومی باال جهت همکاری در مزون مجلسی زارا
دعوت بعمل می آید
۴۲۲۰۴۲۵۴-۰۹۱۳۲۴۵۱۴۱۷
ساعت تماس ۹الی  ۱۳و۱۷الی۲۲
جذب ویزیتور های فعال و با روابط عمومی
با حقوق ثابت ماهیانه  1/600میلیون تومان
و پورسانت و مزایای عالی
لطفا افراد با رزومه مربوطه مراجعه نمایند
09364407478-09132799215

جذب مدرس زبان انگلیسی
آموزشگاه زبان الینا
از طریق آزمون و مصاحبه
زمان آزمون
یکشنبه 12خرداد ماه ساعت 4عصر
ثبت نام و تحویل مدارک تا شنبه 11خردادماه
09135034621

فروش یک عدد
دستگاه پسته شکن کوچ 
ک
چرخ دار  ،ارتفاع  ۱۲۰سانتیمتر،
پهنا  ۵۰سانتیمتر ،تک فاز  ،کاور
استیل  ،ساخت شرکت تبریز کار
٠٩١٩٥٣٦٦٩٣٩

به دونفر سالن
دار جهت کار در فست
فود نیازمندیم
09132472608

به تعدادی نیروی
زن ومرد جهت پذیرایی
در سالن تاالر واقع در
منطقه ویژه نیازمندیم.
۰۹۰۲۱۴۵۲۹۰۰

به دو نفر همکار
جهت بخش پذیرش و
بازاریابی هتل
نیازمندیم
09139926507

قیمت کارشناسی زمین و ساختمان
مهندس نادری نیا
09133455472

ابتدای بلوار دکترصادقی  50 -متر بعد از تقاطع دهخدا
به یک خانم جوان
جهت کار در پذیرش رستوران،
دو آقا جوان جهت گارسونی و یک
خانم نظافتچی نیازمندیم.
فقط مراجعه حضوری
ترجیحا ساکن اطراف میدان سنایی
۰۹۱۳۱۹۸۲۵۶۲

به یک نفر
راننده نیسان جهت
کار در آهن فروشی
نیازمندیم
۰۹۱۳۵۳۹۷۱۰۳
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یک اتاق فلزی با آهن مرغوب در
اندازه  20متر مربع به فروش می رسد.
09900367295

رهن واجاره واحد ۱۲۰متری ،سه
خواب شیک ،باکلیه امکانات،
تختی جنوبی
09335253702

امتیاز آژانس با سابقه باال و زنگ
خور عالی به فروش می رسد
09133456783

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

 4حلقه الستیک  315بارز ،گل عقب
 40،درصد و سالم به فروش می رسد
09136212977

فروش امتیاز وام بانک
رسالت
۰۹۹۰۴۰۱۴۱۶۵

فروش امتیاز وام
شعبه دکتر صادقی
09136371791

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

کارواش با کلیه وسایل واقع در
بلوار سیدجمال بفروش می رسد.
09132784594

یک آرایشگاه زنانه با تمام امکانات
و موقعیت مکانی مناسب 150متر زیربنا
اجاره داده می شود.
09393856672

وام ازدواج شما را با بهترین
قیمت خریداریم
09137599509

خرید وفروش امتیاز وام
هر سه شعبه
09135323325

به یک نفر کارگر
مغازه روسری
ساده (مرد) و فروشنده
فروشی واقع در پاساژ
(خانم) جهت کار در قنادی کوثر واگذار می شود با
نیازمندیم
کلیه اجناس طبقه همکف
09026338164
 09137676400آقابیگی

کافی شاپ
با موقعیت عالی به
فروش می رسد.
09131780950

پیش فروش
مجتمع  9واحدی
پزشکان 2واقع در انتهای
ابن سینا
09923120631

پژو 405
خاکستری بدون رنگ
مدل 95به قیمت 62
میلیون بفروش ميرسد
09136524177

فروش
امتياز وام بانك
رسالت
٠٩٣٥١٤٥١١٨٨

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

به یک خانم منشی
ترجیحا مجرد ،جهت کار در یک
موسسه آموزشی نیازمندیم.
ساعت تماس
 12-8:30و 19-16:30
42234363
خ فردوسی بعداز جهاد کشاورزی

به یک منشی برای کار دفتری و
حسابداری در دفتر تعمیر گاه با ساعت
کاری از  ۹صبح تا ۴بعد ازظهر نیازمندیم.
٠٩٣٠٧٤٧٨٦٦٢
خرید ،فروش ،رهن و اجاره
مانتو فروشی بلوار دکتر صادقی با موقعیت عالی به
علت مهاجرت به صورت یکجا یا جداگانه واگذار میگردد .
درضمن مغازه دودهنه  60متری با زیرزمین و نیم طبقه میباشد
که در صورت نیاز مغازه بصورت خالی اجاره داده میشود
09139912650

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

یک باب مغازه سوپرمارکت با تمام
وسایل با هشت سال سابقه کار به فروش می
رسد .ملک استیجاری می باشد .با داشتن
انباری  20متری و سرویس بهداشتی
خیابان ابن سینا نبش چهارراه مساجد
09901452995

واگذاری آرایشگاه مردانه با موقعیت عالی
با وسایل کامل در حد نو در ضمن با پول پیش مغازه
 3500رهن مغازه ماهیانه  350تومان مبلغ نهایی 20
میلیون تومان بفروش میرسد .فوری
09191495780

مغازه با متراژ165متر،
خ نصیری شمالی فروش
یا رهن داده میشود
09131454612

آهن دست دوم و ضایعاتی شما را
با باالترین قیمت خریداریم.
09131791171
09132451764
خرید و فروش آهن آالت دست دوم
خرید انواع ضایعات با باالترین قیمت
درب منازل  ،شرکت ها و ادارات
برادران خدائی
09131452643- 09132783052
09192305036
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واحد کارگاهی
160متر واقع در شهرک
تعمیرکاران رهن واجاره
داده می شود.
09130626921
منزل 90متر مسکونی
طبقه اول دو خواب  60 ،متر
همکف شیک جهت آرایشگاه
زنانه به همراه 30متر مغازه شیک
واقع در بلوار موسی ابن جعفر
رهن و اجاره داده میشود.
09131456639

اجاره منزل
مسکونی به متراژ
 100متر ،واقع در خ
خواجو ،کوچه شهید
محمودی ،مجتمع
گلستان ،فول امکانات
09121581334
فروش لپ تاپ HP
گرافیک -4 :رم - 8 :سی
پی یو  CORE7 :مانیتور:
 15.6اینچ  ،قیمت  10م
09053646857
2عدد سیم کارت
دایمی 913145
و 2عدد سیم کارت دایمی
 913347و یک عدد سیم
کارت دایمی 913345
بفروش میرسد
خریدار ازطریق پیامک
هماهنگ کند
09366303880

فروش امتیاز وام رسالت
09360492369
فرش کرمانی شمارا با
باالترین قیمت خریداریم.
خرید وتعویض انواع فرش کرمانی،
دست بافت ودست دوم
با فرش ماشینی.
۰۹۱۳۱۴۵۳۵۲۲
 ۰۹۱۳۱۷۸۷۷۹۵فرش کبیر یزد

يك باب خانه
جهت انبار واقع در خيابان
بالل جنب پمپ بنزين
اجاره داده ميشود
٠٩٣٨٠٨٤٠٤٣٥

تعویض
موتورسیکلتکهنه
باصفرکیلومتر
وخریدارانواع موتور
دست دوم
09132453990
خرید و فروش
آهن آالت دست دوم
خرید ضایعات در محل
09132781601
09131787522
 120قصب زمین در
روستای دهقاضی به همراه
 10دقیقه آب قنات در هفته
با موقعیت عالی بفروش
میرسد.
09338225808

یک قطعه زمین در بهترین
موقعیت بخش مسکونی منطقه ویژه
سیرجان به مساحت  ۱۲قصب دو کله
به مبلغ  ۵۰۰میلیون تومان به فروش
می رسد.
09124458223
تعمیر سرویس کامل کولر
رفع پوسیدگی

تعمیر انواع آیفون های صوتی و تصویری
برق کشی ساختمان

09138453246نورمندی

خدمات فقط سیرجان

@negarestanniaz
اجرای سقف کاذب  ،نقاشی طرح کاغذ دیواری
با طرح های متنوع
کناف ،کلیک 60*60
بدون جابجایی لوازم
با نازلترین قیمت
منزل در اسرع وقت
09133784255
 ۰۹۱۳۹۴۲۲۰۷۹سلمانزاده
09356158139

جوشکاری سیار

دیپلم و مهارت فنی برق
در آموزشگاه فنی المپیاد

اجرای سقف شیروانی باران گیر
وسایه بان ماشین آالچیق نمای خ فردوسی بعداز جهادکشاورزی
رنگی نبشی کشی ساختمان
42234363
وخورده کاری
09132455003

جوشکاری سیار
آبگرم کن
و سایه بان و ...
09138456041

تولیدی پوشاک الزهرا

بهترین کیفیت دوخت و ارزانتر از همه جا

دوخت لباس های مجلسی
 -لباس فرم مدارس و غیره

09901452959

آموزشگاه کامپیوتر خانه رایان

برگزاری دوره های تخصصی کامپیوتر ،
 ICDLفتوشاپ و کالسهای
خصوصی شبکه و اکسل ...

ثبت نام آغاز شد

ویژه تمامی اقشار جامعه

خیابان ولیعصر نرسیده به تقاطع دهخدای شمالی
روبروی خیابان امام هادی(ع) 09137060655

ساعت تماس 12-8:30و 19-16:30

فروش برگر خام عمده مخصوص فست فود ها
09011459988
جوشکاری
سیــار

انواع خرده جوشکاری ،اجرای انواع سایبان
تعمیر انواع درب قدیمی ،پایه کولر وغیره
09139561377

