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دعوت به همکاری

تابستان گرم ،مصرف باالی آب و هشدار مجدد
مسئوالن آب منطقهای کرمان

سرپرست فرمانداری در
جلسه شورای اداری مطرح کرد:

بزرگترین مشکل
توسعه ناعادالنه
است

خطر کمآبی استان
را تهدید میکند

از يك نفر پزشك عمومى دارای مدرك  mmtجهت
مس�ئوليت فنى كلينيك آتيه ش�يفت صبح ساعت
 ٩ال�ى  ١٢واقع در س�يرجان با حقوق عالى دعوت به
همکاری مى شود.
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لحظاتی چند پا به پای زنان ورزشکار:

از ورزش صبحگاهی
تا شور و نشاط زندگی
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 بحرانی ترین وضعیت مربوط به سد تنگوییه سیرجان است
که از ظرفیت  39میلیون متر مکعب فقط  ۹میلیون متر مکعب آب ذخیره دارد!
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سرکارخانم

افسردگی بعد از حاملگی ،علت اصلی
حادثه هولناک کودک آزاری

قبول�ى ش�ما را در كان�ون وكال دادگس�تری تبريك ع�رض نموده،
انشااهلل در تمام مراحل زندگى موفق و مويد باشيد.

از سرمایههای
انسانی و اجتماعی
حمایت میکنیم
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محمدعلی
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خانواده

جناب آقای
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در دامنه کوههای پاریز

زنده یاد

دکتر معین رضوی نسب

ش�ركت و ابراز همدردی نمودند به اطالع مىرس�اند مراسم چهلم آن
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دوست عزیز و گرامی جناب آقای

محمدرضا خسروی

از يك نفر پزشك عمومى دارای مدرك  mmtجهت
مس�ئوليت فنى كلينيك آتيه ش�يفت صبح ساعت
 ٩ال�ى  ١٢واقع در س�يرجان با حقوق عالى دعوت به
همکاری مى شود.
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همکار گرامی جناب آقای

سیامک شجاعی

با نهايت تأسف ضايعه درگذشت پدر بزرگوارتان ج
مرحومناب آاقی
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حاج مراد خس�روی را حضور ش�ما و خان�واده محترم
تس�ليت عرض نم�وده ،از درگاه خداوند متعال ش�ادی
روح آن مرحوم و صبر و س�المت بازماندگان محترم را
مسئلت مىنمايم.

با نهايت تأس�ف و تأثر ضايعه درگذش�ت والده مکرمهتان
را حضور شما و خانواده گرانقدرتان تسليت عرض نموده،
از درگاه خداون�د متعال ش�ادی روح آن مرحومه و صبر و
سالمت بازماندگان معزز را مسئلت مىنماييم.

سردار سرتي
غالمرضاپورپ دوم عبدالرضا انظری
محمد

مديرعامل و هيأت مديره
تعاونى مصرف كاركنان گلگهر

فرمانده�ي محت�رم انتظام�ى است�ان كرم�ان

سرکارخانم

ضمن تقدير و تشکر از كليه
سروران گرانقدر ،دوستان و آشنايان
كه در مراسم تشييع ،تدفين و ترحيم

اسماء اسالمی نیا

قبول�ى ش�ما را در كان�ون وكال دادگس�تری تبريك ع�رض نموده،
انشااهلل در تمام مراحل زندگى موفق و مويد باشيد.

خانواده

جناب آقای

دکتر معین رضوی نسب

زنده یاد

محمدعلی
شکوهی

ش�ركت و ابراز همدردی نمودند به اطالع مىرس�اند مراسم چهلم آن
مرحوم روز پنجشنبه  ٢0تير ماه از ساعت  ١8الى  ١٩:30در جوار آرامگاه
آن مرحوم واقع در بهشت رضا (قطعه ايثارگران) برگزار مىگردد.

قبول�ى ش�ما را در رش�ته جراحى عموم�ى تبريك ع�رض نموده،
موفقيت روزافزونتان را از درگاه خداوند متعال خواهانم.

ساعت حركت ١8:30 :از مقابل مسجد نبى واقع در بلوار عباسپور

دوست عزیز و گرامی جناب آقای

همکار گرامی جناب آقای

خاله مريم

محمدرضا خسروی

با نهايت تأسف ضايعه درگذشت پدر بزرگوارتان مرحوم
حاج مراد خس�روی را حضور ش�ما و خان�واده محترم
تس�ليت عرض نم�وده ،از درگاه خداوند متعال ش�ادی
روح آن مرحوم و صبر و س�المت بازماندگان محترم را
مسئلت مىنمايم.

محمد غالمرضاپور
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اسماء اسالمی نیا

ماجرای مادری که دختر دو سالهاش را مورد جراحت شدید قرار داد
در گفتوگو با پزشکان متخصص و دادستان سیرجان

بازدید مالرحمان از پروژههای
در دست احداث گلگهر

ضمن تقدير و تشکر از كليه
سروران گرانقدر ،دوستان و آشنايان
كه در مراسم تشييع ،تدفين و ترحيم
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سیامک شجاعی
با نهايت تأس�ف و تأثر ضايعه درگذش�ت والده مکرمهتان
را حضور شما و خانواده گرانقدرتان تسليت عرض نموده،
از درگاه خداون�د متعال ش�ادی روح آن مرحومه و صبر و
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مديرعامل و هيأت مديره
تعاونى مصرف كاركنان گلگهر

خداوند شاهد را شکر كه حفاظت از امنيت پايدار ديار شاكرين كريم را به دست يداللهى همشهری
س�ردار اهللدادي تقرير نمود تا س�کينهاي بر دلهاي اهالي اس�تان و لرزهاي مدام بر پيکر نحيف و

ترسان دشمنان اين مرزوبوم باشد.

اينجانب بس�يار مبتهج و مفتخراست كه انتظام استان پهناور كرمان را پهلواني از سيرجان عهده
داراس�ت .اين حسن انتخاب را به همه هم اس�تانيهاي فرهيخته و همشهريهاي گرامي تبريك

عرض مينمايم.

رضا سروش نيا
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سرپرست فرمانداری در جلسه شورای اداری مطرح کرد:

بزرگترینمشکل
توسعه ناعادالنه است

بیژن ادبی
جلسه شورای اداری شهرستان روز چهارشنبه
با حضور امام جمعه ،نماینده مردم و مدیران
ادارات و نهادها سرپرست فرمانداری ،معاون
اقتصادی استانداری کرمان و مدیران ادارات و
خبرنگاران برگزار شد.
در این جلسه که ابتدا با سخنان حجتاالسالم
والمس��لمین حس��ینی امام جمعه سیرجان
همراه بود وی با بیان حدیثی از پیامبر مکرم
اس�لام با این مضمون ک��ه «مؤمنان همانند
تن واحدی هس��تند که هر گاه عضوی از آن
ب��ه درد آید ،دیگر اعضای تن ب��ه درد و تب
گرفتار ش��وند» خطاب به مس��ئوالن گفت:
ارباب رجوع شما ،برادران دینی شما هستند

و باید مش��کالت آنه��ا را حل کنید .پس از
آن سرپرس��ت فرمانداری در سخنانی گفت:
ام��روز با همراه��ی نماینده و آق��ای دهقان
معاون اس��تاندار از چندی��ن پروژه در منطقه
وی��ژه اقتص��ادی دی��دن کردی��م .وی گفت:
بزرگترین مش��کل را توسعه ناعادالنه دانست
و اظهار داش��ت :البته باید اذعان کنیم که در
منطقه جنوب شرق کشور ،شهرستانی به این
میزان برخ��ورداری نداریم .یکی از مهمترین
برنامههای م��ا ،توانمندس��ازی خانوادههای
محروم ،پایینتر از استانداردها است .به همین
منظور ،بعضی از مدی��ران را به عنوان معین
خانوادهها تعیین کردیم ک��ه فراتر از وظایف
اداری به عنوان یک وظیفه وجدانی و اخالقی،
عالوه بر حمایت مالی به توانمندسازی آنها

در ش��غلهای خانگی و پایدار همت گمارده
شود.
وی همچنی��ن وعده داد که همسانس��ازی
قیمتهای تنظیم بازار بر اساس نرخ گذاری
سازمانهای مس��ئول انجام خواهد گرفت تا
بیعدالتی وجود نداشته باشد .وی همچنین
ب��ه نظم در بدن��ه ادارات نیز توصیه کرد .وی
با اشاره به مبحث در بحث اعتبارات و بودجه
بعض��ی دس��تگاهها شهرس��تان بودجه ثابت
پروژهه��ای ملّی دارند ،گف��ت :اما در زمینه
جذب بودجه تا رییس فعال نباشد سهم را به
راحتی نمیتواند بگیرد.
محم��د محمودآب��ادی اف��زود :در جری��ان
بودجهریزی باید نیازهای خودمان را در سال
مالی پیشبینی کنیم .البته برخی شاخصها

برای ما حذف ش��ده اس��ت .دلی��ل آن هم
این اس��ت که از وضعیت کمتوسعهیافتگی
رد ش��دیم و شاخص محرومیتزدایی دیگر
نیس��ت .برای احیای شاخصها ،نماینده و
مس��ئوالن اس��تان رایزنی در برنامه بودجه
کردند و ت�لاش کردند و نتیج��ه نگرفتند.
نرخ بیکاری ما  11/8اس��ت و از  12درصد
میانگین عبور کردیم و در حقیقت نس��بت
ب��ه گذش��ته 2/8 ،برابر ش��ده اس��ت .وی
همچنین به ش��رکتهای صنعتی و معدنی
اع�لام کرد که باید سهمش��ان را ادا کنند و
بیان ک��رد :مدیران عامل ای��ن مجموعهها
بخشی از مس��ئولیت اجتماعیش��ان را به
خوبی انج��ام دادهاند و معینهای اقتصادی
شهرستان ما خوب عمل کردند و باید بهتر
شوند .سرپرست فرمانداری با اشاره به سفر
اخی��رش به تهران و پیگی��ری جذب منابع
جدیدگف��ت :تصویب  120میلی��ارد تومان
بودج��ه جدید حاصل زحم��ات نماینده در
امضای تفاهمنامه با رییس ایمیدرو اس��ت
که در حوزههای روس��تایی مثل آب و برق
و حوزههای اجرایی ادارت هزینه خواهد شد.
حسنپور نماینده مردم سیرجان نیز در این
جلسه اظهار داش��ت :در بعضی شاخصها،
رتب��ه اول در کش��ور را دارا هس��تیم .مث ً
ال
س��رانهیِ آموزشی در اس��تان کرمان  4متر

بازدید مالرحمان از پروژههای در دست احداث گلگهر

از سرمایههای انسانی و اجتماعی حمایت میکنیم
 مدیر جدید روابط عمومی و امور بین الملل گلگهر معرفی شد

|تصویر دسته جمعی مدیران گلگهر پس از معرفی مدیر جدید روابط عمومی و امور بینالملل شرکت|

فرمانده کل ناجا
در آیین تکریم و معارفه
فرمانده انتظامی استان کرمان:

عملکرد سردار
ناظری در تهران
مثبت و
شایسته بود

گروه حوادث /احسان یزدی :مراسم
تکری��م و معارفه فرمانده جدید انتظامی
اس��تان کرمان روز چهارشنبه با حضور

سردار اشتری فرمانده کل نیروی انتظامی
و جمع کثیری از مس��ئوالن اس��تانی و
فرماندهان نظامی و انتظامی در مسجد
الزهرا س��تاد فرماندهی انتظامی استان
کرمان برگزار شد .در این مراسم فرمانده
ناجا با اشاره به عملكرد مثبت و شايسته
سردار س��رتیپ دوم «عبدالرضا ناظری»
در دوران تص��دی فرمانده��ی انتظامی
ش��رق استان تهران گفت :اميد است كه
وي در جبهه جديد نيز با همت و تالش
روز اف��زون خود و همكاران در مجموعه
پليس كرمان به توفيقات شایانی دست
يابند .وی در این جلسه از خدمات سردار
بنیاسدیفر تقدیر و تشکر کرد.
س��ردار ناظری از فرماندهان خوش��نام
نی��روی انتظامی اس��ت ک��ه در دوران

جناب آقای

محمدرضا خسروی

ب�ا نهای�ت تأس�ف و تأث�ر مصیبت درگذش�ت ابوی
بزرگوارتان را حضور ش�ما و خانواده محترم تسلیت
ع�رض نموده ،از درگاه خداوند متعال ش�ادی روح و
علو درجات آن مرحوم و صبر و س�امت بازماندگان
معزز را مسئلت مینماییم.

هیأت مدیره و اعضای
اتحادیه صنف لوازم یدکی

گ�روه خبر :مهندس جمش��ید مالرحمان مدیرعامل
ش��رکت معدنی و صنعتی گل گهر روز چهارش��نبه به
اتفاق نماینده مردم و سرپرس��ت فرمانداری و جمعی
از مدیران ش��رکت از پروژههای بیمارستان تخصصی
گلگهر ،کارخانه سیم بکسل،کارخانه فوالد کاویانگهر
سیرجان و ورزشگاه امام علی محل برگزاری مسابقات
لیگ برتر بازدید و در جلس��ات شورای شهر و اقتصاد
مقاومتی شهرس��تان حضور یافت .وی در این جلسات
تعامل گلگهر با مجموعه شهرستان را از اولویتهای
کاری خود دانست و گفت :ساخت بیمارستان تخصصی
و مجموعه ورزشی گلگهر پروژههای ملّی هستند که
در راستای انجام مس��ئولیتهای اجتماعی گلگهر با

فرماندهی شرق استان تهران و جانشینی
فرماندهی انتظامی استان کرمان خدمات
شایانی را به مردم ارائه کرد .وی ادامه داد:
استان کرمان به دلیل وسعت ،همجواری
با اس��تانهای مرزی و کوی��ری بودن با
موضوعات مختلفی از جمله قاچاق مواد
مخدر ،اتباع بیگان��ه و  18هزارکیلومتر
جاده حساسیتهای خاص خود را دارد
که همه اینها ج��زء مأموریتهای ما و
هر کدام از این موارد دغدغه فرماندهان
و کارکنان پلیس اس��ت .باالترین مقام
انتظامی کشور با تأکید بر این که استان
پهناور کرمان از اس��تانهای امن کشور
است ،عنوان کرد :این خطه در بسیاری
از شاخصها رو به رشد بوده و امنیت آن
در حال ارتقاء است.

و نود سانتیمتر اس��ت اما در سیرجان این
میزان از مرز  7و نیم متر فراتر رفته اس��ت.
س��رانه ورزش هم بیشتر ش��ده و  14سالن
ورزش در نقاط مختلف تاسیس شده است.
در بخش اشتغال ،برای برگرداندن حق مردم
س��یرجان در مورد حذف شاخصها تالش
میکنیم که واقعاً ظلم مضاعف ش��ده است.
بر طبق قانون ،هرجا مردم  40درصد کمک
میکنند ،دولت موظف است که 60درصد
خیرین در بحث بهداشت یا
کمک کند .اگر ّ
مدارس قدمهایی برداشتهاند ،دولت هم باید
ب��ه وظیفهاش عمل کند .وی با بیان این که
در قب��ل از انقالب ،تنه��ا  20درصد مردم
تحت پوش��ش بیمه تامین اجتماعی بودند،
گفت :امروز خوشبختانه باالی  50درصد کل
جمعیت ،تحت پوش��ش بیمههای همگانی
هستند .در استان کرمان این میزان به 45
درصد میرسد ،در حالیکه برای افراد تحت
پوشش بیمه در سیرجان ،رقم  67درصد را
پشت سر گذاشتیم.
وی در پایان با اش��اره ب��ه اینکه وظیفهاش
خدمت به مردم در مجلس و حوزه انتخابیه
اس��ت از ادارات و نهاده��ا خواس��ت طوری
پاسخگوی مراجعین خود باشند که به سراغ
نماینده نیایند و اگر آمدند نش��انه این است
که این نهادها پاسخگوی مردم نبودهاند.

سرعت پیگیری خواهند شد .مدیرعامل گلگهر افزود:
حمایت از سرمایههای انسانی و اجتماعی و همراهی و
همدلی با مس��ئوالن آیندهای روشن برای سیرجان و
گلگهر در پی خواهد داشت.
به گزارش خبرنگار ما مهندس مالرحمان همچنین
در جلس��های ک��ه روز چهارش��نبه در مح��ل روابط
عمومی این ش��رکت برگ��زار کرد مهن��دس محمد
ای��ران منش را به عنوان مدی��ر جدیدروابط عمومی
و ام��ور بینالمل��ل معرف��ی و از خدم��ات مهندس
مرتضوی سرپرس��ت قبلی این روابط عمومی تقدیر
نمود .مهندس ایرانمنش در این مراسم ضمن تشکر
از ُحس��ن نظ��ر و اعتماد مدیرعامل ،بر اس��تعانت از
خداوند متعال ،ائم��ه اطهار و تالش همکاران تأکید
کرد و گف��ت :امیدوارم مدیری��ت روابط عمومی که
یک��ی از مهمترین ارکان و ش��ریان اصلی ارتباطات
شرکت محسوب می ش��ود بتواند اصلیترین وظیفه
خود را که سیاس��تگذاری ،برنامهری��زی ،و کاربرد
شیوههای مناسب برای انعکاس اهداف و سیاستها
و مواضع دس��تگاه به مخاطبان ،رس��انهها و جامعه
میباشد را به نحو احسن انجام دهد.

رونمایی از دو طرح زیستمحیطی

هفته گذش��ته از دو طرح زیس��تمحیطی رونمایی ش��د .در اولین طرح که با حضور معاون فرمانداری،
معاون بهداش��تی دانشکده پزش��کی به همراه جمعی از مسئولین و اعضای انجمن رفتگران طبیعت در
نان پارچهای بهمنظور حذف نایلونهای پالستیکی رونمایی شد.
نانوایی بهاءالدینی انجام شد از کیفهای ِ
محس��ن آرش دراینباره گفت :با توجه به مصوبات کارگروه س��ازماندهی آرد و نان شهرستان سیرجان
در س��ال گذش��ته به دعوت دبیر کارگروه مذکور و به پیشنهاد انجمن رفتگران طبیعت بهمنظور حذف
نایلونهای پالس��تیکی از نانواییهای سطح شهرستان ،کیفهای نان پارچهای توسط تعدادی از بانوان
سرپرست خانوار بهمنظور کمک به معیشت آنها دوخته و تهیهشده است.
به گفته کاظمی مدیر انجمن رفتگران طبیعت این کیسههای پارچه ای در یک کارگاه دوخت خانوادگی
تهیه و عواید حاصل از این کار صرف امور خیریه خواهد شد .این خبر حاکی است در برنامه دیگری در
این رابطه طرح جمعآوری ضایعات بازیافتی داروخانهها نیز در هفتهی گذشته با حضور معاون غذا و
دارو دکتر فخریان ،رئیس صنف داروخانهها دکتر برفهای و اعضای انجمن رفتگران طبیعت سیرجان
اس��تارت زده ش��د .این طرح از داروخانه دکتر محمودی استارت زده ش��د و در روزهای آتی به تمام
داروخانهها سطل جمعآوری داده خواهد شد و یک روز در میان این ضایعات جمعآوری خواهند شد.
شایانذکر است سود حاصل از این برنامه نیز صرف امور خیریه خواهد شد.

جناب آقای محمدرضا خسروی
با نهایت تأس�ف ضایعه درگذش�ت ابوی بزرگوارتان را حضور شما و
خانواده محترم تس�لیت عرض نموده ،از درگاه خداوند متعال شادی
روح آن مرحوم و صبر و سامت بازماندگان را مسئلت مینماییم.

رضا رئیسیزاده -احمد اسماعیلی
جناب آقای

محمدرضا خسروی

با نهایت تاس�ف و تاثر در گذش�ت حاج مراد خسروی را
تسلیت عرض نموده ،غفران و رحمت الهی برای آن عزیز
از دست رفته و سامتی و طول عمر با عزت برای حضرت
عالی و خانواده محترم از پروردگار متعال خواهانم.

مجتبی امانی

جناب آقای

حاجمحمدرضااسفندیارپور

انتصاب بجا و شایس�ته جنابعالی را به س�مت معاون بیمه
س�ازمان تأمین اجتماعی س�یرجان تبریک ع�رض نموده،
موفقیت ش�ما را در راه خدمت به مردم ش�ریف شهرستان
از خداوند منان آرزومندم.

نشریه نگاستان

همکار گرامی سرکار خانم

معصومه نصرت آبادی

با نهایت تاسف و تاثر ضایعه درگذشت خواهر گرامیتان را به سرکارعالی
و خانواده محترم تسلیت عرض نموده از درگاه خداوند متعال برای آن
مرحومه علو درجات و برای بازماندگان صبر مسئلت می نماییم.

رئیس و پرسنل کتابخانه های عمومی شهرستان

تریبون آزاد خوانندگان

پیامک 3000 7258 :
خیری��ن بزرگوار.
 س�لام به تم��ام ّ
مادری دارم که  14س��ال است بهخاطر
اینک��ه پاهایش مش��کل دارد نمیتواند
بخوابد و نشسته میخوابد .برای درمان
که رفتیم هزینهی عملش را 90میلیون
برآورد کردند .من یک دختر تنها با این
مادر پی��ر چهکار میتوان��م کنم ،کاش
کس��ی به مادرم کمکی بکند(.ش��ماره
محفوظ)
 2578 رفتم بچهام را ثبتنام کنم
مدرس��ه گفتند بای��د اینترنتی ثبتنام
کنی .مدارک��م را دادم گفت��م خودتان
ثبتنام کنید م��ن نمیتوانم که گفتند
میبینی که ما خیلی کار داریم .حاال آیا
بهتر نیست خود مدرسه کسی را بگذارد
ت��ا م��ردم را اینترنتی ثبت ن��ام کنند؟
من کارگر کجا
این بازیه��ا دیگه چیهِ .
اینترنت میدونم چیه.
 6587 خ��دا ق��وت میگوی��م ب��ه
خیری��ن س�لامت
مس��ئولین مجم��ع ّ
که با همراهی مس��ئولین دانش��کدهی
علوم پزش��کی مدام به فکر جمعآوری
تجهیزات برای بیمارس��تانها هستند.
آنه��ا از وق��ت خودش��ان ب��رای رفع
مش��کالت درمان مردم میگذارند و جا
دارد تشکر شود.
 2036 اخیرا ً طی چند روز گذشته
در سطح شهر چند مورد نزاع و برخورد
می��ان رانندگان همش��هری مش��اهده
کردم که بعضیهاشون سالح سرد مثل
چاقو داش��تند که خوب نیس��ت .طبق
قانون حمل سالح س��رد جرم است که
باید بدانند .از نی��روی انتظامی هم می
خواهی��م برخورد کند با ای��ن افراد که
ُمخل نظم و امنیت جامعه میشوند.
 7991 س�لام امیدواری��م ط��رح 5
ه��زار واحد مس��کونی که آق��ای تقیزاده
ق��ول س��اخت داده ب��ود ب��ه کارکن��ان
گلگهرمدیرعام��ل جدی��د جن��اب آقای
مالرحم��ان ه��ر چه س��ریعتر ش��روع و
پیگی��ری کنند که برای س��یرجان خیلی
واجب و ضروری است .تشکر.
 2579 م��ن در آزم��ون گهرزمی��ن
امتح��ان اول قب��ول نش��دم .خداییاش
چندتایی که تو رش��ته خودم میشناسم
قب��ول ش��دند از من بهتر بودن��د ولی آیا
من بی��کار هم فکری بکنند؟
نبای��د برای ِ
این همه معدن توی ش��هرمون این همه
گمرک و کارخون��ه ولی من هنوز بیکارم
و با لیس��انس دارم توی آژانس محل کار
میکنم.
 0114 خواس��ته ام��ام خمین��ی از
مسئولین نظام این بود که حداقل حقوق
را دریافت کنند تا به فکر افراد کم درآمد
و مستضعف جامعه باشند .ولی مسئولین
کنونی عالوه بر دریافت حقوقهای باال و
ماش��ینهای فالن مدل و سرمایهگذاری
ب��رای فرزندانش��ان ،انقالب را از مس��یر
اصل��یاش که ب��ه فرموده حض��رت امام
حکومت مس��تضعفین بر مستکبرین بود
دور کرده و خ��ود را صاحب نظام قلمداد
میکنند! در حالی که همگی بالاس��تثناء
مدی��ون ای��ن مردمان��د و روزقیامت باید
پاسخگو باشند.
 2036 مسئولین محترم راهنمایی
و رانندگی بهجز جریمه کمربند و سرعت
غیرمجاز آیا متوجه هستند که خودروهای
دارای صداهای گوشخراش و اگزوزهای
دستکاریش��ده که با سیستمهای صوتی
مسخره آلودگی صدا می کنند هم شامل
جرائم رانندگی میشوند؟
 4306ام��ام جعف��ر ص��ادق
(علیهالس�لام) :پیش از ظهور حضرت
قائم(علیهالس�لام) وق��وع ای��ن پن��ج
عالم��ت حتمی اس��ت :ظه��ور یمانی
(از یمن) ،س��فیانی (از شام) ،صیحه و
فریاد آسمانی ،کشته شدن نفس زکیه
(س��یدی بزرگوار در مس��جدالحرام) و
ف��رو رفتن لش��کر س��فیانی در زمین
بی��داء (بیابان می��ان مک��ه و مدینه).
(الزامالناصب ،ج ،٢ص  ١٣٦ـ بحار ،ج
 ،٥٢ص  )٢٠٤به امید ظهور حضرتش
و براندازی ظلم و کفر و جور در سراسر
جهان و اهت��زاز پرچم مهدوی در تمام
عالم امکان.
 2189 ضم��ن تبری��ک نای��ب
قهرمانی دختران فوتبالیست سیرجان
نق��دی به مس��ئولین دارم و آن اینکه:
کاش در بیلبورده��ا مث��ل گلگه��ر
و آرمانگه��ر عک��س تم��ام بچههای
فوتبالیس��ت مثل ذخیرهها و بقیه بود.
قطعاً نای��ب قهرمانی نتیجهی همکاری
همهش��ان بوده است .حق بقیه اعضای
تیم که در س��رما و گرم��ا با تیم بودند
نباید ضایع شود.

روابط عمومی مدیریت برق سیرجان

- 2036 پ��ارک منازل مس��کونی
گلگهر به حال خود رها ش��ده اس��ت
ط��وری ک��ه درخت��ان و فضای س��بز
زیبای اونجا دارد از بین میرود .ش��اید
البت��ه به عم��د باش��د و برنامههایی به
جز فضایس��بز برای اونج��ا دارند .ولی
چی��زی که االن مش��هوده فع�ل ً
ا پارک
صاحب ندارد .نه شهرداری و نه گلگهر
هیچکدام احساس مسئولیت نمیکنند
در مورد درختانی که در حال خش��ک
شدن هستند...
 6156 سالم چرا انتهای خ ابنسینا
آنقدر تاریک هست و روشنایی نداره؟ ما
دانشجو هستیم .خوابگاه ما بیمارستان
قدی��م امام رضا(علیه الس�لام) اس��ت.
خیابونش شبها تاریکه ،با ترس میرویم
و میایی��م .فکری بهحال روش��ناییاش
بکنید .ما مهمان شهرتان هستیم.
 3257 در برخ��ی خیابانه��ا ک��ه
موتورس��واری میکن��م انگار ک��ه دارم در
بیابان موتورس��واری میکنم .این داستان
آسفالت خیابانهای ماست که هنوز مردم
در خیلی جاها مش��کل دارند .البته این را
هم بگویم در برخی خیابانها که آسفالت
خوب است از موتورسواری لذت هم میبرم
(هم کاله ایمنی دارم ،هم گواهینامه و هم
بیمه)
 1833 فک��ری برای س��رقتهایی
که گاه��ی در کفه مور انجام میش��ود
بکنید .باید ش��ورای تأمین فرمانداری و
جدیت پیگیر باش��ند
نیروی انتظامی با ّ
و خس��ارت کشاورزان و دامداران محل
را جب��ران کنی��د چون برای عش��ایر و
موتورهای کشاورزی امکانپذیر نیست.
 2036 بچهه��ای دور ه َگ��رد ،کودکان
کار ،متکدیان همیشه طلبکار ،آسفالتهای
نابود شده ،ضایعات جمعکنهای همیشه
آوی��زون به در و دیوار ،تک چرخ س��واران
ش��رور ،خودروهای گوشخ��راش ،اقتصاد
بیمار ،حقوق به جا مانده ،آرزوهای رفته بر
باد ،دختران مانده در خانه ،پسران مجرد،
..اینها مشکالت اجتماعی ماست که باید
برایش راه��کار داد .همینج��ور نگین ما
بهترین کشور عالم هستیم.
 4179 س�لام .مس��ئول رسیدگی
به اوضاع آش��فته و نابسامان پارک 17
شهریورکیس��ت؟ اگر در هر س��اعت از
شبانه روز گذرتان به این مکان عمومی
افتاده باشد متوجه عمق فاجعه خواهید
ش��د .انگار یک منطقه متروکه و بدون
صاحب است .واقعاً چرا؟
 1033 س�لام بعضی از مأمورین برق
وگاز و آب روی درب من��ازل مینويس��ند
که هم کار درس��تی نیس��ت و هم موجب
خرابی چهره شهر و موجب ایجاد خسارت
به منازل میشوند .لطفاً تذکر داده شود.
 5121 ازخ��دا درخواس��ت کردن
لذت اس��تَ ،گر بدهد عزت اس��ت ،گر
نده��د حکمت اس��ت .از بن��دگان خدا
درخواست کردن ذلت استَ ،گر بدهند
م ّنت است ،گر ندهند خفت است.
 4944 باس�لام وخس��ته نباشید.
آبس��رد کن چهارراه اش��کذری پارسال
عوض شد اما االن یکسال است به حال
خودرهاش��ده و خاموش اس��ت .جناب
آقای شهردار فکرکن بچه خودت تشنه
است.
 2036 بل��وار س��ید جمالالدی��ن
اس��دآبادی ش��ده ج��والنگاه بچ��ه
افغانیه��ای موتورس��وار و تکچرخ زن
و مزاح��م نوامیس ما ایرانیهای بیچاره،
نیروی انتظامی کجاست .لطفاً بگویید با
آنها برخورد ش��ود .با تشکر از زحمات
شما و نیروی انتظامی.؟
 1693 س�لام .اخی��را ً متوج��ه
ش��دم که از حس��ابم مبالغی به صورت
غیرقانونی برداش��ت ش��ده است .برای
پیگیری به دادس��را و پلی��س فتا رفتم
و با پیگیری و مس��اعدت آنها ،دس��ت
آخر مشخص ش��د که فردی مشکوک
با اس��تفاده از ش��گردهایی ،نیمهش��ب
حس��ابها را ه��ک میکن��د .وقتی به
بان��ک{ }...س��یرجان مراجع��ه کردم،
مع��اون بانک با وجود دس��تور قضایی،
صحبتهای��ی در مورد مته��م کرد که
از تعج��ب دهانم باز مان��ده بود ،به من
میگفت « :خداوکیل ،حس��اب این فرد
را نبندی��د .این مش��تری چ��ک دارد و
احتماالً مشتری خوشحساب ماست».
به همس��رم هم تأکید میکرد که باید
َدر بیاوری که ش��وهرت چه رابطهای با
صاحب حس��اب دارد!!! در حالی به من
اصرار داش��ت که از مبلغ دزدیش��ده
بگ��ذرم که از خی��ر  500تومن پرینت
حساب خودشان نمیگذشتند.

حادثه
گروه حوادث نگارستان
اتفاق رخداده در خیابان وحید سیرجان
صبح چهارشنبه به قدری ناراحت کننده،
هولناک و ش��وکبرانگیز ب��ود که برخی
مس��ئوالن قضایی و انتظام��ی که فعال
حوزه جنایی نیز هس��تند ،سه روز پس
از دی��دن صحنه هنوز ناراحتی در چهره
آنها دیده میشود .حادثهای که حداقل
نمونه آن در سیرجان دیده نشده بود .مهر
مادری در حالت عادی به گونهای اس��ت
که مادر حاضر نیس��ت خ��ار کوچکی به
دست فرزندش برود اما ایجاد جراحت بر
بدن فرزند معصوم دوساله به این شکل
قابل باور نیست؛ مگر اینکه مادر از حالت
عادی خارج بوده باشد .صبح چهارشنبه
مأموران پلی��س از طریق تماس با مرکز
 110در جریان این حادثه قرار گرفتند.
مأموران پلیس آگاهی و مراکز تش��خیص
هویت ،کالنتری  11و یگان امداد به محل
میروند .دقایقی بعد با دس��تور دادستان،
قاضی حسنینیا بازپرس شعبه اول نیز به
محل حادثه اعزام میشود .اظهارات سایر
اعض��ای خانواده نش��ان میدهد مادر 45
ساله به دلیل بیماری اعصاب و افسردگی
ش��دید حوالی س��اعت  8صب��ح پس از
گریههای م��داوم کودک دو س��الهاش را
مورد جراحت شدید قرار میدهد .خواهر
ای��ن کودک که کن��ار او خ��واب بوده به
علت س��ر و صدا بیدار شده و ضمن خبر
کردن دیگر اعضای خانواده یکی از آنها
با پلیس و اورژانس تماس میگیرد .دختر
بچه آسیب دیده بالفاصله توسط اورژانس
الس�لام)
به بیمارس��تان ام��ام رضا (علیه ّ
منتق��ل و به فوریت م��ورد عمل جراحی
ق��رار میگیرد .اگرچ��ه بخشهای مهم و
عمدهای از این گزارش و ماجرا قابل انتشار
نیست؛ اما بخشهای گزیدهای را با هدف
پیشگیری از حوادث مشابه و لزوم درمان
سریع و قطعی افسردگی منتشر میکنیم.
◄ نیاز به بررسی دقیق است
دادس��تان عمومی و انقالب سیرجان در
گفتوگو با خبرنگار حوادث نگارس��تان
درباره این ماجرا گفت :انتش��ار جزئیات
دقی��ق این خبر از لح��اظ علمی به ضرر
جامعه خصوصاً مادران و کودکان اس��ت.
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ماجرای مادری که دختر دو سالهاش را مورد جراحت شدید قرار داد در گفتوگو با پزشکان متخصص و دادستان سیرجان

افسردگی بعد از حاملگی،
علت اصلی حادثه هولناک کودک آزاری
کننده بود که برخی پرستاران نتوانستند
در اتاق عمل حاضر شوند و ما از همکاران
م��رد تقاضای کمک کردیم .خودم هم از
دیدن بچه حال روحی مناسبی نداشتم
و بقیه عملهای جراحی روز چهارشنبه
را لغ��و کردم .خوش��بختانه با لطف خدا
کودک از مرگ حتم��ی نجات یافت اما
امکان آسیب نخاعی وجود دارد .بهخاطر
ش��وکی هم که به کودک وارد شده او را
بعد از عمل در حالت خواب قرار دادیم و
زیر دس��تگاه است که پس از مشورت با
پزشکان مغز و اعصاب و جلوگیری از وارد
آمدن شوک مجدد به او بعد از بیداری ،او
را به هوش میآوریم.

| دکتر علی افشاری زاده |

| دکتر غالمرضا جهانشاهی |

| قاضی محسن نیکورز |

حادثه توسط فردی رخ داده که از بیماری
اعصاب و روان شدید رنج میبرده است.
او در حالت ع��ادی نبوده و تحت درمان
بوده اس��ت .به علت اتفاق رخ داده قاضی
حس��نینیا دس��تور انجام آزمایشهای

متعدد از طریق پزش��کی قانونی را صادر
ّ
کردهاند .قاضی نیکورز افزود :تحقیقات
مقدماتی هم توسط پلیس آگاهی انجام و
متهم به علت کودک آزاری در بازداشت
بسر میبرد.

◄ ک�ودک از م�رگ حتم�ی نجات
یافت
پزش��ک ج��راح این دختر بچه  2س��اله
در حاش��یه عمل جراحی به نگارس��تان
گفت :حوالی ساعت  8:30صبح از طریق
الس�لام) در
بیمارس��تان امام رضا (علیه ّ
جریان یک مورد اورژانس��ی قرار گرفتم.
بالفاصله به بیمارستان رفتم و کودک با
انجام اقدامات اولیه به اتاق عمل منتقل
شد .خون زیادی از بچه رفته بود و نیاز به
عملهای ترمیمی فوری بود .عروق(رگ)
اصلی گردن و نای(راه هوایی) بریده شده
بود .س��تون مهرهها نیز آسیب دیده بود
ک��ه بالفاصله راه تنف��س ترمیم و عروق
نیز پیوند زده شد .دکتر علی افشاریزاده
حدی ناراحت
اف��زود :وضعیت کودک به ّ

 دکتر جهانشاهی متخصص اعصاب و روان در گفتوگویی که صبح
پنجشنبه با مادر این کودک که دچار بیماری شدید روانی است انجام داده
گفت :این خانم  45ساله ،دارای  5فرزند ( 1پسر و  4دختر) است و پس
از اولین بارداری دچار افسردگی بعد از حاملگی شده و به صورت کامل
تحت درمان قرار نگرفته ولی باتوجه به شرایطی که داشته میبایست
حتماً بستری میشد چرا که در صورت ناقص ماندن درمان تبعات جبران
ناپذیری به دنبال دارد.

◄ مادر کودک دوساله چه گفت
دکت��ر غالمرضا جهانش��اهی متخصص
اعص��اب و روان در گفتوگوی��ی ک��ه
صبح پنجش��نبه با مادر این کودک که
دچار بیماری ش��دید روانی است انجام
داده گف��ت :این خانم  45س��اله ،دارای
 5فرزن��د ( 1پس��ر و  4دختر) اس��ت و
پس از اولین بارداری دچار افس��ردگی
بعد از حاملگی ش��ده و به صورت کامل
تحت درمان قرار نگرفته اس��ت .این زن
سیرجانی در صحبت با دکتر جهانشاهی
گفته است« :پس از هر مرحله حاملگی

بیماریام دوباره برمیگش��ت و تشدید
میش��د .ح��س پوچ��ی و بیحوصلگی
شدید داش��تم .حس میکردم خودم و
بچههایم آینده خوبی نخواهند داش��ت.
برای همین چندین بار قصد خودکشی
داشتم .دلم نمیخواست آخرین بچهام
زنده بماند .چون فک��ر میکردم امکان
اداره کردن خودش را ندارد .برای همین
قصد داش��تم او را بکش��م و س��پس به
زندگی خود پای��ان دهم .آن صبح بچه
مدام گریه میکرد و من حوصلهام س��ر
رفته ب��ود ...ع��دهای از نزدی��کان به ما
حسادت میکنند .ما وضع مالی معمولی
داریم اما توانس��ته بودی��م منزل و باغی
برای خود بسازیم .عالقه به رفت و آمد با
کسی نداشتم اما سری به خواهرم که در
منزل مجاور ما زندگی میکند میزدم.
من دخترم را دوس��ت داشتم .صدایش
هنوز توی گوش��م اس��ت و او را مقابل
چشمم میبینم ...خیلی ناراحت هستم
که این اتفاق افتاده است».
دکتر جهانش��اهی در ادام��ه گفت :این
خانم تحت درمان پزش��کی در یزد قرار
گرفت��ه و حدود 2هفته ب��ود که مجددا ً
دارو مصرف میکرده است اما به نظر من
باتوجه به شرایطی که داشته میبایست
حتماً بستری میشد.

 دکتر افشاریزاده پزشک جراح گفت :وضعیت کودک
به ح ّدی ناراحت کننده بود که برخی پرستاران نتوانستند در اتاق عمل
حاضر شوند و ما از همکاران مرد تقاضای کمک کردیم .خودم هم از
دیدن بچه حال روحی مناسبی نداشتم و بقیه عملهای جراحی
روز چهارشنبه را لغو کردم .خوشبختانه با لطف خداوند
کودک از مرگ حتمی نجات یافت اما امکان
آسیب نخاعی برای او وجود دارد.

وی اف��زود :معم��والً فکر ِد َگر ُکش��ی و
خودکشی در افسردگیهای شدید رخ
میدهد و این مادر بنا به گفته خودش
مدتها دچار این حالت بوده است .این
پزش��ک متخصص روانپزش��کی گفت:
علت قطعی افس��ردگی بع��د از زایمان
دقیقاً مش��خص نیس��ت اما مس��ائلی
مانند تغییر هورمونی ،حاملگی س��خت
و پرخط��ر ،زایم��ان س��خت و پرخطر،
مش��کالت تیروئید ،فق��ر فرهنگی ،فقر
خانوادگی و عدم درک همسر میتواند
باعث افس��ردگی بعد از حاملگی ش��ود
و توصیه میش��ود این نکات از س��وی
جدی گرفته ش��ود
خانوادهه��ا بس��یار ّ
و بیم��ار تح��ت درم��ان ق��رار بگیرد.
درمان افس��ردگی باید حتماً تحت نظر
پزشک متخصص به شکل کامل انجام
ش��ود و ناقص مان��دن درم��ان تبعات
جبرانناپذیری بهدنبال دارد .بیخوابی،
بیقراری و رفتارهای پرخاش��گرانه در
ایش��ان مشاهده شده است که در وقوع
این حادثه مؤثر بوده است.
◄ آخرین خبر از پرونده
تازهتری��ن خبرها از ای��ن پرونده که در
ش��عبه جنایی در حال رس��یدگی قرار
دارد حاک��ی اس��ت دختر بچ��ه پس از
انجام عمل جراحی هم اکنون در بخش
 icuبیمارستان تحت مراقبت قرار دارد
و مادر ک��ودک نیز به زن��دان منتقل و
تحقیقات پزشکی قانونی و پلیس آگاهی
از ای��ن حادثه دهش��تناک ادام��ه دارد.
نگارس��تان آرزو میکند کودک معصوم
زنده بماند و دیگر شاهد چنین حوادث
تلخی نباشیم .حادثهای به این حجم از
ناراحتی از سوی مادر علیه دختر بچهای
ک��ه توان دفاع ندارد آن هم در آس��تانه
روز گرامیداشت دختر!.

مجم عم
آگهی دعوت ع ومی فوقالعاده نوبت دوم

آگهی دعوت مجمع عمومی فوق العاده
شرکت دقیق سازان صنعت پیشه ور با شناسه
ملی ۱۴۰۰۶۴۳۱۹۱۶و شماره ثبت۴۱۶۳

ازکلیه سهامداران دعوت به عمل می آید که در جلسه مجمع عمومی
فوق العاده شرکت دقیق سازان صنعت پیشه ور که در تاریخ سه شنبه
 ۱398/4/25ساعت  ۱۰صبح برگزار میگردد حضور به هم رسانید.
دستور جلسه :انحالل شرکت

شرکت تعاونی مسکن کارگران پیمانکاران معادن گلگهر
سیرجان نود و یک شناسه ملی ۱4۰۰3349457
شهرستان سیرجان استان کرمان
نظ�ر به اینکه جلس�ه مجمع عموم�ی فوقالعاده نوب�ت اول مورخ
 98/4/9ب�ه حد نص�اب مقرر در اساس�نامه و قانون ش�رکتهای
تعاونی نرسید ،به اطالع کلیه اعضا میرساند جلسه مجمع عمومی
فوقالع�اده نوب�ت دوم رأس س�اعت  9م�ورخ  98/4/27در محل
خیابان وحید ،س�الن اجتماعات هاللاحمر تش�کیل میش�ود .از
اعضای محترم دعوت میشود در جلسه فوق حضور بهم رسانند.
دستور جلسه:
 -۱تمدید مدت فعالیت تعاونی (اصالح ماده  5اساسنامه)

هیئت مدیره شرکت تعاونی

نش
اصالحیه آگهی انتخابات کانون باز ست گان سیرجان ،نوبت دوم

نظر به اینکه انتخابات هیأت مدیره کانون کارگران بازنشستگان سیرجان در نوبت اول به حد نصاب
نرسید و نوبت دوم انتخابات طبق آگهی در روزنامه نگارستان شماره  ۱۱77مورخ شنبه  ۱تیر ماه  98که
در تاریخ  98/4/27به آدرس :بلوار ولیعصر ،دارالقرآن ،جنب درمانگاه سیب برگزار میگردد.

ضمن ًا کسانی که تمایل به کاندیداتوری هیئت مدیره و بازرسین را دارند ،درخواست کتبی خود را به همراه سایر مدارک شامل:

 -2آخرین مدرک تحصیلی
 -۱حداقل چهار سال عضویت در کانون سیرجان
 -4گواهی عدم سوء پیشینه
 -3گواهی عدم اعتیاد
 -6کپی کارت ملی
 -5حکم بازنشستگی یا کپی صفحه اول دفترچه بیمه
را به کانون شهرستان سیرجان و یا کانون استان کرمان تحویل نمایند.

هیأت مدیره کانون کارگران بازنشسته شهرستان سیرجان
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خبر

گزارش میدانی از وقوع یک آتش سوزی در دامنه کوههای پاریز

تابستان گرم ،مصرف باالی آب و هشدار مجدد
مسئوالن آب منطقهای استان

خطر کم آبی ،استان را
تهدید میکند

بحرانیترین وضعیت مربوط به سد تنگوییه سیرجان
است که از ظرفیت  39میلیون متر مکعب
فقط  ۹میلیون متر مکعب آب ذخیره دارد!

گروه خبر :تابستان گرم ،کمبود آب و مصرف باالی آن دوباره زنگ خطر
را برای اس��تان کرمانیها به صدا درآورده تا مدیر بهرهبرداری و نگهداری
تأسیسات آبی شرکت آب منطقهای استان کرمان با هشدار در این رابطه
بار دیگر اعالم کند وضعیت در شرایط بحران است و مردم مواظب مصرف
آب باش��ند .به گزارش ایرنا حامد فراز در این رابطه گفت :در حال حاضر
کنترل آب سدهای استان با حساسیت انجام میشود و برخی از این سدها
در وضعیت بحرانی به لحاظ ذخیره آب قرارگرفته و حال خوش��ی ندارند.
وی با اش��اره به س��د تنگوییه سیرجان که از س��دهای مهم استان است
گفت :هماکنون س��د تنگوئیه با ظرفی��ت  ۳۹میلیون مترمکعب ،فقط ۹
میلی��ون مترمکعب آب ذخیره دارد ک��ه بحرانیترین وضعیت را در میان
س��دهای استان دارد .وی بیان کرد :در سد بافت با ۴۰میلیون مترمکعب
حجم ذخیره مخزن ۳۰،میلیون مترمکعب آب ذخیرهش��ده اس��ت که در
حال حاضر آب ش��رب شهرس��تان بافت ،بزنجان ،روستاهای اطراف و در
مقاطعی شهرستان رابر از سد بافت تأمین میشود و بخش کمی از آن نیز
برای مصرف کارخانه فوالد بافت استفاده میشود.
مدی��ر بهرهب��رداری و نگه��داری تأسیس��ات آبی و برقآبی ش��رکت آب
منطقهای اس��تان کرمان اظهار داش��ت :سد جیرفت با حجم مخزن ۳۳۶
میلیون مترمکعب ،هماکنون  ۲۳۵میلیون مترمکعب آب در پش��ت سد
ذخیرهسازی شده اس��ت که عمده آن به مصارف کشاورزی میرسد .وی
ادامه داد :وضعیت س��د نس��اء بم در پی بارندگیهای اخیر نسبتاً مناسب
اس��ت و این س��د با حجم  ۱۶۸میلیون مترمکعب ظرفیت ۱۴۶ ،میلیون
مترمکعب آب پشت سد وجود دارد.
فراز با اشاره به بارندگیهای خوب در بهار سال جاری تصریح کرد :هرچند
ورودی آب به سدهای استان نسبت به سال گذشته افزایش داشته ،اما در
برخی نقاط ورودی آب کمتر نیز شده است و مشکل بحران و کمبود آب
همچنان وجود دارد .وی بیان کرد :شرکت آب منطقهای با کنترل وضعیت
س��دهای استان سعی میکند عالوه بر نیاز سال جاری ،نیازهای سال بعد
را مدیریت کند تا مشکلی در تأمین آب به وجود نیاید .مدیر بهرهبرداری
و نگهداری تأسیس��ات آبی و برقآبی شرکت آب منطقهای استان کرمان
تأکید کرد :حدود  ۹۰درصد از آب س��دهای کرمان در بخش کش��اورزی
مصرف میش��ود و باید با اتخاذ روشهای نوین آبیاری نهایت صرفهجویی
توسط کشاورزان انجام ش��ود .وی افزود :تأسیسات و تجهیزات چهار سد
اصلی استان کرمان در وضعیت بسیار خوبی قرار دارد و نگهداری و حفاظت
از این سدها بهصورت مستمر نظارت و کنترل میشود.

جناب آقای

سرتیپ عبدالرضا ناظری

انتصاب بجا و شایسته جنابعالی را به سمت فرماندهی
انتظام�ی اس�تان کرم�ان صمیمان�ه تبری�ک عرض
مینمایم.
علی سیف الدینی

مدیرآژانس هوایی پایا

جناب آقای

«به کمک ش��ما احتیاج داریم .آتشس��وزی
ح��دود جعفرآباد باالی س��دهای پاریز !».این
پیامی ب��ود که عصر سهش��نبه گذش��ته در
یک صفحه اینس��تاگرام مربوط و منصوب به
ش��هر پاریز بهصورت اس��توری در این شبکه
مجازی منتش��ر ش��د که خبر از آتشسوزی
در مرات��ع اط��راف پاریز را میداد .س��اعت 7
صبح چهارش��نبه بود که برای بازدید از محل
آتشسوزی به پاریز رسیدم .اگرچه مطلع شده
بودم که آتش ش��ب گذش��ته مهار و خاموش
ش��ده است .با چند تماس تلفنی و هماهنگی
به ش��ماره تلفن راهنمای محلی رس��یدم .با
او در کن��ار کاروانس��رای قدیمی ش��هر پاریز
قرار گذاش��تم .ب��ا موتورس��یکلت نارنجی ایژ
روس��تا که بر روی باکش «محیطبانی پاریز»
درجشده بود بر سر قرار حاضر شد .از اینکه با
او دست دادم پشیمان شدم چراکه برای دست
دادن با من گاز موتورس��یکلتش را رها کرد و
موتورش خاموش ش��د! .روشن کردن مجدد
موتورسیکلت سخت او را بهزحمت انداخت.
این اولین برخورد سینهبهسینه با مشکالت این
افراد برای حفاظت از محیطزیست است .اکبر
یکی از  4مأمور محیطزیس��ت منطقه وسیع

پاریز است .آنها باواسطه یک شرکت تأمین
نیرو برای سازمان محیطزیست کار میکنند
و با اداره منابع طبیعی نیز همکاری دارند .در
ازای ای��ن همکاری نیز مبلغ بس��یار ناچیزی
از اداره مناب��ع طبیع��ی دریاف��ت میکنند.
موتورسیکلت او را نیز اداره منابع طبیعی در
اختیارش قرار داده است .با اتومبیل به سمت
محل آتشسوزی حرکت کردیم .کوه مقصد
نزدیک ش��هر و از درون شهر پیداست .جاده
خاکی نس��بتاً همواری از کنار قبرستان شهر
پاریز ش��روع و بعد از گذر از روس��تاهای «ده
بادم��و» و «جعفرآباد» تا محل آتشس��وزی
ادام��ه پیدا میکن��د .ابتدای مس��یر جادهای
فرع��ی و کمرنگ رانش��انم میده��د .ظاهرا ً
ع��دهای از مردم که با اتومبی��ل برای کمک
آمده بودند با دیدن دود به سمت آن میروند
و این جاده ش��کل میگیرد درصورتیکه راه
را اشتباه میرفتهاند .درنهایت آتش را همین
مردم خام��وش میکنند .هوا بس��یار خنک
است .آواز پرندگان وحشی به گوش میرسد و
منطقه مستور از انواع گیاهان و درختان الوک
ارچن اس��ت .انتهای جاده به دامنه کوهی
و َ
ختم میشود که شب گذشته سوخته و روی
آن سیاه اس��ت .پایین دامنه اتاقکی بلوکی و
حصاری که برای گوس��فندان است پیداست.

از این راهنمای محلی علت آتشسوزی را میپرسم.
دقیق نمیداند ولی تأکید میکند که نهایت سهلانگاری و
ندانمکاری دلیل آتشسوزیهاست.
میگوید« :الشوکها مث بنزین هستند.
هنو ا َ بنزین هم بدترن ال مصبا».

سرور ارجمند جناب آقای

حاج عطااهلل ناظری

انتصاب بجا و شایس�ته فرزند برومندتان سرتیپ عبدالرضا ناظری را به
سمت فرماندهی انتظامی استان کرمان صمیمانه تبریک عرض مینمایم.

علی سیف الدینی
مدیرآژانس هوایی پایا

جناب سرهنگ

محمد ایرانمنش

انتص�اب بجا و شایس�ته جنابعال�ی را به س�مت مدیر روابط
عموم�ی ش�رکت معدن�ی و صنعت�ی گلگه�ر تبریک عرض
مینماییم .امید است در تمامی مراحل زندگی موفق باشید.

معاونتاجتماعیفرماندهیانتظامیسیرجان

سردار سرافراز جناب آقای

سرتیپ عبدالرضا ناظری

انتص�اب بجا و شایس�ته جنابعال�ی را به س�مت فرماندهی
انتظامی اس�تان کرم�ان صمیمانه تبریک ع�رض مینمایم.
قطع ًا با قاطعیت و مدیریتی که از جنابعالی سراغ دارم شاهد
افزایش سطح امنیت استان خواهیم بود.

احسان یزدی

محمد غیوری

محیطبانان
بیامکانات

منصور
رمضاننژاد

انتصاب جنابعالی را به س�مت جانشین فرماندهی انتظامی
شهرستان سیرجان که نشان لیاقت و شایستگی شماست
تبریک ع�رض نموده ،برای ش�ما س�امت و موفقیت روز
افزون آرزومندیم.

سرهنگ سجاد سلیمی

جمعی از همکاران شما در استانهای
هرمزگان ،فارس و سیستان و بلوچستان

رباردگرامی و ع ززی

سردار عبدالرضا انظری

انتصاب جنابعالی را به سمت فرماندهی انتظامی استان کرمان که از فرماندهان شجاع و الیق
نیروی انتظامی میباشید ،صمیمانه تبریک عرض میکنم .رجاء واثق دارم با تکیه بر تجربه و
درایت آن جناب و تاش همکارانتان هیچگونه دغدغه امنیتی در استان پهناور و سوقالجیشی
کرمان نخواهیم داشت .تندرستی و موفقیت شما را از خداوند متعال مسئلت مینمایم.

علیاکبر پوریانی
مدیرعامل شرکت سنگ آهن گهرزمین

کمی آنطرفتر الش��ه س��وخته گوسفندی
همراه با برهاش نیز پیداست .گوسفند بیمار در
سایه درخت ارچنی همراه با برهاش خوابیده
بوده که گرفتار آتش میشوند .در دامنه کوه
هنوز نقطهای در حال س��وختن است و دود
آتش پیداست .فصل تخمگذاری کبکهاست
و عدهای بهقصد زنده گیری کبکهایی که در
النهها ب��ر روی تخمها خوابیدهاند در منطقه
در حال تردد هس��تند .اکبر شیوه و چگونگی
زنده گیری کبکها را که بیشتر در شب انجام
میشود را توضیح میدهد.
◄ ◄ علت آتش سوزی چه بود
از این راهنمای محلی علت آتشس��وزی
را میپرس��م .دقی��ق نمیدان��د ولی تأکید
میکن��د ک��ه در نهای��ت ،س��هلانگاری و
ندان��مکاری دلی��ل آتشسوزیهاس��ت.
میگوید« :الش��وکها مث بنزین هستند.
هنو ا َ بنزین هم بدترن المصبا».
باران که بیاید ،سال که خوب باشد الشوکها
نیز سبز میش��وند .الش��وکها انواع علفها
و گیاه��ان خودروی��ی هس��تند ک��ه نتیجه
بارندگیهای بهموقع و فاصلهدار هس��تند .نام
علمی آنها «گرامینه» اس��ت .س��بزی روی
طبیعت در فصل به��ار ،همچنین زردی روی
طبیعت در فص��ل تابس��تان از وجود همین
الشوک هاست .آتش که بگیرند سیاهی روی
طبیعت نیز از وجود بقایای سوخته آنهاست.
مهار این آت��ش بدون کمک مردم امکانپذیر
نبوده است .شهرداری پاریز نیز با اعزام خودرو

آتشنش��انی و تعدادی کارگر مه��ار آتش در
پایین دامنه کوه را بر عهده داش��تند«.انجمن
حافظان محیطزیس��ت پاریز کوه» نام تشکل
مردمی موفقی است که نقش پررنگی در وقایع
زیس��تمحیطی بخش پاریز بر عه��ده دارد.
بچهه��ای این انجمن به همراه محیط بانان تا
پاسی از ش��ب مرز مناطق سوخته را بررسی
کردهاند تا از کنترل آتش و عدم سرایت آن به
مناطق نسوخته اطمینان پیدا کنند.
از پاری��ز که برگش��تم یکراس��ت ب��ه اداره
محیطزیست رفتم .علیاکبر رسولیان رئیس
اداره محیطزیس��ت احتمال عم��دی بودن
آتشسوزیها را منتفی دانست و تأکید کرد
که بسیاری از آتشسوزیها سهوی و از روی
ندانمکاری و ناآگاهی اس��ت .وی از تشکیل
کارگروه ستاد بحران در فرمانداری در ارتباط
با همین آتشس��وزیها در روز پنجش��نبه
خبر داد .وقتی از زمان جلس��ه مطلع ش��دم
خودم در آن شرکت کردم .اگر چه مصوباتی

در جلس��ه صورت گرفت ولی عمدتاً تکراری
بودند .آنها که میبایست باشند نیز نبودند.
ب��ار دیگ��ر بی��ان میکنم ک��ه بس��یاری از
آتشس��وزیها س��هوی و از روی ندانمکاری
است .شاید بسیاری از ما ندانیم که انداختن
یک ته سیگار توسط راننده یک اتومبیل آتش
سوزی مهیبی به دنبال دارد .بقایای آتش یک
کوهن��ورد یا حتی ی��ک چوپان ک��ه رزق و
روزیاش از همین بیابان است و یا خانوادهای
که برای لختی آسایش به دامن طبیعت پناه
بردهان��د میتواند آغازگر یک آتش جانس��وز
و بیرحم باشد .بس��یاری از ما نمیدانیم که
یک بطری پر از آب یا حتی بطری خالی که
در دامن طبیعت رها ش��ود ب��ا کانون کردن
نور خورش��ید همانند یکذره بین و کبریت
عمل میکند و آتش��ی بیدادگر را اَلو میکند
که بنیاد میس��وزاند .مردم عزیز ،خوانندگان
گرام��ی ب��رای جلوگیری از آتشس��وزی در
طبیعت به کمک شما احتیاج داریم.

بار دیگر بیان میکنم که بسیاری از آتشسوزیها سهوی و از روی
ندانمکاری است .شاید بسیاری از ما ندانیم که انداختن یک ته سیگار
توسط راننده یک اتومبیل آتشسوزی مهیبی به دنبال دارد .بقایای آتش
یک کوهنورد یا حتی یک چوپان که رزق و روزیاش از همین بیابان است و
یا خانوادهای که برای لختی آسایش به دامن طبیعت پناه بردهاند میتواند
آغازگر یک آتش جانسوز و بیرحم باشد.

سردار سرتیپ

عبدالرضا
ناظـری

جناب آقای مهندس

محمـد
ایرانمنش

انتص�اب جنابعال�ی را به س�مت فرمانده�ی انتظامی
استان کرمان تبریک عرض نموده ،موفقیت شما را در
این سمت حس�اس در استان پهناوری چون کرمان از
خداوند متعال خواستاریم.

نشریه نگارستان

انتصاب جنابعالی را به س�مت مدیر
روابط عمومی و امور بینالملل ش�رکت معدنی و صنعتی
گلگهر تبریک عرض نم�وده ،با تقدیر از زحمات آقایان
مرتض�وی و حلوایی در این س�مت ،موفقیت ش�ما را از
خداوند متعال مسئلت مینماییم.

سردار سرتیپ

عبدالرضا ناظری
ب�ا کمال خرس�ندی انتصاب بجا و شایس�ته جنابعالی را ک�ه از فرزندان
ارزش�مند این آب و خاک هس�تید به س�مت فرماندهی انتظامی استان
کرمان تبریک عرض نموده ،موفقیت و سربلندی شما را آرزومندیم.

رئیس و اعضاء هیئت رئیسه اتاق اصناف سیرجان

جناب آقای سردار سرتیپ

عبدالرضا ناظری

انتصاب بجا و شایس�ته جنابعالی را به س�مت فرماندهی انتظامی استان
کرمان که نش�ان از شایس�تگی و لیاقت ش�ما دارد تبریک عرض نموده،
موفقیت روزافزونتان را از خداوند متعال خواهانم.

حسن افتخاری

نشریه نگارستان

فرهنگ و هنر
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یادی از سمینار «سیرجانشناسی» در سه دههی پیش و به روایت استاد محمدعلی گالبزاده

ابوذر خواجویی نسب

| تصویر بخشی از حاضران در مراسم |
| دکتر باستانی و عده ای از شرکتکنندگان |

قدیمی سیرجان
 دیدار از بازار
ِ
در حاشیهی روز سیرجان و با عبور از بازار
قدیمی این شهر ،با دکتر باستانی همراه
ِ
بودیم .از ایشان پرس��یدم استاد ،شما از

همه جای این ش��هر خاطرهای دارید ،از
ای��ن بازا ِر قدیمی چه خاط��رهای دارید؟
کمی فکر کرد و گفت :ولگردی!
در مس��یر بازا ِر س��یرجان سری هم به
کاروانس��رای «آقا ابراهی��م» زدیم .در
مشغول
ورودیِ کاروانس��را ،پیرمردی
ِ
پیراهن مردانه بود .از او پرسیدم
دوختن
ِ
ِ
پیراهن��ی چند م��یدوزی؟ جواب داد
 200تومان .اس��تاد باستانی که شاه ِد
گفتوگ��وی ما بود ،از خیاط پرس��ید:
جوانی ما چند میدوختی؟ خیاط
زمان
ِ
گفت :چند س��ال پیش؟ اس��تاد گفت:
پنجاه سال پیش .پیرمرد خندهای کرد

و گفت :سی شاهی!
وقتی به شادروان استاد علوی که همراه
ما بود گفتیم شما هم خاطرهای تعریف
کنید ،ایش��ان گفت« :در حضور اس��تاد
باس��تانی پاریزی ،پدر تاریخ سیرجان و
ِ
کرمان ،بنده چه خاطرهای تعریف کنم»
بع��د هم گف��ت :تردید ندارم که اس��تاد
باستانی نقش عمدهای در راهاندازی مرکز
کرمانشناسی داش��ته ،امید است آقای
گالبزاده هم طوری از آن پاسداری کند
که دولت مستعجل نباشد .ایکاش استاد
بود و میدید که سیسال اول سهم ما بود
که پاسداری شد ،انشاءا ...سیسالهای

| صحنه ای از اجرای مراسم |

ش�وق همسفر
 رو ِز س�یرجان و
ِ
شدن با استاد باستانیپاریزی
س��مینا ِر
در روز برگ��زاریِ
سیرجانشناس��ی ،صبح زود مهمانها
همراهی
و اس��اتید را با اتوبوس و ب��ه
ِ
همکاران ،روانهی این شهر کرده بودیم
و خودمان س��اعتی بعد به همرا ِه استاد
باس��تانی پاری��زی و با ی��ک خودروی
ِ
راهی سیرجان شدیم .ابتدای
س��واری،
ِ
راه از راننده خواس��تم که آرام و بدون
ِ
فرصت
عجله رانندگی کند تا با استاد،
گفتوگوی بیشتری داش��ته باشم .در
طول مس��یر رانن��ده آرام آرام میرفت
ِ
و م��ا مش��غول گپوگفت بودی��م .در
این میان پیدا بود که اس��تاد باس��تانی
حوصلهاش س��ر رفته اس��ت .در همین
هن��گام یک وان��ت پر از عل��ف از کنا ِر
ماشین ما سبقت گرفت .همین جا بود
که استاد باس��تانی رو به راننده کرد و
گفت« :آق��ای راننده ناه��ا ِر ظهر ما را
هم بردن��د و تو هن��وز داری مسمس
میکنی و به کندی میری!»

روزی روزگاری سیرجان

| مرعشی استاندار وقت پشت تریبون |

اواخر دههی ش��صت و با راهاندازیِ مرکز
«کرمانشناس��ی» اولی��ن قدمه��ا برای
معرفی ظرفیتهای مادی و غنای معنویِ
ِ
شهرستانهای استانکرمان ،با برگزاری
س��مینارها و همایشه��ای ی��کروزه
برداشته شد .همایش «سیرجانشناسی»
ن برنامههایی بود که به ابتکار
یکی از اولی 
این مرکز برگزار ش��د و به سبب حضو ِر
باستانی
بزرگانی چون ش��ادروان اس��تاد
ِ
ِ
هوش��نگ م��رادیِ کرمانی و ...
پاریزی،
یکی از قابهای ماندگار در تاریخ معاصر
سیرجان اس��ت .از برگزاری این همایش
حدود سه دهه میگذرد و آنچه که از پی
خواهد آمد؛ مروری است بر خاطراتِ این
«محمدعلی گالبزاده» مدیر
زبان
روز ،از ِ
ِ
مرکز کرمانشناسی که حتماً برای نسل
امرو ِز سیرجان ،خواندنی خواهد بود.

بع��دی را هم فرزندان خل��ف این دیار و
فرزان��گان ب��ا غیرت کرمانی ،پاس��داری
ِ
خواهند کرد.
 زن�ده ش�دن خاط�رات اس�تاد
باستانی در مدرسهی «بَدِ ر»
مدعوین روز سیرجانشناسی
اما به اتفاق
ِ
در واپس��ین سالهای دههی شصت ،به
دیدار یک��ی از قدیمیترین مدارس این
شهر یعنی مدرسهی «بَدِر» رفتیم .استاد
باس��تانی باز هم از خاطرات خود گفت:
از کالس  5ت��ا  9در این مدرس��ه درس
خواندم .آقای نصیبی رئیس مدرسه بود.

عم
آگهی مناقصه ومی شماره /98/12ع

شرکت معدني و صنعتي گل گهر (سهامي عام) در نظر دارد " بارگیری و حمل محصول از قبیل دانه بندی
و کلوخه سنگ آهن با تناژ سالیانه  10،000،000تن از معدن شماره  3به خطوط کارخانجات فرآوري گل
گهر" خود را از طریق برگزاري مناقصه عمومي به پیمانکار واجد شرایط واگذار نماید .لذا کلیه متقاضیان
ميتوانند جهت اخذ اسناد مناقصه به آدرس الکترونیکي  WWW.GEG.IRمراجعه و اسناد مذکور را
به همراه دستورالعمل ارزیابي کیفي و فني و فرم پرسشنامه ارزیابي تأمین کنندگان از قسمت تأمین
کنندگان و مشتریان  -مناقصه ها دانلود نمایند  .مهلت تحویل پاکات ساعت  9الي  14روز یکشنبه
مــورخ  98/4/23در محــل دفترکمیسیون معـامالت مجتمع و یا دبیرخانه دفتر مرکزی تهران مي
باشد .ضمن ًا بازدید از محل اجراي پروژه روز سه شنبه مورخ  98/4/18براي متقاضیان بالمانع ميباشد.

مدیریت قراردادها و معامالت
شرکت معدني و صنعتي گل گهر

مج
م
عم
م
ف
فراخوان ع و ی وقالعاده صاحبان سهام

شرکت گهرروش سیرجان (سهامی خاص) هب شماره ثبت 1071

بدینوسیله از کلیه صاحبان سهام دعوت به عمل میآید در جلسه مجمع عمومی فوقالعاده این شرکت
که در ساعت  18روز پنجشنبه  1398/4/20در محل سالن ورزشی مجموعه هاللاحمر شهرستان
سیرجان واقع در خیابان وحید خیابان کارگر برگزار میگردد حضور به هم رسانند ،حضور سهامداران
در این جلسه ضروری است .همچنین به همراه داشتن یک برگ تصویر شناسنامه و کارت ملی الزامی
میباشد.
دستور کار جلسه:
 -1استماع گزارش بازرس در مورد افزایش سرمایه شرکت
 -2افزایش سرمایه شرکت
 -3تغییر آدرس مرکز اصلی شرکت
 -4سایر مواردی که در صالحیت تصمیمگیری مجمع عمومی فوقالعاده میباشد.

هیات مدیره شرکت گهرروش سیرجان

| تصاویر از آلبوم مرکز سیرجان شناسی |

قناتِ س��عیدآباد از وسط همین مدرسه
میگذش��ت .این قنات در س��ال 1324
خشک شد .یا ِد ناظ م ِمان آقای سعیدنیا
فراش مدرسه هم بخیر .استاد
و آقا علی،
ِ
باس��تانی س��پس نگاهش را به نقطهای
خیره کرد و گفت :در شهریور 1320که
محصل این مدرس��ه بودم ،به ما گفتند
رضا شاه دارد میآید ،عصری بود که به
خیابان
اتفاق بچههای همکالسی رفتیم
ِ
ِ
تهران ،ش��اه از کنار ما رد شد و رفت در
با ِغ سوخک ...اولین برخورد من با تاریخ
همین بود که ش��اه را دیدم ،فردا صبح

دوب��اره کالس را تعطی��ل کردی��م و به
دیدن او رفتیم .وقتی از اس��تاد پرسیدم
ِ
کدام خاطرهی مدرسهی بدر برای شما
شیرینتر از همه بود ،گفت :کالس ششم
معلم ریاضی ما
بودیم ،ناظم مدرسه که
ِ
هم ب��ود ،گفت :هر کس مس��ئلهاش را
حل نکرده باش��د باید کتک بخورد .آن
روز مشتریِ شالق زیاد بود ،چون خیلی
از بچهها نتوانسته بودند ،مسئله را حل
کنند .بچهها به ترتیب دستها را گرفته
بودند و ش�لاق میخوردند .دو س��ه نفر
مانده بود که نوبت به من برسد که یکی
ش�لاق ناظم به
از بچهه��ا در حالی که
ِ
کف دس��تش میخورد ،شالق را مشت
کرد و از دس��ت ناظم بی��رون آورد و در
یک چش��م بههم زدن آنرا به پشت بام
انداخت .ناظم هاج و واج او را نگاه کرد و
نمیدانست چکار باید بکند .هر چه بود
جان س��الم
ماجرا فیصله پیدا کرد و من ِ
بهدر بردم.
ِ
عسل پاریز
حکایت

ِ
سر میز صبحانه در روز سیرجان ،مرادیِ
کرمانی پرسید :این عسل مال کجاست؟
فرماندار گفت :عس��ل کارخانهی تهرانه.
مرادی گفت :مگر سیرجان خودش عسل
ندارد؟ اس��تاد باس��تانی گفت؛ چرا اتفاقاً
پاریز عسل خوبی دارد .در این موقع من
با نگاهی به اس��تاد باستانی گفتم :آقای
مرادی .عس��ل پاریز اینجا نشسته و شما
نمیبینید .باستانی لبخندی زد و گفت:
نهخیر ،من زنبورش هستم!
هوش��نگ مرادیِ کرمان��ی میگفت :در
س��فری که به مونی��خ داش��تم و اتفاقاً
مصادف بود با روز یکی از کشورها مردی
را دیدم که کت قرمزی پوش��یده و برگ
پهنی به پش��ت خود آویزان کرده است.
فکر کردم او اختالل حواس دارد .پرسیدم
این شخص کیست؟ گفتند فالنی استاد
دانش��گاه اس��ت .با تعجب پرسیدم چرا
اینج��ور لباس پوش��یده و برگی بهخود
آویخت��ه .جواب دادند .امروز روز کش��ور
اوس��ت .این استاد لباس اجدادیِ خود را
نیاکان خود را تداعی
پوشیده تا پوشش
ِ
کند و روز کش��ورش را گرامی بدارد .در
آنجا ب��ود که با خود گفت��م؛ آفرین به
مردمی که تا به این اندازه به س��رزمین،
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فرهن��گ ،آداب و رس��وم و س�� ّنتهای
خود پای بند هس��تند و روز دیار خود را
اینگونه ارج مینهند.
 ی�ادی از جم�الزاده در روز
سیرجانشناسی
ام��ا خاط��رهای دیگ��ری ک��ه از روز
سیرجانشناس��ی به یاد دارم مربوط به
لحظهای است که مهمان منطق ه تجاریِ
این شهر بودیم .در محل پذیرایی ،تعدادی
صندلی لوکس در وسط گذاشته و
مبل و
ِ
صندلی معمولی دورتادور سالن
تعدادی
ِ
چیده بودن��د .هرکس میآم��د ،او را به
نشستن روی همان صندلیهای معمولی
باس��تانی
دع��وت میکردند .وقتی دکتر
ِ
پاریزی روی یکی از همین صندلیهای
معمول��ی نشس��ت ،ب��ا کالم طنزی که
خاص او بود ،گف��ت« :میمندیها به ما
پاریزیه��ا میگویند :یک تش��ک دارند
میاندازند کنار بخاری ،خودشان روی آن
مینشینند .هر کس هم که وارد میشود،
میگویند :بفرمایی��د ( البته روی زمین)
ما ه��م میگوییم؛ میمندیها یک فرش
دارن��د ،میاندازند وس��ط و همه دور آن،
روی زمین مینشینند .حاال حکایت این
جلسه است!
ِ
صمیمیت تو ورد زبان
 ای شهر،
است
آخ��ر کالم اینک��ه؛ در روز س��مینار
سیرجانشناس��ی بس��یاری از مسووالن
ارشد استان و شهرس��تان شرکت کرده
بودند .از مرعشی اس��تاندار وقت کرمان
سیدمحمدهاشمی فرماندار وقت
گرفته تا ّ
و آیتا ...علم��ا ،امامجمعهی آنروزهای
س��یرجان و البت��ه بس��یاری از بزرگان
فرهنگ و ادب این شهرستان تاریخی که
متأسفانه بسیاری از آنها دیگر در بین ما
نیس��تند .آخرین خاطرهای که از آن روز
حدیثی
به یاد دارم شعری بود بداهه که
ِ
قمی برای سیرجان سرود.
ِ
صمیمیت تو ورد زبان است/
ای شهر،
هم پشمک و هم مسقطیات شهد
دهان است
از دکتر پاریز تو دیگر چه بگویم/
آن را که عیان است چه حاجت
به بیان است.

آگهی تجدید مناقصه نوبت اول

دهیاری شریفآباد از توابع بخش مرکزی سیرجان در نظر دارد احداث استخر واقع در شریفآباد را بر اساس
فهرست بهای ابنیه تأسیسات برقی و تأسیسات مکانیکی سال  98از طریق مناقصه عمومی یک مرحلهای به
پیمانکار واجد شرایط دارای رتبهبندی از سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور باشد واگذار نماید لذا از کلیه افراد
حقوقی واجد شرایط دعوت به عمل میآید از تاریخ نشر آگهی نوبت دوم به مدت  10روز جهت خرید و تحویل اسناد
مناقصه به دهیاری شریفآباد مراجعه نمایند.

شرایط مناقصه:

 -1سپرده شرکت در مناقصه به مبلغ  2/009/487/921ریال با پرداخت مبلغ فوق به حساب 56864754483163/02
بنام دهیاری شریفآباد نزد پست بانک به صورت ارائه ضمانتنامه بانکی معتبر به نام دهیاری میباشد.
 -2به پیشنهادهای مخدوش ،مشروط و ناقص رسیدگی نخواهد شد.
 -3در صورتی که نفرات اول تا سوم حاضر به انعقاد قرارداد نباشند سپرده آنها به ترتیب ضبط خواهد شد.
 -4سایر اطالعات و جزئیات مربوط به معامله در اسناد مناقصه موجود میباشد.
 -5دهیاری در رد یا قبول پیشنهادها مجاز و مختار است.
 -6تاریخ تحویل پاکتها تا  98/5/1میباشد.
 -7تاریخ بازگشایی پاکتها در تاریخ  98/5/2ساعت  10صبح میباشد.
همچنین حضور پیشنهاد دهندگان یا نمایندگان آنها در کمیسیون مناقصه در زمان بازگشایی پاکتها مجاز میباشد.
 -8برآورد اجرای کار به مبلغ  40/189/758/421ریال بر اساس فهرست بهای ابنیه ،تأسیسات برقی و تأسیسات
مکانیکی سال  98میباشد.

دهیاری شریفآباد

ف خ مجم عم
م
س
ح
ل
را وان ع و ی عادی سا یاهن صا بان هام

شرکت گهرروش سیرجان (سهامی خاص) هب شماره ثبت 1071

بدینوسیله از کلیه صاحبان سهام دعوت به عمل میآید در جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه این شرکت
که در ساعت  15:30روز پنجشنبه  1398/4/20در محل سالن ورزشی مجموعه هاللاحمر شهرستان
سیرجان واقع در خیابان وحید خیابان کارگر برگزار میگردد حضور به هم رسانند ،حضور سهامداران در
این جلسه ضروری است .همچنین به همراه داشتن یک برگ تصویر شناسنامه و کارت ملی الزامی میباشد.
دستور کار جلسه:
 -1استماع گزارش هیأت مدیره و بازرس
 -2ارائه و تصویب صورتهای مالی منتهی به سال 1397
 -3انتخاب بازرس اصلی و علیالبدل برای یک سال مالی
 -4انتخاب روزنامه کثیراالنتشار جهت درج آگهیهای شرکت
 -5سایر مواردی که در صالحیت تصمیمگیری مجمع عمومی عادی سالیانه میباشد.

هیات مدیره شرکت گهرروش سیرجان
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زن و اجتماع

 شماره 1179
 شنبه  15تیر 1398

بازتاب یک خبر در نیمی از جمعیت جامعه

برابری دیه و
اعاده حقوق زنان

گروه جامعه :در روزه��ای اخیر هیئت عمومی
دی��وان عالی کش��ور رأی ب��ه مهمترین تصمیم
قضائی چن��د دهه اخیر داد تا نهفقط در حوادث
رانندگ��ی بلکه در همه جنای��ات و اتفاقات ،دیه
زن��ان و م��ردان براب��ر ش��ود و صن��دوق تأمین
خسارتهای بدنی ملزم به پرداخت مابهالتفاوت
دیه باش��د .زمانی میتوان به وضوح اهمیت این
خبر را درک کرد که به یاد بیاوریم دیه دختران
ن ناپذیر بدنی
ش��ینآبادی با همه خسارات جبرا 
که متحمل شدند ،نصف مردان محاسبه شد.
در ماجرای آتشسوزی دختران مدرسه درود نیز
همین اتفاق افتاد و در داستان تلخ نگار قربانی که
درپی حادثه در شهربازی قطع نخاع شد نیز نصف
دیه پرداخت ش��د .در همه این س��الها ،در همه
جنایتها علیه زنان این اتفاق تکرار ش��ده است؛
مگ��ر در ح��وادث رانندگی .ح��ال هیئت عمومی
دیوان عالی کش��ور با نظری قاطع ،رأی به برابری
دیه زنان و مردان داده است .این خبر واکنشهای

زیادی در جامعه داش��ت و زنان که خود نیمی از
جمعیت جامعه هستند بیشتر از دیگران به اهمیت
آن واقف ش��دند .در همین ارتباط معصومه ابتکار
مع��اون امور زنان و خانواده ریاس��تجمهوری در
واکنش��ی مثبت آن را بس��یار مفید دانست و در
توئیتی با تاکید براینک��ه رأی وحدت رویه دیوان
عالی کش��ور درباره برابری دیه زن و مرد در حکم
قانون است ،نوش��ت :تمام محاکم ملزم به رعایت
این رأی هستند.
شهال کاظمیپور جامعهشناس نیز با اشاره به اینکه
نصف بودن دیه زن به نوعی کسرشأن برای زنان به
شمار میرفت ،گفت :در سطح بینالمللی در اکثر
کشورها در خصوص تصویب قانون این «انسان»
است که در نظر گرفته میشود و تفاوتی میان زن
و مرد وجود ندارد .در قرآن هم بارها اش��اره شده
زن و مرد مساوی هس��تند اال به تقوا .با توجه به
تأکید اسالم و قوانین بینالمللی ،قانون برابری دیه
زن و مرد خیلی پیش��تر از اینها باید به تصویب

میرسید با اینهمه این اتفاق برای زنان کشور ما
اتفاقی بسیار مهم و فرخنده است.
  واکنش رسانهها
رس��انهها نیز به فراخور دی��دگاه خود هر کدام به
آن پرداختند و از اینکه با برابری دیه زنان و مردان،
از بار خش��ونتها ،تعرضها و آزار جس��می کاسته
میش��ود آن را مثبت ارزیابی کردند .روزنامه آرمان
در گزارش��ی آن را تصمیم بزرگی خواند و نوشت:
تصمیمی که امید میرود عامل بازدارندگی خشونت

لحظاتی چند پا به پای زنان ورزشکار:

از ورزش صبحگاهی
تا شور و نشاط زندگی

مریم کاظمی
در یادداش��ت باال به حل یکی از مشکالت حقوقی زنان در
برابری دیه با مردان پرداخته ش��د ک��ه امیدواریم اجرایی

ش��ود و ای��ن قانون در قید و بند اَماه��ا و اگرها گیر نکند.
اما در این قس��مت از صفحه زن و اجتماع گذری میزنیم
ب��ه ورزش صبحگاهی زنان که ص��د البته در آن ف ّعالتر از
مردان نشان میدهند .ساعت  6صبح است برخی از بانوان

خانگ��ی و اجتماعی علی��ه زن��ان و تحقق حقوق
قربانیان باش��د .روزنامه اعتماد ذیل عنوان «نقطه
عطفی در اجرای عدالت» نوش��ت :همیشه پرسش
این بود که در حوادثی که آثار و عواقب وسیعتری
ب��رای زنان دارد چرا نباید دیه برابر باش��د تا از این
طریق جبران خسارت عادالنهتر صورت گیرد .ایران
در یادداشتی نوشت :این اقدام مایه خرسندی وامید
است .چنانچه هم جنبه حمایتی دارد و هم در حکم
قانون اس��ت و هم تمام محاکم مجری است .حتماً
این تصمیم هیأت عمومی ،برآیند قوه عاقله حقوقی

در خواب ناز هس��تند ،برخی هم آماده رفتن به محل کار،
برخی دیگر بیدار ش��ده و مش��غول رتقوفتق امور منزل و
تهیه صبحانه هس��تند تا همسرش��ان را راهی محل کار و
بچههایشان را به کالسهای تابستانی بفرستند.
در این میان اما بعضی نیز هس��تند مثل من که بیصبرانه
میخواهن��د رکاب بزنند و یا ب��ه ورزش صبحگاهی بروند.
هوای دلانگیز صبح بس��یار روحنواز اس��ت و عش��وهگری
میکن��د .دوربین به دوش راهی پارک صبوری میش��وم.
محلی که در آن هر صبح حدود  200نفر خانم بالباسهای
یاسی دورهم جمع می شوند تا ورزش کنند .هوای خنک
صبحگاهی مانع رکاب زدن تند من میش��ود و کمی دیر
میرس��م .صدای آهنگ مالیمی از دور به گوش میرسد و
رس��اتر از آن آهنگ یکنواخت و زیبایی که نش��ان از شور
و زندگ��ی دارد .یک،دو،س��ه،چهار ،پنج،ش��ش ،هفت،
هش��ت ،نه،ده .حاال حرکت پروانه یک ،دو  ...ده .همچنان
ادامه دارد و  ...در آخر همه باهم دس��ت به دعا برداش��ته
و برای خود ،خانوادههایش��ان،عزیزانشان ،جوانان شهر
و تم��ام مخلوقات خدا دعا میکنند .در بینش��ان از دختر
ت س��الهای که به همراه مادرش آمده
کوچولوی هفتهش 
بود تا خانمهای شصتوهفتساله به چشم میخورد .همه
از احواالت هم باخبر بودند بدون سرک کشیدن در زندگی
خصوصی هم .همینجا اس��ت که میگویند عقل سالم در
تن س��الم است .خصوصیات بارز بسیار خوبی را میشد در
بینشان دید .برخی بااینکه سن زیادی داشتند ولی بهقدری
بش��اش و خندهرو بودند که آدم را س��ر ذوق میآوردند و

از سوی فرهنگسرای سیرجان برگزار شد؛

کش��ور و یک راهکار جبرانی اثربخش خصوصاً در
کاهش خشونت علیه زنان است.
روزنامه ابتکار در گزارش��ی نوش��ت :برخی فعاالن
حق��وق زنان ،بر خالف برخی مدافع��ان این قانون،
معتقدند که این چنین طرحهایی قدمی به س��وی
برابری زن و مرد دانسته نمیشود .عدهای از پرداخت
ای��ن مابهالتفاوت دیه زن و مرد از محل بودجههای
عمومی که متعلق به همه جامعه است گالیه دارند
و میگوین��د که چرا باید هزینه تالش برای تطبیق
ش��رایط روز جامعه و قوانین شرعی از جیب مردم

حس زندگی را به آدم برمیگرداندند .عکسهای یادگاری
میگیرم از این شورونش��اط ،برخی سوژهها را هم میشد
در بین آنها ش��کار کرد و چقدر لذت داشت بودن در بین
آنها .کمکم برنامه تمام میشود و هرکسی دنبال زندگی
و امور روزمره خود میرود .اگر چه نصف جمعیت ش��هر را
خانمها تش��کیل میدهند و انتظار حضور تعداد بیشتری
میرود اما گرفتاریها و مش��کالت اجازه حضور بیشتری
نمیده��د ولی قطعاً همین تعداد هم که اول صبحش��ان
را با این انرژی ش��روع کردهاند میتوانند نش��اط و حس
خوب را به بقیه منتقل کنند .با خس��ته نباش��ید به آنها
کنار خانمی مینش��ینم که رهبری گروه را به عهده دارد.
خانم گلزاری ( که با نام عرب فامیل همس��رش نیز گاهی
صدایش میزنند) میگوید 20:س��ال اس��ت این گروه را
داری��م و باه��م ورزش میکنیم .ما اول از  5نفر ش��روع
کردیم و اکنون به حدود 200نفر رسیدهایم .او میگوید:
آن زم��ان که پارک صبوری فقط خاک بود خبری از این
آبادان��ی نبود م��ا اینجا ورزش میکردی��م و آنقدرمن و
همسرم به شهرداری و فرمانداری رفتیم و آمدیم تا اینکه
اینجا را درس��ت کردند .ابتدای کار دورتادور درختها را
گونی پس��ته میزدیم و یکی دو ساعتی ورزش میکردیم
ولی حاال همه چی بهتر شده است .حاال  2سال است که
س��الن گرفتهایم و وقتهایی هوا سرد باشد میرویم آنجا
تمرین میکنیم .وی از اردوهای داخل اس��تان نیز مانند
السالم) و خیلی جاهای دیگر
اللهزار و امامزاده علی (علیه ّ
و یا خارج از اس��تان چون بندرعباس،کیش،قشم ،شیراز

پرداخت ش��ود .عدهای نیز از توان مالی کم صندوق
تأمین خسارتهای بدنی برای پرداخت اختالف دیه
انواع جنایتها میگویند و اعتقاد دارند با کم بودن
بودجه این صندوق ،این رأی هم مثل برخی قوانین
که وجود دارن��د ،اما به دلیل کمبود بودجه اجرایی
نمیشوند (مثل قانون حقوق سربازان وظیفه) عم ً
ال
ضمانت اجرایی نخواهد داش��ت .نقد دیگر نیز این
است که در شرایط برابر ،اگر زنی مردی را بکشد باید
دیه کامل او را بپردازد ،اما اگر همان مرد ،همان زن
را بکشد ،تنها نصف دیه را خواهد داد و نصف دیگر
بر عهده صندوق است و این ماجرا از سوی منتقدان
همچنان خالف عدالت اجتماعی و جنسیتی دانسته
شده اس��ت .در این میان ،عدهای هم با ارزش زنده
ماندن یا کش��تن همسران ش��وخی میکنند .البته
روزنامه رس��الت به آن نقد داشت و درباره تساوی
دیه زن و مرد نوشت :به نظر میرسد که هنوز برای
اعالم رس��می برابری دیه زن و م��رد موانعی وجود
دارد و میت��وان حدس زد که برخی از آقایان با آن
مخالفت میکنند بنابراین به نظر میرسد که فع ً
ال
موضوع از طریق صندوق تأمین خسارتهای بدنی و
به صورت دولتی حل شده است.
در مجموع از این رأی میتوان تلقی کرد که دیه
زن و مرد برابر ش��ده است .حاال زیان خانواده و
فرد قربانی یا صدمه دیده از طریق منابع دولتی
جبران میشوند .میتوان پیشبینی کرد که پس
از چند سال این موضوع به برابری دیه زن و مرد
به صورت واقعی ختم ش��ود و از آن پس حقیقتاً
تفاوت��ی میان زن و م��رد در پرداخت دیه وجود
نداشته باشد.

و خیل��ی جاهای دیگر بهعن��وان فرصتهایی یاد میکند
که با زنان ورزشکار به اردوهای تفریحی ورزشی میروند.
خانم س��عادت یار و یاور و همکار خانم عرب که تقریباً در
تمام برنامهها همراه اوس��ت نیز با ما هم صحبت میشود
و میگوی��د :خیلی از خانمها را که با مش��کالتی از جمله
فوت همس��ر ،بیماری و یا مشکالت دیگر مواجه میشوند
در جمع خودمان میاوریم تا روحیهشان خوب شود .خانم
س��عادت از ورزش صبحگاهی بهعنوان بهترین برنامه برای
سالمت روحی و جس��می زنان یاد میکند و از خانمهای
دیگ��ر که تاکن��ون فرص��ت ورزش کردن پی��دا نکردهاند
میخواهد به جمعشان بپیوندند.
خانم عرب صحبت م��ا را قطع میکند و میگوید :اگرچه
وضع اقتصادی همهی مردم بر وفق مراد نیست و روحیهها
مشکل دارد ولی سعی میکنیم در مدت زمانی که هر روز
دورهم جمع میشویم بگو بخندی داشته باشیم و تا جایی
میتوانیم انرژی مثبت به همه منتقل نماییم .البته ما تنها
به ورزش نمیپردازیم و در همین خالل تا جایی که بتوانیم
دردی از دردمن��دان را نیز دوا میکنیم؛ مث ً
ال در این مدت
توانس��تهایم تعدادی جهیزیه به دختران نیازمند آبرومند
بدهیم .حدود  150-100خانواده را تحت پوش��شداریم
که هر وقت بتوانیم به یاریشان میرویم سبد کاال ،کفش،
لوازمالتحریر و هر کاری از دستمان بَربیاید انجام میدهیم.
در طبیعتگردیهایمان هم س��عی میکنیم بیفرهنگی
بقیه را جمع کنیم و به پاکس��ازی طبیع��ت بپردازیم که
کاری بسیار ارزشمند است.

آئین بزرگداشت فرهنگ پهلوانی و ورزش زورخانهای
آئی�ن بزرگداش�ت فرهن�گ پهلوانی
و ورزش زورخان�های ،ش�امگاه
روز دوش�نبه با اس�تقبال گس�ترده
ش�هروندان و ورزش�کاران در
فرهنگسرا برگزار شد.
ب�ه گ�زارش واحدخب�ر مدیری�ت
ارتباط�ات ش�هرداری س�یرجان،
فرهنگس�رای سیرجان ش�امگاه روز
دوش�نبه میزبان حضور جمع کثیری
از ش�هروندان ،مس�ئولین ش�هری
و ورزش�کاران در برگ�زاری آئی�ن
بزرگداشت فرهنگ پهلوانی و ورزش
زورخان�های بود .ش�هردار س�یرجان
در این مراس�م با بیان لزوم گسترش
فرهن�گ پهلوان�ی خاطرنش�ان کرد:
توس�عه و تعامل همراه ب�ا آموزههای
دین�ی از اه�داف مهم در گس�ترش
ورزش پهلوانی و زورخانهای است.
رضا س�روشنیا اف�زود :ای�ن ورزش
باستانی در حقیقت جزو ورزشهایی
اس�ت که در جامعه بای�د به آن توجه
بس�یار زیادی ش�ود؛ چرا ک�ه باعث
گسترش روحیه جوانمردی و پهلوانی
در جوانان و کس�انی که به این ورزش
باس�تانی عالقهمند هستند ،میشود.
همچنین در ادامه مدیر فرهنگسرای
س�یرجان در این مراسم تصریح کرد:
من�ش ورزش باس�تانی و زورخانهای
به لح�اظ تروی�ج روحی�ه پهلوانی و
جوانم�ردی ،نی�از جامعه ام�روزی ما
اس�ت و با توجه به اهمیت ورزشهای
باس�تانی در فرهنگ عمومی ،ترویج
فرهن�گ پهلوان�ی از طریق توس�عه
ورزش زورخانهای میسر است .مهدی

بهرهمند افزود :ورزش زورخانهای که
ریشه در فرهنگ و تاریخ ایران دارد،
در انتق�ال ارزشهای اخالقی ،احترام
ب�ه رس�وم و هنجاره�ای اجتماعی و
اخالقی بسیار حائز اهمیت است و این
ورزش که آمیخته به خصلت فداکاری
و جوانم�ردی اس�ت ،بای�د در جامعه
و در بی�ن جوان�ان گس�ترش یافته و

فض�ای فرهنگ�ی ورزش زورخانهای
حفظ و تقویت ش�ود .گفتنی است در
این آئین تخته شنا ،کباده ،میل بازی،
ش�نا رفتن و نرمش ،می�ل گرفتن ،پا
زدن ،سنگ گرفتن و چرخ زدن انجام
شد و در پایان از پیشکسوتان ورزش
پهلوان�ی و زورخانهای ب�ا اهدای لوح
سپاس تجلیل شد.

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

هفته گذشته رخ داد:

مرگ کودک
یک ساله
بر اثر خوردن بنزین
بندرعباس بود که به اشتباه شیشه
نوش��ابه حاوی بنزین را در حیاط
منزل سر کشید و متاسفانه جان
خود را از دس��ت داد .این دومین
حادثه ناگوار طی هفته گذش��ته
اس��ت ک��ه در آن دختر بچههای
خردس��ال دچار اتفاق��ات ناگوار
میشوند.

سرقت گوسفند توسط
متهم در اولین روز
پس از آزادی از زندان
گ�روه ح�وادث :متهمی که س��اعاتی
پس از آزادی از زندان س��یرجان با یک
دستگاه پیکان وانت مرتکب سرقت شده
بود توسط مأموران پلیس مبارزه با مواد
مخدر سیرجان دستگیر شد.
گ��زارش معاونت اجتماع��ی فرماندهی
انتظامی س��یرجان حاکی اس��ت :یک
متهم اهل بافت ک��ه پس از طی مدت
حبس خود آزاد ش��ده ب��ود با همکاری
یک متهم افغانس��تانی مجددا به بافت
برگش��ته و با سرقت  12رأس گوسفند

عازم س��یرجان بود که با دقت مأموران
پلی��س مبارزه با مواد مخدر س��یرجان
شناس��ایی و به دام افت��اد .این گزارش
حاکی است این متهم صبح همان روز از
زندان آزاد و شب دست به سرقت از یک
گله گوس��فند زده بود .با دستور قضایی
متهم تحویل مأموران پلیس بافت شد.
پیرمردی که صاحب گوسفندان بود ،از
اینکه قریب به  30میلیون تومان مال از
دس��ت رفته خود را به دست آورده بود
بسیار خوشحال بود.

جناب آقای محمد محمودآبادی
انتصاب بجا و شايسلته جنابعالی را به عنوان مسئول بازرسی سازمان
تأمين اجتماعی سليرجان تبريک عرض نموده ،موفقيت شما را در راه
خدمت به مردم شريف شهرستان از خداوند منان آرزومندم.
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گ�روه ح�وادث :دخت��ر بچهای
یک س��اله اهل افغانستان ،هفته
گذش��ته در حادث��ه ای ناگوار به
علت نوش��یدن بنزین جان خود
را از دس��ت داد .گزارش خبرنگار
نگارس��تان حاک��ی اس��ت :ای��ن
کودک که در حال بازی در منزل
پدریاش در روس��تایی در محور
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کشف جسد
مرد معتاد در
بوستان سعدی

از سوی دادگاه کیفری
یک سیرجان صادر شد:

حکم قصاص
برای جوانی
که خواهرش
را به قتل
رساند

گروه حوادث :از س��وی شعبه یک دادگاه
کیفری یک سیرجان جوان  26ساله ای که
در حادثهای دلخراش خواهر خود را به قتل
رسانده و سپس جنازه او را در یک خودروی
پژو پارس به آتش کشیده بود به قصاص از
طریق حلقآویز در محل زندان سیرجان به
خاطر قتل ،و به عل��ت آتش زدن جنازه به
پرداخت یک دهم دیه کامل مرد مسلمان و
 74ضربه شالق محکوم شد.
به دنبال این اتفاق شوهر این خانم از طرف
فرزندان او به عنوان ولی دم از برادر مقتول

شاکی ش��ده و پرونده با عنوان «قتل عمد
زن مسلمان» به جریان افتاد 24 .مرداد ماه
س��ال گذش��ته یک جوان به علت اختالف
خانوادگی خواهر خود را به بیابانهای اطراف
پاری��ز در نزدیکی روس��تای کربهکن برده
و پ��س از قتل او جن��ازهاش را در خودروی
پژو پارس به آتش کشیده و از محل متواری
ش��د که با ت�لاش ماموران پلی��س آگاهی
شناس��ایی و دستگیر شد .حکم صادر شده
از س��وی دادگاه کیفری یک سیرجان قابل
فرجامخواهی در دیوان عالی کشور میباشد.

گروه حوادث :جس��د یک مرد
معتاد  40ساله اهل زاهدان هفته
گذش��ته از سوی ش��هروندان در
بوستان س��عدی سیرجان کشف
شد.
به گزارش خبرنگار نگارستان ،در
پی این اتفاق مام��وران کالنتری
 11و پلی��س آگاه��ی ب��ه محل
کش��ف جنازه رفته و پس از طی

اجرای طرح
مبارزه با معتادان متجاهر
در سیرجان

آخرین خبر از حادثه ناگوار منطقه گدارخانه سرخ

هویت جنازه دختر جوان
هنوز مشخص نیست

گروه حوادث :با گذشت قریب به  7روز از کشف جنازه کام ً
ال
س��وخته یک دختر ج��وان در محدوده گدارخانه س��رخ و کوه
پنج در مرز بین سیرجان و بردسیر هنوز هویت این فرد که به
احتمال بسیار زیاد به قتل رسیده است مشخص نیست.
بازپ��رس ش��عبه اول دادس��رای عمومی و انقالب س��یرجان در
گفتوگ��و با خبرنگار نگارس��تان درخص��وص آخرین تحقیقات
پرونده گفت :در سیرجان و شهرهای اطراف اعالم مفقودی دختر
جوانی که با مش��خصات جسد مطابقت داشته باشد اعالم نشده
است .قاضی حسنینیا افزود :تحقیقات پلیس آگاهی سیرجان در
این زمینه ادامه دارد و سوژههایی در دست بررسی است .در کنار
این جنازه یک س��اک مسافرتی با وس��ائلی از قبیل یک سشوار،
چند الک و  ...کش��ف ش��د که همگی در آتش س��وخته بودند.

به دنبال س��وزاندن این جسد قریب به  4هکتار از منابع طبیعی
منطقه گدارخانه سرخ و کوه پنج در آتش سوختند.

انتصاب بجا و شايسته جنابعالی را به سمت معاون بيمه سازمان
تأمين اجتماعی سيرجان تبريک عرض نموده ،موفقيت شما را در
راه خدمت به مردم شريف شهرستان از خداوند منان آرزومندم.

همكار شما نورمندی

شلهرداري سليرجان در نظر دارد نسلبت به فروش  24قطعه زمين مسلكوني از پلاك ثبتي 5087
اصلی واقع در شرق شهرك نصر با قيمت پايه كارشناسي از طريق مزايده عمومي و با جزئيات مندرج

در اسلناد مزايده با بهره گيری از سلامانه تداركات الكترونيكی ( ) setadiran.irو با شلماره مزايده
 2098005674000003به صورت الكترونيكی به فروش برساند.
تاريخ انتشار آگهی  98/04/15 :الی  98/05/05ساعت 13
 مهلت دريافت اسناد مزايده  98/04/15 :الی  98/05/05ساعت 11 تاريخ بازديد  98/04/16 :الی 98/05/05مهلت ارسال پيشنهاد  98/04/16 :الی  – 98/05/05ساعت 13تاريخ بازگشائی  98/05/05 :ساعت 17-تاريخ اعام به برنده  98 /05/06 :ساعت 8

سلپاس كله در كنار آموزش عاللي و ماهرانهتان بله فرزندانمان
دوستي و مهرباني و گذشت را نيز آموختيد
دخترانمان تا هميشه سپاسگزارمهرتان خواهند بود.

والدين دانش آموزان كاس سوم
دبستان سيمای دانش

گروه حوادث :یک باشگاه ورزشی در سیرجان هفته گذشته به علت اجرای ورزش
مختلط از سوی ماموران دایره نظارت بر اماکن عمومی پلیس امنیت پلمب شد .این
گزارش حاکی اس��ت مأموران پلیس همچنین یک قلیانسرا در زیدآباد و یک آتلیه
عکاسی را به علت عدم داشتن پروانه کسب پلمب کردند.

آگهی مزايده

حاجمحمدرضااسفنديارپور

خانم ليلي خاني

گروه حوادث :فرمانده انتظامی شهرستان سیرجان از اجرای طرح برخورد با معتادان
متجاهر و کارتن خواب در سیرجان خبر داد .سرهنگ محمدرضا ایراننژاد افزود :این
طرح به مدت یک هفته در سطح شهرستان اجرا و قریب به  10معتاد متجاهر دستگیر
و تحویل کمپ کرمان شدند.

پلمب یک باشگاه ورزشی
به علت ورزش مختلط

جناب آقای

آموزگار عزيز

تش��ریفات قانونی و با اخذ دستور
قضای��ی جن��ازه را به س��ردخانه
منتق��ل کردند .ب��ا اقدامات ف ّنی
پلی��س آگاه��ی هویت ای��ن فرد
شناسایی شده است .گزارشهای
مردمی حاکی است این فرد معتاد
بیخانمان قریب ب��ه  3هفته در
بوستان س��عدی زندگی میکرده
است.

شرايط مزايده:

 .1قيمت پايه قطعات و سلپرده شلركت در مزايده بابت هر قطعه كه بايستی به صورت واريز به حساب
 3100003361004بانک ملی شعبه مقداد سيرجان و يا به صورت ارائه ضمانت نامه بانكی معتبر باشد .
شماره
قطعه

(متر مربع)

مساحت

قیمت کل
(ریال)

مبلغ سپرده

شماره
قطعه

(متر مربع)

مساحت

قیمت کل
(ریال)

مبلغ سپرده
(ریال)

1

248.75

4.975.000.000

248.750.000

13

282.71

6.078.265.000

303.913.250

2

270

4.860.000.000

243.000.000

14

241.9

3.870.400.000

193.520.000

3

270

4.860.000.000

243.000.000

15

242.04

3.872.640.000

193.632.000

4

245

4.410.000.000

220.500.000

16

267.17

4.274.720.000

213.736.000

5

245

4.410.000.000

220.500.000

17

267.3

4.410.450.000

220.522.500

6

235.32

5.177.040.000

258.852.000

18

261.31

4.703.580.000

235.179.000

7

261.31

4.703.580.000

235.179.000

19

255.87

4.861.530.000

243.076.500

8

267.3

4.410.450.000

220.522.500

20

270

4.860.000.000

243.000.000

9

267.16

4.274.560.000

213.728.000

21

270

4.860.000.000

243.000.000

10

242.03

3.872.480.000

193.624.000

22

245

4.410.000.000

220.500.000

11

241.89

3.870.240.000

193.512.000

23

245

4.410.000.000

220.500.000

12

267.7

5.889.400.000

294.470.000

24

292.96

6.445.120.000

322.256.000

 .1در صورتيكه برندگان حاضر به انعقاد قرارداد نباشند سپرده آنها به نفع شهرداری ضبط خواهد شد.
 .2ساير اطاعات و جزئيات مربوط به معامله در اسناد مزايده موجود می باشد.

رضا سروش نيا
شهردار سيرجان

سیاسی  /اجتماعی  /فرهنگی

 صاحب امتیاز و مدیر مسئول :ذبیح اله بلوردی

السالم:
امام صادق علیه ّ
هر کس او (فاطمه معصومه)
را زیارت کند بهشت بر او
واجب میگردد.

 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 :
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نگاه آخر

اذان مغرب

چگونه بپرسیم؟

چند س��ال پی��ش یک مطل��ب از«ادمون��د هوس��رل» بنیانگذار
پدیدارشناس��ی دیدم که گفته بود «بس��یاری از مشکالت بشر از
نوع س��ؤال پرس��یدن او شروع میش��ود» این مطلب خیلی ذهنم
را درگی��ر کرد و اص ً
ال نمیفهمیدم منظور «هوس��رل» از طرح این
موضوع چی هس��ت تا اینکه یک ویدئو از «اس��تیو جابز» دیدم و
یاد جمله هوس��رل افتادم .س��ؤاالتی که اس��تیو جابز در آن ویدئو
پرسید هیچکدام با «چرا» شروع نشد .چند کلیپ و مطلب دیگه از
استیوجابز دیدم و جالب بود که هیچکدام دیگر از سؤالهای جابز
با چرا ش��روع نمیشد .همه با «چگونه و چطور» شروع میشد که
من را مجبور کرد قدری بیشتر به این موضوع بپردازم.
ازاینرو شروع به مطالعه کردم و آثار دیوید برنز ،رابینز و چند نفر
دیگ��ر را که در زمینه رفتاردرمانی فعال هس��تند مطالعه کردم و
نتیجه برایم شگفتانگیز بود که در ادامه توضیح میدهم.
بشر موجودی تجربهگراست و هنگامیکه پدیدهای جدید را تجربه
میکن��د در مغز او نتایج ثبت میش��وند و از آن نتایج در برخورد
با پدیدههای جدید اس��تفاده میکند .درواقع وقتی ما یک س��ؤال
را ب��ا چرا ش��روع میکنیم مغز دنبال جواب در تجربیات گذش��ته
میگ��ردد .بهعنوان نمونه چرا فالن اتفاق افتاد؟ چرا فالن حکومت
س��قوط کرد؟ چرا در فالن آزمون قبول نشدم؟ چرا مردم اینقدر
بیتفاوت هس��تند؟ و چراه��ای دیگر ...جواب تمام این س��ؤاالت
درگذش��ته اس��ت .واقعاً حرف«هوس��رل» خیلی درست و جالب
ب��ود .نکتهای که متوجه ش��دم این بود که آدمه��ای تأثیرگذار و
موفق تاریخ مثل ولتر ،نلس��ون ماندال ،گان��دی ،لوترکینگ ،جابز،
ایالن ماس��ک و  ...هیچوقت سؤالهایش��ان را با «چرا» نپرسیدن
که توانس��تند دنیای ما را تغییر بدهند .آنها سؤالهایش��ان را با
«چگونه یا چطور» پرسیدند.
مث� ً
لا چگون��ه میتوان کمپین حقوق بش��ر موفقی تش��کیل داد؟
چگون��ه امپراتوری اس��تعماری انگلیس را میتوان شکس��ت داد؟
چگونه سیاهپوس��تان بهحق و حقوق برابر خواهند رس��ید؟ چگونه
دنیای بهتری خواهیم داشت؟ و...
اکنون پرسش��ی که مطرح میشود این است که تفاوت سؤالهایی
که با چرا شروع میشوند با سؤالهایی که با چگونه شروع میشوند
در چیست؟
همانگونه که در باال اشاره شد برای جواب به سؤالهایی که با چرا
شروع میشوند باید به گذشته مراجعه کرد درحالیکه سؤاالتی با
چگونه ش��روع میش��ود مربوط به آینده است و درعینحال پاسخ
دادن به آنها راحت نیست و نیاز به تحقیق و تفکر دارد.
واقعیت آن اس��ت که م��ا ایرانیها هرگز یاد نگرفتیم که درس��ت
س��ؤال بپرس��یم و تقریباً تمام س��ؤاالت خودمان را با چرا ش��روع
میکنیم .چند روز پیش معلم برادرزادهام یه س��ؤال از او پرس��یده
ب��ود و گفته بود دربارهاش تحقیق کنی��د« :چرا محیط پارکهای
ما پر از آشغال اس��ت؟» مطمئناً معلم قصدش فرهنگسازی بوده
ولی آیا اگر سؤال را اینجوری میپرسید بهتر نبود«چگونه محیط
پارکهای ما میتواند همیش��ه تمیز بماند؟» تا طرز درس��ت فکر
کردن را از همان کودکی به بچهها یاد دهیم .مس��لماً پاسخ سؤال
«چرا نمیتوانیم...؟» با سؤال «چگونه میتوانیم...؟» خیلی متفاوت
اس��ت .پاسخ اولی در بهترین حالت دالیل ناتوانی و دومی راههای
توانستن است /.منبع:کانال تلگرامی شمع (شهسوار صادقی)

حاشیه  -خبر

ناطق میآید الریجانی نه!

پاس گل به آمریکاییها

شبکه سوم سیما این هفته تصاویری از َکشتی سالینا نفتکش ایرانی منتشر
ک��رد که ب��ا حرکت چراغ خاموش در ح��ال دور زدن تحریمهای نفتی بود.
پخش و انتشار این تصاویر با واکنشهای زیادی در داخل کشور روبرو شد و
حتی برخی از رسانهها نوشتند تلویزیون ،اطالعات محرمانه فروش نفت دولت
ایران را در اختیار خارجیها قرار داده اس��ت؛ اما رئیس رادیو و تلویزیون در
پاسخ اعتراض وزیر نفت در توجیه این کار گفت :نمونه این تصاویر در فالن
رسانه خارجی هم پخششده که وزیر در جواب او گفته است :آنها دشمنان
ما هستند مگر هر کار آنها کردند شما هم باید کپی آن را منتشر کنید؟ یک
نماینده مجلس در این زمینه گفت :این اقدام نهتنها ضد منافع ملّی ،بلکه در
راستای منافع طرف مقابل با منتشرکردن اطالعات کشور است.

پاسخ به یک سؤال مهم

صادق زیباکالم گفت :بزرگترین مش��کلی ک��ه گریبان جناح اصالحات را
گرفته ریزش بدنه اجتماعی اس��ت که دیگر خیلی سخت میتوان آنها را
پایکار آورد .وی با نقد عملکرد دولت که با پشتیبانی اصالحطلبان بر سرکار
آمد گفت :دولت طوری عمل کرده که باعث ریزش این بدنه ش��ده و امروز
اگر ش��ما به فرض مثال از یک دهه هفتادی بپرس��ید که چه فرقی میان
اصالحطلبان و اصولگرایان وجود دارد ،قطعاً آنها جواب میدهند که هیچ
تفاوتی میان این دو طیف سیاسی وجود ندارد.

شکایت از صاحب امتیاز سخن تازه

کانال تلگرامی س��خن تازه ،خبر از شکایت سردفتر مربوط به ازدواج دختر
ده ساله از صاحب امتیاز این نشریه داد .در این خبر آمده است :در ماجرای
عقد دختر زیر13سال ،از خانم هاشمی که برای اولین بار -روز دوم تیرماه -
موضوع این ازدواج را در صفحه شخصی اینستاگرامش منتشر کرد شکایت و
احضاریه صبح پنجشنبه به دفتر نشریه واصل شده است .این در حالیست
که به نوشته این نشریه ،قانون صراحت بر منع ازدواج کودکان زیر  13سال
دارد و اگر هم گواهی رشد صادر شود باید قبل از هر اقدام و مکاتبهای باشد
نه پس از آن و هنگامی که مقامات و نمایندگان مجلس به آن ورود کردهاند.

تصویری از مراسم تودیع و معارفه فرمانده جدید انتظامی استان

| معاونت اجتماعی فرمانده انتظامی استان کرمان |

محمدرض��ا باهن��ر ایدئول��وگ بخش��ی از اصولگرای��ان در ی��ک گفتگو
ش��کلگیری یک اتحاد جدید در درون اصولگرایی را تائید کرده است.
اتح��ادی که بنا به اعتقاد وی با همراهی خ��ودش ،ناطق نوری و برخی
دیگر از چهرههای این جبهه سیاس��ی شکلگرفته است .باهنر همچنین
خبر داد که ناطق نوری برای حضور در انتخابات احس��اس تکلیف کرده
اس��ت .وی در ای��ن خبر عدم حض��ور الریجان��ی در انتخابات مجلس و
حض��ورش در انتخاب��ات ریاس��تجمهوری را نیز بهط��ور تلویحی تائید
میکند .باهنر همچنین در تعری��ف اصولگرایی آنها را افرادی معرفی
میکند که اگر به ده نفر اولش��ان بگویید س��ر بیاور کاله میآورند ولی
ده نفر آخر در تاریکی شب و درگوشی میگویند ما اصولگرا هستیم!

 18سال پیش در این روز
ا
م
خبار س رور
ی
ا لها بر
◄ رئیس جدید بنیاد جانبازان سیرجان معرفی
◄ ب�رای اولینبار کنگره بزرگداش�ت ش�هید نصیری الری
ی
دور
ش�د .رض�ا آزاد پیشازای�ن رئیس بنی�اد جانبازان
اولی�ن فرماندار س�یرجان پ�س از انقالب و نماینده ش�هید
ش�هر الر در مجل�س در س�یرجان برگزار ش�د .عبدالواحد
موس�وی الری وزیر کش�ور از مهمانان ویژه این مراسم بود.
دکتر محمود گلزاری ،دکتر حمید میرزاده ،دکتر علی نادری،
دکتررضاقل�ی وحید ،مهندس مجید زرگرباش�ی و جمعی از
م�ردم الر در کن�ار انبوهی از مردم س�یرجان از حاضران در
مراس�م بودند .از سوی نش�ریات نگارستان و میالد الرستان
هرک�دام ویژهنام�ه مخصوصی در ای�ن رابطه چ�اپ و میان
شرکتکنندگان کنگره توزیع شد.
◄به دنبال رفع مشکل ترخیص کاال در مناطق آزاد ،سازمان
عم�ران کرمان مجری منطقه ویژه اقتصادی س�یرجان اعالم
آمادگ�ی ک�رد کارخانه تولی�د و مونتاژ خودرو س�واری را در
منطقه ویژه سیرجان راهاندازی کند.
◄ میزان ش�هریه مدارس اعالم ش�د .اداره آموزشوپرورش
ش�هریه مدارس ابتدایی را  78هزارتومان ،مدارس راهنمایی
 100ه�زار توم�ان و دوره متوس�طه برای هر واحد درس�ی 5
هزارتومان اعالم کرد.

شهرستان بافت بود که به این سمت منصوب شد...
◄ 6نفر از مهمانان جش�ن عروس�ی که اعضای یک خانواده
بودند در یک سانحه رانندگی کشته شدند .این حادثه زمانی
در محور س�یرجان -بافت رخ داد ک�ه اعضای این خانواده از
جشن عروسی یکی از بستگانشان در روستای کهنسیاه به
شهر برمیگشتند .کشتهشدگان از  9تا  40سال سن داشتند.
◄ 14نف�ر از عوام ن�زاع طایفهای در روس�تایی در زیدآباد
ک�ه با چ�وب و چماق به جان هم افتاده بودند توس�ط پلیس
بازداش�ت و به سیرجان منتقل ش�دند .قرار است به پرونده
این نزاع محل�ی به خاطر ایجاد اخالل در نظم عمومی خارج
از وقت رسیدگی شود.
◄کنک�ور سراس�ری همزم�ان ب�ا س�ایر نقاط کش�ور در
سیرجان برگزار شد .تعداد ش�رکتکنندگان کنکور امسال
در سیرجان  5700نفر اعالم شد 60 .درصد داوطلبان دختر
و  40درصد آن را پس�ران تش�کیل داده بودند /.نگارستان
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شرکت کشاورزی سیرجان بنیاد

جناب آاقی مهندس مجید علیدادی

انتصاب بجا و شایسته جنابعالی را به سمت معاونت توسعه مدیریت و
سرمایه انسانی شرکت معدنی و صنعتی گلگهر که نشان از شایستگی
و لیاقت ش�ما ب�رادر بزرگوار اس�ت تبریک عرض نم�وده ،موفقیت و
بهروزی روزافزونتان را از خداوند متعال خواهانیم.

(سهامی خاص)

شرکت کشاورزی سیرجان بنیاد (سهامی خاص) در نظر دارد حفاظت فیزیکی
باغات پسته خود را واقع در حومه شهرستان سیرجان بصورت شبانهروزی (دژبانی
دربها و گشت شبانه حدود  120نفر) از حدود  20مرداد تا پایان برداشت محصول
(حدود اواخر مهر ماه) به اشخاص حقیقی و حقوقی واجدشرایط واگذار نماید.
لذا متقاضیان میتوانند ضمن بازدید از محل مورد مناقصه حفاظتی ،اسناد
مناقصه را از دفتر مرکزی شرکت و یا از طریق سایت اینترنتی شرکت به

مه مح نم
جناب آاقی ندس مد اریا ش

انتصاب بجا و شایس�ته جنابعالی را به س�مت مدیر روابط عمومی و
امور بین الملل شرکت معدنی و صنعتی گلگهر تبریک عرض نموده،
امید است در تمامی مراحل زندگی موفق باشید.

آدرس  www.pistachio-Tooka.irاخذ و یا با شماره تلفنهای -42305430
 034 -42304403و تلفن همراه  09136191736آقای شول تماس حاصل نمایید.
زمان برگزاری مناقصه :شنبه مورخ  98/4/22رأس ساعت  10صبح
آدرس:
سیرجان ،بلوار سیدجمالالدین اسدآبادی ،شرکت کشاورزی سیرجان بنیاد

شرکت کشاورزی سیرجان بنیاد
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ضمیمه رایگان شماره  1179هفته نامه نگارستان @negarestanniaz

فروش  ،نصب  ،سرویس
و لوله کشی توکار انواع
کولر گازی اسپلیت
09164458335
کابینت ملک پور(نیک کابین)
شعبه دیگری ندارد

داربست فلزی افالک

داربست فلزی سیرجان جنوب
 09133472290عباسی

 09138455581عباسی

نمای ماندگار
با آجر نمای محک تهران

انواع نسوز -شیل  -رس

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

فروش فوری
خط موبایل 09131451229
بفروش میرسد.
شماره تماس:
09133453932

انواع مدل کابینت درب اتاقی کمد دیواری

چاپ ،تراکت ،کارت ویزیت ،ارسال
 smsو  ...کمترین قیمت ،بهترین کیفیت

٠٩١٢٩٤٨٦٤٥١

تدريس زيست

09129486451

بلوار شیخ مفید ،روبروی مدرسه جهان دانش

09133472492 -42330183

اتـوبار نمــونه

09217413275

مجهزترین اتوبار
در سیرجان

حمل اثاثیه منزل ومبلمان در سطح شهر وتمامی نقاط کشور

حمل اثاثیه منزل ومبلمان در سطح شهر وتمامی نقاط کشور

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

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

شعبه دیگری ندارد

با مجوز رسمی وبیمه معتبر
با کادری مجرب  ,با نازلترین قیمت
جنب میدان ابوریحان
09191453880-42252330
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دعوت به همکاری
رستوران و بيرون بر تورينو جهت تكميل
كادر خود از افراد زير دعوت به همكاري
مي نمايد:
یک نفر نیرو ساده
یک نفر نیرو ظرف شور
یک نفر صندوقدار خانم
یک نفر سالن دار
یک نفر ساندویچ زن
یک نفر فر دار
٠٩٢٢٤٢٨٦٧٦٢

@negarestanniaz
مجموعه تورينو جهت تكميل كادر
خود از افراد زير دعوت به همكاري
مي نمايد:
يك نفر صبحانه زن ترجیحا حرفه ای
ساعت کاری از ساعت  ۶تا  11/30صبح با
حقوق مزایا عالی
يك نفر فر دار
يك نفر تحویل دار
یک نفر کمک آشپز
یک نفر تخته کار
٠٩٢٢٤٢٨٦٧٦٢

@negarestanniaz
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به يك نيرو ساده در لنت فروشى
جهت تعويض لنت نيازمنديم
٠٩١٣٥٠٤٠٣٠٦

به يك نيرو جهت پخش آگهى
تبليغاتى سر چهارراه نيازمنديم
٠٩١٣٥٠٤٠٣٠٦

به یک نفر خانم جهت کار در
ساندویچی با حقوق ماهیانه  750هزار
تومان به صورت تمام وقت نیازمندیم.
09136329942

به یک شاگرد برای کاردردزدگیر
روکش کفپوش تعمیردزدگیر قفل مرکزی
شیشه باالبر نیازمندیم
۰۹۱۳۸۴۵۳۴۹۳

به تعدادی راننده با ماشین
جهت کار در آژانس نیازمندیم
42267004

از یک نفر شاگرد جهت لوله کشی
ساختمان دعوت به عمل می آید
۰۹۱۳۵۹۹۱۸۶۶

به یک شاگرد خانم جهت کار در
فست فود نیازمندیم.
09131455231

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

به چند نصاب کناف جهت
اجرا کناف نیازمندیم
09136193213

به یک صندوقدار خانم ویک
منقلدار وخانم کار برای کار در آشپزخانه
نیازمندیم
09193454209

به یک شاگرد
جهت کار در کارواش
نیازمندیم
09132477075

به یک نفر راننده پایه
دوم ترجیحا دفترچه دار جهت
کار با مینی بوس خط سیرجان
گل گهر نیازمندیم
ساعت تماس
 11الی 15و 16الی 24
09138755877

دعوت به همکاری
جهت دفتر بیمه
به تعدادی نیروی کار ترجیح ًا
خانم ،مجرد ،آشنا به کامپیوتر با
روابط عمومی باال
42206372-09132471522

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

به يك نفر نيرو
خانم جوان جهت كار در
فست فود براي كانتر دعوت
به همكاري مي نماييم
ساعت كاري  ١٨الي٢٤
09012467982

به یک نفر
دفتردار جهت کار در
آژانس نیازمندیم.
۰۹۳۰۵۵۱۶۹۶۸

به یک خانم
جهت هم خانه ای یک
خانم میانسال (بدون
همسر و فرزند) نیازمندیم.
۰۹۱۳۳۷۹۴۲۱۰

از یک نیرو خانم
جهت همکاری در آتلیه
با حقوق مکفی به همراه
آموزش دعوت به عمل
می آید.
09138595928

به یک نفر کارمند
با نامه حسابداری برای
ضمانت دریافت وام ازدواج
نیازمندیم .مژدگانی محفوظ
09133790959

به یک کارگر
ماهر جهت کار در
تعویض روغنی
نیازمندیم.
09131451692

به یک شاگرد تمام
حرفه ای برای کار در آرایشگاه
زنانه نیازمندیم.
خیابان ابن سینا روبروی
آپارتمانهای مساجد ،زیبایی
حرف اول
09135812379

از یک نفر منشی
خانم جهت کار در دفتر
امالک گیالنی دعوت بعمل
می آید.
09134454394
09139387360

از یک نفر پرستار
یا ماما و بهیار جهت کار در
کلینیک ترک اعتیاد دعوت
بعمل می آید.
09103961731
09137359373

به یک شاگرد
ساده جهت کار در کافه
شیفت عصر نیازمندیم.
09139452940

به یک نیروی
خانم یا آقا جهت
کار در فست
فودنیازمندیم.
09138454650

به یک همکار
خانم جهت فروشندگی در
نمایشگاه شومینه واقع در
بلوار عباسپور نیازمندیم
09139227105

كافه صدف جهت
تكميل كادر خود از چند نفر
نيرو جوان با روابط عمومى
باال اقا وخانم در شيفت عصر
دعوت به همكارى مي نمايد
٠٩١٣٣٤٧٩٢٢٤

به یک همکار
خانم یا آقا جهت
همکاری در چلوکبابی
نیازمندیم
09138267399

به دونفر خانم جهت
کار در آشپزخانه رستوران در
محیطی کامال زنانه نیازمندیم
آدرس سه راهی کرمان
رستوران ژیگو
09131454946

به چند نفر نیروی
کار آقا با حقوق عالی جهت
همکاری در مغازه نیازمندیم
۰۹۳۷۳۵۷۲۹۱۰
۰۹۱۳۱۷۸۹۵۵۲

از دو نفر خانم و یک
نفر آقا جهت کار در فروشگاه
دعوت به همکاری میشود
09137313135
09130842517

به یک نفر آقا جهت
مربیگری در آموزشگاه رانندگی
نیازمندیم شرایط متاهل ،داشتن
حداقل دیپلم ،داشتن خودرو
پراید یا تیبا از مدل 95به باال
09136505546

شركت
مسافربري عدل سيرجان
به ٤نفر خانم و ٢نفر آقا
جهت كار در شركت
مسافربري عدل و شركت
آريا سفر آسيا نيازمنديم
٠٩١٣٩٤٧٨٠٨٢طغرلي

به یک خانم
پرستار با مدرک پرستاري
یا یک لیسانس مامایی
و یک خانم روان شناس
جهت کار در کلینیک
شیفت صبح نیاز مندیم
09133474098

استخدام

تاسیساتگازرسانیساالربنیان

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

مجموعه آكراس جهت تكميل كادر خود از
تخصص هاي زير دعوت به همكاري مي نمايد
دو نفرصندوقدار (خانم )
يك نفر پذیرش هتل( شیفت شب اقا ) با روابط عمومي باال
یک نفر خانه دار خانم(نظافتچی)
یک نفر نظافت چی مرد
يك نفر طراح گرافيك به صورت پاره وقت
09130620906
آدرس :شهرک الله مجموعه بزرگ آکراس

آژانس آنالین
به تعدادی راننده
شبانه روزی نسیم به
به صورت تمام وقت و
تعدادی راننده با ماشین
نیمه وقت جهت کار
به صورت تمام وقت و
در آژانس آسان سفر با
نیمه وقت با زنگ خور و
کمیسیون عالی نیازمندیم درآمد روزانه حداقل 150
هزار تومان نیازمندیم
09139470836
09367201741
09137646277

به یک نفر پیک موتوری جهت کار در
بیرون بر زعفرون سیرجان نیازمندیم
ساعت کار  11/30:تا  ۴بعد از ظهر
۰۹۳۶۹۹۰۸۳۶۶

نیازمند چند نیروی خانم و آقا برای
کار در تاالر هستیم.
(نیروی نظافت چی و سالندار)
42308400-09178647940

به یک نفر پیتزا زن جهت کار در
بیرون بر زعفرون سيرجان با حقوق
خوب و بیمه نیازمندیم .
۰۹۳۶۹۹۰۸۳۶۶

یک شرکت معتبر از تعدادی

شرکت سولیکو کاله واحد لبنیات
سیرجان از تعدادی فروشنده حضوری
(ویزیتور) با حقوق و مزایای عالی و یک
نفر تایپیست خانم با شرایط ذیل دعوت به
همکاری می نماید.
 )1کارت پایان خدمت
 )2حداکثر سن  35سال
 )3حداقل مدرک فوق دیپلم
 )4روابط عمومی باال و فن بیان مناسب
مراجعه حضوری ،سیرجان -چهارراه سپاه-
مجتمع زیتون -طبقه  - 4واحد 8
09131978502-42230857

به تعدادی نیروی خدماتی خانم و آقا
جهت کار در بیرون بر زعفرون سیرجان به
صورت یک شیفت و با حقوق خوب نیازمندیم.
۰۹۳۶۹۹۰۸۳۶۶

نیروی خط تولید

آقا ،متاهل ،سن بین  ۲۵تا  ۳۵سال،

حداقل مدرک دیپلم و  ۳سال سابقه
کار مرتبط

دعوت به همکاری می نماید
۴۲۲۸۰۰۷۷

رستوران چلچراغ جهت تکمیل
کادر خود به یک صندوق دار شیفت
صبح ،آشپزمجرب  ،قلیان گذار وکافی من
شیفت عصر ،کمک آشپز شیفت صبح ،با
حقوق مزایا نیازمند است
09179156733
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به یک دفتردار آقا به صورت نیمه
وقت جهت کار در تاکسی تلفنی آشنا به
کامپیوترنیازمندیم
09103456783

به یک همکار خانم جهت کار در
کافه اسپرسو نیازمندیم
۰۹۱۳۳۴۷۴۰۰۲

به یک کارگر خانم متعهد جهت
نظافت منزل دو روز در هفته نیازمندیم.
09178029361

به یک همکار خانم جهت کار در
فست فود به صورت نیمه وقت نیازمندیم
09356158139

به تعدادی راننده جهت کار در
آژانس شاهین سمنگان نیازمندیم
09135832553

به تعدادی استاد
کار کابینت ام دی اف و
شاگرد جهت همکاری
نیازمندیم
۰۹۱۰۵۴۶۱۷۰۰

به ٢نفر فروشنده
خانم جوان و ٢نفر نيروي
مرد جوان (جهت كار در
كارگاه)شيريني پاك واقع
در بلوار قااني نيازمنديم
٤٢٣٠٥٢١٦
به یک شاگرد
مبتدی یا نیمه ماهرجهت
کار در کارگاه ام دی اف
باحقوق خوب نیازمندیم
 09134564045اله یاری
مینی بوس هیوندا
جهت سرویس دربستی اطراف
سیرجان و خارج سیرجان و
تور روزانه باراننده مجرب آماده
سرویس دهی می باشد
09140166313
09139567656

@negarestanniaz
به چند نفر بازاریاب
خانم یا آقا جهت بازاریابی
مواد غذایی با حقوق ماهیانه
1/500م تومان با پورسانت
عالی نیازمندیم
۰۹۱۴۰۱۶۶۱۹۰

از تعدادی نیرو
جهت امور نگهبانی بدون
محدودیت سنی باخانواده
یا بدون خانواده دعوت به
عمل می آید .
09337125325

به دو نفر نیروی
خانم برای کار در فروشگاه
لوازم التحریر زرین خط
نیازمندیم.
09222456066

به دو شاگرد
ماهر جهت کار در
کارواش با حقوق عالی و
جای خواب نیازمندیم
۰۹۱۳۱۷۸۱۰۳۲

به یک فتو شاپ
کار دوشیفت و یک منشی
نیازمندیم
۰۹۱۲۳۸۴۶۸۴۶
یا به عکاسی بهار مراجعه
کنید

به یک همکار خانم
باروابط عمومی باال برای شیفت
عصر با حقوق و مزایای عالی جهت
کار در آبمیوه و فست فود کیا واقع
در خیابان انقالب تقاطع ولی عصر
نیازمندیم
09135013289

به يك شاگرد
باسابقه كاردرمغازه مرغ
و ماهي جهت همكارى
نيازمنديم
09132795118

به یک خانم
جهت کار در آشپزخانه
و یک خانم جهت
صندوقداری نیازمندیم
۰۹۱۳۰۹۵۹۰۰۳

از تعدادی خانم
ترجیحا در رده سنی 20تا 35
سال جهت همکاری در تاالر
با حقوق و مزایای عالی دعوت
بعمل می آید.
09130502022

به یک پرس کار
ماهر و یک خانم منشی جهت
کاردرخشکشویی پاکیزان
دعوت به عمل می آید
مراجعه حضوری
۰۹۱۳۰۴۷۵۳۱۵

به یک نیرو
ساده خانم جهت کار
در آشپزخانه بیرون بر
نیازمندیم .ساعت کار 8
صبح الی  4بعد از ظهر ،با
حقوق ماهیانه  750هزار
تومان
09131453539
دو نفر فروشنده
خانم براي كار در نان فانتزي
نان آوران نيازمنديم.
ساعت کاری ٨ :ساعت
۰۹۱۴۷۰۳۹۰۵۳

غذای ایرانی شمس العماره از خانم صندوقدار
و ساندویچ پیچ ماهر جهت شیفت شب (  ۱۹الی  )۲۳و
کمک آشپز ماهر جهت شیفت روز (۸الی )۱۶
دعوت به همکاری می نماید.
۰۹۱۲۳۳۳۸۱۵۶

به تعدادی خودروی مینی بوس
،ون ،سواری سمند ،پژو  ۴۰۵دوگانه
سوزوهمچنین تیبا ،ساینا جهت
سرویس دهی شرکتهای وابسته
گل گهر نیازمندیم
۰۹۱۳۱۷۸۲۴۶۱-۰۹۱۳۳۴۵۶۷۵۵
«آگهی جذب راننده با شرایط استثنایی»
تاکسی جی پی اس سینامهر قصد دارد در راستای
تکمیل کادر خود تعدادی راننده تمام وقت و نیمه
وقت با خودرو جذب نماید .کسانی که تصمیم دارند
با شرایطی متفاوت و با درآمدی عالی مشغول بکار
شوند می توانند
با شماره  ۰۹۱۳۳۴۵۳۱۰۶تماس حاصل نمایند.
مزایای کارکردن در تاکسی جی پی اس سینامهر،
از آنجائیکه این موسسه مجهز به سیستمهای نرم
افزاری مانیتورینگ ،تاکسی آنالین GPS ،و ...می
باشد صرفه جویی قابل توجهی در وقت ،هزینه های
خودرو ،کاهش استهالک خودرو و در نتیجه افزایش
درآمد می شود .همچنین مبلغ کمیسیون ثابت است
و شما میتوانید با هر کارکردی در ماه ،کمترین مبلغ
بابت کمیسیون را پرداخت کنید.
دوباره تاکید میکنیم کمترین کمیسیون

به تعدادی آشپز و کمک آشپز آقا
جهت کار در رستوران زعفرون سیرجان با
حقوق خوب نیازمندیم.
۰۹۳۶۹۹۰۸۳۶۶
شرکت گهر سمنگان ایرانیان جهت تکمیل
کادر پرسنلی خود به افراد واجد شرایط زیر
نیازمند است
 راننده پایه یکم کار با بنز  ۲۰نفر سرویسکار با تجربه  ۶نفر مکانیک بنز  ۲نفر برق کار کامیون ۲نفرشماره تماس  09136342901شکوه

از دو نفر منشی خانم
جهت کار در کاشی و سرامیک
سپهر بصورت دو شیفت
وحقوق توافقی دعوت به
همکاری می شود.
۰۹۱۳۲۴۷۲۴۱۷
شرکت شوکت ساعی جهت تکمیل کادر
خود از افراد زیر دعوت به همکاری می نماید:
کارشناس حسابداری خانم مسلط به نرم افزار
حسابداری ،مدیر فروش و بازاریاب ترجیحا
مهندس صنایع یا مدیریت بازرگانی ،مدیر
تبلیغات و بازاریابی ترجیحا کارشناس آی تی
یا کامپیوتر ،ویزیتور حداقل دیپلم ،کارپرداز آقا
حداقل دیپلم.
واجدین شرایط در ساعات اداری با شماره های
 42231440 -09133982612تماس حاصل نمایند.

به یک کارگر ساده ی تمام وقت
جهت کار در عمده فروشی نیازمندیم
٠٩١٣٧٣١٤٩٤٥
 200متر زیر زمین بسیار شیک و نوساز واقع در
شهرک سمنگان روبرو داروخانه ( جهت استفاده برای
انبار ،کافی شاپ،سالن ورزشی وآموزشگاه،آرایشگاه
زنانه)...،رهن و اجاره داده می شود
09133477920
شرکت پخش کتاب فانوس سپهر تبرستان
به تعدادی نیروی کار خانم بصورت نیمه وقت با پایه حقوق
( 1/۸۰۰/000تومان +مزایای عالی)
ساعت مراجعه  ۱۰ :الی  ۱۲مراجعه حضوری الزامی است
آدرس :سیرجان،خیابان قدس شمالی روبروی تاالر المپیک
ساختمان مزون یاس طبقه دوم واحد ۵
۰۹۱۳۸۵۱۳۴۵۶

از يك نفر خانم عالقه مند به فروشندگي و
داراي فن بيان باال و سابقه كار جهت همكاري در
فروشگاه مانتو دعوت بعمل مي آيد
٠٩٣٨٨٢٨٩٢٤٨
دعوت به همكاري
سالن آرایش زنانه لوکس با موقعیت عالی واقع در بلوار
سردار جنگل جهت تکمیل کادر خود به تخصص های
زیر نیازمند است:
يك اصالح كار حرفه اي ،يك اپيالسيون كار حرفه اي با
سابقه كار ،يك ميكاپ كار حرفه اي ،دستيار رنگ
ناخن كار ،شینیون کار عروس ،مدير سالن
09137578012

@negarestanniaz
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یک باب منزل مسکونی دو کله
 12قصب گنبدی پشت بازار به قیمت
کارشناسی توافقی بفروش میرسد.
09131455403

خریدار آهن ،بطری نوشابه ،گونی
پاره تسمه ،کارتون ،نایلون ضایعات
09133477436

سوله در شهرک صنعتی دو
اجاره داده میشود
09137702171

منزل فروشی بلواردکترصادقی
خیابان شهیداحسائی کوچه سرباز2
10قصب 143مترزیربنا درب به حیاط
09139476800

یک باب مغازه در کوچه
میدان بازار به فروش می رسد
09136115153

سالن آرایشگاه (واقع در خیابان
تختی) با جواز کسب اجاره داده می شود.
با قیمت توافقی
 09362766926امیری

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

لوازم کامل رستوران در حد نو با
قیمت عالی بفروش میرسد.
09132794764

کارواش به صورت یکجا
واگذار میشود
09196715660

کمپرسی زیرمایلر مدل  1369آماده
به کار در معدن باقیمت توافقی بفروش
میرسد.
09133793965

یک باب منزل مسکونی نیمه کاره 3
قصب انتهای ولیعصر به قیمت کارشناسی
و توافقی بفروش میرسد.
09131455403

خرید وفروش امتیاز وام
هر سه شعبه
09135323325

فروش امتیاز وام بانک
رسالت
۰۹۹۰۴۰۱۴۱۶۵

وام ازدواج شما را
خریداریم.
09137599509

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

آژانس شاهین سمنگان با موقعیت
مکانی عالی به فروش می رسد
09135832553

يك باب مغازه  ٩٨مترى نرسيده
به مشعل گاز اجاره داده مى شود
09131402871

خریدار نقدی
کتاب و کاغذ باطله
در محل
۰۹۱۳۷۴۹۱۰۱۸

یک باب مغازه
داخل بازار زیر قیمت
کارشناسی با شرایط عالی
بفروش میرسد
٠٩١٣٣٤٥٤٥٩٦

کافی شاپ خانواده
ایرانی با پنج سال سابقه
کار و درآمد عالی با کلیه
وسایل واگذار می گردد.
09374817517

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

ابتدای بلوار دکترصادقی  50 -متر بعد از تقاطع دهخدا

یک باب منزل مسکونی
ویالیی با زیر بنا  ۱۵۰متر دو
خوابه درب حیاط  ،کابینت واقع در
انتهای خیابان تخت جمشید آباده
به قیمت  ۱۵م پیش و ماهیانه ۷۰۰
هزار تومان اجاره داده میشود
۰۹۱۳۳۴۵۵۵۴۲

فروشی
 ۲۰۶تیپ  ۵مدل ۹۴
بدون رنگ
۰۹۱۲۳۱۷۴۸۲۷

سه سیم کارت دائمی به شماره های
 09132471914و  09132784656و 09131797230
هر یک به مبلغ  2میلیون تومان به صورت نقد و اقساط
بفروش میرسد و یا با خط  145معاوضه میشود.
ارتباط از طریق پیامک 09140558059

سه باب مغازه خ
خواجه نظام الملک به عرض
 11متر و طول  27متر یکجا یا
جداگانه بفروش می رسد
09131454893
09361307220

امالک شایسته
آدرس :تقاطع ابوذر غفاری ،چهارراه فراهی ۱۰،متر به سمت میدان سنایی
 09162756323-03442206869یزدی
 میدان سنایی 10قصب 450،متر زیر بنا ،قیمت  1/550/000/000تومان 15خرداد ،بر خ6 ،قصب ،اوقاف 500م پرسی گاز 12قصب ،ساختمانهای گهر روش ،میخی ،قیمت کارشناسی سعدی 12قصب دو طبقه ،بازسازی ،شیک  1/900/000/000تومان خ خزر ،ولی عصر 10قصب ،شناژدار،طبقه باال ،تیر ریزی آهن دوقلو ،سویت پایین70متر و 180متر همکف  250/000/000تومان
 ولی عصر خ خزر ،دو طبقه ،دارای دو سند تک برگ شش دانگی ،نما سفال ورودیها مستقل  7/5قصب 790م
 ولی عصر ،داخل کوچه 8قصب ،میخی ،اوقافی 390مم امام زاده احمد 33قصب ،کلنگی 550م ولی عصر ،منزل مسکونی سه کله ،قیمت توافقی غفاری دو نبش  8/5قصب ،کف سرامیک ،کابینت بازسازی شده 580م قابلمعاوضه با زمین کوی امام
 سمنگان 13قصب230 ،متر زیربنا ،درب حیاط نما سفال طرح دوبلکس 720م میرزارضا 12قصب کوچه آتش نشانی درب حیاط کارشناسی پرسی گاز کوچه بن بست 6قصب ،قولنامه عادی 110مپشت هتل عطر سیب 4طبقه ،نوساز 400متر زیر بنا 800م 120م وام کسر میگردد مولوی 10قصب ،تازه ساز شیک  1/600/000/000تومان انتهای خواجو داخل کوچه برلیان 6قصب85 ،متر تیر آهنی 380م  17شهریور 24قصب بن بست دو کله 580متر زیر بنا 150متر ،تیرآهن ریزی 750م ابوریحان 10قسمت  ۱۸۸زیر بنا  ۲۵متربر دارد ،خ روبروی کتابخانه پارک ۱۷شهریور موقعیت عالی  ۹۹۰میلیون تومان
 ولیعصر خیابان خزر  ۱۲کله  ۷۵متری تیر آهنی قابل سکونت تمیز قیمت ۷۵۰میلیون تومان
 پزشکان دو خانههای دکترین ،طرح هندی  ۲۵۰متر زیر بنا با شناژ پیوسته ،بسیارمحکم قیمت  ۸۹۰میلیون تومان
 پزشکان  ۲همکف  10قصب درب ساختمان کوچه  ۱۲متری تازه ساز کلیدنخورده،قیمت  ۹۰۰میلیون تومان
 شهرک سی بی جی  ۱۲قسمت  ۱۲۰متر زیربنا موقعیت عالی قیمت ۶۰۰میلیون تومان
 چمران سه طبقه روی پیلوت ،هر طبقه  ۱۵۰متر زیربنا نما سنگ بسیار شیک،قیمت  ۲میلیارد و  ۱۰۰میلیون تومان
 زمین قطعه  ۱۰راه آهن۸ ،قصب یک قطعه تا نبش موقعیت عالی قیمت  ۲۴۰میلیون تومان زمین آباده  ۱۴قصب  ۲۵۰متر پروانه شفته شده داخل کوچه روبروی بدرآباد ،قیمت ۱۰۰میلیون تومان
 زمین  ۱۵قطعه اکبرآباد  ۲۰ +قطعه نصرت آباد +سی قطعه محمود آباد تعداد زیادیزمینهای امیری فروش داریم
 زمین ولیعصر دوازده قصب درب ساختمان دو نبش داره پروانه و حصار و امتیاز آباوقافی  ۷۰۰میلیون تومان
 انتهای ولیعصر10قصب با عرض  ۱۱متر دارای  ۱۰۰متر پروانه درب حیاط خیابان ۲۰متری قیمت آن  5۲۰میلیون تومان
 زمین در قطعات واگذاری شهرداری معروف زمینهای شهیدی قصبی ۳۸میلیون تومان
 آپارتمان مساجد  ۱۰۵متر مفید قیمت  ۲۷۵میلیون تومان انظمام پارکینگ وانباری آپارتمان تازه ساز میدان سنایی و خیابان مقداد با بهترین متراژ و موقعیت جهتفروش موجود می باشد
 تعداد زیادی خانه و زمین و آپارتمان و خانه باغ و زمین های کشاورزی با بهترینموقعیت و همچنین رهن و اجاره موجود می باشد
 سه دانگ میدان تره بار میدان جدیدی به فروش میرسد قیمت توافقی -نصیری شمالی کوچه کفش رستگار ۱۸قصب ۲۳۵مترزیربنا قیمت ۱۵۰۰۰۰۰۰۰۰تومان

زمین ،باغ
و خانه باغ

۱۰قصب زمین فاز ۳فخرآباد
موقعیت عالی به فروش میرسد
۰۹۱۴۰۵۳۷۲۷۰

یک قطعه زمین
10قصبی واقع در فخرآباد
دوکله روی بلوار اصلی قطعه
 ۲۷۱فاز ۳به فروش میرسد .
09136193213

باغی در منطقه
ویالیی کهن شهر علیا به
مساحت  130قصب  ،سه
نبش بفروش میرسد
۰۹۳۶۶۶۰۳۲۳۹

خرید ،فروش ،رهن و اجاره

قالی محلی سیرجان دست
دوم شما را خریداریم.
09917665969
یک ملک تجاری واقع در بلوار سید جمال
الدین نرسیده به پلیس راه جنب آهن فروشی ها به
متراژ  1600متر دارای سوله و دفتر اداری
اجاره داده میشود.
09133472952-09133450336

خرید و فروش ضایعات،
آهن آالت و...
09133452773
09131791171
کلیه وسایل سوپرمارکت واقع در
خیابان اباذر غفاری با چند سال سابقه کار
با درآمد عالی به دلیل مهاجرت بصورت
یکجا واگذار می گردد .در ضمن ملک
استیجاری می باشد.
 09133794415علیرضایی
خرید و فروش آهن آالت ضایعاتی و دست دوم:
خرید از درب منازل و شرکتها و ادارات با باالترین
قیمت ،خرید ماشین
آالت سنگین با
متعلقات ،خرید
ماشین آالت راه سازی
09133470534
09138635282

قیمت کارشناسی زمین و ساختمان
مهندس نادری نیا
09133455472

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

اجاره صندلي
در سالن زيبايي لوكس با
موقعيت عالي
اپيالسيون،ناخن،رنگ مو
٠٩٢١١٣٤٣٠٣٥
یک واحد دو
خوابه تمیز شیک در یک
خانه ویالیی واقع در خیابان
بروجردی به یک خانم تنها
یا زوج بدون فرزند رهن
کامل داده میشود
09171613032

 14قصب  2نبش  250متر زیربنا ،سند تک برگ،
 650میلیون کارشناسی  570میلیون فروش ،خ صائب کوچه
اول سمت راست
مغازه 3در 4جهت انبار خیابان ابوفاضل ابوریحان و مغازه
3در 4جهت انبار خیابان نادری ابوریحان  1میلیون  150هزار
تومان اجاره
مغازه 3در 10شهرک تعمیرکاران کوچه روبروی ایران خودرو،
برق 3فاز آب گاز 5 ،میلیون  450هزار تومان اجاره
09138452994
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آموزش برنامه نویسی VBA

لطفا مشخصات کامل خود را به شماره
 ۰۹۱۹۸۱۶۷۹۸۰پیامک نمایید

@negarestanniaz
کرایولیپولیز
(الغری موضعی)
شکم و پهلو در۱جلسه

کلینیک آراد
۰۹۰۱۴۱۵۲۲۶۰

جوشکاری سیار
نصب و سرویس کولر آبی
جوشکاری سیار انواع
اجرای اسکلت سقف شیروانی
09136699565
آبگرمکنسایبان
سایه بان ماشین نمای رنگی

خوردکاری وغیره
۰۹۱۳۸۴۵۶۰۴۱

نقاشی ساختمان مدرن
 %30تخفیف

اجرای انواع طرح های روز و سه بعدی
رنگ آمیزی درب و پنجره

 09162504398صادقی

پته دوزی به روش سنتی کرمان

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

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

اطالعيه انجمن صنفي كارگري رانندگان
اتوبوس بين شهري شهرستان سيرجان
به استنادماده١٣١قانون كاروآئين نامه مصوب
 89/٨/8هيئت وزيران،انجمن صنفي كارگري
باعنوان فوق درشرف تأسيس مي باشند؛ازكليه
فعاالن درصنعت مذكوردعوت به عمل مي آيد.
درصورت تمايل ظرف مدت١٠روزازانتشاراين اطالعيه
براي عضويت مدارك خودرابه هيئت موسس ارائه
نمائيد.
هيئت موسس :ميثم طغرلي نژاد،
محمدرضامحمدبيگي ،مهدي خواجويي نسب

وغیره

باالترین کیفیت و نازلترین قیمت

سلمان زاده ۰۹۱۳۹۴۲۲۰۷۹

شناسنامه و کارت ملی به نام
محمدحسین عالیشاهی گم شده از یابنده
تقاضا میشود با شماره زیر تماس بگیرد و
مژدگانی دریافت نماید09103426484 .

