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ارتقا درجه آن ش�عبه بجز در سایه درایت مدیر توانمند و
مشتری مدارانه و بی چش�م داشت شما و پرسنل محترم
بانک ملت میسر نبود .تبریکات صمیمانه ما را پذیرا باشید.
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حمیدرضا جهانشاهی

ریاست محترم بانک ملت شعبه مرکزی سیرجان

بدینوسیله کس�ب درجه شعبهی ممتاز کش�وری را توسط شعبه تحت
نظارت ش�ما حضور جنابعال�ی و همه هم�کاران زحمتکش آن مجموعه
تبریک عرض نموده ،امیدواریم در ادامه مراحل کاری موفق و پیروز باشید.

بابا بزرگ ،مادربزرگ،
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جنابآقایمحمدجوادیزدانینیا

جناب آقای غالمرضا قاسمی

کس�ب درجه ش�عبهی ممتاز کش�وری که حاصل زحمات
جنابعالی و همه همکاران محترمتان میباشد را حضور شما
تبریک عرض نموده ،موفقیت روزافزونتان را آرزومندیم.

مدیریت و کارمندان
فروشگاه مجاز ایساکو (شول)

انتص�اب شایس�ته جنابعالی را ب�ه عنوان نایب رئیس س�ازمان
لیگ فدراسیون کش�تی کش�ور تبریک عرض نموده ،موفقیت
روزافزونتان را آرزومندیم.

سرپرستی حوزه بانک صادرات سیرجان

جناب آقای

حسین پورخسروانی

کسب دو مدال طال (مقام اول در رده سنی نونهاالن
و مقام اول در رده سنی خردساالن) در مسابقات سوپر
لیگ کاراته استان کرمان و راهیابی شما به دور فینال
این مسابقات را صمیمانه به شما تبریک میگوییم
به امید موفقیتهای روز افزون شما.

نماینده سبک کیوکوشین کان استان کرمان
سنسی اصغر شهکی

جناب آقای

حمیدرضا جهانشاهی

ریاست محترم بانک ملت سیرجان

ارتقا درجه آن ش�عبه بجز در سایه درایت مدیر توانمند و
مشتری مدارانه و بی چش�م داشت شما و پرسنل محترم
بانک ملت میسر نبود .تبریکات صمیمانه ما را پذیرا باشید.

شیرینیسرای بیبی سیرجان
جناب آقای

حمیدرضا جهانشاهی

ریاست محترم بانک ملت شعبه مرکزی سیرجان

بدینوسیله کس�ب درجه شعبهی ممتاز کش�وری را توسط شعبه تحت
نظارت ش�ما حضور جنابعال�ی و همه هم�کاران زحمتکش آن مجموعه
تبریک عرض نموده ،امیدواریم در ادامه مراحل کاری موفق و پیروز باشید.

نازنین زهرا آذرمی

موفقیت شما را در آزمون تیزهوشان که نشان از ذکاوت و
تیزهوشی شما میباشد تبریک عرض نموده ،امیدواریم در
تمامی مراحل زندگی موفق و مؤید باشید.

بابا بزرگ ،مادربزرگ،
خانواده دایی علی و خانواده دایی احمد

جنابآقایمحمدجوادیزدانینیا

مدیریت و کارمندان
فروشگاه مجاز ایساکو (شول)

از یک نفر نیروي خدماتي مرد جهت نظافت
مجتمع تجاري دعوت به همکاري مي شود
ساعت تماس:
صبح ١٠:تا  -١٣عصر ١٧تا ٢١

٠٩١٣٣٧٩١٢٣٦

دعوت به همکاری

کارشناس بازرگانی و خرید کاال

کارشناس چیدمان فروشگاهی

جناب آقای غالمرضا قاسمی

کس�ب درجه ش�عبهی ممتاز کش�وری که حاصل زحمات
جنابعالی و همه همکاران محترمتان میباشد را حضور شما
تبریک عرض نموده ،موفقیت روزافزونتان را آرزومندیم.

دعوت به همکاری

یک مرکز خرید جهت تکمیل پرسنل به افراد با تخصص های زیر نیازمند است

مدیریت و کارمندان
فروشگاه مجاز ایساکو (شول)

ریاست محترم
اعتبارات بانک ملت شعبه مرکزی سیرجان

مجتمع صنایع الستیک سیرجان

قص�د دارد میزان تقریبی  5٠تن مفت�ول و آهنآالت ضایعاتی خود را
از طریق مزایده به فروش برس�اند .لذا متقاضیان میتوانند حداکثر تا
م�دت  ١٠روز از تاریخ چاپ آگهی نس�بت به اعالم قیمت و بازدید در
محل کارخانه واقع در ش�هرک صنعتی ش�ماره یک سیرجان ،خیابان
اشتغال اقدام نمایند و یا جهت کسب اطالعات بیشتر با
شماره تلفن  ٠٣4-4٢٣٠٠٠٢١-٢4و همراه ٠٩١٧4٦٧٠٢٣4
تماس حاصل نمایند.
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فروشنده و صندوق دار

انتص�اب شایس�ته جنابعالی را ب�ه عنوان نایب رئیس س�ازمان
لیگ فدراسیون کش�تی کش�ور تبریک عرض نموده ،موفقیت
روزافزونتان را آرزومندیم.

سرپرستی حوزه بانک صادرات سیرجان

قص�د دارد
از طریق مزا
م�دت  ١٠رو
محل کارخان
اشتغا
شماره

یک

مدیریت و کارمندان
فروشگاه مجاز ایساکو (شول)

ریاست محترم
اعتبارات بانک ملت شعبه مرکزی سیرجان

| عکس  :مجید شبستری |

ارتباط سازنده رسانهها و ناجا
کسب دو مدال طال (مقام اول در رده سنی نونهاالن
و مقام اول در رده سنی خردساالن) در مسابقات سوپر
لیگ کاراته استان کرمان و راهیابی شما به دور فینال
این مسابقات را صمیمانه به شما تبریک میگوییم
به امید موفقیتهای روز افزون شما.

متقاضیان می توانند در روز یکشنبه بیستم مرداد ماه از ساعت  ۸الی  ١١صبح و  ١٧الی ١٩عصر
به آدرس سیرجان تقاطع خیابان ولیعصر و فردوسی روبروی چاپ المهدی مراجعه نمایند

مت

2

خبر

 شماره 1184
 شنبه  19مرداد 1398

ستون دین

عید بخشش
و تعاون

عید قربان یكی از اعیاد مهم مسلمین
اس��ت كه برخالف بس��یاری از اعیاد
مورد اختالف نیست ،چراكه همه فرق
مس��لمین این روز را عید محس��وب
میكنن��د .از جمل��ه ویژگیهای این
عید سعید ،بخشش و قربانی و تقسیم
آن در میان مردم بهویژه تنگدس��تان
به معنای دس��تگیری و تعاون است.
وقتی حاجی در روز عید به ش��كرانه
انجام مناس��ك حج ،موظف میشود
تا حیوانی س��الم و كامل را بكش��د و
گوشت آن را به نیازمندان بدهد ،این
عمل خود عامل نزدیك شدن به خدا
میگردد و انس��ان را مشمول عنایت
الهی میسازد و هم بر حسب مصرف،
محبت بین انسان و افراد
عامل ایجاد ّ
جامعه میش��ود .اینگونه اس��ت كه
بین مس��لمانان رابطهای صمیمی به
وج��ود میآید كه خود یكی از عوامل
و زمینههای انس��جام اس��ت و بدین
صورت تعاون و همبستگی اجتماعی
در اعمال خی��ر و نیكوكاری در میان
مردمان افزایش مییابد.
از ط��رف دیگ��ر ،اگر تقس��یم قربانی
صحیح انجام گیرد ،میلیونها گرسنه
س��یر میشوند و بدینوسیله بین غنی
و فقیر ،ارتباط برق��رار میگردد .این
همان انس��جام و همدلی مورد توجه
شارع اس��ت .از دیگر نمادهای قربانی
«مس��اوات » اس��ت؛ بهط��وری ك��ه
تقس��یم گوشت قربانی به سه قسمت
و استفاده شخص حاجی از آن شاهد
گویایی بر این مس��اوات اس��ت .و در
این ص��ورت یك��ی از مصادیق تفرقه
(امتیازاتی كه انس��ان برای خود قائل
ش��ده اس��ت) از بین م��یرود و همه
به این ق��ول پیامبر اعظم(ص) رجوع
میكنن��د ك��ه درخطب��ه حجةالوداع
فرم��ود« :مردم! پروردگار همه ش��ما
یكی اس��ت و پ��در همه ش��ما یكی
اس��ت؛ همه از آدم هس��تید و آدم از
خاك است؛ عرب را بر عجم فضیلتی
نیست ،مگر به تقوا / ».بیتوته

معاون دادگستری کل استان کرمان مطرح کرد:

 4ماه و  1752پرونده طالق

ط��ی چه��ار ماه��ه س��ال ج��اری یک
ه��زار و  752م��ورد پرون��ده ب��ا موضوع
طالق ب��ه درخواس��ت زوج و زوجه وارد
دادگستریهای استان کرمان شده است.
قاض��ی خالقی در این رابطه گفت :از این
تعداد ورودی پرونده به دادگس��تری تنها
 50درص��د آنها منجر ب��ه صدور حکم

طالق ش��ده است و مابقی پروندهها غالباً
با مصالح��ه زوجین یا رد دعوا از س��وی
دادگاه حک��م به بطالن دعوا صادر ش��ده
است.
این قاض��ی دادگاه خانواده هش��دار داد:
دخالتها و پشتیبانیهای بیمورد والدین
در زندگی زوجین یکی از عوامل مهم در

بخشودگی سود و جرایم
تسهیالت بانک مسکن
رئیس اداره مطالبات بانک مسکن استان کرمان گفت:
براس��اس ماده  ۲تبصره  ۳۵اصالح قانون بودجه سال
 ۹۵کس��انی که تسهیالت سررسید ش��ده تا سال ۹۵
دارند و س��قف تس��هیالت آنها تا  ۱۰۰میلیون تومان
اس��ت ،میتوانندت��ا پایان ش��هریور ب��ا پرداخت اصل
تسهیالت ،از بخشودگی سود و جرائم برخوردار شوند.
محمدرضا بازیار از دارندگان چنین تسهیالتی خواست
از این فرصت که فقط تا پایان ش��هریورماه ادامه دارد
اس��تفاده کنند .رئی��س اداره پیگی��ری مطالبات بانک
مس��کن اس��تان کرمان گفت :برای بخشودگی سود و
جرائم تس��هیالت بانک مس��کن چهار اولویت در نظر
گرفته ش��ده که به ترتیب ش��امل حوادث غیرمترقبه
و روستایی ،کس��انی که اقدام قانونی علیه آنها شده،
کس��انی که حکم آنها صادر ش��ده و زندانی هستند و
آسیب دیدگان زلزله بم میشود.

تشکیل جلسه
انجمن
کانگ فوتوآ 21

گوسفندانتان را در
کشتارگاه ذبح کنید

جنابآقایمجیدنجفآبادی

با نهایت تأس�ف مصیبت وارده را حضور شما و خانواده محترمتان تسلیت
عرض نموده ،از درگاه خداوند متعال شادی روح و علو درجات آن مرحوم و
صبر و سالمت بازماندگان را مسئلت مینماییم.

هیئت مدیره اتحادیه صنف
لوازم خانگی ،مبلمان و گلفروشان

ششمین جشنواره
فرهنگی گلگهر

با حضور مدیرعامل شبکه بحران سازمانهای مردمنهاد
کش��ور انجمن کانگ فوتوآ  21در س��یرجان با شرکت
مربیان انجمن کانگ فوتوآ تشکیل جلسه داد.
در این جلس��ه ضمن بررس��ی توانمندی انجمنها در
کمک به دولت و کاهش آسیبهای اجتماعی ،بر روند
همکاری بین انجمنها وادارات تأکید شد.
محمدحسین ایراننژاد مسئول انجمن کانگ فوتوآ 21
سیرجان بابیان این موضوع گفت :در این جلسه استاد
س�لامی طی سخنانی ضمن برش��مردن نقش آموزش
و پژوه��ش در جامعه برای آح��اد مردم که خود باعث
جلوگیری از معض�لات اجتماعی و برگزاری دورههای
کمپ را که ش��امل پژوهش ،کارآفرینی و مهارتهای
زندگی است مفید ارزیابی کرد.

درخواست از مردم در آستانه عید قربان

با توجه به وج��ود بیماریهای دامی که
در انسان سرایت میکند گوسفند قربانی
خود را در کش��تارگاه صنعتی شهرداری
زیر نظر کارشناس��ان دامپزش��کی ذبح

بروز دعاوی خانوادگی اس��ت .معاون آمار
و فناوری اطالعات دادگستری کل استان
کرمان افزود :باالی  50درصد افرادی که
به دادگاه خان��واده مراجعه میکنند یک
طرف دعوا مدعی است دخالت خانوادهها
منجر به اختالفات یا تش��دید اختالفات
بین زوجین میشود.

کنید .رئیس سازمان ساماندهی مشاغل
شهری شهرداری از آماده بودن کشتارگاه
صنعتی در این روز جهت خدمترسانی
به ش��هروندان خبر داد .قاس��می گفت:

ششمین جشنواره فرهنگی هنری معراج اندیشه گلگهر از روز
س��ه شنبه این هفته  22مرداد در محل پردیس دانشگاه آزاد به
مدت یک هفته برگزار می شود .به گزارش روابط عمومی مؤسسه
معراج اندیشه گلگهر جشنواره امسال با محوریت خانواده و شعار
«زندگی زیباست» برنامههای متنوعی را از سوی کمیتههای 10
گانه به عالقهمندان ارائه میکند .به گفته مدیرعامل مؤسسه در
راستای توجه بیشتر به پتانسیلهای سیرجان ،کمیته جدیدی با
عنوان سیرجان شناسی به جشنواره ششم اضافهشده که در آن؛
هر شب از جشنواره به معرفی یکی از بخشهای بلورد ،زیدآباد،
پاریز و گلس��تان اختصاص دادهش��ده که در هر کدام پنلها و
گفتگوهای تخصصی با محوریت معرفی پتانسیلها و جاذبههای
آن بخش پرداخته میش��ود .یکی از شبها نیز با توجه به اینکه
شهروندان منطقه گوغر آمار قابلمالحظهای از جمعیت سیرجان
را ب��ه خود اختص��اص دادهاند ،بهعنوان ش��ب گوغر به معرفی
پتانسیلهای این منطقه خواهد پرداخت.

آح��اد م��ردم ،مؤسس��ات و ارگانها در
صورت تمایل میتوانند گوسفند قربانی
خود را به کشتارگاه صنعتی واقع در 25
کیلومتری جاده س��یرجان-بافت انتقال
دهند و آن را زیر نظر ناظران بهداش��تی
ذبح کنند.
وی کش��تارگاه شهرس��تان رامکان��ی
بهداش��تی و مناس��ب برای بازرس��ی و
معاینه گوس��فندان قبل از کشتار عنوان
کرد و گفت :شهروندان برای جلوگیری
از بیماریهای بین دام و انس��ان گوشت
ت��ازه را حتماً قبل از مصرف به مدت 24
ساعت در دمای یخچال نگهداری نمایند.

جنابسرهنگرمضاننژاد

جانشین محترم فرماندهی انتظامی شهرستان سیرجان

با نهایت تأسف مصیبت وارده را حضور شما و خانواده محترمتان تسلیت
عرض نموده ،از درگاه خداوند متعال شادی روح و علو درجات آن مرحوم
و صبر و سالمت بازماندگان را مسئلت مینماییم.

معاونت اجتماعی فرماندهی انتظامی سیرجان

خالق��ی بیاط�لاع و ناآگاه��ی زوجین از
روابط زناش��ویی را یکی دیگ��ر از عوامل
طالق دانست و گفت :با نظارت خانوادهها
دوران نامزدی بهعنوان یک مقطع طالیی
قب��ل ازدواج بای��د بهتری��ن فرصت برای
شناخت زوجین از یکدیگر باشد.
وی با هشدار به اینکه میزان گفتوگوهای
کالمی زوجین کاهش یافته است ،گفت:
بررس��ی پروندههای قضای��ی بیانگر این
مطلب اس��ت که اس��تفاده نادرس��ت از
فض��ای مجازی در دراز مدت باعث ایجاد
روابط غیراخالقی شده و در از هم پاشیده
شدن بسیاری زندگیها مؤثر است.

تغییر در
مدیریت
آتشنشانی

طی حکمی از سوی شهردار سیرجان اسماعیل
اصطهباناتی به سمت مدیریت سازمان آتشنشانی
منصوب شد .به گزارش روابط عمومی شهرداری
همچنین سید علوان علوی نیز به سمت معاونت
ب گردید.
پشتیبانی س��ازمان آتشنشانی منصو 
پیش از این مهدی فیروزآبادی مس��ئولیت آتش
نشانی سیرجان را بر عهده داشت.

دوستعزیزم

جوانناکامامیرغالمی
فقدانت را باور نمیکنم که چه زود رفتی و
ما را در غم نبودنت سوزاندی .همیشه در

خاطر ما خواهی ماند .روحت شاد

دوستت پوریا ارتشی

تریبون آزاد خوانندگان

پیامک 3000 7258 :
 6019 ب��ا وجود آس��فالت خیلی از
خیابانهای ش��هر اما هن��وز خیابانهای
ش��هرک آب آسفالت نش��ده و در انتظار
هستیم ش��هرداری به شهرک ما هم نیم
نگاهی داش��ته باش��د تا از خاک خوردن
نج��ات پیدا کنی��م .لطفاً آقای ش��هردار
پیگیری کنند .ممنون.
 2312 س�لام .وضعیت بهداش��ت
تزریقاتی تو کوچه دکتر [ ]...خوب نیست.
ملحفه  ،بالش و تختش تمیز نبودند .لطفاً
رسیدگی شود.
 0114 تاچ��ه زمان��ی خانوادهه��ا
بهخاطر کمکاری مس��ئولین جانشان را
در جادهها باید از دس��ت بدهند و داغدار
ش��وند .برای نمونه ط��رح دوبانده کردن
مسیرنجف ش��هرتا خواجو شهر بیدلیل
متوقف شده و بارها در این مسیر تصادف
رخ داده است .هر حادثه مرگبار عالوه بر
داغدار کردن چند خانواده ،اثرات مخرب
دیگری به همراه دارد.
 5399 باس�لام .اله��ی خير نبينند
مسؤلينی که س��ر وقت در اداره مربوطه
حاضر نمیش��وند و به خاطر غيبت آنها
والدين بیگناهش��ان مورد لعن و نفرين
ارباب رجوع قرار میگيرند .اميدوارم خدا
آنها را نبخشد وبه عذاب الهی دچار کند.
 0114 وقتی رئیس جمهور حباب
قیمت گوش��ت قرم��ز را از وزیر جهاد و
کش��اورزی جویا میشود بیانگر آن است
مس��ئولین نظ��ام از قیمته��ا بیاطالع
هس��تند و تصمیمات��ی ک��ه میگیرند
براس��اس واقعیته��ای ب��ازار نیس��ت و
نمیدانند که کارگ��ران و کارمندانی که
حداقل حقوق و دس��تمزد را میگیرند و
بازنشس��تگان و افراد بیکار جامعه چطور
امرار معاش میکنند چون هیچ وقت در
جایگاه آنها قرار نگرفتهاند.
 4273 با عرض س�لام و وقت بخیر
خدمت شهردار محترم خواهشمند است
فکری به ح��ال کوچه حفاری عباس��ی
کنین االن ۱۴ساله که طرح تعریف نیمه
کاره مونده آقای شهردار به فکر باشین!
 1125 با این توزیع ش��کر دس��ت
بعضیه��ا را ب��رای تخلف بازگذاش��تید.
گونیه��ای ش��کر را میگذارن��د داخل
انبارش��ان به مردم نمیدهند .فقط به ده
نفراز مشتریهای ثابتشان میدن دیگه
کاری به بقیه مردم ندارند.
 0659 توجه ....توجه ....جهت اطالع
به عرض همشهریان عزیز میرسانم سیم
ظرفشویی جلد پالس��تیکی زرد رنگ با
مارک [ ].....را اص ً
ال خریداری نکید چون
قالبی اس��ت وبه محض اینکه خیس می
شود زنگ میزند و ریزریز میشود .آدرس
هیچ شهر وکارخانه ای را ندارد..لطفاً دقت
کنید.
 6858 در ش��هرک مشتاق محوطه
روبروی مجتمع سالمت تعداد سگهای
ولگرد خیلی زیاد ش��ده و ش��بها کسی
ج��رأت نمیکند پیاده بهخیاب��ان بیاید.
تا وقتی اتف��اق ناگواری برای س��اکنین
بهخصوص فرزندان نیافتاده شهرداری و
بهداشت برای آن فکری بکنند.

 4837 س�لام .از اینک��ه پیامهای
من��و چ��اپ نمیکنید ممنونم .با س��فر
به بقیه ش��هرهای اس��تان و حتی بقیه
اس��تانهای دیگه و دی��دن قیمتهای
َمس�� َکن و مایحتاج م��ردم فقط به یک
نتیجه میشه رس��ید که مسئوالن شهر
و بقیه کس��انی که قیمتگذاری کاالها
و زمین و مسکن دستشونه یا خودشون
دارن درآم��د میخورن یا اینکه ک ً
ال توی
این وادیا نیستند .برای مثال قیمت میوه
و ترهبار جلو مغازههای کرمان از قیمت
همون قل��م توی میدان می��وه و ترهبار
سیرجان ارزونتره!!!
 0205 ب��ا س�لام .هم��ه دكترها
ميدونن��د ج��واب ام آر آي چن��د روز
طول ميكش��ه اينكه بعد از  24س��اعت
باي��د ويزي��ت پرداخت بش��ه ديگه چه
قانونيست! چه كسي مسئول اين اجحاف
در حق بيمارانه؟!
 0339 باسالم وخسته نباشید .لطفاً
مس��ئولین جهت جمعآوری سگهای
ولگ��رد اقدام کنند ش��ب گذش��ته خدا
به دخترم رحم ک��رد زمانی که دخترم
درخانه رابازک��رد تابیرون برود دو قالده
س��گ باحالت تهاجمی به سمت دختر
خردس��الم پارس میکردن��د که موفق
ش��دم به موقع فرزن��دم رابه داخل خانه
بب��رم ودررا ببندم لطفاً پیگیری کنید با
تشکر
 2514 باس�لام ب��ه کلی��ه
نگارس��تانیهای عزیز لطف��اً در تریبون
آزاد چاپ ش��ود :ای ترام��پ دائمالخمر!
ارتش پوشالی تو در مقابل ایمان و اراده
مس��لمانان ایرانی پوچ اس��ت .ان شاءا...
خلی��ج فارس را گورس��تان تفنگدارانت
خواهیم کرد.
 2587 میخواس��تم تش��کر کنم
بهخاطر آس��فالت خیابان امیرکبیر .اگر
چ��ه خیلی گرد و خاک و آهک خوردیم
و طول کش��ید ولی باالخره تموم ش��د.
خدا خیر به بچههای ش��هرداری بدهد.
(از کسبه محل)
 5245 باس�لام وع��رض خس��ته
نباش��ید .بهخاطر رضای خ��دا این پیام
روچ��اپ کنی��د .زورخانه آب��اده که کار
ساختش تموم ش��ده چرا مربی ندارد و
بسته است؟ بچهها وسیله ندارند بیایند
داخل ش��هر ب��رای ورزش .اینجا هم که
بسته است و برای س��رگرمی مجبورند
دنب��ال کاره��ای غیرورزش��ی بروند که
نتیجه خوبی ندارد.
 9931 س�لام خواه��ش و تمن��ا
میکنم یکسری به ۲۵کیلومتری جاده
سیرجان تهران بعد از زیدآباد بزنید آب
لوله کشی ندارند باید همهاش آب بخرند
چ��ون بعض��ی خانوادهها آنج��ا زندگی
میکنند واقعاً نظافت و آب آش��امیدنی
مهمه که میخواهند خیلی سخت است
مس��ئولین یک فک��ری هم ب��رای آنجا
بکنند خدا خیرت��ون بده پیش خدا گم
نمیشود .خواهش میکنم دیگه خسته
ش��دیم از ب��س آب خریدی��م به گوش
مسئولین برسانید .خدا اجرتان بده.

شهر
گ�روه ش�هر :این هفت��ه برخی از
نیروه��ای تحت پوش��ش س��ازمان
عمران شهرداری (نیروهای معروف
شرکتی ) از کاهش 250هزارتومانی
در فیشه��ای حقوقی خ��ود خبر
دادن��د و در تماس با دفتر نش��ریه
از شهردار خواس��تند در دستور به
س��ازمان عمران شهرداری راه حلی
ب��رای جبران کاه��ش حقوق آنها
دی��ده ش��ود .اگر چه ای��ن کاهش
حقوق موقتی اس��ت اما به قول این
نیروه��ا همین مقدار هم در زندگی
آنها تأثیر دارد .مش��کل نیروهای
شرکتی ش��هرداری معضل تازهای
نیس��ت و هر از گاهی چون تاول از
یک جای شهرداری بیرون میزند تا
از طریق تجمع یا تماس با رسانهها
نس��بت ب��ه آنچه « احق��اق حقوق
خود» میپندارند دادخواهی کنند.
سه ماه قبل پس از تجمع اعتراضی
این نیروها -که ش��نیده بودند قرار
اس��ت به ش��رکتهای پیمانکاری
واگذار و حقوقشان کم شود -شورای
شهر و شهردار در نشست مشترکی
با مسئوالن ارشد شهرستان تصمیم
گرفتند حضور ای��ن نیروها که بالغ
بر هفتص��د نفراند  6م��اه دیگر در
س��ازمان عمران ش��هرداری تمدید
ش��ود و در این مدت راه حلی برای
ادام��ه کار و پرداخ��ت حق��وق این
عد ه اندیشیده شود .از آن روز حاال
نزدیک به سه ماه میگذرد و فرصت
 6ماهه به نیمه رس��یده است .هنوز
از تصمیم جدید شهرداری برای این
نیروها خبری دردست نیست و تنها
رئیس سازمان عمران شهرداری در
گفتگو ب��ا خبرنگار ما گفت :افرادی
که از حقوقشان کس��ر میشود یا
جمعهکاری و اضافهکاری نداشته و
یا در مرخصی میباشند.
مهن��دس باس��تانی ب��ا اش��اره به
مشکالت کلی این نیروها و مهلتی
ک��ه مش��خص ش��ده ب��رای اینکه
وضعیت آنها روشن شود گفت :به
دنبال برخی راهکارها در این رابطه
هستیم .وی افزود :شهردار و شورای
ش��هر ه��م بهدنب��ال حل مش��کل
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شهرداری و نیروهایی که به سازمانها مأمور شدهاند

تقاضای برگشت نیروها به شهرداری
خود اما مسئولیتهای مختلفی در
قسمتها و واحدهای شهرداری بر
عه��ده دارند و یا بعض��اً به نهادها و
سازمانهای خارج شهرداری مأمور
شدهاند .اینکه آیا شهردار سیرجان
میتواند با کمک ش��ورای ش��هر و
دستگاههای ذیربط کالف سردرگم

نیروهای شرکتی را که تارو پود آن
همه جای ش��هرداری را گرفته حل
کند یا خیر ،س��ؤالی اس��ت که باید
برای جوابش فع ً
ال صبر کرد.
در ای��ن گی��ر و دار تع��دادی نیرو
اعم از قراردادی ،رس��می و شرکتی
در سالهای گذش��ته از شهرداری

ب��ه س��ازمانهای دیگ��ر مأم��ور
شدهاند که ش��ورا و شهرداری قصد
بازگردان��دن آنها را دارند .برخی از
این نیروها همانطور که در جدول
زیر مش��خص است به ش��هرداری
بازگشتهاند و برخی با وجود دریافت
حقوق از ش��هرداری ام��ا همچنان

برای س��ازمانهای دیگ��ر فعالیت
میکنند .نیروهایی که در سرجمع
باالی هفتاد میلی��ون تومان در ماه
از ش��هرداری حق��وق میگیرند اما
خدماتش��ان را ب��ه س��ازمانهای
دیگ��ری ب��ه ج��ز ش��هرداری ارائه
میکنند.

3

نامه وارده

درخواست مجدد از شهردار و شورای شهر
راجع به قطعه ایثارگران

موانع اجرای این مصوبه
را بردارید

ای��ن نیروها هس��تند و نمیگذاریم
برایشان مشکلی به وجود بیاید.
به نظر میرسد ش��هردار سیرجان
در پی موافقت ش��ورای شهر و شهرداری برای دفن اموات درجه یک شهدا
ک��ه وارث این تعداد نی��رو از زمان
در قطعه ایثارگران بهش��ت زه��را که مصوبه آن به تأیید اعضای ش��ورا و
شهرداران گذش��ته است با مشکل
فرمانداری نیز رسید ،از سوی گروهی از این خانوادهها از شهردار و شورای
بزرگ��ی در پرداخ��ت حق��وق و یا
شهر درخواست شده هر گونه موانع را از سر راه اجرای این مصوبه بردارند.
بکارگیری آنها رو بروس��ت .حقوق
در این نامه آمده است« :مطمئن هستیم شهردار محترم و اعضای محترم
ای��ن تعداد نیرو ماهان��ه حدود 2/5
ش��ورای شهر نخواهند گذاشت هیچ نگرانی از آینده دفن والدین شهدا که
میلی��ارد توم��ان و در س��ال حدود
جگرگوشههایشان برای حراس��ت از مرزهای این کشور پرپر شدند برای
 30میلی��ارد توم��ان میش��ود در
آنها وجود داشته باشد».
خردادرا
اوایلداری
اینکه آیا شهردار سیرجان می تواند با کمک شورای شهر و دستگاههای ذیربط کالف سردرگم نیروهای شرکتی را که تارو پود آن همه جای شهر
هایاند.
شده
مأمور
شهرداری
عمرانی
هزینه
بودجه
حالیکه
بود که با پیگیری مدیرکل بنیاد جانبازان و ایثارگران و نشست
گاهی کمتر از این میش��ود .عالوه
مشترک با امام جمعه ،نماینده و فرماندار و شهردار که اعضای شورای شهر
سالها به سازمانهای دیگر مأمور
 عالوه بر بحث حقوق که به نسبت
کرد.که
سیرجان
براییرسد
بایدنظر م
 به
شهردارصبر
جوابش فعال
سوالی است که
گرفته حل کند یا خیر،
ب��ر بح��ث حقوق ک��ه به نس��بت
هم حضور داش��تند قرار شد پدر و مادر شهدا در بهشت زهرای قدیم دفن
شدهاند که شورا و شهرداری در
بودجه ساالنه شهرداری رقم قابل
وارث صدها نیروی شرکتی
ش��هرداری
اینساالنه
بودجه
اجرای این مصوبه ولی با اما و اگرهایی همراه شد که کسب رضایت
شوند.دارند.
آنهارارا به شهرداری
قصد بازگر
چندقصد
شهرداری
مشکلاندکارکهو شورا و
است شده
سالمأمور
هایدردیگر
شهرداری به سازمان
شرکتی از
رسمی و
قابلاعم از
رقمنیرو
تعدادی
گیرودار
در
داندننها
بازگرداندن آ
مکاتباتی
توجهی
گذشته است با
شهرداران
قراردادی،زمان
از
توجهی در سال اس��ت مشکل کار
خانوادههایی که در یکی دوس��ال گذشته اموات خود را در نقاط دیگر دفن
نیروها
برایاین
برخی از
امادارند.
شهرداری
حقوق از به
دیگری
وجودداستان
نیز خود
جایگاهو نیروها
پرداخت حقوق
بزرگی در
مشکل
فعالیت م
سازمان
همچنان
شهرداری
دریافت
برخی با
شهرداریوبازگشته اند
است به
مشخص
داس��تانکه در جدول زیر
نیروهاخودهمانطور
جای��گاه این
وبرخی از
نیروها نیز
یاز همین اما و اگرها بود.
یکی
استهای دیگر کردند
دارد که در گزارشهای قبلی برای همانطور که در جدول زیر مشخص
یا جای بهکارگیری آنها رو بهروست.
این تعداد خانواده که شمارش��ان به ده تا چهارده خانواده میرس��د بعضاً
دیگ��ری دارد .در گ��زارش قب��ل
اند و برخی با
شهرداری
است.بهدر به
پرداخته
میبار به
شهرداری حقوقچند
ماهانه حدود
تعداددرنیرو
کنند .نیروهایی که در سرجمع باالی هفتادحقوق
وجود می کنند.
شهرداری ارائه
بازگشتهجز
دیگری به
سازمان های
شدهشان را
خدمات
گیرندآناما
ماه از
میلیوناینتومان
نوش��تیم برخی این نیروها با رسوخ
رضای��ت دادند ول��ی برخی رضایت خود را منوط به انتقال عزیزانش��ان به
پرداخت حقوق از شهرداری اما همچنان
این گیرودار تعدادی نیرو نیز اعم از
 2/5میلیارد تومان و در سال حدود
به دوایر مختلف شهرداری با وجود
بهش��ت زهرا از طریق بتنریزی کردهاند ،برخی نیز هیچگونه درخواس��ت
برای سازمانهای دیگر فعالیت میکنند.
قراردادی ،رسمی و یا شرکتی در این
 30میلیارد تومان است.
نامش��خص بودن وضع استخدامی
انتقالی نداشته و در این رابطه مشکلی ندارند .شهردار سیرجان گفته است:
ما نسبت بهخانواده شهدا و ایثارگران مدیون هستیم اما از آنجا که اجرای
مصوبه منوط به رعایت همهی جوانب کار بود باید همه چیز در آن رعایت
وضعیت فعلی
محل خدمت مأمور
نام و نامخانوادگی
وضعیت فعلی
محل خدمت مأمور
نام و نامخانوادگی
میشد و اکنون این شرایط فراهم است .به نظر میرسد اکنون شهرداری و
شورای شهر آماده احیای قطعه ایثارگران قبلی در بهشت زهرا میباشند و
عدم بازگشت به شهرداری
فرمانداری
مهدی افراش
عدم بازگشت به شهرداری
بخشداری مرکزی
مهدی آذرنگ
خانواده ش��هدا نیز که تعداد والدین زنده آنها که حدود  250نفرند چشم
عدم بازگشت به شهرداری
واحد مرکزی خبر
روح ا ...جانیپور
بازگشت به شهرداری
دادگستری
مرتضی احمدی
انتظار اجرای مصوبه شورای شهرند که به تأیید کمیته انطباق مصوبات نیز
عدم بازگشت به شهرداری
فرمانداری
مجتبی محیاپور
بازگشت به شهرداری
فرمانداری
علی مکیآبادی
رس��یده است .افضلی از مسئوالن س��ابق بنیاد شهید نیز در این خصوص
پیش��تر به نگارس��تان گفته بود :دفن والدین شهدا قانون سراسری است و
عدم بازگشت به شهرداری
دفتر امام جمعه
سجاد مهجور شفیعی
بازگشت به شهرداری
دادگستری
مجتبی بهشتی
بر اس��اس این قانون باید والدین شهدا در جوار فرزندانشان بهخاک سپرده
عدم بازگشت به شهرداری
اداره امور مالیاتی
مجتبی کهوری
بازگشت به شهرداری
دادگستری
احسان احسانی
شوند و این بخشنامه کشوری است .وی گفت :با این وجود والدین شهدا در
صورت رضایت میتوانند در جوار امامزادههایی که خود توصیه کرده باشند
عدم بازگشت به شهرداری
دادسرای عمومی
روح ا ...نصرتآبادی
بازگشت به شهرداری
فرمانداری
علی ایراننژاد
نیز دفن شوند .افضلی با اشاره به احتمال جابهجایی قبور امواتی که در این
عدم بازگشت به شهرداری
فرمانداری
محمد خراسانی
بازگشت به شهرداری
دادسرای عمومی
محمدعلی شهابالدینی
مدت در سایر نقاط شهرس��تان دفن شدند گفت :همهی این خانوادههای
عزیز رضایت دادهاند و در جلس��های که با حضور اعضای ش��ورا ،ش��هردار،
عدم بازگشت به شهرداری
فرمانداری
محمود پایکوب
عدم بازگشت به شهرداری
فرمانداری
وحید حسینی
فرماندار و امامجمعه برگزار شد تصمیم به انتقال قبر این عزیزان با استفاده
عدم بازگشت به شهرداری
بنیاد شهید
علی اصغر مکیآبادی
عدم بازگشت به شهرداری
بنیادشهید
ط  .ایرانشمس
از بتن ریزی دور قبر گرفته شد.
در نامه جدید گروهی از خانوادههای شهدا که تأکید بر چاپ آن در نشریه
عدم بازگشت به شهرداری
دادسرای عمومی
الف .دهقانیپور
بازگشت به شهرداری
ثبت و اسناد
ابوالقاسم افسری
شده از شورا و شهرداری و مسئوالن شهر درخواست گردیده هرگونه موانع
عدم بازگشت به شهرداری
دادسرای عمومی
مهدی ارشادیفرد
عدم بازگشت به شهرداری
اداره کل کار کرمان
مرتضی درفشی
اج��رای این مصوبه قانونی را که زمان زیادی صرف تصویب آن و مکاتبات
استانی شده از سر راه آن بردارند و موجبات آرامش روحی بازماندگان شهدا
باشگاه ورزشی گلگهر عدم بازگشت به شهرداری
امین شول
عدم بازگشت به شهرداری
فرمانداری
رمضان روحاالمینی
را فراهم نمایند.

نامه واردهآگهی مناقصه شماره 21982640

ستون

موضوع مناقصه :حمل بار به نقاط (شهرها) موردنظر کارفرما
و ارائه خدمات مربوطه در سطح مجتمع مس سرچشمه

از درجه اعتبار ساقط است
کپی بنچاقهای ثبتی بنام مرحوم مرتضی خان ستودهنیا،

مرحوم�ه س�کینه س�تودهنیا ،مرحوم�ه طاه�ره خان�م
ستودهنیا ،مرحوم عبدالحسین خان داوودزاده ستودهنیا

(ارش�د) ،مرحومه شوکت س�تودهنیا (داوودزاده) و کپی

ش�رکت ملی صنایع م�س ایران در نظر دارد :حمل بار به نقاط (ش�هرها) موردنظ�ر کارفرما و ارائه خدمات
مربوطه در س�طح مجتمع مس سرچش�مه را از طریق مناقصه عمومی برگزار نماید .جهت کس�ب اطالعات
بیشتر به سایتهای رسمی شرکت به آدرسهای ذیل مراجعه شود.

و س�عادتآباد بنام فاطمه بهش�تی ،نامههای تأیید شده
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شده بنام اسامی فوقالذکر سرقت شده و از درجه اعتبار

روابط عمومی شرکت ملی صنایع مس ایران

آگهی مناقصه شماره 21982639

موضوع مناقصه:
بارگیری ،حمل و تخلیه محصوالت مسی از مجتمع مس سرچشمه ،میدوک و
کارخانه ذوب خاتونآباد به بندرعباس و بالعکس و سایر نقاط مورد نظر کارفرما

شرکت ملی صنایع مس ایران در نظر دارد :بارگیری ،حمل و تخلیه محصوالت مسی از مجتمع مس سرچشمه،
میدوک و کارخانه ذوب خاتونآباد به بندرعباس و بالعکس و س�ایر نقاط مورد نظر کارفرما را از طریق مناقصه
عمومی برگزار نماید .جهت کسب اطالعات بیشتر به سایتهای رسمی شرکت به آدرسهای ذیل مراجعه شود.
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آگهی مناقصه شماره 21982654

موضوع مناقصه :تهیه ،تأمین و توزیع شیر و کیک در مجتمع مس سرچشمه
ش�رکت ملی صنایع م�س ایران در نظر دارد :تهیه ،تأمین و توزیع س�الیانه حدود  2/150/000عدد ش�یر و
کیک در مجتمع مس سرچش�مه را از طریق مناقصه عمومی برگزار نماید .جهت کس�ب اطالعات بیشتر به
سایتهای رسمی شرکت به آدرسهای ذیل مراجعه شود.
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روابط عمومی شرکت ملی صنایع مس ایران

س�ندها برابر با اصل باغات واقع در روس�تای دهس�راج
ش�وراها ،اصل و کپی برابر اص�ل قولنامههای خریداری
ساقط میباشد.

ب
اق ل توجه کلیه مدرسان و مربیان
سخ
فن بیان و نوری رد شهرستان سیرجان

انجم�ن گوین�دگان و مجریان س�یرجانی در نظر دارد در راس�تای س�اماندهی و
شناس�ایی مدرسان و مربیان این حوزه ،اقدام به برگزاری آزمون و پذیرش جهت
تعیین سطح مدرسان نماید.
لذا کلیه مدرس�ان و مربیانی که تمایل به فعالیت در این عرصه را دارند بایس�تی
جهت تعیین س�طح و ش�رکت در آزمون ،مدارک و رزومه کاری مربوط به تدریس
خود را در زمینه های مهارتهای ارتباطی ،کالمی ،س�خنوری و آیتم های مرتبط با
فن بیان ،تا تاریخ 15شهریور به شماره واتساپ  09131455482ارسال فرمایند.
بدیه�ی اس�ت هرگونه فعالیت در ح�وزه تدریس و آموزش از نیم س�ال دوم ،98
من�وط به تش�کیل پرون�ده آموزش�ی ،قبولی آزم�ون و دریافت مج�وز از انجمن
گویندگان و مجریان سیرجان و اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی می باشد.چگونگی
شرایط آزمون ،مکان ،زمان و سرفصل های آزمون متعاقب ًا اعالم خواهد شد.

انجمن گویندگان و مجریان سیرجان
اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی شهرستان سیرجان

آگهی استعالم اجاره ماشین آالت

عملیات بارگیری با ماشین آالت لودر ،بیل مکانیکی و ...

ب�ا توج�ه به دو نوبت آگه�ی انتخاب پیمان�کار و عدم مراجعه متقاضی�ان برای آخرین نوبت (نوبت س�وم)
پیمانکارانی که متقاضی انجام عملیات بارگیری با ماشین آالت لودر ،بیل مکانیکی و  ...می باشند میتوانند
با مراجعه به ش�رکت حمل و نقل گهر ترابر تا تاریخ  98/5/23نس�بت به دریافت اس�ناد مربوطه و تا تاریخ
 98/5/27نسبت به تکمیل و تحویل آن به آدرس سیرجان بلوار دکتر صفارزاده روبروی دادسرای عمومی
و انقالب شرکت گهر ترابر اقدام نمایند.

شرکت حمل و نقل گهر ترابر سیرجان

آگهی مناقصه شماره 21982644

موضوع مناقصه :خرید قطعات و لوازم ،تعمیر و نگهداری تأسیسات حرارت

مرکزی و موتورخانههای واحدهای اداری و مسکونی مجتمع مس سرچشمه

ش�رکت ملی صنایع مس ایران در نظر دارد :خرید قطعات و لوازم ،تعمیر و نگهداری تأسیس�ات حرارت مرکزی و موتورخانههای
منازل مس�کونی ،کمپ کروپ ،واحدهای اداری ،کمپ مس�کونی و همچنین نگهداری و تعمیرات سیس�تم سرمایشی واحدهای
اداری و عمومی در ش�هر مس سرچش�مه ،واحدهای اداری و مهمانس�را ش�هرک هزار واحدی رفس�نجان و نگهداری سیس�تم
سرمایش�ی و تأسیس�ات بهداشتی واحدهای اداری و صنعتی در موقعیتهای مختلف کارخانه را از طریق مناقصه عمومی برگزار
نماید .جهت کسب اطالعات بیشتر به سایتهای رسمی شرکت به آدرسهای ذیل مراجعه شود.
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پزشکی و سالمت

 شماره 1184
 شنبه  19مرداد 1398

رئیس نظام پرستاری سیرجان و شهربابک در گفتگو با نگارستان عنوان کرد:

به دنبال مطالبات
پرستاران
هستیم

بیژن ادبی
هفتهی گذش�ته با برگزاری انتخابات
نظام پرستاری سیرجان و شهربابک
رئیس جدید این نظام در س�یرجان
شناخته شد و علی زیدآبادی عنوان
جوانتری�ن رئی�س نظام پرس�تاری
را در کش�ور به خود اختص�اص داد.
رئیس جدید نظام پرستاری سیرجان
و ش�هربابک از فع�االن اجتماع�ی
سیرجان نیز هست و سابقه تدریس
در دانش�گا ه نیز دارد .در این شماره
با او پیرامون مش�کالت ش�رایط کار
پرستاران گفتگو کردیم.

***
◄چ�ه ش�د جنابعال�ی را در رأس
نظام پرستاری سیرجان و شهربابک
دیدیم و بگویید اساس ًا نظام پرستاری
چ�ه کارکردهای عینی در جهت حل
ک�ردن مصائب پرس�تاران و بیماران
دارد؟
این ُحس��ن نظ��ر هم��کاران ب��ود که در
رأیگی��ری هیأت مدیره نظام پرس��تاری
این مس��ئولیت را به عهده من گذاشتند.
نظام پرس��تاری ،سازمانی صنفی است که
به شکل مستقل و حقوقی در جهت رشد و
تعالی رشته پرستاری و احقاق حق جامعه
پرستاری قدم برمیدارد .رهبر ّ
معظم انقالب

ابهام در اجرای مرخصی  9ماهه زایمان
و کمک هزینه بیمه بیکاری به زنان

آیا کمکهزینه زایمان
پرداخت میشود؟

دریکی از دیدارهایشان با پرستاران بیان
کردن��د باید فهم عمومی جامعه و فرهنگ
عام مردم ما این مطلب را بهدرستی درک
کن��د که برای حفظ س�لامتی در جامعه،
اهمیت پرستاری در طراز اول قرار دارد .بر
این اس��اس یکی از مهمترین اهداف بنده
و همکاران��م در هیئتمدیره س��یرجان و
ش��هربابک نیز بهطور قطع به یقین همین
اس��ت و این رس��الت را داریم که جایگاه
پرس��تاری را بهعنوان یک شغل حیاتی در
جامعه تثبیت کنیم.
◄چ�ه اهداف�ی در این رابط�ه برای
خودتان ترسیم کردهاید؟
رشد و تعالی پرس��تاری مهمترین هدف

اس��ت .بنده نیز با آگاهی کامل از شرایط
ِ
سخت کار برای پرستاران و همکارانم در
این حوزه ،ب��ه اتفاق اعضای هیأت مدیره
به دنبال ایجاد رفاه نسبی برای همکارانم
هس��تیم .ما اعتقاد داریم با ایجاد بستری
مناسب که دغدغههای ذهنی پرستاران را
کم کند میت��وان زمینه و انگیزه بیش از
پیش خدمت را برای آنان فراهم ساخت.
ً
◄مثلا چ�ه بس�ترهای مناس�بی،
توضیح میدهید؟
در هر زمین��ه که قادر باش��یم امکاناتی
فراه��م کنیم تا از دغدغهه��ای آنان کم
کنیم .مث� ً
لا پیگیری مطالبات گذش��ته
و دریاف��ت معوق��ات پرس��نل ،ی��ا ارایه
تخفیفهای��ی ب��رای مایحت��اج زندگی
روزان��ه ،گرفتن تس��هیالت و تش��کیل
تعاونی مسکن که البته طرح دراز مدتی
اس��ت .در این راه دس��ت تک تک افراد
جامعه و مس��ئولین محت��رم را به گرمی
میفشاریم.
◄ش�ما در حال�ی از ای�ن اهداف و
تقاضای همکاری مسئولین صحبت
میکنید که هنوز قانون تعرفهگذاری
پرس�تاری بعد از ده تا پانزده س�ال
است که زمین مانده و حق پرستاران
ادا نشده است...
بل��ه! ای��ن قان��ون ک��ه در راس��تای
همسانس��ازی حقوقهاس��ت و در واقع
ارتق��اء به��رهوری برای پرس��نل اس��ت
مدتهاس��ت بر زمین مانده اس��ت .این
قانون یک طرح ملّی و کش��وری اس��ت
و آرزو میکنی��م باالخره اجرایی ش��ود
تا پرس��تاران به حقوق خودشان برسند.
حت��ی متأس��فانه آن بخ��ش از قان��ون
ک��ه مربوط ب��ه ش��رایط س��خت کار و
بازنشس��تگی با  25س��ال کار و  30روز

موضوع مرخصی و پرداخت کمک هزینه زایمان از موضوعاتی است که در این دوهفته
زیاد به آن پرداخته ش��ده است .یک عضو فراکسیون زنان مجلس درباره بیتوجهی
برخی کارفرمایان به اجرای مصوبه نمایندگان مبنی بر استفاده زنان شاغل از مرخصی
 9ماهه زایمان ،یادآور شد :در گذشته زنان شاغل تنها از  72روز یعنی کمتر از سه ماه
مرخصی زایمان استفاده میکردند که در شرایط کنونی در تمام بخشها این مدت
ب��ه  6ماه افزایش پیدا کرده و اجرا میش��ود ،اما در مورد ارتقای مدت این مرخصی
تا  9ماه به دلیل اینکه بودجه الزم برای آن مش��خص نش��ده ،اجرای آن با مش��کل
مواجه ش��ده است .فاطمه ذوالقدر با بیان اینکه در سه سال گذشته در فراخوانها و
آزمونهای استخدامی بکارگیری زنان و مردان عادالنه صورت گرفته است تأکیدکرد
که اجرای مصوبه مجلس برای استفاده از مرخصی  ۹ماهه زایمان نیاز به ایجاد ردیف

حقوق است همهگیر نشده .امیدوارم این
طرحهای ملّی که انگیزه کار و خدمت را
در پرس��نل باال میبرد اجرایی شوند .که
در همهجای کش��ور اجرایی نشده است
و معم��والً موافقت نمیش��ود مگر اینکه
همکاری از کار افتادگی داشته باشد.
◄ مبح�ث مه�م دیگ�ر پیگی�ری
معوقات عقبافتاده پرستاران است
که در بخش خصوصی ش�رایط بهتر
اس�ت اما در بیمارس�تانها و مراکز
دولتی خیر.
متأس��فانه این ش��رایط در بیمارستانهای
دولتی کمتر اس��ت و باید وزارت بهداشت
و درم��ان نس��بت ب��ه معوق��ات چندماهه
ِ
خواست
اقدام کند که خواس��ت همه است.
دیگر ما ح��ذف اضافه کار اجباری اس��ت.
در حقیقت همکاران ما مجبور به ش��یفت
اجباری هستند چون ما کمبود نیرو داریم.
به لحاظ استانداردهای جهانی باید به ازای
هر  4بیمار ،یک پرس��تار باشد که نیست.
وزارت بهداشت در کشور ما میگوید معیار
آن اس��ت که به ازای ه��ر  7یا  8بیمار باید
حداقل یک پرستار باش��د؛ اما االن به ازای
هر 10تا  12تخت ،فقط یک پرستار وجود
دارد که نش��ان از کمبود زیاد نیرو اس��ت.
م��ا اگر نخواهیم اس��تانداردهای جهانی را

 پرستاران ما معموالً در شرایط سختی به بیماران
خدمات میدهند و اینجانب به عنوان
رئیس نظام پرستاری وظیفه خودم میدانم در جهت ایجاد تسهیالت
و رفاه بیشتر آنها از حقوق گرفته تا مسائل رفاهی دیگر
حتی راهاندازی شرکت تعاونی مسکن هر کار که بتوانم انجام بدهم

مشخصی در بودجه سنواتی دارد .تأکید کرد :البته افرادی که بخواهند از مزایای 9
ماهه مرخصی زایمان استفاده کنند ،میتوانند از طریق دیوان عدالت اداری شکایت
کنند و از مزایای آن بهرهمند ش��وند ،چرا که بر اس��اس قانون باید این حق به آنها
پرداخت شود.
در همین حال قائم مقام مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی در صفحه اینستاگرام
خود درباره کمک هزینه زایمان گفت ۲۰:درصد بیمه ش��دگان س��ازمان تأمین
اجتماعی خانم هستند و باید توجه ویژهای به وضعیت اشتغال آنها داشته باشیم.
ب��ه گزارش خبرآنالین وی بیان کرد :در قانون تأمین اجتماعی ،ماده  ۵۹درباره
کمک هزینه زایمان گفته ش��ده است و اگر خانم بیمه شدهای یک سال سابقه
بیمه داشته باشد میتواند از  ۶ماه بارداری استفاده کند و دو سوم حقوق خود را

درخشیدنت در آزمون سراسری و کسب رتبه
 280کشوری نشان از پشتکار و همت بلند تو
دارد ،امیدواریم در تمام مراحل زندگیات موفق
و مؤید باشی.

قهرمان کوچک ما

خواهرزاده عزیزم

حسین جان

خدا را سپاس جهت خبر خوش موفقیتت .تبریک
برای موفقیت کنونی و بهترین آرزوها برای
موفقیتهای بعدی .دعای خیر ما همیشه و همهجا
بدرقه راه توست.

پدربزرگ و مادربزرگ

حسین جان

موفقیتت در مسابقات سوپرلیگ کاراته استان
کرمان نشان از لیاقت و شایستگی توست .برایت
سالمتی و سعادت همیشگی همراه با موفقیتهای
بیشمار آرزومندیم .قهرمانیت مبارک.

خاله ها و دایی ها

حسین جان

وقتی که ما رؤیای چنین روزی را در سر میپروراندیم ،تو
مشغول تالش بودی و در نهایت امروز شاهد موفقیتت
هستیم.خداراشاکریمومفتخریمبهتوبزرگمردکوچکمان
بیصبرانه منتظریم برای دیدنت در قلههای بلندتر
موفقیت ،که بی شک الیق آنی.

پدر و مادر

نوه عزیزمان

آیناز جان
قبولیات در آزمون تیزهوشان
مای�ه مباه�ات ماس�ت .ب�رای ما واض�ح بود ک�ه دختر
س�ختکوش ،کنجکاو و پرمطالعه ما در آزمون دش�وار
تیزهوش�ان موفق میش�ود .آرزو میکنیم این همت و
اراده را همیشه توشه راهت نمایی.

عزیز و عمو محمد

امیررضا شول

قبولی شما را در آزمون تیزهوشان تبریک
میگوییم .از خداوند متعال موفقیت و سربلندیت
را آرزومندیم.

خاله سیمین و سانیا

امیررضا شول
قبولی شما را در آزمون تیزهوشان تبریک عرض
مینماییم .برایت سالمتی و سعادت همیشگی
همراه با موفقیتهای بیشمار آرزومندیم.

دریافت کند .او ادامه داد :این قانون در سازمانهایی که منابع تأمین شده باشد
 ۹ماه و در س��ازمانهایی که هنوز منابع تأمین نش��ده باشد  ۶ماه اجرا میشود.
قائم مقام مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی با بیان اینکه مکاتبات زیادی در این
زمینه داشتهایم تا بتوانیم برای تمام بیمه شدگان تأمین اجتماعی  ۹ماه را اجرا
کنیم ،افزود :برای س��ال  ۹۸بار مالی  ۳۶۰میلیارد تومان پیش بینی شده بود و
در قانون برنامه ششم آمده اگر سازمان بیمهگر نتواند منابع مالی خود را فراهم
نماید نمیتواند قانونی را اجرا کند .وی افزود :همچنین اگر سازمان بیمهگر منابع
خود را تأمین نکرده باشد نمیتواند از منابع دیگری برای هزینه زایمان استفاده
کند چراکه این اقدام جرم تلقی میشود ،تاکنون این منابع تأمین نشده و مجبور
هستیم  ۶ماه اجرا کنیم.

گه
آ ی تجديد مزايده (نوبت دوم)

محسن جان

پدربزرگ ،مادربزرگ ،خاله و دایی

هم رعایت کنیم ،حداق��ل باید به ازای هر
 6تخت ،یک پرس��تار نیز در اختیار داشته
باشیم .این کمبودها احتمال خطا را افزایش
میدهد و نه تنها ظلم به جامعه پرس��تاری
است بلکه ظلم به کل جامعه است.
◄در معوق�ات چن�د م�اه عق�ب
هستید؟
در بحث معوقات هم همیش��ه پرستاران
چن��د ماه��ی عق��ب هس��تند و حق و
حقوقش��ان با تأخیر چند ماهه پرداخت
میش��ود .ما در اینجا ح��دود  5تا  6ماه
عقب هستیم که امیدوارم کار مثبتی در
جهت پرداخت معوقات صورت گیرد.
◄صحب�ت از واحدهای مس�کونی
کردید .آیا با این شرایط امکان دارد؟
بله موضوع تأسیس شرکت تعاونی مسکن
یکی از اهداف مهم ماس��ت .البته قبل از
آن برای رفاه پرس��نل یک��ی از آرزوهایی
ک��ه در جهت اهداف شهرس��تانی در این
 4سال دنبال خواهیم کرد ،تهیه و خرید
واحدهای آپارتمانی در مشهد و بندرعباس
برای نظام پرس��تاری س��یرجان است تا
دغدغه مکان سفر و هزینههای مربوط به
آن برای همکارانم کمتر ش��ود .در این راه
خیرین و مسئولین محترم
به طرف همه ّ
دست یاری دراز میکنیم.

◄چه تعداد پرس�تار در س�یرجان
و ش�هربابک وج�ود دارد و یا تحت
پوشش نظام پرستاری قرار دارند؟
فقط در س��یرجان حدوداً 700الی800
نفر پرس��تار داریم که ب��ا در نظرگرفتن
شهربابک به بیش از  1000نفر میرسند.
◄سیرجان از جمله شهرهایی است
که رشته پرس�تاری دارد .وجود این
رش�ته چقدر در افزایش کیفیت کار
پرستاری مؤثر است؟
مسلماً تأثیر بهس��زایی دارد .در سیرجان
هم در دانش��گاه آزاد و هم در دانش��کده
پرستاری دانش��کده علوم پزشکی از این
رش��ته برخوردار هستیم .حضور قریب به
 300دانشجوی پرستاری و اساتید مرتبط،
قطعاً به ما کمک میکند این بخش توسعه
و برکیفیت نهایی کار افزوده شود .شما اگر
این شهرس��تان را با شهرهای دیگر فاقد
رشته پرستاری مقایسه کنید تفاوتهای
چشمگیری در این زمینه میبینید.
◄چه صحبت دیگ�ری با مخاطبین
ما دارید؟
امی��دوارم که بتوانیم خ��ادم خوبی برای
پرستاری و پرستاران باشیم و جواب این
اعتماد را به جوانانمان بدهیم .مهمترین
هدف من ارتقا و بهبود خدمات پزش��کی
و پرس��تاری برای جامعه است و قطعاً با
نس��بی پرستاران ،این هدف
افزایش رفا ِه
ِ
به ثمر خواهد رس��ید .اضافه میکنم این
اهداف ،همراستا با هم هستند و امیدوارم
بتوانی��م در این چهار س��ال قدمی برای
ارتقا رش��ته پرس��تاری و بهبود وضعیت
درمان شهرستان با مساعدت و همراهی
مس��ئوالن محترم بیمارس��تانها و سایر
مراکز درمانی و مسئوالن دانشکده علوم
پزشکی برداریم.

ش�هرداري س�یرجان در نظر دارد نس�بت به فروش تعدادی از زمینهای مسکوني خود واقع در شرق
ش�هرک نصر ب�ه پالک ثبتی  5087ب�ا قیمت پایه کارشناس�ي از طریق مزایده عموم�ي و با جزئیات
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قیمت پایه قطعات و س�پرده ش�رکت در مزایده بابت هر قطعه که بایس�تی به صورت واریز به حس�اب
 3100003361004بانک ملی شعبه مقداد سیرجان و یا به صورت ارائه ضمانت نامه بانکی معتبر باشد.

داماد و خواهرت

غزل جان

قبولیات را در آزمون ورودی مدرسه تیزهوشان
تبریک میگوییم .به امید موفقیتهای بیشتر در
تمامی مراحل زندگی

دایی محسن و تانیا

پرهام

عزیزم

قبول�ی ش�ما را در مدرس�ه
تیزهوشان که نش�ان از تالش و پشتکار شما دارد
تبریک گفته ،موفقیت روز افزون شما را از خداوند
متعال خواستاریم.

پدر و مادر

 .1س�پرده ش�رکت در مزایده بابت هر قطعه  ،بایستی به صورت واریز به حساب  3100003361004بانک ملی شعبه مقداد سیرجان و
یا به صورت ارائه ضمانت نامه بانکی معتبر باشد .
.2در صورتیکه برندگان حاضر به انعقاد قرارداد نباشند سپرده آنها به نفع شهرداری ضبط خواهد شد.
ضمن ًا رعایت موارد ذیل الزامی می باشد:
-1برگزاری مزایده صرف ًا از طریق س�امانه تدارکات الکترونیکی دولت می باش�د و کلیه مراحل فرایند مزایده شامل خرید و دریافت
اسناد مزایده ( ودیعه ) ،ارسال قیمت و اطالع از وضعیت برنده بودن مزایده گران محترم از این طریق امکان پذیر می باشد .
-2کلیه اطالعات امالک و مس�تغالت شامل مشخصات ،ش�رایط و نحوه واگذاری در اسناد مزایده موجود میباشد-3 .عالقه مندان
به شرکت در مزایده می بایست جهت ثبت نام و دریافت گواهی الکترونیکی ( توکن ) با شماره های ذیل تماس حاصل نمایند :
مرکز پشتیبانی و راهبردی سامانه 021-41934 :
اطالعات تماس دفاتر ثبت نام س�ایر اس�تانها ،در سایت س�امانه (  ) www.seatadiran .irبخش " ثبت نام  /پروفایل مزایده گر "
موجود است

مدیریت ارتباطات شهرداری سیرجان

فرهنگ و هنر
گروه فرهنگ و هنر :تازه  18سالش شده
و امسال در کنکور ریاضی شرکت کرده
اما از سه سال پیش آرمان دوران کودکی
اش را ک�ه چاپ کتاب ب�ود بهطور جدی
دنبال کرده طوری که میگوید حساسیتم
روی کتاب بیش�تر از کنکور بود .اکنون
ثمره تالشه�ای دوران مدرس�هاش در
نوشتن ،انتشار کتابی است بهنام «جهنم
به زمین نزدیک ش�ده است» .کتابی که
آن را در  260صفح�ه تدوی�ن و در آن
به ناهنجاریه�ا و معضالت اجتماعی و
صفات بد انسانها پرداخته است.
صالح رادفر که به ق�ول خودش دغدغه
مسائل فلسفی و جامعهشناختی را دارد
آرزو میکند نویس�نده شناخته شدهای
در کشور شود .در حالی که نگران نتایج
کنکور نبود ،یک روز قبل از اعالم نتایج
با او گپ و گف�ت کوتاهی انجام دادیم تا
با انگیزههایش برای چاپ کتاب بیش�تر
آشنا شویم.
***
◄بهعنوان اولین س�ؤال میخواستم
بپرسم چرا نویسندگی؟
م��ن از دوران کودک��ی دو آرزوی ب��زرگ
داش��تهام .فوتبالیس��ت ش��وم و نویسنده.
دیدگی پا کنار
فوتب��ال را بهدلیل آس��یب
ِ
گذاش��تم ول��ی تمام تالش��م را میکنم تا
نویسنده شوم.
◄ در حال�ی ک�ه اکث�ر بچهه�ا در
زمان تحصیل میگوین�د میخواهند
دکتری�ا مهندس بش�وندچه فاکتوری
در نویس�ندگی بود که شما را به فکر
نویسندگی انداخت؟
این عالقه در من از دوران دبس��تان ایجاد
ش��د .در دوران دبس��تان یک همکالسی
داش��تم ک��ه کتابی چ��اپ ک��رد و مورد
توجه دانشآموزان و اولیای مدرس��ه قرار
گرفت .من ه��م از همان زمان به این فکر
کردم که میتوانم نویس��ندگی کنم .لذا از
انشاءنویس��ی ش��روع کردم و سعی داشتم
انش��اءهای خیل��ی خوب��ی در موضوعات
متنوع اجتماعی بنویسم.
◄ چه س�بک و س�یاقی در نوش�تن
پیش رو گرفتهاید؟
هر نویس��نده آموختههایش را به س��بک
خ��اص خودش ن��گارش میکن��د و قالب
خ��اص خ��ودش را دارد .م��ن بیش��تر به

 شماره 1184
 شنبه  19مرداد 1398

پای صحبت جوان نویسندهای که اقدام به تألیف کتاب  260صفحهای کرده است

کاریکلماتور

قصد من آگاهی بخشی از
عمق معضالت اجتماعی است

معض�لات اجتماع��ی و راه ح��ل آنه��ا
میاندیش��م .البت��ه من اعتق��اد دارم یک
نویس��نده درمورد مطال��ب مختلف عمیقاً
باید فکر کند و نتیج��ه فکر و تحقیقاتش
را بنویسد کما اینکه من در این کتاب که
مطالب��ش زاییده فک��ر و تحقیقات خودم
هست به همین شیوه عمل کردهام.
◄مطالعاتت بیش�تر در چ�ه مواردی
است؟
من به فلس��فه و جامعهشناس��ی بیش��تر
عالقهمن��دم ام��ا چون کتاب اول��م را زود
ش��روع کردم مطالعاتم ک��م بود ولی برای
کت��اب دومم ک��ه االن در دس��ت نگارش
دارم دو کت��اب را در دس��ت مطالعه دارم.
کتاب «چگونه نویس��نده شویم» و کتاب

«بیشعوری».
◄در کتاب�ی ک�ه تألی�ف کردهای�د
«جهنم به زمین نزدیک ش�ده است»،
یک سری مفاهیم منفی از اصطالحات
روز جامعه را آوردهاید مانند حسرت،
خیانت ،دروغ ،حرص و طمع ،وسواس،
افراط ،اس�ترس و ....راجع به اینها و
اینک�ه چرا این عن�وان را برای کتاب
انتخاب کردید توضیح میدهید؟
م��ن فکر میکنم در دنی��ای امروز بدیها
و کژیها بیش��تر ش��دهاند .الزم اس��ت ما
نس��بت ب��ه بدیه��ا و ناهنجاریهای دور
و بر خودمان آگاهتر ش��ویم .من یکس��ری
مفاهی��م را انتخ��اب کردم و س��عی کردم
در م��ورد آنه��ا مطالبی بنویس��م .عنوان

کتاب ارتباطی با جهنم و آتش ندارد بلکه
خواستم بهصورت مفهومی عمق کژیها را
بهتصویر بکشم.
◄بیشتر توضیح نمیدهید؟
ببینید فضای جامعه چندان خوب نیس��ت
و ب��ه رغ��م تالشهای��ی که میش��ود اما
اجتماع ما گرفتار فقر و فس��اد شده است.
خودخواهیه��ا زیاد و انس��انیت کم رنگ
است .من تالش کردهام عمق این مشکالت
و معضالت را در نوش��تههایم نشان بدهم
و با آگاهی از آنچه هس��ت به سمت راهی
برای ب��رون رفت از آن برویم .من در مورد
هر کدام از این واژهها و کلمات ساعتها و
بعض��اً روزها فکر میکنم و وقتی به نتیجه
برسم مطالب را روی کاغذ میآورم.
◄ش�ما ام�ا در بعض�ی از فصلهای
کت�اب از امید و اعتماد ب�ه نفس هم
حرف میزنید .آیا خواس�تید بگویید
پ�س از ه�ر ناهنج�اری و شکس�ت
امیدهایی برای موفقیت وجود دارد؟
دقیقاً .ما معتقد هستیم پس از هر شکست
پیروزی هس��ت به ش��رط آنک��ه خودمان
بخواهی��م .ما بای��د اعتماد
بهنف��س را در جامع��ه و
می��ان افراد باال ببریم و به
سمت اصالح حرکت کنیم
وگرنه در عمق فجایع غرق
میشویم.
◄از چ�اپ و ن�وع
انتشار و توزیع کتابتان
رضایت دارید.
بازخورده�ا چطور بوده
است؟
از چ��اپ ک��ه بل��ه ولی از
ش��رایط کتابخوانی راضی
نیستم .میزان مطالعه کتاب
در کش��ور ما بسیار پایین

آگهی مناقصه امور حفاظت و نگهبانی باغات مرکبات

شركت ابراهیمآباد در نظر دارد امور حفاظت و نگهبانی باغات مركبات خود را از طریق برگزاری
مناقصه عمومی واگذار نماید متقاضیان محترم میتوانند جهت دریافت اسناد مناقصه تا تاریخ

 98/5/26به محل شركت واقع در استان كرمان ،شهرستان ارزوئیه روستای وكیلآباد ،شركت
مجتمع كشاورزی ابراهیمآباد مراجعه نمایند.

زمانبرگزاریمناقصه9:صبحروزیکشنبهمورخ1398/5/27
تلفن-03442487355:شمارههمراه09127607822:

شركت مجتمع كشاورزی ابراهیمآباد

آگهی فراخوان ربگزاری انتخابات اتحادهی صنف
ی
آرا شگران مرداهن شهرستان سیرجان

بدینوسیله به اطالع كلیه اعضاء محترم صنف آرایشگران مردانه شهرستان سیرجان میرساند انتخابات
هیئت مدیره صنف مذكور برای انتخاب  5نفر عضو اصلی 2 ،نفر عضو علیالبدل و یك نفر بازرس اصلی
و یك نفر بازرس علیالبدل روز یكشنبه مورخ  1398/5/27از ساعت  17لغایت  19در محل سیرجان،
ابتدای بلوار قاآنی ،سالن اجتماعات اتاق اصناف برگزار میگردد .لذا از كلیه اعضاء محترم اتحادیه صنف
مربوطه (صاحب پروانه) درخواست میشود الزام ًا با به همراه داشتن اصل پروانه كسب معتبر (دارای
شناسه صنفی معتبر) در محل برگزاری انتخابات حضور بهم رسانند .ضمن ًا دادن وكالت برای رأی ممنوع
است.
اسامیكاندیداهایهيئتمدیره(بهترتيبحروفالفبا):
هوشنگ ابراهیمی -سعید پنجه -حسام پورخسروانی -امین زنداقطاعی -محمد سلمانی -حجت
شیبانی -حسین كوركی -پرویز محمودآبادی -جواد یاراحمدی -سعید یزدانی
اسامیكاندیداهایبازرس(بهترتيبحروفالفبا):
سلمان آقابیگی -محمدرضا جهانآرا -حمزه عباسلو

هیأت اجرایی انتخابات اتحادیههای صنف سیرجان
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محمدعلی آزادیخواه

اس��ت .مردم توجه چندانی ب��ه کتاب که
غذای روح آدمهاست نمیکنند .در رابطه با
بازخوردها عدهای که کتاب را بهطور کامل
نخوانده و سرس��ری مطالع��ه کردهاند یک
بازخورد دارند و ع��دهای که کامل خوانده
و دق��ت کردهاند قضاوت دیگری دارند .من
توصیهام این است دوستان کتاب را کامل
و با دقت بخوانند آن موقع میتوانند از آن
قضاوت بهتری داشته باشند.
◄در البلای صحبتهایتان از کتاب
دوم صحب�ت کردی�د .محت�وای آن
کتاب چیست؟
محتوای آن در رابطه با رفتار و شخصیت
آدمه��ا اس��ت .اج��ازه بدهید ب��ه چاپش
نزدیک که بش��ویم بیش��تر راج��ع به آن
صحبت میکنیم.
◄شما گفتید یکی از آرزوهایتان این
بود که نویسنده شوید.حاال که به این
قس�مت از آرزوهایتان رس�یدید چه
خواسته دیگری دارید؟
البته نویسندگی س��اده نیست و مراحلی
دارد ک��ه امی��دوارم بتوانم
از تج��ارب هم��هی
اس��اتید در این زمینه
به��ره ببرم .م��ن آرزو
دارم هم��ه م��ردم
دنی��ا ب��ه انس��انیت
برس��ند و دروغ ،ری��ا
و خودخواه��ی از بین
ب��رود و کس��انی ک��ه
اس��تعداد دارن��د ب��ه
جایگاهی که حقشان
هست برس��ند .برای
خ��ودم ه��م آرزو
میکن��م که انس��ان
خوبی باشم.

■ توافقهای هوشمندانه نتیجهبخشتر از مشاجرات و به
صلح و صفا نرسیدنهایند.
■ اگر گاهی مجبورید حتماً انتقاد کنید؛ یادتان باشد آن را
با زبان خوش انجام دهید.
ارزش
■ در رابط��ه ب��ا کار و برخورد ب��ا بیگانه و آش��ناِ ،
ِ
گرانقیمت شماست.
لباس
لبخندتان خیلی بیشتر از ِ
■ اندیش��هی نیک ،ک��ردار نیک در پی دارد و ک��ردار و رفتار خوب ،حتماً گفتار
ارزشمند و ثمربخش.
■ اگر دوس��ت دارید خوش��بختیتان کامل باش��د ،دیگران را هم در آن س��هیم
بفرمایید.
■ کسی که درآمدش  2باشد و خرجش  ،6نیازی به ِ
کیف جیبی ندارد.
■ کسی که در خشم ،آرام است از هر زرومندی قویتر است.
■ هر چه را نمیتوانید عوض کنید ،با اندیش��ه و عقل سلیم  -در حال -قبولش
داشته باشید.
■ با عقل سلیمتان ،خوب میفهمید که نیازها برآورده میشوند ،زیادهخواهیها هرگز!
■ همه با شعورشان ،خوب میدانند «سالمتی»« ،سعادت» است.
ِ
«دوست احتیاط باش؛ ا ّما ،بر ترس غلبه کن».
■ از قدیم گفتهاند:
■ راستی! این هم تجربهای است که باید گفته شود« :کسی که به کم قانع باشد،
همه چیز دارد».
■ راستی! این هم تجربهای است که باید شنیده شود« :کسی که وام میگیرد ،غم میخَ َرد».
■ رقیب ،انگیزهزاست؛ بدون رقابت ،انگیزهی کمتری برای نوآوری وجود دارد.
پی س��یل مباش که ضرر میبینی ،رودخانهای آرام و پُر آب را دنبال کن تا
■ در ِ
به دریا برسی.
اهل درد.
■ یادمان باشد که آدمهای معتاد ،پیش از اعتیادشان هم مرد بودهاند و هم ِ
■ از دولت سر اعتیاد ،نه یار اهل است و نه کار َس ْهل.
خون نجابت در ِ
رگ
■ را ِه رهایی از دام اعتیاد ،یک جو غیرت اس��ت و یک قطره ِ
آدمی شماست.
را ِه
ِ

هنر هفتم

فیلم سینمایی با بازیگران بومی

فیلم داستانی
«پ���درم تاج
س�����رم» به
در
زودی
سیرجان بر
پ��رده سینما
م�������یرود.
ن��وی��س��ن��ده
وکارگردان این فیلم که نشأت گرفته از زندگی روستایی در سیرجان
میباشد صدیقه احمدی و دستیارکارگردان محمدحسین خاکسارپور
است .المیراسرچمی ،محمدبابک ،مهدی حسنپور و عباس اسدی
زیدآبادی بازیگران فیلم را تشکیل میدهند .فیلم «پدرم تاج سرم »
قرار است
ساعت  19یکشنبه سوم شهریور درسینمای قدس به نمایش درآید.

فراخوان شماره /98/8ف

شركت معدني و صنعتي گل گهر (سهامي عام) در نظر دارد پروژه " طراحی تفصیلی ،تأمین و ساخت،
اجرای عملیات سیویل و نصب و راهاندازی تجهیزات محوطه انباشت و برداشت و بارگیری ریلی" خود را
به صورت  EPCو از طریق برگزاري مناقصه به پیمانكار واجد شرایط واگذار نماید .هدف از این فراخوان
شناسایی شركت های صاحب صالحیت جهت دعوت به مناقصه می باشد.
محلاجرايكار:سيرجان-كيلومتر50جادهشيراز-مجتمعمعدنيوصنعتيگلگهر

مدارك مورد نیاز جهت دعوت به مناقصه:

 )1اساسنامه و اظهارنامه ثبتي شركت (مرتبط با موضوع فراخوان)
 )2آگهي تأسیس شركت در روزنامه رسمي با آگهي آخرین تغییرات شركت حاوي معرفي صاحبان امضاهاي مجاز
 )3گواهینامه صالحیت از سازمان مدیریت و برنامه ریزي كشور مرتبط با موضوع فراخوان (همراه با ذكر
ظرفیت كاري و رتبه هاي اخذ شده)
 )4گواهینامه تأیید صالحیت ایمني پیمانكاران از اداره كل تعاون ،كار و رفاه اجتماعي
 )5سوابق كاری مشابه با ارائه حجم مالی كار (رونوشت های قراردادی قبلی و جاري بهمراه شرح كار و
مبلغ پروژه و گواهینامه های صدور حسن انجام كار از كارفرمایان)
 )6مدارك دال بر توان مالي شركت (مبلغ مالیات ساالنه براساس تأیید اداره مالیاتي ،مبلغ بیمه تأمین
اجتماعي پرداخت شده به سازمان تأمین اجتماعي ،درآمد ناخالص ساالنه مستند به صورت وضعیتهاي
مورد تأیید كارفرماي مربوطه ،مبلغ دارایيهاي ثابت مستند به اظهارنامه مالیاتي یا گواهي بیمه دارایي ها
یا دفاتر قانوني سال قبل ،تأیید اعتبار صادر شده از طرف بانكها یا مؤسسات مالي و اعتباري معتبر و )...
 )7لیست پرسنل تمام وقت شركت همراه با مشخصات كامل و چارت سازمانی
 )8لیست ماشینآالت تملكی
 )9در صورت درخواست شركت در مناقصه بهصورت مشاركتی ،ارائه اطالعات كامل شریك كاری
شركت كنندگان در فراخوان ميبایستي مدارك فوق را در پاكت دربسته و مهر موم شده قرار داده (روي
پاكت بایستي نام شركت ،شماره و موضوع فراخوان قید شود ) و حداكثر تا تاریخ شنبه  98/6/2به نشاني
دفتر مركزي شركت معدني و صنعتي گل گهر واقع در خیابان دكتر فاطمي -روبروي هتل الله -ساختمان
نگین ،پالك  – 273دبیرخانه مركزي و یا به نشاني دفتر كمیسیون معامالت شركت معدني و صنعتي
گلگهر واقع در كیلومتر  50جاده شیراز ارسال نمایند.

مدیریت قراردادها و معامالت
شركت معدني و صنعتي گل گهر
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شهر

 شماره 1184
 شنبه  19مرداد 1398

سردار ناظری فرمانده انتظامی استان
در دیدار با مدیرمسئول و کارکنان نگارستان مطرح کرد:

ارتباط سازنده
رسانهها و ناجا

احسان یزدی
بیژن ادبی

حضور تیم گلگهر در لیگ برتر برای شهرستان یک فرصت است
اگر امروزه در زمینه رضایتمندی و برقراری ارتباط کارآمد و مؤثر با آحاد مردم،
موفقیتهایی کسب شده مرهون تعامل مثبت با اصحاب رسانه هستیم

فرمان��ده انتظام��ی اس��تان کرمان عصر
چهارش��نبه در دی��دار با مدیر مس��ئول
و کارکنان نگارس��تان بهعن��وان نماینده
سایر نشریات محلی ،اطالعرسانی صحیح
و صادقان��ه را یک فاکت��ور مهم در حوزه
امنیت اجتماعی دانس��ت و گفت :تالش
خس��تگیناپذیر همکاران رسانهای شما
در مسیر اصالح ناهنجاریها و آسیبها
بس��یار مؤثر بوده و در ط��ول دو دههی
گذشته ،این مهم با بررسی شاخصهای
روبهرش��د در زمینهی امنیت اجتماعی
قابل ارزیابی و غیرقابل انکار است.
س��ردار ناظری ک��ه بههم��راه جمعی از
فرماندهان انتظامی استان و شهرستان به
مناسبت روز خبرنگار در دفتر نگارستان
حضور یافت ،ضمن دیدار با مدیرمسئول
و اعض��ای تحریریه نگارس��تان به نکاتی
در زمینه تعامل رس��انهها و ناجا و نتایج
ارزش��مند آن در جامعه اشاره نمود .وی
در ای��ن دی��دار که س��رهنگ خواجویی
معاون هماهنگکنن��ده نیروی انتظامی
استان ،س��رهنگ ایراننژاد رئیس پلیس
شهرس��تان ،س��رهنگ س��االری رئیس
پلی��س راهور و س��رگرد عض��دی مدیر
دفتر پژوهش��ی او را همراهی میکردند،
در ابت��دای این دیدار با اش��اره بهجایگاه
رفی��ع رس��انهها در راه مرتف��ع ک��ردن
آس��یبهای اجتماعی گفت :رسانهها از

طری��ق ارتباط زیبا و س��ازندهی خود با
ناجا و همیاری بیدریغ با پلیس و انتشار
اخبار مس��تمر در خصوص عملکرد این
مجموعه ،سببسا ِز ارتقای نظم و امنیت
شدن
میش��وند .وی با اش��اره به سپری ِ
نزدی��ک ب��ه  22س��ال از ش��روع بهکار
نگارستان بهعنوان نخستین رسانه شهر
و پیگیری همیش��گیاش در مطالعه این
نشریه افزود :در طی این سالیان ،من هر
هفته ش��نبهها در هر جایگاه ش��غلی که
قرار داشتم از سیرجان تا کرمان و حتی
تهران ،نگارس��تان را م��رور و تحلیلها و
رویدادهای مندرج در آن و سایر نشریات
را نیز مطالعه میکردم که انصافاً نمیتوان
نق��ش بیبدیل این رس��انهها در امنیت
امروز شهرستان و استان را انکار کرد.
این مق��ام عالیرتب��ه انتظامی اس��تان
در تکمی��ل گفتههای��ش در رابط��ه ب��ا
همکاری پلیس و رس��انهها به این نکته

نیز اش��اره کرد ک��ه در جری��ان اجرای
مأموریتهایم��ان ،هم��واره خبرنگاران
و رس��انهها را در کنار خود داش��تهایم و
اگر مش��اهده میکنید امروزه در زمینه
رضایتمندی و برق��راری ارتباط کارآمد
و مؤث��ر ب��ا آح��اد م��ردم ،موفقیتهای
بسیاری کسب کردهایم ،بیشک مرهون
تعامل مثبت با همراهی اصحاب رس��انه
مثال دیگر سردار ناظری ،تعامل
هستیمِ .
موفق رسانهها با پلیس در زمینهی نظم
ترافیک��ی بود .وی افزود :با وجو ِد افزایش
عبور و مرور و حجم باالی تردد در معابر
درون و برونش��هری ،کاه��ش تلف��ات
رانندگی را در س��الهای اخیر داشتیم و
ب��ه امید خدا با ایف��ای نقش پُررنگتر از
سوی مردم و رس��انهها این تلفات کم و
کمتر نیز خواهد ش��د .واقعیت آن است
که ع�لاوه بر آنک��ه در زمینهی ارتقای
فرهنگ ترافیک ،اصحاب رس��انه همواره

 رسانهها از طریق ارتباط زیبا و سازندهی خود با ناجا
و همیاری بیدریغ با پلیس و تحلیل و انتشار اخبار مستمر در خصوص
عملکرد این مجموعه ،سببسا ِز ارتقای نظم و امنیت میشوند...
ما در جریان اجرای مأموریتهایمان ،همواره خبرنگاران و رسانهها
را در کنار خود داشتهایم و موفقیتهای کنونی،
بیشک مرهون تعامل مثبت با همراهی
اصحاب رسانه است

انتظامی استان خاطرنشان کرد :امنیتی
که در س��یرجان در حوزههای عملیات
روانی ،نظم و انضباط اجتماعی ،حفظ و
توسعه آرامش عمومی شاهد آن هستیم
نمایانگر ایفای نقش بسیار خوب مردم،
مسئولین و اطالعرسانی صحیح است.
سردار ناظری در ادامه با اشاره به سوابق
خدماتی خ��ود بیان کرد :در طول بیش
از سه دهه خدمت خود ،مسئولیتهای
مهم ستادی و عملیاتی در استان کرمان
و پس از آن در ش��رق اس��تان تهران و
هفت ش��هر تابعهی آن داش��ته است و
در حقیقت با گذراندن دورههای س��تاد
و فرمانده��ی ،تجرب��ه و آمادگی کاملی

ی��ار و یاور ما بودهان��د ،بهطورکلی نقش
رسانهها در ارتقای نظم و امنیت بیبدیل
اس��ت .امنیتی که در جامعه وجود دارد،
مرهون خون شهدای گرانقد ِر هم رزم و
شهدای خبرنگار است.
وی گفت :قلم خبرنگاران ،سرخی خون
ش��هدای ما را دارد و بس��یار تأثیرگذار
ب��وده و همه م��ا مدی��ون خبرنگارانی
هستیم که در س��ختترین شرایط ،در
متن تمام��ی حوادث و س��وانح ،حضور
پیدا کرده و این موارد را پوشش خبری
دادهاند کسانی که در تعطیالت و زمان
استراحت و تفریح مردم هم مشغول به
کار هستند.
سردار ناظری با تأکید بر این که خود را
فرزندی از سیرجان میداند ،با اشاره به
پتانس��یلهای موجود در این شهرستان
ابراز امیدواری کرد ب��ا توفیقاتی که در
آینده پیش خواهد آمد ،مردم سیرجان
در همه زمینهه��ا بتوانند موفقیتهای
بیش��تری را در زمین��ه توس��عهیافتگی
بهدس��ت بیاورن��د و در رفاه و آس��ایش
بیش��تری زندگی کنن��د و پلیس نیز با
تعامل و همراهی رسانهها و مردم بتواند
امنی��ت روانی و اجتماع��ی روزافزون را
برای جامعه به ارمغ��ان بیاورد .فرمانده

از منظر تئوری��ک و عملی در اختیار او
قرار گرفته که میتواند در ادامه مس��یر
به او کمک کند .وی با تشریح خاطراتی
از دوران مس��ئولیتهایش در جن��وب
اس��تان همچون کهنوج و بهرهگیری از
فرصتهای منحص��ر بهفرد در خصوص
همزیستی مسالمتآمی ِز شهروندان اهل
تس��نن و اهل تشیع و عشایر منطقه در
کنار یکدیگر ابراز داش��ت :انصافاً عشایر
چه در اس��تان ما و چه در اس��تانهای
مرزی ،حافظان حقیق��ی نظم و امنیت
در کش��ور ما محس��وب میش��وند .وی
در ادامه حضور خود در دفتر نش��ریه با
اش��اره به نزدیک ش��دن موع ِد برگزاری

 سردار ناظری با تأکید بر این که خود را فرزندی از سیرجان
میداند ،با اشاره به پتانسیلهای موجود در این شهرستان
ابراز امیدواری کرد با توفیقاتی که در آینده پیش خواهد آمد ،مردم
سیرجان در همه زمینهها بتوانند موفقیتهای بیشتری را در زمینه
توسعهیافتگی بهدست بیاورند و در رفاه و آسایش بیشتری زندگی کنند
و پلیس نیز با تعامل و همراهی رسانهها و مردم بتواند امنیت روانی و
اجتماعی روزافزون را برای جامعه به ارمغان بیاورد

مس��ابقات فوتبال در لیگ برتر تصریح
کرد :امروز ب��ه اتفاق مدیرعامل مجتمع
صنعت��ی و معدنی گلگهر از ورزش��گاه
الس�لام) بازدید کردیم
امامعل��ی (علیه ّ
و خوش��بختانه کار با س��رعت بسیار و
به صورت جهادی انجام میش��ود اما با
وجود پیشبینیهای جمعیتی همکاران
ما ،ظرفیت صندلیهای تماشاگرانی که
از اطراف ب��ه هنگام مس��ابقات برترین
تیمه��ای ای��ران به س��یرجان میآیند،
ش��اید ناکافی باش��د ک��ه امی��دوارم با
رف��ع کمبودها ش��اهد هم��کاری مردم
ورزشدوست سیرجان و ارتقای جایگاه
تیم باشیم .وی افزود :مسابقات به چشم
ما فرصتی قابل توجه هستند و انشاءا...
این مس��ابقات ،بس��تر امن و مناس��بی
برای ایجاد ش��ور و نشاط در تماشاگران
سیرجانی و شهرس��تانها و استانهای
دیگر خواهد بود و بیشک ،حضور مردم
سایر نقاط کش��ور بهعنوان یک فرصت
قاب��ل بهرهب��رداری برای م��ردم نجیب
شهرستان س��یرجان به ش��مار خواهد
آمد تا چهرهای متین و ُم َوقر را از مردم
این ش��هر در اذه��ان عمومی به نمایش
بگذارند.
س��ردار ناظری ضمن تقدیر از همکاران
نگارس��تان در پایان بیان ک��رد :در این
می��ان ،امان��تداری مهمترین رس��الت
خبرنگاران است که نش��ریه نگارستان،
صداقت و امانتداری را در عمر22س��اله
خود ب��ه خوبی انج��ام داده و این دقت
نظر قابل س��تایش اس��ت .ش��ایان ذکر
اس��ت در ای��ن دی��دار که با س��خنان
س��رهنگ ایرانن��ژاد رئی��س پلی��س
س��یرجان در تقدیر از همکاری رسانهها
همراه بود ،مدیر مسئول نگارستان طی
سخنانی با تش��کر از حضور فرماندهان
پلیس در دفتر نش��ریه ،از اهتمام سردار
ناظری و همکارانش به مسائل فرهنگی
و اجتماع��ی ،ره��اورد امنی��ت خوب را
در جامع��ه مره��ون همی��ن توج��ه در
بخشهای مختلف دانس��ت و آرزو کرد
فرمان��ده پلی��س اس��تان در دور جدید
مسئولیت خود در استان پهناور کرمان
که ویژگیهای امنیتی و فرهنگی خاص
خ��ود را دارد از توفیق��ات خداون��دی
برخوردار باشد.
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دهیاری شریفآباد در نظر دارد بر اساس مصوبه شماره  69شورای اسالمی روستا

شرکت مجتمع جهان فوالد در نظر دارد نسبت به شناسایی و بکارگیری نیروی قراردادی
مورد نیاز خود از بین داوطلبین بومی شهرهای سیرجان و بردسیر به تفکیک ،در قالب

تعداد  14قطعه زمین از طریق مزایده به فروش رساند عالقهمندان میتوانند جهت
دریافت اسناد مزایده به بخشداری مرکزی مراجعه نمایند .سایر اطالعات و جزئیات
مربوط به مزایده در اسناد مربوطه میباشد.

بکارگیری توسط شرکتهای تامین نیرو  ،در قسمتهای آتش نشانی ،اورژانس ،ایمنی
و بهداش�ت حرفه ای از طریق برگزاری آزمون کتبی ،مصاحبه تخصصی و روانشناختی
اقدام نماید.

متقاضیان می توانند برای ثبت نام از طریق لینک “مرکز مطالعات تکنولوژی
دانشگاه صنعتی شریف” به نشانی  ))www.karasa.irبدین منظور اقدام نمایند.
مهلت ثبت نام برای متقاضیان از تاریخ  98/05/19لغایت 98/05/28
در نظر گرفته شده است.
رشتـه هـا و گرایـش هـای تحصیلـی مـورد نیـاز
متقاضی

مدرک تحصیلی قابل پذیرش

سیرجان

بردسیر

آتش نشان

دیپلم

6

2

تکنسین
فوریت های
پزشکی

الویت اول:
فوق دیپلم فوریت های پزشکی
الویت دوم :فوق دیپلم هوش بری

7
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-
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کارشناس
ایمنی

 دریافت اسناد مزایده تا پایان وقت اداری 98/5/30 تحویل پیشنهادات تا پایان وقت اداری  98/5/31در محل بخشداری مرکزی -بازگشایی پیشنهادات ساعت  10صبح مورخ  98/6/2در محل بخشداری مرکزی

دهیاری شریف آباد

تعداد مورد نیاز

کارشناس
بهداشت حرفه ای

کارشناسی رشته های:

 -1صنایع گرایش ایمنی صنعتی
 -2مهندسی بهداشت حرفه ای
 -3مهندسی ایمنی وحفاظت کار
 -4کارشناس سالمت ایمنی و محیط
زیست hse
 -5مهندسی تکنولوژی ایمنی
 -6مهندسی ایمنی گرایش حفاظت
فنی
 -7مهندسی ایمنی صنعتی و محیط کار

مهندسی بهداشت حرفه ای

توضیحات

جهت اطالع از
شرایط دقیق آگهی
لطفا به آدرس
www.karasa.ir
مراجعه فرمائید.
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1

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

havaades.negarestan

0913 620 4535
کانال خبری نگارستان

شام آخر
 آخرین برگ پرونده جنایی
سال  94پاریز ورق خورد

کشف  19هزار لیتر گازوئیل
زیر بار هندوانه

گروه ح��وادث :مأموران
پلیس مب��ارزه با قاچاق
کاال پلی��س آگاه��ی
سیرجان هفته گذشته
حی��ن اج��رای ط��رح
ایست بازرسی در محور
ش��یراز موفق به کشف
 19000لیتر س��وخت
قاچ��اق از یک کامیون
بنز در زی��ر بار هندوانه
شدند .فرمانده انتظامی
شهرس��تان س��یرجان
ضمن تأیی��د این خبر
گف��ت :متهم��ان اهل
ش��یراز قصد داشتند به
ظاهر بار هندوانه را از ش��یراز به چابهار منتقل کنند که مأموران پلیس متوجه ماجرا ش��دند .سرهنگ
ایراننژاد افزود :با همکاری مأموران یگان امداد محموله توقیف و قاچاقچیان دستگیر شدند .وی ادامه
داد :مأموران پلیس مبارزه با قاچاق کاال همچنین هفته گذشته از یک وانت سایپا در محور شیراز یک
محموله نوشیدنی انرژیزا غیرمجاز قاچاق کشف و توقیف کردند.

گ�روه حوادث :هش��ت روز بیشتر از آغاز سال
 1394نگذش��ته بود ک��ه یک ن��زاع ،منجر به
اتفاق��ی تلخ در ش��هر پاریز ش��ده و دو خانواده
را درگی��ر و گرفتار کرد .این دو جوان از س��ال
قبلی همراه
قبل با یکدیگر دعوا داش��تند .نزاع
ِ
با ضرب و جرح ،روابط آنها را حسابی شکرآب
کرده بود.
ش��کایت آنها منج��ر به ص��دور رأی دادگاه و
پرداخت دیه ش��ده بود .مقتول در آن سال 19
ساله و قاتل  18ساله بودند .روز هشتم فروردین
ماه  1394مقتول به همراه دوست خود در حال
گردش با ماش��ین پراید در س��طح ش��هر پاریز
بودن��د که قات��ل با او تماس میگی��رد و از وی
میخواه��د که همدیگر را تنها ببینند .آنها در
انتهای بل��وار جمهوری پاریز ق��رار میگذارند.
دوس��ت مقتول محل را ت��رک میکند .دقایقی
بع��د درگیری خونینی بین آنه��ا رخ میدهد.
قاتل با ضربه چاقو به ناحیه س��ینه فرد روبرو او
را به قتل میرساند و از محل متواری میشود.

 حضور پلیس در محل
پ��س از این حادثه مأموران انتظامی کالنتری
پاری��ز در محل حاضر و تحقیق��ات مقدماتی
شروع میش��ود .با دستور دادستان سیرجان،
قاضی ویژه قتل نیز به محل آمده و با همراهی
مأم��وران دایره جنایی پلیس آگاهی صحنه را
بررس��ی و تحقیقات را آغ��از میکنند .تالش
پلی��س برای دس��تگیری قاتل ش��روع ش��ده
و مته��م ظرف کمتر از  6س��اعت دس��تگیر
میشود.
 شروع بازجویی
تحقیق��ات تکمیلی آغ��از و بازجویی از متهم
توس��ط پلیس آگاهی انجام میش��ود .جوان
ضارب به قت��ل اعتراف ک��رده و علت نزاع را
درگی��ری قبلی میداند .البت��ه او در اظهارات
خود عن��وان میکند که از س��وی مقتول نیز
م��ورد حمله قرار گرفته اس��ت ،ام��ا بازپرس
درنهایت کیفرخواس��ت را ص��ادر و پرونده به

جدی فرمانده انتظامی سیرجان:
تأکید ّ

طال و پول را در
منزل نگه داری نکنید!

دادگاه کیف��ری میرود .قضات دادگاه کیفری
رأی ب��ه قصاص ص��ادر و با اعت��راض مقتول
پرونده به دیوان عالی کش��ور میرود .پس از
تأیی��د حکم در دیوان عالی کش��ور و پاس��خ
مثبت به درخواس��ت اس��تیذان (اج��ازه اجرا
از رئیس ق��وه قضائیه) و ط��ی مراحل پایانی
پرونده ،حکم جهت اجرا به دادسرای سیرجان
ابالغ شد.
 شام آخر
پس از اینکه تاریخ دقیق اجرای حکم مشخص
ش��د ،خانواده قاتل آخرین دیدار با فرزندشان
را در زندان سیرجان انجام دادند .آخرین شب
ب��رای یک محکوم به قص��اص با چوبه دار که
در انفرادی میگذرد ،واقعاً س��خت و غیرقابل
توصیف اس��ت .لحظات به کندی و با مشقتی
غیرقاب��ل توصیف میگذرد .تالشهای زیادی
از سوی مسئوالن قضایی ،مدیران و مددکاران
زندان و معتمدان محلی انجام ش��د تا ش��اید

پیام تبریک فرمانده
انتظامی سیرجان
به مناسبت روز خبرنگار

گروه حوادث :باتوجه به افزایش سرقت از منازل در سیرجان فرمانده
انتظامی شهرس��تان بر رعایت جدی ن��کات حفاظتی و افزایش ایمنی
منزل و عدم نگهداری طال و وجوه نقد در منزل تأکید داشت و هشدار
داد از ش��هروندان میخواهم به هیچعنوان طال و پول را به مقدار زیاد
در من��زل نگه داری نکنند و برای حفظ س��رمایه خ��ود آن را به بانک
بسپارند .س��رهنگ محمدرضا ایران نژاد گفت :نصب وسائل حفاظتی
نظیر دوربین ،دزدگیر ،حفاظ فلزی مناسب ،در ضد سرقت ،گاو صندوق
دیواری و  ...ضروری است و میتواند جلوی اقدام سارقان را بگیرد.

سقوط مرگبار تعمیرکار سنگین
از باالی کامیون

گروه حوادث :در پی حضور یک تعمیرکار خودروهای سنگین جهت
عیبیابی یک کامیون در محور سیرجان بافت حوالی آرامستان سیرجان
وی به علت نامعلومی از باالی بار کامیون به پایین سقوط کرد و جان
خود را از دس��ت داد .به گزارش معاونت اجتماعی فرماندهی انتظامی
سیرجان این حادثه روز سهشنبه به وقوع پیوست و مرد تعمیرکار به نام
سید کمال علوی متأسفانه در دم جان خود را از دست داد.
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شناسایی و پیشارزیابی پیمان کاران احداث پست ربق توزیع  33/0 ,4کیلوولت

ش�رکت مجتمع جهان فوالد س�یرجان در نظر دارد به منظور برقرس�انی به واحدهای جنبی مجتمع و
س�اختمانهای غیرصنعتی خود ،جهت احداث دو واحد پس�ت برق توزیع  33/0 ,4کیلوولت بر اساس
نقشههای سیویل و سازه و استاندارهای برقی از طریق پیمانکار  ،EPCاقدام نماید.
بدینوسیله از کلیه شرکتهای واجد شرایط بومی استان کرمان که دارای تأییدیه برق منطقهای استان
کرمان جهت احداث پست برق و سابقه کار احداث حداقل دو پست برق مشابه میباشند ،دعوت بعمل
میآی�د حداکثر ظ�رف مدت یک هفته از تاریخ چ�اپ آگهی ،تمایل خود را بص�ورت مکتوب همراه با
تصویر اسناد و مدارک ذیل به آدرس ایمیل  DKMSJSCO@gmail.comارسال نمایند.
شماره فراخوان

موضوع فراخوان

شرایط

98-26

احداث دو واحد پست برق

 تأییدیه برق منطقهای جهت احداث پست برق -سابقه کار احداث حداقل دو پست برق مشابه

مدارک:

 -1درخواست رسمی (ذکر شماره تماس تلفن ثابت و همراه الزامی است)
 -2اساسنامه (کد اقتصادی و شناسه ملی ،گواهی ثبت ،گواهی آخرین تغییرات و )...
 -3گرید ،تأییدیهها و رتبهها ی مربوطه.
 -4رزومه ،س�وابق و نمونه قراردادهای انجام ش�ده با موضوع فوقالذکر (سوابق و رزومههای ارسالی میبایست
مربوط به سال  94تاکنون و با موضوع مرتبط باشند)
 -5گواهی اعالم رضایت کارفرمایان قبلی در خصوص انجام خدمات فوقالذکر.
 -6مدارک و مس�تندات توان مالی و لیس�ت ماشینآالت در اختیار با اسناد و مدارک مثبته( .شامل تصویر اصل
سند ماشین و )...
 -7گواهی صالحیت ایمنی پیمانکاران
 -8مدارک ،سوابق و رزومه نفرات تیم اجرایی.

 -توضیحات:

 -1تمامی بخشهای پروژه به صورت مهندسی ،خرید و اجرا میباشند.
 -2محل انجام فعالیت؛ شهرس�تان س�یرجان ،کیلومتر  50جاده سیرجان -ش�یراز ،کیلومتر  2جاده اختصاصی
گلگهر ،مجتمع جهان فوالد سیرجان میباشد.
 -3موضوع مدارک ثبتی پیمانکار حتم ًا باید در رابطه با موضوع آگهی باشد.
 -4ارائه اسناد و مستندات مذکور هیچگونه حقی برای متقاضیان ایجاد نمیکند.
 -5جهت کسب اطالعات بیشتر با شماره  03442273806تماس حاصل نمایید.

دبیر کمیسیون معامالت شرکت مجتمع جهان فوالد سیرجان

حوادث

معاونت اجتماعی فرماندهی انتظامی شهرستان سیرجان

@negarestan_news

اجرای حکم قصاص،
پایانی بر یک اتفاق تلخ؛

توزیع  33/0 ,4کیلوولت

از نگهداری پول و طال به مقدار زیاد
شدت خودداری نمایید.
در منزل به ّ

 شماره 1184
 شنبه  19مرداد 1398

س��رهنگ محمد رضا ایران ن��ژاد فرمانده
انتظامی شهرس��تان س��یرجان در پیامی
به مناس��بت روز خبرنگار آورده است17 :
مرداد سالروز شهادت «محمود صارمی» و
روز «خبرنگار» فرصت مغتنمی است برای
ادای احترام به مقام شامخ شهدای رسانه
که جان ش��یرین خود را در راه برافراشتن
بیرق بزرگ آگاهی بخش��ی ،پاس��داری و

فاطم

ه نفر اول کشوری اعزام به هند
بیگلری ریاضیات (ریاضی آسان)

بهاره دستمزد
طرح جابر مرحله شهرستانی

زهرا قاسمی

شایلین رهبر

رقیهالسادات
قرشی کرانی

حلما شجاعی

طرح جابر مرحله شهرستانی

اولی��ا دم رضایت دهند اما آنها از حق قانونی
و شرعی خود گذشت نکردند.
 اجرای حکم
س��رانجام س��حرگاه چهارش��نبه پس از طی
تشریفات قانونی قاتل به محل اجرای حکم در
زندان س��یرجان منتقل شد .صالح صفینتاج
قاض��ی اج��رای اح��کام دادس��رای عمومی و
انقالب س��یرجان ،مدیران زندان ،مس��ئوالن
انتظام��ی در زن��دان حاض��ر ش��دند .آخرین
مذاکرات با اولیاء دم انجام ش��د .پس از آنکه
حاضر به رضایت نش��دند حک��م قصاص قاتل
که اکنون  22سال سن داشت به مرحله اجرا
درآمد .جو سنگینی در زندان سیرجان حاکم
ش��د و افرادی که در نوبت قصاص قرار دارند
بیش از گذش��ته به عاقب��ت کاری که مرتکب
ش��دند ،فکر میکنند ...آی��ا آنها نیز قصاص
میش��وند یا با گذش��ت خانوادهه��ای مقتول
زندگی مجددی را شروع خواهند کرد؟!

حراست از عدالت علوی و اندیشه انقالبی،
خالصانه و بیادعا نثار کرده اند.
***
ن والقلم و مایسطرون (سوره قلم آیه )1
خبرن��گاران طالیهداران جبه��ه دانایی
و آگاه��ی بهعن��وان چش��مان تیزبین و
زبان گویای مردم ،با قلم و اندیشه خود
دلس��وزانه به بیان حق و دفاع از مصالح
عموم میپردازند و قطعاً گام برداش��تن
در مس��یر روش��نگری ،اطالعرس��انی،
مطالبهگ��ری و تنوی��ر اف��کار عمومی،
وظیفه و رسالت سنگینی است که جز با
همت مجاهدانه ،صبر و
خدمت صادقانهّ ،
بردباری میسر نخواهد شد.
 17مرداد ماه س��الروز شهادت «محمود
صارم��ی» و روز «خبرن��گار» فرص��ت
مغتنمی است برای ادای احترام به مقام
ش��امخ شهدای رس��انه که جان شیرین
خ��ود را در راه برافراش��تن بیرق بزرگ
آگاهی بخش��ی ،پاس��داری و حراست از
عدالت علوی و اندیشه انقالبی ،خالصانه
و بیادعا نثارکردهاند.
ای��ن پی��ام میافزای��د :ام��روز نقش و
جایگاه رسانهها خصوصاً فضای مجازی
در دگرگون��ی و تغیی��رات عرصهه��ای

تانیا احمدی
قبولی تیزهوشان

مریم شهبا

7

مختلف زندگی انس��انها به سرعت در
حال گس��ترش بوده و مخاطبان خود را
تحت بمباران اطالع��ات قرار میدهند؛
بنابرای��ن ،در زمان��های که رس��انههای
اس��تکباری با ط��رح پارادای��م جهانی
ش��دن و فرهنگ «آمریکایی شدن» در
پی اس��تحاله فرهنگی و تحمیل سبک
و الگوی زندگی غربی -لیبرالیس��تی به
ملته��ای آزاده و دارای فرهنگ اصیل
هستند و از سوی دیگر القاء ناکارآمدی
نظامه��ا و دیگ��ر الگوهای پیش��رفت و
تعال��ی در ص��در اه��داف و طرحه��ای
رسانهای نظامهای استبدادی قرار دارد،
در چنین شرایطی وظیفه خبرنگاران و
اصحاب رس��انه در زمینه اطالعرسانی،
روشنگری و انتقال اخبار مؤثق سختتر
است.
ای��ن فرماندهی در ای��ن پیام تالشهای
بیوقف��ه خبرن��گاران در عرص��ه خبر و
اطالعرس��انی صحی��ح را قاب��ل تقدی��ر
دانس��ت و تأکید ک��رد :خبرن��گاران با
خصل��ت حقجوی��ی و حقطلبی ،نقش
مؤث��ر و مان��دگاری در جامع��ه دارند و
تالش این قشر در بیان حقایق ،شایسته
بهترین تکریمهاست.

شیرین جهانشاهی

فاطمه زیدآبادینژاد

مونا اسالمی

یگانه خضری

قبولی تیزهوشان

فاطمه نخعی

حدیث سلیمی

مهسا جنیدی

برندگان مسابقه ایده شو اداره برق شهرستان سیرجان

کی فش
عم
فراخوان مناقصه ومی همزمان با ارزیابی فی ( رده) یک مرحلهای /دو مرحلهای

انجام خدمات ،تهیه مواد اولیه ،طبخ و توزیع غذای دانشجویی
دانشگاه صنعتی سیرجان در نظر دارد مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی کیفی (فشرده) خدمات امور مربوط به سلف سرویس
شامل خدمات ،تهیه مواد اولیه ،طبخ و توزیع غذای دانشجویی به شماره  209809126000003را از طریق سامانه تدارکات
الکترونیک دولت برگزار نماید .کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی
پاکتها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به آدرس  www.setadiran.irانجام خواهد شد و الزم است
مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی ،مراحل ثبتنام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت
در مناقصه محقق سازند.
تاریـخ انتشـار مناقصـه در سامـانه تاریـخ  1398/5/19مـیبـاشــد.
مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت :ساعت  19روز چهارشنبه تاریخ 98/5/23
مهلت زمانـی ارسـال پیشنهـاد :ساعت  19روز سهشنبـه تـاریـخ 98/6/5
زمـان بازگشـایـی پاکتهـا :ساعت  12روز چهـارشنبـه تاریـخ 98/6/6
اطالعات تماس دستگاه مناقصهگذار جهت دریافت اطالعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاکتها:

الف :آدرس :سیرجان ،ابتدای جاده بافت ،دانشگاه صنعتی سیرجان 034-41522013
اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه:

مرکز تماس  - 021 -41934دفتر ثبتنام 88969737 :و 85193768

اطالعات تماس دفاتر ثبتنام سایر استانها ،در سایت سامانه ( )www.setadiran.irبخش ثبتنام /پروفایل تأمین کننده /مناقصهگر موجود است.

روابط عمومی دانشگاه صنعتی سیرجان

سیاسی  /اجتماعی  /فرهنگی

السالم:
امام صادق علیه ّ
چون روز قیامت شود ،چهار روز ،
خود را برای خدای عزوجل مانند
آرایش کردن عروس برای شوهر،
میآرایند ،عید فطر ،عید قربان،
روز جمعه و عید غدیر.

 سال بیست و دوم  شماره   1184شنبه  19مرداد 1398

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

 همراه  09132783241 :مدیریت بخش آگهی ها09133475180 :

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

 چاپخانه :چاپ کارمانیا
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کشمکش بر سر انتخاب یک مدیرکل

اکنون دوماه است که پس از استعفای امیری خراسانی از ورزش استان این
اداره کل همچنان بدون مدیر اداره میشود .در این مدت کشمکش بر سر
انتخاب جانشین برای او زیاد بوده و در روزهای اخیر شاهد جوسازیهای
سیاس��ی زیادی برای انتخ��اب مدیرکل ورزش و جوانان اس��تان کرمان
هستیم .مشخص نیست به چه دلیل این انتخاب آنقدر آغشته به تحرکات
سیاسی ش��ده تا جایی که برای اولین بار مثل ایام انتخابات چند تشکل
اصالحطلب با نام بردن اسم یکی از گزینههای مدیرکلی از استاندار و وزیر
ورزش خواس��تهاند که وی را انتخاب نکنند! یا برخی احزاب اصولگرا پا را
از این فراتر گذاشته تا گزینههای خود را به این وزارتخانه تحمیل نمایند.
اینکه سیاسیون برای انتخاب مدیرکل ورزش حساسیت دارند درست ! اما
آنچه مهم است باید نگران اوضاع سیاست زده ورزش و جوانان کرمان بود
که حتی در ص��ورت انتخاب یک نفر بهعنوان مدیرکل ،مطالبهگریهای
سیاسی و انتخاباتی ورزش کرمان را به محاق خواهد برد.

چه فرقی میکند
زنان راننده موتورسیکلت باشند
یا پشت سر راننده بنشینند؟

در هفتهای که گذش��ت ،ماجرای گواهینامه موتورسیکلت برای بانوان از
پرحرف و پرحاش��یهترین سوژهها بود .روزنامه خراسان با ذکر این مطلب
نوش��ت :طرح دو نکته در حاش��یه چالش اعطا یا عدم اعطای گواهینامه
موتورسیکلت به بانوان قابل تأمل است :پس از رأی بدوی یکی از شعبات
دیوان عدالت اداری ،رس��انهای ش��دن و فضای گفت وگو و مطالبهای که
از س��وی زنان پدید آمد ،نیروی انتظامی در موضعی متفاوت ،خواس��تار
تجدیدنظر در این حکم ش��د و در س��وی مقابل معاون رئیسجمهور در
امورزنان و برخی نمایندگان مجلس بر احقاق حق بانوان تأکید کردند .با
وجود این تقابل نظرها اما این پرسش از سوی روزنامه خراسان مطرح شد
که تفاوت سرنشین بودن با رانندگی موتورسیکلت توسط بانوان چیست که
خانمها میتوانند سرنشین موتورسیکلت باشند ،اما حق رانندگی ندارند؟

کارتخوان ندیدید ،گزارش بدهید

ظاه��را ً موض��وع کارتخوان و مطب پزش��کان که موض��وع دو گزارش
نگارس��تان نیز در یکی دو س��ال گذش��ته بود به جای باریکی رسیده
است .گفته میشود مدیرکل بازرسی و شکایات سازمان امور مالیاتی از
مردم خواسته اگر به مطب پزشکی مراجعه کردند و آن مطب دستگاه
کارتخوان نداش��ت ،موضوع را فورا ً به ستاد خبری سازمان امور مالیاتی
اعالم کنند .البته س��یرجانیها کمتر با این مشکل مواجهاند و پزشکان
همش��هری در رعایت این مسئله پیشقدم هستند ولی به نظر میرسد
در اس��تانها و کالن ش��هرها پلیس مالیاتی به دنبال تش��کیل پرونده
برای پزشکانی اس��ت که هنوز فرصت نکردهاند بری خودشان دستگاه
کارتخوان نصب کنند.

اعالم نرخ جدید
برای سرویس مدارس
مدیرعامل سازمان حمل و نقل شهرداری از افزایش
25درصدی نرخ سرویس مدارس در سال جاری خبر داد.
یوسفی گفت :بر اساس صورتجلسه کارگروه ماده 18
شهرستان با تصویب شورای شهر نرخ سرویس مدارس
نسبت به سال گذشته 25درصد افزایش یافت که بر این
اساس خودروهای پیکان و پراید به ازای هر دانش آموز 98
هزار تومان ،خودروهای پژو سمند ،ال نود و تیبا  108هزار
تومان ،خودروهای ون  90هزار تومان ،مینی بوس برای دوره
ابتدایی  68هزار  ،دوره متوسطه  75و دوره متوسطه پایه دوم
به ازای هر دانش آموز  83هزار تومان می باشد .از شهروندان
خواسته شده در صورت مشاهده هر گونه تخلف با شماره
 42335800تماس حاصل نمایند.

فوتبال ایران در خطرتعلیق و اخراج
از فدراسیون جهانی

نه ما کوتاه میآییم
نه فیفا

ماجرای ورود بانوان به ورزشگاهها
برای تماش��ای مس��ابقات فوتبال
ب��ه یک کش��مکش ج��دی میان
مسئوالن و تصمیمس��ازان کشور
و فدراس��یون جهانی فوتبال شده
اس��ت و در ای��ن می��ان ه��ر روز
گمانهزنیهای جدیدی از تحمیل
هزینه س��نگین به فوتبال ایران از
سوی فیفا مطرح میشود .از سوی
دیگر با وج��ود برخی موافقتهای
قبلی اما به نظر میرسد مسئوالن
کش��ور حاض��ر ب��ه کوت��اه آمدن
از مواض��ع خ��ود نب��وده و رفتن

زیر ب��ار ای��ن خواس��ته نهادهای
بینالملل��ی مرتب��ط ب��ا فوتبال را
خالف آرمانهای انقالب میدانند
و در حالیک��ه این ش��کاف هر روز
عمیقتر میش��ود ،نگران��ی بابت
محرومیته��ای س��نگین فوتبال
کش��ورمان برای ه��واداران ایجاد
میشود.
در حالیک��ه هفته قبل معاون اول
رئی��س جمه��ور در صحبته��ای
خ��ود خب��ر از تالش ب��رای ایجاد
سازوکارهایی میداد که هم قوانین
فیفا برای ورود بانوان به ورزشگاهها

دعوت به همکاری در

کارگاه بتن آماده دماوند

کارگاه بت�ن آم�اده دماوند واقع در ش�هرک
صنعتی جهت تکمیل پرس�نل خ�ود نیاز به
اف�راد زیر ب�ا س�ابقه کاری دارد .لطفا جهت
هماهنگ�ی و ارس�ال مش�خصات با ش�ماره
 09170377703تماس حاصل نمایید.

 -1راننده پایه یک
 -2بازاریاب با حقوق ثابت

رعایت ش��ود و هم جامعهی دینی
نگران موضوع نباش��د ،دادس��تان
کل گفت :فیفا چه کار به ورزشگاه
رفتن زن��ان ای��ران دارد؟ فیفا چه
کار دارد ب��ه اینک��ه در کش��وری
 ،500 ،10ه��زار ی��ا پن��ج ه��زار
تماشاگر برای فوتبال میرود حتماً
تعدادی از آنان باید زن باشد.؟ این
صحبتهای دادس��تان کل نش��ان

میدهد ق��رار نیس��ت تغییری در
ش��رایط موجود در خصوص ورود
بانوان به ورزش��گاهها ایجاد ش��ود
و در چنین ش��رایطی ب��ه احتمال
زی��اد بای��د منتظر واکن��ش فیفا و
محرومیته��ای احتمال��ی ب��رای
فوتبال ایران باش��یم .موضوعی که
جامع��ه ورزش فوتبال را با تراژدی
مخصوص خود مواجه میکند.

نگاه آخر

پیرمردهای
چسبیده به صندلی
بعد از تصویب قانون منع بکارگیری بازنشستگان و حواشی
مختلف آن و ایجاد فضای عمومی و رس��انهای برای کنار
رفتن پیرمردهای چسبیده به صندلی مدیریت ،حاال طبق
ابالغ قانونی توس��ط رئیس جمهور میزان س��ن الزم برای
تصدی س��طوح مدیریت��ی کاهش یافته و س��طح مدیران
ارشد به  50سال رسیده است.
در ای��ن آیین نامه که این هفته به وزارتخانهها ،ش��رکتها
و نهادهای عمومی غیردولتی ابالغ ش��ده رعایت داش��تن
حداکثر  ۴۵س��ال برای تصدی سطوح «مدیریت عملیاتی
و مدیری��ت پایه» ،حداکثر  ۴۷س��ال س��ن برای س��طوح
«مدیریت میانی» و حداکثر  ۵۰س��ال س��ن برای سطوح
«مدیریت ارش��د» تأکید شده اس��ت .مسئله این است که
امید جوان��ان به کنار رفتن پیرمرده��ا باعث افزایش امید
اجتماعی در بین این قشر میشود ،نسلی که در چهل سال
بعد از انقالب همیش��ه تحت شعاع حضور مدیران گذشته
در مناص��ب قرار گرفته و بعضاً حتی ب��ه دلیل عدم اجازه
برای نش��ان دادن تواناییهایش��ان یا از کشور رفتهاند و یا
مأیوس از نش��ان دادن نبوغ به کار س��ادهای دست زدهاند
و نبوغ و تواناییهایش��ان سرکوب ش��د .بدانیم نسل سوم
انقالب هم از لحاظ ایده و هم از بابانگیزه حرفهای نویی
دارند که میتوانند با جاری ش��دن در دستگاههای اجرایی
و حتی حوزههای تقنینی برای نظام ظرفیتسازی کنند.
در ح��ال حاضر ع��دهای با انتصاب جوان��ان و با بهانههای
واهی و نادرس��ت و با رمز «تجرب��ه» حملههای زیادی به
جوانگرای��ی میکنند که تخریب انتصاب��ات جوانان از این
نمونه اس��ت .سؤال این اس��ت مگر افراد باید زمانی که از
شکم مادر زاده میشوند دارای تجربه باشند؟ تجربه امری
اکتس��ابی اس��ت و اگر اجاره ورود جوانان ب��ه مقولههای
مختلف را ندهیم چگونه انتظار داریم تجربه کسب کنند.
به یاد داش��ته باش��یم که جوانگرایی در دهه شصت و در
زم��ان جن��گ راه عب��ور از بحرانها بود ،ج��واد منصوری
اولین فرمانده س��پاه پاس��دران در زمان ب��ر عهده گرفتن
این مس��ئولیت  33سال سن داش��ت .شهید حسن باقری
فرمانده آزاد سازی خرمشهر در زمان شهادت  26ساله بود
و محس��ن رضایی فرمانده سپاه در دفاع مقدس زمانی که
این مس��ئولیت را بر عهده گرفت  27سال بیشتر نداشت.
یا عباس آخوندی زمانی که در س��ال  61معاون سیاس��ی
وزیر کش��ور شد تنها  25سال سن داشت و علی الریجانی
زمانی که در سال  72رئیس سازمان صدا و سیما شد 36
س��اله بود .اکنون پیرمردها چهل س��ال بعد از انقالب ،نه
تنه��ا راه را برای حضور جوانان در عرصههای مدیریتی باز
نمیکنن��د بلکه حتی به تخطئه ،تمس��خر و نگاه از باال به
جوانان روی میآورند .باید بدانیم جوانگرایی رمز بازسازی
امید اجتماعی اس��ت ،در چهارمین دهه از انقالب اسالمی
جوانگرایی راه عبور از بحران هاست /.تابناک

گه
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آ ی جذب روی راردادی

شرکت گهرروش سیرجان در نظر دارد جهت تکمیل نیروی انسانی مورد نیاز خود از بین داوطلبان
مرد و بومی شهرستان سیرجان به صورت قراردادی از طریق برگزاری آزمون کتبی و عملی ،مصاحبه
تخصصی و روانشناختی اقدام به جذب نیرو نماید.
افرادی که متقاضی حضور در آزمون میباشند ،میتوانند برای ثبتنام از تاریخ  1398/5/19لغایت
 1398/5/28به آدرس اینترنتی ( )www.hrdms.irمراجعه نموده و پس از مطالعه دقیق مفاد آگهی و
با توجه به شرایط ذکر شده نسبت به ثبتنام اقدام نمایند.

مشاغل ،مهارت و مقاطع تحصیلی موردنیاز:

 راننده جرثقیل ،مکانیک ماشینهای دیزلی ،جوشکار و برشکار ،تأسیسات کار ،تراشکار و کارگر سادهدارای مدرک تحصیلی دیپلم
 برقکار ،سیمپیچ کار دارای مدرک تحصیلی دیپلم برق -تکنسین برق دارای مدرک تحصیلی فوقدیپلم برق

ضمن ًا مهلت ثبت نام آگهی استخدامی قبلی شرکت گهرروش در مقاطع و رشتههای تحصیلی
فوق دیپلم (حسابداری  -کاردان مسلط به امور گمرک در ترخیص کاال) ،لیسانس(حسابداری

 مکانیک  -صنایع  -مدیریت بازرگانی) ،فوق لیسانس(حقوق ) در سایت www.hrdms.irتا مورخه  1398/5/21میباشد.
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ضمیمه رایگان شماره  1184هفته نامه نگارستان @negarestanniaz

فــــــــروش  ،نــــــصب  ،ســــــــرویس و لــــــوله کشـــــــی تـــــــــوکار

انواع کـولر گـازی اسپلیـت 09164458335
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

 20درصد
تخفیف

اتـوبار نمــونه

نمای ماندگار
با آجر نمای محک تهران

انواع نسوز -شیل  -رس

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

مجهزترین اتوبار
در سیرجان

حمل اثاثیه منزل ومبلمان در سطح شهر وتمامی نقاط کشور

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

جنب میدان ابوریحان
 09191453880-42258335با مدیریت غریب شاهی

مشـاور امـالک و پیمانکـاری کـوشا
خرید فروش رهن اجاره در کمتر از  24ساعت

اجرای صفر تا صد ساختمان بصورت اقساط
شهرک صدف جنب شهرک سمنگان ،تجاری های صدف
پشت پمپ بنزین صدف  09129724484 -ولی زاده

حمل اثاثیه منزل ومبلمان در سطح شهر وتمامی نقاط کشور

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

شعبه دیگری ندارد

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

تاسیساتگازرسانیساالربنیان

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

در دنیای مجازی با شما هستیم

@negarestanniaz
سرویس دهی به آبگرم

گِور ،سیرچ ،خمیر ،خرکو ،گنو ،فین و تمامی آبگرم ها
دو روزه (روزهای دوشنبه و پنجشنبه)
آبگرم الله زار همراه با زیارت بزنجان و جوپار

زیارت جمکران ،پیرچوگان ،شاه
پریان ،شاه والیت و ...با اتوبوس
09131787740
09162122130
مدیریت :خانم نبوی

مصالح ساختمانی عباسلو
آجر یزد به صورت نقد و اقساط

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

09133459414

بلوار هجرت ،چهارراه آهکیها

ک
یفیت عالی

@negarestanniaz

استخدام
به یک فروشنده خانم در
نانوایینیازمندیم
 09136524177باقری
به یک نفر نیروی کار دارای
گواهینامه پایه  ۲نیازمندیم
۰۹۱۳۹۵۶۷۱۲۴

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

به چند نفر کارگر ساده نیمه
وقت نیازمندیم
09133456126
به یک صندوقدار خانم
با روابط عمومی باال جهت کار در
فست فود با حقوق ماهیانه 600
هزار تومان نیازمندیم ساعت کار
 17الی  24شب
09393199340

به يك نفر نيروي آقاي
جوان جهت كار در فست فود
(پيك موتوري) شيفت عصر
دعوت همكاري مينمايم
ساعت كاري ١٨الي ٢٤
09363280826

به تعدادی فتوشاپ کار و کورل
کار حرفه ای برای کار در چاپ اریا
نیازمندیم

به تعدادی گارسون
مرد و زن جهت کار در رستوران
با حقوق ماهیانه نیازمندیم.
فقط مراجعه حضوری
ترجیحا ساکن اطراف میدان
سنایی
۰۹۱۳۱۹۸۲۵۶۲
به تعدادی تایپیست خانم،
مجرد ،نیازمندیم .ساعت کاری
۸لغایت١:٣٠
٠٩٠١٢٠٣٣٠٩٥
به یک نیروی جوان ویک
صندوقدار در رستوران نیازمندیم خ
وحید 09193454209

به تعدادی راننده
اقا در اژانس در شهرک
رزمندگان نیازمندیم با
کمترین کمیسیون ممکن و
زنگخور باال
۰۹۱۳۱۷۸۴۰۶۴
به یک نیرو مرد
جهت قلیانی و سالنداری
رستوران با روابط عمومی باال
نیازمندیم
۰۹۱۳۰۴۳۵۰۲۸

رسالت با قيمت مناسب

به یک نیرو
خانم جهت کار در
فست فود نیازمندیم
09133458410

به یک همکار
خانم(منشی) آشنا به
کامپیوتر به صورت تمام وقت
در نمایندگی خدمات (مغازه)
با حقوق ماهیانه
۷۰۰.۰۰۰ت نیازمندیم.
۰۹۱۳۷۱۵۷۴۳۷

شرکت تیپاکس شعبه
سیرجان جهت تکمیل پرسنل خود
از یک اقا (مجرد) دارای گواهینامه
پایه  ۳با ضمانت معتبر دعوت به
همکاری می نماید ( مراجعه حضوری
 :چهارراه مهدیه خیابان فرمانداری ،
روبروی شهربازی
۰۹۱۴۰۱۳۲۰۹۰

به یک

به تعدادی نیروی
آقا و خانم زرنگ و کاری
جهت کار در کارگاه تولیدی
نیازمندیم ساعت تماس
هرروز 16الی 20
09162777968

از یک شاگرد جهت
کار در فست فود واقع در
میدان کشتی دعوت
به همکاری میشود
09131457083

شرکت پخش آب
معدنی به یک نفر دارای
گواهینامه رانندگی جهت پخش
و توزیع آب معدنی ،با حقوق و
مزایا نیاز دارد.
09103768477

به يك نفر نيرو خانم
جوان جهت كار در فست فود
براي كانتر دعوت به همكاري
مي نماييم
ساعت كاري  ١٨الي٢٤
09363280826

به يك فروشنده
خانم (تمام وقت) جهت كار در
بوتيك زنانه نيازمنديم
09133451656

فروشنده خانم جهت
کاردرمجتمع نان نیازمندیم
09139422629
از تعدادی نیرو جهت

امور نگهبانی بدون محدودیت

سنی باخانواده یا بدون خانواده
دعوت به عمل می آید .
09337125325

جوشکاری سیار ،خرده کاری
 09136345386هاشمی نسب

محل کار ایستگاه راه آهن
09137314144

به یک نیروی خانم دارای مدرک کارشناسی/
کارشناسی ارشد مدیریت جهت کار در واحد تولیدی با
سمت مدیر تولید نیازمندیم.
جهت اطالعات بیشتر با شماره ذیل تماس حاصل
فرمایید09120765565 .
با حقوق و مزایای عالی نیازمند است .مراجعه حضوری
آدرس کیلومتر  5جاده سیرجان -تهران جنب خوراک دام

پرسی گاز جنب ایستگاه شهربابک

تاکسی بیسیم  1820نیازمندیم

09383636166

کارخانه قارچ برلیان به چند نفر کارگر ساده خانم

آدرس بلوار امام رضا نرسیده به خیابان

به چند اپراتور آقا و خانم جهت کار در

فروش امتياز وام

به دونفربازاریاب
جهت فروش بیمه عمربیمه
ایران باپورسانت عالی
نیازمندیم
09133473183

مراجعه حضوری

ب تعدادی راننده با ماشین با درآمد
باال  120جهت کار در تاکسی بیسیم 1820
نیازمندیم
09137314144
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و طیور مشتاق کارخانه قارچ برلیان

فروش در شهرستان سیرجان اقدام به جذب نیرو کند.

به يك حسابدار وصندوقدار خانم جهت كار
در لواز يدكي خودرو با ضمانت(چك يا سفته)اشنايي
كامل با نرم افزار حسابداري به صورت نيمه وقت يا
تمام وقت نيازمنديم
٠٩١٣٣٤٥٦٨٦٣

به تعدادی کمک اشپز و منقل دار اقا جهت

به تعدادی فروشنده خانم با روابط عمومی

شرکت پخش بهین آروین گواشیر توزیع کننده
مواد غذایی و بهداشتی در نظر دارد برای تکمیل کادر
شماره تماس09135984509 :

کار یک شیفت ،با حقوق خوب و بیمه در بیرون بر
زعفرون سيرجان نیازمندیم.
۰۹۳۶۹۹۰۸۳۶۶

به يك خانم جهت كار در مطب دندانپزشكي با
روابط عمومي باال و
يك خانم جهت كار در دفتر مهندسي با مدرك كارداني يا
كارشناسي عمران يا معماري نيازمنديم
٠٩١٢٩٢٦٤٨٠٥

به تعدادی نیروی خدماتی خانم و اقا با حقوق
ماهیانه یک میلیون تومان جهت کار یک شیفت در
بیرونبر زعفرون سيرجات بلوار دکتر صادقی همراه با
صبحانه و نهار ،جهت همکاری نیازمندیم.
۰۹۳۶۹۹۰۸۳۶۶

به تعدادی راننده با ماشین جهت کار در آژانس
امین به صورت تمام وقت یا نیمه وقت با نازلترین کمیسیون
و باالترین کارکرد روزانه نیازمندیم
ضمنا شیفت شب فاقد کمیسیون میباشد
مراجعه حضوری آژانس امین خ بروجردی

به چند نفر همكار خانم يا آقا به
صورت نيمه وقت صبح يا شب جهت كار
در فست فود نيازمنديم
٠٩٢١١٤٥٣٥٠٦

باال جهت کار در بیرون بر زعفرون سیرجان با
حقوق ماهیانه  ۱میلیون تومان نیازمندیم .
۰۹۳۶۹۹۰۸۳۶۶

اگهی جذب نیروی قراردادی
شرکت الکتروسازه جهت تکمیل کادر خود
نیازمند همکاران ذیل می باشد.
کارشناس حسابداری آشنا به تحریر دفاتر و نرم
افزارهای رایج حسابداری  -یک نفر( مرد)

راننده جرثقیل دارای گواهینامه های پایه یک و ویژه
جرثقیل  -یک نفر (حقوق و مزایا عالی و توافقی)
متقاضیان خواهشمنداست در وقت اداری
با شماره  09331457365تماس حاصل فرمایند.
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@negarestanniaz

یک نفر دفتر دار ( ترجیحآ خانم)
جهت کار در تاکسی تلفنی نيازمنديم
۰۹۱۳۸۲۴۵۴۷۲

به  ۲نفر نيروي خانم مسلط به فتو
شاپ نیازمندیم جهت كار در عکاسی
۰۹۱۲۳۸۴۶۸۴۶

به چند شاگرد جهت
کار در کارواش نیازمندیم
09133466601

به یک شاگرد برای کابینت
سازی نیازمندیم
09361486826

به یک منشی خانم جهت فروش
نیازمندیم با حقوق يك و نيم ميليون
٠٩١٢٩٥٧٢٠١٩

به يك نيروي جوشكار
نيازمنديم
٠٩١٢٩٥٧٢٠١٩

از چند نفر نیروی
کار خانم دعوت بعمل
می آید.
تماس  4الی  8بعدازظهر
09309612243

به یک حسابدار خانم ترجیحا
مجرد به صورت نیم وقت یا تمام
وقت نیازمندیم
۰۹۳۶۳۳۰۴۵۴۵

به یک نیروی خانم(منشی-عکاس)
جهت کاردرآتلیه شیفت عصرنیازمندیم.
همراه باآموزش 09140178252

از یک نفر نصاب دوربین
مداربسته ماهر دعوت بعمل می آید
09131780950

به یک کارگر جهت کار در
سوپرمارکتنیازمندیم
09130421051

به تعدادی راننده
باماشین پژو سمند پارس یا
ساینا مدل  ۸۷به باال جهت
سرویس دهی به یکی از
شرکت های معدنی نیازمندیم
۰۹۱۳۹۵۶۰۰۶۹

یک نیروی خانم
برای نان فانتزی نمونه بلوار
هجرت روبروی مسجد قدس
نیازمندیم
09148398462

به دو نیرو یک خانم
و یک آقای جوان برای میوه
فروشی از ساعت  7الی  3و
 3الی  11شب نیازمندیم
09140552292
09134404281

آموزشگاه رانندگی
به یک مربی زن با ماشین و
یک کارمند بصورت پاره وقت
نیازمند است
09138264838
42273026

سالن زیبایی گل یخ
به یک شینیون کار ماهر و
یک نفر متخصص جهت انجام
خدمات پاکسازی پوست
نیازمند است
09139477183

به یک شاگرد

09132451558

به یک تراشکار ماهر
نیازمندیم
09133457189

به یک پیک موتوری جهت
فست فود نیازمندیم
09133471998

به یک نیروی
خانم با روابط عمومی باال
جهت چیدمان و انجام امور
فروشگاهینیازمندیم
09366281105

به چند نیرو آقا و

به دو فروشنده
خانم جهت فروشندگی
در مواد غذایی نیازمندیم
ساعات کار  8صبح تا 5
عصر و  5عصر تا  1شب
09133451274
09133780954

به خانمی
توانمند و دارای تجربه
در نگهداری کودک
بصورت نیمه وقت
ترجیحا ساکن شهر
سیرجاننیازمندیم
۰۹۳۳۹۴۹۳۸۶۴

خانم جهت کاردر فست
فود کیا نیازمندیم
09135013289

به يك نفر نيروي
مرد متاهل جهت سرايداري و
نظافت ساختمان نيازمنديم
(همراه با محل اسكان)
٠٩١٣٢٧٩٧٤٤٨

۰۹۱۹۳۴۵۴۵۵۲

به یک فروشنده خانم

به دو نفر آقا یا خانم

جهت کاردرمغازه شال و روسری
واقع در بلوارگلستان نیازمندیم
جهت اطالعات بیشتر باشماره

 ۰۹۱۳۱۷۸۰۰۵۸تماس بگیرید.

به یک فروشنده خانم

با ظاهری آراسته و روابط عمومی
باال جهت کار در مانتو فروشی
نیازمندیم(با حقوق عالی)

جوان جهت کار در فست فود
نیازمندیم.

حقوق ماهیانه  :توافقی
09140412723

به یک سر آشپز ماهر و تعدادی

کمک آشپز سالن دار و نیروی خدماتی

آشپزخانه جهت کار در شرکت واقع در
منطقه گل گهر نيازمنديم
٠٩١٣٣٤٥٤٣١٦

به دو نفر استادکار ماهر آقا جهت کار در
سالن پیرایش دایان نیازمندیم
خیابان دهخدا جنوبی ،جنب کاال قاچاق سابق
42232593 - 09356425838

به یک پرستار مرد یا زن و شوهر بطور
شبانه یا شبانه روز برای نگهداری از
سالمند مرد نیازمندیم
۰۹۳۰۵۹۳۴۷۰۸

نیمه ماهر کابینت ساز
نیازمندیم

نیازمند راننده لیفتراک
یک شرکت پیمانکاری خصوصی برای کار در منطقه
گل گهر سیرجان به چند راننده لیفتراک با گواهینامه
ویژه لیفتراک نیازمند می باشد
09123455410

به تعدادی کارگر
ماهر جهت کار در کارواش
آراد جنب آهن فروشی
ایران مهر نیازمندیم
۰۹۳۳۱۴۵۶۹۶۶

از دونفر خانم مسلط به
کامپیوتروروابط عمومی باال وضامن
معتبر جهت کار در دفتر ایرانسل
بصورت تمام وقت با حقوق ماهیانه
۹۰۰هزارتومان نیازمندیم در صورت
داشتن شرایط فوق مشخصات خودرا
به شماره  ۰۹۰۲۱۴۵۵۹۹۹بفرستید

تاکسی تلفنی
استخدام تعدادی
نیروی قراردادی با حقوق اداره سمنگان سرویس با زنگ خور
بسیار باال به یک دفتردار و
کار و بیمه تامین اجتماعی و
تعدادی راننده نیازمند است
پورسانت طبق قرارداد
09193036136
09129724484

از یک نفر پرستار
بچه ،خانم ترجیح ًا مجرد
دعوت بعمل می آید.
حقوق توافقی
09136311732

به یک نیروی آقا
جهت کار در یک شرکت
تولیدی نان لواش نیازمندیم
09136311371
09386372257

به یک نفر منقلدار آقا
نیازمندیم
09139926507

به تعدادی کارگر ماهر و نیمه
ماهر جهت کار در کارگاه MDF
نیازمندیم 09137700695

يك نيرو جهت كار
در قهوه خانه نيازمنديم
ساعت كاري  ٩:٣٠صبح تا ١٦
 ١٦:٣٠تا ٢٤
با حقوق مزايا عالي
٠٩١٣٢٤٧٧١١٣

به یک فروشنده
مرد،جوان،با روابط عمومی باال
جهت کار در یک فروشگاه
تاسیساتینیازمندیم
09139471994

به  10نفر کارگر ماهر جهت کار در
کارواش نیازمندیم با مزایای عالی
09193626204

به دو نفر نيرو براي كار در فست فود

به یک نفر خانم جهت پرستاری از یک

شيفت عصر نيازمنديم

خانم سالمند بطور شبانه روزی نیازمندیم

٠٩٣٩٠٢٠٥١٠٠

09133456876

یک شرکت
ساختمانی جهت انبار
تاسیسات نیاز به یک نفر
انباردار با سابقه  10سال به
باال با تجربه انبارداری آشنا
به سیستم نرم افزاری دارد.
(مدت تماس  3روز)
09126121273

آژانس آنالین شبانه
روزی نسیم
به تعدادی راننده با ماشین
بصورت شبانه از ساعت 22
شب الی  7:30صبح نیازمندیم
(با زنگ خور عالی و درآمد عالی
با کمترین کمیسیون) در ضمن
طرف صبح هم نیازمندیم
09139470836
 09367201741علی بیگی

دعوت به همکاری

جهت اعطای نمایندگی بیمه نوین با درآمد باال
شرکت بیمه نوین (سهامی عام) به منظور توسعه
شبکه فروش از متقاضیان نمایندگی جنرال در شهر
سیرجان دعوت به همکاری می نماید .اطالع از شرایط
اعطای نمایندگی و ثبت نام در سایت www. :
novininsurance.com
09131415725 - 42206281

به تعدادی راننده
به صورت تمام وقت و نیمه
وقت در آژانس آسان سفر
با حداقل کارکرد روزانه
 150هزار تومان نیازمندیم
 09137646277آجاگه

به دو همکار آقا
مجرد (سن بین  18تا 30
سال) ترجیحا مسلط به
کامپیوتر به صورت تمام
وقت جهت کار در لوازم
التحریرنیازمندیم.
09132907379

به دو نفر فروشنده خانم
با ظاهری آراسته جهت کار در
فروشگاه فرش و مبل محتشم
ساالری نیازمندیم
09133793714
42201418

@negarestanniaz
خرید ،فروش ،رهن و اجاره
فروش یک امتیاز آژانس
تاکسی تلفنی با زنگ خور عالی
09910733410

خرید و فروش امتیاز وام
رسالت 09135323325

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

پراید مدل  ۸۴رنگ زیتونی
فنی سالم به قیمت  ۱۹م بفروش
میرسد ۰۹۱۳۳۴۵۵۵۴۲

فروش امتياز
وام بانك رسالت

فست فود با
موقعیت عالی واقع در
خیابان باستانی پاریزی
چمران با کلیه امکانات
به فروش میرسد
09131780950

یک مغازه قهوه
اسپرسو با تمامی وسایل
در شهرک تعمیرکاران
واگذار میگردد
09366456020

کافی شاپ با
موقعیت عالی و دکور شیک
با تمامی وسایل بعلت تغییر
شغل واگذار می گردد
09361598684

٠٩٣٥١٤٥١١٨٨

فروش ام وي ام
امتیاز آژانس
بانوان به فروش می رسد ١١٠سفيد مدل  ٩٣كاركرد
به تعدادی راننده خانم ٧٥هزار ،قيمت  ٣٥تومن
نیازمندیم
٠٩١٢٣٤٥٦٨٧٤
09944940668
یک مطب با سابقه دندان پزشکی
طبقه اول  ۷۰متری ،بر خ شریعتی اجاره
داده می شود ۰۹۱۲۹۵۴۸۵۲۴

خریدار وام ازدواج هستیم
09132458054

به مناسبت عید قربان
و غدیر تمامی اجناس
زیر قیمت خرید

09905956498 - 09039074299
توجه
توجه
یک باب مغازه گیم نت و کافی نت با موقعیت عالی و درآمد
عالی واقع در شهرک بعثت خیابان یاسمن فقط به دلیل
نداشتن شاگرد یکجا واگذار میگردد ( ملک استیجاری)
 17عدد کامپیوتر 1 ،عدد پی اس فور 1 ،عدد ایکس باکس
 ،360دوربین ،میزها  ، mdfکولر بخاری ،جمع ًا پول وسایل
 50میلیون تومان ،موقعیت را از دست ندهید

09132782262

زمین ،باغ
و خانه باغ

سمند ال ایکس  ۹۱سفید کاپوت
و دو گلگیر رنگ،کارکرد۱۱۳
٠٩١٣٢٤٥٥٩٦٩

منزل مسکونی  90متری واقع در
شهرک برق بفروش میرسد
09139474575

قابل توجه
پزشکان  ،دندان پزشکان ،
موسسات اداری
یک باب منزل دوطبقه واقع
در خیابان شهید نصیری
شمالی روبروی هیئت امام
سجاد اجاره داده میشود
09131783911
42306535

يك مغازه با
وسايل كامل نانوايي اجاره
داده ميشود
شماره تماس
٠٩٣٧٩٣٣٢٧٢٧

فروش واحد مسکونی (آپارتمان) طبقه  4جنوبی
بسیار شیک به متراژ  105متر مفید ،سند تک برگ ،پارکینگ،
انباری ،کابینت ،پنجره دو جداره ،پکیج و سیستم گرمایش از
کف واقع در انتهای خیابان ابن سینا شهرک مساجد

09190662950

۳دانگ موتور آب به همراه ۲۱هکتار زمین
کشاورزی به صورت کلی ویا جزیی واقع در ۱۰۰
کیلومتری ،سیرجان بعد از گل گهر ،روستای ریزآب
به قیمت باورنکردنی به فروش میرسد
٠٩١٣٢٧٨٧١٦٨

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

خریدار وام ازدواج
۰۹۳۸۸۹۱۱۶۸۷

با کلیه وسایل(۳یخچال،

قهوه خانه باباکوهی

 ۲فریزر ،دوربین کولراسپلیت

09136206568

فروش 30قصب زمین جهت خانه
باغ واقع در دوچاهی به قیمت توافقی
09133793117

یک زیر زمین تجاری ،اداری بر خ
شریعتی اجاره داده می شود
۰۹۱۲۹۵۴۸۵۲۴

قیمت کارشناسی زمین و ساختمان
مهندس نادری نیا
09133455472

ابتدای بلوار دکترصادقی  50 -متر بعد از تقاطع دهخدا

 4دهنه مغازه تجاری هر کدام به مساحت  20متر
مربع با ارتفاع  4متر نوساز شیک تمیز شیشه سکوریت
تا سقف سرامیک با سایبان و سکو جلوی مغازه با
امتیازات آب برق گاز قولنامه عادی تاییدیه شورا و پروانه
ساخت تجاری و مسکونی با پارکینگ آسفالت واقع
در چاه قلعه کیلومتر  40جاده سیرجان بندرعباس باند
برگشت جنب رستوران خان ساالر به قیمت هر دهنه
مغازه  120میلیون تومان بفروش میرسد.
به خریدار واقعی تخفیف داده میشود
 09139470730علی صالحی

۰۹۱۳۵۸۶۵۲۳۸

فروش سوپرمارکت

وسایل بفروش میرسد

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

پالستیک شمارا خریداریم

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

مرغ و ماهی صفائیه با کلیه

خرید و فروش ضایعات،
آهن آالت و...
09133452773
09131791171

آهن ضایعات و

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

واقع در بلوار مالک اشتر جنب

یک دستگاه ماشین تیگو 5

تمام اکسلنت به فروش میرسد
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و)...با موقعیت عالی فروش
خوب خیابان مالک اشتر
٠٩١٣٣٤٧٣٢٧٢

کلیه اجناس

یک کارواش

مغازه شال و روسری

در حال فعالیت با کلیه

بانو واقع در پاساژ کوثر
فروخته می شود
09039074299

وسایل واقع در مسکن
مهر با موقعیت خوب
بفروش میرسد
09130501802

خرید و فروش آهن آالت ضایعاتی و دست دوم:
خرید از درب منازل و شرکتها و ادارات با باالترین
قیمت ،خرید ماشین
آالت سنگین با
متعلقات ،خرید
ماشین آالت راه سازی
09133470534
09138635282
یک واحد طبقه
اول یک خوابه آب برق
گاز مستقل مشتاق ابتدا
خ گل سرخی  500کرایه
با هفت میلیون تومان
پیش
09390276206

یک قطعه باغ
پسته سه ساله حدودا
۱۵۰قصب به همراه
یک ساعت آب واقع
در احمداباد کهن شهر
به قیمت توافقی
به فروش میرسد
٠٩١٣٢٧٨٧١٦٨

ساختمان مسكوني دو
طبقه (يك واحد همكف دو واحد
باال ) جمعا به متراژ  ٣٦٠مترواقع
در شهرك الله خ عرفات به قيمت
كارشناسي بفروش مي رسد
09301455806

فروش زمین با
تمام امتیازات به مساحت
 16/5قصب در مرکز شهر
زیر قیمت کارشناسی
09139560993

فروش یک باب
منزل مسکونی واقع در
خیابان عالمه مجلسی منازل
سازمانی به متراژ  14قصب
09136206743
09133790992

فروش باغچه
تفریحی  30قصب ،بعد از
کران  70 ،درخت میوه  ،لوله
کشی آب قنات  ،قیمت  19م
09032920853
09131787647
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این محل اجاره داده میشود .

 700متر زیر بنا با سالن  400متری
تیر اهنی -جرثقیل سقفی -شامل آب  ,برق  3فاز

گاز فشار قوی (ایستگاه)
دوربین مدار بسته

09130451306 - 09131451306
زرکش

@negarestanniaz
غذای ایرانی شمس العماره به کباب
پیچ ماهر ،کارگر ساده و صندوقدار خانم
نیازمند می باشد
۰۹۱۳۱۴۵۷۲۶۸
رستوران شاه عباسی جهت تکمیل کادر خود نیازمند
افراد زیر می باشد:

-1آشپز مرد( یک نفر)-2کمک آشپز خانم یا آقا ( دو نفر)-3
نیروی خدماتی خانم ( یک نفر)
09132456864

طراحی،نظارت و اجرا ساختمان به صورت کامال
تخصصی با جدیدترین مصالح روز ایران
شـرکت گـهر گستـرش عمـران مهــر
خیابان خواجو ،جنب مجتمع امیران

 09140585310 - 034 42204679مهندس گودرزوند

انواع خرده جوشکاری
در اسرع پذیرفته میشود
09139561377

نقاشیساختمان
پذیرفتهمیشود

کناف  ،کنتکس  ،رنگ روغنی

 09137702168حاتمی
اجرای کاشی ،سرامیک و
موزائیک پذیرفته میشود
 09138251971کریمی

پیمانکار ساختمان
بصورت کلی و
جزئی از صفر تا صد
پذیرفته میشود
09138251971
کریمی
جوشکاری سیار
انواع ابگرمکن
سایبان خوردکاری
وغیره
۰۹۱۳۸۴۵۶۰۴۱

ادرس  :کیلومتر  12جاده سیرجان
 .شهربابک  ،جنب کارگاه زرکش

مهدکودک و پیش دبستانی افق

مفقودی

پروانه اشتغال
سازمان نظام مهندسی مربوط
به آقای عباس محمودآبادی
به شماره اشتغال 184002049
مفقود گردیده و از درجه
اعتبار ساقط می باشد.

یک کیف پول حاوی مدارک بانکی و خودرو به
همراه گوشی موبایل بنام محسن مرادی مفقود گردیده،
از یابنده تقاضا میشود با شماره زیر تماس بگیرند
و مژدگانی دریافت نمایند
09103071593

افتخار دارد با کادری مجرب و برگرفته از
جدیدترین متد های آموزشی و یادگیری
رشد محور ،در محیطی آرام و جذاب
پذیرای عزیزان شما باشد

ثب
آ ت نام
غا
ز شد

برگزاری بروزترین جلسات آموزشی و شیوه های تربیتی برای والدین
برگزاری جلسات روانشناسی کودک با حضور مربیان و والدین
حضور مستمر کارشناس ارشد روانشناسی در مرکز
انجام بازی های ریتمیک
برگزاری کارگاه های مادر و کودک ( مسی پلی) به صورت ماهیانه
گردش های علمی و تفریحی
آموزش مهارت های ده گانه زندگی به کودکان در قالب بازی های
خالقانه ،کالژ ،کاردستی ،نقاشی و ...
برگزاری کالس های آموزشی شامل قرآن ،ریاضی ،علوم و تربیتی
انتهای قاآنی جنب آموزشگاه راهنمایی و رانندگی سمند 42302630 -

نقاشی ساختمان مدرن
 %30تخفیف

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

 09162504398صادقی

مهدکو

