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در سفر هیات قضایی استان بررسی شد

هفته انمه

بیشتریناتهامها
و خواستهها
در سیرجان چیست؟
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شرایطشهر،پاسخگوی
حجم خودروها نیست

به دنبال اصالحات
در ساختار شهر
و شورا هستیم

 روزانه  30تا  70مورد تعویض پالک داریم و اگر رکود در بازار نبود،
این آمار به روزی  100مورد در سیرجان میرسید
 شهروندان محترم چنانچه شکیبا باشند و با مدارک دقیق و مستند مراجعه
کنند ،مطمئن ًا هیچ گونه معطلی در این مرکز نخواهند داشت.
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سیرجان؛ خبرساز
در فوتبال

زمان ثبتنام آزمون
استخدامی سال 1398
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و اعضاء محترم سازمان نظام مهندسی سیرجان

سرکارخانم مهندس طاهرهجهانشاهی
عضو محترم شورای اسالمی شهر سیرجان

اولیاء و مربیان محترم

دختر عزیزمان

قبولی و راهیابی  21نفر از دانشآموزان پایه ششم از سهمیه  48نفری
شهرستان سیرجان (بیشترین قبولی در سطح شهرستان) در مدرسه
تیزهوشان را به شما تبریک و تهنیت عرض مینمایم.

حسن زیدآبادی

جناب آقای

مهندس امین
صادقی

انتخاب بجا و شایسته جنابعالی
را با رأی قاطع اعضاء به عنوان رئیس شورای اسالمی
شهر سیرجان تبریک عرض نموده ،موفقیت و سربلندی
روزافزونتان را آرزومندیم.

محسن بهاءالدینی
لوازم خانگی قائم آل محمد

دبستان غیردولتی ایثار

قبولی و راهیابی  21نفر از دانشآموزان پایه ششم از سهمیه  48نفری
شهرستان سیرجان (بیشترین قبولی در سطح شهرستان) در مدرسه
تیزهوشان را به شما تبریک و تهنیت عرض مینمایم.

حسن زیدآبادی

خانواده شهید رادفر

سرکارخانم سحر رهنما
قبولی شما در مقطع دکترای مکانیک دانشگاه باهنر کرمان که
نتیجه پشتکار و لیاقت شماست را تبریک عرض نموده ،موفقیت
روزافزونتان را آرزومندیم.

پدر ،مادر و خواهرانت

سرکار خانم مهندس

سحـر رهنما

قبولیت در آزمون دکترای مکانیک دانشگاه

شهید باهنر کرمان را صمیمانه تبریک می گوییم.

دکتر حسین رهنما ،دکتر زهرا رهنما
مهندس امیرحسین خشوعی

جناب آقای مهندس

محمد ابراهیم نوربخش
درگذش�ت مرح�وم دکتر محمدمهدی کرانی اس�تاد دانش�گاه و از مفاخر فرهنگی شهرس�تان

سیرجان را تسلیت عرض نموده ،از خداوند منان برای آن مرحوم علو درجات و برای بازماندگان
صبر جزیل خواهانیم .

اعضای هیأت مدیره و مدیرعامل هلدینگ گهرعمران

س

سرکارخانم سحر رهنما

موفقیت ش
تبریک گف

قبولی شما در مقطع دکترای مکانیک دانشگاه باهنر کرمان که
نتیجه پشتکار و لیاقت شماست را تبریک عرض نموده ،موفقیت
روزافزونتان را آرزومندیم.

پدر ،مادر و خواهرانت

جناب آقای
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سیرجان زمین بر خود ببالد برای پروراندن چنین شیرمردان باغیرتی در دامان خود
احسنت بر شیر مادرانتان ،درود بر تربیت واالی پدرانتان
ناممکن را ممکن کردید .درود بی پایان بر همتتان

دبستان غیردولتی ایثار

دختر عزیزمان

سرکار خانم مهندس

سحـر رهنما

قبولیت در آزمون دکترای مکانیک دانشگاه

شهید باهنر کرمان را صمیمانه تبریک می گوییم.

مفتخر بودیم در راه رسیدن به هدفمان از لطفتان مستفیذ شویم،
اینک که مادرمان در آغوش فرزندانش آرام گرفت برخود الزم
دانستیم مراتب تشکر و تقدیر از جنابعالی را به عمل آوریم.

خانواده شهید رادفر
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اولیاء و مربیان محترم

محسن بهاءالدینی
نازیبای
وصلهی
خانوادهها در سامانه سپند
لوازم خانگی قائم آل محمد
کارتنخواب
ثبت نام کنند
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جناب آقای مهندس مجتبی یوسفی عزیز

خانواده شهید رادفر
عزاداری
ایرانیان و تاریخ

مدیر کل راهداری استان خبر داد:

دکتر حسین رهنما ،دکتر زهرا رهنما
برای
تکمیلی
مهندسهی
بیم
خشوعی
امیرحسین

فرزندان رانندگان
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جناب آقای مهندس

جناب آقای افضلیپور

صفحه 2

دعوت به همکاری

محمد ابراهیم نوربخش

نماینده محترم خانواده شهدا

بدین وسیله از زحمات جنابعالی در جهت پیگیری مشکالت خانواده
شهدا صمیمانه تقدیر و تشکر به عمل می آید.

ب�ه یک نفر خانم مجرد جهت پرس�تاری از یک
خان�م س�المند بصورت ش�بانهروزی ب�ا حقوق
مکفی نیازمندیم.

درگذش�ت مرح�وم دکتر محمدمهدی کرانی اس�تاد دانش�گاه و از مفاخر فرهنگی شهرس�تان
خانواده شهید رادفر

09133472471

سیرجان را تسلیت عرض نموده ،از خداوند منان برای آن مرحوم علو درجات و برای بازماندگان
صبر جزیل خواهانیم .

دختر عزیزم

اجاره ملک

سرکارخانم نـدا افاضاتی

یک واحد  123متری واق�ع در خیابان ولیعصر خ امام هادی بلوار
اعضای هیأت مدیره و مدیرعامل هلدینگ گهرعمران
ش�یرودی فول امکان�ات با پول پیش ده میلی�ون تومان و ماهانه
دومیلیون تومان رهن و اجاره داده میشود درب ریموت ،آسانسور،
موفقیت شما را در آزمون بورد تخصصی دانشگاه تهران
پارکینگ ،انباری ،س�رویس فرنگی و ایرانی مجزا ،کاغذ دیواری،
تبریک گفته ،به امید موفقیتت در مراحل بعدی
کابینت  ,mdfکمد دیواری ،تراس

عاشق همیشگی تو؛ مادرت

جناب آقای

مهندس شهرام
رئیسیپور
قبولی جنابعالی در دوره دکترای ( )Ph.Dدانشگاه
شهیدباهنر باعث خوشحالی گردید .ضمن عرض تبریک
آرزوی بهترینها را برایتان دارم.

فرحبخش

 09139564990ستوده نیا

دعوت به همکاری
به یک نف�ر انباردار و یک نفر کمک انباردار
متعهد و دارای سابقه کار

جهت همکاری نیازمندیم.
مراجعه حضوری

منطقه ویژه اقتصادی سیرجان

شرکت تراکتورسازی عمران سیرجان

لحس
لحس
السالم علی ا ین و علی علیبن ا ین
لحس
لحس
و علی اوالد ا ین و علی اصحاب ا ین
به مناسبت اولین سالگرد

زندهیاد حاج محمدحسن غضنفرپور

پنجش�نبه م�ورخ  98/6/21س�اعت  17/30در جوار آرام�گاه ابدیش گرد هم
میآییم تا یاد و خاطرش را زنده نگه داریم.

خانواده

ج

بدین وسیله
شهدا صمیم

خانواده شهید رادفر

انتخاب بجا و شایسته جنابعالی
را با رأی قاطع اعضاء به عنوان رئیس شورای اسالمی
شهر سیرجان تبریک عرض نموده ،موفقیت و سربلندی
روزافزونتان را
آرزومندیم .به زنان و مردان بیسرپناه در پارکهای شهر
نگاهی
تشدید نظارت بر عملکرد سرویس مدارس
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از سوی سازمان سنجش اعالم شد:

عضو محترم شورای اسالمی شهر سیرجان

| عکس :مجید شبستری |

هیاهوبرایهیچ

سرکارخانممهندسطاهرهجهانشاهی

مفتخر بودیم در راه رسیدن به هدفمان از لطفتان مستفیذ شویم،
سیرجان زمین بر خود ببالد برای پروراندن چنین شیرمردان باغیرتی در دامان خود
اینک که مادرمان در آغوش فرزندانش آرام گرفت برخود الزم
احسنت بر شیر مادرانتان ،درود بر تربیت واالی پدرانتان
همتتانآئین عزاداری در ایران
پایان وبرآغاز
گیری
کردید.شک
ممکنزمان
پیرامون
کنکاشی
دانستیم مراتب تشکر و تقدیر از جنابعالی را به عمل آوریم.
درودلبی
ناممکن را

مهندس امین
صادقی

افشاگری؛ شیوهای که دیگر از مد افتاده است!

از آمدن یاغی استقالل به سیرجان
تا خبرحضور ویلتموس
در ورزشگاه امام علی

جناب آقای مهندس مجتبی یوسفی عزیز

و اعضاء محترم سازمان نظام مهندسی سیرجان

گفتوگوی نگارستان با
رئیس مرکز شمارهگذاری و تعویض پالک شهرستان

رئیس جدید شورای شهر:

سال بیست و دوم  شماره   1188شنبه  16شهریور  7  1398محرم الحرام  7  1441سپتامبر  8  2019صفحه  4 +صفحه نیازمندیها  2000 تومان

قبولی ج
شهیدباه
آرزوی به

زند

پنجش�
میآییم
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خبر

 شماره 1188
 شنبه  16شهریور 1398

تریبون آزاد خوانندگان

نگاهی به زنان و مردان بیسرپناه در پارکهای داخل شهر

وصلهی نازیبای کارتنخواب

مریم کاظمی

دم دم��ای ظه��ر حدود س��اعت  1.30ک��ه از محل کار
به س��مت منزل میرفتم در پ��ارک صبوری جایی که
مس��افران کموبیش میآیند و میرون��د خانم و آقایی را
دی��دم که روی یکی از س��کوهای پارک نشس��ته بودند
استراحتی کنند و بروند.
با آنها برای لحظاتی گپ و گفتی داش��تم .مش��خص بود
از ش��هر دیگری آمدهاند .آنجا متأسفانه کنار پلهها و روی
چمنها آنق��در آب بود که برای رد ش��دن مجبور بودند
مس��افت طوالنی را طی کنند تا قرار نباشد از توی آنهمه
آب که به شکل دریاچه جمع شده بود رد شوند .آبپاشها
هم گویی داشتند هم چمنها را آب میدادند و هم آسفالت
و س��نگفرشهای پارک را .مس��ئول مربوطه گویا فراموش
ک��رده بود که آب پاشه��ا را فقط روی چمن تنظیم کند.
کمی باالتر در س��ایه ساختمان داخل پارک دو نفر خواب
بودند یکی پیرمردی بود و آنیکی مرد میانسالی که گویا

از مدته��ا قبل در پارک جا خوش کردهاند .یکی از عابران
که گویا زیاد آنجا رفتوآمد داشت گفت :خواهر چیکارشان
داری عک��س میگیری؟نروی مأموره��ا را بیاوری آنها را
ببرند .آقا کریمکس��ی را ندارد اآلن دیگر حدود  8-7سال
است اینجا با همین شرایط زندگی میکند و همهی افرادی
که در پارک تردد دارند او را میشناس��ند .پیرمرد بیآزاری
اس��ت غذایش را هرروز یک نفر میآورد میدهد گاهی هم
رهگذران برایش پولی میدهند و او هم با آن وسایلی را که
میخواهد خریداری میکن��د .آقایی که درباره آقا کریم با
من صحبت کرده بود میگوید :او اآلن سالیان زیادی است
اینجاس��ت .هوا هم که سرد میش��ود چون کسی را ندارد
چندماهی به بندر می رود و هوا که گرمتر شد برمیگردد.
میگوید :او دیگر در این سن نیاز به سرپناه دارد ،جایی که
از سرما و گرما در امان باشد و روزی اگر شده اندک غذای
گرمی گیر بیاورد و بخورد .البته آن طرفتر مرد میانسالی
بود که اعتیاد داشت و او هم مثل آقا کریم کارتن خواب بود.
مشاهده زندگی این دو نگران کننده بود .اص ً
ال وصله کارتن

رئیس جدید شورای شهر:

فرزندان زیر  18سال
رانندگان
بیمهیتکمیلیمیشوند

رئیس جدید شورای شهر سیرجان با تقدیر از ُحسن نظر همکارانش در انتخاب او به عنوان
رئیس ش��ورای شهر گفت :به اتفاق همکاران محترم تالش میکنیم ساختارهای شورا و
شهرداری را اصالح کنیم .امین صادقی افزود :این البته به معنای تغییر در ساختارها نیست
بلکه اصالحاتی است در جهت بهبود اجرای امور در شورا و شهرداری تا شرایط خدمت به
مردم بهتر شود .وی از برنامهریزی برای تعیین تکلیف پروژههای ناتمام باقیمانده از ادوار
قب��ل خبر داد و گفت :ازجملهی ای��ن پروژهها پارک ایرانیان ،زیرگذر صنعت (مکیآباد)،
ترمینال مسافربری،میدان ترهبار و سالن همایشهاست که باید به عنوان پروژههای مورد
نیاز و ناتمام تکلیفش��ان روشن شود .صادقی گفت :به یاری خدا و همکاری اعضاء شورا
کار را از بعد از تاسوعا و عاشورا شروع میکنیم .وی افزود :از شهرداری یک فرجهی زمانی
خواهیم خواس��ت و در مدت معین پیش��رفت کارها را رصد خواهیم کرد و امیدواریم در
موعد مقرر با همت شهردار و کارکنان شهرداری و حمایت اعضای شورا پروژهها در زمان
مقرر به اتمام برسند .رئیس جدید شورای شهر گفت :تمرکز بعدی را روی ورودی شیراز
(از ابتدای حوزه خدمات شهری تا پل دفاع مقدس) خواهیم داشت ،ساماندهی کندروها
که باعث ایجاد ترافیک در منطقه میشود .آسفالت در آنجا وضعیت نامناسبی داردهم در
دستور کار قرار میگیرد و باید روی دید بصری آن منطقه نیز کار شود چراکه این مسیر
بهعنوان ورودی مهم ش��هر باید معرف ساکنان بافرهنگ س��یرجان باشد ،و دید بصری
زیبایی به خود بگیرد .ساماندهی ترافیک شهری و همچنین حسابرسی سالهای  93تا
 97از دیگر برنامههاست که باید انجام شود.

جناب سرهنگ علی مرادی

با نهایت تأس�ف ضایعه درگذش�ت فرزند دلبندتان را حضور ش�ما و
خانواده محترم تس�لیت عرض نموده ،از درگاه خداوند متعال شادی
روح آن مرحوم و صبر و سالمت بازماندگان را مسئلت مینماییم.

بدینوس�یله ب�ه اط�الع صنعتگران س�هامدار مس�تقر در
ش�هرک صنعتی ش�ماره یک سیرجان میرس�اند جلسه
مجمع عمومی فوقالعاده ش�رکت خدماتی شهرک صنعتی
شماره یک س�یرجان به شماره ثبت  3297و شناسه ملی
 14003221820رأس س�اعت  12م�ورخ  98/7/2در محل
س�الن اجتماعات س�ازمان هاللاحمر (خیاب�ان وحید) با
دستور کار ذیل برگزار میگردد.

 -1افزایش سرمایه -2 .تصویب اساسنامه جدید

ناصر رئیسیزاده و خانواده

هیأت مدیره شرکت خدماتی
شهرک صنعتی شماره یک سیرجان

افرادش که صحبت میکنم هر کدام چیزی میگویند .در
یک غرفه زنی حدود  50-45ساله با هیکلی نحیف و الغر و
لباسهایی که داد میزنند دست دوم هستند داشتند روی
آتشی که برپا کرده بودند آب گرم میکرد.
زن دیگری که در اتاقش نشسته همینکه به او نزدیکتر
ش��دم با اش��اره به دوربینم میگوید عک��س نگیریها!
لحظاتی به زندگی این افراد و کناریهاشان فکر میکنم
ب��ا خود میگویم چرا آم��ار و نمودارهایمان روی کاغذ
همیشه گلوبلبل است ولی واقعیت چیز دیگری است.

از سوی سازمان سنجش اعالم شد:

لونقل جادهای اس��تان كرمان گفت« :برای
مدیر كل راهداری و حم 
نخس��تین مرتبه ،فرزندان رانندگان بخ��ش حملونقل جادهای کاال
تحت پوشش بیمهی تکمیلی قرار میگیرند».سیدعلی علیخانی گفت:
«طبق اعالم س��ازمان متبوع با توجه به توافقهای انجام شده میان
نمایندگان صنوف کارگری و کارفرمایی بخش حملونقل ،در راستای
بهب��ود وضعیت رفاهی و حمایتهای اجتماعی رانندگان حملونقل
جادهای کاال و خانوادهی آنها ،مقرر شد دو فرزند رانندگان که دارای
س��ن کمتر از  ۱۸سال میباشند ،تحت پوشش بیمهی تکمیلی قرار
گیرند که البته فرزندان دختر از شرط سنی مستثنی هستند».
وی افزود« :رانندگان مش��مول این طرح میتوانند از پانزدهم آبان
ماه به مدت دو ماه با در دس��ت داشتن مدارک مورد نیاز به مراکز
صدور کارت هوش��مند رانن��دگان برای ثبتن��ام مراجعه کنند».
حاجس��یدعلیخانی اضافه کرد« :طبق توافق انجام شده ،رانندگان
جامانده برای بهرهمندی از مزایای بیمهی تکمیلی هم از تاریخ ۱۵
شهریور به مدت دو ماه فرصت دارند».

گه مجم عم
م
ف
ل
آ ی ع و ی وقا عاده

جناب سرهنگ علی مرادی
رضا و رحیم رئیسیزاده

خوابی به ش��هر ما نمیچس��بد .از کن��ار کارتنخوابهای
پارک صب��وری که میگذرم یادم میآی��د چند روز پیش
دوتا خانم از منطقه پشت زورخانه پوریای ولی کنار پارک
 17شهریور آمده بودند که کجایید بیایید ببینید معتادها
در آن منطق��ه دارند مانور میدهند و کس��ی هم کاری به
کارشان ندارد .به آن پارک هم که سر زدم در جایی که در
زمانهای نهچندان دور بساط میوهفروشیها پهن بود حاال
شده مکانی برای معتادان زن .جایی که در محل غرفههای
خراب ش��ده میوهفروش��ی بس��اط معتادان پهن است .با

مدیر کل راهداری استان خبر داد:

به دنبال اصالحات
در ساختار شهر و شورا هستیم

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

پیامک 3000 7258 :

زمانثبتنام
آزموناستخدامی
سال 1398

گروه جامعه :هفتمین امتحان مش��ترک فراگیر دس��تگاههای
اجرای��ی کش��ور برای س��ال  ۹۸نیم��ه دوم آبان ماه امس��ال از
طریق س��ازمان س��نجش آموزش کش��ور برگزار میشود .دکتر
حس��ین توکلی ضمن اعالم این مطلب اظهار کرد :بدینوس��یله
ب��ه اطالع کلیه داوطلبان متقاضی ش��رکت در هفتمین امتحان
مشترک فراگیر دستگاههای اجرایی کشور میرساند که بر اساس
هماهنگیهای اولیه به عمل آمده با دستگاههای اجرایی متقاضی
ن اس��تخدامی متمرکز دس��تگاههای
جذب نیرو ،هفتمین آزمو 
اجرایی کش��ور در نیمه دوم آبان ماه سال  ۱۳۹۸توسط سازمان
س��نجش آموزش کشور به طور همزمان در سراسر کشور برگزار
میشود.
وی تصریح کرد :همچنین ثبتنام از متقاضیان هفتمین امتحان
مش��ترک فراگیر دستگاههای اجرایی کش��ور برای سال  ۹۸در
اواخر شهریور ماه جاری ازطریق سایت سازمان سنجش آموزش
کشور به نشانی  www.sanjesh.orgصورت خواهد پذیرفت.

دفت�ر بیم�ه حکم�ت
نمایندگ�ی امی�د بختی�اری
در س�یرجان افتتاح ش�د

ارائ�ه دهن�ده انواع خدم�ات بیمهای با تس�هیالت وی�ژه برای
کارکن�ان ش�اغل و بازنشس�ته و خانوادهه�ای محت�رم ارتش
جمهوری اسالمی ایران و کلیه بازنشستگان نیروهای مسلح

مزایا :اقساط بلند مدت  11ماهه

بصورت کسر از حقوق ،بدون ضامن و سود همراه با  2/5درصد
تخفیف برای بیمه شخص ثالث و  50درصد برای بیمه آتشسوزی
آدرس :سیرجان ،بلوار دکتر صادقی ،بعد از چهارراه قدس

تلفن09133783358 -034 42261489 :

به نام خدای صبر و استقامت

درای�ام س�وگواری وعزای اهل بیت رس�ول اهلل(ص) که همه رخت مات�م برتن داریم وخود را ش�ریک در این مصیبت عظمی
میدانیم مراس�م س�الگرد مادر دلسوخته و چش�م انتظاری را در پیش رو داریم که قریب به  38سال انتظار فرزند مفقودی را
کشید که درصحرای کربال ،هیچ اثری از او ندید و دیدگان همیشه منتظرش ،به جهت وعدهی دیدار عزیزش ،آرام بسته شد
تا بلکه با صبرعجیبش ،ادامه دهندهی راه پر رهرو صبورکربال زینب کبری(س)گردد.

بدینوسیله به اطالع میرساند مراسم اولین سالگرد مادرعزیز وصبورمان 'ام الشهدا'

حاجیه فاطمه بهاالدینی

باحضور معنوی ش�ما مردم قدرش�ناس ،که ادای احترامیست به مقام شامخ شهدا و
والدین صبور آنها که مصادف شده است با روزهای عزای حسینی(ع) منعقد می گردد.
زمان:پنجشنبه 1398/6/21
مکان:خیابان شهیدنصیری جنوبی ،حسینیه مسلم ابن عقیل(ع)
ساعت حرکت بسمت گلزارشهدای نجف شهر 4/30 :عصر

فرا رسیدن ایام شهادت حضرت

ابا عبداهلل الحسین (ع) تسلیت باد

 2598لطف��اً پلیس ب��ا کاروانهای
عروس��ی ک��ه س��اعتهای  2و 3
بامدادآرام��ش م��ردم را به ه��م میزنند
برخورد کنند .آنها عروس��ی دارند بقیه
م��ردم که ندارند ،اینج��ور باید از خواب
بپرند و آسایشش��ان به هم بخورد .مگر
قرار نبود تاالرها ساعت  11تمام کنند؟
 2572آزمای��ش گران ،س��ونوگرفی
گرانت��ر MRI ،دیگه از هم��ه بیشتر.
تکلیف مردم��ی که نه بیم��ه دارند و نه
قراردادی با بیمه دارند چیس��ت؟ خدا را
خوش نمیاد این همه گرانی.
 6584اگر از جلو بازار رد بش��وید هر
روز صبح میوه فروشه��ا بیش از صد تا
سبد خالی میوه اونجا میریزند و چهره
خیلی زشتی به جلوی بازار میدهد .هم
س��د معبر اس��ت و هم پیادهروی زشتی
درس��ت میکنن��د .مگر نمیگی��ن بازار
مکان گردش��گری اس��ت .این چه مکان
گردشگری اس��ت که این نمای زشت را
برایش درست میکنند.
 5281به عنوان یک فوتبالیس��ت از
گلگهر بخاطر بازس��ازی ورزشگاه تشکر
م��ی کنم .به نظر من س��یرجانی ها باید
ق��در گل گهر را بدانند .کی میتونس��تن
خودشون اینجور ورزشگاهی بسازند؟
 2567از شهرداری بهخاطر آسفالت
خیاب��ان  15خ��رداد تش��کر میکنی��م.
ایکاش خیابان انقالب قسمت شمالیاش
را هم که در همین مس��یر است درست
میکردند( .محمودی از ساکنین محل)
 2874راهنمای��ی و رانندگ��ی اگ��ر
خودروهایی را که دوبله پارک میکردند
تذک��ر م��یداد و یا جریم��ه میکرد این
بینظم��ی در رانندگی خیابان بازار پیش
نمیآم��د .مخصوصاً کنار ب��ازار و انتهای
خیابان جلو میوه فروشهای نرس��یده به
میدان گیتی نورد.
 2501جای یک فوتبالیست سیرجانی
در تی��م گلگهر خالی اس��ت .نباید دیگر
اینجور چ��وب حراج میزدند به بازیکنان
بومی .امث��ال حمزه مظفری و محس��ن
ایراننژاد جایشان خالی است در زمین.
 6586م��ن دوت��ا دخت��ر دارم که به
مدرسه دولتی [ ]...بردم برای ثبت نام .از
هرکدام  200هزار تومان گرفتند و ثبت
نامش��ان کردند .گفتند میخواهیم فالن
وس��یلهها را بگیریم برای مدرسه .همین
مانده ک��ه ما خانوادههای فقیر پول بدیم
وسیله بخرند برای مدرسه.
 6581یک دختر عقد کرده دارم توی
جهیزیه زندگیاش مان��دهام .نه میتوانم
کاری ب��راش بکنم و نه وس��یلهای با این
گرانیها بخرم .این چه وضعی اس��ت که
در کشور درست شده.
 3287جشنواره گل گهر خیلی خوب
ب��ود ولی اگر از میان بازدیدکنندگان هم
چند نف��ر به قید قرعه جای��زه میدادند
جالب میشد.
 8678آقای ش��هردار دس��تتان درد
نکن��د امیرکبی��ر ،خی��ام و مول��وی رو
آس��فالت کردی و جدولگ��ذاری کردید
ولی ورودی ش��هر بلوار ام��ام رضا رو هم
یه نگاهی بیندازید خیابان آسفالت شده
ولی جدول گذاریش صفره .اینجا ورودی
ش��هره و خیلی تو دید مس��افران دستور
بدید چندروزه درس��تش میکنند فقط
دستور بدید.
 2508ایکاش کمی فرهنگ داشته
باش��یم و زبالههایم��ان را در جویها آب
نریزی��م .فردا دوتا باران که ببارد راه عبور
آب ،گرفته ش��ده و آبگرفتگی معابر رو
شاهد خواهیم بود.
 8262باس�لام ش��مارا ب��ه خدا این
مطل��ب را درج کنی��د؛ آق��ای دزد! این
ایسیو ماشین من را که یک تاکسی زرد
و خیلی گرون است و توان خریدشو ندارم
را بدهید ولی باطری و وس��ایل دیگهاش
نوش جونت!
 4394سالم خدمت شما! بنده سال
 93به دستور نماینده محترم شهرستان
پروندهای در بنیاد مسکن برای زمینی در
فخرآباد تشکیل دادهام و هنوز زمینی تو
این پنج سالتحویل نگرفتم .از مسئولین
عزیز خواهش میکنم اقدامی بکنند تا ما
مس��تأجرها هم صاحب زمین و خانهای
بشویم تا اندکی از مشکالتمان کم شود.
ممنون از هرکس که اقدامی در این راستا
بکند سپاسگزارم .یاحق حمید کورکی
 5178باسالم آقای شهردار واقعاً برای
آسفالت بعضی خیابانها و بلوارهای شهر
دس��تمریزاد .ایکاش خیاب��ان طالقانی
جنوبی و خیابان انقالب را هم آس��فالت
میکردید .اگر با ماشین پراید از این دوتا
خیابان بروید .میدانید چقدر آسفالتشان
داغون است .با تشکر اسفندیاری

 0867شهردار محترم درختان بلوار
سید مصطفی خمینی (شرقی) تابستان
ّ
ِ
خشک خشک
امس��ال آب نخوردهاند و
شدهاند .لطفاً برایشان کاری بشود!
 8075س�لام .جه��ت چ��اپ
اطالعرس��انی مراس��م چهلم مادرم به
نشریه س��خن تازه مراجعه کردم نحوه
برخوردش��ان بهگونهای ب��ود که باعث
کاهش تألمات روحی میشد .از صمیم
قلب سپاسگزارم.
 تبری��ک میگ��م به بچهه��ای عزیز
تح��ت نظ��ر بهزیس��تی که توانس��تند
مقامآور باشند و اسم سیرجان را به سر
زبانها در کشور بیاورند .کاش بقیه یاد
میگرفتند و نمیگفتند امکانات نداریم
و نمیتوانی��م .از این بچهها یاد بگیرید
ب��ا کمترین امکانات خودش��ان را ثابت
کردند.
 1690چن��د وقت��ی اس��ت ک��ه
تاکس��ی اینترنت��ی{ }...در س��یرجان
ه��م راهان��دازی ش��ده اس��ت و انصافاً
تح��ول خوبی محس��وب میش��ود .اما
ج��دی دارد .اوالً
متأس��فانه ای��رادات
ّ
هیچ خدماتی مانند حداقل یک پایهی
نصب تلفنهمراه ب��ه رانندگانش نداده
اس��ت و اغلب آنه��ا در حین رانندگی
ب��رای پیدا کردن مبدا و مقصد ،مدام با
گوشی کار میکنند که خیلی خطرناک
است .اپلیکیش��ن هم مکانیابی دقیقی
ندارد .اکثر رانندگانش خوب هستند اما
برخی از آنها متأسفانه رفتار نامناسبی
دارند و اعتبار این مجموعه را زیر سؤال
میبرند .تا ب��ه حال با  2راننده برخورد
کردم که هم با فاصله بسیارزیاد از محل
سوار کردن مسافر ایستاده بودند و هم
برخورد زنندهای داشتند و یکی از آنها
وس��ط راه با التبازی و رفتار ناپس��ند
مرا پیاده کرد ام��ا انصافاً از طریق ثبت
شکایت در ش��ماره تلفن  4رقمیشان،
دفتر مرکزی آنها در تهران به سرعت
پیگیری کرد و معذرت خواستند.
 7033باس�لام و خس��ته نباش��ید
حض��ور عزی��زان خیری ک��ه در هیئت
امن��اء مس��جد مس��لم ابن عقی��ل کار
خداپسندانهای برای تهیه جهیزیه چند
زوج جوان انجام دادند .اجرش��ان با آقا
ابوالفضل (ع).کاش همهکسانی که توان
مالی دارند به فکر خانوادههای نیازمند
باشند و مش��کل من و امثال من را هم
که درب��هدر دنبال کار میگردند را حل
کنند تا خانوادهای از هم نپاش��دآن هم
بهخاطر بیپولی وبیکاری .به امید روزی
که فقیری در کشورمان نباشد .با تشکر.
 4306ض��ن تعزیت ایام ش��هادت
امام حس��ین (ع) و درخواس��ت رعایت
حرم��ت این م��اه ،میخواس��تم عرض
کنم محرم فقط یک ماه در س��ال است
و در این ی��ک ماه هم فقط  10روز آن
را مردم بر س��ر و س��ینه میزنند .بقیه
ایام سال مردم چندان کاری به شهدای
کربال ندارند که بر خطیبها است این
نقیصه جبران ش��ود تا عظمت این قیام
معنوی برای نس��لهای جدید بیش��تر
بیان شود.
 9115س�لام وقتت��ان ب��ه خی��ر
متأس��فانه پارک یاس��من توی خیابان
وحید شده پاتوق افراد معتاد و هروئینی
که روز و ش��ب همینجا هستند .عالوه
بر این چند تا ماشین هم اطراف پارک
بهراحتی و در انظار مردم دارن بهعنوان
س��اقی مواد پخش میکند و کسی هم
عین خیالش نیست.
 4998س�لام .ضم��ن تش��کر از
زحمات ش��هردار محترم بابت آسفالت
معابر درون ش��هر .خواهشمندیم فکری
هم برای آس��فالت کوچههای ش��هرک
صدف بکنید( .جمعی از اهالی ش��هرک
صدف) با تشکر...
 5855باس�لام تش��کر خدم��ت
مسئولین نگارس��تان که هر پیغامی که
نوش��تم به گوش مس��ئولین برسد چاپ
ش��ده اززحماتش��ون ممنون��م .ضمناً از
مسئولین گمرک خواهش میکنم فکری
به حال س��گهای ولگ��رد داخل منطقه
بکنند که واقعاً زیادشدهاند و باعث بهخطر
افت��ادن جان همکارانمان میش��وند .هر
صبح که میآییم س��رکار چونکه تردد
خودروها زیاداست میبینیم یک خودرو
با سگ برخورد کرده است.
 4179سالم ،ضمن تشکر از زحمات
ش��هرداری ،اوالً در پ��ارک آزادگان
(انتهای خ.ابوریحان) آبسردکن وجود
ندارد.ثانیاً سرویسهای بهداشتی پارک
مذکور تابلوی زنانه ،مردانه ندارد و بابت
این موضوع مراجعین دچار سردرگمی
میگردند .لطفاً اقدام شود .ممنون.

گفتوگو
رئیس مرکز شمارهگذاری و تعویض پالک سیرجان
در گفتگو با نگارستان عنوان کرد:

شرایط فعلی شهر،
پاسخگوی حجم
خودروها نیست

 روزانه  30تا  70مورد تعویض پالک داریم و اگر رکود در بازار نبود،
این آمار به روزی  100مورد در سیرجان میرسید
 شهروندان عزیز چنانچه شکیبا باشند و با مدارک دقیق و مستند
مراجعه کنند ،مطمئن ًا هیچ گونه معطلی در این مرکز نخواهند داشت.
بیژن ادبی
مراکز ش�مارهگذاری و تعویض پالک خودرو در شهرس�تانها با توجه به رکود بازار و
کاهش معامالت خودروی آن ش�لوغی گذش�ته را ندارند اما این موضوع در سیرجان
کمی متفاوت است چرا که جمعیت باالی شهری و مهاجرپذیری سیرجان سبب شده
که باز هم روزانه دهها مورد شمارهگذاری یا تعویض پالک در این مرکز صورت گیرد.
بهمنظور بررس�ی چگونگی انجام این فرایند و مشکالت پیش رو با سرهنگ کارآموز
رئیس جدید مرکز ش�مارهگذاری و تعویض پالک س�یرجان گفتگ�و کردیم .وی که از
فرماندهان اسبق نیروی انتظامی در سیرجان ،زرند و جیرفت و معاونان پلیس استان
در سالهای گذشته است ،توانسته نظم بیشتری به این مجموعه بدهد و تا حدودی از
مشکالت متقاضیان کم کند.
◄ بهعن�وان نخس�تین س�ؤال ،روزانه بهطور
میانگین چه تعداد خودرو در س�یرجان پالک
گذاری یا تعویض پالک میشود؟
بنام خدا و با تشکر از شما .جمعیت سیرجان بالغبر
 330هزار نفر است که با جمعیت مهاجر و شناور در
واقعیت تا چهارصد و پنجاههزار نفر برآورد میشود.
در سیرجان  140نمایشگاه خودروداریم ولی اآلن به
علت رکود بازار خودرو مانند گذشته ،تعویض پالک
خ��ودرو انجام نمیگیرد .با این حال روزی  45تا 50
فقره تعویض پالک داریم .ممکن اس��ت که یک روز
 80و یا  30فقره پالک را مراحل قانونیشان را انجام
دهیم .چون بازار ثبات ندارد.
◄ اگر ش�رایط به گونه دیگری باشد و بازار به

ثبات برسد پیش بینی می کنید این آمار به چه
عددی برسد؟
اگ��ر ب��ازار مج��ددا ً به ثبات برس��د ت��ا  100مورد
پالکگذاری خواهیم داشت حتی میطلبد که دفتر
دوم تعویض پالک هم در س��یرجان راهاندازی شود.
از شهرس��تانهای دیگر هم برای این اقدام میآیند
ولی باید محل سکونتش��ان را با مستندات قانونی
احراز کنیم.
◄ پس به گفته شما ،این تعداد شامل شهرهای
اطراف هم میش�ود .ش�ما اصوالً از ش�هرهای
اطراف هم مراجعهکنندهی دائمی دارید یا فقط
ممکن است بهصورت موردی پیش بیاید؟
بله داریم .مراجعهکنندههایی از شهرهایی مانند بافت

دختر عزیزمان

سرکارخانم زهره قربانی

قبولی شما در مقطع دکترای زبان انگلیسی را که نشان از لیاقت و
پشتکار شما دارد تبریک عرض نموده ،موفقیت روزافزونتان را از
خداوند متعال خواهانیم.

خانواده

جناب آقای

مهندس امین صادقی

انتخاب شایسته جنابعالی را با رأی قاطع اعضاء به
عنوان رئیس شورای اسالمی شهر سیرجان تبریک
عرض نموده ،موفقیت و بهروزی روزافزونتان را از
خداوند متعال خواهانیم.

هیأت امنای مدرسه مهدیه 2

جناب آقای

مهندس مهدی پوررضا
سی سال خدمت خالصانه شما را در هواشناسی هرمزگان
و سیرجان ارج مینهیم و خدا قوت میگوییم و برای شما
از خداوند منان سالمتی و شادکامی خواهانیم.

خانواده ضرغام پورحسینعلی

جناب آقای یاسر زیدآبادی
ریاست محترم شورای اسالمی شهرستان سیرجان

جناب آقای حسن زیدآبادی
ریاست محترم شورای اسالمی بخش زیدآباد
انتخاب شایسته شما بزرگواران را تبریک عرض نموده،
موفقیت روزافزونتان را آرزومندم.

احمدرضا زیدآبادی
قائم مقام شهردار منطقه 2

یا بردسیر هم میآیند .دستکم  5درصد مراجعین
ما افرادی هس��تند که محل صدور شناسنامهشان،
سیرجان نیست ولی ساکن سیرجان هستند که باید
مستنداتشان را بیاورند.
◄ به واسطه موقعیت کاری شما ،آیا آماری از
تردد روزانهی خودروها در شهر دارید؟
ببینی��د م��ن آنچ��ه را ک��ه در م��ورد کار خودمان
میدانم و عیناً با آن روبهرو هس��تیم این اس��ت که
م��ا پالکگذاری س��ری (د) و (ب) را تمام کردیم و
اآلن در سری ( 76ص) هستیم .از ابتدای طرح نوین
تعویض پالک یعنی همین طرحی که در حال اجرا
است ،بالغبر 257000خودرو پالکگذاری شدهاند.
ممکن اس��ت بس��یاری از ای��ن خودروه��ا دیگر در
سیرجان نباشند و بهجای دیگری منتقل شده باشند
اما بررس��ی میانگین یا ن ُرم به ما میگوید که در کل

کشور ،نسبت ش��هروندان به خودرو ،هر 4نفر ،یک
دستگاه خودرو دارند اما این نسبت در سیرجان ،هر3
و نیم نفر ،یک خودرو اس��ت .با توجه به این نسبت
و با در نظر گرفتن جمعی��ت حدوداً 350هزارنفری
س��یرجان ،میتوان گفت ک��ه 120هزارتا 130هزار
خ��ودرو در شهرس��تان س��یرجان داریم .ش��ما در
حال حاضر وضعیت ترافیک س��یرجان را مش��اهده
میکنید و قطعاً وضعیت فعلی ش��هر ،پاس��خگوی
حجم خودروهای در ح��ال تردد نخواهد بود .اما در
م��ورد آمار کامیون چون در حوزه کاری ما نیس��ت
آمار دقیقی ندارم .پالکگذاری ،خودروهای سنگین
و ماشینآالت راهسازی و کش��اورزی و از ایندست
حتماً باید در کرمان این پروسه پیگیری شود.
◄ در خصوص پالکگذاری گاهی افراد گالیه
میکنند که مق�داری معطلی دارند .ش�ما آیا

جناب آقای
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تأیید میکنید که پروس�ه تعوی�ض پالک و یا
ش�مارهگذاری معطلی دارد .اگر هست علتش
چیست؟
ما مؤظف هس��تیم که در کمال صحت ،س��رعت و
دق��ت کار مردم را انجام دهیم .در س��یرجان بهطور
متوسط بین 50تا  70مراجعهکننده داریم که اینها
باید یک پروس��های را طی بکنن��د .ابتدا قبض ورود
به پارکینگ و پرونده تش��کیل بدهند و برگ بازدید
بگیرند و افسر بازدیدکننده ،وظایفش را انجام دهد.
وارد مراحل س��ند و پالک بشوند .این مراحل وقتی
درست انجام میش��ود که مراجعهکننده ،مدارکش
تکمیل و آماده باش��د .اکثرا ً وقتی مراجعه میکنند،
نقص مدارک دارند .یا معاینه ندارند یا بیمه ،عوارض
و خالفی پرداختنشده است یا مالک خودرو حضور
ن��دارد یا تغییر در ظاهر خودرو دادهاند یا مواردی از
این قبیل .وقتی با مدارک نیمهکاره و ناقص مراجعه
میکنند که هم وقت کارشناس��ان و هم وقت مردم
را ضای��ع میکنند .یک پرونده وقتی بدون مش��کل
میآی��د ،بهطورقط��ع و یقی��ن بعد از بازدید افس��ر
مربوطه ،کل فرایند کاریش��ان ،بیشتر از  40دقیقه
طول نمیکش��د .همین اآلن که س��اعت  9اس��ت.
بسیاری از  8صبح آمدهاند ،مدارکشان تکمیل بوده
و پالکها را هم گرفته و رفتهاند .پس میبینید این
پروسه چندان زمانبر نیست.
◄ با این حال بس�یاری از نیمهش�ب میآیند
برای نوبت تعویض پالک...
اینها بر اساس ذهنیتهایی از قبل دارند ،نیمهشب
مقابل این مجموعه میخوابند تا اول صبح به کارشان
برس��ند درحالیکه  7مجموعه بازگشایی میشود و
اساس��اً نیاز به این کار نیست چراکه ظرفیت اینجا
طوری اس��ت که روزانه قادر هس��تیم تا  100مورد
مراجعه امکان پالکدهی داشته باشیم.
◄ چه توصیهای به این دسته مراجعین دارید؟
این مرک��ز از ابتدای صبح تا  2بعدازظهر مش��غول
به ارائه خدمات اس��ت .البته آستانهی تحمل وصبر
اف��راد ه��م متفاوت اس��ت .برخی ممکن اس��ت به
مناسبتهایی توقعاتی داشته باشند که ممکن است
برای برخی بهجا هم محسوب شود اما ما اینجا یک
مرک��ز خدمات عمومی داریم و یک مکان خصوصی
نیس��تیم و باید طبق نوبتش��ان صب��ر کنند .اگر
شرایطشان درس��ت باشد و آن نواقصی را که گفتم
نداشته باشند مطمئن باشند کارشان به موقع انجام
ت کامل
میشود .یعنی افراد دقیقاً با مدارک و مستندا 
و بدون نقص بیایند که وقتشان تلف نشود .حضور
مالک خ��ودرو در صورت ندادن وکال��ت به خریدار
از ابتدا تا پایان پروس��ه اجباری اس��ت .باید مردم از
ازدح��ام جلوی غرفهها و صحبتهای غیرضروری با

کارشناس��ان خودداری کنند .چ��ون زمانی را که به
این گفتگوها اختصاص میدهند ،میبایست صرف
تسریع و گرهگشایی در امور شود.
◄ جناب س�رهنگ آیا داشتن شماره ُرند در
برخی خودروها اتفاقی است یا میتوان تقاضای
شماره رند کرد .چنین چیزی آیا وجود دارد؟
شمارهها بهصورت تصادفی یا (راندوم) ارائه میشود.
در شمارهگذاری هیچ کاربری قادر نیست که شماره
ُرند انتخاب کند.
◄ گاهی خریدار یک خودرو حاضر نمیشود
پس از خرید ،به موق�ع اقدام به تعویض پالک
کن�د ،یعنی ب�رای مدت زیادی ب�ا پالک مردم
رانندگی میکند .در این گونه مواقع فروشنده
چگونه میتواند عمل کند؟
ش��هروندان وقت��ی معاملهای انج��ام میدهند ،باید
همانجا ،فروشندهها طی یک هفته وکالت تعویض
پالک بدهند یا اینکه ش��رط بکنند که خودش��ان
اینکارهای قانونی را انجام بدهد .اما اگر مناس��باتی
بین خودش��ان دارند و اعتماد دارند و به هر دلیلی،
خریدار اقدام نکرد ،فروشنده با در دست داشتن اصل
شناسنامه و اصل کارت ملی و مشخصات ماشین به
ما مراجعه کند و از طریق سیستممان با هماهنگی
مع��اون ترافیک شهرس��تان ،آن خودرو در دس��ت
توقیف قرار میگیرد و بهاصطالح رایج مردم ،ماشین
را میخوابانند.
◄ با توجه به تماسهای مردم ،مورد داشتهایم
که بیش از حتی دو س�ال از شکایت و دستور
توقی�ف توس�ط دادگاه در اینگون�ه م�وارد
میگذرد اما خبری نمیشود...
ببینید اگر مشکل اینچنینی پیش آمد یا شخصی
مث ً
ال ماش��ین را مخفی ک��رد ،از طریق مقام قضایی
اعالم سرقت میکنند و در سیستم ،در سراسر کشور
این توقیف ثبت میش��ود .مق��ام قضایی و معاونت
راهور در خصوص این قضیه ،همکاری مستمر دارند.
اگ��ر این ماجرا پیش آمد ،باید درهرصورت از طریق
مقام قضای��ی و آگاهی پیگیریکنن��د و نهایتاً هم
کارشناسان فنی ،ماشین را توقیف خواهند کرد.
◄ اگر صحبت دیگری دارید میشنویم.
ببینی��د این مجموعه با ظاهری آراس��ته ،تجهیزات
خوب و کارشناسان مجرب در خدمت سیرجانیهای
عزی��ز اس��ت تا ب��ا آرامش خاط��ر مراح��ل قانونی
پالکگذاری را انجام دهند .شهروندان عزیز چنانچه
شکیبا باشند و با مدارک مستند مراجعه کنند ،هیچ
نگرانی در این خصوص نباید داش��ته باشند .تشکر
ویژه هم دارم از مدیرمسئول نگارستان که دغدغهی
مش��کالت و نگرانیهای م��ردم را دارد و برای تنویر
افکار عمومی این گونه مسائل را پیگیری میکند.

(خدمت مسوولین به مردم ،خدمت به قرآن و اسالم است)
امام خمیني(ره)

نامدار رمضان نژادی

انتصاب شایسته جنابعالی بعنوان معاونت حوزه غرب استان
کرمان (بانک مسکن) صمیمانه تبریک عرض نموده و توفیق
روز افزون شما را از درگاه خداوندمتعال خواستاریم.

نام آوري و ماندگاري انسانهاي بي ادعا در البه الي فروبستگي روزگار،

گره گشائي ،خدمت رساني و تواضع است که بي شک موجبات رضایت

خانواده

مخلوق و خالق را فراهم مي آورد.

جناب آقای

حمیدرضا
محمودآبادی
انتخاب جنابعالی و س�ایر اعضای محترم در کسوت
ریاس�ت و هیئت رئیس�ه صنف ش�یرینی فروش�ان
را تبریک ع�رض نم�وده ،موفقی�ت روزافزونتان را
آرزومندیم.

توکلی -شیرینی شانلی
آران  -شیرینی سرای آران

جناب آاقی دکتر رضا سروش نیا

جناب آقای

مهندس شهرام
رئیسیپور
قبولی جنابعالی در دوره دکترای ( )Ph.Dدانشگاه شهید
باهنر باعث خوشحالی گردید .ضمن عرض تبریک آرزوی
بهترینها را برایتان داریم.

تعاونی مسکن کارکنان دولت کرمان

3

شهردار محترم سیرجان

تالشهای مجدانه و دلس�وزانه ش�ما بزرگ�وار در خصوص بررس�ی و مرتفع نمودن
مشکالت کارکنان سازمان آتشنشانی و خدمات ایمنی شهرداری سیرجان شایسته
تقدیر و تشکر است .از درگاه ایزد متعال توفیق روزافزونتان را در تمامی عرصههای
زندگی آرزومندیم.

پرسنل سازمان آتشنشانی شهرداری سیرجان

4

ورزش
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به ش��کایت از جباری ب��ه کمیته انضباطی
فدراس��یون فوتبال گفت :درگذشته مجبور
بودیم با خِ فَت و خ��واری رفتارهای جباری
را تحم��ل کنیم اما حاال دیگر ش��رایط فرق
میکند و از کمیته انضباطی خواستهایم او را
از فوتبال محروم کند.

یادداشت

مروری بر بازی های آرمانگهر در لیگ یک

مجتبی رضایی

پنجه در پنجه
تیمهای بزرگ

از آمدن یاغی استقالل به سیرجان
تا خبر حضور مارک ویلتموس
السالم)
سرمربی تیم ملی در ورزشگاه امام علی(علیه ّ

کمتر کسی باور داشت تیم نوپای آرمان گهر که همین دوسه سال پیش
با بازیکنان گمنام خود در لیگ های پایین دست توپ می زد ،راه طوالنی
صعود به لیگ یک را خیلی زود طی کند و در کنار تیم های بزرگی چون
ملوان انزلی ،داماش گیالن  ،سپیدرود رشت ،مس کرمان ،نیروی زمینی
تهران ،اس��تقالل خوزستان و....که هر کدام سابقه چندین سال حضور در
لی��گ برتر فوتبال ایران را دارند قرار گیرد .اکنون تجربه باالی ش��هبا و
انگی��زه آرمان گهری ها برای اینکه خودی در س��طح باالی فوتبال ایران
نش��ان دهند سبب شد در ش��روع لیگ به رغم کم شانسی در نتیجه اما
از  4مس��ابقه اول با تیم های بزرگ  ،بازی های قابل قبولی از خود نشان
دهند«.تیتر ورزش��ی» ضمن تحلیلی در همین زمینه با مرور  4بازی اول
نوشت :شاگردان شهبا هر چند در این دیدارها فرصت های زیادی برای
گلزنی داش��تند اما با بد شانس��ی و البته بی دقتی مهاجمان خود مواجه
شدند .از تیمی که حداقل نیمی از بازیکنان ترکیب اصلی آن برای اولین
بار در لیگ دس��ته اول بازی می کنند و با فضای این لیگ پرحاش��یه و
پرچالش آشنا نیستند نباید در ابتدا انتظاری غیر معقول و بزرگ داشت.
تیمی که از تأس��یس آن زمان زیادی نمی گذرد و دو پله صعود را پشت
سر هم و بدن وقفه از لیگ سه به دو و از لیگ دو به لیگ  1پیموده نباید
پس از تنها چهار هفته آن را قضاوت کرد .آرمان گهر در بازی اول مقابل
اکس��ین البرز در حالی که دو بر یک از حریف خود پیش افتاده بود روی
یک اشتباه و گل به خودی بازی به تساوی می رسد و دقیقه  ۹۰روی یک
اش��تباه انفرادی مهاج م حریف گل پیروزی تیمش را می زند .این تیم در
بازی دوم مقابل ملوان انزلی در آن ش��هر نیز تا پایان پیروز میدان بود اما
در وقتهای تلف ش��ده بازی و دقیقه  ۹۵دروازه آرمان گهر باز می شود تا
این تیم سیرجانی در ثانیه های پایان ،بازی برده را با تساوی عوض کند.
شاگردان ش��هبا در بازی سوم برابر مس کرمان با کم دقتی مهاجمین
خود و البته کمی ش��انس چند تک به تک را از دس��ت دادند تا پس از
تساوی مقابل ملوان انزلی تیم پرآوازه شمالی  ،این بار با تساوی دو بر دو
مقابل تیم کهنه کار مس زمین را ترک کنند.
تیمی که س��ابقه بازی های آس��یایی دارد و آرمانگه��ری که تازه پا به
لیگ  1گذاش��ته اس��ت .آرمان گهر در بازی چهارم هم تنها با یک گل
به خودی مقابل داماش گیالن در رش��ت بازی را واگذار کرد تا به رغم
باخت در آخرین دیدار و نتایج پیش��ین برابر ملوان ،اکسین البرز و مس
کرمان ،تیمی نشان دهد که می تواند با هماهنگ شدن بازیکن های تازه
ورودش به لیگ در بازی های آتی نتایج قابل قبولی بگیرد .تجربه نشان
داده این کار از عهده قاسم شهبا ساخته است مربی که پیش از این خود
را در لیگ اول فوتبال کش��ور با آوردن گلگهر به لیگ یک و حفظ این
تیم برای چندین س��ال در لیگ ثابت کرده و بازیکنان زیادی به فوتبال
ایران معرفی کرده است.

سیرجان؛

خبرساز در فوتبال
 بازگشت پرصدای جباری به فوتبال با گلگهر

سرویس ورزشی نگارستان :هفته گذشته
هفته پر خبری برای فوتبال سیرجان بود .از
اعالم خبر حضور مارک ویلتموس سرمربی
بلژیکی تیم ملی فوتبال ای��ران برای دیدن
بازی گلگهر و پ��ارس جنوبی جم که قرار
اس��ت روز جمعه  22ش��هریور در ورزشگاه
ام��ام علی س��یرجان برگزار ش��ود ت��ا نگاه
اکثر خبرگزاریها و س��ایتهای ورزشی به
بازگش��ت مجتبی جباری بازیکن مش��هور
و یاغ��ی اس��تقالل لیگ برتر ب��ا گلگهر .از
حضور پر سروصدای جباری در کنار گلگهر
برداش��تهای مختلفی از سوی سایتهای
ورزشی کشور ش��ده است .خبرنگار ورزشی
آنا نوشت« :مجتبی جباری پس از مذاکراتی
که با مس��ئوالن باش��گاه گلگهر سیرجان
داش��ت ،پذیرفت تا بهعنوان دستیار وینگو
بگووی��چ در تیم فوتبال این باش��گاه حضور
داشته باش��د .این سایت خبری اضافه کرد:
«برخی معتقدند مسئوالن گلگهر با دست
گذاش��تن روی جباری و انتخاب وی ،قصد
دارند تا از محبوبیت این بازیکن بهره ببرند و
او را ذخیره مطمئنی برای بگوویچ قرار دهند
تا در صورت کسب نتایج ضعیف از سوی این
سرمربی کروات از جباری در قامت سرمربی
استفاده کنند».
خبر حض��ور جباری در س��یرجان در اکثر
سایتهای ورزش��ی ایران بازتاب پیدا کرد.
دلی��ل این امر ه��م این اس��ت که مجتبی
جباری به رغم نبوغی ک��ه در بازی فوتبال

عم
فراخوان مناقصه ومی یک مرحلهای عملیات بهسازی اپرک بنفشه

دارد اما طی یک دهه گذش��ته حاشیههای
زی��ادی در تیمه��ای اس��تقالل ،تراکتور و
سپاهان داشته است.
از ترک تیم تا مشت به فتح ا ...زاده
س��ایت ورزش��ی نود ،آن روزها در حاش��یه
همی��ن درگیریها و رفتن جب��اری از تیم
نوشت« :ساعتی پیش مجتبی جباری خبر
خداحافظ��یاش از فوتب��ال را اع�لام کرد.
بازیکن��ی که نبوغ و یاغیگ��ری را با هم در
فوتبالش داشت .لحظهای زیدان آسیا میشد
و ب��ا رقص پ��ا و پاسهایش همه را غافلگیر
میکرد و ثانیههایی بعد با درگیریهایش به
سکوها شوک میداد .هیچگاه قابل پیشبینی
نبود؛ نه درون زمین و نه بیرون مس��تطیل
سبز! اتفاقی که باعث شد لقب خاص فوتبال
ایران را به خود اختصاص دهد .البته کمکم
با پیش رفتن در فوتبال ،بداخالقتر ش��د و
از زیدان آس��یا به (هش��ت ش��اکی) رسید.
بازیکنی که پای��ان فوتبالش هم با درگیری
و لج و لجبازی با مدیرعامل استقالل همراه
ب��ود .».نود در ادامه آن یادداش��ت به برخی
حاش��یههای ایجاد شده اش��اره کرده است:
«جباری هیچ وقت رابطه خوبی با مربیانش
نداش��ت .یاغی شماره هشت حتی کیروش
را قبول نداش��ت و میگفت این س��رمربی
پرتغال��ی چیزی به فوتبال م��ا اضافه نکرد.
جباری ب��ا مربیان ایرانی ه��م رابطه خوبی
نداش��ت و آنها هم از طعنههای او در امان

(نوبت دوم)

سازمان سیما ،منظر و فضای سبز سیرجان در نظر دارد مناقصه عمومی خدمات (شرح مختصر :عملیات بهسازی پارک بنفشه) به
شماره  2098090549000008را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید .کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت
اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصهگران و بازگشایی پاکتها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به آدرس
 www.setadiran.irانجام خواهد شد و الزم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی ،مراحل ثبتنام در سایت مذکور و
دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند.
تاریخ انتشار مناقصه در سامانه تاریخ  98/6/9میباشد .مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت :ساعت  18روز چهارشنبه تاریخ 98/6/20
مهلت زمانی ارائه پیشنهاد :ساعت  19روز یکشنبه تاریخ  98/6/31زمان بازگشایی پاکتها :ساعت  9روز سهشنبه تاریخ 98/7/2

اطالعات تماس دستگاه مناقصهگذار جهت دریافت اطالعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاکتها :الف :آدرس :سیرجان،
بلوار شهید زندینیا ،مجتمع سازمانی شهرداری و تلفن03442338102 -3 :
اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه :مرکز تماس 021 -41934
مدیریت ارتباطات شهرداری سیرجان
دفتر ثبتنام 88969737 :و 85193768

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

انجام خدمات و نگهداری سراهای دانشجویی (خوابگاه پسران و دختران) دانشگاه صنعتی سیرجان

دانشگاه صنعتی سیرجان در نظر دارد مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی کیفی (فشرده) انجام خدمات اعم از تنظیف ،نگهداری ،تأسیسات ،حفاظت ،تهیه مواد شوینده
و بهداشتی برای دو ترم به شماره  2098091262000006را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید .کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد
مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصهگران و بازگشایی پاکتها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به آدرس  www.setadiran.irانجام خواهد شد و
الزم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی ،مراحل ثبتنام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند.

تاریخ انتشار مناقصه در سامانه تاریخ  98/6/16میباشد - .مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت :ساعت  19روز چهارشنبه تاریخ 98/6/20
مهلت زمانی ارسال پیشنهاد :ساعت  19روز شنبه تاریخ  -98/6/30زمان بازگشایی پاکتها :ساعت  12روز یکشنبه تاریخ 98/6/31
اطالعات تماس دستگاه مناقصهگذار جهت دریافت اطالعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاکتها:
الف :آدرس :دانشگاه صنعتی سیرجان تلفن034-41522013 :
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.

دانشگاه صنعتی سیرجان

آگهی فراخوان ربگزاری انتخابات اتحادهی صنف اننوایان شهرستان سیرجان

بدینوسیله به اطالع کلیه اعضا محترم صنف نانوایان شهرستان سیرجان میرساند انتخابات هیئت مدیره مذکور برای انتخاب  5نفر
عضو اصلی 2 ،نفر عضو علی البدل و یک نفر بازرس اصلی و یک نفر بازرس علی البدل عصر روز یکشنبه  24شهریور 98ساعت 17
در محل س�یرجان ابتدای بلوار قاآنی س�الن اجتماعات اتاق اصناف برگزار می گردد .لذا از کلیه اعضا محترم اتحادیه صنف مربوطه (
صاحب پروانه) درخواست می شود الزاما با به همراه داشتن اصل پروانه کسب معتبر ( دارای شناسه صنفی معتبر) در محل برگزاری
انتخابات حضور بهم رسانند .ضمنا دادن وکالت برای رای ممنوع است.
اسامی کاندیداهای هیئت مدیره( به ترتیب حروف الفبا):
محمدرضا آباده -علیرضا اس�فندیارپور -مجید اس�فندیارپور -اس�ماعیل افسری -اسمعیل افشاردوس�ت -محمدرضا ایران پور-
مصطفی بازمانده -فاطمه سنجری -فهیمه فاریابی -اعظم کورکی
اسامی کاندیداهای بازرس (به ترتیب حروف الفبا):
مریم زیدآبادی -خدیجه عباسلو -مجتبی عسکری

هیات اجرایی انتخابات اتحادیه های صنفی سیرجان

نبودند .جالبترین اتفاق برای یاغی استقالل،
ترک تمرین قلعهنویی ب��ود .امیر قلعهنویی
وقتی ب��ه بازیکنهایش اع�لام میکند هر
کسی دوست دارد میتواند برود خانه و دیگر
تمرین نکند نمیدانست که جباری حرف او
جدی میگیرد! جب��اری بعد از آن حرف
را ّ
سرمربی ،لباساش را پوشید و به خانه رفت!
مهمترین حاش��ی ه ش��ماره هشت استقالل
مربوط به تمدید قرارداد و رایزنی بر سر مبلغ
قراردادش بود.
اتفاقی که اهمیت باالیی برای جباری داشت.
حتی چند تمرین استقالل در دوره مظلومی
به خاطر مش��کالت مالی و به درخواس��ت
جباری تعطیل ش��د .ماجرای تمسخر پیتزا

خوردن بازیکنان اس��تقالل ه��م در همان
دوره توس��ط جباری مطرح شد .مهمترین
حاش��یه مجتب��ی جباری هم بر س��ر مبلغ
ق��راردادش بود .که کارش با علی فتحا...زاده
مدیرعامل وقت استقالل به درگیری کشیده
ش��د و جباری  8مرداد  92در گفتوگویی
مفص��ل این درگی��ری را تأیید کرد و گفت:
فتحا..زاده در مورد تمدید قرارداد زیر حرفش
زد .م��ن گفتم برای ش��ما متأس��فم که به
عنوان مدیرعامل استقالل دروغ میگویید و
فتحا...زاده مرا هل داد .من هم گفتم دستت
را ب��ه من نزن و بعد از آن بود که فتحا...زاده
به پدر من توهین کرد و من هم با مشت به
صورت او زدم .آن روز فتح ا ...زاده با اش��اره

 سایت ورزشی نود ،آن روزها در حاشیه درگیریهای جباری
در استقالل و رفتن او از تیم نوشت « :جباری مرتب با مربیان و
هم بازیکنهایش درگیر میشد و برخالف ظاهر آرامی که دارد
درگیریهای زیادی هم در کارنامهاش ثبت شده است .بازیکنی که
نبوغ و یاغیگری را با هم در فوتبالش داشت .لحظهای زیدان آسیا
میشد و با رقص پا و پاسهایش همه را غافلگیر میکرد و ثانیههایی
بعد با درگیریهایش به سکوها شوک میداد .او هیچگاه قابل
پیشبینی نبود؛ نه درون زمین و نه بیرون مستطیل سبز! اتفاقاتی که
باعث شد لقب خاص فوتبال ایران را بهخود اختصاص دهد.

 شمشیر داموکلس باالی سر وینگو
جباری ام��ا برخالف ظاهر آرام��ی که دارد
درگیریه��ای زی��ادی ه��م در کارنامهاش
ثبت شده است .مانند درگیری با عکاس در
تمرین استقالل و یا مربیان خودی .جباری
در فصلی که قلعهنویی در تراکتورسازی بود،
در راهروهای ورزش��گاه ی��ادگار امام با این
س��رمربی درگیری کالمی داشت و با ستار
همدانی کمک مربی او هم کارش به جاهای
باریکتر کشیده شد.
درگی��ری ب��ه یادماندن��ی بع��دی جباری،
جنجالش بر سر ضربه ایستگاهی بود .جایی
که مجتبی اجازه زدن ضربه ایستگاهی را به
کرار جاسم نمیداد و کرار هم در واکنش به
دیکتاتوری شماره هشت ،به او یادآوری کرد
که س��ال قبل از همین نقطه به تیم او گل
زد .صحبتی که باعث ش��د جباری به سیم
آخر بزند و ....در جریان تمرین استقالل هم،
مجتبی جباری از ناحیه پا دچار مصدومیت
میش��ود؛ وی برای درمان پای مصدوم خود
به کنار زمین میآید اما متوجه میشود که
استقالل در تمرین خود نه پزشک دارد و نه
یخ! جباری وقتی چنین وضعیتی را مشاهده
کرد به نشانه اعتراض تمرین را ترک و اعالم
کرد تا زمانی که این مشکالت پیش پاافتاده
برطرف نشود در تمرینات شرکت نمیکند.
جب��اری برای مدتی هم در االهلی قطر بود.
او با قراردادی  ۳ساله به ارزش یک میلیون
و هفتصد هزار دالر جایگزین فریدون زندی
هافبک ایرانی-آلمانی االهلی قطر شد .او در
بازگش��ت به تهران در تیر ماه  ۱۳۹۶پس از
چهار فصل دوری از باشگاه استقالل با امضای
قراردادی دو س��اله به این تیم بازگشت .اما
پ��س از عدم بازی طوالن��ی مدت برای تیم
اس��تقالل ،این بازیکن از تیم رفت ».جباری
حاال بازگشتی پرسروصدا به لیگ برتر ایران
با گلگهر دارد .باید دید هدف گلگهریها از
حضور او در این تیم چیست .جلب توجهات
به گلگهر یا شمش��یر داموکلسی باالی سر
وینگو بگوویچ!

آگهی ب کارگیری نیرو بصورت قراردادی

امور دهیاریهای بخش مرکزی از توابع شهرس�تان س�یرجان به اس�تناد ماده  1و  4آئیننامه اس�تخدامی دهیاریهای
کش�ور برای تأمین نیروی انس�انی مورد نیاز به تعداد  1نفر از بین متقاضیان بومی و دارای مدرک تحصیلی کارشناس�ی
و کارشناسیارش�د حس�ابداری ،حسابرس�ی،کاربرد کامپیوتر در امور مالی ،اقتصاد (کلیه گرایشه�ا) و مدیریت (کلیه
گرایشها) با حداکثر  28س�ال س�ن برای خانمها و  30س�ال س�ن برای آقایان با احتس�اب طول خدمت نظام وظیفه در
مقطع کارشناسی و  30سال سن برای خانمها و  32سال سن برای آقایان با احتساب طول خدمت نظام وظیفه در مقطع
کارشناسی ارشد بعد از برگزاری آزمون و مصاحبه تخصصی و تأیید صالحیت توسط هسته گزینش و همچنین با در نظر
گرفتن سایر شرایط بصورت قراردادی دعوت به همکاری مینماید.
لذا متقاضیان واجد شریط میتوانند جهت تکمیل فرم ثبتنام و ارائه مدرک
تا پایان وقت اداری مورخ  98/6/26به امور دهیاریهای بخشداری مرکزی مراجعه نمایند.

امور دهیاریهای بخش مرکزی سیرجان

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

انجام خدمات تهیه مواد اولیه ،طبخ و توزیع غذای دانشجویی
دانشگاه صنعتی سیرجان در نظر دارد مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی کیفی (فشرده) انجام خدمات تهیه مواد اولیه ،طبخ و توزیع غذای دانشجویی (سلف
سرویس) به شماره  2098091262000007را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید .کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا
ارائه پیشنهاد مناقصهگران و بازگشایی پاکتها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به آدرس  www.setadiran.irانجام خواهد شد و الزم
است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی ،مراحل ثبتنام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند.

تاریخ انتشار مناقصه در سامانه تاریخ  98/6/16میباشد - .مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت :ساعت  19روز یکشنبه تاریخ 98/6/17
مهلت زمانی ارسال پیشنهاد :ساعت  19روز چهارشنبه تاریخ  -98/6/27زمان بازگشایی پاکتها :ساعت  12روز شنبه تاریخ 98/6/30
اطالعات تماس دستگاه مناقصهگذار جهت دریافت اطالعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاکتها:
الف :آدرس :دانشگاه صنعتی سیرجان تلفن034-41522013 :
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.

دانشگاه صنعتی سیرجان

گه مجم عم
م
آ ی ع و ی عادی

بدینوسیله به اطالع صنعتگران سهامدار مستقر در شهرک صنعتی شماره یک سیرجان میرساند جلسه مجمع عمومی
عادی ش�رکت خدماتی ش�هرک صنعتی شماره یک سیرجان به شماره ثبت  3297و شناس�ه ملی  14003221820رأس
ساعت  9صبح مورخ  98/7/2در محل سالن اجتماعات هاللاحمر (خیابان وحید) با دستور کار ذیل برگزار میگردد.
 -1تصویب صورتهای مالی سال 96
 -3انتخاب اعضاء هیأت مدیره
 -5انتخاب روزنامه کثیراالنتشار
 -7تصویب آئیننامه معامالت ،استخدامی و انضباطی

 -2گزارش (حسابرس) بازرس قانونی در خصوص صورتهای مالی سال 97
 -4انتخاب بازرس (حسابرس قانونی)
 -6تعیین حقالزحمه بازرس قانونی (حسابرس قانونی)
 -8سایر مواردی که در صالحیت مجمع عمومی باشد.

هیأت مدیره شرکت خدماتی شهرک صنعتی شماره یک سیرجان

محرم

 شماره 1188
 شنبه  16شهریور 1398

صدای العطش

کنکاشی پیرامون زمان شکلگیری و آغاز آئین عزاداری در ایران

ایرانیان و تاریخ عزاداری

علیرضا رحمانی

تاریخچه شروع عزاداری در سیرجان به زمان آلبویه میرسد

ایرانی��ان از دیرباز دوس��تدار خاندان عترت
و مفتخ��ر به والی��ت آنان بودهان��د .آنها به
الس�لام) حساسیت ویژهای
اهلبیت (علیهم ّ
داش��ته و همواره یار و حامی آنان به ش��مار
رفتهاند .قبیله بنی حمراء از قبایل ایرانیتبار
شیعیمذهب کوفه ،نخستین کسانی بودند که
پس از واقعه کربال ،آشکارا مجالس عزاداری
عاش��ورا به پ��ا کردند و ب��رای خونخواهی
السالم) به مختار پیوستند.
ّ
سیدالشهداء (علیه ّ
آنها که بالغبر بیس��ت هزار جنگجو بودند،
بیشتر سپاه مختار را تشکیل میدادند .اصوالً
ایرانیان که در آن زمان بیشتر تحت عنوان
موالی خوانده میشدند ،به اهلبیت پیامبر،
ارادت خاصی داشتند .ایرانیان بهویژه پس از
السالم) به عزاداری
ش��هادت امام رضا (علیه ّ
السالم) حال و رنگ دیگری
امام حسین (علیه ّ
بخشیدند و بهطور مداوم به آن میپرداختند.
البته این مس��ئله در طول زمان دچار فراز و
فرودهایی میگردید .برای مثال ،با روی کار
آمدن آلبویه در ایران و عراق و ترویج تشیع
در مناطق مختلف ،ش��یعیان و دوست داران
الس�لام) ،مجال بیشتری
امام حسین (علیه ّ

برای ع��زاداری پیدا کردند .پ��س از آن این
آئی��ن در دوران تیموریان و صفویه بیش��تر
ترویج ش��د تا ب��ه دوران پهل��وی اول و دوم
رس��ید .پهلوی اول برای مدتی آن را ممنوع
س��اخت؛ اما در زمان پهلوی دوم ،ممنوعیت
عزاداری برداش��ته ش��د و مردم توانستند با
آزادی بیشتری به عزاداری بپردازند.
◄ ◄ تاریخچه عزاداری در شهر ما
مراس��م ع��زاداری برای حس��ین ب��ن علی
الس�لام) در س��یرجان نی��ز همچون
(علیه ّ
س��ایر نقاط ای��ران بهصورت س��ازمانیافته
به همان زم��ان آلبویه برمیگ��ردد .زمانی
که عضدالدوله در س��یرجان نزدیک دروازه
حکیم ،خانهای عالی ساخت و اولین مسجد
شهر را با منارههای زیبایی بنا کرد .با توجه به
اهتمام و کوششی که آلبویه به آبادی شهر
سیرجان داش��تهاند میتوان احتمال داد در
سیرجان از همان زمان مراسم تعزیهخوانی
و عزاداری در ماه محرم رواج پیداکرده است.
از آن تاریخ به بعد در س��یرجان نیز بهتدریج
مراس��م عزاداری فراگیر شد اما در دوره دوم

حکومت پهلوی اول که این آیین در کش��ور
ممنوع ش��د مراس��م ع��زاداری بهخصوص
ش��بیهخوانی به روس��تاها منتقل شد و این
ب��دان خاطر بود ک��ه در روس��تاها مأموران
دولت��ی نبودند تا از ش��بیهخوانی جلوگیری
کنند .ازجمله روستاهایی که قدمت طوالنی
در مراس��م تعزیهخوانی در س��یرجان دارند
میتوان به روستاهای محمودآباد ،نصرتآباد،
مکیآباد ،کران ،نجفآب��اد ،بلورد و پاریز آن
زمان اشاره کرد .از جمله اسنادی که دال بر
اجرای تعزیهخوانی در سیرجان به  ۴۰۰سال
پیش میرسد میتوان به وقفنامهای که در
سال  ۱۲۲۲ه .ق مردم پاریز جهت برگزاری
مراسم تعزیهخوانی در حسینیه پاریز به خط
زیبای مرحوم خواجه حس��یب و مهر تعداد
زیادی از مردم پاریز که بر پائین و حاش��یه
این وقفنامه نقش بسته اشاره کرد .آثار بهجا
مانده از شبیهخوانی با نسخههای قدیمی در
حسینیه بلورد نیز نشان از قدمت طوالنی این
مراسم در روستاهای آن زمان دارد.
در س��یرجان پ��س از روی کار آمدن پهلوی
دوم و رف��ع ممانعت از ع��زاداری ،هیئتهای

مدیر موکب تازه تأسیس صاحبالزمان:

چشمانتظار حمایت مردم هستیم

ن میافتد .بس��یاری از این
با فرارس��یدن ماه محرم ،نام موکبهای حس��ینی نیز بر زبا 
موکبها از اولین س��ال راهاندازی پیادهروی اربعین ش��کل گرفتند و با افزایش جمعیت
زائرین اربعین در هر سال بهتدریج بر تعداد آنها افزوده شد تا در طول مسیر پیادهروی،
به زوار خدمات غذا و مسکن بدهند .در استان کرمان هماکنون  38موکب و در سیرجان
تا قبل از امسال  2موکب مجوز فعالیت داشت که با تأسیس موکب صاحبالزمان(عجل ا...
تعالی فرجه الشّ ��ریف) تعداد آنها به  3موکب رسید .علی رجایی مدیر موکب تازه تأسیس
صاحبالزمان که بهاتفاق  12عضو هیأت امناء آن را بهتازگی با مجوز س��تاد عتبات عالیات
راهاندازی کردهاند در اهداف س��ومین موکب س��یرجانیها گفت :عمده فعالیت و تالش این
موکب در خصوص تعزیه ،اسکان و راهنمایی برای اقامت زائران است .وی گفت :این موکب
بهصورت هیأت امنایی اداره میش��ود و محل اس��تقرار آن در مدرسهای در شهر کربال واقع
در ش��ارع ُحر ،میدان علماست .رجایی افزود :در کنار بحث تعزیه و اسکان یک تیم پزشکی

س��وگواری قدیمی احی��اء و ی��ا هیئتهای
جدیدی تشکیل شدند .ازجمله این هیئتها
میتوان به هیئت عزاداری محمدیه مشهور به
هیئت قصابان اش��اره کرد که در سنه1310
به بعد توسط عباس و اصغر ذبیحینژاد بنیان
گذاش��ته ش��د .هیئتی که هنوز پابرجاست.
کاروان حسینی نیز که یک دهه بعد تشکیل
ش��د از هیئتهای به نام و قدیمی سیرجان
محس��وب میش��ود که بنی��ان آن را مرحوم
ابراهی��م صفایی و مرحوم غالمعباس انصاری
با کم��ک صنف رانندگان گذاش��تند .هیئت
السالم) که بعدها توسط مرحوم
ابوالفضل (علیه ّ
شجاعی و صنف بناها شکل گرفت (این هیئت
بعدها به کاروان ابوالفضل با متولیان جدیدش
ذکریها و ش��هیدیها تغییر ک��رد) ،هیئت

آهنگ��ران (علیاکبر فعلی) که توس��ط حاج
ماش��اءا ...مزرعی و همسرش مرحومه حاجیه
ربابه وثوق تأسیس شد نیز ازجمله هیئتهای
قدیمی سیرجان میباشند .از دیگر فاکتورهای
سوگواری در تاریخچه عزاداریها در سیرجان
میت��وان به خانهها و مراک��ز روضهخوانی در
سیرجان اشاره کرد که هرکدام پایگاهی برای
عزاداران حسینی بودهاند .منزل مرحوم حاج
س��ید حس��ین اعالء متعلق به مرحوم حاج
ّ
سید احمد
سید حس��ین فرزند مرحوم حاج ّ
ّ
از س��ادات بنام و مورد احترام مردم سیرجان
بوده اس��ت ،منزل مرح��وم گالبی متعلق به
سید علیاکبر گالبی ،منزل حاج رشید
مرحوم ّ
سید ابراهیم رضوی معروف
مرحوم
متعلق به
ّ
آسید ابراهیم بزرگ از آن جملهاند.
به ّ

متشکل از  48نفر شامل 10پزشک و تعدادی کادر درمانی در بخشهای پرستاری ،تزریقات،
داروخانه و س��ایر خدمات بهداش��تی و پزشکی پیشبینیش��ده که با آغاز به کار موکب در
کرب�لا خدم��ات خود را بهصورت رایگان به زائران محترم ارائه میدهند .رجایی با اش��اره به
اینکه در حال تجهیز موکب صاحبالزمان هس��تیم از مردم والیتمدار سیرجان که همواره
در ای��ن زمینه پیشقدم بودهاند خواس��ت کمکهای نقدی خود را از طریق ش��ماره کارت
 5892/1012/5731/2831و یا شمارهحساب  117800557812بنام موکب صاحبالزمان
در بانک س��په واریز کنند و یا ب��ا تلفنه��ای  09133457692و  09133452889جهت
هرگونه کمک و مساعدت به زائران کربال در اربعین تماس حاصل نمایند.
وی زمان برپایی موکب صاحبالزمان را در کربال از تاریخ 18تا  30مهر به مدت  12روز اعالم
کرد و گفت :بهجز هدایای نقدی به یک هزار تخته پتو ،یک هزار بالش��ت ،یک هزار تش��ک،
یک هزار و پانصد مترمربع موکت و نیز مواد غذایی شامل برنج ،گوشت ،مرغ ،حبوبات ،آرد،
قند و شکر ،چای و ...خودرو سردخانهدار و تعدادی لباسشویی برقی نیاز است .علی رجایی در
السالم) هرگونه
پایان اظهار امیدواری کرد عزاداران حسینی و عاشقان اباعبدا ...الحسین( علیه ّ
کمکهای نقدی و غیر نقدی خود را از این موکب و دیگر موکبهای حسینی دریغ نکنند.

عم
آگهی مناقصه ومی شماره /98/001م.ع

شرکت پاریز پیشرو صنعت توسعه در نظر دارد " خرید متریال ،اجرا ،تست و راه اندازی تونل انجماد با ظرفیت
کاربردی :انجماد 1500کیلوگرم در  8ساعت در دمای  - 35درجه سانتی گراد به همراه سالن پیش سرد و سالن فرآوری " خود را
از طریق برگزاری مناقصه عمومی به پیمانکار واجد ش�رایط واگذار نماید .لذا کلیه متقاضیان می توانند جهت اخذ اس�ناد مناقصه
به آدرس الکترونیکی www.parizpishro.irمراجعه و اس�ناد مذکور را از قس�مت مناقصه و مزایده دانلود نمایند .مهلت تحویل
پاکات روز یکشنبه مورخ  98/06/31در محل دفتر امور قراردادها واقع در سیرجان -بلوار سردار جنگل – ساختمان روبروی اداره
صنعت ،معدن و تجارت -طبقه س�وم می باش�د .ضمن ًا بازدید از محل اجرای موضوع مناقصه روز سه شنبه مورخ  98/06/26برای
متقاضیان بالمانع می باشد.
* این شرکت در قبول یا رد کلیه یا هر یک از پیشنهادات به تنهایی بدون احتیاج به ذکر دالیلی مختار میباشد.
* مدت اعتبار قیمت پیشنهادی دو ماه از تاریخ گشایش پاکت ها میباشد.
* هزینه چاپ آگهی به عهده برنده مناقصه میباشد.
* جهت کسب اطالعات بیشتر با شماره تلفن  034-42237141-4تماس حاصل نمایید.

آگهی شناسایی و پیشارزیابی پیمان کاران واجدشرایط

شماره
فراخوان

موضوع فراخوان

شرایط

98-33

خرید  4000تن
قراضه سبک
(پوشالی)

 دارای وزن مخصوص ظاهری بین  5تا  8درصد تن بر مترمکعب از نظر شیمیایی دارای کمترین میزان فلزاتی از قبیل مس ،قلع و رویو نافلزاتی از قبیل فسفر و گوگرد
 فاقد ضایعات ممنوعه از قبیل کمک فنر ،سیم الستیک ،اگزوز،هسته ترانس ،دینام ،پلیسه ،براده ،چدن سفید ،میخ ،قطعات ماشین،
آبگرمکن ،انواع کپسول مخازن دربسته ،انواع فیلترهای روغنی ،انواع
مواد انفجاری و جنگی و ...
 قراضههای سبک پرس شده و فلهای ترجیحا ً باید دارای ابعاد کمتر ازیک متر بوده ،در غیر اینصورت هزینه برشکاری کسر میگردد.

مدارک -1 :درخواست رسمی( .ذکر شماره تماس تلفن ثابت و همراه الزامی است)  -2اساسنامه( .کد
اقتصادی و شناسه ملی ،گواهی ثبت ،گواهی آخرین تغییرات و  -3 )...مدارک و مستندات مربوط به
اختیار قراضه سبک به مقدار مندرج در آگهی.

کمیسیون معامالت شرکت مجتمع جهان فوالد سیرجان

َع َرف�ه ک�ه میآی�د ،تداعیکنن�ده حرک�ت آن
کاروانیس�ت ک�ه از جف�ای زمانه خود ،بس�اط
دلدادگ�ی را برچیدند و رخ�ت هجرت از کعبه را
بر قامت خود پوشاندند .بهسوی سرزمینی روانه
شدند که ش�اهد خمیده شدن قامت مردی از داغ جوان باشند و بانگ
شکس�ته ش�دن کمر ز داغ برادر را نیز بش�نوند .صدای جرس کاروان
حسین به گوش آسمان رسید ،گویی او از پرپر شدن گلهای باغ حسین
مطلع است .آنانی که بهقصد قیام در راه خدا آمدهاند و ممانعت از تظلم
ظالم ،شاید نمیدانستند که چه بدعهدیها و چه مصائبی در انتظارشان
است .عدهای که عشق حسین در درونشان زبانه میکشید ماندند .آنها
باخدای خود تعامل کرده بودند و دین خود را به دنیایش�ان نفروختند
و ع�دهای دیگر فریب ظواهر دنیوی را خوردند و زر و س�یم را به خانه
بردند همانند همان شمشیری که بر کمر خود ،میبستند .شمشیری که
سعادت را برایشان ارمغان میآورد و برخوان گسترده خداوندی مهمان
هم میکرد .کوفیان هم که پیمان شکس�تند و با حسین بیعت نکردند.
پیغام رسید ،حس�ین ،بیعت کن و یا جنگ را تجربهای دیگر ساز .امام
حس�ین ،بیعت بایزید و یزیدیان را نپذیرفت ،زیرا بهخوبی میدانست
که تداوم اسالم مرهون شهادت اوست .لذا شمشیر زغالف برکشید و یا
علی دوبارهای گفت و این روز چه گذشت تا غروب! آنان که خون حسین
و یارانش را حالل دانستند ،حرمت آل ا ...را شکستند ،باران تیر را راهی
خیمهها کردند ،جوانان بنیهاشم یکبهیک پرپر شده ،دستان باوفایی
ز پیکر جدا شد ،چشمانی هدف تیر قرار گرفت ،کودک شیرخواری که
با تیر سه شعبه حرمله سیراب شد...
گلویی تشنه که از خش�م عدو بریده و استخوانهای سینهای که زیر
ُسمان اسب شکستند ،اس�بی که با یال خونین خود خبر رجعت آنان
بهس�وی درگاه ای�زدی را به خیمهه�ا برد ،دیدهها مج�روح و گریان و
خیمهها در آتش س�وزان ،بازماندگان هدف تازیانه گش�تند ،اموال به
غارت رفته و بر َس�ر ،سرهای حس�ینی مجادله شد .عدهای به اسارت
برده شدند .یزیدیان ،نمیدانستند محرم زنده میماند و عشق حسین
به خداوندی تفس�یر میگردد .آنها نمیدانس�تند که عاشورا ،مکتب
هزار درس ،ازجمله ش�هادت و ایثار ،گذش�ت و فداکاری خواهد شد و
نام و ذکر حس�ین زینتبخش هر محفل و آرامشبخش هر س�ینهای،
سینهای که وداع با حسین را نمیپذیرد.

گه ستع عم
م
ت
ش
آ ی ا الم و ی جديد شده ماره /98/5س

شرکت معدني و صنعتي گل گهر (سهامي عام) در نظر دارد " انجام خدمات رادیولوژي وسونوگرافي پرسنل
خود را طبق نظر پزشک طب کار " از طریق برگزاري استعالم عمومي به پزشک واجد شرایط واگذار نماید.

لذا کلیه متقاضیان ميتوانند جهت اخذ اسناد استعالم به آدرس الکترونیکي  WWW.GEG.IRمراجعه

و اسناد مذکور را به همراه دستورالعمل ارزیابي کیفي و فني و فرم پرسشنامه ارزیابي تأمین کنندگان از

قسمت تأمین کنندگان و مشتریان  -مناقصه ها دانلود نمایند  .مهلت تحویل پاکات ساعت  9الي  14روز

چهارشنبه م��ورخ  98/06/27در مح��ل دفترکمیسیون مع�امالت مجتمع مي باشد.

مدیریت قراردادها و معامالت
شرکت معدني و صنعتي گل گهر

شرکت مجتمع جهان فوالد سیرجان در نظر دارد نسبت به شناسایی و پیشارزیابی شرکتها و
فروشندگان واجد صالحیت جهت خرید ( 4000چهار هزار) تن قراضه سبک اقدام نماید .بدینوسیله
از کلیه شرکتها و فروشندگان واجد شرایط ،دعوت بعمل میآید حداکثر ظرف مدت یک هفته از
تاریخ چاپ آگهی ،تمایل خود را به صورت مکتوب همراه با تصویر اسناد و مدارک ذیل به آدرس ایمیل
 DKMSJSCO@gmail.comارسال نمایند.

 توضیحات -1 :ارائه اسناد و مستندات مذکور هیچگونه حقی برای متقاضیان ایجاد نمیکند. -2جهت کسب اطالعات بیشتر با شماره  03442273806تماس حاصل نمایید.
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آگهی مناقصه دهیاری باسفهرجان

(نوبت اول)

دهیاری باسفهرجان در نظر دارد بر اساس مصوبه شماره  111مورخ  98/5/22شورای اسالمی باسفهرجان اجرای پروژه ذیل را از
طریق مناقصه عمومی به پیمانکار واجدالشرایط دارای رتبهبندی از معاونت برنامهریزی و نظارت راهبردی کشور واگذار نماید.
لذا از کلیه ش�رکتهای دارای صالحیت دعوت به عمل میآید جهت دریافت اس�ناد مناقصه به بخش�داری مرکزی س�یرجان
مراجعه نمایند .دهیاری در رد یا قبول پیش�نهادات مختار است .س�ایر اطالعات و جزئیات مربوط به قرارداد در اسناد مربوطه
میباشد .سپرده شرکت در مناقصه بایستی به صورت واریز به حساب ذیل نزد پست بانک بنام دهیاری مربوطه و یا به صورت
ضمانتنامه بانکی معتبر باشد .در صورتی که پیمانکاران اول تا سوم مناقصه حاضر به انعقاد قرارداد نباشند .ضمانتنامه شرکت
تلفن تماس42232481 :

در مناقصه آنها به ترتیب به نفع دهیاری ضبط خواهد شد.
عنوان پروژه و محل اجرا

مبلغ برآورد (ریال) بر اساس فهرست
بها تجمیعی راه و باند و ابنیه سال 98

مبلغ تضمین (ریال)
شرکت در مناقصه

شماره حساب
واریز مبلغ ضمانتنامه

مدت پروژه

پروژه سنگفرش معابر

2/297/253/504

115/000/000

54691193274049/02

 12ماهه

دریافت اسناد

محل

بخشداری مرکزی

تحویل پیشنهادها

محل

بخشداری مرکزی

آخرین مهلت تسلیم پیشنهادات

98/7/3

محل

بخشداری مرکزی

زمان

98/7/4
رأس ساعت  10صبح

بازگشایی پاکات
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جامعه

 شماره 1188
 شنبه  16شهریور 1398

امیررضا مقدم

یادداشت

بددهنی و  رکیکگویی
سام افروغ

در س��الهای اخیر شاهد نوعی ناس��ازگاری اخالقی در
سطوح مختلف جامعه هستیم ،ناس��زاگویی و بدزبانی
یکی از معضالت تربیتی است که در گفتگوهای روزمره
افراد قبح و زشتی آن از بین رفته تا جایی که جنبه سرگرمی نیز به خود گرفته
است .کافی است سری به پارکها و فضاهای تفریحی بزنید تا با انواع و اقسام
فحاش��ی و بددهنی در میان گعدههای جوانان حتی نوجوانان روبروش��ویم و
اگر همجایی دعوا و درگیری باش��د که فقط باید س��ریعتر از محل دور شوی
تا مورد اصابت تیرهای زهرآگینی که ناخواسته به سمتت پرتاب میشود قرار
نگی��ری اما هرچقدر هم تالش کنی و خودت را کنار بکش��ی ،بازهم فایدهای
ندارد باالخره مورد اصابت قرار میگیری! بچهها هم نیز از این قاعده مستثنی
نیستند فحشها را شنیدهاند و حاال دنبال معنای آن میگردند و حتی خیلی
وقتها خودت نیز معنی بعضیهایشان را درست نمیدانی .خشونت در گفتار
ش��امل ناسزاگویی ،فحش ،توهین ،اهانت ،تیکه کالمها ،هرزگی در بیان ،زبان
مستهجن ،سخره گرفتن لهجه یا گویش خاصی در جامعه هست که بسیار هم
فراگیر شده است و آش آنقدر شور شده که در اکثر فیلمها خصوصاً سینمایی
و تئاترها نیز بددهنی و اس��تفاده از الفاظ رکیک و سخره گرفتن قومیتها و
لهجهها و گویشها [خصوصاً توس��ط س��لبریتیها] به امری عادی و ترفندی
برای جذب مخاطب تبدیلشده است .ناگفته نماند آنچه میبینیم فیلتر شدهها
و پاالیشش��دهها هس��تند و همچنین خواننده نماهای ام��روزی نیز در اکثر
ترانههایشان فحاشی میکنند و کش��ش نوجوانان نیز به سمت ترانههایشان
و انتخاب آنها بهعنوان الگو نیز روزافزون اس��ت .برخالف ارزشهای دینی و
اخالقی جامعه رکیک بودن و بددهانی تا جایی مد ش��ده و در میان برخی از
جوانان این فرهنگ رخنه کرده که گاهی یکدیگر را به اسمها و القاب زشت نیز
میخوانند و حتی یکی دو تا فحش ناموسی را چاشنی کالم و سخن خویش
میکنند .اصوالً اگر در هر جملهتان یکی دو اصطالح ناجور به کار نبرید ،حتماً
آدم لوس و کس��لکنندهای به نظر میرس��ید و کسی که حاضرجواب است و
بتواند دوستانش را دست بیاندازد و با شوخی دیگران را بخنداند بهعنوان یک
دوس��ت خوب ،مقبول جمع قرار میگیرد .بد نیس��ت در ایام محرم که نهی
از منکر بیش��تر از قب��ل واجب مینماید به این فرموده پیامبر گرامی اس�لام
اس
«إن شَ َّر ال ّن ِ
«صلیاهلل علیه و آله» در نکوهش بدزبانی اشارهکنیم که فرمودَّ :
خاف ل ِس��ان َه ،أو يُ ُ
َمن ِزل َ ًة يَو َم القِيا َم ِة َمن يُ ُ
خاف شَ َّره؛» بىگمان بدترين مردمان
شرش بترسند.
ازنظر جايگاه در روز قيامت كسى است كه [مردم] از زبانش يا ّ
متأس��فانه باید گفت این فرهنگ تنها در می��ان اراذلواوباش جامعه رواج
ندارد ،بلکه در میان اکثر جمعهای همکاری ،دوس��تانه و حتی خانوادهها
نیز شایع است و آن را نشانهی صمیمیت میدانند بدون اینکه از بیان و یا
شنیدن آن طرفین احساس رنجش نمایند .جایی که بددهنی از معنای خود
تهی میش��ود و مثل یک تعارف مرسوم در میان اجتماع ردوبدل میگردد
میتوان از آن بهعنوان خطرناکترین ش��کل ب��روز این ناهنجاری یادکرد.
اینجاس��ت که پای متولیان فرهنگ ،آموزش ،تعلیم و تربیت و رس��انهای
جمعی برای اصالح فرهنگ رفتاری و گفتاری جوانان و سایر اقشار جامعه
بیش از گذشته باید به میان بیاید .اینیک وظیفه عمومی است.

با واژه افش��اگری اینقدر در جامعهی ما بازی
ش��ده که دیگر ب��رای مردم از ُم��د افتاده و
ب��ه محض اینکه از کس��ی آن را میش��نوند
ناخ��ودآگاه یاد انتخاب��ات و جنگ گروههای
سیاسی با هم میافتند .اصوالً در مملکت ما
افشاگری نمیشود مگر در زمانهایی خاص
به ویژه در آس��تانه انتخابات! چندی پیش 2
عضو برجس��ته مجمع تشخیص نظام که در
باالترین ردهها و دس��تگاههای تصمیمگیری
کشور قرار داشته و دارند ،توپخانه افشاگری
را علی��ه یکدیگر تنظیم کردند .معلوم نش��د
این دو ش��خصیت سیاس��ی مذهبی چرا به
یکباره یادش��ان آمد گذش��تهی ه��م را زیر
س��ؤال ببرند و از رازهایی حرف بزنند که تا
حاال نگه داشته بودند!
ای��ن دو اگر چه انتخابات��ی پیش روی خود
نداشتند اما انگیزهشان نیز به نظر نمیرسید
خدایی باش��د چرا که اگر بود به جای رو کم
ک��ردن از یکدیگر ،در زمان مس��ئولیتهای
مهمی که داش��تند هرگونه اطالعات خود را
از تخلّفات دیگری جهت رس��یدگی و احقاق
حق ملّ��ت به جری��ان میانداختند نه اینکه

افشاگری ابزاری برای مچگیری ،شیوهای که دیگر از مد افتاده است!

هیاهو برای هیچ

در برابر ش��بکههای مج��ازی داخل و خارج
کش��ور که مترصد انتش��ار اخبار ناخوشایند
ازکش��ورمان هس��تند ،مثل نق��ل و نبات به
هم اتهام بزنند و دو هفته بعد س��ر یک میز
بگو بخند داش��ته باش��ند! اینجا هس��ت که
واژه افش��اگری معنای خودش را از دس��ت
میده��د و آدمی میماند ک��ه اگر این همه
اتهام و افشاگری درس��ت بوده چرا به آنها
رسیدگی نمیش��ود و اگر درست نبوده چرا
مطرح میش��ود و آخر کار ب��ا یک کنار هم
نشس��تن همه چیز به فراموشی میرود! این
دست افشاگریها و ادعاها مسبوق به سابقه
است و دیگر برای مردم عادی شده است.
محمود احمدین��ژاد تا زمانی که قدرت را در
دست داشت مرتب از فهرستی یاد میکرد که
در جیب دارد و به موقع نام مفسدان اقتصادی
را برای مردم افش��ا میکند .آن روزها کس��ی

نمیدانس��ت او با ای��ن گارد گرفتنها اهداف
دیگری دارد َوا ِال کس��ی فهرس��تی از فاسدان
را در جیب��ش دارد و ق��درت هم دارد که این
دس��ت و آن دس��ت نمیکند .حاال نزدیک به
 7س��ال از خداحافظی او با پس��ت ریاس��ت
جمهوری میگذرد که هیچ فهرستی از جیب
احمدین��ژاد بیرون نیامده ج��ز آنکه خود در
عوض ،با زندانی شدن تعداد زیادی از معاونان
و مدیران و نزدیکانش روبرو شده است .او تنها
کاری که کرده و میکند اگر میدانی و خیابانی
گی��ر بیاورد فق��ط علیه چند رقیب سیاس��ی
انتخاباتی معرک��های برپا میکن��د .در دولت
روحانی نیز با تشکیل ستاد مبارزه با فساد اگر
چه گفتند عزم دولت برای افشای نام فاسدان
و برخورد با اختالسگران جزم است اما نه تنها
از آن فاس��دان نامی از س��وی این ستاد تدبیر
و امید ب��ه میان نیامد ک��ه در مقابل برادران

رئیسجمه��ور و معاون اول به همین اتهامات
به زندان افتادند تا با وثیقه بیرون بیایند.
چن��دی پی��ش ی��ک نام��زد انتخابات��ی در
سیرجان وقتی از او در مصاحبهای سؤال شد
ش��ما در زمان انتخابات گذشته علیه رقبای
خ��ود گفتید یک ش��به بعضیه��ا میلیاردر
ش��دهاند این افراد چه کس��انی هستند؟ که
پاس��خ داد :ما بر اس��اس آنچه شنیده بودیم
بهص��ورت کلی گفتیم ول��ی مدرکی نداریم!
ویروس افشاگری به مثابه ابزار انتخاباتی این
بار به ش��ورای ش��هر منتقل شد تا در بزنگاه
انتخابات هیئت رئیس��ه یکی از اعضاء وعده
افش��اگری بدهد اما وقتی براب��ر خبرنگاران
منبر رفت از اتهامات اثبات نش��دهای حرف
زد که ب��رای هم��ان انتخابات هم کارس��از
نبود .خبرنگارانی ه��م که گمان میبردند او
میخواس��ته از اختالسهای چند میلیاردی

با سند و مدارک خبر دهد دست از پا درازتر
به دفاتر نشریههایش��ان برگش��تند .این نوع
افش��اگریها که س��خنتازه و شهروند سالم
ه��م در یادداش��تهای همی��ن هفته خود
آن را نق��د کردن��د باور کنید ب��ه درد همان
انتخابات هم نمیخورد چون س��ؤال اساسی
رسانهها و افکار عمومی این است اگر نسبت
به حقوق مردم و س��وگندی ک��ه خوردهاید
صادق و پایبند هس��تید اگر اسناد و مدارکی
در دس��ت دارید و یا اگر سندی ندارید فقط
ش��نیدههایی داری��د چ��را هم��ان اطالعات
خ��ود را به موقع در اختیار مراجع مس��ئول
نمیگذارید و صبر میکنید یکی دوسال بعد
برای مچگیری از رقبا با هیاهو و جنجالَ ،دم
از افش��اگری بزنید! این قل��م ،منکر ضرورت
برخ��ورد با عوام��ل تضییع حق��وق مردم و
بیتالم��ال در هر جای��گاه ،رده و س��ازمان
نیس��ت و حت��ی معتقدیم چنانچ��ه تخلّفی
به اثبات رس��ید با عوام��ل آن باید از طریق
شدت تمام برخورد شود اما
مراجع قانونی با ّ
یادمان باش��د تنها با ایجاد التهاب و تشویش
اذهان عمومی جز لطمه به خود و ناامیدی و
تزریق یأس در جامعه کار بیش��تری از پیش
نمیبریم.

تشدید نظارت بر عملکرد سرویس مدارس در آستانه ماه مهر

در سامانه سپند ثبت نام کنید

گروه شهر :مدیرعامل سازمان حمل و نقل بار و مسافر شهرداری
س��یرجان گفت :بر اساس ابالغ كارگروه ماده  ،18دانشآموزاني
که قصد استفاده از سرویس مدارس را دارند باید در سامانه سپند
«سامانه پایش ناوگان دانشآموزی» ثبتنام کنند.
به گزارش واحد خبر مدیریت ارتباطات شهرداری ،رضا یوسفی
با اعالم این خبر در این رابطه افزود :امروزه وسعت شهرها ،تنوع
م��دارس و باالرفتن س��طح توقع مردم از یک ط��رف و افزایش
اشتغال بانوان و گسترش تک فرزندی از سویی دیگر موجب شده
چگونگی جابهجایی دانشآموزان از خانه تا مدرس��ه و بالعکس،
به س��ایر دغدغههای والدین در آستانه بازگشایی مدارس افزوده
شود .وی افزود :عدم نظارت بر سرویسهای مدارس و استفاده از
خودروهای فرسوده و دارای مشکل در سالهای گذشته در برخی
مواقع منجر به اتفاقات ناگوار و ناخوش��ایندی شده و این مسأله
خود نوعی بیاعتمادی در میان خانوادهها نسبت به متولیان امر
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فراخوان مناقصه ومي یک مرحلهای
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شهرداری سیرجان در نظر دارد مناقصه عمومی خدمات (شرح مختصر :بیمه تكمیل درمان پرسنل شهرداری سیرجان)
به شماره  2098005674000057را از طريق سامانه تداركات الكترونیكی دولت برگزار نمايد .كلیه مراحل برگزاری مناقصه
از دريافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصهگران و بازگشايی پاكتها از طريق درگاه سامانه تداركات الكترونیكی
دولت (ستاد) به آدرس  www.setadiran.irانجام خواهد شد و الزم است مناقصه گران در صورت عدم عضويت قبلی،
مراحل ثبتنام در سايت مذكور و دريافت گواهی امضای الكترونیكی را جهت شركت در مناقصه محقق سازند.
تاریخ انتشار مناقصه در سامانه تاریخ  98/6/16میباشد.
مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت :ساعت  18روز دوشنبه تاریخ 98/6/25
مهلت زمانی ارائه پیشنهاد :ساعت  19روز پنجشنبه تاریخ 98/7/4
زمان بازگشایی پاکتها :ساعت  14:32روز شنبه تاریخ 98/7/6

اطالعات تماس دستگاه مناقصهگذار جهت دريافت اطالعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاكتها:
الف :آدرس :سیرجان ،میدان انقالب ،شهرداری مركزی ،امور قراردادها تلفن034-41325077 :
اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضويت در سامانه :مركز تماس 021 -41934
دفتر ثبتنام 88969737 :و 85193768

مديريت ارتباطات شهرداری سیرجان

گه ستع عم
م
ش
آ ي ا الم و ي ماره /98/7س

شركت معدني و صنعتي گل گهر (سهامي عام) در نظر دارد " انجام آزمايشات طبي براي  1000نفر
" را از طريق برگزاري استعالم عمومي به آزمايشگاه واجد شرايط واگذار نمايد .لذا كلیه متقاضیان

ميتوانند جهت اخذ اسناد استعالم به آدرس الكترونیكي  WWW.GEG.IRمراجعه و اسناد مذكور
را به همراه دستورالعمل ارزيابي كیفي و فني و فرم پرسشنامه ارزيابي تأمین كنندگان از قسمت
تأمین كنندگان و مشتريان  -مناقصه ها دانلود نمايند  .مهلت تحويل پاكات ساعت  9الي  14روز

چهارشنبه مــورخ  98/06/27در محــل دفتركمیسیون معـامالت مجتمع مي باشد .

مديريت قراردادها و معامالت
شركت معدني و صنعتي گل گهر

ایجاد کرده است؛ اما امسال و در سال تحصیلی جدید برای پایان
دادن به این دغدغهی خانوادهها ،بر اساس ابالغ كارگروه ماده 18
شهرستان سیرجان ،دانشآموزاني که قصد استفاده از سرویس
مدارس را دارند باید با مراجعه به سامانه سپند به آدرس اینترنتی
 irtusepand.irثبت نام کنند.
مدیرعامل سازمان حمل و نقل بار و مسافر شهرداری سیرجان
همچنین با اشاره به الزام رانندگان سرویس مدارس به دریافت
مجوز و ثبت نام در سامانه سپند گفت :رانندگاني كه قصد انجام
س��رويس مدرسه را دارند بايد تحت نظارت يكي از شركتهاي
مجاز که از س��ازمان حمل و نقل ش��هرداري س��يرجان پروانه
دارند فعالیت کنند و ضمن ثبت نام در س��امانه مذکور ،كارت و
برچسب تردد نیز دریافت کنند .در غير اينصورت سرویسدهی
دانشآموزان مدارس بدون رعایت موارد مطرح ش��ده ،راننده و
خودرو اعمال قانون میشوند.

عم
فراخوان مناقصه ومي یک مرحلهای عملیات محوطهسازی اپرک حاشیه بلوار اقئم

شهرداری سیرجان در نظر دارد مناقصه عمومی خدمات (شرح مختصر :عملیات محوطهسازی پارک حاشیه بلوار
قائم) به شماره  2098090549000007را از طريق سامانه تداركات الكترونیكی دولت برگزار نمايد .كلیه مراحل
برگزاری مناقصه از دريافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصهگران و بازگشايی پاكتها از طريق درگاه سامانه
تداركات الكترونیكی دولت (ستاد) به آدرس  www.setadiran.irانجام خواهد شد و الزم است مناقصه گران در
صورت عدم عضويت قبلی ،مراحل ثبتنام در سايت مذكور و دريافت گواهی امضای الكترونیكی را جهت شركت
در مناقصه محقق سازند.

تاریخ انتشار مناقصه در سامانه تاریخ  98/6/16میباشد.
مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت :ساعت  18روز سهشنبه تاریخ 98/6/26
مهلت زمانی ارائه پیشنهاد :ساعت  19روز یکشنبه تاریخ 98/7/7
زمان بازگشایی پاکتها :ساعت  10صبح روز سهشنبه تاریخ 98/7/9

اطالعات تماس دستگاه مناقصهگذار جهت دريافت اطالعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه
پاكتها :الف :آدرس :سیرجان ،میدان انقالب ،شهرداری مركزی ،امور قراردادها تلفن034-41325077 :
اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضويت در سامانه :مركز تماس 021 -41934
دفتر ثبتنام 88969737 :و 85193768
مديريت ارتباطات شهرداری سیرجان

عم
آگهي مناقصه ومي شماره /98/32ع

شركت معدني و صنعتي گل گهر (سهامي عام) در نظر دارد " تهیه مصالح و اجرای عملیات گاز رسانی به
شهرک صنعتی گل گهر" را از طريق برگزاري مناقصه عمومي به پیمانكار واجد شرايط واگذار نمايد .لذا
كلیه متقاضیان ميتوانند جهت اخذ اسناد مناقصه به آدرس الكترونیكي  WWW.GEG.IRمراجعه و
اسناد مذكور را به همراه فرم پرسشنامه ارزيابي تأمین كنندگان از قسمت تأمین كنندگان و مشتريان -
مناقصه ها دانلود نمايند  .مهلت تحويل پاكات ساعت  9الي  14روز شنبه مــورخ  98/6/30در محــل
دفتركمیسیون معـامالت مجتمع و يا دبیرخانه دفتر مركزی تهران مي باشد .ضمن ًا بازديد از محل اجراي
موضوع مناقصه روز شنبه مورخ  98/6/23براي متقاضیان بالمانع ميباشد.

مديريت قراردادها و معامالت
شركت معدني و صنعتي گل گهر

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

هنگام خریدهای اینترنتی به آدرس درگاه توجه کنید
که حتم ًا با  httpsآغاز شده باشد.

گ�روه حوادث :حوالی س��اعت  4عصر روز ش��نبه پارس بی
وقفه و رفتار غیرعادی گروهی سگ در کنار کارگاه پیمانکاری
الس�لام) هماشهر توجه
راهآهن در حوالی امامزاده حمزه(علیه ّ
کارگران را به خود جلب کرد.
گروهی از افراد به سگها نزدیک شده تا علت سروصدای آنها
را بفهمند که با جس��د عجیبی روبرو میش��وند  .جسدی که
برخی اندامهایش توس��ط حیوانات خورده شده بود .کارگران،
ب��ا پلی��س  110تماس گرفت��ه و ماموران کالنتری هماش��هر
س��یرجان به محل حادث��ه میروند .بررس��یهای اولیه انجام
میش��ود .با تماس رئی��س کالنتری هماش��هر ،رئیس پلیس
آگاهی و رئی��س دایره جنایی به محل حادثه میروند با اینکه

کشف جنازه عجیب
در هماشهر
در سفر هیات قضایی استان بررسی شد

بیشترین اتهامها و خواستهها
در سیرجان چیست؟

گروه حوادث :رییس کل دادگستری استان کرمان عناوینی
از قبیل تهدید ،ضرب و جرح عمدی ،سرقت مستوجب تعزیر،
توهین ،رانندگی بدون پروانه رس��می ،ایراد صدمه بدنی غیر
عمدی بر اثر تصادف رانندگی ،تخریب ،انتش��ار تهمت،افترا،
خیان��ت در امانت را جزء ده اته��ام اول(کیفری) حوزه قضایی
سیرجان در پنج ماهه  98اعالم کرد.
قاضی موحد در نشست قضائی با قضات دادگستری سیرجان
اظهار ک��رد :طی پنج ماهه ی ابتدای س��ال جاری 19هزار و
719فقره پرونده وارد دادگس��تری س��یرجان ش��ده است که
نسبت به مدت مشابه سال گذشته شاهد رشد ورودی پرونده
ها هس��تیم.نماینده عالی دس��تگاه قضائی در اس��تان کرمان
متوسط نرخ رس��یدگی به پرونده های قضائی در سیرجان را
99درصد اعالم کرد و گفت :متوس��ط زمان رس��یدگی شعب
حوزه قضایی سیرجان  91روز می باشد .وی عنوان کرد :قضات
و پرس��نل اداری دادگس��تری س��یرجان با تالش شبانه روزی
موفق ش��ده اند از ابتدای سال تا کنون 19هزار و  486را مورد
رسیدگی قرار دهند و مختومه نمایند.این مقام ارشد قضائی در
استان کرمان اعالم کرد 87:درصد اوراق قضائی در سیرجان به
ص��ورت الکترونیک ابالغ می ش��وند که نقش موثری در حفظ
حریم خصوصی افراد ،کاهش هزینه ها و کاهش اطاله دادرسی
دارد.وی عناوینی از قبیل تهدید ،ضرب و جرح عمدی ،سرقت
مس��توجب تعزیر ،توهین ،رانندگی بدون پروانه رس��می ،ایراد
صدمه بدنی غیر عمدی بر اثر تصادف رانندگی ،تخریب ،انتشار
تهمت،افت��را ،خیانت در امانت را ج��زء ده اتهام اول(کیفری)
حوزه قضایی س��یرجان در پنج ماهه  98اعالم کرد.رئیس کل
دادگس��تری اس��تان کرمان در این س��فر در دی��دار مردمی با
شهروندان به درخواست  106نفر از مراجعه کنندگان رسیدگی
کرد .همچنین رئیس حفاظت و معاون دادستان کرمان به همراه
معاون دادستان س��یرجان از زندان بازدید کردند .در این سفر
اسالمی معاون منابع انسانی ،بخشی معاون برنامهریزی ،شفیعی
ن و بصیریان مدیر
رئیس حفاظت ،سلطانی معاون دادستان کرما 
روابط عمومی رئیس کل دادگستری را همراهی میکردند.

حوادث

پلیس فتا شهرستان سیرجان

@negarestan_news

آیا پرونده قتل جدیدی در پلیس آگاهی گشوده شده است؟

 شماره 1188
 شنبه  16شهریور 1398

غروب آفتاب نزدیک اس��ت جس��توجوی پلیس برای کشف
جنازه برنامهریزی میشود.
یکی از کارگران بومی محل عنوان میکند که پدر  70سالهاش
که روز قبل برای چرای گوس��فندان به بیابانهای اطراف رفته
با جس��می مش��کوک روبرو ش��ده که گوس��فندان را ترسانده
اس��ت .ماموران پلیس با همکاری راهنمای محلی جس��تجو را
آغاز میکنند .س��اعت حوالی  9شب شنبه  9شهریور است .با
راهنمایی چوپان پیر به حدود محل جسد میروند اما تاریکی
ش��ب کار را سخت کرده است .باالخره پس از گذشت چندین
س��اعت جسد کشف میشود .متاس��فانه به علت بیرون ماندن
بخشی از جسد حیوانات وحش��ی به آن حمله کردهاند .نیمی
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از جسد که داخل خاک مانده بود توسط پلیس بیرون کشیده
ش��ده و به ش��هر منتقل میش��ود .تحقیقات گس��ترده پلیس
آگاهی آغاز شده و سرنخهایی به دست آمده است.
دادس��تان عمومی و انقالب س��یرجان در گفتوگو با خبرنگار
نگارس��تان ضمن تأیید خبر کشف جس��د گفت :هویت جنازه
هنوز مش��خص نش��ده و حمل��ه حیوانات به جس��د غیرعادی
تبدیل شده و کار شناسایی آن را دشوار کرده است.
قاضی محس��ن نیکورز اف��زود :هنوز زود اس��ت که بخواهیم
در م��ورد اینکه این اتفاق قتل بوده یا ن��ه صحبت کنیم .باید
تحقیق��ات پلیس آگاهی پی��ش رود و برخ��ی فرضیات مورد
بررسی قرار گیرد تا بتوان دقیقتر اظهار نظر کرد.

فرمانده انتظامی سیرجان خبر داد:

افتتاح ساختمان جدید  2کالنتری در هفته ناجا

گروه حوادث :یکی از اقدامات زیربنایی و مثبت فرمانده انتظامی شهرستان سیرجان احداث ساختمانهای جدید کالنتریهای سیرجان است
که همش��أن پلیس را حفظ میکند و هم باعث رفاه حال ارباب رجوع میش��ود .س��رهنگ ایراننژاد در گفتوگو با خبرنگار نگارستان از افتتاح
س��اختمان جدید دو کالنتری  12در انتهای بلوار دکتر صادقی و نجفش��هر در جوار مس��کن مهر در هفته ناجا در مهرماه خبر داد .وی افزود:
پیمانکار ساختمان ستاد فرماندهی نیز انتخاب شده و در حال فعالیت میباشد.
ساختمان ایستگاه شماره  2پلیس راهور نیز در بلوار شیخ احمد کافی افتتاح شده است .مهمانسرای نیروی انتظامی نیز در حال ساخت بوده و
ساختمان آن  80درصد پیشرفت فیزیکی داشته است .وی با تقدیر از همکاری شرکتهای گلگهر ،گهرزمین ،آرمانگهر ،جهانفوالد ،شهرداری
نجفشهر ،شهرداری سیرجان ،مهندس طاهری و  ...اظهار امیدواری کرد دیگر اماکن پلیس جهت رضایتمندی مردم نوسازی شود.

سردار ناظری فرمانده انتظامی استان:

نگران جوانان استان کرمان هستم

گروه حوادث :فرمانده انتظامی استان کرمان
با اشاره به کشف  ۸۶۰کیلوگرم شیشه طی پنج
ماههی اول امسال و رشد جهشی آن نسبت به
سال گذشته ،هش��دار داد که باید در زمینهی
جدی صورت گیرد تا جوانان
پیشگیری اقدامات ّ
استان آلوده نشوند.
به گزارش فردایکرمان ،سردار عبدالرضا ناظری،
مخدر
در نشس��ت اخیر شورای هماهنگی مواد ّ
استان که با حضور سردار مؤمنی ،دبیر کل ستاد
مخدر کشور برگزار شد ،گزارشی
مبارزه با مواد ّ
از وضعیت موجود اس��تان در حوزهی مقابله با
مخدر ارائه و اظهار کرد« :چهار ایس��تگاه
مواد ّ
بازرسی مصوب در استان کرمان داریم که یکی
از آنه��ا تقریب��اً فعالیت بیشت��ری دارد و آن
ایس��تگاه بازرسی مرصاد است» .وی افزود« :اما
ایست بازرسی مرصاد با ایجاد محورهای اخیر در

اس��تان تا حدودی از قرار گرفتن در مرکز تردد
خارج شده و باندهای اشرار و قاچاقچیان آن را
دور زده و در مسیرهای دیگری تردد میکنند».
وی با بیان اینکه دو ایس��ت بازرس��ی مصوب
دیگر در س��یرچ و انار داری��م ،ادامه داد« :هنوز
این دو ایس��تگاه به بهرهبرداری نرس��یدهاند».
سردار ناظری س��پس گفت« :در استان کرمان
مخ��در را نداریم
ما مثل گذش��ته ،بارانداز مواد
ّ
اما توقفگاههای��ی وجود دارد» .وی اظهار کرد:
«یکی از ویژگیهای استان کرمان این است که
از شمالیترین تا جنوبیترین نقاط استان درگیر
تردد کاروان قاچاقچیان است» .فرمانده انتظامی
اس��تان کرمان با بیان اینک��ه آمار پنح ماههی
مخدر در استان ،بیش از  ۴۶تن
کشفیات مواد ّ
مخدر اس��ت که بیش از  ۱۰تن آن اخیرا ً
انواع ّ
کش��ف شده است .وی با ابراز نگرانی از افزایش

کشفیات شیشه که در پنج ماه اول امسال ۸۶۰
کیلوگرم بوده اس��ت ،بیان کرد« :ب��ا راهاندازی
بیش از س��ه هزار و  ۶۰۰کارگاه تولید شیش��ه
در افغانس��تان و پاکستان و افزایش ترانزیت آن
نمیخواهیم شاهد باشیم جوانان استان کرمان
دچار مش��کل ش��وند» .وی خطاب به دبیر کل
مخدر تصریح کرد« :دستور
ستاد مبارزه با مواد ّ
بدهید نسخهای ارائه شود تا در حوزهی درمان و
پیشگیری همهی نهادها بسیج شوند و نگذاریم
مخدر صنعتی،
همزم��ان با افزایش عبور م��واد ّ
جوانان ما هم آلوده شوند».
وی تأکید کرد« :اگر رشد کشفیات و ترانزیت
مخدر صنعتی با رشد معتادان به این مواد
مواد ّ
همراه ش��ود هم در حوزهی اجتماعی و هم در
جدی خواهیم
حوزهی امنیتی دچار مشکالت ّ
شد» .سردار ناظری در ادامه ،با یادآوری اینکه
کرمان رتبهی دوم کشور در زمینهی کشفیات
مخدر را دارد ،اظهار کرد« :امسال تاکنون
مواد ّ
همکاران من  ۳۳باند فعال را منهدم و دو نفر از
افراد شرور را حذف کردند».

تعدادی از دانشآموزان ممتاز درسی آموزشگاه

دانیال نادری پایه نهم قبولی
دبیرستان نمونه دولتی معدل 20

محمدجواد اسالمپناه پایه هشتم
معدل 19/85

امیرمهدی زینلی پایه نهم
معدل 19/93

نیما آکار پایه هشتم
معدل 19/75

فرزاد بنیاسد پایه نهم
معدل 19/73

محمدامین صادقی پایه نهم
معدل 20

ابوالفضل منتظری پایه نهم
معدل 19/75

سیدمحمدطاها ایراننژاد پایه نهم
معدل 19/35

امیرحسین عباسپور پایه هشتم
معدل 19/90

امید احمدی پایه هفتم
معدل 20

محمدهادی اسالمپناه پایه هفتم
معدل 19/10

علی گلزاری پایه هفتم
معدل 19

دبیران سال تحصیلی  99-98متوسطه اول غیردولتی پسرانه راهیان نور
مؤسس :حاج محمدرضا سلیمانی  -مدیر :حسین صادقی کارشناسی مدیریت برنامهریزی آموزشی  -معاون آموزشی و اجرایی :محمدعلی احمدینژاد
مشاور :ایمان عباسی دکترای روانشناسی بالینی  -مربی پرورشی :محمدصالح قاسمینژاد (مداح اهل بیت)  -مربی ورزش :مرتضی هاشمی کارشناسی تربیت بدنی و علوم ورزشی  -دبیر ریاضی :کریم اکبری کارشناسی ریاضی  -دبیر علوم
تجربی :محمد فهیم کارشناسی ارشد علوم تجربی  -دبیر زبان انگلیسی :محمود پرندوار کارشناسی زبان انگلیسی  -دبیر عربی :سیدشمسالدین احسائی کارشناس دینی و عربی -دبیر ادبیات :ابراهیم قاسمینژاد کارشناسی ارشد ادبیات
فارسی  -دبیر مطالعات اجتماعی :اکبر حسینی کارشناسی ارشد مطالعات اجتماعی  -دبیر کار و فنآوری :منصور جهانی کارشناسی ارشد مطالعات اجتماعی  -دبیر پیامهای آسمانی :اکبر خراسانی مداح اهل بیت کارشناس معارف اسالمی

سیاسی  /اجتماعی  /فرهنگی

السالم:
امام حسین علیه ّ
در نهمین فرزند من ،سنّتی است
از یوسف و سنّتی است از
موسی بن عمران ،او قائم ما اهل بیت،
مهدی موعود است.
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حاشیه  -خبر

به حق چیزهای نشنیده !

کاهش قیمت بلیت هواپیما
از این هفته

دبیر انجمن شرکتهای هواپیمایی :گفت با توجه به روند کاهشی نرخ
ارز،نرخهای بلیت هواپیما از تاریخ  21ش��هریور کاهش مییابد .وی
گفت اگر چه کاهش نرخ ارز بالفاصله در قیمت بلیت هواپیما تأثیرگذار
نیس��ت ولی برای رضایت بیشتر مسافران هوایی این تصمیم از سوی
ش��رکتهای هواپیمایی اتخاذ ش��ده و با توجه به نحوه دسترسی به
قطعات و سرویسهای نگهداری و شرایط تقاضای بازار ،این شرکتها
در دامن��ه نرخهای تعیین ش��ده ،بلیت خود را عرض��ه میکنند .در
شرایطی که در یکی دوسال گذشته همواره با افزایش قیمت در کاال
و خدمات مواجه بودیم معلوم نیست روز از کدام طرف به قول معروف
سرزده که یکبار هم اعالم شود قیمتی در جایی میخواهد کاهش پیدا
کند .به حق چیزهای نشنیده!

طرحی که دست به دست میشود!

موافقان و مخالفان تعطیلی پنجشنبهها

طرح «تعطیلی پنجش��نبهها» چند وقتی اس��ت که در مجلس میان
موافقان و مخالفان دست به دست میشود .این طرح که موافقان زیادی
در می��ان کارمندان و خانوادهها دارد هن��وز وارد مرحله تصمیمگیری
نهایی نشده ولی گفته میشود نمایندگان معتقدند در صورتی این طرح
باید تصویب شود که س��اعت کاری ادارات افزایش یابد .دو روزه شدن
تعطیالت پایان هفته کش��ور از س��ال  ۹۵در مجلس شورای اسالمی
مطرح ش��ده اما شواهد امر به خوبی نش��ان میدهد که اهالی دولت و
مجلس هنوز نتوانس��تهاند این موضوع را به سرانجام برسانند و به نظر
میرسد که یکی از موانع دو روزه شدن تعطیالت در ایران به دلیل ترس
از تأثیر این موضوع بر اقتصاد و تولید ناخالص کشور است.

دولت مکلّف به حذف یارانه سه دهک باالتر شد

یارانه چه کسانی قطع می شود؟

وزیر تعاون ،کار و رفاه اجتماعی گفت :آن دسته از خانوادهها که میزان
مصرفشان از حد معین باالتر است مشمول حذف یارانه میشوند .وی
در حاشیه جلسه هیئت دولت در پاسخ به پرسشی درباره شناسایی و
حذف یارانه س��ه دهک باالی درآمدی ،گفت :در قانون بودجه امسال
دولت مکلّف به حذف یارانه سه دهک باالتر شده است یعنی افراد با
درآمدهای باال که نیاز به دریافت یارانه ندارند ،حذف شوند .وی تأکید
کرد :دولت حساس��یت جدی دارد که با توجه به شرایط اقتصادی و
فشارهایی که به طور طبیعی در اقشار متوسط و پایین جامعه است،
ضریب خطا در انتخاب افرادی که مش��مول دریافت یارانه نیستند به
حداقل ممکن کاهش یابد و به هیچ وجه فشاری از این محل به طبقه
متوسط و پایین وارد نشود.

بازسازی منزل مرحوم طالقانی توسط یک سیرجانی
با تصمیم اداره کل میراث فرهنگی استان البرز منزل قدیمی مرحوم آیت ا… طالقانی بازسازی میشود .مهندس علیرضا گلخوار که برای نظارت
مهندس�ی و اجرای این طرح انتخاب ش�ده به نگارستان گفت :امسال رحلت مرحوم طالقانی مصادف شده با روز عاشورا و میراث فرهنگی استان
البرز با آغاز چهلمین سالروز وفات این رادمرد بزرگ تاریخ انقالب اسالمی ،تصمیم به بازسازی خانه قدیمی ایشان در روستای گلیرد شهر طالقان
گرفته و من خوشحالم که این افتخار نصیب من شده است.
گفتنی است علیرضا گلخوار ،مشاور اسبق شهرداری سیرجان  ،فارغ التحصیل مهندسی معماری و شهرسازی است و بر احداث بسیاری ساختمانها
با معماری مذهبی در شهرهای استان کرمان و استانهای هرمزگان ،قم و همچنین شهر کاظمین در عراق نظارت فنّی داشته است.

اظهارات عجیب
و بدعتهای تازه
آقای فرماندار

بهدنبال درج یک فقره طنز معمولی در شماره
گذش��ته یکی از نش��ریات محلی و برداشت
اش��تباه از آن که موجب واکنش یک هیئت
عزاداری ش��د ،روابط عمومی فرمانداری در
خبری که روی سایت فرمانداری گذاشت از
«احضار رئیس اداره ارشاد توسط فرمانداری
خبر داد و اضافه کرد :به رئیس اداره ارش��اد
اعالم ش��د از این پس بر عملکرد مطبوعات
نظارت داش��ته باش��د )!( .اینکه رئیس یک

اداره بنا به نوش��ته روابط عمومی فرمانداری
احضار میشود خود بدعت جدیدی است که
فقط در س��یرجان ش��اهد آن هستیم مضافاً
اینک��ه به ایش��ان گفته ش��ود از این پس بر
عملکرد مطبوعات نظارت هم داش��ته باشد
ک��ه خود داس��تان دیگ��ری از بیاطالعی از
قانون مطبوع��ات و اظهار نظرهای فراقانونی
در این رابطه است.
ای��ن اتفاق در حالی میافتد که هفته قبل از

آن سرپرست فرمانداری سیرجان در جریان
کنفران��س مطبوعات��ی خ��ود در اظهاراتی
عجیب از ناتوانی زنان در پستهای مدیریتی
سخن گفته بود .موضوعی که دستمایه طنز
یک��ی از نش��ریات محلی نیز ش��د .آنجا که
وی در پاس��خ س��ؤالی پیرامون زنان با اشاره
تلویح��ی به اینکه زن توانمن��د نداریم گفته
بود« ش��ما دوتا مدیر زن معرفی کنید تا من
رئیس دو اداره بگذارم ».وی گفته بود« :یک
بن��ده خدایی چند وقت قبل پیش من آمد و
گفت رئیس فالن اداره را زن بگذارید .گفتم
چه کس��انی؟ س��ه تا خان��م را معرفی کرد.
گفتم بگو هر س��ه نفر بیایند رزومهش��ان را
بگویند .اآلن یک م��اه منتظرم هیچ کس از
این در داخل نیامده است .علی ایحال ناتوان
شمردن زنان در امور مدیریتی و یا احضار و
مأموریت خارج از قانون به رئیس یک اداره،
از نماینده عالی دولت تدبیر و امید در ش��هر
بعید است.

دختر عزیزمان سرکارخانم

جناب آقای محمدحسین کرانی
ضایعه درگذشت مرحوم دکتر محمدمهدی کرانی از مفاخر فرهنگی شهرستان سیرجان

را تسلیت عرض نموده ،از خداوند منان برای آن مرحوم علو درجات و برای بازماندگان

صبر جزیل خواهانیم .

اعضای هیأت مدیره و مدیرعامل هلدینگ گهرعمران

محجوبه پورابراهیمی

قبولی شما را در مقطع دکترای رشته روانشناسی
بالینی تبریک عرض نموده ،موفقیت روزافزونتان
را آرزومندیم.

خانواده

نگاه آخر

سیرجان؛ ققنوسی
که از خاکسترش برمیخیزد
بیژن ادبی

مورخان میگویند س��یرجان حداق��ل چهار فراز و
نش��یب تاریخی را پشت سر گذاش��ته است :عبور
اسکندر مقدونی در سال  326قبل از میالد مسیح،
فتح س��یرجان بهوسیله سپاه اعراب در سال  31هجریقمری ،تخریب
قلعه سنگ (شهر قدیم سیرجان) به دست «ایدکو» سردار تیموری در
قرن هش��تم هجریقمری ،ورود افغانها و با خاک یکس��ان ش��دن باغ
بمید (دومین نقطه مهاجرت س��یرجانیها برای احداث ش��هری دیگر)
و نهایتاً انتقال ش��هر به س��عیدآباد (مکان امروزین استقرار شهرستان)
در عه��د صفوی .ش��هری که تاریخی رنگارن��گ دارد آکنده از روزهای
اوج چه پیش از اس�لام و چه پس از اس�لام .روزهایی سخت خونبار و
سراس��ر تنگدستی و فالکت و ایلغارها و لشکرکشیهای متعدد .شهری
مهمانپذیر در طول تاریخ؛ زمانی که دو س��ال جانانه در برابر حمله سردار
تیمور مقاومت کرد ،بس��یاری از اقوام و طوایف عشایری امروز در این شهر
نبودند .زیبایی ش��هر ما در این اس��ت که در تمامی فجایع تاریخی از قبیل
جنگ و تهاجم و قحطی سرپا مانده و پوست انداخته است و حتی مردمانش
را از این س��وی به آن س��وی کوچانیده تا ش��هر را دوباره بن��ا کنند .بارها
خواندهایم که اجداد ما از دل کویر سخت و خشن و بیروح ،قناتهای آب را
بهوجود آوردند .دریغ که اگر بناهای تاریخی و زوایای هنری و مردمشناسی
آنان را از هویت شهری کسر کنیم ،از گذشته جز همین ریگمرده خاطرات
دور چیزی به جای نخواهد ماند .فردوسی در جایی از شاهنامه که پادشاهی
ضحاک را ش��رح میدهد ،نش��انههای فض��ای آمیخته به ت��رس و اندوه و
افس��ردگی را چنین روایت میکند« :نهان گش��ت کردار فرزانگان /پراکنده
ش��د کام دیوانگان /هنر خوار ش��د ،جادویی ،ارجمند /نهان راستی ،آشکارا
گزند» .نشانههای تلخکامی اجتماعی از منظر وی چنین هستند .در همان
دورههای تقطیعش��دهی تاریخی نیز که اغلب پژوهش��گران برجسته به آن
اش��اره میکنند ،بیشک حال و هوای ایام آن روزگار همینگونه بوده است.
فرزانگانی که درجا میزنند و تهیمایهگانی که پیش رفتهاند.
هر جا که چرخش نخبگان نباش��د ،جامعه به قهقرا میرود .اکنون کجای
کار ایس��تادهایم؟ این روزها ،تمام این دقایق و ظرائف را میتوانید در شهر
به چش��م ببنید .در ه��ر مجموعهای که اصل بر شایستهس��االری بوده و
از ظرفیتهای متناس��ب بدون حب و بغض اس��تفاده شده است ،توسعه
امکانی برای بروز یافته اس��ت و در هر جا که احس��اس میشده که اساس
بر خویشاوندساالری و رانتبازی بوده و گوشی برای شنیدن نقدها وجود
ندارد ،هیچ روزنهی امیدی برای تابیدن اندک بارقهای از رش��د و پیشرفت
وجود ندارد .حوادث تلخی گاهگاهی در ش��هر رقم میخورد .برخوردهای
غیرعقالن��ی مبتنی ب��ر رفتارهای عصبی و تصمیم��ات نامعقول ناگهانی
در مواجهه با دیگر ش��هروندان .مث ً
ال مواجهش��دن هر روزه با آدمهایی که
بدیهیترین حقوق دیگر شهروندان را در رانندگی نیز رعایت نمیکنند .به
اینها باید خبرهای تلخ تصادفهای مکرر بهویژه در جادههای برونشهری
و از دست دادن جان نزدیک به دهنفر از همشهریان فقط در محورکرمان در
هفتههای اخیر .برای اینکه جهان زیباتری داش��ته باشیم باید خودمان
سیرجان
همت کنیم .باید خودمان برای خودمان آس��تین باال بزنیم تا
ِ
ّ
زرخی��ز و مهاجرپذیر ب��از بر فراز تمام راس��تیها و ناراس��تیها و کم
وکاستیهای ما سربلند کند.

مجم عم
آگهی دعوت ع ومی فوق العاده نوبت دوم

شرکت تعاونی مسکن کارکنان شبکه بهداشت و درمان سیرجان شناسه ملی 10860538636
شهرستانسیرجاناستانکرمان
نظر به اینکه جلسه مجمع عمومی فوقالعاده نوبت اول مورخ  98/6/14به حدنصاب مقرر در اساسنامه و قانون
ش�رکتهای تعاونی نرسید ،به اطالع کلیه اعضاء میرساند جلس�ه مجمع عمومی فوقالعاده نوبت دوم رأس
ساعت  9مورخ  98/6/29روز جمعه در محل خیابان امیرکبیر ،تاالر حکیم تشکیل میگردد .از اعضای محترم
دعوت میشود در جلسه فوق حضور بهم رسانند.
دستور جلسه -1 :طرح و تصویب اساسنامه جدید شرکت تعاونی منطبق با اصالحات بعمل آمده در قانون بخش
تعاونیها (مصوب  -2 - )93/2/17تمدید مدت فعالیت تعاونی (اصالح ماده  5اساسنامه)

هیئت مدیره شرکت تعاونی

اولی
ن
و
نیا
جامع
زمندیهای ترین
ا
ستان

داربست فلزی سیرجان جنوب
 09133472290عباسی

سی
نیازمندیهای رجان
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شنبه  16شهریور ماه  7 - 1398محرم  7 - 1440سپتامبر 2019
ضمیمه رایگان شماره  1188هفته نامه نگارستان @negarestanniaz

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

حمل اثاثیه منزل ومبلمان در سطح شهر وتمامی نقاط کشور

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

شعبه دیگری ندارد

داربست فلزی
ایفــل
در اسرع وقت
09131433923

به یک راننده با
مدرک ویژه لیفتراک جهت
کار در شرکت توسعه
گل گهر نیازمندیم
09136453917

آموزش حسابداری از
انجام امور حسابداری و
مقدماتی تا مالیاتی همراه با
حسابرسی و
آموزش چهار نرم افزار فقط
مشاوره مالیاتی
با  6000000ریال
09199645971
09199645971
09199645978
09199645978

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

نمای ماندگار
با آجر نمای محک تهران

انواع نسوز -شیل  -رس

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

فــــــــروش  ،نــــــصب  ،ســــــــرویس و لــــــوله کشـــــــی تـــــــــوکار

انواع کـولر گـازی اسپلیـت 09164458335
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شنبه  16شهریور 1398
شماره  1188روزنامه نگارستان

@negarestanniaz
به یک نیروی کار جهت
کارگاه نیازمندیم
09361486826

به یک ضامن کارمند جهت اخذ
وام ازدواج نیازمندیم .مژدگانی عالی
وضمانت معتبر
۰۹۱۳۷۷۰۹۰۳۵

به یک تراشکار ماهر و یک
کارگر ساده نیازمندیم
09133457189

از یک نفر چانه گیر مرد با حقوق
ماهیانه  2میلیون تومان با بیمه دعوت
بعمل می آید
09028083560

به یک نفر ماهر جهت کار در
کارواش نیازمندیم
۰۹۱۳۷۷۰۹۰۳۵

به یک همکارخانم جهت کار
درساندویچی خیابان امام نیازمندیم
(اشپزخانه طبقه باال بدون دیدمشتری )
٠٩١٣٨٤٥٥٢٠٧

به یک شاگرد جهت کار
کناف نیازمندیم
09130468402

به یک نیرو خانم جهت کار
در کافی نت نیازمندیم
09374817517

به یک نیرو خانم و یک نیرو آقا
جهت کار در کافی شاپ خانواده ایرانی
نیازمندیم
09374817517

به یک دفتردار و تعدادی راننده
جهت کار در تاکسی تلفنی نیازمندیم
09137671660

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

به یک منشی
خانم ترجیحا مجرد مسلط
به کامپیوتر جهت کار در
شرکت ساختمانی نیازمندیم
۰۹۳۹۲۹۹۷۹۹۴

به یک استاد
کارنیمه ماهر و یک
شاگرد  MDFکار
نیازمندیم
09352196717

به تعدادی نیرو با
روابط عمومی باال جهت سالنداری
و دو نفر نیرو جهت نظافت
آشپزخانه در رستوران نیازمندیم
۴۲۲۰۴۳۵۸
09129724844

به دو نفر فروشنده
با تجربه برای کار درشیرینی
شانلی نیازمندیم (مراجعه
حضوری)
میدان بالل
ابتدای بلوار پیروزی

به تعدادی راننده با
ماشین در آژانس حافظ نیازمندیم،
با کمیسیون  13درصد وکارکرد
روزی  ۱۳۰۰۰۰تومان
شهرک مشتاق ،بلوار نبوت
09162495781

به یک شاگرد مکانیک
خودرو ماهر و نیمه ماهر جهت کار
در تعمیرگاه نیازمندیم (تعمیرگاه با
کلیه لوازم در اختیار شما بصورت
شراکت)
09133771262
09103712711

یک مجتمع نانوایی
واقع درخیابان وحید به سه نیرو
کار با بیمه و حقوق و مزایای
عالی احتیاج دارد شاطر چونه
گیر و نون در بیار
۰۹۳۶۹۲۴۰۸۵۱

لوله کشی گاز ساختمان به روش زیرکار و روکار

به یک خانم
میانسال با ضمانت و تجربه
کاری جهت پرستار کودک
و کار منزل نیازمندیم
09028412867

مجتمع سنت از
یک خانم با روابط عمومی
باال و متعهد ،جهت مسئول
فروش ،دعوت به همکاری
می نماید.
09162723818

به یک نفر نیروی
کار مسلط به رایانه و مهارت
 ICDLجهت کار در کافی نت
نیازمندیم .فوری
(ترجیحا خانم)
09135321528

*آژانس اطمینان*
به تعدادی راننده با ماشین
نیازمندیم(.با درآمد باال -
کمیسیون پایین)
شهرک مشتاق
۰۹۱۳۰۶۹۵۳۱۲

به یک پیشکار
(نان دربیار) تنوری و یک
شاطر تنوری با حقوق
عالی نیازمندیم
09133793692

به یک نفرخانم
جهت همکاری در فست
فود با حقوق ماهیانه 1/5م
تومان نیازمندیم.
۰۹۱۳۳۴۷۳۷۰۰

به یک نیرو
دائم جهت کار در منزل
نیازمندیم.
42298048
ساعت تماس  8الی 16

فروش کارواش
ماشین سنگین دارای
درب ورود و خروج و دارای
مشتری عالی بفروش
میرسد .آدرس :کمربندی
نرسیده به کارخانه آرد جنب
پمپ بنزین جدید
09133475245

به یک
راننده ایسوزو درون
شهری با حقوق
ماهیانه 1/5م تومان
نیازمندیم
۰۹۰۵۱۴۸۳۷۰۶

استخدام

تاسیساتگازرسانیساالربنیان

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

به تعدادی نصاب و
نیرو جهت آموزش کاغذدیواری
کناف  pvcدیوارپوش وکابینت
نیازمندیم
خ وحید ،نرسیده به تقاطع هجرت
42305965
09137590560

به  2نیرو خانم ترجیحا مجرد بصورت پاره
به دو نفر آقا
به یک نفر
وقت (در شیفت صبح و شیفت عصر) جهت کار در یا خانم جوان جهت
شاگرد جوشکار
آبمیوه بستنی با حقوق و مزایای عالی نیازمندیم
کار در فست فود
(ماهر یا نیمه ماهر)
09027990626
نیازمندیم.
جهت کار در آرک و
حقوق ماهیانه  :توافقی
اپن نیازمندیم
به دو نیروی خانم و همچنین یک
09140412723
09136374760

صندوقدار خانم جهت فعالیت در آبمیوه وسوسه
واقع در بلوار سردارجنگل در نوبت عصر نیازمندیم
09364894125

دعوت به همکاری
یک موسسه خدمات حسابداری و مالیاتی از همکار خانم
دارای شرایط ذیل دعوت به همکاری می نماید.
دارای سابقه کار حسابداری
آشنایی کامل با ثبت اظهارنامه معامالت فصلی و ارزش افزوده
آشنایی کامل با ثبت و ارسال لیست های حقوقی بیمه و مالیات
لطفا رزومه خود را به همراه شماره تماس به آدرس ایمیل
 daghigh 9511@gmail.comارسال نمایید.

به یک نفر نیروی خانم جهت کار در
کتابفروشی با مدرک فوق دیپلم به باال بصورت دو
شیفت با حقوق و مزایای مناسب نیازمندیم
09131457366

فوری  ،به دو نفر شاگرد مجرب
باریستاکار جهت کار در کافه قهوه
نیازمندیم ،با حقوق اداره کار
09138450535
استخدام یک رستوران بزرگ در سیرجان
یک رستوران بزرگ در سیرجان قصد دارد تعدادی نیرو با شرایط عالی از
طریق آگهی استخدام جذب نماید.
* شرایط کار:
 پرداخت حقوق بیش از حداقل اداره کار( از  1.600تا  3میلیون) محل اقامت  -غذا (صبحانه ،نهار ،شام)  -قرارداد بلند مدت* عناوین شغلی:
 آشپز (ایرانی و فرنگی)  -سالن دار کارگر ساده کافی من (کافی شاپ دار)  -صندوق دار* شرایط احراز هویت:
 حسن اخالق و خوش برخورد  -ظاهر مناسب و معمولیدر صورت تمایل موارد ذیل را به شماره « 09133451767پیامک» کنید
(به تماس پاسخ داده نمیشود).
عنوان شغلی (آشپز یا کارگر یا  ،)....نام و نام خانوادگی ،سال تولد ،محل
تولد ،تحصیالت

به تعدادی خودروی اتوبوس مینی
بوس هیوندا  ،ای سی زو ،ون وانا ،سواری
پژو،سمند دو گانه سوز جهت سرویس
دهی شرکتهای وابسته گل گهر نیاز مندیم
۰۹۱۳۱۷۸۲۴۶۱ -۰۹۱۳۳۴۵۶۷۵۵
مکی آبادی
کارخانه میلگرد سیرجان واقع در
شهرک صنعتی شماره یک از تعدادی
نیروی فنی دعوت به همکاری می نماید.
مراجعه به صورت حضوری و از ساعت ۸
صبح لغایت  ۱۷بعدازظهر می باشد.
۴۲۳۳۶۶۰۱-۷

یک شرکت معدنی تولید دونه بندی شن وماسه ،جهت تکمیل
پرسنل خود از افراد با تخصص های زیر دعوت به همکاری می نماید.
حسابدار آشنا با نرم افزار پارسیان و آفیس (خانم و اقا)
جوشکار -راننده لودر -راننده کامیون
لطفا رزومه وشماره تماس خود را از طریق واتساپ
به شماره  09196609034ارسال فرمایید.

به تعدادی نیروی ماهر جهت کار در
کارواش با حقوق ثابت و باالی 1/500/000
تومان نیازمندیم .
09139451801
به یک نفر پیک موتوری جهت کار در
بیرونبر زعفرون سیرجان با حقوق خوب به همراه
پول شارژ و بنزین نیازمندیم
ساعت کار  11/30:تا  16بعد از ظهر
۰۹۳۶۹۹۰۸۳۶۶

@negarestanniaz

استخدام

به تعدادی نیرو جهت کار در
کافی شاپ نیازمندیم
09120784233

به یک نفر نیرو جهت کار در کافی
نت با حقوق و مزایای عالی نیازمندیم.
09130697548

به یک منشی در مرکز مشاوره
نیازمندیم
۴۲۲۳۲۵۹۵- ۰۹۱۳۰۹۸۹۲۳۵

ازيك شاگرد
به یک خانم
جهت نگهداری از
مرد جهت كار در
سالمند با حقوق و مزایای فروشگاه مبل نيازمنديم
عالی نیازمندیم
09360024366
09131451631
از یک منشی خانم
ترجیح ًا مجرد جهت کار در پرده
سرا جلوه با حقوق ماهیانه 700000
تومان واقع در خیابان مالک اشتر
جنب فروشگاه رفاه دعوت بعمل
می آید
09133471783

به چند نفر خانم جهت
کار در کافه رستوران نیازمندیم
صندوقدار یک نفر
مهماندار دو نفر
نیروی ساده دو نفر
کانتر یک نفر
09139877280

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

به یک منشی
مجرب کارکرده وتایپیست
ترجيحا خانم و مجرد جهت
کار در کافی نت نیازمندیم
٠٩٢٢١٩٤٧٥٤٢

به یک فروشنده آقا جهت کار در
کفش فروشی مردانه با حقوق ماهیانه
 1000000تومان نیازمندیم
09196983310
به تعدادی فروشنده خانم با روابط عمومی
باال جهت کار در بیرونبر زعفرون سیرجان با
حقوق ماهیانه  ۱میلیون تومان نیازمندیم .
۰۹۳۶۹۹۰۸۳۶۶

به یک نفر شاگرد جهت کار در
سیم پیچی الکتروموتور نیازمندیم
09133476790
به یک فروشنده خانم مجرد و مجرب
جهت همکاری در کیف و کفش چرم
پاندورا نیازمندیم.
۴۲۲۰۷۹۸۶
به تعدادی نیروی ساده و کمک آشپز
مرد جهت کار در بیرونبر زعفرون سیرجان
با حقوق خوب و بیمه نیازمندیم
۰۹۳۶۹۹۰۸۳۶۶
به چند نفر نيروى ماهر و نيمه ماهر
خانم و آقا جهت كار در فست فود به صورت
نيمه وقت نيازمنديم
٠٩١٣٢٤٥٣٦٠٦

به چند نفر
نیرو ماهر جهت کار در
کارواش نیازمندیم
۰۹۱۳۱۷۸۱۰۳۲

به يك نفر نيرو باتجربه
و روابط عمومي باال جهت كار در
فروشگاه موتور سيكلت قاسمي
نژاد نيازمنديم (ترجيحا بازنشسته)
خ شهيد شفيعي جنب
مسجد شاه واليت
٠٩١٢١٣٩٨٩٣٣

خرید ،فروش ،رهن و اجاره
خریدار آهن ،بطری نوشابه ،گونی
پاره تسمه ،کارتون ،نایلون ضایعات
09133477436

خانه ای واقع در مکی آباد و خیابان
سیدالشهدا با  550متر مساحت و 320
متر زیربنا رهن و اجاره داده میشود
09133784575

کلیه وسایل یک
سوپرمارکت بفروش میرسد
09164327534

یک دستگاه فتوکپی رنگی کونیکا با
قیمت مناسب به فروش می رسد.
09130697548

قیمت کارشناسی زمین و ساختمان
مهندس نادری نیا
09133455472

ابتدای بلوار دکترصادقی  50 -متر بعد از تقاطع دهخدا

فروش ويژه
هایپر مارکت با کارکرد
باال به علت مهاجرت
۰۹۱۳۳۴۵۹۷۹۰

فروش مبل دست دوم
با مناسب ترین قیمت وکیفیت
عالی در حد نو
انتهای بلوار هجرت نبش
هجرت  3مبل و فرش قاسمی
09131453522
09135844497

قالی محلی
سیرجان دست دوم
شما را خریداریم
09917665969
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

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

یک مغازه خشکشوئی با تمام
امکانات و موقعیت عالی و قیمت
مناسب بفروش میرسد.
(ملک استیجاری میباشد)
09395821839
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یک عدد قالی  12متری دست
دوم بفروش میرسد
09393889474

فروش پراید  se131مدل
 98صفر رنگ سفید
09924961156

فروش امتیاز وام بانک
رسالت
۰۹۹۰۴۰۱۴۱۶۵

خرید و فروش امتیاز وام
رسالت
09135323325

فروش پراید ،مدل ، 86سفید،
دوگانه سوز  ، CNGقیمت  18م
09131787647

کافی شاپ با موقعیت عالی و دکور
شیک با تمامی وسایل با شرایط عالی
بعلت تغییر شغل واگذار می گردد
09120784233

اجاره سوله واقع
در اول محمودآباد کیلومتر
 7اتوبان تهران به متراژ 600
متر بر بلوار با اتاق و محوطه
09353033539

پژو پارس  tu5مدل
 97کالس  15به رنگ سفید خیلی
تمیز بصورت نقدی یا معاوضه
با زمین سند دار در حجت آباد،
باسفهرجان و شریف آباد
09138456514

پراید  se131به
رنگ سفید صفر کیلومتر مدل
 98فول تحویلی از نمایندگی
شیراز قیمت  45میلیون تومان
09100994469

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

فروش
زیرمایلرکمپرسی
یک دستگاه زیرمایلر کمپرسی
مدل اسفند  96کم کار ،بیمه تا
اسفند  98الستیک ها در حد
نو بفروش میرسد
09131456955

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

زمین ،باغ
و خانه باغ

دو قطعه زمین
تجاری واقع در فاز  ۵نجف
شهر بفروش می رسد و یا با
خودرو معاوضه می گردد.هر
قطعه  ۷۵م
۰۹۲۱۶۷۷۸۹۶۳

زميني به مساحت
٢٧٥متر مربع(١١قصب) واقع
در خيابان اصلي دهيادگار
بفروش مي رسد.
٠٩١٣٣٤٧٦٢٧٠
دهيادگاري

 4حبه با دوهکتار باغ
ثمری 30ساله وصل شهر با تمام
امکانات و مدارک کامل ساختمان
مسکونی و استخر .همراه با ثمر
امسال حدود  200میلیون .به
فروش میرسد
09133455909

خانه باغ ٦٠٠متري ،زير بنا مفيد٩٠متر،
طبقه باال ،دوخواب (كف سراميك كابينت ومبله
يا غير مبله و ،)...امتياز برق،آب و ...حياط بزرگ
پاركينگ مناسب واقع در انتهای مكي آباد
نزديك جاده شيراز براي شركت هاي گل گهر
هم مسكوني هم انبار اجاره داده ميشود.
٠٩١٩٦٣٢٩٢٥٩
آموزش خصوصی نرم افزار
سپیدار شرکت کاوه پرداز
۰۹۱۹۸۰۱۳۳۹۷

فروش پیاز زعفران

خدمات جوشکاری
جوشکاری انواع مخزن
های آبگرمکن و نرده
تعمیر انواع درب های
قدیمی ،نصب در و
پنجره
09139561377

رومـالین  -نقاشـی
کاغذ دیواری
09139477334

09131781235
42236517

کارت ماشین
پژو  405نقره ای به شماره
64ص 459ایران 75به نام
زهرا اسفندیارپور مفقود
گردیده و از درجه اعتبار
ساقط میباشد.

4

شنبه  16شهریور 1398
شماره  1188روزنامه نگارستان

@negarestanniaz

