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مهدی جهانشاهی
مدیرعامل باشگاه ورزشی
شهرداری:

به استراتژی خودمان
در باشگاه پایبندیم
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رزمنده شهیدی
بنام حسین
که در سخنان سردار
سلیمانی آمد که بود ؟
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استراتژی شورای شهر
در دوره جدید

 براساس گزارش روابطعمومی شورای شهر این شورا در دور تازه از
برنامههای خود اولویت را به اصالح ساختار درونی شورا،
تماس رو در رو با مردم ،اتمام طرحهای نیمه تمام ،بهسازی ورودی شیراز و بلوار
شاهد ،نظارت دقیقتر بر اجرای طرح فاضالب شهری،
تقویت حمل و نقل و بازنگری طرح جامع شهری قرار داده است

شکایتهای پی در پی مردم و نگرانی از خطرات حضور سگها در سطح شهر

افزایش انفجاری سگها در شهر

 ۱۵قصب زمین دیوار کشی شده بر بلوار اصلی با سند تک برگ و
پروانه ساخت  .فروش فوری زیر قیمت منطقه  :مقطوع  ۱۳۰میلیون.

تلفن  ۰9۱۳۳4۵۰2۱۰ :نجف آبادی

قبولی شما در آزمون دکترای تخصصی بیوشیمی
بالینی را تبریک گفته ،از خداوند متعال سالمتی و
موفقیت های بیشتر برایت آرزومندم.

(قیم�ت مقطوع اس�ت و تماما نق�د  .لطفا اگر قص�د جدی برای
خرید ندارید یا پول ش�ما نقد و آماده نیس�ت ،تماس نگیرید و
چانه نزنید! معاوضه هم نمی شود).

برادرت ،دکتر علی کریمی دارابی

دعوت به همکاری

جناب آقای

رسـول
معظمی

انتصاب بجا و شایسته جنابعالی را به عنوان بخشدار
مرکزی سیرجان تبریک عرض نموده ،موفقیت
روزافزونتان را از درگاه ایزد منان مسئلت مینماییم.

قصد بکارگیری یک نفر حسابدار برای انجام امور

جنایت
در نیمه شب
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خواهش�مند است جهت اطالع از شرایط به سایت
 kermanceo.irمراجعه نمایند.
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خواهر عزیزم

مهرناز کریمی دارابی

قبولی شما در آزمون دکترای تخصصی بیوشیمی
بالینی را تبریک گفته ،از خداوند متعال سالمتی و
موفقیت های بیشتر برایت آرزومندم.

برادرت ،دکتر علی کریمی دارابی

جناب آقای

رسـول
معظمی

انتصاب بجا و شایسته جنابعالی را به عنوان بخشدار
مرکزی سیرجان تبریک عرض نموده ،موفقیت
روزافزونتان را از درگاه ایزد منان مسئلت مینماییم.

دهیار و اعضای شورای اسالمی
روستای محمدآباد ،باغ چوبی
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فروش زمین در روستای سلیمانیه

 ۱۵قصب زمین دیوار کشی شده بر بلوار اصلی با سند تک برگ و
پروانه ساخت  .فروش فوری زیر قیمت منطقه  :مقطوع  ۱۳۰میلیون.

تلفن  ۰9۱۳۳4۵۰2۱۰ :نجف آبادی

(قیم�ت مقطوع اس�ت و تماما نق�د  .لطفا اگر قص�د جدی برای
خرید ندارید یا پول ش�ما نقد و آماده نیس�ت ،تماس نگیرید و
چانه نزنید! معاوضه هم نمی شود).

دعوت به همکاری
سازمان نظام مهندسی ساختمان استان کرمان
قصد بکارگیری یک نفر حسابدار برای انجام امور
دفتر نمایندگی خود در شهرس�تان س�یرجان را
دارد ،لذا از کسانی که مایل به همکاری می باشند،
خواهش�مند است جهت اطالع از شرایط به سایت
 kermanceo.irمراجعه نمایند.

سازمان نظام مهندسی ساختمان استان کرمان

در حاشیه پرسش و پاسخ مدیر کل آموزش و پرورش:

دو صد گفته
چو نیم کردار نیست
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کم رنگ شدن ارزشهای اجتماعی و

سقوطهای
پی در پی اخالقی
صفحه 8

امالک
صالحی

در بندرعباس
همراه با شما همشهریان عزیز سیرجانی

در خرید ،فروش ،رهن و اجاره
مشارکت در ساخت با کد رهگیری

آدرس :بندرعباس ،گلشهر شمالی،
چهارراه اتوبوسرانی ،نبش مسجد امام حسین

ترابی  09177611087- 09131791667صالحی

ترابی

دارد ،لذا از کسانی که مایل به همکاری می باشند،

استان کرمان نقش مؤثری در امنیت ملی دارد

تولید 400هزارتن آهن
اسفنجی تا پایان سال

چهار

دفتر نمایندگی خود در شهرس�تان س�یرجان را
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جزئیات تازه و ناگوار قتل کارمند بانک در سیرجان

در

سازمان نظام مهندسی ساختمان استان کرمان

اسالمی
شورای
دهیار و
انتظامی استان:
فرمانده
اعضایناظری
عبدالرضا
سردار
سازمان نظام مهندسی ساختمانصفحه 2
استان کرمان
روستای محمدآباد ،باغ چوبی

بازدید خبرنگاران از سایت صنایع فوالد ایرانیان

همرا

(تخفیف ویژه به مناسبت افتتاحیه شعبه جدید)

نصب انواع بازی های دیجیتال
به صورت آنالین و آفالین

برنامه ریزی
کنسول های بازی PS4

بلوار دکترصادقی جنب داروخانه آریا ۰9۱۳۰۰79۵۳۵

| عکس :مصطفی زیدآبادی |
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تأسیسکارخانه
تبدیل ضایعات
دام و طیور

خواهر عزیزم

فروش زمین در روستای سلیمانیه

مهرناز کریمی دارابی

دیدگاهها و برنامههای شورا پس از تغییرات
هیئت رئیسه اعالم شد:

برای اولین بار در استان و باهدف
استفاده مفید از ضایعات دام و طیور
صورت گرفت:
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خبر

 شماره 1192
 شنبه  13مهر 1398

سردار عبدالرضا ناظری فرمانده انتظامی استان:

استان کرمان
نقش مؤثری در
امنیت ملی دارد

گ�روه خبر :اس��تان کرمان خ��ط مقدم
مقابله با بس��یاری از ناامنیها اس��ت .این
مطلب را س��ردار سرتیپ عبدالرضا ناظری
در اولی��ن روز از آغاز هفته ناجا اعالم کرد
و گفت :کرمان اس��تانی تأثیرگذار است و
همانطور که در توس��عه کش��ور در حوزه

صنای��ع و معادن و کش��اورزی پیش قدم
اس��ت در بحث امنیت ملّی و کش��ور نیز
تأثیرگذار اس��ت .فرمانده انتظامی استان
کرم��ان یک��ی از ش��عارها و برنامهه��ای
اصل��ی ناجا را پیادهس��ازی و دنبال کردن
موضوع پلیس هوش��مند ،مقت��در و امین

مردم در کش��ور دانس��ت و گفت :بسیاری
از کارشناس��ان معتقدند ک��ه پلیس باید
مردمی و جامعه محور باش��د ت��ا با ایجاد
انگی��زه و دخالت مردم در امنیت کش��ور
زمینه و بستر همراهی افکار عمومی برای
تعام��ل بین پلی��س و مردم ب��رای ارتقاء

امنیت عمومی فراهم کند.
سردار ناظری با بیان اینکه اعتماد عمومی
م��ردم به پلیس یک مقوله بس��یار مهم و
تعیین کننده اس��ت گفت :در دنیای امروز
بیش از هر زمان دیگری امنیت عمومی با
اقتدار و ش��أن و منزلت اجتماعی پلیس،
معن��ا پی��دا میکند و هر چق��در در ذهن
جامع��ه پلیس را قدرتمندتر و س��المتر و
هوش��مندتر طراحی کنند به همان میزان
امنیت ذهنی آنها باال میرود.
وی در ادامه پلیس مقتدر و هوش��مند در
جمه��وری اس�لامی ایران را الگ��وی نوین
امنیت آفرینی برای س��ایر جوامع دانست و
گفت :نیروی انتظامی جمهوری اسالمی به
مدد قابلیتهای درون��ی و انگیزه و روحیه
و مدیریت جه��ادی و کارآمد با بکارگیری
ظرفیتها و راهکارهای میانبر در راس��تای
دس��تیابی ب��ه قله های پیش��رفت دس��ت
پیدا میکن��د .فرمان��ده انتظامی اس��تان
کرمان با بی��ان اینکه امروز امنیت داخلی

یکی از مهمترین مؤلفههای توس��عه است
گفت :برای رس��یدن به توس��عهی پایدار و
پیش��رفتهای روزافزون باید شاخصهای
امنیت��ی را افزایش دهیم و مس��لماً در این
راس��تا جای��گاه و نق��ش نی��روی انتظامی
در کن��ار دیگر نیروهای مس��لح کش��ور بر
کس��ی پوشیده نیس��ت و به فرمایش مقام
معظم رهبری نی��روی انتظامی با عملکرد
شایس��تهای ک��ه در کارنامه خ��ود به ثبت
رسانده است میتواند در مجموعه نیروهای
مسلح در نظام اسالمی تعمیم یابد.
گفتنی اس��ت در سیرجان نیز هفته نیروی
انتظامی با گلباران قبور شهداء آغاز شد .در
این مراسم معنوی که همزمان با اولین روز
از هفته نیروی انتظامی با حضور س��رهنگ
ایراننژاد و پرسنل نیرو به همراه مسئوالن
شهر و خانواده شهداء برگزار شد ،نیروهای
نظام��ی و انتظامی با قرائ��ت فاتحه و نثار
شاخههای گل بر مزار شهداء ،با آرمانهای
انقالب تجدید میثاق کردند.

یک کار زیبا از عالقمندان فرهنگ و ادب

کافه کتاب با طعم کافی شاپ

هفته گذشته ش��اهد افتتاح مجموعهی تفریحی و ادبی
«کاف��ه کتاب» در خیابان تختی روبروی داروخانه هالل
احمر بودیم .کاری زیبا از ابوالفضل عمادآبادی و مهرداد
فروتن که هر دو از عالقهمندان توس��عه و بسط فرهنگ
کتاب و کتابخوانیاند.
عمادآبادی در انگیزهاش از این رخداد فرهنگی میگوید:
در بین دوس��تداران کتاب مواقعی که قرار بر گذاشتن
جلس��های برای نقد کتاب یا داس��تانی میش��د مکان
ثابت و دائمی نداش��تیم .گاهی در اداره ارش��اد ،گاهی
در م��دارس و گاهی در محل مؤسس��ه معراج اندیش��ه
این جلسات دایر میش��د تا اینکه به فکر تأسیس این

مجموع��ه افتادیم .وی گفت :ابتدا قصد داش��تیم اینجا
فقط محل برگزاری جلس��ات نقد و بررسی کتاب باشد
ولی بعد تصمیم گرفتیم برای تأمین نیازهای مالی این
مجموعه ،دوکاربرد دیگر هم داشته باشد .کتابفروشی،
کاف��ی ش��اپ و محل دائم��ی برگزاری جلس��ات نقد و
بررس��ی کت��اب و داس��تان و ش��عر ،از کاربردهای این
مجموعه اس��ت .البته جلس��ات نقد عموم��ی آن برای
عالقهمندان رایگان است.
وی گف��ت :در این مرکز تعداد زیادی کتاب در حوزهی
کودک و نوجوان نیز موجود است و در حوزههای دیگر
نیز به تدریج به افزایش کتاب خواهیم پرداخت.

رتبه بندی فرهنگیان
از مهرماه
شروع می شود

وزی��ر آموزش و پرورش گفت :نظ��ام رتبه بندی
فرهنگی��ان از مهرماه اجرایی ش��ده و در پرونده
آنها اعمال خواهد ش��د .وی درب��اره وعدهاش در
خصوص اجرای نظام رتبه بندی معلمان تا پایان
س��ال  98در فراکسیون مستقلین مجلس ،گفت:
اعتباری  2هزار میلیارد تومانی برای اجرای نظام
رتبه بندی در بودجه پیش بینی ش��ده است که
در این راستا آیین نامهای در دولت تنظیم و این

آیی��ن نامه در دس��تور کار دولت ق��رار دارد .وی
یادآور ش��د :آیین نامه اجرای��ی نظام رتبه بندی
معلمان پ��س از تصویب در دولت ابالغ و اجرایی
میش��ود .محس��ن حاجی میرزای��ی تأکید کرد:
ممکن است تصویب و ابالغ این آیین نامه حدود
ی��ک تا چند م��اه زمان ببرد؛ ام��ا نکته مهم این
است که اعمال رتبه بندی برای فرهنگیان از اول
مهرماه امسال خواهد بود.

در حاشیه پرسش و پاسخ مدیر کل آموزش و پرورش:

دو صد گفته چو نیم کردار نیست

گروه خبر :از جمله حاش��یههای آموزش��ی که معموالً با آغاز هر س��ال
تحصیل��ی همراه اس��ت اجبار دانشآم��وزان به خری��د کتابهای کمک
آموزش��ی از برخی مؤسس��ات خاص اس��ت و یا تکلیف آنه��ا برای رفتن
بر س��ر کالس و آزمونهای اینگونه مؤسسات است که با وجود واکنش
و مخالفت ش��فاهی از س��وی مس��ووالن آموزش و پرورش ام��ا آنچنان
برخوردی با عوامل آن در مدارس نمیشود.
الج َرم به سرنوش��ت موضوع شهریهها در
موضوع اجبار دانشآموزان هم َ
م��دارس دولتی که تنها با مخالفت ش��فاهی و گذرای مس��ئوالن همراه
اس��ت ختم میشود و هیچ وقت برای نمونه اعالم نشد با یک فرد خاطی
ک��ه برخالف مقررات ،ش��هریه اخذ ک��رده و یا دانشآم��وزان را اجبار به
اس��تفاده از خدمات فالن مؤسس��ه علمی و کنکوری نمونه برخورد شده

تا درس��ی برای بقیه باش��د .القصه در نشست خبری مدیر کل آموزش و
پرورش اس��تان ،معاون آموزش متوسطه این اداره کل در پاسخ به سؤال
یک خبرنگار مبنی بر اینکه اخیرا ً در خصوص ادغام مدارس تیزهوش��ان
بحثهای��ی مطرح بود ک��ه میخواهند به نوعی صندل��ی خالی مدارس
غیردولت��ی را پُر کنند ،گفت :یکی از مش��کالت و چالشهای پیش روی
آموزش و پرورش اس��تان فضای آموزش��ی اس��ت .در مدارس تیزهوشان
بخش��ی از فضا ،بال اس��تفاده بود و جمعیت دانشآموزان نس��بت به فضا
کمتر بود از طرف دیگر مدارسی هم داشتیم که اولیای آن نگران ثبتنام
دانشآموزان بودند.
اما سؤال دوم خبرنگار به حواشی دیگر مدارس معطوف شد « .شنیده
ش��ده که دانشآموزان را اجبار میکنند در مؤسسات کنکوری خاص

ثبتن��ام کنند ».معاون آموزش متوس��طه اداره کل آموزش و پرورش
تنه��ا پاس��خ داد « :اجب��ار ک��ردن دانشآموزان به رفتن به مؤسس��ه
خاص کنکور مورد تأیید ما نیس��ت و با متخلفان برخورد میش��ود».
حاال چگونه و کی برخورد میش��ود کس��ی آن را ندیده و موردی هم
گزارش نشده و بدیهی است که با این مسامحه کاریها کاری از پیش
نمیرود کما اینکه در س��الهای گذش��ته نیز ش��کایات مردم در این
رابطه در نگارس��تان به چاپ رسید که از اجبار فرزندانشان به خرید
فالن کتاب کمک آموزش��ی ناراضی بودند اما ب��ا وجود وعده برخورد
مس��ئوالن آموزش و پرورش با موضوع ،ن��ه تنها هیچگاه خبری از آن
نش��د که خانوادهها باز هم شاهد تکرار این ماجراها برای فرزندانشان
در مواردی میشدند!.

تریبون آزاد خوانندگان

پیامک 3000 7258 :
 5248وقت��ی ی��ک ش��اخه درخت
را میخواهی��م ببریم هزارت��ا پدر و مادر
برای��ش پیدا میش��ود که درس��ت هم
هس��ت ولی درختان بس��یاری در پارک
گلگهر دارند از بیآبی و بیسرپرس��تی
خشک میشوند اما هیچ کس به رویش
نمیآورد .خدا وکیلی نگذارین این پارک
که روزی سرس��بز و قابل استفاده بود به
جنگل خشک تبدیل شود .از اهالی محل
 2609 ای آنهای��ی ک��ه نم��از و
روزهتون را به موقع بهجا میآورید و َدم
از دین و دنیا وآخرت میزنید .اگه واقعاً
میخواهید اینها مورد قبول درگاه خدا
قرار بگیره؛ زمین و خونه احتکار نکنید
که گرون بشود و سود ببرید!
 6019 س�لام س��یرجان دو ت��ا
بیمارس��تان دولتی غرض��ی و امام رضا
السالم) دارد که هیچکدام MRI
(علیه ّ
و سیتی اسکن و سونوگرافی ندارند آیا
مسئولین ش��هر و نظام پزشکی به فکر
مریضها هستند که باید بمیرند تا بروند
شهر دیگری مداوا شوند.
 4736 ب��ا س�لام و ع��رض ادب،
چند س��الی هست که در شهرک اداره
آب و مح��دوده اطراف آن به نس��بت
تعداد زیادی بالغ ب��ر ۵۰الی ۶۰قالده
س��گ ولگرد شبها پرس��ه میزنند و
خدای نکرده تا اتف��اق بدی رخ نداده،
مس��ئولین محترم پیگیریهای الزم را
با واحد مربوطه در خصوص جمعآوری
این حیوانات ،انجام دهند.
 5542 چن��د روز پی��ش ب��ا یکی
از بس��تگانم ک��ه به دیدن م��ا آمده بود
داش��تیم از یک��ی از خیابونه��ای ک��ه
ش��هرداری داش��ت آس��فالت میک��رد
میگذش��تیم تعجب کرد و گفت با این
اوضاع اقتصادی باید به مدیری که توی
هزینههای جاریش نمونه جایزه داد چه
برسه که بتونه کار عمرانی هم انجام بده
واقعاً دم شهردارمون گرم.
 4340 با عرض س�لام و خس��ته
نباشید مگر داخل شهر کامیون ممنوع
نیست؟ پس چرا در خیابان پیک جنب
بوستان ظفر پشت مسجدالنبی(صلوات
ا ...علیه) و جلوی دبیرس��تان دخترانه
کامیونها ایجاد مزاحمت میکنند .اگر
راهنمای��ی و رانندگی قانونمند اس��ت
اقدام کند .با تشکر.
 1914 باسالم مسئولین گرامی لطفاً
فکری به حال کوره آجرپزی حجت آباد
بکنید که در وسط آن و مجاورت منازل
مسکونی یک سازه غیراصولی و فرسوده
بنا شده که بعضاً دیده شده ریزشهایی
هم دارد .از طرفی دیگر محل مناس��بی
برای زندگی حیوانات و س��گها فراهم
ش��ده اس��ت این مکان زننده در ورودی
روستای حجت آباد و چند روستای دیگر
واقع شده است که چشم هر رهگذری را
به این ویژگیها جلب میکند.
 3896 س�لام مس��ئولین ش��هر
خواهش��اً فک��ری به حال پ��ل زیرگذر
مکیآب��اد بکنید چند س��ال بالتکلیف
مون��ده فرمان��دار قبلی هم ک��ه بچه و
اهل همی��ن مکیآباد ب��ود آمد و رفت
و کارمثبتی برای پ��ل نیمه کاره نکرد!
حداقل شما مسئولین کاری بکنید.
 8164 س�لام قاب��ل توج��ه دهیار،
مسئولین بهداش��ت و شوراهای محترم
روس��تای حجتآباد از شرکت تعاونی تا
مدرسه حاج سلمان نادری چند تا سگ
ولگرد همیشه پرسه میزنند .اینجا مسیر
بچه مدرسهایهاست.

 0205 ب��ا س�لام .نص��ب دي��وار
صخرهن��وردي در پارك الله (س��ه راهي
كرمان) ب��دون نكات ايمني اس��ت .بنده
ش��اهد بودم كودك��ي با س��ر از روي آن
س��قوط كرد و چيزي نمان��ده بود كه به
پيچهاي بي��رون آم��ده از پايهها برخورد
كند بتونهاي بهج��ا مانده از قبل هم در
پاي ديوار بسيار خطرناكند لطفاً مسئولين
ايمني پيگيري كنند .با تشكر
 9169 س�لام اگر ممکن هس��ت در
اینس��تا بگذارید پارک بلوار نبوت روبروی
ساختمانهای شاهد هم کثیف هست هم
وسایل بازی ندارد .برای نظافت پارک چند
بار پیگیری کردیم ولی کاری نشد.
 6180 برای اولین بار رفتم کشتارگاه
دام شهرداری .واقعاً خدا قوت ...اص ً
ال فک
نمیکردم که مکانی با این تمیزی شده
باشه .دستتون درد نکنه.
 5180 س�لام در م��ورد آس��فالت
افتض��اح و ج��داول و نابس��امانی بلوار
عباسپور مطلبی بنویسید.
 3236 س�لام .ش��هرداری چ��را
جدولگ��ذاری خیاب��ان ابومس��لم را
نیمکاره رها کرد؟ آسفالت این خیابان
خیلی خراب هست.
 3236 س�لام .خواهش��اً مسئولین
ش��هر فکری ب��رای جم��عآوری تعداد
زیاد س��گهای ولگرد خیاب��ان خواجو
بکنید .اول صبح باعث رعب و وحش��ت
دانشآموزان مدرسهای میشوند.
 6689 با س�لام .خدمت ش��هردار
منطقه ۲خواهشمندیم نظافت خیابان
ش��هید فری��دون صادق��ی مکیآباد را
بهدلیل باقی ماندن نخاله س��اختمانی
که توس��ط همس��ایهها ایجاد شده در
اولویت قرار دهید .با تشکر
 0114 مس��ئولین نظ��ام خصوصاً
نماین��دگان مجل��س و دولتمردان تا
زمانی در ش��رایط زندگی کارمندان و
کارگرانی ک��ه حداقل حقوق و مزایا را
دریافت میکنند قرار نگیرند و زندگی
آنها را عم ً
ال لم��س نکنند نمیتوانند
تصمیمات درس��ت و براساس واقعیات
زندگ��ی کارمن��دان و خانوادههای کم
درآمد بگیرند.
 2853 با س�لام لطفاً چاپ بکنید تو
روخدا فکری هم به حال کارگران مصالح
ساختمانیها بکنیدکه نه بیمه دارند ،نه
حقوق درس��تی .االن دو ساله قیمت بار
زدن و خال��ی کردن ان��واع مصالح ثابت
مانده! حاال یه کارگر با روزی هفتاد هشتاد
تومن میشه چیکارکرد با تشکر ج.ص
 4179 س�لام .کاش مس��ئولین
محترم ش��هرداری به ج��ای قلع و قمع
درختان آف��ت زده پارک  17ش��هریور
آنها را مداوا میکردند مگر نمیگوییم
“پیشگیری بهتر از درمان است” ؟
 0659 سالم آسفالت خیابان اصلی
خرمآباد به عرض یک متر رس��یده و پُر
از چاله ش��ده! چن��د روز دیگه بارون که
بیاد مدرس��هها هم شروع شدن مردم با
ی افتند.
ماشیناش��ون هم تو درد س��ر م 
عمر ما تموم ش��د .اگه دوست دارید این
خیابون را هم آسفالت کنید.
 8197 س�لام با ص��دای اذان بیدار
شدم آماده رفتن به مسجد درب را نیمباز
ک��ردم صدای س��گها بلند ش��د حمله
کردن��د فوری در را بس��تم و از رفتن به
مسجد از ترس سگها منصرف شدم اگر
سگها جان آدم را بگیرند برای مسوولین
مهم نیست؟ عذاب وجدان نمیگیرند؟/
شهروند خیابان ایثارگران

استخدام کارشناس ارتباط با مشتری

در دفتر ماکسیم شهر سیرجان
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مقدس
دفاع
ّ
اگرچه بس��یاری از بینندگان تلویزیونی سخنان
س��ردار س��لیمانی را ازخاطرات جنگ  33روزه
ح��زبا ...لبنان ب��ا ارتش اس��رائیل از تلویزیون
ش��نیدند و یا در س��ایتها و کانالهای خبری
دیدند و خواندند اما با این حال باز نشر بخشی
از ای��ن خاطرات حماس��ی برای آن دس��ته از
افرادی که دسترس��ی به این سخنان نداشتند
جذاب اس��ت .س��ردار س��لیمانی در بخش اول
صحبتهای خود از انگیزه اس��رائیل در طراحی
و شروع جنگ با لبنانیها گفت :این رژیم ،یک
اردوگاه بزرگ را در فلسطین با تعدادی کشتی
پیشبینی ک��رده بود؛ اردوگاه ب��رای اینکه هر
تعدادی میتوانند از مردم لبنان را بگیرند و در
ابتدا به یک اردوگاهی در داخل فلسطین که تا
س��قف  ۳۰هزار نفر پیشبینی شده بود منتقل
بکنند .کش��تی را هم آماده کرده بودند که آن
کوچ را انجام بدهند؛ اول س��عی کردند حزبا...
را ه��دف بگیرند ،اما بعدا ً توس��عهاش دادند به
کل طایفهی ش��یعه در جنوب لبنان تا بتوانند
ای��ن تغییر دموگرافی را بهطور کامل در جنوب
اجرا کنند .بعدا ً خود آنها اعتراف کردند به این
موضوع که قصد این کار را داش��تند .یعنی ابتدا
اولمرت گفت و بعد هم وزیر دفاع و رئیس ستاد
ارتش گفتند که ما قصد داش��تیم این جنگ را
در ی��ک حالت غافلگیرانه انج��ام بدهیم که آن
غافلگیری اگر اتفاق میافتاد باید عمدهی کادر
ح��زبا ...در یک هجوم هوایی گس��ترده از بین
میرفت ....بنابراین این جنگ که طراحی ش��ده
بود ،متفاوت با همهی جنگهای گذشته بود و
مس��یری که طی میکرد ،مس��یر جنگ با یک
س��ازمان مثل حزبا ...نبود ،بلکه مسیر و هدف
آن ،جنگ برای ریشهکنی یک طایفه در لبنان
و کوچاندن این طایفه از لبنان به مناطق دیگر
ب��ود .بهعبارت دیگر ،پیروزی دش��من باید این
نتیج��ه را برای او به بار م��یآورد« :خالصی از
ح��زبا ...برای همیش��ه» و ش��رط خالصی از
حزبا ،...خالصی از بخش مهمی از مردم لبنان
ب��ود که در مناط��ق مهمی نهفق��ط در جنوب
بلک��ه در بخش بقاع و در ش��مال لبنان زندگی
میکردند.

بخشهایی از گفتگوی شنیدنی سردار سلیمانی پیرامون جنگ  33روزه در لبنان

چگونه معادله جنگ عوض شد

او بگویم؟ امروز در کشور ما کلمهی «سردار» و
«امیر» عرف شده است ،اما شهید عماد مغنیه،
فراتر از این کلمه بود؛ او حقیقتاً یک س��ردار به
معنای واقعی بود؛ یک سرداری که شاید بتوانم
بگویم ش��بیهترین صفات را در صحنهی جنگ
به مالک اش��تر داشت .من در شهادت او همان
حالی را که در آقا امیرالمؤمنین (علیهالس�لام)
هنگام ش��هادت مالک حادث ش��د ،نس��بت به
مقاومت میدیدم .در شهادت مالک ،یک حالت
حزن و اندوه فوقالعادهای ،امام (علیهالسالم) را
گرف��ت و به تعبیری در باالی منبر گریس��ت و

فرمود« :ما مالک ل��و کان من جبل لکان فندا،
لیهد ّن
و ل��و کان من حجر لکان صلدا ،أما و اّ ...
لیفرح��ن عالما ،على مثل مالک
موتک عالما و
ّ
فلتب��ک البواک��ى ،و هل مرج�� ّو کمالک ،و هل
موج��ود کمالک ،و هل قامت ال ّنس��اء عن مثل
مال��ک»؛ چه مالک��ی! که اگر کوه ب��ود کوهى
عظی��م و بزرگ بود ،و اگر س��نگ بود س��نگى
س��خت بود ،آگاه باش��ید که به خدا س��وگند،
مرگ ت��و اى مالک ،جهان��ى را ویران و جهانى
را ش��اد مىسازد .در مسئلهی عماد همین حال
بود؛ یعنی عماد نس��بت به مقاومت یک چنین

یادی از شهید اکبر موسایی پور

س��خنان سردار س��لیمانی به اینجا
که رس��ید از نکات مشترک جنگ
 33روزه و جن��گ ای��ران و عراق به
خاطرهای اشاره کرد که در متن آن
یک رزمنده شهید سیرجانی حضور
داشت .سلیمانی گفت« :حاال اینجا
بای��د یک نکتهای بگوی��م .ما خیلی
از این صحنهه��ا را در دفاع مقدس
خودمان دیده بودیم و من همیش��ه
میگویم ک��ه از عوامل بر حق بودن
خودمان در جنگ ،آن روحیاتی بود
ک��ه از رزمندگانمان بروز میکرد و
بیشتر شباهت داشت به حالت سیر و
سلوک و برداشته شدن حجابها؛ از
ورای حجابها و ورای پردهها سخن
میگفتند.
یک وقت  -ش��اید یک س��ال و نیم

◄عماد مغنیه فرماندهای منحصر به فرد
ب��ر این مبنا یک عملیات ویژهای صورت گرفت
ک��ه فرمانده آن ش��هید عماد مغنی��ه [فرمانده
عملی��ات نیروه��ای لبنانی] ب��ود .نمیدانم چه
اسمی برای او بگذارم؛ آیا این کلمه را که امروز
مرسوم شده اس��ت ،یعنی «سردار» را دربارهی

قبل از عملیات کربالی پنج  -ما در
ش��لمچه بودیم و میخواستیم آنجا
عملیات بکنیم و برای اینکه دشمن
متوجه ما نش��ود ،نیروهای اطالعات
عملیاتمان را مس��تقر کرده بودیم.
مقاب��ل ما آب ب��ود و آن روز دو نفر
از بچههای ما به نام حسین صادقی
و اکبر موس��اییپور برای شناسایی
رفتن��د ،اما برنگش��تند .یک برادری
ما داش��تیم ک��ه خیلی ع��ارف بود؛
نوجوان مدرس��های ب��ود ،اما خیلی
عارف بود .به درجهای رسیده بود که
بعضی از اولی��ا و بزرگان عرفان ،بعد
از مدت طوالنی مث ً
ال هفتاد هش��تاد
س��ال میرسیدند .من در اهواز بودم
که ای��ن برادر نوجوان ما با بیس��یم
راکال با من تم��اس گرفت و گفت:
«بیا اینجا» .من رفتم آنجا .آن برادر
ما گفت« :اکبر موساییپور و صادقی
برنگش��تند ».خیلی ناراحت ش��دم
و گفت��م «ما هنوز ش��روع نکردیم،
دش��من از م��ا اس��یر گرف��ت؟ این
عملی��ات لو رفت؟» من با عصبانیت
این حرف را بیان کردم.

توصیفی داشت که من عرض کردم .اگر بخواهم
از ای��ن عرفهای متداول موجود خودمان عبور
بکن��م باید تش��بیه بکن��م به هم��ان جملهی
امیرالمؤمنین (علیهالس�لام) پیرامون مالک که
فرم��ود :زنها باید بزایند تا کس��ی مانند مالک
در دنیا زائیده شود .عماد یکچنین شخصیتی
داشت.
او همانط��ور که ادارهی خیل��ی از صحنههای
سخت را بر عهده داشت ،مدیریت این عملیات
وی��ژه را هم عهدهدار بود و خ��ودش از نزدیک
نظارت و مدیریت کرد.

م��ن ی��ک روز آنج��ا مان��دم و بعد
برگشتم ،چراکه جبهههای متعددی
داش��تیم .دو روز بعد دوباره آن برادر
ما با من تم��اس گرفت و گفت :بیا؛
من هم رفتم .آن برادر ما که اسمش
حس��ین بود ،به من گف��ت که فردا
اکبر موس��اییپور برمیگردد! .به او
گفتم حسین! چه میگویی؟ حسین،
با ی��ک خندهی خیل��ی ظریفی آن
گوش��هی لبش را باز ک��رد و گفت:
«حس��ین پسر غالمحس��ین این را
میگوید ».اسم پدرش غالمحسین
بود؛ او هم دبیر خیلی ارزش��مندی
بود ،مادرش هم دبیر بود .حس��ین
معل��مزاده بود از پ��در و مادر .گفتم
«حسین! چه ش��ده؟» گفت« :فردا
اکبر موساییپور برمیگردد و بعدش
صادقی برمیگردد ».گفتم «از کجا
میگویی؟» گفت« :شما فقط بمانید
اینج��ا ».من ماندم .م��ا یک دوربین
خرگوشی داشتیم که دورش را گونی
چیده بودیم و دژ درست کرده بودیم.
برادرهای اطالعات که پشت دوربین
بودند ،نزدیک ساعت یک بعدازظهر
بود که گفتند یک سیاهی روی آب
اس��ت .من آمدم باال دیدم درس��ت
است؛ یک سیاهی روی آب خوابیده
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◄هنگام وقوع جنگ ،سلیمانی کجا بود؟
م��ن روز اول ک��ه حادث��ه اتفاق افت��اد به لبنان
برگش��تم؛ چون یک روز قب��ل از آن آنجا بودم.
درواقع اول به سوریه آمدم ،منتها همهی راهها به
سمت لبنان مورد حمله قرار گرفته بود ،خصوصاً
تنها راه رس��می ورودی که گذرگاه مرزی لبنان
به سوریه بود ،پیوس��ته زیر آتش هواپیماها بود
و هواپیماه��ا لحظهای آنج��ا را ترک نمیکردند.
تماسی داشتیم با دوس��تانمان از راه خط امن و
عماد آمد دنبال من و من را از سوریه از یک راه
دیگری که یک بخش آن پیاده بود و یک بخشی
را هم با ماشین طی کردیم ،به لبنان منتقل کرد.
آن وقت هنوز گس��ترهی اصلی جنگ ،تمرکز بر
ساختمانهای اداری حزبا ،...اکثر مناطق جنوب
و بعضاً نقاطی در مراکز میانی و شمالی بود ....اما
یک نکتهی مهمی ک��ه در جنگ ۳۳روزه وجود
داش��ت این بود که گاهی یک ضربهی حزبا،...
مش��ابه ضربهی آقا امیرالمؤمنین (علیهالسالم)

بود .بچهها رفتند داخل آب و دیدند
که اکبر موساییپور است.
روز بع��دش ه��م حس��ین صادقی
آم��د .عجیب این بود ک��ه آن آب با
همهی تالطماتی که داش��ته ،اینها
را ب��ه هم��ان نقطهی عزیمتش��ان
برگردانده بود .هر دو در آب ش��هید
شده بودند .خیلی عجیب بود .من به
حسین گفتم «حسین! از کجا این را
فهمیدی؟» گفت« :من دیشب اکبر
موساییپور را در خواب دیدم که به
من گفت :حس��ین! ما اسیر نشدیم،
ما شهید شدیم .من فردا این ساعت
برمیگ��ردم و صادق��ی روز بعدش
برمیگ��ردد ».بعد حس��ین به من
جملهای گفت که خیلی مهم است.
گفت« :میدانی چرا اکبر موساییپور
ب��ا من ح��رف زد؟» گفتم نه .گفت:
«اکب��ر موس��اییپور دو ت��ا فضیلت
داشت :یکی اینکه ازدواج کرده بود،
دو اینک��ه نماز ش��ب او در آب قطع
نش��د .این فضیلت او بود که او آمد
من را مطلع کرد ».البته حسین بعدا ً
خودش هم شهید شد.
◄◄حسین که بود؟
اما حسین مورد نظرسردار سلیمانی

| شهید محمدحسین یوسف الهی |

که بود؟ خیلیها بعد از آن مصاحبه
به دنبال شناخت بیشتری از حسین
این داستان بودند .او محمد حسین
یوس��ف اله��ی اس��ت .ش��هیدی از
ش��هرکرمان .در سال  1340هجری
شمسی در کرمان متولد شد ،پدر و
مادرش فرهنگی بودند .با نهجالبالغه
ارتباط زی��ادی داش��ت و از حاالت
معنوی عجیب��ی برخ��وردار بود .با
ش��روع جنگ راهی جبهه ش��د و با
اس��تعداد خارق العادهای که داشت
به واحد اطالعات و عملیات لش��کر
منتقل شد .در طول جنگ پنج مرتبه
به س��ختی مجروح ش��د و باالخره
آخرین ب��ار در عملیات والفجر  8به
دلیل مصدومیت حاصل از بمبهای
ش��یمیایی در بهمن سال  1364به
خیل شهدای جنگ پیوست.

مجم عم
آگهی دعوت ع ومی فوق العاده نوبت دوم

هفته گذش�ته در آگهی اعالم اس�امی
پذیرفته شدگان دانشگاه
عضو کانون فرهنگی آموزش
(قل�م چ�ی) سیرج�ان

اس�امی آقایان :مهدی ستوده نیا کرانی (حقوق دانشگاه شهید
بهش�تی ته�ران) -علی اصغر س�توده نی�ا کرانی (مهندس�ی
بهداشت حرفه ای دانشگاه ایران) -خانم ها :سارا سادات رضوی
(پزشکی کرمان) -زهرا یعقوبی پور (آموزش فیزیک فرهنگیان
شیراز) -زهرا خوارزمی (علوم آزمایشگاهی جیرفت)

از قلم افتاده بود که
ضمن پوزش از این عزیزان تصحیح می گردد.

کانون فرهنگی آموزش (قلم چی) سیرجان

 30سال سابقه کار

م
ش کالت انساناهی زبرگ را
متعالی میسازند

و انساناهی کوچک را متالشی
خیابان امام خمینی ،کوچه جنب بانک ملت ،طبقه همکف

09131455130 -42271066

جناب آقای مهندس

حسین شهسواری

انتصاب شایس�ته جنابعالی را به س�مت مدیرعامل ش�رکت صنایع
ممتازان کرمان تبریک عرض نموده ،توفیق روزافزون و تندرس�تی
شما را از خداوند متعال خواستارم.

سعید ناصری

شرکت تعاونی فراگیر بهره برداران مرتعداران منابع طبیعی سیرجان
شناسه ملی  14005484954شهرستان سیرجان ،استان کرمان
نظ�ر به اینکه جلس�ه مجمع عمومی فوق العاده نوب�ت اول مورخ  98/7/11به حد نصاب
مقرر در اساس�نامه و قانون شرکت های تعاونی نرسیده ،به اطالع کلیه اعضا می رساند
جلسه مجمع عمومی فوق العاده نوبت دوم راس ساعت  10مورخ  98/7/30در محل دفتر
ش�رکت بلوار امام رضا ،اداره منابع طبیعی تش�کیل می ش�ود .از اعضای محترم دعوت
می شود در جلسه فوق حضور بهم رسانند .دستور جلسه -1 :تغییر ماده  22اساسنامه

هیئت مدیره شرکت تعاونی
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در جنگ خندق در به زمین زدن عمربنعبدود
تأثیر عجیبی میگذاش��ت؛ هم��ان ضربهای که
پیامب��ر فرمودند :این ضربهی امیرالمؤمنین برتر
اس��ت از همهی عبادت جن و انس؛ چرا؟ چون
ناجی اسالم شد .حزبا ...در ضرباتی که طراحی
میکرد ،بعضی از ضرباتش یکمرتبه یک ساختار
کام��ل رژیم را از ُدور خ��ارج میکرد .یکی از آن
ساختارها نیروی دریایی رژیم اسرائیل بود.
◄موشکهای مافوق صوت
آن چیزی که دش��من تصور نمیکرد و حزبا...
او را در غافلگیری قرار داد ،مسئلهی موشکهای
دریای��ی ب��ود .آن روز ب��رای اولین ب��ار قرار بود
موش��ک دریایی مورد آزمایش قرار بگیرد .قبل
از آن ،همهی موشکها مخفی بودند و آزمایشی
وجود نداش��ت .عملیات ،عملیات س��ختی بود.
باید موش��ک از یک پناه��گاه و از یک مخفیگاه
خارج میش��د ،با ماش��ینی که حامل آن بود به
ی��ک نقطهی پرت��اب میآمد که مکش��وف بود،
درحالیک��ه س��ه چه��ار ناوچهی اس��رائیلی در
مقابلش ایس��تاده بودند .موش��ک ش��لیک شد.
س��رعت موش��ک ،مافوق صوت ب��ود و به ناوچه
دریای��ی اس��رائیل اصابت ک��رد .درحالیکه این
ناوچهها امکانات َجمر دارند و میتوانند موشک
را منحرف کنند ،ضد موش��ک دارند و میتوانند
موشک را بزنند؛ اما موشک رفت و اصابت کرد و
ناوچه را دو نیم کرد .این اتفاق ،خالصی از نیروی
دریایی رژیم صهیونیستی بود؛ نیرویی که دیگر تا
پایان جنگ دیده نشد.
◄معادله جنگ عوض شد
البت��ه خود این اتف��اق که یک رژی��م با اصابت
یک موش��ک ،نیروی دریاییاش از صحنه خارج
میش��ود ،قابل تحلیل اس��ت .بح��ث در اینجا،
بحث توان رژیم صهیونیستی است .یعنی معلوم
میشود که این رژیم هر تعداد ناوچه داشته باشد،
این بار با یک موشک ،بار دیگر با دو موشک و با
س��ه موشک بهطور کامل از میدان خارج خواهد
ش��د .آن زمان در بُرد ص��د کیلومتری از میدان
خارج ش��د ،ممکن اس��ت در مقطع دیگری در
بُ��رد س��یصد کیلومتری از میدان خارج بش��ود.
خب این ش��د یک معجزه و یک پیروزی بسیار
بزرگ .مردمی که در آن مقطع آواره بودند یا زیر
بمباران بودند ،در همان حین بمباران ،فریادهای
«ا ...اکبر» ش��ان از خوشحالی بلند شد .این هم
یک غافلگیری دیگری بود که حزبا ...انجام داد
و معادله جنگ را به نفع حزب ا ...عوض کرد.

دعوت به همکاری

به یک نفر منش�ی خانم مجرد با روابط عمومی باال دارای
تحصی�الت معم�اری ،دارای س�ابقه کار دفتر ب�رای کار
در دفتر مهندس�ی س�اختمان با حق�وق و مزایای خوب
نیازمندیم.

09013876295

عم
فراخوانتجدیدمناقصه ومییکمرحلهایعملیاتبهسازیاپرکبنفشه

(نوبت دوم)

س�ازمان س�یما ،منظر و فضای س�بز س�یرجان در نظر دارد مناقصه عمومی خدمات (شرح مختصر :عملیات
بهس�ازی پارک بنفشه) به شماره  2098090549000010را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار
نمای�د .کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اس�ناد مناقصه تا ارائه پیش�نهاد مناقصهگران و بازگش�ایی
پاکتها از طریق درگاه س�امانه تدارکات الکترونیکی دولت (س�تاد) ب�ه آدرس  www.setadiran.irانجام
خواهد ش�د و الزم اس�ت مناقص�ه گران در صورت عدم عضوی�ت قبلی ،مراحل ثبتنام در س�ایت مذکور و
دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند.
تاریخ انتشار مناقصه در سامانه تاریخ  1398/7/6میباشد.

مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت :ساعت  18روز سهشنبه تاریخ 1398/7/16
مهلت زمانی ارائه پیشنهاد :ساعت  19روز یکشنبه تاریخ 1398/7/28
زمان بازگشایی پاکتها :ساعت  10روز سهشنبه تاریخ 1398/7/30

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
دفتر ثبتنام 88969737 :و 85193768

مدیریت ارتباطات شهرداری سیرجان
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ورزش
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خبر

مهدی جهانشاهی مدیرعامل باشگاه ورزشی شهرداری:

مدیرتربیت بدنی ناجا در سیرجان
تشریح کرد:

تیم داری نیروی انتظامی
در رشتههای ورزشی

همزم��ان با هفته ناج��ا اقدامات واحد تربیت بدنی ناجا در س��یرجان از
سوی مدیر ورزش این نیرو تشریح شد .سروان مهدی پورشاهآبادی ضمن
مقدس در پاسخ به سؤال
گرامیداشت ش��هدای انتظامی در دوران دفاع ّ
نگارس��تان پیرامون نوع و تاریخچه فعالیتهای ورزشی نیروی انتظامی
در سیرجان گفت :از پنج سال قبل باشگاه ورزشی شهدای ناجا در بلوار
دکتر صادقی س��یرجان راهاندازی و با هدف ارتقاء آمادگی جس��مانی و
افزایش توان رزمی پرس��نل در رش��تههای مختلف فعالیت میکند .وی
افزود :از مهرماه س��ال گذش��ته که بهعنوان مدیر تربیت بدنی و باشگاه
ورزشی فرماندهی انتظامی سیرجان فعالیت میکنم با تدابیر فرماندهی
محترم شهرستان سرهنگ ایران نژاد یکی از برنامههای ما تقویت ورزش
و کس��ب آمادگی جس��مانی پرس��نل و حضور قدرتمند ورزشکاران این
نیرو در رشتههای مختلف ورزش شهرستان بوده است بهطوری که تیم
والیبال ش��هدای انتظامی شهرستان موفق به کسب قهرمانی در والیبال
ادارات س��یرجان ش��د ،تیم فوتس��ال ش��هید حججی این نیرو قهرمان
مس��ابقات جام رمضان گردید و تیمهای کشتی فرنگی و آزاد نیز امسال
قهرمان استان شدند.
س��روان پورش��اهآبادی که خود چند سالی است بهعنوان کاپیتان کشتی
آزاد شهرس��تان فعالیت دارد از دیگر اقدامات این باشگاه گفت :ما تالش
میکنیم روحیه ورزش را عم ًٌ
ال در س��طوح مختل��ف کادر از پایور گرفته
تا کادر رس��می و س��رباز وظیفه و فرزندان کارکنان گسترش دهیم و در
کنار آن اقدامات آموزش��ی را هم داشته باشیم .مدیر باشگاه ورزشی ناجا
در س��یرجان در پاس��خ این س��ؤال که اکنون چه تیمهای ورزشی دارید
از تیمهای فوتس��ال ،والیبال،
طنابکش��ی ،دفاع ش��خصی
ن��ام ب��رد و گف��ت :تیمه��ای
کش��تی فرزندان کارکنان نیز
از تیمه��ای ف ّعال این باش��گاه
است .س��روان پورشاهآبادی در
پایان ضمن تقدی��ر از فرمانده
انتظامی س��یرجان ک��ه خود
اه��ل ورزش اس��ت و س��ایر
فرماندهان و پرس��نل این نیرو
در شهرستان که به امر ورزش
اهمی��ت میدهن��د از آنه��ا
خواست چنانچه فرزندانشان
در رش��تههای مختلف ورزشی
استعداد دارند نسبت به ثبتنام
رای��گان و اس��تفاده از امکانات
ورزشی باشگاه اقدام کنند.

نگارس�تان :از فع�االن اقتص�ادی ،متول�د  65و
زادگاهش محله بدرآباد است و در سال رونق تولید
ملی توانس�ته واحد تبدیل ضایعات دام و طیور به
مواد اولیه صابون را تأسیس کند.
ی در سیس�تم بروکراسی اداری
از ش�روع کاغذباز 
ت�ا اخذ مجوزهاو زیرس�اختهای مربوطه حدود 2
سال طول کش�ید ولی هرگز ناامید نشد و باالخره
توانست این کارگاه تولیدی را که در حال رقابت با
نوع مشابه آن در کالنشهرهاست تأسیس و آماده
بهرهبرداری کند.
همین دالیل بهانهای ش�د ت�ا ابتدا با دکتر علیرضا
زینلیپور رئیس ش�بکه دامپزش�کی شهرس�تان
س�یرجان بهعنوان س�ازمان ناظر طرح و سپس با
س�عید خلیلی کارآفرین و مؤس�س این مجموعه
کارگاه�ی و تولی�دی پیرام�ون چگونگ�ی تبدیل
ضایع�ات دام و طی�ور ب�ه م�واد اولیه صاب�ون در
سیرجان گفتگو کنیم.
***
◄ آقای دکتر درباره ضرورت تأسیس واحد تبدیل
ضایعات دام و طیور توضیح میدهید؟
بنام خدا و ضمن تبریک روز دامپزشک حضور همکاران
عزیزم باید اعالم کنم که در هر شهرستان بنا بهضرورت،
قاعدتاً در بحث دامپزش��کی باید اقداماتی صورت گیرد.
ما باید این نکته را مدنظر داشته باشیم که تنها مسئول
حفظ س�لامت و امنیت فرآوردههای خام دامی ش��بکه
دامپزشکی است و ازاینرو حفظ سالمت و بهداشت این
فرآورده به عهدهی این س��ازمان اس��ت و این مسئلهی
مهم از مزرعه گرفته تا کشتارگاه و مغازه و محل عرضه
از چند جهت قابلبررس��ی و نظارت است .اما در رابطه
ب��ا ض��رورت کار که پرس��یدید یک س��ری ضایعات از
فرآوردههای خام دامی بعدازاین فرایند بر جای میماند
که طبق قانون وزارت بهداش��ت و آموزش پزشکی باید
ب��ا تبدیل آن از ضایعات و پس��ماندهایی که بهجامانده
استفاده مفید بشود.
◄این تبدی�ل ضایعات چگونه ص�ورت میگیرد
و بهجز س�یرجان در ش�هرهای اس�تان نمونه آن
راداریم یا خیر؟
از طریق ش��رکتها و یا واحدهایی تح��ت عنوان واحد
تبدی��ل ضایعات ط��ی فرایند ویژهای قابل انجام اس��ت
که خوش��بختانه با درایت بخ��ش خصوصی برای اولین
بار در اس��تان واحد تبدیل ضایعات به مواد اولیه صابون
در س��یرجان راهاندازی شده و از اول آبان ماه رسماً کار
خودش را شروع خواهد کرد.
◄چ�ه اه�داف مختلف�ی از تأس�یس آن دنبال
میشود؟
اهداف به خصوصی چون کمک به بهداش��ت در جهت
جم��عآوری و تبدی��ل مناس��ب و صحی��ح پس��ماند و
بازگردان��دن آن به چرخه تولید ،جم��عآوری صحیح و
اصول��ی ضایعات و نظارت کامل ب��ر روی دام و طیور از

به استراتژی خودمان
در باشگاه پایبندیم

گروه ورزش نگارستان:

باش�گاه ورزشی شهرداری س�یرجان اگرچه عمر
زی�ادی ندارد ام�ا در همی�ن م�دت و بهخصوص
س�الهای اخیر بهواس�طه تی�م فوتب�ال زنان که
همیشه در کورس قهرمانی و نایب قهرمانی کشور
بوده بیشتر بر س�ر زبان گویندگان اخبار ورزشی
تلویزیون و یا نشریات ورزشی است.
این باش�گاه قبل از این بیشتر با ورزشهای رزمی
س�روکار داش�ت اما اکنون ب�ا تیم فوتب�ال زنان
شناخته میش�ود .در گفتگو با مهدی جهانشاهی
مدیرعامل این مجموعه ورزشی جزئیات بیشتری
از کارکردهای این باشگاه را مرور کردیم.
***
باش�گاه ورزشی ش�هرداری در چه س�الی بنا
گذاشته ش�د و آیا اساسنامهای در رابطه با ورزش
داردی�ا خی�ر .اصوالً باش�گاههای ورزش�ی در هر
ش�رکت یا سازمان بهخصوص اگر از تعداد پرسنل
زیادی برخوردار باشند بیشتر بر محور ورزشهای
پایه ،کارگری و یا آموزش میپردازند .ک ً
ال استراتژی
این باشگاه چیست؟
اساس��نامه باشگاه شهرداری در س��ال  ۸۲زمان شهردار
وقت آقای حسنپور به تصویب شورا رسید و فعال شد اما
در قسمت بعدی سؤالتان عرض کنم آن ورزش پرسنلی
که میفرمایید بیشتر در بحث امور رفاهی هست که در
حال حاضر این امر در مجموعه ما دارد صورت می پذیرد.
اس��تراتژی ما تیمداری ه��م در ورزش حرفهای و هم در
ورزش پایه است که داریم دنبال میکنیم.
قبل از ش�ما ورزشهای رزمی در باشگاه نمود
بیش�تری داش�ت مث ً
ال تیمهای تکواندو ،جودو یا
کاراته ش�هرداری ج�زو تیمهای برتر اس�تان بود
اما حاال تمرکزش بیش�تر در فوتبال بانوان اس�ت.
بفرمائید ج�ز فوتبال بانوان آیا تیمهای ورزش�ی
دیگری دارید؟
اگر منظورتان تیمداری هس��ت باید به عرضتان برسانم
قب��ل از حضور بنده فقط در لیگ دس��ته اول تکواندو و

همچنین فوتبال بانوان نام شهرداری را یدک میکشید،
بع��د از حضور بنده در همان س��ال اول کاراته نیز اضافه
ش��د و در لیگ برتر کشور شرکت کرد ،فوتبال بانوان به
طور کامل زیر نظر ما آمد و تکواندو نیز در لیگ دس��ته
اول شرکت کرد ،اما در ابتدای سال بعد متأسفانه بهدلیل
مشکالت مالی شهرداری بودجه باشگاه کم شد و هیئت
مدی��ره تصمیم گرفت بهخاطر مش��کالت مالی فقط در
لیگ فوتبال شرکت نماییم با این حال کماکان از تیمهای
ورزشی نیز حمایت میکنیم.
 سالیانه چقدر بودجه دارید و مدیران شهرداری
چه نگاه حمایتی به باش�گاه دارند .آیا با بودجهای
که دریاف�ت میکنید از عهده مخارج باش�گاه به
خص�وص در موضوع تیمداری حرفه ای در فوتبال
بانوان بر میآیید؟
هر س��ال به تناسب بودجهای که شهرداری دارد اقدام
میشود .مث ً
ال امسال بودجه باشگاه  ۹۰۰میلیون تومان
است که با توجه به بودجه شهرداری چیزی حدود نیم
درصد میشود ولی قانونگذار دست شهرداری را تا ۳
درصد باز گذاشته است و این بستگی به نگاه و نگرش
مدیران ارش��د دارد که چقدر در ورزش هزینه نمایند.
ول��ی همین مبلغ را ش��هردار در اختیارمان میگذارد
ش��ورا نیز همراهی و هم��کاری الزم را دارد که باید از
شهردار و ریاست و اعضای شورا و همکارانم در هیئت
مدیره تشکر کنم.
فص�ل جدید بازیهای لیگ برت�ر فوتبال زنان
کشور از چه تاریخی شروع میشود و چه برنامهای
برای تقویت تیم در فصل جدید دارید؟
ببینید ،تیم ما در  4س��ال گذش��ته همیش��ه یا مدعی
قهرمانی و یا نایب قهرمانی در س��طح اول فوتبال بانوان
ایران بوده اس��ت .ما همیش��ه با برنامهریزی از مربیان و
بازیکنانمان حمایت کردهایم و اعتقاد داریم همچنان تیم
را تقویت و حمایت کنیم .ما اس��تراتژی که چهار سال
پیش برای خودمان تدوین کرده بودیم را همچنان ادامه
میدهیم و به آن پایبند هستیم و اگر اتفاق خاصی نیفتد
امسال نیز در کورس قهرمانی خواهیم بود.
در فص�ل نق�ل و انتق�االت چ�ه کردی�د .هیچ

بازیکنی جدا و یا اضافه شده است؟
سه نفر از بازیکنانمان بهدلیل عدم توافق مالی از تیم جدا
شدند ولی بر اساس سیاستهای باشگاه فع ً
ال قصد اضافه
کردن مهرهی جدید ج��ای آنها نداریم ولی از ردههای
نوجوانان و جوانان که قب ً
ال روی آنها کار شده بازیکنانی
داریم که قابلیت اضافه شدن به تیم را دارند.
کدا م بازیکنان جدا ش�دند و آیا با جدا ش�دن
آنها مشکلی از نظر فنی برای تیم پیش نمیآید ؟
فاطمه سهرابی ،سارا ظهرابی و فهیمه ارزانی بازیکنانی
هستند که بهدلیل عدم توافق بر سر میزان قراردادشان
از تیم جدا ش��دند که البته حق آنها بود هر تصمیمی
بگیرند .به این نکته هم اش��ارهکنم که درس��ت است
چن��د مهرهی خوبمان را ازدس��تدادهایم ولی با وجود
آمادگ��ی و انگیزه بازیکنان ج��وان همچنان تیم ما در
آمادگی کامل است.
درب�اره مهرهه�ای جدیدی که ب�ه تیم اضافه
کردهای�د اطمینانی ب�ه بازیش�ان در لیگ برتر
دارید؟
بله خوش��بختانه نیمفصل دوم سال گذشته نیز از این
بازیکنها استفاده کردیم که خوب نشان دادند .امسال
نیز س��رمربی تی��م به این بازیکنان اعتم��اد کرده و در
بازیها شرکتشان خواهد داد.
تی�م ازلح�اظ آمادگی در چه وضعیتی اس�ت
و فص�ل جدی�د لیگ برت�ر از چه زمانی ش�روع
میشود؟
برنامههای آمادگی جسمانی را تمام کردهاند و در حال
تمرین روی تاکتیکهای تیمی هستند .خوشبختانه در

حال حاضر هیچ مصدومی نداریم و همهی بازیکنان در
آمادگی بسر میبرند و منتظر شروع فصل هستیم .طبق
برنامه از نیمه دوم مهرماه فصل جدید لیگ برتر بانوان
ش��روع میش��ود و اولین بازی ما جمع��ه  19مهر برابر
همیارشهرداری ارومیه در آن شهر است.
نقطهی ضعف و ق ّوت تیم را در کجا میبینید؟
از نظر ف ّنی نمیگویم چراکه به عهدهی مربی است ولی
در مجموع باید بگویم نقطهی ضعفمان در تبلیغات است
و متأسفانه آنچنانکه باید نمیتوانیم و نقطهی قوتمان
شخصیت قابلاحترام تیممان در کشور است که باوجود
امکانات کم توانستهایم به این جایگاه ورزشی برسیم.
ویلتموس به س�یرجان آمد ولی س�رمربی تیم
بانوان که در تیم ملی هم مربی است برای دیدار با
وی دعوت نشد ،علت چه بود و آیا هیچ واکنشی از
طرف شما برای این موضوع نشد؟
م��ن بهعنوان عضو هیأت مدیره هیأت فوتبال اس��تان
ای��ن نقص برنامهریزی را مطرح کردم ولی متأس��فانه
مس��ئولین هیأت به گردن مسئولین باشگاه انداختند
و مسئولین باشگاه به گردن مسئولین هیأت و در کل
این س��فر با خروجی مطلوبی همراه نبود .باید در این
بازدی��د حتماً خانم جهان نجات��ی بهعنوان مربی تیم
ملّی و یک پتانسیل فوتبالی ایران حضور میداشت.
ش�ما در انتخاب�ات هیئ�ت فوتب�ال اس�تان
کاندی�دا ش�دید و اآلن عضو هیئ�ت مدیره آن
هس�تید .ب�ا چ�ه انگی�زهای کاندیدا ش�دید در
حالیکه نمیدانستید رأی الزم را دارید یا خیر.
با توجه به شرایط آن زمان تشخیص خودم این بود که
کاندیدا بش��وم البته از قبل گفته بودم که در صورتی
مرحوم حاج جعفری در انتخابات ش��رکت کند ،بنده
انص��راف خواهم داد ،بعد از حضور دکتر قرائی با توجه
به ش��ناختی که از ایش��ان داش��تم فعالیت انتخاباتی
نکردم تنها فعالیت انتخاباتی بنده به دعوت دوس��تانم
فقط یک س��فر به ش��هر جیرفت داش��تم و همچنین
حضور در یک جلس��ه به همراه آق��ای قرائی در دفتر
هئیت فوتبال سیرجان بود.
 در ح�ال حاضرکدام نقیصه در برنامه فوتبال
استان بیشتر به چشم می خورد؟
با توجه به وس��عت اس��تان و تفاوته��ای اقتصادی،
فرهنگ��ی و اجتماعی ،بنده اعتقادم بر این هس��ت که
ما باید برای توسعه فوتبال برای هر منطقه یک برنامه
راهبردی داشته باشیم ،متأسفانه ساختار فوتبال ایران
به شکلی است که هیئتهای استانها فقط برنامههای
فدراسیون را پیاده میکنند و این درست نیست چون
ه��ر منطقه ش��رایط اقتص��ادی و اجتماعی خودش را
دارد ،گرچه همکارانم در هیئت فوتبال اس��تان دارند
زحم��ات زیادی میکش��ند و االن جلوت��ر از خیلی از
استانها هستیم.

برای اولین بار در استان و باهدف استفاده مفید از پسماند و ضایعات دام و طیور و آبزیان صورت گرفت:

تأسیسکارخانه تبدیل ضایعات دام و طیور
 فروشگاهها و واحدهای عرضه دام و طیور مؤظف هستند با این واحد تولیدی با عقد قرارداد همکاری کنند
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صفرتا صد و درعینحال اهداف و حمایت از بخش تولید
و اشتغال.
◄چ�ه الزامی برای واحدهای عرضه در همکاری
با این واحد تولیدی و بهداشتی متصور شدهاید؟
کلی��ه مراک��ز عرضه دام و طیور که ب��ه نحوی از انحاء
دارای ضایعات ناشی از فرآوردههای خام دامی هستند
موظف هس��تند با شرکت یا ش��رکتهای مجاز تبدیل
ضایعات قرارداد داشته باشند و آن را اجرا کنند.
◄ش�ما بهعنوان ش�بکه دامپزش�کی و سازمان
ناظر چگونه بر این امر نظارت و پیگیری میکنید؟
همانط��ور که گفت��م واحدهای عرض��ه طبق مقررات
بای��د با این مجموع��ه قرارداد ببندند و یک نس��خه از
قراردادش��ان را ب��ه ش��بکه و یک نس��خه را به وزارت
بهداشت ارائه دهند و در این قضیه الزام وجود دارد.
◄آی�ا نظارتی بر خودواحد تبدی�ل ضایعات هم
میشود؟
بل��ه هم بر واح��د نظارت ص��ورت میگی��رد و هم بر
نحوه بهکارگیری نیروه��ای آنکه در حال حاضر تمام
کارکنان این واحد دارای کارت بهداشت بوده و یک نفر
دکتر دامپزشک نیز همیشه ناظر به کارهای آنجاست.

◄◄تولید ساالنه  300تن محصول
در ادامه این گفتگو با سعید خلیلی مدیر و مؤسس
کارخان�ه بازیاف�ت ضایع�ات عرض�ه دام و طی�ور
صحبت کردیم و از وی در اولین س�ؤال از سابقهی
فعالیته�ای وی در ای�ن حوزه پرس�یدیم و اینکه
انگیزهتان برای افتتاح این واحد تولیدی چه بود و
چگونه به فکر تأسیس آن افتادید؟
با تش��کر از شما و تبریک روز دامپزشک حضور پرسنل و
مدیریت محترم شبکه دامپزشکی شهرستان آقای دکتر
زینلی و همهی همکارانش��ان ،باید عرض کنم حدود 10
س��ال اس��ت که به کار توزیع و پخش عمده آالیش دامی
در سیرجان و استانها مشغول هستم و با توجه به سابقه
و تجربهی کار در این حوزه به فکر تأسیس کارگاه تبدیل
ضایعات دام و طیور و استفاده از آن در چرخه تولید افتادم.
◄قب ً
ال این ضایعات چه میشدند و چه استفادهای
از آن میشد؟
در مدت  10س��الی که به این کار مشغول بودم مشاهده
میکردم که ضایع��ات دام و طیور یا مخلوط بقیه زبالهها
درنهایت دفن میش��وند و یا توسط افرادی غیرقانونی به
مصارف غیرمعقول میرسند .همین شد که به فکر استفاده

بهت��ری از ضایعات افتادم و بع��د دنبال اخذ مجوز کارگاه
تبدیل ضایعات رفتم که دوباره به چرخه تولید باز گردد.
◄پروس�هی اخذ مجوز تأسیس چقدر زمان برد و
آیا از این فکر استقبالیشده است؟
حدود دو س��ال است که در حال انجام مراحل اخذ مجوز
از ادارات و ارگانهای مختلف و زیرس��اختها هستم که
طوالنی ش��دن آن بهدلیل استعالمهایی بود که ادارات و
ارگانهای مختلف و زیرساختها باید صورت میگرفت.
البته خوش��بختانه چ��ون تنها واحد تبدی��ل ضایعات و
اولین آن بودیم از طرح ما اس��تقبال ش��د؛ و درنهایت ما
توانستیم با اخذ مجوزهای الزم از جهاد کشاورزی ،اداره
کل دامپزشکی و با همکاری شبکه دامپزشکی شهرستان
زمینه تأس��یس آن را فراه��م کنیم که جا دارد همینجا
از هم��هی این عزی��زان خصوصاً جناب دکت��ر زینلی و
همکارانشان در این رابطه تشکر کنم و همچنین از دوست
عزی��زم آقای نیکنام احمدخانی ک��ه در تمام مراحل کار
مشوق و راهنمای من در این کارخانه بوده است.
◄آیا واحدهای مشابه آن در استان کرمان وجود دارد؟
خیر در استان کرمان هیچ واحد مشابهی نیست و واحد ما
باید در انجام کار باکیفیت با کالنشهرهایی مانند مشهد

و تهران و...رقابت کند.
◄درب�اره مراحل انجام کار و تبدی�ل ضایعات در
کارخانه و محصول نهایی آن توضیح میدهید؟
ب��ا اس��تفاده از ماش��ینآالت و تجهی��زات مخصوص و
اس��تاندارد کارخانه ضایعات دام و طیور را از سطح مراکز
عرض��ه جمعآوری و بعد از انتقال به کارخانه نس��بت به
فرآوری آن اقدام میکنیم.
◄ظرفیت تولید س�االنه و خروجی کارخانه چقدر
است و آیا برای بازار مصرف صنعت تولیدیتان فکر
کردهاید؟
حج��م قابلتوجه��ی ورودی واحد اس��ت و خروجی آن
س��الیانه چیزی حدود  300تن روغن مخصوص اس��ت.
محصول نهایی نیز یک نوع روغن مخصوص است که در
صنایع صابونسازی و کشتیسازی از آن استفاده میشود.
◄محل کارخانه کجاس�ت و زمینه اش�تغال برای
چند نفر در آن فراهمشده است؟
این واحد تولیدی در زمینی بهمس��احت  3200مترمربع
در ش��هرک صنعتی بلورد راهاندازی شده و از افراد تحت
پوشش کمیتهی امداد حدود  7نفر در آن مشغول به کار
خواهند شد.

شهر

شکایتهای پی در پی مردم
و نگرانی از خطر وجود سگها در سطح شهر

افزایش انفجاری سگها در شهر
مدیرکل دامپزشکی استان با انتقاد از روش ضعیف جمعآوری سگها
جدی برای شهروندان دانست
وجود هزاران سگ را در کوچهها و خیابانهای هر شهر خطر ّ

علی حاجمحمدی

«صبح زود مثل همیش�ه ک�ه از خانه بیرون
آم�دم ب�روم  س�مت تقاط�ع دکترصادقی و
دانشگاه آزاد تا منتظر سرویس معدن بشوم،
در بل�وار کنار پارک  17ش�هریور با گلهای از
س�گها مواجه ش�دم که صداقتش ترسیدم
جلوتر بروم .نه میتوانس�تم جل�و بروم و نه
به عقب برگ�ردم که بیفتن�د دنبالم! همانجا
ایس�تادم و تا سگها از محل دور شدند جان
به لب شدم .من که َمرد بودم خیلی ترسیدم
ول�ی اگر ی�ک زن یا بچ�ه مدرس�های بود و
با س�گها مواجه میش�د از ترس یا س�کته
میک�رد یا فرار میکرد و س�گها میافتادن
دنبالش .حاال ببینید اون موقع چی می شد؟»
روز و هفتهای نیس��ت که مش��ابه این پیامکها و
تماسها نداشته باشیم .این نمونهای از پیامکهای
مردمی اس��ت که این روزها فراوان به نشریات و یا
کانالهای خبری میرس��د .به عبارتی درصد قابل
توجهی از ش��کایتهای مردم به موضوع س��گها
ّ
تعلّ��ق دارد که جمعیتش��ان روز به روز بیش��تر
میشود .آمار تعداد سگهای ولگرد در سطح شهر
و به ویژه شهرکها و محلههای اطراف و حاشیهای

ش��هر ب��ه میزانی باال رفت��ه که برای بس��یاری از
ش��هروندان مش��کل ناامن��ی ایجاد کرده اس��ت.
مردم میگویند چرا مس��ئوالن شهر از بهداشت تا
ش��هرداری و انتظامی و در رأس آنها فرمانداری
که مسئول بهداشت و امنیت مردم هستند در این
رابطه بیتفاوتند و برای رفع این مشکل اساسی که
روز به روز هم دامنهی آن بیشتر میشود اقدامی
انجام نمیدهند .در آخری��ن مورد مردی به دفتر
نش��ریه آمد و کالفه از تعداد زیاد سگهای ولگرد
در منطقه مس��کن مهر بود .این ش��هروند گالیه
داشت این حیوانات که اآلن دیگر به صورت گلهای
حرکت میکنند آس��ایش و امنیت را از ما س��لب
کردهاند .مجبوریم بچهه��ا را در خانه نگه داریم و
وقتی که بچهها بیرون از خانه هس��تند همیش��ه
دغدغ��ه داریم که این س��گها به آنها آس��یب
نزنند .این ش��هروند گالیه داشت که همه کارمان
بر اس��اس افراط و تفریط است .االن که حمایت از
حیوانات مد روز ش��ده است دیگر کار را به جایی
رس��اندهایم که سگها دارند زندگی و آسایشمان
را میگیرند .حتماً باید اتفاق وحشتناکی روی دهد
جدی ببیند تا دوباره
و خدای نکرده فردی آسیب ّ
در فضای مجازی ناله َسرکنیم که این بار هم برای
این جریان آبروی شهرمان رفت و چرا اینقدر خبر

بد از سیرجان در فضای مجازی پخش میشود.
خانمی که اول صبح از ترس چند قالده س��گ در
چمن بلوار ش��یخ فضلا ...نوری از رفتن به آموزش
زبان ایلیا منصرف و به خانه برگشته بود در تماس
خ��ود در حالی ک��ه عصبانی ب��ود میگفت وقتی
مسئوالن این شهر از عهده تعدادی سگ ولگرد که
آسایشمان را بریدهاند بَر نمیآیند دیگر چه توقعی
داریم .او گفت بحث بهداشت و خطر انتشار امراض
مختلف از ناحیه سگها به کنار ،ما یک ذره امنیت
نداری��م و اگر جمعیتی از این س��گها به یک زن
یا بچهی کوچک حمله کردند چه کس��ی میآید
پاسخ مردم را بدهد .من که یک زن هستم و جرأت
رفتن به آن طرف خیابان را ندارم چگونه یک بچه
میتواند به مدرسه برود یا از مغازه برود خرید کند!.
◄◄جم�ع آوری س�گها ،خ�وب انج�ام
نمیشود
در تازهتری��ن اظهار نظر در این رابطه ،حس��ین
رش��یدی مدیرکل دامپزشکی اس��تان کرمان با
اش��اره به اینکه یک��ی از نگرانیها و دغدغههای
استان افزایش سگهای ولگرد در سطح شهرها
و روس��تاها است گفت« :این س��گهای ولگرد
بایستی جمعآوری ش��وند .جمعآوری سگهای

ولگرد در استان بهخوبی انجام نمیشود و اقدامات
انجام شده کافی نیست».
به اعتقاد وی برخی تغییرات آب و هوایی مثل سرد
ش��دن هوا منجر به آمدن سگها به داخل شهرها
میش��ود .وی هشدار میدهد که اگر فردی توسط
سگها مورد گاز گرفتگی قرار گرفت باید بالفاصله
ب��ا مراجعه به مراکز درمانی واکس��ن هاری تزریق
کند .وی میگوید «:بیماری هاری بسیار خطرناک
است و میتواند منجر به مرگ انسان شود و توصیه
میش��ود از خوددرمان��ی در این گونه م��وارد جدا ً
پرهیز شود ».رشیدی عنوان میکند :سگها دارای
ظرفیت باروری باالیی هس��تند و هر جفت از این
حیوان میتواند در طول سال  ۲۰توله از این حیوان
را تولید کنند بههمین دلیل شاهد جمعیتی معادل
حدود 18هزار قالده فقط در شهر کرمان هستیم».
جدی اس��ت و
ماج��را در س��یرجان هم اینقدر ّ
ش��کایتها آنقدر افزایش داش��ته که دو هفته
قبل سرپرس��ت فرمانداری به همراه ش��هردار از
س��ایت نگهداری سگهای بدون صاحب بازدید
کرد اگرچه این بازدید تا اآلن نتیجهای جز اینکه
خبرش در فضای مجازی پخش بشود نداشته و
شکایتهای مردم همچنان باقی است.
این شکایتها را با فرهاد افصحی معاون عمرانی
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ش��هرداری مطرح کردیم .افصحی مشکل اصلی
را ناش��ی از عملکرد ضعیف پیمانکار جمعآوری
سگهای بدون صاحب دانست و گفت :جمعیت
س��گهای ولگرد در سطح شهرس��تان به شکل
انفج��اری باال رفته اس��ت .او گفت :تا س��ال 90
معدوم کردن حیوانات در دستور کار شهرداریها
قرار داشت اما با تغییر قانون و جلوگیری از کشتن
حیوانات بحث زندهگیری و عقیمسازی حیوانات
در دس��تور کار قرار گرف��ت .افصحی گفت :البته
ذکر این نکته بس��یار مهم اس��ت که قانون اجازه
میده��د حیوانات بیم��ار و حیوانات��ی که دچار
جدی هس��تند به صورت بدون درد
مش��کالت ّ
معدوم ش��وند .حیواناتی هم که مش��کل بیماری
ندارند و آسیبرس��ان نیستند باید عقیم شوند تا
جمعیت آنها کنترل ش��ود .با این شرایط هم به
اکوسیس��تم و محیطزیست توجه میشود و هم
زندگی ش��هروندان دچار اخ�لال نمیگردد که
متأسفانه این اقدامات به درستی انجام نمیشود.
دیگر مشکل اساس��ی که مهندس افصحی عامل
افزایش سگهای ولگرد میداند انتقال تعداد زیاد
س��گ از شهرها و روس��تاهای مجاور به سیرجان
است .پس از اینکه بحث سایت نگهداری سیرجان
مطرح ش��د و مقداری بیش��تر از آنچ��ه که واقعاً
امکانات داش��ت بزرگنمایی ش��د که قرار است
بزرگترین سایت نگهداری جنوب کشور راهاندازی
ش��ود عدهای از ش��هرهای اطراف و روس��تاها به
این فکر افتادند مش��کل سگهای ولگرد منطقه
خودشان را با انتقال آنها به سیرجان حل کنند!.
وی گفت :گزارشهایی داریم از ماشینها و حتی
کانتینرهایی که در اطراف ش��هر س��گها را رها
کردهاند و رفتهاند .این خود باعث افزایش ناگهانی
س��گهای ولگرد ش��ده اس��ت .وی در پاسخ این
سؤال که راهکار شما برای رفع این مشکل اساسی
مردم چیس��ت و آیا قبول دارید که این مش��کل
میتواند عواقب خطرناکی داش��ته باشد میگوید:
ما بیش��تر از هر شهروند دیگری درگیر این ماجرا
هس��تیم .هزینهها و پیامدها را میدانیم .باید در
جدی مواجه شدهایم
این شرایط که با یک مشکل ّ
بسیار قویتر از این برخورد کنیم .یک مقداری در
مواجهه با این مش��کل داریم احساسی و ضعیف
عمل میکنیم .بحث حقوق حیوانات یک س��وی
ماجراس��ت و بحث حقوق شهروندان و آسایش و
آرامش و بهداشت طرف دیگر ماجرا است.
افصح��ی گف��ت :از نظر من ،ما احتی��اج به یک
پیمان��کار ق��وی داریم که در س��ریعترین زمان
ممکن اقدام��ات الزم جهت کنترل س��گهای
موجود و حرکت به س��مت کاهش جمعیت این
حیوان را در دستور کار قرار دهد.
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◄◄پیمانکار چه گفت؟
پیمان��کار ش��هرداری ب��رای زندهگی��ری و
ساماندهی س��گهای بدون صاحب اما کمبود
امکاناتی که ش��هرداری باید فراهم کند را عامل
اصلی مش��کالت ایجاد ش��ده در روند انتقال و
س��اماندهی س��گهای بدون صاحب میداند
و میگوی��د :ما در س��یرجان امکان��ات اولیهی
ساماندهی س��گهای بدون صاحب را نداریم،
س��ایت نگهداری کامل نیس��ت و امکانات اولیه
ندارد .سایتی که برق ندارد و آب آن هم با تانکر
تأمین میشود .من بارها در جلسات متعدد در
ش��هرداری مطرح کردهام و به نمونههای موفق
این کار در دیگر ش��هرها اش��اره ک��ردهام .کار
س��اماندهی سگهای ولگرد نیازمند امکانات و
تجهیزات اس��ت .بدون این تجهیزات و امکانات
بدون ش��ک ما هر روز با افزایش بیش از پیش
این حیوانات در شهر مواجه هستیم.
امیر فیروزآبادی امکانات زندهگیری و داش��تن
مکان��ی برای عقیمس��ازی و نگه��داری موقت
س��گها را در اج��رای ط��رح س��اماندهی
س��گهای ولگرد الزم میداند و میگوید« :ما
خوب میدانیم که جمعیت سگها باال رفته و
مردم ش��اکی هستند اما اینکه گروهی دلشان
میخواهد این س��گها را ب��ا گلوله در خیابان
مع��دوم کنیم واقعاً کار درس��ت و بهداش��تی
نیس��ت .این روش صحیح نبوده که قانونگذار
آن را تغیی��ر داده و زندهگی��ری را جایگزی��ن
آن کرده اس��ت .معدوم کردن با گلوله س��بب
خونری��زی و بعضاً ف��رار حی��وان زخمخورده
میش��ود که در ص��ورت بیمار ب��ودن حیوان
آلودگی را در منطقه وسیعی انتشار میدهد».
فیروزآب��ادی راه ح��ل این مش��کل را حمایت و
همراهی ش��هرداری و دیگر سازمانهای مرتبط
میداند و میگوید« :در رفسنجان قبل از ما با این
مش��کل مواجه بودند و توانستند با برنامهریزی و
ایجاد امکانات و زیرساختهای مناسب جمعیت
سگهای ولگرد را کنترل و کم کنند».
به نظر میرس��د افرادی که درگیر ساماندهی
س��گهای بیصاحب هستند بیش��تر و بهتر از
دیگر ش��هروندان با مش��کالت و عواقب انفجار
جمعیت این حیوان در س��طح شهر آگاهند اما
هنوز نتوانس��تهاند به جمعبندی و اتفاق نظری
جدی برسند.
به منظور ساماندهی این معضل ّ
بای��د امی��دوار بود ک��ه حرف آن همش��هری
گالیهمن��د تحق��ق پیدا نکند که ت��ا زمانی که
ج��دی با این
فاجع��های روی ن��داده ب��ه طور
ّ
مش��کل برخورد نخواهد ش��د .آن روز ش��اید
خیلی دیر و تأسفخوردنها بیفایده باشد.

بازدید خبرنگاران سیرجان و کرمان از سایت صنایع فوالد سیرجان ایرانیان

تولید  400هزارتن آهن اسفنجی تا پایان سال

 با تکمیل پروژهها در این شرکت در آیندهای نزدیک ،حدود  90درصد آب مورد نیاز کارخانههای فوالد سیرجان ایرانیان از طریق تصفیهی پساب کارخانه به چرخهی تولید باز میگردد
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نگارس�تان :مدیران ش��رکت فوالد ایرانیان با دعوت از
خبرنگاران س��یرجان و کرمان زمینه بازدید نمایندگان
رس��انهها را از سایت این شرکت فراهم ساختند .در این
بازدی��د خبرنگاران ب��ا حضور در اتاق کنت��رل از طریق
مانیتوره��ای ب��زرگ با مراحل تولی��د در این مجموعه
ف��والدی آش��نا ش��دند .در ای��ن بازدید که ب��ا حضور
مدیرعامل ،مدیر منابع انس��انی و مدی��ر مجتمع فوالد
س��یرجان ایرانیان صورت گرفت اعالم شد بازیافت 70
درصد آب موردنیاز کارخانههای این مجموعه فوالدی در
سایت در حال انجام است و قرار است با تکمیل پروژهی
مربوط��ه در آین��دهای نزدی��ک ،ح��دود  90درصد آب
موردنیاز کارخانههای فوالد س��یرجان ایرانیان از طریق
تصفیهی پساب کارخانه به چرخهی تولید بازگردد.
الزم به ذکر اس��ت ش��رکت فوالد س��یرجان ایرانیان
متشکل از دو مجتمع است،مجتمع معادن کنسانتره
و گندلهسازی س��یرجان و مجتمع احیای مستقیم و
فوالد سازی بردسیر.
در ادامه ای��ن بازدید مهندس رمضان قربان ابراهیمی
مدیرعامل شرکت فوالد سیرجان ایرانیان در کنفرانس

خبری ب��ا خبرنگاران ب��ه ارائه گزارش��ی از اقدامات
چندین س��اله فوالد ایرانیان در س��یرجان و بردسیر
پرداخت و در پایان به سؤاالت خبرنگاران پاسخ داد.
وی در ای��ن نشس��ت خب��ری ضم��ن احت��رام ب��ه
ت اظهار داش��ت :اداره
دغدغ��هی فعاالن محیطزیس�� 
محیطزیس��ت چش��م بینایی برای حفاظت و مراقبت
از محیطزیس��ت است و همیش��ه آلودگیها را رصد
میکن��د و در ص��ورت عب��ور آالیندگ��ی از حد مجاز
اخط��ار و در ص��ورت عدماصالح حت��ی کارخانهها را
میتوان��د تعطیل کند .ل��ذا بر همه فع��االن صنعتی
اس��ت ضمن احترام به این دغدغهها هر گونه فعالیت
خ��ود را مطابق اصول محیطزیس��ت و رعایت حقوق
جامعه و مردم تطبیق دهند .مدیرعامل شرکت فوالد
س��یرجان ایرانیان افزود :این شرکت با رعایت همین
اصول اس��تانداردهای الزم را درزمینهی -iso9001
iso 14001و iso18001کس��ب کرده و در شرایطی
که معموالً پروانه س��بز را به واحدهای تولیدی آنهم
تولید ف��والد به راحتی نمیدهند اما خوش��بختانه ما
باهمت همکارانمان توانستهایم در بردسیر پروانه سبز

را از سازمان محیطزیست کشور دریافت کنیم.
مهن��دس رمض��ان قربان ابراهیمی در پاس��خ س��ؤال
یک��ی از خبرنگاران مبنی بر غیرمرتبط بودن س��ؤاالت
مصاحبههای اس��تخدامی این ش��رکت با رش��تههای
مربوط��ه آن را رد نک��رد و گفت :س��ؤاالت هوش و یا
برخی سؤاالت دیگر الزمهی مصاحبه است مثل آزمون
کنکور.وی در پاس��خ یک سؤال مبنی بر محدود بودن
عمر معادن سنگ آهن که اگر ذخیره این معادن پایان
یابد صنعت فوالد چه میکند گفت:بر اس��اس تخمین
کارشناسان تا  60سال آینده هنوز سنگ معدنی برای
استخراج وجود دارد وقطعاً برای بعد ازآن هم راهکارهای
جدی��دی برای یافتن رگههای جدید س��نگآهن پیدا
خواهد ش��د .مهن��دس ابراهیمی در بیان آم��ار و ارقام
تولیدات این مجتمع فوالدی نیز گفت :در کل بر اساس
برنامه دولت که ما هم جزوی از آن هستیم باید تا سال
 1405تولید آهن به  55میلیون تن برس��د که در حال
حاضر تولید ما  35میلیون تن اس��می است .بر همین
اساس تولید  200هزار تن شمش فوالدی و  400هزار
تن آهن اسفنجی در دستور کار ما در نیمهی دوم سال

ق��رار دارد .وی خاطرنش��ان کرد با راهاندازی سیس��تم
تزریق اکس��یژن در واحد احیا ،امیدواریم بتوانیم عدد
ذکرشده را تا  25درصد افزایش دهیم .وی افزود :اتمام
ساخت و بهرهبرداری از سد باطله شماره  3جهت انتقال
پمپهای اس�لاری کارخانههای کنسانتره و تصمیم و
نهاییسازی شروع فاز توسعه احیاء مستقیم بردسیر نیز
جزو برنامههای توس��عههای این شرکت در سال جاری
است .وی در خصوص توسعه فضای سبز گفت :در حال
حاضر حدود  6هکتار فضای س��بز در مجتمع سیرجان
و در مجتمع بردسیر  20هکتار فضای سبز ایجاد شده
داریم ولی این مقدار برای این منطقه کم است و سعی
میکنیم این فضا را افزایش دهیم.
مدیرعامل ش��رکت فوالد س��یرجان ایرانی��ان درباره
سؤاالتی مبنی بر عدم صادرات محصوالت فوالدگفت:
هدف ما کش��ف حلقههای گمش��ده در کشور و رفع
این نیازهاس��ت .به فرض مثال م��ا زمانی نیاز مبرم
به گندله داش��تیم و مجبور به واردات آن بودیم ولی
اکن��ون نهتنها برای واردات نی��ازی نداریم بلکه اقدام
به ص��ادرات ه��م کردهای��م و س��عیمان در هر چه

بیشتر فرآوری محصول اس��ت .وی با اشاره به اثرات
اش��تغالزایی در این ش��رکت گفت :ما در این مجتمع
حدود  1900نفر پرس��نل مستقیم داریم که مجتمع
سیرجان  900و مجتمع بردسیر 1000نفر میباشند،
که بهطور مس��تقیم کار میکنن��د و حدود  5-4برابر
این تعداد اش��تغال غیرمستقیم ایجاد شده است .وی
در جواب س��ؤال دیگری مبنی بر تأس��یس باش��گاه
فرهنگی ورزش��ی فوالد ایرانیان گفت:در حال حاضر
حرفهای زیادی برای گفتن در رش��تههای بسکتبال
و والیبال و فوتس��ال داریم و سعی داریم از کارکنانی
که در رشتههای موردنظر مهارت دارند استفاده کنیم
ولی در رش��تههایی که تیم در لیگهای دس��ته اول
یا برتر هس��تند به دنبال جذب ورزش��کاران حرفهای
برای باال بردن نام ش��رکت در س��طح کشور هستیم.
مدیرعامل ش��رکت فوالد س��یرجان ایرانیان در پایان
ضمن تش��کر از حضورخبرن��گاران آرزو کرد با تالش
و هم��ت کارکن��ان و متخصصان ش��رکت به ظرفیت
کامل تولید در صنعت فوالد برسیم و نیاز کشور را از
هرگونه واردات برطرف کنیم.
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شهر

 شماره 1192
 شنبه  13مهر 1398

دیدگاهها و برنامههای شورا پس از آخرین تغییرات در هیئت رئیسه اعالم شد:

استراتژی شورای شهر در دوره جدید

 براساس تازهترین گزارش روابطعمومی شورای شهر این شورا در دور تازه از برنامههای خود اولویت را به اصالح ساختار درونی شورا،
تماس رو در رو با مردم ،اتمام طرحهای نیمه تمام ،بهسازی ورودی شیراز و بلوار شاهد ،نظارت دقیقتر بر اجرای طرح فاضالب شهری،
تقویت حمل و نقل و بازنگری طرح جامع شهری قرار داده است

◄ تقویت سازمان آتش نشانی
یکی از وظایف اصلی ش��ورا و ش��هرداری تأمین ایمنی ش��هروندان در قالب سازمان امداد و نجات و
آتشنش��انی اس��ت و شورای شهر در این مبحث نگاه ویژهای دارد تا فضا و امکانات الزم فراهم گردد
در حال حاضر س��ه ایستگاه ف ّعال در شهر س��یرجان داریم که از سوی شهرداری اقدامات الزم برای
ارتقاء دانش ف ّنی صورت گرفته ولی با توجه به امکانات موجود و گستردگی شهر پیش بینی میشود
حداقل دو ایستگاه دیگر در آینده تجهیز و به بهرهبرداری برسد شورای شهر حمایت کامل خود را از
آتشنشانان عزیز که جان خود را برای خدمترسانی به مردم عزیز به خطر میاندازند انجام میدهد
اما این موضوع نیاز به ارتقاء دانش پیشگیری و آموزش شهروندی و همیاری و همراهی مردم عزیز
دارد و میطلبد که همکاری همه نهادها ،سازمانها ،مؤسسات آموزشی ،رانندگان خودروها ،صاحبان
همت بگمارند.
مشاغل و تمامی شهروندان در راستای همیاری با آتشنشانی ّ
با لحاظ س��اخت و س��ازهای بلند مرتبه در سیرجان نیاز ُمبرم به وجود باالبرهای  28متری به باال و
برای به روزرسانی و تجهیز این سازمان به بیش از 100نوع تجهیزات آتشنشانی اعالم نیاز شده و ما
در صدد آن هستیم که این موضوعات به صورت ویژه در بودجه سال  99دیده شود.
◄ بازسازی فضای آرامستان
س��ازمان آرامستانها در راستای رسیدن به چش��م انداز خود با اجرای صحیح و دقیق دستورات
فقهی در مورد تغس��یل ،تکفین و تدفین اموات و برنامهریزی خود سازمان که زمینهساز ترحیم
روح اموات و تس��لی خاطر بازماندگان در تحقق موازین اس�لامی میباش��د فراهم خواهد آورد.
شهروندان در هنگام سختیها و مرگ عزیزان و با مراجعه به آرامستان احتیاج به محیط معنوی و
عرفانی همچنین استفاده از بعضی خدمات رفاهی دارند نهایتاً در همین راستا و با توجه به فاصله
السالم) تا شهر سیرجان ایجاد برخی غرفهها از قبیل گلفروشی ،مواد خوراکی و
بهشترضا(علیه ّ
لوازم کفن و دفن ،سنگتراشی ،احداث سایهبان محل برگزاری نماز و نصب دستگاه البسه سوز در
دستور کار سازمان آرامستان است و مدیریت سازمان در راستای کنترل و نظارت و ایجاد بسترهای
فرهنگی و مذهبی و رفاهی و افزایش رضایتمندی و آرامش خاطر مراجعین برنامهریزی خواهند
کرد و شورای شهر در این رابطه از هیچ تالشی فروگذار نخواهد کرد.

گروه شهر :بهدنبال انتخابات جدید هیئت رئیسه و انتخاب امین صادقی به عنوان رئیس جدید شورا
از س��وی روابطعمومی شورای شهر سیرجان دیدگاهها و برنامههای مورد نظر در دوره جدید جهت
اطالع شهروندان به نگارستان ارسال شد که عیناً به چاپ میرسد.
***
رئیس جدید شورای شهر ضمن تسلیت ایّام اربعین حسینی و تقدیر و تشکر از همکارانش در شورای
شهر بخاطر ُحسن ّنیت و انتخاب ایشان بهعنوان رئیس شورا تأکید نموده این دیدگاهها جمعبندی
و اجماع کلی شورای شهر است که با یاری خدای متعال و همکاری شهرداری محترم و شهروندان
عزیز در ماههای باقی مانده از سال  98و سالهای آتی اجرا شوند .در این گزارش آمده است :شوراها
در طول بیش از دو دهه فعالیت خود با چالشهای متعدد و مشکالت متنوع در مسیر نهادینه شدن
جایگاه و ابراز موجودیت ،حیات و حرکت پویا برای دس��تیابی به اهداف ترسیم شده مواجه بودهاند.
برخی از این مشکالت مربوط به ساختار ،جایگاه تعریف قانونی ،حوزه صالحیت و حدود تصمیمگیری
نهاد دستور و نحوه تعامل آن با سایر دستگاههای اجرایی و برخی نیز با فقدان منابع مالی و تنگناهای
اداری قانونی ارتباط داش��ته اس��ت .با این حال شورای پنجم با اعتقاد و ایمان و هدف و رسالتی که
برای آن موجودیت یافته تالش��ی نموده و مینماید تا در مسیر توسعه آبادانی گام بردارد کما اینکه
تاکنون همراهی و حرکت مجدانه اعضا شورای شهر در اغلب برنامههای عمران و آبادانی شهری فراتر
از حد موجود بوده و میتوان از طریق تعامل نزدیک تر از این نهاد ارزشمند که ریشه در شریعت ناب
محمدی(ص) دارد بیشتر بهرهمند شد.
در هر حال بهنظر میرسد امروز شهروندان فهیم سیرجانی که اراده قویتر از گذشته برای بهرهگیری
از ظرفیت نهاد شورا در راستای توسعه ،تعالی ،شکوه و آبادانی سیرجان ما را به نظاره نشستهاند.
لذا بیان مطالبی که با نظر تمامی نمایندگان مردم درشورای شهر که مصداقی روشن از خواستهها و
نیازهای واقعی مردم باش��ند به اطالع عموم شهروندان عزیز میرسانیم که امیدواریم در آیندهای نه
چندان دور به نتایج مورد انتظار منتهیشود.
◄ بهبود ساختار درونی شورا
ش��ورای ش��هر صرفاً وظیفه بررسی کمبودها ،نارس��اییها ،طرحها ،لوایح و پیشنهاداتی که از سوی
شهرداری ،سایر دستگاهها و یا شهروندان همراه با ارائه راه حلهای کاربردی مطرح میگردد .حال
برای تصویب و اجرای این طرح ها و پیشنهادات چه ساز و کار و مکانیسمی باید مورد مطالعه و بررسی
قرار گیرد و احیاناً تأیید و یا َرد شوند مسئلهی مهمی است .لذا بر آن شدیم که بعد از انتخاب هیئت
رئیسه و کمیسیونهای شورا ،مسائلی همچون اختیارات اعضای کمیسیونها ،لزوم حضور مهمانان
در جلس��ات شورا ،مذاکرات میان دستور ،جلس��ات فوقالعاده ،طرحها و لوایح و نحوه دستورآنها و
س��ایر موارد را بررس��ی و تحلیل کنیم و از طرفی در جهت ظرفیتس��ازی ،سیستمسازی و تقویت
کمیسیونهای شورا ،کمیتههای تخصصی زیرمجموعه این کمیسیونها را تعریف کنیم و از پتانسیل
متخصصان ،نویسندگان ،فعالین فرهنگی ،اجتماعی
تمامی مسئولین ،اساتید ،پیشکسوتان ،نخبگان،
ّ
و همه کسانی که در این مسیر میتوانند ما را یاری کنند استفاده کنیم چون معتقدیم شهر را افکار
میسازند و کمیسیونهای شورا را باید به سمت مشارکتپذیری بیشتر سوق دهیم.
◄ سخن رو در رو با مردم
جدی بر این باوریم تنها راه حل ،اعمال نظر مردم است و تصمیم داریم
با وجود همه شرایط با عزمی ّ
بهمنظور رسیدگی و پاسخگویی به مسائل و مشکالت شهروندان هر ماه نشستهای عمومی با حضور
شهردار و مدیران شهرداری در تکایا ،مساجد ،اماکن فرهنگی و ورزشی و با ارتباط مستقیم با مردم
برگزار و از مشکالت و مسائل شهروندان با خبر شده و برای حل آنها ،چارهجویی کنیم.
◄ نظارت همگانی
شهروندان باید در جریان برنامههای شورای شهر و شهرداری قرار گیرند و این باعث اعتماد عمومی
است لذا مدیریت شهری عالوه بر مؤظف بودن به پاسخگویی و تشکیل نشستهای خبری ماهیانه با
اصحاب رسانه ،ضمن بارگذاری مصوبات و اطالعات خود در سایت شورا و شهرداری طی مصوبهای که
در شورای شهر خواهیم گذراند شهرداری را ملزم کنیم طبق قانون ششم توسعه ،اطالعات مربوط به
حوزههای مختلف را در دسترس عموم قرار دهد.
◄ بازنگری طرح جامع شهری
توسعه شهری که یک فرآیند تاریخی و پرتحول است و در بستر خود انواع دیدگاهها ،الگوها و معیارها
در مورد افزایش حریم شهری ،ساماندهی و ارائه خدمات شهری را دارد .بنابراین به منظور شناخت
دقیق و تحلیل بنیادی موضوع و پرهیز از ذهنگرایی و دس��تیابی به راهحلهای منطقی الزم است
حد الزم مورد بررسی و
که در روند تکمیل و تح ّول مبادی و الگوهای مکانیابی و خدماترسانی در ّ
مطالعه قرار گیرد که در همین راستا بر اساس دستورالعمل وزارت راه و شهرسازی و کلیات محتوای
این دستورالعمل طی قراردادی میان اداره کل مسکن و شهرسازی استان کرمان و شرکت مشاوره
عرصه قراردادی با موضوع بازنگری طرح جامع شهری سیرجان منعقد و شرکت مشاور کار مطالعاتی
خود را آغاز کرده و تاکنون بارها طی جلسات با مسئولین ذیربط شهرستان و استان و اعضای شورای
شهر دورههای چهارم و پنجم و بر اساس بازدیدهای میدانی صورت گرفته و نیازها و مشکالت شهر
دیده ش��ده و به شهردار و مش��اور طرح توضیحاتی در روند بازنگری داده شده است اما قانون طبق
بند  24ماده  71مش��خص کرده که طرح جامع ش��هری پس از طی مراحل تدوین و بازنگری قبل
از تصویب در شورای عالی شهرسازی کشور بایستی به تصویب شورای شهر برسد که تاکنون هنوز
طرحی جهت تصویب به ش��ورا ارس��ال نش��ده به دلیل این که هنوز کار مش��اور تمام نشده و تمام
دغدغههای ما این است که مشاور طرح ،طرحی اثرگذار و براساس اصول ف ّنی و نیاز شهری ارائه کند.
◄ فاضالب شهری؛ فرصتی بی بدیل
اگرچه فرسودگی و تخریب شدید معابر شهری و ایجاد ترافیک و آلودگی به واسطه اجرای طرح
فاضالب شهری سیرجان و ایجاد مشکالت ترافیکی و آلودگی هوا غالباً شهروندان را ناراضی نموده
و از س��ویی چگونگی توسعه و ابعاد آن سؤاالتی را در ذهن شهروندان پیرامون نقش شهرداری و
شورای شهر ایجاد کرده اما واقعیت این است امروز احداث شبکه فاضالب شهری یکی از نیازهای
توسعه یافتگی است و در همین راستا اجرای طرح جمعآوری فاضالب شهری سیرجان بر اساس

یک قرارداد فیمابین شرکت کیما آبرسان یاور زمین (کاریز) و شرکت آب و فاضالب استان کرمان
اجرای شبکه فاضالب شهری به متراژ  ۶۴۷کیلومتر طول در دو فاز اول و دوم با وسعت محدوده
 ۶۴۶۲هکت��ار و همچنی��ن احداث تصفی��ه خانه فاضالب با دِبی خروج��ی  ۶۰۰لیتر بر ثانیه در
دستور کار شرکت مذکور قرار گرفته و بهرهبرداری از این پروژه به مدت  ۲۵سال به شرکت کاریز
واگذار شده است .تأمین اولیه سرمایه ،ارائه و تصویب طرح تصفیهخانه و همچنین اجرای عملیات
جمعآوری فاضالب ،ترمیم کانالهای حفاری و  ...به عهده شرکت مذکور است و در افق این طرح
دیده شده روزانه  ۵۳هزار متر مکعب آب استحصال گردد و در حدود  ۳۷۵هزار نفر از منافع این
طرح ذینفع خواهند شد .این طرح یک فرصت برای شهرسازی ،بحث اشتغال صنعت و ...دارا است.
البته با توجه به فرصت فراهم ش��ده در انجام پروژه فاضالب شهری و حفاریهای صورت گرفته،
تخصصی ،بهرهبرداریهای چند جانبهای از این حفاریها
میت��وان با بهرهگرفتن از دانش ف ّنی و ّ
انجام داد که نیاز به کار مطالعاتی بیشتر میباشد.
◄ استراتژی عمرانی برای شهر
با توجه به نیمه تمام ماندن ،طرح پایانه مسافربری ،زیرگذر صنعت ،سالن همایشها ،باغ ایرانی و
انجام پروژه آسفالت معابر شهری و کانال هدایت آبهای سطحی و همچنین آماده شدن سایت
جمعه بازار و فضاهای سبز حاشیه بلوار قائم و موضوع تدوین طرح جامع شهری ،فع ً
ال در سال ۹۸
پروژه عمرانی دیگری به غیر از بهسازی ورودی شیراز و بلوار شاهد نخواهیم داشت .از این رو فع ً
ال
خواهان سرعت بخشیدن به روند عملیات اجرایی هستیم.
ولی برای س��ال آینده و با اس��تفاده از بخش تجهیزات عمرانی و خدماتی و تأمین منابع مالی در
بودجه  ۹۹حتماً با استفاده از نظرات کارشناسان پیشنهادات شهرداری را بررسی و با توجه به طرح
جامع تفصیلی که در فراز و نشیب بروکراسی اداری قرار دارد برنامهریزیها و استراتژی عمرانی با
نوآوری و ابتکار و خالقیت و با محوریت عدالت اجتماعی و نیاز سنجی مطالعاتی همراه با تعامل و
همراهی و همکاری شهرداری محترم و سایر ادارات انشاءا ...تصمیماتی خواهیم گرفت.
◄ اصالح بلوار شاهد و ورودی شیراز
با توجه به موضوع گس��ترش و افزایش تردد مس��افران و ش��هروندان از ورودی محور ش��یراز به
سیرجان ،بهسازی این محور جزو برنامههای اصلی شورا و شهرداری است .قبل از این بدون طراحی
و برنامه پیشبینی شده اقدامات نامناسب صورت گرفته و به حال خود رها شده که هیچ کدام از
مؤلفههای کیفیت یک ورودی را ندارند ولی ضروری است با نگاه ویژه به این ورودی که در حال
حاضر مسیر تردد قطب آهن و فوالد کشور (گلگهر) است نگاه شود و فضاهای آشفته و ناهماهنگ
آن به لحاظ بصری ،عمرانی ،ترافیکی و توزیع نامناس��ب کاربریها و مش��اغل مزاحم اصالح شود
که در این خصوص انشاءا ...در همین مهرماه با دعوت از مسئولین و کارشناسان مرتبط در مورد
بهسازی ،ساماندهی و زیباسازی ورودی شیراز و بلوار شاهد تصمیمگیری خواهد شد.
◄ اصالح مناطق حاشیهای شهر
بررسی چیدمان ستاد بحران در شهرداری و موضوعات مربوط به این مهم با توجه به نزدیک شدن
به فصل بارندگی ،بررس��ی برنامه ستاد نوروزی  ۹۹ش��هرداری ،تقویت و استقالل شهرداریهای
مناطق ،بررسی عملکرد پلیس ساختمانی و موضوع انباشت نخالههای ساختمانی ،پارکینگهای
ِ
مش��ارکت بخش خصوصی و عمومی ،توانمندس��ازی سرمایههای
عمومی و موضوعات ترافیکی،
انس��انی و خدمات رفاهی ،ایجاد منابع درآمدی پایدار و توجه به میراث باس��تانی درکنار اصالح
مناطق حاشیهای شهر و رفع محرومیت از این نقاط از دیگر اهداف شورای شهر است که به صورت
تخصصی در جلسات علنی در سال  ۹۸مورد بحث و بررسی قرار خواهند گرفت.
ّ
◄ استراتژی زیست محیطی
با توجه به نیاز امروز جامعه بش��ری و رفتن به س��مت محیطزیست سالم از آنجا که در جوامع
امروزی هوای تازه ،آب س��الم برای نوشیدن و خاک سالم برای کشاورزی کمتر داریم و دنیای
اطراف ما را پالستیک فرا گرفته معتقدیم اگر امروز برای آیندگان فکری نداشته باشیم فردا دیر
اس��ت .در این راستا کمیسیون خدمات ش��هر در کنار حوزه معاونت خدمات شهری شهرداری
سیرجان ،سازمان پسماند و واحدهای  hseشهرداری به همراه  NGOها به این مهم پرداخته
و در اقدامی قابل تحسین معاونت خدمات شهر با مشاوره دانشگاه علوم پزشکی کرمان به عنوان
مشاور در حوزه پسماند ،بحث تفکیک زباله از مبدأ و تفکیک در مقصد ،کمپوستسازی و دفن
اصولی و بهداش��تی زبالهها در راس��تای تقویت فرهنگ تفکیک و آموزشها در این رابطه آغاز
کردهان��د و ط��رح مطالعاتی که به زودی عملیاتی میگردد در زمینی به وس��عت بیش از ۵۵۰
هکتار که مراحل اخذ امتیازات آب و برق در حال انجام است و شهرداری درصد انتخاب پیمانکار
احداث و نصب کارخانه کمپوستسازی به صورت BOTمیباشد .طرح بازیافت زباله یک طرح
عظیم و تأثیر شگرفی در سالمت و محیطزیست دارد.
◄ حمل و نقل عمومی
خالء وجود اس��تراتژی بخش حمل و نقل عمومی همواره یکی از کاستیهای این بخش بوده
که همواره توس��ط مس��ئوالن ،شهروندان ،افکار عمومی و دوس��تداران محیطزیست گوشزد
میشده است .کاستیها ناشی از تنگناهای اداری در بخش حمل و نقل در رابطه با پرداخت
یارانههای مربوط به خرید اتوبوس و تجهیزات و بلیط و در پارهای موارد اتخاذ سیاس��تهای
غلط مدیریتی در ادوار گذش��ته در این بخش و از طرفی سیاس��تها و خواست شهروندان در
رابطه با خودرو محور شدن ،دغدغه تمامی فعاالن عرصه حمل و نقل عمومی و زیستمحیطی
بوده است اما در سازمان حمل و نقل بار و مسافر شهرداری در حال حاضر با داشتن اولویتها
و سیاس��تهای مأخوذه و با اس��تفاده از منافع سازمانی از  ۸۸دس��تگاه اتوبوس حمل و نقل
عمومی روزانه بین ۱۰تا  ۱۵هزار س��فر درون شهری و حومه انجام میگیرد .لذا اقداماتی در
راس��تای مأموریت و چش��مانداز این بخش با هدف افزایش سهم حمل و نقل عمومی ،ارتقای
مخرب زیس��تمحیطی ،هوشمندسازی ،توسعه و نوسازی
ایمنی و حمل و نقل ،کاهش اثرات ّ
ناوگان حمل و نقل ،بهسازی ایستگاهها با تمرکز نیروی انسانی سازمان انجام دادهاند و توسعه
خدمات حمل و نقل عمومی و افزایش شبکه در دستور کار این سازمان است.

◄ سازمان سیما منظر و فضای سبز شهری
ش��ورای شهر با هدف ارزیابی رسالت شهرداری در موضوع بوستان ها و فضای سبز شهری در چهار
محور موضوعی نگهداری ،توس��عه ،ش��هروندان و مدیریت با هدف ترمیم ،تجهیز ،نگهداری ،توسعه
متوازن و متعادل و ارتقای فرهنگ و مشارکت شهروندان در حوزه فضای سبز را دنبال میکند .فضای
سبز شهری یکی از عوامل نشاط شهری محسوب میشود و سیرجان هم با داشتن بیش از ۵۲۰هکتار
فضای سبز در قالب بوستانهای منطقهای ،خطی و محلی جزو شهرهای سرآمد است که نگهداری
و توسعه فضای سبز شهری از مهمترین نیازها و اولویتهای کاری ما خواهد بود .لذا ایجاد بوستان
بانوان  ، 2جابجایی پارک بانوان ،ایجاد کمربند س��بز حاشیه غربی شهر ،اتمام بهسازی بوستانهای
حاشیه بلوار قائم(عجل ا ...تعالی فرجه الشّ ریف) با رویکرد ویژه برای سال آینده همراه با اصالح آبیاری
این فضاها مورد توجه اس��ت و شهرداری در تالش اس��ت امکانات مناسب و الزم را در بوستانهای
سطح شهر فراهم آورد .برنامهریزی و توسعه زیباسازی که در قالب و ظایف سازمان مذکور است به
مفصل و دقیق از لحاظ محتوایی کارشناسی و مورد بررسی قرار میگیرد در بحث زیباسازی
صورت ّ
فعالیتهای زیادی طراحی و اجرا ش��ده و توجه ویژهای به بحث میادین و نورپردازی و برنامهمحور
بودن این سازمان داریم ضمن این که بابت فعالیتهای انجام شده تشکر میکنیم.
◄ فرهنگی ،اجتماعی ،ورزشی
رسالت اصلی حوزه فرهنگی ،اجتماعی و ورزشی شهرداری و شورای شهر ارتقای فرهنگ شهروندی،
توجه به س�لامت اجتماعی ،ایجاد شور و نش��اط و امید به زندگی برای شهروندان است .با توجه به
دیدگاه فرهنگی ،اجتماعی و ورزش��ی همکاران ما درکمیسیون فرهنگی و شورای شهر و حمایت و
همراهی مسئولین شهرستان در این موارد برای انجام فعالیتهای فرهنگی ،ورزشی عامل دلگرمی
بوده ولی حوزه فرهنگی نیازمند حمایت و همفکری بیشتر فعاالن این عرصه میباشد و برای عملیاتی
کردن این حوزه نیاز به تخصصیتر کردن موضوعات و تغییر رویکرد شهرداری هستیم .در هر محله
شهری بایستی یک مکان فرهنگی و هنری ایجاد شود و این مهم نباید حتماً ساخت و سازی شکل
گیرد و بایس��تی رویکردمان را عوض کنیم و از داشتههای سایر نهادها و سازمانها استفاده کنیم و
خالقیت داش��ته باشیم .لذا برآنیم مطابق با نقشه جامع شهر س��یرجان و در راستای فراهم نمودن
بسترهای الزم نسبت به ترویج ارزشها و اشاعهی آموزه های تربیتی کارآمد با موضوعات فرهنگی،
اجتماعی ،ورزشی گام برداریم و تالش و همیاری ما در کنار عوامل شهرداری در جهت حل مسائل
اجتماعی ،فرهنگی و ورزشی مطابق با مقررات در راستای اعتالی نام سیرجان و ایجاد محیطی سرشار
از امید و نشاط برای مردم فهیم سیرجان مقبول افتد.
در همین راستا احداث فرهنگسرای شماره  ۲شهری در مناطق غربی سیرجان ،تقویت تعامل با
آموزش و پرورش ،دانش��گاهها ،انجمنهای مردمنهاد و ادارهی فرهنگ و ارشاد اسالمی در دستور
کار قرار گرفته اس��ت و س��ند راهبردی این حوزه بایستی تدوین شود .در رابطه با حوزه فرهنگی
اجتماعی اولویت اصلی ما تهیه و تدوین سند راهبردی در این حوزه هست چرا که فرهنگ زیربنای
اصلی شهر است و اگر درست در این بخش پیش برویم سایر امورات عمرانی و خدماتی شهر نیز
در سایه کارهای فرهنگی به خوبی ادامه پیدا میکنند.
در مقوله ورزش نیز ،باش��گاه فرهنگی ورزشی شهرداری که در سه حوزه ورزش همگانی ،ورزش
پرسنلی و ورزش حرفهای فعالیت مینماید با توجه به اینکه در این چند سال و به رغم نداشتن
امکانات کافی و بودجه مناس��ب توانسته است موفقیتهای چشمگیری داشته باشد با این حال
در این حوزه هم نیازمند تدوین یک برنامه کلیتر و فعالیت بیش��تر به خصوص در حوزه ورزش
همگانی هستیم کما اینکه در توسعه فرهنگی و ورزشی در محالت و برگزاری مسابقات ورزشی و
رتحرکی برای ورزش همگانی بوده ولی ناگزیر به ساماندهی در
مساعدتهای الزم تاکنون بازوی پُ ّ
این حوزه میباشد تا حمایتهای الزم شکل گیرد.
◄ مشاغل شهری و صنوف مزاحم
س��ازمان مشاغل شهری یکی از سازمانهای نوپا و تابع شهرداری است که از بدو تأسیس تاکنون با
ارائه برنامههای خود توانسته در دگرگونی و شناسایی صنوف مزاحم شهری ،تشکیل کمیسیون بند20
منشأ تح ّوالتی در این حوزه باشد و اقداماتی در خصوص تجهیز کشتارگاه صنعتی دام و جابهجایی
می��دان دام و جابهجایی جمعه ب��ازار و همچنین طراحی جهت احداث  ۵بازارچه محلی در  ۵نقطه
از ش��هر را به عمل آورده که امیدواریم در راس��تای سهم منطقهای محالت از توزیع مراکز تجاری و
خدماتی نیز با همکاری اتاق اصناف و حمایت شورای شهر به عمل آورد.
◄ جابهجایی انبارهای نفت و میادین آموزشی
در همی��ن رابطه بر همکاری همه جانبه با نیروی انتظامی به منظور ایجاد امنیت عمومی و ارائه
خدمات بیش��تر به شهروندان در اماکن عمومی و بوستانها تأکید داریم .موضوع خروج تدریجی
تأسیس��ات نظامی و مواد نفتی از محدوده و حریم اس��تحفاظی شهر از قبیل پادگانها ،میادین
آموزش نظامی و انبارهای شرکت نفت را پیگیری میکنیم .تالش میکنیم فضاهای عمومی ،امنتر
مفرحتر شوند و زمینه را برای حضور و مشارکت حداکثری فراهم میکنیم .قطعاً مردم نیز در این
و ّ
رابطه دارای نظرات مفید هستند که حتماً استفاده خواهیم کرد.
◄ حسابرسی سال های  ۹۳تا ۹۷
انتخاب حسابرس برای بررسی عملکرد شهرداری از جمله مهمترین وظایف شورای شهر بوده و بر
اساس دستورالعملها ،کمیسیون برنامه و بودجه شورای شهر از بین مؤسسات حسابرسی دارای
رتبه و ش��رایط حسابرس��ی و با توجه به این موضوع بعد از بررس��یهای انجام شده یک مؤسسه
حسابرسی را به صحن علنی شورا معرفی نموده که با نظر اکثریت آرا مقرر شد چنانچه با استعالم
ما از انجمن حسابرسان کشور و سازمان بازرسی موافقت شود حسابرسی عملکرد شهرداری از سال
 ۹۳تا  ۹۷بهصورت سال به سال به این مؤسسه واگذار گردد.
◄ واقعگرایی در شورای پنجم
در پایان با اعتقاد به تقویت روح همکاری و ایجاد تعامل بیشتر میان شورا ،مسئوالن شهری
و ش��هروندان با هدف همکاری چندجانبه در ایجاد شهری زیبا و سالم سعی خواهیم کرد به
عنوان نمایندگان شما مردم در شورا واقعگرا ،متعهد به انجام خواستههای شهروندان و مردم
عزیز از طریق وفاق و همدلی بیش��تر باشیم و امیدواریم به آنچه گفتیم با حمایت و همراهی
مردم عزیز دست یابیم.
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استفاده از تلفن همراه در حین رانندگی،
علت بسیاری از تصادفات است.

با شناسایی جسد کشف شده و دالیل متقن پلیس و بررسیهای
فنی دادسرا اجازه دفن جسد صبح سهشنبه صادر شد.
دو زن و مرد جوان که در این حادثه نقش اصلی را داشتند
همچنان فراری هستند.
گروه حوادث /علی عزیزی
اینکه چ��را این اتفاق��ات رخ میده��د و افرادی
در جامع��ه ما به این حد رس��یدهاند که جدای از
رواب��ط خارج خانواده ،با وج��ود یک فرزند دختر
 4س��اله ،برنام��ه قتل شوهرش��ان را برنامهریزی
کنند ،نیاز به بررس��ی دقیق ش��رایط زندگیشان
توس��ط کارشناس��ان و اظهارنظر اساتید باتجربه
روانشناس و جامعه ش��ناس دارد؛ اما چیزی که
کام ً
ال مشخص است فاصله گرفتن برخی افراد از
آموزههای دینی و عدم آموزش مهارتهای زندگی
از جمله مهارت حل مس��ئله قطع��اً در این رابطه
تأثیر مس��تقیم دارد؛ زیرا اف��رادی که به بایدها و
نبایده��ای مذهبی نظیر «پایبندی به خانواده» و
آموزشهای «زندگی سالم» معتقد هستند ،دچار
این مشکالت نمیشوند .اگر افرادی که این مطلب
را میخوانن��د و در خوش��یهای زودگذر گرفتار

تاسیس ش�رکت س�هامی خاص گهر پیما
پارس س�منگان درتاری�خ 1398/06/30
ب�ه ش�ماره ثب�ت  4721به شناس�ه ملی
 14008629794ثب�ت و امض�ا ذی�ل

دفاترتکمی�ل گردیده که خالصه آن به ش�رح
زیر جهت اطالع عموم آگهی میگردد .موضوع
فعالیت :ای�اب و ذهاب کلیه ادارات ،ش�رکتها
و موسس�ات خصوص�ی و دولتی-مش�ارکت
در کلی�ه مناقص�ات و مزای�ده ه�ای مربوط�ه
درص�ورت لزوم پس از اخ�ذ مجوزهای الزم از
مراج�ع ذیربط م�دت فعالی�ت  :از تاریخ ثبت
ب�ه مدت نامحدود مرکز اصلی  :اس�تان کرمان
 ،شهرس�تان س�یرجان  ،بخش مرکزی  ،شهر
س�یرجان ،محله ک�وی ش�ریعتی  ،کوچه امام
موسی صدر ، 2خیابان امام موسی صدر  ،پالک
 ، 0طبق�ه همک�ف کدپس�تی 7815777549
سرمایه شخصیت حقوقی عبارت است از مبلغ
 1000000ریال نقدی منقس�م به  100سهم 10000
ریال�ی تعداد  100س�هم آن با نام ع�ادی مبلغ
 1000000ریال توس�ط موسس�ین ط�ی گواهی
بانکی ش�ماره  4628486مورخ 1398/06/12
ن�زد بانک ملت ش�عبه غفاری س�یرجان با کد
 46284پرداخ�ت گردیده اس�ت اعضا هیئت
مدی�ره آقای علی اکبر ش�هبا به ش�ماره ملی
3060268355و به س�مت مدیرعامل به مدت
 2س�ال و به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به
مدت  2سال خانم شمیمه شهبا به شماره ملی
3060351864و به س�مت عض�و هیئت مدیره
به مدت  2س�ال آقای حمید ش�هبا به ش�ماره
مل�ی 3071391455و به س�مت رئیس هیئت
مدی�ره به مدت  2س�ال دارن�دگان حق امضا :
کلیه اس�ناد و اوراق بهادار و تعهدآور ش�رکت
از قبی�ل چک  ،س�فته  ،ب�روات  ،قراردادها و
عقوداسالمی و نامه های اداری و اوراق عادی با
امضاء ثابت آقای علی اکبر ش�هبا فرزند حمید
به ش�ماره مل�ی ( 3060268355مدیرعامل)
و بانضم�ام امض�اء آق�ای حمید ش�هبا فرزند
غالمحس�ین به ش�ماره مل�ی 3071391455
(رئی�س هیئ�ت مدیره)همراه با مهر ش�رکت
معتبر می باش�د .اختی�ارات مدیر عامل  :طبق
اساسنامه بازرسان آقای وحید جعفری کورگه
به شماره ملی  3050383658به سمت بازرس
اصل�ی به مدت یک س�ال مالی خانم نس�رین
محمودی میمند به ش�ماره ملی 3149058910
به س�مت بازرس علی البدل به مدت یک سال
مالی روزنامه کثیر االنتش�ار نگارس�تان جهت
درج آگهی های ش�رکت تعیی�ن گردید .ثبت
موضوع فعالیت مذکور ب�ه منزله اخذ و صدور
پروانه فعالیت نمی باش�د .اداره کل ثبت اسناد
و امالک استان کرمان مرجع ثبت شرکت ها و
موسسات غیرتجاری سیرجان ()606628

تاس�یس ش�رکت تعاون�ی تامی�ن نی�از
اف�ق پنج�ه طالی�ی س�یرجان درتاری�خ
 1398/06/26ب�ه ش�ماره ثب�ت  4719به
شناس�ه مل�ی  14008622249ثبت و امضا
ذی�ل دفاترتکمی�ل گردیده ک�ه خالصه آن به
ش�رح زیر جهت اطالع عم�وم آگهی میگردد.
موض�وع -:تامین نی�از تولید گنن�دگان :کلیه
بافن�دگان اع�م از گلیم و قال�ی  2-تهیه مواد
اولیه،کاالها،خدمات،وس�ائل،ابزار و دیگ�ر
نیازمندیه�ای اعض�اء ش�رکت از داخ�ل ی�ا
خارج ب�ا رعایت مقررات قانون�ی و عرضه آنها
براساس ضوابط موضوعه در آئین نامه معامالت

هس��تند ،بدانند که هیچ چیز ج��ای کانون گرم
خانواده س��الم را نمیگیرد .عقوبتی ناگوار که سه
خانواده سیرجانی را گرفتار ،یک خانواده را داغدار
و  3بچه را بیسرپرست کرده ،نتیجه همین روابط
خارج از خانواده است!
◄ ◄ اعالم مفقودی مرد سیرجانی
ظهر پنجشنبه  17مردادماه امسال والدین «ع.م»
کارمند یکی از بانکهای س��یرجان بنا به اظهارات
عروسشان مفقودی فرزند خود را اعالم میکنند.
پلیس تحقیقات مقدماتی را آغاز میکند اما ردی
از این مرد  34ساله به دست نمیآید وگوشی وی
نیز خاموش اس��ت .ساعاتی بعد تماسهای پلیس
با همسر  24س��اله این مرد نیز برقرار نمیشود و
مأموران به این اتفاق مش��کوک میشوند .خانواده
دو ط��رف نیز اظهار بیاطالع��ی میکنند تا اینکه
روز ش��نبه ( 2روز پس از مفق��ودی) خودروی پژو

ش�رکت3-فراهم آوردن تسهیالت الزم جهت
بس�ته بندی،اس�تاندارد کردن و مارک گذاری
تولی�دات اعضاء4-ایج�اد فروش�گاه در حوزه
عملی�ات و نی�ز برگ�زاری نمایش�گاه،ایجاد
ش�عب و یا دفاتر نمایندگ�ی در داخل یا خارج
کشوردر صورت لزوم،مشارکت در نمایشگاهها
ب�ه منظ�ور بازاریابی و عرضه و ف�روش صدور
تولیدات امانی و یا خریداری از اعضاء با رعایت
قوانی�ن و مق�ررات جاری5-نظ�ارت ب�ر نحوه
مصرف مواد اولیه دریافتی اعضاء از ش�رکت و
اعمال شیوه های تش�ویقی و تنبیهی مناسب
در جهت ارتقاء س�طح کم�ی و کیفی تولیدات
اعضاء6-هم�کاری با مس�والن و کارشناس�ان
وزارت تع�اون کار و رف�اه اجتماع�ی در انجام
وظایف،اعم�ال اختی�ارات قانون�ی در زمین�ه
مورد نیاز7-انجام س�ایر فعالیته�ای مرتبط با
اهداف ش�رکت ش�ماره مج�وز /98/5621ص
تاریخ مجوز  98/6/21مرجع صادرکننده اداره
تعاون کار و رفاه اجتماعی شهرستان سیرجان
در ص�ورت ض�رورت قانونی انج�ام موضوعات
فعالی�ت پس از اخ�ذ مجوز ه�ای الزم مدت :
از تاری�خ ثبت ب�ه مدت نامح�دود مرکز اصلی
 :اس�تان کرمان  ،شهرس�تان سیرجان  ،بخش
مرکزی  ،ش�هر س�یرجان ،محله بل�وار قاآنی ،
کوچه ش�ماره  ، 4بلوار قاآن�ی  ،پالک  ، 0طبقه
اول  ،واحد  2کدپستی  7815744481سرمایه
ش�خصیت حقوقی  23,000,000 :ریال منقس�م
ب�ه  23س�هم با ن�ام ع�ادی  1000000ریالی که
مبلغ  23000000ریال توس�ط موسس�ین طبق
گواه�ی م�ورخ  98/5/31بانک توس�عه تعاون
ش�عبه س�یرجان توس�ط موسس�ین پرداخت
گردی�ده اس�ت  .اولین مدی�ران  :خانم نصرت
امین�ی مقدم ب�ه ش�ماره مل�ی 3070700081
به س�مت مدیرعام�ل و به س�مت نایب رئیس
هیئ�ت مدی�ره آق�ای محمدعل�ی ناظ�ری به
ش�ماره مل�ی  3070930743به س�مت رئیس
هیئ�ت مدی�ره آقای محمد س�االری بش�ماره
ملی  3179582561به س�مت منش�ی هیئت
مدیره خانم ش�وکت شیبانی تذرجی به شماره
مل�ی  3071549644ب�ه س�مت عض�و هیئت
مدی�ره  -عضو علی البدل خان�م فرزانه امینی
مقدم به ش�ماره ملی  3060099839به س�مت
عض�و هیئت مدی�ره  -عضو عل�ی البدل برای
مدت س�ه س�ال انتخاب گردیدن�د .دارندگان
حق امضا  :کلیه قراردادها،اوراق مالی و اس�ناد
تعه�دآور بانک�ی و غیره (اعم از برات ،س�فته
 ،چ�ک) و س�ایر اوراق به�ادار تعاون�ی پس از
تصوی�ب هیئ�ت مدیره ب�ا امضای ثاب�ت خانم
نصرت امینی مقدم مدیرعامل تعاونی بانضمام
امضاء آقای محمدعلی ناظری و یا آقای محمد
س�االری (اعضاء هئیت مدی�ره )و مهر تعاونی
اعتب�ار دارد و کلیه مدارک ع�ادی و مکاتبات
ب�ا امضای مدیرعام�ل یا رئیس هئی�ت مدیره
همراه با مهر تعاونی قابل قبول و معتبر اس�ت.
اختیارات مدیر عامل  :طبق اساس�نامه بازرس
اصلی و علی الب�دل  :خانم الهام ناظری فرزند
محمدعلی بشماره ملی  3071598696بعنوان
بازرس اصلی خانم الهه الس�ادات فریدونی پور
بش�ماره ملی  30600292442بعن�وان بازرس
علی الب�دل ( ثبت موضوع فعالی�ت مذکور به
منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باش�د)
اداره کل ثب�ت اس�ناد و امالک اس�تان کرمان
مرجع ثبت ش�رکت ها و موسسات غیرتجاری
سیرجان ()607265

حوادث

ردی از نفر س��ومی به دست میآید که در ادبیات
پلی��س جنایی به او «قاتل اج��ارهای» میگویند.
جوان  21ساله که به تازگی از سفر کیش برگشته
به پلیس آگاهی س��یرجان فراخوانده میشود .او
وقت��ی در مقابل یافتهه��ای صریح پلیس آگاهی
قرار میگیرد لب به اعتراف گش��وده و راز جنایت
را برمال میکند .او در اعترافات خود در نزد قاضی
آورده که در این قتل همکاری داشته است.

جنایت
در نیمه شب

پس از گذشت  53روز از قتل یک مرد  34ساله
و بیخبری والدین او ،سرانجام با دستگیری یک متهم
توسط پلیس آگاهی ،زوایای پنهان این حادثه ناگوار روشن شد.

 شماره 1192
 شنبه  13مهر 1398

معاونت اجتماعی فرماندهی انتظامی شهرستان سیرجان

جزئیات جدید و ناگوار قتل کارمند بانک
در سیرجان

| نیکورز  /دادستان |

| ایراننژاد  /فرمانده انتظامی |

کارمند بان��ک در انتهای بلوار قاآن��ی داخل یکی
از خیابانهای فرعی به صورت رها ش��ده کش��ف
میشود .ناپدید شدن همسر کارمند بانک ابهامات
را تش��دید میکن��د .پلیس آگاه��ی تحقیقات را
وسعت میبخشد .قاضی نیکورز دادستان سیرجان
دستورات قضایی الزم را صادر میکند و با دستور
س��رهنگ ایراننژاد فرمانده انتظامی تیمی زبده از
مأموران دایره جنایی پلیس آگاهی به سرپرس��تی
سرهنگ مجتبی جهانشاهی رئیس آگاهی مأمور
رسیدگی به پرونده میشوند .باتوجه به فرار همسر
کارمند بانک و عدم بازگشت وی احتمال بروز قتل
این مرد  34ساله بیشتر میشود اما چون جسدی
کشف نشده است از سوی مقامات قضایی و انتظامی
اظهارنظر ش��فافی صورت نمیگیرد .بررس��یهای
پلیس نش��ان میدهد زن جوان به همراه یک مرد
 31ساله که او نیز متأهل و دارای دو فرزند پسر 7
ساله و دو ماهه است ،متواری شده است.

محل کشف «سر» میروند .با راهنمایی یک پیرمرد
چوپان بقایای دیگر جسد نیز پس از ساعتها تالش
کشف میشود .متأس��فانه به علت حضور حیوانات
وحش��ی در محل چیزی از جسد باقینمانده است و
امکان تشخیص هویت به هیچ وجه میسر نیست .با
دس��تور قاضی حسنی نیا بازپرس شعبه اول دادسرا
و هماهنگ��ی پلیس آگاه��ی آزمایش  DNAانجام
میشود .البته شواهدی در صحنه کشف جسد وجود
داشته که سرنخهایی به پلیس آگاهی می دهد.

◄ ◄ کشف جسد در حوالی هماشهر
«سید مهدی شجاعی» از پیمانکاران سیرجانی که
 9ش��هریور ماه در حال کار در محدوده خط جدید
راهآهن سیرجان کرمان در حوالی امامزاده حمزه(ع)
در کیلومت��ر  55این محور بوده متوجه قس��متی از
جس��د شده که توس��ط گروهی از حیوانات در حال
جابهجا ش��دن است .او بالفاصله به پاسگاه هماشهر
اطالع داده و مأموران پلیس به محل میروند .دقایقی
بعد مأموران پلیس آگاهی و تشخیص هویت نیز به

تاسیس شرکت سهامی خاص نیکا صنعت
کاوش ش�رق درتاری�خ 1397/12/12
ب�ه ش�ماره ثب�ت  4586ب�ه شناس�ه
مل�ی  14008187745ثب�ت و امض�ا ذی�ل
دفاترتکمی�ل گردیده که خالصه آن به ش�رح
زیر جهت اطالع عموم آگهی میگردد .موضوع
فعالی�ت :انجام کلی�ه امور پیمان�کاری مربوط
به مع�دن ( خاکبرداری  ،باطله ب�رداری  ،گود
ب�رداری  ،حف�اری ) اکتش�اف و به�ره برداری
از مع�ادن رو باز وزیرزمین�ی  ،خرید و فروش
معدن  ،تامین ونگهداری وتعمیر انواع ماش�ین
های سبک وسنگین راه سازی و معدن  ،انجام
کلیه امور مربوط به سد سازی  -جاده سازی -
پل سازی و راه سازی  ،حمل ونقل مواد معدنی
در محدوده مع�دن  ،انجام کلیه امور مربوط به
تاسیسات ( آب  ،برق  ،گاز  ،مخابرات وفاضالب
) لوله کش�ی ه�ای خانگ�ی وصنعت�ی  ،انجام
کلی�ه امور پیمانکاری  ،عمران�ی از جمله ابنیه
 ،س�اختمان س�ازی  ،شهرک س�ازی  ،ساخت
واحد های مس�کونی ،تجاری واداری  ،نقش�ه
کش�ی ونقشه برداری  ،فضای سبز  ،آشپزخانه
و س�لف سرویس  ،طبخ وس�رو غذا  ،رستوران
داری درص�ورت ل�زوم پس از اخ�ذ مجوزهای
الزم از مراج�ع ذیربط م�دت فعالیت  :از تاریخ
ثبت ب�ه مدت نامح�دود مرکز اصلی  :اس�تان
کرمان  ،شهرس�تان س�یرجان  ،بخش مرکزی
 ،ش�هر سیرجان ،ش�هرداری  ،کوچه ولی عصر
 ، 14خیابان ولیعصر  ،پالک  ، 0مجتمع ولیعصر
 ،واحد ، 4طبقه دوم کدپس�تی 7814714362
سرمایه شخصیت حقوقی عبارت است از مبلغ
 1000000ریال نقدی منقس�م به  100سهم 10000
ریال�ی تعداد  100س�هم آن با نام ع�ادی مبلغ
 1000000ریال توس�ط موسس�ین ط�ی گواهی
بانک�ی ش�ماره  101/5م�ورخ 1397/09/06
ن�زد بانک صادرات ش�عبه س�یرجان با کد 101
پرداخت گردیده است اعضا هیئت مدیره آقای
حمید باوفا به ش�ماره مل�ی 0925055921و به
سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت  2سال
آقای س�جاد اس�دی زیدآبادی به شماره ملی
3071470444و به سمت مدیرعامل به مدت 2
سال و به س�مت عضو هیئت مدیره به مدت 2
سال آقای غالمرضا دهیادگاری به شماره ملی
3071923015و به سمت رئیس هیئت مدیره به
مدت  2س�ال دارندگان حق امضا  :کلیه اوراق
و اس�ناد به�ادار و تعه�د آور ش�رکت از قبیل
چک  ،سفته  ،بروات  ،قراردادها عقود اسالمی
باامضاء مدیر عامل ورئیس هیئت مدیره همراه
با مهرشرکت و همچنین کلیه نامه های عادی و
اداری باامضاء رئیس هیئت مدیره همراه با مهر
ش�رکت معتبر می باشد اختیارات مدیر عامل :
طبق اساسنامه بازرس�ان آقای علی خراسانی
پور به ش�ماره مل�ی  3070428134به س�مت
بازرس علی البدل به مدت یک سال مالی آقای
حس�ین یزدی به شماره ملی  4420664800به
س�مت بازرس اصل�ی به مدت یک س�ال مالی
روزنامه کثیر االنتش�ار نگارس�تان جهت درج
آگهی های شرکت تعیین گردید .ثبت موضوع
فعالی�ت مذکور ب�ه منزله اخذ و ص�دور پروانه
فعالی�ت نم�ی باش�د .اداره کل ثبت اس�ناد و
امالک اس�تان کرمان مرجع ثبت ش�رکت ها و
موسسات غیرتجاری سیرجان ()608634

◄ ◄ پیشینه ماجرا
انتش��ار خبر دفن جسد این کارمند بانک که روز
سهشنبه هفته گذشته در سیرجان انجام شد در
فضای مجازی بازتاب زیادی داشت و یکباره خبر
این حادثه ناگوار منتش��ر ش��د و برخی به اشتباه
فک��ر کردند که قت��ل این مرد س��یرجانی هفته
گذش��ته رخ داده اس��ت در حالی که حادثه نیمه
شب پنجش��نبه  98/5/17به وقوع پیوسته است.
گزارشهای رسیده به خبرنگار حوادث نگارستان
حاکی اس��ت ،این زن و ش��وهر از سالها قبل با
یکدیگر اختالف خانوادگی داشته و تا پای طالق
هم رس��یدهاند ام��ا با به دنیا آمدن دخترش��ان و
پادرمیانی تعدادی از ب��زرگان فامیل ماجرا ختم
میش��ود .اما ای��کاش طالق ص��ورت گرفته بود.
یکی از جامعهشناسان همشهری در گفت وگو با
نگارس��تان طالق و جدایی را در تمامی موارد بد
نمیداند بلکه گذری میداند از یک قسمت دشوار
زندگی که به بن بست رسیده و میتواند از تباهی
آینده یک خانواده جلوگیری کند .زندگی این زوج
ادام��ه پیدا کرده تا اینکه رواب��ط خارج از خانواده
توسط خانم  24ساله شروع میشود .او بنا بر اسناد
متق��ن موجود از حدود  6م��اه پیش قصد حذف
فیزیکی شوهرش را با همکاری مردی که االن با او

◄ ◄ دستگیری یک متهم
تحقیقات فنی ،شبانهروزی و بسیار دقیق پلیس
آگاهی نشان میدهد جسد کشف شده در اطراف
هماشهر متعلق به کارمند بانک بوده و حادثه رخ
داده« ،قتل» است .با استفاده از سرنخهای موجود

فراری است ،داشته است .آنها دنبال یک نفر سوم
میگشتند که این جنایت را انجام دهد .صحبت از
درخواست مبلغ  150میلیون تومانی توسط «قاتل
اجارهای» است که به سرانجام نرسیده است و قرار
بوده این متهم مقتول را با ماش��ین زیر بگیرد که
این نیز فرجامی نداشته است.
◄ ◄ شب حادثه
سرانجام با برنامهریزی صورت گرفته در پنجشنبه
شب ،زن ،ش��وهر خود را با قرص بیهوش میکند.
دقایقی بعد دو متهم به قتل وارد منزل ش��ده و زن
ج��وان به همراه دختر  4س��الهاش من��زل را ترک
میکنند .س��پس این افراد مقت��ول را در پارچهای
پیچیده و از منزل خارج میکنند و به وسیله خودرو
پژو مقتول به خارج ش��هر و حوالی هماشهر برده و
او را با اس��تفاده از  2بیل که از قبل تهیه کرده بود
در بیابان در چالهای کم عمق دفن و سریعاً محل را
ترک میکنند .البته جزئیات دقیقتری در این رابطه
وجود دارد که نگارستان از بیان آن معذور است.
◄ ◄ فرار متهمان
پ��س از وقوع جنایت ،زن و م��رد جوان با پاک
ک��ردن صحن��ه و با برداش��تن مقادی��ر زیادی
پول و طال متعلق ب��ه  2خانواده فرار میکنند.
گزارشهای رس��یده مردمی حاکی است آنها
ای��ران را ترک کردهان��د اما پلی��س و مقامات
قضای��ی اظهارنظ��ری در این رابط��ه نکردهاند.
پلیس آگاهی س��یرجان با بررسی دقیق ،تعداد
زیادی خ��ط پنهان(بینام) متعل��ق به  3متهم
کش��ف کرده اس��ت .تعداد این خطهای تلفن
همراه  18عدد عنوان شده است .همچنین غیر
از مته��م اصل��ی  2نفر دیگر نی��ز در این رابطه
بازداش��ت ش��دهاند .ت�لاش پلیس ب��رای برای
دستگیری  2متهم فراری ادامه دارد.
◄ ◄ تشریح صحنه
هفته گذشته با حضور قاضی حسنی نیا بازپرس
شعبه اول دادس��را ،سرهنگ جهانشاهی رئیس
پلیس آگاهی و مأم��وران دایره جنایی و متهم
به قتل ،تش��ریح صحنه انجام ش��د و دس��تگاه
تلف��ن هم��راه مقت��ول در بیابانه��ای اطراف
هماش��هر کشف شد .البته قسمتهای عمدهای
از جنای��ت به متهم��ان ف��راری برمیگردد که
پلیس تحقیقات تکمیل��ی و پیجویی ماجرا را
در دستور کار قرار دارد.

 با استفاده از سرنخهای موجود ردی
از نفر سومی به دست میآید که در ادبیات
پلیس جنایی به او «قاتل اجارهای» میگویند.
جوان  21ساله که به تازگی از سفر کیش
برگشته به پلیس آگاهی سیرجان فراخوانده
میشود .او وقتی در مقابل یافتههای صریح
پلیس آگاهی قرار میگیرد لب به اعتراف
گشوده و راز جنایت را برمال میکند

تاسیس شرکت با مسئولیت محدود کوشا توان گران پایا روش درتاریخ
 1398/06/30به شماره ثبت  4722به شناسه ملی 14008631578
ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خالصه آن به شرح زیر جهت
اطالع عموم آگهی میگردد .موضوع فعالیت :طراحی و ساخت  ،نصب و
راه اندازی و راهبری خطوط فرآوری مواد معدنی و ماشین آالت صنعتی
،کارخانج�ات تولید مواد اولیه فوالد ،کارخانجات آس�فالت ،س�اخت و
نص�ب اس�تراکچرهای صنعتی -تامین نیروی انس�انی متخصص جهت
اجرای پروژه ه�ای صنعتی و معدنی و کارخانجات فرآوری و نیز تامین
نیروی کار ساده و ماشین آالت جهت انجام امور نظافت صنعتی  -انجام
کلیه ام�ور خدماتی  ،نظافت واحدهای صنعت�ی درصورت لزوم پس از
اخ�ذ مجوزه�ای الزم از مراجع ذیربط مدت فعالی�ت  :از تاریخ ثبت به
مدت نامحدود مرکز اصلی  :استان کرمان  ،شهرستان سیرجان  ،بخش
مرکزی  ،شهر سیرجان ،محله دکتر صادقی  ،بلوار دکتر صادقی  ،کوچه
دکترصادقی[41ش�هید سلیمانزاده]  ،پالک  ، 11طبقه همکف کدپستی
 7818913956سرمایه شخصیت حقوقی عبارت است از مبلغ 1000000
ریال نقدی میزان س�هم الش�رکه هر یک از ش�رکا آقای سعید خلیقی
زاده به ش�ماره ملی  0072590653دارنده  10000ریال س�هم الش�رکه
خانم معصومه قاس�می پور افشار به ش�ماره ملی  3071440421دارنده
 990000ریال س�هم الشرکه اعضا هیئت مدیره آقای سعید خلیقی زاده
به ش�ماره ملی 0072590653و به س�مت عضو هیئ�ت مدیره به مدت
نامحدود و به سمت مدیرعامل به مدت نامحدود خانم معصومه قاسمی
پور افشار به ش�ماره ملی 3071440421و به سمت رئیس هیئت مدیره
به مدت نامحدود دارندگان حق امضا  :کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهد
آور ش�رکت از قبیل چک  ،س�فته  ،بروات  ،قراردادها ،عقود اسالمی و
همچنین کلیه نامه های عادی و اداری با امضاء مدیرعامل همراه با مهر
ش�رکت معتبر می باشد اختیارات مدیر عامل  :طبق اساسنامه روزنامه
کثیر االنتشار نگارس�تان جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.
ثب�ت موضوع فعالیت مذکور به منزل�ه اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی
باشد .اداره کل ثبت اسناد و امالک استان کرمان مرجع ثبت شرکت ها
و موسسات غیرتجاری سیرجان ()608130
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تغ
آگهی ییرات

نجم صن
رد هیأت مدریه ا ن فی کارگران ساختمانی سیرجان

بدینوس�یله به اطالع می رس�اند به موجب مدارک تسلیمی
وصورتجلس�ه هی�أت مدی�ره ازس�وی انجمن مذکور اس�امی
وسمت هریک از اعضا به شرح ذیل می باشد.
علی صادقی پور گوغری رییس هیأت مدیره
حامد جعفری نایب رییس
احسان نیکویی دستجردی خزانه دار

اعالم می گردد.

آگهی تجدید مناقصه دهیاری باسفهرجان

(نوبت دوم)

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

98/7/24

محل

بخشداری مرکزی

زمان

98/7/25
رأس ساعت  10صبح

بازگشایی پاکات

السالم) :مهدی کسی است
امام رضا (علیه ّ
که پیش از خروجش غیبت کند و آنگاه که
خروج کند زمین به نورش روشن گردد.
سیاسی  /اجتماعی  /فرهنگی

السالم):یک درهم ربا از
امام صادق (علیه ّ
هفتاد زنا با محارم بدتر است.

 سال بیست و دوم  شماره   1192شنبه  13مهر 1398

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

 همراه  09132783241 :مدیریت بخش آگهی ها09133475180 :

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

 چاپخانه :چاپ کارمانیا


ایّام هفته

تاریخ

اذان صبح

اذان ظهر

شنبه

 76مهر

46:52

77:64

71:64

یکشنبه

 76مهر

46:52

77:64

71:62

دوشنبه

 72مهر

46:54

77:62

71:66

سه شنبه

 74مهر

46:51

77:62

71:65

چهارشنبه

 71مهر

46:51

77:62

71:67

پنج شنبه

 72مهر

46:52

77:66

71:64

جمعه

 73مهر

46:52

77:66

71:63

اذان مغرب

حاشیه  -خبر

واکنش حیاتی به تیتر
«انگلیس نشسته بر اره برگزیت»

محمدرض��ا حیاتی گوینده قدیم��ی اخبار س��یما در واکنش به خبر
جنجالی که با صدای او از تلویزیون پخش ش��د و انتقادهای زیادی به
همراه داش��ت به خبرآنالین گفت«:راستش من خبر را برای اولین بار
در دستگاه اتوکیو دیدم ولی به عنوان اخبارگو چاره دیگری هم نداشتم
چون ما اختیاری در این زمینه نداریم .وی افزود :ولی برایم جالب بود
که یکی از رسانهها مقاله تندی هم علیه من نوشته بود .واقعاً از دوستان
رسانهای عجیب است که ندانند من خبر را نمینویسم».
او ادام��ه داده که هیچ وقت در عمرش حرف بیادبی نزده اس��ت و در
برابر خواندن آن خبر هم اختیاری نداش��ته است .گفتنی است برخی
منتقدین پس از به کار بردن آن تیتر خبری در اخبار تلویزیون نوشتند
این ادبیات در سرزمینی که حافظ و سعدی و موالنا دارد ،نشانه قحطی
سواد و ادب است.

آیا ترامپ برکنار میشود؟

موضوع مربوط به اس��تیضاح احتمالی ترام��پ رئیس جمهور آمریکا در
کنگره از مهمترین خبرهایی اس��ت که جدای از مردم آمریکا ،ایرانیها
جدیتر شد که
ش��دت آن را دنبال میکنند .این خبر پس از آن ّ
نیز به ّ
وکیل شخصی ترامپ احضار شد و جولیانی اعالم کرد از دولت اوکراین
خواسته درباره ادعاهای فساد جو بایدن ،تحقیق کند .این احضاریه گام
جدید دموکراتها در پرونده «اکراینگیت» برای اس��تیضاح و برکناری
ترامپ در ماجرای رسوایی دخالت روسیه در انتخابات دور گذشته ریاست
جمهوری آمریکاس��ت .از آنجایی که روند رسیدگی به استیضاح ترامپ
یک فرآیند قضائی اس��ت نه سیاسی ،هنوز نمیتوان پیشبینی کرد که
احتم��ال برکناری ترامپ چقدر اس��ت .تاکنون هیچ رئیس جمهوری از
آمریکا بعد از استیضاح برکنار نشده است .فقط ریچارد نیکسون پیش از
استیضاح استعفا داد که چنین کاری از ترامپ بعید است.

واکنشها به مصاحبه
احمدی نژاد

بهدنبال مصاحبه احمدی نژاد با ایندیپندنت فارس��ی که گفته میشود
این رسانه وابستگیهای مالی و مدیریتی زیادی به سعودیها دارد برخی
از ه��م جبههایه��ای او به این کار احمدینژاد ای��راد گرفتند و آن را با
منافع ای��ران ارزیابی نکردند .مخالفان وی نیز پا را از این انتقادات فراتر
گذاشته و نوشتند علت گفتوگوی چندوقت پیش او نیز با یک خبرنگار
اسرائیلی در رسانه آمریکایی «دِنیشن» چیست و چرا او میتواند دست
به تندترین اقدامات ،از جمله توهین به مقامات رسمی در حرکت نمادین
السالم) بزند یا
بستنشینی در حرم حضرت شاهعبدالعظیم حسنی(علیه ّ
زنبیلبهدست پشت در دادگاه دوستانش حاضر شود و تندترین سخنان
را در معابر عمومی و با صدای بلند علیه مقامات نظام اظهار کند ولی از
سوی هیچ محکمهای مورد بازخواست قرار نگیرد.

در می�ان نا امیدی طرف�داران صلح و امنیت در منطقه بار دیگر
فرانسه با طرح  4مادهای به میدان آمد تا در یک ماه آینده ،یعنی
ت�ا قبل از گام بعدی کاهش تعهدات هس�تهای ایران ،بحثها و
گفتگوها میان ایران و اروپا ادامه داشته باشد.
طرح چهار مادهای فرانسه ،که احتماالً در کانون این گفتگوهاست

مجموعه «ستایش» بهعنوان یک پروژه دنبالهدار
سریالس��ازی ،دوباره به کنداکتور صداوس��یما
بازگش��ته تا ای��ن بار ب��ا عنوان «س��تایش»۳
گافهای تازهای داشته باشد.
به گزارش فرارو این سریال پر بیننده که دوباره
مخاطبانش را پای گیرندههای تلویزیونی نشانده
داس��تان تلخ و عجیبی از دختر جوانی است که
مش��کالت و دردس��رهای زی��ادی را در زندگی
شخصی خود تجربه میکند و وجود نقشهایی
مانند حشمت فردوس با بازی داریوش ارجمند
مخاطبان را جذب این سریال کرده است.
ب��ا این وجود ام��ا در همان س��ری اول و دوم
انتق��ادات مختلف��ی ب��ه باگه��ای فیلمنامه،
پرداخ��ت س��وژه ،گافه��ای کارگردان��ی و
نویس��ندگی و ت��م تل��خ وکشدار ای��ن برنامه

تلویزیون��ی مطرح ش��د و خیلیه��ا را به آنجا
رس��اند که این س��ریال میخواه��د همه چیز
را برای اش��ک گرفت��ن از مخاطب فراهم کند.

اخوان محترم عرب میرشاهی
جناب آقای محسن پرند

مفقودی

اجاره موقت ش�ماره  78مورخ  61/4/25به ش�ماره
ثبتی  23-10واقع در خیابان کافی روبروی شهربازی
مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط است.
هر کس ادعایی دارد اقدام کند.

استخدام کارشناس ارشد ارتباط با مشتری

در دفتر ماکسیم شهر سیرجان

� آقا باسابقه کار تبلیغات و مدیریت
� مسلط به امور کامپیوتری()word- excel
� با روابط عمومی باال و قدرت مذاکره

ارسال رزومه به ایمیلhr@taximaxim.ir :
شماره تماس ۰۲۱۷۱۱۲۶۱۰۰

دارای عبارتهایی است که همه طرفها بتوانند با رسمی شدن
آن اعالم پیروزی کنند.
اما صرفنظر از اختالفنظرها پیرامون عبارتها و واژههای طرح
اولیه فرانس�ه ،فع ً
ال مانع اصلی آغاز گفتگوه�ا ،بحث اعتماد به
حرف و قول طرف مقابل است.

گافها و حاشیهها در ستایش 3

ب�ا نهایت تاس�ف ،مصیبت وارده را حضور ش�ما
بزرگواران تسلیت عرض نموده ،از درگاه خداوند

متع�ال ش�ادی روح و علو درج�ات آن مرحوم و
صبر وسالمت بازماندگان را مسئلت می نماییم.

اخوان حسام

سپاس و قدردانی
بدینوس�یله از تمام�ی س�روران بزرگ�وار ،اقش�ار
مختل�ف م�ردم و همش�هریان عزی�زی ک�ه از ط�رق
مختل�ف با اینجانب اب�راز همدردی ک�رده اند به ویژه
امامان جمع�ه ،جامع�ه روحانیت ،حوزه ه�ای علمیه،
ش�ورای سیاس�تگذاری ائمه جمعه اس�تان ،مسؤولین
محت�رم اس�تان و شهرس�تان ،نیروه�ای محت�رم
نظام�ی و انتظامی نماینده محترم م�ردم در مجلس و
فرماندار ویژه س�یرجان تش�کر و قدردانی می نمایم.
از خداوند بزرگ ،توفیق جب�ران زحمات بزرگواران را
مسئلت دارم.

سیدمحمودحسینی
امام جمعه سیرجان

نگاه آخر

حاال پخش سری سوم این سریال حاشیههای
جدی��دی به همراه داش��ته و یکی از مهمترین
آنها این اس��ت نرگس محم��دی بازیگر نقش
س��تایش که در سری دوم این س��ریال گریم
زنی میانس��ال را داشت در سری سوم و جدید
این س��ریال چگونه جوان شده است .موضوعی
که س��وژه نقد و حت��ی طنزپ��ردازی کاربران
شبکههای اجتماعی شده است .اما حاشیه دوم
موضوع «صابر فردوس» است.
چندسال پیش ،خبر خروج رامسین کبریتی از
ایران به قصد فعالیت در شبکههای ماهوارهای
خصوصاً جم تی وی منتش��ر ش��د .نکته ماجرا
رفتار رامسین کبریتی نیست؛ موضوع آنجاست
که سازندگان ستایش سه با کدام توجیه حاضر
ش��دهاند به فهم مخاطب خ��ود توهین کنند و
به جای بازیگر نقش «صابر» به انتخاب بازیگر
همت نکرده و تنها به ش��بحی کفایت
دیگری ّ
کنند!.

جناب آقای

حاج منصور زیدآبادی
جناب آقای

رضا خدادوست

ب�ا نهای�ت تاس�ف ،مصیب�ت وارده را حض�ور ش�ما
بزرگواران تس�لیت ع�رض نم�وده ،از درگاه خداوند
متعال ش�ادی روح و علو درج�ات آن مرحوم و صبر
وسالمت بازماندگان را مسئلت می نماییم.

اخوان حسام

جناب آقای

حاج منصور زیدآبادی
جناب آقای

رضا خدادوست
مصیبت وارده را حضور شما بزرگواران تسلیت عرض
نموده ،از درگاه خداوند متعال شادی روح آن مرحوم
و صبر و اجر بازماندگان معزز را مسئلت می نمایم.

مجتبی پورحسینعلی

کم رنگ شدن ارزشهای اجتماعی و
بیژن ادبی

سقوطهای اخالقی

یکی از گذرگاههایی که در حقیقت نقطه تالقی جامعهشناسی خانواده
و جامعهشناس��ی انحرافات محسوب میشود ،روابط خارج از چارچوب
روابط زناش��ویی یا فرا زناشویی اس��ت .پدیدهای که کاری به سیرجان
و کرم��ان و ای��ران ندارد و ش��مول عام دارد و در آمریکا و کش��ورهای
اروپایی هم به ش��دت امری خالف اصول اخالق��ی ،مذموم و نکوهیده
اس��ت .جالب آنجاس��ت که در برخی ایالتهای آمریکا زن یا مردی را
که دچار این جرم شوند به مراکز بازپروری میفرستند تا با تمرینها و
آموزشهای اخالقی و روانش��ناختی ،در زندگی روزمره آمادهی اصالح
فکری و تحول رفتاری شود .اس��اس رابطه زناشویی نزد نظریهپردازان
جامعهشناس��ی خانواده بر چهار اصل کل��ی (صميميت ،رفاقت ،امنيت
و رابطه عاطفی) بنا ش��ده اس��ت .یکی از ریش��ههای خیانت ،تحوالت
هنجاری اس��ت که بر اثر پیش��رفتهای مادی و تکنولوژیک بهصورت
عوارض ناخواس��ته در جامعه شکل میگیرند .چندی پیش سفرنامهای
به نام «چادر کردیم رفتیم تماش��ا را» را میخواندم که از زبان بانویی
از خانوادهای اش��رافی نگاش��ته شده اس��ت که از راه آبی و با کشتی به
فریضهی حج مش��رف میش��وند .از آن جامعه و مناسبات اجتماعی و
فرهنگ مردم شهرهای استان کرمان که این بانوی شیرازی یا کرمانی
در بیش از یک قرن و نیم پیش نقل میکند ،تقریبا چیزی برجا نمانده
اس��ت .بیشک اسناد و مراجع مکتوبی مانند این میتوانند به ما یادآور
ش��وند که هنجارهای جامعه ما تا چه میزان دچار دگردیس��ی و تحول
ش��دهاند .معيارهای رفتاری در طی س��ده و دهههای اخیر کام ً
ال تغییر
کردهان��د .برخی از هنجاره��ای اصیل و دیرپایِ جامع��ه با هنجارهای
جامعهی م��ادی و مصرفگرای امروز در تضاد کامل هس��تند و برخی
دوراهی (س��ازش و پیروی) و (انکار و نافرمانی) از آنها دچار
افراد بین
ِ
سرگشتهگی شدهاند.
بای��د بپذیریم ک��ه در جامعه (ش��رايط آنومیک) وجود دارد .ش��رایط
اجتماع��ی و اخالقی وقتی (آنومیک) میش��ود ك��ه ارزشها ،جاذبه و
اخالقی درونیشدهی شهروندان
س��لطهی گذشته را در اذهان و اصول
ِ
نداش��ته باشد .درش��رایط اینچنینی ،فرد خود را از مهار وجدان یا به
تعبی��ری (پلیس درونی) رها میکن��د و فکر میکند که اخالقیات تنها
مسائل دستوپاگیری هس��تند که باید یوغ آنها را از گردن برداشت!
چنین فردی با این ذهنیت ،طبیعی است که ديگر از ارزشهای جمعی
قوانین خودخواهانهاش عمل کند.
پيروی نمیكند و س��عی میکند به
ِ
با حاکم شدن ارزشهای فردی ،جامعه به اصطالح (اَتُمیزه) ،جزیرهای
یا موزائیکی میشود .هرسه اصطالح مذکور در جامعهشناسی همراستا
با فردگرایی افراطی و کمرنگ ش��دن ارزشهای جمعی اس��ت .ب هت ََب ِع
آن ،با س��رایت فردگرایی ،تعهد اخالقی اش��خاص کمتر میش��ود و به
دنبال آن ،پتانسیل خیانت باال میرود؛ فارغ از جنبههای مذهبی ،صرفاً
از منظ��ر اجتماع��ی ،خیانت مانند خوره ،نظام خان��واده را به حضیض
سرگش��تهگی میکش��د و نابود میکند .هنجارها ،ارزشها ،سنتها و
باورها اثر کنترلکنندهگی خود را از دس��ت میدهند .بس��یاری عوامل
دیگر نیز دست به دست هم میدهند تا زمینهساز این انحراف و سقوط
اخالقی باش��ند .گاهی عدم ارضای نیازهای عاطفی و جنس��ی ،خیانت
یکی از طرفین ،بیتفاوتی و عدم درک متقابل ،از یک طالق ساده فراتر
میرود و طعمی از قتل ناموسی و جنایت هم میگیرد.

خانواده های محترم

بداک و پورمعصومی
ب�ا نهایت تاس�ف مصیب�ت وارده را حضور ش�ما
بزرگواران تسلیت عرض نموده ،از درگاه خداوند

متعال ش�ادی روح و علو درج�ات آن مرحومه و

صبر وسالمت بازماندگان را مسئلت می نماییم.

اخوان حسام

خانواده های محترم

بداک و پورمعصومی
ب�ا نهایت تاس�ف مصیب�ت وارده را حضور ش�ما
عزیزان تس�لیت عرض نم�وده ،از درگاه خداوند
متعال ش�ادی روح آن مرحومه و صبر وس�المت
بازماندگان را مسئلت می نمایم.

مجتبی پورحسینعلی

اولی
ن
و
نیا
جامع
زمندیهای ترین
ا
ستان

داربست فلزی
ایفل
09131433923

سی
نیازمندیهای رجان

کاغذدیواری وپوسترهای سه بعدی
نقدواقساط،بدون سود،بدون ضامن

درفروش پاییزه ازتخفیفات ویژه
متری ۵هزارتومان به باالبهره مند شوید
ابتدای بلوارشیخ مفید ۰۹۰۱۵۹۶۷۸۳۱-۰۹۹۰۲۵۷۲۲۹۲

ویژه پرسنل گل گهر و
شرکت های تابعه

ه
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داربست فلزی
سیرجان جنوب
09133472290
عباسی

فروش فوق العاده پاییزه

6
صفح

نمای ماندگار
با آجر نمای محک تهران

انواع نسوز -شیل  -رس

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

داربست فلزی آسیا

اجرای داربست فلزی
در سیرجان و حومه در اسرع وقت
 09022477200 -09139477200عباسی

حمل اثاثیه منزل ومبلمان در سطح شهر وتمامی نقاط کشور

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

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

فروش،نصب،سرویس ،تعمیر و لوله کشی زیرکار

کـولرگـازی اسپــلیـت

شعبه دیگری ندارد

خیابان وحید
روبروی فروشگاه افق کوروش

فروشگاه اسپلیت صالحی
09164458335

پته دوزی به روش سنتی کرمان

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

آدرس  :بلوار سید جمال ک بنیاد مسکن  ،مدیریت
سرکارخانم ایرانمنش 42309840 - 09136629737
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@negarestanniaz
استخدام خانم در البراتوار
دندانسازی ،دو شیفت
09137693037

به یک نفر بازاریاب با تجربه
جهت کار موادغذایی نیازمندیم
09135311142

به یک نیرو خانم جهت کار در
کافی نت نیازمندیم
09374817517

به یک خانم مجرب و مجرد با
ضامن معتبر جهت همکاری در گالری
احسان(طال فروشی) نیازمندیم.
۰۹۱۰۳۴۵۳۹۶۹

به یک خانم مسلط به فتوشاپ
نیازمندیم
09198974389

به یک شاگرد جهت کار در
مغازه ساندویچی نیاز مندیم
٠٩١٣٦٥٢١٤٢٨

به یک عدد بازاریاب جهت همکاری
در گالری احسان( طال فروشی)
نیازمندیم
۰۹۱۰۳۴۵۳۹۶۹

به یک شاگردجهت کاردرلوله
کشی گاز نیازمندیم
۰۹۱۳۵۹۷۵۴۰۷

به یک کمکی جهت کابینت
سازی نیازمندیم
٠٩٣٦١٤٨٦٨٢٦

به یک نفر مربی با سابقه جهت
کار در پیش دبستان نیازمندیم
09136193136

به یک همکار جهت کار در
تجهیزات آشپزخانه نیازمندیم
09133471086

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

به یک خانم مجرد با مدرک
پرستاری یا بهیاری یا مامایی جهت کار
نیازمندیم
09136219166

به تعدادی نیرو جهت کار در کافی
شاپ نیازمندیم
ساعت تماس  4عصر به بعد
09120784233

به یک نیرو جهت کار در کارواش به
صورت دائم با حقوق و مزایای عالی نیازمندیم
خ غفاری ،چهارراه ابوفاضل
مراجعه حضوری 09175455498

به دو شاگرد ساده کارواش با
حقوق عالی ترجیحا متاهل نیازمندیم.
09136371791

به دو نفر همکار
(آقا و خانم) جهت
همکاری در فروشگاه
آیس پک نیازمندیم
۰۹۱۳۸۲۶۱۹۷۶

به یک نفر
شاطر تنوری با حقوق
باال نیازمندیم
09133793692

زیبایی آتیالر جهت
تکمیل کادر خود به شینیون
کار ،رنگ کار و اصالح کار
نیازمند است .لطفا در صورت
حرفه ای بودن تماس بگیرید
09137692853

استخدام

به یک نفر نیروی
به چند همکار
خانم جهت کار در فروشگاه
اداری جهت آموزشگاه
پوشاک معتبر در مرکز
زبان و کامپیوتر نیازمندیم.
شهر به صورت دو شیفت
09122994223
نیازمندیم
09123210827
09109193539

به یک
فروشنده خانم جهت
کار در عینک فروشی
نیازمندیم
۴۲۲۳۲۴۴۵

به یک کارشناس
مرد در رشته های زمین
شناسی.آب.ابیاری جهت
کار در شرکت مشاور یکم
نیازمندیم
09137060530

به یک خانم
جهت حسابداری در
پسته
دفتر خرید وفروش
لوله کشی گاز ساختمان به روش زیرکار و روکار
نیازمندیم
آدرس :خ غفاری  ،روبروی مسجد موسی بن جعفر
۰۹۱۳۱۴۵۳۱۳۳

به یک استادکار
یا شاگرد
جهت کار در مکانیکی
نیازمندیم
09132799710

به یک نفر خانم
رشته حسابداری مجرد روابط
عمومی باال خوش اخالق
مسلط به سیستم برنامه
نویسی حسابداری نیازمندیم
۰۹۳۶۶۷۵۵۸۲۲

به یک شاگرد جهت
کار نصب دزدگیر تعمیرقفل
مرکزی ،شیشه باالبر  ،روکش
صندلی ،با حقوق اول ۸۰۰
تومان نیازمندیم
09363805204

به یک نیروی آقا
بصورت دو شیفت جهت
کار در کافی شاپ با
حقوق توافقی نیازمندیم
09909453454

ازيك نيروي آقا
يا خانم جوان جهت كار در
آشپزخانه فست فودشيفت عصر
دعوت به همكاري می شود.
چهارراه اداره گاز
09363280826

به یک نیروی خانم
جهت کار در دفتر خدمات
کامپیوتری پیشرفت رایانه
واقع در بلوار سردار جنگل
نیازمندیم
09137060493

تاسیساتگازرسانیساالربنیان

با مدیریت متقین 09131454060

به  ٢نفر نيروى
جوان جهت كار در
رستوران با حقوق و
مزاياي عالي نيازمنديم
09133474826

فروشگاه نگین برای
تکمیل نیرو از دو نفر خانم با
مدرک لیسانس جهت حسابداری
دعوت به عمل می آید
جهت اطالع بیشتر به فروشگاه
در انتهای بلوار ولیعصر نرسید به
خیابان خزر مراجعه بفرماید

به یک حسابدار خانم با حداقل مدرک
تحصیلی لیسانس و یک نیروی آقا ،کمک انبار
دار جهت کار در پخش لوازم یدکی نیازمندیم.
شماره واتساپ09389250724

به یک کارگر ساده و یک نفر انبار
دار با ضامن و سفته با حقوق مکفی
نیازمندیم.
09137314945

به یک فروشنده خانم مجرب
جهت فروشندگی در پوشاک زنانه
نیازمندیم.
09308114432

فست فود عطاویچ
جهت تکمیل پرسنل خود از تعدادی
نیروی آقا با شرایط ذیل دعوت به
همكاري ميكند.
 )١نيروي آشپزخانه  ٢نفر آقا
 )٢نيروي سالن (تميز كاري)  ٢نفر آقا
 )٣پيك موتوري  ٣نفر آقا
داوطلبان میتوانند در صورت تمایل به
همکاری از ساعت  ١٢ظهر الي  ١٢شب
به صورت حضوري مراجعه يا با شماره
موبایل  ٠٩٩٠٦٧٢٥١٢٥تماس حاصل
نمایند.
آدرس :بلوار سید جمال ،روبروی بازار
روز ،جنب بانک رسالت ،فست فود
عطاویچ

رستوران چلچراغ جهت تکمیل کادر خود به
نیروهای زیر با حقوق و مزایای عالی نیازمند است
 یک کمک آشپز شیفت صبح و شب کافی من باتجربه شیفت صبح و عصر قلیان گذار شیفت صبح صندوقدار شیفت و سالن دار شیفت عصر و صبح09179156733

مجموعه آشپز خانه صنعتی تورینو از
یک نفر آشپز حرفه ای صنعتی کار دعوت به
همکاری می نماید (حجم پخت باال).
تماس با شماره های
 ۰۹۲۲۴۲۸۶۷۶۲و ۰۹۱۳۲۴۵۳۱۹۵
در صورت عدم پاسخ پیامک بدهید

به دو نفر نیروی ساده و یک
نفر کمک آشپز برای کار در غذای
آماده با حقوق عالی نیازمندیم
خواهشمند است فقط زیر  30سال
مراجعه نماید
مراجعه حضوری ،نبش فلکه
ابوریحان -غذای آماده گنبدان

شرکت تولیدی مصنوعات چوبی از
نیروهای زیر دعوت به همکاری می نماید
 -1یک نفر با مدرک لیسانس ،آشنا به نرم افزار
اتوکد و آرت کم ،با دوسال رزومه کاری
 -2دو نفر نیروی ساده ،آشنا به کامپیوتر،
حداقل دیپلم ،با دو سال سابقه کاری
(مراجعه حضوری)
آدرس :شهرک صنعتی یک  ،خیابان
چهارم ،پالک 7
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به چند نفر نیروی
خدماتی خانم جهت کار
در رستوران به صورت تک
شیفت نیازمندیم
۰۹۰۳۸۶۴۴۷۱۶

به دو نفر
کارشناس برق جهت
تدریس در در یک موسسه
آموزشی نیازمندیم
۰۹۱۳۲۴۵۵۰۰۳

به چند نفر
نیروی آقا و خانم جهت
سالن داری در رستوران
نیازمندیم
۰۹۰۳۸۶۴۴۷۱۶

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

به یک منشی
برای آموزشگاه زبان و یک
مدرس زبان نیازمندیم
آدرس بلوارنبوت
09139470994

به تعدادی بازاریاب
با روابط عمومی باال جهت
بازاریابی دستگاه کارتخوان
ثابت و سیار ،با پورسانت
عالی نیازمندیم.
09130079535

يه يك نفر
منشي و بازرياب براي
كار در آژانس تبليغاتی
نيازمنديم
09915602996

به یک نيروی
خانم جهت کار در دفتر
ساختماني بلوار عباسپور
به صورت يك شيفت
نيازمنديم
٠٩٣٦١٤٤٩٧١١

به دو نفر نیروی
خانم با حقوق مکفی
جهت کار در شیرینی
پزی نیازمندیم
۰۹۱۳۶۷۸۷۵۰۳

به یک نیرو
جهت کار در قهوه گلد
به صورت یک شیفت
نیاز مندیم
۰۹۳۶۹۵۵۰۴۱۷
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به تعدادی شاگرد
یک نفر شاگرد
ماهر و نیمه ماهر با حقوق نیمه ماهر جهت کار
عالی و جای خواب جهت
در کارواش نیازمندیم
کار در کارواش نیازمندیم
09139453845
۰۹۱۳۱۷۸۱۰۳۲

به یک کارگر
ساده متاهل جهت
کاردردامداری
نیازمندیم
09131454249

به یک همکار خانم
آشنا به کامپیوتر به صورت تمام
وقت جهت همکاری در مغازه با
حقوق ماهیانه ۷۰۰۰۰۰تومان ثابت +
پورسانت فروش نیازمندیم.
ساعات کار  ۸:۳۰الی ۱۳
و  ۱۶الی۱۹:۳۰
۰۹۱۳۷۰۵۷۴۳۷
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به یک نفر
همکارخانم جهت
فروشندگی در گالری
نقره و بدلیجات شانل
نیازمندیم.
۰۹۱۲۹۶۴۱۸۴۳

به یک نفر منشی
خانم  ،ترجیحا مجرد  ،با
روابط عمومی باال جهت
کار در تاالر نیازمندیم
09131457079

شرکت الماس
به تعدادی
کارن سمنگان از تعدادی نیروی کار جهت کار در
نیروی جوشکار دعوت به فست فود نیازمندیم
همکاری می نماید
09132456550
09137486352

به تعدادی
شاگرد جهت کار در
کارواش نیازمندیم
۰۹۱۳۲۴۷۷۰۷۵

نیازمند سند
ملکی جهت اخذ وام
با پورسانت عالی و
تضمین معتبر
۰۹۳۶۷۸۲۲۷۷۸

به دو نفر نيروي ساده جهت كار
سالنداري و آشپزخانه در فست فود
زرين نيازمنديم .
٠٩٣٦٣٠٠٦٤٦٣

یک شرکت پیمانکاری معتبر معدنی
و راهسازی در پروژه های مس سرچشمه به
تعدادی راننده بلدوزر نیازمند است
۰۹۱۲۸۸۹۶۹۶۱

به یک روانشناس جهت کار
در کلینیک ترک اعتیاد نیازمندیم.
09131453663 - 42209926

از یک نیروی کار آقا ،مسلط به کامپیوتر
جهت همکاری در خدمات کامپیوتری به صورت
دائمی و تمام وقت دعوت به همکاری میشود
09130079535

به تعدادی راننده با ماشین با درآمد
باال  120هزار تومان جهت کار در تاکسی
بیسیم  1820نیازمندیم
09137314144

جهت راه اندازی رستوران به نیروهای زیر نیازمندیم
آشپز غذای ایرانی ( آقا یا خانم)
کمک آشپزخانم آشنا به غذای خانگی و
کارگر ساده وکباب پیچ و منقلدار
09363367785 -09131457268

به یک شاگرد جهت کار در میوه
فروشی واقع در شهرک سمنگان با حقوق
توافقی نیازمندیم.
 09133478593آشیان

یک شرکت پیمانکاری در معدن به یک
تعمیرکار و سرویس کار ماشین سنگین
نیازمند است.
09396021922 - 42234320
خیابان دهخدا شمالی ،کوچه 14

به يك نفر نيرو كار فنى آقا ،آشنا با كار فنى
و جوشكارى جهت نصب درهاى برقى به صورت تمام
وقت ،ترجيح ًا مجرد ،با حقوق و بيمه
نيازمنديم
ساعت تماس ٤تا ٧عصر ٠٩١٣٣٤٧١٩٥٩

به چند نفر بازاریاب و یک

به یک شاطر نان لواش
باتجربه و فعال نیازمندیم
۰۹۱۳۶۳۱۱۳۷۱

به چند نیرو جهت کار در کارواش با
پایه حقوق 1500000
تومان نیازمندیم
09139760986

به چند نفر نیروی کار ماهر و
نیم ماهر جهت کار در یک کارگاه فنی
نیازمندیم
09903693991

آگهی استخدام
از یک خانم با روابط عمومی باال جهت همکاری در
آموزشگاه زبان ا ِرم دعوت به عمل می آید
تلفن تماس09139437866 :
آدرس :شهرک نصر  ،خیابان مریم  ،کوچه شقایق

به يك نفر منشى خانم ،آشنا با كامپيوتر با
روابط عمومى باال جهت كار در دفتر ساختمانى به
صورت دو شيفت ،با حقوق و بيمه نيازمنديم
محل كار چهارراه قاآنى
ساعت تماس  ٤تا  ٧عصر ٠٩١٣٣٤٧١٩٥٩

به یک راننده خاور جهت کار با تانکر
لجن کش نیازمندیم ،محل کار گل گهر با
حقوق مکفی همراه با سرویس و غذا
 09131795742نصرتی

نیروی کارگر ساده در پخش مواد
غذایی نیازمندیم
۰۹۱۴۰۱۶۶۱۹۰

استخدام کارشناس ارتباط با مشتری
در دفتر ماکسیم شهر سیرجان
 تمام وقت جهت انجام امور دفتری و عملیاتی دارای مهارت های اجتماعی (مسئولیت پذیری ،کنترل امورمحوله و فن بیان قوی)
ـ با روابط عمومی باال
ـ مسلط به امور کامپیوتری
ارسال رزومه به ایمیل
شماره تماس ۰۲۱۷۱۱۲۶۱۰۰
hr@taximaxim.ir

4

شنبه  13مهــر 1398
شماره  1192روزنامه نگارستان
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به چند نیروی خانم و آقا به صورت
نیمه وقت جهت کار درکبابی نیازمندیم
09131791856

به چند نفر استادکار کارواش
نیازمندیم.
09133475011

به یک شاگرد جهت کار در
کارواش نیازمندیم
 09152992019اباذری

به یک خانم منشی در شرکت
اسدی نیازمندیم
09133477436

از یک خانم جهت کار در منزل
دعوت بعمل می آید
09135871262

به یک نیروی کار آقا یا خانم جهت
کار در ساندویچی نیلی روبروی هتل
کهکشاننیازمندیم
09132455077

به یک نفر خانم
جهت کار در آشپزخانه
رستوران نیازمندیم
محیط کامال زنانه
آدرس سه راهی کرمان
09131454946

به یک نیروی
جوان جهت کار در
ابزار فروشی نیازمندیم
09132784032

به يك نفر خانم
جهت كار با مزايا عالي به
صورت تمام وقت و نيمه
وقت در كتاب فروشي ميدان
شهرداري نيازمنديم
مراجعه حضوري

به یک خانم
جوان جهت همکاری
درغذای آماده
نیازمندیم
09136505003

به تعدادی ماشین تمام
وقت یانیمه برای کاردرآژانس
بازنگ خورباالودرآمدباالی
150هزارتومان وکمیسیون روزانه
8هزارتومن نیازمندیم.درضمن
3روزاول بدون کمیسیون
٠٩١٩٦٢١٩٠٢٤

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

از چند نیرو خانم
یا آقا جهت کار در فست
فود واقع در میدان کشتی
با حقوق مناسب دعوت به
همکاری میشود
09131457083

از چند نیرو خانم
یا آقا جهت کار در فست
فود واقع در میدان کشتی
با حقوق مناسب دعوت به
همکاری میشود
09131457083

به دو نفر
شاگردجهت کار
لوله کشی ساختمان
نیازمندیم
09137317015

به سه نفر
نیروی کار جهت
کار در فست فود
نیازمندیم
۰۹۳۶۹۳۵۹۳۹۴

به یک نیروی
مجرب و ماهر جهت کار
در تعویض روغن (سبک
و سنگین) با حقوق عالی
نیازمندیم
09138755422

به سه نفر
نیروی کار جهت
کار در فست فود
نیازمندیم
۰۹۳۶۹۳۵۹۳۹۴

به دونفر نیروی
کار جهت کار در قهوه
خانه نیازمندیم
۰۹۱۳۵۸۷۸۶۸۱

به چند نیروی کار
ماهر و ساده و نظافتی جهت
کار در سالن آرایشی مردانه
با حقوق و مزایای عالی
نیازمندیم
 09391558989شهیدی

به یک خانم
جهت فروشندگی و
بسته بندی در نان
فانتزینیازمندیم
09132455996

به تعدادی خودروی
سواری ون با تعداد صندلیه
 ۱۳و۲۰نفره وتعدادی سمند
و۴۰۵مدل  ۹۵به باال با
باالترین نرخ عرف با قرار داد
ثابت جهت کار در معدن گل
گهر نیاز مندیم
۰۹۱۴۰۳۲۱۰۳۸جهانگیری

آموزشگاه زبان انگلیسی آفرینش واقع
در نجف شهر به تعدادی مدرس با سابقه جهت
تدریس ترم های بزرگسال از طریق مصاحبه
نیازمند است
09915075472 - 09138475042
استخدام کارشناس ارشد ارتباط با
مشتری در دفتر ماکسیم شهر سیرجان
 آقا با سابقه کار تبلیغات و مدیریت دارای مهارت های اجتماعی(مسئولیت پذیری ،کنترل امور محوله و فن بیان قوی)
ـ با روابط عمومی باال و قدرت مذاکره
ـ مسلط به امور کامپیوتری (ورد و اکسل)
ارسال رزومه به ایمیل
شماره تماس ۰۲۱۷۱۱۲۶۱۰۰
hr@taximaxim.ir

تخفیف ویژه
آموزش و انجام لیفت ولمینت مژه وابرو با
بهترین مواد اروپایی,وباقیمت استثنایی
09303030097

آژانس هما جهت
تکمیل کادر رانندگان خود
به تعدادی راننده تمام وقت
و نیمه وقت نیازمند است
09132471303

به نیرو کارگر
ساده آقا مجرب
جهت کار ابزارفروشی
نیازمندیم
09140142975

به تعدادى حسابدار خانم رشته
حسابدارى داراى سابقه كار و بدون سابقه كار
جهت همكارى در كارخانه توليدى واقع در
سيرجان نيازمنديم
09225239553
شرکت پخش مواد غذایی اریکه بهامین کریمان جهت
تکمیل کادر فروش خود برای شهرستانهای سیرجان شهربابک
و بافت یک نفر بازاریاب (ویزیتور) با شرایط حقوقی عالی
استخدام مینماید
متقاضیان رزومه و درخواست خودرا از طریق پیامک وات ساپ
یا تلگرام به شماره  ۰۹۱۳۳۹۷۱۶۸۳ارسال نمایند

به دو نیرو جهت
به چند نفر خانم
بیرون
کار در رستوران
زیر  25سال مجرد جهت
با
(همراه
شهری نیازمندیم
کار در خیاطی نیازمندیم
جای خواب)
09373256084
09133450237
شهدادی
09136635188

آکادمی زبان افق جهت تکمیل کادر خود به
یک نیروی اداری برای شیفت صبح مسلط به فتوشاپ
و ادیوس و  ....و یک فروشنده کتابفروشی ترجیحا
مسلط به زبان به صورت دو شیفت نیازمند است
09036459009

به یک فروشنده خانم با روابط عمومی
باال ترجیح ًا مجرد با حقوق ثابت جهت کار در
سوغات سرا نیازمندیم
09136780900

به تعدادی راننده بولدوزر
جهت کار در یک شرکت معتبر
به یک خانم ترجیح ًا مجرد
واقع در معدن گل گهر با حقوق و
جهت کار در دندانسازی نیازمندیم
مزایای عالی نیازمندیم
09138451708
09166554290
اجرا نماشویی ( واتر ساخت و تعمیرات
جت و سندبالست) و کابینت ،کمد دیواری
و  ...ام دی اف چوب
کف سایی
09135857577 ۰۹۱۹۳۴۵۳۷۹۶

پاکسازی با مواد آمریکایی فقط 50000
اپیالسیون کل بدن با مواد خارجی 80000
با مواد ایرانی 60000
کاشت ناخن با الک ژل 120000
هاشور و فیبروز ابروفقط 300000

با تعیین وقت قبلی 42233407
خیابان تختی شمالی جنب بانک رفاه زیبایی دانژه (چهره سازان سابق)
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خریدار آهن ،بطری نوشابه ،گونی
پاره تسمه ،کارتون ،نایلون ضایعات
09133477436

کافی شاپ با دکور عالی و شرایط
عالی واگذار میگردد
ساعت تماس  4عصر به بعد
09120784233

زمین ،باغ
و خانه باغ

باغچه تفریحی بعد از کران  ۳۰قصب با
 ۴۰درخت و آالچیق به قیمت ۱۹م تومان
بفروش می رسد
۰۹۱۳۱۷۸۷۶۴۷

یک کارواش با تمامی وسایل با
موقعیت مناسب و درآمد عالی بفروش
میرسد
09132742799

کافی شاپ خانواده ایرانی با
تمامی وسایل بفروش میرسد
09374817517

خرید و فروش وام رسالت
09131784966

 75میلیون امتیاز وام به
فروش میرسد
٠٩١٣٦٣٦٤١٤٤

امتیاز وام بانک رسالت بلوار صادقی
شما را هر میلیون  ۵۰هزار تومان
خریداریم
۰۹۳۷۳۶۱۳۲۷۳

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

خانه ای  6قصبی واقع
در آباده کوچه حاج محمدعلی
یزدانی با سند  6دانگ ،آب برق
گاز با  90متر پروانه به قیمت
200م بفروش میرسد
09139477607
09138266329

فست فود با موقعیت
عالی با تجهیزات کامل دارای
نمایندگی معتبر برگر با قیمت
خوب بدلیل موقعیت کاری پیش
آمده بفروش میرسد (ملک
استیجاری می باشد)
09131780950

یک قطعه زمین به
مساحت  315مترمربع واقع
در خیابان امام خمینی پشت
پارکینگ پاساژ کوثر ،جنب
حسینیه خواجه زین العابدین
بفروش میرسد
09133452159

 15قصب زمین
خانه باغ در کهن شهر
سفال بفروش میرسد
09138456576

خرید و فروش امتیاز وام
رسالت
09135323325

دو انبار هزار متری
و یک کارخانه بسته بندی
موادغذایی در امامزاده احمد
اجاره داده میشود
09901472875
09193585501

خرید ،فروش ،رهن و اجاره

فروش امتیاز وام بانک
رسالت
09904014165

دو باب منزل مسکونی
نو ساز کلید نخورده با سند واقع در
نجف شهر فاز  ۲و فاز  ۵هر کدام به
متراژ۱۵۰متر مربع به فروش میرسد.
و در ضمن هر یک به مبلغ100م تومان
وام خرید مسکن دارند که از قیمت
تمام شده آنها کسر میگردد.
۰۹۱۳۹۴۷۳۸۹۸

کارواش در کمربندی به
همراه دو دستگاه قطعه شویی با
تمام امکانات با 8سال سابقه کار به
علت تغییر شغل به قیمت توافقی
بفروش میرسد در ضمن با ماشین
هم معاوضه میگردد
09136371791

يك واحد آپارتمان
١٠٠متري واقع در ايت اهلل
سعيدي كوچه پاساژ مهر با
كليه امكانات به فروش ميرسد
٠٩٣٨٠٨٤٠٤٣٥

قیمت کارشناسی زمین و ساختمان
مهندس نادری نیا
09133455472

ابتدای بلوار دکترصادقی  50 -متر بعد از تقاطع دهخدا

فروش پراید
نقره ای مدل 85
یک گلگیر رنگ
09130568814

یه کامیون بنز ده
چرخ مدل  62ایران حامل
تانکر بفروش میرسد
09376732588
آزادیخواه

مغازه مانتو
فروشی با بهترین
موقعیت و درآمد عالی
(به دلیل اشتغال در
معدن) واگذار میگردد.
09139452216

فروش کلیه وسایل
و اجناس سوپرمارکت به
قیمت فاکتور
۰۹۱۳۳۷۸۰۷۵۳
۰۹۱۳۱۷۸۳۰۶۸

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

پیش فروش واحد
 ۱۴۰متری واقع در خیابان
دهخدا ،متری 3/300م تومان
با اقساط بلند مدت
۰۹۱۳۸۲۶۳۲۴۶

یک آرایشگاه
زنانه  ۹۰متری با کلیه
امکانات و جواز اجاره
داده میشود
۰۹۳۸۸۲۴۳۴۴۶

سه حلقه چاه در روستای گنج با  200هکتار زمین لوله
کشی قطره ای و برقی شده آماده کشت ،در هر  67هکتار 10
هزار درخت خرما پیاروم کشت میشود .نیاز به سرمایه گذار
داریم که  9هزار درخت برای صاحب زمین و هزار درخت برای
سرمایه گذار باشد
09193585501 - 09901472875
یک قطعه باغ پسته ثمری به متراژ یک هکتار به همراه
هفت حبه آب شیرین از موتور پمپ یحیی آباد واقع در کمربندی
باسفهرجان پروانه آب دهی  40لیتر در ثانیه لوله  6اینچ و  700قصب
یک هکتارونیم پسته ثمری از موتور پمپ ریگ آباد و  1/5حبه آب
شیرین به قیمت کارشناسی بفروش میرسد
09132472192

چهار حبه قنات سروستان با کل نیم هکتار
پسته 300 ،قصب بادام ثمری جهت زراعت جو ،گندم
و یونجه ،دارای سند واقع در جاده سیرجان پاریز 3
خانه در بلوار شيخ
کیلومتر بعد از کران به قیمت توافقی بفروش میرسد
فضل اهلل نوری  ٢٢٠متر سه
09139565530
خوابه بسیار شیک رهن
یک خانه باغ واقع در ورودی روستای ده مرغی دهسراج
كامل داده می شود
با  60متر زیربنا و نوساز و با امتیازات کامل و حیاط سازی شده و
٠٩١٣١٤٥٣٥٩١

وام ازدواج
شما را خریداریم
09135064047

دیوارها با نمای طرح سنگ و یک زمین با مساحت  16قصب با امتیاز
آب ،پروانه ساخت ،آالچیق ،آبشار و استخر و حیاط سازی شده
دیوارها با نمای طرح چوب و سنگ با قیمت توافقی بفروش میرسد
 09136168721ارجمند

يك قطعه زمين واقع در فاز  ٥نجف شهر
خيابان استقالل سر دونبش خيابان با موقعيت عالى
متراژ  ١٨٥متر و  ٨٠متر پروانه
به فروش ميرسد
شماره تماس ٠٩٠٢٥٢٤٢٥٤٢

قالی محلی
سیرجان دست دوم
شما را خریداریم
09917665969

کیف مشکی حاوی دفاتر حساب ،یک عدد کارت خوان و یک
ماشین حساب مفقود گردیده است
(مژدگانی عالی) 09360823507

مغازه فالفل سلف سرویس مامان جون
واقع در خیابان اول شیخ احمد کافی جنب بانک
سپه با فروش خیلی باال واگذار می گردد
09132799262

فروش فوری
کمپرسی زیرمایلر مدل اسفند  96کم کار بدون رنگ
بیمه تا اسفند  98الستیک ها  6حلقه نو  4حلقه 50
درصد به قیمت مقطوع 770م تومان بفروش میرسد
09131456955

دفترچه ثبت ساعت اتوبوس به
شماره  0139265متعلق به ماشااهلل
عمادآبادی مفقود گردیده از درجه اعتبار
ساقط میباشد.

جا به جایی
امالک پیوند از خیابان ولیعصر چهارراه
ابومسلم به انتهای ولیعصر صد متر بعد از
چهارراه فراهی (ابوذر) انتقال یافت
42206484
 09133472018ملک زادگان

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

در دنیای مجازی با شما هستیم

پروانه مهدکودک
درنیکا به شماره -3299
 97/1به نام مرضیه فتحی
زاده مفقود گردیده و از
درجه اعتبار ساقط می باشد

سند کمپانی کامیون
کشنده دانگ فنگ به شماره
پالک  91ع  761ایران 45
بنام بهزاد صفی نتاج مفقود
گردیده و از درجه اعتبار
ساقط میباشد

جوشکاری سیار ،خرده کاری
 09136345386هاشمی نسب
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نقاشیساختمان
و انواع پتینه های
جدید
09371945638

کاهگل آماده

آموزش حسابداری
صفر تا صد

اپالسیون کل
۳۸۰۰۰
کاشت مژه
۳۸۰۰۰
پاکسازی ۱۹۰۰۰
۰۹۱۳۷۷۰۰۹۱۵

به صورت عملی،مالیات ،بیمه،
تحریر دفاتر ،ارزش افزوده
همراه با کار نرم افزار نوسا
صبا سپیدار هلو
فقط با  ۸۰۰۰۰۰تومان
۰۹۱۹۹۶۴۵۹۷۱
۰۹۱۹۹۶۴۵۹۷۸

خاک رس شیرین  -خاک نرم
با کارگرانی مجرب با بیش از
ده سال سابقه
 09135060509فیروزآبادی

@negarestanniaz

