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گفت وگو با قاسم شهبا سرمربی
تیم فوتبال آرمان گهر سیرجان

به پیشرفت و آینده
این تیم امیدوارم
صفحه 3
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رضایت دیپلمات ها از سفر دو روزه به شهر کویری سیرجان

محمد محمودآبادی
سرپرست فرمانداری خبر داد:

بافت سالیانه
 50هزار متر گلیم
در سیرجان
صفحه 2

سفر سفرای کشورهای
خارجی چگونه شکل گرفت

هفته انمه

دختر عزیزم ،برای پدرت میالد تو شیرین ترین بهانه ایست
که میتوان با آن به رنجهای زندگی هم دل بست و در میان
این روزهای شتابزده عاشقانه تر زیست
میالد تو معراج دستهای من است ،وقتی تولدت را شکر می گویم...
عزیزم ،جشن تولدت یک بهانه است که روی هدیه تولدت
بنویسم بینهایت دوستت دارم و به وجودت افتخار میکنم...
ممکن است هر دختری ملکه ای برای همسرش نباشد ولی
بی شک همیشه شاهزادهای برای پدرش است...

الیـنا
شاهزاده ی
زندگی من

 بررسی ابعاد این سفر در گفتگو با معاون وزیر خارجه ،نماینده مردم در مجلس و مشاور استاندارکرمان
با توجه به نوع برنامه هایی که در این سفر اجرا شد ما سعی داشتیم به دیپلمات های خارجی این را منتقل کنیم که صنعتی شدن شهر و رشد
تولیدات کشاورزی و معدنی باعث نشده در اینجا از کارکرد خانواده ها و صنایع دستی زنان از جمله فرش که بازار خوبی در جهان دارد غفلت
بشود و اگر مردان سیرجانی در حوزه های معدنکاری و کشاورزی کار می کنند خانواده های شان در گلیم بافی ،قالیبافی وصنایع دستی همزمان
فعال هستند و مشارکت زنان در فعالیت های اقتصادی و اجتماعی نشان دهنده حضور مشترک زنان و مردان سیرجانی و ایرانی در بازار کار است.

صفحه 5

صفحه 7

صفحه 2

عبور کشتیگیران ما از مرحله یک هشتم نهایی

در حاشیه ماجرای نیم روز  -2رد خون

سیرجان در یک چهارم
نهایی لیگ برترکشتی
صفحه 2

فروش زمی

 ۱۰۰مت�ر زمی�ن تجاری ،دو
س�اخت  ۳طبق�ه ۳۱۷ ،مت�
سمنگان به فروش

2۱۵۹۸۳۸۷

جناب آقای احمد
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جناب آقای دکتر

وحید حسامی
فیلمی که مخاطبان
صفر تا صدی دارد

صفحات  4و 5
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سفیر انگلیس
در بازگشت از سیرجان
چه گفت؟

آیا دو حکم قصاص در سیرجان
و کرمان اجرا می شود

۷۸۰۱۵۰۸۸

درگذش�ت نابهنگام و تأس�فبار همس�ر
ش�ما و خانواده محترم تس�لیت عرض ن
و ش�کیبایی ب�رای بازماندگان ،علو درج
عزیزان از دست رفته آرزو میکنم.

از سوی فدراسیون بسکتبال ایران صادر شد:

حکم کشوری
برای یک ورزشکار زن

از تع�دادی راننده پای�ه یک
بی�لدار جه�ت کار در اط�ر
بعمل میآید .درصورت تمای
را به شماره زیر پیا

تولدت مبارک

صفحه 4و5

گروههای مختلف بهدنبال جلب رضایت از اولیای دم

negarestan_news

دعوت به هم

صفحه 8
یک شرکت معتبر جهت سرویس ایاب و ذهاب شرکتهای منطقه گلگ
اتوبوس  B۹و B۷مدل  ۸6به باال و خودروهای ون ،هایس و مینیبوس
جراح و متخصص بیماری استخوان و مفاصل
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دعوت
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بهانه
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شیرین
تو
میالد
دختر عزیزم ،برای پدرت
باال نیاز دارد .متقاضیان واجد شرایط حداکثر تا تاریخ  ۱۳۹۸/۸/2۰نس
رنجهایکهزندگی هم دل بست و در میان
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جراحی
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به عنوان فرشته رحمت و سالمت پس از دو
است ،وقتی تولدت را شکر می گویم...
دستهای من
میالد تو
بهانه است که روی هدیه تولدت
کمال یک
داشتیدتولدت
عزیزم ،جشن
تقدیر
هنرمندانه سالمتی و شادابی را به زندگیم ارزانی
بنویسم بینهایت دوستت دارم و به وجودت افتخار میکنم...
دختریشما
دعاگوی
ممکنلحظه
و تشکر را بنمایم .خداوند بزرگ را شاکرم و هر
سند
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خانواده گرامیتان میباشم .موفق و مؤید و سرافراز باشید.

مادر شهید محسن سعادت
عشرت عسکریان

۰۹۳۷۸۰۱۵۰۸۸
دفترچه کار -کپی بیمه ش
مالکیت و کارت دستگاه -کپی
کپی شناسنامه و کارت ملی مالک -کپی گواهینامه پایه یک مالک و یا را
فروش زمین

الیـنا

دارای پروانه
جهتنب�ش،
تجاری ،دو
 ۱۰۰مت�ر
ارتباط الزامی می
برقراری
زمی�نثابت
همراه و
* نوشتن تلفن

شاهزاده ی
زندگی من

تولدت مبارک
دوستدار
همیشگیات
پدرت ،داریوش

جناب آقای دکتر

وحید حسامی

جراح و متخصص بیماری استخوان و مفاصل
الزم دانستم از تالش ارزشمند و زحمات بیشائبه جنابعالی که
به عنوان فرشته رحمت و سالمت پس از دو مرحله عمل جراحی
هنرمندانه سالمتی و شادابی را به زندگیم ارزانی داشتید کمال تقدیر
و تشکر را بنمایم .خداوند بزرگ را شاکرم و هر لحظه دعاگوی شما و
خانواده گرامیتان میباشم .موفق و مؤید و سرافراز باشید.

مادر شهید محسن سعادت
عشرت عسکریان

بعمل میآید .درصورت تمایل مش�خصات خود
موردنیاز:
بزنید.
مدارک پیامک
را به شماره زیر

س�اخت  ۳طبق�ه ۳۱۷ ،مت�ر واقع در ش�هرک
سمنگان به فروش میرسد.

۰۹۱2۱۵۹۸۳۸۷

جناب آقای احمد سروشنیا

درگذش�ت نابهنگام و تأس�فبار همس�ر و فرزند گرامیتان را حضور
ش�ما و خانواده محترم تس�لیت عرض نموده ،از خداوند متعال صبر
و ش�کیبایی ب�رای بازماندگان ،علو درجات و غف�ران الهی برای آن
عزیزان از دست رفته آرزو میکنم.

دکتر مهدی زارع
مدیرعامل شرکت آسانسور پارسیان

گه
ی
ش
آ ی ناسا ی

یک شرکت معتبر جهت سرویس ایاب و ذهاب شرکتهای منطقه گلگهر به تعدادی
اتوبوس  B۹و B۷مدل  ۸6به باال و خودروهای ون ،هایس و مینیبوس مدل  ۸۸به
باال نیاز دارد .متقاضیان واجد شرایط حداکثر تا تاریخ  ۱۳۹۸/۸/2۰نسبت به ارسال
مدارک به صندوقپستی  ۷۸۱۸۵-۱۹۹اقدام نمایند.

مدارک موردنیاز:

کپی سند مالکیت و کارت دستگاه -کپی دفترچه کار -کپی بیمه شخص ثالث
کپی شناسنامه و کارت ملی مالک -کپی گواهینامه پایه یک مالک و یا راننده موردنظر.

* نوشتن تلفن همراه و ثابت جهت برقراری ارتباط الزامی میباشد.
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تریبون آزاد خوانندگان

روزی که آرمانگهریها با کاپ قهرمانی به سیرجان برگشتند

پیامک 3000 7258 :

استقبال از قهرمان مسابقات جهانی موناکو
مراسم استقبال از تیم کارگری آرمانگهر که با کاپ
قهرمانی جهان از اروپا برگشتند در حالی انجام شد
که همزمان بسیاری مسئوالن و خبرنگاران در برنامه
بازدید از س��فرا و رایزنان اقتصادی بهسر میبردند.
با ای��ن ح��ال عالقهمندان ب��ه ورزش و بس��یاری
پیشکس��وتان فوتب��ال به اس��تقبال قهرمانان خود
آمدند .به گزارش روابط عمومی ش��رکت آرمانگهر
در این مراس��م اصغر سلیمانزاده قائم مقام شرکت
و از حامیان همیشگی ورزش کارگری طی سخنانی
ای��ن افتخ��ار بزرگ را ب��ه بازیکن��ان و همکارانش
تبری��ک گفت و ضمن تقدی��ر از زحمات مربیان و
فوتبالیستهای تیم کارگری آرمانگهر قول مساعد
برای حمایت بیش��تر از ورزش کارگری داد .سپس
مهندس عب��اس حس��نزاده رئی��س هیأتمدیره
ش��رکت آرمانگهر و مدیرعامل هلدینگ جهادنصر
استان که برای حضور در مراسم استقبال از کرمان
آمده بود ضمن تش��کر از افتخارآفرینی تیم فوتبال
کارگری آرمانگهر ،این شرکت را حامی همیشگی
ورزش کارگری دانس��ت و آرزو کرد این قهرمانیها
که برخاس��ته از انگیزه و اراده بازیکنان و کادر ف ّنی
پرتالش تیم است تداوم داشته باشد.
این گزارش میافزاید :مهندس حامد هادیان رئیس
اداره کار شهرس��تان س��یرجان هم که همواره نگاه

حکم کشوری
برای یک ورزشکار زن

محمودآبادی سرپرست فرمانداری خبر داد:

بافت سالیانه  50هزار متر گلیم در سیرجان
محم��د محمودآب��ادی سرپرس��ت فرمان��داری از
باف��ت س��الیانه بی��ش از ۵۰ه��زار مترمربع گلیم
ش��یرکی پیچ در این شهرستان خبر داد که غالباً
صادر میش��ود و مشتریان جهانی دارد .سرپرست
فرمانداری س��یرجان گفت :مردم این شهرس��تان
پرتالش هستند طوری که بیش از ۲۰هزار نفر در
صنایع و معادن این شهرستان و بیش از  ۱۵هزار
نفر از زنان روستایی و عشایر هم در صنایع دستی
و گلیم بافی مشغول به فعالیت هستند.
وی با اش��اره به س��رمایهگذاریهای زیرس��اختی
انج��ام گرفته در منطقه ویژه اقتصادی س��یرجان
نیز گفت :در این منطقه سرمایهگذاریهای زیادی
ش��ده و تعداد قابل توجهی از افراد به کار و تولید
اشتغال دارند.
محمودآب��ادی با اش��اره ب��ه س��فر دیپلماتهای
خارجی به سیرجان این س��فر را برای شهرستان
و آگاه��ی از ظرفیتهای منطقه ضروری دانس��ت
و اظهار داش��ت :حضور نمایندگانی از کش��ورهای

اتری��ش ،پاکس��تان ،ع��راق ،دانم��ارک ،آفریقای
جنوب��ی ،روس��یه ،ب�لاروس ،انگلس��تان ،ونزوئال،
بلژیک ،کره جنوبی ،کره ش��مالی و تعدادی دیگر
از رایزنهای اقتصادی کشورهای آسیای مرکزی و
آس��یای میانه در سیرجان نشانه اهمیت اقتصادی
و صنعتی این شهرستان است.

وی��ژهای به ورزش کارگ��ران دارد در این مراس��م
بهعنوان نماینده قش��ر کارگر حاض��ر بود و ضمن
خس��ته نباش��ید به اعضای تیم گفت :خوشبختانه
شرکت آرمانگهر همواره پیشرو در زمینهی ورزش
کارگری بوده و توانس��ته در ای��ران و جهان افتخار
بیافریند و از عهده این مسئولیت بهخوبی برآید.
گفتنی اس��ت تی��م آرمانگهر پس از کس��ب دو
عن��وان قهرمان��ی فوتب��ال کارگری در ای��ران ،به
عنوان قهرمان کش��ور هفته گذش��ته در مسابقات
جهانی این رش��ته در موناکو فرانسه حضور یافت
و در حض��ور تیمه��ای اروپای��ی و آفریقای��ی ب��ا
انج��ام  6بازی و  6ب��رد ،در فینال حریف خودش
آفریق��ای جنوبی قهرمان آفریقا را شکس��ت داد و
قهرمان مس��ابقات شد .برای این تیم در مسابقات
جهانی رس��ول نبوی ،مختار جمع��هزاده ،ابراهیم
ولیپ��ور ،امی��ر محمودآبادی ،حس��ن صفینژاد و
الی��اس نکونام ب��ازی کردند .س��رمربیگری تیم با
قاس��م شهبا و سرپرس��تی تیم با غالمرضا رضایی
ب��ود .جواد هندیزی به عنوان مدیرعامل باش��گاه،
عباس س��لطانی به عن��وان مدیرعامل ش��رکت و
محمد دادکان نماینده فدراسیون و رئیس آکادمی
فوتبال کارگری شرکتهای صنعتی کشور در این
مسابقات تیم را همراهی کردند.

مریم محم��د زمانی با حکم رامین
طباطبای��ی رئی��س فدراس��یون
بس��کتبال ای��ران ،دبی��ر کارگروه
رسانههای اجتماعی این فدراسیون
ش��د .این ورزش��کار زن همشهری
 5س��ال قبل نیز همزمان با حضور
محمد کس��اییپور رئیس اس��بق
این فدراس��یون که مش��اور ورزش
گلگهر ب��ود در تمرینات این تیم
شرکت داشت و به گفتهی خودش
بعد از طی مراحل مختلف کمکم عالقهمند به بازیهای لیگ ،سوپر
لیگ و لیگهای کشوری شد و به جمعآوری اطالعات و بازتاب آن
از طریق کانالهای مربوطهای که خود درس��ت کرده بود رویآورد.
مریم محمد زمانی وقتی اطالعات بهروز و دست اولی را به اشتراک
گذاش��ت مورد توجه آرمین امانتی مدیر رسانه اجتماعی فدراسیون
بس��کتبال ایران قرار گرفت تا اینکه امس��ال حک��م مبنی بر دبیر
کارگروه رس��انههای اجتماعی فدراسیون بسکتبال ایران را از طرف
دکتر رامین طباطبایی رئیس فدراسیون بسکتبال دریافت کرد.

سیرجان در مرحله
یک چهارم نهایی
لیگ کشتی

تیم کشتی سیرجان پس از شکست حریفان
خ��ود به همراه تیم بازار بزرگ تهران از گروه
«ب» ب��ه مرحل��ه ی��ک چه��ارم نهایی لیگ
برتر کش��ور صعود کرد .ناص��ر گلمحمدی،
رئی��س اداره ورزش و جوان��ان س��یرجان با
اعالم این خبر گفت :هفته دوم دور برگش��ت
رقابتهای لیگ برتر کش��تی فرنگی کش��ور
روز چهارش��نبه با حضور تیمهای سیرجان،
قم ،خراس��ان جنوبی و تهران در س��الن امام
السالم) س��یرجان برگزار شد .وی
علی (علیه ّ
اف��زود :در ادام��ه رقابتهای کش��تی فرنگی
لیگ برتر کش��ور ،تیم کشتی سیرجان موفق
ش��د با نتیجه  ۳ - ۷تیم کش��تی شهدای قم
را شکس��ت دهد و به هم��راه تیم بازار بزرگ
ته��ران از گروه «ب» به مرحل��ه یک چهارم
نهایی صعود کند.

آگهی استخدام شرکت دالوران صنعت جنوب
عنوان شغلی

توضیحات

تعداد

نیروی جوشکار

حداقل  2سال سابقه کار و عدم سوء پیشینه

 7نفر آقا

لیسانس حسابداری

حداقل  2سال سابقه کار نرمافزار سپیدار

 1نفرخانم

نیروی دفتری

با روابط عمومی باال جهت امور قراردادها با حداقل  2سال سابقه کار

 1نفر خانم

انباردار

حداقل  3سال سابقه کار و عدم سوء پیشینه

 1نفر آقا

Pvcکار

عدم سوء پیشینه  1سال سابقه کار

 2نفر آقا

برقکار

عدم سوء پیشینه  2سال سابقه کار

 2نفر آقا

ورقکار و سولهساز

عدم سوء پیشینه  2سال سابقه کار

 2نفر آقا

آدرس دفتر :بلوار قاآنی
200متر نرسیده به شهرداری
دفتر پیمانکاری رضایی پور

مراجعه حضوری جهت مصاحبه و پرکردن فرم استخدام از شنبه  98/8/11به مدت  3روز از ساعت  9صبح الی  12ظهر

از پذیرش عزیزانی که در غیر این ساعات مراجعه نمایند ،معذوریم.

آدرس :کیلومتر  ۲جاده تهران ،جنب  CNGجاللآباد ،شرکت دالوران صنعت ۰۹۱۳۲۷۸۲۹۹۳ -
آگهی تغییرات شرکت بازرگانی مروارید سبز کویر شرکت
سهامی خاص به شماره ثبت  1321و شناسه ملی 10860536390

به اس�تناد صورتجلس�ه مجم�ع عمومی عادی بط�ور فوق الع�اده مورخ
 1398/07/02الف-اعض�اء هیئ�ت مدیره به قرار ذیل برای مدت  2س�ال
انتخاب گردیدند :محمد حس�ام شماره ملی  3071173156نازنین حسام
شماره ملی  3060202893مهناز نجف ابادی پور شماره ملی 3179691081
ب -آقای غالمعلی اس�دی زیدآبادی ش�ماره ملی  3071365063بعنوان
بازرس اصلی و آقای محس�ن حس�ام ش�ماره ملی  3071220472بعنوان
بازرس علی البدل برای مدت یکس�ال مالی انتخاب گردیدند .ج -روزنامه
نگارس�تان جه�ت درج آگهی های ش�رکت انتخاب ش�د  .اداره کل ثبت
اسناد و امالک استان کرمان مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
سیرجان ()637052

آگهی تغییرات شرکت تولید نان لواش صنعتی کویر پخت
سیرجان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت  3164و شناسه
ملی 14000277612

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ - : 1398/01/22
اعضای هیئت مدیره آقای محسن آزادی پور به شماره ملی 3071417802
 ,خانم زهره پورخس�روانی به شماره ملی  , 3071892365خانم معصومه
نجف آبادی پور به ش�ماره ملی  3070422918برای مدت دو سال انتخاب
گردیدن�د - .آقای محمد کازرونی به کد ش�ماره مل�ی  2980366943به
س�مت بازرس اصلی و آقای مهدی برزکار به ک�د ملی  3071782527به
سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند - .روزنامه
کثیر االنتش�ار نگارستان برای درج آگهی های شرکت انتخاب شد  .اداره
کل ثبت اس�ناد و امالک استان کرمان مرجع ثبت شرکت ها و موسسات
غیرتجاری سیرجان ()637054

آگهی تغییرات شرکت طلوع صنعت آرمیتا شرکت سهامی خاص
به شماره ثبت  4488و شناسه ملی 14007832713

به اس�تناد صورتجلس�ه هیئ�ت مدی�ره م�ورخ  - : 1398/01/19علیرضا
خجس�ته نژاد ش�ماره مل�ی  3071133022ب�ه س�مت مدیرعامل وعضو
هیئ�ت مدیره  -مهدی امامی پناه ش�ماره ملی  3070943519به س�مت
رئی�س هیئت مدیره  -آقای محمد ش�یبانی ش�ماره ملی 3071562381
به س�مت نائب رئیس هیئت مدیره  -آقای سید ضیاء مصالئی شماره ملی
 3071130007به س�مت عضو هیئت مدیره  -کلیه اسناد و اوراق بهادار و
تعهد آور ش�رکت از قبیل (چک  ،س�فته  ،بروات) عقود اسالمی با امضاء
مدیرعام�ل و رئیس هیئت مدیره و در غیاب ایش�ان با امضاء نائب رئیس
هیئ�ت مدیره وس�ایر نامه ه�ای اداری با امضاء مدیرعام�ل همراه با مهر
شرکت معتبر می باشد .اداره کل ثبت اسناد و امالک استان کرمان مرجع
ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری سیرجان ()637063

آگهی تغییرات شرکت طلوع صنعت آرمیتا شرکت سهامی خاص
به شماره ثبت  4488و شناسه ملی 14007832713

به اس�تناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی س�الیانه مورخ 1398/01/19
 - :اعضاء هیئت مدیره عبارتند از  - :علیرضا خجس�ته نژاد ش�ماره ملی
 - 3071133022مه�دی امامی پناه ش�ماره ملی  - 3070943519س�ید
ضی�اء مصالئی ش�ماره ملی  - 3071130007محمد ش�یبانی ش�ماره ملی
 3071562381برای مدت  2س�ال انتخاب گردیدند .اداره کل ثبت اسناد
و ام�الک اس�تان کرمان مرجع ثبت ش�رکت ها و موسس�ات غیرتجاری
سیرجان ()637064

آگهی تغییرات شرکت تولید نان لواش صنعتی کویر پخت
سیرجان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت  3164و شناسه
ملی 14000277612

به استناد صورتجلس�ه هیئت مدیره مورخ  - :1398/01/22آقای محسن
آزادی پور به ش�ماره ملی  3071417802به س�مت رئی�س هیئت مدیره
 خانم زهره پورخسروانی به ش�ماره ملی  3071892365به مدیر عاملونائب رئیس هیئت مدیره  -خانم معصومه نجف آبادی پور به شماره ملی

. 3070422918ب�ه س�مت عضو هیئ�ت مدیره انتخ�اب گردیدند- .کلیه
اس�ناد و اوراق بهادار و تعهدآور ش�رکت از قبیل چک  ،س�فته  ،بروات ،
قراردادها و عقوداس�المی با امضاء آقای محسن آزادی پور به شماره ملی
 3071417802به س�مت رئی�س هیئت مدیره و همچنی�ن اوراق عادی و
اداری با امضاء آقای محس�ن آزادی پور به ش�ماره ملی  3071417802به
س�مت رئیس هیئت مدیره و یا خانم زهره پورخس�روانی به ش�ماره ملی
 3071892365ب�ه مدیر عام�ل ونائب رئیس هیئت مدی�ره همراه با مهر
شرکت معتبرمی باشد  .اداره کل ثبت اسناد و امالک استان کرمان مرجع
ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری سیرجان ()637074

آگهی تغییرات شرکت طلوع صنعت آرمیتا شرکت سهامی خاص
به شماره ثبت  4488و شناسه ملی 14007832713

به اس�تناد صورتجلس�ه مجمع عمومی فوق العاده مورخ - : 1398/01/19
تع�داد اعضاء هی�ات مدیره به  4نفر افزایش یاف�ت بنابراین ماده مربوطه
در اساس�نامه اصالح گردید .اداره کل ثبت اس�ناد و امالک استان کرمان
مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری سیرجان ()637076

آگهی تغییرات شرکت سازه گستر منظر کویر شرکت سهامی
خاص به شماره ثبت  3395و شناسه ملی 14003491430
به اس�تناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ  - : 1397/11/04آقای
رضا ایش�اهی سیرجانی ش�ماره ملی 3071150792به سمت مدیر
عامل و عضو هیئت مدیره  -آقای محمد سعیدعباسلوشماره ملی
 3071208235به س�مت رئیس هیئت مدیره  -آقای محمد حمید
عباس�لو ش�ماره ملی  3071270666به س�مت نائب رئیس هیئت
مدی�ره -کلیه اس�ناد و اوراق بهادار و تعهد آور ش�رکت از قبیل
چک  ،س�فته  ،بروات  ،عقود اس�المی و س�ایر نامه های اداری با
امضاء رئیس هیئت مدیره همراه با مهر ش�رکت معتبر می باش�د .
اداره کل ثبت اس�ناد و امالک استان کرمان مرجع ثبت شرکت ها
و موسسات غیرتجاری سیرجان ()637100

 2277 و  4632ب��ا س�لام لطف��اً
بنویس��ید از قب��ل س��ه راه��ی دهخدا از
طرف بلوار صادقی مس��دود بود ،حاال هم
آمدهاند تقاط��ع این طرف خیابان (تقاطع
س��ردارجنگل و دهخ��دا) را تازگیه��ا
بس��تهاند تا از دو طرف مس��دود ش��ویم.
از زمانی ک��ه این تقاطع را هم مس��دود
کردهان��د به کاس��بی م��ا کس��به خیابان
دهخدای جنوبی لطمه زیادی وارد ش��ده.
ش��ما بگویید چکار کنیم با این بازار فعلی
و ش��عارهایی که برای رونق کس��ب و کار
میدهند .حاال س��ؤال ما این است آیا اگر
مسئولین دستاندرکار اینجا واحد کسب
وکار داشتند آیا بازهم تقاطع را میبستند
یا به قول معروف هرچی سنگه ور پای یه
مشت آدم لَنگه! (چند تماس مشابه)
 2853 ش��ما را بهخدا فکری به حال
ما کارگران مصالح س��اختمانی بکنید که
ن��ه بیمه داریم و نه حقوق درس��تی .اآلن
دو س��اله که قیمت بار زدن و خالی کردن
ان��واع مصالح هنوز ثاب��ت مانده .حاال یک
کارگر با روزی هفتاد هشتاد تومان چیکار
میتونه کنه؟ با تشکر(ج.ص)
 3236س�لام .خواهش��اً مس��ئولین
ش��هر فکری برای جم��عآوری تعداد زیاد
سگهای ولگرد خیابان خواجو بکنید .اول
صبح باعث رعب و وحش��ت دانشآموزان
مدرسهای میشوند.
 0114 مس��ئولین نظ��ام خصوص��اً
نماین��دگان مجلس و دولتمردان تا زمانی
در ش��رایط زندگی کارمندان و کارگرانی
ک��ه حداق��ل حق��وق و مزای��ا را دریافت
میکنند ق��رار نگیرند و زندگ��ی آنها را
عم ً
ال لمس نکنن��د نمیتوانند تصمیمات
درس��ت و براس��اس واقعی��ات زندگ��ی
کارمندان و خانوادههای کمدرآمد بگیرند.
 3245 روز دوش��نبه رفت��م بان��ک
ملّی ش��عبه مقداد که تنه��ا یک باجهاش
مش��تریها را جواب میداد که شلوغ هم
بود .بقیه کارمندان بانک س��رگرم کارهای
دیگه بانک بودند در حالیکه میتونس��تن
ی��ک باجه دیگ��ه را ف ّعال کنن��د تا مردم
اینق��در معطل ی��ک کار کوچ��ک بانکی
نش��وند .تازه آخ��رش کار م��ن راه نیفتاد
نمیدانم بهخاطر اعتراضی بود که داش��تم
یا واقعاً نش��د !.لطفاً احترام مش��تریها را
در ادارات و بانکه��ا بیش��تر نگه دارند و
کار م��ردم را زودت��ر راه بیندازند .ممنون
از نگارستان!
چرا ش��ما نتایج بازیه��ای روز جمعه
را نمینویس��ید .روزنامهتون شنبه در میاد
بای��د اخبار جمعه را هم داش��ته باش��ید
ول��ی هیچ وقت نتایج مس��ابقات جمعه را
نمیزنید.
نگارستان :با تشکر از شما متأسفانه به
دلیل اینکه چاپ نشریه همزمان روز جمعه
انجام میشود قادر به چاپ نتایج مسابقاتی
که عصر جمعه برگزار میشوند نیستیم.
 2158 ف��رق بچهه��ای م��ا ک��ه بین
تعطیالت مدرس��ه رفتند ب��ا بچه هایی که
غیبت کردن��د و باعث تعطیلی کالسهای
درس شدند این هفته چی میشود؟ آیا این
را مس��ئوالن مدرسهها در نظر میگیرند یا
فرق��ی نمیگذارند .تازه در بعضی کالسها
معلمها خودش��ان ه��م نبودن��د و بعضی
کالسها بهخاطر نبودن آنها تعطیل شد.
 9024س�لام جن��اب آق��ای
شهردارمحترم س��یرجان لطفاً یک نگاهی
ه��م به ش��هرک صدف بکنی��د .بعد از ده
سال س��کونت هنوز نه جدولکشی داریم
و نه آسفالتی! نامگذاری کوچه خیابان که
دیگر اص ً
ال .ایستگاه اتوبوس هم نداریم.
 9839با عرض سالم خسته نباشید به
مسئولین عمران شورای شهر و شهرداری
بگویی��د خ��دا وکیل اگ��ر ام��کان دارد و
میش��ود یک س��ر به خیابان وکوچههای
شهید رجایی و ش��هید صفاری بزنید و از
آسفالت و جدولهای درب و داغون اینجا
بازدید کنید.
 5855ب��ا س�لام واقع��اً ع��دهای
از همش��هریانمون ت��ا نیم��ه ش��ب
بلوارسیدجمال را با پیست ماشینسواری
ّ
اش��تباه میگیرن��د! از نی��روی انتظام��ی
میخواهیم اینج��ا را کنترل و با رانندگان
متخلّف برخورد کنند.
 2052خواه��ش میکن��م بهگ��وش
مس��ئولین برس��انید چرا ای��ن گرانیها و
بیچارگیها فقط باید گریبان مردم فقیر را
بگیرد بخصوص قش��ر بیدرآمد را؟ تا کی
باید این گرانیها را تحمل کنیم.؟

 1572ب��ا س�لام از ریاس��ت محت��رم
ش��ورای ش��هر خواهش میکن��م بهجای
لیس��ت بلند باالیی که منتشر کردند اگر
میخواهی��د خدمت��ی به ش��هروندان این
شهر بکنید و امنیت و بهداشت را به مردم
هدیه دهی��د برای جمعآوری س��گهای
ولگ��رد کاری کنید .ای��ن بهترین خدمت
شما به مردم است.
 6689ب��ا س�لام .خدم��ت ش��هردار
منطق��ه  ۲خواهش��مندیم نظافت خیابان
ش��هید فری��دون صادق��ی در مکیآباد را
بهدلیل باقی ماندن نخاله س��اختمانی که
توس��ط همسایهها ایجاد ش��ده در اولویت
قرار دهند .با تشکر
3236س�لام .ش��هرداری چ��را
جدولگذاری خیابان ابومسلم را نیمهکاره
رها کرد .آسفالت این خیابان خیلی خراب
هست.
 5180سالم در مورد آسفالت افتضاح
و ج��داول و نابس��امانی بل��وار عباس��پور
مطلبی بنویس��ید .ضمناً ب��رای اولین بار
رفتم کشتارگاه دام ش��هرداری .اص ً
ال فکر
نمیک��ردم که مکانی با این تمیزی ش��ده
باشد .دمتون گرم.
0205ب��ا س�لام .نص��ب دي��وار
صخرهن��وردي در پ��ارك الله(س��ه راهي
كرم��ان) بدون ن��كات ايمني ب��وده بنده
ش��اهد بودم كودك��ي با س��ر از روي آن
س��قوط ك��رد و چيزي نمانده ب��ود كه به
پيچهاي بي��رون آمده از پايهه��ا برخورد
كند .بتونه��اي بهجا مانده از قبل هم در
پاي ديوار بسيار خطرناكند لطفاً مسئولين
ايمني پيگيري كنند .با تشكر.
 1914با سالم مسئولین گرامی لطفاً
فک��ری به حال ک��وره آجرپزی حجتآباد
کنی��د که در وس��ط آن و مجاورت منازل
مسکونی یک س��ازه غیراصولی و فرسوده
بنا ش��ده که بعضاً دیده شده ریزشهایی
ه��م دارد از طرف��ی دیگر محل مناس��بی
ب��رای زندگی حیوانات و س��گهای بدون
صاحب فراهم شده است این مکان زننده
در ورودی روس��تای حجتآب��اد و چن��د
روستای دیگر واقع ش��ده است که چشم
ه��ر رهگ��ذری را به ای��ن ویژگیها جلب
میکند.
 4736با س�لام و عرض ادب خدمت
ش��ما ،چند س��الی هس��ت که در شهرک
اداره آب و محدوده اطراف آن به نس��بت
تعداد زیادی بالغ بر ۵۰الی ۶۰قالده سگ
ولگرد ش��بها پرس��ه میزنن��د ،و خدای
نکرده ت��ا اتفاق بدی رخ نداده ،خواهش��اً
مس��ئولین محت��رم پیگیریه��ای الزم را
ب��ا واحد مربوطه در خص��وص جمعآوری
این حیوانات انجام دهند .با تش��کر از شما
بزرگواران (جمعی از اهالی ش��هرک اداره
آب و محدوده اطراف آن)
 3259چرا خبری و تصویری از معرفی
فرمانده جدید پایگاه نداشتید .اگر داشتید
لطف��اً راجع به بوی نامطبوع فاضالب آنجا
که سالهاس��ت س��اکنان منطق��ه را آزار
میدهد فکری بکنند.
نگارس�تان :خبرنگار به محل مراسم
معارف��ه فرمانده جدید اع��زام کردیم ولی
اجازه تصویربرداری ندادند.
 2159از برنامه خوب سفرای خارجی
تشکر میکنیم .باالخره هیچی نباشه فردا
که ب��ه کشورش��ان بازگش��تند از گلیم و
پسته و فوالد س��یرجان تعریف میکنند.
این خ��ودش خیلی خوبه که ش��هر ما به
جهان معرفی بشود.
 8578دنیا را آب ببرد ما را همچنان
خ��واب میبرد .چرا این هم��ه میگیم و
مینویسید ولی عدهای بیفرهنگ آشغال
داخل ماش��ین را از پنجره ماشینش��ان
میاندازن��د روی آس��فالت خیابان؟ حاال
کسی چیزی نگه .اینها نمیدانند خیابان
ه��م مثل خانه محل زندگی اس��ت؟ مگر
کاری دارد پاکت خالی س��یگار یا قوطی
خال��ی ران��ی را تا منزل یا تا رس��یدن به
سطل زباله تو ماشینشان نگه دارند؟
 3256دادگاهه��ای م��ا ش��ده پُ��ر از
پروندهه��ای طالق .کاش قب��ل از ازدواج
روی آن فک��ر میکردن��د ت��ا زود به فکر
طالق گرفتن و ط�لاق دادن نیفتند .من
امروز دادگاه بودم برای پرونده ملکیمان
ک��ه چن��د ج��وان دی��دم آم��ده بودند
تکلیفشان را با همسرشان روشن کنند.
پرس��یدم چرا یکیش��ان گفت کاش��کی
قبل��ش ش��ناخت بیش��تری از خان��واده
شوهرم داشتم.
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گفتگو با قاسم شهبا؛ سرمربی تیم فوتبال آرمانگهر

به آینده این تیم امیدوارم

تیم ما به رغم کمبود تجربه در چنین بازیهایی اما تیمهای بزرگی مثل ملوان بندرانزلی،
مس کرمان ،مس رفسنجان ،بادران تهران ،فجرشیراز و سپیدرود رشت را متوقف کرده
و از همهی این تیمها امتیاز گرفته است
علی حاج محمدی

قاس�م شهبا چگونه به این میزان
از موفقیت رسید؟
موفقیت یا عدم موفقیت دست خداست.
من همیش��ه به لطف خ��دا ایمان دارم و
معتقدم هر کس نان داشتههای خودش
را میخورد.
شما از کجا شروع کردید؟
در نوجوان��ی ب��ه فوتبال عالق��ه زیادی
داش��تم .بزرگتر که ش��دم ابت��دا با تیم
یاران فوتب��ال را عم ً
ال ش��روع کردم .در
هم��ان س��ال در زم��ان مدیری��ت آقای
داوود فرزامیفر به تیم گلگهر پیوستم.
همینج��ور ادامه دادم و تا س��ال 94به
عن��وان بازیکن و مرب��ی در تیم گلگهر
بودم و افتخارات زیادی در این س��الها
نصیبم شد.
اشاره میکنید چه افتخاراتی؟
قهرمانی استان ،قهرمان زیرگروه استان،
قهرمانی در مس��ابقات دسته دوم و سوم
تا اینکه سال 86با گلگهر به لیگ دسته

اول کش��ور صعود کردیم .کس��ب عنوان
مرب��ی برتر اس��تان در دو مرحله نیز در
این سالها از افتخاراتی است که نصیبم
شده است.
خاطراتی از آن دوره دارید؟
بازیهای حساس��ی در آن زم��ان انجام
شد و پیروزیهای ش��یرینی با بچههای
سیرجان بهدس��تآوردیم .بعضی از این
خاطرهها هنوز در خاط��ره من و ورزش
دوس��تان س��یرجان باقی است .شکست
نفت مسجد سلیمان ،سپاهان اصفهان و
آن بازی ماندگار با تیم پرس��پولیس در
سیرجان که ابتدا گل پیروزی را ما زدیم
بازیهایی بودند که تب و تاب زیادی در
میان مردم سیرجان برانگیخت
پ�س از آنک�ه به تی�م آرمانگهر
پیوستید با این تیم چه موفقیتهایی
کسب کردید؟
با تی��م آرمانگهر  2قهرمانی در س��طح
ش��رکتهای صنعتی درکش��ور بهدست

| عکس :محمد احمدی |

به تازگی از قهرمانی در مس�ابقات ش�رکتهای صنعتی و
کارگری در موناکو فرانس�ه آمده بود .جایی که تیمش اول
جهان شد و نام سیرجان را در سطح بینالمللی و فوتبال کشور بیش
از پی�ش مطرح کرد .آرمانگهر لیگ یکی ،دیگر تیم تحت هدایتش
اینجا روز به روز بهتر میشود .جایگاه خاصی میان هواداران فوتبال
در سیرجان دارد و افتخاراتش با آوردن دو تیم گلگهر و آرمانگهر
به لیگ  1و اخذ اولین مدارک مربیگری  Aو  Bآس�یا بیش�تر از هر
پیشکس�وت دیگری در این شهر است .با این وجود متواضع است و
کمترین حاشیه را دارد و نمیخواهد با وجود تمام نامهربانیهایی که
با او شده علیه کسی صحبت کند.

آوردیم .همزمان صعود تیم بزرگس��االن
آرمانگهر به لیگ دس��ته دوم و س��پس
صعود این تیم به لیگ دس��ته اول کشور
موفقیتهای��ی بود که ب��ا برنامهریزی و
تالش تمامی دستاندرکاران این شرکت
همت بازیکنان کس��ب شد .اکنون هم
و ّ
که به لط��ف خدا و ت�لاش همه عوامل
تیم موفق شدیم در مسابقات بینالمللی
فوتب��ال کارگری ش��رکتهای صنعتی،
قهرمان��ی را برای کش��ور و ش��هرمان به
ارمغان آوریم.
به قهرمانی در مسابقات کارگری
ش�رکتهای جه�ان اش�اره کردید.
مسابقات چگونه برگزار شد؟
ما ک��ه قبل از ای��ن قهرمان ایران ش��ده
بودیم مجوز حضور در بازیهای جهانی را
بهدست آوردیم .دومین دوره این مسابقات
بود که در سطح جهانی برگزار میشد ولی
ایران اولین بار بود که شرکت میکرد.
مواجهه ش�ما با تیمه�ای مطرح
دنی�ا در اروپا چه حس�ی در ش�ما و
بازیکنانتان بَر میانگیخت؟
خب طبیعی بود که در این میدان جهانی
حس بهخصوصی داش��ته باشیم ولی در
ابتدای مسابقات با ارزیابی که از تیمها به
دس��تمان آمد احساس کردیم میتوانیم
همت و
قهرمان شویم که خوشبختانه با ّ
ت�لاش اعضای تیم و حمایت همه جانبه
مدیران شرکت و مس��ئوالن ورزش این
مجموعه ،توانس��تیم به این عنوان مهم
جهانی برسیم که خود افتخار ارزشمندی
برای کشور و شهرمان است.
در زمانی که شما در این مسابقات
حضور داشتید در یکی از کانالهای
ورزشی مطلبی منتشر شد و حضور

ش�ما در خارج از کش�ور ب�ا هزینه
شرکت را مورد انتقاد قرار داد.
اط�لاع ن��دارم از این نوش��ته ولی ممکن
اس��ت آن مطلب از روی ناآگاهی نوش��ته
شده باشد چون که تیم آرمانگهر در این
مس��ابقات به عنوان نماینده ایران شرکت
کرده بود و فدراسیون ورزشهای کارگری
کش��ور تمام هزینهه��ای تی��م را در این
مسابقات پرداخت.
یکی از نش�ریات محل�ی هم در
انتقاد از نتای�ج آرمانگهر در لیگ 1
طوری مطلب مینوشت که مغرضانه
ب�ودن آن از دور پی�دا ب�ود .نظ�ر
خودتان در این رابطه چیست؟
من فرصت مطالعه همه نشریات را ندارم
و وقتم رابیش��تر برای تیم��م میگذارم.
آنهایی که اینگونه مینویس��ند باید به
کارنامه و سابقه خودشان هم رجوع کنند
ببینند اگر بیشتر از بنده به فوتبال شهر
کم��ک کردهاند خب بنویس��ند و انتقاد
کنند اما اگر دنبال س��همخواهی هستند
دیگر حرفی باقی نمیماند .همیش��ه به
این امر اعتقاد داشتهام که با کار و تالش
و سخت کوشی به اهدافی که برای خودم
تعریف میکنم برسم و توجه چندانی به

رفتارهای ناآگاهان��ه و احتماالً مغرضانه
اف��راد نمیکن��م .چون معتق��دم توجه
ی که بایس��تی
به حاشیهس��ازیها ،انرژ 
در مس��یر پیش��رفت و تعالی خرج شود،
مصروف امور بیارزش میشود.
ش�ما تاکن�ون بازیکن�ان زیادی
رش�د دادهای�د ک�ه به باش�گاههای
مختلف ایران رفتهاند .مهمترین این
بازیکنان کدامند؟
م��ن کاری نکردم خودش��ان اس��تعداد
داش��تهاند .عباس پورخسروانی ،محسن
ایراننژاد ،امیر رفعتی ،حکمت فوالدپور،
می�لاد صادقی��ان ،آرمان اکوان ،مس��لم
فیروزآبادی ،ابوالفضل شهس��واری و علی
شهس��واری ج��زو بازیکنان با اس��تعداد
س��یرجان هستند که توفیق من این بود
مربی آنها باشم .اصوالً من به استفاده از
بازیکنان بومی زیاد اعتقاد دارم و معتقدم
اگر س��رمایهگذاری قرار اس��ت بشود تا
جاییکه ممکن است باید روی بازیکنان
بومی سرمایهگذاری شود.
برگردیم به لیگ .سیاستگذاری
تی�م آرمانگهر برای حضور در لیگ
دسته یک کشور و افق دیدش برای
لیگ برتر چگونه است؟

آنچه امروز ما موفق به کسب آن شدهایم و
موفقیتهایی که به دست آوردهایم نتیجه
یک تصمیمگیری  4ساله است که اکنون
به بار نشس��ته و نتیجه داده است 5 .سال
پیش تصمیم بَر این شد تیم آرمانگهر در
یک بازه زمانی پنج س��اله به لیگ دست
اول کش��ور وارد شود و پس از آن در یک
چش��مانداز  5س��اله دیگر با آمادهسازی
زیرس��اختهای ورزشی ش��رکت ،مانند
مجموعه ورزشی مستقل و کامل به سوی
لیگ برتری شدن حرکت کنیم.
اآلن ش�رایط تی�م را چگون�ه
میبینید؟
خدا را ش��کر اوضاع در حال بهتر ش��دن
اس��ت .قب��ول کنی��د این تیم ب��ا وجود
تجربه کم ،اما تا همینجا هم نتایج بدی
نگرفته .امتی��از گرفتن از تیمهای بزرگ
و با س��ابقهای چون ملوان ،مس کرمان،
مس رفسنجان ،بادران تهران ،فجر شیراز
و سپیدرود رش��ت با مربیان کهنهکاری
که دارند کم نتیجهای نیست .قرار نیست
ما همهی این تیمها را شکس��ت بدهیم
که اگر اینچنین بود قانون فوتبال به هم
میخورد(با خنده).
آینده تیمتان را چگونه میبینید؟
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همین موفقیتی که در سطح بینالمللی
کسب شد روحیه خوبی به تیم داده است.
با تصمیماتی هم که برای تیم گرفته شده
در کنار استفاده بهتر از بازیکنان با انگیزه
بومی و یا جذب بازیکن��ان مورد نیاز در
نیمفصل بدون تردید جایگاه خوب و قابل
قبولی در لیگ 1به دست خواهد داد.
چ�ه تص� ّوری از آین�ده فوتب�ال
بطورکلی در سیرجان دارید؟
ب��ا وجود صع��ود گلگهر به لی��گ برتر،
حض��ور آرمانگه��ر در لیگ دس��ته ،1
حض��ور بان��وان در لیگ برتر و فوتس��ال
گهرزمین در سطح اول باشگاههای کشور
چنانچ��ه ارکان مختلف و مرتبط فوتبال
در سیرجان خوب کار کنند آینده خوبی
برای فوتبال س��یرجان به شرط استفاده
مفید از این موقعیت ها متص ّور هستم.
اگر مطلبی دارید میشنویم...
تش��کر میکنم از ش��ما که ب��ه ورزش به
خص��وص فوتبال اهمی��ت میدهید .من
معتقدم رس��انهها میتوانند به اندازه خود
باشگاهها حتی بیشتر به فوتبال ما کمک
کنند .نگارس��تان هم که روزی من خودم
افتخ��ار همکاری داش��تم ،امتحان خوبی
در ای��ن زمینه پس داده اس��ت .در اینجا
اگر اج��ازه بدهید من ابت��دا از خانوادهام
تحم��ل و همراهی میکنند
که همیش��ه ّ
و بخش��ی از موفقیتهایم را مدیون آنها
هستم تشکر کنم .همچنین الزم میدانم
از هی��أت فوتب��ال س��یرجان و اس��تان و
تمامی مدیران عامل باش��گاههای گلگهر
و آرمانگهر که در طول س��الیان گذشته
همکاری با آنها برایم آموزنده بوده است
تشکر کنم .از حمایتهای جناب حسنزاده
مدیرعامل محترم شرکت جهادنصر کرمان
و مهن��دس س��لطانی مدیرعامل محترم
شرکت آرمانگهر سیرجان و هیأت مدیره
محترم شرکت ،همچنین جناب هندیزی
مدیرعامل س��خت کوش باشگاه ورزشی
آرمانگهر تقدیر و تش��کر ویژه دارم .الزم
است از ورزشکاران ،مردم شریف سیرجان
و ب��ه ویژه پیشکس��وتانی که در مراس��م
اس��تقبال از تیم آرمانگهر حضور یافتند
تشکر کرده و در پایان الزم میدانم به پاس
زحمات ارزش��مند و همراهی همیش��گی
کارگران زحمتکش شرکت آرمانگهر این
موفقیت را تقدیم این عزیزان نمایم.

فرهاد اسفندیارپور مدیرعامل شرکت جهان عمران سیرجان خبر داد:

با حکم مقام قضایی پروژه جهان پس از  ۳سال رفع توقیف شد
آغاز مجدد عملیات اجرایی۱۲۰واحد از پروژه مسکونی جهان هرگز کیفیت را فدای سرعت نخواهیم کرد
در مهرماه س�ال  ۹۵بود که پروژه بزرگ
مسکونی جهان واقع در فاز ۳نجف شهر با
حکم مقام محترم قضایی توقیف شد و از
همان زمان شرکت جهانعمران بهدنبال
رفع توقیف از این پروژه مسکونی بود که
با توجه به ش�رایط پرونده ،پروس�ه رفع
توقیف از آن زمانبَر شد و در نهایت پس
از گذش�ت حدود  ۳سال در اواخر خرداد
ماه پروژه مذکور با حکم قطعی از ش�عبه
 ۹دادگاه تجدید نظر و نامه اجرای احکام
دادگستری س�یرجان پس از تبرئه ،رفع
توقیف گردید.

پ�س از رف�ع توقی�ف ،مج�ددا ً عملیات
اجرای�ی آن ه�م اکنون ش�روع و پروژه
مذکور به ۲فاز تقس�یم ش�ده که فاز اول
ش�امل ۴۰واح�د  ۱۲۰متری میباش�د که
دیوارچین�ی آن ب�ه اتمام رس�یده و کار
نماس�ازی واحدها آغاز ش�ده و همزمان
طی روزهای آینده لولهکش�ی تأسیسات
آب و فاضالب و همچنین اجرای کاشی و
سرامیک آن شروع خواهد شد.
فرهاد اس�فندیارپور مدیر عامل ش�رکت
جهانعمران در این رابطه اظهار داشت :با
توجه به اینکه اولویت اول برای ما ساخت

واحده�ا کیفی�ت باال میباش�د لذا هرگز
کیفیت را فدای س�رعت نخواهیم کرد و
با برنامهریزی و زمانبندی که انجام شده
ظرف ۳الی ۴ماه آین�ده  ۴۰واحد مربوط
به فاز اول را انشاءا ...تحویل میدهیم.
وی همچنی�ن در مورد فاز دوم این پروژه
که ش�امل ۸۰واحد  ۱۰۰متری میباش�د
گف�ت :با توجه ب�ه اینک�ه ۸۰واحد در ۴
بلوک  ۲۰واحدی میباش�ند و فنداسیون
آنها قب ً
ال انجام شده ،هم اکنون در حال
س�اخت و احداث س�ازه فلزی واحدهای
مذکور هستیم که قرار است طی یک ماه

آینده ساخت و نصب باقی مانده ستونها
نیز به اتمام برسد.
مدیرعامل ش�رکت جهان عم�ران افزود:
در ادامه س�ایر مراح�ل اجرایی عملیات
 ۸۰واحد مس�کونی بدون وقفه و با د ّقت
و س�رعت انج�ام خواهد ش�د و همزمان
تحویل مشتریان عزیز میشوند .مهندس
اس�فندیارپور در خصوص زم�ان تحویل
نی�ز گف�ت :تم�ام تالشم�ان را خواهیم
کردکه در کوتاهترین زمان ممکن بتوانیم
واحدهای با کیفیتی را تحویل مش�تریان
دهیم.
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گفتگو
آق�ای انص�اری بهعن�وان یک
دیپلمات باسابقه جهانی و معاون
وزیر خارجه که مس�تقیم ًا درگیر
پ�روژهی پر س�رو صدای�ی مثل
«برجام» بودید پیشبینی شما از
آینده آن چیست؟
در حقیقت باید در پاس��خ به پرسش
ش��ما بگویم همهچیز بستگی به این
دارد که اروپاییها بتوانند به تعهدات
خودش��ان عمل کنند .طبیعتاً اگر در
جهت جامهی عمل پوشاندن و تحقق
ای��ن تعه��دات گام بردارن��د ،در این
صورت با وجود کارشکنی آمریکاییها
برجام دچار مش��کل نخواهد ش��د و
همهچی��ز به پی��ش خواه��د رفت و
همکاریهای بیش��تری هم بین ایران
و دیگر کش��ورهای عضو این معاهده
بینالمللی ایجاد خواهد شد .ما عمیقاً
امیدوار هس��تیم که این مسیر بهطور
صحیح و گام به گام طی شود.
با وجود همه فراز و نش�یبها
ش�ما به تحقق وعدهه�ای مذکور
از س�وی اروپاییه�ا خوش�بین
هستید؟
مسئله خوش��بینی و بدبینی نیست.
مس��ئله این اس��ت که تعهدات اجرا
شود و این اجرا نهتنها نیاز به تعهدات
سیاس��ی دارد بلکه راهکارهایی برای
عمل دارد که بهص��ورت کام ً
ال مدون
وجود دارد و بای��د به بندهای توافق،
مو به مو عمل ش��ود .اگر چنین شود
آین��ده خوبی برای برج��ام و مفاد آن
قابل پیشبینی اس��ت ام��ا اگر عمل
نکنن��د مل��ت ایران چیزی از دس��ت
نمیدهند برمیگردیم به شرایط قبل
از برجام و برای اس��تقالل کشورمان
کار خودمان را میکنیم.

خبر

نماینده مردم سیرجان و بردسیر در مجلس

گفتگوی اختصاصی نگارستان
با دکتر انصاری معاون وزیر امور خارجه

بهدنبالشناساندنقابلیتهای
سیرجان  هستیم

بیژن ادبی

گفتگو با معاون دکتر ظریف (مرد اول سیاست خارجی
ایران) که روزی س�فیر ایران در کشورهای روسیه ،هند
و بریتانی�ا بوده و امروز یک�ی از معاونتهای مهم وزارت
خارجه را بر عهده دارد ،برای یک خبرنگار جذابیتهای
خ�اص خودش را دارد بهویژه آنکه بدون واس�طه و دو به
دو این گفتگو انجام شود.
وقتی س�ردبیر نگارس�تان از ش�ب قبل ای�ن مأموریت
را ب�ه م�ن مح ّول ک�رد ابتدا فک�ر نمیکردم ف�ردای آن
روز در جریان س�فر سفرای خارجی و ش�لوغی کار این
گفتگ�و با معاون یکی از مهمترین وزارتخانههای کش�ور
ش�دنی باش�د اما در اندک فرصتی که در حاشیه بازدید
دیپلماتها از صنایع معدنی سیرجان دست داد ایشان با
خوشرویی پیشنهاد من را پذیرفت و با وجودیکه برخی
افراد حاضر در مراسم به دالیل امنیتی و محدودیتهای
زمانی خواستند مانع از این گفتگو شوند اما دکتر انصاری
بیتوجه به آن ،جواب سؤاالتم را داد که از حوصله ایشان
به سهم خودم تشکر میکنم.
آقای دکتر لطف ًا بگویید چگونه
حاضر ش�دید ُس� َفرای خارجی را
بهس�یرجان بیاوری�د ب�ا توجه به
شرایط تحریمها و محدودیتها و
فشارهایی که وجود دارد .انگیزه
چه بود؟

ما بر اس��اس دعوت مقام��ات محلی
بهوی��ژه نماین��ده محت��رم مجل��س
آقای حس��نپور که خیلی ما را برای
معرف��ی ظرفیته��ای ای��ن اس��تان
تش��ویق کردند ،بهس��یرجان آمدیم.
پ��س از مذاک��رات اولیه ب��ا نماینده

ل
عم
فراخوانتجدیدمناقصه ومییکمرحلهایتهیهمصا حو
م سط
ش
شه
اجرایجدولگذاری عارب ح ر ماره8سال1398

شهرداری سیرجان در نظر دارد مناقصه عمومی خدمات (شرح مختصر :تهیه مصالح و اجرای جدولگذاری معابر سطح
شهر شماره  ) 8به شماره  2098005674000077را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید .کلیه مراحل
برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصهگران و بازگشایی پاکتها از طریق درگاه سامانه تدارکات
الکترونیکی دولت (ستاد) به آدرس  www.setadiran.irانجام خواهد شد و الزم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت
قبلی ،مراحل ثبتنام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند.
تاریخ انتشار مناقصه در سامانه تاریخ  1398/8/11میباشد.
مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت :ساعت  18روز چهارشنبه تاریخ 1398/8/22
مهلت زمانی ارائه پیشنهاد :ساعت  19روز یکشنبه تاریخ 1398/9/3
زمان بازگشایی پاکتها :ساعت  14:40روز دوشنبه تاریخ 1398/9/4

اطالعات تماس دستگاه مناقصهگذار جهت دریافت اطالعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاکتها:
الف :آدرس :سیرجان ،میدان انقالب ،شهرداری مرکزی امور قراردادها تلفن034-41325077 :
اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه :مرکز تماس021 -41934 :
دفتر ثبتنام 88969737 :و 85193768

مدیریت ارتباطات شهرداری سیرجان

ل
عم
فراخوانمناقصه ومییکمرحلهایتهیهمصا حو
اجرایساختقبورآمادهبهشترضا(ع)

شهرداری سیرجان در نظر دارد مناقصه عمومی خدمات (شرح مختصر :تهیه مصالح و اجرای ساخت قبور آماده بهشت رضا
(ع)) به شماره  2098005674000074را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید .کلیه مراحل برگزاری مناقصه
از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصهگران و بازگشایی پاکتها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت
(ستاد) به آدرس  www.setadiran.irانجام خواهد شد و الزم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی ،مراحل
ثبتنام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند.
تاریخ انتشار مناقصه در سامانه تاریخ  1398/8/11میباشد.
مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت :ساعت  18روز سهشنبه تاریخ 1398/8/21
مهلت زمانی ارائه پیشنهاد :ساعت  19روز شنبه تاریخ 1398/9/2
زمان بازگشایی پاکتها :ساعت  14:40روز یکشنبه تاریخ 1398/9/3

اطالعات تماس دستگاه مناقصهگذار جهت دریافت اطالعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاکتها:
الف :آدرس :سیرجان ،میدان انقالب ،شهرداری مرکزی امور قراردادها تلفن034-41325077 :
اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه :مرکز تماس 021 -41934
دفتر ثبتنام 88969737 :و 85193768

مدیریت ارتباطات شهرداری سیرجان

شهرس��تان ،در خصوص پیگیری این
س��فر تصمیمگیری ش��د و ما هم به
سفیران و س��فارتخانههای مختلف
اطالعرس��انی کردیمُ ،سفَرا هم اعالم
آمادگی کردند و مش��تاق نشان دادند
که با توجه به این تعریفها به منطقه
بیایند و از نزدی��ک اینجا را ببینند و
با شرایط صنعتی ،فرهنگی و صادراتی
این استان و شهر شما آشنا شوند.
چه تعداداز س�فرا در این سفر
حضور دارند؟
در مجم��وع  15س��فارتخانه اعالم
آمادگی کردن��د و نهایتا یک تیم 25
نفره برای ارزیابیهای سرمایهگذاری
و گردشگری به سیرجان آمدند.
آنچه دیدید با آنچه گفته شده
بود از نظر شما همخوانی داشت؟
برخی از خارجیه��ا بعد از حضور در
ایران و بازدید از امکانات ،پتانسیلها
و تجهیزات ،باور نمیکنند این کشور
بیش از س��ه دهه تح��ت تحریمها و
فش��ارهای س��نگین بیگان��گان بوده.
اینج��ا هم وقتی آمدند و این ش��ور و
نش��اط را در مردم دیدند و این همه
پتانس��یل اقتص��ادی و فرهنگ��ی را
مش��اهده کردند برایش��ان باورپذیر
نبود که مردم یک شهر کویری دور از
پایتخت با وجود فش��ارهای اقتصادی

این همه رونق تولید و تنوع فرهنگی
داشته باشند.
انع�کاس ای�ن روی�داد در
کش�ورهای محل مأموریت سفرا
چگونه است و آیا اصوالً این سفر
در زمین�هی تقویت و اس�تحکام
زیربناه�ای اقتصادی شهرس�تان
و اس�تان ،انع�کاس و بازخ�ورد
مناس�بی در کشورهای اروپایی و
آفریقایی خواهد داشت؟
بل��ه م��ا از آوردن این س��فرا ،رایزنان
و تی��م هم��راه آن��ان توق��ع داری��م
که ب��ه نتای��ج اساس��ی در خصوص
سرمایهگذاریهای بلندمدت برسند و
متوجه ش��وند که محیطها و مناطق
این چنینی ظرفی��ت خوبی برای کار
دارن��د .امیدمان بر این اس��ت که به
کش��ورهای خودشان گزارش دهند و
در آینده منتظر هستیم تا نتیجهاش
را مردم بهطور ملموس ببینند.
چگونه؟
ببینی��د ،نق��ش صادرکنن��دگان و
بازاریابه��ا بس��یار مهم اس��ت .باید
بتوانی��م فعاالن اقتصادی این حوزهها
را ب��رای حض��ور در بازارهای جهانی
حمای��ت کنی��م .ب��رای ص��ادرات به
کش��ورهای غرب��ی ،بازاریابه��ا ب��ا
تکنیکه��ای حرفهایت��ری باید وارد

ضم�ن تقدیر و تش�کر از کلیه س�روران
گرانقدر ،دوستان و آشنایان که در مراسم
تشییع ،تدفین و ترحیم
جوان ناکام

مرحوم

شرکت و ابراز همدردی نمودند
به اطالع میرساند.

آن مرحوم روز پنجش�نبه و جمعه  16و  17آبان ماه در جوار
آرام�گاه ابدیش برگزار میگردد .س�اعت حرکت 2:30 :روز
پنجش�نبه از مقابل مس�جد ابوالفضل (ع) واق�ع در خیابان
ابوریحان ،فرعی ش�هید نادری ،روبروی دبیرستان دخترانه
شاهد به سمت آرامستان

خانواده

میدان ش��وند .در خص��وص صادرات
ب��ه کش��ورهای غرب��ی ،فرصتهای
بیش��ماری اینج��ا وج��ود دارد،
علیرغم همه مش��کالتی ک��ه داریم،
در این کش��ورها باید برای کاالهایی
مث��ل پس��ته و صنایعدس��تی ش��ما
کوششهای پُردامنهتر و سنجیدهتری
انجام داد .من معتقدم که شهرس��تان
س��یرجان میتواند بهخوبی کاالهای
خود را در بازارهای جهانی عرضه کند
و امیدواریم س��ازمانهای بازاریابی و
صادراتی در این منطقه تشکیل شود
تا بتوانن��د پلهای متع��دد ارتباطی
بین این منطقه با سراس��ر دنیا ایجاد
کرده و شاهد افزایش صادرات از این
منطقه باشیم.
پیش�نهاد مش�خص خودت�ان

ضمن تقدیر و تشکر از کلیه سروران
گرانقدر ،دوستان
و آش�نایان ک�ه در مراس�م تش�ییع،
تدفین و ترحیم

سعید کورکی

مراسم اولین سالگرد

| عکس :مجید شبستری |

در حاش��یه س��فر دیپلماته��ای خارج��ی به
سیرجان با نماینده مردم سیرجان و بردسیر در
مجلس گفتگوی کوتاهی انجام دادیم که وی با
تش��کر از حضور فعال خبرنگاران در برنامههای
دوروزه س��فر دیپلماتها گفت :س��ال گذش��ته
پیشنهاد این سفر را با وزیر خارجه مطرح کردم.
معموالً با اینگونه س��فرها بنا به دالیل امنیتی
موافقت نمیشد اما با پیگیری جدی که داشتیم
و دالیلی که آوردیم س��رانجام موافقت شد .وی
اف��زود :از آن پ��س بیش از چندی��ن ماه رایزنی
جدی ب��رای چگونگی اجرای آن انجام ش��د تا
جاییکه جلسات مختلف و متعددی با مسئوالن
وزارت خارجه برگزار کردیم .حس��نپور با تقدیر
از مس��ئوالن وزارت خارجه و به خصوص دکتر
انصاری معاون وزیر که در این سفر شخصاً حضور
داش��ت گفت :از اس��تاندار کرمان جناب دکتر
فدایی ،نماینده ایشان جناب علویان و سرپرست
فرمانداری سیرجان جناب محمودآبادی و بقیه
مسئوالن سپاس��گزارم که در اجرای خوب سفر
نهایت همراهی را در بحثهای اجرایی و امنیتی
آن داش��تند و برنامهها به لطف خدا یکی پس از
دیگری به خوبی اجرا ش��د .شهباز حسنپور در
اهداف این سفر افزود :با توجه به نوع برنامههایی
که اجرا ش��د ما به دیپلماتهای خارجی این را
س��عی کردیم منتقل کنیم که رش��د تولیدات
صنعت��ی و معدنی باعث نش��ده م��ا از کارکرد
خانوادهها و صنایع دستیشان از جمله فرش که
بازار خوبی در جهان دارد غافل بشویم چرا که اگر
مردان سیرجانی در حوزههای معدنکاری تالش

میکنند خانوادههایشان در گلیمبافی ،قالیبافی
وصنایع دستی همزمان فعال هستند و مشارکت
زنان در فعالیتهای اقتصادی و اجتماعی نشان
دهنده حضور مشترک زنان و مردان در بازار کار
در ایران است.
نماین��ده مردم در مجلس گفت :همانطور که در
جمع سفرا و مس��ئولین و مردم حاضر در سالن
دانش��گاه پیام نور هم گفتم س��یرجان با 1000
کیلومتر فاصله از پایتخت کش��ور ،با فرصتهای
طالیی ،و اس��تعدادهای درخش��ان ،ش��هری با
اسطورههای باس��تانی تاریخ ساز در مسیر جاده
باس��تانی ابریش��م و مردمانی تمدن س��از است.
شهری که هنر ،فرهنگ ،صنعت و رسانه را یکجا
باه��م دارد و در کن��ار آن ویژگیهای فرهنگی و
مذهبی مردمانش آن را به «دارالحسین » تبدیل
کرده است .آنجا بیتعارف گفتم در کنار همهی
س��ختیهایی که مردم دارند ام��ا در طول تاریخ
مبارزان بیباکی در مواجهه با دش��منان متجاوز
بودهاند وبه هیچ بیگان��ه متجاوزی اجازه تعدی
به خاک کشورش��ان ندادند و در این راه هزاران
جانباز و صدها ش��هید قربانی دفاع از وطنش��ان
در همین ش��هر داریم که وجودشان مایه افتخار
است .موقعیت گذرگاهی سیرجان موقعیت ممتاز
و بینظیریس��ت و این شهر یکی از چهار راههای
اصلی شمال به جنوب و شرق به غرب را در خود
دارد وکمت��ر ش��هری از این مزیته��ا برخوردار
اس��ت .ما در س��الهای اخی��ر در کن��ار اینها
رش��د چش��مگیری در تربیت نیروی متخصص
دانش��گاهی با  7دانشگاه کوچک و بزرگ معتبر
داش��تهایم .حس��نپور گفت :گرچه س��یرجان
شهریس��ت در دل کویر و درگیر با مش��کل کم
آبی اما این مش��کل با لطف خدا امیدواریم حل
ش��ود و رش��د همه جانبهای در همهی بخشها
داشته باشیم .ما خوشبختانه از بزرگترین ذخیره
معادن س��نگآهن برخورداریم و با این وجود به
جای خام فروش��ی در چند سال اخیرکاری شده
که فاصله تولید سنگ آهن تا تبدیل آن به گندله
و فوالد  500متر راه بیش��تر نیست و این یعنی
ی��ک تحول صنعتی در منطق��ه آن هم در زمان
تحریم و فشارهای اقتصادی قابل توجه است.

سیرجان میتواند
به خوبی کاالهای خود را
در بازارهای جهانی عرضه کند

منصور خدادوست

(پدر بزرگوار آقایان رضا و محمد خدادوست)

ش�رکت و اب�راز محب�ت نمودهان�د به اطالع میرس�انیم
مراس�م چهلم ایش�ان روز پنجش�نبه  98/8/16ساعت
 3/30در ج�وار آرامگاه ابدیش برگ�زار می گردد ،حضور
شما را ارج مینهیم.

خانواده

گه م قص عم
م
ع
س
ه
آ ی نا ه و ید یاریرو تای زتآباد
بخش مرکزی سیرجان

(نوبت اول)

دهیاری روستای عزتآباد در نظر دارد مصوبه شماره  117شورای اسالمی روستای عزتآباد اجرای پروژه ذیل را از طریق
مناقصه عمومی به پیمانکار واجدشرایط راهسازی دارای رتبهبندی از معاونت برنامهریزی و نظارت راهبردی کشور واگذار نماید.
لذا از کلیه شرکتهای دارای صالحیت دعوت به عمل میآید جهت دریافت اسناد مناقصه به بخشداری مرکزی
سیرجان مراجعه نمایند .دهیاری در رد یا قبول پیشنهادات مختار است .سایر 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 عزتآباد یا به صورت ضمانتنامه بانکی معتبر باشد .در صورتیکه برندگان اول تا سوم مناقصه حاضر به
انعقاد قرارداد نباشند تضمین شرکت در مناقصه آنها به ترتیب به نفع دهیاری ضبط خواهد شد .ضمن ًا در صورت
اخذ قیر رایگان از بنیاد مسکن مبلغ قیر از قرارداد کسر میگردد .هزینه درج آگهی به عهده برنده مناقصه میباشد.

تلفن( 09132470549 :پورخسروانی)42374333 -

چیست؟
من در سمتها و مناصب مختلفی که
تاکنون داشتهام ،به کشورهای زیادی
سفر کردهام و با توجه به بازدیدهایی
ک��ه ام��روز از ای��ن منطقه داش��تم،
معتق��دم که شهرس��تان س��یرجان
میتوان��د به خوبی کااله��ای خود را

در بازاره��ای جهان��ی عرض��ه کند و
امیدواری��م س��ازمانهای بازاریابی و
صادراتی در این منطقه تشکیل شوند
تا بتوانند پل ارتباطی بین این منطقه
با سراس��ر دنیا ایجاد کرده و ش��اهد
افزایش صادرات از این منطقه باشیم.
واکن�ش دیپلماتهای خارجی

سفیرانگلیس
در بازگشت از سیرجان
چه گفت

را چگونه دیدید؟
برخی از خارجیه��ا بعد از حضور در
ایران و بازدید از امکانات ،پتانسیلها
و تجهیزات ،باور نمیکنند این کشور
بیش از س��ه دهه تح��ت تحریمها و
فش��ارهای س��نگین بیگان��گان بوده.
اینج��ا هم وقتی آمدند و این ش��ور و

یک��ی از چهره های بنام در جمع دیپلم��ات های حاضر در
س��فر سیرجان که به اتفاق همس��رش به سیرجان آمده بود
«راب مک ایر» سفیر انگلیس بود که در بازگشت از سیرجان
در توییتر خود به صورت کوتاه نوش��ت« :در ش��هر بس��یار
جذاب سیرجان؛ نه تنها برداشت شگفت انگیز پسته و خانه
گلیم بلکه بزرگترین معدن س��نگ آه��ن خاورمیانه نیز در
همینجاست .از میزبانان سیرجانی نهایت سپاس و قدردانی

نش��اط را در مردم دیدند و این همه
پتانس��یل اقتص��ادی و فرهنگ��ی را
مش��اهده کردند برایش��ان باورپذیر
نیس��ت مردم یک شهر کویری دور از
پایتخت با وجود فش��ارهای اقتصادی
دش��من این همه رونق تولید و تنوع
فرهنگی دارند.

را دارم » .این چهره دیپلماتیک ویكا خومال ،س��فیرآفریقای
جنوبی نیز در حاش��یه بازدیدهای خود در سیرجان مطلبی
خط��اب به خبرنگار نگارس��تان که از او راجع به این س��فر
سوال کرده بود پاسخ دادکه ترجمه آن این است« :این سفر
برای من مملو از اطالعات مثبت از آداب و رس��وم ،فرهنگ،
هنر و فعالیتهای اقتصادی در ش��هر شما بود .شما مردمان
چیرهدستی در کشاورزی ،گلیمبافی و صنعت و معدن دارید».

بدنسازی و پرورش اندام فلکس
ارائه برنامههای تخصصی ورزشی و غذایی

مربی :مهدی شول

قهرمان آسیا و کارشناس ارشد فیزیولوژی ورزشی
خيابان ولی عصر سالن امام علی 09129152659

گه
آ ي مزايده شماره ( 91نوبت دوم)

موضوع  :فروش تجهیزات خط سنگ شکن و ماسهشویی واقع در مجتمع مس سرچشمه

شـركت ملـی صنايع مس ايران در نظر دارد ،تجهيزات خط سـنگ شـكن و ماسهشـويی

واقع در مجتمع مس سرچشـمه را از طريق مزايده عمومی به فروش برسـاند .جهت كسب
اطالعات بيشـتر به سـايتهای رسـمی شـركت بـه آدرسWWW.NICICO.COM :
 Sarcheshmeh.NICICO.COMمراجعه شود.

روابط عمومی شركت ملی صنايع مس ايران

عم
آگهي مناقصه ومي تجديد شده (نوبت دوم) شماره /98/7ع

شركت معدني و صنعتي گل گهر (سهامي عام) در نظر دارد " تأمين قطعات ،بهينه سازي  ،بهبود و راهاندازي
سيستم اعالم و اطفاء حريق موجود دركارخانه گندله سازي شماره  " 1خود را از طريق برگزاري مناقصه
عمومي به پيمانكار واجد شرايط واگذار نمايد .لذا كليه متقاضيان ميتوانند جهت اخذ اسناد مناقصه به آدرس
الكترونيكي  WWW.GEG.IRمراجعه و اسناد مذكور را به همراه فرم پرسشنامه ارزيابي تأمين كنندگان از
قسمت تأمين كنندگان و مشتريان  -مناقصه ها دانلود نمايند  .مهلت تحويل پاكات ساعت  9الي  14روز شنبه
مــورخ  98/8/25در محــل دفتركميسيون معـامالت مجتمع و يا دبيرخانه دفتر مركزی تهران مي باشد.
ضمن ًا بازديد از محل اجراي پروژه روز شنبه مورخ  98/8/18براي متقاضيان بالمانع ميباشد .شركت معدني و
صنعتي گلگهر در قبول و يا رد هر يك از پيشنهادات مختار ميباشد.

مديريت قراردادها و معامالت
شركت معدني و صنعتي گل گهر

 شماره 1196
 شنبه  11آبان 1398
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خبر

مشاور استاندار از برخی دستاوردهای سفر دیپلماتها خبر داد:

امضای تفاهم نامههای
اقتصادی در تهران

مشاور استاندار کرمان درحاشیه سفر سفرای
کش��ورهای خارجی به س��یرجان با تقدیر از
نماین��ده شهرس��تان برای زمینهس��ازی این
س��فر گفت :به اعتق��اد من یک��ی از بهترین
برنامههای��ی که میش��د با آن پتانس��یلها و
ظرفیتهای س��یرجان را معرفی کرد اجرای
همین برنامه بود.
مهن��دس عل��ی علوی��ان نماینده اس��تاندار
و مس��ئول هماهنگ��ی س��فر س��فرا و
رایزنه��ای اقتصادی به س��یرجان که خود
از دس��تاندرکاران اجرای��ی این س��فر بود
در پاس��خ این س��ؤال که ای��ن برنامه از چه
زمانی و چگونه استارت خورد گفت :از سال
گذش��ته با پیشنهاد و مکاتبه آقای حسنپور
با شخص دکتر ظریف وزیر امور خارجه این
برنامه کلید خورد و پس از جلسات مختلف
و رایزنیه��ای متعدد موض��وع در این ماهها
جدی شد تا اینکه در دو ماه گذشته اجرای
ّ
آن در دس��تور کار قرار گرف��ت و موضوع از
طری��ق دکتر انصاری مع��اون اقتصادی وزیر
دنبال ش��د تا اینکه ص��ورت اجرایی به خود
گرف��ت که ج��ا دارد از مس��اعدت این مقام
وزارت خارجه تش��کر کنم .علویان با اش��اره
ب��ه جزئیات ای��ن دعوت گفت :پ��س از این
هماهنگیه��ا ک��ه بخش��ی از آن ب��ه عهده
بن��ده قرار گرف��ت دعوتنامههایی با امضای
نماین��ده س��یرجان و اس��تاندار کرم��ان به

س��فارتخانههای مختلف ارسال شد که در
ن��گاه اول با توجه به تحریمها و فش��ارهای
آمری��کا ب��ه کش��ورها از انج��ام آن خیل��ی
خوش��بین نبودی��م ولی با ای��ن وجود از آن
استقبال شد.
وی در پاس��خ این س��ؤال که آیا نمونه این
س��فر در ش��هرهای دیگر هم ب��وده یا خیر
گفت :در کمتر شهرهایی چنین برنامههایی
اجرا شده و اگر هم در مواردی شده حسب
اطالع حداکثر  8تا  10کشور بیشتر شرکت
نداشتهاند اما اینجا خوشبختانه از  17کشور
مهمان داشتیم .وی هدف از اجرای این سفر
را شناخت پتانسیلها و ظرفیتهای موجود
دانس��ت و گفت :استان کرمان و شهرستان
س��یرجان از ظرفیتهای باالی��ی در تولید
س��نگآهن ،فوالد ،پس��ته ،ف��رش ،صنایع
دس��تی و گردش��گری برخوردار شده است
و نیاز بود این ظرفیتها شناس��انده ش��ود.
مشاور اس��تاندار کرمان در پاسخ این سؤال
خبرنگار ما که برداش��ت سفرای خارجی از
این س��فر چه بود و چه چیز بیش��تر توجه
آنه��ا را جلب کرد گفت :آنها صحنههایی
در این سفر دیدند که برایشان خیلی جالب
و غیرقاب��ل باور بود .یک��ی مهمان نوازی و
اس��تقبال خوب مردم ش��هراز آنها و دوم
وج��ود صنعت گلیم با این ش��کل که برای
آنها خیلی جالب بود .بحث رش��د صنعت
فوالد و تولید س��نگ آهن به این وس��عت
در یک ش��هر کویری در اظهاراتشان قابل
توجه بود.
مهن��دس علوی��ان در پایان با تأکی��د بر این
جمله که قدر نماینده شهرتان را بدانید گفت:
این س��فر دس��تآوردهای زیادی انش��اءا...
خواهد داش��ت و جدای از شناخت خارجیها
از ظرفیتهای اقتصادی و فرهنگی س��یرجان
برای مبادالت تجاری ،با توجه به صحبتهای
انجام شده قرار شد در برگشت تفاهمنامههای
مختلفی در تهران با نمایندگان برخی کشورها
امضاش��ود ک��ه خود باعث رش��د اقتصادی و
اجتماعی منطقه خواهد شد.

آگهي تجديد مزايده فروش تعداد  4دست گاه خوردوي سواري

گ
گه
شركت توسعه عمران و مدرييت م طنقه ل ر

شركت توسعه ،عمران و مديريت منطقه گل گهر در نظر دارد تعداد  4دستگاه خودروي
سواري كاركرده خود را به شرح ذيل از طريق مزايده عمومي به فروش برساند ،لذا از
متقاضيان دعوت به عمل مي آيد جهت اخذ اسناد مزايده از تاريخ  1398 /08/12به سايت
اين شركت به آدرس  www.geg-area.comمراجعه نمايند .
 _ 1آخرين مهلت دريافت اسناد مزايده از سايت ،ساعت 15:مورخ 1398 /08/16
 _ 2آخرين زمان ارائه پاكت ها و پيشنهادات ساعت 15:مورخ 1398 /08/19
 _ 3شركت در قبول يا رد پيشنهادات مختار است .
 _ 4مبلغ سپرده شركت در مزايده :به مبلغ  5درصد قيمت پيشنهادي هر دستگاه مي باشد .
 - 5هزينه درج آگهي به عهده ي برنده مزايده مي باشد.
_ 6كليه مشخصات الزم در اسناد مزايده ذكر گرديده است.
 _ 7تاريخ بازديد از خودروها 1398 /08/18 :
 - 8شركت در مزايده براي يك يا كليه ماشين آالت مجاز مي باشد.

 - 9موضوعات مزایده :
سال ساخت 1397

دو دستگاه كاپرا

سال ساخت 1395

دو دستگاه ريچ

 -10محل تحويل اسناد ،پيشنهادات وبازديد  :سيرجان_كيلومتر  50جاده محور سيرجان _شيراز
شركت معدني وصنعتي گل گهر _ساختمان هاي هلدينگ مستقر در تپه ،بلوك ( 5شركت توسعه،
عمران و مديريت منطقه گل گهر)

تلفن جهت هر نوع هماهنگي 09131420642 :
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صنعت و معدن
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در بازدید سفرای کشورهای خارجی از گهرزمین مطرح شد:

کارخانه گندلهسازی تا پایان سال افتتاح میشود
ایجاد  80هکتار فضای سبز با  112گونه گیاهی در منطقه معدنی گهرزمین

| عکسها :مجید شبستری|

دومی��ن روز س��فر دیپلماته��ای خارج��ی در
س��یرجان به بازدید از معادن و صنایع معدنی این
ش��هر گذشت و سفرای کش��ورهای خارجی صبح
پنجش��نبه به اتفاق معاون وزی��ر خارجه ،نماینده
م��ردم و فرمان��دار ابتدا ب��ه گهرزمی��ن رفتند که
مورد استقبال مس��ئوالن این شرکت قرار گرفتند.
در ای��ن بازدی��د مهندس غالمحس��ین رحیمیان؛
قائم مقام ش��رکت و مدی��ر مجتمع گهرزمین طی
س��خنانی ضمن خیر مق��دم به مهمانان با اش��اره
به دس��تاوردهای این ش��رکت در تولید و فرآوری
گف��ت :عالوه بر خطوط یک و دو کنس��انتره ،خط
س��وم تولید کنس��انتره و کارخان��ه  5میلیون تُنی
گندلهسازی که در دست احداث میباشند به یاری
خداوند در اوایل سال آینده به بهرهبرداری خواهند
رسید .وی افزود :در بحث اشتغالزایی نیز قدمهای
بزرگی در این ش��رکت برداشته ش��ده و بیش از6
هزار نفر در بخشهای مختلف گهرزمین مش��غول
بهکار هستند.
رحیمیان با اشاره به طرحها و فعالیتهای اجتماعی
گهرزمین افزود :طی 2س��ال گذش��ته در راستای
مسئولیتهای اجتماعی و حمایت از محیطزیست،
 80هکتار فضای سبز با  112گونه گیاهی سازگار
با کویر در سایت 920هکتاری این شرکت پرورش
دادهایم که برای اولین بار در خاورمیانه 10،هکتار
بر روی دامپ باطله کاشته شده است.
وی افزود :همچنین در راستای حفظ محیطزیست
بازیاف��ت پس��اب کارخان��ه و انتقال مج��دد به آن
اجرایی شده است.
قائ��م مق��ام ش��رکت و مدی��ر مجتم��ع گهرزمین
در پای��ان با تقدی��ر از حضور س��فیران ،رایزنان و
کارشناس��ان اقتصادی در ای��ن بازدید گفت :ملّت
ایران مردمانی متمدن و با فرهنگ هستند که این
فرهن��گ و تمدن را با آموزههای دینی صیغل داده
و خوبی و مهماننوازی را به حد اعالء رساندهاند و
از شما سفیران کش��ورهای دوست میخواهیم که
پیام محبت این م��ردم و کارکنان این مجموعه را
به مردم کشورهای خود ابالغ نمایید .در ادامه این
بازدید نماینده مردم طی س��خنانی ضمن تقدیر از
مس��ئوالن گهرزمین گفت :جهت تکمیل ظرفیت
فوالدی جمهوری اسالمی ،شرکتهای گهرزمین،
جهانفوالد ،ف��والد ایرانیان ،توس��عه آهن فوالد و
هلدینگ خاورمیانه برنامهریزی مشخصی کردهاند.

از سوی سفرای کشورهای خارجی صورت گرفت

بازدید از بزرگترینکارخانه فوالدسازی جنوب شرق

| عکسها :مجید شبستری|

س��فرا و کارشناسان اقتصادی بیش از  15کشور صبح پنجشنبه
از مجتمع جهان فوالد س��یرجان بازدید کردن��د .در این بازدید
که مسئوالن شهرستان نیز حضور داشتند مترجم هیأت بازدید
کننده مش��اهدات خود را بر اس��اس آمارهای ارائه شده از سوی
مسئوالن جهان فوالد برای مهمانان خارجی ترجمه کرد که مورد
توجه آنها قرار گرفت .وی به آنها اعالم کرد این ش��رکت عالوه
بر اش��تغالزایی و تولید فوالد ،بهعنوان معین اقتصادی مناطقی
از ش��رق س��یرجان عمل کرده و در عین حال حمایتهای خود
را از جش��ن بزرگ گلیم و پسته که در سفر روز قبل از آن مورد
بازدید و توجه ش��ما قرار گرفت بهعمل آورده اس��ت .به گزارش
روابطعموم��ی مجتمع جهان فوالد س��یرجان مهمانان خارجی
همچنین در این برنامه از قس��متهای مختلف مجتمع بازدید و
از نزدیک در جریان تولیدات بزرگترین و پیشرفتهترین کارخانه
فوالدس��ازی جنوبشرق کش��ور قرار گرفتند و از میزان تولید و
ظرفیتهای صادرات آن مطلع شدند.
گفتنی است مجتمع جهان فوالد سیرجان از سال  88در سیرجان
آغاز به کار کرد و بهتدریج با توسعه فعالیتها به تولیدات مختلفی
در حوزه آهن و فوالد دست یافت .آهن اسفنجی محصول کارخانه
احیاء مستقیم این ش��رکت با مجموع ظرفیت تولید  2کارخانه 2
میلیون تن آهن اس��فنجی در سال ،بریکت سرد محصول کارخانه
بریکتسازی با ظرفیت تولید  12تن در ساعت ،شمش فوالد بیلت
محص��ول کارخانه ذوب و ریختهگری ب��ا مجموع ظرفیت تولید 2
کارخان��ه  2میلیون تن ش��مش فوالدی در س��ال و میلگرد آجدار
محصول کارخانه نورد بردس��یر با ظرفی��ت تولید  650هزار تن در
س��ال( از س��ایز  8الی  )32از جمله تولیدات این مجموعه صنعتی
در س��یرجان میباشد .به گفته مس��ئوالن جهان فوالد با توجه به
بررس��يهاي بهعم��ل آمده ،تولي��د 2ميليون تن آهن اس��فنجي،
 2ميليون تن ش��مش فوالدي و  1ميلي��ون تن محصوالت طويل
فوالدي در دس��تور کار اين ش��رکت قرارگرفته اس��ت .مدیر عامل
ش��رکت جهانفوالد میگوید :پایه این ش��رکت تنه��ا با یک و نیم
میلیارد تومان معادل یک درصد کل اعتبارات مورد نیاز شکل گرفت
متخصصان شرکت بیش
همت کارکنان و
ّ
اما امروز به لطف خدا و ّ
از چهار هزار میلیارد تومان ارزش داراییهای این ش��رکت است .به
گفته وی شرکت جهان فوالد با احداث واحد ۸۰۰هزار تنی آغاز شد
اما هدفگذاری امروز ،رسیدن به تولید  ۵/۵میلیون تن محصوالت
فوالدی است .وی معتقد است چنانچه ارادهای باشد مشکالت مانع
از ادامه کار نخواهد شد کما اینکه در این مجموعه تحریمها هیچگاه
مانع از انجام به موقع فعالیتها نش��دند و ش��رکت با توجه به توان
داخلی ب��ه کار خود ادامه داد و موانع را برطرف کرد و امروز جهان
فوالد سیرجان به عنوان یک برند جهانی شناخته میشود.

حوادث و اتفاقات پیرامون خود را به ما اطالع دهید
آخرین اخبار و تصاویر حوادث را با ما در اینستاگرام دنبال کنید
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( معاونت اجتماعی فرماندهی انتظامی شهرستان سیرجان )

گ�روه ح�وادث :هفته گذش��ته ش��ایعه
از سوی مقامات مسئول سیرجان انجام شد :گس��تردهای در فضای مجازی منتشر شد
ک��ه گروهی با مراجعه به یک مدرس��ه در
س��یرجان قصد انجام آزمایش خون ،جهت
تست ایدز را داشتهاند که در هنگام بررسی
توس��ط اولیا مدرس��ه با بجا گذاشتن یک
کارتن سرنگ متواری شدند .پالک خودرو
آنها نیز جعلی بوده است .شایعهپراکنان این
مطلب را با عکسی از یک کارتن سرنگ که
معلوم نیست مربوط به کدام نقطه از کشور
است ،در فضای مجازی نشر دادند .عدهای
از شهروندان نیز که در بازنشر بدون بررسی
مطالب نظیر ندارند ،این خبر دروغین را در
فضای مج��ازی خصوص��اً واتسآپ پخش
کردند تا آمار مشاهده این مطلب به شکل
صعودی افزاش یابد .ش��ایعهای که خبر آن
به دادس��را ،آموزش و پرورش و دانش��کده
علوم پزشکی هم رسید و واکنش مسئوالن
شهرستان را بهدنبال داشت.
رئیس اداره آموزش و پرورش سیرجان در
گفتوگو با خبرنگار نگارس��تان ضمن رد
این موضوع گفت :پس از اطالع از ش��ایعه
بررس��ی دقیق توسط حراس��ت و بازرسی
| اکبر محیاپور آموزش و پرورش انجام و مش��خص ش��د
| قاضی نیکورز
رئیس آموزش و پرورش | هیچ مراجع��های به هیچ ی��ک از مدارس
دادستان عمومی و انقالب |
سیرجان انجام نشده و مطلب منتشر شده

تکذیب شایعه آزمایش
مشکوک ایدز در سیرجان

| دکتر موقری پور
معاون بهداشتی دانشکده علوم پزشکی |

پدافند غیرعامل ،یک مسئله مهم،
مستمر و همیشگی است.

کشف خودروی
سرقتی از کرمان
در سیرجان
گ�روه حوادث :مأم��وران پلیس کالنتری زیدآباد هفته گذش��ته یک
خودروی وانت مزدا دوکابین س��رقتی از کرم��ان را در زیدآباد توقیف
کردند .فرمانده انتظامی شهرستان سیرجان ضمن اعالم این خبر افزود:
در پی اعالم سرقت یک خودرو از کرمان مأموران گشت انتظامی خودرو
را در کیلومتر  15محور س��یرجان شهربابک مشاهده کردند .سرهنگ
محمدرض��ا ایراننژاد ادام��ه داد :تعقیب و گریز ادامه داش��ت تا اینکه
خودرو وارد باغات پسته اطراف زیدآباد شده و پس از تیراندازی پلیس
خودرو در تاریکی ش��ب توقیف ش��د .وی بیان کرد :خودرو  28مهرماه
 98در کرمان مورد سرقت قرار گرفته بود.

کشف  82کیلو تریاک
در میان بار ایزوگام
گ�روه حوادث :مأموران پلیس مبارزه با مواد مخدر س��یرجان هفته
گذش��ته موفق به کش��ف  82کیلوگرم تریاک ش��دند که قاچاقچیان
غیربومی قصد داش��تند آن را از جنوب اس��تان به س��یرجان منتقل
کنند.
رئیس پلیس شهرس��تان ضمن تأیید این خبر گفت :متهمان به طرز
بس��یار حرفهای ،مواد مخدر را در زیر ایزوگامها جاسازی کرده بودند
که توس��ط پلیس شناس��ایی و به دام افتادند .از ای��ن قاچاقچیان 2
خودرو توقیف و  2نفر دس��تگیر شدند .سرهنگ محمدرضا ایراننژاد
ادام��ه داد :گروه��ی دیگر که در قالب یک خان��واده قصد انتقال مواد
مخدر به س��یرجان را داشتند ،شناسایی و از جاسازی خودروی پراید
 12کیلوگرم تریاک کشف شد.

کذب محض اس��ت .اکب��ر محیاپور گفت:
منتشرکنندگان این شایعه اطالعات کافی
از مقطع تحصیلی مدارس نیز نداش��تند و
اطالعات��ی که درخصوص عنوان مدرس��ه
بیان شده ،صحیح نیست.
معاون بهداش��تی دانش��کده علوم پزشکی
س��یرجان نی��ز در گفتوگو ب��ا خبرنگار
نگارس��تان بیان داش��ت .در ح��ال حاضر
هیچ طرحی درخصوص انجام آزمایش در
مدارس نداری��م و در صورتی ک��ه قرار به
انجام یک طرح بهداش��تی و درمانی باشد،
قب ً
ال به ص��ورت کتبی هماهنگ��ی الزم با
آموزش پرورش انجام و کارشناس��ان ما با
پوشش مشخص و کارت شناسایی معتبر
با همکاری مس��ئوالن بهداشت مدارس به
محل میروند .دادستان سیرجان نیز بیان
داشت :هنوز گزارشی از انتشار این شایعه از
سوی ادارات متولی به دادسرا ارسال نشده،
اما مطلب منتشر شده در فضای مجازی را
ش��نیدهام و پلیس فتا به موضوع رسیدگی
خواهد کرد .قاضی محس��ن نیکورز بیان
داش��ت :از ش��هروندان میخواهم به هیچ
ِ
صح��ت مطالب ،آن
بررس��ی
عنوان ،بدون
ِ
را در فضای مجازی بازنش��ر نکنند چرا که
انتشار اخبار دروغین و پخش شایعه ،جرم
محسوب میشود.
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حوادث
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حکم قصاص دو قاتل در
سیرجان و کرمان اجرا میشود

گروه حوادث :با صدور رأی نهایی دو پرونده مهم قتل در س��یرجان ،مجرمان
روز شنبه و یکشنبه این هفته بهپای چوب ه دار خواهند رفت .در صورتی که اولیا
دم رضایت خود را اعالم نکنند ،حکم قصاص سحرگاه شنبه در زندان سیرجان و
سحرگاه یکشنبه در زندان کرمان به مرحله اجرا درخواهد آمد .گزارش خبرنگار
حوادث نگارستان حاکی است گروههای مختلفی در گفتوگو با خانواده مقتوالن
به دنبال جلب رضایت آنها هستند.

ایست قلبی در پیادهرو خیابان

گ�روه حوادث :فردی که از س��اعت  10صبح ت��ا  12روی یک نیمکت
فلزی در خیابان امام خمینی(ره) نشس��ته بود بهدلیلی که احتماالً سکته
قلبی است ،جان باخت .به گزارش خبرنگار نگارستان که در صحنه حادثه
حاضر بود ،یکی از مغازهداران متوجه این مرد  46ساله شده که از ساعت
 10تا  12روی صندلی بیحرکت اس��ت .این ش��هروند با اورژانس 115
تم��اس گرفته و مأموران مرگ او را در صحنه تأیید کردند .جس��د وی با
دستور قاضی کشیک تحویل پزشکی قانونی شده است.

توقیف کارگاه مشروب

گروه حوادث :مأموران پلیس امنیت عمومی شهرس��تان سیرجان هفته
گذش��ته در ی��ک منزل مس��کونی در خیابان قدس موفق به کش��ف یک
کارگاه تولید مشروبات الکلی ش��دند .محسن نیکورز دادستان سیرجان
ضمن تأیید این خبر گفت :در این رابطه  82لیتر مشروب خارجی کشف
و یک نفر دستگیر شد.

طرح ترافیکی در روز  ۱۳آبان

گروه ح�وادث :طرح ترافیکی ش��هر س��یرجان در  ۱۳آبان گرامیداش��ت
روز دانشآم��وز از س��وی نی��روی انتظام��ی شهرس��تان اع�لام ش��د.
به گزارش معاونت اجتماعی فرماندهی انتظامی سیرجان از تقاطع موحدی،
خیابان شهید نصیری شمالی ،تقاطع سپاه ،خیابان دکتر شریعتی ،تا سه راه
خیام در روز دوشنبه  ۱۳آبان ماه جهت راهپیمایی مسدود خواهد بود.

حاشیه در مسابقات لیگ برتر کشتی

گ�روه حوادث :درگیری لفظی میان تعداد محدودی از تماش��اگران مسابقات
لیگ برتر کشتی و چند تن از دستاندرکاران یک تیم میهمان در سالن ورزشی
السالم) باعث بروز حاشیه شد.
امام علی(علیه ّ
به گزارش خبرنگار نگارستان که در محل سالن حاضر بود ،این درگیری لفظی
باعث قطع پخش زنده مسابقات برای دقایقی در شبکههای تلویزیونی صداوسیما
شد .خوشبختانه با اقدام به موقع نیروی انتظامی و پیشکسوتان حاضر در محل
ماجرا ختم به خیر شد.

 صاحب امتیاز و مدیر مسئول :ذبیح اله بلوردی

سیاسی  /اجتماعی  /فرهنگی

السالم):
پیامبر مهربانیها (علیه ّ
کسی که نماز را از وقتش
تأخیر بیندازد( ،فردای قیامت)
به شفاعت من نخواهد رسید.
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| عکسها :سیّد علی آتشیپور  /مصطفی زیدآبادی |

در این تصاویر حضور فعال خبرنگاران و عکاسان سیرجان را در جاهای مختلف می بینید .افرادی که برای پوشش خبرها و رویدادهای شهرستان به موقع سر صحنه حاضر می شوند و از رویدادها عکس و
خبر تهیه می کنند .اگر چه مناسبتی برای چاپ این عکس ها نبود اما خارج از تعارف زحمات این عناصر خبری که رسانه های سیرجان را به درجه باالیی از تأثیرگذاری رساندهاند قابل کتمان نیست.

در حاشیه «رد خون»

فیلمی که مخاطبان صفر تا صدی دارد
«ماج��رای نیم��روز-2رد خون» از جمل��ه فیلمهای در
حال اکرانی اس��ت که واکنش های مختلفی برانگیخته
و حاش��یههای زیادی پیدا کرده است .اگر چه این فیلم
تا لحظه چاپ این مطلب هنوز برای نمایش به سیرجان
نرسیده اما اشاره به حاشیه های آن خالی از لطف نیست.
داود کنش��لو از اهالی سینما در این رابطه نوشته است:
«...رد خون یک فیلم خوش س��اخت است ،اما مطمئناً
ضعفهایی نیز دارد که بیش��تر منوط به سناریوی فیلم
اس��ت وا ِال در بحث فرم کمتر ای��راد ف ّنی میتوان از کار
گرفت ».داس��تان «رد خون» هفت سال بعد از اتفاقات
فیلم نخس��ت آن میگذرد و چند تن از ش��خصیتهای
قس��مت قبل آن شهید ش��دهاند ،اما چرایی و چگونگی
شهادت آنها برای تماشاگر مشخص نیست و تنها با نشان
س در بخشی از لحظات فیلم ما متوجه شهادت
دادن عک 

آنها میشویم.
بحث دیگ��ری که درباره فیلم رد خون مطرح ش��ده به
رویدادن��گاری کار برمیگردد .س��ینمای ایران عموماً از
پرداختن به اتفاقات واقعی ابا دارد چون ش��اهدان عینی
اتفاقات معاصر زنده هس��تند و ممکن اس��ت نسبت به
برخ��ی درام پردازیها یا تحریفات ،عکسالعمل نش��ان
دهند ،اما در «رد خون» ش��اهد تحریف یا دروغپردازی
نیس��تیم زیرا آنچه رخداده به واقع اتفاق افتاده اس��ت،
البت��ه ممکن اس��ت در جاهایی کارگ��ردان اغراقهایی
نیز داشته باش��د که این امر هم کام ً
ال در سینمای دنیا
طبیعی است.
جدا از برخی نکات ُگنگ در فیلمنامه ،باید از جس��ارت
کارگ��ردان در ش��خصیت پ��ردازی کاراکترهای منفی
به عن��وان یکی از اتفاقات خوب نام ب��رد ،زیرا در کمتر

دعوت به همکاری

فروش�گاه اف�ق کوروش(واقع درخیاب�ان وحید) جهت
تکمیل پرس�نل خود از چند نفرنی�رو آقا وخانم دعوت
بعمل می آورد.

091314531۷۷-4٢300۷۷9

فیلمی اینگونه به مس��ائل داخلی س��ازمان مجاهدین
خلق (منافقان) توجه شده است .در«رد خون» میبینیم
چگون��ه ع��دهای ج��وان که نوع��ی سرگش��تگی دارند
دس��تخوش بازی این گروهک تروریستی میشوند و در
راس��تای اهداف بدخواهانه آنها ق��دم بر میدارند ،بدون
اینک��ه بدانند آرمانهایی که به دنبال آن هس��تند پوچ
اس��ت .جلوه های ویژه فیلم نیز یکی دیگر از اتفاقات در

واگذاری مغازه

خور توجه «رد خون» اس��ت .پیش از این فیلم شاید از
«تنگه ابوقریب» یا «دوئل» به عنوان آثاری که در بحث
جلوههای ویژه به موفقیتهای خوبی دست یافتهاند نام
برده میشد ،اما «رد خون» نیز کاری با استاندارد بسیار
باال در حوزه ویژوال افکت است .به ویژه صحنههایی که
در کوهستان فیلمبرداری شده ،جلوههای ویژه آن تا به
حال در هیچ فیلم ایرانی ندیدهایم.

فروشگاه کیف و کفش واقع در بلوار دکتر صادقی با کلیه

09103666441
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جناب آقای مهندس

حسن رحیمی

انتصاب بجا و شایسته جنابعالی را به عنوان مدیرعامل

شرکت توسعه عمران و مدیریت منطقه گلگهر صمیمانه
حضورتان تبریک عرض نموده ،توفیق روزافزون شما

و رشد و توسعه مجموعه گلگهر در سایه مدیریت و

توانمندی جنابعالی و همکارانتان را از خداوند متعال
خواستاریم.

شرکت ساختمانی و راهسازی فرحان

اباحیگری
در ادبیات فارسی
بیژن ادبی

ش��رایط امروز جامعهی ما بهگونهای شده است که
غلطنویسی به نوعی مایهی تفاخر و مباهات درآمده
است .اگر در فضای مجازی و یا در مکاتبات پیامکی،
کمی تعمق کنید ،معموالً
نوش��تن امالی ناصحیح کلمات ،بهنوعی ابزار
ِ
برای جلب توجه بدل شده است.
غ��رض از ای��ن همه بهکارگیری الفاظ مغلوط ،ریش��ه در چ��ه دارد؟ در
حقیقت غلطنویس��ان را باید به دو گروه تقس��یم کنی��م ،آنان که اطالع
ندارند و آنان که آگاهانه به این عمل دس��ت میزنند .تکلیف آن بخش
از اجتماع که از سواد کافی برخوردار نیستند و اطالع کافی در خصوص
امالی صحیح واژگان ندارند ،مشخص است .عدم آگاهی و نداشتن سواد
مناسب دربارهی ساختار نگارش زبان فارسی موجب شده است تا بهویژه
در فضای مجازی« ،آلودگیهای زبانی» بس��یار مشهود باشد .بیاطالعی
البته مجوزی برای آلوده کردن کردن زبان فارس��ی نیس��ت .این نوع از
بیاعتنای��ی ،رفع تکلیف نمیکند و این س��وال اصل��ی را مطرح میکند
که بهچه علت زمانی که میتوان با یک جس��تجوی س��اده در گوگل که
برای همگان مقدور اس��ت ،به درستنویس��ی اقدام کنیم ،باز هم بهقول
همش��هریان ،به صورت «پیشباور خود» از کلماتی اس��تفاده میکنیم
که حتی از صحیحنویس��ی آن اطالع نداریم .بخش��ی از ماجرای تخریب
بنای کهنس��ال و بلندباالی ادبیات فارسی به علت اعتمادبهنفس اشتباه
و بیپایه اما بیحد و حصری اس��ت که برخی از هموطنان دارند .بهطور
نمونه ،این عده به صورت تعمدی ،حروف اضافه (که) و (به) را به صورت
(ک) و (ب) مینویسند .این گروه ،هر از گاه مطالعاتی هم دارند که آنها
را ب��ه ظن و گمان کش��انده که خود را شایس��تهی آن بدانند که امالی
جدید برای کلمات بسازند و ببافند! این اشخاص با مرور مطالب موهوم و
شبهخبرها و کسب اطالعاتی روزنامهوار و جسته و گریخته از این طرف
و آنطرف ،در خیاالت خود گمان میبرند که عالمهدهر شدهاند .تحلیل
عمده در این خصوص ،همانگونه که اشاره شد ،جلب توجه به هر قیمتی
است .با نوشتن امالی ناصحیح کلمات ،شاعر میشوند ،عنوان نویسنده به
خود میدهند و متأسفانه مخاطب هم جذب میکنند .زبان فارسی با این
همه اهمال و اباحیگری ما در خصوص دستور زبان و نگارش ،کام ً
ال بیمار
اس��ت .بخش عمدهای از این ظلمها به زبان مادریمان ،به این علت است
ک��ه ما تصویر صحیحی از تمدن و فرهنگ خودمان نداریم .نمیدانیم که
این تمدن از امکانات و ریشههای عمیقی برخوردار است که اگر میدانستیم
س��عی میکردیم که با مژهی چش��م ،از زبان فارس��ی حفاظت و حراست
کنیم .حقیقتاً مایهی ناراحتی و اندوه است که اینقدر نسبت به ریشههای
بینی مفرط داریم .بر هر ایرانی و علیالخصوص
خود احساس حقارت و کم ِ
سیرجانی آگاه و آزادهای شرط است تا بهجای ساعتها گردش در فضای
مجازی ،کتابهای «استاد باستانیپاریزی» و یادداشتهای علمی «دکتر
مرتضی فرهادی » در معتبرترین مجالت کشور را بخواند و کمی از فرهنگ
ایرانی و اختراع سنجههای وزنکشی ،اصول تقویمنویسی ایرانی ،فرهنگ
یاریگ��ری و تعاونیهای کهن زنانه در س��دههای پیش��ین تحقیق کند.
ریشهها را که بشناسیم ،با زبان فارسی مهربانتر خواهیم بود .باید همگان
در ذهن خود حک کنند که درستنویسی مایهی اعتبار و مباهات است نه
برعکس آن .به این زبان زخمی ،رحم کنید.

مصالح ساختمانی عباسلو

فروش آجرگرهای یزد تحویل سیرجان تنی 160

وسایل و اجناس واگذار می شود(.ملک استیجاری)

نگاه آخر
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بلوار هجرت ،چهارراه آهکیها
09133459414
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ضمیمه رایگان شماره  1196هفته نامه نگارستان @negarestanniaz

@negarestanniaz
فروش،نصب،سرویس ،تعمیر و لوله کشی زیرکار

کـولرگـازی اسپــلیـت

آموزش فشرده طال و جواهر
سازی ویژه شهرستانی ها
یک روز در هفته با صبحانه،
بین وعده و ناهار
09333524934

خیابان وحید
روبروی فروشگاه افق کوروش

فروشگاه اسپلیت صالحی
09164458335

داربست فلزی
سیرجان جنوب
09133472290
عباسی

انواع نسوز -شیل  -رس

نمای ماندگار
با آجر نمای محک تهران
نمایندگی :بلوار عباسپور
حد فاصل خ نواب و حر ریاحی
شهسواری
9132478535
42334979

آموزش ریاضیات دبستان تا دکتری
09130568200

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

به تعدادی راننده کامیون ولودر
وگریدر ویک نفرسرویس کار با 3سال
سابقهکارینیازمندیم
09137483455

حمل اثاثیه منزل ومبلمان در سطح شهر وتمامی نقاط کشور

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

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

شعبه دیگری ندارد

فروش ،نصب ،تعمیرات ،لوله کشی
اسپلیت ،دوربین ،دزدگیر اماکن
 09131780950مهندس محمودآبادی
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آموزش ریاضیات و
آمار کنکور ارشد و
دکتری
09130568200

@negarestanniaz

انواع خرده جوشکاری

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

09139561377

نقاشی ساختمان مدرن
 %30تخفیف

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

 09162504398صادقی

 دوره های ترمیک ویژه کودکان (  5تا  9سال )
 دوره های ترمیک ویژه نوجوانان (  10تا  14سال )
 دوره های ترمیک ویژه جوانان و بزرگساالن
 دوره های ترمیک فیلم به زبان انگلیسی
 دوره های ترمیک فقط مکالمه ویژه بزرگسال
 دوره های تافل ویژه متقاضیان مهاجرت و اقامت
 دوره آیلتس ویژه متقاضیان مهاجرت و اقامت
 دوره های تافل ویژه متقاضیان دکترای داخلی

@negarestanniaz

شنبه  11آبان 1398
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به یک خانم منشی برای
شرکت اسدی نیازمندیم
09133477436

به یک همکار خانم جهت کار در ساندویچی
واقع در خ امام بصورت تمام وقت یا نیمه وقت
نیازمندیم (آشپزخانه طبقه باال بدون دید)
09138455207

به دو نفر ضامن کارمند با نامه
حسابداری برای دریافت وام ازدواج
نیازمندیم
09191451495

به یک فروشنده خانم جهت کار در
فروشگاه صوتی اتومبیل بصورت نیمه وقت
(صبح) واقع در ابتدای خیابان وحید نیازمندیم
09135989471

به تعدادی راننده لودر با گواهی
نامه ویژه جهت کار در معدن گل گهر
نیازمندیم
۰۹۱۳۳۴۵۳۳۸۲

به دو نفر سالن شور
نیازمندیم
09130875491

به یک فروشنده مرد با تجربه در
پوشاک فروشی مردانه نیاز مندیم
09133450612

به یک نفر شاگرد جهت کار کاغذ
دیواری نیازمندیم (ترجیح ًا مجرد)
09216169133

به یک شاگرد نیمه وارد
جهت کابینت سازی نیازمندیم
٠٩٣٦١٤٨٦٨٢٦

آژانس گهرسیربا زنگ خورعالی
به تعدادی راننده باکمیسیون روزانه
3000تومان نیازمندیم
09139387480صادقی

به تعدادی خانم
جهت کار گارسونی در
تاالر نیازمندیم
09132455012

به یک نیروی
کباب پیچ و یک نیروی
خانم خدماتی نیازمندیم
09139474981

به یک نفر منشی
جهت کار در دفتر تاالر
منطقه ویژه با روابط عمومی
باال نیازمندیم
09132455012
09138451400

از دو نفر خانم
جهت کار در ساندویچی
دعوت بعمل می آید
09902892154

از یک نفر
حسابدار خانم جهت کار
در پوشاک مردانه دعوت
بعمل می آید
09131451757

به یک نفردفتردارباحقوق
توافقی و تعدادی راننده با ماشین جهت
کاردر آژانس بصورت تمام وقت و پاره
وقت نیازمندیم
آدرس انتهای بلوار امام رضا (ع)
شهرک الله
42203837
09139567720

به یک شاگرد ماهر یا
نیمه ماهر یا استاد کار تمام فول
جهت کار در تعمیرگاه مکانیکي
بنزینی با باالترین درصد
نیاز مندیم
09133771262
09103712711

آژانس کیان سیر
واقع درمکی آباد با کمیسیون
فقط3000تومان و کمترین نرخ
کمیسیون درسیرجان به تعدادی
راننده با ماشین نیازمنداست
جهانشاهی09139471006

لوله کشی گاز ساختمان به روش زیرکار و روکار

به یک نفر نیرو خانم
یا آقا جهت کار در فروشگاه
لبنیات فروشی نیازمندیم
ساعات تماس 12-8و 21-17
09131794866

به یک دستیار
دندان پزشک نیازمندیم
درمانگاه آراد انتهای
خواجو
09133791943

به فروشنده و
صندوقدارنیازمندیم
خ سعدی فروشگاه کرال
۰۹۱۲۰۶۰۲۷۸۷

به یک نفر
شاگرد جهت کار در مغازه
مرغ فروشی و یک نفر
راننده ایسوزو نیازمندیم
۰۹۳۶۰۷۵۵۸۳۹

به یك نفر بسته
بند و فروشنده خانم يا آقا
براي كار در فروشگاه نان
اوران نیازمندیم .
٠٩١٤٧٠٣٩٠٥٣

به یک نیروی آقا
یا خانم جوان جهت کار
در فست فود شیفت عصر
نیازمندیم خیابان ولیعصر
۰۹۱۳۳۴۵۸۴۱۰

از تعدادی راننده پایه
یک و راننده تراکتور بیل دار جهت
کار در اطراف گل گهر دعوت بعمل
می آید درصورت تمایل مشخصات
خود را به شماره زیر پیامک
بفرمایید
۰۹۳۷۸۰۱۵۰۸۸

فروشگاه افق
كوروش(واقع درخيابان وحيد)
جهت تكميل پرسنل خود از چند
نفرنیرو آقا وخانم دعوت
بعمل می آورد.
۰۹۱۳۱۴۵۳۱۷۷-٤٢٣٠٠٧٧٩
ساعت تماس  ۸الی ۱۸

به یک منشی خانم
ترجیحا مجرد جهت کار در پرده
سرا واقع در خیابان مالک اشتر
جنب فروشگاه رفاه به صورت نیمه
وقت با حقوق ماهیانه 500هزار
تومان نیازمندیم
09133471783

مجموعه ورزشی
یک شاگرد آقا
منشی
قدس نیازمند یک نفر
جهت کار در نوفروشی با
و
باال
عمومی
خانم با روابط
حقوق ماهیانه یک میلیون
آشنا به مسائل حسابداری
تومان نیازمندیم.
میباشد
09139453010

به یک نیروی
خانم جهت کار در
آش وحلیم نیازمندیم
09138260531

از يك نيرو آقا يا
خانم جهت كار در فست
فود شيفت عصر دعوت به
همكاري می شود
ساعت كاري  ١٧تا ٢٣
09364206364

از يك نيرو آقا
جوان جهت كار در سالنداري
فست فود شيفت عصر
دعوت به همكاري می شود
ساعت كاري ١٧تا ٢٣
09364206364

استخدام

۰۹۱۳۷۶۹۱۵۴۷

تاسیساتگازرسانیساالربنیان

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

از دو نیروی خانم جهت همکاری در مغازه
عرقیات و ترشیجات شیراز واقع در چهارراه گل
محمدی جنب بانک سپه دعوت به عمل می آید.
 ۰۹۹۱۹۵۱۲۰۸۱صفوی

از يك نفر آشپز ماهر و يك حساب دار پاره
وقت جهت کار در آشپز خانه ای واقع در شرکت
صنعتی و معدنی گهرزمین دعوت
به همكاري مي شود
۰۹۱۳۳۴۵۴۳۱۶

به  ۲نفر آشپز ،کمک آشپز ماهر باسابقه
کار و ۱نفر نیروی خدماتی جهت کار در
آشپزخانه شرکت نفت ناحیه سیرجان با حقوق
اداره کار نیازمندیم .
۰۹۳۶۴۰۲۴۶۶۹

روآبی و پوک بصورت نقدی
۰۹۱۳۷۴۹۱۰۱۸

شرکت فرش الماس کویر
کرمان جهت تکمیل کادر خود از
تعدادی خانم جهت فروشندگی
دعوت بعمل می آورد .آدرس :بلوار
دکتر صادقی چهارراه  17شهریور
روبروی بانک ایران زمین
09132591995

مجموعه غذایی تشریفات
جهت تکمیل کادر خودبه نیروهای زیر
نیازمند است (با حقوق و مزایای عالی در
شیفت صبح و عصر)
حسابدار خانم  2نفر
سالن دار خانم  2نفر
کمک آشپز خانم  1نفر
09103453393

خریدار انواع پسته خندان دهن بست

به تعدادی نیروی کار خانم جهت
امور نظافتی و پرستاری
(در منازل نیازمندیم)
42230581 - 09135797327
شرکت پخش کتاب فانوس سپهر تبرستان
به تعدادی نیروی کار خانم و راننده خانم بصورت نیمه وقت با پایه
حقوق( 1/۴۰۰/000تومان +مزایای عالی)
ساعت مراجعه  ۹ :الی ۱۳
*مراجعه حضوری الزامی است*
آدرس :سیرجان،خیابان قدس شمالی روبروی تاالر المپیک
ساختمان مزون یاس طبقه دوم واحد ۵
۰۹۱۳۸۵۱۳۴۵۶

آگهی استخدام فوری
مجموعه تورینو برای تکمیل پرسنل
خود از افراد زیر دعوت به عمل می آورد
یک نفر آشپز
دونفر کمک آشپز
دونفر نیرو خدماتی آقا
دونفر نیرو خدماتی خانم
٠٩٢٢٤٢٨٦٧٦٢
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به یک شاگرد سفره خانه
نیازمندیم
۰۹۳۳۲۰۲۱۳۱۳

به یک شاگرد شیفت عصر
نیازمندیم
09103661828

به  ۲نفر پیک موتوری جهت کار
در رستوران نازخاتون نیازمندیم.
۰۹۱۳۱۷۸۹۵۵۲

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

آژانس همراه
جهت همکاری به تعدادی
راننده و یک دفتردار آشنا
به کامپیوترنیازمند است
09103456783

به تعدادی نیرو جهت
امور نگهبانی بامدرک تحصیلی
دیپلم به باال حداکثر سن
35سال باحقوق باال نیازمندیم
ساعات تماس 8الی 14
09337125325

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

*استخدام فوری
مجتمع محصوالت آردی سنت
از دو نفر نیروی خانم به عنوان
مسئول فروش بصورت تک
شیفت(شیفت صبح  ۱۴-۶و
شیفت عصر  )۲۲-۱۴دعوت به
همکاری می نماید.
حقوق ماهیانه  ۸۰۰هزار تومان
۰۹۱۶۲۷۲۳۸۱۸

به يك نيروي خانم
ساده جهت كار در يك كارگاه بسته
بندي نيازمنديم
ساعت كار ٨تا  ٦عصر
حقوق بر اساس  ٢٦روز كاري
 ١،٢٠٠،٠٠٠تومان
مدرك تحصيلي ديپلم
سن زير  ٣٥سال
فقط ساكن سيرجان
تماس فقط از طريق پيامك
٠٩١٢٥٧٩٥٣١٤

به یک نفر نیروی کار
خانم مجرد و مسلط به کامپیوتر
جهت کار در دفتر بیمه نیازمندیم
مراجعه حضوری به آدرس خیابان
ولیعصر چهارراه مولوی دفتر بیمه
ایران نمایندگی زارعی

به یک نفر
شاگرد جهت نصب تابلو
و آلومینیوم نیازمندیم
09388240929
سرمدی

به یک نفر نیرو
جهت کار درکابینت
سازی دائم با حقوق و بیمه
نیازمندیم
09133452446

به چند نفر نیرو
ماهر و نیمه ماهر با حقوق
عالی و جای خواب و بیمه
جهت کار در کارواش
نیازمندیم
۰۹۱۳۱۷۸۱۰۳۲

به یک شاگرد
مبتدی یا نیمه ماهرجهت
کار در کارگاه ام دی اف با
حقوق خوب نیازمندیم
 09134564045اله یاری

به یک نفر منشی
خانم جهت کار در فروشگاه
به صورت تمام وقت و قرار داد
دائمی نیازمندیم
09332772334
09137313135

به چند نفر نیرو
ماهر و نیمه ماهر با حقوق
عالی و جای خواب و بیمه
جهت کار در کارواش
نیازمندیم
۰۹۱۳۱۷۸۱۰۳۲

به دو نفر تعویض کار
ماهر و نیمه ماهر با حقوق عالی
و بیمه جهت کار در قسمت
تعویض روغنی فروشگاه بزرگ
ایستگاه روغن نیازمندیم
۰۹۱۳۲۷۸۰۰۶۵

به چند نفر بازاریاب و یک
نیروی کارگر ساده در پخش
مواد غذایی نیازمندیم
۰۹۱۴۰۱۶۶۱۹۰

به یک نفر صندوق دار
خانم و  ۲نفر کمک آشپز خانم و
یک آقا جهت پیک موتوری با موتور
برای کار در فست فود به صورت
نیمه وقت ساعت کار  7/30الی
 11/30صبح نیازمندیم
۰۹۱۳۷۰۶۲۴۱۶

به یک همکار
خانم یا آقا جهت کار
دفتری در بلوار عباسپور
نیازمندیم
09132456538

به یک نفر
راننده پایه یک جهت
کار روی میکسر
نیازمندیم
09131789886

دعوت به همکاری
خشکشویی پاکیزان جهت تکمیل
کادر خود از نیروهای زیر دعوت به
همکاری می نماید
-۱پرس کار -۲منشی خانم
مراجعه حضوری ۰۹۱۳۰۴۷۵۳۱۵
خیابان شهید شفیعی

به چند نفر نيرو خانم و آقا
جهت كار در رستوران نياز منديم
09133474826

کارخانه تولید اکسیژن موسوی واقع
در شهرک صنعتی شماره 1به یک کارگر
فنی و یک راننده جهت رانندگی نیسان
(تخلیه و بارگیری) نیازمند است( .کلیه
حقوق و مزایا بر مبنای قانون کار میباشد)
42334461

به یک نیروی
خانم جهت کار در نان
فانتزی نمونه نیازمندیم
میدان معلم
۰۹۱۴۸۳۹۸۴۶۲

به یک منشی
خانم جهت کار در کلینیک
ساختمانی بصورت
دوشیفتنیازمندیم.
۰۹۱۳۳۴۷۷۷۵۴

به یک نیرو خانم
جهت کار در کافی نت با
حقوق و مزایا نیازمندیم
09374817517

به تعدادي نيروي (آقا یا خانم ) جهت كار
در فست فود زرین نيازمنديم .
 آماده سازی آشپزخانه  -کانتر تحویل غذا سالنداری٠٩٣٦٣٠٠٦٤٦٣

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

رستورانی به  ۲نفر ساندویچ پیچ
و ۲نفر سالن دار و كارگر ساده نیازمند
میباشد.
09363367785

رستوران و كبابي سيخ طال جهت همكاري از افراد ذیل دعوت
به همکاری می نماید :
يك نفر سالن دار با فن بيان عالي(خانم)
يك نفر حسابدار ماهر (خانم)
يك نفر كمك آشپز جوان سن بين  ٢٠سال تا  ٢٧سال (آقا)
يك نفر باريستا حرفه اي خانم يا آقا با مزاياي عالي
 ٠٩٣٧١٣٨٧١٥٤نجاتي

به یک نفر خانم مجرد و
غیر دانشجو جهت کار در مطب
دندانپزشکی نیازمندیم
09137358387

دعوت به همکاری
رستوران گندم جهت تکمیل کادر خود
از نیروهای زیر دعوت به همکاری
می نماید
 -1سر آشپز  -2کمک آشپز
مراجعه حضوری  ،خیابان ابوریحان بعد
از کمیته امداد
42262372

آموزشگاه رانندگی مهدی واقع
در خیابان خواجو ،خیابان جواداالئمه
جهت تکمیل کادر خود به تعدادی
مربی مرد متأهل با ماشین و کارمند
خانم نیازمند میباشد
ساعت تماس  ۸الی  ۱۲و ۱۵الی ۱۸
شماره تماس ۰۹۱۳۳۴۵۹۴۴۳

آموزشگاه زبان ا ِرم از یک مدرس خانم با مدرک
کارشناسی یا کارشناسی ارشد مترجمی زبان انگلیسی دعوت به
همکاری می کند در صورت واجد شرایط بودن با شماره زیر تماس
حاصلفرمایید.
09139437866
آدرس  :شهرک نصر خیابان مریم کوچه شقایق

به دو نیروی خانم و همچنین یک
صندوقدار خانم جهت فعالیت در آبمیوه وسوسه
واقع در بلوار سردارجنگل در نوبت عصر نیازمندیم
09364894125

@negarestanniaz
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خرید و فروش امتیاز وام
رسالت
09135323325

فروش امتیاز وام بانک
رسالت
09904014165

امتیاز وام رسالت خیابان امام
به مبلغ 80م بفروش میرسد
09131794464

کافی شاپ با دکور شیک و
شرایط عالی واگذار میگردد
09361598684

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

آژانس تاکسی
تلفنی با موقعیت عالی در
شهرک رزمندگان بفروش
میرسد
۰۹۳۰۷۹۹۰۳۰۰

اجاره یک باب
مغازه واقع در خیابان خواجو
بعد از پلیس 10+سمت چپ
جهت کارهای دفتری به
متراژ  30متر
09132452910

یک منزل مسکونی قدیمی
به متراژ  ۲۰۰متر مربع در خیابان خیام
( خیابان سینما)به قیمت  ۹۵۰میلیون به
فروش میرسد یا با ساختمان دو طبقه نوساز
و شناژ دار و یا خانه ویالیی نوساز به قیمت
ارزان تر به ازای دریافت سرانه در یکی از
منطقه های خوب شهر معاوضه می شود.
09139451980

وسایل سوپر مارکت با
 30سال سابقه کاری کامل به قیمت
فاکتور با فروش خوب به دلیل تغییر
شغل به صورت نصف نقد و نصف
باقی چک معتبر به فروش میرسد
(ملک استیجاری )
09135439168

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

یک فست فود و
اغذیه فروشی در بهترین
مکان با درآمد خوب با قیمت
عالی بفروش میرسد
(ملک استجاری )
۰۹۱۳۹۴۵۸۰۷۹

انواع پسته
ضایعاتی،کلو ،روآبی،
کجو ،زردو ،پوتی و غیره...
درمحل شماخریداریم
۰۹۲۱۱۰۵۹۴۳۰

زمین ،باغ
و خانه باغ

یک قطعه زمین 10
قصبی درب به حیاط واقع
در فاز 4هماشهر با حصار دور
زیر قیمت کارشناسی بفروش
میرسد
09137694864

استخدام

يك شاگرد براي قهوه خانه با
حقوق و مزايای عالي و با سابقه كاري
نيازمنديم
٠٩١٣٢٤٧٧١١٣

مغازه ساندویچی و بستنی با
کلیه اجناس خ امام درب بازار با ملک
استیجاری بفروش میرسد (با درآمد عالی)
09138455207

به تعدادی نیروی
خدماتی خانم و یک نیروی
خانم جهت تحویل غذا جهت
کار درآشپزخانه وغذای بیرون
بر نیازمندیم
۰۹۱۳۷۶۱۷۲۴۶

*آژانس اطمینان*
به تعدادی راننده تمام وقت
و نیمه وقت نیازمندیم(.با
کمیسیونپایین)
شهرک مشتاق
۰۹۱۳۰۶۹۵۳۱۲

امتیاز وام بانک رسالت بلوار صادقی
شما را هر میلیون  70هزار تومان
خریداریم
۰۹۳۷۳۶۱۳۲۷۳

به تعدادي
جوشكار جهت سقف
سبك نيازمنديم
٠٩١٣٣٤٧٥٣٤٢

به یک نفر نیروی
کار خانم جهت کار در
رستوران برای شیفت روز
با حقوق و مزایای عالی
نیازمندیم.
۰۹۱۳۱۷۸۹۵۵۲

به چند نيرو
براي کار نجاري و
ام دي اف نيازمنديم
09219044928

به یک فروشنده
آقا تمام وقت مجرب باروابط
عمومی خیلی باال به صورت
تمام وقت نیازمندیم ،آدرس
مهیاشهر
09132453512

به یک نفر
نیروی خدماتی
مرد جهت کار در
آشپزخانه شرکت
نیازمندیم
09129437265

به یک نفر
همکار خانم ترجیحا
مجرد جهت کار
در دندانسازی
نیازمندیم
09132456303

فروش فوری
قیمت عالی
یک باب مغازه داخل بازار
بفروش میرسد
۰۹۱۳۲۴۷۲۶۵۰

قیمت کارشناسی زمین و ساختمان
مهندس نادری نیا
09133455472

ابتدای بلوار دکترصادقی  50 -متر بعد از تقاطع دهخدا

فروش کارگاه صنعتی واقع در شهرک صنعتی
شماره 1دارای 900متر سوله استاندارد با درب های برقی
یک واحد  80متری دو خواب برای نگهبانی که طبقه باال به
عنوان دفتر کار طراحی شده با راه پله مجزا دارای  5سرویس
بهداشتی و حمام برای کارگرها
09132470475

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

یک قطعه زمین
کشاورزی بر بلوار اصلی
شریف آباد به سمت
فخرآباد  250قصب طرح
هادی مسکونی بفروش
میرسد
09904457165
09135825615

ده قصب زمین
درب ساختمان ،فاز دو
فخرآباد با 150متر پروانه
بفروش میرسد
09134455001

آژانس آسان سفر به تعدادی راننده به
صورت تمام وقت و نیمه وقت با زنگ خور عالی
و درآمد روزانه  ۱۵۰هزار تومان نیازمندیم
۰۹۱۳۷۶۴۶۲۷۷ -۰۹۱۰۳۰۷۰۶۲۸

فروش ويژه يك منزل وياليي ١٢
قصب تازه ساز با تمامي امكانات  ،ساخت و
ساز به روز و كامل
٤١٤٢٣٩٧٦

آیا می دانید با داشتن ملک در شهرهای دیگر می توانید در آن
شهرها ادعای مالکیت داشته از خدمات شهروندی آنجا استفاده نمایید؟
تنها با  ۹۰۰۰۰۰۰۰تومان صاحب  ۲۳۴متر زمین مسکونی دونبش با
موقعیت شمالی جنوبی همراه با امتیاز آب برق و گاز در نزدیکی چشمه ی
تفریحی قنات با منظره ای زیبا و دل انگیز در شهرک صدرا استان فارس
شهرستان نی ریز شوید.
۰۹۹۱۴۰۴۴۴۵۹

به تعدادى حسابدار خانم رشته
حسابدارى داراى سابقه كار و بدون سابقه كار
جهت همكارى در كارخانه توليدى واقع در
سيرجان نيازمنديم
09225239553

فروشگاه کیف و کفش واقع در بلوار
دکتر صادقی با کلیه وسایل و اجناس واگذار
میشود( .ملک استیجاری)
09103666441

منزل مسکونی  16قصب  140متر زیربنا نوساز شیک با
کلیه امکانات و امتیازات فخرآباد فاز  ، 1پروانه
مسکونی قیمت 260م
یک قطعه زمین فاز  2فخرآباد  10قصب 140 ،متر پروانه اطراف
ساخته شده موقعیت عالی (تخفیف جزئی پای معامله) قیمت 85م
09307276008

به یک سالن دار باحقوق
ومزایای عالی جهت کار در
رستوران دیگ طال نیازمندیم
۰۹۹۰۴۷۸۱۳۷۵
۰۹۱۳۶۸۵۳۰۹۶

اجاره مغازه خیابان آیت ا ...سعیدی
۰۹۳۳۲۰۲۱۳۱۳

زمین جهت خانه باغ حدود  90قصب همراه
با  50دقیقه آب شیرین در ماه ،دو کله جایگاه موتور
آب باالی جاده کرمان شهرک برق بفروش میرسد یا با
ماشین معاوضه میگردد
09909545136

خرید و فروش آهن آالت ضایعاتی و دست دوم:
خرید از درب منازل و شرکتها و ادارات با باالترین
قیمت ،خرید ماشین
آالت سنگین با
متعلقات ،خرید
ماشین آالت راه سازی
09133470534
09138635282

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

کاهگل آماده

ایزوگام  ،قیرگونی شول
خاک رس شیرین با
شیب بندی ،
نازلترین قیمت درب منزل
سیمان روی کاهگل
و ضمانت بعدازکار
09133794317
 09336917154سلیمانی

اجرای نما
آلومینیوم وچوب
آالچیغ و کلبه چوب

گچ کاری و لکه
گیری ساختمان
پذیرفتهمیشود
 09162458385 09132450547سرمدی

6

شنبه  11آبان 1398
شماره  1196روزنامه نگارستان

سالن اپیالسیون دیاموند

اپیالسیون کل بدن  50.000تومان

ساعت کاری 9صبح تا  9شب به صورت مداوم
42338381 - 09139453445
بلوار عباسپور  ،خیابان بسیج فرعی پیک کوچه پیک 3

ده سال
سابقه کار

کابینت رومنس

ساخت انواع کابینت کالسیک ومدرن

کمددیواری

باتخفیف ویژه
تحویل فوری

آدرس :کارگاه شهرک
صنعتی شماره 1
بلوارعباسپور
09132799387اسدی

@negarestanniaz

