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 پدیده ای که باعث شده افراد با نگاه سودجویی به ظاهر از یکدیگر جدا

و یا ازدواج های مصلحتی انجام دهنداما برای آنان تبعات اجتماعی و 
مفسده های پیش بینی نشده ای دارد که خود در آغاز متوجه آن نمی شوند.
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به بهانه ی روز جهانِی صنایع دستی/ شهر  جهانِی گلیم

 فرصت های
از دست رفته

اعضاء و کادر فنی تیم های 
فوتسال )الف( و  والیبال امیرآباد شول 

قهرمانی ش�ما در مس�ابقات بخش گلس�تان را تبریک عرض نموده، 
موفقیت روزافزونتان را آرزومندیم. 

مسئول شورای ورزشی- سجاد شول 

جناب آاقی

 مهندس جمشید مالرحمان
مدیرعامل محترم  شرکت معدنی و صنعتی گل گهر

حس�ن انتخاب و انتصاب حضرتعالی که یکی از پیش�تازان و پیشکس�وتان عرصه صنعت کش�ور هستید را 
تبری�ک ع�رض نموده، امی�د آن داریم حضور پر خیر و برکت همراه با مدیریت هوش�مندانه ش�ما آینده ای 

درخشان را برای مجموعه گل گهر رقم بزند و یادگاری ماندگار بر جای بگذارید.
سربلندیتان را آرزومندیم.

شرکت تعاونی حمل و نقل گل گهر اتوبوسرانی

جناب آاقی

مهندس ایمان عتیقی
معاون محترم مدیرعامل و مدیریت  مجتمع  معدنی و صنعتی گل گهر

حس�ن اعتماد، انتخاب و انتصاب مجدد جنابعالی را تبریک عرض نموده و خداوند متعال را ش�اکریم که بار 
دیگ�ر فرصت بهره مندی از تجارب و درایت مدیری�ت حضرتعالی را به مجموعه بزرگ گل گهر عنایت کرد، 

امید که قدردان این محبت الهی باشیم.

شرکت تعاونی حمل و نقل گل گهر اتوبوسرانی

شیرینی خانگی عسل 
انواع شیرینی های خانگی، سنتی، فانتزی، مسقطی خانگی

شیرینی های تر و انواع کیک های تولد خانگی 
بهترین کیفیت و مواد اولیه  سفارش مجالس با 20 درصد تخفیف 
خیابان جواداالئمه - 09389197755 

به مناسبت دهمین سالگرد شادروان 

محسن معتمدی پور 
ز فراق هجر رویت غم سینه سوز دارم             پسرم قسم هب مهرت، هن شب و هن روز دارم 

روز سه ش�نبه 98/3/28 س�اعت 17 در جوار آرامگاه ابدیش گرد هم می آییم تا یاد و 
خاطرش را زنده نگه داریم. 

خانواده 

ثبت نام ترم جدید آغاز شد

آموزشگاه زبان شریف
کالس های weekend )آخر هفته( ویـژه کارمندان 

آدرس : خیابان ولیعصر، ابتدای خیابان ابومسلم
تلفن: 42202831 - 09133785009

شروع ترم تابستان  

25 خرداد

آگهی دعوت مجمع عمومی عادی سالیانه

شرکت معدنی و صنعتی گل گهر
)سهامی عام(

رجوع به صفحه 3

خواهر عزیزم 

دکتر ساناز خواجویی 
قبولی ت�ان را در آزم�ون دس�تیاری تخصص�ی 
پزش�کی رش�ته اطفال دانش�گاه ایران تبریک 
عرض نموده، موفقیت روزافزون تان را از خداوند 

متعال خواهانیم. 

خواهر و خواهر زاده ات آراد 
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دکتر ساناز خواجویی 
قبولی ت�ان را در آزم�ون دس�تیاری تخصص�ی 
پزش�کی رش�ته اطفال دانش�گاه ایران تبریک 
عرض نموده، موفقیت روزافزون تان را از خداوند 

متعال خواهانیم. 
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بدنسازی و پرورش اندام فلکس
 ارائه برنامه های تخصصی ورزشی و غذایی

مربی: مهدی شول
قهرمان آسیا و کارشناس ارشد فیزیولوژی ورزشی

خیابان ولی عصر سالن امام علی 09129152659

دعوت به همکاری
از تع�دادی بازاریاب با ف�ن بیان باال، حقوق 
ثابت و پورس�انت عالی ترجیحًا رش�ته برق 

برای همکاری دعوت به عمل می آید. 

 42282835
 09138454020
 09136116189

شرکت مولدگستر شایان 

فروش، رهن و اجاره
معدن و کارگاه شن و ماسه واقع در

 35 کیلومتری سیرجان به فروش می رسد
 یا رهن و اجاره داده می شود. 
09131456280 خواجویی 

آگهی استخدام 
یک ش�رکت تولیدی واقع در منطقه ویژه اقتصادی از یک 
نفر مهندس مکانیک یا برق آقا، با 2 س�ال س�ابقه کاری و 
یک نفر لیس�انس کامپیوتر یا صنای�ع آقا جهت انبارداری 

دعوت به همکاری می نماید.

 42383113 

دعوت به همکاری 
تعداد 2 نفر آقا ساکن سیرجان با مهارت های زیر: 

1- مهندس کنترل پروژه ترجیحًا 
با سابقه خطوط انتقال و ایستگاه های پمپاژ 

2- کارمند اداری مسلط به نقشه کشی اتوکد 
رزومه و مدارک به ایمیل زیر ارسال گردد. 

Mehdi.gharibi2015@yahoo.com 

اطالعیه منع خرید و فروش اراضی دولتی پالک 6519 اصلی 
بدینوسیله به اطالع می رساند نظر به مالکیت دولت با نمایندگی اداره راه و شهرسازی و وجود تنازع 
بر اراضی غرب جاده کمربندی سیرجان شهربابک )موسوم به اراضی شرکت مارال پیشرو( هرگونه 
مراجع ذیصالح  از سوی  نهایی  تکلیف  تعیین  تا  مذکور  اراضی  در  عنوان  هر  فروش تحت  و  خرید 

قضایی، غیرقانونی و باطل می باشد. 
محمدجواد زینلی 
معاون مدیرکل و رئیس اداره راه و شهرسازی سیرجان 

اطالعیه رد خصوص گروه اهی وحدت 1 و 2 فخرآباد 
به اطالع می رساند هرگونه نقل و انتقال اراضی تحت ید گروه های وحدت 1 و 2 فخرآباد )پالک 6519( 
به جهت انقضای مهلت واگذاری ممنوع می باشد، از واگذار شوندگان محترم دعوت به عمل می آید 
ظرف مدت 30 روز از تاریخ انتشار این اطالعیه نسبت به انعقاد قرارداد مطابق مصوبه هیأت مدیره 
نمایند، در غیر  راه و شهرسازی شهرستان سیرجان مراجعه  اداره  به  سازمان ملی زمین و مسکن 

اینصورت موضوع جهت اعاده اراضی از طریق مراجع قضایی پیگیری خواهد شد. 
محمدجواد زینلی 
معاون مدیرکل و رئیس اداره راه و شهرسازی سیرجان

گروه خب�ر: فاز عملیاتی بس��یج ملّ��ی کنترل 
فشارخون از مدتی قبل در سراسر کشور از جمله 
س��یرجان آغاز و تا کنون افراد بس��یاری به این 

کمپین پیوسته اند.
 رئیس دانش��کده علوم پزش��کی س��یرجان در 
کنفرانس خبری این هفته نیز با تأکید مجدد بر 
این امر گفت: بیماری فشارخون با اصالح شیوه ی 
زندگ��ی و تنظیم رژیم غذایی قابل پیش��گیری و 
کنترل است. وی افزود: 20 دقیقه ورزش معمولی 
یا 10 دقیقه ورزش شدید در حداقل 5 روز هفته 
یک��ی از راه های جلوگیری از فش��ارخون اس��ت. 
دکتر محمدی پارامترهایی چون سن، بی تحرکی، 
وزن زیاد،   مصرف س��یگار و الکل را نیز از عوامل 
مؤثر در ابتالی افراد به فش��ارخون نامید و افزود:  
افراد الاقل س��الی یک ب��ار اق��دام به اندازه گیری 
فش��ارخون کنند تا در صورت ب��اال بودن هر چه 

سریع تر نسبت به درمان اقدام کنند.
معاون بهداش��تی دانش��کده علوم پزشکی نیز در 
این نشست با اش��اره به این نکته که در 30 سال 
گذشته جمعیت افراد فشارخونی 3 برابر شده است 
افزود: در سال 2017 میالدی در ایران 100 هزار 
نفر مرگ مس��تقیم در اثر فشارخون داشتیم. وی 
افزود از 27 اردیبهشت فاز اطالع رسانی و آموزش 
این طرح را داشتیم و از 17 خرداد لغایت 15 تیر 
مرحل��ه ی اجرایی این طرح راداریم. موقری پور در 
ادامه گفت جمعیت گروه هدف طرح بس��یج ملی 
کنترل فش��ارخون در شهرس��تان س��یرجان که 
شامل سه گروه، افراد باالی 30 سال سن، بیماران 
کلیوی وزنان باردار می باش��ند، بیش از 141 هزار 
نفر است و نقطه هدف 50 درصد این افراد هست 
که امیدواریم بتوانیم بیش از نیمی از جامعه هدف 
را موردبررس��ی ق��رار دهیم ک��ه در آن صورت به 

موفقیتی دست یافته ایم. دکتر محمد موقری گفت: 
پیش بینی می ش��ود از کل این جمعیت هدف در 
شهرستان حدود 38 هزار نفر افراد دارای بیماری 
فشارخون باال باشد که اگر نیمی از این تعداد هم 
در این طرح استخراج شود موفقیت آمیز بوده که به 

سمت درمان ارجاع و راهنمایی می شوند.
وی ادام��ه داد: تع��داد 96 مرک��ز اندازه گی��ری 
فشارخون رایگان در بسیج ملی کنترل فشارخون 
در ش��هر و روس��تا ش��امل پایگاه های س��المت، 
مراکز و خانه های بهداش��ت، کلینیک های دولتی 
و خصوصی، بیمارس��تان ها، برخ��ی داروخانه ها 
و ایس��تگاه های ثاب��ت و س��یار کنت��رل رایگان 
فش��ارخون در س��طح ش��هروجود دارد ک��ه از 
ش��هروندان می خواهی��م با ارائه ک��د ملّی تا 15 
تیرم��اه به این مراکز مراجعه و از خدمات رایگان 

این طرح ملّی بهره گیرند.

افتتاح بازارچه ای
 برای هنرهای سّنتی 
هم زمان با روز جهانی صنایع دستی بازارچه  صنایع دستی و هنرهای سنتی 
در سیرجان گشایش یافت. در این مراسم که با حضور هنرمندان در طبقه 
زیرین پاساژ تجاری مهر برگزار شد معاون عمرانی فرماندار گفت: با توجه 
به اینکه س��یرجان عنوان شهر جهانی گلیم را دارد باید حمایت بیشتری 
از طرف مسئولین از هنرمندان، هنرهای سّنتی به عمل آید. مریم افسری 
مجری طرح نیز با تقدیر از حامیان این پروژه از عالقه مندان خواس��ت از 
این بازارچه دیدن و با همکاری خود به رونق بیشتر هنرها و صنایع دستی 
کمک کنند. او گفت: در سیرجان هنرمندان زیادی داریم که نمی دانستند 
صنایع خود را کجا عرضه کنند. گفتنی است این بازارچه متشکل از 20 
غرف��ه همه روزه در این محل دایر و صاحبان غرفه ها به فروش محصوالت 
صنایع دس��تی ازجمله گلیم، چرم،  منبت، فلز،  نقاشی روی شیشه،  نمد، 
عروس��ک بافی و ... اقدام می کنند. همچنین مجتمع تفریحی گردشگری 
خسروپرویز نیز در برنامه ای دیگر باهمت انجمن رفتگران طبیعت سیرجان 
و برپایی هم زمان جشنواره غذا و صنایع دستی عصر چهارشنبه افتتاح شد 

این مجموعه تفریحی و گردشگری نیز پذیرای همشهریان است.

 شماره 1176 
 شنبه 25 خرداد 1398  خبر2

6386  ما کی می خواهیم با علم 
روز دنیا همراه بش��ویم. یک بار نشد 
اول ماه رمضان را درست بفهمیم کی 
هس��ت؟ عید فطرمان کی هست؟ و 
کنیم.  برنامه ریزی  تعطیالتمان  برای 
همیشه باید انتظار بکشیم بگن ماه را 
دیدند یا ندیدند، فالن و بهمان. خدا 
پدر عباس ریاضی کرمانی را بیامرزد 
که تا وقت��ی بود و تقویم ها را تنظیم 

می کرد هیچ مشکلی نداشتیم.
8254 خ��دا گران فروش��ان را به 
ع��ذاب الهی گرفت��ار کن��د. حق ما 
کارگ��ران را نباید با گ��ران فروختن 
میوه و ی��ا مایحتاج غذایی گران تر از 
قیم��ت حد خود پایمال کنند. روزی 

باید جواب خدا را بدهند.
9870  س��الم خس��ته نباش��ید. 
می خ��وام بدونم چرا م��ن باید برای 
ی��ک قوط��ی ش��یر خش��ک تم��ام 

داروخانه های شهر را بگردم.
4306  بعضی ه��ا دع��ای م��اه 
مب��ارک رمض��ان آن قس��متی که 
می فرماید: »اللهم اشف کل مریض« 
را می شنوند بالفاصله حواسشان به 
بیمارس��تان ها  تخت  روی  مریضان 
می افتد اما بس��یاری از مردم کره ی 
زمی��ن مریض ان��د آن ه��م از ن��وع 
روحی ک��ه خیلی بدت��ر از بیماری 
جس��می اس��ت. خداون��د به ح��ق 
شب های قدرش که گذشت امراض 
روحی مان را ش��فای عاجل کرامت 
بفرماید. / الهی امین یا رب العالمین.

بیم��ه  س��الم  ب��ا    5181
بیمه  تأمین اجتماع��ی دفترچه های 
کارکن��ان جه��ان ف��والد را تمدید 
نمی کند و می گویند شرکت ]...[ از 
پیمان��کاران جهان فوالد مبلغ بیمه 
را از دی م��اه 97 پرداخ��ت ننموده. 
ما مجبوریم ب��ا توجه به هزینه های 
باالی درمان��ی به ص��ورت آزاد این 
هزینه ه��ا را پرداخ��ت نمایی��م لذا 
خواهش��مندیم مس��ئولین جه��ان 
فوالد پیگیری کنند و با دس��تور به 
پیمان��کاران اقدامات الزم را مبذول 

فرمایند. با تشکر
4306  انس��ان وقتی ک��ه به دنیا 
می آی��د )تولد( برای اینک��ه به این 
ناراحت  واردش��ده  پَس��ت  دنی��ای 
اس��ت و گریه می کند ولی اطرافیان 
او به خاط��ر اینک��ه عزیزی بهش��ان 
اضافه شده خوشحال اند و می خندند 
اما خوش به حال کس��ی که موقع از 
دنی��ا رفتن )مرگ( ب��رای این که به 
لق��ای خداوند می رس��د خوش حال 
اس��ت و می خن��دد هرچن��د ک��ه 
اطرافیان او واس��ه ی این که عزیزی 
را از دس��ت داده ان��د ناراحتن��د و 
می گریند. خداوند عاقبت همه ما را 
ختم به خیر کند و از قید و بند این 

دنیای فانی برهاند.
2587  س��الم. می خواستم بگم 
فرق ما با ش��هردار و کارمندان مرد 
باش��گاه ش��هرداری که ه��ر جمعه 
می روند بازی دخترهای فوتبالیست 
را از نزدیک نگاه می کنند چیس��ت. 
اگر م��ا نامحرم هس��تیم آن ها هم 
نامحرم اند. اگر آن ها محرم هس��تند 
پس ما هم هس��تیم. این فرق را چه 
کسی گذاش��ته که برای آن ها ورود 
به اس��تادیوم آزاد اس��ت ولی برای 
امثال من که خواهرم جزو بازیکنان 
تیم اس��ت ممنوع اس��ت و جلومان 
را می گیرن��د. از امام جمع��ه محترم 
می خواه��م ج��واب ش��رعی به این 
مسئله در همین جا بدهند. با تشکر

6587 برای ما ف��رق ندارد کی 
مدیرعامل گل گهر بش��ود. هر کس 
ش��د اول به فکر ما کارکنان بیچاره 
باش��د که از صبح تا شب در معدن 
کار می کنیم دوم به فکر این ش��هر 
باشد که دوتا خیابان درست ندارد. 
من خ��ودم کارمند معدن هس��تم 
پدرم هم با ی��ک پراید توی آژانس 
کار می کند که هر شب می آید خانه 
از خیابان های شهر می نالد. گل گهر 
با درآمدی که دارد می تواند چند تا 
از خیابان ها را درس��ت کند. این قدر 
پول توی فوتبال نریزد. آس��ایش و 
آرامش هم برای مردم خوب چیزی 

است.

7399  س��الم امیدواری��م طرح 
5000 ه��زار واح��د مس��کونی که 
آق��ای تق��ی زاده قول س��اختش را 
داد مدیرعام��ل جدید گل گهر آقای 
مالرحمان هر چه س��ریع تر ش��روع 
به س��اخت کنند که برای سیرجان 

خیلی واجب و ضروری است.
هم��ه  ش��هرداری   1487
چهارراه هایی را که چراغ راهنما دارند 
خط کشی کرده ااِل چهارراه ابوذر در 
خیاب��ان ولی عصر که نه خط کش��ی 

عابر پیاده دارد و نه پل.
5483  وضع توزیع ش��کر خوب 
نیس��ت. بعضی مغازه ها سوءاستفاده 
می کنند. اگر نظارتی بر کار نباش��د 
و از آن ه��ا حس��اب وکتاب نخواهند 
می کنند.  سوءاستفاده  بعضی هاشون 
فرمانداری و تعزیرات بازرگانی کاری 
بکنند که عدال��ت بین مردم رعایت 
ش��ود. واقعاً حق ما نیس��ت برای دو 
کیل��و ش��کر این ط��رف و اون طرف 

بدویم.
5297  آی��ا ش��هری که این همه 
معدن دارد باید بچه من که لیسانس 
گرفت��ه و بی��کار اس��ت از بی��کاری 
افس��ردگی بگیرد؟ خدا از تقصیرتان 
نمی گذرد ک��ه غیربومی ها را به این 

شهر می آورید.
محت��رم  مدیرعام��ل    5015
گل گهر، س��ال 94 هم زمان با رفتن 
جالل م��آب و ورود تقی زاده به گل 
گهر که ب��ا آزمون اس��تخدامی این 
ش��رکت هم، هم زمان ش��د برخالف 
مفاد درج ش��ده در آگهی افراد بومی 
این شهرستان که می بایست در خود 
شرکت معدنی گل گهر شاغل شوند 
به ش��رکت های تابعه معرفی ش��دند 
و آق��ای تق��ی زاده به بهان��ه پایین 
آم��دن قیم��ت جهانی س��نگ آهن 
نگذاش��تند ما استخدام بشویم چهار 
س��ال خون دل خوردی��م و صبوری 
کردیم حال ب��ا ورود جنابعالی و باال 
رفتن قیمت جهانی سنگ آهن )طی 
نمودار در 5 س��ال اخیر( به باالترین 
قیمت رس��یده دیگر بهانه ای نمانده 
است. خواهش��مندیم اجازه دهید به 

حقی که از ما ضایع شده برسیم.
ترمی��م  م��ن  نظ��ر  ب��ه   5478
ورزش��گاه امام علی ب��رای بازی های 
گل گه��ر اگرچه موقتاً خوب اس��ت 
ولی به قولی آفتابه خرج لحیم است. 
گل گهر بیاید یک ورزشگاه ده پانزده 
هزارنفری استاندارد با تمام امکانات 
برای این شهر بس��ازد. سیرجان در 
آینده نیاز دارد به چنین ورزشگاهی. 
از گل گه��ر چی��زی کم نمی ش��ود. 
در ضم��ن ح��اال ک��ه به لی��گ برتر 
رفته ایم س��عی کنید برای این شهر 
بازیکن س��ازی کنی��د. همش متکی 
به بازیکنان غریبه نباش��ید تا الاقل 
از موقعی��ت لی��گ برتر برای رش��د 

فوتبالمان استفاده بکنیم.
1825 چ��را ب��دون هماهنگ��ی 
من که ولی و سرپرس��ت و مهم تراز 
همه پدر بچه ام هس��تم از مددکاران 
تقدی��رو  اجتماع��ی  اورژان��س 
تش��کربه عمل آمده است. آیا من در 
جامع��ه امروزی نبای��د اختیار فرزند 
خودم را داش��ته باشم و برای آینده 
و سرنوش��ت او تصمیم بگیرم. اینکه 
ی��ک نفر با سوءاس��تفاده از موقعیت 
ش��غلی خ��ود در اداره ]...[ مس��یر 
پرونده م��ن را تغییر می دهد. به چه 
دلیل هست و چه کسی مسئول این 
عملیات روان��ی برعلیه من و فرزندم 
هس��ت. یادتان باشد چوب خدا صدا 

ندارد.
5538  چرا با داش��تن اشخاص 
محق��ق و نج��وم ش��ناس این هم��ه 
جابه جای��ی در م��اه قم��ری صورت 
می گی��رد. هیچ وقت روزهای تعطیل 
در ماه ه��ای هجری قم��ری به جای 
خودش��ان نبوده. چندین سال است 
که م��اه مبارک رمضان ن��ه اول ماه 
و نه آخرش مش��خص نیس��ت. یادم 
هس��ت به طور مثال س��ال 82 عید 
فطر 3 روز بود با عراق و عربس��تان. 
اربعین ایران عراق یک روز شد! چرا 
باید این جور بش��ود بااین همه نجوم 

شناسی که داریم.

تریبون آزاد خوانندگان
پیامک : 7258  3000

نگارس�تان: شاید یکی از شاهکارهای شهردار فعلی سیرجان اجرای مصوبه 
شورای چهارم بود بگونه ای که پای آن محکم ایستاد تا دور بهشت زهرا، خط 
قرمزی بکشد و دیگر هیچ کدام از اموات، در این مکان دفن نشوند. مصوبه ای 
که قبل از آن با وجود تأس��یس آرامس��تان و تأکید بر لزوم انتقال به مکان 
جدید نادیده گرفته می ش��د و هر از گاهی اموات -به قول شهروندان- برخی 
نورچشمی ها یا به قولی برخی پولدارها با واریز مبالغی پول به حساب سازمان 
متوفیات شهرداری اجازه دفن پیدا می کردند. اگر چه خیلی ها انگیزه شهردار 
جدید از این تصمیم را به پای دفن مرحوم پدرش نوش��تند که س��ال91 به 
عنوان اولین فوتی به آرامستان جدید منتقل شده بود اما اگر هر انگیزه ای را 
مالک این تصمیم قرار بدهیم او پای این کار ایس��تاد تا مصوبه معطل مانده 
شورای قبل را با پشتوانه های قضایی و محیط زیستی که برای آن تدارک دیده 

بود اجرا کند و از دوگانگی در دفن اموات در شهر جلوگیری نماید.
شهردار به گونه ای جلو دفن اموات در بهشت زهرا را گرفت که حتی وابستگان 
درجه یک ش��هدا نیز اجازه دفن اموات شان در قطعه ایثارگران پیدا نکردند و 
آن ها نیز به ناچار اموات خود را شامل والدین شهدا به مکان های دیگری چون 
آرامس��تان، امامزاده احمد، امامزاده محمد، امامزاده علی )علیهم السالم( و یا 
زادگاهشان در هماشهر و نجف شهر و ... انتقال دادند. گفته می شود از زمان 
اجرای این تصمیم11 نفر از والدین شهدا در نقاط مختلف شهر به جز بهشت 

زهرا دفن شده اند. موضوعی که خانواده های یاد شده را از  پراکندگی در دفن 
پیکر اموات شان نگران و منتقد شدید شهرداری نمود. 

اکنون اما خبر می رس��د در پی درخواست خانواده شهدا و پیگیری مدیرکل 
بنیاد ایثارگران و نشس��ت مشترکی که دو هفته قبل مسئوالن شهرستان از 
جمله امام جمعه، نماینده و فرماندار با شهردار و  شورای شهر برگزار کردند 
زمینه احیای مجدد قطعه ایثارگران- ویژه فقط دفن پدر و مادر ش��هدا- در 
بهشت زهرای قدیم فراهم شده است. در آخرین نشست شورای شهر که روز 
چهارش��نبه برگزار ش��د مجدداً این موضوع مطرح که با 6 رأی موافق و یک 
رأی مخالف روبرو شد هر چند که گفته شد صورتجلسه آن هنوز به امضای 
نهایی نرسیده و احتماالً این هفته امضا و ثبت می شود. موضوعی که اگر نهایی 
شود البته از دلخوری خانواده هایی که قبل از این مجبور به دفن اموات خود 
در جای دیگر ش��ده اند کم نخواهد کرد کم��ا اینکه یکی از همین خانواده ها 
روز پنجشنبه در مطلبی که به کانال خبری نگارستان ارسال کرد خطاب به 
مسئوالن شهر و شهرداری نوش��ت: »نمی دانم شما را چه شده است؟ یعنی 
تبعیض و بی عدالتی و عدم رعایت به اصطالح قانونی که در مملکت جمهوری 
اسالمی، حتی برای مردگان هم که به اسم قانون وضع کرده بودند بایستی به 
این راحتی، زیرپا گذاشته شود. وای به احوال همه ی کسانی که در این ماجرا 
به نوعی دخیل بودند، سرپل صراط، برای جواب پس دادن به والدین شهدایی 

که حتی وصیت کرده بودند درجوار فرزندانش��ان به خاک س��پرده شوند سر 
راهتان را خواهندگرفت. جایی که دیگر جوابی برای مادرانی که وصیت کرده 
بودند چش��م انتظار فرزندان مفقودشان هس��تند و با چشم باز و پُر از انتظار 
دارفانی را وداع گفتند ولی توقع آن ها خاکسپاری ش��ان در جوار شهدایی بود 
که هر پنجشنبه در آن مکان برای قبرنداشته دلبندشان فاتحه می خواندند و 
جای قبر خود را حتی مشخص کرده بودند نخواهید داشت. آنجا که می پرسند 
چرا عده ای از والدین شهدا را دست رد به نام قانون به سینه شان زدید و بعضی 
را آواره این روستا و آن روستا کردیدکه اکنون نمی دانند سرقبرکدام عزیزشان 
بروند. قانون است برای همه یکسان. شاید بعضی ها از ما رنجیده خاطر شوند 
ولی یک لحظه خودتان را جای ما بگذارید که به چه کسانی رو زدیم، حتی 
التم��اس کردیم، اما چن��ان قاطع حرف از قانون زدی��د که گفتیم نمردیم و 

قانون مداری با این قاطعیت را هم دیدیم!«
حاش��یه های دفن اموات البته به اینجا ختم نمی شود. چندی پیش مسئول 
س��ازمان متوفیات ش��هرداری بر س��ر آنچه به گفته ی او »تبعیض در میزان 
واگ��ذاری قطعات زمین و میزان پول دریافت��ی از خانواده ی اموات به قول او 
نورچشمی« می نامید با مسئوالن شهرداری درگیر شد تا تهدید به استعفا و 
روش��نگری کند که با پا درمیانی عده ای بر سر کار بازگشت و شهردار نیز از 
خیر برکناری او گذشت. در مجموع آنچه برای انتقال اموات به آرامستان طی 
امسال و سال قبل با تدبیر شهردار سیرجان رخ داد از نقطه نظر محیط زیست 
و مباحث ترافیکی و بهداش��ت محیط قابل قبول اس��ت مش��روط به آنکه با 
مدیریت دقیق تر از حاشیه هایی که بر شمرده شد کم و احترام خانواده معزز 
ش��هدا که بس��یاری آن ها  هنوز چشم به راه فرزندان شان هستند حفظ و در 
آرامستان نیز از تبعیض ها برای اموات عادی مردم کاسته شود تا جایی برای 

پرسش و سؤال دیگر باقی نماند.    

پرونده قطعه ایثارگران در کشاکش شورا و شهرداری 

در دفن مردگان، عدالت رعایت شود 

در گفتگوی کارشناسان مرکز بهداشت و دانشکده پزشکی تأکید شد:

بیماری فشار خون را دست کم نگیرید



علی حاج محمدی 

هنوز جوهر مصوبه شورای شهر پیرامون 
باز ش��دن ِگره س��اخت و ساز غرفه های 
می��دان جدی��د در بل��وار خلیج فارس و 
متعاق��ب آن تفاهم نام��ه ش��هرداری و 
اتحادیه با دخالت سرپرست فرمانداری 
در همین رابطه خش��ک نش��ده بود که 
نامه ی جدیدی از ش��هرداری در شورای 
ش��هر رونمایی و خیلی زود تصویب شد 
که بر مبنای آن  زمین 7 هکتاری پشت 
پارکینگ سازمان اتوبوس��رانی در بلوار 
قائم برای ساخت میدان جدید اختصاص 
می یاب��د. این نام��ه که برخ��اف رویه 
معمول طرح ها و پیشنهادات قبلی بدون 
طرح در کمیس��یون مربوطه مستقیماً 
در صحن علنی ش��ورا به تصویب رسید 
می تواند ح��اوی فرضیه ه��ای مختلفی 
باشد که رمزگش��ایی از آن چندان کار 

سختی نیست. 
شمش��یر  می توان��د  اینک��ه  اول   -
داموکلوسی باش��د باالی سر اتحادیه و 
میدان داران قدیم که اگر در س��اخت و 
انتقال میدان جدید در بلوار خلیج فارس 
بیش از این تعلل ش��ود شهرداری خود 
میدان جدیدی در این گوش��ه از ش��هر 
خواهد ساخت آن وقت آن ها می مانند و 
هزینه هایی که از جیب شان رفته است.!

- دوم این ک��ه ش��هرداری واقع��اً قصد 
س��اخت میدان جدیدی دارد تا با ایجاد 
رقاب��ت در ب��ازار میوه و تره ب��ار قدرت 
انتخاب ش��هروندان و فروشندگان میوه 
را بیش��تر کند و ب��ازاِر آن را از انحصار 
می��دان داران فعلی درآورد ک��ه در این 
صورت تبعات دیگری دارد که در ادامه 

به آن خواهیم پرداخت. 
- و اما فرضیه سوم این است، شهرداری 
با دس��ت گذاش��تن روی این زمین که 
گفته می شود بیش از 7 هکتار مساحت 
دارد آن را ب��ه بهانه میدان تره بار حفظ 
کند و در آینده ب��ا تغییر کاربری از آن 

استفاده های دیگری نماید. 
در این می��ان اما چنانچ��ه فرضیه دوم 
درست باش��د ش��هرداری به تبعاتی از 
کار دس��ت زده که بوی کارشناس��ی و 

آینده نگری نمی دهد از جمله این که:
 1- احداث میدان در مجاورت بلوار 

قائم چس��بیده به ش��هر برای چندسال 
دیگ��ر داس��تانی درس��ت می کند مثل 
داستان میدان فعلی که باید برای انتقال 
آن به نقط��ه ای دور از ش��هر هزینه های 
م��ادی و معن��وی زیادی ک��رد. در این 
صورت می ت��وان گفت» آدم عاقل دوبار 

از یک سوراخ گزیده نمی شود!«.
 2- در این صورت تکلیف هزینه های 
انج��ام ش��ده توس��ط میدان داران��ی که 
سال هاست با انواع مانع تراشی ها، هنوز در 
پیچ و خم میدان جدید گیر کرده اند چه 
می شود. هزینه هایی که اگر تاکنون در هر 
طرح و برنامه دیگری می کردند برایشان 
نان و آب داشت در حالی که تاکنون جز 
ضرر و هدر رفت عمر و سرمایه برایشان 

چیزی در بر نداشته است.  
 3- آی��ا ش��هرداری ب��دون اخ��ذ 
مجوزهای الزم از سازمان محیط زیست، 
ش��ورای ترافی��ک شهرس��تان و بقی��ه 
دس��تگاه های مس��ئول قادر به انجام و 
اجرای چنین پروژه ای می باشد یا نه باید 
مجوزهای الزم را از این س��ازمان ها اخذ 
کن��د که در این ص��ورت یحتمل اجازه 
چنین کاری به شهرداری در بیخ گوش 
شهر نمی دهند مگر آنکه مصالح عمومی 
و مقررات ش��هر را در بده بس��تان های 

جاری نادیده بگیرند. 

 4-تصویب عجوالنه چنین پروژه ای 
بدون طرح در کمیسیون خدمات شورای 
شهر و بدون دریافت نظرات کارشناسی 
و اخذ مش��اوره از شرکت های مشاوره ای 
خود بدعتی اس��ت که شورا و شهرداری 
سیرجان می گذارند مگر آنکه فرضیه اول 

نگارنده در این یادداشت درست باشد.  

◄ مخالفان و موافقان چه گفتند؟
رئیس کمیسیون خدمات شهری شورای 
ش��هر که خود از حامیان ش��دید طرح 
جدید است به نگارس��تان گفت: هدف 
م��ا از تصویب این طرح انحصارش��کنی 
در بحث توزیع و فروش میوه اس��ت. با 
احداث میدان تره بار ش��ماره 2 انحصار 
میدان ش��ماره ی��ک از بین م��ی رود و 
با ایج��اد رقاب��ت، انگیزه ب��رای فروش 
میوه و تره بار ب��ه قیمت پایین تر فراهم 
می ش��ود و نفع آن ب��ه مصرف کننده و 
شهروندان می رس��د. طاهره جهانشاهی 
اف��زود: زمین��ی ک��ه در جوار س��ازمان 
اتوبوسرانی برای این امر اختصاص داده 
ش��ده موقعیت بسیار مناسبی دارد و در 
صورتی که محیط زیست تأییدیه احداث 
آن را بده��د س��یرجان در دو منطقه از 
شهر دارای میدان میوه می شود که هم 
سهولت دسترسی را ایجاد می کند و هم 

بحث رقابت را قّوت می بخشد. 
محم��ود اس��دی رئی��س ات��اق اصناف 
شهرستان نیز در پاسخ این سؤال که آیا 
اقدام شهرداری منافاتی با وظایف شورای 
اصن��اف ن��دارد و مجوزی از آن ش��ورا 
نمی خواه��د گفت: س��اخت و راه اندازی 
میدان ه��ای می��وه و تره ب��ار در واقع از 
وظایف شهرداری هاس��ت که با توجه به 
نیازسنجی هایی که انجام می شود دست 
به ساخت و راه اندازی میدان های جدید 
در مناطق مختلف شهر می زنند. اما در 
بح��ث مجوز، تمام��ی واحدهای صنفی 
که تأسیس و راه اندازی می شوند در هر 
مکان بایس��تی از صن��ف مربوطه مجوز 
دریاف��ت کنند. در بحث می��دان تره بار 
هم به همین شکل است. اینکه چندین 
میدان تأسیس شود به معنی دو یا چند 
اتحادیه صنف��ی که موازی کاری بکنند 
نیس��ت، همه میدان ها زیرنظر اتحادیه 
میدان داران تره بار مجوز خواهند گرفت.

اما امین صادقی عضو مخالف این طرح 
در  ش��ورای ش��هرگفت: مخالف��ت من 
با این طرح بر پایه دو اس��تدالل اس��ت. 
اعتبارسنجی  نخست بحث کارشناسی، 
و نیازس��نجی اجرای این آن اس��ت. آیا 
واقع��اً کار کارشناس��ی ک��ه مبتنی بر 
نیازس��نجی احداث می��دان تره بار دوم  
برای شهر باشد انجام ش��ده است؟. آیا 
ما امروز در سیرجان به یک محل جدید 
برای میدان تره ب��ار در بخش دیگری از 
ش��هر نیاز داریم؟. آیا اگر نیاز به افزایش 
تع��داد فروش��ندگان به منظ��ور ایجاد 
رقابت داریم، بهتر نیست در همان محل 
فعل��ی طرح توس��عه ای را ایجاد کنیم و 
تعداد غرفه بیش��تری واگذار کنیم تا از 
دوباره کاری و موازی کاری دور ش��ویم؟  
وی اف��زود:  بح��ث اعتبارس��نجی خود 
مقوله ی دیگری اس��ت. ش��هرداری در 
حالی که سال هاس��ت دست به گریبان 
س��اخت  و اتم��ام میدان تره ب��ار جاده 

بندرعباس اس��ت و آن را به س��رانجام 
نمی رساند چطور می تواند طرح جدیدی 
را هم زم��ان اجرایی کن��د. آیا این پروژه 
هم قرار اس��ت س��ال ها به درازا بکشد و 
کاری پیش ن��رود؟ صادقی گفت: دلیل 
دوم مخالف��ت من با اختص��اص زمین 
فعلی در جوار اتوبوس��رانی ب��ه این امر 
اس��ت. زمینی که واقعاً موقعیت عالی و 
فوق العاده ای دارد و می تواند کاربری های 
بسیار مناسب تری داشته باشد اما آن را 
به میدان میوه و تره بار اختصاص دهیم 
ه��م از منظر محیط زیس��تی با توجه به 
قرار گرفتن آن در باال دس��ت ش��هر بر 
روی س��فره های زیر زمینی آب مناسب 
ب��رای اجرای این طرح نیس��ت و هم از 
منظر ترافیک و مش��کات جنبی دیگر 
در حالی که اگر ش��هرداری قصد ایجاد 
می��دان دوم تره ب��ار دارد بهتر اس��ت از 
زمین بسیار مناسبی که در جاده تهران 
روبروی منطقه ویژه دارد استفاده کند. 

◄ موضع گیری دو عضو اتحادیه
مرتضی قنبری رئیس اتحادیه میدان داران 
میوه و تره بار از تصویب چنین طرحی در 
شورا و شهرداری اظهار تأسف کرد و گفت: 
این مایه تأسف برای ش��ورا و شهرداری 
اس��ت. طرحی بدون کارِ کارشناسی و با 

مقاصد و اهداف خاف آنچه ادعا می شود 
تصوی��ب ش��ده و م��ن به ج��رأت اعام 
می کنم به اهدافی که ارائه کنندگان این 
طرح به دنبال آن هستند نخواهند رسید. 
وی افزود: عملکرد شورای شهر سیرجان 
واقعاً عجیب است. اینکه عده ای دور هم 
جمع می ش��وند و بدون اس��تفاده از نظر 
کارشناسان مربوطه و کاربلدان حوزه ای 
ک��ه تخص��ص آن را دارند می نش��ینند 
فی البداهه طرحی را تصویب می کنند که 
نتیجه اجرایی شدن آن صرفاً هدر رفتن 
سرمایه های مردم این شهر است. آیا من 
رئیس اتحادیه و چند نفر کارش��ناس و 
فّعال و س��ابقه دار میدان میوه و تره بار در 
این گونه مواقع نمی بایست به اعضای شورا 

نظر کارشناسی می دادیم؟. 
نه تنها ما، که برای تصویب چنین طرحی 
از کارشناس��ان ترافیک و شهرس��ازی و 
اقتصادی هم بایستی نظرخواهی می شد 
که آیا این طرح مفید به حال شهر است 
و بازگشت سرمایه دارد یا این که می رود 
به دنب��ال طرح هایی که فقط س��رمایه 
مردم و این ش��هر را ناب��ود کند. قنبری 
گفت: م��ن رئیس اتحادیه ب��ا جرأت به 
ش��ما می گویم که این طرح تا50 س��ال 
دیگر هم به رونق نخواهد رس��ید. همین 
االن که ما داریم با هم صحبت می کنیم 

ح��دود20 غرفه در می��دان تره بار فعلی 
فعالیت نمی کند. چطور ممکن اس��ت ما 
که سابقه یک عمر میدان داری داریم در 
بغل دس��تمان غرفه خالی وجود دارد اما 
بتوان شصت هفتاد غرفه دیگر راه اندازی و 
به بازدهی اقتصادی رساند؟. نمونه ی این 
کار در یزد هم سال ها پیش اجرایی شد 
و شکس��ت خورد و امروز فقط انبوهی از 
سرمایه راکدی از آن به جا مانده که هیچ 

استفاده ای از آن نمی شود. 

◄ به خدا واگذار می کنیم
یک عضو ایثارگر اتحادیه میدان میوه و 
تره بار هم که نخواست نامش در گزارش 
برده ش��ود با اظهار مخالفت ش��دید از 
مصوبه جدید ش��ورا و شهرداری گفت: 
شهرداری تا بحال در انتقال میدان تعلل 
کرده و گرنه اگر اراده ای بود می توانست 
خیلی پیش از این موضوع را جمع کند 

تا کار بدین جا نکشد. 
وی گفت: نه تنها شهرداری این خدمت 
را به ش��هر نکرد که ح��اال می خواهد با 
طرح جدید چ��وب الی چرخ اتحادیه و 
ما ایثارگران عضو بگذارد تا خواس��ته یا 
ناخواسته ضرر و زیان مان بیش از آنچه 
هست بشود. این جانباز جنگ گفت: از 
قدیم گفته اند ی��ک دهِ آباد بهتر از صد 
ش��هر خراب است، شهرداری اگر راست 
می گوید بیاید کمک بدهد همین میدان 
قبلی را که قص��د جابجایی آن را دارند 
توس��عه ده��د و به اعضا کم��ک کند تا 
کار انتق��ال زودتر انجام ش��ود نه این که 
ب��ا طرح جدی��د، بازی جدیدی به َس��ر 
م��ا ایثارگران عضو اتحادیه که تا همین 
حاال هم زیاد ض��رر کرده ایم در بیاورد. 
وی ادام��ه داد: ح��اال بیش از ده س��ال 
است که ما عضو ش��ده ایم ولی به خاطر 
همی��ن کارها نتوانس��ته ایم کاری انجام 
بدهیم و غرفه ای درس��ت کنیم. معلوم 
اس��ت که با این طرح ه��ای جدید دیگر 
اص��ًا نمی توانی��م و دارد عمرمان تمام 
می شود. وی افزود: ما تمام کسانی را که 
تابه ح��ال و یا از اآلن به بعد بخواهند در 
روند انتقال و احداث میدان جدید ایجاد 
اختال کنند نخواهیم بخشید و همه را 

به خدا واگذار خواهیم کرد.

 شماره 1176 
3 شنبه 25 خرداد 1398  شهر

 رئیساتحادیهمیدانداران:
برایشوراوشهرداریمایهتأسفاستکهطرحیبدونکارکارشناسیوبامقاصد
واهدافیخالفآنچهادعامیشودتصویبکردهاند.منبهجرأتاعالممیکنمآنها
بهاهدافیدراینطرحبهدنبالآنهستندنخواهندرسید.عملکردشورایشهرواقعاً
عجیباستکهعدهایدورهمجمعشوندوبدوناستفادهازنظرکارشناسانمربوطه
مینشینندفیالبداههطرحیراتصویبمیکنندکهنتیجهاجراییشدنآنصرفاًهدر
رفتنسرمایههایمردماینشهرباشد.آیامنرئیساتحادیهوچندنفرکارشناسو

فّعالوسابقهدارمیدانمیوهوترهباردراینگونهمواقعنمیبایستبهاعضایشورانظر
کارشناسیمیدادیم؟.نهتنهاماکهبرایتصویبچنینطرحیازکارشناسانترافیکو

شهرسازیواقتصادیهمبایستینظرخواهیمیشدکهنشدهاست.

 رئیسکمیسیونخدماتشورایشهر:
هدفماازتصویباینطرحانحصارشکنیدربحثتوزیعوفروشمیوه
است.بااحداثمیدانترهبارشماره2انحصارمیدانشمارهیکازبین

میرودوباایجادرقابت،انگیزهبرایفروشمیوهوترهباربهقیمت
پایینترفراهممیشودونفعآنبهمصرفکنندهوشهروندانمیرسد.

جاییهمکهبرایآندرنظرگرفتهشدهاگرمحیطزیستتأییدکندموقعیت
مناسبیداردکهدراینصورتدومنطقهازشهردارایمیدان

میوهوترهبارمیشودکههمسهولتدسترسیرابرایمردمایجاد
میکندوهمبحثرقابترادراینصنفتقویتمیکند.

آیا شهرداری می خواهد میدان میوه و تره بار اختصاصی احداث کند؟

گاو میدان تره بار دوقلو زایید

فراخوانمناقصهعمومییکمرحلهای

تهیهمصالحواجرایرپوژهتنظیف،تجهیزونگهداریکشتارگاهصنعتیدام 
سازمان ساماندهی مشاغل شهری و فرآورده های کشاورزی شهرداری سیرجان در نظر دارد مناقصه عمومی خدمات )شرح 
مختصر: تهیه مصالح و اجرای پروژه تنظیف، تجهیز و نگهداری کشتارگاه صنعتی دام( به شماره 2098090872000001 را از 
طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید. کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد 
 www.setadiran.ir مناقصه گران و بازگشایی پاکت ها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد( به آدرس 
انجام خواهد شد و الزم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی، مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی 

امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند.
تاریخ انتشار مناقصه در سامانه 1398/3/25 می باشد. 

مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت: ساعت 18 روز دوشنبه تاریخ 1398/4/3  
مهلت زمانی ارائه پیشنهاد: ساعت 19 روز پنج  شنبه تاریخ 1398/4/13
زمان بازگشایی پاکت ها: ساعت 10 صبح روز  شنبه تاریخ 1398/4/15 

اطالعات تماس دستگاه مناقصه گذار جهت دریافت اطالعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاکت ها: 
آدرس: سیرجان، میدان انقالب، شهرداری مرکزی تلفن: 034-41325002 

اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه: مرکز تماس 41934- 021 
دفتر ثبت نام: 88969737 و 85193768 

مدیریت ارتباطات شهرداری سیرجان



◄ ◄ تأمین اجتماعی با ثبت احوال 
لینک ندارد

قبل از ورود بیش��تر به بحث الزم اس��ت 
گفته شود موضوع »مستمری بازماندگان«  
به مثابه ِی خدمات و حمایت های سازمان 
تأمین اجتماعی است که در صورت فوت 
بیمه شده یا مستمری بگیر به بازماندگانی 
پرداخت می ش��ود که ش��رایط آن را دارا 
باش��ند. در این می��ان دختران مجرد که 
تحت پوشش این سازمان، برای مشخص 
ش��دن وضعیت حیات و طالق یا ازدواج 
باید هر ۶ ماه یک بار با در دس��ت داشتن 
شناسنامه به ش��عبه های سازمان تأمین 
اجتماع��ی مح��ل زندگی خ��ود مراجعه 
کنند تا حقوق مستمری آن ها قطع نشود. 
اگر در این می��ان تأخیری در مراجعه به 
شعبه ها انجام ش��ود، سریعاً حقوق آن ها 
قطع می ش��ود و آن ها ب��رای مدتی باید 
زندگی خود را بدون مس��تمری س��پری 
کنن��د. البت��ه ای��ن موضوع م��ورد تأمل 
ش��هروندان و صاحب نظ��ران اس��ت و تا 
جایی که تحقیق کردم، )سامانه سراسری 
ثبت اح��وال( به طور زنده و لحظه به لحظه 
به سیس��تم اغلب ادارات متصل اس��ت و 
ش��اید با کمتر کردن این پیچیدگی های 
کاغذب��ازی اداری بت��وان هم م��ردم را از 

مراجع��ات مجدد و ص��رف هزینه، وقت، 
زمان و اصطکاک های روحی نجات داد و 
هم در خ��ود مجموعه بیمه، کارمندان با 
فراغ بال و آرامش خاطر و نظم بیش��تری 
به مردم خدمات خواهند داد. واقعیتی که 
در گفتگو با مردمی که برخورد داش��ته ام 
می بینم این اس��ت ک��ه اغل��ب آن ها از 
این همه نامه های متعدد استعالم تحوالت 
ازدواج و مراجعه به ادارات مختلف خسته 
ش��ده اند. درحالی که با توسعه ِی خدمات 
دولت الکترونیک، ساختار اداری بیمه نیز 
می تواند فرات��ر از مراجعات معموِل افراد 
تحت پوش��ش، خودش یک رصد آنالین 

از سامانه ثبت احوال داشته باشد. 
در خبری که اخیراً در رس��انه ها منتش��ر 
ش��د، »محمدعلی جنانی« مدیرکل امور 
فن��ی مس��تمری های تأمی��ن اجتماعی 
درزمینه ی بررسی آنالین شرایط و اعتبار 
گواه��ی تحصیلی در خص��وص فرزندان 
ذکور و یا بررس��ی صحت ش��رط ازدواج 
و اش��تغال فرزن��دان دخت��ر تصریح کرد 
که متأس��فانه با مراکز دانشگاهی لینک 
نیس��تیم، درزمین��ه ِی  دخت��ران مجرد 
تحت پوشش هم سامانه ِی آنالین جهت 
اطالع رسانی وجود ندارد و تا این لینک ها 
وج��ود ندارند، بای��د به ص��ورت دوره ای 

به ش��عبه ها مراجعه کنن��د. به خصوص 
دانشجویان نیز باید در طول تحصیل هر 
۶ ماه یک بار با در دست داشتن شناسنامه 
و گواهی تحصیلی به شعبه مراجعه کنند، 
چون در صورت قطع شدن حقوق، فرآیند 
واریز حقوق عقب افتاده ممکن است بیش 
از ی��ک م��اه زمان ببرد. این مدیر ارش��د 
س��ازمان تأمین اجتماعی اعالم کرد که 
در  برخی مناطق دورافتاده کشور هم در 
صورت فوت فرد مس��تمری بگیر، خانواده 
وی شناس��نامه را باطل نمی کنند و فوت 
در س��ازمان ثبت احوال ثبت نمی شود، به 
همین دلیل هر سه سال یک بار فرد باید 

به شعبه تأمین اجتماعی مراجعه کرد.
نکته ای که در گفتگو با مردم کوچه و بازار 
که با این س��ازمان بیمه ای سروکار دارند، 
چندان قانع کننده به نظر نمی رسد و آن ها 
این نکته را با توسعه الکترونیک دولت در 
تعارض و منافات می دانند و معتقد هستند 
که باید این ارتباط آنالین حداقل با سامانه 
اداراتی همچون ثبت احوال برقرار باش��د تا 
از بوروکراسی اداری کاسته شود. این مقام 
همچنین در همی��ن گفتگو با خبرگزاری 
فارس می افزاید که اگر پدر بیمه ش��ده ای 
فوت کند و فرزند دختر داش��ته باشد که 
این فرزند در حین فوت ش��غل و شوهری 
نداشته باش��د و بعد از فوت پدر نیز طالق 
بگیرد و ش��غلی نداشته باش��د، بر اساس 
قانون حمایت از خانواده که در س��ال 92 
به تصویب رس��ید، تحت حضانت بخشی 
از مس��تمری پدر قرار می گیرد و می تواند 
از آن بهره مند ش��ود. وی همچنین در این 
خص��وص  ادامه داد: اگر فرزند اُناث}یعنی 
دختر{ در هنگام فوت پدر، همسر داشته 
باش��د و بعد از فوت ط��الق بگیرد باز این 
فرد می تواند در ش��عبات درخواست بدهد 
و طبق قانون خانواده در قالب اینکه شغل 
و همسری ندارد، مستمری پدر را از تأمین 
اجتماعی طلب و دریافت کند. این موضوع 
یک زمینه سوءاس��تفاده را ایجاد کرده که 
برخ��ی افراد، س��الیان س��ال در کنار هم 
زندگی کردند و خانواده ای را تشکیل دادند 
و فرزندانش��ان را تربیت کرده اند ولی برای 
بهره گیری غیِرحق و تقلب به قانون، طالق 
ص��وری می گیرند و بر اس��اس آن نامه ای 
دریافت می کنند که از همسرشان جداشده 
و از تأمین اجتماعی مستمری پدر را طلب 

می کن��د و ای��ن موضوع صدمه بس��یاری 
را ه��م ازلحاظ اقتصادی ب��ه پیکره تأمین 
اجتماعی و هم ازلحاظ اجتماعی به پیکره 
جامع��ه می زند و آمار طالق های ناحق باال 
می رود ک��ه ازلحاظ اجتماعی نیز صدمات 
جبران ناپذیری به کشور وارد می کند و آمار 
طالق افزای��ش می یابد. این قانون فرصتی 
را برای سوء استفاده گران ایجاد کرده است. 
این قانون عالوه بر حمایتی که از افراد محق 
دارد ولی به یک نحوی ضد اشتغال و ضد 
ازدواج است. اینکه تشویق می کنیم شغلی 
نداشته باشند این یعنی ترویج بی اشتغالی و 
ترویج ضد ازدواج است. بر اساس این قانون 
فرد می تواند ازدواج نکند، ش��غلی نداشته 
باش��د و مستمری را دریافت کند و گذران 
زندگ��ی کن��د و تأثیرات منف��ی این گونه 

نگرش ها در جامعه متجلی می شود. 

◄ ◄ سوء استفاده از قانون
آن چ��ه ک��ه از قانون برمی آید این اس��ت 
ک��ه حق��وق وظیفه، س��هم فرزن��دان و 
ن��وادگان دختِر تمامی استخدام ش��دگان 
با رعایت کلیه قوانین و مقررات به ش��رط 
نداش��تن ش��وهر و ش��غل قابل پرداخت 
اس��ت. مهم ترین اصلی ک��ه از این قانون 
برداش��ت می توان کرد این است که  فرد 
بای��د فاقد ش��غل و مجرد باش��د تا بتواند 
مستمری پدر فوت ش��ده را دریافت کند. 
اما متأس��فانه برخی ها با نیت سوء از این 
قانون سوءاستفاده می کنند. بر اساس اعالم 
یکی از مس��ئوالن تأمین اجتماعی تنها تا 
پایان س��ال 9۴ بی��ش از ۶۰۰۰ مورد در 
این خصوص کشف شد و تأمین اجتماعی 
پرونده هایی دارد که بیش از ۱۵ سال است 
که فرد بدون این شرایط دریافت مستمری 
را داش��ته باشد، مس��تمری بازماندگان را 
دریافت می کند. رس��انه ها گ��زارش دادند 
که برای دور زدن قانون تأمین اجتماعی، 
برخ��ی فرزندان دختِر بیمه ش��دگانی که 
ف��وت کرده اند، درصورتی ک��ه ازدواج کرده 
باش��ند، از همسران خود به صورت صوری 
طالق می گیرند و به صورت صیغه 99 ساله 
با همس��ران خود گذران زندگی می کنند 
تا از مس��تمری بازماندگان استفاده کنند. 
در زب��ان روزمره ِی م��ردم  و مطبوعات به 
این نوع ط��الق صوری،  »ط��الق تأمین 
اجتماع��ی« ه��م می گویند و مس��ئوالن 

تأمین اجتماعی مکرراً اظهار داشته اند که 
با توجه با خالء های قانونی این سوء استفاده 
ض��رر میلیاردی به تأمی��ن اجتماعی وارد 
می کند. اگر پدر بیمه ش��ده ای فوت کند، 
۵۰ درص��د مس��تمری آن به همس��رش 
می رس��د ، 2۵ درص��د به فرزن��دان و 2۰ 
درصد دیگ��ر به والدین تحت تکفل؛ حال 
اگر هرکدام را نداشته باشد سهام بین دیگر 
ذی نفعان تقسیم می شود و نمی توان عدد 
مشخصی را اعالم کرد چراکه ممکن است 
مستمری بگیری، دو میلیون تومان دریافت 
کند و دیگری ۵ میلیون تومان. در همین 
زمینه، سرپرست سازمان تأمین اجتماعی، 
ب��ا تائید این مطلب اعالم ک��رد که تعداد 
خانوارهای��ی که طالق ص��وری گرفته اند، 
در قیاس با تعداد مستمری بگیران محق، 
بسیار کم است. به گواه اغلب کارشناسان 
اقتص��ادی ای��ن قان��ون، )ضد اش��تغال( 
محسوب می شود. پیشنهاد » محمدعلی 
جنان��ی«  این گون��ه ب��ود که بای��د نگاه 
جنسیتی را تعدیل کنیم و یک بازه زمانی 
مشخصی بین یک تا دو سال برای دریافت 
مس��تمری پدر به فرزندان مشخص شود 
و بعدازآن، حقوق قطع ش��ود و آن فرزند 
به دنبال اش��تغال یا ازدواج باشد یا این که 
مس��تمری به فرزندان دخت��ری پرداخت 
ش��ود که در زمان فوت پ��در ازدواج نکرده 
باش��د و مجرد باشد نه این که بعد از فوت 
طالق بگیرند. همچنین بر طبق استفتائی 
که از دفتر مقام معظم رهبری و همچنین 
آیت ا...مکارم ش��یرازی گرفته ش��ده است، 
بیان ش��ده اس��ت ک��ه »تقلب ب��ه  قانون 
به قص��د بهره گیری )ِمن غیر حق( موجب 
ضمان می شود« و حرام است. بسیاری نیز 
معتقد هستند که این اقدام به نوعی دزدی 
به ش��مار می آید و باید این قانون اصالح 
شود و نباید به خودمان اجازه دهیم که از 
جیب دیگران استفاده کنیم. در حقیقت 
کسب مال نامش��روع محسوب می شود. 
قانون گذار خواس��ته اس��ت ت��ا از بانوانی 
که شغل و ش��وهر ندارند، حمایت مالی 
ش��ود و از بسیاری از مشکالت اجتماعی 
جلوگیری ش��ود. اما وقتی طالق صوری 
انجام می ش��ود، همه آس��یب می بینند، 
هم خانواده ها و هم این که زندگی مخفیانه 
و استفاده غیرقانونی و نامشروع از خدمات 
اجتماعی، تبعات فراوانی دارد. درهرصورت 

حق انس��ان دیگری که قبل از فوت پدر 
طالق گرفته و یا شغلی برای تأمین معاش 
خود و خانواده اش ندارد، ضایع می ش��ود 
که بی شک با توجه به فتوای مراجع، مال 

نامشروع به حساب می آید. 

◄ ◄ تبع�ات و ع�وارض اجتماعی 
طالق صوری

پورحاجبی رئیس تأمین اجتماعی شعبه 
س��یرجان در گفتگو با نگارستان ضمن 

تائید این قضیه گفت:  البته این ماجرای 
طالق های تأمین اجتماعی منحصر به این 
صندوق نیس��ت و یک بیماری واگیردار 
ش��ده اس��ت که  صندوق های لشکری و 
کش��وری درگیر آن هس��تند. متأسفانه 
راهکار کامل و مناسبی هم نیست. قانون 
می گوید که باید با مراجعه به همسایه ها، 
تحقیقات انجام شود. اما واقعیت آن است 
که کم تر همس��ایه ای تبع��ات اجتماعی 

فاش ک��ردن واقعی��ت و خطرات 

می پذی��رد.  را  احتمال��ی  تهدی��دات  و 
راه دیگ��ری هم هس��ت که ای��ن نمونه 
پرونده ها از طریق طرح دعوای ش��عبات 
شهرس��تان به دادس��تان ارس��ال شوند. 
متأسفانه همچنان گذش��ت این مسأله 
در حال شیوع اس��ت. به ناحق، یک عده 
سوءاس��تفاده می کنند و صیغه 99 ساله 
می شوند. متأسفانه این طالق به آسانی، 
قابل تفکیک و تش��خیص هم نیس��ت. با 
دس��ت روی دست گذاشتن، مشکالت و 

تبعات اجتماع��ی این طالق های صوری 
برطرف نمی ش��ود و متأسفانه  همچنان 
شاهد این قضیه هستیم. در این خصوص 
ما خودمان هم پیش��نهاد داریم. به جای 
تحقیقات محلی از همسایه ها، دو بازرس 
س��ازمان یا هیئت 3 نفره در خود شعب 
شهرس��تان ها بروند، کفایت می کند و تا 
8۰ درصد، صحت طالق کامالً مشخص 
می ش��ود. وی در پایان گفت با این وجود 
این گون��ه پرونده ها عاقب��ت خوبی برای 

صاحبان شان تا کنون نداشته است. 

◄ ◄ بای�د عواق�ب کار را به آن ها 
بگوییم

از  یک��ی  مس��ئول  خدام��ی  حس��ن 
دفترخانه های ازدواج و طالق سیرجان در 
این خصوص معتقد اس��ت که باید به طور 
کامل بررسی کنیم که طالق واقعاً صوری 
اس��ت یا خیر. اگ��ر واقعی باش��د، یکی از 
حقوق طبیعی خانم ها است. اما بعضی افراد 
دنبال س��ودجویی هستند و طالق صوری 
می گیرند که حرام هم هست. طرف وقتی 
بیمه می ش��ود اگر واقعاً از آن ش��وهر جدا 
نشود و به دنبال مقاصد دیگری باشد، بحث 
اخالقی و شرعی هم مطرح می شود و طرف 
مدیون است و شرعاً و قانوناً باید آن مال را 
برگرداند. گاهی اوقات افراد گمان می کنند 
ب��ا توجیه این که فالن کس نیز فالن عمل 
خط��ا را انجام داده و مث��اًل اختالس کرده 
و گن��اه و جرم��ی را مرتکب ش��ده، گویی 
مجوزی برای این صادرش��ده اس��ت که ما 
ه��م این کار را انجام دهیم! این خانواده ها، 
ریسک بزرگی می کنند و وقتی با این گونه 
اف��راد مواجه می ش��ویم، س��عی می کنیم 
تبع��ات مال��ی و معن��وی خطرن��اک این 
اقدامشان را به آن ها یادآور شویم، مواردی 
مانند از دست دادن ملک، ارث، نفقه و هزار 
مشکل دیگر. اگر خدای ناکرده شوهر فوت 
کند، زن هیچ حق��ی در مورد ارثیه ندارد. 
این اش��خاص ظاهراً فکر می کنند زرنگی 
می کنن��د، اما واقعیت امر آن اس��ت که از 
ناحیه دیگر  متضرر می شوند و بعداً متوجه 
عواقب کارش��ان می شوند. زمانی که دیگر 

برای آن ها دیر است. 

◄ ◄ ورشکس�تگی بانک اخالقی 
جامعه

دکتر علی سوندرومی در گفتگو با ما، ابعاد و 
تبعات پدیده ناهنجار طالق تأمین اجتماعی 
را در سه سطح مجزا تحلیل کرد. سطح اول 
را مبح��ث نقص قانون و ناآگاهی سیس��تم 
ی��ا ناآگاهی م��ردم دانس��ت و تصریح کرد:  
اساس��اً نه��ادی تحت عنوان بیم��ه، پدیده 
جوانی محسوب می شود که حداکثر هفتاد، 
هشتادساله است و هنوز تجربه ُعمقی خود 
را در بَط��ن اجتماع پس ن��داده و پدیده ای 
نیس��ت که مثاًل ۱۰ نس��ل از آن گذش��ته 

باش��د و تمام مزای��ا و معایبش یا اصطالحاً 
تمامی س��وراخ و سمبه ها مشخص نیست. 
در ابتدای امر که بیمه در کشورمان تشکیل 
شد، بس��یاری از هم وطنان، واکنش منفی 
داشتند. در سال های بعدی که مردم مزایای 
بیمه را احس��اس کردند، این واکنش منفی 
تبدیل ب��ه هجوم برای ق��رار گرفتن تحت 
پوشش بیمه ش��د. درنتیجه می توان گفت 
که در خصوص عوارض اجتماعِی دور زدِن 
بیمه، هنجارهای تثبیت شده وجود ندارد. در 
حقیقت ما تجربه ِی اداری داریم ولی تجربه 
فرهنگی کافی در خصوص این مبحث هنوز 
شکل نگرفته است و بنابراین عوارض خاص 
خ��ودش را دارد. درگیری ها و مس��ائلی که 
س��ازمان های بیمه گر و بیمه شوندگان در 
دیگر کش��ورها دچار آن هس��تند، به علت 

قدمت بیشتر، طبیعتاً کمتر است.  
س��طح دوم، مرتب��ط با س��طح نی��از و 
ضرورت های زندگی مردم اس��ت. عموماً 
کسانی س��راغ این مکانیسم می روند که 
نیازمند هستند و نیازش��ان به شأنیت و 
اعتبار اجتماعی ش��ان، اولویت بیش��تری 
دارد. در حقیق��ت چ��ون ط��الق صوری 
اس��ت و پس ازآن با هم زندگی می کنند، 
آس��یب های اجتماعی به مراتب بیشتری 
ب��ه خانواده ه��ا وارد خواهد ش��د. وجود 
این پدیده، نش��ان دهنده ی آن است که 
متأسفانه به علت مستأصل بودن از شرایط 
م��ادی برای برخ��ی خانواده ه��ا، باوجود 
غیراخالقی و غیرقانونی ب��ودن، دریافت 

این مبلغ چه قدر مهم و ضروری محسوب 
می ش��ود. زندگی فرد، خودش محصول 
یک آسیب اجتماعی است و برای تأمین 
حداقل ه��ا و مقابله با فق��ر و فرار از وضع 
معیشتی نامناس��ب در شرایط اضطراری 
به این راهکار اشتباه پناه می برد. کسانی 
که درگیر این طالق های صوری هستند، 
عمدت��اً با توجه به ش��را یط  مادی و بنیه 
زندگی شان، چیزی را از دست نمی دهند. 
یعنی به زبان س��اده آن ق��در اوضاع مالی 
خراب اس��ت که طرف مزایای ماندن در 
ازدواج رس��می را حاض��ر می ش��ود کنار 
بگذارد و نشان دهنده ی آن است که چیز 

خاصی را برای از دست دادن ندارد. 
سطح س��وم، نگاه اخالقی جامعه را مدنظر 
ق��رار می دهد و ناظر بر گروهی اس��ت که 
بدون هیچ گونه نی��ازی، فقط و فقط برای 
سوءاس��تفاده به س��راغ ای��ن کار می روند. 
بس��تگی به این دارد که با توجه به بنیه ی 
اخالقی و بانک مرکزی اخالقیات جامعه، چه 
قدر این عمل در میان مردم پذیرفته شده و  
فراگیر است. اگر درصد باالیی به این اقدام 
مهر تائید بزنند، تائید آن ها، نش��انگر بانک 
اخالقی جامعه نیس��ت بلکه نشان می دهد 
که فضای رسمی و غیررسمی در جامعه چه 
قدر باهم فاصله دارد و نظام رسمی اخالقی 
را غیررس��می می دانند و ب��ا آن همراهی 
نمی کنن��د و یا خ��ود آن افراد پتانس��یل 
اخالقی پایینی دارند که حاضر می شوند که 
از راه غیرمشروع، سوءاستفاده  کنند و گمان 

می کنند که این درآمد، حق آن ها اس��ت. 
توجیه هم می کنند ک��ه برخی در جامعه 
از مناب��ع مالی بیت المال اس��تفاده کنند و 
البته نشانگر این است که پتانسیل اخالقی 
جامعه دارد ضعیف می شود. در این صورت، 
اندیشمندان و متفکران و هنجارسازان باید 
در فکر باش��ند و به عن��وان یک زنگ خطر 
ب��ه آن نگاه کنند و بررس��ی کنند که چه 
ارزش های��ی در جامع��ه حکومت می کند. 
اگر قرار باشد با این اقدامات، بانک اخالقی 
جامعه ورشکس��ت شود، فاجعه است و اگر 
تدبیری اندیشیده نشود، مهارنشدنی خواهد 
شد و به قول همشهریان، سنگ روی سنگ 

بند نمی شود.  

◄ ◄ گفتگو با کارشناسان قضایی 
سیرجان 

قاضی ش��هریار براهویی رئیس پیش��ین 
بس��یاری  دادگس��تری س��یرجان ک��ه 
پرونده های دادگاه خان��واده معموالً به او 
ختم می ش��د در رابطه ب��ا وجود چنین 
پرونده هایی گفت: ابتدا بگویم که پرونده ها 
مش��خص نمی ش��وند صوری اس��ت و یا 
مصلحتی، به هر حال پرونده سیر مراحل 
قانون��ی خودش را ط��ی می کند و قاضی 
بر اس��اس محتوای آن حکم می دهد. اگر 
قاض��ی بداند پرونده ص��وری و مصلحتی 
اس��ت که همان اول جلو آن را می گیرد.  
وی با اش��اره به اینکه چنین پرونده هایی 
در س��یرجان کم داشتیم گفت: به گمان 

من از هر هزار پرونده شاید چند تای آن 
از این موارد بیشتر نباشد ولی همان تعداد 
اندک هم ش��کل و ظاه��ر قانونی دارند و 
چون قابل تشخیص نیستند قاضی مثل 
بقیه به آن رس��یدگی می کن��د. براهویی 
اضافه کرد: همواره  سیاس��ت ما کنترل و 
مدیری��ت در این زمینه بود و اگر افزایش 
طالق داشته ایم در عوض آمار خودکشی 
را پایین آورده ایم و نگذاشتیم با جلوگیری 
از طالق مشکالت دیگری  مثل خودکشی 

بیشتر شود. 
فاطمه سرحدی کارش��ناس امور خانواده 
دادگس��تری س��یرجان نی��ز  در پاس��خ 
پرسش��ی در همین رابطه به نگارس��تان 
گف��ت: این گون��ه طالق ه��ا ازنظ��ر خود 
اشخاص صوری محس��وب می شوند ولی 
ازنظر شکل و ماهیت پرونده قانونی است 
چ��ون روال عادی و قانون��ی خود را طی 
می کند و مانند طالق های توافقِی قانونی 
محسوب می شوند. وی با اشاره به تبعات 
منف��ی اینگونه طالق ها گفت: با این حال 
این گونه طالق ها شاید ازنظر قانونی ایرادی 
نداشته باشند ولی تبعات بسیار ناخوشایند 
اجتماع��ی را در بردارند که گاهی جبران 
 ناپذیراند. به عنوان مثال آقایی که به خاطر 
معافیت فرزند، از همسرش جدا می شود 
ممکن اس��ت دیگر حاضر به عقد مجدد 
همسرش نش��ود و این در حالی است که 
توافقی و بدون دادن هرگونه حق وحقوقی 
این زن را بی کس وبدون تکیه گاه درجامعه 
رها می کند. یا در مواردی خانمی که برای 
دریافت مس��تمری پدر اق��دام به این کار 
می کند بعد از به دس��ت آوردن مستمری 
خود را بی نیاز از همس��ر دانس��ته و شاید 
دیگ��ر حاضر به عقد مجدد با همس��رش 
نش��ود. س��رحدی افزود:  البته به جز این 
م��وارد می توان به طالق های صوری برای 
تحت پوش��ش درآمدن کمیت��ه امداد یا 
بهزیستی اشاره کرد که متأسفانه خانواده ها 
برای دریافت مبلغ بس��یار ناچیز و اندک 
از این س��ازمان ها حاضر به ت��ن دادن به 
طالق صوری می ش��وند تا تحت پوشش 
این سازمان ها قرارگیرند اما نمی دانند که 
یک��ی از طرفین پس از این طالق صوری 
ممکن اس��ت حاضر به بازگشت نشود آن 
موقع است که متوجه می شوند ناخواسته 

چه اتفاقی برای شان افتاده است. 
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سوء استفاده از قانون برای کسب درآمدهای کاذب با دور زدن نهادها و سازمان های مسئول 

از طالق های صوری
 تا ازدواج های مصلحتی

 پدیده ای که باعث شده افراد با نگاه سودجویی در ظاهر از یکدیگر جدا و یا ازدواج های مصلحتی انجام دهند
اما برای آنان تبعات اجتماعی و مفسده های پیش بینی نشده ای دارد که خود در آغاز متوجه آن نمی شوند.

 آن چه از قانون برمی آید این است که حقوق وظیفه، سهم فرزندان و نوادگان دختِر تمامی 
استخدام شدگان با رعایت کلیه قوانین و مقررات به شرط نداشتن شوهر و شغل قابل پرداخت است. 
مهم ترین اصلی که از این قانون برخی ها با نیت سوء از این قانون برداشت می توان کرد این است 
که  فرد باید فاقد شغل و مجرد باشد تا بتواند مستمری پدر فوت شده را دریافت کند در حالیکه از 
این قانون سوءاستفاده می کنند.

 به عنوان مثال آقایی که به خاطر معافیت فرزند، از همسرش جدا می شود ممکن است دیگر 
حاضر به عقد مجدد با او نشود. این در حالی است که طی یک طالق صوری و توافقی و بدون دادن 
هرگونه حق وحقوقی این زن را بی کس  و بدون تکیه گاه در جامعه رها می کند . یا در مواردی خانمی 
که برای دریافت مستمری پدر اقدام به این کار می کند بعد از به دست آوردن مستمری خود را 
بی نیاز از همسر دانسته و شاید دیگر حاضر به ازدواج مجدد با همسرش نشود.

 بیژن ادبی 

چند س�الی است سازمان تأمین اجتماعی 
ب�ا پدیده طالق های صوری ب�رای برقراری 
مس�تمری فرزن�دان اناث�ی که پدرش�ان 
بیمه شده یا مستمری بگیر سازمان بوده و فوت کرده است روبروست. 
اگر چه تعداد خانوارهای�ی که حاضر به پذیرش این خطای عجیب و 
پرمسئله می ش�وند در قیاس با تعداد مستمری بگیران واقعی بسیار 
کم است اما متأس�فانه این واقعیت وجود دارد و از قانون طالق برای 
این مقاصد اس�تفاده می ش�ود؛ اما اتفاق دیگری که در این حوزه رخ 
می دهد این اس�ت که برخی دختران جوان به عقد مستمری بگیران 
سن باالیی در می آیند که احتمال فوت شان زیاد است. این کار از آن 
جه�ت صورت می گیرد که پس از فوت آن فرد، همس�ر جوان موفق 
به دریافت مس�تمری از س�ازمان یاد شده ش�ود! در این گونه موارد 
موضوع فقط به دریافت مس�تمری ختم نمی ش�ود، بلکه مفسده ها و 
مش�کالت فراوان بعدی برای خانواده ها و به ویژه زنان طالق گرفته و 
دختران ازدواج کرده پیش می آید که در این زمینه ها بایستی نهادها 
و افراد مسئول، خانواده ها را آگاه کرده و اطالعات الزم را ارائه دهند.

دادس�تان معظ�م، ریاس�ت و پرس�نل محترم 
ندامت�گاه س�یرجان، معتمدی�ن و روحانی�ت 
خداجو، همچنین بزرگواران ادارات، ارگان ها، 
نهاده�ا، نیروهای نظامی و انتظامی، پرس�نل 

قضایی، سرکارخانم ایراندخت رضایی،
 جناب آقایان حاج علی رنجبر و سیدعلی رضوی 
از ای�ن که همت و تالش خود را بکار گرفتید تا موجبات 
عفو و بخشش فرزندمان را فراهم کنید، تقدیر و تشکر 

به عمل می آید. 
روح حمید ابوالقاسمی شاد 
خاک پای همه شما؛ خانواده امینی و اقوام

با قلبی آکنده از ش�وق و ش�عف و دعای خیر برای همه مردم 
خداجوی شهرس�تان س�یرجان به ویژه عزیزانی که در طول 
این شش سال گذشته ما را همراهی کردند و با درخواست از

خانواده محترم، بزرگ، با شخصیت و مهربان 

ابوالقاسمی 
تقاض�ای عف�و و بخش�ش فرزندم�ان را نمودن�د، همچنی�ن 
س�اکنین محترم کوی المهدی خیابان پرسی گاز، همسایگان 
محترم که ما را مورد لطف و محبت قرار دادند، تقدیر و تشکر 
به عم�ل می آید. از خداوند منان برای همه عزیزان پاداش�ی 

عظیم مسئلت می نماییم. 
روح حمید ابوالقاسمی شاد 
خاک پای همه شما؛ خانواده امینی و اقوام

جناب سرهنگ 
منصور رمضان نژاد 

انتصاب بجا و شایس�ته جنابعالی را به س�مت جانش�ین فرمانده 
انتظامی شهرس�تان سیرجان تبریک عرض نموده، موفقیت شما 

را در خدمت به مردم شریف شهرستان آرزومندیم.
پلیس آگاهی شهرستان سیرجان 

جناب سرهنگ 
منصور رمضان نژاد 

انتصاب بجا و شایس�ته جنابعالی را به عنوان جانش�ین فرمانده 
انتظامی شهرس�تان س�یرجان صمیمانه تبریک عرض می نمایم. 

امیدوارم در تمامی مراحل زندگی موفق باشید. 
احسان یزدی 
دبیر سرویس حوادث نگارستان 

آگهی فراخوان ثبت انم عضویت رد هیأت مدریه و بازرسی اتحادهی اهی صنوف

 آلومینیوم کاران - میدان داران میوه و رته بار شهرستان سیرجان )نوبت اول(
بدینوسیله به اطالع کلیه اعضاء زیرمجموعه اتحادیه های صنفی فوق الذکر می رساند 
در ص�ورت تمایل به عضویت در هیأت مدیره و بازرس�ی این اتحادیه ها با در دس�ت 
داش�تن اصل و کپی شناس�نامه، کارت ملی، پروانه کس�ب معتبر و مدرک تحصیلی 
حداقل دیپلم )برای افراد فاقد س�ابقه هیأت مدیره( از تاریخ 98/03/29 به مدت 15 
روز کاری به اداره صنعت، معدن و تجارت شهرس�تان س�یرجان واقع در ابتدای بلوار 

سردار جنگل مراجعه و یا از طریق سامانه ایرانیان اصناف ثبت نام نمایند. 

هیأت اجرایی برگزاری انتخابات اتحادیه های صنفی شهرستان سیرجان 

آگهی دعوت مجمع عمومی عادی سالیانه – نوبت اول شرکت تعاونی مسکن کارگران 
پیمانکاران معادن گل گهر سیرجان نود و یک

 به شماره ثبت 3340 شناسه ملی 14003341457 شهرستان سیرجان استان کرمان

به اطالع کلیه اعضای محترم شرکت تعاونی می رساند که جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه نوبت اول این تعاونی در ساعت 
9 روز سه شنبه مورخ 98/4/25 در محل خیابان وحید سالن اجتماعات هالل احمر تشکیل می گردد.

از سهامداران دعوت می گردد راس ساعت مذکور در جلسه حضور به هم رسانند. ضمنا: 1- اعضایی که مایلند حق حضور و 
رای دادن در مجمع را به نماینده تام االختیار واگذار نمایند تا تاریخ 98/4/24 به اتفاق نماینده خود جهت تایید و صدور برگ 
نمایندگی به محل دفتر شرکت- بلوار والیت روبروی خوابگاه دانشجویی مراجعه نمایند. )حضور توام عضو و نماینده وی در 
مجمع ممنوع است.( ضمنا ساعت 8 وکالتنامه توسط اشخاص مسئول در محل برگزاری مجمع بررسی میگردد.2- افرادی که 
متقاضی کاندیداتوری سمت های هیئت مدیره و بازرسان می باشند حداکثر یک هفته از تاریخ انتشار آگهی جهت ثبت نام به 
محل دفتر شرکت – بلوار والیت روبروی خوابگاه دانشجویی مراجعه نمایند. تذکر: این جلسه با حضور نصف اعضا + 1 ) و یا 

وکالی آنها( رسمیت می یابد. ) تصمیمات جلسه برای کلیه اعضا حاضر و غایب نافذ و معتبر خواهد بود.( 
دستور جلسه: 1-انتخاب اعضا اصلی و علی البدل هیئت مدیره برای مدت سه سال2- انتخاب بازرس اصلی و علی البدل برای 
مدت یکسال مالی 3- استماع گزارش عملکرد هیئت مدیره و بارزس برای سالهای 1395 الی 1397  4- تصویب صورت های 
مالی سالهای 1395 الی 1397  5- استماع گزارش حسابرسی سالهای 1395 الی 1396  6- تعیین موسسه حسابرسی و تصویب 
هزینه مربوطه  7- تصویب دستور العمل پاداش هیئت مدیره  8- تصویب حق الزحمه بازرس برای سال 1398  9- تصویب 
انتخاب روزنامه کثیراالنتشار جهت درج آگهی های شرکت 11- تصویب  برای سال 1398  10-  حقوق و مزایای مدیرعامل 

هیئت مدیره شرکت تعاونیتغییرات اعضا و سرمایه

دانشکده علوم پزشکي سیرجان دستگاه مناقصه گزار

واگذاری امور : نگهداری و راهبردی تاسیسات .  دانشکده علوم موضوع مناقصه
پزشکی و سایر معاونتها     

مبلغ: به عدد:10/827/286/272 )بحروف: ده میلیاردو هشتصد برآورد یکساله 
و بیست و هفت میلیون و دویست و هشتادو شش هزارو دویست و 

هفتاد و دو ریال(   

جمعامبلغ: 40/000/000 ریال )چهل میلیون ریال(تضمین شرکت در مناقصه

نوع تضمین شرکت درمناقصه: واریزنقدی/ضمانتنامه بانکی

دریافت اسناد
از تاریخ درج آگهی لغایت98/04/01 ساعت  14               

روز شنبه مورخ   

الف( : http //www.sirums.ac.ir آدرس سایت دانشکده علوم 
پزشکي سیرجان 

http://iets .mporg.ir   ب( پایگاه ملی مناقصات

آخرین مهلت تحویل پیشنهادها:
تا  ساعت14:45 روزشنبه مورخ 98/04/15    

محل تسلیم پیشنهادها: سیرجان ،بلوار سیدجمال ،جنب پارك 
ترافیك،دانشکده علوم پزشکي 

ساعت 14  روزیکشنبه مورخ 98/04/16 گشایش پیشنهادها

ضمناً جلسه توجیهی در ساعت  10 روز دو  شنبه  مورخ 98/04/10در محل دفتر اداره خدمات پشتیبانی دانشکده علوم پزشکی سیرجان  برگزار خواهد شد.

   آگهی تجدید مناقصه اتسیسات 

هزینه درج آگهی بر عهده برنده مناقصه می باشد. 

روابط عمومی دانشکده علوم پزشکی سیرجان

مجمع عمومی عادی سالیاهن 
آگهی دعوت 

شرکت تعاونی ساباط سازان به شماره ثبت 1763 شهرستان سیرجان 

به اطالع کلیه اعضای محترم شرکت تعاونی می رساند که جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه نوبت اول این 
تعاونی در ساعت 17:30 روز چهارشنبه مورخ 98/4/26 در محل سالن نظام مهندسی تشکیل می گردد.

 از سهامداران دعوت می گردد رأس ساعت مذکور در جلسه حضور بهم رسانند. 
ضمنًا 

1- اعضایی که مایلند حق حضور و رأی دادن در مجمع را به نماینده تام االختیار واگذار نمایند تا تاریخ 98/4/25 به اتفاق نماینده 
خود جهت تأیید و صدور برگ نمایندگی به محل دفتر شرکت طبقه سوم مجتمع زیتون مراجعه نمایند. )حضور توأم عضو و 
نماینده وی در مجمع ممنوع است(. ضمناً ساعت 17 وکالتنامه توسط اشخاص مسئول در محل برگزاری مجمع بررسی می گردد.  
2- افرادی که متقاضی کاندیداتوری سمت  بازرسی می باشند حداکثر تا یک هفته پس از انتشار آگهی فرصت دارند جهت ثبت 

نام به محل دفتر شرکت در طبقه سوم مجتمع زیتون مراجعه نمایند. 
نکته: مجمع با حضور اکثریت )نصف+1( اعضاء تعاونی یا نمایندگان تام االختیار آنها رسمیت می یابد. 

دستور جلسه: 
1- انتخاب بازرس اصلی و علی البدل برای مدت یک سال مالی )سال 98( 

2- استماع گزارش عملکرد هیئت مدیره و بازرس در خصوص سال های 96-97 
3- تصویب صورت های مالی 96-97 

4- تصمیم گیری در خصوص پروژه مسکونی بلوار والیت مبنی بر فروش یا ادامه ساخت 
5- تصویب حق الزحمه بازرس جهت سال 98 

6- انتخاب روزنامه کثیراالنتشار جهت درج آگهی شرکت 
هیئت مدیره شرکت تعاونی 

مجمع عمومی عادی سالیاهن صاحبان سهام 
فراخوان 

شرکت گهرروش سیرجان )سهامی خاص( هب شماره ثبت 1071 
بدینوسیله از کلیه صاحبان سهام دعوت به عمل می آید در جلسه عمومی عادی سالیانه این شرکت که در 
ساعت 15:30 روز پنج شنبه 1398/3/30 در محل سالن ورزشی مجموعه هالل احمر شهرستان سیرجان 
واقع در خیابان وحید خیابان کارگر برگزار می گردد حضور به هم رسانند،  حضور سهامداران در این جلسه 

ضروری است. همچنین به همراه داشتن یک برگ تصویر شناسنامه و کارت ملی الزامی می باشد. 
دستور کار جلسه: 

1- استماع گزارش هیأت مدیره و بازرس 
2- ارائه و تصویب صورت های مالی منتهی به سال 1397 

3- انتخاب بازرس اصلی و علی البدل برای یک سال مالی  
4- انتخاب روزنامه کثیراالنتشار جهت درج آگهی های شرکت 

5- سایر مواردی که در صالحیت تصمیم گیری مجمع عمومی عادی سالیانه می باشد. 

مدیرعامل- علی محمودآبادی 

مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام 
فراخوان 

شرکت گهرروش سیرجان )سهامی خاص( هب شماره ثبت 1071 
بدینوسیله از کلیه صاحبان سهام دعوت به عمل می آید در جلسه عمومی فوق العاده این شرکت که در 
ساعت 18 روز پنج شنبه 1398/3/30 در محل سالن ورزشی مجموعه هالل احمر واقع در خیابان وحید 
خیابان کارگر برگزار می گردد حضور به هم رسانند،  حضور سهامداران در این جلسه ضروری است. 

همچنین به همراه داشتن یک برگ تصویر شناسنامه و کارت ملی الزامی می باشد. 
دستور کار جلسه: 

1- استماع گزارش بازرس در مورد افزایش سرمایه شرکت 
2- افزایش سرمایه شرکت

3- تغییر آدرس مرکز اصلی شرکت 
4- سایر مواردی که در صالحیت تصمیم گیری مجمع عمومی فوق العاده می باشد. 

مدیرعامل- علی محمودآبادی 

مجمع عمومی عادی سالیاهن 
آگهی دعوت هب 

کار ) سهامی خاص (  شرکت گهر هم
بدینوسیله از کلیه سهامداران و یا نمایندگان آنان جهت حضور در جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت که در 
روز یکشنبه مورخ 1398/04/02 راس ساعت 18:00 در محل سالن اجتماعات دارالقرآن اهل بیت )ع( ) خیابان ولی 

عصر، جنب مسجد ولی عصر ( تشکیل می گردد، دعوت به عمل میآید. 
دستور جلسه :

1- گزارش هیئت مدیره و بازرس شرکت .
2- طرح و تصویب صورتهای مالی سال 1397

3- اتخاذ تصمیم در خصوص تقسیم سود سال 1397
4- اتخاذ تصمیم در خصوص پاداش هیئت مدیره و حق الزحمه بازرس

5- انتخاب بازرس سال مالی 1398
6- سایر موارد که تصویب آن در صالحیت مجمع عمومی عادی باشد .

. درضمن معرفی نماینده توسط سهامدار جهت حضور در مجمع فقط با وکالت رسمی از دفترخانه تا پایان 
وقت اداری 1398/04/01 می باشد به وکالتهای بعد از این تاریخ ترتیب اثر داده نخواهد شد.                                                   

.همراه داشتن اصل کارت ملی سهامدار الزامی می باشد.
هیئت مدیره شرکت گهر همکار )سهامی خاص(



 شماره 1176 
 شنبه 25 خرداد 1398  فرهنگ و هنر6

 ابوذر خواجویی نسب 

روز جهانِی صنایع دس��تی، فرصت مناس��بی 
است برای طرح دوباره ی این پرسش که چرا 
سیرجان پس از یک سال و نیم از ثبث جهانی ِ 
گلیم ش��یرکی پیچ، هنوز نشانی از یک شهر 

جهانی ندارد؟
در دس��تورالعمِل انتخاب ش��هرهای جهانِی 
صنایع دس��تی آمده اس��ت: با رس��میت پیدا 
کردن هر ش��هر جهانِی صنایع دس��تی، باید 
تبلیغ��ات مل��ی و بین المللی جه��ت معرفِی 
همه ی ارکان حوزه ی صنایع دس��تی آن شهر 
ص��ورت پذیرد. هم چنین  صنایع دس��تی در 
نماده��ای زندگی اجتماعی آن ش��هر، مانند 
عناصر ش��هری و فضاها و بافت های شهری، 

باید بیش از پیش به چشم بخورد.
در کن��ار این م��وارد، ارایه ی کم��ک به رونِق 
کسب و کار هنرمندان شهر جهانی، به گونه ای 
که در ای��ن حوزه  تغییر عمده ای نس��بت به 

قبل از انتخاب، صورت گرفته باش��د، از دیگر 
مواردی است که شورای جهانِی صنایع دستی 
در دس��تورالعمل خود، به آن تاکید بسیاری 
کرده اس��ت. ذکر این نکته نیز ضروری است 
که اعتبار هر شهر جهانی به مدت ۴ سال بوده 
و پس از طی این مدت و به شرط ایجاد تمامی 
استانداردها و رعایت ویژگی های مندرج در این 
دس��تورالعمل، این عنوان قابل تمدید خواهد 
بود و در غیر این صورت، این عنوان از ش��هر 
مورد نظر گرفته خواهد ش��د. یک سال و نیم 
از موافقت شورای جهانی صنایع دستی با ثبت 
سیرجان به عنوان شهر جهانی گلیم گذشته 

اس��ت و اگر مدعی ش��ویم ک��ه در طی این 
مدت در رعایت همه ی بند های دستورالعمِل 
شهرهای جهانِی صنایع دستی، ناکام بوده ایم، 
س��خنی به گزاف نگفته ای��م. بخش مهمی از 
این ناکامی متوجه ی سازمان میراث فرهنگی 
کشور است. این سازمان فارغ از حمایت های 
اولیه برای پروس��ه ی ثبت جهانی، نقش��ه ی 
راهی برای ش��هرهای جهانِی صنایع دستی، 
تدوین نکرده اس��ت. حتا تا به امروز خبری از 
تخصیص اعتبارات به ش��هرهای جهانی و از 
جمله سیرجان نیست. این در حالی است که 
توسعه ی ش��هرهای جهانی یکی از مهم ترین 

اولویت های برنامه ی شش��م توسعه بوده و در 
شورای عالی سازمان میراث فرهنگی، صنایع 
دستی و گردش��گری نیز دستگاه های متولی 
مؤظف ش��ده بودند تا به ش��هرهای جهانی، 
اعتبارات تازه بدهند و فراهم آوردِن زیرساخت 
برای این شهرها را در اولویت قرار دهند. فارغ 
از این، مس��ئوالن اس��تان کرم��ان و به ویژه 
اداره ی کل میراث فرهنگی، صنایع دس��تی و 
گردش��گرِی استان نیز در این ناکامی شریک 
هستند. مدیران مرکز استان تا به امروز باری 
از دوش خسته ی گلیم سیرجان بَر نداشته اند 
و درست مثِل مسووالن شهرستان، هیچ گاه به 

این پرسش پاسخ نداده اند که چرا پس از یک 
سال و نیم از پروسه ی جهانی شدن، معضالت 
گلیم سیرجان از »ب« بسم ا... تا »نون« پایان، 

هم چنان پابرجاست؟!
 ح��ال ک��ه جوال��دوزی ب��ه دیگ��ران زدیم، 
س��وزنی نیز به خودمان بزنیم! همه ی ما که 
متوجه نش��دیم چه فرصتی برای توس��عه ی 
پایدار س��یرجان به وجود آمده اس��ت! کاش 
به تجربه ی س��ایر کشورها نگاهی بیندازیم و 
ببینیم شهرهایی هم چون »تولدو« در اسپانیا 
و »مکناس« در مراکش، چگونه از این فرصت 
در جهت توسعه و بهبود گردشگری خود بهره 
برده اند. به قوِل بهمن نامورمطلق، معاون سابق 
سازمان میراث فرهنگی کشور، جهانی شدن 
باید به دگردیس��ی شهر بیانجامد. یعنی شهر 
چنان تغییر بکند که کسی که قباًل این شهر 
را دیده، مدتی بعد احساس کند سرنوشت این 
ش��هر تغییر کرده است. اگر تا این حد تغییر 

نکند، جهانی شدن به هدفش نرسیده است!

گروه فرهنگ و هنر : ششمین شب شعر طنز »دولخ« 
روز پنجشنبه در تاالر برق همراه با نکوداشت محمدعلی 

فردوسی پیشکسوت طنز مطبوعاتی استان برگزار شد. 
در این مراس��م که با اس��تقبال اهالی فرهنگ و رس��انه 
همراه ب��ود محمدعلی فردوس��ی صاحب امتیاز س��ابق 
هفته نامه فردوس کویر که ابتکار انتش��ار ضمیمه طنز و 
کاریکات��ور »قینوس« را نی��ز در کارنامه مطبوعاتی اش 
دارد ط��ی س��خنانی گفت: اگرچه قین��وس جوان مرگ 
ش��د اما خوشحالم که توانس��ت در مدت کوتاه حیاتش 
قدم هایی بردارد تا فضا را برای انتشار سایر نشریات طنز 
فراهم کند. این نشریه طنزپردازان و کاریکاتوریست ها را 
زیر یک س��قف جمع کرد، طنز مکتوب مطبوعاتی را تا 
حدی جایگزین طنز ش��فاهی نمود و زمینه کار و چاپ 
آث��ار جوانان و طنزپردازان گمنام را فراهم س��اخت. وی 
با اشاره به یکی دیگر از مهم ترین دستاوردهای قینوس، 
یعنی شکل گیری انجمن طنزپردازان کرمان گفت: افتخار 
می کنم که ضمیمه قینوس توانست قدم هایی در زمینه ی 
حضور و بروز انجمن طنز استان بردارد. انجمنی که بعدها 
با مدیریت ساالری در حوزه هنری و تالش های مستمر 
و صادقانه اس��تاد نیک نفس -که به حق از س��رمایه های 
ارزشمند طنز استان هس��تند -و مجتبی خان احمدی 
عزیز که آثار زیبایش��ان امروز آبروی اس��تان کرمان در 

نشریات کشور است، شکل بگیرد.
محمدعلی فردوس��ی در بخش دیگری از س��خنانش 
تجلیل از کار تیمی را مقدم بر تجلیل از فرد دانست و 
گفت: وقتی صحبت از یک کار تیمی در میان است هر 

تجلیل و تقدیری باید از تمام تیم باشد. امشب دوستان 
عزیز با برگزاری مراسم بزرگداشت، این فرصت را برای 
بن��ده فراهم کردن��د تا به نمایندگ��ی از تیم حرفه ای 
قینوس به ضمیمه طنز و کاریکاتور هفته نامه فردوس 
کوی��ر بتوانم از هم تیمی های خودم تش��کر و قدردانی 
کن��م. وی ضمن تقدی��ر از آقایان اصفهان��ی، محبی، 
ایزدپن��اه، روح االمینی )چم��اه کوهبنانی(، نیک نفس، 
رزم حس��ینی، کالنتری، ابراهیمی، خواجویی، حمید 
خلوتی ، س��لطانی، غفاربیگی و ناص��ر به عنوان هیأت 

تحریری��ه قینوس اف��زود: صالح رزم حس��ینی باذوق 
واف��ر و توانای��ی بی نظی��رش ام��روز به عن��وان یکی 
کاریکاتوریست های صاحب سبک در دنیا مطرح است 
و جوایز ارزنده ای از جشنواره های معتبر جهانی کسب 
کرده اس��ت. او با خاطرنشان کردن اینکه او متأسفانه 
در شهر و کش��ور خودش غریب است افزود: متولیان 
فرهنگ و هنر اس��تان  باید ق��در هنرمندان خصوصاً 
آن های��ی ک��ه در محافل جهانی نیز صاحب س��بک و 

نام آشنا هستند بدانند.

وی در پای��ان به دغدغه های خود اش��اره کرد و افزود: 
اول نگران وضعیت روزنامه نگاری محلی استان هستم. 
متأسفانه گذشته از گرانی کاغذ و چاپ و مواد مصرفی 
که قطعاً معضل بزرگی است ولی مشکل اصلی نبود و 
یا کمبود مدیران مطبوعاتی رسالت محور در نشریات 
محلی است. دغدغه دیگرم عدم توجه روزنامه نگاران به 
ایجاد صنفی غیردولتی است و آخرین دغدغه ام  اینکه 
متأس��فانه طنز فاخر دارد به بیراهه م��ی رود. با ورود 
گوش��ی های هوشمند و طراحی ش��بکه های مجازی، 
همچنی��ن تروی��ج فیلم نامه های ضعیف در س��ینمای 
کمدی، امروز هجمه ش��وخی های س��خیف، فرهنگ 
شوخ طبعی مردم ایران که به تبع آن اخالق مهرورزی 
و عطوفت را تقویت می کرد با چالش روبرو کرده است 

و پرخاشگری و بی اخالقی جای آن را گرفته است.
وی همچنین با تشکر از شهردار کرمان که قول مساعدی 
برای احداث بهارس��تان هنرمندان پس از20 سال داده 
اس��ت گفت: اولین موزه مطبوعات کش��ور در سال 8۴ 
تأس��یس و  الگ��وی راه اندازی موزه مطبوع��ات تهران و 
تبریز نیز شد ولی کرمان به علت تسامح مدیران میراث 
فرهنگی امروز نه تنها م��وزه ندارد بلکه افتخار راه اندازی 

اولین موزه کشور را هم ازدست داده است.

به بهانه ی روز جهانِی صنایع دستی/ شهر  جهانِی گلیم

 فرصت های از دست رفته
یک سوزن به خودمان بزنیم یک جوالدوز به دیگران

در مراسم تجلیل از پیشکسوت طنز استان در شب طنز دولخ مطرح شد:

قینوس سرآغاز نشریات طنز استان بود

نوشته هایی از َسر دلتنگی

کتاب ورزش و تغذیه
از کتاب »تغذیه در ورزش« طی مراس��می 
در تاالر غدیر ارش��اد رونمایی ش��د. در این 
کتاب که توس��ط سیدرضا مهدوی و مهدیه 
نظری از عالقمندان ورزش تألیف ش��ده به 
راهنمای��ی ورزش��کاران در زمینه چگونگی 
مصرف مواد غذایی، نوع غذاها و میزان مورد 
نیاز کالری در بدن افراد پرداخته شده است. 
در مراس��م رونمایی از این کتاب سید امیر 
حس��ینی رییس سابق  فدراسیون کارگری، 

مع��اون مدیرکل و رئی��س اداره ورزش جوانان و جمعی از مس��ئولین 
شهرستان حضور داشتند.

تازه های نشر

محمدعلی آزادیخواه 

لطفاً »هرزْه فکر« و »خاله زنک« نباشید
■ کسی که سخت تر کار می کند، دیرتر هم تسلیم 

می شود.
■ جای دوری مرو، خوش��بختی درون خودت اس��ت 
یعنی در هماهنگی اندیشه، گفتار و رفتار نیک شماست.
■ جواهر با تراش به ارزش بیشتر می رسد و آدمیزاده با تالش هر چه زیادتر.

■ آدمگ��ری در بی تفاوتی و »به من ربطی ندارد«، نیس��ت. باید به درد 
کاری بخوری و در راس��تای سعادت جمعی به اندازه ی سواد و فرهنگت 

از پِس کاری بربیایی.
■ عزیزم! دخترم! خواهرم! شما بدانید که نیمی از جمعیت روبه پیشرفت 
و ترقی میهنمان را تش��کیل می دهید؛ پس برای بهبود آینده مان، لطفاً 

»هرزْه فکر« و »خاله زنک« نباشید.
■ نباید! نباید! نباید! در بهار، این فصل شکوفایی گل ها، گل غمگینی را 

ببینیم و نباید هیچ گل غمگینی شبنِم اشک بریزد.
■ ب��اور بفرما که این پرندگان خانگی و آماده خوارند که پروازش��ان تَه 

می کشد و سرشان در مناسبت های شاد و ناشاد بریده می شود.
■ بدبختی ها همیشه از َدرهایی وارد می شوند که برایشان باز می گذاریم.
■ نخستین قدم درراه دانشمندی و ترقِی فرهنگی، ترِک ُکهنه پرستی است.
■ »تردید«، هدف و فرصت مان را می بازد و »نومیدی«، هدف و عمرمان را.

■ باور کن، با مشِت گره کرده نمی توانی با کسی دست بدهی و با دهان 
پُر ناسزا با کسی احوالپرسی و »خوش و بِش« کنی.

■ س��وگند می خورم که زندگی خانه ِی قیامتِی تجربه است و از همین 
ست« روست که گفته اند: »فالنی نخوانده مالاّ

■ یادت باشد که همیشه نیروهای قدرتمند به یاری شجاعان می شتابند.
■ موفقیت درنتیجه ی آمادگی، سخت کوش��ی، اندیش��ه ورزی و درس 

گرفتن از شکست هاست.
■ هر جا که کار نیست، آدم از شکل و قیافه ِی انسانی می افتد.

آگهی مناقصه خرید و اجرای سردخاهن   
شرکت مجتمع کشاورزی ابراهیم آباد در نظر دارد خرید و اجرای سردخانه باالی صفر درجه 
متقاضیان  نماید.  واگذار  مناقصه عمومی  برگزاری  از طریق  را  مترمکعب   1420 با ظرفیت 
کرمان،  استان  در  واقع  شرکت  محل  به  مناقصه  اسناد  دریافت  جهت  می توانند  محترم 
شهرستان ارزوئیه، روستای وکیل آباد، شرکت مجتمع کشاورزی ابراهیم آباد مراجعه نمایند. 

زمان تحویل پاکات مناقصه حداکثر تا ساعت 8 صبح روز یکشنبه مورخ 1398/4/2 
زمان برگزاری مزایده: ساعت 13 روز یکشنبه مورخ 1398/4/2  

تلفن: 42487352-034 - فاکس: 034-42484135-  09127607822 

شرکت مجتمع کشاورزی ابراهیم آباد

آگهی مناقصه نوبت اول 
اساس  بر  را  شریف آباد  در  واقع  استخر  احداث  دارد  نظر  در  سیرجان  مرکزی  بخش  توابع  از  شریف آباد  دهیاری 
به  مرحله ای  یک  عمومی  مناقصه  طریق  از   98 سال  مکانیکی  تأسیسات  و  برقی  تأسیسات  ابنیه  بهای  فهرست 
پیمانکار واجد شرایط دارای رتبه بندی از سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور باشد واگذار نماید لذا از کلیه افراد 
حقوقی واجد شرایط دعوت به عمل می آید از تاریخ نشر آگهی نوبت دوم به مدت 10 روز جهت خرید و تحویل اسناد 

مناقصه به دهیاری شریف آباد مراجعه نمایند. 
شرایط مناقصه: 

1- سپرده شرکت در مناقصه به مبلغ 2/009/487/921 ریال با پرداخت مبلغ فوق به حساب 56864754483163/02 
بنام دهیاری شریف آباد نزد پست بانک به صورت ارائه ضماتنامه بانکی معتبر به نام دهیاری می باشد. 

2- به پیشنهادهای مخدوش، مشروط و ناقص رسیدگی نخواهد شد. 
3- در صورتی که نفرات اول تا سوم حاضر به انعقاد قرارداد نباشند سپرده آنها به ترتیب ضبط خواهد شد. 

4- سایر اطالعات و جزئیات مربوط به معامله در اسناد مناقصه موجود می باشد. 
5- دهیاری در رد یا قبول پیشنهادها مجاز و مختار است. 

6- تاریخ تحویل پاکت ها تا 98/4/12 می باشد. 
7- تاریخ بازگشایی پاکت ها در تاریخ 98/4/13 ساعت 10 صبح می باشد. 

همچنین حضور پیشنهاد دهندگان یا نمایندگان آنها در کمیسیون مناقصه در زمان بازگشایی پاکت ها مجاز می باشد. 
8- برآورد اجرای کار به مبلغ 40/189/758/421 ریال بر اساس فهرست بهای ابنیه، تأسیسات برقی و تأسیسات 

مکانیکی سال 98 می باشد. 
دهیاری شریف آباد

آگهی مزایده فروش چوب مرکبات  
این شرکت در نظر دارد چوب حدود 30 هکتار از باغات مرکبات واحدهای باغی خود را 
از طریق مزایده به فروش برساند. متقاضیان محترم جهت بازدید از باغات و دریافت برگ 
شرایط اختصاصی مزایده حداکثر تا تاریخ 98/4/1 به محل شرکت واقع در استان کرمان، 
شهرستان ارزوئیه، روستای وکیل آباد، شرکت مجتمع کشاورزی ابراهیم آباد مراجعه نمایند. 

زمان تحویل پاکات مناقصه حداکثر تا ساعت 8 صبح روز یکشنبه مورخ 1398/4/2 
زمان برگزاری مزایده: 9 صبح روز یکشنبه مورخ 1398/4/2  

تلفن: 42487352-034 - فاکس: 034-42484135-  09127607822 

شرکت مجتمع کشاورزی ابراهیم آباد

آگهی مناقصه انجام عملیات کاشت و داشت گلخاهن سبزی و صیفی 15 هکتاری 
این ش�رکت در نظر دارد عملیات کاشت و داشت محصول گوجه  فرنگی گلخانه سبزی و صیفی 
15 هکت�اری هیدروپونیک خود را به پیمانکاران واجد صالحیت واگذار نماید. متقاضیان محترم 
می توانند جهت دریافت اسناد مناقصه به محل شرکت واقع در استان کرمان، شهرستان ارزوئیه، 

روستای وکیل آباد، شرکت مجتمع کشاورزی ابراهیم آباد مراجعه نمایند. 

زمان تحویل پاکات مناقصه حداکثر تا ساعت 8 صبح روز یکشنبه مورخ 1398/4/2 

زمان برگزاری مزایده: 11 صبح روز یکشنبه مورخ 1398/4/2  

تلفن: 42487352-034 - فاکس: 034-42484135 - 09127607822 

مجتمع کشاورزی ابراهیم آباد 



نقش مهم مأمور آگاهی
در دستگیری سارق مسلح

گروه حوادث: هفته گذشته خبر مهیج دستگیری سارق مسلح که هنگام تعقیب و گریز در 
جاده سیرجان شیراز به سبک فیلم های اکشن خارجی و به ناچار وارد محوطه معدن گل گهر 
سیرجان شده بود، در پیج اینستاگرام حوادث نگارستان منتشر و با استقبال خوب مخاطبان 

همراه شد. گوشه ای از این حادثه پنهان مانده و در اخبار منتشر نشد. 
دادس��تان عمومی و انقالب در گفتگو با خبرنگار حوادث نگارستان درخصوص جزئیات ماجرا 
گفت: س��روان قوهس��تانی از مأموران آگاهی همراه خانواده در حال سفر به شیراز در روزهای 
تعطیل عید فطر بود که در کیلومتر 80 محور س��یرجان شیراز باتیزبینی یک دستگاه پیکان 
سرقتی را از روی پالک تشخیص می دهد. او در حالی که در مرخصی بوده و با خانواده مسافرت 
می کرده به س��مت پیکان برمی گردد. قاضی نیک ورز افزود: راننده پیکان به محض مش��اهده 
خودروی پژو اقدام به فرار می کند. با هماهنگی سروان قوهستانی با پاسگاه خیرآباد، جاده به 
س��مت سیرجان مسدود می ش��ود. متهم که جاده را بسته می بیند به سمت جاده اختصاصی 
گل گهر منحرف و با شکس��تن راه بندها از در دو معدن یک وارد محوطه می ش��ود. او با ادامه 

حرکت خود وارد معدن دو شده و به علت عدم آشنایی وارد گود می شود.
مأمور پلیس آگاهی و مأموران پاسگاه خیرآباد و حفاظت معدن که در تعقیب متهم بودند 
متوجه می ش��وند که س��ارق مس��لح به علت خرابی خودرو پیکان آن را جا گذاشته و فرار 
می کند و س��وار یک وانت نیسان آبی می ش��ود که راننده نیسان نیز با کوبیدن خودرو به 
تپه خاک فرار می کند؛ تا اینکه متهم اهل اس��تان فارس مجدداً به صورت پیاده خود را از 
پله اول و دوم گود به پایین می رساند اما هنگام پریدن از پله سوم که بسیار مرتفع است، 
دچار مجروحیت و شکس��تگی از ناحیه پا و لگن می ش��ود. این مقام قضایی اضافه کرد: از 
متهم یک قبضه س��الح ش��کاری 5 تیر، یک قبضه کلت کوچک و یک دس��تگاه طالیاب 

مجهز، کشف و توقیف شد.

کشف محموله گوشی قاچاق
 از اتوبوس مسافربری

گروه حوادث: مأموران مبارزه با قاچاق کاال پلیس آگاهی هفته گذش��ته موفق به کش��ف محموله 
گوش��ی تلفن همراه از یک اتوبوس مس��افربری در محور ش��یراز سیرجان ش��دند. فرمانده انتظامی 
شهرستان سیرجان در گفت وگو با خبرنگار نگارستان ضمن اعالم این خبر افزود: راننده اتوبوس قصد 
قاچاق محموله گوشی به ارزش 1 میلیارد و 100 میلیون ریال را داشت که شناسایی و به دام افتاد. 

سرهنگ محمدرضا ایران نژاد ادامه داد: راننده اهل نی ریز استان فارس بود که دستگیر شد.

پلمب یک تاالر پذیرایی
گروه حوادث: فرمانده انتظامی شهرستان سیرجان گفت: هفته گذشته یک تاالر پذیرایی و 2 کافی شاپ 
در سیرجان به علت عدم داشتن جواز کسب و انجام برخی اقدامات خالف قانون از سوی مأموران دایره 
نظارت بر اماکن عمومی پلیس امنیت عمومی با دس��تور دادس��تان عمومی و انقالب سیرجان پلمب 
ش��دند. س��رهنگ ایران نژاد افزود: برگزاری مراسم خالف قانون در تاالرها و خانه باغ ها ممنوع بوده و در 
صورت مشاهده برخورد قانونی خواهد شد. وی ادامه داد: ساعت پایانی فعالیت تاالرها نیز در نیمه اول 
س��ال12:30 شب و در نیمه دوم سال11:30 شب در نظر گرفته شده است که طی جلسه ای با حضور 

مدیران تاالرها و اصناف موضوع در فرمانداری مصوب و توسط سرپرست فرمانداری ابالغ شد.

قهرمانی نیروی انتظامی
در جام فوتسال

رئیس پلیس شهرستان سیرجان از قهرمانی تیم نیروی انتظامی در مسابقات فوتسال جام رمضان خبر 
داد. سرهنگ محمد رضا ایران نژاد بیان داشت: مسابقات فوتسال جام رمضان شهرستان سیرجان با حضور 
16 تیم در سالن باشگاه گل گهر برگزار شد. وی بیان داشت: تیم نیروي انتظامي شهرستان سیرجان مزین 
به نام شهید محسن حججی موفق شد رقیبان خود را شکست داده و عنوان قهرماني این رقابت ها را از آن 

خود کند. وی از حمایت های شرکت توسعه آهن و فوالد از تیم نیروی انتظامی تقدیر کرد.

گروه حوادث: س��اعت 6 صبح بیس��ت و دومین روز از 
سومین ماهِ اولین فصل سال 98، ماندگارترین صحنه عمر 
یک جوان سیرجانی محکوم به مرگ، رقم خورد. صحنه ای 
که مادر مقتول با تواضع و مهربانی و بدون دریافت هیچ 
گون��ه وجهی از قص��اص قاتل فرزندش گذش��ت و به او 

زندگی دوباره بخشید. 
حتی اجازه نداد که طناب دار را دور گردن قاتل بیندازند. 
دلهره ش��ب قبل از قصاص چیزی نیست که بتوان آن را 

در گزارش بیان کرد. اف��رادی که تجربه کار در زندان یا 
دادسرا را دارند، مدت حبس مجرمان محکوم به قصاص را 
بسیار سخت  و طاقت فرسا می دانند به شکلی که تحمل 
روز های قبل از اجرای حکم، کم از قصاص نیست و قاتل 
از لحاظ روحی شرایط بسیار نامناسبی را تجربه می کند. 
دادس��تان عمومی و انق��الب س��یرجان در گفت وگو با 
خبرنگار نگارستان در این باره گفت: 8 مهرماه سال 1392 
در پی یک نزاع در محله پرس��ی گاز سیرجان و کدورتی 

قدیمی »حمیدرضا ابوالقاسمی« که در آن سال 30 ساله 
بود، جان خود را از دس��ت داد. قاضی محس��ن نیک ورز 
افزود: به دنبال حادثه تلخ صورت گرفته متهمان پرونده 
از سوی پلیس آگاهی دستگیر و روند قضایی در دادسرا 
انجام و پس از صدور کیفرخواست به دادگاه کیفری استان 
ارسال شد. حکم قصاص در محاکم کرمان صادر و پس از 
تایید در دیوان عالی کشور و پاسخ درخواست استیذان، 
جهت اجرا به دادس��را و زندان ابالغ شد. تالش گروه های 
مختلف از مسئوالن زندان گرفته تا برخی معتمدان محلی 
بی نتیجه ماند. بنده نیز رایزنی های زیادی با اولیا دم انجام 

دادم اما مادر مقتول رضایت نمی داد.
وی بیان داش��ت: صبحگاه چهارشنبه 22 خردادماه 98 
مقدم��ات اجرای حکم در زندان س��یرجان انجام ش��د. 
روز سه ش��نبه آخرین مالقات قاتل با خانواده اش صورت 

گرفت. قاتل به انفرادی رفت و برای مراسم فردا آماده شد. 
صبح چهارشنبه بنده به همراه دادیار ناظر زندان و دادیار 
اظهار نظر در زندان سیرجان حاضر شدیم. رئیس زندان، 
معاونان و مسئوالن فرهنگی زندان به همراه رئیس پلیس 
آگاهی و مقامات انتظامی دیگر حضور داش��تند. قاتل به 
محل اجرای حکم آورده ش��د. او با دست و پای بسته به 
پای مادر مقتول افتاد و درخواست کرد که وی را ببخشد. 
م��ادر قبول نکرد. خواهران و ب��رادران مقتول هم حضور 
داشتند. رایزنی آن ها با مادر بسیار اثربخش بود و قبل از 
اینکه طناب را دور گردن قاتل بیندازند، او را بخشید. ما 
و همه مس��ئوالن شاهد بودیم که بخشش بدون دریافت 
دیه یا هرگونه درخواس��ت وجهی انجام ش��د. قاتل مدام 
گریه می کرد و ممنون مادری بود که از خون فرزند خود 

گذشته بود.

گروه حوادث: به پیش�نهاد فرمانده انتظامی شهرس�تان 
سیرجان و طی حکمی از س�وی فرمانده انتظامی استان 
کرمان، س�رهنگ منصور رمضان  نژاد به عنوان جانش�ین 
جدید فرماندهی انتظامی شهرس�تان س�یرجان معرفی 

شد. 
وی ک�ه از افس�ران خوش ن�ام نی�روی انتظام�ی اس�ت، 
به عنوان معاون عملیات نیروی انتظامی سیرجان مشغول 
ب�ه خدمت بود. پیش از این س�رهنگ جانب�از اکبر ادبی 
جانشینی فرماندهی انتظامی سیرجان را بر عهده داشت 

که به افتخار بازنشستگی نائل آمد.

گروه حوادث: مأموران پلیس امنیت عمومی هفته گذش��ته یک کارگاه تولید مشروبات الکلی دست ساز را 
در شهرک سی بی جی سیرجان شناسایی و 700 لیتر مشروب دست ساز را کشف و منهدم کردند. دادستان 
عمومی و انقالب سیرجان در گفت وگو با خبرنگار نگارستان اعالم کرد: متهمان پرونده مشروب تولید شده 
را با یک دستگاه پیکان در شهر توزیع می کردند که به دام افتادند. قاضی نیک ورز افزود: در این رابطه 2 نفر 

دستگیر، یک دستگاه خودرو توقیف و یک قهوه خانه نیز پلمب شد.

حوادث
4535  620  0913حوادث و اتفاقات پیرامون خود را به ما اطالع دهید

کانال خبری نگارستان
@negarestan_news

آخرین اخبار و تصاویر حوادث را با ما در اینستاگرام دنبال کنید

havaades.negarestan

اگر اعتیاد تو را نکشد، 
غصه اش مادرت را خواهد کشت
معاونت اجتماعی فرماندهی انتظامی شهرستان سیرجان 
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پایان شیرین یک قصه تلخ

رهایی در لحظه آخر

معرفی جانشین جدید 
فرماندهی انتظامی سیرجان

توسط مأموران پلیس امنیت عمومی صورت گرفت:

کشف 700 لیتر مشروب در شهرک سی بی جی

آگهي مناقصه عمومي شماره 98/9/ع
برق رساني  اجرايي طرح جامع  عمليات   " دارد  نظر  در  عام(  )سهامي  گهر  گل  و صنعتي  معدني  شركت 
متقاضيان  كليه  لذا  نمايد.  واگذار  شرايط  واجد  پيمانكار  به  عمومي  مناقصه  برگزاري  طريق  از  را  "خود 
مي توانند جهت اخذ اسناد مناقصه به آدرس الكترونيكي WWW.GEG.IR  مراجعه 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 9 الي 14 روز چهار شنبه مــورخ 98/4/5 در محــل دفتركميسيون 
معـامالت مجتمع و يا دبيرخانه دفتر مركزی تهران مي باشد. ضمنًا بازديد از محل اجراي پروژه روز  شنبه 

مورخ 98/4/1 براي متقاضيان بالمانع مي باشد.
مديريت قراردادها و معامالت 
شركت معدني و صنعتي گل گهر 

آگهي مزایده اجاره ماشین آالت دهیاری اهی بخش زیدآباد)نوبت دوم(
تعدادی از دهياری های بخش زيدآباد با توجه به مجوزهای شوراهای اسالمی روستا در نظر دارند از طريق فراخوان عمومی 

نسبت به اجاره ماشين آالت عمرانی خود از طريق مزايده عمومی به پيمانكاران و يا افراد واجد الشرايط اقدام نمايد.

لذا متقاضيان می توانند مبلغ پيشنهادی خود را از تاريخ 1398/03/25 لغايت 1398/04/04 در پاكت های )الف( حاوی 5 درصد مبلغ پيشنهادی واريز 
به شماره حساب 1000132931808 نزد پست بانک مركزی سيرجان بنام سپرده دهياری دارينوئيه و پاكت )ب( حاوی مبلغ پيشنهادی تحويل نمايند.

 پاكات در تاريخ 1398/04/05 روز چهارشنبه  در محل بخشداری زيدآباد جهت
 طرح در كميسيون معامالت با حضور شركت كنندگان محترم  بازگشايی خواهد شد.

شرایط شرکت در مزایده :
1- دهياری  در رد و يا قبول پيشنهاد مختار است 2- هزينه چاپ آگهی به عهده برنده مزايده است

3- به مبالغ كمتر از مبلغ پايه پيشنهادی ترتيب اثر داده نمی شود
4- هزينه های انجام امور بيمه شخص ثالث دستگاه و عوارض ساليانه و كسورات قانونی بر عهده برنده مزايده می باشد

5- تضمينات الزم به صورت ضمانتنامه بانكی معتبر به نام دهياری از برنده اخذ می گردد
6- مبلغ اجاره بصورت هر ماه اخذ می گردد و در صورت عدم پرداخت دستگاه مورد مزايده مسترد  خواهد شد و تضمينات به اجراء گذارده خواهد شد  
7- محدوده كار ماشـين آالت در محدوده شـهر سـيرجان و بخش زيدآباد می باشد  و در صورت نياز و  بازديد از ماشين آالت بايد  امكان بازديد 
در هر زمان  مهيا باشـد  همچنين با توجه به حوادث غرمترقبه و بحران بايسـتی ماشـين آالت در اختيار فرمانداری يا بخشداری و دهياری قرار 

بگيرند و قابل بهره برداری باشند.
8-  اجاره ماشين آالت در كارهای معدنی و معادن پذيرفته نمی شود  و مورد اجاره در بخش زيدآباد در الويت خواهد بود.

9- هرگاه برندگان اول و دوم و سوم مزايده حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده آنها به نفع دهياری ضبط خواهد شد.
10- برنده مزايده حق واگذاری تمام و يا بخشی از موضوع مزايده را بدون موافقت كتبی مزايده گذار به غير را ندارد.

11- ماشين آالت مورد اجاره بصورت واحد و هر كدام كه مورد نظر باشد جدا از همديگر  قابل واگذاری می باشد.
خواهشمند است مبلغ پيشنهادی به صورت پاكات پلمپ شده را تا تاريخ مندرج شده به بخشداری زيدآباد دفتر

امور مالی دهياری تحويل نمايند .در صورت نياز شماره تلفن 42395621 در وقت اداری آماده پاسخگويی می باشد
محل بازديد ماشين آالت:  كيلومتر 7 جاده سيرجان شهربابک  شركت تعاونی هميار دهيار بخش زيدآباد می باشد.

دهياری های بخش زيدآباد

قیمت پایه مدل تعداد نوع دستگاه ردیف

40/000/000 ریال 1392 5 دستگاه کمپرسی بنز ده تن 1

90/000/000 ریال 1392 1 دستگاه H 1 لودر  956 2

20/000/000 ریال 1389 2 دستگاه کامیون کمپرسی بنز خاور 3

داوود عزيزم برادر مهربانم 
يک سـال از بی پروا پركشيدنت به سوی 
حق تعالی گذشـت و من هرگز باور ندارم 
بـی برادری را، اميـدوارم در پناه مواليت 

علی به آرامش رسيده باشی

بـه مناسـبت اولين سـالگرد 
فقدان برادر بزرگوارمان 

شادروان داوود ارجمندی  
و همچنين هفتمين سالگرد فقدان پدر بزرگوارمان

شادروان حاج غالمحسين ارجمندی
جمعه31خرداد بر مزارشان بهشت زهرای جعفرآباد 
و  اقوام  مهر  پر  حضور  قطعا  می آييم.  هم  گرد 
آشنايان موجب تسلی دل داغدارمان و شادی روح 

خانواده آن بزرگواران خواهد شد.

یارب این رخنه دوزخ هب رخ ما که گشود                     که زمین رد تب و اتب است و زمان مي سوزد 

خانواده محترم 

حامدی، حمزه پور ، حاج محمدی 
درگذشـت مرحوم بهادر حامدی را حضور شـما بزرگواران تسـليت عـرض نموده، از 
درگاه خداونـد متعـال برای آن مرحوم علـو درجات الهی و برای شـما عزيزان صبر 

مسئلت می نماييم. 

هيئت امنای كاروان سيدالشهدا )ع( فخرآباد 

همكار گرامی 
سرکارخانم مهندس  پورخراسانـی 

با نهايت تأسف و تأثر درگذشت پدر بزرگوارتان 

مرحوم حسن  پورخراسانی
 را حضور شما و خانواده معززتان تسليت عرض نموده، 

از درگاه خداوند متعال برای روح آن مرحوم رحمت و 

مغفرت و برای بازماندگان صبر و سالمت مسئلت داريم. 

همكاران بيمه كشاورزی سيرجان 

همکاران گرامی 
جناب سرهنگ رضا شهسواری 
جناب سروان ابراهیم محیاپور 

مصيبت وارده را حضور شما بزرگواران تسليت عرض می نماييم. ما را در غم 
خود شريک بدانيد. 

معاونت اجتماعی فرماندهی انتظامی شهرستان سيرجان

آگهي دعوت شرکت رده زار اپرزی ثبت شده
 هب شماره 2592 شناهس ملي 10861203902 

از كليه سهامداران دعوت به عمل می آيد در جلسه مجمع عمومی فوق العاده
)نوبـت دوم( كـه در سـاعت 10 صبح مـورخ 98/3/20 واقع در پاريز مسـجد 

صاحب الزمان برگزار می گردد حضور بهم رسانند. دستور جلسه: ختم تصفيه 
هيأت مديره 
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امام رضا)علیه الّسالم(:
ای عبدالعظیم! سالم مرا به دوستانم 
برسان و به آنان بگو به یکدیگر روی 

آورند و به دیدن هم بروند زیرا این امر 
باعث نزدیک شدن به من می شود.

کودکان کار 
پشت چراغ قرمز!

علیرضا مهدوی

روز بیس��ت و دوم خرداد را روز مب��ارزه با کار کودکان نامیده اند اما 
واقعیت این اس��ت کودکان کار و خیابان دیگر از نوش��ته و گزارش 
و دلس��وزی برای آن ها گذش��ته است.کافی است س��ر هر چهارراه 
پش��ت چراغ قرمز مانده باشید تا دو چشم به شیشه ماشین دوخته 
ش��ود و هی بگوید: »دس��تمال بخر!«،»فال حافظ بگیر«،»گل زرد 
برای یار بخر«! کودکانی که در خیابان ها، اتوبوس، در مترو، پش��ت 
چراغ قرمز، کنار در رستوران ها ایستاده اند و »آقا، خانم، بخر« را دم 
گرفته اند. این بچه ها ساعت کاری ندارند از صبح تا شب در خیابان 
هس��تند و واحدهای درسی ش��ان را در خیابان پاس می کنند. انگار 
مدرسه ندارند، نه شیفت صبح می روند و نه شیفت بعداز ظهر. تمام 
شیفت های مدرسه را در خیابان مانده اند و می خواهند شب دست پر 
به خانه بروند، آخر ضرب و ش��تم برایشان سنگین است و بدن های 
نحیفش��ان حوصله کتک خوردن را هم ندارد چه برسد به اینکه به 
فکر حل مس��ئله ریاضی باشند! وقتی شکم گرسنه است دیگر انگار 
درس خواندن زورش کم می شود. کودکان کار و خیابان جزو قشری 

هستند که همیشه در معرض تهدید قرار دارند.
طبق تحقیقات ح��دود 30درصد از کودکان خیابانی به مدرس��ه 
نمی روند و بیس��واد هس��تند. آم��ار می گوید اوضاع ک��ودکان کار 
و خیابان مناس��ب نیست. بر اس��اس یک پژوهش که درخصوص 
وضعیت کودکان خیابانی س��ال گذشته توسط سازمان بهزیستی 
انجام ش��د نشان می دهد بیش��ترین آمار کودکان مربوط به گروه 
س��نی 6 تا 11 سال اس��ت. بنابراین می توان گفت  اغلب کودکان 
خیابانی به دلیل اینکه از س��نین پایین کودکی زندگی در خیابان 
را تجربه می کنند بالطبع از س��ن کم از ش��انس یک زندگی رشد 
دهنده درکنار خانواده محروم ش��ده و فرصت رشد و تکامل را در 
کنار خانواده از دست می دهند. مطالعات انجام شده نشان می دهد 
بیش��ترین تعداد کودکان خیابانی را پس��ران تش��کیل می دهند و 
همچنین بررسی اولیه وضعیت تابعیت مراجعان نشان می دهد که 
کودکان ایرانی 75.1 درصد کودکان خیابانی را تشکیل می دهند.

نکت��ه مه��م در این رابطه که در این فرص��ت اندک می توان گفت 
این اس��ت که کودکان کار و خیابان عموماً دارای خانواده هستند 
و بای��د در برخوردهای خیابانی با آن ها چه از جانب مردم و چه از 
جانب مأمورانی که آن ها را به کنار خیابان هدایت می کنند رعایت 
همه جوانب صورت گیرد تا بیش از این س��رخورده نش��وند ضمن 
اینکه بر سازمان های مسئول است که آن ها را سازماندهی کرده و 
فرصت آموزش و ارتقاءسطح دانش و تحصیل آن ها رافراهم ساخت 
و م��ورد حمایت ویژه قرار داد. به ه��ر روی کودک خیابانی معلول 
یک س��ری عواملی است که آن عوامل دست سازمان های اجتماعی 
نیست.تقریباً قسمت عمده کودکان کار و خیابان برای تأمین معاش 
خود و خانواده ش��ان در خیاب��ان کار می کنند. حاال یک عده ممکن 
است در باندهایی باشند، اما بخش عمده دست کسانی است که برای 
تأمین معاش خود و خانواده ها کار می کنند. از این رو به جای طرد 
آن ها باید نسبت به ساماندهی، برنامه ریزی و حمایت حقوقی از آن ها 

احساس مسئولیت بیشتری بکنیم.

نگاه آخر

جریان مشکوک در فرودگاه 
روزنام��ه اعتم��اد نوش��ت: همان گونه ک��ه حدس زده می ش��د یک 
جریان مش��کوک نه چندان اصیل که متأسفانه اهداف و عملکردش 
توس��ط مقامات امنیتی م��ورد غفلت قرار گرفته ب��از هم در جریان 
س��فر نخس��ت وزیر ژاپن تجمعی را در مقابل فرودگاه برنامه ریزی و 
اجرا ک��رد. تا همین جا البته باید از ای��ن جماعت ممنون بود که به 
داخل س��فارت ژاپن نریختند و آن را آت��ش نزدند! حضور نیروهای 
خودج��وش در اعتراض به تصمیمات سیاس��ی، اقتصادی، اجتماعی 
و فرهنگی اصاًل پدیده ای منفی نیس��ت اما آنچه زش��ت و ناپس��ند 
می نماید این است که چنین تجمعاتی را نمی توان برخاسته از متن 
جامعه دانست. این روزنامه در ادامه با اشاره به رفتارهای ضد امنیتی 
این گروه ها که ضررش تنها متوجه نظام اس��ت نوش��ت: اگر واکنش 
رهب��ر معظم انق��الب به این گونه حوادث نب��ود، آن روز حتما خاک 

سفارت ژاپن به توبره کشیده می شد.!
واکنش رامبد جوان 

به انتقاد کاربران
طی روز های گذش��ته، سفر رامبد جوان و همسرش نگار جواهریان به 
کانادا برای به دنیا آوردن فرزندشان در رسانه ها و شبکه های اجتماعی 
بازتاب زیادی داش��ت. در همین حال اعالم شد طبق تصمیم مدیران 
سازمان صدا و س��یما، بازپخش برنامه های رامبد جوان از رسانه ملّی 
متوقف ش��ده اما تکرار فصل های قبلی خندوانه یا بریده هایی از آن به 
عنوان میان برنامه در ش��بکه نسیم تا اطالع بعدی پخش نخواهد شد. 
اما واکنش رامبد جوان به این انتقادها که به اینس��تاگرام هم رس��ید 

بستن کامنت های چند پست او در این صفحه بوده است. 
یک انتصاب دیگر

سیاست آرام مدیرعامل جدید
در حالی که خیلی ها انتظار داشتند مدیرعامل جدید گل گهر با شروع 
کار در این مجموعه برخی مدیران مجتمع را به فوریت تغییر دهد اما 
او سیاس��ت آرام و گام به گامی پیش گرفته اس��ت. مالرحمان پس از 
انتصاب عتیقی به جای قبلی اش در مدیریت مجتمع تنها یک انتصاب 
دیگر داشته و آن ابقای راشدی در مدیریت منابع انسانی است. راشدی 
یک هفته قبل از رفتن تقی زاده از سوی وی به همین سمت منصوب 
شده بود. طاهری زاده و عسکری زاده دو مدیر دیگری هستند که گفته 
می ش��ود در رده های باالی گل گهر منصوب خواهند ش��د. این دو به 
هم��راه مدیرعامل جدید از ایمیدرو به گل گه��ر آمده اند. از طاهرزاده 
ب��ه عنوان قائم مق��ام احتمالی مدیرعامل یاد می ش��ود. از محمدرضا 
خضری پور نیز به عنوان معاون مالی گل گهر سخن به میان آمده است. 

وی که سیرجانی است هم اکنون عضو هیئت مدیره گل گهر است.

حاشیه - خبر
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18 سال پیش در این روز
مروری بر 

 دور
خبار سال های

ا

◄ از س�وی استانداری کرمان نتایج انتخابات ریاست جمهوری 
در استان که جمعه گذش�ته 18خرداد همزمان با سراسر کشور 
برگزار شد به صورت رسمی منتشر شد. بر این اساس از مجموع 
998 هزار آراء مأخوذه در استان کرمان، سید محمد خاتمی 717 
هزار رأی، احمد توکلی 159 هزار و علی ش�مخانی 79 هزار رأی 
به دست آوردند. در سیرجان نیز خاتمی 79 هزار، توکلی 10 هزار 
و شمخانی 3 هزار رأی  کسب کردند. گفتنی است در کل کشور 
س�ید محمد خاتمی 21 میلیون، احم�د توکلی 4 میلیون و علی 
ش�مخانی 730 هزار رأی به خود اختصاص  دادند و بدین ترتیب 
س�ید محمد خاتمی برای دومین بار از س�وی مردم به ریاس�ت 

جمهوری انتخاب شد.  
◄حجت االسالم علما امام جمعه، سید محمد هاشمی نماینده 
و عب�اس دعاگویی فرمان�دار در پیام های جداگان�ه ای از حضور 
گس�ترده مردم س�یرجان در انتخابات ریاست جمهوری تشکر 
کردند. مس�ئولین شهرس�تان در ای�ن پیام ها ضم�ن تقدیر از 
احس�اس مس�ئولیت مردم در قبال کش�ور، آرزو کردند دولت 
منتخ�ب مردم در س�ایه منویات مقام رهب�ری در جهت رفاه و 

آسایش مردم قدم های اساسی بردارد. 
◄س�رتیپ روحی فرمانده انتظامی استان کرمان از 

انهدام کاروان بزرگ قاچاق مواد مخدر در ارتفاعات  کرمان 
خبر داد. وی گفت: طی این عملیات هماهنگ که از زمین و هوا 
علیه اشرار مسلح انجام شد ابوالفضل خداوردی سرکرده اشرار 
به همراه 5 نفر از همدستانش دستگیر و مقادیر زیادی تجهیزات 

و سالح توقیف گردید. 
◄ب�رق جان پدر داماد را گرفت. پدر داماد جوان س�اعتی پس 
از مراس�م جشن فرزندش قصد داش�ت رشته های المپ را روی 
دیوار منزل خاموش کند در اثر بی احتیاطی دچار برق گرفتگی 
ش�د و جان باخت تا جشن عروسی به کام بازماندگان تلخ شود. 
در جریان این حادثه ح . ع که 45 س�ال داش�ت از روی دیوار به 
پایین پرتاب ش�د و در دم جان س�پرد. خبر دیگری از سرویس 
حادث نگارستان حاکی است جسد راننده 50 ساله شیرازی که 
یکماه قبل تعدادی مسافر ناشناس را با پیکان سواری از آن شهر 
به س�یرجان آورده و در این مدت ناپدید بود در اطراف کوه های  

تنبور پیدا شد. /  نگارستان 26 خرداد 1380

اهدای یک تخته فرش نفیس ابریشم ایران به نخست وزیر ژاپن در سفر دو روزه شینزو آبه به تهران 

اطالعیه مهم اراضی ملک زاده 
بدین وسیله اعالم می گردد هرگونه خرید و فروش، واگذاری، صلح، نقل و انتقال، ساخت 
در  احمدعلی ملک زاده  آقای  امالک  در  به طور کلی هرگونه تصرف  و  دیوارکشی  و ساز، 
ملک زاده  پارسا  اینجانب  امضای  و  تأیید  حضور،  بدون   )2310 و   4774( ثبتی  پالک های 
)نماینده و وکیل قانونی خانواده ملک زاده( فاقد وجاهت قانونی و شرعی می باشد و کلیه 
مسئولیت و عواقب ناشی از هرگونه معامالت، واگذاری ها و تصرفات و پرداخت وجوه به هر 
شخص دیگری تمامًا بر عهده خریداران بوده و هیچ گونه مسئولیتی متصور خانواده ملک زاده 

نبوده و با متجاوزین و متصرفین غیرقانونی مطابق شرع و قانون برخورد خواهد شد. 

ضمنًا جهت اطالع بیشتر با شماره 09339999695 تماس حاصل فرمایید. 

پارسا ملک زاده 
)نماینده و وکیل قانونی خانواده ملک زاده(

جناب آقای

 مهندس ایمان عتیقی 
انتصاب شایسته جنابعالی را به عنوان عضو هیات مدیره، معاون مدیرعامل 
و مدی�ر مجتمع معدنی و صنعت�ی گل گهر تبریک عرض نم�وده، توفیقات 

روزافزونتان را از درگاه خداوند متعال خواهانیم.

ارادتمند شما، مجتبی کریمی

دعوت به همکاری 
از یک نفر آقا حس�ابدار با سابقه کاری ترجیحًا بازنشسته 

آشنا به امور کشاورزی دعوت به همکاری می شود. 
مراجعه حضوری در ساعات اداری 

بلوار سیدجمال الدین اسدآبادی، شرکت شهسوار ماشین 

 03442332513

دعوت به همکاری 

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

- کارشناس حسابداری و کمک حسابدار                   - کارشناس بازرگانی و خرید کاال 
- کارشناس چیدمان فروشگاهی                               - فروشنده و صندوق دار 

- انباردار و کمک انباردار                                          - نیروی خدماتی 
- کارگر مسلط به خرد کردن گوشت، مرغ و ماهی

متقاضیان می توانند در روزهای یکشنبه و دوشنبه 26 و 27 خردادماه از 
ساعت 8 الی 11 صبح و 17 الی 19 

جهت ثبت نام به آدرس سیرجان، تقاطع خیابان ولی عصر و فردوسی، روبروی چاپ المهدی 
مراجعه نمایند. 

جناب آقای 

سجاد هاشمی 
درگذش�ت برادر بزرگوارتان مرحوم ابوذر هاش�می 
را حضور ش�ما و خانواده های داغدار تسلیت عرض 
نم�وده، از درگاه خداون�د متعال ش�ادی روح و علو 
درجات آن مرحوم و صبر و سالمت بازماندگان معزز 

را مسئلت می نماییم. 

خانم حسینی، خیریه قاصدک 

جناب آقای مهندس 

رضا سروش نیا 
شهردار محترم سیرجان 

بدین وس�یله مراتب تش�کر و قدردانی خ�ود را از 
جنابعال�ی و مجموعه ش�هرداری به جهت عملیات 
بازسازی و آسفالت خیابان خیام حضور شما اعالم 
نم�وده، س�ربلندی و موفقیت روزافزون ت�ان را از 

خداوند متعال خواهانیم. 

نمایندگی مانتو باغچه 

جناب آقایان

 حاج حسین و آرمان آقابیگی 
مصیبت وارده را حضور ش�ما بزرگواران تس�لیت عرض نموده، از درگاه 
ای�زد من�ان عل�و درج�ات اخروی ب�رای آن مرح�وم و صبر و س�المت 

بازماندگان معزز را مسئلت می نماییم. 
زورخانه پوریای ولی- شیفت صبح 

بانوی گران قدر 

سرکار خانم نغمه جبیری 
دردانه نازنین

 رز حامدی 
در خاطرم تلخ ماند 22 خرداد 

آنجا که خاک امانتی ستاند و زمین تهی شد از صالبت مردی 
که بی شمار مردمان برای وداعش فوج فوج آمدند. 

یادت تا همیشه در دل هایمان است دوست من بهادر جان 
محمدعلی اعتمادی 

که  رساند  می  تعاونی  شرکت  محترم  اعضای  کلیه  اطالع  ابه 
جلسه مجمع عمومی فوق العاده نوبت اول این تعاونی در ساعت 
سالن  وحید  خیابان  محل  در   98/4/9 مورخ  شنبه  یک  روز   9
اجتماعات هالل احمر تشکیل می گردد. از سهامداران دعوت 
به هم رسانند.  می گردد راس ساعت مذکور در جلسه حضور 
مجمع  در  دادن  رای  و  حضور  حق  مایلند  که  اعضایی  ضمنا:  
به   98/4/8 تاریخ  تا  نمایند  واگذار  االختیار  تام  نماینده  به  را 
اتفاق نماینده خود جهت تایید و صدور برگ نمایندگی به محل 
دفتر شرکت- بلوار والیت روبروی خوابگاه دانشجویی مراجعه 

نمایند. 
 5 ماده  اصالح  تعاونی)  فعالیت  مدت  تمدید  جلسه:  دستور 

اساسنامه(

آگهی دعوت مجمع عمومی فوق العاده – نوبت اول

شرکت تعاونی مسکن کارگران پیمانکاران معادن گل گهر سیرجان نود 

و یک به شماره ثبت 3340 شناسه ملی 14003341457

شهرستان سیرجان استان کرمان

هیئت مدیره شرکت



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
09136473880 سلطانی

شعبه دیگری ندارد

Big Fun ..................................................  دوره ترمیک ویژه کودکان ) 5 تا 9 سال (
-Big English   ..................................  دوره ترمیک ویژه نوجوانان ) 10 تا 14 سال (

-Teen 2 Teen   ................................................................ دوره ترمیک ویژه جوانان 
-American English File ........................................... دوره ترمیک ویژه بزرگسال
)Movie class( دوره ترمیک فیلم  ........................................... English Movies-
-Speak now ..........................................  دوره ترمیک فقط مکالمه ویژه بزرگسال
-Collins  .......................................................... دوره تافل ویژه متقاضیان مهاجرت و اقامت
-MINDSET ..................................................... دوره تافل ویژه متقاضیان مهاجرت و اقامت

- MSRT-MSHL-EPT-TOLIMO   دوره های آمادگی آزمونهای ویژه متقاضیان دکترای داخلی 

یادگیری زبان انگلیسی با جدیدترین متد آموزشی

sabainstitute آدرس: خ دهخدای شمالی  -خ عالمه مجلسی- تلفن: 42206946

جهت باالبردن کیفیت 
آموزش کلیه دوره های 
ترمیک زبان انگلیسی 

)بزرگسال، کوچکسال و 
...( بصورت

 دو جلسه در هفته  
تشکیل می شود

انگلیسی آسان

ثبت نام شروع شد

6  صفحه
نیازمندیهای سیرجان

اولین و جامع ترین

 نیازمندیهای  استان
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فروش ، نصب ، سرویس 
و لوله کشی توکار انواع 

کولر گازی اسپلیت
09164458335

بلوار شیخ مفید، روبروی مدرسه جهان دانش کمد دیواریدرب اتاقیانواع مدل کابینتکابینت ملک پور)نیک کابین(
09133472492 -4233018309217413275 شعبه دیگری ندارد

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

انواع نسوز- شیل - رس

آموزشگاه کامپیوتر خانه رایان
برگزاری دوره های تخصصی کامپیوتر ، 

      ICDL فتوشاپ و کالسهای 
خصوصی شبکه و اکسل ...                     

خیابان ولیعصر نرسیده به تقاطع دهخدای شمالی 
روبروی خیابان امام هادی)ع(     09137060655

 ثبت نام آغاز شد
ویژه تمامی اقشار جامعه 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 09136629737 - 42309840 

داربست فلزی افالک
09138455581 عباسی

تدریس خصوصی و گروهی 
تمامی مقاطع زیست شناسی
کامالمفهومی وترکیبی وکسب 

درصدباالدرآزمون های آزمایشی و 
سراسری ویژه بانوان

09106836296

چـاپ 
کارت ویزیت

09129486451

تدریس خصوصی 
کلیه دروس 

دانشگاهی
09130568200

تدریس تضمینی آمار 
توصیفی، استنباطی، 

مهندسی و پیشرفته
09336838504
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@negarestanniaz

استخدام

از دو نفر میهماندار 
خانم و آقا جهت کار در 
تاالر پذیرایی دعوت به 

عمل می آید.
09137577079

از تعدادی استادکار 
و شاگرد نقاش ساختمان 

بصورت دائم  وروزمزد 
دعوت بعمل

 می آید. )آریا رنگ(
09133477951

به چند نیروی 
ساده و ماهر جهت کار در 

آرایشگاه مردانه قیچی 
طال و آرایشگاه زنانه حنا 

نیازمندیم.
09391558989

از یک نفر همکار 
خانم با روابط عمومی باال 
برای کار در فست فود 

دعوت به همکاری می شود 
09212983758

به یک تعویض کار 
سبک و سنگین جهت کار 
در تعویض روغنی واقع در 

کمربندی نیازمندیم.
09132455622

09132475663

سالن زیبایی الوین 
برای اجاره ماهیانه اتاق 

اپالسیون و صندلی تاتو خود 
دعوت به همکاری می نماید.

خیابان طالقانی شمالی جنب 
نانوایی گندمک

09036457900-42236728

از یک نیروی آقا )فنی 
کار( جهت کار در یک شرکت 

بازرگانی واقع در سیرجان دعوت 
به عمل می آید.

ساعت کار: 10 ساعت روزانه ، سن 
زیر 35 سال

09125795314

به تعدادی آقا و 
خانم جهت کار در تاالر 

نیازمندیم.
09137671478

09132456739مریدی

به یک شاگرد جهت کار در 
کارگاه نجاری و MDF نیازمندیم.

09131783869

به یک همکار خانم جهت کار در 
مزون لباس عروس نیازمندیم

 ترجیحا مجرد
09363347266

به یک نیرو جهت کار در مغازه 
لوله فروشی نیازمندیم.

09137151554

یک کارگر ساده جهت کار در 
ظروف کرایه نیازمندیم.

09139390711

آژانس اینترنتی هشت بهشت 
و سمنگان سفر به تعدادی راننده به 

صورت نیمه وقت و تمام وقت نیازمندیم.
09215952674

به دو نفر نیروی خانم برای کار در 
فست فود نیازمندیم. مراجعه حضوری

09138265621
09131792202

به تعدادی ویزیتور با تجربه کاری 
جهت پخش بستنی با پورسانت بسیار 

عالی نیازمندیم.
09132780098

به یک خانم آشپز جهت طبخ غذا برای 
اعضای یک خانواده )کمتر از 10 نفر( برای دو 

وعده ناهار و شام با حقوق و هزینه ایاب و ذهاب 
نیازمندیم.

09103791319

به دو نفر خانم نیمه 
ماهر برای کار در رستوران 
نیازمندیم. کمربندی جنب 

بانک صادرات
09300676042
09145037089

به یک نیروی 
خانم جهت کار در 

بستنی فروشی دونات 
خیابان خیام نیازمندیم. 
با ظاهری آراسته و فن 
بیان باال جهت پذیرایی

09130418110 

دعوت به همکاری
کافه رستوران تشریفات )با ظرفیت 200 نفر(

جهت تکمیل کادر خود به افراد زیر
 نیازمند است.

صندوقدار خانم   1 نفر
سالن دار خانم یا آقا   4 نفر

آشپز فست فود   1 نفر
کافی من   1 نفر

با مدیریت جدید علیپور 09135061200

به تعدادی نیرو  خانم  و آقا  
جهت کار  در  رستوران نیازمندیم

09133795121

دو نفر نیروی مرد جهت کار در 
رستوران  با حقوق عالی نیازمندیم

09133791752 

به یک 
خانم آشنا به 
حسابداری 
و کامپیوتر 
نیازمندیم.

42298032

شرکت شوکت ساعی جهت تکمیل کادر 
خود از افراد زیر دعوت به همکاری می نماید: 
کارشناس حسابداری خانم مسلط به نرم افزار 
حسابداری، مدیر فروش و بازاریاب ترجیحا 
مهندس صنایع یا مدیریت بازرگانی، مدیر 

تبلیغات و بازاریابی ترجیحا کارشناس آی تی 
یا کامپیوتر، ویزیتور حداقل دیپلم، کارپرداز آقا 

حداقل دیپلم. 
واجدین شرایط در ساعات اداری با شماره های 

09133982612- 42231440 تماس حاصل نمایند.

دعوت به همکاری 
جهت دفتر بیمه

به تعدادی نیروی کار ترجیحًا 
خانم، مجرد، آشنا به کامپیوتر با 

روابط عمومی باال
42206372-09132471522

به 2 نیرو جهت 
کار در فست فود واقع در 

بلوار سید جمال با حقوق و 
مزایای عالی نیازمندیم.

09132472608

به یک منشی - 
حسابدار با مدرک حسابداری 

آشنا با اینترنت و نرم افزار 
حسابداری نیازمندیم محل 

کارشهرک صنعتی
42330876 

تاکسی تلفنی 
بیمارستان امام رضا به 

تعدادی راننده با ماشین با 
کمترین کمیسیون 14 درصد 
و یک دفتردار نیازمند است.

09135396877

به تعدادی راننده پایه یکم 
و اپراتور بچینگ طرح لیپهر واپراتور 
دستگاه اتوماتیک بلوک زن و یک نفر 
کارگر فنی و زرنگ با حقوق و مزایای 

عالی نیازمندیم.
درصورت عدم پاسخگویی پیام بگذارید.

09337162194
09338860476

تاکسی سرویس )آژانس( 
سمنگان سرویس با زنگ خور بسیار باال 
و تعداد راننده کم با کارکرد روزانه باالی 
80 هزار تومان به تعدادی راننده ترجیحًا 
متاهل و مجرب نیازمند است. ضمناً می 

توانید با آوردن یک کارت شناسایی 
معتبر، 2 روز را آزمایشی کار کنید.

09193036136  موسایی پور

از یک خانم با مدرک 
بهیاری یا پرستاری و یک خانم با 

مدرک روانشناسی بالینی جهت کار 
در کلینیک ترک اعتیاد در شیفت 

عصر دعوت به همکاری میشود.
09378993639

به یک همکار خانم جهت کار در 
ساندویچی نیازمندیم.)با حقوق ماهیانه 

750 هزار تومان(
09138455207

به یک خانم جهت کار در فست 
فود شیفت عصر نیازمندیم.

09131780950

به یک شاگرد جهت کابینت 
سازی نیازمندیم 
09361486826

به یک نفر اقا جهت کار )سالن داری( 
کافی شاپ)شیفت عصر( نیازمندیم

حقوق ماهیانه 700تومان 
09010851195

به 1 نفر نیروی کار آقا جهت کار 
در  مغازه آبمیوه بستنی شیفت عصر 

نیازمندیم
09373572910

به 2 نفر نیروی کار خانم 
جهت کار در رستوران نیازمندیم 

09131789552

به یک خانم جهت کار در آبمیوه 
بستنی نیازمندیم. شیفت عصر

09130841437

به یک منشی خانم در دفتر 
مهندسی در ولی عصر نیازمندیم.

09131787280

به چند نفر نیرو جهت کار در کارواش 
نیازمندیم. )اجاره هم داده میشود(

09132784594

از یک نفر شاگرد دعوت 
بعمل می آید.

09103661828

به یک نفر خانم جهت حسابدار  
در شرکت حمل ونقل نیازمندیم 

09136346688

شرکت گهر گسترش عمران مهر سیرجان جهت گسترش 
پروژه های عمرانی خود ازنیروهای زیر دعوت به همکاری می نماید:

استادکار ماهر آرماتور بند )فونداسیون(  1 نفر مرد
اسکلت  1 نفر مرد    کارگر فنی ساختمان  2 نفر مرد

کارگر ساده  2 نفر مرد    راننده با وانت  1 نفر مرد
آدرس دفتر خ خواجو بعد از سه راهی جواداالئمه جنب مجتمع امیران

42204679

به یک 
پیتزازن و یک 

شاگرد ساده جهت 
کار در فست فود 

نیازمندیم.
09139452940

آژانس 
کیان مهر به 

تعدادی راننده 
نیازمندیم. 

09137695164

دعوت به همکاری
تعداد 2 نفر آقا ساکن سیرجان با مهارت های زیر:

1-مهندس کنترل پروژه ترجیحًا با سابقه خطوط انتقال 
و ایستگاه های پمپاژ

2-کارمند اداری مسلط به نقشه کشی اتوکد
رزومه و مدارک به ایمیل زیر ارسال گردد.

Mehdi.gharibi            @yahoo.com2015

یک نفر آشپز ایرانی ماهر 
برای پخت غذای حجم باال در 

آشپزخانه صنعتی با حقوق مزایا 
عالی و بیمه نیازمندیم

09224286762

آژانس گهرسیر 
به تعدادي راننده 

متعهد و متاهل نیازمند 
است بازنگ خور باال و 

با کمیسون 8درصد و یا 
برجانه 100تومان 
09139387480

به یک خانم 
با مدرک پرستاری 
یاتکنیسین اتاق 

عمل، یا مامایی جهت 
کار در کلینیک 

نیازمندیم
09133474098

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

با مدیریت متقین   09131454060

تاسیسات گازرسانی ساالربنیان



3 شنبه 25 خــرداد  1398
شماره 1176 روزنامه نگارستان

@negarestanniaz

یه یک خانم جهت کار در منزل 
به صورت دائم نیازمندیم.

09130474363
09138453014

به یک خانم طراح و یک خانم 
حسابدار و یک خانم فروشنده با 

روابط عمومی باال جهت کار در دفتر 
ساختمانی نیازمندیم.

42303715

به یک نیروی ساده جهت کار در 
فست فود کافه میوزیکو نیازمندیم.

آدرس: سیرجان، بلوار سیدجمال، حدفاصل 
مشعل گاز و میدان کشتی، خیابان جنب 

رستوران اکبرجوجه )پشت پارک(
09214914800

به چند نیروي 
ماهر جهت کار در 
کارواش نیازمندیم

09116928466

به یک نفر 
کارگر خانم جهت کار 

قنادی نیازمندیم.
09139457859

آژانس سهیل جنب 
پارک مسافر ازتعداد محدودی 
اتومبیل و راننده بصورت تمام 

وقت یا نیمه وقت دعوت به عمل 
می آورد

09130466264

به دو نفر همکار خانم 
)ترجیحاً مجرد( جهت همکاری 

در عکاسی به صورت پاره 
وقت نیازمندیم در صورت نیاز 

آموزش داده می شود. 
09133455542

به یک خانم جوان جهت 
کار در پذیرش رستوران، دو مرد 
جوان جهت گارسونی و یک خانم 

نظافتچی نیازمندیم.
فقط مراجعه حضوری ترجیحا ساکن 

اطراف میدان سنایی
09131982562

به دونفر نیروی کار جهت کار 
در فست فود نیاز مندیم

09120329627

به یک نفر نیروی ساده اقا جهت 
جابجایی وسایل با حقوق ماهیانه 

نیازمندیم
09133477433

به یک خانم جهت کار در 
مطب نیازمندیم. 
09133451741

به شاگرد  برای مغازه سبزی 
فروشی  نیازمندیم
09133791651 

به دوشاگرد نیازمندیم 
)درصورت جواب ندادن پیام دهید(

09140142975

از یک خانم مجرد جهت کار در 
کافی نت دعوت بعمل می آید

09135314383

از یک نفرمنشی خانم با تجربه  جهت 
کار در پرده سرا جلوه در خ مالک اشتر جنب 
فروشگاه رفاه نیازمندیم به صورت نیمه وقت

09133471783

شرکت پخش کتاب فانوس سپهر تبرستان
به تعدادی نیروی کار خانم بصورت نیمه وقت با پایه 

حقوق)1/600/000 تومان+ مزایای عالی(
ساعت مراجعه : 10 الی 12  )مراجعه حضوری الزامی است(

خیابان قدس شمالی روبروی تاالر المپیک ساختمان مزون 
یاس طبقه دوم واحد 5            09138513456

به یک ضامن 
با نامه حسابداری 

نیازمندیم )با مژدگانی(
09135988982

به یک فروشنده 
ترجیحا با تجربه کاری برای 
کار در فروشگاه به صورت 

دو شیفت با حقوق توافقی و 
بیمه نیازمندیم

09130422714  

به چند نفر منشي 
مجرب خانم با روابط عمومي باال 
فقط در  محدوده بلوار ولیعصر 

نیازمندیم
09213590377

تماس از ساعت 10 صبح الي 20

از یک نفر فروشنده 
خانم متعهد دعوت به کار 

میشود.
حقوق 1 میلیون.

 مراجعه حضوری طالقانی جنوبی 
فروشگاه هوش افزا

به یک نیرو آقا 
یا خانم برای انجام امور 

حسابداری یک فروشگاه به 
صورت تمام وقت با حقوق 
توافقی و بیمه نیازمندیم  

09130422714

یک نفر لیسانس 
حسابداری و آشنا به
 نرم افزار نیازمندیم 

)ترجیحأ خانم(
09193453004

استخدام 
بازاریاب موادغذایی 

الزاماً با سابقه با حقوق، 
پورسانت و مزایای عالی

09136150805

به تعدادی خودروی مینی بوس 
هیوندا ،ایسوزو مدل 92 به باال وهمچنین 
ون وانا یا فتون،سواری پژو،سمند ،ساینا 
جهت سرویس دهی شرکتهای وابسته 

گل گهر نیاز مندیم
09133456755 - 09131782461 

به یک فروشنده خانم جهت کار 
در کفش فروشی زنانه با حقوق ماهیانه 

800 هزار تومان نیازمندیم.
09196983310

رستوران و فست فود تورینو جهت 
تکمیل کادر خود از افراد ذیل دعوت به همکاری 

می نماید:
یک نفر آشپز ماهر

 یک نفر کمک آشپز 
یک نفر نیرو ساده خانم باحقوق مزایا عالی

 یک نفر سالن دار  با روابط عمومی باال
یک نفر صندوقدار خانم با ظاهری آراسته 

و روابط عمومی باال
یک نفر  ساندویچ زن

یک نفر تحویل دار آقا 
یک نفر نیرو خدماتی و ظرف شور

09224286762

مجموعه کامل غذایی تورینو جهت 
تکمیل کادر خود از افراد ذیل دعوت به 

همکاری می نماید: 
یک نفر ظرف شور     یک نفر نیرو خدماتی

یک نفر کمک آشپز        یک نفر پیک موتور
یک نفر سالن دار

یک نفر صندوقدار خانم نیمه وقت 
با حقوق مزایا عالی
09224286762

یک نیرو خانم  یک 
نفر مسلط به فتو شاپ و یک 

خانم جهت کار با روابط عمومی 
باال نیازمندیم  
09016666082

09123846846 یاراحمدی
رستوران چلچراغ به نیروهای زیر نیازمند 

میباشد
-سالن دار حرفه ای به صورت دوشیفت

-قهوه چی دوشیفت
-کافی من یک شیفت عصر
-خدماتی یک شیفت عصر

- صندوقدار خانم
09179156733

»آگهی جذب راننده با شرایط استثنایی«
تاکسی جی پی اس سینامهر قصد دارد در راستای 
تکمیل کادر خود تعدادی راننده تمام وقت و نیمه 

وقت با خودرو جذب نماید. کسانی که تصمیم دارند 
با شرایطی متفاوت و با درآمدی عالی مشغول بکار 

شوند می توانند
 با شماره 09133453106 تماس حاصل نمایند.

 مزایای کارکردن در تاکسی جی پی اس سینامهر،
از آنجائیکه این موسسه مجهز به سیستمهای نرم 
افزاری مانیتورینگ، تاکسی آنالین، GPS و... می 

باشد صرفه جویی قابل توجهی در وقت، هزینه های 
خودرو، کاهش استهالک خودرو و در نتیجه افزایش 
درآمد می شود. همچنین مبلغ کمیسیون ثابت است 
و شما میتوانید با هر کارکردی در ماه، کمترین مبلغ 

 بابت کمیسیون را پرداخت کنید. 
دوباره تاکید میکنیم کمترین کمیسیون

به یک نفر منقل 
دار جهت کار در کبابی 

نیازمندیم 
 09058425196

استخدام حسابدار
یک شرکت پیمانکاری برای انجام 

امور مالی به یک نفر حسابدار 
ترجیحا خانم با سابقه و مسلط به 
نرم افزار سپیدار به صورت پاره 

وقت نیازمند است
 09130440906

به دو نفر نیرو آقا یا 
خانم شیفت عصر جهت کار در 
آشپزخانه فست فود دعوت به 

 همکاري می شود
چهارراه اداره گاز 
09363280826

به یک نیروي خانم 
جوان جهت کار در فست فود 
)تحویل دهنده غذا( شیفت 

عصر نیازمندیم.
چهارراه اداره گاز
09363280826

از چند نفر حسابدار 
حرفه ای آقا یا خانم بصورت 

پاره وقت باحقوق توافقی 
دعوت به کار می شود .

09337125325

به چند نفر 
نیروی ساده و جوان 

جهت کار در فست فود 
نیاز مندیم 

09397261446

به یک شاگرد آقا جهت کار در 
نانوایی واقع در نجف شهر با حقوق 1.500 

میلیون با بیمه نیازمندیم
 09139560540 
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به یک نفر شاطر 
تنوری همراه با بیمه 
حقوق و مزایای عالی 

نیازمندیم
09132455969

از یک نیروي خانم 
جهت همکاري در مغازه عرقیات 

و ترشیجات شیراز واقع در 
چهارراه گل محمدي دعوت به 

عمل مي اید
09919512081

به یک شاگرد 
و اپیالسیون کار 

نیازمندیم
09131793152 

از تعدادی نیرو 
جهت امور نگهبانی 

دعوت به عمل می آید.
09337125325

امتیاز آژانس 
بانوان به فروش یا با 

ماشین و زمین معاوضه 
میگردد

 09944940668

به یک 
کارگر ساده جهت 

فروشندگی نیازمندیم 
 09133457189

یک نیروی  ماهر 
یا  نیمه ماهر جهت کار در 
تعمیرگاه ماشین سنگین 

نیازمندیم
09132796921

به یک نفر چانه 
گیر جهت کار در نانوایی 

تنوری نیازمندیم
 09391899599

به یک شاگرد 
) سن 16  تا 19 سال ( با 

ضامن معتبر جهت کار در 
فروشگاه  نیازمندیم
 09027496484

به یک کمک 
جوشکار جهت سقف 

سبک نیازمندیم
 09133475342 

به یک مربی 
پرانرژی و شاد )ترجیحا 

تحصیالت مرتبط با کودک( 
در مهد کودک درنیکا 

نیازمندیم.
 09131796503

به یک نفر راننده پایه 
دوم ترجیحا دفترچه دار جهت 

کاربا مینی بوس درمسیرسیرجان 
گل گهر نیازمندیم

 تماس: 11صبح لغایت 15عصر
 و19 لغایت 24شب 
 09138755877

*آژانس اطمینان* 
به تعداد محدودی راننده با 

ماشین به صورت تمام وقت و نیمه 
وقت نیازمندیم.)با کارکرد باال(   

کمیسیون روزی 7000تومان
شهرک مشتاق 09130695312

به یک خانم براي کار در 
ساندویچي نیازمندیم

09378669096

دونفر آقا برای کار در قهوه 
خانه  نیازمندیم
09131795200 

به یک نیرو ساده جهت کار 
در فست فود نیازمندیم

 09133471998

به یک نیروی آقا جهت کار در 
رستوران واقع در پنجاه کیلومتری 

نیازمندیم
09138456575

از چند نفر خانم بامدرک کامپیوتر 
جهت کار در دفتر ایرانسل دعوت بعمل 
می اید مشخصات خود را به شماره زیر 

پیامک بفرمایید    09378015088

به دو نفر خانم جهت کار در فست 
فود به صورت نیمه وقت و تمام وقت 

نیازمندیم 
 09136363250

به یک خانم جهت کار در فست 
فود با حقوق عالی نیازمندیم

 09356158139

به تعدادی راننده جهت کاردرآژانس 
معین نیازمندیم )درآمدباالی 3میلیون(

 09339507318

به چند نفر همکار خانم یا آقا به 
صورت نیمه وقت صبح یا شب جهت 

کار در فست فود نیازمندیم
09132453606 

به تعدادی آشپز و کمک آشپز 
آقا جهت کار در رستوران زعفرون با 

حقوق خوب نیازمندیم.
09369908366

به تعدادی نیروی خدماتی خانم جهت 
کار در بیرون بر زعفرون به صورت یک 

شیفت و با حقوق خوب نیازمندیم.
09369908366

غذای ایرانی شمس العماره خیابان 
خواجو به یک نفر کباب پیچ ماهر و کارگر ساده 
خانم ،ساعت کاری )8 تا 16 ( نیازمند می باشد.

09131457268

به دو نفر نیروی ساده   برای کار در غذای آماده 
با حقوق عالی نیازمندیم 

خواهشمند است فقط زیر 30 سال مراجعه نماید 
مراجعه حضوری، نبش فلکه ابوریحان

 غذای آماده گنبدان

به یک نگهبان ترجیحأ )متاهل (جهت 
کار در انبار شهرک صنعتی  شماره یک انتهای 
بلوار عباسپور به صورت تمام وقت نیازمندیم

42336577 

کافه صدف جهت تکمیل کادر خود از افراد عالقمند و 
 جوان در شیفت عصر دعوت به همکاری مینماید

 1نفر خانم آشپزخانه           1نفر خانم خدماتی
 1نفر آقا یا خانم با روابط عمومي باال جهت همکاری

 شماره تماس جهت پاسخگویی
03442231784

 ساعات پاسخگویي 9صبح الی 13 و17 عصر الي 21 شب

شرکت گهر سمنگان ایرانیان جهت 
تکمیل کادر پرسنلی خود به افراد واجد 

شرایط زیر نیازمند است
- راننده پایه یکم کار با بنز 20 نفر

- سرویسکار  با تجربه 6 نفر
- مکانیک بنز 2 نفر

- برق کار کامیون2 نفر
- لودر  2 دستگاه -  بارگیری دانه بندی 

09136342901 شکوهی

به یک نفر منشی خانم جهت 
همکاری در گالری مبل مریم 

نیازمندیم
09132453186  

به 2نفر نیرو مجرب جهت کار در فروشگاه 
شرکت فرش الماس کویر نیازمندیم،باحقوق و مزایا 

و اضافه کاری و بیمه طبق اداره کار
بلوار دکتر صادقی روبروی بانک تجارت مرکزی

09132591995

امتیازیک فروشگاه پوشاک 
مردانه)مجلسی و اسپرت(با سابقه درخشان به 
صورت یکجا و با شرایط ویژه واگذار می گردد.

)محل استیجاری( 
09136346033 

یک شرکت معتبر به 
یک خانم آشنا به امور دفتری 

و سابقه کار نیازمند است.
ساعت تماس 13 الی 16

09394330421

4 حبه آب 2 هکتار 
پسته ثمری آب لوله کشی پسته 
اوحدی واقع در خیرآبادکفه به 
قیمت توافقی بفروش میرسد.

09130709548
09901042105

زمین 40 قصبی واقع در روستای 
ده قاضی )هما شهر( با دیوار دور باال و 
نزدیک خیابان اصلی به فروش میرسد.

09137673813

یک قطعه زمین واقع در شهرک صنعتی 
شماره یک به متراژ 1600 متر، دو کله با 110 متر 

ساختمان و یک عدد سوله دارای امتیاز آب و گاز، 
به قیمت کارشناسی بفروش میرسد.

09131787869

یک قطعه زمین 
تجاری واقع در حجت آباد 

حدود 50 قصب دارای آب، برق 
تک فاز، سه فاز، گاز با 150 

متر زیربنای سوله و یک اتاق 
نگهبانی جهت کارآفرینی و... 
با قیمت توافقی رهن و اجاره 

داده میشود.
09139560334

09131457005 شیبانی

8 حبه ملک آب قنات 
معدن مس و طال روی ملک 

بفروش میرسد. 30 درصد زیر 
قیمت خرید

09146233179
09136161375 

زمین فروشی قطعه 10 راه آهن، درب به حیاط سر نبش 
کوچه و مشرف به فضای سبز شبکه آبرسانی شده 50 متر پروانه در 
حال خیابان کشی و جدول گذاری برق رسانی آماده به قیمت 350 

میلیون یا معاوضه با کشنده اف 12 مدل 72 تا 75 یا کشنده دیگر که 
چینی نباشد سرانه داده میشود. لطفا خریدار واقعی تماس بگیرد.

09133451751

فروش زمین 
محمودآباد، اراضی 

بهرامی، قیمت 
135میلیون

 09132453990

10قصب زمین فاز 3 فخرآباد دارای 
150متر پروانه با آب و برق به فروش 

میرسد  )80م تومان(
09135878749 

فروش زمین محمودآباد-  
قیمت 120 میلیون
 09131454612

100 قصب زمین مناسب خانه باغ در 
روستای خوش آب و هوای ده قاضی هماشهر با 

موقعیت عالی زیر قیمت کارشناسی
 بفروش می رسد 
09133771745 

فروش 14حبه آب از دو موتور پمپ عمیق،6هکتار 
پسته ثمری 20تا35ساله واقع در 70کیلومتری جاده امیرآباد 
دارستان و بندرعباس معروف به پیچ نوکهن بصورت جداگانه 

یا یکجا بفروش می رسد ویا معاوضه می گردد.
09126223055

یک قطعه زمین به متراژ 128 قصب در بهترین 
نقطه آب و هوایی جهت خانه باغ و غیره با سند تفکیک 

شده به قیمت کارشناسی بفروش می رسد.
آدرس: جاده شیراز، بعد از پمپ بنزین مکی آبادی،

 فاصله تا جاده اصلی 200 متر
09132471488

به یک زمین 
یا سوله با متراژ باال 

جهت احداث کارواش 
نیازمندیم

09131781032

زمین، باغ 
و خانه باغ

از چند نفر نیروی ماهر جهت 
کار در بلوک زنی نیازمندیم 

 09131787647
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خرید، فروش، رهن و اجاره

یک باب مغازه 
تجاری داخل بازار به 

قیمت  فوق العاده بفروش 
میرسد

09133454596

یک باب مغازه واقع 
در بلوار سیدجمال دونبش با 
سه راه قریب سه دهنه 75 
متر با یک نیم طبقه 15 متر 

اجاره داده میشود
09359554004

1700 متر خانه باغ 
با تمام امتیازات در یحیی 
اباد جاده کمربندی تهران 

بفروش میرسد.
09035103097

کارواش با 
موقعیت عالي بفروش 

میرسد یا با سمند 
معاوضه مي گردد
09116928466

خرید کاغذ 
باطله، کتاب، دفتر، 

روزنامه و مجله
درب منزل

09383826433

سالن آرایشگاه 
زنانه )بدون دریافت اجاره( 
با شرایط در اختیار آرایشگر 

حرفه ای قرار داده  میشود
هماهنگی: 

 09211458385

جوشکاری سیار سقف 
شیروانی باران گیر وسایه 
بان ماشین  آالچیق نمای 
رنگی   و خرده کاری  
09139422079 سلمانزاده

ماشین سنگین بنز زیرمایلر مدل 
1369 آماده به کار در معدن با قیمت 

توافقی بفروش میرسد.
09133793965

لوازم کامل رستوران در حد نو با 
قیمت مناسب به صورت یکجا بفروش 

میرسد.
09132794764

فروش امتیاز وام بانک 
رسالت

09904014165 

کارواش با موقعیت عالی 
اجاره داده میشود
09387682664

فروش یا معاوضه 
یک باب منزل مسکونی شیک و نوساز )همکف ویالیی 

مستقل( کلید نخورده، در مرکز شهر زیدآباد،  زیر قیمت 
کارشناسی به قیمت 185 م بفروش میرسد  )قابل معاوضه(

 09027496484 

مزون و 
تشریفات عروس 

با موقعیت و درآمد 
عالی به فروش 

میرسد
09383472323

وام ازدواج شما را به قیمت 
مناسب خریداریم
 09136168294 

فروش امتیاز وام رسالت
09360492369

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

09133477436

فروش فوری کلیه وسایل رستوران 
و غذای آماده در حد نو با قیمت عالی و 

مناسب به دلیل تغییر شغل
09135302372

فرش کرمانی شمارا با 
باالترین قیمت خریداریم.

خرید وتعویض انواع فرش 
کرمانی- دست بافت و دست دوم 

با فرش ماشینی.
 09131787795-09131453522

فرش کبیر یزد

جواز حمل سالح 
شکاری 2 لول ساچمه زنی مدل 
کوسه کالیبر 12 به نام مرتضی 
عرب زاده جعفری به شماره 

61808802 مفقود گردیده و از 
درجه اعتبار ساقط می باشد.

ضایعات آهن 
خرید ضایعات آهن و 

آلومینیوم و غیره با باال 
ترین قیمت درب منزل و 

شرکت 
09132457694

فروش فوری آپارتمان مسکونی بعلت 
مهاجرت، شهرک نصر 100 متر مفید، دو خواب، با 

امکانات کامل )کف پارکت، کابینت تمام ام دی اف، 
گرمایش پکیج( شامل انباری و پارکینگ

09132978817

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

کلیه وسایل سوپرمارکت واگذار 
میشود.در صورت خواستن مغازه ، 

ملک استیجاری میباشد.
واقع در خیابان غفاری 

چهارراه تعویقی )چهارراه 2000(
09139477284

فروشگاه لباس بچه گانه در بهترین 
نقطه شهر به دلیل مهاجرت واگذار 

میشود.
09136425456

آهن دست دوم و ضایعاتی شما را 
با باالترین قیمت خریداریم.

09131791171
09132451764

خرید و فروش 
آهن آالت دست دوم

خرید ضایعات در محل
 09132781601
09131787522

قابل توجه مدارس 
غیردولتی، ادارات، مهدکودک 
ها و شرکت ها، منزلی دارای 9 

اتاق، دو خط تلفن و شوفاژ واقع 
در خیابان فردوسی روبروی انبار 

جهاد اجاره داده میشود. 
09131455799

یک عدد 
سیم کارت با شماره 

09131455700 به قیمت 
50 میلیون تومان بفروش 

میرسد.
09131455700

فروش امتیاز 
وام رسالت شعبه نصیری 
هر یک میلیون 100 هزار 

تومان
09221834204

یک واحد مسکونی 
150 متری نیم ساز در حد شناژ، 

آهن ریزی و دیوارهای یک متری و 
امتیاز آب در شریف آباد باسفهرجان 

شهرک جعفرآباد قطعه 136 به 
قیمت توافقی به فروش می رسد.

09133471466  علی بیگی

خانه 30 قصب 
گازکشی، آب، برق 
و زمین  50 قصب 

حصارکشیده در روستای 
امیرآباد سوخک به قیمت 

کارشناسی به فروش 
میرسد.

09162766741

قیمت کارشناسی زمین و ساختمان 
مهندس نادری نیا 
 09133455472

ابتدای بلوار دکترصادقی - 50 متر بعد از تقاطع دهخدا

جوشکاری سیار انواع 
آبگرمکن سایبان 
خرده کاری وغیره
09138456041

نصب، راه اندازی و 
سرویس کولر آبی، 

نصب برق کولر و 
انجام لوله کشی 

ساختمان
09140555477  شهبا

سرویس دربستی 24ساعته و فوری 
به سراسر کشور با خودروی سمند

09135818874
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مصالح ساختمانی عباسلو 
آجر یزد به صورت نقد و اقساط 

عرضه مستقیم آجر یزد 
عرضه مستقیم سیمان 

عرضه مستقیم
 بلوک سبک لیکا و هبلکس 

 09133459414
بلوار هجرت، چهارراه آهکی ها 

کیفیت عالی 

تعمیر سرویس کامل کولر
 رفع پوسیدگی

تعمیر انواع آیفون های صوتی و تصویری
برق کشی ساختمان

خدمات فقط سیرجان09138453246نورمندی

تعمیر سرویس کامل کولر
 رفع پوسیدگی

تعمیر انواع آیفون های صوتی و تصویری
برق کشی ساختمان

خدمات فقط سیرجان09138453246نورمندی

لـوله بـازکنـی
بازکردن لوله های فاضالب، آشپزخانه، حمام، دستشوئی و غیره

خردکردن سیمان داخل سیفون، درآوردن اشیاء قیمتی از داخل 
سیفون با دستگاه های ژنراتور و تراکم آبی و بادی

انواع سایز فنر از 10 متر تا 40 متر
09138453552

اجرای سقفهای شیب دار ویالیی سفال بام طبرستان
آالچیق، شیروانی، سردرب، راه پله
مشتاق، بلوار هجرت، نبش هجرت 17 

  09138597035
نمایندگی: امین بلندگرامی

آموزشگاه صنایع غذایی کدبانو
قابل توجه بانوان خوش ذوق با سلیقه آموزشگاه کدبانو جهت 

اوقات فراغت ترم تابستان در رشته های زیر هنرجو میپذیرد:

 آدرس: خ شریعتی، کوچه 12 سمت چپ، قبل از فلکه شهرداری
 تلفن: 03442233550- 09139458751

. آشپزی دوره های خاص درجه 1و درجه2 ، همراه با آموزش غذاهای 
ملل و غذاهای فوری )فست فود( و غذاهای فینگر فود

. دوره های شیرینی پزی از مبتدی تا پیشرفته، آموزش انواع کیک ها و دسرهای 
بین المللی با تزئینات متفاوت، آموزش دوره های کافی شاپ )ویژه آقایان(

.  دوره نان های فانتزی حجیم 
 ثبت نام در رشته مدیریت خانواده  جهت کسب دیپلم کار و دانش
با ارایه دیپلم با کد بین المللی از فنی و حرفه ای کشور در کلیه رشته ها

جوشکاری آبگرمکن 
در منزل دراسرع وقت
سرویس و نصب کولر
091304502140 

جوشکاری سیار
انواع خرده جوشکاری 
در اسرع وقت پذیرفته 

می شود.
09139561377


