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دانش آموز موفق 

سرکارخانم درسا شول 
موفقیت ش�ما در پایه چه�ارم ابتدایی با رتبه برتر را 
که نش�ان از پش�تکار و ذکاوت توست تبریک گفته، 

موفقیت روزافزونت را آرزومندیم. 
ابتدایی دخترانه سما

جناب آقای 
مهندس

 مجید 
علیدادی 

انتص�اب شایس�ته جنابعالی را به عن�وان معاونت 

توس�عه منابع انس�انی ش�رکت معدن�ی و صنعتی 

گل گهر تبریک عرض نموده، موفقیت روزافزون تان 

را از خداوند متعال خواهانیم. 

شرکت ساختمانی
 راهسازی فرحان 

خانواده محترم حامدی 
فق�دان به�ادر عزی�ز س�خت و جان�کاه اس�ت، ضم�ن عرض 
صمیمانه ترین تس�لیت ها، برای آن مرحوم علو درجات اخروی 

امیر زینلی و خانواده مسئلت می نماییم. 

خانواده محترم حامدی 
عرض تس�لیت م�ا را در فقدان مرح�وم بهادر حام�دی پذیرا 
باش�ید، خداوند به ش�ما صبر و به آن مرح�وم درجات معنوی 

نظام پورکیانی و خانواده عنایت نماید. 

خانواده محترم حامدی 
با نهایت تأسف ضایعه درگذشت مرحوم بهادر حامدی را حضور 
شما س�روران ارجمند تس�لیت عرض نموده، از درگاه خداوند 
متع�ال ش�ادی روح آن مرحوم و صبر و س�امت بازماندگان را 

امین ضیاء و خانواده  مسئلت می نماییم.  
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رئیس کل دادگستری استان کرمان در نشست 
مطبوعاتی خود که صبح پنجشنبه به مناسبت 
هفته قوه قضاییه برگزار ش��د برگزار شد ضمن 
تبریک این هفته به کارکنان دس��تگاه قضایی 
و تس��لیت ش��هادت شهید بهش��تی و یارانش 
گفت:  هفته قوه قضائیه و ایام س��الروز شهادت 
شهید بهشتی فرصت مناسبی است که خدمات 
ارزش��مند این مرد توانمند بیان و ش��خصیت 
وی تبیین و به نسل جوان منتقل شود. قاضی 
موحد در ادامه با اش��اره ب��ه یک پرونده تخلّف 
مال��ی در اداره کل امور مالیاتی اس��تان گفت: 
بر اس��اس محتوای این پرونده تعداد10 نفر از 
کارمندان این اداره به اتهام ۶00 میلیون تومان 
ارتشا بوده و زمینه س��ازی ۲۳ میلیارد و ۶00 
میلیون فرار مالیاتی شناسایی و دستگیر شدند. 
وی از پرونده دیگری یاد کرد که از پرونده های 
مهم س��ال گذشته مربوط به پرونده پیشگیری 
از اخت��الس بانک ملّ��ی بود ک��ه مبلغ کالنی 

توسط یک بانک و شبکه با سند سازی ترتیبات 
خروج پ��ول از بانک مل��ی از طریق بانک ملی 
ش��عبه آستارا گیالن و پس��ت بانک داده بودند 
و مبالغ در وجه ش��رکتی تحت عنوان شرکت 
آریا بازرگان کویر صادر شده بود و در پی رصد 
اطالعاتی و هماهنگی قضایی وجوه مس��دود و 
1۴ متهم دستگیر شدند. این مقام ارشد قضایی 
استان کرمان افزود: در این خصوص دو پرونده 
تشکیل و کیفر خواس��ت هم صادر شده است 

و ای��ن 1۴ متهمین اصلی تحت بازداش��تند و 
ب��رای 1۴/۴ نوبت بررس��ی دارند. قاضی موحد 
در ادامه به تعداد پرونده های وارده در دس��تگاه 
قضایی اس��تان اشاره کرد و از رسانه ها خواست 
با فرهنگ سازی و آگاهی بخشی بیشتر، زمینه 
کاهش پرونده ها را در جامعه فراهم سازند. وی 
با اش��اره به ضرورت نقد دلس��وزانه در رسانه ها 
تأکی��د کرد: حمای��ت جدی دس��تگاه قضائیه 
از رس��انه ها در جه��ت فراهم ش��دن نقدهای 
دلس��وزانه و سازنده برای تعالی جامعه و تحقق 
عدال��ت کمک خواه��د کرد و حتی دس��تگاه 
قضا هم باید در دایره نقد س��ازنده و دلسوزانه 
رس��انه های جمعی قرار گیرد ت��ا از این طریق 
بس��تر تعام��ل با اف��کار عمومی بر قرار ش��ود. 
وی ادام��ه داد: قوه قضائیه تعامل با رس��انه ها 
را فرصت��ی می داند تا از ای��ن طریق با نخبگان 
ارتباط برق��رار و ایده های آن ها را دریافت کند 

تا در مسیر اهدافش حرکت مؤثر داشته باشد.
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ب��زرگ  درخت ه��ای   ۶019
اکالیپت��وس بهش��ت زهرا قدی��م را 
چ��را نمی بُرید؟ ج��رأت نمی کنیم 
زی��ر آن ها بروی��م و فاتحه بخوانیم. 
بهش��ت زهرا نمی با یس��ت این ق��در 

بی نظم و پر از آشغال باشد.
۲1۴5 در آزمون گل گهر ببخشید 
گهرزمین 10 هزار نفر شرکت کردند 
برای 500 نفر. خب معلومه که شانس 
هر شرکت کننده می شود حدود یک 
بیس��تم؛ یعنی از هر بیست نفر یک 
نفر شانس قبولی بیشتر ندارد. کاش 
گل گهر هم یک آزم��ون برگزار کند 

هزار نفر بگیرد. چه می شه؟
011۴ یکی از مسئولین شهری 
که پاسخگو همشهریان هست دلیل 
توقف اجرای ط��رح دو بانده کردن 
ج��اده نجف ش��هر تا خواجو ش��هر 
را بی��ان کند. واقع��اً دوبانده کردن 
این مس��یر از ضروریات است چون 
همیشه ش��اهد تصادف مرگ بار در 

این مسیر هستیم.
70۲۲  باس��الم اخیراً شهرداری 
در  را  خ��ودش  فعالی��ت  محت��رم 
خصوص بازسازی خیابان ها و چاله، 
چوله ها متوقف کرده که وجه زشتی 
در ش��هر دیده می ش��ود مثل بلوار 
صیادش��یرازی و...! خواهش��ا اقدام 

فرمایید با تشکر
۴۳0۶  روایت است: هر که بعد 
از نماز ظهر و صب��ح در روز جمعه 
و غیر جمع��ه بگوید: خداوندا! درود 
فرست بر محمد و خاندان محمد و 
شتاب فرما در فرج ایشان! نمی میرد 
تا حضرت قائم علیه السالم را دریابد 
و اگ��ر 100 مرتبه ای��ن صلوات را 
بخواند حق تعال��ی ۶0 حاجت او را 

برآورد.
99۶7  س��الم آقای شهردار اگر 
نیم نگاهی هم به کوچه پارک س��وار 
روب��روی بازار بیندازید بد نیس��ت. 
واقعاً زش��ته کوچه بدون آسفالت با 

تشکر
۶578 دخترم دو سه ماه بیشتر 
نیست شوهر کرده ولی هنوز نرفته 
برگشته خونه می گه اخالق همسرم 
خوب نیست. می خواستم بگم آقای 
داماد می گذاشتی یک سال می شد 
اونوقت ساک دخترم را می دادی زیر 
بغلش بیاد خونه! واقعاً به خانواده ها 
بگین چشم ش��ون را باز کنن وقتی 
دختران ش��ون رو می خوان ش��وهر 

بدهند. عجب روزگاری شده.
99۶7  ب��ا س��الم حمام قدیمی 
در ش��هر زیدآباد باالی ۲00 س��ال 
قدم��ت داره و می توان��د یک جای 
دیدنی برای همشهریان عزیز باشد. 
اینجا شده پاتوق معتادان و انباشت 
زبال��ه. لطف��اً ش��هرداری و میراث 
فرهنگی یک کاری برای این حمام 

قدیمی بکنند. با تشکر
۳۶1۳  با عرض س��الم خس��ته 
نباش��ی خدم��ت دفتر نگارس��تان، 
چرا ش��هرداری محترم رس��یدگی 
نمی کند به وضعیت خیابان وحید، 
خیابان ظفر کوچه شماره 1۲؟ این 
کوچه را اآلن چندین ماه اس��ت که 
واس��ه پروژه آب  فاض��الب کنده اند 
ولی هنوز آس��فالتش نک��ردن! زیر 
بندی ماش��ین هایمان را باید ماهی 

یک بار ببریم تعمیرگاه. با تشکر ...
۶5۶7 سالم مس��ئوالن میوه و 
تره باری��ا نمی دانم اصن��اف نظارت 
میوه فروش��ان.  بر  بکنند  بیش��تری 
ه��ر کج��ا ی��ک قیم��ت می دهند. 
مغازه دارها دیگه بدت��ر. این پول ها 
اگر عمداً اضافی می گیرید ان شاءا... 
آتش��ی بش��ود توی گلوتان. خدا را 

خوش نمی آید این قدر بی انصافی.
۲7۶۴  متأس��فانه قس��متی از 
پل نجف ش��هر چند س��ال اس��ت 
ک��ه گاردری��ل ن��دارد و کس��ی تو 
فکرش نیس��ت باید اتفاقی بیافتد تا 

درستش بکنند؟

۶771  سالم خس��ته نباشید. 
طرح 5 هزار واحدی که مدیرعامل 
سابق گل گهر وعده آن را داده بود 
در زمان مدیریت جدید عامل گل 
گهر آق��ای مهندس مال رحمان به 
وقوع می پیوندد یا خیر؟ تش��کر از 

پیگیری شما اگر جوابی بگیرید.
۲189 روی هر اداره یا شرکتی 
که در س��یرجان دس��ت بگذارید 
چن��د درص��د پرس��نل ش��ون از 
ش��هرهای باغات و باف��ت و رابر و 
شهربابک اند. س��یرجان شده مادر 
شهر. خدا همه شون را حفظ بکنه 
همه از یک عش��یره هستیم فرقی 
ن��دارد. هم��ه باید ام��رار و معاش 
کنند زندگی کنن��د ولی بچه های 
ما س��یرجانی ها حقشان بیکاری تا 

این حد نیست.
0۲1۲  س��الم خ��دا خیری به 
هرچی پارتی دار نده! پدر دوتا بچه 
هستم. بیکار و مستأجرم. بنویسید 

تا کسی بخوند این ها را.
۲95۴  با سالم موافقان برجام 
توضی��ح دهند که چرا برجام برای 
ای��ران نه تنها تحریم ه��ا را به قول 
آقای روحانی در روز اجرای توافق 
لغو نکرد که هیچ بلکه تحریم های 
بیشتری بر کشورمان وضع شد در 
ثانی صنعت هس��ته ای را به عقب 

انداخت.
1۶5۲  باس��الم نمی دان��م تو 
ش��هر س��یرجان چ��را یک دفع��ه 
این چنی��ن قیم��ت زمی��ن را باال 
بردن! برچه اساسي این کار انجام 
میش��ه نمی دانم به خدا! امالکی ها 
هم که هزار ماشاء...! مسئولین هم 
که صد هزار ماش��اءا...! گوشش��ان 
بدهکار نیس��ت چکارمي کنند خدا 

مي داند!
1۶5۲  الهي به عظمتت شکر: 
قیمت ه��اي سرس��ام آور!  ای��ن  با 
ثانی��ه اي! اصح��اب که��ف چقدر 
پرتوقع! بعد از سی صدسال خواب 
مي خواستند با همون پولي داشتن 
خریدکنند! کاشکي زمان ما بودید، 
ومي دیدید، اینجاچش��م هم حتي 
نمي ت��وان روي هم گذاش��ت چه 

برسد به خواب چندساعته رفت!
۴۳0۶  سالم بر شما! قهرمانی 
مج��دد بهتری��ن تی��م باش��گاهی 
تی��م  پرهوادارتری��ن  و  ای��ران 
باش��گاهی قاره ی آس��یا یعنی تیم 
را در  تهران(  فوتبال)پرس��پولیس 
جام حذفی که باعث شد دبل کند 
و به قهرمانی هایش در این سال ها 
اضاف کند را به حدود ۳0 میلیون 
ه��واداری که این روزه��ا در غم و 
اندوه اقتصادی به سر می برند ولی 
این قهرمانی ها باعث شادیشان شد 

تبریک می گویم.
70۳۳  باسالم وخسته نباشید 
خواستم به آقایان مسئول بگم این 
دنیا محل گذره. میزوصندلی هاتون 
را بای��د بذارید بری��د حقیر عمری 
کار گرب��ودم ام��ااالن بی��کارم وبه 
چندنفرنام��ه نوش��تم اماچه فایده 
آدم ب��ی ک��س و بی پارت��ی باید 
بمیره! حیرون موندم باس��ه تابچه 
چکارکن��م؟ فقط یادم��ون نره که 
خدایی هس��ت/ یه جوان ۳7 ساله 

و حیرون.
70۳۳  باس��الم، حضرت امام 
ص��ادق )علیه الّس��الم( فرمودند: 
هرکس نی��از بن��ده ای را برطرف 
کن��د ثوابش از هفت��اد بار طواف 
خان��ه خدا بیش��تر اس��ت. حقیر 
جوانی هس��تم ۳7 س��اله عمری 
کارگ��ری ک��ردم ام��ا اآلن چن��د 
وقته بیکارم. با س��ه تا بچه موندم 
حیرون. مش��کلم اینه ک��ه پارتی 
ن��دارم خواهش می کن��م التماس 
می کن��م اگ��ه آدم خّی��ری پیدا 
می ش��ه گره ای ازکار ای��ن حقیر 

بگشاید مدیونش می شم. باتشکر

تریبون آزاد خوانندگان
پیامک : 7258  3000

خبر

نامه اعتراضی تعدادی از رانندگان 
 تعدادی از رانندگان جاده ای که مدعی هستند در نمایندگی 10۲1  اقدام 
به ثبت نام تریلی ِکشنده  کرده ایم نوشته اند: در مرداد ماه 97 مبلغ ثبت نام 
را واریز کردیم و قرار بود ِکش��نده ها را ۳0 روز کاری به ما تحویل دهند 
ب��ه قیمت ۳8۶ میلیون اما نه تنه��ا هیچ اقدامی نکردند که بعد از مدتی 
قیمت آن را به 5۴۶ میلیون تومان افزایش دادند.! با این حال ما رانندگان 
قبول کردیم و تعداد ۲۶ ِکشنده را در دی ماه 97 تحویل گرفتیم و گفتند 
بقی��ه را تا اواخر بهمن تحویل می دهیم که ندادند. بعد از آن در اس��فند 
ماه 97 طی جلس��ه ای با آقای مدیر عامل قرار بر این شد ِکشنده ها را در 
اول اردیبهشت 98 به قیمت 5۴۶ تحویل دهند اما دوباره اقدامی نشد و 
قیمت را باز هم افزایش دادند و  به ۶۶۶ میلیون تومان رساندند.!  اکنون 
با گذشت این همه مدت خسارات زیادی به ما وارد شده و لذا خواهشمند 
اس��ت نسبت به انعکاس این مشکل ما که تعدادمان هم زیاد است اقدام 
کنید شاید خدا خواست مسئوالن شهر و شرکت خواندند و برای جبران 

خسارات ما کاری کردند.
 امضای تعدادی از رانندگان معترض

گروه خب�ر و گزارش: آزم��ون پایه یکم 
رانندگی که برای چند س��ال در سیرجان 
برگزار می ش��د مدتی اس��ت برگزاری آن 
به دالیل��ی دوباره به مرکز اس��تان رفته و 
متقاضیان به ناچار مسافت تا مرکز استان را 
برای اخذ گواهینامه پایه یکم طی می کنند. 
برخی متقاضی��ان در تماس ه��ای خود با 
نگارس��تان از این اتفاق ناراضی و خواستار 
حل مشکل شدند. به گفته این عده مراجعه 
به کرمان برای ثبت ن��ام و اخذ گواهینامه 

پایه یک ش��هری که بیشترین آمار ماشین 
سنگین را در اس��تان دارد شایسته نیست 
و ای��ن درحالی اس��ت که بر اس��اس آمار 
تع��داد متقاضیان ثبت ن��ام این گواهینامه 
در س��یرجان به تنهایی از تمام ش��هرهای 
اس��تان بیشتر است. به دنبال این تماس ها 
خبرنگار ما برآن شد تا چند و چون  موضوع 
را جس��تجو و چرای��ی آن را با  مس��ئوالن 
راهنمای��ی و رانندگ��ی در می��ان بگذارد. 
سرهنگ حسن ساالری رئیس پلیس راهور 

شهرس��تان سیرجان در پاس��خ  این سؤال 
که چرا پلیس راهور شهرس��تان سیرجان 
س��ابق بر این ارائه گواهینامه را در دستور 
کار داش��ت ولی امروز این خدمات را انجام 
نمی دهد گفت: روند دریافت گواهینامه در 
کشور تغییر کرده بدین صورت که تا زمانی 
ما در سیرجان گواهینامه را ارائه می کردیم 
نیاز به گذراندن کالس های آموزش��ی نبود 
اما با تغییر ش��یوه ص��دور گواهینامه پایه 
یکم و  لزوم گذراندن کالس های آموزشی 
تنها دو مؤسسه آموزش��ی در شهر کرمان 
مجوز و امکانات برگ��زاری این کالس ها را 
دارند. بنابراین ثبت نام و گذراندن کالس ها 
و انج��ام امتح��ان تنه��ا در مرکز اس��تان 
انج��ام می گیرد. وی اف��زود: البته در تمام 
این س��ال ها پیگیر اخذ مج��وز الزم برای 
راه اندازی آموزشگاه ارائه کننده کالس های 

آموزشی پایه یک بوده ایم.

  مشکل به زودی حل می شود
رئیس پلیس راهور س��یرجان در ادامه در 
پاس��خ این س��ؤال که آیا این مشکل برای 
متقاضی��ان س��یرجانی برطرف می ش��ود 
ی��ا خیر گفت: بل��ه خوش��بختانه در حال 
حاض��ر مجوزه��ای الزم را از س��وی راهور 
ناجا دریافت کرده ایم و ان ش��اءا... به عنوان 

اولین و تنها شهرستان بعد از مرکز استان  
صدورگواهینامه پایه یکم را انجام خواهیم 
داد و آموزش��گاه پارس��یان پیگیر اجرایی 
شدن آن در سیرجان است. ثبت نام و ارائه 

گواهینامه پایه یک در سیرجان است.
س��رهنگ ابراهی��م زاده مدیر و مؤس��س 
آموزش��گاه پارس��یان، مج��ری برگ��زاری 
کالس ه��ا و امتحانات پایه یک��م رانندگی 
نیز  در خصوص اقدامات انجام گرفته برای 
راه اندازی آموزش��گاه یاد شده به نگارستان 
گفت: تپ��ه محل برگ��زاری امتحانات پایه 
یک در جاده کارخانه آسفالت از شهرداری 

اجاره ش��ده و امکانات الزم برای اقامت 
تیم ه��ای برگزارکننده آزمون و 

امکان��ات رفاهی برای 
ن  ضی��ا متقا

فراه��م ش��ده ،  مش��کالت فن��ی ج��اده 
برگزاری آزمون هم مرتفع شده و از لحاظ 
زیرس��اخت های الزم مش��کلی نداریم. وی 
افزود: منتظریم تیم بازرسی استان از محل 
بازدی��د و تأییدیه ه��ای الزم را ارائه نماید. 
وی در پای��ان گف��ت: ان ش��اءا... به زودی 
ش��اهد ثبت نام و ارائه گواهینامه پایه یک 
در س��یرجان خواهیم بود و مشکالتی که 
متقاضی��ان زیاِد اخذ گواهینامه در مس��یر 
رفت و آمد به کرمان دارند به زودی مرتفع 

خواهد شد.

به دنبال رفع نواقص مربوط به
 برگزاری آزمون  صورت گرفت

 بازگشت صدور 
گواهینامه پایه یکم

به سیرجان 

پرونده برخورد با مفاسد مالی
 روی میز قضات کرمانی:

دستگیری
۱۰کارمند
 اداره امورمالیاتی 
 این افراد به جرم ارتشا و مشارکت در بیش از 
۲3 میلیارد تومان فرار مالیاتی بازداشت شدند
 پرونده 14 متهم بانک ملّی
 در دست رسیدگی قرار گرفت

دعوت به همکاری
یک کارخانه تولیدی جهت تکمیل کادر 
مالی خود به چندین نیروی خانم  رشته 
حسابداری با سابقه کار نیازمند است 
جهت نام نویسی با شماره زیر تماس 

حاصل فرمایید.
09225239553

دعوت به همکاری
یک ش�رکت معتب�ر معدنی در شهرس�تان 

س�یرجان بخ�ش بلورد ب�ه یک نف�ر حفار 

دس�تگاه دری�ل واگ�ن )س�ان وارد 200( و 

یک نفر سرآش�پز ماهر نیازمند می باش�د. 

عالقه من�دان می توانند هر چه س�ریع تر با 

شماره ذیل تماس حاصل نمایند.

شماره تماس: 09136559411 

دعوت به همکاری 
شرکت پخش مواد غذایی محبی 

واق�ع در منطقه ویژه اقتصادی ب�ه منظور تکمیل کادر خ�ود از 5 نفر راننده و 

مأمور پخش )آقا( دارای گواهینامه پایه 2 با امتیازات بیمه و حقوق ثابت و حق 

مأموریت دعوت به همکاری می نماید. 

ساعت تماس 9 صبح الی 14 
 034-42382792

مجمع عمومی عادی سالیاهن 
فراخوان 

شرکت تعاونی مسکن گهرروش ارفع به شماره ثبت 3755
 بدینوسیله از کلیه اعضاء محترم دعوت به عمل می آورد در جلسه عمومی عادی سالیانه این شرکت در مورخه 98/4/31 روز 

دوشنبه ساعت 17 در محل پروژه به آدرس )بلوار شیخ فضل اهلل نوری( برگزار می گردد حضور بهم رسانید. 
دستور کار جلسه:

1- استماع گزارش هیئت مدیره و بازرسی 
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. 

هیئت مدیره شرکت تعاونی مسکن گهرروش ارفع 

 آگهي استخدام
یک شرکت تولیدي کاغذ نوپا مستقر در منطقه ویژه 
اقتصادي س�یرجان جهت تکمیل کادر فني خود به 
یک نفر تکنس�ین برق و الکترونیک با شرایط ذیل 
نیازمند اس�ت: 1 - داراي م�درك فوق دیپلم به باال 
در زمینه برق و مکانیک و مجرب و ترجیحأ آشنا با 

PLC  2-داراي کارت پایان خدمت یا معافیت 
3-س�اکن س�یرجان و ترجیحأ متاهل اف�راد واجد 
ش�رایط جهت تکمی�ل ف�رم و اطالعات بیش�تر با 
ش�ماره تلفن  09127023981 آق�اي اکبري تماس 

حاصل فرمایند.
09225239553

 
از آنج�ا که مهلت تقس�یط وام پ�روژه 161 واحدی 
خواجو به پایان رسیده است خواهشمندیم حداکثر 
ظ�رف مدت 10 روز آینده جه�ت تعیین تکلیف وام 
خود به دفتر ش�رکت مراجع�ه نمایید، عواقب عدم 

پیگیری تقسیط وام به عهده خریداران می باشد

گروه انبوه سازی رئیسی پور

قابل توجه خریداران محترم 
پروژه 161 واحدی خواجو 

گروه انبوه سازی رئیسی پور

جناب سرهنگ 

منصور
 رمضان نژاد

انتصاب بجا و شایسته جنابعالی را به سمت جانشین 
فرمانده انتظامی شهرستان سیرجان تبریک عرض 
نموده، موفقیت ش�ما را در خدمت به مردم شریف 

علی میرزادهشهرستان آرزومندیم. 



بیژن ادبی 

داس��تان معدن مس چهارگنبد هم از آن 
دسته داستان های سریالی و پر از حاشیه 
به ش��مار می آی��د ک��ه در یکی دو س��ال 
گذش��ته، چندین بار خبرساز شده است. 
س��ال 96 ، یک اعتراض ساده کارگری به 
پرداخت نش��دن 5، 6 م��اه حقوق و البته 
وجود انتش��ار عکسی از یک بنر عجیب و 
غریب، با محتوای��ی  مبالغه آمیز »فروش 
کلیه«، اصل یک اعتراض س��اده کارگری 
بابت حقوق را در محاق مس��ائل دیگری 
فرو برد و تبدیل به یک موج رسانه ای در 
داخل و خارج کشور شد. سال 97 هم این 
تجمعات ادامه یاف��ت تا این که این هفته 
بعد از مدت ها برای چندمین بار این ُدَمل 
اعتراضی دوباره َس��ر باز کرد تا گروهی از 
کارگران معدن مس چهارگنبد نسبت به 
آن چه »نپرداختن حقوق« می دانس��تند، 
ابت��دا روز سه ش��نبه در مح��ل مع��دن 
تجمع کنند و س��پس تجمع خود را روز 

چهارشنبه به مقابل فرمانداری بکشانند. 

ب�ودم،  مدیرت�ان  ج�ای  اگ�ر   
اخراج تان می کردم 

س��اعتی پ��س از تجمع کارگ��ران مقابل 
فرمان��داری، نمایندگان این عده با حضور 
در دفتر نگارستان گفتند که این معدن از 
ابتدای دهه هفتاد که شکل گرفته، تاکنون 
با مشکالت و اعتصابات جدی مواجه بوده 
اس��ت. آنان اص��ل اعتراض خ��ود را عدم 
پرداخ��ت به موقع حقوق اع��الم کردند و 
اظهار داشتند: »حتی با این که برای حقوق 
با مدیر مجتمع  و مدیرعامل رایزنی شده، 
نتیجه خاصی به دس��ت نیامده است. این 
افراد مدعی بودند که بسیاری از هزینه ها را 
از حساب صندوق بازنشستگی ما پرداخت 

می کنن��د و بع��د در پرداخ��ت حقوق و 
هزینه های بیمه کارکنان با کسری مواجه 
می شوند. صندوقی که مختص به کارکنان 
و با پول خود آن ها ش��کل گرفته اس��ت، 
از روی پولش برداش��ته و خرج چیزهای 
دیگر می ش��ود. در حالی که این صندوق 
باید صرف کارهای ضروری و حیاتی شود 
مثاًل کارگشایی یا برای کسی هزینه شود 
که بچه اش مریض است یا مشکل دیگری 
دارد. این صندوق زمانی با مبلغ های ناچیز 
20 ی��ا 30 هزار که روی هم گذاش��تیم، 
ش��کل گرفته و ت��ا االن برقرار اس��ت که 
قرار ش��ده به حدود 300 تومن برس��د و 
به طور مرتب از حقوق مان کس��ر می شود. 
این دس��ت اقدامات همیشه سابقه داشته 

است.« 

 از وقتی مدیر بومی رفت... 
کارگران اش��اره می کنند که در گذشته، 
مدیر مجتمع بومی داشتند که به دردشان 

می رسید و حتی افزایش تولید هم داشتیم 
اما او را تغییر دادند و افراد غیربومی آوردند. 
می گویند:» مس��ئولین بع��دی مجتمع، 
به غیر از وی که دلس��وز ب��ود و بهره وری 
را ه��م باال ب��رده بود، واقع��اً قدم خاصی 
ب��رای کارگ��ران برنداش��تند. مدیر بومی 
مجتمع بچه ها را درک می کرد. مدیربومی 
می گف��ت  بگذارید تا 5 درصد از درآمدها 
را هزینه حقوق و مزایا و رفاه نیروها بکنیم 
اما باالدستی  های مجموعه نگذاشتند این 
آدم دلس��وز بومی َسِر کار بماند. حاال کار 
به جایی رس��یده که هزینه تولید را دارند 
از حقوق ما کم می کنند. مدیرعامل مان به 
بچه های معترض در فرمانداری گفته بود 
که 40 میلیارد بدهی داریم اما بازدهی ما 

خیلی باال است.

 جلسات بی فایده...
کارگ��ران می گویند جلس��ات فرمانداری 
هم همیشه بی فایده تمام می شوند. فالن 

معاون فرمانداری که برای ش��یخوخیت و 
ریش س��فیدی به او پناه آوردیم و پیشش 
رفتیم، به محض دیدن ما گفت: »اگر جای 
مدیرعامل تان بودم، اخراج تان می کردم«! 
می گفتن��د ن��ان خ��وردن نداری��م. بچه 
مدرسه ای داریم و از تأمین هزینه های مان 
عاجز هستیم. قبل از عید، شرکت چندین 
میلیارد درآمد داشت. ما چرا باید بدهکار و 
سرشکسته برای تأمین معاش مان باشیم؟ 
بازیاب��ی ما باالی 92 درصد اس��ت. با این 
خرج و دخل که چیز خاصی در تجهیزات 
تغییر نکرده، چرا بدهی داریم؟ مدیرعامل 
همیشه وعده می دهد که درست می شود. 
ش��ریفیان مدیر خوبی است اما نمی دانیم 
مشکل اصلی از کجاس��ت که دودش در 
چش��م ما می رود. س��قف حقوق ها پایین 
است و همه کار دوم دارند.}فیش حقوقی 
را نش��انم می ده��د{. ببینی��د این فیش 
حقوق��ی 93 اس��ت، ما گزین��ه ای تحت 
عنوان )حق ج��ذب( می گرفتیم. نماینده 

وقت کارگ��ران هم در مهلت مقرر به این 
اصالحیه اعتراض کرده اما جوابی نگرفته 

است. 

 امنیت شغلی نداریم 
»قول دادند هفته آینده مشکالت تان حل 
می ش��ود ولی چش��م مان آب نمی خورد. 
وضعیت به گونه ای است که مجبور هستیم 
که حتی پول عمل جراحی را هم خودمان 
بدهیم ت��ا زمانی که صندوق جبران کند. 
ه��ر بیماری و مش��کلی در س��المت مان 
از مهر پارس��ال داش��تیم، از جیب دادیم. 
امنیت شغلی نداریم. اگر بفهمند مصاحبه 
کرده ایم، شغل مان به خطر می افتد یا فردا 
جایی از ما در پست های کلیدی استفاده 
نمی کنند. مس��ئوالن شرکت گفته بودند 
اگر نایستاده بودید، حقوق تان را می دادیم. 
پارس��ال 6 ماه بود که حقوق نداده بودند. 
ش��ریفیان که از اردی بهشت پارسال آمد، 
معوقات و مطالبات مالی نیروهای مجموعه 

را تصفیه ک��رد. قباًل اگر اعتراضی بود، در 
خود مجموعه جمع می شدیم، این دفعه 
اما ب��رای دادخواهی به فرمانداری آمدیم. 
االن بچه ها واقعاً مشکل دارند. قراردادهای 
ما سه ماهه است و نمی دانیم بعد از سه ماه 

هستیم یا نه!« 

 نگارستان برخورد منطقی داشت
مهن��دس هادیان رئی��س اداره کار که به 
محض ه��ر اعتراض خ��ودش را به جمع 
کارگران می رس��اند پ��س از این تجمع با 
حضور در فرمانداری و تش��کیل جلس��ه 
پیگیر کار آن ها ش��د. پس از این جلس��ه 
هادی��ان در گفتگوی خود با  نگارس��تان 
گف��ت: در جلس��ه کمیس��یون کارگری، 
مطالبات کارگران بررس��ی ش��د و قول به 
رسیدگی داده شد. وی گفت: قرار شد اداره 
کل کار و رفاه اجتماعی، طرح طبقه بندی 
مشاغل را بررسی کند و اگر جایی اجحافی 
شده، طبق قانون مرتفع شود. بحث هایی 
هم در خصوص مزد س��نواتی داشتند که 
بررس��ی خواهد شد. پیشنهادهایی هم در 
خصوص امنیت ش��غلی دادی��م اما از نظر 
قان��ون نمی توانیم آن ها را مکلّف کنیم که 
حتماً باید قراردادهای درازمدت با کارگران 
منعقد کنند تا بحث امنیت ش��غلی باالتر 
ب��رود. کارگری ک��ه دارد با س��خت ترین 
شرایط کار می کند، من در جایگاه شغلی 
خودم مؤظف هستم که از آنان دفاع کنم. 
در مجموع اما در قانون تجمع، تخلّف است 
و قضایا باید از طریق مراجع قانونی پیگیری 
ش��ود. باید این حقیقت را اذعان کنم که 
تنها روزنامه ای که در قضایای گذشته این 
معدن منطقی برخورد کرد نگارستان بود 
اما متأس��فانه رس��انه های بیگانه از برخی 
جوسازی های دیگران سوءاستفاده کردند. 

 مدیرعامل معدن چه گفت
اما مهندس ش��ریفیان مدیرعامل معدن 
م��س چهارگنبد به رغم ع��دم حضور در 
منطق��ه، به صورت تلفنی پاس��خگوی ما 
ش��د. وی پیرامون این ماجرا به نگارستان 
گفت: من تهران ب��ودم و در محل نبودم. 
فک��ر کنم این تجمع ب��رای عدم دریافت 
مزای��ا بوده اس��ت. این کارگ��ران، حقوق  
خودش��ان را تا پای��ان فروردین گرفته اند 
و حقوق اردیبهش��ت  و خ��رداد مانده که 

باید بدهی��م. یک گروهی تحریک ش��ان 
کرده . در س��ال 1396، مشکالتی بود که 
بابت عدم پرداخت ها بود. تا پایان آبان ماه 
رسیدگی شده و پرداخت می شود. تقریباً 
مشکالت مالی تا یکی دو ماه دیگر، کاماًل 
حل می شود. این آقایان نمی دانم اصاًل چرا 
ای��ن کار را انجام دادند. ب��ا فرمانداری هم 

هماهنگ کردم، چیز خاصی نبود. 
وی افزود: ببینی��د چهارگنبد یک ظرفیت 
مال��ی خاص��ی دارد و تا طرح توس��عه آن 
کامل نشود، ظرفیت مالی محدود است. باید 
کارکنان صبر کنند و وضعیت مالی به جایی 
برس��د که پاسخگو باشد. معدن چهارگنبد 
با توجه به مش��کالتی که ت��ا حاال برای آن 
پیش آمده، حالت زیان ده داش��ت و باید با 
برنامه ریزی از ضرردهی بیرون بیاید که انجام 
این کار هم در صالحیت هر کس��ی نیست. 
کار تخصصی و زیرزمینی پُر ریسکی است 
و باید ایمنی رعایت ش��ود تا سرانجام طبق 
برنام��ه، تا یکی دو ماه دیگر به ماده معدنی 
برسیم و مشکالت در آینده حل شود. حقوق 
96 و هزینه ه��ای درمان را هم دادیم. حتی 
بخشی از وام ها و بدهی های به وجودآمده ی 
شرکت در زمان مدیران گذشته را پرداخت 
کردی��م. دلیل اعتصاب آقایان، احساس��ات 
درون کارگاه��ی بوده اس��ت. کارگران طبق 
طرح طبقه بندی ش��غل ق��رار دارند و همه 
موارد از نظر قانونی درس��ت است و حقوق  
و سنوات ش��ان را می گیرند و قرار شد اداره 
کار هم بررسی کند. البته من خودم بررسی 
کردم که  ایرادی ندارد. خواهشم این است 
که اداره کار، تأمین اجتماعی، آبیاری، امور 
برق همه کمک کنند تا مشکالت کارگران 
چهارگنبد که انصافاً ش��رایط کاری سختی 
هم دارند، برطرف شود. این مشکالت  در 5، 
6 س��ال اخیر بوده و باید حل شود. از آقای 
حسن پور نیز تشکر می  کنم که با مسئولین 
مس خیل��ی رایزنی کردن��د. از روز اول که 
این مس��ئولیت را پذیرفتم، هدف این بوده 
که این مجموع��ه را از تعطیلی در بیاوریم. 
مشکالت معیشتی گریبان گیر همه جامعه 
است و تورم وجود دارد. البته به نظرم شما 
رس��انه ها باید فرهنگ س��ازی کنید. دلیل 
این اعتصاب ها، بیش از همه چیز مشکالت 
فرهنگی است که کارگران این گونه کارها را 
می کنند و در حقیقت زحمات خودشان را 

زیر سؤال می برند.

 شماره 1177 
3 شنبه 1 تیر 1398  شهر

ی |
ستر

شب
د 

جی
س: م

عک
 |

اعتراض های سریالی کارگران در معدن مس چهارگنبد 

امنیت شغلی نداریم ، حقوق مان را دیر می دهند 
مدیرعامل معدن: تا فروردین حقوق کارگران را داده ایم و تنها اردیبهشت و خرداد مانده که پیگیر هستیم.

رئیس اداره کار: قرار شد اداره کل کار و رفاه اجتماعی، طرح طبقه بندی مشاغل را بررسی کند و اگر جایی اجحافی شده، طبق قانون مرتفع شود.

شرکت آب و افضالب سیرجان 
آگهی مناقصه عمومی )یک مرحله ای( شماره 98/4/2/1م 

شرکت آب و فاضالب سیرجان در نظر دارد مقدار 1000 تن کلرورفریک مایع با درجه خلوص 
از  داخلی  اعتبارات  محل  از  ریال  میلیارد(  )نه   9000000000 تقریبی  برآورد  با   40+3%
کارخانه های تولید کننده خریداری نماید لذا از کلیه واجدین شرایط دعوت به عمل می آید 
جهت دریافت اسناد مناقصه در ساعت های اداری از تاریخ 98/4/1 لغایت 98/4/6 به آدرس 

سیرجان، خیابان قدس، شرکت آب و فاضالب سیرجان، دفتر قراردادها مراجعه نمایند. 
مبلغ تضمین شرکت در مناقصه 450000000 )چهارصد و پنجاه میلیون( ریال می باشد که 

باید به یکی از صورت های مشروحه ذیل به دستگاه مناقصه گذار تسلیم شود: 

الف( ضمانتنامه بانکی به نفع شرکت آب و فاضالب سیرجان و در قالب اوراق بهادار بانکی 
با شماره سریال و دارای ُمهر و امضاء پرفراژ بانک صادر کننده )مطابق فرم پیوست مصوبه 

هیئت وزیران به شماره 123402/ت-50659 ه- مورخ 1394/9/22( 

ب( رسید بانکی واریز وجه مزبور به حساب شماره 3295495520 بانک ملت شعبه میدان 
آزادی به نام شرکت آب و فاضالب سیرجان

تاریخ تحویل پیشنهاد قیمت تا پایان وقت اداری روز یکشنبه مورخ
 1398/4/16 در محل دبیرخانه شرکت آب و فاضالب سیرجان می باشد.

تاریخ بازگشایی پاکات پیشنهادی ساعت 10 صبح روز دوشنبه مورخ 1398/4/17 می باشد. 
به پیشنهادهای فاقد امضاء، مشروط، مخدوش و پیشنهاداتی که بعد از مهلت مقرر واصل 
شود مطلقًا ترتیب اثر داده نخواهد شد. این پیشنهاد تا مدت 90 روز از تاریخ اتمام مهلت 

تسلیم پیشنهادها معتبر می باشد. 

هزینه درج آگهی به عهده برنده مناقصه می باشد. 
سایر اطالعات و جزئیات مربوطه در اسناد مناقصه مندرج است. 

دفتر قراردادهای شرکت آب و فاضالب سیرجان

-

جناب آقای 

دکتر رضا سروش نیا
شهردار محترم سیرجان

جناب آقای 

مهندس رامین یگانه
معاون محترم فنی و شهرسازی شهرداری سیرجان

همت، تالش و تفکر ش�ما بزرگواران س�بب تغییرات اساس�ی در چهره ش�هر شده اس�ت، ضمن تقدیر و تشکر 
فراوان، به شما برای اجرای پروژه بازسازی خیابان مولوی دست مریزاد و خداقوت می گوییم. بی تردید اندیشه 

و تالش خدمتگزاران صدیق عمران و آبادانی شهرمان هیچ گاه از یادها نخواهد رفت. 
گالری آویژههمواره موفق و سربلند باشید.

 فیروزآبادی

دختر عموی عزیزم 

آیدا محیاپور 
کس�ب رتبه برتر در المپیاد ریاض�ی واترلو بین المللی در 
انجمن ریاضی دانان جوان را تبریک عرض نموده، به امید 

موفقیت های روزافزون در تمام مراحل زندگی. 

شیوا 

نوه عزیزمان

آیـدا 
محیاپـور 

کس�ب رتبه برت�ر در المپیاد ریاضی واترل�و بین المللی 
در انجم�ن ریاضی دانان جوان را تبری�ک عرض نموده، 
موفقیت روز افزون شما را از خداوند متعال خواستاریم. 

باباجون، مادرجون و آبجی شیدا 

جناب سرهنگ 

منصور
 رمضان نژاد 

انتصاب بجا و شایس�ته جنابعالی را به س�مت جانشین 
فرمان�ده انتظامی شهرس�تان س�یرجان تبریک عرض 
نموده، موفقیت ش�ما را در راه خدمت به مردم ش�ریف 

شهرستان از خداوند منان آرزومندیم. 

برادرانت 

 دختر عزیزم 

موحده السادات موسوی 
قبولی تان را در مقطع کارشناسی ارشد بدون کنکور 
مترجمی زبان انگلیس�ی دانشگاه عالمه طباطبایی 
تبری�ک ع�رض نم�وده، موفقی�ت روزافزون تان را 

پدر و مادرتآرزومندیم. 



مریم کاظمی  

برای داش�تن توس�عه پایدار شهری الزم 
اس�ت از س�وی برنامه ری�زان و مدی�ران 

شهری اقدامات چند  جانبه ای انجام گیرد 
که یکی از این ها می تواند ایجاد تسهیالت 
الزم برای اس�تفاده عموم�ی از دوچرخه 
باش�د که نقش مهمی در س�المت افراد و 

محیط زیست دارد. 
موضوعی که متأس�فانه به جای توسعه و 
گسترش همواره با چالش هایی به خصوص 
در حوزه دوچرخه سواری بانوان که نیمی از 

جمعیت جامعه را تشکیل می دهند مواجه 
بوده اس�ت. حقیقت آن اس�ت اس�تفاده 
از دوچرخ�ه به عنوان وس�یله حمل ونقل 
غیرموت�وری عنص�ری حیات�ی و مهم در 
توسعه پایدار ش�هری تلقی می شود چرا 
که نه هیچ گون�ه گازی تولید می کند و نه 
آلودگی به دنبال دارد درحالی که بالعکس 
موجب کاهش این ضایعات  و کمتر شدن 
ترافی�ک می ش�ود و در افزای�ش ضریب 
سالمتی و تندرس�تی جامعه نیز اثر قابل 
توجه�ی دارد. ب�ا این وجود س�یرجان از 
جمل�ه ش�هرهایی اس�ت ک�ه در ورزش 
دوچرخه سواری به نسبت  از هیئت فعال 
و باش�گاه های متع�ددی برخ�وردار بوده 
است. ش�هروندانش هم کم وبیش گاهی با 
دوچرخه دیده می ش�وند و به آن اهمیت 

می دهند. 
و ای کاش ای�ن ورزش فراگیرت�ر از ای�ن 
می شد که هس�ت. با این مقدمه به سراغ 
زوج دوچرخه سواری می رویم که اهمیت 
آن را دریافته اند و مدت هاس�ت همدل و 
همزبان دوچرخه س�واری می کنند. میالد 
احمدی و فائزه اس�فندیارپور. این گفتگو 
را با خانم اسفندیارپور شروع می کنیم که 
خود فارغ التحصیل تربیت بدنی است. در 

اولین سؤال از او می پرسیم: 
***

روی  دوچرخه س�واری  ب�ه  ک�ی  از   ◄
آورده ای و از کجا؟

با تش��کر. من  س��ال ۹۵ دوچرخه س��واری را 
ب��ا گروه برنا آغاز ک��ردم و در حال حاضر هم 
رکاب زن خانواده س��بز هس��تم به سرپرستی 

همسرم.
◄ با همسرت کجا آشنا شدی؟

من حدود سه سال بود که خبرنگار صداوسیما 
مرکز کرمان بودم که با توجه به شرایط شغلیم 
دریکی از گزارش های ورزشی آقای احمدی با 

بنده آشنا شد و شد دیگه آنچه هست.
◄ تا حاال چقدر رکاب زده ای؟

در مورد اینکه چن��د کیلومتر رکاب زدم باید 
بگم قبل از ازدواجم مس��یرهای درون شهری 
و حاش��یه ش��هر رو  رکاب می زدم؛ اما بعد از 
ازدواجم مسیرهای س��یرجان تا حاجی آباد و 

جزیره هرمز رو  رکاب زدم.
◄ چ�ه آینده ای ب�رای خ�ودت متصور 

هستی؟
آینده ی ش��غلی ام رو فعاًل بر اس��اس رشته ی 
تحصیلی ام برنامه ریزی کرده ام که در زمینه ی 
فعالی��ت  دوچرخه س��واری  بااّلخ��ص  ورزش 

داشته باشم
◄ و نکته ای برای بانوان؟

بان��وان هیچ وق��ت کم از آقایان نیس��تند. چه 
در تحصیل و چ��ه در ورزش. امیدوارم برخی 
محدودیت های ورزش��ی ت��ا جایی که به عرف 

جامعه ما لطم��ه ای وارد نمی کند برای بانوان 
کمتر ش��ود تا آن ها هم بتوانن��د توانایی های 
خودش��ان را ب��روز دهند و به آنچ��ه عالقه و 

استحقاق دارند برسند. 
◄ آق�ای احم�دی ش�ما ه�م از تاری�خ 

فعالیت تان بگویید؟
 از س��ال ۹3 به صورت حرف��ه ای با مربی گری 
آقای امید مداحیان شروع کردم در گروه های 
بُرنا و آسمان س��منگان رکاب زدم، یک سال 
سرپرست تیم آسمان سمنگان بودم و اکنون 
هم سرپرس��تی تیم رکابزنان سبز را بر عهده 

 دارم.
رکاب زن�ی  کیلومت�ر  چن�د  ش�ما   ◄

داشته اید؟
چند کیلومتر که معلوم نیس��ت خیلی هست 
در  داش��تم  طوالن��ی  رکاب زنی ه��ای  ول��ی 
مسیرهای سیرجان، یاسوج، بندرعباس )۵بار( 
کلوت های شهداد، اصفهان، شهرکرد و خیلی 

جاهای دیگر.
چ�ه  ب�ا  را  دوچرخه س�واری   ◄

محوریت هایی انجام می دهید؟
معم��والً  دوچرخه س��واری مان  فعالیت ه��ای 
در قال��ب محیط زیس��ت بوده و همیش��ه در 
برنامه هامون با هدف »هر ش��هروند یک نهال 

سبز« رکاب زده ایم.
◄ موفق باشید.

متشکرم شما هم موفق باشید.

سرویس  ورزش نگارستان: برای اولین بار مسابقات قویترین 
مردان کشور-کاپ آزاد- با یاد و خاطره شهدای گمنام با حضور 
مسئوالن شهرستان و عالقه مندان ورزش در سیرجان برگزار 
ش��د. در این مسابقات که از س��وی باشگاه فرهنگی ورزشی 
شهرداری نجف شهر و هیئت بدنسازی و پرورش اندام سیرجان 
با نظارت هیئت اس��تانی این رشته از عصر پنجشنبه تا عصر 
جمعه به مدت دو روز در محوطه بازسازی شده قبور شهدای 
گمنام واقع در مجتمع مس��کن های مهر نجف ش��هر برگزار 
شد 30 ورزشکار از اس��تان های تهران، خوزستان، سیستان 
و بلوچس��تان، البرز، قزوین، چهارمحال و بختیاری، خراسان، 

کرم��ان و ف��ارس در 3 وزن  ۹۵، 10۵ و  10۵+ کیلوگرم با 
هم به رقابت پرداختند. در جمع ورزش��کاران شرکت کننده 
در این مس��ابقات از سیرجان نیز مرتضی مکی آبادی و مهدی 
خدمتی ) در سنگین وزن(، نظام عباسی، عظیم دیانی، مهرداد 
عباسی و مصطفی ش��هابی )در وزن ۹۵ کیلوگرم( و حسین 
ش��یبانی از قهرمانان استانی) به عنوان داور ( حضور داشتند. 
محسن احمدی دبیر هیئت بدنسازی و پرورش اندام سیرجان 
از ویژگی های این مس��ابقات به نگارستان گفت: اگر چه این 
رقابت ها به صورت کاپ آزاد برگزار شد اما آیتم های برگزاری 
آن برابر با آیتم های بین المللی بود و سعی شد در نوع و کیفیت 

برگزاری آن چیزی کم نگذاشته باشیم که در این رابطه باید 
از ش��هردار محترم نجف شهر و شورای آن شهر، همین طور از 
باشگاه ورزشی شهرداری نجف شهر، مدیریت ترمینال پسته 

جالل آباد و شرکت نظم آوران که پشتیبانی خوبی از مسابقات 
به عمل آوردند تش��کر کن��م. وی از حضور محمد عزت پور و 
محمدرضا تازه رو از قهرمانان س��ابق این رشته در مسابقات 

مذکور که به عنوان میهمان حضور داشتند نیز تشکر نمود.
مهندس نجف آبادی ش��هردار نجف ش��هر نیز در گفتگوی 
کوت��اه خ��ود گفت: ما با عل��م به اینکه جامعه م��ا نیاز به 
توسعه ورزش و تنوع دارد همیشه از طریق باشگاه ورزشی 
شهرداری سعی کرده ایم با برگزاری مسابقات مختلفی که 
باعث ایجاد تنوع برای عالقه مندان ورزش می ش��ود نظیر 
مس��ابقات قویترین مردان یا مسابقات شو اسب و فوتسال 
زن��ان در ای��ن زمینه نقش خودمان را خ��وب ایفا نماییم. 
وی اف��زود به عنوان مثال برای مس��ابقات قویترین مردان 
حتی المق��دور ابزار کار را تالش کردیم در حد عالی فراهم 
کنی��م و در این رابطه از کلیه س��ازمان ها و نهادها و اداره 
ورزش و هیئ��ت پرورش اندام تش��کر می کن��م. مهندس 
نجف آب��ادی گف��ت: م��ا در آینده نی��ز به این ش��یوه کار 
ادام��ه می دهیم و انجام آن را جزو رس��الت های اجتماعی 

شهرداری برای تقویت روحیه شهروندان می دانیم. 
گفتنی اس��ت فینال رقابت های قویترین مردان، عصر دیروز 
جمعه برگزار ش��د که به دلیل هم زمانی با چاپ، قادر به درج 

نتایج آن نشدیم.
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کار مشترکی از شهرداری نجف شهر و هیئت بدنسازی شهرستان

اولین مسابقات قویترین مردان 
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دوچرخه سواری و ارتباط آن با
محیط زندگی در گفتگو  با  

زوج جوان
دوچرخه سوار

آگهی تغییرات شرکت ممتاز گستر پارس شرکت سهامی خاص 
به شماره ثبت 3334 و شناسه ملی 14003341099 

به اس�تناد صورتجلس�ه هیئت مدیره م�ورخ 1397/12/07 : - آقای 
مجتبی حدیدی ش�ماره مل�ی 3071191758به س�مت مدیرعامل و 
عضوهیئ�ت مدیره - آقای پویا ریاحی ش�ماره ملی 1290574456به 
س�مت رئیس هیئ�ت مدیره - آقای امید حیدرلوی بهار ش�ماره ملی 
1380123151به سمت نائب رئیس هیئت مدیره - کلیه اسناد و اوراق 
بهادار و تعهد آور ش�رکت و سایر نامه های اداری با امضاء مدیرعامل 
و با یکی از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر ش�رکت معتبر می باشد 
. اداره کل ثبت اس�ناد و امالک استان کرمان مرجع ثبت شرکت ها و 

موسسات غیرتجاری سیرجان )486966(

آگهی تغییرات شرکت ممتاز گستر پارس شرکت سهامی خاص 
به شماره ثبت 3334 و شناسه ملی 14003341099 

به اس�تناد صورتجلس�ه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 
1397/12/07 : - اعض�اء هیئت مدیره عبارتند از: - مجتبی حدیدی 
ش�ماره ملی 3071191758 - پویا ریاحی شماره ملی 1290574456 
- امید حیدرلوی بهار ش�ماره ملی 1380123151 برای مدت 2 س�ال 
انتخاب گردیدند. - خانم سیده زهره علوی شماره ملی 3060014140 
بعنوان بازرس اصلی و خانم سیده سارا معین الدینی چادگانی شماره 
ملی 1159561907 بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی 
انتخاب ش�دند . - روزنامه نگارس�تان جهت درج آگهی های شرکت 
انتخاب ش�د. اداره کل ثبت اسناد و امالک استان کرمان مرجع ثبت 

شرکت ها و موسسات غیرتجاری سیرجان )486968(

آگهی تغییرات شرکت باربری عزم شرکت سهامی خاص به 
شماره ثبت 434 و شناسه ملی 10860515556 

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1398/02/05 منضم به نامه 
ش�ماره98/2/12/45/462-اداره کل راه�داری وحمل ونقل جاده ای 
استان کرمان : - آقای غالمرضا ابراهیمی شماره ملی 2992136735 
به س�مت رئیس هیئت مدیره - خانم فهیمه سیس�تانی ش�ماره ملی 
3179728541به س�مت نائ�ب رئیس هیئت مدیره - آقای احس�ان 
خس�روی شماره ملی 3178797580به س�مت عضو هیئت مدیره - 
آقای مصطفی ابراهیم زاده افشار 3170058460 خارج از اعضاءهیئت 
مدیره به س�مت مدیرعامل - کلیه اس�ناد و اوراق بهادار و تعهد آور 
شرکت از قبیل )چک ، سفته ، بروات( عقود اسالمی وسایر نامه های 
اداری با امضاء مدیرعامل یا رئیس هیئت مدیره همراه با مهر ش�رکت 
معتبر می باش�د . اداره کل ثبت اس�ناد و امالک استان کرمان مرجع 

ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری سیرجان )495325(

تاسیس شرکت سهامی خاص فربود کاوش جنوب شرق
 درتاریخ 1398/02/26 به شماره ثبت 4625 

به شناسه ملی 14008335646 
ثب�ت و امضا ذیل دفاترتکمی�ل گردیده که خالصه آن به ش�رح زیر 
جه�ت اطالع عموم آگه�ی میگردد. موضوع فعالی�ت :انجام طراحی، 
محاس�به،نظارت فن�ی و اج�رای کلی�ه پروژه ه�ای عمران�ی اعم از 
فلزی و بتنی، ابنیه س�بک و سنگین، س�اختمان سازی، انبوه سازی 
مسکن،س�اخت راه و بان�د، تاسیس�ات مربوط�ه، س�اخت راه آهن، 
مت�رو، باند فرودگاه، برج مراقبت، احداث کانال، احداث تونل،نقش�ه 
برداری و تس�طیح اراضی، گودبرداری، تزریق س�یمان و شمع کوبی 
و ش�مع ریزی، س�دهای خاکی و بتنی، بند های آبی،تاسیسات برقی 
و مکانیک�ی س�اختمانها و کارخانج�ات صنعت�ی و نیروگاهها، س�ند 
بالس�ت و جوشکاری و ساخت انواع سازه های فلزی،باز سازی ابنیه، 

تزئین�ات داخلی و خارجی س�اختمانها، ش�رکت در کلیه مناقصات و 
مزایده ه�ای دولتی و خصوصی اعم از داخل�ی و بین المللی - انجام 
خدمات مشاوره ای و پیمانکاری ،طراحی،مطالعات و اجرای طرحهای 
راه سازی شامل راه های شهری،روستای ، انجام کلیه امور ساختمانی 
راهسازی ، نهر کشی ، زهکشی وانجام کلیه عملیات آپارتمان سازی 
، پل س�ازی ، س�د سازی ، تونل س�ازی ، محوطه سازی ، نقشه کشی 
، نقش�ه ب�رداری ایجاد و راه اندازی کلیه پروژه ه�ای صنعتی ، فنی ، 
جوش�کاری ، برشکاری تراشکاری ، لوله کشی خطوط ، رنگ آمیزی ، 
س�ند پالس�ت ، ایزوگام ، تهیه و تامین ماشین آالت سبک و سنگین 
خرید و فروش ان،، خرید و فروش ، تولید بتن و مصالح س�اختمانی ، 
ضایعات س�اختمانی ، اجرای اسکله ، سقف .طراحی، محاسبه، نظارت 
و ایجاد و نگهداری کلیه پروژه های فضای س�بز و زیبا س�ازی و رنگ 
آمی�زی معابر-انج�ام کلیه امور خدماتی ش�امل تنظیف�ات، محوطه 
سازی فضای س�بز، تامین نیروی انسانی مجاز ش�رکت، اجرای کلیه 
خدم�ات ش�هری اع�م از مبلمانهای ش�هری رنگ آمی�زی جداول و 
جدول کشی، تسطیح اراضی-همچنین اجراء کلیه طرحهای بازیافت 
ان�واع زباله و پس�ماندهای صنعتی و غذای�ی و تولیدی-تهیه ، تولید 
و س�اخت انواع رنگ و زرین و پوشش�های صنعتی-طراحی و تجهیز 
و راه ان�دازی خطوط تولید و کارخانج�ات تولید رنگ-همچنین ارائه 
کلیه خدم�ات در زمینه رنگ کاری نماهای س�اختمان ، عایق بندی، 
شستش�و و پاکسازی معابر، سند پالست، کنیتکس، رومالین ، مولتی 
کال�ر و کلیه خدمات س�اختمانی-برگزاری نمایش�گاه های تخصصی 
داخل�ی و بی�ن المللی-برپایی همایش�ها، کنفرانس�ها، س�مینارها و 
کلی�ه خدمات نمایش�گاهی اع�م از طراحی، نصب و اجرا و س�اخت 
انواع دکوراس�یون داخلی و نمایشگاهی و غرفه سازی-اخذ و اعطای 
نمایندگی شرکت های معتبر داخلی و خارجی ایجاد و برپایی غرفه و 
ش�رکت در کلیه نمایشگاه های بین المللی -تعمیر ونگهداری: شامل 
تعمی�ر و نگه�داری تجهیرات و وس�ائل اداری ) غیر از ام�ور رایانه(، 
خدمات فنی خودرو موارد مش�ابه-امور آشپزخانه و رستوران: شامل 
طب�خ و توزیع غذا، اداره رس�توران و بوفه و موارد مش�ابه-خدمات 
عمومی: شامل تنظیفات، نامه رسانی ، پیشخدمتی ، امور آبدارخانه ، 
خدمات پاس�خ گویی تلفنی وموارد مشابه-نگهداری وخدمات فضای 
س�بز: ش�امل خدمات باغبانی ونگهداری فضای س�بز و موارد مشابه 
-امور تاسیساتی: شامل تعمیر ونگهداری وبهره برداری از تاسیسات 
برودتی وحرارتی وموارد مش�ابه-ارائه کلیه ام�ور خدماتی مربوط به 
برگزاری جشنها و همایش ها از قبیل آذین بندی، طبخ غذا ، سرویس 
دهی به اشخاص حقیقی و حقوقی-سفره آرایی، تامین ظروف و اقالم 
و وسایل مورد نیاز-تامین اقالم غذایی و دسر و شیرینی جات-تامین 
نیروی انس�انی مورد نیاز شرکت-عقد قرارداد با اشخاص جهت ارائه 
خدم�ات فوق-ارایه کلیه فعالیتها در زمینه طراحی، س�اخت ، تولید 
و مونت�اژ کلی�ه قطعات و ل�وازم یدکی ان�واع خودرو ه�ای داخلی و 
خارجی-ف�روش و خدمات پس از فروش محصوالت تولیدی خودرو-
تعوی�ض، تعمیر و نگهداری فنی خودرو همچنی�ن ارایه خدمات فنی 
در مح�ل توقف خ�ودرو در داخل و خ�ارج از ش�هر و در صورت نیاز 
حم�ل خودرو به تعمی�رگاه جهت بازدید فنی و تعمیر اساس�ی، ایاب 
و ذهاب-پخ�ش مواد غذایی: ش�امل ش�یرینی جات، گوش�ت ، برنج 
، تهیه بس�ته بندی و پخ�ش محصوالت غذایی و توزی�ع و تولید یخ 
و نوش�ابه و س�اندیس به اش�خاص حقیقی و حقوقی- انجام طراحی، 
محاس�به، نظارت فنی و اجرای کلی�ه پروژه های عمرانی اعم از فلزی 
و بتونی ابنیه س�بک و سنگین- تجهیز و س�اخت واحدهای عمرانی 
ورزش�ی و خدمات�ی اقامتی و هتل های طراحی اج�راء نظارت فنی و 
ساخت ابنیه سبک و سنگین شرکتها و مجتمع عای خدماتی اقامتی. 
صنعتی کشاورزی س�اختمانی ورزشی و خدماتی-طراحی محاسبه و 

اجرا وس�اخت اماکن ورزش�ی مجتمع ها س�الن ها و زمین های بازی 
درص�ورت ل�زوم پس از اخذ مجوزه�ای الزم از مراج�ع ذیربط مدت 
فعالی�ت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی : اس�تان کرمان 
، شهرس�تان سیرجان ، بخش مرکزی ، شهر س�یرجان، وحید ، بلوار 
هج�رت ، کوچه ]هجرت34[رزم آوران11 ، پ�الک 33 ، طبقه همکف 
کدپس�تی 7816775475 سرمایه شخصیت حقوقی عبارت است از 
مبلغ 7000000 ریال نقدی منقسم به 700 سهم 10000 ریالی تعداد 700 
سهم آن با نام عادی مبلغ 7000000 ریال توسط موسسین طی گواهی 
بانکی شماره 329/97/672 مورخ 1397/12/20 نزد بانک سینا شعبه 
س�یرجان با کد 329 پرداخت گردیده است اعضا هیئت مدیره آقای 
حس�ین نژادمنس�اری به ش�ماره ملی 3060050856و به سمت عضو 
هیئت مدیره به مدت 2 س�ال و به س�مت مدیرعامل به مدت 2 سال 
آقای محمدمهدی اس�دی شکاری به ش�ماره ملی 3070245102و به 
س�مت عضو هیئت مدیره به مدت 2 س�ال آقای باقر سرداری پور به 
ش�ماره ملی 3071134101 و به س�مت رئیس هیئت مدیره به مدت 2 
سال آقای مصطفی محمودآبادی به ش�ماره ملی 3071840667 و به 
س�مت عضو هیئت مدیره به مدت 2 س�ال آقای وحید خراس�انی به 
ش�ماره ملی 3071848579و به س�مت نایب رئیس هیئت مدیره به 
مدت 2 سال دارندگان حق امضا: کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور 
شرکت از قبیل چک ، سفته ، بروات ، قراردادها و عقوداسالمی و نامه 
ه�ای اداری و اوراق عادی با امضاء ثابت آقای حس�ین نژادمنس�اری 
فرزند س�اقی به ش�ماره ملی 3060050856 )مدیرعام�ل( و بانضمام 
امضاء آقای باقر س�رداری پور فرزند امیر به شماره ملی 3071134101 
و آقای وحید خراس�انی فرزند علیرضا به شماره ملی 3071848579 
)اعضاء هیئت مدیره( همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. اختیارات 
مدیر عامل : طبق اساس�نامه بازرسان آقای امین ایرانمنش به شماره 
ملی 2993733044 به س�مت بازرس اصلی به مدت یک س�ال مالی 
آقای احسان س�توده به شماره ملی 3071255888 به سمت بازرس 
علی البدل به مدت یک س�ال مالی روزنامه کثیر االنتش�ار نگارستان 
جه�ت درج آگهی های ش�رکت تعیین گردید. ثب�ت موضوع فعالیت 
مذک�ور به منزله اخ�ذ و صدور پروان�ه فعالیت نمی باش�د. اداره کل 
ثبت اس�ناد و امالک استان کرمان مرجع ثبت شرکت ها و موسسات 

غیرتجاری سیرجان )495355(

تاسیس شرکت سهامی خاص نانو سازه نارنج سیرجان 
درتاریخ 1398/02/14 به شماره ثبت 4618 به شناسه ملی 

 14008306394
ثب�ت و امضا ذیل دفاترتکمی�ل گردیده که خالصه آن به ش�رح زیر 
جهت اطالع عموم آگهی میگردد. موضوع فعالیت :طراحی ، محاسبه 
، نظ�ارت فنی و اجرای کلیه پروژه ه�ای عمرانی اعم از فلزی و بتنی 
، ابنیه س�بک و س�نگین - س�اخت راه و تاسیس�ات مربوط - نقشه 
برداری و تسطیح اراضی - گود برداری - تزریق سیمان ، شمع کوبی 
، شمع ریزی و زیبا س�ازی تماما با رعایت قوانین و مقررات موضوعه 
کشور درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهای الزم از مراجع ذیربط مدت 
فعالیت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: اس�تان کرمان ، 
شهرستان سیرجان ، بخش مرکزی ، شهر سیرجان، بلواردکترصادقی 
، خیابان میرزا رضای کرمانی ، بن بس�ت میرزا رضا کرمانی 14 ، پالک 
0 ، طبقه همکف کدپستی 7818693598 سرمایه شخصیت حقوقی 
عبارت اس�ت از مبلغ 1000000 ریال نقدی منقس�م به 100 سهم 10000 
ریال�ی تع�داد 100 س�هم آن با نام ع�ادی مبلغ 1000000 ریال توس�ط 
موسس�ین طی گواهی بانکی ش�ماره 1 مورخ 1398/01/06 نزد بانک 
سپه شعبه فلسطین سیرجان با کد 1018 پرداخت گردیده است اعضا 
هیئ�ت مدیره آقای روح اهلل پاالهنگ به ش�ماره ملی 3060014892و 

به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت 2 سال آقای میثم قاسمی 
پور افشار به شماره ملی 3060051348و به سمت مدیرعامل به مدت 
2 س�ال و به س�مت رئیس هیئت مدیره به مدت 2 س�ال آقای سجاد 
هاشمی به شماره ملی 3060115524و به سمت عضو هیئت مدیره به 
مدت 2 س�ال دارندگان حق امضا : کلیه اوراق و اس�ناد بهادار و تعهد 
آور ش�رکت از قبیل چک ، سفته ، بروات ، قراردادها عقود اسالمی و 
همچنی�ن کلیه نامه های عادی و اداری با امض�اء مدیرعامل همراه با 
مهر ش�رکت معتبر می باش�د اختیارات مدیر عامل : طبق اساسنامه 
بازرس�ان آقای مس�عود پور فخرآبادی به شماره ملی 3071259425 
به س�مت ب�ازرس علی البدل به مدت یک س�ال مالی آقای مس�عود 
سنجری پاریزی به شماره ملی 3071992378 به سمت بازرس اصلی 
به مدت یک س�ال مالی روزنامه کثیر االنتش�ار نگارستان جهت درج 
آگه�ی های ش�رکت تعیین گردی�د. ثبت موضوع فعالی�ت مذکور به 
منزل�ه اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باش�د. اداره کل ثبت اس�ناد 
و امالک اس�تان کرمان مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری 

سیرجان )495356(

آگهی تغییرات شرکت بازرگانی کیان آروشا شرکت سهامی 
خاص به شماره ثبت 3170 و شناسه ملی 14000292051 

به اس�تناد صورتجلس�ه هیئت مدیره م�ورخ 1398/02/08 : - آقای 
مهدی پرسته شماره ملی 2559592908 به سمت مدیرعامل و عضو 
هیئت مدیره - آقای کورش زینلی بوجانی شماره ملی3071063660به 
س�مت رئیس هیئت مدی�ره - خانم مهدیه رضائی زاده ش�ماره ملی 
3071064421به سمت نائب رئیس هیئت مدیره - کلیه اسناد و اوراق 
بهادار و تعهد آور شرکت از قبیل چک ، سفته، بروات وعقود اسالمی 
و سایر نامه های اداری با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر 
می باش�د . اداره کل ثبت اس�ناد و امالک اس�تان کرمان مرجع ثبت 

شرکت ها و موسسات غیرتجاری سیرجان )504420(

آگهی تغییرات شرکت آرمه پایدار سمنگان شرکت سهامی 
خاص به شماره ثبت 3422 و شناسه ملی 14003561578 

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1397/12/07 : - آقای علی 
اس�دی زیدآبادی شماره ملی 3071260873به س�مت مدیر عامل و 
عضو هیئت مدیره - آقای بهنام ش�هبا شماره ملی 2993688081به 
س�مت رئی�س هیئت مدی�ره - آقای مصطفی س�االری ش�ماره ملی 
3071774087ب�ه س�مت نائب رئیس هیئ�ت مدیره - کلیه اس�ناد 
و اوراق به�ادار و تعه�د آور ش�رکت از قبیل )چک ، س�فته وبرات ( 
وقراردادهای ش�رکت و س�ایر نام�ه های اداری با امض�ا مدیرعامل و 
رئیس هیئت مدیره همراه با مهر ش�رکت معتبر می باش�د. اداره کل 
ثبت اس�ناد و امالک استان کرمان مرجع ثبت شرکت ها و موسسات 

غیرتجاری سیرجان )504924(

آگهی تغییرات شرکت آرمه پایدار سمنگان شرکت سهامی 
خاص به شماره ثبت 3422 و شناسه ملی 14003561578 

به اس�تناد صورتجلس�ه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 
1397/12/07 : - اعض�اء هیئ�ت مدی�ره عبارتن�د از: - علی اس�دی 
زیدآبادی ش�ماره مل�ی 3071260873 - بهنام ش�هبا ش�ماره ملی 
2993688081 - مصطف�ی س�االری ش�ماره مل�ی 3071774087 
برای مدت 2 س�ال انتخ�اب گردیدند. - خانم مهدیه امیری ش�ماره 
ملی 3060013276 بعنوان ب�ازرس اصلی و خانم طیبه رنجبر توتوئی 
شماره ملی 3070678823 به عنوان بازرس علی البدل شرکت برای 
مدت یکسال مالی انتخاب شد. - روزنامه نگارستان جهت نشر آگهی 
های شرکت انتخاب شد . اداره کل ثبت اسناد و امالک استان کرمان 

مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری سیرجان )504925(



◄ اس�تاد ب�ا توجه به اینکه ش�ما 
در فرانس�ه جای�گاه قاب�ل قبول�ی 
داشتید چه شد به ایران بازگشتید 
و نهایتًا یکی از کارگاه هایتان را در 

سیرجان برگزار کردید ؟ 
م��ن آنجا دچ��ار دوپارگی ش��ده بودم، 
وس��ط زمین وهوا معلق بودم، انگار دلم 
برای وطنم پر می کشید، دلم برای همه 
اق��وام ایران��ی تنگ می ش��د. دلم برای 
دش��ت، جنگل، ک��وه و صحرایش تنگ 
می ش��د، س��ال 96 یک اتفاق برای من 

افتاد که بیایم خواهرم را ببینم، خواهرم 
مری��ض بود و ای��ن بهانه ای ب��ود برای 
برگش��تن من به وطنم و یک آش��نایی 
پیدا کردم باخانم عرب نژاد که پیشنهاد 
کردند اگر امکانش هس��ت شما سفری 
به کرمان داش��ته باشید منم در جواب 
گفتم ش��ما چند شهرستان باهم باشید 
که کارگاه را تش��کیل بدم، درحالی که 
دل��م می خواس��ت بیای��م و س��یرجان 
را ه��م ببین��م چ��ون مادرب��زرگ من 
س��یرجانی بود و در همین شهر هم به 

خاک سپرده ش��د. درواقع سیرجان یک 
سرزمین مجهول دوست داشتنی و انگار 
بخشی از هویت من در این شهر است. 
روزی ک��ه آقای دکتر طاه��ری به من 
زنگ زد و خواس��ت که برای ورکش��اپ 
به س��یرجان بیایم موضوع را به ایشان 

گفتم، تعجب کردند )با خنده( 
◄ استاد شما ظاهراً در سال 1980 
به س�بب تحصیل و کسب تجربه از 
ایران به فرانس�ه مهاجرت کردید و 
آنجا هم فعالیت های خودتان را در  

قالب یک کارگروه دنبال می کردید 
و حت�ی اجراهای�ی داش�تید ک�ه 

مضمون ایرانی داشتند....
بل��ه من در آن س��ال از ایران مهاجرت 
ک��ردم آن ه��م صرفاً جه��ت هدفی که 
داشتم یعنی اگر اس��تعدادی در خودم 
می بین��م در آنجا ش��کوفا کن��م. اوایل 
مهاجرت��م س��عی بر این داش��تم که از 
همه اجتماع فرانس��ه سر دربیارم لذا به 
هر دانش��گاهی سر زدم تا بتوانم جایگاه 
خ��ودم را در آنج��ا پیدا کن��م. در واقع 
سال های اول مهاجرتم روزهای سختی 
را در غربت گذراندم. یادم هس��ت یک 
روز در می��دان کنک��ورد ش��هر پاریس 
نشس��ته بودم )بغض می کند و اشک از 
چشمانش سرازیر می شود( خودم را در 
یک خأل احساس می کردم. آنجا بود که 
بحران هویت گریبانم را گرفت، روزگار 
س��ختی بود. مث��ًا من در ته��ران در 
میدان توپخانه که بودم پشِت سرم بازار 
بود اون ور من میدان بود همه چیز نشان 
از هویت من می داد اما آنجا هیچ نشانی 
از هویت من نداشت. یعنی هیچ تسلّط 
فرهنگی به زندگی در فرانس��ه نداشتم 
تنها تس��کین ای��ن درد پن��اه بردن به 
نوس��تالژی ها بود. رفته رفته بعد از چند 
س��ال از مهاجرت در دانش��گاه سوربن 
یک گروه با دانشجویان تشکیل دادیم و 
ب��ا توجه به اینکه در ایران با پیتربروک 
کارکرده بودم در کار صحنه موفق ظاهر 
شدم و توانستم س��ه نمایشنامه خودم 
را روی صحن��ه ببرم. ای��ن اولین اقدام 
هنری من در فرانس��ه ب��ود و در ادامه 

نمایش نامه »این حیوان ش��گفت انگیز« 
که توس��ط ی��ک ارمن��ی لبنانی تبار به 
نمایش نام��ه تبدیل ش��ده ب��ود به روی 
صحنه بردم که اتفاقاً بازتاب خوبی هم 
داش��ت. از جمله نقده��ای آن این بود 
که ی��ک ایرانی برای اولین بار در تاریخ 
تئاتر فرانس��ه نمایش��نامه ای با تکنیک 
فرانس��وی و فرمت ایران��ی پیاده کرده 
است و این اجرا درجاهای دیگر فرانسه 
هم روی صحنه رف��ت و بعداً با توجه به 
عاقه ام به هویت ایرانی ام و زبان فارسی 
منظومه »زهره و منوچهر« و بعد از آن 

افسانه ببر را اجرا کردم.
◄ آیا اجراهایتان فقط به فرانس�ه 

ختم شد؟ 
نه، در سوئد، دانمارک، استرالیا، آمریکا 
و برخی شهرهای دیگر هم اجرا داشتم 
و در هر اجرا تجربیاتی را اندوختم ولی 
در نهای��ت آن تجربیات دنباله همه آن 
تجربه های��ی بود که در ایران دهه 40 و 

هم زمان با دهه60 میادی بود.
◄ ب�ا توج�ه به اینکه ش�ما تجربه 
هنرپیش�گی در آن گ�روه معروف 
کارگاه نمای�ش ده�ه 40 در ایران و 
پی�رو آن تحصی�ات آکادمیک در 
فرانسه و اکنون ایمان به کارگروهی 
دارید از ماهیت و ش�کل گیری کار 

گروهی می گویید؟
ببینی��د آن موقع یک ف��رم کار از تئاتر 
معروف بود به »تئاتر قرن نوزدهمی« که 
یک نف��ر رئیس بود و رهبری می کرد و 
بقیه عوامل نیز می بایست پیروی کنند، 
ولی ما معتقد بودیم در کار گروهی یک 

نفر خاق نیست، خاقیت های گوناگون 
ماحصل جمع، هرکسی سهم خودش را 
دارد و علت منس��وخ ش��دن تئاتر قرن 
نوزدهمی مسئله فردیت بود؛ به عبارتی 
درامات��ورژ همه کاره صحن��ه بود یعنی 
یک آقا باالس��ر تمام عیار بود و به جرئت 
می توان گفت علت منس��وخ شدن این 
س��بک از اجرا ریش��ه اجتماع��ی دارد. 
ببینید در دهه60 می��ادی اعتراضات 
اجتماع��ی ش��کل گرف��ت مث��ًا اولین 
اعتراضات جمعی سیاه پوستان  اتفاقات 
بودن��د چون مح��روم بودن��د از حقوق 
خودش��ان، بعداً اقلیت ه��ای مذهبی و 
جریان ه��ای دیگر و اولین بارقه های آن 
تئاتر دیده ش��د معدود گروه های تئاتر 
ش��روع به کار گروهی انج��ام دادند که 
در ابتدای کار هم س��مت افراط کشیده 
ش��دند که طبیع��ی هس��ت و پیرو آن 
اتفاق��ات که در اروپا و آمریکا افتاده بود 
به ایران دهه40 هم س��رایت کرد. خب 
در آن موقع پادش��اه می خواس��ت یک 
وجهه دموکراتیک از خود به دنیا نشان 
ده��د و از طرفی ماهی��ت کارگروهی با 
اه��داف حاکمی��ت مترادف ب��ود و در 
کل در ای��ران دچار سانس��ور ش��دیم.

درواق��ع کارگروهی ثمره چندانی مانند 
آنچه در غرب اتفاق افتاده بود نداش��ت. 
خاص��ه کار کارگاه بازیگری 11 س��ال 
فعالی��ت بود. ذات تئات��ر حاصل گفتگو 
هس��ت اصًا چنین چی��زی در مملکت 
ما س��ابقه نداش��ته اس��ت م��ا دیالوگ 
نداریم، مونولوگ داریم، شاهنامه خوانی 
داریم، پرده خوانی داریم و گفتگو یعنی 

دموکراسی.
◄ استاد با توجه تجربه گران بهای 
ش�ما درصحن�ه چ�را ته�ران کار 
انتخاب  نکردید و شهرس�تان ها را 

کردید؟
م��ن در ته��ران س��عی کردم ب��ا تمام 
آدم ه��ای مس��ئول تئات��ر رایزنی کنم 
که بیایید مج��دداً کارگروهی را احیاء 
کنی��د و متأس��فانه سیس��تم ب��ر این 
ش��کل بوده تئاتر به ص��ورت خصوصی 
درآم��ده ب��ود و یا به صورت س��لبریتی 
بود و ی��ا نمایش  نامه هایی روی صحنه 
می رف��ت که مردم را بخنداند و در آخر 
هم س��وءتفاهم پیدا ش��د که حرف از 
این ب��ود اینج��ا حرفه ای ه��ا نمی آیند 
اسم نویس��ی کنند، برخاف هنرمندان 
غرب��ی که همیش��ه خودش��ان به قول 
فرنگی ه��ا آپدیت می کنند. وقتی آمدم 
شهرس��تان دیدم بچه های شهرس��تان 
این ش��کلی نبودند فق��ط آرزوی آن ها 
رفت��ن روی صحنه ب��ود اآلن خیلی از 
بچه ها راضی هس��تم البته ضعف هایی 
وجود دارد اما آنچ��ه برای من اهمیت 
دارد یک خواست هست و همین شوق 
را در بچه های اینجا می بینم مرا جذب 

می کند.
کوت�اه  م�دت  همی�ن  در   ◄
امکان�ات  بودی�د  س�یرجان  ک�ه 
را  تئات�ر س�یرجان  س�خت افزاری 

چگونه ارزیابی می کنید؟
من هیچ چیز از مکانیزم و ساز و کارهای 
مال��ی و ارتباطی اینج��ا نمی دانم، اما با 
توجه به تجربه ام در اروپا، خواست بر این 
ب��ود که آدم های متمول می آمدند خرج 
تئاتر را متحمل می شدند و آن را افتخار 
می دانس��تند و پیرو همان صحبت های 
اولیه دوست داشتند ارتباطات اجتماعی 
ش��کل بگیرید، ول��ی من اگ��ر بخواهم 
اظهارنظری بکنم می توانم بگویم ش��ما 

هیچ امکانات تئاتری ندارید.
◄ چ�ه پیش بین�ی ب�رای تئاتر یا 

تئاتر سیرجان دارید؟
امیدوارم تئاتر برگردد به ش��کل گروهی 
و خاقان��ه اش، امی��دوارم ازلح��اظ فرم 
و محت��وا معن��ی واقع��ی خاقانه اش را 
متوجه ش��وند، یک جمع می تواند اعام 
موجودی��ت بکن��د و عقانیت اجتماعی 
اجتماعی  بگیرد درخواس��ت های  شکل 
به عن��وان ی��ک گ��روه ش��کل بگیرید و 
هرکدام بتواند اظهارنظ��ر بکند، اصًا و 
ابداً ای��ن بدان معنا نیس��ت که زنده باد 
یا مرده باد کس��ی را بگویم یک تفهیم 
مطلب اس��ت که تأمل داش��ته باش��د و 
گفت وگو ... و من در دو سالی که آمده ام 
به ایران امیدوارم نطفه تئاتر کار گروهی 

را سیرجان ببندم.

 شماره 1177 
5 شنبه 1 تیر 1398  فرهنگ و هنر

گفتگو از رضا سیوند

اس�تاد صدرالدین زاهد که برای ش�رکت در یک کارگاه آموزشی تئاتر از مدتی قبل به سیرجان 
رف�ت و آمد دارد، س�کنات و وجناتی دارد که بعید می دانم بر کس�ی از اهالی این رش�ته از هنر به خصوص 
بچه های تئاتر س�یرجان پوشیده باشد. او در دانشگاه سوربن فرانسه در رشته تئاتر تحصیل کرده و سال ها 
تجربه کار در فرانس�ه، اس�ترالیا، آمریکا، س�وئد و دانمارک دارد با این حال به واسطه مادربزرگش بخشی از 
هویت خودش را در س�یرجان می بیند. کار مش�ترک او در تئاتر به زبان های فرانس�ه و فارس�ی  و تش�کیل 
گروه های تئاتر فرانس�وی و ایرانی بر س�وابق او در آموزش و توسعه این رشته افزوده است. زاهد به کارهای 
نمایش�ی صادق هدایت نیز عاقه مند بوده  و کارگردان بعضی از آثار وی در روی صحنه بوده  اس�ت. وی این 
آثار را هم به فارس�ی و هم به فرانس�وی، هم در ایران و هم در فرانس�ه به روی صحنه برده و چندین سال از 

زندگی اش را صرف پژوهش در این زمینه کرده است. 
با امیر حسین طاهری از بازیگران و کارگردانان تئاترکه خود در دعوت از استاد زاهد به سیرجان  نقش دارد قبل 
از مصاحبه با وی که صحبت می کردم حضور او را در این ش�هر برای اهالی تئاتر به فال نیک  گرفت و امیدوار بود 
بتوانند از حضور او اس�تفاده کرده و یک گروه متعهد، منضبط و منس�جم داش�ته باشند. طاهری هدف از برپایی 
این کارگاه را با حضور صدرالدین زاهد دریافتن اصل پیام اس�تاد برای بچه های تئاتری دانس�ت  و به نقل از وی 
گفت: »جدا از تکنیک، هدف دیگر ما  تقویت پایه های اخاق در کار تئاتر اس�ت«. طاهری می گوید: زاهد بس�یار 
آدم منضبطی است و این انضباط از یک تعهد، وجدان کاری و یک ایمان نشأت می گیرد و اگر بچه های گروه آن 
را دریابند یا حتی تقلید هم کنند ما راضی هستیم. گفتگوی ما با استاد صدرالدین زاهد دوهفته قبل انجام شد 
ولی با تأخیر به دست چاپ سپرده شد. این گفتگو را که در محل اقامتش در سیرجان انجام شد با هم می خوانیم.  

 از جمله نقدهای نمایشنامه ای که در فرانسه کار کردم این بود 
که یک ایرانی برای اولین بار در تاریخ تئاتر فرانسه نمایشنامه ای با 
تکنیک فرانسوی و فرمت ایرانی پیاده کرده است و 
این اجرا درجاهای دیگر فرانسه هم روی صحنه رفت و بعداً با توجه به 
عالقه ام به هویت ایرانی ام و زبان فارسی منظومه »زهره و منوچهر«
 و بعد از آن افسانه ببر را اجرا کردم...

 دلم می خواست بیایم و سیرجان را هم ببینم چون مادربزرگ 
من سیرجانی بود و در همین شهر هم به خاک سپرده شد. درواقع 
سیرجان یک سرزمین مجهول دوست داشتنی و انگار بخشی از 
هویت من در این شهر است. روزی که دکتر طاهری به من زنگ زد 
و خواستند که برای ورکشاپ به سیرجان بیایم موضوع را به ایشان 
گفتم، تعجب کردند 

داستان زندگی تئاتری صدرالدین زاهد
 از سوربن فرانسه تا سیرجان 

در فرانسه دچار
 بحران هویت

 شدم 
 شما هیچ امکانات تئاتری ندارید.

تاسیس شرکت سهامی خاص بتن راه شاهین درتاریخ 
1398/03/18 به شماره ثبت 4641 به شناسه ملی 

 14008379370
ثب�ت و امضا ذی�ل دفاترتکمیل گردیده که خالصه آن به ش�رح زیر 
جه�ت اطالع عموم آگه�ی میگردد. موضوع فعالی�ت :کلیه عملیات 
و  پلسازی،سدسازی،زهکشی،آبیاری  معدنی،  ساختمانی،راهسازی، 
انجام عملیات تاسیساتی،نقش�ه برداری و تفکیک اراضی درصورت 
ل�زوم پس از اخذ مجوزهای الزم از مراج�ع ذیربط مدت فعالیت : از 
تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی : استان کرمان ، شهرستان 
س�یرجان ، بخش مرکزی ، ش�هر سیرجان، ش�هرک صنعتی ، بلوار 
ش�هید عباس�پور ، خیابان تولید ، پالک 0 ، طبقه همکف کدپس�تی 
7816796481 س�رمایه ش�خصیت حقوق�ی عبارت اس�ت از مبلغ 
5000000 ری�ال نقدی منقس�م به 100 س�هم 50000 ریال�ی تعداد 100 
س�هم آن با نام ع�ادی مبلغ 1750000 ریال توس�ط موسس�ین طی 
گواهی بانکی ش�ماره 2721/154/32 مورخ 1398/02/18 نزد بانک 
اقتصاد نوین ش�عبه س�یرجان ب�ا کد 2721 پرداخت گردیده اس�ت 
والباقی در تعهد صاحبان س�هام می باش�د اعضا هیئت مدیره آقای 
س�عید صفی نژاد به ش�ماره مل�ی 3060230341و به س�مت رئیس 
هیئ�ت مدیره به مدت 2 س�ال خانم فاطمه باباخانی نژاد به ش�ماره 
ملی 3070299520و به سمت منشی هیئت مدیره به مدت 2 سال و 
به س�مت عضو هیئت مدیره به مدت 2 س�ال آقای مسلم صفی نتاج 
به ش�ماره ملی 3131484861و به سمت مدیرعامل به مدت 2 سال 
و به س�مت عض�و هیئت مدیره به مدت 2 س�ال آقای محمد خدائی 
به ش�ماره ملی 4284496794و به سمت نایب رئیس هیئت مدیره 
به مدت 2 س�ال دارن�دگان حق امضا : کلیه اوراق و اس�ناد بهادار و 
تعه�دآور ش�رکت از قبیل چ�ک، س�فته، ب�روات، قراردادها عقود 
اس�المی و همچنی�ن کلیه نامه ه�ای عادی و اداری با امضاء س�عید 
صف�ی نژاد همراه با مهر ش�رکت معتبر می باش�د. اختی�ارات مدیر 
عامل : طبق اساس�نامه بازرس�ان آقای اکبر باباخانی نژاد به شماره 
مل�ی 3070305611 به س�مت بازرس اصلی به مدت یک س�ال مالی 
آق�ای حامد زورونی به ش�ماره ملی 3100191765 به س�مت بازرس 
علی البدل به مدت یک س�ال مالی روزنامه کثیر االنتشار نگارستان 
جهت درج آگهی های ش�رکت تعیین گردی�د. ثبت موضوع فعالیت 
مذک�ور ب�ه منزله اخذ و ص�دور پروانه فعالیت نمی باش�د. اداره کل 
ثبت اسناد و امالک استان کرمان مرجع ثبت شرکت ها و موسسات 

غیرتجاری سیرجان )499380(

آگهی تغییرات شرکت گهر نیرو سیرجان شرکت سهامی خاص 
به شماره ثبت 3093 و شناسه ملی 14000159870 

به استناد صورتجلس�ه هیئت مدیره مورخ 1398/02/03 تصمیمات 
ذیل اتخاذ شد : -1آقای هادی احمدی اصل شماره ملی 3071806078 

به سمت مدیر عامل و رئیس هیئت مدیره - آقای حامد احمدی اصل 
شماره ملی 3071279566به سمت نائب رئیس هیئت مدیره - آقای 
علی محمد احمدی اصل ش�ماره ملی 3070744079 به سمت عضو 
هیئ�ت مدیره -2 کلیه اس�ناد و اوراق بهادار و تعهد آور ش�رکت و 
س�ایر نامه های اداری با امضاء مدیرعامل)هادی احمدی اصل شماره 
ملی 3071806078( همراه با مهر ش�رکت معتبر می باشد. اداره کل 
ثبت اسناد و امالک استان کرمان مرجع ثبت شرکت ها و موسسات 

غیرتجاری سیرجان )505412(

آگهی تغییرات شرکت نانو سازه نارنج سیرجان شرکت سهامی 
خاص به شماره ثبت 4618 و شناسه ملی 14008306394 

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1398/03/12 
انج�ام کلیه امور خدمات�ی ، انجام کلیه امور تاسیس�ات ) آب ، برق 
، گاز ، مخاب�رات ، فاض�الب ( فضای س�بز ، حمل ونق�ل مواد معدنی 
در مح�دوده معدن ، خاکب�رداری ، گودبرداری ، حفاری ، اکتش�اف 
وبهره برداری از معادن روباز و زیرزمینی ، رس�توران داری ، س�لف 
س�رویس ، طبخ وس�رو غذا ، تعمیر ونگهداری از وسایل وتجهیزات 
اداری وصنعتی به موضوع شرکت الحاق و ماده مربوطه در اساسنامه 
اصالح گردید.در ص�ورت ضرورت قانونی انج�ام موضوعات فعالیت 
پ�س از اخذ مجوز های الزم ) ثبت موض�وع فعالیت مذکور به منزله 
اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد( اداره کل ثبت اسناد و امالک 
استان کرمان مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری سیرجان 

)505911(

آگهی تغییرات شرکت گهر نیرو سیرجان شرکت سهامی خاص 
به شماره ثبت 3093 و شناسه ملی 14000159870 

ب�ه اس�تناد صورتجلس�ه مجم�ع عموم�ی ع�ادی س�الیانه م�ورخ 
1398/02/03 تصمیمات ذیل اتخاذ ش�د : -1 اعضاء هیئت مدیره به 
شرح ذیل به مدت دو س�ال انتخاب گردیدند: - هادی احمدی اصل 
ش�ماره ملی 3071806078 - علی محمد احمدی اصل ش�ماره ملی 
3070744079 - حام�د احمدی اصل ش�ماره مل�ی 3071279566 
-2 خان�م نجم�ه محیاپور لری ش�ماره مل�ی 3071869495 بعنوان 
بازرس اصلی و خانم زهرا موردینی نژاد ش�ماره ملی 3070750168 
بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یکس�ال مالی انتخاب ش�دند . 
-3 روزنامه محلی نگارس�تان جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب 
ش�د. اداره کل ثبت اسناد و امالک استان کرمان مرجع ثبت شرکت 

ها و موسسات غیرتجاری سیرجان )505913(

آگهی مناقصه نوبت دوم 
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 ضمانتنامه 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

مجمع عمومی عادی کانون کارگران بازنشسته شهرستان سیرجان )نوبت دوم( 
تشکیل 

آگهی 
بدینوسیله به اطالع کلیه اعضاء کانون کارگران بازنشسته شهرستان سیرجان می رساند جلسه مجمع عمومی عادی کانون یاد 
شده در تاریخ 98/4/27 رأس ساعت 9/30 در محل خیابان ولی عصر دارالقرآن، جنب درمانگاه سیب برگزار خواهد شد. از 
کلیه اعضاء جهت شرکت در جلسه با در دست داشتن دفترچه بیمه و کارت عضویت کانون دعوت به عمل می آید. الزم 
به ذکر است طبق تبصره ماده 2 دستورالعمل چگونگی تشکیل کانون های کارگران بازنشسته بازماندگان مستمری بگیر 

فاقد حق رأی می باشند و همچنین کاندید هیئت مدیره نیز نمی توانند باشند. 

دستور کار جلسه:
1- گزارش مالی توسط بازرسان 

2- استماع گزارش هیأت مدیره                              3- انجام انتخابات هیأت مدیره و بازرسان 

هیأت مدیره 



 دکتراحمدعلی قاسمی *

ش��بگرد صح��را/ م��ا گن��ج فق��را را به 
دوعالم نفروش��یم/ وطن ایران، آش��یانه 
س��یرجان/ بیمه ب��ا ابوالفضل.....این ها و 
نظای��ر این، جمالتی اس��ت ک��ه معموالً 
پش��ت تانکرهای حمل س��وخت و سایر 
ماش��ین های س��نگین ک��ه در مالکیت 
است. شاید  سیرجانی هاست حک ش��ده 
به ج��رأت بتوان گفت س��یرجان یکی از 
ش��هرهای مه��م در صنع��ت حمل ونقل 
اس��ت. در این ش��هر بی��ش از 60 هزار 
کامیون و کشنده و ماشین آالت سنگین 
طبق آم��ار مراکز راهنمای��ی و رانندگی 
ت��ردد دارد که در س��ال ح��دود 1200 

میلیارد تومان ارزش افزوده دارند.
ثانیاً سیرجان به دلیل شرایط جغرافیایی 
و  بین الملل��ی  ش��اه راه های  مس��یر  در 
کریدوره��ای حمل ونقل ج��اده ای ایران 
و س��ایر کش��ورها قرارگرفته و می توان 
گفت با وجود این مس��یرها و پتانسیل ها 

حمل ونق��ل  هزینه ه��ای  کمتری��ن  ب��ا 
کامی��ون داران س��یرجانی می توانند  به 
کش��ورهای آس��یای میانه و یا در داخل 
به ش��هرهای صنعتی بار و کاال  جابه جا 
کنن��د ک��ه ب��ا توجه ب��ه اصل مس��ئله 
حمل ونقل مضاع��ف در ایران که حدود 
40 درص��د قیم��ت تمام ش��ده ی کاالها 
مرب��وط به هزینه های حمل ونقل اس��ت 
این ش��هر می توان��د تأثیر عم��ده ای در 
کاهش این هزینه ها و رس��یدن سریعتر 
کاال به مصرف کنندگان در ایران و س��ایر 
کشورها داشته باشد. دلیل سوم اهمیت 
س��یرجان از لحاظ صنعت حمل ونقل به 
وجود معادن غنی آهن، مس و کروم در 
استان کرمان مربوط می شود بخش های 
بزرگ��ی از این معادن در س��یرجان قرار 
دارند. از سویی ش��هر سیرجان به عنوان 
یکی از ش��هرهای  فوالدی با وجود یک 
حمل ونقل قوی می توان��د منافع زیادی 
برای کشور تعریف و این شهر را به عنوان 

یک شهر استراتژیک مطرح  نماید.

ب��ا توجه ب��ه ای��ن  ویژگی ه��ا و حضور 
رانندگان بسیار در شهر است که سیرجان 
را به عن��وان ش��هر رانن��دگان خط��اب 
کرده اند. اما س��ؤالی که مطرح می ش��ود 
این است در یک معادله ی دوطرفه برای 

این مجموعه با این گس��تردگی خدمات 
بدون هیچ مشکل و محدودیتی که ارائه 
می کنن��د آیا توانس��ته ایم حق مطلب را 
ب��رای این مجموعه صنفی گس��ترده در 
نظر بگیریم؟ ش��اید بتوان گفت با توجه 
به مطالب��ات و خواس��ته های این صنف 
که در ش��هرهای مختل��ف در زمان های 
متعدد ما ش��اهد اعتصاب و تعطیلی این 
صن��ف بوده ایم تنها ش��هری که هیچ گاه 
یک مورد اعتصاب وجود نداش��ته است. 
از لح��اظ ارائه خدمات مختل��ف نیز در 
ش��هر س��یرجان که یک��ی از معیارهای 
خدمات حمل ونقل محس��وب می ش��ود 
در جایگاه ه��ای پمپ بنزی��ن م��ا در این 
مدت  حتی یک م��ورد تعطیلی و تأخیر 
در ارائ��ه خدم��ات مش��اهده نکردیم به 
طوری که حداکثر میانگین معطلی یک 
خودرو یا کامیون برای دریافت س��وخت 
در جایگاه ها حداکثر 22 دقیقه اس��ت. با 
همه ی این اوص��اف می بینیم که حدود 
30 ه��زار نفر به طور مس��تقیم با صنعت 
حمل ونقل در س��یرجان درگیر هستند 
و بی��ش از 80 ه��زار نف��ر از خانوارها از 
ای��ن درآمد امرار مع��اش نموده و تأمین 

می گردند.
ب��ا ای��ن وص��ف موضوع��ی ک��ه مطرح 
می گ��ردد این اس��ت که ما بن��ا به گذر 
زمان ک��ه س��یرجان را به عنوان ش��هر 
می نماییم  توصیه  می شناسیم  رانندگان 
برای حفظ این جایگاه و ارتقاء سیرجان 
در بین س��ایر شهرها برای ارائه خدمات 

اوالً تابه حال همان گونه که یک رابطه ی 
صمیمان��ه و دوس��تانه بین مس��ئولین 
ش��هر و رانندگان وجود داشته و معموالً 
مطالب به صورت ارش��ادی نه دس��توری 
و ارائه راه��کار مط��رح می گردیده این 
جایگاه تقویت ش��ده و مسئولین همیشه 
از ای��ن صن��ف دلس��وز و زحمت ک��ش 
دلجویی نموده چراکه اگر همکاری این 
گروه نباشد حقیقتاً نه تنها در شهر بلکه 
در س��طح استان و کش��ور مشکالتی را 

شاهد خواهیم بود. 
ثانی��اً با در نظ��ر گرفتن خواس��ته های 
منطق��ی این صنف و با توجه به بضاعت 
و توانایی کش��ور ما و ش��هر س��یرجان 
قس��متی از مش��کالت این صن��ف باید 
حل ش��ود تا ما ش��اهد هیچگونه دلهره، 
اضطراب و نگرانی در میان آن ها نباشیم. 
ثالث��اً ب��ا توجه ب��ه نقش رانن��دگان در 
ازلح��اظ  ک��ه  می بینی��م  حمل ونق��ل 
س��هم مش��ارکتی رانن��دگان کمتری��ن 
س��هم عایدش��ان می ش��ود. ل��ذا با در 
نظ��ر گرفتن خدمات مختل��ف از طرف 
تصمیم گیرن��دگان جامعه مانند خدمات 
بیم��ه ای یا س��هام مختلف ش��رکت ها 
به عن��وان ی��ک درآم��د جانبی و س��ایر 
خدماتی ک��ه می توانیم تنه��ا برای این 
گ��روه در نظر بگیریم تا قوت قلبی برای 
رانندگان ش��ده و آن ها را در مش��ارکت 
بیشتر جهت ارائه خدمات تشویق نماید. 
رابع��اً ب��ا توجه ب��ه ش��رایط حمل ونقل 
و مس��یرهای بس��یار طوالن��ی درص��د 
قابل توجهی از این کامیون ها و کشنده ها 
دچار اس��قاط و همچنین از بین رفتن و 
گردیده  هزینه ه��ای حمل ونقل  افزایش 
لذا با توجه به سیاست تصمیم گیرندگان 
جامع��ه در این زمینه که سیاس��ت های 
صنع��ت  بازس��ازی  ب��رای  مش��خصی 
حمل ونقل در نظر می گیرند مس��ئولین 
سیرجان باید سهمیه ی ویژه ای با تالش 
مضاعفی که تابه حال داش��ته اند ازلحاظ 
کامیون و ِکشنده برای این شهر در نظر 
گرفته و در اختیار متقاضیان قرار دهند 
تا بتوان ش��اهد رشد بیشتر ارائه خدمات 

در این صنعت باشیم.

* عضو هیئت
 علمی دانشگاه
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اقتصاد حمل و نقل 
علیرضا مهدوی

استان کرمان به دلیل پهناوری و گستردگی که دارد از جمله استان هایی 
اس��ت که می تواند با توس��عه صنعت حمل و نقل زمینه شکوفاتر شدن 
اقتصاد خود را پیدا کند. وجود معادن پر از سنگ آهن و مس و کشاورزی 
پر رونق به خصوص در بخش پسته و سایر محصوالتی که زمینه صادرات 
آن فراهم اس��ت و یا کااله��ا و خدمات دیگری که با صنعت حمل و نقل 
می توانند ارتباط تنگاتنگی پیدا کنند این ضرورت را بیشتر نشان می دهد. 
امروزه حمل و نقل یکی از اجزاء مهم اقتصاد نه تنها استان ما که اقتصاد 
ملی محس��وب می گردد و به دلیل داش��تن نقش زیربنایی، تأثیر فراوانی  
برفرآیند رش��د اقتصادي کشور دارد. این بخش دربرگیرنده فعالیت هایی 
اس��ت که به شکلی گسترده در تمامی زمینه هاي تولید، توزیع و مصرف 
کاال و خدمات جریان داش��ته و در مجموعه فعالیت هاي اقتصادي نقش 
غیرقابل انکاری دارد. این موضوعی نیس��ت که به تازگی اقتصاددانان آن 
را کش��ف کرده باشند چرا که از دیرباز توس��عه اقتصادي در گرو توسعه 
بازرگاني بوده وتوسعه بازرگاني نیز وابسته به پیشرفت »تکنولوژي حمل 
ونقل« بوده است. شواهد موجود نشان دهنده این حقیقت است که وجود 
امکانات حمل ونقل کارآ در اندازه گیري میزان رفاه اجتماعي اهمیتي قابل 
توجه دارد. بنابراین یکي از نیازهاي اولیه انساني که با توسعه اقتصادي و 
اجتماعي دامنه گسترده تري پیدا کرده و امروزه جزء یکي از مظاهر تمدن 

بشمار مي رود، مسئله حمل ونقل است.
عده اي براین عقیده اند که جهش اقتصادي کش��ورهاي توسعه یافته به دلیل 
اتخاذ روش هاي صحیح حمل ونقلي بوده است. بدین معني که رشد وتوسعه 
اقتصادي در ایجاد یک سیس��تم مطلوب حمل ونقل حائز اهمیت اس��ت و 
توس��عه ش��بکه حمل ونقل نیز در رشد و توس��عه اقتصادي هر کشور تأثیر 
مي گذارد. در ادبیات اقتصادي، توسعه حمل ونقل چون گردش خون درکالبد 
اقتصادي هرکش��ور است و با تس��ریع در این گردش نیازهاي حیاتي و اولیه 
اقتصادي در جامعه سریع تر برآورده مي شود. قطعاً هرگونه بي نظمي و کندي 
در آن ضرره��اي فراواني به فرآیند رش��د وتوس��عه وارد مي کند، لذا زمان و 
میزان سرمایه گذاري دربخش حمل ونقل بطور مستقیم و غیر مستقیم، روند 
توس��عه را تحت تأثیر قرار خواهد داد. این نکته که تعدادي از اقتصاددانان و 
برنامه ریزان ، توسعه رشد اقتصادي را مشروط و منوط به توسعه بخش حمل 
ونقل )تجهیزات زیربنایي( و وجود وس��ایل نقلیه کافي)انواع ناوگان ترابري( 
وتسهیالت ارتباطي و خدمات وابسته به آن دانسته و به طور کلي فعالیت هاي 
حمل ونقل را از جمله فعالیت هاي اساس��ي و زیربنایی در این حوزه اس��ت. 
خوش��بختانه در کش��ور ما با درک دقیق از این واقعیت در سال های پس از 
انقالب به توسعه صنعت حمل و نقل پرداخته شده است. از گسترش جاده های 
ترانزیتی زمینی گرفته تا جاده های ریلی و هوایی همه در دوس��ه دهه اخیر 
گسترش قابل توجهی داشته اند. در استان ما کرمان نیز به همین نسبت این 
توسعه اِعمال شده و هنوز هم برنامه هایی چون ایجاد خطوط آهن جدید در 
اس��تان میان سیرجان و کرمان و سایر محورها در همین راستا قابل ارزیابی 
اس��ت. برنامه هایی که اجرای آن در جابه جایی سریعتر کاال و خدمات بیشتر 
از همیشه می تواند به توسعه و رشد اقتصاد استان کرمان کمک وافری کند. 

سیرجان و
 صنعت حمل و نقل 

هفتمی��ن نمایش��گاه بین الملل��ی معدن، 
صنای��ع معدنی و تجهیزات وابس��ته طی 
روزه��ای 26 ت��ا 29 خ��رداد در مح��ل 
نمایش��گاه های بین الملل��ی کرمان برگزار 
شد و ش��رکت س��نگ آهن گهرزمین در 
این نمایشگاه با دو غرفه کنار هم همچون 
نمایشگاه های گذشته حضور فعالی داشت. 
بر پایه این گزارش این نمایشگاه با حضور 
فعاالن معدنی کش��ور و مسئوالن استان 
با س��خنان دکتر دهقان معاون اقتصادی 
استاندار گش��ایش یافت و در محیطی به 
وس��عت 10 هزار مترمربع با شرکت ده ها 
نمایندگی داخلی و خارجی در غرفه های 

متعدد برگزار شد.  
در این نمایش��گاه که شرکت های معدنی 
ماش��ین آالت، صنایع مربوط به اکتشاف، 
اس��تخراج و بهره ب��رداری، ف��رآوری مواد 

معدنی، مهندسین مش��اور و پیمانکاران، 
تجهیزات آزمایش��گاهی و زمین شناسی و 
اکتش��اف معادن زیرزمین��ی را به نمایش 
گذاش��ته بودند محصوالت معدنی شرکت 
سنگ آهن گهرزمین نیز به نمایش درآمد 
و م��ورد توجه بازدیدکنندگان نمایش��گاه 

قرار گرفت. 

◄ طرح های فرهنگی در منوجان
خب��ر دیگ��ری از ای��ن ش��رکت حاک��ی 
اس��ت جلس��ه طرح های معین اقتصادی 
شهرس��تان منوجان و دعوت پیمانکاران 
ش��رکت جه��ت همراهی، هفته گذش��ته 
با حض��ور مدیرعام��ل، معاون توس��عه و 
مهندس��ی و مع��اون اداری و پش��تیبانی 
گهرزمین در محل دفتر مرکزی ش��رکت 

برگزار شد. 

علی اکبر پوریانی مدی��ر عامل گهرزمین 
در این نشس��ت با اش��اره به فعالیت های 
انج��ام ش��ده در منوجان عن��وان کرد: از 
فعالیت ه��ای ش��رکت گهرزمین  عم��ده 
در منوج��ان بح��ث ارتقای س��طح کیفی 
آموزش و توس��عه اش��تغال زایی می باشد 
فعالیت های  تاکن��ون  خوش��بختانه  ک��ه 
گسترده ای در این راستا انجام شده است. 
وی در ادام��ه گفت: س��اخت هتل کپری 
منوج��ان از فعالیت های بس��یار خوب در 
زمینه گردشگری است که به زودی توسط 

مقامات کشوری افتتاح خواهد شد. 
پوریان��ی ایجاد آموزش��گاه های کنکور را 
از فعالیت های مهم آموزش��ی دانس��ت و 
افزود: ایجاد اینگونه آموزش��گاه ها زیر نظر 
اساتید کشوری، نقش مهمی را در کسب 
رتبه های برتر کنکور سراس��ری توس��ط 

دانش آموزان منوجانی ایفا کرده است.
مدیر عامل گهرزمین از دیگر فعالیت های 
ش��رکت گهرزمین در منوجان را، توسعه 
کش��اورزی، آم��وزش مش��اغل خانگی به 
بانوان و ایجاد کارگاه های بافندگی فرش، 
گلیم، شال، چرم دوزی، خیاطی و صنایع 
دس��تی، احداث کمپ ترک اعتیاد بانوان، 
احی��ای قلع��ه تاریخی منوج��ان، کمک 
ب��ه درمان کام��ل بیم��اران صعب العالج، 
احداث دامداری و پرورش دام و همچنین 
اکتش��افات معدنی این شهرس��تان اعالم 
ک��رد و اف��زود: امی��د اس��ت بتوانی��م با 
برنامه ریزی های انجام ش��ده در راس��تای 
اقتص��اد مقاومت��ی و ب��ه کم��ک تمامی 
پیمانکاران و همکاران مجموعه گهرزمین 
گامی مؤثر در این امر خیر و توس��عه این 

مناطق برداریم.

هفته گذشته در مرکز استان برگزار شد:

حضور فّعال گهرزمین  در نمایشگاه بین المللی کرمان

تقدیر و تشکر 
بدین وس�یله از کلی�ه دوس�تان، 
آش�نایان و اق�وام که در مراس�م 

تشییع، تدفین و ترحیم 

جوان ناکام 

شهرام خلیفه 
ش�رکت و ابراز همدردی نموده اند تقدیر و تش�کر می نماییم، 
امیدواریم در شادی هایتان پاسخ گوی لطف و محبت تان باشیم. 

خانواده 

اهدای عضو؛ اهدای زندگی

خانواده محترم شهبا
درگذش�ت فرزند گرامیتان زنده یاد ایمان شهبا را حضور شما و سایر بستگان 
تس�لیت عرض نموده، از آن خان�واده محترم برای رضایت ب�ه اهدای اعضای 
آن مرح�وم که با این اقدام س�خاوتمندانه و خیرخواهان�ه ، لبخند زندگی را به 
س�ه بیمار نیازمند هدیه دادید قدردان�ی می نماییم. از خداوند متعال برای آن 

مرحوم علو درجات و برای بازماندگان صبر خواهانیم.

رئیس و هیات رئیسه دانشکده علوم پزشکی سیرجان

آگهی دعوت شرکت رده زار اپرزی ثبت شده
 هب شماره 2592 شناهس ملی 10861203902 

از کلیه سهامداران دعوت به عمل می آید در جلسه مجمع عمومی فوق العاده
)نوب�ت دوم( که در س�اعت 10 صب�ح م�ورخ 98/4/10 واقع در پاریز مس�جد 

صاحب الزمان برگزار می گردد حضور بهم رسانند. دستور جلسه: ختم تصفیه 
هیأت مدیره 

جناب آقای  مهندس مصطفی اسفندیارپور 
عضو محترم شورای اسالمی شهر سیرجان 

با نهایت تأسف مصیبت وارده را حضور شما تسلیت عرض نموده، از درگاه خداوند متعال شادی روح آن مرحوم و صبر 
اعضاء شورای اسالمی شهر سیرجانو سالمت بازماندگان محترم را مسئلت می نماییم. 



گروه ح�وادث: مأموران پلیس مبارزه با مواد 
مخدر س��یرجان با همکاری مأم��وران پلیس 
کرمان هفته گذش��ته در پی اط��اع از قاچاق 
موادمخدر از طریق جاده چهارگنبد بلورد، این 
محور را زیر نظ��ر گرفته تا خودروی پژو 405 

حامل مواد را شناسایی کردند. 
فرمانده انتظامی شهرس��تان س��یرجان ضمن 
تأیید ای��ن خبر گف��ت: قاچاقچیان به محض 
مشاهده مأموران اقدام به فرار کرده و به دستور 

ایست پلیس نیز بی توجهی کردند.
سرهنگ ایران نژاد افزود: تعقیب و گریز شروع 
و مأموران مجبور به استفاده از ساح شدند که 
خودرو به خاطر اصابت تیر به الستیک متوقف 

و قاچاقچیان با به جا گذاش��تن خودرو متواری 
شدند که پلیس موفق به دستگیری آن ها شد. 
وی ادامه داد: در بازرسی از خودروی پژو 203 
کیلوگرم تریاک از درون صندوق عقب کش��ف 

شد. این مقام انتظامی ادامه داد: مأموران پلیس 
کانتری 14 نجف شهر نیز در عملیات دیگری 
موفق به کش��ف 49 کیوگرم تریاک و 30 لیتر 
مش��روب دست س��از از منزل یک موادفروش 
در این ش��هر ش��دند. همچنین متهمانی که 
قصد انتقال مواد مخدر به میزان 95 کیلوگرم 
توس��ط یک خودروی پژو پارس را داش��تند، 
ناکام ماندند. رئیس پلیس شهرستان سیرجان 
افزود: قاچاقچیان قصد داش��تند مواد مخدر را 
از کرمان به س��یرجان منتق��ل کنند که پس 
از تعقیب و گریز در میان راه دس��تگیر شدند. 
سرهنگ ایران نژاد تصریح کرد: در این رابطه 2 

نفر دستگیر و خودروی پژو پارس توقیف شد.

گروه ح�وادث: مأموران پلیس 
شهرس��تان  عموم��ی  امنی��ت 
سیرجان هفته گذشته فردی را 
که در هنگام مصرف مشروبات 
الکلی با دوس��تان خود اقدام به 
انتشار الیو و فیلم در اینستاگرام 
می کرد را شناس��ایی و دستگیر 
کردند. معاون دادستان عمومی 
و انقاب س��یرجان ضمن تأیید 
ای��ن خب��ر گف��ت: در پی رصد 

فضای مجازی توس��ط مأموران 
پلیس امنیت عمومی و کارگروه 
رصد فضای مجازی دادس��رای 
س��یرجان فردی که اق��دام به 
برگزاری جلسات صرف مشروب 
می کرد و از این جلس��ات فیلم 
و عکس و الیو در اینس��تاگرام 
منتش��ر می ک��رد شناس��ایی و 

دستگیر شد. 
قاض��ی قدیمی اف��زود: این فرد 

ع��اوه بر برگ��زاری جلس��ات 
صرف مش��روب و ش��رب خمر 
به انتش��ار محتوای مجرمانه در 

فضای مجازی نیز متهم اس��ت. 
وی اضافه کرد: پیج این فرد در 

اینستاگرام نیز مسدود 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
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عدم داشتن پروانه کسب توسط اصناف
پلمب مغازه را به دنبال دارد
معاونت اجتماعی فرماندهی انتظامی شهرستان سیرجان 
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قاچاقچیان مواد مخّدر با به جا گذاشتن پژو در جاده چهارگنبد فرار کردند

203 کیلوگرم تریاک
به سیرجان نرسید

دکتر قالبی 
دستگیر شد

گروه حوادث: فردی که با داشتن مدرک سیکل 
خ�ود را به عنوان پزش�ک در فض�ای مجازی 
معرفی کرده و به س�وء استفاده مشغول بود، 
توسط مأموران پلیس امنیت عمومی سیرجان 
شناس�ایی و دستگیر ش�د. دادستان عمومی 
وانق�اب س�یرجان در گفت وگو ب�ا خبرنگار 
نگارستان ضمن تأیید این خبر گفت: این فرد 
با فتوشاپ قسمت س�ر خود را روی بدن یک 
پزشک مونتاژ کرده بود و در اینستاگرام خود 
را پزشک سیرجانی ساکن یزد معرفی می کرد 
که به دام افتاد. قاضی محسن نیک ورز افزود: 
مواردی از س�وء اس�تفاده توس�ط این فرد از 

سوی مأموران پلیس رصد شده است.

انهدام 2 کارگاه
 تولید مشروب 

در نجف شهر و سیرجان
گروه حوادث: ماموران کانتری 14 نجف ش��هر و 
پلیس امنیت عمومی سیرجان هفته گذشته طی 2 
عملیات جداگانه موفق به کشف 860 لیتر مشروب 
دست س��از از دوکارگاه تولید مشروب در نجف شهر 

و سیرجان شدند. 
دادس��تان عمومی وانقاب س��یرجان در گفتگو با 
خبرنگار نگارس��تان ضمن اعام این خبر افزود: در 
پی شناس��ایی این دو کارگاه، محل زیر نظر گرفته 
ش��د و در عملیات��ی غافلگیرانه متهمان دس��تگیر 
ش��دند. قاضی نیک ورز اف��زود: در این رابطه 3 نفر 
دس��تگیر و دو خودرو توقیف شد. وی بیان داشت: 
مأم��وران یگان ام��داد نیز هفته گذش��ته 60 لیتر 
مشروب الکلی دست ساز را از یک خودروی سانتافه 

در بلوار شهید شیرودی کشف کردند.

محل احتکار 6 تن برنج لو رفت!
گروه حوادث: مأموران دایره مبارزه با قاچاق کاال پلیس آگاهی سیرجان هفته گذشته یک انبار برنج در شهرستان که به شکل غیرمجاز 
اقدام به احتکار کاال کرده بود را شناسایی و پلمب کردند. سرهنگ ایران نژاد فرمانده انتظامی شهرستان سیرجان ضمن اعام این خبر 

افزود: در این انبار که در خیابان آیت ا... سعیدی قرار دارد قریب به 6 تن برنج به ارزش 430 میلیون ریال برنج نگهداری می شد.

مرگ جوان افغان در استخر یک سنگ شکن
گروه حوادث: یک جوان افغان که برای فرار از گرما و تفریحی نشاط آور هر چند زودگذر، وارد استخر یک مجموعه سنگ شکن و تولیدی 
شن و ماسه شده بود، به علت عدم آشنایی با شنا دچار خفگی شده و جان خود را از دست داد. فرمانده انتظامی شهرستان سیرجان در این 
رابطه به خبرنگار نگارستان گفت: این حادثه در مجموعه تولید شن و ماسه در حدفاصل هماشهر و پاریز رخ داده است. سرهنگ محمدرضا 
ایران نژاد افزود: برادر این جوان به پلیس اطاع داده و عنوان کرده که برادرش روی آب استخر سنگ شکن شناور است. به دنبال این اتفاق 

مأموران آتش نشانی سیرجان و هال احمر به محل رفته و غواصان آتش نشانی با استفاده از تجهیزات کافی جنازه را بیرون کشیدند.

قتل جدیدی رخ نداده
گروه حوادث: در پی انتشار شایعات گسترده پیرامون وقوع دو مورد قتل جدید در سیرجان فرمانده انتظامی شهرستان نسبت به 
موضوع واکنش نشان داد. سرهنگ محمدرضا ایران نژاد افزود: قتل جدیدی در سیرجان رخ نداده و هر دو موردی که باعث شایعه 
ش��ده خودکش��ی بوده اند و نظر پزش��کی قانونی نیز این ادعا را تأیید می کند. وی ادامه داد: پرونده این دو مرگ مشکوک در پلیس 
آگاهی س��یرجان بررسی ش��ده و مأموران دایره جنایی و تشخیص هویت، صحنه ها را پس از وقوع حادثه بازدید کرده اند. این مقام 
انتظامی درخصوص مطلب منتشر شده در رابطه با بسته بودن پای یکی از این افراد گفت: موضوع صحت دارد. یکی از این دو نفر 

قبل از خودکشی پای خود را بسته بود. اما قتلی رخ نداده است.

توسط مأموران پلیس امنیت عمومی

پیج اینستاگرام
یک متهم
 مسدود شد

فراخوانمناقصهعمومییکمرحلهای

تهیهمصالحواجرایرپوژهتنظیف،تجهیزونگهداریکشتارگاهصنعتیدام)نوبتدوم( 
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

اگر در قدم اول موفقیت نصیب ما می شد
 سعی و عمل دیگر مفهومی نداشت 

سرکار خانم اسما اسالمی نیا 
س�عی ش�ما در رس�یدن ب�ه تص�دی کان�ون وکال قابل تقدیر اس�ت. 

موفقیت های بیشتری را برایتان آرزومندیم. 
جهانشاهی 
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سیاسی  /   اجتماعی /   فرهنگی

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.

راز و رمز 
مانایی شریعتی

شهسوار صادقی 

اگر چه با فرارسیدن  29 خرداد امسال، در واقع 42 سال از 
غروب غم انگیز ش��هادت دکتر علی شریعتی در دیار غربت 
می گ��ذرد اما چون نیک بنگریم  حضور وی در متن جامعه  
ه��م چنان پررنگ و ماندگار  اس��ت. در دالی��ل ماندگاری 
ش��ریعتی می توان به موارد زیر که جنبه عینی دارد اشاره 

نمود.
1-در تمام ش��هرها وبخش و حتی بس��یاری از روس��تاها،  
خیابان ها  و مکان های  آموزشی و فرهنگی فراوانی با هدف 

قدردانی از این اسطوره مبارزه و به نام او وجود دارد.
2-چاپ و انتشار مکرر  آثار پر شمار شریعتی با تیراژ باالدر 
ایران و افغانس��تان وترکیه ومصر نش��انه دیگری از حضور 

زنده وی نزد مردم این کشورها بشمار می رود.
3- ه��ر س��اله به مناس��بت ش��هادت وتولد ش��ریعتی در 
دانش��گاه های کشور و خارج کش��ور آیین نکو داشت ونقد 
آثار او  با حضور پر شور دانشجویان و صاحب نظران  اعم از 

موافق و مخالف  برگزار می گردد.
4- تا کنون پایان نامه های زیادی پیرامون نقش او در آگاه 
ساختن جامعه و پیروزی انقالب نوشته شده و پژوهش های 
زی��ادی در این زمینه افکار و عقاید روش��نگرانه وی صوت 

گرفته و می گیرد. 
بنابرای��ن هری��ک از ای��ن م��وارد دلیل روش��نی بر حضور 
ش��ریعتی در جامعه ایران وبرخی کش��ورهای منطقه است 
و البته بر این س��یاهه می توانیم عناوین دیگری هم اضافه 
کنیم ولی برای جلوگیری از اطاله کالم می گذریم و به علل 
عمده مان��دگاری وی در ذهن وزب��ان ایرانیان می پردازیم. 
ب��ه گمان من زیس��ته وزندگی توأم بارن��ج و زجر و زندان 
ش��ریعتی باهدف بهروزی مردم  به مان��دگاری وی کمک 
ف��راوان کرده اس��ت. اما در این میان نس��بت وی با برخی 
حاکمان و دولتمردان بیش از این عوامل در مانایی ایش��ان 
مؤثر بوده اس��ت چرا که این مرزبندی س��بب ش��د ایشان 
دولتی نشود وهمین  دلیلی شد که گرامیداشت او را جامعه 
علمی وجوان دانش��گاهی س��یال بیش از دیگران به عهده 
بگیرند و به مانایی وس��یالیت  وی در متن تحوالت سیاسی 

و فرهنگی مدد رسانند.  
ناگفت��ه نماند مخالفان ومنتقدان حکومت دینی مس��لمان 
وغیر مسلمان نیز  هرکدام به نحوی به این ماندگاری کمک 
کرده اند. مس��لمانان منتقد  با ارجاع  وتکیه بر آراء شریعتی 
به نق��د حکومت دینی وروحانیون روی آوردند ودر این راه 
گرچه نامالیماتی متحمل ش��دند اما عم��اًل موجب گرمی 
ورونق بازار وی گردیدند. منتقدین غیر مسلمان  یا سکوالر 
ش��ریعتی را متهم اصلی حکومت دینی دانسته وبا نقدهای 
آتش��ین خود شعله نام و یاد او را روشن نگه داشتند. عالوه 
بر آنجه گفته ش��د در البالی آثار ش��ریعتی ایده وپاسخ ها 
برای نیازها وپرس��ش های نس��ل بعد از او وجود که رجوع 

آن ها مانع از فراموشی صاحب این آثار خواهد شد.

نگاه آخر

در حاشیه 
یک خبر ُپرحاشیه 

به دنبال اعالم برنامه موس��یقی علیرضا طلیس��چی خوانده پاپ در 
س��یرجان و قبل از ورود وی به این شهر از سوی یکی از مسئوالن 
مؤسس��ات خیریه با یکی از تهیه کنندگان برنامه های این خواننده 
همانگ شد که وی قبل از اجرا لحظاتی را با بچه های بهزیستی در 
س��یرجان بگذراند. از این رو مراکز تحت پوشش این نهاد بچه های 
خود را ب��ه محل مورد نظر انتقال دادند و س��اعاتی منتظر ماندند 
اما در لحظات آخر، این برنامه به دالیلی کنس��ل و اجرا نش��د تا با 
دلخوری بچه ها همراه شود. این اتفاق سبب شد موضوع با واکنش 
انتقادآمیز شبکه های اجتماعی شهرستان از جمله پیج اینستاگرام 
نگارستان و سایر شبکه ها مواجه شود و موجی از انتقاد را علیه این 
خواننده پاپ برانگیزد. هنوز لحظاتی از این واکنش اینس��تاگرامی 
نگذش��ته بود که از س��وی منابع نزدیک این خوانن��ده، این قول و 
قرار تکذیب و اعالم شد تهیه کننده در جریان نبوده و لذا خواستار 
حذف آن خبر از صفحه اینس��تاگرام نگارس��تان شدند. خبری که 

دیگر فراتر از سیرجان و استان رفته بود.
رئیس اداره ارش��اد نیز در این رابطه پادرمیانی کرد و کار به تماس 
مس��تقیم این سلبریتی با مدیر آن مؤسس��ه در نگارستان کشیده 
ش��د. سرانجام این خبر پُرحاشیه که با تأیید و تکذیبیه هایی همراه 
ش��دبا هدف تعدیل فضا از صفحه اینس��تاگرام حذف و طلیس��چی 
به هنگام اجرای موس��یقی در س��ینما گفت آنچه اتفاق افتاده یک 
س��وء تفاهم بوده و به موقع در برنامه دیگری با این بچه ها دیداری 

خواهم داشت.

رفت و برگشت نمایندگان کرمان 
در ریاست 

کمیسیون های مجلس
انتخاب��ات اخیر کمیس��یون های مجل��س با تغیی��ر در جایگاه دو 
نماینده کرمان همراه بود. در کمیس��یون اقتصادی مجلس این بار 
پورابراهیم��ی از نماین��دگان اصولگرا نتوانس��ت آرای الزم را برای 
ریاس��ت کمیس��یون به دس��ت آورد تا در مقابل او الیاس حضرتی 
از نماین��دگان اصالح طل��ب جای او را بگیرد. عکس  این اتفاق در 

کمیسیون آموزش مجلس رخ داد. 
جای��ی که محمدرضا ع��ارف اصالح طل��ب کنار رفت ت��ا فاطمه 
س��عیدی دیگر نماینده اصالح طلب کرمانی از تهران مقابل محمد 
مهدی زاهدی نماینده اصولگرای کرمان بایستد. این رأی گیری در 
پایان به نفع زاهدی تمام ش��د تا ریاست کمیسیون آموزش را در 

سال آخر مجلس بدست آورد.
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استقبال
 انگلیسی ها
 از آثار
 مرادی کرمانی 
در خبرها داش�تیم که چهار کتابفروشی  
معتب�ر در لن�دن، منچس�تر و لیورپ�ول 
نویس�ندگان  از  کتاب های�ی  به تازگ�ی 
ایرانی را در قفس�ه ای مس�تقل با عنوان 

»کتاب هایی از ایران« عرضه کرده اند و در 
میان آثاری که به این شیوه عرضه شده، 
استقبال از آثار مرادی کرمانی قابل توجه 
بوده اس�ت. به گزارش تس�نیم افش�ین 
شحنه تبار، مدیر انتش�ارات شمع و مه با 
اشاره به استقبال مخاطبان انگلیسی زبان 
از کتاب ه�ای هوش�نگ مرادی کرمان�ی 
گفت: »در میان کتاب هایی که انتش�ارات 
ش�مع و مه منتشر کرده است،  کتاب های 
اس�تقبال  از  مرادی کرمان�ی  هوش�نگ 
بیش�تری برخوردار ش�ده اند.« وی گفت:  
»در این میان »خمره« و »ش�ما که غریبه 
نیستید« به چاپ دوم رسیده اند. عمده ی 
فروش این کتاب ها از سایت آمازون است 
و قرار اس�ت چ�اپ دوم این آث�ار نیز در 

آمازون بارگذاری شود.« به گفته وی یکی 
دیگر از اقدامات ما برای معرفی کتاب های 
ایرانی، در کنار برگزاری تورهای فرهنگی 
در دانشگاه ها و شرکت در نمایشگاه های 
کتاب،  ارائه ی قفس�ه ی کتاب های ایرانی 
انگلس�تان  در کتابفروش�ی های معتب�ر 
است. در این راستا تاکنون چهار قفسه ی 
کتاب های ایرانی در چهار کتابفروشی این 
کش�ور برپا ش�ده اس�ت. دو کتابفروشی 
در لندن،  یک کتابفروش�ی در منچس�تر 
و یک کتابفروشی در لیورپول کتاب های 
ایرانی را عرضه می کنند. البته در دو سال 
گذشته تنها دو کتابفروشی کتاب های ما 
را عرضه می کردند که توانستیم آن را به 

چهار کتابفروشی گسترش دهیم.
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ادای احترام ورزشکاران شرکت کننده در مسابقه قویترین مردان به ساحت شهدای گمنام
واقع در مجتمع مسکن های مهر نجف شهر

نورا مبل
 درب اصلی فروشگاه مرکزی مبل نادری 

 42264835 -42259692
آدرس: بلوار دکتر صادقی، 

خیابان ابوفاضل، جنب 
دانشگاه آزاد سابق

نه بستا تا فروش  ه  ر ا جشنو

ه  ما تیر   1 5 تا   1 ز  ا  
با قیمت های باور نکردنی 

اعضاء شورای اسالمی شهر سیرجان

فروشی
باغ بلورد

یک قطعه باغ 64قصبی دارای سند، انواع سیاه درخت ،
آب ده�ی کاف�ی  و حصار دور در بهتری�ن منطقه بلورد به 

فروش می رسد.
شماره های تماس :

09103433152 -09131451283

جناب سرهنگ 
منصور رمضان نژاد 

انتصاب بجا و شایس�ته جنابعالی را به س�مت جانشین 
فرماندهی انتظامی شهرستان سیرجان صمیمانه تبریک 
عرض نم�وده، موفقی�ت ش�ما را از درگاه خداوند منان 

رئیس و پرسنل پلیس پیشگیریخواهانیم. 
 فرماندهی انتظامی سیرجان



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

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 

پته دوزی به روش سنتی کرمان انواع نسوز- شیل - رس
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

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 

داربست فلزی سیرجان جنوب
  09133472290 عباسی 

حمل اثاثیه منزل  ومبلمان در سطح شهر وتمامی نقاط کشور
  با مجوز رسمی وبیمه معتبر 

با کادری مجرب  , با نازلترین قیمت 
جنب میدان ابوریحان

09191453880-42252330

مجهزترین اتوبار   اتـوبار نمــونه 
در سیرجان

شرکت بانی چاو ایرانیان
)نماینده انحصاری پخش محصوالت کاله( جهت 

تکمیل کادر توزیع خود به تعدادی نیروی تحویل 
دهنده در شهرستان سیرجان و بافت با شرایط 

ذیل نیازمند میباشد:
1-حداکثر سن 30سال

2-حداقل مدرک تحصیلی دیپلم
3-دارای کارت پایان خدمت)معافیت پزشکی 

مورد تایید نمیباشد(
آدرس:سیرجان خیابان شریعتی چهارراه سپاه 

مجتمع زیتون طبقه چهارم شرکت کاله .
03442230۸57
034332440۶5

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

 900 هزار تومان نیازمندیم.
0919۶9۸3310
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شادی،امنیت و آرامش را 
به خانه تان ببرید

ساخت انواع تاب،سرسره 
و نیمکت پارکی

و انواع درب وپنجره 
طرح دار با رنگ آمیزی

 09138913350
ابراهیمی

فروش انواع تیلر 
فیات و گلدونی و 

تانکرهای جت
 )خودپاش با پمپ 

ایتالیایی(
نقد و اقساط

09136213009
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به یک نفرنیروی 
آقا جوان خدماتی باحقوق 

ومزایای عالی جهت 
کاردررستوران  نیازمندیم.

093027391۶4

لودر zl50 مدل 201۸ آماده 
به کار

09137۶93037

به یک فروشنده خانم جهت کار در 
فروشگاه رادیوپخش اتومبیل واقع در 

ابتدای خیابان وحید نیازمندیم.
091359۸9471 غضنفرپور

راننده مینی بوس با مدارک 
کامل آماده به کار
092114۸373۸

به تعدادی راننده با اتومبیل 
جهت کار در آژانس نیازمندیم.

09131795737

به یک کارگر ساده و یک 
 فروشنده نیازمندیم

0930149۸3۸5

به یک پرستارجهت نگهداری 
از کودک 3 ساله به طور نیمه وقت 

نیازمندیم.
091327۸2291

به یک منشی جهت کار در 
آموزشگاه علمی نیازمندیم.

09131454717

شرکت نیکان جهت انجام کار نظافت منازل 
و اماکن و... به تعدادی نیروی آقا و خانم متعهد 

نیازمند است.
ساعت تماس 17 الی 20

09911223329

از تعدادی نیرو 
جهت امور نگهبانی 

 دعوت به عمل می آید.
09337125325

ازچند نفر 
حسابدار حرفه ای آقا یا 
خانم بصورت پاره وقت با 

حقوق توافقی دعوت به کار 
می شود .

09337125325

از یک نیروي خانم 
جوان جهت کار در فست فود 

)تحویل دهنده غذا(شیفت 
عصر دعوت به همکاري داریم.

چهارراه اداره گاز
093۶32۸0۸2۶

به دو نفر نیروی 
خانم برای شیفت شب 

جهت کاردرکباب سرای 
کدبانو نیازمندیم
0913501۶030

به یک نیرو خانم 
جهت کار در فست فود 
دورهمی به صورت پاره 

وقت نیازمندیم.
09140۶32۶41
423357۶2

به یک نیرو تمام 
وقت جهت کار حسابداری در 

تجهیزات آشپزخانه آریا واقع در 
خیابان قدس جنوبی نیازمندیم.

09131455۶37
091215۸1475

به تعدادی 
راننده لیفتراک جهت 
کار در شرکت فوالد 

نیازمندیم.
0914095355۶

به یک نفر 
طراح نقشه فرش با 

حقوق و مزایای عالی 
نیازمندیم.

0913345033۶

به یک راننده 
بدون اتومبیل جهت 

کار در آژانس 
نیازمندیم.

09131795737

نیازمند مدرک 
کارشناسی ایمنی و 

بهداشت با قیمت توافقی 
هستیم.

093۸۸۸4۸2۶۶

از یک نفر شاگرد 
جهت کار در قهوه خانه 
با حقوق و مزایای باال 
دعوت بعمل می آید.

09137۶۸9223

به یک نفر همکار 
خانم یا آقا جهت کار در 

کافه نیازمندیم 
کافه ایتالیا)جنب ورزشگاه 

گل گهر( 
0913179۸9۸0

به استاد کار تر 
کار کیک ساز وخوشکار 
و فردار و  وردست جهت 
کار در قنادی نیازمندیم

09131457393 

از یک خانم آشنا به 
کار حسابداری با روابط عمومی 
باال به صورت تمام وقت دعوت 

به همکاری میشود.
 091327۸00۶5

فروشگاه آذرپیوند

به تعداد 5 نفر راننده 
تراکتور و 10 نفر کارگر ساده و 5 

 نفر کارشناس کشاورزی نیازمندیم 
آدرس مجتمع شهید عتیقی واقع 

درکیلومتر3۸ جاده ملک آباد
0930149۸3۸5

»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 0913345310۶ 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 همکاری تعدادی جوشکار 
نیازمندیم

09133904074

به یک وانت جهت همکاری 
در قالیشویی نیازمندیم

0913145۶233

به یک خانم مجرد جهت پرستاری 
درخانه با امکانات رفاهی نیازمندیم

091399۶24۶1 

رستوران شاه عباس جهت تکمیل کادر خود به افراد 
زیر نیازمند است:

یک نفر آشپز )مرد(     یک نفر سالن دار )مرد(
یک نفر حسابدار )صندوقدار( )خانم(

یک نفر پیک موتوری
0913245۶۸۶4

به یک خانم منشی با روابط عمومی 
باال جهت کار درآموزشگاه کامپیوتر واقع 

 درمیدان گیتی نورد نیازمندیم
42255۶01

به تعدادی آقا با تحصیالت حد اقل دیپلم و حداکثر 
سن 30 سال به صورت تمام وقت جهت همکاری در داروخانه 

شبانه روزی دکتر زالپور  نیازمندیم مراجعه فقط حضوری 
آدرس:میدان معلم ابتدای بلوار شیخ مفید

 جنب درمانگاه بهبود

از یک نفر صندوقدار و  تعدادي 
فروشنده براي کار در فروشگاه پوشاک 

دعوت به همکاري مي شود
09120۶027۸7

فروش سفره خانه )قهوه خانه( با تجهیزات 
نو، دارای 130متر فضا تجهیزات آشپزخانه سالن 
دارای فضا برای اضافه کردن لژ خانوادگی قیمت 

45میلیون 
09139۸94044

الین گوشتی)سوسیس و کالباس( شرکت 
کاله در نظر دارد ویزیتور حضوری )خانم یا آقا( 

جهت ویزیت در شهر سیرجان با داشتن شرایط زیر 
جذب نماید:

دارا بودن کارت پایان خدمت)آقایان(
حداکثر سن 35سال

حداقل مدرک تحصیلی دیپلم
آدرس دفتر:کرمان، جاده تهران، بعد از پل 
فرهنگیان، ساختمان حسن زاده، طبقه سوم

 واحد چهارم
03432127037-0343211۶۶25-0913۶۶۸۶4۶0

یک شرکت معتبر واقع در منطقه ویژه 
اقتصادی سیرجان از یک حسابدار خانم آشنا به 

نرم افزار سپیدار دعوت به همکاری می نماید.
 0912012770۶

به یک خانم 
جوان جهت کار در 

منزل نیازمندیم
 093۶1449711

کافه رستوران گندم سیرجان
جهت تکمیل پرسنل خود از  نیرو 

های زیر  دعوت به همکاری می نماید 
1- مهماندار با روابط عمومی باال 

2- نیروی ساده آشپزخانه 
3- پیک موتوری

4- حسابدار با سابقه کار
 )مراجعه حضوری (    

آدرس: خ ابوریحان، بعد از 
کمیته امداد 

 کافه رستوران گندم 
422۶7741 

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

با مدیریت متقین   09131454060

تاسیسات گازرسانی ساالربنیان

به یک نیرو ساده جهت کار استخدام
در فست فود نیازمندیم

 0913347199۸

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

یک شیفت و با حقوق خوب نیازمندیم.
093۶990۸3۶۶
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از تعدادی استادکار 
و شاگرد نقاش ساختمان 

بصورت دائم  وروزمزد 
دعوت بعمل

 می آید. )آریا رنگ(
09133477951

به یک همکار آقا 
جهت کار در لوله فروشی و 
ویزیتوری با روابط عمومی 

باال نیازمندیم
091334710۸۶ گیالني

به یک شاگرد جهت کار 
کناف نیازمندیم.
091304۶۸402

به تعدادی 
نیروی کار خانم 
با حقوق مکفی 

نیازمندیم.
09135797327
09172۶72445

به یک شاگرد جهت 
کابینت سازی نیازمندیم 

093۶14۸۶۸2۶

به دو نیروی جوان جهت انجام خدمات 
کولر گازی حقوق ماهیانه 1300 و سن بین 20 

الی30 سال نیازمندیم
 ساعت تماس از ساعت 10 الی17 

093۶1452414

به یک شاگرد جهت چیدمان در 
فروشگاه مواد غذایی زیدآبادی واقع در 

بلوار چمران نیازمندیم
09215291500

آژانس تاکسی بی سیم 1۸20 جهت 
تکمیل کادر خود به تعدادی راننده خانم و 
 آقا فقط باکمیسیون 5درصد نیازمند است 

09137314150

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

خوب نیازمندیم.
093۶990۸3۶۶

به یک آشپز و 
یک کمک آشپز )مسلط 
به تخته کاری ( جهت کار 
در رستوران به صورت دو 

شیفت نیازمندیم
0903۸۶4471۶ 

به چند نفر نیروي 
خانم و آقا جهت کار 

در فروشگاه نیازمندیم 
مدرک دیپلم به باال
0913۶7۸4۸۶2  

به دونفر نیرو آقا 
وخانم جهت کار در ابمیوه 

وبستنی به صورت نیمه 
وقت با حقوق ومزایا عالی 

 نیازمندیم 
0913247۶323

به یک نیرو 
جوشکار جهت ساخت 

کانکس و یک نیروی خانم 
برای کار در دفتر فروش 

کانکس نیازمندیم.  
09129572019

به یک دفتر دار 
خانم آشنا به نرم افزار 

حسابداری جهت کار در 
تاالر نیازمندیم
093۸14۸0020

به تعدادی 
سالن شور و سالن دار 
آقا جهت کار در تاالر 

نیازمندیم
09130۸75491

به 2 نفر نیروی کار آقا 
)20الی35( سال متعهد با شرایط 

ضمانت کاری حداقل 1 سال با حقوق 
عالی جهت کار در  مغازه آبمیوه 

بستنی شیفت صبح و عصر نیازمندیم.
09373572910
091317۸9552

به چند نفر نیروی 
خانم و آقا جهت کار در 
رستوران )سالن دار و 

خدماتی( با روابط عمومی 
باال و تک شیفت نیازمندیم

0903۸۶4471۶

به تعدادی خودروی اتوبوس 
،مینی بوس ،ون ،سواری سمند 

،پژو 405 دوگانه سوزوهمچنین تیبا 
،ساینا جهت سرویس دهی شرکتهای 

وابسته گل گهر نیازمندیم
0913345۶755
091317۸24۶1

دعوت به همکاری
آموزشگاه کامپیوتر مهاجر از عزیزانی با شرایط ذیل دعوت به 

همکاری می نماید :
لیسانس یا فوق لیسانس کامپیوتر  عالقه مند به تدریس جهت 

مربیگری و همچنین معاونت آموزشی مسلط به :
 دوره های شبکه  ,MCSA,Network+ ,CCNA و امنیت شبکه
   Office و نرم افزارهای Linux , 10سیستم عامل پیشرفته 7و 

حداقل یک زبان برنامه نویسی )اندروید، ++C و...( 
) PHP,HTML,Sharepoint,... ( برنامه نویسی و طراحی وب

نرم افزارهای گرافیکی
... Flash MX ، Freehand, Illustrator,

عالقه مندان رزومه کامل، تلفن  و مشخصات خود 
را به شماره واتس آپ

 0939۶7۸۶9۶2 ارسال نمایند .
آدرس :میدان شهرداري خیابان انقالب داخل کوچه مسجد 

صاحب الزمان )انقالب2( سمت راست درختکاری
 تلفن تماس : 42202930

به تعدادی راننده جهت کار در 
آژانس با زنگ خور باال با کمترین 

کمیسیون نیازمندیم
 0913245۶351 

به تعدادی راننده جهت کاردرآژانس 
معین نیازمندیم

 )درآمدباالی 3میلیون(
   0933950731۸

یک شرکت ساختمانی واقع در ساختمان 
میالد از یک منشی خانم دعوت به

 همکاری می نماید
ساعت کاری: 1۶ الی20

تلفن تماس: 091334527۸5 

یک نفر لیسانس 
حسابداری و آشنا به نرم 

افزار حسابداری نیازمندیم 
) ترجیحأ خانم(
09193453004

به یک کارگر خانم 
جهت کار در رستوران 

نیازمندیم، 
ساعت کاری 7 صبح الی 1۶ 

 09130959003

به یک نیروی 
خانم ترجیحأ مجرد جهت 

کار در مزون عروس 
نیازمندیم

 0901۸531۸44

به تعدادي 
کمک جوشکار  

نیازمندیم
 09133475342 

به چند راننده 
پایه یک با تجربه 

جهت کار روی میکسر 
نیازمندیم 

09132477093

آژانس آزادی 
به تعدادی راننده 

باماشین بصورت تمام 
وقت و نیمه وقت 

نیازمنداست 
09137700۶00

به دو نفر خانم  
یا  آقا  جوان  جهت کار 
در کافی شاپ نیازمندیم 
ساعت کار از ساعت 4 

عصر الی 12 شب
 0913379۶300

آژانس کیان 
مهر با زنگ خور عالی به 
تعدادی راننده نیازمند 

است 
)با کمترین کمیسیون 
روزانه 2500تومان( 

 09137۶951۶4
هاشمی

آژانس 
آزادی سیرجان 

به فروش می رسد 
قیمت توافقی

09137700۶00 

به تعدادي نیرو )آقا یا خانم ( 
جهت کار در آشپزخانه فست فود 

نیازمندیم .
آدرس : خیابان خواجو - روبروي پلیس 

10+  فست فود زرین
093۶300۶4۶3

به یک شاگرد جوان جهت کار در 
سوپر مارکت با حقوق مناسب 

نیازمندیم
091304499۸۶ 

به دو نیرو خانم با تجربه جهت کار در 
کبابی و بریانی برای شیفت شب نیازمندیم

 0913۶370۸20 - 0913501۶030 
4223۶343 

به دو نفر خیاط ماهر و زبردست 
خانم)ترجیحا مجرد( برای کار در مزون 

نیازمندیم.
0935292124۸

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
092242۸۶7۶2

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

092242۸۶7۶2
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فروش امتیاز 
وام رسالت شعبه نصیری 
هر یک میلیون 100 هزار 

تومان
09221۸34204

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

0913347743۶

 حواله slx 405 قابل صلح
 تحویل اردیبهشت 99

092231242۸2

خاله ویالیی برای اجاره 
نیازمندیم. اجاره تا ۸00 هزار تومان. 

0913۶13۶299

خریدار منزل مسکونی قابل سکونت 
یا کلنگی و یا زمین در خ قدس شمالی یا 

جنوبی هستیم
 0913۸2۶۸4۶۶

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

0913۶20۸10۶

واحد120متری، سه خوابه، تختی 
جنوبی، طبقه سوم باآسانسور اجاره 

داده میشود
 09213۸۶۶2۸۶ 

یک دکه با موقعیت و درآمد عالی 
سه طرف کرکره برقی، شیشه سکوریت و 
قفسه بندی ام دی اف اجاره داده می شود

09135039097 

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

می رسد
091327947۶4

کمپرسی زیر مایلر مدل 13۶9 
با قیمت توافقی به فروش می رسد

 091337939۶5

منزل مسکونی 12 قصب، بدون سند، 
بلوار مکی آباد به قیمت کارشناسی به 

فروش می رسد.
  09140134۶10

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

09131791171
091324517۶4

سوله واقع در شهرک تعمیرکاران خیابان تالش 
شرقي به متراژ 730 متر ) ۸ متر ارتفاع ( داري امتیاز 
آب ، برق تک فاز و 2 درب کرکره برقي ۸ متري اجاره 

داده میشود .) به مشاغل فني اجاره داده نمیشود ( 
شماره تماس 091314537۸۶

به یک سند تک برگ مسکونی برای 
دریافت وام بانکی نیازمندیم 
مژدگانی 30 میلیون تومان 

093751۸4125

یک باب مغازه به متراژ 31 متر واقع 
در خیابان ایت اهلل سعیدی روبروی بانک 

مسکن به فروش میرسد
091215۸1334

قالی محلی سیرجان دست 
دوم شما را خریداریم.

09917۶۶59۶9

تعداد 5 قطعه باغ و باغچه در شمال 
بلورد با آب قنات و انواع درختان میوه 

بفروش می رسد
09133452572

یک قطعه زمین ساخته شده با حصار و امکانات 
کامل با برق سه فاز، به متراژ 570 مترمکعب، با پروانه تجاری 
صنعتی ) ملک اوقافی( به قیمت کارشناس به فروش میرسد، 
آدرس کمربندی، روبروی خ میرزارضا، داخل کوچه پالک 2، 

اتاق کمپرسی سازی محسن اصفهانی 
 09134135۸۸4

کارگاه لبنیات گل پر با فروش حداقل 10 تن ماست در 
ماه و 20 سال سابقه کار با کلیه امکانات از قبیل سردخانه، شیر 

سردکن، دیگهای استیل، گرمخانه -مجهز به پمپهای پرکن ظروف- 
ظرف استیل مخصوص آبگیری -چکیده و پنیر- دوغ زن استیل و 
غیره رهن یا اجاره داده میشود و در صورت توافق بفروش میرسد.

0913945۸550

یک باب منزل مسکونی ۸ قصب دو نبش 
با موقعیت عالی درب حیاط خیابان ابوریحان فرعی 
ارجمند 130 متر زیربنا )جنب مدرسه شاهد( قیمت 

3۸0 میلیون به فروش میرسد.
0930727۶00۸-09133470790

خرید و فروش 
آهن آالت دست دوم

خرید ضایعات در محل
 091327۸1۶01
091317۸7522

اجناس یک باب 
مغازه سوپرمارکت واقع در 
نجف شهر قدیم با موقعیت 
عالی و درآمد باال به فروش 

میرسد.
09225244۸۶1

منزل مسکونی در بهترین 
نقطه سیرجان واقع در بلوار چمران 
روبروی پیست الین سوم ۸ قصب 
135 متر زیربنا تکمیل پایانکار با 

امکانات کامل شیک درب به حیاط به 
قیمت 1 میلیارد بفروش میرسد.

0921535۶۶۸4

فروش 
امتیاز وام بانک 

رسالت
091317۸49۶۶

کلیه لوازم 
قالیشویی به صورت 

یکجا به  فروش میرسد 
0913145۶233

یک رستوران با شرایط 
عالی و سابقه کار چند ساله 

در بهترین نقطه شهر ،ملکیت 
استیجاری، بفروش میرسد لطفا 

خریدار واقعی تماس بگیرد 
0913043502۸

یک کارگاه قنادی 
با تمام دستگاهها وامکانات 

و ۶0 متر ملک اجاره
داده می شود

0913345۸۸27 محیاپور

یک واحد منزل 
مسکونی طبقه اول با متراژ 

170 متر دوخوابه فول 
امکانات واقع در خ فردوسی 

اجاره داده می شود
091۶275219۸

برای مبلغ 50  
میلیون تومان سندی  

نیاز داریم
0913۶۶۶۸521

 093301725۸7

فروش 40 
میلیون امتیاز وام بانک 
رسالت شعبه نصیری  

میلیونی 100 تومان
091۶244۶۸50 

یک واحد آپارتمان 
درمجتمع جوانان مساجد 

دوخوابه گرمایش از کف آشپزخانه 
اپن کابینت ام دي اف داراي 

پارکینگ ،انباري و آسانسور به 
زوج جوان اجاره داده میشود

09132477090

پارس سال  مدل 
90 رنگ نوک مدادی 3 
تیکه رنگ به قیمت 51 
میلیون  بفروش میرسد

091317۸1032

یک مغازه دو 
دهنه به متراژ 50 متر 

واقع در خ ابوذر غفاری 
اجاره داده می شود
 0913505۶535  

یک رستوران با شرایط 
عالی و سابقه کار چند ساله 

در بهترین نقطه شهر ،ملکیت 
استیجاری، بفروش میرسد لطفا 

خریدار واقعی تماس بگیرد
0913043502۸

4 حبه آب و دو 
هکتار پسته ثمری اوحدی 

واقع در کفه ُمر در 70 
کیلومتری، به قیمت توافقی به 

فروش میرسد.
09224۶44091

باغی در منطقه 
ویالیی کهن شهر علیا به 
مساحت 150 قصب ، سه 

نبش بفروش میرسد
093۶۶۶03239

زمین ۸ قصبی 
واقع در شهرک راه آهن 
با پروانه ساخت بفروش 

می رسد.
09137۶۸0۸۸2

سند وکارت موتورسیکلت 
پرواز GS 200 به شماره موتور 

1406F21000 و شماره بدنه 9010001 
مدل 1390 به رنگ سفید مشکی پالک 
72921/۸13 به نام علیرضا زنگنه فرزند 
عبدالرضا به شماره ملی 30۶0522979 

مفقود شده و از درجه اعتبار ساقط 
میگردد.

50 دقیقه آب و یک 
هکتار زمین در منطقه خوش آب 
و هوای ده قاضی جهت ساخت 

ویال و گلخانه یا پرورش ماهی به 
فروش میرسد.

09132470273  حمید نورمندی

اصل وکالتنامه شماره 
7517 مورخ 92/4/1 و تفویض 

وکالت شماره ۸521 مورخ 93/1/۶ 
به نام محمد اسماعیل احمدی 

نسب شماره ملی 3071074352 
مفقود گردیده است.

از یابنده تقاضا میشود با این 
شماره تماس بگیرد و مژدگانی 

دریافت نماید.
091273517۸9

امتیاز  زمینهای 
بازنشستگان نیروهای مسلح 
شهرک صدف بفروش میرسد، 

واریز 10 میلیون و500 هزار تومان، 
فروش 15 میلیون تومان

24 قصب زمین کشاورزی روبرو 
خرم آباد با قولنامه عادی بفروش 

میرسد.
0913۶3۶23۸3

خرید وفروش امتیاز وام
 هر سه شعبه

09135323325

فرش کرمانی شمارا با 
باالترین قیمت خریداریم.

خرید وتعویض انواع فرش 
کرمانی- دست بافت و دست دوم 

با فرش ماشینی.
 091317۸7795-09131453522

فرش کبیر یزد

فروش امتیاز وام بانک 
رسالت

099040141۶5 

کارواش با موقعیت عالی 
اجاره داده میشود
093۸7۶۸2۶۶4

قیمت کارشناسی زمین و ساختمان 
مهندس نادری نیا 

 09133455472
ابتدای بلوار دکترصادقی 

 50 متر بعد از تقاطع دهخدا

زمین، باغ 
و خانه باغ

مفقودی

خرید، فروش، 
رهن و اجاره

یک سوپر مارکت با تمام امکانات وموادغذای 
یخچال فریزر کامپیوتر سیستم حسابداری میز 

صندلی دوربین مدار بسته با موقعیت عالی واقع در 
 بلوار سید جمال محدوده مشعل گاز واگذار می گردد

0913۶19749۶

به یک همکار 
خانم جهت شیفت صبح 

فالفلی عموغالم نیازمندیم 
همراه با سرویس رفت 

برگشت
09179592537

به یک خانم 
خوش اخالق جهت 

پرستاری از دختر پنج 
ساله نیازمندیم

09130۸75491

به یک حسابدار 
خانم به صورت نیمه وقت 
جهت فروشگاه تاسیسات 

واقع در بلوار عباسپور 
نیازمندیم.

0913۶21۶221 

کافه صدف از چند 
نفر نیرو جوان با روابط عمومی 

باال و دونفر نیرو خدماتی با 
مزایا عالی دعوت به همکاری 

مینماید
09133479224



شنبه 1 تیـــر  61398
شماره 1177 روزنامه نگارستان

@negarestanniaz

سرویس دهی دربستی 24ساعته و فوری  به سراسر 
کشور باخودروی سمند    09135818874

تعمیر سرویس کامل کولر
 رفع پوسیدگی

تعمیر انواع آیفون های صوتی و تصویری
برق کشی ساختمان

خدمات فقط سیرجان09138453246نورمندی

نوسازی، زیباسازی و 
چیدمان منازل

با هزینه دلخواه شما
09032226614
09137062381

جوشکاری سیار انواع 
آبگرمکن سایبان 
 خوردکاری وغیره
09138456041

اجرای کارهای سویل، قالب 
بندی، آرماتوربندی، بتن 

ریزی با اکیپ فنی و مجرب.
آماده همکاری در

 سراسر کشور
09131367065

جوشکاری سیار
انواع خرده جوشکاری 
در اسرع وقت پذیرفته 

می شود.
09139561377


