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جناب آقای

 حسن خان ستوده نیا کرانی
اندوه ما در غم از دست دادن

 مرحوم کاظم خان ستوده نیا کرانی
در واژه ها نمی گنجد. 

از پروردگار متعال برای شما و خانواده محترم صبر 
و ش�کیبایی برای آن بزرگوار همنشینی با موالیش 

امیرالمؤمنین )ع( خواهانم. 
پوریا ستوده نیا کرانی

جناب آقای دکتر محمد رجایی 
جناب آقای دکتر بخشی 

کم�ال تش�کر و قدردان�ی را از زحم�ات ش�ما در عم�ل جراح�ی 
موفقیت آمیزتان داریم، انشاءاهلل همواره موفق و پیروز باشید. 

داورپناه- دبیری 

جناب آقای

 عبداهلل ارجمند 
ب�ا افتخ�ار ثب�ت اختراع دس�تگاه 
آبیاری زی�ر س�طحی اتوماتیک که 

نش�ان از توانمندی علمی و پشتکار شما می باشد را صمیمانه 
تبری�ک عرض نموده، امیدواریم این کار ارزش�مند ش�ما که 
نتیجه چندین س�ال تالش، مطالعه و تحقیق است به بهترین 
و مفیدتری�ن ش�کل ممکن مورد اس�تفاده بهینه در کش�ور 

عزیزمان ایران قرار گیرد. 
خانواده 

جناب آقای

 محمود خاکسارپور 
ریاست محترم اتحادیه صنف 
فروشندگان پوشاک سیرجان 

انتصاب جنابعالی را به عنوان عضو هیئت مدیره شورای 
صنوف پوش�اک ایران تبریک ع�رض نموده، موفقیت و 

سربلندی شما را از خداوند متعال خواهانیم. 

تشریفات مؤیدمحسنی 
خیابان عالمه مجلسی 

ثبت نام حوزه علمیه خواهران 
در مقطع کارشناسی )سطح 2( 

 www.whc.ir از طریق سایت
یا مراجعه حضوری به حوزه علمیه نرجسیه 

آدرس: خیابان امام )ره(، روبروی کوچه دکتر ادیب پور 
مقابل سونوگرافی دکتر نصرا... پور، حوزه علمیه نرجسیه

 42207288  -42233778

جناب آقای دکتر مسعود حاج محمدی 
متخصص بیماری های داخلی

ضم�ن قدردان�ی از ت�الش جنابعالی در راه حفظ و ارتقاء س�المت جامعه که همواره عط�ر امید بر بالین 
بیماران می پراکند و به رنجوران امید و حیات عطا می کند در کمال ادب و ارادت از شما پزشک بزرگوار 

سپاسگزاریم. از طبیب عشق برای آن طبیب مهر صحت، سالمت و سعادت مسئلت می نماییم. 

ارادتمند شما؛ خانواده هاشمی 

جوان انزنین رد خاک رفتی          از این دنیای غم غمناک رفتی 

زدی آتش هب جان مان                چو گل اپک آمدی و اپک رفتی 

ضمن تقدیر و تشکر از کلیه آشنایان، دوستان و سروران گرامی که 
در مراسم تشییع، تدفین و ترحیم عزیز از دست رفته 

شادروان

 علیرضا خضری 
ش�رکت و اب�راز هم�دردی نمودند ب�ه اطالع 
می رساند مراسم چهلم آن عزیز روز پنج شنبه 
98/5/10 از ساعت 17 الی 19 برگزار می گردد. 
س�اعت حرک�ت: 18 از مقاب�ل من�زل پدر آن 

مرحوم واقع در خیابان ابوریحان به سمت بهشت زهرا دهیادگار 
خانواده 

دعوت به همکاری
یک شرکت معتبر به یک نفر نیروی متخصص

آقا مطابق با شرایط ذیل نیازمند است.
دارای مدرک کارشناسی مسلط به 

شبکه. سخت افزار. نرم افزار. متاهل و ساکن سیرجان 
ارسال رزومه تا تاریخ 98/05/15  
it@crmserver.ir به آدرس

جناب آقای 

مهندس علی عباسلو 
مدیرعامل محترم مجتمع جهان فوالد سیرجان 

کسب نشان عالی مدیر س�ال توسط جنابعالی که 
نش�ان از لیاق�ت و توانمندی شماس�ت را تبریک 
ع�رض نم�وده، از درگاه خداوند متع�ال بهروزی و 

سعادت روزافزون تان را خواهانیم. 

شرکت سخت کوشان سپهر

آگهی مناقصه 
شرکت فرآوری مس درخشان تخت گنبد در نظر دارد سرویس ایاب و ذهاب کارکنان معدن مس 
درخشان تخت گنبد سیرجان واقع در منطقه چهار گنبد را به پیمانکار واجد شرایط واگذار نماید. 
لذا از کلیه پیمانکاران و شرکت های معتبر متقاضی همکاری، دعوت می شود جهت اخذ اسناد مناقصه و 
تکمیل و تحویل آن به همراه فیش واریزی 100/000/000 )یکصد میلیون ریال( بعنوان سپرده شرکت در 
مناقصه و مبلغ 500/000 ریال )پانصد هزار ریال( بابت خرید اسناد به حساب شماره 0104919702004 نزد 
بانک صادرات بندر لنگه از تاریخ درج آگهی لغایت به مدت 10 روز در ساعات اداری به آدرس محل معدن 
واقع در سیرجان- بلورد- منطقه تخت گنبد- معدن مس درخشان تخت گنبد امور اداری مراجعه نمایند. 

جهت دریافت اطالعات بیشتر می توانید با شماره 09143074620 تماس حاصل نمایید. 
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جناب آقای مهندس 

مجتبی 
کریمی گوغری

ریاست محترم شرکت بیمه ما شعبه 
شهرستان های سیرجان و شهربابک

انتخاب ش�رکت  بیمه "ما" شعبه س�یرجان و شهربابک را بعنوان 
ش�عبه برتر کش�وری  در س�ال 97 که نش�ان از لیاق�ت و درایت 
جنابعال�ی دارد را صمیمانه تبری�ک عرض نموده و از خدای متعال 

برای شما آرزوی توفیق روز افزون دارم.

نمایندگی بیگلری پور کد 2158

سرکارخانم

 سهیال صفاری 
انتصاب شایسته جنابعالی را به عنوان نایب رئیس بانوان 
هیأت بیلیارد شهرستان س�یرجان تبریک عرض نموده، 

موفقیت روزافزون تان را از خداوند متعال خواهانم. 

پویا صفاری 

جناب آقای 

اسماعیل اصطهباناتی
مدیر عامل محترم

 سازمان  آتشنشانی سیرجان

رحلت عزیز تازه گذشته را تسلیت عرض می نماییم. 
از خداوند رحمان برای آن مرحومه سعیده، رحمت 
و مغفرت الهی و برای جنابعالی و بازماندگان محترم 

صبر و اجر جزیل خواهانیم.

دکتر عباس زینلی پور،دکتر محمد خراسانی
مهندس رضا زینلی پور، مهندس رسول زینلی پور
مهندس ایمان زینلی پور

جناب سروان

 مجید نوری زاده 
ارتقا درجه جنابعالی را صمیمانه تبریک عرض نموده موفقیت 

شما را از درگاه ایزد متعال خواهانیم.
معاونت اجتماعی فرماندهی انتظامی سیرجان 

سرکارخانم

 مهندس گلبازخانی 
انتصاب شایسته جنابعالی به سمت ریاست سازمان نظام مهندسی ساختمان 
شهرس�تان س�یرجان که مرهون تخصص و تجربه واالی س�رکارعالی و نوید 
بخش ارتقاء جایگاه س�ازمان و حرفه مهندسی برای این شهرستان می باشد 

سید امیر رضوی زادهرا صمیمانه تبریک عرض می نمایم.

روز جمع��ه پنج��م مرداد م��اه 1358 
اولين نماز جمعه بعد از پيروزي انقالب 
اس��المي ب��ه امام��ت مرحوم آي��ت ا... 
سيدمحمود طالقاني در دانشگاه تهران 
برگزار ش��د. آيت ا... طالقاني اولين نماز 
جمع��ه را در بحبوح��ه درگيري هاي 
گروهك ها ب��ه فرمان امام خميني )ره( 
ب��راي ايج��اد انس��جام در بي��ن مردم 

مسلمان ايران اقامه كرد. 
اما طالقان��ی كه بود؟ او نامی نيس��ت 
كه نياز به حاش��يه نگاری داشته باشد. 
ف��ردی ك��ه از تندرو تري��ن گروه های 
سياس��ی تا محافظه كار تري��ن آن ها از 

وی به نيک��ی ياد می كنند. طالقانی به 
ش��دت مردمی و سدی محکم در برابر 
مطام��ع طم��ع كاران ب��ود. همين بود 
ك��ه  خيلی ها در فکر ح��ذف او بودند 
و چون ح��ذف فيزيکی ممکن نبود رو 
به حذف سياسی و تخريب وی آوردند. 
طالقانی فردی بود كه در نبود حضرت 
امام، رهبری جامعه را در دست داشت 
و خان��ه اش را چ��ه قبل و چ��ه پس از 
انق��الب در پي��چ ش��ميران تبديل به 
مركزی برای مالق��ات مردم كرده بود. 
او حتی يکب��ار در براب��ر برخوردهای 
نامناس��ب به حالت قهر تهران را ترک 
ك��رد و به جای نامعلومی رفت. يکی از 
فرزندان ارش��د آيت ا... در خاطره ای از 
آن روز می گويد: وقتی تصميم به رفتن 
گرفت پيش��نهاد جا از م��ن بود و من 
همراه ايشان به شمال رفتم. اما دو تن 

از برادرانم محمدرضا و ابوالحس��ن در 
تهران باقی ماندند. البته با اين ش��رط 

كه آدرس ما را به كسی ندهند. 
حدود ۴ تا 5 روزی كه آنجا بوديم طی 
تماس های تلفنی با ته��ران از اخبار و 
حوادث پايتخت مطلع می ش��ديم. روز 
س��وم يا چهارم محمدرضا تأكيد كرد 
ك��ه حاج احمدآق��ا اص��رار دارد آقا را 
ببيند. در اين بي��ن گروه های مختلف 
به جاهای گوناگونی از طالقان گرفته تا 
منزل پدر خانم من س��ر زده بودند. اما 
آقا را نيافته بودند. به هر حال با توجه 
به پيگيری ح��اج احمدآقا آدرس را به 
وی داديم، حاج احمد ش��ب به شمال 
رس��يد و صبح ط��ی مذاكرات��ی با آقا 
گفتند امام خواستار برگشت شما است. 
حاج احمد ۲ تا 3 روز در ش��مال ماند، 
س��پس به پيشنهاد ايش��ان مستقيماً 

ب��ه قم رفتيم. به واق��ع مالقات اين دو 
ديدنی ب��ود، دو رهبر معنوی مانند دو 
عاش��ق يکديگر را به آغوش كشيدند و 
دقايقی را اشك ريختند. سپس هر دو 
به اتاقی رفتند و مذاكرات خصوصی را 
با هم انجام دادند«. در اهميت س��اده 
زيس��تی آن مرحوم فرزندش می گويد: 
»ي��ك بار برای گردش و بدون محافظ 
به چال��وس رفتيم بع��د از اينکه ناهار 
نان و ماس��تی خورديم، خود ايش��ان 
بن��ا به عادت خود طل��ب چای كردند 
اما ش��أن ايشان ايجاب نمی كرد كه به 
قهوه خانه برويم و به ناچار به منزل يك 
پيرزن روس��تايی رفتيم. بعد از دقايقی 
پيرزن گفت، آقا من تو را می شناس��م 
تو طالقانی نيس��تی؟ به همين راحتی 
ايشان مسافرت می كرد و دربند ظواهر 

دنيا نبود«

 شماره 1182 
 شنبه 5 مرداد 1398  خبر2

توضیح راجع به یک گزارش 
به دنبال چاپ گزارش مربوط به كمپ های ترک اعتياد در ش��ماره قبل، 
مؤس��س كمپ عاشقان آزادی س��يرجان در توضيحی گفت: كمپ ترک 
اعتياد عاش��قان آزادی جزو30 كمپ مجوزدار اس��تان كرمان است كه با 

جرأت می توان گفت جزو بهترين مراكز ترک اعتياد استان نيز می باشد.
وی گف��ت: اين مركز درمانی كه از س��ال 86 ش��روع ب��ه فعاليت كرده 
بر اس��اس پروتکل بهزيستی دارای پزشك، مس��ئول فّنی مدير داخلی، 
روانشناس و مدديار است كه از سال شروع به كار تاكنون به طور ميانگين 
هرم��اه بين30 ال��ی۴0 معتاد را پذيرش كرده اس��ت. وی افزود: در اين 
كمپ به جز جلس��اتNA جلسات نارانان هر هفته دوبار در داخل شهر 
روزهای شنبه و سه شنبه برگزار می گردد كه در اين جلسات خانواده های 
افراد حاضر نيز به جمع آن ها پيوسته و از تجربيات هم در راستای عدم 

بازگشت و يا ترک مواد عزيزان شان به بحث می پردازند.

یک قطعه طال در محدوده ی خیابان جام جم پیدا شده است. 
با دادن نشانی تحویل بگیرید.

0913 768 6710  -  0991 066 3772  

 011۴  تنها چيزی كه دولت تدبير 
و امي��د در كنت��رل آن موفق عمل كرده 
و نگذاش��ته هيچ افزايش��ی داشته باشد، 
پرداخت يارانه ها بوده كه پس ازگذش��ت 
بيش از ده س��ال از شروع پرداخت يارانه 
ثابت مانده و كماكان ماهانه همان مبلغ 
۴5500 توم��ان را می پردازند. ثابت نگه 
داش��تن مبلغ يارانه ط��ی اين مدت يك 
ركورد محسوب می شود كه تاكنون هيچ 
دولتی بعد از انقالب نتوانسته ركوردی به 

اين مهمی را به ثبت برساند. 
احت��رام  و  ادب  باع��رض    ۴506  
می خواستم از مسوولين شهر تشکر كنم 
كه پارک شهرک ثارا... رو به اتمام رسوندند 
و كمربن��دی رو هم از مس��ير رفت و آمد 
ما برداشتند. ما ديگه هيچ مشکلی نداريم. 
واقعاً مس��ووالن با اين همه توجهی كه به 
مشکالت ما دارند ما را خجالت زده كردند. 
 9۴۲1  تص��ادف كامي��ون با جداول 
ابتدای جاده شيراز به علت ديد كم راننده 
كه عامل اصلی آن نبودن هيچ روشنايی در 
ابتدای اين محور می باشد گناهش متوجه 
كيست؟ اگر كسی جواب اين سؤال من را 
داد لطف��اً همين جا براي��ش چاپ كنيد تا 
همه بدانيم چه كس��ی بايد اين دنيا و آن 
دنيا جواب ح��ق الناس را  بدهد از ظلمی 
كه به ايشان و امثال ايشان شده و می شود. 
واقعاً جای تعجبه كه ورودی شهر روشنايی 
نداش��ته باشد با وجودی كه تيرهای چراغ 

برق آن  دو سال قبل نصب شده اند.!!
 ۲358 الهی به عذاب خداوند گرفتار 
ش��ود هر كس كاالی گ��ران بيش از حد 
معمول ب��ه مردم بيچاره می دهد. يادمان 
باش��د در اين اوضاع اگر ب��ا هم مهربان 
باشيم نعمت خدا به همه می رسد اما اگر 
نامهربانی كنيم و كاله س��ر هم بگذاريم 

خدا بركتش را از ما می گيرد. 
 ۴306  با دوس��تی خدا به خونشان 
گواه باشيد! چه دست هايی كه بريده از تن 
ش��د )اباالفضل( چه دست هايی كه بسته 
ش��د )علی( چه پهلوها كه شکسته شد 
)زهرا( چه انتظارها كه كش��يده می شود 
)خود مه��دی( تا ش��ما راه را گم نکنيد 
و هميش��ه در پناه حق باشيد و از سفره 
تحفه ببريد! ش��ما با من همسفر هستيد 

اگر از گناه دوری كنيد! غافل نباشيد!
 ۲70۲  س��گ های ولگرد در خيابان 
ابوريح��ان و زمين چمن كنار دبس��تان 
نواب صفوی باعث آزار و اذيت س��اكنان 
منطقه شده و رعب و وحشت شديدی در 
نيمه های شب ايجاد می كنند. هم ترس و 
وحشت است و هم تهديدی برای سالمت 
و بهداشت. با معاونت خدمات شهری هم 
تماس گرفتيم موبايل فرد مسئولش را به 
نام آق��ای ]...[  دادند اما تماس های ما با 
ايش��ان هم مسأله را حل ننمود و اقدامی 
نش��د. ممنون )جمعی از ساكنان خيابان 

ابوريحان(
 336۴  ب��ه رانندگان ماش��ين های 
شهرداری كه ساعت 1 نيمه شب مشغول 
جم��ع آوری زباله ه��ا هس��تند بگوييد با 
صدای بلند بوق نزنند، با اين كار همه را 
از خواب بي��دار می كنند. لطفاً مردم هم 
زباله های شان را سر ساعت بيرون بگذارند 
تا بهانه ای برای بوق زدن در آن وقت شب 

نباشد. تشکر 
 9338  سالم خدمت شهردار محترم 
و كاركنان منطقه ۲: اگر امکان دارد سری 
هم به خيابان ش��هيد فري��دون صادقی 
مکی آباد بزنيد. با انباشته شدن نخاله های 
س��اختمانی توسط همس��ايه ها مشکل 
داريم. خواهش��منديم جهت جمع آوری 

اقدام شود. تشکر

 ۴898  خيابان ام��ام با تردد روزانه 
بيش از صدها نفر و با اين گرمای تابستان 
كالً دو تا آبس��ردكن س��رچهارراه رضوی 
دارد كه يکی اش هم تخليه اش مش��کل 
دارد . فک��ر می كن��م از اينجا ت��ا ميدان 
شهرداری حداقل سه تا سمت چپ وسه 

تا هم سمت راست نياز است. 
 370۲  تا ديرنشده نسبت به گرفتن 
س��وء پيش��ينه از رانندگان تاكسی های 
اينترنتي برای شناس��ايي آن ها خواهشاً 
اقدام كنيد. اينجوری هر كس حساب كار 

خودش را می كند. 
  همس��رم دراثر زياد نشس��تن زياد 
پش��ت ماشين) از 7 صبح تا 7 شب(  30 
روز در م��اه، در ش��ركت های پيمانکاری 
گل گه��ر بدنش مثل زخم بس��تر گرفت 
آخرش  تسويه حسابش كردند. مراجعه 
ما هم به فرمان��داری، اداره كار، نماينده، 
دفتر امام جمعه و بقيه مس��ئولين برای 
گرفت��ن ح��ق و حقوق و مزاي��ای ضايع 
شده  اش س��ودی نداشت. اكنون هم  سر 
در گريبان با خود گفتم ای كاش همس��ر 
من هم كمی پارتی داش��ت ت��ا اين قدر 
مورد بی عدالت��ی قرار نگيرد و فرياد نزنم 
ای داد از مس��لمانی و بيداد از مسلمانی 

بعضی ها)مراجعه حضوری( 
3۲69  كاش م��ردم ح��رف گ��وش 
و  نمی كردن��د  مدرس��ه ها  مس��ئوالن 
پ��ول اضافی نمی دادن��د. يکی می گويد 
می خواهي��م ديوارهای مدرس��ه را رنگ 
كنيم، يکی می خواهد برای مدرس��ه اش 
كامپيوت��ر بخرد و مدرس��ه ديگری كه 
می روي��م از ش��انس م��ا آب س��رد كن 
و كول��ر و بخ��اری ن��دارد!!! و جور همه 
اين ها را هم بايد ما مردم فقير بکش��يم 
كه خودمان توی خونه هامون نه بخاری 
به درد بخوری داريم و نه كولر و وسيله 

درستی.! 
 0۲05  با س��الم. تمام كارشناسان 
دنيا نس��بت به كمبود آب در كشورمان 
هشدار داده اند اما بعضي از شهروندان از 
خود متشکر فکر مي كنند چون پولش را 
می دهند بايد ه��ر كاري بکنند. باالخره 
بايد ب��ا افرادي ك��ه ه��ر روزه حياط و 
جلو درب منزلش��ان را با آب مي شويند 
برخورد ش��ود تا قبل از اينکه دير شده. 
آب كه نباشد همين ها بيشتر در عذابند 

چون عادت كرده اند. 
 75۲۲  ح��اال كه طرح فاضالب به 
اجرا درآمده اس��ت ديگر بهانه ای نيست 
برای اينکه بگويند زمين های باالی شهر 
روی سفره های آب ش��رب است. كاش 
مسئولين زمين های كنار نيروی دريايی 
در حاش��يه جاده كرمان تا ۴ كيلومتری 

واگذار می كردند. 
 011۴  رئي��س آم��وزش و پرورش 
سيرجان لطف كند مدارسی را كه شهريه 
اجباری دريافت نمی كنند به مردم معرفی 
كند تا ش��هروندان در انتخاب مدرس��ه 
فرزندانش��ان حق انتخاب داشته باشند.  
ما تاكنون در هر مدرسه دولتی فرزندمان 
را ثبت نام كرده ايم بال اس��تثناء ش��هريه 
گرفته اند.ح��اال چطور رئي��س آموزش و 
پ��رورش چنين حرفی می زند، ش��ايد از 
مدارس زير مجموعه اش اطالعی به ايشان 

نمی دهند كه چه خبر است ندارد. 
ب��ا س��الم. می خواس��تم    5510
ب��ه ش��هرداری بگوييد ب��ه خاطر اين 
چاله هايی كه روی آسفالت كنده شده  
ما ك��ه خورديم زمي��ن و نزديك بود 
ضربه مغزی بش��وم .در برابر اين همه 
زج��ری كه تو اين هفته كش��يدم چه 

كسی پاسخگوست.

تریبون آزاد خوانندگان
پیامک : 7258  3000

گروه خبر: مديركل آموزش فنی و حرفه ای 
استان كرمان با بيان اينکه امروز می بينيم كه 
در اكثر شغل ها از اتباع بيگانه استان استفاده 
می شود و دليل اصلی آن نبود مهارت در بين 
افراد جامعه ايرانی اس��ت گفت: هزار و 173 
مدرسه طرح ايران مهارت را برگزار كردند كه 
شامل بيش از 130 هزار نفر در سال تحصيلی 

قبل می ش��ود. به گزارش تسنيم وی كه روز 
پنجشنبه در نشست خبری به مناسبت هفته 
مل��ی مهارت حضور يافته ب��ود با بيان اينکه 
اعتقاد داريم كه دانش آموزان بايد بتوانند بعد 
از فارغ التحصيل��ی از مدرس��ه يك مهارت را 
داشته باشند گفت: حذف كنکور بدون تقاضا 
حذف می ش��ود اما امروز می بينيم كه عده ی 

زي��ادی از خانواده ها و دانش آموزان متقاضی 
ش��ركت در رش��ته های تجربی و شركت در 
كنکور هستند. محمد رضا جهانگيری با اشاره 
به اينکه حاال چند سال است كه شعار حذف 
كنکور داده می شود گفت:  اما می بينيم عماًل 
هيچ اتفاقی نخواهد افتاد چرا كه خود مردم 
تقاض��ا دارند چرا كه طرح ايران مهارت برای 

معرفی ش��غل های مختلف ب��ه دانش آموزان 
اج��را ش��ده و نتايج خوبی هم در بر داش��ته 
اس��ت. وی با بيان اينکه امکان وجود مدرسه 
تيزهوش��ان مهارتی در استان هست و ما در 
سال تحصيلی جديد پيشنهاد داير شدن آن 
را داده ايم تأكيد كرد: شغل افراد بايد بر اساس 
س��اليق و عاليق فرد ايجاد شود و اين اتفاق 

ايجاد انگيزه بيشتر برای كار كردن می كند.
وی با بيان اينکه در دانشگاه های استان كرمان 
دفتر آموزش فنی و حرفه ای تشکيل شده و 
انواع مهارت ها و شغل ها به آن ها معرفی و از 
آن ها برای ثبت نام در دوره های آموزش فّنی 
و حرفه ای تقاضا می ش��ود اف��زود: به تنهايی 
امکان پاسخگويی به نيازهای مهارتی كشور را 

نداريم و بهره وری دولت پايين است. مديركل 
آموزش فنی و حرفه ای استان كرمان با اشاره 
به اينکه در استان كرمان حدود 600 مؤسسه 
خصوصی مهارت افزايی داريم كه بيش از 65 
رشته را آموزش می دهند گفت: جلوی توسعه 
كّمی آموزشگاه ها در استان گرفته شده و به 

كيفيت آن ها پرداخته شده است.
وی با بيان اينکه برگزاری دوره های آموزشی 
در حاش��يه شهرهای جيرفت و سيرجان نيز 
در برنامه س��ال جاری اداره كل آموزش های 
فنی و حرفه ای اس��تان اس��ت گفت: در اين 
طرح ها همکاری خانواده ه��ا در اجرای بهتر 
طرح بس��يار مؤثر اس��ت تا فرزندشان شغل 

آينده خود را بهتر انتخاب كنند.

مدیرکل آموزش فنی و حرفه ای استان کرمان:

حذف کنکور شعار است و 
عماًل هیچ اتفاقی نخواهد افتاد

به بهانه پنجم مرداد اولین نماز جمعه به امامت آیت ا... طالقانی  

مردی که دیگر نیست

همايش روز صنعت و معدن روز پنج شنبه 
در محل س��الن اجتماعات اتاق بازرگانی 
كرمان با حضور كليه مديران شركت های 
معدنی و صنعتی اس��تان برگزار ش��د. به 
گزارش روابط عمومی مجتمع جهان فوالد 
در اين برنامه كه با سخنرانی مديران ارشد 
صنعت و مع��دن، اتاق بازرگانی اس��تان، 
برخی نمايندگان مجلس، معاون استاندار، 
دبير كل خان��ه ی صنعت و معدن تجارت 
اي��ران و تنی چند از مس��ئولين اس��تان 
همراه بود از دكتر علی عباسلو بنيان گذار 
صنعت فوالد س��يرجان و نايب رئيس اتاق 

بازرگانی كرمان به عنوان پيشکسوت نمونه 
صنعت در استان به طور ويژه تجليل شد. 
اين در حالی بود كه اين مدير س��يرجانی 
هفته گذش��ته نشان عالی مديريت را طی 
مراسمی در تاالر ديپلماتيك وزارت خارجه 
ب��ه گ��ردن انداخته بود. در نشس��ت اتاق 
بازرگانی كرم��ان كه مجتمع جهان فوالد 
سيرجان نيز به  عنوان شركت برتر در حوزه 
صنعت استان موردتقدير قرار گرفت دكتر 
عباس��لو در سخنانی به تشريح داليل اين 
موفقيت ها پرداخ��ت. وی بابيان اين نکته 
كه در ابتدا تش��کيل شركت ما با سرمايه 

1 و ني��م ميلياردی تنها بانک��ی كه به ما 
اعتماد كرد و تس��هيالت ساخت كارخانه 
را اعطا ك��رد بانك تجارت بود گفت: فقط 
بانك تجارت آن هم به علت شناختی كه از 
قبل و سابقه ما در شركت ملی مس داشت 
حاضر به همکاری با ما شد و به ما اعتماد 
كرد ولی اكنون بانك های مختلفی هرماه 
برای بازديد از پروژه می آيند و پيش��نهاد 
همکاری می دهند . وی اف��زود: دو اصلی 
كه من هميش��ه س��رلوحه ی كارهايم در 

مديريت ق��رار داده ام يکی جلب اعتماد و 
دوم كيفيت كار است. مديرعامل مجتمع 
جهان فوالد س��يرجان در ادامه سخنانش 
گفت: من معتقدم يا كار نبايد انجام بشود 
و يا بايد باكيفيت انجام ش��ود و به همين 
منظ��ور ما در س��اخت كارخانه ها و خريد 
تجهيزات به س��مت چين و جاهای ديگر 
نرفتيم و به ت��وان داخلی خودمان اعتماد 
و از تجهي��زات باكيفيت داخلی اس��تفاده 

كرديم.

مهندس عباسلو افزود: با توجه به تشديد 
تحريم ها و سرباززدن شركت های اروپايی 
ب��رای حض��ور در ش��ركت و راه ان��دازی 
تجهي��زات خريداری ش��ده و حتی ارتباط 
تصوي��ری و ي��ا ايميل جه��ت راهنمايی 
پرس��نل جهت راه اندازی ام��ا ما با اعتماد 
ب��ه جوان��ان ايرانی بدون حضور س��ازنده 
تجهيزات و مهندسان سوييسی و ايتاليايی 
موفق ش��ديم كارخانه ذوب و ريخته گری 
را به بهترين شکل ممکن راه اندازی كنيم.

از تقدیر در وزارت خارجه 
تا تجلیل در اتاق بازرگانی کرمان

دو قاب طالیی در سبد 
مدیر عامل جهان فوالد



علی حاج محمدی 

 هفته ی گذشته سرپرست فرمانداری 
س��یرجان در اظهاراتی ک��ه در پایگاه 
اطالع رس��انی »س��یرجان خب��ر«  از 
سایت های خبری شهر منعکس شد 
گفته ب��ود »تکمیل زیر گذر مکی آباد 
)صنع��ت( منتفی می ش��ود.« دالیل 
این مقام مسئول برای اظهارات خود 
هزینه ی ب��االی تکمیل زیرگذر، حل 
شدن مشکل عبور و مرور در این نقطه 
از ش��هر با ایجاد یک دور برگردان! و 

صرفه جویی در هزینه ها می باشد.
ای��ن اظه��ار نظر عجیب پ��س از آن 
صورت می گیرد که اجرای این زیر گذر 
پس از مطالعات کارشناسی و فّنی، در 
ش��ورای شهر، شورای ترافیک و گروه 
مهندسین مشاور بررسی و اجرای آن 
به تصویب نهایی رس��یده و از6 سال 
قبل تاکنون هزینه ه��ای زیادی برای 
اجرای آن صرف ش��ده است. اجرای 
پ��روژه زیر گذر مکی آب��اد اگر چه به 
دالیلی از جمله مش��کالت مربوط به 
تملک بخش��ی از زمین های اطراف و 
کمبود بودجه ش��هرداری در نیمه راه 
متوقف ماند اما چندی قبل سروش نیا 
شهردار سیرجان گفته بود با رفع موانع 
مرب��وط به تملک زمین ه��ای اطراف 
پروژه و اختصاص بودجه، ادامه اجرای 
طرح به زودی ش��روع و با تکمیل آن 
به بهره برداری می رسد. حال باید دید 
گفته های سرپرست فرمانداری چقدر 
جنبه کارشناس��ی دارد و آیا در جایی 
مطرح و تصویب شده یا نظر شخصی 
خودش را بیان کرده اس��ت. در غیاب 
سرپرست فرمانداری که در مسافرت 

مکه حضور دارد ب��ا برخی از اعضای 
ش��ورای ترافی��ک و مس��ئوالن حال 
حاضر و گذش��ته ش��هرداری در این 

رابطه صحبت کردیم.

◄ ◄ اطالع جدیدی ندارم 
ابتدا به س��راغ دبیر ش��ورای ترافیک 
شهرستان رفتیم که مهندس بیگلری 
مع��اون عمران��ی فرمان��داری و دبیر 
ش��ورای ترافی��ک شهرس��تان ضمن 
اب��راز بی اطالع��ی از موض��وع عنوان 
ک��رد: تا جای��ی که من اط��الع دارم 
پروژه در حال پیگیری اس��ت و حتی 
در آخرین اقدامات انجام شده در این 
رابطه  24 قطعه زمین از س��وی اداره 
راه و شهرس��ازی در اختیار شهرداری 
قرارگرفت��ه تا با ف��روش آن ها هزینه 
تمل��ک زمین های مج��اور این پروژه 
تأمین شود که شهرداری حتی مزایده 
زمین ها را هم برگزار کرده است. وی 
گفت: در مورد مشکل تملک زمین ها 
ه��م پیگیری ه��ای ج��ّدی حقوقی 
در جریان اس��ت و مقرر ش��ده است 
شهرداری هزینه زمین ها را به حساب 
دولت واریز کند و پس از قطعی شدن 
مالکیت  به اش��خاص پرداخت گردد. 

دبیر شورای ترافیک شهرستان گفت: 
تمام این جریان��ات در حال پیگیری 
است و صحبتی از متوقف شدن طرح 
تا حاال که با شما صحبت می کنم به 

میان نیامده است. 

◄ ◄ هزینه ها را به باد ندهیم
داوود قاس��می ش��هردار وقت که در 
زمان او پروژه زیرگذر مکی آباد طراحی 
و کلید خورد می گوید: بسیار عجیب 
اس��ت پروژه ای که بیش از50 درصد 
پیشرفت فیزیکی داشته و هزینه های 
مادی و معنوی فراوانی برای آن صرف 
شده است به این راحتی کنار گذاشته 
شود!. چنین اقدامی را در هیچ کجای 
ایران نشنیده و ندیده ام. ممکن است 
هر طرح عمرانی و شهری اصالحاتی 
بر آن اعمال شود که بهبود طرح را به 
همراه داشته باشد اما اینکه کالً طرح 
را منتف��ی اعالم کنی��م غیرقابل باور 

است. 
ای��ن ط��رح در آن دوره بی��ش از دو 
میلی��ارد توم��ان ب��ه ارزش آن زمان 
هزینه اولیه داشته است. شورای وقت 
به شّدت پیگیر اجرای آن بود و قسمت 
عمده کار انجام شده و حتی پایه های 

پل و س��قف آن نیز اجرا ش��ده است. 
اقدامی که برای جلوگیری از مشکالت 
ترافیکی در یک بازه زمانی چهل روزه 
انجام شد. قاسمی افزود: اگر قرار باشد 
این طرح اجرایی نش��ود با هزینه های 
بع��د از آن یعنی مبالغ هنگفتی را به 

باد داده ایم و نباید چنین کنیم.
رئیس  خواجوی��ی  محمداس��ماعیل 
شورای ش��هر نیز منتفی شدن پروژه 
زیرگذر را غیرمحتمل  خواند و گفت: 
ای��ن پروژه مصوبه ش��ورای وقت را با 
خ��ود دارد و نمی ت��وان ب��دون دلیل 
قانع کنن��ده و کار کارشناس��ی جّدی 
آن را متوق��ف کرد. ش��ورا در صورت 
اخذ چنین تصمیمی بایستی به مردم 
پاسخگو باش��د، از طرف دیگر به پول 
امروز بالغ ب��ر 4 میلیارد تومان در این 
پروژه هزینه ش��ده پ��س تکلیف پول 

بیت المال چه می شود.

◄ ◄ ص�ورت مس�ئله را پ�اک 
نکنیم

مهندس حسن زیدآبادی معاون فّنی 
وقت ش��هردار س��یرجان نیز که خود 
در زمان این مس��ئولیت مجری طرح 
بود با ضروری خواندن تداوم و تکمیل 

زیر گ��ذر مکی آباد در مورد پیش��ینه 
تصمیم گی��ری در ای��ن رابطه گفت: 
سال 89 به دلیل حادثه خیز بودن این 
منطقه و ترافیک باالی آن موضوع رفع 
این معضل شهری در این قسمت در 
شورای ترافیک مطرح شد. مشاور وقت 
سه گزینه برای رفع مشکل پیشنهاد 
داد. » اصالح هندسی مسیر«، اجرای 
پ��ل زیرگ��ذر و اج��رای پ��ل روگذر. 

بهتری��ن و به صرفه تری��ن اقدامی که 
می توانس��ت در آن زمان اجرایی شود 
اصالح هندس��ی بود چرا که با توجه 
به نزدیکی پل دفاع مقّدس می شد با 
تغییرات حداقلی مش��کالت ترافیکی 
را مرتفع س��اخت ام��ا از آنجا که این 
گزینه اساسی نبود، شورای شهر رأی 
به اجرای زیرگ��ذر داد و اجرای آن را 
با بودجه حدود سه میلیارد تومان در 

دستور کار قرار داد. زیدآبادی در مورد 
هزینه هایی ک��ه در این پروژه تاکنون 
انجام شده است می گوید: فقط برای 
جابه جایی تأسیس��ات زیر این محور 
نزدیک به ی��ک میلیارد تومان هزینه 
شده اس��ت و نزدیک به چهارمیلیارد 
تومان هم تاکنون هزینه اجرای پروژه 
شده است. وی افزود: حتی دال بتنی 
زیر مس��یر کمربندی هم اجرا شده و 

فقط باید خاک برداری ش��ود. معاون 
فّنی شهرداری وقت گفت: با توجه به 
هزینه هایی که ش��ده االن دیگر اصاًل 
منطقی و به صرفه نیست کل هزینه ها 
را نادیده بگیریم و صورت مسأله را از 

اساس پاک کنیم.

◄ ◄ ضرورت آینده نگری 
درحالی که دسترس��ی مس��تقیم به 
ش��هردار س��یرجان که خود تالش 
زی��ادی ب��رای تمل��ک زمین ه��ای 
اطراف پ��روژه و اختص��اص بودجه 
برای آن صورت داده میس��ر نش��د 
وی در خص��وص پیرام��ون بح��ث 
اخی��ر زیرگذر مکی آب��اد از طری��ق 
روابط عمومی ش��هرداری نوش��ت: 
ه��م اکن��ون اظهارنظ��ر قطعی در 
این ب��اره زود اس��ت و ای��ن طرح به 
مشاور سپرده شده و پس از بررسی 
و طی مراحل کارشناس��ی توس��ط 
مش��اور، نتیجه نهایی اع��الم و اجرا 
خواهد شد. مهندس کریمی معاون 
سازمان عمران شهرداری نیز گفت: 
این طرح در صورت اس��تارت مجدد 
کمتر از 6 ماه به اتمام می رسد. آنچه 
کار را متوقف کرده مس��ائل حقوقی 
و بحث تملک هاس��ت وگرنه بخش 
عمده کار انجام شده است. سرهنگ 
حسن ساالری رئیس پلیس راهور و 
از اعضای شورای ترافیک شهرستان 
آخری��ن نفری ب��ود که توانس��تیم 
نقطه نظرات فّن��ی و ترافیکی اش را 
در این باره بگیری��م که ادامه پروژه 
زیرگ��ذر مکی آباد را ب��رای کاهش 
مشکل ترافیک ش��هر در این نقطه 
الزم دانس��ت و گفت با وجود برنامه 
احداث کمربند ش��رقی سیرجان و 
جلوگی��ری از ورود کامیون ها از این 
بل��وار در آین��ده، اما ب��از هم وجود 
این زیرگذر الزامی به نظر می رس��د 
چرا که جمعی��ت باالی اطراف بلوار 
کمربندی و ترددهای زیاد و ترافیک 
باالی این قسمت می طلبد با تکمیل 
پروژه زیرگذر که بخش عمده کار آن 
هم انجام ش��ده است با آینده نگری 
مش��کالت ترافیکی را برای سال ها 

مرتفع سازیم.

 شماره 1182 
3 شنبه 5 مرداد 1398  شهر

| زیدآبادی | | ساالری | | قاسمی | | سروش نیا |

 رئیس پلیس راهور سیرجان: 
ادامه پروژه زیرگذر مکی آباد برای کاهش مشکل ترافیک شهر در این نقطه الزم است و با 
وجود برنامه احداث کمربند شرقی سیرجان و جلوگیری از ورود کامیون ها از این بلوار در آینده، 
اما باز هم وجود این زیرگذر الزامی به نظر می رسد چرا که جمعیت باالی اطراف بلوار کمربندی 
و ترددهای زیاد و ترافیک باالی این قسمت می طلبد با تکمیل پروژه زیرگذر که بخش عمده 
کار آن هم انجام شده است با آینده نگری مشکالت ترافیکی را برای سال ها مرتفع سازیم.

 داوود قاسمی شهردار سابق: 
بسیار عجیب است پروژه ای که بیش از 50 درصد پیشرفت فیزیکی داشته و هزینه های مادی 
و معنوی فراوانی برای آن صرف شده است به این راحتی کنار گذاشته شود!. چنین اقدامی را 
در هیچ کجای ایران نشنیده و ندیده ام. ممکن است هر طرح عمرانی و شهری اصالحاتی بر 
آن اعمال شود که بهبود طرح را به همراه  داشته باشد اما اینکه کاًل 
طرح را منتفی اعالم کنیم غیرقابل باور است.

واکنش ها به اظهارات اخیر سرپرست فرمانداری پیرامون منتفی شدن زیرگذر مکی آباد 

آیا چهارمیلیارد تومان
زیر پل صنعت دفن می شود؟ 

جناب آقای 

مهندس محمدرضا اسالملو
درگذشت ابوی گرامی جنابعالی همه ما را اندوهگین ساخت. با اظهار تأسف و تألم مصیبت 
وارده را حضور شما و خانواده محترم تسلیت عرض نموده، از خداوند متعال برای روح پاک 

آن مرحوم علو درجات و مغفرت الهی و برای سایر بازماندگان صبر جمیل آرزومندیم.

کارکنان اتحادیه شرکت های تعاونی تولید شهرستان سیرجان

جناب آقای 

مهندس محمدرضا اسالملو
اندوه فقدان وجود عزیز پدر بزرگوارتان را حضور شما تسلیت می گوییم. از درگاه 
خداوند متعال برای آن مرحوم رحمت و مغفرت واسعه و برای جنابعالی و خانواده 

محترم صبوری و شکیبایی مسئلت می نماییم. خداوند قرین رحمتش فرماید.
شرکت  تعاونی تولید زرآفرینان زیدآباد- نرگس موسویان

جناب آقای 

مهندس محمدرضا اسالملو
اندوه وارده به شما، ما را در غصه جانگداز فروبرد. اندوه بی پایانمان از این واقعه 
دردناک قابل وصف نیست. این مصیبت را به شما و خانواده محترم تان تسلیت 
عرض نموده، برای شما صبر جمیل و برای آن مرحوم آمرزش الهی خواستاریم.

شرکت  تعاونی تولیدکهن شهر- تیمور ناوکی

جناب آقای 

مهندس محمدرضا اسالملو
اندوه وارده به شما، ما را در غصه جانگداز فروبرد. اندوه بی پایانمان از این واقعه 
دردناک قابل وصف نیست. این مصیبت را به شما و خانواده محترم تان تسلیت 
عرض نموده، برای شما صبر جمیل و برای آن مرحوم آمرزش الهی خواستاریم.

هیئت مدیره شرکت قائم سبز عمادآباد سیرجان

جناب آقای 

مهندس محمدرضا اسالملو
با نهایت تأسف درگذشت پدر گرامیتان را تسلیت عرض نموده، از خداوند متعال 

برای آن مرحوم رحمت و غفران و برای شما صبر جمیل و اجر جزیل خواهانیم.

شرکت  تعاونی تولید باغیاران ملک آباد- پروانه دریابیگی

جناب آقای 

مهندس محمدرضا اسالملو
فقدان پدر بزرگوارتان ما را سخت اندوهگین ساخت. غفران و رحمت الهی 

برای آن مرحوم و صبر و سالمتی برای شما و بازماندگان مسئلت داریم.

شرکت  تعاونی تولید خیرآباد کفه- حسین نژادحیدری

جناب آقای 

مهندس محمدرضا اسالملو
مصیبت وارده را به ش�ما و خانواده محترم تس�لیت عرض نموده، برای آن 
مرحوم از خداوند متعال مغفرت و برای بازماندگان صبر جمیل و اجر جزیل 

اعضاء هیئت مدیرهمسئلت داریم.
 اتحادیه شرکت های تعاونی تولید سیرجان

جناب آقای مهندس محمدرضا اسالملو
مدیرعامل محترم اتحادیه شرکت های تعاونی تولید سیرجان

اندوه ما در غم از دست دادن آن عزیز بزرگوار در واژه ها نمی گنجد تنها 
می توانیم از درگاه خداوند سبحان برای آن مرحوم غفران و رحمت الهی 

و برای حضرتعالی و دیگر سوگواران صبر و شکیبایی مسئلت  نماییم. 
اتحادیه تعاون روستایی شهرستان سیرجان

جناب آقای مهندس محمدرضا اسالملو
مدیرعامل محترم اتحادیه شرکت های تعاونی تولید سیرجان

با نهایت تأثر و تأس�ف درگذش�ت پدر گرامیتان را تس�لیت و تعزیت عرض 
نموده، از خداوند تبارک و تعالی برای آن مرحوم علو درجات، رحمت واسعه 

و برای شما و سایر بازماندگان صبر و بردباری مسئلت داریم. 

سازمان تعاون روستایی استان کرمان 

جناب آقای مهندس محمدرضا اسالملو
مدیرعامل محترم اتحادیه شرکت های تعاونی تولید سیرجان

فقدان پدر بزرگوارتان ما را سخت اندوهگین ساخت غفران و رحمت 
الهی برای آن عزیز از دست رفته، سالمتی و طول عمر با عزت برای 

جنابعالی و خانواده محترمتان از پروردگار متعال خواهانم. 
محسن نیکویی

جناب آقای مهندس اسالملو
مدیرعامل محترم

 اتحادیه شرکت های تعاونی تولید سیرجان
با نهایت تاس�ف درگذش�ت پدرگرامیتان را خدمت شما تسلیت 

خانم  مکی آبادیعرض می نمایم.

جناب آقای 

مهندس محمدرضا اسالملو
غم از دست دادن عزیزان و به سوگ نشستن صبری عظیم می خواهد، برای 
شما و خانواده محترم تان صبر و شکیبایی و برای آن عزیز درگذشته غفران 

و رحمت واسعه الهی خواستاریم.
شرکت  تعاونی تولید قائم سبز عمادآباد- مجید قشمی

جناب آقای 

مهندس محمدرضا اسالملو
مصیبت وارده را به ش�ما و خانواده محترم تس�لیت عرض نموده، برای آن 
مرحوم از خداوند متعال مغفرت و برای بازماندگان اجر جزیل مسئلت داریم.

سازمان نظام مهندسی کشاورزی 
و منابع طبیعی شهرستان سیرجان

جناب آقای 

مهندس محمدرضا اسالملو
مصیبت وارده را به ش�ما و خانواده محترم تس�لیت عرض نموده، برای آن 
مرحوم از خداوند متعال مغفرت و برای بازماندگان اجر جزیل مسئلت داریم.

مهدی اسدی- جهاد کشاورزی

جناب آقای 

مهندس محمدرضا اسالملو
صبر را تقدیم تان می کنیم و عروج پدر گرامیتان را تسلیت عرض می نماییم. 
آرزوی غفران و رحمت الهی را برای آن عزیز سفر کرده و صبر برای شما و 

سایر بازماندگان از درگاه ایزد منان خواهانیم.
شرکت  تعاونی تولید محمودآباد- یوسف دوراندیش

جناب آقای 

مهندس محمدرضا اسالملو
تسلیت قطره ایس�ت در برابر غم دریاگونه ی شما، از خداوند صبری 

عظیم برای شما و خانواده محترمتان خواستاریم.

شرکت  تعاونی تولید کاریز دارستان- حمید شیبانی

برادر بزرگوار
جناب آقای مهندس محمدرضا اسالملو

تسلیت قطره ایست در برابر غم دریاگونه ی شما، از خداوند صبری عظیم 
برای شما و خانواده محترمتان خواستارم. امیدوارم غم آخرتان باشد.

محمود حلوایی- مدیر مسئول کانون تبلیغات دیدنو

را گرام�ی می داری�م.  ای�ران ب�ه فرم�ان ام�ام خمین�ی )ره(  اولی�ن نم�از جمع�ه  در جمه�وری اس�امی  اقامه  5 مرداد ماه س�الروز 
روابط عمومی ستاد نماز جمعه سیرجان 

جناب آقای مهندس محمدرضا اسالملو
مدیرعامل محترم اتحادیه شرکت های تعاونی تولید سیرجان

درگذش�ت پدر بزرگوارتان چنان سنگین و جانس�وز است که به دشواری به باور 
می نشیند، این ماتم جانگداز را به شما و خانواده محترم تان صمیمانه تسلیت عرض 

نموده، برای شما صبر و برای آن عزیزسفر کرده علو درجات طلب می نماییم. 
مدیریت و کارکنان

 جهاد کشاورزی شهرستان سیرجان 

جناب آقای مهندس محمدرضا اسالملو
مدیرعامل محترم اتحادیه شرکت های تعاونی تولید سیرجان

فق�دان پ�در بزرگوارتان ما را س�خت اندوهگین س�اخت، غفران و 
رحمت الهی برای آن عزیز از دست رفته مسئلت می نماییم. 

اداره تعاون روستایی شهرستان سیرجان 

جناب آقای 

مهندس محمدرضا اسالملو
مصیبت وارده را به ش�ما و خانواده محترم تس�لیت عرض نموده، برای آن 
مرحوم از خداوند متعال مغفرت و برای بازماندگان صبر جمیل و اجر جزیل 

نشریه نگارستانمسئلت داریم.



ابوذر 
خواجویی نسب

فص��ل ِ  چن��د  در 
گذشته ی لیِگ دسته 
اول ایران، هرگاه که تیِم فوتباِل »گل گهر« 
از جمِع باالنش��یناِن لیگ جدا می ش��د و 
در رده ه��ای میانِی جدول قرار می گرفت، 
بالفاصله این ش��ایعه در شهر می پیچید 
که به دلیِل هزینه های باالی تیم داری در 
لیگ برتر و فقدان زیرساخت های مناسِب 
ورزشی در س��یرجان، مسووالن رده باالی 
گل گه��ر، تمایلی به حضور تیمِ ش��ان در 

باالترین سطح فوتبال ایران را ندارند. 
برای ایرانی ها توس��ل به تئورِی »توطئه« 
همیشه جذابیت داشته. از همین رو دور از 
انتظار نبود که بسیاری از فوتبال دوستاِن 
سیرجانی، حس��رت چند ساله  ی گل گهر 
ب��رای قهرمانی و یا نایب قهرمانی در لیگ 
دس��ته  اول را به دس��ت های پش��ت پرده 
رب��ط بدهن��د و مدعی ش��وند؛ اراده ای از 
ب��اال وج��ود دارد که در ص��ورِت نزدیک 
ش��دن گل گهر به دروازه ه��ای لیگ برتر، 
ترم��ز تیم را می کش��د و مان��ع از تحقِق 
رویای صعود می ش��ود. چنین فضایی در 
هفته های پایانِی فصل گذش��ته هم تکرار 
شد.گل گهر صدرنشین، برای هفت دیدار 
متوالی رن��گ پیروزی را ندید ت��ا دوباره 
این احس��اس به وجود آید که گویی ناِف 
گل گهر را برای حضورِ همیشگی در لیگ 
دسته اول بریده اند! با وجود این و بر خالف 
فصل های پیش، ابر و باد و مه و خورشید 
و فلک، دس��ت به دست هم داده بودند تا 

مأموریت غیرممکِن حضور سیرجانی ها در 
لیگ برتر را ممکن سازند. همین گونه هم 
ش��د و گل گهر علی رغم کسب نتایج دور 
از انتظار در هفته ه��ای پایانِی لیگ، و به 
لطِف فرصت سوزِی سایر رقبا، برای اولین 

بار طعِم صعود به لیگ برتر را چشید.

میزبانی یا عدم میزبانی،
مسأله این است!

از هم��ان لحظ��ه  ای ک��ه س��وِت پای��اِن 
رقابت های لیگ دسته ی اول به صدا درآمد، 
این پرسش به وجود آمد که آیا نماینده ی 
سیرجان، ش��رایط »میزبانی« از تیم های 
لی��گ برت��ری را دارد یا خیر؟ ورزش��گاِه 
اختصاصِی گل گهر تقریباً همه چیز داشت، 
غیر از یک چمن طبیعِی اس��تاندارد و آن 
طرف ورزش��گاه امام علی )علیه الّس��الم( 
تقریباً هیچ چیز نداش��ت، اال یک چمِن با 
کیفیت! فاصله ی اندک تا شروع بازی های 
لیگ برتر و نواقص بی شمار زیرساخت های 
ورزشی در س��یرجان، سبِب قوت گرفتن 
این ش��ایعه ش��د که ب��ه احتم��ال زیاد 

بازی ه��ای خانگِی گل گهر در لیگ برتر در 
شهر دیگری به جز سیرجان برگزار خواهد 
ش��د. این نگرانی ها وقتی بیش��تر شد که 
سازمان لیگ با صدور بیانیه  ای اعالم کرد: 
»سه باشگاهِ نفت مسجدسلیمان، نساجِی 
مازن��دران و پارس جنوب��ِی ج��م، تاکنون 
نتوانسته  اند شرایط مورد نظر برای میزبانی 
را به دس��ت آوردن��د و به همین دلیل باید 
دیدارهای خود را در شهرهای دیگر برگزار 
کنند.« هم چنین در انتهای این بیانیه ذکر 
شده بود که وضع برای »گل گهرسیرجان« 
ه��م چن��دان مطلوب به نظر نمی رس��د و 
احتمال دارد این تیم نیز از میزبانی محروم 
شود! این بیانیه، تلنگری به ُگرده ی مدیران 
ارشد شهرستان و گل گهر بود تا  عزم خود 
را ب��رای برطرف کردِن نواقص بی ش��ماِر 
ورزشگاه امام علی و دریافِت مجوزِ میزبانِی 
سیرجان، جزم کنند. حاال بیش از یک ماه 
می شود که ورزشگاه امام علی، به صورت 
شبانه روزی در حال بازسازی است و برخی 
ایرادهای ورزش��گاه نیز با س��اخته شدِن 
جایگاهِ VIP و نصب برج های نور، برطرف 

شده است. اما هنوز تا رسیدن به مدینه ی 
فاضله ای که سازماِن لیگ ترسیم کرده، راه 
بسیاری مانده است. خبر ریزش بخشی از  
سکوهای ظلِع جنوبی ورزشگاه نیز در این 
شرایِط سخت، به  قوز باال  قوز برای مدیراِن 

شهرستان و گل گهر تبدیل شده است. 
در این شرایط و با توجه به تأکیِد مسئول 
صدور مجوز حرف��ه ای لیگ فوتبال که 
اعالم کرده اس��ت؛ جان انسان ها مهم تر 
از فشردگِی مس��ابقات است و تا زمانی 
که بحِث الزام های امنیتی ورزش��گاه ها 
نهایی نش��ود، رقابت های لیگ برتر آغاز 
نمی ش��ود، تصوِر اینکه گل گهر حداقل 
در هفته های آغازی��ن از میهمانان خود 
در س��یرجان پذیرایی کن��د، تصوِر دور 
از ذهنی اس��ت. مگر اینکه با رفع برخی 
ایرادات دیگر و راضی ش��دن س��ازماِن 
لیگ ب��ه حداقل ها، مجوز میزبانی صادر 

شود.

صعود گل گهر و
 توسعه ی کاریکاتورِی سیرجان

صع��وِد گل گهر به باالترین س��طح فوتباِل 
کشور همان قدر که شیرین جلوه می کند، 
ب��ه همان ان��دازه برای مدی��راِن گل گهر و 
مسووالن شهرستان، دردس��ر ایجاد کرده 
اس��ت... گل گهر سال هاس��ت که در لیگ 
دسته  اول حضور داشته است و اگر تئوری 
»توطئه« و وجوِد اراده ای از باال برای صعود 
نک��ردن گل گهر را تنها یک »توهم« فرض 
کنیم، در همه ی این س��ال ها این باش��گاه 
برای حضور در لیگ برتر تالش کرده است. 
اما متأسفانه به غیر از مواردی محدود، قدمی 
برای رعایِت اس��تانداردهای حرفه ای سازی 
مد نظر AFC از سوی این باشگاه برداشته 
نشده است. امکانات این باشگاه به هیج وجه 
قابل مقایس��ه با سایر باش��گاه های متمول 
صنعتی مثل س��پاهان، ذوب آهن اصفهان 
و یا فوالد خوزس��تان نیس��ت. برای این که 

بهتر این وضعیت را درک کنیم، اش��اره به 
این نکته کافی اس��ت که ورزش��گاه جدیِد 
باشگاه فوالد خوزستان در یک نظرسنجی 
معتبر بین المللی در ردیف ششِم زیباترین 
ورزشگاه های فوتبال جهان در سال ۲۰۱۸ 
میالدی قرار گرفته اس��ت. البته گل گهر به 
اندازه ی تیم های فوق، ریش��ه دار و پرآوازه 
نیس��ت، اما این میزان عقب ماندگی هم با 
توجه به درآمدهای باالی شرکت صعنتی و 

معدنی گل گهر، قابل توجیه نیست! 
از س��وی دیگ��ر، وضعیت آش��فته ی امروِز 
و احتم��اِل برگ��زاری بازی های گل گهر در 
ش��هری دیگر، پیام های دیگ��ری نیز دارد. 
این که توس��عه ی مورد ادعای مس��ووالن 
درب��اره ی ش��هر س��یرجان، تنه��ا ی��ک 
»توسعه ی کاریکاتوری« بوده است که این 
روزه��ا دِم خ��روِس این توس��عه از همین 
ماجرای میزبانِی گل گهر بیرون زده اس��ت! 
س��یرجان ش��هر »ثروتمندی« اس��ت که 

سال هاس��ت برای رس��یدن به یک توسعه 
متوازن، »محیط زیس��ت« و هر آنچه را که 
دارد، پی��ش پ��ای ش��رکت های صنعتی و 
معدنی قربانی کرده اس��ت، تا شاید در این 
قمارِ پرخطر، حداقل ش��کل و شمایِل یک 
شهر پیشرفته ی صنعتی را به خود بگیرد. 
اما صدافسوس که بازنده ی بزرگ این قمار، 
ش��هری اس��ت که نه تنها زیرساخت های 
ورزش��ی و فرهنگی اش زیر صفر است که 
حت��ی از داش��تِن یک هت��ِل آبرومند هم 
برای اسکاِن تیم های سرشناِس لیگ برتری 
بی بهره اس��ت! ماه گذش��ته وقتی از قاب 
تلویزیون، شاهِد میزبانِی شایسته ی ارومیه 
و اردبیل از رقابت های لیگ جهانِی والیبال 
و سالن های ورزشِی پیشرفته و زیبای این 
دو ش��هر بودیم، بیشتر حس��رت خوردیم 
که چگونه س��یرجان با این همه  سرمایه ی 
خدادادی، چنان عقب افتاده است که حتی 
عرضه ی میزبانی از رقابت های لیگ داخلِی 

فوتبال را هم ندارد!
می گوین��د فوتب��ال »معج��زه« می کند. 
به راستی چه پدیده ای غیر از فوتبال قادر 
بود، س��راِب توسعه در سیرجان را نمایان 
س��ازد. از واقعیت فرار نکنیم. ش��هر ما از 
دور دل می ب��رد و از نزدیک زهره! ش��اید 
برای برخی فروریختن بخش��ِی از سکوی 
ورزش��گاهِ امام علی، اتفاقی عادی باش��د، 
اما خوب ک��ه نگاه کنیم، گاه��ی اوقات، 
همین اتفاقات به ظاهر کوچک، نمادی از 
عقب ماندگِی شهری اس��ت که زمانی به 
قول »مقدس��ی« جغرافی دان بزرِگ قرِن 
چهارم هجری و بی ات��کا به فوالد و آهن، 

آبادتر و زیباتر از شیراز بود.
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س��ّید مرتض��ی س��جادی ج��وان خوش آتی��ه 
س��یرجانی که در رقابت های فوتبال ستاره ساز 
شرکت کرده بود توانست از میان هزاران شرکت 
کننده از سراسر کشور به  عنوان قهرمان و ستاره 
برتر  این رقابت ها دست یابد. مسابقات مقدماتی 
ستاره س��از ابتدا در 9 منطقه از کشور برگزار و 
شرکت کنندگان به رقابت پرداختند. در مراحل 
بع��دی از بین ۱۰۰۰ نفر صع��ود کننده ، ۲۰۰ 
نف��ر انتخاب و بع��د از طی مراح��ل بعدی 4۰ 
نف��ر به مرحله باالتر رس��یدند. در این مرحله از 
مس��ابقات مربیانی چون خداداد عزیزی، فیروز 
کریمی، ادموند بزیک و مجتبی جباری هرکدام 
با انتخاب ۱۰ بازیکن به تمرین و مسابقه حذفی 
پرداختن��د که با حذف بازن��دگان این تعداد به 
ترتی��ب ب��ه  ۱۸ ، ۱۲ ،۸ و 6 نفر کاهش یافتند 

و در نهای��ت 3 نف��ر به  فینال ای��ن رقابت های 
هیجان انگی��ز رس��یدند که در پای��ان به ترتیب 
نمایندگان سیرجان، کرمانشاه و رشت رتبه های 

اول تا سوم را از آن خود کردند. 
سّید مرتضی س��جادی قهرمان این مسابقات 
متولد ۸۱ س��یرجان اس��ت. او در خانواده ای 
ورزشی که برادرها، پدر و دایی اش فوتبالیست 
بودند پرورش یافته اس��ت. س��ّید مرتضی به 
خبرنگار ورزشی نگارستان گفت: از 7 سالگی 
فوتبال بازی می کردم و باعالقه و اس��تعدادی 
که داش��تم توانس��تم توانایی های��م را در این 
رش��ته بروز دهم. او ضمن تقدیر از خانواده و 
مربیانش گفت: از تیم های جوانان اس��تقالل، 
پیکان و س��ایپا پیش��نهاد داش��ته و اگر خدا 
بخواهد و تقدیر چنین باش��د نام سیرجان را 
با یکی از ای��ن تیم ها یا تیم دیگری بلندآوازه 
خواه��د کرد. از آرزوهای س��ّید مرتضی بازی 
در رئال مادرید اس��ت و از اسطوره های مورد 
عالق��ه اش در فوتب��ال به ترتی��ب از رونالدو، 
علی کریمی، جباری، خداداد عزیزی و محسن 

ایران نژاد نام می برد.

فهیمه زینلیان دانش��جوی دانشکده کوثر و عضو 
تیم پاورلیفتینگ سیرجان توانست در مسابقات 
انتخاب��ی تیم ملی برای ش��رکت در مس��ابقات 

آسیایی شگفتی آفرین شود. 
این دختر ورزش��کار س��یرجانی با ۲۱ سال سن 
۸ س��ال است در رشته بدنس��ازی کار می کند از 
دو س��ال قبل  به صورت حرف��ه ای به این ورزش 
پرداخت��ه و توانس��ته موفقیت های��ی در س��طح 
کشور به دس��ت آورد. فهیمه زینلیان که پیش از 
این در مس��ابقات پاورلیفتیگ تهران در وزن 4۸ 
کیلو بزرگ س��االن که در اردیبهشت برگزار شد 
توانس��ته بود با زدن وزنه 95 کیلو یک مدال طال 
در »ددلیفت« و یک نقره در» اسکوات « دریافت 
کند، در مسابقات انتخابی تیم ملی نیز که ۲۱ تیر 
ماه در پایتخت برگزار ش��دبا پای مصدوم با زدن 

وزنه ۱۱5 کیلوگرم در پرس س��ینه مدال نقره و 
در »ددلیفت« به مدال ارزش��مند طال دست پیدا 
کند و س��همیه شرکت در مس��ابقات آسیایی را 
به دس��ت آورد. این ورزشکار جسور همشهری که 
با خبر نگار ورزشی ما صحبت می کرد ضمن تقدیر 
از از زحمات مربیان و مسئوالن این هیئت ورزشی 
در سیرجان گفت:  اگر تالش مربیان و مسئوالن 
هیأت و حمایت های مادی و معنوی پدر و مادرم 
نبود هرگز به این مرحله از موفقیت  نمی رسیدم. 

فهیمه زینلیان ش��هریور ماه امسال به همراه تیم 
ملی پاورلیفتینگ عازم کش��ور ترکیه می شود تا 
خود را در مسابقات آسیایی آن کشور محک بزند. 
او به توانایی خود در این مسابقات امیدوار است و با 
قدرت اعالم کرد اگر خدا بخواهد و مشکل خاصی 
پیش نیاید با مدال طال به کشور باز خواهد گشت.

قهرمانمسابقههیجانانگیز
»ستارهساز«ازسیرجانآمد

شگفتیآفرینیدخترورزشکارسیرجانی
بازدنوزنههایسنگین

دِم خروِس صعوِد »گل گهر« به لیگ برتر بیرون زد!

از قضا سرکنگبین 
صفرا  فزود! 

آگهی تغییرات شرکت مبین معدن سیرجان شرکت 
سهامی خاص به شماره ثبت 2975 و شناسه ملی 

 14000185579
به اس�تناد صورتجلس�ه مجمع عمومی فوق العاده م�ورخ 1398/03/27 
تع�داد اعضاء هی�أت مدیره از 4 نفر به 3 نفرکاه�ش یافت و ماده مربوطه 
در اساس�نامه اصالح گردید. اداره کل ثبت اس�ناد و امالک استان کرمان 

مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری سیرجان )531469(
تاس�یس ش�رکت تعاونی برنا پویش آوای طبیع�ت درتاریخ 1398/04/10 
به ش�ماره ثبت 4665 به شناس�ه مل�ی 14008433581 ثبت و امضا ذیل 
دفاترتکمیل گردیده که خالصه آن به شرح زیر جهت اطالع عموم آگهی 
میگردد. موضوع : تهیه،تولید نشاء و نهال گیاهان داروئی ،گیاهان زینتی 
و درختان میوه -مش�اوره و ارائه خدمات در زمینه احداث گلخانه،باغات 
و مزارع گیاهان داروئی -مش�اوره و ارائه خدمات در زمینه تغذیه،اصالح 
و نگهداری-مشاوره،طراحی،واردات و صادرات انواع بذر گیاهان و گلهای 
زینتی در صورت ضرورت قانونی انجام موضوعات فعالیت پس از اخذ مجوز 
های الزم ) ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت 
نمی باش�د.( شماره مجوز 98/2823/ص تاریخ مجوز 1398/04/05 مدت 
: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی : اس�تان کرمان ، شهرس�تان 
س�یرجان ، بخش مرکزی ، شهر سیرجان، خیابان آیت اهلل غفاری ، کوچه 
ش�هیدمحمودی 5]ش امین عباس�ی 6[ ، خیابان شهید محمودی ، پالک 
0 ، طبقه همکف کدپس�تی 7817748369 س�رمایه ش�خصیت حقوقی : 
350,000,000 ریال می باشد.منقس�م به 35سهم 10000000 ریالی که تعداد 
35س�هم آن با نام و 0 سهم آن بی نام می باشد که مبلغ 140000000 ریال 
نقدا” توس�ط موسس�ین طی گواهی بانکی نزد بانک توسعه تعاون شعبه 
سیرجان پرداخت گردیده است. و مابقی به مبلغ 210000000ریال در تعهد 
س�هامداران می باشد . اولین مدیران : آقای مصطفی افضلی فر به شماره 
ملی 3071583850 به سمت مدیرعامل و به سمت رئیس هیئت مدیره به 
مدت 3 سال آقای جواد افضلی فر به شماره ملی 3071974620 به سمت 
نایب رئیس هیئت مدیره به مدت 3 سال آقای علیرضا رجائی فر به شماره 
ملی 3071978545 به س�مت عضو هیئت مدی�ره - عضو علی البدل به 
مدت 3 س�ال آقای رضا افضلی فر به شماره ملی 3060287821 به سمت 
عض�و هیئت مدیره - عضو علی البدل به مدت 3 س�ال خانم نادیا نادری 
نس�ب به شماره ملی 3060317941 به سمت منشی هیئت مدیره به مدت 
سه سال دارندگان حق امضا : کلیه قراردادها،اوراق مالی و اسناد تعهدآور 
بانکی و غیره )اعم از برات، سفته ، چک( و سایر اوراق بهادار تعاونی پس 
از تصوی�ب هیئت مدیره با امض�ای ثابت آقای مصطف�ی افضلی فر فرزند 
جانعل�ی کد مل�ی 3071583850مدیرعامل تعاون�ی بانضمام امضاء خانم 
نادیا نادری نس�ب فرزندکرامت اله کد ملی 3060317941 )منشی هئیت 
مدیره (و مهر تعاونی اعتبار دارد و کلیه مدارک عادی و مکاتبات با امضای 
مدیرعامل یا منشی هئیت مدیره همراه با مهر تعاونی قابل قبول و معتبر 
اس�ت. اختیارات مدیر عامل : طبق اساسنامه -آقای محمدرضا افضلی فر 
به شماره ملی 3071969201 به عنوان بازرس اصلی و خانم صدیقه افضلی 
فر به ش�ماره ملی 3060144737 به عنوان بازرس علی البدل برای مدت 
یکس�ال مالی انتخاب شدند. -روزنامه نگارستان جهت انتشار آگهی های 
ش�رکت انتخاب شد . اداره کل ثبت اس�ناد و امالک استان کرمان مرجع 

ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری سیرجان )532946(

آگهی تغییرات شرکت پرهون نگین پارس جنوب 
شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 2215 و شناسه ملی 

 10860550486
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ 1398/03/26 تصمیمات 
ذیل اتخاذ ش�د : -1اعضای هیئت مدیره به ش�رح ذیل به مدت دو س�ال 
انتخاب گردیدند: -آقای رضا نصرت آبادی ش�ماره ملی -3071432267
خانم صدیقه نصرت آبادی ش�ماره ملی -3071451199 خانم لیال کریمی 
واس�و کالئی به ش�ماره مل�ی 2161657909 -2 خانم زه�را انصاری نژاد 
ش�ماره ملی 3070384781 به س�مت بازرس اصل�ی و آقای عباس ایران 
نژاد پاریزی ش�ماره ملی 3070685080 به عنوان بازرس علی البدل برای 
مدت یک س�ال مالی انتخاب ش�دند. -3روزنامه کثیراالنتشار نگارستان 
جهت نش�رآگهی های شرکت انتخاب ش�د. اداره کل ثبت اسناد و امالک 
اس�تان کرمان مرجع ثبت ش�رکت ها و موسس�ات غیرتجاری س�یرجان 

)531770(
آگهی تغییرات شرکت خدماتی تاسیساتی برق پیشگام 

گستر سیرجان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 1442 
و شناسه ملی 10860538106

 ب�ه اس�تناد صورتجلس�ه مجمع عموم�ی ع�ادی م�ورخ 1398/03/26 
تصمیمات ذیل اتخاذ شد : -1 اعضاء هیئت مدیره به شرح ذیل به مدت دو 
س�ال انتخاب گردد: - لقمان بمی زاده شماره ملی 3070110169 - فاطمه 
شهبا شماره ملی -3071735936 ندا بمی زاده شماره ملی 3070151906 
-2خانم زین�ب صلواتی زاده ش�ماره مل�ی 2992861121 بعنوان بازرس 
اصلی و خانم الدن بمی زاده ش�ماره ملی 3070105998 به عنوان بازرس 
علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند . -3 روزنامه نگارستان 
جهت نش�ر آگهی های شرکت انتخاب شد . اداره کل ثبت اسناد و امالک 
اس�تان کرمان مرجع ثبت ش�رکت ها و موسس�ات غیرتجاری س�یرجان 

)537362(
آگهی تغییرات شرکت خدماتی تاسیساتی برق پیشگام 

گستر سیرجان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 1442 
و شناسه ملی 10860538106 

به اس�تناد صورتجلس�ه هیئ�ت مدی�ره م�ورخ 1398/03/26 تصمیمات 
ذیل اتخاذ ش�د : -1 آقای لقمان بمی زاده ش�ماره مل�ی 3070110169 به 
س�مت مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره- خانم فاطمه ش�هبا شماره ملی 
3071735936ب�ه س�مت نائب رئیس هیئت مدی�ره - خانم ندا بمی زاده 
ش�ماره ملی 3070151906به س�مت عضو هیئت مدیره -2 کلیه اس�ناد و 
اوراق به�ادار و تعه�د آور ش�رکت از قبیل )چک ، س�فته ، بروات( عقود 
اس�المی وس�ایر نامه های اداری با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت 
معتبر می باش�د. اداره کل ثبت اس�ناد و امالک استان کرمان مرجع ثبت 

شرکت ها و موسسات غیرتجاری سیرجان )537363(

آگهی تغییرات شرکت معین آرمین الماس شرکت سهامی 
خاص به شماره ثبت 4453 و شناسه ملی 14007677994 
به اس�تناد صورتجلس�ه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1397/10/25 : 
موارد ذیل به موضوع فعالیت ش�رکت اضاف�ه گردد: کلیه امور مربوط به 
خدم�ات IT ، نرم افزار و س�خت اف�زار ، طراحی ، س�اخت وراه اندازی 
و نگهداری سیس�تم های س�خت افزاری ونرم افزاری ، پش�تیبانی نرم 
افزار و س�خت افزار سیستم های کامپیوتری .مدیریت وبسایت و شبکه 
ه�ای کامپیوت�ری ، کلیه امور مربوط ب�ه MI زباله ، گ�رد آوری و جمع 
اوری زباله ش�هری ضایعات ناش�ی از تخریب و س�اختمان سازی ، زباله 
ه�ای صنعتی ، زباله های خطر ناک زباله های بیمارس�تانی و خرید وراه 
اندازی دستگاه زباله برای بیمارستانی و سایر ادارات دولتی وغیردولتی 
، دفع زباله ، بازیافت انواع زباله وپسماند های صنعتی وغذایی وتولیدی 
وکاغذ ، امور نظافت ش�هری و منازل دولتی و غیر دولتی وتامین نیروی 
انس�انی ش�رکت ، نگهداری آسانس�ور و تامین نیروی انسانی مربوط به 
آن ، کلیه امور عمرانی وس�اختمان س�ازی ، فروش تجهیزات پزش�کی 
و بیمارس�تانی ، توزیع وف�روش دارو ، مواد اولی�ه دارویی و مکمل های 
غذای�ی وفروش لوازم آرایش�ی و بهداش�تی ، خریدو فروش وس�ایل و 
تجهیزات ، آزمایش�گاهی و دیالیز ، ارائه تامین نیروی پزش�کی ،تغذیه 
، پزش�ک عمومی ، تامین نیروی اورژانس 115 و تجهیزات پزشکی الزم 
، خدم�ات بازرگانی ، ترخیص کاال ، اخذ نمایندگی ش�رکتهای داخلی و 
خارج�ی ، ص�ادرات وواردات کلیه کاالهای مجاز ، کلی�ه امور گمرکات ، 
انبارها ونگهداری کاالها در گمرکات ، ترخیص کاال از گمرکات ، ش�بکه 
های آبرسانی ، فاضالب و آبیاری و زهکشی پس از کسب مجوز از مراجع 
ذیصالح بنابراین ماده 2 اساسنامه اصالح می گردد اداره کل ثبت اسناد 
و امالک اس�تان کرمان مرجع ثبت ش�رکت ها و موسس�ات غیرتجاری 

سیرجان )538950(
تاسیس شرکت سهامی خاص گهر سیلیس امید سیرجان 

درتاریخ 1398/04/17 به شماره ثبت 4670 به شناسه ملی 
 14008452731

ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خالصه آن به ش�رح زیر جهت 
اط�الع عموم آگه�ی میگردد. موضوع فعالیت :انج�ام کلیه امور معدنی، 
پیمان�کاری- حم�ل و نقل م�واد معدن�ی در محدوده معدن- اکتش�اف 
،اس�تخراج ،خردایش و دانه بندی مواد معدنی- ف�رآوری موادمعدنی و 
ایجاد و تاس�یس کارخانجات مربوط به موضوع فعالیت شرکت- شرکت 
در مناقص�ات و مزای�دات دولت�ی و خصوص�ی - تامین نیروی انس�انی 
شرکت درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهای الزم از مراجع ذیربط مدت 
فعالی�ت : از تاری�خ ثبت به م�دت نامحدود مرکز اصلی : اس�تان کرمان 

، شهرس�تان س�یرجان ، بخش مرکزی ، ش�هر س�یرجان، بل�وار قاآنی 
، بل�وار قاآنی ، بن بس�ت ))فروتن(( ، پالک 0 ، طبقه همکف کدپس�تی 
7815744454 سرمایه شخصیت حقوقی عبارت است از مبلغ 10000000 
ریال نقدی منقس�م به 100 س�هم 100000 ریالی تعداد 100 سهم آن با نام 
عادی مبلغ 10000000 ریال توس�ط موسس�ین طی گواهی بانکی ش�ماره 
402/2998 مورخ 1398/04/06 نزد بانک کش�اورزی ش�عبه سیدجمال 
الدین اس�دآبادی با کد 2027 پرداخت گردیده است اعضا هیئت مدیره 
خانم ملیحه عرب زاده جعفری به ش�ماره ملی 3060272123و به سمت 
رئیس هیئت مدیره به مدت 2 س�ال آقای میثم بیگلرین به ش�ماره ملی 
3071829094و به س�مت عضو هیئت مدیره به مدت 2 سال و به سمت 
مدیرعامل به مدت 2 س�ال آقای ضرغام خواجوئی س�یرجانی به شماره 
ملی 3179593921و به س�مت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت 2 سال 
دارن�دگان حق امضا : کلیه اوراق و اس�ناد بهادار و تعهد آور ش�رکت از 
قبیل چک ، س�فته ، بروات ،عقود اس�المی با امض�اء مدیرعامل و نائب 
رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و همچنین کلیه نامه های عادی 
و اداری و قراردادها با امضاء منفرد مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر 
می باش�د اختیارات مدیر عامل : طبق اساس�نامه بازرسان خانم طاوس 
آزادی امام به شماره ملی 3179593652 به سمت بازرس علی البدل به 
مدت یک سال مالی خانم مهدیه تیرافکن به شماره ملی 6079745968 
به س�مت بازرس اصلی به مدت یک س�ال مالی روزنامه کثیر االنتش�ار 
نگارس�تان جهت درج آگهی های ش�رکت تعیین گردی�د. ثبت موضوع 
فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باش�د. اداره کل 
ثبت اس�ناد و امالک اس�تان کرمان مرجع ثبت ش�رکت ها و موسسات 

غیرتجاری سیرجان )540729(
آگهی تغییرات شرکت حمل و نقل و باربری جهان سیرجان 

شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 435 و شناسه ملی 
 10860515580

به اس�تناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی س�الیانه مورخ 1398/02/20 
الف-اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل برای مدت 2 سال انتخاب گردیدند: 
آق�ای پیروز وحیدی به ش�ماره مل�ی 3070114989 آق�ای علی وحیدی 
ب�ه ش�ماره مل�ی 3070163300 آقای ابوالقاس�م وحیدی به ش�ماره ملی 
3130771311 ب- آقای ماش�اءاهلل علی پور به شماره ملی 3071725450 
به س�مت بازرس اصلی و آقای عباس س�توده به ک�د ملی 2991619449 
به س�مت بازرس علی البدل برای مدت یک س�ال مالی انتخاب گردیدند. 
ج-روزنامه کثیر االنتشار نگارستان برای درج آگهی های شرکت انتخاب 
گردید. اداره کل ثبت اس�ناد و امالک استان کرمان مرجع ثبت شرکت ها 

و موسسات غیرتجاری سیرجان )541240(



آگهي مناقصه عمومي تجديد شده شماره 98/12/ع
شركت معدني و صنعتي گل گهر )سهامي عام( در نظر دارد " بارگیری و حمل محصول از قبیل دانه بندی و 
كلوخه س�نگ آهن با تناژ س�الیانه 10،000،000 تن از معدن شماره 3 به خطوط كارخانجات فرآوري گل گهر" 
خود را از طريق برگزاري مناقصه عمومي به پیمانكار واجد شرايط واگذار نمايد. لذا كلیه متقاضیان مي توانند 
جه�ت اخذ اس�ناد مناقصه به آدرس الكترونیك�ي WWW.GEG.IR  مراجعه و اس�ناد مذكور را به همراه 
دس�تورالعمل ارزيابي كیفي و فني و فرم پرسش�نامه ارزيابي تأمین كنندگان از قس�مت تأمین كنندگان و 
مشتريان - مناقصه ها دانلود نمايند . مهلت تحويل پاكات ساعت 9 الي 14 روز سه شنبه م��ورخ 98/5/15 
در مح��ل دفتركمیسیون مع�امالت مجتمع و يا دبیرخانه دفتر مركزی تهران مي باشد. ضمناً بازديد از محل 

اجراي پروژه روز سه شنبه مورخ 98/5/08 براي متقاضیان بالمانع مي باشد.

مديريت قراردادها و معامالت 
شركت معدني و صنعتي گل گهر 

آگهي مناقصه عمومي شماره 98/13/ع
شركت معدني و صنعتي گل گهر )سهامي عام( در نظر دارد " انجام عملیات بهسازي ، تعمیر و نگهداري ساختمانها 
و محوطه هاي دراختیار" خود را از طريق برگزاري مناقصه عمومي به پیمانكار واجد شرايط واگذار نمايد. لذا 
كلیه متقاضیان مي توانند جهت اخذ اسناد مناقصه به آدرس الكترونیكي WWW.GEG.IR  مراجعه و اسناد 
مذكور را به همراه فرم پرسشنامه ارزيابي تأمین كنندگان از قسمت تأمین كنندگان و مشتريان - مناقصه ها 
دانلود نمايند. مهلت تحويل پاكات ساعت 9 الي 14 روز سه شنبه م��ورخ 98/5/15 در مح��ل دفتركمیسیون 
مع�امالت مجتمع و يا دبیرخانه دفتر مركزی تهران مي باشد. ضمناً حضور در محل مجتمع روز سه شنبه مورخ 

98/5/8 جهت شركت در جلسه توجیهي و پرسش و پاسخ  براي متقاضیان الزامي مي باشد..

مديريت قراردادها و معامالت 
شركت معدني و صنعتي گل گهر 

آگهي مناقصه عمومي شماره 98/25/ع
شركت معدني و صنعتي گل گهر )سهامي عام( در نظر دارد "عملیات ساخت پاركینگ مجموعه ورزشی 
متقاضیان  كلیه  لذا  نمايد.  واگذار  واجد شرايط  پیمانكار  به  مناقصه عمومي  برگزاري  از طريق  را  خود   "
مي توانند جهت اخذ اسناد مناقصه به آدرس الكترونیكي WWW.GEG.IR  مراجعه و اسناد مذكور را 
به همراه فرم پرسشنامه ارزيابي تأمین كنندگان از قسمت تأمین كنندگان و مشتريان - مناقصه ها دانلود 
الي 14 روز شنبه م��ورخ 98/5/19 در مح��ل دفتركمیسیون  پاكات ساعت 9  . مهلت تحويل  نمايند 
مع�امالت مجتمع و يا دبیرخانه دفتر مركزی تهران مي باشد. ضمنًا بازديد از محل اجراي موضوع مناقصه 

روز يكشنبه مورخ 98/5/13 براي متقاضیان بالمانع مي باشد.

مديريت قراردادها و معامالت 
شركت معدني و صنعتي گل گهر 

گروه خبر: شورای فرهنگ عمومی استان 
کرمان یکی از جلس��ات خود را با توجه به 
اهمیت موضوع به بررس��ی ش��رایط کتاب 
و کتابخوان��ی اختص��اص داد و چگونگ��ی 
افزایش س��رانه مطالعه را در دس��تور این 
جلس��ه قرار داد. در این نشس��ت فرهنگی 
راهکاره��ای ای��ن افزای��ش س��رانه مورد 
بررس��ی قرار گرفت. اس��تاندار کرمان در 
این نشس��ت از هرگونه برنامه ریزی در این  
رابطه استقبال کرد و گفت: عوامل و موانع 
بازدارن��ده در مطالع��ه و کتابخوان��ی باید 
شناس��ایی شود تا ش��رایط از آنچه هست 
بهتر ش��ود. وی گفت: یکی از دالیل عدم 
مطالع��ه در جامع��ه، نبود وق��ت و فرصت 
مطالعه اس��ت ک��ه بای��د در ای��ن زمینه 

برنامه ریزی کرد. 
اس��تاندار کرمان مثالی زد و  با اش��اره به 
اینکه در استانداری کرمان ساعت ابتدایی 
 8:30 ت��ا   7:30 از  پنجش��نبه  روزه��ای 
صب��ح به کتابخوانی اختصاص داده ش��ده 

اس��ت افزود: حدود یک م��اه از اجرای این 
ط��رح می گذرد و کارمندان ب��ا اختیار در 
سالن ش��هید مرتضوی استانداری مطالعه 
می کنند. این یک نمونه برنامه ریزی است 
که اگ��ر در جاهای دیگ��ر طراحی و اجرا 
ش��ود خود به خ��ود این فرهن��گ تقویت 

می شود. 
وی ب��ا بیان اینکه هر هفته به قید قرعه به 
10 نفر از افرادی که در این طرح ش��رکت 
می کنن��د بن کتاب هدیه می ش��ود عنوان 
کرد: ح��دود یک چهارم کارکن��ان از این 
طرح استقبال کرده اند. دکترفدایی با اشاره 

ب��ه اینکه از ای��ن موضوع نتیج��ه گرفتیم 
ک��ه عوامل دیگر بازدارن��ده ای هم در عدم 
مطالع��ه کتاب وجود دارد و تنها وقت مهم 
نیست افزود: دستگاه های دولتی موظف به 
آم��وزش کارکنان هس��تند و این طرح در 
راس��تای آموزش کارکنان انجام می شود و 
مانعی ندارد. وی با بیان اینکه نبود احساس 
نی��از به مطالعه در جامعه عامل اصلی عدم 
کتابخوانی اس��ت گفت: باید عالقه مردم و 
احساس نیاز به مطالعه را در جامعه ایجاد 
کنی��م. در این نشس��ت فرهنگ��ی محمد 
ابدالی تکل��و مدیرکل کانون های فرهنگی و 

هنری مس��اجد کرمان نیز در این جلس��ه 
اظهار داش��ت: طرح »شنبه های با کتاب« 
در س��طح مساجد کش��ور و استان کرمان 

برگزار می شود.
مدی��رکل کانون ه��ای فرهنگ��ی و هنری 
مساجد کرمان با اشاره به اینکه این طرح 
در س��طح کتابخانه های مس��اجد اس��تان 
برگزار می ش��ود گفت: در اس��تان کرمان 
350 کتابخانه باز و 65 کتابخانه مخزن دار 
در س��طح کانون ه��ای فرهنگ��ی هن��ری 
مس��اجد وجود دارد. احمد وفایی مدیرکل 
کتابخانه های عمومی استان کرمان نیز در 

این جلسه با اشاره به اینکه 132 کتابخانه 
ب��ا یک میلیون و 600 ه��زار عنوان کتاب 
در استان کرمان وجود دارد اظهار داشت: 
130 ه��زار نف��ر در کتابخانه های عمومی 
اس��تان کرمان عضو هس��تند. وی با بیان 
اینکه تبدیل کتابخانه ها به مراکز فرهنگی 
مورد تأکید اس��ت و امکان دسترس��ی به 
اینترن��ت در کتابخانه های اس��تان وجود 
دارد گفت: جش��ن امضاها و جلس��ات نقد 
و بررس��ی در کتابخانه های اس��تان برای 
کتابخوانی  تروی��ج  افزایش ش��اخص های 

برگزار می شود.

 شماره 1182 
5 شنبه 5 مرداد 1398  فرهنگ و هنر

کت��اب »تاری��خ و تمدن 10 هزار س��اله 
ای��ران« تألیف امین پورپاریزی از مؤلفان 
سیرجانی به بازار کتاب رسید. وی کتاب 
خود را در 4 فصل تاریخی و250 صفحه 
به چاپ رسانده است. پورپاریزی در فصل 
اول کت��اب به دوران باس��تان، در  فصل 
دوم ب��ه تاریخچه ورود اس��الم به ایران و  
در فصل س��وم به ایران معاصر پرداخته 
است. این نویس��نده همشهری در فصل 
چهارم کتابش به معرفی پادشاهان ایران 
در ادوار مختل��ف، معرفی نام آوران ایرانی 

و خالصه ای از جنگ های صلیبی پرداخته اس��ت. برای امین پورپاریزی 
در تهیه و تولید آثار دیگر فرهنگی و تاریخی آرزوی توفیق بیشتر داریم.

تازه های نشر

گ�روه فرهنگ و هنر: بیس��ت و 
ششمین جشنواره هنرهای تجسمی 
جوانان به منظور گسترش و پیشبرد 
س��طح هنری هنرمن��دان جوان و 
ارتقاء توان تخصصی آن ها، با هدف 
شناسایی و معرفی جوانان هنرمند 
کش��ور، با حضور استادان برجسته 
دانش��گاه و هنرمن��دان برگزی��ده 
تجس��می از تاریخ 30 م��رداد تا 3 
ش��هریور در ایالم برگزار می ش��ود. 
لذا از عالقه مندان برای ش��رکت در 
این جشنواره هنری دعوت می شود.

گفتنی اس��ت برتری��ن هنرمندان 
ج��وان پ��س از انتخاب اولی��ه، در 
کارگاه های آموزشی زیرنظر استادان 
طراز اول هنرهای تجس��می حضور 

خواهند یافت.
 رشته های هنری جشنواره:

)پوس��تر(،  تصوی��ری  ارتب��اط 
خوشنویس��ی  تصویرس��ازی، 
)نس��تعلیق(، طراح��ی، عکاس��ی، 

مجسمه سازی، کاریکاتور )کارتون(، 
نقاشی، نگارگری )نقاشی ایرانی، گل 

و مرغ، تذهیب(
مراحل جشنواره:

◄ثبت ن��ام هنرجویان در س��ایت 
www.yafestival.ir جشنواره

◄انتخاب هنرجویان از روی فایل 
آثار ثبتی جه��ت حضور در مرحله 

کارگاهی
◄برگزاری کارگاه های آموزشی سه 

روزه در ایالم
◄داوری نهای��ی آث��ار و انتخ��اب 

برگزیدگان جشنواره
 مقررات و شرایط ثبت نام:

متولدین یک فروردین 1374 تا 30 
اس��فند 1383، حائز شرایط سنی 

شرکت در جشنواره خواهند بود.
همه داوطلب��ان در مرحله ثبت نام 
الزم اس��ت تصوی��ر کارت مل��ی یا 
صفحه اول شناس��نامه خ��ود را در 

سایت، بارگذاری نمایند.

ه��ر متقاضی حداقل 3 و حداکثر 6 
اثر خود را فقط در یکی از رشته های 
یاد ش��ده جشنواره، از طریق سایت 
بارگ��ذاری   www.yafestival.ir
نماید. هر فایل ارسالی، ترجیحاً در 
فرم��ت JPEG و حجم حداقل 1 و 

حداکثر 4 مگابیت باشد.
موض��وع، اندازه و تکنی��ک آثار، در 
مرحله اول ثبت نام و ارسال آثار به 

سایت، آزاد می باشد.
 مقررات برگزاری کارگاه:

پذیرفته ش��دگان الزم اس��ت برای 
حضور در جشنواره اصل کارت ملی 
و یا اصل شناس��نامه خود را همراه 

داشته باشند.
س��تاد جش��نواره، تعهدی در قبال 
حضور ش��رکت کنن��دگان، قبل از 
زم��ان پذیرش و یا بعد از اختتامیه، 
در محل برگزاری )شهرستان ایالم( 

نخواهد داشت.
◄حضور هم��راه برای هیچ یک از 

داوطلبان پذیرفته نخواهد شد.
◄س��تاد جش��نواره از پذیرفت��ن 
همراه، برای پذیرفته ش��دگان برای 

شرکت در جشنواره معذور است.
◄ستاد جشنواره تعهدی در قبال 
مخارج رفت و آمد شرکت کنندگان 

به ایالم، نخواهد داشت.
◄تمام��ی آث��ار خل��ق ش��ده در 
اختی��ار دبیرخان��ه جش��نواره قرار 
خواهد گرف��ت و دبیرخانه مجاز به 

بهره برداری از آثار است.
◄ستاد جش��نواره لوازم مورد نیاز 
هنرمندان را در حد متعارف، تأمین 
خواه��د کرد. تأمین ابزار کار و لوازم 
تخصصی تولی��د اثر هنری بر عهده 
پذیرفته شدگان است. همراه داشتن 
لپ تاپ ش��خصی ب��رای هنرجویان 
رش��ته های گرافیک، تصویرسازی و 
کاریکاتور، در صورتی که با کامپیوتر 
اثرش��ان را خلق می کنند، ضروری 

است.

◄تصمیم گی��ری درب��اره م��وارد 
پیش بینی نش��ده، بر عهده شورای 
سیاس��ت گذاری و دبیر جش��نواره 

خواهد بود.
◄ستاد جشنواره انتظار دارد رفتار 
همه شرکت کنندگان برابر موازین و 
قوانین جاری کشور باشد و پذیرفته 
شدگان مقررات جشنواره را به طور 

دقیق رعایت کنند.
جوایز:

در هر رشته، هیئت داوران، یک نفر 
را به عنوان برگزیده انتخاب و معرفی 

می نماید.
جایزه برگزیدگان: تندیس جشنواره، 
ل��وح افتخار، عضویت در مؤسس��ه 
توسعه هنرهای تجس��می معاصر، 
معرفی جه��ت بیم��ه هنرمندان و 

مبلغ 20 میلیون ریال.
به تمامی راه یافتگان به جش��نواره، 
گواهی ش��رکت و مبل��غ 5 میلیون 
ری��ال )به عن��وان ورودی(، پرداخت 

خواهد شد.
برنامه زمان بندی جشنواره:

◄اعالم فراخوان و شروع ثبت نام: 
از هم اکنون

◄آخرین مهلت ثبت نام در سایت: 

یکش��نبه 13 م��رداد )حداکث��ر تا 
ساعت 14(

◄داوری آثار و انتخاب هنرجویان: 
دوشنبه 14 مرداد تا پنجشنبه 17 

مرداد
◄اعالم اس��امی پذیرفته شدگان: 

شنبه 1۹ مرداد
◄پذی��رش راه یافت��گان نهایی به 
جش��نواره: چهارش��نبه 30 مرداد 

)ساعت 6 تا 17(
◄افتتاحیه جش��نواره: چهارشنبه 

30 مرداد )ساعت 18(
◄ش��روع و پای��ان کارگاه ها: پنج 

شنبه 31 مرداد تا شنبه 2 شهریور
◄داوری نهای��ی آث��ار: ش��نبه 2 

شهریور
◄اختتامیه جش��نواره: یکشنبه 3 

شهریور )ساعت 18(
عالقه مندان می توانند آثار خود را به 
آدرس دبیرخانه جش��نواره واقع در 
تهران، خیابان کارگر شمالی، باالتر 
از بلوار کش��اورز، روب��ه روی پارک 
الله، کوچه ش��هید صدوقی، پالک 
17 ارسال و جهت کسب اطالعات 
بیشتر با تلفن: 66۹46۹10 )021( 

تماس حاصل نمایند.

فراخوان بیست و ششمین جشنواره هنرهای تجسمی منتشر شد

دعوت از هنرمندان جوان

کاریکلماتور

محمدعلی آزادیخواه 

دیدمان که باز نیست، روزگارمان سیاه است 
■ آدم��ی که به خوب ها و خوبی ها عش��ق نورزد، یعنی 

نمی خواهد اصاًل زنده باشد. 
■ تمیز و تش��خیص خوب ها و خوبی ها چش��م بصیرت 

می خواهد و وجدان بیدار و آگاه. 
■ ملّت��ی ک��ه تاریخ دارد و هیچ گاه نمی خواندش نه چش��م بصیرت دارد و نه 

وجدان بیدار و آگاه. 
■ »معلّم ها باید به معنویات بیش��تر توجه داشته باشند نه به مادیات« یعنی، 

بال نسبت شما همان حرف ها َخْر َرنگ کِن همیشگی. 
■ پاره ای از مردم از »ترس« بیش��تر می ترسند و گروهی هم از بیم شکست، 

شکست می خورند. 
■ یکی از خوبی های شکس��ت این اس��ت که انرژی خفته مان را بیدار می کند 
و س��رانجام از روی نادان��ی و بی تجربگی با فحش و نفری��ن و بدگویی دوباره 

می خوابانیمش و روزگاْر سیاهی مان را همچنان تحّمل می کنیم. 
■ اگر می خواهی به فردایت ببالی، هرگز مگذار امروز شکست بخوری. 

■ آدم با زبان گوش��تی به خیلی از ُدم ُکُلفت  های تازه به دوران رسیده خیلی 
راحت می تواند بگوید: »قربان! تصدقت شوم«. 

■ نومید مش��و و عاش��ق خود و خانواده و بچه هایت باش، که عشق معمارت 
می کند برای ساختن دنیای آینده و فردایت. 

■ واژه ی زشت »کینه« را با مداد پاْک ُکِن »عشق« از صفحه ی دلت پاْک ُکن. 
■ پَ��ِر اُفت��اده بر زمیِن مرغان ه��وا، انگیزه ی پرواِز هنرمندان عاش��ق و مردم 

دوست است. 
■ ضرِر کم را باید ببوسیم و به چشم خفته مان بگذاریم تا دیدمان باز شود و 

هرگز زیان های فراوان نبینیم. 
■ دیدمان که باز نیس��ت، بصیرت و ش��ناخت و معرف��ت نداریم و روزگارمان 

سیاه است. 
■ شاهکاِر همه ی شادی و رضامندی ها که »آموزِش زندگی« است نصیِب پدر 

و مادر و معلّم می شود. 
■ شاهکار همه ی خوشقلبی ها و رضایت  ها »آموزش« است. 

در جلسه شورای فرهنگ عمومی استان بررسی شد:

راهکارهای افزایش سرانه کتابخوانی 
استاندار کرمان: باید احساس نیاز و عالقه به مطالعه را در جامعه زیاد کنیم
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نقش مالیات در اداره کشور
سیرجان و میزان درآمدهای مالیاتی 

نگارس�تان: اگر گزارش این صفحه را درباره شهریه های اجباری مدارس 
دولت��ی خوانده باش��ید یکی از بحث ه��ای آن کمبود مناب��ع مالی دولتی 
ب��رای تأمین هزینه ها و امکانات مدارس دولتی اس��ت که آموزش��گاه ها را 
مجبور به دریافت ش��هریه های اجباری برای تأمین نیازهای شان می کند. 
اص��والً پرداخت  مالیات یکی از راه های تأمین منابع دولتی برای پوش��ش 
هزینه های دولت است و اینجاست که نقش پرداخت مالیات در اداره کشور 
و رف��ع نیازهای مختلف در بخش های امنیت، آم��وزش، درمان ، عمران و 
مهم ترین آن پرداخت حقوق کارمندان  بیش��تر به چشم می آید. از دیرباز 
یکی از روش های حاکم برای تأمین هزینه های اداره کشور همین دریافت 
مالیات بوده اس��ت. دولت ه��ای امروزی هم به روش ه��ای گوناگون آن را 
اخ��ذ و در ام��ور جاری صرف می کنند و آن را یک��ی از مطمئن ترین راه ها 
برای پیش��رفت کش��ور می دانند. مالیات به عنوان یکی از ابزارهای هدایت 
غیرمستقیم دولت از طریق تأثیر بر فعالیت های بنگاه های اقتصادی می تواند 
در سیاست گذاری های توسعه صنعتی نقش کلیدی ایفا کند. دولت با تدوین 
نظام مالیاتی مناسب می تواند بر چگونگی دستیابی به هدف های توسعه ای 
تأثیر گذارد. همانگونه که می دانیم در گذشته، بیشتر درآمدهای نفتی صرف 
امور جاری و هزینه های عمرانی کشور و شهرها می گردید و سهم آیندگان 
از ای��ن نعمت خدادادی بس��یار ناچیز بود. البته این نگرش در س��ال های 
اخیر تغییر کرده و مبنای سیاس��ت های اقتصادی دولت بر تأمین بخشی 

از هزینه ها از محل مالیات به خصوص مالیات بر ارزش افزوده شده است. 
ح��ال که صحبت از وصول مالی��ات و مالیات بر ارزش افزوده ش��د الزم 
است بگوئیم سازمان امور مالیاتی یکی از ارگان هایی است که کار دریافت 
ای��ن گونه مالیات را که بخش مهمی از آن برای صرف در شهرس��تان ها 
می شود بر عهده دارد. در استان کرمان و به خصوص شهرستان سیرجان 
این س��ازمان طبق آمارهای موجود عملکرد خوبی داش��ته است. محمد 
خواجویی معاون مدیر کل و مسئول اداره امور مالیاتی سیرجان این هفته 
در گفتگو با سخن تازه از اعداد و ارقامی صحبت کرد که قابل توجه است. 
او درباره وصول مالیات در س��ال 97 در این شهرگفت: ما سال گذشته با 
دریافت 200 میلیارد تومان مالیات پس از مرکز اس��تان بیشترین سهم 
از عوارض آالیندگی و ارزش افزوده را از محل همین منابع به این ش��هر 

اختصاص داده ایم.
وی افزود: از این منبع حدود 151 میلیارد تومان به شهرس��تان برگشت 
داده شده تا به فراخور جمعیت میان شهرداری های سیرجان و شهرهای 
اقم��اری و نیز دهیاری ها و مناطق عش��ایری توزیع ش��ود. صحبت های 
مهن��دس خواجویی نش��ان از عزم این اداره و ت��اش وافر همکارانش در 
وصول مالیات از ش��رکت ها و س��ازمان های دولت��ی و خصوصی در این 
شهراست که سیرجان را در این رتبه پس از کرمان قرار داده و قابل تقدیر 
اس��ت. اما روی دوم این  ماجرا مردم اند و ش��رکت های مختلف صنعتی 
و معدنی و کارگاهی که با همکاری بیش��تر خود در این ماجرا بیش��تر از 
گذشته نقش خود را در پرداخت  به موقع مالیات و کمک به عمران شهر 
نشان دهند. هر چه باشد با پرداخت مالیات منظم و به موقع جدای از ادای 

تکلیف قانونی، سهم بیشتری از محل مالیات برای ما منظور خواهد شد.

یادداشت اقتصادی

مریم کاظمی

-الو س��ام ببخش��ید مزاحم شدم می خوام 
بچه ام رو ثبت نام کنم مدرسه ی شما. شرایط 

رو بفرمائید؟
-س��ام. مدرس��ه ظرفیتش پرش��ده خانم، 

نمیشه.
-آق��ا ببخش��ید منزلم��ون تو مح��دوده ی 

شماست، نمیشه یه کارِش بکنید؟
-نه خانم ظرفیت تکمیله، می بایست زودتر 

می آمدید.
-حاض��رم به مدرس��ه تان کم��ک مالی هم 

داشته باشم اگه راهی داره...
-]با کمی مکس...[ حاال بیایید ببینم چیکار 

می تونم بکنم!
از نیمه های تیر تا نیمه های مرداد اوج ثبت نام 
مدارس اس��ت. از کاس اولی گرفته تا سال 
دوازدهم، هم��ه برای ثبت نام بچه هایش��ان 
مشغول چانه زنی می شوند. یکی از دغدغه های 
مهم والدین، انتخاب مدرس��ه خوب اس��ت. 
معیارهای خانواده ه��ای مختلف برای خوب 
یا بد بودن یک مدرس��ه متفاوت است. آن ها 
می دانند شخصیت فرزندش��ان پس از خانه 
در مدرس��ه ش��کل می گیرد به همین خاطر 
بخش بزرگی از فکره��ا و دیدگاه های پدران 
و مادران صرف انتخاب مدرس��ه ای است که 
به این دغدغه آن ه��ا جواب بدهد. موضوعی 
که برای آن ها کم هزینه هم نیست و ناچارند 
که برای این هدف هزینه هم بکنند. بعضی ها 
به سمت مدارس غیرانتفاعی می روند و برخی 
به  مدارس دولتی می آیندکه در همین جا هم 
به سد ش��هریه های غیر مصوب و یا تقاضای 
هم��کاری ب��رای خری��د مایحت��اج مدارس 
ب��ر می خورند. این در ش��رایطی اس��ت که 
مدارس دولتی نباید هیچ ش��هریه ای بگیرند 
و هی��چ اجباری در کمک کردن به مدرس��ه 
داش��ته باش��ند اما به رغم تکذیب مسئوالن 

آموزش وپرورش مجبور به پرداخت هزینه های 
نقدی و غیر نقدی می ش��وند. رئی��س اداره 
گفتگ��وی  در  س��یرجان  آموزش وپ��رورش 
پاس��ارگاد ب��ا او گفت��ه بود گرفتن ش��هریه 
اجباری کاهش پیداکرده اس��ت؛ اما واقعیت 
چیز دیگری را نش��ان می دهد. سال گذشته 
در همین روزها و قبل از آن نیز در سال های 
قبل گزارش های مشابهی از شرایط حاکم بر 
ثبت نام مدارس به خصوص م��دارس دولتی 
چاپ کردی��م که هر بار مس��ئوالن ذی ربط 
قول می دادند بر نحوه ثبت نام بیشتر نظارت 
کنند تا قوانین موجود رعایت ش��ود و صدای 
اعت��راض مردم درنیاید ام��ا مثل اینکه حجم 
باالی م��دارس در مقاطع مختل��ف و ازدیاد 
دانش آموزان و البته مش��کات آموزشگاه ها 
این امکان را نمی دهد تا مدارس به ش��رایط 
عادی خود در ثبت نام ها برگردند و فشاری به 

ُگرده اولیاء دانش آموزان وارد نکنند.
مادری که زنگ زده بود دفتر نش��ریه خطاب 
به مسئوالن آموزش وپرورش می گفت »مگر 
نگفتی��د نباید در م��دارس دولتی مبلغی از 
مردم گرفته شود ولی ما رفتیم گفتند باید به 
مدرسه کمک کنید! نمی دانم چرا از این طرف 
میگن اجباری نیست ولی از اون طرف میگن 
بایدکمک کنید مدرسه بچه ی خودتونه!!!«. 
منتظ��ر می ش��وم تلفنش تمام ش��ود صبح 
چهارشنبه می روم جلوی دبیرستان دخترانه 
].....[، مادری با دخترش که امسال سال آخر 
اوس��ت و پس��رش که مقطع ابتدایی  است 
می گوید »برای س��ال آخر دخترش در این 
مدرس��ه دولتی]نام مدرس��ه محفوظ است[ 
اعام  کردند باید 500 هزار تومان واریز کنم 
که با کلی چانه زدن توانستم صد هزار تومان 
تخفیف بگی��رم و 400 هزار توم��ان بدهم. 
برای پسرم هم که مقطع ابتدایی است 300 
هزار تومان خواس��ته اند«. این مادر می گوید 
»متأسفانه مردم به ناچار همه ی این پول ها را 

پرداخت می کنند، من هم مجبورم پرداخت 
کنم. مگر می ش��ود پول نده��م، بچه هایم را 

ثبت نام نمی کنند«.
در مدرس��ه دیگری خانمی که بچه اش قرار 
اس��ت از مقطع راهنمایی به دبیرستان برود 
می گفت »اول سال پول ندادم ولی اکنون که 
برای دریافت کارنامه و پرونده بچه ام مراجعه 
کرده ام می گویند باید پول را پرداخت کنی تا 
بتوانیم پرونده اش را تحویلت بدهیم. آخر چرا 
در یک مدرسه دولتی که فلسفه اش آموزش 
رایگان اس��ت این ق��در باید گی��ر بدهند!«. 
می گف��ت »حتی در طول س��ال چندین بار 
مبالغ��ی تحت عن��وان پ��ول اردو، کاغذ و ... 
دریافت کرده اند.« آقایی که از مدرسه خارج 
می شد می گفت » بگویید بیایند جمع کنند 
این بس��اط را. می گویند نبای��د پول بدهید 
ولی به هزار روش دیگر مثل پول برای اردو، 
آب سردکن، وسایل ورزشی و... پول دریافت 
می کنند. در اینجا به اظهارات آقایی نیز اشاره 
می کنیم که با ناراحتی می گفت: » شاید حاال 
از بچه های مس��ئوالن آم��وزش و پرورش و 
مسئوالن دیگر ش��هر پول نگیرند ولی اما از 
ما تا ریال آخر می گیرند. مثًا س��ال گذشته 
مدرس��ه ].....[ 150 هزارتوم��ان از من برای 
ثبت نام بچه ام گرفت و امس��ال مدرسه ]....[ 
700 هزار تومان!. حاال خودتان بگویید فرق 
این مدارس که فقط نام ش��ان دولتی است با 

غیرانتفاعی ها در چیست.«
در اینک��ه مناب��ع دولت��ی ب��رای تأمی��ن 
هزینه های مدارس کم هس��ت و آموزش 

 و پرورش با مشکات عدیده ای در تأمین 
نیازه��ای م��دارس روبروس��ت تردی��دی 
نیس��ت اما جایی هم ننوش��ته پول تأمین 
ای��ن نیازها را اولیاء دانش آموزان با اجبار 
بای��د بدهند و اگر هم نداش��تند و ندادند 
با مشکل ثبت نام فرزندشان مواجه شوند!. 

منط��ق حکم می کند بنا به مصالح جامعه 
و ش��رایط س��خت اقتص��ادی حاک��م بر 
خانواده ها این فش��ارها حداقل در مدارس 
دولتی کم ش��ود تا م��ردم دغدغه دیگری 
به دغدغه های فراوان زندگی ش��ان اضافه 

نشود.

 در اینجا به اظهارات آقایی نیز اشاره می کنیم که با ناراحتی می گفت: 
»شاید حاال از بچه های مسئوالن پول نگیرند اما از ما تا ریال آخر می گیرند. 
مثالً سال گذشته مدرسه ].....[ 150 هزارتومان از من برای ثبت نام 
بچه ام گرفت و امسال مدرسه ]....[ 700 هزار تومان!. 
حاال خودتان بگویید فرق این مدارس که فقط نام شان 
دولتی است با غیرانتفاعی ها در چیست.«

 سال هاست که مدارس دولتی بهانه های زیادی برای دریافت شهریه 
به صورت مستقیم و غیرمستقیم از خانواده ها ردیف می کنند. این در 
شرایطی است که مدارس دولتی نباید هیچ شهریه ای بگیرند و هیچ 
اجباری برای مردم در کمک کردن به مدرسه ایجاد کنند. اما آن ها به رغم 
تکذیب مسئوالن آموزش وپرورش مجبور به پرداخت هزینه های نقدی 
و غیر نقدی می شوند. رئیس اداره آموزش وپرورش گفته است گرفتن 
شهریه اجباری کاهش پیداکرده؛ اما واقعیت چیز دیگری را نشان می دهد.

باالخره شهریه اجباری در مدارس داریم یا نداریم!؟

چانهزنی
بهوقتثبتنام

دعوت به همکاری
یک ش�رکت معتبر معدنی در شهرستان سیرجان 
بخش بلورد به افراد مشروحه ذیل نیازمند می باشد. 

عالقه مندان می توانند هر چه سریعتر
 با شماره ذیل تماس حاصل نمایند. 

- راننده کامیون دارای سه سال سابقه کار و گواهینامه پایه یک 
- راننده لودر دارای سه سال سابقه کار با گواهینامه ویژه

- راننده جرثقیل با داشتن گواهینامه پایه یک و ویژه جرثقیل 
- کارشناسان معدن با گرایش استخراج 

شماره تماس: 09136559411 

شركت توسعه، عمران و مدرييت منطقه گل گهر 

در نظر دارد جهت طراحي کامل سایت نهالستان به میزان 10هکتار، )مطابق طرح جامع 

گل گهر( را به شرکت هاي مشاور با رتبه 1 و 2 رسته کشاورزي و منابع طبیعي یا رتبه 3

سه گلخانه واگذار نماید لذا از شرکت هاي ذیصالح متقاضي دعوت به عمل مي آید جهت اخذ 

 www.geg-area.com اسناد مناقصه از تاریخ 1398/5/1 به سایت این شرکت به آدرس

مراجعه نمایند. 

1- آخرین مهلت دریافت اسناد مناقصه از سایت: ساعت 15:00 مورخ 1398/5/9 

2- آخرین زمان ارائه پاکت ها و پیشنهادات: ساعت 15 مورخ 1398/5/16 

3- شرکت در قبول یا رد پیشنهادات مختار است. 

4- مبلغ سپرده شرکت در مناقصه 190.000.000 ریال

5- هزینه درج آگهي به عهده ي برنده مناقصه مي باشد. 

6- کلیه مشخصات الزم در اسناد مناقصه ذکر گردیده است. 

7- تاریخ بازدید از پروژه: 1398/5/12 

8- محل تحویل اسناد و پیشنهادات: سیرجان- کیلومتر 50 جاده محور سیرجان- شیراز، 

شرکت معدني و صنعتي گل گهر- ساختمان هاي هلدینگ مستقر بر تپه، بلوك 5 )شرکت 

توسعه، عمران و مدیریت منطقه گل گهر( 

9- تلفن جهت هر نوع هماهنگي:9131420642  آقاي بلوردی 

مدیریت امور حقوقي و قراردادها

                 فراخوان تجدید مناقصه عمومی یک مرحله ای 

تهیه مصالح و اجرای جدولگذاری معارب سطح شهر شماره 5 سال 1398

شهرداری سیرجان در نظر دارد مناقصه عمومی خدمات )شرح مختصر: تهیه مصالح و اجرای جدولگذاری 
الکترونیکی  تدارکات  سامانه  طریق  از  را   2098005674000044 شماره  به   )5 شماره  شهر  سطح  معابر 
دولت برگزار نماید. کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران 
 www.setadiran.ir 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.

تاریخانتشارمناقصهدرسامانهتاریخ1398/5/5میباشد.
مهلتزمانیدریافتاسنادمناقصهازسایت:ساعت18روزدوشنبهتاریخ1398/5/14

مهلتزمانیارائهپیشنهاد:ساعت19روزپنجشنبهتاریخ1398/5/24
زمانبازگشاییپاکتها:ساعت18:30روزشنبهتاریخ1398/5/26

اطالعات تماس دستگاه مناقصه گذار جهت دریافت اطالعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاکت ها:
آدرس: سیرجان، میدان انقالب، شهرداری مرکزی امور قراردادها تلفن: 034-41325077

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

مدیریت ارتباطات شهرداری سیرجان

آگهی مزایده عمومی
تعاونی مسکن کارکنان مس واحد پاریز در نظر دارد 
خود  اعضای  بر  مازاد  مسکونی  زمین  قطعه  چند 
افراد  برساند  فروش  به  عمومی  مزایده  طریق  از  را 
متقاضی جهت دریافت فرم مزایده با شماره تلفن های 
09133456985 و 09133470558 هماهنگ نمایند.

هیئت مدیره تعاونی



گروه حوادث: هفته گذش��ته خبری درخصوص اقدامات 
گروه��ی که از طری��ق یک جاعل مهر، موف��ق به دریافت 
تسهیالت بانکی به شکل غیرمجاز شده و از سوی مأموران 
اداره مب��ارزه ب��ا جرائم اقتصادی پلیس آگاهی س��یرجان 

شناسایی و دستگیر شده بودند در نگارستان منتشر شد. 
رئیس پلیس شهرستان سیرجان که راوی این خبر بود از 
افزایش آمار دستگیرشدگان خبر داد. سرهنگ ایران نژاد 
افزود: در پی ش��کایت نماینده حقوقی جهاد کشاورزی 
موضوع در دستور کار پلیس آگاهی قرار گرفت و تاکنون  
24 نف��ر در این رابطه شناس��ایی ش��دند وی ادامه داد: 
متهمان با جعل اس��ناد، مدارک و مهرهای دولتی اقدام 
به پرداخت تسهیالت به افراد مورد نظر خود می کردند. 
وی مبلغ تس��هیالت را 13 میلی��ارد و چهارصد میلیون 
ریال عنوان کرد و افزود: پرونده برای متهمان تشکیل و 

در اختیار پلیس آگاهی قرار گرفته است.

گ�روه ح�وادث: فرمانده انتظامی شهرس��تان 
سیرجان از اجرای طرح ضربتی برخورد پلیس با 
مخالن نظم و امنیت، مزاحمان نوامیس، اراذل و 
اوباش، عامالن نزاع های خیابانی و حامالن سالح 
سرد خبر داد. رئیس پلیس شهرستان سیرجان 
در گفت وگو با خبرنگار نگارس��تان ضمن تأیید 
ای��ن مطلب افزود: در ای��ن طرح که به مدت 72 
ساعت با بسیج کلیه امکانات اجرا شد، 35 اوباش 
دستگیر، 51 قبضه سالح سرد کشف و 9 دستگاه 

خودرو توقیف شد. 
برخ��ی  داش��ت:  بی��ان  ایران ن��ژاد  س��رهنگ 

دستگیرش��دگان از افراد س��ابقه دار هستند که 
س��ابقه ش��رارت را در کارنامه خود دارند و سن 
همگی آن ها بین 18تا 35 سال است. وی تصریح 
کرد: این طرح بنا به درخواست های مردم مستمر 
بوده و با هنجارشکنان برخورد قاطعی خواهد شد. 
ش��هروندان زیادی نیز در تماس با نگارس��تان از 
فرمانده انتظامی شهرستان خواسته اند به وضعیت 
نامناس��ب رانندگی و حضور مزاحم��ان در بلوار 
س��ّیدجمال الدین اس��دآبادی حدفاصل مشعل 
گاز تا میدان نیروی دریایی و پیس��ت پیاده روی 

چمران توجه شود.

 هفته گذشته روی داد 

دستگیری
 تعدادی جوان

با 148 لیتر مشروب
گروه حوادث: مأم��وران پلیس امنیت عمومی 
هفته گذش��ته 20 نفر جوان که در حال مصرف 
مش��روبات الکل��ی در ی��ک منزل مس��کونی در 
ش��هرک س��منگان س��یرجان بودند را دستگیر 

کردند.
دادس��تان عمومی و انقالب س��یرجان در گفت 
وگو با خبرنگار نگارس��تان ضمن تأیید این خبر 
گف��ت: در این منزل 148 لیتر مش��روب الکلی 
دست س��از، یک قبضه سالح شکاری دولول فاقد 
مجوز و 9 قبضه س��الح سرد کشف و 7 دستگاه 
خودرو توقیف شد. قاضی محسن نیک ورز افزود: 

متهمان با قرار بازداشت روانه زندان شدند.

 توسط پلیس مواد مخدر

کشف 191 کیلو 
تریاک طی
 2 عملیات

 گروه حوادث: مأموران پلیس مبارزه با موادمخدر 
س��یرجان هفته گذش��ته طی 2 عملیات جداگانه 
191 کیلوگرم مواد مخدر از نوع تریاک را کشف و 
ضبط کردند. به گزارش معاونت اجتماعی فرماندهی 
انتظامی س��یرجان در پی شناسایی یک محل دپو 
مواد در خیابان ابن سینا محل زیر نظر گرفته شد و 
از یک انبار 91 کیلوگرم تریاک کشف شد. سرهنگ 
محمدرضا ایران نژاد افزود: مأموران پلیس همچنین 
در عملیات دیگری 100 کیلوگرم تریاک را از یک 
خودروی پراید در محور سیرجان بندرعباس کشف 
کردن��د. در این 2 عملیات 2 نفر دس��تگیر و یک 

خودروی پراید توقیف شد.

گروه حوادث/ احسان یزدی

اوضاع نامناس��ب اقتصادی آمار برخی آسیب های 
اجتماعی و جرائم در کش��ور، از جمله س��رقت را 
افزایش داده است. کاهش قابل توجه تولید پسته 
در س��یرجان و استان کرمان نیز مزید علت شده 
و این معضل را تش��دید کرده است؛ به شکلی که 
فرمانده انتظامی شهرستان در گفتگو با پاسارگاد 
از افزایش 2 برابری س��رقت در سیرجان خبر داد. 
موقعیت خ��اص جغرافیای��ی و مهاجرپذیر بودن 
شهرستان نیز، سیرجان را به شهری مستعد برای 
سارقان غیربومی تبدیل کرده است؛ سارقانی که 

ش��اید نیمی از روز را در س��یرجان و نیم دیگر را 
در ش��هرهای دیگر س��پری کنند؛ به گونه ای که 
فرمانده اسبق پلیس آگاهی شهرستان در گفتگو 
با نگارس��تان عنوان کرد ک��ه قریب به 50 درصد 
س��ارقان در س��یرجان غیربوم��ی هس��تند. نگاه 
تخصصی به آمار و اذعان صریح برخی مس��ئوالن 
بیان گر آن است که برداشت پسته، خرید و فروش 
و مش��اغل جانبی آن در سیرجان و استان کرمان 
خرج زندگی یک سال بسیاری از کارگران فصلی 
را به شکل »بخور و نمیر« با کمک یارانه ها تأمین 
می کرد. اما اکنون دو س��ال است که وضع پسته 
چندان مناس��ب نیست و حاشیه های این مشکل 

تأثی��ر زی��ادی بر اوض��اع اقتصادی س��یرجان و 
افزایش جرائم داش��ته است. سرقت در این میان 
همچنان یکه تاز اس��ت. از سرقت قطعات خودرو 
و لوازم داخل ماش��ین گرفته تا س��رقت منزل و 
س��یم برق و حتی س��رقت از پارک ها. اما در این 
میان خوش��بختانه با تالش مأموران پلیس، آمار 
سرقت های خش��ن در س��یرجان افزایش جّدی 
نداش��ته و فقط س��رقت های ُخرد افزایش یافته 
است. در س��رقت های ُخرد به علت اینکه کاالی 

سرقت شده از ارزش قیمتی بسیار باالیی برخوردار 
نیس��ت در مواردی ش��هروندان عط��ای پیگیری 
وقت گی��ر ش��کایت را به لقای آن می بخش��ند و 
موضوع از اس��اس پیگیری نمی شود. آئین جدید 
دادرس��ی کیفری نیز به گونه ای است که شرایط 
اثبات دزدی توسط سارق بسیار سخت شده است. 
قانونی که الگوبرداری از قانون کشورهای پیشرفته 
اروپایی اس��ت اما در موقعیت فعلی کشور ما و با 
امکانات نه چندان کافی پلیس در حال اجراست. 

قانونی اس��ت که مأموران هنگام بازجویی باید به 
سارق بگویند: »تو حق داری وکیل داشته باشی، 
حق داری تا قبل از حضور وکیل حرف نزنی و ...«. 
قانونی که حق اجبار و فشار به متهمان را در هنگام 
بازجویی به شدت ممنوع کرده است. حال به نظر 
شما آیا س��ارقان حرفه ای که کارنامه سنگینی از 
جرائم متعدد دارند و پس از چندین نوبت تحمل 
حبس مجدداً مرتکب دزدی شده اند، دیگر اعتراف 
می کنن��د؟! یک��ی از افرادی که دس��تی بر آتش 
تحقیق دارد تعریف می ک��رد: هنگام بازجویی به 
سارق گفتم: »حق داری تا قبل از حضور وکیلت 
حرف نزنی«. در ابتدا با نگاه به پشت سر فکر کرد 
با فرد دیگری صحبت می کنم و وقتی فهمید روی 
س��خنم با او اس��ت، زد زیر خنده!«. حال تو خود 

حدیث مفصل بخوان از این مجمل...
از سوی دیگر بی توجهی و بی مسئولیتی برخی از 
مردم نیز تأثیرگذار اس��ت. در برخی موارد بعضی 
از شهروندان متوجه مورد مشکوکی می شوند اما 
به راحتی از کن��ار آن عبور می کنند و حتی یک 
تماس کوچک با پلیس 110 نمی گیرند. گروهی 
در نگه��داری از ام��وال خود چنان س��هل انگاری 
می کنند که انگار دودس��تی کاال را تحویل سارق 
می دهند! روشن گذاش��تن خودرو و رها کردن آن 

در خیابان نمونه واضح این رفتار است.
در ای��ن اوض��اع اگ��ر نمی خواهید گذرت��ان به 
کالنت��ری و دادگاه بیفت��د و گرفتار بروکراس��ی 
اداری ش��وید توصیه ه��ای پلی��س را اجرا کنید. 
منزل خود را به دوربین مداربس��ته، دزدگیر، در 
ضد س��رقت، گاو صندوق، حف��اظ فلزی و قفل 
مناس��ب تجهیز کنید. در هنگام مسافرت منزل 
خود را به فرد قابل اطمینان بس��پارید و تا جای 
ممک��ن با همکاری همس��ایگان از نگهبان محله 
اس��تفاده کنید. خودروی خ��ود را نیز در صورت 
امکان در پارکینگ پارک کرده و آن را به دزدگیر، 
قف��ل فرمان، قفل پدال، جی پ��ی اس و قطع کن 
مجهز کنید و هرگز، تأکید می کنم، هرگز پول و 
ط��ال را به مقدار زیاد در منزل نگه ندارید و آن ها 
را ب��ه صندوق امانات بانک بس��پارید. با توجه به 
اینکه سارقان غیر بومی اهل غرب کشور به شکل 
»توپی زنی« وارد منازل می شوند حتماً توپی قفل 
در فلزی خانه را با حفاظ بپوشانید. اگر در اطراف 
من��زل یا خ��ودروی خود نیز به افراد مش��کوک 
برخ��ورد کردید و یا افرادی را که نمی شناس��ید 
در ح��ال بارگیری ل��وازم منزل همس��ایه بدون 
حضور خودش مش��اهده کردی��د، حتماً به مرکز 

فوریت های پلیسی 110 اطالع دهید.

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

کانال خبری نگارستان
@negarestan_news

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

havaades.negarestan

روشن کردن آتش در طبیعت می تواند هکتارها مراتع 
را به خاکستر تبدیل کند، مراقب باشیم.

آتش نشانی سیرجان 

 شماره 1182 
7 شنبه 5 مرداد 1398 

افزایش آمار دستگیری 
دریافت کنندگان غیرمجاز وام

 رئیس پلیس سیرجان خبر داد:

اجرای طرح ضربتی
 برخورد با مخالن

 نظم و امنیت

توصیه های پلیس پیرامون پیشگیری از وقوع جرم

چرایی افزایش سرقت
در سیرجان

بدنسازی و پرورش اندام فلکس
 ارائه برنامه های تخصصی ورزشی و غذایی

مربی: مهدی شول
قهرمان آسیا و کارشناس ارشد فیزیولوژی ورزشی

خیابان ولی عصر سالن امام علی 09129152659

تجدید آگهی مناقصه )نوبت دوم(
سازمان عمران و بازآفرینی فضاهای شهری شهرداری سیرجان بر اساس بند 15 مصوبه 1856 شورای 
اسالمی شهر و بند 1 سومین جلسه مصوبه شورای سازمان و بند 1 سومین جلسه هیأت مدیره سازمان، در 
نظر دارد جهت انجام خرید آهک صنعتی زنده با سایز 30-6 میلیمتر جهت تثبیت بستر معابر سطح شهر 
را از طریق مناقصه عمومی واگذار نماید، لذا از کلیه اشخاص حقیقی/ حقوقی دعوت به عمل می آید از 
تاریخ نشر آگهی نوبت دوم به مدت 10 )ده( روز جهت تحویل اسناد مناقصه به واحد قراردادهای سازمان 

عمران واقع در بلوار شهید مهدی زندی نیا مجتمع سازمان ها مراجعه نمایند. 
شرایط مناقصه 

1- سپرده شرکت در مناقصه 270/000/000 ریال )دویست و هفتاد میلیون ریال( می باشد که بایستی به 
بنام سازمان عمران و  بانک ملی شعبه مقداد سیرجان  نزد  به حساب 0107322858007  صورت واریز 

بازآفرینی فضاهای شهری شهرداری سیرجان و یا به صورت ارائه ضمانت نامه بانکی معتبر باشد. 
2- سازمان در رد یا قبول پیشنهادات مختار است. 

3- به پیشنهادات مخدوش، مشروط، ناقص و یا پیشنهاداتی که بعد از تاریخ درج شده در اسناد مناقصه 
ارسال گردد رسیدگی نخواهد شد. 

4- هرگاه برندگان اول تا سوم به هر نحو از انعقاد قرارداد خودداری نمایند، سپرده آنها به ترتیب به نفع 
سازمان ضبط خواهد شد. 

5- سایر اطالعات و جزئیات مربوط به معامله در اسناد مناقصه می باشد. 
6- برآورد اولیه به مبلغ 5/400/000/000 ریال می باشد. 

7- آخرین مهلت تحویل پاکات به واحد حراست شهرداری واقع در شهرداری سیرجان، میدان انقالب، 
تا پایان وقت اداری مورخ 98/5/15 می باشد. 

8- تاریخ بازگشایی پاکات مورخ 98/5/19 ساعت 17:30 می باشد. 
مدیریت ارتباطات شهرداری سیرجان 

مجمع عمومی عادی سالیاهن )نوبت دوم(
آگهی دعوت 

شرکت سرمایه گذاری و توسعه عمران سیرجان )1404(

از کلیه سهامداران حقیقی و حقوقی یا نماینده رسمی و قانونی آنها دعوت می شود در جلسه مجمع عمومی عادی 
بلوار  در  واقع  بازرگانی  اتاق  در محل  روز چهارشنبه 98/5/16 ساعت 17  که  )نوبت دوم(  سالیانه صاحبان سهام 

پیروزی برگزار می گردد حضور بهم رسانند. 
دستور جلسه: 

- استماع گزارش فعالیت های هیأت مدیره در دوره مالی منتهی به سال 97
- استماع گزارش و اظهارنظر بازرس قانونی راجع به عملکرد شرکت در دوره مالی منتهی به سال 97

- اتخاذ تصمیم نسبت به ترازنامه و بررسی و تصویب صورتهای مالی منتهی به سال 97
- انتخاب اعضاء هیأت مدیره، بازرس قانونی و مدیرعامل جدید 

- ارائه طرح ها و پروژه های قابل سرمایه گذاری
- طرح و بررسی سایر موضوعات و پیشنهادات سهامداران که در صالحیت مجمع عمومی باشد 

- تعیین روزنامه کثیراالنتشار جهت درج آگهی های شرکت برای سال 98
هیأت مدیره شرکت 1404 

تاسیس شرکت با مسئولیت محدود مهام ارتباطات فرتاک 
ایرانیان درتاریخ 1398/04/09 به شماره ثبت 4664 به 

شناسه ملی 14008429977 

ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خالصه آن به شرح زیر جهت اطالع 
عم�وم آگهی میگردد. موض�وع فعالیت :تهیه مصالح و اج�رای تمامی فعالیت 
و خدم�ات عمرانی و غیر عمرانی- اس�تخراج و حمل و نق�ل و نگهداری مواد 
معدنی در محدوده معدن- تهیه مصالح و اجرای تمامی فعالیت های تاسیسات 
الکتریکال و مکانیکال- تهیه نیروی انس�انی ش�رکت جه�ت امور خدماتی و 
عمرانی و بازرگانی و تاسیس�ات الکتریکال و مکانیکال و شهرسازی- واردات 
و صادرات ماش�ین آالت سبک و سنگین و مواد اولیه و قطعات ماشین آالت و 
تجهیزات الکتریکال و مکانیکال و کش�اورزی و عمرانی- تولید و عرضه انواع 
روغن های صنعتی و شیمیایی - انجام کلیه امور پشتیبانی بانکی و غیربانکی 
ش�رکت در نمایش�گاههای داخلی و بین الملل�ی، اعطاء و اخ�ذ نمایندگی به 
ش�رکتهای داخلی و خارجی و ایجاد ش�عب در سراس�ر کش�ور و یا در خارج 
ازکش�ور ، انج�ام کلیه عملیات مجاز که بطور مس�تقیم و یا غیر مس�تقیم به 
موضوع فعالیت ش�رکت ارتباط داش�ته باشد ، شرکت در مزایدات و مناقصات 
دولتی و نیمه دولتی و خصوصی ،اخذ تسهیالت از سیستم بانکی کشور ، ارائه 

خدم�ات بازاریابی غیر هرمی و غیر ش�بکه ای و فروش و راه اندازی باش�گاه 
تخفی�ف وصادرات و واردات کلیه کااله�ای مجاز بازرگانی درصورت لزوم پس 
از اخ�ذ مجوزهای الزم از مراجع ذیربط م�دت فعالیت : از تاریخ ثبت به مدت 
نامحدود مرکز اصلی : اس�تان کرمان ، شهرس�تان س�یرجان ، بخش مرکزی ، 
ش�هر س�یرجان، خیابان مالک اش�تر ، خیابان نیایش ، خیابان مالک اش�تر ، 
پالک 0 ، طبقه همکف کدپس�تی 7817714831 س�رمایه ش�خصیت حقوقی 
عبارت اس�ت از مبلغ 1000000 ریال نقدی میزان سهم الشرکه هر یک از شرکا 
آق�ای وحید روح االمینی به ش�ماره مل�ی 3060166293 دارنده 500000 ریال 
س�هم الشرکه آقای رضا رشیدی گوغری به شماره ملی 3060408572 دارنده 
500000 ریال س�هم الش�رکه اعض�ا هیئت مدیره آقای وحی�د روح االمینی به 
ش�ماره ملی 3060166293و به س�مت عضو هیئت مدیره به مدت نامحدود و 
به س�مت مدیرعامل به مدت نامحدود آقای رضا رش�یدی گوغری به ش�ماره 
ملی 3060408572و به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت نامحدود دارندگان 
حق امضا : کلیه اوراق و اس�ناد بهادار و تعهد آور شرکت از قبیل چک ، سفته 
، بروات ، قراردادها، عقود اس�المی و همچنین کلی�ه نامه های عادی و اداری 
باامضاء مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره همراه با مهر ش�رکت معتبر می باشد 
اختیارات مدیر عامل : طبق اساس�نامه روزنامه کثیر االنتشار نگارستان جهت 
درج آگهی های ش�رکت تعیین گردید. ثبت موض�وع فعالیت مذکور به منزله 
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 )531462(
تاسیس شرکت تعاونی چهار مغز طاهر درتاریخ 

1397/08/09 به شماره ثبت 4520 به شناسه ملی 
 14007920882

ثب�ت و امض�ا ذیل دفاترتکمی�ل گردیده ک�ه خالصه آن به ش�رح زیر جهت 
اطالع عم�وم آگهی میگ�ردد. موضوع :بس�ته بندی انواع خش�کبار از قبیل 
بادام،انجیر،پس�ته ش�ماره مجوز 97/8066 تاریخ مجوز 1397/07/22 مرجع 
صادرکنن�ده:اداره کل تع�اون کار ورف�اه امور اجتماعی م�دت : از تاریخ ثبت 
به مدت نامحدود مرکز اصلی : اس�تان کرمان - شهرس�تان سیرجان - بخش 
مرکزی - ش�هر سیرجان-محله فاطمیه-خیابان ش�هید محمدی نژاد-کوچه 
ش�هیدمحمدی نژاد4]ای�ران نژاد3[-پ�الک -22طبق�ه همکف- کدپس�تی 
7817759519 س�رمایه ش�رکت: مبلغ 105.000.000 ریال منقسم به 210سهم 
500.000 ریال�ی ک�ه تعداد 210س�هم آن با نام مبل�غ 35.000.000 ری�ال نقدا” 
توس�ط موسس�ین طی گواهی بانکی مورخ 97/6/25 نزد بانک توسعه تعاون 
ش�عبه س�یرجان پرداخت گردیده است. و مابقی تعهد س�هامداران می باشد 
. اولین مدیران : آقای مصطفی حیدری افش�ار به ش�ماره ملی 3071942176 
و به س�مت مدیرعامل و به س�مت رئیس هیئت مدیره به مدت 3 س�ال آقای 

داریوش حیدری افش�ار به شماره ملی 3130698892 و به سمت عضو هیئت 
مدیره - عضو علی البدل به مدت 3 سال خانم نجمه صادقی گوغری به شماره 
ملی 3131455446 و به سمت عضو هیئت مدیره - عضو علی البدل به مدت 
3 سال آقای صالح حیدری افش�ار به شماره ملی 3479737862 و به سمت 
نای�ب رئیس هیئت مدیره به مدت 3 س�ال خانم زهرا حی�دری جامع بزرگی 
فرزند س�هراب کد ملی 3131464021 و به سمت منشی هیئت مدیره به مدت 
3 س�ال دارندگان ح�ق امضا : کلی�ه قراردادها،اوراق مالی و اس�ناد تعهدآور 
بانکی و غیره )اعم از بروات، س�فته ، چک( و س�ایر اوراق بهادار تعاونی پس 
از تصوی�ب هیئت مدی�ره با امضای ثابت آقای مصطفی حیدری افش�ار فرزند 
می�رزا کد ملی 3071942176 )مدیر عامل( بانضمام امضاء آقای صالح حیدری 
افش�ار فرزند خس�رو کد ملی 3479737862 )نائب رئیس هیئت مدیره ( و 
مهر تعاونی اعتب�ار دارد و کلیه مدارک عادی و مکاتبات با امضای مدیرعامل 
و نائب رئیس هیئت مدیره و مهر تعاونی قابل قبول و معتبر اس�ت. بازرس�ان 
شرکت آقای ببراز صادقی فرزند سلمان کد ملی 3131440619 بعنوان بازرس 
اصلی و آقای غالمرضا حیدری افش�ار فرزند س�هراب کد ملی 3130622136 
بعن�وان بازرس علی البدل به مدت یکس�ال انتخاب گردیدند. اختیارات مدیر 
عام�ل : طبق اساس�نامه ) ثبت موضوع فعالیت مذکور ب�ه منزله اخذ و صدور 
پروانه فعالیت نمی باش�د( اداره کل ثبت اس�ناد و امالک استان کرمان مرجع 

ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری سیرجان )531475(



 سال بیست و دوم  شماره  1182 شنبه 5 مرداد 1398 

سیاسی  /   اجتماعی /   فرهنگی

امام زمان علیه الّسالم:
برای فرارسیدن زمان ظهور

زیاد دعا کنید زیرا نجات و رهایی شما 
در ظهور و حضور من است.

امام صادق)علیه الّسالم(:
هر گاه بنده فراوان استغفار کند، نامه عملش

در حالی باال رود که می درخشد.

ما کجای کار هستیم؟
مسئولیت پذیری در مواقع بحرانی

بیژن ادبی 

چن��د روز پیش، بخش��ی از س��کوهای تازه ساخته ش��ده ِی ورزش��گاه امام 
علی)علیه الّس��ام( در س��یرجان فرو ریخ��ت و برخی انتق��ادات را متوجه 
دس��ت اندرکاراِن ساخت این مجموعه ورزش��ی کرد. این پروسه ی تجهیز و 
آماده سازی قرار است تا زیِر نگاهِ ریزبین فدراسیون فوتبال مورد ارزیابی قرار 
بگیرد و متعاقب آن، صاحیت میزبانِی مسابقات نوزدهمین دوره لیگ برتر 
برای نماینده س��یرجان در لیگ برتر فوتبال ایران مورد پذیرش قرار بگیرد. 
مهم تر از اصل ماجرا که با بررس��ی های میدانی متخصصین امر قابل ارزیابی 
اس��ت، واکنش های تعجب آور و غیرمنطقی عوامل حاضر در ورزشگاه برای 
جلوگیری از عکاسی خبرنگارانی که به محل رفته بودند و ممانعت از انتشار 
اخبار به شدت قابل تأمل بود. پیش تر نیز در جریان برگزاری )رویداد هنری 
2 باغ(، نواقصی از این دس��ت همراه با ع��دم  برنامه ریزی  و تأمین مقدمات و 
تمهیداِت متناسب از سوی برگزارکنندگان محلی موجب شد تا برنامه ای که 
در سطح کشور، موج های فرهنگی فراوانی در میان هنرمندان ایجاد کرده و 
بسیاری از آنان را برای ایده پردازی در خصوص باغ سنگی به سیرجان کشانده 
بود، تحت تاثیِر سایه ِی مخرِب نواقِص اجرا از سوی متصدیان سیرجانی قرار 
بگیرد. معموالً هر بحران یا اتفاق تلخ یا حساسیت برانگیزی که پیش بیاید، 
رس��انه به مثابه ِی چشم بی اغماض و بیدارِ جامعه باید برای آسیب شناسی و 
مرتفع کردن نواقص و کاستی ها، پا به میدان بگذارد و در این راه از دوستانی 
که سابقاً از اصحاب جراید بوده اند، انتظار نمی رود که همکاران مطبوعاتی را 
به نپرس��یدن و عمل نکردن به رسالت مطبوعاتی دعوت کنند، در حالی که 
اگر اساساً حقیقت همان چیزی است که مسئولین باشگاه بعداً در گفتگو با 
رس��انه های سراس��ری اعام کردند و غفلت بیل لودر موجب این اتفاق شده 
است، آیا بهتر نبود  مسئولین بازسازی ورزشگاه با رسانه ها ارتباط محترمانه تر 
و صمیمانه ت��ری برقرار می کردند تا خبرنگاران نه به عنوان عامل غیرخودی 
که در جایگاهِ دوس��ت داران و مش��تاقاِن توسعه ی س��یرجان، حقیقت را به 
چش��م خود ببینند. این گونه برخوردها بی شک تأثیرات بیشتری را هم در 
جهت فرونشاندن تندباِد حاش��یه ها در پی خواهد داشت. یکی از مهم ترین 
خصلت هایی که در میان ما ایرانی ها به وفور پیدا می شود، مسئولیت نپذیرفتن 
در مواقع بحرانی است. در حقیقت، مواقعی که اشتباه یا خطای انسانی صورت 
می پذیرد، س��اده ترین راه کار آن است که به بقیه بگوییم: »هیس! لطفاً برای 
حفظ آبروی ش��هر چیزی نگویید!«. آبرو و اعتباری که بیش از چشم بستن 
ب��ر روی حقایق، در گرو علمی و اصولی انجام دادن قضایا و شفاف س��ازی و 
اطاع رسانی ناهنجاری ها و آلودگی های اجتماعی است. گاهی سعی می کنیم 
که قصور و کوتاهی خودمان را به جای شنیدن صدای منتقد، رفع عیوب و 
تمرکز بر چیستی و محتوای نقد، با حیثیتی جلوه دادِن کلیت واقعه و استفاده 
از واژه  هایی چون )نبود زمان کافی( یا )حساسیت اجتماعی( با زیرسؤال بردن 
منتقد )باتخریب چی قلمداد کردن او(، هر نقدی ولو منطقی و دلسوزانه را در 
زمره ی )کلی گویی( یا اقدامی )ناجوانمردانه( محسوب کنیم. در این میان نباید 
از نقش تأثیرگذار رسانه هایی غافل شد که مانع از تشدید بحران و شکل گیری 
فساد می شوند. آسمان به ریسمان بافتن و تکیه کردن بر هیاهوهای کاذب، 
صرفاً یک مس��کن اس��ت و سرمنش��أ این معضل با قوت برجاخواهد ماند و 
در حقیق��ت آب از آب تکان نمی خ��ورد. عذرخواهی و مس��ئولیت پذیری، 
راه کارهایی بس��یار اخاقی تر از متهم کردن منتقد اس��ت. صدای دیگران را 
بشنویم، نقدهای منتقدین را به گوش جان بشنویم و همچنان که قرآن کریم 

به ما سفارش می کند از )نیکوترین گفته( تبعیت کنیم. 

نگاه آخر

کرمانی ها و انتخابات مجلس
انتخابات دوره یازدهم مجلس ش��ورای اس��امی اس��فند ماه امسال برگزار 
می ش��ود. از همین رو ش��نیده ش��ده جبهه اصولگرایان و اص��اح طلبان به 
فکر نامزدهای خود افتاده ان��د. اصولگرایان کرمان در حالی که از تکثر نامزد 
برخوردارن��د می خواهند دو چهره جدید را وارد کارزار انتخابات کنند. در این 
رابطه ش��نیده شده دکتر رئوفی نژاد ) فرمانده اسبق لشکر و استاندار کرمان 
در دولت نهم( یکی از کاندیداهای احتمالی است. از دکترسّید محمد حسینی 
)نماینده اس��بق رفسنجان و وزیر ارش��اد دولت دوم احمدی نژاد( نیز نام به 
میان آمده گرچه هنوز هیچ کدام از این خبرها تأیید شده نیست. این در حالی 
است که از گزینه هایی چون دکتر پورابراهیمی نماینده فعلی، مهندس نامجو 
) وزیر اسبق نیرو( و دکتر صابری )استاندار کرمانی اسبق اردبیل و کهگیلویه 

و بویراحمد( هم نام می برند. 
اصاح طلبان کرمان نیز اگر چه بیکار ننشس��ته اند ام��ا تا این لحظه نامی از 
خروجی جلسات آن ها منتشر نشده است. این جبهه سیاسی که در دو دوره 
گذشته قریب ده سال اس��ت برای شهر کرمان از خود نماینده ای نداشته اند 
تاش می کند با بررس��ی شرایط برای مجلس یازدهم نماینده ای در مجلس 
داش��ته باشند. اگر چه افرادی چون مهندس علی بهرامی نایب رئیس اصاح 
طلب شورای شهر کرمان با استعفا از شورا خودرا برای این کارزار آماده می کند 
اما هنوز تا این لحظه نامزدهای اصلی این جبهه حتی در حد ش��نیده ها هم 

مطرح نشده اند. 
حاشیه ها پیرامون مزدک میرزایی 

این هفته س��فر با برنامه یا بدون برنامه گزارشگر نام آشنای فوتبال ایران 
ب��ه انگلیس حاش��یه های زیادی ایجاد کرد. درحال��ی که خبرها از قطعی 
بودن حضور مزدک میرزایی گزارش��گر ورزش��ی ش��بکه سه تلویزیون در 
یکی از ش��بکه های خارجی حکایت می کند یک اکانت اینس��تاگرامی که 
ادعا می کرد متعلق به مزدک میرزایی است خبر خروجش را تکذیب کرد. 
موضوعی که رسانه ها نیز بافاصله این ادعا را بازنشر کردند اما دقایقی بعد 
متوجه اشتباه خود شدند. در همین رابطه تقوی سرمربی پیشین تراکتور 
و کارشناس فوتبالی تلویزیون بی بی سی خبر پیوستن مزدک به شبکه ی 
ایران اینترنشنال را تأیید کرد. این شایعه  ابتدا پیرامون عادل فردوسی پور 
که مدتی اس��ت از حضور در تلویزیون محروم شده اتفاق افتاد که وی در 
گفت وگو با تابن��اک آن را تکذیب کرده بود. حاال همین موضوع در مورد 
همکار نام آشنایش مزدک میرزایی افتاده که اگر چه بنا به گزارش تابناک 
به واقعیت پیوس��ته اما باید منتظر ماند و دی��د واقعیت ماجرا از چه قرار 
است.  ظاهراً گزارش��گر کم حاشیه و گوشه گیر شبکه سه که در ماه های 
اخیر، برنامه یا گزارش خاصی به او نرس��یده بود به همراه همس��رش در 
لن��دن بس��ر می برده و حاال مهاجرت او و همس��رش به آن س��وی آب ها 

خبرساز شده است. 
عادل فردوس��ی پور و مزدک میرزایی بدون شک، یکی از بهترین چهره های 

نسل نوین گزارشگری در تلویزیون ایران می باشند.

حاشیه - خبر
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م��ا در ش��رایطی که ب��ا انبوهی از 
فیلم ها و سریال های خارجی ندیده 
روبرو هس��تیم، نیاز داریم که آثار 
خوب ی��ا س��رگرم کننده ایرانی را 

ه��م ببینیم. البته قش��ری از مردم 
ترجی��ح می دهن��د که تنه��ا آثار 
ایران��ی را دنبال کنند. این دس��ته 
از م��ردم می گویند ک��ه آثار ایرانی 

داستان ساده تری دارند و می توانند 
با انرژی کمتری دنبالش��ان کنند. 
ضم��ن اینکه بعضی ها آث��ار ایرانی 
را خانوادگی ت��ر می دانن��د، گرچه 
ای��ن ماه ه��ا آث��اری وارد ش��بکه 
خانگی ش��ده اند که چندان هم در 
راستای چیزی که حفظ ارزش های 
خانوادگی نامیده می شود، نمی تواند 

طبقه بندی شود!. 
س��ریال ایران��ی هی��وال یک��ی از 
همین سریال هاس��ت ک��ه مهران 
مدیری و پیمان قاس��م خانی، بعد 
از س��ریال های قبلی ش��ان عرضه 
کرده اند. ایده داستان جالب است. 
داس��تان ای��ن س��ریال از جهاتی 
ش��بیه »بریکینگ بد« هم اس��ت. 
این س��ریال با قالب طنزگاه تلخ، 
می خواه��د بررس��ی کن��د که در 
ش��رایط بد اجتماع��ی و اقتصادی 
که اخاقیات کامًا نزول کرده اند، 
چطور حفظ شرافت برای انسان ها 
روز به روز س��خت تر می شود. این 

مجموع��ه تلویزیون��ی ب��رای بیان 
دش��واری ها که فعًا چند قسمت 
از آن پخ��ش ش��ده، نمونه های��ی 
از فس��ادهای گس��ترده را ش��اهد 
می آورد. بنابراین مطابق چیزهایی 
که گفته شد، سریال ایده ای خوب 
دارد و مطابق نیاز و دغدغه فکری 
این روزهای ایرانی ها ساخته شده 
اس��ت. اما مس��لماً س��ریال هیوال 
مشکاتی هم دارد که البته برخی 
از آن ه��ا در عموم آثار س��ینمایی 
و س��ریالی ما وج��ود دارد. یکی از 
بارزترین مش��کات هیوال، مسئله 
کن��دی ضرب آهن��گ و چگال��ی 
نس��بتاً کم رخدادها در آن است. 
برای کس��ی که مرتب سریال های 
پرحادث��ه می بینی��د، همی��ن امر 
می توان��د اندکی حوصله بر باش��د، 
اما هر چه باشد، سریال های ایرانی 
قشر خاصی را هدف قرار گرفته اند 
و بایس��تی مطاب��ق روحیات آن ها 

تنظیم شده باشند.

خوب و بد
 سریال خانگی هیوال 

آیت ا... علما امام جمعه کرمانشاه )امام جمعه سابق سیرجان( روز چهارشنبه 2 مرداد بر پیکر شهید سید محسن نقیبی نماز گذارد. نقیبی 
از شهدای امنیت مرزی در سراوان است که این هفته در درگیری با یک گروهک تروریستی در نزدیکی مرز پاکستان به شهادت رسید

سرمایه گذاری مطمئن 
زمین همراه با برق س�ه فاز جهت نصب پنل 

برق خورشیدی یا سیستم های الکترونیکی 

فروخته یا اجاره داده می شود. 

شماره تماس: 09133473702 

کلینیک ترک اعتیاد 
دکترشهسواری پور 
با سابقه 10  سال خدمت رسانی 

ارائه روش های مختلف درمان 
 034-42233757 - 09139428315

حسرت مهر پدر         در دل ما کاشت فلک 
غروب پدر شروع غم ها بود 

هفدهمین سالگرد درگذشت 

حاج علی عسکری 
پدر مهربان و دلسوزمان را گرامی می داریم. 

روحش شاد و یادش گرامی 
خانواده 

دعوت به همکاری 
مجموعه محور یدک خسروپناه 

جوشکار: یک نفر آشنا به جوشکاری الکترود دستی و CO2 و برشکاری
شاگرد جوشکار: یک نفر 

نیروی اداری: یک نفر آشنا به حسابداری و مسلط به فضای مجازی
نگهبان شب: یک نفر 

نیروی خدماتی و تدارکاتی: یک نفر آشنا به آشپزی و خرید و ...

روابط عمومی باال - خوش اخالق و خوش رفتار 
ارایه عدم سو پیشینه و عدم اعتیاد و ضامن معتبر

 الزامی است
آدرس: کیلومتر 2 جاده بندرعباس

09135398172  واتس آپ

افتخار دیار کریمان و فرزند مکتب الزهرا

برادر ارجمند سردار سرتیپ 

عبدالرضا ناظري
فرماندهي محبوب انتظامي استان کرمان

ضمن تش�کر از زحمات سردار بني اسدي اکنون که مصلحت 
برای�ن ش�د با تجاربي ارزش�مند مج�ددا در اس�تان  کرمان 
خدم�ات و مدیریتتان را اس�تمرار بخش�یده و منش�ا تحول 
و  منادي امنی�ت مقتدرانه توام با پاکي و مردم داري باش�ید 

برایتان صمیمانه توفیق وعزت روزافزون مسالت داریم.
خانواده مرحوم 
مهندس غالمحسین نعمت اللهي



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

شنبه 5 مرداد  ماه 1398 - 24 ذوالقعده 1440 - 27 جوالی  2019
@negarestanniaz  ضمیمه رایگان شماره 1182  هفته نامه نگارستان

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

انواع نسوز- شیل - رس

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

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

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

یادگیری زبان انگلیسی با جدیدترین متد آموزشی

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

جهت باالبردن کیفیت 
آموزش کلیه دوره های 
ترمیک زبان انگلیسی 

)بزرگسال، کوچکسال و 
...( بصورت

 دو جلسه در هفته  
تشکیل می شود

انگلیسی آسان

ثبت نام شروع شد

ترم جدید 12 مراداد

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 

    فــــــــروش  ،  نــــــصب  ،  ســــــــرویس  و  لــــــوله کشـــــــی تـــــــــوکار 

 انواع کـولر گـازی اسپلیـت  09164458335
حمل اثاثیه منزل  ومبلمان در سطح شهر وتمامی نقاط کشور

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

جنب میدان ابوریحان
42258335-09191453880 با مدیریت غریب شاهی

مجهزترین اتوبار   اتـوبار نمــونه 
در سیرجان

فروش 
انواع موتور سیکلت

بااقساط 
بلند مدت 36 ماهه 

فروشگاه موتور سیکلت صبوری
 42281213-09132453990 

اجرای کارهای سویل: 
قالب بندی، آرماتور بندی، بتن ریزی
 با افراد مجرب و چندین سال سابقه کار 

آماده اخذ قرارداد با ارگان های دولتی، شخصی و غیره در سرتاسر ایران
09131367065

جوشکاری سیار
انواع خرده جوشکاری در اسرع وقت پذیرفته می شود.

09139561377



شنبه 5 مــرداد  21398
شماره 1182 روزنامه نگارستان

@negarestanniaz

به یک خیاط پرده دوز و کاور مبل استخدام
و یک نفر خیاط لباس مجلسی )خانم( 

نیازمندیم
09135820117

به یک نیروی خانم آشنا به آماده 
کردن مرغ بریان و بال مزه نیازمندیم

09139474981

به یک نیروی نوجوان در کبابی و 
بال مزه نیازمندیم
09139474981

تاکسی اینترنتی مهدیه 
به تعداد 50 خودرو با راننده به صورت 

تمام وقت و نیمه وقت با تضمین 
کارکرد حداقل روزی 150 هزار تومان 
و تعداد 10 سرویس خانم با ماشین 

نیازمند است. )مراجعه حضوری(
09135852248

به یک نفر 
خانم باتجربه جهت 
مربی پیش دبستانی 

نیازمندیم
09125957392

به یک نفر خانم عالقمند 
به آرایشگری )اصالح کار ماهر( 
جهت همکاری در سالن زیبایی 

ابتکار نیازمندیم
ساعت مراجعه از 4 تا 8 شب، خیابان 
بروجردی روبروی آژانس بانوان بهاره

42209634

به یک نفر ضامن 
کارمند جهت ضمانت 
وام ازدواج نیازمندیم. 

مژدگانی محفوظ
09137228469

به یک نفر حسابدار مرد )ترجیحا مسلط به 
یکی از نرم افزارهای پارسیان یا سپیدار( به صورت 

دو شیفت با حقوق توافقی و بیمه نیازمندیم
09130422714

تاکسی تلفنی سمنگان سرویس با 
زنگ خور بسیار باال به تعدادی راننده با 

ماشین نیازمند است
09193036136

به یک نیرو جهت کار در 
کافی شاپ نیازمندیم

09374817517

به یک نیرو جهت کار در 
کافی نت با سابقه کار نیازمندیم

09374817517

به یک کارگر ساده جهت کار در 
فروشگاه نیازمندیم

42231690

به یک شاگرد جهت کارگاه
 ام دی اف نیازمندیم

09361486826

به یک نفر خانم مسلط به کامپیوتر 
براي کار در دفتر شرکت حمل و نقل 

نیازمندیم
09133456755

به تعدادی 
نیروی خانم و آقا برای 
کار در فست فود کیا 

نیازمندیم
09135013289

از تعدادی نیرو 
جهت امور نگهبانی بدون 

محدودیت سنی باخانواده یا 
بدون خانواده  دعوت به عمل 

 می آید .
09337125325

آژانس هما جهت 
تکمیل کادر رانندگان خود 
به تعدادی راننده تمام وقت 
و نیمه وقت جهت همکاری 

نیازمند است
09132471303 

به یک نیرو 
جهت کار در تابلو سازی 
خیابان وحید تابلو سازی 

جواد نیازمندیم
09138755382

به دونفر نیرو مرد 
ترجیحا کارکرده جهت 

کار در مرغ وماهی صفائیه 
با حقوق خوب نیازمندیم

09133452099 

به یک نیرو 
جهت کار در کافی 
نت با حقوق توافقی 

نیازمندیم.
09130697548

نیازمند راننده 
پایه یک برای اتوبوس 

خط گل گهر 
09131457102

به دونفر نیروی 
کار جهت کار در فست 

 فود نیازمندیم
09120329627

به یک حسابدار وصندوقدار خانم جهت کار در 
لوازم یدکي خودرو با ضمانت)چک یا سفته( آشنایي 

کامل با نرم افزار حسابداري به صورت نیمه وقت یا تمام 
وقت نیازمندیم

09133456863 

به دو نفر نیرو )یک نفر برای عصرها و 
یک نفر هم برای صبح وعصر( جهت کار در 
فست فود با حقوق عالی  نیازمندیم      

09390205100

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

 یک شیفت و با حقوق خوب نیازمندیم.
09369908366

رستوران شمس العماره به 2 نفر پیک 
موتوری و کباب پیچ خانم جهت شیفت روز ، و 
پیتزا و ساندویچ پیچ ماهر و صندوقدار جهت 

شیفت شب نیازمند میباشد.
09131457268

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

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

شوند می توانند
 با شماره 09133453106 تماس حاصل نمایند.

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

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

 بابت کمیسیون را پرداخت کنید. . 
دوباره تاکید میکنیم کمترین کمیسیون

 به تعدادي شاگرد جوشکارجهت 
سقف سبک نیازمندیم

 09133475342 

به یک فروشنده خانم جهت کار 
در نانوایی نیازمندیم 

 09120543944

به تعدادی نیرو جهت کار در کافه 
رستوران نیازمندیم 

 09120784233

به دو همکارخانم برای کاردر 
آشپزخانه نیازمندیم

چهاراه قاآنی-  رستوران گلپایگانی
  09188664585 گلپایگانی 

فروشگاه مانتو میس اسمارت از خانم هاي 
عالقمند به فروشندگي و داراي سابقه کار و فن 
بیان باال جهت همکاري دعوت بعمل مي نماید

 09128994677

اگهی استخدام
یک واحد تولیدی واقع در منطقه ویژه اقتصادی سیرجان 
از یک نیروی فنی ماهر در زمینه برق و مکانیک با حداقل 

5سال سابقه کار دعوت به همکاری می نماید.
تلفن تماس 09120127706 

کافه رستوران گندم سیرجان
جهت تکمیل پرسنل خود از

  نیرو های زیر  دعوت به همکاری
 می نماید 

1- مهماندار با روابط عمومی باال
2- کمک آشپز   

3- نیروی ماهر آبمیوه و بستنی    
آدرس: خ ابوریحان، بعد از کمیته 

امداد - کافه رستوران گندم 
  42267741 

به چند نفر 
نیروی خانم جهت کار 
در رستوران نیازمندیم

 09147403238

به یک نفر خانم 
جهت همکاری در یک 

فست فود نیازمندیم
 09139760341 

به یک نفرنان 
درآور جهت همکاری در 
نانوایی سنتی نیازمندیم 

 09139473308 

یک منزل مسکونی ویالیی واقع 
در منطقه ویژه سیرجان ، 13 قصب 
با 370 متر زیربنا، بسیار شیک و با 
امکانات کامل) طرح هندی با واحد 

مهمان ( به فروش می رسد
قیمت کارشناسی: 1.360.000.000 میلیارد 

تومان ) تخفیف پای معامله(
 09120198240

نیروی ماهر جهت کار در 
کارواش نیازمندیم

09196715660

به 4 نفر کارشناس فروش و 
بازاریاب  ترجیحا آقا  و یک نفر 

منشی خانم مسلط به برنامه های 
ورد و اکسل و فتوشاپ و یک نفر 

عکاس حرفه ای نیازمندیم
03442231440 
09133982612

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

با مدیریت متقین   09131454060

تاسیسات گازرسانی ساالربنیان
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به تعدادی راننده خانم 
تمام وقت نیازمندیم.

42266656
42262176

به یک فروشنده مرد )ترجیحا آشنا به 
یک نرم افزار حسابداری( جهت فروشندگی 

لوازم یدکی به صورت دو شیفت نیازمندیم
09130422714

به چند نفر کارگر ساده نیمه 
وقت نیازمندیم
09133456126

به یک نفر خانم مجرد و 

با سابقه کار در

 مطب دندانپزشکی 

نیازمندیم

09051641108

به یک شاگرد 
جهت کار در کافه شیفت 
عصر از ساعت 4 عصر تا 
12 شب جهت همکاری 

نیازمندیم
09131453006

به یک وانت 
جهت همکاری در 

قالیشویی نیازمندیم 
09131456233

به یک نفر نیرو باتجربه 
و روابط عمومي باال جهت کار در 
فروشگاه موتور سیکلت قاسمي 

 نژاد نیازمندیم
خیابان شهید شفیعي جنب 

 مسجد شاه والیت
09121398933

به تعدادی شاگرد  
و  استاد کار نجاری و ام دی 
اف  جهت همکاری  کارگاه 

کابینت نیازمندیم
09105461700 

به یک نفر خانم 
مسلط به کامپیوتر و روابط 
عمومی باال جهت همکاری 
در خشکشویی نیازمندیم 

09389530247

به تعدادی خودروی مینی بوس ،ون 
،سواری سمند ،پژو 405 دوگانه سوز و 

همچنین تیبا ،ساینا جهت سرویس دهی 
شرکتهای وابسته گل گهر نیازمندیم

09133456755
09131782461

 یک شرکت معتبر تولیدی از

 تعدادی آقا ، سن بین 25 تا 35 سال

حداقل مدرک دیپلم

  و سابقه کار مفید

 دعوت به همکاری می نماید

42280077

از چند نیرو خانم 
یا آقا جهت کار در فست 

فود واقع در میدان کشتی 
با حقوق مناسب دعوت به 

همکاری میشود
 ساعت کاری

  از 5عصر تا 1شب
09131457083

به یک فروشنده 
خانم جهت کار در مغازه 

شال و روسری واقع 
دربلوارگلستان نیازمندیم
جهت اطالعات بیشتر با 
شماره 09131780058 

تماس بگیرید.

از یک نفر منشی 
خانم جهت کار در دفتر 

امالک گیالنی دعوت بعمل 
می آید.

09134454394
09139387360

به تعدادی راننده به 
صورت تمام وقت و نیمه وقت 
در آژانس آسان سفر با حداقل 
کارکرد روزانه 150 هزار تومان 

نیازمندیم 
09137646277 آجاگه

به یک نفر جهت 
انجام کار در سالن

  فست فود  نیازمندیم
09028407752

به یک شاگرد تمام 
وقت در دزدگیر تعمیرقفل 
مرکزی شیشه باالبر روکش 
صندلی کفپوش نیازمندیم 

)باحقوق اول 800 هزار تومان( 
 09138453493

به یک همکار 
خانم برای  کلینیک 
ساختمانی نیازمندیم

09132456538 

به یک نیروی خانم 
جهت خانه ی بازی با حقوق 

ماهیانه 700 هزار تومان و شخصی 
جهت پوشیدن تنپوش با ساعت 

کاری کم فقط عصرها با حقوق 300 
نیازمندیم 

 09364264034

به یک نفر شاگرد 
خانم جهت کار در آشپزخانه 

فست فود با سرویس 
برگشت  نیازمندیم 

 09178640047

از دو نفر خانم 
ترجیحا مجرد جهت کار در 

فست فود دعوت به عمل می 
آید )مسکن و سرویس ایاب و 

ذهاب داده می شود( 
 09131783958

به یک نفر 
mdf ) استاد کار( و 
 یک شاگرد نیازمندیم

09139566432

به یک نفر منشی 
خانم با روابط عمومی باال 
جهت کار در نمایشگاه 

دکوراسیون داخلي 
نیازمندیم

09137134913

به یک صندوقدار 
خانم خوش رو )ترجیحا 
مجرد( جهت کار در کافه 

 شیفت عصر نیازمندیم
09139452940

به یک نفر نیروی 
آقا ترجیحا جوان و مجرد 
برای پذیرش شیفت شب 
هتل عطرسیب نیازمندیم 

مراجعه حضوری 
خیابان ابن سینا هتل 

عطرسیب

برای دریافت وام به 
نام یک آقا  یا   خانم   از بانک 
رسالت نیازمندیم . امتیاز وام  
و  ضامن  از خودم میباشد . 
فقط بنام یک نفر که بدهی 

بانکی نداشته باشد نیازمندیم 
. با پرداخت مژدگانی عالی  

09033682487

سرویس دهی به آبگرم
گِور، سیرچ، خمیر، خرکو، گنو، فین و تمامی آبگرم ها

 دو روزه )روزهای دوشنبه و پنجشنبه( 
 آبگرم الله زار همراه با زیارت بزنجان و جوپار 

زیارت جمکران، پیرچوگان، شاه 
پریان، شاه والیت و... با اتوبوس

  09131787740
09162122130

مدیریت: خانم نبوی

یک شرکت معدنی نیازمند جذب 3 نفر 
اپراتور لودر و 2 نفر بلدوزر با شرایط کاری

 زیر میباشد.
یک نفر بصورت 4 شیفت و 

حقوق ماهیانه 23000000 ریال 
همراه با بیمه، عیدی و سنوات
دو نفر بصورت 25 روز کارکرد 

با حقوق 27000000 ریال 
همراه با بیمه، عیدی و سنوات

دو نفر اپراتور بلدوزر بصورت 25 روز کارکرد
 با حقوق 30000000 ریال 

همراه با بیمه، عیدی و سنوات
09131456690

استخدام
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خرید، فروش، رهن و اجاره

قیمت کارشناسی زمین و ساختمان 
مهندس نادری نیا 
 09133455472

ابتدای بلوار دکترصادقی - 50 متر بعد از تقاطع دهخدا
شرکت فرش الماس کویر در نظر دارد جهت تکمیل کادر 

خود در فروشگاه سیرجان، تعدادی فروشنده حرفه ای )خانم/آقا( 
و تحصیل کرده با معرف و ضامن معتبر استخدام نماید.

عالقمندان لطفا رزومه خود
 را به شماره 09132591995 واتساپ نمایید.

آدرس: بلوار دکتر صادقی چهارراه هفده شهریور

به چند فروشنده خانم با فن بیان باال و یک فروشنده 
آقا ، مجرب و دو حسابدار خانم برای کار در فروشگاه بزرگ لوازم 

آرایشی بهداشتی و عطر و ادکلن ... آرین واقع در خیابان امام 
کوچه شماره  12 رو به روی پاساژ کوثر جنب مطب 

دکتر امین پور نیازمندیم
 09033682487    کهن شهری

به یک نیرو زن 
جهت سالنداری رستوران 

با روابط عمومی باال 
 نیازمندیم  

09130435028

به یک کارگر 
چوپان با خانواده با حقوق 

و مزایای خوب جهت 
 چوپانی نیازمندیم  

09175714719

از یک نیروی 
خانم جهت همکاری در 

مغازه عرقیات و ترشیجات 
شیراز واقع در چهارراه گل 
محمدی جنب بانک سپه 

دعوت بعمل می آید.
09174317911

آموزشگاه زبان 
خلیج فارس از بین 

دارندگان مدرک زبان 
انگلیسی مدرس جذب 

می نماید
09138475210
09909137829

به یک نفر ضامن کارمند با نامه حسابداری 
جهت ضمانت وام بانکی نیازمندیم

 )مژدگانی 2 میلیون تومان(
09375184125

نمایشگاه کابینت MDF با دکوراسیون بسیار 
زیبا و سابقه کار عالی به علت جابجایی به شهرستان 

واگذار می گردد
) ملک استیجاری با موقعیت خیلی خوب(
09132476623 مهندس رضایی نسب

خرید و فروش ضایعات، 
آهن آالت و...

09133452773
09131791171

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

09133477436   

پیکور برقی روزانه وساعتی 
اجاره داده می شود

09136371791 

امتیاز وام 
ازدواج شما را 

خریداریم
09135684802

آهن ضایعات 
و پالستیک شمارا 

خریداریم
09135865238

خریدار انواع 
ضایعات آهن بوش برنجی ال 
میچر وغیره از شرکت ها و 

معادن و منازل پرداخت نقدی 
در محل 

09139428617 توسلی

گاز پنج شعله طرح فر و قالی 12 
متری و میز عسلی شیشه ای چهارتایی 
بسیار تمیز بفروش میرسد )دست دوم(

09393889474

فروش امتیاز وام بانک
 رسالت

09904014165

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.
 09131787795-09131453522

فرش کبیر یزد

خرید وفروش امتیاز وام بانک  
رسالت هردوشعبه 

09221947542اطمینان

کارواش با 
تمامی وسایل  واقع در 

بلواردکترصادقی نرسیده به 
چهارراه قانی واگذار

 می گردد
09137618171

منزل مسکونی بلوار 
شیخ مفیدجنب باشگاه قرن 
جهت آموزشگاه یا مدرسه 

مساحت 190 متر درب به حیاط 
بر بلوار اجاره داده میشود

09354069466

یک دستگاه 
پراید مدل 86 ،سفید، 
دوگانه سوز CNG به 

فروش می رسد  
 09131787647

کافی شاپ با 
موقعیت عالی و دکور شیک 
با تمامی وسایل بعلت تغییر 

شغل واگذار می گردد 
09361598684

یک باب منزل مسکونی 
وتجاری نوساز3خوابه، نما سنگ 

طرح دار، نورپردازی، شیک و 
به روز، دوکله ، دارای یک مغازه 
تجاری، خ ابن سینا به سمت ولی 
عصر به فروش میرسد ) اوقافی(

 09011502945 

یک باب ملک تجاری 
واقع درخیابان غفاری، جنب مسجد 
موسی ابن جعفر، نوساز و به روز ، به 

متراژ230متر سند تک برگ به فروش 
یا اجاره جهت نمایشگاه دارای سابقه 

وامکانات داده میشود
 09011502945

قهوه خانه با 
کلیه اجناس به قیمت 
مناسب بفروش میرسد 

)با تخفیف(
09393166820

خرید و فروش آهن آالت ضایعاتی و دست دوم:
 خرید از درب منازل و شرکتها و ادارات با باالترین 

قیمت، خرید ماشین 
آالت سنگین با 
متعلقات، خرید 

ماشین آالت راه سازی
09133470534
09138635282

خرید و فروش آهن آالت دست دوم 
خرید انواع ضایعات با باالترین قیمت 

درب منازل ، شرکت ها و ادارات 
برادران خدائی

 09131452643- 09132783052  
 09192305036

مغازه اي حدود 50 متري دونبش کاشي 
وسرامیک خیلي تمیز نوساز  درب شیشه اي سکوریت 

وکرکره اي ریموت دارخیابان شهیدصفاري 
 رهن واجاره داده میشود
09132477236  رضوي

فروش یک واحد مسکونی مهر فریکو 
با امکانات موکت،کابینت MDF،دو عدد 

کمددیواری،پکیج،کولر،پرده ، جاکفشی و کتابخانه
09133953768

جایگاه سوخت واقع در سمت راست 
نجف شهر دارای سهمیه بنزین، نفت و گاز با 

قیمت کارشناسی بفروش میرسد
09131793211

یک باب مغازه 
فست فود با تمامی لوازم 

و دکور با موقعیت و درآمد 
عالی به دلیل مهاجرت 

بفروش میرسد
09139473035

خرید و فروش 
آهن آالت دست دوم

خرید ضایعات در محل
 09132781601
09131787522

خرید کاغذ 
باطله، کتاب، دفتر، 

روزنامه و مجله
درب منزل

09383826433

نقاشی ساختمان 
اجرای تمامی طرح های 

جدید نقاشی 
مولتی کالر، روغنی ، 

پالستیک و ...
 09210983396

نقاشی ساختمان 
و انواع پتینه های 

جدید
09371945638

به یک  خانم جهت کار در 
منزل نیازمندیم
09361449711 

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

 09137313135
09130842517

به یک نفرحسابدار 
مسلط به نرم افزار و امور 
مربوط به دارایی )معامالت 

فصلی و اظهارنامه نیازمندیم( 
 42252412

از ساعت 8 الی 14

مورد های فروشی
واحد مسکونی مهر رانندگان طبقه دوم 

پارکت،کاغذدیواری،کابینت 
MDF،کمددیواری،پارکینگ،انباری بسیار شیک 

85متری
مغازه تجاری ،خ امام پاساژ طال )قیمت کارشناسی(

جهت اطالع از جدیدترین مورد های فروشی لطفا به کانال 
تلگرام ما مراجعه فرمایید

@amlake_ansari
امالک انصاری ،خ شهید شفیعی جنب تعاونی

 16مقابل چاپ نوید 
09162474607-09361832651-42258860
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فروش زمین 50 قصبی واقع در ده 
قاضی دارای لوله کشی آب و استخر و 

دیوار دور باال
09137673813

70 قصب باغ با 4 دقیقه آب قنات 
در هفته دارای حصار و پروانه ساخت و 
امتیاز برق در منطقه خوش آب و هوای 
ده قاضی به قیمت کارشناسی بفروش 

میرسد
09133459809

باغ 200 قصبی مشجر به درختان مثمر ثمر 
میوه با آب کافی، حصار دور، موقعیت عالی و روبه رشد 

در روستای ده قاضی بخش پاریز با شرایط ویژه به 
صورت جزء یا کل بفروش میرسد.

09162440878

فروش یک قطعه زمین به مساحت 450 مترمربع 
قابل تفکیک دارای دو سند تک برگ هر کدام شش دانگ

حد فاصل خیابان و بلوار دکتر صادقی، کوچه شهید مقیمی 
جنب مجتمع مسکونی غدیر2

09132479213  جعفری

یک قطعه زمین 200 متری واقع 
در قطعه 10 راه آهن بفرش می رسد

09133953768

200 متر زیر زمین بسیار شیک  و نوساز واقع 
در شهرک سمنگان روبرو داروخانه ) جهت استفاده 

برای انبار، کافی شاپ،سالن ورزشی وآموزشگاه،مطب 
دکتر...(رهن و  اجاره داده می شود

09133477920 
25 قصب زمین دونبش با 140 متر 

پروانه و امتیاز آب واقع در خواجو شهر 
بفروش می رسد
09133953768

قطعه زمینی در منطقه 
خوش آب و هوای هماشهر 
)دولت آباد( با قیمت توافقی 
بفروش میرسد  و همچنین 
1000متر لوله گلخانه با تمام 

امکانات از جمله بخاری، سمپاش، 
پالستیک، فن، شیلنگ آبیاری 
زیر کارشناسی بفروش میرسد

09137643195 
 09136205700

3دانگ موتور آب 
به همراه 21 هکتار زمین 

کشاورزی به صورت کلی و یا 
جزیی واقع در 100کیلومتری 

سیرجان بعد از گل گهر 
روستای ریزاب به قیمت 

باورنکردنی به فروش میرسد
09132787168 

یک قطعه باغ پسته 
سه ساله حدودا 150 قصب به 
همراه یک ساعت آب واقع در 
احمدآباد کهن شهر به قیمت 

توافقی به فروش میرسد
09132787168

زمین، باغ 
و خانه باغ

مفقودی

تمامی مدارک خودرو پژو 405 به رنگ 
عنابی مدل 79 اعم از سند، شناسنامه، کارت 

ماشین به شماره پالک 771د41-65 بنام فاطمه 
طاهری نژاد مفقود گردیده است و از درجه اعتبار 

ساقط میباشد.

جواز اسلحه 1 لول 
ساچمه زنی ته پر کالیبر 12 

شماره سالح 291899 ساخت 
ترکیه بنام محمد حیدری لری 

به شماره شناسنامه 376 مفقود 
گردیده و از درجه اعتبار ساقط 

میباشد.

کلیه مدارک 
موتور به شماره پالک 

815/61798 و شماره شاسی 
 ***200C8750079***NCR

 ZS163FML و شماره انجین
*57500340*  به رنگ مشکی 

بنام آقای سید حمیدرضا موستوفی 
مفقود گردیده از یابنده تقاضا 
میشود در صورت پیدا کردن با 
شماره 09103769178 تماس 

گرفته و مژدگانی دریافت نماید.

جواز تفنگ 
شکاری تک لول کوسه 

بنام حسین بیگلری 
گمشده باشماره زیر 
تماس حاصل نماید 

مژدگانی دریافت نماید
09138266634

نقاشی ساختمان 
پذیرفته میشود

کناف ، کنتکس ، رنگ روغنی
09137702168 حاتمی

جوشکاری سیار انواع 
آبگرمکن سایبان 
خرده کاری وغیره
09138456041

پخت نان محلی خانگی با کیفیت
09137690357

09138264727  تقوی

تعمیر و سرویس کولر و انواع 
لوازم گاز سوز

09130174450 سعید 



شنبه 5 مــرداد  61398
شماره 1182 روزنامه نگارستان

@negarestanniaz

نقاشی ساختمان مدرن
  30% تخفیف   

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

09162504398  صادقی

پته دوزی به روش سنتی کرمان 
دوخت اصیل کرمانی و همچنین رنگ آمیزی به خانم های عالقمند به این هنر 

سنتی سفارشات سرویس عروس و جزئیات پذیرفته می شود 
آدرس : بلوار سید جمال ک بنیاد مسکن ، مدیریت 

سرکارخانم ایرانمنش 09136629737 - 42309840 

قابل توجه همشهریان محترم

 غذا آماده مجلسی فاضل
 با 25سال سابقه تحویل درمجالس عروسی  مراسمات

 آماده عقد قرارداد با شرکتها و نهادها
چلو مرغ با دورچین 14000تومان

چلوکباب 2سیخ ودورچین  17000 تومان 
 چلو جوجه با چوب چینی 250گرم 16000 تومان

چلو قیمه 10000 تومان
 استامبولی پلو 9000تومان -  چلو قورمه سبزی 10000  تومان

  چلو بوقلمون 17000 تومان -   عدس پلو 8000 تومان
پلیس راه ، شهرک  والیت

  09136452340
09139478806  

negarestanniaz@در دنیای مجازی با شما هستیم


