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 | آگهی ویژه |

استیجاری
به مساحت 85 متر  و زیرزمین هر کدام  یک واحد تجاری 
سیدابراهیم  درمانگاه  روبروی  ابن سینا،  خیابان  در  واقع 
حسینی بسیار شیک و موقعیت عالی جهت مطب پزشکان، 

دفاتر و پست بانک و غیره اجاره داده می شود. 
 09133459201

جناب آقای
 مهندس شاهمرادی 

انتصاب شایسته و بجای جنابعالی به عنوان معاون 
بازرگانی مجتمع معدنی و صنعتی گل گهر را تبریک 
عرض نموده، موفقیت و بهروزی روز افزون تان را از 

خداوند متعال خواهانیم. 
تهیه غذای گنبدان - فتحی

جناب آقای 

حاج علی 
اصطهباناتی 

انتصاب شایسته جنابعالی را به سمت معاونت مدیریت 
بانک سپه اس�تان کرمان که نشان از تعهد و کارآمدی 
شما می باش�د صمیمانه تبریک و تهنیت عرض نموده، 
موفقیت روز افزون شما را از خداوند متعال خواستاریم. 

هیئت مدیره شرکت امیران کابل
یونس خضری- محمد کورکی

جناب آقای

 محمدجواد 
مظفـری 

کس�ب رتبه 3 دکترای تخصصی دامپزش�کی و رشته 
مامایی و بیماری های تولید مثل که نش�ان از پش�تکار 
و درایت ش�ما دارد را صمیمانه تبریک و تهنیت عرض 
نم�وده، از درگاه خدای متعال برای ش�ما توفیقات روز 

افزون خواهانیم. 
خانواده 

داماد عزیزم 

جناب آقای 

دکتر احسان 
محمودی 

قبول�ی ش�ما را در آزم�ون دکت�رای تخصص�ی 
شهرس�ازی دانش�گاه ملی تبر یک ع�رض نموده، 

موفقیت بیش از پیش برایت آرزومندم. 

حمید باستانی

جناب آقای 

مهندس مجتبی 

رحیم زمانی 
انتص�اب شایس�ته جنابعالی به عن�وان مدیر امور 
عمرانی گل گه�ر را صمیمانه تبریک عرض نموده، 

موفقیت و بهروزی روزافزون تان را آرزومندم. 

عباس جوان لری 

جناب آقاي 

مهدي 
بهاالدیني 

مدیرعامل محترم تعاوني 
مسکن کارکنان دولت 

قبولي شما را در آزمون ورودي دکتراي حقوق تبریک 
ع�رض نم�وده، موفقیت بی�ش از پیش را براي ش�ما و 

خانواده محترم آرزومندم.
حمید باستانی - محسن بختیاری

جناب آقای 

حاج هوشنگ بهرامی 
مصیبت وارده را حضور شما و خانواده محترم تسلیت عرض نموده، از درگاه خداوند متعال شادی 

روح آن مرحوم و صبر و سالمت بازماندگان معزز را مسئلت می نماییم.

 گروه زیبا نمای آمیتیس - مهندس عوض پور

از کلیه دوستان، آشنایان و سروران گرانقدر که در  فراوان  تقدیر و تشکر  ضمن 
مراسم تشییع، تدفین و ترحیم زنده یاد 

شادروان 

سعید بهرامی 
شرکت و ابراز همدردی نموده اند به اطالع می رساند مراسم 

خاکبندان آن مرحوم روز پنج شنبه 98/2/5 از ساعت
 16 الی 18 برگزار می گردد. 

ساعت حرکت: 16:30 از بلوار راهنمایی و رانندگی، شهرک 
بعثت، خیابان یاسمن به سمت آرامستان

حضور شما بزرگواران را ارج می نهیم. 

 خانواده

جناب آقای 

علی اکبر محمدزاده 
کس�ب رتب�ه 5 کنکور دکت�ری )Ph.D( را به ش�ما 
تبریک عرض نم�وده و آرزوی موفقیت روز افزون را 

خانوادهبرایتان داریم. 
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مدیر کل راه و شهرسازی استان
در گفتگو با نگارستان خبر داد:

تسهیالت ویژه
 برای نوسازی 

بافت های فرسوده
 اگر تا قبل از این، فقط تسهیالت بانکی به شرکت های انبوه ساز داده 
می شد اما اآلن در این آیین نامه به صورت انفرادی به مهندسین عمران و 

معماری که صالحیت ها و مجوزهای اشتغال در زمینه ِی طراحی، نظارت و اجرا 
را داشته باشند داده می شود. یعنی به کسانی که می خواهند در بافِت فرسوده ِی 

میانی یا سکونت گاه های غیررسمی در حاشیه  شهرها خانه بسازند. 

 صفحه 8

مجادله بر سر یک مصوبه

کالف پیچیده 
افزایش حقوق ها 

 صفحه 8

برای کاندیداتوری مجلس فقط امروز فرصت دارند 

آخرین مهلت
استعفای فرمانداران

 صفحه 3

حاال نوبت گل گهر است

جنگ منطقه ای
 از سیرجان تا اراک 

 صفحه 7

پرونده ای که 5 دستگیری دارد 

ماجرای عجیب سرقت 
الماس 8 میلیاردی

 صفحات 4 و 5

قاسم شهبا  و دومین صعود تاریخی
 صفحه 3 

مهندس تقی زاده خبر داد:

احداث
 شهرک مسکونی
۵ هزار واحدی
 برای کارکنان

فرمانده انتظامی سیرجان
 در کنفرانس مطبوعاتی:

لباس پلیس به دوربین 
مجهز شد

 صفحه 7

 صفحه 6

پای صحبت مؤسس
 پاتوق های هنری در سیرجان

از خانه هنر تندیس
تا فروشگاه
هفت هنر

 صفحه 6



احتمال کاهش تعرفه بیمه کارگران ساختمانی 
رئیس کانون صنفی کارگران ساختمانی با بیان اینکه کارگران ساختمانی یک قشر کاماًل ضعیف هستند، گفت: با وضعیتی که 
برای صنعت ساختمان پیش آمده است این کارگران با مشکل بیکاری مواجه شده اند. به گزارش گفتار نو، وی با اشاره به اینکه 
درحال حاضر در کل استان کرمان 51 هزار نفر از فعالین بخش ساختمانی بیمه هستند گفت: با این وجود حدود 22 هزار 
کارگر ساختمانی داریم که هنوز عضوسامانه رفاهی نیستند. رضایی در خصوص افزایش تعرفه های بیمه کارگران ساختمانی 
گفت: پیشتر 50 درصد افزایش تعرفه بیمه کارگری داشتیم اما با مذاکراتی که با کانون کشوری و نمایندگان مجلس داشتیم 
قرار شد این درصد از اول اردیبهشت ماه کاهش یابد. وی یادآور شد: در سال گذشته مبلغ حق بیمه ای که توسط کارگران 
ساختمانی پرداخت می شده است 106 هزار تومان بود اما با افزایش 50 درصدی باید 153 هزار تومان بپردازند. وی گفت: 
م��ا امیدواریم با کاهش��ی که قرار اس��ت رخ دهد این مبلغ به 127 هزار تومان کاهش یاب��د. رئیس کانون صنفی کارگران 
ساختمانی، در خصوص نحوه بیمه شدن کارگران گفت: کارگران ساختمانی با گذراندن دوره مهارت در سازمان فنی حرفه 
ای کارت مهارت اخذ، سپس در سامانه رفاه ثبت نام می کنند و بازرسین ما در انجمن از محل کار این افراد بازدید و پس 
از طی تحقیقات محلی و تأیید اینکه فرد شاغل است، نامه ای به سازمان تأمین اجتماعی ارسال می شود که فرد بیمه شود.

انهدام دوکارگاه مخفی تولید مشروب
دادس��تان س��یرجان از کش��ف دو کارگاه مخفی تولید مش��روبات الکلی دست ساز در روس��تای  اطراف سیرجان  و 
دستگیری 4 متهم  در این رابطه خبر داد. قاضی نیک ورز گفت: مأموران پلیس امنیت عمومی در قالب طرح برخورد 
با تولیدکنندگان مشروبات الکلی فعالیت متخلفان این حوزه را زیر نظر گرفته و با شناسایی دو کارگاه موفق به کشف 
1400 لیتر مشروب الکلی دست ساز شدند که قرار بود در آستانه اعیاد پیش رو توزیع شوند. وی افزود: اعضای این باند 

خانوادگی که به شکل گروهی فعالیت می کردند توسط پلیس دستگیر و لوازم تولید مشروب نیز توقیف شد.

صرف اعتبار یک میلیاردی
برای جلوگیری از سیل 

در بازدیدی که روز س��ه ش��نبه با حضور امام جمعه، معاون فرماندار، بخش��دار بلورد و مسئولین منابع طبیعی از 
بندهای خاکی ده باال صورت گرفت رئیس منابع طبیعی و آبخیزداری س��یرجان گفت: س��ال گذش��ته اعتباراتی از 
محل صندوق توسعه ی ملی به استان کرمان در حوزه ی آبخیزداری و منابع طبیعی تعلق گرفت؛ از این اعتبارات که 
با نظر مقام معظم رهبری برای استان هایی مانند هرمزگان  و کرمان جهت جبران بخشی از خسارات خشکسالی 
تخصیص داده شده بود مبلغ یک میلیارد و یکصد هزار تومان به شهرستان سیرجان تعلق گرفت. میرشاهی افزود:  
با این اعتبار در کل حوزه های شهرستان سیرجان 490 سازه شامل بند خاکی، سنگ سیمانی و خشک چینه برای 
جلوگیری از جاری شدن سیل و جلوگیری از ورود رسوبات به داخل سد احداث شد. همچنین  در  417 هکتارکپه 

بذرکاری انجام شد و 500 هکتار از درختان بادام کوهی نیز که آلوده به آفت لورانتوس بودند هرس شدند.

برنامه های بنیاد فرهنگی مهدی موعود 
بنیاد مهدویت س��یرجان ضمن همدردی با س��یل زدگان کش��ور، برنامه های خود را به مناسبت میالد امام زمان 
)عج( به ش��رح ذیل اعالم کرد: پیاده روی منتظران ظهور، روز نیمه ش��عبان س��اعت 16 از پارک هادی به سمت 
مهدی��ه و جش��ن میالد با اهدا جوایز نفیس، خوشنویس��ی احادی��ث مهدوی با عنوان آین��ه در آینه و برگزاری 
نمایش��گاه آثار برتر، برگزاری جشن در پارک بانوان، چاپ جدول احادیث مهدوی، توزیع سی دی مولودی خوانی 
در ایس��تگاه های جشن و مس��ابقه عکس. همچنین از سوی این بنیاد مسابقه  نوشته با موضوع امام زمان )عج(، 
جشنواره ویدئویی تا صبح ظهور و اهدا جایزه به 12 اثر برتر با مسابقه دل نوشته های مهدوی برگزار می شود. 

 شماره 1169 
 شنبه 31 فروردین 1398  خبر2

0114  مشکالت اقتصادی دولت 
با تورم %150 در سال گذشته کم بود 
که حاال مشکل س��یل و سیل زدگان 
هم به آن اضافه شد. چه می شود سال 
9۸ ب��ا این گرانی ها. گرانی هایی که از 
همین ابتدای س��ال هم وطنان با آن 

دست وپنجه نرم می کنند.
5247 م��ا همی��ن ملخ ه��ا را کم 
داش��تیم ک��ه اینا ه��م تو راهن��د! از 
خشک س��الی به زلزله، از زلزله به ریز 
گ��رد، از ریز گرد به گران��ی، از گرانی 
به س��یل، از سیل هم حاال خدا بخواد 
داریم می رسیم به ملخ! عجب شانسی 

داریم ما ملت به خدا.
6563  باس��الم کی باید رسیدگی 
کن��د به ترمیم پ��روژه فاض��الب؟! از 
دوماه پی��ش از عید خیابان های ظفر 
و کوچه ه��ای اطراف��ش را کنده و به 
حال خود گذاش��ته اند. مردیم از بس 
گردوخاک تو حلقم��ان رفت یا موقع 
باران تو گل فرورفتیم. این ش��هر مگر 

مسئول ندارد؟
6503  چ��ه ارگانی باید درس��ت 
کند، کنده و کاری های فاضالب شهر 
را. به خدا خفه شدیم ازبس گردوخاک 

خوردیم دیگه بسه
4029  س��الم خس��ته نباش��ید 
وضعی��ت بل��وار خروج��ی از س��مت 
پلیس راه به طرف امام زاده علی خیلی 
خرابه. نه روش��نایی داره و نه آسفالت 
درس��تی و باع��ث تص��ادف میش��ه! 
چرا مس��ئوالن ش��هر به این موضوع 

رسیدگی نمی کنند؟ ممنون 
6207  س��یل به کشاورزی کل 
ایران خس��ارت وارد ک��رده و باعث 
گرانی شده است. همه چیز کمیاب و 
بقیه مرکبات به کشورهای همسایه 
صادر می شود. یک کیلو پیاز 12000 
تومان )لطف کنی��د در روزنامه های 
کل س��یرجان و سراس��ری از مردم 
دع��وت به کار در کش��اورزی کنید( 
تا فراوانی نعمت ش��ود. سال پرآب و 
پربارانی اس��ت از مردم در روزنامه ها 
و رسانه ها دعوت به کشاورزی کنید 
تا وضعیت از این بدتر نشده. قیمت 
میوه ها و س��بزی ها و گوشت خیلی 

گران شده است.
6207  وضعی��ت راه و جاده های 
داخل ش��هر خیل��ی خراب اس��ت. 
آس��فالت ها همه شکس��ته شده اند 
و حت��ی چاله های زیادی در ش��هر 
و مخصوص��اً در منطق��ه ما خرم آباد 
و  ش��هرداری  ش��هر  ایجادش��ده. 
فرمانداری ندارد یا مسئولین بی لیاقت 
شده اند. بنده تعطیالت نوروز به همه 
جای ایران سفر کردم هیچ کجا را به 

خرابی شهر سیرجان ندیدم.
7320  باس��الم و خسته نباشید 
خدم��ت نگارس��تانی های عزی��ز ان 
شاءا... س��ال خوب و خوشی داشته 
باشید. خواس��تم بگم بنده از زمانی 
که یاد می��دم می رفتم امامزاده علی 
)علیه الّسالم( زیارت نامه آن حضرت 
کنار درب ورودی حرم در مقابل دید 
عموم است و باید هم باشه. درستشم 
همین هست. ولی اون بنده خدایی 
که آن را اهدا کرده – دس��تش هم 
درد نکند -ولی خیل��ی از کلماتش 
را اشتباه نوشته اند. جالب اینجاست 
تا حاال کل مس��ئوالن سیرجان که 
رفته اند و خوانده اند اصاًل به اش��تباه 
ب��ودن بعضی از کلم��ات زیارت نامه 
بن��ده جمعه ای  توج��ه نکرده ان��د. 
نایب الزیاره شما دوس��تان بودم که 
متوجه ش��دم چند ت��ا از روحانیون 
می گفتن��د ای��ن تابل��و خیل��ی از 
کلمه هاش اش��تباه است. سیرجانی 
هم نبودند مس��افر بودند. مسئولین 
فرهنگی مذهبی شهر درست نیست 
به خدا. لطفاً چاپ کنید ممنون میثم 

جهانشاهی.
خانه ای در خیابان غفاری داریم 
که س��ال 56 ساخته شده. در داخل 
حیاط 3 چ��اه فاضالب داریم که در 
اثر بارندگی ها  چاه نشس��ت کرد. به 
ش��هرداری مراجعه کردیم که مجوز 
حفر چ��اه در کوچه بگیریم موافقت 
نکردند. نظر همکاران شهرداری  این 
بود که بروید وس��ط ه��ال خانه اتان 
چاه حفر کنید در کوچه نمی ش��ود. 
حال کس��ی پاس��خگوی ما نیست 
مگر می ش��ود با این وضعیت زمین 
و ساختمان در داخل خانه چاه حفر 
کنیم شب هنگام اگر نشست کرد چه 

کسی پاسخگو است. شهرداری ها؟.
3127  سالم... مردم به روحانی 
رأی دادن��د تا ارزانی ش��ود غافل از 
اینکه خبر نداش��تند پی��از کیلویی 
100 تومان می شود 15 هزارتومان. 

این است تدبیر دولت تدبیر و امید؟
3236  کاش مسئولین شهر برای 
چهارراه دانش��گاه آزاد، بلوار هجرت 
دوربی��ن نص��ب می کردن��د. وضع 

رانندگی بسیار خراب هست اینجا.

4179  سالم، به عنوان یک شهروند 
الزم میدان��م بابت انتش��ار ضمیمه ی 
فرهنگ��ی، اجتماع��ی پُ��ر و پیم��ان 
نوروزی ت��ان از زحمات تمامی عوامل 
شریف و دس��ت اندرکاران پرتالش آن 
هفته نامه وزین و پیشکسوت صمیمانه 
تش��کروقدردانی کنم. برقرار باش��ید. 
)جهانشاهی از دوس��تداران فرهنگ، 

ادب و هنر(
1۸64  باسالم. خواستم بگم خیلی 
ممنون که در شهرمان پارتی بازی اصاًل 
وجود نداره! کارم که شکر خدا فراوونه؛ 
مثاًل من خودم دو س��ال و نیم هست 
که از خدم��ت اومده ام پارتی هم زیاد 
دارم ولی هرجا میرم بهم میگن چون 
پارتی داری ما بهت کار نمیدیم. خدایا 
چرا توش��هرما پارتی بازی نیست؟ چرا 
جوونای که پارتی ندارند س��رکارند؟ 
چرا مسئولین این قدر وظیفه شناسند؟

3236  سالم. مسؤلین شهرداری 
یک سرکشی به خیابان پانزده خرداد 
داشته باشید ببینید چه وضع اسفناکی 
دارد. ان��گار این خیابان را در بیابان پر 

خاک احداث کرده اند.
4۸79  خرم آباد، ش��هرک صدف 
آسفالتش خراب و پرچاله است و آب 
جمع می شود. رد که می شویم از روی 

چاله های پر آب رد می شویم.
اس��ت  گفت��ه  ش��هردار   56۸7
خ��رج  توم��ان  میلی��ون  چهارص��د 
رن��گ کردن تیره��ای برق ک��رده ام. 
می خواستم بیایند نشان بدهند کدام 
تیره��ای ب��رق 400 میلی��ون خرج 
رنگشان شده و کجا هستند. من خودم 
رنگ کارم حاضرم با دویس��ت میلیون 
یعنی نصف آنچه شهرداری خرج کرده 
کل تیرهای برق شهر را رنگ کنم که 

همه به قولی برق بندازند.
4340  ب��ا س��الم و ادب دختری 
هستم 45 ساله یتیم. لیسانسیه بیکار 
و مستأجر در انتهای بلوار نبوت پیش 
از سال نو در بیمارستان جدید امام رضا 
)علیه الّس��الم( دیالیز می شدم. گاهی 
اوقات پیاده و گاهی تاکسی می گرفتم 
حاال می گویند بیا بیمارس��تان قدیم 
هفته ای س��ه جلس��ه که ب��ا آژانس 
می شود سی هزار تومان. شما بگین از 
کجا این پ��ول را تهیه کنم؟ به خاطر 
امام حس��ین و این روز عزیز مش��کل 
من و امث��ال من را رف��ع بفرمایید با 
تماس با رئیس دانشگاه علوم پزشکی 
سیرجان تماس بگیرید تا این مشکل 
را حل کنند. 90 نفر دیالیزی فقط 15 
دس��تگاه! اگر فقط 3 دستگاه بدهند 
بیمارس��تان جدید مشکل ما 20 نفر 
حل می ش��ود. اجرتان با امام حسین 
)علیه الّسالم( با تشکر. )مریض دیالیزی 

که هم اکنون دارم دیالیز می شوم(
0114  ش��هر سیرجان فقط مرکز 
شهر و خیابان بازار و اطراف آن نیست. 
دیگر نقاط ش��هر ازجمله بلوار هجرت 
)از مس��جد قدس تا بل��وار والیت( و 
بلوار ش��هید عباس��پور و کوچه های 
آن هم هس��تند و باید دیده شوند ولی 
متأس��فانه در طرح فاضالب ش��هری 
شخم زده ش��ده اند و هیچ کس هم به 
فکرترمیم آن ها نیس��ت. فقط عوارض 
شهرداری را مردم مرکز شهر پرداخت 

نمی کنند.
1952  تی��م فوتب��ال گل گه��ر: 
باوجود همه مش��کالت و کمبودها و 
عدم زیرساخت های الزم اگه به لیگ 
برترصعودکند، افتخاری اس��ت بزرگ 
بر دیار کریمان وشهرماسیرجان، اگر 
البته باتبانی وبهانه های واهی مربّیان و 
برخی از مس��ئولین ورزشی هم راهی 
لیگ برتر نش��ود، به قول ماسیرجونیا 
)هشتونی( فقط زمستون تمام میشه 
ولی روسیاهیش برای زغال می مونه...

شما می توانید باصعودتون نامتان را در 
تاریخ ورزش این ش��هر جاودانه کنید. 

انشاءا...
247۸ قب��اًل هم گفت��م اآلن هم 
میگم یک س��ال این ش��هر را با نصف 
بودجه فعلی اش بدین دس��ت شهردار 
نجف ش��هر که خ��دا پدرم��ادرش را 
بیامرزد آن وقت ببینین چه کارستانی 
می کن��د برای تان. کا را باید بدهند به 

کاردان این را از قدیم گفته اند.
5159  با س��الم لطفاً مس��ئولین 
شهرداری فکری برای سگ های ولگرد 
بکنن��د ما هر روز س��اعت 5 صبح که 
می خواهی��م برویم معدن مورد حمله 
این س��گ ها قرار می گیری��م. آدرس: 
انتهای بلوار دکتر صادقی کنار س��وله 

ورزشی شهدای انتظامی.
3659 ای کاش یکی از سایت های 
مج��ازی می آمد ی��ک فیل��م از بلوار 
هجرت روبروی بیمارستان می گرفت 
می گذاشت تو فضای مجازی تا همه ی 
استان بفهمند شهرما از شهرهای سیل 
زده بدتر اس��ت. ما شخم زده هستیم 
بتر از س��یل زده./ نجمی از س��اکنین 

روبروی بیمارستان

تریبون آزاد خوانندگان
پیامک : 7258  3000

گروه خب�ر و گ�زارش: چندروزی اس��ت  
هواپیمای��ی زاگ��رس پروازهای��ی را ک��ه در 
مس��یر س��یرجان – تهران و بالعکس در دو 
ماه گذش��ته برقرار کرده ب��ود متوقف کرده 
اس��ت. این پروازها از نیمه های بهمن 97  با 
پیگیری و س��ماجت مرحوم فخرآبادی مدیر 
امور پروازهای فرودگاهی س��یرجان که یک 
هفته قبل از عید درگذشت و نیز همکاری و 
موافقت مسئوالن فرودگاه در توافق با شرکت 
هوایی زاگرس راه اندازی ش��دند و با توجه به 
قیمت بس��یار کمتر بهای بلی��ط خیلی زود 

مسافر خود را جذب کردند.
توقف این پروازها اکنون با گالیه و شکایات 
مس��افران فرودگاه مواجه شده تا در تماس 
با نگارس��تان خواس��تار پیگیری و انعکاس 
موضوع و اتخاذ چاره ای برای آن شویم. یکی 

از مس��افران می گفت: از روزی که پروازهای 
زاگرس با قیمت مناس��ب و ظرفیت بیشتر 
مسافر انجام می ش��د از آن استقبال شد. او 
گفت: برای امثال م��ن که هر هفته در این 
مس��یر رفت و آمد داش��تیم ای��ن قیمت ها 
خیلی خوب ب��ود ضمن اینکه ب��ا توجه به 
ظرفیت بیش��تر صندلی ه��ای هواپیماهای 
زاگرس، مس��افران هیچ وق��ت نگران تهیه 
بلیط نبودند ام��ا االن که این پروازها از روز 
چهارشنبه کنسل ش��ده اند هم نگران بلیط 
هستیم که به موقع گیر بیاوریم و هم نگران 
قیمت آن و ای کاش دوب��اره راه می افتادند 
و ش��ما هم لطف��اً پیگیری کنید از س��وی 
نماینده مردم یا هر مس��ئول دیگری که از 
آن حرف ش��نوی دارند ای��ن پروازها برقرار 
ش��ود. صحبت های بقیه مسافران نیز کم و 

بیش مشابه همین مسافر مسیر تهران بود. 
مدیر یک آژانس ف��روش بلیط هواپیما نیز 
که ط��رف صحبت خبرنگار ما ش��د در این 
رابطه گفت: ق��رار ب��ود هواپیمایی زاگرس 
سیس��تمی باش��د ولی گویا چارتر بود و اگر 
چه مبالغ اعالم شده در تبلیغاتشان از مبلغ 
واقع��ی کمتر بود مث��اًل در تبلیغ 200 هزار 
توم��ان اعالم می کردند ول��ی عماًل در قبال 
صدور و تحویل بلیط مبلغ 257 هزار تومان 
باید از مسافر اخذ می کردیم اما با این حال 
خوب بود و مسافران نسبت به سایر پروازها 
راضی تر بودند و  اس��تقبال بد نبود. او گفت: 
در روزهایی که زاگرس پرواز داش��ت ماهان 

ه��م قیمت هایش را کمتر می کرد ولی روی 
 هم رفته مسافرت با زاگرس بر اساس مبلغی 
ک��ه دریافت می کردن��د برای مس��افران با 

صرفه تر بود. 

◄چرا پروازها کنسل شدند؟ 
ای��ن س��ؤال را از مدی��ر فرودگاه س��یرجان 
پرس��یدیم که مهندس موس��ایی پور گفت: 
بر اس��اس  نامه ای که از ش��رکت زاگرس به 
دستمان رسیده این ش��رکت پروازهایش را 
در این مس��یر فعاًل متوق��ف کرده و دالیلش 
را دقیق��اً نمی دانیم. وی اف��زود:  زاگرس در 
هفته دو پرواز داشت که با هواپیمای متوسط 

یعن��ی ظرفیت باالی 160 نف��ر به جابجایی 
مس��افر می پرداخت، این در حالی اس��ت که 
بقیه ش��رکت ها از هواپیم��ای کوچک یعنی 
با ظرفیت 100 نفر برای جابجایی اس��تفاده 
می کنند و طبیعی است اگر در یک پرواز 50 
درصد صندلی ها پر نش��وند صرفه اقتصادی 
برای آن ش��رکت ندارد. فرماندار س��یرجان 
نیز درب��اره ی توق��ف پروازه��ای زاگرس به 
نگارستان گفت: ما قباًل از شرکت های معدنی 
و صنعتی، دانش��گاه ها و ش��رکت های بزرگ 
دعوت کردیم از این شرکت بلیت خریداری 
کنند ولی بر اساس اظهارنظر نمایندگی های 
ای��ن هواپیمایی ظرفیت پروازه��ا بین50 تا 
75 درصد تکمیل می ش��د. وی افزود: پیگیر 
موضوع هس��تیم و قرار است همین هفته در 
جلس��ه ای که با مدیران این شرکت خواهیم 
داش��ت موضوع را بررس��ی کنی��م. خبرنگار 
ما که موفق به تماس با مس��ئوالن ش��رکت 
زاگرس نش��ده بود به نق��ل از یکی از منابع 
نزدیک ش��رکت گفت: ظاه��راً عدم تعهدات 
شرکت های معدنی و صنعتی که تعدادشان 
در سیرجان کم نیست در خریداری بلیط و پر 
نشدن صندلی ها موجب توقف موقت پروازها 
ش��ده که جا دارد مسئوالن شهرستان اعم از 
نماینده و فرماندار و مدیران شرکت ها نسبت 

به این امر پیگیر باشند.

چرا پروازهای زاگرس به سیرجان متوقف شد؟

شرکت ها به تعهدات شان
عمل نکردند

جناب آقاي محمد بهرامي 
درگذش�ت برادر بزرگوارت�ان جناب آقاي س�عيد بهرامي را 

تسليت گفته و از خداوند منان طلب مغفرت داریم.

سرافراز _یزدانفر)پروژه مسكوني گلد لند(

سركار خانم سهيال بهرامي 
درگذش�ت همسر بزرگوارتان مرحوم سعيد بهرامي را تسليت 

گفته و از خداوند منان برای ایشان طلب مغفرت داریم.

سرافراز _یزدانفر)پروژه مسكوني گلد لند(

خانواده محترم عرب زاده 
با نهایت تأس�ف مصيبت وارده را حضور شما عزیزان تسليت عرض 
نم�وده، از درگاه خداون�د متع�ال ش�ادی روح آن مرح�وم و صبر و 

سالمت بازماندگان محترم را مسئلت می نمایيم. 
عباس حاج محمدی و خانواده 

برادران محترم

 جناب آقایان
 مهدی و محمد بهرامی

ضایع�ه درگذش�ت ب�رادر گراميتان را حضور ش�ما و 
خانواده محترم تس�ليت عرض نموده و برای آن عزیز 

علو درجات الهی را مسئلت داریم.

بصيری نيا _ آذرنگ

خانواده های محترم 

گوئينی و زینلی
اندوه ما در غم از دس�ت دادن ش�ادروان مرحوم 
جواد گوئينی در واژه ها نمی گنجد. تنها می توانيم 
از خداوند من�ان برایتان صبری عظيم و برای آن 

مرحوم علو درجات طلب کنيم. 

محمدرضا اکبری نسب

جناب آقای 

مهندس سجاد گوئينی 
با نهایت تأس�ف ضایعه درگذش�ت ب�رادر بزرگوارتان 
مرحوم جواد گوئينی ) فرزند ش�هيد( را حضور ش�ما 
و خان�واده محترم تس�ليت ع�رض نم�وده، از درگاه 
خداوند متعال شادی روح آن مرحوم و صبر و سالمت 

بازماندگان معزز را مسئلت می نمایيم. 

نشریه نگارستان

بازیکنان سخت كوش، مربی ارزشمند، كادرفنی  
مسئوالن تيم و مدیران شركت آرمان گهر     

صعود مقتدرانه تيم فوتبال آرمان گهر به ليگ دست اول کشور را به 

تبریک عرض می نمایيم. اميدواریم همچنان ش�اهد پيشرفت و 
شكوفایی تيم های شهرستان سيرجان باشيم.

اعضای شورای اسالمی شهر سيرجان



 گ�روه ورزش: این هفته و هفته آینده روزهای 
سرنوشت سازی پیش روی فوتبال سیرجان است. 
تیم فوتبال گل گهر که از سال 86 با هدایت قاسم 
ش��هبا از لیگ 2 به لیگ دسته اول کشور صعود 
ک��رد دیگر موفق نش��د به رغم تغیی��ر پی درپی 
کادر فّن��ی و بازیکنان به مرحله باالتر یعنی لیگ 
برتر که آرزو و خواس��ته هم��ه ی اهالی فوتبال و 
دوس��تداران این رشته ورزشی در سیرجان است 
صعود کن��د. تا تحقق این آرزو ام��ا راهی نمانده  
و اگ��ر کادر فّنی، بازیکن��ان و دیگر عوامل تیم از 
فرصت پیش آمده حداکثر استفاده را در دو بازی 
آینده ببرند موجی از شادی و خوشحالی سیرجان 
را فرا خواهد گرفت اما اگر خدای ناکرده از شرایط 
موجود که همه چی��ز را به نفع گل گهر رقم زده 
اس��تفاده نشود معلوم نیس��ت دیگر این امکان و 

شرایط تا بدین حد برای این تیم سیرجانی فراهم 
شود و در ش��رایط صددرصدی صعود قرار گیرد 
ضمن اینکه در این صورت نسل حاضر و گذشته 
فوتبال نیز که در این س��ال ها خ��ون دل زیادی 
خورده اند به این راحتی عوامل این س��هل انگاری 

را نخواهند بخشید.
و اما سه ش��نبه گذش��ته در پایان هفته س��ی و 
دوم لی��گ آزادگان ک��ه ب��ا تداوم صدرنش��ینی 
گل گهر همراه بود مش��خص شد که تنها 4 تیم 
ش��انس صعود به لیگ برتر را خواهند داش��ت؛ 
گل گهر س��یرجان، شاهین بوش��هر، گل ریحان 
الب��رز و آلومینی��وم اراک. لی��گ دس��ته اول به 
حس��اس ترین هفته های خود رس��یده است. به 
نوش��ته یکی از س��ایت های ورزشی در شرایطی 
ک��ه در انتهای جدول4 تی��م برای بقا در لیگ1 

می جنگند، همین تعداد تیم نیز تالش می کنند 
ب��ا قرارگرفتن در رده اول و دوم، جواز صعود به 
لیگ برتر را کس��ب کنند از ای��ن رو با قاطعیت 
می توان گفت که تنها گل گهر سیرجان، شاهین 
بوش��هر، گل ریحان البرز و تا حدودی آلومینیوم 

اراک شانس صعود به لیگ برتر را دارند. 

◄ ◄ قهرمان زودهنگام 
 تیم گل گهر س��یرجان هم اکنون با 52 امتیاز 
در صدر جدول قرار دارد و با توجه به ش��رایط 
مطلوب��ش در ج��دول از آن به عن��وان قهرمان 
زودهنگام یاد می کنند هر چند که روی کاغذ 

ام��کان صعود نکردنش وجود دارد. ش��اگردان 
وینگ��و بگووی��چ که چن��د هفت��ه بی نتیجه و 
پراضط��راب را در دوم��اه پایان��ی س��ال که با 
انتقادات رس��انه ها و هواداران مواجه شد پشت 
سر گذاش��ته بودند در عوض دو بازی ابتدایی 
س��ال را پی��روز از زمین خارج ش��دند تا جای 
پای خ��ود را در صدر ج��دول محکم و با یک 
بازی کمتر نس��بت به تیم دوم و س��وم برتری 
خوبی پیدا کنند و همین موضوع س��بب شده 
ت��ا به نوعی صع��ود آن ها ک��ه از دوبازی باقی 
مانده برای اول ش��دن در گروه فقط دو امتیاز 
می خواهند قطعی ش��ود. این تیم این هفته در 

سیرجان و در دیداری نسبتاً آسان با شهرداری 
ماهش��هر پایین جدولی دی��دار می کند و اگر 
بازی را به نفع خود خاتمه دهد، جشن صعود و 
قهرمانی را پیش از پایان مسابقات در همینجا 
برگزار می کند، در غیر این صورت آن ها با یک 
امتی��از از دو بازی ه��م می توانند به عنوان تیم 

دوم گروه لیگ برتری شوند.

◄ ◄ شرایط سه تیم دیگر  
هفت��ه بعد گل ریحان در یک بازی حس��اس و 
سرنوشت س��از در تبریز به مصاف ش��هرداری 
خواهد رفت. همزمان با این مس��ابقه ش��اهین 
در زمین سرخپوش��ان به میدان خواهد رفت. 
آلومینیوم اراک نیز میهمان بادران خواهد بود. 
در صورتی که ش��اهین بتواند برنده بازی شود 
یا حت��ی یک امتیاز بگیرد، آلومینیوم ش��انس 
صعود را از دست می دهد. اما اگر شاهین بازی 
را نبرد و گل ریحان 3 امتیاز را بگیرد، بازی به 
دس��ت نماینده البرز می افتد چرا که آن ها در 
این صورت یا با ش��اهین هم امتیاز می ش��وند 
یا با اختالف کمتر از یک امتیاز نس��بت به این 
تیم در رده سوم قرار می گیرد که این اختالف 
را هم می تواند در بازی سخت و حساس هفته 
آخر مقاب��ل گل گهر جبران کند. حال ش��اید 
دیداری کلیدی، بازی بین گل گهر و شهرداری 
ماهش��هر باشد؛ اگر ش��اگردان وینگو صعود را 

قطع��ی کنند، آن وقت گل ریح��ان می تواند با 
آرامش بیشتری بازی هفته آخر را انجام دهد.

◄ ◄ وینگو دوست دارد بماند
وینگو بگوویچ که حدود 13 س��ال اس��ت در 
فوتبال ای��ران حضور دارد، در پاس��خ به این 
پرس��ش که آیا در صورت قطعی شدن صعود 
گل گه��ر به لی��گ برتر در این تی��م می ماند، 
می گوید: من دوس��ت دارم بمانم.3 سال است 
در سیرجان حضور دارم و همه چیز را در این 
شهر می شناسم و می توانم به تیم کمک کنم. 
با این حال قراردادم تمام می ش��ود و مدیران 
باشگاه باید تصمیم بگیرند که آیا می توانم به 

کارم ادامه دهم یا خیر. 
سرمربی سابق پرسپولیس که دوستی نزدیکی 
نی��ز با برانک��و ایوانکووی��چ دارد، از تماس این 
مربی با خ��ودش صحبت می کند: امروز برانکو 
ب��ه من زنگ زد و موفقیت مان را تبریک گفت. 
من هم به او بابت موفقیت هایش با پرسپولیس 
تبریک گفتم. تیم او االن مدعی اصلی قهرمانی 
در لیگ برتر است و اینکه 3 سال بتوانی پشت 
س��ر هم تیم را به جام برس��انی، اتفاق بزرگی 
اس��ت. برای من رؤیایی و فوق العاده اس��ت که 
پرسپولیس با برانکو در لیگ برتر و گل گهر در 
لیگ یک قهرمان شوند. این موضوع اگر تحقق 

پیدا کند، اتفاق بزرگی در فوتبال ایران است.

مجتبی رضایی 

از زمانی که این مربی جوان س��یرجانی 
توانست با دست خالی و تعدادی بازیکن 
بومی در حضور مدعیان بزرگی در کشور، 
تیم فوتبال گل گهر را در خرداد سال 86 
از دس��ته دوم به دس��ته اول بیاورد حاال 
12 س��ال می گذرد. قاسم شهبا 12 سال 
بعد و به رغم نامهربانی هایی که از سوی 
باشگاه گل گهر با این مربی بومی و خاک 
خورده فوتبال س��یرجان که حضورشان 

در ش��رایط کنونی فوتبال کشور را قبل 
از هرچیز باید مدیون او باش��ند، توانست 
در دومین صعود تاریخی خود تیم فوتبال 
آرمان گهر س��یرجان را از دس��ته دوم به 
دسته اول بیاورد و همان جایگاه گل گهر 
را برای این تیم بی نام و نشان در فوتبال 
کش��ور تصاح��ب کن��د. کاری که کمتر 

کسی از عهده اش برآمده و یا می آید.
صع��ود آرمان گهر به دس��ته اول به نظر 
بس��یاری کارشناس��ان فوتبال به مراتب 
حت��ی س��خت تر از صعود ب��ا گل گهر به 

دس��ته 1 بود اما ش��هبا از عهده این کار 
س��خت نیز برآمد تا محبوبی��ت خود را 
می��ان اهالی فوتبال س��یرجان بیش��تر 
کند. در دلیل این سختی می توان گفت 
گل گه��ر زمانی که صعود کرد حداقل ده 
سال از زمان تأسیس باشگاه ورزشی آن 
ش��رکت می گذش��ت و حتی قبل از آن 
نیز این تیم در انواع مس��ابقات استانی و 
کشوری شرکت کرده و شخصیت تیمی 
و باشگاهی پیدا کرده بود مضاف بر اینکه 
از وجود باش��گاه متمول��ی چون گل گهر 

س��ود می برد در حالی ک��ه در آرمان گهر 
ش��هبا تیمی را به دسته اول آورده است 
که نه س��ابقه چندانی داشت و نه باشگاه 
درستی به خود دیده است )اگرچه قصد 
نادی��ده گرفتن حمایت های مس��ئولین 
آرمان گه��ر از ای��ن تیم را نداری��م(. اگر 
س��ابقه تیم آرمان گهر را خواسته باشید 
همین قدرکافی اس��ت بدانی��د این تیم 
سه س��ال قبل توس��ط خود قاسم شهبا 
ش��کل گرف��ت و با عنوان تی��م کارگری 
در مسابقات جام کارگری کشور شرکت 

داده ش��د که از قضا ب��ا هدایت و درایت 
همین مربی دوبار توانس��ت در آن جام، 

قهرمان شود. 
ش��هبا این تیم را همزمان در مس��ابقات 
دسته سوم کشور شرکت داد و با قهرمان 
ک��ردن در آن گروه به دس��ته دوم آورد. 
همی��ن تی��م روز پنجش��نبه در آخرین 
مسابقه از س��ری مس��ابقات دسته دوم 
کش��ور در سیرجان توانس��ت در حضور 
بی شمار تماشاگران عالقه مند سیرجانی 
با عبور از س��د پرس��پولیس گناوه که با 

1 گل مغلوب آرمان گهر ش��د، با کسب 
46 امتی��از جواز حضور در س��طح باالتر 
فوتب��ال کش��ور را به دس��ت آورد. جایی 
که قرار اس��ت از فصل جدید با تیم های 
بزرگ��ی مثل ملوان انزل��ی، مس کرمان، 
فجر سپاس��ی ش��یراز، مس رفسنجان، 
ش��هرداری تبری��ز و بس��یاری تیم های 
ریشه دار دیگر هم آورد شود. این موفقیت 
را به قاس��م ش��هبا که به دور از هرگونه 
حاش��یه و در کمال س��المت نفس  کار 
خ��ودش را می کند و نی��ز بازیکنان این 

تی��م تبریک گفته موفقی��ت آن ها را در 
فصل جدید فوتبال کش��ور در دسته اول 
در مصاف با تیم های بزرگ فوتبال ایران 
از خداوند متع��ال طلب می کنیم با ذکر 
این جمله که معموالً حفظ هر موقعیت از 
بدس��ت آوردن آن سخت تر است و شهبا 
و بازیکنان زحمت ک��ش آرمان گهر باید 
ب��ه این نکته توجه و هم��ت واالی خود 
را مص��روف حفظ موقعی��ت و جایگاهی 
نمایند که با ت��الش و فداکاری آن را به 

دست آورده اند.
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در پایان مسابقات دسته دوم کشور
 و با تیم آرمان گهر اتفاق افتاد:

قاسم شهبا
و دومین صعود 

تاریخی

حاال نوبت گل گهر است

جنگمنطقهای
ازسیرجانتااراک

جشن میالد امام زمان )عج( و پیاده  روی منتظران 
یکشنبه ساعت 16 از پارک هادی به سمت مهدیه سیرجان             همراه با اهدای جوایز 

با همکاری شرکت پاریز پیشرو و شرکت توسعه آهن و فوالد گل گهر 

بنیاد حضرت مهدی 
شما هم دعوتید موعود )عج( سیرجان

پاریـز پیشـرو
صنعت توسعه 
)سهامی خاص(

روابط عمومی و امور بین الملل
شرکت توسعه آهن و فوالد گل گهر

جناب آقای مهندس 

حسین 
شاهمرادی 

انتصاب بجا و مدبرانه جنابعالی به عنوان سرپرست معاونت 
بازرگانی شرکت معدنی و صنعتی گل گهر که نشان از لیاقت 
و شایستگی شما می باشد را تبریک عرض نموده، از درگاه 
ایزد منان عزت، س�ربلندی و توفیق خدمتگزاری شما را 

مسئلت  می نمایم. 
عباس جوان لری

جناب آقای 

مهندس مجتبی 
رحیم زمانی

انتص�اب جنابعالی به عنوان مدیر امور عمرانی ش�رکت 
معدن�ی و صنعت�ی گل گه�ر که نش�ان از شایس�تگی 
شماست را تبریک عرض نموده، قطعا مدیریت اثر بخش 
و توانمن�د توام با تجارب گرانق�در جنابعالی ، موجبات 

ارتقاء آن مدیریت را فراهم خواهد نمود.
بصیری نیا

من لم یشکر المخلوق لم یشکر الخالق

بدین وس�یله از کلیه س�روران ارجمند، دوس�تان و آشنایان به 
وی�ژه جناب آقای حس�ن پور نماینده محترم مردم س�یرجان و 
بردسیر در مجلس شورای اس�المی، ریاست محترم، کارکنان و 
معلمان   گران قدر آموزش و پرورش، هیات مدیره مجمع خیرین 
مدرسه س�از، مدیران و کارکنان محترم شرکت معدنی و صنعتی 
گل گه�ر و ش�رکت ه�ای تابع�ه، مدیرعامل و کارکن�ان محترم 
باش�گاه فرهنگی ورزش�ی گل گهر، مدی�ران و کارکنان محترم 
ش�رکت نفت، اداره ثبت اس�ناد و امالک شهرس�تان سیرجان، 
اداره دارای�ی، مناب�ع طبیع�ی و آبخیزداری، جهاد کش�اورزی ، 
بنیاد مس�کن، اداره راه و شهرس�ازی، اداره اوقاف، کلیه بانک ها، کانون وکالی دادگستری، مدیران 
و کارمندان محترم ش�هرداری، جامعه پزش�کی، بازاریان و کس�به گرانقدر به خصوص کسبه بلوار 

سیدجمال که ما را در ضایعه درگذشت مرحوم مغفور

 همراهی و به طرق مختلف ابراز لطف و محبت نمودند تقدیر و تشکر به عمل می آید. 
از خداوند متعال توفیق خدمت در شادی هایتان را مسئلت می نماییم. 

حاج اکبر عرب زاده جعفری
)بزرگ خاندان( 

خانواده های عرب زاده و علوی زاده



آقای بلوردی! یکی از گالیه های 
تغییرکاربری ه�ای مختلفی  م�ردم 
اس�ت که به بهانه ه�ای مختلف در 
شهر صورت می گیرد و گاهی شرایط 
کاربرد یک زمی�ن را به ضرر مردم 
عوض می کند. به نظر ش�ما آخرین 
وضعیت شهرس�ازی در س�یرجان 
چگونه اس�ت و با توجه به گسترش 
ش�هر ب�ه ص�ورِت باری به هرجهت، 
ای�ن ن�وع شهرس�ازی چق�در ب�ا 
و  مس�کن  وزارت  اس�تانداردهای 

شهرسازی هم خوانی دارد؟ 

بای��د ما اساس��اً ببینیم که چ��را تغییر 
کارب��ری انجام می ش��ود و چه مرجعی 
آن را انجام می دهد. طرح های تفصیلی 
ش��هرها توس��ط مش��اورینی مطالع��ه 
می شود که قراردادهایی با ادارات کل راه 
و شهرسازی یا شهرداری دارند و با طی 
مراح��ل مختلف ازکمیته فّنی، کارگروه 
ام��ور زیربنای��ی، ش��ورای برنامه ریزی 
اس��تان و در نهایت کمیته فّنی شورای 
عال��ی معماری و شهرس��ازی، از طریق 
ای��ن ش��ورا مج��وز می گیرن��د. به علت 
گستردگی ش��هرها و فقدان اطالعات و 

آمار دقیق از وضعی��ت همه ِی پالک ها 
و کاربری ها، بررس��ی خان��ه به خانه در 
شهرها امکان پذیر نیست، بنابراین طرح 
ب��ه صورت تفصیلی مطالعه می ش��ود و 
هم��ه مراحل را انج��ام می دهند اما در 
مرحله عمل، شهرداری ها به مشکالتی 
برخ��ورد می کنند، مثاًل ممکن اس��ت، 
ش��هروندی اع��الم کند ک��ه می خواهم 
ملک��م را تجاری کار کن��م. این موضوع 
از اختیارات قانونی کمیس��یون ماده 5 
اس��ت. در آن کمیس��یون، نماینده های 
اداراِت جهاد کشاورزی، میراث فرهنگی، 
شهرداری، راه و شهرسازی حضور دارند 
و جلس��ات به ریاست استاندار یا معاون 
عمران��ی برگزار می ش��ود. نظ��رات این 
نهادها و اس��تعالمات، تکمی��ل و نهایتاً 
طرح تصویب می شود. با جرأت می توان 
گف��ت که م��ا در این س��ال ها، حداقل 
تغییر کاربری از فضای س��بز به س��ایر 
فضاها را داش��ته ایم، به علت این که هم 
دستگاه هایی مثل فرمانداری ها مخالفت 
می کنند و هم راه و شهرس��ازی وظیفه 
خودش می داند که از آن صیانت کند. 

 نمونه هایی در س�یرجان هست 
تغییرکاربری ها مش�کالتی  این  که 

درست کرده و می کند...
بله، نکته ای که هس��ت این اس��ت که 
گاهی دیده می شود در مناطقی، زمین 
خالی ب��ا کاربری درمان��ی و فرهنگی، 
وجود داش��ته و در طی س��ال ها کسی 
آمده و درختی کاش��ته است. اما لزوماً 

کارب��ری اش، تغیی��ری نک��رده، م��ردم 
اما گم��ان می کنند ک��ه تغییر کاربری 
داده ش��ده اس��ت. مثاًل کان��ون پرورش 
فک��ری ک��ودکان در زمینی ق��رار بود 
احداث شود که کاربری آن، فرهنگی بود 
اما مردم تصّورشان این بود که ما داریم 
فضای س��بز را تغییر کاربری می دهیم. 
دلیلش هم این بود که تعدادی درخت 
در آن کاشته بودند. با همه این تفاسیر، 
ب��ا فرمان��داری و ش��هرداری هماهنگ 
کردی��م، آن را ب��ا این ک��ه کاربری اش 
فرهنگ��ی ب��ود، به عن��وان فضای س��بز 
تثبی��ت کردیم و زمین خالی دیگری را 
که مربوط ب��ه دولت بود با این کاربری 
درنظر گرفتیم. به صورت موردی، گاهی 
برای اجرای یک طرح هندسی و یا برای 
نواره ه��اِی باریکی ممکن اس��ت، تغییر 
کاربری به صورت محدود بدهیم اما اگر 
در مقی��اس وس��یع بخواهیم که فضای 
س��بز را تغییر کارب��ری بدهیم، آن هم 
در حالتی که فضای س��بز هنوز احداث 
نش��ده باش��د، با حف��ظ س��رانه، تغییر 
می دهی��م. یعنی یک زمین دیگری را با 
کاربری فضای س��بز به صورت جایگزین 
یا ُمعوَّض اختصاص می دهیم تا سرانه ِی 
فضای سبز حفظ شود. البته این ها جزو 
اختی��ارات کمیس��یون اس��ت و ممکن 
اس��ت این تغییر کاربری ها پیش بیاید 

ولی به صورت خیلی محدود. 
 بحث واگذاری زمین و مس�کن 
اکن�ون چ�ه ش�رایطی دارد و آی�ا 

تصمیمی بر ادامه خانه سازی هست 
یا خیر. با وجودی که در دولت فعلی 
تصمیم�ی ب�ر واگ�ذاری و س�اخت 
مس�کن نبود اما در س�یرجان چند 
هزار واحد س�اختمانی در دو، س�ه 
س�ال گذشته ساخته ش�د. چگونه 
این مجوزها  داده ش�د ب�ا توجه به 
سیاس�ت دولت که اش�اره شد. در 
روزی که رئیس سازمان مّلی زمین 
و مس�کن کشور به س�یرجان آمد 
و خود ش�ما ه�م حضور داش�تید، 
نماین�ده ِی م�ردم خب�ر از موافقت 
آن سازمان با احداث ده هزار واحد 
مس�کونی داد. ای�ن واحدها در چه 
قالب و چارچوب و با چه ش�رایطی 

ساخته می شوند؟ 
االن این موضوع، ابالغ شده و در استان 
کرم��ان، س��یرجان اولین شهرس��تانی 
محس��وب می ش��ود ک��ه زمی��ن برای 

مس��کن واگذار کرده ای��م. ما قباًل زمین 
واگ��ذار  واح��د  اح��داث۲5۰۰  ب��رای 
کردیم. س��یرجان، اولین ش��هری است 
که در دولت دوازدهم یعنی اردیبهشت 
۱۳۹5 شروع کرد و در شهریور ۱۳۹۷، 
واحدهای��ش را تمام کرد. ای��ن روند با 
پیگیری مس��ئوالن ش��هر ادامه دارد و 
همی��ن االن ه��م تعاونی های مس��کنی 
هس��تند که واحدهایشان را گرفته اند و 
مش��غول کار هستند و این شرایط برای 
خانه دار کردِن بس��یاری افراد بی خانه، 

مطلوب است.
 نتای�ج بازدید رئیس س�ازمان 

مّلی مسکن و زمین چه بود؟
در خصوص ثم��رات و نتایج آن بازدید 
هم بای��د بگویم که عوام��ل اجرایی در 
فراین��د مرب��وط به تعاونی ه��ا، در حال 
تأیید صالحیت ها هس��تند. در خصوص 
واگ��ذاری زمی��ن ه��م بای��د بگویم که 

این روند ش��روع ش��ده و زمین ها برای 
ساخت وساز واگذار شده اند. 

  یک�ی از موضوعاتی که ش�اید 
یک معضل برای شهر باشد مشکل 
طرح جامع ش�هر اس�ت ک�ه گفته 
می شود تعیین تکلیف نشده هنوز. 
ای�ن بالتکلیف�ی در ط�رح جام�ع 
س�بب ش�ده در یک گوش�ه شهر، 
مجوِز هش�ت و نُه طبقه بدهند ولی 
در یک گوش�ه دیگ�ر هم�ان مجوز 
۴ طبق�ه ی معم�ول را ه�م ندهند. 
ای�ن وس�ط م�ردم ه�م مرت�ب در 
توجه  با  کمیسیون ها سرگردان اند. 
به این نکت�ه که در کمیس�یون ها، 
زمینه های شکل گیری فساد وجود 
دارد، ب�ه نظر ش�ما نبای�د تکلیف 
وضعیت طرح تفضیلی و جامع شهر 

هرچه زودتر روشن شود؟
 چ��را، اتفاقاً در جلس��ه کمیته 

فّنی که برگزار کردیم، طرح جامع شهر، 
همین امروز نهایی ش��د و پنج شنبه به 
کارگ��روه ام��ور زیربنایی م��ی رود و در 
اولین جلسه شورای برنامه ریزی استان، 
بررس��ی و پیرام��ون آن تصمیم گیری 
می ش��ود. ام��ا در خص��وص بخش دوم 
سؤال ش��ما باید بگویم که جاهایی که 
ع��رِض معبر، اجازه ای��ن کار را بدهد و 
س��ایه اندازی روی همس��ایه ها نداشته 
باش��د، ام��کان و مجوز تناس��ِب عرِض 
معبر به صورت قانون��ی به طبقات داده 
می شود. ریش��ه  ِی این ماجرا هم در آن 
اس��ت که س��یرجان، خط محدوده اش 
بسته ش��ده و حجم جمعیت اش به دلیل 
مع��ادن و کارخانه های صنعتی، فراتر از 

ظرفیتش رو به افزایش است.
 آیا در این گیرودار، بحث رانت 

به وجود نمی آید؟
ببینید طبیعی است که مبحث افزایش 

طبقات به خاطر این مس��ائلی که گفتم 
در بعضی جاها وجود داش��ته باشد و ما 
ب��ه این موضوع، عنوان رانت نمی دهیم. 
هر ش��هروندی که تقاضا داش��ته باشد 
ای��ن اج��ازه را  و در معاب��ر ملک��ش، 
بدهد، کمیس��یون م��اده 5 این مورد را 
بررس��ی می کند. در این میان اگر رانت 
و فس��ادی پیش بیاید، م��ا حتماً با آن 
مقابل��ه می کنی��م. کمیس��یون ماده 5، 
یک کمیس��یون شفاف اس��ت و یکی از 
جلس��ات آن هم امروز صبح در حضور 

متقاضیان در شهرداری تشکیل شد.
یک�ی از م�واردی ک�ه در حوزه 
س�اخت  و ساز س�رو صدای زیادی 
زمین های  داش�ت مس�ئله  اخی�راً 
اس�ت ک�ه س�ال ها  دانش�گاهیان 
پی�ش ب�ه ای�ن گ�روه ب�ا موافقت 
مسئوالن وقت واگذار شده و حتی 
ش�هرداری، پروانه س�اخت داده و 
امضای مسئوالن وقت شهر هم پای 
این واگذاری ها هس�ت. شهروندان 
هم با همین مجوزها، خانه س�اخته  
را   واحدهای ش�ان  بعض�ًا  حت�ی  و 
خرید و ف�روش کرده اند ولی امروز 
از واگ�ذاری غیرقانون�ی ب�ه آن ها 
صحب�ت می ش�ود. آی�ا نمی ش�ود 
تصمیمی گرفت که تبعات اجتماعی 
آن کمتر باش�د و حقی از این افراد 
ضایع نش�ود که تعدادشان هم کم 
نیس�ت و می گوین�د در چارچ�وب 

قانون ساخت و ساز داشته ایم؟ 
واقعیتش این اس��ت ک��ه این زمین در 
اصل، برای امر س��ازمانی واگذار ش��ده 
و تخلّفاتی درگذش��ته صورت گرفته و 
به صورت ش��خصی فروخته شده و این 
کار از نظ��ر م��ا غیرقانونی بوده اس��ت. 
البته باید بررسی کنیم ببینیم راه حلش 

چیست.
اگ�ر تخّلفی ش�ده ک�ه مالکان 
و صاحب�ان س�اختمان ها، گناه�ی 

متوجه شان نیست...
ب��ه هر حال بای��د در بازبینی ها مجدداً 
بررس��ی کنیم که آیا می شود آن را به 
مح��دوده  ِی ش��هر الح��اق کنیم، چون 
خ��ارج از مح��دوده ب��وده و خ��ارج از 
کاربری  نمی توانس��ته  ه��م  مح��دوده 

مسکونی داشته باشد. باید برگردیم به 
کاربری اصلی خودش که خانه سازمانی 

و به صورت مسکونی بوده است. 
من س�ؤاالتم پیرامون مشکالت 
مردم بی ش�مار اس�ت و ظاهراً شما 
باید بروید لذا می گذاریم برای یک 
فرصت دیگر. فق�ط در مورد )طرح 
بازآفرینی ش�هری( دو، سه سؤال 
دارم. لطف�ًا برای مخاطب�ان ما اول 
بدهی�د چگونه س�یرجان  توضیح 
بازآفرینی شهری  به عنوان پایلوت 
در کش�ور معرفی ش�د و فوایدش 
چیس�ت، با توجه به این که شما در 

این انتخاب، نقش داشته اید؟ 
یک��ی از برنامه ه��ای اصل��ی دولت در 
زمینه ِی بهس��ازی، بازسازی و نوسازی 
باف��ت  فرس��وده و ناکارآم��د ش��هری 
بر اس��اس بندهای��ی از برنامه شش��م 
توسعه است که نهایتاً با تجمیع آن ها، 
پایدار  بازآفرین��ی  اجرایی  »آیین نام��ه 

ش��هری« ش��کل گرف��ت و در خرداد 
س��ال گذش��ته این طرح مصّوب ش��د 
و در آن ج��ا تکالیف��ی ب��رای دولت در 
زمینه های مذکور تعیین ش��د. اجرای 
ای��ن ط��رح فوای��د زی��ادی دارد مثل 
نوس��ازی بافت های فرس��وده با کمک 

تسهیالتی که دولت می دهد. 
منظ�ور از ای�ن باف�ت ناکارآمد 
و فرس�وده را به ص�ورت مصداقی، 

شرح و بسط نمی دهید؟
منظ��ورم باف��ت فرس��وده ِی میان��ی و 
س��کونت گاه های غیررس��می در نقاط 
قدیمی و یا حاش��یه ِی ش��هرها است. 
دامنه ِی ش��مول این طرح، ش��هرها و 
کالن ش��هرها و ش��هرهای ب��االی۲۰۰ 
هزار نفر را در برمی گیرد که خود شهر 
سیرجان نیز جمعیت ۲۰5 هزار نفری 
دارد. تاکنون به دلیل این که تسهیالتی 
برای اجرای آن پیش بینی نش��ده بود، 
اصالح این بافت ها، مشکالت و موانعی 
را در برداش��ت. اکن��ون ب��رای اجرای 
طرح تس��هیالتی در نظر گرفته ش��ده 
اس��ت. تا قبل از این، فقط تسهیالت به 
انبوه س��از داده می ش��د اما اآلن در این 
آیین نامه به ۳ دسته از افراد تسهیالت 
داده می ش��ود. اولین دس��ته اشخاص 
حقیقی هس��تند که به صورت انفرادی 
و غیرحرفه ای مانند مهندس��ین عمران 
و معماری که صالحیت ها و مجوزهای 
اش��تغال در زمین��ه ِی طراحی، نظارت 
و اجرا را داش��ته باش��ند و می خواهند 
در ای��ن باف��ِت فرس��وده ِی میان��ی یا 
س��کونت گاه های غیررس��می یعنی در 
حاشیه  شهرها خانه بسازند، دسته دوم، 
انبوه سازان یا توس��عه  گران که 5 سال 
از پروانه ش��ان گذشته باشد و ۲۰ واحد 
مسکونی را ساخته باشند و دسته آخر، 
انبوه س��ازانی هستند که می خواهند در 
ای��ن طرح ها، فناوری نوی��ن را نیز وارد 
کنند. اآلن هرکس��ی که پروانه اشتغال 
به کار حقوقی مهندس��ی را هم داشته 
و یا این که پیمان کار باشد، مورد تأیید 

است. 
می�زان تس�هیالتی ک�ه در نظر 

گرفته شده چقدر است؟
تومان  میلی��ون  تس��هیالت۴۰  مبل��غ 

اس��ت با به��ره ۹ درص��د،۲۰ میلیون 
توم��ان با  ۱۸ درصد ک��ه مجموعاً ۶۰ 
میلی��ون تومان برای افرادی می ش��ود 
ک��ه می خواهند به ص��ورت انفرادی در 
بافِت فرسوده، خانه بسازند. انبوه سازان 
یا توس��عه گرانی در ساختمان هایی که 
می س��ازند، جمعاً ۸۰ میلی��ون تومان 
به همان ص��ورت نرخ بهره یاد ش��ده، 
تس��هیالت می گیرند. برای انبوه سازانی 
هم که می خواهن��د فناوری های نوین 
را نیز به کار بگیرند و وارد س��اختمان 
کنند، مجموع��اً ۱۰۰ میلی��ون تومان 
اقس��اط داده می ش��ود. معرف��ی ای��ن 
شهروندان توسط اداره راه و شهرسازی 
انجام می گیرد، یعنی مثاًل فرد مراجعه 
می کند که خانه ِی من در س��کونت گاه 
غیررس��می ی��ا باف��ِت میانی اس��ت و 
م��ا آن ها را ب��ه بانک مس��کن معرفی 
می کنی��م. م��دت تس��هیالت نیز ۳۰ 
ماهه است. تس��هیالت بدون سپرده به 

زوجین داده می شود که فرد در مسکن 
یکم س��پرده کند که بعد از یک سال یا 
دو س��ال ۱۲۰ میلیون تومان وام به آن 
تعلق می پذیرد ک��ه با آورده ی خودش 
به عن��وان وام ازدواج ب��ه ۱۸۰ میلیون 

تومان تبدیل می شود. 
 بافت فرس�وده و س�کونت گاه 
غیررس�می را چ�ه کس�ی معرفی 
می کن�د. آی�ا اگ�ر کس�ی بخواهد 
نوس�ازی هم انجام دهد مش�مول  

دریافت این تسهیالت می شود؟ 
و  راه  ادارات  ه��م  و  ه��م ش��هرداری 
شهرس��ازی می توانن��د معرف��ی کنند. 
بله؛ این تس��هیالت شامل نوسازی هم 
می شود. در بافت فرسوده، عمدتاً معابر 
باریک است و تأسیسات زیربنایی مثل 
آب و برق، کارآمد و پاس��خگو نیس��ت، 
ب��رای این گون��ه م��وارد، اعتبارات��ی از 
تبص��ره ۱۸ قانون بودجه س��ال ۱۳۹۷ 
ج��اری  س��ال  بودج��ه  همچنی��ن  و 
پیش بینی ش��ده که از طریق آیین نامه 
بازآفرینی به دستگاه های خدمات رسان 
کم��ک می کند که در ای��ن زمینه هم 

اقداماتی انجام دهند. 
 یک�ی از دغدغه ه�ای عموم�ی 
ک�ه  اس�ت  آن  زمین�ه،  ای�ن  در 
فضاه�ای تفریح�ی مثل پ�ارک و 
خدمات درمانی در بافِت فرس�وده 
و س�کونت گاه های غیررس�می در 
نظر گرفته نش�ده اند. برای حل این 

معضل چه باید کرد؟
برنامه ِی »اقدام مش��ترک« که بخشی 
از مناب��ع آن از طری��ق هم��ان تبصره 
و  گذش��ته  س��ال  بودج��ه ی  در   ۱۸
همین طور بودجه ۹۸ پیش بینی ش��ده 
خدمات رس��ان  دس��تگاه های  ک��ه 
ب��رای زیربناه��ا مثل آب و ب��رق و گاز 
به صورت مش��ترک با راه سازی، اعتبار 
ب��رای س��اخت تخصی��ص می دهند و 
گره گش��ایی می کنند و ب��رای خدمات 
تفریحی،  فضاهای��ی  مانن��د  روبنای��ی 
درمانی، معابر، پارک و سایر خدمات با 
کمک شهرداری اعتباراتی داده می شود 

که ساخته بشوند. 
گالی�ه  انبوه س�ازها  برخ�ی   
می کنند ک�ه محدودی�ت ارتفاع و 

گران�ی زمی�ن، کار را غیراقتصادی 
می کند شما این را قبول می کنید؟ 
اگر توس��عه گر یا انبوه س��ازی، محله ِی 
خاصی را تحت نظر قرار دهد و به عنوان 
پیش��نهاد بیاورد، می توان��د آن را برای 
رئیس شورای بازآفرینِی شهرستان یعنی 
فرماندار و دبیر این شورا یعنی شهردار، 
مط��رح کند و بگوی��د به عل��ت گرانی 
زمی��ن و محدودی��ت ارتف��اع، به لحاظ 
اقتصادی، صرفه ندارد و ستاد بازآفرینی 
شهرس��تان اگ��ر مصّوب کند ک��ه مثاًل 
ارتفاع را باالت��ر بیاورند، می توانند حتی 
ضوابط محل��ه را تغییر بدهند و طرح را 
به ستاد بازآفرینی استان ارجاع دهند و 
پ��س از تصویب در کاربری ها و تراکم ها 
ب��ا رعایت مس��ائلی مانن��د )محدوده ِی 
تاریخی(، اعمال کنند. در حقیقت ستاد 
بازآفرین��ی، موازی کمیس��یون ماده 5 
عمل می کند و طرح های بررسی شده را 

تصویب می کند.
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مدیر کل راه و شهرسازی استان در گفتگو با نگارستان خبر داد:

تسهیالت ویژه
 برای نوسازی بافت های فرسوده
 اگر تا قبل از این، فقط تسهیالت بانکی به شرکت های انبوه ساز داده می شد اما اآلن در این آیین نامه به صورت انفرادی به 
مهندسین عمران و معماری که صالحیت ها و مجوزهای اشتغال در زمینه ِی طراحی، نظارت و اجرا را داشته باشند داده می شود. 
یعنی به کسانی که می خواهند در بافِت فرسوده ِی میانی یا سکونت گاه های غیررسمی در حاشیه  شهرها خانه بسازند. 

 در موضوع زمین های 
مسکونی دانشگاهیان 
قباًل در واگذاری ها تخلف 
شده چون زمین در 
اصل، برای امر سازمانی 
آن هم خارج از محدوده 
شهری بوده حاال باید در 
بازبینی ها بررسی کنیم 
که آیا می شود آن را به  
محدوده  ِی شهر الحاق 
کنیم یا نه، چون خارج از 
محدوده بوده و خارج از 
محدوده هم  نمی توانسته 
کاربری مسکونی داشته 
باشد. 

 طبیعی است که مبحث 
افزایش طبقات به خاطر 
وجود معادن و کارخانه جات 
و تراکم جمعیت در
بعضی جاها وجود داشته 
باشد و ما به این موضوع، 
عنوان رانت نمی دهیم.  
کمیسیون ماده 5 
این موارد را بررسی 
می کند. در این میان

 اگر رانت و فسادی 
پیش بیاید، ما حتمًا با آن 
مقابله می کنیم.

 سیرجان اولین 
شهرستانی محسوب 
می شود که در دولت 
دوازدهم در آن زمین 
برای مسکن واگذار شد 
و همین االن تعاونی های 
مسکنی هستند که 
واحدهایشان را گرفته اند و 
مشغول کار هستند و

این شرایط برای خانه دار 
کردِن بسیاری
افراد بی خانه، 
مطلوب است. 

  بیژن ادبی

از مهم ترین مشکالت مردم همیشه موضوع زمین و مسکن بوده 
اس�ت. موضوع شهرسازی، طرح جامع تفضیلی شهر )که گاهی نبوِد آن، 
مشکالتی سر راِه متقاضیان س�اخت و ساز ایجاد می کند( و نیز موضوع 
بافِت فرس�وده  ِی شهری و انتخاب س�یرجان به عنوان پایلوت بازآفرینی 
ش�هری )با توجه به موقعیت جغرافیایی و شهری که دارد( همه ی این ها 
س�بب شد با استفاده از فرصت س�فر مدیرکل راه و شهرسازی استان به 

سیرجان که روز سه شنبه صورت گرفت، با او گفتگویی داشته باشیم. 
ای�ن گفتگ�و در محل فرمان�داری و درحاش�یه ِی یکی از جلس�ات 
مسئوالن ش�هر با مدیرکل انجام ش�د و دکتر محمد مهدی بلوردی 
به رغم ذیِق وقت اما به برخی س�ؤاالت من پاس�خ داد هر چند که به 
شوخی و خنده در شروع مصاحبه گفت: »در این سؤاالت، نون و آبی 
نیس�ت!« این پرسش و پاسخ ها را که همهمه ِی افراد حاضر در سالن 
گفت و گو از کیفیت رسیدن به پاسخ هایی که می خواستیم تا حدودی 

کاست، با هم می خوانیم.
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کاران  آگهی شناسایی پیمان
شرکت توسعه، عمران و مدیریت منطقه گل گهر در نظر دارد به منظور تکمیل و توسعه 
بانک اطالعاتی پیمانکاران خود و به منظور اس�تفاده حداکثری از توان ش�رکت های 
تأمین کننده خدمات، نس�بت به شناس�ایی، ارزیابی و انتخاب پیمانکاران توانمند و 

متخصص در زمینه های زیر اقدام نماید: 
1- طراحی و پیاده سازی اکتیو شبکه 

2- طراحی و اجرای پسیو شبکه 
3- مشاوره، طراحی، اجرا و پیاده سازی مراکز داده 

4- طراحی و پیاده سازی مانیتورینگ شبکه 
5- طراحی و پیاده سازی مرکز عملیات امنیت شبکه 

6- اجرای سیستم های مخابراتی و فیبر نوری 
7- توانمندی علمی و فنی الزم در حوزه های مشاوره و نظارت بر اجرای طرح های انفورماتیک 

لذا از کلیه شرکت های عالقمند که در هر یک از زمینه های فوق دارای تجربه 
و تخصص هس�تند دعوت می ش�ود با مراجعه به وب س�ایت شرکت به آدرس 
http:/geg-area.com ضم�ن تکمیل فایل خالصه مدارک، مس�تندات ذکر 
شده را حداکثر تا تاریخ 1398/2/15 به آدرس شرکت ارسال نموده و همچنین 
نسخه الکترونیکی مدارک را به آدرس info@geg-area.com ایمیل نمایند. 

ضمنًا ارائه مدارک و سوابق مذکور هیچ گونه 
حقی را برای متقاضیان ایجاد نخواهد کرد. 

آدرس: سیرجان- کیلومتر 50 جاده محور سیرجان- شیراز 
شرکت معدنی و صنعتی گل گهر- ساختمان هلدینگ مستقر بر تپه، بلوک 5 

)شرکت توسعه، عمران و مدیریت منطقه گل گهر( 

تلفن جهت هرگونه هماهنگی: 03441424148 
مدیریت ارتباطات و فن آوری اطالعات 

آگهی تغییرات ش�رکت همیار انرژی س�منگان شرکت سهامی خاص به شماره 
ثبت 2466 و شناسه ملی 10860060533 به استناد صورتجلسه مجمع عمومی 
ف�وق العاده مورخ 1397/12/18 تصمیمات ذیل اتخاذ ش�د : 1 - محل ش�رکت 
در واحد ثبتی س�یرجان به آدرس اس�تان کرمان ، شهرستان سیرجان ، بخش 
مرکزی ، شهر سیرجان، 15 خرداد ، کوچه شهید سیوندی ]سلیمان خاطر 6[ ، 
کوچه شهیدصادقیان ، پالک 0 ، طبقه همکف کدپستی :7814889939 تغییر 
یافت و ماده مربوطه در اساس�نامه بش�رح فوق اصالح گردی�د. اداره کل ثبت 
اس�ناد و امالک اس�تان کرمان مرجع ثبت ش�رکت ها و موسسات غیرتجاری 

سیرجان )436600(

آگهی تغییرات ش�رکت مهندس�ان مش�اور ایس�تا س�ازه س�یرجان ش�رکت 
س�هامی خاص به شماره ثبت 2083 و شناس�ه ملی 14003127132 به استناد 
صورتجلس�ه مجمع عمومی فوق الع�اده م�ورخ 1397/12/22 تصمیمات ذیل 
اتخاذ ش�د : - محل ش�رکت در واح�د ثبتی کرمان به آدرس اس�تان کرمان ، 
شهرس�تان س�یرجان ، بخش مرکزی ، شهر س�یرجان، دهخداجنوبی ، کوچه 
دهخداجنوبی6]ق�دس12[ ، خیاب�ان دهخ�دا جنوبی ، پ�الک 0 ، طبقه همکف 
تغییر یافت و ماده مربوطه در اساس�نامه بش�رح فوق اصالح گردید. اداره کل 
ثبت اسناد و امالک استان کرمان مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری 

سیرجان )437101(

تاسیس شرکت سهامی خاص سوارکاری نوند کران سیرجان درتاریخ 
1398/01/26 به ش�ماره ثبت 4611 به شناس�ه مل�ی 14008271570 
ثب�ت و امض�ا ذیل دفاترتکمی�ل گردیده که خالصه آن به ش�رح زیر 
جهت اط�الع عموم آگهی میگ�ردد. موضوع فعالیت :پروش اس�ب و 
آموزش س�وارکاری-واردات و ص�ادرات انواع اس�ب-انجام طراحی، 
محاس�به،نظارت فن�ی و اج�رای کلی�ه پروژه ه�ای عمران�ی اعم از 
فلزی و بتنی، ابنیه س�بک و س�نگین، ساختمان س�ازی، انبوه سازی 
مسکن،س�اخت راه و باند، سد س�ازی و تاسیس�ات مربوطه، ساخت 
راه آه�ن، مترو، بان�د فرودگاه، ب�رج مراقبت، احداث کان�ال، احداث 
تونل،نقش�ه برداری و تس�طیح اراض�ی، گودبرداری، تزریق س�یمان 
و ش�مع کوب�ی و ش�مع ری�زی، س�دهای خاک�ی و بتن�ی، بن�د های 
آبی،تاسیس�ات برقی و مکانیک�ی س�اختمانها و کارخانجات صنعتی 
و نیروگاهها، س�ند بالس�ت و جوش�کاری و س�اخت انواع سازه های 
فلزی،باز س�ازی ابنیه، تزئینات داخلی و خارجی س�اختمانها، شرکت 
در کلی�ه مناقصات و مزایده های دولتی و خصوص�ی اعم از داخلی و 
بین المللی - انجام خدمات مشاوره ای و پیمانکاری ،طراحی،مطالعات 
و اجرای طرحهای راه س�ازی ش�امل راه های شهری،روستایی ، انجام 
کلیه امور س�اختمانی راهس�ازی ، نهر کشی ، زهکش�ی وانجام کلیه 
عملیات آپارتمان س�ازی ، پل س�ازی ، س�د س�ازی ، تونل س�ازی ، 
محوطه س�ازی ، نقشه کشی ، نقش�ه برداری ایجاد و راه اندازی کلیه 
پروژه های صنعتی ، فنی ، جوش�کاری ، برش�کاری تراش�کاری ، لوله 
کش�ی خطوط ، رنگ آمیزی ، س�ند بالس�ت ، ایزوگام ، تهیه و تامین 
ماش�ین آالت س�بک و س�نگین خرید و فروش آن، خرید و فروش ، 
تولید بتن و مصالح س�اختمانی ، ضایعات ساختمانی ، اجرای اسکله ، 
سقف .طراحی، محاس�به، نظارت و ایجاد و نگهداری کلیه پروژه های 
فضای سبز و زیبا سازی و رنگ آمیزی معابر-انجام کلیه امور خدماتی 
ش�امل تنظیفات، محوطه س�ازی فضای س�بز، تامین نیروی انس�انی 
مجاز ش�رکت، اجرای کلیه خدمات ش�هری اعم از مبلمانهای شهری 
رنگ آمیزی جداول و جدول کش�ی، تس�طیح اراضی-همچنین اجراء 
کلی�ه طرحهای بازیافت ان�واع زباله و پس�ماندهای صنعتی و غذایی 
و تولیدی-تهی�ه ، تولی�د و س�اخت انواع رنگ و رزین و پوشش�های 
صنعتی-طراح�ی و تجهی�ز و راه اندازی خطوط تولی�د و کارخانجات 
تولی�د رنگ-همچنین ارائه کلیه خدمات در زمینه رنگ کاری نماهای 
س�اختمان ، عایق بندی، شستش�و و پاکس�ازی معابر، س�ند بالست، 
کنیتکس، رومالین ، مولتی کالر و کلیه خدمات س�اختمانی-برگزاری 
نمایش�گاه های تخصص�ی داخلی و بی�ن المللی-برپایی همایش�ها، 
کنفرانس�ها ، س�مینارها و کلیه خدمات نمایش�گاهی اعم از طراحی ، 
نصب و اجرا و س�اخت انواع دکوراسیون داخلی و نمایشگاهی و غرفه 
س�ازی-اخذ و اعطای نمایندگی ش�رکت های معتبر داخلی و خارجی 
ایجاد و برپایی غرفه و ش�رکت در کلیه نمایش�گاه های بین المللی-

تعمیر ونگهداری: ش�امل تعمیر و نگهداری تجهیزات و وس�ائل اداری 
) غیر از امور رایانه(، خدمات فنی خودرو موارد مشابه-امور آشپزخانه 
و رس�توران: ش�امل طبخ و توزیع غذا، اداره رستوران و بوفه و موارد 
مشابه-خدمات عمومی : شامل تنظیفات ، نامه رسانی ، پیشخدمتی ، 
امور آبدارخانه ، خدمات پاس�خ گویی تلفنی وموارد مشابه-نگهداری 
وخدم�ات فضای سبز:ش�امل خدمات باغبانی ونگهداری فضای س�بز 
وموارد مشابه -امور تاسیساتی: شامل تعمیر ونگهداری وبهره برداری 
از تاسیسات برودتی وحرارتی وموارد مشابه-ارائه کلیه امور خدماتی 
مرب�وط به برگزاری جش�نها و همایش ها از قبیل آذی�ن بندی، طبخ 

غذا ، سرویس دهی به اشخاص حقیقی و حقوقی-سفره آرایی، تامین 
ظروف و اقالم و وسایل مورد نیاز-تامین اقالم غذایی و دسر وشیرینی 
جان-تامین نیروی انس�انی مورد نیاز شرکت-عقد قرارداد با اشخاص 
جهت ارائه خدمات فوق-ارایه کلیه فعالیتها در زمینه طراحی، ساخت 
، تولید و مونتاژ کلیه قطعات و لوازم یدکی انواع خودرو های داخلی و 
خارجی-فروش و خدمات پ�س از فروش محصوالت تولیدی خودرو-

تعویض، تعمیر و نگهداری فنی خودرو همچنین ارایه خدمات فنی در 
مح�ل توقف خ�ودرو در داخل و خارج از ش�هر و در صورت نیاز حمل 
خودرو ب�ه تعمیرگاه جهت بازدید فنی و تعمیر اساس�ی ، پخش مواد 
غذایی : ش�امل ش�یرینی جات ، گوش�ت ، برنج ، تهیه بس�ته بندی و 
پخ�ش محص�والت غذایی و توزیع و تولید یخ و نوش�ابه و س�اندیس 
به اش�خاص حقیقی و حقوقی- انجام طراحی، محاس�به، نظارت فنی 
و اج�رای کلیه پ�روژه های عمرانی اعم از فلزی و بتونی ابنیه س�بک 
و س�نگین- تجهیز و س�اخت واحدهای عمرانی ورزش�ی و خدماتی 
اقامت�ی و هتل های طراحی اجراء نظارت فنی و س�اخت ابنیه س�بک 
و س�نگین ش�رکتها و مجتمع های خدماتی اقامتی صنعتی کشاورزی 
ساختمانی ورزشی و خدماتی-طراحی محاسبه و اجرا وساخت اماکن 
ورزش�ی مجتمع ها س�الن ها و زمین های ب�ازی- در صورت ضرورت 
قانون�ی انجام موضوعات فعالیت درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهای 
الزم از مراج�ع ذیربط مدت فعالی�ت : از تاریخ ثبت به مدت نامحدود 
مرکز اصلی : استان کرمان ، شهرستان سیرجان ، بخش مرکزی ، شهر 
س�یرجان، پلیس راه قدیم ، خیابان باس�تانی پاریزی ، خیابان شهید 
فریب�رز صالحی ، پالک 16 ، طبقه همکف کدپس�تی 7815874979 
سرمایه ش�خصیت حقوقی عبارت اس�ت از مبلغ 1000000 ریال نقدی 
منقس�م به 100 سهم 10000 ریالی تعداد 100 سهم آن با نام عادی مبلغ 
1000000 ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره 46284/152 
م�ورخ 1397/12/27 ن�زد بان�ک ملت ش�عبه آیت اهلل غف�اری با کد 
46284 پرداخت گردیده اس�ت اعضا هیئت مدیره خانم مینا عمادی 
کی�ا به ش�ماره مل�ی 2559203588و به س�مت نای�ب رئیس هیئت 
مدیره به مدت 2 س�ال آقای امین س�توده نیا حس�ن زاده به ش�ماره 
ملی 3070172822و به س�مت رئیس هیئت مدیره به مدت 2 س�ال و 
به سمت مدیرعامل به مدت 2 سال خانم مهدیه ستوده نیا حسن زاده 
به ش�ماره ملی 3071115105و به س�مت عضو هیئ�ت مدیره به مدت 
2 س�ال دارن�دگان حق امضا : کلیه اس�ناد و اوراق به�ادار و تعهدآور 
ش�رکت از قبیل چک ، س�فته ، بروات ، قراردادها و عقوداس�المی با 
امضاء ثابت آقای امین س�توده نیا حس�ن زاده فرزند گرام به ش�ماره 
مل�ی 3070172822 )مدیرعامل( بانضمام امضاء خانم مینا عمادی کیا 
فرزند محمد به شماره ملی 2559203588 )نائب رئیس هیئت مدیره(

همراه با مهر ش�رکت معتبر می باشد و نامه های اداری و اوراق عادی 
ب�ا امضاء مدیرعامل یا نائب رئیس هیئت مدیره همراه با مهر ش�رکت 
معتبر می باش�د اختیارات مدیر عامل : طبق اساسنامه بازرسان خانم 
طاه�ره عمادآبادی به ش�ماره مل�ی 3060074453 به س�مت بازرس 
اصلی به مدت یک س�ال مالی خانم طیبه عمادآبادی به ش�ماره ملی 
3071454351 ب�ه س�مت بازرس علی البدل به مدت یک س�ال مالی 
روزنامه کثیر االنتشار نگارستان جهت درج آگهی های شرکت تعیین 
گردی�د. ثبت موض�وع فعالیت مذکور ب�ه منزله اخذ و ص�دور پروانه 
فعالیت نمی باش�د. اداره کل ثبت اسناد و امالک استان کرمان مرجع 

ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری سیرجان )436933(

آگهیمناقصهخریدسبدپالستیکیجهتبستهبندیمحصولگوجهفرنگیگلخاهنای 
شرکت مجتمع کشاورزی ابراهیم آباد در نظر دارد تأمین سبد پالستیکی جهت بسته بندی 
محصول گوجه فرنگی گلخانه ای خود را از طریق برگزاری مناقصه عمومی به واحدهای تولیدی 
واجد شرایط واگذار نماید. متقاضیان محترم می توانند جهت دریافت اسناد مناقصه تا تاریخ 
وکیل آباد،  روستای  ارزوئیه،  شهرستان  کرمان،  استان  در  واقع  شرکت  محل  به   98/2/4

شرکت مجتمع کشاورزی ابراهیم آباد مراجعه نمایند. 
زمان برگزاری مناقصه: 11 صبح روز شنبه مورخ 1398/2/7 

تلفن: 42487352- 034 - فاکس: 42484135- 034 
تلفن همراه: 09127607722 

شرکت مجتمع کشاورزی ابراهیم آباد

گاهدزیلژرناتور   آگهیمناقصهخریدهسدست
شرکت مجتمع کشاورزی ابراهیم آباد در نظر دارد خرید سه دستگاه دیزل ژنراتور 
مورد نیاز برای گلخانه 5 هکتاری هیدروپونیک خود را از طریق برگزاری مناقصه 
عمومی واگذار نماید. متقاضیان محترم می توانند جهت دریافت اسناد مناقصه تا 
تاریخ 98/2/4 به محل شرکت واقع در استان کرمان، شهرستان ارزوئیه، روستای 

وکیل آباد، شرکت مجتمع کشاورزی ابراهیم آباد مراجعه نمایند. 
زمان برگزاری مناقصه: 10 صبح روز شنبه مورخ 1398/2/7 

تلفن: 42487352- 034 - فاکس: 42484135- 034 
تلفن همراه: 09133497884  

شرکت مجتمع کشاورزی ابراهیم آباد

تمعگلخاهنهیدروپونیک 
مج
آگهیمناقصهفنسکشیپیرامون

ابراهیم آباد در نظر دارد عملیات فنس کشی پیرامون مجتمع  شرکت مجتمع کشاورزی 
پیمانکار  به  مناقصه عمومی  برگزاری  از طریق  را  گلخانه هیدروپونیک 20 هکتاری خود 
مناقصه  اسناد  دریافت  جهت  می توانند  محترم  متقاضیان  نماید.  واگذار  شرایط  واجد 
روستای  ارزوئیه،  شهرستان  کرمان،  استان  در  واقع  شرکت  محل  به   98/2/4 تاریخ  تا 

وکیل آباد، شرکت مجتمع کشاورزی ابراهیم آباد مراجعه نمایند. 
زمان برگزاری مناقصه: 9 صبح روز شنبه مورخ 1398/2/7 

تلفن: 42487352- 034 - فاکس: 42484135- 034 
تلفن همراه: 09170662962 

شرکت مجتمع کشاورزی ابراهیم آباد

آگهیمناقصهخریدگروبکآماده 
شرکت مجتمع کشاورزی ابراهیم آباد در نظر دارد تأمین گروبک آماده )کیسه کشت( آماده 
شرکت های  به  عمومی  مناقصه  برگزاری  طریق  از  را  خود  هیدروپونیک  گلخانه  نیاز  مورد 
اسناد  نماید. متقاضیان محترم می توانند جهت دریافت  واگذار  تأمین کننده واجد شرایط 
مناقصه تا تاریخ 98/2/4 به محل شرکت واقع در استان کرمان، شهرستان ارزوئیه، روستای 

وکیل آباد، شرکت مجتمع کشاورزی ابراهیم آباد مراجعه نمایند. 
زمان برگزاری مناقصه: 12 ظهر روز شنبه مورخ 1398/2/7 

تلفن: 42487352- 034 - فاکس: 42484135- 034 
تلفن همراه: 09183502146 

شرکت مجتمع کشاورزی ابراهیم آباد



مریم کاظمی 

روز جهانی هنر را به تازگی پش�ت سر 
گذاشتیم. در شهر و استان ما هنرمندان 
زیادی به کار هنری مشغول اند و در این 
س�ال ها با تعداد زیادی از آن ها گفتگو 
کرده ای�م. آخری�ن آن هفت�ه قبل رضا 
چمک خوان�ده خوش ص�دای کرمانی 
بود که تصنیف ه�ای زیبایش در فضای 
مج�ازی مش�تریان زیادی پی�دا کرده 
اس�ت. ای�ن هفته اما به س�راغ س�عید 
زیدآبادی رفتی�م. هنرمند خوش ذوق 
همشهری که دیوارهای زیادی با دستان 

هنرمندش طراحی و نقاشی شده اند. 
زیدآب�ادی در یک�ی از فعالیت ه�ای 

هن�ری اش 1600 متر نقاش�ی را روی 
دیوارهای پیس�ت چمران پیاده کرد. 
او طراح تندیس نیز هس�ت و »خانه 
هنر تندیس« را برای این نوع هنرش 
تأس�یس ک�رده اس�ت. » فروش�گاه 
هفت هنر« نی�ز ابداع او برای نمایش 
و فروش آثار هنری هنرمندان است. 

*** 
◄ ابت�دا بگویی�د در چ�ه رش�ته ای  

تحصیل کرده اید؟
از آنج��ا ک��ه از کودکی به هنر و نقاش��ی 
عالقه داشتم در دبیرستان رشته گرافیک 
را انتخ��اب کردم و برای ادامه تحصیل به 
مدرس��ه هنرهای زیبای کرم��ان رفتم و 
در کنکور سراس��ری نیز در رشته نقاشی 

دانشگاه باهنر کرمان قبول شدم و موفق 
به اخذ لیسانس هنرهای تجسمی شدم.

◄اآلن دقیقاً به چه کار هنری مشغول 
هستید؟

کار اصلی ام نقاشی و طراحی روی دیوار و 
همچنین هنرم نقاشی روی تابلو با رنگ 

روغن است. 
◄اولین کاری که اجرا کردید کی و کجا 

بود؟
از  یک��ی  هم��کاری  ب��ا  س��ال90  در 
همکالسی هایم اولین کار نقاشی دیواری ام 
را در پ��ارک مطهری کرم��ان به متراژ 900 
مترمربع به س��بک واقع گرایانه اجرا کردیم 
و ازآنجا بود که به صورت جدی کار نقاش��ی 
دیواری را آغاز و تا قبل از این که در سیرجان 

فعالیتم را شروع کنم بیشترین اجرای نقاشی 
دیواری را در کرمان داش��تم. اما شروع کارم 
در سیرجان از سال 94 با همان رزومه کاری 
که در کرمان داشتم به سفارش شهرداری بر 
روی دیوارهای ش��هر بود. یکی از این کارها 
نقاشی دیوار پیست دوچرخه سواری چمران 
به متراژ 1600 مترمربع  اس��ت که با کمک 

تیم همراهم انجام دادیم.
◄به تیم همراه تان اش�اره کردید. این 

گروه هنری را حفظ کرده اید؟
بله همان س��ال به همراه دوس��تانم اقدام 
به تش��کیل »خانه هنر تندیس« نمودم. 
این گ��روه در همان س��ال 94 با دورهم 
جمع کردن افرادی از رشته های گرافیک، 
نقاشی، معماری، فعالیت رسمی خودش را 
درزمینه های طراحی و اجرای دکوراسیون 
هن��ری، س��اخت الم��ان و تندی��س و 
نقاش��ی دیواری آغاز کرد و هم اکنون نیز 

به فعالیت خود ادامه می دهد.
◄از دیگ�ر کارهایی ک�ه در این بخش 

انجام دادید نام می برید؟
در ش��هربازِی پاساژ مهر، دکوراسیون کافه 
لندن، نقاشی سقف رستوران گلیم، طراحی 
و اجرای تندیس های جام رمضان گل گهر 
و هیأت فوتبال اس��تان، نقاشی دیواری  در 
س��طح شهر در س��ال 97 با سفارش واحد 
فرهنگ��ی ش��هرداری و ی��ا تندیس ه��ای 
مختلفی که به سفارش صاحبان همایش ها 
به من داده می شود. نمونه اش جام رمضان، 
ی��ا تندیس ت��وپ برای مراس��م رؤس��ای 
هیئت های فوتبال کل کشور و جشن سال 

بهترین های فوتبال استان کرمان.
◄کارگاه آموزش هنری هم دارید؟

قباًل آموزش��گاه داش��تم ولی در حال حاضر 
ب��ه دلیل کمبود امکانات و مش��کالت دیگر 
آموزش ندارم ولی به واسطه ی شغل اصلی ام 
که معلم هستم تا جایی که امکان داشته باشد 

درس فرهنگ و هنر می دهم.
◄از فروشگاه هفت هنرتان هم صحبت 

می کنید؟
به تازگی فروش��گاهی به نام »هفت هنر« 
باه��دف نمای��ش و  فروش آث��ار هنری 
هنرمندان س��یرجانی راه ان��دازی کرده ام 

که هدف فرهنگ س��ازی برای خرید آثار 
هنری و دس��تی باکیفیت هنرمندان مان 
اس��ت. متأسفانه مردم ش��هرمان به جای 
خرید آثار هن��ری خوب معموالً به دنبال 
اجناس بی کیفیت و نازل چینی هس��تند 
و هدف من حمایت از هنرمندان با فروش 

آثار خوب آن هاست. 
◄کدام ی�ک از کارهایت�ان را بیش�تر 

دوست دارید؟
در تمامی کارهایم سعی کرده ام نهایت دقت 
را ب��ه خرج بدهم و کار هنری باکیفیت ارائه 
کنم برای همین تمام کارهایم را دوست دارم.
◄ الگوی شما در هنر چه کسانی است؟

اس��تاد کمال الدین به��زاد ک��ه در دوره 
خودش سبک نقاشی ایرانی را ارتقاء داد. 
همچنین استاد ایرج یزدان پناه در کرمان 

که خیلی چیزها از ایشان یاد گرفتم. 
◄حرف دیگری دارید که نگفته باشید؟
تشکر می کنم از پدر و مادر عزیزم که همیشه 
و همه جا مش��وق م��ن بوده ان��د. همچنین 
از همین جا  دوس��ت و هم��کار خوبم آقای 
حسین ش��ول که از ابتدا تا کنون در تمامی 
مش��کالت و باال و پایین ها م��ن را همراهی 
کرده  قدردانی می کنم.  از ش��ما هم بخاطر 
پرداختن به حوزه هنر در شهر تشکر می کنم.

رضا سیوند

روزهای اول عید دو عدد بنر در بلوار شیخ فضل ا... 
نوری یک��ی روی بلوار جنب دانش��کده معماری 
-عم��ارت داوود خان س��عیدی- و دیگری کمی 
جلوتر ورودی خیابان یخدان های دوقلو که ظاهراً 
جهت راهنمایی مس��افران نوروزی نصب شده بود 
که متأسفانه محتوای این بنرها ازنظر تاریخ، عنوان 
و ماهیت این ابنیه تاریخی اشتباه نوشته شده بود. 
من متوجه این اشتباه شدم و با پیگیری هایی که 
انجام ش��د بنرها عوض ش��دند و برحسب اتفاق 
اط��الع یافتم این اطالع��ات تاریخی غلط هم در 
پ��روژه ثبتی این آث��ار در میراث فرهنگی مندرج 
ش��ده اند. به عبارتی همان اطالعات پرونده روی 
بنرها منعکس شده بود که بعداً مقرر شد حضرات 
در اس��رع وقت در پرون��ده ثبتی این آثار تاریخی 

اصالحیه بزنند!
اکنون سؤال من این است که چگونه است این آثار 
تاریخی که نزدیک به 18 سال است ثبت میراث 
فرهنگی این مملکت شده اند با اطالعات نادرست 
و اَحدی هم از ماهیت ثبتی این آثار خبری نداشته 

است؟. موضوع ظاهراً پیش پا افتاده نشان می دهد 
و شاید این باور پیش بیاید که مهم ثبت این آثار 
است حال به هر اسم و رسم و اطالعاتی که باشد!.  
همین موضوع به ظاهر س��اده دو نکته اساسی در 

خود جا داده است.
نکت�ه اول:  ب��ر چه منطق و اس��تداللی این 
اطالعات نادرس��ت در پرونده ثبتی این آثار جای 
گرفته اند؟ س��ؤال را کلی تر طرح کنم: این نظرات 
متناقض در مورد تاریخ و فرهنگ این شهر بر چه 
اس��اس و از کجا منش��أ می گیرند که حتی سر از 
می��راث فرهنگی درمی آورند که مثاًل  بنای ش��اه 
فیروز مالطش را از شیر شتر ساخته اند؟ چندوجهی 
بودن اسم های سیرجان قدیم، انگیزه درویش خان 
در ساخت باغ سنگی، قلعه سنگ و فالن گنج های 

اساطیری اش وغیره مثال های دیگری است که اگر 
بخواهیم به آن ها اشاره کنیم برایش مثنوی هفتاد 
من کاغذ باید نوش��ت...! در حالتی ساده تر شهر از 
اساتید مجرب تاریخ س��ود می برد، گردهمایی و 
نشس��ت هایی راجع به تاریخ و فرهنگ این شهر 
برگزار می ش��ود ولی چرا ره آورد این همه تالشی 
که انجام می گیرد به مخاطب خاص و عام انتقال 
داده نمی شود؟ مخاطبی که امروز به سهولت سفر 
می کند و ماحصل یافته هایش را در قالب عکس و 
متن مستند می کند و در فضای مجازی با همان 

اطالعات درست و یا غلط بسط می دهد...!
نکت�ه دوم: امروز تقالی زیادی برای حفظ 
آثار تاریخی این شهر انجام می شود. درواقع هر 
ارگان یا مسئولی که دستش به دهانش می رسد 

ب��رای خودش پروژه مرمت در دس��ت می گیرد 
ول��ی برخالف این تالش ها ظاه��راً هیچ رغبتی 
برای مرمت بناه��ای تاریخی که جنبه عمومی 
برای مردم دارند نش��ان داده نمی ش��ود. بادگیر 
چپقی و یخدان های دوقلو دو اثر منحصربه فرد 
و س��مبلیک این ش��هر هس��تند و هن��وز هم 
متأس��فانه در وض��ع بالتکلیفی بس��ر می برند. 
آی��ا این موج��ی که جه��ت بازس��ازی بناهای 
تاریخی این شهر راه افتاده است صرفاً یک نوع 
انحصارطلبی را پیش گرفته است؟ سؤالی هست 
که می طلبد مس��ئولین ذی ربط در مورد آینده 
این بناهای مرمت شده پاسخ روشن بدهند. ایام 
عید کثرت مس��افر نوروزی اطراف یخدان های 
دوقلو زیاد بود. از ش��ماره ماشین هایشان معلوم 
بود از شهرهای دوردس��ت آمده باشند و اینجا 
نفس��ی چاق کنند اما هیچ نشانه ای از میزبانی 
و هیاهویی که در ورودی های ش��هر به چش��م 
می خورد اب��داً اینجا یافت نمی ش��د. در عوض 
»مهی��ا« م��رد ج��وان ژولی��ده و کارتن خوابی 
که گفته می ش��ود سال هاس��ت یخدان ها ملک 
شخصی او به حساب می آیند و به قول فردریک 

بکمن آدم می تواند رابطه عاشقانه و ناگسستنی 
با محل زندگ��ی اش برقرار کند بر اس��اس این 
نظریه مهیا از عاش��قانه هایش برای مسافرهای 
ن��وروزی با ذک��ر مث��ال تعریف می ک��رد و به 
نیابت از مس��ئولین جور میزبانی را می کشید...

گردشگران نوروزی هم از یخدان ها و دیوارهای 
بلند س��ایه اندازش عکس و سلفی می انداختند، 
بوی علف های باران خورده صحرای پایین دست 
یخدان ها با ب��وی آشغال گوش��ت های گندیده 

درون یخدان تضاد غریبی را حکایت می کرد...
در آخ��ر نمی دان��م چرا م��دام ی��اد حرف های 

محمد امی��ر می افتم. محمد امی��ر روزگاری را 
یاد می آورد که هنوز پش��ت لبش س��بز نشده 
ب��ود و همراه پ��درش صبح های زمس��تان آبی 
که به واس��طه س��رمای خانمان برانداز شب قبل 
یخ زده ب��ود از توی حوض چاله می شکس��تیم 
به درون یخدان می ریختیم، به یخدان ها خیره 
می ش��د دائم تکرار می کرد مرارت زیادی اینجا 
کشیده شده، ولی پدرشون بسوزه خیلی محکم 
این یخدان ها رو س��اختن که ت��ا اآلن موندن، 
االنم بجون بچه ام اگر قوه ای داشتم می تونستم 

توشون یخ بسازم...
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دو سه سکانس از عید و مسافران و آثار باستانی 

 »مهیا« مرد جوان ژولیده و کارتن خوابی که سال هاست یخدان ها ملک شخصی او نمی دانم کجای کاریم ! 
به حساب می آیند برای مسافرهای نوروزی در کنار یخدان ها با ذکر مثال تعریف می کرد و به 
نیابت از مسئولین جور میزبانی را می کشید. گردشگران نوروزی هم از یخدان ها و دیوارهای 
بلند سایه اندازش عکس و سلفی می انداختند در حالی که بوی علف های باران خورده صحرای 

پایین دست با بوی آشغال گوشت های گندیده اطراف، تضاد غریبی را حکایت می کرد ...

پای صحبت مؤسس پاتوق های هنری در سیرجان

از خانه هنر تندیس
تا فروشگاه هفت هنر

میالد با سعادت  منجی عالم بشریت، فخر بشر
مهدی موعود خجسته باد 

ضمن گرامیداشت این عید فرخنده از تمامی شهروندان گرانقدر تقاضا می کنیم در 
راستای حفظ محیط زیست، زیبایی و پاکیزگی شهر و احترام به رفتگران عزیز و 

زحمتکش،  در حفظ و پاکیزگی شهر کوشا باشید. 
اعضاء شورای اسالمی شهر سیرجان 

مدیرعامل ش�رکت معدن�ی و صنعت�ی گل گهر در 
دی�دار صمیم�ی با کارکن�ان، مدیران و مس�ئولین 
این ش�رکت ضمن تش�کر از تالش و همراهی های 
تمام�ی کارکن�ان گفت: احس�اس وظیفه ش�رکت 
گل گهر و کارکنان آن در س�الی ک�ه به تدبیر مقام 
معظم رهبری به س�ال رونق تولید نام گرفته است، 

به مراتب بیشتر خواهد بود. 
به گ�زارش روابط عمومی و امور بین الملل ش�رکت 
گل گه�ر، مهندس ناص�ر تقی زاده س�ال جدید را 
سالی همراه با تالشی س�خت و سرشار از موفقیت 
برای ش�رکت گل گهر و کارکنان آن خواند و افزود: 
افزایش تولید ش�رکت، نقش به س�زایی در تحقق 
فرمای�ش مقام معظ�م رهبری در رون�ق تولید و به 
طب�ع آن تأثی�ر در زندگ�ی مردم خواهد داش�ت؛ 
وظیفه ماس�ت که برای توسعه و پیشرفت مملکت 

تالش کرده و برای کشور ایجاد ثروت کنیم.
وی ادام�ه داد: ب�ا تمام�ی ت�وان از تولیدکنندگان 
داخل�ی حمایت ک�رده و هر کس توانایی س�اخت 
قطع�ات مورد نیاز ش�رکت های منطق�ه گل گهر را 
دارد، در زمینه س�اخت از ایش�ان حمایت خواهیم 
کرد. مدیرعامل گل گه�ر در ادامه دیدار با کارکنان 
ش�رکت اف�زود: قص�د داریم با س�اخت ش�هرک 
مسکونی۵000 واحدی با اولویت کارکنان کارفرما و 
پیمانکاران اصلی منطقه گل گهر فاقد مسکن گامی 
اساسی در جهت تأمین مسکن تمامی افراد شاغل 

در منطقه گل گهر برداریم که برنامه ریزی های الزم 
در این راستا انجام شده است.

مدیرعامل ش�رکت گل گهر اظهار داش�ت: افزایش 
تولید و توس�عه اکتش�افات اولویت اصلی ش�رکت 
در س�ال جدید اس�ت چرا که برای آینده ش�رکت 
امری حیاتی است؛ امیدوارم در اکتشاف ها بتوانیم 
به ذخایر بیش�تری در منطقه گل گهر و س�ایر نقاط 
کشور، دس�ت پیدا کنیم. وی جهش تولید از 13 به 
27 میلیون ت�ن را موفقیتی مهم دانس�ت و گفت: 
افزوده ش�دن 7 تا 8 میلیون ت�ن به ظرفیت فعلی 
گل گهر تا س�ال 99، امکان استفاده از ظرفیت 4.۵ 

میلیون تنی آهن اس�فنجی گل گهر برای بازارهای 
داخل�ی و خارجی از مهمتری�ن برنامه های گل گهر 

است. 
مهن�دس تق�ی زاده در پایان با اش�اره به توفیقات 
س�تاد بازس�ازی مناط�ق س�یل زده اهواز توس�ط 
اس�تان کرمان گفت: ستاد استان کرمان در مناطق 
سیل زده اس�تان خوزستان به خوبی فّعال می باشد 
و مایه افتخار اس�ت که ش�رکت گل گه�ر عالوه بر 
اهدای کمک نقدی به سیل زدگان، بیشترین حجم 
کمک ه�ا و اع�زام ماش�ین آالت به ای�ن مناطق را 

داشته است.

مهندس تقی زاده در دیدار نوروزی خود با کارکنان از تصمیم جدید خود خبر داد:

احداث شهرک مسکونی۵ هزار واحدی برای کارکنان
تا سال 99 افزایش ظرفیت ۲۵ درصدی در خطوط تولید خواهیم داشت

 افزایش تولید و توسعه اکتشافات اولویت اصلی شرکت 
در سال جدید است چراکه برای آینده شرکت امری حیاتی است و امیدوارم در اکتشاف ها بتوانیم به 
ذخایر بیشتری در منطقه گل گهر 
و سایر نقاط کشور، دست پیدا کنیم  

 ستاد استان کرمان در مناطق سیل زده استان خوزستان به خوبی فّعال می باشد و مایه افتخار 
است که شرکت گل گهر عالوه بر اهدای کمک نقدی به سیل زدگان، بیشترین حجم کمک ها و اعزام 
ماشین آالت به این مناطق را داشته است



گ�روه ح�وادث: رئی��س پلیس شهرس��تان 
سیرجان روز پنجشنبه در نشست مطبوعاتی با 

خبرنگاران مطالب مهمی را مطرح کرد. 
در ای��ن نشس��ت که رؤس��ای پلیس تخصصی 
نی��روی انتظام��ی حضور داش��تند، س��رهنگ 
محمدرضا ایران نژاد بیان داش��ت: خوشبختانه 
در س��ال 97 س��رقت مس��لحانه در سیرجان 
نداشتیم و در بس��یاری از جرائم و معضالت با 
کاه��ش آمار روبرو بوده ایم. وی افزود: س��رقت 
قطعات خودرو البته 200 درصد افزایش یافته 
ک��ه البته درصد کش��ف نیز به همی��ن مقدار 

افزایش داشته است.
طرح برخورد با س��الح س��رد و اراذل و اوباش 

نیز اجرا ش��ده و در آینده نیز ادامه می یابد. در 
حوزه تصادفات درون شهری نیز 3 سال پیاپی 
ب��ا کاهش تلفات روبرو بوده ایم که به همکاران 

پلیس راهور خدا قوت می گویم. 
کالنتری 12 شریعتی، کالنتری 14 نجف شهر 
و ایس��تگاه پلی��س راه��ور در مقاب��ل مهدیه 
نی��ز تا 2 م��اه آین��ده افتتاح می ش��وند. بحث 
راه اندازی کم��پ ترک اعتیاد اجباری ماده 16 
و ساماندهی کامیون ها را نیز در حال پیگیری 
هس��تیم. در جرائم س��ایبری نیز افزایش آمار 
داشته ایم که البته افزایش کشف نیز به همراه 
داشته اس��ت. انگش��ت نگاری الکترونیک نیز 
توس��ط پلیس آگاهی با همکاری دفاتر پلیس 

10+ راه اندازی ش��ده و دیگر نی��از به مراجعه 
شهروندان به آگاهی نیس��ت. مراحل ثبت نام 
و امتح��ان گواهینامه پایه یکم نیز به زودی در 
سیرجان از سر گرفته خواهد شد. لباس پلیس 
س��یرجان نیز به دوربین مجهز شده است و از 
این تجهیزات جدید در راستای مستند سازی 
و افزایش کارایی استفاده خواهد شد. این مقام 
انتظامی از مسدود ش��دن مسیر کفه نمک در 
نیمه شعبان خبر داد و گفت: به علت بارندگی 
امکان حضور شهروندان در محل کفه نیست و 
افرادی که بخواهند در شب نیمه شعبان و روز 
والدت به آن محور بروند بایستی در وسط جاده 
توقف کنند که این موضوع افزایش تصادفات و 
احتمال تلفات را موجب خواهد شد. به همین 
منظور به جهت حفظ سالمتی شهروندان جاده 
کفه نمک در ش��ب نیمه شعبان و روز والدت 
توس��ط پلیس کنترل و مسدود می شود و فقط 

برای اهالی منطقه امکان تردد خواهد بود. 
س��یرجان در بحث کش��ف موادمخ��در نیز در 
ش��هرهای غربی و شمال اس��تان کرمان رتبه 
اول را با توقیف 4 تن موادمخدر، کس��ب کرد 
همچنین در کش��ف کاالی قاچاق رتبه س��وم 
اس��تان را به دس��ت آوردیم. طرح جمع آوری 
اتب��اع بیگان��ه نیز هم اکن��ون در ح��ال انجام 
می باشد. مرکز تعویض پالک قدیمی سیرجان 
نی��ز بنابه دالیلی تعطیل ش��د که مرکز جدید 
راه ان��دازی ش��ده و کم��ی طول می کش��د تا 
فعالیتش��ان با س��رعت بیش��تر انجام شود. در 
طرح ترافیکی نیمه شعبان نیز محدودیت های 
ت��ردد خودرو در خیابان ول��ی عصر)عج(، امام 
خمینی)ره(، دکتر ش��ریعتی و ش��هید نصیری 

اجرا می شود.

گ�روه ح�وادث: نزاع مس��لحانه منجر 
ب��ه قتل محم��د امانی جوان 25 س��اله 
س��یرجانی که در تعطیالت نوروز امسال 
بی��ن دو گ��روه از جوانان اه��ل بدرآباد 
را  زی��ادی  توجه��ات  داد  رخ  آب��اده  و 
برانگیخ��ت و در ایام بی خبری تعطیالت 
عید حسابی سر و صدا به پا کرد. دعوایی 
که به گفته دادستان سیرجان ریشه در 
یک کینه قدیمی دارد. تس��لیم ش��دن 
متهم��ان به قتل که ظهر یکش��نبه 25 
فروردین با رایزنی های گس��ترده پلیس 
آگاه��ی انجام ش��د پرون��ده را وارد فاز 
جدیدی ک��رد. بازجویی از متهمان اهل 
آباده به صورت گسترده انجام و زوایایی 
از پرونده که تاریک بود، روش��ن ش��ده 

است.
دادس��تان عمومی و انقالب سیرجان در 
گفتگ��و با خبرن��گار حوادث نگارس��تان 
بیان داشت: دعوای اولیه در یک مراسم 
جش��ن تولد در پاییز پارس��ال رخ داد و 
طبق گزارشات رسیده به فضای مجازی 
هم کش��یده شد، سپس طرفین دعوا در 
قراردادی نانوشته عهد کردند که موضوع 
را به دس��تگاه قضایی و پلیس نکشانند. 
دعواها ادامه پی��دا می کند تا اینکه طی 
دو نوبت دو نزاع در دو قهوه خانه ش��کل 
می گیرد که طی یکی از آن ها تیراندازی 
نیز انجام ش��ده و فیلم آن نیز در پلیس 

آگاهی موجود اس��ت. در یکی از نزاع ها 
انگش��ت یک��ی از متهم��ان نی��ز دچار 
جراحت جدی ش��ده و در کرمان تحت 
درم��ان و عمل جراحی ق��رار می گیرد. 
البته این سؤال نیز پیش آمده که مرجع 
درمانی در کرمان چرا اطالع رسانی الزم 
ب��ه مقامات انتظامی در مرکز اس��تان را 

انجام نداده است.
قاضی محس��ن نیک ورز اف��زود: متهمان 
یکدیگر را زیر نظر داشته و مدام از طریق 
واس��طه ها و تعقیب و گری��ز به دنبال هم 
بودند و ی��ک مورد ادع��ای آدم ربایی نیز 
مطرح شده که در حال بررسی هستیم. در 
حمله مسلحانه به یکی از قهوه خانه ها آثار 
ش��لیک و تخریب تلویزیون توسط پلیس 
صورتجلس��ه شده است. در روز پنجشنبه 
8 فروردین متهمان اهل بدرآباد که برخی 
از آن ها سابقه دار نیز هستند با دو خودرو 
پژو پارس و سمند و متهمان اهل آباده با 
یک خودروی پراید در بلوار اصلی روستای 
حجت آباد با یکدیگر برخورد می کنند. هر 
دو گروه به س��مت یکدیگر شلیک کرده 
که 7 نفر در این رابطه مجروح می ش��وند. 
محمد امانی که دچار مرگ مغزی شده و 
در بیمارستان کرمان اعضای او با موافقت 
والدینش اهدا می شود. متهم دیگر )ج.ن( 
هم اکنون در کرمان تحت درمان اس��ت. 
متهم��ان اهل آباده پ��س از فرار متهمان 

اه��ل بدرآب��اد از صحنه، خ��ودروی پژو 
پارس آن ها را از محل برداش��ته و در یک 
گاوداری مورد تخریب قرار می دهند. آن ها 
س��پس متواری ش��ده و تحقیقات ادامه 
می یابد. پرونده در ابتدا توس��ط مأموران 
پلیس امنیت عمومی رس��یدگی ش��ده و 
تعدادی از متهمان دستگیر می شوند. یک 
قبضه اسلحه شکاری غیرمجاز نیز در کنار 
یک قبر در بهشت زهرای قدیم سیرجان 
کش��ف می شود. پس از فوت محمد امانی 
و تبدیل پرونده از نزاع مس��لحانه به قتل، 
موضوع توس��ط مأموران پلی��س آگاهی 
پیگیری ش��ده که با ت��الش کارآگاهان و 
رایزنی صورت گرفته، متهمان فراری خود 
را تسلیم پلیس می کنند. 2 قبضه اسلحه 
ش��کاری غیرمجاز نیز ب��ه پلیس تحویل 

می دهند.
وی تصری��ح کرد: 13 نف��ر متهم در این 
رابطه هم اکنون در بازداش��ت هس��تند. 
اکث��راً متهم��ان بی��ن 19 تا 25 س��ال 
س��ن دارند و اکثراً س��ابقه دار هس��تند. 
آدم ربایی، ضرب و ج��رح، قدرت نمایی 
باس��الح، نزاع، لواط، شرب خمر، فروش 
مش��روب و مواد و ... در کارنامه متهمان 
دی��ده می ش��ود.  البته 2 نف��ر از آن ها 
بدون سابقه هس��تند. پرونده هم اکنون 
در مرحله تحقیقات تکمیلی اس��ت و 2 
نفر دیگر نیز به صورت موقت بازداش��ت 
شدند. باتوجه به س��ابقه برخی متهمان 
برای آن ها درخواست اقامت اجباری در 
محل معین، )تبعید به شهرس��تان های 
بدآب و ه��وا( داده خواهد ش��د. قاضی 
حس��نی نیا بازپرس ش��عبه اول دادسرا 
رسیدگی به این پرونده را به عهده دارد. 
یکی از متهم��ان نیز به نام )ع.ر( در نزد 
قاضی به قتل اعتراف کرده است. اما باید 
تحقیقات ادامه یابد. افراد این پرونده به 
قدرت نمایی با س��الح سرد و گرم، قتل، 
تخریب عمدی خودرو، نگهداری س��الح 
غیرمج��از و ایراد ض��رب و جرح عمدی 
متهم هس��تند و باتوجه به اینکه سابقه 
ش��رارت دارن��د مج��ازات تکمیلی برای 

آن ها درنظر گرفته خواهد شد.

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

کانال خبری نگارستان
@negarestan_news

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

havaades.negarestan

از راه دادن افراد ناشناس تحت عنوان فالگیر، متکّدی و 
... به داخل منزل جداً خودداری کنید
معاونت اجتماعی فرماندهی انتظامی شهرستان سیرجان 
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فرمانده انتظامی سیرجان در کنفرانس مطبوعاتی با اهالی رسانه مطرح کرد:

لباس پلیس سیرجان 
به دوربین مجهز شد

آخرین خبر از پرونده تیراندازی منجر به قتل

متهمان به قتل 
چگونه خود را 
تسلیم کردند؟
 تبعید تعدادی از متهمان سابقه دار به نقاط بد آب و هوا

گروه حوادث: در پی سرقت یک گردنبند الماس شناسنامه دار با قیمت حدود 
8 میلیارد ریال پرونده مهمی در پلیس آگاهی سیرجان تشکیل شد. بازپرس 
شعبه اول دادسرای عمومی و انقالب سیرجان در گفتگو با خبرنگار نگارستان 

درباره جزئیات ماجرا گفت: صاحب گردنبند الماس با شکایت به دادسرا اعالم 
کرده اس��ت: هفته گذشته از طریق چندین واس��طه که اهل جیرفت، کرمان 
و یزد هس��تند قصد داش��ته گردنبند را به فروش برساند. آن ها در بلوار قاآنی 
س��یرجان قرار می گذارند اما خریدار هنگامی که داش��ته گردنبند را تماش��ا 
می کرده با تهدید اس��لحه کلت کمری با یک خ��ودروی آزرا از محل متواری 
می ش��ود. قاضی حس��نی نیا افزود: 7 نفر در این ماجرا دخیل بودند که 5 نفر 
آن ها دس��تگیر ش��دند اما متهم اصلی فراری است و تالش برای دستگیری او 
ادامه دارد. وی ادامه داد: بهتر بود این ش��هروند س��یرجانی محل مناسب تری 
را ب��رای معامله جواهری با ای��ن قیمت انتخاب می کرد. این مقام قضایی بیان 
داش��ت: پرونده نیاز به تحقیقات دقی��ق دارد و مأموران پلیس آگاهی در حال 
رسیدگی به آن هستند. اینکه اسلحه واقعی بوده یا خیر، هنوز مشخص نیست.

ماجرای عجیب سرقت 
الماس 8 میلیاردی

در سیرجان

مجمع عادی سالیاهن- نوبت اول 
آگهی دعوت 

کانون بازنشستگان تأمین اجتماعی شرکت سنگ آهن گل گهر به شماره ثبت 200 
و شناسه ملی 10862099399 شهرستان سیرجان استان کرمان

این  اول  نوبت  عادی سالیانه  کانون می رساند جلسه مجمع عمومی  اعضاء محترم  کلیه  اطالع  به 
کانون در ساعت 17 روز چهارشنبه مورخ 98/2/18 در سیرجان بلوار ولیعصر ساختمان دارالقرآن 

تشکیل می گردد. از اعضاء دعوت می گردد رأس ساعت مذکور در جلسه حضور بهم رسانند.
1- اعضایی که مایلند حق حضور و رأی دادن در مجمع را به نماینده تام االختیار واگذار نمایند 
روزهای 16 و 17 اردیبهشت ماه به اتفاق نماینده خود جهت تائید و صدور برگ نمایندگی به محل 
و  توأم عضو  )حضور  نمایند  مراجعه  کانون  دفتر  بلوک 85  ایساکو  منازل  فاطمیه،  بلوار  سیرجان 
نماینده وی در مجمع ممنوع است( ضمنًا بررسی وکالتنامه ها یک ساعت قبل از برگزاری مجمع 
بازرسی الزم  تائید می گردد. 2- داوطلبین واجد شرایط سمت  توسط مسوولین جلسه بررسی و 

است حداکثر تا پایان روز شنبه مورخ 98/2/7 جهت ثبت نام به محل دفتر کانون مراجعه نمایند. 
دستور جلسه:

1- استماع گزارش عملکرد هیئت مدیره سال 97-96 
2- استماع گزارش عملکرد بازرس سال 97-96

3- تصویب صورت های مالی سال 96 و 97 و اتخاذ تصمیم در مورد نحوه تقسیم سود سال 96- 97 
4- انتخاب بازرس اصلی و علی البدل برای مدت یکسال مالی )سال 98( 

5- سایر مواردی که در صالحیت این مجمع  باشد. 
تاریخ انتشار: 98/1/31 

هیئت مدیره 
کانون بازنشستگان تأمین اجتماعی شرکت سنگ آهن گل گهر 

آگهی مناقصه شهرداری نجف شهر   »نوبت دوم«
شورای   98/1/18 مورخ   313/840 شماره  مجوز  استناد  به  دارد  نظر  در  نجف شهر  شهرداری 
محترم اسالمی نجف شهر قسمتی از وظایف خود را شامل حمل و نقل، بخشی از خدمات اداری، 
آتش نشانی، حفظ و نگهداری و بهره برداری برخی از تأسیسات شهرداری، نگهبانی ساختمان 
موتوری، اداری، خدمات شهری شامل رفت و روب و حفظ و نگهداری و آبیاری فضای سبز و ... 
را بصورت حجمی به پیمانکار واجد شرایط واگذار نماید لذا از کلیه شرکت های دارای صالحیت 
از اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی دعوت بعمل می آید حداکثر تا تاریخ 98/2/10 جهت دریافت 

اسناد مناقصه به امور قراردادهای شهردار نجف شهر مراجعه نمایند. 

شرایط شرکت در مناقصه 
1- سپرده شرکت در مناقصه معادل 5 درصد از برآورد مبلغ کل قرارداد می باشد که می بایست به 
حساب سپرده 12225 نزد بانک تجارت نجف شهر واریز و یا ضمانت نامه معتبر بانکی را عینًا در 

پاکت مربوطه قرار دهند. 
2- هرگاه برندگان اول، دوم و سوم مناقصه حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده آنها به ترتیب به 

نفع شهرداری ضبط خواهد شد. 
3- شهرداری در رد یا قبول پیشنهادات مختار می باشد. 

4- سایر اطالعات و جزئیات مربوطه در اسناد مناقصه ذکر گردیده است. 

شهرداری نجف شهر
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سیاسی  /   اجتماعی /   فرهنگی

امام زمان)علیه الّسالم(:
خداوند ما و شما را از سقوط در فتنه ها 

باز دارد و ما را به مقام بلند یقین برساند 
و عاقبت ما را به خیر گرداند.

زیباترین یقین به خدا پیش روی ماست                       با یوسفی که یکسره در آرزوی ماست
ما گردوخاک پای تو را جمکران کنیم                        یک گوشه از نگاه تو را آسمان کنیم...

میالد منجی عالم بشریت تبریک و تهنیت باد

نفس یک کار خوب 
بیژن ادبی

 
اخیراً یک پیشنهاد در ش��ورای شهر پایتخت مبنی بر نامگذاری 
تعدادی از خیابان ها و میادین به نام اساتید معاصر ادبیات و هنر 
ایران با اکثریت مطلق آرا به تصویب رس��ید که با استقبال عالی 
جامعه فرهنگی و هنری کشور مواجه گردید. اسامی فرهیختگان 
و نخبگان بس��یاری در این فهرس��ت به چشم می خورند. نام های 
گردن فراز و س��ربلندی مانند استاد محمدرضا شجریان، بازیگران 
ش��هیر و ارجمندی چ��ون ع��زت اهلل انتظامی، داوود رش��یدی، 
محمدعلی کش��اورز، علی نصیریان، اس��تاد بزرگ خوشنویس��ی 
یعنی غالمحس��ین امیرخانی و دس��ت آخر، نویس��ندگان بزرگ 
ای��ن دی��ار همچون منوچه��ر آتش��ی، عمران صالح��ی، محمد 
قهرمانی، بیژن ترقی، اس��ماعیل شاهرودی، پروین دولت آبادی، 
اخوان ثالث، س��یمین بهبهانی، فروغ فرخزاد، فریدون مش��یری، 

محمدعلی سپانلو و سید کریم امیری فیروزکوهی.
اگر به این اس��امی دقت کنید بخش��ی از تاریخ هنر معاصر ایران 
مدی��ون این آدم های س��ترگ اس��ت. اگرچه ج��ای خالی برخی 
ش��اعران پرابهت ادبیات فارس��ی مانند »احمد ش��املو« بدجور 
به چش��م می خوَرد و ش��اید این لیست باید گس��ترده تر می شد،  
اما هر چه هس��ت و نیس��ت، نَفِس این اقدام یعنی بزرگداش��ت 
و تجلیل نام این بزرگواران، واقعاً قابل س��تایش اس��ت. همین که 
در جهت تثبیت و تداع��ی ارزش های فرهنگی این آدم ها، کاری 
شده اس��ت. اگرچه ِصرف این که نام این افراد بر گوشه ای از این 
س��رزمین باشد، مس��یر کمال و رش��د فرهنگی جامعه را به حد 
اعال نمی رس��اند اما یادآوری خوبی اس��ت ک��ه جامعه، چکادها و 
قله ه��ای فرهنگ و هنر خود را بر صدر بنش��اند و با زبان احترام 
به خدمتگزاران فرهنگ و هنر این سرزمین سخن بگوید. متعاقباً 
جامعه هم الگو می گیرد که برای » ش��جریان« ُشدن نه می توان 
یک ش��به برای خود، عنوانی حقیقی دس��ت و پا کرد و نه این که 
میان بُری برای نیل به این مقصود وجود دارد. باید مرارت کش��ید 
و با آموختن و فراتر رفتن و بت نس��اختن از شخصیت های ادبی و 
هنری و نقد تجربه  ِی زیس��ته ِی گذشتگان در این حوزه ها و خطا 
و آزمون و رنج و جوشش مکرر، دامن را از انباِن عناصر ُدراَفشاِن 
فرهنگ ایرانی پُر کرد.کاش ش��ورای شهر ما هم بیش از آنکه  در 
قبض و بس��ط معادالت سیاسی و خواسته های شخصی این و آن  
باش��ند جایی در اعماق وجودشان، دلبسته و وابسته ِی فرهنگ و 

نخبگان فرهنگی شهر و کشورمان باشند.
شایسته نیست که صرفاً خیابانی فرعی و دور از مرکز و پرت افتاده 
به نام پیِر دیِر تاریخ شفاهی ایران، »استاد باستانی پاریزی« نام گذاری 
شود بلکه به عنوان یک وظیفه ی ملی می بایست در جهت شناساندن 
یادگارهای فرهنگی این دیار اهتمام ویژه ای بورزند. حتماً نیاز نیست 
که آن ادیب یا هنرمند، سیرجانی باشد. اگر فرهیخته ِی ماندگار در 
تاریخ، س��یرجانی باش��د که مایه مباهات همه ما است و اگر هم به 
نام یکی از ش��خصیت های ادبی و هنری ملی مانند فرضا »هوشنگ 
مرادی کرمانی« نام گذاری ش��ود، در هر صورت برای ارتقای فرهنگ 
عامه، بازِی برد_برد اس��ت. بهتر است به جای این همه جنجال های 
باندی، عشیره ای و طایفه مدارانه به فکر آدم هایی باشیم که روزگاری 

عظمت مفهوم فرهنگ ایرانی را اعتال و رشد دادند. 

نگاه آخر

کالف پیچیده افزایش حقوق ها 
پایگاه اطالع رس��انی دولت اطالع داد حداقل حقوق شاغالن مشمول قانون 
مدیریت خدمات کشوری و کارمندان مشمول قانون نظام هماهنگ پرداخت 
کارکنان دولت مبلغ یک میلیون و پانصدو شصت و سه هزار تومان  تعیین شد 
به طوری که حداقل افزایش حقوق نسبت به سال ۱۳۹۷ از مبلغ چهارصدو 
چهل هزارتومان کمتر نباشد. برهمین اساس، میزان افزایش حقوق کارکنان 
مؤسس��ات انتفاعی وابسته به دولت، نهاد ها و مؤسسات عمومی غیردولتی و 
شرکت های دولتی دارای مقررات خاص و همچنین بانک مرکزی جمهوری 
اس��المی ایران، در س��ال ۱۳۹۸ به میزان ۱۸ درصد تعیین ش��د. گفته می 
شود حقوق بازنشستگان، وظیفه بگیران و مشترکان صندوق های بازنشستگی 
کش��وری و سازمان تامین اجتماعی نیرو های مسلح نیز در سال ۱۳۹۸، ۱۸ 
درصد نسبت به س��ال ۱۳۹۷ افزایش می یابد .ظاهرا مناقشه بر سر افزایش 
حقوق کارمندان دولت ادامه دارد؛ ۲۰ درصد یا ۴۰۰ هزار تومان به اضافه ۱۰ 
درصد؟! سازمان برنامه و بودجه می گوید: »فعال« دو ماه اول سال )فررودین 
و اردیبهش��ت( همان ۲۰ درصد را به کارمن��دان می پردازیم. اما نمایندگان 
مجلس معتقدند که باید از اولین ماه سال مصوبه مجلس اجرایی شود. در این 
شرایط، س��واالت بسیاری برای کارمندان دولت و از جمله معلمان به وجود 
آمده اس��ت؛ آن ها می خواهند بدانند بعد دو ماه چه خواهد شد؛ آیا دولت به 
مصوبه مجلس تمکین خواهد کرد؟ یا قرار است روندی که در عمل به ضرر 

کم درآمد های دولت است، ادامه داشته باشد؟/ تابناک 
تاس و کاسه

ری��زش ده میلیمتری باران هفته گذش��ته در ش��هر کرم��ان گرچه موجب 
خوشحالی ونعمت و رحمت بود اما پرده از حقایق تلخی نیز برداشت و نشان 
داد خانه از پای بست ویران است.  باران شدید به درستی  و تلخی آشکار کرد 
ظرفیت این شهر برای جذب نزوالت آسمانی حدود ده میلیمتر از نوع بارندگی 
اخیر است وااِل در صورتی که ادامه پیدا می کرد، آب  حتی بدون سیل همه جا 
را  می گرفت و شاید هم کار به جایی می رسید که می بایست نماز قطع باران 
بخوانیم!  به راستی چنین ظرفیتی که در حد »تاس و کاسه« است حداقل نزد 
خداوند برای ما شرمندگی دارد زیرا در طول سال دست دعا به سوی آسمان 
بلند می کنیم و گاهی نماز طلب باران می خوانیم در حالی که قابلیت وجودی 
و موجودی ما برای دریافت رحمت الهی کمتر از ده میلیمتر اس��ت و همین 
جاست که به حکمت الهی در عدم استجابت دعای خویش باید پی ببریم چه 
آنکه با این قابلیت ها یی که  داریم اگر پذیرفته ش��ود بس��ی خانه ویران و بی 

خانمان ها بسی افزون و آواره خواهند شد./ شهسوار صادقی
آخرین مهلت استعفای فرمانداران

بر اساس اعالم وزارت کشور امروز آخرین مهلت استعفای مدیران وزارت کشور 
اعم از اس��تانداران، فرمانداران و مدیران کل در این وزارتخانه با هدف شرکت 
در انتخابات مجلس اس��ت. بر اساس این خبر مدیرانی که قصد کاندیداتوری 
در انتخابات مجلس را دارند فقط امروز فرصت دارند از مقام خود کناره گیری 

نمایند در غیر این صورت حق شرکت  در انتخابات را نخواهند داشت.
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 سه شنبه اردیبهشت 4 43:49 91:34 91:44
 چهارشنبه اردیبهشت 3 43:31 91:34 91:43
 پنج شنبه اردیبهشت 4 43:34 91:34 91:43
 جمعه اردیبهشت 4 43:33 91:34 91:44

 

جناب آقای 

حاج هوشنگ بهرامی 
مصیب�ت وارده را حضور ش�ما تس�لیت عرض 
نم�وده، از خدای یگانه برای ش�ما و بازماندگان 
صب�ر و اج�ر و ب�رای آن مرحوم غف�ران الهی 

خواستاریم. 

 علیرضا و مهدی باوفا

جناب آقای 

حاج هوشنگ بهرامی 
مصیبت وارده را حضور ش�ما بزرگوار و خانواده 
محترمتان تس�لیت عرض نموده، م�ا را در غم 

خود شریک بدانید.

 شرکت خدمات کشاورزی عماد

جناب آقای 

حاج هوشنگ بهرامی 
مصیب�ت وارده را حضور ش�ما تس�لیت عرض 
نم�وده، از خ�دای باری تعالی ب�رای آن مرحوم 
غف�ران اله�ی و ب�رای بازماندگان صب�ر و اجر 

مسئلت می نماییم.

 شرکت نگین عمران سیرجان

جناب آقای 

حاج هوشنگ بهرامی 
با نهایت تأس�ف و تألم مصیبت وارده را حضور 
ش�ما عزیزان تس�لیت عرض نم�وده، از درگاه 
خ�دای متعال ب�رای آن مرحوم عل�و درجات و 

برای بازماندگان صبر جزیل خواهانیم.

 تعاونی مسکن بهداشت و درمان

هوالباقی 

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

عبدالرضا بختیاری 
شرکت و ابراز همدردی نموده اند به اطالع می رساند مراسم چهلم آن مرحوم روز پنج شنبه 5 اردیبهشت 

98 از ساعت 3 الی 5 بعدازظهر برگزار می گردد. 
ساعت حرکت: 3/30 بعدازظهر از خیابان امیرکبیر، کوچه شماره 3 منزل پدر آن مرحوم 

 خانواده

هوالباقی 

اینک که دست سرنوشت، بهار زندگیمان را به 
برگ ریزان خزان بدل کرد و گل سرسبد زندگی 
ما را به دیار باقی برد و روح بلند پدری مهربان و 

مدیری دلسوز 

 بنیانگذار پروازهای س�یرجان را با خود به پرواز درآورد و به ملکوت 
اعلی فرس�تاد و همه ما را در ماتم و سوگ ابدی نشاند، بدین وسیله 
به اطالع میرس�اند مراس�م چهلم آن مرحوم روز دوش�نبه 98/2/2 
س�اعت 4:30 عصر در بهش�ت زهرا فخرآباد برگزار می گردد. حضور 

شما سروران ارجمند را گرامی می داریم.

حاج غالمرضا فخرآبادی
(بزرگ خاندان)

خانواده

جناب آقای مهدی ایرانمنش 
درگذش�ت مادر گرامیتان را حضور ش�ما و خانواده محترمتان تسلیت عرض نموده، از درگاه خدای متعال 

برای آن مرحومه علو درجات و برای بازماندگان صبر و اجر مسئلت می نماییم. 

سرشیفت و همکاران شیفت A شرکت آرمان گهر معدن 3 

 Game of« س�ریال  جدی�د  فص�ل 
Thrones« یا همان ب�ازی تاج و تخت 
آغاز ش�د. بخشی از مردم جهان منتظر 
شروع، آخرین فصل این سریال جذاب 
آمریکای�ی بودند. س�ریالی که برگرفته 
از داس�تان های مجموعه رمان ترانه یخ 
و آتش اس�ت. در ایران هم این س�ریال 
طرف�داران پروپاقرص�ی دارد. در میان 
تم�ام خبرهای ب�د این روزه�ا، آنها در 
اینترنت به دنب�ال پیدا کردن کیفیت و 
زی�ر نویس خوب از س�ریال بازی و تاج 
و تخت هستند. در گروه های خانوادگی 
و دوس�تانه، در مورد آن حرف می زنند 
و داس�تان آن را تحلیل می کند. صفحه 
اول برخ�ی از روزنامه ها به این س�ریال 
اختصاص پیدا کرده است. در این میان 

ام�ا برخی دوس�ت دارن�د ایرانی ها این 
سریال ها را نبییند و از آن الگو نگیرند. 
مس�ؤوالن فرهنگی ما این سریال ها را 
ن�وک پیکان تهاج�م فرهنگی می دانند 
ک�ه قرار اس�ت به قل�ب ج�وان ایرانی 

بنشیند.
خیلی ه�ا می گویند در همین ش�اهنامه 
فردوس�ی م�ا داس�تان های جذاب تری 
داری�م که در صورت پردازش درس�ت، 
گوی سبقت از بازی تاج و تخت و امثال 
آن می رباید. داس�تان س�ریال »گات« 
آنقدر جذاب اس�ت که برخی تمام شب 
را برای دیدن چند قس�مت این سریال 
وقت می گذارند در حالی که شاید تمام 
روز را کار کرده باش�ند.حاال ما به نسل 
جوان ایران یا نه به همه مردم می گوییم 

این س�ریال ها را نبینی�د، آنها به دنبال 
تس�خیر فرهنگ ایرانی هستند. خوب، 
چه برنامه ای ب�رای جایگزین کردن آن 

داریم؟
نکند با این برنامه های فش�ل تلویزیون 
می خواهی�م م�ردم را ج�ذب کنی�م تا 
س�ریال های آمریکای�ی نببینن�د ی�ا با 
سریال های کره ای می خواهیم زهر بازی 

تاج و تخت را بگیریم؟
در رقابت برای تحمیل فرهنگ، دیگران 
س�وار جتی پرسرعت ش�ده است و ما 
همچنان با پیکان قدیمی در حال عبور 
از جاده رقابت هس�تیم. جالب است که 
ب�ه مردم ایس�تاده در راه هم می گوییم 
آن ج�ت را س�وار نش�وید و بیایی�د با 

پیکان ما به مقصد بروید/عصر ایران

گات ببینیم یا سوار پیکان گوجه ای شویم 
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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

داربست فلزی 
عدالت

 09178317645
09193453650 

داربست فلزی سیرجان جنوب
  09133472290 عباسی 

فروش ، نصب ، سرویس 
و لوله کشی توکار انواع 

کولر گازی اسپلیت
09164458335

داربست فلزی 
عدالت به طور کامل با 
امتیاز کار اجاره داده 
میشود قیمت توافقی 

09138455581 عباسی

نمای ماندگار با

 آجر نمای محک تهران
انواع نسوز- شیل - رس

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

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 دورهای 
ترمیک زبان انگلیسی 

)بزرگسال، کوچکسال و 
...( بصورت

 دو جلسه در هفته  
تشکیل می شود

انگلیسی آسان

ثبت نام شروع شد
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استخدام

از یک آشپز 
جهت کار در فست 

فود نیازمندیم
09120329627

به دونفر 
کارگر ساده و دونفر 
فروشنده نیازمندیم 

42207032

به یک کمک 
جوشکار جهت سقف 

سبک نیازمندیم
 09133475342 

به یک منشي 
خانم جهت کار در دفتر 

ورق فروشي باحقوق باال  
نیازمندیم

09133475342  

به تعدادي راننده 
پایه یک و پایه دو جهت 

کار روي کمپرسي ده چرخ  
در بندرعباس نیازمندیم

 09178895573 

به تعدادی راننده با 
ماشین به صورت تمام وقت ونیمه 

وقت جهت کاردر آژانس حافظ 
نیازمندیم) با کار کرد باال( شهرک 

مشتاق، بلوار نبوت 
 09162495781

به یک نیروی 
کار خانم جهت کار در 
فست فود نیازمندیم.

09137616527

از یک نفر نیروی 
خانم جوان )شیفت صبح(
جهت کار در کافه شیراز 
واقع در میدان کشتی 
دعوت بعمل  می آید.

09226965695

از یک فروشنده 
آقا با روابط عمومی باال 

جهت کار در پوشاک مردانه 
واقع در پاساژکوثر دعوت 

بعمل می آید.
090334453353

به یک نفر آقا جهت کناف 
کاری نیازمندیم.
09137064718

به چند نفر دانشجوی آقا برای 
بازاریابی  نیازمندیم.

09133452969

به چند نفر نیروی آقا دارای گواهینامه 
پایه 2 برای حمل بار با وانت  نیازمندیم.

09133452969

به تعدادی راننده متاهل جهت کار 
در آژانس نیازمندیم 

09139387480

به تعدادی خانم بافنده فرش 
بصورت حرفه ای همراه بادار نیازمندیم 

 09213866286

به یک دفتردار به صورت تمام وقت 
یا نیمه وقت جهت کار در آژانس نیازمندیم 

 09139387480

از یک نفر چانه گیر با تجربه 
دعوت بعمل می آید
 09028083560

به یک شاگرد جهت کار در 
کارگاه کابینت MDF نیازمندیم 

 09138455320

به تعدادي راننده جهت 
کاردرآژانس نیازمندیم

 09135786554

به دو نفر آقای 
جوان جهت کار در 

فست فود پیتزا سنگی 
نیازمندیم.

ساعت کار: 2  بعد ظهر تا 
12 شب

حقوق ماهیانه : توافقی
09140412723

به یک 
صندوقدار خانم جوان 
)ماهر( جهت کار در 

فست فود پیتزا سنگی 
نیازمندیم .

ساعت کار :18 تا 24
 09133796300

به یک سر 
آشپز ماهر و با تجربه 

برای کار در تهیه 
غذا با حقوق عالی 

نیازمندیم 
 09131452204

به یک نفر 
آشنا به کامپیوتر 

جهت کار در کافی 
نت به صورت صبح و 

عصر نیازمندیم.
09133476241

کارخانه تولید 
انواع نان و کیک جهت 

توزیع محصوالت به 
چند عامل پخش با 
ماشین نیازمند است.

09136311371

کارخانه 
تولید انواع نان و 

کیک به دو نیروی 
کار ساده آقا 
نیازمند است.

09136311371

به چند نیرو جهت کار در 
کارواش نیازمندیم 
 09133475011

به یک فروشنده باروابط عمومی باال و 
آشنا به پروگیری لباس عروس جهت کار 

در مزون نیازمندیم..
09131783576

به 2 نفر نیروی کار آقا جهت کار 
در  مغازه آبمیوه بستنی نیازمندیم
09131789552-09373572910

به یک شاگرد جهت 
دکوراسیون داخلی نیازمندیم

09361486826  

رستوران چلچراغ جهت تکمیل پرسنل خود 
به نیرو های زیر با حقوق مکفی و بیمه نیازمند است

-  دو نفر سالن دار،  یک شیفت آقا یا خانم 
- یک نفر کافی من، یک شیفت آقا یا خانم
- دو نفر نیروی خدماتی، یک شیفت خانم

- یک نفر قلیان گذار، آقا دوشیفت یا یک شیفت 
 آدرس: خ مولوی، نبش کوچه 12- تماس: 

 42202482

 به چندین نفر خانم و آقاي جهت 
کار حسابداري در یک شرکت تولید دعوت 

به همکاري میشود ) با مدرک تحصیلي 
 حسابداري(

لطفا رزومه و اطالعات خود را به این شماره 
اس ام اس کنید

09374816758

به تعدادی خودروی پژو 
405وسمنددوگانه سوز مدل 95 به 
باال وهمچنین ون 13 نفره وانا جهت 
سرویس دهی شرکتهای وابسته گل 

گهر نیاز مندیم
09131782461 

دفتر پخش آب معدنی از منشی 
خانم مجرد مسلط به رایانه و برنامه 
حسابداری و 3 نفر بازاریاب خانم 

باحقوق، مزایا وبیمه دعوت به همکاری 
می نماید

09014350254 

به یک راننده خاور جهت 
کاردرداخل شهر نیازمندیم
09131795742   نصرتی

مجموعه غذایی 
تورینو 

برای بخش های مختلف 
خود از افراد زیر دعوت به 

عمل میاد
1. یک نفر تحویل دار )فست فود 
2. یک نفر سالن دار )فست فود(

3.یک نفر کمک پیتزا زن 
4.یک نفر میزبان )رستوران(

5. یک نفر پیک موتوری
6. یک نفر صندوقدار)رستوران(
7.یک نفر صندوقدار)بیرون بر(

8. یک نفر نیرو آشپز خانه )بیرون بر(
شیفت1 و شیفت 2
09224286762

به خانم نانوا 
با تجربه جهت کار در 

نانوایي سنتي نیازمندیم
09385639867
09379332727

کافه گالری باروک 
برای تکمیل پرسنل اشپزخانه و 

سالن دار خود به 6 نفر خانم و آقا 
نیروی کار ساده نیازمند است. 
برای اطالعات بیشتر با شماره 
09370925259 تماس بگیرید.

به یک نفر 
فروشنده خانم  جهت 
کار در آبمیوه و بستنی 

نیازمندیم 
09132476323

شرکت تیپاکس شعبه 
سیرجان جهت تکمیل پرسنل خود از 
یک اقا )مجرد( دارای گواهینامه پایه 
3 با ضمانت معتبر دعوت به همکاری 
می نماید ) مراجعه حضوری : چهارراه 

مهدیه خیابان فرمانداری ، روبروی 
شهربازی شرکت تیپاکس( 

09103453707

شرکت تیپاکس شعبه 
سیرجان جهت تکمیل پرسنل خود 
از یک منشی خانم ترجیحا مجرد با 
ضمانت معتبر دعوت به همکاری می 
نماید ) مراجعه حضوری : چهارراه 
مهدیه خیابان فرمانداری ، روبروی 

شهربازی شرکت تیپاکس(
09140132090

به یک پرستار خانم 
با سابقه پرستاري کودک جهت 

پرستاري کودک در منزل به 
صورت پاره وقت نیازمندیم

09133476974
ساعات تماس:9 تا 15

به همکار خانم ترجیحا 
مجرد به صورت تمام وقت جهت 

فروشندگي نیازمندیم
کیف خاطره چهارراه اشکذري 

جنب صرافي
)مراجعه حضوري(
09380577979

به یک نیروی زن 
خدماتی باسابقه کارجهت 
کار دراشپزخانه رستوران 

نیازمندیم.
09130435028

به یک نفر کارگر ساده 25 تا 
30 ساله نیازمندیم
09139567124

به یک منشی جهت کار در 
گالری مبل مریم نیازمندیم  
 09132453186 ستوده نیا

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

) 1/600/000 تومان+ مزایای عالی(
ساعت مراجعه : 10 الی 12 *مراجعه حضوری الزامی است*
آدرس: سیرجان،خیابان قدس شمالی روبروی تاالر المپیک

ساختمان مزون یاس طبقه دوم واحد 5           09138513456

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

با مدیریت متقین   09131454060

شرکت گازرسانی ساالربنیان
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به چند 
مدل برای هاشور 

بلیدینگ نیازمندیم.
09392254115

به یک 
فروشنده خانم جهت 

کار در نان فانتزی 
نیازمندیم. 

09149544020

به تعدادی راننده 
تمام وقت برای کار در 

اژانس با زنگ خور باال و 
درآمد مناسب نیازمندیم

09193036136

کناف میلیمتر
 برای تکمیل کادر اجرایی 

خود به تعدادی شاگرد ماهر 
و نیمه ماهر نیازمند است
09130812949  ایرانمنش

به چند نفر نیروی کار آقا و خانم، 
ترجیحا مجرد، جهت کار در بستنی فروشی 

نیازمندیم
 09382990177-09131456134

به  یک  نفرمنقل دار خانم    و3 نفر 
نیروی خانم  جهت  کار  در آشپزخانه 

  نیازمندیم  
 09132476715

به تعدادی نیروی آقا جهت بازاریابی 
صنایع دوجداره ایلماز دعوت به

 عمل می آید
 09387516379

به یک فروشنده خانم به صورت نیمه وقت، 
برای کار در فروشگاه لوازم قنادی خدادوست، 

واقع در خ آیت ا ... سعیدی نیازمندیم 
 09913901885

به یک اصالح کار 
حرفه ای  نیازمندیم ) یک 
تخت اپیالسیون و یک میز 
ناخن اجاره داده میشود( 

 09136219652

به یک مربی 
پرانرژی و مهربان و یک 

خدمه منظم در مهد کودک 
درنیکا نیازمندیم.
09131796503

 آدرس:انتهای ولی عصر

به یک 
فروشنده خانم 

درمجتمع نانوایی 
نیازمندیم

09139422629  

به چند نیرو 
خانم و اقا جهت 

مهمانداری در تاالر 
نیازمندیم.

09130875491

یک نفر 
لیسانس حسابداری 
و آشنا به نرم افزار 

ترجیحأ خانم نیازمندیم 
09193453004

به تعدادی 
نیروی خانم جهت کار  
شستشو و نظافت در 

تاالر نیازمندیم 
42308400 

به یک فروشنده 
خانم جهت کار در فروشگاه 
کودک من نیازمندیم ادرس 
بلوار سردار جنگل روبروی 

اداره بازرگانی 
09336670507

به دونفر خانم جهت 
کار در آشپزخانه رستوران 
بیرون بر نیازمندیم آدرس 

بلوار سیدجمال حدفاصل سه 
راهی کرمان و چهارراه ال جی

09131454946 فرهادی

به چند نیروی 
کارگر ساده خانم  جهت کار 

در غذای اماده بیرون بر، برای 
شیفت صبح و شیفت شب 

نیازمندیم. 
09137617246

به یک فروشنده 
خانم جهت کار در 

بوتیک زنانه یک شیفت 
نیازمندیم

09120245163

به چند راننده پایه 
یکم جهت کار باکامیون ده 
چرخ زیر مایلر درسیرجان 
ومعادن حومه نیازمندیم 

09215745159

به دو نیرو خانم 
جهت کار در مجموع غذایی 
کیا  به صورت یک شیفت در 
نوبت عصر با حقوق و مزایای 

عالی نیازمندیم 
9135013289

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

42336577  

به یک نیروی کار خانم جهت چیدمان 
در هایپر مارکت کازیوه نیازمندیم)مراجعه 

حضوری( آدرس:انتهای بلوار قاانی 
09133452578-09367916628

به یک شاگرد جهت کار در کافی 
شاپ نیازمندیم با حقوق و مزایای عالی

09132477113

مجتمع برنا صنعت بلوار عباسپور جهت تکمیل کادر 
 فروش و فنی خود از افراد زیر دعوت به عمل می آورد. 

 کارشناس معماری مسلط به طراحی و نرم افزارهای مربوطه 5نفر
 کارشناس و مدیرفروش  آقا و خانم با سابقه

نیروی بازاریاب آقا وخانم 7 نفر
مراجعه حضوری

به دو نفر نیروی 
ساده   برای کار در غذای 

آماده با حقوق عالی 
نیازمندیم 

خواهشمند است فقط زیر 30 
سال مراجعه نماید 

مراجعه حضوری، نبش فلکه 
ابوریحان- غذای آماده 

گنبدان

کافه رستوران گندم سیرجان
جهت تکمیل پرسنل خود از  نیرو های 

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

 )مراجعه حضوری (    
آدرس: خ ابوریحان، بعد از کمیته امداد 

 کافه رستوران گندم 
  42267741 

از تعدادی 
استادکار و شاگرد نقاش 
ساختمان بصورت دائم  

وروزمزد دعوت بعمل
 می آید. )آریا رنگ(
09133477951

از چند نفر نیروی 
خانم جهت همکاری در 

آتلیه با حقوق و مزایای عالی 
)به همراه آموزش(دعوت به 

همکاری می شود.
09138595928

به تعدادی 
کارگر ماهر جهت کار 

در کارواش نیازمندیم با 
مزایای عالی

09193626204

به 3 نفر نیرو 
جهت کار در فست فود 
واقع در بلوار سیدجمال 
)مشعل گاز( نیازمندیم 

09132472608

به تعدادی 
کارگر ماهر جهت کار 

در کارواش نیازمندیم با 
مزایای عالی

09193626204

به دو نفر 
کارگر ماهر برای کار 
در تعویض روغنی 

نیازمندیم.
09131451692

از دو نفر استادکار  و 
دونفر شاگرد mdf کار 

دعوت به همکاری می شود.
09133471801

به یک نفر نیروی آقا جهت کار در 
آشپزخانه فست فود نیازمندیم. با حقوق 

عالی ودرصورت رضایت بیمه
09390205100

به چند مدل برای کوتاهی و ابرو 
- شینیون و رنگ نیازمندیم با نظارت 

استادکار ماهر
09915111966 خانم رضوانی

به یک فروشنده خانم با روابط عمومی باال 
جهت فروشندگی در نمایندگی تشک رز خواب 
یزد واقع در بلوار سیدجمال جنب دادگستری 

نیازمندیم.)ساعت  تماس11 به بعد(
09130841471

به دو نیروی 
خانم جهت بسته بندی در 
یک واحد تولیدی واقع در 

سیرجان دعوت به عمل
 می شود

شرایط زیر30 سال 
ساعت کار8صبح الی 6عصر

09125795314

به یک راننده گریدر 
نیازمندیم.

09132452589

به چند نفر نیروي 
سالن دار و کافي شاپ با 

ظاهري اراسته جهت کار در 
رستوران نیازمندیم .

09129724844
42204358

به یک نیرو 
ترجیحاخانم زیر 30سال 
جهت سالن داری در کافه 

نیازمندیم)پاره وقت(
09131452220
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خرید، فروش، رهن و اجاره

خرید کاغذ 
باطله ،کتاب و دفتر 

،روزنامه و مجله درب 
منزل

09383826433
ضایعات آهن 

خرید ضایعات آهن و 
آلومینیوم و غیره با باال 

ترین قیمت درب منزل و 
شرکت 

09139425106

یک واحد آپارتمان 
تجاری - اداری واقع در 
تقاطع ولیعصر  ،انقالب 
مجتمع ولیعصر اجاره - 

رهن و یا بفروش می رسد.
09131781781

امتیاز وام 
رسالت  روبه روی 

پارک هادی به مبلغ 10 
میلیون تومان 

09136529967

فروش خط ثابت تلفن 
که در محدوده باال شهر قابل 

وصل هست به شماره 42302030 
که زنگ خور ندارد و استفاده 

نشده )به قیمت 4 میلیون تومان(
09131453272

ضایعات آهن 
خرید ضایعات آهن و 

آلومینیوم و غیره با باال 
ترین قیمت درب منزل و 

شرکت 
09139425106

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

09131791171
09132451764

آهن ، بطری نوشابه ، گونی پاره ، 
تسمه ، کارتون ، نایلون ضایعات شما را 

خریداریم
09133477436

منزل فروشی 60 متر دارای آب  برق 
گاز و تلفن  واقع درآباده  خیابان تخت 

جمشید جنب چمن ورزشی 
09137682009

خرید و فروش 
آهن آالت  دست دوم و 

ضایعات و غیره
 بهترین قیمت 
09132797295

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

درب منازل ، شرکت ها و ادارات 
برادران خدائی

 09131452643- 09132783052  
 09192305036

کافه، قهوه 
خانه با تمام وسایل 

فروخته می شود
ملک هم اجاره داده 

می شود.
09393166820

به یک شاگرد خانم 
جهت کار در آشپزخانه فست 

فود نیازمندیم. با سرویس 
برگشت

09179010047
09178640047

از یک شاطر 
تنوری پز دعوت به 
همکاری می شود.
09130637661

به یک نفر 
شاگرد مرد جهت کار 
در مبلمان نیازمندیم

09360024366

از تعدادی نیرو 
جهت امور نگهبانی 

دعوت به عمل می آید .
09337125325

به یک همکار 
خانم جهت کار در 

فست فود با حقوق و 
مزایای عالی نیازمندیم 

 09356158139

به تعدادی نیروی ماهر جهت 
کار در کارواش نیازمندیم .

 09120359616

غذای ایرانی شمس العماره خیابان 
خواجو از 2نفر پیک موتوری دعوت به 

همکاری می شود.
09131457268

به تعدادی بازاریاب جوان با روابط عمومی 
باال جهت کار در جیمبو، اولین هایپرمارکت اینترنتی 

سیرجان نیازمندیم.
جهت اطالع از حقوق و شرایط با این شماره تماس 

بگیرید: 09361160207

به یک نفر آقا جهت کار در 
خشک شویی نیازمندیم.

09129213934
از یک نفر خانم حسابدار با سابقه کار حداقل 

3 سال و یک خانم مسلط به زبان انگلیسی با حقوق 
و مزایای عالی جهت کار در شرکت بازرگانی دعوت به 

عمل می آید.
09214063757

به دو نفر  نیروی ساده جهت کار لوله 
کشی ساختمان دعوت به عمل می آید.

حقوق شروع بکار ماهیانه 800هزار تومان
09016703443

به یک نیروی جوان جهت کار در 
هایپرمارکت نیازمندیم

09136524158
به دو نفر 

شاگرد ماهر )خانم 
و آقا(جهت کار 
در ساندویچی 

نیازمندیم.
09133787202

به یک انبار تمیز به 
متراژ حدود 100 تا 150 متر 
)محدوده بلوار چمران،بلوار 

قااني،خیابان ولي عصر 
و خیابان هاي منشعب 
به ولي عصر(به صورت 

رهن کامل)حدود 20 تا 30 
میلیون(نیازمندیم.
09133477433

باالترین خریدار ماشین فرسوده درمحل 
در سیرجان وحومه لوازم استوک تویوتا پراید 

نیسان موجود می باشد
09140399099   

خرید وفروش امتیاز وام
 هر سه شعبه

09135323325

فروش منزل مسکونی واقع در خیابان 
ابن سینا رو به روی فروشگاه تهامی کوچه 

شهید آقاخانی )قیمت کارشناسی(
09162742680

کلیه وسایل یک باب مغازه ساندویچی 
فعال واقع در خیابان هجرت شمالی 

بفروش میرسد
09133780593

وسایل آشپزخانه رستوران غذا 
بیرون برکامل به فروش میرسد

09130489807 

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

 09136208106

مغازه زیرپله نبش اشکذری 
بصورت رهن واجاره واگذارمیشود

 09213866286

آپارتمان شیک ودنج، 120متری 
، 3 خوابه، خ تختی رهن واجاره یا 

واگذارمیشود 
 09213866286

یک اتاق با سرویس بهداشتی مجزا 
فقط به خانم اجاره داده می شود.

09304368526

مغازه دو دهنه به متراژ 
50 متر مربع واقع در خیابان 
ابوزر غفاری بعد از دفتر خانه 

فیروزابادی دارای اب برق تلفن 
مجزا و سرویس بهداشتیاجاره 

داده می شود. 
09135056535

قیمت کارشناسی زمین و ساختمان 
مهندس نادری نیا 
 09133455472

ابتدای بلوار دکترصادقی - 50 متر بعد از تقاطع دهخدا

آهن وضایعات و پالستیک 
شما را خریداریم.
09135865238
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مفقودی 

کاور مبل ابریشم 
دوخت کاور مبل ژالتینی و پارچه ای
انواع مبلمان، میز، صندلی و ... بدون آوردن مبل و جابجایی 

خ ابن سینا، روبروی لوازم خانگی تهامی 09138263503 

زمینی در خیابان میرزا 
رضا نبش کوچه 41دارای  سند 

تک برگ 13قصب  به قیمت 420م 
بفروش می رسد

درصورت خرید تماس حاصل 
فرمایید.

09132451562

برگ سبز خودرو 
206به شماره شهربانی 
737ص84 ایران84 به 

نام آقای مجتبی سلیمانی 
سرگروئی مفقود گردیده و از 
درجه اعتبار ساقط می باشد.

واگذاری کفش فروشی با بهترین 
موقعیت واقع در پاساژ مهر طبقه همکف الین 

دریا2 پالک1110
علت فروش مهاجرت

09036254871

چهار هکتار باغ پسته ثمری 14ساله  که تمام باغ 
لوله کشی غرقابی می باشد و شش سهم آب موتور پمپ لوله 
پنج اینچ واقع در اطراف روستای خیرآباد کفه به فروش  یا با 
زمین  و با منزل مسکونی  به صورت توافقی معاوضه می شود. 

مشاور امالک دریا09131785045

فروش امتیاز وام رسالت
09904014165

کارواش جهت خرید یا اجاره 
نیازمندیم.

09137599509

کارت هوشمند خودرو به شماره 2182154 
خودرو اینترناش به شماره شهربانی 797ع 15ایران 84 
و کارت هوشمند راننده به شماره 2101568و گواهینامه 

پایه یک و کارت سوخت خودرو به نام احمد نجف 
آبادی پور به شماره شناسنامه 745 و بارنامه کانتینر 

خالی بندر عباس مفقود گردیده و از درجه اعتبار 
ساقط و درصورت پیدا شدن با شماره09136374659 
و09135845492 تماس گرفته ومژدگانی دریافت نماید.

مغازه مرغ و ماهی دور 
میدان گیتی نورد با وسایل کامل 

به فروش می رسد.
مرغ و ماهی پارس بال

09131797300

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

گواهی موقت لیسانس مهندسی تولیدات 
گیاهی )دانشگاه آزاد اسالمی فسا( و مدرک پیش 

دانشگاهی رشته علوم تجربی به نام معصومه ارجمند 
قهستانی  به شماره شناسنامه16مفقود گردیده و از 

درجه اعتبار ساقط می باشد.

جواز حمل 
سالح شکاری به شماره 
013217097346 به نام 
فریده صدرزاده رفیعی 

مفقود گردیده و ازدرجه 
اعتبار ساقط می باشد.

فروش زمین 
واقع در کهن شهر، 

روبروی زندان، 120 قصب، 
کشاورزی به قیمت 80 م 
09132780290 بلوردی

یک رستوران با 
موقعیت عالی واقع در بلوار 
سید جمال با کلیه وسایل 

واگذار می گردد
) ملک استیجاری (
 09132794764

یک باب مغازه 
داخل بازار رهن و 
اجاره داده میشود 

09133454596

یک باب مغازه 
داخل بازار  به قیمت 
عالي بفروش میرسد

09133454596

فروش یکدستگاه 
خودرو پی کاپ ریچ صفر 

کیلومتر،مدل 97
 قیمت 162 میلیون تومان 

09383914195
لطفا فقط مصرف کننده

 تماس بگیرد

فروش یک واحد 
منزل مسکونی ،چهارراه 
دانشگاه آزاد، پشت مبل 
نادری، 8 قصب ، قیمت 

300 م 
 09132472607

وام ازداواج 
شما را با قیمت 
توافقی خریداریم
09913338120 

جک کمپرسی آنتنی 
حوالی بهشت زهرا تا چهارراه 
هجرت مفقود گردیده از یابنده 

تقاضا می شود با شماره زیر تماس 
گرفته و مژدگانی عالی دریافت 

نمایید
 09136174513

یک قطعه زمین کشاورزی واقع در منطقه حاجی آباد 
بندرعباس به مساحت 38.5 هکتار ثبتی که حدود 10 هکتار آن 

خرمای پیاروم است - دارای چاه آب باپروانه 21 لیتر درثانیه 3500 متر 
مربع تاسیسات دامداری مهندسی ساز ، 6 دستگاه خانه کارگری ، 130 

زیر بنا منزل مالک  بدون واسطه به فروش میرسد 
در صورت تمایل به خرید لطفا با شماره09171651952 دکتر وکیلی پور 

تماس حاصل فرمائید

رستوران بیرون 
بر با موقعیت عالی با 

سابقه کار درخشان و در 
حال کار با کلیه وسایل 

اجاره داده میشود . 
09133453582 
09384388548

خرید و فروش 
آهن آالت دست دوم

خرید ضایعات در محل
 09132781601
09131787522

بهترین خریدار نقدی خودرو های 
سبک و سنگین فرسوده در سیرجان
خریدار انواع خودروهای تصادفی

 09137319040 

خریدانواع ضایعات اهن بوش برنجی 
نیکل رادیاتوروغیره ازشرکت ها ومعادن در 

سطح شهربصورت جزئی وکلی .
09139428617- 09137648617جعفرتوسلی

رستوران و غذای 
بیرون بر در حال کار 

واقع در بلوار سیدجمال 
با موقعیت عالی با کلیه 

امکانات واگذار می 
گردد. در ضمن ملک 
استیجاری می باشد 

09215342372

نمایشگاه دلگشا
انواع نهال های مثمر و غیرمثمر 

گلهای آپارتمانی و باغچه ای

09183137977-09188140422
سیرجان- بلوار نماز روبروی اداره کل ارشاد

برادران بخشی

خرید، فروش، رهن و اجاره
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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 

عرضه انواع محصوالت 
ارگانیک آرایشی

انواع شامپو -کرمها دست وصورت 
- صابون ها -رژ لب -سرمه با مواد 

طبیعی و گیاهی
09366927321

حمل و نقل مسافر و بار فوری و24 
ساعته به سراسر کشور با خودروی سمند

09135818874   

بنایی ساختمان 
پذیرفته می شود.
09131793259

کارهای خدماتی 
پذیرفته می شود.
09367405282

مزون عروس نوژن از بلوار شیخ 
مفید به خیابان خواجو جنب 
ارایشگاه نوژن انتقال یافت .


